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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰/۲۱/۲۱۰۲         شهسوار سنګروال
 

 لیک په تړاو سیاسي ناندرۍ پوهاويد ډیورند د 
 

 :د ښاغلی عید محمد عزیز پور د لیکنې په اړه
ما چې  .دې وروستیو کې د ډیورند د کرښې په اړه ډیرې لیکنې په ډله ایزو رسنیو کې خپرې شوي دي او خپریږېه پ

او توواری ي  ،رښووتینوالی پووه کووې توو  د مرغووه چووې ډیوورې یووې سیاسووي رنوو  لووري او لووه  ووده   يکووومی لیکنووې لوسووتلې د
 .د  شو ه ارزښ  ته یې پام ن

 :کښلی دي یې کې مقالې په ترڅیوې اوږدې  عزیز پور لیکنې ته تم کیږو چې د د ساري په ډول د ښاغلي عید محمد
 وا منوا     شناختن خط مرز  دیورند که سرحد  ین المللی دو کشوور را تشوکیم میدهود یوک امور   ورور  من  و         "...
 " .یا  کشور و صلح و امنی  در من قه اس عل

دي ویلوي  ه دا نده خو ده ې ټکو ته اشاره کړ "لح و امنی ص"او  ،"منا   علیا  کشور"، "سرحد  ین المللی"نوموړي د 
 چوون "چې د کومو دالیلو له م ې دا یوه نړیواله کرښه ده او که د ا غانستان حکوم  دا په رسمی  وپیژنې نو پرتوه لوه   

 ؟!څنګه ټینګېږي ه په ا غانستان کې سراسري سوله  "چرا و
پووهیږي چوې  د پاکسوتان نړیووال     ه ال تور اوسوه هوم نو     لیکوواالن خ ره ده چې زموونږ یوو شومیر     ۍد خواشینلومړ  خو دا 

  . ستونځو سره مخ ددریځ له څه ډول 
ه څه ولیکوي غووره  وه دا وي چوې لوومړ       مو وع په اړ يهر لیکوال چې غواړي د یوې تاری زما په اند دویم دا چې 

 .د مو وع تاری ې ارزښ  ته سترګې ښکاره کړي او  یا ورته سیاسي جامې وروګنډي
 دې پوه شو چې د ډیورند موا قه لیک د کومو ستونزو له م ې السلیک شو؟ه لومړ  پ ئراځ

 :ایزو النجو سره الس او ګریوان وله ملي او سیمه ډیورند په داسې مهال کا م ته ورسید چې امیر ع دالرحمن خان 
 محمود ایووخ خوان چوې لوومړ  ایوران او  یوا د هنود نیموې وچوې توه ولیوږدول شوو،              غوازي ـ د امیور شویرعلي خوان زو     /

  کوه چیورې د دو   چې ګواښهخان په پرلپسې توګه  د هند  رتانوې چارواکو امیر ع دالرحمن. پلویان یې ال نهیلی نه ول
 .شي یار محمد ایوخ خان  ه د ده ځا  ناستخ ره و نه منم شي نو سرد

امیور سوره   ، د د هیواد په شمال کې محمد اسحاق خان د امیر محمد اعظم خان زو  چې د موزار شوریح حکموران و   ـ ۲
لوه دې  . ته اړ شو چې د ده په وړاندې په یوه  ریود الس پوورې کوړي   ې ې ته رسیدلې وه چې امیر دۍ دې کچ د ګمان یې

اد کې د سیمه اییزو واکمنو شتون امیر ته هغه سوتر ګوواو و چوې د ده هیوې یوې لوه مواتې سوره موخ          سر یره په ټول هیو
 .ېو ېکړ
سویا هیوادونوه یوې لکوه د خوونړي ښوامار پوه څیور لوه          آچوې د منځنوۍ    ،ې  ریدونوه ید تزاري روسو د هیواد په شمال کې ـ ۲

د دوي سیمې هوم یوو د  وم پسوې      دهروې او پنجچې په پا  کې د م لد ا غانستان تر پولو راورسید ،ستوني تیر کړي ول
 .ېشوتر ګروت الندې 

ر مونځ سویمو کوې    تو ته سپارښتنه وکړه چې د  رتانوي هنود او ا غانسوتان   ( ایجنټانو)ـ د هند د نیمې وچې چارواکو خپلو ۴
 .اړدوړ او کړکیچ ته لمن ووهي چې  یا یې همداسې وکړل

شوومالې پښووتون وا کووې د شووینوارو او   پووه او  جنوو  لمانانو توور موونځپووه منځنووۍ پښووتون وا کووې د شووی ه او سوووني مسوو    -۵
 .ښه په درز کې روان و اتمانرو تر منځ جن 

