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  د يو آماتورليکونکی دناروا نيوکوځواب
 :سريزه

 کال ٢٠٠٧  کليزې په علمی غنډه کی چی د افغانستان دکلتوری ودې  ټولنې له خوا د٢۶٠يدو د ړد افغانستان دجو
پدې غونډه کې دعبداهللا  ې وه، ما په دغه غونډه کې  برخه اخيستی و، مه  دکلن په ښار کې داير ه سو١٩داکتوبر پر 

افغانستان د اوسنی بحران څخه څنگه نجات موندالی  :خه دا پوښتنه وسوه چی څبرخه والو  احسان له خوا د غونډې د
. یړرگند کڅ شی؟ هغه  په رئيسه هييت کښي دناستو وينا کونکوڅخه  هيله وکړه چی هر يو په يوه جمله کی خپل نظر

له وويل، خو ما پخپل وار سره خپل نظر داسي څرگند کړڅزموږ ملگرو هريوه   ترڅو افغانستان خپلی : ه چی الزم گ
  .امنيت اوثبات  به زموږ هيوادته رانسي ی،ړاختالفات دپاکستان سره حل نک

سو مقصد ددې جواب نه د ايا ستا! سيستانی صايب: ۍ ماته راغی او ويې  پوښتل چی ړدتفريح په وخت کی يو س
که  دپاکستان سره زموږ اختالفات  ديوې مجموعې په : ه چی ړډيورند دکرښې په رسميت پيژندل دي؟ ما جواب ورک

ه چی پاکستان اوس د ډيورنډ دکرښې  ړاو زياته مې ک .ی دهړتوگه وبولونو د ډيورنډ دکرښې  اختالف په کې مهمه ک
د دی ورستۍ جملې په ارويدو هغه سړی  بلي  ی،ړ تر پولې رسيدل غوامټکی د په  رسيمت پيژندلو قانع نه دی، بلک

کله چی کنفرانس ختم شو او زه بيرته سويډن ته راغلم، په دې فکر کې شوم .  اوزه بيرته پخپل ځای کښېناستمړخوا ال
م، ړغانانو ته په ډاگه کرگند ډول هغه پوښتونکی او نوروافڅانديزونه په ړ کې خپلې افکار اووڅچی ديوې مقالې په تر
تر سرليک الندی مقاله تر ليکنی  )ما اتک ميخواهيم وپاکستان متک، اما طالبان چی ميخواهند؟( نو هغه و چی ما د

ړويږنی په ترڅ ه اودگړراته  تيليفون  وک) رحمت اهللا حسن(الندی  ونيوله، خو په دی لړکی زموږپه ښارکی يوافغان 
 څشی  مصروف يې؟ ما ورته وويل چی د يو افغان ديوې پوښتنې ځواب په فکر کې يم، پر ه،ړپوښتنه  ئی وککی  ئې 

خو ودې نتيجې ته  رسيدلی يم چې دافغانستان دحکومت د ديرشوکلنو سياسی او تبليغاتی  هلې خلې د پښتونستان 
 هم د ډيورند دکرښې يدو په خاطر، ددې پرځاې چې افغانستان يا دهاخوا پښتنو ته گټه ورسوی ، هم موږ ته اوړدجو

ده ماته وويل چی ښه به داوی چی خپله  دغه مفکوره د يوې مقالې په ذريعه . هاخواپښتنو ته ډير تاوان رسولی دی 
ای سو چی يوه ړ کې ما وکڅما ورسره ومنله او دنومبر  دمياښتې په تر. و ډېرافغانان په دې پوه سی څې ترړمطرح ک

 -دافغانترعنوان الندی تکميل او " اطگرائی درميان قبايل شمال غربی پاکستانبررسی علل رشد افر"مفصله مقاله د
م چی البته د ډېرو افغانانو خوښه  سوې  وه  او ماته ئې دتبريکی ړ سايټونو دالرې خپره کدعوت نتاو آنالين  جرمن

