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  ناتو د دښمن په لټه

٢  
  

  : د درٻيمې زريزې د دوھمې لسيزې لپاره د ناتو نوې ستراتيژی
 غړو ھيوادونو دولتي او حکومتي ٢٨ د پوځي سازمان، ناتو د  پورې د شمالی اتالنتيک٢٠ ــ ١٩د نومبر له 

مشران د پرتگال په پالزمينې، لٻزبون کې سره جرگه شول، چې د دغه سازمان د راتلونکې کړنالرې په باب 

په  Anders Fogh Rasmussenاندرس فوګ راسموسن د ناتو د سازمان مشر، . سال و مشورې وکړي

" يوه تاريخي او بې سارې سرمشريزه"د ناتو د غړو ھيوادونو د استازو دغه غونډه، خپله پرانيستونکې وينا کې 

  :وبلله او زياته کړه

  د شمالی اتالنتيک د پوځي سازمان ناتو عمومي منشي

  
  اندرس فوګ راسموسن غونډې ته د وينا په حال کې
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خو موږ . موږ به مدرنې ځواکمنتيا ته وده ورکړو، چې د مدرنو گواښونو پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکولي شو"

 نوموړي د خپلې وينا په". به په دې برخه کې د نړۍ نورو ھيوادونو ته ھم د گډې ھمکارۍ الس ور اوږد کړو

ھغه څه چي موږ په افغانستان او ھمدارنگه په بالقان کې د خپلو پوځي عملياتو په ترڅ :"يوې بلې برخې کې وويل

دا تجربې موږ ته دا را په کوته کوي، چي د ستونزو حل يوازې د پوځي عملياتو . کې زده کړي، د پاملرنې وړ دي

راسموسن په د ".  او بيارغاونې ته ھم اړتيا لروله الرې شونی نه، بلکې موږ د ھغو تر څنگ ملکي ھاند و ھڅو
سره مخامخ يو، نو  چلنجونو له دغو شرايطو سره جوخت موږ له نوو گواښونو او. نړۍ د بدلون په حال کې دهاند 

. اړينه بريښي، د ھغو په وړاندې او ھمدارنگه د ځواب لپاره په خپله کړنالره او ستراتيژۍ کې بدلون رامنځته کړو

 کې تصويب شوې او د درٻيمې زريزې د دوھمې لسيزې د ستونزو ١٩٩٩ازمان اوسنې ھغه، په کال ځکه د س

  .ځواب نشي ويلي

سيا کې د سيمه ييزو آخو بنسټيزه پوښتنه دا ده، چې د دغه سازمان راتلونکې دندې به څه وي؟ په افريقا او 

التونو او اروپا لپاره د پاتي طبيعي اومه توکو کړکيچونو حل ؟ او يا د ناورينونو په برخه کې مرسته؟ د متحدو اي

د زيرمو امنيت؟ او که د سوداگريزو الرو خوندي ساتل؟ د کمپيوتري سيستم دفاع؟ او يا د ملگرو ملتونو لپاره 

سيال؟ او که د دغه سازمان پوځي اړخ په توگه دنده تر سره کول؟ دې پوښتنو ته د ځواب لپاره، د ناتو پوځي 

و ايالتونو د بھرنيو چارو د پخوانۍ وزيرې، مادلين البرايت تر مشرې الندې يوې پوځي ــ سازمان د متحد

سياسي ډلې ته دنده ورکړه، چې د نړۍ د اوسنيو ستونزو او سياسي ــ اقتصادي پرمختياوو په پام کې نيولو سره، 

 په پام کې نيولو سره، يو د کار پوھانو دغې ډلې د اوسنيو نړيوالو شرايطو. دوي ته نوې کړنالره طرحه کړي

تر نامه الندې کړنالره طرحه او د سازمان د مشرانو غونډې " فعاله ونډې او مدرنې دفاع" مخيز السوند، د ١١

 مه د ناتو د غړو ھيوادونو د دولتي او حکومتي مشرانو له خوا تصويب ١٩ته وړاندې کړه، چې د نومبر په 

  : په دې نوې کړنالرې کې. شوه

و د تړون د پنځمې مادې پر بنسټ  ټوليزه دفاع او په کړکيچن حالت کې يو له بل سره د ــ  د نات

