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  شريف بھاند: ليکوال

٢٠١١ .٠١ .١٢  

  طبيعي زيرمې

  د سوکالۍ وسيله او که د جگړې الَمل؟

٢ 
  :درٻيمه زريزه

  :او د طبيعي توکو پر سر سړه جگړه

نو دا روښانه شوه، چې څنگه طبيعي توکي په تيره شيطانې اوښکې، تيل او له ھغو سره د تاريخي پيښليکو له څيړ

طبيعي توکي څنگه ځينو ته د بدمرغۍ . غاړه غاړې سپيڅلې لمبه، گاز په نړۍ کې د سترو بدلونونو الَمل شوه

. ه د برياوو بنسټ شولوسيله او ځينو نورو ته د نيکمرغۍ الَمل، ځينو ته ھم د ماتې وسيله، خو بيا د نورو لپار

څنگه شيطانې اوښکه او سپيڅلې لمبه د نورو طبيعي اومه توکو تر څنگ د ځمکې له تورو تيارو راويستل او بيا د 

دوي ھر يوې بيلگې ته، د ځواکمنو ھيوادونو د کابينو د غونډو په روښانه او مجللو خونو کې، ترټولو لوړ مقام او د 

د دوي د ترالسه کولو په موخه دسيسې، چې پر ھغو ) حريص(اکمن وږ سترگي ناستې ځای ورکړ شو او څنگه ځو

يې د جيوپوليتکو، جيواوکونوميکو او ستراتيژيکو گټو نوم ايښی دی، طرح او ھغه يې بيا د نړۍ په ھغو برخو کې، 

  . چې د طبيعي زيرمو له پلوه بډايي دي، په دغې يا ھغې پلمې د عمل په ډگر کې پلي کړې

وکو په ځانگړې توگه د لږپيداکٻدونکو فلزاتو او فسيلي انرژۍ دغه ارزښت ته په پام سره، له سړې جگړې د اومه ت

څخه وروسته، نه يوازې دا چې دغه سياست بدلون و نه موند، بلکې د درٻيمې زريزې په لومړۍ لسيزه کې د 

کال تر منځ مھربان حاکم يانې  ١٩٩٩ ــ ١٩۵٠ان د تيرې پيړۍ د . طبيعي توکو پر سر سيالۍ ال پياوړې شوه

په مھمو او کليدي ستراتيژيکو سيمو کې د خپل شتوالي او د ھغه د پراختيا په ارزښت " متحدو ايالتونو د نړۍ 

  :د واشنگټن د ستراتيژيستانو له نظره. کاوه)١(..." ټينگار  

مه توکو پاتې زيرمې په ــ لومړۍ ډله کليدې سيمې ھغه ھيوادونه او سيمې دي، چې دوي ال تر اوسه د او

  خپل واک کې لري او اوسمھال ھم په ھغو کې دا ډول زيرمې موندل کٻږي؛
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  .)٢(سياالنو په گاونډ کې پراته ھيوادونه ګڼل کٻږي ] بالقوه[ــ دوھمه ډله کليدې سيمې د متحدو ايالتونو د 

د سترو صنعتي ھيوادونو لپاره ځکه د نړۍ د اومه توکو پر پاتي زيرمو په تيره د تيلو او گازو پر ھغو کنترول 

  :ځانگړی ارزښت لري، چې

   ــ  له يوې خوا د اومه توکو زيرمې مخ په خالصيدو دي؛١

دغه . په ډراماتيکه توگه زياته شوې ده) تقاضا( ــ  او له بلې خوا په نړيوال بازار کې ھغو ته غوښتنه ٢

  . گڼل کٻږيدواړه په دې برخه کې د تنکسياوو د رامنځته کيدو الَمل 

ھر "د بيال بيلو رسنيو د رپوټونو او خبرونو د ارزونې له مخې او ھمدارنگه د څيړونکو له څيړنو ھم څرگنديږي، 

چيري چې ناارامې دي، ھلته د اومه توکو او د انرژۍ زيرمې شته دي، نو ځکه په دې سيمو کې جگړې په ډير 

منځني ختيځ پورې، بيا د فارس له خليج نيولي تر التينې له افغانستان څخه نيولي تر . )٣("شدت سره دوام لري

، د افريقا د وچې په ځينو ھيوادونو، لکه روندا، نايجيريا، د عاج ساحل، سوماليا، سيرياليون، ...امريکا پورې 

ھمدارنگه په گرجستان، . او داسي نورو کې جگړې، د ھغو ښې بيلگې گڼل کٻږي... زيمبابوی، سودان، انگوال 

  . ين او قرغيزستان کې گډوډې او سياسي بدلونونه ھم ھمداسي در واخلهاوکرا

داسي بريښي، چې ھغه صنعتي ھيوادونه او نوي رامنځته شوي صنعتي ھغه، چې د دغو توکو له طبيعي زيرمو بې 

 نو ځکه د لومړنيو. برخي دي، د ھغوي د سمبالښت په برخه کې له تنکسياوو سره د مخامخ کٻدو په حال کې دي

