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 !ده داعيه ارضی زمونږه ډيورند

  .]رزښت لریا  لوستلواي بدوا   وړ دهتوجهددرلودلو سره دتاريخی او حقوقی حقايقو په ا مقاله د[

 

 تر ھيوادونو١٩۵ دغو د. دي ونهھيواد مستقل ١٩۵ کې دنيا په
 شخړې او ادعاوې  ارضی برسيره ٢٠٠ له اوسه #تر منځ

 ھيڅ ٻې ځينی. لري مبنا حقوقي شخړې دغه ځينې. پاتي #ينحله
 . دي شخړې سياسی او تاريخی. نلري  ھم مبنا حقوقی

 ھيوادونو ھغو د يواځې شخړې دغه چې دی دا ذھنيت ډيرو د
 سم ذھنيت دغه. شوي پاتې  عمرېمست چې دی موجودې منځ تر
 تر اسپانيا او بريتانيې د ليکم يادداشت دغه چې ګړی دم. دی نه

 بريتانيې د پرون. ده روانه شخړه سر پر الطارق  جبل د منځ
 واک تر اسپانيې  د خلک الطارق جبل چې کړی اع@ن پارلمان

 په سره انګلستان چې غواړی او کيدای پاتې شی نه #ندې
 )سابق سخنگوی حامدکرزی(  وحيد عمر                                               . شي ځای يو ګهتو مکمله

 سره ھندوستان له پاکستان. ده نه منځ تر پاکستان او زمونږ يواځې شخړه سرحدی منځ تر ھيوادونو د
 سره عراق له ٻې ايران لری؛ ادعا ارضی باندې چين او نيپال بيا ھندوستان لري؛ شخړه کشمير پر 
 لري؛ سره اوکراين له ٻې روسيه لری؛ سره سوريې له ٻې ترکيه لري؛ سره ترکيې له يې عراق لري؛ 
 پسې ھمداسې. لري شخړه ارضی سره کانادا له امريکا حتی. لري سره ايريتريا له يې ايتوپيا 
 ټينګ ادعاوو لوخپ پر خواوې دواړه او لري شخړې ځمکني رقم دا ھيوادونه ډير نړی د Hورځئ 
 Nation  د موضوع تماميت ارضی د خو خواته يوې بنسټ حقوقی شخړو ارضی دغو د. دي و#ړ 

State  ھيواد، ھيڅ. دی ھم بحث ملی او سياسی مھم لپاره ھيواد ھر ورسته کيدو منځته را د نظريې  د 
 کې دنيا په دا. ريدیتي شی نه څخه تماميت له خاورې خپلې وي، ھم وسه بې او ضعيفه څومره  ھر چی

 . ده ھم موضوع پرستيژ د ھيوادونو  د

 نه داعيې دې له. ده شخړه بشپړتيا ځمکني د مو سره ھيواد بل يو له. ده داعيه ارضی زمونږه ډيورند
 زمونږ نو ومنو ډيورند سره پاکستان مونږ که چې ذھنيت دا. دی خيانت سره افغانستان کول، انصراف 
 ته پاکستان کې وخت مھم دغه په. دی ذھنيت واقعی غير او سطحی ډير شي، حل به ستونزې امنيتی 
 ورسره اټک مو که. کوی بر#سی باندې را #ٻې ژغوري، نه شره له پاکستان د مونږ ورکول امتياز 

 ! ختم. منئ ورسره ھم مټک به بيا ومنله

 . ده مھمه موضوع يوه دلته خو

 افغانستان  د شول، شامل کې تشکي@تو رسمی ھند برتانوی د رسما  FATA  او  NWFP  چې نه ١٩٠١ د
 سره انګريزانو  له کې چوکاټ په تماميت ارضی د افغانستان د موضوع ډيورند د رسما حکومت ھيڅ

   کړی حمايت داعيې  له پښتونستان آزاد د ھميشه مونږ. کړې مطرح ده نه سره پاکستانيانو وروسته او
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 . وول راسره کې موضوع دې په لود#ي خاصو په ھندوستانيان چې

