
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۱۰۲۱۱۲۲۱۰۲                   عبدالغفورلیوال

 

 ، نمک نوزخم کهنه" دیورند"
 

امیاار عباادالر مان خااان ران امااور خار ااه بنااد یرتااانون موای رنامااه ن را یاا منشاا    مااارتمر دیورنااد ساار ۲۹۸۱درسااال 
یرتاانون رارار    که یراساس آن  یخش  ازخاکهان ایغانسران یحیث سا ه تحت نفوذ بناد  ،کرد پیشکش( پادشاه ایغانسران)
 شامال شارب یاه شارب       آن یه یعاد  اد د تحات نفاوذ پادشااه ایغانساران   بناد یرتاانون، از         یاصل  که از ، خطگریتمی

تاسیس پاکسران آنرا  کشور نو( پاکسران کشور بند   یه د )یا ت سیم نیمه راره بند  غرب ایغانسران شمرده شد    نوب
ایغانساران      ، درا ایان خاط یاصال بار  ا      اما . یا ایغانساران یاه ارب یارد   بمجوار مخرار ربایل نشین  مناطق خودمنحیث 
ریات     آمد زمان ایجاد تا یه امر ز بر   ازچنانچه   آنطرف خط یه  یث سر د رسم  شناخره نشد ربایل  یین بم در
 را  مخاال     از آن یه یعد  کومات باان مرفاا ت     . یه طور کامل،  رطع نگردید (ه ی    پاسپورتید ن )یرآن  مردم

د یاین  یحیاث سار   ایان خاط    اصال نپاریریرن    ت ریبٌا مور  مشایه  درمورد این خط داشاره اناد  آن   ایغانسران  یکدیگر در
 . الملل  یاپاکسران یوده است

( منحیث سر د)خط دیورندیامخالفت ازاینر  برچند اب  ، بمیشه درمورد این پدیده  ساس یوده اند، درایغانسرانمردم
آخارین پادشاااه  ) زماان پادشااب  محمدهابرشااه     در. راداران  ردیاده اسات    سایله مشار عیت  کومات باا  یاا بام  کوم      

نهضات پشرونساران یاتماام راوت آن  ارم یاود،       ( یس  مهورئنخسرین ر) بمچنان درزمان  کومت محمددا د ( ایغانسران
  یارا ان  بمه ساله نهم سنبله یحیث ر ز بمبسرگ  یا پشرونها  یلوچها تجلیال میگردیاد ، یرناماه باان رادیاوی   نشارات      

بماه  انباه  کومات باان ایغاان از ربایال آنطارف خاط دیورناد ا  اب ملیگاران              مایات   دراین زمینه   اود داشات ،  
ماا   برد کشااورایجاااد تشاانی  راا  باراس در یاارن یااین   کااه  ابگاااب  یاه  پشارون  بمیشااه مایااه نگراناا  پاکساران یااود،   

 .انجامید
 

 :علیه شورویجنگ زمان  در " دیورند"
 

یعدٌا بجوم شور ن سایق یه ایغانساران   ریت محمد دا د   یه  اکمیت رسیدن   ب دیموکراتیک خلق  یا س وط  مهو
ارادام علیاه ایغانساران یاود یاا پاریر  نیار         صادد یرصات    ؛ پاکسران که بمیشاه در یایت این ادعان تاریخ  ایعاد  دیدن 

،  ریاان  یاازن را یاه نفاع خاویش تغیار داد      ،  یعد بم میلیون با مها ر ایغاان  ( مجابدین ) بان م ا مت علیه شور ن 
مجابادین از یاک    پولدار عری  یه پاکسران    کشوربان سخا تمندانه کمک بان غرب یه  یژه ایاالت مرحده امریکا  

، کاه یاه شادت    سیاسا  یاین المللا  علیاه ایغانساران     محایال   از انب  بم دست یاالن را در  هت پاکسران را ت ویت کرد  
یغانسااران،  یاا عاع  تاادریج   اکمیات ا    آنطاارف شکساره شااد    از "دیورناد "ایناک تااایون خاط   . یااتمنا  ن میشاد، دریا  
، کااه بنااوز باام از طاارف  اکمیاات مااورد  ادعااان پشرونسااران هااابر، از شااور ن برچنااد، در.  راشااتپاکسااران پااا پاایش 

