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 4 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 

 

         ۲۱۱۲/  ۱۱/ ۷۲                            سرلوڅ مرادزی

 ډیورنډ کرښه، څپڅپاند دریځونه او پنځم ستون

 :لومړۍ برخه

د ډیورڼد د تپلې او استعماري کرښې د ماتولو او د لوی افغانستان د بیا احیا په الر کې د برتانوي هند او له هغه روسته  

ره، د لوی افغانستان په یونو سربد برتانوي پاکستان او نورو بهرنیو دوښمنانو او رقیبانو له ډول ډول چلوټو او خنډ 

سې کسان هم وو او شته چې یا په ښکاره ددې ملي داعیی په مخالفت کې  والړ دننه، د ډیورڼډ کرښې په دواړو غاړو دا

ړاندې د پنځم ستون وو، یایي زړه نازړه او پریوتي دریځ درلود او یا یي په دولت کې په غوښن واک سره د هغې  په و

 !رول لوبولی دی

ښتینو په ماتولو کې موږ د هیواد د ریکلونو کې، یوخوا ددې کرښې  ۱۱۱رو یډیورنډ کرښې له تپلو روسته، په تد 

ریدنو سره مخامخ  یوو چې د هغوی میړانه، زموږ د راتلونکې الرښود ده او بلخوا د یزامنو له سرښندنو او ځان ت

رنګارنګ دوښمنانو او ملي ضد سیاستونو او دریځونو سره اشنا یوو چې له هغو څخه باید زده کړه وکړو او په 

 خپله هوښیارتیا له السه ور نکړو!  راتلونکې کې په دې اړه

 ، د لوستونکو حوصلې او زغم ته په پام د یادو شویو مطالبو په اړه یو لنډه کتنه وشي : په دې لیکنه کې هڅه کیږي

سیاستوال او لیکوال په دې خبرې پورې نښتې وو  ،لوړپوړي چارواکي، دیپلوماتان یو شمیرلومړی د دولت تر ټولو  

دي چې د ډیورنډ د تپلې کرښې کوزه غاړه تر اباسین پورې دې د پاکستان په چوکاټ کې دننه، یوه او اوس هم نښتي 

خود مختاره سیمه وي او یوازې داسې خود مختاري د کوزو افغانانو لپاره کفایت کوي. دوی ددې پرځای چې کابل 

داسې پریوتي دریځ سره، پنجاب هغو ته  کوزو افغانانو ته د راټولیدو د مرکز پوګه ور په ګوته کړي، په حقیقت کې په

 د راټولیدو د مرکز په توګه ورپیژني!  

خو کله چې څوک په دې اړه د دوی دالیل لولي او څېړي، دوی دغسې پریکړه د ډیورنډ کرښې د دواړه غاړو د پرتو 

پلمې الندې، وړاندې کوي. ولسونو د غوښتنې او ملي ګټو پر بنسټ نه بلکې سیمه یزه او نړیوالو حاالتو ته د پام تر 

دوی غواړي، وځلوي چې که چیری دوی په صفا ټکو کې او په پوره وضاحت د ډیورنډ کرښې د ماتولو او د لوی 

واښ سره به مخ شي، نو ، د برتانوي پاکستان او د هغه د نړیوالو مالتړو له ګان د بیا احیا غوښتنه وړاندې کړيافغانست

د خپلې ځمکې له دعویي تېر شي او یوازې خپلې کوزې خاورې او خپلو خلکو ته د ، ښه دا ویني چې له دې ډاره

 !خود مختارۍ په غوښتنه بسیا وکړي پاکستان په چوکاټ کې د

  ۱۱۱۱خاطرات سیاسي سید قاسم رشتیا ،» د پورته سیاستونو د روښانتیا لپاره به دلته د سید قاسم رښتیا له کتابه چې

 :  . نوموړی لیکيلګې پتوګه یوه برخه رانقل کړمینومیږي، د ب  ( «۱۳۳۷)  ۱۱۲۱تا ( ۱۳۱۷)

اغاز ګردید که دنیا را  هنوز یک هفته از بازګشت ما از شوروی نګذشته بود که جنګ عظیمی بین پاکستان وهند» 

خوا  عناصر رادیکال و هواازهمه بیشتر تشویش انګیز بود زیرا از یک طرف  برای افغانستان. اما تکان داد

