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 یورگين واگنر : ليکوال
 شریف بهاند: ژباړونکی

 کې) عصر(د نړیوال کيدو په پېر 
 د امریکا د متحدو ایالتونو امپراتوري

 

 لومړۍ برخه
ۍ له پاره د بوش دکترين   :د يوويشتمې پي

 
اړه   تر مستعار نامه الندې، د شوروی اتحاد د پراختيا د مخنيوي په     " آقای ایکس " کې جورج کنان د  ١٩۴٧په کال 

په مجله کې خپاره کړل، له هماغه وخت څخه راپدې خوا د   Foreign Affairs سياسي اصول، د فارین آفيرز  
امریکا د متحدو ایالتونو بهرنی سياست په بنسټيزه توگه، سيال ته د محدودیتونو د رامنځته کولو ستراتيژۍ ته ځانگړي    

کومې ځانگړې انساندوستې او نړۍ ليد پر بنسټ والړه نه دې واقعيت ته په پام  سره، چې دغه ستراتيژې د .  )١(شو
متحده ایالتونه د   : " وه، بلکې د هغې بنسټ، ځواک غوښتنه وه، د نوموړي په ليکنې کې په روښانه ټکو سره راغلی  

 په سلو کې په دغه هيواد کې  ۶ ، ٣خو د نړۍ د وگړو یوازې  . نړۍ د شتمنۍ پنځوس په سلو کې په واک کې لری
.  او غوسی سره مخامخ شو  ) حسادت(په داسی یو حالت کې، کيدی شي موږ په جبر سره د نورو له رخې . کويژوند 

موږ  . [...] د دغه نا برابر حالت ساتنه ده[...] زموږ بنسټيزه دنده، ان په دغه عصر کې، چې موږ یې په مخ کې لرو 
قوق، د ژوند د کچې لوړول او  د ولسواکۍ د پراختيا      باید د ناروښانو او غير واقعي موخو، د ساری په توگه، د بشر ح 

ي، چې د ځواک په اړه فکر کول، زموږ د کړو وړو بنسټ          .  له ویلو څخه الس واخلو    ډیر ژر به هغه وخت راورسي
"  که په دغه وخت کې زموږ سياستونه هر څومره ل د ایدیاليستي شعارونو تر اغيز الندې راشي، ښه به وي     . وگرځي

ډول تفکر پایله دا شوه، چې نور نو بنسټيزه موخه نه یوازې د شوروی اتحاد محدودول، بلکې په سړه جگړه      د دا . )٢(
د دې کار له پاره اړینه بریښيده، چې ستر پانگوال نظام ته پراختيا ورکړل او د    . کې د بشپړو بریاوو ترالسه کول وو

 .تثبيت کړی شيمتحدو ایالتونو له پوښتنې پرته برتري په لویدیځه نړۍ کې   
نو ځکه د سړې جگړې د پړاو له پایته رسيدو وروسته او د نړۍ د یوازینې زبر ځواک په توگه د متحدو           

.    له پاره، چې وکولی شي، د مخکينې ستراتيژۍ ځای ونيسي، لټون پيل شو    Doktrinایالتونو تثبيت، د یو بل دکترین 
 کال د سپتمبر  ٢٠٠٢تر سرليک الندې د " NSS يت د ستراتيژۍ د امریکا د متحدو ایالتونو د ملی امن  " هغه څه چې 

په شلمه د دغه هيواد د ولسمشر جورج بوش له خوا وړاندې او د بوش د دکترینو په نامه نامتو شوی، کيدی شي، دغه                   
جورج بوش د دغې ستراتيژۍ په اعالم سره د هغو کسانو سال مشورې ومنلي، چې د متحدو            . )٣( "تشه ډکه کړی

د پوځي ځواک او اخالقی ارزښتونو د روښانتيا پر بنسټ غواړي او په دې باور دي،           [...] لتونو نړیواله رهبری   ایا
د دا ډول نړۍ ليد پلي کونکي هغه کسان دي، چې  .  )۴("چې د یوه ټينگ نړیوال نظام له پاره دا تر ټولو ښه تضمين دئ 

