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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوا: يادښت  ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١١                                                        مرادزیڅ سرلو  
                        

  په لورد افغانانو د ملي وحدت او بشپړتيا
 

د المان په  مه ١١ په د جون روسته،کنفرانس  له نيټې ٢٣ اپريل د  د زيږديز کال٢٠١١يورند جرګې د  لندن کې د ډ
چې له کمي او   د لندن آنفرانس. وشوې دوه غونډې کېښار   دهالند په بيفروايكمه ١٨ هجون پ دبيا کولن ښار او 

 پليتابه لپاره يي  د يوه يوولس فقرئيز پريکړليک منل وو چې د ييکنفرانس و، لويه الس ته راوړنه کيفي اړخه بريالى
  .ېو شوې د جرګې مشرتابه پالوي ته مشخصې الرښوونې  ګډونوالو لخواد
  :پريکړه ليک بشپړ متن د 
  

 ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِٰن الرَّحيْم
In the name of Allah the Merciful and Compassionate 

RESOLUTION 
                             

  کنفرانس پريکړه ليک د لندن نړيوال خالفد ډيورند دتپل شوي اواستعماری کرښې په
 د ثور د دريمې  نېټې سره سمون هجري لمريز کال ١٣٩٠ چې د مه٢٣ ز کال د اپريل ٢٠١١نن د شنبې ورځ د 

ي او اجتماعي ټولنو د  سياسي پوهانو، ليکواالنو،  ډيورند جرګې په بلنه يو شمېر ټولنيزو شخصيتونو،خوري د فرهن
لندن کې   مينو لر او بر افغانانو په ګډون د برتانيا پالزمينه، هېوادپه، شخصيتونو  ياسي ګوندونو استازو او منلود ساو 

 .انس جوړ شود ډيورند د استعماري کرښې په خالف نړيوال کانفر
يړونکو او تاريخ پوهانو د ملي، تاريخي ،او نړيوالو منل شو په  ا کې  د و حقوقييدغه کانفرانس کې   ارزښتونو په ر

ويناوالو په ډاګه کړه چې د دې خيالي او تپل   ټولو .شوی کرښې په خالف هر اړخيزې خبرې وکړې ډيورند د تپل
کله د ډيورند استعماري کرښه چې يو واحد ملت  ه ، پرتو ولسونو تهشوې کرښې دواړو خواو  يې په دووبرخو ي

خه نه ده منلېويشلې،  ې     .له همغه لومړۍ ور
  .ده يوه نامشروع، غيراخالقى او ناقونونى کرښه" ډيورند الين "

 ١٨٩٣د ) د افغان ملت د ملي شورا اوومې دورې (  زيږديزکال د افغان ولس استازو د افغانستان ١٩۴٩په 
 .   زيږديز کلونو تعهدليکونه لغوه اعالن کړل ١٩٢١  او د ١٩١٩ ، ١٩٠۵يږديزکال ، د  ز
ا کې د لندن نړيوال کنفرانس پريکړه  د يادو شويو حقايقو او پدې اړه د نړيوالو حقوقي موازينو او ارزښتونو په   ر

 :کوي 
ار سره د ډيورنډ د تپل شوې کرښې پر بنسخوراکنفرانس پــه  – ١ خپلو ټولو جال کړی شويو سيمو د   د ټين

  .استرداد غوښتنه وکړه
قانوني  حقوقي او ،ول عملي، اجرائيوي مصنوعي کرښه ده چې هي ډ-يوه خيالي Durand Line "ډيورند کرښه" ــ ٢

سيمه  افغانانو دغه ويش په  کې يې د کنفرانس دغه تپل شوې استعماري کرښه او په پايله. مشروعيت او اتبار نه لري
 ولسونو د ملي  بولي او د تپل شوې کرښې دواړو غاړو ته پر پرتو او افغانستان کې د ټولوستونزو او ربړونو بنس

  .غږ کوي يووالي د دوام
ه ته چې د  – ٣ موافقه ليک ويل کيږي، د السليک له همغې لومړۍ شيبې   Durand Line  "ډيورند کرښې"هغه 

خپلواک دولت  هغه نه د يوه. کې و رنسيپونو، نورمونو اوپروسيجر سره په تضادحقوقو له عمومي پ خه د نړيوالو
نه هم د افغان لوري د   السليک شوى، او السليک واک اوصالحيت ولري  لخوا، چې د نړيوالو قوانينو له مخې د
رګندوى دى   .ازادې ارادې او رضايت 

