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                    ۲۰۱۲/  ۱۱/  ۰۶                                                     سرلوڅ مرادزی

 ډیورنډ کرښه او روستۍ پراختیاوې
 دوهمه برخه

 
ښو په برخلیک او پایله کې وتلی ځای ید کرښه د سیمې او نړیوالو سترو پډیورن همنن  ،د سړې جګړې د مهال پشان

 .لري
په یوې دولتي سوسیالیزم او د معاصرکاپیټالیزم برخلیک، د ړۍ په روستیو کې، د پخواني شوروي په مشرۍ ید شلمې پ

مذهبي توندالرو  کرښې په کوزه غاړه د پنجاب پر مرکزیت،ډیورنډ د یوخوا، . له دې کرښې رنګ واخیستیا بلې بڼې 
ددې بلخوا او  سنګر ونیوکابل د تیري لپاره پر ،په عربي نړۍ کې لویدیځ پلوه هیوادو اوپانګوالې نړۍ او ترهګرو او
په . ځینو نورو هیوادو په مالتړ ډده ولګوي شوروي اود پخواني د ځان د دفاع لپاره  اړ وو، کابلغاړه  کرښې پر بره

راڅرخیده او د  ړه او ټکر د ډیورنډ کرښې پر محورمتضادو ځواکونو شخ دغه ټوله موده کې د نړیوالو مخالفو او
 ! قرباني وو او غوبل ددې نړیوال ټکر بې له دې چې د دوی ملي ګټې پکې وي، اته ولسونهپر کرښې دواړه غاړو ته

د  بلخوا اودلی مذهبي ترهګري او سخت دریځي ینوی ټوک ړۍیشلمې پیړي د پای او د یوویشتمې پد  ر پشان،ید تنن هم 
تر  ،څرنګوالی ته زیات ارزښت ورکړل شي حکومتونود  له دې چې هلتهیب راتلونکي السته راوړنې او تمدننړیوال 

 !راڅرخي کرښې پرمحورډېره ځایه ددې 
د کرښې پر محور یو تشه رامنځته کړې چې دا  شتون نه لري، دې حالت کې په عمل ډیورند یوه خیالي کرښه او دا چې

هبي سخت په مذ ،په پوځي او استخباراتي زوراو برالسۍ پنجاب ،له کبله السریونه  ټاکلو ستونزو او تشه د افغانستان د
جاب نه یوازې په کور زیرمه، پنپراخه او وړیا . د ترهګرو او مذهبي سخت دریځو داسې دریځو او ترهګرو ډکه کړې

د لروبرو افغانانو د پتوګه  مذهبي ملیشوڅخه د  بلکې له دې زیرمېجنګوي اوکاروي خالفینو په وړاندې مدننه د خپلو 
د  ي او ملیتاریستي ګټوشوونیست خپلواو په سیمه کې د  انستان د بیا احیا د مخنیويموخو او د بشپړ او یو موټي افغ ملي

 !ليلپاره هم کار اخ بسیا 
بلوچستان او سندیش د  یي دن سره د کشمیر پر سرجنګوي او تازه دا چې اوس هندوستا دوی ،همدا مذهبي ملیشه

 .  تر کار الندې نیولي ديواکۍ غورځنګونو د ټکولو لپاره هم خپل
ال تمدن او پرمختګ سره د دوښمنۍ بل پلو د کرښې پر کوزه غاړه سیمه یز او نړیوال مذهبي سخت دریځي، د نړیو

له دې  د خپلو موخو لپاره، یوازې ځان ړه پرته دوی پهپاللو لپاره د پنجاب مالتړ ته هم اړتیا لري، ځکه د پنجاب له مالت
د ترهګرو د خرمستۍ او  هرڅونه چې دا سیمه یاغیستان او بې خاونده وي، هومره ګټه نه شي پورته کوالی. تشې

 فعالیتونو لپاره مساعده ګڼل کیږي.
یکړه پاکستان او چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پران کې د ایساف او ناټو ځواکونو شتون په افغانست همداراز

 و ته پلمه په الس ورکوي چېاو ګاونډیان د سیمې ځینو هیوادونو هم ،رهګرو د ټکولو لپاره ګمارل شويسیمه کې د ت
 افغانستان سره د بدهواخۍ په المل له ترهګرو مالتړ وکړي. لویدیځ سره د تربګنۍ او 
د  بلکې ترمنځ ، یوازې د افغانستان او پنجاب  نه، دای شي چې د ډیورڼد کرښې پر محوریددې ټولو خبرو پایله دا ک

 د سیمې د ځینو هیوادو او لویدیځ، ترهګرو او نړیوال تمدن ؛  ود مذهبي سخت دریځ تګ ځواکونو ؛شاتګ او پرمخ
 !دالی دییفو ځواکونو د ټکر ځای ګرځلو ګټو پر سر د مختلیب الیراڅرخي او دا کرښه د ب اختالفونه او ناندرۍ ترمنځ،

