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  د پوځي اډو د جوړولو اړتيا او د ھغو موخې
٢  

  
  : ــ پوځ د نړيوالٻدو تضمينونکی٢

  .تأسيسات، تر شته پوځي ځواکونو گواښمن دي نکيير ريښتنی باور لرم، چې باڅزه د جان ادامز په 

  جفرسون                                                   

نړيوالو ته روښانه ده، چې په اوسنيو شرايطو کې له پوځي پلوه د متحدو ايالتونو دولت يو ترټولو ټاکونکی 

 په خپل يوه Thomas Barnettت د جورج بوش د ادارې سال کار پوھاند توماس بارن. لوبغاړی ګڼل کٻږي

و، د متحدو ايالتونو د پوځي يرغل الَملونو ته په روښانه " د پنتاگون نوې نړيواله نقشه"کنفرانس کې، چې عنوان يې

ډون کونکو ته وړاندې شوه، نړۍ په دوو برخو ګنوموړی په خپله ليکنه کې، چې د کنفرانس . ټکو نغوته کړې ده

  :ويشي

    اوKern“ (Core)„يا په بله وينا د نړۍ زړی  ــ کارندويه برخه 

بارنت وايي، دغه جگړې چې د  . Lücke“ (Gap)„ــ نٻمگړې يا ستونزمنه برخه، يا په بله وينا تشه 

که موږ له : " ... بارنت زياتوي. زړي يا کارندويې برخې څخه بھر روانې دي، د ھغو لړۍ به ھمداسي دوام ولري

تحدو ايالتونو پوځي يرغلونو ته پام وکړو، دا ترالسه کوو چې د دغو پوځي سړې جگړې څخه وروسته، د م

 په وړاندې يعملياتو تر ټولو زيات تمرکز د نړۍ پر ھغو سيمو دی، چې دوی د نړيوالٻدو د مخ په ودې زړ

تيزې اسيا خنډونه رامنځته او ھغه ردوي او دا د کارٻبٻک، څه نا څه د افريقا ټوله وچه، منځنی ختيځ او د سويل خ

که موږ د دغو پوځي يرغلونو .  وگړي ژوند کويهڅه نا څه دوه مليارد(...) په دغو سيمو کې د نړۍ . سيمې دي

 کې تر سره “Lücke„ غوڅ اکثريت په نٻمگړو يا ستونزمنو سيمویترمنځ يوه سره کرښه راکښ کړو، د ھغو

 او غير متمدنو، په خپله د نړيوالٻدو او نوو متمدد نړۍ دغه ويش په ښو او بدو، قھرجنو او مھربانو ا. )١("کٻږي

که څه ھم نړيوالٻدل له لغوي پلوه د نړيوالو اړيکو د زياتوالي .  په ښه توگه روښانه کوييپوځي تيريو ترمنځ اړيک

نو کې د نوو ليبراالنو په اقتصادي کړنالرې بدله شوې او د و، خو دغه اصطالح په دې وروستيو کليپه مانا د

د متحدو ايالتونو د پخوانی دولت د سالکار، . پلي کولو موخه د نړيوال اقتصادي نظم د جوړښت بدلون دیھغې د 

که يو ھيواد د نړيوالٻدو په وړاندې خنډ رامنځته او يا د مخ په ودې نړيوالٻدو : "  په اندBarnettپوھاند برانت 
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، چې د نظم د رامنځته کولو او د گواښ د له زيات محتويات رد کړي، د ھغه دغه کړه وړه د دې احتمال زياتوي

برعکس که يو ھيواد په ټوليزه توگه د . ليږير ومنځه وړلو لپاره، متحده ايالتونه باالخره خپل پوځيان ھلته و

نړيوالٻدو په اډانه کې خپل کړه وړه تر سره کړي، نو واشنگټن دې ته اړ نه دی، چې د نظم د رامنځته کولو په 

د متحدو ايالتونو د بھرني سياست له دا ډول جگړه ييزې طرحې څخه نه يوازې . )٢("لته واستويموخه خپل پوځ ھ

د بيلگې په توگه د متحدو ايالتونو د بھرنيو چارو د .  دییجمھوري غوښتونکو، بلکې ديموکراتانو ھم مالتړ کړ

د بازار : "  په اندThomas L. Friedmanفرٻدمن .  وزيرې مادلين البرايت د سالکار، توماس لۍپخوان