  مرستې تضمين اوس ھم د سازمان له بنسټيزو دندو گڼل کٻږي؛

ــ  پر کړکيچونو د بريا په موخه د سازمان د پوځي او ملکي جوړښتونو تر منځ ډيره نږدي ھمکارۍ ته 

تونزو د بيلگې په توگه د افغانستان او بالقان کړکيچ او د عراق ځکه د نړۍ اوسنيو س. ھم نغوته شوې

  جگړې دا روښانه کړه، چې ھيڅ ھغه يوازې له پوځي الرې د حل وړ نه ده؛

ــ  سازمان د نړۍ په کچه د امنيت ټينگښت او د کړکيچونو حل خپله دنده بولي او غواړي د نړيوال 

ړيوالو لوبغاړو سره د ډيرې نږدې ھمکارۍ له الرې د امنيت د شبکې د يوې برخې په توگه، له نورو ن

ال زيات امنيت په ټينگښت کې خپله ونډه له اروپايي ټولنې سره په گډه د ملگرو ملتونو تر سيوری 

سربيره پر دې دا سازمان په دې ھڅه کې دی، چې له روسيې او نورو لوبغاړو . الندې تر سره کړي

  سره ھم گډه ھمکاری پيل کړي؛

تو غواړي، د خپلې قومندې په جوړښت او ھمدارنگه په خپل پرسونل او څانگو کې بدلون او که ــ  نا

  شونې وي، کمښت رامنځته کړي؛

ــ سربيره پر دې ناتو د نړيوالې ترھکرۍ په وړاندې مبارزه، د کمپيوتری سستيمونو ساتنه، د انرژې د 

  . )١١( ھغو کنترول له خپلو مھمو دندو بولي امنيت مسأله، بې وسلې کول او په تيره د زروي او کيمياوي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

يا په رښتيا ھم د ناتو دغه نوې ستراتيژې له تيرې ھغې څخه توپير لري او که يوازې پخوانۍ په نورو کلمو او آ

نو اړينه بريښي، چې د پرتلې او د قضاوت لپاره د تيرې کړنالرې له ډيرو مھمو . الفاظو فورمول بندی شوې ده

  :د نورو تر څنگ د ھغه مھم ټکي په الندې ډول دي.  وکړوټکو څخه يادونه

   د شمالی اتالنتيک او اروپا له سيمو څخه ټولې نړۍ ته د ناتو د عملياتو پراختيا؛-  ١"

  پرته د عملياتو تر سره کول او د ناتو د تړون  د رول پراختيا؛) اجازې( د ملگرو ملتونو له باور ليک -  ٢

   .)١٢("  مخکيني اعالم څخه پرته د اټومي وسلو کارول له اړتيا سره سم او له-  ٣

د دې کړنالرې پر بنسټ متحدو ايالتونو چا ته، ان ملگرو ملتونو ته اجازه نه ورکوله، چې د متحدو ايالتونو ملی 

 کال کې د ملگرو ١٩٩۴په دې اړه د دغه ھيواد پخوانی ولسمشر، بيل کلينتن په . ګټې له گواښ سره مخامخ کړي

که چيرې زموږ د ملی امنيت گټې له گواښ سره مخامخ وي، : " و عمومي اسامبلې ته په خپله وينا کې ويلی وملتون

نو که وکولي شو، له نورو سره به په گډه عمل وکړو، خو که اړ شو، ان په يوازې توگه به ھم دا کار تر سره 

  . )١٣(" ياتي څخه ھمکړو، موږ به له ولسواکې څخه ھم کار واخلو، خو که اړ شو، له زور ز

دا خبره ھغه وخت ال نوره ھم په ښه توگه . دا په دې مانا چې ناتو ته د عملياتو په برخه کې ازاد الس ورکړ شو

موږ : " په ډير ډاډ سره وويلJavier Solanaروښانه شوه، کله چې د ناتو پخواني عمومي منشی، خاوير سوالنا 

سربيره پر نوموړي، د متحدو ايالتونو لوړ پوړي سياستوال ھم . )١۴(" د ملگرو ملتونو د امنيت شورا ته اړتيا نه لرو

 کال د فبروری په څلورمه نيټه د متحدو ايالتونو د بھرنيو چارو د ١٩٩٩د بيلگې په توگه د . په ھمدې اند وو