 پشتونستان این پیشامد را به حیث یک شانس تاریخی جهت عملی کردن پالن تاسیس افغانستان بزرګ تلقی میکردند

 انګیزه های اسالمی و افغانی حکم می کردو ازطرف دیګر عقل سلیم و مقتضیات سیاست بین المللی و از هم ګذشته 

پشت سر به به اصطالح از  ای مقاصد سیاسی استفاده نکرده ویری واختناق پاکستان برگکه افغانستان از چنین موقع در

 « ۳۴۳. صفحه نکند حریف خنجر حواله



 

 

 4تر 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

: لومړی دا چې د پښتونستان په اړه ې څو خبرې د زیاتې پاملرنې وړ ديد نوموړی لیکوال په پورته پراګراف ک

نه چې لوی افغانستان دې جوړ شي، پلی رادیکال او هواخوا عناصر له دغه تاریخي چانسه ګټه وا نخلي او خپله داغوښت

پورته هدف د السته راوړلو  نه کړي او بله دا پاکستان چې د جګړې په سختو شرایطو کې ښکېل دی د افغانستان لخوا د

نوم اخلي او د هغه په استازیتوب « اما برای افغانستان » ، تر ګواښ الندې را نه شي. بلخوا دلته چې نوموړی د لپاره

، په حقیقت کې خپله او د خپلې ډلې خبره کوي او خپله غوښتنه عملي کول غواړي، که نه دده په ره کويکومه خب

 !  افغانان دي چې لوی افغانستان غواړي، اصطالح هغه رادیکال کسان هم

 : زیاتوي سید قاسم ریښتیاد پورته اندیښنو له کبله 

ن هندوستان است و افغانستان با این عمل آحریف  شور مسلمان وذشته نباید فراموش کرد که پاکستان یک کگاز همه » 

از جرا بر حریف م ، عنعناتی که هیچګاه حمله از پشت سرو باستاني خود را زیر پا میګذاردخود نه تنها عنعنات ملي 

ن اعانت یری یک کشور مسلمان با یک کشور غیر مسلمان در حقیقت به کشور غیر مسلماگنمیداند، بلکه برعالوه با در

در صورتیکه این  ، وملت های اسالمی بخشیده نخواهد شد اه از طرف کشورها وگینماید که چنین عمل بی سابقه هیچم

 .رددگموجب غلبه کشور غیر اسالمی  اقدام

. روی این حقایق می خواهم ن باقی خواهد ماندآزمامداران امروزه  این لکه خدای نخواسته همیشه به دامن کشور و

ه رفتگز نهایت احتیاط و واقع بینی کار این مرحله تاریخی ا توجه رفقا را به این نکته جلب نمایم که در اتخاذ تصمیم در

ستفاده از این یرند. بالمقابل پیشنهاد من اینست که با اگقرار ن ن شریک میباشیمآزیر تاثیر احساساتی که همه در 

 را در قضیه   ن هاآتفاهم  آ  کومت پاکستان اطمینان داده و ضمنهمدردی خود به ح ، از حسن نیت وفرصت به جای تهدید

ینده آنبه انه اختالف بین دو کشور مسلمان به مقصد نزدیکی و همکاری همه جاگحل مسالمت امیز این ی پشتونستان  و

را یک قدم بسوی مقصد نزدیکتر  نها ابراز شود ماآکه دراین فرصت در زمینه از طرف  هر وعده تقاضا نمایم و

 ۳۴۳. صفحه ینده تقدیر خواهد نمودآما در  منشانه   گکه ملت پاکستان هم ازین ژست بزر یقین دارم خواهد ساخت و

  « ۳۴۴و

، مخنیوي لپاره او د پنجاب په ګټه اتولو او د لوی افغانستان د بیا احیا دپه هغه شرایطو کې د ډیورڼد د تپلې کرښې د م

. داسې کسانو افغان دولت ته د کې کار کاوههمدغسو طرحو په وجوسې کسانو او په افغان دولت کې پنځم ستون، د دا

چې که کوله ، سال او مشوره وراو څرګند دریځ یي نه درلود چې په دې غوښتنه کې خپله هم لټ او سست وو

