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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ته رابوليښت همکارۍ نـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 ٢٧-٠٢-٢٠١١  نيټه                                   شريف بهاند :ليکوال

  طبيعي زيرمې
  د سوکالۍ وسيله او که د جگړې الَمل؟

۴ 
  افغان طبيعي شتمنې

  او که خوارېدنه؟) رحمت(لورينه 
اريخ په بهير کې طبيعي اومه توکو د اقتصادي ودې  برخو کې وڅيړل شو، چې د بشريت د ت٣د همدې ليکنې په تيرو 

د اومه توکو . او پرمختيا، په تيره د پوځي برياوو په برخه کې څومره د ارزښت وړ او ټاکونکی رول لوبوي دی
ا واچول شوه افغانستان د دغو . ترڅنگ، د مهمو او کليدي ستراتيژيکو سيمو په اړه او د هغوي پر ارزښت هم ر

الماني همدې مسألې ته په نغوتې سره، . ياوو، د طبيعي زيرمو او ستراتيژيک پريوت، لرونکی دیدواړو ځانگړت
 په  هغهافغانستان نه يوازې د طبيعي زيرمو له پلوه يو بډای هيواد، بلکې: " ليکيFred Schmidڅيړونکي فريد شمېت 

نسټ دا لومړی ځل دی، چې متحده ايالتونه د همدې الَمل پر ب. اسيا کې د جيوستراتيژيک کليدي پريوت خاوند هم دی
  . )١( " د پخواني شوروي اتحاد په پخواني جمهوريتونو او لويديزې پولې ته څيرمه پوځي اډې جوړي کړې

 سترو  پيړۍ١٨ او ١٧ د په تيره بيا هغو و نو، د سکندرمقدوني  مخکی کال٣٢٨په لرغون پير، له ميالد څخه 
د نورو ترڅنگ المانی سياست پوه او . ه د افغانستان ستراتيژيک ارزښت روښانه وځواکونو، بريتانيا او روسيې ت

که : " په نړيوال سياست کې د هغه د رول په اړه ليکيChristoph Hermann Dahlليکوال، کريستوف هيرمن دال 
 د ]افغانستان[ ځکه دغه هيواد. ...  خپل وگڼيوستان، کولی شي، هنديڅوک افغانستان تر خپل کنترول الندې ولر

سربيره پر . )٢(" د ساتنې لپاره يو ځواکمن او اوسپنيز مورچل گڼل کېږي Juwels der Krone خولد سرورزو 
د ... ترکستان، افغانستان او فارس : " دې باب ويليپههم  Lord Curzenد هند پخوانی ويسرا، الرد کرزن نوموړي 

   .)٣( "لپاره ورباندې لوبې کيدای شي] تسلط[سطرنج هغه دانې گڼل کېږي، چې د نړۍ د واکمنۍ 
په لنډه توگه ويلي شو، چې ډيرو نامتو ستراتيژيستانو افغانستان د خپل جغرافيايي او ټولنيز جوړښت له امله د اسيا د 

ښې بيلگې يې د نورو . وچې طبيعي مورچل بللی او د دوی په اند، د هغه الندې کول ناشونی او گران کار بريښي
 تيرې پيړۍ په پيل کې د هغه وخت د ستر ځواک د بريتانيا د نړيوالې امپراتورۍ او د هغې په پای کې د ترڅنگ د

د پخوانيو سترو ځواکونو له دغو پوځي ماتو او ترخو . ختي د ستر ځواک يانې د شوروی اتحاد د پوځيانو ماته ده
 د ترالسه )۴(تونو د خپلو ستراتيژيکو موخوتجربو سره سره، بيا هم د درېيمې زريزې يووزری ځواک، متحدو ايال

کولو لپاره د شمالي اتالنتيک د پوځي سازمان، ناتو د ځينو پياوړو اقتصادي ځواکونو سره يو ځای پر افغانستان يرغل 
  . وکړ

