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   ٠٣/ ٠١/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                )دعوت  (انجنېر زکريا :ليکوال
 بيا هم دډيودنډ دکرښي په اړوند

تر » خط ديورند نيست  ن جام زهربخاطر نجات کشور چاره جز نوشيد« څو ورځي مخکي مي په دعوت ويبپاڼه کي د 
ما داليکنه په خورا غور سره ولوستل دا ځکه چي له  . سر ليک الندی د ښاغلي کانديد اکادميسن سيستانی ليکنه ولوستل

وطنپاله افغان تاريخ پوه په توګه ډېر زيات احترام لرم او هر کله ئې چي پر ليکنو  يوه پلوه زه ښاغلي سيستاني ته ديوه
دافغانستانيانو او خراسانيانو  ښاغلی سيستاني يو له هغو لومړنيو کسانو نه وه چي. و په خورا دقت سره ئې لولمسم ن پېښ

ودرېد او په ډېرو قوي منطقو ئې د افغاني دريځ نه ، دقيقه او  او نورو افغان دښمنيو کړيو په وړاندی په خورا مېړانه
 .ره يو ډېر محترم نوميالی تاريخ پوه دیښاغلی سيستاني زما لپا علمي دفاع وکړه، ځکه نو

سيستانی خورا  دا ځکه چي ښاغلي. پورته نومول سوې ليکنه هم ما دوه ځله په پوره غور سره ولوستل د ښاغلي سيستاني
خوداځل . لوستونکي تر خپلي اغېزي الندي راولي ښکلی قلم لري نو هر څه چي ليکي په خورا خوند ئې ليکي او زياتره

ښکاره کېدل او آن کېدای سي ځيني کسان به ئې ژړولي هم وي او داسي  نه کي احساسات خورا له ورايهپه دې ليک
 .ئې هم تر ژړا وروسته په احساساتي حالت کي دغه ليکنه کړې وي څرګندېږي، چي خپله
هم  سي مسئلهنو اړينه ده پردغه سيا. کرښي معضله دپاکستان سره زموږ يوه سياسي النجه ده زما له نظره دډيورنډ

محاسبې او سړو مغزو په واسطه  دنورو سياسي معضالتو په شان داحساساتو له الری نه، بلکي دکره څېړونو، دقيقي
  .بحث وسي

سياسي مسائل په سړو مغزو دسنجش، دقيقي محاسبې او هراړخيزو پلټنو او  .سياست په ټوليز ډول داحساساتو کارنه دی
 .دی و تر السه کول او دهغو پر بنسټ دپاليسيو او تګالرو جوړولوروسته دمعقولو پايل څېړونو نه

 :ته راسو اوس به زما ددغي لکني اصلي موضوع يعني د ښاغلي سيستاني دمقالې په هکله تبصرې
کړېده، چي د ښاغلي سيستاني نه ضد او نقيضي  دښاغلي سيستاني په پورته نومول سوې ليکنه کي احساساتو دومره غلبه

 :دبېلګي په توګه. يخبري سوي د
 :لپاره راغلې ده  هيوادونه دافغانستان دامنيت او ثبات دټيګولو٣٧وګوری يو ځل وايي چي امريکا اودنړی  تاسي

 کشورجهان براي نجات کشور ما آستين برزده اند تا ثبات وامنيت را ٣٧با  (امريکا(واينک که يگانه ابرقدرت جهان ...
 ....افغانستان برگردانند دوباره به

وکړای سول شوروی له افغانستان نه وشړی نو امريکايان چي دده له  خو په بل ځای کي بيا په قهر دی چي افغانانوخو
 :ليکي دسولي او ثبات دټينګښت لپاره راغلي دي ولي دافغانستان نه نه باسي او داسي قوله زموږ هيواد ته

اعتقادات خود وقتي در مقابل ابرقدرت شوروي جنگيدند و از و تعجب اينجاست که افغانها باهمه شهامت وعشق به آزادي
 چرا در برابر ابرقدرت امريکا چنين بي تفاوت وخاموش نشسته اند؟ جان مايه گذاشتند، حاال

نو توصيه کوي چي بايد  ځای کي بيا ددې نه وېره څرګندوي چي ناټو او امريکايان به له افغانستان نه والړ سي، آن په بل
 .وپېژنو و ناټو په شتون کي دډيورنډ کرښه په رسميتد امريکاا

