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و جنگ« و پخش   سم یترور / هړ او جگ  زمیکتاب »ترور ۀدربار 

 آن  تالیجید

اثر جنگ  جهان در  امپر  یهاما  توسط  جهانخوار،    سمیالیافروخته شده 

پرآشوب با ختم   نی. اکندیم  یرا سپر   یبار بت یو مص  یدوران  دوران که 

جنگ که  جهان پسا  یگر ید  یدوم و ظهور قدرت مخرب  یجنگ جهان

در رستارس جهان باربار    ،  محسوب منوده  شیخو  تیرا ملک  یدوم جهان

را جهت به   یضد دولت  یبه راه انداخته، کودتاها  را  یرانگر یو  یهاجنگ

ها ون یلیآن م  ۀجیدر نتقدرت رساندن عامل خود سازمان داده است که  

 است.  دهیگرد رانیو شامریب یانسان کشته و معلول شده  و کشورها

قربان  ی کیما    وطن امپر  انیاز  در    کایامر  سمیالیجنگ  نخست  که  است 

 2001ساخت پاکستان آنرا آغاز و در سال  یجهاد یهامیاز تنظ  تیحام

 میمبارزه با "طالب" بصورت آشکار به اشغال آن پرداخت و رژ   ۀبه بهان

رشمناک،   زیو رسانجام با گر  لیرا تحم  شیخو  ۀو ادار   تیفاسد تحت حام

تسلط مجدد    یرا برا  نهیرا از خود بجا گذاشت و زم  یشامر یب  یاهیرانیو

 کرد. "طالب" فراهم  یگروه ارتجاع

به   یشامر یب  یهاافروز، کتاب  جنگ  یروهاین  اتیجنا  یافشا  یراستا  در

ها به زبان پشتو  کتاب   نیترجمه شده است و کمبود چن  یـ فارس  یزبان در 

کتاب   ترجمه  با  کرگر  اکرب  محرتم  است.  محسوس  او   یزمترور»کامالً 

بخش  «ړهجگ در  ب    از  یکه  مشخص  بصورت  ا  یعدآن  و   نیاز  جنگ 



  ب

 

 نی ا را در یانیشده است، خدمت شا ی ر وطن ما، برسد  یجهان سمیترور

 عرصه انجام داده است. 

 تالی جیاثر، پخش د  نیا  ۀمحرتم اکرب کرگر نسبت ترجم  یبرا  تیضمن تهن 

در    یجهان  سمیالیحانه امپرکه شاهد شکست مفتض  یآن را در مرحله کنون

 رگزار یبجا و تاث   اریانتشارات راه پرچم بس  قیاز طر  م،یهست  شیوطن خو

 .  دانمیم

عرصه  نیدر هم ارجمندکرگر از قلم  یشرت یب یهاترجمه  نکهیا یآرزو  به

  .میبخوان

 با حرمت

آسامیی  قاسم
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 هووارد زين او تروريزم او جگړه  

امريكايي   ۲۰۰۱د   كله  چې  وروسته  نيټې  یوولسمې  له  سپتامرب  د  كال 

ځواكونو د طالبانو پر ضد له تروريزم رسه د مخالفت په نامه كوم نړيوال 

او  تروريزم  د  خوا  له  زين  هووارد  د  وروسته  هغه  له  كړل،  پيل  عمليات 

يو  زما  شو.  خپور  و،  شوي  ترتيب  ډول  په  مركې  د  چې  كتاب  جگړې 

 ته راوسپاره او ما بیا له انګریزي پښتو ته وژباړه. دوست دغه كتاب ما

اوس چې دغه كتاب بيا د چاپ لپاره يې د اړتيا له مخې تابيا شوې ده،   

 اړينه ده چې د رسېزي په نامه هم يو څه ورزيات يش.  

تر هر څه مخکې اړينه ده چې د اثر د ليكوال په باب لنډ مالومات وړاندې 

رڼا   لنډه  او  څه  لږ  هم  باب  په  ادعا  د  عملياتو  پوځي  د  همدارنگه  كړو، 

واچوو. اړينه ده چې وښيو او په دې خربې وكړو چې د سعدي د مشهور 

 شعر مطابق دا روښانه كړو، چې وايي: 

 ر دم به پاى ديگران پابستی ه شيخي به زن فاحشه گفتا مستی  

 اما تو چنانكه گويي هستي؟   گفت شيخا من چنان كه گوى هستم

   هووراد زين څوك دى؟. ۱

دى.   څخه  روښانفكرانو  پياوړو  ډېرو  له  امريكا  د  زين  هوارد  پروفيسور 

نوموړي د جنگ، نژاد پالنې، سيايس علومو، ټولنيز عدالت او په ځانگړي 

زيات باب  په  تاريخ  د  ژبه   توگه  او څرگنده  روښانه  په  هغه  ليكيل.  آثار 

 ليكل كوي او د مسايلو ژورو ته داخلېږي. 
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رسه له دې چې نن ورځ به د هغه عمر له نوي كالو پورته وي، خو د هغه  

عمر او بوختيا د هغه په روښانه او رصيحه ژبه كومه اغېزه نه وه. هغه په  

ريخ خربې كوي. رسه ثارو كې د جنگ او د خلكو د مبارزو په تاآ خپلو  

له دې چې نوموړي په دوميه نړيواله جگړه كې د امريكا په هوايي پوځي 

كاوه، نن ورځ په ټول قوت رسه د جنگ مفكوره غندي او   برخه كې كار

محكوموي يې. د زين لپاره دوميه نړيواله جگړه وروستى جگړه وه، چې 

كې سرت جنايتونه   ونه ويش. نوموړي په ياده جگړه  كېداى يش له هغه نه ياد

مشاهده كړي او په همدې اساس له جنگ رسه سخته كركه او دوښمني 

 لري.  

هووارد زين په يوه كارگره كورين كې په يوه بيوزيل سيمه كې زېږېدلی 

په اوايلو كې  دی. په ځوانۍ كې يو كارگر و، د دوميي نړيوايل جگړي 

ا په  مرستو  د  دولت  د  وروسته  هغه  له  له  پوځ كې شامل شو.  ساس چې 

د  او  شو  شامل  كې  پوهنتون  كوملبيا  په  كوله،  يې  پخوانو رسبازانو رسه 

 تاريخ په برخه كې يې د دوكتورا تر درجې پورې زده كړې وكړي.  

د جگړي او تروريزم كتاب له انتوين ارناو رسه د مركو په بنياد جوړ شوى 

سوسياليزم  او ترتيب شوى دى. انتوين ارناو له هووارد زين رسه يو ځای د 

ټولنې غړى و. په همدې مركو كې د جنگونو تاريخ شاليد ته  یاملللد بني

 هم پاملرنه شوې ده. 

دا كتاب چې په افغانستان باندې د امريكا د مبباريو په رشايطو كې ترتيب  

شوى دى، په پايله كې په سيمه كې او په منځني ختيځ كې په وروسته پايلو 

ن په دې كتاب كې جوتوي چې امريكا هم خربي شوې دي. هووراد زي

سامنه يې د كانرسو آ څرنگه يو عظيم افغان ولس سپك او تحقري كړ. له  



 ه 

 

قطۍ او يو يو ډالر ورته واچول، خو له دې ترمخه يې خپلو عاملو ته پوره  

د جهاد په نوم يو منحط لښكر وروزه او بيا  زمينه برابره كړې وه. لومړي يي  

 يي دغه نقش طالب ته وسپاره، چې تر ننه ال روان دى. 

 دولتي او نادولتي تروريزم  . ۲

د يوې فرعي رسيزي په توگه يادونه كوم، چې د افغانستان د اوسنۍ غميزې 

پيل په نني منت كې له دوميې نړيوالې جگړې وروسته پيل شو. دونيا دوه  

وه، د امريكا متحده اياالتو څو واري فشار وارد كړ، چې افغانستان قطبي ش

له ايران او پاكستان رسه يو ځاى د بغداد په نظامي تړون كې شامل يش. د 

ولري،  اړيكې  نږدې  پاكستان رسه  له  واخيل،  داعيې الس  له  پښتونستان 

خپلواكۍ   يا  خوداراديت  حق  د  پښتنو  د  چې  وكړي  عامه   مسألههڅه 

داخله نه يش. له شوروي اتحاد نه واټن ونييس. دا ټولې خربې   ذهنيت ته

د   هلمند  د  راغلې دي، چې  پروپوزل كې  هغه  په  زيايت  نورې  داسې  او 

پروژې د رسسالكار له خوا ليكل شوی او بيا په واشنگنت كې د افغانستان 

پادشاه   وروسته  هغه  له  او  شوی  ټايپ  او  شوی  ژباړل  يك  سفارت  په 

سپارل شوی و؛ خو د هغه وخت افغان  و نورو مرشانو ته    محمدظاهر خان او

افغانستان   د  او  وركړي  ځواب  احتياط  په  ته  وړانديزونو  دې  مرشانو 

 ناپيلتوب يې ساتيل وو.

متحده  امريكا  وارې،  افغان مرشانو څو  له مخې  ليكنو  د  ادمك  لويك  د 

خو ياالتو ته د مرستي او په هېواد كې د اقتصادي بدلون غوښته كړي وه؛  

هغوی دا غوښتنه نه وه منيل، ان تر دې چې د افغانستان او پاكستان پرتلنه  

سوار او موټر سوار« په عبارت كړې وه. افغانستان اړ شو چې د  يې د »خر

عرص او دوران د غوښتنو له مخې له شاميل گاونډي نه مرستې وغواړي.  
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 بره کړ.   دا كار وشو او دې بهري بيا يو بل پړاو را د

چ د كله  چي  وه  نقطه  همدغه  شو،  ښكېل  كې  افغانستان  په  شوروي  ې 

تېره   په  او  لوېدېځ  امريكا،  چې  مانا  دې  په  كېږي.  پيل  غميزه  افغانستان 

په  پانگونه  دا  او  كوي  پانگونه  لپاره  رسېدو  د  ته  موخو  خپلو  پاكستان 

د  هېواد كې  په  پيالمه،  ترهگرۍ  د  افغانستان كې  په  ټپلو  او  ډلو  جهادي 

لغامن،  توندالرو   پوهنتون،  د كابل  پيل شوه.  له خوا  افراطي ډلو  مذهبي 

 پكتيا او پنجشېر پېښي د اوسني پاتې نسل له حافظې نه لريې شوې نه دي.  

په هر صورت جهادي غوبل او طالبي ناورين د هر افغان په حافظه كې  

تل ژوندی دی، خو د امريكا متحده اياالت له تروريزم رسه د جگړې په  

 سيمې ته راغله.موخه دې 

همدا ځواك په نړې كې يا د ځمكې په سياره كې د خپلو كړنو يوه مايض  

يا تروريزم په كوم لوري كې موقعيت لري. په دې آ لري. پوښتنه دا ده چې  

په  نوام چامسيك  او فرهنگي شخصيت  باب د امريكا د مشهور سيايس 

همدارنگه د جنگ نظرياتو رسه اوږه په اوږه د نژادي توپري، بې عدالتۍ او  

 او تېري په وړاندې مبارزه كوي، ليديل شو.  

نوام چامسيك په خپله يوه مركه كې د مشهور ژورناليست اندره اولچك 

 رسه په خربو يك لييك: 

 ۱۰۰تر    ۸۰»كله چې كريستف كلمب د امريكا په قاره گام كېښود، هلته د  

نه موجود ول. میليونه بومي خلك اوسېدل. هلته متدن وجود درلود، ښارو 

نفوس په    ۹۵تجاريت روابط موجود؛ خو په ډېر لږ وخت كې په سلو كې  

دغه نيم كره كې له منځه والړ. دغلته چې نن اياالت متحده امريكا ده،  

كال د احصايي له مخې   ۱۹۰۰لس میليونه بومي خلكو ژوند كاوه، خو د
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د زياترو   زرو تنو ته راكم شو. دا ټول ترخه حقايق دي چې  ۲۰۰دغه شمېر  

 روښانفكرانو سرتگې پرې پټېږي.«

له دې ويناوو څخه چې د حقايقو له مخې ده، نن هم هامغه سياست او  

لري. چامسيك  او عمل كې ځاى  او وجود  تن  په  امريكايانو  د  تگالره 

فوسييل  موږ  نن  كه  چې  ده،  مسته  ايډیا  دې  په  امريكا  »نن  زياتوي: 

استخرا د  هغو  او  كړو  ترالسه  د محصوالت  وركړو.  وده  ته  تكنيك  ج 

بيا امريكا كولی  سعودي عربستان په څېر له انرژي پلوه خودكفا شو؛ نو 

يش په زياتره هېوادونو خپله سلطه ټينگه كړي. همدا خربه د اوباما په خربو 

 كې څرگنده شوه.« ۲۰۱۲كې هم په 

تيزس دی، هغوى د  بنسټيز  هلوكاست اوجينوسايد د امريكايي سياست 

و په خاطر هر هغه عمل ته الس اچوي چې د برشيت په تاريخ خپلو موخ

 كې يې ساری نه وي.

اندره ولچك اروپايي ژورناليست چې په امريكا كې يې ژوند كاوه، له نوام 

 چامسيك رسه په خربو اترو كې وايي:

امپراتوريو  استعامري  د  اروپا  د  كې چې  اوسيمو  هېوادونو  ټولو  هغو  په 

اري كارونو لومړنۍ اردوگاه يا كمپونه نه يوازي په بری و، هلته د اجبالس

املان كې رامنځته شوي؛ بليك په مستعمره هېوادونو يعنې كينيا او جنويب 

افريقا كې د بريتانيا د امپراتورۍ په وسيله رامنځته شول. هغه هلوكاست  

چې په اروپا كې رامنځته شو او يهوديان او كوليان يې قربانيان وو، لومړنی 

است په املان كې نه و؛ بليك له هغه دمخه د امريكا د قارې په جنوب هلوك

و.  قتلونو سب  او  وژنې  عامه  د  سيمو كې  نورو  زياترو  په  او  كې  دماغه 

املانيانو د »هه ره رو« د قبيلې اكرثه خلك په ناميبيا كې له منځه يوړول؛  



 ح 

 

ې خربې خو په دې باب نه په املان او نه خو په نورو اروپايي هېوادونو ك

رامنځته شوې. دغه جمعي وژنه نه توجیه درلوده او نه هم منطق، دا يوازې 

 له بومیانو رسه د املانيانو كينه او كركه وه.

دلته چي موږ د استعامر او اشغالگرو په باب څه وايو، كومه نوې خربه نه 

د  انگليس  د  كې  لړ  په  فعاليتونو  ژورناليستي  خپلو  د  ماركس  كارل  ده. 

په  استعامر   »پريامون استعامر«  باب ځيني رپوټونه چمتو كړي چې د  په 

كتاب كې چاپ شوي دي. هغه وايي: »موږ بايد له ياده ونه باسو چې دغه 

حركته او د گياه  له وړتيا څخه بې برخې ژوند چې د هند ولسونو درلود، بې 

په څېر و. له بلې خوا په خپل مخالف قطب كې د وحيش ورانوونكو او په 

پيزوانه او نه مهارېدونكو ځواكونو د رابرسېره کېدو سبب  رتگو د بېپټو س

شو. په هندوستان كې يې ان له وژنو او قتلولو څخه مذهبي دود جوړ كړ.  

ولنې له هغو اختالفاتو رسه چې ټبايد له ياده ونه باسو، چې كوچني كيل او  

استعامر په خپلو منځو كې يې درلودل، د مریيتوب ټاپه يې هم درلوده، نو  

د دې پر ځاى چې انسان د پيښو او واقعاتو فرمانربدار مقام ته لوړ كړي، 

دا  ټولنې  د  دوی  كړ، چې  مريي  واقعاتو  او  پېښو  د هامغه  يې  برعكس 

رسي تكامل په نه بدلېدونيك طبيعي قسمت بدل كړ. په همدې ډول خپل

د طبعيت قهرجن كيت يې ترې جوړ كړ. د دغه روش حقيقت په دې كې 

او  اطاعت  په  او حكمران  بادار  طبعيت  د  دغه  انسان  راڅرگندېږي چې 

 درناوي رسه د شيادي او ساباال په نو م غوا ته گونډه ووهي.«

نوام چامسيك يادونه كوي چې په وروستيو كلونو كې په رشقي كانگو كې 

احتامالً پېښې وشوې.  تراژييك  تر    ۳له    ډېرې  پورې كسان    ۵نه  ميلیونو 

ك د دغه جناياتو مقرص دى؟ دا قربانيان د پوځي ملېشو له ووژل شول. څو 

خوا ووژل شول. خو د دې مليشو شا ته څو مليتي رشكتونه او حكومتونه 
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میليونو خلكو   ۱۰نه تر    ۶وو. اندره ولچك زياتوي چې په كنگو كې له  

 ووژل شول.  

او  رشم  له  ډېره  يوه  تاريخ يك  په  اياالتو  متحده  د  امريكا  د  همدارنگه 

كال كې   ۱۹۶۰جالت نه ډك داستان په ويتنام باندې د هغو يرغل و. په  خ

امر وكړ، چې جنويب ويتنام  ته  اياالتو هوايي ځواكونو  كنيدي د متحده 

مببارد كړي. هغه پوځيانو ته كامل اختيار وركړی و، چې په ځنگلونو او 

كروندو باندي ناپامل او كيمياوي مبونه وغورځوي. دوى داسې كارروايي 

وكړه، چې هدف يې د ميليونونو كسانو لريې كول او تېښتې ته اړ كول و، 

 چې خپل كيل ښارونه او د ښارونو شاوخوا تشې كړي.  

چامسيك وايي: »د دغه كيمياوي و سلوكارولو اثرات دا دي چې تر اوسه  

ال له خلكو قرباين اخيل. كه د سيگون روغتونونو ته والړ شئ، دا قربانيان 

الخلقه جنينونه ووينئ او هغه ماشومان چې صويل شئ ناقليديل شئ. ك

يا راځي ټول تر دې اغېز الندي دي چې د ويتنام  له ميندو زېږېديل او 

 خاوره يې له زهرو ډكه كړي وه.« 

الوتكو په وسيله د الوس او كمبوديا كيل    ۵۲Bد امريكا متحده اياالتو د  

غاړي نه يش. میليونونه ه هممببارد كړل چې دا دوه هېوادونه له ويتنام رس 

دوه میليونه ټنه  (  ۱۹۷۳  –  ۱۹۶۴خلك يې ووژل. د نهو كالو په دوران كې )

نور كوچني  په سلگونو  هر مخزن  او د مبونو  په الوس ورپرېوتل  مبونه 

كروي شكله مبونه درلودل، تر اوسه ال په زرگونه هغه نه دي چاوديل او 

 په خاورو كې پټ دي. 

»زه يو وار بيا نسل وژنې ته اشاره كوم، دا شمېره چې   اندره ولچك لييك:

ترهوونيك او له ډاره ډكه ده، په تېر كال كې كله چې ما فيلم ډكاوه، »بن 
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كاالال« د كانگو په جمهوريت كې د جمهوري رياست يو نامزد وويل چې 

 میليونه خلكو قربانيانو په باب خربې كوو.   ۸نه تر  ۶موږ د 

كې   ۱۹۹۴خو ځينې وايي د قربانيانو شمېر لس ميليونه و. په رواندا كې په  

تر    ۸زره كسه وو، خو نړيوال پر هر څه سرتگې پټوي او د كانگو د    ۸۰۰

 ميلیونو قربانيانو خربه نه كوي.  ۱۰

نوام چامسيك د افغانستان په باب د لوېديځو ژورناليستانو له وجدانه پرده 

اسالم  »كله چې امريكا په افغانستان حمله كوله، زه په  پورته كوي او لیکي:  

كې وم. زياتره ژورناليستان د دې لپاره چې د جنگ صحنې ته نږدې آباد  

ته راتلل. زيات شمېر خربنگاران هلته راټول وو. هڅه يې اسالم آباد  وي،  

داستان   هامغه  كړي.  جوړ  رپوټونه  باب  په  جنگ  د  افغانستان  د  كوله 

ټل په بار كې كېناستل، څښل يې كول او كار يې كولو. يو تكرارېده. د هو 

وار يو امريكايي راكټ په كابل كې د الجزيرې تلويزيون په ودانۍ ولگېد.  

ويجاړ  يې  د   ههغه  وه.  شوې  اشتباه  كې  هدف  دې  چې  يې  ويل  كړ، 

العمل دا وو چې د دې خرب په اړوند يې په ملنډو ويل او راپورترانو عكس

موافق وو چې دا حمله د هغه ودانۍ د تخريب لپاره شوې وه،  ټول په دې 

خو يو يې هم حارض نه شو، چې رپوټ وركړي. دا ډول پېښه د اردن په  

 لوېديځه څنډه كې هم شوې وه چې راپورترانو سم رپوټ نه چمتو كاوه.

او  تاريخ كې  په معارص  لنډ مثالونه و.  پورته چې موږ څه وويل، دا څو 

په تاريخ كې داسې همدارنگه د استع امر او له هغه وروسته د امپرياليزم 

بېلگې بې شانه ډېرې دي. ترهگري يا تروريزم نوى عنوان او رسخط دى.  

دا رسخط په زوره مغشوشېږي، چې څوك پوه نه يش چې اصيل ترهگر 

څوك دى. ترهگر هغه څوك دى چې ترهگر زېږوي. هم په خپل عمل رسه 
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راهڅوي او هم يې پخپله تنظيموي او په  چې د عكس العمل په توگه يې 

وسلو او مايل لحاظ يې متويلوي. په افغانستان كې يا د افغانستان په مورد 

حكومت   د  داوود  محمد  د  جهاد  دى.  واريانت  دويم  لوبه  ترهگرۍ  د 

پرضد پيل شو، جهادي په اصطالح مرشان په هامغه وخت كې وتښتېدل. 

وزېږ  يې  طالبان  بارداره شول  بارداره شول هغوی چې  طالبان چې  او  ول 

 اوس يې آى اس اس يا داعش زېږولی دی. 

 بلهاري افغانستان  . ۳

كال اكتوبر كې د امريكايي پوځونو له خوا د افغانستان اشغال   ۲۰۰۱په  

اوږود  ډېر  كې  نړۍ  په  لپاره  امريكا  د  عمليات  افغانستان  د  نن  شو.  پيل 

نې چې له پيل نه تر  جنگ گڼل كېږي؛ خو كوم جنايات او ډله ييزې وژ 

 اوسه په افغان ولس تپل شوې دي، ټول حارض نسلونه يې شاهدان دي. 

په   په    ۲۰۰۱د لومړي وار لپاره  نېټه د يكشنبې په شپه د   ۷كال د اكتوبر 

امريكا او انگلستان ځواكونو په كندهار، ننگرهار، كندز، جوزجان، لوگر، 

لونه وكړل. په درې اوونيو تخار، نيمروز او غزين كې د كروز ميزايلو یرغ

 كې له زرو كسانو زيات خلك ووژل شول. 

ختيځو  د  كاروان چې  يو  وخت  هامغه  په  مخې  له  رپوټ  د  گاردين  د 

كسه پکې ووژل شول. د   ۶۵والياتو قومي مرشان پكې و، مببارد شو او  

غريپوځي خلك د مببارد په وسيله ووژل   ۳۸۰۰كال په ډسمرب كې    ۲۰۰۱

 شول. 

ل كې امريكايي جنگي الوتكو هرات ته نږدې مببارد وكړ، په كا ۲۰۰۷په 

كورنۍ بې كوره    ۱۰۰ماشومان ښځې ووژل شوې او    ۱۶۰۰كليو کې    ۴۲

 شوې.  



 ل 

 

تنه غريپوځي   ۹۰كال د مببارد په اثر    ۲۰۰۸د شينډنډ په عزيزاباد كې په  

كسه ماشومان او مېرمنې ووژل  ۱۴۵كسان ووژل شول. په فراه واليت كې 

 شوې.  

كال كې امريكايي الوتكو په نرنگ ولسوايل كې په يوه مدرسه   ۲۰۰۹  په

 تنه يې ونيول، السونه يې پرې وتړل او بيا يې ووژل.   ۱۸مببارد وكړ، 

كال په واشنگنت كې يو امريكايي افرس د »ساتل« په محكمه كې   ۲۰۱۲په  

اعرتاف وكړ، چې د كندهار پوځي اډې ته نږدې يې په يوه كيل بريد وكړ 

كسان چې زياتره يې ماشومان و، ووژل او ان د قربانيانو اجساد يې    ۱۶  او

 وسېځل.

كسه    ۴۲كال په اكتوبر كې د كندز په روغتون مببارد وكړ، چې    ۲۰۱۵د  

 بېگناه خلك يې ووژل.

زره كسه افغان مليك وگړي ووژل   ۱۷۳كال پورې نږدې    ۲۰۱۶د پيل نه تر  

 شول او همدومره ال زيات ټپيان شول.

مبونه غورځويل دي، خو دوی د مليك   ۳۵۰۰امريكايانو په روان كال كې  

 خلكو په وژلو سرتگې پټوي. 

كال كې   ۲۰۱۹په همدغه كال كې دغه مببارد وروستي حد ته ورسېد. په  

 مبونو ته ورسېد.  ۷۴۲۳دغه مببارد 

ترامپ په راتلو رسه ټول قوانني او د مخنيوي اصول له پامه لريي د دونالد  

دمخه  كاله  دوه  شوه.  زياته  وژنه  خلكو  مليك  د  شدت  په  او  شول 

 امريكايانو د دمبونو مور د ننگرهار په اچني كې وكاروله.  

د امريكا د دفاع پخواين دفاع وزير د دې مبب په باب وويل چې دا مبب   
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ندي غني سازۍ د له منځه وړلو په هدف طرح ال   ی په ايران كې د ځمك

مرته اوږودوالی او لس ټنه وزن درلود او هدف يې   ۹شوي و. دغه مبب  

د جي پي اس په وسيله پيدا كاوه او د دې مبب د قدرت د زيادښت لپاره  

 يې د داملونيوم پودر ورزيات كړي وو. 

لري، بليك   په دې اساس د مببونو مور كارونه په اچني كې هيڅ توجيه نه

امريكا غوښتل دغه وسله دلته وازمايي، هيڅ بل ځاى ورته موثر نه و او 

همدارنگه په دې وسيله يې د امريكا دوښمنو يا رقيبو هېوادونو لكه روسيې 

 او چني ته د يوه خربداري مانا درلوده. 

كې  سيمه  ياده  دغه  په  مبب  داسې  چې  وه  خربه  لريې  نه  منطق  له  دا 

چې ډېر زيات فشار په ځمكه وارد شو. هغه زهري مواد وكاروي. دا ځكه  

چې په مبب كې و، د يو نيم كيلو مرت په شعاع يې ځمكه زهرجنه كړه. 

 هدف هم دا و چې دغه شعاع وازمايي. 

داعش په ټول ځواك رسه په افغانستان كې موجوديت لري، دې مبب ونه 

په داسې شول كړاى خلكو ته د ترهگرۍ په ضد د جگړې ځواب ووايي. 

حاالتو كې په افغانستان حاكم واكمنان اوس د تاريخ له سختو پوښتنو رسه 

 مخامخ دي. 

كه واقعاً يې هدف   "مادر مبب "يا    "مور مبب"پوښتنه دا ده چې ولې د  

ترهگر وي په سوريه او عراق كې چې د داعش مركزونه لري نه كاروي.  

مدرسه ده. كه هدف په پاكستان يې ولې نه كاروي چې د ترهگرو د روزنې  

يې ترهگر وي، ويل يې د ترهگرو د روزين په كمپونو نه كاروي. د طالبانو 

پر ضد عملياتو كې دوى وكړاى شول، په څلوېښت ورځو يك د طالبانو 

جرړې ختمې كړي؛ خو په تدريج رسه د دې لپاره چې د خپل اشغال د 
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رو يې طالبان په  دوام داليل پيدا كړي او طالبان بيا حاكم كړي، په ورور و 

سيمو السربي كړل. هغوی چې پرون ترهگر وو، نن د افغانستان له دولت  

 پرته وررسه كښېني او پريكړې كوي. 

نن دا خربه روښانه ده چې ترهگر يوازې ډلې او وسله وال گروپونه نه دي، 

بليك د نړې لوی طاقتونه دي، چې هم ترهگر دي هم ترهگر روزي او 

 روښانوي.  مسألهدا كتاب »جگړه او تروريزم« همدا هم ترهگر متويلوي. 

د امريكا او د هغه د پلويانو جگړه په اصطالح د ترهگرۍ پر ضد نه؛ بلكې 

د ترهگري د روزين په موخه ده. دا مالومه نه ده چې د دې لويب اصيل 

خو  وي؛  څرنگه  به  سالمتيا  او  بشپړتيا  ځمكنۍ  افغانستان  يعنې  قرباين 

 ه يې هم تاريخ ته ځواب ووايي.اوسني زمامداران ب

 محمد اکرب کرګر 

 ۳۱ –مارچ  – ۲۰۲۰
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 په منت يو يادښت 

کال تر جنوري پورې موده   ۲۰۰۲کال له سپټمرب څخه د    2001دا اثر د  

کې له هووارد زین رسه د انتوين ارنوف د یو لړ مرکو په بنسټ برابر شوی 

دی. دغه مرکې په کیمربج بوستون، ماساچوست، پرویدینس راو دایسلند 

او نیویارک سیټي کې له ليكوال رسه مخ په مخ او د تیلیفون له الرې تررسه 

دیت او د لیکوال له خوا کتل شوې شوې دي او وروسته د ارنوف له خوا ای

اخځلیکونه  جزئیات،  نور  او  یادښتونه  ده.  شوې  ورکړل  پراختیا  او 

)ریفرنسونه( یې د ایدیت او بیاکتنې په بهیر کې ورزیات شوي دي. ځينې 

دا  له خوا  ليکوال  او  ارنوف  د  راغيل دي.  پنځم فصل کې  په  مواد چې 

 Politics and)         ې په  کال په اکتوبر کې په واشنگنت دي يس ک  2001

Prose Bookstore  کې د گډو خربو اترو په ترڅ کې برابر شوي دي. په )

چې د منځني ختیځ په باب ده، د هغې مرکې   مسألهلومړي فصل کې يوه  

په اساس برابر شوې ده چې د ښوونې او روزنې د موسسې د رسنیو وسایلو 

(Media Education Foundationله خوا له ليك )  کال   2001وال رسه د

په اکتوبر کې په بوستون پوهنتون کې تررسه شوې ده. دغه راز د لومړي او  

درېیم فصل ځینې مطالب له ليكوال رسه په برلینگتون او ویرمونت، کې د 

 په نومرب کې تررسه شوي دي.  2001
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   لومړی څپرکی

 د سپټمرب یوولسمه 

 

ترهگرې   یوولسمې  د  د سپټمرب  وړاندې چې  په  کسانو  هغو  د  تاسې 

ځواب   څه  کوي  پلوی  الرې  حل  پوځي  د  کې  ځواب  په  پېښې 

 وایاست؟  

موږ باید په دې وپوهېږو چې خلکو سخت درد او کړاو زغملی دی او د 

داسې  باید  موږ  خو  شو،  پوهېدای  هم  عذاب  او  چېغو  په  غچ  او  بدل 

ته چې حکومت يې غواړي، اجازه ورنه العمل  عکسسماليس او هیجاين  

کړو، بلکې د داسې عمل مالتړ وکړو چې په تفکر او غور والړ وي او دا 

شو د هغه زیات تېري مخه ونیسو چې يا د ترهگرو له   چې څرنگه کولی

 خوا او یا دولت له خوا تررسه کېږي.

میلیاردو څخه د زیاتو ډالرو له پرله پسې لگښت څخه چې هر   ۳۰۰له   

کال په پوځي برخه کې تررسه کېږي، په باوري توگه یې د تروریزم په خطر 

و موږ باید په نړۍ کې نه کړه. که موږ رښتینی امن غواړو، ن  هېڅ اغېزه و

په وسیله د  بدلون ورکړو. د خپل پوځي ځواک  ته  او اكر  خپلې څېرې 

نورو په چارو کې السوهنه بس کړو او د نورو هېوادونو په اقتصادي شتمنیو 

 کنرتول پای ته ورسوو. 

کال د دفاعي ساینس بورډ د رپوټ له مخې، تاریخي حقایق له  1997»د 
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ایاال  متحده  د  رسه  پخپله  ترهگرۍ  چې  څرگندوي،  اړیکې  پیاوړې  تو 

متحده ایاالت په نړیواله سطحه کې په کې ښکېل دي او د متحده ایاالتو 

پر ضد تروریستي حملې مخ په زیاتیدو دی.«  دغه ښکېلتیا د پوځ لپاره به 

په او  کېږی  زیاترو وهنې  الس  تعبیر  په  نړۍ  د  موږ  کېږي.  پوښل  رسه 

و چې د متحده ایاالتو دولت یې نن سبا  هېوادونو کې سرتې پوځي اډې لر 

په چټکۍ رسه پراخوي. دا کار سماليس او په څرگنده د شخړې د پیدا 

 کېدو سبب کېږي.   

توگه  په  مبارزې  د  تروریزم رسه  له  ته  بوش موږ  یې  اوس  هغه الره چې 

ریگان،   لکه  ولسمرشانو  نورو  چې  دي  څه  هغه  یوازې  کوي،  وړاندېز 

نړۍ كلنتون، دواړو گوندونو   ټوله  په  دا  وه.  له مخه وړاندیز کړې  یې ال 

باندې د کنرتول لپاره یوه هڅه ده. د تروریستي حملو وحشت چې موږ د  

سپټمرب په یولسمه د ترهگرۍ د بریدونو د وحشت مزه وڅښله، د نړۍ په  

، عراق او یوگوسالویا کې خلكو ال آسيا  نورو برخو لکه په جنوب ختیزه

مبباریو په نتیجه کې تجربه کړې وه. د ترهگرۍ د خلکو له مخه زموږ د  

له خوا تررسه شوه او موږ په وسله واله توگه ترې مالتړ وکړ. دا چې پوځي 

 الرې ته دوام ورکول کېږي، په عواقبو يې باید پوه شو. حل

 

څه   کړو،  تررسه  کارونه  ځینې  باید  موږ  چې  ته  احساس  دې  تاسې 

 ځواب واياست؟  

ید یو څه تررسه کړئ، زه وررسه موافق یم. خو داسې باید دا چې تاسې با

و نه يش. تاسې باید یو څه وکړئ، په دی اساس "بم" که چېرې تاسې باید 

 دا یوازینی امکان دی، چې تاسې یې کولی شئ؟ آیا  یو څه وکړی
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کار   څه  يو  باید  ژر  غواړئ  چې  ځکه  شئ،  ورگډ  جگړه  په  باید  تاسې 

که چې نور نه غواړئ چې انتظار وکړئ. نو وکړئ. نو تاسې تېری کوئ ځ

نه غواړئ، چې شخړه هواره يش. تاسې نه غواړئ چې خپل مغز په کار  

واچوئ او له خپل استعداد او عقل نه کار واخلئ. تاسې نه غواړئ، له هغو 

ظرفیتونو چې په خاص ډول برشيت ته ورکړل شوي دي، گټه واخلئ. د 

وړه ورکول کېږي، لومړۍ قاعده دا کوونکو ته چې لروغتیايي چارو زده

په  خو  ده.  مشوره  ښه  ډېره  دا  کوم چې  فکر  رسوئ«.  مه  زیان  »چې  ده 

افغانستان کې په مبباریو رسه موږ سرت زیان رسوو. ځینو خلکو وویل چې 

موږ زیات خلک نه وژنو. پنتاگون وایي مالومه نه ده چې څومره خلک 

 ه کوي. وژل کېږي. واقعیت دا دی چې دوی هېڅ غور ن

په واقعیت کې تاسې په حکومت هېڅ باور نه شئ کولی. خو رپوټونه چې 

ییزو ارتباطي وسایلو له غلبېل نه راووتل، د ملکي خلکو د وژنې په  د ډله

اړوند د واقعي ارقامو ډېره کوچنۍ منونه وه. پروفيسور مارک هیرولد چې 

راپورونه   او  مطالعه کړي دي  یې  مطبوعات  بهرين  او  راټول کورين  یې 

 تنه وژل شوي دي.   ۳۷۰۰کړي دي، څرگندوي چې زموږ په مبباریو ټول 

همدارنگه تاسې باید د خلکو د سرتې کتلې په باب فکر وکړئ، چې ښایي 

له یو میليون څخه زیات بې کوره او بې ځایه شول، ښارونه او مرکزونه یې 

کډوالو یو کمپ  پرېښودل او د مبونو د رالوېدو په اثر وتښتېدل او ووتل. د  

نه زیات   ۳۵۰۰۰۰چې هرات ته نژدې دی او د »مسلخ« په نوم یادېږی، له  

تنه له لوږې او فشارونو   100افغان کډوال پکې اوسېدل او هره ورځ ترې  

کال د جنوري د میاشتې په    ۲۰۰۲له کبله مړه کېدل. دا مطلب د گاردین د  

ي ناورین له یو رپوټ کې راغلی و. دغه کمپ د اتوپیایي سبک د برش 

 یوې تړانگې رسه ورته والی درلود.   
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د کډوالو بهیر د بوش د مبباریو له وعدې رسه سم ډېر ژر پیل شو. دا يوه  

امریکایي وعده وه، چې پرې حساب کېدای يش. دا له هغو وعدو نه يوه  

وه. همدارنگه تاسې کولی شئ چې د دغه کورنیو انځور ووینئ چې له 

ې په شا او په واگون کې یې انتقالولی شول او هڅه خپل دار و ندار رسه چ

یې کوله چې له بندر څخه تېر يش، هلته پراته وو. موږ په افغانستان کې 

وېره خپروو. هغه خلک چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې 

وکړي، ژوند  رسه  وېرې  له  مبباریو  د  چې  وو  اړ  الندې آیا    اوسېږي، 

ړئ کله چې تاسې ډېره مجهزه تكنالوجي لرئ او  اوسېديل يې؟ تصور وک

کڼوونکو  ډېرو  له  ماشین  ترهوونکی  دغه  کې  هېواد  پاتی  وروسته  یو  په 

وازونو رسه په هوا راځي او د ډېرو سختو او ناوړه چاودنو سبب کېږي، آ 

 څه ډول به وي؟  

دا به سمه نه وي چې تروریزم ته د نورو خلکو په ډارولو رسه ځواب ورکړل 

ر دې رسبېره دا به مرسته ونه کړي. ښایي تاسې ووايي: »هوکې دا د يش. پ

خلکو وېرول دي؛ خو دا يو گټور کار دی، ځکه په همدې ډول به تروریزم  

پای ته ورسېږی.« خو څومره سليم عقل پکار دی چې پوه شئ چې نه شئ 

کولی، د بې توپیره مبباریو په اثر په افغانستان کې تروریزم ته د پای ټکی 

کېږدئ. »موږ اوس د القاعدې څو روزنیز مرکزونه ويجاړ کړل.« دوی په  

چا ملنډې وهي؟ څومره ساعتونه وخت نیيس چې دغه مرکزونه بېرته جوړ 

 ده چې له يوې سیمې نه بلې سیمې ته الړ يش؟  آسانه  کړي؟ څومره

چې  ځکه  دی،  هدف  ایاالت  متحده  چې  وویل  بوش  جورج 

دا واقعًا يوه آیا    موکراسۍ پر ضد دی. او د  آزادۍتروریستان زموږ د  

زیاته   دومره  رسه  ایاالتو  متحده  له  ولې  چې  ده  څرگندونه  سمه 

 دوښمني کېږي؟  
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ښه دا ډېره ښه الره ده، که تاسې د جنگ لپاره د ولس مالتړ غواړئ، نور 

آزادي   به وایي چې څه پېښېږي. دا ساده خربه ده چې ووایئ دوی زموږ

زموږ دموکرايس نه غواړي. سمه ده زه فکر کوم چې  نه خوښوي او دوی  

  په منځني ختیځ کې ډېر خلک شته چې ډېره دموکرايس غواړي او ډېره 

غواړي. دا د هغوی له ويناوو جوتېږي چې هغه خلک چې غواړي آزادي  

په متحده ایاالتو باندې برید وکړي څه اندېښنه لري. دا هغه څه نه دي چې 

چې موږ یې لرو، بلکې آزادي    ه کوو او څومرهموږ یې په د ننه کې تررس 

هغه څه دي چې موږ یې په بهر کې تررسه کوو. هغه څه چې هغوی يې په 

قهر کړي دي، په سعودي کې د عسکرو ځای په ځای کولو څخه عبارت 

دي، ارساییلو ته بې له اندازی زیات پوځي او اقتصادي مالتړ دی، په عراق  

بندیزونو لږول دي، چ ې د هغه هېواد د ویجاړېدو سبب شو او باندې د 

خلک یې ژوبل کړل. دوی په څرگنده توگه روښانه کړه چې څه شمېره  بې

 شی ورته ستونزی پېښوي. 

