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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۱۴/۸۰/۱۸۱۱                          ژباړههدايت هللا هدايت د  
 ګل آن الین د انګریزي متن څخهید شپ

 

 ینور غرب ند امریکا
 

د سیاسي   متحده ایاالت  نن ،یدې هیواد کي سیاسي جنون حاکم دچي په ي وروستنی مالي بحران دا وښودله په امریکا ک

ي څرنګه  د خپل ځان  ساتنه  . اروپا باید په نهایت کي  زده کړي چییو ناکامه او شکست خورده دولت داو اجتماعي پلوه 

 .وکړي

 

.  ولبیانهدفونه یې  او خپل ګډ ارزشونه او هغرب یا د غربي نړۍ کلمه ځانته خپله معنی درلودد نوي یمي لسیزی مخکي 

د خپلسرو او مستبدو دولتو څخه بیزاري هغه څه وه چي غرب  د ولسونو و مخي ته ایښودل او ، عدالت او ډموکراسي

. نن  هرهغه ،  غرب نور نستهیاستان نور زوړ سوی دنن سبا دا د . خوپه دې توګه په  ځان پسې را کشول هغوی یې

و پر بنا چي غرب ورباندي د هغه اصول. بل پسې اخلي ژبه یې ګنګوړه کیږيڅوک  چي  د امریکا او اروپا نوم یو په 

 .ریکا  یو غربي هیواد نه ګڼل کیږيدې پسته نور ام د  یدیسنجول ک

 

ښکېل  را اقلیت په منګولو کي هچي  دولتي نظام یې د یوه ممتازه ثروتمند یدلی دیامریکا اوس  یو داسي هیواد ګرځ

رو لسو کلو کي یې دوو  پرخرڅه او خونینه جنګوته  یپه ت میلیټاریسټي اقلیت چي ، یعني هغه  سر اخیستی یرغلګر اوید

فاتوپه وجه د یوې عظیمي درې په . امریکایي ټولنه هم یوه داسي ټولنه ده چي د سیاسي او ټولنیزو اختالاور واچاوه یې

اصلي او بنیادي  د ډیموکراسۍ د. داسي ټولنه  چي د هغې  ایډیالوژیک ړوند توب، دهیدلیر  دوې پلې سوې او سره شلیڅ

 .، لیري ساتل کیږيیهدفو څخه چي سوله او مصالحه یې مغزن جوهر د

 

دل واقعاٌ یشو په شو ک دې ثروتمنده هیواد اجتماعي . دیامریکه  نن بدله سوې او خپل ځان یې د غرب څخه لیري کړی د

(    وایي چي په   Joseph Stiglitz )ګلتیز جوزوف سټ صاد پوه د نوبل د جایزې ګټونکیي اقتی.  امریکایحیرانوونکی د

دغه ونډه په . کوچنۍ ثروتمندي ډلي په الس کي دهد یوې ثروت د څلورو څخه  یوه برخه ل امریکا کي  ددې هیواد د ټو

 .یهمدوی الندي کړی د ۰۴وه خو نن د امریکا د ټول ثروت په سلو کي  ۲۵کلو کي په سلو کي  ۵۲تیرو 

خو  یدریب  ترمنځ واټن څه ناڅه کم سوی چي  په اصطالح د دریمي نړۍ په هیوادو کي د شتمن او غ سټیګلیتز وایي

 .ټن اوس تر هر وخت زیات لیدل کیږيدغه وا بیا برعکس په امریکا کي

 

ځان  د موز وایي چي امریکا  ،( Paul Krugman)پاول کروګمان     د نوبل د جایزې یو بل ګټونکی  امریکایي اقتصاد پوه

امریکا ته په کږه خوله  د دریمي نړۍ ولسونه  او ټولني .  نن (status of a banana republic) د جمهوري  په نامه ښیي

دو یي  ټولني د تاش په تاش کیامریکا ي چي دجوهر بیانوي، دغه څه  نن د امریکا  اصلي او  هغه ته  بې تفاوته د ي ګور

