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  ناتو د دښمن په لټه
١  

  
  :سريزه

د بيلگې په . له څو پيړيو راپدٻخوا په نړيوال ډگر کې د لوبې قواعد د لويديځ له خوا ټاکل کٻږي
 کال کې يوازې درې کسانو، ودرو ١٩١٩په : توگه د امريکايي ليکوال، سامويل ھانتيگتون په اند

 Clemenceao او ژرژکلمانسوGeorg  Lloydلويد جورج ،Wilson Woodrowويلسون 
Georgesدوي به تصميم نيوه، چې يو ھيواد چيرته  .  د نړۍ کنترول په خپل واک کې درلود

نگه وټاکل او د چا له خوا اداره شي او ھمدارنگه کوم ھيواد له منځه يوړو رامنځته، د ھغه پولې څ
. يا په بله وينا د لومړۍ جگړې کتونکو، نړۍ د خپلې خوښې او گټو پر بنسټ سره وويشله. شي

خو د دوھمې نړيوالې جگړې له پايته رسيدو وروسته د نړيوالې لوبې قواعد د سړې جگړې د 
 خو د سوسياليستي نظام په ماتې سره، د سړې جگړې د وخت ويش .اصولو پر بنسټ ټاکل کيدل
 کال د ١٩٩١د) پالر(د عراق له لومړۍ جگړې لږ مخکې، جورج بوش . خپل باور له السه ورکړ

نړۍ کولی شي اوس د خليج د " : جنوری په نھه ويشتمه کانگرس ته په خپله وينا کې، وويل
 نوي نړيوال نظام د رامنځته کولو لپاره تر سره َجگړې په الملونو پوه شي، دغه جگړه د ھغه

موخه د يو وزری نظام ټينگښت او د ھغه د الرښود ..." کٻږي، چې پخوا د ھغه ژمنه شوې وه،
 سيال له No Rivalsيانی د متحدو ايالتونو د ترالسه شوې اقتصادي ــ سياسي برترې ساتل او د 

ه په دا دوه وروستيو لسيزو کې داسي پيښې، يا خو په نړيواله کچ. رامنځته کيدو څخه مخنيوي و
په لوی الس او يا ھم د ناسم سياست د پلي کولو په ترڅ کې رامنځته شوې، چې د ھغو له امله نور 

يا په بله وينا د . د ھغه په ښې سترگه راکوږ بريښي) تاج(نو د يووزری ځواک د امپراتورۍ خول 
و، بريتانيا، المان، فرانسه، ايتاليا او کانادا، د نړيوال لويديزې نړۍ ځواکمنه کړۍ، متحدو ايالتون

نظام د لوبو د قواعدو ټاکونکې نه، بلکې په دې برخه کې د ځواکمنو اقتصادي ــ سياسي سياالنو له 
ھمدې گواښونو ته په پاملرنې او د ھغو په وړاندې د مبارزې لپاره . چلنجونو سره مخامخ ده

  . و، ان د خپل پوځي سازمان، ناتو په ستراتيژۍ کې بدلون راوليلويديځ يو ځل بيا دې ته اړ ش
ايا په ريښتيا ھم لويديزه نړۍ له ريښتنې گواښونه  سره مخامخ ده؟ او که په دې پلمه د خپل له 
السه تلونکي دريځ د مخنيوي په خاطر د تل په څير، له زور څخه د کار اخيستنې په موخه د 

اښونه کوم دي؟ او د کوم ھيواد يا د کومې ډلې ھيوادونو له خوا دښمنانو په لټه کې ده؟ دا گو
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دي؟ د دغوسياليو اغيز به پر نړيوال نظام څه ډول وي؟ او په تيره بيا ] کيدونکې[رامنځته شوي 
ھغه به د افغانستان پر وضعې، چې اوسمھال ھم د دا ډول سياليو ډگر دی، څه ډول اغيز وکړي؟ 

