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 شناختن خط دیورند آنهم  یکطرفه برسمیت

  کار مالنصرالدین است  
در شرایط جنگ که افغانستان غرقه درخون بود واست، قصابان غربی و قصابان همسایه با تبانی قصابان افغانی در 

را تحت عناوین مختلف براه  غیرهجنگ های قومی زبانی ومذهبی و ،. آنانیکه در چنین حالت حساسشدند چربوغم 
 وجامعه افغانستان پاگذاشته اند. بر منافع مردم  اند کهانداخته اند آشکارا در خدمت بیگانگان 

، به کمک اجانب چگونه در تفرقه اندازی فعال بودند وهستند. الحالمعلوم  عناصریزمان نشان داد که سایت ها و
دعا این ا اینها در پی سود اند که با پیاده کردن خواسته های دشمنان ، میخواهند صاحب ثروت وقدرت بیشتر شوند. 

 مردم بچشم سر دیدند.دهۀ اخیردرین چهار که تصویر روشنی است  از روی 
 

ا نجابت در افغان ب جامعۀ پاک نفسآنچه که امید وار کننده است  اینست که اکثریت خوشبختانه در کنار اینقدر خائنین 
تی این معمول وطندوس . طوفان را ازین بحران بسالمت برهانندشده دستخوش تا کشتی  افغانستان هستندپی نجات 

برای زدودن تفرقه وایجاد  وطنخواهان بیشماری. جامعه زخمی ما می بیند که  در جریان استاش   شکر به قوت
، رهنر شع،  هنر آواز خوانیبوسیلۀ  بیشترتالش دارند.  این تالشها را  وحدت دوباره، بین مردم واقوام افغانستان

ند تاروند نامیمون  ایجاد ه امقاالت متعدد  تالش کردبا سخنرانی ها ویا باویا  فلم نامه ها، هنرنمایشنامه ها،داستان 
این وطنخواهان  نجیب مثل نیاکان شان باز در مقطع حساس تاریخ ادای  .دفع نمایندشدۀ نفاق افگنی را با توانایی 

زاری گخدمت برای وحدت عمومی در یک وحدت نامریی ونامتشکل فقط استواربر آرمان وطنخواهیوجیبه نموده 
 .دارند

اینبار تحت عنوان برسمیت شناختن خط منحوس دیورند  دوباره فعال شده  و  دشمن، اما در جهت مخالف، گماشتگان 
 دارند. و عوام فریبی  برای آرزوی پاکستان قلم فرسایی با زبان چرب ونرم  در تسریع این روند 

 

رند دیوتحمیل شدۀ خط برسی  . استیاز نقلب داغ و مغز سرد  بهدر کنار وجدان بیدار،  ملی  ۀئلهرمسبرای برسی 
   .می باشدنیز شامل مقولۀ فوق 

ه ک هیچگاه صبغۀ حقوقی پیدا نکرد منحوس دیورند خط فرضی هموطنان بزرگوار و دور اندیش نیک میدانند که 

 1749پاکستان از بدو پیدایش امکان رسمیت میداشت چرا حیث مشکل حل ناشده  سبب جنجال  است.  اگر این خط نم

راکه مؤفق نشد. چ دزد درین عرصه  ، خوشبختانه جنبۀ حقوقی بدهدوحتی  مسجلبی فایده تا آنرا  داردتاکنون تالش 
. اینبار  ناچار امریکا و متحد ه استاین سرو صدا های آشکاردزد، ازجانب هیچ مرجع حقوقی درجهان پذیرفته نشد

ی ماصلی شانرا که سالها از حنجره پاکستان اظهار میداشتند بیشرمانه  خود بیان طرح  اصلی اش انگلستان مستقیماً 
کا وانکلستان امریبه بودن  تعیین شود،  پس  افغانها دلخواه خودحسب ت افغانها د. این بیان میرساند که  اکر سرنوشنماین

از منظقه اخراج وگماشتگانش به  می(نظاپایگاهای  با بار وپندک شان )درمنطقه ضرورت نخواهد بود وآنها مجبوراً 
 سپرده خواهد شد.خیانتکاران است  مناسب که  امر قانون بجایگاه 

درینجا سوالی پیش می آید که این دوابر قدرت ) امریکا وانگلستان (چرا برای ریشه کن ساختن این مشکل به  تثبیت 

 سال این معضلۀ  دوام دارد. 70خط دیورند عمل قهریه را اعمال نمی کنند؟ در حالیکه بیشتر از 

جواب روشن است که در صورت اقدام عملی ) امریکا وانگلستان (  مردم که  ازجنایات این دوابر قدرت  به ستوه 
آمده اند ناگزیر جواب مشت را با مشت خواهند داد. چنین اقدام انگیزه خواهد شد تا  سبب قیام و وبلوای مبسوط گردد.  

