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 2/1۴۱/۵۱2۲          نظرمحمد مطمئن
 

 د امریکا نوی سیاست؛ بل ډیورنډ او بل وزیرستان؟
 

بهرنیانو موږ ال له پاکستان سره د ډیورنډ پولې له ستونزې نه یو خالص شوي چې اوس د یو بل ډیورنډ الین اړوند 
خپلې طرحې جوړې کړي دي او تر څیړنې الندي یې نیولي چې که عملي شي نتیجه به یې څه وي او د عملي کیدو 

 .له پاره یې څه کول په کار دي
معلومیږي چې امریکا او د امریکا نږدې ملګري هیوادونه غواړي چې د افغانانو تر منځ په شمال کې د ډیورنډ یوه 

 .افغانان په جنوب او شمال سره ووېشې بله توره لیکه وکاږي،
د همدې پروژې د عملي کیدو له پاره یې ځکه دوه سری حکومت جوړ کړی او معلومیږي که له ډاکټر اشرف غني 

کلنو انتخاباتو د ګټلو وعده هم امریکا وکړي، نو هغه به هم د همدې پروژې یو له فعاله پرزو څخه  ۴سره د نورو 
اله وي چې هغه به مستقل پاچاشي، ولي ډاکټر عبدهللا ته ستونزه د عطا ح به ځکه خوشوي، بل خوا ډاکټر عبدهللا

 .محمد نور ده، داسي بریښې چې شمال به په راتلونکي کې نور ته په برخه رسیږي
انګریزانو چې پښتانه او پښتون مېشته سیمه دوې ټوټې کړه او د ډیورنډ بدنامه لیکه یې د پښتون قوم پر سینه 

له، دا دې تر سلو زیات کلونه وشول چې همدا ستونزه روانه ده، پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه امنیتي راوکاږ
 .ستونزې د ډیورنډ الین له امله ګڼي

که چیرته افغانستان تجزیه کیږي، په جنوب او شمال باندي وېشل کیږي، په شمال کې ډېر زیات او د پښتنو ډیر 
میشت دي، یا خو به همدغه پښتانه قومونه له شمالي والیتونو څخه ایستل کیږي، ځمکې،  زړور او جنګیالي قومونه

، دا هر څه به ورڅخه ګرځول کیږي، دوی به اړوېستل کېږي چې د هیواد (ممکن شتمني)جایدادونه، مالداري او 
قومونو تر منځ یوه جنوب ته ګډه شي، په دغه صورت کې نو د همدې پښتنو قومونو او شمال د نورو غیر پښتونو 

 .الینحله دښمني پاتې کیدای شي
که چیرته داسي پالن وي چې پښتانه دي همداسي په شمال کې پاتې شي خو د شمالي افغانستان برخه دي شي، دا هم 

د ډیورنډ د امنیتي ستونزې مشکل وی، هر وخت به زموږ نور  پاکستان-بیا به همدا د افغانستانستونزمنه ښکاري، 
 .له پښتون قوم سره په ستونزه کې وي( تاجک، هزاره، ازبک او ترکمن)قومونه 
میاشتې مخکې مي په یوه لیکنه کې ویلي و چې امریکا په افغانستان کې د بدخشان له سیمې څخه وزیرستان  ۹نږدې 

ي، جوړول غواړي، د همدې وزیرستان ساحه کې به کندز وي او هغه سیمې چې له پاکستان سره پولې ته نږدې و
 . چې تخار او کنړ یادوالی شو

هبي او همدا ډول ما ویلي و چې همدا سیمې به طالبان تر کنټرول الندي راولي او د دوی تر لمن الندي به بهرنۍ مذ
ډلې فعالیت کوي، او امریکا غواړي له دي الري له چین او روسیې سره خپله جګړه  اسالمپاله ازبک او چینایي

 .روانه وساتي
ره د دویم ډیورنډ او دویم وزیرستان ده او دغه پالن د عمل په لوري د امریکا له خوا روان دی، موږ اوس چې خب

 .افغانان په درانه خوب ویده یو
روسان هم ښه پوهیږي چې په شمال کې د یو بل وزیرستان ډبره کېښودل کیږي، همدارنګه روسان پوهیږي چې 

چې افغانستان په دوو برخو وویشي، د روسانو افغان پېژندونکي  امریکا او نږدې ملګري هیوادونه یې پالن لري
اخلي چې د افغانستان وېش په  لګیا دي، خپلې څیړنې کوي، نظرونهڅیړونکي او د افغانستان د چارو کارپوهان یې 

