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ل تڼی  سور
 
ه٢٠٠٧     کال دنوومبرمياشتې اتمه نې

     

  دپاکستان دولت بنس
  

رېزانو دوه سوا کاله واکمنی وچلوله،خو چې . کال جوړشو١٩۴٧دپاکستان دولت په  دهند په دې لويه وچه باندې ان
اندی په مشرۍ خپلواکی  رېز دهغې په درشل کېترالسه کوله،ددې لوی وچې ولسونو د مهتامه  ی سياستوالوپه دې ان
انو په مرستو ددې سيمې دمسلمانانوپه من کې ځسيمه کې دراتلونکی وخت خپلو  ته په پام سره ديوشمېر ايی اجن

رېوان وی  ی شخړو کې الس او ړی د اوږدې مودۍ لپاره په خپل من داسې هلې ـ ځلې پيل کړلې چې ددغې سيمې و
خه دجال دولت جوړولوددې لپاره يی په. اودوی ته اړ اوسی له .  خيالونه پياوړی کړل مسامانانو کې د هندوستان  دبن

ه ته کړلو ډون اوسنی پاکستان يی رامن دا چې مسلمان او غيرمسلمان ولسونه سره بېل کړل شې نو . دېش په 
و ړی پکې س شول اودزر ړې وشولې،ددواړو لوروپه زرونو و نو دمسلمانو اوغيرمسلمانوترمن اوږدې ج

ه يووړل شول خه تش په کورنيو جايدادونه لوټ،تاالن اوله من له دېش  ړی داوسنی پاکستان اوبن ،په ميليونوو
ال ته مهاجرشول  خه پاکستان اوبن وبونه مهاجرشول اوهمدا ډول دهندوستان  ا سرونو هندوستان ته د خپلو اصلی 

خه چې  برسېره . اتورضيأوالحق هم دیوانی ديکتپاکستان اوسنی ديکتاتور مشارف اوپخددکوموله ډلې 
ولو ودلېن هم تلپاتې دښم يی ولسونو ترمنو دمسلمانواوغيرمسلمانپورته ډول وېشپردغو د پاکستان  . پرځای پرې

ه ودرول شو،د هغې مهنډېسان پوهيدل چې دغه ډول کارډېرمشکل دی،خو )ستون(دولت چت په يوه م
ه شوه دکاللدخپلوضرورتونو له مخې يی دغې چارې ت . ه مال وتړله،فکريی کولو چې که جوړه شوه زما اوکه ړن

ه شوه دکالل( ه واچولې اوښې به . داخبره چې که جوړه شوه زما او ړن ې به مو پرپ موږ چې ماشومان وو لمدې ش
خه را ايستله او زر زربه مو ه په ورو اواحتياط ور پولې بيا به مو پ ې به ه نو ورسره ويلپورته خبرهمو و که ش

ه به جوړه شوله اوموږبه خوشالی کوله ال اواوسنی پاکستان دواړه ددومره زياتې فاصلې ). توئی نشولې کو دوی بن
ېرلرلو سره سره په توکل ه ځوړند کړل ديودولت په  ډ.  په يوه م ه د  کی ول دا م ډېسانوپه خپله هغو مهن. دين لرلو 
خ ې  ه . و دمخنوی لپاره يوپوالدی اړم ورکړو،دا پوالدی اړم پوځ دیه د چت د راغورځيدلنقشه کې ددې م اړم اوم

په اوسنی پاکستان کې ددوی .  بېله کړلهـ مو کالونو بادونو١٩٧٠خوددې چت يوه برخه د . يواوبل ته اړ ول اواړدی
دېرش زره دينی مدرسې دی چې د نړۍ په هې اسالمی هيواد کې دومره مدرسې ن   .شتهدمشرانو له خولې شپ

ندشويدی چې هغه بيا د ر ونډو  په پاکستان کې خال خال د لنډې مودې لپاره ملکی حکومتونه را پوځيانو له خوا په 
  .شويدی

خهستان سره يی په يو وختکپا هندوستان چې د خه بيا  يوځای دهندوستانی مورچل   خپلواکی ترالسه کړيده،دپيل 
کله هلته پوځی حکومتونه نه دی  یتر اوسه هې ولو لوړه ديموکراسی پکې چلي   .راغلی اودنړۍ تر

ری اوس په وجود کېپوځی واکمنيو  اوږدې مودېدپاکستان د  وکې ته ختلی ده،چې په  هغلته اسالمی بنياد  لوړې 
خه هم تېری کوی او اوړی   .ځينو برخو کې د اسالمی پولو 

د مسلمانانو لپاره به يی زيان غه شان پاتې وای نوندوستان په هم هغه پخوانی هکه داسې دځانه سره فکر وکړو چې که
و.ه ول ې  يوسل شل ميليونه مسلمانان په هندوستان کې دی،يوسل شپېته ميليونه په پاکستان  شاوخوا: په ارقامو غ

ه دپاسه دوه  ی سوا کې او  ه سوا ميليونه مسلمانان کي دې پن ول ني ال کې دی چې دغه   ، نو که دویميليونه په بن
 کوم بل  حکومت نه کولی؟ په هندوستانتخاباتوله الرې تلدوی به داناياول په هندوستان کې وای او يواتفاق يی لرلی،
  قوم په هندوستان کې تر دغې شمېرې زيات دی؟

نده ده چې ول  په هندوستان کې بېخی ډېر قومونهر  يو قوم نه ول خو که دوی يوازې  هممسلمانان مېشت دی،هلته 
ډ هند کې ساتلی شولی نوبی اړيکو دغه يو والی پرمذه  ترډېره حده ددوی سره وای يا  به واکدا امکانات ول چېپه 

ه دغه مذهبی تريخوالی چې دهندوستان دننه جوړشويدی په دې پيمانه نه وای ترل  اومسلمانانو  من ته راغلیبه ل
نګ ددوی مخالفينو به په سوله کې ژوند سره کولی ړې چې دپاکستان د. دهغوی تر نګ به دغه درې ج دې تر

ولنيزې  ړی پکې مړه شول،اقتصادی او ونو و ونې اوتاوانونه يی رامن زياوهند ترمن وشولی اوپه زر اتې ړن
  کړل،دواړو لوروپه ميليونو پوځيان وروزل 

تونوسره يی په اوپه  ولوسمبال کړل،بال اخېره يی په ميليارډونو ډا مډرنو وسلوډېروزياتو ل  اتومی بمونه سرهلرو ل
ړې په ه جوړ کړل اودا شپېته کال په لومړی سر کې خاص دوی دواړو ديواوبل لوری پرضداومړدکی وضعيت  دج

وکو  پوځونهکې ددواړوخواو نه وپک په ز دسياچين په لوړو سړو د خه ناست دی اوکې ديواوبل په مقابل کې 
ول به نه ول،په بدل کې به يی دغې لوی  شپې سبا  په ترس اووېره کېدواړوخواو ولسونه کوی اوداسې نورډېر،دغه 

