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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک 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

  

ارش   ه                     داکتر سيد خليل اهللا هاشميان: تتبع و ن   ١٠-٠٥-٢٠١١  ني
 

 

  يرامون سوابق تاريخي و موقف حقوقیـتحقيقی پ
  ديورند قرارداد و خط 

  ٢٠١١مارچ  --مانکلير، کليفورنيا :چاپ
  

ی ادبـيات پوهـنـتون کابل و مدير مسًول مجله آًيـينه افغانستان  سابق استاد پوهـن
 المـــــــلداـــحـــتـــم

   
 

 ين وطن و حق وطن عالقه دارندَد، خ وطنی، تار، بوطنبه افغانهای محترميکه
 ، کويته و چمنناح کشوران تو سط انگليس در دو جاز غصب خاکهای افغانست

 ، اما ازخبر دارند) قرار داد ديورند ( د ، مومن، باجورو خيبر) قراردادگندمک( 
ونگی و موجبات اين قرار داد ها   .ومستند ندارند  فيصد مردم افغانستان معلومات کافی٩٩ چ

 
 بيک کامپين ضد.  کوشان و فريد يونس دست بهم دادهدرين اوآخر آقايان قوی●
 تيبانیش، به پدر مورد قضيه ديورند و خط ديورند افغانستان متوسل شده و عمناف 
یورند نوشت که در  رساله ای در باب قضيه دآقای فريد يونس . قف انگليس و پاکستان موقف گرفتنداز مو 

آن از يکطرف منحرف ساختن اذهان عامه مردم افغانستان از حقايق تاريخی  چاپ شد و هدف ) اميد(  ماهنامه
اطمينان دادن به پاکستان بود که گويا گروه افغانهای مربوط به شورای نظاراز تسلط دايمی  ضوع و از جانب ديگر وم

تی در رساله فريد يونس جمالتی از متن اعالميه تبليغا .اکستان حمايت و پشتيبانی مينمايد پصوبه سرحد توسط
قرار مسموغ ترجمه انگليسی رساله فريد يونس نيز بدسترس . ، اقتباس گرديده استپاکستان که در انترنت چاپ شده

اقناع و حمايت افغانها  حيث سندی بيانگر سفارت پاکستان در واشنگتن قرار گرفته تا بزعم اين گروه پاکستان از آن ب
  .از قرارداد ديورند استفاده بتواند

  

، يعنی موجبات قرارداد ديورند. تا همه حقايق تاريخی قضيه دیورنداين خدمتگار افغانستان بفکر تهيه اثری افتاد ●
 حد بخشی و عالمه گذاری ، اسناد مربوط په خانن و چگونگی نفشه ديورند و تطبيق ان توسط امير عبدالرحم

ی و خوست(  سرحدات جنوبی ا  و) ، چمن  قندهار،قالت(  سرحدات جنوب غربی  )غيره ، 
 .وثق بدسترسی ملت افغان قرار گيرد، با اسناد م) اسمار و نورستان  ،، مومند، باجورخيبر( سرحدات مشرقی 

  

درين اثر ) با ترجمه دری آنها ( نفر مورخين و دانشمندان افغان و دانشمندان پشتون   ٣٠ هکذا نظرات حدود ●
آنچه پيرامون قضيه ديورند در بر  جلد سوم سراج التواريخ   صفحه محتويات جلد دوم و١٢٠٠اقتباس شده و از 

رديده  پنج فرمان امير ، خان بعنوان سيد جعفر پاچای کنریحمن فرامين امير امير عدالرازجمله  و ،داشتند ، اقتباس 
 .، درين اثر ضميمه شده است اط شناحت بهتر شخصيت و کرکتر اوبارته ب
  
 پيرامون سوابق یتحقيق( عنوان صفحه تحت ١٨٠، اثری در  ، تحقيق و تدقيقد از مدت چهار ماه ريسرچعب●

خوانده ) ديکشنری ديورند ( را آن ميل و تحت طبع ميباشد که من تک) تاريخی و موقف حقوقی قرارداد و خط ديورند 
باور دارم و  .اين اثر روشنی بيشتر انداخته استتقاريظ دانشمندان افغان هرکدام باالی جنبه های مختلف . ام

م بعد ازطبع عالوتا باور دار. قبال هيچکس نخوانده و نشنيده استبشمااطمينان ميدهم درين اثر چيزهايی ميخوانيد که 
ای  ملی خود بر بداعيهقضيه ديورند و استقامت و پايداری ان برای فهميدن همه جوانب غ، نسل افو توزيع اين اثر

 . ضرورت به ماخذ ديگر نخواخد داشت،جستجوی يک راه حل شرافتمندانه
 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 دالر ٢٠ جلد برای مولف ، قيمت تمام شد فی دالر۵دالر و مصرف پوستی بداخل امريکا ١۵ مصرف طبع فی جلد ●
ذاشته ام و فعال ) ٣٠(قيمت انرا در امريکا. است رزو داشته باشند آکسانيکه .  جلد تحت طبع ميباشد٣۵٠دالر 

 .  شروع ميشود٢٠١١ اپريل ١٠ توزيع توسط پوسته بتاريخ. ستند فرمايش خود را قبال بفر
 .با عرض احترام داکتر سيد خليل اهللا هاشميان 

 تا ٩ هر روز شنبه از ساعت ٢٠١١ اپريل ٢مصاحبات تلويزيونی اين خدمتگار را سر از تاريخ روز شنبه : داشت يا 
  قبل از ظهر بوقت کليفورنيا در تلويزيون ١١
 . به فريکونسی ذيل شنيده ميتوانيد،از الس انجلس) صدای افغانستان ( 

Sada.e.Afghanhstan International- phone (٩٤٩) ١٤٤٩ ٢٦٩ 
         US : ١٢٠٢٢ S/R ٢٢٠٠٠ – Polarization : Vertical               
         International ١١١٣٧ S/R ٢٧٥٠٠ – Polarization: Horizontal 
                                  ------------------ 
   Dr. S. Hashemeyan    P.O. Box ٤١٨    

       Montclair, CA ٩١٧٦٣, USA   
           

  
  
 

 
  


