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 شریف بهاند :   ليکوال

 :دریمه زرېزه
 و نړیوال نظم د امریکا متحده ایالتونه، ناتو  ا

 
ې،که پي هم شی، هغه به په هم دې ډول پالن شوي وي  اپی ډول نه پي  "روزولت"    .هي شی په نا

 
يړنه             جيوپوليتيکې 

 
ته شوو بدلونونو او پرمختياوو د پانگوالي      د سوسياليستی نظام په ړنگيدو سره، یا په بله وینا په نړیو ال نظم کې رامن

ته کړي دي   ينو هيوادونو له پاره په نړیواله کچه ډیرې مهمې السته راوړنې رامن  .نظام د 
ته شوي بدلونونه او پرمختياوي موږ ته دا را په گوته کوي، چې    د تيرې پيړۍ په وروستې لسيزې کې دغه رامن

يواک د دولتونو د بنس   ل کي و سمبالونکی  دغه واقعيت ته په پاملرنې سره ده، چې سياسی واحدونه     . يزو ملی گ
ې اخيستنې سره نه             خه په گ واک ته پراختيا ورکړي او له هغه  ه کې دي، په یو ډول نه یو ډول خپل  په هاند و ه

ې وساتلی ا  و د تر السه کولو له پاره     یوازې په ملي، بلکې تر ټولو دمخه په نړیواله کچه خپلې اوسنې گ و د نویو گ
ې وکړی شي  .ه

واکمنه رهبري، جيوپولتيکي پریوت  انگړتياوې،  واک، ملی روحيه، غوړیدلی اقتصاد، د وگړو شمېر، ملی  ي  پو
ي      ) موقعيت( ل کي خه  واک له عواملو  نگه چې ليدل   . او د طبيعي زیرمو لرل او یا پر هغو باندې ولکه د 

ي، د سړ ود او          کي ای اقتصادي هغه ته پری ي اړخ خپل  ې جگړې په پای ته رسيدو سره، په نړیوالو اړیکو کې پو
ای جيوایکونوميکو هغو ته ورکړ      له همدې امله اوس د نړیوالو سترو         . په دې توگه جيوستراتيژیکو معادلو خپل 

واک، یانی د امریکا د متحدو ایالتونو     پر طبيعي ) هدف(، یوه تر ټولو ستره موخه    واکونو، په تيره د یوازینی زبر 
ت        يز ) محرک اقتصادی (او په تيره بيا پر هایدروکاربني زیرمو باندې برالسی دئ، چې د دوي د اقتصادي خو بنس

ي ل کي ت وړ نه دي  . الَمل  د سترو  . د یادونې وړ ده، چې  هر ډول طبيعي زیرمې او کاني توکي هم دومره د ارز
ينی کاني توکي د خپلو اړتياوو له پاره اړین بللي دي صنعتي هيوادونو  يړونکو  انگيزو   :که دا ډول کاني توکي .  

ي،     : الف ي کړو وړو او همدارنگه د وسلو د جوړولو له پاره اړین بلل کي  یا د پو
ي او که وموندل هم شي د       : ب ه     یا په سترو صنعتي او یا هم د هغو په دوستو هيوادونو کې نه موندل کي هغو اندازه ل

 او هومره د پام وړ نه ده،  
ه واخيستل شي، ال نه دي ترالسه شوي  :ج خه  ای ور وگورئ، ( نور وړ کيمياوي توکي، چې د هغو پر 

Schoultz, Larz, 1987, S. 143-157 .( 
نگ سره زر، کلمبيوم، نکل، قلعی، پلوتونيوم، تانتالوم، تيتانيوم     د دغو    . سی نور دي  او دا ... دغه توکي د نورو تر 

نگ یورانيوم، گاز، نفت او د نفتي توکو توليدات هم د سترو صنعتي هيوادونو د اقتصاد او ټولنې له             کاني توکو تر 
ي     . پاره له تر ټولو ژوندیز مواد بلل کي

وله ویش یو له هغو مه   والی، په بله وینا د طبيعي زیرمو نا ان خه  د طبيعي زیرمو زیاتوالی او یا د هغو ل مو الَملونو 
واکونو په تير او اوس وخت کې د ملی امنيت ستراتيژي د هغو پر بنس طرحه کوله او یا یې    ي، چې سترو  ل کي

واک، هغه  . هم طرحه کوی ير په یوویشتمه پيړۍ کې هم برالسه  که د جيوپوليتيک پر بنس لکه د تيرې پيړۍ په 
ده، چې پر طبيعي او په تيره بيا د انرژۍ پر زیرمو باندې په پشپړه توگه   ) الفائت(هيواد او یا د هيوادونو هغه ټلواله    

ه تلو سره، د هغه  . واکمنه وي ي تړون په له من نگه چې د دریمې زرېزې په پيل کې وینو، د وارسا د پو خو لکه 
ه او هاند            ي تړون، د دې موخې د تر السه کولو له پاره ه و خپله ستراتيژي د    سياله ټلواله، یانی د ناتو پو  کوی، 

په دې برخه کې لومړني . غړو هيوادونو د اوسنيو سياسي او امنيتي اړینو شرطونو له په پام کې نيولو سره نوې کړي      
اليا په پالزمېنې      ١٩٩١گامونه ان د   ه د ای د تيرې پيړۍ د    .   روم کې اخيستل شوي وو - کال د نومبر په اومه او اتمه ني

ي تړون غړي هيوادونه نور د دوي له پاره کوم                وروست لسيزې په پي ل کې ویل شوی و، چې د وارسا د پخواني پو
ونه طبيعي زیرمو ته الره، د کيمياوي او بيولوژیکي وسلو د جوړولو د توکو       يز گوا ي، بلگې بنس ل کي گواښ نه گ

ه وړل   د ناتو غړو هيوادونو د پورتنيو گوا   . پراختيا او همدارنگه نړیواله ترهگري ده  ونو هوارول او یا د هغو له من
يانو دنده وبلله          ل له پاره د خپلو پو يزو ټکو کې هم په   Doktrinهغو ته په خپله د ناتو د دکترینو      . د لومړی   په بنس

انه توگه نغوته  نگ د هغه مهم ټکي په الندې ډول دي ) اشاره(رو  :شوې، چې د نورو تر 
خه ټولې نړۍ ته د ناتو د عملياتو پراختيا؛  د شمالی اتالنتيک او اروپا - ١"  له سيمو 
 پرته د عملياتو تر سره کول او د ناتو د تړون  د رول پراختيا؛   ) اجازې( د ملگرو ملتونو له باور ليک  - ٢
خه پرته د اټومي وسلو کارول  - ٣  Jürgen Wagner / Andreas" ( له اړتيا سره سم او له مخکيني اعالم 