ې رسيدلی وای ونه کړی وای،سيمې اونړۍ ته به يی  خه مطلب .هېواد زر اقتصادی پرمخت ندونو ر  ددې 
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رځيدل نه دی اوهغه کارنه شونی دی،)ماضی(تېروخت رېزی سياستوالوته ور  اوږدمهاله بلکې دلته د ان
ومره زيرک اوهوښيارتيا پالنو)سترتيژيک( وته کول دی کوم چې يی ددې لوی وچې په اړه هغه وختونه په  نه په 

و لپاره. سره ترسره کړل روقوتونوتل اوهروخت هرچېرې دخپلوفوری او اوږدمهاله  اک نده ده چې زب ر  البته دا
خه ډډه نه کړيده اونه يی کوی    .دهر ډول عملونواوکړنو

و قومونواوسنی پاکستان هم يوق ته،دغه  اوسنی حالت پاکستانداځوته رربې وبېلوبېلوغ  وم نه دی د پن
و،کشميريانوپنجابيانو،سنديانو،( تنو،بلو په اصل کې دغه هريوقوم . يوځای ديو چت الندې راوستل شويدیخه  )پ

ې او اړم په زور ول خصوصيات لری،دوی يوازې ددې م  يوځای تراوسه ولهچې دمخه يی يادونه وشديوه ځانته ملت 
پل په . ساتل شويدی وک شړۍ کولی نشی،هرقوم به دخپل سفر کن شی نوبيا دا وړۍ  ې اواړم موازنه  کله که د م

واری به په خپلو اوږو وړی    .خپله اوبدی اوخپل 
وار چې ددې موږک نه يی په دمونو اودعاو زمری جوړ کړی  دا خبره يادول هم پکار دی، هغه پيرصاحب بزر

ی،هغه به يی پ لوته يی مخه کي رځی اودده وينو  ه ورته دمونو ول،که چېرې پوه شی چې نوردغه زمری په ده را
ی ه يو .اومنترونو موږک کړی اودغه وخت هم لېرې نه بري رن زمری  نه ک دموږکراماتو واله سړید دغه چې 

 ده، ځکه دلته ستاسو ستونکواوريدلی اوزدهو خامخه ډېرو لوکړلو اوبيايی بېرته ولې موږک کړلو اوږده ده خجوړ
  .قېمتی وخت نه په نيسم

  
*************** 

 کال٢٠٠٧د اکتوبر مياشتې شلمه 

  
  د ډيورنډ کرښې تړون اوافغان ولس

 
ه زره کاله اوږد تاريخ لری،تاريخ پوهانويی بېل بېل پړاونه بيان کړيدی ول تاريخ . افغانستان چې د پن افغانستان ددې 

ر ؤلپه اوږ موږ راځو دې خبرې ته چې دنن نه . دو کې په پرالپسې ډول نړۍ د زورورو قوتونو د بريدونو اوتېريو ډ
  .وروسته به د افغانستان النجې کومې خواته ځی

ې وکړلې چې په ١٨٩٣په . ددې خبرو د سپينوی لپاره ډيورنډ دکرښې نه پيل کوو رېزانو ه کال د دويم ځل لپاره ان
ولې  نورې هم ژورې ښخې کړیزور جوړجاړی سر رېزانو ته د . ه دافغانستان دخاورې پر يوه برخه خپلې من ان

يدلی وه چې په دغه ولس دبرچې په زور اونېغ په نېغه واک چلول نه  ړو وروسته دا پته ل افغانانو سره دې دوج
 خاورې يوه برخه برتانوی هند شوونی دی،نو يی په عبدالرحمان خان پاچا زور راوړلوچې د افغانستان لوری د خپلې

يزه روپ  ه نا دی اوبرېتانويان به په بدل کې دا ومنی چې پرنوره افغانستان به تېری نه کوی او د کال به  ته ورپرې
ريزانو له مشورې او پتئلو په خپل سر د نورو . هم دپاچا په اختيار کې ورکوی خو پاچا بيا دا حق نلری چې بې د ان

ريزې اړيکی ونيسېهېوادونو سره دې به )بهرنی سياست(مانا دا چې دپاتې افغانستان واک اواختيار. پلوماتيکې اوسودا
رېزانوپه الس کې وی نو عبدالرحمان ته يوازې دومره اختيار ورپاتې شولو چې دنيم پاتې افغانستان پر . هم د ان

ه چې دغې معاملې ته چې سړی ځير.ولسونو باندې واک وچلوی اوپاچاهی پر وکړی  شی دهغې وخت شرايط هر
رېزانو له لوری تر السه  ه د ان ړی پاچاه کولو نور ی چې عبدالرحمانخان غير دخپلې نيم ندي ر ول،خو داسې 
رېزانوپه ولکه کې ورکړله اوپاتې برخه يی هم که په نېغه نه وه  نکړل،دهېواد يوه ستره برخه خاوره يی بشپړه د ان

  . کې پاتې شولهخونيم بنده ددوی په ولکه 
ر هنری مارتيمر ډيورنډ د پنسل اونقشې )کال١٨٩٣(د برېتانيه لپاره دغه وخت چې دهغوی دبهرنيو چارو وزير مس

سره افغانستان ته راغی ډېر حساس وخت ول ځکه دا وخت د تزاری روسيی د واکمنی د پولو بريدونه دافغانستان 
يدلی ول ېرپر نقشه راکش کړلو او په دغه حساس وخت کې ډيورنډ دغه. سره ل  پنسل د تېرې پوالدی تورې په 

ې کړلو،يوه برخه يی دځانه سره يووړله او بله برخه يی دځان لپاره وساتله و پاچا دغه د . دافغانستان بدن يی دوې 
رېزانو په دې تړون سره له يوې خوا دخپلو پوځونو دخوندی ساتل. پياورژلی بدن تړون ورسره الس ليک کړلو و ان

  .وېړه جوړه کړله او دبلې خوا يی د تزاری روسيی سره په اصطالح بفر زون رامن ته کړلو
ورو،هغه تل د نړۍ د زورورو قوتونو له خوا تر يرغلونوالندې  راغلی او راځی،ددې  که د افغانستان تاريخ ته و

 آسيا په زړه کې پروت هيواد علت تاريخ پوهان دافغانستان جغرافيه يی موقعيت بولی او وايی چې افغانستان د
رول او واکمنی پر وچلوی دنړۍ سياست .دی،ددې ځايه د نړۍ سترقوتونه کولی شی چې نور آسيايی هيوادونه کن

ه د برېتانوی هند دهغې وخت  ې په تو ړيدی،دبېل ند  ر پوهانو اوتاريخ پوهانو هم دافغانستان په باب ورته نظرونه 
ېج غوندې دیوايسرای ويلی ول چې افغانستا ولې آسيا دپاره دتياتر د س وئنبی کوم چې يو برېتانوی . ن د آرنولد 

