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یمیر پوتین نه دي                                                                  هالووین  راځی  ، والد      
Halloween is coming,Validimer Putin isn’t                                                                                          

مراسم  کلیزي    هغي د د  چي  دي   خهڅ  جشنونو او  ډیر دودیز میلو  دغربی نړی  یوله هالووین
شپه کي  عجیب اوغریب    په دغه  اوډیرو خلکو  کیږي  نځل کی  لما  په شپه  نیټی( ۱۰)داکتوبرد

نو د شرینی اود  کوچنیا  او  سمبالوی خپل مخونه په رنګونو اورسمو سره  لی اغوندی رنګارنګ کا
 زیاتره په  انګلستان ، ایرلند  دغه جشنلکو او همسایګانو کورونو ته ورځی چاکلیت دټولولو دپاره دخ

و  کد و دی کوم چی د دهالووین  له سمبولونو څخه یوه سمبول  کدامریکا  اوکانادا کی لمانځل کیږی 
 دګیډی ټول محتویات خالی کیږی دکدو په مخ دانسان څیره ایستل کیږی اود کدو په دننه کی یولګیدلی

                                                                                                    (مل)له ویکي پیدیا څخه       کیږی شمع ځاي پر ځای

                          
مشرانو په  اود   عنوان  درهبرانودیمیر پوتین  نوم اودهغه رتبه اوچي دوالزه نه غواړم  

لست کي ولیکم  که چیری ما په روسیه کی  ژوند کول  نوهلته می دخپل حکومت  دپاره  

                                                         هغسي چي زه دلویو ریفورمونو او اصالحاتو  دراوستلو دپاره  کار اوزحمت ایستل  لکه 

                                 
په  مستقیم  بڼی سره  د  روسی  ډ له ایز رسني  زه – اوس دلته په امریکي کي کار کوم

ګوروم  چي په هغه کي د روسي  پر دولت باندي نیوکي   کیږي   اوهغه  داچي ( مید یا)



ه  غورځوي اوغیر اخالقي  توګه سره دسوریي پرخلکو باندی بمونروسیه په غیرقانوني  

  ان ،  افغانستان پاکستتحده ایاالتو  دولتی واکمنانو پر سوریه ،لکه هغسي چي دامریکي دم

                                                                                                            . ندي بمونه وغورځول  او ال اوس هم بمونه غورځوي  لیا ،  او یمن با لیبي ، سوما

نونکی موضوع دلته دا چي اوس دلته دامریکي د متحده ایاالتو  په مغازو  اوګڼ حیرا      

څیره  دها لووین ما سک په بڼه  د خلکو په  مخ   والدیمیر پوتین دشمیر دوکا نونو کی  

(  فوتو)   انځور   والدیمیر پوتینښاغلي  همدارنګه  د خرڅالو د پا ره ایښودل شوي او د

چي ندي  اتهام لګول شوي   لي  اوپر هغه با په مخ  په چاپ رسیدلي  دپښتي یم دمج ټا د

دانتخاباتو په روند او جریان کي  الس جمهوری ریا ست  دهغه  دامریکي دمتحده ایاالتو 

( پوتین هیتلر) ی خوا څخه ګوګل دو ته ستر تاوان اونقصان رسوي  دبلوهنه کوي  اوټاکن

یا نتیجي را  او  یلي میلیون پا( ۰۰)تجسس کی  ل یوه څیړنه اودنوم ایښودو په اړین  پخپ

اود رټلو  زمینه   او په دي ډول سره د یو خا رجي  رهبر اومشر د سپکا وی  ټول کړي 

اچولی  چي پخبله  رابرابرکړی کوم چي هومره  مونږ دګوګل ددي کړني څخه په ډارکي 

                                                                                                                                        .                      هغه رهبر زمونږ په اندازه  نه ډاریږي 

چیري ټول  بی ویلو دي پاتي نشي اوهغه داچي  جنګونه نه یواځی  چي نه وژني  نو که 

غه جنګ اوجګړه  یوشمیر  ماشومان ، له بده مر ووژني  نو یوبهرني مشر به هم وژني 

ه ،  هم وژني ،  جنګونه خلک را الرونه ، مورګاني ، خویندي ، وروڼزمونږ نیکونه ، پ

 پاروي ، خلک په خطر کي اچوي ، طبعی چاپیلایر له مینځه وړی له خلکو  څخه حقونه 

د منا بعو را اخلي  د سیمی طبعی زیرمی  له مینځه وړی  اویا داچي جګړه ما رو  هلته 

.                                                                                                      د ترالسه کولو  له مخی ځا نته ښه نړی جوړوی 

داسي یوپالن مداری په وخت کی   ل زمادخپ( ادولف هیتلر) چيخبرخودادي  ریښتینی    

ندي  ر متحده ایاالتو بانه وه چي  دامریکي پ  کي  په وسهیي   ویا ااو پروګرام نه درلود 