 .اېميلونه را ورسيدل
ه ړتر عنوان الندی تکميله ک )ع داخلی پاکستانتاثيرات سوء افراطگرائی بروض(په دې سلسله کې دوهمه مقاله مې د 

پاکستان متک  ما اتک ميخواهيم و(ه او ورپسی نوبت ورسيد د ړی سايټونو ته ورکوړاو دنومبر په مياشت کی نوم
خو دا مقاله هم ديوعکس العمل .  مقالې ته چې هغه هم د دسمبرپه مياشت کی دويب سايټونو له الری نشر سوه....)و

برای نجات وطن از بحران، (يوه بله مقاله  د  مگر ما بيله دېنه  چې  دکج بحثی دروازه تکولې  وی، و،سره مخامخ س
  . ړ هوسايټونو له الری خپره کړسرليک الندي  د نومو) نيست" خط ديورند"چاره ئی جز نوشيدن جام زهر 

دبند ونهر په انستيتوت کی څوکاله څو ورځی وروسته ، يوه پښتون  آماتورليکوال چی ويل کيږی  په تاجکستان کی 
ځانگړی  موکراتيک گوند دسياسی بيرو ديوغړی  دستيار اوdاو بيا  دلږ مودی دپاره  دخلق دد حاضری ورکړې ده،

بادی گارد و، ودی ميدان ته را ودانگل او زما دمقالی په اړوندئې  يوه  اوږده بی سروپايه پړ پړه وليکل، چی نه نقد 
  . ، بلکی د تورونو يوه مجموعه ده، اوښائی خيال وکړی چی د دی ميدان فاتح سوی دیدی او نه کوم طرحه

 مادلته دآماتورليکوال اصطالح ځکه کارولې ده، چی ځينی خلک دوزګاری په وجه دخپل تحصيلی رشتې پرخالف، 
سان دی چی مسلکی ليکواالن هغه ک. خو ليکوالی د دوی اصلی کار او مسلک نه دی ليکوالی ته مخه کړې ده،

ادبيات، اقتصاد، حقوق او فلسفی په رشتو کې ئې  تحصيل کړئ وی،  تاريخ، ژبه، ژورناليزم، :داجتماعی علومو لکه 
دعملی ژوند په ميدان کی زيادتره وخت دليکنی او مطبوعاتی کارنو سره مصروف وی، خو هغه کسان چی  او

او د  رياضی يا نوروتخنيکی رشتوکی درس ويلی وی، زراعت، طبابت، جيولوجی، بيولوجی،: دطبيعی علومو لکه 
د دی خبری معنا دانه ده . بيکاری په وخت کی کله ناکله ليکوالی ته الس وروړی، هغوته آماتور ليکواالن ويالی سو

چی دوی نسی کوالی ليکنه وکړی، کوالی سی، خو که د دوی ليکنی د دوی په اصلی رشته کی  وی، ډيرې به  قوی 
  . ليکنی  ویاو معتبری 

هم يو د دغو آماتورليکواالنو څخه دی، خو زه دده نوم ځکه نه اخلم، چی پوهيږم  د ده .... زموږ داپشتون  انجنير
نه دا چی ده  غوښتی وی  د افغانستان او پاکستان داختالفاتو اوالنجی يعنی  د  اصلی هدف، ځان مطرح کول دی،
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زه په دی جواب کی د ده هغه تخريبی او توهين . حه وړاندی کړی ډيورند دکرښی دحل دپاره کومه  نظريه او طر
يو تعداد نورو ملی شخصيتونو ته متوجه سوې دي  په ګوته کوم او په الزموداليلو  آميزليکنې هغه ټکی  چی ما او

  .سره  ئې ردوم ، او قضاوت  نورولوستونکو ته ورپريږدم 
 

    :اصلی بحث ته راگرځم
وه،  کړې رګنده څشرقی پښتنو پروژنه   وال، زما پرهغه خواشينی چی  مادهيواد دجنوبی اوزموږ آماتور ليک - اول
  ښاغلی سيستاني کله دجنوب او:"خه ډير متاثر يم، داسی ملنډی وهی اوليکی څتراوسه هم  د دغی وضعی د دوام  او

