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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۷۱/۷۱/۱۱۷۱                                     پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 کی څو د پام وړ ټکی ګریز راپوررڅاد امریکا په نوی 
       

کال  ۰۲۰۲امریکا په » د کی نیټی په ګڼه  ۱۱۷۱/  ۷۱/  ۷۱ خپلی نامه ډنمارکی ژبی ورځپاڼی ده پ (24timer )  د
ور پر راپ امریکایی څارګریزد تر سرلیک الندی «  مرکز په توګه ګوری کی اسیا ته د ځمکی دکری د زبرځواکۍ د

دلته د یوی خوا پخپله د امریکایی څارګری  دا لیکنه ماته ځکه په زړه پوری وګرځیده چی. بنسټ یوه لیکنه خپره کړیده
سره دځینو ټکیوکړیو پر بنسټ یو لړ انکار نه منونکی اعترافونه شوی او دبلی خوا دا پایلی زما دهغی څیړنیزی لیکنی 

 قعيت (وا «خطر سپين »د او لپوتنشيا «خطر ژړ»  )دد می کال  ۱۱۷۷تړاو درلو دالی سی چی په هم د ورته والی 
هم دهغوی په ال اوس  نایی رسنیو په درو برخو کی نشر چیتر سرلیک الندی لیکلی وه او یو زیات شمیر افغانی بریښ

نو خطرونو و څرنګوالی ته او سپی مخکی لدی نه چی د ژړو. مینه وال یی لوستالی شی ارشیفونو کی پرته ده او
و لوستونکی یی هم تر نظر ، ښه به داوی چی د نوموړی ورځپاڼی څخه نشر شوی متن پښتو ته را وژباړو څراوګرځو
 :تیر کړی

څخه څو زیات شمیر وړاندوینو  ته په امریکای څاګریز راپور کی د ( Huffington Post) هوفینګتون پست       
نړی د اقتصادی زبرځواک په توګه خپل  کال امریکا د ۱۱۰۱په   رارسیدلی دی چی له مخی به ییڅڅیدلی ټکی 

 یود زبرځواک په توګه  په مخته بیولو کی به اللو ئستاتوس ) مؤقف ( د چین په ګټه دالسه ورکړی مګر دنړیوالو مس
 . یولررول مخکښ 

نه په لوړه  اوسیدونکو زیاته برخه دفقر د خطکال کی به دنړۍ د  ۱۱۰۱په راپور کی وړاندوینه شویده چی په        
سیا آ. مخی د پام وړ او مهمه طبقه وګرځیبه د اقتصادی او ټولنیز مؤقف له  منځنۍ طبقهو ک. دخلکچه کی ژوند کوی

 کړینړیوال زبرځواک په توګه خپل هغه بایللی مؤقف تر السه  شی او په نړۍ کی به یو ځل بیا د یوار بیا راژوندیبه 
قوس ( کلن صعودی ) لوړیدونکی  ۰۵۱ړۍ نژدی . پدی کار سره به د لودیزی نچی په منځنیو پیړیو کی یی درلود

 . او وروسته به پاته شیبڼه غوره کړی ) رالویدونکی ( نزولی 
دی سره سره به زموږ د  ، خو دځی په پرتله ډیره زیاته پراخه شیموکراسی د نن وریله مخی به د د راپور       

 خوراکی موادو اودی ډول شخړو زیاته برخه به د  . دپه امان نه وی می مقابلو له خطرهجنګ او نظا ځمکی کره د
پدی خاطر وړاندی شویدی چی په ته دا راپور « د امریکا ملی څارګری شورا »  .د ترالسه کولو پخاطر وی اوبوڅښلو

 . دو شوو وړاندوینو باندی غور وکړیراتلونکو لسیزو کی د امریکا د ستراتیژیکو موخو په اړوند پر یا
تر ټولو ستر اقتصادی ځواک په نړۍ کی ، چین به نړۍ به ال هم د هرج و مرج نه ډکهکال چی  ۱۱۰۱په        