انګرېزانوو د دیرشوو زرو پوه شواوخوا      ،ېد امیر ع دالرحمن خان او ډیورند تور مونځ رسومي خ ورې پیوم شوو       کله چې -۶
یې دا خ وره ورسووله چوې ګنوې روسوان ګوواو        د امیر تر غوږو. کې جګړه مار سرتېري په پوله کې ځا  په ځا  کړل

 .الندې کړيپاسنۍ  رخه په ځانګړې ډول د شغنان او روشان په نوم سیمې  سین موآ ټ کوي چې د
 .د سند لیک او یا جن  ته تیار  نیول، دریمه الر وجود نه لري په پا  کې امیر ته وویم چې یاډیورند 

ملتونوو د منشوور پوه حوالوه کښولې      مقالې په یوه  رخوه کوې د ملګورو     ښاغلي لیکوال عزیز پور د خپلېنو لکه څنګه چې 
تموام دولو  هوا  ایوود در روا وط  وین المللوی خوووی  از تهدیود  وه زور یوا توصووم  وه زور علیوه تمامیو  ار ووی             " دي چوې  

ور ښاغلي عزیز پو  نو په دې  نسټ څنګه د ډیورنډ پوهاو  لیک خقوقي ارزښ  درلودلی شي؟"  .خوددار  نمایند.....
 .ته په کار و چې د خپم من   یې د ډیورنډ د پوهاوي لیک په اړه سم  شپړ کړ  و
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. ځان پوه کړ  وا د ډیورند د موا قه لیک په عل  او م مول  یې تړاوپه په کار و چې د خپلی لیکنې دا هم ښاغلې ته 
 ډورنو یآیوا دغوه تهدیود نوه و چوې ډ     . يغوواړ  ونوه  خپم حو   دې ا غانان او نتیجه دا را اسي چېیادونه کوي ( تهدید) د  د 

 "...یا السلیک یا له  ریتاني ځواکونو سره جګړه "امیر ته ګواو وکړ چې 
هغوه تړونونوه او   "پوه زغورده وایوي     و او قوانینوو نوه هوم پوام اړولوی د  چوې      نله دې سر یره ده له هغو نړیوالو کنوایسینو

کووم موا قوه لیکونوه او    ... ه راغلوي دي  الوم شومیرل کیوږي     موا قه لیکونه چې د زور، تهدید او تشدد له ویورې میونځ تو   
د ډیوورو ) "  .لووه عمووومي موازینووو سووره پووه ټکووړ کووې وي هووم  الووم دي  تړونونووه چووې د عقوود پووه مهووال د نړیوالووو حقوقووو  

 (کال ۱۶۱/وګور  د ویانا کنوانسیون م لوماتو لپاره 
 :دهې کړ هم د کرښې آغاړې ا غانانو د  رخلیک خ ره د خپلې اوږدې مقالې په یوه کونج کې د ډیورند یاد شوي لیکوال

 رانودم پیوسووتن  انووان  وا ر آنوان  وا    . ..مردموان آن لورس سورحد سرنوشوو  خوود را  وه دسوو  خووی  ت وین کورده اسوو         "
 ...( خوی  را  ه پاکستان  یان کردند

د دغه ریفرینډم په تړاو یې ټوول  خو  یو ت  په نامه ریفرینډم یادونه کړې  ده زه ډیر خواشینی یم چې ښاغلي لیکوال د 
 .م لومات نیمګړي دي

کله چې یو لیکوال غوواړي د یووه تواری ې اپور پوه اړه څوه ولیکوي غووره ده چوې لوه ګ وو ماخودونو او السووندونو نوه ګټوه                
د ده د خوښوې وي پوه هغوه اسوتناد وکوړي او  وم موخ چوې د ده         چوې  خو دا  اید داسې نه وي چې د کتاخ یو موخ  . واخلي 
ریفرینډم کیده د رایو پوه یووه  کو  د مسولمانانو کتواخ او پوه        یاد شو  کله چې . ه وي په هغه سترګی پټې کړيخوو ن

لووه دې سوور یره لووه چتوورال نووه توور  والنووه پووورې لووه لووږو نووه لووږو وګووړو پووه   . و   ووم  کوو  د هنوودوانو کتوواخ ایښووودل شووو 
رې دیتوه اړ شووي وه او یوا د حکومو  موامورین      ریفرینډم کې  رخه واخسته او هغه هم هغه کسان وه چې یوا خوو لوه ویو    

کال په ټولټاکنو کوې ماتوه وخووړه او د     ۱۴۶/د کنه د پاکستان پلویانو او د محمد علې جناح ډلې خو یو کال د م ه . ول
 .وزیر اعلی وټاکم شو( صو ه سرحد هغه وخ )خان غفار خان ورور ډاکټر خان د پښتون وا 