ر ز یاه   نگاه میداشارند  نیر بای  که نهضت پشرونساران را زناده   ، اما انسران مطرح یود، پشریبان  میکردایغ  مایرش در
 نا  سارد نهضات مخاال  سار د دیورناد        یا تشدید. ایغانسران یودند نایودن این داعیه مل  در ر ز شابد اعمحالل  

دسات ریراه    اراعا  از  له دیورناد   أایغانساران مسا   آغااز  نگهاان  ر با  در    پیار زن مجابادین       یاا  میشاد  تر سرد
مانناد  زارت اماور   )  ا ا اب ملیگاران پشارونها یودناد     ربایال    ز، آنعده نهادبان که مسالل  مایات ا  یرامو  شدت ریبٌا 

رسامیت یاا عادم    زماان رییام طالباان     ناه بام  را  در    زماان  کومات مجابادین      نه در .ندیلی  ردید( ربایل سر دات  
 اماا  ساواس   خااطرات مریاوط یاه ایان داعیاه بمیشاه در         ،مطرح شدکشور یه طور علن   یین د  دررسمیت این خط 
   داشاره یاشاد   ایغانسران امکانات نفاوذ ییشاررن را   تمام این مدت پاکسران یا شدت کارکرد تا در در. یود یین مردم زنده

ه رضاای ایغانسااران خواسااره بااان  دیاادن را یااه  یااث یااک طاارف مهاام در     اینااک یااا اساارفاده از سیاساات بااان نفااوذن در  
 . چندان مهم تل   نمیکرد غانسراناز انب ای ن یه رسمیت نه شناخرن خط دیورند را ایغانسران  پیش میکشید   داعیه

 داخاال   خااار  از درس خوانااده بااا در ر شاانفکران   ایغانسااران یااا پشااریبان  تعاادادن از امااا نیاار ن بااان ملیگاارا در  
. دسات ریراه را مطارح میکردناد     تح ی اات  داعیاه  الحااب خاکهاان از     ، نشارات   ، انجمان باا  ایغانساران یاا تاد یر محایال    

علوم سیاس  یا یایره بان  دید شان   انیت معابده دیورند را زیر ساوال یردناد     وب  ن  ااسراد مورخین   تعدادن از
 ملاه دکراور محمد سان کااکر      از .عماًل یاراد اعرباار دانسارند     ۲۸۸۱سال  درشرن صدسال از توایق مرکور آنرا ر  یا  

مااورد مابیاات   رااه دیگاار در نک... ": ایغانسااران نوشاات   مسااایل سیاساا    از چهااره بااان شااناخره شااده علماا  درتاااری      
یو اود آماد    آن  ی ات ایان موای رناماه یاران      در.... مورت است نه دایم  ( این موای رنامه ) توای نامه دیورند اینست که 
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راه ایغانساران  ردیاده    تسلط داشره یاشند که مانع بجوم ر سایه تا ارن یربناد از     مناطق سرراتیژیک که یرتانون با یر
 "...یروانند

 

 :از یازدهم سپتمبر اما بعد و
 

یر شاات یااه کشاا  غاارب یااه ایغانسااران صاافحه  دیاادن را در تاااری  منط ااه یر ردانیااد،    لشااکر   ادثااه یااازدبم سااپرمبر 
محااراب تو ااه  در  -یااران ماادت   –، ایغانسااران را پشاایمان  از تنهااا  راشارن اینکشااور ایااراز  ایغانساران یرامااو  شااده   

یعضا  باا تراور     سارازیر شادن کماک باا  ارم شاد        ن ادن اینکشور بنگامه ، یران یر پا ایسر امعه  هان  ررار داد
   –چناد بر ا  تح اق نپاریریت      بار  – باا  زم ماه  ، ایان بنگاماه باا     سیا مبدل خوابد شدآکردند که ایغانسران یه سویس 

لباان زیار    ار ه طا   الیکاه یاه خااطر  ماایرش از     پاکسران در. ژه پاکسران را یه شدت نگران ساختاما بمسایگان یه  ی
، اماا  ایساراد طالبان یا  امعه  هان    ن  علیه ال اعده   ذره یین غرب ررار داشت  ید ن سراسیمه    از یکطرف در

ایان راسارا تاا     در یاار  یماناد   بمچنان تأثیر  ارار  رضیه ایغانسران صا ب نفوذ   کرد تا در طری  بم تمام تالشش را از
 کناار مناایع عماده      هابر رضیه این یود که در. یغانسران نکشیدا شدن ر ایطش یا امریکا پیش ریت اما دست از  خیم