 :څرګندوي ښاغلی سيستاني کله دجنوب اوشرق دپښتنو پر وژنه اوښکي تويوي او خواشيني
آخرين فرد پشتون ادامه يابد يا اينکه باالخره اين جنگ بايد در يک  آيا بمباردمان در جنوب وشرق کشور بايد تا نابودي

 کند؟ جائي توقف
 :وائياو يا 

وروشنفکر پشتون وظيفه ايماني ووجداني خود ميدانم تا هم تباران خود را از  من به عنوان يک عنصر وطنخواه
و . وديگران فرابخوانم آگاهي بدهم و آنهايي را که برمرکب احساسات سوارند به تعقل وارزيابي جايگاه خود سرصدق دل

که مرکز ثقل حمالت هوائي (وشرق کشور مناطق جنوبراهي را که براي قطع جنگ درافغانستان وبخصوص در 
  . شان بازگو کنم ، مفيد است ، براي)وزميني نيروهاي خارجي است 

پرې کوي او وائې چي هغه بايد پاکستان ته ورپرېږدو چي  خو په بل ځای کي بيا دډيورنډ دکرښي هاخوا پښتنو نه ځان
 .دی کوی او آن دا هر څه په رسميت وپېژنوحقونه ئې تر پښوالن هر څه ظلم او تعدا پر کوی او

 :دې شک څرګندوي چي په جنوبي او شرقي سيمو کي طالبان شتون لری او داسي ليکي په بل ځای کي بيا پر
 عنوان ميشود ظاهرًا بهانه جنگ و بمباردمان مناطق جنوب وشرق ، حضور فعال طالبان

 : طالبان جنوبي او شرقي سيمو ته دپاکستان نه راځي ني چيښاغلی سيستاني بيا له همدې جملې نه وروسته دستي دام
افغانستان ميداند وهم نيروهاي  طالبان از کجا مي آيند؟ معلوم دار از پاکستان مي آيند، اين حقيقت را هم حکومت اين

 .خارجي مستقر درافغانستان ميدانند
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قهر دی او په دې ئې  ه موافق نه دي، هم خورا پهسيستاني پر هغو کسانو، چي دډيودنډ دکرښي په هکله له ده سر ښاغلی
» دمړې ګېډي نه پارسي واېې«هغه دچا خبره  کوي او» چړچي او عيشونه«تورنوي چي دوی په لوېديځو هيوادونو کي 
کي نه دي، يوازي هغه کسان چي وائي ژر تر ژره دي دډيورنډ کرښه په  ، هيڅکله دخپلو هيوادوالو دژغورولو په فکر

 :هغه دهيواد دژغورني په فکر کي دي، دی داسي ليکي ېژندل سيرسميت وپ
فکر نجات  که در عشرت سراي غرب غنوده اند،واز سرشکم سيري حرف هاي دهن پرکن ميزنند، يک بار به آيا آنهائي

 وشرق وهزار بار کشته داده واليات جنوب کشور از اين منجالب بدبختي افتاده اند و راه نجاتي براي مردم هردم شهيد
 کشور سراغ کرده اند؟

 :او ليکي سيستاني وروسته له احساساتو را کوزېږي اوتر ډېري اندازې خبره په سمه توګه مطرح کوي خو ښاغلی
طريق جستجوي يک راه حل عادالنه اختالفات با پاکستان، به  پيشنهاد راه معقول نجات کشور از بحران موجوده از

  نيست، بلکه برداشتن گامي است درجهت عادي ساختن روابط دپلوماتيک دوکشورازپاکستان معناي تخويف مردم کشور
 همسايه با توانائي هاي متفاوت نظامي واقتصادي

 چي افغانستان هيڅکله دډيودنډ دکرښي غير عادالنه حل نه دی غوښتی او اوس هم دداسي څه په دې اړوند بايد وويل سي
راځی چي ددغي .کاروی  او دنړی والو منل سوؤ نورمونو نه، خالفغوښتنه نه کوي ، چي هغه دي دحق او عدالت

چي له بده مرغه هغه کسان چي ددغې مسئلې حل  مسئلې په هکله دافغان حکومتونو او افغاني روڼ آندو دريځ وڅېړو،
  .ته ګوته نه نيسي او دهغو نه په ټوپونو تېرېږي دپاکستان په ګټه غواړي يو ئې هم دغو ټکو

