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 14/12/2113                   بشیر احمد زکریا پوهاند

 د باندنیو ځواکونو د بشپړو وتلو په صورت کې هله افغانستان

جرگې در رایو په اتفاق تصویب کړه چې نیټې پورې رابلل شوې لویې  2۲تر  1۱زیږدیز کال د نوامبر له 2113د 
تر منځ دې امنیتي تړون السلیک شي. د جرگې د پای په وروستۍ ورځ ولسمشر  ونود کرزي او د امریکا حکومت

تر راتلونکو امنیتي تړون به  چې کړهاعالن  مخې ته په زغردهتنو غړو  2۲11ښاغلي کرزي د لویې جرگې د 
 نه کاندي.  السلیکولسمشریزو ټاکنو پورې 

 

دا خبرې ددې المل شوې چې د امریکې او د هغې د ټلوالې د محدودو ځواکونو د پاتې کیدلو او یا د ځواکونو د 
ي؛ د کرزي له همدغه دریځه وروسته ول چې د امریکې د ملي امنیت سالکاره میرمن شوتلو پوښتنه راپورته بشپړو 

په ډانگ پـیـیـلې ژبې ووایې چې امریکې ته افغانستان هومره سوزن رایس کابل ته راغله تر څو ښاغلي کرزي ته 
گومان کوئ. میرمن رایس ښاغلي ته ور په یاد کړه چې امریکا کوالی شي  چې ارزښت نه لري لکه تاسو یې

 صفري انتخاب یعنی د ځواکونو د بشپـړو وتلو الره غوره کړي. 
 

د سترواکیو په هدیرې، » یره کړې یو کتاب لیکلی چې ښاغلي ست. ج. جونز چې یوه موده یې په افغانستان کې ت
د نړۍ وال امنیت او د دفاعي پالیسۍ د « راند»نومیږي؛ ښاغلی جونز اوس مهال د « افغانستان کې د امریکې جگړه

نیټې د والستریټ په ورځپاڼې کې یوه  2۲زیږدیز کال د نوامبرد میاشتې په 2113دی. نوموړي د  ـیسئرمؤسسې 
د اوباما حکومت ته اړینه ده چې امریکایي ولس ته په زغرده ووایي :» ې چې په یوې برخې کې وایي مقاله لیکل

زیږدیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدلو هیله منده ده. د افغانستان او امریکا د  211۲چې امریکا له 
امریکا حکومت دې هغه اشتباه بیا تکرار  ارَزونې میز ته راوگرځي. دیو ځل بیا د  رسمي چارواکې بایدحکومتونو 

د عراق له حکومت سره کوم تړون یا جوړ جاړي ته ونه رسیدله، پایله  انه کړي چې په عراق کې یې وکړه. امریک
له عراقه په وتلو  ې په خپلهامریک ېبشپر ډول له عراقه ووتله. خو همدپه دا شوله چې امریکې خپله بریا اعالن او 

په خواشینۍ هغه شیبې به هم په یاد راوړو چې د  «ده بیرته سوریې او عراق ته راوگرځیدله.ولیدل چې القاع
شوروي ځواکونو له وتلو سره سم امریکا هم افغانستان ته شا واړوله او افغانستان له کټ مټ برخلیک سره مخامخ 

افغانستان کې د سولې او آرامۍ شو. پاتې دې نه وي چې په امنیتي تړون کې داسې فقره نه شته چې له مخې یې په 
څخه  جگړې ېوسلوال ېله خپل به تر هغو په زغرده یې ویلياو  یشي. وسلوالو مخالفینو امنیتي تړون غندلوضمانت 

وتلي. دا کټ مټ هماغه هیله ده چې په سیمې کې یو نه وي په شا نه شي چې ټول باندني ځواکونه له افغانستانه 
گونډو کابو ناست دي. د وخت په تیریدلو ددې جگړې په دوام کیدای شي دا جگړه په یوې شمیر حکومتونه ورته په 

 شي. هنه غلبه کیدونکې جگړې او ان د ملي خپلواکۍ لپاره په مقاومت بدل
   

کاږلي د افغانستان جغرافیوي موقعیت تل ځانته د نړۍ والو او سیمه ییزو سولندو او تیري گرو ځواکونو سترگې را
، همدا المل وودي. په نولسمې پیړۍ کې افغانستان د ښکیالکگرو زبرځواکونو د سیالیو او جگړو په ډگر بدل شوی 

 هیواد په توگه ومنل شو.« بفرستیت»وو چې د تزاري روسیې او بریتانیې تر منځ د یوه منځگړي یا 
  

پړ ډول ویجاړ کړ، په همدې لړ کې ول چې د د شوروي تیري او د تیرو پنځودیرشو کلونو جگړو افغانستان په بش
ترهگرۍ پر ضد د جگړې په تور نه یوازې د امریکې، د هغې د ټلوالې او د ناټو تر برید الندې راغی بلکه ایران، 

ي؛ وپاکستان او د روسیې د گډو گټو د هیوادونو ټلواله تر نن پورې د هیواد په کورنیو او ملي چارو کې السوهنه ک
 هند او چین دواړه د سر چینو د ترالسه کولو لپاره په افغانستان کې له یو بل سره سیالي لري. ددې تر څنگ 

 

پوهې ډک وړاندیز چې وړاندې شوی هماغه د ډاکټر جونز وړاندیز د ستونزې د هوارۍ لپاره تر اوسه یوازینې له 
موږ باید «. دې یو خل بیا د ارزونې میز ته راوگرځي چارواکي افغان او امریکایي رسمې:» دی چې ویلي یې دي 

یو ځل بیا د کشالې د هوارې لپاره ټولې الرې چارې وڅیړو؛ په دې لړ کې دې نه یوازې په افغانستان کې د ټلوالې د 
ځواکونو د پاټې کیدلو یا نه پاتې کیدلو الرې چارې و څیړل شي بلکه د حل نورې الرې چارې دې وپلټل شي چې د 
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لې او امن په الرې کې د بریا ډیر امکانات له ځان سره ملگري ولري ترڅو د ښکیلو هیوادونو او ددې حساسې سو
 سیمې امن ورسره بدرگه وي. 

