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 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 

 

 ۸۲/۱۱/۸۱۱۱         هدایت هللا هدایت      

 

 پـوري«   هټریټوال س»بیا  تر  خهڅ« التحریر» د 
 «!یـو ۹۹په سلو کي   ږمـو»

 !بيېچي باد و کرل، نن توپانونه ر یهغو

 

 
   

بشونه او بغاوتونه  را اعتراضونه، ولسي جن  يیزیاتو  هیوادو کي د سرمایه داري نظام بحران، توده  امریکا او په

، دولتي کارمندانو خراب حالت ، دقاتیکي مالي بحران، بودجوي تض االتوی. د کال په جریان کي په متحده اپارولي دي

 ۱۱پر  مپرټ، خو د سپوو یدلیځرګمظاهرو سبب  اتوید ز کرکه، خهڅو ګړاو د ج هږلو ،یوالړ، د نرخو لوشدیده بیکاري

 ونڅدغه ولسي  پا ،دوام لري  يږمیاشتي کی ېدر یجنبش  چي داد (Occupy Wall Street) د اشغال  ټریټمه  د وال س

 يړد ن ېاوس ی وا  لړتسخیر ک ارونهښ ولوټد امریکا  ېسره ی کیاټ. جنبش چي په خورا چدهړېورک هڼاني ببل ش  ېته ی

. خلک د سرمایه داري نظام د مظالمو د محکومولو په خاطر  د ید یغزول انځته  اروښ ۱۰۱۱داتیا هیوادو  و 

بازارو ته را  ېی  تنيښاو خپل فریادونه او غو یکو زارونهګد بازر او بورس  پر معابدو باندي اعتراضي  ۍسرمایدار

   ایستلي دي

 

د  يړپریک يګړانځد کوم خاص قانون او یا ددولت د کوم  یکي ده چي هغو ېپه د تیاګړانځخود جوشه جنبش  ېدد

 اسيیس ولټنظام    ېد سرمایه داري نظام او دد ولټبلکه دغه جنبش پخپله د  ،یرا پورته سو یمحکومولو په خاطر نه د

 . دي  يړک هښاو اقتصادي ظالمانه روشونه په ن

 

، «قبضه کوو ټریټوال س ږمو»، «دئ  ړیدولت اشغال ک ټریټوال س»اعتراض کونکو شعارونه لکه    یدغه توده ا د

او داسي نور بنیادي شعارونه د « یو ۹۹په سلو کي  ږمو»، «شرکتونه، خلک نه دي»، «نه زر ساالري یموکراسيډ»

 ۹۹د» چي  هړاشغال ک  ټریټوال س کهځ ږواي مو انښدجنبش مخک ټریټ.  د وال سزاوهړو ل خېاري نظام بسرمایه د

په الس کي  ېکي اوسي کوم چي د اقتصادي اهرمو اصلي قدرت ی یاځ ېدمشکالتو اصلي عاملین په همد« فیصده خلکو

د ثروت   مټسیس ۍزیاتره  د  سرمایه دار ینلري هغو اډادعا او اجن  یاووډای يټیا  کمونیس ستيی. دغه  جنبش  د مارکسید

دئ کوم چي د  یالهام اخیست  خهڅ ونڅد التحریر د پا ېد قاهر یوایي چي هغو ی. دوشهوت باندي حمله کوي رپ

 .ړرا نسکوره ک ېحسني مبارک فرعوني رژیم ی ورټاټیکډ

 

 رډېده په  ېد جنبش د فعاالنو لخوا لیکل سو«  الد اشغ ټریټد وال س»کي چي « د اشغال په اعالمیه ارښنیویارک  » د

ملتیزه شرکتو  وڅهغه کسان چي احساس کوي د  ولټ»لیکي   ی. هغووي انهښرو یجنبش راتلونک ېوضاحت سره  دد

: د بشریت خلک ژوندي واقعیتونه وینو يټلکه یو مو ږیو. مو ريګمل ید هغو ږدئ، مو یلخوا فریب ور کول سو

دولت قدرت په خلکو پوري  یکټیموکراډد یوه  ي؛ګڼته ضروري لري او هغه اهمه  ۍاعضاوو همکار ولوټد  ېراتلونک

. داسي واقعي يړاجازه نه غوا خهڅد استثمار د پاره د هیچا  ېد کر کيځ، خو شرکتونه د خلکو او د مدئ یلړت

. سي هټیکډاقتصادي قدرتو لخوا  «یو فیصد»هم و جود ونلري چي د هغه د بقا شرطونه دي د  کلهڅبه هی یموکراسيډ

