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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 يخالد نوراحمد دوکتور لیکوال:
  ۸۰/۰۲/۲۰۲۰                 يسیالن ژباړن:

  

 ؟دی وړ اعتبار د هم اوس تړون ډیورند د آیا
 

  څېړنې تاریخي او  حقوقي کرښې  ډیورند   د
 

 برخه دویمه
 
 .ئکړ شریک هم یې سره نورو له چې کوم هیله  تاسو له دی. شوی بحث مسایلو اړینو ډېرو په کې برخه دې په
  

 لویږي. اعتباره له وروسته مړینې له خان عبدالرحمن امیر د کرښه ډیورند د  ېوکړه،چ  یادونه مو وړاندې
 کال ز۵۱۹۰  په پاره له اعتباره بیا  د تړون یاد د یې ځکه نو ؤ، الندې فشار د انګلیسانو د خان هللا امیرحبیب  داچې

 اعتباره له کې کال م ۹۹۱۱ په  تړون یاد سم سره مړینې له  هللا حبیب امیر د چې کړ، لیک الس تړون نوموړی
 ځای لري سمون سره بند اور له ولپنډۍ را د چې ۸  په اګست د اعتبار تمدیداو دبیا  تړون یاد د انګلیسان خو لوېږي.
 کېږي. ګڼل ناستی ځای  تړون د راولپنډۍ د تړون موقت کلن درې کابل د کال ز۱۱۹۲ د متعاقبآ   کوي. پرځای
 د داچې و،  شوي  پاتې ژمن کېدو پلي پر تړون کابل د کال ز ۱۱۹۲ د پورې الک ۹۱۹۴ تر افغاستان او بریتانیا 
 سیمو  ځینو  د  کې  والیت  پکتیا    په  لوري  له  هېواد  پاکستان  د  توګه  ځانګړې  په  وروسته  کېدو  رامنځته   له  هېواد  پاکستان

 افغانستان  د  سره  هند  برتانوي  له  کې  شورا  ملي  او  جرګه  لویه  په  کال  ز ۹۱۹۴د  هېواد  افغانستان  د  وړاندې،  پر  بمبار  په
 همدا  کې  ملتونو  ملګرو  په  چې  وکړه  هڅه  استازي  افغانستان  د  کې  وخت  هماغه  یووړل.  منځه  له  تړونونه  پخواني  ټول

  په   مادې  څلوارلسمې د  کال م ۱۱۹۲ د دې  له سره وشو. مخنیوی هغه  د لخوا امریکا  د  خو کړي  شریکه موضوع
 اړوند او  تړون ډیورند د بنسټ دې پر کړ. اعالن ملغا  تړون کابل د زکال ۱۱۹۲د هېواد افغانستان د سره تطبیق

 .  يکیږ کېښودل ټکی پای د ته تړونونو وروستي
  
 د تړوند دیورند د پربنست مادې ۴۷ او ۹۶ د منشور د ملتونو ملګرو د وایي: چې وړاندې پر ادعا  د سعیدي  احمد د

 ادعا  دا  ده.  موضوع  شوې  حل  یوه  موضوع  نوموړې  دي،  شوي  تېر  څخه ونتړ  دغه  له کاله  سل  چې  دی،دا  تابع  وخت
  د  کې منشور او مادو ټولو په ملتونو ملګرو د همدارنګه کې مادو او موادو یاد په ده. ادعاد بنسټه بې او ناسمه یوه

  او  لوستي دې  هن مادې دغه پخپله سعید ښاغلي نشته. کوي، یې احمدسعیدي چې ادعا  هغه هکله، په تړونونو نړیوالو
 اړه پورې څپرکي دویم په پورې مادې ۲۷ تر ماده ۹۶ ملتونو ملګرو د دي. اورېدلي تېروتنه په څخه چا  له یې یا 

 .يلر  نه  اړنه  پورې  تړونونو  نړیوالو  د  هم  یې  ماده ۴۷ او  لري  اړه  پورې  شورا  اقتصادي  د  ملتونو  ملګرو  د  چې  لري،
  

 پورې  تړونونو  چې  دی،  کنوانسیون  ۱۹۶۹د  ملتونو  ملګرو   د  هغه  وکړو،  خبرې  هکله  په  غواړو  یې  موږ  چې  څه   هغه
  وخت  د  وي، شوي  لیک الس وروسته څخه کال ز ۹۱۹۶ له چې تړونونه هغه یې کې ماده ۵۴  په چې دی. اړوند
 ز ۱۱۹۲ د او تړون دیورند  ماده دا بنسټ دې پر نو کوي. نه رجعت ته ماقبل خپل کنوانسیون دا . کیږي ګڼل تابع
 .ید نه وړ کېدو پلي د تړون پر کال