طارف یاک ایغانساران یاه      یایات زخام کهناه دیورناد داشات کاه مباادا از        رضیه ایغانسران خرده نگرانی  بم از  دید  در
 . تو ه  هان  د یاره مرورم شود مورد ایسراده   پان خود

 

 :دیورند ۀبرخورد افغانها با مسأل عصر نو و
 

م ایال ایان بمساایه     را درایغانهاا   ذبنیت عامه یه شدت  ،امور ایغانسران عنوان میشود ، آنچه مداخله پاکسران درامر ز
مهام   ارررادن پاکسران یک کشور یه مراتب یرتر   عرصه یین الملل   روت نظام    ساس ساخره است   برچند در

چناین  عاعیر     در. دسات میدباد   رعت طریادارانش را از ایغانساران یاه سا    یران  امعاه  هاان  پنداشاره میشاود، اماا در     
یعادٌا پاکساران    طرف امریکاا    پاکسران از طرح یه رسمیت شناخرن خط دیورند یه  یث مرز یین الملل  یین ایغانسان  

 کوماات ایغانسااران یااه ساارعت  . پشاارونهان آنطاارف دیورنااد ایجااادکرد  تعاادادن از ایغانسااران   در  دیاادن راطااراب ها
د  سون خاط اسات ناه امریکاا      این مورد یا مردمان بر  یرن در داشت که  ق ترمیم اههار نشان داد   عکس العمل

ایالات   در(نشانل عاوام  پاارت     اررادار  سار   ا ب یار  )   ب مطرح ملیگران پشرون   د . منط ه   کومر  در بر یا  
ادعاان  یا اههاار مخالفات شاان علیاه      خیبر پشرونخوا     ب پشرونخوا یه رببرن محمود خان اچک ن دریلوچسران نی 

ایان ماورد را  اق       وناه ترامیمگیرن در   مور  مشایه یه  کومت ایغانسران داشارند  بار   ،خط یه رسمیت شناخرن این
رضاایه  ، در   اادن صاادارت ایاااالت مرحااده امریکااا ایااراز ا رجااا ملیگرایااان ایغااان یااا .  د طاارف خااط دانساارند  ارااوام باار
  . این طرح اسر بال کردند که از  ر بها یا ایرادن بم بسرند ، را زیر سوال یردند  ایغانسران

اپوزیسایون سیاسا   کومات    اخار  یخشا  از   ایان ا   ، پندارن یود که  ویا در ردیدایغان آنچه یاعث نگران  ملیگرایان 
یهرار   یاا پاکساران    را منساوب یاوده اناد تاال  دارناد کاه ر ایاط خاود        شامال   نااح موساوم یاه ایارالف      یه  ، که ایغانسران

ماورد یاه رسامیت شاناخرن خاط دیورناد انعطااف نشاان          در نه یا رن یو ود آمده اسات کاه ایان  نااح    این زمی ، درسازند
یا مرمایل یه ایان   نشرات منسوب   یک مدت  یه اینطرف م االت  بم در ، ازیک ردم یه پاکسران ن دیک شده اند داده  

م مان یوده است یا دیداربان ، که بیه نشر میرسند -شناخرن خط دیورندزمینه ن عر رت یه رسمیت  در – هت با 
 ار ه باان طریادار یاه رسامیت شاناخرن دیورناد اینسات کاه           یا اسردالل ایراد  . ان اپوزیسیون یا م امات پاکسران رببر

تاا زماان  کاه ایغانساران ایان خاط را یاه          ویا ایان معضاله تااریخ  پاان پاکساران را یاه رضایه ایغانساران کشاانیده اسات            
کاه ییشارر    ، ار ه باا    اانب  بام ایان ایاراد       از. امور ایغانساران د ام خواباد داد   مداخله در پاکسران یه رسمیت نشناسد

، ثریات رااطع تبادیل خوابناد شاد     یاک اک  پشرونها یه، نظر لحاب مجدد اراع  موردا ترس دارند که یا، غیرپشرون بسرند
کا    سات کاه کادام راوم اکثریات اسات        اما مخالفین این نگران  معر دند که یا داشرن یک نظاام دیموکراتیاک ایان مهام نی    

