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 د پوځي اډو د جوړولو اړتيا او د ھغو موخې

١   
 

  .مه لټوه) ريښتا(د ښو د نست په ځای کې حقيقت 

  ارسطو              

  :سريزه

بانو په وړاندې د متحدو ايالتونو په مشرۍ د نړيوالې ټلوالې جگړه، د انگلو ــ امريکايي يرغلونو د لړۍ ھغه د طال

تازه کړۍ ده، چې څه نا څه له يوې پيړۍ راپدٻخوا په نږدي او منځني ختيځ کې دوام او اوس ھم په منځنې اسيا 

او که اوسنی ھغه دی، د نړيوالو شرايطو په پام که پخوانی سترځواک، بريتانوي امپراتوری . کې راپيل شوې ده

اوس ھم په سيمه کې د ديموکراتيکو خوځښتونو . کې نيولو سره، د خپلو يرغلونو لپاره بيالبيلې پلمې موندلې دي

مالتړ او د ولسواکې پربنسټ د دولتونو رامنځته کول، د زورواکو لکه صدام حسين له منځه وړل، د اسالمي 

دې مبارزه، طالبان، اسامه بن الدن، د القاعدې شبکه او نړيواله ترھگری له دغو يرغلونو سره بنسټپالۍ په وړان

  . کال د سپتمبر د يوولسمې نيټې پيښه ھم په ھمدې ډله کې درواخله٢٠٠١د . تړاو لري

ايا پر . له دغې پيښې وروسته، د منځنی او نږدی ختيځ د يرغلونو او زورزياتيو دغې لړۍ، نړيواله بڼه غوره کړه

افغانستان د متحدو ايالتونو او بريتانيا د ھوايي يرغلونو موخه، د طالبانو د رژيم راپرځول و او که د نورو ھغو 

ترڅنگ د سويل په لوری، د ھند سمندر ته، د ستراتيژيکو توکو، د تيلو او گازو د نل ليکو د الرو خالصون ؟ او 

 اوس روښانه ده، چې د جگړې رسمي موخې يانې د القاعده د يا کومه بله موخه؟ دا چې موخه ھر څه وي، خو

بايد په دې ھم . شبکې دړې وړې کول، د اسامه بن الدن نيول او د طالبانو له منځه وړل، ترالسه شوې نه دي

سترگې پټې نشي، چې پيل شوې جگړه ځينې جانبې مثبتې السته راوړنې لکه د ښځو نسبی ازادی، د بشر د رښتو 

او ... اتنه، په ټولنيزو خدماتي چارو کې ځينې پرمختياوې، د ځينو بې کيفيته مادي بنسټنو جوړول څه نا څه س
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خو ھغه څه چې د ھيواد لپاره ترټولو اړين و يانې د امنيت راوستل، له بده مرغه . داسي نور، له ځانه سره ھم لري

 دا په خپله د متحدو ايالتونو او نړيوالې ھماغه ډول دی، لکه څنگه چې د تيرې پيړۍ په وروستې لسيزه کې و، چې

  .    ټلوالې د پوځي ــ سياسي کړو وړو ماته بلل کٻدای شي

له ھمدې امله ښايي ډيرو خلکو ته دا پوښتنه مطرح وي، چې متحده ايالتونه په خپل دغه ماموريت سره په منځني 

په سيمه کې د ناڅرگند ځواک، ترھگرۍ په او نږدي ختيځ او منځنې اسيا کې کومې موخې تعقبيوي؟ په ريښتيا ھم 

وړاندې مبارزه کوي؟ او يا په دې ھڅه کې دي، چې افغانان او افغانستان د القاعده له شبکې او زورواکو طالبانو 

څخه وژغوري ؟ او يا دا چې په سيمه کې د دايمې سولې او د ديموکراتيکو پرمختياوو لپاره په مبارزه لگيا دي؟ او 

پلو جيوپولتيکي موخو يانې د فسيلي انرژۍ او نورو طبيعي توکو پر زيرمو د کنترول د ترالسه کولو يا دا چې د خ

