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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت  ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئمن يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

دراڼ : ژباړه ه                 سراج الحق ببرک زی    ٢٧-١١-٢٠١٠ ني
    

 کرښه ډيورنډترمنځ پاکستان  دافغانستان او
 سولې کلید اوالمل جګړې د

 ګيورګس لوفور : ليکوال 
 

 ژبو ٢٩ه چې د نړۍ پ ،خپرونه دهفرانسوي  مياشتني  ، ټولنيزه،کولتوري ،سياسي ،ټيک يوها لوموند ډيپلوم: يادونه
  . ده څخه  ژباړل شوي ژبۍله الماني  دغه څيړنه . هيوادو کې خپريږي۵٧او 

   د ده. پخواني  استازي ووولنې يي ټپاکستان  لپاره داروپا د، دی  او توکمپوه دیوماټلر  يو ډيپوفو لس ښاغلی ګيورګ
ور اسي يس يو ژور دستونزو د بدمرغه ټولنې  او زموږ  المل کړکېچ   خونړيدد افغان ولس  کې په څيړنه  ان
 ير سره  په  څيړنهبايد د ليکوال   ليوالتيا لري هر هيواد پال افغان چې دې مسلي سره زما په اند .  دی يوړاندې شو

که  ده ،ولولي   .ې مسلي ته دبلي زاويه څخه کتلي دي دغ 
  

**********  
  

 ان ولس  او طالبان  افغ ،پښتانه   : پالا فغان هيواد
  او دوهم په ٢٨په  مياشت  کال د جون ٢٠١٠لومړۍ په   کانفرانسونووابل  نړيوالکاو د افغانستان په اړه دلندن 

ې٢١په  مياشت  د جوالې  کال ٢٠١٠ اکنې او همداسي داورستې ټول وته توګه ناسمي وختېپه جپايلو او    پريکړو نې
 چې  په افغانستان کې  دا  ونشو کړي يو  هې ،سته واخيبر خه خلکو په کې  لږ ټګې او برګې سره مل وي  او چې د

  .ږدي کې کيوژنو ته د پای ټ ه پاي بې 
 پاکستان په بله خوا د کرښې د) ١( وګړې وژل شوي دي   ميړه ملکي٢۴١٢ د جګړې اتم کال وو  کال  چې٢٠٠٩ د

 دغه ) ٢. ( ته رسيږي ړه ي م١٢٠٠٠ شميره  اټکل  ټوله  مړو،سرتيرواو طالبانو د ملکيانو کې د په شمال لويديځ 
    کړکېچوسله وال  د د. هيوادونه د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي دا.  ميليونه  وګړې لري ٢٠٠ټول  ه ندوهيوااړه ود

ول  الر  يوه  لپاره  حلد    . بريښي   هاړين  هله هرمهاله ډير  اوس ل
په الس   او طالبانو ته د سولې   روغه جوړه په   سره طالبانو خلک  دسوليزه حل الره د  ډير  کې وتحاال اوسنيوپه دا

  مخکې له دې چې شته ؟ ن  سوليز حل لپاره دالترنتيف بل کوم  الره يا کومه بله په ريښتيا سره  .  اوږدولو کې ويني 
يز  ودکړکېچ  بنس   . و وکړونتياوو څخه خدای په اماني ش موږ بايد له عامو،اسانو او لنډمهالو  حل  الر ې ته  وروو

 سيستم د  د کولونيالانودکابل او اسالم اباد ترمنځ  د انګريز  هغه پيچلي  ده حساسه  او اصلي موضوع  چې ډيره 
   .ه شوي  دهناجايزه توګه  ډډ ډيره  په  بحث څخه له  مسلسل ډول د خبرواترو  او په مهاله  تراوسه  لهړنګيدو

په  . هر څه ويل شوي دي  په اړهجېکو ترسره شويو  تيروتنويستراتدافغانستان  کې  تر اوسه په   کال څخه  ٢٠٠١له 
س درلود هېچ بحث  او خبرې چې د افغانستان د کړکېچ په پيل کې شتون  باندې  او ناسم پوهيدني  سوهې تفاهم يزيو ب
 . شوياترې ون

  
ي څو کيلومتره د پاکستاني  د افغانستان په ختيځ  کې خوست واليت  ته نږدې ا وسامه بن الدن کال کې ١٩٨۶په   يوا

ایپولې څخه په واټن کې  «   سيمه له غاړه کې د وزير ستان په قبايلي هم مهاله د کرښې په ب. شوي ووای پر
« د افغانستان اسالمي ګوندجالل الدين حقاني  خوست ميشتي مخور پښتون  او جهادي مشر مولوي کې » ميران شاه 

ې مرکزونه »   په شمالې وزيرستان کې مشري  پهمولوي  محمد يونس خالصد مولوي حقاني له . درلودل  فعال پو
ای    .  ته ماته ورکړه پوځ  نمبر  يرغلګرسور ي اتحاد څلويښتم و څخه د پخواني شورهمدې 

پالو وهابي ترهګرميرانشا او خوست  محوري سيمه د ب د ډيورنډ کرښه شلوي، نن  د شاه او خوست الرهميراند   وس
يدلې ده ډلو ته شوي هي يو عنصر په تصادفي توګه نه دی دلته . د عملياتو سيمه ګر پال وهابيانو ب.   رامن  س

لي جهاد موخې ددولتونو او ولسونو په ماتول امت ته د يو اسالمي وي واحد ملت په څير ګوري او دخپل سپي . و کې ل
  .الفت ته الره خالصه کړي  غواړي اسالمي دولت يا ستر خله همدې الرې څخه دوی 

نګونو له    ناسيوناليستي سيميزودجې په دې کې نغښتي چې يجهادي سترات نړيواله د دوی  ه  احساساتو غور څخه ګ
ه يوسي  تر څو،واخلي  واک کمزوي کړي او سرحدي  پولې لمن   .  له همدې الرې  د  دولتونه  مرکزي 

  
   پښتون  ولس وېشلي



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

سامه بن الدن   ته  د افغانستان او وا  د پلې کولو لپاره جې ي سترات نړيوالې جهادي دغېد نو کې  کالو١٩٨٠په 
 ميرانشا –د ډيورنډ کرښه د خوست  .وه  ثابته  له اسمان څخه يوه ډالۍ ډ کرښې کړکيچ ه د ډيورنپاکستان  ترمن