امریکا یوازې د خپلو ګټو په  پنجاب په ګټه د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکایي چارواکو روستۍ څرګندونې چېد 
برو افغانانو ګټې له پامه د لرو د بل لوري، یي هغو کې او په هڅونې لپاره کړيپوخالینې اود پنجاب د  چوکاټ او
، بلکې د ډیورند کرښې پر محور ټولې ته نه کويپه سیمه کې د روان کړکیچ  په حل کې مرس نه یوازې ،غورځولي

 یادې شوې شخړې او تربګنۍ نورې هم پاروي او هغو ته نوی قوت وربخښي.
چې پر افغان خاوره د توغندیو په هم هڅوي دریځ کې روستۍ ځلونه ، پنجاب نورد پنجاب د مالتړ لپاره د امریکا په 

زیات فعال شي . دا خبره چې د پنجاب په وړاندې، افغانستان خپله  ، په دوه نورو جبهو کې هم له پخوارهیویشتلو سرب
خاوره کې ترهګرو ته ځای ورکوي، پنجاب نن سبا په بوټلې خوله کوي.  پنجاب د سوات پر مالله د ترهګرو برید هم 

 دای!یشي ک بل څه نه ،غو پرتهنکو درواوله افغان لوري ګڼي چې له شرمو
افغانستان کې دننه د یو  په ،ډیورنډکرښې د منلو لپاره د فشار د وسیلې پتوګه دپر افغانانو پنجاب هڅه کوي،  بل پلو

 شمیر تنګنظرو کړیو مالتړ ترالسه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرې حنا رباني کهر د سږکال د فبرورۍ په میاشت کې د کابل د سفر په ترڅ کې د » 

له مشرانو سره وکتل. وروسته د جوالی په میاشت کې د پاکستان صدراعظم راجا افغان تاجکانو، ازبکو او هزاره وو 
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پروېز اشرف هم په کابل کې د پاکستان د نوي سفارت د پرانستنې مراسمو ته غیرپښتانه مشران وروبلل او له هغوی 
 سره یې خبرې وکړې.

په کابل کې د پاکستان سفیر او دغه راز د پاکستان  د افغان اقلیتونو له مشرانو سرهد پاکستاني او افغان چارواکو په وینا 
 « تاند تر ډېره پټ ساتل شوي دي.د پوځ او استخباراتي ادارې له خوا هم تماسونه نیول شوي خو دا تماسونه 

کي هم دا چې ټوله نړۍ په یوه خوله وایي چې پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ مرکز دی او امریکایي لوړ پوړي چاروا
هغه  که څه هم، بیا د پنجاب لپاره د داسې لوی امتیاز ورکړه تاییدوي، کې هغه نه پټوي او په کراتو یي پخپلو خبرو

 ؟کیږيد کومو موخو لپاره  ،په برید کې ده  یوازې د خبرو
پر دې کرښه  هغوی چې . محک حیثیت لريیوه افغانانو لپاره د ډیورنډکرښه د دوست او مخالف د مالومولو لپاره د 

صورت د  ، په هیڅله پامه غورځوي د پنجاب په خوا دریږي او د افغان لوري غوښتنې او ګټې، په یو طرفه توګه 
  دالی .یافغانانو دوست نه شي پات

البته خپله د افغانانو دریځ په دې اړه ټولو ته څرګند دی . افغانانو له پیل څخه دا کرښه نه ده منلې. ددې کرښې په نه 
ر کړي او په زرګونو یبندونه ت کلونو په لونو کېیز او روسته د پنجاب په ج، د انګریمنلو یي مشرانو او عزیزانو

 . دي شهیدان یي ورکړي
 د چېتایید کړ لیکلی پیغامهغه ، د وزارت خپله غونډه کې د هیواد د بهرنیو چارووزیرانوشورا مه،  ۵نن د نومبر په 

مه،  ۲۲ګروسمن له څرګندونو روسته د اکتوبر په افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د استازي  ډیورنډکرښې په اړه د
په  همداراز کرښه ده. انګریزي ژبه خپور شوی او پکې راغلي وو، ډیورنډ کرښه افغانانو ته د تاریخي ارزښت وړ په

مت په همدې دلیل د هر چا لخوا د دغې افغان حکو»   وه چې ه شوېزیات ه کېانگریزي ژبه خپره شوې دغه خبرپاڼ
 «کرښې د مشروعیت په باب څرگندونې ردوي او هغه بې ځایه بولي. 

