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  د پوځي اډو د جوړولو اړتيا او د ھغو موخې
٣   
  

  : او د ھغو موخېۍ ــ د متحدو ايالتونو پوځي قومندان٣

ه ييزو پوځي زونونو ويشلې يمبرخه کې يادونه وشوه، چې متحدو ايالتونو نړۍ په شپږو سد ھمدې ليکنې په دوھمه 

د تاريخ په بھير کې د لومړی ځل :" کې ھم په ھمدې باب راغلیNSSد دغه ھيواد د ملی امنيت په ستراتيژۍ . ده

 قوماندانۍ تر قومندې لپاره د نړۍ ھيڅ يوه برخه، ان په سويلی قطب کې ھم نشته، چې د پنتاگون د سيمه ييزې

ھمدا واقعيت د دې ښکارندوی دی، چې واشنگټن له سړې جگړې وروسته، ځان د نړۍ د يوازيني . الندې نه وي

  :دا شپږ قوماندانۍ په الندې ډول دي. )١("پاتی شوی ځواک په توگه گڼي

   ؛EUCOM يــ د اروپا لپاره د متحدو ايالتونو پوځي قومندان

   ؛NORTHCOMشمالی سيمې لپاره د متحدو ايالتونو قومندانې ــ د امريکا د وچې د 

   ؛SOUTHCOMــ د مکسيکو په شمول د التينې امريکا لپاره سويلی ھغه 

   ؛PACOMــ د ارام سمندر لپاره د پنتاگون قومندانې 

  ؛ CENTCOMــ د منځنې اسيا او منځني ختيځ لپاره د متحدو ايالتونو قومندانې 

  . )٢( AFRICOMد متحدو ايالتونو قومندانې ــ د افريقا لپاره 

 يوه جگړه ييزه پوځي قومندانې ده او ھغې ته د ټولې اروپا، د افريقا د زياتې او د منځني ختيځ د EUCOMــ 

 څخه د زياتو ھيوادونو اوسيمو پوځي ٩٠يا په بله وينا دغه قومندانی له . يوې برخې مسؤليت ور په غاړه دی

 څخه پيل بيا تر شمالي سمندر پورې، د Nordkap دغه سيمې د ناروی له نورد کپ چارې پر مخ بيايي او

 سيمې Kapمديترانې د سمندرگي شأ و خوا سيمې، د منځني ختيځ يوه برخه بيا د سويلی افريقا د ھيواد تر کپ 

  پورې، دي؛

 خپله د متحدو  نه يوازې ھوايي، ځمکني او سمندري ځواکونه، بلکې په ته دغه پوځي زونNORTHCOMــ 

  ، کانادا، مکسيکو د سيمو مسؤليت ھم ور په برخه دی؛Alaskaايالتونو، االسکا 
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 ھيوادونه په مرکزي ١٩ ھيوادونو دي، چې په ھغو کې ٣٠سيمه څه نا څه  يې د مسؤليت SOUTHCOM د ــ

  او التينې امريکا او پاتې ھغه د کارابيک په سيمه کې دي؛

 سمندر د شأ و خوا ھيوادونو او شلو ھغو سيمو او ټاپوگانو، چې د متحدو ايالتونو  دغه زون ته د ارامPACOMــ 

او داسي نورو سيمو او ھيوادونو مسوليت ور په غاړه ... چين، روسيه، ھند  د او ھمدارنگه  ديترکنترول الندې

  دی؛

ې او منځنې اسيا او  ھيوادونو، لکه د شمال ــ ختيځې افريقا، سويل لويديز٢٧ قومندانی د CENTCOM د ــ

  . )٣(  ټاپوگانو د قومندې دنده په غاړه لري Seychellenھمدارنگه د ھند په سمندر کې د زٻشيلن 

له دغې پوځي پراختيا څخه لکه څنگه چې د ھمدې ليکنې په لومړۍ برخه يادونه وشوه، د متحدو ايالتونو بنسټيزې 

 او د نوو نړيوالو ھغو له )محاصره(کالبندي سياالنو موخې د طبيعي توکو پر زيرمو کنترول، د سيمه ييزو 