  
 ههکل په کرښې فرضي دیورند د دریځ دولت افغاني د
 په تړونونو د سره هند برتانوي د  کال ز ۹۱۹۴  په چې اعالمیه هغه  افغانستان د  وروسته، تېرېدو له کالونو ۰۷ د
 دامریکا  ته ملتونو  ملګرو کې وخت هغه په ده. پاتې ځای خپل پر ثابته او ځواکمنه الهم کړه، خپره یې وړلو منځه له

  په  دولتونو  سلطنتي د افغانستان د  خوا دې په را مودې هغې له وکړ. مخنیوی کولو  وړاندې د منازعې  یادې د  دولت
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 جمهوریت، اسالمي مجددي د وطن، -خلق-پرچم موکراتیک د افغانستان د جمهوریت، داودخان د دولت) هېڅ ګډون
 نړیوالې  او  رسمي  د  افغانستان  د   کرښه  ډیورند  د  (  نظام  اوسني  او  امارت  اسالمي  طالبانو  د  جمهوریت،  اسالمي  رباني  د

 .ېپېژندل ده نه توګه په کرښې
  
 ځدری دولت رېتانېب د هکله په کرښې فرضي د دیورند د

 او واستو ور ته دولت برتانې د یې لیک یو روسېد، ته واکمنۍ کال ز ۶۱۹۴ په خان محمود شاه چې دې له وروسته
  وخت په خپلواکۍ او وېش د هندوستان د  هغه وکړه، ترې یې غوښتنه ټاکلو برخلیک د  پښتنو هاخوا کرښې دیورند د

 څو  تر  شي،  ورکړل  موقع  هم  دې  ته  بلوڅانو  او  پښتنو  »  وه:  کړې  تنهغوښ  کې  لیک خپل  په  څخه  دولت  برتانوي  د  کې
 په  غوښتنې  محمود  شاه  د  دولت  برتانیې  د  مګر  «  شي.  یوځای  سره  افغانستان  له  دې  یا   او کړي  رامنځته  حکومت خپل

 پېژندل  توګه  په  سرحد  نړیوال  د   کرښه  دیورند  د  او  ده  شوې  فصل  و  حل  پوښتنه  سرحداتو  آزادو  د   »  ولیکل:  کې  ځواب
 پاره له ځل دویم د کرښه پخوانۍ دیورند د چې دی، کېدونکی پلي  هم ال تړون ( ه.ش ۰۱۳۰ )۱۹۲۱ د دی. شوی

 ورکړې د قدرت د لوري له هند دبرتانوي ته پاکستان او هند » و، کړی ګواښ یې ته افغانستان همدارنګه « تائیدوي
 « .ئوکړ ډډه څخه کړنو او مداخلې آمیزه تحریک ډول هر له وروسته څخه

  
 ځدری ( پاکستان ) هند ویشلي د هکله په کرښې فرضي د دیورند د
  د  » وویل: هکله په ادعا  د افغانستان د پاکستان کې، ورځو لومړیو په جوړېدو د دولت ( پاکستان ) هند ویشلي د

 څو وروسته چې ده. وړ اعتبار د توګه په کرښې نړیوالې د او شوې کره کې تړون په کال ز ۳۱۸۹ د کرښه دیورند
 سیمو قبایلي د ادعاوې ډول هر دولت افغاني د نقشه کرښې نړیوالې ددغې  دی. شوی تائید خوا له افغانستان د ځلې

  او  سیمې دغې د توګه په ناستي ځای د هند برتانوي د دولت پاکستان د دی. ایښی ټکی پای د ته سیمو او خلکو پر
 .يلر مسؤولیت او حق ناستي ځای د هند برتانوي د او کیږي ګنل مالک خلکو

  
 عبدالحسین ورکړه. رایه منفي پاره له غړیتوب د پاکستان د یې کې ملتونو ملګرو په چې و هېواد یوازینی افغانستان
 ملګرو په نېټه ۰۳ په سپتامبر د کال ز ۷۱۹۴ په ځل لومړي په استازي افغانستان د کې ملتونو ملګرو په عزیزي
 غربي شمال د دولت افغانستان د چې درلوده یې ادعا  او  وکاروله رایه منفي پاره له غړیتوب د اکستانپ د  کې ملتونو
 سره  پاکستان  له  ته  وګړو  یادو  چې  پورې  وخته  هغه  تر  پېژني،  نه  رسمیت  په  توګه  په  خاورې د  پاکستان  د  سیمې  ایالت

 شوي، مساعده وي نه زمینه خپلواکۍ د پاره له سیمې دغې د یاهم او شوي ورکول وي نه خپلواکي موخه په ګډون د
 کې ملتونو ملګرو په استازي یاد وروسته مګر نشي. سر په الس هم کله هېڅ به څخه دریځ خپل له افغانستان

