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  جيوپوليتيكې څيړنه                                                بهان                                                                  شريف:  ليكوال

 :دريمه زرېزه
 نړيوال نظم  وايالتونه، ناتوا د امريكا متحده

 »روزولت     .به په هم دې ډول پالن شوي ويهيڅ شى په ناڅاپى ډول نه پيښږې،كه پيښ هم شى، هغه «

                                                                                                                                                                                              
دو سره، يا په بله وينا په نړيوال نظم كې رامنځته شوو بدلونونو او پرمختياوو د         د سوسياليستى نظام په ړنگي  

 .پانگوالي نظام د ځينو هيوادونو له پاره په نړيواله كچه ډيرې مهمې السته راوړنې رامنځته كړي دي        
ه كوي، چې ځواك   د تيرې پيړۍ په وروستې لسيزې كې دغه رامنځته شوي بدلونونه او پرمختياوي موږ ته دا را په گوت          

دغه واقعيت ته په پاملرنې سره ده، چې سياسى واحدونه په        . د دولتونو د بنسټيزو ملى گټو سمبالونكى ګڼل كيږي      
هاند و هڅه كې دي، په يو ډول نه يو ډول خپل ځواك ته پراختيا وركړي او له هغه څخه په گټې اخيستنې سره نه يوازې                 

له كچه خپلې اوسنې گټې وساتلى او د نويو گټو د تر السه كولو له پاره هڅې               په ملي، بلكې تر ټولو دمخه په نړيوا  
 . وكړى شي

پوځي ځواك، ملى روحيه، غوړيدلى اقتصاد، د وگړو شمېر، ملى ځانگړتياوې، ځواكمنه رهبري، جيوپولتيكي           
څنگه چې ليدل  .  كيږياو د طبيعي زيرمو لرل او يا پر هغو باندې ولكه د ځواك له عواملو څخه ګڼل   ) موقعيت(پريوت 

كيږي، د سړې جگړې په پاى ته رسيدو سره، په نړيوالو اړيكو كې پوځي اړخ خپل ځاى اقتصادي هغه ته پريښود او په           
له همدې امله اوس د نړيوالو سترو  . دې توگه جيوستراتيژيكو معادلو خپل ځاى جيوايكونوميكو هغو ته وركړ   

پر طبيعي او  ) هدف(يانى د امريكا د متحدو ايالتونو، يوه تر ټولو ستره موخه         ځواكونو، په تيره د يوازينى زبر ځواك،     
بنسټيز  ) محرك اقتصادى (په تيره بيا پر هايدروكاربني زيرمو باندې برالسى دئ، چې د دوي د اقتصادي خوځښت   

د سترو    . ړ نه ديد يادونې وړ ده، چې  هر ډول طبيعي زيرمې او كاني توكي هم دومره د ارزښت و   . المَل ګڼل كيږي 
 : ځكه دا ډول كاني توكي. صنعتي هيوادونو څانگيزو څيړونكو ځينى كاني توكي د خپلو اړتياوو له پاره اړين بللي دي       

 يا د پوځي كړو وړو او همدارنگه د وسلو د جوړولو له پاره اړين بلل كيږي،      : الف 

ندل كيږي او كه وموندل هم شي د هغو اندازه        يا په سترو صنعتي او يا هم د هغو په دوستو هيوادونو كې نه مو       : ب
 لږه او هومره د پام وړ نه ده،  

وگورئ، ( نور وړ كيمياوي توكي، چې د هغو پر ځاى ورڅخه ګټه واخيستل شي، ال نه دي ترالسه شوي   :ج
Schoultz, Larz, 1987, S. 143-157 .( 

د دغو   . او داسى نور دي   ... ، تانتالوم، تيتانيوم    د نورو تر څنگ سره زر، كلمبيوم، نكل، قلعى، پلوتونيوم      توكيدغه 
 تر څنگ يورانيوم، گاز، نفت او د نفتي توكو توليدات هم د سترو صنعتي هيوادونو د اقتصاد او ټولنې له          كاني توكو

  .پاره له تر ټولو ژونديز مواد بلل كيږي  
رمو نا انډوله ويش يو له هغو مهمو المَلونو څخه      د طبيعي زيرمو زياتوالى او يا د هغو لږوالى، په بله وينا د طبيعي زي    

ګڼل كيږي، چې سترو ځواكونو په تير او اوس وخت كې د ملى امنيت ستراتيژي د هغو پر بنسټ طرحه كوله او يا يې هم              
پر بنسټ لكه د تيرې پيړۍ په څير په يوويشتمه پيړۍ كې هم برالسه ځواك، هغه        جيوپوليتيك  ځكه د  . طرحه كوى
ده، چې پر طبيعي او په تيره بيا د انرژۍ پر زيرمو باندې په پشپړه توگه  ) ائتالف( يا د هيوادونو هغه ټلواله  هيواد او

خو لكه څنگه چې د دريمې زرېزې په پيل كې وينو، د وارسا د پوځي تړون په له منځه تلو سره، د هغه سياله             . واكمنه وي 
 السه كولو له پاره هڅه او هاند كوى، څو خپله ستراتيژي د غړو      ټلواله، يانى د ناتو پوځي تړون، د دې موخې د تر  

په دې برخه كې لومړني گامونه  . هيوادونو د اوسنيو سياسي او امنيتي اړينو شرطونو له په پام كې نيولو سره نوې كړي   
تيرې پيړۍ د وروستۍ   د .  روم كې اخيستل شوي وو- كال د نومبر په اومه او اتمه نيټه د ايټاليا په پالزمېنې   1991ان د 

لسيزې په پيل كې ويل شوى و، چې د وارسا د پخواني پوځي تړون غړي هيوادونه نور د دوي له پاره كوم گواښ نه گڼل    
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كيږي، بلگې بنسټيز گواښونه طبيعي زيرمو ته الره، د كيمياوي او بيولوژيكي وسلو د جوړولو د توكو پراختيا او               
اتو غړو هيوادونو د پورتنيو گواښونو هوارول او يا د هغو له منځه وړل د لومړى ځل             د ن . همدارنگه نړيواله ترهگري ده    

په بنسټيزو ټكو كې هم په روښانه توگه    Doktrinهغو ته په خپله د ناتو د دكترينو . له پاره د خپلو پوځيانو دنده وبلله
 :شوې، چې د نورو تر څنگ د هغه مهم ټكي په الندې ډول دي ) اشاره(نغوته 

  د شمالى اتالنتيك او اروپا له سيمو څخه ټولې نړۍ ته د ناتو د عملياتو پراختيا؛      - 1
 پرته د عملياتو تر سره كول او د ناتو د تړون  د رول پراختيا؛  ) اجازې( د ملگرو ملتونو له باور ليك    - 2
 Jürgen Wagner / Andreas" (ړتيا سره سم او له مخكيني اعالم څخه پرته د اټومي وسلو كارول        له ا- ٣