 م لوومیږي چوې  و،  ر جنورال رنګو د څرګندونو له م ې چې نوموړ  هغه وخ ( ال پټانز کتاخ لیکو)د سر اولح کیرو
 "ښ وکړ چې مسلم لیک واک ته ورسیږيما ډیر کوښ "ده ویلي دي چې  .ریفرنډم ج لي وو یاد شو 

او د پاکسووتان لپوواره یووې د  د خپلووې مقووالې پووه توورڅ کووې د پاکسووتان د ازادۍ خ ووره کووړې ده    ښوواغلی عزیووز پووور راز  هموودا
 .استقالل ټکی کارولی د 

د په پټو سترګو قضاوت کووي او د پښوتنو    اوزه نه پوهیږم چې د مقالې لیکوال څنګه د پاکستان دومره خواخوږ  د ، 
له حقیق  لورې څرګنودونې کووي چوې هویی تواری ې السووند         اوداسې له عقدې ډکې  په ننګه یو نه پ ال کیدونکي دښمن 

 .نلري
جوود نوه درلوود نوو  یوا      دې نپوهنږ  چې پاکستان هیی وه په اړه تر اوسه هم پ ۍنوموړ  د پاکستان او هندوستان د ازاد

 ؟ازاد کله شو
 !ا غانستان او هندوستان په خاورهپاکستان ازاد نه شو  لکې جوړ شو او هغه هم د 

کوال د انګلسووتان   ۱۴۵/-۱۴۰/)ول چرچووم لوه دویموې نړیوووالې جګوړې وروسوته پووه ټولوه کوې  ریتانیووا او پوه ځوانګړي ډ        
چرچم د  رتوانوي هنود او د  ریتانیوا اداري او نظوامي      .په دې پوه شو چې نور د هند نیمه وچه نشي ساتلی( صدراعظم 

 :چارواکو ته وویم
 "وم کې له دې چې موږ د هند له نیمې وچې ووځو  اید یوه ق  ه ځمکه د ځان لپاره وسات "

 .ې دغه ق  ه ځمکه پاکستان وهوروسته تاریخ وښوده چ
 د ؟   د  او که ازاد شو  پاکستان جوړ شو په کار د  لیکوال دلته له سره قضاوت وکوي چېنو 

نووو  هښووایې نوموووړ   ووه لووه دې نووه وي خ وور چووې کلووه هندوسووتان او پاکسووتان د ملګوورو ملتونووو غړیتوووخ توور السووه کوواو        
ې چووارواکو تووه یووې وویووم چووې تاسووو د خپووم غړیتوووخ لپوواره   هندوسووتان پرتووه لووه کووومې سووتونزې ومنووم شووو خووو پاکسووتان  

 .کړئ  ېعریضه یا پیشنهاد وړاند
 یوا  ال وخوو زموونږ لیکو   ا غانستان چې د ډیورند د موا قه لیک لرس او سیال و د پاکستان د غړیتوخ سره م الف  وکړ 

 .پاکستان همچو دول  جانشین جا  دول  انګلی  را ګر ته اس : هم وایې
( جانشوین )د انګلی  تر واک الند  خو د هند ټوله وچه وه نو که چیورې پاکسوتان یوې    .  د وړندا او ملنډو خ ا من   دد

 .و  نو  یا نو یوازې د ډیورند  د موا قې وارث نه  لکې د ټول هندوستان وارث ګ م کیږي
 :د یادې مقالې په یوه  رخه کې لولو

  اورده و  وووه هموووین محووودوده جغرا یوووو  شوووناخته شوووده      ا غانسوووتان سوووالها  پوووی  اسوووتقالل سیاسوووی ا  را  وووه دسووو      "
، صوولح راولپنووډ    ۱۰۵/همچنووان توسووط م اهووده کا ووم     ...   وود او اسووتقالل نیووز تادیوود کوورد      را م اهووده دیورنوود  ...اسوو 
 " .م اهده دیورند را پدیر  /۱۲/، و م اهده کا م ۱/۱/سال
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توه څوه اړتیوا وه چوې  یوا       ه لیک السلیک شو نو  یا د کله چې د ډیورند او امیر ع دالرحمن خان تر منځ د ډیورند موا ق
دا د دې ګواهي کوي چې دا مکتوخ خقوقي ارزښ  نه درلوود او  یوا   . الس لیک کیده له سره  یا د هر نوي واکمن سره

 .  یا یې تصدی  ته اړتیا درلوده
هم پکار وه چوې د هور نووي واکمون پوه       او که چیرې د لیکوال په اند پاکستان د  ریتانیا میراث خور وي نو  یا خو ده ته

 ...راتلو د ډیورند موا قه لیک نو  کړي
ې ده، دا الس لیوک شوو   یوا  د ا غانستان له خپلواکۍ وروسته د امان اله خان ل وا د ډیورند کرښه  ادعا کېږي چې دا چې

