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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ر رحمت ربی زيرکيار :ليکوال ه                           ډاک  ١٠-٠٤-٢٠١١  ني
      

  افغانستان ولسي تړون ته کلکه اړتيا لري
 د پوهاند سيد خليل اهللا هاشميان په کتاب وليکله )٢٠١١ اپريل،  ٩( نن  په پورتني سرليک  خپله تبصره ما زيرک يار

و کی به په دې سرليک  و ور موقف حقوقی قرارداد  تحقيقی پيرامون سوابق تاريخی و: خپور شيچی په راتلونکو 
تنه کوم چې دا کتاب ولولي او خپل دوستان پرې خبر کړي. وخط ديورند ند هاشميان اپوهد . زه لوستونکو ته سپار

   س نيولی شئ تماه  دې پت په کليفورنيا ايالت کېسره په
Prof.  Sayed Khalilollah Hashemeyan,  Afghanistan Mirror,  P.O. Box ٤١٨ 
Montclair, California ٩١٧٦٣, USA     

ه د پاسه اووه   ي کی ليکلی ١٩٩۴کلونه وړاندې ما زيرکيار د ) ١٧( سلله نن نه  و  زييز په نومبر کې په يو کتاب 
سياسي  وه خپلواک هيواد،ي( د اووه لس کلونو را په ديخوا د افغانستان په هويت باندې د يوه مجموعيت«:وو چې

د بې درباره : زيرکيار، ملن جان( » په حيث له هرې خوا هر ډول يرغلونه روان دي) فرهن او تاريخي شته والي
اد استاذ ).  لمريز،الف مخ١٣٧٣کب =١٩٩۵ملي ژبې ملي شاعر،کليفورنيا، فبروی  وتی د اروا ما دغه کتاب 

ت ل غريـبـيار په مشوره او چاپي ل ای غلی شان د » وی افغانستانـل«ته مې د ـدل.  راوويستسيدا ـول «په 
ور شوی ده، خو په » ول افغانستان«او » افغان که چې په لوی افغانستان کې وسعت طلبي ان وسی پـيل کړ  ون

ولـيدل او مظلوميت  ولسي تړون،ول افغانستان کې  ی می.يـيـلـرغيدل، بيرته را و  فارخانـغل عبد ا دغه کتاب 
ي لقب د خپل ولس له خوا  د اتمانزو» فخر افغان«هغه ته د .  ته ډال کړ)١٩٨٨ تر ١٨٩٠(باچا خان وون   کيپه 

 د الندې ذکر شوې  لکه  د پوهـاند هاشــمــيان  واــن له خ  خان اهللا وی و، نه د اماــز کی ورکړل شـــيـ زي١٩٢۴په 
ی په اتمانزو ١٩٢١ په عبد الغفار خان .  راغلی دی)»قرار مـسموع«(  مخ  کی  چې٢٩رسالې په  وون  کی دغه 

ريزانو دری کـــ اوپه دغی وکی جوړ کړ ناه ان  يد لو په مهالــله بنديخانی نه د هغه د راخالص .ی وه بندی کړـالـه 
يــتقبال لپاره په پورتــولس  دهغه د اس ون ـ شوــ را غ کیني  او » انــا خــاچبــ «ه مهال  يی  دــاو په دغ   و

يني کتاب ــپل پورتــــ ما د خ.ازاوهــونو ونــقبــپه ل» انـر افغـــخف«  تر ٢مخونه(ی ــ په ننتوځ ک...)ملن جان(و
و) ١٢ تنو او بلو ا اچولې  ــ ملی موضوع لـ پهد پ ي په ډول.هوه ر د محمد امين ملن جان د نامه د « :  د بيل

ياوريدو سره سم د الس ول افغا نستان د ملي هويت ارمانونه راجوتـيـ  ميالدی کې افغان ملت د  ١٩١٩په .... ه د 
له غازي امان اهللا خان په مشرۍ ينو ٢٠٠٨له » .... د خپل هيواد د يوې برخې خپلواکي و  زييز کل را هيسې 