افغانستان هيڅکله دپاکستان سره ددغي ستونزي حل دزور او نظامي الري نه نه  ومړی غواړم ووايم، چيتر هر څه ل-
له الري او آن دنړيوالي  او دا ئې يو داسي مسئله بللې ده، چي بايددافغانستان او پاکستان تر مېنځ دخبرو اترو دی غوښتی

مني چي  خبرو اترو ته تيار نه دی او داپه هيڅ ډول نه هخو پاکستان هيڅکله په دې هکل.ټولني په مېنځګړيتوب حل سي
هغوی هم دا وايي چي افغانستان دي داکرښه ژر ترژره او بې . کي مېنځګړيتوب وکړي نړی واله ټولنه دي په دغه النجه

نه ده ته هيڅ ايشاره  خو ښاغلي سيستاني په خپله ټوله ليکنه کي دافغانستان دغه دريځ. وچرا په رسميت وپېژني چون
 .سي کړی او په قهر دی چي دډيورنډ دکرښي مسئله بايد ژر ترژره حل

افغانستان پوري وتړل سي، بلکي دا  دوهم داچي افغانستان هيڅکله دا ادعاهم نه ده کړې، چي دغه سيمي دي بيرته په-
رخليک په خپله ها خوا خلګو ته دا حق ورکړي، چي خپل ب غوښتنه کوي چي دپاکستان واکمنان دي دډيورنډ دکرښي

حتي هغوی ته ددې حق نه ورکول کېږي چي خپل ايالت ته په . ډک چلند نه کېږی د هغوی سره دي دتبعض نه. وټاکي
تبضي چلندونه ور  نوم انتخاب کړي، بچيان ئې په مورنۍ ژبه دزده کړو نه بې برخي دی او نور په لسګونو خپله خوښه

غوښتني دحق او عدالت او نړی والو نورمونو نه  آيا دا.ول ترې نه خبر ديسره کېږي چي تکرار ته ئې اړتيا نسته او ټ
 خالف څه دي؟

آيا ستاسو  چي افغانان بايد دخپلو پښتنو او بلوڅو وروڼو دحقه حقونو د اعادې غوښتنه ونه کړي؟ يا دا چي تاسي واياست
افغانان ګڼي زموږ وجود ) وسېدونکو په خالف ا دافغانستان د ځينو( له نظره دډيورنډ دکرښي ها خوا پښتانه، چي ځانونه 

 حقونو نه دفاع بايد و نه کړو؟ آيا ستاسو له نظره دغه ډول چلند به دسياسي پلوه يوه نه دی او موږ د خپلو افغاني وروڼو د
ما له هيوادوالو سره کړی دی؟ ز لويه تېروتنه نه وي؟ آيا دغه ډول چلند دنړۍ په کوم بل هيواد کي سياستوالو د خپلو

کرښه بېله چون وچرا په رسميت وپېژندل سي دا به داسي يوه  نظره که خدای مه کړه ستاسو مشوره ومنل سي او دډيورنډ
  .دګندمک او ډيورنډ دتړونونو نه لږ نه وي تېروتنه وي ، چي زيان به ئې

واک هيوادونه دي دبالتيک دسمندرګي دغاړي هيوادونو کی، چي اوس خپل تاسو وګوری د پخواني شوروی اتحاد
 شينګېن او ناټو غړيتوب هم لري، مېشت دکوم روس او يا بل داسي کس چي په روسي ژبه خبري اوداروپائې ټولني،

پرته کاناډا کي که دفرانسوي  کوي، پزه هم ويني سي نو دروسيې احتجاجونه تر اسمانه پورته کېږي او يا په هغه لېري
پورته غورځي او د خپلو هم ژبو ددفاع په خاطر هرډول اقدام ته  بيافرانسه پورتهژبو پر حقونو ډېر لږ تېرۍ هم وسي نو 

افغانان  د خپلو هغه پښتنووروڼو دحقوقو غوښتنه ونه کړم، کوم چي تر اوسه پوري هم ځانونه خو زه بايد. الس اچوي 
 دغه بېل والۍ پر ما او پر ده په پوري ګڼي خو داستعمار د دسيسو په پايله کي زما دوجود نه بېل سوي دي او تر نن ورځ

 . زور تحميلېږي
وار وار  کانديد اکاديميسن په پورته ياده سوې ليکنه کي ډېر زيات ټيګار پر دې سوی دی او په بله خبره داده چي دښاغلي

