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 ورندیدر مورد خط د کایعضو کنگرس امر رمنیبراد ش شنهادیپ
 

 بر دهان وطن فروشان یمحکم یسل
  

بودکه ادعا  یبر دهان وطن فروشان یمحکم یسل ورندیدر مورد خط د کا یعضو کنگرس امر رمنیبراد ش شنهادیپ
 دو کشور است .  نیسرحد شناخته شده ب ورندیکه خط د کردندیم

شناختن  تیافغانستان مشروط به رسم یرا برا شیکمک ها  کا یگفته است که امر کا یرعضو کنگرس ام رمنیش براد
 است. یونگران شیپاکستان موضوع قابل تشو یبرا ورندیخط د رایسازد ز ورندیخط د

 ییکا یدوستان کرد وبعد در مورد اظهارات سناتور امر  میتقد  ورندیدر مورد خط د  یمورد نخواهد بود نکات  یب  نخست
 گفت. یزیآن چ  راتیوتآث
از  یتیکه در راس ه Sir Mortimer Durandخارجه  ریهاو وز سیالسلطنه انگل بیعبدالرحمن خان با نا  ریام

  Durand Line Agreement ورندیم معاهده مشهور خط د۱۸۹۳نومبر  ۱۳ خیپشاور به کابل سفر نمود به تار
 را امضا نمود.

 کباری ورندیاختالفات معاهده خط د د، یعبدالرحمن به قدرت رس ریر امهللا پس بیحب ریام کهیم زمان۱۹۰۱سال  در
صرف نظر  پرداختندیعبدالرحمن م ریام یکه برا یدیها از پرداخت سبسا  سیموقع انگل نی. دردیتازه گرد گرید

بوده؛  یخصعبدالرحمن تماماً معاهدات ش ریها با ام سیکه معاهدات انگل کردندیم نیها استدالل برا سینمودند و انگل
بودن معاهدات، پس   یداشتند که درصورت شخص انیها ب سیهللا بر اساس استدالل انگل بیرحبیحال ام نیدرهم

 بیحب  ریکه با ام  دندیرس جهینت نیبه ا  یها بعد از مشوره داخل  سی. انگلباشدیم  یمعاهده شخص  زین  ورندیمعاهده خط د
 .ردیصورت گ دیمورد مذاکره جد نیهللا در

دو طرف )هند   نیب دیجد ۀمعاهد ۱۹۰۵مارچ  ۲۱و افغانستان در  ه،یبرتان ،یهند برتانو انیاز مذاکرات م بعد
  ئت یهللا با ارسال نامه به مسول ه بیحب ریمعاهده ام نیقبل از امضاى ا یول د،ی( به امضا رسءافغانستانیبرتانو

از اصول و حدود تعیین شده   لیداشت که در مورد قبا  انیبود، ب زیخارجه آنوقت ن ریکه وز Mr. Dane یسیانگل
 دهیعبدالرحمن وعده گرد ریام یتقاضا نمود که تمامآ ساحاتى که برا د یتوسط پدرم نخواهم گذشت، و در معاهده جد

خواست ها توسط عضو   نیا یهم بر آن عالوه گردد، ول یانتقال گردد و برعالوه ساحات صمدز شانیبه ا دیبود، با 
 برجا ماند. ورندیمشکل خط د جهیکه در نت د،یرد گرد Lord Curzon یگذارالمه ع ئتیه
 

 : امان هللا خان دوره
 
بعد   یول د،یهفته به قدرت رس کی یپسرش نصرهللا برا افت،یهللا وفات  بیحب ریام کهیم زمان۱۹۱۹اکتوبر  ۲۰ در
به قدرت،   دنیت را در دست گرفت که با رسهللا بود، امور دول بیحب ریامان هللا که پسر سوم ام ریهفته ام کیاز 

کشور  کی ثیبه ح یالسلطنه هند برتانو بیر امان هللا از نا یافغانستان را اعالم نمود. ام یو خارج یداخل تیاستقالل
حرکت  نیا باشد،یم ورندیآماده مذاکره در مورد موضاعات حل ناشده مثل معاهده خط د شانیمستقل تقاضا نمود که ا

 .دیگرد سیکه باالخره سبب آغاز جنگ سوم افغانءانگل ختیها را برانگ سیامان هللا قهر انگل
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 ۱۹۱۹دوباره  مذاکرات 
 

 یسیها خواستند تا در پال سیانگلدر لرزه بود،  ا یها در تمام دن سیکه استعمار انگل سیاز جنگ سوم افغانءانگل بعد
 کیکه  رستانیمهمند و وز لیگرفت تا قبا  میبا آن هم لندن تصم یول اورند،یب راتیخود تغ یو اقتصاد یاسیس یها 

