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 شريف بهاند: ليکوال
 

  ليتونړيوال امنيت او نړيوال مسؤ
  دوهمه برخه

  
  

  :د امريکا د متحدو ايالتونو د دفاع د وزير رابرت گيتس د وينا لنډيز
د روسيې د ولسمشر، پوتين له خوا د متحدو ايالتونو پر بهرني سياست له سختو نيوکو يوه ورځ وروسته د   

  .ه وينا د کنفرانس گډون کونکو ته واورولهامريکا دفاع وزير، رابرت گيتس خپل
  نوموړي له مقابلې څخه د مخنيوي په موخه، خپله وينا له ټوکو څخه په ډکه ژبه پيل کړه

  

 
    رابرت گيتسد متحدو ايالتونو د دفاع  وزير
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يو ډول مخينه ) د تيرې ورځې دوهم وينا کونکی پوتين و(او وويل، چې زه او د تيرې ورځې دوهم وينا کونکی 
لري، په روښانو خو سختو او ترخو کلماتو فکر کوم پخواني څارگر او د سړې جگړې جنگيالي عادت . لرو) سابقه(

او بيا خپلې وينا ته دوام ". هماغه يوه سړه جگړه بس ده" زه هم تاسو وايم، چې د نړۍ له پاره .  خبرې وکړي
اوس د هغې په وړاندې نورې ستونزې . لري] هم[اوسنې نړۍ د سړې جگړې له پړاو څخه پيچلې او توپير : "ورکوی

له همدې ". چې هغه بايد د نړۍ له نورو هيوادونو او همدارنگه له روسيې سره په گډه حل شياو اړتياوې پرتې دي، 
امله اعالم کوم، چې ما د روسيې د ولسمشر، پوتين او د دفاع د وزير، سرگنی ايوانف بلنه مسکو ته د سفر په خاطر و 

خو موږ له هغو تصميمونونه، . دهروسيه زموږ شريکه " ځکه . منله، چې  له هغوي سره خبرې اترې تر سره کړم
د بيلگې په توگه د وسلو د صادرولو په برخه کې تصميم او د . چې کيدای شي ثبات ته گواښ رامنځته کړي، حيران يو

د روسيې فدراسيون بايد خپلو پولو ته څيرمه د . انرژی له زيرمو څخه د يوې سياسي وسيلې په توگه گټه اخيستل
دا په حقيقت کې د پوتين هغو سختو نيوکو ته د نورو ترڅنگ، د پولند او ". و نه ويريږيولسواک له پراختيا څخه 

چک په هيوادونو کې د توغنديو د دفاعی سيستم د ځای په ځای کولو او د روسيې تر پولو د ناتو د پوځي تړون پراختيا 
  . ته، ځواب و

دونالد رامسفلد خبرو ته نغوته وکړه او وويل، سربيره پر دې رابرت گيتس د متحدو ايالتونو د پخوانی وزير،   
په تيرو کلونو کې ځينو هڅه وکړه، اروپايي او د ناتو غړي هيوادونه په دوو بيال بيلو ډلو لکه زړه او نوې " چې 

خو ". اروپا، آزاده نړۍ او د اوسپنيزو پردو تر شأ والړ هيوادونه، شمال او سويل او همدارنگه ختيځ او لويديځ وويشي
 اوس موږ له نوو گواښونو سره ". دا ټولې د تيرې زمانې ځانگړتياوې دي" ه تاسو ته په ښکاره توگه وايم، چې ز

د شمالي امريکا او اروپا تر ټولو اغيزمنه وسله، په تير او اوس وخت کې زموږ " ټولو ته مالومه ده، چې . مخامخ يو
، ټاکل شوی دولت او د قانون واکمنې، دهگډ باور پر  اقتصادي، سياسي او مذهبي آزادۍ، د بشر ح " ... قوق، ولسواک

