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  ٢٠١١ جون ٠٧

 

  د پوځي اډو د رامنځته کولو اړتيا او د ھغو موخې 

٣  
   

  موږ به يو نړيوال حکومت جوړ کړو، که ھغه د نيواک له الرې وي

  که تاسو له ھغه سره مينه. خوښاوی او جوړ جاړی له الرې او که د 

  . لري او که پرته ستاسو له خوښې څخه وي

  James Warburgامريکايی سياست پوه جيمز واربورگ 

  

  :د ناتو پوځي سازمان او افغان غميزه

 امله او يا ځيني وخت په نړۍ کې داسي تاريخي پيښې يا په ناڅاپي توگه، يا د ناسم سياست د پلي کولو له

، چې د ھغو پايلې د نړيوالو او سيمه ييز اړيکو پر بيالبيلو ږيٻ کھم د ناڅرگند ځواک له خوا په لوی الس رامنځته

د دا . برخو په بې ساري توگه ژور اغيز او ان د ځينو ھيوادونو په کورنيو چارو کې د بنسټيز بدلونونو الَمل شي

رې پيړۍ په وروستې لسيزه کې د سړې جگړې پايته رسيدل او د روانې ډول پيښو ښې بيلگې د نورو تر څنگ د تي

 کال د ٢٠٠١ھغې په پيل کې د امريکا د متحدو ايالتونو په تاريخ کې پر دغه ھيواد تر ټولو ستره ضربه يانې د 

و اړيکو څومره چې دغه پيښه حيرانونکې وه، ھومره د ھغې پايلې ھم پر نړيوال. سپتمبر د يوولسمې نيټې  پيښه ده

 او دي، چې ښه بيلگه يې د نړيوالې ترھگرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، د نړيوالې ټلوالې رامنځته ېاغيزمنې و

نو له مخې د شمالی اتالنتيک د پوځي و پريکړه ليک١٣٧٣ او ١٣۶٨کيدل او ورسره جوخت د ملگرو ملتونو د 

 د ترھگرۍ شبکې د مادي او معنوي بنسټونو د ه د القاعدله خوا د طالبانو د واکمنې د راپرځولو او) ناتو(سازمان 

پر افغانستان د متحدو ايالتونو او بريتانيا له ھوايي . له منځه وړلو په موخه، پر جگړه ځپلي افغانستان يرغل و

  :ښه بيلگه يې.  سترو ھيوادونو ھم خپل مالتړ اعالم کړ و او سيمه ييزلويرغل څخه نړيوا
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  ،اروپايي ټولنه پر افغانستان، : "چې د اورپايي ټولنې پړاويز مشر ھم و، اعالم وکړد بلجيم لومړی وزير

ھر « اخيستنه ده،  غچ „مشروع“د متحدو ايالتونو او بريتانيا له پوځي يرغل څخه، چې په عمل کې يوه 

 کوي؛» اړخيز مالتړ

 تنې ته په پاملرنې سره، فرانسه د متحدو ايالتونو وروستې غوښ: د فرانسې پخواني ولسمشر، شيراک وويل

 د طالبانو د رژيم د پرځولو په موخه په دغو پوځي عملياتو کې برخه اخلي؛

  نامحدود "د المان پخوانی لومړی وزير، گيرھارد شرويدر د متحدو ايالتونو په پلوی د خپل حکومت

 اعالم کړ؛" مالتړ

 غو پوځي عملياتو مالتړ وکړ؛د روسيې د فدراسيون ولسمشر، پوتين په خپل لومړی غبرگون کې، د د 

  د چين مشرانو دغو عملياتو ته په نغوتې سره، ھيله څرگنده کړه، چې ھغه يوازې په محدودو اھدافو تر

 سره شي؛

  د چاپان لومړی وزير ھم د بريتانيا او متحدو ايالتونو له پوځي يرغل څخه د خپل ھيواد بشپړ مالتړ اعالم

 . کړ

و په تيره ازبکستان، تاجيکستان او پاکستان نه يوازې له دغو پوځي عملياتو د افغانستان ګاونډيو ھيوادون

 مالومات ھم د متحدو ايالتونو او ټڅخه ھر اړخيز مالتړ، بلکې ځينو ھغو ان خپل پوځي بنسټونه او څارگري پ

 هطالب ضد ټلوالپه دې توگه د متحدو ايالتونو تر مشرۍ او قومندې الندې . بريتانيا د پوځيانو په واک کې ورکړل

جوړه او د دغه نړيوال ھر اړخيز او نامحدود مالتړ او ھمدارنگه د ناتو د ستر پوځي ځواک له ټولو شونتياوو څخه 

په کار اخيستنې سره، دغې ټلوالې وکولي شول، په څو ورځو کې د القاعدې د ترھگرۍ شبکې بنسټونه له منځه 