دا مسايل په بیا بیا رسه راپورته شوي دي. د لندن د انډیپندنت ورځپاڼې  

ژورنالېست رابرت فکس له اسامه بن الدن رسه ان هغه وخت چې ال بن 

سالم د مذهبی سمبولیزم په توگه گامرل شوی و، دوه وارې مرکه الدن د ا

و کړه، له دغې مرکې څخه جوتېږي چې بن الدن په سعودي عربستان کې 

په   زموږ  کې  عراق  او  ارساییلو  په  او  پوځي حضور  په  ایاالتو  متحده  د 

 سیاست باندې په غوسه و.  

اده ازموینه ده. په  زه فکر کوم دلته په اسامه بن الدن پورې اړونده یوه س

ده او یا دا چې آزادي    دې ډول چې یا خو دا زموږ دموکرايس او کورنۍ

دا دی چې ازمایښت  ساده  سیاست دی.  بهرنی  کال   ۱۹۹۰له  آیا    زموږ 

څخه تر مخه اسامه بن الدن کوم لوري ته والړ؟ مخکې له هغه چې متحده 
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د عراق    ایاالت خپل پوځ په سعودي عربستان کې ځای پرځای کړي او

نه تر   ۱۹۹۰پر ضد جگړه پیل او پر ضد يې بندیزونه وضع کړي، موږ له  

وو. لکه څرنگه چې نن ورځ یو، خو آزاد    مخه په دننه کې دموکرات او 

اسامه بن الدن په دغه سبب نه و متاثره شوی. هغه زموږ په لوري کې و او 

السه يش،   موږ د هغه په خوا کې وو. تر هغې چې په افغانستان کې واک تر

او دموکراسۍ   آزادۍد اسامه بن الدن د مخ اړولو مطلب څرگند دی. دا له  

رسه له رسه تړاو نه لري؛ بلکې دا د متحده ایاالتو له بهرين سیاست رسه 

په پېښو   ۱۹۹۱  –  ۱۹۹۰تړاو لري او د څرخیدنگ او مخ اړولو دا ټکی د  

 کې نغښتی دی. 

 

خ منځني  او  عراق  په  ولې  ایاالت  فوق  متحده  او  زیات  له  کې  تیځ 

 العاده حضور رسه دومره زیاته مینه لري؟  

سمه ده، زما په فکر سخته به وي چې ووایو ولې متحده ایاالت د منځني 

کې  ټکي  یوه  په  پوښتنه  دا  تاسې  لري.  اندېښنې  دومره  اړوند  په  ختیځ 

متحده  د  مهال  پر  نړیوالې جگړې  دویمې  د  »تېل«.  شئ:  کولی  ځواب 

مت پرېکړه وکړه چې د یوازیني قدرت په توگه دی د منځني ایاالتو حکو 

ختیځ د تېلو رسچېنئ تر خپل کنرتول الندې راويل. له عمومي جگړې نه 

د مخه په منځني ختیځ کې انگلستان او فرانس دوه عمده ځواکونه وو. د 

نولسمې پېړۍ په څېر منځنی ختیځ يو وار بیا مستعمره سيمه شوه، خو له 

زاړه استعامري ملتونه لکه انگلستان او فرانسه ډېر سخت  جگړې وروسته  

کمزوري شول او متحده ایاالت د یوه سرت الرښود قوت په توگه څرګند 

شو. د دویمې نړیوالې جگړې په نیامیې کې فرانکلین روزولت د سعودي 
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عربستان له پادشاه ابن سعود رسه وکتل او داسې یې وپتېیله چې په سعودي 

حده ایاالتو ته د رول لوبولو زمینه برابره کړي. په دې ډول عربستان کې مت

تاسې د هر هغه څه سبب اندازه لگولی شئ چې متحده ایاالتو په منځني 

ختیځ کې د تېلو په اړوند تررسه کړل، چې په دی ډول له تېلو گټه واخيل. 

نو په اوسنيو داسې خاصو شېبو کې به د متحده ایاالتو د حکومت غړی 

نگ وي چې دا د هغوی رښتینې اندېښنه ده او په نورو غوره شېبو  په دې پی

د سیاست مالتړ  امريکا  د  نورمال ډول  په  تبرصه کوونکي چې  هغه  کې 

کوي، په دې هکله به په ورته ډول اعرتاف وکړي. زما په یاد دي چې د 

لیکونکي  کامل  ورځپانې  د  ټایمز  نيويارک  د  مخه  تر  جګړې  له  خلیج 

وکښل: »د متحده ایاالتو حکومت    Tomas Friedmanتوماس فریدمن  

د  هلته  چې  استويل  دي  نه  رستېري  ته  دښتو  عربستان  د  لپاره  دې  د 

دموکراسۍ د اصولو ساتنه وکړی. د سعودي شاهي یو فیودال رژیم دی.  

ښځو ته ان د دې اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي. سمه ده چې دا د 

زم لپاره خوندي وسايت. دا د پیسو امریکا سیاست نه دی چې نړۍ د فیودالی

خربه ده. د امریکا لپاره د حکومت د پلویانو د ساتلو په باب ده او هغو 

ده. په صنعتي نړۍ   مسألهکسانو ته چې د تېلو بیه به وټاکي د غوږ تاوولو  

هغه   د  توگه  یقیني  په  او  ده  متاع  تولیدي  مهمه  ډېره  او  یوازینۍ  تېل  کې 

مناسبه بیه ساتل او په پام کې نیول د اقتصادي ودې لپاره رضوري ده. نه 

لویه   په  او  جاپان  اروپا،  لوېدیځه  په  بلکې  کې  ایاالتو  متحده  په  یوازې 

 پیامنه په ټوله نړۍ کې.« 

ه ایاالتو له یوې خوا له ارساییلو رسه د ډېرو نژدې اړیکو همدارنگه متحد 

د لرلو پالیيس تعقيب کړه او له بلې خوا یی د تېلو تولیدوونکو هېوادونو له 

دولتونو رسه. له بلې خوا دوی يو په وړاندې لوبوي چې متحده ایاالت و 
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بري قوت په توگه په منځني ختیځ کې رول کړای يش د یو حاکم او الس

 بوي.  ولو

 

 کولی شو د سپټمرب له یوولسمې څه زده کړو؟ آیا 

موږ باید او اړ یو چې ناوړه پېښې په اړوند چې د سپټمرب په يوولسمه پېښه  

شوه، فکر وکړو. موږ اړتیا لرو چې د پېښې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو 

لپاره ژور تاثرات ولرو او دغه راز د دې اړتیا هم لرو چې ترې درس زده 

کړو. موږ اړ یو چې ژور غم، قهر او ترهې ته لږ ورنژدې شو چې څه ترې 

زده کړو. یو له هغو شیانو چې موږ ورته اړه لرو، چې باید زده یې کړو، د 

دې پیل دی چې ووینو چې د نړۍ په هره برخه کې کومو خلکو کړاوونه 

ون  او ستونزې لیدلې دي او ویني یې. دا په څرگند او ښکاره هیجاين غربگ

رسه موږ د دوه گونو برجونو په هغه تصویرونو کې چې په تلویزیون کې 

 څرگند شول، وليدل.  

موږ اړ یو چې د تروریزم تعریف پراخ کړو یا دا چې موږ به یو تروریزم  

غندو او بل به تاییدوو. موږ اړ یو چې داسې یو حالت ایجاد کړو چې په 

نړۍ کې دواړه ډولونه یعنې هم د یوې فرقې تروریزم او هم د یوه دولت  

تروریزم  په نړیواله سويه د خلکو له مخالفت رسه مخامخ يش.    تروریزم 

یوه نړیواله پدیده ده. امریکایي اتباع د تروریزم یوازيني قربانیان نه دي.  

 پوهانو څخه د گلوبلیزم او د مارکیټونو دتاسې له ژورنالېستانو او سیاست

بهیر په باب خربې اورئ. خو دوی د خلکو د نړيوال پیوستون په باب آزاد  

چېرې چې   څه نه وايي. دوی هېڅکله دا نه وایي چې د نړۍ خلک هر
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دي، زموږ وروڼه او خویندې دي او موږ باید د ټولې نړۍ ماشومان د خپلو 

 ماشومانو په څېر په پام کې ولرو. 

دا هڅه چې تروریزم خلکو ته په ډاگه کړي او هغوی پرې وپوهوي، د 

خپل لوري تروریزم نه توجیه کوي. خو که دا هڅه ونه کړي، چې هر شی 

ه به څه زده نه کړي. موږ باید ځیر شو او خلکو ته توضیح يش؛ نو هېڅکل

وگورو هغه څه چې د دغه وحشتناک عمل په ریښه کې دي، حل او له 

 منځه وړلی شو، ځکه چې په دې برخه کې د غیرعقالين وژنې ریښې لري. 

هوکې! د سپټمرب یوولسمه له تعصب نه د ډکو احساساتو د راپارونې په  

ډول حملې تررسه کوي، ساده   پاره یوه هڅه وه، خو هغه خلک چې دغه

لیونیان نه دي او داسې هم نه دي چې بېخې يې سد په رس کې نه وي او 

هر څوک وژين. تروریزم دا ډول احساس هم نه دی. يو لړ شيان د دې 

تعصب یوه برخه ده. په دې لړ کې ویلی شو چې په نړۍ کې ځينې شیان  

هغوی تروریستان هم د نورو میلیونونو خلکو د عقایدو په هسته کې دي،  

نه، خو د امریکا په سیاست باندې په قهر دي. دغه خلک دومره تعصب  

نه لري چې وريش او امریکایان ووژين خو یوازې زموږ په سياست په قهر 

دي. خو هغه کسان چې د داسې یو عمل وس لري، که موږ داسې نور 

ې د اعامل تررسه کړو چې د هغوی د قهر سبب يش نو ښايي ووایاست چ

ټولې نړۍ په خلکو کې چې د امریکا له بهرنۍ پالیسۍ نه په تنگ دي، يو 

 بالقوه تروریزم موجود دی، دا کار باید زموږ د پاملرنې وړ وگرځي. 

موږ باید د خپل سیاست په باب فکر وکړو او د دې تپوس وکړو چې څه 

باید وکړو چې د منځني ختیځ او د نړۍ د زیاتو برخو په باب د متحده 

سوله  یوه  د  تصور،  ایاالتو  متحده  د  ورکړو.  بدلون  ته  تصور  ایاالتو 
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غوښتونکي ملت تصور نه دی. موږ د نړۍ په هره سيمه او برخه کې عسکر 

هر  په  نړۍ  د  او موږ  لرو  پوځي مرکزونه  نړۍ کې سرت  ټوله  په  موږ  لرو. 

سمندر کې سرت سمندري ځواکونه لرو. موږ باید په دې باب اندېښنه وکړو 

څه کولی شو او څه باید وکړو چې د متحده ایاالتو دغه تصور رغنده   چې

کړو. د بېالبېلو تصوراتو لپاره د هدفونو لرل، وليس اړیکې نه دي، نو اجازه  

خپلو  د  باید  موږ  نه،  واقعیتونه.  نه  کړو،  بدل  باید  تصور  چې  راکړئ 

 سیاستونو واقعیتونه بدل کړو. 

باید تررسه يې کړو، دا دي چې له   دلته هغه څه چې موږ يې کولی شو او

سعودي عربستان نه خپل عسکر وباسو، چې نه یوازې د اسامه بن الدن  

لپاره په خاص ډول بلكې د منځني ختیځ د خلکو لپاره د خپگان سبب  

دی. هلته د خلکو، متحده ایاالت بدې ایيس ځکه چې مکې او مدینې ته  

ذيرات له منځه الړ يش نژدې پوځي حضور لري. په عراق باندې باید تع

ځکه د خلکو لپاره لوی کړوا دی او له ارساییلو رسه په څرگنده او وضاحت  

چلند ويش. )د متحده ایاالتو حکومت باید قوت استعامل کړي ځکه تر 

وال  وسله  هم  دولتونه  هېوادونو  عريب  د  کوي،  وال  وسله  ارساییل  اوسه 

فلسط او  راويل  بدلون  هر څه چې  لنډه دا چې  ته گواښ وي، کوي.  ني 

 وسله وال کوي یې.(  

موږ باید په خپلو افکارو کې واقعي بدلون راولو او له دې زیات فکر ونه 

کړو چې متحده ایاالت دې هرومرو يو زبرځواک پاتې يش. سويدن له 

تروریزم څخه ترهه نه لري. دمنارک، هالند، نیوزیالند له تروریزم څخه نه  

ونه شته چې له تروریزم نه اندېښنه نه لري.  وېرېږی. په نړۍ کی زیات هېواد

سمندري  چېرې  هېڅ  بل  هغوی  لري.  نه  عسکر  چېرته  هېڅ  بل  هغوی 

ځواک نه لري. نور خلک نه ځوروي او د نورو په چارو کې الس نه وهي. 
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هغوی په سرتو پوځي یرغلونو، ویجاړونو او السوهنو کې الس نه لري او 

هم   موږ  راځئ چې  لري.  نه  یې  بېریکارد  او  هوسا  ولس  نور  اندېښنې 

 واوسو. 

که موږ پرېکړه وکړو چې داسې وکړو، نو هر ډول امکانات او سهولتونه به 

میلیارده ډالره چې هر کال یې موږ په   ۳۵۰ترالسه يش. تصور وکړئ، چې 

پوځ لگوو چې زبرځواک شو، کېدای شول چې له خلکو رسه مو مرسته  

مبارزه کې په  ایدز رسه  له  وای.  د   کړې  خلکو رسه  له  وای،  لگويل  مو 

خوراکي موادو په ورکولو او د خلکو په روغتیایي چارو کې مو لگولې 

وای او مرسته مو کړې وای. موږ کولی شول چې سرته پانگه ولگوو. هغه 

د دې لپاره نه چې یو پیاوړی پوځي ځواک اوسو؛ بلکې د خلکو د وړیا  

ه نورو سیمو کې له خلکو رسه روغتيا ساتنې، د کورونو جوړولو او د نړۍ پ

مرسته شوې وای. د نړۍ د روغتیايي سازمان وروستی رپوټ څرگندوي، 

بليونه ډالره په کال کې په اسايس درملو او   101چې د څېړنی له مخې ټول  

میليونو خلکو ژوند   8درملنې لگېږی او د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د  

په برخه کې زموږ په نور زیات   ژغورلی يش.  د دغو پیسو لگښت د روغتیا

 امن کې مرسته کوي. بم غورځونه موږ خوندي نه يش ساتلی.  

 

د سپټمرب له یوولسمې نه وروسته پنتاگون د زیاتو پوځي لگښتونو د  

ترالسه کولو او اخیستلو غوښتنه کوله او بوش ته داسې مصوبه وړاندې  

يش. دا به  شوه چې په کارپوریشنونو او بډایو باندې ټکس کم کړی  

 په ټولنیزو لگښتونو څه اغېزه وکړي؟  

ډېره په زړه پورې خربه دا ده چې هر څومره انتقادونه دموکرات گوند په 
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اداره وکړل، ډېر کوچنی بدلون یې د ادارې د ټکس په قانون کې راوست. 

دا هر څه کوچني وو، دا واقعاً د خلکو د اړتیاوو د پاملرنې لپاره څرگند 

گرام نه و. که چېرې پخوا كوم کوچنی پروگرام موجود و دموکراتیک پرو 

او  حقونو  برشي  د  کوي چې  ادعا  حکومت  شو.  الدرکه  اوس  هم  هغه 

نه په بهر کې ده. البته په  نه په دننه کې او  په باب اندېښنه  برشي اړتیاوو 

تاریخي لحاظ چې څه پېښېږي دا دي چې زما په یاد دي چې د ویتنام د 

ه ليکونکی ارتور میلرد جانسن سپینې ماڼۍ ته وبلل جگړې په مهال ډرام

شو، نوموړي له ورتګه ډډه وکړه او پر ځای یې دا پیغام ورولېږه چې وييل 

نه یوازې هرنونه مري »کله چې ټوپک غړمبیږې، هرنونه مري.«  يې و: 

بلکې انسانان مري، نه یوازې بهرين خلک مري، بلکې د هېواد خلک هم 

 مري.  

د نويو صنعتی هېوادونو په نسبت په متحده ایاالتو کې د نویو زېږېدونکو 

ماشومانو مړينه ډېره ده او اوس داسې برېښي چې دا حالت مخ په زیاتېدو 

 دی.  

له دې جګړې څخه د مخه موجود او معمول حالت پانگه په لوړه پوړۍ 

ه وې پوره  کې متمرکزه وه، د دې هېواد د لس گونو میلیونو وگړو اړتیاوې ن

شوې چې د جنگ په نتیجه کې به نور هم شدت ومومي. ان له مخه د 

اکونومست مجلې د ادوارد وولف په قول وليکل، چې يو په سلو کې لوړه 

کورنيو پانگه کنرتولوي. »که چېری موږ   ۳۸پانگواله پوړۍ، په سلو کې د  

وي، په پوره دقت مايل پانگه وڅارو«، الف وروستي ارقام چې ترالسه ش

کال دی، چې نوموړی ورته گوته نیيس. »په سلو کې يو بډایه   ۱۹۹۸هغه د  

په سلو کې   ټولو  اویا   47کورنۍ د  تېرو  په الس کې لرې«، چې د  پانگه 

اقتصادي  د  رسه  کمښت  له  )ماليې(  ټکس  د  دی.  رقم  لوړ  ډېر  کلونو 
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پرمختگ کمښت او د پوځي لگښتونو زیاتوالی به دغه نابرابرۍ نوره هم 

 ته کړي.  زیا

میلیونه ډالره دې د   ۲۰د ماساچوست والی جان سويفت اعالن وکړ چې  

له  درملنې  اسايس  د  غاښونو  د  میلیونه دې  دېرش  او  د جوړولو  کورونو 

بېوزلو بالغو او سپین ږیرو   ۵۰۰۰۰۰پروگرام څخه قطع يش، چې د ایالت د  

 لپاره تخصیص وو.  

څو وارې پېښه شوه. په خاص    په تېرو نږدې وختو کې دویمه نړیواله جگړه

ډول له پیرل هاربور رسه ورته وه. که پرتلنه ويش سم د واره دا په تاریخ 

باندې یو تېری دی. پرته له دې چې غور وکړي خلک په خپله خوا کې 

دروي. تاسې وایاست چې د سپټمرب يوولسمه لکه پیرل هاربور جگړې ته 

دا سمه ده چې دا آیا    ښهورگډېدل وو. اوس موږ اړ یو چې جنگ و کړو.  

 د پیرل هاربور په څېر وه؟  

که آیا   او  کړی وي؟  تېری  یې  موږ  پر  و، چې  ملت  مشخص  کوم  دلته 

دلته کوم آیا    ځوابیه حمله ويش؟ ښه په دې اساس پر موږ حملې بندېږي؟

ملت و چې غوښتل یې خپل قدرت وغځوي، لکه هټلر چې په اروپا کی 

حالت نه دی، دا یو ډول خاص حالت  خپل قدرت وغځاوه، اوس دا ډول  

 دی او په دې اړوند باید مشخصې خربې ويش. 

 

په افغانستان کې جگړه دا لومړی ځل نه دی چې متحده ایاالت د  

ترهگرۍ په وړاندې پوځي ځواب وایي. د تېرو پېښو په اساس د دې  

 نتیجه څه ده؟  
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سفارتونو ایاالتو  متحده  د  کې  تانزانیا  او  کینیا  په  چې  چاودنې   کله  کې 

وشوې، سماليس كلنتون، لیربال جمهور رئيس الوتکې واستولې چې په  

سودان او افغانستان مبباري وکړي. ځکه چې اړ و، چې په ځینو ځایونو 

کې مببارد وکړي. كلنتون وویل چې هغوی په سودان کې چې د زهرجن 

سم پکې وې، مببارد کړي. خو دا ثابته شوه چې ناآسانتیاوې    گاز د تولید

نیامیي  سودان  د  کارخانې  دغه  چې  شوه  څرگنده  و.  دروغ  چورلټ  او 

نفوسو ته درمل تولیدول.  موږ نه پوهېږو چې د دغه مبباریو په اثر څومره  

کسان مړه شول. د كلنتون یو مشاور سنيل بیگر په هغه مهال کله چې په  

 سودان باندې یرغل کېده، په تلویزیون کې راڅرگند شو او ویې ویل، چې 

دغې کارخانې کیمیاوي وسله جوړوله. خو کله چې په دې وروستيو وختو 

په تلویزیون کې د لومړۍ لیکې په نوم   PBSکې له بیگر رسه مرکه وشوه. د  

پروگرام کې چې یو له هغه پروگرامونو څخه دی، چې د یوې موضوع په  

پروگرام  ليکه  لومړۍ  کوي.  وړاندې  نظریې  او  ليدتوگې  بېالبېلی  اړوند 

FRANT LINE   یادونه کوي چې د هغه وخت ادارې وویل، چې دوی د

کیمیاوي وسلو په کارخانو مبباري وکړه؛ خو په واقعیت کی هغه د درمل 

ځینې  دغلته  ښایی  کوم  فکر  »زه  وویل:  بیگر  وه.  کارخانه  یوه  جوړولو 

 کسان وو چې ویل یې په دغه کیمپ کې کیمیاوی وسلې جوړېدې.«  

FRANT LINE   له صحنه  یوه  خربو  د  مامور  رسمي  یوه  د  وروسته 

 مطبوعايت کنفرانس څخه وښوده، وايي دا واقعیت دی. دا سنيل بیگر و. 

د  سپټمرب  د  مبباریو  باندې  افغانستان  او  سوډان  پر  چې  ده  څرگنده 

یوولسمې ترهګريز عمل په مخنیوي کې کوم اثر نه درلود، بلکې کېدای 

 ويس. يش چې دا عمل يې راپارولی ا
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تاسې په یوه لیکنه کې د »عادالنه او غريعادالنه جگړې« یادونه وکړه 

نشته چې عادالنه جگړه یې وبولو.    چې په دې برخه کې داسې څه 

 څرنگه دې نتیجې ته ورسېدئ؟ په دې اړوند مو فکر نه دی کړی؟  

نه، زه د دویمې نړیوالې جګړې له نتایجو څخه د خپلو تجاربو په ترڅ کې 

نت په دې  بلکې  کې  نیامیې  په  تجاربو  د  زما  یوازې  نه  ورسېدم.  ته  یجې 

په   وه؟  څه  خربه  چې  وکړو،  فکر  به  کې  راتلونکي  په  او  کې  راوروسته 

کولی يش  چې  کوي،  نژدې  دا  تیوري  جګړې  عادالنه  د  کې  اصطالح 

ډېره   دا  کړي.  ایل  نړۍ  چې  غوښتل  فاشیزم  رايش.  ته  جګړې  عادالنه 

ډک ترهې  له  وه.  ټول وحشتناکه  جګړې  عادالنه  د  جګړې  دغې  وه.  ه 

فکټورونه درلودل او په ډېر اشتیاق رسه له ښي نه تر کیڼه پورې د خلکو 

مالتړ وررسه و. البته په کیڼ کې نه هر یو او نه یوازې د کارگرو سوسیالست  

گوند ځينې چې غړیتوب یې درلود، له جنگ رسه په مخالفت کې بندیان 

اليس، کمونست گوند، کیڼ لیربال كينو د   شول. خو په یقیني توگه کيڼ

 جګړې مالتړ وکړ.  

په هر حال، که زه داسې احساس وکړم چې دا جگړه عادالنه نه وه؛ نو دا د 

جګړې پر ضد ډېر جدي حالت و. زه دې نتیجې ته رسېږم چې موږ په  

ته ورسېدو چې د عادالنه جگړو دوام او نقطې  تاریخ کې داسې   برشي 

العاده نوې له منځآسانتیاوې   او فوق  په زړه پورې  ه والړې، ځکه اوس 

جنگي تکنالوجي د زیات شمېر خلکو د وژنې لپاره استعاملېږی. په هغو 

وسایلو چې بری ترالسه کېږي او پای ته رسېږي، کوالی يش چې وررسه 

راڅرگند يش خو په هر حال مهمه دا ده چې په هغه شېبه کې ورته ځیر 
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قهر مخنیوی او هغه څه چې پای ته یې رسوي   يش. د ظلم له منځه وړل د

 کوالی مو شول، چې د ترهې او وحشت پر ضد ودرېږي.  

او  پستۍ  د  په جگړه کې  ونیسئ، چې  پام کې  په  دا  کولی شئ  وروسته 

رشارت وسایل یقیني دي، مهمه دا ده چې په پای کې څه الس ته راوړل 

ي پېښو په وسیله  کېږي، همېشه غیر یقیني ده. دغه جگړه همېشه د ځنځیر 

چې اټکل یې نه کېده، ترتیب شوې وه. د بېلگې په توگه، په دویمه نړیواله 

جگړه کې تاسې باور نه کاوه چې فاشیزم به له پښو وغورځوئ. البته داسې 

فکر به مو کاوه چې کوالی يش هټلر او موسولینی ته ماتې ورکړئ، خو دا 

را میلیتاریزم،  فاشیزم،  راته چې  نه  مو  او باور  تېري  د  او  امپریالیزم  سیزم، 

د   په حقیقت کې  منځه الړ يش.  له  به  او عنارص  ندار  و  ټول دار  تجاوز 

پنځوسو میلیونو مړو نه پس دا پېښ نه شول. د داسې مسایلو په پام کې 

نیولو رسه او د برشي نژاد او د جګړې ډېره وحشتناکې تکنالوجۍ د ترالسه 

د زه  کولو،  فکر  باندې  هغو  پر  نوره  کولو  به  ته وهڅومل چې وروسته  ې 

له  پرېکړه وکړه چې  ما  وبولو.  یې عادالنه  نه وي چې موږ  داسې جگړه 

موږ  چې  رسه  ظلمونو  کومو  له  یو  مخامخ  موږ  چې  رسه  ستونزو  کومو 

مخامخ يو، او د نړۍ له کومو حاالتو رسه چې موږ مخامخ یو، د کوم ډول 

چې د حل الره ورته پیدا قهرجنو اعاملو رسه چې موږ مخامخ يو، اړ وو  

 کړو، نه دا چې برشيت قتل عام کړو.

په ډاډ رسه تاسې له ستونزو رسه پرېږدو، خربه هر وخت د دویمې نړیوالې 

جګړې په اړوند ده. )څه به یې کړی وای؟( د دې پوښتنې ځواب اسان نه  

دی، خو دا به باید په دې پیل يش چې وایي: »زه د حل داسې الره چې د 

مه وژنه پکې وي نه منم. هڅه به وکړم بله الره غوره کړم.« البته  خلکو عا

بله الره یې پاسیفیزم یا عطالت نه دی، بله الره یې قبلول یا منل نه دي. بله 
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الره له جګړې پرته مقاومت دی. بله الره له ځمکې الندې غورځنگ او 

ړیواله پټه مبارزه ده. عمومي کاربندي او نه عمل کول دي. که په دویمه ن

عمومي جگړه کې د هټلر پر ضد په دمنارک، جرمني، ناروې کې مقاومت  

)استول(  دیپورت  مېړونه  یهودی  چې  يې  توگه  ځانگړې  په  وای  شوې 

کول، اعرتاض شوی وای، د مقاومت دغه میتود د سوله ییزې حل الرې 

نتیجه ډاډمنه ده، ځکه چې فشار اچونکې قوه هر وخت پیاوړې وي؛ خو 

مل کوي چې نور زیات وسایل لري، چې پای ته رسېږي.  دوی داسې ع

په ځانگړي ډول څرنگه چې دوی عمل کوي، یا داسې ښکېل وي، نه د  

حکومت له الرې بلکې د خلکو له الرې چې ډېر او د پام وړ اهمیت لري.  

په خلکو کې له عام محبوبیت رسه مقاومت د زیات ډاډ سبب کېږي. که 

 ری ترالسه کولی شئ.  دولت مسوول وي، تاسې زیات ب

د بېلگې په توگه که له میالسوویچ څخه د کوسوو د خلکو د خالصون په 

خاطر د جنگ کولو اخالقي عنارص مشخص کړو، خو ايا متحده ایاالتو  

او ناتو د جنگ په دغه پړاو کې څه وکړل؟ دوی نوره ترهه ایجاد کړه. نور  

یو  پر  مړي،  زیات  نور  نسبت  په  مخکې  د  کډوال،  یې زيات  گوسالویا 

مبباري وکړه او ملکي خلک یې ووژل، ځکه چې جنگ د چا مخ او څټ  

نه گوري. مظلوم وگړي پکې وژل کېږي. په حقیقت کې سیاستپوهان په  

ډېره   خو  ووژل يش.  به  وگړي  مظلوم  »ښه  وايي:  او  کوي  اعرتاف  دې 

کرغېړنه پېښه ده.« خو دا هغه څه دي چې ترهگر یې وايي او دا هغه څه 

 یې وايي؟   Timothy Mcveighې دی چ

څخه د ماشومانو په باب پوښتنه وشوه    Timothy Moveighکله چې له  

چې د اوکالهاما په ښار کې د مبب چاودنې په اثر ووژل شول، نوموړي 

 وویل: »دا د دواړو خواوو اتفاقي زیان دی.«   
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د  خلیج  د  ایاالتو حکومت  متحده  د  کاروله چې  نوموړي هامغه خوله 

ړو جګړې پر مهال هامغسې خربې کولې. خو دا موازي خرابی یا د دوا 

خواوو له خوا ويجاړتیا د برشيت وژنه ده. هغه خلک چې په نیویارک کې 

د ترهگرو په وسیله مري او هغه خلک چې په افغانستان کی د مبباریو په  

 اثر مري، دواړه زموږ د حکومت له خوا اتفاقي زیان دی چې رسېږي. 

د »عادالنه جګړې« گړنه په خپل ماهیت کې تناقض لري. جگړه په ماهیت  

کې غیرعادالنه پدیده ده او زموږ د دوران سرت مخالفت دا دی، چې څنگه 

کولی شو له شیطان او له ظلم او استبداد رسه د زیات شمېر خلکو له وژلو 

 پرته معامله وکړو.  

 

توگه   په  غوښتونکي(  )سوله  پاسیفیست  یو  د  ځان  شې،  کولی 

 وښاياست؟  

ما هېڅکله د ځان پېژندنې لپاره د پاسیفیست کلمه نه ده کارولې، ځکه 

چې دا وړاندیزونه ځینې شیان مطلق کوي او زه په مطلقیت باندې باور نه  

لرم. فکر کوم ښایې داسې حالت به وي چې په یو شیطاين قوت باندې یو 

گاندي،  لکه  پاسیفیستان  مشهور  ټول  ان  وبولې.  عادالنه  تېری  وړوکی 

رتین لوترکینگ هم په دې باور و. د پاسیفیزم پوښتنه په زړه پورې ده. ما

وال سرتیت   په  تبرصه کې چې  یوه  په  رادیو سکات سیمون  ميل وليس 

په   اکتوبر  لیکل شوې وه، کښل شوي وو چې ان   ۱۱ژورنال کې د  نېټه 

 پاسیفیستان هم باید د دې جګړې مالتړ وکړي.  

ین د سوله ييز غوځنگ غړی دی، ( د عيسوی دQuakerسایمون چې یو )

وليكل: »امریکایي پاسیفیستان اوس بله معقوله الره نه لري پرته له دې چې 
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د جګړې مالتړ وکړي.« نوموړی هڅه کوي چې پاسیفیزم د ځان د دفاع  

لپاره د منلو وړ وگرځوي، چې په ثابته توگه د یرغل کوونکو د مقاومت  

د ځاين دفاع گړنه دا نه توجیه    څارنه کوئ او دا جگړه توجيهه کړئ. خو

او  وغورځوي  مبونه  درانه  باندې  سیمو  مېشتو  گڼ  په  دې  ته  کوي چې 

خلک دې ووژين. دا عميل نه ده او احتامل نه لري چې په نړۍ کې د 

 تېري او تجاوز مخه ونیيس. 

 

کله چې خلک د سیده ظلم زیايت او محرومولو په وړاندې مقاومت 

 دغه ترهگري څه ډول ارزيايب کوي؟  کوي لکه پوځي اشغال، نو 

زه فکر نه کوم چې ترهګري یا تروریزم توجيه يش، ان تر دې که پای یې  

عادالنه وي. د فلسطینیانو غوښتنې عادالنه دي. خو زه فکر نه کوم چې 

تروریستي اعامل دې توجیه يش. په دواړو حاالتو کې یعنې له اخالقي او  

ړ نه دي. لومړی زه فکر نه کوم چې په پراگامتیکو رشايطو رسه د توجیه و

چې  يش  توجیه  چاودنې  مبي  دې  کې  دیسکوتیکونو  او  بازارونو  گڼو 

بېوزيل او بېگناه خلک ووژين، ان که سبب یې عادالنه وي. دویم دا چې 

په   یا دا چې خلک  ته وايي،  پلوه، ترهګري خامخا خپل ځان  له عميل 

موږ دا واقعیت په ارساییلو  مفهوم پوهوي، چې د تروریزم پر ضد راپاڅي. 

او فلسطین کې ولیدل. موږ ولیدل چې له موټري مبونو رسه د ارساییلو د  

کلونه وشول چې دا جگړه  زیات  مبارزه کېږي خو  له خوا  پوځ  پیاوړي 

 روانه ده.  

له اقبال احمد رسه مې خربې په یاد دي، نوموړی چې د درېيمې نړۍ او د 

رک شاهد دی او له ډېرو هوښیارو گریالیي غورځنگ د جګړې ډېر ځی
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کسانو څخه دی، په ډېر قوت رسه یې د تروریزم پر ضد د جګړې خربې 

کولې. له هغه رسه په مرکه شوي اثر کې ډېرې عايل او په زړه پورې خربې 

اترې دي. نوموړی د تروریزم پر ضد له داوید بارسامني رسه په خربو کې 

ېري له الرې حل نه کړې. ټولنیزې وايي: »تاسې ټولنیزې ستونزې د فردي ت 

 ستونزې ټولنيز او سیايس تحرک او انگیزې ته اړه لري.«   
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   دویم څپرکی 

 د گډو هدفونو پلټنه 

 

لپاره ویل کېږي چې نړۍ یې  افغانستان کی د جگړې د توجيه  په 

ډېره   یې  به  جگړه  ښایې  چې  جوتېږي،  داسې  خو  کړه،  خوندي 

 خطرناکه کړي.  

بوش اړ دی چې په دې ټکي ټینگار وکړي چې دې جگړې نړۍ له خطره  

بچ کړه. له دې پرته د هغه ډار لپاره چې موږ په افغانستان کې ایجاد کړ، 

ل قانع کوونکی دلیل نشته. دغه وېره او ترهه هم د حکومت او بل هېڅ ډو 

هم د مطبوعاتو له خوا ډېره کوچنۍ او بې ارزښته وښودل شوه؛ خو زه فکر 

او هغه دا چې موږ نړۍ  لږ شک موجود دی  ډېر  باب  په دې  کوم چې 

 مصؤنه نه کړه او له خطره مو ونه ژغورله.  

رک ټایمز خرب ورکړ چې له دغو کال د ډسمرب په شلمه نېټه نیویا 2001د 

ټولو خرابيو وروسته د طالبانو لوړ پوړي مرشان له امریکایي مبونو څخه 

سالمت ووتل او په ډېره هوښیارتیا او مهارت رسه د امریکا له مالتړو افغان 

 ځواکونو له منگولو ووتل او وتښتېدل.  

دوی وايي: »موږ غواړو ترهګري له منځه یوسو.« خو هېڅ نښه نښانه یې  

ډېرو  په  ځاله  القاعدې  د  چې  کوي  اعرتاف  پخپله  اداره  بوش  د  نشته. 

هېوادونو کې ده او بیا وايي دوی بن الدن تعقیبوي او د هغه څارنه کوي.  
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بيا ادعا کوي چې د طالبانو مرشان  نه کړ.  تر اوسه یې بن الدن پیدا   خو 

غواړي، خو تر اوسه دوی د طالبانو مرشان ونه نیول. خو لکه څنگه چې 

دوی پخپله وايي د طالبانو د مرشانو القاعدې او یا بن الدن په نیولو کې 

 دوی پاتې راغله. 

نه ډک  له شک  هدفونه  دغه  ووایو چې  باید  هم  موږ  فکر کوم چې  زه 

رسه رسېدلو  په  دوی  د  ته  هدفونو  دې  ان  چې  ځکه  د   برېښي.  ښایي 

ترهگرۍ نتایج پای ته نه وي رسېديل. په هر صورت د اد دوی خپل نظر 

دی. دوی په خپلو اهدافو کې پاتې راغيل دي. د یو داسې شخص د لید 

اړتیاوو څخه  برشي  له  نسبت  په  سیاست  د  زور  د  مخې چې  له  نظر  او 

 اغېزمن دي، هغه څه چې په افغانستان کی پېښ شول يوه بې رحمي ده. 

ته باید د متحده ایاالتو هغه سماليس خطر ته گوته ونیسو چې کله وروس

په   په اړوند  نو د عراق  ته رسېدو شول،  پای  په  افغانستان کې هدفونه  په 

پوځي عملیاتو باندې غور کوي. د بوش د ادارې خلک د نورو هېوادونو 

لکه سومالیا او سوریې په باب هم د جنگ د کمپاین خربې کوي. زه په  

ایم چې دوی د ترکیې او سعودي عرب په باب هېڅ یادونه نه کوي.  ډاگه و 

په دې برخه کې يو څرگند وېش موجود دی، چې څوک مببارد کړو او 

ښایي  چې  رسه  هېوادونو  هغه  له  وېش  دغه  کړو.  نه  مببارد  څوک 

وېش    Harboringهاربورینگ   دا  نه کوي.  هېڅ  پټنځای وي،  ترهگرو 

ميل کوي، چې تر اوسه زموږ په کنرتول  یوازې د هغو هېوادونو پر ضد ع

سعودي  او  ترکیه  لکه  کنرتولوو  یې  موږ  هېوادونه چې  هغه  دي.  نه  کې 

عربستان چې هر څومره ترهگرو ته ځای ورکوي، ورکوالی يې يش، موږ 

 به یې په بل ځای کې وگورو.  
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جګړې  ضد  پر  تروریزم  د  او  سرتاتیژي  د  پراختیا  د  ملنې  د  جګړې  د 

ګڼي، او   بریالیتوب  موقع  پسې  پرله  فشارونو  د  ته  دی چې حکومت  دا 

دې  د  دا  رسوي.  گټه  دوامداره  لپاره  کارپوریشنونو  د  او  ورکوي  وخت 

سبب کېږي چې نړۍ نوره هم بې ثباته او خطرناکه يش. که متحده ایاالت، 

د افغانستان جگړه په عراق کې نوره هم پراخه کړي، دا به د امريکا او عريب 

اس او  اغېزه وښندي، هېوادونو  ناورينه ډکه  له  باندې  اړيکو  په  نړۍ  المي 

د   افغانستان کې  په  ایاالتو  متحده  پوه يش چې  بیا  به  ځکه چې وروسته 

تېري او تجاوز حدود ونه ساتل )محدودیې نه کړل(. که په نورو هېوادونو 

یرغل وکړو، نو د بوش دا ټولې منکرېدنې چې گویا موږ د اسالم پر ضد 

ی کړی، دا به په ډاگه يش. که په نورو هېوادو يرغل وکړو هېڅ عمل نه د

بوږنوونکي  هغه  د  موږ  کې  افغانستان  په  څنگه چې  لکه  یې،  کوو  چې 

 برشي نتایج ولیدل. 