وت له امله د يوې څلورالرې يځکه افغانستان لکه څنگه چې په پورتنيو کرښو کې يادونه وشوه، د خپل ستراتيژيک پر
نې او لويديزه اسيا سره نښلوي او پر هغه باندې کنترول، د اوراسيا پر سيمې هغه گڼل  حيثيت لري ، چې سويلی، من

سربيره پر دغه کنترول د دغه يرغل بنسټيزې موخې، لکه څنگه چې د متحدو ايالتونو د پخواني ولسمشر . کېږي
 د فدراسيون او د چين د ولسي جمهوريت د کړۍ د سياالنو، د روسيېمرستيال، ديک چينی هغه ته نغوته کړې ، 

د اټکل له مخې د .  دی، د سيمې پر طبيعي زيرمو الس بري او همدارنگه د فسيلې انرژۍ پر نلليکو کنترول)۵(تکميلول
نې اسيا په تيره د کسپين د سمندرگي په شا و خوا سيمه کې نه يوازې د تيلو او گازو زيرمې پرتې دي  ، چې د )۶(من

  ونډه په الندنيو جدولونو کې په ښه توگه روښانه شوې،  هغو 
 د بريتش پتروليم له خوا د کسپين د سمندرگي د زيرمو ارزونه

 
  )مکعب فټه/ تريليون (گاز   )په ملياردو بيرلو(تيل   هيواد

  ٣٠  ٧  آذربايجان
  ۶۵  ٨  قزاقستان
  ١٠١  ٠  ترکمنستان

  :اخ
 British Petroleum, Statistics Review of World Energy, London, June, ١٩٩٨, pp. ٤   
 
 

  د امريکا د متحدو ايالتونو د انرژۍ د وزارت له خوا د کسپين د سمندرگي د زيرمو ارزونه
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  هيواد  )مکعب فټه/ بيليون (گاز   )په ملياردو بيرلو(تيل 
  اټکل شوي  ثابت شوي  اټکل شوي  ثابت شوي

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

 :اخ
Energy Information Administration Caspian Sea Region, Washington, D. C., US-Government, Dec. ١٩٩٨, p. 

١  
  

او داسي نورو زيرمو له پلوه ... بلکې دغه سيمه کې تر هرڅه دمخه د يورانيمو، سپينو زرو، لږپيداکېدونکي فلزاتو 
  . )٧( ټنه يورانيم لري ٢٣٠ ،٠٠٠ ټنه او ازبکستان ٣٣٨ ،٠٠٠د بيلگې په توگه قزاقستان څه نا څه د . هم بډايه ده

د و د نوو څيړنو د رپوټ له مخې، چې په دا وروستيو کې  پوهان دپېژندنې  د کانو او ځمکد امريکا د متحدو ايالتونو
خپور شوی، راغلي چې افغانستان هم د طبيعي اومه توکو له پلوه يو بډای   خوااع وزارت د چارواآو لهدف غه هېواد دد

په . دا چې افغانستان د طبيعي زيرمو له پلوه يو شتمن هيواد دی، کومه نوې او شورانگيزه خبره هم نه ده. هيواد دی
يالتونو د څيړونکو څيړنې د شورويانو هغو په خو کېدای شي، چې د متحدو ا. دې موضوع شورويان ال پخوا پوهيدل

  د نورو ترڅنگ تيل، گاز، يورانيم،رمو کېيپه دغو زد متحدو ايالتونو د څيړونکو د رپوټ له مخې . پرتله دقيقې وي
الندنې نقشه د افغانستان د .  او کوبالت کانونه شامل دي لږپيداکېدونکي فلزاتليتيوم، نيوبيوم،  سره زر،اوسپنه، مس،

ا اچوي   .منرالي توکو د زيرمو ډولونه او د هغو پر بيو يو څه ر
  

 
  :اخ

hp?html.minerals١٤/asia/world/٢٠١٠/٠٦/١٤/com.nytimes.www://http 
  

 په ارزښت طبيعي زېرمې ) مليارد يورو٨٣٠يا  (ليون ډالروب يو  څه نا څه افغانستان دپنتاگون د رپوټ له مخې،د 
 چې بنسټ،  موږ د لومړنيو څيړنو پر: " په اند شهرانيير، خو د افغان حکومت د کانو او صنايعو د چارو د وز.لري

