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    ۳۳13/  ۳۰/ 3۳                                                      سرلوڅ مرادزی

 : د امنیتي تړون برخلیکپوستې او دروازېګوشته کې 

خپله یوه لیکنه  بي بي سي بریښناپاڼېتر سرلیک الندې،  «پاکستان ته سپارلې  ،ناټو ځواکونو ،سیمه ،ګوشته کې» په 

ې ولسوالۍ کې ناټو افغان حکومت وایي چې د ننگرهار والیت په گوشت »يلکاږ ،خپره شوې مه ۳۲د اپریل په چې کې 

الس هغه سیمه پاکستاني ځواکونو ته سپارلې چې اوس یې په کې دروازه او نور پوځي تاسیسات جوړ یځواکونو په لو

مېشت وو، دوى په دغه چاره کې بهرني ځواکونه گرم بولي او وایي په دغه سیمه کې پخوا افغان مجاهدین  .کړي دي

 ،خو کله چې نړیوال ځواکونه دغې سیمې ته ورسیدل، هلته یې پوستې جوړې کړې او له وتلو سره سم یې دغه سیمه

 «.پاکستاني لوري ته سپارلې ده

داسې هوکړه لري چې دواړه غاړې به د ډیورنډ پر  پاکستاني چارواکو سره له دوی همدغه راز افغان حکومت وایی،

د شوې  چې ینوو ،ګوشته کې د پوستو او دروازو په اړه خو .مخکې یو بل ته خبر ورکوي کرښه د هر ډول خوځښت

یوعادي خوځښت  دا پر کرښهورکړې او نه نه ده  ۍ خبرتیا مخکیننه یوازې افغان لوري ته  پاکستان ،هوکړې خالف

ډیورنډ په بره غاړه افغان  پوځي خوځښت ترسره کړی، د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې دي، بلکې پاکستان په ډاډه زړه د

کنترولي دروازې درولي، پوځي تاسیسات او پوستې یي جوړې  یي خاورې ته رادمخه شوی، په ګوشتې ولسوالۍ کې

 !دي کړي

ه داسې یو ،وړ او مناسب ګڼلی ، دا وخت او فرصتمختګ لپارهپر نورپر افغان خاوره د  څنګه او وليدا چې پاکستان 

  افغانان یي د ستر ازمون او پریکنده غبرګون سره مخامخ کړي دي.چې لروبر  پوښتنه ده

 ولت او ټولافغان دو ،یغټ او بربنډ تیری ګڼل کیږ، خوراهغو نیومخکېافغان خاوره د پاکستان دا تیری چې تر پر

ناټو او ایساف ځواکونو په شتون کې پر  دافغانستان کې . خو بلخوا دا لړۍ روانه ده د غندنې لی اوغند په ګډه وافغانان

ل ه خوله پاتیږي، د اندیښنې وړ بلچوپهم دوی یي په غړیدلو سترګو ګوري او بیا افغان خاوره داسې څرګند تیري چې 

 .کیږي

د کورنیو چارو،  د افغانستان ولسمشر ناسته کې، په شورا ملي امنیت افغانستان د د په لومړي غبرګون کېددې تیري 

، چې له افغان خاورې څخه د دې دروازې او د پاکستان د نورو وه دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته الرښوونه کړې

 .امنیتي تاسیساتو د لرې کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي

سرحدي دروازې د لرې  ، له خپلې خاورې د پاکستان دوو يیلد افغانستان د ملي دفاع وزارت ود همدې هڅو په تړاو 

 .کويولو لپاره پر ټولو انتخابونو غورک

چې ایتالفي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ  لي،یو خپله اعالمیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بلخوا

 .کې د افغان حکومت له موافقې پرته خپل نظامي تاسیسات پاکستاني لوري ته سپارلي دي

ازادۍ  مه، ۳۲اپریل په  د ،ویاند ډګروال کالن توماس په افغانستان کې میشت د امریکایي ځواکونو یوه که څه هم 

دا سمه نه  » راډیو سره په خبرو کې وویل، چې هیڅکله یې هم خپل نظامي تاسیسات پاکستاني لوري ته نه دي پرېښي

ایساف هیڅکله هم خپله کومه اډه پاکستان ته نه ده سپارلې. دا اډې خو یا د افغانستان حکومت ته سپارل شوي او یا  ده،

 « .هم نه دي سپارل شوي او په خپل حالت مو پریښي
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د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته د  د بهرنیو ځواکونو له داسې څرګندونو سره سره، افغان ولسمشر حامدکرزي،خو 