 .ندیاشغال نما  ینظام یرویرا دوباره با استفاده از ن داز دست داده بودن سیحصه آنرا در جنگ سوم افغانءانگل
با هند  خواستینبود، بلکه افغانستان م یخارج استیس تیهدف افغانستان تنها استقالل س،یجنگ سوم افغانءانگل در

ها قرار گرفته بود را دوباره به دست آورد.   سیعادالنه تحت اشغال انگل ریگذشته که به شکل غ یمرزها  یبرتانو
را احمد  یافغان ئتیه یکه رهبر یمذاکرات راولپند ن،یطرف انیم بعد از اعالم آتش بس م۱۹۱۹جون  ۳باالخره در 

م معاهده صلح ۱۹۱۹اگست  ۸و در  دیداشت، آغاز گرد A. H. Grantها را  سیانگل ئتیه یخان و رهبر یعل
 بود: لیکه نقاط مهم معاهده قرار ذ دیبه امضا رس Peace Treaty یراولپند

. رسدیبه امضا م نیدولت نیتماماً معاهدات ب نطرف،یبه ا ۱۹۱۹اگست  ۸که از  افتهیمعاهده تذکر  نیماده اول ا در
 سازدیبوده و واضح م یتماماً شخص ،یبا دولت هند برتانو رانیآن است که معاهدات ام یا یجمله گو نیچن تیموجود

 . باشدیمستقل م  یدولت ها  نیبود و ب  خواهدذکر شده به بعد تمام معاهدات، دولت محور  خیکه از تار
 یسیو انگل یمذاکره کننده افغان ئتیه نینامه جداگانه توسط مسوول کی ۱۹۱۹با معاهده صلح  نکه یهمه مهمتر ا از

 یدر امورات داخل یمعاهده و نامه، افغانستان بطور رسم نی: )با اافتیتذکر  نیچن حاً یکه در آن، صر دیگرد مهیضم
 (.گرددیاعالم م یملغ یقبل داتاهنامه، تماماً مع نیو با صدور ا باشدیمستقل م یو خارج

 
 : کابل  ۱۹۲۱دوباره و معاهده  مذاکرات 

 
 یعیساحات وس ورندیدر مرز د کطرفیاز  کهیکاغذ حل کرد، در حال یاختالفات را تنها رو یصلح راولپند معاهده

هنوزهم با مشکالت  نیپشتون نش لیها در قبا  سیانگل گر،یمانده بود و از طرف د یبرجا باق یبدون عالمت گذار
ها احساس خطر  سیانگل جهیکه در نت دیک گردیم روابط افغانستان با روس ها نزد۱۹۲۰روبه رو بودند. در سال 

  ئت یه ی. رهبردیتعیین گرد ئتیمذاکرات ه یدادند و برا بیدولت افغانستان ترت یرا برا دینمودند و معاهده جد
 یدر دست داشت. بعد از چانه زن یرا محمود طرز یافغان تئیه یو رهبر Henrz R. C. Dobbsرا  یسیانگل
 ماند. یبرجا باق ورندید که مشکالت نقاط نامعلوم خط دیبه امضا رس یکابل در حال ۱۹۲۱ماهه، معاهده  ازدهی یها 
 چگاهیافغانستان ه  یاست وحکومت ها   دهینگرد  یبه شکل مکمل عالمت گذار چگاهیبوده و ه  یخط فرض  کی  ورندید

 Afghan tribal ا یجرگه  یلو۱۹۴۹سال  یجوال ۲۶قبول نه نموده اند. در یسرحد رسم ثیرا به ح  ورندیخط د
assembly  شمرد و همه موافقتنامه هاي   خیاليو    یلیبا صدور قطعنامه یي خط دیورند را یک خط کاذب تحم  یبار

 د، مردود اعالم کرد.پیشین را که با هند بریتانیایي به امضأ رسیده بو
 بینکردند.پاکستان بعدا پس از سقوط حکومت نج  دییرا تأ  ورندیاززعما خط د کی چیپس از انقالب ثور ه یحت
را حل  ورندیکرده بودند،حتمآمسئله خط د تیحما  یشورو  هیبود که رهبران اسالمگرا را که در مبارزه عل دواریام

 نشناخت. تیرا برسم ورندید زخطین افغانستاندر  یدولت اسالم جادیبعداز ا یربان نیخواهند کردمگر برهان الد
 ینه گفت وحکومت کرز کیپاکستان لب یداد وطالبان هم به تقاضا  ریحمایت خود را به نفع طالبان تغ متعاقبآپاکستان

 نشناخت . تیسرحد دو کشور برسم ثیرا منح  ورندیخط د ۲۰۱۲هم دراکتوبر سال 
 فیبر قلب پشتون" که توسط راج  یخط ورند،یاز کتاب "عذاب د یلزوم نخواهد بود تا نکات یاز فشرده فوق ب بعد