ولو مشکلترينه سيمه بللی وه همدا ډول په نولسمه پېړۍ کې کيلپېنګ پر . تاريخ پوه ول، افغانستان يی دآسيا تر
ړو ته د   .نوم ورکړی ول)) سترې لوبې((افغانستان باندې ج
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ه چې عبدالرحمانخان يو ی چې په همغه ١٨٩٣ خپلواکه پاچا نه ول نو ځکه درن کال تړون دزور تړون بلل کي
دبلې خوا په همغه وخت کې د ډيورنډ کرښې دواړو خواو افغانانو هغه . وخت کې يی هې قانونی اعتبار نه درلود

يو،توريو او وزي. تړون ونه منلو کو،بنو ولو د تړون نه ل وروسته د مسيدو وزيرو،داوړو،مروتو،خ رستان شاوخوا 
ډه دهرې  ولو قومونوپه  ونيانو اونورو لو،ار و، تڼيو،من ډيورنډ ليکې هغې خوا پرتو قومونو د ليکې دې خوا ځدرا
ولی س کړل اونورو ته يی  رېزانو يی ځينې بشپړ  يو يرغلونه پيل کړل، د ان رېزی چو ل پر ان ا او  خه د وا خوا 

خه ډېره ژوبله ورواړوله،په دې سيم ولو پوځی زېرمو ته اورونه ورواچول او وسلې يی ور ه کې يی دهغوی 
ول پراته . غنيمت يووړلې اور شاوخوا  ددې بريدونو سره سم د مومندو،اپريديو،ماموندو،باجوړ،سوات،مردان،پ

رېزانو پر چو يدل او د ان رهار،لغمان قومونه ان ترکابله پورې راپا و يی قومونه، د کرښې دې خوا کونړ،نن يو اوتا
ې خوا ډيورنډ کرښې پراتو دواړو خواو ولسونو په ورته عملونو الس پورې کړلو . سخت بريدونه پيل کړل، د کو

ړو مخنيوی وکړی رېزان اړ شول چې عبدالرحمان نه وغواړی چې ددې ج ې وکړلی خو برياوې يی نه . ان هغې ه
خه هغې. ولې ک چو اودهغې  ريزان اړ شول چې د ا تنو سيمې ته ان کرې د پ خه نورې ل  لورنور هندوستان 

ولو مخنوی وکړی و د يرغلونو او الو دوی تر  ون ول،يوه . راولې ه چې دغه په خپل سری ولسی پا رن خو 
رېزی پوځ له خوا په  ړه نه وه نو ځکه په بېلو بېلو ځايونوکې په بېلو بېلو وختونو کې د ان قومانده اوسم سمک ج

رېزانو له خوا د اوښتو . حم سره وځپل شول او بې شمېره زيات غازيان يی شهيدان کړلډېره بې ر افغانانو ته دان
 ژوبلو سره سره هغوی خپل بريدونه جاری وساتل،خو لکه چې وويل شول دغه بريدونه د بېلو قومونو –ډېرو مرګ 

ی پکې نه وله نوځکه به کله ورو ړې .  اوکله زياتيدلله خوا هر قوم پخپله تنظيمول او همغ رمې ج دتودې او 
ډوډيو اچولوباندې هم  و کې د بې اتفاقيو او رېزانو دتطميع کولواودهغې الرې په ولسونو اودقومونو په من نګ ان تر

ې کولې دومره يی ځای نه نيولو ومره يی چې خر ې کولې خولکه    .ډېرې خر
  :د خپلواک جذبات

کال دفبرورۍ په دوويشتمه ورځ کله چې امان اله خان د پاچاه ١٩١٩ په د اميرحبيب اله خان تر مرګ وروسته
ونو راغلل،هر چېرې  وله خاوره کې په جوش او غورځن اعالن وکړو، دغازيانو احساسات يو ځل بيا د افغانانوپه 

ک سره پيل کړل ړی کولو بندوبست اوتياری نيول په چ رېزانو سره دج ان اله خان اميرام. باتورو افغانانو د ان
لو،په ليک کې يی ورته ليکلی ول چې ١٩١٩د ه دبرېتانيه لوری ته ليک ولې کال د مارچ مياشتې په دريمه نې

کالونو په تړونونو نوی کتنه وکړی داسې چې دواړه دولتونه ١٨٩٣ او١٩٠۵افغانستان غواړی ستاسو سره د 
لو سره سم افغانی لوری د خپل. برابرحقونه ولری د . واک اخستلو لپاره تياری نيول هم پيل کړلددې ليک دلې

رېزانو له خوا د ليک ځواب يوازې ددې کال د اپرېل په مياشت کې راورسيدلو چ په هغه کې د کابل دليک په  ان
ريزو اړېکو خبرې پکې ليکل شوی وې   .ځواب کې هې نه ول ايستل شوی،يوازې پر سودا

و ولو په نوم وخوځولافغانی لوری خپل پوځونه د هېواد د ختي ين خو .  اوسهلی نويو پولو پر لور ظاهرآ د پولو د 
ت زريز پوځ زياته  لوي ک سره يی دخپل درې سوه  رېزان چې د افغانستان حاالت ورمعلوم ول،په ډېرې چ ان

ې پورې پر پولو ځای پر ځای کړل وسو په خپري. برخه د چترال نه تر کو ن دو سره نه خو د افغانستان د خپلواک د 
تونخوا اونور افغانستان کې بلکه په ډېلی،بمبئی، الهور،امرتسر او د هند په نوره لويه وچه کې هم  يوازې په پ

تونه پيل شول ونه او خوځ رېزانو پرضد خپل سری د آزادۍ غورځن رېزی پوځونه د .دان په هر ځای کې به چې ان
يزنانو به بريدونه پر په الهور کې . ې کول او هغوی ته به يی مرګ ـ ژوبله اړولهيوځای نه بل ته خوځيدل پار

رېزی ضد غورځنګ ډېر زور واخيست اډو باندې چې . ان جرانواله په اور د ډېلی ـ بمبيی، ډېلی ـ امرتسر او 
دول پرالپسې بريدونه زياتيدل يو يی بريدونه کيدل. پوځيان يی لې و او چو رېزی پوځونو په تا  د په دې ډول يی. د ان

رځولی وه ې  وله خاوره سکرو و الندې  رېزانو تر پ   .ان
رهار)١٩١٩(د همدې خه د نن د سپهساالرصالح محمدخان په (کال د اپرېل په مياشت کې افغانی پوځونه د کابل 
په لورو )سردار عبدالقدوسخان صدرآعظم په مشرۍ(، کندهار)د سپهساالرنادرخان په مشرۍ(،پکتيا)مشرۍ

رېزی پوځ سره هې نه پر تله کيدلوخوځيدل، خو د  ی وسايل د ان دغې افغانی . پوځونو شمېره اود هغوی جن
وپک د ل کړتوسو سره لرل  و توپونه اوساده  پوځونو چې هر لور ته يی شمېره تر دريو زرو نه اوښتله،هرې ډلې 