لپاره دې سيمې ته راغلي؟ او يا واشنگټن په دې لټه کې دی، چې د سيال او دښمنو ھيوادونو، د روسيې د 

 او د خپلو ملگرو دولتونو، فدراسيون او د چين د ولسي جمھوريت د محاصرې کړۍ بشپړه، ھند تر کنترول الندې

جاپان او اروپا په وړاندې خپله اقتصادي ــ پوځي برترې ثابته او ھغوي ھم لکه د تير په څير تر خپل اغيز  الندې 

  وساتي؟

که د نړيوالو پيښو د پرمختياوو په رڼا کې پورتنيو پوښتنو ته د ځواب په لټه کې شو، روښانه ده، چې د واشنگټن له 

شوی يو وزری نړيوال نظم د بدلون په حال کې دی او ډيرو د لويديځ، په ځانگړې توگه د متحدو خوا رامنځته 

يانې د لويديځ لپاره اوبه له ورخه . ايالتونو پر برالسۍ او اقتصادي ــ سياسي اغيزمنتيا خپل باور له السه ورکړي

شر په تيره د ښځو د رښتو دفاع، د ژوند په دا ډول يو حالت کې ناروښانه او غير واقعي موخې، لکه د ب. تيرې دي

نو د واشنگټن ريښتنې او بنسټيزې موخې، د . د کچې لوړول او د ولسواکۍ پراختيا ايدياليستي شعارونه بلل کٻږي

ترالسه شوې برترۍ او د رامنځته شوي نا برابر حالت ساتنه، د سيال ځواک له رامنځته کٻدو څخه مخنيوي او په 

ښه به دا وي، چې په افغانستان کې د . ه د طبيعي اومه توکو پر زيرمو او نړۍ کنترول دیتيره د پوځ په مرست

د اډو د جوړولو مسأله که له يوٻخوا د ھيواد . پنتاگون د پوځي اډو جوړول د ھمدې ليد له مخې وارزول شي

 ډگر ته، چې د سيالۍ" درٻيمې زريزې د سترې لوبې"ستراتيژيک ارزښت په ډاکه کوي، خو له بلې خوا د 

د ھمدې الَمل پربنسټ ليکوال اړينه وبلله، په دې . افغانستان دی، د پخوانيو لوبغاړو تر څنگ نوي ھغه ھم رابولي

ليکنه کې تر ھرڅه دمخه د ستراتيژيکو موخو له پلوه اوسنی ستر ځواک، له لرغونو ھغو سره پرتله او دا 

 په کومه برخه کې ورته والی او د خپلو موخو د ترالسه راوسپړی، چې واشنگټن له کومې تيرې امپراتورۍ سره

ورپسې به د دغو تجربو له . کولو لپاره د ھغې يا ھغو له کومو تجربو څخه په څه ډول گټه پورته کړې او کوي

مخې د پوځي اډو په حقوقي بنسټ او د ھغو په لگښت رڼا واچول شي او له ھغه وروسته به د ليکنې بنسټيزه 

د دغو دندو په ارزونې سره به وگورو، چې پنتاگون د کومو . دندې او موخې وڅيړل شيموضوع د اډو 

په ھيواد کې د امنيت او دايمي سولې د . ستراتيژيکو موخو د ترالسه کولو لپاره په افغانستان کې اډې جوړوي

په موخه؟ او يا دا چې د ټينگښت لپاره؟ او که د افغانستان په چارو کې د ايران او پاکستان د السوھنې د مخنيوي 

  کومو نورو ھغو د ترالسه کولو لپاره؟  

  : ــ د اوسني ستر ځواک ورته والی له لرغونو ھغو سره١

د سړې جگړې په پايته رسيدو سره، د نړۍ د ډيرو وگړو په زړونو کې دا ھيلي راوټوکٻدې، چې  نور د اتومي 

