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ن             هاري  واحد فقيره    م٠٧/١٢/٢٠٠٨، واشنگ
 
 
 

  ډله ايزي وژني، قتل عامونه او عواقب
  

په تېرو دېرشو کلونو کي د افغانستان په گوټ گوټ کي د مختلفو سياسي او نظامي شرايط الندي بېشماره قتل عامونه 
ېدلي ديپه لکهاوو زره  افغانان تلف، خوږ، او.  او  ډله ايزي وژني سوي دي و د اوه کلن  .  ک مگر د امريکا او نا

نظامي حاکميت او تسلط  په دوران کي، د ملکي او بې دفاع خلکو وژل او د پرله پسې مرگانيو  بمباريو ډېرېدل يو 
ن انکشاف دى ، اقتصادي پرمختگ، او  د .  کرغې   که امريکايان او اروپايان د ثبات، سولي، ازادۍ، ديموکراس

د امريکا په قيادت غربي ايتالف د امن او امنيت .  ملت د جوړولو تر شعار الندي افغانستان ته ور داخل سولدولت او 
و د راايسارولو ژمني يې .  د تامين وعدې کولې د طالبانو او القاعدې  د ختمولو  او  دکورني جنگونو او قومي شخ

اغلي بوش په هغه .  کولې پلي هېواد کي  د دولت او ملت د جوړولو او د د افغانستان د اشغال په سر کي  جنگ 
اکثرو  سوله پالو . د يوه  امن، ودان، او زرغون افغانستان الپي شاپي يې وهلې.  مارشال پالن د عملي کولو لوړه کوله

ولني په مرسته يو مشروع منتخب حکومت، ازادي، او  خلکو تمه درلوده  چي  په افغانستان کي به د بين المللي 
ينگه سي تلى او پياوړى سي. مرکزي حکومت او دولتي موسسات به  له سره جوړ سي.  ديموکراسي    .اقتصاد به غ

  
ه هم په ظاهره کي   ه چي موږ  په عمل کي گورو  هغه دا چي که  خه  مگر  له بده مرغه وروسته له اوو کالو 

ه نيت، مرستي، او دوست خبري کوي، خو  په عمل او ک ردار کي  په زياتېدونکې توگه د يوه  مغرور، امريکا د 
د بدنامو او ناروا خلکو سره مرسته او همکاري . خوشک، او بې حوصلې استعماري افسر سلوک او چال چلند کوي

اېسته زياتي پيسې هم لگوي، خو په بدل کي د محلي او بومي .  کوي ه هم  بشري او  اقتصادي مرستي کوي او  که 
بده ال دا چي عادي افغانان په زياتېدونکي توگه اوسني امريکايان او .   دوستانه روابط نلريخلکو سره نژدې او

ي.  اروپايان د پخواني شوروي اشغالگرانو سره مقايسه کوي .  په دواړو خواوو کي کرکه او قهر ورځ په ورځ زياتې
ي م، وچه بدي، او   ژوره بد. حملې ډېري، خطرناکي، او مرگان کې يړوند خ د افغانانو او خارجيانو .  بيني ډېرې

ي ارونو کي پخپلو . تر مني  بې اعتمادي او فاصله ورو ورو  زياتې ولو  خارجيان په عمومي توگه د افغانستان په 
بلخوا، افغانان د پخوا په شاني .  ايسار دي، او په دايمي ډار  او نزوا کي ژوند کوي مستحکمو او جنگي کالوو کي را

ې او شپې تېرويپخپلو خ ې ور ارونو او کليو کي د ژمي سختي، اوږدې، او س واله  و .  رابه او کن په تېرو 
ارونو کي   ي د افغانستان په   رافيکي حادثې او يا يوې بلي پې کلونو کي په وارو وارو لېدل سوي دي چي يوې 

ولنه.  اري او خياباني جنگونه او بلواگاني راپارولي دي  کي د خارجيانو پر خالف دا موجوده قهر او په افغاني 
ونونو اغاز د يوه ژور او خطرناکه سياسي  اري قيامونو او پا که عموما د  غضب ته بايد پوره توجه وسي، 

من مخک وي وکي ته رسېدلې ده.  اختالف او د او بايد يوه چاره . په افغانستان کي، په اصطالح نور نو چاړه ه
  .  يې وسي

  
ه ډېره عبرتناکه او حيرانونکې وه د همدې په کابل کي، د .   خطرونو په پس منظر کي، د کابل د نومبر د مياشتي پې

ي پي کې و نور  کر کوي، په نتيجه کي يو افغان م او  ر سره  ر د  يوه بدبخت کابلي د مو ي مو . امريکا پو
وانان او خلک په قهروي،   رافيکي حادثه  محلي  او په سيمه کي د پوليسو او عامه کابليانو  تر مين سمدستي، همدا 

ي ته کې وانانو پر پوليسو باندي د ډبرو او بوتلونو گوزارونه کوي، او په مقابل کي پوليس .  اخ وډب رامين کابلي 
و په زور  تيت و پرک کوي اريانو د .   اعتراض کونکي د سو ه دي وي امريکايان"د کابل  ه  دي وي " او "  م م

