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 7 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 

 

 ۲۱۰۲۱۰۰۱۰۲           ببرک زی ځدراڼ
 

 :یادونه

 ۷۵ژبو او  ۲۲چې د نړۍ په  کولتوري، ټولنیزه، فرانسوي میاشتني خپرونه ده، ،لوموند ډیپلوما ټیک یوه،سیاسي 
 .له الماني ژبۍ څخه ژباړل شوي ده دغه څیړنه. هیوادو کې خپریږي

د ده په . ، دی د پاکستان لپاره داروپایي ټولنې پخواني استازي وولوفور یو ډیپلوماټ او توکمپوه دیګیورګس  ښاغلی
و ژور سیاسي انځور وړاندې څیړنه کې د افغان ولس د خونړي کړکېچ المل او زموږ د بدمرغه ټولنې دستونزو ی

تیا لري باید د لیکوال څیړنه په ځیر سره ولولي، زما په اند هر هیواد پال افغان چې دې مسلي سره لیوال. شوي دی
 .مسلي ته دبلي زاویه څخه کتلي دي ځکه ده دغې

 

 سراج الحق ببرک زی ځدراڼ : ژباړه 
 

 کرښه  پاکستان ترمنځ ډیورنډ افغانستان او د
 سولې کلی جګړې المل او د د

 ګیورګس لوفور: لیکوال  
 البان پښتانه ،افغان ولس او ط: افغان هیوادپال 

 

 ۲۱۰۱او دوهت  پته    ۲۲کال د جون میاشت  پته    ۲۱۰۱د افغانستان په اړه دلندن او کابل نړیوالو کانفرانسونو لومړۍ په 
نېټتې پریکتړو اوپتایلو پته جوتته توګته ناستمي وختتې او همداستي داورستتې ټولټتاکنې چتې د              ۲۰کال د جوالې میاش  په 

ه واخیسته ، هېڅ یتو ونوتو کتړي چتې پته افغانستتان کتې دا بتې پایته          ټګې او برګې سره مل وي او لږ خلکو په کې بر خ
 .وژنو ته د پای ټکې کیږدي 

د کرښتې پته بلته ختوا د پاکستتان      ( ۰)میړه ملکي وګتړې وژل شتوي دي    ۲۱۰۲کال چې د جګړې ات  کال وو  ۲۱۱۲د 
دغته دواړه  ( ۲. )ه تته رستیږي   میتړ  ۰۲۱۱۱په شمال لویدیځ کې د ملکیانو،سرتیرواو طالبانو د مړو ټولته شتمیره اټکتل    

د دوستله وال کتړکېچ د  تل    . دا هیوادونه د سقوط له ګواښ ستره مختامد دي   . میلیونه وګړې لري  ۲۱۱هیوادونه ټول 
 .لپاره یوه الر لټول اوس له هرمهاله ډیره اړینه بریښي 

و طالبتتانو تتته د ستتولې پتته الس پتته دا اوستتنیو االتو کتتې ډیتتر خلتتک دستتولیزه  تتل الره د طالبتتانو ستتره پتته روغتته جتتوړه ا  
په ریښتتیا ستره بلته کومته الره یتا بتل کتوت الترنتیتز د ستولیز  تل لپتاره نوتته   مخکتې لته دې چتې                . اوږدولو کې ویني 

 . دکړکېچ بنسټیز  ل الر ې ته ورووځو موږ باید له عامو،اسانو او لنډمهالو شونتیاوو څخه خدای په اماني وکړو
 

ه او پیچلي ده هغه دکابل او اسالت اباد ترمنځ د انګریزانتو د کولونیتال سیستت  د ړنګیتدو     اصلي موضوع چې ډیره  ساس
 . له مهاله تراوسه په مسلسل ډول د خبرواترو او له بحث څخه په ډیره ناجایزه توګه ډډه شوي ده

 

پته یتو   . یل شتوي دي  کال څخه تر اوسه په افغانستان کې دستراتیجېکو ترسره شویو تیروتنو په اړه هر څه و ۲۱۱۰له 
بڼسټیز سوهې تفاه  او ناس  پوهیدني باندې چې د افغانستان د کړکېچ په پیل کې شتون درلود هېچ بحث او خبرې اتترې  

 .ونووي
 
کال کې د افغانستان په ختیځ کې خوس  والیت  تته نتږدې اوستامه بت  الدن یتواځي څتو کیلتومتره د پاکستتاني           ۰۲۲۱په 

» هت  مهالته د کرښتې پته بلته غتاړه کتې د وزیتر ستتان پته هبتایلي ستیمه             . پرځتای شتوي وو  پولې څخه په واټت  کتې ځتای    
» کې خوس  میوتي مخور پښتون او جهتادي موتر مولتوي جتالل التدی   قتاني د افغانستتان استالمي ګونتد         « میران شاه 

 قتاني لته    مولتوي . فعتال پتوځې مرکزونته درلتودل    « دمولوي محمد یونس خالص پته موتري پته شتمالې وزیرستتان کتې       
 .همدې ځای څخه د پخواني شوروي اتحاد څلویښت  نمبر یرغلګرسور پوځ ته ماته ورکړه

 

د میرانواه او خوس  الره د ډیورنډ کرښه شلوي، ن  د میرانوتا او خوست  محتوري ستیمه د بڼستټپالو وهتابي ترهګترو        
بڼستتټپال وهابیتتانو . رامنځتتته شتتوي  دلتتته هتتیڅ یتتو عنتتتر پتته تتتتادفي توګتته نتته دی  . ډلتتو د عملیتتاتو ستتیمه ګرځیتتدلې ده  

. اسالمي ام  ته د یو وا د مل  په څیر ګوري او دخپل سپیڅلي جهاد موخې ددولتونو او ولسونو پته متاتولو کتې لټتوي    
 .له همدې الرې څخه دوی غواړي اسالمي دول  یا ستر خالف  ته الره خالصه کړي

 



  

 

 

 7تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان 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

ستیمیزو ناسیونالیستتي غورځنګونتو لته ا ساستاتو څخته ګټته        د دوی نړیواله جهادي ستراتیجې پته دې کتې نغښتتي چتې د     
 . وي کتتتتړي او ستتتتر دي پتتتولې لمنځتتتته یوستتتتي واخلتتتي ، تتتتتر څتتتو لتتتته همتتتتدې الرې د دولتونتتته مرکتتتتزي ځتتتتواک کمتتتز    

 

 وېولي پښتون ولس
 

ان کالونو کتې ددغتې نړیتوالې جهتادي ستتراتیجې د پلتې کولتو لپتاره اوستامه بت  الدن تته د افغانستتان او پاکستت              ۰۲۲۱په 
میرانوتا محتور ي الره    –د ډیورنډ کرښته د خوست    . ترمنځه د ډیورنډ کرښې کړکیچ له اسمان څخه یوه ډالۍ ثابته وه 