ړې اعالن کړی نه ول او ويل يی چې دا پوځونه يوازې د خ پلو پولو دکلک کولو لپاره خو ال افغانی لوری د ج
ړې لپاره سم تياری اوښه نظم نه درلود،په کابل کې يی دقوماندې مرکز. استوو داسې کمسيون يا (دافغانستان دولت دج

ډون پکی لرلی وای ی سياست پوهه کسانو  ی تاکتيکونو اوجن ړې ته بيړه وشوله، د ) ډله چې په جن نه درلود،ج
ړو له الرې کابل اوپورته ياد شوو واليتو نو ترمن اړېکی دتخنيک دنشتوالی له امله يوازې د آسونو د سپرل يا پلو و

رهار کې دمخه تردی چې نورو دو واليتونو ته  ړې په پئلولوکې دا غلطی هم وشوله چې په نن نيول کيدای شولې،دج
ند کړيدی ر ړه پيل شوله چې تاريخ پوهانو يی دوه علته  ی، ج ا چې صالح محمد کله چې يو د: پوځونه ورسي

دسيمې د ولسونو احساسات ليدلی دی نوخيال يی راغلی دی چې په اسان او زر به دده پوځ ددې سيمې د ولس په م 
رېزانو له خوا تطميع شولو  لو قهرمان به دی شی،بل نظر دادی چې دی دان ړی  اور ښار ورننه باسی اودج په پ

ړه يی پيل کړله او بي کرو ته بېرته چې بې وخته ج وتې په زخمی کيدو ل ه پرمختګ سره سره دخپلې يوې  ا يی د 
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رهار او کنړ . د شاته تګ امر وکړلو کرې راشته کړلې خو په نورو دغو نن خه صالح ل سره ددې چې د خيبر 
 په سور هغه(نو دولت اړ شولو چې بله پوځی ډله د محمدعمرخان. سيمو کې غازيانو خپلو بريدونو ته دوام ورکړلو

و ) جنرال مشهور ول رخی په مشرۍ واستولو،تر ی،په هغه پسې وروسته يی بل هئات دغالم نبيخان  سيمې ته ولې
ړې دغه جبهه ښه پياوړی شی تله، دغه . دج ړه ون و ورځې وروسته د پکتيا په لوری کې هم ج رهار نه  دنن

ک س ړه  د پولې ددواړو غاړو پرتو قومونو په مالتړ په چ ا ج ل او وا کرو په  ره پر مخ والړه او ډېر زر افغانی ل
کې د دښمن پخې چو ونيولې، دښمن د سختې مرګ ـ ژوبلې وروسته خپل پوځونه شاته کړل او د غازيانو له لوری 

ړه پيل کړله . په دوی پسې پل واخيستل شولو رېزی پوځونو ج د کندهار په لور د افغانی هئات د رسيدو نه د مخه ان
و ځينې مهم ځايونه کلک کړیت ړې د پيل په وخت د افغانستان د ډيورنډ کرښې دې . ر  د کندهار په لور د افغانی ج

ړه ودروی اود نيول  کرو ته امر وشولو چې چ ولو ل خوا برخې بشپړه آزادی ومنله اود کابل دولت له خوا خپلو 
خه را بېرته شی کرو. شوو سيمو  يدلو، په ځينو ځايونو کې خو ددې امر دغه خبر په افغانی قومی ل  سخت بد ول

ه د کندهار په لور د اوربند نه وروسته ډېر وخت  ې په تو ړو ته دوام ورکړلو، د بېل ياليو خپلو ج سره سره جن
رېزی مورچلو بريدونه کول کرو مشرتوب ته وويل . غازيانو پر ان د سولې خبرو د پيل کيدو په مهال د کندهار ل

کرو له لوری شول چې   ه چې دډيورنډ کرښې نه هم بايد ل شاته الړشی،خو افغانی ل خه  له نيول شوو ځايونو 
ړه کې د افغانانو د بری . ځواب ورکړل شولو چې موږ د هند له الرې غواړو حج ته الړ شو په دغه بيخی نابرابره ج

ون په لر او وکيدلو،برسېره چانس په دې کې ول چې له يوې مخې په خپل سر افغانی پا  بر افغانستان کې راو
رېزان  يدل او ان پرافغانانو د هند په لويه وچه کې نور قومونه هم ځای پرځای لکه چې دمخه اشاره ورته وشوله راپا

د کابل واکمنو دهغې وخت د شرائطو په نظر کې نيولو سره د ډيورنډ . يی اړ ايستل چې د افغانی لوری غوښتنې ومنی
ې کرښې دې خوا  وله کې اوپه خاصه د ډيورنډ ک افغانستان د خپلواک په منلو جوړه وکړله،خو افغانی ولسونو په 

رېزانو په واک کې پاتې کيدل  کله دغه د ډيورنډ کرښې هغې خوا خاوری د ان دواړو خواو پرتو افغانی قومونوهې
رېزی پوځونو ) کال١٩۴٧(دۍد ډيورنډ کرښې دواړو غاړو پرتو قومونو ان د هندوستان تر آزا. ونه منل پورې د ان

ه پرمخ بېولې ړې په پرالپسې تو يزانی ج ه يی حاجی ميرزاعليخان يادولی شو. پر ضد پا حاجی . يوه ښه بېل
رووېک حاجی سره مشهور ول ون،(ميرزاعليخان چې په  و، رووېک هغه جګ غرونه دی چې د اور  ځدرا

ړو په مرستو په تڼيو،داوړو او رازمک تر من براته دی،حا جی د افغانستان د سهلی سيمو د ډيورنډ دواړو غاړو و
ورې جوړې کړيوې په کومو چې دهغې وخت د الوتکو بمونو اغېز نه شو کولی او  دغو غرونو کې د غازيانو لپاره 

رېزانو پلی پوځونه شاوخوا پراتو قومونو نه د ورتېريدلو امکانات نلرل ولو قومونو)د ان  ځلميان ده ته د دسهلی سيمو 
ل او د حاجی مالی مالتړ يی کولو ې . غزا لپاره ورلې دا ډول د غازيانو ستر مشران اود هغوی د غازيانو ډلې د کوې

ک قلعه،ديره اسمعيلخان او نورو برخو کې ډېر ول اور په شمالی دروازه . نه نيولی بيا ترچترال،ا دچارسده چې د پ
ول وژنې دشه کله افغانان نشی هېرولیکې پراته سيمه ده  د رېزانو سره . يدانوتاريخ هې د اپريديو عجبخان د ان

ين شويدی رېزی بيبيانو په قلم رن تنی کلتور لوړه شمله ساتل پخپله د ان ړې او دهغی له خوا د پ   .ج
رېزی استعمارچيانو د وتلو پر مهال د افغانستان د وخت دولت هغوی ته وو خه د ا ن يل چې د د هند د لوی وچې 