په دې پٻر کې به . پر ځای د سولې يو نوي پٻر پيل شووسلو او سيمه ييزو جگړو گواښ له منځه الړ او د ھغه 

ټولې مادي او معنوي شونتياوې نور د ايديالوژيکو سياليو په الر کې نه، بلکې ښايي ټولې ھغه د بشريت د سوکالۍ 
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خو له بده مرغه د دغه خوشبينانه نظر پر ځای، وينو چې . او د بيوزلۍ په وړاندې د مبارزې لپاره وکارول شي

ې او جگړه په نړيوالې اجندا بدله شوې او د بدلون په حال کې نړيوال نظم، چې د يووزری ځواک، متحده بيوزل

نو پوښتنه دا ده، . ايالتونه، له خوا د رامنځته کٻدو په حال کې دی، له نويو گواښونو او چلنجونو سره مخامخ دی

  او د څه لپاره رامنځته شوي دي؟چې دغه گواښونه او چلنجونه کوم، د چا له خوا، په کومه پيمانه 

دې پوښتنو ته د ځواب او د اوسني نړيوال نظم د ارزونې او د راتلونکې لپاره د وړاندوٻينې په موخه، د تاريخ 

تيرې پاڼې راسپړو او ھغه د زمانې د شاھد په توگه له ځانه سره مل او ورڅخه پوښتو، چې څنگه لرغونې 

نوی پٻر ھغه د ساري په توگه مغولي، عثماني، بريتانوي او تزاري امپراتورې امپراتورې لکه د اتن او روم او د 

رامنځته شوې او ھمدارنگه د ھغو د دړې وړې کٻدو الَملونو په څه کې نغښتي وو؟ د دوی موخې څه وي؟ ځمکنۍ 

کوم تير پراختيا؟ او که د ھنر، فلسفې، سوداگرۍ او ولسواکې وده؟ ايا اوسنی زبرځواک، متحده ايالتونه د 

سترځواک يا امپراتورۍ له تجربو څخه په گټې اخيستنې سره خپل کړه وړه تر سره او د ھغو د اوسنيو پوځي ھاند 

  و ھڅو ريښتنې موخه ځمکنۍ پراختيا ده؟ او که د ولسواکې، ازاد بازار او نړيواليدو پلي کول دي؟

رو ھغه د دوو لرغونو امپراتوريو، اتن او که څوک ھڅه کوي، له تاريخي پلوه امريکايي نظم وڅيړي، نو ھرو م

 په ھمدې باب Emmanuel Toddفرانسوي څيړونکی او سياست پوه، امانويل تود . روم سره بايد پرتله کړي

د پوځي وسايلو په مرسته ځمکنۍ پراختيا په تيره د دغه . د روم لپاره د تاريخ مفھوم، ځمکنۍ پراختيا وه: "ليکي

نورو ټولو عواملو لکه، کورني سياست، اقتصاد او . کې نغښتې وه) سرشت(لي په طبيعت د شتوا] امپراتورۍ[ښار 

اتن له ھماغه پيل څخه د سوداگرو او انځورگرو ) برخالف(د روم په وړاندې . ھنر دوھمه درجه ارزښت درلود

وه پوځي ځواک بدل خو برخليک ھغه په ي. ښار او د ھنر د لوبغاړو، فلسفې او د ولسواکې د زوکړې ھغه بلل کٻده

 سره په گډه د يونان د Spartد فارسيانو تيری و، چې د مقاومت په بھير کې اتن له سپارت ] ھم[کړ او الَمل يې 

د فارسيانو په ماتې سره سپارت له جگړې په شا شو او اتن چې يو سمندري . ښاري دولتونو اداره ترالسه کړه

د ټولنې . ر د ښاري دولتونو سره په ټلوالې کې جگړې ته دوام ورکړځواک و، له نورو ټاپوگانو او د اژې د سمند

په دې ډول اتن د يوه سمندري . ځانگړو ځواکمنو غړو جگړه ييزې بيړې او کمزورو ھغو پيسي دوی ته ورکولې

