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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و هﺮ ﻧړۍ ﺧﻮر ﺗﻪ د ﺳټﺎپ ﻧﮑﺘﻪ دﻩ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د »ﺗﺠﺰﻳﯥ« ﻃﺮﺡﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ زوال ﺡﺘﻤﻲ ﮐﻮي
ﻧﻬﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮﺳﻮﻩ ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﺟ ړﻩ ﻣﺎرﻩ او ﺑﯥ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺎ ﻮﻳﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﮐﻲ د ﺧﭙﻞ
دﻓﺎﻋﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪي زﻣﻮږ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﻲ د ﺮورﻳﺰم د ﺟﺮرړو د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ او د ﻏﺮﺑﻲ ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳ او ﺑﺸﺮي
ﺡﻘﻮﻗﻮ د اﻋﺎدې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺮﻏﻞ وﮐړ .هﻐﻮﯼ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺵﻮرا ﭼﻲ د ﭘﻨﺘﺎ ﻮن ﭘﻪ اﻣﺮ ﻣﺼﻮﺑﯥ ﺻﺎدروي ﻳﻮ
دﺳﺖ ﺁوﯦﺰ هﻢ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ ﻻرﻩ ﭼﻲ زﻣﻮږ د ﻣﻈﻠﻮم هﻴﻮاد و اﺵﻐﺎل ﺗﻪ ﻳﯥ »ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ« ﺑ ﻪ ورﮐړي .ددې ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﺟﻨ ﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎران ،ﻏﻠﻪ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان ،اﺟﻴﺮان ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺡﻘﻮﻗﻮ ﺑﺮ اﻻ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻳﯥ و ﻗﺪرت
ﺗﻪ و رﺳﻮل ،د ﻃﺎﻟﺐ او اﻟﻘﺎﻋﺪې د ﭙﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ اﺋﺰﻩ وژﻧﻮ ﻻس ﭘﻮري او ﻳﻮﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ
ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ او ﻓﺎﺳﺪﻩ ادارﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ ﻧﺼﺐ ﮐړ ل .ددې ﮐﻠﻮ ﭘﻪ وهﻠﻮ او د ﻣﻴﻠﻴﺎرډو ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﻣﺼﺮﻓﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ
هﻴﻮاد ﻻ ﻧﻮر هﻢ وران او ﺗﺮ ﭘﺨﻮا زﻳﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ د ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ  .اوس ﭼﻲ زﻣﻮږ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﻲ
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻬﻪ ﮐﻠﻨﻪ ﺟ ړﻩ ﻻﻧﺠﻤﻨﻪ او ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ و دﯦﻮاﻟﻪ ﺗﻪ وﻟﻴﺪل ،ﻧﻮد هﻐﻪ ﻻﻧﺠﻮ د ﺡﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭼﻲ هﻤﺪا دوﯼ ﻳﯥ
ﻣﺒﺘﮑﺮﻳﻦ او ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ دي ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺰدوراﻧﻮ د ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﻧﺎﻣﺮدۍ ﺳﺮﻩ ددې هﻴﻮاد د ﺗﺠﺰﻳﯥ ﺧﺒﺮﻩ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي
او ددې وﻃﻦ د »ﻻﻧﺠﻮ« د ﺡﻞ د ﭘﺎرﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻃﺮﺡﻪ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ وژل دي و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را