د ښایی چی امریکا به بیا هم ، هلی ځلی روانی وی، چی ال کافی ندیکنترول پخاطر به  د زیرمو د وی اوګرځیدلی 
  . و سیاالنو تر منځ لومړی ځای ولریخپل

کی د اقتصادی پرمختګ له مخی په جریان وکلنو  ۱۱۱۱ په چین بهپه راپور کی پردی خبره ټینګار شوی چی       
خبره په نورو  . البته داواک په توګه به میدان ته را ووځیتر ټولو ستر اقتصادی ځامریکا شاته پریږدی او دنړۍ د

دغه اوسنی راپور پر بنسټ به امریکا ال نور هم د  . مګر دوړاندوینو کی پخوا هم یاده شویدهاو ډیرو بی پری څیړنو 
الو ک په توګه به ال هم د نړیوزبرځوا ځکه چی د ، دایپاته و )لوبغاړۍ ( دوو لسیزو په موده کی د نړۍ مخکښ اکټر

رته سترګی په الر ی مینه وال وخپل اداری تخنیک او ورسره پاته قوت پربنسټ خارج د حل په هلوځلو کی بحرانونو د
 . وی

بشپړ په وع داسی یاده شویده چی امریکا به ضمخیز راپور کی دا مو ۷۰۱خی پدغه ژانس له مآخبری  AFPد       
. پاته توان پربنسټ لومړی ځای ولریکال کی هم د نورو سیالو سترو قوتونو تر منځ د خپل ور ۱۱۰۱ګمان سره په 

کال راهیسی پیل  ۷۴۹۵ غځوی چی دکی خپل هغه رول النور هم وپدغه نوی عصر کی به امریکا په نړیوال سیاست 
 . او ترالسه کړی وو

نالوژیکی ک، نظامی لګښتونه او په تسیا اقتصادی چاریآر کی به د صنوی ع راپور وړاندوینه کوی چی پدغه      
. په راپور کی د چین په هکله د شی یمخته والړ ی، زیاتپه ګډهچارو کی پانګه اچونی دشمالی امریکا او اروپا څخه 

زغم وړ پر بنست یو د  که چیری چین پدی و نه توانیږی د نوښتونو. په اړوند حبردارۍ هم ورکړل شویدیبی باوریو 
ز به یی په زړه پام وړ اغی ، مګر دغه دسیا کی یو مخکښ اکټر پاته شیآکه څه هم په ، اقتصادی ماډل منځته راولی

. امریکایی شنونکی پدی اند دی چی چین به یو نړیوال قدرت وګرځی مګر پدی کار کی به یی پوری پایلی ونلری
داسی یوه سناریو به منځته راشی چیری چی چین کیدالی دغه شنونکی وایی  . یچټکتیا ډیره سسته او ګړندي به نه و

  یوه ائتالف په لټه کی  ، ځکه چی نور ډیر هیوادونه به د امریکا سره دډیر بد دښمن وګرځیپاره  دخپل ځان  د شی
 . نامه یوه تن یی یادوونه کړیدهه پ Mathew Burrowsلیکونکی ډلی څخه د  راپور د هغه ټکی دی چی د . داشی
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، مګر واخیستل شیګام په راپور کی راغلی دی چی د تکنالوژیکی پرمختیا له کبله به د پرمختګ په لور یو ستر       
 کال کی به اقلیمی بدلونونه هم ډیر جدی چالشونه منځته ۱۱۰۱په دا اندیښنه هم باید له یاده و نه غورځول شی چی 

کال  ۱۱۰۱به په نړۍ : » پدی اړوند وایی  Christopher Kojmملی څارګری شورا مشر ښاغلی  ریکا دامد . راولی
وی چی مهم . نړیوال بدلونونه به په هغه کچه «ه راډیکال دول بدلون موندلی وی په پرتله پ نننۍ نړۍ کی زموږ د
قالب د فرانسی انقالب او یا صنعتی ان اهمیت او اغیز پرتله شی لکه یی داسی تاریخی سترو پیښو سره دکیدالی شی 