Seifert, S.1 .(  
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تونکی دئ، چې د ناتو د تړون        د پورتنيو ټکو له په پام کې نيولو سره، د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت د دې غو
د دغه هيواد د بهرنيو چارو د پخوانې وزیرې، مادلين    . یرغليز عمليات دې د نړۍ هرې برخې ته پراخ کړی شي

ه نيولی " البرایت په اند، د ناتو تړون به      دی ختي ي      له ن واک وگر  "( بيا تر مرکزی افریقا پورې دسولې یو 
Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S.1  .(     نوموړې په دې توگه د خپل هيواد د پام وړ سيمې)و سيمې په ) د گ

السوهنه له دې سره تړاو لری، چې یوه سيمه له ستراتيژیک پلوه    :"  البرایت زیاته کړې. رگند ډول په گوته کړې 
ت وړ ده ومره  ت لری،  ). Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S.1 "  ( د ارز ينې سيمې د دې ارز آیا 

چې سړی د اوسنيو شرطونو له په پام کې نيولو سره هغو ته نظر واچوي او که نه؟ خو کومې سيمې چې د           
نگ د  ني Eurasien اسيا - اروپاجيوستراتيژیک له پلوه د متحدو ایالتونو له پاره د پام وړ دي، هغه د نورو تر   ، من

، بالقان او د مرکزی اسيا سيمې دي  اسيا د سيمې په باب د متحدو ایالتونو د پخواني ولسمشر، جيمی   -د اروپا. ختي
وک چې د اروپا  :"بریژینسکی ویلي کارتر د ملی امنيت سالکار، زبيگنيو تر خپلې ولکې  ] سيمې[  اسيا -هر هغه 

ایي د ن خه پر دوو باندې واک      الندې ولري، نو  ړۍ د تر ټولو پرمختللو او له اقتصادي پلوه اغيزمنو سيمو له دریوو 
انه کوي، چې پر اروپا  . وچلوي ه په اتوماتيک ډول پر -یوازې نقشې ته نظر اچول دا رو ه نا   اسيا باندې کنترول 

که نو  ).  ...Brzezinki, Zbigniew, 2003, S. 54" (افریقا باندې کنترول هم دئ  اسيا د سطرنج هغه  -اروپا" 
ي) تفوق(تخته ده، چې پر نړۍ باندې د راتلونکې برالسی   ,Brzezinki, Zbigniew" (له پاره لوبه پرې تر سره کي

2003, S. 57 .( ه اویا په سلو کې وگړي ژوند کوي ه پين ه نا  همدارنگه په هغې کې د . په دغې سيمې کې د نړۍ 
ي   ) ناخالص (چه نړیوال ټولنيز نا سو  ت : وگورئ(توليد شپيته په سلو کې توليدی تر ټولو مهمه   ]). جدولونه [ الندین ل

لورمه برخه پرته ده  ه درې پر  ه نا   . دا چې په دې سيمې کې د انرژۍ د پېژندل شوو زېرمو 
 

 په ميليون کيلومتر مربع) ساحه(سيمه : نړۍ
نی  سويلي امريکا شمالي امريکا  سيمې  اسيا-اروپا ختيافريقا او من
 مساحت ۴٩٫٨٩۴٫٣٣٧ ٣٢٫٨۶٧٫٧٠۵ ٢٨٫١٧۶٫٢٢٣ ٢٣٫۴٩۶٫٩٠٠

 
 د وگړو شمېر په ميليون : نړۍ

نی ختي  سوېلي امريکا  شمالي امريکا  سيمې  اسيا-اروپا افريقا او من
 وگړي ۴٫٠۵٣٫۴۵۵٫٣٧۴ ٧۶٩٫۶۶٠٫٧٢٨ ٣٣۴٫٩١۶٫۶۶٢ ٣٨۶٫٢٩٢٫٠٣۶

   
 توليد په ميليارد ډالرو  ) ناخالصه(نړیوال ټولنيز نا سوچه :  نړۍ

نی ختي  سوېلي امريکا  شمالي امريکا  سيمې  اسيا-اروپا افريقا او من
 توليد ٣۴٫٠٠٠ ١٫۵٠٠ ١٫٧۵٠ ٨٫١٠٠

 
 : اخ

Brzezinki, Zbigniew, Die einzige Weltmacht, 2003, S. 56  
ېر داسي مهم هيوادونه       اسيا په سيمه کې د ساری په توگه د روسيې فدراسيون او د چ       -د اروپا  ين ولسی جمهوریت په 

په همدې سيمې ." پراته دي، چې نه یوازې له ستراتيژیک پلوه مهم دي، بلکې د دې ډول سياست فعال لوبغاړي هم دي
واک په توگه خپل دری بيرته ترالسه او چين به وکولی         ي، چې آیا د روسيې فدراسيون به د نړیوال  ې پریکړه کي

ان ورسوي او که نهشي، چې دغه که دغه دواړه هيوادونه په سيمه کې فعال جيوپوليتيک پلي کوي او په    .  دری ته 
ي       ل کي خه  که نو متحدو ایالتونو دغه      . احتمالی توگه د امریکا د متحدو ایالتونو له برابرو سيمه یيزو سياالنو 

انکړې پاملرنې الندې نيولي دي    خو متحده    ). Mayer / Schmid, 1999, S. 23"  (دواړه هيوادونه تر خپلې 
تناکه ټکي او      و کې شتوالی لری، چيرته چې د جيوپولتيکي فعاليت ارز ن ایالتونه تر اوسه ال د دغې سيمې په 

 .  همدارنگه تر ټولو مهم جيوستراتيژیک لوبغاړي لکه روسيه، چين او ایران پراته دي 
نگ د اروپا    ن اسيا او د هغو په ډله کې  اسيا په س-د دغو هيوادونو تر  يمه کې دوهمه ډیره مهمه سيمه قفقاز او من

انکړی توگه د آذربایجان هيواد دئ   ه دمخه د نفتو او گازو    . په  دلته د کسپين د سمندرگي په شا و خوا کې تر هر
ن اسيا او په تيره د قفقاز سيمې ته د متحدو ایالتونو  . زیرمې ستر رول لوبوي ړۍ له پاره د ملی امنيت د نوې پي" من

ای ورکړل شوی او په هغې کې د دې سيمې په اړه راغلې" په ستراتيژۍ انگړی  د کسپين سمندرگی به، : " کې 
 ميليارده بيرله نفتي زیرمې په کې پرتې دي، په راتلونکو لسيزو کې د انرژۍ له پاره د         ١۶٠چې د اټکل له مخې 

ه وړلو ک تناکه رول ولوبوي زیاتيدونکو اړتياوو په له من  Jürgen Wagner / Andreas" (ې ال زیات او ارز
Seifert, S. 3 .(    انگيز پوهان د بيلگې په توگه آدامز   وایي، چې د نړیړالو خبري رسنيو، په تيره بيا د     Adamsخو 