واز آن ترس جدی دارند، اما آرزو دارند که با  گذشته نمیتوانند از آن به آسانیاستعمار که  اینست سرحد سرخی
تبلیغات چرب ونرم،  مردم را برای پذیرفتن و تبیت  این خط فرضی آماده  کنند تا سبب شورش نگردد.  این ترس ، 

ه منطقه را ببلکه تمام  ند باقی نمانده مانع اقدام عملی آنها در زمینه شده است که آتش این  قیام در دو طرف خط دیور
 بی تفاوت نمی مانند.  دخل نیز درین بخش ، هند و کشور های ذی روسیه ،چین  . در آنصورتآتش جنگ خواهد کشید
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امریکا و انگلیس که با چه صحنه سازی ها خود را  به منطقه رسانیده وافغانستان را مثل  پاکستان به پایگاهای نظامی 
نها  در آ قطعی  نابودیسبب  اقوام افغانستانوحدت و یک پارچگی بودن ، این شیادان نیک میدانند که نموده اندمبدل 

. تجربه دیروزه روسیه برایشان نشان داد که  فقط وحدت مردم توانست ابر قدرت اتحاد شوروی را منطقه خواهد شد
 سیه هرگزاقوام افغانستان را آرام نخواهند گذاشت تا دستاینبار غرب با گرفتن تجربه از اشتباه رو .   سربنیست کند

به اتحاد ویک پارچگی بزنند.  این تجربه را غرب در یوکوسالویای وقت نیزانجام داد که نیروهای ملی یوکوسالویا 
  در آینده متصورنباشد.  استعماریرا در محدوده های کوچک چنان منقسم کرد که هیچ خطر ازجانب آنها برای دول 

تا حق خود ارادیت افغانها را محدود ساخته وازشر آنها تا ابد رهایی یابند که در آینده   امریکا وانگلستان تالش دارند
 بتوانند آسوده خاطر برای اغراض شوم شان در منطقه دست باز داشته باشند.

 
کرده  تان و افغانستان ارزیابیدرین میان کسانیکه عوامفریبانه  برسمیت شناختن خط دیورند را  راه حل معضل پاکس

و شیپور نوازی دارند باید بیاد داشته باشند که پاکستان بمادرش هند جز خیانت وجنایت چیزی دیگر در سر ندارد. 
؟ و بدین کرد وگل وگلزار خواهد شدخواهد دراز به شما همدلی و توافق با قبول کردن خط دیورند،  دست   چگونه

در حالیکه پاکستان وایران بنابه  منافع خود شان موظف اند  .؟نقطۀ پایان خواهد  گذاشتوسیلۀ معضله فی مابین را 
 .از افغانها سلب کنندراه ترقی را  نگاه داشته ودر ذلت  دایمی را تا افغانستان  

 
افغانستان را در فراموشی مطلق دفن نماید.  تا این  که بود علیه افغانستان چنینانگلستان  عملکرددر گذشته گرچه 

زیرا این سرزمین دشمن سر سخت و گورکن استعمار  ،سرزمین هیچ وقت عمده نشده وتوجه جهان را بخود جلب نکند

چنان به نقطه داغ جهانی مبدل ساخت که ناگهان  افغانستان را 1001سپتامبر 11حادثۀ مگر  ،انگلیس در منطقه بود

 بخود جلب نمود. بگفته بیدل بزرگ: افغانستان  را  جهانتمام  ن فراموشی سر بدر آورده توجه از زندا

 گنج پنهان یافتم. در گـِل فروشد (1001سپتامبر 11یعنی )پای خر
 

سازند،  صدا هم خود وبا بخرند را بسیاری اند توانسته ما کشور در  انگفت سرمایه پخش با افغانستان اکنون که دشمنان
 گویی خط دیورند بخاطرارتباطات پشتونی آن عمده شده استموضوع را قسم دیگر طرح میکنند که می بینیم که آنها 

 (  که از بدنه افغانستان جدا شده چرا مثل خط دیورند جدی گرفته نمی شوند؟2(  ومیپرسند مناطق دیگر )1)

هریک بجایش درد ناک  ،افغانستان جدا ساخته شده اند به جواب این پرسش عرض شود که تمام قسمت هایکه از بدنۀ
. آنچه که موضوع خط  دیورندعمده خدا یکی و وطن یکیستوعمده میباشند، زیرا افغانستان از دید تمام وطندوستان 