ليون يا ب ارزښت درې  طبيعي اومه توکو د زيرمو شو چې د افغانستان دی ويل،و ته هم اړتيا لريهغ بنسټيزونورو 
 خو که د اومو توکو د راکړې ورکړې اوسنې بيه په پام کې ونيسو، د نورو  .)٨("درې زره مليارد ډالرو ته رسيږي

 مليارد ډالر، سره Kobalt ،۵١  کوبالت مليارد ډالر،٨١ Niobium مليارد ډالر، نيوبېوم ۴٢١ترڅنگ د  اوسپنې بيه 
 د رپوټ له نيويارک ټايمزد .  مليارد ډالر اټکل شوې ده٧ ،۴او د لږپيداکېدونکو فلزاتو بيه ...  مليارد ډالر ٢۵زر 
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هغو تر ،  بلل کېږيهغهشتمن  ډېرکو وته نړۍ کې د دې  د هيواد، چې پد بولويا Lithiumم ود افغانستان ليتيمخې، 
د لپ ټاپ، ټېلفونونو او نورو   موټرو،Hybrid بريښنايي ــ بنزيني نگهېدونکو بټريواو همدارچليتيوم په چار. زيات دي

  .رونيکي وسايلو کې کارول کېږيتالک

و لپاره يو مهم بنسټ گڼل کېږي، چې ښايي د د متحدو ايا لتونو د چارواکو په اند، دغه طبيعي زيرمې زموږ د هاند وه
ته کړو ځکه يو اغيزمن افغاني حکومت زيرمو ته اړتيا . هغو په مرسته وکولي شو، په افغانستان يو باثباته دولت رامن

اقتصاد  بهرني شمېر يو. )٩(من خدمات وړاندې کړي شي لري، چې په خپله خپلې اړتياوې پوره او خپلو وگړو ته اغيز
ښه بنسټ وبلل   يوړې ځپلې افغانستان د بيارغونې لپارهگ د ج ښاييزېرمې  دغه طبيعي هم په دې نظر دي، چېپوهان
د بهرنيانو تر څنگ د افغان وگړو په زړونو کې هم داسي هيلي راټوکيدلې دي، چې ښايي افغانستان د خپلو اومه . شي
وکو د پوتنسيال له پلوه د نړۍ له ډيرو هيوادونو سره سيال او د ترالسه شوو عايداتو له برکته به يې، نه يوازې د ت

خو زما په اند بنسټيزې پوښتنې دا دي، چې . هيواد د بيا رغونې چارې ترسره، بلکې د دوی د سوکالۍ الَمل هم شي
و په راايستلو پيل وکړي؟ ايا څوک دې ته چمتو دي، چې د څوک به څه وخت او تر کومو شرايطو الندې د دغو زيرم

افغانستان د اوسنيو کړکيچنو امنيتي حاالتو سره سره بيا هم په دې برخه کې پانگه اچونه وکړي؟  او باالخره د دې 
کالۍ تضمين شته دی، چې ترالسه شوې پيسې به په ريښتا هم د هيواد د بيا رغونې په چارو کې او د افغان وگړو د سو

لپاره وکارول شي؟ ايا يوازې د اومه توکو د زيرمو لرل د سوکالۍ الَمل او که د هغوي د راايستلو د الرو چارو او 
  همدارنگه د قيمتونو کنترول مهم شرط بلل کېږي؟

يز خو زه د نړيوالو تجربو او د څانگ. ښايي د ليکنې لوستونکي فکر وکړي، چې ليکوال د ډير بدبينانه نظر خاوند دی
 د نظر پر بنسټ په Hans Kronbergerپوهانو په ځانگړې توگه د اتريشي ليکوال او سياست پوه، هانس کرونبرگر 

