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  ۲۰۱۸/  ۰۴/  ۱۱         سرلوڅ مرادزی
 

 د انګریز خبیثه اروا بیا د ډیورنډ پر کرښه ګرځي!

پر ډیورنډ کرښه د اسالم اباد له لوري د څار او کنترول زیاتولو په نیکالس کی تېرنومبر، کابل کې د انګریز سفیر 
پاکستان د یادې کرښې  ،موانعوو جوړولو په اړهد ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو او »اړه ویلي ول

 «.د مدیرت حق لري
د شرم وړ څرګندونو یوازې څو میاشتې وروسته چې هغه مهال د  نیکالس کيد اسالم اباد په پلوۍ او ګټه، د 

ر چې اسالم اباد ته په سف پاټریک کارترافغانانو د کلک غبرګون سره مخامخ شوې، اوس بیا د انګریز لوی درستیز 
راغلی، د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره یوځای د ډیورنډ پر کرښه ګرځېدلی او د ایکسپریس 

پاتریک کارتر د ترورېزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ستایلی او ویلي دي چې د پاکستان »ټربیون په وینا
ره به د سرحدي سیمو په امنیتي وضعیت کې ښه والی لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موانعو جوړولو س

 «.راشي
ساعته وروسته، پاکستان پر کونړ والیت خپل توغندیز بریدونه  ۲۴خپل هېواد ته د انګریز د لوی درستیز له ستنېدو 

 چې څو ورځې مخکې یي درولي ول، بیا پیل کړل.
ر دانګام او سرکاڼو ولسوالۍ وار شوي او د کونړ چارواکي وایي چې له تیرې ورځې راهیسې سلګونه مرمۍ پ 

کونړ والي وحید هللا کلیمزی وایي تمه ېې دا وه چې کابل ته د پاکستان د  د .زیاتوي چې دغه لړۍ ال هم روانه ده
 .BBCخپله ژمنه ونه درېده لومړي وزیر تر سفر وروسته به دغه لړۍ ودریږي، خو په خبره یې پاکستان بیا هم پ

ېره جمعه کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي سفر او کابل سره د اسالم اباد دا پوښتنه دا ده، ت
ژمنه چې د یوه او بل پر انګړ)حریم( به تیری نه کوي، خو خپل هېواد ته د خاقان عباسي بیرته ستنېدل او هممهال 

 لېدا، ایا یو بل سره تړلي نه دي؟پاکستان ته د انګریز د لوی درستیز سفر او پر کونړ د بریدونو بیا پی
 وبولو؟« توطیې تیوري»ایا د پېښو په داسې خپلمنځي تړاو سره، هغه بیا هم د ځینو په ګومان د 

څوک په ډاډ سره ویالی شي چې انګریز لوی درستیز به پاکستاني پوځیانو ته په غوږ کې د بریدونو د بیا پیل اشاره 
 او سال نه وي ورکړې!

، کافي دي «پاتریک کارتر د ترورېزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ستایلی»س ټربیون وایيدا چې ایکسپری
چې اسالم اباد د داسې ستاینو په ډاډ، ترهګرو سره د مبارزې په نوم پر افغان خاوره یرغل ته دوام ورکړي او 

 ګولو لندن ته بیرته ستون شي.انګریز درستیز د جګړې پر اور د تېل پاشلو وروسته، چوپه خوله، خو په ډکو من
که انګریز لوی درستیز اندیښنه لري چې ګوندې ترهګر پر ډیورنډ کرښه له افغانستانه، پاکستان ته اوړي او امنیت 
یي ویجاړوي او اسالم اباد ته پکار دي  چې پرکرښه ورته خنډونه جوړکړي، خو انګریز د نورو نړیواله ځواکونو 

پراخ شتون لري، هر څه ورته مالوم دی، د افغانستان ځمکنی او هوایي انګړ) حریم( د  سره یوځای په افغانستان کې
 دوی په کنترول کې دی، ترهګر څنګه او په کومه الر پاکستان ته پوریوتالی شي!

ایا انګریزي واکمنانو کله هم داسې اندیښنه، د ډیورنډ کرښې پر بره غاړه د افغانستان په پار چې د اسالم اباد له 
 لورې د ښکاره یرغل او تیري سره مخ دی، څرګنده کړې ده؟ 

کله چې داسې خطر د افغانستان لخوا اسالم اباد ته نشته، طبیعي ده پر ډیورنډ کرښه له پاکستاني لوري یو اړخیز 
 مدیریت او د خنډونو جوړول د نورو موخو لپاره په پام کې نیول کیږي.