ب وشرق کشور بايد تا نابودي آيا بمباردمان در جنو" : شرق دپښتنو پر وژنه اوښکي تويوي او خواشيني څرګندوي
  "آخرين فرد پشتون ادامه يابد يا اينکه باالخره اين جنگ بايد در يک جائي توقف کند؟

دلته  تاسوپخپله وگوری آيا  زما په دی پورتنی يادونه کې تاسی  کوم ناروا احساس يا انسانی ضد نښه نښانه  وينی چی 
وطن  ې چي گواکی دړاندی ملنډې  وهلی دي او داسی  ئې ښکاره کزما پردی انسانی احساساتوب دا سياسی سوداگر،
خه داسی معلوميږی څا او خواشينی ښودل يو غير انسانی کار وی؟ د ده  له دغه بې ځايه انتقاد ړدخلکو پر وژنه  ژ

ه چی دی  د وطن دخلگو پر وژنه  هيح چرت نه خرابه ئی او پکی رئ  هم نه وهی؛ خو زه اساسًا  داسی  باعاطف
بالخاصه دخپلو بيوزلو  وک چی د خپل همنوع اوڅخه  سخته کرکه لرم ، اوڅانسان يم چی د انسانانو د وژل کيدو 

و؟ اته قرنه مخ کی دشيراز لوی کړنگه  دانسان  خطاب وڅرنځ متاثره نشی، ده ته موږ  هيوادوالو په وژنه، محنت او
  : داسی فرمايلی و" سعدی" متفکراو مصلح  

 نـت ديگران بيغمیتــوکــز مح
  نشايــد که نـامت نهــند آدمی

په دغه پورتنی بيت کی نه يوازی دبنی آدم غم د انسان سره مطرح دی ، بلکی د وطن په سطح زموږ ديوه کور غم او 
ينه او وژنې نه خواشينی کيږو، او اوښکی ورته ړو په مړکه چيری موږ دخپلي کورنۍ د غ.  درد را سره شريک دی 

  نگه ادعاکوالی سو چی زموږ چرت د ډيورند دهاخوا پښتنو پر سرنوشت خراب دی ؟څ نوبيا نه تويو،
زه په ډير افتخار سره وايم چی  زه دخپلو هيوادوالو اوبيا دجنوبی او شرقی پښتنو په وژنه نه يوازی زيات ! هو

ی په وسيله نور وته هم ورسوم م ددوی ږغ دخپلی ليکنړم او سوزم، بلکی غواړخواشينی اومتاثر يم،  ددوی پرحال ژا
ی او دجنگ دقطع کولو دپاره مې ړ کې دپښتنو د اوسنی غمجن ژوندانه تصويرکڅپه دی وجهه ما دخپلی مقالی په تر.

ما دخپلي مقالې په .  چاره نلروڅخه هيڅ کولو يولی ده کوم  چې باالخره  دهغه دعملړهغه الری او علتونو ته توجه  ا
  :ئ  دی ړرح کيو ځای کې د اسوال مط

کشتار در جنوب وشرق  من نميدانم کسي از دولت مردان کشورتا کنون به اين فکر افتاده  که جلو اين کشت و"
همين واليات پيوسته مورد  افغانستان گرفته شود يا خير؟ اصوًال چرا بايد جنگ در جنوب کشور متمرکز باشد و

شرق کشور  چاره  چيست؟ آيا بمباردمان در جنوب و ج وضرب وشتم نيروهاي خارجي قرار داشته باشند؟ راه عال
پيشنهاد راه ... بايد تا نابودي  آخرين فرد پشتون ادامه يابد يا اينکه باالخره اين جنگ بايد در يک جائي توقف کند؟  

عناي معقول نجات کشور از بحران موجوده  از طريق جستجوي يک راه حل عادالنه رفع اختالفات با پاکستان، به م
تخويف مردم کشور ازپاکستان نيست، بلکه برداشتن گامي است درجهت عادي ساختن روابط دپلوماتيک دوکشور 