Seifert, S.1  .( 
د پورتنيو ټكو له په پام كې نيولو سره، د امريكا د متحدو ايالتونو حكومت د دې غوښتونكى دئ، چې د ناتو د تړون        

د دغه هيواد د بهرنيو چارو د پخوانې وزيرې، مادلين البرايت         . يرغليز عمليات دې د نړۍ هرې برخې ته پراخ كړى شي   
 Jürgen ("له نږدى ختيځه نيولى بيا تر مركزى افريقا پورې دسولې يو ځواك وگرځي         "  تړون به  په اند، د ناتو 

Wagner / Andreas Seifert, S.1  .( نوموړې په دې توگه د خپل هيواد د پام وړ سيمې)په څرگند ) د گټو سيمې
سيمه له ستراتيژيك پلوه څومره د   السوهنه له دې سره تړاو لرى، چې يوه  :"  البرايت زياته كړې  . ډول په گوته كړې

آيا ځينې سيمې د دې ارزښت لرى، چې سړى د  ). Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S.1 ("  ارزښت وړ ده  
اوسنيو شرطونو له په پام كې نيولو سره هغو ته نظر واچوي او كه نه؟ خو كومې سيمې چې د جيوستراتيژيك له پلوه د        

 ، منځني ختيځ، بالقان او د       Eurasien اسيا -ام وړ دي، هغه د نورو تر څنگ د اروپا    متحدو ايالتونو له پاره د پ   
 اسيا د سيمې په باب د متحدو ايالتونو د پخواني ولسمشر، جيمى كارتر د ملى     -د اروپا. مركزى اسيا سيمې دي  

 ولكې الندې ولري، نو        تر خپلې ]  سيمې[ اسيا -هر هغه څوك چې د اروپا   :"بريژينسكى ويلي  امنيت سالكار، زبيگنيو    
يوازې     . ښايي د نړۍ د تر ټولو پرمختللو او له اقتصادي پلوه اغيزمنو سيمو له دريوو څخه پر دوو باندې واك وچلوي             

 اسيا باندې كنترول څه نا څه په اتوماتيك ډول پر افريقا باندې    -نقشې ته نظر اچول دا روښانه كوي، چې پر اروپا
 اسيا د سطرنج هغه تخته ده، چې پر  -اروپا "ځكه نو  ).  ... Brzezinki, Zbigniew, 2003, S. 54" (كنترول هم دئ

په  ). Brzezinki, Zbigniew, 2003, S. 57" (له پاره لوبه پرې تر سره كيږي ) تفوق(نړۍ باندې د راتلونكې برالسى   
 هغې كې د نړيوال ټولنيز نا سوچه    همدارنگه په  . دغې سيمې كې د نړۍ څه نا څه پينځه اويا په سلو كې وگړي ژوند كوي        

تر ټولو مهمه دا چې په دې سيمې  ]). جدولونه [الندينۍ لښتۍ  : وگورئ(توليد شپيته په سلو كې توليديږي  ) ناخالص(
 .كې د انرژۍ د پېژندل شوو زېرمو څه نا څه درې پر څلورمه برخه پرته ده 

 
 په ميليون كيلومتر مربع ) ساحه(سيمه : نړۍ

 سيمې  اسيا-اروپا  افريقا او منځنى ختيځ    سويلي امريكا  شمالي امريكا  

 مساحت  49,894,337 32,867,705 28,176,223 23,496,900
  

 د وگړو شمېر په ميليون : نړۍ 

 سيمې  اسيا-اروپا  افريقا او منځنى ختيځ    سوېلي امريكا  شمالي امريكا  

 وگړي  4,053,455,374 769,660,728 334,916,662 386,292,036
   

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

 سيمې  اسيا-اروپا  افريقا او منځنى ختيځ    سوېلي امريكا  شمالي امريكا  

 توليد  34,000 1,500 1,750 8,100

  Brzezinki, Zbigniew, Die einzige Weltmacht, 2003, S. 56:                 اخځ
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 اسيا په سيمه كې د سارى په توگه د روسيې فدراسيون او د چين ولسى جمهوريت په څېر داسي مهم       -د اروپا

په  ." هيوادونه پراته دي، چې نه يوازې له ستراتيژيك پلوه مهم دي، بلكې د دې ډول سياست فعال لوبغاړي هم دي          
ل ځواك په توگه خپل دريځ بيرته ترالسه او چين       همدې سيمې ګې پريكړه كيږي، چې آيا د روسيې فدراسيون به د نړيوا       

ځكه دغه دواړه هيوادونه په سيمه كې فعال جيوپوليتيك پلي   . به وكولى شي، چې دغه دريځ ته ځان ورسوي او كه نه 
ځكه نو متحدو  . كوي او په احتمالى توگه د امريكا د متحدو ايالتونو له برابرو سيمه ييزو سياالنو څخه ګڼل كيږي      

خو ). Mayer / Schmid, 1999, S. 23" (نو دغه دواړه هيوادونه تر خپلې ځانكړې پاملرنې الندې نيولي دي   ايالتو 
متحده ايالتونه تر اوسه ال د دغې سيمې په څنډو كې شتوالى لرى، چيرته چې د جيوپولتيكي فعاليت ارزښتناكه ټكي                  

 .  ن او ايران پراته دي او همدارنگه تر ټولو مهم جيوستراتيژيك لوبغاړي لكه روسيه، چي         
 اسيا په سيمه كې دوهمه ډيره مهمه سيمه قفقاز او منځنۍ اسيا او د هغو په ډله كې   -د دغو هيوادونو تر څنگ د اروپا 

دلته د كسپين د سمندرگي په شا و خوا كې تر هرڅه دمخه د نفتو او گازو         . په ځانكړى توگه د آذربايجان هيواد دئ  
د نوې پيړۍ له پاره د ملى امنيت     " ځنۍ اسيا او په تيره د قفقاز سيمې ته د متحدو ايالتونو      من. زيرمې ستر رول لوبوي   

د كسپين سمندرگى به، چې د    : " كې ځانگړى ځاى وركړل شوى او په هغې كې د دې سيمې په اړه راغلې       " په ستراتيژۍ 
لسيزو كې د انرژۍ له پاره د زياتيدونكو          ميليارده بيرله نفتي زيرمې په كې پرتې دي، په راتلونكو       160اټكل له مخې   

).  Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 3" (اړتياوو په له منځه وړلو كې ال زيات او ارزښتناكه رول ولوبوي       
  وايي، چې د نړيړالو خبري رسنيو، په تيره بيا د متحدو ايالتونو د   Adamsخو څانگيز پوهان د بيلگې په توگه آدامز 

