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 1۹/11/۴۱1۲    عبدالخالق رشید
 

 ند کرښې له السلیکه دوې میاشتې وروستهرد دیو
 ریخی سندتا   توطیی په اړه یو د وزیرستان د ویش د

 (دوهمه برخه)  

 «لکه پلورلي یو؟ کال په شپږ دا رښتیا ده چې موږ امیر د آیا»
یوې پراخې برخې پرسرخپله معامله ترسره کړه، د  افغانستان د له امیرسره د( 1۴)نومبر په  کال د1۹۹۱انګریزانو د 

یوه تړون په نامه چې امیرخپله هم  دیورند په مشرۍ چې کوم پالوی په همدغه موخه ټاکل شوی و، هغه دغه معامله د
کار په کوم مقصد ترسره  خلک دا پوښتنه وکړې چې انګریزانو دا ړه، ښایي ډیرهم ېې السلیک کړی ترسره ک منلي او

کورونه په زور په دوو برخو باندې وویشې؟ دوی یوازې  دغه هیواد کلي او د کړ؟ دوی غوښتل افغانستان تجزیه کړي او
روسانو، )خپلو سیاالنو  خوندي ساتلو په موخه یوبسیا او باوري سنګر د خپلې امپراطورۍ د کې د غوښتل چې په هند

 د لور هند پر که یی موخه داوه چې باید د پښتونخوا څخه جوړکړي؟ او او په مقابل کې له پښتنو( نورو فرانسویانو او
تجارتي مالونه اوتجارتي کاروانونه ( سیا، جنوب آسیا، منځۍ آسیا، چین او چینی ترکستانآلویدیزي )بیالبیلو برخو  آسیا د

 مات شي؟له خطره پرته را
پایله یې دیوه تحلیل  سوچ پرې وکړي او او مخه سړی ښه غور دغه پوښتنې هغه څه دي چې باید په دغه اړه ترهرڅه د

کې  یولړاسنادو په رڼا مخه په دویمې پوښتنې باندې د زه په دغو پوښتنوکې ترهرڅه د. اوپایلې په توګه وارزول شي
 :ریخی حقیقت ته رجوع کوو، په دغه اړه یوه تا  مهم المل ګڼم لتانه یوازنۍ اوبی ډیره حده دا د دیورند د تر ټینګارکوم او

پښتونخوا په اړه لیکلی و، په هغه کې  افغانانو او د دوست محمود خان بنګلوري ته یولیکمهال عالمه اقبال خپل یوه  یو
یوه لوی  د هم کیداشي په راتلونکي کې دي او وو، الهندوستان لپاره ډ په اوږدو کې د تا ریخ یي ویلي وو چې افغانان د

 .ی باور وشي، له دوی سره باید مرسته وشيدو پرځکه نو باید تل ، شيمدافع په توګه حسا ب پرې و
هند تر تودو اوبو پورې  یوه هم د کې یې میراثې موخو رافغانستان یرغل وکړ په بیالبیلو خیالي او کله چي روسانو پ
دایي په ډاګه کړه چې پښتانه  د روسانو له راتګه وروسته خپل اهمیت وموند او ندوینېوړا عالمه دغې ځان رسول وو د

ونه یوه دفاعي ډال بڼه لري همداوه چې په شلمه پیړۍ کې هم روسانو  نیمی وچې لپاره د اوپښتونخوا په رښتیا هم د هند د
په  پښتونخوا یوځل بیا دیوه سنګر نفوس پراخ کړای شي، دغې خواته خپل نفوذ او شوای کوالی چې تردغه سیمه دی

المل له منځه ماتې په  کمونیزم د امریکایانو په اشاره د جهاد په نامه د ملیون افغانان له روسانو سره د توګه وکاریده یو
 .خوب لیدل دي اوسه هم په دغه سیمه کې د ، خو ثبات ترالړل، هرڅه سره ګډوډ شول

 دوی له روسانو. نه درلوده او نه یي په فکرکې وو هیله هدفه پرته بله کومه اسره اوهم له دیورند څخه له دغه  انګریزانو
هرات پورې یې ځانونه له  او ګلکت څخه بیا ترکندهار وجه وه چې له چترال او ، همداحساس کاوهسخت خطر ا څخه د