. تیزه شرکتو په ولکه کي را غلي ديمل وڅوو او وایو چي نن دولتونه د  هړپه داسي شرایطو کي تاسو ته مخ را ا ږمو



  

 

 

 3تر 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

د انسانانو و غالمي  ۍاو تر برابر يګڼبهتره  تتر عدال يګټ یسود ته تر انسانانو زیات ارجحیت ورکوي، هغو  یهغو

 .   ت ورکويته  زیات  اولوی

 

کاوه چي د امریکا  کلټکسانو  داسي ا وږوروستي مالي بحرانو دمخه  به ل  ېکي به تر د ړۍپه سرمایه داري ن ایيښ

د تحقق لپاره  تونوښد خپلو غو ي،ګڼبهترینه مدعیان او علمبرداران  ولوټتر  ۍیموکراسډد  ړۍد ن انونهځخلک دي  چي 

. دامریکا عام خلک د يړپه مراکزوکي  را پورته ک ۍدار مایهخپل اعتراضونه د خپل هیواد د  سر  يږبه مجبوره کی

ته رسیدلي دي چي د  فریب کاره او فاسده  ېنتیج ېاقتصادي شرایطو الندي په تدریج سره اوس د هړخورا ناو

 یدي، بلکه په راتلونکي کي دهغو تر شدید فشار الندي یپه وجهه نه یوازي پخپله دو استیدولتمردانو د ناکاره س

چي په  دلهځېرګموجبه و  ې. همدغه مسئله او د اقتصادي بحران دوام ددیدالېهم په امان کي نسي پاته ک الدونهاو

د بورس د تعمیر مخته چي د امریکا د لویو سرمایه دارانو   ټریټسیاسي فعاالن د وال س هښهیواد مخک ېنهایت کي دد

تر شعار  «ړیقبضه ک ټریټوال س» او د  ډرا غون وایي« یو فیصد»ته  یئ او امریکایان هغودمالي قدرت سمبول د

سره  د  ړپه مالت روپوګ.  دغه جنبش د نورو ولسي ړینظیره ولسي جنبش ته شکل ورک ېنامه یو ب ېالندي په همد

یو نا انساني او د قانون خالف غیر  ېسره سره چي پخپله  امریکایان  ی اتيید ظالمانه خشونت او زور ز سویپول

 وليټابعاد و  تنوښسره   د خپلو غو کتیاټچ رهډېخپله عرصه پراخوي  او  په   ځهره ور ي،ګڼعمل  یکټیموکراډ

 .او اروپایي هیوادو  ته غزوي اروښامریکایي 

 

ني، اجراییوي، قضایي او مالي قانو  ولوټاقلیت چي  د امریکا د دولت په  رډیو فیصدي میلیار ټیامریکا دغه کوچنو د

 ېالسوهنو مخه  نیول یکوټیموکراډد امریکا د ولس د  ېدي ،په زیاتره اموراتو کي ی يړک خيښ وليګمن ېعرصو کي ی

په ولکه کي رواستي دي د غول پیکره رسنیو د  ېاهرمونه ی ياقتصادي او مال ولهټاقلیت  چي  رهېشم ږ. دغه  لده

 رانوډچي زیاتره د یهودي میلیار ۍ. دغه رسنید یهم په الس کي نیول ېانحصار او مالکیت یاو فعالیتو    یکوړعصري ا

پر  وګټد خپلو  اوتبلیغوي  اتیاو نظر اويګدید رانوډرانولیډشرکتو او بانک لرونکو ملکیت دئ د خپلو میلیار وملتیزهڅاو 

او  يګددغه رسنیو   په  کارولو سره  نه یوازي   د امریکا د ولس  سیاسي، فرهن  ی.  دوويړجو ېبنیاد خبرونه او برنام

پر مطلق  اکثریت   ولنيټد ژوندانه الره هم د  يښورکوي، بلکه  د خپلي خو یاو هغه ته لور اکيټاجتماعي اولوویتونه  

 . باندي  تحمیلوي لکوفیصده  خ ۹۹یعني   پر 

 

سخیر د د ت ټریټسره د وال س لویزونټد سي ان ان (Michael Moor) مایکل مور یونکړامریکا مشهوره  مستنده فلم جو د

 نګټیا واشن ریسګاو په کان هړته مخه ک ټریټولي وال س ږوخت کي داچي مو ی:  په اوسنجنبش په هکله  ویلي دي چي

د البیانو مستخدمین  ټریټپرسونل دیوه سره د  وال س رسګانچي د ک یداد  ېغرض نلرو او هغه  نه تسخیروو  علت ی