په دغو رپوټونو كې د  . تونو په رپوټونو كې د سيمې د نفتي زيرمو په باب  ډيرې اوازې خپرې شوې دي      وروستيو وخ  
خو جيولوژيكى واقعيت بيا هغه يو څه بل ډول    .  ميلياردو بيرلو پورې اټكل شوې ده   200سيمې د نفتي زيرمو ونډه تر  

ۍ د نفتو له نورو توليدونكو سيمو سره په     ښيى،په دې مانا چې د سيمې نفتي زيرمې مهمې دي، خو هغه بايد د نړ  
د كسپين د سمندرگي د نفتو ثبوت شوې زيرمې، لكه د شمالى سمندرگي        " آدامز زياتوى، چې  . پرتله كې وارزول شي  

خو جيولوژيكى شمېرنې بيا دا هم راپه گوته كوي، چې د همدې   .  ميليارده بيرله دي 17، 5په څير په اوس وخت كې 
 ,Körber-Stiftung, 1998" ( سيمه كې د شمالى سمندرگي په اندازه د نورو نفتواټكل هم كيږي     سمندرگي په سويلي 

S. 43 .(  
 ميليارده بيرله نفت د نړيوال مقياس له مخې د ارزښت وړ دي، خو هغه هيڅ كله  50 – 30د كسپين سمندرگي د سيمې له 

 سيمې د هايدرو كاربني زيرمو په اړه بايد وويل شى، چې   د. د منځني ختيځ د نفتو له زيرمو سره د پرتله كيدو وړ نه دي  
د بيلگې په توگه سړى كولى    . هغه په تيره د سيمې او نړيوالو ځواكونو د سياسى ليوالتيا تر اغيز الندې راغلې دي     

سره پرتله كړى، چې هر هيواد د خپلو )  جدولونه(شى، د امريكا او بريتانيا له اخځونو څخه دوه الندينۍ لښتۍ   
د سارى په توگه د    . اوږدمهاله ستراتيژيكو موخو پر بنسټ د سيمې د زيرمو په اړه بيال بيلې شمېرنې وړاندې كړي دي             

 ميلياردو بيرله او د گازو    29 – 15متحدو ايالتونو د انرژۍ وزارت د كسپين د سمندرگي د نفتو د زيرمو اندازه  له        
 ) . وگوري، لومړۍ او دوهمه لښتۍ    ( دي   بيليون مكعب فټو پورى ښودلې 337 – 235زيرمې له  

 : لومړۍ لښتۍ   
 د بريتش پتروليم له خوا د كسپين د سمندرگي د زيرمو ارزونه     

 هيواد )په ملياردو بيرلو(نفت  )مكعب فټه/ تريليون (گاز 

 آذربايجان  7 30
 قزاقستان   8 65
 تركمنستان  0 101

   British Petroleum, Statistics Review of World Energy, London, June, 1998, pp. 4:        اخځ
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 :دوهمه لښتۍ  
 د امريكا د متحدو ايالتونو د انرژۍ د وزارت له خوا د كسپين د سمندرگي د زيرمو ارزونه                    

 )په ملياردو بيرلو(نفت  )مكعب فټه/ بيليون (گاز 

 ثابت شوي اټكل شوي ثابت شوي اټكل شوي

 هيواد

 آذربايجان  12 ،5 -3 ،  6 27 40 -31 11
 قزاقستان   17 ،6 – 10 85 103 -95 83 – 53
 تركمنستان  1 ،7 32 34 155 - 98

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

 
ى بڼه غوره كړې ده او د هغو د ترالسه كولو له پاره په ښكاره او          داسى بريښي، چې د سيمې زيرمو په رښتيا هم سياس   

:  "   كې لولو  " د نوې پيړۍ له پاره د ملى امنيت په ستراتيژۍ       " په همدې اړه د متحدو ايالتونو      . پټه توگه مبارزه روانه ده    
گټو د ترالسه كولو      د امريكا د متحدو ايالتونو له پاره د نفتو د پاليسۍ مانا د روسيې او ايران د هغو سياسى       

مخنيوى دئ، چې كولى شي د خپلو هيوادونو له الرې د نفتو د صادراتو د الرو په رامنځته كولو سره، هغه ترالسه                    
خو سره له دې هم سيمه ييز ځواكونه، په تيره بيا چين او   ). Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 3" (كړى

 .په تمه ديروسيه له دغو زيرمو څخه د گټې اخيستنې   
لكه څنگه چې مخكې يادونه وشوه، د دغو پيژندل شويو زيرمو ونډه دومره ده، چې كيداى شى، په تيره د روسيې           

  ). Brzezinki, Zbigniew, 2003, S. 83-84وگوري (اقتصاد ته په پر له پسى توگه پياوړتيا ور وبښي    
و ايالتونو ستره موخه پر سيمې باندې كنترول او په هغې         له پورتنيو گرښو څخه داپه ډاكه كيږي، چې د امريكا د متحد      

خو امريكا په سيمه كې د روسيې د فدراسيون دا ډول اقتصادي پياوړتيا او     . تر السه كول دي ) هژمونې(كې د برالسۍ 
ځكه نو دغه هيواد په دې هڅه كې دئ، چې په سيمه كې د    . سياسى اغيز د خپلو موخو له پاره يو ستر گواښ بولى    

ځكه د شوروى اتحاد په له منځه تلو سره د متحدو     . وسيې اغيز كم او د خپلې برالسۍ له پاره شرطونه چمتو كړى     ر
 اسيا د بنسټيز ځواك په توگه د هغې د  -ايالتونو اعالم شوى سياست د روسيې په شا و خوا راچاپيريدل او د اروپا      

 :له دريو خواوو تر سره شى، چې هغه شونى هم دئ   بريژينسكى په اند دا كار بايد  د زبيگنيو. سيمې كمول دي
 له لويديځ پلوه د ناتو او اروپايي ټولنې د پراختيا له الرې؛      -
 كوريا او تايوان د ټلوالې په رامنځته كولو سره؛     ] سويلي[د ختيځ له لورى د جاپان،    -
ه سمندرگى او له قفقاز      د كسپين ل... له سويلى پلوه پر افغانستان، ايران، عراق او د روسيې په گيډه كې       -

دغه سيمه د متحدو ايالتونو له پاره، يوه       .  څخه نيولى تر اوكراين او ازبكستان پورې د يرغلونو له الرې        
 ). Ehlers, Kai, 2004, S. 1:وگورئ(غوړه مړې ګڼل كيږي اوغواړى دلته د نړۍ د انرژې زيرمې ډاډمنې كړى        

