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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 دوکتور م ، عثمان تره کی

  ٢٠١٢ مارچ ٠۶

  

  د ديورند کرښی د سيمی په

  ستراتژيک معادالتو کی
  

 برخه کی افغانی پوھانو په کافی پدغه. زه نه غواړم چه د ديورند د کرښی په حقوقی اړخ باندی خبری وکړم 

   . يد  کړیونه او بحثياندازه څيړن

  . موضوع ارزونه د افغانستان، سيمی او نړی په اوسنی سياسی چاپيلایر کی وکړم د ديغواړم 

   

  :افغانستان

 سره  په مختلفو مواردو کیځد افغانستان د ننه د ديورند د کرښی د پروبلم د حل په اړه د حکومت او د ولس دري

  ۔توپير لری

  

د افغانستان د بھرنی سياست استقامت د نړيوال نظامی . افغانستان مرکزی ملی واکمنی نلری: حکومت. الف 

  .له خوا ټاکل کيږی) ن۔ ن۔ ا۔( ئتالف ا

 چه د افغانستان اوسنی بی وسی حکومت د ديورند د دواړو خواوو د قبايلی سيمو د وسله وال مقاومت تر د دي کبله

ينګ، ملی او د ولس د مالتړ ټول د ديورند د کرښی په اړه ډ په ھيڅ  نوونو الندی دی او ولسی مالتړ نلریګوزار

  .نه برخمن دريځ نشی نيولی 

 کافی اندازه وخت لرو چه د يو  په  په افغانستان کی حضور لری،۔ ا۔ ن۔د دری راتلونکو کلونو په ترڅ کی چه ن

د ملی .  کی قرار ولری، خاوند شو ځ ا  سره په مساوی حقوقی دري۔ ن۔نملی، مرکزی او پياوړی حکومت چه د  

ی په ټ شی چه د افغانستان او پاکستان ګيدايسی د حل الری راپيدا کا، دي حکومت  په جوړيدو سره د ديورند کرښ

  ۔کی خوندی ویِ 
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ی يی داده چه له يوی کله چه موږ د افغانستان د ننه د يوه مرکزی پياوړی حکومت د جوړيدو نه خبری کوومعن

ول موازی ټ ا وسله وال مقاومت د نوی واکمنی نه مالتړ وکی  يعنی جګړه پای ته ورسيږی او له بلی خواخو

 پوليسو له طرفه د مرکزی حکومت د قومي سيمه ايزو او ګانو،نجيوحکومتونه چه د خصوصی امنيتی کمپنيو، ا

  . اتوريته په وړاندی چلنج جوړوی، منحل شی

ولو اړخونو د تنظيم صالحيت نلری ټ افغانی کمزوری حکومت د ھيواد د بھرنی سياست د  اوسنيچه  ديسره له

ينګيدو دنده سر ته رسولی ټ ولسونو تر منځ په فرھنګی، مذھبی او تبليغاتی ساحاتو کی د اړيکو د و لر او برخو د

  . شی 

  

 پښتانه دی چه د ديورند د ډيريله ايز حل پلويان د افغانانو په منځ کی د ديورند د کرښی د قضيی د سو: ولس. ب 

  .ي دبوختکرښی په دواړو خواوو کی اوسيږی او د افغانستان د اوسنی واکمنی سره په جګړه کی 

 باندی د ټپه افغانستان کی د قامی او مذھبی لږکيو لکه تاجکانو او ھزارګانو يوه برخه د مختلفو داليلو په بنس

د مثال په توګه ځينی تاجکان چه د فارسی .  لریځ يا متردد دريهه وړاندی بيتفاوتديورند د کرښی د داعيی پ

ولنه کی د ټ چه په ترڅ کی يی په ، د ديورند د کرښی د حذفولو سرهراغلي ديفرھنګ او سياست تر اغيز الندی 

  ۔می او ورسره سياسی وزنه زياتيږی، ملی ضد دريځ لریوپښتنو ق

يران د سيمه ايز ستراتژی د السوند په توګه کارول کيږی ، د ديورند د دواړو خواوو د ھزارګانو يوه برخه چه د ا

  .ولسونو يو ځای کيدل د سنی  مذھب د نفوذ و د زياتوالی المل ګنی او ورسره موافق نه ښکاری

 او په د نيمی پيړی راھيسی د ديورند معضله د افغانستان د بھرنی سياست په اجندآ کی ځای موندلی!  په ھرحال 