زه فکر کوم چې د امریکا خلک ال تر اوسه د بوش د څرگندونو دا زغم 

ک نه لري چې وايي دا هغه جگړه ده چې پر مخ به ځي او دوام به لري. خل 

« وپوښتي:  چې  لري  اړتیا  دې  او آیا  د  ماشومان  زموږ  چې  غواړو  موږ 

په کې روانه وي،  پرله پسې جگړه  په داسې هېواد کې چې  ملسیان دې 

واوسېږي؟« دا نور او نوره نړۍ له موږ رسه نه دوښمنه کوي؟ او په نړۍ کې 

 توي؟د متحده ایاالتو مسئوليت د نورو او نورو برشي تلفاتو په اړوند نه زیا

 

د جگړې ضد غورځنگ د دې جگړې پر مهال ډېر کمزوری شوی و،  

 وازونو شمېر ډېر لږ و.  آ د جگړې پر ضد د هغو 

یوه ستونزه دا ده چې موږ یو ميل جگړه ضد غورځنگ لکه څنگه چې 
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د  خلیج  د  مو  یوه حده  تر  یا  او  درلود  مهال  پر  د جګړې  ویتنام  د  موږ 

هغه   لرو،  یې  موږ  چې  څه  هغه  خو  لرو.  نه  درلود،  مهال  پر  جگړې 

غیرمتمرکز د جگړې ضد غورځنگ دی. حقیقت دا دی چې دا غورځنگ 

فوكس الندې نه دی یعنې په سلگونو او سلگونو غیرمتمرکز او د یو ميل  

جگړه ضد اعامل چې په ټول هېواد کې تر رسه شوي، ډېره لږه پاملرنه ورته 

 شوې ده.  

دومره   یوازې  دي.  شوي  تررسه  اقدامات  څومره  ټول  چې  پوهېږم  نه  زه 

کولی شم د دې حقایقو داسې اندازه واخلم چې په هېواد کې چې زه هر 

زيات   او  افغانستان چېرې ځم  په  او  یوولسمې  له  سپټمرب  د  مې  سفرونه 

باندې له مببارد وروسته وکړل، په ټولیز ډول، زیات خلک د جګړې ضد 

 دي.  

له   یوازې  مارش    Missoulaاو    Montanaماته  د  د جګړې ضد  څخه 

د ښار مرکز ته مارش    Missoulaبرېښنالیک راورسېد. نژدی سلو کسو د  

ځا پر  یرغل  پوځي  د  او  و  کوله. کړی  غوښتنه  بديل  ييز  سوله  د  یې  ی 

اسوشيتد پریس رپوټ ورکړ چې  زه تصور کوم چې دلته د جگړې ضد 

کې دی، نو باید دلته د هر ایالت په ښار او مرکز کې  Missoulaمارش په  

 د جگړې ضد خواخوږي او احساس راپورته يش.  

ډېره   باب  په  ورکولو  رپوټ  د  احساساتو  د  پر ضد  د جګړې  مطبوعاتو 

لپاره ډېر سرت مسئوولیت   السوکیڼمشکله دنده تررسه کړې ده. دې کار د 

ایجاد کړ. دوی په دې اړه مالومات ورکول چې په ټول هېواد کې خلک 

 Rockfellerڅه کوي او څه وايي. ما یو بل برېښنالیک تر السه کړ چې د  

له  فیلر مرکز  اړه و.  پوهېږئ چې د راک  په  په مرکز کې د جگړې ضد 
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مس نه د مخه څنگه و؟ دا د رخصتیو ډېر وحيش او بې رونقه روح او کرس

ي وېيش او د جنگ ڼديكور شوی ځای و. خو نن بیرغونه دي. خلک پا

پر ضد خربې کوي. څرگنده ده چې کتونکي ورته په ډېره مهربانۍ گوري.  

اعرتاض کوونکي د هغو خلکو له خوا چې د هغوی له څنگه تېرېږي له  

 مالتړ مفاهیم او كلامت اوري.  هغو شاباس او د 

 

فالک   ریچارد  لکه  کسانو  داسې  خلكو   Richard Falkد  څېر  په 

څه دی، چې د متحده ایاالتو له زیاتو پوځي العمل عکس غوښتنه او 

 السوهنو رسه مخالف دي او د افغانستان جگړه عادالنه جگړه بويل؟ 

زه ډاډه یم چې ریچارد فالک د جګړې په باب تک درلود او زه له دې 

کبله وایم چې هغه څو وارې د جګړې په باب وروسته او وړاندې کېده. 

السو خلکو رسه ورک و، چې په باوري توگه دا د ملت  هغه له یو شمېر کیڼ

Nation  .د مجلې د ایدیتورانو خربې وې 

ما دي.  ضد  جګړې  د  خلک  شمېر  له    زیات  یوازې  او   Montanaته 

Missoula   څخه د جګړې ضد د مارش برېښنالیک راورسېد. »نژدې سلو

د ښار مرکز ته مارش کړی و او د پوځي یرغل پر ځای   Missoulaکسو د  

( ۱۸یې د سوله ييز بديل غوښتنه کوله. اسوشيتد پریس رپوټ ورکړ چې )  

کې دی، نو   Missoulaزه تصور کوم چې دلته د جگړې ضد مارش په  

او  د جگړې ضد خواخوږي  مرکز کې  او  ښار  په  ایالت  هر  د  دلته  باید 

پر ضد د احساساتو د رپوټ  راپورته يش. مطبوعاتو د جګړې  احساس 

لپاره    السوکیڼ ورکولو په باب ډېره مشکله دنده تر رسه کړیده. دې کار د  

ټول   ډېر سرت مسئوولیت ایجاد کړ. دوی په دې اړه مالومات ورکول چې په
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نا لیک تر السه کړ ښیو بل بر   هېواد کی خلک څه کوي او څه وايي. ما

په مرکز کی د جگړې ضد په اړه و. پوهېږيء چې د    Rockfellerچې د  

رخصتیو ډېر وحشی   راک فیلر مرکز له کرسمس نه د مخه څنگه و؟ دا د

او بی رونقه روح او ديكورشوی ځای و. خو نن بیرغونه دی. خلک پاڼی 

 و د جنگ پر ضد خربی کوي.  ویشی ا

څرگنده ده چې کتونکی ورته په ډېره مهربانی گوري. اعرتاض کوونکی د 

هغو خلکو له خوا چې د هغوی له څنگه تیرېږي له هغو شاباس او د مالتړ 

 مفاهیم او كلامت اوري. 

 

په څري خلكو غوښتنه    Richard falkد داسې کسانو لکه ریچارد فالک  

پوځي الس العمل  عکساو   زیاتو  له  ایاالتو  د متحده  څه دی، چې 

 وهنو رسه مخالف دی او د افغانستان جگړه عادالنه جگړه بويل؟  

زه ډاډه یم چې ریچارد فالک د جګړې په باب شک درلود او زه له دی 

کبله وایم چې هغه څو وارې د جګړې په باب وروسته او وړاندې کېده  

خلکو رسه ورگډ و چې  په باوری توگه دا د ملت    والسکیڼ هغه له یو شمېر  

Nation    د مجلی د ایدیتورانو خربې وې، کوم چې د جګړې په باب یې

د هغه مقاله خپره کړې وه. زه فکر کوم چې هغه خلک چې د محدودو 

پوځي عملیاتو په اړوند خربې کوي، یا هېڅ نه پوهېږي او یا ترې هېر دي 

دودي، مرمۍ نه لري. د پوځي اقداماتو چې پوځي عمليات او اقدام مح

متایل په طبیعي توگه دا دی چې پرمخ ځي او څومره چې کولی يش هومره  

کار کوي. تر هغې پورې چې له خپلو ټولو زېرمو څخه کار واخيل. د وسلو 

زیرمې لکه څنگه چې موږ له دویمې نړیوالې جگړې راپه دې خوا وليدل 
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ې یوازې د هستوي وسلې کمی  چې پوځي عملیات دومره پراخ شول چ

و، چې هغه هم حکومت په پام کې لرله او په دویمه نړیواله جگړه کې 

 موږ هستوي وسله وکاروله.  

همدارنگه زه فکر کوم چې ترهه او وېره اچول یو فکتور و. تاسې فکر نه 

کوئ کله چې په کيڼ السو ترهه اچول کېده په موږ ټولو يې اغېزه وکړه. 

یون په رپوټونو کې ښکېل يش، دغه رپوټونه د جگړې کله چې د تلویز

مالتړ کوي. جگړه او د جنډې )بريغ( خوځېدنه يوشان اغېزه لري. زه هم 

دا ډول فکر کوم چې ځينې کيڼ اليس خلک په ځینو ارقامو باندې چې 

خلکو د جګړې مالتړ کړی، وېرول شوي دي. هغه څه چې   ۹۰په سلو کې  

ورۍ په وخت کې کوي، هغه دا ده چې کیڼ السۍ زیاتره د خپلې کمز 

دوی هڅه کوي د اکرثیت خلکو پاملرنه ځان ته راواړوي. دلته د پوهېدنې 

وړ بنیاد دی. موږ به ځان يو سكتاریست ونه گڼو او نه به ځان تجرید او 

گوښه کړو. دلته دا مرشوع اصول دی او زه فکر کوم چې دا سمه ده چې 

س چېرې دی ان تر دې که فکر وکړو ووایو اجازه راکړئ چې اکرثیت نفو 

او اجازه   ناسم اکرثیت دی. هیله ده وگورئ اکرثیت چېرې دي  چې دا 

راکړئ په کومه الره موږ له خلکو رسه سم گډ تفاهم پیدا کولی شو. خو 

زه فکر کوم چې دا گډ نظر باید په مجموع کې په ځينو شیانو باندې چې 

او غلط دی. دلته څو الرې دي چې موږ باور لرو، د منلو وړ نه بلکې وران  

دي چې په افغانستان باندې   ۹۰گډې عقیدې ته رسېږي او هغه په سلو کې  

 د مبباري په مالتړ کې ښکېل نه وو.

موږ کولی شو کلی تفاهم او نظر ته ورسېږو. پر هغه څه چې زه باور لرم  

هغه د دغه دردوونکي حالت په وړاندې همدردي ده. موږ کولی شو چې 

ریکا ولس ته د برشي تاثراتو په باب چې زموږ د مبباریو پر اثر ایجاد د ام
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شوی، داسې مالومات ورکړو چې هغوی ته نه رسېږي. موږ کولی شو چې 

هغه څه چې د نیویارک ټایمز په وروستیو مخونو کې دي، لومړیو مخونو 

 ته راولو. ډېره خاصه او ډاروونکې محاسبه دا ده. د راپورترانو له خولې د 

يوه کلی په یوه برخه کې، په يوه روغتون کې د ماشومانو، هغه ماشومانو 

چې څنگلې او ورنونه يې له السه ورکړي، سرتگې یې له السه ورکړې او 

کليوال چې  هغه  ټپیان شوي دي،  توگه  په جدي  واقعاً  هغه خلک چې 

دېرش کسه او څلوېښت کسه يوځای پرې خاوری راړول شوې دي، نو که 

یکا خلکو ته د برشي وسایلو داسې ډول جدول شوې احصايې موږ د امر

او شمېرنې خپرې کړو، دوی به مرسته ونه کړي، بلکې پرمخ به والړ يش 

او مقابله به وررسه وکړي. وروسته به له هغه څه رسه چې خلکو ته لکه په  

شول  تېر  او  پېښ  وړاندې  په  خلکو  د  او  شول  پېښ  کې چې  نیویارک 

ه وکړي. په افغانستان کې د تلفاتو ستونزه دا ده چې خلک به وررسه مقابل

له دغه ځایه یې د برشي کړاوونو چې پر دوه گونو برجونو باندې د برید 

په اثر رامنځته شول، هېڅ ډول ارقام او تصویر نه دی وړاندې شوی. خلک 

او خواوشا کې چې  کلیو  په  افغانستان  د  کېږي چې  وژل  او  مري  ځکه 

وند کوي. دا پخپله يو ډول تروریزم دی، خو د دې »پوځي هدفونه دي« ژ 

 کره انځور موږ ته نه دی راښودل شوی. 

په افغانستان کې د مبباریو قربانیان داسې انساين انځورونه نه دي چې په  

نیویارک ټایمز کې د سپټمرب د یوولسمې نېټې د تصویرونو په څېر وي.  

ځور شوه، ټایمز دا څو کله چې دغه تراژیدي په ارقامو او احصایو کې ان

هغو  د  تررسه کوي،  یې  هر وخت  کوله چې  هغه څه  پسې  پرله  میاشتې 

توگه چاپ کړل چې د سپټمرب د یوولسمې  میناتور  په  انسانانو عکسونه 

نېټې په يرغل کې مړه شول. د هغوی نومونه او عکسونه، هغوی له څه نه  
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د ساتيل.  یاد  په  څنگه  هغوی  یې  والو  مینه  اخیسته،  د   خوند  نیویارک 

ټایمز د دې یادنامې د مخ په    Kenneth Jacksonتاریخي ټولنې ډایرکټر  

 باب وليكل: 

تصویر   څېرو  انساين  د  یې  ته  دوی  چې  واقعیتونو  »دې 

انځور په   ورکړی، د حقیقت په توگه ډېر عايل ښيي. دا هر 

خدای   د  رسه  ماشومانو  له  دوستۍ  مینې،  د  توگه  ځانگړي 

گه، د خیالی کورونو رانیول او داسې  پامانۍ، د یوه اتل بدر 

ښيي چې دا هره يوه څېره چې د ژوند حق یې درلود چې  

 باید ژوندی خوشحاله او بریالی وای، له منځه الړل.« 

کله چې ما دغه پاڼه یا سکیچ ولوسته، ډېره ژوره اغېزه یې راباندې وکړه. 

  يو شعر چې »یو څوک چې پری تکیه ويش، یوه   Bensonhurstلکه د  

ملگری، یوه خور، خندا، وړل او بایلل«. که چېری د دې پر ځای چې هغو 

امریکايي  د  کې  نړۍ  په  پنتاگون  او  برجونو  گونو  دوه  د  چې  خلکو 

حاکمیت د سمبول په توگه وملانځل، کاشکې چې هغو خلکو چې ځانونه 

یې له السه ورکړل، د هغو څېرې یې مجسمې کړې وای. که څه هم چې 

له تروریزم رسه په جگړه کې له بوش څخه مالتړ اعالن    دغو ټولو خلکو،

کړ، هغه واقعي برشيت چې د مبونو الندې ووژل شول، هم لیدل کېدای 

شو او دا د میدیا په تصوراتو کې یوازې القاعده او اسامه بن الدن نه دی؟ 

بلکې له هغو زیاتو برشي تراژیدیونه چې اوس په افغانستان کې تېرېږي 

ه کړي وای. د مړو نومونه، تصور کړئ پر هغه کلیو چې څه یې ترې زد

موږ پری مبونه واچول، د هغه پالر خربې چې خپل ماشومان یې له السه 

ورکړل، د ماشومانو عمر. زه فکر کوم چې کاش دویم ځلې فکر یې کړی 

هغه   یعنې  تعصب  هېواد کې  ټول  او  واشنگټن  په  له شکه چې  بې  وای. 
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که په ټوله نړۍ کې د هغوی هېوادوال، چې څوک چې وررسه عالقه لري ل 

د ځينو سببونو لپاره د هغو وژل، زیاتره امریکایان به په دې پوه يش چې 

هغه جگړه چې موږ یې وېرويل یو، د عادي خلکو، ښځو او ماشومانو په  

وړاندې جگړه ده. په خاص ډول که د افغانستان د خلکو داستان ورته ویل 

 شوی وای.  

نه کوم چې دلته یو گډ تفاهم شته، که موږ دا څرگنده کړو   دغه راز زه فکر

چې زموږ هدف یوشان دی او باید د ترهگرۍ یوه چاره وکړو، موږ اړ یو 

ټولیزو  توگه وټاکو. کله چې د  په  امتیاز د هدف  يو  په څرگند ډول  چې 

وسایلو له ادعاگانو رسه موږ د دې مخالفت کوو چې د افغانستان مببارد به 

ای ته ورسوی او کله چې خلکو ته وايي، هو، موږ باید ترهګري ترهګري پ

له منځه یوسو؛ خو په تعقل رسه فکر وکړي چې موږ څه کوو. په قهر رسه 

 ساده غربگون مه څرگندوئ، زه فکر کوم گډ تفاهم ته به ورسېږو.  

د گډ تفاهم لپاره یو بل امکان د دوه گونو برجونو د تراژیدي، د هغو د 

قربانیانو او د ژوندي پاتې شویو د کورنيو د غړو دلیل دی چې راغلل او 

ژورنال  سرتیت  وال  د  غواړو.«  نه  اخیستل  غچ  »موږ  ویل:  ویې 

Wallstreet Journal   د اکتوبر په امته نېټه یو ډېر په زړه پورې رسلیک

د: »د قربانیانو زیاتره خپلوان له دې امله د نارامۍ احساس کوي، چې درلو 

 وېرېږي ډېر بېگناه او بېوزيل خلک به په دې ځوابيه حملو کې مړه يش.«  

له خولې   Charles Christopheپه دې مقاله کې د چارلس کریستوپ  

چې مېرمن یې د سپټمرب د یوولسمې نېټې په پېښه کې مړه شوه، رانقلوي 

نور  ونیسم، چې  مخه  مرگ  د  ما کوالی شوای چې  »کاشکې  ليکي:  او 

یو   Phyllis Rodriguesاو    Orlandoزیات بېگناه خلک مړه نه يش.«  
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به  نېټه له السه ورکړ: »هېڅ شی  دېرش کلن زوی د سپټمرب په يوولسمه 

درد پاک او ورک نه کړي، رسه چې موږ باید ژوند کول وررسه زده   دغه

کړو، د نورو د دردونو سبب کېدل، د نورې خرابۍ د رامنځته کېدو سبب  

کېږي.« نوموړي ليکيل وو. زما په باور رسه په لومړي رس کې ډېرو وگړو 

د دې جنگ مالتړ وکړ او هیله یې درلوده چې په یو ډول به د ترهگرۍ په  

نځه وړلو کې اغېزه وکړي، خو زما په فکر چې هغوی د دغې مفکورې له م

په اساس چې بدل به زموږ د پالیسۍ اساس وي، بېرته یی خپل فکرونه 

 واړول. 

  Greensboroما یوازې له یوه داسې سړي څخه واورېدل چې ما وررسه په  

 Davidکې واقع دی، لیده کاته وکړل. ليکوال  Carolinaچې په شاميل 

Patorti   .نومېده. ورور یې د دوه گونو برجونو په پېښه کې وژل شوی و

هغه له واشنگنت ډي يس نه تر نیویارک سیتی پورې په مظاهره کې چې د  

سپټمرب د یوولسمې پېښې د قربانیانو د کورنیو غړو جوړه کړی وه، گډون  

امله  دې  له  احساسات  ژور  خپل  چې  غوښتل  کوونکو  مارش  و.  کړی 

له غچ اخیستلو نه باید ډډه ويش او په دې یې ټینگار    څرگند کړي چې

کاوه چې د ترهګرۍ د ستونزې لپاره باید نورې برشي الرې چارې ولټول 

 يش. 

David New York Times    د کړ چې  د   2001یو عکس خپور  کال 

ډسمرب د دویمې نېټې الريون يې ښوده خو دا ورته نه و کښل شوي چې 

کوي احتجاج  جنگ ضد  د  کې   David.  گواکې  لیک  یو  په  ته  ټایمز 

وليكل او څرگنده يې کړه. کله چې ټایمز په دقیق ډول په الريون کې زموږ 

سمه وه، خو هغه څه چې   اوه او عکسونه یې اخیستل، دا  شته والی انځور

موږ تر رسه کول، ویې نه ښودل او نه یې زموږ د اهدافو په باب چې له اتو  
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ځه څرگندونې وکړې. عکاس د عكس  ورځو راهیسې مو مارش کړی و،  

رسه کړی وه. موږ نیویارک ته د دې لپاره نه  په اخیستلو رسه سرته دنده تر

وو راغيل چې زموږ تصوير واخیستل يش، زموږ هدف او غوښتنه دا وه  

 چې په افغانستان کې د جنگ مخنیوی ويش.

خو ټایمز دغه مکتوب خپور نه کړ او یوازې د عکس رشح يې چاپ کړه. 

پېښه په نابشپړه توگه توضیح شوې وه. داسې یادونه يې نه وه کړې چې په  

په   پای.  مارش  د  ورځو  اتو  د  چې  وای  کړې  گوته  په  یې  کې  پای 

سانفرانسیسکو کی نړیوال بدلون مرسته وکړه، چې د سپټمرب د یوولسمې 

نېټې د وژل شویو خلکو د کورنیو له غړو رسه په افغانستان کې مالقات 

. دغه سفر د دواړو خواو خلکو ته چې د زړونو ټوټې یې له تنظیم يش

د  چې  رسه  خلکو  هغو  له  کې  افغانستان  په  هم  او  وې  ورکړې  السه 

امریکایي مببارد په اثر یې د سرتگو تور له السه ورکړی وو، تررسه شو. ريتا  

چې ورور یې د نړیوالې سوداگرۍ په مرکز کې له السه   Reta Lasarالسار  

امین سید په نوم له یوه شخص رسه چې ورور یې دوه میاشتې   ورکړی و، د

نوموړي  اثر وژل شوی وو، کتل.  په  ړندو مبونو  د  په کابل کې  وروسته 

امریکنۍ میلمنې ته وویل: »هغه ستا ورور و او دی هم زما ورور. موږ ټول 

رسه خویندې اووروڼه يو.« يوه بله ډېر مهمه موضوع دا ده چې جنگ په  

ت  اړ دي، ډېرې ستونزې حقیقت کې  ته چې  هېواد خلکو  اوسه د دې  ر 

راوالړوي. د دې هېواد د یو شمېر خلکو په باب يو شمېر رپوټونه شته چې 

ټایمز  نیویارک  دي.  مخامخ  لوږې رسه  له  یې  ماشومان  دي،  وږي  ډېر 

رپوټ راکوي: »بېکاری زیاتېږي او د کورورنو بیه تر اوسه لوړه ده. زیاتره  

او  همدا  اوسېدو ښارونه  د  او  مخامخ دي. کورونو  بې کورۍ رسه  له  س 

ځایونو کې له اندازې زیاته گڼه گوڼه ده. دا کال ډېر خلک نور په ځمکه 
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باندې د سوشل رسویس په مرکزونو او په درینگه ځمکه څميل یا په گاډو 

کې څميل او یا د رسکونو پر رس شپه تېروي.« په پنځه کلنه دوره کې چې 

جم او  دموکرات  ته د  پای  دورې  قانوين  گوندونو  غوښتونکو  هوري 

رسېږي، د هغو کورنیو د اړونده ماشومانو لپاره د فدرايل مرستو تضمین هم 

پای ته رسېږي، چې د جنگ په اثر له ډېرو ستونزو رسه مخامخ دي. موږ 

اړ یو چې د جګړې د کنډرو او کنډوالو په ژورو کې په دې وپوهېږو چې 

خه د هغه راوالړ شوي ناوړه مايل حالت د پوښلو د بوش اداره له جګړې څ

لپاره کار اخيل چې اوس په هېواد کې رامنځته شوی دی. په دغه مهال 

پام نه کېږي. خو کارپوریشنونه  کې د زیاترو امریکایانو ستونزو ته هېڅ 

او هغه   په مسایلو مترکز  نور هم بډای کېږي. زه فکر کوم چې د طبقې 

  مسألهته ورکول کېږي پرې، مترکز یوه انتقادی  مرستې چې کارپوریشنونو  

ده. و گورئ اوسني په اصطالح اقتصاد ته چې په پاروونکې توگه پروگرام 

 ته پام زه هره ورځ د پارونې په لغت زندۍ کېږم.  

راپاروي او د نه   GM (General Motorsدوی څوک زندۍ کوي. دا )

هېواد خپه کوي ټول  او  ترالسه کوي  امتیاز  د    ورکولو  ویني،  ،  GMچې 

IBM  او فوردFORD 70  میليونه ډالره ټکس نه ورکوي. زه فکر کوم چې

ورته  خلک  چې  ده  موضوع  داسې  یوه  موضوع  عدالت  اقتصادي  د 

له   يوازی  ما  وايي.  ځواب  د    Seymour Melmanسماليس  چې  رسه 

ډېر  یو  یې  نوم  په  وروسته«  نه  کپتالیزم  »له  یې  کې  پوهنتون  په  کوملبیا 

د خوشبین نوموړي  وکړې.  خربی  الرې  له  تیلیفون  د  کښلی،  کتاب  انه 

جگړې ضد غورځنگ یو ډېر مهم تاکتیک ته گوته ونیوله چې کیڼ اليس 

په پرله پسې توگه د جګړې ضد او پر جنگ پسې د جنگ ضد حالت کې 

اقتصادي  دا  او  وپوهېږي  ریښو  په  ستونزو  د  چې  دې  له  پرته  خو  دی، 
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وو، جنگ ته اړتیا لري او په حتمي توگه سیستم چې موږ په کې ژوند ک

جنگ جوړوي. د نوموړي اشاره دې ټکي ته ده، چې په واقعیت کی هغه  

په هر ډول  پالنې  یا د وطن  او  ولري  باندې مترکز  په جنگ  مبارزه چې 

امتوسفیر باندې مترکز ولري او زیات مترکز یې په اقتصادی مسایلو وي، 

ه د دې سیستم په ماتې کې چې له باید له جنگ څخه غافل نه شو. البت

برشي اړتیاوو رسه باید احتیاط ويش، موږ د امریکا له خلکو رسه ډېره قوي 

ژمنه لرو. په حقیقت کې کېدای يش دوی نور هم چمتو کړي چې موږ ته 

 غوږ کېږدي، چې د جنگ په باب څه وایو. 

 

باندې حمله، په بله سیمه کې آزاديو    تاسې فکر کوئ چې په ملکيآیا  

 د بهرنیو گډو اهدافو لپاره د جګړې یوه لړۍ ده؟  

په رښتیا رسه چې دا د گډو هدفونو لپاره یوه ډېره مهمه سیمه ده. په دې 

ډېره حساسه او باریکه ده، ځکه چې د عامه   مسألهآزاديو    اساس د عامه

دوام  افکارو رسوې ښيي چې اکرث خلک د دې لېوال دي چې د جنگ د 

محدوده يش. زه فکر کوم د آزادي    په اساس دې ته اړتیا ده چې ملکي

دې ډول بندیز لپاره چمتووالی د دې مفکورې پر اساس والړ دی، چې په  

ځينو نامالومو الرو به د ترهګرۍ د میندلو لپاره مرسته ويش. همدارنگه له 

په کوم   دې افکارو رسه مخالفت زیات او موازي بحثونه غواړي. یو دا چې

درک رسه جنگ د ستونزو د حل الره نه ده او دویمه دا چې کوم شیان 

ټولو د  زموږ  بندیزونه  نوي  دا  له مخې  هغه  د  یې څرگندوئ  تاسې   چې 

ته د خطر سبب جوړېدای يش. دا یوازې مسلامنان نه دي چې له  آزاديو  

دې پېښو به تاواين يش. زه فکر کوم چې موږ باید هر چېرې چې کولی 
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مشهور بیان    Pastor Miemollerیوه دوره وکړو. د نازیانو په باب د  شو،  

 اوس هم په دې رشایطو کی د وړانديز وړ دی. 

لومړی دوی د کمونستانو د پلټلو لپاره راغلل. خو زه کمونست  

نه وم. ما وویل هېڅ شی نه یم. وروسته بیا دوی په سوسیال  

ن په  دموکراتانو پسې راغلل خو زه سوسیال دموکرات  ه وم. 

دې اساس ما هېڅ نه و کړي. بيا د سوداگرۍ اتحادیو په غړو  

پسې راغلل، خو زه د سوداگرۍ اتحادیو غړی نه وم. وروسته  

دوی په یهودیانو پسې راغلل خو زه یهود نه وم، خو ما لږ څه  

وکړل. وروسته چې کله ما پسی راغلل نو هلته هېڅوک پاتې  

 نه وو. 

ا ته ځند وکړي. دا یوازې مسلامنان نه دي، څنگه یې کولی شول چې نور م

بلكې هر څوک چې خربې کوي له خطر رسه مخامخ دي. دلته نژدې شل 

میلیونه کډوال دي. دوی د لنډې مودې مېلامنه او په دې هېواد کې ال د 

متحده  د  او  مخې  له  اجرائیوی حکم  د  باید  اوس  لري.  نه  حق  تابعیت 

لنې د پاس شوې اليحې له مخې ټول ایاالتو د کانگرس له خوا د هېوادپا

دې ته برابر دي چې یا له پوځي الرې محاکمه يش او یا دیپورت يش او 

یا په دایمي بند محکوم يش. لکه څنگه چې انتوين لیویس گوته نیيس، 

مبارزه   لپاره  ژوند  ښه  د  راغلل چې  دلته  میليونونه خلک  کله چې  وايي 

ه تروریزم رسه څه اړیکې وکړي؛ خو که څوک دا گامن وکړي چې دوی ل

لري، اوس به وپوهېږي، چې دوی تر خطر الندې دي. یا به بندیان يش او 

یا به هڅه ويش چې په پوځي توگه محاکمه يش. د نیویارک ټایمز د وینا  

اې   آی  يس  همدارنگه  »کانگرس  مخې  واک   CIAله  قانوين  نوی  ته 

نې الندې ورکړی چې هغه خلک چې په متحده ایاالتو کې دي، تر څار 
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 ۱۹۷۰ونیيس«. د دې بندیزونو بیا لگولو د هغه ایجنسیو ځای ونیو چې د  

د تهديد له امله تر انتقاد الندې آزاديو    کلونو وروسته د خلکو د ملکي

له مالقات نه    Sandra Day O ' Lonnorوې. د سرتې محکمې قايض  

نیویارک کې کېدای يش چې موږ په   په  وروسته وویل: »صفر رشایط«. 

باندې نور بندیزونه ولگوو، کله چې د سرتې محکمې قايض آزاديو    فردي

 چې وايي دا واقعاً موږ ټولو ته د خپگان او تاثر خربه ده.  

له خولې چې وایې   Nany Changد مرکزي قانوين حقونو لپاره څارنوال  

د سپټمرب له يوولسمې نېټې راهیسې د بوش د ادارې کړنې د دې خربداری 

به په عامه توگه ځنډول کېږي او دا به تر هغو آزادي    لکيورکوي چې م

تروریستي   په  د پورې چې  کار  دا  وويل  هغه  وي.  کې ښکېل  فعالیتونو 

کېږي چې  د دې سبب  له مخې،  د الیحې  هېوادپالنې  د  ایاالتو  متحده 

اخطار   نوموړي  ثابت يش.  جنایتکاره  توگه  قانوين  په  مخالفین  سیايس 

ورکړ چې دا اجرائیوي څانگې د تعامل نه وتلی ضامنت دی او په لویه  

ته د دې وس ورک له الرې پیامنه رسوې کوونکو  انټرنټ  د  ان  وي چې 

په حساسو شخيص  همدارنگه  او  وپلټل يش  او  هم چک  برېښناليکونه 

 ریکارډونو باندې څارنه او اقتصادي تبادالتو باندې د براليس وس لري.  

 

بهر کې ډېر پیاوړي   داسې ښکاري چې د جګړې ضد احساسات په 

اپوزیشن پ امریکایي ضد  ه توگه  دي، خو په ډله ييزو وسایلو کې د 

 ورته هېڅ پام نه کېږي.  

زه فکر کوم چې د جګړې ضد احساس نسبت بهرنۍ نړۍ ته، په متحده 

ایاالتو کې له دې کبله کمزوري دي، چې حمله پر دې ځای وشوه او د 
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دې هېواد په خلکو یې ډېره ژوره رواين اغېزه درلوده. دا د جګړې ضد 

ه معامله وکړي، پر غورځنگ ته ډېره مشکله وه چې د دغه ډول پېښې رس 

په اړوند مهمې پوښتنې مطرح کړي. هغه  هغه السربي يش او د پالیسۍ 

خلک چې په متحده ایاالتو کې نه دي، زیاتره يې پراخ نظر لري، زیاترو 

یې ترهګري او نورې غمجنې پېښې زغملې دي او ځينې نور یې چې ان  

ی کړې دي.  د سپټمرب د یوولسمې پېښې په نسبت ډېر ترهوونکې پېښې تېر 

زه همدارنگه فکر کوم چې دوی وکړای شول چې په لویه پیامنه او پراخ 

له مببیي څخه د یو  په دې وروستيو وختونو کې مې  نظر ورته وگوري. 

سړي برېښناليک ترالسه کړ. نوموړي په خپل لیک کې د طبیعي ناورین 

ه  په باب خربې کړې دي. داسې ناورین چې د کارپوریشنونو له خوا منځت

گونو  دوه  د  چې  کوم  خپرېدل،  گاز  وژونکی  د  بھوپال  د  لکه  راغلی، 

سامنڅکو برجونو د پېښې په تناسب په کې ډېر کسان ووژل شول. دغه آ 

نه وړې، په داسې حال   ناورینونو متحده ایاالتو ته د ماتم نښې نښانې را

کې موږ د سپټمرب د یوولسمې نېټې پېښې ناپایه ماتم نیسو، داسې نه چې 

گونود   باید آسامن    دوه  هو  دي.  ځایه  بې  کول  ماتم  قربانیانو  د  څکو 

غمجن اوسو خو ولې د نورو هېوادونو د خلکو لپاره هم خواشیني او په  

برشي  د  څخه  جګړې  له  توگه  قصدي  په  څوک  اوسو؟  ونه  کې  ماتم 

سودجویي قربانیان دي؟ د دې ټولو امریکایي ضد پوښتنو په اړه، الزمه ده 

 چې غور ويش. 

زه فکر کوم که تاسې له نژدې څخه گورئ په هغه څېر چې د بهرنۍ نړۍ 

خلک د امریکا په وړاندې غربگون څرگندوي، تاسې به ډېر ناجوت او 

ووینئ. له یوې خوا تاسې د امریکا له سیاستونو، د العمل  عکسناڅرگند  

امریکایي رشکتونو د تحكم او په نهایت کې د امریکایي پوځي السوهنو 
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اندې په بهر کې دوښمني او مخالفت وینئ اوله بلې خوا تاسې يو په وړ 

په   او ملگرو  او د امریکا خلک د دوستۍ  بیا منفرد امریکایان  او  بیا  وار 

 سرتگه لیدلی شئ.  

سايت ځواک رسه کار کوي، زما یوه ملگرې چې په مراکش کې له سوله

ن هېواد نوموړې يوه امریکایۍ یهوده ده چې په مراکش کی چې یو مسلام

دی اويس. هغې ما ته وليکل چې د دې ځای خلک ان په رسکونو کې 

 چې کله د امریکایي سیاستونو پر ضد مظاهره کوي، ډېر مینه ناک دي.  

 

په روان اقتصادي بحران کی داسې مالومېږي چې د افغانستان جگړه 

 هم د »ټوپک د قانون« مسایل راپورته کوي.  

لک دې په دې خرب وي، چې په جنگ زه فکر نه کوم چې د امریکا خ

کې څومره پیسې لگېږي. اکرثیت وگړي په دې اړوند ډېر ناڅرگند فکر 

لري چې د پوځي بودیجې اندازه څومره او څومره زیاته ده. ان تر دې چې 

د متحده ایاالتو د پوځي لگښت یوه اندازه کولی يش چې د زیات شمېر  

ستونزې حل کړي. دا ډېره مهمه امریکايي وگړو د روغتيا او امنیت اسايس  

 موضوع ده چې باید خربې پرې ويش. 

   8،3د دفاعي راکټونو ميل پروگرام پرمخ بیول چې په سماليس توگه یې  

بشپړ  ایکانومیست مجلې رپوټ ورکړ چې د  بليونه ډالره لگښت دی، د 

 بليونه ډالره شی.    ۲۰۰سیستم د پيل کولو بيه کېدای يش نژدې 

لپاره د   اداره اوس د پوځي لگښتونو  زیاتوايل   ۴۸د بوش  بليونو ډالرو د 

غوښتنه کوي چې د رونالد ریگن د لومړي کال له واکمنۍ نه وروسته ډېر 
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ټایمز رپوټ ورکوي چې  نیویارک  لوی رقم دی. »پر دې ټولو رسبېره« 

پنتاگون پالن لري چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د سماليس بودیجې 

کړي.  غوښت پوره  لگښتونه  روان  جګړې  د  افغانستان  د  چې  وکړي  نه 

په وروستیو کې   تېر کال  لپاره د  بليونه ډالره  17،5کانگرس د دې هدف 

 برابر کړي وو.   

تریلیون رسه يوځای دي.    1،3دغه پیسې د بوش د ټکس د قطع کېدو د  

ه حال په پام کې ده له ټولنیزو پروگرامونو څخه چې ال له مخه د راټولېدو پ

کې وې، جال يش. د بوش نوې پوځي بودیجه چې په نورو هر ډول شیانو 

وروستيو  په  ژورنال  سرتیت  وال  لگوي.  بندیز  څرگند  او  کلک  باندې 

وختونو کی رپوټ ورکړ: دا د رواين ناروغيو له پروگرام، ښوونې او روزنې،  

کو  د  وگړو  عامو  د  او  نسخو  د  درملو  د  لپاره  لویانو  د  رونو روغتیاپالنې، 

نېټه په غټو   ۱۴پروگرام څخه ترالسه کېږي. نیویارک ټایمز د جنوري په  

رسه  کمولو  له  مرستو  روغتیايي  د  دولت  غوراوی،  »چټل  وليكل:  تورو 

 مخامخ کړ. دغه کمښت به په میليونونه خلک تاواين کړي.«   

دا په دې هېواد کې یوازې د ټوپکو د مقابلې مسایل نه؛ بلکې دا د ټولې 

له دې   نړۍ  په  ټایمز  فاینانشیل  وه.  مقابله  ټوپکو  د  رسه  حقوقو  برشي 

وروستيو وختونو کې یادونه کړې چې د متحده ایاالتو د بهرنيو مرستو په 

لگښت کړی دی او بهرنۍ   0،1برخه کې یوازې په سلو کی د ميل عاید  

 مرستې یې هم برشي مرستې نه دي.  