واک يو مداکرښه د انګريزانو د.  محور ي الره قطع کوي   .  په نامه ونومول شوه ډيورنډ م امور مارټ کولونيال 
نمارکتيشن کرښه د برتانوي هند ا کال کې  دا د ډ١٨٩٣هغه  په  ګونو په وړاندې و دافغانستان د پاڅونکوونکو غور

  .  له کړهعامم
که نه ده   شوي هې مهال په رسميت پيږندلېلخوادا هغه کرښه ده چې د افغان دولتونو   پښتانه يې په دوو برخو  

ې د پښتونو لپاره  .  پاکستان دغه سيمه خپله برخه بولي . ي ديشلوې ونکې  او زړه درديد ډير تر ټولوداحالت  يوا
   پښتنود دې المل شو چې  ددغه ويش .که د دوی  کلې او سيمې  يې سره وېشلې دي خوږونکې  حالت دی ،

واکمن ملي  ونودشور احساسات احساس او ديووالې دهويت  د  .ماتولو پروړاندې نور هم غښتلې شي و دي اتحاد پو
ل بيا د دوی په ا  د. چلند څخه سر راپورته کوي   توپيريز  ناوړه   سره له هويت  احساس له دوید پښتنو احساس يو 

له پښتونو سره  دا ستړی ستومانه احساس  . او  ناوړه جغرافيا يي حالت څخه  الوړيږي  اړه د ژبني ناسم پوهيدني 
د فارسي ژبې په نړۍ کې له لرغونو  .   دیيلواک وربښ  نوي اوس حالت دوی ته  دغې. تاريخ لري ډير اوږ

په پاکستان کې دوی . نه ده چې دوی په کوم هيواد کې ژوند کوي مهم دا . ويل شوي دي زمانوڅخه پښتانو ته افغانان 
ان پښتانه او کله ان کله  لسوميليونو څخه ډير  کې ستان که څه هم  په افغان .ني  افغانان درپيژ  د دوولسو څخه تر پي
  پښتون توکم  کې په پاکستان . برخه جوړوي ه هيواد دټولو  وګړو د نيمايې څخه ډير د دغې  پښتانه اوسيږي ، دوی

ويشت ميليونو پوري رسيږي چې د افغانستان په پرتله دوه برابره ډير پښتانه  دي   ن کې دوی د ټولوپه پاکستا.تر پن
ې  پنګړو و   .لس سلنې جوړوي يوا

ه اخلې ،  ناوړهبن الدن تيرينه دا هغه  الملونه او شرايط دي چې   د عملياتو لپاره سيمه  د عربي  القاعدې  تر څو ګ
س  وي ب ې مرکز لپاره ټول هغه اړين ټوکې او اسباب يد بن الدن   نړيوالې سترات .  وګر  چې جې  او دالقاعدې پو

 جهاد لپاره هغه د ده.  سيمه بې ثابته کړي  دواړه دولتونه کمزوري  او   تر څو دی  ،تيار وو اړ تيا لرله  ور ته ده 
د مرستو ډيره برخه د بن الدن .کيدي  هم  مرستي  مالي په لوی الس مهال له امريکا او سعودي عربستان څخه

 کومه  کې  هې لپاره په نړۍ  ډلې دخپلو فعاليتونو  القاعدېد.  دين حقاني ته ورکول کيدي ا لجالل مولوي مرستندوي 
مهال  هغه شت کې بن الدن  کال د اګوست په ميا١٩٩۶په . نه شوه مندلېلکه دغه سيمه سيمه منه ډ ډاداسي بله  

ونو امريکايې يرغلګرودنړيوال جهاد جګړه اعالن کړه ،کله چې  لي ښارونه  سعودي عربستان  د پو مکه   دوه سپي
  .   کړي وواشغال  دينهاو م
لبانو مشر مال محمدعمر د جالل الدين اد طله يوې خواخورا مهم رول لوبولو، کې لبانو په سيمه اڅخه ط کال ١٩٩۴له 
ه د القاعدې سره هې تړو نه  له بلې خوابيا ،ودلرلاني تر قوماندې الندې سرتيرې دحق س ن له ب   د طالبانو غور

ن په ليکو کې  چې  شبکېعدېالقاد   بن الدن او.درلود ه واخيسته او د طالبانو  د غور   دله دغې تازه موقع څخه ګ
ت ان يې د طالبانو د س ه مذهبي قوانينو ساتندوي وښوددر بري په لور روان وو ،ورګډشول او   کال ١٩٩٢په   .ي

ړو ته د پای  جګ کورنيغان طالبانو داف  پيل شوي ، رژيم ونړيدو او خونړي کورنې جګړې کې کله چې کمونيستي
واک په څير راڅرګند شول کې کيښود،ټ  ، وو  بري د توکميزه ډلې  په نامه نه  که څه هم دطالبانو.  دوی  ديو ستر 

 د طالبانو .تر آمو سيند پوري فتح کړي  ان ولې سيمې  طالبانو  د پښتنو  ټ. الندې ترسره شو بلکې د شريعت تر بيرغ 
ن  دوی  د امريکا د ګتو په    اندازه د ګتو په چوپړ کې شو او په هماغه عربستان  او پاکستان سعودي دنوي غور
له طالبانو   غړي او اوسني ولسمشر حامد کرزی هغه مهال د   يلو کمپنې اونوکال د کاليفرنيا د ټ.ل  چوپړ کې هم شو

 په  د تيرولو  لپاره  اړينه دا  وه ې پايپ الين د دغ .سره   دافغانستان له الرې دغازو پايپ الين  په اړه خبري کولې 
ه امارت  نسعودي عربستان هم له  يو س. ي ې بايد ملي  ثباته او امنيت ټين  شهيواد  ک ه د شيعه څخني سخت دري

اد الم اباس.د پاکستان لپاره هم دغه طرحه ډيره په زړه پوري وه .  پلوه مالتړ کاوه يالوجک ايران په ختيځ کې له ايډ
باالاخره له  .ګانو باندې د ايران  له اغيزي   څخه په ويره  کې ووشل سلنې شيعيه سلو کې  په دخپلو خلکو په منځ کې 

