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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                 محمد اجمل :ليکوال  ٢٨-٠٢-٢٠١١  ني
                          

  د  بيگناه خلکو وژل او دجنرال پتريوس استدالل
 

ی زده ج ی پو ی د يوه ستر سوپر پاور هيواد ستر جنرال ياست او حتمآ  نرال صاحب موږ دا منو چی تاسو د ن
ی تجربی لری ی پو ی دی او  ی مو ک ار په ويرانه دا هم منو چی که تاسو وغواړی په يوه لحظه . ک کی يو لوی 

و چی تاسی زموږ هيواد ته د ميلمستيا لپاره نه . بدلوالی شی او په زرهاوو کسان نيست او نابود کوالی شی موږ پوهي
لی وه ی طاقت زموږ د خلکو له . ياست راغلی او نه هم زموږ خلکو تاسو ته دعوتنامه در لي تاسو په خپل زور او پو

تنی پرته دلته راغل ی  ولی ستاسو له راتگ غو  و ستاسو په اصطالح د تروريستانو سره و جنگي ی ياست تر 
مخکی زموږ خلکو ستاسو د هيواد په باره کی با الکل بل قسم او مثبت فکر کاوو هغه وخت چی زموږ هيواد 

ی ووژل او يا به ئی په بمبا ی وو او کله به ئی چی د جنگ په وخت کی ملکی وگ ريو کی د شورويانو اشغال ک
ی چی شورويان د بشر حقوق تر  ی سر کی به ستاسو هيواد ناری سوری پورته ک ی نو په لوم خلکو مينی ورانی ک
تيا هم د بشر له حقوقو دفاع  و الندی کوی او ملکی او بی گناه خلک وژنی نو موږ به دا فکر کاوو چی تاسو په ر پ

ولی  له کومه وخته چی تاسی زموږ هيواد ته راغلی ياست هي کوی او د خلکو ژوند او هستی در باندی گرانه ده 
يدلی ولس د  داسی ورځ تيره نشو چی تاسو زموږ په هيواد کی  بی گناه خلک نه وی وژلی اويا مو هم د خوار او ک

ی و نه جوړی شوی مينی نه وی ورانی ک د تروريزم په نامه مو د کوچيانو خيمی والوزولی او د خلکو د واده  خ
ولو نه مو خوند اخيستم ل او ستاسو د يوه جنرال په خبره د دی  موږ فکر کاوو . راسم مو د ماتم په مراسمو بدل ک

کله هم په خپلو  چی تاسو د دی دومره سترو امکاناتو په درلودلو او دومره پيشرفته تکنالوژی په کارولو سره به هي
ی ولی وينو چی متاسفان ی اهدافو کی اشتباه و نک ه هره ورځ په لس گونو کورنی خپل عزيزان او دوستان په پو

هسی نه چی تاسو دلته د تمرين او د نويو سالوو دآزمويلو لپاره زموږ هيواد ته راغلی ياست . ناحقه له السه ورکوی
ن او تخريب اندازی تجربه کوی ی موږ ته وواياست چی له کومه وخته . او د خپلو سالوو د وا تاسو مهربانی و ک

ی السته راوړنه لری شايد ستاسو السته راوړنی همدغه دخپلو سالوو آزمويل . چی تاسو دلته راغلی ياست کومه پو
ی، آيا ستاسو  آيا ستاسو د بشر د حقوقو نه دفاع. وی دی ته وائی چی په توره شپه کی د خلکو په کورونو بمباری و ک

ه ؟ آيا ستاسو د بشر د د بشر د حقوقو نه دفاع همغه وه چی تاسی په عراق کی  د آبو غريب د زندان له بنديانو سره وک
شايد دا هم د بشر د حقوقو دفاع وی . د حيواناتو په شان په قفسونو کی واچوی حقوق دفاع همدغه ده چی تاسی بنديان

يانو په عراق کی ول پر يوی انجلی تجاوز و ک اوبيا ئی د انجلی په شمول د کور چی ستاسی بی فرهنگه پو نی 
ی ووژل او وروسته ئی اور ور واچاوو جناب ستر جنرال صاحب، موږ منو چی موږ غريب يو وروسته پاته يو  .غ

ينو نورو هيواد د مداخلو له السه دا دری لسيزی زموږ په هيواد کی جنگ دوام لری  او ستاسو دهيواد په شمول او 
ه او بد نه پيژنو  کله زموږ . او يا هم د دوست او دشمن فرق نشو کوالیولی بيا هم دومره بيعقل نه يو چی  تاسو هي