آخرمگر ميتوان تا ابد با همسايه قوي تر ازخود در دشمني زيست؟  .اقتصادي همسايه با توانائي هاي متفاوت نظامي و
ل التجاره خود از بنادر آنکشور ناگزيريم به  لطف وکرم هرماه بخاطر ترانزيت ما همسايه ايکه هر روز وهر هفته و

ادامه اين روش تا دراز مدت ناممکن است  و ضرر آن را مردم ما با پوست وگوشت خود احساس  .او رجوع  کنيم
  ." کرده وميکنند

سانی فاجعی زما اصلی مقصد په دی ليکنه کې، زموږ په هيواد کی پرپښتنوسيمو د بمباريو بندول او دهری ورخی دان
په دی حساب ما خپل نظر خپلوهيواد والوته په دی منظور څرګند کړی دی چی دخپلو خلکو د ژوند د  .مخ نيول دی 

د اختالفاتو رفع کول ځانه ته خاص  ميکانيزم . ژغورلو په مقصد، بايد دپاکستان سره خپل تاريخی اختالفات  حل کړو
خو اوس چې افغانستان تر هروقت زيات دبين المللی .  پوهيږي لری چی سياسی چارواکي  او کارپوهانو پرې  

دوستان حمايت له ځان سره لری دا به ښه موقع وی چی د ډيورند د کرښی النجه هم په بين المللی سطحه او دبين 
الی ملگرو ملتونو سازمان په مرسته کو دافغانستان لوری دمتحده اياالتو او. المللی مينځگړيتوب په ذريعه حل سی 

ه  حل کاندی، شی دا شخړه په عادالنه توگه او ترڅونورزموږ خلک دبمباريو څخه خالص او وطن ته  سوله ايزه ب
    .دبيارغونې چاري  خپل اصلی بهير ته ور ولوېږی او سوله او ثبات راسی،

د نه پيژندلو  ورند کرښی ما د پاکستان سياست د افغانستان په مقابل کی دهغه تاريخی اختالفاتو نتيجه بللی ده چی دډي
  .په وجه مينځ ته  راغلی  دي 
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اعالن  سوېده ، خو  پر امر يکا ) دتروريسم پرضد مبارزه او امنيت ټينګول(افغانستان ته  دآمريکا دراتگ هدف 
 طالبان او( د دی پرځای چی ترور يستان  هيوادونو پوځی طاقتونو سره يوځای٣٧چی د  افغانان دا انتقادلری  باندی
ولی د افغانستان پر  په پاکستان کی تعقيب کړی اوهلته دهغو پر پټوځايونو باندی حملی وکړی،) القاعده

بيوزلوخلکوباندی بمونه پاشی ؟ ددې علت دپاکستان سياسی چل ول او دسيسې  ښودل سوی دي  کوم چی دافغانستان 
دغه سياست   ستان زموږ په مقابل کی خپل سره ئې شپيته کلنۍ  اختالفات لری، ترڅو دا اختالفات رفع نسی، پاک

   .تعقيبوی
 او ړې ده نو ما د دې النجی او بحران دحل دپاره ، هغه اصلی او بنيادی المل يا علت چی د ډيورندکرښه ده په گوته ک

ډير پاخه اوژوندی مثالونه مي  داعليحضرت مرحوم امان اهللا خان ، مرحوم محمودطرزی د امانی دحکومت دخارجه 
ی دي، او بيا مي د اوسنی ملی اوعلمی ړسياسی دريځونه ذکرک اوپدې هکله  دشهيد سردار داود، رو وزير،چا

ی دي  ړوجملی هم دسندپه توګه راوڅوڅی  او ددوی دقوله  څخه مې ړشخصيتونو دريځ په دی موردکی  هم  ذکر ک
ه چی ما د دغو ملی او علمی ې دړدامی هم ورپه ګوته ک. ی ړچی لوستونکی  هغه ولولی او پری قضاوت وک

نظر  خو دملی دګتو دساتلو دپاره يو شانته ی ،ړدالنجی په هکله کوم مجلس نه ده کشخصيتونو سره د ډيورند دکرښی 
ملی قوم پالنه تر هيچا په کمه نه ده، نوکه  چيري ديوې  تاريخی   زموږدپښتونولۍ  احساس اولرو، هماغسی چی

