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و شميره   2 تر ١  له:دپا

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

  

     بروس ريچاردسن: ليکوال 
  ٢٠١٠ اکتوبر        رحمت آريا                                                                              : ژباړه 

  

  مهال کاَرول هغه اصطالحات چې د جگړې پر
  او ورڅخه ناوړه گټه اخيستل کېږي

 
، له دې امله يک دیه لفظي اړخه ترهه يا ترور يو تکتل. يو غولوونکې اصطالح ده» ترهگرۍ پر وړاندې جگړه« د 

ولنېز بنسټونه نه شي کوالی د يوه تکتيک پر وړاندې جگړه اعالن هې يو هېواد ، دولت يا دغو دواړو ته ورته نور 
مکنی بشپړوالی لري چې پر هغه . کړي تکتيک نه کومه پالزمېنه لري چې تر بمبارد الندې ونيول شي، او نه کوم 

واک لري چې و نړول شيد ترهگرۍ پر وړاندې « د . ې څوک يرغل وکړي يا ېې  ونېسي او نه کوم وسله وال 
يوه استعاره يا په بله وينا يوه وسيله ده چې د امريکا د متحده اياالتو دولت ېې دداسې يوې توجيه لپاره کاروي » جگړه 

هغه کسان چې .  اخالقي معايرو کې توجيه نه شي موندالیچې په هي ډول قانوني معايرو او يا په هې ډول معنوي او
والی ېې دولتي پروپاگندونو ال تر اوسه نه دی  تنان دي او د ليد لوری رو ولنيزه کچه د پراخ ليد لوري څ په ولسي او 

 په [ان ، اوس په دې پوهيږي چې افغانست رسنيو له احساساتو څخه ويره لريدالالنو او د» سياسي«خړپړ کړی خو له 
ه نه ده لوبولې په پي]چورل ډول د سپتامبر د يولسمې ، دا هغه تور وو چې د نړيوالو مخې ته د ه کې هې ډول ون

د هغه د نيواک ، دا ددې لپاره وو چې پر يوه خپلواک هيواد د بريد او اياالتو دولت پر دغه هيواد وتاپهامريکا د متحده 
کله ېې د امريکا پر متحده اياالتو بريد نه دی کړی او نه ېې په ، افغانستان هلپاره توجيه ومومي غه هيواد دی چې هي

ته کړی دی   .د امريکا د خاورې او يا د هغې د گټو پر وړاندې کوم گواښ څرگند يا خن رامن
 

اني گټد امريکا د رسنيو په خبرو اترو ان  لويزيونونو او د رسنيو د کارپوهانو په شننو او په  او و پسې ورک ، د 
کيل د االلهانده تش په نامه کارپوهان ياالتو ، په دفاعي گټور صنعت او د  نورو السته راوړنو په راکړو ورکړو کې 

و راغلي تش په استازي زموږ د کانگرس غړي ، د دفاعي قراردادونو استازي کورناستي جنراالن ، خام او نوي په پ
ول له يو بل سره د واده  دولت په مرستې چليدونکي فکري بنسټونهنامه د بهرن پاليسې کارپوهان او د  او پوهنتونونه 

کر په دې  ي ل وي چې د ايساف تر نامه الندې د امريکا او ناتو پو په کولو غواړي د نړي په غوږونو کې دا ور څ
ېرازۍ ول شوی چې افغان کړيدلي ، اللهانده او د نيکمرغ له  ه  څخه بې برخې ولس تهيلې په افغانستان کې را

ي ولنې خپلواکي او ديموکراسي ور وبخ نه او خپلواکي که په هره بيه وي يا د وينې يا د پانگې او ان که د  ، دغه بخ
وډۍ او نړيدنې په بيه هم وي بايد تر سره شي ولنيزو بنسټونو د گ   .په چوپړ کې د 

 
ايي د ديموکراس او خپلواک د دومره لوړو مگر يو پلټونکی فکر چې د عيبونو د لټې او موندنې تږی  هم وي ، 

تنې الندې راولي او د هغو پټو  تې اړيکه او يا په بله وينا د دواړو ترمن ستره تشه تر پو اصطالحاتو ترمن نغ
کر دعملياتو تر شا  تونو الملونو په موندنې پسې مټې را ب وهي چې د آيساف د تش په نامه سمندري ل انگيزو د ر