  : ندنيو موضوعاتو لکهنو ځکه ليکوال ھڅه کوی، د ال
  ؛ "ھمکار او که سيال: لويديزه نړۍ ــ چين"ــ 

  ؛ "درٻيمې زريزې د دوھمې لسيزې لپاره د ناتو نوې ستراتيژۍ"د ــ  
  او" تير دښمن ــ راتلونکی ستراتيژيک ھمکار؟"ــ 
، په ارزونې او شننې سره پورتنيو "د وتلو ستراتيژۍ او که د جگړې افغانيزې کول"ــ 
   . تنو ته ځواب وموميپوښ

    
   ھمکار او که سيال؟: لويديزه نړۍ ــ چين

په ټوليزه توگه د لويديزې نړۍ په سياسي قاموس کې، يوويشتمه زريزه د امريکايی پير په نامه ياد 
شوی او امريکايي سياستوالو په تيره د ھغو نوو محافظه کارانو ھم، د پوځي برالسۍ له الرې د 

په ريښتيا . قتصادي برترې ساتنه او د ھغې ال پراختيا خپله بنسټيزه دنده گڼلهدغې تر السه شوې ا
ھم واشنگټن د شمالی اتالنتيک د پوځي سازمان، ناتو په اډانه کې د زيات لگښت او زيار له الرې 

يو وزری "د دا ډول پوځي برترې په ترالسه کولو بريالی او د ژبيگينو برژينسکی په اند د نړۍ 
 د سوسياليستي نظام له ماتې وروسته د ناتو غړو ھيوادونو، په تيره متحدو ايالتونو او .شو" ځواک

د اروپا د وچې ځينو اقتصادي ځواکمنو ھغو، له دغې پوځي برترې څخه په گټې اخيستنې سره، د 
غه د. لپاره ھاند و ھڅه پيل کړه) نړيواليدل(نوی ليبراليزم تر لوا الندې د پانگوال نظام د پراختيا 

 کال د جوالی په ١٩٩١ھڅې ھغه وخت ال نورې ھم پياوړې شوې، چې د وارسا پوځي تړون د 
د ناتو سازمان ھڅه وکړه، ځان د نړۍ له نوو رامنځته شوو شرايطو سره . اومه نيټه منحل شو

 کال د روم په ښار کې تر سره ١٩٩١په دې موخه سازمان په خپله غونډه کې، چې په . عيار کړي
نوې "يالبيلو خواوو څخه د نوو امنيتي گواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر په خپله شوه، د ب
  .رامنځته کول تصويب کړل" چټگ يرغليز ځواک"کې د " ستراتيژې

 د واشنگټن په غونډه کې رامنځته ١٩٩٩ کې ستر بدلون په کال Doktrinخو د ناتو په دکترين 
سې بنسټيزې مسألې، چې د ناتو په تير ھغه کې نه  دا٣د سازمان په نوی دکترين کې درې . شو

  :او ھغه. وې، د غړو ھيوادونو له خوا تصويب شوې
  ــ د ناتو د ماموريت د څرنگوالی مسأله؛
  ــ د ھغه د ماموريت سيمې او ھمدارنگه

  .وه ،)١ (ــ د ماموريت د باورليک مسأله
رم دنده په خپله غاړه واخيسته او د دغه دکترين په تصويب سره د ناتو سازمان د نړيوال ژاندا

سازمان ځانته دا حق ور په برخه کړ، ھر وخت او د نړۍ په ھره برخه کې، چې د سازمان د 
غړو ھيوادونو ټوليزې گټې، امنتيي ھغه او په اصطالح لويديځ گډ ارزښتونه تر گواښ الندې وي، 

ښه بيلگه يې د نورو تر . ل وکړيان د ملگرو ملتونو د امنيت د شورا له باور ليک څخه پرته، يرغ
  . څنگ د ناتو پوځي يرغل پر  يوگوسالويا دی

