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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک 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 لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  سرلوڅ مرادزی:ليکوال  ٢٦-٠٤-٢٠١١  ني
                          

  لندن کې ډيورند جرګه د پنجاب پر سر کلک ګوزار
 

خه د لروبرو افغانانو يو شمېر م مه٢٣ کال د اپريل په ٢٠١١په لندن کې د  ۍ له بېالبېلو برخو  و استازو ، د ن خک
ې د ناقانوني او تيا او د لوی افغانستان احيا او د  د ډيورندکر مکې بشپ و پولو ته د  جعليتوب، د افغانستان ختي

ې روسته الريون او بيايي  ه، له غون ی يوه پرتمينه غون تيا په اړه لوم ين لروبرو افغانانو د يووستون او پيوستون د 
لستان پارلمان په ان ک ين جوړکد ان   .ې له ولولو او احساساتو ډک م

ې د اصلي طراح او  نې کر ت د ډيورند تپلې او کرغې ه کې چې د ډيورند جرګې او لروبرو افغانانو په نو غون
ونوالو لخوا بدرګه  ولو ويناوالو په يوه غ او اواز چې د ګ ار کې  جوړه شوې وه  ليس په زړه، لندن  توطيه ګر ان

ې واحد افغان ملت په دوه برخو ويشلی دیکېده دا ويناو ې چې ډيورند کر بر يي . ې بيا بيا تکرار ک يو قوم او يو 
ی ې ک و ي . دوه  ي يي يوله بله جال ک ی. د کورن غ يو ولس چې . زوی له موره او ورور يي له وروره بېل ک

ه ژبه او واحد ديني اعتقادات لري په دوه برخ ی او په پای کې يي پر يوه واحد ملت د ګ تاريخ ، ګ کلتور، ګ و جالک
و سره ويشالی دی و لې او هغه يي په    .بېلتون چاړه راک

ت له کبله الال بولې په تليفوني مرکه  ې ته د لر افغانستان نامتو مشر د سوات افضل خان چې افغانان يي د ګران غون
ريزانو افغانستان په  بر افغانستان، بلوچيست: کې وويل ی دیان ې ک و لور  تونخوا  و . ان، محکومه او ازاده پ تر

وله سيمه به  ي او دا  خه به وينه بهي ای او واحد افغانستان جوړ نشي له دې پرهر  ې سره يو و لورواړه  چې دا 
ني خلک فکر . نارامه وي توخوا نه چې  ول افغانستان سره ويشلی يوازې کوزه پ ې  خان الال دا هم وويل چې کر

ه او شريکه معضله ده يوازې د براړخ او يا لر اړخ معضله نه ده. کوي ول افغان ګ ه د  که هغې له . ډيورند کر
او او  ول افغان ملت په يو ک لی او  کوزو افغانانو بر خليک اخيستی، د برو افغانانو برخليک يي هم په غميزو ل

  .    تلپاتې ناورين اخته دی
وا تنې په  ۍ وويله نوموړي د دې پو تو لن ي دا پ ايه رسي ه پوله تر کومه   :ب کې چې د افغانستان ختي

  
 مارګلې اخوا دې خدای مل شه مسافره**************  تر مارګلې به درسره يم   

  
خه خپل مالت اعالن ک ت    .  خان الال د يوه زړور افغان پتوګه د لوی افغانستان د بيا احيا له دې خو

ه د پ ه د واحد افغانستان ملي همدارن کزي وياند هم د تليفون په کر تونخوا ملي عوامي پار د مشر محمود خان ا
ريز پارلمان غوږو ته ددې  خه يي چې د ان ود او د لروبرو افغانانو له دې اقدام  خه خپل هراړخيز مالت و داعيي 

ه رګنده ک ي    .   ملي داعيي غ ورسوۍ خو
ې روسته د ان و له مخې پرده پورته له غون ين کې هم افغانانو په زغرده د هغو چلو لستان پارلمان مخې ته په م

