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!دا خو ډير بد كار  وسو   
 

كوم تړون هم السليك نه . وربند رامنځته نه سو كوم ا. پاى ته ورسېد » د تروريزم پر ضد جنګ « خلك وايى چى  
سګريټ چى ) نيم سوخته ( ټوله شيان داسى په آرامه او عادى توګه ايسته وغورځول سول لكه پوچك . سو 

ځكه ، دا د خلكو جنګ نه . وي ، نو دا خو ډير بد كار وسو ئ په رښتيا هم ختم سو» جنګ « كه دا . څوك غورځوى 
امريكايى او اروپايى ولسونه خو په دې جنګ كى زيانمن ، . پنيو او شركتونو جنګ و و بلكى د څو لويو كم

ـ پوځى اتحاد بيا پكښى آباد ، ښاد او په مراد سو  .خوږمن او غمجن سول حال دا چى صنعتى   

« يا يې په نصيب سو ؟ څه ګټه يې وكړه ؟ آئ په رښتيا هم ختم سوى وى نو آيا كوم بر» تروريزم سره جنګ « كه د 
؟ آيا ئ يې په رښتيا هم تباه او ورك كړ ؟ آيا القاعده يې محوه كړه ؟ اسامه بن الدن يې ونيو يا يې ووژ» تروريزم 

؟ سمسور او ديموكراتيك سو ؟ ئ اته كاله وروسته افغانستان دمځكى څخه آسمان ته ورسېد ؟ وغوړېد
 وحشت ، فساد ، جنګ او تباهى ټول ورك سول ؟ طالبان ، جنګ ساالران ، بدمعاشان ، ترياك ، هيروين ، ظلم ،
څنګه په پټه خوله پاى ته ورسېد ؟ نه ، » جنګ « آيا هېواد ګل و ګلزار سو ؟ كه دا هر څه نه وى سوي ، نو بيا دا

به ختم سوى نه وى بلكى هغه به يو كونج ته راوړل سوى وى چى » ترور پر ضد جنګ « د . ښايى دا غلطه خبره وى 
يعنى افغانستان او پاكستان ( » افپاك « بارك اوباما پخپله د ئ وګور! غانستان پښتنى سيمى دي هماغه د اف

غواړم چى امريكايى ولس په دې پوه « :  مه داسى اعتراف وكړ ٢٧د ستراتيژۍ د اعالنولو پر مهال د مارچ پر ) 
كى القاعده سره وپاشو ، تس نس غواړو په افغانستان او پاكستان : سى چى موږ يو واضح او متمركز هدف لرو 

هو، دغه زموږ هدف دى چى . يې كړو اومات يې كړو ، او په آينده كى هر كوم هېواد ته د هغوى ورتلل تم كړو 
». بايد تر السه يې كړو   

 
ا نه سو نو آي. ته راجع كيږى » اسامه بن الدن « او هماغه » القاعده « كاله وروسته بيا هم هماغه  ) ٨( ښه ، خبره اته 

نوم وګټى ؟ وګورى ده په ) ښه يا بد ( ويالى چى القاعده په عام ډول او بن الدن هم په خاص ډول په تاريخ كى 
داسى ښكاى » . موږ امريكا تر مفليسۍ او ډيوالى توب پورى زخمى كوو « : خپله يوه فيته كى داسى ويلي دي 

پر امريكا باندى د حملې لپاره د « وسټ له مخى لكه هغه چى په خپل قول كى صادق دى ، ځكه د واشنګټن پ
القاعده هر مصرف سوى ډالر  واشنګټن ته په يو مليون ډالرو تمام سوى دى چى هغه د اقتصادى زيان او پوځى 

بل دا چى آيا نه سو ويالى چى بن الدن يوه امپراتوري ماته كړه خو دوهمه يې راغوځاره » . لګښت له دركه دى 
ده د افغان مجاهدينو په ملګرتيا د شوروى اتحاد ټوله وينى ترې وكښلې او دې حالت ته ئ كړې ده ؟ وګور

همدا وجه ده چى هماغه لوى دېب د افغانستان څخه په مجردې وتلو . ئ ورساوه چى په يو پوف سره چپه كېد
م وګواښاوه چى بن الدن وروسته د امريكا عزت النفس يا شخصيت ه. سره راچپه سو ، ساه يې وركړه او مړ سو 