ته انتخاب سوي کسان   ېرګو کن هګتو ې. په ديږلخوا تأمینی رانوډد میلیار ټریټبودجه او معاشونه د وال س ی، دهغودي

د وال  يد البیانو بل مشهوره قلمرو دئ چ نګټد واشن «ټریټس ېک. »کارکونکي دي «ټریټس ېک»او  «ټریټوال س»د 

بیا و  لځسوي یو چي یو يړاوس نور  ست ږ. هغه وایي همدا وجه ده چي  مويږکی لګڼد البیانو قوي بازو   ټریټس

ته خپل اعتراضونه  ېدلته دغي پراخي شبک ږنو مو کهځ ،یچي مشکل چیري د وږپوهی ږ. مووړمستخدمینو ته مخه ک

او د هغه د  بنیادو نو  تونوښد غو يځباید د نن ور هڅاو دغه  ینظام د يټالیسټ. اصلي مشکل د امریکا کاپدي يړراجع ک

راولي.  یموکراسيډامریکا ته  يړ: اعتراض کوونکي غوا. مایکل مور وایيد سره تعریف سيسره سم  بیرته 

 بیااو وروسته  يړک ېکوي و ی  هڅچي  هر  دوږاو پری و،ړو یوه سیاستپوه ته رایه ورک ږداسي نده چي مو یموکراسيډ

د خبرو د حق په درلودلو  ږیعني دا چي مو یموکراسيډله نظره  ږلرو. زمو یموکراسيډ ږمو ویاګچي  روګېداسي وان

نسي  یباید اداره سي . هغو هګرنڅدغه اقتصادي نظام  ږکوو زمو هړکېیو چي وایو او پر ږچي دا مو یوښدا و ږسره مو

 . يړاستفاده یا سوء استفاده وک خهڅ ږزمو یکوال

 

            په واقعیت کي د « یو، او حاکمه طبقه  یوازي په سلو کي یوه ده ۹۹په سلو کي   ږمو»ي وایي شعارونه چ دغه

. ده کارندویهښد زوال    یورکوي او د هغو یمعن ۍآب ېدپاره د ذلت او ب «ۍیموکراسډ» او د امریکایي « لیبرالیزم»

یو فریبکارانه بدعت  یموکراسيډامریکا او غرب کي  هچي پ يړک هګاډشعارو سره دغه خبره په  ېپه د يړخلک  غوا

په  ۍیموکراسډ؛ یعني د او پوست  باندي لمسوي هښژوند کي پر خپله غو نيځ. خلک نن سبا دغه عوامفریبي  په ورید

باندي،  په داسي یوه حالت کي  دا خلک دي چي د  وګړو  صدهیف ۹۹پر   ولنيټنامه دیوه کوچني  اقلیت حاکمیت  د 

   .سخت په  تشویش کي دي خهڅد عواقبو  ۍیموکراسډ

 

 وابځته   تنوښد اکثریت و دغه غو  هګرنڅحاکمیت   رانوډاو پر هغه باندي د میلیار یموکراسيډداچي امریکایي  خو

 ېوهونکي ی وډنډپولیسي مرچک پاشان او د برقي   ي،ړک کډزندانونه په مظاهر چیانو  خهڅال د اوسه  یورکوي ، هغو
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، د په رسنیو کي نه منعکسوي ېی تنيښ، خبرونه او غوید ړیشروع ک ېی بولډ، وهل او دي يړرا مات ک یغوپر ه

 . سيینه ن وتهګاو هغه ته  ويټپ يګمشکالتو او اقتصادي ناخوالو ستر نيځخلکو پر ور

 

سره  روریزمټد بیان آزادي، بشري حقوق، د  یموکراسي،ډسي نو د امریکا او غرب لخوا  ړشاته وال ږل وکڅ چي

 وګټاو جذاب  شعارونه وه چي د خپلو  ړد نظام غو ۍاو د امریکا او سرمایه دار ېمبارزه... او داسي نور د ا هغه وسیل

 .کارول ېپه هدف  ی ولوټد ثروتونو د لو یاو د هغو تعمالولوپه خاطر  او د ولسونو د فکري انحراف او د ملتونو د اس

ولسونه  ېاو په ماهیت ی يړاوس خپل  ارزشونه د السه ورک ېخو په عمل کي ی دلیسیا هښدغه شعارونه چي په ظاهره 

  . ییو  فریب کارانه بدعت  د   ولټپوه سوي دي چي 

 

