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 ۲۴/۰۶/۲۰۱۸             خوشحال آصفي
 

 ؟د ډیورنډ مساله بیا راپورته کېدل؛ آیا معامله روانه ده
 

مه نېټه د  ۲۹وروسته له هغې چې څو ورځې وړاندې د غبرګولي په 
افغانستان د ملي امنیت د شورا د سالکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پالوی 

ټولنیزه میډیاوو کې د ځینو مغرضو کړیو لخوا د ډیورنډ پاکستان ته والړ؛ په 
فرضي کرښې اړوند یو بې بنسټه خبر الس په الس کیږي چې محمد حنیف 
اتمر په خپل سفر کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د پولې په توګه په 
رسمیت پېژندلې ده. دا خبر د پاکستانۍ ډان ورځپاڼې په حواله خپور شوی دی 

په خپله د یادې ورځپاڼې لخوا رد او جعلي اعالن شو. ډان  چې وروسته
ورځپاڼې ولیکل چې دوی پورې تړل شوی هغه خبر ناسم او جعلي دی چې په 
کې لیکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار حنیف اتمر د 
پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوېد باجوه سره په وروستۍ لیدنه 

 خوشحال آصفی ښاغلی     په رسمیت پېژندلې ده.“ډ کرښه کې ډیورن
 

دغه خبر د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تکذیب او جعلي بللی دی او زیاته کړې یې ده، د دې موضوع د 
روښانتیا په موخه لیکو، چې پاکستان ته د لوړ پوړي امنیتي پالوي د وروستي سفر پر مهال له ښاغلي جنرال باجوه 

وی او نه هم د ډیورنډ د فرضي کرښې په مورد له نوموړي یا کوم بل چا سره کومه سره نه کومه لیدنه او مالقات ش
خبره شوې ده. د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې راغلي چې د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع د افغانستان په ټول 

 .ملت پورې اړه لري او هیڅ حکومت حق نه لري چې پر دې موضوع حتی خبرې وکړي
 

چې د قضیې دواړو اړخونو یاد خبر جعلي او د دروغو بللی نو بیا ولې دغه موضوع په رسنۍ کې اوس سره له دې 
 راپورته کیږي؟ 

 

 څوک دي چې د ډیورنډ مساله راپورته کوي او په اوسني وخت کې یې له رسنیز کولو څخه هدف څه دی؟
 

نورو هېوادونو ځینې کړۍ ګمارلي چې د  ایران ، پاکستان او ځینې خوا راهیسې دلته په افغانستان کېکه څه هم له پ
ډیورنډ فرضي کرښې د رسمیت لپاره کار وکړي، خو په وروستیو کې چې د سولې د هڅو په نتیجه کې د ولس او 
حکومت تر منځ واټن راکمېدونکی دی نو دغو کړیو خپلو تخریبي هڅو ته زور ورکړی دی. دغه کړۍ د درېیو 

 یورنډ مساله راپورته کړې ده.اهدافو لپاره په اوسني وخت کې د ډ
 

 د حکومت د سولې هڅو ننګول 

 د ولسمشر او د ملي امنيت د شورا سالکار تخريبول 

 د حکومت پر ضد د خلکو غبرګون راپارول 
 

په وروستیو څو میاشتو یا که ووایې یه وروستۍ میاشت کې چې حکومت د سولې لپاره څومره کار کړی دی؛ د 
تېرو شپاړسو کلونو کې هم نه دی کړی. په وروستیو میاشتو کې چې ولسمشر غني په افغانستان تېرو حکومتونو په 

کور دننه او د ملي امنیت شورا سالکار محمد حنیف اتمر له هیواده د باندې د سولې لپاره څومره کارونه ترسره 
 کړي دي؛ تېرو حکومتونو په خپلو ټولو دورو کې نه دي ترسره کړي. 

 

ه د افغانستان د جنګ په اړه د عالمانو فتوا برابره کړه چې په دې سره یې له وسله والو ولسمشر غني په کور دنن
طالبانو څخه په افغانستان کې د خپلې جګړې دلیل او جواز واخیست. په کور دننه یې وسله والو طالبانو ته داسې 

دلیل دی چې تر اوسه طالبانو د وړاندیزونه وکړل چې له طالبانو څخه یې د رد لپاره ځوابونه ورک کړل او همدا 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_durand_bya_raportakawel.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_de_durand_bya_raportakawel.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

ولسمشر غني د سولې وړاندیزونو ته په خلص ډول د رد ځواب نه دی ورکړی. که ووایو چې د رد لپاره دلیل نه 
 لري نو مبالغه به مو نه وي کړي.

 

په همدا ډول له هیواده د باندې بیا د ملي امنیت شورا سالکار محمد حنیف اتمر د سولې لپاره پراخې هڅې وکړې، 
وروستیو میاشتو کې یې په همدې موخه هغه هیوادنو ته هم سفرونه وکړل چې د افغانستان په مساله کې ښکېل دي. 
آن تر دې چې له وسله والو طالبانو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند مساله هم پاکستان ته د محمد حنیف 

نو غوښتي و چې له افغان حکومت سره موقت اوربند اتمر په وروستي سفر کې یاده شوې وه او پاکستان له طالبا
 وکړي.

 

اوس ځینې کړۍ چې په سوله کې خپل سیاسي مرګ ویني او د سولې مخالفین دي نو هڅه کوي چې له بېالبېلو الرو 
د سولې دغه هڅې وننګوي او د سولې په اړه د ولس فکر بل لور ته واړوي. دغه کړۍ اوس د ډیورنډ فرضي 

راپورته کوي چې حساسیت او پر وړاندې یې د خلکو غبرګون زیات دی. اوس دغه کړۍ په دې کرښې مساله ځکه 
خاطر چې هم د سولې هڅې وننګوي، هم ولسمشر غني د کارونو خنډ شي او هم دننه په حکومت کې د ملي امنیت 

رکوي. په داسې شورا سالکار محمد حنیف اتمر تخریب کړي؛ د اتمر په السونو د ډیورنډ کرښې د رسمیت خبر و
حال کې چې اصالً د ډیورنډ په اړوند خبرې کول آن د حکومتونو له صالحیته هم پورته کار دی او یواځې د کرښې 

 دواړو غاړو ته ولسونه یې د سرنوشت په اړه پرېکړه کولی شي.
 

 پای
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