نړیوالو کتلوي  په  اندازه  لږه  ډېره  یوازې  وینئ چې  ایاالت  متحده  تاسې 

میلیونه ډالره په    460کې لگوي. متحده ایاالت یوازې   AIDSستونزو لکه  

کې  حقیقت  په  چې  کوي  مرسته  لپاره  مبارزی  د  ایدز رسه  له  کې  کال 
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نه   بليونونو ته اړتیا ده. که متحده ایاالتو دغه زیات رقم په پوځي لگښتونو

لگولی، نو کولی يې شول، د میلیونونو انسانانو ژوند خوندي کړي او دغه 

 اضايف پیسې وسايت.   

زه فکر کوم چې خلک باید په دې پوه يش چې دا نه یوازې برشي تاثر 

منځته راوړي بلکې که دا پیسې ولگول يش، چې د ایدز په باب څه کار 

ا خربې د ټولې نړۍ په  وکړي نو که اوږده موده په نظر کی ونیسو؛ نو د

 روغتيا او سالمتي پورې اړه لري.  

توگه په میډیا کې راڅرگندېږي، نیویارک آزادانه    د جنگ په مهال بوش په

ټایمز په یوه ډېره ناوړه رسمقاله کې ولیکل: د ښاغيل بوش نوې جاذبه، 

هغه چې دوی وايي، رسه له دې چې له سیايس او پوځي مخالفتونو رسه 

ه ټوله مانا د کامپلکس د سمبالښت عمومي قومانده وررسه مخامخ دی، پ

 ده. 

دا يوازې نیویارک ټایمز نه دی، په کيڼ لوریو کې هم داسې خلک شته 

کوم چې په درناوي رسه د بوش په باب خربې کوي چې هغه په جگړه  

کې ښه ونډه تررسه کړه. د دوی زیات شمېر کسان واقعاً په حیرانوونکي 

د هغه د لومړیو ویناوو په وسیله تېرایستل شوي دي. ما  ساده توب رسه په

ته هغو لیرباالنوان، رادیکاالنو چې په یوه حد کې یې د جګړې مالتړ کاوه  

او له شیطان رسه یې تړون کړی و خو دوی پری پخپله نه پوهېدل، پخپله  

یې په دې عبارت رسه ځان ته دا مشوره ورکړه چې لکه »محدود پوځي 

وه اندازه ځواب« لکه که چېرې دلته ځينې شیان په یوه اندازه  قطعات« او »ي

 Daisyاو محدود وي لکه کلسرت یا غوړېدونکي مبونه، پنځلس زره پونډه  

Cutters    غوړېدونکي مبونه نو دوی فکر کوي چې دوی کولی يش له
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یوې خوا ښایي محدود پوځي عملیات وکړي او له بلې خوا په ټولنیزه او 

مطبوعاتو  آزادو    ندې په حملو پړه واچوي. تاسې ډېر ځله پهباآزاديو    عامه

کې وینئ چې له يوې خوا دغه مطبوعات د جگړې مالتړ کوي او له بلې 

د خلکو   JOHN ASHCROFTخوا داسې فکر کوي چې لوی څارنوال  

د بندیانول او د پردې شا ته څېړنه او پلټنه ناسم کار دی. دوی په دې نه 

 ړنې د یوې سکې دوه مخه دي. پوهېږي چې دا دواړه ک

 

په خاص ډول پر هغو    Christopher Hitchensکریستوفر هیچېن  

کسانو حمله کوي او ښکنځل ورته کوي چې د جګړې پر ضد خربې  

 کوي.  

هغه کسان لکه هيچني په جدي توگه د هغو خلكو حالت بدلوي چې د 

 جګړې پرضد وو.  

چومسکي   نومان  او  زه  لکه  کسان  هغه  په    Noman Chomskyدوی 

افکارو باندې چې موږ نه دي ویيل دا تور لگوي، دوی په دروغو دعوه 

کوي چې هغه څه چې په نیویارک کی پېښ شول موږ یې توجیه کوو او 

ږ یې مستحق وو.« داسې خلک چې زه یې پېژنم د جنگ پر ضد وایو: »مو

 خربې کوي، يوه يې هم داسې خربه نه ده کړې. 

 

د هغو کسانو په يوه لېست کې چې لومړی امریکا مالمتوي، ستاسې 

 Alummi (ACTA( او )Rustees Councilنوم هم و. دغه لېست )

ه بدلون  له خوا چاپ او خپور شوی و. د رپوټ لومړۍ کاپي وروست
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وموند او وروسته پوهانو ته وویل شول، په امریکا کې له حملې رسه 

 د ځواب کمزوری تړاو.   

هو! زه خوشحال وم چې زما نوم په لېست کې و، زما خپل خپگان په یاد 

و چې ولې د جمهور ریس نیکسن د دښمنانو په لېست کې نه وم او په 

زه له پامه نه   FBIف يب آی  دغه ډول زیاتو لېستونو کې نه وم. البته چې ا

یم غورځولی. دوی زما په باب لویه دوسیه لري خو ډېر وخت کېږي چې 

په باب  ما تغافل احساساوه. د هغو کسانو لېست جوړول چې د جګړې 

ویناوې کوي او داسې نتیجې ته رسېږي چې دا هغه خلک دي چې له 

بیانونو رسه عیار دی چ له  د هغو رسحده اخوا دي. د جان اشکرافت  ې 

خلکو په اړوند چې د هغوی د فشار له سیاست رسه مخالف دي. د مرشانو 

نېټه یې وکړه،    6جرگې د عديل کمېټې له اعالمیې د مخه چې د ډسمرب په  

آزاديو   هغه وويل: »هغه کسان چې د سولې مینه وال خلک په پانتوم رسه د

تاکتیک یوازې په له منځه وړلو ډاروی، زموږ پیغام ورته دا دی چې ستاسو  

له ترهگرۍ رسه مرسته کوي، د دې لپاره چې زموږ ميل یووالی له منځه  

مهامت  ته  امریکا دښمنانو  د  ارادہ کمزورې کوي، دوی  زموږ  او  وړي 

دا  فکر کولو موقع ورکوي.   او  تأمل  د  ته  امریکا دوستانو  د  او  ورکوي 

ه د همېشه د خیانت سم دم يو قانوين تعریف دی، چې په بدل کې ورت 

 مرگ سزا ورکول کېږي.  

لېست رانقل شوی   ACTAکه تاسې دوی ته وگورئ، په دغه بیان کې د  

داسې یو لېست    Jesse Jacksonزیانه څرگندونې دي.  دی چې دا اکرثاً بې

جوړ کړی دی چې د هغه د وینا پر اساس، امریکا دې د اړیکو لپاره يو  

پر ما باندې. د دې لپاره  پل جوړ کړی. نه یوازې ساده مبونه او دېوالونه  

په   ثروت  د ميل  زموږ  یوازې  امنیت  زموږ  کېدای يش  انتقاد شوی چې 
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کارولو رسه تامین يش، نه د ټوپک، مبونو او الوتکو له الرې. خو د خلکو 

کې  هېوادونو  نورو  په  چې  خلکو  هغو  د  او  لپاره  هوساینې  او  روغتیا  د 

ات دي. دا چې وايي موږ ستونزې گايل.«  د لومړيو بدلونونو ساده مترین

 Lynneباید خپل حکومت انتقاد کړو، همدا بس دی چې د لیین چېینی 

Cheney  په لېست کې شامل يش. زه فکر کوم چې دا باید د نورو خلکو

آزادو   پام هم ځان ته راواړوي ځکه چې زه فکر کوم چې امریکایان د

رغه چې دوی خربو د بندولو یا کنرتول په برخه کې حساس دي. له بده م

اکرث په هغه چا چې په سيده توگه د امریکا تابعیت لري تحریک کېږي 

نسبت هغه چا ته چې یوازې مسلامن یا کډوال وي. دا مهال ما ته زیاتره د 

سړې جگړې دوران رایادېږي. د سړې جگړې په دوران کې د ځواکمنو 

م خلکو له خوا نه یوازې د کمونیستی گوندونو غړي بلکې نور خلک ه

په تور لېست کې شامل بلل کېدل. ان په پراخه پیامنه خلک په دغه لېست  

عمل  »کمونیستی  سازمانونه  جبهه«  »کمونیستی  د  دوی  وو.  شامل  کې 

سازمانونه« او د کمونیستو پلویانو سازمانونو په نامه وېشيل وو، خو ټول یې 

 خطرناک بلل کېدل.

یالت د جيورجيا په یو ډېر زما په ياد دي، زه په هغه وخت کې د اتالنتا ا

ښه ځای کې اوسېدم، د دې لپاره چې وکوالی يش د جورجيا په دولتي  

اړ کړی شوی و  پوهنتون کې درس ورکړای يش. زما یو ملگری دې ته 

چې داسې یو سوگند السلیک کړي چې نه یوازې هغه د اوږده لېست د 

او د امریکا  کلب  Seaman`sبېالبېلو سازمانونو په گډون د یوگوسالویا د 

رسه تړاو لري، بلکې له   Nature Friend of Americaد طبیعي ملگرتيا  

 دغه سازمانونو رسه يې د مخه هم کومې اړیکې نه درلودلې. 
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کلونو د پېښو ډېر بې   ۱۹۵۰د پلټنو دغه پراختيا د ستونزو د ایجاد لپاره د  

 گټې توب راپه زړه کاوه.  

McCarran - Walter    کال کې السلیک   ۱۹۵۲د کډوالۍ پرېکړه چې په

شوه، له محاکمې پرته اصيل هېواد ته د بېرته استولو قانوين بنسټ رامنځته  

کال د کورنۍ امنیتي    ۱۹۵۰کړ چې د بوش اداره نن دغه عمل تکراروي. د  

ړل شوی دی چې داسې کمپونه باید جوړ يش چې قانون ته دا واک ورک

په هغو کې هغه شکمن کسان چې ميل امنیت ته گواہ وي، وساتل يش، 

په یاد ولرو چې مارتین لوترکینگ هم د اف يب آی له خوا د ميل  باید 

امنیت ته د گواب په نوم معرفی شوی و. په پټو اسنادو کې د داسې کسانو 

ی د پیسو په ورکړه او یا بل مادي قوت په  په ډله کې راتلو چې کېدای شوا 

د وینا له مخې د لېست    David Garrowوسیله ميل ضد وي. د تاریخپوه  

په باب پرېکړه شوې وه چې په فردي توگه هغه کسان چې ميل امنیت ته 

خطرناک وي، په اسانۍ رسه د جمهوري ميل اعالمیې مطابق په اضطراري 

( دفرت ته الرښوونه شوې وه  Atlanta FBIحالت کې بندې يش. د اتالنتا )

 هم باید په دغه لېست کې ورزیات يش.   Kingچې کینگ 

شته.  اړيکه  مهمه  بله  يوه  ترمنځ  دوران  اوسني  او  جګړې  سړې  د  دلته 

ترهگرۍ د هېواد د پوځي منطق په توگه د کمونیزم ځای نیولی دی. سپه 

باندې د آزاديو    مهبهر کی د پوځي پرمختگونو لپاره او په د ننه کې پر عا

 فشار لپاره همدا يو هدف لري او هغه وېره اچول دي. 

د کمونیزم مفهوم په برشي حقونو باندې د سخت او فوق العاده تېري په  

توگه توجيه کېده. د سړې جگړې په موقع داسې زیات د کمونیزم پر ضد 

او  انسانانو  میليونونو  د  په جنوب رشقي کې  توجیه شوې ده چې  جگړه 
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دا ډول په مرکزي امریکا کې د سلگونو زرو کسانو د وژنې او مرگ هم

سبب شول. هڅه وشوه چې د کمونیزم په ضد رسه د مبارزې په لړ کې باید 

له کمونیزم رسه يې هېڅ  په وړاندې چې  او حکومتونو  ان د هغو خلکو 

کال کې   1954اړیکې نه درلودلې، خو مخالفت یې کاوه، مبارزه ويش. په  

ای واکه متحده  له  و،  نه  کمونیست  چې  حکومت  گواتیامال  د  االتو، 

کال   ۱۹۷۳وغورځاوه چې د میوې د اتحادیې رشکت له منځه وړی و. په  

کې د چييل حکومت له کمونیزم رسه د جګړې په نوم له پښو راوغورځول 

شو، دا حکومت کمونیستی نه و خو د اندکوندا کوپر او ای يت يت په زړه  

ږ اړ یو چې دا تاریخ را په زړه کړو او له نن ورځې رسه یې کار نه کاوه. مو

ورته رابطه ورکړو. نن سړه جگړه پای ته رسېدلې ده، زه فکر کوم چې د 

امریکایانو ته کېدوين ده چې په ډېره ارامۍ رسه هغه څه وکړي چې موږ 

هغه د سړې جګړې په دوران کې وکړل، کوم چې نن په ډاگه کېږي او 

ندیز ويش چې »له ترهګري رسه جگړه« په هامغه  احساس کېږي چې وړا

 ډول کې پر مخ یوړل يش. 
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   درېيم څپرکی

 سوله غوښتونکی ملت 

 

کله چې جورج بوش اعالن وکړ چې په افغانستان باندې مبباري پیل  

اړوند   په دې  يو.«  نوموړی وویل: »موږ سوله غوښتونکی ملت  شوه 

 څه دی؟  العمل عکسستاسو 

ډېر ښه، څرگنده ده چې بوش هېڅ تاریخ نه دی لوستی او تاریخ یې هېڅ 

زده نه دی، ان د خپل دوران تاریخ یې په یاد کې نه دی، ځکه چې متحده 

ایاالت له اوږدو وختونو راهیسې په جنگ کې ښکېل وو. تاسې هېڅکله  

و   اصيل بومي امریکایانو ته نه يش ویلی چې موږ یو سوله دوسته ملت

خو کله چې دغې وچې ته راغلو نو د هندیانو پر ضد په سلگونو جنگونو 

کې ښکېل شو. د تېری پېړۍ په لومړيو شلو کلونو کې متحده ایاالت لږ  

وهنو کې ښکېل و او تر لږه په کارابین کې په شلو پوځي عملیاتو او الس

ې او له دویمې نړیوالې جگړې نه وروسته ان تر ننه پورې موږ په پرله پس

 درلودې.  وهنې الس ناپایه توگه جنگونه، پوځي تېري او

د نړۍ په تاریخ کې له ډېرې ویجاړوونکې جګړې یعنې دویمې نړیوالې 

جگړې څخه یوازې پنځه کاله وروسته موږ په کوریا کې په جگړه بوخت  

وو. وروسته بیا نژدې په سماليس توگه موږ په اندونیزیا کې د فرانسویانو 

وخت وو او په سلو کې اتیا مو د هغوی پوځي وسایل تأمینول په مرسته ب
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او ډېر ژر بیا په سهیل ختیځه آسیا کې ښکېل شو. موږ نه یوازې په ویتنام 

په   کلونو کې په پټه    ۱۹۵۰بلکې پر کمبوديا او الوس هم مبباري وکړه. 

موږ د ایران او گواتیامال د رژميونو په راپرزولو کې ښکېل وو او کله چې 

پوځي مو هم  مو  ته  دومينکن جمهوریت  د  ویتنام کې ښکېل شو،  په  ږ 

لویه   په  ته  اندونیزیا حکومت  د  په هغه وخت کې موږ  او  ولېږل  قوتونه 

پیامنه مرستې ورکولې چې دیکتاتور سوهارتو د خپلو مخالفينو په چقولو 

؛ د هغه په نتیجه کې په سلگونو زره کسان  یکې کورنۍ جگړه پر مخ بوځ

کې اندونیزیا ته   ۱۹۷۵وروسته د متحده ایاالتو حکومت په    ووژل شول.

په نوم مرستې برابرې کړې چې د ختیځ تیمور د خلکو  د انتقادي مالتړ 

زره   سلگونه  په  هغه کې  په  توگه وځپي.  ډېر وحشیانه  په  یې  غورځنگ 

کلونو کې ریگن د واک په څوکۍ   ۱۹۸۰کسان ووژل شول. کله چې په  

زي امریکا او السلوادور، هندوراس، کوستاریکا او تکیه وکړه، موږ په مرک

په خاص ډول د نیکاراگوا د پاکولو او غورځولو لپاره پټه جگړه پیل کړه. 

 جنگیالی بلل« ایجاد کړه.  آزادي  انقاليب ضد قوتونه مو چې ریگن »د

کې ان تر مخه تر دې چې روسان افغانستان ته والړ يش، موږ په   ۱۹۷۸په 

انستان کې یاغیانو )ارشارو( ته وسلې ورکولې چې له دغو  پټه توگه په افغ

څخه یو شمېر چې وروسته طالبانو ته واوښتل، دا هغه کسان دي چې اوس 

زبیگنیو  سالکار  امنیت  ميل  د  کارتر  د  دي.  دوښمنان  زموږ  سماليس 

بریژنسکی الپې وهلې او په دې پوهېده چې د متحده ایاالتو مرستې به په 

سبب يش«. په حقیقت کې وهنې  الس  وروي د پوځيافغانستان کی »دش

دا هر څه وشول، جنگ پیل شو اوولس کاله تېر شول.  دغې جگړې د 

افغانستان خلک وځپل او هېواد یې په کنډوالو بدل کړ. دغه شېبې تېرې 

شوې خو متحده ایاالتو ترې په سماليس توگه خپلې پښې سپکې کړې، 
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ټ پايل وو، چې په افغانستان کې هغه خلک چې موږ یې مالتړ کاوه، بنس

 یې واک ترالسه کړ او خپل رژیم یې جوړ کړ. 

په   بوش  جورج  ولسمرش  ښاغيل  ژر  ډېر  په   ۱۹۸۹وروسته  واک  د  کې 

پیل کړه چې څو زره   پر ضد جگړه  پاناما  ځوکۍ کښېناست. نوموړی د 

په جگړه   په خلیج کې  په کې ووژل شول. دوه کاله وروسته موږ  کسان 

پوځي  سیمه کې  په  کړ، چې  پلمه  مو  یرغل  باندې  په کويټ  اخته شو، 

حضور ته شدت ورکړو او په سعودي عربستان کې عسکر ځای پر ځای 

پالو لپاره د مهمو وروسته د اسامه بن الدن او نورو سعودي ملتکړو، چې  

خوابدیو سبب شو. له هغې وروسته د کلننت ادارې په افغانستان، سودان،  

یوگوسالویا او عراق مببارۍ وکړې. په دې اساس کله چې بوش موږ د 

یوه سوله دوست ملت په نوم یادوي، په دې مانا چې د یوې لویې اندازې 

رول دي. اوس ښایي دغه تاریخ به د بوش لپاره چې پرې پوه يش تاریخ هې

ډېر زیات وي، خو د دې ډېره لږه اندازه به بس وي چې وړاندېز وکړي او 

 ووايي چې موږ سوله غوښتونکی ملت نه یو. 

په حقیقت کې به دا پر ځای وي چې ووایو چې څرنگه چې د دویمې  

ه ایاالتو په نسبت بل جگړه  نړیوالې جگړې راهیسی به په نړۍ کې د متحد

 مار گواښوونکی ملت نه وي. 

 

يو رسلیک درلود، په دې    23کال د سپټمرب په    2001نیویارک ټایمز د  

مانا: »تېر هري: دا د بلې هرې جگړې په څېر نه ده.«  که چېرې موږ  

 دا الرښود منلی څه به پېښ شوي وای؟ 

دوی له موږ غواړي چې داسې چلند وکړو لکه پرون چې زېږېديل اوسو.  
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دوی له موږ غواړي چې د خپل حکومت تاریخ هېر کړو، ځکه که چېرې 

تاسې تاریخ هیر کړئ، لکه چې تاسې پرون زېږېديل واست، نو تاسې به 

 په هر څه باور وکړئ.  

لیفورنیا الس څه فکر کوئ موږ تكساس، کلورادو، نیویارک، اریزونا او کا

ته راوړل، ځکه چې مکسیکويانو موږ خوښولو او دا يې موږ ته راکړل؟ نه  

کاوه چې  فکر  موږ  او  سیمه غوښته  دغه  په جگړه کی  مکسیکو  د  موږ 

مكسيكویان باید خوشحاله او مشكور وي چې موږ ترې ټوله خاوره ونه 

پوله نیوله. خو د مکسیکو جگړه په دروغو پیل شوه، هلته د مکسیکو په  

يوه پېښه واقع شوه، امریکایي عسکر دغه النجه مني سیمې ته ورننوتل او 

په   »وينې  وویل:  پوالک  جیمز  رییس  جمهور  شول.  ووژل  خلک 

امریکايي خاوره.« او ډېر ژر پوځونه مکسیکو سیتي ته په الره وو، چې 

 ډېره موده ال نه وه شوې چې نیامیي مکسیکو له موږ رسه وه.  

جنگي بېړۍ په هاوانا کې ډوبه شوه چې دغه   Maineد    کال کې  ۱۸۹۸په  

پېښه د هسپانیا او امریکا د جگړې سبب شوه. په هر حال له هېڅ چا هېڅ 

کله پوښتنه ونه شوه چې ماین په هاوانا هاربور کې څه کول. دا هغه څه ته 

ورته دي چې څو کاله د مخه کله چې د متحده ایالتو بېړۍ په یمن کې 

نه لیدل چې وپوښتي »دلته امریکایي   ما داسې راپورتران ووالوزول شوه،  

ورانکاري څه کوي؟« که چېرې خلک تر یوه حده په تاریخ پوهېدای، 

که چېرې ښوونکې ورته د تاریخ درس ورکړی وای، که چېری میدیا ورته 

د تاريخ په باب څه وييل وای، که چېرې هغه څوک چې د ډله ییزو اړیکو 

ري، يو څه تاریخ یې ورښودلی وای، ښایي دوی پوه  وسايلو باندې واک ل

شوي وای چې د جگړې لپاره د کانگرس وېره هامغه غوړه مايل ده چې 

پخوا مو ليدلې. کله چې بوش د سپټامرب له يوولسمې وروسته کانگرس ته 
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ورغی هر چا داسې اکت کاوه چې په داسې حاالتو کې د هغه څه په باب 

کولو ته هېڅ اړه نشته او نه د پوښتنې کولو اړه چې موږ یې باید وکړو، فکر  

شته. ټولو د رایو په اتفاق رسه د مرشانو په جرگه کې نژدې د رایو په اتفاق  

رایه ورکړه، دغلته يوازې يوه مخالفه رایه وه. کله چې ما دا خربه واورېده 

 Sandersغړيآزاد    د  Vermontما فکر وکړ چې دغه مخالفه رايه باید د  

Bemi  خو داسې نه وه دغه رایه له کالیفورنیا څخه د  وي ،Barbara Lee 

وه. په هر حال، کېدای يش چې تاریخ گټور وي، او وکولی يش چې تاسې 

ته د حکومت د دروغو او تېرایستلو په باب څه ووايي، که خلک په دغه 

تاریخ پوهېدلی، هغوی به داسې غيل ناست نه وای چې بوش ته به يې 

وای نیوالی  نه   غوږ  بوش  چې  وای  راغلی  الندې  اغېز  تر  به  دومره  او 

پوهېږي څرنگه لوست وکړي. که موږ په دې تاریخ ونه پوهېږو، موږ به په  

دې هم ونه پوهېږو چې موږ د نړۍ په هر گوت کې څومره دوښمنۍ کرلې 

ټوله نړۍ کې. دا د متحده  بلکې په  په منځني ختیځ کې  یوازې  نه  دي، 

ت کې ده چې څو میلیونه خلک يې د مرگ کومې ایاالتو په بهرين سیاس

ترهگرو دولتونو مالتړ  بېالبېلو برخو کې يې د  په  ته ورټېل وهل. د نړۍ 

په   دا کار  يې  منځني ختیځ کې  او  امریکا  په التينه  په خاص ډول  وکړ، 

 بربنډه تررسه کړ.  

که چېرې موږ هېڅ تاریخ ونه لرو، نو موږ په ټول ژوند کې د ښوونځي د 

د دورې   کې  نړۍ  په  امریکا  چې  دا  یعنې  کوو،  ژوند  رسه  افکارو  له 

لپاره جوړه شوې ده. موږ به داسې فکر وکړو چې   آزادۍدموکرايس او  

يو او په ټوله   Boy Scoutsگویا موږ د نړۍ لپاره څارندویان )پالندويان(  

 الره کې له هېوادونو رسه مرسته کوو. 
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د   اگالیانو  ادواردو  لیکوال  اړوند  یوروگوایي  په  ښوونځي  د  امریکا 

کښيل دي، چې اوس يې دغه ښوونځی د امنیتي همکارۍ لپاره د  

همسپیر   دی.   Hemisphereلوېدیځ  نومولی  نوم  په  انستیتیوت  د 

نوموړي لیکي چې په متحده ایاالتو کې په پوځي روزنتونونو کې پر  

برشي حقونو باندې د تېري متخصیصین روزی.   له دې جوتېږي که  

چېرې متحده ایاالتو واقعًا د ترهگرو د کمپونو له منځه وړلو رسه مینه  

دې په خپل کور کې درلوده، کېدای شول چې دا کار یې دلته ډېر نژ 

 کې پیل کړی وای.   Fort Benning Georgiaپه 

هوکې، موږ د وسپنې په دوران کې ژوند کوو، هلته د ډبرې دوره وه او دلته  

د وسپنې دوره ده. حکومت وايي چې اراده لري چې د ترهگرو کمپونه 

وتړي، تر اوسه دلته په متحده ایاالتو کې د امريکا په ښوونځيو کې خلک 

کېږي چې له ترهګرۍ رسه رسوکار لري او داسې خلک روزل کېږي   روزل

سازمان  ته  )ټولگيو(  ډلو  وژلو  د  کې  امریکا  مرکزي  په  به  وروسته  چې 

ورکړي. که تاسې په امریکا کی د ښوونځیو د فارغ التحصیالنو عکسونه 

په دېوال ومښلوئ، نو تاسې به د ترهګري درغليانو )حرامیانو( یوه خونه 

 ,Roberto Dفکر کوم چې د السلوادور د وژنې د ټويل مرش    ووینئ. زه

Aubuisson    کسو په وژنو   811کال په دسمرب کې د السلوادور د    ۱۹۸۱پر

کې برخه اخیستې وه، د فارغ التحصیلو جرناالنو او دیکتاتورانو له جملې  

څخه وو چې په امریکايي ښوونځيو کې روزل شوي دي. په حقیقت کې 

چ الرښودنه  داسې هغه  کېږي،  ورکول  کې  ښوونځیو  امريکايي  په  ې 

تررسه  اعامل  ترهګري  د  اندازه  په کومه  او  مشورې ورکوي چې څرنگه 

 Manuel Noriegaکړای يش.  تاسې پوهېږئ، چې د پانامانیان ديكتاتور  

د   وروسته  او  و  تللی  ته  ښوونځي  امریکا  بیا    CIAد  شو.  کارکوونکی 
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او موږ ترهگر شو  او  پیل کړه چې ویې   سماليس دوښمن  وررسه جگړه 

ونیسو هېڅکله  لپاره چې کیسینجر  به د دې  ونیسو. خو ښایي چې موږ 

جنگ ونه کړو، متحده ایاالت په پرله پسې توگه د نړیوال جنگي جنایت  

د محکمې له پرانیستل کېدو رسه مخالفت کوي. ځکه چې کېدای يش 

پر ضد استعامل چې د متحده ایاالتو د خلکو، حکومت او پوځي مقاماتو  

يش. دوی په دې اړوند په ډاگه وایي او په دې اثر حکومت وايي: »هوکې! 

موږ داسې خلک درلودل چې کېدای شول په جنگي جنایاتو باندې تورن 

يش.« متحده ایاالت غواړي چې نور داسې خلک پیدا کړي چې د جنګي 

ه جنایاتو سبب شوي وي؛ خو یو امریکایي د جنگي جنایاتو په عمل رس 

نه يش تعریف کېدای. په حقیقت کې کسینجر په وروسته وختونو کې يوه  

نړیوالې محکمې   په هغه کې راغيل وو، چې د  داسې طرح وليکله چې 

ایجاد ناوړه مفکوره ده.  سمه ده دا په طبیعي ډول ناوړه مفکوره ده ځکه 

چې دا به لومړين وگړي وي چې د محکمې حضور ته والړ وي، کوښښ  

او   به کوي چې ډلو  پوځي  وژونکو  په  مالتړ  امریکا کې خپل  التينه  په 

زندي کوونکو حکومتونو، په سهیل ختیزه اسیا کې د جگړې جنایات او 

 په سهييل افریقا حکومت کې د اپارتاید ترشیح وکړي. 

دا به ډېره ښه وای چې د جنگي جنایاتو نړیواله محکمه موجوده وای او 

هېوادونو ټولو  د  نړۍ  د  يې  نیويل،   هلته  جنایتکاران  الندې  تعقیب  تر 

راوستي او ورسپاريل وای چې د ترهگرۍ په مالتړ کې ښکېل او تورن وو 

ایاالتو   متحده  د  خو  وای،  کړی  مالتړ  دسیسو  د  ترهگرۍ  د  یې  یا  او 

 .حکومت په ډاگه وایي چې له دې کار رسه مینه نه
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   څلورم څپرکی

 د مخالفت اړتيا 

 

ته    تاسې باید د خپل ولسمرش شا  اوس يوه عامه سندره اورئ: »موږ 

 ودرېږو.« 

جملې له   داسې  سپټمرب  د  یې  بوش  چې  ده  دا  هم  يوه  نه  هغو  له  چې 

یوولسمې وروسته وايي: »یا به له موږ رسه یاست او یا به له ترهگرو رسه.«  

یا په بل عبارت وېره اچول.  د دې مانا دا ده که تاسې د حکومت مالتړ نه 

کوئ نو تاسې د حکومت دوښمنان ياست. دا ټولې خربې اترې یو ډول 

له  رواين وېره   په ژوندوين  يوازې  په فکر کېدای يش  اچونه ده چې زما 

محاکمې پرته وژنې جوتولې يش. تاسې کولی شئ، ووینئ چې دا یوازې 

د حکومت له خوا نه بلکې د اکرثو ډله ييزو اطالعايت وسایلو له خوا تررسه 

 کېږي. 

د   سولیوان  د   New Republicاندریو  کې  ایاالتو  متحده  په  ادیتور  یو 

ستنې« په باب چې د جګړې ضد فعالیتونو په وسیله جوړ شوی   »پنځمې

و، بڼه پیدا کوي، وليكل.  د پنځمې ستنې مفکوره د هسپانیې په کورنۍ 

جګړې پوری اړه لري چې خلکو ته يې ويل چې ستاسو په منځ کې ځينې 

خاینین موجود دي. دا یوه ډېره خطرناکه خربه ده او د خلکو لپاره ډېره  

 ويروونکې ده، په خاص ډول د هغو کسانو لپاره چې ځانونهگواښونکی او  
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کړي، آزاد   څرگنده  عقیده  خپله  که  وېرې چې  دې  له  او  احساسوي  نه 

خاین به وبلل يش. ما ته د دې مفکورې چې »تاسې باید په خپل حکومت  

کې  ليکه  يوه  په  ته  شا  ولسمرش  خپل  د  باید  او  کړئ  ونه  انتقاد  باندې 

چې دا واقعاً هغه لويې دموکراسۍ ته چې بوش يې ودرېږئ«، مانا دا ده  

 ادعا کوي چې د هغې د ساتلو لپاره جگړه کوو، ډېر لوی خطر دی.  

دموکراتیک گوند رسه خربې وکړې   Lowaد    نېټه الگور  ۲۹د سپټمرب په  

او په ډېره زیاته مینه یې په دې الفاظو تایید کړه چې جورج ډبليو بوش زما 

ن د  او  دی  قوماندان  او رس  »دموکرات  چې  کې  خربو  په  ټایمز  یویارک 

په يو ډول وړاندیز  ننواتو رسه  او  په عذر  جمهوري غوښتونکو گوندونو 

 کاوه چې په ټول قوت رسه به د ښاغيل بوش مالتړ وکړي«.  

کله چې ما دا خربې واورېدې له ځان رسه مې فکر وکړ چې گومان نه کوم 

 قانون وايي چې جمهور چې الگور دې اسايس قانون لوستی وي. اسايس

اعلی   هېواد  د  خو  دی  رسقوماندان  اعلی  پوځ  وال  وسله  د  رییس 

رسقوماندان نه دی او نه خو زموږ د ټولو قوماندان دی. د الگور خربه د 

دې بل مثال دی چې گواکې خلک دې په یو لین کې ودرېږي چې خپل 

د ډان  د نني ځواک پياوړی کړي او یو پیاوړی محافظت ایجاد کړي. زه  

د خربې مالتړ کوونکي په باب فکر کوم چې  CBSد  Dan Ratherرادر 

نوموړي د څه يش مالتړ او ساتنه کړې ده؟ هغه د تاسیساتو ساتنه کوي 

وروستۍ نندارې ته له داوید   Ratherلکه چې یو ساتندوی يې کوي. رادر  

رسه والړ او ویې ویل: »جورج بوش جمهور   David lettermanليدرمان  

له ری یوازې  هغه  پېژنئ،  یې  تاسې  او  کوي  پرېکړه  نوموړی  دی،  یس 

ودرېږم.  کې  ليکه  په  يې  توگه  په  امریکايي  یوه  د  چې  کوي  ماغوښتنه 

ته ورغی   Larry King Liveو    Ratherهمدومره ووایه چېرته. همدارنگه  
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او ویې ویل: هره خربه اتره او بحث چې ښايي له ځوان جورج بوش رسه 

ه يش، د سپټمرب له يوولسمې نه د مخه هغه زموږ اعلی ويش يا ښايي ون

رسقومندان دی، هغه یو مېړه دی. موږ یووايل ته اړه لرو، موږ ثبات او قوام 

 ته اړه لرو. زه د هغه په باب وعظ نه کوم، موږ ټول په دې پوهېږو.«  

دا هغه ژبه ده چې ښايي تاسې په یوه متمرکز، واحد دیکتاتور دولت کې 

وي، نه په دموکراسۍ کې. که چېرې جمهور رییس وايي چې په  اورېديل  

يو صف کې ودریږئ، موږ په په لني کې درېږو. د ژورنالیزم لومړنی اصل 

انتقاد وکړې، چې د وگړو مناینده يش آزادانه    غږ رسهآزاد    دا دی چې په

او حکومت په سماليس توگه نه وايي چې »هوکې، موږ یوله بله رسه يو«.  

ولگوو، هر وخت باید د امریکا بیرغ د تلویزیون پر   CNNږ  کله چې مو

 مخ ونه وينو. 

همدارنگه دا هم باید د امريکا د دود برخه وي، که موږ وغواړو چې له 

بهر شو.   نه  له ټولگي  به وکړای شو چې  بهر پښه کېږدو، موږ  نه  ټولگي 

دموکرايس د ولسمرش شا ته صف )ليکه( تړل نه دي او په دې کې سقوط 

چې ن ده  لپاره  خلکو  د  دموکرايس  کوي.  په  آزادانه    ه  او  وکړي  فکر 

اويس. شاوخوا وگوري او هڅه وکړي چې پوه   حکومت باندې شکاک و

يش چې څه تېرېږي. که دوی پوه يش یا څه وویني چې حکومت هغوی 

تېربايس، نو چې څومره کولی يش په رسا غږ دې خپل غږ اوچت کړي، 

 دا ده دموکرايس. 

 

زما په اړوند رپوټ ورکړ: تا په خپل بیان کې   The Boston Heraldد  

په    Newton North High School    د او  هڅويل  کوونکي  زده 
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افغانستان باندې د متحده ایاالتو د مبباریو په باب دې يو لړ پوښتنې 

  Zinnراپورته کړې دي. رپوټ وايي چې »والدين پوښتي چې دا د  

پرېښودل دي« او د یو پالر له  آزاد    ماشومانو د عقایدو د منلو لپاره د  

خولې چې ماشومان يې په مینه او شوق ښوونځي ته نه ځي داسې 

وایي: »کوم کار چې دې سړي کړی، د باور وړ نه دی... دا وېرونکی 

 ۱۳دی، دا څیزونه د ښوونځي ټولو اورېدونکو ته وویل شول چې د  

 پوهېږي.«کلونو ماشومان دي او په ښه او بد نه  17او 

د   نوموړي  وه،  غلطه کړې  راپورتر  هريالد  د  و،  وييل  ماڅه  دا چې  البته 

خپلې مقالې په لومړي پراگراف کې ویيل دي چې گویا ما په افغانستان 

باندې د متحده ایاالتو پوځي يرغل د سپټمرب د یوولسمې نېټې د ترهگرۍ 

بڼه ده چې د   دا د یوې کیسی د پیل ښهآیا    له یرغل رسه معادل بللی دی.«

یو ډېر پریکنده بیان ناسم نقل قول د هغه چا له خوا چې تاسې یې په باب 

لیکئ، پر افغانستان د متحده ایاالتو يرغل، د سپټمرب له يوولسمې نېټې رسه 

یو شان بلل؟ نه البته ما دا دوه شیان یو ډول نه دي بليل. ما دا ویيل وو چې 

پوځي حملې د ترهگرۍ په وړاندې د په افغانستان باندې د متحده ایالتو  

په   خلکو  بېگناه  او  بېوزلو  د  چې  ځکه  ده،  نه  الره  مناسبه  ویلو  ځواب 

وړاندې تېری دی او د افغانستان د عامو وگړو په وړاندې تېری د ترهگرۍ 

 په وړاندې د ځواب اخالقي الره نه ده. 

والې دا کېدونې ده چې دواړه پېښې رسه پرتله يش او وويل يش چې د نړي

په   و.  عمل  اخالقي  غیر  يو  ترهگرۍ  د  حمله  باندې  مرکز  په  سوداگرۍ 

افغانستان کې د وليس خلکو وژنه او له خپلو کورونو څخه د په زرگونو 

خلكو وتل او بې ځایه کېدل، پرته له دې چې هڅه ويش چې دواړه رسه 

اخالقي عمل و. تاسې په واقعي توگه نه شئ یوشان وبلل يش، هم يو غیر 
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کولی چې دا دواړه وحشیانه اعامل يوشان وبولئ، خو کولی شئ، چې خوا 

په خوا یې پرتله کړئ او داسې وړاندېز وکړئ، چې دا دواړه شيطانان دي 

 او يوه پېښه د بلې د جربان لپاره نه ده. 

اړه لري، هغوی   څومره چې د نیوتن د دغو زده کوونکو په والدینو پورې

ال تر اوسه پورې عايل زده کړې نه کوي، هغوی چې وایي، »دا د باور وړ  

نه ده. څه چې ما ویيل دي هغه په زړه پورې دي. زما اثر چې د متحده 

ایاالتو د وگړو تاریخ د ټول هېواد په عايل لیسو کې هغه ځوانانو ته چې 

ي.«  زه پخپله د پورې دي درس ورکول کېږ  17نه تر    13عمرونه يې له  

آیا   هغوی د والدینو په څېر د دغه زده کړو د څرنگوايل په باب حیران یم.