 Defence" الرښود] په[دفاعي طرحې "په ھمدې باب د متحدو ايالتونو د . رامنځته کيدو څخه مخنيوي دی

Planning Guidanceنور ملتونه او احتمالي ټلوالې شته دي، چې کيدای شي، ":  کې، په روښانه توگه راغلي

پل پوځي ځواک ته پراختيا او د ستراتيژيکو موخو په پلي کولو سره، په سيمه ييز او نړيوال په اوږد مھاله توگه خ

موږ بايد خپله ستراتيژې اوس دې ته متمرکزه کړو، چې د دا ډول احتمالي سياالنو له رامنځته . ځواک بدل شي

سترو اقتصادي ــ پوځي ځواکونو په ھمدې موخه متحدو ايالتونو او د اروپايي ټولنې . )۴( "کيدو څخه مخنيوي وکړو

د ختيزې اروپا په تيره د پخواني سيال پوځي سازمان غړي  د شمالی اتالنتيک د پوځي   چې،پريکړه وکړه

 کې، د پولند، چک او ھنگری ھيوادونه د ١٩٩٩ھمدا الَمل و، چې په کال . سازمان، ناتو په غړيتوب ومني

 کې بلغاريا، بالتيک ھيوادونو، رومانيا، د ٢٠٠۴ وروسته په کال له دغو ھيوادو. سازمان په غړيتوب ومنل شول

 کې کرويشيا او البانيا د ناتو غړيتوب ترالسه او ورسره ٢٠٠٩سلواک جمھوريت او سلوانيا او ھمدارنگه په کال 

، سربيره پر دې د گرجستان او اوکراين دولتونه ھم وھڅول شول.  ھيوادونو ته ورسيد٢٨جوخت د غړو شمٻر يې 

په دې توگه ناتو د روسيې د فدراسيون تر پولو پورې خپل اغيز . چې د ناتو د پوځي سازمان غړيتوب ترالسه کړي

اوس بايد ناتو په دې  ھاند . ته پراختيا او د دغه ھيواد د محاصرې کړۍ يې د شمال او لويديځ له لوري بشپړه کړه

ې محاصرې الندې او که شوني شي، ان ھغه ټوټي ټوټي و ھڅه  کې شي، چې دغه ھيواد د سويل له خوا ھم تر خپل

د متحدو ايالتونو دغې بنسټيزې ستراتيژۍ ته په نغوتې سره، د دغه ھيواد پخواني ولسمشر مرستيال، ديک . کړي

موفقيت نھايی را واشنگتن زمانی بدست خواھند آورد، که کنترول منابع نفتی : " ...  واييDick Cheneyچينی 

اما اتازونی نظر به داليل قابل درک سياسی ــ نظامی، اين نظر خويش را به صورت . ت گيردروسيه را بدس

 پارچه پارچه ١٩٩١که  از زمان فروپاشی اتحاد جماھير شوروی در سال ... آشکار اظھار نموده نمی تواند، 

ستراتيژی " داف اساسیاھ"نمودن و يا انھدام و نابودی روسيه و کنترول واقعی منابع نفت و گاز آن، يکی از 

روسيه ھنوز ھم دارای ] قطبی[خرس  " ... :د ديک چينی په اند دغه سياسي ــ پوځي الَملونه. ) ۵(" واشنگتن است

  . )۶(" پوتنسيال عالی نظامی و دارنده ای دندان اتمی است

يره بيا پر ھايدرو کاربني په لنډه توگه ويلي شو، چې واشنگټن پر برالسۍ سربيره د طبيعي اومه توکو د زيرمو په ت

لپاره مھم بولي، د ټول وژنو وسلو له پراختيا مخينوي، د ) رونق(ھغو کنترول، چې ھغه د خپلې اقتصادي غوړيدا 

په وړاندې مبارزه، د نړيوالٻدو پراختيا او په تيره د نوي ليبراليزم ھر اړخيز پلي کول ) ترھگرۍ(ناڅرگند ځواک 

د شمالي اتالنتيک د بلې غاړې ستر ځواک، اروپايي ټولنې ان .  ستنې بولي بنسټيزېد خپل بھرني ــ پوځي دکترين