حقوقي ) ډيجور(او نه هم د کاغذ پرمخ ) ډيفکتو(زيکي نه ف  Durand Line "ډيورند کرښه"په تاريخي لحاظ د  – ٤ 
والندې شوي په. ارزښت لري واحد  يوه  د. دې خيالي کرښه کې ټول بشري، جغرافيايي اوحقوقي معيارونه تر پ

يرلى چې د تيرو   .بهيږي  کلونو په بهير کې ترې وينې١١٧افغان ملت واحد وجود يې 
  

 دافغان چارواآو او دولتونو لخوا په رسميت نه ده هيسې السليك را ه ، لهشوي آرښ او تپل ومد ديورند تش په ن  – ٥ 
د  يوالو حقوقي او قانوني پرنسيپونو اوړن  دپه وړاندې د مقابل لوري د وړانديزونو اړه پيژندل شوى او تل يي په دغه

  .دى آرْښى دواړو غاړو اولسونو ارادى ته د درناوى پر بنست د رد ًحواب ويل شوى



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

و لسيزو کې ويتنام، المان، يمن سره  دا  – ٦  زيږديز کال ١٩٩٧ او هانکان په  شوياى يوبېرته چې روستيو 
تن ته وسپارل شو، په همدغه  هم دا حقوقي او قانوني حق لري چې له هغوى نه جال کړل   افغان اولسشانخپل 

  د ولريواحد هيواد افغانستان کې ګډ ژون شوې خاورې او ولسونه په يوه
سياسي مبارزې په م خپلو موخوته د  کنفرانس د افغان اولس د ملي ارزښتونو د پالنې پر بنس د سولئيزې –٧

و ته. رسيدلولپاره نه ستړې کيدونکې مبارزه کوي و د بشپړ افغانستان    دوام بهخپلو داسې مبارزو او ه ورکړي تر 
خه د تل لپاره لرې شوى نه د ب (”Durand Line“) سره دا ناسور زخم په جوړيدو شپړ تاريخي افغانستان له وجود 

  .وي
ا کېخهکنفرانس له نړيوالې ټولنې  – ٨  د بشپړ او تاريخي افغانستان د جوړيدو په   غواړي چې د تاريخي حقايقو ر

ه يوسي ډيورند "ات د ثب ټولنه دې په دې پوه شي چې سيمه اونړۍ کې سوله او نړيواله.  الر کې پراته خنډونه له من
هپه " کرښې   .پرتو اولسونو پر يو کيدو پورې تړلي ديد وړلو او دهغې دواړو خواو ته  له من

وژنو ته د -هرې پلمې او عنوان الندې افغان دا کنفرنس د ټول افغان ملت پر دښمنانو او قاتلينو غږ کوي چې تر – ٩ 
  .پاى ټکى کيږدي

رو ملتو سازمان چې دا پريکړه ليک دوپتيلهکنفرانس  – ١٠ سرمنشي، امنيت شورا، د اروپا پارلمان، د  ې د مل
هاى تړون سازمان، د سترو هيوادونو مشرانو او په برتانيه کې  اسالمي هيوادونو نړيوال کنفرانس سازمان، د شان

  .نمايندګانو ته وليږل شي کورديپلوماتيک
ريزي ترت – ١١ تو، دري او ان او ټول متنونه مساوي حقوقي  السليک يب، مهر اودا پريکړه ليک په دريو ژبو پ

 .ارزښت لري
 و من اهللا توفيق

 
دا وه چې  اساسي موخه او ټاکل شوې اجندا  غونډو ډيورند جرګې د د په کولن او دهالند په بيفروايك کې د جرمني

ه کيداى شي په دواړو  .شي یليک متن په عمل کې پيلړه فقرئيز پريک  -١١کنفرانس کې د منل شوي  لندن ن
ار ١١ کنفرانسونو کې د دې برخه کې د . وشو فقرييز پريکړليک د ښه تطبيق پر خوا په يو لړ ګامونو پورته کولو ټين

عمل وياړ پر يوه شمير هالند ميشت افغان  د هغې غونډې د مثبت. هالند د غونډې دري پرېکنده او روښانه و
لري چې د غونډې د بريا المل  صديق متين جرګې باني اومشر ښاغلي روښنفکرانو سربېره، په امريكى آى د ډيورند

ېد ليک په ترڅ کې چې د کنفرانس په پاى کې ه پريکړ  د يوه تائيديتړاو لندن د کنفرانس په  په روتردام کې، د. وګر
  : چې ولوستل شو، ويل کيږي

