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 ؟ولې امنیتي تړون امریکا سره

 زلفو ته ځیر یمه د مخ په تمه
 ( 1)  نه کشمیر غواړمزه له هندوانو 

 حمزه بایا

د دواړو هیوادو ترمنځ د  ،دوه ورځو خبرواترو روسته ولسمشر کرزي د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیري سره له

 موافقه وکړه. ،امنیتي تړون په یوه پریکړه لیک

د امنیتي تړون په اړه پر یو » یي وویل  راڅرګند شو او هلته ه غونډه کېرسنیزروسته، جان کیري سره په یوه  کرزی

 .پارلمان ته وړاندې کېږيمه افغان 1۱ په موافقه کړې چې بشپړ متن به یې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر یي لړ شرطونو

وویل دا موضوع لویې جرګې ته  هغهکړې ته نه دې رسېدلي. خو د امریکایي پوځیانو د مصونیت په اړه کومې پرې

 .سپاري ځکه چې دا د افغانستان د حکومت تر صالحیت لوړه خبره ده

 .موضوعګانو موافقه وکړه ۱په غونډه کې ولسمشر کرزي زیاته کړه چې تر څو ساعتونو جدي خبرو وروسته موږ پر 

سری ي مرګ ژوبلې او د امریکا پخپلکد تجاوز په تعریف، د ملولسمشر په وینا د ملي حاکمیت، د بهرني هېواد  د

 .دویعملیاتو سره موافقې ته ورس

روسته، امریکا په افغانستان کې د بهرنیو د انستان تر منځ د ستراتیژیک تړون ولسمشر کرزي وویل د امریکا او افغ

 «بي بي سي .دې دلیل دا مهمه وه چې د بهرنې مداخلي یو تعریف مو پیدا کړی ویپه مداخلې دفاع ونه کړه نو 

د ولسمشر له لیدلوري کله چې په څلورو مهمو موضوعګانو موافقه کیږي، د امریکایي پوځیانو د مصونیت د موضوع 

د ولسمشر کرزي له ژمنې  که د موافقې بشپړ متن ویه جرګه کې کومه لویه ستونزه نه ګڼل کیږي.حل هم په مشورتې ل

د  په موافقه کېکه چیري یا باو  ده 1۱چې نن د اکتوبر  مه ولسې جرګې ته وړاندې شوی وي 1۱د اکتوبر په  سره سم،

 یي بشپړتوب لپارهد  ،نه وي تلل شوی د ملي ګټو په تلهد هیواد نیمګړی وي اوهغه موضوعګانو تفصیل،  ۱یادشویو 

 .له السه نه دی وتلی ټول ،فرصت

 افغانستان کې د امریکایي میشتو پوځیانو پر مصونیتوخه لکه څنګه چې څرګنده ده، په امنیتي تړون کې د امریکا م

ستراتیژیکو موخو لپاره په سیمه  کې د پراخو له افغانستان سربېره،  امریکایي پوځي اډېدلته  نه راڅرخي بلکې یوازې

 له ستراتیژیک  د امریکاګټې امنیتي  فغانستان ستراتیژیک سیمه او نړي کې د ا ،په دې تړون پام کې نیول کیږي.

 تدوین شي. باید انډول کې متقابل په یوه ګټو سرهامنیتي 

په دې تړون سره خپله هغه زړه هیله ترسره کړي چې له دوهمې نړیوالې جګړې روسته یي د  غواړي امریکایي لوری

سړې جګړې په ټول مهال درلوده او هغه دا چې افغانستان ددې لپاره چې امریکایي مرستې ترالسه کړي باید د سینتو 

، شي او بلخوا امریکا له خپلو مرستو سره دا شرط هم تړلی وو چې افغانستان دې سیاتو په پوځي تړونونو کې شامل او

بیا یووستون د ډیورند کرښې پر کوزه غاړه د خپلې خاورې د بېرته الحاق او د لروبرو افغانانو د  د پنجاب پر وړاندې
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کې پوځي پکتونواو سیاټو ټو هرني سیاست په المل نه په سینب د خپل بې پري افغانستان خو له داعیي څخه تېر شي.