تو ژبه کې دې  د ډيورن د تخيلی او لعنتي ار وکړ چې په پ ين   ليکی  په اکله يوه رساله  په بيالبيلو دوستانو په ما 
د ډيورن « :پره کړهخــزييز کال په مئ کی په دې سرليک ٢٠١٠اله د ــما د غه رس. ړمــپره کـــونو کې خيـسايـــبـو

رني کی د سهولت لـاو په اي» تړون د حقوقو او سياست په تله کې ريزي ژباړه هم ــن پاره می د دغه سرليک  ان
  .ل کړهره مـورس

  
“Examining the Durand Agreement within Law and Politics” ( May ٢٠١٠ ,١٩) 

يز مې  رام په » ې ډيورن جر« د د دغې ليکنې ل  د ماته هغه مهال  .کې خپور کړ) ٢٠١٠اکتوبر (تلويژني پرو
رام چلوونک اغلی صديق متيندغه پرو ر ي  ر مجد دي د پ. ل معلوميد مجد دي اشرفغفارعبد ال او ډاک ني تډاک

رامونو کې.ولنې په اکله روغ معلومات لري لويژني پرو لور  ې په   تر فبروري ٢٠١٠اکتوبر ( ما د ډيورن جر
ون کړی و)٢٠١١ ير   په دې پسېزيار ک پوهاند سيد خليل اهللا هاشميان)  ٢٠١١ مارچ٢٩( اوس .  د مـيـلـمه په 

وره او ـــ سر ليک يوه په »ارداد خط ديورندرون سوابق تاريخي و موقف حقوقي قتحقيقی پيرام«د مال تړلې ده چې 
       . او د عالقــمندانو تــنده پــرې ماته کړيه راوباسيـــــه رسالـــغ

يړنې ته الر پرانيزي يړنې  يا ال زياتې  يړنه بلې  يړنې پای نه ده، . هره  يړنه د موضوع د  په بله وينا ، يوه 
که چې پوهه پای نلريبلکې د يړنې پيل دی،  يانې »  ـولنه-پـوه«خاصتا په اوسنئ زمانه کې چې په  - بلې کره 

ي( يړنه  له همدې امله پوهاند هاشميان. والړه ده) ناليج سوساي وواند . لې ده» ...تحقيقی پيرامون«خپله  زه د منلي 
ـ وخت  ينو افغانانو کی يی په دېهشميان ډير منندوی يم چی په ډير ل لي سياست په اړه د  ه کی  د ډيورن د ر ول  

ـ کړي دي او مهم السوندونه يی پکې خوندي کړي دي رخي.  ور بحثونه رالـ : دا رساله په درې مو خو را 
يړونکو لپاره به د مراجعې دمعياري اثر رول ولوبوي  د  به  په لندن کېدوهم داچې. لومړی دا چی د راتلونکو 

و او ډيو ـ ې نه وروسته په نورو غو ـ ه افغاني غو ې په راتلونکي پالن شوي کنفرانس کې او له دې خپلمن رن جر
ای ډيره په احساساتو چل وواند هاشـميان رسالهدريم داچې. يـيـبحثونو کې هغه تشه ډکه کړي چې د تحقيق په    د 

ون کوونکو او نورو لوستونکو ته  لندن د د  به  ې  تونغو ينو  پ منه عناصرو -په امريکه کې د  ونه ور د  دري
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وواند هاشميان غواړي چی له . يژنيـوپ ول افغان ملت ال لهـند نسل ته٣٣له دې الرې   ددې زمينه   کلونو راهيسې د 
 خپله يوه خورامهمه خو هيره شوې ملی موضوع کې د بحث الر غوره او وروسته له ژور بحث  برابره کړي چې په

وين وو. ه د مشکل د حل الر  ول ې په . د هاشميان دا اثر د قدر وړ دیاند  ـ ه افغاني غو وندې په لندن کې د خپلمن
ان ضميره او پ   قدرطلبه اشخاص به اوشـهرت طلـ ـلبه،ان سازونکی رول ولوبوي، نه شعارطوه افغانــچليدا کې رو

 ١٩١٩ په  امان اهللا خان پاچای  کی ليکي چع١٩٧٣په د افغانستان د تاريخ امريکايي متخصص لودوي اداميک 
ت د افغانستان اســتـقـالل زيـيز کی   لی وـ ـنو په مـ د سرحد د پ

Amanullah “had been successful in the Third Anglo-Afghan War primarily because of the assistance he 
received from Afghan tribes in the ‘independent tribal belt’ of the Frontier.” (Ludwig Adamec, Afghanistan 
Foreign Relations, ١٩٧٣,quoted in Zirakyar, Examining the Durand Agreement, op.cit.). 