 . چی په نړۍ کی رول لوبولی دی
      Christopher Kojm  ډیری چی هلته بشر په تاریخ کی یوی داسی څلورالری ته رسیدونکی یو  موږ د: » زیاتوی

امریکا شاته  ستر اقتصادی زبرځواک په توګه نړۍ د به چین دخو کال کی  ۱۱۰۱په .  «بیالبیلی الری راخالصی دی 
قدرت څخه د نرم کاراخیستلو وړتیا به ښایی دا وښئی چی امریکایان ال هم  توان او دامریکا نظامی  ، مګر دوغورځوی

 . ت په چارو کی یو د پام وړ ملت دیدنړیوال سیاس
کال د رارسیدو نه په وړاندی موده کی  ۱۱۰۱د . کال کی به ترسره شوی وی ۱۱۰۱په  دا خو هغه وړاندوینی وی چی

 :یدالی شی په الندی ډول را لنډ شیغټ ټکی کد وړاندوینو څخه د راپور 
کالو درارسیدو په درشل کی نړۍ  ۱۱۰۱د راتلونکی په هکله د امریکایی شنونکو د وړاندوینی سره سم به د  ــ        

 .په بی شانی چټکۍ سره بدلون ومومی
دونو ځواکمنی له پښو هیوا به سم د لودیزوسره دی  د، ۍ کی تر ټولو ځواکمنه سیمه وګرځیسیا به په نړآ ــ       

 .ولویږی
 .دی خطر څخه په امان وی د یوه نوی نړیوال جنګ تهدید عملی بڼه نلری او نړۍ به دکی پدغه موده  ــ       
د خطر  (infectious disease ) ناروغیوعفونی  (ډله ایزو پراخو)Pandemics پرځای د د نوی نړیوال جنګ ــ       

 .امکانات ردوالی نشو
  .شی او دړی وړی کان شته چی اروپایی اتحادیه به سرنګونهدی کار ډیر ام مخه د کال تر رارسیدو د ۱۱۰۱ــ  د 

 
 د ژباړی پای

     
 :د ژباړونکی یادوونه

 : پدی ارزی چی غور ورباندی وشی لکهټکی راپور کی ځینی لوړ په        
د راپیښیدونکو اعترافونو ډکی وړاندوینی یی  ــ دا راپور پخپله د څارګرو شنونکو د اوږدو څیړنو پایله ده چی د       

. خنیوی امکانات یی صفر ته نژدی دیم چی دبللی پروسه هغه څه  واقعیتونو سره اړخ لګوی او دراپور لیکونکی دا
 .طر یی سر د اوس نه لیڅی راونغاړییوی پخامخن ځکه نو دوی د امریکا چارواکو ته دا وړاندیز نلری چی د

کتنه شویده چی  چین او امریکا حاالتو ته پام اړول شویدی بلکه نړی ته په ګلوبال ډول ــ په راپور کی نه یوازی د     
 . دیرنوشت په اړه یی وړاندوینی شویشوی او دس په ځیر سره کتلته ، اروپا او امریکا حاالتو سیاآله مخی یی د 

مخه د اقتصادی ستر ځواک په توګه خپل ځای  کال د ۱۱۰۱ه تر منلی ده چی امریکا ب ور لیکونکو داــ د راپ       
مګر دغه شنونکی ال تر اوسه خپل زړه پدی . سیا ته خوشی کړیآروپا او امریکا لویی وچی به ځای چین او د ا

. ښایی د ډګر کی یو مخکښ زبرځواک پاته وی میخوشالوی چی ګویا پسله دی به هم امریکا په نړیوال سیاست او نظا
د ټولنو بیخ جوړښت  چی اقتصاد هر وخت او د تاریخ په ټولو پړاوونو کیوی راپور لیکونکو به داخبره له یاده ایستلی 

دا یو . همدغی پدیدی تر حکم الندی مخته تللی دیاو نوری ټولی چاری د  ( په توګه ټاکونکی رول درلودلیزیربنا)
 کیدالی شی د، دهطبعی خبره . دا هم یوه له دی به هم په همدی شان مخته ځیانکار نه منونکی ټولنیز قانون دی چی پس