بلکی د وطن پرستی عالی حد ته  وو، داهم کومه لويه گناه يا سياسی خيانت نه دی،النجې دحل دپاره يو ډول  فکرک
  . دی   رسيدل

تنو په  و چی  دغه سياسی  النجه تراوسه دپاکستان په ګته ، او دافغانستان او هم دها خوا پ ه پوهي مون په دی 
تونستان داعيه چی  دافغانست د بيلگی په ډول،. ضرر تمام سوې ده  ول  ان دحکومت له خوا پورته سوې اود پ په 

قدرت او امکاناتو سره  تعقيب سوی او دشوروی اتحاد او هند دحکومتونو له خواهم  تائيد سوې وه ، نه يوازی دا 
په مقابل کی  مو يوه ذره ګته  ترالسه  ې ، اوړ کلونو کی زموږ  ډيری نقدی پيسې په دی الره کی وال٣٠چی په دې 

تنوهم په  ضرر تمام سول ل، خودهاخوانک که پاکستان چی د دينی او اسالمی ايديالوژی په دليل مين ته  . پ
تنونالسيوناليزم دتضعيف کولو دپاره، دقبايلوپه  ه بهانه سو چی د پ تونستان داعيه ورته يو ډير راغلی دی، دپ

تونستان د آزادی سيمه کی پر بنس پالو او دينی مدرسو دومره قوت اوزور واچوی  چی په نتيج ه کې نه يوازی دپ
تنوکی شندک ی هاخوا په پ ې  په روحيه د ډيورند دکر ل شوه ، بلکی ددی مذهبی سرمايه گذاری په  نتيجه ک

او هم دافغانستان او دپاکستان  قبايلی سيمه کی دغۀ افراطگرائی ده چی اوس هم دبين المللی ملکونو له نظره ،
وله  ) تروريستانو(  سيمه نن دطالبانو او القاعدې دحکومتونو له نظره، قبايلی ی او  زالگ په نامه پيژندل کي

کی له مخې نه  نيست او ناوبود ک کی ده چې هی په دی لټشتمنه  ن ه دا خلک د م   . ی ن
ل هغه کسان چي ددغې مسئلې حله بده مرغه " :  زموږآماتور ليکوال انجنير په يو بل ځای کی داسی ليکی-دوهم

ګوته نه نيسي او دهغو نه په ټوپونو تېرېږي خو ) کومی ټکو ته ؟س( يو ئې هم دغو ټکو تهدپاکستان په ګټه غواړي 
) ايا پخوانی حکومتونو دريخ ته؟ س کوم دريځ ته،( ښاغلي سيستاني په خپله ټوله ليکنه کي دافغانستان دغه دريځ ته

او دډيورنډ کرښه بېله چون وچرا په ړه ستاسو مشوره ومنل سي زما له نظره که خدای مه ک. هيڅ ايشاره نه ده کړی
  ."  سي دا به داسي يوه تېروتنه وي ، چي زيان به ئې دګندمک او ډيورنډ دتړونونو نه لږ نه ويرسميت وپېژندل

زموږ . د مکث وړ دی ) هغه کسان چي ددغې مسئلې حل دپاکستان په ګټه غواړي(په داپورته جملوکی دغه ټکی 
يو بيسواده سړی هم نه غواړی چی دا مسئله دپاکستان په ګټه تمامه سی، خو پاکستان دخپل دتشکيل را هيسی  دوطن 

زموږ اقتصادی او امنيتی چاری هم خپل تر کنترول  دوي   خه استفاده کړی اوکوی ئې،څ بياتر اوسه د دغی ګټی 
ی د دی مسئلی دعادالنه حل غوښتونکی دی، نو خه هغه کسان وی چڅ که ستا مقصد د دی جملی  .دی    نيولي  الندی