الس به ھيڅکله بې له يوه ناڅرگنده ځواکه عمل تر سره نه کړی او ھمدغه ناڅرگند ځواک دی، ) نامرئی(ناڅرگند 

لپاره ډاډمنه ) Silicon-Valley Technologien(چې نړۍ يې د متحدو ايالتونو د کمپوتري تکنالوژې د سيمې 

 او يا د )٣(" و د ھوايي، زمکني او سمندري ځواک، په مانا دیکړې ده، دغه ناڅرگند ځواک د متحدو ايالتون

 McDonell، پرته له مک دونل دوگالس نه شي کولی McDonald’sمک دونالدز : "نوموړي په اند

Douglas]   او ملکي الوتکو ... د متحدو ايالتونو د جگړه ييزو وسايلو، د نورو ترڅنگ الوتکو، الرښود توغنديو

  . )۴(" څخه وده وکړي] ليکوال: ېتوليدونکې کنسرن

سربيره پر متحدو ايالتونو، نوی رامنځته شوی ځواک، اروپايي ټولنه، ھم په دې ھڅه کې ده، چې په نړيوال ډگر 

که څه ھم اروپايي ټولنه په پوځي ډگر . کې د نوي ليبرال امپرياليزم په ټينگښت سره، خپل اغيز ته پراختيا ورکړي

ه نه ده، خو سره د ھغه ھم بايد د ھغې غوښتنو او ھاند و ھڅو ته په ټيټ نظر ګد سيالۍ جوکې ال له پنتاگون سره 

ځکه د دغې ټولنې غوښتنې د ساری په توگه ازاده سوداگرې، د ټولو ھيوادونو انسجام په نړيوال . و نه کتل شي

سربيره پر . وته شوې ديګپه او داسي نور د ھغې د بھرني سياست په کړنالره کې په روښانه توگه ... اقتصاد کې 

د .  کې تسليحاتي پروگرام او د يرغليز ځواک جوړولو ته ھم نغوته شوې دهنودې د ټولنې په دفاعي ــ سياسي دکتري

د اروپايي ټولنې غړي ھيوادونه ځان مکلف : "  قانون په طرحه کې په دې باب راغلياساسياروپايي ټولنې د 

بايد يادونه وشي، چې د سړې جگړې په ترڅ . )۵("پر له پسې ټوگه غښتلې کړيگڼي، چې خپله پوځي ځواکمنتيا په 

خو د عراق د . کې اروپايي گډ بازار او د ھغه ځای ناستې، اروپايي ټولنه يو سياسي ــ اقتصادي ځواک گڼل کيده

او حکومتي  کال راپدٻخوا د ټولنې د غړو ھيوادونو دولتي ٢٠٠٣ وروسته په تيره د ېجگړې په بھير او له ھغ

" په يوې ښې نړۍ کې ډاډمنه اروپا" دوی يوه گډه امنيتي ستراتيژې،. مشرانو پر يوه گډ پوځي سياست ھوکړه وکړه

د ھغې په يوې برخه کې . ، چې په ډيرو برخو کې د متحدو ايالتونو له ھغې سره ورته والي لري، تصويب کړه

ځينو نورو ځان گوښه کړي او ځيني نور .  کړې دها يې ش ډله ھيوادونه شته، چې نړيوالې ټولنې تههيو:" راغلي

موږ په دې ھيله يو، چې دا ډول ھيوادونه بيرته نړيوالې ټولنې ته مخه کړي او . نړيوال نورمونه په کلکه ردوي

خو ھغه ھيوادونه چې دې کار ته چمتو نه . اروپايي ټولنه چمتو ده، په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي

  .)۶( "  ورته روښانه وی، چې دوی ته به دغه چلند په ډيره لوړه بيه تمام شيدي، بايد

، متحده ايالتونو او و ځواکونوستر دله پورتنې ارزونې دا پايله ترالسه کٻږي، چې د شمالی اتالنتيک د دواړو غاړو 

سيسٻل .  ته ورته دی ھغه)استعماري(ښکٻالکګر اروپايي ټولنې د نړيوالٻدو سياست، د نولسمې او شلمې پيړيو 

که کورنۍ : "  د نولسمې پيړۍ د واکمن نظام د سياست په باب په روښانه توگه واييCecil Rhodesرودس 

خو په يوويشتمه پيړۍ کې بيا د سترو ځواکونو، متحدو ايالتونو او . )٧("ي، بايد تاسو امپرياليست شئجگړه نه غواړ