ده سمدالسه جهاد .  كى د سعودى عربستان مقدسى خاوري ته د  پوځيانو د ورلېږلو له امله و  ١٩٩١هغه په 
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كه د سپټمبر د يوولسمى حمله په رښتيا هم بن الدن كړې . ورسره اعالن كړ او څو ځايه يې پزه ور  وينى هم كړه 
.رى كړ وى ، نو په هغه سره خو يې د امريكا لړمون ورڅي  

 
د سپټمبر تر حملې وروسته د خطر سره څراغونه ولګېدل ، امريكايانو خپل كورونه وپوښل ، كړكۍ يې الك او 
مُهر كړې تر څو د افغانستان د تورو غرونو له غارونو يعنى لس زره كيلو متره واټن څخه څو ږيره لرونكي ، 

!د ابابېلو غوندى ډبري و نه اوروى » دن پر زانګو تم« بګړۍ وال ، په نس وږي ځوانان ور په هوا نه سى او د   
بوش هم ژر لستوڼي راپورته كړل ، پر برېتو يې السونه تير كړل او دومره ستر مبلغونه يې راويستل چى تر 

د خزانې جعبې او لويى لويى تجرۍ ګانى يې پرله پسې خالى .نه لرى ئ دوهمى نړيوالى جګړې وروسته هيڅ سار
فډرالى بودجه د خپل غټ ترين مازاد . دغه بَل كړې اور ته ورغورځول » ترور پر ضد د جنګ  « كولې او هغه يې د

امريكايى ټولنه د اقتصادى عوايدو او مالى . ته وښوېده ) زيان ( څخه خپل غټ ترين كسر ) اضافګۍ ( 
يوې ) نو برخو كى حتى په ځي( د سود نرخ د لسو څخه . استحكام له مخى سَوكه سَوكه په چټلو اوبو كى ډوبېده 

د امريكا ملى پور  لس . لوى شركتونه او بانكونه د ركود او سقوط په غېږ ورغلل . سلنى ته راكښته سو 
كه زوړ دى يا ( نه لرى ، يعنى دا چى پر هر امريكايى ئ ټريليونه ډالرو ته ورسېد چى د امريكا تاريخ يې هيڅ سار

.ديرش زره ډالره رسيږى )شيدې خور ماشوم   
 

په حقيقت كى اسامه بن الدن دومره ستر عمل وكړ چى د نړۍ تاريخ يې هيڅ بېلګه نه لرى ، يعنى دا چى ده د نړۍ 
په ! لرګى كړ ئ تر ټولو پنډ ، چاغ او په غوښو پټ سړى داسى وڅټى يا يې وزبېښى چى ټول يې وچ كلك او نر

زله سوې ټكه  د دغه پنډ ترين انسان د چاودلو آواز  و تيرو  دوو كالو كى پر مالى ماركيټونو او اقتصاد باندى نا
بن الدن د امريكا اقتصاد ته پنځه ټريليونه ډالره زيان پېښ كړ او فرد فرد امريكايى يې د مالى ، روحياتى او ! 

ج دغسى كار نه سكندر كړى و ، نه ناپليون ، نه هټلر ، نه سټالين او نه هم جور. اجتماعى بحران په غېږ  وروست 
.بوش كړى و بلكى صرف يو سړي وكړ چى هغه همدا بن الدن دى   

كى تروريسټانو ټانكونه نه لرل ، نه يې هم الوتكى لرلې ، نه بيړۍ او اوبتلونه ، » د ترور پر ضد په جنګ « هو، د 
( مټونه نه هم پوځونه او  جنراالن ، نه عصرى او پرمختللى وسلې ، نه چرمى برګ جمپرونه او نه هم برېښنده هل

خو . ، حتى هيڅ كوم ټاكلى فزيكى وجود يا جبهه يا هېواد يا يونيفورم او عسكر يې هم نه لرل ) اوسپنيزه خولۍ 
وه چى د هر امريكايى جنرال او عسكر تر څنګ د سيورى غوندى ورسره تلله او » ستره بال « بيا هم دا هغسى يوه 

.ئ دهغه يې د ورځى آرام او د شپې قرار ته  نه پرېښو  
: كاله يې دغه دنده مخته بېولې ، داسى ليكى 7٩چارلى ريز مشهور امريكايى خبريال چى   