 نوچی اقتصادی بنسټ یی سست دی  امریکا اوسنی نظامی توان خپل اغیز نورهم وساتی خو دا پاره د څه مودی د
س نه په ازی د راپور لیکونکی بلکه ټول امریکایان باید سر داو. پکار ده چی نه یوحساب ورباندی کول بیځایه کار دی

 واقعیت سره پخال کړی چی نور د امریکا د زبرځواکۍ ټغر په ټولیدو دی .ترخه دی  د سایکولوژیکی لحاظ ځان
دنړۍ دوګړو به کال کی  ۱۱۰۱ــ په راپور کی ترټولو په زړه پوری او امیدواره کونکی ټکی دادی چی چی په       

. ټولی هغی ټولنی تر ټولو پراخه طبقه ویلوی اکثریت د فقر دخط نه لوړ ژوند وکړی او دټولنی منځنی طبقه به 
فقر  . هرڅومره چی د وګړو د ژوند کچه دی وړه او کښتنی طبقه یی پراخه ویبدمرغی ټولنی دی چی منځنی طبقه ی

 دی خبری اصلی مانا داده چی د . دب ترسره کیږیکار تر لویه بریده د کښتی طبقی په حسا ، داخطه نه لوړه ځید
دا هغه څه دی چی زموږ په خاورینه کره کی  .قی یانی د غریبانو له دلی نه وځیکښتی طب فقیرانو ژوند ښه کیږی او د

 . یارډو کسان ورته سترګی په الر دیمیل په د
ن دسیمه ایزو جنګونو د آمرج او  واپه نړی کی به هرج هم چی که څه ــ د راپور بل په زړه پوری ټکی دادی      

. دا خبره پداسی حال کی کیږی دو امکان په بنسټیز ډول رد شویدیپیښیدو امکانات وی  خو د نوی نړیوال جنګ د پیښی
، هند او پاکستان برسیره ایران او شمالی کوریا هم د د چینیوازی په اسیا کی کال پوری کیدالی شی  ۱۱۰۱چی تر 
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، هم او یو زورور اټمی ځواک دی ده سیا کیآ. روسیه چی ډیره برخه یی په ټمی ځواک په توګه سر راپورته کړییوه ا
 . سیا د ځواکمنی اټکل ویآکیدالی شی په حساب یی د 

ی شی دال. پدی برخه کی کیاشاره شویدهڅو ځلی آو په ټینګار سره سیا اقتصادی ځواکمنۍ ته آــ په راپور کی د       
یو کی . دلته رښتیا هم اړینه ده چی پدی لویی وچی پام وړ رول ولوبوی د، مالیزیا . . . ، جنوبی کوریا، جاپان، هندینچ

پاره ګټوری  د راکړی ورکړی اړیکی د هر اړخ دیی چی له مخی په کار ولویږی اقتصادی ماډلونه  داسی  لړ نوی
ایی شتمن هیوادونه باید سیآ. ی( منځته راولتوازونانډول ) یو معقول اقتصادیسیایی هیوادونو کی آوګرځی او په ټولو 

ه په پاره هلت ا او استرالیا کی خپل بازارونه ال نور هم پراخ او د ودی په حال کی ګاونډیانو دق، افری، امریکاپه اروپا
ار ده چی د اروپایی اتحادیی پشان د پک و څخه د اغیزمن کار اخستلو پخاطرد زیرم. بازار موندنه کی مرسته وکړی

پاته شی  دابه تر ټولو لویه ستونزه سیا کی آ. زما په اند په یسر د اوس نه فکر وشیوه بنسټ پر رامنځته کولو باندی 
 دن ماډل تر یوه حده اغیزمن دی مګرچی دتړاو . پدی شیکیدالی عملی  مخنیوی چاری د وګړو د زیاتیدو دچی څنګه 

 . ید پرالترناتیف باندی یی فکر وشیچی باندی  سانه کارآدی ماډل نه کاراخیستل  هیوادونو کی دورو سیا په نآ
 پای

 
 