 او څنگه نوي ليبراليزم ته غاړه ېوادونه څخه دا ده، چې بايد پرته له ولاروپايي ټولنې بنسټيزه غوښتنه د نړۍ له ھي

شته او ھغه د امريکا د متحدو ايالتونو رښتيا ) حقيقت(يوازې يوه رښتيا :"په دې باب يورگين واگنر ليکی. کٻږدي
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 راتلونکې ودې لپاره د ټولنيز او سياسي جوړښت الترناتيف ماډلونه نه يوازې له اخالقي پلوه ناسم دي، بلکې د. ده

دولتونو او ټولنو ته دا حق نه دی ور په برخه، چې له ليبراليزم څخه سرغړونه . ... نابشپړ بنسټ ھم ګڼل کٻږي

 کې دولتونو ته اخالقي مسؤليت ور په غاړه دی، چې نه يوازې په خپله ليبراليزم د عمل په ډگر حقيقتپه . وکړي

د پرمختيايي او مخ په ودې ھيوادونو . )٨("  د ھغه پلي کولو ته اړ باسي]ھم[ کړي، بلکې خپل گاونډيان یکې پل

د سرغړونې په صورت . ديلپاره د نوي ليبراليزم پلي کول او يا له ھغه څخه سرغړونه، دواړه د جگړې په مانا 

وسله (کې تورن ھيواد، د سترو ځواکونو له خوا په دغې يا ھغې پلمه په نيغه تر پوځي يرغل الندې نيول کٻږي 

، نو بايد د نړيوال بانک او نړيوال وجھی يخو که کوم ھيواد د نوي ليبراليزم د پلي کولو په لټه کې و). واله جگړه

يانې د نړيوالې پانگې، . تصادي نظام په جوړښت کې بنسټيز بدلون رامنځته کړيصندوق تر څارنې الندې د خپل اق

کاليو او خدماتي چارو ازاد بھير او راکړې ورکړې ته الره ھواره، ټولنيزې خدماتي څانگې لکه ښوونه او روزنه، 

خصوصي کړي او داسي نورې عام المنفعه ھغه ټولې ...  او بريښنا او ترانسپورتي چارې هطبي خدمات، اوب

په لنډه توگه لويديځ، تر ټولو دمخه واشنگټن ھاند و ھڅه کوي، چې نړيوالٻدل او نوي ليبرال ). اقتصادي جگړه(

 ملتونه کې وپه ډير: " د ليد له مخېCebrowskiفسکی ود سيبر. نړيوال نظم ان د پوځ په مرسته پر نورو ومني

که ] خو. ... [نه دي، چې د نړيوالٻدو قواعدو ته غاړه ږديدا ھغه دولتو. نړيوالٻدل له ھيلو سره سم پلي کٻږي

 د متحدو ايالتونو د دفاع د وزارت پام ھغهڅوک د نړيوالٻدو په وړاندې مبارزه کوي او اصول يې ردوي، ښايي 

په دا ډول ھيواد کې بايد د متحدو ايالتونو پوځ د سرپرست . عکس العمل سره يې مخامخ شيله ځانته ورواړوي او 

که په روښانه توگه وويل شي، د متحدو ايالتونو . )٩("ني پلي کونکي دنده په غاړه واخليي توگه د نړيوالٻدو د رښتپه

د .  د نړيوالٻدو قواعدو ته الره پرانيزي او او ازاد بازارۍپوځ بايد د نوي ليبراليزم د فرمول پر بنسټ، ولسواک

ړو سترو ځواکونو، متحدو ايالتونو او اروپايي ټولنې ھمدې ھمدې الَمل پر بنسټ د شمالی اتالنتيک د دواړو غا

د ناتو د سازمان د لوی قومندان، . اړتيا ته په پاملرنې سره، د خپلو ځواکونو په جوړښت کې بدلون راوستی دی

له ] مھمه دا ده چې[مسأله دا نه ده، چې يو ھيواد څومره پوځ لري، بلکې " :   په اندJames Jonesجيمز جانز 

د لويديزې نړۍ په تيره د پنتاگون پوځ ھم بايد تل دې ته چمتو وي، . )١٠(" ه څخه په څه ډول گټه ترالسه کٻږيھغ