 !ضد هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه ديد ملي ګټو  ،کرښهپه دې توګه افغانان پر ډیورنډ 
 یادونه :

، یو څه ویل اړین وې لیکلې لومړۍ برخه یي رددې لیکنې پچې  د ځواب په پلمه دوه یادونو د یوه محترم دوست د
 :بولم

 کلمو په اړه خپل نظر لیکلی و. روسته او پراختیاد  ،نوموړي دوست
دواړه  د هغه کاریږي، ستاینوم ) صفت ( پتوګه کله د د کړول ) قید ( او کله ( چې ) کلمه د روسته او وروسته ویی 

) پراختیاوې ( له ویي  د ددې لیکنې په سرلیک کې بڼه یي لنډه او ښکلې ښکاري. دلته روسته ، خوبڼې کاریدالی شي
 دنده ترسره کوي. م د ستاینومخکې راغلی او  ،دی ( plural noun)  ډېرګړی نومڅخه چې 

 : لګو کېیپه الندې ب لکه ،( څخه مخکې راځيفعلچې له کړ ) د کړول په بڼه
 .راغیروسته  زمری له میرویس

 .ځيښوونځي ته روسته  ماللۍ
 لګو کې :یم څخه مخکې راځي، لکه په الندې بستاینوم په بڼه، چې له نود 

 نومیږي. ، میرویسسړیروستی 
 ، د پام وړ دي.پراختیاوېروستۍ 
        غونډلو  لوعبارتونو اویال بیستاینومونو او یا د دوو به د دوو یا څو نومونو، چې کل ف ویي دیطد ع (او)بلخوا 

، په ویي سره تړل کیږي (او، عبارتونه او یا جملې چې د )تړون په موخه راځي. هغه کلميارتباط او ( تر منځ د جملو)
لګې وړاندې ی. الندې څو باو ارتباط سره لري ګډه وي یي په ټولو ځانګړنو کې یوشان نه وي، خو یوه نیمه ځانګړنه

 :کیږي
 .ځيدواړه ښوونځي ته  زمری او ماللۍ
 .ځيدواړه ښوونځي ته  زمری او بری

، نه په نورو لري ښوونځي ته په تګ کې سره ارتباطجینۍ ده، یوازې ته جملو کې زمری هلک دی او ماللۍ په پور
 .کې برخو

سې نه دی لیکل شوی، چې وویل شي ( لیکل شوی او هغه داډیورنډ کرښه او روستۍ پراختیاوېددې لیکنې سرلیک )
  (.د ډیورنډ کرښې روستۍ پراختیاوې)

تیوکې د ډیورنډ کرښې په پراختیاوې( مفهوم د هغو خبرو ، تبصرو ، غندنو ، نیوکو سره تړاو لري چې روسدلته د )
 !دلو په مانایاختیا ، لویوالي ، ارتوالی او غځنه خپله د کرښې د پروړاندې شوي،  رسنیو کېلو یال بیاړه په ب

  څرګندونو، غندنو، نیوکو او لیکنو سرهله تبصرو،  پخپله موجوه بڼه؛ ، ډیورنډ کرښه( عطفاو)پورته سرلیک کې د  په
  !دلې دهیخه شوی او غځانه دا چې خپله کرښه پر وصلوي؛تړي او 

( نه د کرښې غندنو او لیکنو لپاره کاریدلې ده، نیوکو، تبصرو، څرګندونوکلمه د ) پراختیاوې د لیکنې په سرلیک کې د
 .لپاره
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رته په یوه یوغځیږي او لروبر افغانان ب ،پراخه شي او تر اباسین پورې چې د افغانانو موخه دهکاشکې چې کرښه 
 !موټي افغانستان کې سره یوځای شي بشپړ او یو
( تیا( ستاینوم او )پراخ( څخه چې )پراخ + تیا( دی، له )په عربي کې، مجرد وصفچې ستایوالنوم ) پراختیا همدارنګه

 .پراختیاوي یي جمع ده .روستاړی دی، جوړ شوی دی
     نورو نومونو لکه پژ نوم  ، بلکې دالیږيمکان د وسعت لپاره نه استعمد ځمکې، واټن او ستاینوم ) پراخ (، یوازې  
ستاینوم پتوګه کاریدالی شي. څو او ځینو نورو نومونو لپاره د  (abstract  nounم )مانا نو ،(concrete nounم ذات نو)
 ې :ګلیب

 او نور ډګر، پراخ هوایي  لوبغالیپراخ  ،هیواد، پراخ ځمکه: پراخه د مکان نوم لپاره، لکه
 او نورنظر پراخ، غندنه، پراخه تبصره ، پراخهنیوکهپراخه  :، لکهد ځینو نورو نومونو لپاره

، همداسې له هغه څخه جوړشوی لپاره د ستاینوم پتوګه کارولی شولو نومونو یال بیه چې موږ د ) پراخ ( ستاینوم د بکل
 :، لکهل ډول استعمالوالی شویال بی( هم په ب ، پراختیاستایوالنوم ) مجرد وصف

  نور ، د اړیکو پراختیا او داسې ، د ځمکې پراختیاغندنو پراختیانیوکو پراختیا یا پراختیاوې، د د  :په اضافي ترکیب سره
 .او داسې نور روستۍ پراختیا ،ځمکنۍ پراختیا :په وصفي ترکیب سره
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