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 50/50/3513          اداتسکر شاه سید ذا
 

 ره دښمنیکرښې غندل يا د پاکستان س د ډيورند
 تقبیح خط فرضی و تحمیلي ډيورند يا دشمني با پاکستان

 

 ه خزان راباندې راشي که بهارک       مــه مستقیم پخپل مکان يـنه وـلک
  
  !او واحد افغانستان او ملی وحدت مینو اصیلو افغانانو السالم وعلیکم  نأريخیيرو معززو پتمنو او په ډ

مو تل سرلوړې او  (ج)کورنیوسره روغ رمټ اوسئ، او خدایپه دې هیله چې په هر ځاې کې چې ياست خپلو 
 .کامیاب لره

 

 !وروڼو محترمو لوستونکو،خويندو او
د تپل شوي او منحوسی فرضی او « ډيورند الين»م کال په اصطالح د 1۹۹3لکه څنګه چې خبر ياست پس له 

خیالي کرښې چې نه پر ځمکې او نه هم په هوا کې شتون لري، نو په دې هکله په تیرو څو کلونو کې د نړې په 
بعضی ملي قامي مشران او څوک هم په يواځې د خپل ، لفو سیاسی ګوندونو، کلتوري ټولنېبیالبیلو برخو کې د مخت

افغانستان مینو  نأريخی، با درد، په او کنفرانسونه د يو شمیر با درک غندنی غونډې قلم په زور د مقاالتو په لیکلو د
 کشاله غندل شوې او د افغانانو د حق غوښتنې او يووالي غږونه نأريخید ريښتینې صادقو بچو په مټه دا او د هیوا

، هان تر هغې پورې چې د انګلستان په پالزمینه لندن ښار کې هم د لمړي ځل لپاره په چیغو چیغو پورته کړاې شوي
او مشرې د يوې جرګګې بنسټ  کالونو د ډاکتر سادات او د جرګګې د نورو معززو مشرانو په زيار 11۱پس له 

يخي او نړيوال کنفرانس راوبلل شو او په پايله رأيوه ت 33اپريل د میاشتې په  3515کیښودل شو، او د همدی کال 
پايله حق غوښتنې غږونه پورته کړاې شو، چې په  کې د انګلستان د پارلمان موخې ته د تظاهراتو په بڼه د افغانانو د

وو د انګلستان پارلمان، او د نړې سفارت خانو او  ريخي اسناد او شواهدو استوارأکي يوه پريکړه لیک چې په ت
  .ڼې ته هم په انګلیسی ژبې ولیګدول شوسپینې ما

د يو  ید او تمجید يې هم وشوه خو په بل اړخ کی مونږئخو په عین حال کې چې د ډير شمیر بادرکو افغانانو له خوا تأ
  !...ګريوان يواوسه هم ورسره الس او شمیر مخالفتونو سره هم مخ شوو چې ال تر 

 :چې

  په لرلو دې ملي داعیه ته خنډونه  د تعهداتو ګټو ته په وفاداری او څوک يې د صداقت په پلمه د پنجاب
 جوړول غواړي، 

  ،څوک يې هم خپل د ګوند يا سازمان میراث بولي، څو الس پوڅي يې په ښکاره مخالفت او دښمني کوي 
  او يو شمیر هم د خپل د بعضی مخصوصو پخوانیو تعهداتو د لرلو پر اساس چې د ګاوڼد شیطاني ملکونو په
لیو پر بنیاد چې نه پخپله يې يو څو خو ال د حسادت او بخی نوي نومونه ورکوي، او سیله رهبري کیږي نو بیا نويو
په اوږدو کې څه کړي او نه يې اوس څه د السه راځي او يا داچې په تیرو درې نیمو لسیزو کې خامخا په  نأريخد 

لمو ته په الس اچولو چې ګواکی داسی ويل کیږي چې دا او ملی جنايتونو تورن او بدنامه دي نو نوي پ انسان وژنو
يې وخت نه دې او يا په بل عباره داسې انګازی هم اچوي چې ګواکي دا به د کوم مخصوص ملک يا سازمان په 
دسايسو جوړه شوې وي، په مستقیم او غیر مستقیم توګه ددې ملی خوزښت مخې ته ديوالونه او خنډونه جوړول کې 

 .ملوس دي
 

ور وسپارو چې څه کول  ريخي افغانستان مینو او وفادارو اولسونه تهأټول قضاوت به خپل بیطرفه او په تدا اوس 
  . . .پکار دي ؟