  .يوه ملی داعيه بدله شويده

 چه په کی افغانی ،ژيکو موخو په چوکات کیيکله چه موږ په افغانستان کی د بھرنيانو حضور د دوی د سترات

 د دريځ په ) ا ۔ ن۔ ن( وڅيړو د ديورند د معضلی په اړه د ، شویلو د دفاع حق ندی ورکړټ ګولوری ته د خپل

 کيږی چه په کی احتمال مطرح تيوری د طئیانستان د سالمتيا  په وړاندی د تودلته د افغ. وړاندی شکمن کيږو 

  . سياسی کړی ھم الس لرلی شیني، په پرديو باندی خرڅ شوی غير پښت،ځينی

 کی سويل شی، تر څو چه په ډ تشويقوی چه د ديورند د داعيی په محور باندی راغوندي ته هنا نوموړی کړی پښت

کزيت د جوړيدو په موازاتو کی، دوی وکوالی شی د ھيواد په شمال کی د بھرنيانو په مالتړ د پښتنو د پاره د يو مر

پدی ترتيب باندی د افغانستان سالمتيا تر ګواښ الندی راوستل . د قومی لږکيو د پاره بل محوريت جوړ کړی 

  .کيږی 

غانانو د ملی جذباتو نه دک غبرګون ،  تير مياشت په برلين کی د ځينو ھيواد دشمنو کسانو د غوندی په وړاندی د اف

  . د توطيی تيوری له ماتی سره مخ کړ 

  

  :د سيمی د ھيوادونو دريځ

  

د پاکستان ځينی اسالمی ګوندونه د ھغی جملی نه جمعيت العلمای اسالم پاکستان چه د نظام په ننه حل او : پاکستان

ری ، د دينی مدارسو طالبان د اسالمی  شمير دينی مدارسو اداری چاری په الس کی لڼھضم  شوی او د ګ
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انترناسيوناليزم تر جذباتو الندی روزی تر څو چه په سيمه ايزو منازعاتو کی يی د اسالم د لشکر په حيث 

  ۔وکاروی

 چه د دينی مدارسو شاګردان بايد د نړيوال جھاد د ، او ځينی مذھبی مشران پدغه موضوع باندیيپاکستانی چارواک

 ډ شی تر څو چه د افغانستان او ھندی کشمير په جبھاتو کی د جګړی انګيزه ورسره وی، ګضوابطو سره سمبال

  ۔دريځ لری

 کرښی ردوی چه هولی ھغټد مکتب د مريدانو په حيث د بيلتانه » ديوبند « د پاکستان يو شمير اسالمی ګوندونه د 

 ي باندی پاکستانی چارواکټ اصل په بنسد ھمدغه. د ناسيوناليزم او قام تر نامه الندی اسالمی نړی سره بيلوی 

و د ملی ګرا ګوندونو په ضد کاروی او د ځينی اسالمی ګوندونو د دريځ نه ديورند څمذھبی ګوندونه د پښتنو او بلو

  ۔یڼافغانستان او ھندی کشميردار الحرب ګ. کرښی ته د عالم اسالم د جالوالی اوبيلتون په سترګه ګوری

 د يرغلګرو په وړاندی د مقدمی جبھی په اکی افغانان او افغانستان د پاکستان له خو و لسيزو دری وروستي ديپه

اګه ويلی شو چه دومره چه افغانانو د پاکستان د ساتنی په مقصد قربانی ورکړی ډپه . دی  حيث استعمال شوی

مين په تاو د ټ د خپلو ګپه بل عبارت څومره چه پاکستان د افغانانو د جھاد او قربانی نه.  ورکړیهپاکستانيانو ند

ه اړ نشو چه د مھاجمينو په وړاندی دويالبته د دی نه ھم انکار کوال. مقصد کار اخيستی ده افغانانو ندی اخيستی 

  ۔ دريځ لریډ ګهی ھيوادونډګاون

  ۔ه وړو المل شويدیځه د ديورند د کرښی د له منڼد مقاومت، جھاد او مھاجرت بيساری تحرکات په عملی ب

  

 سره له دی چه ايران د ديورند د معضلی په اړه خپل رسمی دريځ ندی څرګند کړی، خو د افغانانو په ګته د :ايران

يتوب کی يو لوی او پياوړی افغانستان رامنځته ډ سوله ايز حل سره د ايران په ګاوندديورند د کرښی د معضلی 

د ساست په . مند اوبو کنترول خواته اړوی کيږی چه د يو ګاوندی د جنجال نه د خالصيدو نه وروسته ، پام د ھل