ان کې ټول خلک او دهغه مهال په پاکست.  هم مطرح شوهوالي مسله ژور د جې استراتي د پاکستان همدې مسلې سره د 
جې داسي  يغالبآ دغه فکر  يا سترات. کې ډوب شول  خاص فکرپه يو وزيره  بې نظير بوټو  او حکومت لومړي 

 سيمې وڅ به ټول افغانستان د خپل د شاتمطرح شوه، که  د پاکستان پر  پوځ  باندې د هندله لوري بريد وشي نو پ
    .دسيمي توپوګرافيک حالت پيژني هغه ته  دغه فکر پوچ  او بې مانا بربښي که څوک . لپاره استعمال کړي 

کابل هې مهال د ډيورنډ کرښه په رسميت .  حقيقت کې ددغې فکر تر شا جيو سياسي ليوالتياووي شتون لري په
  .  نه ده پيژندلي 

ن وده پښتني ي السکالونو پوري په افغانستان کې  کي ١٩٧٠  څخه تر ١٩۵٠د   وکړه، ددوی  سره  ملي غور
لونو کې دافغانستان  ولسمشر محمد داود خان په پاکستان کې  کا١٩٧٣،١٩٧٨په  . خوا مرسته کيده دشوروي اتحاد ل
د خپلې خاوري  د کې برخه اعالن کړي او له پاکستان څخه يې ې د افغانستان د خاورې نه بيليدونټولې پښتني سيم

  .مستر کيدو غوښتنه وکړه 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

په لويديځ کې د يو بل ګواښ  . ) ٣ (د کشمير په ابدي کړکېچ کې الس او کريوان وو کې هغه مهال پاکستان  په ختيځ 
ه کې دی چې په کابل کې يو پښتني  اسالمي  .  څخه په ويره کې ولويده له همدې امله اسالم اباد په دې فکر او ه

ه تللو د رژيم اړ وي  ،  تل مرستو او مالتړ ته  درژيم  واک ته ورسوي  او دغه  رژيم د پاکستان  د پاتي کيدو او لمن
ې د يو لوی پښتونستان   د له همدې الرې ټ.  الس کې وي  د دوی پهن تضمي نګونه او ناسيوناليستي ه ول هغه غور

پ ه  ل  يېلې او تر اوسه رامنځ ته کيدو لپاره و  کال کې پاکستان تصور کاوه چې ١٩٩۴په )  ۴ .  (  دي وړيمن
  جوړ شوي  دخپلو موخو او رول لوبولو لپارهیدو.  دي   پال  يا ملي دودپال ، پښتانه او لږ څه هيوادان مسلمانطالبان 
رول شي او دپاکستان په .  دي خلک    . ترسره کړي  غوښتنېدې شرط چې دوی کن

  
هټول لوی سياسي  لوښيې د ای پريوته او  او په  ډله  ټولو ته ډيره  موثره  د پام وړ په پيل کې دغه    طالبانو  په ګ

  .ې  واک ته ورسيدو رل کې  طالبانو  د زور او زر له ال کا١٩٩۶ په   . پريوتو ېکچوپړ  په او د طالبانو منظم کولو 
لږ څه مقاومت )   کې ووژل شو  په مياشتسپتامبر کال د٢٠٠١دی د ( مد شاه مسعود شمالې ټلوالې  د تاجکو مشر اح

د تاريخ  به  ساده وي او يا  ډيره بايد موږ دا ومنو چې يا به  سړی راورستپيښې څخه  د امبر ديوولسم د سپ. وکړو
 . يو اتحادبه   دا ټول سياسي بهير ته بدلون ورکړي د تاجکو،هزاره او اوزبکو ترمنځ   ،باور وکړي چې  . وي  ړوند

  ملت يوه ستن  په پښو د د دې جوګه نه وو چې په لوبه کې يوه کليدي څيره وه، دیمسعود دشطرنج  تخطې  پر مخ 
  . ودروي 
ې چې د کورنۍ نيمايې غړي يې له غړيتوب  جوړي ته  پس له هغې راوبوليوه کورنۍ روغيلي  کو نه شي سړی

 او نړيواله ټولنه  هم په دې برخه کې يعني په دغه بې انصافه ويش  . لري کړي وي  له صحني   منع اوڅخه يومخې
په . لوجي څخه په  شوک او ويره کې وو يالنه  د طالبانو له ورسته پاتي ايډنړيواله ټو .بې ګناه نه ده ملت جوړونه کې 

والې  څخه او  دولت  درويشت وزيران دشمالې ټل افغان موقت رسبورګ تړون له مخې د  کال کې د بن پ٢٠٠١
ې   دې بيا په ټوليزډول  د د  دحکومت مشر حامد کرزی  يو پښتون وو،.وزيرانو څخه  جوړ شو ووه پښتانه    لهيوا
  . ر ومنل شو اګې په څي يو ګوډامريکا

ان په واک کې  څومره مدني ټولنهنو د پښتدومره بس ده چې وپوهيږو، محسوسوي او څومره واک په دغه سياسي  
وريږي . جوړښت کې ورکړل شوي دی  په دې ورستيو .  دوی بې کچې ناراضي دي او له دغه حالت څخه ډير 

واکمن په اړخونه اتوکلونو کې د پښتني هويت دري     . را څرګند شول   ډولډير  
 د يعني ،وړل شول   را  ټين هويت باندې د دوی په پښتونولي  اصول په ډير قوت سره   دپښتون  ولس  د  لومړۍ

ل اړخ  بلل  طالبانيزم د دوی يو وسله وا  دويم .ليستي نه دي په دوی کې هر څه نشن لري ، هويتي رن دوی ټولنه 
واک القاعده دی ،القاعده لکه يو ويروس د پښتون په ناروغه  وجود   .کيږي  دريم اړخ يې بهرني  بيړني د مرستو 

  .کې اغيزه کړي ده 
ن  کال د اوکتوبر او نوامبر په مياشت٢٠٠١په    په  يا شکريبورېد  څنګه چې ګومان کيدو لکه   د طالبانو غور

  او دوی خپله ی درلودلونډه  واک   د اوواککه پښتون ولس په کابل کې يو ريښتيني .و  چاي کې منحل ش پهشان 
ن. وي شخبره دحق په کرسي کې کينولې   دلته .  له ماتي څخه ورسته بيا په پښو نه وي دريدلي ښايې د طالبانوغور

