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و شميرهد پ   ٢تر ١  له:ا

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

م٢٧/٠٩/٢٠٠٩                                       الماس
      

  

   خپل امنيت ساتيهين  وپهانګرېزان د پښتنو 
  

ه کي» انتي وار «د  )John Pilger(صله استرليايي تحليګر جان پيلجر انګليسي اال و  « په خبري او تحليلي ويبپا
وند بازي باال ختمه سوهانګليسانو ته  مبر په ندي يوه ليکنه لري  چي د رواني مياشتي  د تر عنوان ال»    مه ١٨سپ
کي دد نوموړي. خپره سوېده يني عمده   چي  افغانانو ته د افغانستان  يو  دلته وړاندي کوم   په دې نيت  ليکني 

يتوب  لري ه وړاندي لوم يتوب او خپلواکي تر هر     .مو
 
 
و بوی د قندز د رود دغاړي نه  را پورته کېدپه هغه ورځ چي  په کندز کي د لولپه سوي  ملک  ، د یي افغانانو د غو

نالره په دغه غيرواقعي ادعا باندي تکراروله  ورډن براون  د افغانستان په هکله خپله عمده ک انګلستان صدر اعظم 
يانموږ زکه هلته  په افغانستان کي« چي  ای انګليسي پو ه الس نه وو پوري ک ،  نو نن به  د پښتنو سره په جګ

 .»ه سره جنګېدلزموږپښتانه دلته زموږ په خاوره کي  
 

ت و جلنوموړي غو ي چي دا پال  دنا ولو بېوزلي، بېوزلهنګيه دغه واقعيت بيان ک ي  طيارو د افغانانو تر   په نښه ک
و د دغه حملو قربانيان هغه  بېچاره کليوال وه چي د دو.  وه  الوزولي   او ه هغه وايي چي د نا خه  د  انکرو   و 

خه  يې ال  و  تيلو د السته راوړلود پاره هلته تللي وه، دهغوی  زياته برخه کوچني ماشومان وه چی ان  د عادي لو
ه تيل يې په نصيب  سي  ه . کار اخيستی وو چي  که   تنه ووژل سوه او دغه شمېره په ٩٠په دغه حمله کي ل تر ل

و کله هم اجازه نه ورکوداسي وخت کي عيان سوه  چي نا وته سي ي هي  . د ملکي قربانيانو ريښتنی  شمېره په 
  

  شاهد  چي ددغه تهاجم صحنه يې د واقعي دوږخ په حيث ليدلېوليکونکی وايي چي د محمد داود په نامه ددې حملې  ي
وک مع.  چي   هري خواته  پراته  وه کتلي   د انسانانو جالسوي  پښې او السونه يې وايي چير نسته چي  لوداره  دلته 

ول او مظاهرې ي  ورباندي ددې کسانو د بازخواست د پاره د ويل شاير په جاده کي را   . و ک
  

و په جريان کي د انګلستان صدراعظم د   پوري١٩١٨ نه بيا تر ١٩١۴دغه غربي تحليګر ليکي، چي د کال     جګ
ې په حقيقت با« لويد جوړج ويلي وه چي  ه ختمه سوې وای ، خو که خلک د جګ ندي پوهېدالی، نو همدا سبا به جګ
ي او ن ه دی سي هغوی نه پوهي ي چي حقيقت  ي،  آيا » . کوالی  و پوهي ۍ تيري ددې خبرو نه چي نيژدې يوه پې

ورډن براون غوندي اشخاص   ونسي کوالی   ای ته نوي را رسېدلي  چي د  ولنه بايد  اوس و داسي يوه  غربي 
ي؟دهغوی    خه حقيقت پ ک

  
ه ده چي د درواغو پر مبنا شروع سوه، او همداسي دوام لري  ه داسي جګ مبر د .  د افغانستان جګ ه د سپ دغه جګ

يوولسمي د پيښو په بدله کي چي هي يوه افغان الس نه پکښې  درلود، د امريکا ئيانود کسات اخيستلو په خاطر شروع 
خه. سوه ه د يوه خاص شخص  خه يا بهتره به داوي چي ووايو   د انتقام په خاطر نه ، بلکهدغه جګ   دد طالبانو 

خه د بدلې اخيستل وو چي د امريکايانو سره يې هي دعوی نه درلوده، او حتی د  ستراتيژيک پايپ الين په  افغانانو 
ي ناستي درلودلې  ن د دولت سره    .مسأله کي يې دبل کلين

  
طالبانو حتی منلې وه چي اسامه بن الډن دي  د افغاني روحانيونو په حضور کي محاکمه  سي، خو دا کار و نه منل 

و . سو  ې د ادامې اصلي علت  د افغانستان د ستراتژيک اهميت په خاطر دی چي  امريکا او نا پليجر وايي چي د جګ
ان کي د انګليسانو دحضور يوازن دليل دادی چي  هغه وايي چي په افغانست. خپل حضور ورباندي توجيه کوي 

تي دي  ني غو ه کوي  چي مباد. امريکا  و  ددې دپاره د طالبانو سره  جګ ي امريکا او نا  ا دغه ادعا چي ويل کي
ي داسي  و نسي چي يو ي ه ورځ دي هغوی په دې و تواني   .د غربي هيواد په جادو کي پر دوی باندي حمله وک

« ي د امريکا د پخواني جمهور رئيس ليندن جانسن د هغه خبرو خاطره را ژوندی کوي چي ويل به يې داشاني خبر
و، نو سبا به مجبوره يو د هغ انو سره و نه جنګې نام کي د کمونيس وی سره په کاليفورنيا کي که موږ نن په وي

و   ». وجنګې
  

يپيلجر وايي ونو بيرته رات نه دی، چي    د براون دادع.  چي البته دلته يو فرق ليدل کي ا پر خالف، دا د انګليسي پو
ې د  يراکشېدوايي په انګليستان کي دهغوی د جګ ر   دوام  د بلکه دا په افغانستان کي د هغوی د حضور، باعث و



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

که چي که انګليسي فوجيان و خپلو کورو ته ستانه نسي. دیپه خاطر  و  براون په لوی الس د انګليسي  مسلمان،دا
حتی د براون امنيتي مشاورينو هم و براون ته ويلي دي چي ددې . وانانو په مين  کي د جهاد روحيه  تقويه  کوي

ي  او په هغه حالت کي به  دد ې دوام کېدالی سي خشونت د انګليستان و خاوري ته را کش ک ې کار مسؤليت د جګ
  .براون په غاړه وي

صنف : ، وايي »وند بازي باال ختمه سوه «  د دغي جملې په ليکلو سره چي جان پيلجر د خپلي مقالې په پای کي  
بازي او نظاميګري ددې باعث سوه چي د انګلستان  پارلماني ډيموکراسي بيخي بدنامه سي او د هغو افغاني کليوالو د 

ه سوي دي، و ه  و ر  نپاره چي بدنونه يې  د انګرېزانو د ملت د دفاع په نامه  ونديد پهون د کار  کنفرانس کي د  
   .يي دبې انګليسي مقاماتو ژستونه  
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