
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

                      م٢٢/١١/٢٠٠٩                               عبدالرحمن فرقاني
 
 

  !امريكايان په نړي آى خپلواآي ژغوري
  

يرمي نن هم د انترنت په نړيوال جال آى د افغانستان په هكله خ و په   د خپرو شويو پرى شوي ليكنه آتليد نورو ور
كه ,خپل آړ پام  ميړتيا لري تر سرليك الندي ليكنيوت ته اافغانستان استراتيژي ق دړ آى مطالبو په ل چى د ليكني  
ت لپاره پلمه آړي ده  لودي د فلسفى ته اشاره آړي چى د تاريخ په اوږدو آىړى زليكوال هغى  خپل استعماري خوز

ړه آى  د امريكا ولسمشرآله چى : دنړۍ د خپلواآى ژغورل,   م ١٩١٩ په آال ,و ش ويلسون په لومړۍ نړيواله ج
اني چى خپل اوالدونه يى په فرانسه)) (تكراروم : ((آى يى وويل    ما ته راغلي او, السه ورآړي وو آى لههغه مور

 د اهللا برآت دي په تا باندي  پداسي حال آى چى دوي ژړل راته يى وويل چى اهللا د درسره وي,زما السونه يى ونيول 
ي چى وطندارن م , شي ر ه باعث  رس ته نص, ا ته د اهللا نه دعا غواړي نو  حت آړي و چى يحال دا چى ما آان

ي  الره خپله آړي چى د دوي اوالدونه په آى مړه آي او ما د , او ما د دوي اوالدونه بهر ته استولي دي , داسي ت
لي دي  ايونو ته لي ايونه چى مرګ پكى حتمي دي , دوي اوالدونه د نړۍ خطرناآو  زما الس نيسي نو ولي , هغه 

ي چى د دوي اوالدونه د يو داسي شي لپاره  كه چى دوي پوهي تنه راته آوي ؟  راته ژاړي او د اهللا نه د برآت غو
خه غوره دي   دي  همدوي باور لري چى دوي د نړۍ خپلواآي ژغوري او دوي په حق, مري چى له هر مادي شي 

كه چى په نو اوباما هم په افغانستان آى د نوي استراتيژي,   د اعالنولو په هكله يوى ورته آيسى ته اړتيا لري 
دا د هغه مطلب يوه برخه ده . ني خپلواآي ژغوري وړ هيوادونو آى د امريكا زامن او لافغانستان او د نړۍ په نورو

تيا د لودي او امريكا تير شوي او اوسن ن پوست آى خپره شوي ده خو سوال دا دي چى آيا ري ي نظامي چى په واشن
ت په نړي آى او په تيره په اسالمي هيوادونو آى د خ  د پلواآ د ژغورلو لپاره دي آى د خپلواآاو سياسي خوز

   ؟  يرولو لپارهجامى د 
ي ړه پيل آامريكا او لودي ړو نوآه د اسالمي نړي وضعيت و داسي , ړي دهپدي هيوادونو آى د خپلواآى په ضد ج
خه هر  ړه چى د انسان   سياسي ,ولنيزه خپلواآى , آلتوري خپلواآي , ديني خپلواآي , ډول خپلواآى اخلي ج

 په تاريخ آى  آوي تر سرههغه جرمونه چى د خپلواآي دي ژغورلو تر نامه الندي په اسالمي نړۍ آى,  ....خپلواآي
تونه په اسالمي نړۍ د خپلواآي تر نامه الندي غواړي هغه د ماديت,  د انسانيت ضمير حيرانوي سارى نلري او  ارز

خه بله السته راو تونو  ه نړۍ پرته له دي ارز تونه چى هي ډول , لري ړنه نآى خواره آاندي چى لودي هغه ارز
 حيواني نړۍ پايله آى انسان د يوىتړاو د انسان او خالق العالمين تر من نشي پيدا آولي او په ايماني او روحاني 