کتال   ۰۲۲۱هغه پته  . داکرښه د انګریزانو د کولونیال ځواک یو مامور مارټ  ډیورنډ په نامه ونومول شوه . هطع کوي 
 . غورځنګونو په وړاندې معامله کړه ستان د پاڅونکوونکوکې دا د ډمارکتیو  کرښه د برتانوي هند او دافغان

پښتتانه یتې پته دوو برختو      دا هغه کرښته ده چتې د افغتان دولتونتو لختواهېڅ مهتال پته رستمی  پیږنتدلې شتوي نته ده ځکته            
دونکې او زړه دا التت  یتتواځې د پښتتتونو لپتتاره تتتر ټولتتو ډیتتر دردیتت   . پاکستتتان دغتته ستتیمه خپلتته برختته بتتولي  . وېوتتلي دي

دغته ویتد د دې المتل شتو چتې د پښتتنو دهویت         . دوی کلې او سیمې یې سره وېوتلې دي ځکه د  ،ونکې  ال  دیخوږ
د پښتتنو د   .ماتولو پروړاندې نور ه  غښتتلې شتي  ځواکم  ملي ا ساس او دیووالې ا ساسات دشوروي اتحاد پوځونو د 

دا ا ساس یو ځل بیتا د دوی پته اړه د ژبنتي    . سر راپورته کوي هوی  ا ساس له دوی سره له ناوړه توپیریز چلند څخه
ستتومانه ا ستاس ډیتر اوږ تتارید     لته پښتتونو ستره دا ستتړی      .وړه جغرافیتا یتي  الت  څخته الوړیتږي     ناس  پوهیدني او نا

د فارسي ژبتې پته نتړۍ کتې لته لرغونتو زمانوڅخته پښتتانو تته          .   دوی ته اوس نوي ځواک وربښلي دیدغې  ال. لري
تانه او کلته  په پاکستان کې دوی کله ځان پښ. چې دوی په کوت هیواد کې ژوند کويدا مه  نه ده . افغانان ویل شوي دي
که څه ه  په افغانستان کې د دوولسو څخه تر پیځلسومیلیونو څخه ډیتر پښتتانه اوستیږي ، دوی د    . ځان افغانان درپیژني

پښتتون تتوک  تتر پنځویوت  میلیونتو پتوري        پته پاکستتان کتې   . خه جتوړوي دغې هیواد دټولو وګړو د نیمایې څخه ډیره بر
ولتو وګتړو یتواځې پتنځلس ستلنې      پته پاکستتان کتې دوی د ټ    .پرتله دوه برابتره ډیتر پښتتانه دي    رسیږي چې د افغانستان په

 .جوړوي
 

دا هغته الملونتته او شتترایچ دي چتې بتت  الدن تیرینتته نتاوړه ګټتته اخلتتې ، تتر څتتو ستتیمه د عربتي القاعتتدې د عملیتتاتو لپتتاره       
د ب  الدن نړیوالې ستراتیجې او دالقاعدې پوځې مرکز لپاره ټتول هغته اړیت  ټتوکې او استباد چتې ده       . وګرځوي بڼسټ 

د ده جهتاد لپتاره هغته مهتال لته      . ور ته اړ تیا لرله تیار وو، تر څو دی دواړه دولتونه کمزوري او سیمه بې ثابتته کتړي   
د مرستتتو ډیتره برختته د بت  الدن مرستتتندوي   .  کیتدي  امریکتا او ستعودي عربستتتان څخته پتته لتوی الس متتالي مرستتي هتت     

دالقاعتدې ډلتې دخپلتو فعتالیتونو لپتاره پته نتړۍ کتې هتېڅ کومته بلته داستي             . مولوي جالل ا لدی   قاني تته ورکتول کیتدي    
کال د اګوس  په میاشت  کتې بت  الدن هغته مهتال دنړیتوال جهتاد         ۰۲۲۱په . ډاډمنه سیمه لکه دغه سیمه نه شوه مندلې 

عالن کړه ،کله چې امریکایې یرغلګرو پوځونو د سعودي عربستتان دوه ستپیڅلي ښتارونه مکته او مدینته اشتغال       جګړه ا
 .کړي وو

 

کال څخه طالبانو په سیمه کې خورا مه  رول لوبولو،له یوې خواد طالبانو مور مال محمدعمر د جتالل التدی     ۰۲۲۱له 
یتا د طالبتانو غورځنته لته بڼستټه د القاعتدې ستره هتېڅ تتړو نته           ، لته بلتې خواب  سرتیرې درلتودل  قاني تر هوماندې الندې 

لیکتو کتې چتې د    ب  الدن اود القاعدې شبکې له دغې تازه موهع څخه ګټه واخیسته او د طالبتانو د غورځنته پته    . درلود
 کتال  ۰۲۲۲پته  . ورګډشول او ځان یې د طالبانو د سځ  دریځه متههبي هوانینتو ستاتندوي وښتود     ،بري په لور روان وو

، طالبانو دافغان کورني جګړو تته د پتای ټکتې    یدو او خونړي کورنې جګړې پیل شويکې کله چې کمونیستي رژی  ونړ
که څه هت  دطالبتانو بتري د تتوکمیزه ډلتې پته نامته نته وو، بلکتې د          . دیو ستر ځواک په څیر راڅرګند شولکیښود، دوی 

د طالبتتانو نتتوي . ې ان تتر ممتتو ستتیند پتتوري فتت  کتتړي  یمطالبتتانو د پښتتنو ټتتولې ستت . شتتو شتریع  تتتر بیتترې النتدې ترستتره  
امریکا د ګتو په چتوپړ کتې    غورځنه دسعودي عربستان او پاکستان د ګتو په چوپړ کې شو او په هماغه اندازه دوی د

د کالیفرنیتتا د ټیلتتو کمپنتتې اونوکتتال د هغتته مهتتال غتتړي او اوستتني ولسموتتر  امتتد کتترزی لتته طالبتتانو ستتره            .هتت  شتتول 
د دغتې پایتپ الیت  د تیرولتو لپتاره اړینته دا وه پته هیتواد کتې          . غازو پایپ الی  په اړه خبري کتولې ه الرې ددافغانستان ل

سعودي عربستان ه  له یو سنني سخ  دریځه امتارت څخته د شتیعه ایتران پته ختتیځ       . باید ملي ثباته او امنی  ټینه شي
استالت ابتاد دخپلتو خلکتو پته      . ته ډیتره پته زړه پتوري وه     د پاکستان لپاره ه  دغه طر. ړ کاوهکې له ایډیالوجک پلوه مالت