ا واچوم وټ نوکې ر او   غازيان وو، دواړهعجب خا ن او کشر ورور يې شهزاده خا ن: دلته به د تاريخ په يو تياره 
ه په .ر او نيکونه يې هم غازيان  تير شوی ووپال ه  د خيبر درې ادم خيل اپريدي وو، او د دواړه غازيان ورو  خ

ای يې د تيرا اخره  نې  ـور» دره«استو ه به  د ژوند .په من کی پرته دهده چې د کوهاټ او پـي  د واړه غازيان ورو
لو سيمې ت( د تامين لپاره   پکتيا ته محمد نادر خان د امان اهللا خان د جنرال په . د تجارت لپار تلل)  هپه تيره د من

ړه مرسته  وغواړي و نه،.حيث پکتيا ته الړ چی هلته له ولس نه د خپلواک په ج لو  وروسته له مرکو او جر   من
وته کړل چی د ولس د غازي نادرخان ته  ل باندې   عجب خان او غازی شهزاده خان ور په  کر او په  دبريد ل

ي و ته ور په غاړه کي  ولس د غازی عجب خان . نادرخان ورسره دغه پريکړه ومنله. مشری به دغو دوه ورو
ار په دننه کې  ار محاصره کړ او ورپسې يې د  ل  ودنه  او مشرۍ د  اپريدي او غازي شهزاده خان اپريدي په الر

ي کال او له  ـيشن ونيولاجن عجب خان ( زييز کی دواړه غازيان ١٩٢٣ په  اهللا خان  پاچاامان .ر نه بهر ريل س
تل او ويې نازول)  اپريدی او شهزاده خان اپريدی د ايـپی فقير د مشرۍ الندې د وزيرستان ميړنيانو . کابل ته راوغو

ههم په  يزانو کلک بريدونه وکړل کې   وا و کړلپه ان و ر يې په  کيالک  ريز  ريزان  دی په.  او ان  ډول ان
په ختيزه جبهه کی د مومندو د چکنور مال، د مومندو او باجوړ .  ې خبرې پيل کړيمجبور شول چې د کابل سره  سول

زوتر من د ساپ انو ، او په کونړونو کې  د لوی خان ميرزما ن خانو په سيمه کې د حاجی صاحب ترن  د هم  غزا
کيالک زور اوبه  ريزانو د  کيالک پزه  په خاورو وسولولهد .   کـــړان ريز  ونو د ان ن تنو تودو پر   سر حد د پ

د کشمير سدوزی افغانان اوس هم .  ته يې الر هواره کړهخپلواک) اوسني افغانستان(و د افغانستان ديوی برخېا
ي ان او عبد شاه شجاع، دوست محمد خان، شير علي خ له . انونه د افغانستان په نيواک او کړاو کې غمشريک 

لې ده او نه يې ساتلې ده، بلکې  الرحمان خان نه نيولې تر نن پورې په مجموع کې د افغانستان عسکرو خپلواکي نه 
و کړي او د  دومره ميړانه لرله  د سرحد افغانانو . لې ده او ساتلې يې ده) افغان ملت(ولس  ـ و ريز په   چې ان

ړي افـغانستان واکمنانو ددې . خپلواک ته الر هواره کړي) اناوسني افغانست(افغانستان د يوې برخې  خو د نيم
کيالک١٩۴٧سړيتوب او ژمنه نه لرل چې  په  ريز په وتلو سره د خپلې   ع کې د افغانستان له خاورې نه د  ر ان

ار ن باچاخان فخر افغا کور دې د!ولې خاورې د السته راوړلو دعوه راوالړه کړي ت اباد او د خدايي خدمت د خو
ې ٢١ زييز د جون په ١٩۴٧د (اون وړاندې يې ) ٧(وي چې د پاکستان له له راتوږلو نه اووه  يې د بنو د لويې جر