له دې سره جوخت موږ بايد دې ته پام :"   ويلي وStrobe Talbottشترب تلبوت وزارت پخوانی مرستيال، 

دغه ټلواله بايد دا حق او آزادی ولري، تل . [...] وکړو، چې ناتو د کومې بلې نړيوالې ادارې ترالس الندې رانشی

.  )١۵(" ړين وبوليھغه وخت عمل وکړي، چې د ټلوالې غړي ھيوادونه د ھغه په اړه د نظر يووالي ولري او ھغه ا

دا په دې مانا چې د ناتو پوځي سازمان ځانته حق ورکوي، خپل يرغليز عمليات د نړۍ ھرې برخې، په تيره د خپل 

دا په خپله د دې ښکارندوي کوي، چې د پوځي يرغليزو عملياتو . پام وړ سيمو او ستراتيژيکو ھغو ته پراخ کړي

دلته د يادونې وړ . رې تر منځ کوم روښانه توپير نه تر سترگو کٻږيپه برخه کې د ناتو د تيرې او اوسنې کړنال

 ، بنسټيزه موخه نه يوازې ١ . ٠بولم، چې د ناتو د سازمان د تيرو دوو کړنالرو يانې د سړۍ جگړې د پړاو، ناتو 

پړاو، د شوروی اتحاد محدودول، بلکې په سړې جگړې کې د بشپړو برياوو ترالسه کول و  او له ھغې د وروسته 

 په ترڅ کې د نورو سيالو ځواکونو، په تيره د روسيې د فدراسيون د کړۍ بشپړول او که شونی وي، ان ٢ .٠ناتو 

د ناتو د ياد شوو کړنالرو په طرح او پلي کولو کې بنسټيز .  بنسټيزه دنده ټاکل شوې وه)١۶(د روسيې ټوټه کول 

ويونکي وو او " ھو" نور غړي ھيوادونه په تيره اروپايي ھغه تصميم نيونکی د امريکا د متحدو ايالتونو دولت و او

ًکه په روښانه توگه وويل شي، اصال د متحدو ايالتونو . يوازې د پلي کولو په برخه کې د ھمکارۍ اجازه درلوده

نه درلوده او په دې اند و، چې د دوي تر ) موافقه(دولت د اروپا د پوځي ځواکمنتيا له پراختيا سره ھوکړه 

خو د اروپايي ټولنې . دی) کافي(رښوونې الندې ناتو د اتالنتيک د سمندر د دواړو غاړو د دفاع لپاره بسيا ال

 کال راپدٻخوا د خپلې ټولنې د پوځي کولو لپاره ھاند و ھڅه پيل ١٩٩٩مشرانو دغې تړلتيا ته په پاملرنې سره، له 

يو پياوړي ارز چې . ع و نه شي کړی، ھغه ټولنه نه دهيوه ټولنه چې له ځانه دفا: " ... ځکه د دوي په اند. کړه

َد ھمدې المل  پر بنسټ و،   .)١٧(" ځواکمن دفاعي ځواک ونه لري، د اوږدې مودې لپاره به ځواکمن پاتی نه شي

چې د اروپايي ټولنې دولتي او حکومتي مشرانو د دغې ټولنې د بھرنيو چارو له مسؤل، خاوير سوال څخه غوښتنه 
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نوموړی . ته ځانگړې پاملرنه وکړي) موضوع(کې دغې سکالو ) سند(اروپا د دفاعي ستراتيژۍ په السوند وکړه، د 

. يوه خوځنده اروپا به ھغه وخت اغيرمنه وي، چې په نړيواله کچه کړه وړه تر سره کړي شي: " په دې اړه ليکی

ھمدې سکالو ته په پام . )١٨(" نځته شيځکه بنسټيزه موخه دا ده، چې اروپايي ټولنه د نړيوال ځواک په توگه رام

سره، اروپايي ټولنې خپل پوځي ځواک پياوړي کړ، چې  په ريښتيا ھم اوسمھال نه يوازې سياسي ــ اقتصادي 

 جنگی ۴ .٠٠٠ پوځيان، ١٠٠ .٠٠٠ کال پورې ٢٠٠٣دوي وکولي شول، تر . ځواک، بلکې پوځي ھغه ھم دی

-EU ھغه ترڅنگ د اروپايي ټولنې د يرغليز ځواک  جنگی بيړۍ چمتو کړي او د١٠٠الوتکي او 

Eingreiftruppe ١٩( پوځيانو ته رسيږي، ھم د عملياتو لپاره چمتو کړل ۶٠ .٠٠٠ په نامه پوځ، چې(.  