سوی دی، چي که چېری کوم څوک  په دې برخه کي هم دومره زياتی. تکرار سوېده، چی پاکستان يو اټمي ځواک دی
حاالت ئې له نژدې نه په کره توګه نه وي څارلي ، نو داسي ګمان  اکستان حالت په دقيقه توګه ونه پېژني او دهغه هيواددپ

 .ګواکي پاکستان دامريکې نه وروسته دوهم زبرځواک دی به ورته پيدا سي، چي
  او نور غربي او سالمياټمي بمونه لري، دا هم منم چي په هغو پيسو، چي دامريکې زه دامنم چي پاکستان يو څو

 .جوړکړي دي هيوادونو نه ئې دافغانستان په خاطر تر السه کولې، ښه غښتلي استخبارات او ُاردو هم
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يوازي دخپل حريف کمزروتياوي ويني او قوي  هغه سياستوال ، چي. خوزما له نظره دا ديوه نظام لپاره هرڅه نه دي
او دغه راز هغه سياستوال هم تر هغه ال زياته تېروتنه کوي، چي د خپل  اړخونو ته ئې پام نه کوي، ستره تېروتنه کوي

زما  .اړخونه ويني او په بدن کي ئې لړزه ګډيږي خو کمزوري خواوي ئې هيڅ په نظر کي نه نيسي حريف يوازي قوي
ګند او دهغو په دقيقه توګه څر له نظره تکړه او ماهر سياستوال هغه دي چی دخپل حريف هم قوي او هم ضعيف اړخونه

واخلي او هڅه وکړي د حريف غښتلي اړخونه تر ممکنه بريده خنثي  نه په پوره مهارت خپلو هدفونو ته درسېدو لپاره ګټه
  .او يا کمزوره کړي

دې هکله په تفصيلي ډول يو څه  ماته توفيق راکړ نو زه غواړم په) ج ( دايوه لويه څېړنيزه موضوع ده او که خدای 
همدې څو ټکو بسنه کوم او بيرته راګرځم خپلي اصلي موضوع  روسته خبري دي او اوس په دې اړوند پهخو دا دو.وليکم
 .ته

اړوندغواړم  په دې. توصيه کوي، چي پاکستان اټمي بم لري نو ځکه بايد موږ ترې نه ووېرېږو ځيني کسان موږته دا
ووېرېږو؟ آيا داکسان داګمان کوي،چي پاکستان به  موږ ولي ترې نه. ووايم چي که پاکستان اټمي بم لري، نو لري دي ئې

که واقعًا هم داسي ګمان کوي نو دا ددې مانا ورکوي، چي دوی اصًال په سياست او  پر افغانستان اټمي بم استعمال کړي؟
سي به هيڅ کله ونه  پاکستان. معادالتو هيڅ نه پوهېږي، دا ځکه نو ښه به داوي چي په سياست کي بحث ونه کړي سياسي

دا يو څرګند حقيقت دی او هغه کسان چي په . کړي کړای چي نه يوازي پر افغانستان، بلکي پر هند هم اټمي بم استعمال
  .داشی په اساني سره ليدالی سي جدی توګه دسيمي سياسي حاالت څاري،

ی ته هيڅ نجات نسي دومره ډېري دي، چي اټمي بم نه يوازي دو پاکستان ډېري زياتي ستونزي لري او هغه ستونزي ئې
 .خپله ديوې ستونزي په توګه را څرګند سوی دی ورکوالی، بلکي اټمي بم اوس

نړيوالو معتبرو خبري رسنيو رپوټونه خپاره کړل، دامريکا متحد ايالتونه له دې  لکه څنګه چي په داوروستيو وختونو کي
نو دپاکستان اټمي تاسيسات  انو الس ته ونه لوېږي،لري، چي دغه اټمي تاسيسات او اټمي بم د بنسټپالو او تروريست وېره

حکومت دومره کمزوری دی، چي آن نسي کوالی دخپلو اټمي  دا خپله دا ثابتوي چي پاکستانۍ.ئې په خپل واک کی ونيول
 .وکړي تأسيساتو نه خپله ساتنه

 ورته کړې ده، پاکستان دا شپږ کاله ايشاره دبله پلوه لکه څنګه چي ښاغلي سيستاني هم په خپله پورته ياده سوې ليکنه کي
هيوادونه وغولوي، په ظاهره دتروريزم سره دمبارزې مالتړ کوي، خو خپل  کېږي هڅه کوي امريکا او دناټو غړيو