ی ډدګر کی  د دغه تريخ واقعيت په نظر کی نيولو سره چه ھيڅ ھيواد نه غواړی چه يو پياوړی او ځواکمن ګاون

  .ولری، ايران بايد د ديورند د داعيی سره مخالف دريځ ولری

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

ايران کولی شی چه د افغانی . خاوری نه افغانستان خواته ترانزيتی الری بندی شی، افغانستان ايران ته اړ کيږی

  .ه پورته کړیټوګه ګاړخ د اړتياو نه د افغانستان په وړاندی د يوه سياسی فشار په ت

  

ھندوستان د .  ھندوستان د ديورند د کرښی د پروبلم په موضوع باندی د افغانستان د دريځ نه مالتړ کوی:ھندوستان

  .ول استعمالویډديورند معضله د پاکستان په وړاندی د فشار د السوند په 

ھندوستان د جګړی نه پدی مقصد  جګړه کی چه په کی جھادی کړی يو اړخ وو ، و په دری لسيزد افغانستان د

په بل عبارت کله چه ھندوستان د ديورند . باندی ګته پورته کړی چه د کشمير په جبھو کی د جھاديانو فشار کم شی 

 ر د لر او با افغانان خوشاله وساتی او له بلی خواافغانستان څنګ ته دريږی، غواړی يوی خود د جنجال په اړوند 

  .ړی د اور په بل ساتلو سره د جھاديانو پام د کشمير د جګړی نه بلی خواته راواړویپه قبايلی سيمو کی د جګ

پدی شرط . په اوسنيو شرايطو کی د ھندوستان دريز سره له دی چه تکتيکی بنه ولری د افغانستان په ګته تماميږی

  .باندی چه افغانی لوری د خپل ګتی د دفاع په خاطر واک ولری 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

   : ستراتژيک پالنفتالئد نړيوال نظامی ا

  اوسمھال په سيمه کی د ديورند کرښه د ناتو په ستراتژيک پالن کی مطرح 

د نوموړی پالن په تنظيم او تطبيق کی افغانی لوری نه يوازی رول نلری بلکه دا احتمال شته چه د سيمی . شويده

  . معامله وشیپه ستراتژيک معامالتو کی د نه ګدون په سبب د بی وسی افغانستان په سر باندی

 ګوزارونو ر،د ھمدغه مقصد د پاره د يوه لسيزی راھيسی  د افغانستان د سالمتيا ضامن، پياوړی قومی ځواک ت

  .الندی نيول شوی او اوسنی حکومت کمزوری ساتل شوی دی

 ) ا۔ ن۔ ن(سياسی کړيو په واکمنی د ننه او د باندی د  ھمدغی موخی ته د رسيدو د پاره د واحد افغانستان ځينی ضد

  ۔ سياسی، پولی او تبليغاتی مالتړ کيده اله خو

  د ھغوياکل او د مرکزی حکومت په وړاندیټ ځينو واليانو او د زون قوماندانانو د ناتو له خوا  دپه افغانستان کی

چه   کيږي دغسی حل خواته رانږدی ددا احتمال ھم شته چه په ھره اندازه چه د ديورند معضله. په وجھهاستعمال 

پلو نه د افغانستان د جغرافيايی سالمتيا په وړاندی ټلو ډ جنګی وی په کی نه وی، بھرنيان د ساتل شوټګ)  ا ۔ ن۔ ن(د

  .جنګی دلی تپلی د ھمدغه مقصد د پاره ساتل او نازول شويدی . د يو السوند په توګه کار واخلی

ی په نظر کی ونيسی ټ په اړه د افغانستان ګنو د يو مرکزی حکومت د جوړيدو په وړاندی چه د ديورند د معضلی

 چه په ځينو واليتو نو کی په امنيتی او اداری دندو کی د بھرنيانو په وسيله ګمارل شوی او د دوی يپلټ يلډجنګی 

  .مالتړ کيږی، لوی چلنج دیا يي له خو

ی د دوستو ھيوادونو يعنی  د ديورند د معضلی د حل په الره کی چه په ک سرهغواړی چه افغانانو)  ا ۔ ن۔ن( که 

، بايد د جنګی جنايت کارانو د مالتړ نه الس واخلی او ړيی خوندی وی، جدی ھمکاری وکټافغانستان او پاکستان ګ

  .اکیټد دوی له منځ نه موږ ته والی او قوماندان ونه 

 چه په کی زموږ د ه دغسی حل الرداګه څرګندوو چه افغانان د ديورند د معضلی ډموږ اشغالګرو قوتونو ته په 