ښکاره توگه ويلی شم، په هغو سيمو او هيوادونو کې چې سياسي ثبات او امنيتي حاالت د اندېښنې وړ او د قانون پر 
 طبيعي شتمنې د سوکالۍ او رحمت وسيله نه، بلکې د بنسټ نه والړ دولت د واک چارې په الس کې لري، دا ډول

په دې باب څومره ښه " وينه د تيلو په بدل کې"هانس کرونبرگر په خپل نامتو کتاب . خوارېدنې هغه شوې دي
کله د يوه هيواد د ټولنيزې سوکالۍ په مانا :"ليکي يوه مسأله روښانه ده او هغه دا چې د اومه توکو له پلوه بډايتوب هي
هرڅومره چې يو هيواد د اومه توکو له پلوه . کې په دقيقه توگه د هغه برعکس دی) مواردو(په ډيرو برخو .  دهنه

بډای دی، هومره يې اوسيدونکي بيوزله دي او د مستبدو پوځي زورواکو د حکومت، چې ديموکرات رنگ ور کړل 
بيره پر دې تجربو روښانه کړې، چې د اومه سر. شوی او يا هم پرته له دغه رنگ څخه واکمنې چلوي، عمر اوږد دی

توکو په راايستلو کې هر ډول زياتوالی، د دغو هيوادونو لپاره، اقتصادي وده نه، بلکې تر هر څه دمخه د وسلو د 
هيوادونو په ډله کې، نايجيريا او د کانکو  نوموړی د افريقا د وچې د. )١٠(" کيفيت لوړوالي له ځانه سره لري

 د ورځپانې د افريقايي چارو د خبريال، توماس “Die Presse„گې په توگه يادوي او د اتريش دې پرسې جمهوريت د بيل
د يوويشتمې پيړۍ په درشل کې د اومه : " ...  له رپوټ څخه په گټې اخيستنې سره ليکيThomas Knemeyerماير  کنه

په . له من وي، د نړۍ په سوالگر بدل شوی دیتوکو له پلوه يو شتمن افريقايی هيواد، بې له دې چې راتلونکې ته هي
د دغه [داسي حال کې چې د هغه پوځي مشران په مجللو کلوپونو او گران بيو هوتلونو کې راشه درشه کوي، خو 

مه کاليزه په سترگو هم . ماشومان په کثافات دانيو کې په لوبو بوخت دي] هيواد ماشومان چې هر درېيم يې ان خپله پن
  .)١١(" نه ويني

خو لکه د ځينو افريقايي . د اومه توکو سم او پرله پسي راايستل لکه د ټولنې پرمختک، ثبات او سولې ته اړتيا لري
ان د ملگرو ملتونو چارواکي اعتراف کوي، چې .  حاالت هم ډير د انديښنې وړ دي د افغانستان امنيتيهيوادونو په څير

د هغو . نيتي وضعيت په دراماتيکه توگه ال نوره هم کړکيچن شوی دیپه دا وروستيو څو مياشتو کې د افغانستان ام
 ان د ولسي جرگې د ټاکنو په درشل کې د دغې منير منگلاطالعاتو له مخې، چې د کورنيو چارو د وزارت مرستيال، 

  به عنوان مناطق پرخطر٣۵۵" ...  ولسواليو څخه ٣۶۴چې د هيواد له : جرگې غړو ته وړاندې کړ، هم راغلي
می  اساس، تنها يازده ولسوالی در سراسر اين کشور به عنوان ولسوالی های امن باقی  که به اين. ...شناخته شده اند

 آمار ... .ماند
 ٣۶۴: تعداد کل ولسوالی هاــ 
 ٣۵۵: ولسوالی های پرخطرــ 
  ولسوالی١١۴: خطر شديدــ 
  ولسوالی۵٠: خطر متوسطــ 
 )١٢("  ولسوالی١٩١: خطر پايينــ 

  دد خلكو په وړاندېکه د دغو نااراميو ترڅنگ د هيواد امنيتي وضعيت د هغه د نورو عواملو د ساری په توگه 
 څخه د زورواکو ځان لوړ گڼل، د قوانينو سم نه پلي کېدل، په دولتي ادارو  قانونله، کپرمخت ، اقتصادييتاوتريخوال

