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   نظر محمد مطمئن:ليــکوال او شــناند

   ٢٠١۵ اپريل ٢٣
 

 د امريکا نوی سياست؛ بل ډيورنډ او بل وزيرستان؟
خالص شوي چې اوس د يو بل ډيورنډ الين اړوند بھرنيانو موږ ال له پاکستان سره د ډيورنډ پولې له ستونزې نه يو 

خپلې طرحې جوړې کړي دي او تر څيړنې الندي يې نيولي چې که عملي شي نتيجه به يې څه وي او د عملي کيدو له 

  .پاره يې څه کول په کار دي

 شمال کې د ډيورنډ يوه بله معلوميږي چې امريکا او د امريکا نږدې ملګري ھيوادونه غواړي چې د افغانانو تر منځ په

  .توره ليکه وکاږي، افغانان په جنوب او شمال سره ووٻشې

د ھمدې پروژې د عملي کيدو له پاره يې ځکه دوه سری حکومت جوړ کړی او معلوميږي که له ډاکټر اشرف غني 

و له فعاله پرزو څخه وي،  کلنو انتخاباتو د ګټلو وعده ھم امريکا وکړي، نو ھغه به ھم د ھمدې پروژې ي۵سره د نورو 

بل خوا ډاکټر عبدهللا به ځکه خوشاله وي چې ھغه به مستقل پاچاشي، ولي ډاکټر عبدهللا ته ستونزه د عطا محمد نور 

  .ده، داسي بريښې چې شمال به په راتلونکي کې نور ته په برخه رسيږي

 بدنامه ليکه يې د پښتون قوم پر سينه راوکاږله، انګريزانو چې پښتانه او پښتون مٻشته سيمه دوې ټوټې کړه او د ډيورنډ

دا دې تر سلو زيات کلونه وشول چې ھمدا ستونزه روانه ده، پاکستان او افغانستان دواړه ھيوادونه امنيتي ستونزې د 

  .ډيورنډ الين له امله ګڼي

زيات او د پښتنو ډير زړور که چيرته افغانستان تجزيه کيږي، په جنوب او شمال باندي وٻشل کيږي، په شمال کې ډٻر 

او جنګيالي قومونه ميشت دي، يا خو به ھمدغه پښتانه قومونه له شمالي واليتونو څخه ايستل کيږي، ځمکې، 

، دا ھر څه به ورڅخه ګرځول کيږي، دوی به اړوٻستل کٻږي چې د ھيواد )ممکن شتمني(جايدادونه، مالداري او 

دې پښتنو قومونو او شمال د نورو غير پښتونو قومونو تر منځ يوه جنوب ته ګډه شي، په دغه صورت کې نو د ھم

  .الينحله دښمني پاتې کيدای شي

که چيرته داسي پالن وي چې پښتانه دي ھمداسي په شمال کې پاتې شي خو د شمالي افغانستان برخه دي شي، دا ھم 

ستونزې مشکل وی، ھر وخت به زموږ نور پاکستان  د ډيورنډ د امنيتي -ستونزمنه ښکاري، بيا به ھمدا د افغانستان

  .له پښتون قوم سره په ستونزه کې وي) تاجک، ھزاره، ازبک او ترکمن(قومونه 

 مياشتې مخکې مي په يوه ليکنه کې ويلي و چې امريکا په افغانستان کې د بدخشان له سيمې څخه وزيرستان ٩نږدې 

 ھغه سيمې چې له پاکستان سره پولې ته نږدې وي، چې جوړول غواړي، د ھمدې وزيرستان ساحه کې به کندز وي او

  . تخار او کنړ يادوالی شو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھمدا ډول ما ويلي و چې ھمدا سيمې به طالبان تر کنټرول الندي راولي او د دوی تر لمن الندي به بھرنۍ مذھبي او 

روسيې سره خپله جګړه روانه اسالمپاله ازبک او چينايي  ډلې فعاليت کوي، او امريکا غواړي له دي الري له چين او 

  .وساتي

اوس چې خبره د دويم ډيورنډ او دويم وزيرستان ده او دغه پالن د عمل په لوري د امريکا له خوا روان دی، موږ 

  .افغانان په درانه خوب ويده يو

 روسان ھم ښه پوھيږي چې په شمال کې د يو بل وزيرستان ډبره کٻښودل کيږي، ھمدارنګه روسان پوھيږي چې

امريکا او نږدې ملګري ھيوادونه يې پالن لري چې افغانستان په دوو برخو وويشي، د روسانو افغان پٻژندونکي 

