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و شمیره   4 تر 1  لھ:دپا

ینگھ ک پھ دغھ پتھ.  ت ھمکارۍ تھ رابولينـتاسو پھ درافغان جرمن آنالین   de.german-afghan@maqalat ئلھ موږ سره اړیکھ 
تیا  ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : د یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ    ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

  

    بروس ریچاردسن: لیکوال 
٢٠١١جنوري رحمت آریا                                                                                : ژباړه   

  یا د واکمنو قانون.... د قانون واگ........ امریکایي قضاوت
  

ودل شيه شوي کوشني جرمونھ بې تر سرلھ پلوهغواړي چې د کوشنیو کسانو خو  ساده انساني منطق ....« .  سزا پرېـن
وندود باید خو د قانون واگې  واک خاوندان ھم لھ م ېنگ ونېسي نوپیاوړي  واکونھ دي چې قانون پھ   کھ ھمدا زبر

ې او طرحې  وړو لپاره داسې چلو ھ اخیستنې د شېطاني ک خھ پھ گ رخوي، ھغوی لھ قانون  ھ  ان پھ گ ېارۍ د  ھو
تھ کوي يرامن ۍ کې یو کور ھم خوندي نھ پاتې کې خھ ېې پھ ن یوالې «ددې .  چې لھ اور  محکمې منشور »  ژ–ن

و وړو واک وچلوي بلکھ واگې  ي پر ک پرھغې گروھې او باور نن شاھدي ورکوي چې قانون بھ نھ یوازې د کوشني س
ي چې ستر قاضي کوک  ېـ ... تر [ طان جمیز تھ ویلي ول  مخامخ سلCokeبھ ېې د واکمنو تر لمنو ھم ھاغسې وغ

ـ]. قانون الندې ي ئ را و چې دغھ قانون بھ نھ یوازې د جرمن ېرغلگرو پر وړاندې د لوم رگنده ک کیو  انو  پھ رو
ي نو د ھر ملت د تیری او ېرغل پر وړاندې دې د ھغو  ورو موخو لپاره پلی کې ي بلکھ کھ قانون د گ ل لپاره پلی کې

ون پل ې دې د ھمداسې گ قانون د ملتونو پھ گ وک ناست دي، ېرغلگرې جگ ی شي چې نن دلتھ د ورمن او عدل پر
ارنوال، رابرت» .واگیو تر سیوري الندې وغندل شي   جکسن. ایج. د نورمبرگ پھ سترې محکمې کې لوی 

 

یوالې محکمې منشور پھ پای کې ویل شوي چې  ېوال جرم دی؛ ب« د ن ه نھ یوازې ن ېوال جرم ېرغلگره جگ لکھ ستر ن
ه پھ خپلھ گېده کې د بشپ شرارت او خباثت  خھ ېې یوازېنی توپېر دا دی چې دا ډول جگ ھم دی، لھ نورو جرمونو 

تې لري   » .ولې ډډې نغ
 

 پھ Einsatzgruppen[1اینستزگروپن د قضیې [ پھ دې وروستیو کې د نازي جنایاتو پر وړاندې پھ نورمبرگ کې د 
نھ ک ې ارنوال بنجامن فرریکز قضایي  خھ د افغانستان د Benjamin Ferericzې د امریکا د متحده ایاالتو لھ لوی   

واب کې وویل  تنھ وشوه ، نوموړي پھ  ې پھ اړه پو یو کاتو کې د امریکا پر وړاندې د بشري : جگ کېدای شي پھ لوم
کھ دا د یوه خپلواک ھېوئجنایاتو پر ضد قضا ه دهـي دوسیھ جوړه شي،     . اد پر وړاندې یوه غیرقانوني او ېرغلگره جگ

 
یوال قانون لھ اره شتون نھ لري یوال محاکم یوازې ھغھ قضیې . کھ لھ یوه اړخھ ورتھ وگورو، ن پھ ھاگ کې دېره ن

