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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

  ۰۲/۰۱/۲۱۰۲              ډاکټر ګل مر جان منګل
           

 د ډیورنډ لیکه که د غاښ څریکه؟
 

وایی چی د کوم چا کور ته غل ورغلی وو او لټول یی چی یو څه پیدا کړی  او لړه نانړه  ړره یړی یو ړی ه کړو پړه کړور          
ی ویړی اا ړ  نو کله چی غله ور الس کی چی را . کی یی نور هیڅ پیدا نه کیل یواز  د کټ الند   د تخم غنم پراته د 

ه په غله غږ کی او ورته یی وویل چی پد  اه  ړره  (نان یی ویده ښود) کوب اچولی وو  پهور کاوند چی نان یی د ک
 .کپه کیو

انه کړه ههړه کړوا د  او    روښتیا هم چی پښتونستان د ډیر  پښتنو لپاره د تخمه د غنو څخه ډیر اهمیت لر ه او ټول پښت
زه هم په کپل وار ره  . حالۍ یی کوشاله کیږ که دغه کوا  نانونه یو وجود اولی ه د یو ال په غم غمیږ  او په کوش

او غړوامم چړی النړدیو    .غړوامم   یاده شو  موضغ لږ شړان تړه رڼړا اچړول     پر  کار کو  په  فکر تر کومه چی زما  اده 
 .نوااونه پیدا کیم نسبی  پوښتنو ته

 د ډیورنډ موضغ ولی اوس راپورته  شوه؟ -
 نواب ووایی؟ایا په کاال کی نا ته اداره اه د  موضع ته  م  -
 ایا ټول افهانان دا پوله نه منی؟ -
 ایا موږ د پولی پر ههه کوا پښتنو حساب کولی شو؟ -
 څه ااید وشی؟ -

 هپونیړړانو اامونړړ  د پاکسړړتان پړړر  ه څړړو میاشړړتی ومانړړد  امریکایړړانو  او دا لنړړډ تړړاریو وګړړورو   کړړه مړړوږ لړړږ شړړاته الم شړړو   
پونیړړان د تړړورو کړړاورو کړړوراو تړه م بړړور کړړیل او پړړه کتړړل یړړی    پاکسړړتانی کسړه  ۰۲وعورنړول چړړی پړړه نت ړړه کړړی یړړی  

کراچړړۍ لړړه الر  اکمالتړړی الره وتیلړړه او لړړه نړړاټو یړړی وغوښړړتل چړړی     د  ور ړړوله ههړړه وو چړړی پاکسړړتان د نړړاټو پړړر مړړو   
ان کو امریکایانو دا کار ونړه کړی یینړی لړه پاکسړت     .اښنه وغوام  ددو  د پونیانو پر وژنه  امریکایان د له پاکستان څخه

ناټو یی د  ته م بوره کیه چی د رو ی لړه الر  کپړل د ضړرورو مړواد پړه افهانسړتان        نو.  اښنی ته تیار نه وو  څخه
یدلړه او ههړه وو چړی نړاټو ایړا      کو دا نو  الره ناټو ته په اقتصاد  لحاظ کواره قیمتړه تمام .کی پرتو عسکرو ته ور و 

زما په غالب ګومان په هم ههړه وکړت کړی    . الصه کی پر مو ک ۍ الره ددو پاکستان ته مراجیه وکیه تر څو د کراچ
د امریکایانو او پن پیانو تر منځ ډیر زور د ډیورنړډ د کرښړی پړه  ړر وو نړه د اښړنی پړر  ړر کومړه چړی پړه ر ړانیو کړی              

کړیل   پښتنو په  ر د پن بیانو  ره میمله وکیه او پښتنانه یړی کړر   انیکاس کیدله نو په هم ههه وکت کی امریکایانو د 
دا د د  کرښی په تړاریو کړی    .ی د ډیورنډ پوله د نییوالی پولی په صفت وپیژنیدا مسله یی د پاکستان  ره ومنله چاو 

