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۴۱۰۴ / ۰۱ / ۴۲

د ډیورند کرښې پریکړه به ،لروبر افغانان خپله کوي

« د روان کال د اکتوبر په  ۴۰مه  ،د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو اياالتو ځانگړي استازي مارک گروسمن په
کابل کې له يوه خصوصي تلويزيون سره په مرکه کې د ډيورنډ پر کرښې خبرې کړې وې .گروسمن ويلي و چې
واشنگټن د ډيورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړيواله پوله بولي» BBC .
د ګروسمن له څرګندونو روسته د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت د اکتوبر په  ۴۴مه ،په يوه ليکلي پيغام کې د ډيورنډ
کرښه افغانانو ته د تاريخي ارزښت وړ بللې ده .په انگريزي ژبه خپره شوې دغه خبرپاڼه زياتوي چې « افغان حکومت
په همدې دليل د هر چا لخوا د دغې کرښې د مشروعيت په باب څرگندونې ردوي او هغه بې ځايه بولي .همغه زيرمه »
د افغانستان په ولسي او مشرانو جرګو کې د ګروسمن څرګندونې له کلک غبرګون سره مخامخ او په سختو ټکو سره
وغندل شوې .د دې جرګې د نړيوالو اړيکو د کمېسيون يوې غړي ارين يون له ازادۍ راډيو سره په خبرو کې وويل «
دا دوی شخصي نظر دی .دوی هېڅ حق نه لري چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي .حتی که حکومت يا
نورې سياسي حلقې وغواړي دا موضوع رامخې ته کړي؛ زه فکر کوم ،د دوی صالحيت نه دی ،دا د افغانستان د
ولسونو صالحيت دی » .
خو د اکتوبر په  ۴۴ ، ۴۰او  ۴۲مه ال د ولسي او مشرانو جرګو  ،افغان دولت او د بېال بېلو سياسي کړيو او ولسي
مشرانو لخوا په دې اړه د غندنې بحث تود ،وو چې د اکتوبر په  ۴۲مه ،د سه شنبې په ورځ « د امريکا سفير جېمز
کنينګم کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو اياالتو د ځانګړي استازي مارک ګروسمن
د هغو څرګندونو په اړه چې ويلي يې وو ،هېواد يې ډيورنډ کرښه په رسميت پېژني ،زياته کړه « دا څه نوې خبره نه
د ه ،يوازې امريکا نه ،بلکې يو شمېر نور هېوادونه هم ډېورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان تر منځ د رسمي پولې په
توګه پېژني» BBC .
په دې توګه په افغانستان کې د امريکا سفير هم د ګروسمن پر بې مسوليته څرګندونو د تاييد يوه بله بخۍ تېره کړه او
هغه يي تاييد کړه .اوس په دې خبره کې چې امريکا د ډيورند تپلې کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد بولي  ،څه
شک نه پاتيږي !
البته دا څه نوې خبره نه ده لکه څنګه چې کابل کې د امريکا سفير وايي یو شمیر نور هيوادونه چې موخه يي انګريز او
يا څو نور دولتونه دي ،دا کرښه په رسميت پيژني خو لکه څنګه چې سفير خپله وايي دا هيوادونه يو شمېر دي  ،نه ټوله
نړۍ !
بلخوا دا کرښه انګريز د پښتنو د يوې کورنۍ  ،يوه خېل او يوه قوم تر منځ کش کړې او هغه يي په دوه برخو سره ټوټې
کړي چې له لومړۍ ورځې تر ننه  ،يوه افغان نه ده منلې ،نو که انګريز او د هغه نږدې انډيواالن يي نن بيا په منلو
ټينګار کوي  ،څه نوي خبره نه ده !
په  ۰۱۲۱کال د جون په  ۰۴مه پنجاب پر مغلګې بمونه وغورزول  .پاکستان په دې ډول د برتانوی هند نه وروسته دوهم
حکومت شو چې افغانستان يې بمبار کړ او ددې په پايله کې د شاه محمود خان حکومت دې ته اړشو چې د رامنځته شويو
نويو حاالتو سره د مخامختيا لپاره لويه جرګه راوغواړي  .دا لويه جرګه د جوالی په  ۴۲مه کابل کې جوړه شوه او له
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کوزو افغانانوسره يې خپل مالتړ اعالن کړ  .جرګې په عين حال کې په رسمی ډول د ډيورند توافق ليک  ،د  ۰۱۱۱کال
د افغان ـ انګليس تړون  ،د  ۰۱۰۱کال د راولپنډۍ تړون او د  ۰۱۴۰کال د افغان ـ انګليس تړون غير قانونی او لغو
شوې اعالم کړل او دا يې هم په رسمی ډول څرګنده کړه هر تړون چې د پښتنو ( کوزو افغانانو ) په اړه شوی وی با طل
دی .
ښه خبره دا شوه  ،چې دوی خپله د زړه او پټه خبره په ډاګه کړه او د شف شف پرځای افغانانو ته شفتالو ووايه  .اوس دا
په لروبرو افغانانو پورې اړه لري لکه څنګه چې يي پخوا دا کرښه نه ده منلې  ،په راتلونکې يي هم څوک په زور پرې
نه شي منالی !
