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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 ۱۹/۰۴/۲۰۱۷         هللا آرینزیحسان ا
 

 رد بمونو مو
 
ه پ یالیوګجن IS پوځ، د افغانستان په اچین ولسوالۍ کې د اسالمي دولت یا امریکا متحده ایاالتود  14ریل اپ نجشنبه دپ
 وغورځاوه. بم BGU- 43B یا  يول لوی غیراتومټ ل ترپو خډا

امریکا دا )موربم یا د بمونو مور( بولي چې له ښځو، مېرمنو او میندو سره لویه جفا ده؛ ځکه میندې )ژوند( زېږوي، 
مینه وېشي، ښکال پنځوي او د بقا راز بلل کېږي؛ خو امریکا په داسې یو ورانوونکي بم )د بمونو مور( یا )مور بم( 

، لړزه راولي، اکسیجن له منځه وړي او لنډه دا چې انسانان، څاروي، مرغان، شنې نوم اېښی چې سیمې ورانوي
 ځمکې، ونې، بوټی، ګالن، د اوبو ویالې او هر هغه څه چې د ژوند نښه لري، محو کوي.

شک نشته چې په افغانستان کې په یو حساب څلوېښت کاله او په بل حساب )د امریکایانو په شتون کې( شپاړلس کاله 
کېږي چې یوه اوږده، پراخه، خونړۍ او ورانوونکې جګړه روانه ده. د بدمرغۍ ځای دا دی چې دا جګړه تر اوسه ال 

 دا د څه له پاره جنګ دی!!په سمه توګه نه ده تعریف شوې او هیڅوک سم نه پوهیږی چی 
امریکا دا جګړه د نړیوال تروریزم په ضد جګړه بولي. د افغانستان دولت هم د العالجۍ له امله دا جګړه همداسې 

تروریزم پېژنو، په حقیقت کې هغه وسله والې ډلې  ګڼي؛ خو واقعیت داسې نه دی. هغه څه چې موږ یې نن نړیوال 
 ې امریکا او د هغه ملګرو دولتونو د سلګونو ملیونو ډالرو په لګښت جوړې کړې.دي چې د افغان جهاد په کلونو ک

په هغه وخت کې امریکا غوښتل چې د سعودی عربستان او پاکستان له الرې، د افغانستان د ورانۍ او د لکونو خلکو 
 سات واخلي.د وینو په بیه، شوروي اتحاد مات کړي او په دې توګه په ویتنام کې د خپلې تاریخي ماتې ک

هغه جګړه چې اوس یې هم امریکا او افغان دولت د تروریزم ضد جګړه بولي، په حقیقت کې د افغانستان د تاریخ تر 
ټولو پېچلې او خونړۍ استخباراتي جګړه ده. په دې جګړه کې یوازي امریکا او افغان دولت د تروریستانو په ضد نه 

چې په ټولو یې الره ورکه کړې او اریان پاته دی. دلته د سعودي   هجنګېږي، دلته داسې څو اړخیزه جګړه روانه د
عربستان ایدیالوژیکي وهابي ګټې د ایران له شیعه پراختیا غوښتونکو اوږدمهاله ګټو سره په ټکر کې دي، د هندوستان 

غوټه به دلته په  واشنګتن د اړیکو -ناتو او ماسکو -او پاکستان نیابتي جګړه په افغانستان کې روانه ده، د ماسکو
افغانستان کې پرانستل کېږي، پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیک عمق او رسمي دیورند غواړي چې هېڅ عملی نه 
ښکاري، د جهاد او مقاومت قراردادیان د ټول هېواد د مالکیت قباله غواړي چې خلک یې نه مني، د مدرسې او مکتب 

دلته د هر نوي او مثبت مدني فکر په ضد د جهاد توره ویستلې او سرونه جګړه اوس دلته سل کلنه شوه، زاړه فکر 
 پرې کوي او داسې نورې جګړې.