اینست که افغانستان  بعد از بدست آوردن استقالل بنابه خصومت پدر کشی که با انکلیس داشت از طرف  ،میشود
رند بود خط دیو ایجاداز ضربات مهلک وجبران ناپذیرآن  مورد ضربات سنگینی  قرار گرفت و میگیرد یکیانگلیس 

ملل  گرچه قوانین بین شد ودستش از  بحر بطور مطلق قطع گردید.  مطلقا ً محاط به خشکهکه بوسیلۀ آن افغانستان 
 ترانزیتی بحری را نداشته باشد. راهد و هیچ کشوری را نمی خواهد که مثل افغانستان مطلق محاط به خشکه باش

رگ تجاری اقتصادی یعنی شاهرگ حیاتی افغانستان را در اهمیت شاهباعث شد که پس جنایت خط انگلیسی  دیورند 
بوسیلۀ  هند و نامیمون که برای انتقام  کشی از افغانستان نطفۀچنگال ناز ونخرۀ های پاکستانی قرار دهد. )پاکستان این 

اقتصادی  حیاتی  ترانزیتی .(  بدینوسیله شاهرگ تجاری داشتدوستی  ی توقع از پاکستان  انگلیس ساخته شد، نباید
 پاکستان خواست در ظاهر شان  دلو هروقت که  خود گرفتنددردست انگلیس ها  افغانستان را از طریق پاکستان

از فرامین پاکستان در ظاهر که افغانستان هرگاهی . دنمانع شومال التجاره افغانستان را صادر ویا  مطلق میتواند 
ی مردم را بروترانزیتی  سرپیچی کند  مثل گذشته ها با همان ناز ونخره های پاکستانی این شاهرگ اقتصادی حیاتی

این امرمهم  اامتمام اقوام ومناطق افغانستان یکسان است.   اقتصاد مستقیم براین مسدود شدن ،  ضررمی بنددافغانستان 
. پس خط دیورند با تمام ابعاد غیر انسانی آن که نمی باشدحیاتی و محسوس دیگربه این درجه مناطق در معاهدات 

حق خود ارادیت مردم پشتون  و بلوچ را در پاکستان وبلوچستان سلب کرده ضرر بیشتر آن از لحاظ شاهرک بودن 
یکسان متصور است. ازینروست که تمام رژیم ها ودولت های افغانستان اقتصادی تجاری آن به تمام اقوام افغانستان 

نیز  (یعنی ربانی و مالعمر  افغانستان ) مثل رژیم جهادی و طالبی انکلیسی در وحتی دو رژیم دست نشانده پاکستانی
 بشناسند. ه رسمیتتا این شاهرگ اقتصادی راکه انگلیس بدست پاکستان مزدور داده است ب نتوانستند با درک این مهمه 
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ه می شد که سراسر منطقه ب یزیرا به رسمیت شناختن  این سرحد  تحمیلی چنانچه در باال تذکار یافت سبب قیام ها
 آتش جنگ گرفتار می آمد.

واین   .مصیبت محاط به خشکه ابدالدهر بگذارندافغانستان  را در اکنون که استعمار بوسیلۀ  گماشتگانش میخواهد  
اتی که منحیث شاهرگ حی  انستان بگیرندغفاز ا زیر نام یک قوم ) پشتون( با عوامفریبی ن  راه بحری را یگانه امکا
تان خوش سلانگبرای اصل یعنی در. آنها بایک تیر دو فاخته شکار میکنند.  یکی  در ظاهربرای پاکستان ما میباشد

چارمیسازند که خواست دشمنان دسروگرفتار دایمی  تجانب دیگر افغانستان را در مصیبخدمتی کردن است واز
   افغانستان است.

تعدادی هم دلیل پیش می آورند که بیشتر از یک قرن به اینطرف این خط غیر مستقیم شناخته شده است . پس چرا 
 عرض شود که :  چنین اشخاصاین  ه جواب برین واقعیت سرنگذاریم  وایجاد نا آرامی نماییم؟ ب

کیلومتر مربع وسعت  7652که  پا ،در قلب ارو (نامیده میشود بروکزار آن شهر مرکزیکه ) آلمان ندلزارایالت ببینید 

و جدا شد  برکنده  ، منتزع آلمانبدن از فرانسه  ورسیدر شهر  م. 0909تن جمعیت دارد .در معاهده  0109111و 

 0995گردید . در  لحقم آلمانبه  دوباره پس از مراجعه به آرائ عمومی 0996واگذار گردید . در  بفرانسهو  شده 

 .ذار شدگوا لمانآ همجددا ب 0965غال کردند و در اشدوباره  را  لندزار فرانسهسپاهیان 
و هیچ گمان نمی رفت که روزی این سرحد تحمیلی کانکریتی از بین  خود یک تعیین سرحد بود برلیندیوار  همچنان