تل ( سرحد پښتونخوا او)تان شمال هندوس د تا ریخ په اوږدو کې روښانه وه چېخبره د  روسانو په امن کې نه ګڼل ځکه دا
په آسانۍ سره ننوزي اوهلته ندوستان ته لومړنۍ قراول و چی هرځواک کوالی شول له دغې الرې ه نیولو دغه هیواد د د

ۍ په پای کې شلمې پیړ او نورو د چې امریکایانو دا.تحقق په المل الس په کارشي  خپلو اهدافو د دننه بیا په آسانۍ سره د
به په نولسمه  ، انګریزانو خوپه مقابل لویه مقابله ترسره کړه کمونیزم له دغې سیمې یې د ، اوالره وڅارلههمدغه تګ

تا ریخی هیواد تجزیه مهمه نه وه چې دغه لوی  ، دوی ته داهمدغه مقصد ترسره کولهپیړۍ کې خامخا کټ مټ لوبه په 
خپل خوندیتوب په المل په دغه بشری ضد  دوی یوازې د به یوه بشري فاجعه وي، ، بیسواده کیږی او د دوی ویشلکیږي

له هغه څخه دهغه  پرتړون یې پرامیرعبدالرحمان یی د دیورند نامنلي کرښه ومنله او او جنایت باندې الس پورې کړ
له نړیوالو په مخکې  دغه ناورین اوجنایت له امله د داده چې انګریزان باید په نړیواله کچه د خبره. السلیک واخیست

ه پځکه چې دوی  مخه بښنه وغواړي، دوی باید په دغه انساني جنایت باندې ونه ویاړي دا افغانانو ترهرڅه د او پښتنو
منلو وړوه چې دوی امیرعبدالرحمان  دا د ، آیابل هم پیسې له دوو وسیلو څخه کارواخیست چې یو زور و او کې دغه کار

، اوس پوښتنه داده چې موږ منه هم وکړه اوهم یې عملي کړهروپیو ژ داتلسو لکو تړون له السلیک سره سم خان ته د
، که یې په زور نیولي، که هرڅه وو باید پوه شو چې دوی د افغانستان دغه برخه په اتلس لکه له امیره پیرودلې او

رې له دغې خاو دغې خاورې په معامله کې د ، خودانه وایي چې دوی دپه اتلس لکه یی دغه ځمکه غصب کړهکه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rashid_a_k_de_wairestan_de_wash_de_taoteey_pa_ala_p1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplorashid_a_k_de_wairestan_de_wash_de_taoteey_pa_ala_p1.pdf
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خلکو همدغه  د ي سند کې همتا ریخپه دغه  ده ده چې دوی دغه پوښتنه ونه کړه؟ څرګناوسیدونکو هم پوښتنه وکړه
 .  ځان یې پرې ناګارکړی دوی درک کړی خو ښتنهپو

، هندوستان تجزیه شو داخبره په خپل ذات کې الړه، اتلس لکه روپۍ هم له یاده ووتېپښتونخوا په زور له السه 
اتلس لکو په مقابل کې له لوی افغانستان  ا لري چې معاملې خپل ارزښت له السه ورکړ، باید هغه برخه چې ددامان

 هم د له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم انګریزان او. په افغانستان پورې تړل شوې وای شوې وه بیرتهڅخه بیله 
او یوه بشري مرجع پیدانه  ه وړاندې یوه نړیواله ټولنهدغه ناسور پ ننه هم د تر هغو السپوڅي پټه خوله پاتې شول او

دغې سیمې  وکړي او اخالقی فکر بشری او ی شته والي په اړه یوتا ریخ د ارادې او خلکو دغې سیمې د د شوه چې
ځکه په دغه اړه ترټولو مهمه . ل اصلي پیکر افغانستان ته وسپاريیایی بیرته خپ ته یا خپلواک برخلیک ورکړي او

خپل رضایت په ولسونو اراده نه وه اونه یې په دغه اړه  پښتونخوا د او پښتنو داده چې دیورند کرښه اوبیلتون د خبره
یوې  انګریزسره د د دیورند کرښه یوه فرضي کرښه وه، چې د وخت امیر هغه له .ترننه ښودلي دی جمعي توګه

له دغه السلیکه  و ساتل شي السلیک کړه چې يځانګړې معاملې په توګه څو د دوی واک پرهند اوسیمه باندې خوند
دغه سیمه انګریزانو کاروله، ، که پرون همبدمرغۍ په موخه کارول کیږي بربادۍ او پښتنو د بیا ترننه دغه کرښه د

