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  2007اكتوبر                                                                             شريف بهاند: ليكوال

  
  

   د ��ې �� �� ���
ې Eurasienد اروا���
  

 ) ���� �  )دوه
  

  :اورا���
��ا���ې او د رو��ې او ��� ���ې� ����
��    د �� �و ا

  

ږي، چې د اوسنيو ې څخه دا پايله ترالسه كيرنو او د اومه توكو له شمله پورتنيو ارزونو
  له جيوستراتيژيك پلوه د نړۍ تر ټولو مهمهEurasienشرطونو له په پام كې نيولو سره ارواسيا 

د دغه ارزښت په باب د متحدو ايالتونو د پخواني ولسمشر، جيمى . سيمه دهاو با ارزښته 
هر هغه څوك چې اروسيا تر خپلې :"ليبريژينسكى وي كارتر د ملى امنيت سالكار، زبيگنيو

 اغيزمنو سيمو له  دولكې الندې ولري، نو ښايي د نړۍ د تر ټولو پرمختللو او له اقتصادي پلوه
يوازې نقشې ته نظر اچول دا روښانه كوي، چې پر . دريوو څخه پر دوو باندې واك وچلوي

 ,Brzezinki" (ترول هم دئارواسيا كنترول څه نا څه په اتوماتيك ډول پر افريقا باندې كن

Zbigniew, 2003, S. 54 ...  .(  ارواسيا د سطرنج هغه تخته ده، چې پر نړۍ باندې د "ځكه نو
 د  ).Brzezinki, Zbigniew, 2003, S. 57" (ږيېله پاره لوبه پرې تر سره ك) تفوق(راتلونكې برالسۍ 

د اوراسيا منځنې برخې ارزښت ته  كې 1898بريتانوى هند پخوانى ويسرا، الرد كرزن ال په كال 
و خوا هغه ځايونه  تركستان، افغانستان، د كسپين د سمندرگي شأ" : نغوته كړې او ويلى و

وژونكي خيالي داستانونه مالوميږي، خو زه له خپله اړخه اعتراف كوم، چې دا ... دي، چې 
 ورباندې كيداى ، چې د نړۍ د واكمنۍ له پاره، لوبېكېږي هغه دانې گڼل  سيمې د سطرنج

قفقاز او منځنۍ د نورو تر څنگ سيمه كې  په دې  .)122 ، مخ 1378اډاميك، لوډويك،  ("شي
دلته د كسپين د سمندرگي په شأ و خوا كې تر هرڅه دمخه د . كېږياسيا ډيرې مهمې سيمې بلل 

دو منځنۍ اسيا او په تيره د قفقاز سيمې ته د متح. تيلو او گازو زيرمې ستر رول لوبوي
كې ځانگړى ځاى وركړل شوى او په " د نوې پيړۍ له پاره د ملى امنيت په ستراتيژۍ" ايالتونو 

 160د كسپين سمندرگى به، چې د اټكل له مخې په كې : " ى راغلبابهغې كې د دې سيمې په 
 زيرمې پرتې دي، په راتلونكو لسيزو كې د انرژۍ له پاره د زياتيدونكو لو تي دميليارده بيرله

 Jürgen Wagner / Andreas ("ړتياوو په له منځه وړلو كې ال زيات او ارزښتناكه رول ولوبويا

Seifert, S. 3.(  
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څه نا   انرژۍ د پېژندل شوو زېرمو فسيليدد پورتنيو شيمرنو له مخې د طبيعي زيرمو په تيره 

نځه اويا په سلو كې د نړۍ څه نا څه پي.  ده كې پرتهه سيم اوراسيا پهڅه درې پر څلورمه برخه د
توليد شپيته په ) ناخالص(همدارنگه په هغې كې د نړيوال ټولنيز ناسوچه . وگړي ژوند كوي

  ). جدولونهيالندين: يوگور(سلو كې توليديږي 
  


	� : ��ۍ�)��� (���� �����

�ن ��
� ��  
   امريكايشمال   امريكايسويل  افريقا او منځنى ختيځ  ارواسيا  سيمې

  23.496.900  28.176.223  32.867.705  49.894.337  احتسم
   


�ن: ��ۍ�
  د و��و �	ې� �� �
   امريكايشمال   امريكايلېسو  افريقا او منځنى ختيځ  ارواسيا  سيمې
  386.292.036  334.916.662  769.660.728  4.053.455.374  وگړي