ې وي کېلې خواووې ورباندې ھمغ ولې  ې کې  ي چې پھ یوې پې کھ د دعوی بل لوری د محکمې لھ پایلی او . ې
يموندنو  ېوالې محکمې حکم دې پلی ک یوال بسن نھ شتھ چې د ن پھ  لھ دې املھ. سره موافق نھ وي ھې داسې بل ن

یوال قانون ھماغھ قانون دی چې فطرتأ ور سره 2عدلي تعصب کې ډوب د لوېدېزې امریکا   سرغاړي فطرت تھ ن
کاري   .خپلوي لري او ورتھ پھ ھماغھ اډانھ کې سم 

  

ون ھغھ مھال چې د امر ېتوب تر السھ کاوه پھ ھماغو پېلنېزو شېبو کې ېې یو ت یکا متحده ایاالتو د ملگرو ملتونو غ
ې مخنېوی بھ کوي ه چې د ھر ډول ېرغلگرې جگ ، امریکا ژمنھ وک ونونو روح د . السلېک ک ېوالو ت ددغسې ن

ولو لوړو قوانینو تھ ژمنھ ده او قانون د امریکا متحده ایاالت خپلو . امریکا پھ اساسي قانون کې غبرگون موندلی دی
ولھ ژمنھ او . ېنگار کوي چې امریکا بھ پرھې ھېواد برېد نھ کوي ون د السلېک پرمھال امریکا خپلھ  د ھمداسې یوه ت

ون ژمنھ ماتوي، د ھغې پر وړاندې بل بشري  ود، خو نن چې خپلھ پھ خپل الس د ت ې ت الندې ک یوال ازمې پرتم تر ن
یوال پرتم او نوم تر واک نھ خھ واخلي، پھ دې توگھ دا پھ خپلھ امریکا ده چې پھ خپل الس ېې خپل ن  شتھ چې غچ ور

تنې او تاال الندې نېولی دی کھ چې . پو ون د السلېک کولو اړتیا نھ شتھ  دا پھ دې مانا ده چې لھ امریکا سره د ھې ت
ې او نھ خپلې ژمنې  کلھ ېې خپلھ ژمنھ نھ پلې ک   .    پالیالھ پاتې شوې دهھې

  
یالونھ ال تر اوسھ نھ دي پلي شوي ېوال عدل ای ـي ئد امریکا د متحده ایاالتو سترې قضا. د جنگي جرمونو پر وړاندې د ن

                                                        
1  Einsatzgruppen Case :  دEinsatzgruppen Trial ې پھ پای کې پھ  ھمپھ نامھ ېوالې جگ خھ نھمھ دوسیھ وه چې د دوېمې ن ي او د جنگي جنایاتو لھ دولسو دوسیو   یادی

نې الندې  ه دوسېې  پھ ھمدغې محکمې کې پھ یوې خونې د جنگي جنایاتو دولس واړ. نېولې وېنورامبرگ کې د امریکا د متحده ایاالتو قضایي چارواکو د خپلې قضایي ساحې تر پل
نې الندې ونېولې  ې نې او حکمې  ي محکمې پھ پرلھ پسې توگھ تر پل ه دېدولس واړه دوسکې د امریکا پو يSubsequent Nuremberg Trials ې نن پھ گ .  پھ نامھ یادې

Einsatzgruppenولگی وو چې د نازیانو لھ پلوه پھ نېول شوی و وژل ول؛ دغې ډلې یوازې پھ ختېزې اروپا کې لھ  د نازیانو یو   ١٩۴٣ تر ١٩۴١و سیمو کې ېې دنده د ملکي وگ
ول ٢۴پھ دې دوسیھ کې . ز پورې یو میلیون یھودان او پھ سلگونو زره غیریھود کسان د خپلواک جنگیالي، معیوبین، سیاسي فعالین او نور ول ووژل  تنھ جنگي جنایتکاران ول چې 

