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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۰/۵۰/۲۵۰۲        ، عثمان تره کیدوکتور م

 د سیمی په د دیورند کرښی
 ستراتژیک معادالتو کی

 

اندازه  یپه کاف و. پدغه برخه کی افغانی پوهانښی په حقوقی اړخ باندی خبری وکړمزه نه غواړم چه د دیورند د کر

 . يد کړی ونهاو بحث يڅیړن

 .وسنی سیاسی چاپیریال کی وکړمی او نړی په ا، سیمد افغانستانارزونه موضوع  د ديغواړم 

  

 :افغانستان

مختلفو مواردو کی سره توپیر په  ځولس دری د د افغانستان د ننه د دیورند د کرښی د پروبلم د حل په اړه د حکومت او

 ۔لری

 

 ئتالف نظامی ا. د افغانستان د بهرنی سیاست استقامت د نړیوال . حکومت: افغانستان مرکزی ملی واکمنی نلریالف

 اکل کیږی.( له خوا ټن۔ ن۔ ا۔)

 

تر چه د افغانستان اوسنی بی وسی حکومت د دیورند د دواړو خواوو د قبایلی سیمو د وسله وال مقاومت  د دي کبله

او د ولس د مالتړ نه  ، ملیینګټول د دیورند د کرښی په اړه ډهیڅ په  نو ګوزارونو الندی دی او ولسی مالتړ نلری

 .ولینی نشی ځدری برخمن

 

د یو  کافی اندازه وخت لرو چه په ،ه افغانستان کی حضور لریپ  ۔ا ۔ن ۔ن کلونو په ترڅ کی چه راتلونکو د دری

 . د ملی حکومت خاوند شو ،کی قرار ولری ځحقوقی دری سره په مساوی  ا ۔ن ۔ملی، مرکزی او پیاوړی حکومت چه د  ن

 ۔ی په کی خوندی وی  ټشی چه د افغانستان او پاکستان ګ یدايری راپیدا کحل ال سی داد، يښپه جوړیدو سره د دیورند کر

 

 امعنی یی داده چه له یوی خو ری کوومرکزی پیاوړی حکومت د جوړیدو نه خب هکله چه موږ د افغانستان د ننه د یو

ومتونه چه د موازی حک ولټ اخویعنی جګړه پای ته ورسیږی او له بلی  نه مالتړ وکی  واکمنی د نوی وسله وال مقاومت

د اتوریته په وړاندی چلنج  پولیسو له طرفه د مرکزی حکومت قوميسیمه ایزو او ،وګان نجیوا ،خصوصی امنیتی کمپنیو

 . ، منحل شیجوړوی

خو  ولو اړخونو د تنظیم صالحیت نلریټحکومت د هیواد د بهرنی سیاست د  افغانی کمزوری اوسني چه سره له دي

  .دنده سر ته رسولی شیینګیدو ټاړیکو د  د ، مذهبی او تبلیغاتی ساحاتو کیلسونو تر منځ په فرهنګیو ولر او بر د

 

پښتانه دی چه د دیورند د  ډیريد افغانانو په منځ کی د دیورند د کرښی د قضیی د سوله ایز حل پلویان  :ولس .ب

 .يد بوختره په جګړه کی اکمنی سکرښی په دواړو خواوو کی اوسیږی او د افغانستان د اوسنی و

 

باندی د دیورند  ټیوه برخه د مختلفو دالیلو په بنس واو هزارګان ومی او مذهبی لږکیو لکه تاجکاناپه افغانستان کی د ق

د مثال په توګه ځینی تاجکان چه د فارسی فرهنګ او سیاست  .لری ځیا متردد دری هپه وړاندی بیتفاوت داعیید کرښی د 

می او ورسره وپښتنو قولنه کی د ټچه په ترڅ کی یی په  ،د دیورند د کرښی د حذفولو سره غلي ديراتر اغیز الندی 

 ۔دریځ لری ملی ضد، سیاسی وزنه زیاتیږی

 

د دیورند د دواړو خواوو  ،تژی د السوند په توګه کارول کیږیچه د ایران د سیمه ایز سترا و یوه برخههزارګان د

 .افق نه ښکاریب د نفوذ و د زیاتوالی المل ګنی او ورسره مومذه  یو ځای کیدل د سنی وولسون

  