د شوروي اتحاد په ضد د جهاد په کلونو کې پاکستان په زرګونو داسې مدرسې جوړې کړې چې تر اوسه یې په 
 ر ته چمتو والړ دي.سلګونو زره طالبان او مجاهدین روزلي او ټول د اسالم او ګټو له پاره انتحا

د دې اوږدې جګړې له امله مجاهدین، القاعده، بوکوحرام، الشباب، د ختیځ ترکستان ډله، د طاهر یولداش مجاهدین، 
جبهه النصره، لشکر جنګوي، سپاه صحابه، جیش...، طالبان، د چیچین مجاهدین، داعش یا اسالمي دولت او دومره 

 جوړې کړې او اوس د نورو د ګټو له پاره تورې وهي. نورې ډلې منځ ته راغلي چې استخباراتو
داعش یا اسالمي دولت له همدې جهادي ډلو څخه یوه ده. دا خبره د ډېرو منلو وړ نه ده چې اسالمي دولت به په 

 افغانستان کې دومره پیاوړې شوې وي چې د بمونو په لس زره کیلویي بم وویشتل شي!
کوټ او اچین او نور ننګرهار کې داسې ظلمونه کړي چې د نړۍ د وحشت دې کې هېڅ شک نشته چې داعشیانو په 

په تاریخ کې ساری نه لري او د دوی په ضد د افغان پوځیانو جګړه ډېره عادالنه او هېوادپاله بلل کېږي؛ خو د جګړې 
ته باید استخباراتي نوعیت ته په کتو سره باید جګړه ییز وسایل په پام کې ونیول شي. د افغانستان استخباراتي جګړې 

حلالرې وموندل شي، باید کار اهل کار ته وسپارل شي، شل پنځه ویشت کلن نازولي ځوانان د جنرالي جامې اغوستي 
شي؛ خو جګړه نه شي ګټالی، غله جنراالن له خپلو دفترونو څخه غوړې مرکې کوالی شي؛ خو د جګړې د ډګر 

عاشې، دارودرملو، وسلو او وینو غله په واک کې وي، لس زره اتالن نه شي جوړېدای، تر هغه چې د سرتېرو د ا
 کیلویي بمونه څه چې پنځوس زره کیلویي بمونه هم جګړې ته د پای ټکی نه شي اېښودی!

 امریکا ټکر د افغانستان جګړه نوره هم پراخوي. -اوس خو داسې ښکاري چې د روسیې
تان کې واخلي، داسې اورېدل کېږي چې پخوانیو مخالفینو روسیه غواړي چې د شوروي اتحاد د ماتې کسات په افغانس

 ته به غټې ستونزې جوړې کړي.  )طالبان، روسیه او ایران( ګډ دریځ نیولی او امریکا
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له بل پلوه په افغانستان کې بیساری اداري فساد خلک پزې ته رسولي، د دولتي مناصبو او امکاناتو چور روان دی، 
ب شوې، خلک په کال کې تر یو بلیون ډالر لوړ رشوت ورکوي، محکمې د خلکو څلور ملیونه جریبه ځمکه غض

نکاحي ښځې جګړو مارو، تنظیمي قوماندانو او زورواکو ته په قباله ورکوي، عدالت نشته؛ ځوانان وزګاره، وږي او 
 نهر دي او په لږ اشاره کالشینکوف پورته کوالی شي.

زېږوي؛ نو داسې یوه پېچلې جګړه چې په لسګونو کورني او بهرني ښکاره خبره ده چې پاسني عوامل خپله جګړه 
عوامل لري، په لس زره کیلویی موربمونو پای ته نه رسي. دا جګړه په عقل، منطق، خبرو او تفاهم پای ته رسېدای 

 شي، نه په زر او زور او تزویر!
جګړه سمه تعریف او په حلالرو عملي کار  زر او روز خو په تېرو شپاړلسو کلونو کې ښه پای نه درلود، اوس باید دا

 پیل شي.
کېدای شي چې دا موربم د اچین ځمکه او چاپیلایر د خلکو له ښې وباسي چې دا به وروسته معلومېږي؛ خو شپېتو 

 جګړو مارو ته شپیته سرتیري په کار دي، نه لس زره کیلویي شپاړلس ملیون ډالري )موربم(!
  

 پای
 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

