
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  2از  1 :عداد صفحاتت

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٠٠٩ جنوری، 28                                                                                          اريک مارګوليس: ليکوال 
)کاناډا ( ټورنټوسن ورځپاڼه : نبع   

نثار احمد صمد: ژباړن   
 

  د ګوانتانامو تړل صرف يوه پيالمه
 

وی چی د کيوبا په ګوانتانامو کی امريکايی جېل او په بهر کی د سی آی اې د لندن ـ پر ولسمشر بارک اوباما دې آفرين 
زندانونه تړي ، چی دا دواړه د امريکا پر عزت باندی يو غشی او پر نړيوال قانون باندی » تور « مخفياتو شبکه ، يا 

  . سخت تيری و 
تر هغه وروسته واشنګټن هلته يو . ل سوه  کی د هسپانيې ـ امريکې په جګړه کی ونيو١٨٩٨د امريکا لخوا کيوبا په 

امريکايی تبعه د ولسمشر په توګه نصب کړ چی هغه هم واشنګټن ته په ګوانتانامو کی د يوې دايمی اډې حقوق عطأ کړل 
  . تر هغه يوه پيړۍ وروسته امريکا دا  ده  کټ مټ يارانه معامله په افغانستان کی هم حاصله کړه . 
  

ا بهترين فرصت دی چی په ګوانتانامو کی د امريکا پوځی اډه هم وتړي او هغه بيرته کيوبا ته اوس د اوباما لپاره د
کيوبا ته به د هغه ورسپارنه د هاوانا او واشتګټن د . ګوانتانامو يو جمهوريت غوښتونکی سپين پوځی فيل دی . ورکړی 

  .ويلي سوو اړيکو لپاره يوه ښه پيالمه وی 
  

د پروپاګنډيزه اصطالحاتو پای ته رسول هغه څه » د تروريزم پر ضد د جګړې « او » وريزم تر« د اوباما لخوا به د 
  . امريکا بيرته خپلو سالمو حواسو ته ستنه کړی ئ وی چی په هغه سره به د

  
 به ، هغه. د برتانيې ځوان خارجه وزير ډيويډ ميلی بينډ د هغه هېواد تر ټولو زړه ته تېرو او ذهينو سياست والو څخه دی 

که چيری د برتانيې چټک خرابېدونکی مالی بحران نور هم پسی وخيم سی ، ښايی د صدراعظم ګورډن براون ځای 
رښتيا ويونکي ميلی بينډ د جورج بوش د ادارې په مالمتولو سره په دې وروستيو کی پر واشنګټن ټينګار کاوه . ونيسی 

  .وبلله » غولونکې او اشتباه «  ده اصطالح پای ته ورسوی چی» د ترور پر ضد د جنګ « چی 
دا کار همدا راز جګړه پال ليونيان . دغه اصطالح پر يو موټي ، ټول ټال ملی دښمن باندی داللت کوی چی وجود نه لری 

بايد په دې توګه خپله « او ډار تشويقوی او پوځ هغسی اعمالو ته چی د لويديځ سره ستونزی ولری ، راکاږی او هغه 
  ». ه کړی الره ماته ن

  
هغه پرته د پروپاګنډې . د بوش اداره د احمقانو څخه ډکه يوه کښتۍ وه چی مرموزو فاشيسټانو او مذهبی افراطيانو چلوله 

  . څخه په نور ټولو ساحو کی ناکامه سوه 
دی په مننه خو بايد د سپينی ماڼۍ تر تسلط الندی هغو رسنيو او خپرونو څخه وسی چی خبرونه يې د جوزف ګيبلر غون

پروپاګنډ او ډېر استادانه ډول سره وړاندی کول ، او خلک يې د نړيوالو چارو څخه بيده ساتل او د سپينی ماڼۍ د درواغو 
بېره توليد او بازار ته وړاندی کړه تر څو رايی يې ګټلی او په بهر کی » تروريزم « فابريکې هم په داسی يو حالت کی د 
  . نب ثابتی کړي وای يې استعماری الس اچونی حق په جا

د بوش ځينی تکړه پلويان لکه د جمهوريت غوښتونکي ګوند پخواني ستراتيژی جوړونکي کيوين فليپس چی هم څرګنده 
هغوی دا وهم او خوف اچاوه چی اسامه . وو » امنيتی بنسټګر « کړې ، هماغه د هېواد په منځني لويديځ او جنوب کی 

 به پوکاتيلو ، آيووا ،  تلپيو او نورو ته راسی او د دوی پر کوچنيو وارثينو به حمله بن الدن او د هغه بګړۍ وال خبيثان
  . وکړی 