واقعاً هغوی فکر کوي چې دغه ځوانان چې په لېسو کې زده کړه کوي، په 

دې عمر کې دومره زیات هوښیار او ځیرکه نه دي چې داسې بحثونو ته 

ي او فکر وکړي؟ دا له ټولو اړخونو غوږ ونیيس او خپل مغز په کار واچو 

د ځوانانو بې مانا کول دي او په ډاډ رسه د هغوی د لیدتوگې او نظر بې 

الري کول، په خاص ډول د ښوونې او روزنې په باب د هغوی بې الرې 

کول دي. ښوونه او روزنه باید د ځوانانو لپاره په بېالبېلو الرو او ليدتوگو 

چې دوی يې غواړي په  کې شامله وي. اجازه ورکړئ، چې دوی هغه څه  

خپله پرېکړې وکړي او پرې باور ولري. په زړه پورې ده چې وگورو له 

هغه وخته راهیسې چې دا مقاله چاپ شوې، څه پېښ شول. يوه سيمهييزه  

په نوم چې په څلورو مخونو کې يې زما د خرب  Newton Tabورځپاڼه د 

نکو او والدينو د و په اړوند ليکونه او یوه رسمقاله چاپ کړه، د زده کوو 

لیکونو زیاتره برخه مالتړ کوونکې وه.  ما ته په لسگونو تلیفونونه راغلل 

چې د هغو په ترڅ کی یې خپل مالتړ وښوده. ما ته د اوو بېالبېلو ښوونځيو 

له خوا بلنه راکړل شوه، له ما یې غوښتي وو چې وینا وکړم. په داسې حال 
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دی نیيس، څوک چې نه غواړي کې چې مطبوعات د خلكو قهر تر پام الن

چې د جنگ ضد خربې واوري، دلته ډېر داسې د جگړې ضد احساس 

 شته چې رپوټ يې نه دی ورکړ شوی.  

 

              او   Noam Chomskyپه کيڼ لوریو کې پر تاسې او نورو کسانو لکه  

Susan    Sontag   باندې د دې لپاره انتقاد کوي چې تاسې د ترهگرۍ

پوښتنې راوالړې کړې دي او د متحده ایاالتو د بهرين د ریښو په باب  

 سیاست په وړاندې مو اواز پورته کړی دی.  

څرگنده ده چې د امریکا د بهرين سیاست په اړوند يو ډول وېره له دې 

د  سپټمرب  د  له خلکو رسه  وکړي چې  هڅه  که  ده چې  په خپرېدو  امله 

تاس که  باب اعرتاض وکړئ.  په  پېښو  نېټې د  ې ووايې: »اجازه  یوولسمې 

راکړئ چې د ترهگرۍ ریښې وازمايو، وگورئ چې د دې ټولو شا ته څه 

دي؟ هیله ده پام وکړئ، چې هر څه چې د دې شا ته تررسه کېږې او هر 

غري  او  دریځۍ  سخت  تعصب،  د  ترهگرۍ  د  یوازې  کېږي  چې  څه 

عقالنیتوب سبب دی او د دې ټولو ریښې د امريکا په بهرين سیاست کې 

كله چې تاسې د دې مسایلو په باب خربې اترې پیل کړئ، سم د دي.«  

واره به ځینې ادیتوران، ژورنالېستان او سیاستپوهان ووایي: »ته د ترهگرۍ 

يرغل توجیه کوې.« ډېر ښه، په دې خربو اترو به تیږه کېږدو. موږ غواړو 

چې یوازې د دې مسایلو په اړوند خربې وکړو. خو موږ نه غواړو چې د 

نورو په باب وگړېږو. کله چې خلک يوه اجندا تیاره کړي او وايي: هغه  

»موږ کولی شو یوازې په دې اړوند خربې وکړو.« دوی په ډېره جدي توگه 

بیان د  حالت  آزادي    زموږ  خطرناک  يو  دوی  همدارنگه  محدودوي، 
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د   کې  په  نور  او  وي  نه  دموکرايس  نوره  کې  هغه  په  چې  کوي  رامنځته 

 مارکیټ او بازار موجود نه دی. آزاد  د سیالۍ عقایدو او نظریاتو

د سپټمرب له یوولسمې وروسته موږ وليدل چې يوه داسې فضا ایجاد شوه  

چې د امریکا په بهرين سیاست باندې انتقاد کول ستونزمن و. موږ اړ یو 

چې ووایو، زه پوهېږم چې هغه څه چې پېښ شول ډېر ویروونکي او ډېر 

خپله ټوله وسه په کار واچوو چې د قربانیانو له سخت وو. موږ اړ وو چې 

کورنیو رسه مرسته وکړو، موږ اړ یو هغه څه وکړو چې وکولی شو چې د 

 نورو راتلونکو حملو مخه ونیسو. موږ باید په ډېر غور امنیت تأمین کړو.

تر دې وړاندې الړ شو او وگورو چې په اوږده موده کې   خو راځئ چې

 زې حل يش. څه کېدای يش چې دا ستون

په هر حال، زه فکر کوم چې موږ باید د داسې گواښونو په وړاندې چې 

سیاست   بهرنی  کړو،  ونه  نیوکې  په حکومت  پاتې شو،  باید چوپ  وایي 

مطرح نه کړو، په وړاندې ودرېږو او مطرح يې کړو. یو شی چې مقامات 

پر دې براليس کوي چې خلک تېربايس، دا دي چې خلک د غفلت په  

وسايت او د جنگ د تېر تاریخ په باب فکر ونه کړي. د تېري او   حال کې

تجاوز د تاریخ، د خلکو د تېرایستلو لپاره د حکومت د تاریخ، د رسنۍ 

وسایلو د پروپاگندونو او د دروغو د تاریخ په اړوند فکر ونه کړي. که ډېر 

 خلک د حکومت د تېرایستلو او غولولو د تاریخ په باب په یو څه پوهېدلی 

یا د هغو دروغو په باب چې موږ به یې د مکسیکو په جنگ یا داسې دروغ  

چې موږ به یې د فلپاین په جنگ ورگډولو، یا به یې د هسپانیې او امریکې 

نړیوالې  به يې د دویمې  ته  یا داسې دروغ چې موږ  په جنگ ورگډولو 

په    جگړې په موقع وييل، دا دروغ موږ ته په بیا بیا رسه د ویتنام د جگړې
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په   به د خلیج د جگړې د شیطاين دروغو  وخت ويل شوي وو. هغوی 

اړوند پوښتنه کړې وای چې د حکومت او ډله ییزو وسایلو څخه يې د 

 دغه جنگ د توجيه لپاره څه اورېدل.

 

وينا رانقل کړې    F. Stone.. I   تاسې په پرله پسې توگه د ژورنالېست

 ده.

F. Stone  ژورنال سرت  یو  دوران  د  ژورنالیزم  زموږ  د  به  نوموړی  و.  ېست 

زده  يې  راپورتري  ته چې  زده کوونکو  بلل کېده، چې هغو  ته  ښوونځی 

کوله ویناو کړي. هغه به ویل: »پر ټولو شیانو رسبېره چې زه يې نن تاسو 

ته وایم چې باید ژورنالېست اوسئ، ټول باید دوه څیزونه یا دوه کلمې په  

ره مهمه ده چې پرې وپوهیږئ. له یاد ولرئ: حکومت دروغ وایي.« دا ډې

 دې پرته به موږ هغه څه چې مقامات يې وایې، د هغو قربانیان وو.  

 

په یو شمېر در سونو کې چې له تا رسه به پرې خربې کېدې، خلکو 

به له تا نه پوښتل چې دا مالومات چې ته يې وړاندې کوې له کومه  

 کړل؟ ته ورته څه وایې؟ 

له ما پوښتنه وکړي، زه به ورته ووایم چې ټولگی پرېږده کوونکی  زده که یو  

پلورنځي ته والړ شه. د ځان  او کتابتون ته والړ شه، ټولگی پرېږده او کتاب 

لپاره يې ولوله، د خپلې پلټنې لپاره يې ولوله. موږ اړ یو چې خپله احاطه 

پېښ    ۱۱په  پراخه کړو. د اوس په اړوند د هغه څه په باب چې د سپټمرب  

شول او په دې اړوند فکر وکړو چې موږ څرنگه په نړۍ کې له تېري او 
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غاړي کېدای شو، څرنگه کولی شو چې له متعصبې ډلی او تجاوز رسه هم 

حکومتي ترهگرۍ رسه په نړۍ کې چلند وکړو. دا ډېره مهمه ده، هېڅکله  

مز په  د میدیا له عقایدو څخه هم سرتگې مه پټوئ. که تاسې نیویارک ټای

نني مخونه وگورئ، تاسې به داسې  غور ولولئ، په خاص ډول که د هغه د

د  تر دې چې  ان  او  به خپه کړي  امریکایان  زیاتره  ولولئ، چې  رپوټونه 

قراردادي  زیاتره  چې  دې  تر  ان  کړي،  خپه  به  لوستونکي  زیاتره  ټایمز 

ه  ځایونه لکه ټایمز، نیوزویک، وال سرتیت ژورنال او بزنس ویک هم اکرث 

وروسته    11وختونه انتقادي رپوټونه لري. زما په یاد دي چې د سپټمرب د  

ډېر ژر ما د نیوز ویک په مجله کې يوه مقاله ولوسته چې عنوان يې و: 

»ولې دوی له موږ کرکه لري؟«  واقعاً چې دا په دې ډول ترتیب شوی وه  

یکا د چې د امریکا کومه پالیيس په خاصه توگه په منځني ختیځ کې د امر

متحده ایاالتو پر ضد د زيات قهر د راپیدا کېدو سبب شوی دی. په دې 

 هکله موږ دوی بدیلی خپرونی لکه

 Nation in this Time Zmagazine    اوDollaars and Sense 

Progressive    .لروDollars and Sense   اړوند په  اقتصاد  د  امریکا  د 

چېری   بل  یې  به  تاسې  درلودل چې  مالومات  په  داسې  کړئ.  نه  ترالسه 

د  پوځيگرۍ،  سیالی  د  وسلو  د  مرکز  مالوماتو  دفاعي  د  کې  واشنگنت 

بالستیک ضد میزایلو گواښنه او هستوي وسلو د خپرېدو په اړوند مالومات 

بخښنې   نړيوالې  د  کړئ.  نه  ترالسه  هیچېری  بل  يې  به  تاسې  چې  لري 

ې د متحده غړاوي په باب پرته له دې چ  سازمان د برشي حقونو څخه د رس

ایاالتو د پلویانو له خوا شوی وي او یا یې د دښمنانو له خوا شوي، خپاره  

کړي وي چې ډېر مهم مالومات لري. همدارنگه زه فکر کوم چې دا مهمه  

ده چې د کیڼ الس ځينې کوچنۍ خپرونې ولوستل يش چې ځینې مهم 



62 

 

ترالسه  يش  نه  چېرته  هېڅ  بل  چې  کومې  لري  شننې  او  مالومات 

 يوه له دغو څخه ده.  International Socialist Review.کېدای

اثر او نور آثار لکه  Noam Chomskyهمدارنگه زه خلک هڅوم چې د

د احمد رشید د طالبانو په نوم اثر چې د افغانستان په باب ژور مالومات 

لري، ولويل.  یا هغه کتابونه چې د تېرو شلو دېرشو کالو په دوران کې د 

بهرين د    امریکا  لکه:  ورکوي  نظر  پراخ  باب  په   Stephenسیاست 

Shalom    د د   Imperial Alibisاو  هم  انرتنت  همدارنگه  وگوري.  اثر 

اكرثو مالوماتو ډېره ښه رسچینه ده چې په مطبوعايت نظریاتو او عقایدو 

 کې نه راڅرگندېږي.  

ژورنالېست جان رید چې د روس د انقالب په باب يې د »لس ورځې 

ولړزوله« او د لومړۍ نړیوالې جگړې پر ضد يې تنظيم    چې نړۍ یې

کال يوه مقاله وليكله، داسې برېښي چې دغه    ۱۹۱۷کړ. نوموړي په  

مقاله همدا نن لیکل شوې ده. که چېرې تاسې دا عبارت چې د »اروپا 

وو، جنگ  نوموړي کښيل  بدله کړئ،  عبارت  په  افغانستان  د  شخړه« 

د   كول،  پانيس  ویونکو  رښتیا  د  يرغل،  ناوړه  لېونتوب  د  يو  یعنې 

ک زندي  هرنمندانو  د  کول،  پانيس  سمونونو  هرنمندانو  د  ول، 

)اصالحاتو(، بدلونونو او د ټولنیزو قوتونو کار کول، لوری بدلول او 

څنگ ته کول. ال تر مخه په امریکا کی هغه اتباع چې په اروپایی اخ  

و ډب کې د هغو د هېواد د ورگډولو رسه مخالف وو، خاینین بلل او  

د حقونو د کمښت پر ضد اعتصاب کوي،    آزادۍهغوی چې د بیان د  

دنیا و له حقوقو څخه بې برخې کیدل، د خطرناکو لېونیانو په نوم 

 یادېږي.   
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هېواد کې د سخت مخالفت یو لرغونی دود لرو چې واقعاً په    موږ په دې

آزادو   داسې شېبو کې چې مخالفت ته سخته اړتیا وي. په رښتيا کله چې 

ژوند د  خربو کولو ته اړتیا لري، کله چې په پوځي قوتونو کې د ځوانانو د

هغو خلکو ژوند چې د سمندرونو اخوا دي او کېدای يش زموږ د پوځي 

عملیاتو قربانیان يش او له خطر رسه مخ وي نو په دغه وخت کې دوی 

خربو آزادو    تاسې ته وایي چې چوپ اوسئ. په حقیقت کې کله چې ته

نه   او بیان ته اړه لرې او ته د بې ارزښته مسایلو په اړوند ازادې خربې لرې،

یوازې د مرگ او ژوند د مسایلو په اړوند، نو دې ته وايې دموکرايس. نه، 

 موږ يې نه شو منلی.  

ته  او جگړې  تشنج، جنگ  بهرين سیاست کې  په  ده.  زړه کیسه  یوه  دا 

په  زیاتره وخت  یا سړه جگړه  او عاموآزادو    نژدې رشایط  آزاديو   خربو 

د  په  دا  ایجادوي.  ډار  نه ډک  لېونتوب  له  چې باندې  لري  اړه  پورې  ې 

حالت څومره جدي او مهم دي. دوی داسې فضا ایجاد کړه چې په هغه  

په رسمی آزادي  کې حکومت ته د دې امکان ورکوي چې وليس يا عامه

اوسېدونکو  د  ولري چې  اهمیت  نور هم  ان  ښایی  توگه محدوده کړي. 

س وازونو د زغم و آ ترمنځ داسې ناوړه حالت منځ ته راوړي چې د مخالفو  

 ونه لري.  

 کله چې حکومت په دې پورې محدود وي، چې څه کولی يش چې عامې

کنرتول کړي او کله چې نفوس په لویه کورنۍ کچه کې د حکومت  آزادي  

د بندیزونو له افکارو رسه مخامخ وي، نو د دوښمنو قوتونو له خوا په ټولنه 

د   بیا  وار  یو  دا  هر مخالف محارصه کېږي.  د    1789کې  او   Alienکال 

Sedition    په له فرانسې رسه  ایاالت  ته ورگرځي، کله چې متحده  تړون 

سړه جگړه کې ښکېل و، د ایرلیند د انقالبیونو په هکله یو ډول له لېونتوبه 
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وازه خپره شوه، ځکه چې ایرلیند چې د اوږدې مودې لپاره د انگلند آ ډکه  

ا وو  راغيل  دلته  کډوال  ایرلیندی  کاوه،  پاڅون  بیا  و  ضد  ټول پر  په  و 

اتالنتیک کې يې په خطرناک ډول ډېر انقاليب افکار خپرول. همدارنگه 

موږ په خپل هېواد کې فرانسوي انقالبیون درلودل. نو په دې ډول حاالتو  

کې کانگرس د جان ادم د موافقې له مخې چې په دې وروستيو وختونو 

د   کې یې د خپلې بیوگرايف په کتاب کې چې په لوړه کچه وپلورل شو،

پردیو خلکو په اړوند خربې کوي. هغه وايې پرته له دې چې هغه کسانو 

ته چې په حکومت انتقاد کوي، پولیسو ته جواز ورکول شوی چې دغه 

يې  محاكمې  او  پروسې  قانوين  ډول  هر  له  پرته  کړي.  بندیان  خلک 

په   چې  څوک  هر  چې  وه،  شوې  ورکړل  اجازه  ته  پولیسو  او  واستوي 

بندي يې کړي.  يو لږ شمېر خلک بندیان شول، خو حکومت انتقاد کوي،  

 نور ډېر زیات وېرېدل چې څه ووايي.

دا دالیل وړاندې  رید  مهال کله چې جان  پر  نړیوالې جګړې  لومړۍ  د 

ته  بندیزونو  او  تعذيراتو  سختو  ضد  پر  مخالفينو  د  مهال  هغه  نو  کړل، 

جگړه کی  ځانگړې اړتیا وه، خو کله چې متحده ایاالت په لومړۍ نړیواله

ښکېل شول، دا وخت په هېواد کې دوه لویې ځواکمنې ټولنیزې ډلې وي، 

چې له جګړې رسه یې مخالفت کاوه او د میلیونونو امریکایانو مالتړ یې 

درلود. یو یې سوسیالست گوند و، د سوسیالستانو اخبار نژدې د هېواد دوه  

جوړوونکو   میلیونه خلكو لوست، سوسیالستان په ښاري شورا کې د قانون

په توگه او ان د متحده ایاالتو کانگرس ته غوره شوي وو. دویمه ډله د 

 په نوم یادېده.  WW Iصنعتي کارگرانو هغه وه چې د 

WW I    ټولنیز پیاوړی  ډېر  کی  ایاالتو  متحده  په  گوند  سوسیالست  او 

کړي چې  موقوف  باید  دوی  وکړ چې  احساس  وو. حکومت  ځواکونه 
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سارې او زیاتې هڅې جنگ پر مخ بوځي. د دې کار لپاره حکومت بې 

د  کانگرس  شو.  گدی  و،  جگړه  په  ایاالت  متحده  چې  کله  وکړې. 

د جاسوسۍ )څارگرې( دغه جاسويس ماده تصويب کړه. په حقیقت کې 

حقوقي مادې له څارگرۍ رسه ډېرې لږې اړیکې درلودې. هر هغه چا چې 

به د جنگ لپاره خپل نوم نه ورکاوه هغه گناهکار بلل کېده او زندان ته 

استول کيده.«  دا د هغه قانون ژبه وه چې مانا یې دا ده چې که د جنگ پر 

االتو د وسله والو قوتونو ضد خربې وکړې. تاسې په څرگنده د متحده ای

لپاره د نویو گامرلو په برخه کې ناغېړي او د هغوی د مخنیوي سبب کېږي، 

 نو کېدای يش تر تعقيب الندې رايش. 

Sedition  تړون یا اليحه چې دEspionage   له اليحې رسه په کې بدلون

راغی، ان لږ نور یې هم په کې جدیت راوستی و. په حقیقت کې د دغو 

په اساس دوه زره كسه تر تعقيب الندې وو او نژدې یو زر کسه  لوایحو  

زندان ته والړل. په هغو کې یو سړی چې له لومړۍ نړیوالې جگړې رسه د 

و،   شوی  زندانی  وجه  په  د    Eugene Debsمخالفت  نوموړی  نومېده. 

د   و.  ويندویانو څخه  او  فعالینو  له سرتو  يو   The Massesسوسیالستانو 

په نوم تبلیغايت هڅې پیل   ياولسونه  مجله بنده شوه او د دې لپاره سرتې 

او  ورانکاري  کې  منځ  په  هغوی  د  چې  وهڅوي  امریکایان  چې  شوې 

 خاینان ومومي.  

نه  قانون جوړ  باید دا  بدلون وايي چې کانگرس  قانون لومړی  د اسايس 

لنډول یا د مطبوعاتو محدودول یا د خلكو دا حق آزاديو    کړي. د بیان د

له ییزه توگه غونډې وکړي او حکومت ته داحتجاجونو چمتو چې په سو 

دا کار د دې خنډیا مانع شو چې سرته محکمه آیا  او وړاندېزونه وکړي. »

دیبس   هغوی   Debsدې  نه  کړي؟  نه  زندانی  مرشان  ضد  جګړې  د  او 
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پرېکړه کړې وه چې ښایې داسې وختونه وي چې تاسې نه شئ کولی چې 

بیان  ور آزاديو    د  اجازه  او  ته  »څرگند  برخه کې  په دې  کړئ، ځکه چې 

 حارض خطر موجود دی.«  

کله چې دوی دا پرېکړه کوله، داسې کوم څرگند او موجود خطر چې سرته 

محکمه وررسه مخامخ وه، نه و؟ خلكو د دغه مسودې پر ضد د نیویارک 

پر رسکونو تبلیغايت پاڼې وېشلې. په واقعیت کې د اروپایي جگړو وحشت  

وانانو استولو زموږ ملت ته څرگند او موجود خطر ایجاد کړ. ته زموږ د ځ

دا په زړه پورې ده. دلته ولسمرش د چا خربه يو پېژندل شوی لیربال دی، 

 خاوند او د تاریخ مولف و.  PHDپه سیايس علومو کې د 

د پرینستون د پوهنتون پخوانی رییس و. نوموړي دا مواد تصویب کړل. 

)دا باید ټول يو برابر او مساوی وبويل. هغوی چې ډېری لوړې زده کړې 

لري تاسې به يې په ریاست او مرشتابه کې ووینئ. ډېر هوښیار شخص به 

ډېر اخالقي شخص وي، نه ویلسن او تئودور روزولت، چې عامل او مؤلف 

 د ټولو د تساوي په برخه کی یې غلطي وکړه.( و او 

پایه د  د لومړۍ نړیوالې جگړې پر مهال د بهرنیو بې باوري د جنگ تر 

د  به هم ښایي ووايي چې  باب  په دغه  پورې وغځېده.  تر  حملو  پاملر 

ترهگرۍ د عمل ملسون و. په دې برخه کې د یو دوه مبونو اېښودل ښودل 

 لوی څارنوال لپاره اېښودل شوي وو.   A. Mitchell Palmerکېږي چې د  

  مسأله په داسې حال کې حکومت نه پوهېده چې مبونه چا اېښي وو، دا څه  

نه وه. دا هغه څه وو چې په داسې حاالتو کی پېښېږي. ځينې داسې شیان  

واقع کېږي خو تاسې نه پوهېږئ چې چا وکړل، خو تاسې له وخت نه گټه 

دیکالو سازمانونو پر ضد عمل وکړي، واخلئ چې د راډيکالو خلکو او را 
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ایاالتو   متحده  د  شول.  پېښ  کې  ترڅ  په  حملو  د  پاملر  د  واقعاً  دا  چې 

حکومت په زرگونه غري متبوع کسان تبعید کړل. په دوستانه غونډو کې او 

د ټولنیزو مرکزونو په کوم ځای کې یې چې کډوال راټولېدل حملې وکړې 

وخت کې دوی په سلگونو خلک یو   او دا کسان یې بندیان کړل. په يوه 

له بل رسه الس تړيل د بوستون په سړکونو کې روان کړي وو. وروسته يې 

په بېړيو کې کښېنول او دیپورت یې کړل. د دغو استوونکو په منځ کې دوه  

 ستان هم وو. شتنه ایام گولدمان او الگزاندر بريتهامن په نومونو مشهور انار 

دو ډېر مشهور کیسونه د ایټالوی انارشیست  زما په فکر د مرگ د محکومې

Bartdomeo vanzetti Nicola Sacco    په کال کې پیل   ۱۹۲۱و، چې 

شو. له جنگ نه څو کاله وروسته بیا هم د جنگ د دوران له ليونتوب نه د 

ډک ډار پورې اړوند وبلل شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې، هېوادپالنه ال تر 

ې په هغه وخت کې ورځپاڼې له هغو اوسه يو فكتور دی. په حقیقت ک 

رپوټونو څخه چې د رسبازانو د مړو او جسدونو په باب چې له اروپا نه 

او د   کیس منصفه   Vanzetiاو    Sacco  ،Jurorsراوړل کېدل، ډکې وې 

چې  دی  دا  حقیقت  ولويل.  اخبارونه  چې  شوه  ورکړل  اجازه  ته  هيأت 

Sacco     اوVanzetti   د هغوی  د  فکر  په  زما  وو،  بهرنیان  او  انارشیستان 

 محاكمې او اعدام په باب یې زیات اغېز درلوده. 

 

په خپله وینا کې چې د جوالی څلورمه نېټه د تورپوټكو فرید دوگالس  

لپاره څه مانا لري، د مريیتوب د له منځه وړلو د پلویانو مرش د اختالف  

 په باره کې دا شان خربې کوي: 
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ده چې وویل يش چې امریکا په حقه وه او انگلستان په  آسانه    »ډېره

خطا و. هر څوک کولی يش دا خربې وکړي، نامرد له رشیف، زړور  

باندې د   انگلستان په استبداد  لږ کولی يش په شوخۍ رسه د  څخه 

امريکا د مستعمراتو په وړاندې يرغل وکړي. دا ډول چلند د ورځې 

ې د انگلستان ترټنه د مستعمرو مود دی، خو داسې يو وخت هم و چ

زموینه گڼل کېده. هغوی چې داسې آ د دعوی په گټه، د شجاعت  

کول، په خپلو وختونو کی رشیر، محرکین، یاغیان او خطرناک خلک 

گڼل کېدل. د ناحق په وړاندې د حق پلوي وو او د زورور په وړاندې  

چې د کمزوري او د ظامل په وړاندې د مظلوم! په دې ځاې کې ده  

هغه څه چې مالومېږي له بله هر وخته زموږ په دوران کې کرغېړن  

پر داعیه بنایي د هغو له خوا يرغل ويش چې نن ستاسو    آزادۍدي. د  

 د اسالفو په مرگ ویاړي.«  

دوگالس په دې اړوند خربې کوي چې دا څومره مود او تقلید دی چې له  

فین به مخالفت  چارواکو رسه يو ځای الړ شو او ښایي چې څومره مخال

پای ته ورسوي. کله چې امریکايي انقالبیونو د انگلستان پر ضد پاڅون  

وکړ، ډېر ژر د ستاتیسکو )نه خوځون( د حالت ساتونکي شول، هغوی د 

مرییانو ساتونکي دي او پخپله د چا خربه د وړ کسانو په توگه حاکمیت  

د انگلستان  کوي. موږ په متحده ایاالتو کې، له هغه وخته چې ښکېالگر  

پر ضد په عمومي نافرمانۍ کې ښکېل شول، د انقاليب تاریخ له اوږدې 

په اعالمیه کې د داسې اصل پرېکړه وشوه چې   آزادۍالرې راغيل یو او د  

حکومتونه هغه په مصنوعي توگه هستوي چې که چېرې د ژوند لپاره د 

بدل يش   او د خوښۍ راوستلو ساتنه ونه يش کړای نو باید  آزادۍبرابر حق  

 او يا له منځه یووړل يش.« 



69 

 

له جنگ نه یوازې څو کاله وروسته نوی امریکايي حکومت په    آزادۍد  

انقاليب ضد قوت بدل شو. په نتیجه کې قانون پخپله د داسې یوې فضا 

کوونکو لپاره وېره وه. دا لپاره چوکاټ وگرځېد چې په هغه کې د پاڅون

یاغیان، بنسټ اېښودونکو پلرونو   Shaysيش، د لوېديځي ماساچوست یاد  

Founding Father    ته د گواښ د خربداری غږ پورته کړ. همدارنگه په

چې کې  هېوادونو  امریکایي  آزادي    نورو  چې  څنگه  لکه  غوښته  یې 

لپاره د جنگونو   آزادۍمستعمرو غوښته، ورته په ډاگه شوه چې نور نو د  

ې ده، همدارنگه د هېڅ زغم نه يش کېدای، ځکه چې موږ اوس لوبه وړ 

کوونکي د فرانسې د حاکمیت په وړاندې په بري هایتي تورپوټکي پاڅون 

رسه جنگېدل او لوبه یې وړله. هغوی د توماس جفرسون )چې د خپلواکۍ  

اعالمیه یې کښلې وه( د اداري له خوا له مخالفت رسه مخامخ شول. متحده 

پیړۍ لپاره وغندل.   ایاالتو د هایتي د جمهوریت په رسمیت پېژندل د نیمې

فریدریک  د  وخت  دا  چې  کې  لسیزو  مخه  د  څخه  جګړې  کورنۍ  له 

دوگالس دوران و، هغه کسان چې د عقایدو له مخې بدلون غوښتونکي 

بلل کېدل، ژوند یې له خطر رسه مخامخ و او کله چې به يې له اسارت 

 تلل.  څخه د مرییانو په تېښته کې مرسته کوله نو د تور تعقيب الندې به را

د فرید دوگالس اخطارونه، چې سیايس مرشان ویناوې کوي او د خپلو 

به خفه کړي، آزادي    پلرونو او اسالفو توصیف کوي، د امریکا د خلكو

په  نور هم  به  افغانستان د جنگ پر مهال راڅرگندېږي، هغه کسان  نن د 

 آزاديو  باور او عقيده لري او زموږ د   آزادۍډاگه او وپېژندل يش چې په  

 د له منځه وړلو په وړاندې مقاومت کوي.  
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د   بوش  رییس  په    2001جمهور  نومرب  د  اجرائیوی    ۱۳کال  یو  نېټه 

حکم السلیک کړ چې د شکمنو ترهگرو د څارنې په باب نوې پوځي 

محکمې ته واک ورکوي. نوموړي وویل، هغه جگړه کوله »ډېرو رشیرو 

ساس زه باید دا شیطان ډوله خلکو رسه یې جگړه کوله، نو په دې ا 

ډول يو فوق العاده واک ولرم.« د دې حکم له مخې په محکمه چې 

په قانونی لحاظ که ان له افرسانو یو پر درېیم موافق نه وي، کېدای  

يش تورن شخص مقرص وگڼل يش او پانيس يش، پرته له دې چې په  

 مليك محاکمو کې د هغه په اړوند بیا ځيل غور ويش.«   

محاکمې لرو چې پوځي کسان پکې محاکمه کړو. موږ هر وخت پوځي  

خو د وليس خلکو لپاره د پوځي محاکمې مفکوره څه نوې ده، او دا واقعاً  

له خپل  يو ډول رسه خلک  په  دا  ده.  مفکوره  زیاته خطرناکه  ډېره  چې 

قانوين حق څخه بې برخې کول دي. ان تر دې چې غیرمتبوع کسان هم 

کله   ولري، خو  قانوين حقوق  پوځي محکمې باید  د  تاسې خلک  چې 

 مخې ته حارض کړئ، دغه حقوق له منځه الړ يش.  

د بوش اجرائیوی حکم د پټو محاکمو چارې راپېژين. دا هغه څه دي چې 

په پوځي دیکتاتورۍ کې پېښېږي چې موږ یې وحشت بولو. خو دلته موږ  

دې ته تیاری نیسو چې پټې محاکمې له پټو شواهدو رسه رامنځته کړو چې 

ه هغو کې، منځگړو یا قضاوت کوونکو ته د برخې ورکولو په باب هېڅ پ

چې  دی  حالت  هغه  دا  رسه  واقعیت  په  شوې.  غوښتل  ده  نه  موافقه 

امریکایان باید په لوړ اواز احتجاج وکړي، خو دلته بیا هغه امتوسفري چې 

د سپټمرب په یوولسمه نېټه ایجاد شوی، په ډېر قوت رسه د بوش د ادارې 

په میدیا کې په رشمېدلې توگه جوتېږي، دغه اداره کولی يش ووايي    له خوا

چې دوی غواړي چې خلک پوځي محاکمو ته راويل. د دې عمل پر ضد 
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يو لړ اوازونه راپورته شول خو شمېر يې ډېر لږ وو. په مطبوعاتو کې يوازې 

يوه اندازه اوازونه د دې پر ضد راپورته شول. ما نن سهار د ورځپاڼې پر 

 وليدل چې: یا مخ

Kerry Kennedy Cuomo   د خپل پالرRobert Kennedy   د خاطراتو

بوش    -د یاد په مناسبت هلته ورغيل وه، جورج بوش هم هلته حارضېده  

درناوی کاوه او له هغه وروسته د مرشتابه   Robert Kennedyاو نورو د  

په   چې  پوهېږي،  تاسې  یادېده.  نوم  په  څانگې  د  عدالت  د  ځای  دغه 

يش.  نه  الړه  منځه  له  هېڅکله  مخې  دوه  او  منافقت  به  کې  واشنگټن 

(Kerry Kennedy Cuomo  راپورترانو ته وویل: »دا نوی یرغل چې په )

د هغې  آزاديو    ملکي دا  زیات تررسه کېږي غندم،  وه، خو  ډېره زړورتیا 

 اوازونه هېڅ راپورته نه شول.«  

 

چې موږ ډېر لږ وررسه موافق یاستو، یو    William Safireهمدارنگه  

)اورویلیان   کې  په  يې  محکمه  پوځي  چې  و  ليکلی  ستون 

Onwelian بللی. »اورویلیان دلته د یو ماخذ په توگه راغلی دی او )

مطلب ترې جورج اورویل    د صفت په توگه استعامل شوی دی چې 

د لیکنو په تېره د ژوبڼ نومي کتاب  (  1۹۵۰  –  ۱۹۰۳)انگلیسی لیکوال  

 ته اشاره وی:  ژباړن« 

هغه وايي چې د بوش بې قانونه )غیرقانونی( محکمه کوالی يش چې د 

ميل امنیت په ذکر کولو رسه شواهد پټ کړي او خپل اصول جوړ کړي.  

خ دی چې اوس دغه مرجع هم پخپله  غريمتبوع کسان د داسې مرجع رسه م 
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پلټونکې، هم مستنطق، هم قايض هم منځگړی )منصفه هیئت( او هم د 

 زندان ساتونکې یا پانيس کوونکې ده. 

د اورویلیان د اند پر اساس د بوش دا حكم له شوروي ډوله ناوړه »بشپړې 

 او عادالنه محکمې« رسه ورته دی.  

گه د سافایر مناسب رول چې په دغه گومان کوم چې د یو ژورنالېست په تو 

 شېبه کې ژوندی راغی او په دغه شېبه کې روښانه و برېښېده.  

 

اجرائیوی   بل  يو  بوش  یوولسمې څخه وروسته جمهور  له  د سپټمرب 

دا  توگه  په  پوه  تاریخ  یو  د  چې  لرم  هیله  دا  زه  کړ.  السلیک  حکم 

رییس    ستاسې لپاره ځانگړی په زړه پورې والی ولري. هغه )جمهور

بوش( خلکو ته نوره هم سخته کړه، چې د جمهوري ریاست اسنادو  

ته السربی ولري. د نیویارک ټایمز په قول د نومرب د لومړۍ نېټې د  

پخواين  د  چې  لري  واک  دا  رییس  جمهور  برحال  اساس  په  حکم 

ولسمرش  پخوانی  چېری  که  ان  وسايت،  پټ  اسناد  رییس  جمهور 

 و ته څرگند کړي.   وغواړي چې هغه اسناد عامو خلک 

اليحه یا مقرره یو د یادونې وړ پرمختگ دی، چې په    آزادۍد مالوماتو د   

کلونو کې پاس او نافذه شوه. دا د پوهانو او اوسېدونکو يو سرت او   1960

گټور کار و، د هغو متبوعو وگړ لپاره چې غواړي د حکومت او جمهور 

السه کړي. دا د امريکا د رییس د کړنو په باب نوره پوهه او مالومات تر  

خلکو لپاره ډېره الرښوونکې وه چې وپوهېږي زموږ د جمهور رییس لپاره  

څه انگېزه وه چې داسې پرېکړې يې کړې دي؟ له همدی کبله بوش په  

څرگنده توگه هڅه کوي چې خلک د حکومت د ثبت شويو مالوماتو له  
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ډېر ځله ستالينيزم    السته راوړلو څخه منع او د هغو مخنیوی وکړي. دا ما ته

نه  تاسې کتابونه تړئ. ستالني  پاکوي،  تاریخ  تاسې  راتداعي کوي، واقعاً 

غوښتل چې د روسیې خلک په دې پوه يش چې چا د روسیې په انقالب  

کې برخه اخیستي وه، ځکه چې هغه د روسیې د انقالب مرشان وژيل وو. 

خلک په    په دې ډول زه فکر نه کوم چې بوش نه غواړي چې د امریکا

هغو ټولو انگېزو پوه يش کوم چې د هغو شا ته د امریکا جمهور رییسانو 

له  د څرگندېدلو  د حقایقو  کار  دا  به  نوموړي  ښایي  پرېکړې کړې وې. 

مخی منلې وي چې د خلکو پام ورته راواوړي. په وروستيو وختونو کې د 

 Lyndon Johsonلوړپوړو کسانو د عقایدو د رابرسېره کېدو څخه لکه:

John F. Kenneddy - اوRichard Nixon-   ،څخه موږ ته څرگنده شوه

چې په حکومت باندې چې د سپېڅلو انگېزو په اساس عمل کوي څومره  

لږ باور کولی شو. کنیدی غوښتل چې پرېکړه وکړي د دې لپاره چې د 

ټاکنو کې چانس ولري چې  ۱۹۹۴ په  له ويتنام څخه آیا    کال  به  عسکر 

وبايس او که نه؟ جانسن هم ظاملانه پرېکړه وکړه چې متحده ایاالت به د 

 خپل سیايس راتلونکي لپاره د ویتنام جنگ ته شدت ورکړي.  

جانسن، ریچارد رسل ته چې د جورجيا د ایالت ډېر محافظه کار سناتور 

و  ته خربداری  یې جانسن  وړاندې  په  د جنگ  ویتنام  د  او  و، وو  رکړی 

وویل: »جانسن په دې پوهېده چې د ویتنام په جگړه کې به زیات خلک 

ووژل يش«؛ خو نوموړي ویيل وو: »دوی به له هغه چا وپوښتي چې دوره  

 يې بشپړه کړې وي.«   

شمېره  بې جانسن غوره بلله چې جگړه پرمخ بوځي، هغه به غوره بلله چې  

اناتو رسه مخامخ يش خلک قرباين کړي، نسبت دې ته چې له داسې امک

بدلونونه او شمېره  بې چې ښایي له څوکۍ لريي يش او له دې وروسته موږ  
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په نورو مسایلو کې د نیکسن او د هغه لېونتوب او انتی سمیتیزم وليد. بوش  

نه غواړي چې د امریکا خلک په دې وپوهېږي چې د هغوی حکومت  

لیس او  لومړنیو ښوونځيو  ته ځي، دريس څرنگه کارونه کوي. ماشومان  و 

ایاالتو   متحده  د  کتابونه اخيل چې  رنگه ښکيل  یا رسامي شوي  کتابونه 

جوړښت لري. د هغو »له چکونو او بېالنس« خو دا واقعي داستان نه دی، 

پوه شو حکومتونه څنگه  غواړو  نه  موږ  لري  بوش خپله الره  که چېرې 

 خپلې دندې تررسه کوي. 

 

کې   وختونو  وروستيو  په دې  د  همدارنگه  جانسن  د  ټایمز  نیویارک 

پوهې او مالوماتو په اړوند د ځینو بدلونونو رپوټ ورکړ چې د تونکین  

دا واقعًا نوي مالومات دی او دا یوازې  آیا    د خلیج پېښه کار سازی وه.  

 له حقیقت نه وروسته د ټایمز له خوا څرگندونې او مالومات دی.  