په  . شوې ديمتحدو ایالتونو د وروستيو وختونو په رپوټونو کې د سيمې د نفتي زیرمو په باب  ډیرې اوازې خپرې            
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ه تر   خو جيولوژیکی واقعيت بيا   .  ميلياردو بيرلو پورې اټکل شوې ده٢٠٠دغو رپوټونو کې د سيمې د نفتي زیرمو ون
يی،په دې مانا چې د سيمې نفتي زیرمې مهمې دي، خو هغه باید د نړۍ د نفتو له نورو توليدونکو     ه بل ډول  هغه یو 

د کسپين د سمندرگي د نفتو ثبوت شوې زیرمې، لکه د " ز زیاتوی، چې آدام. سيمو سره په پرتله کې وارزول شي
ير په اوس وخت کې  خو جيولوژیکی شمېرنې بيا دا هم راپه گوته  .  ميليارده بيرله دي١٧، ۵شمالی سمندرگي په 

ي        -Körber" (کوي، چې د همدې سمندرگي په سویلي سيمه کې د شمالی سمندرگي په اندازه د نورو نفتواټکل هم کي
Stiftung, 1998, S. 43 .(  

ت وړ دي، خو هغه هي     ۵٠ –  ٣٠د کسپين سمندرگي د سيمې له    ميليارده بيرله نفت د نړیوال مقياس له مخې د ارز
ني ختي د نفتو له زیرمو سره د پرتله کيدو وړ نه دي       د سيمې د هایدرو کاربني زیرمو په اړه باید وویل      . کله د من

واکونو د سياسی ليوالتيا تر اغيز الندې راغلې دي شی، چې هغه په تيره د بيلگې په توگه سړی .  د سيمې او نړیوالو 
ت  خه دوه الندین ل ونو  سره پرتله کړی، چې هر هيواد د خپلو    ) جدولونه(کولی شی، د امریکا او بریتانيا له اخ

د ساری په توگه . لې شمېرنې وړاندې کړي دياوږدمهاله ستراتيژیکو موخو پر بنس د سيمې د زیرمو په اړه بيال بي 
 ميلياردو بيرله او د گازو    ٢٩ –  ١۵د متحدو ایالتونو د انرژۍ وزارت د کسپين د سمندرگي د نفتو د زیرمو اندازه  له       

ودلې دي   ٣٣٧ – ٢٣۵زیرمې له  و پوری  ت   ( بيليون مکعب ف  ). وگوري، لومړۍ او دوهمه ل
ت   :لومړۍ ل
 يم له خوا د کسپين د سمندرگي د زیرمو ارزونه  د بریتش پترول

ه/ تريليون (گاز   هيواد )په ملياردو بيرلو(نفت  )مکعب ف
 آذربايجان ٧ ٣٠
 قزاقستان ٨ ۶۵
 ترکمنستان ٠ ١٠١

   British Petroleum, Statistics Review of World Energy, London, June, 1998, pp. 4: اخ
 

ت   :دوهمه ل
  د متحدو ایالتونو د انرژۍ د وزارت له خوا د کسپين د سمندرگي د زیرمو ارزونه    د امریکا

ه/ بيليون (گاز   )په ملياردو بيرلو(نفت  )مکعب ف
کل شوي  کل شوي  ثابت شوي ا  ثابت شوي ا

 هيواد

 آذربايجان ١٢ ،۵ -٣ ،  ۶ ٢٧ ۴٠ -٣١ ١١
 قزاقستان ١٧ ،۶ –  ١٠ ٨۵ ١٠٣ -٩۵ ٨٣ –  ۵٣
 ترکمنستان ١ ،٧ ٣٢ ٣۴ ١۵۵ -  ٩٨

 
 :اخ

Energy Information Administration Caspian Sea Region, Washington, D. C., US-
Government, Dec. 1998, p. 1  

کاره او           ه غوره کړې ده او د هغو د ترالسه کولو له پاره په  تيا هم سياسی ب ي، چې د سيمې زیرمو په ر داسی بری
ه توگه مبارزه روانه : "  کې لولو " د نوې پيړۍ له پاره د ملی امنيت په ستراتيژۍ "  په همدې اړه د متحدو ایالتونو  .  دهپ

و د ترالسه کولو مخنيوی      د امریکا د متحدو ایالتونو له پاره د نفتو د پاليس مانا د روسيې او ایران د هغو سياسی گ
ته کولو سره، هغه ترالسه کړی   دئ، چې کولی شي د خپلو هيوادونو له الرې د نفتو د صادراتو د      " ( الرو په رامن

Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 3 .(     واکونه، په تيره بيا چين او روسيه له خو سره له دې هم سيمه یيز 
ې اخيستنې په تمه دي  خه د گ  .دغو زیرمو 

ه دومره ده، چ        نگه چې مخکې یادونه وشوه، د دغو پيژندل شویو زیرمو ون ې کيدای شی، په تيره د روسيې   لکه 
ي    ). Brzezinki, Zbigniew, 2003, S. 83-84وگوري (اقتصاد ته په پر له پسی توگه پياوړتيا ور وب

ي، چې د امریکا د متحدو ایالتونو ستره موخه پر سيمې باندې کنترول او په هغې           خه داپه ډاکه کي و  له پورتنيو گر
خو امریکا په سيمه کې د روسيې د فدراسيون دا ډول اقتصادي پياوړتيا او         . ول ديتر السه ک) هژمونې(کې د برالس 

ه کې دئ، چې په سيمه کې د    . سياسی اغيز د خپلو موخو له پاره یو ستر گواښ بولی   که نو دغه هيواد په دې ه
ه تلو سره د متحدو که د شوروی اتحاد په له من. روسيې اغيز کم او د خپلې برالس له پاره شرطونه چمتو کړی

واک په توگه د هغې د    -ایالتونو اعالم شوی سياست د روسيې په شا و خوا راچاپيریدل او د اروپا    يز   اسيا د بنس
 :بریژینسکی په اند دا کار باید له دریو خواوو تر سره شی، چې هغه شونی هم دئ    د زبيگنيو. سيمې کمول دي

  د پراختيا له الرې؛له لویدی پلوه د ناتو او اروپایي ټولنې     -
ته کولو سره؛   ] سویلي [د ختي له لوری د جاپان،   -  کوریا او تایوان د ټلوالې په رامن
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ه کې     - د کسپين له سمندرگی او له قفقاز ... له سویلی پلوه پر افغانستان، ایران، عراق او د روسيې په گي
 سيمه د متحدو ایالتونو له پاره، یوه غوړه مړې   دغه. خه نيولی تر اوکراین او ازبکستان پورې د یرغلونو له الرې  
ي اوغواړی دلته د نړۍ د انرژې زیرمې ډاډمنې کړی   ). Ehlers, Kai, 2004, S. 1:وگورئ(ل کي