لوالې غړې امريکې پر ٢٠١٠د بېلگې په توگه د . پرتې دي  زکال د جون او سپتامبر د  مياشتو تر من د آيساف د 
ايونو  ايونه انگيرل کېدل ، ددغو بمباريو ٢١٠٠٠هغو  وليدا   بمبونه او توغندي  وَوَرول چې د شکمنو طالبانو د را

يي چې د ملکي وگړو د وژل کيدا د شمي رې په کچه کې څومره لوړوالی راغلی دی  ؛  دغو بمباريو لومړۍ پايله 
وال ته  دومره لوړ اقتصادي تاوان اړولی چې زموږ له انگيرنې پورته ده او د سيمې بې شميره سيمه ييز وگړي ېې ک

  کړې دندې ترڅنگ-غاړه - پر- ور–واشنگتن د خپلو متکررو ويناوو او د ديموکراس د پلي کولو د خدای . اړ کړل
، واشنگټن د همدغو منترونو د اودم په ه نه ستړې کېدونکې ډول شخوند وهيد ترهگرۍ پرضد منترونو باندې هم پ

د نيوکو . »له هغوی سره هماغلته جگړه وکړو يا موږ بايد ورسره هلته وجنگيږو« چف او پف کې وايي چې موږ بايد 
، او وايي چې  څخه نړيوال الهي غضب جوړ کړی دی طالبانود مخنيوۍ يا د خپلو شننو د تپلو لپاره ېې له القاعدې او

نيو پيړيو خالفتونه را ژوندي او د نړۍ په هرگوټ کې  دوی په داسې يوه رواني کړاو اخته دي چې غواړي د من
  . شرعي قانون پلی کړي

  
کر او نه کومه ترهگره ډله شته  حقيقت دا دی چې طالبان د پوهيدا وړ. حقيقت دا دی چې د القاعدې په نامه نه کوم ل

ه راخپله کړې  نگ ب تونکي غور يالوژي ده چې نن ېې د يوه نشنليست خپلواک غو يو سازمان نه بلکه داسې يوه اي
وبی د بهرني نيواک له منگولو څخه و ژغوري ا که فعاله دي چې غواړي خپل  دا بايد . او د هيواد په هر گوټ کې 

ه خبر دیور غبرگه کړم چې په څارگرو څان ولو  يار او پوه کارکوونکی په دې خبره تر  القاعده د . گو کې هر هو



 
 

 
و شميره   2تر ٢ له :د پا

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

ه لري او له بنسټيز اړخه د امريکې پر وړاندې دد ، د ې لپاره راپاريدلې چې ولې امريکايوې تيارې او تتې هست ب
ظالم رژيم ـيلو د بې باک او ئمصر او سعودي عربستان په شان د اوتوکراتو رژيمونو مالتړ کوي ، ولی امريکا د اسرا

، ولې امريکا په ړندو سترگو هر چيرې تيری کوي او ولې د اسالمي نړۍ په ډيريو برخو غير انتقادي مرسته کوي
من چلنده دريز لري خو امريکا بيا هم په ډيره څرگنده د خپلو پروپاگندونو کمپاين ته په دوام غواړي د ولس په . کې د

وي چې هل ول يوازې غوږ کې ور وڅ ته لېرې تاسو ته د شيطان په استازيتوب يوه هستي په تيندکو ده ، امريکا دا 
لويزيونونو پر ليدونکي ومني ي نړيوال مشرتابه څيره د  د . ددې لپاره کوي چې د ترهگرۍ پروړاندې د يوه يومو

ولو پروپاگندونو تر شا امريکا او هغه سياسي دالالن والړ دي د اخالقي چلن د او باور، هيواد پالنه او مورال ېې د دغو 
لوالو د گټو پر شپول را څرخي       : پوه البرت انشتاين يو وخت ويل ولد نوبل د جايزې سردار او ساينس. صنعتي 

  » هغه ستونزې چې نن موږ ور سره مخامخ يو، په هغو فکرونو باندې نه هواريږي چې په خپله ېې زيږولې دي«
 

اک لپاره د ديموکراس اقتصادي او ستراتيژيکو برال، دد يوه رژيم د بدلون ترهگري او / ، ترهگرسيو يا زبي
 ۵٣د دوهمې نړيوالې جگړې له پای وروسته . خپلواکي په ډول لغات اوس په يوې پلمې يا استعارې بدل شوي دي

