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ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎن ﭘﻪ ﻧړي آﻰ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ژﻏﻮري!
د ﻧﻮرو ور ﻮ ﭘﻪ ﻴﺮﻣﻲ ﻧﻦ هﻢ د اﻧﺘﺮﻧﺖ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﺟﺎل آﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﺧﭙﺮى ﺷﻮي ﻟﻴﻜﻨﻪ آﺘﻠﻲ د ﺧﭙﺮو ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﭘﻪ ﻟړ آﻰ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻗﻮت ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﺗﺮ ﺳﺮﻟﻴﻚ ﻻﻧﺪي ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﺎم ﺧﭙﻞ آړ ,ﻜﻪ ﭼﻰ د ﻟﻴﻜﻨﻲ
ﻟﻴﻜﻮال هﻐﻰ زړى ﻓﻠﺴﻔﻰ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ آړي ﭼﻰ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو آﻰ ﻟﻮدﻳ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺧﻮز ﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻠﻤﻪ آړي دﻩ
 ,دﻧړۍ د ﺧﭙﻠﻮاآﻰ ژﻏﻮرل  :آﻠﻪ ﭼﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎ وﻟﺴﻤﺸﺮ وﻳﻠﺴﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟ ړﻩ آﻰ ﺷﻮ ,ﭘﻪ آﺎل ١٩١٩م
آﻰ ﻳﻰ ووﻳﻞ )) :ﺗﻜﺮاروم (( )هﻐﻪ ﻣﻮر ﺎﻧﻲ ﭼﻰ ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ ﻳﻰ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻰ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړي وو ,ﻣﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ او
زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﻰ وﻧﻴﻮل  ,ﭘﺪاﺳﻲ ﺡﺎل آﻰ ﭼﻰ دوي ژړل راﺗﻪ ﻳﻰ ووﻳﻞ ﭼﻰ اﷲ د درﺳﺮﻩ وي د اﷲ ﺑﺮآﺖ دي ﭘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪي
ﺷﻲ  ,ﻧﻮ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺮ ﻲ ﭼﻰ وﻃﻨﺪارن ﻣﺎ ﺗﻪ د اﷲ ﻧﻪ دﻋﺎ ﻏﻮاړي  ,ﺡﺎل دا ﭼﻰ ﻣﺎ آﺎﻧ ﺮس ﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ آړي و ﭼﻰ
داﺳﻲ ﺗ ﻼرﻩ ﺧﭙﻠﻪ آړي ﭼﻰ د دوي اوﻻدوﻧﻪ ﭘﻪ آﻰ ﻣړﻩ آﻴ ي  ,او ﻣﺎ د دوي اوﻻدوﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ دي  ,او ﻣﺎ د
دوي اوﻻدوﻧﻪ د ﻧړۍ ﺧﻄﺮﻧﺎآﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻴ ﻟﻲ دي  ,هﻐﻪ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﻰ ﻣﺮګ ﭘﻜﻰ ﺡﺘﻤﻲ دي  ,ﻧﻮ وﻟﻲ زﻣﺎ ﻻس ﻧﻴﺴﻲ
راﺗﻪ ژاړي او د اﷲ ﻧﻪ د ﺑﺮآﺖ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ راﺗﻪ آﻮي ؟ ﻜﻪ ﭼﻰ دوي ﭘﻮهﻴ ي ﭼﻰ د دوي اوﻻدوﻧﻪ د ﻳﻮ داﺳﻲ ﺷﻲ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﺮي ﭼﻰ ﻟﻪ هﺮ ﻣﺎدي ﺷﻲ ﺨﻪ ﻏﻮرﻩ دي  ,دوي ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﻰ دوي د ﻧړۍ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ژﻏﻮري او دوي ﭘﻪ ﺡﻖ هﻢ دي
 ,ﻧﻮ اوﺑﺎﻣﺎ هﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ د ﻧﻮي اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي د اﻋﻼﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﻳﻮى ورﺗﻪ آﻴﺴﻰ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﻜﻪ ﭼﻰ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ آﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎ زاﻣﻦ او ﻟړوﻧﻲ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ژﻏﻮري  .دا د هﻐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ
ﭼﻰ ﭘﻪ واﺷﻨ ﻦ ﭘﻮﺳﺖ آﻰ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮي دﻩ ﺧﻮ ﺳﻮال دا دي ﭼﻰ ﺁﻳﺎ رﻳ ﺘﻴﺎ د ﻟﻮدﻳ او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻴﺮ ﺷﻮي او اوﺳﻨﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮز ﺖ ﭘﻪ ﻧړي آﻰ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ آﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دي آﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآ د