. هر څونه چي د نه تعادل نشتوالی  ډیریږي په هماغه اندازه د عمومي رفاهیت په ا ورکويو پروسې ته ال نوره هم چټکتی

ې  کمپیوټري موسسې مالي  یوغوندي د (Apple). تاسي وګورۍ کله چي د اپل وستو کي د ثروتمندانو ګډون کمیږيرا 

، خو هد مالي  ذخیرې نه ال زیات د واشنګټن د مرکزي دولت، یعني پخپله میلیارډه ډالرو څخه اوړي ۶۷ره د ذخی

  یښ کړی دی. دې کار نن  یو اروپایي همالیاتو د ډېرېدو سره مخالفت کويجمهوري غوښتونکي بیاهم پر هغوی باندي د 

 .ګڼي هم ، هغه دا کار  د خپل ځان وهل بولي  او د خپل نظام تخریب یېاو په حیرانتیا سره هغه ته ګوري

 

ورځ تر    ونهاستحقاق په ایاالتو کي د شوړېدلي سیاسي فرهنګ سره هم صدق کوي چي ال اوس هم  همدا وضعه د امریکا

او  کرکي» د . د امریکا په سیاسي مباحثو کي د دولت څخه ن د امریکا متحده ایالتونه  بوليبلي کمیږي خو بیاهم ځا

چل او فریب کردار د د ، د هغوی سره  نه، خو په عین حال کي د خلکو غولودلییامر ګرځ احساس یو ورځنی « نفرت

دل  و یوه بت ته ورته کیږي  چي باید ومنل سي او د دولت څخه ی. نن د مالیاتو کمیسیاسي خرد او تعقل ځای نیولی د

. د امریکا په دې  نوې کورنۍ جګړه کي ال دوخته د جمهوري ریاست  و اوړي را لیرتوب اوس په یوې ایډیالوژۍ باندي

 . یهغه پخوانی احترام   د منځه تللی د مقام ته

 

. وکیالن څوک وسیاست ته اعتبار نه ورکوي ر. په امریکا کي نوجات او خالصون الره نه لیدل کیږيخو په افق کي د ن

        ي د . داسي څه  هم نه لیدل کیږي  چپر اعانو باندي اتکاء لري ید ثروتمندانو په خدمت کي راغلي او دهغواو سناتوران 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ر وخت کیږي چي رهبران په ، خو ډېی. د خلکو خښم زیاد در به یو انقالبي پاڅون تر سره سيیپه څ« باسټیل د زندان»

د سیاسي جنبش مبتکر ډېویډ او چارلز کخ دوه « ټي پارټي» د. دغه رهبران دلي دي دغه خښم کنټرول کړيیدې توان

او د   د شر اچوني ټلویزون د الري دهغوی په خدمت کي راغلي«  زفاکس نیو» میلیارډره وړونه او روپرټ مرډاک  د

 . یدلی دیهغوی  تبلیغاتي ارګان ګرځ

 

. د یوه  بل شاني قواعدو او ته یو بل شاني سیاسي فرهنګ  ایسيدغه ټوله څه چي نن په امریکا کي تیریږي  و اروپایانو 

ري چي هغه څه چي پر امریکایانو راغلې ده  هغوی  ین داسي انګ. اروپایا. هغوی  ته دا ټول عجیب ښکاريسرهو اتمقیاس

هیواد ددې خطر په مقابل کي . هغوی وایي چي موږ باید خپل سیاسي فرهنګ، خپل اساسات او خپل یته د خطر زنګ د

 .وساتو

 

چي ، او هغه دا ید امریکا سرنوشت په عین حال کي زموږ دپاره   یو چانس هم د خواروپایان وایي موږ بل شاني یو 

.  په هماغه اندازه  موږ باید زده کړو  چي څرنګه د یوه ډېریږي  هرڅونه چي  د امریکا څخه  پردیتوب یا بیګانګي

 !.  هغوی وایي غرب  موږ یوي غوندي فکر وکړویاروپا

 

 پای

 

                                               

 
 