 دغو سيمو لكه كوزوو، افغانستان او عراق كې د مخامخ يرغلونو او     ځكه نو په دې وروستيو كلونو او وختونو كې په 
په . په آذربايجان، گرجستان او اوكراين كې په نا مخامخ توگه د سوله ييزو انقالبونو له الرې د السوهنو لړۍ روانه ده       

، شتروب تلبوت        كال كې د متحدو ايالتونو د هيواد د بهرنيو چارو د وزارت پخوانى مرستيال         1997همدې اړه په  
Strobe Talbottد انرژۍ د زيرمو د   ] هغه [زموږ لومړنې دنده بايد دسيمې د كړكيچونو هوارول وي، ځكه       : "   ويلى و

دا ډول شرطونه به هغو څو   ). Mayer / Schmid,1999, S. 22"  (راايستلو له پاره تر ټولو مهم شرط ګڼل كيږي      
چونې له پاره الره هواره كړي، چې غواړي هلته د زيرمو د راايستلو له پاره         ملتيزه كانسرنونو او شركتونو ته د پانگې ا  

 په خپله د همدې Margart Thatcherځكه نو ان د بريتانيا پخوانې لومړې وزيره، مارگاريرت تاچر  . پانگه واچوي
ت و، د اذربايجان    موخې له پاره د بريتش پتروليم د شركت له دوو چكونو سره، چې د ديرش ميليونو ډالرو په ارزښ     

 كال كې د نفتو څو ملتيزه كانسرنونو د يوې رسمى نمانځنې په ترڅ كې         1994سربيره پر دې په  .  باكو ته الړه -پالزمېنې  
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دغه پانگه اچونه په   .  كال پورې به په سيمه كې له اوو ميلياردو ډالرو څخه زياته پانگه واچوى            2010ژمنه وكړه، چې تر    
كا د متحدو ايالتونو د هغه وخت استازې، مادلين البرايت د يوويشتمې پيړۍ د تړون په نامه         ملگرو ملتونو كې د امري  

 .Christian Neef: 2000, S:  وگورئ (ياده او څرگنده يې كړه، چې امريكا د قفقاز د سيمې د ثبات تضمينونكى ده       
"  (تيازات له السه وركړل   په منځنې اسيا كې خپل جيوپوليتكي ام  " په دې توگه د روسيې فدراسيون    ). 116

Christian Neef, 2000, S. 117 (            او دا د متحدو ايالتونو تر ټولو ستره موخه هم وه، چې په سيمه كې د روسيې د
د اړتيا په حال . فدراسيون د گټو او همدارنگه د پراختيا غوښتنې خنډ او كه شوني وي،هلته خپلې گټې تضمين كړى      

ځكه د امريكا د متحدو     .  پوتنيساله او پانگې څخه لويديځ پوځيان ساتنه وكړى     كې بايد د دغو اقتصادي گټو له 
ايالتونو حكومت نه يوازې د سيمې د انرژۍ اومه توكي، بلكې د هغو د ليږدونې الرې هم د خپلې او د لويديځې نړۍ د            

ې پيړۍ په وروستې لسيزې او          له همدې امله متحدو ايالتونو د تير      .  نورو هيوادونو د اقتصادي ودې له پاره اړين بولى       
د روانې پيړۍ په پيل كې د بيال بيلو پلمو پر بنسټ په هغو سيمو كې، چې يا طبيعي زيرمې، په تيره بيا نفت او گاز او    

  ناتو سره په گډه او يا هم په يوازې توگه يو لړ  -يا هم د هغو د ليږدونې له پاره ستراتيژيك ارزښت لري، له خپلې ټلوالې        
 : يات ترسره كړل، چې ښې بيلگې يې د نورو تر څنگ  پوځي عمل

سربيره پر دې د .  د دغه هيواد د گازو او د نفتي زيرمو د كنترول له پاره دعراق لومړې او دوهمه جگړه ده           : الف 
 :نورو تر څنگ د دې جگړې المَلونه  

  په نړۍ كې د برالسۍ د السته راوړلو له پاره د متحدو ايالتو هڅه او هاند؛        -1
 ه منځني ختيځ او شا و خوا سيمو كې د برالسۍ غوښتنې ادعا؛     پ-2

 د سياسى سياالنو او د هغو د وسلو د پوتنسيال او په احتمالى توگه د كيمياوي او بيولوژيكي وسلو له منځه          -3
 ,Scheffran, Jürgen: وگورئ ( وړل او په كړكيچنو سيمو كې د خپلو وسلو له پاره  د بازار تر السه كول        

2003, S. 5  .(خو د مسرتMassarrat   په اند د عراق د جگړې المَلونه د نورو تر څنگ  : 
   د نفتو پر راكړې وركړې، ونډې او بيې باندې د اغيز ترالسه كول؛    -1
 د سعودى عربستان په وړاندې د يوه بديل رامنځته كول او د منځني ختيځ د نفتو د توليدونكو هيوادونوتر        -2

 كول؛ منځه د سيالۍ پياوړى  
 په خپل پوځي ساتندويه ځواك پورى  د اروپايي ټولنې، جاپان او نورو هغو هيوادونو، چې د نفتو زيات  -3

 ساتل او د هغې ال پياوړى كول؛ ) وابستكى (لگښت لرى، د تړلتيا    
 په )كليدى پولى واحد ( او په پاى كې له يورو سره په نړيواله كچه د سيالې له پاره د پيسو د بنسټيز واحد   -4

 ).Massarrat, Mohssen, S. 1: وگورئ(توگه د ډالرو له ال زياتې كمزورتيا څخه مخنيوي    
ځكه دغه هيواد او په تيره بيا د هغه سويلى . د يوگوسالويا جگړه د هغې د ستراتيژيك پريوت له امله وه  : ب

د غځولو د دهليز  په توگه ګڼل ) ينپايپ ال(واليت كوزوو له اسيا او افريقا څخه اروپا ته د نفتو او گازو نل ليكو    
  د بندر له   Burgasپه پام كې ده، چې يوه نل ليكه د كسپين له سمندرگي څخه د تور سمندرگي د بورگاس   . كيږي

 1 ، 13 ته د Vloreالرې بلغاريا او مقدونې ته او له دغه ځاى څخه د كوزوو پولې ته څيرمه د البانيا فلورې                
).  Steinberg, Thomas Immanuel, 2001, S. 7وگورئ (ځول شى ميلياردو ډالرو په لگښت وغ   

د دغو   . همدارنگه په پالن كې ده، چې له الجزاير او ليبيا څخه هم د نفتو او گازو نل ليكي دې سيمې ته ورسيږي               
لو   له همدې امله دغه هيواد د ويتنام له جگړې وروسته له خپ  . نل ليكو  څارنه د متحدو ايالتونو د پوځ دنده ده  

 پولو څخه بهر تر ټولو ستره پوځي اډه په كوزوو كې جوړه كړې ده      
 ). Steinberg, Thomas Immanuel, 2001, S. 7وگورئ (
ځكه   .  د دريمې زريزې لومړې جگړه د افغانستان جگړه ده او هغه هم د دغه هيواد د ستراتژيك پريوت له امله           : ج

  اً  متداوم  يها در ميان روسها، امريكائيان و سعود    و بوده كليد حكمفرمائى بر آسياى ميانه "...افغانستان  
 منطقه مطلوب انتقال نفت و گاز از آسياى         ٔهبه اين كشور در واشنگتن به مثاب     . اشتياقاتى را بيدار نموده است      
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 ,Brisard, Jean-Charles / Dasquié" (ميشود نگريسته ]به طرف جنوب، هند و پاكستان  [ ميانه
Guillaume, 2002, S.20( . 