ه تاسو واياست هغه بايد . د عقل او پوهی اندازه زموږ له مادی ژوند سره مه مقايسه کوی او دا فکر مکوی چی هر 
ی دالسته راوړ دا منم چی دلته به ډير داسی کسان وی چی د مادياتو. خلک و منی لو په خاطر ستاسو هره خبره د کا

ه وبولی مگرم زموږ ولس بيا داسی نه ده زموږ د ولس لپاره ماديات ارزش نلری هغوی له هغه چا سره دوستی  کر
ی وی کوی چی په اخالص ئی روسانو د خلکو د زړونو د السته راوړلو په خاطر ډير مادی . د دوستی الس ورک

ی مگرم بريالی نشول  همرستی و ک ل ولی نتجه ئی ور نک . تاسو هم ډير پيسی او په سلهاو ميليارده ډالر مصرف ک
ه کوالی شی ولی دلته داسی نه  ه دی او په پيسو هر  ستاسو په هيواد او نورو  سرمايه داری هيوادو کی پيسی هر

ی او تل ئی د دين او ده تاسو د خلکو دوستی اوزړونه په پيسو نشی اخيستالی افغانان په دين او وطن مين خلک د
ی دی ی او ماشومان مو ووژل . وطن لپاره سرونه ورک ل او  تاسو چی تيره هفته په کنر کی کورونه بمباران ک

ی او ستاسو د بد  ی او دا د ماشومانو پلرونو او ميندو ک ول او بيا مو وويل چی دا کار تاسو نه ده ک او يا مو وسو
و و . لی او وژلی دینامی لپاره ئی خپل ماشومان سو د داسی يو ستر جنرال سره چی د هغه تر قومانده الندی تر غا

ی  ی او هغه بيا داسی ناروا او مسخره استدالل وړاندی کوی  نو خلکو ته دا ثابتي پوری مسلح يونيم لک عسکر جنگي
ولی خبری و تاريخ لوستی وی او تاسو به مخکی له راتگ نه هم د افغانستان د خلک .همداسی دروغ دی چی ستاسو 

ی وی ی وی چی دا کار بايد تاسوحتمٌا ک افغانان لکه مخکی چی ما وويل . هم به مو د افغانانو کلتور مطالعه ک
ستاسو په شان مادی پرست نه دی او نه هم د هغو ايمان او عقيده دوی ته دا اجازه ورکوی چی دوی خپل ماشومان و 

ی يا ووژنی ی هيله مند يم چی د ه. سو و د بيگناه خلکو د وژلو مخنيوی و ک ی تر  ه نه مخکی کوشش و ک ر 
ی کله په دی هيواد کی د خلکو په وژلو بری تر السه نک دا ستاسی غلطه پاليسی او اشتباهات دی چی . تاسو به هي

کولو الس ته د دی هيواد فتح کيدل يوازی او يوازی د زړونو په فتحه . تاسو ورځ تر بلی د شکست سره مخامخ ياست



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

رنگه د خلکو زړونه الس ته راوړی ی چی  ی او دا بايد تاسو زده ک که دا کار نشی کوالی نو کوشش مکوی  .را
ی  او خلک نور هم تاسو ته په نفرت سره و گوری که ستاسو هدف د . چی د درواغو په ويلو خپل جنايات پ ک

الی ته ورشی اوتاس پی کوم چی تروريستان روزی، مسلح تروريزم سره مبارزه وی د تروريزم  و هغه خلک و 
ول لو جستکی امکانات ورته برابره وی يوال ستر طاقت په توگه بايد له بل هر چا نه خبر ياست .  کوی او  تاسو د ن

ی ايه را الو باندی حملی نکوی او د هغو تربيه کونکی او . چی ترورستان له کومه  داچی تاسو د ترورستان په 
ه د جنگونو په ساتونکو ه نه واياست شايد دليل ئی داوی چی تاسو نه غواړی چی دلته جنگ ختم شی او خپله گ  ته 

وی او .دوام کی وينی د بيگناه خلکو د  زما وروستی خبره داده چی خپل شکست او ماتی د بيگناه خلکو په وژلو مه پ
. ست چی تاسی هره ورځ په سلهاو تروريستان وژنیوژلو د شمير په زياتولو مه غواړی چی خپلو هيوادوالو ته وشيا

نو . د بيگناه خلکو وژل د هغو خلکو کار وی چی هغوی هيومنيزم، بشر دوستی او دينی اعتقاداتو ته پابند  نه وی
م چی تاسو په دی شيانو عقيده لری او که نه  .نپوهي

 
ت  په درن