، پر بنسټ هم وارزول شي، ادعا کولي شو، چې دغه طبيعي تکې له حده وتلي فساد او په تيره د هيواد د پوځي لگښ
ځکه يوازې د . به د افغان ولس د سوکالۍ الَمل نه، بلکې د هغو د ال خوارېدنې هغه شي) د اومه توکو زيرمې(لورينه 

گه چې  پوځيانو د روزنې، پالنې او د هغو په وسلو سمبالولو کلني لگښت، لکه څن۴٠٠ .٠٠٠افغانستان د څه نا څه د 
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، چې )١٣( ..." دالر ساالنه ميرسدد مليار٨ مصارف نيروهای امنيتی افغانستان در حال حاضر به حدود :"کرزی وايي
 ١٣٩٠د دغې ادعا ثبوت د هيواد د . دغه پوځي لگښت د دولت تر اوسمهاليزې عادي او پرمختيايي بودجې زيات دی

 لمريز هجري کال د ١٣٩٠د ماليې وزير عمر زاخيلوال د . په ښه توگه روښانه کوي) ترکيب(کال د بودجې جوړښت 
 ميليارد افغانی ١۵٠ ميليارد افغانی است آه ٢١۶نزديك به  افغانستان ١٣٩٠بودجه ملی سال : "... بودجې په اړه وايي

 افغانی در افغانستان محاسبه ۴۵نرخ هر دالر حدود . آن بودجه جاری و مابقی مربوط به توسعه بخشهای مختلف است
دا په . )١۴(" ميليون دالر تخمين زده می شود٨٠٠می شود آه رقم بودجه سال آينده آشور معادل حدود چهار ميليارد و 
نو افغان واکمن بايد کال کې د عينک د مسو د . دې مانا چې د افغانستان پوځي لگښت د هغه تر بودجې ډير لوړ دی

  .   کړی شي) تأمين(زيرمې په څير څلور دا ډول هغه وپلوري، چې يوازې خپل پوځي لگښت سمبال 
د . بيعي زيرمو په راايستلو کې لوی خنډ گڼل کېږي هم د طمادي او معنوي بنسټونه) ناقص(د هيواد نيمگړي سربيره پر دې 

همدې الَمل پر بنسټ اړونده نړيوالې کنسرنې زړه نه ښه کوي، په دې برخه کې پانگه اچونه وکړي او که زړه هم ښه 
ه کوي چې هغه په نيمه بيه ترالسه کړي   .کړي، نو ه

 په هيواد کې دمو د تاالن لپاره تر ټولو ستر گواښ، د پورتنيو ستونزو ترڅنگ، د ليکوال په اند، د هيواد د طبيعي زير
دغه ادعا د مزدور . په حال کې دی) رونق(په نړيواله کچه د دوی ماموريت د غوړيدا . مزدور سرتيرو شتوالی دی

. )١۵( مليارد ډالرو ته رسيږي، په ښه توگه ثابتوي ٣٠٠سرتيرو د شرکتونو کلنی عايد، چې په نړيواله کچه څه نا څه 
ويديزه نړۍ په تيره متحده ايالتونه دغه مزدور سرتيري هغه وخت په دنده گماري، چې د نړيوالو حقوقو له مخې نشي ل

کولي، له خپل رسمي پوځي ځواک څخه گټه پورته کړي، يا د دوی السپوڅي رژيمونه په يوې ستراتيژيکه سيمه کې د 
په تيره . په دا ډول ستراتيژيکو سيمو کې واکمن کړيراپرځيدو له گواښ سره مخامخ وي، يا غواړي خپل السپوڅي 

د بيلگې لپاره . )١۶(مزدور سرتيري د اقتصادي گټو د خوندي کولو په موخه په دغه يا هغه نامه په دنده گمارل کېږي 
 :افريقا د ستونزو مرکز"يو څپرکی " وينه د نفتو په بدل کې" د کتاب Hans Kronbergerليکوال، د هانس کرونبرگر 