.  د همدې موخې له پاره متحدو ايالتونو خپل ګڼ شمېر پوځيان په دې ډول سيمو كې ځاى په ځاى كړي دي            
  35,663 پوځيان، په سويلى كوريا كې   41,275 پوځي پرسونل، په جاپان كې  60,053متحدو ايالتونو په المان كې      

تيځ  لكه مصر، سعودى عربستان، كويت او بحرين كې   پوځيان، په منځني خ1,679سرتيري او افسران، په تركيې كې    
الندنۍ لښتۍ او   : وگورئ( پوځيان لري  1,500 او په ازبكستان كې  12,000 ، په افغانستان كې 9,956په ټوليزه توگه 

 ).Todd Emmanuel, 2004, S. 110-111همدارنگه  
 

 وي پوځونه  كال كې له متحدو ايالتونو څخه بهر د هغو ځاى پر ځاى ش    1998   په 

 گڼه هيواد شمېر

 1 المان   60053
 2 جاپان 41257

 3 سويلى كوريا 35663
 4 بريتانيا 11379

 5 بوسنيا هرڅيگووينا  8170
 6 مصر  5846

 7 پانامه 5400
 8 هنگرى   4220

 9 اسپانيه  3575
 10 تركيه 2864
 11 ايسلند 1960
 12 سعودى عربستان   1722
 13 كويت 1640

 14 )گوانتانامو(ا كوب 1527
 15 كرويشيا 866

 16 بحرين 748
 17 مقدونيه  518

 18 يونان 498
 19 استراليا    333

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

راهيسى هڅه او هاند كوى،      د متحدو ايالتونو د پالن جوړونې د الرښود د رپورټونو له مخې دغه هيواد له ډيرو كلونو            
يو دښمن ځواك د نړۍ پر داسى يوې سيمې باندې خپله ولكه ټينگه نه كړى، چې د   " له دې څخه مخنيوي وكړى، چې   

 كال  1993په  ). Mayer / Schmid,1999, S. 22"  (هغې د طبيعي زيرمو پر بنسټ يو نړيوال ځواك رامنځته كړى      
زموږ    : " ر، بيل كلينتن، د ملى امنيت سالكار هم په همدې باب ويلى وكې د متحدو ايالتونو د هغه وخت د ولسمش 

گټې او ايديالونه موږ دې ته اړ كوي، چې نه يوازې يو څه ترالس الندې ونيسو، بلگې بايد هغه د عمل په ډگر پلي هم     
 امنيت او د ارزښتونو    موږ بايد ولسواكې او د آزاد بازار اقتصاد په نړۍ كې پر مخ بوځو، ځكه هغه زموږ د گټو،        . كړو

دا چې د متحدو ايالتونو له         ). Mayer / Schmid,1999, S. 25" (ساتندوي او همدارنگه امريكايي او نړيوال دي     
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 په Friedmannدې ډول ايديالونو او گټو څخه په څه ډول دفاع كيداى شى، د مادلين البرايت، سالكار فريدمن         
له اقتصادي پلوه د نړيوال    (Globalismusد دې له پاره چې گلوباليزم    : "  ه كال كې په الندې ډول روښانه كړې د   1999

په منظمه توگه پرمخ الړ شى، بايد متحده ايالتونه د يوه زبرځواك په توگه چلند وكړى او له       ) كيدنې بهير او پراختيا 
كله بې له يوه نا څرگنده ځواكه    الس به هيڅ) نامرئى(د بازار نا څرگند . دې څخه بايد و نه ويريږي، ځكه همداسى هم ده

-Silicon(عمل تر سره نه كړى او همدغه نا څرگند ځواك دئ، چې نړۍ د امريكا د كمپوتري تكنالوژې د سيمې         
Valley Technologien (           له پاره ډاډمنه ده، دغه نا څرگند ځواك د امريكا د متحدو ايالتونو د هوايي، زمكني او

له دې سره جوخت دې ته هم په        ).Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 2" (سمندري ځواك، په مانا دئ    
روښانه توگه نغوته شوې، چې متحده ايالتونه به چا ته اجازه ور نه كړى، ان د ملگرو ملتونو د پريكړو له مخې د دغه         

 كال كې د   1994 په په دې اړه د دغه هيواد پخوانى ولسمشر، بيل كلينتن   . هيواد ملى ګټې له گواښ سره مخامخ كړي    
كه چيرې زموږ د ملى امنيت گټې له گواښ سره مخامخ          :  "  ملگرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وينا كې ويلى و      

وي، نو كه وكولي شو، له نورو سره به په گډه عمل وكړو، خو كه اړ شو، ان په يوازې توگه به هم دا كار تر سره كړو، موږ     
 Jürgen Wagner / Andreas" (ار واخلو، خو كه اړ شو، له زور زياتي څخه هم    به له ديموكراسى څخه هم ك 

Seifert, S. 2 .(       د كلينتن له دغې وينا څخه دا پايله ترالسه كيږي، چې نوموړي متحدو ايالتونو او همدارنگه ناتو ته
چې د ناتو پخواني عمومي منشى،      دا خبره هغه وخت ال نوره هم په ښه توگه روښانه شوه، كله     . د كړو وړو آزاد الس وركړ    

 / Mayer" (موږ د ملگرو ملتونو د امنيت شورا ته اړتيا نه لرو       : "   په ډير ډاډ سره وويلJavier Solanaخاوير سوالنا  
Schmid,1999, S. 38 .(  1999د . سربيره پر نوموړي، د متحدو ايالتونو لوړ پوړي سياستوال هم په همدې اند وو  

 Strobeورمه نيټه د دغه هيواد د بهرنيو چارو د وزارت پخوانى مرستيال، شترب تلبوت       كال د فبرورى په څل 
Talbottله دې سره جوخت موږ بايد دې ته پام وكړو، چې ناتو د كومې بلې نړيوالې ادارې ترالس الندې           : "    ويلي و
 چې د ټلوالې غړي هيوادونه د هغه په   دغه ټلواله بايد دا حق او آزادى ولري، تل هغه وخت عمل وكړي، كله  . [...] رانشى

