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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

    م٢٤/٠٤/٢٠١٠                                 يعبدالرحمن فرقان: ژباړه 
 

  ديموکراسۍ تراشغاله داشغال له ديموکراسۍ نه د
  .ديموکراسي او د امريکا بهرنئ سياست. دزړونو او فکرونو اشغال

  .د ديموکراسۍ وقفي وسايل
  ولې دا صندق ؟

  .پايله
 

ني ختي کې د ديموکراسۍ شعار پورته کوي، ولې پخواني جمهو ر ولې د امريکا متحده اياالت نن په افغانستان او من
ۍ  امريکايي حمله چې په کال ئر م د اکتوبر په اوومه پيل شوله د دايمي آزادۍ ٢٠٠١يس پر افغانستان باندې لوم

انو کې دا خبره تکراروي چې د افغانستان  عمليات نوموي، او ولې جمهور رئيس جورج بوش په خپلو بيانيو او وينا
تونو د پلي کولو لپار ي، او ولي جمهور رئيس اوباما هم همدا پاليسي اشغال يوازي د ديموکراسۍ د ارز ه تر سره کي

دي؟   تنه  "  ولې امريکا د ديموکراسۍ خپرول غواړي؟"خپله کوی او د خپلو تيروشويو په پله پل اي او وروستۍ پو
اولري؟ ه ت رن تني د ديرو خلکو په ذهن کې په ديموکراسي په اشغال پوري  ۍ کې دا پو اسالمي او عربي ن

يرات   .اوي
   دزړونو او فکرونو اشغال

واکونو معنويات يې په  و چې د خپلو  يوال قوت  به پيدا نک ې واړوو نو هي يو داسي ن که د امپراتوريو د تاريخ پا
منانو په زړونو د مقاومت اراده   ي او په عين وخت کې يې د خپلو د روحي او نظامي شعارونو باندي نه وي لوړ ک

پلی اي تر ده بل د جن. نه وي  نل شوی دی، او دزماني لوب يز خان د بې منطقۍ اتل  ونو په تاريخ کې چن
ونه پدې تبريرول  وحشتناکه شخصيت ندي پيژندلی،  د انساني تمدن او پرمخت پر ضد يې خپل د وحشت نه ډک جن

واکې دا داهللا تعالی د ارادې تمثيلول دي، او خپل اوامر به يې پدې عبارت ختمول چه )  منجو تنجري جوآندور (چې 
  ".دا د اهللا تعالی د ارادې تمثيلولو دي"معنی يې دا ده  

ينې اصطالحات  او  اهدافوسياسيد  اقتصادي مصلحتونو او استراتيژيکو موخو د السته راوړنو لپاره نن 
ي، او دخپلو ال ي او په پای کې د نورو په کارونو کې د مداخلت لپاره  استعمالي سته راوړنو لپاره برالسي استعمالي

ي و وکولي شي فکرونو ته الره پيدا ک ونه ورکوي تر منېزه پالنونو ته د اخالقي اصطالحاتو پو  ،هيوادونه خپلو د
ه کي، ضميرونه ذليل کي، دوجود اطراف شل کي زړونه اشغال ک  ي او وجدانونه م   . ي، روح ناپاکه ک

و د استعما ر اصطالح چې د رغوني او پرمخت پر مدلول داللت کوي پربيوزله ولسونو لن پرون لويدي راغي تر
الرې په پايله کې د استعمار قرآني يباندي د تسلط او دهغوي د ثروتونود غارتولو لپاره استعمال ک ، چې د دې ت

  .  ه، برالسي او اشغال معنی يې خپله کغارت کي بد مفهوم ته واړول شو اود وژنې،
ان که ديموکراس و په خپله پر  ان ورته رسولی دې تر ي د انساني تمدن او پرمخت توليد دی او ددې لپاره يې 

ي او دحکومت کولو اړوند استبدادي ډولونه له من ني ه يوسيحکومت وک ، خو نن له هغو سياسي اصطالحاتو 
ولو ديره د تحريف او تشويه سره مخ ده آن تر دې چې اشغال  ي چې تر  او ديموکراسي ديوې سکې دوه شميرل کي