نوی ليبراليزم د ايديالوژۍ په توگه د خپل اساسی قانون بنسټ او د ھغې پلي کول د ټولنې د بھرني سياست کړنالره 
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، چې  کړي پسي توگه غښتلېتيا په پر لهنله ھمدې امله د ټولنې غړو ھيوادونو ژمنه کړې، خپله پوځي ځواکم. گڼي

دغه پوځي عمليات بايد ھغه وخت تر سره .  برخه کې پوځي عمليات تر سره کړي شيهوکولي شي د نړۍ په ھر

د اروپايي ستراتيژيستانو په اند، دغه . شي، چې د اروپايي ټولنې امنيتي ستراتيژې له گواښونو سره مخامخ وي

دا بنسټيز . ل وړ او ھمدارنگه ناڅرگند ھم دي، الس او گريوان دهکه د اټټولنه له نوو بيالبيلو گواښونو سره، چې ن

، د اتومي وسلو پراختيا، سيمه ييز يگواښونه د انرژۍ د سمبالښت په وړاندې د خنډونو ترڅنگ، ترھگر

وږ بايد له ھمدې امله م. " )٧(کړکيچونه، مفسد او د قانون پر بنسټ نه والړ دولتونه او سازمانی جنايي کړه وړه دي

کړکيچونو او گواښونو ته بايد ... وسو، د کړکيچ او گواښ له رامنځته کيدو مخکې کړه وړه تر سره کړو اچمتو 

اړينه بريښي، چې دا ويرسونه د ھغه د رامنځته کيدو په ځای او ان د ھغه په . )٨(" مخکې له مخکې تسليم نه شو

  .زړی کې  له منځه يووړل شي

يله ترالسه کٻږي، چې د شمالي اتالنتيک د دواړو غاړو سترو ځواکونو، متحدو ايالتونو او  ارزونې دا پاۍله پورتن

دغو ځواکونو ځانته گډ . اروپايي ټولنې د امنيتي ستراتيژيو تر منځ څه نا څه ھيڅ توپير نه تر سترگو کٻږي

ره برخه کې د خپلو چلنچونه، ناڅرگند دښمن او گواښونه رامنځته کړي دي، چې د ھغو په پلمه د نړۍ په ھ

تجربو ثابته کړې، چې دوی دغه پوځي . ستراتيژيکو گټو د ترالسه کولو په موخه  پوځي السوھنه وکړي شي

السوھنې تر ډيره ځايه په گډه ترسره کړي، خو که د ملی امنيت د گټو پر سر د دوی ترمنځ د نظر يووالی نه وی، 

 کال ١٩٩۴ د متحدو ايالتونو پخوانی ولسمشر، بيل کلينتن په په دې اړه. نو ان په يوازې توگه عمل ترسره کوي

که چيرې زموږ د ملی امنيت گټې له گواښ : " کې د ملگرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وينا کې ويلی و

سره مخامخ وي، نو که وکولي شو، له نورو سره به په گډه عمل وکړو، خو که اړ شو، ان په يوازې توگه به ھم دا 

ښايي د  . )٩("ار تر سره کړو، موږ به له ديموکراسی څخه ھم کار واخلو، خو که اړ شو، له زور زياتي څخه ھمک

 داسی وښيي، چې د دوی تر منځ د ځينو هلويديزې نړۍ په ځانگړې توگه د ناتو د پوځي تړون مھم غړي ھيوادون

، پربنسټ د نظر ...د ساتنې او داسی نورو ارزښتونو، د بيلگې په توگه ولسواکي او گډ کلتور، د بشر د رښتو 

يووالي شته ، خو که د ملی گټو او وياړ پوښتنه رامنځته شي، بيا د ناتو د غړو ھيوادونو د نظر په دغه يووالي کې 

که په راتلونکې : " ليکيTobias Pflügerپه دې باب توبياس فلوگر. په ښگاره توگه توپيرونه تر سترگو کيږي

وخت کې پوځي السوھنې تر سره کٻږي او د متحدو ايالتونو حکومت يا له ھغو سره مينه او يا ھم د دوی د گټو پر 