دغه څرګندونې د  .ننګرهار د ګوشتې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني تاسیساتو د جوړولو په اړه یو لیک استولى دى

 .مه پژواک اژانس ته وکړې ۲ولسمشر کرزي د دفتر رییس عبدالکریم خرم د غویي په 

پورونو پر اساس مهم ټکى دا دى، په سرحد کې هغه پوستې چې ده وویل، په دغه لیک کې د ټاکل شوو پالوو د را» 

لس کاله مخکې په کې د امریکا په مشرۍ اېتالفي عسکر مېشت وو، د دغو ځواکونو په مرسته یادې پوستې پاکستاني 

 .ځواکونو ونیولې او پرمختګ یې وکړ

موضوع حساسیت او په کې د خرم زیاته کړه، په دغه لیک کې د امریکا له ولسمشره غوښتل شوي، چې د دې 

امریکایي ځواکونو الس لرلو ته په کتو دې عمالً له افغانستان سره په دې برخه کې اقدام وکړي او زمینه دې برابره 

 «.کړي څو پاکستاني ځواکونه یادې پوستې پرېږدي

خاورې د پاکستان د  له خپلېداسې ښکاري د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال عظیمي په څرګندونو کې چې ویلي وو، 

، یو هم د امریکا ولسمشر اوباما ته د ولسمشر کرزي سرحدي دروازې د لرې کولو لپاره پر ټولو انتخابونو غورکوي

 استولي لیک وي.

کوم ، افغان دولت تر اوسه لوري یيامریکادوه اوونۍ تېرې شوي، له  له لیک څخه چې ښاغلي اوباما ته ویل کیږي

 ځواب نه دی ترالسه کړی. 

ه اشاره وشوه، امریکایي لوری د ډاډوړ ځواب وړاندې نه که د ولسمشر کرزي د لیک په غوښتنو کې چې پورته ورت

 ګام مخې ته ږدي، هغه اندیښنه ده چې ټول افغانان یي ځان سره لري!، دا چې افغان دولت به بل کوم کړای شي

ونو سره چې هغې کې امریکا هم ګډون لري، ستراتیژیک تړون السلیک کړی. دې افغانستان تېر کال یو شمېر هیواد

تړون کې د افغانستان پر حریم د تیری پر مهال د مالتړ ژمنه هم شتون لري او دغه راز دواړه هیوادونه اوس پر 

 امنیتي تړون کار کوي چې د السلیک لپاره باید چمتو شي.

له هغه اقداماتو څخه ګڼل کېدای شي چې افغانستان یي د مخکیني شرط پتوګه په امریکا سره د امنیتي تړون السلیک یو 

 داسې معامله کې کاروالی شي.

افغانستان دې امریکا سره امنیتي تړون تر هغو نه السلیکوی چې امریکا د ګوشتې په سیمه د پاکستان روستی تیری په 

مالتړ، ونه بشپړد پاکستان لخوا د جوړو شویو پوستو او دروازو په ړنګولو کې له افغانستانه څرګنده ونه غندي او 

 کړي.

 السلیک تر هغو وځنډوي ترڅو امریکا د خپلو شونتیاوو په مټ، امنیتي تړوند  افغانستان کوالی شي امریکا سره بلخوا

 اوافغانستان ته د ترهګرو له مالتړ او مرستې الس واخلي.یوسي له منځه اډې د ترهګرو  پاکستان اړباسي په کور دننه

د ختیځ په لور تر اباسین پورې د  هغو کې هیڅ مانا نه لري چې ونهاو امنیتي تړون کا سره ستراتیژیکهمدارنګه امری

د  . پنجاب سره ددې تاریخي او حقوقي ستونزې په شتون کې چې پنجابنه وي تضمین شوېافغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، 

امریکا او لویدیځ په افغانستان او د خپل پوځ تر څنګ روزي او ساتي،  ترهګرتل  ،د هغې د حل له ډاره افغانانو په ګټه

نو کې د یي او نه پخپلو هیوادونو او پالزمسیمه کې نه امنیت ټینګوالی شي، نه له سیمې څخه ترهګر جارو کوالی ش

 ي!خپلو ولسونو امنیت او سوکالي خوندې کوالی ش

په ګوشتې ولسوالۍ او سیمه کې پوستې او دروازې د همدې اصلي شخړې برخې او څانګې دي چې که حل هم شي، 

 سبا بل ځای پنجاب د تیری سر راباسي!

 پای
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