ې د پښتونو هيواددی  «  د دې نه دی چېمطلب    چې په دې اړوندلکه پښتانه    ده   بلکې دا همدسي» افغانستان يوا
  .  دليل وړاندې کوي  ن کې د خپل ولس وګړيزه  برخهخپل وياړلي تاريخ او په افغانستا

ينې ت والړل ي سياسي توکمپوهنې  په دې  واقيعهر ډول وي که  خلک  لږ څه ارډ کړي يا حيران کړي  ده ، ښايې 
ا کېبايد بې له کوم ولي يا څنګه  څخه ددغه موضوع     .  په کې ونه شي   او درغلۍ  تاېيد توکمپوهنی په ر

ې  له تاريخې چې پښتانه خپل  شمالي توکمو نه په افغانستان کې له  ملي پخوالينې څخه هله خبري کولې شو،     يوا
ي، بلکې  دوی په خپل څن  ونان  پلوه افغا ان په شان په مساوي ډول   کې نه وګ شميرل شي هيواد پال افغانان  ود 

که افغان تاجکان اصأل نه غواړي چې د تاجکستان له دوشنبه څخه پرې حکومت  اوار کيدوونکېدا ک.   شوني دی، 
وم  شيعيه هزاره نه غواړي تهران  ته  او هېچ ک څخهازبک نه غواړي چې له ازبکستان يووشي او  همداسي هېچ 

ای کيدو خيال  په سر کې ولري   له تاداسي افغان  تاجک نه پيژنم  چې دیچ هې. ګوري  په همدي .جکستان سره د يو
ای کيدو فکر په سر کې لري    .ترتيب نشي کولې يو افغان اوزبک ومومي چې دی له تاشکند سره د يو 

لې  احساس او مسووليت  په يو اواز ټول افغانان   افغان . لري  نه ويشل شوي هيوادلپاره خپل  ديو ملي ستر سپي
له بهره قومي الس . ګده  دفاع کړي ده او کوي  په  ن ه دوو پيړيو راهيسې څن په څ هيواد څخه لګډولس له خپل 

  .د دوی ملي پيوستون نه شي زيانمنولې   او درزونه وهنې 
ه پورته کړه مکه کې .دغو پرله پسي تيروتنو څخه القاعدې ګ ريښي ونه لري ، نشي کوالي   دغه ډله تر څوچې په 

يدو د ژوندي پاتې کيدو  .ته ادامه ورکړي خپل  ژوند  و ته  د پ   شا ټ  لپاره   د او افغانستان   اسالمي سخت دري
 که ملي جهاد ناکامه شو بيا نو بې .دي چې د طالبانو مقاومت  تل تود وساتي  په افغانستان کې دوی مجبور.  مهم دی
   )  ۵. ( ته  يوه سخته  ضربه  ده  نړيوال جهادله شکه



 
 

 
و شميره   ٧تر ٤  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

د، خنډ  موږ اوس چې وي ه به داښ  ومنو او  د خپل له السه ورکړل شوي  او وقفه څخه د طالبانو غوښتنې بې له څه 
ای  کيدوولس سره ه  الحاق  او له  خپلو هم ژبې  بيرت د خاوري  که دغه .  خالصه کړو   ورته   الره دبيرته يو 

په دې )  ۵. (هاد د  نړيوال جهاد  په څير سر را پورته کوي ، بيانو په يقين سره ملي جغوښتني په منځ کې نه وي 
   .صورت کې به بن الدن هم په غلط الر نه وي تللي 

برې اترې به د دې  خ طالبانو او يونوکال کمپني ترمنځ  په ويره کې وو چې د له دې امله  کال کې بن الدن١٩٩۶په 
ه والړ  کله چې ا ګواښ هغه د. ال عمر رژيم په رسميت وپيژندل شي چې د مالمل شي   کال د ١٩٩٨ په مهال له من

 په لومړۍ  امريکا کې بدل  کې بمي چاودنې وشوي ، په انزاتيا  سفارتونوکينيا او ت امريکا د داګست په مياشت کې 
ل بمباري کړه هوايې بريدونه وکړو ل  پر القاعده  و ښه موقه   بن الدن  ته بمباري.او دافغانستان  خاوره په لومړۍ 
ه پورته  او غوسی  د مال عمر  له قهر  سره څنګه  په مهارتبن الدن ډيرښه پوهيده چې دی . په الس وکړه څخه ګ

ړخيزه  رهبري باندې جوړ  دوه ا دوه ګوني يا په يو ډول کې  کال د اګست مياشت کې  په کندهار ١٩٩٨په   .کوي 
 يالقاعدې خپل. ړون يا نوې پرمخت التر اوسه لړزيدلې نه دی  ورسته دغه ت راد يوولسم د سپتمبر څخه. راغله 

ړو چير ته چې جالل الدين حقاني له خپلو جنګياليو سره ملي او حوري سيمي  خوست او ميرانشا ته  شات وکم
ي کړي نړيوال جهاد  رول کې لري .  ګران ي سيمه په خپل کن رو. بيا  دمال عمر طالبانو د کندهار او کوي ل لږ دا کن

که دی چې د دې جنګيال  سلني اکثره  ٨۵په شمالي بلوچيستان کې  .لري  سره تړوې اکثره د غلجي له قبيلېڅه اسانه 
 ستراتيجې  د افغانستان په اړه له ګواښ سره مخامخ نه ده ؟ د ه ايا د پاکستان هغه مهم. وګړي  له دغي قبيلې څخه دي 

ې .   شي الس بري   کې په افغانستانبيا  به طالبانو  ،چې  جيستان په دې عقيده ديتيم اباد سترااسال دوی  خپل پو
ه يوسي  الې لمن ې د بهرنيو اورپکو په وړاندې  پيل کړي دي ، تر څو ترهګريزه  په داسي حال کې .عمليات يوا

پې او د افغان  طالبان   بيا ساتي  ې  « داني  او سنڅي»   القاعدې د  .پاکستان  خپل سيميزه طالبان  په نامه پو
ه واخيسته عمليات  له خوا  کال په سر کې  امريکايي جنرال ديويد بارنو  ٢٠٠۴ کله چې د و   څخه  هغه مهال  ګ