، دا چې د ناتو دغه   )Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 3"  (اړه د نظر يووالي ولري او هغه اړين وبولي      
كړه وړه به د كومو ستراتيژيكو موخو د تر السه كولو او همدارنگه تر كومو شرطونو الندې تر سره كيږي، هغو ته په                  

ناتو به دا وړتيا ترالسه كړى، چې په نړيواله كچه له اروپايي او امريكايي گټو څخه هر             : " شوې دهالندې ډول نغوته  
خو دلته دا بنسټيزه پوښتنه رامنځته كيږي،      ). Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 3" (اړخيزه دفاع وكړي   

و څخه په رښتينې توگه دفاع وكړى؟ په داسى         چې ايا د ناتو تړون د دې وړتيا لرى، چې د اتالنتيك د داړو خواوو له گټ          
حال كې چې د هغه هر يو غړي له هماغه پيل څخه د خپلو ستراتيژيكو گټو او موخو د ترالسه كولو له پاره خپله الر غوره     

د سارى په توگه د امريكا د متحدو ايالتونو پوځي عمليات په ويتنام، كوريا، پانامه     .  كړې وه او اوس هم همداسى ده    
و نورو ځايونو كې، د سويز د كانال له امله د فرانسې او بريتانيا هوايي بريد پر مصر باندې، د فرانسې السوهنې په      ا

په همدې اړه هانز     . افريقا كې او ان له متحدو ايالتونو سره په همدې وچه كې د طبيعي زيرمو په سر د دغه هيواد سيالې     
د امريكايانو په مالتړ دا برى ترالسه شو، څو له مرك سره الس او           " ... كرونبرگر ليكى، چې د كانگو په جمهوريت كې    

گريوان، بډي اخيستونكى، ستړى ستومانه او زورواكه موبوتو له واكه راوپرځول او پر امريكايانو مين كابيال د هغه                     
نښانو الندې څو اونۍ وروسته د كانگو په گاونډى هيواد، كانگو برازاويل كې تر نورو نښو   . ځاى ناستى شى 

په دغو .  [پرمختياوې رامنځته شوې، امريكايان وشړل شول او فرانسويانو تر خپل اغيز الندې سيمو ته پراختيا وركړه   
پر اومه موادو باندې برالسى له        ] په لومړې پيښه كې [نظامونه هماغه پاتى شول، خو يوازې    ] دواړو هيوادونو كې   

Hans, Kronberger,1998, S. 25-26(" وهمه پيښه كې د هغه بر عكساروپا څخه امريكا ته وليږدول شو او په د  
 .( 

كيداى شى، چې د ناتو د پوځي تړون مهم غړي هيوادونو داسى وښيي، چې د دوي تر منځه د ځينو ارزښتونو، د بيلگې            
ه ، خو كه د ملى ، پربنسټ د نظر يووالي شت...په توگه ولسواكي او گډ كلتور، د بشر د حقوقو د ساتنې او داسى نورو   

گټو او وياړ پوښتنه رامنځته شي، بيا د ناتو د غړو هيوادونو د نظر په دغه يووالي كې په ښگاره توگه توپيرونه تر     
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هيوادونه دايمي ټلوالې او دښمنان نه لري،   "  ويلى و، چېPalmerstonد ملى گټو په باب پالمرستون   . سترگو كيږي
همدارنگه د گټو تر څنگ د برالسۍ او وياړ غريزه هم د انسانانو له پيدايښت سره             ". بلگې يوازې د دوي گټې دايمي دي  

په . سم له هغوي سره مل او ان په اوسنې زمانه كې هم د انسانانو تر منځ د هغې شتوالې په ښگاره توگه تر سترگو كيږي          
تر منځه غوره ملت    ] ملتونو [و موږ د نور : "  ويلىGilbert Murrayهمدې اړه بريتانوى سياست پوه، گېلبرت موراى    

).  Kennedy Paul, 1994, S. 324" (د نورو ټولو له خوا رابلل شوي يو، چې په دوي باندې حكومت وكړو ... يو، 
خو دا يوازې بريتانوى ملت نه و، چې دا ډول خيالونه يې په سر كې لرل، بلگې د دې موخې د السته راوړلو له پاره، نور      

او هاند كې وو، چې د دغه يا هغه سياست د پلى كولو له الرې په يو ډول نه يو ډول تر خپلو            ملتونه هم په دې هڅه   
لكه څنگه چې په همدې اړه د المان د هغه وخت لومړى وزير، بويلوف            .  سياالنو زياته شتمنې او زيات وياړ ترالسه كړى      

Buelow،ه؟ بلگې موږ بايد مستعمرې ولرو، كه د  مسله دا نه ده، چې موږ غواړو مستعمرې ولرو او كه ن   "  ، ويلى و
 ).Kennedy Paul, 1994, S. 324" (هغو غوښتونكي يو او كه نه 

 Jamesكال، د اوسنى زبرځواك يانې د امريكا د متحدو ايالتونو يو سياست پوه جيمز واربورگ         1959همدارنگه په 
Warburg كميټې كې پورته او ويلى يې و، چې  هم د برالسۍ غوښتنې ورته ناري د دغه هيواد د كانكرس په يوې   "

له   ) سازش (او جوړ جاړى  ) توافق (موږ به يو نړيوال حكومت جوړ كړو، كه هغه د نيواك له الرې وى او كه د خوښاوى          
د  ). Allen, Gary, 1995, S. 240" ( كه تاسو له هغه سره مېنه لري او كه پرته ستاسو له خوښې څخه وي          . الرې

و په تيره بيا د وياړ د تر السه كولو دغه ډول غريزه، دوي سيالې ته رابولي، چې پايله يې د انسانانو     انسانانو د شتمنې ا
تر منځه د ځواك د ترالسه كولو له پاره د يو ډول پر له پسې مبارزې پيل دئ، څو نور په مستقيمه او يا غير مستقيمه               

 نوو دكترينو له طرحې وروسته هم د ناتو د مهمو غړو         نو ځكه د ناتو د  . توگه تر خپل نيواك او ولكې الندې راولي       
هيوادونو د نظرونو تر منځه، د پورتنيو موخو د تر السه كولو په سر توپيرونه تر سترگو كيږي، چې تر ټولو ښه بيلگه             

د لكه څنگه چې په مخكنيو گرښو كې يادونه وشوه، متحده ايالتونه    . يې د دوي د عملياتو د تر سره كولو سيمې دي 
نړۍ په هر گوډ كې، چې دوي خپلې ستراتيژيكې گټې ويني، د عملياتو غوښتونكي دي، په داسى حال كې چې المان      

