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 انجينير داوری
  آسمايی

   افغانستان وايران  عالمه گذاری يک جانبه سرحدی ميان
   مردود است از نظر افغان ها

درست دوصد و شصت سال قبل از امروز، ابر مردی به نام احمدخان ابدالی که بعد ها احمدشاه و احمدشاه بابای کبير 
 آن مشتمل ميشد بر تمام سرزمين های افغانستان و   که حدود قلمرو اساس گذاشت افغانستان معاصر را ؛لقب گرفت

 .پاکستان کنونی و بخش هايی از سرزمين هند، ايران و ترکمنستان امروزی

بعد از فوت احمدشاه بابا و پسرش تيمورشاه نزاع بر سر قدرت پادشاهی ميان پسران تيمورشاه و ضعيف شدن قدرت 
با ورود .  توسط اجانب جدا گرديد از بدنه اصلی افغانستانمرکزی حکومت های بعدی به مرور زمان بخش هايی 

استعمار انگليس به منطقه و هراس آن از قدرت استعماری ديگری قرن نزدهم يعنی امپراتوری تزاری روس در امر 
حمله به سرزمين هند توجهه خاص استعمار انگليس به ارتفاعات طبيعی و استراتيژيک سلسه کوه های هندوکوه 

  .، ارتفاعات خيبر و سليمان در داخل خاک افغانستان جلب گرديد ) هندوکش(

دو حمله انگليس در خالل قرن نزدهم به خاک افغانستان جهت دستيابی به ارتفاعات مذکور با دفاع قهرمانانه مردم 
، ان افغانستان افغانستان مواجهه گرديد؛ ولی بعد ها انگليس ها توانستند با نيرنگ ، فريب و تطميع تعدادی از حاکم

تحميل و بر قسمتی از خاک افغانستان دست يافته و کنترول بخشی از  ن ها  گندمک و ديورند را بر افغا معاهدات
  . ارتفاعات سليمان و خبير را در داخل افغانستان به دست گيرند

 هفت ثوری در امر ثور و دگرگون شدن اوضاع سياسی منطقه و اشتباهات مکرر سردمداران  ننگين بعد از کودتای
 پاکستان و حمايت   گسترده مردم و سرازير شدن ميلون ها پناهنده افغان به و آزار و اذيت بی موجب-رهبری کشور 

بی حد و حصر قدرت های غربی و کشورهای ثروتمند عرب از پاکستان در مقابله با خطر کمونيزم و ترس آنها از 
پاکستانی ها را آنقدر مست ومغرور نمود که با استفاده از ثروتهای باد آورده دستيبابی ابرقدرت شوروی به آبهای گرم ، 

و نيروی انسانی پناهنده گان افغان در ورأ دفاع از خطر کمونيزم ، پالن نابودی سرزمين و ملت افغانستان را هم طرح 
 و   و فرهنگی افغانستاننابودی برنامه ريزی شدهء زيرساخت های اقتصادی ، اجتماعی . و به مرحله اجراگذارند

چون اشغال قمرالدين کاريز، - در داخل خاک افغانستان   پيشروی های روباه مانند و مکارانه پاکستان همزمان با آن
بخش های از ولسوالی لعل پور و قسمت هايی از ولسوالی سپين بولدک و پيش آوردن پاتک ها و برج های ديده بانی 

ديگر که در چند مورد موجب زدو خوردهای مسلحانهء سرحد داران دوکشور هم شده   پاکستانی ها در نقاط متعدد
 ؛ بدون شک اصرار پاکستانی ها طی روند های روشن سياست ضدافغانی حکومت پاکستان به شمار می است، نشانه
طالبان به خاک در امر کشيدن سيم خاردار در امتداد سرحد ميان دو کشور زير بهانه جلوگيری از ورود  سال گذشته 