 په لنډه توگه د نورو ترڅنگ د ھنر، فلسفې، ولسواکې. )١(" ځواک په توگه په ديموکراتيکې بڼې سره رامنځته شو

ايا د جغرافيايي پريوت ترڅنگ پورتنې ځانگړتياوې، د . او د سوداگرۍ پراختيا د اتن ځانگړتياوې گڼل کٻدې

اوسني يووزري ځواک له ھغو سره ورته والی لري؟ او که د متحدو ايالتونو اوسنی نظم د روم د امپراتورۍ له 

د طبيعي او کرھنيزو شتمنيو تاالن او د نورو ځانگړتياوو، ځمکنې پراختيا، پر نورو واکمنې، د الندې شوو سيمو 

  مرييتوب او مينځيتوب، سره د پرتلې وړ دی؟ 

ځيني سياسي شنونکي او تاريخ پوھان، له يوٻخوا اوسنی يووزری ځواک د روم له امپراتورۍ سره پرتله او د 

 خو د فرانسوي ليکوال، .ھمدې څانگو ځيني نور ھغه، بيا متحده ايالتونه د اتن له ھغې سره د پرتلې وړ بولي

د ھر چا لپاره چې د متحدو ايالتونو تر الرښوونې الندې له اقتصادي :"  په اندEmmanuel Toddامانويل تود 

نړيواليدو سره مينه لري، له لرغونو امپراتوريو سره د دغه ھيواد پرتله کول، څه د ھغو د گډو ځانگړتياوو په پام 

ھره پرتله، څه له اتن او څه . د توپيرونو له مخې وي، ډير د زده کړې وړ ديکې نيولو او څه ھم د دوی تر منځ 

. )٢(" ھم له روم سره، روښانه کوي، چې د اقتصادي برترۍ ريښه په سياسي او پوځي ځواکمنتيا کې نغښتې ده

ي وسايلو تجربو ھم ثابته کړې، چې شتمنې د پوځي ځواک مالتړ ته اړتيا او پوځي ځواک نشي کولي، پرته له مال

پوځي ځواکمنتيا نه شی کيدی پرته له اقتصادي برترۍ  : "د يورگين واگنر په اند. خپل کړه وړه تر سره کړي
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اړينه بريښي، چې اقتصادي او پوځي ځواکونه يو د بل په خدمت کې ... " نو له ھمدې امله ... ". پايښت ومومي 

  . )٣(" وي

ربو څخه په گټې اخيستنې او د ليبرالې ايديالوژۍ او د خپلو اقتصادي له ھمدې پرنسيپ يا د رومي امپراتورۍ له تج

زيرمو په برکت، متحدو ايالتونو ھم د يوه ستر ځواک ځانگړتياوې ترالسه کړې او د امريکايي ليکوال وٻلٻم انگدال 

Engdahl Williamپه اند دغه ځانگړتياوې يا په بله وينا د برالسۍ بنسټيزې ستنې په الندې ډول دي :  

  ــ د ھغه د ځواکمن پوځ برتری، په تيره بيا په سمندرونو کې؛" 

" په توگه او د ھغه د رول له الرې د نړۍ پر اقتصادي بھير کنترول) ريزرف(ــ ډالر د نړيوالې پيسې د زيرمې 
)۴( .  

ومړۍ او دوھمې نړيوالې جگړې وروسته او په تيره د سړې جگړې په بھير کې د پورتنيو دغه ھيواد له ل

ځانگړتياوو په لرلو او د خپلې ټلوالې په مرسته او ھمکارۍ په نړۍ کې د پام وړ ستراتيژيکې برالسې ترالسه 

ي جمھوريت او جاپان د کړې او د ھغه د ال ټينگښت په موخه يې دوه نړيوال اقتصادي ځواکونه لکه د المان فدرال

 راپدٻخوا ١٩۴۵له کال : " د امانويل تود په اند.  په بڼه ترخپل کنترول الندې راوستلProtektoratپروتکتورات 