 او  چی ما د هغوی نومونه توهين هغه ټولو ملی او سياسی شخصيتونوته دی  په دی صورت ستا دغه جمله يو لوی 
يوال ، ورپسی استاد نگارگر، بيا . نقل قولونه پخپله  مقاله کی راوړې  دي  په اول سر کې ماته، بيا نو مرحوم حکيم ت

دانو ته پريږده چی دا توهين حتی و مرحوم . او ورپسی رومان صاحب ته دی  انی ، اوبيا دستگيرخروټی باری جه
اعليحضرت امان اهللا خان، محمودطرزی اوپه آخرکی مرحوم سردار داود ته رسيږی، خکه اعليحضرت امان اهللا خان 

وگه په رسميت وپيژندل او بيا داود او د ده دخارجه چارووزير محمود طرزی د ډيورند کرښه دسرحدی کرښی په ت
خان په آخر کی دې ته حاضر سو چی د ډيورندکرښه دپاکستان سره ديو مناسب بديل په مقابل کی په رسميت وپيژنی 

  .خه خالص کړی څاوخپل ملت د يوه لوي تاريخی رنځ او مصيبت 
م تنيوال، اعليحضرت امان اهللا خان، مرحوم حکي باری جهانی، آيا ته دا ويالي سې  چي تر ما او تر استادنگاگر،

اوسردارداود او نور ملی او علمی شخصيتونه چی ما د هغوی نومونه او نظريات په خپله مقاله کی  محمودطرزی ،
 د  خه چی تهڅو مثاله د هغه وخت څکه چيری داسی وی نودخپل وطن پرستی يو راوړی دی، وطن پرست تره ئی ؟
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ځان تر نورو . موږ ستا په وطن پرستی پوه سو  يا سکرتر وی ، راته وليکه ، ترڅوسياسی بيرو ديوغری بادی گارد،
   .غير حق جگ ښوول، معقول کار نه دی، او دخلگو نفرت را پاروی 

کابليان يو  تاسی اعتراض لری چی ولی سيستانی دپخوا حکومتونو دريځ ته هيچ اشاره نه ده کړې،: داهم دويلو بولم 
د افغانستان پخوانی حکومتونو دريځ زما دمقالی  ."رسخن جائی و هرنکته مکانی دارده" :متل لری چی وائی

ته  موضوع نه وه او زه په خپلو خبرو ښه پوهيږم چی دخپلی مقالې  په ليکلوکښې څشی ته اشاره وکړم او کوم شی 
.  پخالص نسی  تاسر ممکنخبره ده، چی س) هرسخن جای وهرنکته مکانی دارد(دا هغه دکابليانو خبره. اشاره ونکړم 

خو زما  موکراتيک گوند د دريځ پلوی کوی، هغه ته اشاره کوه،dخوته چی دپخوانی حکومتونو اوبلخاصه د خلق د د
جالبه خبره داده چی ته د پخوانيوحکومتونو د دريځ . په هغه مقاله کی دی موضوع ته نه جايی  او نه هم مکاني وو

ټی چی تر تا په دولتی اوحزبی لحاظ خورا مخ کی وو، اوتر تاډير پخوانۍ مگر ښاغلی دستگير خروپلوي کوی، 
حزبي دی ،د هغه  حکومتونوپر موقف اودريځونوانتقاد لری او په ډاګه  مو نظر د دی النجی دحل دپاره څرګند کړی 

  . او ليکلی  دی ،چی ما يوه برخه پخپل مقاله کی رانقل کړې وه 
 بېله چون زما له نظره که خدای مه کړه ستاسو مشوره ومنل سي دډيورنډ کرښه :"راغلو دی خبری ته چې  ليکې  

  "په رسميت وپېژندل سیوچرا 
اوپه اصطالح دخپلې  دګېډي  النه کار،مسؤو يو غير  کلمات او جمله کارول ،" بېله چون وچرا "زما دخولی څخه د 

په رسميت   بيله چون وچراسی يوه  مهمه  مسئله کله او په کوم ليکنه کی ما ويلی دی چی دا. خبری را ايستل دي 
وک داحق نلری چی دځانه څخه يو حرف هم زما له خولی څخه په دی مورد کی اضافه ووايي  ! وپيژندل سی؟ هي