ر   .يدليمخونه 
   ديموکراسي او د امريکا بهرنئ سياست 

يني مسايلو کې سره  وندونو کې سره لدې چې په  د امريکا سياسي شخصيتونه د جمهوريخواهانو او ديمکراتانو په 
ۍ کې د خپلو پالنونو د پلي کولواود  برالسي توب لپاره د اختالف لري خو پدې سره متفق دي چې په دريمه ن

ني ختي ۍ او دمن ي چې په مقدمه کې يې اسالمي ن که چې د  هيوادونه ديديموکراسۍ رواجول پلمه ک  ،
ه د  اشغال تبريرويديموکراسۍ شعار د لويدي ولسونه په داخل کې تير ايستلي شي او د ولسونو په نظر کې ، همدا رن

  . ينو او فکرونو ته ورسياشغال قوتونه کولي شي لدې الرې د خلکو زړو
روپ وکولي شول چې د بهرنيو چارو د وزارت په چوکاټ کې د ١٩٧٠په کال  رس کې د ديموکراسۍ   م کې په کان

راز پخواني ديموکرات جمهور رئيس جيمي کارتر هم د خپل بهرني  ، همدا او دبشر دحقوقو دفترپرانيزيديموکراسۍ
  .لهرسته وسياست لپاره د ديموکراسۍ خپرول يوه م

و د  ، تر  ان راغي او د ديموکراسۍ لپاره يي دوقف ملي صندق تاسيس ک لدې وروسته جمهور رئيس رونالد ري
لو د وري ن راغي اود ديموکراسي مين دستماغي رول ولوبويبهرني سياست پر من ، لدې وروسته جمهور رئيس کلن

لورواه ۍ په کچه وخپرول يې د امريکا د پراختيا د استراتيژۍ له  خه دن ، او رئيس جورج بوش خو د دې اکهدافو 
، په کال  د :  م د خپلې دويمې دورې په افتتاحيه وينا کې اعالن وک٢٠٠۵اصطالح په استعمال کې اسراف وک



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

مکې د سيارې د نورو برخو د آزدۍ له  ه د  مکې پر مخ د آزادۍ پاتي کيدل په ژوره تو امريکا د متحده اياالتو د 
ۍ کېمص وله ن ه هيله د آزادۍ خپرول په  ولو  ۍ کې د سولې لپاره تر  لي دی، او زموږ په ن د .   ديير سره ت

، او  حرکتونو او مؤسسو سره مرسته کويدې حقيقت په اساس امريکا په هر هيواد  او هرکلتورکې د ديموکراتيکو
و  وزموږ وروستۍ هدف دا دی تر ۍ نه ورک ک ولدې وروسته ا م) ٢٠٠۵/١/٢٠بوش(استبداد له خپلې ن

ه کې اعالن  ديموکرات جمهور رئيس اوباما راغي او ادارې يې د بهرنيو چارو وزارت په ممبر او په خپله رسمي پا
خه دی ونو  ۍ کې د ديموکراسۍ خپرول د امريکا د بهرني سياست له اساسي بنس   .وک چې په ن

    د ديموکراسۍ وقفي وسايل 
ازي د حکومتي او رسمي مؤسسو له الرې د ديموکراسۍ په خپرولو کفايت ونه ک بلکه خصوصي دامريکاحکومت يو

يوالې دندې تر سره کوي چې د  ې چې په خپلو کارونو کې د خپلواکۍ داوه کوي او هغه ن مؤسسي يې جوړې ک
: ورې شوې دی هغه او هغه مؤسسې چې پدې هکله مشه امريکا رسمي او ديپلماتيکې ادارې ېي نشي تر سره کوالی،

يوالو  ملي انستيوت، د صناعتي مؤسسو کنفرانس، د ديموکراسۍيوال جمهوري انستيوتن خاصو پروژو ، او دن
  . ولو ديره مشهوره مؤسسه ده، او دا وروستۍ تر  لپاره د وقف ملي صندق، او د ديموکراسۍمرکز

رس د پرمان په اساس م کې دکان١٩٨٣ د دېموکراسۍ لپاره د وقف ملي صندق خصوصي مؤسسه ده چې په کال
ارنې تر بنديزونو الندی ندتاسيس شوه اه ده چې دعامې  او فرانسوي ژورنالست تيري ميسان پدې . ه، دا هغه دست