که نو په دې وروستيو کلونو او وختونو کې په دغو سيمو لکه کوزوو، افغانستان او عراق کې د مخامخ یرغلونو او             
په   .  او اوکراین کې په نا مخامخ توگه د سوله یيزو انقالبونو له الرې د السوهنو لړۍ روانه ده   په آذربایجان، گرجستان

 کال کې د متحدو ایالتونو د هيواد د بهرنيو چارو د وزارت پخوانی مرستيال، شتروب تلبوت   ١٩٩٧همدې اړه په 
Strobe Talbottکه زموږ لومړنې دنده باید دسيمې د کړکيچونو هوا : "   ویلی و د انرژۍ د  ] هغه[رول وي، 

ي    ل کي دا ډول شرطونه به         ). Mayer / Schmid,1999, S. 22" (زیرمو د راایستلو له پاره تر ټولو مهم شرط 
و ملتيزه کانسرنونو او شرکتونو ته د پانگې اچونې له پاره الره هواره کړي، چې غواړي هلته د زیرمو د    هغو 

که نو ان د بریتانيا پخوانې لومړې وزیره، مارگاریرت تاچر .راایستلو له پاره پانگه واچوي   Margart Thatcher 
ت                په خپله د همدې موخې له پاره د بریتش پتروليم د شرکت له دوو چکونو سره، چې د دیرش ميليونو ډالرو په ارز

و ملت١٩٩۴سربيره پر دې په .  باکو ته الړه-و، د اذربایجان پالزمېنې يزه کانسرنونو د یوې رسمی  کال کې د نفتو 
نې په ترڅ کې ژمنه وکړه، چې تر  خه زیاته پانگه   ٢٠١٠نمان  کال پورې به په سيمه کې له اوو ميلياردو ډالرو 

دغه پانگه اچونه په ملگرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د هغه وخت استازې، مادلين البرایت د      . واچوی
رگنده یې کړه، چې امریکا د قفقاز د سيمې د ثبات تضمينونکی ده  یوویشتمې پيړۍ د تړون په نام : وگورئ(ه یاده او 

Christian Neef: 2000, S. 116 .(    نې اسيا کې خپل جيوپوليتکي   " په دې توگه د روسيې فدراسيون په من
و ستره موخه هم وه،      او دا د متحدو ایالتونو تر ټول      ) Christian Neef, 2000, S. 117" (امتيازات له السه ورکړل 

ې   تنې خن او که شوني وي،هلته خپلې گ و او همدارنگه د پراختيا غو چې په سيمه کې د روسيې د فدراسيون د گ
يان ساتنه وکړی        . تضمين کړی  خه لویدی پو و له پوتنيساله او پانگې  . د اړتيا په حال کې باید د دغو اقتصادي گ

دونې الرې هم د که د امریکا د متحدو ایالتونو حک  ومت نه یوازې د سيمې د انرژۍ اومه توکي، بلکې د هغو د لي
ې نړۍ د نورو هيوادونو د اقتصادي ودې له پاره اړین بولی      له همدې امله متحدو ایالتونو د تيرې    . خپلې او د لویدی

يمو کې، چې یا طبيعي پيړۍ په وروستې لسيزې او د روانې پيړۍ په پيل کې د بيال بيلو پلمو پر بنس په هغو س
ت لري، له خپلې ټلوالې     دونې له پاره ستراتيژیک ارز   ناتو سره -زیرمې، په تيره بيا نفت او گاز او یا هم د هغو د لي

نگ   ې بيلگې یې د نورو تر  ي عمليات ترسره کړل، چې  ه او یا هم په یوازې توگه یو لړ پو  :په گ
سربيره پر دې د   . مو د کنترول له پاره دعراق لومړې او دوهمه جگړه ده  د دغه هيواد د گازو او د نفتي زیر  : الف

نگ د دې جگړې الَملونه  :نورو تر 
ه او هاند؛    -١   په نړۍ کې د برالس د السته راوړلو له پاره د متحدو ایالتو ه
تنې ادعا؛   -٢ ني ختي او شا و خوا سيمو کې د برالس غو   په من
ه وړل او                   د سياسی سياالنو او د هغو   -٣  د وسلو د پوتنسيال او په احتمالی توگه د کيمياوي او بيولوژیکي وسلو له من

).  Scheffran, Jürgen, 2003, S. 5:وگورئ ( په کړکيچنو سيمو کې د خپلو وسلو له پاره  د بازار تر السه کول 
نگ   Massarratخو د مسرت  : په اند د عراق د جگړې الَملونه د نورو تر 

ې او بيې باندې د اغيز ترالسه کول؛   د نفت-١  و پر راکړې ورکړې، ون
ه د   -٢ ني ختي د نفتو د توليدونکو هيوادونوتر من ته کول او د من  د سعودی عربستان په وړاندې د یوه بدیل رامن

 سيال پياوړی کول؛
واک پوری  د اروپایي ټولنې، جاپان او نورو هغو هيوادون       -٣ ي ساتندویه  ت    په خپل پو و، چې د نفتو زیات لگ

 ساتل او د هغې ال پياوړی کول؛  ) وابستکی(لری، د تړلتيا 
يز واحد -۴ په توگه د ) کليدی پولی واحد( او په پای کې له یورو سره په نړیواله کچه د سيالې له پاره د پيسو د بنس

خه مخنيوي    .)Massarrat, Mohssen, S. 1: وگورئ(ډالرو له ال زیاتې کمزورتيا 
که دغه هيواد او په تيره بيا د هغه سویلی والیت    . د یوگوسالویا جگړه د هغې د ستراتيژیک پریوت له امله وه  : ب

خه اروپا ته د نفتو او گازو نل ليکو     ي  ) پایپ الین(کوزوو له اسيا او افریقا  ل کي ولو د دهليز  په توگه  په . د غ
خه د تور سمندرگي د بورگاس     پام کې ده، چې یوه نل ليکه د کسپين له سمن       د بندر له الرې بلغاریا  Burgasدرگي 

يرمه د البانيا فلورې  خه د کوزوو پولې ته  ای   ميلياردو ډالرو په    ١ ،١٣ ته د Vloreاو مقدونې ته او له دغه 
ول شی    ت وغ له    همدارنگه په پالن کې ده، چې ). Steinberg, Thomas Immanuel, 2001, S. 7وگورئ (لگ

ي      خه هم د نفتو او گازو نل ليکي دې سيمې ته ورسي ارنه د متحدو ایالتونو د پوځ        . الجزایر او ليبيا  د دغو نل ليکو  
ي اډه په کوزوو         . دنده ده  خه بهر تر ټولو ستره پو له همدې امله دغه هيواد د ویتنام له جگړې وروسته له خپلو پولو 

 کې جوړه کړې ده  
 ). Steinberg, Thomas Immanuel, 2001, S. 7وگورئ (
که  . د دریمې زریزې لومړې جگړه د افغانستان جگړه ده او هغه هم د دغه هيواد د ستراتژیک پریوت له امله  : ج

