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 ۰۲/۱۱/۰۲۱۰ ٬کابل                       اجمل عالم زی

 آیا له امریکا سره امنیتي تړون د افغانستان د جګړې پای دی؟

د کیدو یو شمیر افغانان هیله من کړي او دا  ټاکلدویم ځلي اوباما  د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر په توګه د بارک

لري چې په سپینه ماڼۍ کې د اوباما په پاته کیدو سره به له ي. دوی هیله ری بولزیافغانستان او سیمی لپاره یو ښه 

پاېنده سولې او امنیت ټینګښت ته الر هواره کړي.  د په هیواد کېشي او دا به السلیک  ژر منیتی تړونواشنګټن سره ا

واو ترمنځ د اوباما له دویم ځلي بریالیتوب یوازې څو ورځې وروسته د تیرې پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د داوړو خ

 په رسمي ډول د امنیتي تړون په اړه خبرې پیل شوې. 

له بلې خوا اوباما د ټاکنو له ګټلو وروسته له ولسمشر کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د واشنګټن د رسمي سفر 

انستان نور د بلنه ورکړې ده. دغو وروستیو پرمختګونو د افغانانو هغه اندېښنې څه نا څه ځواب کړې٬ چې ګواکې افغ

دا اندېښنې هغه مهال ډیرې شوې٬ له لومړیتوبونو لویدلی او دوی له سیمې څخه د تیښتې په حال کې دي.  سپینې ماڼۍ

 چې د امریکا د ولسمشرۍ دواړو نوماندانو د ټاکنیز کمپاین پر مهال د افغانستان د اړوند مسایلو له یادولو ډډه کوله. 

ل کې واشنګټن ته وربولي٬ چې افغانستان له خورا حساسو پړاونو څخه د تیریدو په اوباما ولسمشر کرزی په داسې حا

حال کې دی. د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د رسمي خبرو پیلیدل٬ افغان ځواکونو ته د واکونو د لیږد 

لسمشریزو ټاکنو ته وان راتلونکو او همدا شان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر دوام٬ د افغانست

چمتوالی٬ د قطر د پروسې په اړه د خبرو بیا ګرمیدل او وروسته جوخت د پاکستان له زندانونو څخه د ځینې طالب 

 مشرانو خوشې کیدل٬ چې د سولې له خبرو سره مرسته کولی شي د دغو حساسو پړاونو ځینې بیلګې بللی شو. 

تیا هم ټول خورا مهم او د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي دي له نږدې تعقیبوي افغانان دغه ټول پرمختګونه چې رښ

واشنګټن ته د ولسمشر حامد اوباما شنونکې وایي کېدای شي٬ چې  او د راتلونکې ټولې هیلې یې ورپورې تړلې دي.  

د مبارزې  ېوړاند رد پفسا داري د ي٬ چېفشار راوړیو ځل بیا پر افغان حکومت او ولسمشر کرزي د سفر پر مهال 

او د ښې حکومتوالۍ د رامنځ ته کولو هڅې چټکې کړي٬ چې دا هم د افغانانو لپاره یو ښه زیری  دی. د افغانانو د هیلو 

سیاست  دیموکراتانو دد جمهوري غوښتونکو په پرتله دی ځکه سولې پروګرام ته ژمن  چې اوباما د یو ټکی دا هم دی٬

 هوری غوښتونکي تل د جګړې او زور له الرې خپلې تګالرې تعقیبوي. دی. شنونکي وایي جمسولیز 

 تړون: يامنیت

 وټولیو شمیر عام افغانان او دولتي چارواکي د هیواد د ؟ يد دومره هیله منتړون ته  يافغانان له امریکا سره امنیت ېول

او اداري فساد پړه  اقتصاد يکمزور٬ د بربنډو الس وهنو او آن د کمزورې ادارې ګاونډیوروانو جګړو او د  ٬وبدبختی

ي. دوی د يتوسدا د امریکا په مشرۍ نړیوال اېتالف دی٬ چې دا هرڅه پر افغانانو را یياو وا ويپر امریکا ور اچهم 

وایي امریکا په افغانستان او سیمه کې لوی اهداف لري او دغو اهدافو ته د رسیدو لپاره یې دا هر څه روان ساتلي دي. 

