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 یورگين واگنر : ليکوال
 شریف بهاند: ژباړونکی

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

 

 دوهمه برخه
 

خه مخنيوي او د  ول وژنو وسلو له پراختيا   د 
ه د شک پر بنس  وار مخکې کولو حق او جگ

 
خې اوس د دغه هيواد د حکومت د سياست ټاکونکي آر، د           د امریکا د متحدو ایالتونو د ملی امنيت د ستراتيژې له م      

ه کړه، چې له       . ټول وژنو وسلو له پراختيا څخه مخنيوي دئ    د دغه السوند د ادعا له مخې، د سپتمبر یوولسمې دا په دا
،  سړې جگړې څخه وروسته، دودیيزه کړنه د بيلگې په توگه، وېرونه، د محدودیتونو رامنځته کول او د وسلو کنترول     

د ویرونې سياست، چې یوازې پر گواښ والړ وي، د یاغي دولتونو د الرښودو له پاره، چې            : "نور نو اغيزمن نه دي  
د همدې فرضيې پر بنسټ ده، چې د بوش  ). NNS., S.15 ("د ریسک د قبلولو له پاره چمتو دي، هيڅ اغيز نه لري

له دې چې گواښ د متحدو ایالتونو پولو ته     مخکې "په راتلونکې کې ) NNS., S.6( دولت ځانته حق ورکوي، 
ورسيږي،  که په یوازې توگه هم وی، وار مخکې او هغه له منځه یوسي او په دې توگه له ځانه څخه د دفاع له حق         

ه ترالسه کړې  ". گ
 

ې اخيستنې په اړه، د امریکا د متحدو ایالتونو د حکومت استدالل دا دئ،  چې د  د وار مخکې کولو له حق څخه د گ
خو دا     .دوي دغه اقدام د نږدی او د اثبات وړ یرغل په وړاندې عکس العمل او د نړیوالو حقوقو پر بنسټ تر سره کيږي            

ې اخيستنې موخه د هغه گواښ . ډول استدالل یوه تشه غولونه ده    په واقعيت کې د وار مخکې کولو له حق څخه د گ
يدو اټکل، که څه هم د دا ډول گواښ د رامنځته کيدو تضمين نه  مخنيوي دئ، چې په راتلونکې کې د هغه د رامنځته ک

و الندې کول دي، چې   . کيږي خو دغه کړنه له نړیوالو حقوقو څخه ښکاره سرغړونه او د هيوادونو د خپلواکۍ تر پ
ن کې نيول کيږي ربه پر عراق باندې یرغل، داسي بيلگه او تج . په راتلونکي کې به د هغو په اړه تصميم په واشنگ

رامنځته کړه، چې د بوش دکترین له نړیوالو حقوقو سره ضدیت ښيي، ځکه پدې کې هيڅ شک نه ليدل کيږي، چې    
ان د متحدو ایالتونو د څارگري سازمانونو په اند، دا     . هيڅ وخت عراق په متحدو ایالتونو باندې یرغل نه و پالن کړی

ي، چې یاغي دولتونه به د ټولو ژنو وسلو په ترالسه کولو سره هم، متحدو ایالتونو ته کوم   له واقعيت څخه لرې بری
ونه، د متحدو ایالتونو د ادعا پر خالف، پر نورو                  . گواښ رامنځته نه کړي  د دا ډول وسلو د ترالسه کولو له پاره ه

ن پر له پسي گواښ ته په پاملرنې سره، دغه هيوادو . باندې د یرغل قصد نه، بلکې له ځانه دفاع ده نه یوازنې  د واشنگ
متحده ایالتونه غواړي د خپلې هر   . شونتيا په دې کې ویني، چې له ځانه د دفاع په خاطر پوتنسياله ویرونه ترالسه کړي

نوځکه د دغه    . اړخيزې پوځي مبارزې له الرې په دقيقه توگه د دا ډول ځواک له رامنځته کيدو څخه مخنيوي وکړي  
 .لکې د خپلو پوځي السوهنو د شونتياوو تضمينول دي    هيواد موخه له یرغلونه څخه مخنيوي نه، ب  

