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 برسمیت شناختن خط دیورند
 ۀبمثاب

 است افغانستان حیاتیقطع شاهرگ 
 

قصابان  همراهقصابان غربی و قصابان همسایه با تبانی  ،درخون بود واست در شرایط جنگ که افغانستان غرق
را تحت  ...و...و مذهبی آنانیکه در چنین حالت حساس جنگ های قومی زبانی و. و هستند افغانی در غم چربو بودند

 . گذاشته اند جامعه افغانستان پا بر منافع مردم وبوده،  عناوین مختلف براه انداخته اند آشکارا در خدمت بیگانگان
. ، به کمک اجانب چگونه در تفرقه اندازی فعال بودند وهستندالحالمعلوم  عناصری زمان نشان داد که سایت ها و

چیزیست که  .، میخواهند صاحب ثروت وقدرت بیشتر شوندبا پیاده کردن خواسته های دشمناناینها در پی سود اند که 
 .مردم بچشم سر دیدند دهۀ اخیرآشکار شد و درین چهار

 

باشند تا کشتی  اکثریت جامعۀ پاک افغان با نجابت در پی نجات غرقی میاینست که امید وار کننده است  ولی آنچه که
 که خوشبختانه در جریان است و این روند هنوز پایان نیافته. بسالمت برهانند افغانستان را ازین بحران  طوفانی

اقوام  وبین مردم  ،ایجاد وحدت دوباره برای زدودن تفرقه و اقلیت سودجویان، در برابروطنخواهان بیشماری 
یا در  و فلم نامه ها ها،  هنرنمایشنامه ،داستان ،هنر شعر ،بوسیلۀ هنر آواز خوانی این تالشها  .افغانستان تالش دارند

این . دفع نمایندرا با توانایی  ایجاد شدۀ نفاق افگنیروند نامیمون  تالش کردند تامقاالت متعدد  یا سخنرانی ها و
برای وحدت عمومی در یک وحدت نامریی ریخ ادای وجیبه نموده أشان باز در مقطع حساس ت نیاکانوطنخواهان مثل 

 .ی دارندزارگخدمت بر آرمان وطنخواهی نامتشکل فقط استوار و
و منحوس دیورند  دوباره فعال شده  اجنبی اینبار تحت عنوان برسمیت شناختن خط گماشتگان ،در جهت مخالفاما 

 .را بجوش آورده اند یشانو سایت ها. قلم فرسایی دارندآرزوی پاکستان برای  در تسریع این روند
 

که منحیث یک خط فرضی هیچگاه صبغۀ سی کنیم ررا روشن بر خط دیورندبا قلب داغ و مغز سرد قبل از همه 
 کهجنبۀ حقوقی بدهد،  بسازد وتا آنرا مسجل  کردتاکنون تالش  ۲۴۹۱ حقوقی پیدا نکرد و پاکستان از بدو پیدایش

ناچار  اینبار. جهان پذیرفته نشد دزد، ازجانب هیچ مرجع حقوقی در و صدا های آشکار که این سر چرا .مؤفق نشد
ۀ پاکستان اظهار میداشتند بیشرمانه لستان مستقیمًا خواست اصلی شانرا که سالها از حنجرانگامریکا و متحد اصلی اش 

 امریکا و پس بحضوره دلخواه خودشان تعیین شود، ت افغانها بسرنوشگر ااین بیان میرساند که . نمودندان خود بی
گماشتگانش به امر قانون  وآنها مجبورًا با پایگاهای شان از منظقه اخراج  منطقه ضرورت نخواهد بود و لستان درگان
 .خواهد شدسپرده جایگاه مناسب ب

 

پاکستان به پایگاهای نظامی افغانستان را مثل  وبه منطقه رسانیده س که با چه صحنه سازی ها خود را امریکا و انگلی
 نشان داد برایشانروسیه  ۀدیروز ۀتجرب. نابودی خود میدانند مبدل نموده اند وحدت و یک پارچگی بودن افغانستان را

شتباه روسیه د اینبار غرب با گرفتن تجربه از انیست کنسربابر قدرت اتحاد شوروی را  فقط وحدت مردم توانست که 
این تجربه را غرب در . ندزناتحاد ویک پارچگی ب دست بهرا آرام نخواهند گذاشت تا  هرگزاقوام افغانستان

وسالویا را در محدوده های کوچک چنان منقسم کرد که هیچ گانجام داد که نیروهای ملی یو وسالویای وقت نیزگیو
افغانستان آرزو دارند تا حق خود  ۀاینبار با تجزی. نباشدخوار در آینده متصور برای دول جهانجانب آنها  خطر از

رهایی یابند که در آینده  بتوانند آسوده خاطر برای تا ابد شر آنها  از ارادیت افغانها را در قدم اول محدود ساخته و
 .اغراض شوم شان در منطقه دست باز داشته باشند

 