له : " گيتس زياته کړه.  "اوسمهال زموږ دغه گډ ارزښتونه تر گواښ الندې دي او موږ بايد له هغو څخه دفاع وکړو
ې سره شتوالی نه درلود) چلنج(زور زياتې څخه ډکه بنسټپالې هغه ننگونه  روپا کې په ا. ده، چې تر اوسه يې په دې ب
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دغه بنسټپالي د بيان او انديشې آزادی، ولسواکی او د ښځو . په ميشت کډوالو لږکيو کې بنسټپالې شبکې ريشې لري
  ".حقوق ردوي

: " گيتس د افغانستان وضعې ته په نغوتې سره، د ناتو د پوځي عملياتو پر دوام ټينگار وکړ او  زياته يې کړه  
نو ځکه يې د ناتو له غړو هيوادونو څخه ".  يو سياسي عزم ته اړتيا لروموږ په دغه هيواد کې د بری له پاره

موږ هغه وعدې، : " نوموړی په دې اړه وويل. وغوښتل، چې له دغه هيواد سره زياته مالي او پوځي مرسته وکړي
ش په سيمه د هندوک. چې د پيسو د ورکړې او پوځي مالتړ په برخه کې له افغانستان سره کړې دي، بايد تر سره کړو

د ناتو د تړون غړي هيوادونه د نړۍ له ترټولو بډاي هيوادونه دي او له دوه : " نوموړی زياته کړه". کې ماته ننگ دئ
ميليونو څخه زيات سرتيري لري، بايد وکړي شي په پوره پيمانه پوځي ځواک او مالي مرسته د افغانستان په واک کې 

په وړاندې، چې زموږ ارزښتونو ) چلنجونو(له پاره د هغو ننگونو ) قابليت(زموږ د وړتيا "ځکه افغانستان ". ورکړي
يوازې د امريکا او اروپا تر : "د متحدو ايالتونو د دفاع وزير زياته کړه".  ته ستر گواښ بلل کيږي، يوه ازمون دئ

د ولسواک او د قانون د د امريکا او اروپا تر منځه يووالی . منځه يووالی کولی شي، د ترهگرۍ گواښ له منځه يوسي
ل کيږي ترهگرۍ يو نړيوال گواښ دئ، د هغې په وړاندې بايد په نړيواله کچه مبارزه . پلي کولو له پاره يو تضمين گ

چې وکړی شي امنيت  له خپلو پولو بهر هم ... يوه ژوندی او ځواکمن ناتو ته اړتيا لري، " له همدې امله نړۍ ". وشي
  " . صادر کړي

ايالتونو د دفاع وزير، رابرت گيتس په خپله وينا کې د عراق په اړه خبرداری ورکړ او اعالم وکړ، د متحدو   
: نوموړي وويل. چې په عراق کې د متحدو ايالتونو د ماتې له پايلو څخه به  د ناتو هيڅ غړی هيواد خوندي پاتي نه شي

ه دغه هيواد کې گډوډې رامنځته شي، ښايي د هغه که متحده ايالتونه او ټلواله يې په عراق کې ماته وخوري او پ" 
په عراق کې د متحدو ايالتونو ماته د هر :" گيتس په خپله وينا کې زياتوي".  پايلې د ناتو هر غړی هيواد احساس کړي

  ". هغه هيواد له پاره، چې استازی يې دلته ناست دئ، کيدی شي ناوړه اغيز له ځانه سره ولري
مهوريت په اړه وويل، چې د متحدو ايالتونو دولت له دغه هيواد سره د رغونکو اړيکو گيتس د چين د ولسی ج  

  ".د چين د کړنالرې په اړه شک او ترديد لرو"غوښتونکی دئ، خو موږ 
دغه هيواد نه يوازې په سيمه کې د برترې "نوموړي د ايران د اسالمی جمهوريت په برخه کې وويل، چې   

  ".اتمي وسلې د ترالسه کولو له پاره هم په هاند و هڅو بوخت دئغوښتنې په لټه کې، بلکې د 
      