ه کړلافغانستان خاوره بېرته ددوی تر وتلو وروسته کله چې .  امانت افغانانو ته وسپاری خو هغوی غواږونه پرې کا
روملتونو کې په سيمه کې د نوی دولت جوړيدل د پاکستان په نوم مطرح شول د افغنستان دولت هلته ددې دولت  په مل

ی،ځکه دا چې د زورورو ا. جوړيدل په رسميت ونه  پېژندل او مخالفه رايه يی ورکړله وبه په پېچومی خي
ه ورته وويل  ه وی او بايد په ډا ولو نړيواولو ته بايد په ډا وک نه اوری، خو دا خبره  دخواروافغانانو غ تر اوسه 

خه تېر شی خه نه تېر دی اونه به هي کله ور   . شی چې افغانان د تاريخ په اوږدو کې د خپلې خاورې له دعوی 
کال پورې دافغانستان ددولتونو له خوا تل د سنبلې مياشتې ١٩٩٢خه بيا تر) کال١٩۴٧(د پاکستان دجوړيدو د وخت

ل شويدی، کومو کې چې د  و د آزادۍ د ورځې جشن په نوم لمان تانو او بلو ه د ډيورنډ کرښې هغې خوا پ نهمه نې
و مشرانو به د هغې  تنو او بلو ډون کولو، د کرښې هغې خوا يو شمېر پ خوا ولسونو په استازيتوب دولت مشرتابه 

  .خبرې پکې کولې او په ترانو،اتڼونونواومارشونو به پای ته رسيدل
تونه   نوی ازماي

و خبره راپورته شوله  تانو او بلو د سردارمحمد داؤدخان د صدارت پر وخت يو ځل د ډيورنډ کرښې د هغې خوا پ
دې وله چې ددې موضوع په سرد افغانستان او پاکستان ترمن لی خو دافغانستان د کمزوری اقتصادی اوني ړه ون خ ج

ړه پيل نشوله نګ د بهرنيو دولتونو د فشار له امله ج کال کې هم د وخت دولت ١٣۵٨په . اوپوځې حالت تر
دشوروی اتحاد له دولته غيرې رسمی په خبرو کې غوښتنه وکړله چې که دوی تياری وښئی بيا به رسمی غوښتنه 

ی ته وويل شول چې د ډيورنډ کرښې هغی خوا د آزادو قبائلو سيمه يوه تشه سيمه ده که وکړی،هغه داسې ول چې دو
ک آبادۍ وکړو او دغه زموږ اولس به موږ په  چېرې تاسې موږسره تخنيکی اومالی مرستې وکړی،موږ به هلته په چ

اب لرل د افغانی مشرتابه خپله غې کې راونيسو،خو شورويانو چې د ځانه سره پ پالنونه دافغنستان اوسيمې په ب
ډېر ل وروسته جوته شوله . خبره يی هغه د عوامو په اصطالح په سمدم تيره کړله اولکه چې هې يی اوريدلی نه وی

ر .چې شورويانو دافغنستان د نيولو نيت درلود اوغوښتل يی چې ددې الرې دهند سمندر تودو اوبوته ځان وباسی م
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ېکله چې په دې پالن کې پاتې راغ  لل نو بيايی دافغانانو ديوځای کولو برځای دافغانستان نوره وېشلو ته مال وتړله،ه
و الالس نه دی اخستی،خو ددوی  يی پيل کړې چې افغانستان په شمال اوسهل ووېشی چې تراوسه يی هم له دغو ه

ولو اصيلو افغانانو له خوا دماتی سره مخ دی او مخ به وی ې په پرالپسې ډول    . ه
ور زور سره جال کړل شوی )آمريکايی(وېتنام چې په بهرنی)دوه وېتنامه(ی د شلمې پېړۍ په دويمه نيمه يئ کې و

المان دولت چې په )دوه المانه(دهمدې پېړۍ په پای اود يوويشتمې پېړۍ په درشل کې . ول،بېرته سره يوځای شولو
ړې په پای کې د نړۍ د زبرقوتونو له خوا په دو  برخو وېشل شوی ول، بېرته سره يوځای شولو او دويمې نړيوالې ج

شمالی اوسهلی (زور نه ول اوس به ال ډېر دمخه دواړه کورياوې)آمريکايی(که بهرنی. يوالمانی دولت جوړ شولو
ی. سره يوځای شوی وای) کوريا   .  دغه متل ډېر ژور او ډېر دقيق دی چې وايی، اوبه په ډانګ نه بېلي

کال ستان اوپاکستان د دولتونو او ولسونو ترمن دزمری مياشتې د اتلسمې نه تريوويشتمې د افغان) کال١٣٨۶(د س
ې پورې غونډه چې د کابل په ښار کې جوړه شويوه د پنجاب په استازيتوب يو تن د ډيورنډ کرښې سره تماس  ني

ه کړی و د خبرو الره بلی خوا ته ک ش دغيررسمی ليدنې دهغې وروسته کله چې ښاغلی جورج ډبليو بو. ونيولو تر
ددې کتنې وروسته ،کرزی . لپاره په خپل پالرن استراحت ځای کې ښاغلی حامد کرزی مېلمه او کتنه يی سره وکړله

ړې چې په  خه وپوښتل چې دغه جنجالونه او ج د ژورنالستانو سره خبرې وکړې، يو تن ژورنالست د کرزی 
ړو دپای ته رسدلو الر نه افغنستان کې روان دی، که تاسې د پاکستان سره د ډ يورنډ ليکې موضوع حل کړي، د ج

م او فيصلې وکړم ې د ښاغلی . بولی؟ هغې په ځواب کې وويل چې دغه واک زه نلرم چې دډيورنډ ليکې په اړه زه وغ
ينګ والړ اوسی   .کرزی دا خبره ډېره پرځای وله خدای د وکړی چې تر پايه په خپله خبره 

ن کې د ژورنالستانو سره په خبرو کې وويل چې زه چې د دې کال د سپتمبر په پ وپه واشن ه ويشتمه بېنظير بو ن
پاکستان ته الړه شم هلته به دېموکراسی رولم، د افغانستان دولت مشر حامد کرزی به مال تړم اود دواړو هېوادونو په 

لس مياشتو پورې ختمه وم ړه به د يو کال نه نيولی ترپن کی ورزيات کړلو چې د ډيورنډ بيا يی . پولو کې ج دا 
  .کرښې موضوع به د افغانستان لوری سره حل کوم

کې مساحت اونفوس يی  وسالويا دولت دم دغه بهرنی پوځونه چې اوس په افغانستان اوعراق کې پراته دی ديو
و وړو  خه په پن ونو  دولتونو وويشلو ترافغنستان ډېر ل ول، وروسته د ډېرو بمباريو،مرګ ـ ژوبلو اوپراخه ړن

خه نه اوړی ړو رس وپتيئله چې عراق دې . چې د ځينو نفوس يی ديو مېليون و دې يوه مياشت دمخه د آمريکا کن ني
ان دې يوې خواته،سنيان بلې خواته اوکردان بلې خواته(په دريو برخو ووېشل شی،خو په اوس وخت کې ) شيه 

