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 2 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، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۱۳/۳۱/۲۱۳۲                  ویټرز آژانس:ر ٬جاوید کوتوال

 د ډیورند کرښه هیڅکله هم د یو نړیوال
 سرحد په توګه ټاکل شوې نه وه

 
آژانس د ډیورنډ کرښې په اړوند د یوې څېړنیزې مقالې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په  خبري رویټرز

اختالف وړ مسألې په اړه یې د امریکا پالیسي تر پوښتنې  افغانستان او پاکستان تر منځ ددې او د یاړه تعجب څرګند کړ
 .ې دهالندې راوست

 

د ملګرو  لپارهشاید د دې ستونزی د هواري چې د مېرمن مایرا مکډونالډ لخوا لیکل شوې٬ راغلي:  په دغه مقاله کې
موضوع داسې ستونزمنه مساله ده چې د امریکا لخوا په  خو دا اړتیا وي٬ منځګړیتوب ته د بهرنیو کړیوملتونو په څېر 

 فیصله کیدلی نه شي. ٬یو څو لنډو خبرو چې وایي" موږ د ډیورند کرښه د یو نړیوال سرحد په توګه پیژنو"

کال د تړون د اصلي نسخې  ۳۹۸۱مکډونالډ د خپلې مقالې په لړ کې ویلي: د لرغونو سندونو په بیا کتنه کې د  مېرمن
ډیورند کرښه هیڅکله هم د یو نړیوال د وایي چې   بیجن اومرانی او فرانک لیدویج او تاریخ پوهان٬ لیکواالنپه اړه 

 سرحد په توګه ټاکل شوې نه وه. 

 

 د امیر عبدالرحمن ٬ د هغه تړون په اړه چېمراني او فرانک لیدویج ادعا کوي له مخې٬ بیجن او د رویټرز د مقالې
لخوا پرې خبرې اترې ترسره شوې وې٬ د قلمرو د حدودو د څرګندولو پرځای٬  یوازې "د دوی د نفوذ د اړوند  خان

 برخو حدود" په ډاګه کړي وو.

لخوا  چې د پنجاب د مرستیال والي ښاغلي دینس فیتز پتریک  کړییادداشت نه نقل  یادو شویو تاریخ پوهانو له هغه
 .دا کس هغه جګپوړی چارواکی و چې له دغه سرحد څخه یې هغه مهال نظارت کاوهلیکل شوی او 

 

کال کې داسې لیکي:  ۳۹۸۱ دغې مسألې په اړه په د مېرمن مایرا په لیکنه کې راغلي چې د پنجاب مرستیال والي د
سیمه یوازې زموږ په پوه شو چې دا  ډول "زما په اند دا د خورا اهمیت وړ خبره ده چې باید په دې موضوع په اسانه

٬ خو یوازې د یو ټبر د سرټکونې لپاره مو ورته یر السوهنه په بشپړه توګه منع وهخوا کې هغه کرښه وه چې پکې د ام
زه به یې وای٬ نو بده اغې اجازه ورکوله... زما په فکر که زموږ او د امیر ترمنځ  دا تړون د قلمرو د ویش په مانا

 درلودلې وه..."

 ووتل وحاکمان د ٬ د بریتانوي استعمارګرول شوهند په دوو برخو وویشکال کې کله چې  ۳۸۹۱په نس لیکی: رویټرز آژا
ولسونو سره د سال مشورې پرته د سرحدونو ټاکل د راتلونکې له دا ثابته کړه چې د ډیورند کرښې په دواړو خواوو کې 

 ستونزې پرېښودې. ېلپاره یوازې لوی

٬ پښتون نشنلیزم د مخنیوي په موخهکرښې په دواړو خواوو کې د  د د ډیورند په اساس:د رویټرز آژانس د مقالې  
    شول.روزل واسالم پال جنګیالي د پاکستان لخوا 

دا وړاندیز کوي چې" افغانستان او پاکستان باید د ډیورنډ کرښې ددواړو خواوو کی مېرمن مایرا مکډونالډ په خپله لیکنه 
ګډ قلمرو  زمینه مساعده کړي٬ ترڅو  هیو سره دد ولسونو د اړتیاوو او د کورنیو او دودیزو اړیکو په پام کې نیولو 

 وکوالی شي په دواړو لورو کې په آزاده توګه راشه درشه او سوداګري وکړي."  



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

مېرمن مایرا مکډونالډ لندن مېشته ژورنالېسته ده چې رویټرز آژانس ته د فرانسې٬ مصر٬ اروپایي و وړ ده چې د یادول

لیکلی  جګړې په اړه یو کتاب ځ د سیاچنتر من اتحادیې او جنوبي آسیا په اړه ریپوټونه ورکوي. دې د پاکستان او هند

 نو په اړه کافي معلومات لري. نومېږي او د جنوبي آسیا د هېوادو "ېونتوب لوړې" د لچې

 پای

 
 