   ابادای  مهمرار  ایغانساران   درکاه پاکساران   آنهای  کاه یاا طارح یاه رسامیت شاناخرن ایان خاط مخالفناد یا ردارناد           . ارلیت
باایت تضاامین    ااود ناادارد کااه  یااه رساامیت شااناخرن ایاان خااط ذره یاا           د   دار ییشااررن نساابت یااه رضاایه ن دیورنااد   

 . کم نمایدنسران  آن کشور را درامور ایغا ازمداخالت
را پاایش رضاایه ییشاارر انب عملاا   نامیااد   گاارا ارعیرایاان یااین  اار ه سااوم باام   ااود دارد، کااه میرااوان آناارا  هاات      در

 ارررااد یاه مراتاب ی ر رار از ایغانساران را      نفاوس     ، اینها یا ر دارناد کاه پاکساران یاک راوت بسارون اسات        میکشند
ان ا رمااع  پاکساار  ایاادیولوییک  پیچیاده   شارایط   ضااور دارناد کااه در ، بناوز میلیونهاا مهااا ر ایغاان در آنکشاور     دارد

عناا ین مخرلا  از    ، یانند ازمیان آنها سریاز یرن نمودهنظام  پاکسران بمیشه میروا –زند   مینمایند    ل ات سیاس 
  اود تااریخ     یاه نظار ایان  ار ه؛ اراعا  از دسات ریراه از       . ی  ثبات کاردن ایغانساران اسارفاده یعمال ییا رناد      آنها در

 ، آ اره  ااانش راانسااران ر ن پااان خااود ایسااراده نشااود تااا زمانیکااه ایغ رااوت  اادا ساااخره شااده انااد    یااا ز ر  ایغانسااران 
اینهاا   .رضایه ن دیورناد کاارن نما  تاوان کارد      صا ب یک  اکمیات راون داران مشار عیت ملا  نباشاد یاا        یرانخواند  

 پیکار آن  ادا کارده اناد        ر یک رسمت از  غراییاان ایغانساران را از  خر ررن ن ده انگلیسها یا زاا  یا ر دارند که در
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مبرارین  ارعیرگارا از  کومات باان  رشاره       .ایان ماورد شاد    ثباات میراوان  ارد یحاث در    تنها یا یو ود آ ردن توان  
بر ا  در     تراناه  مایات کارده اناد      انر اد مینمایند که از  ق دسریای  ایغانسران یه  غراییان تاریخ  آن تنها یاا شاعار  

آنها تاکید میکنند که یاید تمام تاال  را یخارد داد تاا ایغانساران از مورعیات      . ت عمل  ایغانسران نکوشیده اندراسران رایلی
یااک رریااان  یااازن  ااارن در منط ااه خااود یااه یااک طاارف یااازن تباادیل  ااردد   یااا توصاال یااه   اادت ملاا    پیشااریت        

صااحنه درمااورد رضایه یا رن چاون خاط دیورناد ، یا مایاه ماردم  ارد        اررراادن تاوان آنارا یدسات آ رد تاا یاا راطعیات        
 .شود

 یاک دیپلوماات   یحیاث مارز  ازطارف    آنچه مردم ایغانسران را تکان داد طارح نا هاان  یاه رسامیت شاناخرن خاط دیورناد       
شاناخرن  زمان  کاه یاه رسامیت شاناخرن یاا ن      در اینهمه چرا  اال ارع میشود،: ایاالت مرحده امریکا یود ، مردم میپرسند 

، ایناک  ماناه زنا     ر ن می   فرگون سیاس  نریراه اسات   یابم پاکسران یحیث یک شرط این مرز  از انب ایغانسران  
، اماا ساوال اینسات کاه امریااز      غانساران یاه پاکساران امریااز  یدباد     نسابت  یاه ای   بان یو ود آمده است که امریکا میخواباد 

 یاران پاکساران درنظار  ریرااه    راز ایغانساران چا  ن ااش  دیادن    خار   ا  ۀساران آ در امریکاااچارا    م ایال چا      دبا  در 
ایدیولوییک دارد یا پیش کشیدن اینگونه طر هاان  ساسایت      یا  ن  نیایر   ارن که انگی ه بان ع ید نآ    است

 ن  وانب مل    بمگان  نخوابد شد ایرانگی  دار
ز بام درغباار   ، ساال  کاه بناو   مینگرناد   ۱۰۲۲یاه ساال     هانگرانیایهامات      ،یا اینگونه پرسش باایغانسران  درمردم 

 .ییم  امید پنهان است
 (ی  ی  س   ریره شده از) 
 