و د ولسمشر د مرستيال دیک چينی تر مشرۍ الندې او د    دوي ته نوي محافظه کاران ویل شوي او د متحدو ایالتون  
، د متحدو  ]ژباړونکی: اوس د نړیوال بانک د مشر په توگه گمارل شوی دئ    [دفاع د وزیر د مرستيال پاول ولفوویڅ    

 کال د سپتمبر د    ٢٠٠١دوي د   . ایالتونو اوسنی بهرنی سياست څه نا څه په انحصاري توگه تر خپل کنترول الندی لري     
لسمې له پيښې څخه په بریالی توگه، د متحدو ایالتونو د بهرني سياست د ستراتيژۍ د وړاندې کولو له پاره، چې        یوو

دغه ستراتيژې د بوش د دکترینو تر عنوان      . بنسټيزه کړنالره یې ډیره موده پخوا طرحه شوې وه، گټه پورته کړه    
 . دله شوه الندې ټوليزو افکارو ته وړاندې او د دولت په رسمي سياست ب   

د سړې جگړې له پایته رسيدو وروسته د دغه هيواد د ځواک        «د متحدو ایالتونو د ملی امنيت ستراتيژې باید    
ټاکونکی ټکی دا دئ، چې د متحدو ایالتونو بهرني     .   ) ۵( په توگه وپيژندل شي » غوښتنې د تر ټولو افراطي بڼې   

ول له نوې رامنځته شوې      سياست، د موخې له پلوه هيڅ بدلون نه دی موندلی او یوا    زې په نړۍ کې د ځواکونو د ان
ي. وضعې سره  سمون ورکړل شوی دئ .       دا ټکی د نوې ستراتيژې له محتویاتو څخه په روښانه توگه څرگندی

ي  " نو ځکه راینر . )۶( "د بوش دکترین د هغه دود دوام دئ، چې د مونرویه او ترومن په دکترینو کې هم تر سترگو کي
د دې ستراتيژۍ بنسټيزه موخه د ترهگرو ډلو او هيوادونو په        : " دا پایله تر السه کوی  Rainer Rillingينگریل

وړاندې مبارزه نه، بلکې د متحدو ایالتونو او پاتې نړۍ تر منځه د نابرابرۍ ساتنه او د هغې زیاتوالي او همدارنگه د        
 . )٧( "امریکایي واکمنۍ بشپړه پراختيا ده

پوځي ځواکمنتيا نه شی کيدی بې له اقتصادي برترۍ پایښت " : سياست پر دوو ستنو والړ دئ د ځواک دغه  
نو اړینه بریښي، . )٨(" ومومي او د پانگه والی نظام تر شرایطو الندې اقتصادي برترې په خپل ذات کې ناپایداره ده

و ایالتونو پر سياست باندې نيوه که     له همدې امله د متحد  . چې اقتصادي او پوځي ځواکونه یو د بل په خدمت کې وي    
موږ د متحدو ایالتونو د امپریاليستي سياست  : " په وینا William Tabbد ویليام تاب. باید همدې ټکی ته مخامخ وي
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د ټولنيزو نابرابریو، چې د نړیوال    [. ..] په وړاندې د مقاومت له پاره باید نوښت بيرته تر السه کړو او دا کار یوازې 
امله رامنځته شوي، په وړاندې د مبارزې له  الرې د پلي کيدو وړ نه دئ، بلکې اړینه بریښی، څو وښودل     کيدو له 

 .)٩(" شي، چې د پانگه والی نظام پوځي او اقتصادي ځانگړتياوې، د یوې سکې دوه مخه دي  
ي او هغه به د       د همدې ادعا پر بنسټ، په راتلونکو کرښو کې د بوش دکترین په انتقادي توگه ارزول کي     