     
�� :  ��ۍ�� �� �

�رد ډا!�و) ��'�!&�(��%�ال "�! �
� �� *
!�+  

   امريكايشمال   امريكايلېسو  افريقا او منځنى ختيځ  واسياار  سيمې
  8.100  1.750  1.500  34.000  توليد

  : اخځ  
Brzezinki, Zbigniew, Die einzige Weltmacht, 2003, S. 56   

  
 د ارواسيا په سيمه كې د چاپان، هند، د روسيې فدراسيون او د چين دېسر بيره پر 

 پراته دي، چې نه يوازې له ستراتيژيك پلوه  هميوادونهولسى جمهوريت په څېر داسي مهم ه
 د دا ډول سياست فعال لوبغاړي هم گڼل ې فدراسيون روسي دمهم دي، بلكې په تيره چين او

، چې آيا د روسيې فدراسيون به د نړيوال ځواك په كېږيپه همدې سيمې كې پريكړه ." كېږي
 ؟، چې دغه دريځ ته ځان ورسوي او كه نهتوگه خپل دريځ بيرته ترالسه او چين به وكولى شي

ځكه دغه دواړه هيوادونه په سيمه كې فعال جيوپوليتيك پلي كوي او په احتمالى توگه د 
ځكه نو متحدو . كېږيامريكا د متحدو ايالتونو له برابرو سيمه ييزو سياالنو څخه ګڼل 
 ,Mayer / Schmid" (ي ديايالتونو دغه دواړه هيوادونه تر خپلې ځانكړې پاملرنې الندې نيول

1999, S. 23.(   
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له همدې امله متحدو ايالتونو له دوهمې نړيوالې جگړې وروسته او د سړې جگړې په 

د خپلې ټلوالې په مرسته او همكارۍ په دغې سيمې كې د پام وړ ستراتيژيكې برالسې  بهير كې
له سړې جگړې په .  كړې ديترالسه او په هغې كې د پاتې كيدو له پاره ټنيگې پوځي اډې جوړې

 كال د سپتمبر د يوولسمې نيټې له پيښې وروسته متحدو ايالتونو د خپل اغيز د 2001تيره بيا د 
په لنډه توگه . نوره هم زياته كړې ده د اوراسيا په سيمه كې خپل هاند و هڅه ال پراختيا له پاره

  . د اوراسيا سيمې ته اړولې دهسړى كولى شي ووايي، چې متحده ايالتونو خپله اصلى پاملرنه 
 په دې كې هم نغښتى دئ، چې د نړۍ نورې برخې د سارى د دغې پاملرنې بنسټيز المَل 

په توگه التينه امريكا او د افريقا وچه، د خپلو پام وړ طبيعي زيرمو په لرلو، سره د هغه هم  د 
تصادي پلوه له بيوزلۍ سره اوراسيا په پرتله له سياسي او امنيتي پلوه له كړكيچونو او له اق

خو په . مخامخ دي، چې د هغو له امله نشي كولي، متحدو ايالتونو ته گواښ رامنځته كړي
ټوليزه توگه د اوراسيا د هيوادونو سياسي، پوځي او اقتصادي ځواك، تر متحدو ايالتونو 

تقيمه نوځكه پر دغې سيمې باندې د متحدو ايالتونو مستقيمه او غيرمس. څخه پياوړى دئ
ځكه د دې كار په پلى كيدو سره د امريكا متحده . كار بلل كېږي) حياتى(واكمنې يو ژوندنى 

ايالتونه، د يووزرى ځواك په توگه، كولى شي له خپل نړيوال اغيز او اقتصادي او سياسي 
دريځ څخه په ښه توگه ساتنه وكړى، كه نه نو دغه هيواد به له سترو اقتصادي، سياسي او 

كه متحده ايالتونه غواړى د نړۍ د ستر ځواك په : ستونزو سره مخامخ شي  يا په بله ويناامنيتي 
توگه خپل اوسني دريځ وساتي، نو اړينه بريښي، چې د اوراسيا په سيمه كې د نورو ځواكونو 
په پرتله مخكښ او برتر رول ولوبوي او د هغو ځواكونو له رامنځته كيدو څخه، چې وكولى شي 

نوي محافظه كاران، په دې اړه . د سياست تر خپل اغيز الندې راولي، مخنيوي وكړيد دغه هيوا
. وكړيد دغه هيواد له الرښود دريځ څخه ساتنه  ولسمشر ته سال وركوي، چې د متحدو ايالتونو