ﺟﺎﻣﻰ د ﻴﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ؟
آﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧړي وﺿﻌﻴﺖ و ﻴړو ﻧﻮاﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳ ﭘﺪي هﻴﻮادوﻧﻮ آﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآﻰ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺟ ړﻩ ﭘﻴﻞ آړي دﻩ ,داﺳﻲ
ﺟ ړﻩ ﭼﻰ د اﻧﺴﺎن ﺨﻪ هﺮ ډول ﺧﭙﻠﻮاآﻰ اﺧﻠﻲ  ,دﻳﻨﻲ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ  ,آﻠﺘﻮري ﺧﭙﻠﻮاآﻲ  ,ﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﺧﭙﻠﻮاآﻰ  ,ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺧﭙﻠﻮاآﻲ  ,....هﻐﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﭼﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ دي ژﻏﻮرﻟﻮ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪي ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ آﻰ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آﻮي ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ آﻰ
ﺳﺎرى ﻧﻠﺮي او د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺿﻤﻴﺮ ﺡﻴﺮاﻧﻮي  ,د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪي ﻏﻮاړي هﻐﻪ د ﻣﺎدﻳﺖ ارز ﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ
آﻰ ﺧﻮارﻩ آﺎﻧﺪي ﭼﻰ ﻟﻮدﻳ ﻪ ﻧړۍ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دي ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺑﻠﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﻧﻠﺮي  ,هﻐﻪ ارز ﺘﻮﻧﻪ ﭼﻰ هﻴ ډول
اﻳﻤﺎﻧﻲ او روﺡﺎﻧﻲ ﺗړاو د اﻧﺴﺎن او ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻧﺸﻲ ﭘﻴﺪا آﻮﻟﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﻰ اﻧﺴﺎن د ﻳﻮى ﺡﻴﻮاﻧﻲ ﻧړۍ
ﻟﻮري ﺗﻪ وړي .
ﺧﭙﻠﻮاآﻰ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ د درﻧﻮ درﻧﻮ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ وړاﻧﺪي آﻮي ﭼﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآﻮ او ﺑﻴ ﻨﺎﻩ ﺧﻠﻜﻮ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻲ رﺡﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ
اﺧﻠﻲ  ,آﻮﭼﻨﻴﺎن  ,ﻲ  ,ﺳﭙﻴﻦ ژﻳﺮي  ,او ﺑﻴﻮزﻟﻪ ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﻟﭙﺎرﻩ وژﻧﻲ  ,د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ او اﻟﻮﺗﻜﻮ ﭘﻪ زور ﺧﻠﻚ د
ﻟﻮدﻳ ﺗﻬﺬﻳﺐ او ﺗﻤﺪن ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ آﻮي  ,دا د ﻨ ﻞ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ او ﺗ ﻼرﻩ دﻩ ﭼﻰ ﻟﻪ ﭘﻴړﻳﻮ ﺨﻪ ﻳﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ دژﻏﻮرﻟﻮ ﺗﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪي ﭘﻪ ﻧړي آﻰ ﭘﻜﺎر اﭼﻮﻟﻲ دﻩ ,اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧړي آﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﻲ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻪ
ﺟﻮړ آړي دي ﭼﻰ د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ آﻰ ﺳﺎرى ﻧﻠﺮي  ,ﭘﺪي زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ آﻰ ﭼﻰ آﻮم وﺡﺸﺖ او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ
ﺿﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آﻴ ي ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﺗﺮي ﺧﺒﺮﻩ دﻩ  ,ﭘﺪي زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ آﻰ ﭼﻰ آﻮم آﺮﻏﻴړن ﺳﻠﻮك د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺳﺮﻩ آﻴ ي د
ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﭘﻪ ﻣﺦ داﺳﻲ ﭙړﻩ دﻩ ﭼﻰ هﻴ آﻠﻪ ﺑﻪ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻟﻪ ذهﻦ ﺨﻪ هﻴﺮﻩ ﻧﺸﻲ  ,د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ آﺮاﻣﺖ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪي
آﻴ ي  ,هﺮ هﻐﻪ ﻪ ﭼﻰ د ﺧﭙﻠﻮاآﻰ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي دﻟﺘﻪ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪي آﻴ ي  ,اﻧﺴﺎن د ﺡﻴﻮان ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻲ ﻋﺰﺗﻪ
آﻴ ي  ,د ﻮاﻧﺘﻨﺎﻣﺎ ,اﺑﻮﻏﺮﻳﺐ  ,ﺑ ﺮام  ... ,د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د وﺡﺸﺖ ﻧﻪ ډآﻰ آﻴﺴﻲ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ د ﻟﻮدﻳﺦ د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﺗﺤﻔﻪ دﻩ,
دا زﻧﺪاﻧﻮﻧﻪ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻨ ﻩ آﻰ هﻐﻪ د ﭘﻴﻐﻮر ﺗﻮر داﻏﻮﻧﻪ دي ﭼﻰ هﻴ ﻜﻠﻪ ﺑﻪ ورك ﻧﺸﻲ  ,دا دﻟﻮدﻳ د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﭘﻪ
هﻨﺪارﻩ آﻰ هﻐﻪ داﻏﻮﻧﻪ دي ﭼﻰ ﭘﻪ ﻼﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﻪ هﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻜﺎري  ,اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ آﻰ ژﻏﻮري ,
ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ آﻰ ﻲ .
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺪي د ﺧﭙﻠﻮاآﻰ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪي اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳ زﻣﻮږ ﺳﺮﻩ د ﻓﻜﺮ او ژﺑﻰ او ﻗﻠﻢ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭘﻪ
دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺟ ړﻩ آﻮي  ,او دا ﻟﻴﻜﻨﻪ هﻢ هﻐﻪ ذهﻨﻴﺖ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ آﻲ راﭘﺎروي ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت د راژوﻧﺪي
آﻮي ﭼﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﺎم و ړي ﻳﻰ ﻣﻨﻞ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ ﻜﺎري  ,او هﻐﻪ دا ﭼﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ زاﻣﻦ او ﻟړوﻧﻲ د
آﻮﻟﻮ آﻮ
ﺧﭙﻠﻮاآﻲ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻋﺮاق ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي دي  ,هﻐﻮي ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د هﻴﺒﺖ اووﺡﺸﺖ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺡﺎﺿﺮ ﻧﺪي .
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اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳ اﺳﻼﻣﻲ ﻧړۍ ﺗﻪ د روﺳﻴﻰ ﭘﻪ ﻴړ ﺧﭙﻞ هﻴﺒﺖ او ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺖ ﻏﺰول ﻏﻮاړي  ,آﻪ د اﻧ ﻠﻴﺴﺎﻧﻮ هﻴﺒﺖ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪي ﺷﻮي او هﻐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﻳﻰ ﻟﻪ ﺧﺎورو ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﻰ ﭼﺎ ﻳﻰ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺳﺮ اوﭼﺘﻮﻟﻮ
ﺟﺮات ﻧﺸﻮي آﻮﻟﻲ  ,آﻪ د روﺳﺎﻧﻮ هﻴﺒﺖ ﭼﻰ ﻧﻴﻤﻪ اروﭘﺎ ﻳﻰ ﻟړزوﻟﻪ او داﺳﻲ د وﺳﭙﻨﻲ آړي ﻳﻰ ﺗﺮي ﺗﺎو آړي وﻩ ﭼﻰ د
ﻣﺎﺗﻴﺪو ﻤﺎن ﻳﻰ ﻧﻪ آﻴﺪﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪي ﺷﻮ  ,ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺮداب آﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳ ﭘﺎﻳﻠﻪ هﻢ ﺗﺮ ﺗﻴﺮو
ﺷﻮﻳﻮ اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻳﻮ ﻪ ﻧﻪ ﻜﺎري  ,داﺳﻲ ﺑﺮﻳ ﻲ ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳ ﺧﭙﻠﻮاآﻰ هﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ ﺳﺮ وﺧﻮري  ,دا ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﻰ
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎن د ﺧﭙﻠﻮاآﻲ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړۍ ﺗﻪ وﺗﻠﻲ ﻧﻮرﻩ زړﻩ ﺷﻮي دﻩ  ,او ﺎﻳﻰ دا زړﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻮي وﻟﺴﻤﺸﺮ
اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﻜﻠﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﻧﻪ وي .
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