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  د پاريس بريدونه ګټي که تاوانونه؟
 

وايي تر سختو وسله والو )ناوې (پرون ماښام د پاريس پر ښار چي نړيوال ورته دښارونو 
بريدونو Oندي راغئ ،زه نه غواړم د دې بريدونو پر دOيلو او سازمان ورکونکونکو باندي و 

ې اود دوی د نړيوالو متحدينو د استخباراتو کار دئ او يقنآ وخت غواړي چي ږغيږم،ځکه دا د فرانس
معلومه سي چا،ولي او څنګه دا بريدونه تر سره کړل؟ دومره بايد ووايم چي ظاھرآ اس�مي خ�فت چي 

 .په داعش مشھور دئ دا مسوليت منلی دئ،او د فرانسي د ولسمشر اشاره ھم داعش ته وه

ونړيو بريدونو پر پايلو لنډه تبصره ولرم او زما د تبصرې محرک د يو زه دلته غواړم د دې خ
په لنډ ډول وي�ی سم چي زموږ يو شمير ھيوادوالو دا بريدونه شعوري .شمير افغانانو غبرګونونه سول

يا غير شعوري تائيد کړل،يو شمير ورته د اس�م قوت او د کفر ناکامي وايي، يو شمير بيا د خپل ھيواد 
 حالت پړه په غربي ھيوادو اچوي او دليل يې دادئ چي که نړيوالو دتروريزم ځالي زموږ په د ناوړه

دا غبرګونونه د دوی شخصي او بعضي يې .سيمه او منطقه کي ځپلي وای اوس به نړۍ په امن کي وای
 پر منطقي دOيلو ھم وOړ دي چي ھغه دا وروستۍ ډله ده چي وايي د غربيانو کم کاري او دوه ګونی

 .دا ھم اوږد بحث غواړي .برخورد د داسي او دې ته ورته پيښو Oمل دئ

خو اوس به دا ووايو چي رشتيا به داسي حملې د غربي ھيوادونو په سياست او ستراتيژي کي 
 زموږ د ھيواد،وروسته پاته ھيوادونو،اس�مي نړۍ په اړه مثبت او که منفي تغير راولي؟

سي حملو پايلي د افغانانو،اس�مي نړۍ په تاوان دي،تجربو زه په يوه جمله کي وايم چي د دا
ښودلې ده چي داسي حملي غربي نړۍ نوره ھم سره نژدې کوي،او د ھيوادونو په کچه موافق او مخالف 
ګوندونه،او سازمانونه چي په ايډيالوژيک او سياسي لحاظ ډير سره ليري او مخالف دي په يوه واحد خط 

 پيښه در يادوم ښايي د امريکا او په کل کي دغربي نړۍ په تاريخ کي تر يوازي د امريکا.کي دروي
 ستره پيښه وه، څه پايلي يې درلودې؟)البته نړيوالي جګړې نه(ټولو

 .عراق په وينو کي لمبيږي او تلفات يې تر ميليون واوښته د کاملي تجزيې پر خوا روان دئ-

 .تونس ھمداسي در واخله-

ونه د قدافي ط�يي وخت ته ونه ګرزي او لس ګونه کلونه به يو بل سره ليبيا به بيا سلګونه کل-
 .وژني

داسي ھيواد او بازار نسته چي د سوريا يانو د بېعزتۍ .سوريه د اس�مي نړۍ د ناسور زخم سو-
 .او کډوالۍ شاھد نه وي،ښکلي ښارونه او خلګ يې د اور په لمبو کي سوځي او لسيزي به دوام وکړي

 .پلو او پردو په اور کباب سوغريب يمن د خ-

 .مصر د ګډوډۍ او جګړې پر غاړه ودريد-
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بې کارۍ او ..............زموږ ګران ھيواد افغانستان د بمونو،مرګونو،لوږي، مھاجرت،ملي نفاق-
حتی زموږ تاريخي دښمن او د غرب دايمي متحد پاکستان .سلګونو مصيبتونو سره Oس او ګريوان سو

 . نه سوله دې اوره په امان

اوس ھم ماته داسي معلوميږي چي سوپر قوتونه به دې ته ورته اقدامات کوي او د دې غميزو بار 
د دې په څنګ کي به د ميلينونو مسلمانانو پر  .به د اس�مي نړۍ د غريبو او بې وزلو په غاړه وي

 .تجارت،تګ او راتګ،مرستو او اجتماعي مناسباتو سخته بده اغيزه وکړي

او وروستۍ خبره دا چي ھغه په لس ګونو ميليونه مسلمانان مھاجرين چي په 
امريکا،استراليا،کاناډا،او اروپا کي ميشت دي د تبعيض،تعصب او نفرت سره مخامخ سي او پر ديني 
،مذھبي او کلتوري فعاليتونوبه يې سخت بنديزونه ولګول سي چي دا کار د پخوانيو پيښو وروسته ھم 

 .سويدئ

ه افغانان چي داسي حملو ته د اس�م د بريالتوب نوم ورکوي وايم چي دا د اس�م د بد نامۍ او ھغ
دا داسي مانا لري لکه موږ چي په زرګونو،ميلينونو مسلمانان سره وژنو چرت مو .ډير ستر مواد دي 

ر اخيستې ھم نه يي خراب ،خو که يو ھندو،عيسوي،يھودي او يا بودايي مسلمان سو بيا مو نو دنيا پر س
 .وي چي دا د اس�م زور او قوت دئ

د يو شمير افغانانو په درد او غصه پوھيږم او دا تائيدوم چي غربيانو زموږ د ھيواد د قضيې سره 
دوه ګونۍ چلند کړی دئ او زموږ د غميزي د حل کيلي ھم د دوی سره ده د دې ټولو خبرو سره د بې 

 يې تر ټولو ستر قربانيان يو د غندلو وړ دي، زموږ ګيلې ګناه انسانانو وژل،تروريستي اعمال چي موږ
او نيوکي به وي نوري Oري ھم سته خو په نړيوالو رسنيو کي په ترور او تروريستي اعمالو خوشحالي 
کول که څه ھم د احساساتو له مخي وي موږ ته نه يوازي ګټه نه لري زيانونه يې زيات 

ژنه بايد وغندو او دا نړۍ ته وښيو چي افغانان تروريستان ندي ترور،وحشت او د بې ګناه انسانانو و.دي
او نه يې پلوي کوي جګړه پر موږ تپل سويده او يو شمير عمده عاملين يې ھم په دې غربي نړۍ کي 

دا چي داعش امريکا يا بل چا ولي،د څه لپاره جوړ کړئ تر موږ د فرانسې،ھالنډ او نور اروپايي او .دي
 ھيوادونه په پوھيږي زموږ موقف بايد روښانه وي چي ترور غندو او تر ټولو په کل کي د نړۍ ډير

  .لومړني قربانيان يې افغانان وه او تر اوسه ھم دي

 پای

  

 