ن جنګيالې  د سويلې وزيرستان  عمليات اد. طرحه شول    په دې موخه پيل شول چې داوزبکستان اسالمي غور
ې . ي ږي او د افغانستان  په پوله کې  يې ايثار کړڅخه شړل کي واکونو لومړني  ګد پو دا د پاکستاني او امريکايې 

ويانپاکستان .عمليات ووچې ترسره شول   په پای کې دوی   . له زرو څخه ډير ووژل شول  کې   په يوه مياشتي پو
وان سميزه پاڅونکوونکې سره خبرې  دې بيا دوه مياشتي  ورسته  .اترې ته کيني مجبور شول چې له نيک محمد يو

  .  دامريکايې بې پيلوټه الوتکو له خوا ووژل شو 
دی . دريږي اتيازره کسيزه پوځ مخی ته په ډيره ميړانه  ووتوانيدو  چې «  د هېچا زوي  » نيک محمد مشهور په 
وان نسلدی ولسي اتل وپيژندل شو، يدو او دا نوې نسلد نوې  د نيک . د ده  د وينو بدل اخلي   اوس مخک وګر

ې  ده . اکستان په وړاندې الس يو کړو   بيعت اله مسودله القاعدې سره د پ ناستي  ويرونکيای ډير يرغلونه په پو
ې مرکزونو ان د پوځ  د .کړودمحاکمو په دفترونوباندې  ترهګريزه بريدونه و.  باندې ترسره کړو کاروانو،پو

له  د بريدونو ولسمشر. د تر سره کړو بريقوماندې په مرکز کې  اما بې .څخه ژوندې  ووت   پرويز مشرف درې 
  . مبر  په مياشت کې ووژل شوه  کال  د دسا٢٠٠٧ر بوټو په نظي

 د لويديځ کې ستر واک او اغيزه  درلودهشمال ټول  له شلو ډلو څخه چې دوی د هيواد په په همدې بهير کې مسود
س کيښودپاکستان  د طالبانو تحريک  طالبانو مذهبي پاکونې پيل کړي ، دساري په ډول په  ېپاکستان سمدستي .  ب

  .ووژل   شيعيه ګان يې ١۶٢اشت  کې   په مي کال داوکتوبر٢٠٠٨
  يوه بله الر پرته د طالبانو سره د روغي جوړي  

وانان چې د   ګمارل کيږي چې  کېه سيمهدوی پ.  القاعدې  په چوپړ کې  نيول شوي  دي  په دغه سيموکې  تنکې  
دوی د سپارښتنو وژلو په بهير کې  له .   دی   ويره او وحشت يې خپل ورستيو کچې ته رسوليوژنې ترسره کړي  او

 مسود د پنجاب له ټرهګري  . نه پرې کړي دي  سرنو  د جاسوسي په نامه و څخه مشرانوقومې  مخور و ډير٣٠٠٠
لکه وهابي لشکري طيبه،نه .  مرستو او همکاريو ته والړل ول ه سره د د د سره نږدې لړيکې درلودې  او دوی شبکې

  .وهابي ډلې او د شيعيه  ګانو ضد  ډلې لشکري جنګوي او جهيش محمد 
ه کړي بې ثبات پاکستان    مقاومت تقويه کړي اوه  هلت نه غوښتل چېکړو، ده دغې حالت مال عمر  ډير په انديښنه کې 

که ده  ای غوښتل  له ه،   . څخه د خپل مقاومت لپاره خلک راجذب کړي  غه 
 واخلې چې ددوی مالتړ  ورسره وو اود تحريک ر پوځ وتوانيدو د هغو طالبانو څخه کا کې  کال په اوړي٢٠٠٩د 

ې پريکنده او قانع کوونکې پايلېکوم خاص پ.  طالبان پاکستان په وړاندې وجنګوي  عمر مال  .نه غلي ور السته  و
ېډي رول الندې راوليله الرې  حقاني  د شبکې  چې د وکړيرې ه سره له   . د پاکستان تحريک طالبانو تر خپل کن

ې برياوي څرک دي وو بيت اله مسود ووژل شودې چې  ایدهغه د تره زوي  . نه لګيدو   وپو  حکيم اله مسود يې 
تحريک طالبان پاکستان  په غبرګون . غل پيل کړ نوې يرکېد اکتوبر په مياشت کې په وزيرستان   پوځ .ناستي شو 

  .  بريدونه په  ملکې وګړو ترسره کړل کې ډير سخت
مبرمياشتي  کال  د ٢٠١٠اوکتوبر څخه تر  له  کال ٢٠٠٩د  ان٨١سپ  انسانان په کې ١۶٨٠مرګې بريدونه چې  

  .ووژل شول 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٥  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  زړو نسخو دهماغه  او کابل  کانفرانسونه   ړه د لندن کړي شو  و پتيوچې  د افغانستان په اموږ حالت  کې داسي يوپه 
  .بيا ګرمول دي او بس 

واکونه ورو  ورو تر سخت فشار الندې  راغلې دي  په جګړيزو سيمو کې هې راز د بيا رغوني . د ايساف  يا ناټو
باور نه کوي  چې په  نوره  څوکهې .  له  سياسي اړخه ټول چانسونه مو له السه ورکړو .نه رغول کيږي ې   پروژ

  .وکړي  يې   اسالم اباد کې مرسته او ساتنه سره په کابل او يو ښه حکومتي  مشرتابه  دڅه ډول 
ې د کرزی وړانډيز    د امريکا . خبرې اترې دي  روغه جوړه او  ،هغه له طالبانو سرهپاتي کيږيموږ ته يوا

 مجبور دی چې  دی پای کې په  .يف نه شته  الترنه الره يا  بلههې کوم  سره   دې، دیولسمشر اوبا ما  زړه نا زړه 
ې القاعدې او تحريک طالبان پاکستان  خپل برخليک نه يوا.  په سيمه کې حاالت ډير خړپړ شوي دي .موافقه وکړي 

 دوی په ټولو قبايلي سيمو کې خپلواک ټين کړي دی  او بلکې ورکړي ، کې  الس په ته د پنجاب ترهګري ډلو
واک دو ه وړي دی  او سيستم ديزه قبايلي  ان کمزوري  دې  له  بېوی خپل ترهګريزه بريدنو  د.يې هم لمن  چې 