. ښودلو او خبره په دغه نازک اوحساس وخت کې ل غلی شولهعراقيانو ددې هېواد د وېش په اړوند عکس العمل و
  .کيدای شی چې بيا کله چې وړشرايط جوړکړې بيا دا موضوع راپورته او له سره ژوندۍ کړی

ې اچونې اوسرتېرو  ه اچونه پيل کړيده،ددې پان نده ده چې افغانستان ته ددوی پوځونه راغلی دی،دلته يی پان ر
دا چې دغه محصوالت دوی ته په کومو الرو،وسيلو اوطزيقو په الس . والت به اخلیدزيارونو اوزحمتونومحص

ولې به خامخه دوی کاروی   .ورتالی شی، هغه 
اوس چې افغانستان په داسې حالت کې قرارلری چې په زرونو بهرنی پوځونه دډېرو مډرنو وسلو سره پراته دی او 

لبدين حکمتيار  داسې حاالت دی چې ښاغلی کرزی ووايی چې زه طالب وند مشر انجنر انو د مشر مال عمر اواسالمی 
و ورځې وروسته بيا  په افغانستان کې پراتو د ناتو او امريکا پوځونو قوماندانان  سره خبرو کېناستو ته حاضر يم، 

خه ديوې ډلې سره د خبرو کولو امکان بولی، نو د ډيورنډ کرښې پ لورو ډلو وېشی اود هغوی  ه اړه طالبان په 
ی و تآمينولو په هنداره کې کتل کي ولو پام اړول پکار دی، دا به . خبرې کول به هم ددوی د  دلته يوې خبرې ته د
ی نه خه . هرچا اوريدلی وی چې افغانان کرايه کيدای شی،خو خرځي د ډيورنډ کرښې په اړه بې له دې حل الرې 

 سره وتړی يا هم هغه دافغانستان اوپاکستان تر من د يو آزاد چې د ډيورنډ کرښې هغې خوا برخه بېرته د افغانستان
خه بل ډول فيصلې به د بهرنيو دډالرو او برچو په زورد لنډې مودې فيصله  ېر ومنل شی،ددې  اوخپلواکه دولت په 

ولو لرو اوبرو افغانانو لپاره د منلو وړ نه وی   . وی خو په هې ډول به د 
ولو افغانی پوه انو اوپه وطن مينانو ولسونو پام په دې حساس وخت کې د ډيورنډ کرښې مسئلې ته را په پای کې د

و که خدای پاک کول  اړول غواړم چې په ليکنو او غونډو کې د  ولس توجه دغې سترې ازموينې ته جلب کړی تر 
ی ی مسؤليت زموږ د اوسنی نسل پر غاړو ونه لوي   . ددې دروند پې

  
**********  

مهکال د نوو٢٠٠٧   مبرشپ

  شونتياوې
  
ه جېرې وان ډيک په آمريکا کې د پوهانوپه يوه غونډه کې دافغانستان په اړه خبرې ١٨کال دم مياشتې په٢٠٠٧د نې

ېړونکی . کړی وې له ديش دچارو کارپوه او جېرې وان ډيک يو ژورنالست،ليکوال اودفغانستان،پاکستان،هند،بن
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ما دده دخبرو دخال خال برخو مطلبونه را خستی . ډېرې مقالې ليکلی دیدی، ده دافغانستان په باره کی يوکتاب او
رانولوستونکوته يی وړاندې کوم   .اوخپلې خيااللت مې په ورزيات کړيدی اوتاسو 

اورته ١٩٨١ـ مو کالونوکې افغانستان ته تللی ول خوبيا په١٩٧٠ډيک په  ړه وله،پ کال کله چې په افغانستان کې ج
دمجاهدينو دبېلو بېلومشرانو سره وکتل، دده په وينا په مولوی يونس خالص يی باور راغلو الړشولو اوهلته يی 

اودهغې د سړوسره لومړی دهغې ديوقوماندان جالل الدين حقانی مرکزی دفترميرانشاه اوبيا له هغه ځايه د ژاورپوځی 
رونو ته پسې اوږدشولواوډېر وخت دجالل الدين. اډې ته الړلو ړو ډ يالو سره پاتې شولودده سفردج ده په دغه .  دجن

دی وايی چې مال جالل الدين په هغو وختونو کې . وختونو کې د جالل الدين سره ډېر ځلې ليدنې کتنې کړی دی
کی عملی کولې،په اسالم آباد کې د امريکا سفارت ته به ورتللو  کی په  ودلو اوهغه يی  دآمريکايانو خبرو ته غوږ اي

ه موده دمخه هم ٢٠٠١ دی وايی چې حقانی سره د آمريکا استخباراتو د.اواړيکی يی ساتلې کال د اکتوبرمياشتې 
اړيکی لرلې،دی وايی چې ما فکر کولو چې هغه به د آمريکا سره دمرستو کوونکو ليست په لومړی سر کې وی  

ارډ وليد کوم چې ما کال دسمبرمياشت کې چې زه کابل ته الړم هلته مې دده باډي٢٠٠۶اوزياتوی خو کله چې په 
خه پېژندلو١٩٨١د ې وروسته هم په اسالم ٢٠٠١هغې دحقانی په باب راته وويل چ حقانی د. کال  کال سپتمبر پې

ارډ هم ورسره ول هلته دده نه بيا د مرستو کولو غوښتنه . آباد کې د آمريکا سفارت ته يوځل تللی ول چې دغه باډي
ارډ له خولې چې ده خه .  وروسته له چرت وهلو منلی نه وهشوی وه، خودباډي دی وايی چې حقانی اوس دمالعمر 

ړې پرمخ بيايئ . وروسته دويم سړی دی اود امريکيانو په وړاندې په سخته د خوست،پکتيکا او پکتيا په سيمه کې ج
مان به بن الدن هم دحقانی سره وی،دا استدالل يی سم غوندې بر یډيک اوږد استدالل کوی چې دده په  ددې . ي
ی چې دمالحقانی دآمريکايانو سره دغه اړيکی به اوس هم پاتې وی   .سيمې دخلکو له خولو داسې معلومي

و نه پاکستان تللی ول، هلته يی دحقانيه په مدرسه کې  مال جالل الدين د دينی زدهکړو لپاره په هلکتوب کې دځدرا
ی چې هغه دپاکستانی استخبارات پخوانی غړی دی چ ممکن دزدهکړې . ای.اس.وایزدهکړې وکړې،داسې ويل کي
اورکې د ١٩٧٣د. پروخت يادهغې وروسته دپاکستان استخباراتو استخدام کړی وی خه چې دهغې وخت په پ کال 

ل پيل .ای.اس.ای مشرنصراله بابر يوشمېرافغانان ترروزنې الندې ونيول اوبيا يی افغانستان ته د ورنکاری لپاره رالې
ی  ون لوی ولسوال ورسره ١٩٧۴چې حقانی لومړنی سړی ول چې په کړل، ويل کي کال کې يی د اور

