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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ٠١-١٢-٢٠١٠ ني
                 

 افغانانو زړه ته الره کړې د ډيورند جرګې د لروبرو
 

لويزيون  ول لروبرافغانان خبر دي ، د ډيورن جرګې په نوم يوه خپرونه د اريانا افغانستان  و کې  ه چې دې ور ن
اغلي صديق متين په وياندۍ، د يو شمير دا خپرونه چې .  نوميالو او هېوادپالو افغانانو لخوا په الر اچول شوېلخوا د 

رګندوی ده ې تېروي بيا هم د لروبرو افغانانو د پراخ مالتړ    . د پيل لومړۍ ور
و ادامه ده تنو او . ويل کېدای شي دا خپرونه د پخوانيو ه ريزي او بيا د برتانوي پنجاب په وړاندې د کوزو پ د ان

و ورو ن چې د غازي امان اهللا خان له واکمن روسته د شهيد سردار محمد داود خان او د بلو و د خپلواک غور
خه برخمن وو، د  لوالې او نورو ١٩٩٢هېواد د نورو هېوادپالو زامنو له مالتړ   کال روسته د رباني په مشرۍ د شمال

ه د طالبانو د واکمن په مهال نه يوازې دا و سره مخ شو بلکې مجاهدينو او همدارن و او ستون  چې له سختو چلو
م ايالت پتوګه پنجاب ته  ې له منلو سربېره، افغانستان هم د پاکستان د پن دي وو چې د ډيورن د تپلې او ناولې کر ن

  . ډال شي
ندنو په پايله کې د پنجاب په نيت او ه د ډيورن اوس چې افغانستان او سيمه کې حاالت بدل شوي او د افغانانو د سر  ګ

و سترګو په  ه په پ کر ې نه شې کوالی د ډيورن ې او تالې  ه رسوا شوې او د پنجاب السپو ې د منلو چلو د کر
ې پولې سيحون  ه د لوی افغانستان ختي خه په ګ        افغانانو ومني، دا زموږ د افغانانو دنده ده چې له نويو حاالتو 

ان ورسوو) اباسيند(  ه پر دا چې. ته  کر م ايالت کړي او يا د ډيورن  پنجاب زور وواهه که افغانستان خپل پن
ې يانې اباسيند ته  ې طبعی کر ان خپلې ختي افغانانو ومني خو ويي نه شوای کړای، اوس د افغانانو وار دی چې 

  . ورسوي
ريز له مهال ه چې د ان ه او غو رګنده ده  داسې لويه او تاريخي ستون ولو ته  ه افغانانو ته راپاتې او پنجاب نوره دا 

ي و تنو افغانانو په الس نه پرانيستل کي ه دا ستره . هم پيچلې کړې ده، د يوه تلويزيون په خپرونو او يا د  همدارن
ي ې، مياشتې او يوه کال په اوږدو کې هم نه حلي خو لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، دا . ملي وجيبه د يوې ور

که لروبر افغانان او په تېره . د بري لومړی شرط دی) د شهيد سردار محمد داود خان په وينا ( او هوډپيل دی او پيل
ه چې مو راپيل کړه همداسې پلپسې  ن بيا د افغانانو مخک او ملي موخو ته هوډمن کسان السونه سره يوکړو او لکه 

تي به بيالې او بيالې به خو تي شي، ل کې به  ل ا ې او غو شي . ړونه او سيندونه شيادامه ورکړو  ې به پا ان
  . او غو به ګلونه شي

ه افغان ــ جرمن انالين کې  مه  ٣٠د نومبر په  پا د افغانستان د ژغورنې  جرګې له نومه يوه اعالميه په ملي بري
خه لرې شوه ې  پا ن روسته دا اعالميه له دې بري تو او دري متنونه روسته مې ددې اعالمي. خپره شوه، له ل  ي پ

ايی اوس هم هلته پيدا شي ه کې ولوستل،  پا که کاری اعالميه ډېره په بېړه ليکل شوي وي، . په دعوت ملي بري
ل  جرګې پر وړاندې ک ه توپير سره لري، بلخوا کوم الملونه چې اعالميه کې د ډيورن تو او دري متنونه يي يو  پ