  ]ویکیپیپیدیا: اخ] [ ژ. [ ران ولېې نازي افس
او تھ نغوتھ ده استوگنې بشرېدا پھ لوېدېزې امریکا کې د :  2 ي او بې قانونھ پ   ] ژ. [ لوم



  
 

 
و شمیره   4تر 2  لھ:د پا

ت تاسو ھمکارۍ تھ رابوليافغان جرمن آنالین  ینگھ کلھ پھ دغھ پتھ.  پھ در  de.german-afghan@maqalat  ئ موږ سره اړیکھ 
ت ې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یاد یر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې ب لو مخکې پھ   ئ ھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالی

ي ھېواد  وویل چې ھېواد مشر نکسن پر کمبودیا باندې د پ ېرغل ې مشر ریچارد نسکن تر الزام الندې ونېو، کمې-کمې
یامر او بمبارد   تورونھخو دغھ . لېک کې ویل شوي ول چې نکسن دې پھ خپلھ محکمې تھ راحاضر شيتورن، پھ ورک

ول شول تنلېک وسپاره١٩٨٠پھ . وروستھ یو پھ یو وغور ېوالې محکمې تھ خپل غو محکمې .  ز کال کې نیکاراگوا ن
نې پھ پای کې وویل چې د امریکا متحده ایاالتو د کانترائد خپلې قضا ې ي 3گانو  -ـي   پھ نامھ یاغي ملېشاوې سمبال ک

ی دی و الندې ک ېوال . او د نیکاراگوا ویاړ ېې تر پ ه وړه د ن نو وروستھ پھ نېکاراگوا کې د امریکا ک ې لھ عدلي 
  .  تېري پھ نامھ وپېژندل شول

   
ل چې ـي حکم د پلي کېدا پھ مخنېوي کې د امریکا متحده ایاالتو دومرهئد ملگرو ملتونو د قضا تھ ک ونھ رامن  خن

ي ې وروستھ امریکا، د ن. نېکاراگوا ونھ شو کوالی پھ حکم کې ویل شوي غرامات او تاوان تر السھ ک والې ېلھ دې نې
ه چې پھ راتلونکې کې د امریکا پالیس ، ھر تورونوـي قلمرو لھ ھر ډول ئمحکمې د قضا خھ پھ دې ھېلې اوږه تشھ ک  

وړه او گامونھ د  وک ورباندې عدلي ډول ک ھې  ډول بې پرې بنس لھ پلوه تر الزام الندې ونھ نېول شي او یا دې 
تنې الندې راوستالی شي وړو مشروعیت یا الزامي مجرمیت تر پو ملگرو ملتونو . گوتھ ونېسي، او یا دې د دا ډول ک

نو یوه ې ۍ تر الس الندې ونېولھ، ھمدا شان د پھ دې وروستیو کې د یوگوسالویا او راوندا لپاره د قضایي او عدلي   ل
ې ې محکمې جوړې ک انگ ېوالې محکمې یوازې لھ . سیرالیون، لنبان، کمبودیا او ختېز تیمور لپاره ېې   ٢٠٠٢خو ن

نې الندې ونېوال ې لسېزې لسېزې تېرې . ی شولز کال وروستھ د کوشنیو ھېوادونو جنگي مجرمین او مشران تر عدلي 
وا وابھ پاتې ديشوې خو د زبر ، . کونو ستر جرایم او جنایات ال تر اوسھ بې  کلھ چې عراق پر کوی باندې برېد وک

ل، خو کلھ چې امریکا پر عراق برېد  ھ دباندې واېست او غوږونھ ېې کلک ورتاو ک دا مریکا متحده ایاالتو عراق لھ کوې
واک نھ  يونېسي او یدې  چې د امریکا د جرم مخھ وووک بل داسې    .    ا دې تر سره شوي جرم تھ سزا ورک

  
ېوالې محکمې، پھ راتلونکې کې د ٢٠١٠پھ   زکال کې د امریکا لھ مخالفت سره سره، د جنگي جنایاتو پر وړاندې ن

