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 شريف بهاند: ليکوال  
 

  نړيوال امنيت او نړيوال مسؤليت
  لومړۍ برخه

  
مې لسيزې،  راپدېخوا هر کال په دوديزه توگه د المان ١٩۶٢  يا په بله وينا له کالد تيرې پيړۍ له شپ

ي ار، مونشن کې د نړيوال امنيت په اړه نړيوال کنفرانس جوړي س کال هم د نړيوال . په سويلی 
انگو له  کنفران۴٣امنيت  خه د بيال بيلو  لويشتو هيوادونو  خه د زياتو استازو په ٢۵٠س له    

ون د فبروری له  وينا . تر سرليک الندې تر سره شو" سوله د خبرو اترو له الرې" پورې ١١ ــ ٩گ
انگو پوهانو  ي او امنيتي  کونکو په تيره د هيوادونو مشرانو، د بهرنيو چارو او دفاع وزيرانو، د پو

او داسي نورو د نړۍ په اقتصادي سياسي او د چاپيريال ساتنې په ستونزو او همدارنگه په نړۍ ... 
رگند کړ  یپه د. کې د جگړې په الَملونو خبري وکړي او په دې اړه يې د خپلو هيوادونو دريځ 

ه شوې يني مهمې برخې گرانو لوستونکو ته وړاند،ليکنه کې ه ې  د هغو وينا کونکو د ويناوو 
و پر بنس نه يوازی په سيمه ييز او نړيوال  شي، چې هغوي د خپلو هيوادونو د ستراتيژيکو گ

اکونکی اغيز لوبوي  . سياست، بلکې په سيمه ييزو کړکيچونو او جگړو کې هم 
  

 هورست تلچيک کنفرانس په پيل کې د هغه سمبالونکی، پوهاند دوکتور ۴٣د نړيوال امنيت د 
Prof. Dr. Horst Teltschikې پرانيستونکې وينا کې وويل ه نه، : "  په خپلې لن نړيوال امنيت 

نه يوازې دا چې د عراق او افغانستان کړکيچ ال نور هم ژور . بلکې ال نور هم خراب شوی دئ
شوی، بلکې پر نوموړی هغه نوې شخړې د ساری په توگه د کانکو موضوع او د لبنان اوسنی 

و ته اړتيا لريکړکيچ ور زيات شوي دي، چې د  و نړيوالو هاند و ه نوموړی د ".  هغوي حل  گ
په اوسنې نړۍ کې د پيشو . نړۍ ال نوره هم ناآرامه شوې: " خپلې وينا په يوې بلې برخې کې وويل

که موږ د دغه . ې شوې دي زيات پيشې ال نورې همشوی دئ، بلکې بدلون نه يوازې گړندی نو 
  .اکلی دئ" او نړيوال مسؤليتنړيوالې ستونزې "کنفرانس سرليک 

 

  

 
  د كنفرانس سمبالونكى  پوهاند دوكتور هورست تلجيك

Quelle: Http://www.securityconference.de/konferenz/2007/abschlussartikel_2007.php?   
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کېزيپی ليونید اسراييلو د بهرنيو چارو د وزيرې    : د وينا مهم 
ه د اسراييلو  د لومړی وزير مرستيالې او د دغه هيواد د بهرنيو چارو وزيرې، د فبروری په نهمه ني

تر سرليک الندې د " د منځنی ختيځ سياسی او امنيتی حالت"  خپله وينا Tsipi Livniزيپی ليونی
ون کونکو او ميلمنو ته وړاندې کړه نوموړې د خپلې وينا په يوې برخې کې وويل، . کنفرانس گ

ونو سره مخامخ ده، چې دغه زورزياتی اوسن آزاده نړۍ له نوو او " پر دينی بنس پراخو گوا
خه د نورو د حق په وړاندې کار اخيستل ديلهوالړ او موخه يې  .  خپل حق دفاع نه، بلکې له هغه 

ي  ي، بايد د پو لې اړينې نه بري ير ديپلوماتيکې هلې  په داسی يوه حالت کې لکه د پخوا په 
د نړۍ په کچه بايد د دوو " زياته کړه، ليونی".  پاره هم الره پرانيستې ويعملياتو د تر سره کولو له 

پاله دي انه توپير وشي، يوه خوا منځالري او بل لوري بنس د منځني ختيځ نوی . ډلو تر منځه رو
د دوو " اسراييل : د فلسطين او اسراييلو د کړکيچ په اړه نوموړې وويل". حالت هم همداشانی دئ

تونکی دئ او د يوه فلسطينی دولت جوړيدل د سولې له پاره يوازينی حل بللدولتونو د حل   غو
ي    ".کي