په  ۴۱۰۴ / ۰۱ / ۱۱نيټه  « ،د امريکا غږ ډيوه راډيو د پريس کانفرنس په خپرونه کې د برخې اخيستو په وخت د
عوامي نيشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولي خان يو شمېر اوريدونکو دغې پوښتنې ته چې د پاکستان او افغانستان تر مینځ
د ډیورنډ کرښه مني او که نه  -ښاغلي اسفندیار ولي خان وویل په دغه اړه به د قام فیصله مني -د برلين ديوال
غورځولو ته په اشاره کې هغه وؤيل چې هغه ديوال جرمن قوم مات کړی وو .لروبر بريښناپاڼه »
د ډيورند د تپلې کرښې پريکړه به لروبر افغانانان خپله کوي ،دا د دوی ملي او ديموکراتيک حق دی او لکه څنګه چې په
سيمه کې د انګريزي ښکيالک په مهال يو افغان دا کرښه نه ده منلې  ،په  ۴۰پيړۍ کې چې د ديوالونو او کرښو د نړولو
دوران دی  ،دا کرښه په کوم دود ومني .
د ډېرو په اند ،ويل کيدای شي چې امريکا داسې بې سرو پښو خبرې ،د ترهګرو په ټکولو کې د پنجاب د راضي کولو
لپاره ،د يوې تحفې پتوګه کوي او هم غواړي د ډيورندکرښې په اړه د افغانانو د غبرګون اندازه ولګوي  .که امريکا داسې
څرګندونې د خپلو ملي ګټو لپاره اړينې بولي  ،افغانان هم خپلې ملي ګټې لري او نه شي کوالی د بل چا د ګټو لپاره له
خپلو ملي ګټو تېر شي !
نن د اکتوبر په  ۴۲مه  ،د ولسمشر وياند ښاغلي ايمل فيضي ،د ډيورند کرښې په اړه ،په کابل کې د امريکا د سفير او د
افغانستان او پاکستان لپاره د امريکا د استازي څرګندونو ته په اشارې وويل چې دا څرګندونې د افغانانو او افغان دولت
په ملي دريځ کوم اغيز نه ښندي .
امريکا او نور لويديځوال افغانستان او سيمې ته يوازې د القاعده او نورو ترهګرو د ټکولو په پلمه چې اډې او مرکزونه
يي په پاکستان کې دي ،راغلي دي  .د افغانستان او پاکستان تر منځ د سرحد د ټاکلو خبره چې افغانانو نه وي طرحه
کړې ،د ملګرو ملتو د امنيت شورا په هغه پريکړه کې چې د هغې پر بنست امريکا او نور افغانستان ته راغلي دي ،ځای
نه لري  .د اوس مهال لپاره له امريکا او نورو لويديځوالو څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنيت
شورا د پريکړو په چوکاټ کې چې هغه د ترهګرو ځپل او له منځه وړل دي او اډې يي د ډيورند کرښې پورې غاړه په
پاکستان پرتې دي ،خپل فعليتونه متمرکز او متوجه کړي .
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم سرحد پريکړه نه ده شوې چې امريکا او يا بل کوم هيواد يي ومني او که داسې
خبره احيانآ وړاندې کيږي  ،دا به خپله لروبر افغانان په مناسب وخت کې ،په ملګرو ملتونو او يا بل ځای اوبل ډول چې
افغانان يي غواړي ،طرحه کيږي  .بلخوا د ډيورند کرښې په اړه پريکړه د افغان دولت  ،د کوم افغان سیاسي تنظیم او
ډلې واک نه دی ،دا پريکړه به لروبر افغانان په ګډه  ،هغه مهال او په داسې شرايطو کې کوي چې دوی يي مناسب بولي
او له هرډول بېروني فشار او السوهنې څخه خوندي وي .
د ولسي جرګې غړي ښاغلي نذير ځاځي د امريکا اشنا تلويزيون سره په مرکه کې نن د اکتوبر په  ۴۲مه  ،وويل چې د
ډيورند کرښې په اړه پريکړه به کله چې وخت يي راشي يوازې د کرښې دواړه غاړه اافغان ولسونه کوي .امريکا بايد د
نورو ستونزو په حل کې افغانانو سره مرسته وکړي او داسې تازه ستونزې چې د افغانانو احساسات د امريکا پر ضد
راوپاروي ،رامنځته نه کړي .
لکه څنګه چې د انګلستان لومړي وزير ،ديويډ کامرون او د سکاټلنډ لومړي وزير ،الکس سلموند له انګلستان څخه په
 ۴۱۰۲کال کې د سکاټلنډ د خپلواکۍ په اړه ،د سکاټلنډيانو په ريفرانډم چې هلته به يوازې يوه پوښتنه کيږي او هغه دا
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چې سکاټلنډيان به خپلواک هيواد غواړي او که د انګلستان سره به په يوه هيواد کې پاتيږي ،هوکړه ليک السليک کړ ،
دغه شان به د ډيورند پر تپلې کرښه د ډيورند د دواړو غاړو افغان ولسونو په خوښه ريفرانډوم او يا بله ملي پريکړه،
ترسره کيږي او هله به د ډيورنډکرښې برخليک ټاکل کيږي.
افغانان د ډيورند کرښې په اړه د افغان دولت د بهرنيو چارو د وزارت د روستيو څرګندونو او ملي دريځ ننګه کوي او د
افغانستان او پاکستان لپاره د امريکا د استازي ګروسموسن او په کابل کې د امريکا د سفير جيمز کنينګم  ،لمسوونکې
څرګندونې چې ولسې او مشرانو جرګو ،په سختو ټکو وغندلې او هغه يي د افغانستان په کورنيو چارو کې د امريکا
بربنډه السوهنه وبلله  ،د مالتړ وړ بولي!
افغانان له امريکا څخه چې ستراتيژيک تړون مو ورسره السليک کړي ،په کلکه غوښتنه کوو چې موږ سره د ستونزو
په حل کې مرسته وکړي ،نه داچې موږ ته نوې ستونزې وپنځوي او هغه دوستي چې تر اوسه په اومګړي تار تړلې  ،په
بې سرو پښو څرګندونو زيانمنه او داغلې کړي !
پای
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