 کړه یې زیاته او ورکړه رایه مثبته کې ملتونو ملګرو په پاره له عضویت د پاکستان د نېټه ۰۲ په اکتوبر د ۷۱۹۴ په
 .يکړ فصل و حل څخه الرو یپلوماتیکو له ستونزې خپلې دې ونههېواد دواړه چې

  
 د کې ایالت کراچۍ په پاکستان د هکله په ستونزې د کرښې فرضي دیورند د میاشت، په نوامبر د کال ز ۷۱۹۴ د

 نه د کرښې دیورند د استازي افغانستان د خان هللا نجیب کې خبرو دغو په وشوې. اترې خبرې ترمنځ خواوو دواړو
 پښتنو فبایلي د غوښتنې ډېری کې خبرو یادو په کړه، ونه یادونه هکله په ګرځېدو را بېرته د سیمو دیادې او پېژندنې

  وګړو  ددغو چې نوم هغه په  نومول سیمې ددغې او لوړوالي د امکاناتو د ژوند معنوي  او مادي د ددوي خپلواکۍ، د
 .ېشو ترسره ثابتوي، هویت قومي

  
 کې  پکتیا   په  نېټه ۲۱ په  جون  د  زکال ۹۱۹۴ په  سره،پاکستان  زیاتېدو  په  جګړې  سړې  د  ترمنځ  اکستانپ  او  افغانستان  د
 ملي افغانستان د  وروسته  پېښې دغې له شول.  ووژل کسان ۳۲ کې برید هوایي دې په چې کړ، بمبار کلی مغلګی د

 .لکړ لغوه ونونهتړ پخواني ټول سره هند برتانوي له ګډون په دیورند  د  جرګې لویې او شورا
  

 شوې حل یوه کرښه دیورند د ) ستونزه کرښې فرضي دیورند د توګه رسمي په دولت پاکستان د چې دې له سره
  ګڼي.  شوې حل ( دي لیکلي څخه قول له وازرت چارو بهرنیو د پاکستان د ورځپاڼه اکسپرس تریبیون ده. ستونزه

 په ترمنځ هېوادونو دواړو د کرښه دا دې دولت افغانستان د چې ېکړ هڅه دا بار بار پټه په دولت پاکستان د په مګر
 .يوپېژن رسمیت

  
  ځدری امریکا  د
 دي، غوښتي یې څخه افغانستان له او دی کړی مالتړ پاکستان د تل هکله په کرښې دیورند د ایاالتو متحده امریکا  د

  د  قضیې یادې د ملتونوکې ملګرو په لکا ز ۹۱۹۴ په امریکا  همدې  کیږدي. ټکی پای د  دې ته ستونزې یادې چې
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  په  شرط په  منلو د  دیورندکرښې د  دولت  خان داود  د  امریکا  کې  دوره په  خان داود  د  و.  کړی مخنیوی  کولو وړاندې
 .و ورکړی خبر پېژندلو رسمیت

  
 ځدری افغانستان د کې محکمه نړیواله یوه په
 د کې محکمه نړیواله یو په دریځ افغانستان د آیا  وکړه، پوښتنه لیدونکي یوه کې برنامه نما دور په تلویزیون زرین د

 محکمه  ناپیېلې   نړیواله  یو  په  دولت  دافغانستان  که  هو!  و.  مثب  وړاندې  پر  پوښتنې  ددغې  ځواب  زما   لري؟  چانس بریا 
 او   ګرځېدو  ار  بېرته  د  ورکړي  السه  له  امله  له  السلیک  د  تړون  دیورند  د  افغانستان  چې  سیمې  هغه  وکړي،  غوښتنه  کې

 په افغانستان چېرې که  کړې؟ ده نه ادعا  ډول دا اوسه تر یې ولې او څنګه، دی. ډېر العاده فوق یې چانس بریالیتوب
 بریا د افغانستان د کې ادعا  دغه په وکړي، ادعا  موخه په کولو  ترالسه بېرته د سیمو قبایلي د کې محکمه نړیواله یو

 ؟ کنه او شته چانس
  
 ! هت هېواد خپل مشوره کتبي سالکار حقوقي د بریتانیا  د
 یو د شي کولی طرفین دی. وړ اعتبار د پاره له کالونو درېیو د تړون کابل د سره تائید په خبرو د  ادمک لودویک د

 تل   څخه افغانستان  له انګلستان  بربنسټ  ټکي  همدې  د  یوسي.  منځه  له  ټړون  یاد  سره  ورکولو  په  خبرداري  مخکې  کال
  پوهنتون  در پروفیسور دبلیوادامک،  لودویک ) درلوده. هېره څخه وړلو منځته له تړون یاد د توګه ړخیزها یو په

