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 ولي: ژباړه او لنډون
  ٢٠١٣ اپريل ٠٢

  امپرياليستي مالي کمکونه،

   په غورځنګونو کې د نفوذ اوزار
خښوونکو غورځنګونو باندې د اغيزې او ھمدا ډول په دې غورځنګونو کې د کمونيستانو د ودې او ځواک پر آزادي ب

ته د رسيدلو د مخنيوی لپاره، د امپرياليستانو د بيالبيلو چال او چلندونو څخه يو يې ھم د دې غورځنګونو په کړنالره 

اتو ګړيندتوب پڅ، مھار او ابعاد يې کنترول کړي او او ايدئولوژيکو موخو کې نفوذ دی، څو له دې الرې د د ې مبارز

بيا يې د خپلو ايده لوګانو د غوښتنو او تمايالتو سره برابر په کږو وږو الرو ھدايت کړي چې پايله يې د پانګوالۍ نظام 

  .د خونديتوب او پايښت تضمين دی

دالت، د وينا آزادي، نړيوال بشري حقونه،  دا ايډئولوژيک نفوذ چې معموالً د انساني ذات، د بشريت سرشت، ټولنيز ع

ښکلي او ښايسته عبارتونو په لفافه کې راتاو شوی دی، ... د ولسواکۍ حکومت، د ټولو لپاره آزادي او دموکراسي او 

البته دا ډول نقدي جايزې . تل  فعاله افرادو او يا سازمانونو ته د نقدي جايزو له ډالۍ کيدو او مالي مرستو سره مل دی

و مالي مرستې، د ھمدې ايډئولوژيک نفوذ د کوښښونو ھغه ښکاره برخه ده چې په خبري رسنيو کې د شور او زوږ ا

څرګنده ده چې د دې ډول مالي مرستو د پټې او . او بی کچه تبليغاتو سره د ځانګړو بودجو څخه ورکول کيږي

له پيل او ادامې څخه » ادي غوښتونکو پروژوآز«د پراختيا او د نادولتي » دموکراسۍ«ناڅرګندې برخې ورکړه چې د 

  .مالتړ په موخه ورکول کيږي، د دوه اړخيزې ھوکړې له مخې، پټ پاتې کيږي

په امريکا او لوديځې اروپا په ھيوادونو کې، کله چې د کابينې غړي او د سترو صنايعو  مديره پالوي، د پوځ جنراالن 

کيږي، په دوديز ډول په ھغو موسسو » متقاعد«... جرګې استازي اواو لوړ پوړي افسران، د ولسي جرګې او مشرانو 

په دې ادارو کې پانګوال پلوه وړ مغزونه د . ويل کيږي» اندتون«او » فکري خونه«کې ګمارل کيږي چې ھغو ته 

نورو وتلي پوھنتونو د اليقو فارغ التحصيالنو سره چې د نړۍ په څو ژبو برالسه دي، ھره ورځ په سيستماتيک ډول د 

ھيوادونو وضعيت تر شننې او ارزونې الندې نيسي او د تحليلی ـ تحقيقي مقالو په چاپولو سره،  د ولسي جرګې او 

مشرانو  جرګې فراکسيونونو، پوځيانو، د ھيواد اطالعاتي او امنيتي سازمانونو او سپينه ماڼۍ ته د اطالعاتي تغذيې  

  .سان او پلويان بيا رغويزمينه برابروي او پانګواالن په دې ډول خپل ک

په منځني ختيځ کې د ګډون « (Middle East Partnership Initiativeد دې ارګانونو له جملې څخه يو يې ھم د 

د ولسمشرۍ په نوښت « :ھغه سازمان دی چې په وب پاڼه کې يې، ياده موسسه داسې تعريف شوی ده) »لپاره نوښت
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 چې په منځني ختيځ کې له اقتصادي، سياسي او ښوونيز رفورمونو د ھلوځلو  څخه مالتړ ]سازمان[رامنځته شوی 