ه چې د تېرو  اتوبې په برخليک يي اغيز ١١٧ک ې په تېرېدو سره د افغان واحد ملت او   کلونو راهيسې د ډيورند کر
  . ندلی دی 

ريز پارلمان مخاطب ک ين کې افغانانو د ان ه نه منو او پخوا هم افغانانو موږ د ډ : په م نه کر يورند تپلې او کرغې
کله نه ده منلې  خه تر اباسينه پورې يوه خاوره او واحد افغانستان . هي  لروبر افغانان يو واحد ملت دی او له امو 

و اصلي المل د ډيورند جعلې. دی و او ج ې زوره واچول شوه چې د اوسنيو شخ ان ين کې په دې خبره   م
ه ده و چې حق حقدار ته نه وي رسېدلی او افغانانو ته بېرته خپله خاوره نه وي ترګوتو شوي او د افغانانو په . کر تر

ه شوي ، په سيمه کې سوله او امن نه شي راتالی ين   !وله تاريخي سيمه د افغانانو واکمني نه وي 
ې يو اړخ ريزان چې د ډيورند کر ار وشو ان ين ه په دې خبره هم  ه د دوی په وسيله او چلو  جوړوي او دا کر

ې د ميوو او خوږو په نتيجه  ل شوې او اوس د همدې کر کې د دوی او لويدي  سرتېرې هم  په افغانستان کې (!) ک
ه کې د  ې هغه خوا خاورې په بېرته ورک ريز او لويدی، د کر ي ايا وخت يي نه دی رسېدلی چې ان وژل کي

ې حل له دې اسانې الرې راوباسي ؟افغانانو مالت وک   ي او ددې تاريخي شخ
ل دی چې لروبر افغانان په يوه  ژبه د ١١٧له  ي  ي، دا لوم ې له تاريخه تيري  کلو راهيسې چې د ډيورند تپلې کر

ه نه منو  ريز د پارلمان په ان کې مخامخ  دا غ اوچتوي چې موږ دا کر ستان موږ واحد ملت يو او واحد افغان! ان
  . غواړو

منه غچ واخيستل شي  ودله دا خبره چې پخوا افغانانو کوله چې که سل کاله روسته هم له دو تيا سره و دې غ په ري
دو ۍ روسته هم چا ته نه پري   ! بيا هم ناوخته نه دی ، موږ افغانان خپل غچ اخلو او خپل حق پې



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

ل  ول افغانان او د هغوی دوستان خوښ ک واب و چې . بلخوا دې غ  ه  نې په اړه هم  تنې او اندي دا غ ددې پو
تنې او پورته کولو وخت نه دی ه فرصت او دا عمل . ويل کېده اوس د داسې ملي داعيي د غو برعکس دا ډېر 

  . زړور او کاري عمل راوخوت
ندنې ته تيار نه وي تنو په مالت سر تالی او د خپلو روا غو ای ته نشي هغه ملت چې خپل حق ونه شي غو  ، 

  !رسېدالی
ان نشي   وده چې افغانان هغه زړور ملت دی چې په هر حال خپل حق غواړي او ظالم ترې هيچيری هم   دې عمل و

  . ژغورالی
ريز د  ريز د پارلمان مخې ته پخپل غ  د ان ې او ١١٧که افغانانو د ان ې د ناسموالي ، چلو  کلونو پخوان پريک

وده چې کوږ بار تر مزل نه رسي او د درواغو مزل لن دی ، د پنجاب پر سر يي تيری راز رابربن ک ا و دا يي و
تالی او . هم کلک ګوزار وک خه خپل حق غو ريز  ې له طراح ان پنجاب به په دې پوه شوی وي که افغانان د چلو

وک دی چې د افغا ريز غالم  يد هغه دروازه وهلی شي نو بيا پنجاب د  خپل بادار ان ه ک   !نانو حق په ب
نې وشي او  ې د افغانانو دا زړور اقدام د زرګونو شاباس  وړ دی او په هر فرصت پکار ده چې په دې اړه ليکنې او 

ن بايد  د بريا تر پولو بدرګه شي    !بلخوا پيل شوی غور
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