باالاخره له همتدې مستلې ستره    . منځ کې په سلو کې شل سلنې شیعیه ګانو باندې د ایران له اغیزي څخه په ویره کې وو
په پاکستان کې ټتول خلتک او دهغته مهتال لتومړي وزیتره بتې        . د پاکستان د استراتیجې د ژوروالي مسله ه  مطرح شوه

غالبآ دغه فکر یا ستتراتیجې داستي مطترح شتوه، کته د پاکستتان       . و  کوم  په یو خاص فکرکې ډود شولر بوټو انظی
کته څتوک   . ل د شاته سیمې لپاره استعمال کتړي پر پوځ باندې د هندله لوري برید وشي نو پوڅ به ټول افغانستان د خپ

 .بربښيته دغه فکر پوچ او بې مانا دسیمي توپوګرافیک  ال  پیژني هغه 
کابل هېڅ مهال د ډیورنډ کرښه په رسمی  پیژندلي . جیو سیاسي لیوالتیاووي شتون لري شاپه  قیق  کې ددغې فکر تر

 . نه ده
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کتتالونو پتتوري پتته افغانستتتان کتتې کتتیم الستتي پښتتتني ملتتي غورځنتته وده وکتتړه، ددوی ستتره       ۰۲۵۱څختته تتتر  ۰۲۷۱د 
کتالونو کتې دافغانستتان ولسموتر محمتد داود ختان پته پاکستتان کتې           ۰۲۵۱،۰۲۵۲په . دشوروي اتحاد لخوا مرسته کیده 

ې ختاوري د  ټولې پښتتني ستیمې د افغانستتان د ختاورې نته بیلیتدونکې برخته اعتالن کتړي او لته پاکستتان څخته یتې د خپلت              
 .مستر کیدو غوښتنه وکړه

پته لویتدیځ کتې د یتو بتل ګتواښ       .  (۱)هغه مهال پاکستان په ختیځ کې د کومیر په ابدي کړکېچ کتې الس او کریتوان وو   
له همدې امله اسالت اباد په دې فکر او هڅه کې دی چې په کابل کې یو پښتني اسالمي رژی  . څخه په ویره کې ولویده 

واک ته ورسوي او دغه رژی  د پاکستان دمرستو او مالتړ ته تل اړ وي ، د رژی  د پاتي کیدو او لمنځه تللتو تمتمی  د   
له همدې الرې ټول هغه غورځنګونه او ناسیونالیستتي هڅتې د یتو لتوی پښتونستتان د رامتنځ تته        . ي دوی په الس کې و

کال کې پاکستان تتور کاوه چې طالبان مستلمانان ،   ۰۲۲۱په ( ۱. )کیدو لپاره وځپلې او تر اوسه یې لمنځه وړي دي 
پته دې  . لوبولتو لپتاره جتوړ شتوي خلتک دي      دوی دخپلو موختو او رول  . پښتانه او لږ څه هیواد پال یا ملي دودپال دي 

 .شي او دپاکستان غوښتنې ترسره کړيشرط چې دوی کنټرول 
په پیل کې دغه د پات وړ ډله ټولو ته ډیره موثره او په ځتای پریوتته او ټتول لتوی سیاستي لوښتیې د طالبتانو پته ګټته او د          

 .زور او زر له الرې واک ته ورسیدونو د کال کې طالبا ۰۲۲۱په . طالبانو منظ  کولو په چوپړ کې پریوتو
لتږ څته مقاومت     ( کال دسپتامبر په میاش  کې ووژل شتو   ۲۱۱۰دی د ) شمالې ټلوالې د تاجکو مور ا مد شاه مسعود 

اده وي او یا به د تارید ړونتد  دیوولس  د سپټامبر د پیښې څخه راورسته باید موږ دا ومنو چې یا به سړی ډیر س. وکړو
مستعود  . ا ټتول سیاستي بهیتر تته بتدلون ورکتړي      اور وکړي ، د تاجکو،هزاره او اوزبکو تترمنځ یتو اتحادبته د   چې ب. وي

 . و چتې د ملت  یتوه ستت  پته پښتو ودروي      دشطرنج تخطې پر مد په لوبه کې یوه کلیدي څیتره وه، دی د دې جوګته نته و   
ورنۍ نیمایې غړي یې له غړیتتود څخته   سړی نه شي کولي یوه کورنۍ روغي جوړي ته پس له هغې راوبولې چې د ک

نړیوالته ټولنته هت  پته دې برخته کتې یعنتي پته دغته بتې انتتافه ویتد او ملت               . یومخې منع او له صحني لري کړي وي 
پته  . نړیوالته ټولنته د طالبتانو لته ورستته پتاتي ایتډیالوجي څخته پته شتوک او ویتره کتې وو             . جوړونته کتې بتې ګنتاه نته ده      

بورګ تړون له مخې د افغان موه  دول  درویو  وزیتران دشتمالې ټلتوالې څخته او یتواځې      کال کې د ب  پټرس ۲۱۱۰
امریکتا یتو   د کوم  مور  امد کرزی یو پښتون وو، دې بیتا پته ټتولیزډول د د    . له ووه پښتانه وزیرانو څخه جوړ شو 

 .ګوډاګې په څیر ومنل شو
په واک کې محسوستوي او څتومره واک پته دغته سیاستي       دومره بس ده چې وپوهیږو، د پښتنو مدني ټولنه څومره ځان

پته دې ورستتیو   . دوی بتې کچتې ناراضتي دي او لته دغته  الت  څخته ډیتر ځتوریږي          . جوړښ  کې ورکتړل شتوي دی   
لتومړۍ دپښتتون ولتس د پښتتونولي     . اتوکلونو کتې د پښتتني هویت  دري اړخونته پته ډیتر ځتواکم  ډول را څرګنتد شتول          

ی په هوی  باندې ټینه را وړل شول ،یعني د دوی ټولنه هویتي رنه لري ،په دوی کې اصول په ډیر هوت سره د دو
دریت  اړل یتې بهرنتي بیړنتي د مرستتو      . دوی  طالبتانیزت د دوی یتو وستله وال اړل بلتل کیتږي      . هر څه نونلیستي نه دي 

 .په ناروغه وجود کې اغیزه کړي ده ځواک القاعده دی ،القاعده لکه یو ویروس د پښتون
کال د اوکتوبر او نوامبر په میاشت  د طالبتانو غورځنته لکته څنګته چتې ګومتان کیتدو دبتورې یتا شتکري پته              ۲۱۱۰په 

که پښتون ولس په کابل کې یو ریښتیني ځواک او د واک ونډه درلودلی او دوی خپله خبره .شان په چاي کې منحل شو 
دلتته  . تي څخته ورستته بیتا پته پښتو نته وي دریتدلي        ښتایې د طالبانوغورځنته لته متا    . د ق په کرسي کتې کینتولې شتوي    

