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 : اندین اکسپرس هند روزنامۀ
 هدف از خط دیورند در امتداد دریای اندس

 ساحات تحت نفوذ کلکته و کابل بود مرز بندی نه بل تفکیک

 
ساحات تحت نفوذ کلکته و  هدف از خط دیورند در امتداد دریای اندس مرز بندی نه بل تفکیک:   اندین اکسپرس هند وزنامۀر

 .کابل بود

: اکتوبر سال جاری منتشر گردیده است، نوشته است ۱۳که بتاریخ ( خط دیورند)عنوان  نشریۀ اندین اکسپرس در مقاله ای تحت

اند، اما برخی صاحب نظران غربی  دعاهای پاکستان مبنی بر خط دیورند حمایت کردهاگر چه لندن و واشنگتن همواره از ا

 .هدف آن جلب حمایت پاکستان در جنگ سرد بود انگیزۀ این حمایت را برخاسته از منطقی می دانند که

در بخشی از  رساند کهبه نشر  0212هندی، کتابخانه مجلس عوام بریتانیا یک گزارشی را در ماه جون  به نقل از این روزنامۀ

 :آن چنین آمده است

 ".حل نشده است ماهیت و چگونگی حقوقی خط دیورند هیچگاهی به گونه قطعی"

افغانستان مبنی بر اینکه خط دیورند هیچگاهی به منظور جدائی  در ادامه می نویسد که در ادعای" اندین اکسپرس"روزنامۀ 

 .افغانستان کشیده نشده است، اعتبار بیشتر وجود داردآنزمان و  مناطق تحت حاکمیت راجهای

در مناطق پشتون نشین،  هدف این خط در امتداد دریای اندس"مقاله به قول از یک تعداد صاحب نظران آمده است که،  در این

 ".بود مرز بندی نه بل تفکیک ساحات تحت نفوذ کلکته و کابل

ستراتیژیک هند احساس می کنند نقش هند در قبال اختالف کابل و  خی ها در حلقهبر: می افزاید" اندین اکسپرس"روزنامه هندی 

" نوشته بود  حدود دو سال قبل« شایام ساران»وزیر خارجۀ سابق هند . دیورند خیلی کمرنګ بوده است اسالم آباد روی خط

ند را به عنوان مرز قانونی میان افغانستان و خط دیور شاید برای ما پسندیده باشد اگر به گونه ای مطرح کنیم که نیاز نداریم تا

 ".بشناسیم پاکستان به رسمیت

به گونۀ . می شود که هر دو طرف مشروعیت آنرا بپذیرند یک سرحد زمانی به مرز واحد تبدیل: "اندین اکسپرس می نویسد

یر هند بوده و هر گونه اختالف عضو جدایی ناپذ« جامو و کشمیر»را بیان کرده است که  مثال، دهلی جدید مکرراً موقف اش

 ".قلمرو را مردود می پندارد روی این

خط دیورند را منحیث مرز بین المللی می شناسد، اما بازهم خود برای تضعیف آن همه  در حالیکه پاکستان: "در ادامه آمده است

می کنند که گویا این خط  برخوردطوری .( آی. اس. آی)اردو و دستگاه استخباراتی پاکستان . ها را به خرج می دهد تالش

های شورشی ای حمایت میکند که در پی بی ثبات ساختن کابل  وجود ندارد، در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و از گروه

 ".هستند

ستراتیژیک در راولپندی برای تحقق عمق  تالش های. اکنون خط دیورند تنها در نقشه وجود دارد: اخیر این مطلب آمده است در

 .ترین مشروعیت این خط نیز شده است افغانستان خود باعث از میان رفتن حتی اندک
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خط دیورند تنها می تواند به مثابه جزء یک روند وسیعتر مصالحه سیاسی میان  مشکل و معضل"روزنامه پیشنهاد می نماید که 

 . پاکستان حل گردد افغانستان و

تعمیق همکاری های اقتصادی فرامرزی، تحقق آرزو های  به مسایل مانند احترام به حاکمیت،این گونه مصالحه شامل رسیدگی 

 .بخشیدن به حمایت از تررویزم فرامرزی می باشد پشتون های هر دو طرف خط و پایان

 ۳۱۳۳عقرب

 
 
 
 
 
 
 

  