تي . شعارونه ورکول"  خارجيان وانانو تر مين مرگان ن اري  ل ندى چي د پوليسو او  ۍ  په کابل کي، دا لم
وانانو او پوليسو او خارجي عسکرو   ار د لکهاوو  بېکارو او روزگارو  و واره  مخکي هم د کابل د  ي، بلکي  کې

تي سوي دي ي چي د ددې  ژمي په ترڅ کي به د افغانانو او خارجيانو تر مني تاوتريخوالي د.  تر مين ن اسي برې
اري بلواگانو او اعتراضونو  . نور هم زيات سي پراخه او محسوسه لوږه او د خلکو  بېشماره اقتصادي مشکالت به د 

يدي له حده وتلې ده  او عام مخالفت او نام.  واقعا، د عامه افغانانو حوصله نوره ختمه سوې ده.  امکانات ال زيات کي
  . ناراضايت پراخ سوى دى

  
ه بلخوا، ېدل د کابل د بېکاره حکومت او  افغانانو تر مين فاصله نوره هم زياته ک عامه افغانانو ته . ددې حادثې بيا پې

کاري، او امريکايان او اروپايا ن ورته خارجي د امريکا په مالت د کابل اوسنى حکومت گوډاگى او پردى 
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اري بلوا او اعتراض ايجاد .  اشغالگران رافيکي واقعه  د خلکو قهر او ناراضايتي دې حده ته رسېدلې ده چي يوه 
اري اعتراضونه او بلواگاني سوي دي. وي و .  په ننگرهار کي هم ورته شان  د جالل اباد په مرگانى اعتراض کي 

پيان سوي وه و نور  ه  او  وکو او هلته ه. تنه م ي عملياتو عامه خلک او  محصلين  ينو پاليسو او  پو م د امريکا 
  .  بازارونو ته راايستلي دي

  
و د بمباريو او ژونو پر خالف  د افغانستان د ملي سراسري جرگې په همت يوه  ه په کابل کي د  امريکا او نا بله پې

و او د افغانستان د ملي سراسري جرگ. ستره سوله ايزه مظاهره وه ې  په اعالميې کي  په افغانستان کي د امريکا، نا
ته سوېده مظاهره چيانو د .  ايساف په بمباريو او عملياتو کي د عامه افغانانو د د قتل او وژلو  د سمدستي ختمولو غو

تنه يې کوله وله په کابل کي، ددغه ډول س.  جنگ او مرگ ژوبلي پر ضد شعارونه ورکول، او د سولي او ثبات غو
افغاني منورينو، مشرانو، ليکواالنو،  او په .  ايز او موثر اقدام بند و بست کول د قدر او تقدير وړ السته راوړنه ده

ه ووايي ي او  و  په ارتباط دري غوره ک ولو افغانانو ته پکار ده چي ددې ډول واقعاتو او پې .  دننه او بهر کي 
د موجه او  سوله ايزو .  همدا  زموږ  د وخت چلنچونه دي. اتي مسايل ديهمدا  زموږ د عصر او زمان اساسي او حي

تنو دفاع بايد وسي ولني په حياتي مسايلو کي فعاله ونده واخلو. ملي غو افغاني مدني .  موږ وظيفه لرو چي د خپلي 
رگندي سي،  او خپل دري اعالن کي نه او مطبوعات بايد د آخبارو.   ولني بايد  پدې ډول حوادثو کي تبارز  او را

و په ارتباط پوره توجه او کمپېن وکي ان او ليکواالن بايد  ددغه راز . دغه راز پې په تېره بيا، داخلي  ژورناليس
ي ونه،مرکې، او تحليلونه خپاره ک ي.  حوادثو باب په تفصيل رپو سوله ايز او .  په بل عبارت، پراخ کورېچ ورک

  .  ي په داخل کي مالت لري بلکي په خارج کي هم ډېر زيات پلويان لريموجه عامه اعتراضونه نه يواز
  

ي، او  د تحقق لپاره  تني منعکسي ک په همدې ل کي، افغاني محصلينو ته پکار ده چي د خپل ولس واقعي سياسي غو
ه واخلي، نه  د پوهنتون او  دانشگاه په عبثو او جنجالي بحثونو کي چي پرته له وخ ت ضايع کولو او يې فعاله ون

ه نلري خه بله هي گ په بل عبارت، محصلينو ته پکار ده چي  .  قومي، سيمه  ايز،  او ژبني اختالفاتو له ډېرولو 
ني او عيني ستونزو ته پام وکي، نه تشو شعارونو  ته ان .  ور تنو او براپلومونو باندي  د خپل ولس په واقعي غو

ولنو،محص. پوه کي ۍ دنده دا ده چي پدغه راز نا د  افغاني مدني  لينو،  او  نورو  ملي او مترقي شخصيتونو لم
ان سي ولنه، . کرارو او بحراني شرايطو کي د خپل ولس لپاره د يوه نوي  حل مخک نن سبا، منظمه او منوره مدني 

ت او قدرت په بدلون او اصالح وان، پوه، او وې محصلين د وطن د سياسي جوړ  کي ډېر زيات ملي اشخاص، او 
ايي، نه د .  اثر او نفوذ درلودالى سي تني  ه دا چي د محصلينو د شان او شوکت سره يو ملي ارمان او ملي غو لن

 .پوهنتون او زايشگاه  ناندرې
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