بلکې دا همدسي ده لکه پښتانه چې په دې اړوند خپتل  « افغانستان یواځې د پښتونو هیواددی » مطلب د دې نه دی چې 
 .ولس وګړیزه برخه دلیل وړاندې کويویاړلي تارید او په افغانستان کې د خپل 

اهیعی  والړل ده ، ښایې ځینې خلک لږ څه ارډ کړي یا  یتران کتړي دغته    که هر ډول وي سیاسي توکمپوهنې په دې و
 .کې تاېید او درغلۍ په کې ونه شي موضوع باید بې له کوت ولي یا څنګه څخه د توکمپوهنی په رڼا

 په افغانستان کې له ملي پخوالینې څخه هله خبري کولې شو، چې پښتانه خپل شمالي توکمتو نته یتواځې لته تتاریخې پلتوه      
دا کتار  . افغانان ونه وګڼي، بلکې دوی په خپل څنه کې په مساوي ډول د ځان په شان هیواد پال افغانان وشمیرل شتي  

کیدوونکې او شوني دی، ځکه افغان تاجکان اصأل نه غواړي چې د تاجکستان له دوشنبه څخه پترې  کومت  وشتي او    
هتېچ  . وت شیعیه هتزاره نته غتواړي تهتران تته ګتوري       همداسي هېچ یوازبک نه غواړي چې له ازبکستان څخه او هېچ ک

پته همتدي ترتیتب نوتي     .داسي افغان تاجک نه پیژن  چې دی له تاجکستان سره د یوځتای کیتدو خیتال پته ستر کتې ولتري        
 .د یتتتتتو ځتتتتتای کیتتتتتدو فکتتتتتر پتتتتته ستتتتتر کتتتتتې لتتتتتري  کتتتتولې یتتتتتو افغتتتتتان اوزبتتتتتک ومتتتتتومي چتتتتتې دی لتتتتته تاشتتتتتکند ستتتتره   

افغتان ولتس لته    . دخپل نه ویول شوي هیوادلپاره لتري سپیڅلې ا ساس او مسوولی  ټول افغانان په یو اواز یو ملي ستر 
لته بهتره هتومي الس وهنتې او     . خپل ګډ هیواد څخه له دوو پیړیو راهیسې څنه په څنه په ګده دفاع کړي ده او کتوي  

 .انمنولېدوی ملي پیوستون نه شي زیدرزونه د 
دغه ډله تر څوچې په ځمکه کتې ریښتي ونته لتري ، نوتي کتوالي       . ته کړهدغو پرله پسي تیروتنو څخه القاعدې ګټه پور

تې کیتدو او د شتا ټته لپتاره مهت       افغانستان استالمي ستخ  دریځتو تته د پټیتدو د ژونتدي پتا       . خپل ژوند ته ادامه ورکړي 
ا نتو بتې لته    کته ملتي جهتاد ناکامته شتو بیت      . په افغانستان کې دوی مجبور دي چې د طالبانو مقاوم  تتل تتود وستاتي    . دی

 ( ۷).نړیوال جهاد ته یوه سخته ضربه دهشکه 



  

 

 

 7تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان 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

ښه به دا وي چې موږ اوس د طالبانو غوښتنې بې له څه ځڼد، خنډ او وهفه څخه ومنو او د خپل له السه ورکتړل شتوي   
ني په که دغه غوښت. خاوري د بیرته الحاق او له خپلو ه  ژبې ولس سره دبیرته یو ځای کیدو الره ورته خالصه کړو 

پته دې صتورت کتې بته     ( ۷. )منځ کې نه وي ، بیانو په یقی  سره ملي جهاد د نړیوال جهاد په څیر سر را پورتته کتوي   
 .  الدن ه  په غلچ الر نه وي تلليب

کال کې ب  الدن له دې امله په ویره کتې وو چتې د طالبتانو او یونوکتال کمپنتي تترمنځ خبترې اتترې بته د دې           ۰۲۲۱په 
کتال د   ۰۲۲۲دا ګواښ هغه مهال لته منځته والړ کلته چتې پته      . د مال عمر رژی  په رسمی  وپیژندل شي  المل شي چې

اګس  په میاش  کې د امریکا د کینیا او تانزاتیا سفارتونو کې بمي چاودنې وشوي ، په بدل کې امریکا پته لتومړۍ ځتل    
بت  الدن تته بمبتاریو ښته موهته پته       . بمبتاري کتړه   پر القاعده هوایې بریدونه وکړو او دافغانستتان ختاوره پته لتومړۍ ځتل      

. ب  الدن ډیرښه پوهیده چې دی څنګه په مهارت سره د مال عمر له ههر او غوسی څخه ګټه پورته کتوي  . الس وکړه 
د . کال د اګس  میاش  کې په کندهار کې پته یتو ډول دوه ګتوني یتا دوه اړخیتزه رهبتري بانتدې جتوړ راغلته           ۰۲۲۲په 

القاعتدې خپلتي محتتوري   . مبر څخته را ورستتته دغته تتړون یتا نتتوې پرمختته التتر اوسته لړزیتتدلې نته دی         یوولست  د ستپت  
سیمي خوس  او میرانوا ته شاته وکړو چیر ته چې جتالل التدی   قتاني لته خپلتو جنګیتالیو ستره ملتي او نړیتوال جهتاد           

دا کنټرول لتږ څته استانه ځکته     . کې لري  بیا دمال عمر طالبانو د کندهار او کویټي سیمه په خپل کنټرول. ګرانټي کړي 
سلني اکثره وګتړي لته دغتي     ۲۷په شمالي بلوچیستان کې . دی چې د دې جنګیالې اکثره د غلجي له هبیلې سره تړولري 

ایتتا د پاکستتتان هغتته مهمتته ستتتراتیجې د افغانستتتان پتته اړه لتته ګتتواښ ستتره مختتامد نتته ده   د استتالت ابتتاد   . هبیلتتې څختته دي 
دوی خپل پتوځې عملیتات یتواځې د    . په دې عقیده دي ،چې طالبانو به بیا په افغانستان کې الس بري شي ستراتیجیستان 

پتته داستتي  تتال کتتې پاکستتتان خپتتل  .بهرنیتتو اورپکتتو پتته وړانتتدې پیتتل کتتړي دي ، تتتر څتتو ترهګریتتزه ځتتالې لمنځتته یوستتي   
په نامه پوځې عملیاتو څخه هغته مهتال   » دان څیټي او سن« القاعدې د . سیمیزه طالبان ځپې او د افغان طالبان بیا ساتي 

