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  شريف بھاند: ترجمه و تبصره از
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  :اروپايي ټولنه، متحده ايالتونه او ناتو

  سيال که ھمکار؟
  

  :د ژباړونکی خبرې

وال نظام سيال ھغه، سوسياليزم دړې وړې او ورسره جوخت نه ګد پان لسيزې په پيل کې ۍد تيرې پيړۍ د وروست

خو نړيوال نظم نه يوازې له گواښ سره مخامخ . يوازې د وارسا پوځي تړون، بلکې شوروی اتحاد ھم منحل شو

 ې نړۍ، په ځانگړې توگه متحده ايالتونو د خپلې ترالسه شوې پوځي، سياسي ــ اقتصادي برترۍ لهځنه، بلکې لويدي

له خپلو ستراتيژيکو موخو سره چې امله پر ھغه واکمن او د يووزري نړيوال ځواک په توگه په دې لټه کې شو، 

 نړيوال ينو"د ) پالر(د متحدو ايالتونو د پخواني ولسمشر جورج بوش . سم په ھغه کې نويوالی رامنځته کړي

له دغو نا ارامه وختونو : " طاب کې وويلپه باب  د عراق د لومړۍ جگړې له پيل سره، خپل ولس ته په خ" نظم

څخه کيدای شي، يو نوی نړيوال نظم رامنځته شي، چې په ھغه کې به ملگري ملتونه ھغه رول ولوبوي، چې د 

د خليج د . بو شاھدان يوٻموږ د فوق العاده او ځانگړو ش. دغه سازمان د بنسټ ايښودونکو له خوا طرح شوی و

 موقع په الس راکړې، چې د گډې ھمکارۍ يو ې گواښه ډک ھم وي، موږ ته داسلهي سيمې کړکيچ، چې کيدای ش

ښايي داسي يوه . يږد نوي نړيوال نظم په رامنځته کيدو باندې سختې شٻبې تيري. تاريخي پړاو مخ په وړاندې يوسو

م لويديځ، په رښتيا ھ. )١(" نړۍ رامنځته شي، چې ھغه به له اوسنۍ ھغې څخه چې موږ يې پيژنو، توپير ولري

نړيوال مھم سياسي او امنيتي سازمانونه د بيلگې په توگه، د ملگرو ملتونو د امنيت شورا، نړيوال بانک او نړيوال 

وجھی صندوق، تر خپل اغيز الندې لري او په واقعيت کې دوی د نړۍ د اداره کولو لپاره، په ھغه ډول چې د 

تصادي ارزښتونه يې د نړۍ گوټ گوټ ته پراخ او وساتل لويديځ گټې سمبال، برترې يې خوندي، سياسي او اق

له ھمدې امله د ناتو د . شي، له دغو نړيوالو سازمانونو او ھمدارنگه د ناتو له پوځي ځواک څخه گټه ترالسه کوي

وړتيا ارزونه ترالس الندې  پوځي رې پيړۍ په وروستۍ لسيزه کې د سازمان دٻپوځي سازمان غړو ھيوادونو د ت

په دې موخه سازمان .  شيی چې ھغه ځان د نړۍ له نوو رامنځته شوو شرايطو او گواښونو سره عيار کړونيوله،
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 کال د روم په ښار کې تر سره شوه، د بيالبيلو خواوو څخه د نوو امنيتي ١٩٩١په خپله غونډه کې، چې په 

رامنځته کول " ليز ځواک يرغکچټ"کې د " نوې ستراتيژې" په خپله موخهگواښونو په وړاندې د مبارزې په 

  .تصويب کړل

ځکه د ناتو د .  د واشنگټن په غونډه کې رامنځته شو١٩٩٩ کې ستر بدلون په کال Doktrinخو د ناتو په دکترين 

پراختيا او له  د بيلگې په توگه د اتومي وسلو ،غړو ھيوادونو د مشرانو په اند، نړيوال امنيت اوس له نوو گواښونو

 ځل لپاره د خپلو پوځيانو يد لومړيې ره مخامخ دی او د ھغو ھوارول  او يا له منځه وړل ، سۍ ترھگرېنړيوال