ته کوي   . پښتو کړی، چې د همدې ليکنې په پای کې به خپور شي" اومه توکي بيوزلې رامن
ځکه د افريقايي هيوادونو تجربو ثابته کړې، چې زياتره وخت حکومتونه د مزدور سرتيرو تر اغيز الندې او د هغو 

د راايستلو د امتياز غوښتنه دغه مزدور سرتيري د خپل خدمت په بدل کې د طبيعي زيرمو . په منگلو کې راگير شي
د مزدور " :  د مزدور سرتيرو په باب ليکيHans Kronbergerاتريشي ليکوال او سياست پوه، هانس کرونبرگر . کوي

يرغليزې ډلې د هيڅ يو حکومت اوامرو ته غاړه نږدي او د هيڅ يوې سياسي ايديالوژې په وړاندې د ... سرتيرو 
په کړکيچ کې د راگير ولسمشر له خوا د . گټې له قانون څخه اطاعت کويدوی د . مسؤوليت احساس هم نلري

د دوی د دغه خدمت په بدل کې . ماموريت د ترالسه کولو، په کورنۍ جگړې کې السوهنه او د واکمنو ځواک تأمنيوي
قتصادي شرکتونو د د الماسو د راايستلو اجازه، د تيلو د زيرمو د توليداتو امتياز او د ا. شاهانه پاداش ورکول کېږي

 د افريقا په وچه کې د مزدور سرتيرو د يوه خصوصي ستر Eeben Barlowِا ابن بارلو (د بارلو . جوړولو اجازه
له پوځي زړی څخه يوه اقتصادي امپراتورې جوړه شوې، چې د افريقا د وچې د طبيعي ) ليکوال. شرکت مشر دی

  .)١٧( "زيرمو په لوټولو اخته ده
انستان په کړکيچ کې ال د افريقا د وچې مزدور سرتيرو کوم ماموريت نه دی ترالسه کړی، خو د که څه هم د افغ

  تر څنگ ارمورBlackwaterبالک واتر لويديزې نړۍ د هيوادونو د خصوصي امنيتي شرکتونو لکه د 
اصطالح افغان  اجيرانو ته دنده وسپارل شوې، چې په Erinys او ارېنس DynCorp، َدون کورپ  ArmorGroupگروپ

که په روښانه توگه وويل شي، لويدي اجيران گمارلي، چې افغاني . )١٨(وروزي ) اردو او پوليس(ملي ځواکونه 
خو تجربو ثابته کړې، چې په اجيرانو څوک دولت جوړولي نشي، ځکه لکه څنگه چې مخکې يادونه . اجيران وروزي

 Enriqueو د امنيت د شورا پخواني سالکار، انريکو بالستروس د ملگرو ملتون. وشوه، هغوي ځانته ځانگړې دندې لري
Ballesterosد خپلو خونړيو کړو وړو په بدل کې د ... د مزدور سرتيرو شرکتونه : " دغو دندو ته په نغوتې سره وايي
ونه په په مجردی چې وضعه يو څه ثبات ومومي، دغه شرکت. زيرمو د راايستلو امتياز ترالسه کوي] نورو[انرژۍ او 

ته، چې هر يو يې په خپل وار سره د هوايي چلند، سړک  تاالن پيل کوي او په دې توگه په ځان پورې تړلي هغه رامن
و پيل کوي او د هماغه هيواد اقتصادي برخه، که څه هم  جوړولو او د صادراتو او وارداتو په برخه کې په هاند و ه

افغانانو ته هم تر لمر . )١٩(" ورې هغه تر خپل کنترول الندې راوليپر بازار واکمن نه دي، خو تر زياتې اندازې پ
روښانه ده، چې په هيواد کې د چا له خوا، څه ډول بهرنې او کورنې امنيتي کمپنې او هغو پورې تړلي اقتصادي او 

ته او په کومو دندو گمارل شوي دي   .خدماتي شرکتونو د کومو موخو لپاره رامن
 له طبيعي زيرمو ناڅرگند حالت) ترکيب قدرت(د ځواک د جوړښت ونزو په افغانستان کې سربيره پر پورتنيو ست

