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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۱/۵۵/۲۱۵۲ ٬کابل            مجیب الرحمن ساپی

 امنیتي سند٬ پوځي اډې؛ هیلې او ننګونې
 

یوې خبري غونډې ته وویل٬ چې  زی سیرنیو چارو وزارت ویاند جانان مو( د به۵۲.۵۹۱۱۹۲۵شنبې په ورځ )د یک
پر  هوکړه لیکبه د کابل واشنګټن دوه اړخیز امنیتي د پنجشنبې په ورځ د روان کال د لړم میاشتې په پنځه وېشتمه نېټه 

کال وروسته  ۲۱۵۲زي په وینا له سر په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د ښاغلي موسی
د دغه  څرنګوالیدغو ځواکونو د مرستې د پوځیانو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون او له افغان 

زیاته کړه٬ چې د افغانستان له لوري په واشنګټن کې د  راز له اړینو برخو څخه دي. نوموړي همدالیک هوکړه 
ځانګړي استازي مرستیال د افغانستان سفیر اکلیل حکیمي او د پاکستان له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا 

 جېمز وارلیک د پالوي مشران ټاکل شوي دي.
ږدې راتلونکې کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي دي٬ چې په نته  بل لور

 امریکایي ځواکونو شمېر په ډاګه شي.
 له کې اوونیو څو راتلونکو په به واشنګټن چې [ وویل۵۲.۵۹۱۱۹۲۲]سه شنبه  پرون پنیتا لیون وزیر دفاع امریکا د

 ته استرالیا چې پنیتا٬ .وکړي پرېکړه باب په هدف او حضور د پوځیانو امریکایي د کې افغانستان په وروسته ۲۱۵۲
 بشپړه کې اوونیو څو راتلونکو په پروسه دا به موږ چې ده دا هیله زما » :وویل ته خبریاالنو کې الوتکه په و٬ روان
 ته نتیجې اړه په شمېر د عسکرو خپلو د لپاره مودې اوږدې د وروسته څخه ۲۱۵۲ له به موږ چې یم ډاډه. کړو

 انتخابونو ځینو پر الن جنرال قومندان عمومي پوځیانو امریکایي د کې افغانستان په چې وویل راز همدا . ده«ورسېږو
 شمېر محدود او روزي ځواکونه امنیتي افغان به پوځیان امریکایي کېدونکي پاتې چې ده دا توقع او کړی کار ال مخکې

 1کوي. عملیات ضد تروریستي پرضد القاعده د به نور
٬ چې دغه هد ېزېږدي کال څخه وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدو غوښتونک ۲۱۵۲امریکا له 

د دغه سند په السلیک سره به په افغانستان کې د موضوع د کابل واشنګټن امنیتي سند مهمه برخه شمېرل کېږي. 
 امریکا پوځي اډې د اوږدې مودې لپار شتون پیدا کړي. 

 ځایونه لري٬ چې مهمې اډې یې په الندې ډول دي:ونو کې پوځي اډې او پوځي تمهېواد ۵۱۵امریکا د نړۍ په 
ملیونه مایل مربع په پراخوالي سره  له ناروې څخه د بالکان تر سیمو او له ۵۲اشتوتګارتک د  – ۍد اروپا قوماندان

 مکني پوښښ الندې لرير هوایي او ځهېوادونه ت .۱ګوډ هوپ سیمې پورې منځني ختیځ څخه د سوېلي افریقا تر کیپ
 رکز او او د سلمې ډلې مالتړ مرکزنیز موښار کې د اووم پوځ ښو  Grafenwoehrد آلمان په ګرافن واهور 

 په ښار کې د تمرین مرکز Fort Claytonفورټ کلېټون  دد پانامه 
زره  ۲۱۱بېړۍ او  ۲۱۱ملیونه مایل مربع په پراخوالي سره٬ چې  ۵۱۱نو مرکز د په اروپا کې د سمندري ځواکو

 ماڼوګان پکې مېشت دي
 د آیسلند په کیفالویک کې د سمندري ځواکونو هوایي مرکزی

 ناپلس ښار کې سمندري مالتړی مرکزد ایټالیا په 
 د هسپانیا په جبل الطارق تنګي کې سمندري مرکز

 په جاپان کې د هوایي ځواکونو عملیاتي اډه
 ې دغه اډه په مدیترانه کې د ځانګړو عملیاتو مرکز دی.په ایټالیا کې د سیګونېال هوایي اډه٬ چ

 په بوسنیا کې د توزال هوایي اډه
 هوایي اډه Incirlikد ترکیې په سوېل کې د انسیرلیک 

 هوایي اډه Kadenaکې د کادینا  Okinawaد جاپان په اوکیناوا 
 هوایي اډه Misawaپه ټاپو کې د میساوا  Honsyuهونسوی  دد جاپان 