ھمدې موضوع ته د ناتو په دکترين ھم په روښانه توگه نغوته شوې، چې د نورو تر څنگ د ھغه مھم . دنده وبلله

  :ټکي په الندې ډول دي

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

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

نو ځکه د ناتو د تړون يرغليز . )٢("  له اړتيا سره سم او له مخکيني اعالم څخه پرته د اټومي وسلو کارول-  ٣

  :د دغو يرغليزو عملياتو بنسټيزې موخې. اخ کړی شيعمليات دې د نړۍ ھرې برخې ته پر

  ساتنه؛) ھژمونې(ــ د ترالسه شوې برالسۍ 

  ؛يشپړه واکمنبــ د طبيعي اومه توکو پر پاتو زيرمو په تيره بيا د فسيلې انرژۍ پر ھغو 

  .ــ د نړيوال او سيمه ييز سيال ځواک يا ځواکونو له رامنځته کٻدو څخه مخنيوي، دی

 زريزې د لومړۍ لسيزې تجربو دا روښانه کړې، چې د شمالي اتالنتيک د سمندر د دواړو غاړو خو د درٻيمې

 اقتصادي ــ سياسي او پوځي ځواکونو، د امريکا متحدو ايالتونو او اروپايي ټولنې  په خپلو پوځي ــ سياسي وستر

په تيره متحدو ايالتونو د ھاند و ھڅو سره، نه يوازې خپلې پورتنې موخې ترالسه نشوې کړي، بلکې دواړو 

:  په اندRobert Kappelد روبرت کپل . یيووزري نړيوال ځواک په توگه خپل نړيوال دريځ ھم له السه ورکړ

د ځواک دغه تشه . نړۍ د ځواک له يوې گواښمنې تشې سره، چې کيدای شي څو لسيزې دوام وکړي،  مخامخ ده"

 اوسمھال څه نا څه د زوال په پړاو کې دي، پداسي حال کې چې ځکه رامنځته شوې، چې اروپا او متحد ايالتونه

دا په دې مانا چې د . )٣(" چين، ھند او برازيل د نړيوال ځواک ادعا کوي، خو دوی ال د دغه رول د لوبولو نه دي

، )ھند، برازيل، سويلی افريقا (IBSAنوي نړيوال نظم د رامنځته کولو پر سر، د نوو رامنځته شوو ټلوالو لکه 

د برٻکس ټلواله  (BRICSAMاو د برٻکسزام ) برازيل، روسيه، ھند، چين او سويلی افريقا (BRICSبرٻکس 

  .او د لويديزې نړۍ د ټلوالې، اروپايي ټولنې او متحدو ايالتونو، ترمنځ سخته سيالي روانه ده) جمع مکسيکو

ي؟ ايا د شمالي اتالنتيک د سمندر د دواړو  جگړې د ھمدې سيالۍ زيږنده دۍايا د نړۍ په ځينو ھيوادونو کې اوسن

غاړو د ټلوالې ترمنځ  د دغو جگړو په اړه د نظر يووالی شته او که نه؟ او ايا دوی د نوي نړيوال نظم په رامنځته 

وگر يکيدو کې ھمکار دي او که سيال؟ دي پوښتنو ته المانی سياست پوه او د نړيوالو اړيکو څيړونکی، توبياس فل

Tobias Pflügerد ھمدې ارزښت له امله ما اړينه وبلله، د ھغه يوه مھمه .  کې ځواب ويلیه ليکنه په خپلې يو

ھيله ده، پورتنيو پوښتنو ته ځواب . سيال که ھمکار؟ پښتو ته وژباړم: برخه، اروپايي ټولنه، متحده ايالتونه او ناتو

  .وويلي شي

  

  :اخځايونه
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 په نړيوال ځواک اوښتل، نوي نړيوال نظم ته الره، صدام حسين او نوی د نفتو پر مرسته:  ــ ويليم اف،ِانگدال١

  :شريف بھاند، وگورئ په: نړيوال نظم، ژباړونکی

http://www.afghan-

german.de/upload/Tahlilha_PDF/bahand_de_nafto_pa_meresta.pdf 

  :د امريکا متحده ايالتونه، ناتو او نړيوال نظم، وگورئ په: درٻيمه زرٻزه:  ــ شريف بھاند٢