او په یوه  بهرنی سیاست په اجندآ کی ځای موندلی د ! د نیمی پیړی راهیسی د دیورند معضله د افغانستانپه هرحال

 .ملی داعیه بدله شویده
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چه په کی افغانی لوری  ،کات کیژیکو موخو په چویکله چه موږ په افغانستان کی د بهرنیانو حضور د دوی د سترات

د دریځ په وړاندی شکمن  ( ا ۔ن ۔ن ) د معضلی په اړه د ددیورن د وڅیړو ،شوی لو د دفاع حق ندی ورکړټګ وته د خپل

ه پردیو باندی پ ،ینیځ کیږی چه په کی احتمال مطرح تیوری د طئیدلته د افغانستان د سالمتیا  په وړاندی د تو. کیږو

 .هم الس لرلی شی کړیسیاسی  ،نيخرڅ شوی غیر پښت

  

کی د  سویل، تر څو چه په شی ډرند د داعیی په محور باندی راغونتشویقوی چه د دیو دي ته هناپښت نوموړی کړی

د هیواد په شمال کی د بهرنیانو په مالتړ د قومی  دوی وکوالی شی ،و مرکزیت د جوړیدو په موازاتو کیپښتنو د پاره د ی

 .کیږی. پدی ترتیب باندی د افغانستان سالمتیا تر ګواښ الندی راوستل کړیمحوریت جوړ لږکیو د پاره بل 

د ، انانو د ملی جذباتو نه دک غبرګونځینو هیواد دشمنو کسانو د غوندی په وړاندی د افغپه برلین کی د  تیر میاشت 

 . توطیی تیوری له ماتی سره مخ کړ

 

 :هیوادونو دریځ د د سیمی

 

او  د نظام په ننه حل کستان ځینی اسالمی ګوندونه د هغی جملی نه جمعیت العلمای اسالم پاکستان چهد پا پاکستان:

د اسالمی انترناسیونالیزم  طالبانمدارسو  دینی ، دمدارسو اداری چاری په الس کی لریشمیر دینی  ڼد ګ شوی او هضم 

 ۔اسالم د لشکر په حیث وکاروی د یی تر جذباتو الندی روزی تر څو چه په سیمه ایزو منازعاتو کی

 

چه د دینی مدارسو شاګردان باید د نړیوال جهاد د  ،پدغه موضوع باندی او ځینی مذهبی مشران يپاکستانی چارواک

دریځ  ډبهاتو کی د جګړی انګیزه ورسره وی، ګضوابطو سره سمبال شی تر څو چه د افغانستان او هندی کشمیر په ج

 ۔لری

 

کرښی ردوی چه د  هولی هغټد بیلتانه  و په حیثمریدان د د مکتب« دیوبند » د سالمی ګوندونه د پاکستان یو شمیر ا

 مذهبی يی چارواکپاکستانباندی  ټاصل په بنسد همدغه  .ړی سره بیلوینم تر نامه الندی اسالمی ناسیونالیزم او قا

دیورند کرښی ته د  المی ګوندونو د دریځ نهد ځینی اساو  و د ملی ګرا ګوندونو په ضد کارویڅګوندونه د پښتنو او بلو

 ۔یڼستان او هندی کشمیردار الحرب ګافغان .جالوالی اوبیلتون په سترګه ګوری عالم اسالم د

 

د یرغلګرو په وړاندی د مقدمی جبهی په حیث  ان او افغانستان د پاکستان له خوکی افغانا ولسیز ودری وروستی دي په

 هان د ساتنی په مقصد قربانی ورکړی پاکستانیانو ندی شو چه دومره چه افغانانو د پاکستاګه ویلډپه . دی استعمال شوی

ر اخیستی ده مین په مقصد کاتاو د ټلو ګقربانی نه د خپ د افغانانو د جهاد او ه پاکستانپه بل عبارت څومره چ ورکړی.

