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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

ﮐـﻠﻪ ﭼـﻲ وﺣـﺸﺖ د ﻣـﺪﻧﻴـﺖ ځـﺎﯼ ﻧـﻴﺴﻲ
ﭘﯧ ۍ و رژﯦﺪې ،ﮐﻠﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮﺱﻮﻩ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺱﺮ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐ او ﻝﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ ﻻړﻩ ﺧﻮ ډﻳﺮﻻ دﻏﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ اوس
هﻢ دځﺎﻧﻪ ﺨﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ دا وﻝﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎن دﺧﭙﻞ هﺴﺘﻪ ﺨﻪ ﻳﻌﻨﻲ د ﺑﺎﺑﺎ ﺁدﻣﻪ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﭘﻮري د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ او
ﺧﺎﺻﺘﺎ ﭘﻪ ﺵﻠﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﻲ ﭼﻲ اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﮐﻤﺎل د ﺗﺎرﻳﺨﻲ او ﻋﻠﻤﻲ ﻻﺱﺘﻪ راوړوﻧﻮ ﻝﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ و اوج ﺗﻪ ورﺱﺎوﻩ ﺧﻮ
ﺑﻴﺎهﻢ د د ډﻳﺮ ﻓﺠﻴﻌﻮ او وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺟ و ﺱﺮﻩ ﻻس او ﺮﯦﻮان دﯼ او ﻳﻮ د ﺑﻞ رﻳ ﯥ ﺑﺎﺱﻲ ؟
اﻧﺴﺎن دﻏﻪ د ﻣ کﻲ ﭘﺮ ﺱﺮ ﺑﺎﻧﺪي هﻐﻪ ﻳﻮاځﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮددﯼ ﭼﻲ ﭘﻪ ډﻝﻪ اﻳﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ وژﻝﻮ ﻻس ﭘﻮري ﮐﻮي او ﻝﻪ
ﻣﻴﻨ ﻪ ﻳﯥ وړي  .ﺗﺮ اوﺱﻪ هﻴ ﺑﻞ ﻳﻮ ﺟﺎﻧﻮر او ﻳﺎ ﮐﻢ ﺣﻴﻮان ﭘﻪ ځﺎﻧ ي ﺗﻮ ﻪ ﺧﭙﻞ هﻤﻨﻮﻋﻪ ﭘﻪ داﺱﻲ ډول ﭼﻲ
اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳﻮ اوﺑﻞ ﺱﺮﻩ وژﻧﻲ  ،ﻧﺪي وژﻝﻲ او ﻧﻪ ﻳﯥ وژﻧﻲ ،ﺑﺲ ﻳﻮازي هﻤﺪﻏﻪ د ﺑﻨی ﺁدم اوﻻدﻩ دﻩ ﭼﻲ و ﺧﭙﻞ هﻤﻨﻮﻋﻪ
ﺗﻪ ﺑﻼ اﺧﻴﺴﺘی دﯼ او ﻳﻮ دﺑﻞ رﻳ ﯥ ﺑﺎﺱﻲ  .دا هﻤﺎﻏﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن دي ﭼﻲ د ورورۍ  ،اﺧﻮت ،ﻋﺪل ،اﻧﺼﺎف او اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﮐﺮدار دﭘﺎرﻩ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ادﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺬهﺒﻮ د ﻻري د ﺧﻠکﻮ و ﺟﺬﺑﻮﻝﻮ ﺗﻪ ﺁﺱﻤﺎﻧﻲ ﺁﻳﺎﺗﻮﻧﻪ او ﻣ کﻨ رﺱﺎﻝﯥ ﻝﺮي  ،ﭘﻪ دې
دواړو ﮐﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اوﺑﺸﺮي ﻮﻝﻨﻲ ﺗﻪ دﺧﺪﻣﺖ او وروﻝ دﻋﻮت ورﮐﻮل ﮐﻴ ي  .دﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﺑﻴﺎ د ﺗﺮﻗ  ،ﺗﻤﺪن،
ﻋﺪاﻝﺖ ،ﺱﻮﻝﻲ ،ﺁزادۍ ،ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺱ  ،ﺑﺮادرۍ او اﻣﻨﻴﺖ ادﻋﺎوي هﻢ ﮐﻴ ي ،رﻗﻢ رﻗﻢ ﺵﺠﺮې ورﺗﻪ ﺟﻮړﻳ ي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ
ﭼﻲ ﺑﻴﺎ د ﻋﻤﻞ ځﺎﯼ راﺱﻲ ،د ځﺎن ﻏﻮ ﺘﻨﻲ او ﺣﺮص ځﺎﯼ راﺱﻲ ،د اﺱﺘﻌﻤﺎر او اﺱﺘﺜﻤﺎر ﺧﺒﺮﻩ را ﻣﺨﺘﻪ ﺱﻲ  ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ
هﺮ ﻪ هﯧﺮ او د ﺧﭙﻠﻲ ﻝﻮﻳﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻧﻮرو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﺒﺎه او ﻤﺮاه دﭘﺎرﻩ ﻧﺎدرﻩ دﺱﻴﺴﯥ ﺟﻮړﻳ ي ،
هﻤﺪﻏﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ د ډﻝﻪ اﺋﺰي وژﻧﻮ وﺱﻠﯥ اﺧﺘﺮاﻋﻮي او د اﻧﺴﺎن ﭘﺮ وژﻧﻪ ﻳﯥ ﮐﺎروي  ،هﻤﺪﻏﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻴﺎ
دﺧﭙﻠﻮ ﺑﺸﺮي او اﻧﺴﺎﻧﻲ ادﻋﺎ ﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻳﻮ دﺑﻞ رﻳ ﯥ ﺑﺎﺱﻲ  ،او هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ ډﻳﺮ وﺣﺸﺖ او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﺱﺮﻩ .
دﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت او ادﻋﺎ ﺎﻧﻲ ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ هﻤﻨﻮﻋﻪ د وژﻝﻮ دﭘﺎرﻩ ﻝﺮي ،ﻧﻮ ﻮﮎ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ ي ﭼﻲ هﻐﻪ
ﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﮐ ي؟ ﺁﻳﺎ ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻲ دﻏﻪ د ﺣﺎل وﺗﻨﻪ  ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺱﺮي او ځﺎن ﻏﻮ ﺘﻨﻪ  ،ﺑﯥ رﺣﻤﻲ او درﻧﺪﻩ ﻲ ﻳﻮﻩ
ذاﺗﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ دﻩ او ﮐﻪ دا د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺎﮐﻠﯥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻲ د ﺑﺸﺮ ،دﻏﻪ د اﺵﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﺑﻨﻲ ﺁدﻣﺎﻧﻮد ﺧﯧﻠﻮﻧﻮ د ﺱﺮﻏﻨﻪ
وو د ﻳﻮﻩ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎرﻩ اﻧﺤﺮاف او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ وﺧﻮاﺗﻪ د ﻮﯦﺪو و ﻣﺮﺣﻠﯥ ﺗﻪ د ﻧﻨﻪ وﺗﻮ ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺎن دﯼ؟ ﺁﻳﺎ دﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ
دوﻳﻨﻲ ﺗﻮﻳﻮﻝﻮ ﺧﺼﻠﺖ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدوﮐﻲ دﻳﻮې ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﻣﺤﺼﻮل دﯼ ﭼﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎن دي ﭘﻪ دﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ
وﺣﺸﺖ ﺱﺮﻩ د ﺧﭙﻞ هﻤﻨﻮﻋﻪ د وژﻝﻮ ﺻﺤﻨﯥ ﻧﻨﺪارﻩ ﮐ ي او ﮐﻪ ﻧﻮر و ﺟﻮهﺎت هﻢ ﻝﺮي ؟
هﻤﺪا زﻣﻮږ ﺧﻮږﻣﻦ هﻴﻮاد ﻣﻈﻠﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ را واﺧﻠﻮ .دﻝﺘﻪ ﻧﺪﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﭼﻲ ددې ﻣﺆﻣﻦ او ﺑﯥ رﻳﺎ هﻴﻮاد ﺧﻠﮏ
ﺧﺪاﯼ ﺗﻌﺎﻝی ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻨﺎﻩ ﻧﻴﻮﻝﻲ دي ﭼﻲ دﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ د هﺮ ﻳﺮﻏﻠ ﺮ ،د هﺮ ﻇﺎﻝﻢ ،د هﺮﺱﺘﻤ ﺮ او د هﺮ
ﻓﺮﻋﻮن د ﻇﻠﻢ ﻣﯧﭽﻦ ﻳﯥ ﭘﺮ ﺱﺮ ﭼﻠﯧﺪﻝﯥ او هﺮ اهﺮﻳﻤﻦ او ﭼﭙﺎوﻝ ﺮ اﺱﺘﻌﻤﺎر ﺮ ،ﭼﻲ ﻮﻣﺮﻩ ﻳﯥ زړﻩ ﻏﻮ ﺘﻲ دي
ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺣﺮص او ﻳﺮﻏﻠ ﺮﯼ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﯥ ددې هﻴﻮاد د ﻣﻈﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﺱﺮﻩ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د وﺣﺸﻲ درﻧﺪﻩ ﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻴﺮﭼﻠﻨﺪ ﮐ ﯼ دﯼ .