د نوي نړيوال ځواک، متحدو ايالتونو تر ټولو ستره بريا، د دوو ھيوادونو، لويديځ المان او جاپان نيول او تر 

المان مخکې له جگړې، په . دوی له اقتصادي پلوه، نړيوال ځواکونه گڼل کٻدلځکه . پروتکتورات الندې راوستل و

: اوس جاپان درٻيم مقام لري[نړيواله کچه دوھم صنعتي ھيواد و او جاپان اوسمھال د دغه دريځ خاوند دی 

ل اقتصاد متحدو ايالتونو خپل ځواک د خپلې پوځي برترۍ له الرې پر دغو دواړو ھيوادونو، چې د نړيوا]. ليکوال

د متحدو ايالتونو او د روم د لرغونې امپراتورۍ ورته والی ھم په . د کنترول لپاره ډير د ارزښت وړ دي، وتپه

 او د ترالسه شوې برترۍ د ساتنې په ال ښه کنترولپنتاگون د دغو دواړو ھيوادونو د . )۵(" ھمدې ټکې کې دی

له ھغه وروسته د واشنگټن بھرني . پوځي اډې جوړې کړېپه ھغو او ډيرو نورو نيول شويو ټاپوگانو کې موخه، 

د دغه . سياست په بنسټيزه توگه ايديالوژيک سيال ته د محدوديتونو د رامنځته کولو ستراتيژۍ ته ځانگړي شو

نه يوازې د شوروی اتحاد محدودول، بلکې په سړه جگړه کې د بشپړو برياوو ترالسه کول "سياست بنسټيزه موخه 

  . متحدو ايالتونو ته دغه برياوې ور په برخه ھم شوې، چې )۶(" و

د شوروی اتحاد او ورسره جوخت د وارسا د پوځي سازمان په دړې وړې کيدو سره، نړيوال لوبغاړي په دې فکر 

خو وروستيو تجربو دا روښانه کړه، چې نه . کې وو، چې د ھغوي سيال پوځي سازمان، ناتو به ھم منحل شي

پرته د نړيوال ) اجازې(مان منحل نشو، بلکې ھغه ان د کومې نړيوالې ادارې له باور ليک يوازې دغه پوځي ساز

 دنده په غاړه واخيسته او په دې توگه د ناتو د پوځي سازمان الرښود ځواک، متحدو ايالتونو ادعا وکړه، ژاندارم

استوالو په تيره نوو محافظه نو ځکه  امريکايي سي. چې د نړۍ يوازينی زبرځواک او د نړيوال نظم ټاکونکی دی

د "... واشنگټن بايد . کارانو د تيرې پيړۍ په وروستې لسيزې کې اعالم وکړ، چې د يووزری ځواک پٻر رارسيدلی

ته داسي بڼه ورکړي، چې د دوی له گټو سره سمون ] نړيوال نظم[دغه ځواک پر بنسټ د نړيوالې ټولنې جوړښت 

ټولو شونتياوو څخه په گټې اخيستنې سره، نه يوازې اوسنی حالت وساتل، د ھمدې الَمل پر بنسټ او له . ولري

د دغه نا برابر حالت له ساتنې سربيره  بايد خپلې بنسټيزې موخې ھم . )٧(" بلکې بايد ھغه ته پراختيا ھم ورکړ شي

  : ترالسه کړي، چې په ھغو کې تر ټولو مھمې

  تيلو او گازو پر ھغو کنترول ترالسه کول؛طبيعي توکو پر پاتي زيرمو، په تيره د ــ د نړۍ د

 ــ د نوو سياالنو له رامنځته کيدو څخه مخنيوي او
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ــ د اوسنيو ھغو، د بيلگې په توگه د روسيې د فدراسيون او د چين د ولسی جمھوريت، د محاصرې 