 اشتياقاتى را   ًا متداومیها  در ميان روسها، امریكائيان و سعود  و  آليد حكمفرمائى بر آسياى ميانه بوده"...افغانستان 
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به طرف  [  منطقه مطلوب انتقال نفت و گاز از آسياى ميانهٔه به این آشور در واشنگتن به مثاب.بيدار نموده است  
 . )Brisard, Jean-Charles / Dasquié, Guillaume, 2002, S.20" (ميشود نگریسته ]جنوب، هند و پاکستان 

يان په دې ډول سيمو کې   ای کړي ديد همدې موخې له پاره متحدو ایالتونو خپل  شمېر پو متحدو  . ای په 
ي پرسونل، په جاپان کې ۶٠٫٠۵٣ایالتونو په المان کې   يان، په سویلی کوریا کې ۴١٫٢٧۵ پو   ٣۵٫۶۶٣ پو

ني ختي  لکه مصر، سعودی عربستان، کویت او بحرین  ١٫۶٧٩سرتيري او افسران، په ترکيې کې   يان، په من  پو
يان لري  ١٫۵٠٠ او په ازبکستان کې   ١٢٫٠٠٠  ، په افغانستان کې ٩٫٩۵۶کې په ټوليزه توگه   الندن : وگورئ( پو
ت او همدارنگه    ).Todd Emmanuel, 2004, S. 110-111ل

ونه    ١٩٩٨په  ای شوي پو ای پر  خه بهر د هغو    کال کې له متحدو ايالتونو 
ه هيواد شمېر  گ
 ١ المان ۶٠٠۵٣
 ٢ جاپان ۴١٢۵٧
 ٣ سویلی کوریا ٣۵۶۶٣
 ۴ انيابریت ١١٣٧٩
يگووینا ٨١٧٠  ۵ بوسنيا هر
 ۶ مصر ۵٨۴۶
 ٧ پانامه ۵۴٠٠
 ٨ هنگری ۴٢٢٠
 ٩ اسپانيه ٣۵٧۵
 ١٠ ترکيه ٢٨۶۴
 ١١ ایسلند ١٩۶٠
 ١٢ سعودی عربستان ١٧٢٢
 ١٣ کویت ١۶۴٠
 ١۴ )گوانتانامو(کوبا  ١۵٢٧
 ١۵ کرویشيا ٨۶۶
 ١۶ بحرین ٧۴٨
 ١٧ مقدونيه ۵١٨
 ١٨ یونان ۴٩٨
 ١٩ يااسترال ٣٣٣

 
 :  اخ

Emmanuel Todd: Weltmacht USA, 2004, S. 111-112 
 

ه او هاند کوی،          ود د رپورټونو له مخې دغه هيواد له ډیرو کلونو راهيسی ه د متحدو ایالتونو د پالن جوړونې د الر
خه مخنيوي وکړی، چې  واک د نړۍ پر داسی یوې سيمې باندې خپله ولکه ټينگه نه    " له دې  من   کړی، چې د یو د

ته کړی      واک رامن  ١٩٩٣په  ). Mayer / Schmid,1999, S. 22" (هغې د طبيعي زیرمو پر بنس یو نړیوال 
زموږ : " کال کې د متحدو ایالتونو د هغه وخت د ولسمشر، بيل کلينتن، د ملی امنيت سالکار هم په همدې باب ویلی و   

ې او ایدیالونه موږ دې ته اړ کوي، چې نه یوازې  ه ترالس الندې ونيسو، بلگې باید هغه د عمل په ډگر پلي هم گ یو 
و، امنيت او د         . کړو که هغه زموږ د گ و،  موږ باید ولسواکې او د آزاد بازار اقتصاد په نړۍ کې پر مخ بو

تونو ساتندوي او همدارنگه امریکایي او نړیوال دي دا چې د متحدو     ). Mayer / Schmid,1999, S. 25" (ارز
ه ډول دفاع کيدای شی، د مادلين البرایت، سالکار فریدمن              ای خه په  و   Friedmannالتونو له دې ډول ایدیالونو او گ

انه کړې ده١٩٩٩په  له اقتصادي پلوه د     (Globalismusد دې له پاره چې گلوباليزم : "  کال کې په الندې ډول رو
واک په توگه چلند وکړی  په منظمه توگه پرمخ ) نړیوال کيدنې بهير او پراختيا الړ شی، باید متحده ایالتونه د یوه زبر

که همداسی هم ده      ي،  خه باید و نه ویری رگند  .  او له دې  کله بې له یوه نا    ) نامرئی(د بازار نا  الس به هي
واک دئ، چې نړۍ د امریکا د کمپوتري تکنالوژې د            رگند  واکه عمل تر سره نه کړی او همدغه نا   سيمې رگنده 

)Silicon-Valley Technologien (   ،واک د امریکا د متحدو ایالتونو د هوایي رگند  له پاره ډاډمنه ده، دغه نا 
واک، په مانا دئ   له دې سره جوخت دې      ).Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 2" (زمکني او سمندري 

انه توگه نغوته شوې، چې متحده ایالتونه به چا  ته اجازه ور نه کړی، ان د ملگرو ملتونو د پریکړو له ته هم په رو
ې له گواښ سره مخامخ کړي   ١٩٩۴په دې اړه د دغه هيواد پخوانی ولسمشر، بيل کلينتن په  . مخې د دغه هيواد ملی 
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ې له گواښ   : " کال کې د ملگرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې ویلی و  که چيرې زموږ د ملی امنيت گ
ه عمل وکړو، خو که اړ شو، ان په یوازې توگه به هم دا کار        سره مخامخ وي، نو که وکولي شو، له نورو سره به په گ

خه هم     خه هم کار واخلو، خو که اړ شو، له زور زیاتي   Jürgen Wagner" (تر سره کړو، موږ به له دیموکراسی 
/ Andreas Seifert, S. 2 .(  خه د ي، چې نوموړي متحدو ایالتونو او      د کلينتن له دغې وینا  ا پایله ترالسه کي

انه شوه، کله چې د ناتو    . همدارنگه ناتو ته د کړو وړو آزاد الس ورکړ  ه توگه رو دا خبره هغه وخت ال نوره هم په 
موږ د ملگرو ملتونو د امنيت شورا : "  په ډیر ډاډ سره وویلJavier Solanaپخواني عمومي منشی، خاویر سوالنا 

سربيره پر نوموړي، د متحدو ایالتونو لوړ پوړي سياستوال           ). Mayer / Schmid,1999, S. 38"  (ته اړتيا نه لرو
ه د دغه هيواد د بهرنيو چارو د وزارت پخوانی مرستيال،   ١٩٩٩د . هم په همدې اند وو لورمه ني  کال د فبروری په 