څيړونکي او د افغانستان د چارو کارپوھان يې لګيا دي، خپلې څيړنې کوي، نظرونه  اخلي چې د افغانستان وٻش په 

  .اوس وخت کې د روسانو په ګټه که تاوان دی

معلوميږي چې روسان ھم پر دې فکر  دي چې که افغانستان په جنوب او شمال ووٻشل شي نو شمالي تر ډيره داسي 

  .افغانستان به له دوی سره ښې اړيکې ولري، او دوی به د جنوب د پښتنو له راتلونکې خطر څخه په امن کې وي

ۍ آسيا کې يې د شوروري اتحاد ولي روسان تشويش لري چې د امريکا اقتصاد ته په کتو سره چې اوس دا دي په منځن

په پخوانيو جمھوريتونو کې ډير نفوذ کړي او د روسانو له پاره يې خلک پارولي چې تر ټولو وروستۍ ناندرۍ يې د 

اوکراين مسئله ده، روسان ھمدې ستونزو ته په کتو سره دا فکر ھم کوي، چې که افغانستان په دوو برخو ووٻشل شي 

  .د امريکا تر نفوذ الندي وي او د روسانو له پاره به سر خوږی ويممکن شمالي افغانستان ھم 

زما په اند د ھمدې بل ډيورنډ او بل وزيرستان د پروژې د عملې کولو له پاره امريکا ته تر ټولو وړ شخص ډاکټر 

ر دي، اشرف غني په نظر ورځي او معلوميږي چې ھمدې پالن ته ځينې تاجک وروڼه او ځينې ھزاره وروڼه ھم انتظا

  .دوی په ګډه غواړي چې د خپل واک د بقا له پاره د ھيواد له ھر ډول  خپلواکۍ او ارضي تماميت سره لوبي وکړي

په کور دننه او بھر په ګردو اصيلو، خپلواکو او پر ھيواد او ولس مينو افغانانو، د ھيواد په ټولو قومونو ږغ کوم چې د 

له پاره عمال ميدان ته راودانګي او معامله ګر سياستوال پري نه ږدي چې د دويم ډيورنډ او دويم وزيرستان د مخنيوي 

  .وروڼو قومونو پر سينه بله توره ليکه تيره کړي

ھمدا ډول له ټولو افغانانو غواړم چې د ګډ حکومت مشرانو ته ښکاره کړي چې ھيچا  ته به اجازه ورنه کړي چې له 

  .لس د ګټو په نظر کې نيولو سره معامله وکړيپاکستان سره د ډيورنډ ليکه پرته د افغان و

پاچا ظاھر شاه او ولسمشر داوود غوښتل چې له پاکستان سره د ډيورنډ ليکې مسئله د افغانستان ګټو ته نظر کې نيولو 

سره حل کړي، ھمدا ډول د طالبانو په وخت کې ھم ځينو طالبانو د سردار داوود د ډيورنډ ليکې د حل طرحه خوښوله، 

ي حکومت ھم د ډيورنډ ليکې د ستونزې د حل له پاره پاکستان ته خپلې غوښتنې وړاندي کړي وي، ولي د کرز

پاکستان پرته د افغانستان له غوښتنو په نظر کې نيولو سره ھڅه کوي چې د ډيورنډ ليکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ 

  .د پولې په صفت قبول کړل شي

جوړ شي، پخواني ولسمشر کرزي په ) باډرمنجمنټ پاينټ(اکستان له خوا پوستي ھمدا خبره چې پر ډيورنډ ليکه د پ

 ز کال کې په انګلستان کې له پاکستان سره منلي او السليک کړي، اوس د پاکستان ھڅه داده چې اشرف غني ٢٠١٢

  . ورسره د ډيورنډ ليکه رسمي ومني

ه ورځ به د دويم وزيرستان او دويم ډيورنډ د پالن بيا ھم تکراروم چې که موږ ھمداسي په درانه خوب ويده يو، يو

بشپړ عملي کيدنې خبر ھم له نړيوالو او کورنيو رسنيو اورو، بيا به مو وخت له السه ورکړی وي او ھيڅ به نه شو 

کوالی، خو اوس که موږ افغانان السونه سره يو کړو، معامله کوونکي سياستوال پري نه ږدو چې د ولس د ګټو پر 
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ل واک د بقا له پاره افغانان دوه ټوټې کړي، وخت لرو، ولي داھم ستونزمنه ده چې ھمدا معامله کوونکي سرد خپ

  .سياستوال به اسانه له واک څخه ګوښه کړل شي

 

 

 