ه   متحده ایالتونه ادعا کوي، چې په پام کې نه لري، په ټولو مواردو کې، د وار د مخکې کولو له عملياتو څخه گ
که متحده ایالتونه   " .ترالسه کړي، خو هيڅ یو داسي مقياس په الس کې نه شته، چې څه وخت دا ډول اقدام قانونی دئ   

راتلونکي کې د پوځي السوهنې او د وار مخکې کول، د خپلو کړو وړو بنسټ وگرځوي، د ترهگرۍ پت گواښ ته    په 
په پاملرنې سره دغه سياست به د یوې دایمې پوځي السوهنې وضعيت رامنځته کړي، چې دغه حالت به د نړیوال   

م او له محدودیته پرته پوځي سزا ورکول،   هيوادونو ته له خوښې سره س  . )٢٠( "ثبات له پاره د زیات گواښ الَمل شي
ل کيږي    .په ښکاره توگه د متحدو ایالتونو د برترې غوښتنې نه بليدونکې برخه ک

 
.    اغيز اوس ځان ثابت کړی دئ   NSSد نړۍ د ثبات په له منځه وړلو کې، د متحدو ایالتونو د ملی امنيت د ستراتيژۍ       

 سره، د پوځي یرغل گواښ کوي، دغه کړنه نور هيوادونه هم عين کړو  کله چې متحده ایالتونه یوازې د شک په لرلو
وي  د بوش دکترین ته په نغوتې سره، د روسيې روښانه گواښ د گرجستان په وړاندې د دغې پدیدې            . وړو ته ه

 له دې څخه ال نور گواښمن حالت کيدی شي، د بيلگې په توگه دا وي، چې هند د       .) ٢١( ]وه [لومړۍ شومه پایله ده  
.  متحدو ایالتونو د استدالل په څير، په دې دليل چې پاکستان له ترهگرۍ څخه مالتړ کوي، په دغه هيواد یرغل وکړي      

یو هيواد په بل هيواد باندې د تيري له پاره وار مخکې کول پلمه نه " د دا ډول عمل د مخنيوي له پاره، یانی دا چې   
ل کيږي، چې دا په      ) NSS., S. 15(د ملی امنيت په ستراتيژۍ کې  " کړي السوهنه یوازې د یو وزری ځواک حق ک

يزه ځانگړتيا جوړوي   له همدې امله د ملی ستراتيژۍ په السوند کې په . خپله د متحدو ایالتونو د نوی دکترین بنس
يا دغه ځانگړت. باندې ټينگار کيږي) پر نړۍ باندې واکمنۍ چلول، ژباړونکی" (روښانه امریکایي انترناسيوناليزم"
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باالخره هلته رسيږي، چې نړیوالې هوکړې یوازې هغه وخت د اعتبار وړ او د عمل په ډگر کې پلي کيدي شي، چې   
و سره سمون ولري         هوکړو   )"  خنډ رامنځته کونکو (مزاحمو "د بوش ادارې د    . په روښانه توگه د متحدو ایالتونو له گ

هغه ښکاره بحران دئ، چې هغه ته کږون له زیاتې مودې     دغه له قاره ډک عمل    . لغو کول په وار وار ثابت کړي دي  
د دغه کږون لوړ ټکی پر عراق باندې د یرغل په هکله د ملگرو ملتونو د ماموریت په           . راپدېخوا تر سترگو کيږي 

و د     . خبرو اترو کې په روښانه توگه وليدل شو  په دې توگه متحده ایالتونه ځانته اجازه ورکوي، د خپلو اقتصادي گ
ين او همدارنگه د هغو احتمالي گواښونو، چې د دولتونو او یا دولتونو ته ورته سازمانونو له خوا د متحدو ایالتونو          تأم

 . تر مشرۍ الندې واکمن پانگه وال نظام ته رامنځته کيږي، په وړاندې مبارزه او له پوځي ځواک څخه کار واخلي   
 

 مک دونالدز او مک دونال دوگالس
یوال کيدل، د آز تنې دکترین او ليبرال امپریاليزم ن  ادې غو

ودل شوی دئ، متحده              د نوی ليبراليزم تر لوا الندې د پانگوالی نظام پراختيا، چې د نړیوال کيدو نوم ور باندې ای
متحده ایالتونه نه یوازې د دغه بهير   . ایالتونه هغه د خپلو غوښتنو د ترالسه کولو له پاره تر ټولو مهمه وسيله بولی     