  :د المان د بهرنيو چارو د وزير، فرانک والتر شتاين ماير د وينا ځينې برخې
د المان د بهرنيو چارو د وزير، شتاين ماير د وينا بنسټيز ټکی دا و، چې متحده ايالتونه او اروپا څنگه کولي   

په دې برخه کې تر ټولو دمخه د "نوموړی يادونه وکړه، چې . د ننگونې په وړاندې چلند وکړيشي، د نړيوال کيدو 
ت د نړيوال امنيت    اقليم بدلون او د اومه توکو گم

 

  
  د بهرنيو چارو وزير فرانك والتر شتاين مايرد المان 
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نړيوال کيدو پايلې د همکارۍ پر بنسټ حل "نو ښه به دا وي، چې د ". له پاره په اوږدموديزه توگه بنسټيز رول لوبوي
نورو کلتورونو په "په دې برخه کې لويديځ بايد مخک رول ولوبوي او د ". خړو له الرېشي، نه دمخامخ کيدو او ش

 سره  خبرو اترو ته د چمتوالی له الرې په نړۍ کې د ژورې او هر اړخيزې څيړنې او له هغوي سره په مساوی دريځ
ده کړو، چې د کلتورونو له جال موږ بايد ز: "نوموړی وويل". سياسي باور د رامنځته کولو له پاره هاند و هڅه وکړی
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موږ نه شو کولي د گواښونو په " : سربيره پر دې هغه زياته کړه". کيدو پرته، د نړيوال کيدو پايلو ته سازمان ورکړو
موږ بايد هوشيارانه سياست غوره کړو، چې پوځي کړه وړه . وړاندې يوازې له پوځي الرې مخامختيا او مقابله وکړو

  ". پر سياسي عکس العملونو بری ترالسه کړيو نه شي کړي، زموږ 
د المان د بهرنيو چارو وزير د ناتو د پوځي تړون په اړه وويل، چې له سړې جگړې څخه په وروسته پړاو   

دندو بدلون موندلي او موږ له څو کلونو راپدېخوا د ناتو د هغو په اړه، د ) ناتو(کې د شمالی اتالنتيک د پوځي تړون 
ي ستراتيژې ته په پاملرنې سره خبرې اترې تر سره کوو او دا ستراتيژې کيدای شي، په راتلونکی او دغه تړون امنيت

  . کال کې تصويب شي٢٠٠٩يا هم په 
په دغه هيواد کې د امنيت له رامنځته کولو پرته پراختيا او : " د افغانستان د کړکيچ په اړه شتاين ماير وويل  

يپراختيا بې له امنيت څخه شونې نه  نو ځکه د پوځي شتوالی تر څنگ د افغانستان بيا رغونه اړين کام بلل . بري
  ". کيږي

لويديځ له يوې "  د المان د بهرنيو چارو وزير د ايران د اتمی کړکيچ په اړه گواښ وکړ او زياته يې کړه، چې  
او نور هيوادونه په دې قانع په راتلونکو کلونو کې به يا موږ په دې بريالي شو، ايران . دوه الرې سره مخامخ دئ

کړو، چې له خپلو اتمي کړنالرو څخه الس واخلي او يا دا چې موږ به د اتمي وسلو د سيالې يو نوی پړاو، چې پايلې د 
  ".نړۍ د امنيت له پاره نه اټگل کيدونکي دي، تجربه کړو

  
  :د ايران د استازی علی الريجانی د وينا لنډيز

ستازی، دوکتور علی الريجانی د خپلې وينا په پيل کې د نړيوال نظم او امنيت په اړه د ايران د اسالمی جمهوريت ا
اي ايجاد گردد، به همان   اگر پارادايم هاي مشترك بين قدرتهاي بزرگ و قدرتهاي منطقه:"خبرې وکړې او وويل

اين : "ه مند يم، چېنوموړی روښانه کړه، هيل". توان به پايداري نظم و صلح در جهان اميدوار بود ميزان مي
گردهمايي آغازي براي راهيابي به مسيري معقول باشد و بتواند مختصات نويني، جهت امنيت پايدار فراروي جهان 