تنو د خپلواک حکومت چغه لوړه کړه) په پريکړه کې   اباسين د هند سره د افغانستان د فخر افغان ديته پام و چې. د پ
يا ( د هند  ع کې١٩۴٧ه، او له دې امله په دطبيعي پوله  وس ) ايـن په بله .له نوم نه اخستل شوی و) اباسين( نوم د اين

که چې ) په اوسني سيند او پاکستاني پنجاب کې(وينا، پاکستان بايد له اباسين نه اخوا  له اباسين نه جوړ شوی وای، 
ول افغانستان يوه برخه ده تونخوا پرته ده چې د     .ديخوا پ

وواند هاشميان پ من در « :داسې اقتباس کړی دی سيد قاسم رشتيا تاريخپوه  کی )٩٠مخ  (ه خپله ذکر شوې رساله 
سرحدی ميان موضوع «[مطبوعات هند در نشرات خود قضيه  .... وکيل  رياست مستقل مطبوعات بودم ١٩۴٧سال 

ران تمام ميشدرا به نام قضيه افغانستان ياد ميکردند که اين نام برای] »هند بر تانوي و افغانستان .  ما خيلی 
 ١٩۴٧شروع پخش نام پشتونستان سال ....بناميم ) پشتونستان(نرا آکه بجای آن ما بايد پيشنهاد نمودم ] رشتيا[من
تنو له خوا غوره شوی  ه  کابل مجلپه عبدالروف بينوا استاذ خو.»بود تونستان نوم د لرې خوا د پ کې کاږي چې د پ
ه ١٧کال( و ه  ) .   لمريز١٣٢۶ه سنبل١۵،  ٨،  ړئ ــ لومد١٩۴٧ پتمبرــريبا د ســ تقد کابل مجلې د چاپ دغه  ني
ي پاکستان.  سره سـمون خورياون وډا ريز د  په پارلما ن کی يو غړي چغه وکړه چی د دغه پارلما  يوه ورځ د ان

مان سره د سوات وتلی مشر محمد افضل خان الال( ی ن يو افغا ن غړ ناه چی د دې) په ډير   اعدام شي  په دې 
تونخوا تلهپ تون! ، افغان او افغانستان خبرې يې کولې او له دې الرې يی د پاکستان  تجزيه غو افغان /دغه دروند پ

ه کړه چې لومړی بايد ويداند مشر ريزانو د د واکمن په   محمد اقـبال ) عالمه( ورغبر که چې دان اعدام شوی وای 
  .ان مشري په خپل يو مشهور شعر کی په دې ډول منلی وهمهال يې د افغانست

    
ل است          ملت اف  تـيکر دل اسـان در آن پـغـاســيا يک پــيکر آب و 
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ه هغه مهالفکره افغانانو -د اوسني افغانستان ملي ترل ارکی ل  کنفرانس جوړ نکړ داسی يو ولی په کابل يا کوم بل 
ولی وای چی د خپلې خاورې دعوه دی وکړيچی په هغه کې يې د واکمنې کور ر د ډيورن تحميلي  ؟ن پام ديته را

ې په لر افغانستان کی نه د لې ليکه يوا ول افغانستان يو وجود يی غوڅ کړی دی هاو ر ملي . تيره شوې، بلکې د 
ي وکي و شوو برخو کی راو ت بايد په دواړو غو ت بايد. خو ول افغانستان خو ور کی يو ـاو پپه کابل  د  ي

ورئ .شان تجويز شي او وپالل شي ړې د اتلد! و ور کې خاورو ته  ميوند د ج  غازي محمد ايوب خان مړی په پي
رهار کی ،سپارل شوی دی تنې سره سم د هغه مړی په نن ور کې د باچاخان فخر افغان د سپار جنوري ( او په پـ