ا کې وڅيړل شي     دغه راز د دغه هيواد گټې د عراق په وړاندې په یرغليزه           . متحدو ایالتونو د نړیوالې ستراتيژۍ په ر
ي او په پای کې به د دغه هيواد د بهرني سياست ټوليزه     جگړه کې هم د همدې ليد له مخی تر څيړنې الندې نيول کي

 .طرحه تر کره کتنې الندې ونيول شي
خه نيولی بيا   د سيال د محدودولو له سياست 
يواله سوله   : د متحدو ايالتونو تر بيرغ الندې ن

، چې د ورځپانو او مجلو له پاره ليکنې  Charles Krauthammerنوی محافظه کار چارلز کراوتهامر   
او په دې توگه یې په په وروستې لسيزې کې اعالم وکړ، چې د یووزری ځواک پېر رارسيدلی  ] د تيرې پيړۍ[کوی، 

نوموړي په دې  . رسنيو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرني سياست د کړنالرې په اړه خبرو اترو ته لمن ووهله
باور و، چې د شوروی اتحاد په دړې وړې کيدو او د نړۍ د یوازینی ځواک مقام ته د متحدو ایالتونو په لوړیدو سره،    

متحده ایالتونه کولی  ه کړی، چې ساری یې د تاریخ په بهير کې نه دی ليدل شوي او دغه هيواد داسی یو ځواک ترالس  
د . شي، د دغه ځواک پر بنسټ د نړیوالې ټولنې جوړښت ته داسی بڼه ورکړی، چې د دوي له گټو سره سمون ولري       

ساتل، بلکې هغه ته باید    همدې الَمل پر بنسټ او له ټولو شونتياوو څخه په گټې اخيستنې سره، نه یوازې اوسنی حالت و        
 کال د سپتمبر د یوولسمې له بریدونو څخه وروسته د دا ډول دری د خاوندانو      ٢٠٠١د .  )١٠(پراختيا هم ورکړ شي 

دوي اعالم وکړ، چې یوازې تر سخت پوځي کنترول او د نړۍ په نورو برخو کې د سولې    . اغيز ال نور هم زیات شو
وډۍ په وړاندې له امریکایي وگړو څخه ساتنه وشي کيدای شي دپه رامنځته کولو سره،   د امریکایي . )١١( نړیوالې گ

امپراتورۍ جوړول او له دې سره جوخت د یوې امپراتوریزې ستراتيژۍ پلې کول، اوس د متحدو ایالتونو د بهرني    
ي سياست د مهمو سياستوالو له خوا د دغه هيواد د امنيت او سوکالي د اړین شرط په توگه تبليغ         .)١٢(ي

سربيره پر دې د لوړو زده کړو په چاپيریال کې هم له دې ليد څخه پلوي مخ په زیاتيدو دئ، چې د متحدو    
ه        . ایالتونو د هژمونې ټينگښت نه یوازې د دغه هيواد، بلکې د نړیوالې ټولنې په گټه دئ       د دغه ليد د ثبوت له پاره په لن

ي   ایالتونو تر مشرۍ الندې یو وزری نظام د پوځي کړکيچونو د مخنيوي د متحدو : توگه دا ډول دليل وړاندې کي
که داسی نه وي، نو د هيوادونو تر منځه د گټو پر سر د پر له پسي توپيرونو پر   . ترټولو ښې شونتياوي رامنځته کوي 

ي ] د گټو[بنسټ، د پوځي شخړو گواښ او همدارنگه د هغوي    یوازې یو که . پر بنسټ نوې مخالفې ډلې رامنځته کي
هيواد، د بيلگې په توگه متحده ایالتونه، د داسی یوه ځواک خاوند وي، چې بل هيواد پر هغه باندې یرغل و نه شي        

حل او په دې توگه به له   ) د متحدو ایالتونو له خوښې سره سم  (کړی، د گټو پر سر دغه توپيرونه به په سوله یيزه توگه 
 .جگړو څخه مخنيوي وشي