ه د اپريل مياشتې د تابه په  ښه پلي هغه دد سره پريکړليک رئيزفق ١١ له نيټې ٢٣ دا الندې مواد دې د يوه مل په ب
اى شيموخه  :  يو
  پر يوه مرکزيت راټوليدل: لومړى
  د پيل خبرې: دوهم 

اى، تردا ننه پورې د پرله پسې ګردابونوښرو اللهاندو د افغانستان خلک، له خپلو په من  انفكر او پوهياليو سره يو 
له  زموږ برخليک. خه وتلي نه وي چې بيا له بل سره الس و ګريوان شيله يوه کوچني ُبحران . کې ډوب پاتې دي 

خه بلې ته ننوتل دي ان او جهانه خبر ملتونه د تاريخونو له .يوې غميزې  نده او له   واقعيت دا دى چېخو
و کړکيچنو خورا خه له تورو تيارو سم اى کولو په پا شيبو  ان يستلى او د خپلو سالمو انرژيو د يو  يلهخه 
النده کړک پرانستې دي يې کې ې، ښيرازۍ اوازادۍ پر لور   .د ښې

ان په تلکو کې بندي ان ه دا ده چې د  بدمرغي، اسارت او تباهي په  . پاتې يو زموږ، يانې د دې نسل ستره ستون
واک مو بيخي له السه ورکړى  سترګو ګورو خو د هغې لپاره د چارې په موخه د  اړه بل په هر سړى د. السوهنې 

وک د يوه قوم، يوې ژبې او يوې سياسي او ديني ډلې د استازيتوب ادعا کوي .مشکوک او بې باوره دى  د نورو. هر 
خه تورې ته الس لهپر خالف او يو رونو له دري  د همداسې فرهن په   .اچوي  بل سره د تورو او تيارو سن

ې يا د زور له  ر  او يا دچاپيريال کې ټولې پوښتنې او ستون کشيو په برکت حل آول  -مسخره ژمنو او کاذبو بغل سن
ي رژيمونه. غواړو چې فطرتًا د انسان په ازادي او نيکمرغي ګروهمن نه دي، د داسې  له دې کبله استبدادي او السپو

 .  توره شپه سبا نه شيداعمدي توګه تکل کړى او کوي يې چې   په ييفرهن په چوکاټ کې
ان پوه کړو د دې وخت تير شوى چې پرله پسې د بې باورۍ، ناوړتيا او پراګندګ لهنو اړينه ده پ خه  ر دې  ُبحران 

ه وړلو لپاره نه وې پورته کړى وژاړو، ه دا. خو يو کوچنى ګام مو هم د ُبحران د له من پاتې  زموږ خورا لويه ستون
او له همدې کبله ده چې زموږ په هيواد . ړى ويپه درملنه پيل ک ناروغ له پيژندنې مخکې مو د ناروغ شوې چې د

 .او الهو کېږي او تشخيصونکى دواړه د مرګ کومي ته الهو شوي ناروغ د ناتشخيص له کبله ناروغ د کې
ه ن  کول په کار دي؟ ه او نو 

ي، مل زموږ ټولنه ډير وړ، . نه لريشتونوهلې ټولنه کې ښه کسان  چې ګنې زموږ په جن بحث پدې کې نه دى
بحث د دې خبرې پر سر دى چې داسې  .ښوونکي او باظرفيته شخصيتونه لري مترقي، صادق، مبارز، عدالت خو



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

خه دژغورنې کسان پر لور د سمو الرو چارو په پيدا کولو نه دي بريالي  تر دې دمه په هيواد کې له روانې وضعې 
خه نه دې تير شوي له سالمو او. شوي يړنيزو فلترونو  سوچ الر يې  ټولنيزه تجربه او د ټولنيز تفاهم او. جوړونکو 

اى والړ هم واوسي،  مليوني ملت- ٧٥يو. نه ده موندلې ومره اسير او پر   د ازادي، نيکمرغي اوبالخرهکه هر 
ان وي کړو او د .تکامل پر لور خپله الر پرانېزي د پيل کولو په بهير کې د  رغنده سالمو خبرو که چېرې له خوبه 

خه مو  د پرله پسې وکوالى شي شو چې داسې جوړښت او ميکانيزم پر شاوخوا راټوليوه  لو  مرګونيوزهرو له 
که چېرې موږ هم د عصري او باخبره  خو .وژنې پر وړاندې نوشدارو وي او د دې خاورې د اوالد د تكم وژغوري