واله عرصه د امریکا دسرمایه  ړۍرا وروسته ن دویکي یعني دپخواني شوروي اتحاد د شو په شو ک زهینوي یمه لس په

بانک لرونکو د لویو کارخانو او  شرکتونو، وملتیزهڅ رانو،ډمیلیار صديینفوس  د یوف ولټهیواد د  ېري نظام چي د ددا

  یيښپاتي سو او داسي روان سول چي و  هړته یک یهغو ،وو یراغلد خاوندانو په ولکه کي  کوید فابر ولوړد وسلو د جو

 ۍیموکراسډالره او د  هښ ولوټمرام دئ، هغه د ژوندانه یوه تر  مټسیس الیستيټامریکایي اوغربي ژوند کوم چي دکاپی

   .او د بشر د سعادت د پاره  یوه بهترینه شیوه ده ۍلیبراله نظام د حکومت دار

 

د تحقق  ۍیموکراسډ  ولهډاو د امریکایي « وال نظم ړۍنوي ن»د په الس کي نیولو په خاطر د  ۍد هژمون ړۍن امریکاد

 هګارنګهدف داوو چي که په زور وي اوکه د رن ېی خهڅ. دهغه ړپه هیوادو کي را پورته ک ړۍمي نشعار خاصتاْ د دری

 راټ. دغي سقبضه او په خپله ولکه کي راولي رميیطبیعي ز رشارهدالري د نورو  هیوادو س« انقالبو»او نارنجي  البيګ

 وملتیزهڅ، خو په عوض کي د  ړسره مخامخ ک د مختلفو ناخوالو ېاو خپل ولس ی یواليډپه نهایت کي امریکا  ۍیژټ

     .لړچنده زیاته ک وڅسرمایه دارانو هستي ال نوره هم 

 

سرمایداران  صدهیاو فریادونه را باسي چي دا  یو ف یدليڅاو عام ولس را پا انښضد جنبش مخک ټریټچي د وال س اوس

، او دهغه غیر عادالنه او خړاو ناکاره آمده ا  یوریکټنظام    ېدغه عام ولس دد ؟یکو هڅخلکو  صدهیف ۹۹ ږپه مو

ته الره  ونوڅبحران چي ولسي پا ی. په واقعیت کي د امریکا نن يالندي راول تنيښچلند  تر خورا  جدي پو یکټیموکراډنا

ه ده، خو یوه ژوره  طبقاتي فاصل ځاو د ثروتمندانو او غریبانو تر من  والیتوبډېخوا مالي او اقتصادي  ېهواروي که د یو

او د خلکو سره  فاصلهفکري  انوګیا د ثروتمنده نخب تیهیواد دغه کوچني یو فیصدي اقل ېد بلي خوا د عامه ولس سره د

  . د خلکو د رفاهیت په قصه کي نديپه خاطر اصالا  وګټد خپلو  یاجتماعي لیریتوب هم  دئ چي هغو ید هغو

 

کرکه لري چي په   خهڅد اجراآتو د نتایجو  ۍد اشغال جنبش  د امریکا  د فاسدي رهبر ټریټوجه ده  چي د وال س همدا

د امریکا په سرمایه  .اعاتويروحیه نه مر  ۍهمکار يګډد پاره د مشارکت او  دوېکي و  تازه شرایطو ته  د رس ړۍن

وژلي دي، د ژوندانه پر  ېانسانان ی رډې، دئ یاور اچول  ېته ی وګړج یروډچي   يږیګداري نظام  باندي تهمت ل

 یدلځېرګعامل  یعدالتیو لو ېدئ، د تبعیض، د نابرابریو او د داخلي او خارجي ب ړیظالمانه تعرض ک ېچاپیریال ی

نظام په تعریف کي د سره کتنه   ېدد ی. هغوکوي تنهښغو ېاصولو داعاد یکوټیموکراډد انساني ارزشو او د  ی. هغودئ

 . يړغوا

 

د  ۍیموکراسډاو د لیبرالي  ۍدي چي د سرمایه دار دليیته رس ېنتج ېولسونه په اوسني حالت د ړۍیکا او نامر د

چي د وال  هګنڅحالت  سره د چلند دپاره لکه   ېهیواد فاسد واکداران د د ېد زوال پر لور روانه ده، دد وهېژوندانه ش

و خپل اوج ته رسوي او په نتیجه   انځنو دغه بحران  کهځ ينلر يګمطرح کوي  الزمه آماد ېد اشغال جنبش ی ټریټس

 .  ي ږکی لګڼکي به د سره غور کول یو حتمي ضرورت  مټسیس  ېکي به  په د

 

 یپا

 
 