  . بشپړول، دي

 کال ٢٠٠٨ مرستيال، ديک چينی په په تيره د وروستی ټکی په اړه، د امريکا د متحدو ايالتونو د پخوانی ولسمشر

په ھمدې موخه، ". طبعاً موږ د دغې کړۍ د بشپړولو په لټه کې يو"کې ريگا ته د خپل سفر په ترڅ کې ويلی و، 

 څخه د زياتو پوځي اډو يوه کړۍ د روسيې او چين په شا و خوا ٧۵٠متحدو ايالتونو له خپلې خاورې بھر له "

" ارس د خليج په سيمه کې د تيلو د گټو د خوندي کولو پوځي اډي ھم شاملې ديجوړه کړې ده، چې په ھغو کې د ف
  .وگورئ الندنې نقشه. )٨(

  

  په نړۍ کې د متحدو ايالتونو مھمې پوځي اډې

 

  :اخځای

Schmid, Fred/ Schreer: Nato, Rüstung, Krieg, Grafik-Report isw, Nr. ١٢, München, 

٢٠٠٩, S. ٢٣ 

 

ځکه دغه ھيواد او په تيره بيا د ھغه .  ھم د ھمدې موخو، د ترالسه کولو لپاره تر سره شوهد يوگوسالويا جگړه

. سويلی واليت کوزوو له اسيا او افريقا څخه اروپا ته د تيلو او گازو نل ليکو د غځولو د دھليز  په توگه ګڼل کٻږي

 د بندر له الرې Burgas د بورگاس په پام کې ده، چې يوه نل ليکه د کسپين له سمندرگي څخه د تور سمندرگي

 ميلياردو ١ ،١٣ ته د Vloreبلغاريا او مقدونې ته او له دغه ځای څخه د کوزوو پولې ته څيرمه د البانيا فلورې 

ھمدارنگه په پالن کې ده، چې له الجزاير او ليبيا څخه ھم د تيلو او گازو نل ليکې . )٩(ډالرو په لگښت وغځول شی 

له ھمدې امله پنتاگون د سيمې په نوو . د دغو نل ليکو څارنه د متحدو ايالتونو د پوځ دنده ده. يدې سيمې ته ورسيږ

سربيره پر دې د پخواني سيال پوځي سازمان، وارسا غړي . رامنځته شوو ھيوادونو کې پوځي اډې جوړې کړي

ناتو د سازمان په غړيتوب ومنل او او داسي نور د ... ھيوادونه، د نورو ترڅنگ رومانيا، بلغاريا، پولند، ھنگري، 
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  او ۴ ، رومانيه کې ٣ ، پولند کې ١د بيلگې په توگه په ھنگري کې . په ھغو کې يې ھم پوځي اډي رامنځته کړې

  . )١٠( پوځي اډې جوړې کړې ۵په بلغاريا کې 

تحدو ايالتونو د له پورتنې ارزونې دا پايله ترالسه کٻږي، چې څنگه پوځي برترې د لويديزې نړۍ په تيره د م

که څه ھم لويديزې نړۍ، په ځانگړې توگه متحدو ايالتونو په تيرو دوو لسيزو کې ھاند . اقتصادي برترۍ الَمل شو

.  و ھڅه وکړه، چې په نړيوال ډگر کې د اقتصادي ــ سياسي سيال يا سياالنو له رامنځته کٻدو څخه مخنيوي وکړي

دا چې له . تصادي ــ سياسي برترې له سترو گواښونو سره مخامخ ويخو اوس داسي بريښي، چې د لويديځ دغه اق

  .اقتصادي پلوه سيال ھيوادونه کوم دي، النديني جدول ھغه په ښه توگه روښانه کوي

     