تونکني د خلیج په   سمه ده، داسې خربې وې چې گویا جانسن پخپله د

د   چې  کېده  گومان  وو،  نه  خربونه  باب  دې  په  چې  درلود  اړوند شک 

مادوگس ویجاړوونکی یرغل یوه کارسازي یا دسیسه وه. دا یرغل چې نه 

په ټوله مانا د شاميل ویتنام پر ضد د ویجاوړونکو جاسويس عملیاتو یوه  

ي توگه ادعا برخه نه وه، بلکې د یوې معمولې دندې په توگه چې په رسم

کېده تررسه شوې وه. چې د اوږدې مودې لپاره په دې اړوند څه نه ویل 

کال په اگست کې تررسه او د چا 1964کېدل. له هغه پېښې وروسته چې په  

د  حکومت  ایاالتو  متحده  د  شوه  ياده  نامه  په  خلیج  د  تونکین  د  خربه 

دروغ    امریکا خلکو ته د هغه څه په باب چې پېښ شوي وو په وار وار

 وویل.  
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جانسن رابرت ميکنامارا، او دین رسک ټولو، کانگرس ته چې کله یې د 

تونکین اعالمیه پاس کړه، درواغ وييل وو. او جانسن ته يې د دې اجازه  

 ورکړه چې هر څه چې غواړي په جنوب ختیزه اسیا کې یې کولی يش. 

ده چې وايي موږ ترې زده کړل، چي دا ټولې پېښې يو ډول   مسألهدا یوه  

وه. دا بل څه دی چې ترې زده يې کړو چې جمهور رییس پوهېده  ننداره

چې دا یوه کارسازي ده یا لږه تر لږه په دې مشکوک و چې دا یوه ننداره  

 او کارسازي ده. 
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   پنڅم څپرکی

 د عامو وگړو پر ضد جگړه 

 

 Gabriel Kolko :د جنگ پېړۍ« په نوم په خپل اثر کې لیکي« 

کال نه وروسته جگړو د جنگیالو او نورو ترمنځ توپیر له منځه    ۱۹۳۷» 

وړی دی. عام ولسونه او ټول ملتونه یې تر رواين فشار الندې راوستي 

مليونو وگړو پورې    ۳۵دي.« دبوستون ریویو د یوې مقالې په قول »تر  

کېږي، له دویمې نړیوالې جګړې و    90چې د ملکي وگړو په سلو کې  

 گونو کې له منځه تللی او وژل شوي دي«.  جن ۱۷۰روسته په 

په باوري توگه په حقه دی چې وايي دا مخ په زیاتېدو جگړه د  کولکو 

وليس وگړو پر ضد جگړه ده. اټکل شوې چې په لومړۍ نړیواله جگړه کې 

د پوځي پرسونل په نسبت د وليس وگړو د مړینې اندازه یو پر لسه وه. له 

په   مسألهښارونو مبباري یوه  لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د   شوه خو 

په دې اساس ډېر خلک د  نړیواله جگړه کې ډېره څرگنده شوه.  دویمه 

نور زیات خلک په مرکزي  په ډگر کې ووژل شول. ښایي چې  جگړې 

گڼ  په  هامبورگ  د  او  فرانکفورت،  دريسدن،  د  يا  او  زندانونو،  کمپونو، 

په یوه شپه کې د مبي  مېشتو سیمو کې ووژل شول. يوازې، په توکیو کې  

پر دې بررسېره دوه سوه زره   له کبله سل زره کسه ووژل شول.  بریدونو 

وليس وگړي د جاپان په هیروشيام او نیگاساکي کې ووژل شول. په دې 
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ډول دغه تناسب بېخي په بل مخ اوړي او د وليس وگړو د مړینې اندازه  

 زیاتېږي.

نسبت زیات ښاري وگړي   د ویتنام د جگړې پر مهال د پوځي پرسونل په

ووژل شول. همدا حقیقت د کوريا په جنگ کې هم صدق کوي. زیاتره  

امریکایان نه پوهېږي چې موږ په کوریا کې څه وکړل، خو په واقعیت کې 

کوریا د ویتنام يو مثال و. په خاص ډول کله چې یې ناپامل مبونه په کليو 

په کې له السه ورکړ،   اچول او له دوه مليونو څخه زیاتو خلکو خپل ژوند

 زیاتره یې وليس خلک وو. 

جگړه نن په پراخه پیامنه د هغو خلکو په وړاندې ده چې پخپله جنگيايل 

نه دي. نو په دې دلیل جگړه د هر ډول قضاوت له مخې، د منلو نه ده چې 

 د نړیوالو اړیکو او مسايلو او ستونزو د حل لپاره تررسه يش. 

باب د کاتولیک په  ناکله   د جګړې  کله  تیوري چې  او فلسفې  الهياتو  د 

يوازې د جنگ د تیورۍ په نوم یادېږي، کارول کېږي. خلکو به ویل چې 

»یوازې د جنگ تیوري« خلکو به پخوا د دې جملې پر ځای د تناسب د 

 اصولو گړنه کاروله.  

د جینوا کنونشن هم د دې گړنې یادونه کړې ده. په دې برخه کې وگورئ 

(AppendixA  )و چې اصل  مهم  ډېر  یو  کې  کولو  پرېکړه  په  دا  آیا   . 

جنگ عادالنه دی او که غیرعادالنه، خو کله چې جگړه د وليس وگړو پر 

او  کوي  رامنځته  ويجاړتیا  پیامنه  لویه  په  جگړه  چې  کله  او  وي  ضد 

خطرناکه تکنالوجي په کې کارول کېږي، چې نن ورځ ترې کار اخیستل 

شکه چې ډاروونيك دي. دا سمه ده چې ان تر کېږي، دا په ډاگه او بې له  

دې چې کله موږ د کوچنیو جنگونو په باب خربې کوو او موږ له دویمې  
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نړیوالې جگړې وروسته د چا خربه یو شمېر کوچني جنگونه درلودل، په 

  – جنگونو کې چې یوازې یو میليون خلک پکې ووژل شول لکه د ایران  

ه. په هر حال جنگ پخپله يو هدنه عراق جگړه او د نایجیریا کورنۍ جگړ 

منلو او غريعادالنه پېښه ده، ځکه چې د دغه تناسب اصول په سماليس 

توگه د دې حقیقت پر اساس تېری کوي چې تکنالوجي په ډله ييزه توگه 

 بې وزيل خلک خامخا وژين. 

 

 Sevenتاسې شېبه د مخه ماته یادونه وکړه چې د سویدين لیکوال  

Linqvist  مبونو غورځولو تاریخ« نومېږي، لويل. نوموړی    اثر چې »د

ليکي چې د لومړۍ نړیوالې جگړې پر مهال »جگړه ماران په ډېره بې 

صربۍ رسه د جنگ د ښه پر مخ بېولو لپاره د نویو او سمبال شويو  

الرو په لټون کې وو او هوايي مببارد یې د وليس وگړو پر ضد د چټكو  

 بلله.«  نتيجو او د بریالیتوب غوره الره 

دغه يو په زړه پورې کتاب دی، لیند کويست بیرته لومړۍ نړیوالې جګړې 

ته ورگرځي، کله چې مبباري په په پراخه پیامنه پیل شوه، رسه له دې چې 

داسې نه لکه وروسته چې بیا پېښ شول. يو ډېر مهم شی چې نوموړی یې  

يادوي، دا دی چې یا دا چې هغه خلک خربوي چې هېڅ نه   موږ ته را

یا فرض کوو چې زیات وگړي په دې خربه نه پوهېږې چې   پوهېږي او 

نړیواله  دویمه  په  چې  کېږي،  نیول  توگه  قصدي  په  پرېکړې  دا  څرنگه 

هاريس   ارتور  وکړي.  مببارۍ  وگړو  وليس  پر  يې  کې   Arthorجگړه 

Harris   چې په انگلستان کې د مبباریو قوماندان و، وینستون چرچېل او

ري توگه پرېکړه وکړه چې د جرمني په ښارونو د چرچېل سالکارانو په شعو 
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ترور کٍړي. وگورئ داسې فکر؟ دوی فکر  کې د کارگرې طبقې نفوس 

 کاوه چې د جرمني د خلكو معنویات به ويجاړ او جنگ به وگټي.   

په دویمه نړیواله جگړه کې په عمومي توگه بریتانیا د شپې له خوا مببارد 

شپی له خوا مببارد کې په خاص ډول کاوه او امریکا د ورځې له خوا. د  

نه پوهېدل چې په    RAFغوړيدونکې مبونه )فريش مبونه( وو، ځکه چې  

نه  پرېکړې وروسته هېڅ زړه سوی  په دغه  څه يش مبباري کوي. دوی 

پرېکړې  په اړوند یې  ښکاره کاوه چې د غوړېدونکو مبونو د غورځولو 

ورو ښارونو مبباري کړې وې، چې په دريسدن، هامبورگ، فرانکفورت او ن 

د  موږ  دی.  دقیق  زیات  گویا  چې  ښووله  داسې  امریکایانو  وکړي. 

Norden    مبباريو ځایونه لیدل چې د ورځې له خوا مببارد كېده.  فرض

کړو که موږ ډېر دقیق وو او یوازې پوځي اهداف مو مبباري کول خو زه  

یوالې د خپلې تجربې له مخې د یو مبباري کوونکي په توگه د دویمې نړ

بم غورځولو ځای دقیق نه و.   Nordenجګړې پر مهال ویالی شم چې د  

هغه له څلورو زرو فوټو څخه رالوېده او ان هغه چې له یوولسو زرو فوټو 

څخه رالوېده هغه ډېر لږ دقیق وو. خو موږ له دېرشو زرو فوټو څخه مببارد 

له لوړ واټن راوغورځېدل، د الندې به مبونه  او کله چې  د   کاوه.  هدف 

تشخیص لپاره هېڅ الره نه وه چې پوځي هدف وویشتل يش. ستاسو مبونه 

ټوله ساحه کې  په  میل  پر څلور  يو  ولگېږي، چې  ټوله ساحه کې  په  به 

پریواته. خو دا يوه بهانه ده چې موږ گویا پر ځای او دقیق مبونه غورځوو. 

 موږ عام وگړي وژنو.  

د کورتیزلی مای خربې ته   Linqvistد مبباریو تاریخ اثر کې لینکويست  

د هوايي سرتاتیژیکو چارو  ایاالتو  متحده  د  بیا  نیيس چې وروسته  گوته 

لیدل چې   ويې  او  والړ  ته  اروپا  شو،  آرتور   ArthurHanvieقوماندان 
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لیامی څه   Lemayهاروی څه کوي »هامبورگ او دريسدن و ښوده چې  

همدارنگه   کړل.   ب  Lemayتررسه  وگړو  وليس  په  مببارد لیامی  د  اندې 

تاکتیک پخپلو سرتگو وليد او بیا پاسفیک ته والړ او هلته بیا د دې مسئول 

کال د  ۱۹۳۵وټاکل شو چې پرېکړه وکړي چې په توکیو مببارد وکړي. په 

پرسيل شپه کې مبباریو توکیو سخت وسوځوله. په هغه کې سل زر کسه  

کورتیز لیامی    ووژل شول. څو کاله وروسته بیا هم د ویتنام په جنگ کې

و چې د ارتور هارویز درسونه یې تازه کړل. نوموړي د ویتنام په باب ویيل 

وو: »موږ غواړو هغوی مببارد کړو چې بېرته د حجر )ډبرو دوره( دورې 

 ته والړ يش.«  

 

ادعا کېږي چې گویا موږ الرښود شوي مبونه لرو،   خو اوس داسې 

ل هدف ويل. داسې الرښود شوي توغندي چې په دقیق ډول خپ

اوس چې د الرښود شویو مبونو کومه ادعا کېږي چې گویا کولی يش  

 . ټاکلې نقطه وويل

دا دروغ او بې مانا خربه ده. د خلیج له جګړې نه وروسته دوی په دې پوه   

مبونه چې الرښود شوي مبونه بلل کېدل په نورو   ۹۳شول چې په سلو کې  

زی وو. دغه الرښود شوي مبونه  لگیديل  اتره وخت خپل هدف ځایونو 

 زموږ مبونه پخپلو اهدافو نه وو لگېديل.   ۷۰ورک کوي. ټول په سلو کې 

تنه مبونه د جګړې د درې څلوېښت ورځو په لړ    ۸۸۵۰۰متحده ایاالتو  

کې پر عراق وغورځول. لکه څنگه چې واشنگنت پوست د هدف له مخې 

د راپورتر بارتون   کښيل: »دې کار په لویه پیامنه عراقي ټولنه معیوبه کړه.«

د   Barton Gelimanگیلامن   په خاص ډول  وايي،  له مخې چې  وينا  د 
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جګړې په وروستیو کې ځينې هدفونه په قصدي توگه مببارد شول او دا 

کار په دې خاطر وشو چې له جګړې وروسته په عراق باندې خپل نفوذ 

ن به د او اغېز وسايت... پوځي دوکتورینو هيله درلوده چې دغه مبباردما

نړیوالو اقتصادي بندیزونو رواين اغېزه ټينگه وسايت... په دې اساس د دې 

هدفونو له امله ملکي جوړښت او سیستمونو ته زیان تل د تبرصه کوونکو 

له خوا ترشیح کېده او د دې مانا دا وه چې جنگ یعنې ضامنت او آگاهانه 

 شکل يې وکاراوه.«  

ډېره ویجاړوونکې غچ اخیستنه وه چې خو د دې کار نتیجه په عراق باندې  

وليس وگړي يې په الرښود شویو مبونو ووژل. موږ د پېښه اوس په ډېره  

بربنډه توگه په افغانستان کې هم گورو. زموږ الوتکو له لوړ و واټنونو څخه 

مبونه غورځول، ځکه چې هغوی غوښتل له هوايي ضد توغندیو څخه په  

اټن څخه په ډېرو مدرنو وسایلو رسه امن کې وي. کله چې تاسې له لوړ و 

مبونه غورځوئ، ارومرو چې ډاډه نه یاست چې ستاسې گوزار به په خپل 

هدف سم ولگېږي. تاسې په ځمکه کې هېڅ شی نه شئ پیدا کولی. کله 

نه  او آوازونه  په ځمکه کې د چاودنې جرقې وینئ، کړیکې  تاسې  چې 

شی نه وینئ. په افغانستان    اورئ، وينې نه وینئ، اندامونه نه وینئ او هېڅ

کې کيل مببارد شول، د هستوگنې سیمې مببارد شوې؛ خو ورځپاڼو په د 

ننیو مخونو کی پټول. افغان ولس څرگندونې کوي چې څرنگه د هغوی د 

په  ایاالتو  متحده  شول.  ويجاړ  اثر  په  مبونو  امریکايي  د  کورونه  خټو 

نړیوال رسه صلیب ودانۍ مببارد   یو وار؛  افغانستان کې د  یوازې  نه  کړه، 

بام د رسه  بلکې دوه وارې يي مببارد کړه. رسه له دې چې د هغه ودانۍ 

صلیب سمبول الره او د هغه موقعیت ډېر ښکاره او څرگند و. خو نوموړي 

باید لږ تر لږه ډاډ ورکړی وای چې د متحده ایاالتو پوځ به هېڅکله په رسه 
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هاملته د رسه صلیب پر ودانۍ صلیب مببارد ونه کړي. درېیم توغندی هم  

ولگېده. ان تر دې چې وروسته له هغه چې متحده ایاالتو د لومړۍ حملې 

په باب بخښنه وغوښته خو د نیویارک ټایمز په قول يوې امریکایي الوتکې 

ته امر شوی و چې د رسه صلیب گودام وويل، خو هدف غلط شو او په  

 خوا کې د اوسېدنې کورونه ولگېدل.  

گه متحده ایاالتو څلور تنه هغه افغانان چې د ملگرو ملتونو د ماین همدارن

پاکولو په موسسه کې یې کار کاوه او ژوند يې ال د مخه خطر ته ورکړی 

وو، ووژل. د یوه سړی د تره زوی چې په پېښه کې وژل شوی و، بوستون 

ته وویل: »دوی خدایان نه دی چې غواړي هر   Boston Globeگلوب  

ق ډول وويل، خو دوی نه يش کولی چې هر توغندی د اسامه هدف په دقی

 بن الدن او د ترهگرۍ کمپونو ته واستوي.«  

همدارنگه دا څرگنده او جوته ده چې د الرښود شویو مبونو په اړوند ټولې 

خربی یوه هڅه ده او زه وېرېږم چې دا په لویه پیامنه یوه هڅه ده چې د 

ته قناعت ورکړي چې گ به په مببارۍ کې پاملرنه  امریکا خلكو  ویا موږ 

کوو. دا ډېره مهمه ده، د هغه څه پټول چې موږ يې د افغانستان د خلکو 

داسې نه چې   –په وړاندې تررسه کوو، ډېر رضوري دي چې زیاتره خلک  

کړي   وړاندې  تیوري  هره  باب  په  جگړې  عادالنه  گډې   –د  ډول  یو  د 

ټکل کوي، چې يو اخالقي روحیې یا یو ډول عامه ذهنیت د پیدا کېدو ا

 اټکل دی. 

که چېری دوی پوهېدلی چې موږ په لویه پیامنه خلک وژنو او په سلگونو  

زره کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه کوو، دوی به هېڅکله دغه شان  

په مهربانانه نظر رسه د افغان جګړې لپاره گام نه وای اوچت کړی. دوی 



83 

 

ومت رسه خپل مالتړ نه وای بښوولی. به هېڅکله په اسانۍ رسه له خپل حک

په هر حال، د حکومت لپاره دا همیت وړ ده چې په برشيت باندې زموږ 

د امریکا له خلکو پټه   مسألهد مبونو اثرات پټ کړي. که چېرې تاسې دا  

کړئ، وروسته به دا امکان ولري چې ولې به خلکو فکر کاوه چې په دې 

نه رسوو؟ زیان  ته  باندې موږ چا  افغانستان    حملو  به که د  په دې اساس 

 حملو ترهگري محدود نو گټوره به وه.  

 

 په انسانانو باندې د هغو اغېزه څه ده؟

دا جوته ده چې په مبباریو کې وليس وگړي وژل کېږي. ما د گلدرې په   

سيمه باندې د یرغل په باب چې د ډسمرب په لومړۍ نېټه رسته ورسېده،  

يرغل څخه  له  اوسېدونکی چې  یو  ولوسته چې ویل شوي وو: »د کيل 

ژوندی پاتې و، وویل چې په کيل کې څه نه وو پاتې، زما د کورنۍ دولس  

ووژل   خپل تنه  ما  یم،  شوی  پاتی  یوازينی  کورنۍ  خپلې  د  زه  شول، 

ماشومان او مېرمن له السه ورکړل او هغوی نور په دې نړۍ کې نشته.«  خو 

دا ډول رپوټونه د عامو وگړو له پامه لیري وو، هېڅکله په ميل تلویزیون 

کې په څرگنده توگه له کومه ځایه چې امریکایان خربونه اوري، نه دي 

له بل پلوه هغوی داسې ادعا کوي چې په وليس وگړو مببارد ښوول شوي.  

کېږي.   تررسه  توگه  تصاديف  په  هم  هغه  او  کله   CNN - Walterکله 

Isaacson  اجرايي مرش خپلو کارکوونکو ته وویل چې دا د منلو وړ نه ده

چې په افغانستان کې د تلفاتو اندازه او ستونزې ډېری زیاتې وښودل يش. 

ې د متحده ایاالتو د جګړې په اړوند یوه مسئول شخص په  په افغانستان ک

پاناماسيتی کې د نیوهريالی کارکوونکو ته وویل: »په لومړیو مخونو کې په  
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افغانستان کې د امریکا د متحده ایاالتو د جګړې په اړوند د وليس قربانیو 

 تصویرونه مه چاپوئ. ځکه چې ورځپاڼې ته شکایتونه رارسېدلی وو.«  

په قصدي توگه هڅه کوي چې د تلفاتو شمېره له حقیقت نه لږه    پنتاگون

الوتکو  ایاالتو  متحده  د  اساس،  په  رپوټ  یوه  د  ملتونو  ملگرو  د  وښيي. 

هرات ته نژدې یو جومات مببارد کړ. د پنتاگون ویاندې ویکتوریا کالرک 

د نوموړي رپوټ په باب وویل: »موږ د هدف د ویشتلو په برخه کې له 

غور نه کار اخلو. زموږ هدف پوځي ځایونه وو. زموږ هدف   فوق العاده

القاعده دي. دا هغه څه دي چې موږ يې غواړو، دا د بې پروایۍ په اثر يوه  

خرايب ده. دا یو ډول برسېرنه خربه ده په دې اساس يې اوس په ډېره جدي 

 توگه مخه نیول شوې ده.« 

گنت بلې خوا ته ده، د پنتاگون چارواکي دا خربه چې نیامیي نړۍ د واشن

په ډاډ رسه ردوي. واشنگنت پوست څرگنده کړه چې څومره مالومات چې 

د افغانستان د جگړې په اړوند پنتاگون خپاره کړي دي، له جګړې څخه 

د  بوش  د  ياد دي چې  په  زما  اوازی دي.  يې غلطې  زیاتې  او  لیرې  ډېر 

ستیز و، وویل دولت سکرتر کولین پاول چې پخوا د امريکا د قواوو لوی در 

د  پر مهال د وژل شویو عراقيانو  له ما څخه د خلیج د جگړې  کله چې 

شمېر په باب پوښتنه وشوه نو ومې ویل: »په واقعیت کی دا کوم شمېر نه 

 دی خو په جدي توگه ما ته ډېر په زړه پورې دی.«  

خو له کلیو او روغتونونو څخه په مطبوعايت رپوټونو کې راغيل چې ټپیان  

مکه پراته وو او د پاکستان له پولې رسه چې کډوال له مبباریو څخه په ځ

په تېښته کې وو، دې مبباریو بېالبېلې کيسې راڅرگندې کړې. د فرانس  

 پرس ایجنيس د رپوټ له مخې چې لیکي:  
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»کډوال پاکستان ته رااوړي... د نهو تنو ماشومانو په گډون د شلو تنو حال 

مهال   پر  تېښتې  د  په  داسې دی چې  افغانستان  د  هغوی  وو.  وژل شوي 

سهیل کې د ترینکوټ له ښاره د حملو پر اثر په تراکتورونو او تريلرونو 

کلن عبد املعروف وويل:    ۲۸کې راتښتېديل وو. یو ژوندی پاتی شوی  

»کله چې په یوه کنډواله کليواله سیمه کې په يوه تراکتور باندې چې له 

لیري و، مبباری و  لپاره بې گټې روغتون څخه ډېره  ټپیانو د مرستو  شوه، 

 بغارې او کړیکې وهلې. 

د  په ختيځ کې  و، چې  سفر کړی  یې  شپږ ورځې  هرات کډوال چې  د 

ټولو  د  یې  کې  الره  په  کندهار  د  ورسوي،  ځانونه  ته  پولې  پاکستان 

ترهوونکو او وحشتناكو ويجاړیو یادونه کوله او ویل یې چې کندهار په  

 څه د لوټو او ډبرو په ډېرۍ بدل شوی دی«.  بشپړه توگه ويجاړ او هر 

په   پاملرنې د آباد  جاللکې د    Boston Globeما  يوه روغتون کې د  په 

یونټ د شدیدو هڅو په باب د احساساتو یو لړ ډکې احصائیې ولوستې. 

د  قربانیانو ډک وو،  او  مړو  له  اثر  په  امریکايي مبباریو  د  »روغتون چې 

بې باوره مالومېدل، مخونه یې تک سپین  یونټ کارکوونکي ډېر ستړي او

تښتېديل وو، تا به ویل چې هېڅ وينه په کی نشته«. »په يوه تخت کې لس  

او  تاوو، پروت و. نوموړي خپلې سرتگې  بنداژ ترې  کلن نورمحمد چې 

السونه د هغه بم پر اثر چې د یکشنبې د ماښام پر مهال د نوموړي پر کور 

کړی و، له السه ورکړی وې. د روغتون مرش راپریوتی و او بشپړ یې خراب  

گلوجان شینواري د ماشوم د ټپې کېدو له امله د تایید رس وخوځاوه. »د 

امریکا متحده ایاالت فکر کوي چې دا به اسامه وي. شینواري وویل: »که 

دا اسامه نه وي نو دوی ولې دا کار کوي؟« د مارکو روغتون ته یې تېره  
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تنه وليس وگړي   ۸۹ل. مقاماتو وویل چې تقریباً  تنه ټپیان راوړ   17اوونۍ  

 په څو کلیو کې ووژل شول. 

تېره ورځ په روغتون کې، يوه بم یوه کورنۍ په بشپړه توگه تباه کړې وه.  

په بم وژل شوی و. په يوه تخت کې د هغه  فیصل کریم ) فضل کریم( 

 مېرمن، مصطفی، جمعه چې رسونه یی سخت ټپیان وو، پراته وو. 

... د مېرمنی خواوشاته د هغې شپږ ماشومان په پلسرت کې پراته وو، دوی 

میاشتني رحیم پورې پراته وو.   ۱۰ټول له اتلس کلنۍ برېښنا نه نیويل تر  

 اته کلن زاهدالله د کوما په حالت کې و.«  

Barry Bearak    نېټه د افغانستان د مادو له   ۱۵کال د ډسمرب په    2001د

له کبله  کيل رپوټ ورکړ چې   لرگو د    ۱۵د امریکايي مبباريو  کورونه د 

ترازو او خاورو په ډېرۍ بدل شوي او له منځه تليل دي. پنځه پنځوس 

کسان په کې وژل شوي دي. پیراگل وويل: »په هغه شپه چې موږ ويده 

وو هغوی مبونه راغورځول.« نوموړي په کې خویندې او د کورنۍ غړي 

 اشومان وو. له السه ورکړل. زیاتره مړي، م

خو څرنگه چې بیراک یادونه کوي يو بل کلیوال وویل: »ښایې چې د مادو 

مبونه په غلطۍ رالوېږي او که آیا    د کيل خلک هېڅ و نه پوهېدل چې

به وي، خو   د   مسألههدف  وه.«   هېره شوې  پیامنه  په  پراخې جګړې  د 

تو او ژورنالېستانو له هغو رپوټونو څخه چې ویې کړای شول، له ډېرو سخ

ستونزمنو رشایطو رسه یې بیا هم برابر کړی، څو برخې رانقلوم. واشنگنت 

پست لييك: »راپورترانو د محدودو او ان ډېرو سختو بندیزونو الندې کار  

کال پر مهال د خلیج د جګړې په نسبت گډه ژورنالیستیکه   1991کاوه او د  

 همکاري ډېره محدوده وه.  



87 

 

ورنالېستان د افغانستان په یوه کمپ کې ژ   Marineنېټه د    ۵د دسمرب په  

او  ملگرتيا  د  ایاالتو رسبازان  متحده  د  راغی،  پرځای وو چې خرب  ځای 

مببارد الوتکو دوه د متحده   B  52دوستانه ډزو په پېښه کې ووژل شول.  

ایاالتو جنگیايل ووژل. رسه له دې چې د هغوی مړي بېرته د قواو مرکز ته 

په کې ژورنالېستان ځای پرځای شوی وو،   چې سل گزه اخوا ته وړاندې

راوړل شول، دوی ته اجازه ورنه کړل شوه چې ټپیانو ته وريش او عکسونه 

 یې واخيل.«  

دغه راز لکه چې موږ د بهرنيو مطبوعاتو په رپوټونو کې ولوستل یا مو له 

مخابرو نه واورېدل او یا دا چې کومه خاصه كيسه يې په مطبوعاتو کې 

خو د هغه بېوزلو خلکو په باب چې په مبباري کې ووژل   چاپ شوې وه. 

نه وو خپاره   يې  رپوټونه  باب چې  په  ټولو  هغو  اړ وو چې د  شول، موږ 

شوي، فکر وکړو. موږ اړ وو چې د ټولو کيسو په اړوند فکر وکړو چې موږ 

ته تر اوسه نه دي ویل شوي. همدارنگه اړ وو چې يوه بله پوښتنه وکړو:»ايا 

 و وژل، زموږ په مبباریو کې کوم تصادف دی؟«  د وليس وگړ 

نه  باور کوئ، چې گویا هغوی  په ادعاوو  پنتاگون  تاسو د  تر دې که  ان 

غواړي چې وليس وگړي ووژين که چېرې ملکي وگړي په بیا بیا قرباين 

کېږي او دا د اټکل وړ ده چې دوی به وکړای يش چې دا یو ناڅاپي پېښه  

ثر د ملکي وگړو وژل حتمي وي، لکه څنگه وبويل که چېرې د مبونو په ا

چې دونالد رامز فیلد پرې باور لري، دا نو هېڅ ناڅاپي پېښه نه ده، خلک 

کې  ترهگرۍ  په  دوی  کېږي.  مرتکب  وژنو  د  او  تعقيبوي،  جگړه  دا 

 ښکېلېږي.  

عبیدي   ۱۹۹۸په   عيل  محمد  چې  ډاکټر  عراقي  یوه  د  تاسې  کې  کال 



88 

 

 په زړه پورې څرگندونه درلوده.  نومېږي او په لندن کې ژوند کوي

د   برېښناليک   ۱۹۹۸هوکې!  یو  څخه  لندن  له  ته  ما  کې  ډسمرب  په  کال 

راورسېد. په دغه میاشت کې هلته په عراق باندې د متحده ایاالتو د مبباریو 

په اړوند ځانگړې احساسات موجود وو. دا برېښنالیک ما ته راورسېد، د 

 توقع څخه بهر وو.ډاکټر العبیدي برېښناليک زما له 

زه فکر کوم، کوم شیان چې ما ليكيل وو، هغه لوستي وو. نوموړي ما ته 

ليکيل وو چې عراق يې ځکه پرېښود او ترې راووت چې صدام حسین 

خپلې  و، چې  راغلی  ته  لندن  ډاکټر  هغه  ووژل.  ورور  او  پالر  ورته  یې 

د    روغتیايي چارې پر مخ بوځي. نوموړي زیاته کړې وه چې څو ورځې

مخه امریکايي توغندیو زما د مور کور ړنگ کړ. زما مور له بغداد نه بهر 

د ښار په ملن کې اوسېده، زما د مېرمنې خور يې هم وررسه وژلې وه. خو 

د ورور کونډه له درېيو ماشومانو رسه د صدام حسني له خوا وژل شوي 

د   وو، چې په دې ډول صدام حسني او بل کلینتون دواړو يو شان د هغه 

 کورنۍ غړي وژيل وو.  

ما دغه کيسه له انرتنت نه راوويسته او څومره چې مې کولی شول، په پراخه 

پیامنه مې خپره کړه. ځکه چې ما فکر کاوه چې دا کیسه به په نورو خلکو 

او د هغه د  ما د یوه شخص  تر هغه وخته چې  اغېزه وکړي.  هم دا شان 

ې د متحده ایاالتو مبباریو د  کورنۍ برشي داستان ولوست. په عراق باند

یو شانته وايل او برابرۍ مجرده مفکوره په رښتیا چې ما ته ډېره کوچنۍ مانا 

درلوده. دا یوه بنستیزه ستونزه ده چې موږ خربونه اورو او د مبونو په باب 

يې لولو. کله چې تاسې هغه احصایې او ارقام و گورئ چې څومره خلک 

نه کوو. واقعیت دا دی چې په هغه وخت    ووژل شول، موږ ورته پاملرنه



89 

 

کې زیات اغېزمن او د پاملرنی وہ گرځې چې داسې پېښې اوس په عميل 

ډول د یوه یا زیاتو انسانانو په ځانگړنه او کرکرت بدلې شوې دي. يو دليل 

خو دا دی چې موږ ټولو ته د سپټامرب د یوولسمې پېښو چې په نیویارک 

ن راکړ، موږ له ډېر نژدې واټن څخه په  او واشنگټن کې پېښې شوي، ټکا

بیا رسه قربانیان ولیدل. موږ د دیوالو ټوټې او هغه خلک ولیدل چې  بیا 

ناورين او  له  له کړکیو غورځول. موږ هغه خلک وليدل چې  ځانونه یې 

فاجعې څخه په تېښته وو. یو شی چې له دې ناوړې پېښې وروسته یې زما 

په نوره نړۍ کې دا ډول ناوړه پېښې    په ذهن کې اغېزه وکړه، دا دی چې

 تررسه کېږي، خو موږ د هغو په باب هېڅ پروا نه کوو. 

همدارنگه کله چې زه په هوايي قواوو کې بم غورځوونکی وم، د حقیقت  

په باب مې فکر کاوه. موږ له دېرشو زرو فوټو څخه مبونه غورځول، ما 

ک چې د واشنگټن هېڅ انسان نه لیده. ما ته داسې ښکارېدل لکه يو څو 

اروپايي   په  هلته  زیاتره  دا  راڅرگندېږي،  مخ  پر  تلویزیون  د  نیویارک  او 

ښارونو کله چې ما مبونه غورځول، واقع کېدل، خو دې کار ما ته هېڅ مانا 

نه درلوده. زه په »یوه ښنه جگړه« کې ښكېل وم. ما ځيني کارونه کول. زه  

جگړه کې همېشه سم لوری په حقه، سم او حقیقي لوري کې وم. دغلته په  

ناسم لوری وو. خو دا ستاسې لوري په حقه لوري دي. ځکه که یو وار  

تاسې پرېکړه وکړئ، چې په حقه لوري کې یاست، نو هر څه پر مخ ځي. 

 دا هېڅ مانا نه لري چې نور چا ته څه پېښېږي. 

له شک پرته یوازې د هغو وگړو په شان يې احساس کېږي لکه چي 

 وگه يې د سپټمرب په يوولسمه نېټه يرغل وکړ.  په الشعوري ت
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هو! دې کار ځينې سببونه درلودل، دوی احساس کاوه چې دوی په حق  

تنه چې مړه شول، مانا نه لري.    ۳۰۰۰لوري کې دي او په دې ډول هغه  

یوازې د   یا  یو راز دی  ته  قربانیان چې موږ  په سلگونه زره  لکه د عراق 

او نگاساکي د خلکو   ته بې مانا دي، هیروشيام  ترومن  مړينه چې هاري 

موږ باید په یاد ولرو چې ترومن هیروشيام د یو پوځي هدف په توگه اعالن  

به  ترومن د بم غورځولو اعالن وکړ، نوموړي وويل: »نړۍ  کړ. کله چې 

اډه وغورځېده،  په پوځي  یاد ولري چې د هیروشيام  په  بم  لومړنی امتي 

له کې د امکان تر حده د ملکيانو له زموږ هدف دا وو چې دې لومړۍ حم

وژلو ډډه ويش.« زما په ياد دي کله چې ما د پنتاگون د گرمن داوال پان 

ملکي  کې  افغانستان  په  چې  وه،  شوې  پوښتنه  نوموړي  له  ولوسته،  وينا 

وگړي ووژل شول. نوموړي ځواب ورکړی و: »وليس وگړي وژل شوي 

به یې دا و چې هغوی دي؟ امکان لري، که چېری وژل شوی وي، سبب  

 به د پوځي اهدافو په شاوخوا کې نژدې وو.«  
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   شپږم څپرکی

 د جګړې منطق 

 

مجلې له تاسې پوښتنه کړې وه چې   Rolling Stoneد رولنگ ستون  

تاسې د راتلونکو لپاره څه اټکل کوئ. تاسې ډېر په زړه پورې ځواب  

 سندره »د جنگ ماسرتان«.  Bob Dylan'sورکړی و. د 

ما په دې وروستيو وختونو کې »د جنگ  په  ما  واورېدله.  سرتان« سندره 

ما سهار گاډی چالوه. »د جنگ  نن  ما  رات حقیقت کې  د  لونکي سرتان« 

نورې هغه    Dylanلپاره د لړۍ ډېره ښه گڼه وه. همدارنگه ما غوښتل چې د  

لکه:   وايي  چې  او   George Jakson , Hurrican carterسندرې 

Emmett Till   یې هم د هغې رسه یوځای کړه. په دې اړوند سندرې يې

ډېرې پیاوړې او راکښوونکې دي. دا سندرې موږ ته د اوسني دوران او 

 متدن په اړوند ټکان راکوي.  

کنرست په بله شپه په بوستون کې ولیده. نوموړي د جنگ   Dylanما د  

یا په  »همېشه  کې«،  باد  په  تف   « دي.  ویيل  سندرې  نورې  دوه  د ضد 

سايت.«. هو کې تر هغې چې نوموړی خربېږي، څومره مړي به ويش. ډېر 

له جگړې  براون د هغه رسباز کيسه کوي چې  خلک ووژل شول. جان 

څخه بېرته معیوب راستون شو او د اورگاډی په ستیشن کې یې له مور رسه 

 روغبړ وکړ:
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 مورې! کله به زه نه ښکار وکړم؟  

 ې کوم، دا ډېره ښه هغه ده؟  تا فکر کاوه، کومه لوبه چې زه ي

هو زه د جنگ په ډگر کې وم او ته په کور کې وې... وياړ دې 

 کاوه.

 خو ته هلته زما پر ځای نه وې.   

 خو کله چې زه هلته وم، ما فکر کاوه.

 اوه خدایه! زه دلته څه کوم؟  

 زه هڅه کوم چې بل څوک مړ کړم او پخپله مړ شم. 

 خو هغه شی چې زه ترې وېرېدمل. 

 هغه دا چې دښمن ما ته رانژدې کېده. 

 ما د هغه مخ وليده، هغه کټ مټ زما په څېر و.   

فکر کوم چې موږ هم اړ یو چې د تاریخ په پام کې نیولو رسه نورې زیاتې 

له هڅونې ډکې کیسی ولرو. ښایی چې او   ,BruceSpringsteenمثبتې 

PeteSegeeger Ani Difranco  ځ په  چې  واورو،  سندرې  ینو ځينې 

مناسبتونو یا جشنونو يا له ظلم رسه د مقاومت د منانځلو په مراسمو کې 

 یې خلک وايي.  

 

دیالن   باب  د  چې  برېښي  اوسني   Bob Dylanداسې  له  سندره  بله 

وخت رسه سمون خورۍ: »خدای له موږ رسه زموږ په څنگ کې« 

جورج بوش په دې وروستيو وختو کې وویل: »خدای له موږ رسه و. 

جگړه کې بې پرې نه دی.« داسې برېښي چې د بوش اداره خدای په  
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فکر کوي چې خدای د هغوی پر خوا دی. لکه څنگه چې اسامه بن  

 الدن هم چې فکر کوي خدای د هغه پر خوا دی.«   

طرفه نه وای نو بوش به تللی وای... خو ما ډېره ښه! که چېرې خدای بې

عیت کې ټولو امريکايي طريف نه ده ازمويلې. په واقهېڅکله د خدای بې

دولت  او  کلیسا  د  هغه څه چې  ده.  مرسته غوښتې  له خدایه  ولسمرشانو 

جدایي يې بويل په واقعيت کې يوه کنایه ده. مالومېده چې هر ولسمرش په  

رونالد  وبخښي.  هغه  چې  غواړي  خدايه  له  او  کوي  زارۍ  توگه  مطلقه 

شن او د شکر ریگان ليکيل وو: »ښایي چې د یوه ملت په توگه زموږ ج

نه  ځانگړنې  زموږ  دود  هېڅ  بل  توگه  په  ورځې  د  مراسمو  د  کولو  ادا 

څرگندوي. د دې مفکورې ریښې زموږ په عیسوی او مسیحي مواریثو کې 

يوه ډېره   باندې  په خدای  مراسم چې  ادا کولو  ډېرې ژورې دي. دشکر 

کلکه او ژوره عقيده ده، زموږ ملت يې جوړ کړی دی، موږ ورپورې د زړه 

 له کومې تړيل يو او خدای پر موږ رحمت او مهرباين جاري کړې ده.« 

خو بوش خدای ته له هر چا نه زیاتې زارۍ کوي او کله چې د هغه چا پر  

یا  »د جهاد صلیبي  مرتکب شوي دي،  یوولسمې  د  سپټمرب  د  ضد چې 

مقدسې جگړې« په باب خربې کوي، نو بیا متحده ایاالت د یوه صلیبي 

 په توگه ښيي او وایي چې خدای له موږ رسه دی.  جنگ او هېواد 

په زړه پورې دا ده چې خدای د حکومت په څېره کم سیموي، کله چې 

سرت تېري ته الس اچوی. واقعیت دا دی چې کله څوک سرت تیری کوي، 

نو وارخطا کېږي او یو لړ مرستو ته اړه لري، خو د تېري په وخت کې له 

په دې حالت کې هوښیارانو څخه د مرستې هیله   نشته، خو څرنگه چې 

يوازينی هغه څوک چې فکر نه کوي، هغه خدای دی، نو کوالی يش چې 
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خپل الس د خدای مرستې ته وروغځوي. هغه ستاسې رسه په خوا کې نه 

دی، چې له تاسې رسه مخالفت وکړي. په حقیقت کې دا ناوړه عمل دی 

ږي چې زیات خلک چې تررسه کوي يې او دا کار په دې خاطر تررسه کې

په خدای عقیده لري. کلیسا ته ځي او خدای د زور د موډل په توگه پېژين. 