په پام كې ] بايد[ولسمشر " :په دې باب د متحده ايالتونو د ملى امنيت په ستراتيژۍ كې راغلي
ه بهرنى ځواك ته اجازه ور نه كړي، هغه ستره برترې، چې متحدو ايالتونو له سړې ولرى، هيڅ يو

 .)Jürgen, Wagner, 2003, S. 41(" وروسته پر هغې بريالي شوي، ترالسه كړي څخهجگړې

سړى كولى شي، په اوراسيا كې د متحدو ايالتونو سياست په درييو برخو كې  تر څيړې  
  .الندې ونيسي

• %*%�! �
د متحدو ايالتونو د اغيز پراختيا د ختيځې اروپا په لورى د ناتو : ,� ��'�د اروا�
 د پوځي سازمان او د اروپايي ټولنې د پراختيا له الرې؛

• �	
دغه برخه دوه مهمې ستراتيژيكې سيمې لري، چې په شمال كې يې : د اورا�
� � , ې �
 د اوراسيا . روت دئمنځنې اسيا او د قفقاز سيمه او په سويل كې يې منځني ختيځ پ
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 منځنې برخه نه يوازې د تيلو او گازو د شتمنو هيوادونو لكه ايران، عراق، سعودى 
د درلودلو، بلكې په هغې كې د  او د كسپين د سمندرگي شأ و خوا سيمو... عربستان، كويت 

ې د تور قفقاز، چ. افغانستان او د قفقاز د سيمې د ستراتيژيك پريوت له امله هم د پام وړ ده
او كسپين سمندرگيو ترمنځ پروت دئ او د اسيا او اروپا وچه سره نښلوي، يوه مهمه 

له همدې امله دا سيمه د امريكايانو له پاره سياسي او اقتصادي . ستراتيژيكه سيمه ده
 د تيلو او گازو د نل ليك BTCارزښت لري، چې ښه بيلگه يې د باكوـ تفليس ـ جيحان 

 ميلياردو ډالرو په ارزښت جوړه او د تير كال د مى په مياشت 3 ،6ه، د دغه پروژ. جوړول دي
 Spiegel: وگوري(كې د امريكا د متحدو ايالتونو د انرژۍ د وزير له خوا پرانيستل شوه 

Special, 2006, S. 11 .(  پر سيمې باندې د اغيز موخه د انرژۍ په برخه كې د متحدو ايالتونو
 ، )وگوري لومړۍ نقشه(او گاز د نل ليكو كنترول د گټو سمبالښت او د تيلو 

 � , ې ا�
� د +
�� ز%��ې او د ه�4ي د !
2دو!� 1رې د: !���ۍ�/.�

 

 :اخځ

Kneissl, K.: Die Politik der Pipelines, in: http://www.bmlv.gv.at/omz/ausgaben/artikel.php?id=395 
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د روسيې د هاندو هڅو د پراختيا او رول محدودول او همدارنگه د چين او د ايران د 

د دغه ستراتيژيك ارزښت له امله د متحده . اسالمى جمهوريت د محاصرې بشپړول دي
ايالتونو دولت په دې هڅه كې دئ، هغه په خپل پوځي شتوالي سره، چې ښه بيلگه يې 

 ستان او عراق دي، تر خپل اغيز الندې وساتي؛افغان

• �	
� �,
�' �
متحده ايالتونه دغه سيمه د امنيتي تړونونو له الرې تر خپل اغيز : د اروا�
الندې لري، چې ښه بيلگه يې په تيره بيا له جاپان او سويلي كوريا او د ارام سمندر له 

 .ځينو نورو هيوادونو سره امنيتي تړونونه دي

وراسيا د سيمې دغه جيوستراتيژيك او جيواكونوميك ارزښت، نه يوازې د خو د ا   
متحدو ايالتونو د دولت او د هغه د ټلوالې او د دوي د تيلو د كنسرنونو د پام وړ ، بلكې لكه 
څنگه چې مخكې يادونه وشوه، د دغې سيمې د هيوادونو لكه د روسيې د فدراسيون ، د چين د 

ايران او  و سيمه ييزو ځواكونو د سارى په توگه چاپان، هند،ولسي جمهوريت او داسي نور
تر ټولو دمخه د روسيې فدراسيون، منځنې اسيا او په . هم ژوندنى ارزښت لري تركيې له پاره

