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 ۱۹/۰۲/۲۰۱۶          منګلبدالمجید ع

 دیورند  امکانات حقوقی وسیاسی حل مساله
 

مردم افغانستان در راه دفاع از  ، فداکاری ها و شهامت بی نظیران اګر از یکطرف شاهد جانبازی هاتاریخ افغانست
ګر متا سفانه ګوا ه معامله ګری ها ی خاینانه ضد ملی ازجانب د .، تمامیت ارضی ونوامیس ملی کشور استزادیآ

 و ، قدرت ، ثروتزګران بیګانه برای رسیدن به مقامتوسط یک عده فرزندان جاه طلب کشور با دشمنان میهن و تجاو
  .استیا دیګر اهداف شخصی بوده 

 ( است که امیر عبد الرحمن خان با سکرتربخشودنی، موافقتنامه؟ ننګین )دیورند یک مثال درد ناک چنین یک معامله نا
  .در کابل امضا نمود ۱۸۹۳نوامبر سال  ۱۲تاریخ ه ( بسی اداره استعماری )هند بر طانوی( بنام )مارتیمر دیورندسیا

( با امیر عبدالرحمن خان که به اثر دوام ش توسط نماینده خود )الرد الیتنیطانیه به اساس پالن استعماری خودولت بر
شیر علی خان و محمد اعظم خان با جدال خونین قدرت طلبی بین پدرش محمد افضل خان و کاکاهایش امیر  جنګ و

دادن وعده  با ،داخل تماس شده ،سر میبرده حالت تبعید به سمرقدد ترکستان( برزوی رسیدن به )تاج وتخت کابل( در)آ
، لک کلدار ساالنه( ۱۸لک کلدار ساالنه به  ۱شمول اضافه کردن )معاش مستمری( امیر از) ه وی ب حمایت کامل از

  .بر تخت کابل نصب نمود (۱۸۸۰درسال ) ،نامبرده را از حالت تبعید نجات داده
ر  د، تعریف ما هیت و دستورا لعمل معمول وافقتنامه؟ )دیورند( از نګاه فورمحال بر میګردیم به بر رسی حقوقی م

( خاصتا اصولیکه تعریف ، فورم مومی بین الدول مربوط به معاهدات: از نګاه )حقوق عموافقتنامه ها ی بین ا لمللی
اید چنین اصول درمتن موافقتنامه؟ ماهیت ودستورالعمل قانونی یک موافقتنامه یا معاهده بین ا لمللی را افاده می نم

قا  (ای قا نونګذاری طرفین موافقتنامهن ) اورګانهآعبارت دیګرمواد یکه به اساس ه . بد( اصال وجود ندارند)دیورن
، رد و یا تعد یل مورد غور قرار دهند منظور تصویبه نونا وظیفه و صالحیت دارند یک موافقتنامه امضا شده را ب

ن ناشی از مواد موافقت نامه امضا شده تثبیت و ، حقوق ووجایب طرفیقانونی تا بعد از طی چنین مراحل رسمی و
یر نقدر یک سند غآنظر به ماهیت استعما ری خود، موافقتنامه دیورند؟  نیز مشخص ګرد د . با توجه به این حقیقت و

ا معاهده ی تا به یک موافقتنامه رسمی ،( داردکه بیشتر شباهت به یک )سند عرفی میز استآعادی، ساختګی و توهین 
خاطر ه نهم بآ ،ورق غیر عادی استعماری( توسط امیرعبدا لرحمنشده بین دو دولت. با امضای چنین یک )امضا 

زیرا امیر مذکور بدون  ،مردم ما صورت ګرفت تاج وتخت کابل( جفای بزرګ تاریخی در حق کشور وجلوس بر)
ره را با نماینده انګلیس متذک ور استعماریآیخ کشور و مردم، سند شرم فردای تار ،یا ترس از محاکمه تشویش و
ولی همه  ،( استن( فقط )یک ورق حاوی هفت مادهآ( امضا نمود. موافقتنامه؟ )دیورند ( )بدون نقشه ضمیمه )دیورند

 ،ن می ګذردآسال( که از تاریخ امضای  ۱۲۳)  ( درین مدتمی دانیم که این )یکورق استعماریما بحیث افغان 
 ، سیاسیخسارات مادی، امنیتی ،، رنج هاچه مصا یب (نام پاکستانه کشوری بسال( بعد از تاسیس) ۶۸در ) خاصتا  

، مناطق با امضای موافقتنامه؟ استعماری دیورندکه تا امروز ادامه دارد.  ،ورده استآ ما بار و اقتصادی برای کشور
ولت بر ی ددر چوکات پالن استعمار دا و بعدا  ( جبایی شان )افغانستانآرزمین و سرزمین های قبایلی ذ یل از پیکر س