وروسته بیا له خدایه د یوه داسې غیر اخالقي کار د مالتړ غوښتنه کوي 

 چې هغه جگړه ده. 

 

 Eugene Debs    په دیبس  کې   ۱۹۱۵ایوگین  لیک  یو  په  کې  کال 

رې امریکا په رښتیا  ته کښيل وو. که چې  NewYork Sunنیویارک سن  

رسه د جنگ وژنې او بربریت مخالف وي، نو د سولې د یوې اعالمیې 

په خپرولو دې د خپلې بې وسلې کولو له لیارې د نړۍ د نورو ملتونو  

د جنگ په برخه کې اندېښنه باید یوازې د خربو له الرې  په څېر يش.   

پل هېواد نه وي، بلكې په عمل کې خپلو گاونډیو ته درناوی او په خ

کې د امنیت او په نړیکې دې د مرگ، وژنې او بربادۍ په وړاندې،  

 کړنالره غوره کړي.  

Debs   د جګړې په باب خربې کولې، ځکه جنگ په اروپا کې پیل شو او

امریکا په جنگ کې ښکېل نه وه، خلکو د جنگ په باب فکر او اندېښنه  

ه دې گروهه وو چې پ  Debsکوله او امریکايي پوځونو تیاری نیوه. ديبس  

 موږ باید د سولې لپاره کار وکړو، نه د جنگ لپاره تړونونه. 
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Debs    په پیسو باندې د وسلو پلورل او د دفاعي قوت زیاتولو موضوع

هم څيړې چې گویا د سولې د ټينگښت په خاطر ده، چې دې مسألی 

   د ميل دفاعي توغنديو په خربو کې هم انعکاس کړی دی.

دفاعي توغندیو غوښتنه کوي. نه یوازې اداره بلکې   هو، د بوش اداره د

دموکرات گوند هم چې یوازې په اصطالح یو مخالف گوند دی، خو په  

واقعیت د بهرين سیاست په برخه کې همېشه د حکومت له پالیسۍ رسه 

یو ځای پرمخ ځي. دموکرات گوند له دې مفکورې رسه چې د توغندیو 

دې چې د ستورو د جنگ د پروگرام په  )بدنه( یا توغندي وړونکی رسه له  

وخت کې پرې انتقاد شوی و او دا خربه جوته شوې وه چې ساینسپوهانو 

په وار وار ویل چې دا ازمایښت په ساده گۍ رسه کار نه کوي. ازمایښتونه 

داسې طرح شول چې د توغنديو دفاعي اغېزه جوته کړي خو داسې ثابته  

 . شوه چې دغه توغندي دفاعي وس نه لري

وروسته بیا تاسې د دفاعي توغندیو په وړاندې یو بل بشپړ بحث او خربې 

کال د روسيي له گواښ رسه د بالستیک توغنديو   ۱۹۷۲اتری لرئ چې د  

د له منځه وړلو له الرې تاسې د سرتو وسلو د سیالیو امکان رامنځته کړ.  

لی تاسې نورو ملتونو ته چلنج ورکړ چې وسلو ته انکشاف ورکړي. چې کو 

توگه  ناسیده  يا  په ځنگ ځينې  لېږدوونکي  توغنديو دفاعي  يش د ميل 

تاسو  هر وخت چې  وايي چې  تاریخ  تکنالوجۍ  د  وسلو  د  جوړ کړئ. 

ژر   ډېر  نو  ترالسه کړئ،  بری  پراختیا ورکړئ، چې  ته  تکنالوجۍ  دفاعي 

یوې بلې گوزاریزې تکنالوجي پراختيا موندلې وي، چې په ړومبنۍ باندې 

حاصله   الين غلبه  ماگينات  شوی  جوړ  خوا  له  فرانسې  د  کړي. 

Maginotline   چې فکر کېږي هغوی د جرمني له اشغال څخه ژغوري او

جوړ کړه    Maginotlineد یو وخت په دوران کې يې دغه ماگينات الين 
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خو وخت یې تېر شوی و. دفاعي توغندي په اسايس توگه داسې پروگرام 

تې گټې د ترالسه کولو لپاره رامنځته  دی چې د کارپوریشنونو له خوا د زیا

شوی دی او د دې سیستم په جوړېدو رسه په ملیونونه ډالره ترالسه کوي.  

دا د امریکا له خلکو څخه ډېره سرته غال ده. د ايزنهاور دا وینا چې وایي: 

»هر يو ټوپک چې جوړ شوی دی، هرې جنگي بېړۍ چې لنگر اچولی 

په پای کې به احساس يش چې دی، هر توغندی چې توغول شوی دی،  

دا د هغو وږو او بربنډو څخه غال ده، له هغو څخه غال ده چې ساړه یې  

پیسی د  نه لگوي. دا  پیسې  په وسلو  یوازې  نه لري. نړۍ  او کايل  کېږي 

کارګرانو په سخت کار، د ساینسپوهانو په اصالت او د هغوی د ماشومانو 

 په امېدونو لگېږي.«  

 

رو  انقاليب  لوگزامبورگ  پولیندی   ۱۹۱۱په    Rosa Luxembourgزا 

کال کې وليکل چې »پوځيتوب په دواړو شکلونو کې د جګړې په  

توگه او د سوله ییزې وسلې په توگه د یوه قانوين ماشوم په توگه د  

  پانگوالۍ منطقي نتیجه ده.«

په دې برخه کې د جگړې او د پانگوالۍ تر اغېزې الندې د پالن شوي آیا  

پانگوالۍ  او  جګړې  د  دلته  توگه  يقيني  په  شته؟  اړيکې  ترمنځ  اقتصاد 

)کاپیتالیزم( ترمنځ اړیکې شته. دا د دې مانا نه لري چې دا یوه ځانگړې 

اړيکه ده. موږ له پانگوالۍ څخه دمخه هم جگړې درلودې او موږ داسې 

هم درلودې چې له پانگوالۍ نه دمخه په کې دولتونه ښکېل وو.   جگړې

موږ داسې جنگونه هم درلودل چې شوروي اتحاد په کې ښکېل و، دانه 
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یوازې دودیزه پانگوايل دولتونه، نه یوازې سوسیالست دولتونه وو بلکې 

 ځينې وختونه »هغه د دولتي پانگوالۍ« په نوم هم یادېږي. 

کله چې تاسې يوه پانگواله ټولنه نه لري، نو جنگ نه لري. خو په باوري 

توگه چې پانگوالې ټولنه جگړې ته د لگښت مواد ورکوي او همدارنگه 

جگړه پانگوايل تغذیه کوي. تاسې ډېر ژر یوه ټولنه لرئ، چې د گټې او 

سود پر بنسټ پر مخ ځي، تاسې د ملتونو په داسې حالت کې یاست، چې 

ملتونه، نور خلک او نور شیان زبېښي. ملتونه د گټې لپاره سیالۍ کوي نور  

وینئ، چې  تاسې  کېږي.  په جگړه کې ښکېل  بل رسه  یو  له  بیا ځي،  او 

څومره جنگونه د مستعمرو پر رس وشول، د خامو موادو، د ارزان بيه برشي 

 قوې لپاره وشول، دې ته وایي امپریالیزم. 

او سود په بنسټ چې اقتصادي زېرمې يې په دې اساس پانگوايل د گټې  

حتمي ډول دی، د اولسونو ترمنځ جنگونه جوړوي. دغه راز تاسې يو بل 

هغه   اثر الندې  تر  پانگوالۍ  د  وگورئ.  اړوند  په  پانگوالۍ  د  ته  حقیقت 

رشکتونه چې وسلې تولیدوي او له دغو جنگي وسلو څخه ډېره سرته گټه  

ې په جنگ کې ښکېل او هغه ته ترالسه کوي، نو دواړه خوشحاله دي چ

چمتووالی وښیي. کله چې تاسې جنگ ته تیاری نیسئ، د ټولو حکومتي 

تړونونو له مخې پیسې ترالسه کوئ او بیا په جنگ ورگډېږئ او خپل ټول 

 تولیدات کاروئ او دې ته اړ یاست چې د هغو پر ځای نور جوړ کړئ. 

دي. زه په دې کې   هو، د پانگوالۍ او جگړې ترمنځ اړیکې ډېرې نژدې

شک کوم چې که موږ وکړای شو، له پانگوالۍ پرته یوه داسې نړۍ چې 

پرته له دې چې د گټې او سود د اصولو تر اغېزې الندې وي، جوړه کړو، 
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بيا به هم موږ ټول جنگونه او شخړې محدودې نه کړو خو موږ به د اهدافو 

 پر لور یوه لویه الر په گډه وهلې وي.  
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   رکی اووم څپ

 نه، زموږ په نوم نه 

 

  متحده ایاالت د جنگ ضد فعالیتونو او پاسیفیزم يو اوږد تاریخ لري.

دا يو اوږد تاریخ دی. دا همېشه د بریالیتوب تاریخ نه دی. د جگړې ضد 

جوړوونکو  په  جنگ  د  چې  لري،  بریالیتوب  لږ  ډېر  یوازې  غورځنگ 

وږ په ډاډمنه توگه د باندې د اغېز کولو په برخه کې ډېر لږ بری لري، خو م

امریکا له انقالب څخه تر ننه پورې د جگړې پر ضد يو کورنی غورځنگ 

درلود. دلته د امريکا په پوځ کې د افرسانو پر ضد د رسبازانو يو رسغړاوی 

وړاندې  په  خصلت  د  طبقې  جنگي  د  رسه  جگړې  له  دا  و.  موجود 

په ترڅ کې   رسغړاوی و چې د افرسانو له ناوړه چلند څخه د زړه بداوي

 راپورته شوی و.  

پورې پېښه شوه، تاسو بیا   ۱۸۴۸نه تر  ۱۸۴۶کله چې د مكسيكو جگړه له 

هم د متحده ایاالتو له پوځ څخه تېښته ولیده. زیاتره خلکو چې په پوځ 

هغوی  وو،  ښکېل  کې  جگړه  په  مکسیکو  د  او  کاوه  خدمت  یې  کې 

ه کې يوه فرقه وروستي ځای پر ځای شوي کډوال وو. د مکسیکو په جگړ 

په جگړه کې  ژر دغه رسبازان  ډېر  همدارنگه  وو.  ایرلیندی کډوال  ټول 

داخل شول، هغوی گډوډي وليده او زیات ناخوښي شول. په حقیقت کې 

 Sanد هغوی یو شمېر مکسیکو ته غاړه واړوله او هلته يې د سان پاتريكو  
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Patricio    فرقه جوړه کړه چې دs Battalion St Patrick  امه یادېده. په ن

 اوس هر کال مکسیکويان د دغه قهرمانۍ منانځنه کوي.  

کورنۍ جگړه خو نوره هم پېچلې وه، ځکه چې دا دواړه هم د مرییتوب 

پر ضد او هم د شامل د اقتصادي السربي په وړاندې جگړه وه چې دې 

جګړې هېواد د اقتصادي گټې په لور په یوه گټور مارکیټ بدل کړ، خو له 

ي عنرص رسه جگړه، په عین حال کې د مریيتوب له عنرص رسه دغه اخالق

جگړه د ټولې کارگرې طبقې له خوا مالتړ کېدونکې جگړه نه وه، ځكه 

چې هغوی د طبقې خصوصیت را پاراوه. َمړ و او بډایو کسانو کولی شول 

پاڅون   له جنگ څخه ووځي. دا د  په بدل کې  چې د درې سوو ډالرو 

وگرځېده چې   ريښه  نورو   1863په  اسايس  او څو  نیویارک  په  کال کې 

ښارونو کې پیښ او د امریکا په تاریخ کې د ځینو سرتو کورنیو پاڅونونو 

 سبب شو. 

 

 او وروسته مو د امریکا هسپانیا جگړه درلوده. 

وهڅول شو. داسې دروغ خپاره شول   هو، عام ولس د هسپانیا پر ضد را 

ا په بندر کې وچاودېده، چې د هاوان  Maineماين    U. S. Sچې گواکې د  

د هسپانیا له خوا چول شوی و. هېڅ چا پوښتنه ونه کړه چې په کیوبا کې 

دغه بېړۍ د څه لپاره وه، خو دا د جگړې لپاره يو دليل شو. »په هر حال،  

کلونه وروسته دا روښانه شوه چې د ماین بېړۍ چاودنه د هغه د ماشین د 

په اثر تررسه شوې وه.« خو جنگ ډ ېر لږ وخت ونیوه او په دغه خرابۍ 

مهال د جګړې ضد غورځنگ ته ډېر وخت نه و چې پرمختیا ورکړل يش. 

په   فلپاین کې  په  ترمنځ جگړه چې ډېره ژر یې  خو د هسپانیې د امریکا 
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او د جگړې ضد  کلونه کلونه وخت يې ونیوه  جگړې رسه دوام وموند، 

وق العاده  د ځینو نورو ف  Mark Twainغورځنگ په کې پرمختگ وکړ.  

پوټکي  تور  ځينې  کړ.  جوړ  لیگ  امپریالیستي ضد  امریکایانو  ایلیت  یا 

ته والړل چې د  بلې خوا  او ان  ته واستول شول  فلپاین دښتو  رسبازان د 

تور  دغه  چې  کاوه  احساس  هغوی  چې  ځکه  وجنګېږي  رسه  فیلیپینو 

 پوټکي د سپینو افرسانو په نسبت ډېر زیات اړيکي لرل.  

ایاالتو د امپریالیزم او فلپاین ترمنځ د جګړې په باب  تواین د متحده 

 يوه انتقادي مقاله لیکلې وه. 

هو، تواین ځينې ډېرې فوق العاده ټوټې ليکلې وې. د هغو يوه ليکنه »د 

 جنگ دوعا نومېږي« په دې ډول:  

»او خاونده خدایه! له موږ رسه مرسته وکړه چې د هغوی رسبازان  

 ې يش. پخپلو سفرونو کې ټوټي ټوټ

د   هغوی  د  کروندې  هغوی  د  چې  وکړه  مرسته  رسه  موږ  له 

 هېوادپالو په رنگ بایللو مړو و پوښو.  

له موږ رسه مدد وکړه چې د هغوی د ټوپکو غرمبهار د هغوی د  

 دردمندو ټپیانو په کريکو رسه چوپ کړو.  

له موږ رسه مرسته وکړه چې د هغوی کوچنوټې جونگړې، د اور 

 نډوالو بدلې کړو.  په توفان رسه په ک

له موږ رسه مرسته وکړه چې د هغوی د بې دفاع مېرمنو زړونه د  

 بې ځایه غمونو په منگولو کې وزمولو.  

له موږ رسه مرسته وکړه چې هغوی له چت )بام( نه بې برخې کړو، 

چې کوچني ماشومان يې د مرستې لپاره هېڅ مرستندوی ونه لري  
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و او شلېدلو کالیو کې وړي  او په خپل کنډواله هېواد کې په زړ 

 تړي او نهر يش.« 

  

د لومړۍ نړیوالې جگړې په وخت کې په ډېر پیاوړي ډول د جګړې  

   ضد غورځنگ راپورته شو.

هو! په لومړۍ نړیواله جگړه کې هغه وخت د جگړې پر ضد يو ډېر لوی 

فشارونه  پری  دولت  چې  دې  له  رسه  و،  موجود  غورځنگ  پیاوړی  او 

د دویمې نړیوالې جگړې پر مهال موږ وليدل چې   واردول. ان تر دی چې

رسه  جگړې  کورنۍ  له  راز  دغه  کولې.  خربې  ضد  پر  جگړو  د  خلکو 

د  چې  وه  دا  ستونزه  درلود،  عنرص  اخالقي  يو  جگړې  نړیوالې  دویمې 

انگېزې له مخې د خلکو د تنظیم شویو هڅو څخه چې د جنگ لپاره يې 

ښتل چې له هتلر او فاشیزم  تیاری نیوه، څنگه ځان وژغوري. هو، موږ غو 

رسه مبارزه وکړو. موږ د یهودیانو او نورو عامو خلکو د وژنو شاهدان وو. 

دا د هغو  لږو لوړو شیانو رسه گډوډ دي.  نورو ډېرو  خو دا ټول شيان د 

اروپایي قوتونو غوښتنه ده چې پخپله پراختیا غوښتونکي او ډېر ظامل دي 

ټوله نړۍ خپله مستعمره کړ  له هغو او غواړي  او جاپان  ي. دوی جرمني 

سیمو بهر کړل چې دوی غوښتل هغه کنرتول کړي. په متحده ایاالتو کې 

یو کوچنی لږه کي په دې پوه شول او اعرتاف یې وکړ او له جګړې رسه 

یې مخالفت وکړ. دغلته له دویمې نړیوالې جگړې رسه ښي اليس گوښي 

ویان وو، خو بلې خوا شوي او تجرید شوي وو او ځينې يې ان د نازي پل

ته يې پاسیفیستان وو، خو د دې لپاره چې په دویمې نړیوالې جگړې کې 

 يې له گډون رسه مخالفت کاوه، نژدې شپږ زره امریکایان زندان ته الړل. 
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دویمه نړیواله جگړه ال تر اوسه د امریکایانو په ذهن کې د »ښې جگړې« 

ستونزمن خاطرې  ال  اوسه  تر  ده.  پاتې  توگه  او په  هیروشيام  په  دي.  ې 

نگاساکي باندې بم غورځوي او د سلگونو زرو تلفاتو د مطلب افشا کېدل 

چې موږ په درسدن باندې په مبباریو کې وليدل چې په سلگونه زره کسان 

له منځه الړل او دا حقیقت چې موږ په عامو وگړو باندې په بې رحامنه بم 

رته له دې چې په نړۍ غورځولو کې ښکېل وو "دا ښه جگړه وه"، خو پ

کې راسیزم، ديكتاتوري او یرغلونه محدود کړي او مخه يې ونیيس. هتلر  

جاپان او موسولیني له منځه الړل خو موږ اوس دوه زبرځواکونه لرو. دواړه 

اوس هستوي وسلې لري چې د نړی د بېالبېلو سیمو د کنرتول لپاره رسه 

 جگړه کوي.  

ځنگ لپاره چې په امریکایي تگالره  ما ویلی وو چې دا د جگړې ضد غور 

باندې کومه واقعي اغېزه وکړي، ډېره لږه ده، خو د ویتنام مثال یو استثنایي 

حالت و. د ویتنام په جگړه کې د امریکا خلكو زیات او پوره وخت تېر  

په   ویتنام  د  وروسته  نه  تېرایستلو  له  د حکومت  ليدل چې  ويې  کړ چې 

 املو پوه شول چې دوی مرتکب شوي وو. خلکو باندې، په هغو ظاملانه اع

د لومړي وار لپاره د جګړې ضد یو پیاوړی غورځنگ رامنځته شو چې ان 

)د متحده   GISد دولت په تگالرې يې اغېزه وکړه. زیاتره جي آی اس  

ایاالتو ملیشه پوځ( د ويتنام د پلویانو په څېر د جگړې پر ضد و درېدل او 

کې د امریکا د خلكو دوه    1966ه چې په  سازمانونه یې ایجاد کړل، خو کل

پورې تقریباً دوه په درې د   1969په درې چې د جگړې مالتړ یې کاوه، د  

 جګړې مخالف شول، دا يو دراماتیک بدلون و.  

کې  یادښتونو  کورنیو  په  حکومت  د  مطلب  دا  چې  شئ  کوالی  تاسې 
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نه   امریکا خلکو  د  باید  پاڼې چې  هغه  پنتاگون  د  تاسې  که  وای ولولئ. 

په   افشا   ۱۹۷۱لیدلې، خو  اساس  پر  قانون  د  نافرمانۍ  کال کې د کورنۍ 

د  له جگړې ضد غورځنگ څخه  هغو څخه کولی شئ، چې  له  شوې، 

ادارې د وېرې او ترهې جاج واخلئ. حكومت، په خربه پوه شوی و چې 

څومره ستونزه وه چې څرنگه له دې ټولو خنډونو رسه جگړه پر مخ الړه 

ه د عمومي مخالفت تردېدیه یا د ردولو پاڼه د کاغد پر  يش. له جگړې رس 

او   1967څپرکي تړل کېدل. همدارنگه دوی په    ROTCمخ راغلې وه او د  

وېره    ۱۹۶۸ څخه  پاڅون  له  تورپوټو  د  کې  ښارونو  بېالبېلو  په  کې  کال 

درلوده. رسه له دې چې دغه خوځون د جگړې ضد غورځنگ له خوا نه 

د  ويتنام كې  په  درلودلې.  يې وررسه  اړیکې  ډول  یو  کېده، خو  الرښود 

جگړې دوام او پر مختگ په متحده ایاالتو کې د تورپوټكو سیمو د خلکو 

ډول سرتگې پټولو مانا درلوده او د دې رابطه د مارتین  له حالت څخه دې

ته ورسېده. همدارنگه د  او د خلکو ذهنونو  روښانه  له خوا  لوتر کینگ 

ویتنام د جگړې په خوا کې موږ لومړنی جگړه ضد غورځنگ وليده چې 

په پوره اندازه پراخ او پیاوړی شو. تر هغه چې د حکومت په سیاست يې 

ډول حکومت له دی جګړې څخه درسونه واخیستل، اغېزه وکړه. په دې  

د  باید  ژره  تر  نوژر  بوځئ،  مخ  پر  جگړه  چې  غواړئ،  که  ډول  دې  په 

 جګړې ضد غورځنگ له راپورته کېدو څخه دمخه جگړه پای ته ورسوئ.  

 

تاسې وليکل چې د ویتنام له جگړې رسه مخالفني له ډېرو کوچنیو  

نه ډک  له زغم  او  او وروسته د سخت  راپورته شول  لېږه كيو څخه 

کارکولو په يو ميل او اغېزمن غورځنگ بدل شو. د دغه تاریخي مثال  

 په رڼا کې د نن ورځې د جگړې ضد غورځنگ څرنگه کتلی شئ؟  
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ضد يو لړ شيان پیل شول، مخکې له هغه    په څرگند ډول دلته د جگړې پر

او  تبليغ  په  په جگړه کې وو، خلکو  تر مخه موږ  پیل يش،  چې مبباري 

پوهولو، د مظاهرو لپاره د لیکو په جوړولو او داسې نورو کارونو پیل کړی 

و. د ویتنام په رشایطو کې دې کارونو ډېر زیات وخت ونیوه چې باالخره  

د   زما  ویتنام کال  1965پر مخ والړ.  په  کله چې  یاد دی،  په  هغه پرسلی 

باندې لومړنۍ سرته مبباري پیل شوه. موږ د جگړې ضد غونډه جوړه کړه  

ټول شوي وو، په   چې په بوستون كامون کې وه، په هغه کې سل کسه را

دې تېر سپټمرب کې ان مخکې له هغه چې په افغانستان باندې مببارۍ پیل 

یرئ کې غونډه وکړه، په دغه غونډه کې يش، موږ د بوستون په کوپلی سکوا

زر کسه راټول وو. زر کسو نورو په سان فرانسسکو، نیویارک سیتي کې د 

جگړې ضد مظاهره وکړه خو دغه شېبې په يقيني توگه د ویتنام د جگړې 

 په نسبت ډېر ژر پیل شوې. 

يو شمېر خلک چې د بوش د مرشتابه اداره ترې جوړه ده، هڅه کوي  

ه کې د ویتنام په مثال ډبره کېږدي، چې د متحده چې په دې جگړ 

 ایاالتو پوځيتوب ته مرشوعیت ورکړي.  

و   داسې  یا  کړئ  فرض  ده.  پدیده  پورې  زړه  په  ډېره  یوه  مثال  ویتنام  د 

انگېرئ چې د ویتنام مثال په دې اساس ډېر غوره دی چې موږ د یوې 

ه په ډېر ناوړه اوږدې مودې لپاره په ویتنام کې جگړه وکړه. چې هغه وروست

جنگ بدل شو او د امریکا خلکو يې هېڅ مالتړ ونه کړ. په نتيجه کې د 

امریکا حکومت اړ شو چې په ناگاره رشمناک ډول رسه ووځي، خو نه په 

څرگنده توگه چې گویا په دې پرېکړه چې اجازه نه ورکوي چې دا ناکامي 

امپراتورۍ کمزوري دې وگڼل   د  امریکا  د  او  تکرار يش  د بیا  شې. خو 

ویتنام مثال په یوه داسې خوله په خوله مثال بدل شو چې ډېره وېره پیدا 
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شوه چې د امریکا خلک به یې مالتړ ونه کړي. زه فکر کوم چې د ویتنام 

ترهه التر اوسه پر ځای ده. امریکایان په عمومي ډول جگړې ته له تگ 

میډیا هم   نه انکار کوي. تر هغه وخته چې جمهور رییس اقدام وکړي او

په دې اړوند خپرونې وکړي او داسې یوه فضا یې رامنځته کړې چې جگړه 

 په کی توجیه کړي. 

نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې وه: »متحده ایاالت 

ټایمز د دې  )افغانستان( کې ښکېل يش؟ همدارنگه  يوه بل ويتنام  په  به 

افغانستا امریکا  چې  اړوند  په  یوه  خربتیا  ده  لېږي،  سالکاران  نور  ته  ن 

پخواين افرس چې په ویتنام کې يې د امریکا په سفارت کې کار کاوه یو 

 لیک خپور کړی و. نوموړي په لیک کې دا پوښتنه راپورته کړې وه چې 

اوس موږ د ورته چال او نیرنگ رسه مخامخ نه یو تر هغه وخته پورې آیا  

ور شپږ رقمه شمېر )یا په سلگونو موږ په افغانستان کې د جگړنو عسکرو ن

به رسه ورته  پلټنې کوي. ښایې چې دا  زره( درلودل چې په غارونو کې 

مثالونه او فشارونه وي؟ خو اوس د متحده ایاالت هلته "سالکاران" چې د 

متحده ایاالتو د هغه پنځه اتیا کسیزه روزل شوې ډلې په گډون دي چې د 

 The Bostonکې يې گډون درلود.    فلپاین په اسالمي عملیاتو او شخړه

Globe   د امریکا  د  کې  ویتنام  په  چې  ته  امریکایانو  »هغو  وو:  ليکيل 

جگړې اصالتونه ورپه یاد دي، په هغو کې داسې څه شته چې سړی پرې 

تنه پوځي سالکاران د   ۱۶۰خپل باور له السه ورکوي لکه دا چې پنتاگون 

لپار  له وسله وال پوځ رسه د مرستې  په  فلپاین  ابو سیاف  ه استوي چې د 

 رادیکاله اسالمي ډله باندې غلبه حاصله کړي.«  

ایاالتو   او سماليس وروسته د متحده  نه ډېر ژر  له جګړې  خو د ويتنام 

حکومت هڅه پیل کړه چې د ویتنام په باب فوق العاده حاالت محدود 
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کړي او هڅه يې وکړه چې یو وار بيا د جگړو داسې طرح جوړه کړي چې 

نگه چې له دویمې نړیوالې جگړې څخه وروسته د ډېرو خلکو لپاره  څر 

نوره جگړه د منلو وړ نه وه خو حکومت دې ته اړ و چې داسې څه وکړي 

 چې يو وار بیا جگړه د منلو وړ يش. 

په حقیقت کې ډېر کلونه وشول چې د ویتنام جگړه پای ته رسېدلې ده، 

کړه چې خپل قوت نور هم خو متحده ایاالتو داسې پوځي کارروايي پیل  

میگویز   د  يو  څخه  فرصتونو  لومړیو  له  کړي.  يې  پیاوړی  او  وپړسوي 

Mayaguez    يوه کوچنۍ موضوع وه چې اوس د امريکا په تاريخ کې يوه

کال په مې کې   ۱۹۷۵هېره شوې پېښه ده. د ویتنام له جگړې وروسته د  

بېړۍ   سوداگریزه  امریکایي  يوه  له  Mayaguezکمبوديا  هغې   د 

کارکوونکو رسه توقیف کړه. د امریکا د دغې کوچنۍ سوداگریزې بېړۍ 

په اړه چې د کمبوديا له خوا توقیف شوی وه، د کمبودیا حکومت وویل 

چې بېړۍ د هغوی په اوبو کې گرځېده او هغوی د دې حق درلود چې 

توقیف یې کړي، متحده ایاالتو سماليس په عمل الس پورې کړ. رسه له 

سې شواهد موجود نه وو چې كمبوديا دې د بېړۍ له کار  دې چې هېڅ دا

 کوونکو رسه ناوړه چلند کړی وای. 

جريالد فورد جمهور رییس و. هرني کیسینجر د هغه سالکار و. کله ناکله 

داسې ويل کېدل چې دوی باید ځینې داسې کارونه وکړي چې په نړۍ 

او اعتبار په کې خپل اعتبار او حیثیت راژوندی کړي. کسینجر تل حیثیت  

پوځي فوق العاده گۍ کې لیده. متحده ایاالتو سماليس يو کمپاین پیل 

يش. دوی جنون آزاد    کار کوونکي  Mayaguezکړ، د دې لپاره چې د  

یې مببارد کړ. په تېروتنې   Tang Islandواخيستل او کوچنی ټاپو ټانگ  

بېړۍ کار کوونکي ساتل شوي وو.   رسه داسې گومان کېده چې هلته د 
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کېدای يش دا پوښتنه رامنځته يش چې »د څه لپاره تاسې هغه ټاپو چې 

 فکر کوئ د بېړۍ کار کوونکي په کې بندیان دي، مبباری کوئ؟«  

وروسته د متحده ایاالتو پوځي بېړۍ نوموړی ټاپو ونیو، په عین حال کې 

شوي وو، د کمبوديا آزاد  د نیول شوې بېړۍ چلوونکي په الره کې وو، او

کړي وو، خو امریکایانو د آزاد    ال د مخه د بېړۍ کار کوونکیحكومت  

Tang    .ټاپو اشغال کړ، څلوېښت تنه امریکایان په کې ووژل شول 

يو احمقانه ډول و چې وښودل شو وهنې  الس  په څرگنده توگه دا د پوځي

او څرگنده يې کړه چې متحده ایاالت ال تر اوسه يو سرت ځواک دی او هر 

يې کړي، که کمزورې گواښوونکې کمبودیا د یوه سرت څه کولې يش، و

 ځواک منونه هم وي.  

وروسته موږ نور تکلونه درلودل چې د ویتنام مثال ورته ویل کېده، لکه 

جمهور رییس ریگان چې د خپلې واکمنۍ په لومړيو کلونو کی گرینادا 

اشغال کړه. د خندا وړ خو دا ده چې تاسې یو کوچنی ټاپو چې کولی يش 

ر ورته وکړئ، خو ناوړه سلوک وررسه کوئ. موږ په گرینادا کې له ډېرو ام

 نیرنگونو او عذرونو کار واخیست، چې غلط جوت شول. 

د خلیج جگړه يو ډېر جدي تكل و چې د ویتنام ناوړتیا سپینه کړي. دا د 

Mayaguez    د پېښې یا د گرینادا د اشغال پر خالف، د خلیج جگړه په

 تېری و.  بشپړه مانا یو پوځي 

حکومت سرت کړاوونه وزغمل چې ډاډمن يش چې د دې نتیجه د ویتنام 

کړي.   رامنځته  غورځنگ  ضد  جگړې  د  چې  وي  نه  څېر  په  جگړې  د 

( پوځي قوت و، د Fift - Rateهمدارنگه واقعاً چې عراق پنځمه درجه )

تبلیغايت  په  باب  په  پیاوړتیا  پوځي  د  عراق  د  حکومت  ایاالتو  متحده 
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چې طرح شوې وه، زیاتی کاوه او داسې يې ښووله چې صدام کمپاین کې  

او رسسخته دوښمن دی، که موږ عراق الندې  مثاله  بې  یو  واقعاً  حسین 

کړو، نو موږ به يو مهم کار کړی وي. د بوش ادارې ځان ډاډه کاوه چې 

مطبوعات اجازه نه لري چې هر هغه څه چې پېښېږي، ويې ویني، ځکه 

و د  دوی  لپاره  دې  د  هغه  چې  مطبوعاتو  چې  وو  وېرويل  جگړې  یتنام 

ظلمونه چې موږ عميل کول، خپرول. وروسته دوی پرېکره وکړه او ویې 

ویل چې موږ اړ یو چې ډېره ژر دا جگړه پای ته ورسوو. خو د هوايي 

په اثر عراقي  یا کمپاین نه وروسته او د لنډمهالې ځمکنۍ حملې  حملو 

 التو د بري اعالن وکړ. پوځ ډېر ژر مات شو او بیا متحده ایا

کله چې متحده ایاالتو عراق الندې کړ، له هغه وروسته بوش په خاص   

کرغېړنې  د جگړې  ویتنام  »د  وویل:  کې  وینا  رادیويي  يوه  په  ډول رسه 

پېښې نورې د تل لپاره د عريب ټاپو په شگلنو دښتو کې ښخې شوې.«  دا 

ن دی. خو داسې فرض  د جمهور رییس له خوا یو ډېر عايل او شاعرانه بیا

کړئ که د ویتنام د جنگ نښې نښانې ښخې شوې دي، نو د امریکا خلک 

به په کومه مانا جگړه ومني. زما په فکر په دې برخه کې ځينې حقایق شته  

او هغه دا چې د امریکا خلکو د خلیج د جگړې مالتړ وکړ. دا وخت په  

کې د ویتنام له جگړې څخه پنځلس کاله واټن موجود و، د امریکا   ۱۹۹۱

خلکو په عمومي توگه په دې پروپاگنډونو باور کاوه چې موږ د کويټ د 

ساتني لپاره جګړې ته ورگډ شو. خو موږ په واقعیت کې د دې اجازه نه  

درلوده چې د عراق پر ضد د امریکا د جگړۍ شا ته د واقعي پېښو اټکل 

ږ اجازه نه درلوده چې په هغه څه باندې چې د چا خربه له کويت  وکړو. مو

رسه خواخوږي نومېږي پرې غور ويش. موږ ته اجازه نه وه چې په تېلو 

فکر وکړو. کله چې بوش ته د عراق پر ضد د جګړې واک ورکول کېده 
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د هغه د مرشوعیت لپاره په مرشانو جرگه یا سنا كې خربې وشوې. ځينې 

به په گوښې توگه بدې ردې ویلې او ویل به یې چې »د   ځوانو شخصیتونو

تېلو لپاره وینې مه تویوئ.«  البته چې اعرتاض کوونکی سماليس له سنات 

مخه بهر ټیل وهل کېدل. د امریکا خلک باید داسې گومان ونه کړي چې 

تېل د جگړې بنسټ دی. هو، د امریکا اکرثو خلكو دا باور درلود چې 

باندې بحث او خربې اترې کوي چې څرنگه د صدام د اداره په دې اړتیا  

دیکتاتورۍ پر ضد عمل وکړي او په دې اساس بوش ځينې داسې بنیادونه 

درلودل چې ووایي د ویتنام نښه نښانه اوس ښخه شوې ده. خو زه هېڅ 

فکر نه کوم چې دا به په بشپړه توگه سمه وي. زه فکر کوم چې اوس هم 

نام یادونې او خاطرې ژوندۍ دي چې لیرې د امريکا په خلکو کې د ویت

غورځول کېدای نه يش. خو کله چې موږ په جگړه کې ښکېل شو، نو هر 

په   پوښتنه  دا  وي؟«  ويتنام  بل  يو  به  دا  »ايا  راوالړېده:  پوښتنه  دا  وخت 

 مطبوعاتو کې نه راپورته کېږي او خلک په دې اړوند فکر نه کوي. 

و چې ويلی يې وو: »کېدای يش ځينې  زما په فکر ابراهام لینکلن په حقه 

تېرایستل  لپاره  تل  او ځينې خلک د  تېرایستل يش  خلک ځينې وختونه 

يش خو نه يش کېداي چې ټول خلک د تل لپاره تېرایستل يش. په جنوب 

متحده  د  پېښېدل  څه  لپاره چې  وگړو  عامو  د  او  لپاره  تورپوټکو  د  کې 

غ وگړو  عامو  د  او  شول  راپورته  خلک  ميل ایاالتو  يوه  په  ورځنگ 

 غورځنگ بدل شو. 

دا چې په ویتنام کې څه تېرېدل خلک راپورته شول او د جګړې ضد يو 

سرت غورځنگ يې ایجاد کړ. خو داسې فکر مه کوئ چې دا په دې خاطر 

ده چې گوندې رایې یا ووټونه شامري يا دا چې په خربونو لنگر اچوي، 

 خلک د تل لپاره تېربايس. بلكې دوی غواړي خپله الره پر مخ بوځي او 
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 د بوش وړل یا بری څومره اهمیت لري؟ 

له هر څه مهمه دا ده چې که خلک وغواړي له سیاست نه څه زده کړي، 

دا مهمه نه ده چې څوک په سپینه ماڼۍ کې ناست دی. مهمه دا ده چې 

هغه خلک چې په سړکونو کې ناست دي، په کافرتیاوو کې ناست دي، 

ونو کې ناست دي، په کارخانو کې ناست دي. څوک په حکومتي سالون

اعرتاض کوي، څوک دفرتونه اشغالوي او څوک مظاهرې کوي. دوی دي 

 چې راتلونکی ټاکی یا څه چې پېښېږي هغه ته ټاکونکی رول ورکوي.  

د سرتې محکمې پرېکړې د ښوونې او روزنې پر ضد د براون په قضیه کې 

یووړل چې د ايزنهاور د ادارې پر  چې گوښي خو برابر اصول وو له منځه  

 مهال رامنځته شوي وو. 

مهال د سرتې محکمې  پر  مسئولیت  د  نوموړی د جمهوري غوښتونکو 

قايض القضات شو چې جمهوري غوښتونکي له دموکراتانو رسه په سرته 

د سرتې محکمې د غړو آیا    محکمه کې يوځای شول. دا ولې پیښ شول؟

هغوی سماليس آیا     کومه رڼا خپره شوه؟په مغزونو يا اذهانو کې سماليس

توگه  غلطه  په  بدلون  موږ څوارلسم  »واه، خدایه  وکړ چې  گومان  داسې 

کال کې واقع شو   ۱۹۵۴تفسیر کړی و؟« نه یوازینی دلیل چې دغه څه په  

کال کې   ۱۹۵۴دا و، چې د سرتې محکمې خواوشا نړۍ بدلون کړی و. په  

پراخه   په  غورځنگ  حقوقو  وليس  د  په  چېال  دا  شوی،  پیل  و  نه  پیامنه 

راتلونکي کال کې وه، موږ د مونتگمري بس بایکاټ درلود او څو کاله 

( چې په سهیل کې د غورځنگ  sit- inوروسته موږ اعرتاضونه درلودل ) 

زړه و، هلته ال د مخه ناخوښي موجوده وه. د سرتې محکمې په وړاندې د 
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پنځه مختلف کیسونه   راوړل شول، چې د گوښيتوب مخالفت کوونکي 

کیس یو له دغو پنځو هغو  BrownV. Boardښوونې او روزنې پر ضد د 

څخه و. تورپوټکو په سهیل کې په بېالبېلو ځایونو کې له دغه گوښي وايل 

رسه مخالفت وکړ، هغوی خپل ژوند له خطر رسه مخامخ کړ. په سهیلی 

له   Reverend Joseph Delainکارولینا کې د کالریندون ښارگوټي کې 

رسه  گوښیتوب  له  ښوونځي  د  نوموړي  چې  ځکه  شو،  وویستل  ښاره 

چې  وشو  اعالن  او  شوه  وسوځول  کلیسا  نوموړي  د  و.  کړی  مخالفت 

 نوموړی له عدالت څخه وتښتېد. 