باور وي، چي پاکستان  زه نه پوهېږم چي ښاغلی سيستاني به رښتيا په دې. دتروريستانو په ځاله بدل کړی دی هيواد ئې
که چېري موږ دا ومنو نو دا به زموږ ساده ګي  په دې بريالی سوی دی، چي امريکا اونورو غربي هيوادونه وغولوي؟

خبره داده چي . ساده نه دی، چی پاکستان دي وکړای سي هغوي وغولوي امريکا اونور غربي هيوادونه دومره. وي
پاته سي،  ن دافغانستان نه وتلو ته اړ کړي او ميدان يو ځل بيا دوی ته چغاليوهلی وه، چي غربيا پاکستان سياسي قمار

خو دسيمي حاالت ډېر پېچلي دي او . تمامه سي خودا ځل ئې محاسبه غلطه ثابته سوه او دا غلطي به دوی ته په ګرانه بيه
او ددغو معادلو يو جز هم پورته کړي چي حاالت نور هم څپڅپانده کړي  لوېديځوال نه غواړي داسي بېړني ګامونه

 .تاسيسات دي دپاکستان اټمي
حکومت دی چي په دې بريالی سوی دی، چي  زما له نظره دافغانستان اوسنۍ حکومت دافغانستان په تاريخ کي لومړنۍ

 کال ٢٠٠٢پاکستان د خپل پيدايښت دوخت نه بيا تر . بری پيداکړي په سياسي او ډيپلوماټيک ډګر کي پر پاکستان الس
  کال نه راپدېخوا دافغان حکومت ماهرانه سياسي٢٠٠٢خود . نه په سياسي ډګر کي وړې وه وری هرکله دافغانستانپ

کي په نړی واله کچه  افغان حکومت نه يوازي په ډيپلومټيکه عرصه. تګالرو پاکستان دُبن بست سره مخامخ کړدی
افغانستان سنجول سوؤ پاليسيو دپاکستان ستونزي د پاکستان دتروريزم څخه يو مالتړ کونکي هيواد ثابت کړ، بلکي

 .دبحران کچي ته رسولي دي
په اړيکو کي  چي دسياست په زېر اوزور باندي پوره پوه نه وی په مشکله سره کوالی سي دپاکستان سره هغه کسان

د کي دسياسي په هغه هيوا. کړکېچن دي د پاکستان سياسي حاالت نهايت. دافغانستان دسياست برالسي ته متوجې سي
اعتماد وجود نه لري، ولسمشر او نور لوړ پوړي چارواکي پر پوځ او  ګوندونو اوسازمانو ترمېنځ هيڅ ډول باور او

داسي يو  پر هيواد. نه لري او په دغو حساسو ُارګانونو کي اسالمي بنسټ پالو ريښې ځغلولي دی استخباراتو بشپړ واک
شمال لوېديځ کي مرکزي حکومت هيڅ  ول مالتړ نه لري دهيواد په شمال اوولسمشر واکمن دی، چي په خلګو کي هيڅ ډ

 .واک نه لري
 ډېره خطرناکه پېښه وسوه هغه داچي دپاکستان دپيپلز پارټی مشره بېنظير دادی نن دپاکستان لپاره يوه بله

ېری بدي پايلي ولري اوهغه ډ زما په آند دغه ترور به دپاکستان لپاره. بهوټوديوتروريستي عمل په نتيجه کي ووژل سوه
 .اوګرېوان دی بحران به النورهم ژور سي، چي پاکستان نن ورځ ورسره الس

خوهغې بال نن ودوی ته خوله را اړولې ده . وځپي پاکستان دتروريزم بال وروزله او لويه ئې کړله، تر څو افغان ملت په
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 .ده اودخپل خالق ونابودی ته ئې مالتړلې
يوداسي کاغذي دېب ته پاته کېږي چي   نن په ډېر وران اوبحراني حالت کي الس او پښې وهي اوزما له نظره پاکستان

  .مېنځ ئې دچاودېدونکو توکيو ډک وي
زيان و رسوي  نظره دنړيوالو هڅي دادي چی ددې مخه ونيسي چي دغه چاودېدونکی توکي نوري نړی ته ډېر زما له

 کاله ئې له ۶٠ملګرتياپه پاس، چی تېر  لوېديځه نړی دهغي. ه تمام سياويوازي دکاغذي دېب دټوټه کېدو په بيه ورت
تر څو پاکستاني سياستوال دهغو کرغېړونو لوبو ناوړو پايلو ته متوجه  پاکستان سره لرله، تېر شپږ کاله ټولي هڅي وکړې