ولې دی ژونديې   ملکيانو پر دسيمې  دوام ورکوي اووښيې       .  توره شپه ګر
 که .لري وي حالت کې به  څنګه شوني وي، هغه طالبان وموندل شي  چې  دوی خبرواتروته تيار په داسي يو ګډوډ

تضمين  جيستان په ريښتيا سره له طالبانو سره خبرو اترو ته کينې، څنګه به دا يتداسي وشي چې نړيوال سياسي سترا
سره مخامخ نه شي او  دوی به د سيستم  نظام يا نه منلو يو  ګډوډاو د  خپلويو  لوبو د يو  د اړيکو اوشي چې دوی به 

  ؟. څخه عاجز وی اوي پوهسم 
  .رمونو او قوانينو  ته غاړه کينږدي ،نو به  په  هېچ يو نړيوالو منل شوي معيارو نون طالبا

ښه به دا  وي چې دا کړکېچ له  ريښو څخه .  کيدايې شي چې د طالبانو سره خبرې اترې  يوه سمه ستراتيجې نه وي 
  .راويستل شي 

دبقا لپاره د خپل سر   القاعده ابته شوه، لومړۍ  ث دا پوه تر السه اواو  وڅيړل  ټکېموږ له پيل څخه تر اوسه  دوه
                         .دوی بې له داسي سيمې څخه خپل ژوند ته ادامه نه شي ورکړلي    لري ،افغانستان ته ډيره اړتيا

ه وسله وال ه لي حقه حقوقو د السته راوړلو سرټولنه دخپلو  ممدني  پښتني چې يوه ارامه، سوليزه دويم ټکې دا دی 
ستان پښتنومنځ ته ن موږ مجبوريو دافغاه  ثابته پوهه موږ  مجبور وي ،له دې امله  دغ.نه لري  ته نوره اړتيا طالبانو

  . الس  ورکړو ورشو او  په دغه چارو کې
ه تنپه نه جبرا سيستم به مني واک پخواني د پښتنو دړيوه ګوتنيوکه به دا وي چې هغه زا  ايا . لل وي  کيدونکې ډول لمن

و نو له دې څخه به کوم دا ته شوي.   کمزوي يقين نه وي  بل ريښتيا ده ؟  که داسي وګ  داسي نه ده  چې دا نوې رامن
ه اړيکې  د تل له لپاره  نه ماتيدونکې دي واکونه   واک بيرته نه  او اوله السه وتلې  واک. او د دوی ترمن  
ي   چې د پښتنو قبايلې دا په دې مانا  نه  دي .  قومي مشران وژل شوي دي زهسمه ده چې دودي خبره دا. راګر
  .   وژل شوي دي  او د واک سيستم  دودونه

 .په  فيوډالې سيستم کې قومي محور په ناسمه توګه  د وراثت د دوام د پرنسيب له الرې تر سره کيږي زموږ له  انده  
 او حکمراني  تر څو چې خپل  فرمان ورکولو.نو خلکو ته ورکاوه واک  پادشاها واک اوکه په اروپا کې فيوډالې 

ان خلکوټولواک. الهې له الرې څخه  برابر کړي ته حق د   په توګه ښودهلې ميراث  دانتقال   د خدای د سپي ته به  
ای دی اداري  دنده ترسره کوي، تر څوګه خدای ته  دوف په مسلسله ټويعني دی . ي ته  په  ناستميراثي واک خپل 

  . وسپاري   کې ور امانت داري 
واک له الرې  چا ته نه ورکول کيږيوپه ختيز فيوډالې سيستم کې  ان کولې شي شوي انس  ، هر ناپيژندلاک د الهې 

واکمني ثاب  کله چې دیحکمران شي ، ان  ته يې بيعته کړي او نسبت هغو خلکو ته چې ده خلکو ته خپله   ت کړي 
  . کړي شي حکمراني وکړي دی  وښيې ،خان او سخاوتمند 
همه دانه   م. دی  سړیبالقوه  مخاطب  دخبرو اترو  پښتون  قومي مشر زموږ ملي  يزمن ،مخور،اغله همدې امله هر 

ي چې  جالل الدين   کولې شي وواي حتا سړی.وي که نه  او  وي خواخوږي  د طالبانو طالب دی او يا دیچې دی
 طالب دی،په ورستي پړوکې دی د اسامه بن الدن  کې  دی يوو پښتون دی،بيا په دويم  پړو سرکې يحقاني  په لومړۍ 

ينې خلک په دې خبره ټ.  دی تيجک ملګريايو ستر واک او يوا غواړي  دیکان وخوري ،ښايې  ې  د خپل 
ا د ډيورنډ په دواړو د.   خوست او ميرانشا په منځ کې  سيمه  دهد ملکيت  او،د هغه شتمني شتمنيوڅخه ساتنه وکړي 

  . ډيورنډ کرښه تر پښو الندې کوي دی  هره ورځ  . شوي سيمه ده ازادهد ده له خوا  خواو کې  
 اصأل نړيوال دی .  لپاره دي  د السته الوړلو ې يو ټوکې  د موخې يوااکستان پحقاني ته القاعده او تحريک طالبان 

  . پسي ګونګوسي دي ل جهاد  ده په حقيقت کې نړيوا. ري جهاد ته ليوالتيا نه ل
س د دغې پسمنظر   ري په  کال دفبو٢٠١٠ اشقاق پرويز کياني  په خپله وينا  کې  د  د پاکستان لوی درستيز پرب

ه واخلم ، دی مياشت کې  وړانديز  وکړ  يجې سترات يد خپل  ياني ک.  وايې د خپلي اغيزي له الرې به له حقاني څخه ګ
ي پولي امنيت ټين کړي چې د پاکواړيغ پر پرنسيب  ژوري     .ستان  لويد

ي  په سترګه نه ګورو خپلي واکمنيد  ته ستانن  په واضع ډول وويل،چې موږ   افغاده ي دپاکستاني لويدي  پولې ، يوا
ې   په افغانستان  کورسره ده. اخلي هغي ته اشاره کوي  ډيورنډ کرښي نوم و دی دبې له دې چې . غواړوامنيت تينګو