 هوایي اډه Yokotaمایلي کې د یوکوټا  ۲۱د توکیو په 
 هوایي اډه USMC Air Station Iwakuniمایلي کې د  ۲۱د هیروشیما په 

 هوایي اډه Kusanسان مایلي کې د کیو ۵۱زمینې سیول په د سویلي کوریا د پال
 هوایي اډه Osanپه سوېلي کوریا کې د اوسان 

 هوایي اډه Ramsteinپه آلمان کې رامسټین 
 هوایي اډه Taszarپه مجارستان کې د تزار 

                                            
1
 تاند ویب پاڼه 



 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 ٬ د عربو متحده امارات٬ سعوديبحرین٬ ارمنستان٬ رجستان٬ ګآذربایجان٬ یزستانغقرراز امریکا په ترکیه٬  همدا
 کې هم پوځی اډې لري. رهند په سمندد ٬ کوېټ او عمان٬ عربستان

جیوپولیتک او ستراتیژیک موقعیت ته په پام سره امریکا پتېیلي ده٬ د یادو هېوادونو ترڅنګ په سیمه کې د افغانستان 
 چې په افغانستان کې هم پوځي اډې ولري٬ څو وکوالی شي په سیمه کې خپلې موخې تر السه کړي.

د شوروي له ماتې وروسته امریکا په نړۍ کې خپلې خورې ورې اډې را ټولې نه کړې؛ بلکې موخې یې ورته بدلې او 
 اتې کړې. الیې هم زی

مهم المل شو٬ چې ا مریکا دې٬ دې سیمې ته ډېر پام واړوي.  بلنۍ آسیا طبیعي سرچینې د څو الملونو ترڅنګ د منځ
دا هم شونې ده٬ چې د امریکا یوه موخه دا وي٬ چې دلته د سیمې اقتصادي هېوادونه و وېروي او د هغو پام د اقتصادي 

توګه یې په اقتصادي برخه کې د ګړندي  پرمختګ مخه ونیسي. امریکا پرمختګ پر ځای نظامي هڅو ته کړي او پدې 
 د دې اډو له الرې غواړي٬ چې په سیمه کې وسله وال کړکېچ جوړ او خپلو وسلو ته بازر ومومي. 

د منځنۍ آسیا په وچه محاط هېوادونه هڅه کوي٬ چې خپلې زېرمې بهرنۍ نړۍ ته صادرې کړي؛ خو اوس د نفتو د 
ه پایپ الین پرته بله آسانه الر نه لري. د پایپ الین له الرې د نفتو لېږد خو هند٬ چین او پاکستان ته آسانه لېږد لپاره ل

 او ارزانه دی؛ خو د امریکا لپاره سخت او آن ناشونی دی.
ز چین هڅه کوي٬ چې دا زېرمې خپلې کړي. دا کار چین ته آسانه دی؛ ځکه چین د دې سیمې له هېوادونو سره سیمه یی

ګاونډیتوب او آن له تاجکستان سره ګډه پوله هم لري او که چین دې موخې ته ورسېږي٬ نو له شک پرته لکه 
 برژیسنکي یې٬ چې وایي د نړۍ لوی اقتصادي ځواک او پاچا به شي.

و د دې امریکا به د افغانستان او منځنۍ آسیا طبیعي زېرمي٬ چې زرګونه ټریلیونه ډالره بیه لري پخپله ګټه وکاوري ا
 زېرمو د انتقال لپاره له افغانستان پرته بله لنډه او آسانه الره نشته.

د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي سند کې د امریکا لپاره تر ټولو ستره ستونزه د افغان دولت له لوري د امریکایي ځواکونو 
 نه منل دي. 2د کاپیتوالسیون

فوګ راسموسن سره په کابل کې د خپلې وروستۍ لیدنې پر مهال ولسمشر حامد کرزي د ناټو له عمومي منشي اندرس 
چې که جګړه او بې امنیتي په افغانستان کې دوام وکړي٬ د هېواد سرحدونه خوندي نشي او له قانوني او عدلي وویل٬ 

نو د افغانستان خلک به خپل حکومت ته  ٬والو سرتېرو مصوونیت د ټولو مسایلو په سر کې یادېږيۍتعقیب څخه د نړ
 3.چې بهرنیو سرتېرو ته مصوونیت ورکړي ٬اجازه ورنکړي

تړونونه د ماهیت له پلوه په سیاسي او اقتصادي٬ مساوي او نامساوي حقوقي تړونونو وېشل په نړۍوالو حقوقو کې 
 کېږي. 