-afghan.www://http

pdf.nazem_naleiwal_au_nato_usa_bahand/PDF_haTahlil/upload/de.german  

٣- Kappel Robert: Der Abstieg Europas und der Vereinigten Staaten – 

Verschiebungen in der Weltwirtschaft und Weltpolitik, sehen in:  

-giga.www://http

pdf.١١٠١_global_gf/pdf/publikationen/content=/d?php.download/dl/de.hamburg  

  

  :اروپايي ټولنه، متحده ايالتونه او ناتو

  سيال که ھمکار؟
 Tobias Pflügerوگر يلتوبياس ف: ليکوال

  شريف بھاند: ژباړونکی

  : اخځای

  ٧٩ ـ ٧۴: نړيوالٻدل او جگړه، مخ

Tobias Pflüger : Konkurrenz oder Parallelität EU/NATO/USA? Sehen in:  

C. Haydt/T. Pflüger/J. Wagner: Globalisierung und Krieg, Hamburg, ٢٠٠٣,    

  

 د Nato-Response-Force (NRF) تنو، د ناتو چټک يرغليز ځواک ٢١ .٠٠٠د متحدو ايالتونو په ټينگار د 

ي د پوځي ګدغه ټول.  کال کې رامنځته شو٢٠٠٣احتمالي ځانگړو ماموريتونو د ترسره کولو په موخه، په 

 او ھغه د ناتو د سازمان د يوې ځانگړې قومندانۍ ځانگړتيا لري او يوه برخه السوھنې لپاره په پام کې نيول شوي

ښنه ٻخو د المان د حکومت اند. يې بايد لږ تر لږه د پنځو ورځو په ترڅ کې د عملياتو د ترسره کولو لپاره چمتو وي

له . خنډ رامنځته نه کړيدا وه، چې د دغه ځواک رامنځته کول بايد د اروپايي ټولنې د پوځي ھغه د جوړولو لپاره 

ھمدې امله يې يوازې په يوه شرط له ھغه سره ھوکړه وکړه، چې د ناتو د چټک يرغليز ځواک په جوړولو سره، 

ي د دوو نړيوالو ځواکونو لپاره په ګپه حقيقت کې د پوځ ځيني ټول. بايد د اروپايي په ھغو کې کمښت رامنځته نشي

کې څو ماموريتونه په پام کې وي، ښايي دا پوښتنه رامنځته شي، چې دغه که په عين وخت . پام کې نيول شوي وو

په دې برخه کې پراخه سيالې روانه ده او .  ناتو تر قومندې الندې ويکهد اروپايي ټولنې د ځواکونو او به ټولکي 

  .ناتو د چټک يرغليز ځواک په جوړولو کې تر اروپايي ټولنې مخکې دی
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سوھني ځواک، خپلواک پوځي ټولکي نه دي، دغه ځواکونه د غړي ھيواد په پوځي  د اروپايي ټولنې د پوځي ال

د ناتو د چټک يرغليز ځواک . شونتياوو پورې او ھمدارنگه له ھمدې الرې د ناتو په ھغو پورې تړلي گڼل کٻږي

ونو او د ناتو په رسمي توگه د اروپايي ټولنې د ځواک. اړيکې د اروپايي ټولنې له ھغه سره ډير په زړه پورې دي

خو په حقيقت کې د اروپايي . نکي ويودوی بايد يو د بل بشپړو. ھغو ترمنځ ھيڅ ډول سيالي نه تر سترگو کٻږي

ټولنې د مشرانو د ادعاوو له مخې، موخه د پوځي السوھنې د ځواک رامنځته کول دي، چې ھغه وکولي شي، پرته 

دغه موخه د المان د . خپلواکه توگه عمليات تر سره کړي شيله ناتو او ھمدارنگه پرته له متحدو ايالتونو، په 

دغه ځواکونه بايد خپلواک له ناتو، : " فدرالي جمھوريت د حکومت په اينترنت پاڼې کې په الندې ډول بيان شوې ده

 ټکی د ھمدې". د اروپا د يرغليز ځواک په بڼه د اروپايي ټولنې د گډو ماموريتونو لپاره گټې اخيستنې ته چمتو وي