هدف اوليه هر استراتژي يا اتحاد يا نهاد امنيتي يك جانبه، دو جانبه يا چند جانبه " ځکه د الريجانی په اند". قرار دهد
تامين منافع مادي و معنوي است آه شامل عدالت، ازادي، رفاه و احترام به "  نظم دنده او د دغه" استقرار نظم است

 " .  ...   شود هويت فردي و اجتماعي مي

سالمی جمهوريت د ملی امنيت د شورا منشی د ايران د ا
 دوکتور علی الريجانی

  
 ?Http://www.securityconference.de/konferenz/2007/abschlussartikel_2007.php :  اخځای

  
تواند بر اساس تفاهم و سازش ماندگاري خود را تضمين  المللي فقط مي اي و بين به عبارت ديگر نظم امنيتي منطقه

الملل  سياست اعضاي امنيت بين"چې، :  ايران  د پلوی مشر د کنفرانس گډون کونکو ته په دې اړه وويلد". آند
هاي  اي يك طرفه نيست، درك صحيح متقابل و توجه به مولفه  امنيت مقولهتواند نظم و صلح پايدار ايجاد آند،  نمي

جمهوري اسالمي : "نوموړی زياته کړه". ردنبايستي به امنيت به عنوان يك تجارت نگاه آ. اصلي آن ضروري است
ايران از ابتدا مخالف اشغال عراق بود؛ هر چند بيشترين صدمه را از صدام ديده بود؛ اما اين گونه رفتار را مخل 

دانست و بعد از اشغال هم تنها آشور منطقه بود آه از دمكراسي در عراق و ايجاد دولت ملي و  المللي مي امنيت بين
  ". و قانون اساسي حمايت نمود تا هر چه سريعتر امنيت در عراق ايجاد گرددمجلس ملي 

ه لري : نوموړی په دې اړه وويل. د الريحانی په اند، د ايران د اسالمی جمهوريت د امنيت د ستراتيژې موخه دفاعی ب
داند و با  ي نمي چون ايران راه حل مشكالت را در روش نظامدآترين امنيت ملي جمهوري اسالمي دفاعي است؛"
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همه آشورهاي منطقه دوست است، به خاك آنها و نه به ثروت آنها چشم طمع ندارد، ديگران در منطقه به ما حمله 
آينده هم نشان خواهد داد آه از : دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان اظهار داشت. آردند و ما از خود دفاع آرديم

وقتي خاك ايران توسط صدام اشغال شد، ما را بمباران شيميايي آردند، . سيدطرف ايران هيچ بدي به آنها نخواهد ر
گذشت زمان نشان داد آه اشتباه آردند و صدام . دوستان منطقه و جهاني يا سكوت آردند و يا از صدام حمايت نمودند

ا در قضيه افغانستان رخ  بدتر از اين ماجر: "د ايران د ملی امنيت د شورا منشی روښانه کړه". براي آنها دردسر شد
  ". داد آه آمريكا پس از نقش مثبت جمهوري اسالمي ايران در آن، ايران را محور شرارت ناميد

در دآترين امنيت " الريجانی د ايران د اتمي کړنالرې په اړه وويل، موږ څو ځله په روښانه توگه اعالم کړی، چې 
رهبر معظم انقالب اسالمي . دانيم  را مخالف قوانين اسالمي ميملي ايران سالح اتمي و شيميايي وجود ندارد و آن

عالوه بر اين ما . هاي آشتار جمعي حرام است  سالحاي در اين زمينه فتوي صادر آردند آه اهللا خامنه حضرت آيت
ردم گردد آه مخل آرامش رواني م ، مسابقه تسليحات اتمي در منطقه را باعث ميدانيم حرآت ايران در اين جهت مي