، د ګټې پرځای به ګوندې لویه تباهي رامنځته شي او د خپله ډارنو او یا سیاسي ځانګړو وخوځیږي او حرکت وکړي

که نه مناسب شرایط . ې ملي داعیي د پلیتابه مخه نیولهملحوظاتو له مخې چې له چا پټ نه دي، په داسې مشورو یي دد

 ؟ښمن په وهلو کې مخ او څټ څه وایيد دو ؟وایي وخت طرحه کوي، څه تهداسې کسان یي هر چې 

، نه یوازې ددې جاب د نورو ګوډاګیانو په وجود کېشورا او د پن نن هم په دولت کې پنځم ستون، د جمعیت او نظار

ملي غوښتنې بلکې د افغانانو د نورو ملي ګټو او غوښتنو په وړاندې لوی خنډ او له پنجابي اصلي دوښمن څخه کم 

 !  او مضر نه دیخطرناک 

په دې ډله کې هغه کسان هم راځي  ،ه د خودمختارۍ د پوچې ادعا ترڅنګد پاکستان په چوکاټ کې کوزو افغانانو ت

چې د ډیورند د تپلې او استعماري کرښې کوزه غاړې ته ) اوسیدونکي او ځمکه ( چې د افغانستان له وجوده بېلې 

 یا ډېره موده  په نوم پورې نښتي وو. بند پاتې شوي او  و او نومولو کېشوي، د تش نوم په غوره کول

، افغانیه او یا پښتونخوا بوخت ، پښتونستانزې په داسې نومونو لکه صوبه سرحدد دې ډلې هڅه دا وه چې ځانونه یوا

ره ټوله چې خبښی څوساتي او نورو ته یي هم د سپیڅلې مدینې په نوم وځلوي. خو لویه تېروتنه هم له دې ځایه اوبه 

 ! مسلې اصلي ماهیت ته توجه ونه شي یوازې ددې سیمې په نوم راوڅرخي او ددې ملي

زادي خواهی آدر ابتدا حتی نامی برای نهضت »  مخ کې وایي ۸۵یوځل بیا سید قاسم رښتیا، نوموړی د خپل کتاب  په 

را برای این حرکت در نشرات « تان پټانس» مطبوعات هندی نام  ،رفتگ. وقتی که موضوع باال پښتونها وجود نداشت
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ر تبلیغات ما مورد از طرف ما انتخاب و د« پشتونستان » خود تجویز نمودند. اما در اثر پیشنهاد من، باکمی تغییر نام 

 «  رفت گاستعمال قرار 

دولت په مشرتابه کې ره د ی، پر ده سربل یا خبلایر ورواچومالبته په دې برخه کې نه غواړم ټوله ګنا په نوموړی لیکوا

کې یي افغانان یوازې په دې نوم رو شپیته کلونو یل دي چې په تیپه داسې تیروتنو او خطاوو کې ښک خورا غټ کسان

 رایستلي دی.  یت

له شوي، هر څه کیږدو او هغه د پاکستان په  که ددې خاورې او د هغې د اوسیدونکو نوم چې د افغانستان له وجوده بې

په ټوله کې هغه د پاکستان د شرګډو سیاستونو پر محور راوڅرخي، په حقیقت کې موږ ددې ملي  چوکاټ کې وي او

 ! کې کوم مهم ګام نه دی پورته کړی داعیي په حل

 !م وي بیا خو نن ستونزه حل شوې ده، که ټوله خبره په نونن خو ددې سیمې نوم پښتونخوا دی

لکې زموږ غوښتنه دا ده چې دا بېله شوې ټوته د افغانستان خاوره ده او موږ ددې بېلې شوې ټوټې په نوم نه یو نښتي، ب

موږ په ټوله کې افغانستان سره ددې جالشوې خاورې او د هغې د اوسیدونکو د بېرته یوځای کېدو غوښتنه کوو. د 

کیږي ډیورنډ کرښې نه منل، تر اباسین پورې یوازې ددې کرښې د کوزې غاړې د سیمې په نوم پورې نه خالصه 

 . دې ټولې ستونزې پر سر کې ځای لريبلکې د هغې بېرته الحاق د

 رته یوځای شول!یلکه ختیځ او لویدیځ جرمني  چې ب کټ مټ

هلته لویدیځ جرمنی، د ختیځ جرمني په نوم پورې نه وو نښتی بلکې هغه سره په بېرته یووالي پورې نښتي وو. البته 