د ناتو سازمان .  بڼه غوره کړيProtectoratاتو د پروتکتورات يوسي او طالب رژيم رانسکور او افغانستان د ن

له پوځي عملياتو وروسته افغانستان په څلورو پوځي زونونو وويشه او په ھر زون کې يې د نړيوالې ټلوالې پوځيان 

  :  نقشه ھغه په ښه توگه روښانه کويۍځای په ځای کړل، چې الندن
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  :اخځای

NATO/wiki/org.wikipedia.de://http  

او طالب اورپکو پر وړاندې له پيل شوې ) ترھگرۍ(خو د نړيوالې ټولنې له خوا د ناڅرگند ځواک 

ه وروسته، داسي نښې نښانې تر سترگو کٻږي، چې نه يوازې دغه جگړه پايته نه ده رسيدلې، بلکې  کال١٠جگړې 

د متحدو ايالتونو د پوځ پخواني  د بيلگې په توگه.  خبري کويۍنړيواله ټلواله په ھغې کې د خپلې احتمالی ناکام

رپوټ کې د خپل ھيواد په  مخيز پټ ۶۶ په خپل McChrystal Stanleyمشر، جنرال ستانلي ميک کريستال 

د نوموړي . حکومت غږ کوي، چې په خپله پوځي ستراتيژۍ کې بدلون رامنځته او نور پوځيان افغانستان ته وليږي

که په افغانستان کې د امريکايي سرتيرو شمير زيات نه شي، ښايي په دغه ھيواد کې د متحدو ايالتونو : "په اند

منابع ناکافی احتماالً به شکست " ... ميک کريستال گواښ کوي، چې . )١(" ماموريت له ناکامي سره مخامخ شي

ناکامی در فراھم کردن منابع "... نوموړي د خپل رپوټ په يوې بلې برخه کې زياتوي، چې . )٢(" منجر خواھد شد

ود به کافی خطر طوالنی شدن جنگ، تلفات بيشتر، ھزينه ھای بيشتر و از دست رفتن حمايت ھای سياسی را با خ

د . )٣(" بيانجامد) آمريکا در افغانستان(ھر کدام از اين مسايل می تواند به شکست ماموريت " ... او" ھمراه دارد

سربيره پر .  پوځيانو افغانستان ته وليږل٣٠ . ٠٠٠ميک کريستال د ھمدې سپارښتنې پر بنسټ، پنتاگون خپل نور 

پلې ټلوالې له غړو او ھمدارنگه له دوستو ھغو ھم وغوښتل، چې دې واشنگټن د ناتو له نورو غړو ھيوادونو او د خ

په دې توگه د . له خپلې شونتياوو سره سم نور پوځيان، پوځي تجھيزات او لوژيستکي وسايل افغانستان ته وليږي

  .وگورئ الندنی جدول.  څخه زيات شو١۴٠ .٠٠٠نړيوالې ټلوالې د پوځيانو شمٻر له 

   ټلوالې د مھمو غړو ھيوادونو د ځواکونو شمٻرپه افغانستان کې د نړيوالې

  

  د سرتيرو شمٻر  ھيوادونه  گڼه

  ٩٠ .٠٠٠  د امريکا متحده ايالتونه  ١
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  ٩ .۵٠٠  بريتانيا  ٢

   ۴ .٨٨۶  المان  ٣

  ٣ .٨۵٠  فرانسه  ۵

  ٣ .۶٨٨  ايتاليا  ۶

  ٢ .٩٢٢  کانادا  ٧

  ٢ .۵١٩  پولند  ٨

  ١ .٧٩٠   ترکيه  ٩

  ١ .۶۴٨  رومانيا ١٠

  ١ .۵٧۶  ااسپاني ١١

  ١ .۵۵٠  استراليا ١٢

  ٩٢۴  گرجستان ١٣

 

  :اخځای

-NATO-USA-Portugal-D/topnews/nachrichten/de.rierdonauku.www://http

-NATO-mit-Raketenschild-bei-arbeitet-Russland-Ruestung-Atom-Gipfel-Russland

١٥٤٧٧٦,٢٣٤٩٠١٤art;zusammen 

  

 ، ۴٩١ ، بلژيک ۵٠٠ ، سويدن ۵٠٢ ، مجارستان ۵١۶ ، بلغاريا ۵٠ ٧سربيره پر پورتنيو ھيوادو دنمارک 

 ، نيدرلند ٢۴۶ ، سويلی کوريا ٢۵٠ ، سلواکيا ٢۵٨ ، البانيا ٢٩٩ ، کروشيا ٣۵٣ ،  ناروی ۴۶٨جمھوری چک 