ان چمتو نه کړو او د ه وړلو  ملتونو په شان  ان او ناروغ د عواملو د له من پر لور مخ پر وړاندې الړ نه شو؛ 
-په تورو د بدمرغ  پېړۍ په بهير کې به مو هم ژوند٢١نو د  درناوى ونکړو او په رسميت يې ونه پيژنو، ته نورو

 .کې تېر شي زندانونو تيارو 
 :جوړښت اوميکانيزم

ې ړه وهلي هيواد او سيمه کې د سياسي کار بنسټيزې ستون او له  ونډې اخستل ناليدل و ليدل، دتوپيرون د زموږ په ج
  .مخه يې ډب کړې ده برتانوي امپيرياليزم راپاتي شوي ميراثونه دي چې د برياليتوب

ه کوي ستونزو او دې د  پر نورو خپل نظر،  الملونو پايلې خپله د دې المل کېږي چې هره خوا او هر لوبغاړى ه
بل سره د پوهاوي له  له چې موږ يوه  که  اشوني او نادرست ديد دې الرو چارو پلي کول ن. سليقه او معيار وتپي

 .الرې جال او تحريفوي
و د بيا  وړ اصل دا دى په داسې يوه ميکانيزم فکر وشي ارزښتله دې کبله د  -چې لږ تر لږه د تجربه شويو ستون

ې غوره. تکرارېدو مخنيوى وکړي و ګامونو کې شورايي کولو په لومړي د نهضتونو تاريخ ښيي چې د هغوى د ب
په ميکانيزم  کې مخکې له مخه د مشر، مشرتابه، هيرارشي او داسېجوړښته پ  .ثابت شوى  ساده او اغيزمن جوړښت

و نورو  کې يې د پړاويزو ه مخه تر يوې کچې ستون يوه الرښوده شورا، چې بشپړ  .نيول کيدى شي په ديموکراتيکه ب
ت له پرې  چې کوالى شي تشکيالتي او پريکړئيز صالحيت ولري، ړنې ولکې، يکه ، يو سياسي اوهر بل خو ان

خه نومو،  -چې منل شوى جرګئيز جوړښت دې د ښه اړينه ده د دې ګروهې پر اساس،  .يژغورو تازۍ او استبداد 
ل شوې په لومړنيو پړاونو کې به د ټاک . خه چمتوشي پر يوه ټغر کينولو تجربه لرونکو او باظرفيته وړ کسانو له

اى کيدو او يا  شورا د کار دوره د يوې شپږ و د نورو وګړو لپاره ورسره د يو  مياشتن موقتې دورې لپاره وي تر
رئيسان   د کميسيونکېچې تر دې مخ د ډيورند جرګې د سيمييزو جرګو مشران به .بيليدو ُفرصت موجود وي ترې

 .ټاکل شوې شورى غړي وياو ورته ويل کېدل، د منل شوې 
يړنه به د هالند د" ډيورند الين"د بيفروايك په مل پريکړه ليک کې پريکړه وشوه چې د    ميشت -حقوقي اړخونو 

ېړنه به په لندن کې د مسلکي پوهانو لخوا سر " الين ډيورند"او د . افغان حقوقپوهانو پر غاړه وي د تاريخي سوابقو 
ېړن .ته رسيږي   .شريکوي  بل سره لهې او ارزونې يوهدواړه خواوې به په منظمه توګه خپلې 

 
 :پايله

تشکيالتي او اجرائيويواکمنې شورا د بنسټيزې کار د يوه شمير کارپوهانو لخوا روان  له خوا د منل شوې د کنفرانس
او د هغې تر الرښوونې  پيل به  وګړيو د ټاکنې پروسهود وړ شورا تهور، بشپړېدو وروسته به يې متن خپ دى چې له

اى د يوه بل " ډيورند جرګه" د المان او هالنډ په کنفرانسونو کې د. د ډيورند جرګې فعاليت دوام وکړي به الندې پر 
 . به شورى تصميم نيسياړهنورو ورته غوښتنو په  دا او د. مناسب نوم د غوره کولو وړانديزونه هم وشول

 يا ربه توفيق
 

Best Regards, 
  
Ph.S. Z. SHAH ( Sadaat )  
Chairman of Durand Jirga 
In United Kingdom 

 
Tel: +٩٦ ٣٣٣٣ ٧٨٥٨ ٤٤ 
durandjerga@gmail.com  

 
Begin forwarded message: 

From: ghulam zarmalwal <gmzarmalwal@gmail.com> 
Date: ٨ July ١٩:٣٧:٣٦ ٢٠١١ GMT+٠١:٠٠ 

  
 

  