په ټول هېواد کې  ته رهي شول، دا شیان  دا یوه منونه وه. خلک دوزخ 

راون كيس او پېښ شول، خو که چېرې د هغوی دغه مقاومت نه وای د ب

 نور کیسونه به سرتې محکمې ته نه وای وړاندې شوي. 

په عین حال کې متحده ایاالت په سړه جگړه کې له شوروي اتحاد رسه په  

درېیمه نړۍ باندې چې له سپین پوټكو بهر نړۍ ده، د نفوذ لپاره په رقابت  

ره  کال پورې دا د امريکا د متحده ایاالتو لپاره ډې  1954کې ښکېل وه. تر  

د اهمیت وړ وه چې د درېیمې نړۍ هېوادونو ته له ځینو الرو چارو څرگنده 

کړي چې دا د نژادي تجرید په اړوند یو لړ کارونه وو او په دې هکله د 

متحده ایاالتو لوی څارنوال د ښوونې او روزنې د بورد پر ضد د براون په  

چې په    قضیه بحث وکړ او ویې ویل چې محکمه به دا په پام کې ونیيس

بهر نړۍ کې څه پېښېږي او متحده ایاالتوته په بهر کې په کومه سرتگه کتل 

له سرتې محکمې   General Herbert Brown Delکېږي. لوی څارنوال  

وغوښتل چې نژادې تجرید بند کړي ځکه چې دا د کمونيستي پروپاگندې 

 ماشني د فعالولو لپاره ال ښه بهانه ده. 
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هرنۍ او کورنۍ سطحه هغه فشارونه دې چې سرته په بل عبارت دا ټول په ب

نه ده چې قايض   مسألهمحکمه او حکومت ته لورې ورکوي، دا يوه ساده  

خپل ځان له نړۍ پټ کړي. د قضا په څوکۍ کښېني او د قانون اسايس 

تر هغه چې ځينې شیان ورته روښانه يش. د  بیا رسه ولويل،  بیا  په  لغات 

اسا پر  شیانو  هغو  د  ذهن  محور هغوی  پر  دوی  د  کې  نړۍ  په  چې  س 

 څرخي، ډېر واضح دی.  

 

ليکوالو په نسبت ډېر خوشبینه    السوکیڼ تاسې زیاتره وخت د نورو  

 مالومیږئ.  

زما په فکر دا چې څوک خوشبينه وي یا بدبینه، په دې پوري اړه لري چې 

څه ویني. موږ په يوه ډېره پېچلی ټولنه کې ژوند کوو. له تلویزیون او ډله 

زو وسایلو څخه په زرگونه او زرگونه مسایل ستاسې تصوراتو ته راځي. يي

دا ټول شیان د مطبوعاتو له الرې جوتېږي. تاسې لیدلی او کتلی شئ، چې 

زیاتره دغه تصورات تاسې په ډېر مهمو خلکو کې لیدلی شئ. هغه څه 

چې تاسې يې په ورځپاڼو کې وینئ، چې جمهور رییس څه وایي او دا 

سکرتر او یاد دفاعي چارو سکرتر پرون څه وویل او داسې   چې د دولت

څومره   چې  کړئ  پرتله  د  تاسې  چېرې  که  وینئ.  کې  مطبوعاتو  په  نور 

پاملرنه ورته شوې ده چې حکومت په رسمي توگه څه کړي، له هغه رسه 

پرتله کړي چې عادي خلک څه کوي، نو په دې کې تاسې یوه لویه تشه  

تصورات په تلویزیون کې مهم رانگیرۍ او   وینئ. خو که چېرې تاسې دا

هغه څه چې په ورځپانو کې يې لولئ او د ټولنې د مناینده په توگه يې 

فرض کړئ، نو ډېره زړه بدوونکې او خواشینوونکې ده، ځکه هغه څه چې 
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اورئ چې روان حالت تائیدوي، تاسې داسې نښې نښانې نه اورئ چې له 

ده کې په زرگونه شیان پر مخ ځي. دې رسه مقاومت وښیي. خو په دې مو 

دا شیان په عامو مطبوعاتو کې هېڅكله منعکس شوي نه دي او نه خو په  

ټولو جمعي ارتباطي وسایلو او میډیا کې منعکس شوي دي. د ټول هېواد 

په ښارونو او مرکزونو کې اوس د زیاتې اندازې انرژۍ شواهد شته. د هغو 

له نورو وگړو رسه د مرستې وړتیا خلكو انرژي چې ځینې کارونه کوي او  

لري. دلته په هېواد کې په زرگونه داسې سازمانونه شته چې د نژادي برابرۍ، 

د ښځو د حقوقو او چاپیریال د ساتنې لپاره او د پوځي توب ضد کارونه 

 کوي، خو هغه کارونه چې دوی يې کوي، په تلویزیون کې نه څرگندېږي.  

ود دی. دلته د ټولنو یا ډلو ورځپاڼې دي دلته یو ډول فرهنگي تناقض موج

او په يو ډول حیرانوونکي شمېر رسه په هېواد کې نورې بدیلې ورځپاڼې 

دي او د کتابونو پلورنځي دي. خو که چېرې تاسې له هغو خرب یاست او 

که چېرې ورته پاملرنه وکړئ او ځان ته د دې اجازه ورنه کړئ، چې د دغو 

چې په واشنگټن ډي يس کې دومره سرت نه تصوراتو د اثر الندې راشئ  

ظرفیت   سرت  یو  د  لپاره  بدلون  د  کې  هېواد  دې  په  شئ،  کولی  نو  دي، 

 احساس وکړئ.  

 

لکه چې زیات خلک خربې کوي چې که چېرې د دې اوسني سیستم  

سوسیالست  د  یا  اړوند  په  لرلید  د  سیاست  طبقايت  د  نو  نشته  بدیل 

 سیاست په اړوند چې پراخو پرگنو ته ورسېږي، څه فکر کوئ؟  

زه فکر کوم چې لس کاله د مخه د شوروي اتحاد په سقوط رسه موږ ته 

د سوسیالیزم په اړوند نه دا چې د ستالینیزم  ډېره ښه موقع په الس راغله چې  
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له بدنامې ليدتوگې، د پولييس او زنداين کولو د حکومت له الرې مطرح 

وو، موږ کولی شو چې د سوسیالیزم نوې ليدتوگې ته راوگرځو، دا مفکوره  

له شوروي اتحاد څخه د مخه موږ ته په دې هېواد کې د دې خلکو لکه 

Jack London   ،Eugene Debs    اوHelen, Keller له خوا راکړل شوې ،

وه. دا د سوسیالیزم هغه ليدتوگه ده چې کولی يش خلکو ته د ساه ويستلو 

موقع ورکړي، چې په دې هېواد کې يې څو میلیونه خلکو د پېړۍ په بدلون  

رسه ساه ورکړې ده، زه فکر کوم چې موږ د دې چانس لرو چې دا کار  

کړي زده  څه  زیات  به  دوی  د وکړو.  خلک  چې  ده  څرگنده  دا  خو   ،

نه لري.   باور  باندې  په موسساتو  چې اصالً   Business Weekحکومت 

داسې  وه،  کړې  يوه رسوې  يې  دمخه  کال  یو  ده،  نه  مجله  پرولتاریایې 

څخه  )کارپوریشنونو(  رشکتونو  د  زیات  ډېر  خلک  چې  څرگندوي 

ه ناخوښي دي او په خاص ډول په سیاست باندې د هغوی له نفوذ څخ

کېدنه جوتوي چې  پردي  ځانه  له  ډول  یو  شکایت  دغه  ډېر خپه دي.  

 موجوده ده او د دې موقع شته چې خلکو ته نوي افکار څرگند کړي. 

 

بوش داسې وايي لکه څنگه چې جنگ اسايس الره ده چې د دې   

ترالسه کړې ده او خپلو حقوقوته يې آزادي    هېواد خلکو پرې خپله

 پراختیا ورکړې ده. 

زموږ همېشه  د  آزادي    جگړو  زموږ  ده.  کړې  د   آزادۍویجاړه  پراختیا 

نه هم داسې چې حکومت څه کړي وي،  او  نه وه  نتيجه کې  په  جگړو 

دا   د بلکې  یې  مثال  ډېر ښه  تررسه کړې.  نتیجه ده چې وگړو  د هغه څه 

متحده ایاالتو د تورپوټکو د تاريخ په باب دی. د مرییتوب او د گوښیتوب 
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د تاریخ په باب دی. دا حکومت نه و چې د مرییتوب په وړاندې ودرېد.  

بلکې د سپینو او تورپوټکو د مرییتوب د له منځه وړونکو ډلو نوښت و. 

کلونو کې يې د نژادي توپیر پر    1960او    ۱۹۵۰نه و چې په    دا حکومت

ضد مبارزه پیل کړه بلکې په جنوب کې د خلکو غورځنگ و، دا حکومت  

ورکړه چې د ورځې د دولس ساعته کار پر  آزادي    نه و چې خلکو ته يې

ځای د ورځې اته ساعت کار وکړي. دا پخپله کارگران وو چې په خپلو 

تنظیم شول کې  مخامخ   اتحادیو  پولیسو رسه  له  او  وکړي  مظاهرې  چې 

شول. حکومت په بل لوري کې و. حکومت تل د کارفرمایانو او رشکتونو 

هر وخت په دې پورې آزادي    او د تورپوټكوآزادي    مالتړ کاوه. د کارگرو

اړه درلوده چې د حکومتونو په وړاندې یې مبارزه کوله. خو که موږ په 

قیني توگه په حکوموتونو پورې مربوط نه تاریخي لحاظ وگورو موږ په ی

تأمین کړي. موږ اړ یو چې په خپلو سازماين شویو آزادي    یو، چې زموږ

تاسې  چې  دی  دا  درس  بل  یو  تاریخ  دې  د  اوسو.  مربوط  پورې  هڅو 

آزاد   هېڅکله فکر ونه کړئ، چې کولی شئ، په خپلو قانوين حقونو کې

کو  کړئ، چې  ونه  فکر  داسې  هېڅکله  اوسئ،  گوته نه  ته  قانون  لی شئ 

یا دا چې اسايس قانون وايي: »وگورئ دا هغه څه دي چې ویل  ونیسئ 

کېږي، نو ځکه دا هغه څه دي چې زه غواړم ويې لرم.« ځکه هر هغه څه 

چې اسايس قانون وايي او هر هغه څه چې مقررات يې وایې، هر هغه چا 

اړې، رسه چې واک وي او هر چا ته چې واک ورکړل شوی وي، چې غو 

که د کاغذ پر مخ حق لري او یا په حقیقت کې حق لري، دا زموږ په ټولنه  

کې یو ډېر عام حالت دی. خلكو د دې لپاره مبارزه وکړه چې قانوين حق  

ترالسه کړي. دوی قانوين حق د کاغذ پرمخ ترالسه کړ او وروسته د قدرت 

مانا   قانوين حق  او د هغوی  راغله  ته  او رسمایه صحنې  له السه واقعیت 
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ورکړه. په دې ډول تاسې اړ ياست چې د هغه د واقعي کولو لپاره مبارزه  

 وکړئ.  

 

د دې نقل قول چې   Gnoziosilone ' sد ناول    Fontamaraتاسې د  

وایي ډېر خلک اوس پوښتنه کوي چې »موږ څه وکړو؟« ډېر مینه وال 

 ياست؟   

ښتنه، د یوه  )اغلب گومان چې ایټالوی لفظ دی( هغه پو   Che Fareهو، د  

په ناول کې شوې. زما په فکر یو يش چې   Silone'sایټالوي بزگر له خوا د  

موږ یې په سمه توگه کولی شو، د کارگرو خلکو او د کارگرانو د حقوقو 

 څخه د مالتړ ترمنځ چې چېری امکان ولري اړیکي جوړ کړو. 

ظاهرو، په ټول هېواد کې په هر مناسب وخت کې د کارگرانو په مبارزو او م

په روغتونونو کی د نرسانو په اعتصابونو کې، دښوونکو په اعتصابونو کې 

وررسه  خلک  شوي،  خپاره  دي  نه  کې  مطبوعاتو  په  يې  رپوټونه  چې 

مخامخ دی، زیاتره داسې شوی دي. خلک فکر کوي چې دا کار نرسانو 

دا ته يوه ستونزه ده. یا دا ښوونکو ته یوه ستونزه ده. خو زما په فکر مهمه  

د  فکر  په  زما  ورکړو.  پراختیا  ته  مفکورې  پیوستون  د  ټولنې  د  چې  ده 

اقتصادي عدالت د تأمین لپاره هر ډول اقدام کېدای يش، یو داسې سود 

دی چې په ظاملانه توگه په ټوله ټولنه کې پراختیا ومومي. وروسته موږ اړ 

با کارگرانو  په  دلته  کړو.  پیدا  ارتباط  ترمنځ  مسایلو  دې  د  چې  ندې یو 

 حملې، فشارونه، د کارپوریشنونو له خوا ماليه نه ورکول، یا زموږ په ملکي

حمله جنگونه، ټول، زموږ د مالیو یا ټکسونو له الرې متویلېږي او آزاديو 

معاش خوري. موږ زیات کار تررسه کوو. موږ ټول ښوونکي يو، ارتباطي 
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، یو ځای کار  کار کوونکي يو، موږ ټول رسه اړیکي لرو، رسه گاونډيان يو

کوو، ټولو ايديتورانو ته ليک لېږو. کولی شو الریون تنظیم کړو. کولی شو 

په عمومي نافرمانۍ کې گډون وکړو. مظاهره او بایکات وکړو. موږ ټول 

کولی شو کله چې اړه وه د امریکا په تاریخ کی ميل غورځنگ جوړ کړو 

یاست، تاسې دا چې حکومت ته ووايي: »نه، تاسې زموږ د ارادې ممثل نه  

 زموږ لپاره نه تررسه کوي او نه يې زموږ په نوم کوئ.«

 

ته رسېږي او همدارنگه بوش  ۹۰اوس د بوش محبوبیت په سلو کې  

د خلیج د جگړې په پای کې و چې د هغه محبوبیت ډېر ژر سقوط 

 کال کې یې کلینتون ته انتخابات وبایلل.  ۱۹۹۲وکړ او په 

راهیسې د ټولو جنگونو په اړوند چې موږ  موږ له دویمې نړیوالې جګړې

په کې جنگېدلی یو، په یو ډول مو د خلکو په عقایدو کې بدلون ليدلی 

دی. په يقيني توگه د ویتنام د جګړې پر مهال موږ د خلکو په عقایدو کې 

لړ کې د  په  بیا د نورو جگړو  او وروسته  بدلون وليد  او جدي  یو کلک 

العمل عکسې، خليج، چې دا یو ډېر رضوری  یادوين وړ، د گرینادا، پانام

دا  خو  و،  مطرح  مالتړ«  عسکرو  د  زموږ  او  مالتړ  رییس  جمهور  »د  و. 

ځواب ډېر ژر په لېونتوب بدل شو او خپل رنگ يې بایلود. ډېر ژر خلکو 

يو ډول پاڅون تنظیم کړ، شاوخوا یې وکتل او په ورو ورو يې په دې رس 

و  بېوزيل  يوازې  هلته  چې  شو  په خالص  شی  هېڅ  او  شوي  وژل  گړي 

 واقعیت کې بشپړ نه و.  

کال کې د پاناما له اشغال څخه د مالتړ کولو اړتیا په دې بنسټ    ۱۹۸۹په  

پسې   Manuel Noriegaوه چې موږ په ناسمه توگه د یو گنگ مفهوم  
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ورتللو، ځکه هغه نشه يي توکو د سوداگرۍ یو مسئول مثال و. دا له دې 

ه بن الدن چې د یو فرد په توگه د ترهگرۍ مسئول رسه ورته ده لکه اسام

دی. نسبت دې ته چې یوه لویه ستونزه په نظر کې ونیيس، دوی یو شخص 

دغه  د  حکومت  د  ستونزه  سرته  ه  ډېر  چې  ځکه  نیولی  الندې  څار  تر 

تگالرې په اساس چې اوس ترې کار اخيل، د حل وړ نه ده. لکه څنگه 

رییگا په ترالسه کولو به يوه اندازه  چې دوی داسې هیلې درلودې چې د نو 

محدود اهداف ترالسه کړي، البته دوی هغه ومونده، هغه یې بندي کړ، 

خو د نشه یي توکو سوداگرۍ دوام وکړ. په حقیقت کط د نشه يي توکو 

 سوداگري ال پسې زیاته هم شوه.  

خو په هر حال زه هیله لرم چې موږ به په کې له بوش څخه په سلو کې له 

 –خو نه شم ويلې چې څومره ژر به دا کار ويش  –مالتړ څخه ( ۹۰) نوی

کمښت ووینو چې په میډیا کې يې د ادارې له خوا منانځنه وشوه. زما په  

فکر موږ به د هغو کسانو د پرزېدلو پیالمه ووینو چې په مصنوعي توگه یې 

ه د امریکایي واک لوړ مقام ترالسه کړی و او د بري اعالن یې کړې و. لک

تررسه  کارونه  څه  »موږ  چې:  پوښتئ،  او  گورئ  ته  شاوخوا  چې  څنگه 

د  خلکو  شویو  قرباين  زرگونو  د  افغانستان  د  چې  کوم  فکر  زه  کړل؟« 

او  له دې چې د حکومت  برسېره کېږي. رسه  را  ځورېدنې داستان اوس 

رابرسېره   دا حقایق  باالخره  مالومات کنرتول کېږي.   له خوا  میډیا  عمده 

به هم راڅرگند يش. په متحده ایاالتو کې په لږ اندازه داسې   کیږې او بیا 

مالومات شته، خو دا وخت نیيس چې دغه مالومات د عامه افکارو بهري ته 

اخالقي  د  مسئالی  د  به  کې  برخه  دې  په  چې  کوم  فکر  زه  داخل يش. 

و  تول  دا حقیقت  به  اخیستنه وي. خلک  او جاج  گیري  اندازه  ارزیابۍ 

ې دوی خپلو هدفونو ته نه دي رسېديل. ان تر دې چې ترازو کړي، دا چ
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او  تېري  د  افغانستان  پر  بلكې  کړل،  اعالن  ادارې  چې  هدفونه  محدود 

گډوډۍ سبب شوي دي، کله چې يوه اخالقي ارزونه تررسه شوه نو زما په  

 خیال هغه وخت به موږ په تدریج رسه د ادارې د مالتړ کمښت ووينو. 

 

د روان اقتصادي رکود یا کړکېچ د اغېزو د بوش پر محبوبیت باندې  

 په اړوند څه فکر کوئ؟  

روان بحران ال تر مخه په یو شمېر خلكو سيده اغېزه کړې ده، خو په دې 

حقیقت باندې، جګړې ته د زياتې پاملرنې په اثر پرې خاورې رااوښتې 

اقتصادي رکود  د  وايي چې  له شا څخه خربونه  دي. د جنگ د جبهې 

اغېزی اوس په زیاته پیامنه روښانه کېږي. په خلکو کې به دا مهم نتایج 

د بوش د ادارې په وړاندې به ناخوښي راپورته يش او کېدای يش ولري،  

چې دموکرات گوند په وړاندې هم ناخوښي راڅرگنده يش چې په دې 

 ټولو مسایلو کې يې ډېر کوچنی حاکامنه رول درلود.  

زما په فکر به د کاپیتالیستي سیستم ناکامي، نوره هم څرگنده يش چې د  

ې يې لري. په دې موقع کې چې د بوش  بنسټیزو ستونزو د حل په برخه ک

بلیونه ډالره د پوځ لپاره غواړي، د درملنې او روغتیایې چارو   48اداره نور  

د  ماشومانو  د  او  روزنې  او  ښوونې  د  کوي.  قطع  )فوند(  امکانات  مايل 

روزنې او ساتنې لپاره پیسې نه ورکول کېږي، په ورځپاڼو کې داسې نوي 

کوره  بې  کبله    رپوټونه چاپ شول چې  له  یخنۍ  د  ژمي  د  شوي خلک 

یا تسخین بیل ورکړي. دا به  مري، کورنۍ نه يش کړای چې د تودوخې 

نوره هم خلکو ته روښانه يش، چې د ميل پانگې غیرمسئوالنه ضایع کول،  

په خاصه توگه، کله چې اسايس اړتیاوو ته پاملرنه نه کېږي. په وروستيو 
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په زرگونه کسان بېکاره    سقوط  Enwn Corporatonوختونو کې د سرت  

کړل، پرته له دې چې د هغوی د تقاعد خزینه او روغتیايي خدمات په پام 

کې نیول شوي وي، د زیاتره منځني عاید ونډه لرونکو ساموي له منځه 

والړې، دا یوازې د دغه سیستم له کنرتول څخه د بهر کېدو يوه نښه ده. 

نه لوړې بويل، په ځينو داسې یو سیستم چې گډې گټې د ټولو مالحظاتو 

نقطو کې دا د ناکامۍ څرگندوی دی. زه نه پوهېږم چې دا به کله د امريکا 

اکرثیت وگړو ته جوته يش، خو يقني لرم چې يو وخت به د امریکا خلکو 

ته په ډاگه يش. په داسې حال کې چې ناهیيل برېښي، خو زه په اوسنیو 

عقیدې لپاره یو بنسټ وي.  حاالتو کې هیله من یم، خو باید دا د اسايس  

حقیقت دا دی چې د امریکا په خلکو کې يو ښه اخالقي احساس شته  

چې پر مخ ځي، کله چې د پروپاگندونو ټغر ټول يش، زما په فکر به بیاځيل 

غیر  جنگ  د  کېږي،  رابلل  موجبه  بې  چې  خلک  هغه  او  ويش  ارزونه 

 اخالقي څېره به په ځينو برخو کې نوره هم بربنډه يش.

 پای                                                   
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 یادونې 

مننه له: دان سیمن اجور روگیرو څخه چې د دې پروژې ډېر مهم سیايس  

مناسبتونه یې وکتل. په خاصه توگه له دان څخه چې باارزښته ایدیت او 

بیاکتنه یې وکړه او په دې اړوند يې مشوري راکړې. احمد شوکې چې د 

خه، االن ماس سوسیالیست ریویو ادیتور دی او د سوسیالست کارگرو څ

چې دې مرکو ته یې وهڅومل او د دې وعده يې وکړه چې دا مواد بیا دلته 

په آی اس آر او اس ډبلیو کې چاپ کړم. له ارنولد هايت رای چې خربې 

له دې کبله چې دا يې ښووله  بارسامیان څخه  راپورته کولې، دیوید  یې 

تین والكر څخه چې له یوې پرته په نورو ډېرو الرو به څرنگه يش. له مار 

با ارزښته وخت یې  له دې کبله چې ساعتونه یې په کلامتو غور وکړ او 

پرې تېر کړ. د میدویست د ښوونیز گراپیک مرکز له مایکل گاالگگر څخه 

له دې کبله مننه چې له ډېر لنډي یادداښت رسه یې عايل نقشه تیاره کړه. 

برخه کې یې مرسته    له گینانيف څخه له دې امله مننه چې د اديتوريال په 

وکړه. اشيل سمیت، ای یک الینربگ او دان گوسین چې له برلینگتون رسه 

او  باليتيک  کارنر  کلیف  هارابین  ویرجینیا  تاک،  ويرمونت  وکړه.  مرسته 

بوک ستور او جاینگا سودیر برگ چې د عراق په اړوند خربو اتر کې یې  

فوندیشن چې د جیانگ مرسته کوله. ایریک الپورتا او د میلویا ایلوکیشن  

سن د مرکې وړې ټوټې د هووارد فیلم رسه چې د میگویل پیكر له خوا 

الرتناتیف راديو د بگراوند  لیندا فورد چې  جوړ شوی و، اجازه راکړه. د 

مواد یې راکړه، نیتا لیویسون چې د رهولد ایسالند کالج لیربیری آن بریستو 

ادوش، جوشوا کوهن او داوید چې د اندیانا پوهنتون کتابتون کې، دانیل ر 

پیرت سون چې ماخذونه یې راکړل او ایلینارد بیریارد د هاروارد له پوهنتون 
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څخه تراد یونیون پروگرام چې د ټولو وروستو مرکو د خالیگاوو د ډکولو 

 لپاره یې مواد راکړل. 

هووارد زین او انتونی آرنوف برسېرنه مننه له: زما له ولس څخه چې ډېر 

ما ته درس راکړی دی چې ولې جنگ لکه زهر دی، له سوت   وخته یې

اید پرس څخه زما ملگرو، چې د سختې غوښتنې په رشایطو کې يې د دې 

ضد  جګړې  د  او  سازمان  سوسیالیستي  نړیوال  په  وکړ،  ایدیت  کتاب 

په   او  او هووارد کړي  او مرستو چې روز  غورځنگ چې د روانو ښوونو 

 زما په خيال کې ځای لري. خاصه توگه له گینا څخه چې تل 
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Appendix A 

EXCERPTS OF THE GENEVA PROTOCOLS 

کال د اگست د    ۱۹۴۹د جینوا د پروتوکولونو ځينې غوره شوې برخی: د  

د جینوا د تړون ضمیمه پروتوکول چې په نړیوالو وسله والو شخړو کې   ۱۲

کال د جون    1977د قربانیانو د ساتنې په اړوند دی ) لومړی پروتوکول(. د  

ماده د وليس   ۵نېټه له دویم څپرکي څخه »وليس نفوس او غیرپوځيان« ا  ۸

 نفوسو ساتنه. 

اتو څخه د وليس نفوس او غیرپوځي افراد باید له پوځي عملی .1

پیدا کېدونکو خطرونو له عمومي ژغورنې څخه گټه واخيل. د  

باید   يش،  ورکړل  اغېزمنتوب  ته  ژغورنو  دې  چې  لپاره  دې 

النديني مقررات چې د نورو اړونده نړیوالو قوانینو رسبیره باید 

 په ټولو حاالتو کې په پام کې ونیول يش. 

 افراد باید د په دې ډول وليس نفوس او همدارنگه منفرد وليس .2

حملو هدف نه يش. د تېري عملیات یا گواښونه چې د هغوی 

په منځ کې د ترهګرۍ د ملنې  نفوسو  لومړنی هدف د وليس 

 پراخېدل دي، منع دي.

له ژغورنې څخه گټه   .3 پر اساس  باید د دې برخې  غیر پوځيان 

واخيل، تر هغه وخته چې په دوښمنیو کې په سيده توگه برخه 

 وانخيل. 

 بې توپیره یرغلونه منع دي. بې توپیره حملې عبارت دي له: .4
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الف: چې په مشخصو پوځي هدفونو باندې د تررسه کېدو لپاره 

 یې الرښوونه نه کېږي.  

ب: که چېرې په جگړه کې هدف څرگند نه وي، باید یرغل ونه  

 يش. 

ج: په پروتوکول کې یادونه شوې ده چې په جگړه او يرغل کې 

هېڅکله محدودې نه يش پاتې کېدای، په هېڅ    د هغو اغېزې

 ملکي او يا مليك ځایونو یرغل ونه يش.  –ډول باید پر پوځي 

 د نورو حاالتو په څېر په الندې ډول حملې هم غريعادالنه دي: .5

الف: مبباري په هر ډول او وسیله چې وي؛ په داسې حال کې  

پوځي   یا  او  پوځي هدف  گویا مشخص  چې څرگندوي چې 

یونه دي، په ښارونو، کليو او نورو هغو ځایونو کې چه گویا ځا

 ملکي خلک اوسېږي په هېڅ ډول رسه د حملو اجازه نشته.  

ب: کېدای شې چې يوه حمله په تصاديف توگه د وليس وگړو 

تاوان  هدفونوته  پوځي  سبب يش، چې  کېدو  ټپي  یا  مرگ  د 

ځي واړوي، دا په ټولیز ډول د اټكل شويو مشخصو اوسېده پو 

 ښېگنو رسه تناقض لري. 
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 د اثر د لیکوال په باب 

هووارد زین د بوستون د پوهنتون متقاعد پروفیسور دی. نوموړی د متحده 

ایاالتو د ولسونو د تاریخ منلی ليکوال دی. زین د خپلو اديب او تاریخي 

اديب جایزه    Lannanکارونو له امله د اديب یادداښتونو په خاطر د النان  

په خاطر يې د یوگینیای  فعالیتونو  او  ليکنو  او د سیاسی  ترالسه کړې ده 

 جایزه تر السه کړې ده.  EugeneV. Debsدابس 

زین د زيات شمېر اثارو ليكوال دی چې په دې لړ کې د زین لوستونکي 

او توبیوگرافیک اثر چې »تاسې نه شی کولی په روان گاډی کې بې پرې 

ېږي او همدارنگه مارکس د سوهو په ننداره کې اثارو څخه پاتې شئ« نوم

 عبارت دی، ډېر مشهور دي.  

زین په بروکلین کې زېږيدلی او مخکي له هغه یې په دویمه نړیواله جگړه  

کې په هوايي ځواکونو کی د بم غورځوونکي په توگه کار کاوه. وروسته 

 شو. مخکې په کالج کې د تاریخ د څانگې مرش  Spelmanزین د سپیلمن  

له هغه چې نوموړی د بوستون پوهنتون ته رايش په فعاله توگه يې د مدين 

حقوقو په غورځنگ کې کار کاوه. نوموړی اوس له خپلې مېرمنې روسلین 

رسه په ماساچوست کې ژوند کوي او په پراخه پیامنه د تاریخ او معارص 

 سیاست په باب ویناوې او لکچرونه ورکوي.  
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 محمد اکرب کرگر لنډه پيژندگلوې د

د کرگر   اکرب  په    محمد  زوی  امان  د۱۳۳۲محمد  کال  شمسی   هجري 

د ولسوالۍ    کونړونو   کې په  نورگل  کورنۍ  بزگره  يوه  په  کې  دره  مزار 

 ی.زيږيدلی د

 مزار درې په لومړين ښوونځي کې تررسه او  ده خپلې لومړنۍ زده کړې د 

ليليه زده کوونکي په توگه په درس   د  ېابن سينا په عايل ليسه ک   کابل د  بيا د

په   ۔  وکړ  د  ۱۳۵۳پيل  د  کال  پوهنتون  او  کابل  په    ادبياتو  علومو  برشي 

ټولنيزو   فلسفي او   دغه پوهنځي  د  کال د  ۱۳۵۶په    پوهنځي کې شامل او

پښتو ټولنې   ان له لسم ټولگي څخه د    فارغ شو ۔ کرگر  له څانگې  پوهنو  

نورو خپرونو رسه  هيواد د يا دب زيرې په جريده کې په ليکلو پيل وکړ او د

هم همکار پاتې شو ۔ له فلسفي زده کړو رسه يې په ښوونځي کې مينه پيدا 

تجربه استادانو څخه يې په انفرادي توگه   ځينو با   همدې موخه دپه    شوه او

فراغت نه   پوهنتون څخه د  فلسفې زد ه کړو  درسونه تعقيب کړل ۔ له  د

پښتو څيړنو په نړيوال مرکز   د  علومو اکادميي  افغانستان د  ورورسته يې د

کال په لومړيو وختونو کې سيايس بندې   ۱۳۵۸د   کې په کار پيل وکړ او

يس دثور انقال ب دحقيقت په ورځپاڼه ال شو ۔ له زندان څخه وروسته سم

عسکري خدمت تر بشپړولو   کال کې د  ۱۳۶۰کې په کار پيل وکړ ۔ په  

 خپرونو د بيا د يال اوتمرس راديو افغانستان په اداره کې لومړی د سته دو ور 

۔   وټاکل شو  توگه  په  د  ۱۳۶۴دلوي ريس  د  کال  مياشت کې  په   جدي 

له رتبې څخه مرش په توگه  دولتي کميټې د خپرونو د چاپ او افغانستان د

 د  کال کې    ۱۳۶  ۵بست کې وټاکل شو ۔ په      ()وزارت پوست  په خارج
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 اسيستانت په  ټولنيزو علومو په پوهنځې کې د  فلسفي او  کابل پوهنتون د

 رۍانيپوه  ليکلو په نتيجه کې يې د  يو ه علمي اثر د  ل شو چې دک توگه وټا

کړه ترالسه  رتبه  د  ۱۳۶۷په    ۔علمي  کي  د  کال   خلک   افغانستان 

 ۱۳۶۹په  دموکراتيک گوند دگوندې نرشاتو چارې يې هم پر مخ وړلې او

منتخب مرستيال په توگه وټاکل   ټولنې د  ليکوالو د  افغانستان د  کال کې د

له هغه وروسته په   ټولنې مرستيال او  ليکوالو د ال پوری دک ۱۹۹۲شو ۔ تر 

د کې  د  پيښور  کې  پروژه  په  ژوند  نوی  کور  سکرپت   نوی  يا    ليکوال 

   .څانگې مسوول وټاکل شو راټولو لو د مالوماتو د دبيا  اوليکونکي 

کال   ۲۰۱۲کال نه تر    ۲۰۰۴کال بريتانيا ته کډوال شو او  له    ۱۹۹۹کرگر په  

پښټو ژيب دښوونکي په توگه دنده   و په کالج کې دړ زده ک  ژبو د  پورې  د

  .تر رسه کړه

په خپل  کيل کې    ۱۳۵۲په  اکرب کرگر   پنځه     کال کې  واده کړی  چې 

اوالدونه   ټول  ۔  لري  زوی  اويو  پلورگانی  له  کړو څخه يې  زده  وهنتوين 

پی اچ ډې تر کچې زده   د  فوق ليسانس او  ,ليسانس  ,اکادميک  ,برخمن   

 کړي لري ۔  

ثار  آ هغه زيات شمري  ليکوال څيړونکي نقاد اوکيسه ليکوال دی ۔ د رکرگ

 . هيواد په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي  د

په   کرگر  د  ۱۹۹۰اکرب  کې  کې   کال  وزارت  په  اوفرهنگ  اطالعاتو 

ه تدوين اوجوړولو ددرې کس  دافغانستان دجمهوريت دفرهنگي پاليسۍ د

  .کميسون غړی و ييز 

 :  په دې ډول دي ثارآ اکرب کرگر چاپ شوي  د
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 اديب مقالو ټولگه  د   .څو اديب يادونې .12

 ژوند اوشعر په اړوند  غني خان د د  .شگو په محل کې غني د .13

  )چې د   فلسفي څريه    په حالنامه کې دبايزيد روښان عرفاين او .14

 ( تې دهحکيم نارص خرسو جايزه يې هم اخيس
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درناوید   .15 د  )د  چاپ    .  شعر  يوه    پښتو  اړوند  په  شعر  معارص 

 (څيړنه

بابا د  )د  چاپ    .رحامين ليدتوگه  .16 تصويف افکارو يوه   رحامن 

 ( څيړنه

 (  په مجلو کې چاپ شوی دی) .پښتو گړنې .17

 ۲۰۱۴چاپ  .عرفاين اوفلسفي نړۍ ليدمريزاخان  د .18

داکرت جنيد رشيف   )د   .کتابزده کړې دريس    پښتو ژبې د  د .19

  .په متحده اياالتو کې چاپ شوي دي  رسه گډ کار (

پوهنيار سيد اصغر هاشمي     مقالو ټولگه  د  د   .اندونه  سيندونه او .20

 2016ټولونه چاپ 

زو مقالو ټولگه    کال چاپ فرهنگي اوټولني   د    .بحٽونه  فرهنگي .21

2016  

ر په باب فلسفي تفک  شعر او  پښتون شاعر خان عبدالغني خان  د .22

 2016)ماته يو درياب دنور را ( کال چاپ   .څيړنه

او  .23 روښان  د بايزيد  معرفت   اکادميي ارشاقي  ۔   .علومو  چاپ 

۲۰۱۹ 

فلسفي مقالو   ادب  له انگلييس  ژيب څخه د هرن ښايست  او .24

 کال  ۲۰۲۰چاپ   .ژباړه

اواندونه .25 د   .سيندونه  ټوک    ټولگه   دويم  مقالو  اديب  فلسفي 

۲۰۲۰ 
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رحامن  له نويو زياتونو او نويو څيړنو رسه )د   .رحامين ليدتوگه .26

 کال ۲۰۲۰افکارو او ژوند په باب (  بابا د

   ۲۰۱۷خودۍ  قلمرو .  چاپ کال  شاعر د اقبال  او د .27

 چاپ  ۲۰۱۷ .فلسفي مقالو ټولگه استاد داکرت شجاعي  د د .28

اگاه  دکيسه ليکنې په۲۹ .29 باب    ۔کيسه تېر مهال اوتولنيز ناخود 

 ۲۰۱۸اساطريي او ارواپوهنيه څيړنه ۔  

)دفرنتس کافکا  انورو په باب      .ننې نړۍ انسان د ادبيات او د .30

 ۲۰۰۵څيړنه (  چاپ کال 

 :  ژباړې

 ژباړه اوڅيړنه    .کيسې اوحامسې .31

 هرن دفلسفي په باب رساله  د  .استيتيک مقويل .32

 څخه   له انگريزي)دهوارد زين ليکنه  ( .ترهگري اوجگړه .33

ژباړه د     .لپ ټاپ کالشينکوفقران   .34 انگريزې  کال    ۲۰۱۳  له 

 )دانتونيو گوشتيزو ليکنه ( ۔ چاپ 

 ناچاپ   .لنډو کيسو امته ټولگه د .35

 ناچاپ    .له ليده عرفان  انسان اوجهان د .36

 ناچاپ   .ادبيات فلسفه او .37

د .38  : پښتو   يادښت  اړوند  دپيښو  کربال  او   امام حسني  حرضت 

 په عريب ژبه چاپ شوي دي .  وين او ترجمه  چې شعرونو تد
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(    .البشتوشعر  دخل  امل   .39 باب څيړنه  په  اوادبياتو  ) دپښتو ژيب 

حسينيه دايرت املعارف له خوا چاپ شوي  چې په عريب ژبه د

 د محمد صادق محمد الکربايس عريب ژباړه   دې . 

البشتو .40 او چاپ شوى ۔ دديوان شعر  ژباړل شوي  په عريب    . 

 عريب ژباړه  اوچاپ   حمد صادق الکربايسم

 قنربعيل اورکزي اشعار . متفرقه  او .41

 )کلونه تورمتونه ( ناچاپ   . لنډو کيسو نوی ټولگه د .42

 

*** 

و برگردان نصیر   اکربکرگر  نوشته   استخوان گاو«    یکتاب »مهامنرسا و شوربا

ین کتابخانه راه پرچم ینک زیرسهام نرش شده توسط انتشارات پرچم از ل

 قابل دانلود است: 

https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-

%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%b1%d

8%a7-%d9%88-

%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c-

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-

%da%af%d8%a7%d9%88-%d9%86/ 
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