ﺑﺎﺳﻲ .دوﯼ داﺳﻲ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻲ ددې ﻃﺮﺡﻲ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺧﻴﺮ ﭘﻪ ﻏﻮﻧ ﯼ ﺑﺎﻧﺪي ﮐ ﯧﻨﻲ ،ﺧﭙﻠﻲ ﭘﻮ ﻲ
اډې ﺑﻪ ﺟﻮړوي او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﺑﻪ دﻻ ﻧﻮر و وﻃﻨﻮ د ﻻﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻠﻲ ﮐﻮي ،ﺧﭙﻞ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺡﺮﻳﻔﺎن ﺑﻪ ﭙﻲ او
ﺎن ﺑﻪ هﺮي ﺧﻮاﺗﻪ ﻏﺰوي ،ﺧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﮐﻲ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮﻩ وژﻧﻲ  .ﻧﻦ ﺳﺒﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن  ،د ﺳﻴﻤﻲ او د ﻧړۍ
وﻟﺴﻮﻧﻪ او هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮهﻴ ي ﭼﻲ داﻣﺮﻳﮑﺎ دد ﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﺵﻴﻄﺎﻧﻲ ﻃﺮ ﺡﻮ ﺗﺮ ﺵﺎ ﮐﻮم اهﺪاف ﭘﺮاﺗﻪ دي  ،ﻪ وﺧﺖ
را ﻣﻨ ﺘﻪ ﺳﻮي او ﻪ ﭘﺎﯦﻠﯥ ﺑﻪ وﻟﺮي؟
د ﺵﻠﻤﻲ ﭘﯧړۍ د اﺗﻴﺎﻳﻤﻲ ﻟﺴﻴﺰي را ﭘﻪ دې ﺧﻮا ﻳﻌﻨﻲ درﺳﺖ د هﻐﻪ راهﻴﺴﻲ ﭼﻲ د ﺵﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻧړﯦﺪﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺵﺮوع
ﺳﻮﻩ ،ﭘﺮ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي د هﮋﻣﻮﻧ او ﺳﻠﻄﯥ د ﻴﻨ ﯧﺪو ﻧﺨﺸﻪ هﻢ و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را ووﺗﻠﻪ .ﭘﻪ دې ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺡﺎﮐﻤﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻌﻨﻲ هﻢ ډﻳﻤﻮﮐﺮا ﺎن او هﻢ ﺟﻤﻬﻮري ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯥ ،د دې ﺳﻠﻄﯥ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻪ ﻟﺴﺘﻮ ﻲ را و
ﻧﻐ ﺘﻞ  .ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻗﻮي اﻗﺘﺼﺎد او ﭘﻮ ﻲ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ د ﺡﺎﻟﻪ اﻳﺴﺘﻠی اوﭘﻪ ﻣﺴﺘﻲ ﮐﻲ وو ،وﺧﭙﻠﻲ
ﻣﺨﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ داﺳﻲ ﺳﻴﺎل ﻮﮎ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻩ ﭼﻲ دا ﺑﯧﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﻲ را و ﺮ ﻲ ،ﭼﻲ ﻳﻮ ﻮﮎ ﺑﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﺎﯼ ﺑﺎﻧﺪي
ﮐ ﯧﻨﻮي  .ﺳﻼ ﻳﯥ ﭘﺮ دې ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﻮ ﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ هﺮ ﻪ دﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﻖ د ﻳﻮې
ﻳﮏ ﻟﻮﺧﺘﻲ ﭘﻮ ﻲ ﺳټﺮا ﻴﮋۍ ﭘﻪ راﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐړي .د  ١٩٩٠ﻟﻴﺴﺰي ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ د ﺧﻠﻴﺞ ،ﻳﻮ ﻮﺳﻼوﻳﺎ،
ﻣﻴﻨ ﻨ اﺳﻴﺎ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ او ﻋﺮاق ﭘﻪ هﻴﻮادو ﮐﻲ ﻳﻮ ﻟړ ﭘﻮ ﻲ ﻻﺳﻮهﻨﻲ ﺵﺮوع ﺳﻮې ﭼﻲ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ" د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ
ﺳټﺎﻳﻞ ﺟ ړو" ﭘﻴﻼﻣﻪ وﻩ ؛ داﺳﻲ ﺑﯥ اﻧﺠﺎﻣﻪ ﺟ ړې ﭼﻲ ﻧﺨﺸﻪ ﻳﯥ دﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ واﺵﻨ ټﻦ ﮐﻲ ﻃﺮﺡﻪ ﺳﻮې او
ﭘﺮﯦﮑړي ﻳﯥ هﻢ هﻮرې ورﺑﺎﻧﺪي ﮐﯧﺪﻟﯥ.
ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ د ﭘﻮ ﻲ ﻻﺳﻮهﻨﻮ دﭘﺎرﻩ ﻳﯥ ﻻزﻣﻲ ﺑﻬﺎﻧﯥ
هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳټﺮا ﻴﮋي ﭼﻲ ددﻏﻲ ﻃﺮﺡﻲ د ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻮ ﮐﻮ
ﭘﻴﺪاﮐﻮﻟﯥ ،د ﺮورﻳﺰم ﺨﻪ را ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺗﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﻪ ﭘﻮري ﻳﺎ د ډﻟﻪ اﻳﺰﻩ وژﻧﻮ وﺳﻠﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮ اﺗﻬﺎﻣﻪ
ﭘﻮري  ،ﻳﻌﻨﻲ داﺳﻲ ﻪ ﭼﻲ د ﺑﻬﺎﻧﻮ ﻣﺎهﻴﺖ ﻳﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ رو ﺎﻧﻪ ﮐﯧﺪئ ،ﭼﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ دې وﭘﻮهﻴ ي ﺮﻧ ﻪ دﻏﻪ
ﻼ ﻳﻮ » ﺮورﻳﺴ « د ﻤﻦ و ﺎﻧﺘﻪ ﺟﻮړﮐړي  .ﭘﻪ
ﺑﻬﺎﻧﯥ د ﺳﻲ ﺁي اې و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ دا اﻣﮑﺎن ورﮐﻮي ﺗﺮ ﻮ ﻣﺜ ً
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﺑﻦ ﻻډن  -ﺗﻪ ﮐﻪ ﻪ ﭘﺎم وﺳﻲ ﻧﻮ اول ﺧﻮ دا ﺗﺮ هﺮ ﭼﺎ و اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻪ ﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وﻩ ﭼﻲ هﻐﻮﯼ
ﻮﮎ وﻩ او ﺑﻞ داﭼﻲ د ﺳﭙټﺎﻣﺒﺮ د ﻳﻮﻟﺴﻤﻲ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﺗﺮ دا اوﺳﻪ ﭘﻮري هﻴ ﮑﻠﻪ هﻢ ﭼﺎﺗﻪ ﻧﺪﯼ رو ﺎﻧﻪ ﺳﻮﯼ ،د ﺑﻠﻲ ﺧﻮا
هﻐﻪ ﺗﻮروﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻋﺮاق او ﻳﺎ ﺵﻤﺎﻟﻲ ﮐﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ وﺳﻠﻮ د اﺡﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟ ﯧﺪﻟﻪ  ،ﻳﻮ ﻳﯥ د
ﺧﺎورو ﺧﺎﮐﻪ او ﺑﻞ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎﺗﻮ ﻻﻧﺪي را ووﺳﺖ ،ﻧﻮ دا ﺧﻮ ﮐﯧﺪاﯼ ﺳﻲ ﺳﺒﺎ ﭘﺮ ﺑﻞ هﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪي وﻟ ﻴ ې  .داﺧﺒﺮﻩ
هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﺳﻲ ﭼﻲ دﻏﻪ ﻮﻟﻲ ډﻧ ورې د هﻐﻪ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻲ دوﻧﻪ ارز ﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ﻟﮑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭼﻲ ﻻ ﭘﺨﻮا
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﺎروﻟﻲ وې او ﻳﺎ ﻳﯥ اوس ﮐﺎروي  .ﻳﻌﻨﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻟﺨﻮا د ﺟﺎﭘﺎن ﭘﺮ هﻴﺮوﺵﻴﻤﺎ اوﻧﺎﮐﺎزاﮐﻲ ﺑﺎﻧﺪي د ا ﻢ ﺑﻢ د
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺨﻪ را ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ وﻳټﻨﺎم ﮐﻲ د ﮐﻴﻤﻴﺎوي وﺳﻠﻮ ﺗﺮ ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻮري اوﻳﺎ داﭼﻲ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻻﻧﺠﻮ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ
ﺡﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ددې هﻴﻮاد ﻟﺨﻮا د ا ﻢ ﺑﻢ ﺨﻪ د ﮐﺎرﯦﺪو ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﻋﺎم وژﻧﻪ .ﻟﺪې ﺑﺎﺑﺘﻪ دﻏﻪ ﻮﻟﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻮﺑﻠﺰي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ
ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻪ ﻧﻪ وو  .ﮐﻪ ﻪ هﻢ د ا ﺑﻪ ﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮﮐﻲ ﺳﺎدﻩ ﺧﻠ راﺿﻲ ﮐړي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮ ﮐﻲ د
هﻐﻪ و ﺡﻘﺎﻧﻴﺖ ﺗﻪ اﺗﺒﺎر ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ ي.