دا عملیتات پته دې   . کال په سر کتې امریکتایي جنترال دیویتد بتارنو لته ختوا طر ته شتول           ۲۱۱۱ګټه واخیسته کله چې د 
موخه پیل شول چې داوزبکستان اسالمي غورځنه جنګیالې د ستویلې وزیرستتان څخته شتړل کیتږي او د افغانستتان پته        

پاکستاني . دا د پاکستاني او امریکایې ځواکونو لومړني ګد پوځې عملیات ووچې ترسره شول . پوله کې یې ایثار کړي 
پای کتې دوی مجبتور شتول چتې لته نیتک محمتد یوځتوان         په  .پوځویان په یوه میاش  کې له زرو څخه ډیر ووژل شول 

بې پیلوټه الوتکو له خوا ووژل دې بیا دوه میاشتي ورسته دامریکایې . سمیزه پاڅونکوونکې سره خبرې اترې ته کیني 
 .شو

 دی ولستي . وځ مخی ته په ډیره میړانه ودریتږي وتوانیدو چې اتیازره کسیزه پ» د هېچا زوي « نیک محمد موهور په 
 د نیتک ځتتای . وې نستل اوس د ده د وینتو بتدل اخلتي    اتتل وپیژنتدل شتو،دی د نتوې ځتوان نستل مختکد وګرځیتدو او دا نت         

ده ډیتتر یرغلونتته پتته پتتوځې   . د پاکستتتان پتته وړانتتدې الس یتتو کتتړو    ناستتتي ویرونکتتي بیعتت  التته مستتودله القاعتتدې ستتره    
ان د پتوځ د هومانتدې   .ې ترهګریزه بریدونه وکتړو دمحاکمو په دفترونوباند. کاروانو،پوځې مرکزونو باندې ترسره کړو

اما بتې نظیتر بوټتو پته     .څخه ژوندې ووت ولسمور پرویز مورف درې ځله د بریدونو . په مرکز کې برید تر سره کړو
 .ل د دسامبر په میاش  کې ووژل شوهکا ۲۱۱۵

اغیتزه درلتوده د    کتې ستتر واک او  په همدې بهیر کې مسود لته شتلو ډلتو څخته چتې دوی د هیتواد پته ټتول شتمال لویتدیځ           
، دستتاري پتته ډول پتته  نې طالبتتانو متتههبي پتتاکونې پیتتل کتتړي سمدستتتي پاکستتتا. پاکستتتان د طالبتتانو تحریتتک بڼستتټ کیښتتود 

 .شیعیه ګان یې ووژل ۰۱۲کال داوکتوبر په میاش  کې  ۲۱۱۲
القاعتدې پته چتوپړ کتې نیتول شتوي        دپه دغه سیموکې تنکې ځوانان چې د طالبانو سره د روغي جوړي پرته یوه بله الر

. دوی په سیمه کې ګمارل کیږي چې وژنې ترسره کړي او ویره او و و  یې خپل ورستیو کچې ته رستولي دی  . دي
ډیرو هومې مخورو مورانو څخه د جاسوسي په نامه سترنونه پترې کتړي     ۱۱۱۱دوی د سپارښتنو وژلو په بهیر کې له 

د مرستتو او همکتاریو تته والړل     ې سره نږدې لړیکې درلودې او دوی د ده سرهمسود د پنجاد له ټرهګري شبک. دي 
 .ضد ډلې لوکري جنګوي او جهید محمدلکه وهابي لوکري طیبه،نه وهابي ډلې او د شیعیه ګانو . ول

 ،ړيدغې  ال  مال عمر ډیر په اندیښنه کې کړو، ده نه غوښتل چې هلتته مقاومت  تقویته کتړي او پاکستتان بتې ثباتته کت        
 .کړي خه د خپل مقاوم  لپاره خلک راجهدځکه ده غوښتل له هغه ځای څ

کتال پته اوړي کتې پتوځ وتوانیتدو د هغتو طالبتانو څخته کتار واخلتې چتې ددوی مالتتړ ورستره وو اود تحریتک                ۲۱۱۲د 
متال عمتر    .انع کتوونکې پتایلې الستته ورنته غلتي     کتوت ختاص پتوځې پریکنتده او هت     . طالبان پاکستان په وړاندې وجنګتوي  

ستره لته   . لبتانو تتر خپتل کنټترول النتدې راولتي      ډیرې هڅې وکړي چې د  قاني د شبکې لته الرې د پاکستتان تحریتک طا   
دهغته د تتره زوي  کتی  الته مستود یتې ځتای        . ه لګیتدو ي وو دپوځې بریاوي څترک ونت  دې چې بی  اله مسود ووژل شو

تحریک طالبان پاکستان په غبرګون کې . وې یرغل پیل کړپوځ د اکتوبر په میاش  کې په وزیرستان کې ن. ناستي شو 
 .بریدونه په ملکې وګړو ترسره کړل ډیر سخ 

انستانان پته کتې ووژل     ۰۱۲۱ځانمرګې بریدونته چتې    ۲۰کال دسپټمبرمیاشتي  ۲۱۰۱کال له اوکتوبر څخه تر  ۲۱۱۲د 
اغته زړو  د لنتدن او کابتل کانفرانستونه دهم   په داستي یتو  الت  کتې متوږ کتړي شتو و پتیتوچې د افغانستتان پته اړه           .شول 

 .نسخو بیا ګرمول دي او بس
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پته جګړیتزو ستیمو کتتې هتېڅ راز د بیتا رغتتوني      . ورو تتتر ستخ  فوتار النتدې راغلتتې دي    د ایستاف یتا ناټوځواکونته ورو   
پته څته    باور نه کتوي چتې   هېڅ څوک نور. خه ټول چانسونه مو له السه ورکړوله سیاسي اړ. پروژې نه رغول کیږي 

 .اباد کې مرسته او ساتنه یې وکړي ډول دیو ښه  کومتي مورتابه سره په کابل او اسالت
د امریکتا ولسموتر   . و سره روغه جوړه او خبترې اتترې دي  موږ ته یواځې د کرزی وړانډیز پاتي کیږي ،هغه له طالبان

ی کتتې دی مجبتتور دی چتتې موافقتته  پتته پتتا.  اوبتتا متتا زړه نتتا زړه دی، دې ستتره هتتېڅ کومتته بلتته الره یتتا الترنټیتتز نتته شتتته  
تحریتتک طالبتتان پاکستتتان خپتتل برخلیتتک نتته یتتواځې القاعتتدې او د  . پتته ستتیمه کتتې  تتاالت ډیتتر خړپتتړ شتتوي دي   .وکتتړي