قتصادي سیاسي طرفونو کې په حقوقو او وجایبو پاڼو په خالف دي٬ کله٬ چې په انامساوي تړونونه د نړۍوالو موافقت
ي. د دغه نا مساوي تړونونو بېلګې لکه د کاپیتوالسیون تړونونه دي. په اوات وي٬ دا تړونونه به له منځه ځکې عدم مس

عمومي توګه نا مساوي تړونونه لوی استعماري او امپریالیستي هېوادونه له کوچنیو او کمزورو هېوادونو سره السلیک 
ي. د مثال په ډول د استعمارګرو له لوري د مستعمره شویو یا له هغه کمزوریو هېوادونو سره٬ چې نوي خپلواکۍ ته کو

 رسېدلي وي ترمنځ تړونونه.
د افغان دولت له لوري پداسې حال کې د امریکایي ځواکونو قضایي مصوونیت په مشروط ډول منل کېږي٬ چې له یوه 

ادعا کوي او له بل لوري امریکا د افغانستان په وړاندې خپلو ژمنو او تړونونه ته  لوري د خپلواکۍ او ملي حاکمیت
ژمنه نده پاتې شوې٬ چې ښه بېلګه یې د امریکا له لوري د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند 

 نقضول دي.
ملي "په وروستي پراګراف کې راغلي دي: د لومړۍ برخې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند 

ي. د قانون حاکمیت ته درناوي او همدارنګه د وحاکمیت ته درناوی او د دولتونو برابري د دې همکاریو بنیاد جوړ
افغانستان د اساسي قانونو او نورو ټولو قوانینو صریح او څرګند رعایت د دې همکاریو بنسټونو ته قوت بښي. دواړه 
لوري د افغانستان د ملي حاکمیت٬ استقالل٬ ارضي تمامیت او ملي وحدت خوندي تابه په وړاندې پر خپل پیاوړي تعهد 

 "تاکید کوي.
 لخواد ستراتیژیکو همکاریو سند له السلیک څخه وړاندې افغان لوري د بهرنیو او په ځانګړي توګه امریکایي ځواکونو 

٬ چې د افغان دولت په باور دغه موضوع د هېواد ملي لک لپاره اړین بللي ود شپنیو عملیاتو بندېدل د سند السلی
حاکمیت پورې تړاو لري. د یاد سند له السلیک څخه وړاندې د شپینو عملیاتو بندېدل او افغان دولت ته د ټولو بندخونو د 

ه د باګرام بندخونې سترې چارو سپارلو په برخه کې د امریکا له لوري ژمنه وشوه؛ خو لیدل کېږي٬ چې تر دې مهال
برخې په ګډون د ګڼو زندانونو چارې اوس هم له امریکایي ځواکونو سره دي او د دغو ځواکونو شپني عملیات هم دوام 

 شمېر بې ګناه هېوادوال وژل کېږي. لري٬ چې له امله یې ګڼ

                                            
 قوانینو له مخې کړنې او د مېشت هېواد قانون نه منل دي.کاپیتوالسیون، چې قضایي مصوونیت هم ورته ویل کېږي؛ له پردیو سره د متبوع هېواد  2

3 http://pa.azadiradio.org/content/transcript/24744627.html 



 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

یدونو پر وړاندې چوپه خوله پاتې شوه او بر ي پوځیانود پاکستان افغانستانپولې هاخوا پر له همدا راز امریکا د ډیورند 
 حتی د دغو بریدونو تر سره کېدل یې هم و نه منل.

دا ځل به هم امریکا له افغان دولت سره ژمنه کوي٬ چې امنیت ټینګوي٬ افغان ځواکونه به په پرمختللو وسلو سمبالوي 
شنګټن ترمنځ امنیتي سند السلیک شو٬ نو او د افغانستان له پولو څخه به ساتنه کوي؛ خو هغه مهال٬ چې د کابل وا

 امریکا به یو ځل بیا د سند ډېری برخې تر پښو الندې کړي او یوازې به د خپلو موخو تر السه کولو په لټه کې شي.
لدې امله افغان دولت ته الزمه ده٬ چې په لومړي سر کې د امریکایي ځواکونو قضایي مصوونیت و نه مني او که 

د ترکیې په څېر داسې شرایط دې وړاندې کړي٬ چې له مخې یې وکوالی شي په رښتیني توګه ملي چېرې مني یې٬ نو 
  حاکمیت ټنیګ کړي.

 یاپ
 

 سرچینې:
 تاند ویب پاڼه

 د آزادۍ راډیو پښتو ویب پاڼه
 )پوهنغونډ(ویکي پډیا 

 زېږدي کال ۲۱۱۲د کنډي د نړۍوالو څېړنو مرکز٬ 
 .لمریز کال ۵۲.۱حقیار٬ محمد حسن؛ دایمي اډې که دایمي اسارت٬ مستقبل خپروندویه ټولنه٬ 

لمریز کال٬ د حقوقو د پرمختیا نړۍوال سازمان  ۵۲۱۱ساپی٬ ودیر؛ نړۍوال عمومي حقوق؛ د امان هللا ایمان ژباړه٬ 
(IDLO). 

 ٬ سمت تهران.اووم چاپ لمریز کال .۵۲۱عبدالعلي؛ اصول سیاست خارجي و سیاست بین الملل٬ قوام٬ 

 
 