  راتلونکي اقتصادي ځواکونه

  شمٻرې په مليارد ډالرو: توليدات) ناخالص(کورني ناسوچه  

  ٢٠٣٠کال   ٢٠١٠کال   ٢٠٠٠کال 

٣١٧٣  چين  ١۴۶٢۴  د امريکا متحده ايالتونه  ٩٩۵١  تحده ايالتونهد امريکا م

١  

٢٢٩٢  د امريکا متحده ايالتونه  ۵٧۴۵  چين  ۴۶۶٧  جاپان

٠  

 ٧٩٧٢  ھندوستان  ۵٣٩١  جاپان  ١٩٠۶  المان

 ۵٨۶٢  برازيل  ٣٣٠۶  المان  ١۴٨١  بريتانيا

 ۵٨۵٢  جاپان  ٢۵۵۵  فرانسه  ١٣٣٣  فرانسه

 ۴٧٣٠  روسيه  ٢٢۵٩  بريتانيا  ١١٩٨  چين

 ۴۴۴١  المان  ٢٠٣٧  ايتاليا  ١١٠١  ايتاليا

 ۴٢٠۵  فرانسه  ٢٠٢۶  برازيل  ٧٢۵  کانادا

 ٣۶۴۴  بريتانيا  ١۵۶۴  کانادا  ۶۴٢  برازيل

 ٢٩٩١  مکسيکو  ١۴٧٧  ٭روسيه  ۶٢٩  مکسيکو

 ٢٨۶٨  ايتاليا  ١۴٣٠  ھندوستان  ۵٨٢  اسپانيه

 ٢۴۴۶  ٭اندونيزيا  ١٣٧۵  اسپانيه   ۵٣٣  سويلي کوريا

 ٢٣۴۶  کانادا  ١٢٢٠  ليااسترا  ۴٨٠  ھندوستان

 ٢١۶٩  ٭ترکيه  ١٠٠۴  مکسيکو  ۴٠١  استراليا

 ٢١١٢  سويلي کوريا  ٩٨۶  سويلي کوريا   ٣٨۶  نيدرلند

   اقتصادي ځواکونو په ډله کې نوي رامنځته شوي ھغه؛١۵٭ د 

   سترو اقتصادي ځواکونو په ډله کې نه شمٻرل کٻږي؛ ١۵   له دې وروسته د 

  :اخځای

Der Spiegel, Nr.: ٢٠١١ .٠١ .٠٣ ,١, S. ٧٦    
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د اسيا او التينې امريکا راپورته کيدل، د دوی ځکه  . پورتنې شمٻرنې لويديزوالو ته له ځانه سره ښه زيري نه لري

د ځينو اقتصاد پوھانو په اند، لويديځ کولی شي اوس ھم اسيايي ھيوادونه سيال او يا ھغه د پخوا . د زوال په مانا ده

ايي ھيوادونو په نامه ياد کړي، خو سمه به دا وي، چې دغو ھيوادونو ته په ھغو سترگو وگوري، په څير د پرمختي

که د دوی په دغې غوره شوې الر کې . چې ھغه اوس ترټولو دمخه له اقتصادي پلوه، پرمختلونکي ھيوادونه دي

په راتلونکو شلو کلونو کې کوم خنډونه رامنځته کړي نه شي، لکه څنگه چې د پورتني جدول شمٻرې ښيي، چين به 

د اقتصادي ځواک په توگه د متحدو ايالتونو ځای ونيسي او ھند به له ھغه سره اوږه په اوږه مخ په وړاندې 

خو لکه څنگه چې ښکاري، لويديځ سياستوال د دغو گواښونو په وړاندې په ناراحتې سره غبرگون ښيي او . درومي

ې ستراتيژيکې سيمې د خپلې پوځي برترۍ له الرې اداره او تر خپل په دې ھڅه کې دي، چې نړۍ په تيره د ھغ

د ھمدې الَمل پر بنسټ، لويديزې نړۍ په ځانگړې توگه د متحدو ايالتونه، د نړۍ په بيالبيلو . کنترول الندې وساتي

  . سيمو کې پوځي اډې جوړوې او په دې لټه کې دي، چې د نړيواليدو ستراتيژې د پوځ په مرسته پلي کړي

  نور بيا                                                                                           
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