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 2 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 

 

               ۹۲۰۹/  ۲۹/  ۹۲                                                           سرلوڅ مرادزی

 راختیاوو ته یوه کتنهد بلوچستان روستیو پ

مه د امریکا کانګرس د نړیوالو چاروجرګګۍ  ۰۱زیږدیزکال د فبرورۍ په  ۹۲۰۹لو رسنیو په وینا د روان یال بید ب

، جرګګۍ کې د خپلوک بلوچیستان غوښتنه شوېیو وړاندیزلیک ) الیحه ( چې پ جمهوریتپال غړی ډانا روهرابکرمشر

د نو په دې صورت کې به  ته وړاندې کړ. که دا وړاندیزلیک روسته کانګرس تصویب کړي نو د قانون بڼه به ونیسي

 پلی کړي. وی چې د کانګرس دا پریکړه لیک  اړامریکا حکومت 

په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په  مخکې څخه وړاندیزلیک ګۍ لهد بهرنیو چارو جرګ د امریکاکانګرس

ییزو چارو کاپوهانو ګډون کړی  اړه یوه استماعیه غونډه جوړه کړې وه چې هغې کې د بشري حقونو د مبارزانو او سیمه

 . وو

واکمن په بلوچستان کې پربنیادي د خپلې پریکړې لپاره دا المل وړاندې کوي چې پاکستاني د امریکاکانګرس دا جرګګۍ 

ره خلک، په تېره بیا د هغو کسانو خپلوان او د کورنیو یبلوچستان کې بې شم » . دوی وایي بشري حقوقو تیري کوي

ږي او په داسي حالت کې چې په خورا یمرموز ډول له خپلو کورونو وړل ک غړي، چې د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، په

ږي. د ډېرو مړو بدنونه سوري سوري شوي، پوستکی ترې ایستل یوي، مړی یې موندل کبې رحمانه ډول وژل شوي 

 «شوي وي او یا سوځول شوي وي 

چ په یي و چې واشنګټن د بلوچستان د کړکله دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولنډ هم ویل

ې د امریکا اندیښن، د بشري حقونو په سرغړونه ن کې یياړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او په بلوچستا

 پاکستاني واکمنانو ته رسولي ، خو پاکستاني چارواکو پرې غوږ نه دی ګروالی !

تړ عیي په اړه د مالبلوڅانو له دوی څخه د خپلې ملي داچې  د بهرنیو چارو جرګګۍ څرګندوي د امریکا کانګرسبلخوا  

 . غوښتنه کړېده

سره مخامخ او لوروره بیا د بلوچیستان حاالت د نویو پراختیاوو یوړاندیزلیک سره سیمه او په ت امریکاکانګرس پخپلد 

 کړل .

لو سیاسي او قومي وطنپالوکړیو او مشرانو د امریکا کانګرس نوموړي هوډ ته هرکلی ویلی او له هغه یال بید بلوڅو ب

  وړاندیزلیک یي خپلو ملي موخو ته د رسیدو په برخه کې لوی ګام بللی څخه یي مالتړ او خوښي څرګنده کړېده او دا 

 .دی

بلخوا د پاکستان په دننه او سیمه کې د پښتنو او بلوڅو ګډو دوښمنانو او سیاالنو د روستیو پراختیاوو په اړه قهرجن 

مخې ته لوی  و او غوښتنوغبرګون ښودلی او د امریکا کانګرس دغه تکل او هوډ یي د خپلو استعماري او شوونیستي ګټ

وموړي هیواد د بهرنیو چارو . په دې لړ کې د پاکستان لومړي وزیر یوسف رضا ګیالني او د نخنډ او ګواښ بللی دی

، نوموړی وړاندیزلیک غندلی او حتی هغه هغه یي د نړیوالو اصولو سره مخالفت او د پاکستان په کورنیو چارو وزارت

 کې السوهنه ګڼلې ده . 

پرانیستل کیږي . بلوچستان لپاره سیاسي دفتر  ازاد دد روان کال د مارچ په دوهمه  قطر کي  »ویل کیږي چې  ارازهمد

سیاسي استازي میر حیربیار مری سیوس هیواد کي د رژن بلوچی ټیلووژن ته په  مبارزینو بلوچ تیره ورځ په اروپا کي د

 ېپه د .خالصیږي بلوچستان لپاره سیاسي دفتر قطر هیواد کي دازادته په  موږ ،نیټه ۹په  مارچ چي دوویل  مرکه کي

راسره  قطر مشرانو هو کړه  امریکا او د اوس د دامریکا اوقطر مشرانو سره له ډیر وخته خبره کړي وې، خو اړه موږ



