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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 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

 
            

 
 ۱۲/۰۴/۲۰۱۷          خوشحال آصفي

 

 له خپله حده تیر شو، پدرام څه غواړي؟
 

هغې چې په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي لطیف پدرام تېره اوونۍ وویل چې ډیورند د افغانستان او وروسته له 
پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه پېژني او د افغانستان حکومت هم باید رسماً دا کرښه د دوو هیوادونو ترمنځ 

د ده د وژلو هڅه کوي. نوموړي یوې پاکستانۍ منل شوې نړیواله پوله وپېژني؛ اوس یې ویلي چې هند او افغانستان 
ورځپاڼې ته ویلي وروسته له دې چې د دیورند کرښې په اړه یې النجمنې څرګندونې کړي، د هند استخباراتي اداره 
)را( او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ده د وژلو هڅه کوي. پاکستانۍ ورځپاڼې )تریبیون( تیره ورځ راپور ورکړ 

کانګریس ګوند مشر عبدالطیف پدرام وویل، ګومان کوي چې د هند استخباراتي اداره هم د ده د وژلو په  چې د ملي
پالن کې شامله ده چې ځکه چې هند غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روانو اختالفاتو کې خپلې ګټې خوندي 

ورند کرښې په اړه د ده د دریځ مالتړ کوي. ده افغانان د ډی ۸۰کړي. ورځپاڼه وایي چې پدرام وایي چې په سلو کې 
 .تاکید کړی چې د ډیورند کرښې د منلو لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي

 اوس پوښتنه دا ده چې پدرام له دا ډول بوینو او مغرضانه څرګندونو څه غواړي ترالسه کړي؟
ومړی؛ له پاکستانه ترالسه شوي کلدارې پدرام له خپلو بې بنسټه څرګندونو څخه غواړی څلور موخې ترالسه کړي: ل

هضمول: که د ډیورنډ فرضي کرښې اړوند د پدرام وروستیو څرګندونو ته وکتل شي؛ له ورایه ښکاري چې خوله د 
پدرام ده خو خبرې ترې د آی ایس آی راووځي. په تیره یوه لسیزه په ځانګړې توګه وروستیو کلونو کې پاکستان ډیره 

کرښې ته رسمیت ورکړي. په ځانګړې توګه د ملي یووالي حکومت له داخلي اختالفاتو او  هڅه کړې چې د ډیورنډ
کورني ضعف څخه په استفادې په اوسني وخت کې یې دغه خبره ډیره ګرمه کړې او هڅه یې دا ده چې له قومي 

تان آی ایس آی اوس د تفرقې څخه په استفادې د ډیورنډ کرښې اړوند په افغانستان کې منفي ذهنیت واچوي. نو د پاکس
د افغانستان له نومه  همدې موخې د ترالسه کولو لپاره پدرام چې له پخوا په قومي، ژبني او سمتي تعصب تورن او

منکر دی؛ ښه فکتور او آله ولیدله او په کلدارو یې واخیست. اوس پدرام د دې لپاره چې د آی ایس آی کلدارې هضمې 
 .وښیې؛ وخت ناوخت د ډیورنډ خبره رسنیزه کوي کړي او پاکستان ته خپله وفاداري

دویم؛ خپل ځان او خپله کنګرې ته شهرت ورکول: پدرام د شهرت زیات وږی دی. دغه شخص آن د خپلې ځوانۍ له 
دورې د شهرت د ترالسه کولو خوبونه ویني. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د پرچم ګوند له 

سته جمعیت ته واوښت خو په وروستیو کلونو کې یې د ملي کانګریس )ګنګره ملی( په نوم ګوند مشرانو څخه و، ورو
جوړ کړی دی. همداراز پدرام په تیرو څو لسیزو کې ډیره هڅه کړې څو په هره طریقه که کیږي ځان او خپلې کنګرې 

