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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۰/۰۷/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د ناټو پنځه میلیارد ډالره څنګه مصرف کړو؟
 

پاره  هد پولینډ په پالزمینه وارسا کې د ناټو سرمشریزې دوه ورځنی کنفرانس پایته ورسید. دغه کنفرانس د افغانستان ل
په دې خاطر مهم و چې په ترڅ کې یې له افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستو ژمنې کیدلې. د دې تر څنګ له 

هوایي ځواکونو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ مرسته دغه کنفرانسه د افغانستان بله لویه هیله دا وه چې د 
ورسره وشي. د معمول سره سم د ناټو غړیو هیوادونو له افغانستان سره تر راتلونکو دریو میالدي کلونو لپاره؛ هر 

 .يه واخلکال پنځه میلیارده ډالره نغدي مرستې ژمنه وکړه څو افغان حکومت ترې د پوځي ځواک په ساتلو کې ګټ
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره د ناټو مرستو ته ډیره اړتیا 
لري او ناټو هم په دغه وارسا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه و کړه خو دا مرستې هغه نه دي چې په 

په کچه په پیاوړي ځواک بدل کړي. ناټو له افغانستان سره یوازې نغدي اساسي ډول افغان امنیتي ځواک د سیمې 
مرستې ژمنه وکړه او هغه هیله چې د امنیتي ځواکونو د هوایې ځواک تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې ترې افغان ولس 

ک تجهیز او پیاوړی او ولسمشر درلوده؛ پوره نه شوه. اړتیا دا وه چې د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان هوایې ځوا
کړی وای چې له دښمن سره مقابله یې ال هم اغیزمنه شوې وای. خو په وارسا کې د افغانستان دې غوښتنې ته منفي 

 .ځواب وویل شو
له افغانستان سره د ناټو د نغدي مرستو په هکله ممکن ځینې خلک داسې فکر وکړي چې افغانستان باید د ناټو په دغې 

یو کلونو لپاره؛ هر کال پنځه میلیارده ډالره ده؛ له دغو پیسو د هوایې ځواک په پیاوړي کولو نغدي مرستې چې د در
کې ګټه واخلي او پرې له روسیې، چین، هند او یا شمالي کوریا څخه د هوایې ځواک د پیاوړي کولو لپاره الوتکې او 

یوال رقابت دی. له دغو هیوادونو لکه امریکا، نور تجهیزات راونیسي؛ خو دلته مهمه خبره د سیالو هیوادونو تر منځ نړ
 روسیه، چین، هند او شمالي کوریا؛ سره اړیکې ساتل د افغانستان یوه اړتیا ده ځکه د دوی په

مرستو متکي دي. آیا دغه نړیوال سیال هیوادونه چې هر یو یې ابر ځواک دي او یا د ابر ځواکۍ لپاره په خپل منځي 
 ته به اجازه ورکړي چې د هغوی له رقیب هیواد څخه پوځي مرستې او اسلحه ترالسه کړي؟ رقابت بوخت دي؛ افغانستان

په اوس وخت کې افغانستان د نړۍ د ټولو لویو قدرتونو او سیالو هیوادونو سره اړیکو ساتلو او د هغوی مرستې ته 
 تلی شي؟سخته اړتیا لري خو آیا افغانستان به د دوی تر منځ په اړیکو کې تعادل ثابت وسا

اوس چې سیال هیوادونه لکه د سړې جګړې په شان له افغانستانه د خپلو سیالو د ډګر په توګه ګټه اخلي؛ آیا افغانستان 
 به د دغو هیوادونو تر منځ خپله خپلواکي وساتلی شي؟

د  ه تیر کې همپه تیر کې هم د ناټو او نور هیوادو له خوا له افغانستان سره پوځي مرستې شوي دي آن دا چې ناټو پ
افغان امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز په غاړه درلود خو د دوی مرستې په داسې شکل په مصرف ونه لګیدلې چې 
په اساسي توګه د امنیتي ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن واقع شوې وي. دغه مرستې څه شخصي جیبونو ته ورغلې، 

شوې او څه د کورنیو او بهرنیو سالکارانو په معاشونو مصرف څه له بهره په ناکاره او کباړ پوځي توکو ولګول 
شوې. اوس مهمه دا ده چې دغه تازه پنځه میلیارد ډالري مرسته څنګه باید ولګول شي څو په سمه توګه ترې د امنیتي 

  ځواک په پیاوړتیا کې ګټه واخیستل شي؟
ځواک د تجهیز لپاره؛ له نورو هیوادونو پوځي افغان حکومت باید په دغو پیسو په کور دننه په کم لګښت د امنیتي 

ټکنالوژي ترالسه کړي. ځکه تیرې تجربې وښوده چې له بهره پوځي وسله رانیول که هغه یوه عادي تفنګچه هم وي؛ 
په زرګونو ډالره لګښت لري. که پوځي تکنالوژي کور ته راوړل شي او دغه توکي په کور دننه برابر شي نو یو به 

الو هیوادونو تر منځ په اړیکو کې برابروالی په نظر کې نیولی وي او بل به مو په مرسته شویو پیسو مو د نړۍ د سی

 .د امنیتي ځواک د پیاوړتیا لپاره په کم لګښت ډیر تجهیزات جوړ کړي وي

 
 پای
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