ناتو په تيره متحدو ايالتونو د خپل پوځي ځواک د ال پياوړتيا په موخه د بخارست په غونډه کې 
د ناتو د توغنديو د دفاعي سستيم او ھمدارنگه په دغه سازمان کې د ختيزې اروپا د )  کال٢٠٠٨(

 Strasbourgبادن بادن / منلو په اړه پريکړه وکړه، چې نوماند ھيوادونه د شتراسبورگ ھيوادونو د 
/ Baden-Baden)  سربيره پر دې په . په غونډه کې د ناتو په غړيتوب ومنل شول)  کال٢٠٠٩

ھمدې غونډه کې له ځانه د دفاع په خاطر د وار مخکې کول او تر نورو دمخه د اتومي وسلو د 
  .)٢( ھم پريکړې وشوې کارولو په اړه
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د لويديځ په ځانگړې توگه د متحدو ايالتونو، بنسټيزه موخه د پوځي ځواک له دغې نندارې او 
ھمدارنگه سازمان ورکړ شوی زور څخه گټه اخيستنه، د سيال ځواک له رامنځته کيدو څخه 

 د لويديځ د  کلتور او يا په لنډه توگه... مخنيوي، په اصطالح د دوي د انديښنو، ارزښتونو او دين 
برالسی، د طبيعي توکو پر پاتي زيرمو کنترول او له دې الرې پر پاتې نړۍ د لويديزې ھغې د 
ترالسه شوې اقتصادي ــ سياسي د برالسۍ الټينگښت او د لويديزو ھيوادونو د گټو پر بنسټ د 

 پړاو د پيښو په نړيواله کچه له سړې جگړې څخه د وروستهخو  .نړيوال نظام رامنځته کول و
دا روښانه کړې، چې نوی نړيوال نظام د رامنځته کيدو په حال کې دی، خو نه ھغه پرمختياوو 

ځکه داسي نښې نښانې تر . نظام چې د متحدو ايالتونو ولسمشر، جورج بوش يې غوښتونکی و
لويديځ نړيوال دريځ، ځواک او سياسي اعتبار د پوځي برترۍ سره سره د سترگو کٻږي، چې د 

َد ھمدې المل او د نړۍ د اوسمھاليزو پرمختياوو . نورو ځواکونو په پرتله د زوال په حال کې دی
رامنځته کيدونکی دی، چې د ھغه بنسټ د تيرو ھغو " د نوې بڼې سترځواک"په پام کې نيولو سره،

د ايتالوی څانگيز پوه، جٻوانې ارٻچې . ، بلکې پانگه او کلتور دیپه څير پوځي ځواک نه
Giovanni Harighiکه چين په يوه ځواک بدل  شي، ښايي ھغه له تيرو ھغو څخه : "  په اند

يوازې غواړم دومره يادونه وکړم، چې په ھغه کې به . ... بيخې په بلې بڼې سره رامنځته شي
په تيره اقتصادي رول تاکونکی . اقتصادي او کلتوري ھغهپوځی ځواک ډير لږ رول ولوبوي، تر 

 . )٣(" بلل کٻږي
د اقتصادي شاخصونو پر بنسټ کولي شو ووايو، چې د چين ولسی جمھوريت ھمدا اوس ھم په 

د يوې ليسزې په ترڅ کې چين د نړۍ د اقتصادي ځواکونو په لړۍ . اقتصادي ځواک بدل شوی دی
 کال کې تر ايتاليا وروسته ٢٠٠٠بانک د رپوټ له مخې چين په د نړيوال . کې دوھم ځای خپل کړ

 کې تر المان مخکې شو او ٢٠٠٧ کال کې تر فرانسې او بريتانيا او په ٢٠٠۵اووم مقام درلود، په 
د دغه ھيواد . )۴( کال په نيمايي کې د جاپان ځای خپل، يانی دوھم مقام ترالسه کړ٢٠١٠د 

 ٪ وه او ښايي ھغه په ١٠ . ٢ کال کې ٢٠١٠ ٪ ، په ٨ .١ کال کې ٢٠٠٩اقتصادي وده په 
په داسي حال کې چې په ھمدې کلونو کې د اروپا د زون اقتصادي .  ٪ وي٩ .۶ کال کې ٢٠١١