ه ترالسه کونکی هم دئ     ترټ ولفوویڅ د متحدو      .  )٢٢( ولو مهم او خوځنده ځواک، بلکې تر نورو هيوادونو زیات گ
له سړې جگړې څخه وروسته د نړۍ : " ایالتونو د هژمونې او د نړیوال کيدو د اړیکو تر منځه هيڅ ډول شک نه ویني  

 نامه یاد او د نړیوال سياست نړیوال نظم، په ټوليزه      ټولنيز کږون زیاتره د نړیوال کيدو په–تر ټولو مهم اقتصادي 
ځکه نړیوال   . دغه دواړه اصطالح کيدی شي د یوې واحدې پدیدې بيال بيل بيان وي   . توگه یو قطبی توضيح کيږي

 یا د کسينجنر د وینا له  .)٢٣( "په ځانگړې توگه د متحدو ایالتونو د اقتصادي او سياسي برترې بيانول دي   [...] کيدل 
 . )٢۴( "پر نړۍ باندې د متحدو ایالتونو د واکمنۍ یوه بله اصطالح ده    "نړیوال کيدل یوازې :  خېم
 

نو ځکه د متحدو ایالتونو د ملی امنيت په ستراتيژې کې زیاتره هغه جملي، چې د دیموکراتيکو ارزښتونو او د بشر د   
د ملی امنيت (جورج بوش د همدې السوند .  ديحقوقو په اړه ليکل شوي دي، تر ټولو دمخه د نورو د غولولو له پاره    

د ملی بري له پاره یوازیني تل پاتي موډل آزادي، ولسواکي او    ) : " NSS., S. 1(په سرليک کې ليکي ) د ستراتيژۍ
ه کيږي، څو د نوي       ". د خصوصي ملکيت شتوالی دئ    په یو څه ځير سره روښانه کيږي، چې په دې توگه هاند و ه

ه وړاندې کړي   ليبرال نظام له ق    ١٨د همدې السوند په   .  ار څخه ډکه پراختيا، څه نا څه د دیموکراتيکو ارزښتونو په ب
ل    " مخکې له دې چې : مخ کې راغلي يزې ستنې وواړې، یو اخالقي آر ک د آزادې سوداگرۍ طرحه د اقتصاد په بنس

ټولنې باید د سوداگرۍ   ): "NSS., S. 21(او له هغه وروسته د همدې السوند په یوویشتم مخ کې غوښتل کيږي   " کيده
يز   . [...] او پانگې اچونې پر مخ پرانيستل شي آزاد بازار او آزاده سوداگرې زموږ د ملی امنيت د ستراتيژۍ بنس

ل کيږي) تقدم(وړاندې توب  پایته  ] که هغه له قار ډک هم وي[تاریخ باید د نوي ليبرال موډل په پلي کولو سره . ک
ل کيږي، شته دئداسی . ورسيږي ي، یوازې یو حقيقت، چې هغه هم د متحدو ایالتونو ک نور الترناتيفي سياسي   . بری

ل کيږي، بلکې ادعا کيږي، چې هغه د ال پرمختک له    او ټولنيز سازمانونه، نه یوازې دا چې له اخالقي پلوه ناسم ک
. سمشر وړاندې کوي، هغه صليبي جگړې ديد ليبرال مذهب ځانگړی تفسير، چې ول . [...]  پاره ناوړه بنسټ جوړوي

ټولنو او     . [...]  د هغه په اند، د ليبراليزم پراختيا او له هغه څخه دفاع اخالقي مکليفيت دئ او هيڅ پوله نه پيژني        
په حقيقت کې دولتونه دې ته اړ   . دولتونو ته دا حق نه دی ور په برخه، چې د ليبراليزم له منلو څخه سرغړونه وکړي 

 .)٢۵(" نه یوازې په خپله د ليبراليزم اصول ومني، بلکې دوي باید خپل گاونډیان هم د هغو منلو ته اړ کړي  دي، چې 
سيمو د پراختيا دنده په یوه پوځي ماموریت بدله شي، په دې وروستيو    " سوله یيزو دیموکراتيکو"د دې له پاره چې د