و پر وړاندې، د خپل قضا دا چې دا محکمھ بھ . ـي قلمرو د بنس د پراخوالي تابیا تر الس الندې ونېولھئېرغلگرو جگ
ې نې الندې ونېوالی کومې پې ي ھم تر عدلي پل نې الندې ونېسي او آیا دا محکمھ بھ د ملگرو ملتونو ھغھ غ  تر عدلي پل

 تنھ ٢٣ ز کال کې یوې ایتالوۍ محکمې ٢٠٠٩پھ . شي چې د ویتو حق لري کھ نھ، ال تر اوسھ تر شک الندې ده
ان ول، پر دغو کسانو تور لگول شوی وو چې امریکایان تر غیبي محکمې الندې ونېول چې ډېري ېې د سي آی اې ای جن

تولی وو  ېېیو ایتالوي ور الندې و نېول شيچې  مصر تھ ت او او د ھسپانېې یوې محکمې، د سترو . ھلتھ تر ک
یوالې محکمې د حکمونو او معایرو تر سیوري الندې د جیورج ډبلیو بوش د ادارې د  خطرناکو جرایمو پر وړاندې د ن

و د کېل یو شمېر غ ی وو، پر دوی تور لگول شوی وو چې پھ جنگي جنایاتو کې   نېولو او عدلي تعقیب حکم ورک
ي چې خپل لگول شوي تورونھ بېرتھ  دي، خو د اوباما ادارې پھ بریالیتوب وکوالی شول ھسپانوي محکمھ دې تھ اړه ک

واکونو د ز کال کې د بلجیم یوه قانونپوه د جنرال تامي فرانکس پر و٢٠٠٣پھ . واخلي ولو  ړاندې چې د امریکا د 
، نوموړي قانونپوه پر تومي فرانکس تور  مرکزې بولندې ستر بولندوی وو یو شکایت لېک رسمأ پھ محکمھ کې ثبت ک

کېل وو تنې پر وړاندې امریکا گواښ وک کھ بلجېم لھ . لگولی وو چې پھ عراق کې پھ جنگي جنایاتو کې  ددغې غو
خھ د بھر ي نو امریکا بھ د ناتو مرکزي دفتر لھ خپل قانون  نیو جرایمو پر وړاندې د عدلي تعقیب احکام فسخ نھ ک

خھ دباندې وباسي ھمدا شان د جنگي جنایاتو ھغھ تورونھ چې پھ افغانستان کې پر امریکایي چارواکو لگول شوي . بلجیم 
ه یوه ېرغلگر ېنگار ېې کاوه چې پھ افغانستان کې د امریکا جگ ولې د ول او  ې  ول ناکامھ شول، دا ھ ه ده  ه جگ

ھ کوالی شي د ھېواد ملي  واب دا وو چې دا ډول ھره ھ و پر وړاندې امریکایي   ې شوې؛ د دغو ھ امریکا لھ پلوه شن
ي تھ ک   . امنیت تھ گواښ رامن

  
توب سره » ترھگرۍ پر وړاندې « د  ې د امریکا ملي قوانین لھ فساد او شن ي ديتش پھ نامھ جگ د شن . مخامخ ک

ه ماتھ  ورو ډکې بېلگې کې، د بلک واتر د یوه کارمند پر وړاندې د امریکا د عدلېې وزارت پرېک عدل پھ یوې لھ ډن
رگنده  ي ېې پھ چوټ انداز ډول وژلي دي، دا ھغھ یوه  شوه، پر نوموړي کارمند تور لگېدلی وو چې افغان ملکي وگ

ار تلي او کوشن بېلگھ ده چې د فدرالي  تل ېې پر یوه غ ولو پھ الره کې چې غو و د ناکامولو او شن نواالنو د ھ
ي، پلې شوې دي   .    واکمن جنگي ماشین الزام وت

 

