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 دی  المل جګړو د حرص بشر د
 
  

  برخمن   روقا  او  اعتبار  زیات  له  کوونکو  اعتراض  پوهو  تر  مار  جګړه  شعوره  بی  چې  کوي  دوام  هغو  تر  بهجگړه  »
   .«وي
 کنیډی  اف جان

  
 .ګورو پکی اتالن کاذب او پالنه وطن ورکه خپل چې ده هنداره  کلتور د زموږ تبلیغات جنګ د

  په  جګړې د څوک هر او ځواب پوښتني ټولې زموږ تبلیغاتو  جګړې د چې ځکه کوئ، مه پوښتنه پوځیانو له هیڅکله
 .کوی مالتړ ځواکونو د ړېجګ  د څوک هر شکه  له پرته . دي کړی  قانع حقانیت

 کې  افغانستان  په  پوځونه  امپلایر   ناتو  او  امریکا  د  اوسمهال  او  پوځ  سور  اتحاد  شوروي  د  کې  لسیزو  څلورو  تیرو  په
 مسلکي   شوی   روزل  پوځونه  دواړه  لري.  نه  هم  اوس  او  لرل  نه  تړاو  هیڅه  سره  حقونو  بشري  او  دموکراسۍ  آزادۍ،  د

  مارشاالن   او  جنراالن  داسې   دننه  کور  د   ته   موږ  دوی  وو.  اونیول  اشغال  افغانستان  د  ماموریت  دواړو   د   .   وو  قاتالن
  وژل   ولس  خپل   چې  پوهیږي  نه  هم   پدی  کوي.حتی  کار  څنګه  او  روان  څه  کې  نړۍ  چې  پوهیږي  نه  پدی   چې  وروزل،

 .دی جنایت  بښوونکی نه که او ثواب
  

 شي کولی چې څومره
 شه  والړ لیری

 څخه  جګړو هغو له
 کیږي لیدل  نه پای هیڅ چې

  
 .دي علت اصلي استبداد او جګړو وژني, نسل د طمع انساني

  
 .وي شوی ډکه  خزانه ښتمن حریص د چې اوریدلي  وی نه هیچا به  دمه تردی  ادمه بابا له
  

  غواړي دوی  بلوي. اور  جګړو د  چیرته هر  لپاره کوولو السه تر ګټې مادی  د  ډله ښتمنو د  یاOligarch  لیګارش او
 .ووژنو پری بل یو موږ او وپلوري وسلي خپلی

  
 : پیښووي خطرونه ګوني دوه ته موږ جګړې دا
  

 .کیږي وژل کې جګړه  په ولس عام او ښځې ماشومان,
  بدل  کنډواله  په  هیواد  او   تشه  اخیستلو  په  دوسلو  خزانه  اوملی  کیږي  مخامخ  سره  ناورین  اقتصادي  له   ولس  چې  دا  بل

 . شي
 .دي ګریوان او الس سره وزلۍ بی وحشتناکې له خلک کې افغانستان ځپلي جګړه په
  

 .دی خنډ ستر کې الره په سولې او پرمختګ اخالقي د وده اقتصادي  کې نړۍ متمدنه اوسنۍ په
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 و ا  مالکیت  د   ,  ځي  کښته  معیار  ژوند  د  خلک  خوارځواکوملتونو  د  کیږي  ښتمن  ملتونه  پرمختللي  چې  کچه  څومره  په
 .دي ویښلي ولسونو بیوزلو اوملیونونو ښتمنو حریصو څو په ولسونه حرص ګټې

 .شی ښتمن هم نور چې کوی سیاست لپاره ددی هغوی وی ښتمن چې څوک
 .کړي موړ نس بچیانو د او  ځان خپل لومړی چی کوي نه سیاست ځکه خواران

 .لیدلي دی نه ماڼۍ دنګې کې کوڅه په خوارانو د هیچا
 مستبدو   د  سیاستوال  ناولي  چې  ځکه   دا  کوی  باور  سیاستوالو  حریص  په  خلک  زیات  چې  نشته  ایځ  شک  د  کې  پدی

