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 ٢٠٠٩روری، ب ف                                                                                                26 شريف بهاند: ليکوال

  په نړيوالو اړيکو کې د نوی پړاو پيل
  لومړۍ برخه 

 

يلی ښار، مونشن کې د نړيوال هر کال د فبروری په مياشت کې د المان په سو د تيرې پيړۍ له شپږمې لسيزې راپدېخوا
د المان د پوځ پخوانی نامتو افسر، ِاوالد ـ هاينريش د دغه کنفرانس نوښتگر .  نړيوال کنفرانس جوړيږيامنيت په اړه

دفاع "په پيل کې نړيوال امنيتي کنفرانس د .  دیEwald-Heinrich von Kleist-Schmenzinفون کلېست ـ شمينڅېن 
په نامه ياد او په هغه کې به د لويديزې نړۍ د ملی، سيمه ييز او نړيوال  " Wehrkundetagungپيژندنې د گنگرې 

امنيت د چارو او پوځي کار پوهانو او همدارنگه د وسلو جوړولو د صنايعو خاوندانو برخه اخيسته او نړيوالې چارې به 
ه تيره د دريمې زريزې له پيل څخه راپدېخوا خو د سړې جگړې له پايته رسيدو پ. )١(يې د امنيت او دفاع له پلوه ارزولي 

په نړيواله کچه د سياسي، پوځي او اقتصادي پرمختياوو له امله، د کنفرانس شعار هم بدلون او هر کال تر بيالبيل هغه 
سږنی کنفرانس هم د نړيوالو شرايطو او اوسمهاليزو هغو ستونزو، چې بشريت ورسره الس او . الندې تر سره کېږي

  ٨ ـ ۶ د روان کال د فبروری له سرليک الندېتر  " نړيوالو اړيکو نوی پړاو" دی، په پام کې نيولو سره، د گريوان 
  :  پورې جوړ او د برخه والو له خوا په تيره

 ؛) په تيره د ايران د اتمي پروگرام کړکيچ(د اتمي وسلو له پراختيا څخه مخنيوی  •

 د وسلو کنترول؛ •

 د اروپا د انرژی امنيت؛   •

 د منځني ختيځ او افغانستان کړکيچ؛ •

 د ناتو د سازمان پراختيا او له اوسمهاليزو شرايطو سره د هغه په ستراتيژې کې بدلون؛  •

 پرته له دې چې د سولې او يا بل څه په اړه کوم .او د نړيوال مالي کړکيچ، په اړه مقالې او ويناوې وړاندې کړې •
 دريځونه روښانه او خبرې اترې ه کې وينا کونکو د خپلو دولتونوتړون السليک شي، د پورتنيو ستونزو په برخ

 .تر سره کړې

. لکه څنگه چې يادونه وشوه، د نورو تر څنگ د کنفرانس بنسټيزه موضوع د وسلو کنترول او د اتمي هغو نه پراختيا وه
ماير په خپلې پرانيستونکې وينا  دې ستونزې ته په نغوتې سره، د کوربه هيواد د بهرنيو چارو وزير، فرانک والتر شتاين

د امريکا په متحدو ايالتونو کې يو ولسمشر د چارو واگی ترالسه . په تاريخ کې نوی څپرکی پرانيستل شوی: "کې وويل
 د هغههم  په ريښتيا او...  نوی تفکر وړانديز  دکړي، چې په ټوليزه توگه د امنيت او بې وسلې کولو د مسايلو په اړه

هم له نوی پښت سره تړاو لری او تر پوتين څخه ډير لږ د سړې ] دمتيری مديدوف[د روسيې ولسمشر . غوښتونکی دی
خو پوښتنه دا ده، . )٢(" تر اغيز الندې دی، هغه هم په دې اړه ورته وړانديزونه وړاندې کړي دي] د شرايطو[جگړې 

راځي لومړی د شمېرو  د حل غوښتونکي دي؟  چې په ريښتيا هم دغه هيوادونه د بې وسلې کولو او د نړيوالو کړکيچونو
په رڼا کې وگورو، چې کوم هيوادونه او نړيوال سازمانونه تر ټولو زيات دا ډول وسلې په خپل واک کې لري او ) ارقامو(

کلنی پوځي لگښت يې په دې برخه څومره دی؟ او د منځني ختيځ، افغانستان او نړيوال مالي کړکيچ رامنځته کونکي 
   څوک دي؟ 

 اوو  جید هغه دوه پر دريمه برخه،.  ميليارد ډالره و١ .٢١۴ کال شمېرې ښيي، چې د نړۍ ټوليز پوځي لگښت ٢٠٠٧د 
)G-7 (ميليارد ډالره، ١ .٢١۴يا په بله وينا د نړۍ له ټوليز پوځي لگښت څخه، . شتمنو صنعتي هيوادونو کړی دی 