پنجاد ترهګري ډلو ته په الس کې ورکړي ،بلکې دوی په ټولتو هبتایلي ستیمو کتې خپلتواک ټینته کتړي دی او دودیتزه         
ې له دې چې ځتان کمتزوري وښتیې دوات    دوی خپل ترهګریزه بریدنو ب. منځه وړي دی هبایلي ځواک او سیست  یې ه  ل

 .یانو یې ژوند توره شپه ګرځولې دیورکوي او دسیمې پر ملک
کته  . شتي چتې دوی خبرواتروتته تیتاري ولتري     په داسي یو ګتډوډ  الت  کتې بته څنګته شتوني وي، هغته طالبتان ومونتدل          

یستان په ریښتیا سره له طالبانو سره خبرو اتترو تته کینتې، څنګته بته دا تمتمی        داسي وشي چې نړیوال سیاسي ستراتیج
دوی بته د ست     شي چې دوی به یو د اړیکو او دخپلویو لوبو او د نه منلو یو ګډوډ نظات یا سیست  سره مخامد نه شتي او 

  .جز ویپوهاوي څخه عا
 .هوانینو ته غاړه کینږدي  طالبان به په هېچ یو نړیوالو منل شوي معیارو نو،نورمونو او

دا کتړکېچ لته ریښتو څخته     ښته بته دا وي چتې    . کیدایې شي چې د طالبانو سره خبترې اتترې یتوه ستمه ستتراتیجې نته وي       
 .راویستل شي

متوږ لتته پیتتل څختته تتر اوستته دوه ټکتتې وڅیتتړل او دا پتتوه تتر الستته او ثابتتته شتتوه، لتتومړۍ القاعتده د خپتتل ستتر دبقتتا لپتتاره       
دوی  ټکتې دا دی چتې   . یره اړتیا لري ، دوی بې له داسي سیمې څخه خپل ژوند ته ادامه نه شي ورکړلي افغانستان ته ډ

یوه ارامه، سولیزه پښتني مدني ټولنه دخپلو ملي  قه  قوهو د السته راوړلو سره ه وسله وال طالبتانو تته نتوره اړتیتا نته      
یو دافغانستان پښتنومنځ ته ورشو او په دغته چتارو کتې    دغه ثابته پوهه موږ مجبور وي ،له دې امله موږ مجبور. لري 

 .الس ورکړو
ایا . جبران کیدونکې ډول لمنځه تلل وي یوه ګوتنیوکه به دا وي چې هغه زاړ پخواني د پښتنو د واکمني سیست  به په نه

نتوې رامنځتته شتوي     داستي نته ده چتې دا   . څخه به کتوت بتل کمتزوي یقتی  نته وي        که داسي وګڼو نو له دېدا ریښتیا ده
. تلې واک او ځواک بیرته نته راګرځتي  اوله السه و. ځواکونه او د دوی ترمنځه اړیکې د تل له لپاره نه ماتیدونکې دي 

ودونته او د واک  دا په دې مانا نته دي چتې د پښتتنو هبتایلې د    . دا خبره سمه ده چې دودیزه هومي موران وژل شوي دي 
 .سیست  وژل شوي دي

. ات د پرنستیب لته الرې تتر ستره کیتږي     انده په فیوډالې سیست  کې هتومي محتور پته ناستمه توګته د وراثت  د دو      زموږ له 
تر څو چتې خپتل فرمتان ورکولتو او  کمرانتي تته       .ځکه په اروپا کې فیوډالې واک اوځواک پادشاهانو خلکو ته ورکاوه 

یعنتي  .ای د سپیڅلې میراث دانتقال په توګه ښتوده  ټولواک به ځان خلکو ته د خد.  ق د الهې له الرې څخه برابر کړي 
ي تته پته امانت  داري    دی په مسلسله ټوګه خدای ته دوفاداري دنده ترسره کوي، تر څو دی میراثي واک خپل ځای ناست

 .کې ور وسپاري
کتولې شتي   په ختیز فیوډالې سیست  کې واک د الهې ځواک له الرې چا ته نه ورکول کیږي ، هر ناپیژنتدل شتوي انستان    

 کمران شي ،کله چې دی خلکو ته خپله ځواکمني ثابته کړي او نستب  هغتو خلکتو تته چتې ده تته یتې بیعت  کتړي ځتان           
 وښیې ، دی کړي شي  کمراني وکړي  خان او سخاوتمند

مهمه دانته چتې   . اترو بالقوه مخاطب سړی دی دخبرو له همدې امله هر اغیزم  ،مخور، ملي پښتون هومي مور زموږ
 تا سړی کتولې شتي ووایتي چتې جتالل التدی   قتاني پته         . طالب دی او یا دی د طالبانوخواخوږي وي او که نه وي  دی

لتتومړۍ ستترکې یتتو پښتتتون دی،بیتتا پتته دویتت  پړوکتتې دی یتتو طالتتب دی،پتته ورستتتي پړوکتتې دی د استتامه بتت  الدن یتتو             
واځې د خپتتتل ځتتتواک او ښتتتایې ځینتتتې خلتتتک پتتته دې خبتتتره ټکتتتان وختتتوري ،دی غتتتواړي یتتت   . ستتتتراتیجک ملګتتتري دی 

دا د ډیورنتډ پتته دواړو  . شتتمنیوڅخه ستاتنه وکتتړي ،د هغته شتتمني اوملکیتت  د خوست  او میرانوتا پتته متنځ کتې ستتیمه ده        
 .رځ ډیورنتتتتتتډ کرښتتتتتته تتتتتتتر پښتتتتتتو النتتتتتتدې کتتتتتتوي  دی هتتتتتتره و.ختتتتتتواو کتتتتتتې د ده لتتتتتته ختتتتتتوا ازاده شتتتتتتوي ستتتتتتیمه ده   

نړیوال جهتاد   دی اصأل. د موخې د السته الوړلو لپاره دي قاني ته القاعده او تحریک طالبان پاکستان یواځې یو ټوکې 
 .ې نړیوال جهاد ده پسي ګونګوسي ديپه  قیق  ک. ته لیوالتیا نه لري

کتال دفبتوري پته میاشت       ۲۱۰۱د دغې پسمنظر پربڼسټ د پاکستان لوی درستیز اشقاق پرویز کیاني په خپله وینا کې د 
کیتاني د خپلتي ستتراتیجې ژوري پتر     . الرې به له  قاني څخته ګټته واخلت     ي لهکې وړاندیز وکړ، دی وایې د خپلي اغیز

 .ستان لویدځي پولي امنی  ټینه کړيپرنسیب غواړي چې د پاک
ده په واضع ډول وویل،چې موږ افغانستان ته د خپلي واکمنتي پته ستترګه نته ګتورو ، یتواځي دپاکستتاني لویتدیځي پتولې          