 ( افغانستان. تاریخی دکشنری آریزونا،
  
 دولتونه پاکستان شوي جوړ نوي او هندوستان د بنسټ، پر قانون د ( کال ز ۷۱۹۴ ) خپلواکۍ د هندوستان د
 قانون  په  دولت  هندوستان  د  کال ۵۱۹۳ په  چې  هغه  توګه  په  وارث  د  هند  برتانوي  د  نېټه ۵۱ په  اګست  د  زکال ۷۱۹۴ د

 (( سیمې قبایل آزاد د )) کې تړون زکال ۵۱۹۳ د قبایلو آزادو  بنسټ پر قانون د هندوستان د دي. شوي پېژندل کې
 تائید  هم  څخه  تړون  له  دیورند  د  وروسته  دیورند  مورتمر  پخپله  ،  خبره  شاملې.همدا  دي  نه  کې  قلمرو  په  هند  برتانوي  د

 ختیځ د افغانستان د او ایالت غربي شمال د هند برتانوي د توګه په سیمې شوې دحایل سیمې آزادې دقبایلو ده. کړې
 .ي د شوي واقع ترمنځ سیمو د جنوب او
  

 قبایلي سره کېدو، رامنځته په  هېواد پاکستان د کې لویځ په هند د توګه، په وارث د هند برتانوي د اساس پردې نو
 .ېشامل دي نه کې قلمرو په هېواد پاکستان د سیمې
  نه  نېټه ۵ په نوامبر د لکا  ز ۷۱۹۴ په سالکار حقوقي بریتانیا  د مطلب اړین دغه په  چې کوي، ډاګه  په  دا شواهد 

 محکمې  نړیوالې  یوې  له  چېرې  که  ورکړه،  مشوره  ته  هېواد  خپل  کې  مهال  هغه  په  مشاور  حقوقي  هېواد  بریتانا   پوهېده.د
  د  سرحداتو نړیوالو د بنسټ  پر معاهدې  دویمې  د تړون کابل د کال ز ۱۱۹۲ د پاکستان آیا  چې وشي. غوښتنه څخه

 .ړورک نظر یې ګټه په پاکستان د نه، یا  کیږي ګڼل توګه په وارث
  
 سالکار  حقوقي  خپل  دفتر  اړیکو  د  کامنولث  د  بریتانیا   د  کې  لیک  محرمانه  اشد  په  نېټه ۸۲ په  اپریل  د  کال  ز ۹۱۹۴ په 

 د سیمې قبایلي او لري نه دوام پورې  سرحد تر افغانستان د ایالت لویځ شمال هند برتانوي د »... چې کړ، خبر
 چې وغوښتل څخه سالکار حقوقي خپل له بریتانیا  «  دي. پاتې توګه په خالیګاه یو د منځ تر افغانستان او  هند برتانوي

 وکړي نظر تجدید مشورې پر نېټې ۵ د نوامبر د کال ز ۷۱۹۴ د سره  نیولو کې نظر په موضوع شوې  یادې پورته د
 .يکړ وړاندې نظر نوی خپل یې هکله په او
 :ړک وړاندې داسې نظر خپل پاره له ځل دویم د مشارو حقوقي بریتانیا  د نېټه ۸۲ په اپرېل د کال ز ۹۱۹۴ په
  

  د  سیمي ایالت قبایلي لویدیځ شمال د  مهال، پر کېدو رامنځته د  دولت  پاکستان د ۵۱ په اګست د کال ز ۷۱۹۴ په
 خپلواکې قبایلو د کې حالت داسې په دي. نه شوي تړل پورې دولت هېڅ او  دي پاتې توګه په سیمو نړیوالو نامعلومو

 لري.داسې ورسره څخه پخوا له اړیکې نورې او مخابراتی ، ګمرکي یولړ چې سربېره ددې دي، پاکستان د سیمې
 کړی،  تعین  سره  افغانستان لۀ  یې  کې  کال ۱۱۹۲ پۀ  چې شي،  خاوند  سرحد  هغه  کولی،د  شي  نه پاکستان چې  ښکاري،

 ډېورنډ د ده،چې نه مانا  دې پر دا دې پر سربېره شي. وارث حق ډول هر د مطابق مادې دویمې د معاهدې دې د یا 
 ونه اعتراض قانوني کوم پاکستان لري،چې امکان دا مګر دی. نه سرحد المللي بین افغانستان د دې لۀ پس کرښه
 سره افغانستان لۀ سیمې دغه مټ پر قومونو د یا  شي، برخمن مالتړه لۀ افغانستان د قبایل چېرې کۀ شي، کړای
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