ول افغانستان زموږ مړي موږ ته. خاورو ته سپارل شوی دی) ١٩٨٩    وايی چې غوڅ شوی افغانستان دې بير ته 
لی توافق ليک د ليکلو سره سم غير قانوني، بې اعتباره، او  نامشروع دی.  شي   د ډيورن ر

illegal, invalid and immoral 
 ملي سويه د پوررې هيچا  پهله پاچا عبد الرحمان ن نيولی، تر طالبانمشر مال محمد عمر او جاللت چپن حامد کرزي 

ي ودلی چی دغه سپـيره توافق ليک قانوني، د اعتبار وړ او مشروع و پخپله له پاچا عبد . دې جرأت نه دی 
ړې او نا ـيـمليه نــولو عــيکې د غــ د ل يې انوــيلونو او بهــ دليلوــب يالــ په ب چـــې په مان خان نه واورئـــرحـــال م
اکلو لپاره دې هيأت  پاچاي هند حکومتد برتانو. ې دهــله پريــچ  عبدالرحمان خان ته وليکل چې د سرحدي پولې د 

اکي ريزانو . و ه کړه چې که دغه موضوع د ديني عالمانو او قومي مشرانو له نظره تيره کړي، د ان خو هغه ورغبر
ي  جلېـــد م) اب ارياناعق(د افغانستان پخواني دپلومات او په جرمني کې د . په ضد جن ته به راوپارېـ

ا د ذــي محـــلوونکــچ ه وزارت کې ــارو پـــيو چــهرنـــستا د بـــغانــي د افــوپـــت کــکر شوي ياد مد سرور ر
ت په  باندې  خپلو غـــهد د پاچا عبد الرحمان . لې دهـــوستلــ ته په خپله ژبه کې  د موضوع » نيانوـوروست« ياد

تا اخرين روزيکه زنده باشم در مورد تعين حدود سرحدات افغانستان با هند  بخلف من،« : جريان داسې بيانوي
ذارم ون ويما برتانوي يک قدم پيش نميروم وهمچنين مي  اين  بودن  که جبری وتحميلیمه های انها را جواب مي

ند انــقدر قدرت تهيه کــنند که از حــق رزندانم که در اينده روی کــار می اينــد بتواــف قرارداد ثابت باشد،اميد دارم 
من ...«:  پاچاعبد الرحمان زياتوي چې.»خــود دفــاع و به قــرارداد شايــسته حــدود افـــغاــنستان را تعــين کنـــند

به احتمال قوي دو   خودها دفاع کنند ون بيدار شده از حق ازادي نافکر ميکنم در آينده قريب مردم هند ومسلما
د ــــايـــــهند مسلمان با کشور ما هم سرحد وش. هندوستان هند و هندوستان مسلمان. ستان بوجود خواهد امدهندو
ا دغه ي. »م شودــ و فرزندان من ر مردم وطنــث درد ســـباع ر ــزه اميــجـــعـــــم « ادونهـــمحمد سرور ر
ردار محمد ـــارو وزير ســيو چــرنـــهال د بهــــغه مــان د هانستــ د افغ اوولهـــومـــون» انــــــبدالرحمان خـــــع
معجزه امير عبد الرحمان «نې  نه وروسته  لوستلېـ»  درې «هـــغه هم لــه ه،ــــودلــان ته يې چې وـيم خــنع
ارو ـــــيو چهرنـــغانستان د بـــ زيـيز پورې د اف١٩۶٣ تر ١٩۵٣مد نعيم خان له ـــردار محـــس(له ـ و» انــخ

  .)ر وـــوزي
ول افغانستان له خواخوږو هر يو زه  ر  عبد الغفار اشرف زړور او زيارک  پوهاند  سيد خليل اهللا هشميان د  ،  ډاک

ه مل نه کومـومي منـاغلي صديق متين نه د زړه له کـمجد د ي او   خو هيره شوې يـــاو شابسی ورته وايم چې يوه غ
ول افغانس » افغانستاني«او » مليتي«هيله ده چې .  تان د اللهند نسل غوږونو او زړونو ته رسول غواړيموضوع د 

ه په خپلو زړونو کې» افغانستانی«افغانان به دومره    وجدان ولري چې استعماري او تحميلي موافقې ل تر ل
ي  !  په ورورئ .  نامشروع او حرامې و

 
  پايان
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