دریځ  ډګ هی هیوادونډه ګاوناړپه وړاندی دو نشو چه د مهاجمینو يالبته د دی نه هم انکار کوال .افغانانو ندی اخیستی

 ۔لری

 

 ۔ه وړو المل شویدیځه د دیورند د کرښی د له منڼمهاجرت بیساری تحرکات په عملی ب ، جهاد اود مقاومت

 

د  د افغانانو په ګته ، خوران د دیورند د معضلی په اړه خپل رسمی دریځ ندی څرګند کړیایران: سره له دی چه ای

چه  و پیاوړی افغانستان رامنځته کیږییو لوی ایتوب کی ډد ایران په ګاون سوله ایز حل سره دد معضلی  دیورند د کرښی

 تریخ د دغه د ساست په دګر کی  .د هلمند اوبو کنترول خواته اړوی ، پامد جنجال نه د خالصیدو نه وروسته د یو ګاوندی

، ایران باید د دیورند د ی ولریډهیڅ هیواد نه غواړی چه یو پیاوړی او ځواکمن ګاونواقعیت په نظر کی نیولو سره چه 

 .داعیی سره مخالف دریځ ولری

 

که د دیورند د پروبلم په سر باندی د افغانستان او پاکستان تر منځ شخړه د دی المل وګرځی چه د پاکستان د خو 

چه د افغانی اړخ د . ایران کولی شی فغانستان ایران ته اړ کیږیی، اخاوری نه افغانستان خواته ترانزیتی الری بندی ش

 .ه پورته کړیټاندی د یوه سیاسی فشار په توګه ګاړتیاو نه د افغانستان په وړ

 

د دیورند د کرښی د پروبلم په موضوع باندی د افغانستان د دریځ نه مالتړ کوی. هندوستان د  هندوستان هندوستان:

 .ول استعمالویډن په وړاندی د فشار د السوند په د پاکستا هدیورند معضل

یو اړخ وو ، هندوستان د جګړی نه پدی مقصد باندی  جګړه کی چه په کی جهادی کړی و پهسیزدری ل دافغانستان  د

. په بل عبارت کله چه هندوستان د دیورند د جنجال په انو فشار کم شیګته پورته کړی چه د کشمیر په جبهو کی د جهادی
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په قبایلی سیمو کی  رد لر او ب اغانان خوشاله وساتی او له بلی خواف اخو ی، غواړی یوافغانستان څنګ ته دریږید ند اړو

 انو پام د کشمیر د جګړی نه بلی خواته راواړوی.ی د اور په بل ساتلو سره د جهادید جګړ

فغانستان په ګته تمامیږی. پدی شرط په اوسنیو شرایطو کی د هندوستان دریز سره له دی چه تکتیکی بنه ولری د ا

 .خپل ګتی د دفاع په خاطر واک ولریباندی چه افغانی لوری د 

 

 

  :پالن ستراتژیک تالفئد نړیوال نظامی ا

 د دیورند کرښه د ناتو په ستراتژیک پالن کی مطرح  اوسمهال په سیمه کی

چه د سیمی په  شته ی رول نلری بلکه دا احتمال. د نوموړی پالن په تنظیم او تطبیق کی افغانی لوری نه یوازشویده

 .فغانستان په سر باندی معامله وشید بی وسی ا ستراتژیک معامالتو کی د نه ګدون په سبب

ګوزارونو  ر،پیاوړی قومی ځواک ت ،ضامن انستان د سالمتیاد افغ د یوه لسیزی راهیسی  د همدغه مقصد د پاره

 .ری ساتل شوی دیاوسنی حکومت کمزو الندی نیول شوی او

له  (ا ۔ن ۔ن )واکمنی د ننه او د باندی د  په وسیاسی کړی ضد ځینی ه د واحد افغانستانهمدغی موخی ته د رسیدو د پار

 ۔کیده ، پولی او تبلیغاتی مالتړ سیاسی اخو

 

 د هغوي وړاندی اکل او د مرکزی حکومت پهټزون قوماندانانو د ناتو له خوا  ځینو والیانو او د د په افغانستان کی

 ۔ن )چه د کیږي خواته رانږدی دغسی حل د . دا احتمال هم شته چه په هره اندازه چه د دیورند معضلهپه وجههاستعمال 

پلو نه د افغانستان د جغرافیایی سالمتیا په وړاندی د یو السوند ټلو ډجنګی  و، بهرنیان د ساتل شوی په کی نه ویټا ( ګ ۔ن

 .مقصد د پاره ساتل او نازول شویدیګی دلی تپلی د همدغه جن .په توګه کار واخلی

 

ی په نظر کی ونیسی ټد افغانستان ګنو د یو مرکزی حکومت د جوړیدو په وړاندی چه د دیورند د معضلی په اړه 

ا له خووسیله ګمارل شوی او د دوی والیتو نو کی په امنیتی او اداری دندو کی د بهرنیانو په  وچه په ځین يپلټ يلډجنګی 

