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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

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

  

ه   ،مبلجي               محمد نقيب :ليکوال  ٠٦-٠٣-٢٠١١  ني

  دنوی کتاب په اړه څو خبرې
 

اغلي بروس ګ،له څوکالو راهيسی د دعوت په ملي خپرونه و کې د  .  دعوني او د جرمن افغان انالين ويب پا
تنې قضاوت د افغان ولس د ناورين په آړه ليکلي او په   درندې او څېړنيزی ليکنې چې په پوره غور او،ريچارډسن ر

و شوي، لوستې.  رحمت اريا صيب ژباړليهېواد مين ليکوال او ژورنالست   .مې دي هروخت  چې زه ما تر ستر
ان کې مې پدې کم راولې . د هغه ليکنو پر ما دوه اغېزې کړی ړي د سوند توکی ٣٢چې د .  لومړی په   کلنې ج

لته ورکونکو خوما تر اوسه پورې د پ. باندې سور شوی خو تقدير تر اوسه ايره کړی نه يم څو پال  تنور را. شوی يم
ه ولو دوهم د . مې تاريخ ته ندی رسوا کړي او اور اچونکوڅېرې د ريچاډسن غوندې د شواهدو او اسنادو په راغون

مقالو په لوستلو به  مې زړه او ماغزه داسې آرام کېدل لکه په محکمه کې چې د مقتول وارث ته د قاضي لخوا د قاتل د 
ي   .اشد مجازات خبر اوره ول کي

ولو پ اغلي ريچارډسن د شل کلن زيار محصول څېړنيز د ای دی چې د تنو لپاره د خو زېری او دنيکمرغې 
نه(تاريخي اثر تياپل تو ژبه عزتمند آريا صيب ژباړلي )دافغانستان ري کتاب په اعلی کاغذ . په کره او روانه خوږه پ

کلی چاپ شوی۶٢۶او    . مخه کې 
تني ليکوال و ړې لومړنی ري تياايي د ج   انساني کرامت او،په واقعېت کې هم همداسې ده. وي) حقيقت ( بلهاری ري

ړو يو شان او برابر طبعی حق دی ولو و تونه د  مکه د. بشري ارز انسانانو د ژوند د هغه پيل نه تر اوسه  خو پر 
ی او برخې خپلولو په خاطر يی هغوی بې کسو د د بې وسو او. زورور په خپله برخه قناعت ندی کړی ی بر  ته ستر

ونه چيچلي دي کېل شوی او حق په دفاع  چې بيا يو د. غا ړه کې  دلته ده چې .  بل د غب کولو  په سر په ج
تېري ته په  او مکارۍ د .  بوتان او دروغو مسخه کوی،تېريکونکی د زور او امکاناتو په لرلو حقيقت په تور

ه او رن ورکوي تنوال ب   . اريانونکې څېره يی ترهغه وايی چې په خلکو يی ومني ې لهجه اوپه درده ونک. ري
ړې اور بل شوی١٣۵٧د  واکو لخوا په افغانستان کې د ج يوه . سم کال راهيسی چې د سيمې او نړۍ د زبر 

تانه د اشرار ر پ ر او کېالک ړه مار په نومو تورن او د بوتان سورنی پوو کړی او بل د تره   .فطرتي ج
تينې مانا ژمن ريچارډ سن همدې دروغو پکوکړیانساني ک د ماتريالستي کلچر خالف د زورو پر  .رامت ته په ري

ني او موندني په خاطر د تيا پل تم کال راپدېخوا د روسانو د اشغال او ١٣۶۶ای د کمزورو خوا يی نيولې د ري
ړو. دهغوی د وتلو وروسته څو پال افغانستان ته سفرونه کړی و ليدلي وژنو ا،د ج . و ورانيو حاالت يی د سر په ستر

وته کړي تينو او افسانوي قومندانانو جاج يی اخستی د هغوی دشهرت وجه او عامل يی په   د وينا او ،د مقاومت د ري
وولې ن اندازه يی   دينې عقايدو او د هېواد خپلواک ته يی د وفا او جفا سپيناوی کړي، د اجنبيو  له ،د عمل د وا

 سپينې ،د مدرک او اسنادو موندو لپاره د روسې. راتو سره يی د هغوی د ارتباط او اړيکو ليکې کشف کړياستخبا
لي ې بلوندويان او د ک جې بې مشرانو چې افغانستان کې دندي ترسره . روسې او اکراين ارشيفونه پل دشوروي پو

ول يی تري ډکه کړې،کړي و عکسو ملي خ.  هغوی پسې يی پل اخستي د حقايقو   اينانو له روسي مشرانو سره د 
  .اخستو او هغوی ته د دوه اړخيزو همکاريو د ليک استولو کاپي هم شته چې د غدارۍ شاهدي پرې وايی

واب موندلی تنو ته  ه او د چا ) افغانستان(چې پخواني د امن کور. هغه دې پو ته يی ولي اور ورته کړ؟ دا اور څن
ک،په لوبېدو يی پراختيا   پرديو جنايتکارانو او د کورنيوغدارانو موخې پدې کې څه وی؟ د تيا او دوام وموند؟ چ

ن او د بوش د حکومتونو لوړپوړو چارواکو او د سنا غړو ته پرانستو  د کتاب په ورست برخه کې ليکوال  د کلن
ای مرستې وکړي(ليکونوکې کاږلي  تنو سره د . نيوکې ستونزې ال پرېړه وي دهغه پر ه کول له پ رۍ نوم غو تره

ري وي. هې وجوهات نلري تنوسره ،که له خپل حق نه دفاع تره ر وي؟ له پ ړي به تره  نو دنړۍ هر و
تنه ده و غو ني اسيا کي د امريکا د سترا تېژيکو   ).جوړجاړی په من

ال ولس٢٠٠٨د  يم ن او بر يانو د شين ست او سپتمبر په مېاشتو کې امريکايی پو واليو اوسېدونکي او تم کال دا
ون په  دهسکې مېنې په کلي کې د واده وراه بمباري کړه د سپين ږيرو سپين سرو ماشومانو د شاه او ناوی په 

پيان شول تني وينې شريکوالي سخت ودرده ولم. سلهاوو تنه مړه او  رو ملتو . زه د  واحد دين او د پ کرزي او د مل
ي کړمنشي ته مي دپرانستو ليکونو په است افغانانو زوره  زه پدې باور يم د. ولو احساسات ساړه او روحي فشار را

کان کړي وي اغلي ريچارډسن زړه لړزولي او ماغزه په  ولوژنې حالت به د  او همدې به پرانستو ليکونو . ونې او 
 بې ،سپېحلي ضمير ،زه د هغه دې پاک احساس. باصالحيته کسانو پام ورواړه وي ته اړوېستي چې دخپل د هېواد د

ه وم٢٠پرې قضاوت او د ي م . کلن بې مذده زيار ته يی د درناوي سر  ان پوروړې    .او د ده د احسان 
تونه کوم    یپه درناو .په پای کې ليکوال ته دنيکمرغه اوږد ژوند او هېواد والو ته د کتاب د اخستو او لوستو غو

       