د ډیورنړډ پولړه   ( امریکایړان )او د امریکا په تاریو کی کومیۍ نل د  چی نن امریکایان په واضغ ټکیو وایی چی دو  
  . د نییوالی پولی په حیث پیژنی

پد  مینی هم نه شی کیدال  چی ګویا امریکایان غوام  پاکستان ته د  ګټه ور و  په دا ی حال کی چړی  دا  االه کو
او موږ ااید له یاده ونه اا و چی غرایان د پاکستان له اتړومی و ړلی څخړه پړه روښړتیا      . پاکستان اتومی اصالحه هم لر 

س تړه ورشړی  چیړر  نړه چړی      تنړدراوانو ال  ا ړالمی  نوموم  و له احیا ننآ د نینو کر کو  چی کهاو دا ی فویره لر  
نړړو دا ړړی احتمړړال شړړته چړړی امریکړړا  افهانسړړتان او  پاکسړړتان پړړه جګړړیه واچړړو  او االکړړره     .نړړه کړړی  کړړومیندو  پړړر  

 . پاکستان په همد  چل ټوټی کی 
 ایا په کاال کی نا ته اداره اه د  موضع ته  م نواب ووایی؟

نړو پړه کااړل کړی نا ړتی ادار  کړو تړر او  ړه ټړړولی         . شړی غاښړونه یړی مړړه ګړوره    پړه کړور کړی لړو       وایړی چړی غړوایی  د   
دافهانسړتان  پړه نا ړته اداره کړی اړه      . ازموینی فیل یینی ناکامی  کی  د  نړو پړه د  ازموینړه کړی اړه څنګړه اریړالۍ شړی        

موضړغ  دا ړی څړوو راټړول شړو  چړی چړی پړه هړره         کلک چی ملی ګټو ته وفادار و  په نشت کساایږ  او ټول  یدا 
 او دا ګټی د تقریبآ کی کپلی شخصی ګټی تر ملی ګتو پورته اولی نه د هیواد او نه د ولس په فکر د  او  نه یی  اتیه

افهانړانو څخړه کړرز  او کړورنۍ      ۵۲/چی لړه د   .افهانانو په منځ کی ویشل کیږ  نور ملت په اور کی  ونیږ  ۵۲/
 لنه د ولس غله د  چی هیړواد یړی لړوړ کړی او لوټړو        ۲۲کور کی  هولیان او د ولس په هیی د ههه مر تیاالن ه کااین

نو دد  ویره هم شته چی د کرز  اداره پد  کاطر چی ګټی یی کونړد  پړاتی شړی د ډیورنړډ پړه پولړه د امریکایړانو         .یی
 .او پن پیانو  ره نا مشروع میامله وکی 



  

 

 

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

 ایا ټول افهانان دا پوله نه منی؟
ه و  او ارک یو  توال په هیڅ وجه نه غوام  چی پښتونستان د د افهانستنان یا  ډیرۍ  وله پښتنو  پرته د نورو قومون

افهانسړتان  د  یا د شی  دا نکه چی د نومومو قومونو  یا توال له د  ویره لر  چی که د پولی ههه کړوا پښړتانه هړم د    
او ههه نا مشروع ګټی چی دو  یی  ه ایا هیڅ نه اوریدل کیږ  اواز ا پښتنو  ره یو نا  شی نو فکر کو  چی د دو 

نینړی کړو پړد  ندړر د  چړی دا شړته افهانسړتان هړم         . د ژای قوم  تر  یور  الند  تړر ال ړه کړو   لړه منړړه الم  شړی      
کړړو ټړړول افهانړړان د  پړړد  ښړړه پړړوه شړړی چړړی ددو      . ټړړوټی کړړی  او دا ور ړړره  پښړړتانه هړړم لړړه نړړانو څخړړه جړړدا کړړی       