  

 

 

 2تر 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

هم په قطر  بلوچ ، میر براهمدغ بګټي او ثناخان قالت  سردار اخترجان مینگل، او دامهال زموږ ځیني مشران لکه، وکړه

  « ریښناپاڼهب. لروبر کي دي

ده یي په دې اړه څارلي او تر یوه بری ېراختیاوافغاني رسنیو هم د بلوچستان په اړه نوې پ نورو ځینوره یله دې سرب

  .څرګندونې کړي دي

او د هغو په بریاوو او السته  وبولوو وروڼو په خوښۍ کې ځان شریک د بلوڅ یوخوا داسې حال کې چې په پکار دي

د روستیو او  وڅاروبه یان اولرو پښتنو ملي ګټې هم هره شد افغانست په دې اړوندبلخوا ي ښکاره کړو خو خوښ راوړنو

 . ا نه پټ نکړوله چ پراختیاوو په باره کې خپل دریځ او لیدلوری

ي تل ټینګه پاتې شوې او پالل وروري او دوست بلوڅ او پښتانه دواړه وروڼه قومونه دي چې د تاریخ په اوږدو کې یي

کال د ډیورنډ د استعماري او کرغیړنې کرښې په وسیله له تاریخي افغانستان څخه جال شوي او په  ۰۹۲۱، په شوي

، په یوې استعماري پرته او د نړیوالو اصولو په خالف، لروپښتنو او بلوڅو له ارادي او غوښتنې کال د افغانستان ۰۲۹۱

، لرو پښتنو او ټو راهیسې افغانستانیهیواد سره نښلول شوي چې له هغو نټه کې د نوی جوړشوي پاکستان په نوم چلو

ان څخه د ډیورند ؛ نه د ډیورند تپلې کرښه منلې او نه یي د پاکستان په نوم هیواد سره له تاریخي افغانستبلوڅو په ګډه

 .، منلي ديښتانه او بلوڅ وروڼه قومونه تړليره میشت پله شوې خاوره او نه پر دې خاویله بکرښې په وسی

، تاریخي افغانستان او کوزوپښتنو له برخه لیک سره تړلې غوټه ده چې د ملي داعیه د ډیورند د تپلې کرښې د بلوڅو

ډیورندکرښې څخه راوالړه شوې او په همدې محور څرخي او حل یي په ګوښه او مجرده توګه نه بلکې د یادې شوي 

 .غوټې د مجموعي حل سره تړلی دی

، د ډیورند استعماري کرښې په له منځه و او بلوڅو په یووالي او پیوستون، د لروبرو افغاناند بلوڅو د ملي داعیي حل

 . ووالی سره بشپړ تحقق میدندالی شيوړلو او په څو ټوټو د دوی د ویشل شوې خاورې په بېرته ی

ژند او له دې حقوقو مالتړ، د معضلي د یو وروڼو ته د هغوی د ملي حقوقو پمقامات بلوڅنو پکار دا دي چې امریکایي 

یوه جز حل یي سیمه ، د له د یوه غونډ پتوګه حل نشيا معض. ترڅو چې دو بشپړ حل سره په پیوند کې ووینيعمومي ا

د معضلې د یوې  ،وګه له حل پرتهالی او بلخوا د معضلې د غونډ پتچ په حل کې غوڅنده وڼده نشي لریکې د روان کړک

 .  نابشپړ او رژېدونکی ګڼل کیږي ،برخې حل

او بل پلو د  وړ ده ولمحکومو ریکا کانګرس د وړاندیزلیک غندنه هم دد بلوچیستان په اړه د پاکستاني مقاماتو لخوا د ام

ګډ کنفرانس کې د پښتونخوا د ملي  بلوچیستان کې د حاالتو د نویو پراختیاوو په تړاو په بلل شوي پاکستان له لوري

 . ړ دیو ولستاید عوامي ګوند د مشر محمودخان اڅکزي او د بلوڅو ملتپالو ګوندونو، نه ګډون 

د  ،و چارو جرګګۍ د وړاندیزلیک غندنهې لخوا د امریکاکانګرس د بهرنیود او د هلې ځليروستۍ د پاکستاني مقاماتو 

 . دو لپاره یوه هڅه او دسیسه ګڼل کیږيیتبلکې په موجودو ستونځو د ال زیا ،حل د وسیلې پتوګه نه

 افغان او بلوڅو یووالی او پیوستون ژوندۍ او تلپاتې دې وي، د لروبر

 ړنګه دې وي د ډیورند استعماري او تپلې کرښه

 د یوه واحد او بشپړ تاریخي افغانستان د بیا احیا په لور

 پای

 
 