که له امریکا سره امنیتي تړون السلیک شي٬ نو د دوی حضور به قانوني او د ډیرو خپلسریو مخه به یې دوی وایي 

ونیول شي. که څه هم واشنګټن په امنیتي تړون کې له افغانستان څخه د دایمي پوځي اډو او دلته د سرتیرو د ساتلو 

راز د پاتې کیدونکو سرتیرو د څومره والي په غوښتنه کوي٬ خو تر اوسه د دغو پوځي اډو د شمیر او ځای او همدا 

 امریکایي چارواکي او جنراالن هم د سرتیرو د شمیر په اړه په یوه خوله نه دي. اړه دقیق مالومات نشته. 
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ورځ  رمشري پر غاړه واخلي٬ د پنجشنبې پ نړیوالو ځواکونوجنرال جوزف ډانفورد چې ټاكل شوې په افغانستان كې د 

نظر وركړي چې څنګه كېداى شي له افغانستان څخه په  ډول سمالسي دی نشي کولی په وویلكې  د امریكا په سنا

هغه د امریكا سنا ته ویلي: ))زه پر هغو امكاناتو چې موږ یې باید په راتلونكو   چټكۍ سره امریكایي پوځیان ووځي.

 .((دوو كلونو كې د خپلو هدفونو د السته راوړلو لپاره په واك ولرو٬ فكر كوم

په ورته وخت کې سناتور جان مكین ویلي٬ چې ده په افغانستان كې د هرې كچې له قوماندانانو سره خبرې كړې او 

كال تر پایه په  ۰۲۱۲زره امریكایي پوځیان دي باید د  ۸۶دوى ټولو په دې هوكړه كړې چې اوسنى شمېر٬ چې 

))كه موږ خپل افغانستان كې پاتې شي٬ ځكه چې مخكې وتل به د دوى د ډېرو ماموریتونو د بشپړېدو مخنیوى وكړي: 

ماموریتونه بشپړ نه كړو، زه نه پوهیږم، چې ولې باید موږ پاتې شو؟  زه فكر كوم دا هغه څه دي چې زموږ اكثره 

 باید ورسره غېږ ونیسو.((

زره  ۰۲امریکا به خپل  ي٬ چېتړون په متن کې راغل دغهد ان چې د امنیتي تړون متن یې لیدلی وایي٬ بل خوا هغه کس

په  ېبه ی دنده ي٬ چېځای کړ کې ځای پر زونونو کې په خپلو اډو ۶لپاره د افغانستان په  نوکلو ۱۲د  يسرتیر

تي ځواکونو روزنه او له هغوي سره پاېنده ځایونو مخنیوی او د افغان امنید پټن ېاو القاعد ترهګرود افغانسان کې 

 امریکایيچې د  يدی چې افغان لوری غواړ دااو بحث ټکی د اختالف  په دغه تړون کې مرسته او همکاري وي. 

او د  یوڅیړوا ارګانونو له خ يقضای او يعدلد  ېقانون له مخ په افغانستان د افغانستان د دوسیې يسرتیرو جرم

دوی د سرتیرو جرمی مسایل د  چې د يخو امریکا غواړشي مخی په افغانستان کې محکمه  قانون له افغانستان د

لوری له امریکا  ي. د اختالف دویم ټکی دا هم بلل کیږي٬ چې افغانامریکا د قانون له مخی په امریکا کې تر سره ش

د چې دوی  یيخو امریکا وا يباید مالتړ وکړ ېامریکا ی دوی تیری کوي٬ نو ګاونډی هیواد پر ي که کومڅخه غواړ