 موږ باید دې ته پام وکړو، چې ناتو د کومې بلې له دې سره جوخت : "   ویلي وStrobe Talbottشترب تلبوت 
دغه ټلواله باید دا حق او آزادی ولري، تل هغه وخت عمل وکړي، کله چې         . [...]  نړیوالې ادارې ترالس الندې رانشی 

 Jürgen Wagner / Andreas"  (د ټلوالې غړي هيوادونه د هغه په اړه د نظر یووالي ولري او هغه اړین وبولي    
Seifert, S. 3(           دا چې د ناتو دغه کړه وړه به د کومو ستراتيژیکو موخو د تر السه کولو او همدارنگه تر کومو ،

ي، هغو ته په الندې ډول نغوته شوې ده   ناتو به دا وړتيا ترالسه کړی، چې په نړیواله     :" شرطونو الندې تر سره کي
خه هر اړخيزه دفاع وکړي و  ).  Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 3" (کچه له اروپایي او امریکایي گ

و                  ي، چې ایا د ناتو تړون د دې وړتيا لری، چې د اتالنتيک د داړو خواوو له گ ته کي تنه رامن يزه پو خو دلته دا بنس
خه د خپلو ستراتيژیکو   تينې توگه دفاع وکړی؟ په داسی حال کې چې د هغه هر یو غړي له هماغه پيل  خه په ر

و او موخ د ساری په توگه د امریکا د  .  و د ترالسه کولو له پاره خپله الر غوره کړې وه او اوس هم همداسی ده گ
ایونو کې، د سویز د کانال له امله د فرانسې او      ي عمليات په ویتنام، کوریا، پانامه او نورو  متحدو ایالتونو پو

قا کې او ان له متحدو ایالتونو سره په همدې وچه کې د   بریتانيا هوایي برید پر مصر باندې، د فرانسې السوهنې په افری
د " ... په همدې اړه هانز کرونبرگر ليکی، چې د کانگو په جمهوریت کې . طبيعي زیرمو په سر د دغه هيواد سيالې  

ي اخيستونکی، ستړی ستومانه او         و له مرک سره الس او گریوان، ب امریکایانو په مالتړ دا بری ترالسه شو، 
ای ناستی شی    زوروا ول او پر امریکایانو مين کابيال د هغه  و اون وروسته د کانگو په  . که موبوتو له واکه راوپر

ته شوې، امریکایان وشړل شول او    انو الندې پرمختياوې رامن و ن ی هيواد، کانگو برازاویل کې تر نورو ن گاون
نظامونه هماغه پاتی شول، خو   ] ه دغو دواړو هيوادونو کې      پ. [فرانسویانو تر خپل اغيز الندې سيمو ته پراختيا ورکړه

ه کې [یوازې  ه کې     ] په لومړې پي دول شو او په دوهمه پي خه امریکا ته ولي پر اومه موادو باندې برالسی له اروپا 
 ). Hans, Kronberger,1998, S. 25-26" (د هغه بر عکس

ي تړون مهم غړي هيوادونو     تونو، د          کيدای شی، چې د ناتو د پو ينو ارز ه د  يي، چې د دوي تر من  داسی و
، پربنس د نظر یووالي شته ، خو که ...بيلگې په توگه ولسواکي او گ کلتور، د بشر د حقوقو د ساتنې او داسی نورو  

گاره توگه ت ته شي، بيا د ناتو د غړو هيوادونو د نظر په دغه یووالي کې په  تنه رامن و او ویاړ پو وپيرونه  د ملی گ
ي و په باب پالمرستون  .تر سترگو کي منان نه   "  ویلی و، چېPalmerstonد ملی گ هيوادونه دایمي ټلوالې او د

ې دایمي دي نگ د برالس او ویاړ غریزه هم د انسانانو له ". لري، بلگې یوازې د دوي گ و تر  همدارنگه د گ
ت سره سم له هغوي سره مل او ان په اوسنې زمان گاره توگه تر پيدای ه کې هم د انسانانو تر من د هغې شتوالې په 

ي ]   ملتونو [موږ د نورو : "  ویلیGilbert Murrayپه همدې اړه بریتانوی سياست پوه، گېلبرت مورای . سترگو کي
ه غوره ملت یو،   Kennedy" (د نورو ټولو له خوا رابلل شوي یو، چې په دوي باندې حکومت وکړو   ... تر من
Paul, 1994, S. 324 .(   خو دا یوازې بریتانوی ملت نه و، چې دا ډول خيالونه یې په سر کې لرل، بلگې د دې

ه او هاند کې وو، چې د دغه یا هغه سياست د پلی کولو له                   موخې د السته راوړلو له پاره، نور ملتونه هم په دې ه
نگه چې په همدې اړه د   .  ویاړ ترالسه کړیالرې په یو ډول نه یو ډول تر خپلو سياالنو زیاته شتمنې او زیات   لکه 

مسله دا نه ده، چې موږ غواړو مستعمرې ولرو او که    "  ، ویلی و،Buelowالمان د هغه وخت لومړی وزیر، بویلوف  
تونکي یو او که نه   ).Kennedy Paul, 1994, S. 324" (نه؟ بلگې موږ باید مستعمرې ولرو، که د هغو غو

واک یانې د امریکا د متحدو ایالتونو یو سياست پوه جيمز واربورگ            کال١٩۵٩همدارنگه په   James، د اوسنی زبر
Warburg  ې کې پورته او ویلی یې و، چې تنې ورته ناري د دغه هيواد د کانکرس په یوې کمي "  هم د برالس غو

اوی   او جوړ جاړی ) افقتو(موږ به یو نړیوال حکومت جوړ کړو، که هغه د نيواک له الرې وی او که د خو
خه وي    . له الرې) سازش( ې   ,Allen, Gary, 1995" ( که تاسو له هغه سره مېنه لري او که پرته ستاسو له خو

S. 240 .(          د انسانانو د شتمنې او په تيره بيا د ویاړ د تر السه کولو دغه ډول غریزه، دوي سيالې ته رابولي، چې پایله
واک د  ه د  و نور په مستقيمه او یا     یې د انسانانو تر من  ترالسه کولو له پاره د یو ډول پر له پسې مبارزې پيل دئ، 

که د ناتو د نوو دکترینو له طرحې وروسته هم د ناتو د           .  غير مستقيمه توگه تر خپل نيواک او ولکې الندې راولي    نو 
ه، د پورتنيو موخو د تر السه کولو په سر        ي، چې تر  مهمو غړو هيوادونو د نظرونو تر من  توپيرونه تر سترگو کي

ه بيلگه یې د دوي د عملياتو د تر سره کولو سيمې دي      و کې یادونه وشوه،    . ټولو  نگه چې په مخکنيو گر لکه 
تونکي دي، په داسی حال            ې ویني، د عملياتو غو متحده ایالتونه د نړۍ په هر گوډ کې، چې دوي خپلې ستراتيژیکې گ