د ډیورنډ د رسمیت خبره راپورته ته شهرت ترالسه کړي. د همدې هدف لپاره یې په وروستیو کې کله چې لطیف پدرام 
کړه نو د رسمیت دعوه یې د خپلې کنګرې او شخصاً خپل له طرفه یاده کړه. په افغانستان کې هم هر رنګ خلک شته، 
ملي او سترې مفکورې لرونکي هم شته خو په یوه کمه کچه د پدرام په شان د پردې پالنې مفکورې لرونکې اشخاص 

پدرام په خلکو کې ځان ته او خپلې کنګرې ته شهرت پیدا کړي؛ دغه ډول حساسیت هم شته. نو د دې لپاره چې 
 .پارونکې څرګندونې کوي

دریم؛ د قومي او ژبني تعصب تنده خړوبول: که لطیف پدرام سیاسي بیګراونډ وکتل شي نو دغې شخص له تیرو 
ه وروستیو کې چې کله ملي یووالي لسیزو راهیسي د پښتون قوم پر خالص ډیر کارونه او څرګندونې کړي دي. آن پ

حکومت د لومړي ځل لپاره خپله کابینه ولسي جرګې ته معرفي کوله او صالح الدین رباني د بهرنیو چارو د نوماند 
وزیر په صفت جرګې ته خپل پالنونه تشریح کول نو ښاغلي رباني د خپلو خبرو پیل په پښتو وکړ. په هماغه مهال 

ښتنو سره د تعصب له امله په توهین آمیزه توګه او د اعتراض په ډول په خپله فیسبوک پاڼه لطیف پدرام له پښتو او پ
ولیکل چې رباني د تبرک لپاره په پښتو ژبه خبرې پیل کړې. همداشان د شاه امان هللا خان پسې یې هم بد رد ویلي 

ډیورنډ  س د دې لپاره ددي. خالصه دا چې د دغې شخص په وینه کې له پښتنو سره تعصب اخښل شوی دی. او
رسمیت خبره پورته کوي چې که دا کرښه افغانستان وګټي نو او د کرښې هغه غاړه پښتانه له افغانستان سره شي نو 
د پښتنو نفوس به زیات شي او هغه ونډه چې د پدرام دې ډله په حکومت کې لري پرې به کمه شي؛ د ډیورنډ د رسمیت 

 .وي. یعنې د ډیورنډ د رسمیت چیغه یې د پښتنو سره د تعصب له امله دهاو د پاکستان په ګټه څرګندونې ک
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه 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
 

څلورم؛ د کابل ـ ډهلي اړیکو زیانمنول: په وروستیو کې د پاکستان پوځې محکمې اعالن کړی دی چې هغه هندي 
چې  افسر چې دوی د جاسوسي په تور نیولی دی؛ اعداموي. نو په غبرګون کې یې هند پاکستان ته خبرداری ورکړی

که په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر اعدام شي، سخت عواقب به ولري. د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما 
سوارج خپل پارلمان ته په خبرو کې وویل چې هند به دا موضوع په ډیره لوړه سطحه له پاکستان سره مطرح کړي 

ي. یادف تیر کال په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور څو ډاډه شي چې د کولبوشان یادف په برخه کې عدالت تامین ش
 .پوځې محکمې له خوا پر اعدام محکوم شو نیول شوی او روانه اونۍ د یوې

اوس له همدغه فرصت نه په ګټې اخیستنې پدرام غواړي د کابل او ډهلي اړیکې چې ډیرې نیږدې او پرمختللې دي؛ 
هندوستان تر منځ په اړیکو کې خنډ واقع شي. په همدې موخه اوس  د پاکستان په غوښتنه زیانمنې او د افغانستان او

پدرام دا ادعا کړې چې د افغانستان او هندوستان استخبارات په ګډه د ده د وژلو هڅه کوي. دی غواړي په دغه ډول 
 .خبرو د افغانانو تر منځ د هندوستان لپاره بدبیني پیدا او د کابل او ډهلي اړیکو ته صدمه ورسوي

 
 پای
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