افغانستان يکی از تالش های محيالنه آنها درامروجهه وصبغه قانونی دادن به تجاوزات بی شرمانه شان به حريم مقدس 
 ،ولی به نظر ميرسد که استراتِيژی پاکستانی ها درمورد افغانستان درست همان پالنی است که نويسنده     .ما بوده است

آن "پشتونستان سرچپه" محترم محمد اکرام انديشمند در يکی از مقاالت شان تحت عنوان  گرامی افغان وتحليلگردانشمند
 پاکستانی ها قويأ در تالش اند تا با استفاده از موقع ، شرايط را در  در واقع.  تشريح و ارزيابی نموده اند را مفصأل

پشتون نشين افغانستان را به خاک پاکستان ادغام افغانستان هر چه بيشتر و بيشتر بحرانی ساخته تا حد اقل بتوانند مناطق 
 در همين راستا است که هر تالشی که در امر احيا و دوباره سازی پروژه های عمرانی ، اقتصادی ، اجتماعی و  .نمايند

صحی مناطق پشتون نشين صورت ميگيرد توسط اعمال پاکستان در نطفه خاموش گرديده و در نتيجه باشنده گان اين 
روز بيچاره و بيچاره تر ميگردند و همزمان با آن درميان باشنده گان اين مناطق اعمال جيره خوار   روز بهمناطق

تاسی د څه لپاره ناست ياستي ، راځی پاکستان سره يو شی ، د پاکستان پښتونخواه «پاکستان وسيعأ تبليغ مينمايند که 
 ډمبر ،، بريښنا ته وگوری ، سورگيس ته وگوری پرمختگ ته وگوری ، ترقی ته وگوری ! مناطقو ته وگوری ؟
  .»او تاسی له خاورو سره لوبی کوی! ؟  ، اوسايی ته وگوری  سرکونو ته وگوری

 هم با تعقيب سياست دوپهلو و به ظاهر دوستانه درطی چند دهه اخير - کشورايران-از طرف ديگر همسايه غربی ما
برداری نموده ، آشکار و پنهان  نج کشور ما به نفع خودش موذيانه بهرهپيوسته کوشيده است تا از اوضاع ناآرام و متش

ابی صبه ياد بيآوريم که وقتی گلبدين حکمتيار صدراعظم انت. ه و دسيسه نمايدئعليه ثبات و استقرار در افغانستان توط
چون موجوديت قوای دوستم جلسه پيشاور در حکومات صبغت اهللا مجددی و برهان الدين ربانی زير بهانه های مختلف 
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 به راکت می بست ، دولت آن وقت  بيرحمانهدر کابل و تاسيس حکومت سچه اسالمی شهريان کابل را» گلم جم«و 
ايران مسقيم وغير و مستقيم از طريق حزب وحدت محمدعلی مزاری و درهمکاری حزب مذکور با گلبدين حکمتيار در 

را پيهم می کوبيد و در فردای سقوط رژيم ربانی به )  مسعود–ارهء ربانی اد( راستای تضعيف دولت مرکزی افغانستان
  . مسعود عليه رژيم طالبان قرارگرفت-دولت ايران درپشتبانی از ربانی 1996دست طالبان در سال 

 صد گان آشکار و هويدا است ، کشف البته که سياست های فعلی دولت ايران در مقابل ملت و دولت افغانستان هم به همه
باال ساخت ايران و غيره اسلحه ايرانی در نقاط مختلف   فوق العالده ها حلقه ماين ضد تانک پيشرفته و با قدرت تخريب

ولی اخيرأ ايرنا سازمان خبرگزاری دولتی و رسمی ايران اعالم کرد که . کشور ما از نظرهيچ کسی پوشيده نمانده است
بزرگترين و مهمترين :  در خبر چنين آمده است  ايران آغاز شده است-انکار عالمه گذاری سرحدی ميان سرحد افغانست

طرح تعين خطوط سرحدی منطقوی ميان کشورهای ايران و افغانستان اخيرأ آغاز گرديده است که اجرای آن از طرف 
( وزارت دفاع ايران در همکاری با نيروهای مسلح ايران اجراگرديده و مصارف آن مبلغ سه مليارد ريال

