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 ۵۰/۵۰/2۵1۲          خوشحال آصفي
 

 خبردار! پر ډیورنډ معامله پر ناموس معامله ده
 

افغانستان له خبرداریو سره سره په تورخم  وروسته له هغې چې د تورخم په جګړه کې پاکستان په دې وتوانېد چې د
ډیورنډ د رسمیت لپاره مټې رابډوهلې. په تازه کې پاکستان پر دغه کرښه د کې دروازې جوړې کړي؛ دغه هېواد د 

ترهګري د مخنیوي په پلمه د اغزن سیم غوځولو کار روان کړی. بل لور ته یې پاکستانۍ رسنۍ د افغان حکومت د 
قوله دغه کرغېړنه کرښه بیخي نړیوال منل شوی سرحد یادوي. ډېلي ټایمز پاکستانۍ ورځپاڼه وایې یه ریاست له ئاجرا

 ډاکټر عبدالله ډیورنډ نړیواله منل شوې کرښه بللې او د پاکستان له دریځه مالتړ کوي.
 

او  ي سره کتليکه څه هم اجرائیه ریاست یاده موضوع ردوي او زیاتوي چې ډاکټر عبدالله نه له کوم پاکستاني پالو
نه یې هم په دې اړه څرګندونې کړې دي؛ خو ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پارلمان د غړي شاه جي ګل افریدي 
له قوله لیکلي چې دوی کابل کې د نوروز له جشن وروسته له اجرائیه رئیس سره کتلي او نوموړي په خپلو څرګندونو 

عبدالله عبدالله موږ ته وویل چې ډیورنډ د افغانستان او »ریدی زیاتوي: کې دغه موضوع یاده کړې ده. شاه جي ګل اف
پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده او دی په دې برخه کې د پاکستان مالتړ کوي، همدارنګه نوموړي وویل چې ځینې 

نا یاد ده په وی سیاسي ډلې دغه ادعا په مخ وړي چې ګواکې ډیورنډ د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله نه ده، د
 «خلک خپل وخت ضایع کوي.

 

د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبره به ومنو چې د ښاغلي عبدالله په اړه د پاکستان د ډېلي ټایمز 
ورځپاڼې لخوا خپور شوی خبر د افغانستان پرضد د پاکستان د دولت د شومو او زهرجنو تبلیغاتو یوه هڅه ده، خو د 

؛ په ټوله کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د وروستیو «خدای پاک په قدرتونو پېژندل کیږي»مصداق چې هغه متل په 
څ دریځه داسې ښکاري چې د افغان حکومتي چارواکو په اوړو کې شګه شته. تحرکاتو په اړوند د افغان حکومت له پ  

په اړوند د افغان حکومت په ځانګړي ته په وروستیو کې د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو 
 یه ریاست غبرګون ډیر پڅ او هسې د ولس له نیوکو یو ډول ځان خالصول دي.ئتوګه د اجرا

 

څه چې په دې وروستیو کې د »یس ښاغلي عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ئیه رئڅو ورځو وړاندې اجرا
ترهګرۍ په ضد مبارزه کې کمک نه کوي، له ترهګرۍ سره  خط په هغه خوا کې ترسره شوي دا له مونږ سره د

دلته مهمه خبره دا ده مهمه خبره د پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو «. مبارزه صادقانه همکاریو ته اړتیا لري
یه ریاست غبرګون دی چې پر کرښه اغزن سیم لګول ورته یواځې تر ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ئاړوند د اجرا

ښاغلي عبدالله ته دا مهمه نه ده چې کټارې د کرښې دواړو غاړو ته د افغان ولس او پښتنو پر سینه لګول  مهم دي.
 کیږي، بلکې یواځې دومره ورته مهمه ده چې دغه کټارې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته نشي کولی.

 

پاکستان لخوا د کټارو او اغزن همداراز د بهرنیو چارو وزارت غبرګون هم په نشت حساب دی. پر ډیورنډ کرښې د 
ستان دا نوې برنامه نه ده پاک» زاد ویلي آسیم لګولو اړوند د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله 

په دې برنامې له پخوا کار پیل کړی و، زموږ ارزونه دا ده، تر څو چې موږ ورسره موافقه نه وي کړي دا به د 
دلته جالبه دا ده چې افغان لوری هم له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښې د کټارو «. ې پاېلې ونه لريپاکستان لپاره ښی

لګولو اړوند موافقه غواړي. ښاغلي آزاد د دې پر ځای چې د پاکستان یاد اقدام یې غندلی وای او تند غبرګون یې 
قه نه ده کړې او په خپل سر یې کټارې لګول ښودلی وای؛ پر پاکستان یې له دې امله نیوکه کړې چې له دوی سره مواف

 پیل کړي دي.
 

ډیورنډ کرښې پر مضوع غلی دی او په ټوله کې پر افغان حکومت له دې امله نیوکې ورځ تر بلې زیاتیږي چې د 
پاکستان هره ورځ کار کوي چې څنګه کیدای شي د ډیورنډ کرښې رسمي کیدو په اړه د خلکو ذهنیت جوړ کړي. همدا 

تازه کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د پاکستان سفیر، اعزاز احمد چوهدري ویلي که وغوښتل شي د اوس په 
افغانستان لپاره پر ډیورند کرښې تاسیسات جوړوو. چوهدري چې په واشنګټن کې یې د امریکا د سولې په انسټیټوټ 
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ډیورند کرښې د سرحدي تاسیساتو جوړول د کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې کولې، وویل چې پر 
 ترهګرو او ورانکارو ډلو د تګ راتګ مخه نیسي. 

 

مونږ په حکومت تور نه پورې کوو چې ګویا خدای مه کړه د ډیورنډ پر کرښه یې معامله کړې ده خو د هغه متل چې 
 تحرکاتو اړوند حکومت په مصداق ویلی شو چې پر ډیورنډ کرښې د پاکستاني« هوګه ونه خوري بوی ترې نه ځي»

مرګونې چوپتیا او یا پڅ دریځ بې څه نشي کیدلی. حکومت باید ولس ته روښانه کړي چې دوی په ملي مسایلو کې ملي 
 دریځ لري او په هیڅ راز ملي ارزښت معاملې کولو ته چمتو نه دي.
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