 ٪  او د متحدو ايالتونو اقتصادي ھغه په ھمدې ١ .۵ ٪ او ١ .٧ــ ٪ ، ۴ .٧وده په ترتيب سره 
 ٪ ، د جاپان اقتصادي وده په ورته کلونو ٢ .٣ او  ٪ ،٢ .۶ ــ ٪ ، ٢ .۶کلونو کې په ترتيب سره 

  . )۵( ٪ وي ١ .۵ ٪ ، ٢ .٨ ــ ٪ ، ۵ .٢کې 
د چين ولسی جمھوريت د نړيوال مالي کړکيچ په بھير کې ھم داسي مالي او بانکي سياست ترالسه 

الندې ونيو، چې د ھغه په پلي کولو سره يې خپلې دا څانکې له زيان، په ځانګړې توگه له  
 ٢ .۶۴٨دغه ھيواد د . تکرينو وساتلي شوې او د يو نوي پولي ځواک په توگه رامنځته شومح

په لرلو سره په نړۍ کې لومړی مقام خپل )  کال درٻيمه ربع٢٠١٠(ميلياردو ډالرو ارزي زيرمو 
 ٧١۶، اروپايي زون   )٢٠٠٩جون ( ميلياردو ډالره ١ .٠١٩کړی دی، له ھغه وروسته جاپان د 

، ھند د )٢٠١٠اپريل ( ميليارده ډالره ۴۵۶، د روسيې فدراسيون  )٢٠٠٩اکتوبر (الره ميليارده ډ
که په نړيواله کچه بانکي . )۶(په ارزښت ارزي زيرمې لرلي  ) ٢٠١٠مارچ ( ميلياردو ډالرو ٢٧٧

سکتور ھم په پام کې ونيسو، د نړۍ د لسو سترو بانکونو له ډلې څخه درې ستر ھغه، چې ټوليزه 
درې ستر بانکونه په متحدو .   ميلياردو ډالرو ته رسيږي، د چين د ھيواد دي۵٩٣ .٩ پانگه يې

 ميليارده ۴٢۶ .۶ايالتونو پورې اړه لري، خو د ھغوي ټوليزه پانگه د چين تر بانکونو لږ يانې 
 . ٠ ميليارد ډالره پانگه، يو د اسپانيې ١٩٠. ۴پاتي څلور ستر بانکونه، يو د بريتانيا . ډالره ده
  ٨٧ . ٧ ميليارد ډالره پانگه او بل د برازيل ٩٢ . ٠ ميليارد ډالره پانگه، يو ھم د فرانسې ١٣٢

  . )٧(ميليارد ډالره پانگه لري، دي
 ــ برازيل، روسيې، ھند او چين ــ د ډلې د اقتصاد نورې BRICکه د لويديزې نړۍ او د برٻک 

او داسي نورې، ھم سره ... نگه اچونه مھمې څانگې د ساری په توگه بھرنۍ سوداگرې، صنعت، پا
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د دغې شننې پر بنسټ ويلي شو، چې د . پرتله کړو، پايلې يې پورتنې ارزونې ته ورته بريښي
دغې نابرابرې اقتصادي ودې له امله، متحده ايالتونه، په ټوليزه توگه لويديزه نړۍ، په پر له پسی 

د لويديځ د سياسي او اقتصادي . واښ الندې دهتوگه د احتمالي سياالنو په تيره د چين له خوا تر گ
. چارواکو په اند، چين خپله پانگه او ارزې زيرمې د دوي په وړاندې د وسلې په توگه کاروي

لويديځوال د خپلو تجربو له مخې په دې ښه پوھيږي، چې بانکونه په تيره مرکزي ھغه څومره 
د ټاکنې له ) اندازې( او د سود د ونډې ځواکمن دی او دې پيسو د سمبالښت، چا ته د څه لپاره،