دا هﺮﻩ ورځ ﻧﻪ ﺑﻠﻪ زﻣﻮږ وﻝﺲ ﭘﻪ اور ﮐﻲ ﮐﺒﺎﺑﻴ ي  ،ﺑﯧ ﻨﺎﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﻲ ،ﺱﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ،ﻧﻴﻠﻐﻪ ځﻮاﻧﺎن ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺟﻮﻧ و او ﺧ ﻴﻨﻮ ﮐﻮډﻝﻮ ﮐﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ﺑﯥ درﻩ او ﺑﯥ درﺑﺎﻧﻪ ﻣکﺘﺒﻮ ،ﻣﺴﺠﺪو او هﺴﺘﻮ ﻦ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﻲ ،د اﻣﺮﻳکﺎ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ﮐﻲ ﻳﺎ دهﻐﻮﯼ د ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﻝﺨﻮا د ﻃﺎﻝﺐ ﻳﺎ ﺮورﻳﺴ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ هﺴﺘﻲ او
ﻣﺴﺘﻲ دﻻﺱﻪ ورﮐﻮي او ﭘﻪ ﻳﻨﻮ ﮐﻲ ﻝﻤﺒﻴ ي .
ﺗﺎزﻩ ﻣﺜﺎل ﻳﯥ هﻤﺪا د اﻣﺮﻳکﺎﻳﯥ ځﻮاآﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪ آﯥ د ﻓﺮاﻩ وﻻﻳﺖ د ﺑﺎﻻﺑﻠﻮﮎ د وﻝﺴﻮاﻝ ﭘﺮ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪي ﺑﯥ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻤﺒﺎردﻣﺎن او ﻋﺎم وژﻧﻪ وﻩ ﭼﻲ ﻝﻮﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻤﻴﺰﻩ ﻳﯥ هﺴﺖ ﮐ ﻩ  .ﭘﻪ دې هﻮاﻳﻲ ﺑﻤﺒﺎرۍ ﮐﻲ
ﺵﻤﯧﺮ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎن  ،ﺑﯧﻮزﻝﻲ ﻲ ،ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن ﺱﭙﻴﻦ ږﻳﺮي او ځﻮاﻧﺎن ﻳﻮ ﻣﺦ ﺗﺒﺎﻩ او د ﻳﻮ ﺱﻠﻮ اووﻩ ﻠﻮﻳ ﺖ ﻧﻪ
زﻳﺎت ﺑﯥ ﻨﺎﻩ ﻣﻈﻠﻮم اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘک ﯥ ﺵﻬﻴﺪان ﺱﻮﻩ  .ﺗﻪ ﺑﻪ واﺋﻲ ﭼﯥ داﺱﻲ ﺑﯥ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻋﺎم وژﻧﻪ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻲ او ﮐﻤﭙﻮ ﺮي
ﺟ و ﻻﺱﺘﻪ را وړﻧﻲ دي ﭼﯥ ﺗﺮ هﺮ وﺧﺖ زﻳﺎت ﺑﺸﺮي ﻓﺎﺟﻌﯥ را زﯦ وي او ﻋﺎم ﻣﻠکﻲ ﻋﻮام ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮي  .ﺁﻳﺎ
ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺱ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او د ﺮورﻳﺰم ﺱﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﻣﻴﺘﻮډوﻧﻪ  ،د ﺧﭙﻞ ځﺎن اﻣﻨﻴﺖ او ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻧﻮي ﺑﺸﺮي ﻧ ۍ ﺗﻪ
د رﺱﯧﺪو ﻻري ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ وﺣﺸﺖ او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﺨﻪ ﺗﻴﺮﺱﻲ ؟
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ١ :از ٣
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ maqalat@afghan-german.de

ﻧﻮت :ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻼﻳﯽ و اﻧﺸﺎﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ﺑﻪ دوش ﺧﻮد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ ازﻏﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ارﺱﺎل ﺑﺪارﻳﺪ.