او نه لکه د نن پشان د ډیورند کرښې پر کوزه غاړه د خپلې خاورې د بېرته الحاق او د لروبرو افغانانو د  شاملېدلی شو

امریکا  او امریکا سره یي د هغه هیواد سخت شرایط نه شو منالی ځکه ، نوېدلی شوبیا یووستون له داعیي څخه تېر

 خپلې مرستې او وسلې پرې بندې کړې! ون کېددې سرغړونې په غبرګ

شا کړه او لکه  یي افغانستان ته ،ته مراجعه وکړه امریکا هغه وخت د افغانستان پرځای په سیمه کې بل بدیل پاکستان

د سیمې په ژاندارم شیدې، مستې او پیروي یي پر پاکستان راپریښودل، ترغاښو یي وسلوال کړ،  ټولې لنګه غوا خپلې

 ړ!بدل ک واړاوه او روسته یي په اتومي ځواکیي 

افغانستان هم د امریکا پرځای بل بدیل، پخوانی شوروي اتحاد ته مخه کړه او له هغه لوري یي مرستې ترالسه کړي  

 اړتیاوې یي یوڅه پوره کړې. او نورې اوخپلې پوځي

غوښتنه چې امریکا سره دې تودې اړیکې ولري، په امریکا هیڅکله هم د افغانانو دا  له نړیوالې دوهمې جګړې روسته

 ښي غوږ وانه وریده او د شلمې پیړي ټوله روستۍ نیمایي یي افغانستان سره په کړکیچ او بدګمانۍ تېره کړه.    

 امریکا او لویدیځ هغه تکیه چې پرون یي پر پنجاب کوله نن یي. ښۍوبه بدله شوې او حاالت بل څه نن دا ټوله ل البته

په  سیمه کې د ترهګرۍ په مرکز بدل شوی او سیمې او نړۍ ته ترهګر لیږي. چې پنجابنه شي کوالی ځکه  پنجابپر 

، تخباراتي لوړپوړو چارواکو پټه همکاريایبټ اباد کې د بن الدن شتون او د هغه په ساتنه کې د پاکستان د پوځي او اس

 څرګنده بېلګه ګڼالی شو! درواغو او دوه مخي سیاست  د پاکستان د

پاکستان مشهور  د.» زرګري جګړه په لوړه بیه په امریکا وپلوري تش په نوم او نن هم پنجاب غواړي ترهګرو سره

مرکه کې وایي چې پاکستان د طالبانو مالتړ وکړ خو اوس  تازه شناند احمد رشید د دغه هیواد له دنیا تلویزیون سره په

  « ، تاندییر د مسلې په شمول د ګڼو امتیازونو غوښتونکی دد طالبانو په وسیله د کشم

په سیمه  افغانستان، نوی ارزښت او تاریخي لوی هند او ،پنجاب پرځای او نني لویدیځ او امریکا ته د پرونينو ځکه  

 دریځ پیداکوي.  یز مورچل کې ځانګړی

او مالتړ ته اړتیا  بنسټ افغانستان سره اړیکو یټیک ارزښت ویني او پر دېامریکا په سیمه کې د افغانستان جیو پول

لي او د سړې اړباسي چې افغانستان سره اړیکې ورغوي او هغه وپا د امریکا ملي ګټې دا هیواد لري، یا په بله ژبه

 شا پرځای، نن افغانستان ته مخ واړوي. جګړې په مهال د 

جوړولو او ټینګولو کې خپلې ملي ګټې ویني او چمتو دی د افغانستان هم لویدیځ اوپه تېره بیا امریکا سره د اړیکو په 

علمي، مالي  او نورو لویدیځوالو له د نځته شویو حاالتو کې ددې هیوایوه متساوی الحقوق شریکباڼې پتوګه په نوې رام

 پوتنسیال، شونتیاوو او افغانستان ته د دوی له اړتیاوو څخه ګټه پورته کړي.  او تخنیکي 

 ځای ترګوتو کړي او خپل دریځ ولري. ن باید په سیمه او نړۍ کې خپل وړجګړې روسته نوی افغانستا اوږدې لهبلخوا 

که څه هم تېرځل افغانستان سره د مرستو په پریکولو او د افغانستان پرځای پاکستان سره په پریمانه مرستو او پخواني 

ه سړه جګړه کې هراړخیزه ګټه وکړه او افغانان یي امریکا په وړیا جنګولو او استعمالولو، شوروي سره د افغانانو پ
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خپلو اوښتو تاوانونو او د تلفاتو جبیرې ته په پام، امریکا سره په دوه پریښودل، خو دا ځل باید افغانان وچې شونډې 

 اړخیزه همکاریو او تړونونو کې خپلې ملي ګټې او د ملي امنیت ټولې چارې په بشپړه توګه په پام کې ولري.

برتانوي هند او په تېره بیا په څه د پاسه شپیته تېروکلونو کې د پاکستان له جوړیدو روسته، افغانستان تل د ډیورنډ د د 

یوازې په . ریو سره الس و ګریوان پاتې شویتپلې کرښې له پورې غاړې د پنجابي پوځیانو د السوهنو او مخامخ تی

دي د کونړ والیت پر ولسونو ویشتلي چې ولسي تلفات او ګڼې توغنزیات   ۰۱۱۱ له پنجاب راوروسه دوو کلونو کې

 ورانۍ یي له ځانه سره درلودې.   