 
: " ليونی په خپله وينا کې د لبنان په اړه وويل

ي، چې د ملگرو ملتو نو د امنيت د اړينه بري
ومره ژر ١٧٠١ او ١۵۵٩شورا   پريکړې، 

چې شونی وي، د عمل په ډگر کې پلې کړي 
ن په اړه خپل نظر همدارنگه هغې د ايرا". شي

رگند کړ د  او د هغه د ايران":داسی 
مرستندويانو موخه د اسراييلو له منځه وړل 

د [د يوه نوی هولوکاست " په دې توگه ". دي
ولوژنه دغه " گواښ رامنځته شوی] يهودانو 

خه  ن  واب کې بايد نړيوال له  گواښ ته په 
په سيمه کې آزاده نړۍ په ډير . کار وانه خلي

ي ارل کي د ايران د مخ په . ير سره 
زياتيدونکو موخو د مخنيوي له پاره کولي شو، 

ه سره مقاومت وکړو نوموړې د ". يوازې په گ
ولو منځخپلې وينا په پای کې  وکړ الرو ږغ په 

تل، چې خه وغو د خپلو " :او له هغوي 
يزه توگه له ترهگرو سره هي ډول تړونونه السليک  تونو او موخو په اړوند فکر وکړي او په بنس ارز

پالي بايد په دې پوه شي، چې دوي". ... "  نه کړي  د آزادې نړۍ شرطونه ته غاړه  هرو مروبنس
دي   ".کي

  

  :نگيال ميرکل د وينا مهمې برخېاالمان لومړې وزيرې  د 
ولنې د شورا پړاويزه انگيال ميرکل د المان لومړې وزيرې دوکتور   ، چې اوس د اروپايي 

ه د کنفرانس غړو ته رگنده کړه،   مشری هم ور په غاړه ده، د فبروری په لسمه ني په خپله وينا کې 
خو له نيکه مرغه د  هغوي د . خامخ دهچې اوسنې نړۍ په بيال بيلو برخو کې له سترو ستونزو سره م

ميرکل نړيوالو ستونزو په تيره بيا د زمکې د ال تودوخې ستونزه، د . دي شته حل له پاره چانسونه هم
خه يادونه وکړه او په دې توگه  فلسطنيانو او اسراييلو تر منځ کړکيچ او همدارنگه د لبنان له موضوع 

واک، پيسي او " او وويل، چې يې پر متحدو ايالتونو هم نيوکه وکړه  په نړۍ کې هي يو هيواد دومره 
د منځنی ختيځ خلک له زياتو " اغيز نه لري، چې په يوازې توگه له دا ډول ستونزو سره مبارزه وکړي

ستونزو سره الس او گريوان دي، خو دوي ته دا حق ور په برخه دئ، چې بايد سياست نه د دوي په 

r

 
 د اسراييلو د لومړى وزير مرستياله او د بهرنيو چارو وزيره 

 زيپى ليونى
Quelle: 
Http://www.securityconference.de/konferenz/2007/abschlussartik
el_2007.php?
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و ي کړيهيلو او نه هم هاندو ه  کې خبرې اترې سړی ته دا جرأت ېپه مکې معظم.  سترگي پ
خه راپورته شوی دئ ت له سيمې  که دغه نو  نوموړې په خپلې وينا کې زياته کړه، چې، .ورکوي، 

خه مالتړ کوي،" ت  المان د اسراييلو له دولت  انگړی ارز که د اسراييلو شتوالی د المان له پاره 
خهدوريې ته په خطاب کې وويل، چې له په همدې اړه يې س. لري  ال تر اوسه  تاسورکړ شوی چانس 

ه نه ده ترالسه  ې او اوس هم ستاسو پر مخ ديپلوماتيک ور خالص دئ او په دې کې بايد هي شک کړگ
ولنه له اسراييلو"و نه لري، چې  او  نړيواله 

ه سره مالتړ کوي خه په گ  ".لبنان 
خه د هغه د  مر کل په خپله وينا کې له ايران 
تل، چې دغه هيواد  اتمی پروگرام په اړه وغو

) نيرنگ(پرته له دغه، هغه او چل ول " بايد 
تونو ته غاړه ولنې غو  خه د نړيوالې 

دي د ايران اسالمی " که نه نو " . کي
ه کيدو تر گواښ  جمهوريت به د ال زيات گو

ه سره هوډ " که ". الندې راشي موږ په گ
ي برخه کې د ايران د اتمی  کړي، چې په پو
خه مخنيوي  پروگرام له کار اخيستنې 