ﺧﻮ واﻗﻌﻴﺖ دادﯼ ﭼﻲ دﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎﺟﻌﯥ هﺮﻩ ورځ  ،هﺮﻩ اووﻧ  ،هﺮﻩ ﻣﻴﺎﺵﺖ او هﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ هﻤﺪې ﻧﻮﻣﻮ او
ﻣﻔﺎهﻴﻤﻮ ﺗکﺮار در ﺗکﺮار ﻳ ي  ،او د ﻧ ۍ ﭘﻪ ﻮټ ﻮټ ﮐﻲ دﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﺑﺸﺮي ﻏﻤﺠﻦ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ او ﺗﺮاژﻳﺪۍ د هﺮي
ﺟ ې ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﻲ ﻝﻴﺪل ﮐﻴ ي .
اوس ﺧﻮ د ﺮورﻳﺴ ﺎﻧﻮ ﺱﺮﻩ د ﺟ ې ﻳﺎ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺱ داﻋﺎدې ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺨﻪ ﺱﺎﺗﻨﻪ او ﻳﺎ د ځﺎن د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ د ﻧﻮرو هﻴﻮادو د ډﻝﻪ اﺋﺰو وژﻧﻮ دوﺱﻠﻮ اﻣﺤﺎ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻇﺎهﺮﻩ د اﻝﻘﺎﻋﺪې او ﻃﺎﻝﺒﺎﻧﻮ د ﺑﻨﺴ ﭙﺎﻝﻨﻲ ﺱﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ،د اﻣﺮﻳکﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ او د هﻐﻮﯼ اﻧ ﻳﻮاﻻﻧﻮ دﻏﻪ ﻧ ۍ وال ﺗﻬﺎﺟﻢ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻋﺮاق ﻏﻮﻧﺪي هﻴﻮادو ﺨﻪ را
ﭘﻴﻞ ﮐ ﯼ او هﺮي ﺧﻮاﺗﻪ ځﺎن ﻏﺰوي ،ﺧﻮ ،ددﯦﻨﻪ ﭼﻲ ﻮﮎ ﺵﺎﺗﻪ وﻻړﺱﻲ او د هﻐﻪ ﻧﻪ ﭼﻲ ﻻ ډﯦﺮ ﻧﻮر هﻢ ﺵﺎﺗﻪ
وﻻړﺱﻲ  ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻠﻮرزرو ﮐﺎﻝﻮﮐﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺎﻳی دﻧﻦ ورځﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻨی ﻳﻮازي درې ﺱﻮﻩ ﮐﺎﻝﻪ د ﺱﻮﻝﻲ
ﭘﻪ ﻣﺎﺣﻮل ﮐﻲ اوﺱﯧﺪﻝی وي ،ﭘﺎﺗﻲ ﺗﯧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻳﻮﻩ ﺱﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﺵﺎﻧﻲ ﻳﺮﻏﻠﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨ ﻲ ﺟ و ،وژﻧﻮ ،د ﭘﺮدو
ﭘﺮ ﺧﺎورﻩ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻬﺎﺟﻢ او ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ﺑﻞ ،د ﻋﻘﺎﻳﺪو د ﺟ و او د ﻧﻮرو د ﻣ کﻮ د ﻻﻧﺪي ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧ ۍ د
ﭘﻮځﻲ ﻻﻧﺠﻮ ﭘﻪ ﺮداو ﮐﻲ ﻏﻮ ﯥ وهﻠﻲ دي او ﻝﻮﻳﻲ ﺗﺒﺎه ﺋﯥ را وﺱﺘﻠﻲ دي .