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٣
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

هﻐﻪ » وار دﻣﺨﻲ ﺟ ړﻩ« ﭼﻲ واﺵﻨ ټﻦ ددې ﭘﺴﺘﻪ هﺮ ﺎﯼ و هﻐﯥ ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮﻧﻪ د ﺎن » ﺡﻖ« ﻲ ﻧﻮ دا ﺧﻮ
دهﻤﺎﻏﻪ اوﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺨﻪ د ﻧړۍ واﻟﻪ ﺡﻘﻮﻗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺿﺪﻳﺖ ﮐﻲ ﻗﺮار درﻟﻮد .د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻣﻨﺸﻮر و ﺟ ړې ﺗﻪ ﻻس
اﭼﻮل ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮي ،ﻣ ﺮ داﭼﻲ د ﻣﺸﺮوﻋﻪ دﻓﺎع ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وي .هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮاﺡﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ هﻢ ﭘﻪ هﻐﻮ
ﺳﺨﺘﻮ ﺵﺮاﺋﻄﻮ ﭘﻮري ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻲ ﭼﻲ دهﻐﻪ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻏﺒﺮ ﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ،ﺡﺴﺎب ﺳﻮې او ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻋﻤﻞ وي.
ﻮﻟﻪ ﺡﻘﻮق ﭘﻮهﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻮهﻴ ي ،هﻐﻪ ﺟ ړې ﭼﻲ د ١٩٩٠را وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺳﻮي دي د ﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﻪ وې
او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﻲ ددې ﺟ ړو ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ اﺧﻴﺴﺘی دئ دﺟﻨ ﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﭘﯧﮋﻧﺪل
ﮐﻴ ي  .داﺧﺒﺮﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮل ﺳﻲ ﭼﻲ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻮرو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻻس ﻳﻮﮐﻮﻟﻮﮐﻲ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي
هﻐﺴﻲ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړ ﭼﻲ ﺗﺮ دې د ﻣﺨﻪ ﻓﺎﺵﻴﺴټﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ د » ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻮﻟﻨﻲ « ﺳﺮﻩ ﮐړﯼ وو.