راښکیل شو چي   جګړه کي  روسانو سره په لمړی د  هیتلر وز وکړی اوهغه داچي  تجا

په هم   پوځ هتلردوند دالسه ورکړ اوو خپل  ژمیلیون روسان( ۵۱)دهغه په نتیجه کي  تر 

 . ماتي هیره نکړي د پوځ هتلرد  ریخ بهمخ شو چي تا تی سره مخا روسیه کي دسخت ما

خه جګړي  څ له یکي متحده ایاالت د دوهمي  نړیوال دخواشیني خبره دادي چي دامر      

 غورځولي   باندي بمونه کلونو څخه زیات  پر یو ګڼ شمیر هیوادونو( ۰۱)را وروسته له 

او لکه هغسي چي زه  خبر یم  اویا  پوهیږم  د امریکی د  متحده ایاالتو هر رسمی لوړي 

                                                                                      . څخه کم  نه دي هیتلرپوړي مقام اوبیا په تیره نظا مي لوړ رتبه افسرانو یوه هم له 

شت کي مي په میا  دادي چي د ضرور ګنل کیږی هغه دونه  مطلب چي دهغه یامهم       

ته دروسي دپوځ  اګون هغه  ګذارش چي دامریکي کنګرسپه ورځپاڼه کی دپنت پولیتیکو د

په ګذارش کی دروسي   ورسول  او په اړه وړاندی کړی وه په نشرځواکمني دغښتیلتیا اود

   موردکی دامریکیددی ګذارش په وبالل نوګواښ   نظامی یو  امریکی ته دپوځ دغه تفوق

چي نو په دي صورت کي  له آسما نه  دغه  کوچني مرغه  :داسي وویل لوړمقام افسر  یو



غواړي  چي  مونږ  داسي با ور وکړو چي ( بچه ها) پر پوځ باندي راولویږی او وړکي 

ره  پا ده  توضیح د پوځ ددلته یوه سا. فټه لوړدي( ۰۱)زمونږ له قده ( قد)دروسا نو اونه 

موجود دي  اوهغه  داچي  یو پوځ د یو هد ف  په لټه  کی وي اوددی هد ف  ته درسید و 

او د دي اصل  د پاره یوی لوي اوقابل دمالحظي بودجي یاما لی لګښت ته ضرورت لری

په نظر کي نیولو سره غوره الر  دادي  چي دروسانو په رنګ سره  چي پرخمکي باندي 

ی ترالسه شي نوباید چي ترشا او په دواړو  اړخونوکي  په عین وخت کي  خمره یا واکمن

                                                                                                 .پرځاي شي  ( خاورین لوشي ) سبو 

په اړه ( تهاجم)اودهغه دتیری پس له هغه د پولیتیکو ورځپا ڼه دروسي  دپوځ دتفوق        

دخپل څیړني په جریان کی  د روسی پوځ ته  دکم اعتبار ورکولو  په نیت  داسي  زیا ته 

چي دپوځ  دمطالعی اودڅیړني په اړه راپورونه او ګذارشات  اکثرْا دلویو اودمشهورو  :کړ

ګذارشات   رسنیو اودورځپاڼو په سرمقالو کي په نشر رسیږی  کوم چي  دغه راپورونه او

  شمول  دهغو په   کیږی خوا  چمتو  نی متقاعد نفوذ  لرونکي  افسرانو له دیوشمیر مخکی

و  کوم چي  د خپل سترګی حا ل نظا می پیښی راڅیړی لوړ پوړي  پوځی افسران وپخوانی

                                                                            .اود مقا لی یا دراپور په بڼه د مید یا پواسطه سره  نشر ته سپا ري 

ه دي کړني ځواکونه پرځاي کړي اوپنا تو د په پولو کيدامریکي متحده ایاالت دروسي    

نه السرسي   یا ددواړو ستروقوتونو د( buffer Zone)رزون سره  دتیر سړي جګړي  بف

په رومانیا  خپل توغندي ره ګډه سپه  تو نااو امریکيه اوسیمه یي له مینځه وړي دي ،ساح

 نړیوال دوهمداشان  دامریکي  متحده ایاالت  ی کړي ا ی پر ځا اوځااو پولیند کي تا بعه 

ددوهمي جګړي څخه وروسته د لمړي ځل د پاره  په ختیځ  اروپا کي   خپل  بی سا ري 

چي وي نظامي تمرینا تو ته سازما ن ورکوي اودخپل خوښي  نظامي تمرینات تر سره ک

          - نه دي خه بل شي لمسوني څاو له تفتیندامریکي دغه ټول کړني اواقدامات بیغیر

ی له کوم ځنډ اوتعلل څخه  سربیره  پر پورتني اقداماتو  امریکایي جګړه غوښتونکي ب    

ر ضد  په اوکراین کي  د کود تا څخه مخکي له مخکي خپل مالتړ څرګند  اوپه دروسي پ

اوهمداشان کله چي د کریمیا  خلکو  په ټولټا کنه  کي   پخبل  اراده  سره  خپل ډاګه  کړ 