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
7

ه کې  کې چې المان هم د عمليات تونکی دئ، خو یوازې په اروپا کې د مسؤوليت د ترالسه کولو په ه و پراختيا غو
تلي کيدو   ). Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S.1: وگورئ(دئ  خو فرانسه بيا د ناتو د اروپایي اړخ د غ

تونکی ده  د         .  غو ي، د    له همدې امله ان د بریتانيا حکومت، چې د متحدو ایالتونو له ترټولو ن ل کي خه  ی پلویانو 
ه هم د فرانسې . فرانسې دولت ته په تکتيکی ډول وړاندیز وکړ، چې په اروپا کې زیات مسؤوليت په غاړه واخلی   که 

د فرانسې او بریتانيا دا ډول اړیکې دوي ته دا        " دولت دغه وړاندیز د خندا وړ بولی، خو د بریتانيا د حکومت په اند           
ه  شونتيا ور په برخه ک وی، چې د اروپا په بهرنی سياست کې مخک رول په غاړه واخلی او په دې توگه المان گو

 د تړون له مخې، Saint Maloهمدارنگه د سان مالو  ). Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 4" ( کړی
ي، چې د اروپا د ملی   چې د ناتو د غړو هيوادونو د نوو دندو بنس جوړوي، بریتانيا دا شونتياوي تر السه کړي د   

ه دمخه د ناتو       . امنيت او دفاعی چارو په برخه کې ازاد چلند وکړی    که د دوي په اند د دغه تړون پریکړې تر هر 
.  خو فرانسویان بيا د دغو دندو په ترسره کولو کې د خپل هيواد دری ته د شک په سترگه گوری       . دری پياوړي کوی

کې  » د مسؤوليت په اړه لفاظې «ؤوليت په اړه د دواړو هيوادونو بدل شوی دری        په اروپا او نړۍ کې د ال زیات مس
ي      رگندی ه توگه  زما احساس دا دئ، چې    :"  د تونی بلېر په اند . هم، چې د کوزوو د جگړې په ترڅ کې یې کوله، په 

واک د     که دغه هيواد په اروپا کې یو مخک   / Jürgen Wagner"( ئ بریتانيا په اروپا کې په خپل ټاټوبی کې ده، 
Andreas Seifert, S. 4 .(      خو د هغه فرانسوی سيال بيا په خپل وار او د فرانسې د ویاړ په پام کې نيولو سره، خپل

انه کړ  ودلی،  : " دری په دغو الفاظو رو اوی  دا به یوه تيروتنه وي، که ادعا وشی، چې فرانسویانو له دې سره خو
"  (که د فرانسې هوکړه نه وای، یو هوایي برید به هم نه وی تر سره شوی. ب کړیچې د امریکایانو سياست تعقي

Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 4.( 
نه اوس هم په           ي، چې د ناتو د مهمو غړو هيوادونو د نظرونو تر م خه دا پایله تر السه کي  له پورتنيو ارزونو 

ي انه توگه توپيرونه ليدل کي ه ډول او کوم لوری پراختيا  که نو دې. رو واب، چې ناتو به په  تنې ته   پو
ه ډول اغيز ولری، گران کار دئ    خو سړی کولی شی، ادعا  . ومومی او دغه پراختياوي به په نړیوال نظم باندې 

ه اړیکې ټاکونکې دي          د دغو   . وکړی، چې د دغو پراختياوو په بهير کې د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ترمن
نگ ترټولو زیات د ډالر        ه ترټولو دمخه جدی اقتصادي کړکيچونه، چې د نورو تر واکونو ترمن  یورو په  -دواړو 

يز رول لوبوی   ي، بنس انگړې کي ه   Engdahl, F. William, American Century 2003. S. 5): وگورئ (ب
 : د همدې ليکوال په اند . 
يزه توگه پر دوو ستنو والړ دئ ) وقتف(په نړۍ کې د متحدو ایالتونو برالسی  "   :  په بنس
واکمن پوځ برالسی، په تيره بيا په سمندرونو کې، -   د هغه د 
 " په توگه او د هغه د رول له الرې د نړۍ پر اقتصادي بهير باندې کنترول  ) ریزرف( ډالر د نړیوالې پيسې د زیرمې  -
)(Engdahl, F. William, American Century 2003, S. 2 . 

واکمنه اقتصادي سياله ده، خو په دې کې شک ليدل              ه هم اروپایي ټولنه یوه  د متحدو ایالتونو د دولت په اند، که 
ته کړی شی، چې د متحدو ایالتونو       دي وخت کې داسی یو اقتصادی پوتنسيال رامن ي، چې هغه به په راتلونکی ن کي

ی   ، چې په خپله Paul Kennedy د دغه اند برعکس، پول کندی     خو د متحدو ایالتو  . د برالسی په وړاندې خن وگر
ه تلل     «یو امریکایي سياست پوه او ليکوال دئ، په خپل کتاب      ته کيدل او له من واکونو رامن : کې ليکی » د سترو 

ي فشار دئ او هغه پ  ) حاکميت(واکمنې "متحده ایالتونه د    وي، چې دا یو له حده زیات سياسی او پو ه  پراختيا گوا
ي   ته کي واک د کمزورتيا په توگه رامن ). Emmanuel, Todd, 2004, S. 21" (معمولی توگه تل د اقتصادي 

 هم Emmanuel, Toddسربيره پر نوموړي ليکوال، فرانسوی ژورنالست، ټولنپيژندونکي او ليکوال، ایمانویل تود         
و   لسيزو امریکا ته د یوه مهربانه حاکم او د سياسی  په دې اند دئ او وایي، چې سړی باید د تيرې پيړۍ د وروستيو پن

ي، ایدیالوژیکو او اقتصادي زیرمو له         " او اقتصادي آزادیو د ساتونکی په سترگه وگوری او دغه هيواد د           خپلو پو
انگړتياوي لرلي  واک  ولکه،  ) اصولو  (د نړۍ پر هغې برخې باندې د ليبرال  اقتصاد د ارونو . برکته، د یو نړیوال 

ي کنترول الندې وه، باالخره ټولې نړۍ ته بدلون ورکړ او دا هغه بهير دئ،          چې  د متحدو ایالتونو تر سياسی او پو
چې موږ هغه د نړیوال کيدو په نامه یادوو او د وخت په تيریدو سره یې واکمن هيواد هم له ژورو بدلونونو سره        

واک یې کمزوري او ټولنې ته بدل او د اړیکو له پلوه متحدو ایالتونو په   . ... ون ورکړمخامخ کړ، د هغه اقتصادي 
-Emmanuel, Todd, 2004, S. 29" (ومونده، چې پر هغې باندې واکمن وو) وابستگی(هغې سيمې پورې تړلتيا 