و تر حده پوري رسول شوې ده   وختونو کې د نوي امپریاليزم پراختيا د متحدو ایالتونو د     ویل کيږي،   . ملی امنيت د گ
ل کيږي     د فارین افير د مجلې په اند د حل الره    . چې زور واکه او خطا کار دولتونه د ترهگرۍ د پراختيا مسولين ک

رو  له سودان نه نيولی تر افغانستان پورې او له سيراليون نه بيا تر سوماليا پورې، څنگه چې په تي" : روښانه ده
وختونو کې د ځواک د خأل له امله ستر ځواکونه په دې سيمو کې له گواښ سره مخامخ کيدل، د هغه له پاره سمدالسه               

یوازې هغه وخت چې دغه سيمې تر پوځي کنترول الندې راشي او د   . )٢۶( "ځواب شته دئ او هغه امپریاليزم دئ
و[نوي امپریاليزم له خيرغوښتونو    ه ترالسه ک ]  ښيگ ې تأمين شي       څخه گ ړي، کيدی شي هغه وخت د متحدو ایالتونو گ

ې وروسته د امنيتي چارواکو په کړیو کې د        ٢٠٠١ په تيره بيا د  .)٢٧( آزادې د   " کال د سپتمبر د یوولسمې له پي
د مخالفو ځواکونو د ساري په توگه د افرادو،ِ غورځنگونو او یا     " دوي . په هکله خبرې اترې ترسره کيږي" دکترین

او باالخره باید هغه حکومتونه، چې د خپل هيواد د اوسيدونکو آزادې ته،     . [...] ژیمونو د له منځه وړو غوښتنه کوي ر
، "آزادې د دکترین"  د .)٢٨(" لکه د متحدو ایالتونو په څير ارزښت ورکوي او له هغه څخه ساتنه کوي، ثبات ومومي 

 . د پالنونو، پایلې به وروسته وڅيړل شي   په تيره د منځني ختي  له پاره د متحدو ایالتونو  
 

اصالح شوې طرحه، چې اصآل د تيرې پيړۍ د وروستې لسيزې له پاره وه، جگړې       " انساندوستانه پوځي السوهنې  "د 
ې      . ته د یوه بل الَمل الره هواروي    د هغې پر بنسټ دا شونتيا رامنځته کيږي، چې هيوادونه له ځواک څخه په گ
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و ساتندوی دئ، ضميمه کړی   اخيستنې سره، په هغ دغه کړنه په حقيقت . ه نړیوال نظام کې، چې د متحدو ایالتونو د گ
] ژباړونکی: د طبيعي زیرمو له پلوه شتمنې او ستراتيژیکې سيمې   [کې د نوي ليبراليزم د منفی اغيز او د کليدي سيمو    

ست څخه د رامنځته شویو ستونزو، د     په دې توگه له دغه سيا   . د کنترول د سياست په وړاندې یو عکس العمل دئ  
بيلگې په توگه ترهگرۍ او شخړې او همدارنگه د ټولنيزو خدماتو د له منځه وړلو له امله د کړکيچ  رامنځته  کيدل،  

ودل شوې او که نه د جگړې د الَمل په توگه ارزول کيږي       .دي چې حل یې د اړوندو حکومتونو په غاړه ای
 

اليستي نظام د تضمين او پراختيا سر بيره، چې پر پوځي عملياتو والړ دئ، د پاتې لویدیځې   متحدو ایالتونو د نوي ليبر  
و د خدماتي چارو دندې هم په غاړه اخيستې دي " ليبرال امپریاليزم"د همدې الَمل پر بنسټ، د . نړۍ د پانگوالي د گ

، د بریتانيا د لومړی  Robert Cooperنظریې په اروپا کې اغيزمن پلویان موندلي، چې ښه بيلگه یې رابرت کوپر  
د گوند لوړ پوړی سياستوال، رالف ) شنو(وزیر تونی بلير ډیر نږدی سالکار او همدارنگه د المان د چاپيریال ساتنې 