هیچگاه از طرف مراجع رحد از روز تاسیس تا روزچپه شدنش مثل خط دیورند، واین دیوار یا س برداشته شود. 
بهم وصل  آلمانینوهم حامیان دوطرف میدانستند که دوباره  آلمانهاحقوقی جدی گرفته نشد زیرا این موضوع را هم 

  .ولی این صبر بالخره ببارنشست با اینکه زمانش نامعلوم بودشدنی است.  
ز ااگر نمی توانیم آن بخش مهم را دوباره یک خط فرضی هیچگاه صبغۀ حقوقی ندارد. پس منحیث که خط دیورند 

به نفع دشمن از آن نباید بگذریم واین بدون امتیاز  براساس حق مسلم خودما،  حد اقل  جنگ پاکستان خالص کنیم 
  .پذیرا شویمننگ را 

 حق آن بدل در ( باید3) شویم ساخته ما مجبور خان عبدالرحمن امیر مثل اگر ثانی در و نپذیرفتن بنظر نگارنده اول

یتی تا خط آزاد ترانز وادار سازدو پاکستان را  برای افغانستان  تضمین کند متحد ملل امنیت شورای را آزاد تجارتی
اکستان پ مستقل افغانها را نیزقبولدار شود.  یعنی در عین زمان ما خط دیورند را  بشرطی برسمیت می شناسیم  که

غیر آن  . دربشناسند را به  موافقۀ افغانستان در سرزمین های اشغال شده  تعین وبه رسمیت  ما خط ترانزینی مستقل
  برسمیت شناختن خط دیورند  آنهم  که یکطرفه  باشد یک پیشنهاد مالنصرالدینی احمقانه بیش نیست.

 وخواهش دشمنان بچرخد.ازینرو وطندوستان نخواهد گذاشت که زمان به خواست 
گرچه هم اکنون دچار این مشکل هستیم ولی در آینده که افغانستان از چنگال دزدان ورهزنان  ،چرا؟  بخاطر اینکه 

وجیبه شانرا با سربلندی  زیرارمسار نخواهند بود، در برابر فرزندان آینده کشور ش خالصی یابد وطندوستان
  . تدر خطر اسکسانیکه فیصلۀ های عجوالنه صادر میکنند، منافع شخصی شان  خدمتگارانه برای وطن ادا کرده اند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببرک  زمان حتی برخالف درتاکنون هیچ دولت ورژیمی درافغانستان علیه پاکستان ادعای ارضی نه کرده است.  از بدو تشکیل پاکستان (:1) 

 مشروعیت داده شد.اکستان پول به پدر بدل ۀ  محمود بریالی برادرش اراضی بیشماری از کیسه خلیفه کارمل بوسیل

هند ۀ افغانستان به دفاع برخاسته است فقط از حق تعین سرنوشت برای  ساکنین آنطرف خط دیورند است که هنگام تجزی آنچه که   

 واین حق منصفانه هردولت انسانی در جهان است تا در برابر حق تلفی نظر روشن ومنصفانه داشته باشدبریتانوی ، مد نظر گرفته نشد، 

ساله ، افغانستان چهارده بار مجبور به از دست دادن قسمتی  های ازاراضی    ۸۸فقط درمدت کوتاه   ۳۰۸۱ال تا س ۳۰۸۱( از سال 1) 

 .با ارزش خویش شده است
والیت  .به ایران ملحق شد ۳۰۸۱ر سال دو بخش ازوالیت سیستان  ۳۰۸۱از جمله در اثر قرارداد تحمیلی، والیت خراسان در سال  

والیات شمالی  ۳۰۰۱و  ۳۰۰۴همچنان به نتیجه توافقات  .از بدنه خاك افغانستان جدا گردید  ۳۰۸۱و  ۳۰۱۴ بلوچستان در سالهای

درد عواقب این قرارداد های نا برابر ، افغانستان را از منابع سرشار طبیعی محروم گرد بسیار.مرو و پنجده به روسیه تزاری پیوست 

 صادی آن اهمیت حیاتی برای تمام مردم افغانستان یکسان دارد. اما خط دیورند بخاطر شاهرگ بودن اقت ناک است .
 .نقش تعیین كننده را انگلیس  وروسیه در منطقه بازی كرده است تحمیلیدر تمام این قرار دادهای 

 

پورتال افغان جرمن آنالین مراجعه  به آرشیف ( به مقالت مستند مورخ کشور جناب اعظم سیستانی دربخش امیر عبدالرحمن خان  3)

  شود.
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