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 40/40/2412                                                                                          صالح الدين سعیدی
 

 د مشرانو جرګې ته سرخالصی لیکافغانستان  د
 
مشرانو جرګې محترم رئیس محترم فضل هادی مسلمیار السالم علیکم و ملي شوراء د  افغانستان داسالمی دولت د  د

  رحمه اهلل و برکاته

ې ته دافغانستان دخلکو تاس.  کوی پل رسالت اداډيرې خوشحالی ځای دې چې دلته  او هلته د ملت آواز آوری او خ د

 . او خاورې د خدمت په الرکې برياوی داهلل تعالی له درباره غواړم

 کهرڅواو مونږ ټول په دې باور لرو چې په دې وطن او ملت ښې او بدې ورځې تیرې شوي او اوس يې هريو 

باتوران او  وخپلداو  وافراد وخاين وجاع او دنوردافغانستان خلک د شاه ش. آزمويلي او خپل دوست او دښمن پیژني

، د تاريخ په اوږدو کې دهغوی پر وړاندې ي او خپل دريځ يېدلخورا اوږد دی، ښه پیژن چې لست يی وخادم مشران

 . لرالی او لري په روښانه توګه او په پوره میړانه، 

او نه  اعتبار نه لري (يورهی د)  دقانون له مخهاو  (فکتو دی)  په واقعیت کې خیالی اوتحملي کرښه«ډيورندالين»د 

د تاريخ په  .کاله کړيږې او ربړيږي 124پرې دادی دناسور زخم هغه زخم دې چې زمونږ ملت  اد. شي لرالی

حتی دهغه نوم يی اجنبی ايښی او عماًل يی رده . اوږدو کې دا ملت او مشرانو يې دا کرښه غندلی او نه ده منلی

 . کړی

کړي او ه دې ټولو پوهیږي او وتوانیده او توانیدالی د افغانستان د خلکو د مجبوريتونو نه غلطه ګټه پورته پاکستان پ

د افغانستان حاکمیتونه يې . او سؤ استفاده ترې کوي ي د خپلو اهداف لپاره په لومو کې سات افغانان مجبور اوس همدا

  .  لیپه ښکاره توګه لمن وهيې سمتی تربنګنیو ته  قومی او ، دتاريخ  په اوږدو کې په مشکالتو مواجه کړي

و او موخو ته اهداف وشوملنډمهاله او  اوږد مهاله  ترڅو خپلو   ياو دهغه خلک زوروپاکستان به ترهغه افغانستان 

 . غواړيبه پلی کول و او موخو نور اهداف د ،اوبیا چې يو هدف يی تر السه شو. ورسیږي

او روښانه  د پاکستان د فتنې او دومخې سیاست يو عمدهتجربه  کلوو لسګه د تیرو يوځانګړي توتیر تاريخ او په 

 وپاکستان خپلی ناروا هله شوه چې هم داسې ښکارې  د لندن په کنفرانس ک پاکستان  –بیلګه ده چې حتی  دافغانستان 

ځ پروسه د پاکستانی دومخه دافغانستان او نړۍ خلکو د دوکې او رن  .غواړيو ته په هر قیمت ادامه ورکول ځل

ددې دافغانستان  او سیمو خلکو په دې الر کې  .لري  ادامه شدت په پروسه  سیاستو له کبله او دهغوی د فنتو 

 . ا لړی او تراژيدي لیا ادامه لريدي او دقربانی  سیاسیتو 

عالمی په کلکه مالتړکوو د هغې ا (۳/2/2412) نیټې 12هـ ق کال د حمل د  12۳2روان  دپه دې لړ کې ستاسې 

دکرښې   «ډيورند الين »د صادره کړې چې مو  چې د پاکستان دحکومت د هغو استحکامی اقداماتو د غندنې په اړه

 .په کې شوېاو درونه  غندنهونو وروستیو فتنو او تجاوز ی تأسیسات غندنه او ددې پاکستان په شاوخوا کې د

که از مدتی به اين منابع رسمی کشور اطالع حاصل نمود... » : اما ستاسې په دې اعالمیه کې يو متن داسې راغالی

، درنزديکی ولسوالی گوشته واليت ننگرهاراقدامات نظامی نموده وطبق  خطديورند سو نظامیان پاکستانی در امتداد 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidi_sl_de_afghanistan_meshrano_jergey_ta.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidi_sl_de_afghanistan_meshrano_jergey_ta.pdf
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ومصروف  متربه خاک افغانستان نفوذ نمودهکیلوکصد نظامیان پاکستانی حدود ياطالع قوماندان پولیس سرحدی، 

 .اعمارتأسیسات واستحکامات نظامی می باشند

ستاسی داعالمی به پورتنی متن کې ده په سره خط او غټ خط ښودل شي ځايونه درسته او دقیق افاده نه بولم او 

 .دهغو په هکله ستاسې لیا دقت او پام اړول غواړم

رسمی اسناد هم وايی يوه خیالی او فرضی کرښه وه چې د انګلیس داستعمار لخوا د  هماغسې چې «ډيورند الين »د

ي او ز   کال پوری عماًل هم نښان 1۹۳۱ز  کال نه تر  1۹۳2نوامبر 12د  حتی  کاغذ پر مخ ايستل شوی وه او

ار ديورند ورته او افغانی امیر په ډيروموارد کې اعتراض کړای چې داهغه نقشه نه ده چې سرتیم. نه نه شوهیتع

 . ښودلې وه

دافغانستان د اومې دورې پارلمان دا او نورې مربوطې توافق نامی ردې او منسوخې کړې او په قانونی لحاظ ورته 

نور مجهول والی او د تفاهنامې پروسیجری او قانونی منسوخ والی نه پرته دکرښه ملت نه  .شو کیښودلد پای ټکی 

په کار وه او په کار ده چې دا متن په . ا تاسې ورته د ترديد نه پرته جمله رواستې ته دهام. ده منلی او اعتبار نه لري

 . معنی لري راوستل شي «په اصطالح د ديورند کرښه»هغه قوسونوکې چې د

چې هلته افاده کوی چې پاکستانی پوځیانو . دوهمه خبر اومطلب ستاسې د هماغې جملې وروستی بند او برخه ده

. ه دهدا افاده هم له سره غلط.  او استحکامات او ديوارونه جوړوي خاوری ته داخل شوي افغانیکیلو متره تقريبًا سل 

نه په رسمیت  «ډيورند الين»مونږ له سره د   ؟ کوېه له يوالو خبرې څدد  –مونږ دې دا تورې کرښې نه پیژنو )

ی سیمه او مځکه بولو او تاسې په خپل پورتنی متن پیژنو او تر اټکه او ګوملی د افغانستان تأريخی  او نه بیلیدونک

قبضه  مځکه (کیلو مترمربع زره   12۳) پاکستان د افغانستان يو غټه برخه . کې د سل کیلو مترو خبر مطرح کوې

داسې افادې تاريخي مسؤولیت لري او امید چې ورته . شاوخوا کې خالصه کړه وکړې او تاسې هغه په سل کیلو متر

په کار ده چې په داسې تاريخی مهمو مسايلو کې پوره . فغانستان له قحط الرجال سره مواجه نه دېا. دقت وکړئ

کې د سیاسي مراجعو او علمی او  وپوره دقت وشي د مدرن دولتداری اصول داسې مراعات شي چې په فني مسايل

 . تحقیقي مراجعو پوره او عملی راوبط او همکاری تأمین شي
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