اکنو پھ کمپاین کې او د حساب او  د ھېواد مشرۍ د  و پھ ت ھ ژمنھ د افغانستان او عراق د جگ ولو غ د بارک اوباما تر 
ي د امر خو. کتاب اخېستنھ وه ي چې د -یکا پیاوړو دیپلوماتیکو، پو و او تاکتیکونو تھ پھ کتنې داسې برې  اقتصادي چلو

ي چې لھ ډېر لېرې  ا تھ پاتې کې حساب او کتاب اخیستنې ژمنھ یا پھ تیارو کې ډوبھ شوې او یا ھغې پیکھ رنگ بایللې ر
خھ د ستورو پھ شان غولوونکي سترگکونھ وھي ن    . وا

  

                                                        
3  Contras :  ا پھ نامھ یادېدلھ او ھرې  ھره ډلھ د کانتر. ز کال د جوالی پھ مېاشت کې ېې د اناستیزو ساموزا دیکتاتور رژیم را نسکور ک١٩٧٩ھغھ بېالبېلې یاغي ډلې وي چې د

وي ه وه چې دولت ون انتھ موخې درلودلې خو یوه موخھ ېې گ ي مرستھ درلودلھ، د امریکا سنا لھ .ډلې  یو کې د سي آی اې لھ الرې د امریکا مالي او پو  دغو ډلو پھ ھماغو لوم
ان لېرې ساتھ خھ    ]ژ. [دغھ ډول مرستو 
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ل شوي دي؛ یو ېې موږ د تأریخ پ ېنگھ ت او کې ژوند کوو چې دوه مفاھیم لھ یو بل سره لھ ھره اړخھ پھ  ھ داسې یوه پ
ه ده اکلې –دواړه، د اقتصادي . گلوبالېزشن او بل ېې د ترھگرۍ پر وړاندې جگ  جغرافیوي مفاھېمو پھ توگھ تر یوې 

وونکي دي؛ دواړه مفاھیم دي چې ز ھ ورکوي او اغېزمنې کچې د یو بل بشپ ني ژوند اړېنو اړخونو تھ ب موږ د ور
ھ او تومنھ جوړوي ولنېز ژوند د شننو او کره کتنو خ پھ اروپا او امریکا کې ، پھ . ھمدغھ مفاھیم دي چې زموږ د 

ې ن ي چې گ و ذھن پھ دې بوخت ساتل کې ي ډول، د وگ ولي او ېوالې ترھگرۍ ددوی ژوند تھ مورچلونھ نېانگ
ی دی، ددوی ذھنونھ د فن استذکارھغوی تھ ې تھ ک رگند گواښ رامن ي چې 4ې  ھ خوندي ساتل کې  لھ الرې پھ دې ب

ولې ستراتېژیکي طرحې او نقشې پھ  تونھ بریالي دي او د ترھگرو  ن آسیا کې د سرتیرو خو ې پھ افغانستان او من گ
ي ې ارگرو ادارو لھ پلوه پھ ھگ کې شن خھ سرچېنھ اخلي ډیري پ. خپل وخت کې د  ورتني تورونھ لھ تخیلي وېرې 

و د  و ذھن لېرې وساتل شيېتر  خھ د ولسي وگ ې لھ حقایقو  ي چې پھ ېاوس ډ. رغلگرې جگ ېوال پوھې ري ن
ھ او تومنھ د درواغو او ھر اړخېزو پروپاگندو پھ لمنھ کې پرتھ وه او باور لري  و خ عراق او افغانستان کې د دواړو جگ

ې وېچې دواړه ې پھ پرېکنده ډول پانگوالې، غیر قانوني او غیر اخالقي جگ نھ عراق او نھ افغانستان، امریکا یا .  جگ
ی وو، او د  تھ ک و تھ کوم امنیتي گواښ رامن و پھ ٢٠٠١د امریکا گ وونکو پی  زکال د سپتامبر د یولسمې د ناورین زې

