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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۱/۲۱/۱۲۲۱          نجیب منلی

 د ښامار لکۍ

 

کمپنۍ، نایټ  یرو یو وار بیا د خپل شرم ډنډوره و غږوله. د وسلو پلورلو یویدونکو امریکایي سرتیپه افغانستان کې جنګ

 ید امریکا بیرغ دی او تر یشاته ی یانځور خپورکړی چ یډل یرو د یوید امریکایي سرت یبپاڼه کیارممنټ، په خپله و

کال د نوامبر په  ۱۲۲۲دغه انځور د  ښکل شوي دي. یتوري پر «SS »د  ییو بل آبي رنګه بیرغ ښکاري چ یالند

 اخیستل شوی دی. یپه سنګین ولسوالۍ ک یمیاشت ک

جرمني سیاستوال، ادولف هیتلر، قدرت ته تر  ییو ملیشه یي سازمان و چیا ساتونکی غونډ(  Schutzstaffelس )یس ایا

هیتلر  یچ یکال ک ۲۲۱۱د ګوند د غړیو او مشرانو ساتل وو. په  یجوړ کړ او موخه ی یکال ک ۲۲۱۱، په یدو مخکیرس

، سیاسي یتر پایه د ډلوژن یجګړ یوالیی نړدلي وو او د دویمیته رس ۱۱۲۲۲س ډلو غړي یس اید د ایواک ته ورس

ختناق تر ټولو خونړی اورګان و. په ملیونو د سیاسي ا یوادونو کیترور، په جرمني او د جرمني له خوا په نیول شوو ه

رحمه، وحشیانه ډول  یپه خورا ب ید مقاومت د سازمانونو غړي ی یوادونو کییهودان، جټان، کمونستان، په نیول شوو ه

، دا ډله یوه (۲۲۹۱ – ۲۲۹۱) یوروسته، د نورمبرګ په نظامي محکمه ک ید جرمني تر مات یپه جنګ کله منځه یوړل. 

 جنایي ډله وبلل شوه.ناقانونه 

 

 س رسمي بیرغیس اید ا

پر  یوادونو کیپه اکثرو اروپایي ه یچ ید نازیزم سره تړلي فکرونه او سازمانونه خورا منفور دي، تر د یپه غرب ک

د امریکایي  یشرایطو ک یهم ناقانونه دي. په داس ینازیانو د بشري ضد جنایتونو د لګولو شوو تورونو د سپیناوي هڅ

 پیدا کړي. ید امریکا پوځ ته به خامخا ستونز ییوه خبره ده چ یله خوا دغه منفور سمبول ته درناوی داس عسکرو

دغو  یل چاپین ویلي دي چیجر ګابرییم ید امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو ویندوی یمپ پنډلټون کیکالیفورنیا په کد 

ه دغ ید التیني الفب ید نیته نه وه، دوی فکر کاوه چد دوی دغه کړنه له ب یعسکرو ته به جزا ورنه کړل شي ځکه چ



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

سره تړلي وو. بل لور ته بیا د بشر د حقونو د دفاع یهودي مدافع  (sniper scouts)له نامه  یډل یغبرګ توري د همد

ه د تاریخ کتاب به ن یداس یهغه ته د امریکا د پوځ سپیناوی د منلو نه دی، ځکه چ یمذهبي مشر ماروین هیر وایي چ

 ییو امریکایي د یسمبول نه وي چاپ شوي او دا ممکنه نه ده چ یادار یبدنام ید نازي رژیم د دغ یک یپه هغ یوي چ

 ژني.یدا سمبول و نه پ

له لومړیو ټکو دغه بیرغ  sniper scoutsرو د ید ماروین هیر خبره پر خپل ځای پوره وزن لري. که امریکایي سرت

ښي. د نازیزم مفکوره د یجوته بر یارزښتونو ته یو ډول عالقه په ک یرغولی هم وي خو د نازي رژیم د خونړۍ ادار

کړي  یڅه ی» یله پاره نه وژل چ ییوه نژاد پر لوړوالي او د نورو نژادونو پر ټیټ والي والړه وه. هغوي خلک د د

 «څوک دي؟» یوژل چ یله پاره ی ی، د د«دي؟

اړخ ته « کړنو»راولي نو بیا د  یخپلو منافعو ته متوجه ګواښونه تر نظر الند یخپل ځواک ته ګوري، چ یامریکا هم چ

ته جزا ورکوي. « التیني دیکتاتور»ځپي او یا « عرب ترهګر»له منځه وړل غواړي، یا « سره ارموني»نه ګوري. یا 

تاریخ د بومي، سورپوستو امریکایانو په وینو لیکل شوی نو د امریکایي  دلوی، امریکا د جوړی، سپین توکمیکه د نو

تل  یدیموکراتیک ارزښتونه ی یچ ی، سره له دد نورو ملتونو په وینو لیک دی. د امریکا حکومت زبرځواک تاریخ هم

عنصر هم یو ځای  پر خوله دي، خپل دښمنان د هغوی د سیاسي، نظامي وړتیاوو په تله نه تلي، سمدالسه ورسره د توکم

 کوي.

د یو فرضي ګواښ په  یږي چیضرته حا یبنسټیز ارزښتونه دي، د ید بشر حقونه او دیموکراسي ی یهماغه امریکا چ

، د ګوانتانامو او بګرام ناقانونه، د انساني کرامت ضد زندانونه لس ی، د خپلو ملي ارزښتونو سره په پوره تناقض کنامه

د  یږدي او د امنیت په شورا ک یویاړ دی، د پلستین پر خپلواکۍ پښ یخپلواکي ی ییکا چکاله فعال وساتي. هماغه امر

سپک  حده خپلو ارزښتونو ته یشران تر دواد مید یو ه یکله چویتوکولو ته چمتو ده.  یکړیپر یاسراییلو پر ضد د هر

س د یس اید ا یعسکر څنګه کوالی شي چله نعمته محروم  یره د تربییسواده، ناپوهه او تر ډ یله ب ینظر وکړي نو بیا ی

یهودان وو.  یرو یهودان وژل، ځکه چیس سرتیس ایخونړي سازمان کارنامو ته د تمجید په سترګه و نه ګوري. د ا

 افغانان دي. د دوي او د هغوی تر منځه توپیر څه دی؟ یکوي ځکه چ یامریکایان دلته د افغانانو پر مړو متیاز

د اور  یی یکه له خول یپر شا سپور شي چښامار  یاساسي ارزښتونو څخه مخ واړوي نو د داسیو نظام له خپلو  یکله چ

 .کاږيو ید انساني کرامت جرړ ښوري یلکۍ یکه لمبه کوي او  یږي خپله دیموکراسي پریتوی یلمب

له تر پښو ورکوي خو که خپل ارزښتونه په خپ یی ید امریکا پوځ که خپلو ناپوهو عسکرو ته جزا نه ورکوي، نه د

 د درناوي تمه هم نه کوي. یی یکوي، له نورو د یالند

 پای

 ده[ یخپره شو ی]دا لیکنه په خدمتګار ورځپاڼه ک


