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 ۲۳/۰۴/۲۰۱۸         خوشحال آصفي
 

 ینې کړۍ د ډیورنډ رسمي کولو هڅې کويئیو ځل بیا خا
 

 د جملې؛ له قومونو میشتو د وادېه د چې ده،ډیورنډ؛ هغه فرضي کرښه 
 کښل لخوا انګلیسانو د زړه )پښتون ولس( پر قوم لرونکي نفوس اکثریت

دغې  شوې او د ټولو افغانانو لپاره یې یو ناسور زخم جوړ کړی دی.
 کلي یوه د یې کې سیمو ځینو په کړي یو چې آنکرښې دومره زیانمن 

. او پنجابی حکومت پرې خپل راج چلوي ویشلي، برخو دوه په خلک
پاکستاني حکومت او خپل بادار هېواد )انګلیستان( تر خپلې وسې هڅه 
کړې چې دغه کرښه په نړیواله کچه د افغانستان او پاکستان تر منځ د 

هیوادونو آن دلته زمونږ په هیواد رسمي پولې په توګه مطرح کړي. دغو 
کې دننه ځینې کورنۍ کړۍ هم په بیه د همدې موضوع د البي ګیرۍ 
لپاره ګمارلي دي او وخت ناوخت خپلې مردارې خولې راخالصوي او 

، کله د تاریخ پوه آدرسه، کله د پوځي شنونکي له آدرسهکله د پارلمان له 
اکستان په ګټه د رسمي پولې د د پ آدرسهاو کله د مدني فعال له  آدرسهله 

 شحال آصفیغلی خوښا       منلو په توګه چیغې وهي.
 

وس چې پاکستان په کور دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ له پراخ فشار او له بهره د تروزیزم د مالتړ له امله د 
ې دلته په افغانستان کې خپل جاسوسان راپورته کړي ئامریکا او نړیوالې ټولنې له فشار سره مخ دی نو یو ځل بیا 

ي او د ډیورنډ د رسمیت غږ پورته کوي. دلته د افغانستان په پارلمان او نورو دولتي ادارو او یو شمېر ګوندونو د
 په تعصب د ځینو د چې دي همدوي. دي چمتو ته پیژندلو رسمیت په کرښې فرضي ډیورنډ د چې شته کړۍ کې

 ذهنیت داسې او نیسي بحثونه اړه په یي وخت هر. ده نیولې توده موضوع همدا یي الرې له رسنیو ککړو ناروغۍ
 او سوله به خوا هره او شي ګلزار و ګل افغانستان به سره پیژندلو رسمیت په ډیورنډ د ګویا چې کوي جوړونه

 هیواد د چې ده دا موخه یي شاه تر خو کوي خبرې سولې او ارامۍ د افغانستان د ظاهراً  هم څه که دوی. شي ارامي
 .کړي ثابت اکثریت قوم بل یو او وویشي ټوټو دوه په قوم لرونکی نفوس اکثریت

، لوی دغه افراد چې وخت ناوخت د پاکستان، انګلستان او ځینو نورو په اشاره د ډیورنډ د رسمیت غږ پورته کوي
هدف یې د پاکستان لخوا د ورکړل شویو پیسو د هضم تر څنګ دلته په افغانستان کې د ستر قوم )پښتون( په منځ 

ایه وېشل، د دوی بې تفاقي، د دوی بې علمي، د دوی نفوس اقلیت ثابتول او په نتیجه کې واک په خپل الس دوه ځ
کې نیول، دغه ستر قوم د یو تروریست او له زده کړو لیرې قوم په توګه مطرح کول او خپل مردار اهداف ترالسه 

ان تړلي پښتانه هم د دغو مغرضو کول دي. خو افسوس دا دی چې یو شمېر کورمغزه او له ټانګې اس په ش
اشخاصو په دام کې لویږي او داسې انګیري چې رښتیا هم د افغانستان د ټولو مشکالتو مور د ډیورنډ کرښه ده او 
که دا په رسمیت وپیژندل شي نو افغانستان به ګل او ګلزار شي. په داسې حال کې داسې نه ده، د افغانستان خپل 

ک موقعیت او ضعیفه حکومتولي باعث شوې چې دلته هر څوک السوهنې وکړي. که دا جیوپولیټیک او جیو اکنامی
ډیورنډ د افغانستان او پاکستان تر رمنځ رسمي پوله هم وای نو بیا به هم دلته مغرضو هیوادونو د پاکستان او یا په 

 خپله مستقیماً دلته السوهنې کولې.
یا د وخت موجوده شرایطو له مخې له پاکستان سره د سلو ډیورنډ خو یوه فرضي نامنل شوې او د یو مجبوریت 

قتي السلیک شوې وه چې اوس یې وخت په بشپړ ډول پایته رسیدلی دی. په نړیواله کچه هیڅ داسې کالو لپاره مؤ 
ثبوت پاکستان په الس نه لري چې وښیې دا د افغانستان او پاکستان تر منځ رسمي سرحد دی. که موجود وای نو 

ان وخته نړیوالو ته سپارلی وای. پاکستان دومره احمق نه دی چې رسمي سند دې ولري او بیا دې هم اوس پاکست
کلونه صبر وکړي او په نړیواله کچه دې د ډیورنډ د رسمي کولو خبره نه مطرح کوي. پاکستان په دغه ډول 

پورته کول یواځې د دغې کرښې څرګندونو او یا دلته د مغرضو اشخاصو له خوا د ډیورنډ په رسمیت پیژندلو غږ را
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اړوند د افغانانو ذهنیت بدلول دي. پاکستان اوس غواړي چې په یو نه یو ډول د دغې کرښې د رسمي کولو لپاره 
البي ګیري وکړي او افغانانو ته داسې وښیې چې د دوی د ستونزو مور یواځې ډیورنډ دی او بالخره دوی له دغې 

 کرښې تیر شي.
د یوې وړې سپږې لپاره ټول پوستین ته اور ورته نه کړي. ولس مو باید پوه وي چې ډیورنډ یو زمونږ ولسونه باید 

نامنل شوې او د وخت د مجبوریت له مخې یوه اجباري موقتي کرښه ده چې وخت یې هم پایته رسیدلی دی. او بله 
یوه ملي مساله ده د دې دا داسې کرښه نه ده چې هر ناکس دې یې په اړوند خپل نظر وړاندې کړي، دا دا چې 

کرښې اړوند حتی دولتونه نشي کولی چې پرېکړه وکړي، د دې کرښې پرېکړ ه یواځې د کرښې دواړه غاړې هغه 
ولس کولی شي چې د استعمار له لوري یې پر سینه په زور او جبر راکښل شوې او یو ستر قوم یې په منځ دوه 

ده چې ډیورنډ د هر افغان لپاره سره کرښه ده، ډیورنډ د  ځایه وېشلی دی. پس زمونږ غوښتنه له ولس څخه دا
ان افغانستان په تاریخ کې تر اوسه هیڅ دولت او هیڅ فرد منلې نه ده او نه یې منلی شي. د تل په شان د لوی افغانست

 هللا هڅې مو رنګ راوړي. او هغه کسان چې دلته د ډیورنډ کرښې د رسمیت غږغوښتنې ته مو دوام ورکړئ ان شأ
پورته کوي ورته داسې غاښ ماتونکی ځواب ورکړئ چې تر راتلونکې لس نسل پورې یې په یاد واوسي او بیا 

 خپلې مردارې خولې په ملي مسایلو خالصې نه کړي.
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