بانکونه په څه ډول سره انفالسيون، . الرې څنگه پر ټول اقتصاد اغيز او په ھغه کې السوھنه کوي
رامنځته، څنگه او د ) انحطاط(او يا لوٻدنه ) رونق(ديفالسيون او په ټوليزه توگه اقتصادي غوړٻدا 

د متحدو ايالتونو سياستوال جفرسون .  او ټيټه کويبيه لوړه) اسھامو(کومو موخو لپاره د ونډو 
Jefferson خپل ھمکار، جان آدامز John Adamsته د بانکونو په باب څومره ښه ليکلی  :

په رښتنې توگه زه ھم ستا په څير باور لرم، چې خدمت ته چمتو پوځ دومره گواښمن نه دی، "... 
  .  )٨(" لکه بانکي تاسيسات څه دي

سمي توگه لويديزه نړۍ او چين يو او بل ته د ستراتيژيک ھمکار په سترگه گوري، که څه ھم په ر
خو پورتني گواښ ته په پاملرنې سره، د دوي تر منځ پټه سيالی په ډير شدت سره روانه او يو پر 

ًاصال لويديزه نړۍ په تيره متحده ايالتونه ھک حيران دي، چې له چين سره څه . بل بې اعتماده دي
لکه څنگه چې په پورتنيو گرښو کې يادونه وشوه، چين له اقتصادي پلوه په .  د وکړيډول چلن

د متحدو . ځانگړې توگه په بانکي او مالي برخه کې، د واشنگټن لپاره ستر گواښ بلل کٻږي
ايالتونو د بھرنيو چارو د وزيرې د يوې تبصرې له مخې، موږ تر اوسه په دې نه يو بريالي شوي،  

سربيره پر دې د چين ولسی . )٩(ين د بانک الرښود تر خپل اغيز الندې راولو چې څنگه د چ
جمھوريت د ځينو اروپايي دولتونو او د متحدو ايالتونو د دولتي پور پاڼو يو تر ټولو ستر 

د پور پاڼو دغې اخيستنې چينيانو ته يو ستر غرور ور په برخه کړی، چې ان . اخيستونکی دی
لويديځ تر خپل اغيز الندې نړيوال . داگريزه نړيواله جگړه پيل کړې دهاوس يې يوه ارزي او سو

مھم سياسي او امنيتي سازمان د بيلگې په توگه، د ملگرو ملتونو د امنيت شورا، له الرې ھم پر 
ځکه . چين نه اقتصادي بنديزونه لکولی او نه ھم د کوم پوځي گواښ او يا يرغل پريکړه کولی شي

په ھغې کې د ويتو حق لري او ھم د ځواکمن ځمکني، ھوايي او سمندري پوځ، دغه ھيواد په خپله 
َد ھمدې الملونه پر . چې له اتومي غاښونو سربيره، د ستورو د جگړې توان ھم لري، خاوند دی

. )١٠(" د پنتاگون ستراتيژيستان چين د متحدو ايالتونو د راتلونکې لپاره يو ستر گواښ بولي" بنسټ،
سي ــ اقتصادي او پوځي گواښ او ھمدارنگه په نړۍ کې د نورو نوو رامنځته شوو د چين دغه سيا

گواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره، د ناتو د سازمان غړو ھيوادونو اړينه وبلله، د ناتو په 
ستراتيژۍ کې داسي بدلون راولي، چې سازمان د ھغې په مرسته د لويديزې نړۍ له ترالسه شوې 

او که شونې وي د سازمان د غړو ھيوادونو دريځ ال نور ھم پياوړی او ھغه ته برترۍ څخه دفاع 
نو اړينه بريښي، چې د ليکنې په دوھمه برخه کې د ناتو نوې ستراتيژی او دا . پراختيا ورکړي

  .  چې د ھغې د پلي کولو اغيز پر نړيوال نظام او امنيت څه ډول دی، راوسپړو
  