يوډاکتراويوقاضی ووژل،وروسته بيا دکنړدپېچ درې ولسوال کې موجب الرحمان چې وروسته يی نوم جميل الرحمان 
ډوډۍ جوړې کړلی،بياهم احمدشاه مسع ود اودجهادپه وروستيوکالونوکې دعربانو له خوا ووژل شو، ودپه کې

دجنرال .ای.اس.داسې خبرې هم شته چې مالحقانی دجهادپه کالونو کې د ای. پنجشېرکې په خرابيوالس پورې کړلو
ی،کله چې . رتبه اخيستی ده وايی چې اوس هم لکه دجهادپه وختونوکې کله په مرامشاه اوکله په ژاورکې اوسي

رو بهيريی ج دا چې پاکستانی او آمريکايی مسؤلين . وړ کړيویديوځای نه بل ته تګ ـ راتګ کوی دلس ـ دولس مو
  .يی نه وينی، دا کيدای شی چې د جالل الدين کرامات وی

ړه کې د آمريکا،پاکستان،چين پوځی استخباراتودنورو ) ډيک(دی وايی چې دشوروی اتحاد دپوځونو پرضد ج
نګ ډېرې مرستې کولې خو دميدان توپ يی خپله افغانان ول   .تر

کالونو کې چې کابل ته تللې وم بيا ٢٠٠٣او٢٠٠٢په .  پخوا دجهاد په وختونوکې په خوست کې ومدی وايی چې زه
م کال چې خوست ته الړم، دغه وخت مې چې ٢٠٠۶خو په . خوست ته هم الړم،هلته آرامی وله اوخلک خوشاله ول

تان مې شخ ودريدل ودله،افغانی کالی مې واغوستل،په . حاالت وليدل،وي رېزی هې ما ږيره پرې و کې مې په ان کو
  .خبرې نه کولې،داځکه چې په دې سيمه کې طالبان يانې د حقانی سړی ډېرشوی ول

تانه پراته دی چې دوی خپل دود او  ډيک دغې خبرې ته اشاره کوی چې دپاکستان سره د پولې دواړو خواو ته پ
خه هم زياته ده اواسالم د دوی په دغو سيمو کې اوسيدنه د تاريخ پوهانو په نظر . دستور لری ه زره کاله  د پن

دې يونيم زره کاله دمخه دغې سيمې ته راغلی دی وک دوی ته پناه . ني خه يو دادی چې که  تنو د دودونو  د پ
و چې ددوی سره وی(راوړی نه غوره کړی دا که د ل يا زيات وخت لپاره وی تر ) ددوی سيمې ته راشی او استو

تنو مېلمه پالنه مه په خپله وليدله،کله چې د جهاد په وخت . ره ساتیهغه دوی په ډير عزت س دی زياتوی چې دغه د پ
اک  کې زه ددوې سره په جبهو کې وم،زما يی سخته ساتنه کوله،برسېره پرامنيت هلته به زياتره وختونه خوراک او

ېډ اک کولو خو ماته به يی په مړه  ېډه خوراک او  ه راکولل ول،دوی به په نيمه  د بوش په غوښتنه د . ه هر 
  .مالعمر له خوا د بن الدن آمريکايانوته نه سپارلو يو غ علت دغه افغانی دودهم کيدای شی

ولې مرستې د ای خه ډېرې مرستې ورتللې خو هغه  . ډيک وايی چې مجاهدينو ته هغه وختونه د بهر
. وختونه ډېره کوچن اداره وه، له الرې ورکول کيدلېادارې ته چې هغه )دپاکستان دپوځی استخباراتواداره(ای.اس

ياليوپه وده  ه پيمانه ډالر ورتوئ کړل چې نه يوازې د جن دې په لسو کالونو کې آمريکا پاکستان دولت ته په غ ني
وړی اداره پرخه اوپيا. ای.اس.اوپراختيا يی ستر اغېز وشندلوبلکې  دغو مرستو د پاکستان پوځ او پوليس په تېره د ای

و مسکه خولو واوريدل چې موږبه . کړله وروسته مادآمريکايی سياستوالود پ ډيک وايی چې په هغو وختونوکې خو ل
ړه پرمخ بيايو داسې مفکوره وله چې دا هغه خلک دی چې د . دوروستی افغان ترژونده دشوروی پوځونو برضدج



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
7

لی دی ړې  خه يی په نولسمه پېړۍ کې درې ج رېزانو ه موږ دوی تروروستی پاتې افغان پورې چې ځکه ب. ان
ړه پرمخ بيايی، له هره درکه تمويلوو   .ج

ی،يوازې اقتصاد يی کمزوری دی،پرمختللی  ه پوهي ه او ړانده نه دی په هر دی وايی چې دافغانستان خلک کا
 پخوانی پياوړی تاريخ تکنالوژی کومه چې موږ يی لرو، دوی يی نه لری،که نه نو لکه چې دمخه ياده شوه افغانان ډېر

خه ځکه هرکلی وکړلوچې هغوی په لومړيو وختونو کې . اوکلتور لری افغانانو د آمريکايی عسکرو د ورتګ 
خه ښه نه راتلل او هغوی يی  يرۍ نه خوښولې،دوی دعربانو  خه ډېرې هيلې لرلې،دوی دطالبانوسخت دآمريکايانو

غو جبری ږيرو په کلولو پيل وکړو چې د طالبانو له خوا په زور نشول زغملی،دوی د آمريکا پوځونو دراتګ سره ده
و بورکې اوځينو پړونی هم لېرې کړل،دوی ځانونه آزاد حس کړل، دوی طمع لرله  وول شويوې،يو شمېر ښ په پرې

  .چې امريکايان به د افغانستان په بيا آبادولو کی بشپړې مرستې وکړی
ويو شمېرنورو هېوادونو افغانستان سره په بېليونو ډالر مرستې وکړلې،خو جاپان،اروپا،آمريکا ا! وايی هو) ډيک(دی

انو وخوړلې. آمريکايانو په دې اړه سترې تېروتنې وکړی ولې مرستې بهرنيوانجيو افغانان اوس دغو .دغه 
ی انې وايی چې خپلې شيدې په خپله  انوته هغه ډول غوا  په کابل ډيک وايی چې په دغو بېليونو ډالرو حتا. انجيو

انې دی. کې هم تراوسه يو روغتون يا ورته بله آبادی هم ونشوله   .دی وايی چې د اختالس يوعامل پخپله انجيو
ډه ژبه  ړتيا چې دی اشاره ورته کوی وايی چې آمريکايی پوځيانو دافغانانو سره په دې دومره وخت کې هې  بله نيم

ه . ونه موندله ولی دی د پوځيانودغلطو کړنو يوه بل وميشتې دمخه د آمريکاخاص روزل شوی  يادوی،وايی چې 
ل شو اودنورستان په واليت کې پرځای شولو ی بريد وشو،دهغې . افغانستان ته ولې کومه ورځ په دوی ځانمر