تھ کولو کې نھ کوم افغان او نھ د افغانستان د ېرک او پوه افغان یو وخت . ( ھغھ مھال دولت برخھ اخېستې وهرامن یوه 
وي؛ د ھغھ موخھ اسامھ بن الدن تھ غېر  ویلي ول چې موږ پھ خپل ھېواد کې داسې یو مېلمھ لرو چې د کوربھ کور سو

ورې خپرې شوې پھ ھماغھ م)مستقېمھ نغوتھ وه ھال کې طالبانو ، خو کلھ چې پر داسې یوه مېلمھ د نیول کېدلو د تبې ډن
وونکی مېلمھ امریکایي لوري تھ وسپاري خو امریکا پھ  تل دا کور سو لھ امریکا سره د خبرو اترو لھ الرې غو
رگند  تي، لېرې پھ یوه نا ودل شو چې و ت ، اسامھ بن الدن پرې او شن ک خانتمایي او لوی الس د خبرو اترو دغھ پ

واکو ۍ پیاوړي  ون پسې راخوشې شي، د اسامھ دغھ ورک کېدل ال تر اوسھ گوټ کې ډډه ووھې او د ن نھ د ھغھ پھ ل
ون پھ ھې  ېوال  ه وړه د ھې ن امریکا تھ پر افغانستان باندې د برېد د توجیھ پھ توگھ پاتې شوې، د امریکا دغھ ک

ي   .   معیار او اډانھ کې جوړ نھ را
 

تې لريتأریخ پھ خپل زړه کې پھ زړه پورې درسونھ او تجربې ن ې پھ ل کې ھېتلر لھ زھري . غ ېوالې جگ د دوېمې ن
خھ چې پھ ھغھ وخت کې یوه منع شوې وسلھ بلل کېدلھ کار وانخېست خو امریکا پھ افغانستان کې د ضعیفو . گاز 

ي تاواني شوي دي، ددغو ه ، ددغې وسلې د وړانگو لھ املھ بې شمېره افغان وگ خھ ډډه ونھ ک  یورانیمو لھ کارولو 
لھ زیات دی خھ دیرش  د ضعیفو یورانیمو وسلھ د زغره والو وسایطو پر ضد . زھري وړانگو تاوان لھ جایزې کچې 

مکني ماینونھ کري، بلکھ ترمو . جوړه شوې ده، خو طالبان ھې ډول زغره وال وسایط نھ لري امریکا نھ یوازې 
ھ الوتکې، ناپالم بمبونھ او سپین فا سفورس ھم کاَروي، دا ھغھ وسلې دي چې زموږ او ستاسو پھ باریک بمبونھ، بې پېلو

و افغان ماشومانو کې یو . وخت کې منع شوې وسلې بلل شوې دي وونکو وسلو نھ یوازې پھ ھرو پېن دغو وحشت زی
ېدلي دي  ز کال کې ٢٠٠٨پھ . ماشوم وژلی بلکھ لھ املھ ېې پھ افغانستان کې بې شمېره سؤ تشکل شوي ماشومان ھم زې

يام ون السلېک ک ېوال ت مکنیو ماینونو د منعې ن مکني ( د شوروي د وخت ناچاودلې مھمات . ریکا ونھ منلھ چې د 
ي پھ توگھ پاتې د )او خوشھ ېې بمبونھ جن دروند پې و پر اوږو د ویروونکي گوا  او يتر نن پورې د افغانستان د وگ

خھ ورځ پھ ورځ د ھغوی ژوند  اروي ھم وژنياخلي، دا بمبونھ نھ یور ېوال قانون ، . وازې انسانان بلکھ د ھغوی  د ن
واک شتھ چې  ونونو او کنوانسیونو لھ شتون سره سره او د ھغوی برخالف بیا ھم نھ بل داسې کوم بنس او نھ کوم  ت

ي و تھ عدل او سولھ ډال ک دي او افغان وگ ې کی ک و د پای   ده چې د خندن دا. پر ناقانونھ او غیر اخالقي جگ
ېوال قانون واکپالو قانونپوھانو تر من پھ پوھنتونو او  ن پلې کېدا، پھ یوه خوندي، نرمژبي او جال چاپیریال کې د 