دا په خپله د متحدو . بنسټ نه وي، نو ښايي د اروپايي ټولنې پوځي ځواکونه ھغه په يوازې توگه تر سره کړي

روښانه ده چې شتمنې او د وياړ غريزه انسانان سيالۍ ته . )١٠(" مانا دهايالتونو او اروپايي ټولنې ترمنځ د سيالۍ په

رابولي، چې پايله يې د دوی تر منځ د ځواک د ترالسه کولو لپاره د يو ډول پر له پسې مبارزې پيل دی، څو نور 

 په تيره متحدو د ناتو غړو ھيوادونو،. په مستقيمه او يا غير مستقيمه توگه تر خپل نيواک او ولکې الندې راولي

تر ولکې الندې ھيواد يا سيمه کې يې د ځانگړو موخو لپاره په په ايالتونو ھم ھر چيري چې پوځي السوھنې کړې 

وړې پوځي اډې ډير لږ پرسونل په "په تيره .  دغې يا ھغې پلمې سترې يا وړې ټينگې پوځي اډې جوړې کړې دي

رغليز ځانگړي ځواکونه د چټکې پراختيا لپاره په پوره اندازه خو که دوی ته اړتيا پيدا شي، دغه ي. واک کې لري

د ھمدې الَمل پر بنسټ د دا ډول اډو لپاره په تيره بندرونه او ھوايي ډگرونه ترټولو مناسب ځای . ځواکمنتيا لري

ې سربيره پر دې دغه وړې پوځي اډې ډيره پرمختللې مالوماتي تکنالوژې او ترټولو پرمختلل. )١١(" گڼل کٻږي

وسلې په واک کې لري، چې د لويديزې نړۍ له ستراتيژيکو گټو دفاع او تر ھر څه دمخه د نړيوالٻدو او نوي 

دا په خپله د دې . ليبراليزم په وړاندې د نوو رامنځته کيدونکو خنډونو او گواښونو سره مبارزې ته چمتو وي
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ځای کولو موخه له تيرو ھغو څخه زيات توپير ښکارندوي دی، چې په تيره د متحدو ايالتونو د پوځونو د ځای په 

د دوی دنده له دې وروسته د . د ھمدې الَمل پر بنسټ د پوځي اډو موخه په بنسټيزه توگه بدلون مومي. " لري

کوربه ھيواد دفاع او ساتنه نه، بلکې له دغو ځايونو څخه پر درٻيم ھيواد د پوځي يرغل لپاره د تختې خيز په توگه 

دا چې پوځي اډې د پورتنيو دندو ترڅنگ نورې کومې ھغه لري، ھغو ته جوزف .  )١٢(" ول ديگټه ترالسه ک

  .  په الندې ډول نغوته کړې دهJoseph Gersonگرسون 

  

  : ــ د پوځي اډو دندې۴

د جوزف گرسون په اند، پوځي اډې د ستراتيژيکو گټو د ترالسه کولو په موخه جوړې او ترټولو مھمې دندې يې 

  :ې ډول ديپه الند

 پوځي اډې بايد د گواښ او وٻرولو له الرې ترالسه شوی اوسنی وضعيت تضمين :د اوسني وضعيت تضمين  ــ١

په داسي حال کې چې .  د بيلگې په توگه په سويلی کوريا کې د متحدو ايالتونو د پوځي اډو دنده گواښول دي. کړي

وخه وٻره ول او په دې توگه د سيمې د تيلو پر طبيعي په منځني ختيځ کې د دغه ھيواد د پوځي اډو د جوړولو م

  زيرمو د کنترول تضمين او د ھغو د راايستلو امتياز ترالسه کول دي؛

 د سړې جگړې په ترڅ کې د پنتاگون د پوځي اډو بنسټيزه موخه د :محاصره کول) و( ــ د سيال او دښمن ھيواد ٢

د پوځي اډو دغه دنده د چين په اړه ال تراوسه ھم . ل وشوروی اتحاد او د چين د ولسي جمھوريت محاصره کو

 Diegoدغه رول او دنده په سويلي کوريا، جاپان، فلٻپين، استراليا، پاکستان، د دٻگوگارسيا په ټاپو . دوام لري