  
  نامعقوله کارَونه ـ

 ته ٪۵٠اعالن چی د منطق او ګرامر دواړو له مخی نامعقوله خبره ده ، د پنتاګون بودجه » تروريزم پر ضد د جنګ « د 
جګه کړه ، د اجيرانو پوځونه يې راخوشی کړل چی لويو جمهوريت پالو پيسه ورکونکو تمويلول او د ډيک چينی صليبی 

ځولې وای او پر عراق او افغانستان باندی يې يرغل هم مشروع توب يې آسانه کړ تر څو د نړۍ پر تيلو يې غېږ راګر
  . ښودلی وای 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  2از  2 :عداد صفحاتت

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

پر هغه امريکايانو چی د بوش د درواغجنی نړيوالي شخړی مخالف وو ، د غدارانو ، پر شا کېدونکو او امريکايی ضد 
  . کسانو ټاپې وهل کېدې 

يزارۍ پياوړي احساسات راوپاروی ، بلکی اصطالح نه يوازی په دې غرض طرح سوه چی د ډار او ب» تروريزم « د 
په دې هدف هم وو چی خپل دښمنان غير انسانی وښًيی او هغوی د هر ډول قانونی انګيرنو څخه بی برخی کړی ، يعنی 

. وو » دولتی ضد عناصر « انسانيت نه لری ، کټ مټ لکه په شوروی اتحاد او چين کی چی » تروريسټان « : دا چی 
آن د هغوی اوالدونه هم بايد تر هدف . هيڅوک هم بايد د هغوی سره خبری اتری و نه کړی . روعي ده تروريسټان يوه نا

  . الندی راسی 
ما . هو ، پر ټولو هغو کسانو چی د امريکا او د هغه د ملګرو مخالف دي ، دغسی ټاپه لګول د حقيقت مطلقأ تحريفول دي 

« ه ډډه کړې چی د بوش د ادارې لخوا د جورج آوريل د ټولواکی يعنی هغه اصطالح د کارولو څخ» تروريزم « تل د 
  . ګرځېدلی و ئ د تشريح تر ټولو معزز تور» غولونکي وينا 

متشدد « يا » لويديځ ضد ډلی « تر ټولو غوره او مناسبه اصطالح چی بايد موږ يې ورته استعمال کړو ، هماغه 
ملکی جاپانيان ژوندي ) سل زره ( نهمی په شپه يې يو لک  د مارچ د ١٩۴۵هغه امريکا چی د . دي » افراطيان 

 څخه تر يو مليون پوری د عراقی ملکی انسانانو د ۵٠٠٠٠٠وسوځول ، دوه مليونه ملکی ويتناميان يې ووژل ، او د 
  .وبولی » تروريسټان « وژنو مسؤل دی ، حق نه لری چی نور 

  .» ښورښيان « وبلل سی نه » مقاومت « نی پر خالف دي ، بايد هغه عراقيان او افغانان چی د امريکا او ناټو د نيو
نو که داسی وی د فرانسې مقاومت . دا خو موږ يو چی پر هغوی مو حملې وکړې او حکومتونه مو يې ور نسکوره کړل 

  . وبلل سی » ښورښيان « هم بايد 
  

آزاده « ، » هېواد جوړَونه « : ه وژغورو لکه د رسنيو او خپرونو د ځينو نورو تبليغاتی اصطالحاتو څخه هم بايد ځانون
د ديموکراسۍ صادرول « ، او » اضافی يا زياتی ګروېږني « ، » د ترور ضد عمليات « ، » جانبی زيانونه « ، » نړۍ 

 « .  
  

رکړی هيله من يم چی اوباما به د ميلی بينډ ښه مشوره مراعات کړی او د بوش ـ چينی آرويل والو درواغو ته به خاتمه و
هغوی بايد په دې وپوهول سی چی القاعده صرف د يو څو . امريکايان د خپلو بهرنيو جګړو په هکله رښتيا ته اړ دي . 

  . افراطيانو ډله وه ، او د سپټمبر يوولسمه هم صرفأ يو ځلی منځته راغلې پېښه ده او بس 
  

، او کوچنيو هېوادو ته په نس کی ) سليمَولو په غرض د ت( او بااالخره ، هغه جرمونه لکه ګوانتانامو ، کړاو ، تښتَوني 
  پای. لغتی ورکول د لويديځ لپاره نور ډېر دښمنان هم توليدوی او دا هغه آرمان دی چی اسامه بن الدن يې خوب وينی 