  . ړي لوري ته و
ناه خلكو ژوند په بي رحمانه توريت ته دپلواآى بشخ ه  درنو درنو بمونو په ذريعه وړاندي آوي چى د خپلواآو او بي

 د توپونو او الوتكو په زور خلك د , او بيوزله خلك د خپلواآي لپاره وژني , سپين ژيري , ي ,  آوچنيان ,اخلي 
ل خ, لودي تهذيب او تمدن ته چمتو آوي  ن خه يى د خپلواآي ددا د  الره ده چى له پيړيو  ژغورلو تر پلواآي او ت

امريكا او لودي په اسالمي نړي آى د خپلواآي د ژغورلو لپاره داسي زندانونه ,نامه الندي په نړي آى پكار اچولي ده 
سانيت په پدي زندانونو آى چى آوم وحشت او بربريت د ان, جوړ آړي دي چى د بشريت په تاريخ آى سارى نلري 

وله نړۍ تري خبره ده  ي  ي د , ضد تر سره آي پدي زندانونو آى چى آوم آرغيړن سلوك د بشريت سره آي
پړ خه هيره  ده چى هي آلهه خپلواآي په مخ داسي  و الندي ,  نشي  به د انسانيت له ذهن  د انسانيت آرامت تر پ

ي  ه چى د خپلواآى سره تړاو لري دلته تر , آي ي پهر هغه  انسان د حيوان په وړاندي بي عزته , و الندي آي
ي  وانتناما, آي رام,ابوغريب , د  , تحفه ده نه ډآى آيسي بشريت ته د لوديخ د خپلواآي د زندانونو د وحشت ...,   ب

كله به ورك نشي  ه آى هغه د پيغور تور داغونه دي چى هي ن ي په دا دلودي د خپلواآ, دا زندانونه د امريكا په 
ه هر چا ته  النده تو , امريكا او لودي خپلواآي په زندانونو آى ژغوري , كاري هنداره آى هغه داغونه دي چى په 

ي                                                                                          .بشريت ته خپلواآي په زندانونو آى 
 ژغورلو تر نامه الندي امريكا او لودي زموږ سره د فكر او ژبى او قلم په ذريعه په سربيره پدي د خپلواآى د

ړه آوي  ه ج ولنه آي راپارويداو دا ليكنه هم هغه ذهنيت , دوامداره تو  يا په بل عبارت د راژوندي  امريكا په 
كاري چى آولو آو آوي  ړي يى منل ته چمتو نه   د امريكايانو زامن او لړوني د او هغه دا چى, د امريكا عام و

هغوي خپل اوالدونه د امريكا د هيبت اووحشت , راق ته استول شوي دي پاره افغانستان او عخپلواآي د ژغورلو ل
  .  لپاره قربانولو ته حاضر ندي 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يړ خامريكا او لودي اسالمي نړۍ ته د  ليسانو هي , پل هيبت او فرعونيت غزول غواړيروسيى په  بت د آه د ان
و الندي شوي او هغه امپراتوري يى له خاورو سره برابره شوه چى چا يى په وړاندي د سر اوچتولو  افغانانو تر پ

آه د روسانو هيبت چى نيمه اروپا يى لړزوله او داسي د وسپني آړي يى تري تاو آړي وه چى د , جرات نشوي آولي 
و الندي شمان يى نه ماتيدو  رداب آى د امريكا او لودي پايله هم تر تيرو , و آيده د افغانانو تر پ نو د افغانستان په 

كاري  ه نه  ي چى د لودي خپلواآى هم په افغانستان آى سر , شويو امپراتوريو  دا فلسفه چى , خوري وداسي بري
ايى دا زړه فلسفه د , امريكايان د خپلواآي د ژغورلو لپاره نړۍ ته وتلي نوره زړه شوي ده    ولسمشرامريكا نوياو 

 .  اوباما ته د افغانستان په هكله اغيزمنه نه وي
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