تيره د قفقاز سيمه خپل سياسي او امنيتي حريم گڼي او د دې غوښتونكې دئ، د سيمې 
امنځته كيدو څخه مخنيوي وكړي او په دې هڅه ستونزې په خپله اوارې او د نورو ستونزو له ر

كې هم دئ، چې په سيمه كې د متحدو ايالتونو اغيز له منځه يوسي او په دې توگه وكولى شي 
له اقتصادي، سياسي او پوځي پلوه د شوروى اتحاد د وخت په څير په نړيوال نظام او نړيوالو 

  .  اړيكو كې فعال رول ترالسه كړي
متحده ايالتونه چين ته د يوه سيمه ييز ځواك په سترگه گوري، خو د نړيوال سياست د   

د لوبغاړى په توگه خپل دريځ " يوه ستر ځواك"پوهانو په اند، دغه هيواد په نړيوال نظام كې د
د نړيوال ځواك دغه لوبغاړي په بيال بيلو برخو، په تيره بيا په اقتصادي او پوځي . ثابت كړى دئ

ترالسه كړې، چې هغه د نړۍ د نورو سترو ځواكونو له ) ستندارد(و كې داسي ځانگړتيا برخ
چين طبعاً له خپل دغه ځواك څخه په كار اخيستنې سره، د خپلو . ځواك سره د پرتلې وړ بولي

. بدل كړى دئ) نفوذ(يا په بله وينا، ځواك يې پر اغيز . ملى گټو په تعريف كې بدلون راوستى
وس په نړيوال ډگر كې د نړۍ له نورو سترو ځواكونو سره د سيالۍ په لټه كې دئ او دغه هيواد ا

هڅه كوي، چې تر ټولو دمخه نور ستر ځواكونه د خپل ملى امنيت له سيمو څخه  شأ تك ته اړ او 
ځكه د هغوي شتوالي او اغيز د خپلو گټو د ساتنې او پراختيا له پاره، نه يوازې . ان وباسي

  . اښ بوليخنډ، بلگې گو
چين د شانگهاى د همكارۍ سازمان په اډانه كې، خپلې سرحدي ستونزې د روسيې له 
  فدراسيون او د منځنې اسيا له هيوادونو، قزاقستان، قرغيزستان او تاجيكستان سره اوارې او 



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

___________________________________________________________________________ 

 6 

  
وكولى شول، په خپل شمال لويديځ نا ارامه واليت، سين كيانگ كې ځان له هر ډول 

د نړيوالې ترهگرۍ او د القاعده د شبكې په وړاندې جگړه . خه بې غمه كړيامنيتي بوختيا څ
كې د چين د برخې اخيستنې المَل په هغې نړيوالې ټلوالې كې، چې د امريكا د متحدو ايالتونو 

 كال كې د نومبر په مياشت كې جوړه شوه، هم د سين كيانگ د واليت نا 2001تر مشرۍ الندې د 
ه د دغه واليت له اتو ميليونو څخه زيات ترك ټبره مسلمان ځك. ارامي بلل شوې دي

د چين د سياستوالو په . اوسيدونكي، اويغوريان له چين څخه د بيلتون غوښتنې په لټه كې دي
. اند، دغه بيلتون غوښتونكي په افغانستان كې د القاعدې د ترهگرۍ شبكې له خوا روزل كيدل

غوښتونكو، تاجيكستان د حزب التحرير او د اسالمى سربيره پر دې روسيه د چيچن له بيلتون 
غورځنك له گوند، د ازبكستان دولت د ازبكستان د اسالمى حركت د گوند له غړو او هند د 

متحدو ايالتونو هم له دغې مناسبې موقعې څخه .  كشمير له بنسټپالو سره الس او گريوان وو
ترهكرۍ په وړاندې د "ه هوكړې سره، د په گټې اخيستنې او د چين او د روسيې د فدراسيون پ

په نامه د افغانستان پولو ته څيرمه، د ازبكستان په خان آباد، د قرغيزستان پالزمينې " جگړې
ته نږدى په مناس او د تاجيكستان په پالزمينې دوشنبه، كوالب او گورگان تپه كې د خپل پوځ 

ليك هوايي اډه او پاكستان هم د ځينو همدارنگه تركيې د اينجر. له پاره هوايي اډې اجاره كړې
لكه د څو سوو ميليونو ډالرو مرستې د ترالسه كولو، د متحدو ايالتونو د بنديزونو  امتيازونو

 ميلياردو ډالرو د پور د څيړنې د تر الس الندې 11د له منځه وړلو او د نړيوال بانك له خوا د 
 3 مالتړ څخه الس واخيست، بلكې خپلې نيولو په بدل كې، نه يوازې په ښكاره د طالبانو له