کړای  له ونه سوایخو پاکستاني سياستوال ديو شمېر عواملو له ام. ئي له افغانستان سره کوي کړی، کوم چي دوی
 .دلوېديځو هيوادونو مشورو ته غوږ ونيسي او پايله ئې هم دغه سوه

تروريستانو ځاله  حالت خو اوس دومره وران دی، چي خپله په اسالم ابادکي دپروېز مشرف تر ږېری الندي دپاکستان
لسمشر ښاغلي کرزي لګاوه، دافغانستان پر و هغه دشترمرغ تور چي پروېز مشرف. جوړه کړې وه اودی په خبر نه وه

 .وه په واقعيت کي دی خپله په هغه حالت کی
آيا داسي . غښتلی دولت ووايو اوس آيا دغه ډول دولت ته چي له هره اړخه دبحران سره مخامخ وي، موږ کوالی سو

کنترولېږي، کوالی، اټمي تأسيسات ئې دبل هيواد لخوا  دولت چي دخپل هيواد ديو ستر سياسي ګوند دمشري ساتنه نسي
دهغوی دخالصون لپاره خپل لوړپوړي  په سلګونه سرتېري يرغمل نيول کېږی او دقومي ملېشو سره په جګړه کي ئې

  ننواتو قومي ملېشو ته استول کېږي، موږ کوالی سو يو قوي او غښتلی دولت ووايو؟ جنراالن په
اوسنۍ دولت نه لري، ځکه نو زما  ل ئې دپاکستانهغه معيارونه چي ديو غښتلي دولت لپاره اړين ګڼل کېږي، په هيڅ ډو

  .شليږي او داسي ښکاري چي دا باد په را الوتو دي له نظره دا يو کاغذي ديب دی، چي په يوه باد سره، سره
تر سر ليک الندي په يوه ليکنه کي ددغه » ئې ډوبوله، خپل درياب ئې توپاني سو زموږ کښتۍ« ما څو کاله مخکي د

 .ه کړې وه او داسي ښکاري چي هغه ورځي رانژدې سوي ديوړاندوين حالت
دا  خبره داده، چي نن ورځ چي پاکستان تر بلي هري ورځي په وران حالت کي الس او پښې وهي، زما لپاره دحيرانتيا

 .وپېژنو اوازونه له هري خوا اورېدل کېږي، چي موږ بايد دډيورنډ کرښه په رسميت
متوجه سوی دی، چي دافغانستان سره دغه  ي چی پاکستانۍ حکومت خپلي تېروتنو تهخبره خوداده، چي اوس داسي ښکار

نوداسي ښکاري چي . دپاکستان شتون ئې له پوښتني سره مخامخ کړی دی لوبه ورته دخپل سر په بيه تمامېږي او خپله
مېنځه  او دهغوی دلهرښتياهم اوس نه غواړي، چي تروريستان دي ددوی په خاوره کي ځای ولري  دپاکستان حکومت په

دپاکستان دولسمشر ښاغلي پروېز مشرف  داټکۍ دافغانستان دولسمشر ښاغلي کرزي او. وړلو لپاره هڅي او تالښ کوي
همدا راز بېنظير . دښاغلي مشرف په خبرو کي له ورايه ښکارېده دمالقات نه وروسته په لنډ مطبوعاتي کنفرانس کي

 کي داژمنه کړې وه، چي که دا لومړی وزيره سوه، نو په پاکستان کي بهسره په خبرو  بهوټو هم د ښاغلي کرزي
انتخابات به دپيپلز پارټي  اوس چي ميرمن بهوټو ترورسوې ده او په اغلب ګمان راتلونکي.دتروريستانو جرړي ورباسي

ي دډيورنډ مخ ته بيايي، ددې مسئلې مطرح کول، چ ګټي او دمېرمن بهوټو ځای ناستي به هم هرومرو دهغې سياست
 .سي، لږ تر لږه تېروتنه ده کرښه بايد ژر تر ژره په رسميت وپېژندل

درښتيني مبارزې ژمنه کوي، دا دافغانستان لپاره ستره السته راوړنه  زما له نظره داچي نن پاکستان دتروريزم په وړاندي
 .ده