نیو بیرته یوځای کیدل ګران وو، خو جرمنان زړه نا زړه نه شول، له خپلې جرمنی پوهیده چې هغه مهال د دواړو جرم

 ! وله او هم یي وخت ته انتظار وکیښغوښتنې الس پرسر نه شول او د بیا یووالي غوښتنه یي تل په صراحت سره بیان

رته یوځای یسره باړه جرمني ولسونه او خاوره بالخره پخپل روښانه دریځ او هدفمن انتظار بري ته ورسیدل او دو

   .شول

ته مناسب وخت ته یي ، البر نه شوی. چین هیڅکله هم له خپلې دعوې تداسې د چین او هانګانګ ستونزه هم درواخله

 . انتظار وایست

او هغه دواړه، یوشان ونه  منځ توپیر ته باید پام وشيریدو تریه د انتظار او خپلې دعوې څخه د تدلته مناسب وخت ت

، باید یوڅه د پلیتابه وخت یي نه وي رسیدالی ، غوڅه او څرګنده بیان کړو، خو کهموږ باید خپله موخه. ګڼل شي

 !انتظار وباسو

له دې کبله که موخه روښانه نه وي او هغه د محبوبې په قال کې راایساره کړو او ددې یا هغه سیاستوال او لیکوال په 

ان دي او هغه نه یه او استعارې پورې یي وتړو، بیا نو موخې ته رسیدل ګراند توګې او تر ټوله عجیبه د شاعر، په تشب

 ! شو ترالسه کوالی

همدارازد ډیورنډ کرښې په اړوند زموږ بله لویه ستونزه دا ده، چې موږ موخه او وسایل سره ګډوو او بیا کله کله په 

یوه خوله دا  بر ټول افغانان په یوه غږ او. کله چې موږ لروګرځو او اصلې موخه راڅخه پاتې ويکوچنیو خبرو پسې 

، تر اباسین پورې د لوی افغانستان ده او یوه افغان ته د منلو نه ده، تپلې او استعماري کرښه منو چې، ډیورنډکرښه

. اوس باید دولت او ملت دواړه د داسې ره یوځای شي، نو موخه روښانه شوهخاوره ده او بیرته باید افغانستان س

 .سایلو پسې وګرځویتابه لپاره په ودریځ د پل روښانه

، په سیمه یزه او نړیواله کچه دیپلوماسی او دې ، عدم تشد د: خبرې اترېعمده لحاظ په دوه برخو ویشالی شووسایل په 

 .دوهمه  د زورخبره او د جګړې الر ته ورته اقدامات او



 

 

 4تر 4 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

. دا د منلو وړ ده چې نن ته په دوهمه هغې، لومړیتوب ورکوو موږ باید دواړه وسایل په پام کې ولرو خو لومړۍ وسیلې

، باید د عدم تشدد او دیپلوماسۍ له الرې خپلې مخې، زموږ لومړۍ وسیله هم نه ده موږ زور نلرو او زور د پرنسیب له

و ټولو شونتیاوو یا په دې بل ډګر کې موږ افغانانو د خپلآو پوښتنه دا ده چې له زور پرته، ټولې شونتیاوې وکاروو. خ

؟ لومړی خو زموږ غټه ستونزه داده چې خپله موخه او دریځ روښانه نه بیانوو او بیا د وسایلو په ډګر څخه ګټه اخیستې

 !څنګه چې ښایي، هغه سرته نه رسوو ،چې مو الس کې دي او کوالی یي شو کې هم هغه څه

  غانان که وغواړو په دواړو ډګرونو کې مخې ته تالی د ستونزې غټه برخه، موږ خپله افغانانو پورې تړلې، موږ اف

 .ر وکاروو، سبا زور هم کاروالی شو، دیپلوماسي هم کوالی شو او که وغواړو زوشو

. که دا دنده په ښه شان مخې ته یوسو، د زور دوهمه برخه ، پوهونه او سمبالتیا دهزور غټه برخه د افغان ولس خبرتیاد 

 السه کیږي.چې جنګي وسایل دی هم تر

 د لومړۍ برخې پای

 
 