ورسره ده په افغانستتان کتې د   . کرښي نوت واخلي هغي ته اشاره کويدی د ډیورنډ  بې له دې چې.امنی  تینګو غواړو 
استالت ابتاد ځتان د غلیمتانو پته محاصتره کتې وینتي او اندیښتنه یتې           . هند په ځواکمنته اغېتزه بانتدې ستختي نیتوکې وکتړي       

 .څرګنده کړه
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ځکته د ستړې   . ما بې بڼسټه ه  نته ده ا ،ارزونه وي اسول ښایې لږ څه ناسمهدښمني محاصري ګواښ او کالبندي ا س د
د امحور د ډیلي او ماسکو محور . جګړې پر مهال یو ډیپولوماټیک محور د واشنګټ  ،اسالت اباد او پیکینه ترمنځ وو

 .ني شوروي اتحاد اوهند مالتړ کاوههغه مهال د پښتونو دملي هڅو څخه پخوا. ترمنځ والړ وو
یچ سره مخامد کیږ و او په هغه نه ویل شویو  قیقتونو باندې خبترې کتوو، چتې د    دلته موږ له هغه پټ او پریکنده کړک

ره دیوي هتانوني پتولې پته    پاکستان ډیورنډ کړښه ته د خپل جوړښ  س. پاکستان او افغانستان اړیکې زهرجني کړي دي 
 .ي تړونو ګرانتي الره ورته خالصوياو دنړیوالو هوانینو پر بڼسټ د میراث. څیر ګوري

لي پتولې پته څیتر    ، چتې دغته کرښته هتېځ مهتال پته کتوت تتړون کتې د نړیتوا          ن ډیورنتډ کرښته پته دې دلیتل نته منتي      فغانستاا
.  هانوني موروعی  یې لمنځه تللتې دی څنګه سړی داسي یو شي ته موروعی  ورکولي شي چې  .السلیک شوي نه ده

 ، دا کرښته یتو ځتل بیتا    ړيپښتانه  اشتیه تته کت   دغې کرښي هېچ مهال ونوو کړي چې . زخ  دی ډیورنډ کرښه یو ناسور
 .لقاعدې په ویروسو باندې ککړه شوههغه مهال ماته شوه کله چې د ا

  ګوندونه یو مهال له شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودي لکه عوامي ملي ګونتد همتدا اوس پته    سکی  اړخه نونلی
 .ښې سره مخالز څرګندويدوی د ډیورنډ له کر. ښور کې  کوم  د دوی په الس کې دیپی
ږو خلکتو پتات یتې ځتان تته را      کال د اپریل په میاش  کې په دې اړه یوه ستره سمبولیکه اشاره وشوه و چې د لت  ۲۱۱۵د 

هغته تته یتې د ختان عبتدالغفار      . چې هلته یو کولتتوري مرکتز پرانیستي   ولسمور کرزی جالل اباد ته سفر وکړو . واړولو
. کتال کتې دی افغانستتان تته کتدوال شتو       ۰۲۱۲په . وامي ملي ګوند بڼسټ ایښودونکې ووباچاخان د ع. خان نوت ورکړو

استفندیار ولتی ختان د ده لمستي او د     . پته ختاوره کتې ختاورو تته وستپارل شتو        کال کې دی ومړ او د افغانستان ۰۲۲۲په 
ې ده پتته نیغتته شتتعار د خپلتتو خبتترو پتته پتتای کتت . عتتوامي ملتتي ګونتتد اوستتني موتتر د دې مراستتمو ویتتاړلي درونتتد میلمتته وو 

کرزی د دې خبتري پته اوریتدو ستره     ( لرو او بر یو افغان . ) ورکړو چې د کرښې په دې او هغه خوا کې زه افغان ی  
 .پاچا خان بل مرکز په پېښور کې دید . په شور او جوش کې په ټینګه ورته ټکې وکړي 

سیمې ته به تر هغه سوله رانوتي ، تتر څتو چتې د     . د ډیورنډ کرښې سره ډیر ې  ساسي مسلې او کړکېچونه تړلي دي 
د کرښتې نتوت متوږ تته د اوربنتد مفهتوت را یتادوي ، ترهغتي چتې یتو           . دغې کړښي ریښتنې  قوهي موهعی  څرګند نوي 

میتا څتوک بته د ایتران او     . په همدې ډول دکنټرول کرښتې کوتمیر پته دوو برختي وېوتلي دی      . کړکېچ  ل شوي نه وي 
پته نتوت یتاده    » ( ل )مید کرښتې  د ګلدست » ې دواړو هیوادو له خوا په رسمی  پیژنتدلې شتوي ده   پاکستان ترمنځ کرښه چ

  کړي
ولسمور کرزی طبیعتآ نه شتي کتولې   . افغانستان له ډیره مودې څخه خپله موضع د ډیورنډ کرښي په اړه څرګنده کړي 

که دی په دغه مسله کې په شتا  . ن ورکړي د دغي کړکېچ په اړه ځان بې عزته کړي او خپل کورس یا ټګالرې ته بدلو
 .د ده ژوند ته به جدي ګواښ پید شي، شي

د . ن ستتتراتیجیکه ژوره بتته بتتې مانتتا شتتي  ، د پاکستتتاه کابتتل دغتته کرښتته پتته رستتمی  وپیژنتتي  د ټولتتو خبتترو ستتره ستتره کتت 
پته  . يه شتوي خالصته شت   د پاکستان ویره چتې دهنتد لته ختوا محاصتر      .اندې ټلواله به ښه په کار ولویږيترهګري په وړ

یتو   .څخته اغتزن تتار او ماینونته تتاو کتړي      کال د اګس  په میاش  کې پاکستان ګواښ وکړ چې د ډیورنډ کرښتې   ۲۱۱۲
بته د القاعتدې ستره یتو ځتای شتوي        مسخره فکر او ناشوني چار وو، مطمینآ سیمیزه پاڅون پیل کیده او پاڅون کتوونکې 

 .وی
کتې د نتورو زلزلتې څپتو     د دې لپتاره چتې پته دغته ستیمه       نموني موډل سیمې په څیتر  د اروپایي ټولنې شیګ  سیمه یوه د

څخته یتو ه د ستولې ستیمه     ، دغته ماتته کرښته بایتد د ستولې کرښتي پته نامته ونومتول شتي او لته دې الرې            شيڅخه ډډه و
تي کړکېچونتتواو تتتر کومته چتې متتالومیږي د افغانستتان او پاکستتان اړیکتتې لته ډیتره متتودې د دوی لته هتوی        . رامنځتته شتي  