  .شوي پکې ډېر پام نه دی شوي
ينې برخې  د شننې لپاره راواخلم دلته ې پتوګه  خه د بېل   :  به ددې اعالميي له متن 
ورو او غوغا سره الندن موخې لري«  ې په اړه خپلو تبليغاتي ډن لواله د ډيورن کر ي    :نړيواله پو
ي عمليات غواړي پر پاکستان د باو واچوي چې په شمالي وزيريستان کې د افغان مقاومت پر خالف له سره – ١  پو

  ». پيل کړي
لوالې  ي  وره او غوغا جوړه کړې او خپره کله او په کومه وسيله نړيوالې پو ې په اړه تبليغاتي ډن کر د ډيورن

وول شوی وای ه  ي شمالي وزيرستان کې افغاني . کړې ، اعالميه کې يي بايد يوه بېل دا چې اعالميه کې ويل کي
تو په متن کې مقاومت ، کوم افغاني مقاومت؟  د ي خو د پ لته هم په دري متن کې د جالل الدين حقاني نوم اخيستل کي

  : د جالل الدين حقاني نوم نشته، وګورۍ 
ر حمله تـــيارات بي پيلوت امريکائي را در مقــــر فــــرماندهـــئ جالل الدين حقاني ،اين سنگر تسخير ناپذي« 

   ».مقاومت به شدت تقبيح مينمايد
تو م   :تن کې بيا داسې راغلي دي پ

تنو «  ي عمليات چې د بې ګناه پ ه الوتکو جن تونه او د امريکايي بې پيلو واکونو خو او په هېواد کې د بهرنيو 
و او نارينوو ژوند ور اخلي په کلکه غندي  ه او د بې ګناه ماشومانو ،    »کورونه په ن

ر  ر افغاني سن ر دی؟ د پنجاب لوړپوړي چارواکي، د دا چې اعالميه وايي د حقاني سن تيا افغاني سن دي، ايا ري
د اعالميي ليکونکي . پوځ او ای ايس ای مشران په وار وار وايي چې حقاني، مالعمر او ګل بدين د دوی کسان دي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ودالی شي ؟ ايا حقاني د ای ايس ي نه دي کوم د ډاډوړ السوند   ای له ددغو جالدانو په اړه چې دوی د پنجاب السپو
مالتړپرته په افغانستان کې افغانان وژالی شي، خپل هېواد افغانستان ويجاړوالی شي؟ ايا وزيرستان د القاعده او 
ر؟ د افغانستان د ژغورنې د جرګې په نوم د اعالميي د متن، د مالعمر او ګل  رو اډه ده که د افغاني مقاومت سن تره

رګندونو بدين او حقاني د اعالميو او د پرويز مشرف ، جنرال حميدګل او د ای ايس ای د نورو مشرانو د اعالميو او 
ي  کاره توپير نه لېدل کي   . مفاهيم يو دي يوازې جملې کېدای شي بدلې وي. په من کې کوم 

ي  د افغانستان د ژغورنې جرګه  د ډيورن د النجې اواری يوازي په هېواد کې د سياسي ثبات، « اعالميه کې ويل کي
ېدا په شرايطو کې چې د وسله وال مقاومت مالتړ هم د  ېن تلي حکومت د  ملي واکوال د حق د پېژندلو او د يوه غ

ي   ».ورسره وي شونی ګ
ي چې وايي  ې په » بز بز نه مر، که جو لغمان ميرسد « دا خبرې دې ولسې اصطالح ته پاتي افغانان به د ډيورن کر

نکو په اند وخت نه وي رسيدالی چوپ ناست وي، هي به نه کوي او دا لويه ملي اړه  تر هغو چې د اعالميي د ليکو
لو، کړاووګاللو  او زيار پرته خپله او يا د نورو په لورينه او پيرزوينه حل شي ه به بې له هلو    ! ستون
وپک واخل او پر پنجاب ورپ ريو او له يوه بلخوا د ډيورن جرګه لروبرو افغانانو ته نه وايي  چې هله ژر ش 