وروسته دوی لس ميله لېرې کلی ته الړل اوهلته يی دکلی پر خلکو بريد وکړو اويوشمېريی س کړل،چې امريکايی 
نه وغواړی،دمړی په سرهرې کورن ته دوه زره ډالرورکړی اودغه خاص روزل قوماندان  وروسته اړشو دخلکوب

ې اودافغانانود دودونوخالف . شوی ډله پوځيان بېرته آمريکاته واستوی ناه خلکو وژنې اوورته نورې پې دا ډول دبې
یچارې ډېرې شويدی چې دهغو په پايلوکې افغانان ورځ بله ورځ د آمريکايانو دا .  نه فاصله نيسی او کرکې يی زياتي

ړی حاالت راولی ځکه هرسړی چې  ولنه کې ناوړه اوترين نده ده چې دغه ډول عملونه خامخه د ځانه سره په  ر
ی هغه ورور،پالر،تره،دتره زوی اونورخپلوان لری چې هغوی به خامخه يوه ورځ دخپل مړی غچ اخلی . وژل کي

ه به موږ وکړی شو چې بری ترالسه کړوکه موږ د ولسونو زړونه اوف ن هغه چې په . کرونه ځان خواته ونه اړوو،
ړه مو وبايلله،دلته په افغانستان کې به هم يوازې په وچ زور بريالی نشو دا چې موږ . وېتنام کې مو ونکړای شول اوج

وک ډکوی؟ ښکاره ده چې طالبان يی ډکوی و دغه تر من ځای  خه لېرې کې  چې تراوسه داسې لکه. دولس 
ی. شويدی په دغو سيمو کې اوس داسې وخت رارسيدلی دی . اوس په ډېرو سهلی واليتونو کې طالبان برالسی بري

چې د امريکا اوناتو قوتونه د هوايی قواوپه مالتړ ورشی نن يی ونيسی اوسبا چې دوی بېرته راشی هلته بيا طالبان 
په اړه ويلی دی چې دافغانستان هېواد دهغې وخت پر تله چې آمريکايی ډيګ دافغانستان دکورنيوحاالتو . ویراغلی 

کال په ډسمبرمياشت کې په کابل کې ٢٠٠۶ډيک وايی چې ماد. پوځونه افغانستان ته ورننوتل،ډېروېشل شويد ی
سو سره وکتل هغې راته وويل چې موږ انتظاربا)نوم يی نه دی اخستی (داحمدشاه مسعود يوه پخوانی  افغانی مشاور

و ې و،دطالبانوسره وج ې تنوسره وجن   .چې يوځل بياپه کابل کې دپ
ومره چې په افغانستان کې دحاالتو خرابتيا پړه پربهرانيانو وراچوی، ددې وضعې مسؤل دحامد کرزی   دی لکه 

خه د امنيت . دولت هم بولی دی وايی چې کرزی دکابل ښاروال پاتې شويدی چېرته چې سفرکوی زموږ دپوځونو 
ولنه کې يی اوس اعتبارل . نيولو غوښتنه کوی دی وايی چې کرزی ښه سړی دی دآمريکاپرخواه دی،خو په 

نده نه ده چې په راتلونکی کې به بيا دا ځای ونيسی اوکه نه ر وک نشته . شويدی،دا  اوس په افغانستان کې بل داسې 
تون دی(چې دده ځای ونيسی   ).مطلب يی کوم پ

   
ې اوسنی رئس چې زړه يی بيا دی وايی په ش ه يونس قانونی دولسی جر مال کې ډېرکسان شته په خاصه تو

تانه . ډېرغواړی جمهور رئس شی ه تاجک دی،په افغانستان کې پ خوهغه جمهور رئس کيدای نشی ځکه هغه په خ
  .ډېرکی دی اوهغوی ده ته رايه نه ورکوی

خه مې په )يوه اون دمخه(کال داکتوبرمياشتې په اوويشتمه٢٠٠٧د ه د آمريکا آشناتلويزيون وياند سيدسلمان آشنا  نې
هم د ) قانونی(آمريکا کې دښاغلی يونس قانونی سره مرکه واوريدله اودغې خبرې ته مې فکرشولو،لکه چې هغه

تی وی چې په مهم وخت کې يی وکاروی ورت يوه سپ ومياشتې دمخه لوستلی . آمريکايانو د  ی چې  نو مې دغه پا
ه راواخيستلوې يو ې په تو کې مې دبېل و  ودلې اودغه پورته لنډ غوندې    . ځل بيا مخې ته کې

  آشنا د ښاغلی يونس قانونی سره
لومړی مرکچی . مرکه داسې وخت وکړله چې په هغه ځای کې ده يوی غونډې ته خپلې خبرې پای ته ورسولې

نده کړله چې قانونی به د ملی امنيت د رئس،دبهرنيوچارو و رس غړو سره ليدنې ر   زيرې،د يو شمېرکن
ی ي ه اړه ددې خلکو سره چې . کتنې ولری اوپه کوم پوهنتون کې به وغ خو دده نه يی چې وپوښتل چې دی به په 

ړی ورځ په ورځ زور  ی،قانونی وويل چې په افغانستان کې ديموکراسی د خنډونو سره مخ ده اوج ي ليدنې لری وغ
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رځول غواړم چې آمريکا پر خپله پالسی يوځل بيا له سره نوی نظر وکړی،همدا اخلی، زه ددوی پام دې خب رې ته راو
ه کابينه کې بدلونونو راوستلوباندې ضرورت ته راواړوم   .ډول ددوی پام به دافغانستان په دولت په خاصه  تو

ه دا دخوارو اوکمزورو هېوادونو د واکمنو حال دی چې په هره چاره کې به دهغو بهرن! هو ين يانو نظر اومشوره په 
په غوږ کې نيسې دچا په تکيه چې واکمنی چلوی، کرزی خو هم د بهرنيانو په مشورو دکابينې غړی او نورپوځی 
اکلی دی او بې ددوی د موافقی يی نشی لېرې کولی خو اوس ښاغلی قانونی غواړی چې  اوملکی لوړ پوړی چارواکی 

ه پرې ومنید بهرنيو پام ځانته واړوی او ځان دی ن .  راتلونکی واکمن په تو په هر صورت دقانونی دا اوس واشن
ه کارپر روان وی ی چې د راتلونکی واکمن لپاره  مو کي خه دا بوی ترس ه . ته د تګ  داچې افغانان په خاصه تو

ه فکرونه کوی چې که هغه راتلونکی ولسمشرجوړ کړی دهېوا د لپاره به يی افغانی پوهان اوسياستوال په دې اړه 
ا  و زموږ ولس دمخه خپله الره ر ومره وی،خپل خياالت دې د ولسونو سره شريک کړی،تر ه او  ې اوزيانونه 

ول وخت تللی دی نورالړنشی و لکه چې تراوسه  و ستر   . ووينی،په تياره يا پ
  

  پای
  