 .اوس وخت کې د روسانو په ګټه که تاوان دی
غانستان په جنوب او شمال ووېشل شي نو شمالي دي چې که اف معلومیږي چې روسان هم پر دې فکر تر ډیره داسي

 .افغانستان به له دوی سره ښې اړیکې ولري، او دوی به د جنوب د پښتنو له راتلونکې خطر څخه په امن کې وي
ولي روسان تشویش لري چې د امریکا اقتصاد ته په کتو سره چې اوس دا دي په منځنۍ آسیا کې یې د شوروري 

ریتونو کې ډیر نفوذ کړي او د روسانو له پاره یې خلک پارولي چې تر ټولو وروستۍ ناندرۍ اتحاد په پخوانیو جمهو
یې د اوکراین مسئله ده، روسان همدې ستونزو ته په کتو سره دا فکر هم کوي، چې که افغانستان په دوو برخو 

 .ره به سر خوږی ويووېشل شي ممکن شمالي افغانستان هم د امریکا تر نفوذ الندي وي او د روسانو له پا
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زما په اند د همدې بل ډیورنډ او بل وزیرستان د پروژې د عملې کولو له پاره امریکا ته تر ټولو وړ شخص ډاکټر 
اشرف غني په نظر ورځي او معلومیږي چې همدې پالن ته ځینې تاجک وروڼه او ځینې هزاره وروڼه هم انتظار 

خپلواکۍ او ارضي تمامیت سره لوبي  ه پاره د هیواد له هر ډولدي، دوی په ګډه غواړي چې د خپل واک د بقا ل
 .وکړي

په کور دننه او بهر په ګردو اصیلو، خپلواکو او پر هیواد او ولس مینو افغانانو، د هیواد په ټولو قومونو ږغ کوم چې 
سیاستوال پري نه ږدي  میدان ته راودانګي او معامله ګر د دویم ډیورنډ او دویم وزیرستان د مخنیوي له پاره عمالا 

 .چې د وروڼو قومونو پر سینه بله توره لیکه تیره کړي
همدا ډول له ټولو افغانانو غواړم چې د ګډ حکومت مشرانو ته ښکاره کړي چې هیچا  ته به اجازه ورنه کړي چې له 

 .پاکستان سره د ډیورنډ لیکه پرته د افغان ولس د ګټو په نظر کې نیولو سره معامله وکړي
اچا ظاهر شاه او ولسمشر داوود غوښتل چې له پاکستان سره د ډیورنډ لیکې مسئله د افغانستان ګټو ته نظر کې پ

نیولو سره حل کړي، همدا ډول د طالبانو په وخت کې هم ځینو طالبانو د سردار داوود د ډیورنډ لیکې د حل طرحه 
اره پاکستان ته خپلې غوښتنې وړاندي کړي وي، خوښوله، د کرزي حکومت هم د ډیورنډ لیکې د ستونزې د حل له پ

ولي پاکستان پرته د افغانستان له غوښتنو په نظر کې نیولو سره هڅه کوي چې د ډیورنډ لیکه د افغانستان او پاکستان 
 .ترمنځ د پولې په صفت قبول کړل شي

شي، پخواني ولسمشر کرزي په جوړ ( باډرمنجمنټ پاینټ)همدا خبره چې پر ډیورنډ لیکه د پاکستان له خوا پوستي 
ز کال کې په انګلستان کې له پاکستان سره منلي او السلیک کړي، اوس د پاکستان هڅه داده چې اشرف غني  2/12

 . ورسره د ډیورنډ لیکه رسمي ومني
الن بیا هم تکراروم چې که موږ همداسي په درانه خوب ویده یو، یوه ورځ به د دویم وزیرستان او دویم ډیورنډ د پ

بشپړ عملي کیدنې خبر هم له نړیوالو او کورنیو رسنیو اورو، بیا به مو وخت له السه ورکړی وي او هیڅ به نه شو 
کوالی، خو اوس که موږ افغانان السونه سره یو کړو، معامله کوونکي سیاستوال پري نه ږدو چې د ولس د ګټو پر 

خت لرو، ولي داهم ستونزمنه ده چې همدا معامله کوونکي سرد خپل واک د بقا له پاره افغانان دوه ټوټې کړي، و
 .سیاستوال به اسانه له واک څخه ګوښه کړل شي

 پای


