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                          ۰3/۰۰/2۰1۰                                                                یافغانسعیدص، س، دوکتور 
 

 «الین دیورند»طرح مشخص برای ایجاد شورایعالی ضد 
 (از قول به عمل مشخص کار – ی وسیعبا پایه ها ءبرای ایجاد این شورا پیشنهاد مشخص یک طرح و)

 
 هند و» بین م1۹۸3در سال برتانیه بر شبه قارۂ هند بس طوالنی امپراتوری  که در زمان اقتدارشاهد است  تأریخ 

از  بعد« م1۸۰۱»در سال و به تعقیب آن  جانب افغانی تحمیل شده بر «دیورند»خط تحمیلی و تخیلی « افغانستان
که  انافغانستسرزمین های  از کیبخش بزر وعرض اندام کرد « پاکستان»نام ه ب یکشور جدیدهند، ۂ به قارش   یۀتجز

وض تقسیم شناخته شد. به این ترتیب عپاکستان توسط قلمرو  ءجزلیس گتوسط انهستند، « پشتون و بلوچ»باشندگان آن 
آنهم به اساس توافقنامه و قرارداد از دیره جات  بخشی آن وقت در واحد اداری آن صرف پیشاور و هند برتانوی که در

هزار 2»حدود  درخارج از حدود آنوقت هند برتانوی ندمک شامل بود با تعجب مناطق گاجاره )لیز(غیر مشروع 
آزاد بین افغانستان و هند به پاکستان بصورت یکجانبه تعلق داده شده و مرز سرزمین به اصطالح  «کیلومتر 2۰۰و

 د آمد.نام پاکستان بوجوبه  یکشور
هنوز خویش تالش کرد و مصنوعی موجودیت  و سال حیات ۶۹در ظرف روشن است که پنجاب )پاکستان(  مسلم و

 با بوجود آوردن این مناطق از ایجاد یک افغانستان مستقل و متکی بخود، به هر قیمتی باشد، دارد تا هم تالش 
 

را  لیسگو حکومت وقت انفقید ر عبدالرحمن خان نفوذ امی حۀواقعیت سا در «الین دیورند»مسلم که جانب شرقی 
افغانستان و هند نبود و خالف تمام اصول در  های کشوربین « دیورند»به هیچ صورت به نام سرحد  داد و نشان می

کرد. اینکه میمسترد لیس باید این مناطق را به افغانستان واپس گروی )لیز( جانب انگصورت از بین رفتن یک جانب 
  هست. اعالم شد خالف تمام اصول بین المللی بود و« پاکستان و افغانستان»لیس سرحد بین گازجانب ان

 

 ،و تفرقه نفاق ۂبرعالوو ردید گدر منطقه  نیتشیطتخم  عث زرع با«  الین دیورند»فته آمدیم این خط تخیلی گچنانچه 
ندمک مانند زمین کرایه داده شده گ  مۀاهمناهمان تف مۀواقعیت ادا در برباد داد وزندگی هزاران تن  انسان را تباه 

(Assigned territory) سرزمین ند جزء الیتجزای بود که بعد از خروج استعمار برتانوی از منطقه، باید واپس مان
 شد.چنین ن که متأسفانهشد،  ها سپرده می به افغانها  افغان

 

ند "ډیور تحمیلی مۀشود. تفاهمنا رفته میگ بلکه حق داده نمی شود تجاوز و زور گهنفرثابت کرده که در  تأریخ
  ( دارد.یوره مشروعیت قانونی )دی و نه هم موجودیت و)دیفکتو(  نه موجودیت فزیکیکه الین" 

 

و  م اینک یکصد 2۰1۰نوامبر سال  12تا  ها، طرزالعمل ها و قوانین جهانی برخالف تمامی نورم"ډیورند الین" از 
 و نسل کرده استاه توقف نگمنسوخ اعالم کردن این خط هیچ دلیر مبارزان ملی وروان ذرد، اما کاگ بیست سال می

. ملت افغان مقاومت خویش را برضد این به نسل ادامه دارد و خواهد داشت تا حق و حقوق ملت خود را بدست آورند
سپرده  که حق به حقدار زمانی دوام خواهد کرد داشته است و تانگه از همان لحظات اولی زنده  تأریخطول  خط در

 و کامل دست یابد.   ی افغانستان واحدتأریخشود و تمام ملت افغان به هدف 
 

که ملت افغان درین راه کدام کمی و کاستی از خود نشان نداده کار ناپذیر است انی تأریخاین سخن حق و واقعیت 
 ده وشتسلیم ن فعلی ذشته وگتجاوزات به ، ئزم فشارها و دست درازی های ناجااست. هیچ حاکمیت افغانی با وجود تما

مام باوجود تهیچ وقت قبول نکرده و در آینده نیز قبول نخواهد کرد. تحمیلی را ،خیالی ،این خط منحوس، غیر مشروع
روانی،  فشار فزیکی و مانند مجهول بودن محتوی، حالت تهدید و "دیورند"شکلی که خط  کمبودی های حقوقی و