یوې معاملي  لرې نه ده چې زر به داکرښه یوه ورځ چین هم له اوسنیوپنجابی واکمنانو سره د ،نن یې امریکایان کاروي
 .دغو خلکو پرضد وکاروي هم د اسیا او سیایی ناورین په توګه هم دآیوه بل  د ماتې په پایله کېیا  او

لوی افغانستان په وړاندې  په دغه متن کې زموږ لوستونکي په ډیره آسانۍ سره د تن ته،ی سند متا ریخډول راځو د  په هر
دغه برخه کې ترهرڅه دمخه دوه ټکي زموږ په په . ۍ سره ارزولی شيسانآطرح شوې توطیې ټول اړخونه په خورا  د

عام  برخه کې خلک هغه، زما مطلب په دغه ک څه کوي او دغه طرحه څنګه ارزویچې خل دا ، یومخکې را پړکیږي
  هم د یا له خوا هڅول شوي او د امیر ، نه یوڅوتنه چې یااستازیتوب کوي خلکو ذهنیت دی چې په ټولیزه توګه د

نه هم له هرډول معاملي ځان پربله خوا تیروالی  اهمیت پوهیږي او ملي منافعو په ارزښت او نه د له خوا چې انګریزانو
 «لکه پلورلي یو؟ کال په شپږ دا رښتیا ده چې موږ امیر د آیا» :خلکو ذهنیت دادی چې د. شي

دغه تړون په مقابل  د هغو پیسو زیاتی دی چې امیر داهم هغه پوښتنه ده چې ځواب یې په روښانه توګه تړون او د
بل  ملت شتمنۍ په تیره بیا هیواد یو واکمن داحق لري چې د یو امیراو آیا یو کې ترالسه کړې، خلک رښتیا وایي

یا لیونی لکه چې  یې ناروغ او امیر دا ا  فرض ؟سو لکو په ارزښت باندې ور وپلوريد اتل پیسو هغه هم هیواد ته د
پوهیدل چې هغه  ، ټول په دېان کې ولوید او چې کله راخالص شوپه زندمحمدیعقوب خان چې کلونه کلونه  امیر

 ګندمک په لور د د کړاو چار خپل هدف په موخه هغه نا ، خو یرغلګرو انګریزانو یوازې دمزاجی ستونزه لري
 یوه بشری ضد عمل په توګه هغه یې پرې د السلیک په موخه له ځان سره په لیوني مزاج سره روان او تړون د

دوی  د یده چې په څه ډول ملت بیا خپل غچخلکو له خوا موږ ټولو ول افغانستان د چې پایله یې د. پرې السلیک کړ
بیایی د دیورند نامنلې طرح  دوی له هغې ماتې عبرت وانه خیست او. له استازي کیوناري په څه ډول واخیست

 راتړلي او ې جوړه شوه چې کوم لویدیزوال له لویدیزه مالهندي فلم کیسه تر اوهغه د. پرعبدالرحمان خان باندې ور وتپله
هیله له یوه البالی چا سره چې نه تاج محل پیژنی  غواړي په هندوستان کې تاج محل واخلي، هندوستان ته راځي اوخپله دا

، ورته یهم لوده اوبی عقل دلویدیز وال ترده  ، هغه هم پرې پوهیږي چې وهللا داياو نه هم چا واک ورکړی شریکو
، په څویی غواړې؟ باالخره خبره دي ته رسیږي چې څه پیسې درباندې خرڅ کړموایی چې زه حاضریم چې تاج محل 

اوږدو کې همداسې بی اسرې  فلمي صحنی په لنډو او تاج محل بی منطقه خریدار د د ورسره دي هغه تروړی او
 .ه جیب کې نه ورپاتې کیږيڅه پ، ترڅوچې بیرته له هندوستان څخه د وتو لپاره هم پریږدي

برتري  ماهیت له مخې تردې زیاتی او فلم معامله ده چې د د خرڅالو او انګریزانو معامله هم دغه د تاج محل د امیر د
 .نه لريچې یوازې سړی پرې وخاندي 