  ۔ھيواد ځمکنی بشپړتيا ته تاوان وی ، نه منی

يواالن يی پدی باندی ښه ځان پوه کړی چه افغانان د ديورند د کرښی د ستونزی د حل ډ بايد امريکا او اناله بلی خو

  ۔ د افغانستان قباله چا ته نه ورکوی کيپه بدل

غسی شرايطو کی مطرح کيږی چه ناتو د لر او بر پښتنو سره  کی پداپه اجند)  ن ا ۔ن( د ديورند د کرښی قضيه د 

نی لړی د ژد عام و. ل شويدیژ وخلکد ديورند په دواړو خواوو کی په زرګونو . په خونړی جګړه اخته ده 

  د کتنی سرهووړو د ناتو د کړ.  د الری ادامه لریوپيلوته الوتکي افغانستان د ننه د با پيلوته الوتکی او د باندی د ب

موږ ته دا انتباه را پيداکيږی چه د لر او بر په قبايلی سيمو کی د ناتو اصلی موخه د ولسونو له منځه وړل دی نه د 

د پاکستان دفاعی مقدمه کرښه او په » جنګی قلعه «  ناتو بايد قبايلی سيمی دغه تاريخی ۔ديورند د کرښی حذفول

په !! . ه زړه خپل عسکر د افغانستان نه وباسی ډاډچه په اله، فتح کړی تر څو ځځينو مواردو کی ، د تروريزم 

ي تآسف سره چه ناتو د پروبلم د حل په مقصد د افغانی وسله وال مقاومت په وړاندی د جګړی له کبله  د سوله ايز

  ۔ الره غوره کړيده ه جګړه ايزځاي په يالر

 د وتلو نه وروسته بايد په نووځوپ د ناتو د اوس څه چه موږ ته حياتی اھميت لری، ھغه دا ده چه د افغانستان نه

  ۔ه پورته کړی، رامنځته نشیټقبايلی سيمو کی د قدرت خآل چه ورڅخه نړيوال تروريزم ګ

 متساوی  يوه نيولی شی چه دځ جدی او رغنده درياړه پروبلم په  دافغانان ھغه وخت د ديورند د استعماری کرښی

  .ه د سيمی د پروبلمونو د حل په مقصد ملګرتيا ولری ډ سره په ګټولنو او  نه د نورو ھيوادونوځاړخ د دري الحقوق
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 دا د پرنګيانو د ظلم او ناروا ، رسالت لرو چه په موږ باندی د ديورند په نامه د تپل شوی کرښی دااوسمھال

  ۔ورسو د کم او کيف پيغام د تبليغاتو د الری نوی نسل ته ورو،ميراث

، دغه واقعيت په ګوته  ديړه چه په کی لر او بر د جګړی په واحده جبھه بدل شوی کلنه جګ٣٠په افغانستان کی 

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

 چه په افغانستان کی فعال حضور لری د ديورند د معضلی د سوله ايز حل )  ا ۔ ن۔ن(  او ه ملګري ملتوناوس که

  :خو پدی شرط باندی چه. مرستی ھمت وکړی موږ ورته ھرکلی وايو په مقصد د افغانستان او پاکستان سره د 

  . د دفاع حق ولری ټو ګوــ افغانستان د ملی حاکميت په درلودلو سره د خپل

  . ــ د افغانستان ځمکنی بشپړتيا تضمين شی 

  . ته ځواب وويل شی وــ د پاکستان مشروع غوښتن

   م کال ٢٠١٢د مارچ پنځم. رانسه ف»  پای «  .ه ولری ڼــ د حل الره سوله ايزه ب

  

  :يادداشت

احترام ما به شخص جناب داکتر صاحب روستارتره کی و تحليل عالمانۀ شان به ارتباط بخشی از قضيۀ ديورند، 

  :باعث آن نمی گردد تا ننويسيم

 شمال و ما گذشته از آن که مواضع جناب داکتر صاحب را به ارتباط به پاسخگوئی کشانيدن جنگسالران اتحاد

اعوان انصارش مورد تأئيد قرار می دھيم، به صراحت می افزائيم که جنايتکاران مقابل آنھا اعم از طالب و يا 

گلبدين نيز به عين جرم بايد به پاسخگوئی کشانيده شوند؛ از آن گذشته بيگانگان را در امور داخلی افغانستان صاحب 

  .رای ما غير قابل قبول و محکوم استرف ھر جانبی که صورت گيرد، بطرأی دانستن از 

 AA-AAادارۀ پورتال