 برآورد گرديده است که از بودجه کمک های ايران به کشور افغانستان تمويل ) چهارمليون دالر آمريکايی  معادل
  .ميگرد؛ درختم کار نتايج حاصله به ملل متحد راپور داده شده و دردفاتر ملل ثبت و راجستر ميگردد

ر سراسر دنيا احساس برانگيز است و خواهان  که شنيدن اين خبر برای تمام افغان های با درد و وطن پرست د مسلمًا
توضيح رسمی دولت افغانستان در زمينه ميباشند، زيرا خبر برای اولين بار از طرف يک آژانس خبرگزاری ايرانی در 
حالی پخش ميشود که گويا کارعالمه گذاری سرحدی قبأل آغاز گرديده است؛ و از طرف ديگر هم معلوم نيست که هيأت 

ين مورد متشکل بر چه کسانی ميباشد و همچنان از موجوديت نماينده ملل متحد در اين راستا نامی برده نشده افغانی در ا
  . است

بايد تذکرداد که سرحد ميان کشورهای ايران و افغانستان که در حدود چهار صد کيلومتر تخمين ميگردد با در نظرداشت 
سی سال اخير و تاثيرات اوضاع جوی در حالی دارای مختصات پيشروی های غيرقانون و تجاوز آميز ايرانی ها طی 

ها در نيمه اول دهه پنجاه هجری  تشريحی افقی و عمودی شده است که خطوط عالمه گذاری قبلی که بيشترين آن
از طرف . شمسی و در زمان جمهوری مرحوم محمد دأود صورت گرفته بود قبأل توسط ايرانی ها نابود گرديده است

دريای هلمند که در واليت زرنج قسمتی از سرحد ميان ايران و افغانستان را تشکيل ميدهد از غرب به شرق ديگر هم 
جريان داشته از اثر تند باد های موسمی تابستانی و زمين ريگی هميشه به طرف جنوب يعنی به طرف افغانستان ساحل 

داومأ با گذشت هر سال دريا در حالی به طرف را از بين برده و به طرف شمال يعنی ايران ساحل می سازد که مت
؛ که کار تعين سرحد دراين قسمت با افغانستان چندين متر جلو ميآيد که به طرف ايران همان مقدار زمين ادغام ميگردد

  . درنظر داشت تشريحات فوق بايد دقيقأ مطالعه شده ومنصفانه انجام پذيرد

ستان با مشکالت گوناگون و فراوانی دست و گريبان اند اجرای برنامهء گرچه در شرايط فعلی که مردم و حکومت افغان
 کاری قبل از وقت به نظر ميرسد؛ ولی، اگر دولت ايران برای  گذاری سرحدات افغانستان با کشورهای همسايه عالمه

يد از طرق اجرای برنامهء عالمه گذاری سرحدی ميان دو کشور در زمان کنونی اصرار بورزد، دولت افغانستان با
 بخصوص کارشناسان وزارت نماينده گان وزارت ها و ادارت ذيربط وتعين با مراجعه به جامعهء جهانی  ديپلوماتيک 

که هيچ گونه   مستقل ملی و شناخته شده شخصيت چند  های دفاع ، خارجه، داخله ورياست جيولوجی وکارتوگرافی و
و هيئت ايرانی کار عالمه گذاری سرحد ميان دو   ه گان ملل متحدو با حضورداشت نمايندسابقه سؤ نداشته باشند ، 

 هرگونه عالمه گذاری و تعين خطوط مرزی ميان افغانستان  افغانستان بايد روشن بسازد که دولت .کشور آغاز نمايد 
قابل قبول افغانستان مردود وغير  وايران بدون موجوديت هيأت با صالحيت افغانی و نماينده گان ملل متحد از طرف

  .شمرده ميشود

 
 


