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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 
 

 په اړه يد پاکستان د تیر ېباندپه ولسوالۍ  ېگوشت د
 اعالمیه ېټولن يکلتور يپه کلیفورنیا کی د افغان

۰۶/۰۵/۰۰1۱ 

او هلته   تیری وکړ، ې په سیمه گوشت( دو)مهمند ومومند دپه خاوره کې څو ورځی د مخه پاکستانی پوځیانو د افغانستان 
    .ودروله  یوه دروازهځینې تأسیسات جوړ او یی 

په اصل  ې سیمه گوشتد    ه.پاتې شوید د افغانستان خاوره تل پیړیو راهیسې  د مومندو په میشته کیدو سره  د  دغه سیمه
د قندهار له  ېچ ئد پښتون قوم ېلرغونهغه افغانستان  د یوه برخه ده او مومندد اوسیدو کی د مومندو د لوی قوم 

 د ېچ ئداد ېټک مهم بل   .شول میشت کی سیمه په پیښور −کامی او بیا د ينه اول په غزن ېسیم ېنوم «مرغه»
 وخت هماغه پهخان  امیرعبدالرحمن اودئ ن ېشو یاد هیڅ کی متن په لیک توافق ډیورنډ تحمیلی د نوم یا سیمه مومندو

 وایسرای هندانوي برتد   برخه ده. افغانستان د مومند ټول چی کړه ښکاره ټینگه په ته حکومت برتانوی هندوستان د کی
، خو امیر د هغه دغه يډول وپیژن يد کوز مومند او بر مومند تر منځ پوله په رسم ېوو چ يد امیر نه غوښتهم 

له کامی ، هند په الس کی وو برتانويد  ېچ ،د خیبر په مقابل کیې غوښتنه په غوڅه توگه رد کړه او پر هغه برسیره ی
    شو. بند کار د هغه د مرگ نه ورستها د ېپیل کړ چ ولو کار هم جوړد لوی سړک هیو دې پور هنه تر پیښور

په زور ، د افغانستان خاوره وه ېچوارې د مومندو( سیمه، مه/ اوارېو )مومند وهند حکومت د کوزبرتانوي چی د  کله
یا د غره د مومندو سیمه  د آزادې قبایلي سیمې په توگه  د بر مومند بیا هم  د او د خپل نفوذ سیمه یې وگڼله  غصب کړه

دډیورنډ د تپل شویې لیکې گوشتې سیمه تل مومندو دپه داسې حال کې چې د  هغوې د نفوذ تر ساحې بهر پاتې شوه. 
 پاتې شویده. د افغانستان خاوره پورې غاړه  

د انگلیسانو او بیا  ځان په اوله درجه اسالم پال ، چې پاکستان په ختمیدو سره   په هند باندی د انگریزانو د حاکمیت 
 کې یې د کلونوڼي، نه یواځې دا چې د کوزو مومندو سیمه  افغانستان ته ورستنه نکړه، بلکې پدې وروستیو وارث هم گ

سره د چی دا موضوع له ډیرو نورو موضوعگانو د خپل نفوذ ساحه پراخه کړه،   هم سیمه کېآزاده قبایلي په  بر مومند
    افغانستان او پاکستان تر منځ ډیره غټه کشاله شوی ده.

  تمامیتپر د خاوری څرگند او بیشرمانه تیرې د افغانستان  پوځیانو دغه  يد پاکستان ېباند ېپه گوشتد افغانستان مونږ 
تونه یې په گونډو کړي، درس باید د افغانانو د تیر تاریخ نه چې د نړۍ ستر طاق پاکستان    .گڼوخطرستر بربنډ تیرې او 

 .ونه  او مقاصد له سره وباسيخیالهر راز کولو  ېالندخاورې دد  د افغانستان واخلي، او 

چې  ډاډ لروپه کلکه غندو او  ېپوځ دغه تیر يد پاکستانمیشت افغانان هم د امریکی په شمالی کلیفورنیا کی دلته  مونږ 
سره زمونږ باتور او په هیواد مین  پردې تر شا د لوبو او سازشونو سرهیا  تفاوتۍ اود کابل د اوسنۍ ادارې  د بې 

    .وکړيي مخنیوې تیرهر راز د خاوره  پهد هیواد  لکه د پخوا په شان  په یووالي سره  به ولس

 

 په درنښت
 تابه ډلهمشرد ېټولن يکلتور يپه شمالی کلیفورنیا کی د افغان

 مه نیټهڅلورکال د می د میاشتی  ۰۰1۱د 

 
 