بیلګي په  د. په غورسره باید وارزول شي ټکي شته چې هغه باید په غورسره ولوستل شي او په دغه لیک کې یوشمیر
 : توګه دغه الندې ټکي

 موږ باید دا انتظار ونه لرو کوم څه چې موږ له امیر» :پنجاب ګورنر په ډاګه لیکي شمیره کې د( ۴)دلیک په 
 تر وږ په کټ مټ ډول له قبایلوسره همم غو مانا به داوي چې ګواکي هغه څهه ، دسره ترسره کړي

له  ډاډ او باور هغه څه هم دي چې هغه زموږ د یوشمیرکړنېهغو  رښتیا دا ده چې د. سره کړي دي
نلو م موږ باید دا انتظار ونه لرو چې زموږ دغه چلند به ان د وزیرو لپاره هم د. کچې دباندې دي

سره خوښ او هم زیات له موږ  امیر برخې لپاره چې هغوی به تر هغه لوی ځواک او ، دوړ وي
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دوی کله هم په دي خوشاله نه  وړم کال په ډاګه وویل چې ان ماتهمنی خ .زموږ پرخوا باندې دي
 «...زموږ رعیت وی او دي چې باید زموږ تابع دار

 : ول مقام په توګه لیکيشمیره کې لوی انګریز مامور دیوه مسو  ( ۲) پهدلیک 

 سره د د وزیرو یوه شورا باید له امیر زما په نظر سره ونه ویله شي، خبره له هرچا کیدای شي دا»
دوی پورې اړوند وو،  په دغه ترڅ کې به هرڅه په خپله پر .خبرو په موخه جوړه شوې وای

څه چې په  .هراړخیز تصمیم هم واي به ترټولو ښه او دا خوا نیول کیده او هرتصمیم به د دوی له
هغوی  ، در وزیری چې زموږ سره موافق نه دیهغه دادي چې هغه شمی دغه اړه زما مطلب دي،

هم خلکوته په  ، اوس موږ باید دام کې نیولی وایباید هم موږ او هم امیر په تړون کې په پانظریات 
 .ول زموږ په واک کې دهپه انډ امیر ډاګه نه کړو چې ګواکي د وزیرستان زیاته برخه د

هغو په چارو کې  د ځکه نو برخه زموږ په اولکه کې ده وزیرستان زیاته خو رښتیا داده چې د
 «...یاته دهزموږ ونډه ز

، هم له چاسره د ویلو وړ نه وې دغه شمیره کې ډیرې نورې خبرې هم راغلې دي چې په هغه مهال په رښتیا په
که نه دغه ټکي ته څه اړتیاده چې دوی یې وایی چې خلک  حقایق هغه څه دي چې دوی سترګې ورباندې پټوي، او

 ؟...په اولکه کې ده پوهیږي چې د وزیرستان زیاته برخه د دویباید په دې ونه 
ډاګه کوي  یوې ښکاره توطیی نښې په  نورې خبرې هم شته چې د برسیره پردې په دغه سند کې یوزیات شمیر

یوه غیرانساني عمل په مقابل کې باید دیوه  اوهغه ښکیالکي طلسمونه سړی په ډیره ښه توګه لیدای شي هغه چې د
 . پرخلکو ور وتپل شي یرغلګرو ځواک له خوا په سیمه کې عملي او

زه  ځکه نو. پوهیدای شي مسلک خاوندان پرې له بیالبیلو زاویو او نظر ډول ډیرې نورې خبرې هم شته چي د دا
 . ګرانو لوستونکو په واک کې ورکړم په موخه د یوه پراخ بحث غواړم چې اصل انګریزي سند ژباړه د

 

 تلګرام 
  1۹۹۱جنوري  1۱، نیټه

 سکرتري کلکتهفارن : استونکي
 ، الهورچیف سکرتري ګورمنت اف پنجاب: کی اخیستون

 جنوری  1۹۹۲د( ۵۶)د هند ملي آرشیف شمیره : دسند ځای
 

هغه تړون له کاپی سره چې هغه دیورند داندوـ افغان پولې په اړه  شمیره لیک د( ۵۶)تاسوته ( 1۱) د جنوری په   
دغه تړون  څرګندونو لپاره چې کوم ګامونه باید د باندې ستاسې د راستول شوی دی، په هغه کې پرتاسو پاینل کړی د