اروپايي ټولنې پرته له ناتو د . په پام کې نيولو سره، کانگو ته د دغو ځواکونو د ليږلو ارزښت روښانه کٻږي

  . ځل لپاره ھلته عمليات تر سره کړليلومړ

که په راتلونکې کې د پوځي السوھنو اړتيا لٻدل کٻږي او له ھغو سره د متحدو ايالتونو حکومت مينه نه لري او يا 

واد حکومت خپلې گټې په ھغو کې نه ويني، نو بايد د اروپايي ټولنې ځواکونه دغه ماموريت په يوازې د دغه ھي

  . دا په خپله د اروپايي ټولنې او متحدو ايالتونو ترمنځ د سيالۍ ښکارندوي کوي. توگه تر سره کړي

د کار . ويش څخه خبرې کٻږيپه ظاھره د اروپايي ټولنې او متحدو ايالتونو ترمنځ په پوځي برخه کې د کار له 

انگريزانو په ھغو پوځي عملياتو . دغه ويش په بوسنيا، کوزو وو او يا افغانستان کې د عمل په ډگر کې پلی شو

خو له جگړې وروسته کړه وړه د اروپايي . کې، چې قومنده يې د متحدو ايالتونو په الس کې وه، برخه واخيسته

سربيره پر دې د دوی .  توگه د المان فدرالي جمھوريت ته وسپارل شولټولنې نورو غړو ھيوادونو په ځانگړې

ښايي په راتلونکې کې اروپايي ټولنه د واحدې اروپا د شا . ترمنځ څه نا څه يو ډول سيمه ييز کار ويش ھم شته دی

ې په  کهد ټولنې د دفاعي سياست د کړنالرې په نوې طرح.  و خوا سيمو د کړکيچونو مسوليت په غاړه واخلي

د اروپايي ټولنې د ليد له مخې د کار دغه . روښانه توگه د بالقان سيمه د اروپايي ټولنې د گټو ھغه گڼل شوې ده

ځکه اروپايي ټولنه دې ته اړ نه ده، جگړه په خپله پرمخ بوزي، بلکې ټولنه ھغه وخت . ويش له گټوسره مل دی

سره له دې ھم د اروپايي ټولنې ډير حکومتونه د کار . ويپوځيان ھلته ليږي، چې جگړه ييز عمليات پايته رسيدلي 

ځکه په کړکيچنو او جگړه ييزو سيمو کې د دوی ھر يو د خپلو ځانگړو گټو د پلي . له دغه ويش څخه ناراضه دي

خو . الماني شرکتونو احساس درلود، چې په بوسنيا کې له دوی سره تبعيض او ناروا شوې ده. کولو په لټه کې دی

حکومتونه په دې ھاند و ھڅه کې دي، . ترالسه کړي) گټې(گڼې ٻپه ځای بيا په کوزو وو کې دوی ډيرې ښد ھغه 

له جگړې په وروسته کړو وړو او د بيا رغونې چارې، لکه د بريښنا سمبالښت، د خپلو ھيوادونو د شرکتونو لپاره 

  .ترالسه او په دې توگه له ھغو گټې پورته کړي

لکه د دغه ھيواد د صنايعو د ) Lobbyisten( المان د صنايعو د څانگې د گټو ساتندويانو  د عراق په برخه کې، د

 ، د المان د مسيحی ديموکرات گوند غړي، Michael Rogowskiخونې د مشرتابه غړي، مشايل روگووفسکې 

وانی د المان د ولسي جرگې پخ (Wolfgang Thierseزه ر او ولفگانگ تيFriedrich Merz ٻرڅفريدريش م

که دا کار د عمل . ټينگار کاوه، چې بايد الماني شرکتونه ھم د عراق د بيارغونې په چارو کې برخه واخلي) مشر

د اروپايي ھيوادونو د حکومتونو د ليد له مخې، . په ډگر کې پلی شي، نو کيدای شي دوی زياتې گټې ترالسه کړي

، يوازې ھغه وخت شوني بريښي، چې سړی په خپله په د جگړې د ريښتينو موخو په برخه کې د اغيز ترالسه کول
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د راتلونکې زمانې . نو ځکه مخکې ياد شوی د کار ويش په تيرې زمانې پورې اړه مومي. جگړه کې برخه واخلي