ﭘﻪ ﻝﻮﻣ ۍ او دوهﻤﻪ ﻧ ۍ واﻝﻪ ﺟ ﻩ ﮐﻲ ﻝ ﺗﺮ ﻝ ﻩ ١١٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ووژل ﺱﻮﻩ  .داﺱی ا کﻞ ﮐﻴ ي ﭼﻲ دﺑﺸﺮﻳﺖ
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ ﺑﻪ د ﺟ و ﭘﻪ ﻝ ﮐﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎرډﻩ زﻳﺎت اﻧﺴﺎﻧﺎن وژل ﺱﻮي و ي  .ﻳﻮازي ددوهﻤﻲ ﻧ ۍ واﻝﻲ
ﺟ ې ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻲ ،د ﺟ ې ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮﺟﺒﻬﻮ ﮐﻲ د ﭘﻨ ﻮﺱﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت اﻧﺴﺎﻧﺎن ووژل ﺱﻮﻩ .
دﻏﻪ ﺟ ﻩ ﺑﻪ ﺎﻳﻲ د ﺑﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ ﺗﺮ ﻮﻝﻮ ﺧﻮﻧﻴﻨﻪ او وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺟ ﻩ وﻩ .د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ دﻏﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻪ
ﺵﻤﯧﺮﻩ دﻏﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺮ ﻨﺪوي ﭼﻲ دﻏﺮب ﺗﻤﺪن ﭘﺮځﺎﯼ ددې ﭼﻲ و اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺁراﻣﻲ او هﻮﺱﺎﻳﻨﻪ راوﻝﻲ د ﻳﻮﻩ داﺱﻲ
ﺟﻨﻮن او وﺣﺸﺖ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻲ ﺮﻓﺘﺎرﻩ دﻩ ﭼﻲ ﺑﺲ ﻳﻮازي د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺎم وژﻧﻪ ﮐﻲ وﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ﺗﺴﻞ ورﮐﻮي
او ﭘﻪ هﻤﺪاﺱﯥ ﺗﺴﻞ ﺱﺮﻩ ﻏﻮاړي ځﺎن و ﺧﭙﻠﻮ ﺵﻴﻄﺎﻧﻲ اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ورﺱﻮي .
د دوهﻤﻲ ﻧ ۍ واﻝﻲ ﺟ ې اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎر ﭘﻪ دې ﮐﻲ هﻢ ﺧﻮرا زﻳﺎت وو ﭼﻲ د ﻧﻦ ﭘﻪ ﺵﺎن د ﻋﺎم وﻝﺲ ﭘﺮ اﺱﺘﻮ ﻦ
ځﺎﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﯥ وﻗﻔﯥ او ړﻧﺪې ﺑﻤﺒﺎرۍ ﮐﻮﻝﯥ  ،ﭘﻪ هﻴﺮوﺵﻴﻤﺎ او ﻧﺎﮐﺎﺱﺎﮐﻲ ﮐﻲ ﭘﺮ ﻣﻠکﻲ ﺧﻠکﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ا ﻮم ﺑﻤﺐ
اﺱﺘﻌﻤﺎل ﺱﻮ  ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﻲ د ﺁدم ﺱﻮزۍ د اور ﮐﻮرې ﺟﻮړي ﺱﻮې،ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن وﺟﺒﺮي ﮐﻮچ ﺗﻪ اړ
اﻳﺴﺘﻞ ﺱﻮﻩ ،ﺱﻴﺎﺱﻲ ﺗﺒﻌﺪوﻧﻪ اوﭘﻪ اﺵﻐﺎﻝﻲ ﺱﻴﻤﻮ ﮐﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺽﺪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻮﻧﻪ او وﺣﺸﺘﻮﻧﻪ را ﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﺱﻮل  .دا ﻮﻝﻪ ﺗﺮ دا
اوﺱﻪ ﭘﻮري د ﻣﺎﺵﻴﻨﻲ او ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﻲ د ﺑﺸﺮي وﺟﺪان ﭘﺮ ﻝﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮر داﻏﻮﻧﻪ دي ﭼﻲ ﻗﻀﺎوت ﻳﯥ ﻋﺎم
وﻝﺴﻮﻧﻪ او ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻮي .
د  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﻧﻪ را وروﺱﺘﻪ ﻪ ﻧﺎ ﻪ دﯦﺮش ﻝﻮﯼ او ﮐﻮﭼﻨﻲ ﺑﻬﺮﻧ او ﮐﻮرﻧ ﺟ ې ﭘﻪ ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺑﺮوﻧ ي ،آﻮﻝﻤﺒﻴﺎ ،آﺎﻧ ﻮ ،هﻨﺪاوﭘﺎآﺴﺘﺎن ) دآﺸﻤﻴﺮ ﭘﺮ ﺱﺮ( ،ﺱﻴﺮاﻻﻧکﺎ ،اﻧ وﻧﻴﺰﻳﺎ ،ﺱﻮډان ،ﭘﻴﺮو ،ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،
روﺱﻴﻪ )ﭼﭽﻦ( او ﻳﻮ ﻨﺪا ﮐ ﻲ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻝﺮي  .د دې ﻮﻝﻮ ﺟ و ﺱﺎزﻣﺎﻧﺪهﻨﺪﻩ ﺎن ﭼﻲ ﻧﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺱﺮ ﮐﻲ د اﻣﺮﻳکﺎ
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت وﻻړ دﯼ هﻤﺎﻏﻪ اﺱﺘﻌﻤﺎري هﻴﻮادوﻧﻪ دي ﭼﻲ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د دوهﻤﻲ ﻧ ۍ واﻝﻲ ﺟ ې ﻮﻧکﯥ ﺑﻮﻝﻲ او ﻧ ۍ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨ ﻮ ﮐﻲ ﺱﺮﻩ وﯦﺸﻠﯧﺪﻩ .
ﭘﻪ داﺱﻲ ﺣﺎل ﮐﻲ ﭼﻲ ﻓکﺮ ﮐﻴ ي ﺑﺸﺮي ﻮﻝﻨﻪ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ او اړﻳکﻮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ ﻧ ۍ وال ﮐﻠﻲ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﻲ
ﺵﻤﯧﺮ
ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ د ﻧ ۍ ﻋﺎﻣﻪ اﻓکﺎر ﻻ ﺗﺮ اوﺱﻪ د ځﻴﻨﻮ ﺟ و ﭘﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﻧﺎﺧﺒﺮﻩ دي  .ان ﭘﻪ اﻣﺮﻳکﺎ ﮐﻲ
دﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺵﺎ ﺮدان د ځﻴﻨﻮ ﺟ و ﺨﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮﻩ ﺱﺎﺗﻞ ﺱﻮي دي او ﮐﻪ ﺧﺒﺮ هﻢ وي ﻧﻮ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺖ ﻧﻪ
ﭘﻮهﻴ ي .
ﺟ ﻩ ﻧﻪ ﻳﻮازي دوﺣﺸﺖ اوﺑﺮﺑﺮﻳﺖ ﻧ ﺎﻧﻪ دﻩ ﺑﻠکﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ د ﻧﮋادﭘﺮﺱﺘ او ﻣﻠﻲ ﺮاﻳی ﻳﻮﻩ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺑﯧﻠ ﻪ
هﻢ وﻩ  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻳﻮ ﻮﮎ دﻳﻮﻩ اﻣﺮﻳکﺎﻳی ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﮐ ي ﭼﻲ د وﻳ ﻨﺎم ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﻲ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺵﻤﯧﺮﻩ ﻮﻣﺮﻩ وﻩ،
ﻧﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﻪ هﻐﻮﯼ د ﭘﻨ ﻮﺱﻮ زرو ﭘﻪ ﺵﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻳﻮ رﻗﻢ درﺗﻪ و ﻴﻲ ﭼﻲ اﻝﺒﺘﻪ دﻏﻪ ﺵﻤﯧﺮﻩ ﭘﻪ دې ﺟ ﻩ ﮐﻲ د هﻐﻪ
اﻣﺮﻳکﺎﻳی وژل ﺱﻮي ﺱﺮﺗﻴﺮو او اﻓﺴﺮاﻧﻮرﺱﻤﻲ اﻋﻼن ﺱﻮﯼ رﻗﻢ دﯼ ﭼﻲ هﻐﻪ ﻧﻪ ﭘ ﻴ ي ،ﺧﻮ دﻏﻪ اﻣﺮﻳکﺎﻳی ﻣﺤﺼﻞ