سترې هوايي اډې يې هم د متحدو ايالتونو او بريتانيا د پوځونو په واك وركړې او په دې توگه 
پر افغانستان باندې د پوځي يرغل سازمانى پړاو تر سره او د ناتو پوځي تړون غړو هيوادونو د 

پريكړه 1373 او 1368 د امنيت د شورا د متحدو ايالتونو او بريتانيا په مشرۍ د ملگرو ملتونو
ليكونو پر بنسټ د طالبانو د راپرځولو، د القاعده د نړيوالې ترهگرۍ شبكې د روزنيزو كمپونو 
د له منځه وړلو او د هغې د مشرتابه د نيولو او يا وژلو په موخه، پر افغانستان ستر او پراخ 

امتياز وركړه او امتياز " تړ كونكى دد جگړې هر يوى لوبغاړى او مال. هوايي يرغل پيل كړ
  . پرنسيپ له مخې  د خپلو ستراتيژيكو گټو د خوندي كولو په لټه كې و" ترالسه كړه

كه څه هم افغانستان په خپله نه د ستراتيژيكو گټو د ترالسه كولو په لټه كې او نه هم د 
ژيك پريوت له امله سترو ستراتيژيكو زيرمو سمبالونكى دئ، خو له شك پرته د خپل ستراتي

ځكه د كسپين  . بيال بيلو ستراتيژيكو زيرمو د ويش كريدور گڼل كېږي د منځنې اسيا د
سمندرگى په وچه كې راگير او ازادو سمندرونو ته الر نه لرى، نو بايد د هغه زيرمې په تيره، تيل 

  و يا هم د هند د او گاز، د نل ليكو په مرسته يا د تور سمندرگى، يا د مديترانې د سمندرگى ا
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د نو ځكه ). وگوري دوهمه نقشه(سمندر له الرې مصرفي بازارونو ته وليږدول شي 

نړيوالو لوبغاړو له پاره پر افغانستان باندې كنترول نه يوازې د دغې سيمې زيرمو ته د الرې 
اسيا پر پرانيستل او پر دغو زيرمو او د هغو د ليږدولو پر الرو د واكمنې په مانا، بلكې د ارو

 هم دغې موضوع ته Jürgen Scheffranيورگين شيفران . يوه ډير مهم قطب د كنترول تضمين هم دئ
افغانستان له نړيوالې ترهگرۍ څخه د مالتړ په خاطر نه، بلكې تر زياتې : "نغوته كوى او وايي

 ټگر اندازې پورې د هغه د ستراتيژيك پريوت له امله، چې د بيالبيلو سترو ځواكونو د گټو
... " ، تر بمبارۍ الندې ونيول شوكېږي بلل )كريدور( ځاى او د تيلو د ليږدولو څلور الره

)Scheffran, Jürge, 2003.(   
د هيواد د دغه ستراتيژيك پريوت له امله، بيال بيل نړيوال او سيمه ييز ځواكونه په دې 

  ر افغانستان  مستقيم او يا هڅه كې دي، چې د خپلو ستراتيژيكو موخو د ترالسه كولو له پاره پ
  

  د � , ې ا�
� د +
�� او ��زو د ��� او �:ن ��و �9 !
�8 د +
�%*و !�ر7: دوه	� �/.�
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Kneissl, K.: Die Politik der Pipelines, in: http://www.bmlv.gv.at/omz/ausgaben/artikel.php?id=395 

  
غير مستقيم اغيز ولري كه په روښانه توگه وويل شي، دغه لوبه د دوه ډولو لوبغاړو له خوا تر 

  . سره كېږي
) كليدي(وځي ځواك خاوند هيوادونه يا په بله وينا بنسټيز د اقتصادي پ: لومړۍ ډله •

 لوبغاړي، لكه ستر او سيمه ييز ځواكونه؛

د ستراتيژيك پريوت او ستراتيژيكو زيرمو خاوند هيوادونه، چې د هغو په : دوهمه ډله •
افغانستان د دغې ډلې ډيره روښانه بيلگه . مرسته د لومړۍ ډلې پاملرنه ځانته ور اړوي

 خپل ستراتيژيك پريوت له امله د متحدو ايالتونو او بريتانيا په مشرۍ د ده، چې د
 .د غړو هيوادونو له خوا پر يرغل وشو) ناتو(شمالى اتالنتيك د پوځي تړون 