ځکه دغه هيواد د ناتو د پوځي سازمان له خوا نيول . څخه د گټې اخيستنې په برخه کې هم يوه ستره ستونزه بلل کېږي
د پرتکتورات .  الندې دی)حمايه(شوی او د يوه پروتکتورات په توگه د دغه پوځي سازمان تر ساتنې ) اشغال(

په ټوليز او يا نسبی ډول، د ) پروتکتورات(ځانگړتيا په دې کې نغښتې ده، چې د تړون له مخې الندې شوی هيواد 
دغه حالت په هيواد کې په . په گټه له السه ورکوي) ساتندوی يا ساتندويانو(خپلو معاملو واک او اهليت د پروتکتور 

فغانستان د په اصطالح دولت ترڅنگ د ريښتني ځواک خاوند د متحدو ايالتونو تر د ا. ښه توگه تر سترگو کېږي
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مشرې الندې د ناتو پوځي سازمان، د دغو دواړو ترڅنگ بيا د ناتو د نورو ځواکمنو هيوادونو لکه، د بريتانيا، 
 کې د دولتي ځواک په فرانسې او المان ځانگړي استازي او همدارنگه د ملگرو ملتونو سازمان، هر يو په افغانستان

ته کړل شوي دي. توگه خپل رول لوبوي ښايي افغان چارواکي په ځينو عادي . يا په بله وينا په دولت کې دولتونه رامن
کورنيو چارو کې په نسبي ډول ازاد الس ولري، خو دا ټولو ته روښانه ده، چې د هيواد د ځمکنۍ او هوايي بشپړتيا 

دا هم روښانه ده، چې . اک، پروتکتور يانې د ناتو د سازمان د ځواکونو په الس کې دیکنترول او څارنه د ريښتني ځو
د ناتو د غړو هيوادونو سترې باروړنکې الوتکې او نور ترانسپورتي وسايل، هيواد ته د افغانانو د وژلو په موخه 

تکو او نقليه وسايلو کې له پوځي تجهيزات او وسلې راليږدوي، خو دا بيا هغو ته څرگنده نه ده، چې په دغو الو
افغانستان نه څه ليږدول کېږي، يورانيوم؟ او که لږپيداکېدونکي فلزات؟ او يا نور منرالي طبيعي اومه توکي، چې په 
تيره د لويديزې نړۍ د الکتروتخنيک د صنعت څانگې هغو ته بيړنۍ اړتيا لري؟ دا هم هيوادوالو ته روښانه ده، چې د 

هغه د ټلوالې پوځيان د طالب رژيم د راپرځولو په موخه او د ترهگرۍ او د القاعدې د ناڅرگندې ناتو د سازمان او د 
خو دا بيا دوی ته څرگنده نه ده، چې په دوی کې څومره . شبکې په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلي دي

  څه لگيا دي؟ځمکپوهان او لرغون پيژندونکي دي او هغوی د هيواد په کومه برخه کې په 
خو زه د پورتنې ارزونې پر . ښايي زما په څير هر افغان وگړی ته هم گران کار وي، دې پوښتنو ته ځواب ووايي

بنسټ په ښکاره توگه ويلي شم، چې د هيواد طبيعي زيرمې د افغانانو لپاره، لکه د ناروی، استراليا او بوتسوانا 
Botswanaۍ الَمل نه، بلکې د افريقايي هيوادونو په شانې، د خواريدنې هغه  د هيوادونو په څير د رحمت او سوکال

ځکه نړيوالو ځواکونو په تيره اقتصادي هغو ال پخوا د اومه توکو پر سر نړيواله سړه جگړه پيل کړې ده، چې . کېږي
دا ډول لوبې د د پردو له خوا پر افغانانو تپل شوي غوړمال، بډه اخيستونکي او له سياسي پلوه ناپوه واکمن، نه د 

  . لوبولو وړتيا او نه هم د هغې له قواعدو سره بلدتيا لري
  پای
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