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د شمالي اتالنتیک تړون سازمان د نړۍ یو ستر نړیوال نهاد دی .دا یو
سیاسي او نظامي ایتالف دی چې د اروپا او شمالي امریکا  30هیوادونه
یې غړیتوب لري.

د خلکو ساتنه

موږ ډیری ځله د دې تضمین په موخه دا کار کوو چې موږ وکولی شو په یوه خوندي او
له اقتصادي پلوه ثبات لرونکي چاپیریال کې اوسو .د ورځني ژوند هره برخه کې امنیت
زموږ د سالمیت لپاره یو مهم جز دی.

د شراکتونو ټینګتیا

د سوله ییز اړیکو او ژورې نړیوالې پوهې لپاره د ډیالوګ او همکارۍ رامینځته کول
خورا د اهمیت وړ دی.
ناټو غړي او ملګري هیوادونو ته ځانګړی فرصت برابروي چې د باور رامینځته کولو
لپاره امنیتي مسایلو په تړاو مشوره وکړي ،او په اوږدمهال کې د جګړې مخنیوي کې
مرسته وکړي.
د عملي همکارۍ او څو اړخیز نوښتونو له الرې ،هیوادونه په ګډه نوي امنیتي ننګونو
سره مخ کیږي.

دا هیوادونه د امنیت او دفاع په برخو کې همکارۍ لپاره لیدنه کوي .پدې
تړاو ،ناټو د سیاسي او امنیتي همکارۍ لپاره دې دوه سترو وچو ترمینځ
ځانګړې اړیکه برابروي.

د نوي ګواښونو سره مبارزه کول

څنګه چې د ګواښ بڼه بدلیږي ،هماغسې باید د سولې ساتنې طریقې هم بدل شي .ناټو
د نن ورځې ګواښونو په وړاندې خپلې دفاعي وړتیاوې له سره سوق کوي .دا د تروریزم،
ناکام دولتونو او امنیتي ګواښونو لکه د جمعي تخریب وسلو په برخه کې ځواکونو ته
وده ورکوي او څو ملیتي الرې رامینځته کوي.

د سولې او ثبات رامینځته کول

د ثبات ګټو څخه په هم مهاله ډول ډیری اړخونه خوند اخیستلی شي.
په هغه سیمو کې ثبات خورا مهم دی چیرې چې ترینګلتیاوې د امنیتي ګواښونو المل
کیږي .له همدې امله ناټو د نورو نړیوالو سازمانونو سره په همکارۍ د بحران مدیریت
عملیاتو کې فعال ونډه لري.

ناټو څه کوي؟
ناټو د سیاسي او نظامي وسایلو له الرې د خپلو غړو هیوادونو
ساتنې ته ژمن دی .دا د دفاع اصالحاتو او سوله ساتنې په څیر په
پراخه کچه امنیت پورې اړوند برخو کې د غیر ناټو هیوادونو سره
هم د مشورې او همکارۍ هڅې تشویقوي.
د خپلو بحثونو او شراکتونو له الرې ،ناټو د خپلو غړو هیوادونو
دننه او د هغوی د پولو څخه ورهاخوا د جګړو مخنیوي کې
ونډه اخلي.

نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره په همکارۍ اړین نظامي
ظرفیت لري.
ناټو یو دریم بعد هم لري چې پدې کې د ملکي چارو چټک پالن
کول ،د ناورینونو د مدیریت لپاره ټلوالو او ملګرو سره مرسته کول،
او په ورته توګه د ساینس او چاپیریال په برخه کې د همکارۍ ارتقا
لپاره فعالیتونه شامل دي.

دا دموکراتیک ارزښتونو ته ارتقا ورکوي او د النجو او جګړو سوله
ییز حل ته ژمن دی .که چیرې دیپلوماتیک هڅې ناکام شي ،نو
دا د بحران د مدیریت او سوله ساتنې عملیاتو لپاه یوازې یا د

ناټو څنګه کار کوي؟
هر غړی هیواد د بلجیم ،بروسل ښار کې د ناټو سیاسي مرکز کې یو
دایمي پالوی لري .د دې پالوي مشري یو سفیر کوي ،چې د ایتالف
مشورتي او پریکړه کولو پروسه کې د خپل حکومت استازیتوب کوي.
د ناټو اتالنتیک شورا پدې سازمان کې د سیاسي پریکړه کولو ترټولو
مهم نهاد دی .دا مختلف سطحو کې مالقاتونه کوي او مشري یې
د ناټو د عمومي منشي لخوا کیږي ،چې په مهمو مسایلو د غړي
هیوادونو موافقت ته رسیدلو کې مرسته کوي.
د ناټو ټولو کمیټو کې ټولې پریکړې د عمومي توافق له مخې کیږي.
پدې توګه د "ناټو پریکړه" د ټولو غړي هیوادونو ټولیزې خوښې
څرګندونه کوي.

ځواکونه استوي .دغه ځواکونه د ماموریت بشپړیدو څخه وروسته
بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي.
دا د نظامي قوماندې جوړښت رول دی چې دغه عملیات همغږي
او پرمخ ویسي .دا جوړښت مرکزي قومانداني یا مرکز او په مختلف
غړي هیوادونو کې موجود بیسونه لري.
د ناټو ورځني فعالیتونه ،ملکي او نظامي جوړښتونه او د امنیتي
پانګوونې پروګرامونه د عادي بودیجو له الرې تمویل کیږي چې
پدې کې د غړي هیوادونو حکومتونه د موافقت شوي لګښت سهم
فورمول سره په مطابقت کې ونډه اخلي.

ناټو خپل خورا لږ دایمي ځواکونه لري .کله چې د شمالي اتالنتیک
شورا لخوا په عملیاتو موافقت وشي ،نو غړي په داوطلب ډول

غړي او ملګري هیوادونه
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