  

افغانستان تـل د آسیا د لویې وچې سویس بلل شوی دی خو هیڅکله د سویس په شان د یوه بېطرفه حقوقي هیواد په 
ه، ایتالیه، اطریش او لیکتن ستاین د سویس گاونډي هیوادونه دي. سویس د خپل شان نه دی گڼل شوی. المان، فرانس

تأریخ په اوږدو کې د خپلو گاونډیو له السه ددومره جگړو، وینو توییدونو او السوهنو شاهد دی چې بیلگه یې د 
انقالبي فرانسې، د زیزدیز کال کې ول چې 1۹۱۱افغانستان په تأریخ کې په پرتله ییز ډول لږ په سترگو کیږي. په 

سویس هیواد ونیو خو کله چې د فرانسې سیاالنو اطریش او روسیې فرانسې ته ماتې ورکړه نو اطریش او روسیې 
زیږدیز کال کې د ویانا کانگرس د سویس استقالل یو ځل بیا 1۱1۲په گډه سویس تر خپلې ولکې الندې راوست. په 

ویس بیطرفي په رسمي ډول ومنله. وروسته سره له دې چې سویس یو په رسمیت و پیژانده او اروپایي هیوادونو د س
بیلتونپالنې د اور په لمبو کې گیر شو خو گاونډیو هیوادونو د سویس بیطرفۍ ته په درنښت  -ځل بیا د کورنۍ مذهبي 

قوقي زیږدیز کال کې د ملگرو ملتونو غړی هیواد شو؛ ملگرو ملتونو د سویس استقالل او ح2112وکتل. سویس په 
بیطرفي په رسمیت وپیژندل. افغانستان په لومړنۍ نړۍ والې جگړې او د خپل استقالل له لومړیو ورځو نیولې ان په 

وساته او  ټینگ دوهمې نړۍ والې جگړې او د سړې جگړې د کلونو په اوږدو کې د خپلې بیطرفۍ د سیاست موقف
بیطرفۍ دغه موقف یې  ېخپلد وو چې  ودونکو څخهزیږدیز کال کې د ناپییلتوب د غورځنگ له بنسټ ایښ1۱۲1په 

 د شوروي اتحاد تر خونړي یرغل پورې ژوندی وساته. 
 

سویس او افغانستان دواړه سمندر ته د الرې په نه لرلو په وچې کې راگیر هیوادونه دي؛ لومړنی یې د اروپا په زړه 
غرافیوي موقعیتونو له کبله په وینو لژند، له تیریو او دوهم یې د آسیا په زړه کې ځای لري. دواړه هیوادونه د خپلو ج

په منځ کې د فرقوي جگړو په َدَرولو او د بیالبیلو ژبو، « کانتونونو»او جگړو ډک ورته تأریخونه لري. سویس د 
دودونو او مذهبونو په لرلو په هوښیارۍ په دې وتوانید چې د خپل هیواد یو والی وساتي او د خپل هیواد او پرگنو 

بیالبیل قومونه، ژبې او مذهبونه لري چې پاره د هوساییۍ او سوکالۍ الره پرانیزي. که افغانستان ته سره له دې ل
خاوره د آسیا په زړه کې د سولې، ولسواکۍ او هوساییۍ په  هکوالی شي خپل نو همداسې یوه موقع ورکړل شي

 خاورې بدله کړي. 
 

 -ونکې ده:د حل دغه دریمه الره د الندنیو شرایطو غوښت
د ټلوالې ځواکونو وتل دې په تدریجي ډول تر هغه مهاله دوام ومومي چې د هیواد ملي وسلوال ځواک د هیواد د  -1

ي. که نړۍ وال ځواکونه په بشپړ ډول له هیواده وځي نو د هغوی ځای دې د تر السه کووړتیا بشپړه امن د ټینگولو 
ړل شي او دا ځواکونه دې د ملگرو ملتونو له هغو غړو هیوادونو څخه ملگرو ملتونو سوله ساتونکو ځواکونو ته ورک

 وي د افغانستان د ملت اعتراض ورباندې لږ وي. 
 

په افغانستان کې هغه سوله چې د نوې غوړیدلې ډیموکراسي د ټینگښت المل گرځي ددې غوښتونکې ده چې  -2
سیمه ییز او د نړۍ والې ټلوالې د هیوادونو ځواکونه دې د ملگرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانستان د استقالل، د 

ین دې وکړي. د حل دغه دریمه الره به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان د حقوقي بیطرفۍ تضم
افغانستان پرگنو او د نړۍ ټلوالې ځواکونو ته د بریا زیری له ځان سره بدرگه ولري او سوله او امن به د لږې وینې 
او لږ لگښت په بدل کې ټولو ته په الس ورسي. د حل دغه دریمه الره د حل له نورو ټولو شته وو الرو چارو څخه 

 نیټه ۹ل کال د دسمبر 2113 دو معقوله ښکاري. تر ټولو ښه ا
 

 بشیر احمد زکریا پوهاند
 مدرس خاص و ا ي پوهانددایم د کولمبیا په پوهنتون کې

 

 
 