ې شننې ". وکړو نوموړې په خپلې دغې لن
 د سره په سترو نړيوالو سياسي لوبغاړو،

ولنې، روسيې  ساری په توگه ناتو، اروپايي 
ونو په  او چين ږغ وکړ، چې د دغو گوا

د ناتو . وړاندې خپل مکلفيتونه درک کړي
سازمان د امنيت او دفاع د سياست په برخه 
ي او دغې  ل کي کې يوه ډيره عالی بيلگه گ
ول زيات په افغانستان  لوالې ته اوسمهال تر 

 لومړې وزيرې، انگيال د المان. کې اړتيا ده
ميرکل وويل، چې د ناتو سازمان په افغانستان 

طالبان . مخامخ دئ"  آزمون سره يوهله" کې
غواړي، زموږ اراده په دغه هيواد کې 

خو زموږ بری يوازې په دې کې . وازمايي
تي دئ، چې ناتو په افغانستان کې په  نغ
ي عمليات او د هيواد بيا  انگړی توگه پو

ه سره پرمخ رغونه په   . يسوي گ
  

  
يزد روسيې د فدراسيون د مشر  والديمير    :پوتين د وينا لن

ون کونکو د روسيې د ولسمشر، والديمير پوتين وينا ته په ډير تلوار سره په انتظار  د امنيتي کنفرانس گ
. سره پيل کړهخو نوموړي  خپله ډيره ترخه او په سختو کلماتو وينا پر متحدو ايالتونو په نيوکو . کې وو

ه کې دئ او " پوتين د متحدو ايالتونو دولت په دې تورن کړ، چې  دغه هيواد د يو وزری نظام په ل
و الندې " غواړی په يوازې توگه تصميم نيونکی ووسی يزو نړيوالو حقوقو تر پ چې دا ډول عمل د بنس

ولو برخو کې له متحدو ا" :نوموړی زياته کړه". کول او تسليحاتي سيال ته لمن وهل دي يالتونو په 
ې اوږدې کړي دي خه پ که ولسواکې ". ، چې دا له ولسواک سره هي تړاو نه لري"خپلې بړستنې 

واک دئ"  کيو د دريځ په پام کې نيولو سره، د ډيرکيو  هر لويديځوال دې ته چمتو دئ، چې ". ... "د ل

r

 
انگيال ميركل د آلمان لومړۍ وزيره او د اورپايي ټولنې د شورا 

  اوسنې مشره
Foto: Kai Mörk 

Quelle: 
Http://www.securityconference.de/konferenz/2007/abschlussartikel
_2007.php?
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ه ور زده کړي  دوي په خپله د هغې زده کولو ته چمتو نه خو. د ولسواکې په برخه کې روسيې ته يو 
  ". دي

موږ د وخت د . "پوتين متحده ايالتونه او ناتو، نړيوالو حقوقو ته د نه پاملرنې په تور تورن کړل
خه ي وسايلو   حده زيات او له کنتروله وتلې  لهشاهدانو په توگه وينو، چې په نړيوالو چارو کې له پو

ي، چې پايله ي ه اخيستل کي   ".ې د پر له پسی کړکيچونو رامنځته کيدل ديگ
  

که .. . خه په وروسته "نو  له سړې جگړې 
پړاو کې زيات خلک وژل شوي او وسله وال 

د هغه الَمل په يو . جگړې هم زياتې شوې دي
تی دئ او د هغه په پايله کې اړخيز حل  کې نغ

". يوه نوې انساني غميزه رامنځته شوې ده
د متحدو : " نوموړی په خپله وينا کې زياته کړه

ه ډک دئ هي . ايالتونو دغه سياست له گوا
که هي  وک د امنيت احساس نه کوی، 
ان تر نړيوالو قوانينو  وک نه شی کولی 

ي ولسمشر په د روسيې د ". الندې خوندي وگ
واک "اند، د  ي  کړکيچنو په وړاندې له پو

ه اخيستل بايد وروستې وسيله وي او له  خه گ
خه کاراخيستنه يوازې د ملگرو ملتونو د  هغه 
د . امنيت د شورا د پريکړې له مخې مشروع ده

ولنې پريکړې نه شي کولي د  ناتو او اروپايي 
ای ونيسيلم   ".گرو ملتونو د هغو 
 

ير په دې برخه  د بې وسل و کولو په اړه پوتين وويل، چې د ده هيواد اوس هم لکه د پخوا په 
 پورې په ٢٠١٢کې خبرو اترو ته چمتو او د ترالسه شويو نړيوالو تړونونو پر بنس به تر کال 

د روسيې ولسمشر په دې اړه نړيوالو ته وړانديز . زرگونې اتمي ستراتيژيکې وسلې له منځه يوسي
ای کول منع ويوکړ، چې د ای په  نوموړي په دې اړه .  يوه تړون له مخې دې په فضأ کې د وسلو  
ولنې ته: " گواښ وکړ ي کول به نړيوالې  انه سره ولري،د فضأ پو کل کونکې پايلې له     ".  نه ا