آنيم صورت مسئله واقعًا  منطقه و جهان است و به همين دليل از خاورميانه خالي از سالح آشتار جمعي حمايت مي
تواند براي منطقه اثرات نامطلوبي داشته  توان با شگردهاي سياسي آن را پيچيده آرد آه طبعًا مي همين است؛ اما مي

  ."باشد
 کې تر هر  کنفرانس۴٣د نړيوال امنيت په ايله ترالسه کوي، چې په د پورتنيو ويناوو په شننې سره سړی دا پ  

په راتلونکې، د افغانستان او عراق په حاالتو، د ) ناتو(څه دمخه په ټوليزه توگه، د شمالی اتالنتيک د پوځي تړون 
 زمکې پر ايران د اسالمی جمهوريت پر اتمی النجې، د فلسطين او اسراييلو تر منځه په کړکيچ او همدارنگه د

د کنفرانس وينا کونکو، په تيره بيا نړيوالو او سيمه ييزو . تودوخې او د اقليم پر بدلون په اړه ويناوې واورول شوې
  .ځواکونو د پورتنيو موضوعگانو په اړه د خپلو هيوادونو دريځونه روښانه کړل

کيږي او نه هم په هغه کې د که څه هم په دا ډول کنفرانسونو کې نه د کومې موضوع په اړه تصميم نيول   
کومې ستونزې له پاره د حل الر لټول کيږي، خو لکه څنگه چې وليدل شو، په هغه کې د امنيتي سياست بنسټيزې 
موضوعگانې تر څيړنې الندې ونيول شوې، چې هغه په راتلونکې کې د نړۍ د امنيتي سياست د تصميم په برخه 

 کنفرانس کې په ځانگړی توگه د نړيوالو موضوعگانو پر سر د خو د مونشن په سږني. ټاکونکی رول لوبوي
د بيلگې په توگه د المان لومړې وزيرې، انگيال . ويناکونکود نظرونو تر منځه په ښکاره توگه توپيرونه وليدل شول

و اغيز په نړۍ کې هيڅ يو هيواد دومره ځواک، پيسي ا" چې: ميرکل په خپلې وينا کې په ډيره نرمه ژبه يادونه وکړه
دا په خپله د متحدو ايالتونو پر بهرنی سياست . "نه لري، چې په يوازې توگه له نړيوالو ستونزو سره مبارزه وکړي

  . غير مستقيمه نيوکه وه
  : لکهخو تر ټولو دمخه د متحدو ايالتونو او د روسيې د فدراسيون تر منځه د نړۍ پر مهمو مسألو  

تيا او په ختيځې اروپا کې د دفاعي توغنديو د سيستم ځای په ځای د روسيې د پولو په لور د ناتو پراخ •
 کول؛

 د اتمي وسلو د وسله تونونو له منځه وړل؛ •
 په فضأ کې د وسلو نه پراختيا؛ •
 يو وزری نړيوال نظام او د متحدو ايالتونو له خوا له زورزياتی څخه کار اخيستل؛ •
 د ترهگرۍ پر ضد د مبارزې پر سره ستونزه؛ •
 يوادونو د متحدو ايالتونو د کورنيو قوانينو، په تيره د اقتصادي بنديزونو له الرې منل اوپر نورو ه •
 .د نظر توپيرونه په ډاکه شولد ايران اتمي پروگرام او د توغنديو د تکنالوژې مسله،  •

تونزمنو مسألو د مونشن په کنفرانس کې د روسيې د ولسمشر، پوتين له وينا وروسته او په نړيوال ډگر کې د پورتنيو س
په شتوالي سره، ځيني سياسي کتونکي د روسيې او متحدو ايالتونو تر منځه د يوې نوې سړې جگړې له پيل او ځيني 

تيا هم د نړيوال نظام  د څو قطبي . نور څانگيز پوهان بيا د نړيوال نظام له څو قطبي کيدو څخه خبرې کوي ايا په ري
انې تر سترگو کيږي؟ او ک ې ن ه داسي وي، نو کوم هيواد يا د کومو هيوادونو ټلواله او يا کومې سيمې به له کيدو ن