دروسي  اقدامات  له دی ( مید یا)پیوستون دروسي  سره اعالن وکړل، دامریکي رسني 

صیف وکړ دبلی خوا څخه  مونږ وه  ناچار دهغه  څخه تو( صفر)نه چي د تلفا تو شمیر  

ه هغسی چي دامریکي دمتحده ایاالتو حکومت دالوتکي لک شواهدوته  پرته دکوم مخکینی 

ډزی کولو  پړه  پر روسیي باندي اچوي اووایي  چي  روسیه  د ملي د موکراتیک   څخه د

اوهم   په یو  اویا  په بل  شکل (  چي زمونږ دمنلو وړ نه دي) د کمیټی فساد  افشا کړي 

ده  ایاالتو د جمهوری ریاست   سره روسیه په دي تورونوي  چي روسیه د امریکي د  متح

  ځیږوي په دی روان ټولټاکنوکي السوهنه کوی اودانتخا با تو د جریان په مخ کي خنډونه 

ناسزا چي په سوریه کی دسوری اودروسی له چني  بیرحمی او دبلی خوا څخه هرهغه کو

یری  چ که  څخه لوي قصی او افساني چوړوی اماطرفه رامینځته شی امریکایانو له هغي 



دامریکی دځواکونو له خوا په سوریه کی قسا وت اوبیرحمی  رامینځته شي  هغه  یواځی  

.                                                                                        ګڼل کیږی (  خمیا زه ) په اصطالح سره  یوه یون 

سیستم او  ملی   هیوادونو  وادونه  اودهغههرهغه وخت چي دامریکي متحده ایاالت نورهی

کړکیچ  اوهرج   له هغی څخه وروسته  په نومړی هیوادونو کی   مشران  له مینځه وړی

ه  بڼه  دعراق پ  بیلګي مثاْل دتی شوي  اورا پیدا شوی خطری ال پسي زیا مرج  پیداشوي

اوسني روان  وخواکي  سیمي  په شا سوریي  اود هیوادونو اود ه هغه ،اود لیبی  پیښی  پ

متحده ایاالتو جکړه ماران  کوم چي دامریکی د لو حال دي سترګو دلید مصیبوتونه هغه د

چي     وی  ورکوی  اما  په یاد مو باید  پراخوالي دغه را والړ شوی مصیبتوتوته ال پسی 

ترسترګو شي  کله   وخت  به له دي موجوده خطرونه څخه  بل زیات اوعمده خطر هغه 

اوروسیه    امریکی چي  دغه دوه ابرځواک  په هسته ای سالح سره مجهز دولتونه  یعنی 

چي روسیه    که په جنګ اوجګړه کی سره راښکیل شي  اوبیا په ځانګړي بڼی سره  کوم 

کوبا کي  ځای   په دي وختونو کي  اعالم کړي  چي غواړي  خپل نظامي اډه  له سره په

 وتلی وی   خنو له یادهد  ړی یعنی په هغه هیواد کي چي ممکن دتوغندیو کړکیچپر ځای ک

کوم چي که چیری دغه هسته ای سیا لی په شخړه واوړي اویا په تصادفی اویا عمدی بڼی 

سره هسته اي جګړه پیل شی نوبی له شکه دځمکی په مخ هیڅ زنده جان به ژوندي پا تي 

                                                             .ات له هر وخت  څخه اوس زیات  ممکن دي نشی خکه چی د هسته ای جګړی  امکان

اوس له هر وخته ځنی دهسته ای سالح توان اودویجاړولو قدرت یی زیات او لوړ دي      

سالحګانو  پکار  او زمونږ پوه او درک له دي نه چي څرنګه  کوالی شو چی د هسته ای

محدوده کړو  نو دهمدی اصل په پام کی  مونږ با ید دځمکي پرمخ له هرډول ژمني وړل 

اتومی ناورین څخه چي دهغه په ترڅ کی ټول نباتات  له مینځه وړی او په نړی کی لوږه 

راوړي نه ستړی کیدونکي  هلي ځلي وکړو اومونږ نه با ید د بشرد حقونو د پلی کولو په 

                                                              .  ارد وکړو  اد نړې چاپیلایر ملوث کړوپلمی سره  پرخلکو با ندي بمب

وددی کار دپاره  ای کولو پواسطه سره  خوندي وساتو دپلمونږدبشرحقونه باید دقانون       

کار  نو ددی  ه دوامدار بڼی سره دقانون له حاکمیت څخه  ساتنه وکړوالزم بریښی  چي پ

پر روښانه کړنو باندي رڼا واچوو  حده ایاالتوتمونږ باید دامریکي دمدسرته رسولو دپاره 

کوم چي  هغه هیواد یواځی  دبشردحقونو څخه  په شعار کی مالتړ کوی اوبیا پخپله دبشر  

حقونه تر پښو الندی کوی چي دهغه ښه بیلګه پرځنو افراطی اوتند رو هیوادونه کوم چي 

نی  مدرن اوهستوی سالحګای لکه شاهی سعودی عرب باندي  ډیره مراعاتودبشرحقونه ن

اودامریکی ددغه کړنی څخه  دا پایلی تر السه کیږی  چي والدیمیر پوتین  لکه  خرڅوی 

.                                                                                                     ا تما ګاندي دي مه

        ۸۱۰۲-۰۱-۸۲په سالمونو   --------------------------------------------------