:   وگورئ  (هم د عملياتو پراختيا غوښتونكى دئ، خو يوازې په اروپا كې د مسؤوليت د ترالسه كولو په هڅه كې دئ   
Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S.1( . اتو د اروپايي اړخ د غښتلي كيدو غوښتونكى      خو فرانسه بيا د ن

له همدې امله ان د بريتانيا حكومت، چې د متحدو ايالتونو له ترټولو نږدى پلويانو څخه ګڼل كيږي، د فرانسې       . ده
كه څه هم د فرانسې دولت      . دولت ته په تكتيكى ډول وړانديز وكړ، چې په اروپا كې زيات مسؤوليت په غاړه واخلى          

د فرانسې او بريتانيا دا ډول اړيكې دوي ته دا شونتيا        "  د خندا وړ بولى، خو د بريتانيا د حكومت په اند     دغه وړانديز 
" ( ور په برخه كوى، چې د اروپا په بهرنى سياست كې مخكښ رول په غاړه واخلى او په دې توگه المان گوښه كړى          

Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 4( .  لو  همدارنگه د سان ماSaint Malo     د تړون له مخې، چې د ناتو د 
غړو هيوادونو د نوو دندو بنسټ جوړوي، بريتانيا دا شونتياوي تر السه كړي دي، چې د اروپا د ملى امنيت او دفاعى                

خو  . ځكه د دوي په اند د دغه تړون پريكړې تر هر څه دمخه د ناتو دريځ پياوړي كوى. چارو په برخه كې ازاد چلند وكړى
په اروپا او نړۍ كې د ال      . انسويان بيا د دغو دندو په ترسره كولو كې د خپل هيواد دريځ ته د شك په سترگه گورى         فر

كې هم، چې د كوزوو د جگړې په    » د مسؤوليت په اړه لفاظې    «زيات مسؤوليت په اړه د دواړو هيوادونو بدل شوى دريځ         
زما احساس دا دئ، چې بريتانيا په اروپا كې په خپل :" په اندد تونى بلېر . ترڅ كې يې كوله، په ښه توگه څرگنديږي

Jürgen Wagner / Andreas Seifert, S. 4"( ټاټوبى كې ده، ځكه دغه هيواد په اروپا كې يو مخكښ ځواك دئ   
وښانه  خو د هغه فرانسوى سيال بيا په خپل وار او د فرانسې د وياړ په پام كې نيولو سره، خپل دريځ په دغو الفاظو ر . )
دا به يوه تيروتنه وي، كه ادعا وشى، چې فرانسويانو له دې سره خوښاوى ښودلى، چې د امريكايانو سياست   : " كړ

 ,Jürgen Wagner / Andreas Seifert" (كه د فرانسې هوكړه نه واى، يو هوايي بريد به هم نه وى تر سره شوى    . تعقيب كړى

 S. 4( . 
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تر السه كيږي، چې د ناتو د مهمو غړو هيوادونو د نظرونو تر مځنه اوس هم په روښانه      له پورتنيو ارزونو څخه دا پايله    
ځكه نو دې پوښتنې ته ځواب، چې ناتو به په څه ډول او كوم لورى پراختيا ومومى او دغه               . توگه توپيرونه ليدل كيږي  

لى شى، ادعا وكړى، چې د دغو   خو سړى كو. پراختياوي به په نړيوال نظم باندې څه ډول اغيز ولرى، گران كار دئ  
د دغو دواړو ځواكونو  . پراختياوو په بهير كې د متحدو ايالتونو او اروپايي ټولنې ترمنځه اړيكې ټاكونكې دي     

 يورو په بڼه ځانگړې كيږي،    -ترمنځه ترټولو دمخه جدى اقتصادي كړكيچونه، چې د نورو ترڅنگ ترټولو زيات د ډالر         
د همدې ليكوال په   .  Engdahl, F. William, American Century 2003. S. 5): وگورئ(بنسټيز رول لوبوى   

 : اند
 :  په بنسټيزه توگه پر دوو ستنو والړ دئ  ) تفوق(په نړۍ كې د متحدو ايالتونو برالسى   " 
  د هغه د ځواكمن پوځ برالسى، په تيره بيا په سمندرونو كې، -
ه او د هغه د رول له الرې د نړۍ پر اقتصادي بهير باندې           په توگ) ريزرف( ډالر د نړيوالې پيسې د زيرمې    -

 "  كنترول 
)(Engdahl, F. William, American Century 2003, S. 2 . 

د متحدو ايالتونو د دولت په اند، كه څه هم اروپايي ټولنه يوه ځواكمنه اقتصادي سياله ده، خو په دې كې شك ليدل            
 كې داسى يو اقتصادى پوتنسيال رامنځته كړى شى، چې د متحدو    كيږي، چې هغه به په راتلونكى نږدي وخت 

 ، چې  Paul Kennedyخو د متحدو ايالتو د دغه اند برعكس، پول كندى       . ايالتونو د برالسى په وړاندې خنډ وگرځى     
كې  » د سترو ځواكونو رامنځته كيدل او له منځه تلل   «په خپله يو امريكايي سياست پوه او ليكوال دئ، په خپل كتاب   

پراختيا گواښوي، چې دا يو له حده زيات سياسى او پوځي فشار دئ او  ) حاكميت(واكمنې  "متحده ايالتونه د   : ليكى 
 .Emmanuel, Todd, 2004, S"  (هغه په معمولى توگه تل د اقتصادي ځواك د كمزورتيا په توگه رامنځته كيږي   

 ,Emmanuelيژندونكي او ليكوال، ايمانويل تود     سربيره پر نوموړي ليكوال، فرانسوى ژورنالست، ټولنپ            ). 21
Todd        هم په دې اند دئ او وايي، چې سړى بايد د تيرې پيړۍ د وروستيو پنځو لسيزو امريكا ته د يوه مهربانه حاكم او 

خپلو پوځي، ايديالوژيكو او اقتصادي       " د سياسى او اقتصادي آزاديو د ساتونكى په سترگه وگورى او دغه هيواد د        
)   اصولو   (د نړۍ پر هغې برخې باندې د ليبرال  اقتصاد د ارونو . و له بركته، د يو نړيوال ځواك ځانگړتياوي لرلي    زيرم

ولكه، چې د متحدو ايالتونو تر سياسى او پوځي كنترول الندې وه، باالخره ټولې نړۍ ته بدلون وركړ او دا هغه بهير        
 وخت په تيريدو سره يې واكمن هيواد هم له ژورو بدلونونو سره       دئ، چې موږ هغه د نړيوال كيدو په نامه يادوو او د

او د اړيكو له پلوه متحدو ايالتونو په هغې      . ... مخامخ كړ، د هغه اقتصادي ځواك يې كمزوري او ټولنې ته بدلون وركړ        
). Emmanuel, Todd, 2004, S. 29-30" (ومونده، چې پر هغې باندې واكمن وو    )  وابستگى(سيمې پورې تړلتيا   