ددې لپاره  ری لري، پر افغان حکومتډول شرايطو کي، چي په ډيپلوماټيکه عرصه کي افغان حکومت الس ب آيا په دغه
دالس بري دخنثي کولو او بايلونکي  فشار راوړل، چي دډيورنډ کرښه ژر تر ژره په رسميت وپېژني، د افغانستان

 پاکستان دمورال دلوړولو لپاره تالښ نه دی؟
هنه کوی اوتروريستانو ته السو پلوه اوس خواېران او روسيه تر پاکستان ال زيات دافغانستان په کورنيو چارو کي دبله

نو که موږ دپاکستان دالسوهنودبندولو په بدل کي . کېږی مادي مرستي، روزني او وسلې دهمدې هيوادنو لخوا ورکول
 وپېژنو، نو داېران دالسوهنو دبندولو په خاطر بايد هرات، نيمروز، فراه، هلمند او آن غواړو دډيورنډ کرښه په رسميت

شمالي سيمي ورکړو او په دې  ړو او روسې ته دالسوهنو دبندولو په مقابل کي بدخشان اونوريکندهار هم اېران ته ورک
باور يم، چی دغه حريص ګاونډيان به په دې هم بسنه ونه  خو زه په دې. ترتيب به مو ټول هيواد له السه ورکړی وي

 و نه افغانستان، چي له بده مرغهوغواړي، تر دې حده چي نور به نه افغان پاته وي ا کړي او ډېر نور څه به هم
 .افغانستانيان او خراسانيان هم همدا شی غواړي

ما دښاغلي سيستاني نه ديوې کتني په ترځ کي هم وپوښتل، چي . درد نه دوا کېږي زما په آند په دغه ډول بخششونو هيڅ
دهيواد دورانولو څخه به  اوزموږدډيورنډ کرښه په رسميت وپېژنو، نو آيا پاکستان به موږ پر ارامه پرېږدي  که موږ

او زه هم په بشپړه ډول ددوی سره موافق يم، چي  الس په سر سي ؟ ښاغلي سيستاني په ځواب کي را ته وويل چي نه
پېژندلو سره هم موږ پر ارامه نه پرېږدي، هغه غواړي په افغانستان کي السپوڅی  پاکستان دډيورنډ دکرښي دپه رسميت
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نوبيا ددې اړتيا څه . واخلي ه ستونزمنو حاالتو کي دافغاستان نه دخپلو ناروا مقصدونو لپاره کارولري او هرکله پ رژيم
بيا په سياسي لحاظ ددی کار . زموږ هيڅ درد نسي دوا کوالی ده، چي موږ دډيورنډ کرښه په رسميت وپېژنو؟ دا کار خو

 کله چي په دې زيان هم پوهېږو، بيا نو ولي. اړويګټه نه رسوي، بلکي ډېر زيان هم راته  کول نه يوازی دا چي موږ ته
خو دسياسي لحاظه هيڅ  پر دې ټيګار کوؤ چي هرومرو او ژر تر ژره بايد دډيورنډ کرښه په رسميت وپېژنو؟ دا کار

 .معقوليت نه لري
دځينو کسانو کي دډيورنډ دکرښي په هکله دافغاني او بهرنيو هيوادونو  ښاغلي سيستاني د خپلي ليکني په ورستۍ برخه

 .دي، چي زه غواړم دهغو په هکله يو ځغلنده نظر وړاندي کړم نظريات هم راوړي
 :ليکي ښاغلی سيستاني

که اساسي ترين مشکل ميان دو کشور در واقع خط ديورند  ناظران سياسي وافغانستان شناسان امريکائي بدين باورند
  . بط دو کشور سايه داشته استشده اما هميشه بر روا است، چيزي که تاکنون عمدا کتمان

پرته، بل چا نه  دافغانستان اوپاکستان تر مېنځ يوه ستونزه ده، خو دا خبره تر اوسه دافغانستانيانو نه داخبره سمه ده چي دا
ه دملي ګټو دپه پام کي نيولو نه پرته په عاجله توګه پ ده کړې چي افغانستان بايد دډيورنډ کرښه بېله ځنډه او دافغانستان

 .رسميت وپېژني
رسنۍ ايرنا داژانس  سيستاني آن دومره وړاندي تللی دی، چي داېران دفتنه ګر اخوندي رژيم ددرواغو خپرولو ښاغلی