  . . .؟یتونو نقصان به په څه شي کې ويفعال نأريخیتنويری او ترويجی   آيا ددې
نه غواړ د نړې شیطاني ملکونه خپل د  دا غږ د حق غږ دې او که مونږ يې وغواړو يا وپه داسي حا ل کې چې 

ريخي أسره لکه د ګروسمن په خوله د دې تسیاسی ګټو په پام کې نیولو سره په ډيره بی شرمې او سپین سترګې 
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ته تاسې ( زمینه سازۍ) کشالې را پورته کول او په افغانستان کې د امرکې د سفیر په تأيدولو کې ټوله الره هوارول
  . . .؟ ې واېس په آستازيتوب بايد څه شپه کومه سترګه ګورې او زمونږ تاسې دريځ د يو واحد او يو موټي اول

زما دا سوالونه هیڅ چاته هم پر شخصی عناد تړاو نه لري او په لر او بر اصیلو افغانانو يوځل بیا غږ کوو چې په 
، مال مو په کلکه وتړې د انسجام په خاطر سره السونه ورکړېبیرغ تر الندې د لیا ښه يوه چیغه او تر يوې افغاني 
يس خان شاه بابا سکني بچي شې او د میرو د دراني زمري لوې احمد سره يوځاې کړې مشر بابا ګټلې ځمکه او کور

او پتې کیږدې او  ريخ په نړې کې را ژوندې کړې او خپل دې ناسور زخم ته مرحمأنیکه او ستر خوشحال خان ت
بی له شکه چې دا الره مالي او ځاني قرباني غواړي او . خپل خواږه ځانونو په بیه خپل کړېخپل پالرني ټاټوبې د 

   .دا خو ښکاره متل دې چې حق اخستا کیږي خو په خیرات غوښتنو نه تر الس ته کیږي
أسف دې شاهدان يو چې په ډير خواشینی او ت لکه څنګه چې مونږ تاسی باالخصوص په دې تیرو دوه لسیزو کې د

حتی د نړيوال ائتالف  او( ملل متحد)اصطالح د بشری حقونو د سازمان  ، پهسره د نړې زور واکه هیوادونه
ځواکونه چې د افغانستان د حکومت سره د دوستی او ملګرتوب په نامه زمونږ د ارضي تمامیت زمه واري هم لری 

، او د پاکستان د پوځي حکومت لخوا په زرهاو نامه پخپله په سیمه کې موجود دي ې پهاو د ترهګرې سره د جګړ
تالف يې هم سیل کاوه وال ائل شول او دې په اصطالح نړيراکټونه او میزايل د کنړ او خوست واليتونو باندې وورو

او بادرک  يو فعال ملی سیاسیلیت د و، نو بیا هم زمونږ تاسی مسؤايله کې يې خپله بی خبري اعالنولاو بیا په پ
  . . .؟ افغان په حیث به څه وي

، خو له بده مرغه چې نه يې سترګې ويني او نه يې غوږونه اوري او نه هم زمونږ د اولس د خیر او نیکی خبره مني
ئي د ډول او د هرې ورځې په تیريدو سره زمونږ د يو موټي اولس او خاورې سره د دوستې په نامه د بیلښت او جدا

په غږولو بوخت دي تر څو نوي دسايس په کار واچوي او په مختلفو ټوټو يا زونونو د ويشل تور او شوم شیطانی 
پالنونه طرحی ته الری هواروي چې له بده مرغه په هیواد کی دننه هم يو څه السپوڅي او د اولس او هیواد د ملی 

  !په ډيرپه ښه توګه پیږنيتمامیت دښمنان هم ورسره مل شوي چې هیواد وال يې 
  !ملي ګټو والړ نظرياتو په تمه اوس نو قضاوت تاسی ته پريږدم او ستاسی د مثبتو او پر

 

 !دــزم افغانستان واحـزیـشور عــي کــلــم ۀــیــه داعــن بــدیـهـعـمتن و ـیـ، راستقــصدی ور،ـیـهموطنان غ
و قضاوت را با شما  ذارم گمیان  ا دران معزز يک مطلب رگبا خوانند شما و اجازه دهید با استفاده از فرصت با

 : خواهم شما اظهار نظر می ذارم و ازگمی
 : ويندگ که می. ..!وند؟ش افغانی کنوني محسوب هم می که پیشتاز جامعهاز اشخاص  ای هستند عده