بشپړ بیان موخه نه ده،  او یرغلونو د کرونولوژۍدلته په تېرو شپیته کلونو کې د افغانستان په وړاندې د پنجاب د تیریو 

هغه امنیتي تړون کې ه لورې ګواښل شوی او په هرنجاب لبلکې په دې خبره ټینګار دی چې د افغانستان امنیت تل د پ

  رزښت نه لري!چې د پنجاب له لوري دې ګواښ ته وړځواب ونه ویل شي، دوه توته عملي ا

بلخوا په داسې حال کې چې افغانستان له پنجاب سره د ډیورنډکرښه په رسمیت نه پیژني او د ختیځ او سویل په برید د 

عیه خپل نوي پړاو ته ورداخلیږي، امریکا سره د شوي ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې دا افغانستان د ځمکې بشپړتیا 

د امنیت تړون پر سر توافق او السلیک، د ډیورندکرښې پر محور د موجود بحران له اساسي حل پرته کوم ارزښت نه 

 شي لرالی!

او ولسونه یي برمته شوی او له که غصب شوې د افغانستان ځمد ډیورنډکرښې کوزه غاړه  چې د پنجاب په السدا 

ملي ګټې تل د  او امنیتملي واکمني،  بلخوا د ډیورنډ کرښې پر بره غاړه د افغانانو او مورني هیواده بېل کړای شوي

ي، په داسې حال کې افغانانو ته امریکا سره امنیتي تړون چې دې ستونزو ته پکې د تر ګواښ او برید الندې د پنجاب

 کړی شوې، څه ګټه درلودالی شي؟حل الر نه وي ځای 

د افغانستان او سیمې امنیت د لروبرو افغانانو په ګټه، د ډیورنډکرښې په حل او افغانستان سره د خپلو تاریخي ځمکو په 

د ملي  ځمکې بشپړتیا نه لري.و پرته د ډیورنډکرښې په ختیځ لورد بېرته الحاق پورې تړلی دی. افغانستان له دې ځمک

 یادوي او یا د بهرني تیري لیک کې ي سره د امنیتي تړون په پریکړهد جان کیر چې ولسمشر کرزی یيحاکمیت خبره 

غواړي سپیناوی  له امریکا ( ونهتوګه پر کونړ او نورستان د پنجاب توغندیز برید) د بېلګې پ تعریف چې کرزی یي

 باید همداسې موخې په غیږګړه کې ولري.

چې په رامنځته کولو کې یي لومړی برتانوي هند لویالس درلود او اوس یي  ښکېلتوبوا په وچه کې د افغانستان بلخ

په منګولو کې وراچولی دی.  برتانوي پنجاب لري، د افغانستان امنیت د سراښو ګاونډیانو او د هغو په سر کې د پنجاب

تر ولکې الندې سیمو کې  او یا په خپلو بندرونوتوکې  د افغان سوداګروپه سیاسي موخو هر ځل غوښتي  پاکستان

 !درولي وساتي

مه پیړي کې د لویدیځ او امریکا د ګټو لپاره  ۳1د افغانستان کوم جیوپولیټیک ارزښت ته چې امریکا په تمه ده او په 

حیاتي ګڼل کیږي، که افغانستان د خپلو طبیعي الرو په مټ د هند سمندر ته الرپیدا نه کړي او په دې برخه کې امریکا 

افغانستان سره  یوازې په وچ امنیتي تړون، نه شي ترګوتو  له د افغانستان مالتړ ونه کړي، داسې ارزښت امریکا

 ! کوالی

به تر السه هم شي خو افغانان هم په داسې  چې ښایی په ښه توګه کې امریکا خپلو ګټو ته لیواله ده امنیتي تړونکه 

 لومړیتوب ورکوي. ته خپلو امنیتي او ملي ګټو خوندیتابه تړونونو کې د

 یادونه:



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له  لوستی وو چې راڅخه هیر دی،چې اوس یي نوم مې  په تبصره کې د یو لیکوالیت،  د حمزه بابا پر دغه ب (  1) 

 پښتونستان دی. هغه موخه،کشمیر او له مخ څخه د  زلفو څخه د شاعر مراد

 ي.ځینې برخې رااخیستې د یوې پخوانۍ لیکنې څخه خپلې دکې مې  دغه مقاله ( ۳)

 پای

 

 
 

 