که  يافغان لوری غواړ ي. مالتړ به کو ينو د افغان لور ٬که مخالف لوری ګرم واو  لو وروستهمعلومو لهګرم نا ګرم 

که په جګړه کې  یيخو امریکا وا سمبالويوسلو دې پر اړینو   یږي٬ نو امریکاله کوم هیواد سره په جګړه کې ښکیل

ستراتیژیک  د دویکوالی خو که په جګړه کې ښکیل هیواد  يا کار نشد ي٬یک دوست وستراتیژ د دویښکیل هیواد 

 ي.دا کار کوبیا به نو  يدوست نه و

 :ېویره او اندیښن

 ېیوازروکړل شي٬ نو بیا به هم  ېدایمی اډته امریکا  که په افغانستان کې چې يکیدای شیو شمیر افغانان اندیښنه لري 

بل  .يخپل حال پریږد راو د افغانستان جګړه به پي ضد و رچې د امریکا پ يپه نښه کو او پټنځایونه به ترهګرهغه 

خوا افغانان د امریکا د دایمي پوځي اډو پر وړاندې د ګاونډیو غبرګونونو ته هم اندیښمن دي او وایي امریکا باید د دغو 

 لپاره د افغانانو ترڅنګ ودریږي. غبرګونونو د ځوابولو 

هم لري٬ چې ولسمشر کرزی او د هغه حکومت به د خپلو ګټو٬ په واک کې د پاتې کیدو او یا د خپلې  افغانان دا ویره

خوښې کس د واکمنولو لپاره له امریکا سره په امنیتي تړون کې داسې شرایط ومني٬ چې د افغانستان ملي ګټې به 

او له پاکستان د ستراتیژیک سند ا سره د امریکافغان دولت به له چې ورسره زیانمنې شي. همدا راز دا ویره هم شته 

چې وار له مخي په مقابل کې یوازی خپلی شخصی ګټي په نظرکې ونیسي السلیکولو  امریکا سره د امنیتي تړون د

اوازي ګرمي دې ځکه د ډورنډ دکرښي موضوع یوازي امریکا او پرته له کوم دلیل څخه را پورته کړه په عامو خلکو 

داوړه سندونو امضا  مقابل کېکیدو په  ه قدرت کې د خپل الس پوڅی د پاتيې ولسمشر کرزي پکې داسي اوازي شته چ

په یوه ډول نه په یوه ډول د ډیورنډ کرښې ته تیاري ښودلي دی که چیرته له پاکستان سره ستراتیژیک سند السلیک شي 

 ته٬ چې اوس یې موضوع ګرمه شوې هم ده٬ یو ډول رسمیت ور وبښي. 

پخپله کولی شي٬ خپلې دغه اندېښنې ځواب کړي. په دې مانا که افغانان غواړي٬ له امریکا سره امنیتي  انخو افغان

تړون د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکارول شي٬ که غواړي له اداري فساد څخه پاک او سالم حکومت ولري٬ که 

و فصل او یا حد اقل پر دې کرښې  غواړي د ډیورنډ د کرښې معضله د سیمې دواړو غاړو د قومونو په خوښه حل

سیاسي سوداګري ونه شي او همدا راز که غواړي پیاوړی اقتصاد او ارام او هوسا ژوند ولري٬ نو په راتلونکو ټاکنو 
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کې باید یوه داسې بامسوولیته کس او ټیم ته رایې ورکړي چې هیوادنۍ کټې له خپلو ګټو پورته بولي. په دې توګه به 

به ه خپلو رایو سره د افغانستان او افغانانو پر سر د سیاسي سوداګرۍ مخه نیولي وي او له بلې خوا دوی له یوې خوا پ

 یې د ځان٬ خپلو ماشومانو او هیواد لپاره ستر خدمت کړی وي.

    !رلوړي او اباد افغانستان په هیلهد یوه س

   

 

 