  ».وکړي

د «  ( National Endowment for Democracyپه امريکا کې د دې ډول موسسو څخه يوه بله فعاله څټه 

چه د دموکراسۍ د دا څټه، ظاھراً په نړيواله ک.  نوميږي NEDدی چې اختصاراً ) »دموکراسۍ لپاره ملي صندوق

 کال کې د امريکا د وخت ١٩٨٣پراختيا د ھلې ځلو لپاره، خو په اصل کې د کمونيزم سره د مبارزې لپاره، په 

  .ولسمشر رونالد ريګان لخوا  کنګرې ته وړانديز او بيا پلي شو

 ډلو او افرادو تر منځ له رامنځته کيدو مخکې، د امپرياليزم د خوښونکو سازمانونو،» دموکراسۍ لپاره ملي صندوق«د 

خو له ھغه ځايه چې د سيا جاسوسي سازمان د انسان وژنې او د آزادي .  په غاړه وهCIAد پيسو ويشلو دنده د 

دولتونو د ړنګيدو لپاره د بی دريغه جنايت لپاره » ملي«غوښتونکو په وړاندې د جنايتونو او په بيالبيلو ھيوادونو کې د 

وی و او له دې جاسوسي سازمان سره د اړيکو اعتراف ھغو افرادو، ډلو او ګوندونو لپاره ډير زيات بدنام او کرکجن ش

په نامه نوی » دموکراسۍ لپاره ملي صندوق« چې  د ملي توب او ولسي توب ادعا يې درلوده، ستونزمنه تماميده، د 

 ځای د کنګرې له بودجې د  سازمان رامنځته شو چې ھماغه پيسې، خو دا ځل  د امريکا د بھرنيو چارو وزارت په

  چې د کمونيزم سره د مبارزې په موخه NEDله ياده ونباسو،  . (سازمان له الرې ورکړي» نوي څيره لرونکي«

  )ـ ژباړونکی!!! ته ھم د ګوند جوړونې درسونه ورکړي دي» کمونيستانو«جوړ شو، په افغانستان کې يې ځينې 

ستانو د عراق او افغانستان پر خلکو باندې د خروارونو بمونو په غورځولو او البته دا ھماغه دموکراسي ده چې امپريالي

  .په دې دوو ھيوادونو کې  د سلګونو زره بی ګناه خلکو په وژنې سره ھغوۍ ته ډالۍ کړه

ھغه په اصطالح کيڼ اړخي چې له امپرياليستانو څخه د ھيڅ ډول مرستې اخيستلو  څخه ډډه نکوي، په واقع کې 

ارزه او د پانګوالۍ نظام په نابودۍ کې د کارګرې طبقې په تاريخي رسالت باور نلري او دې آر ته چې له طبقاتي مب

  .ارتجاع سره مبارزه له امپرياليزم سره له مبارزې جال نه ده، ارزښت نه ورکوي

ليستان له بيالبيلو خو واقعي کيڼ ځواکونه او د کارګرې طبقې رښتني مدافعين په دې واقعيت کامالً پوھيږي چې امپريا

الرو، په ځانګړي توګه د ځايي ځواکونو له الرې، په ھغه ھيوادونو کې چې تر سلطې الندې دي؛ په انقالبي او ولسي 

آزادي بخښوونکو غورځنګونو کې د اغيزې سره، دا غورځنګونه تر خپل کنترول او نفوذ الندې راولي تر څو يې 

، »بشرپالنې«و د ټولو انقالبي ځواکونو دنده ده چې د امپرياليستانو د ن. باالخره په شنډو غورځنګونو بدل کړي

ً کرغيړنو نيتونو د منځپانګې د بربنډولو » بشري حقونو«او » تاوتريخوالي ضد« ماسکونه څيرې او د ھغوې د واقعا

  .سره، ولسونو ته د ھغوی توطئی ښکاره کړي

 

 