كه سړى د متحدو ايالتونو اقتصاد تر ژورې څيړنې الندې ونيسي، دا ورته روښانه كيږي، چې دغه هيواد د نولسمې         
اقتصاد خاوند او د هغه  ) خود كفأ(پيړۍ په بهير او د شلمې پيړۍ تر اوومې لسيزې پورې د يو په خپلو مټو والړ   

او همدارنگه د لوړو او مسلكي زده كړو د خاوندانو له ورتگ          اقتصادي ودې د اروپا او نورې نړۍ د پانگې له بهير     
 كال كې د متحدو ايالتونو ناسوچه   1945په : "  لكه چې ايمانويل تود په همدې اړوند ليكى  . څخه سر چينه اخيسته

 تر سترگو  ملى توليد د ټولې نړۍ د نيمايې ناسوچه ملى توليد په اندازه و او د دغه هيواد برالسى هم په روښانه توگه     
خو د تيرې پيړۍ د شپږمې او اوومې لسيزې په ترڅ كې د هغه   ). Emmanuel, Todd, 2004, S. 29" (كيده

اقتصاد، له جدى ستونزو سره مخامخ شو، چې بنسټيز المَلونه يې د نورو تر څنگ د ويتنام جگړه، سړه جگړه او د         
و سيالي وه، چې دغه لگښت د متحدو ايالتونو بودجه      كمونيستي سيستم د گواښ په وړاندې د وسلو پراختيا او د هغ   

 كال كې نهه ميليارده ډالره و، چې دغه كسر په   1967د متحدو ايالتونو د بودجې كسر په    . له ستر كسر سره مخامخ كړه  
 Engdahl, F. William, Mit der Ölwaffe): وگورئ ( كال كې پنځه ويشتو ميلياردو ډالرو ته لوړ شو   1968

2003, S. 179-180 .             د متحدو ايالتونو دولت د خپلې بودجې د كسر د له منځه وړلو له پاره په بې سارى توگه ډالر
له دغې    .  په دې توگه ډالرو هم ورځ په ورځ خپل ارزښت له السه وركړ       . چاپ او نړيوال بازار ته د چلند له پاره وړاندې كړل     
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مودې راپديخوا له سختو اقتصادي ستونزو سره الس او             ارزونې دا پايله ترالسه كيږي، چې دغه هيواد له ډيرې        
 يوې څيړنې دا روښانه كړې، چې   Pestel-Institutپه هانوور كې د پيستل د انسيستيوت   . گريوان و او اوس هم دئ   

پوروړي وو او د اټگل له مخې ) خالصه( بيليونه ډالره 1،4 كال كې له بهرنيو هيوادونو څخه 1999متحده ايالتونه په   
د  . Engdahl, F. William, 2003, S. 10):  وگوري(  بيليونه ډالرو څخه هم زيات و    3،7 كال كې له  2003ه پور په دغ

دغه هيواد د بهرنې سوداگرۍ بيالنس هم  د لومړى ځل له پاره د تېرې پيړۍ په اومه لسيزه كې  منفى بڼه غوره او دغه                   
 او    1990د بهرنې سوداگرۍ د بيالنس كسر د "   متحدو ايالتونو   هماغه و، چې د . كسر كال په كال مخ په زياتيدو شو

، )Emmanuel, Todd, 2004, S. 30" ( ميلياردو دالرو ته ورسيد      450 كلونو تر منځ له سلو ميلياردو څخه      2000
د ).  Emmanuel, Todd, 2004, S. 177" ( ميليارده يې د نفتو د واردولو له امله و     80"چې له دې ډلې څخه  

دغه   . گرۍ دغه منفى كسر لكه څنگه چې يادونه وشوه، د انرژۍ د سكتور په برخه كې په ښه توگه تر سترگو كيږي        سودا
(  مليونه ټنه و 895 ميليونه ټنه نفت توليد كړي، خو د نفتو لگښت يې په همدې كال كې 353 كال كې 2001هيواد په 
و ځكه متحده ايالتونه دې ته اړ  وو او دي، چې د خپلو     ن ). Die Zeit, Nr.: 8, 13. Februar, 2003, S. 8:  وگورئ

 ). الندنۍ لښتۍ  : وگورئ. (نفتو د لگښت پاتې برخه د نړۍ له نورو هيوادونو څخه راوارده كړې      
 

 )شميرنې په ميليونو بيرلو ( كال كې د متحدو ايالتونو د نفتو واردات     2001       په 
 هيواد د وارداتو اندازه هيواد د وارداتو اندازه

 الجزاير   3 )برازاويل (كانكو  16

 )كينشاسا(كانكو  5 مصر  2،5

 عراق  285 ماليزيا  5

 ايران  -- نايجريا 309

 قطر  -- اكوادور   43

 كويت 88 كانادا 485

 عمان  6 مكسيكو  498

 سعودى عربستان   585 د انتيل ټاپوگان 6

 متحده امارات    5 پيرو 2،5

 گوال ان 122 ترينيداد او توباگو  19

 بورنيو  2 ونزويال   520

 چين 5 اندونيزيا  15
    

 د نړۍ پاتي هيوادونه   453

Emmanuel Todd: Weltmacht USA, 2004, S. 177 اخځ:  
 

له پورتنې ارزونې څخه دا پايله تر السه كيږي، چې متحده ايالتونه نه شى كولى، د خپلو وگړو د ژوند اوسنې كچه پر        
همدغه اقتصادي كمزورتيا ده، چې د دغه هيواد له پاره د داسى يو نظام دفاع،          .مبال كړي خپلو كورنيو محصوالتو س 

د بيال بيلو كاليو او پانگې سمبالول اوس د متحدو   "چې بنسټ يې ليبراله ديموكراسى وي، نور ارزښت نه لري، بلگې    
زيرمو   ] طبيعي[ې بنسټ د ټولې نړۍ پر    د متحدو ايالتونو د ستراتيژيكې موخ      . ايالتونو له پاره لومړى درجه مسأله ده        

د دې موخې د تر السه كولو له پاره، دغه هيواد        ). Emmanuel Todd, 2004, S. 37" (باندې سياسى كنترول دئ  
اوس په خپله نوموړى هيواد په زياتيدونكي توگه د   "په هر ډول هڅې او هاند الس پورى كړى، خو په دې ترڅ كې 
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(ه توگه رامنځته كيږي او هر چيرته چې وكولى شى، له بې ثباتې او كړكيچ څخه مالتړ كوى     نړيوالې بې نظمۍ د عامل پ 
Emmanuel Todd, 2004, S. 13  .(  
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