 .الوزي پورته او کښته الندی وزرو تر پانګوالو
  
 : لوبیږي ډلې  دوه پاسه له تیاتر سیاسي په افغانستان د
  

  ډلو  دواړو  د  دی,  مخ  بل  سکې  د  تکنوکرات   لوستي  شوی  پلورل  ډله  بله  او  مخ  یو  سکې  د   مار  جګړه  فاسد  ډله  ړیلوم
  سر  په   دستیج   کې  مستۍ  په  ډالرو  د  یو  هر  او   کړي  راکش  مخونو  په  ماسکونو  ساختګي  کې   ظاهر  په   او  دی  یو  ماهیت

 .لوبیږي سربداله
  

 . کړی ټینګه ولکه خپله قدرت اوسیاسي واک په  غواړی  وسیله  پدی کوي, دعوا مالتړ  اکثریت د خلکو د  ډله هره
  

  تر   جګړې   کاذبې  د   تروریزم  د   خوا   بلی  له   ,   ورکوي  شعارونه  سپیڅلتوب  اسالمي  او   هیوادپالني  دموکراسۍ,   د  ډله  هره
 .غځوي الس ته ستم  ډول هر او ټولوژنې الندی پلمو

 .دی ګرزیدلې وسیله سوداګرۍ د لپاره ګټو د سیاستوالو د برخلیک او ژوند خلکو د
  

 .لري اړتیا ته چاپیلایر  سالم ژوند  د او ,روغتیا اقتصاد بسیا ځان په  کې سوله په خلک
 هوایې په خلک سره  مهارت شیطاني په , دي پاتی بند  کې کشمکش  او جګړه په مشرتوب ځان د چې کسان هغه ټول

  فزیکي   او  اروایې  خلکو  د  توګه  خپروي,پدی  ګډوډۍ  او   ارامۍ  نا  کې   منځ  په  خلکو  د   توګه  قصدی  په  او  سيبا  تیر  ژمنو
 .نیسي کی الس خپل په واک او کنترول

  
  منځو   خپلو  په  شاته  پردې  د  مګر  تورنوي  نومونو  نورو  او   مخۍ  دوه  خیانت,  په  یوبل  کې  ظاهر  په  ډلي  غدارې  دغه
 .اخلي برخه کې میلمستیاوو او مجلسونو شاندارو په بل یو د کې
 جنایاتو   بشري  او  ټولوژنو  د  ډلي  دواړه  کې  عمل  په  او  غندي  یې  ډله  بله  او  کړي  عام  قتل  ولس  ډله  یوه   کې  جګړه  په

 .دي شریکان
 !!! ننداره ډکه چل  د  عجیبه

 جنایتکاره  دغه  کړي,  پورته  غږ  سولې  او  بندولو  د  جګړی  د  چې  کله  خلک  سپیڅلي  او   نفسه  پاک  کې  ټولنه  افغان  په
  غږونه  دسولې  او  کړي  ته  ګوښی  خلک  دا  کې  حاالتو  سختو  په  جګړې  د  او  جوړوي  خنډونه  کې  مخ  پر  سولې  د  ډلي
 .وژني ډول مرموز په
  
  شول,  نه   پوه  مخۍ  دوه  او   چل   په   ډلو  جنایتکارو  ددغو  ولسونه   کې  وضعه   جنګې  پیچلی  لسیزه  څلور   په   افغانستان  د

  بیا   ویجاړوي  بیخه  له  ارزښتونه  ټول  زموږ  سیاست  ډک   حرص  له  او  ناولي  دا  چې  پوهیږي  ښه  خلک  چې  لدی  سره
 .کوو یې مالتړ او والړ کې څنګ په  ډلي هغی یا او  ددغی موږ هم

 .غولوو  ځان   موږ او غولوي موږ دوی
  

 .بوزو مخ پر تواضع او زغم , تدبیر په کې رڼا په پوهې شعوري او بصیرت فلسفې د سیاست انساني باید موږ
  

 : وایې ګاندی مهاتما
 .ویني زیان سخت هغوی کوي باور سترګو پټو په چې  څوک هغه دی, درغلې  او خیانت مکافات باور د
  

 .غولوو  ځان   موږ او غولوي موږ دوی
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