ﺑﻪ دهﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت وﻳ ﻨﺎﻣﻴﺎﻧﻮ دوژﻝﻮ ﭘﻪ رﻗﻢ ځﺎن ﻧﺎ ﺎرﻩ واﭼﻮي او ﻳﺎ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ هﻢ وي ﻧﻮ ﻗﺼﺪًا ﺑﻪ و ﻧﻪ
ﻏﻮاړي هﻐﻪ واﻗﻌﻲ رﻗﻢ ﻳﺎدﮐ ي ﭼﻲ ﭘﻪ هﻤﺪې ﺟ ﻩ ﮐﻲ ﻝﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ ﺗﻠﻠﻲ وﻩ .ﭘﻪ دې هﻢ ﺱﺮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮي ﭼﻲ دا ﺟ ﻩ
د ﻪ دﭘﺎرﻩ وﻩ او د دوي هﻴﻮاد ﻪ ﺣﻖ ﻻرﻩ وهﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ داﺱﻲ ﻇﺎﻝﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ زور ورﮐ ي ؟
ﭘﻪ اﻣﺮﻳکﺎ ﮐﻲ ﭼﻲ ډﻝﻪ اﺋﺰﻩ رﺱﻨ د ﻳﻮﻩ ﺱﺮﻩ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ او ﻝﻮﻳﻮ ﮐﻤﭙﺮاډوراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ دﯼ هﻐﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﻲ د
اﻣﺮﻳکﺎ ادارﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادو ﮐﻲ ﺗﺮ ﺱﺮﻩ ﮐﻮي ،ﻧﻮ د ﻋﺎم وﻝﺲ د اﻏﻔﺎل د ﭘﺎرﻩ هﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﭙﺮوي  .هﻤﺪا وﺟﻪ دﻩ ﭼﻲ
ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازي د ﺗﻠﻔﺎت او ﺧﺮاﺑﻴﻮ او وراﻧﻴﻮ اﻧﺪازﻩ د ﻣﻠﻲ ﺮاﺋی ﭘﺮ ﻣﻌﻴﺎرو ﺑﺎﻧﺪي ﺱﻨﺠﻮل ﮐﻴ ي ﺑﻠکﻪ داﺱﻲ
ﻼ د ﺧﭙﺮﯦﺪو زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻳ ي ﭼﻲ د اﻣﺮﻳکﺎ او ﻳﺎ اروﭘﺎ د ﻗﺪرت د ﻣﺎﺣﻮﻝﻪ ﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪي وي  .ﭘﻪ
اﺣﺼﺎﺋﻴﻮ ﺗﻪ اﺻ ً
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ٢ :از ٣
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ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﭘﻮځﻲ او ﻣﻠکﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺵﻤﯧﺮﻩ ﮐﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ وي او ﮐﻪ ﻮ ﺗﻨﻪ ﻧﻮ هﻐﻪ ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳکﺎ ددﻓﺎع
وزارت د ﭘﻮځﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧ ﻝﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻮ او د رﺱﻨﻴﻮ ﻝﺨﻮا اﻋﻼﻧﻴ ي ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻋﺮاﻗﻲ ﻣ و او زﺧﻤﻴﺎﻧﻮ ﺵﻤﯧﺮﻩ
ﮐﻪ ﭘﻪ ډﻝﻪ اﻳﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ وي ﮐﻪ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ډول ﻧﻮ هﻐﻪ د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺒﺮو او اﻋﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺮداو ﮐﻲ ورﮎ ﺱﻲ .