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

واکمنه اغېزه باندې سختي  ان د غليمانو .يوکې  وکړي ند هند  په   په محاصره کې ويني او انديښنه يې اسالم اباد 
  .څرګنده کړه

ه هم نه دهه ناسم احساسول ښايې لږ څه  او کالبنديددښمني محاصري  ګواښ  س که .  ارزونه  وي ،اما بې ب  د  
ن ،اسالم اباد او پيکين ترمنځ ر د واشنيک محوسړې جګړې پر مهال يو ډيپولوماټ محور د ډيلي او ماسکو د ا . ووګ

و څخه  پخواني شوروي اتحاد اوهغه مهال د پښتونو دملي. محور  ترمنځ والړ وو     .هند مالتړ کاوه  ه
 چې د ې کوو،ل شويو حقيقتونو باندې  خبر کړکيچ سره مخامخ کيږ و او په  هغه نه وي او پريکندهدلته موږ له هغه پ

ډيورنډ کړښه ته د خپل جوړښت سره  ديوي قانوني پولې پاکستان .  دي  کړيپاکستان او افغانستان  اړيکې  زهرجني
س د ميراثي  تړونو ګرانتي  الره او دنړيوالو قوانينو. په څير ګوري    .   خالصوي   ورته پر ب

ه څير ه هېځ مهال په کوم  تړون کې د نړيوالي  پولې پي ، چې دغه کرښافغانستان  ډيورنډ کرښه په دې دليل نه من
ه تللې دی اسي يو شي ته مشروعيت ورکولي شي چې دڅنګه سړی .السليک شوي نه ده    قانوني مشروعيت يې لمن

 دغې  کرښي هېچ مهال ونشو کړي چې  پښتانه حاشيه  ته کړي ، دا کرښه  يو .ډيورنډ کرښه يو ناسورزخم دی . ؟ 
  .مهال  ماته شوه کله چې د القاعدې  په ويروسو باندې ککړه شوه هغه ل بيا
 همدا اوس درلودي لکه   عوامي  ملي ګوند   له شوروي اتحاد سره نږدې اړيکې  اړخه نشنليت ګوندونه يو مهال کين
   . سره مخالف  څرګندوي  له کرښې ډيورنډ   دوی د .په الس کې دی  د دوی ښور کې حکومت په پي

ان ته را و چې د  سمبوليکه  اشاره وشوه سترهيوه په دې اړه کال د اپريل  په مياشت کې  ٢٠٠٧د   لږو خلکو پام يې 
هغه ته يې د خان عبدالغفار .  پرانيسي   چې هلته يو کولتوري مرکزولسمشر کرزی جالل اباد ته سفر وکړو.  واړولو

س. خان نوم ورکړو . ن ته کدوال شو  افغانستا کال کې دی١٩۴٨په . ې وو ايښودونکباچاخان د عوامي ملي ګوند ب
  لمسي او اسفنديار ولی خان د ده  .و ته وسپارل شو ه کې  خاورخاور ومړ او  د افغانستان په   کال کې دی ١٩٨٨په 

شعار   نيغه  پهد خپلو خبرو په پای کې ده . لمه وو مي دروندې مراسمو  وياړلي دد عوامي ملي ګوند اوسني مشر  د 
 په اوريدو کرزی د دې خبري)  لرو او بر يو افغان (  .يم   په دې  او هغه خوا کې  زه افغان د کرښې  ورکړو چې 

  .د پاچا خان بل مرکز په پېښور کې دی .  په ټينګه ورته ټکې وکړي سره په شور او جوش  کې 
سيمې ته به تر هغه سوله رانشي ، تر  څو چې د . او کړکېچونه تړلي دي حساسي  مسلې ې سره  ډير  د ډيورنډ کرښې

 نوم موږ ته د اوربند مفهوم را يادوي ، ترهغي چې يو د کرښې.  شين دغې کړښي ريښتنې  حقوقي موقعيت څرګند
رول کرښېدپه همدې ډول  . کړکېچ  حل شوي نه وي  يا څوک به د ايران او آ .  ي دی کشمير په دوو برخي وېشلکن

په نوم ياده « ) ل  (  کرښېد ګلدسميد « ده  شوي پاکستان ترمنځ کرښه چې دواړو هيوادو له خوا  په رسميت پيژندلې 
  . کړي ؟

ولسمشر کرزی  طبيعتآ نه شي .  د ډيورنډ کرښي په اړه څرګنده کړي  خپله موضعفغانستان له ډيره مودې څخه ا
ان بې عزته  کړي او  په  کېچ دغي کړ  دکولې که دی  په دغه مسله . ټګالرې ته بدلون ورکړي خپل کورس يا  اړه 

  .جدي ګواښ پي شي  به  ژوند ته  د ده  ، شي کې په شا
د .  به بې مانا شي   ژورهجيکهيسترات که کابل دغه کرښه په رسميت وپيژني ، د پاکستان  سرهد ټولو خبرو سره

په .   د پاکستان ويره چې دهند له خوا محاصره شوي خالصه شي  .ټلواله به ښه په کار ولويږي ترهګري په وړاندې 
يو . څخه اغزن تار او ماينونه تاو کړي  ستان  ګواښ وکړ چې  د ډيورنډ کرښې  کال د اګست په مياشت کې پاک٢٠٠٩

ای شوي مسخره فکر  او ناشوني چار وو، مطمينآ سيميزه پاڅون  پيل کيده او پاڅون  کوونکې به د  القاعدې سره يو 
   . وی

  
     سيمې په څيرموډل نمونيد  هيو   شيګن سيمهد اروپايي ټولنې

کرښه بايد د سولې کرښي په نامه  ماته  دغه  ، څخه ډډه وشي څپو  زلزلېد دې لپاره چې په دغه سيمه کې د نورو
تونومول شي تر کومه چې مالوميږي د افغانستان او پاکستان  . ه شي  او له دې  الرې  څخه يو ه  د سولې سيمه رامن

دوی نه شي کولې يو ،اړيکې له ډيره مودې  د دوی له هويتي کړکېچونواو سرحدي کړکېچونو له امله کړکېچني دي 
ساوس  نړيوالې ټولنه مجبوره ده چې په دې برخه کې له دوی سره . بل ته ورنږدي شي    . وکړي يزه مرستې ب