ځکه د متحدو ایالتونو د پوځ دنده دا ده، چې د ټول نظام ثبات تضمين او که اړتيا وليدل                  . )٢٩( دي  Ralf Fücksفوکس 
، د نيویارک   Thomas Friedmanتوماس فریدمن . ل پانگه وال نظام گواښمن عناصر له منځه یوسي شي، د نړیوا

 تایمز د بهرني سياست د څانگې مشر او د متحدو ایالتونو د بهرنيو چارو د پخوانې وزیرې مادلين البرایت       
Madeline Albright        يزو اصو لو پر بنسټ، دې ټکی ته   سالکار د متحدو ایالتونو د هژمونې سياست د دواړو بنس

د متحدو ایالتونو په ځواک او د هغه په چمتوالي پورې تړتيا لري، چې له دغو دواړو        "  نړیوال کيدل نغوته کوي، چې
په وړاندې کار واخيستل شي، چې نړیوال نظام   ) له عراق څخه نيولي بيا تر شمالی کوریا پورې (څخه د هغو ځواکونو  

الس نه شي کولی، پرته له نا پيژندل شوي سوگ څخه     ) نامرئی(ازار نا پيژندل شوی   د ب. له گواښ سره مخامخ کوي  
نه شي کولي، پرته له مک دونال دوگالس،   ) د متحدو ایالتونو د همبرگر جوړولو شرکت (مک دونالدز . کار وکړي

ی سوگ، چې د   دغه ناپيژندل شو.  الوتکې جوړوي، پراختيا ومومي  ١۵چې د متحدو ایالتونو د پوځ له پاره اف    
 .) ٣٠( "د تکنالوژې د غوړیدو الَمل دئ، د متحدو ایالتونو پلي، هوایي او سمندري ځواکونه دي     " سيليکون ولی"
 

کال د سپتمبر   ٢٠٠١د سمندري جگړو د پوهنځی استاد او د     . د جورج بوش ادارې دغه نظر په ښکاره توگه منلی دئ     
، د Thomas Barnett وزیر رامسفلډ سالکار پوهاند توماس بارنت له مياشتې راپدېخوا د متحدو ایالتونو د دفاع د 

کله چې متحدو ایالتونو یو ځل بيا د فارس د خليج په سيمه      : " عراق د جگړې په لوری ورکوی ځانگړتيا ټينگار کوي  
ه ترڅ کې په  کې جگړه پيل کړه، یو بل تاریخي پړاو، یانې هغه پړاو پيل شو، چې متحده ایالتونه به د نړیوال کيدلو پ 

د بارنت په وینا، هغه هيوادونه، چې د نوي ليبراليزم له نړیوال نظام   ". واقعي توگه ستراتيژیک امنيت ترالسه کړي
سره سمون نه لري، په دې جگړې سره به ورته روښانه شي، چې متحده ایالتونه په پام کې نه لري، دا ډول وضعه   

 .وزغمي
 عملياتو بل پړاو باید چيرته تر سره شي؟  د هغو بيلگو په ارزونې سره، چې له          د متحدو ایالتونو د پوځ د بهرنيو    " 

. په سوری کې. سړې جگړې وروسته ترالسه شوې دي، کيدای شي دې پوشتنې ته په ساده توگه ځواب ورکړل شي
 خورا زیات شوني که یو هيواد د نړیوال کيدو مخالف لوری وټاکي او یا د نړیوال کيدو ډیر پرمختگونه رد کړی،     [...] 

ي، چې متحده ایالتونه یو وخت نه یو وخت، خپل پوځونه هلته ور واستوي      برعکس که یو هيواد په معقوله توگه    . بری
د نړیوال کيدو له بهير سره سم حرکت کوي، موږ دې ته اړ نه یو، چې د نظم د ټينگولو او یا د گواښ د له منځه وړو                  

 . )٣١( "له پاره خپل ځواکونه هلته وروليږو  
يزه              که څه هم د عراق په وړاندې له جگړې څخه د متحدو ایالتونو موخې په مستقيمه توگه تيل و، خو د دغه هيواد بنس
ا واچول شوه، توضيح کيدی      انگيزه او یرغليز سياست یوازې په امپراتورانه ستراتيژۍ کې، چې مخکې ور باندې ر

 .شي
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