او  داسي نورو تر څنگ د ...  همدې کال کې د روسيې، چين، هند  ميليارد ډالره او په٨٢٣يوازې د ناتو غړو هيوادونو 
الندې جدول د نړۍ د هيوادونو پوځي او د وسلو د پراختيا . )٣(  ميليارد ډالره و٣٩١هغې د نورو هيوادونو پوځي لگښت 
  .لگښت  ال په ښه توگه روښانه کوي

   کال کې د نړۍ پوځي لگښت٢٠٠٧په 
  سلمه  حقيقي  
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  ١٠٠  يارده ميل١ .٢١۴  نړۍ
  ۶٧ ،٨   ميليارده٨٢٣  د ناتو پوځي سازمان

  ۴ ،٨  ــ  د چين ولسی جمهوريت
  ٣ ،۶  ــ  جاپان

  ٢ ،٩  ــ  د روسيې فدراسيون
  ٢ ،٠  ــ  هندوستان
  ١ ،٣  ــ  برازيل

  ١٧ ،۶  ــ   هيوادونه١۶٢د نړۍ پاتي 

  : اخځ  
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تو د غړو هيوادونو تر منځ هم پوځي او د بيال بيلو وسلو د پراختيا لگښت سره پرتله شي، په دې برخه کې هم د که د نا
 ٨٢٣ کال کې د ناتو د سازمان پوځي لگښت ٢٠٠٧په ټوليزه توگه په . دوي تر منځه زيات توپير تر سترگو کېږي

 ۵۴٧غې شمېرې څخه يوازې د متحده ايالتونو لگښت  ٪ و، چې له د۶٧ ،٨ميليارد ډالره يا د نړۍ له ټولو هغو څخه 
  . وگورئ الندې جدول.  ميليارد دالرو ته رسيده٢٧۶ ٪ او د نورو غړو هيوادونو هغه ۴۵ ،١ميليارد ډالره يا 

  
   کال کې د ناتو د غړو هيوادونو پوځي لگښت٢٠٠٧په 

  شمېرې په سلمه
  لگښت  هيوادونه  گڼه
  ۴۵ ،١  د امريکا متحده ايالتونه  ١
   ۴ ،٩  بريتانيا  ٢
   ۴ ،۴  فرانسه  ٣
   ٣ ،٠  المان  ۴
   ٢ ،٧  ايتاليا  ۵
   ٧ ،٧  د ناتو نور غړي هيوادونه  ۶

  : اخځ
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پير تر سترگو که د اتمي وسلو په برخه کې د نړۍ هيوادونه يو له بل  سره پرتله شي، په دې برخه کې هم همدا شانی تو
 Stockholm International Peace Research Instituteد ستکهلم د سولې د څيړنې د نړيوالې موسسې . کېږي

(SIPRI) گټې اخيستنې ته چمتو اتمي ١٠ ،٢٠٠اتمي ځواکونو ) ٨( کال کې، د نړۍ اتو ٢٠٠٨ د رپوټ له مخې په 
رمتونونو کې لرل، چې له هغو څخه په زرگونه يې له يوې په خپلو زي)  سرکلولې٢۵ ،٠٠٠سر بيره پر هغه (توغندي 

د چرچيل په ويناد وحشت د انډول دغه څيره الندنی جدول ال په ښه . )۴(دقيقې څخه په لږ وخت کې توغولو ته چمتو وو 
  . توگه روښانه کوي

 نړيوال اتمي ځواکونه او د هغوي د اتمي راکتونه شمېر
  د اتمي راکتونو شمېر  موينې کالد اتمی بم د از  اتمي ځواکونه  گڼه
   تکتيکي سرکلولې۵٠٠ +  ٣۵٧۵  ١٩۴۵  د امريکا متحده ايالتونه  ١
 تکتيکي ٢ .٠٧٩ + ٣ .١١٣  ١٩۵٢  د روسيې فدراسيون  ٢

  سرکلولې
  ٣۴٨  ١٩۶٠  فرانسه  ٣
  ١٨۵  ١٩۵٢  بريتانيا  ۴
  ١۶١  ١٩۶۴  د چين ولسی جمهوريت  ۵
   څخه زيات٨٠له   ــ  اسراييل  ۶
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  ٧٠ ــ ۶٠  ١٩٧۴  هندوستان  ٧
  ۶٠  ١٩٩٨  پاکستان  ٨

  : اخځ
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دغه گواښ ته په پاملرنې سره، ځکه شتاين ماير د نورو تر څنگ په خپله وينا کې په دې ټينگار وکړ، چې اتمي ځواکونو 
: د نوموړي په وينا. له منځه وړل تر الس الندې ونيسیته دا مسؤليت هم ور په غاړه دی، چې د خپلو دا ډول وسلو 