 ، ٩۵ ، پرتگال ١۴٠ ، استونيا ١۵٠ ، فنالند ١۶٣ ، مقدونيه ١٨٩ ، لتونيا ٢١٩ ، ليتوانيا ٢٣۴ ، نيوزيلند ٢۴٢

  ،٣٨ ، سنگاپور ۴٠ ، ارمنستان ۴۵ ، بوسنيا ھرڅگووينا ۴٧ ، مغولستان ٧٨ ، سلوانيا ٨٠ ، يونان ٩۴اذربايجان 

 ، ۴ ، ايسلند ٧ ، ايرلند ٩ ، لوکزامبورگ ١۶ ، اوکراين ٣٠ ، ماليزيا ٣١ ، مونته نگرو ٣۵ عربی متحده امارات 

  .)۴( تنه پوځيان په افغانستان کې ځای په ځای کړي دي ٣اتريش 

د متحدو ايالتونو تر مشرۍ الندې د نړيوالې ټلوالې دغې پوځي پراختيا، نه يوازې دا چې په ھيواد کې ھر 

اړخيزه سوله رامنځته نشوه کړاي، بلکې افغان غميزه يې نوره ھم ژوره، د جگړې لمنه ال ھم پراخه او د ھغې 

  :ځکه. عمر اوږد کړ

د بيلگې . ونه د افغانستان د کړکيچ د ماھيت په اړه گډ نظر نه لريــ له ھماغه پيل څخه په خپله د ناتو غړي ھيواد

په توگه د بريتانيا او متحدو ايالتونو د مشرانو په اند، د ناتو سازمان د پاڅون کونکو په وړاندې په جگړه لگيا دی، 

ه افغانستان کې د لې المان بيا په دې نظر دی، چې د ناتو ماموريت پډخو د سازمان نور غړي ھيوادونه د ھغو له 

د ھمدې الَمل پر بنسټ دوی ونشو کړي، د افغانستان لپاره پر يوې . )۵(ھر اړخيزې سولې ټينگښت دی، نه جگړه 

 گډې ستراتيژۍ ھوکړه وکړي؛

د ناتو ھر غړی ھيواد په افغانستان کې خپله پوځي ونډه د خپلو ستراتيژيکو گټو پر بنسټ "ــ  سر بيره پر دې اوس 

 په Tobias Pflügerد توبياس فيلوگر . ، نه له متحدو ايالتونو سره د مالتړ پر بنسټ)۶(" غواړيتر سره کول 
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له يوٻخوا خپلې اقتصادي چې زړه اروپا نيت نه لري، په سوله ساتي ځواک بدله شي، بلکې په دې لټه کې ده، : "اند

دا په خپله ". ټې لري، نه دايمي دوستانھيوادونه دايمي گ"ځکه .  )٧(گټې او له بلې خوا پوځي ھغه ترالسه کړي 

روښانه کوي، چې په سيمه کې د اقتصادي گټو پر سر سيالې نه يوازې د لويديځې نړۍ د سترو اقتصادي ځواکونو 

خو د . ترمنځ، بلکې د دوی او سيمه ييزو ځواکونو لکه چين، روسيې او ھند ترمنځ په خورا شدت سره روانه ده

 شو، چې په نړيوال ډگر کې د لويديځې نړۍ یو د څانگيزو پوھانو د څيړنو له مخې ويلا) ارقام(اقتصادي شمٻرو 

 په اند، پر Francois Perrouxد فرانسوی اقتصاد پوه، فرانسوا پريو . اقتصادي برتري د زوال په حال کې ده

ې جگړې وروسته متحده له دوھمې نړيوال. نړۍ باندې اقتصادي واکمنې ډيره زياته موده د بريتانيا په الس کې وه

 ته اړ شوی دی او په ځای ګپه توگه دغه ډگر خپل کړ، چې اوسمھال دغه ھيواد شأ ت" د نړۍ د ښاغلی"ايالتونه 

د چين ولسي جمھوريت، ھند، برازيل، روسيې او سويلي افريقا د نوو نړيوالو اقتصادي ځواکونو دريځ ترالسه  يې

الندنی جدول د ځينو نړيوال اقتصادي ځواکونو، اقتصادي وده .  کې ديکړی او يا د ھغه د ترالسه کولو په درشل

  .په ښه توگه روښانه کوي

  

