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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

                          م١٧/٠٩/٢٠٠٩                          عبدالرحمن فرقاني
 

  د جرمني او روسيى اقتصادي اتحاد
  

ي  ۍ آي د اقتصادي او تكنالوچى داسي ویل آي ړیو هيوادونو پياوي چي د ننالره گ له امله هغه آپرمختژي په ن
ه تللي ده پاره خلو لد نظامي او سياسي ډلو د جوړو ي , پلوله له من ي باندي د حكمروایى په ن چىاو دا هم ویل آي

اآي نه هم سياست او نظامي پياوواك  ړیو هيوادونو تر من ډلي او پياوي آي د په ناوس مهال , ړتيا پياوړى اقتصاد 
ونونه د اقتصاد    .ي په بنا تر سره آيت

ي د اور   انپه آي ه د نچه بلكپه آپا جرمني نيوا چه ي هویت یا خوصوصيت خاوند هيواد دي گچه د هغه 
ى له یوه ج خه پلي او نگ ي د هغو , وو والړ هيواد بدل شو پپلو په خآباد او په یوه ژر دیر یدلي هيواد  او د ن

ي گړي هيوادونه پياوچى لوي او په آتار آي ودرید هيوادونو   یوه داسي ملت دزیار او دا د اهميت وړ بدلون د, ل آي
كله همچى تسليمدلرابرسيره شوو په نتيجه آي  ږدي چى د جرمني شرقي برخه له یوه اوسره لدي , ژني پي نه  هي

خه را  اي شوه پدیخوا د روسيى مودى  پاره یو چي د غربي جرمني لپه فلك آي اوسيدله د غربي آلمان سره یو
  .ل آيدلهگدروند بار 

خه راوتلى او د یوه داسي سختدریه مني د یوچي غربي جرخو آله      ت   پرمختلليه حزبي جوړ
پرته له خارجي اي چي د شرقي جرمني سره یو   نو وتوانيد ,په حرآت آي شو ۍ په لوردیموآراتيك هيواد 

اي آيدل جرمن, ي په آتار آي ودریيوهيوادونو پرمختللخه د آومكونو  ي د جرمني شرقي او غربي برخي سره یو 
ان ي پا د آيچي د اور يپه برخه آتيا ورگته دا    .ت قيادت ترالسه آ

 
خه ویره ال تر اوسه د غرب  ي او چي د جرمني نازیت د نكه , په قوت سره شتون لري  په ذهن آيد جرمني 

ه پا او روسيه اور ت سره هر  ولي ده او د جرمني نازیانو له عسكري خوز  سيمه آي په یاده شويپراخه برخه ن
په برخه ير جرمني ته دا واك ورپه او د جرمني بيرته راستنيدل د یوه اقتصادي قطب ,  والړل او برباد شول لمن

 پلهخ جرمني  چىښ او ډار دا دي گواتيني خو ری, گالره ومني پله اقتصادي تپه اتحادیه خپا د اورو آوي تر 
  . د روسيى لوري ته واړويچونهگه اپاناقتصادي 

ي دنظامي اړخه    پياوړي هيواد دي بلكه له اقتصادي اړخه هم د ى خاونده ده یو حچي د اتومي اسلروسيه نيوا
ي  دي , طبيعي ثروتونو یوه لویه زیرمه شميرل آي ان ني دیوالى , ي گاو جرمني د ثروتونو دغي زیرمي ته  دا ني

ل پاریدو له امله ندي او اتحاد د عاطفوي احساساتو د را  نه وغواړي چي له خشوى ي خه ب ي ماضي  , پلي خون
نو  ي ونونو او  ي او خپه بلكه دا اتحاد د منظمو اقتصادي ت ن په هغو ثروتونو آي تعيه پله ونپایله آي رامن ته آي

  . و سياسي اتحادونو ته اړتيا نلري و اپریكاو دا آار نظامي  , وي
خه د اور    وگوانپه مختلفو ژى او د تكنالو, چه برخمن دي په آپا جرمني د یوه خواره واره جغرافيا یي بعد 

و , پرمختللي هيواد دي آي  ه آوي تر  ي آي د یوه اقتصادي قطب حيثيت ولري ي آگر ډپه اقتصادي او ه , په ن
ايپرمختژي چى دا تكنالوآله  ور گ شي نو دا اتحاد به دواړو لوریوته ضرور گ له هغو طبيعي ثروتونو سره یو 

  .واقع شي  
په دوهم آتار هيوادونو آي وشميرل ي د نړي روسيه په روسيه اعتماد نكوى او غوا امریكایان پایان اواور  

انشي او نه غوا ي آتار هيوادونو  ي گړي دلوم يپاملرنه نظامي صنعت تهاو د روسيه , تيا تر السه آ  د  یوا
انپه نچي په بنا گ پرمختي نه هم د گپه بنا هيبت  ني آتار هيوادونو  خو . په برخه آانديتيا ورگي آي د لوم

ه تر السه آيدي په آي دیر چي گني گوري هغه روسيه د راتلونكي زیرمه گه ي سترگانپه جرمني روسيى ته 
دیوالى له روسيه سره آيدي شي د دى باعث ش, شي  چي روسيه ورسره چي هغه آال بندي ي د جرمني اقتصادي ن

  . ماته شي ه دگریوان الس او 
ل بيا ویلي شو    و او له پایله آي تحقق نه مومي بلكه د منظمپه چي دا راز اتحادونه د عاطفوي احساساتو  یو 
نو پالن شویو وړاندي  كه انچيرته او , ي په نتجه آي سرته رسيي ني چي دا اتحاد د عسكري اړخه ندي نو  په دی
اي نلري دي هكله ي چي دا اتحاد چي هسي نه پا یانو سره دا ویره شته خو له اور,   پياوړي یو داسي چه په آد ن

رچي اوره ویره ده پاو دا هغه  , بله ورسره ناشونى وياچي مقاتحاد شي  خه   . گندونه نكوي پایان ور
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 خه ژباړه  پاني د عربي ور

  