  .د کار ويش په پوځي السوھنو پورې اړه لري

د عراق په جگړه کې د . دهھمدارنگه د پالن شوو جگړو په برخه کې ھم د دوی ترمنځ يو ډول پټه سيالی روانه 

په ساده توگه ويلي شو، . والمان د حکومت د برخې نه اخيستنې الَمل په ټاکنو کې د زياتو رايو ترالسه کول نه و

په دې برخه کې يو ډير مھم ټکی د ايران ھيواد و، چې د متحدو ايالتونو د راتلونکې . چې المان نورې گټې درلودې

که پر . ايران په سيمه کې د المان يو ترټولو مھم اقتصادي ھمکار دی. ه گڼل کيدهاحتمالی جگړې د موخې په توگ

ی، نو شونې بريښيده، د متحدو ايالتونو او د المان د گټو ترمنځ تضاد په ښکاره توگه روښانه اايران يرغل شوی و

 امپرياليزم ترمنځ د پوځي تر اوسه د) ال(خو دغه سيالې اوسمھال له ديپلوماتيکو الرو چارو تر سره او . شوی وی

  .شخړې نښې نښانې نه تر سترگو کٻږي

د امريکا د متحدو ايالتونو په وړاندې د پوځي سيال ځواک په توگه د اروپايي ټولنې د رامنځته کٻدو د طرحې 

ار خو له سياسي پلوه د متحدو ايالتونو په وړاندې د يو ځواک رامنځته کٻدل ناسم ک. مالتړ، له ډير خواوو کٻږي

پداسي حال کې . د پانگوالی نظام تر منځ يوازې د سيالۍ د پياوړی کولو په مانا ده) پديده(ځکه دغه ښکارنده . دی

د وخت د سياسي شرايطو په پام کې نيولو سره، : چې اروپايی ټولنه په ښکاره توگه په ھمدې الره گام  پورته کوي

السوند کې چې خاوير سوالنا د اروپايی ټولنې د حکومتي مشرانو په ھغه . کله په گډه او کله ھم يو د بل په وړاندې

په ښې نړۍ کې " کال د جون په مياشت کې، د اروپا په دفاعي کړنالرې کې، چې عنوان يې ٢٠٠٣په سپارښتنه د 

ده، وړاندې کړ، په وار وار يوې څو قطبي نړۍ ته نغوته شوې، چې دا په خپله د امريکا د " يوه ډاډمنه اروپا

په ھمدې باب په دې . حدو ايالتونو او بريتانيا د گټو خالف، خو د فرانسې او المان له ھغو سره برابره بريښيمت

د يوې ټلوالې په ] ژباړونکی:  غړي لري٢٧اروپايي ټولنه اوس [ غړو ھيوادونو ٢۵اروپا د : "السوند کې راغلي

که اړتيا چې يو داسي ځواک څخه برخمنه وي،  مليارد يورو دی، بايد له ١۶٠توگه، چې ټوليز پوځي لگښت يې 

موږ بايد داسي ستراتيژيک فرھنگ . په عين وخت کې څو پوځي عمليات تر سره کړي شينو  شي، هولٻدل

دغه ". [...] "رامنځته کړو، چې مخنيونکي، گړندي او که اړتيا وي، د مرگوني عملياتو  تر سره کول شوني کړي

". کچه د پوځي کولو له الرې د اروپايي ټولنې د ځواک غوښتنې ښکارندوي کويروښانه فورمولبندي په نړيواله 

که اروپايي ټولنه او متحده ايالتونه په گډه عمل : " په ھمدې السوند کې د ټولنې د موخې په اړه داسي ويل شوي دي

 شرارت په تر سره کړي، ښايي يو اغيزمن ځواک رامنځته او ھغه به په نړۍ کې د خير غوښتنې په موخه د

دا چې د ټولنې ريښتنې موخه څه ده، ھغې ته د سوالنا په السوند کې ھم نغوته ". وړاندې کړه وړه ترسره کړي

.  شي، په نړيواله کچه خپل اغيز ته پراختيا ورکړيیيوه فعاله او کړو وړو ته چمتو اروپايي ټولنه کول: "شوې ده