  د نړۍ د ځينو مھمو سترو او سيمه ييزو ځواکونو اقتصادي وده

  شمٻرې په ٪

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ھيوادونه

  ۴ .٢  ۴ .٨   ــ٠ .۶  نړۍ

   ٢ .٣  ٢ .۶   ــ٢ .۶  د امريکا متحده ايالتونه

   ٢ .٠  ٣ .٣   ــ ۴ .٧  رالي جمھوريتد المان فد

   ٢ .٠  ١ .٧   ــ۴ .٩  بريتانيا

  ١ .۵   ٢ .٨   ــ۵ .٢  جاپان

   ۴ .٣   ۴ .٠   ــ٧ . ٩  روسيه

   ۴ .١   ٧ .۵   ــ٠ .٢  برازيل

  ٨ .۴  ٩ .٧  ۵ .٧  ھند

  ٩ .۶   ١٠ .٢  ٨ .١  د چين ولسي جمھوريت

  :اخځای

Fred Schmid: China, Krise als Chance? Aufstieg zur ökonomischen Weltmacht, 

isw ____ Report Nr. ٢٠١٠ ,٨٤-٨٣, München, S. ٦  

  

کان خوړلی او په ھغه کې د نورو ټ   د پورتني جدول له ارزونې دا پايله ترالسه کٻږي، چې اسيا له اقتصادي پلوه 

 دوی په دغې غوره شوې که د. ترڅنگ دوه ستر اقتصادي ځواکونه، چين او ھند، د رامنځته کيدو په حال کې دي

الر کې لويديځه نړۍ خنډونه رامنځته نه کړي، چين به په راتلونکو څو کلونو کې د اقتصادي ځواک په توگه، د 

  .وگورئ الندنی گراف. متحدو ايالتونو ځای ونيسي او ھند به له ھغه سره اوږه په اوږه مخ په وړاندې درومي
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  :اخځای

html.٦٣٧٧٥-fotostrecke/fotostrecke/de.spiegel.www://http  

  

ارواسيا د سطرنج : "و بريژينسکی څومره ښه ويلیزبيگنيد ارواسيا د دغه سياسي ــ اقتصادي ارزښت په باب 

، او افغانستان د سطرنج د )٨("ھغه تخته ده، چې پر نړۍ باندې د راتلونکې برالسۍ لپاره لوبه پرې تر سره کٻږي

د ھيواد د دغه ستراتيژيک پريوت له امله، بيال بيل نړيوال او . دغې تختې تر ټولو ستراتيژيکه برخه گڼل کٻږي

ځواکونه په دې ھڅه کې دي، چې د خپلو ستراتيژيکو موخو د ترالسه کولو لپاره پر افغانستان مستقيم سيمه ييز 

:  ھم دغې موضوع ته نغوته کوي او واييJürgen Scheffranيورگين شيفران . او يا غير مستقيم اغيز ولري

 د بيالبيلو سترو ځواکونو د گټو تر زياتې اندازې پورې د ھغه د ستراتيژيک پريوت له امله، چې... افغانستان "

که څوک . )٩(... "گڼل کٻږي، تر بمبارۍ الندې ونيول شو ) )دھلٻز(ر ځای او د تيلو د ليږدولو څلور الره کټ

غواړي په ريښتنې توگه په افغانستان کې د متحدو ايالتونو د پوځي اډو د جوړولو او يا د بھرنيو ځواکونو د 

 زيان وڅيړي، نو ښه به دا وی، چې ھغه د سيمه ييزو او نړيوالو ځواکونو تر منځ اوږدموديز شتوالي گټورتوب او

  . د اقتصادي سيالۍ پر بنسټ وارزوي

  نور بيا 
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٢- 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/٢٠٠٩/٠٩/٠٩٠٩٢١_ram_af_more_troops.s

html 

   ــ ھماغه اخځ٣

-٤-NATO-USA-Portugal-D/topnews/nachrichten/de.donaukurier.www://http

-NATO-mit-Raketenschild-bei-tarbeite-Russland-Ruestung-Atom-Gipfel-Russland

١٥٤٧٧٦,٢٣٤٩٠١٤art;zusammen 

٥-Vgl.: Noetzel, Timo; Schreer, Benjamin: Das Vietnam der NATO? Afghanistan 

und die Auswirkungen auf das Nordatlantische Bündnis, Juli / August • ٢٠٠٩, 

sehen in: 

-opus-٣٥٢:bsz:de:nbn:urn/handle/bitstream/de.konstanz-uni.ub.kops://http

١=sequence?pdf.schreer_noetzel_١١٢٢٧٥/٠٧ 
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٧- Tobias Pflüger : Konkurrenz oder Parallelität EU/NATO/USA? Sehen in:  

C. Haydt/T. Pflüger/J. Wagner: Globalisierung und Krieg, Hamburg, ٢٠٠٣, S.   

   د سيمې پر سر سيالي، وگورئ په؛ Eurasienد ارواسيا:  ــ شريف بھاند٨

-afghan.www://http

pdf.٢_euroasia_interesse_bahand_sharif/PDF_Tahlilha/upload/de.german  
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