ي، چې دغه هيواد د       ). 30 انه کي يړنې الندې ونيسي، دا ورته رو که سړی د متحدو ایالتونو اقتصاد تر ژورې 
و والړ نولسمې پيړۍ پ اقتصاد خاوند او د   ) خود کفأ(ه بهير او د شلمې پيړۍ تر اوومې لسيزې پورې د یو په خپلو م

هغه اقتصادي ودې د اروپا او نورې نړۍ د پانگې له بهير او همدارنگه د لوړو او مسلکي زده کړو د خاوندانو له              
خه سر چينه اخيسته  کال کې د متحدو ایالتونو      ١٩۴۵په : "  یلکه چې ایمانویل تود په همدې اړوند ليک   . ورتگ 

انه توگه  تر                    ناسوچه ملی توليد د ټولې نړۍ د نيمایې ناسوچه ملی توليد په اندازه و او د دغه هيواد برالسی هم په رو
مې او اوومې لسيزې په ترڅ کې د ). Emmanuel, Todd, 2004, S. 29" (سترگو کيده خو د تيرې پيړۍ د شپ

نگ د ویتنام جگړه، سړه جگړه او         هغه اقتصاد، له   يز الَملونه یې د نورو تر  جدی ستونزو سره مخامخ شو، چې بنس
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ت د متحدو ایالتونو بودجه له                د کمونيستي سيستم د گواښ په وړاندې د وسلو پراختيا او د هغو سيالي وه، چې دغه لگ
ل کې نهه ميليارده ډالره و، چې دغه کسر په     کا١٩۶٧د متحدو ایالتونو د بودجې کسر په   . ستر کسر سره مخامخ کړه

ه ویشتو ميلياردو ډالرو ته لوړ شو  ١٩۶٨  Engdahl, F. William, Mit der Ölwaffe): وگورئ ( کال کې پن
2003, S. 179-180 .     ه وړلو له پاره په بې ساری توگه ډالر د متحدو ایالتونو دولت د خپلې بودجې د کسر د له من

ت له السه ورکړ  . ر ته د چلند له پاره وړاندې کړل  چاپ او نړیوال بازا  .  په دې توگه ډالرو هم ورځ په ورځ خپل ارز
ي، چې دغه هيواد له ډیرې مودې راپدیخوا له سختو اقتصادي ستونزو سره الس         له دغې ارزونې دا پایله ترالسه کي

انه کړې،   Pestel-Institutپه هانوور کې د پيستل د انسيستيوت     . او گریوان و او اوس هم دئ      يړنې دا رو  یوې 
خه      ١٩٩٩چې متحده ایالتونه په    پوروړي وو او د اټگل له       ) خالصه( بيليونه ډالره   ١،۴ کال کې له بهرنيو هيوادونو 

خه هم زیات و  ٣،٧ کال کې له ٢٠٠٣مخې دغه پور په   ,Engdahl, F. William):  وگوري(  بيليونه ډالرو 
2003, S. 10 . ل له پاره د تېرې پيړۍ په اومه لسيزه کې    د دغه هيواد  د بهرنې سوداگرۍ بيالنس هم  د لومړی 

ه غوره او دغه کسر کال په کال مخ په زیاتيدو شو  د بهرنې سوداگرۍ د   "  هماغه و، چې د متحدو ایالتونو    . منفی ب
خه   ٢٠٠٠ او  ١٩٩٠بيالنس کسر د   ,Emmanuel" (رو ته ورسيد  ميلياردو دال ۴۵٠ کلونو تر من له سلو ميلياردو 

Todd, 2004, S. 30( خه  ,Emmanuel, Todd" ( ميليارده یې د نفتو د واردولو له امله و  ٨٠"، چې له دې ډلې 
2004, S. 177  .(           ه نگه چې یادونه وشوه، د انرژۍ د سکتور په برخه کې په  د سوداگرۍ دغه منفی کسر لکه 

ي ت یې په همدې  ٣۵٣ کال کې ٢٠٠١دغه هيواد په . توگه تر سترگو کي  ميليونه ټنه نفت توليد کړي، خو د نفتو لگ
که متحده ایالتونه دې       ). Die Zeit, Nr.: 8, 13. Februar, 2003, S. 8: وگورئ (  مليونه ټنه و    ٨٩۵کال کې  نو 

خه راوارده کړې     ت پاتې برخه د نړۍ له نورو هيوادونو  الندن : وگورئ (.ته اړ  وو او دي، چې د خپلو نفتو د لگ
ت   ).     ل

 
 )شميرنې په ميليونو بيرلو ( کال کې د متحدو ايالتونو د نفتو واردات    ٢٠٠١په 

 هيواد د وارداتو اندازه هيواد د وارداتو اندازه
 الجزایر ٣ )برازاویل(کانکو  ١۶
 )کينشاسا(کانکو  ۵ مصر ۵،٢
 عراق  ٢٨۵ ماليزیا ۵

 ایران  -- نایجریا ٣٠٩
 قطر -- دور اکوا  ۴٣
 کویت ٨٨ کانادا ۴٨۵
 عمان ۶ مکسيکو ۴٩٨
 سعودی عربستان ۵٨۵ د انتيل ټاپوگان ۶

 متحده امارات ۵ پيرو ۵،٢
 انگوال ١٢٢ ترینيداد او توباگو  ١٩
 بورنيو ٢ ونزویال ۵٢٠
 چين ۵ اندونيزیا ١۵

    
 د نړۍ پاتي هيوادونه   ۴۵٣

 
 :  اخ

Emmanuel Todd: Weltmacht USA, 2004, S. 177 
 

ي، چې متحده ایالتونه نه شی کولی، د خپلو وگړو د ژوند اوسنې کچه پر    خه دا پایله تر السه کي له پورتنې ارزونې 
همدغه اقتصادي کمزورتيا ده، چې د دغه هيواد له پاره د داسی یو نظام دفاع،          .خپلو کورنيو محصوالتو سمبال کړي  
ت نه لري، بلگې چې بنس یې ليبراله دیموکراسی وي  د بيال بيلو کاليو او پانگې سمبالول اوس د متحدو   "، نور ارز
زیرمو ] طبيعي[د متحدو ایالتونو د ستراتيژیکې موخې بنس د ټولې نړۍ پر   . ایالتونو له پاره لومړی درجه مسأله ده 

و له پاره، دغه هيواد     د دې موخې د تر السه کول ). Emmanuel Todd, 2004, S. 37" (باندې سياسی کنترول دئ
ې او هاند الس پوری کړی، خو په دې ترڅ کې    اوس په خپله نوموړی هيواد په زیاتيدونکي توگه د  "په هر ډول ه

خه مالتړ  ي او هر چيرته چې وکولی شی، له بې ثباتې او کړکيچ  ته کي نړیوالې بې نظم د عامل په توگه رامن
   ). Emmanuel Todd, 2004, S. 13" (کوی

 
 پای
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