خو د     .  د پوښتنې وړ نه ده، چې متحده ایالتونه اوسمهال د نړیوال نظام مخک ځواک دئ      په حقيقت کې دا 
، په تيره د نابرابرې اقتصادي ودې له امله، په پر له پسی توگه د احتمالي سياالنو له خوا تر   متحده ایالتونو دغه دری

ه وکړي، د متحدو ایالتونو ځای دغه سياالن به له خپلو ټولو شونتياوو څخه په گټې اخيس . گواښ الندې دئ  تنې سره ه
د ځواک هر ډول پرتليز بدلون، نه یوازې دا چې د متحدو ایالتونو په زیان دئ او هغه  تر گواښ الندې   . ترالسه کړی

نو د همدې الَمل پر بنسټ، اړینه    . راولي، بلکې په ټوليزه توگه به په نړیوال نظام کې د جگړې گواښ هم ال زیات شي 
 . چې تر هر ډول شرایطو الندې له هغې څخه مخنيوي وشي بریښي،
دغه ليد د متحدو ایالتونو د پر له پسي اقتصادي او پوځي مخک دری د ټينگښت او پراختيا غوښتونکی دئ          

ي او هغه ته قانونيت           او همدارنگه د دغه هيواد تر بيرغ الندې په سولې او د امپراتورۍ په جوړولو پایته رسي
ه کوي، څو هر اړخيز ځان غوښتونکی سياست د نړیوال سياست د            پ. وربخښي ه عين وخت کې متحده ایالتونه ه

 .)١٣( عامل په توگه د عمل په ډگر کې پلي کړي او له نورو هيوادونو څخه هم د هغه د پلي کولو غوښتنه کوي    
 لومړی ځل له پاره په کال  دا ډول اکادیميک تفسير، چې د متحدو ایالتونو د دایمي هژمونې غوښتونکی دئ، د       
دغه السوند د دفاع د پخواني وزیر دیک . په نامه په رسنيو کې هم خپور شو" دفاعي طرحې الرښود" کې د ١٩٩٢

چينی تر نظر الندې تدوین شوی او اټکل کيده، چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د متحدو ایالتونو د بهرني سياست              
د دغه السوند په تنظيمولو کې له پاول ولفوویڅ سربيره زلمی خليل زاد او     . ستل شيپه توگه له هغه څخه گټه واخي

ون درلود، چې دوي دواړه د جورج بوش په اوسنې اداره کې مهمې دندې لري       همدارنگه ویل   .)١۴( ِلویس ليبی هم گ
ي  پوځي ځواک ته پراختيا او د  نور ملتونه او احتمالي ټلوالې شته دي، چې کيدای شي، په اوږد مهاله توگه خپل": کي

موږ باید خپله ستراتيژې اوس دې ته . ستراتيژیکو موخو په پلي کولو سره، په سيمه یيز او نړیوال ځواک بدل شي  
 .)١۵( "متمرکزه کړو، څو د دې ډول احتمالي سياالنو له رامنځته کيدو څخه مخنيوي وکړو   
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ر د نوو محافظه کارانو په ليکونو کې تر سترگو دا ډول غوښتنه له دې وروسته لکه د سرې کرښې په څي   
ي ، چې له ولفوویڅ او لبيی سربيره د اوسني حکومت یو شمېر غړو د هغه په چمتو کولو کې        )١۶( یو بله څيړنه. کي

برخه لرله، په دې ټينگار کوي، چې دغه موخه د متحدو ایالتونو د بهرني سياست بنسټيزه کړنالره ده او د شرایطو د     
 کال د سپتمبر له یوولسمې مخکې د دغه هيواد دسياست د ستراتيژیکې موخې په توگه  ٢٠٠١ولو سياست د  تحميل

د نوي محافظه  . طرحه شوی و او په همدې السوند کې د هغې د ترالسه کولو له پاره پوځي دندې هم روښانه شوې دي
 مهمه دنده د دغه هيواد له الرښود دری   NSSژې کارانو د اولویتونو له مخې، د متحدو ایالتونو د ملی امنيت د ستراتي  