  ".  رامنځته کول ديځکه بنسټيزه موضوع د نړيوال ځواک په توگه د ھغې

د نوو گواښونو . "د سوالنا په السوند کې څه نا څه په روښانه توگه د مخنيونکې جگړې په باب ھم خبرې شوې دي

د اتومي وسلو پراختيا د ملتونو ترمنځ د سولې او امنيت . [...]  ديېرښې ډيرې لرې پرتکد شتوالي له امله، دفاعي 

که سړی د ترھگري شبکو په وړاندې . نوي گواښونه ځواکمن او خوځنده دي. لپاره ترټولو ستر گواښ گڼل کٻږي

موږ بايد له دې ال پخوا د القاعده شبکې په . کړه وړه تر سره نه کړي، ھغوي په پر له پسي توگه گواښمنې کٻږي

د کړه دا ټول د دې ښکارندوي دي، چې موږ د کړکيچ له رامنځته کٻدو مخکې باي. ایوړاندې مبارزه پيل کړې و

  ". وړه ترسره کړو
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د سوسيال ديموکرات او زرغون گوندونو مشران، د اروپايي ټولنې دوه گوني ځواک ] د المان د فدرالي جمھوريت[

له مثبت اړخ څخه د پوځي ھاند " اروپا"د سولې د نوی ځواک په نامه ياد او په دې توگه دوی د ) سياسي او پوځي(

ان د ليبرال .  څخه پرته بل څه نه ديپالنېه حقيقت کې له کرکې ډکې اروپا دا پ. و ھڅو لپاره گټه ترالسه کوي

 برخه په دې نظر دي، هگوند د چپ اړخ د ځينو کړيو او ھمدارنگه د کين اړخه گوند، ديموکرات سوسياليزم، يو

  .په وړاندې والړه ده"  ايالتونوو متحدوشرير"د " خير غوښتونکې اروپا"چې 

  : برخو کې ډير پرمختک کړی دی٣ځي کولو سياست په د اروپايي ټولنې د پو

  ــ د پوځي السوھنې د ټولکيو د رامنځته کولو په برخه کې؛  

  ــ د دوو يا څو بيالبيلو ھيوادونو څخه د اروپا د پوځي ځواک د جوړولو او  

دا په .  وکړيــ د اروپا د پوځي صنايعو د پياوړتيا په برخه کې، چې د متحدو ايالتونو له ھغو سره سيالي  

زړه اروپا . ده" خير غوښتونکې اروپايي ټولنه"او بلې خوا ته " شرير متحده ايالتونه"دې مانا نه ده، چې يوٻخوا ته 

له يوٻخوا خپلې اقتصادي گټې او له بلې چې نيت نه لري، په سوله ساتي ځواک بدله شي، بلکې په دې لټه کې ده، 

دواړه په . بنسټيز جوړښتونه يو شاني دي] روپايي ټولنې او متحده ايالتونوا[د دواړو . خوا پوځي ھغه ترالسه کړي

 کال د اپريل په پای کې د ٢٠٠٣د . کې جگړې په الره واچوي] پرمختيايي ھيوادونو[پام کې لري، په سويلي سيمو 

کسل کې تر څلور ھيوادونو، المان، فرانسې، بلژيک او لوکزامبورگ، د مشرانو له غونډې وروسته، چې په برو

په توگه وپيژندل شول، دوی يوازې د " عراق د جگړې د مخالفينو"سره شوه، د دغو ھيوادونو حکومتي مشران د 

  .دغې جگړې مخالف وو، خو نه له جگړې سره، چې د سياست د وسيلې په توگه کارول کٻږي

ال په توگه د اروپايي ټولنې د د فرانسې د حکومت ترڅنگ د المان ھغه، د متحدو ايالتونو په وړاندې د پوځي سي

د المان حکومت د ځان لپاره د تل په څير، ټولې الرې خالصي پريږدي . رامنځته کولو اصلی  لوبغاړی گڼل کٻږي

او غواړي له اړتيا سره سم د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره له ټولو شونتياوو، اروپايي ټولنې، ناتو، د ملگرو 

  . ت، له نورو موقتي ټولنو څخه په گټې اخيستنه او ان په يوازې توگه عمليات تر سره کړيملتونو په اډانه کې عمليا

  

  