موږ د يوې سکې له دوو مخو سره مخامخ يو، که موږ  له يوېخوا د نوو اتمي ځواکونو له رامنځته کيدو څخه مخنيوي "
او خو د وينا . )۵(" کوو، اړينه ده چې اتمي ستر ځواکونه هم د خپلو اتمي وسلو په زيرمتونو کې کمښت رامنځته کړي

د ساتنې او د هغې د پراختيا ) هژمونې(ځکه لويديز هيوادونه پر نړۍ باندې د خپلې برالسۍ . کړنې تر منځ ستر واټن دی
لپاره نه يوازې دا چې د بې وسلو کولو او د اتمي وسلو د له منځه وړلو په لټه کې نه دي، بلکې له اوسنيو شرايطو سره 

ې ښه بيلگه يې بريتانيا، فرانسه او متحده ايالتونه او په خپله کوربه هيواد، المان سم، خپل پوځونه په نوو هغو سمبالوي، چ
بريتانيا او فرانسه خپل سمندري پوځونه په نوو اتمي وسلو سمبالول غواړي، د متحده ايالتونو دولت د توغنديو د نوی . دی

 ميليارد ډالره په دې ۵٠ کال پورې ٢٠٠٨ څخه تر ٢٠٠٣له کال " دغه هيواد . دفاعي سستيم د پراختيا په لټه کې دی
کوربه . )۶("  ميليارد ډالره هغه ته ځانگړي کړي دي۴٨ پورې نور ٢٠١٣ ــ ٢٠٠٩او له کال ... برخه کې لگولي دي 

هيواد چې د بې وسلو کولو نارې سورې وهي، د ناتو د غړی هيواد په توگه د خپل پوځ د پياوړتيا او په نوو وسلو د 
گښت په ښه کړې، چې الندنې شمېرې د ځينو وسلو ډول، شمېر او ل) تخصيص( ميليارده يورو ځانکړې ٩٠سمبالو لپاره 

  .توگه روښانه کوي

  )لگښت په ميليارد يورو(د المان د پوځ د درنو وسلو پالن 

  ټوليز لگښت  د وسلو شمېر  د پروژې پيل  د وسلو ډول
  ٢٣ ،٣  ١٨٠   ٢٠٠٣  يورو فېتر بم غورځونکي الوتکي

  ۵ ،١  ٨٠  ٢٠٠۵  جگړه ييزې چورلکي
   ۴ ،٠  ١٣۴  ٢٠٠۶  ترانسپورتي چورلکي
  ٩ ،٣  ۶٠  ٢٠١١  ترانسپورتي الوتکي
  ۴ ،٨  ۴١٠  ٢٠١٠  زغروالې شوبلي

  ٢ ،٧  ۴  ٢٠١۴  پوځي بيړۍ

    : اخځ
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د پوځ او وسلو لپاره دغه لگښت لکه څنگه چې دغه هيوادونه ادعا کوي، د دوي د دفاع لپاره نه، بلکې د دوي د 
  :په هغو کې بنسټيزه موخې. لو، د برالسۍ د تضمين او د ځواک د پراختيا په خاطر دیستراتيژيکو گټو د ترالسه کو

 طبيعي توکو پر پاتي زيرمو، په تيره د تيلو او گازو پر هغوي کنترول ترالسه کول ؛ د نړۍ د •

 د نوو سياالنو له رامنځته کيدو څخه مخنيوي او •

 .و د چين د ولسی جمهوريت، د محاصرې بشپړول، ديد اوسنيو هغو، د بيلگې په توگه د روسيې د فدراسيون ا •

 کال کې ٢٠٠٨په تيره د وروستی تکی په اړه د امريکا د متحدو ايالتونو د پخوانی ولسمشر مرستيال، ديک چينی په 
متحدو "په همدې موخه، ". طبعًا موږ د دغې کړۍ د بشپړول په لټه کې يو"ريگا ته د خپل سفر په ترڅ کې ويلی و، 

 څخه د زياتو پوځي اډو يوه کړۍ د روسيې او چين په شا و خوا جوړه کړې ده، ٧۵٠نو له خپلې خاورې بهر له ايالتو
سربيره پر دې . )٧(" چې په هغو کې د فارس د خليج په سيمه کې د تيلو د گټو د خوندي کولو پوځي اډي هم شاملې دي

ياتو هيوادونو او ټاپوگانو کې ځای په ځای کړي دي،  څخه په ز۵٠ پوځيان د نړۍ له ۴٠٠ .٠٠٠متحدو ايالتونو خپل 
 ، په جاپان کې څه نا څه ۶۴ .٠٠٠چې پرته له عراق او افغانستان څخه تر ټولو زيات هغوي په المان کې، لږ تر لږه،