اومه توکو د سمبالښت تضمينول، ھغه بنسټيزه انگيزه ده، چې ورځ په ورځ د دغو ھيوادونو د بھرني سياست په 

  .بنسټيزې موضوع بدليږي

نو ځکه ويلي شو، چې د اومه توکو د زيرمو، په تيره د لږ پيداکٻدونکو منرالي او ھايدروکاربني ھغو کنترول د 

روپايي ټولنې او متحدو ايالتونو، د جگړه ييزو پالنونو له بنسټيزو مفاھيمو اتالنتيک د سمندر د دواړو غاړو، د ا

 خو داسي بريښي، نوي رامنځته شوي صنعتي ھيوادونه د نورو ترڅنگ د چين ولسي. )۴(څخه گڼل کٻږي 

که څه ھم دغه ھيواد په خپله د . جمھوريت ھم اوس په نړيواله کچه د اومه توکو پر سر سړه جگړه پيل کړې ده

تيلو او د لږ پيداکٻدونکو منرالي اومه توکو د زيرمو خاوند دی، خو سره د ھغه يې ھم د افريقا د وچې او ځينو 

نونو کنترول ترالسه او د ھغو د راايستلو حقوق عربي ھيوادونو سره د ښو اړيکو له الرې پر زياتو دا ډول کا

نوځکه د اروپايي ټولنې د صنايعو د څانگو چارواکو د گواښ اعالم کړی، که اروپا د لږ . ترالسه کړي دي

پيداکٻدونکو اومه توکو د ترالسه کولو لپاره ھاند و ھڅه و نه کړي، نو ښايي د ټولنې د غړو ھيوادونو د ډيرو 

 ځانگړې توگه د ميکرو الکترو تخنيک او د وسلو د صنايعو د څانگو شتوالی له گواښ سره اقتصادي څانگو، په

 Ulrich Grilloله ھمدې امله د المان د صنايعو د ټولنې يو لوړ پوړی چارواکي، اولرٻش گرٻلو . مخامخ شي

. بيدو په حال کې دیگواښ کړی، چې د لږ پيداکٻدونکو اومه توکو په برخه کې وضعيت په ډراماتيکه توگه د خرا

 ۴۵٠ کال کې ٢٠٠٨د دا ډول اومه توکو شمٻر، چې صادرونکو ھيوادونو پر ھغو کمرکي محصوالت تړي و، په 

زيات شمٻر ھيوادونه، د لږ : "د نوموړي په اند.  کال کې د ھغو شمٻر زرو توکو ته لوړ شو٢٠١٠خو په . و

نو ځکه . )۵(" رامنځته کوي) محدوديتونه( الس تنکسياوې پيداکٻدونکو اومه توکو د صادراتو په برخه کې په لوی

  د المان له حکومت او د اروپايي ټولنې له مسؤل کميسيون څخه وغوښتل، چې د دغه تنکسياوو په Grilloگرٻلو 
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ھمدې ستونزې ته په پام سره د اروپايي ټولنې د صنايعو د چارو کميسار، گونتر . وړاندې عکس العمل وښيي

  : تر ھر څه دمخه دا الندني کامونه ترالسه الندې ونيولGünter Verheugenفرھيوگين 

  د مخ په خالصيدونکو اومه توکو د ډولونو د ليست ترتيب؛ ــ    

ــ  د دغه توکو په باب له ھغو افريقايي ھيوادونو سره د خبرو اترو پيل، چې د دا ډول اومه توکو زيرمې 

  لري؛

ځکه دغه ھيواد د . لنې له خوا د چين ولسي جمھوريت ته گواښــ  او ترټولو مھم د اروپايي ټو

لږپيداکٻدونکو اومه توکو د صادراتو په برخه کې د کمرکي محصوالتو د لوړولو له الرې تنکسياوې 

  . )۶(رامنځته کړي دي

 په دې که د دغو توکو په ترالسه کولو کې نورې ستونزې رامنځته شي، نو ښايي د ھغو بيه ال نوره ھم لوړه او

له ھمدې امله د متحدو ايالتونو دولت ھم . توگه به د صنايعو ځينې څانگې د له منځته تلو له گواښ سره مخامخ شي

گواښ کړی، که چين خپلې دغې ستراتيژۍ ته دوام ورکړي، نو دوي به دې ته اړ شي، لکه د اروپايي ټولنې په 

د اروپايي ټولنې او متحدو ايالتونو له دغو گواښونو خو .  ته شکايت وکړيWTOڅير د سوداگرۍ نړيوال سازمان 

 کال ٢٠١١سره سره، بيا ھم چين څو ورځې مخکې اعالن وکړ، چې د لږپيداکٻدونکو اومه توکو پر صادراتو به د 

له دې ارزونې دا پايله ترالسه کٻږي، چې ان ال اوس د دا ډول اومه .  )٧(له پيل څخه لوړ محصوالت ولگوي 

د زيرمو او راکړې ورکړې پر سر شخړې او جگړې په ښکاره او پټه توگه روانې، چې بنسټيزه توکو، د ھغو 

  . موخه له دا ډول  کړو وړو څخه د سيال بې برخې کول له دغو توکو څخه دي

  نور بيا
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