له هغه باید  ته هم یولیک ولیکل شي او ویسرای په دي اند دی چې امیر. پایلي په اړه پورته شي غږ شوی دی د
په عین . نښې لګولو لپاره یوګام پورته کړل شي ده لپاره کوم وخت یومناسب وخت دی چې باید د وپوښتل شي چې د

چې ددغه کارلپاره دیوه کمیسون پرځای د زیاتوکمیسونو دعملي کیدو الره  حال کې داخبره هم باید ورسره وشي
عملي کیدو لپاره وهڅول  محتویاتو د تړون د ویسرای داهم وایي چې سیمه ییز مامورین باید د. چاره برابره شي 

و ته باید دا وویل شي چې نور به په راتلونکې کې د دوی یرغلونه او حملي بندې وي که چیرې دوی هم قبایل شي او
امیرله خوا چې له  تعرض باندې الس پورې کړ، دوی په جدی توګه یا زموږ او یاهم د تردې وروسته په یرغلو او

یا وشي اوپه هغه کې باید وزیري یوه دربار تاب کیدای شي چې د. ه برخه کې همکاردی سزا ووینيموږ سره په دغ
مهربانۍ له مخې زموږ تلګرام او  د. دغه موضوع باید دوی ته تشریح او په ډاګه شي ملکانو ته بلنه ورکړه شي او

 . نوموړو ټکو په اړه موخپل نظرهم موږ ته راولیږئ  شمیرې لیک راځواب کړئ هیله ده چې د( ۵۶)
 

 .دپورتني لیک په ځواب کې 
 

 ومت د لفتنینټ ګورنرځوابي یاداشت حک د هند د
 شمیرې لیک  اف( ۵۶) د فارن دیپارتمنت د

  (کال دجنوری لسمه1۹۹۲)
 (محرم )



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

ټاکلو اوپه نښه کولو لپاره په بیړني توګه په پام کې نیول  پولي د هغه جزیات چې د کرمې د درې د زه: 1
دغه  دې برسیره زه داهم منم چې د پر. وموميیدوم اوپه دې اند یم چې باید زر ترزره عملي بڼه ئشوي تا

 .تطبیق پردنده باید ښاغلي میرک وټاکل شي عملی کیدو او د کار
په دغه اړه له موږ سره څه اندیښنې هم شته چې هغه باید د پښاور او دیره جاتو له کمشنرانو سره په لیکلي 

کوم ګامونه  چې په دغه اړه څه باید وشي او په ډاګه شي څو ډول شریکې کړم اومشورې باید سره وکړو
 . باید پورته کړل شي

 

غو مانا به داوي ه ، دچې موږ له امیرسره ترسره کړي معامله ، کوم تړون اوهم ونه لرو چېموږ باید دا انتظار: ۴
شمیرپه یو کړنو هغو رښتیا دا ده چې د. ترسره کړي دي وږ په کټ مټ ډول له قبایلوسره همم چې ګواکي هغه څه

هم باید دا انتظار  په دغه اړه موږ. باندې دي له کچې د ډاډ او باور هغه څه هم دي چې هغه زموږ د خپل ذات کې
برخې لپاره چې هغوی  هغه لوی ځواک او ، دمنلو وړ وي ونه لرو چې زموږ دغه چلند به ان د وزیرو لپاره هم د

دوی کله ن ماته وړم کال په ډاګه وویل چې منی خا .دي سره خوښ او زموږ پرخوا باندېزیات ترامیرهم له موږ 
زموږ رعیت وی لکه چې کټ مټ خبره د مسودو او درویش  هم په دي خوشاله نه دي چې باید زموږ تابع داراو

دجوړې  (سلیمان) په ترڅ کې کلونه مخکې رامنځ ته شوه او بیا د سولمن جګړو خپل منځي دښمنی او خیلو ترمنځ د
خپله ستونزه یې داسې سره حل کړه چې نه له موږ سره په  ، دوی سره کیناستل اوټ سره آرام شولتړون پربنس د

دوی یوشمیربی شکه دې ته لیوال شول چې  بیا د همدغې ستونزې وروسته له. کې شول او نه هم له امیرسرهتماس 
 تر امیر چې ښکاریده دوی د هغه وخت و په دې هم باید پوه وو چې دا خو. زموږ پرخوا دی خپل تمایل پیل کړي