کې د توغنديو د دفاعی سيستم ] د چک په جمهوريت او پولند[همدارنگه پوتين په ختيځه اروپا 
رگنده يې کړه، چې هغه د وسلو د پراختيا او د هغو د سيالې الَمل ای پ ای کول هم وغندل او  ه 
ي خه ويره[کوم داليل . گر ای کولو ]له ايران او شمالی کوريا  ای په  ن  د هغوي د  ، چې واشنگ

په دې اړه له موږ بايد : "  وويلهپوتين په دې اړ. له پاره وړاندې کوي، غير معقول او د منلو وړ نه دي
يو " که . د توغنديو دغه دفاعي سيستم به د روسيې په وړاندې بې اغيزه وي". انه عکس العمل و

  ".  موږ داسي وسلې په واک کې لرو، چې دغه سيستم له منځه يووړي شي
له دې موضوع وروسته پوتين د ختيځې اروپا په لوری د ناتو پر پراختيا هم نيوکي وکړي او 

ي تړون زياته يې ک ي زيربنا ان زموږ تر پولو پورې ) ناتو(ړه، چې د شمالی اتالنتيک پو پو
ه هم د روسيې له دولت سره د هغه د تضمين له پاره ژمنه شوې وه، چې د ناتو د . رارسيدلې ده که 

ي ای کي ای په  ولکي به په ختيځ المان کې نه  ي  په همدې اړه نوموړي په مستقيمه . سازمان پو
تل، توگه  خه وپو ون کونکو  که نه نو دا يو  "اوس دغه تضمين چيری دئ؟"د کنفرانس له گ

و "تاسو : هغه زياته کړه. لمسونکی عمل دئ او دوه اړخيزه باور له منځه وړي غواړي، موږ د نوو کر
ل بيا د قارو د جال کولو په مانا ده    ".او ديوالونو جوړولو ته اړ کړي، چې دا يو 

r

 
  فدراسيون  ولسمشر والديمير پوتيند روسيې د 

Foto: Kai Mörk 
Quelle: 
Http://www.securityconference.de/konferenz/2007/abschlussartik
el_2007.php?
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انې او په ترخو او سختو کلماتو وينا، د لويديځو هيوادونو لوړ پوړي د والديم      ير پوتين دغې رو
د دفاع وزير، رابرت  سياستوال د ساری په توگه د المان لومړې وزيره، انگيال ميرکل، د متحدو ايالتونو

تونکو د گوند سناتور، جان مک کين، د ناتو عمومي  شی، منگيتس، د متحدو ايالتونو د جمهوری غو
جان مک کين، چې پر پوتين ډير په قهر و، د يوې . هک او حيران کړلياپ د هوپ سخفر او داسي نور

پر نړۍ يو : " خبرې ناستې په ترڅ کې، پر متحدو ايالتونو د نوموړي تورونه رد کړ او وويل، چې 
متحدو ايالتونو : " يې کړهاو زياته " نظام واکمن نه او نه هم نړۍ د متحدو ايالتونو تر واکمنې الندې ده

لې ده لوالې گ لې، هغه د شمالی اتالنتيک    ". سړه جگړه په يوازې توگه نه ده گ
انو خبرو سره نامتو دئ، وويل،  زه په روسيه کې د "جان مک کين، چې هم  په خپلو رو

من يم که نوموړي سناتور". ولسواک په راتلونکې اندي خه " نو  خبرې له يوې زورواکې روسيې 
  ".وکړی، چې کيدای شي، د لويديځې ولسواک په وړاندې يو گواښ رامنځته کړي

لوالې  ي  عمومی منشی  ياپ د هوپ سخفر د پوتين د وينا په وړاندې  په ) ناتو(د شمالی اتالنتيک د پو
رگنده يې کړه ود او    :قهر سره عکس العمل و

  

 
ی   کين اړخ ته د ناتو عمومی منشی ياپ د هوپ سخفر او 
تونکو د گوند سناتور، جان مک کين   اړخ ته د جمهوری غو

  

". خ نه لگويه چې پوتين وويل، هغه د ناتو او روسيې تر منځه  د همکارۍ له ژمنو سره اړ"
و الندې کول وايم زه "د ختيځ په لوری د ناتو د پراختيا په اړه سخفر وويل، " زه هغو ته د ژمنو تر پ
ولی من وي، کله چې پولو ته يې د . په دې برخه کې خپله ناهيلې نه شم پ وک اندي نگه کيدای شي، 

ي دي کي    ". قانون پر بنس والړ دولت او ولسواک ور ن
  

 نور بيا
 