پر ضد جنګ نه دى اعالن كړى ، مګر موږ  د ډيرو هېوادو ) امريكا (  راهيسى هيڅ كوم هېواد زموږ ١٩78د « 
ديموكراسۍ لپاره نه بلكى له همدې امله تر دې كال وروسته زموږ ټول جنګونه د آزادۍ او . سره جنګ كړى دى 

د پانګوالو دګټى په غرض دي او زموږ هر څونه عسكر چى وژل سوي ، هغوى د سپينى ماڼۍ د هوسونو او جاه 
. طلبيو قربانى سوي دي ، نه د امريكا د بقأ په خاطر   

لتونه او مشران مو په لس ګونو هغه دو. موږ د كوريا ، ويتنام ، لبنان هر يوه په كورنيو جګړو كى ور ګډ سوي  يو 
) .لكه پاناما ، ګريناډا ، افغانستان ، عراق ( بېواكه كړي چى زموږ د مشرانو به خوښ نه وو   

دى چى زموږ پر ضد يې جګړه اعالن كړې ده خو هغه ئ يو مسلمان متعصب شخص يعنى بن الدن يوازينى سړ
ن راولېږل ، زموږ د بليونونو ډالرو په  ځوانا١٩هغه صرف . وطن نه لرى ، حكومت نه لرى او پوځ هم نه لرى 
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موږ يې غافلګيره كړو او زموږ په خپلو څلورو طيارو يې داسى حمله راباندى وكړه . استخباراتى شبكه راننوتل 
د دې پيښې څخه اته كاله تير سوي دي چى موږ پر دوو هېوادو يرغلونه هم وكړل ، . نه لرى ئ چى تاريخ يې سار
ره مو هم مصرف كړل ، په زرګونو امريكايى پوځيان مو  تلفات وركړل ، سختى تباهۍ مو په سلګونو بليونه ډال

يعنى هغه سړى چى ډير جګ دى خو په كوچنيو خلكو ئ شخص و نه نيوئ هم پيښى كړې مګر بيا مو هم نوموړ
د دې خبرې نو . مليونه ډالره جايزه واخلى  ) ٢8( هيڅوك هم نه دى حاضر سوى چى د هغه په سر ! كى پټ دى 

پر هغوى بن الدن ډير ګران دى حال دا . معنا څه ده ؟ معنا دا چى افغانانو او سرحدى قبايلو ته بن الدن يو اتل دى 
». مګر بيا هم زموږ  د ځوانانو وينى بهول كيږى چټى او ناحقه . چى زموږ څخه كركه لرى   

 
د كورني امنيت وزارت د . امريكايى خوب حرام كړى و پر هر » تروريزم « جالبه ال دا چى د امريكا په دننه كى هم 

هغوى د ميندلو لپاره درې بليونه د هوايى ډګرونو تالښۍ وكړې او د ډيرو كسانو څخه حتى د هغې ورځى 
چى په دې دومره تالښيو او سرګردانيو كى يې څو تروريسټان ونيول ؟ ځواب دا ئ آيا پوهېږ. سفرونه پاته سول 
كه تروريسټان په رښتيا هم موجود وو ، نو هغوى ښه ملنډي په : ولى ؟ ښايى لومړى دا چى دا !  چى يو هم نه
دوهم دا چى تروريسټان په امريكا كى له سره موجود نه وو بلكى دا هرڅه يوه ډرامه وه چى نندارې ته . ووهلې 

وه چى په يوه ) وقانه ف( هغه پړسوَل سوې بوغۍ » د تروريزم پرضد جنګ « همدا علت دى چى . وړاندى كېده 
او ځكه نو دا يو داسى جنګ و چى په پاى كى يې هيڅ كوم جشن يا . جټكه سره وچاودېده او ټول باد يې ووت 

په رښتيا هم دا ډير بد كار وسو ، ځكه !  شاخِص هم نه درلود بلكى د اوباما لخوا په پټه خوله پاى ته ورسول سو
ى االجرا دى  او افغانان او عراقيان او د ډيورنډ تر مصنوعى كرښى د افغانستان او عراق اشغال هماغسى مرع
!  دا خو ډير بد كار وسو.  پاى ته ورسېده » ترور پر ضد جګړه « آخواته پښتانه هماغسى وژل كيږى ، الكن  د 
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