  .کيداي شي  تر سره ددوی له السه دغه مرسته شتون لري په سيمه کې  ال اتو کالو څخه ورسته له ولنه نړيواله ټ
 په دواړو خواو کې سيميزه قومي مشرانو څخه د چې کرښې پيژندل بې له  کرښي  نوي ه بايد وشي چې ديادون

ې دلته بايد سړی  .اوسيږي  ناشوني ده ې .کړي  پيل   د  عملي حل ه   له پښنون ولس ته  داسي وي چې  بايد دا ه
ې .   څخه د يوي سوليزه سيمي امنيت خوندي شي پرته له بيلتون کړښېدې الرې  ه وېش بې ل افغان ولس لپاره  يوا

 ب اعذله ، ټوتي کيدلو او ګدوديو ودغه واحد ولس نوره د ويشلتر څو  .  څخه يوه  ګده سيمه  رامنځ ته شي کرښې 
د بيلګې په ډول لکه  د . بې له دې چې د دواړو هيوادو حاکميت تر پښتنو الندې راشي . ي  ش ان  کېڅخه  په ام

  .چې بې له کومه خنډه دوی له يو بل سره ت او رات وکړي «  شينګن سيمه « اروپايي ټولنې 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

خو له پخوا څخه  دلته  دا ناقانونه سوداګري .وي چې د قاچاقو فعاليتونه به ډير شي په دغه صورت کې به يوه نيوکه دا 
چانس ومومي چې  په سيمه  افغانستان له دې امله به . ، په يوه سوليزه سيمه کې به دقاچاقو کچه ټيته شي شتون  لري 

   .الرې خالصي کړي او اقتصادي موټرو ت او  رات  کې د سوداګري ، د 
که د ډيورنډ کرښېايد تصويب شي لپاره يوه نوي  کړنالره  د ت او رات  ډول بدکرښې   په اړه پخوا هم  ، 
وي دي يو  کالونو کې  دا چې ډومره ډير تړونونه ليکل ش١٩٢١،او په ١٨٩٣،١٩٠۵ ليکل شوي وو لکه په  تړونونه 

ته  کړه چې دا کرښهالمل يې دا دی چې د کرښې    . شته او کنه  په رښتيا په اړه يې شک او تر ديدونه رامن
ته شوي دي چې ې او عداسي نښې اوس ډير  ان د القاعدېو  په خپله پريکړه پښتانه اليم رامن  شبکې څخه  له کړي 

  .را پاڅې  ته دوی به په خپله د القاعدې په وړاندې مقابلې . خالص کړي 
ای د دې چې د طالبانو سره د سولې  داسي هم بريښي چې دواړه هيوادونه   ړه بې پايلو   په ااو روغي جوړي په 

ه کړدوی  ته کيني،خبرې اترې ونو او اتحادونو تهي  بايد ه  پښتونو په اړه    د پښتنو بې له دې چې خپل پخواني دري
  .خبرو اترو ته کيني  له قومي مشرانو سره  دوی بايد وګوري

 د امريکا او پاکستان ال کې د دې کړکېچ په اړه وايې، ک٢٠٠٨پخواني جنرال سکرتر په خالد عزيز د پښتونخوا 
ای وي، تر څو چې د ډځ ترمن و او  ليوالتيا کړکېچ همداسي پر ل شوي نه يورنډ مسله په افغانستان باندې  ح به د ګ
   ) ۶. ( وي 

،د پاکستان لوی درستيز په ډګر وويل ، په دغه پاسني عبارت کې پوهيږي  اباد په هغه څه باندې چې کابل او اسالم 
کې دا بل اور  لپاره ده چې د پاکستان په پلولو دېلړي په لومړۍ سر کې د ان کې د ملي پخاليني په افغانست. جوتيږي 
  .مړ کړي 

ه اخيستي وي پښتونو له  توکميزه هويتي احساس څخهد کيداي شي   د پښتنوپه  کي  له بله پلوه .  القاعدې ناوړه ګ
   . شته دیو مخالفت  د طالبانالسي ګوندونوکې 

ه ډيپلوماټي بايد په داس وي  او له خپلو مالومغلقه پيچيده کړکېچين حاالتوکې   يوه يلوديدي مو نوي الرې چارې ول
  .ودونو څخه وړاندې والړ شي مي

ول شوي ق دی چې  بيا خبري ته پريښودل شي ،يو لوی بري   حپښتانه  د ا حاشيه ته لږدول  شوي او له پامه غور
ای کول دي درناوي  او د دوی  عزت  به ته  نو به دا نه وي  ،بلکې  د دوی  منل شوي حقوقو   . بيرته پر

ونو ته به واکمن  تر ټولو د نړۍ له دې سره به  لږ څه   د يو چانس پيداشي ، چې له  بشپړي ماتي څخه خالص  او پو
  .هواره شي  ورته  به الر باعزته وتلو  

  
  پای

  
 ته دنده کميسيونيوه  له د بلوچيستان په سيمه کې ان پود نوونسمي پيړۍ په پای کې د ايران او پاکست:   لمنليک
  .ووانګريزي  جنرال ګلدسميد يون  مشر يسي ،د کمستل شرل شوه چې دا پوله  رسمآ   ويوسپا

  
ونه   : اخي

  
  کالني راپوټ جنوري مياشتي  کال د ٢٠١٠د افغانستان لپاره د ملګرومللتو  د مرستو څانګه د  . ١ 

Unama.unmissions.org   
  

www. Satp.org  . ٢   د سويلي اسيا پورتال  
  ٣. کال څخه پيل او نن کشمير په دوو برخو وېشلي دی ١٩۴٧ د هند او پاکستان کړکېچ  د  
 کال کې د شمالي وزيرستان او د تيرا په ١٩۴٨نستان د لويدو لپاره استعماليږي ، په  افغا لوی دستر پښتونستان .  ۴ 

چې د افغانستان  پاچا اعلحضرت  محمد ظاهر شاه له خوا وو،ش رپيدو  په دره کې د خپلواک پښتونستان دولت  بيرغ  
ې شل مياشتي شتون درلود . يې  مالتړ کيدو   .دغه په خپل سر اعالن شوي دولت يوا
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