هر کارخپل خاص پروسيجر لری، خو مشروط په دې  چی څوک د دې موضوع دحل دپاره چمتوسی او د ملت نظر 
ته بيغمه اوسه چی دا مسئله نه زما په . ه الری دغه  دسرطان دناروغی  عالج  وکړی دلوي جرگې اويا  ريفراندم ل

  . مشوره او نه هم دجهاني په نظر سره دحل الره پيدا کوی 
خو داخبره د ويلو وړبولم چی هرڅوک چی د دی وطن دپايښت په فکرکی دی، دا حق لری د ملی مسايلو په وړاندي 

موکراسی ته لږ احترام لرو، بايد دخپلومخالفينو نظرياتو د اوريدلو طاقت اوزغم يدکه موږ . خپل نظر څرګند کړی 
په دی توگه موږ . رد يې کړو , ولرو او ورسره بحثونه وکړو، که هغه نظريات ښه وی  و ئې منو او که ناقصه وی 

ليتونو په نظر ؤول دمسدولت البته دخپ. کوالی سو چی يوه صحی او درسته الر خپل دولت او خلکو ته وړاندی کړو
کی نيولو سره داحق لری چی پردغو وړانديزونو غور وکړی او هغه نظر چی دملی ګټو د ژغورلوارزښت ولری ، 

خو دا په کارده چی زموږ روښنفکران الس تر ځنی . دهغه څخه استفاده وکړی ، او که نه وی ايسته ئی غورځوی 
بزک بزک نُمر که جو " پاره يوکار وکړی، نه دا چی هغه دچا  خبره  او بيوزل خلکو دنجات د د بيچاره کښې نه نې،
به سا وخيژی او بيا به نودلغمان جو )  ولس("بزک" کنه نو تر جو لغمان رسيدلو پوری د دې بيچاره "لغمان ميرسه

  .هيڅ گټه ورته ونه کړی 
 کړئ دی، او وائی د جهانی رانقل  ته چی زما پريو نقل قول ئی ښکاره اوس  به راسو دليکونکی ودی افسوس -دريم

متأسفانه دښاغلي : "او داسی ليکی سوی خبری د اوسنی بحث يعنی د ډيورند دکرښی د النجی سره هيح تړاو نلری ، 
چي داوسني بحث سره هيڅ مطابقت نه لري او دهغه مخکنۍ خبري جهاني دخبرو يوه داسي برخه را اخستل سوې ده، 

ي دا کار به په قصدي توګه سوی وي او که په تېروتنه؟ کېدای سي دا په دې خاطر زه نه پوهېږم چ. پرې سوي دي
سوی وي، چي دښاغلي جهاني دشخصيت نه په ګټه اخستلو سره ، خپلو خبرو ته وزن ورکړي او هغه په خلګو 

  ".ومني
 افسوس بيخی اود ده. خو زه وايم خوشبختانه چی ما دباری جهانی داصلی متن سره کومه بی غوری نه ده کړې 

ړونکی دا حق لری چی دخپلی موضوع په اړوند ديوبل ليکوال يوه څيبيخايه افسوس دی، ځکه دی نه پوهيږی چی يو 
نظراو طرحی ته مرسته رسوالی سی خو شرط دادی چی  موخذ    جمله، يا يوه کلمه، يا يوه برخه راواخلی  چی د ده

احبه ده، په هغه  کی د شعر، شاعری او نورو ادبی اړخونو په د عبدالباري  جهانی مصاحبه يوپراخ مص. ذکرکړي 
زما مقصد دلته د ده نظر . و سوالونه ځينی سويدی څهکله  بحث شوئ دی ، خو په آخر کی د ډيورند په مورد کی 

  .دډيورند دکرښی پر سر  دافغانستان او پاکستان په مينخ کی دالنجې په هکله وو
برای نجات وطن از بحران، چاره يی جز (برې  د ډيورند دکرښی سره او زما د تاسي وګوری چې دباری جهاني  خ