 پوځيان د دغه ٢٠ . ٠٠٠همدارنگه په ازادو سمندرونو کې نور .  دي٣٠ .٠٠٠ او په سويلی کوريا کې کابو ۴٠ .٠٠٠
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يواد په مدرنو وسلو سمبال جنگي بيړيو کې تک راتک کوي، چې شپږ دا ډول بيړۍ د مديتراني په سمندرگی کې، دوه ه
  . )٨( هغه په ارام سمندر کې ځای په ځای دي ٧هغه د اتالنتيک په سمندر کې، پنځه نورې د هند په سمندر کې او 

و ايالتونو د دا ډول پوځي سياست د گواښ له امله او د خپلو نو ځکه چين او روسيې د ناتو او په تيره د امريکا د متحد
ستراتيژيکو گټو او زمکنۍ بشپړتيا د ساتنې په موخه د شانگهای د سازمان په اډانه کې په امنيتي، اقتصادي ــ کلتوري او 

ه توگه  چين د د بيلگې پ. ان پوځي برخو کې گډه همکاری پيل او د نوو وسلو په پراختيا او جوړولو الس پورې کړي
د روسيې فدراسيون هم په دې هڅه کې دي، چې خپل پوځ د . اتمي وسلو پر پراختيا سربيره د ستورو جگړه پيل کړي

 او توپول ــ ام توغنديو سمبال کړي او سربيره ۴٠٠ ، اس ــ ٣٠٠ بم غورځونکو الوتکو تر څنگ په اس ــ ٣۵سوخوی 
کې د توغنديو د دفاعی سيستم په وړاندې د ] د چک په جمهوريت او پولند[اروپا په ختيځه پر دې د متحدو ايالتونو له خوا 

په دې اړه د . عکس العمل په توگه پالن لري، چې په بيالبيلو سيمو کې خپل د سکندر په نامه توغندي ځای په ځای کړي
موږ " : او سختو کلماتو ويلی و کنفرانس برخه والو ته په ترخو ۴٣د نړيوال امنيت د روسيې پخوانی ولسمشر پوتين ان 

د توغنديو دغه دفاعي سيستم به د روسيې په وړاندې بې ] د متحدو ايالتونو. [بايد په دې اړه له ځانه عکس العمل وښيو
همدارنگه د متحدو ايالتونو . )٩(" ځکه موږ داسي وسلې په واک کې لرو، چې دغه سيستم له منځه يووړي شي. اغيزه وي

ه د ټلوالې له خوا، په نړيوالو چارو کې له پوځي وسايلو څخه د کار اخيستنې په اړه نوموړی د خپل هيواد د دولت او د هغ
موږ د وخت د شاهدانو په توگه وينو، چې په نړيوالو چارو کې له پوځي ": روښانه او زياته کړهدريځ ال په ښه توگه 

". ېږي، چې پايله يې د پر له پسی کړکيچونو رامنځته کيدل وسايلو څخه له حده زيات او له کنتروله وتلې گټه اخيستل ک
 ١٠(" وسله والې سيالۍ ته لمن وهل دي] په تيره بيا[دا ډول کړنې د نړيوال بنسټيزو حقوقو تر پښو الندې کول او " ... او

ولو او پراختيا الس په ريښتيا هم ځينو نورو هيوادونو د بيلگې په توگه ايران او سويلی کوريا د اتمي وسلو په جوړ. )
ځکه دغه او د نړۍ داسي نور هيوادونه په اوسنې نړيوالې کړکيچنې وضعې کې، اتمي وسله د خپلې . پورې کړی دی

که اتمي وسلې خاوند نه ياست، له : " لکه څنگه چې يو هندی افسر وايي. زمکنۍ بشپړتيا لپاره يو ډول تضمين گڼي
ان امريکايی ستراتيژيست، سامويل هانتينگتون هم په دې اعتراف کړی، چې . )١١("متحدو ايالتونو سره به ډغري نه وهي

چې اتمي وسله په واک ولري، متحده ايالتونه ] هيواد[هر :" د نالويديزې نړۍ سياسي او پوځي مشرانو دا زده کړه کړې
  .    )١٢(" له هغه سره جگړې ته زړه نه ښه کوي

پراختيا د ) هژمونې(ي، چې د لويديزې نړۍ پوځي سياست او د دوي د برالسۍ له پورتنې ارزونې دا پايله ترالسه کېږ
  .وسله والې سيالۍ او د اتمي وسلو د پراختيا بنسټيز الَمل گڼل کېږي

  نور بيا 
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