په یوالی او یو موټیتوب کی ده او د ټوټه کیدلو په نت ه کی اه کپل نانونه لکړه  کوشبختی او هو ایی یواز  او یواز  
اوس وکت  غام ولس د  چی د ههه رول په اال کو. هیوادونو د کوراو  بب کی  ه ایسد ډوډۍ د ګلی په شان د هم
 .ه اهمیت نه ورکو کی صفر د  او هیړوو ورت

 و؟  شایا موږ د پولی پر ههه کوا پښتنو حساب کوال -
وزر د  پړه اړی رحمانړه ډول لړه مړوږ      ال کوا د پولی ههه کوا زموږ پښتانه وروڼه د  چی ای له شکه زموږ مټ او 

کړه هړر    او د پولی ههړه کړوا عړام پښړتانه    . دا کیل شو  د  او هلته هم یو غام ولس د  او اله کوا یی  یا توال د ج
ولړی کړه  یا ړتوال یړی و نړه غړوام  نړو ددو  ندړر یړا          ا  شړیه  چی د افهانستان د پښړتنو  ړره یړو نړ     م څومره وغوا

کو موږ یی ګړورو چړی   .غوښتنه د افهانستان د پښتنو څخه پرته د نورو قومونو په شان ده یهنی چی هیڅ رول نه لر 
نه غوام  چړی د افهانسړتان  ړره     هد پولی ههه کوا د پښتنو ډیرۍ  یا توال او په پوځ کی پښتانه پونییان په هیڅ وج

ههړو  تړه یړی    . شړی دا نکړه چړی پن بیړانو دو  دا ړی اړی حالړه کړی  د  چړی هړیڅ وکړت اړه راوی  نړه شړی               ا یو ن
او اړال تشړبه جنړت یړی ورتړه جړوم کړی         اشونه په اکتیار کی ورکړی  د   ه کورونهه لوکس موټرونهه او ښه میښایست
 .او دا جنت اه په  اده ډول له ال ه ورنکی  د 

ده ده چړی ورتړه پړه ا ړانۍ      نړه  دا پوښتنه د د  پورتنیو مشکالتو او شړرایوو پړه موجودیړت کړی ا ړانه      نو څه ااید وشی؟
او زما په ندر دد  پوښتنی د نړواب پیړدا کولړو یړوه طریقړه شړته ههړه دا چړی د افهانسړتان لړه           .  ره نواب پیدا کیل شی

د  ان راوالړل شړی او د ګړران افهانسړتان     ګوټوګوړ څخه  او د پولی ههړه کړوا څخړه د ولړس واقهړی او ریښړتنی نماینړدهګ       
دا نکړه  . ه  م نواب پیدا کی جرګه جومه او د  ورو تۍ پوښتنی ت حقیفی لویهتاریو په ندر کی نیولو پر انسټ یوه 

چی دا کو یوه ورځ نه ده له ههه تاریخه چی پاکستان جوم شو  د  د همد  کرغینی کرښی پړر  ړر یړی زمړوږ  ړره      
هره امکان څخه چی وص یی ر یږ  کار اکلی او په افهانستان کی که ا المی رژیړم و  او یړا   کلکه د شمنی ده او له 
کالصړه یړی    ه کورونړه  ونونهه پلونړه   غتوژنیه ښونځيه ر ولس. ا ی اته یی نه پریږد  چی  اه و غیر  ا المی د 

اه دا و  چی دا مسله د ولړس  نو ښه  . دا چی په هیڅ  رفه نه کو ه او دا کوشش کو  چی افهانان  ر پورته نه کی 
 .ریښتنی نمایندهګان حل کی  او له د  مسبت او اداختۍ څخه ټول پښتانه د ااد لپاره کالص کی 

 !جنګ د ډیورنډ غام  ته راغی      ټوپک راواکله پن پیان راغلی دینه
 .د یوه لو  افهانستان په هیله

 
 