ﻧﻦ دﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﺡﻖ ﺑﺎﻧﺪي ﺳﺘﺮ ﻲ ﭘټﻮل ﮐﻮﻣﻪ ﻧﻮې ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺪﻩ ،ﺧﻮ هﻐﻪ ددې ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮې دﻩ ﭼﻲ د ﻣﻠﺘﻮ د ﺑﺮاﺑﺮۍ اﺻﻞ
ﺧﭙﻞ ﺎﯼ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﻮري د ﺗړﻟﻮ ﺡﺎﮐﻤﻮ ډﻟﻮ و ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ اﺻﻞ ﺗﻪ ﭘﺮﯦ ﻮدل ﺳﻲ .دا هﻐﻪ ﻪ دي ﭼﻲ
هﻐﻮﯼ ﺎﻧﺘﻪ ﺡﻖ ورﮐﻮي ﻳﻮﻩ داﺳﻲ » ﺡﻴﺎﺗﻲ ﻓﻀﺎ« ﭼﻲ ﻻزم ﻳﯥ ﻲ ﻻﺳﺘﻪ راوړي ﺗﺮ ﻮ ﻳﻮ ې ﺧﻮاﺗﻪ ﻳﯥ ﺎن او
ﺑﻠﻲ ﺧﻮاﺗﻪ ﻳﯥ د ﻮل ﺟﻬﺎن ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﻗﺮار وﻟﺮي .داﺳﻲ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﭼﻲ د هﻐﻮﯼ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﻮازي هﻐﻪ وﺧﺖ د زﻏﻢ وړ
دئ ﭼﻲ د هﻐﻮﮐﺴﺎﻧﻮ و ﻣﺨﻲ ﺗﻪ ﺧﻨ ﻧﺴﻲ ﮐﻮم ﭼﻲ ﺎﻧﻮﻧﻪ د » ﻧړۍ ﺑﺎداران « ﺑﻮﻟﻲ ،ﻳﺎ داﭼﻲ دهﻐﻮﯼ د ﭘﺮوژو د
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻧﻊ و ﻧﻪ ﺮ ﻲ  ،او »ﺗﻬﺪﻳﺪ« هﻢ ورﺗﻪ ﭘﯧ ﻧﮑړي.
اوس ﺑﻪ و ﻮرو ﭼﻲ هﻐﻪ »ﻣﻠﻲ« ټﻲ ﭼﻲ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺡﺎﮐﻤﻪ ډﻟﻪ ﺎﻧﺘﻪ ﺡﻖ ورﮐﻮي هﺮ ډول ﭼﻲ زړﻩ ﻳﯥ
ﻏﻮاړي هﻐﻪ ﻃﺮﺡﻪ ﮐړي ،د ﻣﻠﺘﻮ او هﻴﻮادو ﭘﺮ ﺡﻴﺜﻴﺖ او ﻣﻠﻲ ټﻮ ﺑﺎﻧﺪي ور و داﻧ ﻲ ،ﮐﻮﻣﻲ دي؟
ﺡﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮ دادئ ﭼﻲ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ دﻏﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ هﺪف ﮐﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮي او هﻐﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړل
او ﭘﻪ ﮐﺎوﺑﺎﻳﻲ ﺗﻮ ﻪ د ﭘﺮدو هﻴﻮادو د ﺵﺘﻤﻨﻴﻮ ﺑﺮ اﻻ ﻟﻮ ﻮل دي .د اﻣﺮﻳﮑﺎ دوﻟﺖ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻣړﻧ وﻇﻴﻔﻪ د ﻣﺴﻠﻄﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ
ﭼﻲ هﻤﺎﻏﻪ د ﻮ ﻣﻠﺘﻴﺰﻩ ﺵﺮﮐﺘﻮ ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دﻩ د هﻐﻮﯼ دﻏﻮ ﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻘﻖ او د هﻐﻮﯼ د راﺿﻲ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻲ
ﻣﺘﻌﻬﺪﻩ ﺑﻮﻟﻲ .