اوس نړیتوالې ټولنته مجبتوره ده    . سر دي کړکېچونو له امله کړکېچني دي ،دوی نه شي کولې یو بتل تته ورنتږدي شتي     
 .ې له دوی سره بڼسټیزه مرستې وکړيچې په دې برخه ک

 .ي شتتينړیوالته ټولنته ورستته لته اتتو کتالو څختته ال پته ستیمه کتې شتتون لتري دغته مرستتته ددوی لته السته تتر ستره کیتدا                 
دواړو خواو کې اوسیږي  یادونه باید وشي چې د نوي کرښي پیژندل بې له سیمیزه هومي مورانو څخه د چې کرښې په

دا هڅې باید داستي وي چتې پښتنون ولتس تته لته دې الرې پرتته        . باید سړی د عملي  ل هڅې پیل کړي دلته. ناشوني ده
ښتې څخته یتوه    یواځې افغان ولس لپاره بتې لته وېتد کر   . دي شي له بیلتون کړښې څخه د یوي سولیزه سیمي امنی  خون

. دودیو له عهاد څخه پته امتان کتې شتي    تر څو دغه وا د ولس نوره د ویولو، ټوتي کیدلو او ګ. ګده سیمه رامنځ ته شي
ستیمه   شتینګ  » د بیلګې پته ډول لکته د اروپتایي ټتولنې     . وادو  اکمی  تر پښتنو الندې راشيبې له دې چې د دواړو هی

 .کړيوی له یو بل سره ته او راته وچې بې له کومه خنډه د» 
ري خو له پخوا څخته دلتته   دا ناهانونه سوداګ.په دغه صورت کې به یوه نیوکه دا وي چې د هاچاهو فعالیتونه به ډیر شي 

ومتومي چتې پته ستیمه      لته دې املته بته افغانستتان چتانس     . ، په یوه سولیزه سیمه کې به دهاچاهو کچه ټیته شتي  شتون لري
 .راته او اهتتادي الرې خالصي کړي کې د سوداګري ، د موټرو ته او



  

 

 

 7تر 7 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان 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

، ځکه د ډیورنډ کرښې په اړه پخوا هت  تړونونته   د ته او راته ډول باید تتویب شي کرښې لپاره یوه نوي کړنالره د
لیکل شوي دي یو المل یې دا  کالونو کې دا چې ډومره ډیر تړونونه ۰۲۲۰،او په ۰۲۲۱،۰۲۱۷لیکل شوي وو لکه په 

 .چې دا کرښه په رښتیا شته او کنه دی چې د کرښې په اړه یې شک او تر دیدونه رامنځته کړه
اوس ډیر ې داسي نښې او عالی  رامنځته شوي دي چې پښتانه په خپله پریکتړه وکتړي ځتان د القاعتدې لته شتبکې څخته        

 .مقابلې ته را پاڅې دوی به په خپله د القاعدې په وړاندې. خالص کړي 
داستتي هتت  بریښتتي چتتې دواړه هیوادونتته پتته ځتتای د دې چتتې د طالبتتانو ستتره د ستتولې او روغتتي جتتوړي پتته اړه بتتې پتتایلو   
خبرې اترې ته کیني،دوی باید هڅه کړي بې له دې چې خپل پختواني دریځونتو او اتحتادونو تته د پښتتنو پښتتونو پته اړه        

 .خبرو اترو ته کینيوګوري دوی باید له هومي مورانو سره 
کتتال کتتې د دې کتتړکېچ پتته اړه وایتتې، د امریکتتا او پاکستتتان    ۲۱۱۲خالتتد عزیتتز د پښتتتونخوا پختتواني جنتترال ستتکرتر پتته   

افغانستتان بانتدې  تل شتوي نته       ترمنځ به د ګټو او لیوالتیا کتړکېچ همداستي پرځتای وي، تتر څتو چتې د ډیورنتډ مستله پته         
 ( ۱) .وي

بل او اسالت اباد پوهیږي ،د پاکستان لوی درستتیز پته ډګتر وویتل ، پته دغته پاستني عبتارت کتې          په هغه څه باندې چې کا
ان په پلولو کتې دا بتل اور   په افغانستان کې د ملي پخالیني لړي په لومړۍ سر کې د دې لپاره ده چې د پاکست. جوتیږي 

 .کړيمړ 
له بله پلتوه د پښتتنوپه کتیم الستي     . ه ګټه اخیستي وي کیداي شي د پښتونو له توکمیزه هویتي ا ساس څخه القاعدې ناوړ

 .ندونوکې د طالبانو مخالف  شته دیګو
ومو لودیدیځته ډیپلومتاټي بایتد پته داستي یتوه مغلقته پیچیتده کتړکېچی   تاالتوکې نتوي الرې چتارې ولټتوي او لته خپلتو متال                

 .میټودونو څخه وړاندې والړ شي
ښودل شي ،یو لوی بتري بته دا   ورځول شوي پښتانه  ق دی چې بیا خبري ته پریا  اشیه ته لږدول شوي او له پامه غد

 .دي او د دوی عزت بیرته پرځای کولبلکې د دوی منل شوي  قوهو نو ته به درناوي  ،نه وي
له دې سره به د نړۍ تر ټولو ځواکم  پوځونو ته به یو چانس پیداشي ، چې له بوپړي متاتي څخته ختالص او د لتږ څته      

 .ه وتلو الر به ورته هواره شيباعزت
 پای 

د نوونسمي پیړۍ په پای کې د ایران او پاکستان پوله د بلوچیستان په سیمه کې یوه کمیسیون ته دنده وستپارل  : لمنلیک 
 .ون مور انګریزي جنرال ګلدسمید ووشوه چې دا پوله رسمآ ویستل شي ،د کمیسی

  :اخیځونه
 کتتتتتتال د جنتتتتتتوري میاشتتتتتتتي کتتتتتتالني راپتتتتتتوټ     ۲۱۰۱لګرومللتتتتتتتو د مرستتتتتتتو څانګتتتتتته د   د افغانستتتتتتتان لپتتتتتتاره د م . ۰
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www. Satp.org  . کال څخه پیل او ن  کوتمیر پته دوو    ۰۲۱۵د هند او پاکستان کړکېچ د .  ۲د سویلي اسیا پورتال
 ۱.برخو وېولي دی 

کتال کتې د شتمالي وزیرستتان او د تیترا پته        ۰۲۱۲استتعمالیږي ، پته    ستر پښتونستان د لوی افغانستتان د لویتدو لپتاره   . ۱
دره کې د خپلواک پښتونستان دول  بیرې په رپیدو شوو،چې د افغانستان پاچا اعلحمرت محمد ظتاهر شتاه لته ختوا یتې      

 .دول  یواځې شل میاشتي شتون درلوددغه په خپل سر اعالن شوي . مالتړ کیدو
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