 ي، او پوه انسوتان اسوتاز  د استقالل نه وروسته کلوه چوې پاکسوتان جووړ شوو پوه ملګورو ملتونوو کوې د ا غ         ولې هېرېږي چې 
، د ډیورنود د   لاسوتازي پکوې راغونوډ شووي و    ، چوې د ټولوو قومونوو او ټوول هېوواد      ی جرګېیکال د ا غانستان لو ۱۴۱/

 .موا قه لیک په ګډون ټولې موا قې لغوه کړې
ن لوه  انګیوري کوه چېورې د ا غانسوتا    نواروغیو اختوه دي او داسوې     ياو سیاسو  يله  وده مرغوه چوې یوو شومیر کسوان پوه قووم        

 ؟! ل  اکثری  شي ېرته د لو  ا غانستان  رخه شي نو پښتانه  ه مسیمې خاورې  ېلې شوې 
 ېال ېوم قومونوه مېشو  دي،     ۵۲په ایران کې .  کر وي نو دا اندېښنې  ې ځایه دي که چېرته مونږ سره د یو واحد مل 

 .وازې ایرانیان  وليیخو ټول، ان د یهودیانو په ګډون ځانونه 
خو د مقالې لیکوال د همدغې اندېښنې . ان کې په سلګونه قومونه ودان دي، او ټول ځانونه هندوستانیان  وليپه هندوست

 :له م ې داسې انګېري
نووه تنهووا سوورحدات جنووو ي کشووور اسووت ماري و تحمیلووي اسوو   لکووه سوورحدات شوومالي کشووور نیووز اسووت ماري و تحمیلووي    "

. م دول  روسیه زاري  ه زور ګر و  ۸۵//القه پنجده را در سال م و ع۸۸۴/چنانچه والی  مرو را در سال . مې اشد
چوون مورز دیورنود    ...  نا رین خارج از من   و انصاس اسو  کوه تنهوا م اهوده دیورنود را اسوت ماري و تحمیلوي  ګووییم        

 ... "ق یله ها  پشتون کشور از هم جدا میکنند
ه سترګې ورښوکاره کوړي، او وګووري چوې د اموان اهلل او د      لیکوال ته زما سپارښتنه دا ده چې د امان اهلل خان واکمنۍ ت

شوروي د چارواکو ترمنځ ولې دوسوتانه اړیکوې خوړې پوړې شووې؟ د یوو شومېر نوورو الملونوو تور څنو  د اخوتالس یوو              
مسئله وه چې د امیر امان اهلل خان په غوښتنه شوروي چوارواکو ممنوه کوړې وه چوې پنجوده       ه نسټیز المم همدغه د پنجد

 .ه ا غانانو ته سپاري ه  ېرت
کله چې شوروي په امان اهلل خان  اندې  وې  واوره شوو نوو ځکوه یوې ورکوړې        : "د خالرو له م ې چې وایی" اقا کح"د 

چوې روسوي چوارواکو نوه غوښوتم  د ا غانسوتان لوه حکومو  سوره پوه           : "...د  وایوي . " سیمه  ېرته سرو  لښکرو ونیولوه 
 . "دهڅه د دې ل اره وشول چې نړیوال ونه وایي چې دا سیمه یې په زور نیولې م یو په نود ر رنډم ... جګړه اخته شي

امان اهلل خان د دې لپاره چې مروه او پنجده یې  ېرته ترالسه کړي وي، او هم یې د منځنوۍ آسویا هېوادونوه لوه شووروي      
شومېر نوورو سیاسوي او نظوامي        ارا امیر، انور پاشا او یوو  ا راهیم  ې ، جمال پاشا، د ون. ښکېالک نه آزاد کړي وي

یوې یوو هنودو     دوی  ش صیتونو سره یې هر اړخیزه مرسته وکړه، او لکه څرنګه چې د هند لپواره یوې انتقوالي ادره چوې ر    
پایلوه دا  . زادۍ لپاره هم  ډې راووهلېآګه یې د منځنۍ آسیا د او لومړ  وزیر یې  رک  اهلل وجوړه کړه، دا رن( سن )

 .توګه د مروې او پنجده د  یا ګټلو لپاره هیې کړي ديچې ا غانانو په تاری ي 
پرتلوه شوي نوو ښوکاره      سوره  ا یو خو اوس که د لومړیتوخ له م وې وکتوم شوي، او د دواړو ر وړو د سیاسوي دریوځ  پیاوړت      

 .کې ا غانان یو  یاوړ  سیاسي دریځ لري مسئله ډیورنډخ ره ده چې د 
کار د  د ملي ګټو لپاره  کر وکوو او د توکمپالنې سوولېدلې وسوله   په پا  کې د سپارښتنې وړ ده چې وویم شي چې په 

 .وغورځوو
 