په پام کې ولری، هيڅ یوه بهرنی ځواک ته اجازه ور نه کړي، هغه ستره برترې، چې  ]  باید[ولسمشر ". څخه ساتنه ده
 د السوند پاتې برخه تر ټولو دمخه      .)١٧( "متحدو ایالتونو له سړې جگړې وروسته پر هغې بریالي شوي، ترالسه کړي    

اړه ده، چې دغه موخه په څه ډول ترالسه شي او روښانه کوي، چې د دغې اړینې اقتصادي ـ پوځي برترې په دې 
 .پراختيا څنگه د عمل په ډگر کې پلې کيدی شي

 کال د اکتوبر په     ٢٠٠٢دغو موخو ته د متحدو ایالتونو د سيمه یيزو قوماندانيو په نوي جوړښت کې، چې          
د تاریخ په بهير کې د لومړی ځل له پاره د نړۍ هيڅ یوه برخه، ان   ": يول شوي دئ مياشت کې رامنځته شو، هم پام ن

همدا واقعيت د  . په سویلی قطب کې هم نشته، چې د متحدو ایالتونو د سيمه یيزې قوماندانۍ تر قومندې الندې نه وي
ک په                 دې ښکارندوی دئ، چې واشنگټن له سړې جگړې وروسته ځان د نړۍ د یوازینی پاتی شوی ځوا

.   د متحدو ایالتونو د دفاع په خاطر د لومړی ځل له پاره په شمال کې یوه قوماندانې پرانيستل شوه  . )١٨("توگه گڼي
تر ټولو مهم   . روسيه د اروپا د قوماندانې په چوکات کې تنظيم او سویلی قطب د آرام سمندر تر قومندې الندې راغی 

ټول دفاعي عمليات باید د ." ستراتيژیکې قوماندانې په یو ځای کولو کې انعکاس مومينویوالي د عملياتو د قومندې او 
همدغې قوماندانې په اډانه کې هماهنگ، تر سره او په عين وخت کې د متعارفو او هستي وسلو دفاعي یرغلونه پالن      

یا په بله وینا، دا د مخکې . شيتر ټولو مهم دا چې د دفاع له پاره د پوځي دفاعي السوهنو شونتيا رامنځته . کړي شي
په دې توگه د اتمې وسلې جگړه، چې طرحه یې له پخوا څخه شوې وه او له پټو  . )١٩(" له مخکې یرغل په مانا ده

 .اسرارو کڼل کيده، اوس په ښکاره توگه  پلې کيدی شي  
دو ایالتونو پوځي له کومه ځایه چې د دغې پوځي برترې ساتنه د زیات لگښت غوښتونکې ده، نو ځکه د متح 

 ميليارده   ۴٠٠بودجې په حيرانونکې توگه زیاتوالې موندلي دئ او ښایي د دغه هيواد پوځي بودجه، چې په اوسمهال     
په عين وخت کې د بوش دکترین ځانته د قانونی     .  ميلياردو ډالرو ته لوړه شي     ۶۵٠ کې د هغې کچه  ٢٠٠٧ډالره ده، په   

ه او هاند    بڼې د ورکولو او همدارنگه له دغه پ  وځي ځواک څخه د گټې اخيستلو له پاره د ټولواک د ترالسه کولو په ه
 .  کې دئ

 د نړۍ د سترو هيوادونو پوځي لگښت  
 شمېرنې په ميليارد ډالرو  

 
   ٣٩۶    متحده ایالتونه 

   ١٩٨   د متحدو ایالتونو ټلواله   
  ۶۵     روسيه
  ۴٧     چين

 ١۶    یاغي دولتونه 
 . کال کې و٢٠٠٢ کال کې و او د نورو دولتونو لگښت په    ٢٠٠۴غه لگښت په  د متحدو ایالتونو د  
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