راه حل معضل پاکستان و افغانستان ارزیابی کرده ه رسمیت شناختن خط دیورند را عوامفریبانه  ب کسانیکهدرین میان 
جنایت چیزی دیگر در سر  جز خیانت ومادرش هند ه یاد داشته باشند که پاکستان به باید ب شیپور نوازی دارند و

 خواهد  مابین را نقطۀ پایان فی ۀ؟ و بدین وسیلۀ معضلدادشما چگونه دست همدلی و توافق خواهد  پس به .ندارد
 .شتگذا
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که افغانستان را در فراموشی مطلق کاری اش علیه افغانستان به قاطعیت ایستادگی میکرد  ۀگرچه انگلستان در برنام
زیرا این سرزمین دشمن سر سخت . توجه جهان را بخود جلب نکند هیچ وقت عمده نشده واین سرزمین  تا. دفن نماید

آنرا چنان به نقطه داغ جهانی مبدل ساخت که ۰۲۲۲مبرسپت ۲۲مگرحادثۀ ن استعمار انگلیس در منطقه بود، ک و گور
 : گبیدل بزر ۀبگفت. از زندان فراموشی سر بدر آورده توجه جهانرا بخود جلب نمودناگهان 

 
 .گنج پنهان یافتم( مبرسپت۲۲)پای خر در گـِل فروشد

 
 صدا هم خود با و بخرند را بسیاری اند توانسته ما کشور در  انگفت سرمایه پخش با افغانستان ملی اکنون که دشمنان

  :که  موضوع را قسم دیگر طرح میکنندسازند، می بینیم که آنها 
 که هم بر اثر قرار(  ۰)مناطق دیگر پرسند  می و  (۲)آن عمده شده استارتباطات پشتونی  گویی خط دیورند بخاطر

 د؟ننمی شو جدی گرفتهافغانستان جدا شده چرا مثل قرارداد خط دیورند  ۀداد ها از بدن
یکه از بدنۀ افغانستان جدا ساخته شده اند هریک بجایش درد ناک ئبه جواب این پرسش عرض شود که تمام قسمت ها

عمده  موضوع خط  دیورندکه آنچه . خدا یکی و وطن یکیستزیرا افغانستان از دید تمام وطندوستان عمده میباشند،  و
 شتلیس داگبه خصومت پدر کشی که با ان ستقالل بنااینست که افغانستان  بعد از بدست آوردن اعمده است  میشود و

خط  ایجادجبران ناپذیرآن  و میگیرد یکی از ضربات مهلک و قرار گرفتز طرف انگلیس مورد ضربات سنگینی ا
این حادثه . بحر بطور مطلق قطع گردیددستش از  شد و مطلقاً  محاط به خشکهدیورند بود که بوسیلۀ آن افغانستان 

های پاکستانی  هنخر در چنگال ناز ورا افغانستان  حیاتی شاهرگ یعنی رگ تجاری اقتصادیهشا امزم باعث شد که
داشتن توقع نباید که برای انتقام  کشی از افغانستان بوسیلۀ انگلیس ساخته شد،  ،این جنین نامیمونپاکستان . )دهدقرار 

از افغانستان را حیاتی و درکـُل بدینوسیله شاهرگ تجاری اقتصادی  تا.( را داشته باشیم ناقصاین جنین  ازدوستی 
مطلق مسدود یا  وقت که دلش خواست مال التجاره افغانستان را صادر و دست داشته باشد و هر درطریق پاکستان 

نخره های  مان ناز ومثل گذشته ها با هپاکستان سرپیچی کند نوکرش که اگر افغانستان از فرامین  بار هر و. یدئنما
 که ضررش مستقیم بر تمام اقوام و ،را بروی مردم افغانستان خواهد بست حیاتی پاکستانی این شاهرگ اقتصادی

رند با تمام پس خط دیو. ملموس نیست به این درجه در معاهدات دیگر مهم اما این امر. مناطق افغانستان یکسان است
بلوچستان سلب کرده ضرر بیشتر آن از  و بلوچ را در پاکستان ومردم پشتون که حق خود ارادیت ابعاد غیر انسانی آن

 ازینروست که تمام رژیم ها و. بودن اقتصادی تجاری آن به تمام اقوام افغانستان یکسان متصور است گلحاظ شاهر
نیز با درک این ( یمثل رژیم جهادی و طالب) در افغانستان پاکستانی ۀحتی دو رژیم دست نشاند دولت های افغانستان و

 که انگلیس بدست پاکستان مزدور داده است به رسمیت شناخته شود و مهمه نگذاشتند تا این شاهرگ اقتصادی را
ل بگردن ـُکسانیکه این خط را میخواهند چون امیل گ. بگذارنددر مصیبت محاط به خشکه ابدالدهر  راافغانستان 

 . دمی آوراز یک گریبان سر بیرون ( گماشتگانش  یعنی انگلیس و) شمن پاکستان حمایل کنند منافع آنها با منافع د
 