ی ويند که اين نقش بازگمی کنند و وې تجويز میحبه ن. غانستان نقش مهم بازی کنندمیخواهند در مسايل سیاسي اف
 !ممکن نیست .ای .اس .آیکردن بدون نزديکی با پاکستان يعنی 

دشمن ) اين نزديکی بدون جور آمد با پاکستان و ذا بايد با مخالفین مسلح حاکمیت نظام فعلی افغانستان نزديک شدل
خواهند که  را به طورې حل کردن می« خط ديورند» ـۀمسأللذا . ممکن نیست (افغانستان أريخیتقسم خورده و 

 .رفته شودگنظر در آن  مصالح و منافع پاکستان بايد در
 

 :و مبدأ خطا و همان مطلب میشود که که چنین تفکر دراساس  به نظر قاصر بنده 
 

 هــلــې قــدم وهــه د زرکــارغـق
 وـم هیر شـې هــو خپل الره يــخ

 

« ديورند الين» ۀـتوانم که مسأل و منافع ملي کشور تصور آنرا کرده نمی یه ملي به نظر يک افغان متعهد به اين داع
 نظر شما درين راستا چیست؟. مصالح پاکستان حل شده بتواند توافق با منافع و در
 
اهم خود را قناعت بدهم و خو صرف کار تنويري و ترويجی است و می حال که قصد من ازين بحث صرف و و

 :موارد ذيل نیز داشته باشم میخواهم نظر شما را در. دارم جهت انتخاب تقديم بدارم افکارم نچه درآران گبرای دي
 درلندن « ديورند الين» رد سیاهگسال 11۹تقبیحیه و سیمنیار علمی به مناسب  نشت اعتراضیه و
 ۀو دلیل ذيل توسط يک شخصیت برجستبه محاسبات دقیق به اساس علت فوق، تحريک مغرضین ( 11/11/3513)

م قوم، ملی و مربوط به کدا ۀـمسأل« ديورند الين» ۀـعلت چنین بود و هست که که مسأل. کشور مقاطعه شد مبارز
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را گو ملي  خواه ملي و مربوط تمام افغانان خیر ۀاين داعی. مشخص افغانستان نیست ۀحزب، سازمان سیاسي، منطق
 .تو انسانان عدالت پرور جهان اس

 انفرادی و دسته جمعی اين شخصییکند که تمام حرکات سیاسي، اين حالت و اين واقعیت ايجاب م ،
درين  درين راستا دست وحدت و اتفاق اقاًل یرا درنظر ګرفته و با تمام آنهاي« ديورند الين» ۀـخصوصیت مسأل

 .یردگصورت ب کار دراز نموده و مشترکًا« ديورند الين» ۀـراستا يعنی در مسأل
که افراد، شخصیت ها لندن  11/11/3513کانفرانس آن  ما عمل نمی کنند و درويند اگ زبان می را دراين ای اما عده

نماينده های سازمان های مختلف سیاسي از طیف های مختلف کشور حضور به هم رسانیده بودند و پیام محترم  و
و ها محمد حسن کاکړ و ده ها پیام های شخصیت  محترم دوکتور دوکتور سید خلیل اهلل هاشمیان، پیام پروفیسور

حرکت سیاسي فالن  سازمان و ويا با حزب وگکه  ین قرائت شد، با برداشتآ ر نیز درگحزاب و سازمان های ديا
سالگرد سیاه  11۹تحقیقاتی و کنفرانس اعتراضیه در  جلساتنشست موافق نیست، لذا به اين  شخص حاضر در

 . ...کردندلندن اشتراک ن در –ديورندالين 

 ورد چیست؟نظر شما وساير هموطنان درين م  

باوجود اينکه با نظريات يکتعداد افراد نخبه سیاسی و ملی کشورم افغانستان سربلند و همیشه آزاد تقريبا اشنا هستیم 
 .امابګذار ديګر خوانندګان نیز درجريان قرار ګیرند تا بتوانند حق را از باطل تفکیک نمايند

را در  لیت و فرض مادر وطن وقت شانوخواهر و برادری که با درک مسؤپاس و امتنان بیکران از هر س اربا اظه
  .کنند اين نوع جهاد با ما شريک می

 ـترام با اح
 32/11/3513          اداتسکر شاه اسید ذ
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THE FIRST CONDITION FOR SUCCESS  IS THE DECISION !!! 

 
Let us to live in a peaceful and secure Afghanistan, 

Peace in Afghanistan is peace for region and peace for the world !!! 
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