ۍ کې ھماغسې چې پھ زباد  تونې ن ي، خو پھ ر یو کې د بشرپالې او علمي سکالو پھ توگھ شاربل کې اکاډیمیکو ک
ۍ یو کمپاین دي چې رسېدلې دا ھسې لھ بالغت او فصاحتھ ډکې من ولنېزو اړیکو د ک تشې خبرې دي او د دولت د 

ۍ کې بنده ده لو پوھانو پھ ک مکې او پھ ھغې پورې د ت   . جرړه ېې د واشنگتن ډي سي د اخالقو پھ شاړې 
  

تن ه او ھرگام تر کلکې پو کي پوھېدل دي چې ددولت ھره پرېک ې او لھ دې املھ امریکایي ولس تھ اړینھ خبره د دې 
ارنې الندې ونېسي او ھره ھغھ تگالره او پالیس تر ننگونې الندې ونېسي چې ورتھ د حقیقت خالف، غیر مؤجھ او 

ېر وگوري تو موخو تھ پھ  ي باید د سیاسي اغراقاتو او د کمپاینونو د شعار جوړولو تر شا نغ ي، وگ  .ناقانونھ برې
 چې د یوه ھېواد د پرتم او ویاړ د بیا تر السھ کولو د ژمنې پھ السوند کې یوازې پھ عملي توازن سپره، ھیوادن پوھھ ده، 

  .السلېک کوالی شي
  

ونو، او د پانگوال اوږده تأریخ، او پھ دې ورستیو کې دوه وو جنایتکارو ئملي امنېت تھ د جوړو شوېو توط ـو اوگوا
                                                        

و او تازه معلوماتو ترمن د اکادېمېکې تگالرې او میتودونھ  ھغھ ډول : mnemonicفن استذکار یا   4 دي چې یوازې پھ تکرار بسنھ نھ کوي بلکھ پھ مغز کې د پخوانیو پې
ې پھ یاد وساتي ینگوي او لھ ذھن سره مرستھ کوي چې پې ورونواو سندرېز ریتم لھ الرې یو ډول اړیکھ  ه کې. ان ھ بېلگھ ېې د بھرن ژبې پھ زده ک  د فن استذکار تگالره ده یوه 

ي ۍ کرار کرار پراخې ه. چې لھ ذھن سره د نویو وییکو پھ یاد ساتلو کې مرستھ کوي او دغھ ک ه مانا ونھ موندلھ لھ دې املھ مې پھ عربي مانا بسنھ وک تو لن  خو د .ما ورتھ پ
ي او پھ پای کې ېې لېکوال موخھ دا ده چې د رسنیو لھ الرې پروپاگندي کمپاین او د تلویزیونونو چ ورونھ دي چې پھ تکرر لېدونکو تھ وړاندې کې ند ان اڼ شوي خبرونھ او خو

ي  ي ھم مني او ھم ورباندې روږدي کې   ]  ژ[وگ
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ی دی ۍ کې د امریکا نوم او ویاړ خېرن او کک ک و پھ ن ېوالې ېرغلگرو جگ  ؛ دغھ نسکور شوی پرتمین نوم باید د ن
ې بیرتھ راژوندی شي ت او ولسي . سولې، بشریت او عدل پھ نامھ او گ ون، خو نېز پا ت کې وگ ېنگ د سولې پھ 

وک پھ نست شمارالی شي وک ھېروالی شي او نھ ېې  والی شي ، نھ ېې  وک لھ پامھ نھ شي غور کلھ  . واک ھې
نېولنھمداسې یو ولسي،  ۍ پھ بل گوټ کې ېز او وگ نگ وو چې د ن ه ېې پای تھ ] د ویتنام [ ز غور ناقانونھ جگ

  پای.                                                                                                                           ورسولھ
  

 بروس ریچاردسن 
 
 
 
 

 