ي د امريکا د استخباراتو د شبکې پخواني غ او دا مؤسسه  يو کال له تاسيس . ي ديعقيده دي چې د دې مؤسسه غ
ه جنه وروسته په هغو فعال ه شوه چې افغنستان ته متوجې وو دا هغه مهال چې س   . ه ديره تنده وهيتونو کې ور

وايي االصل امريکايي استاذ واېې  ولنيزو علومو يو نيکارا دا : په کالفورنيا کې د سنتا بار بارا په پوهنتون کې د 
ۍ کې اکثرا پيسي د  وله ن اکنو د پايلو په تزور او دنظامي انقالبونوترسره کولو لپاره مصرفوي او دا هر مؤسسې په 

نين .يه د ديموکراسۍ د خپرولو د پلمه په اساس تر سره کي و وينزوياليي مؤسسو د نظرپه او په وينزويال کې د 
و ، د ديموکراسۍ لپاره د وقف ملي صندق په وينزويال او هايتي کې د خصوصي مؤسسو سرهاساس ه تر   مرسته وک

، د يادونې وړ ده چې د ديموکراسۍ لپاره دغه د وقف ملي صندوق په يد شافيز او ارستيد پر ضد انقالب تر سره ک
  . لهم کې خپله بوديجه په افغانستان او عراق کې د ديموکراسۍ د پروژو دتمويل لپاره دوه برابره ک٢٠٠۴کال 

  ولې دا صندق ؟
ې پا ن پوست ور ه کې چې په د واشن ه شوي ده د امريکا د استخباراتو پخواني مسؤل ١٩٨٢/٣/١۴ په هغه  م خپ

ه چې  ه ک ل  دديموکراسۍ دترويج  لپاره د ملي صندق د فعاليتونو اړوند دا خبره په ډا ه چې "وليم کولبي يو  هغه 
کاره ډول  ه ترسره کول اوس د دې موسسې له الرې  هغه په  و ه  او آلن  . "" شوتر سره کوالیپخوا موږ په پ

اين په کال  ه ١٩٩١وينش ارونکئ دی اعالن وک نن دير داسي  م کې چې د ديموکراسۍ د خپرولو د ملي صندق 
ل کيده٢۵موږ تر سره کوو چې    ". کاله وړاندي د استخباراتو د شبکې دنده 

م  ترسره شوه په ١٩٨۶/٨/٢٩ې چې د ديموکراسۍ لپاره د ملي صندق رئيس کارل جرشمن په يوه خبري ناسته ک
ه  ندونه وک ر انه ډول داسي  د تمدن او پرمخت او دمعلوماتو په عصر کې ممکنه نده چې يوازي د نظامي :  رو

و بلکه په تشويق او ترغيب چې پدې زمانه کې مؤثر  ، ثباتقوت له الرې استقرار، امن او ملي مصلحت تر السه ک
و رول لري او پکار ده چې د نو پکار ده چې .. رو خلکو فکرونو او ارادو ته د رسيدلو لپاره خپل قدرتونه پياوړي ک

ۍ کې د ديموکراسۍ د خپرولو شعار زموږ د مهارتونو بنس  . ويپه ن
رس ته په يوه ناسته کې  ودلو د دفتر نايبه بار بارا هيج کان رام اي ذارۍ او پرو دبهرنيو چارو په وزارت کې د پالن 

تونه او  لپاره دوقف ملي صندق هغه افکارد ديموکراسۍ: " م تر سره شوه  وويل ٢٠٠٣/١١/١٩چې په  ، ارز
ئ شي   د امريکايي برالسي توب لپاره په –ډوډونه پياوړي کوي چې په افغانستان کې د بازار ديموکراسۍ تضمين ک

ۍ کې نن دوې پاليسۍ دي يوه ديمو د بازار ديموکراسي په افغانستان کې هم د ، او کراسي او بله د آزاد بازار سياستن
له  نديدلي شي ـ او اضافه يې ک ر ا کې  روپونو سره مرسته کول دي چې : دې مفهوم په ر زموږ موخه د هغو 
لونه پيدا ک و خلکو سره پيژند ی شي او د   ! يمالومات نقل ک

  پايله
ۍ او د موږ نشو کولی چې د امريکا په بهرني سياست باندې يوازي د رس ندونوله الرې چې د سپيني ما ر مي 