ی  سره يي د هند په سمندر ورالهو کړۍ بلکې وايي چې افغانان بايد خپل ختي سرحد وپېژني ، خپلو کې سره يومو
ولې الرې او وسيلې چې قانوني او سوله يزې دي پکار  ې راب وهي،  ې د حل لپاره م شي  او ددې ملي ستون

ې په اړه پوره مالو. واچوي  کر ه ولې او لومړی د ډيورن ي چې دا کر مات خپاره شي چې افغانان پرې وپوهي
ته شي ې په اړه يو افغاني عام پوهاوي رامن ته شوه، د کر ه رامن خه د . ن له صندوقونو، جعبو او الماريو 

ې په اړه السوندونه راويستل شي او د افغانانو د پوهاوي لپاره د دوی په واک کې ورکړل شي او دا  ډيورن کر
انته خپله کړيمو ه  رو ملتو . ضوع يو ملي ب د افغانستان دولت اړويستل شي چې دا مساله په نړيواله کچه لکه  د مل

و افغانستان او سيمې. ولنه کې طرحه کړي ، پنجاب سره پرې  ته راغلې هغوی سره پرې خبرې وشياوس چې نا
  . ې وشي او ډېر نور کارونه او خبرېخبرې اتر

د وسله وال مقاومت او ملت پالو تر من له مذهبه د ملت « جرګه يي خپله اعالميه کې کوي وموړېدغه خبره چې ن
ې عملياتو کې شريک کړي او ته کړې او له دې الري يو اړخ په خپلو پو  بل اړخ پالنې  په بېلېدا سره بېلتون رامن

ې ته او تجريد کړي و» .يې ګو تلي او پياوړي وای کشکې په مذهبي توندالرو او سخت دري واکونه غ  کې ملتپال 
وپکونو خو ای يي د خپلو  والی وایچې د افغان ملت پر دغه ادعا چې د ژغورنې جرګه . له د پنجاب په لور ورګر

ييي کوي په پراتيک کې انه نه ليدل کي ه ن ي يي کومه ن کله باران نه کي ې هي ر . ، بې وري که چيري تره
وپکوملتپال شي ار کړي،  ي نو نه غو ن کې ودري وي او د خپل ملت په  ونه ايسته وغور ، چاودوونکې واسک

ه ؟ بيا خو پنجاب نه په پنجا يدای شيافغانان له خدايه غواړي  ين افغانان خو پنجاب ته د . ب او نه په الهور کې 
و نيول شوي ديهمدغو ت ه ش. وندالرو لخوا له پ ور ي دا نه يوازې بد کار نه دیکه توندالرې تجريد او ګو  بلکې ګ

  .او ستاينوړ کار هم دی
ه سال دا دهد ژغو ه موقع پالس ورغلې، دا ومني چې افغانسترنې په نوم جرګې ته  ې وخت نه ، له دان ته دا وخت 

ه پورته شي ه وړلو کې . بايد ډېره ګ ې په له من خه بايد د ډيورن تپلې کر ه د له لويدي او امريکا  افغانستان په ګ
. ل بايد پخوان تېروتنې تکرار نشي، دا ډېر مناسب چانسونه له السه ورکړېپخوا هم افغانانو . کار واخيستل شي

لويزيون له الرې د ډيورن جرګې  ر روستار ترکي د افغانستان اريانا  ه خبره ده  چې دوه اوون وړاندې ډاک ونه 
ې په اړه يي په مالتړ ودريد او د ډيورند که دغه شان زموږ . مستدلل او علمي داليل وړاندې کړل د کرغېړنې کر

و جبهو کې د نويو تاريخپوهان پوهاوي او سمپوهاوي سره راوړاندې شي او په  ، سياستپوهان او حقوقپوهان  په ګ
ور او ملي اقدام دی، د ډېرو افغانانو په انسره د ډيورن ملي مساله طرحه کړيحاالتو په پام کې نيولو    .د يو ګ

  پای
                  

  
  
 

 
   
 

  