ې شته چې په لړ کې ېې د امريکا متحده اياالتو د بهرنيو دولتونو د ړنگو ې کړې دي او يا ېې ريکارد شوې پي لو ه
ي . ١بهرني دولته ړنگ کړي دي اوس دا د امريکا منل شوی دود او قانون دې چی په خپلو ويناوو کې پټو پو

کر کاپوهان  ان کړي او يا واشنگتن او د پالزمينې د رسنيو د ل تونو ته د بشرپالنې او ژغورنې جامې ور په  خو
ه ې موږ امريکايان د الهي الهام په م د ورته د شيطان د جرړو د را ايستلو ب ور کړي او يا دا چې گ  ور ان

اکل شوي يو واک  د نړۍ په هر گوټ کې د سفارتونو ترمن د ډيموکراس تر پلمې الندې . ډيموکراس او خپلواک 
تنې او  وگه د پو يرکه ژبه يوه ډيره څرگنده لغازه او  ه ويل واب د امريکا د السوهنو په تړاو په خوږه او  په ب

تنه داسې ده. کيږي واب : پو که چې په واشنگټن کې د امريکا سفارت نه : ولې په واشنگټن کې کودتا نه کيږي؟ 
  .  شته

 
دولو لپاره چې د امريکا دغه ډول جگړې ېې د يرغلگرو جگړو په نامه بللي  د اوباما ادارې د هغو نيوکو د جرړو د ش

الندې نيولی ، دغه مأموريت غواړي ددغه ډول شننونکو کتابونو او مقالو لمنه يا له دي اوس يو مأموريت تر الس 
ه يوسي ددغه مأموريت په تکتيکونو کې له ايف بي آی څخه کار اخيستل کيږي ترڅو . يوې مخې بنده او يا ېې له من

ي من په نامه و گوا يا نوم را اخيستالی شو په همدې تړاو د وي. شننونکي او سر مقاله ليکونکي د هيواد د د کي پي
يا مشر له پياوړو اقتصادي بنديزونو سره مخامخ شو . چې په سلگونو له شرمه ډک السوندونه ېې خپاره کړل د ويکيپ

ل شو  Operation Dark Heart: Spy-craft and Special Operations on theبله بيلگه ېې د . او په حبس و گوا
Frontlines of Afghanistan and the Path to Victory تر نامه الندې د کتاب خپريدل دي چې ليکوال ېې ډگرمن 

Colonel Anthony Shafferول .  دی وکونه نيغ په نيغه ٩۵٠٠د دفاع وزارت ددغه کتاب د لومړي چاپ   چاپ شوي 
ولنې څخه په بيه را وپيرودل ه له هر اړخيز سا. له خپرندوېې  نسور او بيا تنظيم وروسته په پای کې ددغه کتاب بله ب

 کلنه څانگه چې ليکوال ېې نوموتي ژورناليست او ٢٧ د مقالو يوه  Sun Timesد کاناډا په تورانتو کې د . خپره شوه
ني ختيز او  که وتړل شوه چې ليکوال په من ليکوال ايريک مارگوليس وو ددولت د دباو او ناخو له امله 

  .  اياالتو پر تگالرې باندې کلکې نيوکې او شننې کولېافغانستان کې د امريکا د متحده 
 

الندني اخ په خپل ژوروالي کې د جگړې د مهال د هغو غولوونکو اصطالحاتو ډډې راسپړي چې له اره د پلټنې وړ 
  : نه دی خو دولت او سترې رسن ېې هره ورځ په خپلو خپرونو کې ژويي 

  
يږده ؛ بندي مې ”collateral damage“د مادي خساراتو و مې وژنه او د جگړې . زه يو مسلمان يم«   نوم ورباندې ک

وبي و شړه او نوم ېې »امنيتي اقداماتو« کړه او د  ا يږده ؛ زموږ ولس په ډله ېېزه توگه له خپل  «  نوم ورباندې ک
نی ختيز وبې سرچينې غال کړه، زما پر هيواد تيری وکړه ، زما ما» نوی من ا يږده ؛ زما د  شومان او ميرمنه را ک

يږده» ډيموکراسي« ووژنه او بيا ېې نوم را ووژنه ، ورپسې زما د هيواد مشران    . ک
  

 بروس ريچارډسن
 
 
 
 

                                                           
1 See: Freeing the World to Death, William Blum, Common Courage Press, Monroe, Maine, 2005, pp. 225-226.) 