Garcia او په منځنې اسيا کې د شوروی اتحاد په پخوانيو جمھوريتونو کې د متحدو ايالتونو پوځي اډو ته ور په 

  اړه دی؛غ

 دغه دندې په تيره د جاپان په : ــ  د ھوايي او سمندري جگړه ييزو بيړيو مالتړ او د ھغو غښتلتيا٣

سربيره .   کې جوړې شوې اډې تر سره کويYokosuka او توکيو ته څيرمه په يوکوسوکا Okinawaاوکٻناوا

ډول اډې د ھمدې موخې لپاره جوړې شوې، پر دې په فلٻپين، تايلند، سينگاپور او نورو ډيرو ھيوادونو کې ھم دا 

... چې د متحدو ايالتونو د سمندري پوځ د بيړيو، د جگړه ييزو الوتکو ليږدونکې، په اتومي وسلو سمبال اوبتلونه 

  .او داسي نورو پوځي بيړيو مالتړ وکړي

 تمرين سربيره له دغو  روزنې اوپر د پوځيانو :ــ د متحدو ايالتونو د پوځي ځواک د پرسونل روزنه او تمرين ۴

دا ډول اډې د جاپان په اوکٻناوا . اډو څخه پر نورو ھيوادونو د تيري او يرغل لپاره ھم گټه اخيستل کٻږي

Okinawa  فلٻپين، سويلي کوريا، اسپانيې، ايتاليا، ھوندوراس ، Honduras المان، د ختيزې اروپا نوې ، 

  .  ھم د ھمدې موخې لپاره پوځي اډې جوړې شوې ويښايي په عراق کې. جوړې شوې ھغه او کويت کې دي

 د دغو پوځي اډو دندې قومنده، کنترول، د اړيکو ټينگول، په : ــ د پوځي څارگريو لپاره د شونتياوو برابرول۵ 

 څخه گټه اخيستل ۍڅارگري چارو او اتومي جگړه کې د مھمو دندو تر سره کول او ھمدارنگه له فضايي څارگر

دغه دندې د متحدو ايالتونو اډې په . ونه ده، چې ښې بيلگې يې د افغانستان او عراق جگړې دياو د جگړې الرښ

  . ، قطر او استراليا کې تر سره کويOkinawaاوکٻناوا 

ھيوادونه ) کوربه( د خپلو پوځي اډو له الرې د پوځي اډو منونکي همتحده ايالتون:  ــ د حکومتونو کنترول۶

ندې حکومتونو په ليست کې تر ټولو دمخه جاپان، کوريا، المان، سعودي عربستان، د تر کنترول ال .کنترولوي

  .)١٣(عراق او افغانستان شامل دي 
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له پورتنۍ ارزونې دا پايله ترالسه کٻږي، چې متحدو ايالتونو د سړې جگړې په پړاو کې پوځي اډې د شوروی 

واشنگټن ھغه د خپلو جيوستراتيژيکو، اتحاد د اغيز د مخنيوي په موخه جوړې کړې وي، خو اوسمھال 

نو ځکه پر ھر ھيواد له پوځي . جيواکونوميکو موخو او ھمدارنگه د ترالسه شوې برترۍ د ساتنې لپاره جوړوي

ښې بيلگې يې د نورو تر څنگ . يرغل څخه وروسته، پنتاگون سمدالسه ھلته د پوځي اډو د جوړولو په لټه کې شي

واشنگټن پر افغانستان له پوځي يرغل څخه وروسته د سلگونو مليونونو ډالرو په .  ديد عراق او افغانستان دولتونه

بنسټيزه پوښتنه دا ده، چې متحده ايالتونه . لگښت په سويل، شمال او لويديځ کې سترې ھوايي اډې جوړې کړي دي

انستان کې د امنيت په سيمه کې د کومو موخو لپاره پوځي اډې جوړوي؟ ايا په ريښتيا ھم د ھغو دندې په افغ

  ټينگښت او د ګاونډيو ھيوادونو د السوھنو مخنيوی دی؟ او که نورې ھغه دي؟ 

   نور بيا
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