د نورو تر څنگ د اروپايي ټولنې د دغه پوځي ځواک اغيز د ناتو د پوځي سازمان په نوې کړنالره کې ھم په 

  کې، که له ٣ .٠کړنالره، ناتو ناتو د متحدو ايالتونو تر مشرۍ الندې په خپلې نوې . روښانه توگه تر سترگو کٻږي

يوٻخوا د نړۍ د اوسنيو پرمختياوو په پام کې نيولو سره، د خپلو غړو ھيوادونو په وړاندې گواښمن ناڅرگند 

کمپيوتری بکه او القاعدې ترھکره شدښمنان د ساری په توگه، نړيواله ترھگرې، سمندري غله، د ) نامرئی(

، په کوته کړي، خو له بلې خوا د نوموړو دښمنو په وړاندې د Cyberattackenسيبرنيک ويرسي يرغل 

مبارزې او ان د ھغوي د له منځه په موخه، له نورو نړيوالو لوبغاړو، لکه اروپايي ټولنې او په تيره له د روسيې 

  . دهله فدراسيون څخه د مالتړ او ھمکارۍ غوښتنه ھم کړې 

زبرځواک يانې د امريکا د متحدو ايالتونو َد دې څرگند بدلون المل په څه کې نغښتی دی؟ ايا د اوسني يوازيني 

ځان خوښونکی دولت، چې د سوسياليزم له ماتې وروسته، د نوي نړيوال نظم په رامنځته کيدو کې په افراطی بڼې 

ي او اقتصادي پلوه دومره کمزوری شوی دی، چې د سره له پوځي ځواک څخه گټه واخيسته، په ريښتيا له سياس

 او يا دا چې په ھغه کې تير سيال او دښمن ھيواد، روسيې ته د ھمکارۍ لمن وغوړوي؟سوالگر په توگه ان خپل 

کوم تکتيک نغښتی دی؟ ځواب چې ھر څه وي، خو دا تر لمره روښانه ده، چې د ناتو د پوځي سازمان مخکښو 

ه متحده ايالتونه، د سترو ستونزو له امله په نړيواله کچه خپل سياسي ــ اقتصادي دريځ له ھيوادونو، تر ټولو دمخ

  :دا ستونزې د نورو ترڅنگ په الندې ډول دي. السه ورکړی دی

ــ د تير نړيوال مالي کړکيچ ژور اغيز د پانګوال نظام پر ستراتيژيکو موخو او ھمدې کړکيچ له ١

  کسياوو سره مخامخ کٻدل؛امله د ھغه توليدي څانگې له تن

 ــ د پخوانې يوگوسالويا، عراق او د افغانستان د جگړې بيساري او مال ماتونکي پوځي لگښتونه ٢

  او په تيره د افغانستان په کليو او بانډو کې د نړۍ د ځواکمن پوځي سازمان د ماتې وړاندوينه؛

د دوي اغيز پر نړيوال نظام او په  ــ د نوو اقتصادي ــ سياسي سيال ځواکونو رامنځته کيدل او ٣

  دې توگه؛

   ــ د لويدٻزې نړۍ په تيره د متحدو ايالتونو د نړيوال مالي اعتبار کمٻدل او۴

 ــ په سياسي ډگر کې د وروستې ديپلوماتيکې رسوايي، د ويکې ليکس له خوا د پټو السوندونو ۵

 .  رامنځته کيدلخپريدل، له امله د واشنگټن او پاتې نړۍ ترمنځ د بې اعتمادې

کوږ ) تاج(دا ټول د دې ښکارندوي دي، چې د ناتو د مخکښ ھيواد، د امريکا د متحدو ايالتونو د امپراتورۍ خول 

َھمدا المل واشنگټن دې اړ کړ، چې د نړيوال ډگر نورو لوبغاړو، په تيره د روسيې . او پر ښې سترگه راځوړند دی

  .فدراسيون ته د ھمکارۍ الس ور اوږد کړي

  