 .مالتړ کیږی، لوی چلنج دییي 

ونو یعنی د دوستو هیواد معضلی د حل په الره کی چه په کی د دیورند د سره ا ( غواړی چه افغانانو ۔ن ۔که ) ن

الس واخلی او د ، باید د جنګی جنایت کارانو د مالتړ نه ړيی خوندی وی، جدی همکاری وکټافغانستان او پاکستان ګ

 اکی.ټته والی او قوماندان ونه  نه موږدوی له منځ 

هیواد چه په کی زموږ د  هحل الر دغسی داګه څرګندوو چه افغانان د دیورند د معضلی ډموږ اشغالګرو قوتونو ته په 

 ۔ی، نه منځمکنی بشپړتیا ته تاوان وی

د حل په  ستونزیکرښی د یواالن یی پدی باندی ښه ځان پوه کړی چه افغانان د دیورند د ډباید امریکا او ان اله بلی خو

 ۔فغانستان قباله چا ته نه ورکوید ا کي بدل

 

پښتنو سره په ناتو د لر او بر  چه مطرح کیږیکی پدغسی شرایطو  کی ان ا ( په اجند ۔د ) ن ی قضیهښرند د کرود دی

 افغانستان د ننه نی لړی دژل شویدی. د عام وژو خلکوو کی په زرګونو . د دیورند په دواړو خواخونړی جګړه اخته ده

موږ ته دا انتباه را  د کتنی سره ووړو د ناتو د کړ .د الری ادامه لری وپیلوته الوتکي د ب او د باندی د با پیلوته الوتکی

 ۔حذفولرند د کرښی وپیداکیږی چه د لر او بر په قبایلی سیمو کی د ناتو اصلی موخه د ولسونو له منځه وړل دی نه د دی

د تروریزم  ،په ځینو مواردو کی او د پاکستان دفاعی مقدمه کرښه« جنګی قلعه » سیمی دغه تاریخی  ناتو باید قبایلی

حل په  د پروبلم دپه تآسف سره چه ناتو  !!افغانستان نه وباسیه زړه خپل عسکر د ډاډپه  ، فتح کړی تر څو چهالهځ

 ۔ الره غوره کړیده هه ایزجګړ ځايپه  يالري ایز د سوله د افغانی وسله وال مقاومت په وړاندی د جګړی له کبله  مقصد

د وتلو نه وروسته باید په قبایلی  نووځوپده چه د افغانستان نه د ناتو د  ، هغه داوس څه چه موږ ته حیاتی اهمیت لریا

 ۔ه پورته کړی، رامنځته نشیټخه نړیوال تروریزم ګسیمو کی د قدرت خآل چه ورڅ

متساوی  یوه نیولی شی چه د ځجدی او رغنده دری اړهپروبلم په  د تعماری کرښیافغانان هغه وخت د دیورند د اس

 .لمونو د حل په مقصد ملګرتیا ولریه د سیمی د پروبډسره په ګ ټولنونه د نورو هیوادونو او  ځد دری اړخ الحقوق

د  ،و د ظلم او ناروا میراثدا د پرنګیان ،رسالت لرو چه په موږ باندی د دیورند په نامه د تپل شوی کرښی دا اوسمهال

 ۔ورسول ته وروکم او کیف پیغام د تبلیغاتو د الری نوی نس

، دغه واقعیت په ګوته دي او بر د جګړی په واحده جبهه بدل شوی کلنه جګړه چه په کی لر ۰۵په افغانستان کی 

 ۔کرښه په عمل کی شته والی نلری کوی چه د دیورند

ه پچه په افغانستان کی فعال حضور لری د دیورند د معضلی د سوله ایز حل  (  ا ۔ن ۔) ناو  هملتون ملګري اوس که

 . خو پدی شرط باندی چه:رکلی وایومقصد د افغانستان او پاکستان سره د مرستی همت وکړی موږ ورته ه

 .د دفاع حق ولری وټګ وملی حاکمیت په درلودلو سره د خپلــ افغانستان د 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 . تیا تضمین شیځمکنی بشپړ ــ د افغانستان

 .ته ځواب وویل شی وــ د پاکستان مشروع غوښتن

 م کال   ۲۵۰۲مارچ پنځم. د فرانسه  «پای »  .ه ولریڼــ د حل الره سوله ایزه ب
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