اوس هم که . ور دې رامخه کړي، ځکه یې تیاری وښود چې زموږ په لندې خپله خپلواکی له السه ورکوياولکه ال
کنترول په  زموږ د دوی به له موږ سره هم خپل شرایط ،مورینو څخه هم کټ مټ حاالت ووینيزموږ له ما چیرې
 . ډاګه کړي  اړه په 

دوی خپله خوښه ده چې ووایي له موږ سره  دا د دوی ته تل دا ویل شوې چې اوږدې مودې راپه دیخوادې له  برسیره پر
جرګو  ، هغه هم دم چې له دوی سره باید اوږدې خبرېوای ، په دغه اړه زه په زړه نازړه توګه داکه له هغه سره راځی او

وکوالی شي  او لونګی وویشل شي څو په پای کې ې، پردوی باید پیسه په کې ولريمرکوله الرې چې دوی باید خپله برخ
دوی خو پخوانی دود و خو اوس  دا.خپل ځان په باره کې په ډآګه کړي د نه یو ډول خپله پریکړه او شرطونهډول  په یو

 پای ټکي کیښود داسې قلم څو کرښو دغې مسالې ته د د ماهرانه مذاکراتو او اپه توګه دا واوریده چې د دیورندپه یو ناڅ
 .دا نور بیا زموږ واک الندې پاتې شول او برمل وزیر د امیرتر هغو خبرو پربنسټ د د چې

منلو وړنه وي چې دوی باید خپل قومي  دوی لپاره د به د په دیخوا په همدې سوچ کې وم چې دا زه له اوږدې مودې را
زه . ملي پیوستون او یوالي په ډاګه کويدوی  ، هغه چې په تلپاتې توګه دپه وړاندې مات وویني خپلو سترګو جوړښت د

 کې زموږ لپاره د په خپل ذات کړي او دغه ټکي ته ځیرو چې دا فکرکوم چي سرموتمردیورند په دغه اړه سم فکر
 خواشینونکي وي چې امیر زه په دغه ټکي هم پوره باوري یم چې دا به د دوی لپاره ډیره ګرانه او. ه نښه هم دهبیدارۍ یو
دوی په خپل کنترول  پرته د دوی له شرطونو او« ستاسې په اجازه»دی چې نور نو دوی ته ووایو چې  رته لهاو یا موږ پ

تل لپاره نشته چې په یوه او بله  چانس هم د خبره هم شته چې نور نو د دوی لپاره دا له بلې خوا دا. اولکه کې راونیسو او
 .ارولو په برخه کې څه رول ولوبوالی شيترمنځ د دښمنی راپ پلمه به وکوالی شي زموږ او امیر

 

خلکو احساسات  ، باید چې ترهرڅه دمخه په دغه برخه کې دبه دقیق نه وي زماخپل اټکل دی چې کیدای شي ډیر دا: ۱
له  کې وزیریان ، ځکه چې په تیرو څو وروستیو اوونیوهم په جدي توګه په پام کې ونیسو هغه چې له شکه خالي نه دي

 ې دلته ترسره شوي راضي نه دي، موږ ته راپورونه رارسیدلي چې د دوی یوشمیرهغوی چې زموږ ترهغه څه څخه چ
هغه ته داحق چا ورکړی  لکه پلورلي یو؟کال په شپږ دا رښتیا ده چې موږ امیر د آیا»: خبره کوي چې اولکه الندې دي دا

وزیرو په اړه هم راپورونه ترالسه کړی، چې د  هغو ؟ موږ په عین حال کې دمعامله وکړي چې باید زموږ په باره کې دا
چې دغه دواړه ډوله . اولکه الندي رانه غلل ترواک الندې دي هغوی هم شکایت  کوي چې دوی ولی زموږ تر امیر

ی شي ترې په ښه توګه پوهیدل کیدا دا او. شکایتونه او سرټکونې په خپل ذات کې له یوه بل سره په مغایرت کې ښکاري
چې دوی نوره خپله آزادي چې  څرګندوی او دواړه دا په ډاګه کويد دوی نا خوښي  دواړه ډوله شکایتونهچې دغه 

شرطونه به په پام کې  د دوی خبرې ته به اهمیت ورکول کیده او د دوی وسه یې درلوده له السه ورکړې هغه چېترا
 .نیول کیدل

 د دوهمي برخی پای