اقتصادي، سياسي او پوځي پلوه دا شونتيا ولري، چې د امريکا د متحدو ايالتونو په وړاندې د يوه الترناتيف ځواک يا 
ې د روسيې، چين، هند، ايران او پاکستان ايا دا به د اورپاــ اسيا په سيمه ک. په بله وينا د يوه سيال په توگه رامنځته شي

هيوادونه او يا په بله وينا د شانگهای سازمان وي او که د روسيې او اروپايي ټولنې تر منځه ټلواله وي، چې په دې 
تر سرليک الندې په دوو برخو کې گرانو لوستونکو ته په دری " چند قطبی شدن نظم جهانی"اړه به يوه څيړنيزه ليکنه

که په نړيوال نظام کې په رښتيا هم دغه او يا هم بل قطب رامنځته شي، د هغه اغيز به پر افغانستان، . دې شيژبه وړان
   دئ، څه ډول وي؟ Protectoratپروتکتورات ) ناتو(چې اوسمهال د شمالی اتالنتيک د پوځي تړون 

، د مجهز او مدرن پوځ له درلودو سره خو دومره روښانه ده، چې په نړيواله کچه د متحدو ايالتونو، اغيز او واکمنې
د متحدو ايالتونو : " واييEmmanuel Toddفرانسوی تاريخ پوه، امانويل تود . سره، د کمزورتيا په حال کې ده

پوځي ماشين د امريکا د هيواد له پاره ډير ستر او د يوې نړيوالې امپراتورې د کنترول او تر ټولو دمخه د اروپاــ اسيا 
 چې د متحدو ايالتونو له هيواد څخه لرې پرته سيمه ده، د دغه هيواد د هژمونې د ساتنې له پاره، وړوکی په سيمه کې،
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د متحدو ايالتونو د پوځي او سياسي کمزورتيا تر څنگ اوسمهال د  ). Todd, Emmauel, 2004, S.107. " ( دئ
ي، چې ښه بيلگه يې د نورو سکتورونو دغه هيواد ملی اقتصاد هم د نورو صنعتي هيوادونو په پرتله کمزوری ب ري

 کال کې له چين سره د ٢٠٠۵په : " گابور شتاينگارت په دې اړه ليکی. تر څنگ د سوداگرۍ د بيالنس کسر دئ
 ٨٠ ميلياردو ډالرو ته رسيده، دغه ونډه له جاپان سره څه نا څه ٢٠٠متحدو ايالتونو د سوداگرۍ د بيالنس کسر 

 ,Steingart, Gabor, 2006" (  ميلياردو ډالرو ته رسيده١٢٠اروپا سره دغه کسر څه د پاسه له . ميلياردو ډالره وه
S.56 .( خو روسيې په دې وروستيو څو کلونو کې د خپلو طبيعي زيرمو د توکو، په تيره بيا د نفتو او گازو د

سربيره پر دې روسيه . ې ورکړلصادراتو د عايداتو له الرې خپل ملی اقتصاد بيرته ورغاوه او خپل بهرني پورونه ي
له پوځي  پلوه په تيره بيا د خپلو اتمي وسلو په لرلو سره، يوازينی هيواد دئ، چې کولی شي، پر نړې د متحدو ايالتونو 

د روسيې دغه پوځي او اقتصادي ځواک په دې مانا نه دئ، چې سړی په . له انحصاري واکمنې څخه مخنيوي وکړي
که روسيه غواړي د نړيوال نظم د يو قطب په .  د متحدو ايالتونو د سيال په سترگه وگورينړيوال نظم کې روسيه ته

اقتصادي او سياسي پلوه ) په تيره د انرژې په برخه کې(توگه رامنځته شي، اړينه ده، چې ترټولو دمخه له ستراتيژيک 
  . له هم گټو هيوادونو سره يوه ټلواله رامنځته کړي
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