هفتم رۂ دوکه شورای ملی توانیم  فته میگد به یقین شو طرفین عقد، که دالیل منسوخ پنداشتن می طرفین معامله و
م مرد ذاشت. این فیصلهگ  آنراپایان منسوخ بودن ۀ از لحاظ حقوقی به صورت قطعی نقطم 1۸۰۱سال  افغانستان در

ه ر مربوط به آن بگیادداشت های دی و الین" دیورند"قرارداد  پروسیجر فسخ در ملیشورای دورۂ هفتم انستان در افغ
 سازش های مکارانه و افغانستان و ذاشت. اما به نسبت نبودن زعامت قوی درگپایانی  نهایی وۀ صورت قطعی نقط

ا را ه افغانکشور  ،فریبعوام پاکستان به اساس سیاست  یروکراسی نظامی و ناروابیولیس موجودیت گبه زور ان

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تا خونین سطح جهانی مانع حل عملی این مسأله شده و این پروسه  درین زمینه در و تهمیدل ساخبه حمام های خون 
  هم ادامه دارد. هنوز

 

 شمنزل مقصودسر به ان شاء هللا و حتماً که بوده ملی  عیۀیک دا برای نسل فعلی مانندملی مشعل و رسالت  این
و جاویدان نگه زنده ، زنده بوده تأریخر طول که درا  ی این ملت و کشورتأریخ رساند و وحدت طبیعی و خواهند

 .خواهند داشت
 

 اینجا و آنجا مطرح میشود: که راه های حل موجود  مواضع و
 

 اً نیز خصوصاساس نفرت است که صلح جهانی را  ران و برگبرخاک دیمصنوعی  ۂپاکستان یک دولت ایجاد شد -
از این حقیقت چشم پوشی  جهانی الزم است که معۀبرای جا به خطرات جدی مواجه ساخته.  اخیر ۀچهار ده در

وشن، سیاسیت ر با انتخاب یک پالیسی و خورده وپالیسی سازان اصلی پاکستان را نر فریب بازی های گدی نکرده
 داشته و به اینیری گموضع  ""ډیورندمشروع  نا تحمیلی وخط خیالی، رسمی قاطع برای فسخ اعالم نمودن  هویدا و

 . دام اساسی بردارگیزم رب ن کشیدن ترو ه و جهان برای از بیخ ومنطق ترتیب در
سرد اعمار کرد. این یک حقیقت مسلم  گنسخه جن نمی توان با شعار ها و ما یقین کامل داریم که جهان جدید را

 وصفوف خویش را مستحکم نموده ه تمام ملت افغان مانند یک مشتی آن نیاز است کرسیدن به  برای اً شدیداست و 
 سرنوشت خویش را خود به بازوی خویش تعیین نمایند. 

 ʘ . صدق هللا العظیم.ِسِهمْ ٳن هللا الی ٓغی رْو ٓما ِبَقوٍم َحتَّی ی َغّیر  َوَما ِباَْنف  فرماید:   هللا تعالی می
 دهد. ییر نخودش سرنوشت خویشرا خود تغتا زمانی حالت یک ملت را تغییر نمی دهد، تا آنکه آن ملت  )ج(هللا تعالی 

 

المللی  ملی و بین های یری تالشگبا بکار  ،ملی سرتاسری عیۀخاطر رسیدن به تحقق این دابه  ودرک این واقعیت  با
انفرادی و دسته کار  ،یگار وسیع تنویری برای تحقق اهداف و هماهنی زمینه ها و کگمادآبرای درعمل پیاده کردن، 

امل )لر کسیع از ترکیب افغانان افغانستان را که پالتفورم و "دیورنډ الینشورایعالی حل ضد "ایجاد  یها جمعی تالش
 احیایایجاد گردد تا "دیورند" برای فسخ عملی خط استعماری ایجاد شود که این شورای عالی  افغانستان( او بر

 .سازد گرا هماهنمربوطه امور  ،درین راه افغانستان کامل و
  

ا ایمان ب تمام افغانانی تأریخ گبزر ظیفۀوملی و  عیۀیک دا "دیورند"ین خالف خط  توانیم که کمپا فته میگبه یقین 
ی قوی و پیشبرد بهتر گجام، هماهنملی ضرورت شدید به انس عیۀدااست. به همین منظور هم مانند یک  وطندوست و

 ی دارد. تأریخملی و ۀ کارهای این داعیـ
 نظامیان ملی و ز استادان، دانشمندان، سیاست مداران، منورین ومتشکل اباید از " شواریعالی ضد دیورنډ الین" 

 رهنمود روش و باید دارای اساسنامه و باشدصالحیت کامل تشکیالتی و اجرائیوی  تشکیل شود و دارای وطندوست
 باشد.   موجود می حدی زیاد تکمیل و سند تا های کاری باشد. این دو
خاطر اقدام عملی از سخن به عمل آمده و چنین پروسه به افغانستان نیز لت جمهوری اسالمی امید مراجع ذیربط دو

 ایجاب زمان است.   از حالت دفاعی برآمدن امر و را تقویت و زمینه سازی بدارد. کار های عملی و
 

 انپای
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