دنظر يوه برخه  مقالی سره ارتباط لری او که  ئې نلری ؟زه دجهانی صاحب ) نيست" خط ديورند "نوشيدن جام زهر
 هغه هيواد په ملگرو  د برټانوي هند د ړنگېدلو سره يو ځاي پاکستان منځته راغلئ او....":هغه  وائی: بيا را اخلم 

د يوه هيواد د رسميت پېژندلو سره د هغه . ملتونو کي رسمي غړيتوب لري او ټولي نړۍ په رسميت پېژندلئ دئ
سرحدات په رسميت پېژندل کېږي او ددې معني دا ده چي ملگروملتونو، نړۍ او له هغې جملې څخه افغانستان دغه 

ژندل سوي هيواد څخه، چي تر افغانستان په سل چنده قوي دئ، د دوو او له يوه پې. سرحدات په رسميت پېژندلي دي
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حياتي مسئله يوازي په احساساتي کلمو او څو شعرونو  دا مهمه او. بشپړو صوبو اخيستل د ماشومانو خبري نه دي
ډي سره د دې گاون.  ميليونه نفوس او پنځه سوه شل زره پوځ او اټومي وسلې لري١٦٠پاکستان .اوشعارونو نه حلېږي
دا د ماشومانو خبري نه دي او که تش په ښکنځلو د ډيورنډ کرښه ماتېدالئ نو اوس به زر ځله . ټوکي نه سي کېدالئ

  . ماته سوې وائ
يا . د افغانستان اوسني دولت بايد يا د ډيورنډ کرښه په رسميت وپېژني او هيواد د تل لپاره د جنجال څخه خالص کړي

کي په جدي توگه مطرح کړي او له هغه چا څخه چي د افغانستان او صوبه سرحد د دا موضوع په ملگرو ملتونو 
البته د زور . اوکنه نو دريمه يې د زور الره ده . پښتنو حقوق يې تر پښو الندي کړي دي د خپل حق غوښتنه وکړي

نډ د منحوسي کرښي الر هغه وخت ممکنه ده چي په پاکستان کي دېره پښتانه زموږ سره دا ومني چي دوي هم د ډيور
  .ليري کېدل غواړي او په دې الره کي مبارزې او قربانۍ ته راسره حاضر دي

نن ورځ په ټول پاکستان کي د پښتنو داسي تحريک نسته چي يا له پاکستان څخه د استقالل اخيستلو او يا له افغانستان 
په ملگرو .  کي هيڅ ږغ پورته سوئ نه وياوس نوکله چي په پاکستان. سره د يو ځائ کېدلو براال چيغه پورته کړي

ملتونو کي چا دامسئله مطرح کړې نه وي، حکومتونو يوجدي اقدام کړئ نه وي، په تشو نارو وړۍ نه شړۍ کېږي 
  )٢٠٠٧بينوا ويب سايت "(

 رگندونو ته  خپل پام  راواړوی چی د دهڅ پورتنيو جملو او روښانه   دباری جهانی اوس  دي لوستونکی  دښاغلی
نظرزما دمقالی دموضوع سره مستقيم او نشليدونکی ارتياط لری او که نه ؟ خو زه فکر کوم چی د ده افسوس له دې 

ځکه دی دجهانی صاحب دخبرو د ردولو په لټه کی نه،  خه خپه نسی ،څجهته دی چی گواکی جهانی صاحب د ده 
 ويلو دپاره بل څشی لری چی بيا ر ليکوال اوس دنه پوهيږ م  زموږاماتو  .بلکی دسيستانی دخبروپه  ردولو پسی دی 

د دوی  دمقالې هره کرښه د ردولو ډيرې  زمينی لری خو دا دنمونې  په توگه دلته په . ئې په افسوس سره بيان کړی 
وله دې  نه راوروسته دخپلو خبرو په کولوپوه سی او ذهنی حکومونه د داسی يوې  ملی او مهمي  څوه، ترسگوته 

  . چی ښه عواقب نلری .هکله په نورو پوری ونه تړی مسئلې په 
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