. و غیر مستقیم شناخته شده است وجود داردرند که بیشتر از یک قرن به اینطرف این خط وتعدادی هم دلیل پیش می آ
 : ییم؟ برای این دوستان عرض شود کهایجاد نا آرامی نما پس چرا برین واقعیت سرنگذاریم  و

کیلومتر مربع وسعت  ۷۶۵۲که  ،پادر قلب ارو (نامیده میشودبروک زار آن شهر مرکزیکه ) آلمان لندزارایالت ببینید 

 ۰۹۹۶در . ان منتزع و بفرانسه واگذار گردیدی از آلمدر ورس .م ۰۹۰۹در معاهده .ت دارد تن جمعی ۰۱۰۹۱۱۱و 

اشتغال دوباره را  لندسپاهیان فرانسه زار ۰۹۹۵در . گردید لحقبه آلمان م دوباره پس از مراجعه به آرائ عمومی

 .دشذار گوالمان ه آمجددا ب ۰۹۶۵کردند و در 
از چپه شدنش هیچگاه  سیس تا روزأاین دیوار یا سرحد از روز ت و. دیوار برلین خود یک تعیین سرحد بود همچنان

 طرف میدانستند که دوباره هم حامیان دو و جدی گرفته نشد زیرا این موضوع را هم آلمانهاطرف مراجع حقوقی 
همچنان خط دیورند  -الخره ببارنشست ابا اینکه زمانش نامعلوم بود ولی این صبر ب. آلمانها بهم وصل شدنی است

اگر نمی توانیم آن بخش مهم را دوباره تصاحب شویم حد پس . منحیث یک خط فرضی هیچگاه صبغۀ حقوقی ندارد
  .دار شویم  این ننگ را قبول و ریمگذباز آن نباید اقل به نفع دشمن 

 تجارتی حق آن بدل در باید( ۳) شویم ما مجبور خان عبدالرحمن امیر مثل اگر ثانی در و نپذیرفتن اولبنظر نگارنده 
بدست را وادارد تا خط آزاد ترانزیتی راکه  و پاکستان تضمین کند  برای افغانستان متحد ملل امنیت شورای را آزاد

ی احمقانه مالنصرالدین برسمیت شناختن خط دیورند در چنین حالت یک پیشنهاد در غیر آن .قبولدار شوند افغانها باشد
 . بیش نیست

 .زمان به خواست وخواهش دشمنان بچرخد کهد گذاشت ننخواه وطندوستانازینرو 
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رهزنان  ولی در آینده که افغانستان از چنگال دزدان و هستیمهم اکنون دچار این مشکل گرچه بخاطر اینکه چرا؟ 
بلندی  که وجیبه شانرا با سر رمسار نخواهند بود، چراشکشور  ۀدر برابر فرزندان آیند وطندوستانخالصی یابد 

 .  خدمتگارانه برای وطن ادا کرده اند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
زمیان   حتیی بیرخالف در   .رژیمی درافغانستان علیه پاکستان ادعای ارضیی نیه کیرده اسیت     تاکنون هیچ دولت و  از بدو تشکیل پاکستان :(۲)

 .مشروعیت داده شداکستان پول به پدر بدل خلیفه  ۀۀ  محمود بریالی برادرش اراضی بیشماری از کیسببرک کارمل بوسیل
، تانویبر هندۀ است که هنگام تجزی دیورندساکنین آنطرف خط  ن سرنوشت برای یفقط از حق تعی استافغانستان به دفاع برخاسته  آنچه که 

 .منصفانه داشته باشد دولت انسانی در جهان است تا در برابر حق تلفی نظر روشن و این حق منصفانه هر وشد، نمد نظر گرفته 
اراضی  با  های از  ه بار مجبور به از دست دادن قسمت، افغانستان چهاردهسال  ۴۲مدت کوتاه  در فقط ۲۰۴۳تا سال  ۲۰۲۳از سال  (۰)

 .شده است یشارزش خو
والییت    .بیه اییران ملحیق شید     ۲۰۱۰ر سیال  دن والییت سیسیتا   بخیش از و  ۲۰۲۳در اثر قرارداد تحمیلی، والیت خراسان در سیال  از جمله 

والیات شمالی مرو و  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۹توافقات  ۀنتیج درهمچنان  . خاك افغانستان جدا گردید ۀاز بدن ۲۰۱۱و  ۲۰۲۹ بلوچستان در سالهای
 .درد ناک است بسیار از منابع سرشار طبیعی محروم گردرا افغانستان  ،برابر عواقب این قرارداد های نا .تزاری پیوست ۀپنجده به روسی

 تحمیلیی دادهای  در تمام این قرار . اما خط دیورند بخاطر شاهرگ بودن اقتصادی آن اهمیت حیاتی برای تمام مردم افغانستان یکسان دارد
 .در منطقه بازی كرده استوروسیه   نقش تعیین كننده را انگلستان

 .مراجعه شوددر پورتال افغان جرمن آنالین  خان بخش امیر عبدالرحمن  مستند مورخ کشور جناب اعظم سیستانی در الت دقیق وابه مق( ۳)
 

 