 سرنوشت د برادرز خان د کړو مطرح اړخه له تماميت ارضي د موضوع دغه چې ډير دې تر مونږ
 سره کانګرس له بيا ٻې کله کړی؛ سازش سره انګريزانو له کله برادرز خان. کړی تاکيد مو ټاکلو په 
 ضعيفه ھميشه ځکه داعيه مونږز. کړی سازش سره حکومت پاکستان بيا ٻې کله او کړی؛ سازش 
 . پاتې 

 خان ^ نجيب وزير خارجه وخت ھغه د زمونږ کې درشل په جوړيدو د پاکستان د .وايم درته مثال
 چې وليکل داٻې فقط. کړه نه و ادعا ارضی کې خط په ده. وو وخت مھم ډير. وليکه خط ته انګريزانو 
 ويلی وو نه اص@ ٻې دا. وټاکي سرنوشت پښتنو د خوا پورې د کې وخت په ويش د دې ھند برطانوی 
 موجوده په داعيه برادرز خان د کله چې وروسته نه جوړيدو د پاکستان د. لرو ادعا ارضی مونږ چې 
 ننګه داعيې ھغې له مونږ کړه، پورته داعيه ) Autonomy ( خودمختاری د سيمو پښتنو د کې پاکستان 
 پښتونستان آزاد د مونږ ديخوا په را کال ١٩۴٧ د مخصوصا چې ده دا ستونزه تاريخی زمونږه. وکړه 

 ادعا ارضی افغانستان د مو کې کليت په خو کړی م@ټر څخه داعيې له خودمختاری د پښتنو  د او
 خان د وي، کړي ډيره خبره بشپړتيا ځمکني د افغانستان د چې ھغه تر مونږ. کړې پورته ده  نه رسما

 دې تر ورو ورو داعيه دغه ځکه. کړې ډيره مو خبره پشتونستان آزاد د او ټاکلو د سرنوشت  د برادرز
 . شوې جوړه ترې داعيه پښتنو د حده ډيره تر وي داعيه افغانستان  د چې

 . لرم مشوره يوه

 په. دی انتحار سياسی لپاره افغانستان د دا. ده ممکنه نا بښل چاته بل خاوره او تيريدل ډيورنده له
 ھم دوسيه حقوقی سره له مونږ ھکله په ډيورند د چې شته مواد داسې ډير کې اسنادو تاريخی 
 منځته را اجماع بايد لپاره داعيې دغې د کې افغانستان په خو. وشی بايد کار يو خو. شو جوړو#ی 
 خارجی په ھم او سياست داخلي په بايد)  Narrative ( داعيې د زمونږ ھکله دغه په چې دا ھغه. شي 
 يو قوم پښتون د مو خبره اساسی او اصلی. غواړو نه پښتونسنتان آزاد مونږ. شي بدله ېک سياست 
 ھم خلک نور او قومونه نور لرو پرې ادعا مونږ چې کې سيمو دغو په. دي نه کول قوی او کول ځای 
 غواړو بيرته سيمې ھغه مونږ. ده سر په ځمکې د مو شخړه ده، نه سر په وګړو د مو شخړه. اوسيږي 
 بدل په امتيازاتو خاصو د او تھديد فشار، د ته ھند برطانوی خان عبدالرحمن کې ١٨٩٣ کال په چې 
 دغه اوس مو ځکه. نسته اوس ھم ھند برطانوی نسته؛ اوس ھم اميتازات خاص ھغه. وي بښلې ور کې 
 . ده وړاندې په پاکستان د ادعا 

 په  تجزيی د ھندوستان د ) Lord Luis Mountbatten (  باتن مونت #رد واکمن آخری ھند برطانوی د
 توافقات  ھکله په قبايلو د سيمی سرحدی غربي شمال د ھندوستان د « چې وو ويلي ډاګه په کې وخت

 حل کې مذاکراتو  په سره ) Appropriate Successor Authority ( ادارې راتلونکی ذيربطې د بايد دې
 . دی پاکستان اوسنی ھمدغه ارهاد راتلونکی ذيربطه ھغه لپاره مونږ. »شي

 نه ترې دې داعيه پښتون د يواځې او کوی قومی نه موضوع دا لطفا دې پښتانه چې دی دا مې مشوره
   به تيريدل نه داعيې تاريخې دې له او ده داعيه تاريخی تماميت ارضی د افغانستان ټول د دا. جوړوي 

  پای.وي شرم تاريخی لوی لپاره افغانستان درست د 
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