که توگه پوځي عمليات تر سره ټ کې ھر وخت په چ“Lücke„چې له اړتيا سره سم، په نٻمگړو يا ستونزمنو سيمو

 lily„نکې کې زيات شمٻر وړې پوځي اډې د دې موخې د ترالسه کولو لپاره اړينه بريښي، په راتلو. کړي شي

pads“ځواکونو ترمنځ متحده ايالتونه د نړۍ يوازينی ھيواد دی، چې خپل ود لويديزې نړۍ د ستر.  جوړې شي 

په نورو ھيوادونو کې ځای په ځای يې ومي وسلې ټوسله وال ځواک، جگړه ييز تجھيزات او وسايل او ھمدارنگه ا

گړې وروسته او د سړې جگړې په ترڅ کې، واشنگټن د پوځي اډو يوه لړۍ، چې له دوھمې نړيوالې ج. کړي دي

، سعودي Diego Garcia، تايوان، فلٻپٻن، تايلند، استراليا، ديگوگارسٻاGuamله جاپان، سويلي کوريا، گوام 

لي بيا تر ايسلند عربستان، اوتوپيا، ترکيه، يونان، پرتگال، ايتاليا، د المان فدرالي جمھوريت او بريتانيا څخه نيو

 مھربان حاکم، متحدو ايالتونو، ادعا ١٩٩٠ ــ ١٩۵٠د سړې جگړې په ترڅ کې . پورې رسي، رامنځته کړي دي

کوله، چې دغه پوځي اډې د ځان، ټلوالې، ولسواکۍ او د ازاد بازار د دفاع په موخه جوړوي او د ھغو بنسټيزه دنده 

خو کله چې شوروی اتحاد دړې وړې شو، . وړو محدودول ديد سيالې ايديالوژۍ د سياسي ــ اقتصادي کړو 

امريکايانو د رامنځته شوو پوځي اډو د پايته کٻدو او ان د نوو رامنځته کٻدونکو ھغو لپاره بايد نوي الَملونه او پلمې 

لمې د دغې پ. په وړاندې مبارزه ده" ترھگرۍ"د ناڅرگند ځواک، " دا پلمه ھم وموندل شوه او ھغه .وایموندلې 

 کال د سپتمبر د يوولسمې نيټې د حيرانونکې پيښې په پيښدو سره، د ٢٠٠١د . لومړی قربانی ھيواد، افغانستان و
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 ١٣۶٨نړيوالې ترھگرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، نړيواله ټلواله رامنځته او ورسره جوخت د ملگرو ملتونو د 

له خوا پر افغانستان يرغل او ھغه ) ناتو(ي سازمان نو له مخې د شمالی اتالنتيک د پوځو پريکړه ليک١٣٧٣او 

مي وسلو د لرلو په پلمه د ملگرو ملتونو له باروليک څخه پرته د وله افغانستان څخه وروسته عراق د ات. ونيول شو

دا ټول د يوې اوږد موديزې ستراتيژۍ له . بريتانيا او پنتاگون له خوا تر پوځي يرغل الندې راغی او ونيول شو

 په کړنالره کې په روښانه توگه طرح کړي ۍ تر سره کٻږي او ھغه د متحدو ايالتونو دولت د خپلې ستراتيژمخې

غواړي د نړۍ په وکه دغه ھيواد . د امريکا د متحدو ايالتونو موخه، پر نړۍ ھر اړخيز پوځی برالسې ده... : " دي

"  برخه کې پوځي اډې رامنځته کړيهغې په ھرنو اړينه بريښي، چې د ھ... ھره سيمه کې جگړه په الره واچوي، 
)١١( .  

 او شپنگدالم  Ramsteinد دغو اډو په ډله کې يو ډول يې مرکزي لوژيستکي اډې لکه په المان کې رامشتاين 

Spangdahlem په اسپانيې کې روتا ،Rota او په جاپان کې اوکٻناوا ،Okinawaخو له دغو ستر اډو .  دي

 د تختې ټوپ ، چې له ھغو څخه په جگړه ييز حالت کې د "lily pads" سربيره کوچنې پوځي ھغه

Sprungbrettپه لنډه توگه ويلي شو، چې پر نړۍ د ھر .  په توگه گټه اخيستل کٻږي، ھم رامنځته کړې دي

 لپاره متحدو ايالتونو نړۍ په شپږو سميه ييزو پوځي زونونو ويشلې، چې د ھر زون ۍ پوځی ھژمونېاړخيز

  . يوه امريکايی قوماندان په الس کې دهقومنده د

  نور بيا                                               
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