له دغه يرغل څخه د ټلوالې، په تيره د متحدو ايالتونو موخه د دوه گونې ستراتيژې پلي 
 كې يادونه وشوه، د طالبانو د رژيم راپرځول او د په ښكاره لكه څنگه چې مخكنيو گرښو. كول و

خو د ستراتيژۍ بنسټيزه موخه . القاعده د ترهگرې شبكې او د هغې د مشرتابه له منځه وړل دي
د منځنې اسيا د اومه توكو او فسيلي انرژۍ پر زيرمو كنترول، له دغو زيرمو، په تيره د هغو د 

حرومول، د چين او روسيې د محاصرې بشپړول او د ليږدولو له الرو څخه د روسيې او ايران م
  ). Scheffran, Jürge, 2003:وگوري(هند او چين د ال زياتې اقتصادي پياوړتيا څخه مخنيوي دئ  

خو د سيمې نومول شوي هيوادونه، په تيره چين او روسيه د شانگهاى د همكارۍ 
 دوه گونې ستراتيژۍ، خپلو سازمان د ځواكمونو هيوادونو په توگه، د متحدو ايالتونو دا

نو ځكه دوي په افغانستان كې د طالبانو له راپرځولو او د . ستراتيژيكو گټو ته گواښ وباله
 كال د 2005القاعده د نړيوالې ترهگرۍ شبكې د روزنيزو كمپونو د له منځه وړلو وروسته، د 

ه منځنې اسيا څخه د جوالى د مياشتې په پنځمه نيټه، له متحدو ايالتونو څخه وغوښتل، چې ل
د همدې اغيز او نورو مسايلو له . )Kneissl, K., 2006: وگوري(خپلو پوځيانو مهال ويش وټاكي 

امله پنتاگون دې ته اړ شو، چې خپل پوځيان له قرغيزستان څخه پرته د منځنې اسيا له نورو 
وه د شمالى د همدې المَل پر بنسټ، افغانستان له ستراتيژيك پل. هوايي اډې څخه وباسي
خو د شانگهاى د سازمان غړي او . له پاره ال نور هم مهم شوى دئ) ناتو(اتالنتيك د پوځي تړون 

ناظر هيوادونه، په افغانستان كې د ناتو د سازمان پوځي شته والى نه يوازې خپلو ستراتيژيكو 
د متحدو ځكه . گټو، بلكې ان زمكنۍ بشپړتيا ته گواښ بولي او دا ويره بېځايه هم نه ده

، "خونړې پولې" افسر، رالف پيترز په خپل جنجالى مضمون،CIAايالتونو د څارگر سازمان 
  هغو كسانو ته په ځواب كې، : " چې د پنتاگون په يوې نامتو مجله كې خپور شوى دئ، ليكى
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او ان د هغو په اړه فكر كول له واقعيت څخه  لرى مسأله بولي،  نه چې نوې پولې اړينې

 ونهونه وشي، چې په دغو پولو كې بدلون هيڅكله په خپل ځاى والړ نه دئ او دغه شرطبايد ياد
ډيرې پولې له كانكو او كوزوو څخه نيولي بيا د قفقاز تر غرونو پورې . هم هيڅكله ثابت نه وو

دومره چټكې د بدلون په حال كې وي او دي لكه څنگه چې دولتونه خپل سفيران او استازي د 
تر منځ پولې كه په تيره پيړۍ كې  د هيوادونو ).Ralph Peters, 2006(  ې بدلويسترگو په رپ ك

د پيترز په اوسنې طرحه كې په پام كې نيولي شوي، موخه يې يوه ده او هغه  رامنځته شوي او يا
 Frederick  فريدريك ستارامريكايى سياست پوه، . د تيلو پر زيرمو او نل ليكو كنترول دئ

Starrڅوك چې وكړى شي، د نل ليكو د نقشې د پلى كيدو په اړه تصميم ونيسي، :"ي په دې واي
 ثبوت له د دغې ادعا د . )Kneissl, K., 2006(" هغه د نړۍ د يوې سترې برخې برخليك ټاكلى شي

 انرژۍ فسيليپاره اړينه بريښي، يو څه تير تاريخ ته نظر واچوو او دا راوسپړو، چې د 
و د كومو هيوادونو له خوا په كومه بڼه د عمل په ډگر كې پلې شوې ديپلوماسى څنگه رامنځته ا

  .او كېږي
 پاتې نور بيا
 

 