 یدر قرن نوزدهم عنوان کرده است چندقسمت سیانگل انتیخ  نیافغانستان را بزرگتر میدوگرا نوشته شده است، و تقس
و  ا یتالیا یهند در کشورها  ریسف ثیست هندو به ح د رهیگان چ  سندهیاز نو یکیدوگرا،  فیکنم.) راج  سینو رونیرا ب

 نموده است.(  فهیوظ یفا یهند در سازمان ملل متحد ا ندهیو نما  ا یرومان
 ۱۹۲۵افغانستان" که در سال  یبنام "گزارش نظام  سیانگل  یسند نظام  کیهم چنان با استناد به    سندهیکتاب، نو  نیا  در

نشده است، بلکه به   یمرز هند معرف ثیبه ح  ۱۸۹۳در توافق نامه سال  ورندی که خط د دیگو یمنتشر شده است، م
 سیانگل  تیحاکم شتریعبدالرحمن بوده است و هدف آن گسترش هرچه ب  ریحکومت ام  یو جنوب  یشرق  یمرزها   ثیح 

 هند.  یبوده، نه مرزها 
روشن ساختن   یکاشت. برا  شهیهم  یبرا  زیاز اختالفات را ن یکار تخم  نی: ) اسدینو  یکتاب م  رگید  یدر بخش  دوگرا

که حرف از منافع  یداده اند، اما زمان حیهمواره منافع شان را بر اصول ترج  ها سیکه انگل میدقت کن دیمسئله، با  نیا
 دور انداخته شود.( ها سیانگل یع آن از سویتواند به شکل فج  یاصول م د،یآ یم انیبه م گرانید

در جهان   یادیز  یو کشورها   ستیدر جهان ن  یاقوام توسط خط هاو مرزهاتوسط زورمندان موضوع تازه ا  یجداساز
شده دارنداما عده ازکشور ها مانند آلمان  نییتع یمرزها  یبا آنسو یو فرهنگ یهستند که ساکنان آنها مشترکات زبان

ک عده هنوز هم محصور اند و زورمندان در مقابل یبردند و نیوظالمانه را از ب یاجبار یز ها با گذشت زمان مر
بعد از   کا یعضو کنگرس امر  رمنیچنانچه براد ش  دهندینشان م  درنگیهر حرکت متحدانه شان عکس العمل عاجل وب
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 ورندیشناختن خط د ت یافغانستان مشروط به رسم یرا برا شیکمک ها  کا یتحرکات آن طرف خط گفته است که امر
 ندهیمارک گروسمن نما  ۲۰۱۲درسال  شودیخارج م یاز هنجره ظالم ییست که همچو صدایبار اول ن نیسازد وا

 داندوگفته   یدو کشور م انیم یرا مرز رسم ورندید کاخطیبودکه آمر زگفتهیافغانستان و پاکستان ن یبرا کا یآمر ژهیو
عمران خان صدراعظم پاکستان درمورد آن  کهیگرفته بود.درحال زقراریدر کابل ن کا یآمر ریسف دیطرف تأئ موصوف
موجود  یافغانستان و پاکستان کدام سرحد انیشده م جادیتوسط انگِلسها ا ورندیگفت "خط د نیچن رأیاخ یلیخط تحم

 "! ستین
 دوجهت دارد. ورندیدر مورد خط د کا یعضو کنگرس امر رمنیبراد ش صحبت

بودکه به خاطر  یبر دهان وطن فروشان یمحکم یدوسلیعده خط بطالن کش کی ی موصوف به ادعا ها : تذکرات اول
 نیسرحد شناخته شده ب ورندیکه خط د کردندیداشت وادعا م تیارجح  شانیمنفعت پاکستان برا ینا معلوم یملحوظات

 دو کشور است . 
  یافغان سخنگو کیمهم است واگر  شیگفت که منافع کشورش برا توانیشودم یپاکستان کیادعا از طرف  نیا اگر

 در کفش است. یگیکند حتمآ ر یپاکستان شود وموضوع حل ناشده را حل شده تلق
افغانستان واقوام آ ن طرف خط بر  دیبا   ورندید  یلی. درمورد خط تحمگرانیدر امور د  رمنی: مداخله آشکاربراد شدوم

تحت  یکه زندگ رندیبگ میتحت نظر سازمان ملل متحد تصم یهمه پرس کی سرنوشت در نییاصل حق تع ادیبن
نه   کنند،یم  یگذار  هیرا پا   یمستقل  ادحکومتیبن  ا یو  شوندیم  کجا یافغانستان    تیبا حاکم ا ی  خواهندیپاکستان را م  تیحاکم

 .کا یعضو کنگرس امر رمنیبراد ش
 

 : مؤخذ
 
 عبدهللا عادل اریو پوهن یزیکاوون عز اریپوهن ،ورندیمعاهده خط د یو حقوق یخیتار قتیحق
 یس یب یقرارداد موقت ب ا ی یمرز رسم ورند؛ید
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