انګریز سفیر ګرځېدا، د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ  پر ډیورنډ کرښه او د قبایلو پر سیمه د
د وروستیو الریونونو او پرلت سره بې تړاوه، نه شو ګڼالی. نوموړي به خامخا د قبایلو سیمه او هلته د پاکستاني 

رتانوي هند د پوځ سوق الجیشي وضعیت ارزولی وي او د پښتنو د راتلونکو خوځښتونو د کنترول په اړه به یي د ب
 مهال زړې او نوې تجربي د پاکستاني پوځیانو سره شریکې کړې وي.

د حیرانتیا او پوښتنې وړ دا ده، ترهګر د پاکستان په لویو ښارونو کې بېخطره او بېغمه دېره دي او پالل کیږي هم، 
ه، راپورته کیږي او خو د مخنیوي غوغا یي د پښتونخوا په سیمه او پر ډیورنډ کرښه د خنډونو په جوړولو سر

 رسنیز کیږي؟
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

داسې ورځ نشته چې ترهګر دې د اسالم اباد په مالتړ، افغان خاوره ویجاړنه کړي چې د همدغو ترهګرو سره د 
د ترورېزم سره په مبارزه کې د پاکستان »جګړې په پلمه انګریزان افغانستان کې میشت دي، خو د انګریزانو لخوا

اکستاني توپونو افغانستان ویشتل کیږي او ورانیږي، خو پر ډیورنډ کرښه اغزن سیم، ، بلخوا په پ«کیږي رول ستایل
 دروازې او کټارې د پاکستان د امنیت لپاره لګول کیږي!

 داسې دوه مخې لوبه، بیخي د تاریخ معجزه ده!
نې پوره حالجي نه لمسوونکې څرګندو د پاټریک کارترکه څه هم په افغاني رسنیو کې د اسالم اباد په ګټه او پلوۍ، 
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویاند قادرشاه شوې او وړغبرګون ورته ونه ښودل شو، خو په دې تړاو، 

د . د ترورېزم سره مبارزه سیاسي ارادې او عملي اقداماتو پورې اړه لري»یي ویلي  ازادي راډیو تهڅرګندونه چې 
ړې دي او د موانعو جوړولو پرځای په کار ده چې یاد پټنځایونه له منځه تروریستي ډلو پټنځایونه د کرښې هغې غا

 د تایید او ستانینې وړ ده.« ي.یوړل ش
کابل کې د انګریز سفیر پخوانۍ او د انګریز د لوی درستیز تازه څرګندونې، چې پر افغان خاوره د پاکستاني توپونو 

ته الر پرانیزي چې دوی هم اسالم اباد او لندن سره په  سره ملګرې دي، افغانستان کې دننه افغان دوښمنه کړیو
همغږۍ د افغان خاورې او ملي ارزښتونو په وړاندې دریځ ونیسي. له دغو کړیو څخه یوه هم د جاوید کوهستاني 

جاوید » کړۍ ده چې د نظارشورا د پالنونو او اندیښنو سره نږدې تړاو لري. د جاوید کوهستانی د دریځ په اړه لولو
هستانی از آگاهان مطرح سیاسی و رییس حزب نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان، از خط مرزی میان کو

ران افغانستان طی داگوید که زمامیاد کرده می« مرز شناخته شده و قبول شده»افغانستان و پاکستان به عنوان یک 
فضای زیست باهمی را برای « لر و بر»حاکمیت خود و همسایه با شعار کاذب های متمادی با عدم رعایت حق سال
 «.اندباران شان در دو سوی خط دیورند تلخ کردهتهم

مخکې یوې بلې ملي ضد څېرې لطیف پدرام هم ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانانو د  له جاوید کوهستاني
 کلک غبرګون سره مخ شوی وو.

ڼډ کرښه د پښتنو منځ کې تېره شوې چې یو قوم او په ځینو ځایونو کې یي یوه کورنۍ نیمه د خندا وړ دا ده، ډیور
اودوه ځای کړی، خو په اړه یي تصمیم انګریز نیسي چې له ډیورنډ کرښې په زرګونو کیلو متره لیرې پروت دی او 

 او غوښتنو په وړاندې دریږي!د پدرام او کوهستاني پشان بړیڅي یي د تصمیم هرکلی کوي او د خپلو خلکو د ارادې 
د پاکستان په خاوره کې دننه د ترهګرو له ځالو څخه د افکارو منحرفول او پرځای یي ډیورنډ کرښې پر کنترول 
تمرکز، هغه نوې توطیه او چلوټه ده چې د ډیورنډکرښې په رسمیت پېژنلو لپاره یي اسالم اباد غواړي، د انګریز په 

 مټ ترسره کړي!
یڅکله پنجاب، انګریز او په کور دننه د دوی ګوډاګیانو ته دا واک او فرصت ور نه کړي چې دا توطیه افغانان به ه

 پلې کړی!
 پای
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