وبهرنيو چارو  ان پوه ک ي  ، خو د امريکا د بهرني سياست د پوهيدو لپاره اساس دا دی چې له وزارت نه صادري
ه تر سره کوي ن ورو چې امريکايان يې په عملي تو ه و دوموږ هغه  د امريکا . ه دا چې د دوي خبرو ته غوږ کي

ذارۍ د دبهرنيو چارو پ د امريکا په بهرني سياست کې : دفتر پخوانی رئيس جورج کنان واييه وزارت کې د پالن 
ت نه درلودديموکراسۍ د حقيقي مفهوم په اسا   .س يوه ورځ هم کوم ارز



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ير : " په التيني امريکا کې د ديموکراسۍ انقالب دکتاب مؤلف هاورد ويراد وايي  د ديموکراسۍ ژبه د يوه پله په 
نو تر من رابطه جوړوي ا ي چې زموږ د استراتيژيکو مصلحتونو او امنيتي اندي دديموکراسۍ دخپرولو ... ستعمالي

و ا يوازي يوه سرپوښ دی چې موږ کولي شو خپل استراتيژيک اهداف ترې الندې پ ک   " . اجن
ي لکه خير او شر لکه ر ای کي متناقض ا او تياره نو دا دوه ديموکراسي او اشغال دوه ضدونه دی چې نه سره يو 

ای کيدلی ونه نشي يو  يديموکراسي هغه بنس دی چې . بنس کاره کي ي را يرته چې اشغال ، چد ارادې آزادي پک
 ممکنه نده چې ديموکراسي د ولسونو په ذليلولو او سپکولو او دولسونو د ارادې په سلبولو پلې . دا آزادي کالبندوي

  .شي
اياالت غواړي خپلو استراتيژيکو اهدافو ته د ديموکراسۍ د خپرولو دشعار په ذريعه چې دير جذاب د امريکا متحده 

ت  او لن ان په کم ل ي د ۍ نن ديوه بل ډول جن سره مخ دهن.  ه الره ورسويشعار دی  ، داسي جن چې پک
ل کي ام  مکې د اشغال لپاره اساسي    .يولسونو د زړونو او فکرونو اشغال د 

ه کوي دا دمداخلت او  ۍ کې يي د خپرولو لپاره ه دا ديموکراسي چې امريکا په سيمه کې ورنه خبري کوي او په ن
وغ۵٢داشغال دپروژې يوه داسي برخه ده چې د بې  ونکې وسيله ده الوتکو او توماهوک  خه زياته ن   .ونديو 

و داسي نوي  سياسي شخصيتونه پيدا شي چې د خپلو امتونو له تمدن د ديموکراسۍ د خپرولو بنيادي موخه دا ده تر 
،  او داسي رسنيۍ ايجاد شې چې همدوی ته ه حکومتونه په سيمه کې وسپارل شياو فرهن نه پردي وي او دوی ت

و د د ي تر ول شيډول ووهي او ولسونه دې ته تيارک ، ، او يوه طفيلي طبقه پيدا شيوی د چپني تر سيورې الندی 
ولنه جوړه شې ماو يوه ولنې او سياسي احزاب او ميرمنيزې مؤسسې !  ؤدبه او بلده مدني  او په پای کې کلتوري 

ه نويجوړې شې چې مسؤليت يې د ديموکراسۍ په تمثلي پارچه ک   .ې د ديکور يشن نه پرته بل 
 لپاره چې ددې اشغال په پايله دا ممکنه ده چې د ديموکراسۍ د خپرولو شعار د اشغال دمشروعيت لپاره او د هغه نظام

ير استعمال شيکې من ته را تيني ، همدا راز کيدالی شي چې د حاکم نظام پر ضد د حقيقي د يوه پوښ په  ي  او ر
ی يدو الره اواره . مقاومت مخنيوی وک يوال اقتصادي نظام کې د ور اود ديموکراسۍ شعار کيدالی شې چې په ن
يوال راسم ي او په  ن ول ذوب شيک   .الي نظام کې 

ۍ آزاد خلک به د اشغال د  ای شېنو آيا د ن ه ک به ديموکراسۍ ته  نجات ، اود اشغال نه ديموکراسۍ حقيقت په ډا
اي شي ه چې دوي د خپورک رن مکو د آزادۍ لپاره زيار باسي،   ؟ لو 

  په الجزيره نت کې د بشير انصاري ليکنه 
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