 .خبر تکيه کوي او هغه ديو سند په توګه راوړي خبر ئي دطلوع پښتون دښمنه ټلويزيوني کانال دقوله دآريائي سايټ په
خو له بده مرغه هغه په نا سم ډول وړاندي . سوؤ شخصيتونو نظريات هم راوړي دلوروسته له هغه دځينو افغانو پېژن

غواړم پر هغه  په توګه دوتلي شاعر ښاغلي عبدالباري جهاني نظر ئي هم په دې هکله راوړی دی، چي زه دبېلګي. کوي
 .يو څه مکث وکړم

سني بحث سره هيڅ مطابقت نه لري او دهغه اخستل سوې ده، چي داو متأسفانه دښاغلي جهاني دخبرو يوه داسي برخه را
 زه نه پوهېږم چي دا کار به په قصدي توګه سوی وي او که په تېروتنه؟ کېدای سي دا په .مخکنۍ خبري پرې سوي دي

ورکړي او هغه په  دې خاطر سوی وي، چي دښاغلي جهاني دشخصيت نه په ګټه اخستلو سره ، خپلو خبرو ته وزن
 .خلګو ومني
په دې بڼه نه دي کړي، بلکي هغه دځينو هغو کسانو په  ا خبره روښانه کړم، چي ښاغلي جهاني داخبريزه غواړم د

په زور او دجګړې له الري له پاکستان نه وګټي،دا خبري کړي دي، چي داوسني  ځواب کي چي غواړي دډيورنډ کرښه
 .اړخ نه لګوي او نه څوک مسئله داډول مطرح کوي بحث سره هيڅ
 :رالنډي کړم او هغه هم دښاغلي سيستاني ددې پوښتني په ځواب کي چي وايي ه غواړم خپلي خبريپه اخر کي ز

افغانستان وپاکستان ارزيابي نمي کنند واز روي غرور خشک  کساني که خط ديورند را به عنوان کليد حل بحران موجود
ضيح بدهند که منظور شان از اين سخن ديورند را به رسميت نمي شناسيم ، بايد تو افغاني ميگويند که ماهرگز خط

تعلق داشته اکنون هم به  آيا منظور شان اينست که سرزمينهاي آنسوي ديورند که يکصد و پانزده سال قبل به ما چيست؟
 ...ما تعلق دارد د؟

  په خپلهتر سر ليک الندی» راجع به ګنج اکاذيب بشير بغالني « ما پخوا هم د. نه دی نه ښاغلی سيستاني دا ځواب سم
کي هغه تکرار کړم او هيله  يوه ليکنه کي پورته مطرح سوي پوښتني ځواب کړي او اوس دادی يو ځل بيا غواړم په لنډو

 :وکړي مند چي که په راتلونکي کي بحثونه کېږي دهغو په هکله ئي
هرکله ئي پخوا هم پر دې نه غواړي او  افغانستان هيڅ کله دپاکستان سره دډيورنډ دکرښي دالنجې حل دجګړې له الري -

بايد دپاکستان سره دنړی والي ټولني په مېنځګړيتوب دخبرو اترو له  ټيګار کړی دی او اوس ئي هم کوي، چي دغه النجه
 .سي الری حل

ډيموکراټيکه توګه ديوه ازاد ريفرنډم له  دډيورنډ کرښي د هاخوا خلګو ته بايد دا حق ورکړل سي چي خپل برخليک په-
 .چي خلګو وکړه هغه ته بايد درناوی وسي  اوپه دغه ريفرنډم کي هره پرېکړهالري وټاکي

هغه نوري خبري چي دي، هغه . دکرښي دالنجې په هکله بحث وسي زما له نظره په دغه چوکاټ کي بايد دډيورنډ
 .نه لري اوزياتره داصلي ستونزي نه دپام اړولو په موخه کېږي داصلي موضوع سره هيڅ تړاو

خو  .ووايم، چي زه ددې پلوی يم، چي په دې هکله پراخ بحثونه او آن څېړنيزي غونډي جوړي سي  غواړمپه اخر کي
واقعي بڼه وڅېړي او دقومونو  هيله مي د هغو کسانو نه، چي په دې بحثونو کي برخه اخلي، داده چي دغه النجه په

 .کړي دفيصدی ډېرېدل او لږېدل او يانور غرضونه پکښي مطرح نه
 .ومني او زما نه ګيله مند ونه اوسي ي سيستاني نه هيله مند يم، چي پورته ليکل سوي ټکي زما دنظره په توګهد ښاغل