د دوهﻤﻲ ﻧ ۍ واﻝﻲ ﺟ ې ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮري د ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وژﻧﻪ او د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺄﺱﻴﺴﺎﺗﻮ وراﻧ ﺗﺮ ﻧﻮرو ﺟ و
زﻳﺎت ﺱﻮﯼ دﯼ  .ﺱﺮﻩ ددې ﭼﻲ د ﻧ ۍ وال ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻝﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﺮ ﻣﻠکﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻮاز ﻧﻠﺮي ﺧﻮ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﻧ ۍ
واﻝﻪ ﺟ ﻩ ﮐﻲ د ﻝﻮﻳﻮ اروﭘﺎﻳﻲ ﺎرو د هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺵﺮوع ﺱﺮﻩ او ﺑﻴﺎ د ﮐﻮرﻳﺎ ،وﻳ ﻨﺎم ،ﻋﺮاق او ﻧﻦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺟ و ﮐﻲ ﻮﻝﻪ ﺎري او زراﻋﺘﻲ ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ او ﭘﻮځﻲ او ﻏﻴﺮ ﭘﻮځﻲ هﺪﻓﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﭘﺎﯼ ﭘﺎﮐﻪ ﺗﺒﺎﻩ ﺱﻮي او ﻝﻪ ﻣﻴﻨ ﻪ ﺗﻠﻠﻲ
دي  .د وﻳ ﻨﺎم ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﻲ ﺑﻪ ﻮﻝﻲ هﻐﻪ ﻗﺼﺒﯥ او ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧ و ﮐﻲ ﭘﺮاﺗﻪ ﮐﻮروﻧﻪ هﺴﺘﻮ ﻨ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﭘﻪ دې
ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻲ ﺱ ﺮاﺗﻴﮋﻳکﻲ او ﺗﺎﮐﺘﻴکﻲ اهﻤﻴﺖ ﻳﯥ درﻝﻮد د اﻣﺮﻳکﺎﻳﻲ ﭘﻮځ ﻝﺨﻮا ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪي را ﺗﻠﻪ او ﺗﺒﺎﻩ ﮐﯧﺪﻝﻪ ﺑﻪ  .ﭘﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻲ ﭘﻪ وﻳ ﻨﺎم او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﭼﻲ ﮐﻮم ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ وﻣﺤﻴﻂ ﺗﻪ واړول ﺱﻮﻩ ﻧﻮ هﻐﻪ واﻗﻌًﺎ ﻳﻮﻩ ﺑﺸﺮي
ﻓﺎﺟﻌﻪ او ﻝﻮﯼ ﺟﻨﺎﻳﺖ وو ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﻮاﺵﻴﻨﻲ ﺱﺮﻩ ﻧﻦ هﻢ ﺗکﺮارﻳ ي .
دﻏﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اوس و هﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺮ ﻨﺪﻳ ي ﭼﻲ د اﻣﺮﻳکﺎ او ﻏﺮﺑﻲ ﻧ ۍ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ او د ﺧﭙﻠﻲ ﺱﻠﻄﯥ د
ﻴﻨ ﯧﺪو اوﻏﺰﯦﺪو دﭘﺎرﻩ ﺟ ې ،ﭘﻪ ﻇﺎهﺮﻩ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ  ،ﺗﻤﺪن او اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﺮ ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪي ﺗﺮ ﺱﺮﻩ ﺱﻮي وﻩ  .ﻧﻦ هﻢ ﭼﻲ
ﺑﺸﺮي ﻮﻝﻨﻪ د ﺟ و و اوﺱﻨﻲ ﺵکﻞ او ﻣﺎهﻴﺖ ﺗﻪ ﻮري ﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ هﻴﻮادو ﺑﺎﻧﺪي داﻣﺮﻳکﺎ ﻏﻮﻧﺪي ﻝﻮﻳﻮ
ﻗﺪرﺗﻮ ﺗﻬﺎﺟﻢ او ﻳﺮﻏﻞ د هﻤﺪاﺱﻲ ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎراﻧﻪ او ﻏﻮﻝﻮوﻧکﻮ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴ ي ﭼﻲ هﻤﺪا ﺵﯧﻮﻩ
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻴﺎت د واﻗﻌﻲ ﭘﺴﺘ او اﺑﺘﺬال و ﺧﻮاﺗﻪ ﺵﻮﻩ ﮐﻮي  ،او زور واﮐﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﯥ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻋﺎم وژﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﻬﻴﺮ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺵﺮاﻓﺖ دﻻﺱﻪ ورﮐﻮي .
ﭘﺎﯼ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ٣ :از ٣
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
maqalat@afghan-german.de