ﭘﻪ دې ډول دﻟﺘﻪ د ﻧړۍ ﺧﻠﮏ ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ و ډﻳﮑټﻮ ﺗﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ﻴټﻮي د واﺵﻨ ټﻦ د ﺡﺎﮐﻤﻲ ﻃﺒﻘﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ دﻳﻮﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻲ د ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﻲ ﺡﺴﺎﺑﯧ ي ،ﻳﻌﻨﻲ داﭼﻲ ﻳﻮازي ﭘﻪ دې ﺵﺮط د ژوﻧﺪ ﺡﻖ ﻟﺮي ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﮑﺎ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻮ ﻣﻠﺘﻴﺰي ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ د ډﯦﺮﯦﺪو او د هﻴﻮادو د ﻻﻧﺪي ﮐﯧﺪو ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻣﺰاﺡﻤﺖ و ﻧﮑړي .هﻐﻮﯼ ﭘﺮدې
ﺧﺒﺮﻩ ﻴﻨ ﺎر ﮐﻮي ﭼﻲ هﺮ راز ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻤﮑﻨﻪ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ و ﭙﻲ ان ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ وي ﻧﻮ د ډﻟﻪ اﻳﺰي وژﻧﻮد
وﺳﻠﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺨﻪ ﺑﻪ ﻻ هﻢ ډډﻩ وﻧﮑړي .او ﻳﺎ داﭼﻲ ﻟﮑﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﻲ ﺑﻪ هﻐﻮﯼ هﻢ ﻟﮑﻪ ﺵﻮروﻳﺎن د
ﻼ ﮐﻪ د ﻮ ﻣﻠﺘﻴﺰﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داراﻧﻮ د
ﺗﯧ ﺘﻲ ﻻر ﻟټﻮي او د ﺗﺠﺰﻳﯥ ﺧﺒﺮي ﺑﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي  ،ددې ﺧﺒﺮي ﻣﺎﻧﺎ دادﻩ ﻣﺜ ً
ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻨﻪ د زﻳﺎﺗﻲ ټﻲ ﺧﺎوﻧﺪان ﮐﻴ ي ﻧﻮ دا ﺑﺎﻳﺪ ﻪ ﭘﺮوا وﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﻮض ﮐﻲ ﻳﯥ ﭘﻨ ﻪ ﺳﻮﻩ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﻲ  .دﻳﺎﻏﻲ دوﻟﺘﻮ هﻐﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﻲ ﻏ ﺟﻮرج ﺑﻮش ،ﺑﻞ ﮐﻠﻴﻨټﻦ ،او ﮐﻮﭼﻨﻲ ﺟﻮرج ﺑﻮش
ﻳﺎدﻩ ﮐړﯦﻮﻩ ،هﻐﻪ ﺗﻪ ﮐﻪ ﻮﮎ ﻪ ﭘﺎم وﮐړي ،ﻧﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻮ ﺗﺮ هﺮ دوﻟﺖ ﻧﻪ زﻳﺎت ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻧﺪي ﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻘﯧﺪاﺳﻲ!.
د هﻴﻮادو د ﺗﺠﺰﻳﯥ ﺧﺒﺮي ﺑﯥ ﻟﻪ ﺵﮑﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ د واﻗﻌﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﻮﻩ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﭘﺮوژﻩ دﻩ.
دا ﮑﻪ ﭼﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻮازي د ﻧړۍ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻮﻟﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ او د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارۍ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﺴﺠﻤﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﻲ د
هﻐﻮﯼ ادﻏﺎم ﻧﺪئ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻳﻮازي د هﻐﻮﯼ د ﻃﺒﻴﻌﻲ زﯦﺮﻣﻮ ﻟﻮ ﻮل دي .و ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻮﻟﻨﻴﺰ
ﺗﻔﮑﺮ را ﮐ ﺘﻪ ﮐﯧﺪل ،او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﻲ د ﻣﺴﻠﻄﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﺨﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ټﻮ و ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﺗﻪ
ﻳﻮاړﺧﻴﺰﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ دﻩ ،ﻳﻌﻨﻲ دداﺳﯥ ټﻮ دﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮد ﭘﺎرﻩ ﺗﻼښ دئ ،ﻟﮑﻪ ﺮﻧ ﻪ ﭼﻲ ﭘﻮهﻴ و ﻳﻮازي د ﭘﻮ ﻲ
وﺳﺎﺋﻠﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ د ﻻري ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪاﯼ ﺳﻲ ،دا ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ د داﺳﻲ ﻳﻮ وﺡﺸﻴﺎﻧﻪ او اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
دئ ﭼﻲ ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﮑﺎ د هﻐﻮ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎراﻧﻮ ﭘﺮ اوږو ﺑﺎﻧﺪي ﭘﺮﯦﻮﺗﺎﯼ ﺳﻲ ﭼﻲ د ﭘﺮدو هﻴﻮادو د ﺵﺘﻤﻨﻴﻮ د ﻻﻧﺪي
ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻳﯥ د ﻣﻠﺘﻮ و ﺗﺒﺎه ﺗﻪ ﻟﺴﺘﻮ ﻲ راﻧﻐ ﺘﻲ دي  .دﻏﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ هﻐﻪ وﺧﺖ ﺵﺮوع ﮐﻴ ي ﭼﻲ د ﻳﻮﻩ اﻧﺴﺎﻧﻲ
او ارز ﺘﻨﺎﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د هﺮ رازي ﺗﻌﻬﺪ ﺨﻪ ﺧﭙﻠﻲ اوږې ﺳﭙﮑﻲ او د ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ اﺡﺴﺎس اﻳﺴﺘﻪ و
ﻏﻮر ﻮل ﺳﻲ ،او ﭘﺮ ﺎﯼ ﻳﯥ ﺻﺮف ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي ﭼﻲ هﻤﺎﻏﻪ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح د ﺑﺮد او ﺑﯥ ﺑﻨﺪ
وﺑﺎرﻩ ﺑﺎزار ﺨﻪ اﻃﺎﻋﺖ دئ.
د ﻧړۍ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺡﺴﺎﺳﻪ او ﺎﮐﻮﻧﮑﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﺧﻮ د ﻟﻮﻳﻲ ﻟﻮﺑﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘړاو را ﺵﺮوع دئ ،ﺧﻮ زﻣﻮږ وﻃﻦ و هﺮ
اهﺮﻳﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار ﺗﻪ د ﺳټﺎپ ﻧﮑﺘﻪ دﻩ .داﺳﻲ ﻏﻮړﻩ ﻮﻟﻪ ﻧﺪﻩ ﭼﻲ وهﺮ ﺑﺪ ﻧﻴﺘﻪ اﺵﻐﺎﻟ ﺮ ﺗﻪ دي ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ د
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٣
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

هﻀﻢ وړ وي .دې ﺧﺎوري ﺗﻪ ﭼﻲ د ﻓﺮﻋﻮﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻨﻮ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن وﻳﻞ ﺳﻮﯼ دئ ﻧﻮ هﻐﻪ داﺳﻲ ﻮﮐﻲ ﻧﻪ دي ﭼﻲ
ﻣﺘﺠﺎوز ﻮﮎ دي هﻐﻪ ﺗﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻮري او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ دي ورﺗﻪ و ﻧﮑړي .ﺗﺎرﻳﺦ دادئ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ او هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻟﻨ ﻩ
زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻲ و ﺑﺪ ﻧﻴﺘﻮ او ﻣﻔﺴﺪﻩ »دوﺳﺘﺎﻧﻮ« ﺗﻪ ﺎن ﮑﺎرﻩ ﮐﻮي ،هﻐﻮﯼ ﺑﻪ ﺎﻳﻲ زﻣﻮږ د هﻴﻮاد د »ﺗﺠﺰﻳﯥ« ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ
ﻟﻴﺪﻟﻲ وي ﭼﯥ ﺑﯧﻠﻪ ﻠﻮرﻣﻲ ﻧړۍ واﻟﻲ ﺟ ړې ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﮑړاﯼ ﺳﻲ ،وﻟﻲ ﺗﺮ هﻐﻪ د ﻣﺨﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺧﭙﻞ ﺎﻧﺘﻪ
هﻐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ړﻧﺪۍ ﮐړي ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﺡﺘﻤﻲ زوال د ﭘﺎرﻩ ﻳﯥ را ﺵﺮوع ﮐړﯦﺪﻩ.
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