یا  شمول دره )باشګله ، چترال بنکشور ملحق ساخته شد: صوات، باجو رآطانیه در زمان تشکیل )پاکستان( به خاک 
تاریخی  سیاسی و –امیر عبدالرحمن همه حقوق و صالحیت های حقوقی  عالوتا   ،، داور و چاګهارناوی(، وزیرستان

سلطه  (مدت بیشتر از )دوصد سال ( و بلوچستان که دردرمورد سایر مناطق )صوبه سرحد یا پشتونخواهفغانستان را ا
افغانستان  (زادآحیث )قبایل ه ب ېبلک ،هیچوقت جز قلمرو) اداره هند برطانوي( نبود ،استعماری انګلیس بر نیم قاره هند

ما را  ، کشوراستعماری )نقشه سیاسی( افغانستان ګلیس واګذار نمود. تغیر اجباری وبه دولت ان ،محسوب می شد ند
تی و ، ترانزیزاد به بحر( برای مقاصد تجارتیآاز هرګونه )دسترسی  به یک کشور )محاط به خشکه دایمی( تبدیل و

 . ساخت استفاده از منابع بحری محروم
، نقش عمده در پسمانی های اعد در پهلوی حکومات بی کفایت ماجای تردید نیست که این موقعیت جغرافیایی نا مس

. محد ود یت ها و مشکالت اساسی ترانریتی که امروز افغانستان در چوکات ی و اجتماعی افغانستان داشته استاقتصاد
شوم  ؟افقتنامهور دایمی امضای موآیکی از نتایج زیان  ،ن مواجه استآرانی و تیره خویش با پاکستان به روابط بح

کستان همواره برخالف اصول بین المللی و پرنسیب های حسن همجواری ا زین مشکل )دیورند( است که حکومت پا
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حقوقی وسیا سی حل مساله  نکه در مورد امکاناتآتان بهره برداری سیاسی نموده است. قبل از جغرافیایی افغانس
که برای حل دایمی مساله  ( نام می برماریخی از دست رفتهاز ) فرصت های ت ،عرض برسانمه ( مطالبی ب)دیورند
 یا بی کفایتی حکومات ګذ شته ، محافظه کاری وولی متاسفانه در اثر غفلت ،ددسترس افغانستان بوه ( ب)دیورند
 این فرصت ها از دست رفت : ،افغانستان

، افغا  غازی(تا رکه توسط )شاه امان هللامادګی دولت برطانیه برای قبولی استقالل افغانستان و پذیرفتن مآبعد ا ز  - ۱ 
( که برای نهایی ساختن موضوع )برسمیت شناختن ان فر صت خوبی داشت تا در موقع )مذاکرات راوالپندینست

مساله عدم قبولی  ،دایر شده بود( ۱۹۱۹جوالی سال  ۲۶تاریخ )ه ، بمل افغانستان( توسط دولت برطانیهاستقالل کا
ور است که چطور این کار در چنان فرصت آاستعماری ) دیورند( را با طرف انګلیس مطرح نماید. تعجب ؟ موافقتنامه
 .ګرفته مترقی چون )غازی امان هلل خان( صورت ن درایت و نهم در دوران زمامداری یک رهبرملی، باآ ،تاریخی

که اوضاع ( ۱۹۴۷ر طانیه در سال )ب( و تشکیل پاکستان توسط دولت استعماری د ر وقت تجزیه )نیم قاره هند -۲ 
د سترس حکومت افغانستان قرار داشت که می ه فرصت طالیی دیګری ب ،نیم قاره هند کامال بحرانی و پراګنده بود

قوقی فاقد اعتبار ح حقوقی باطل و ( را با دالیل تاریخی وا ذ یک موقف فعال ملی موافقتنامه؟ )دیورندتوانست با اتخ
ست وریآ . قابل یادګرفته ، صورت نحکومت محافظه کار فامیلی در کشورولی این کار با موجودیت یک ، اعالم نماید

دیک نسبت داشتن روابط نز( نیز نطرف خط تحمیلی )دیورند( )خان عبدالغفار خانآکه رهبر سر شناس قبایل پشتون 
 ، تمنیات سیاسی قبایل پشتون و بلوچ را بردهبر( نامزادی هند )مهاتما ګاندی( و پیروی از فلسفه )عدم تشد دآبا رهبر 

این کار نامبرده را می توان یک عا مل منفی عمده و قابل  .نین موقع حساس تاریخی مطرح ننمودخالف توقع در چ
 .رفتن یک فر صت دیګر تاریخی دانستانتقاد درقسمت از دست 

فرصت یا فرصت های دیګری برای دریافت ( ۱۹۶۳-۱۹۵۳( ) در دوره )ده ساله( صدارت )سردار محمد داود -۳ 
 و پالن ملی متکی برعوض اینکه یک طرح ه زیرا حکومت ب ،یک را ه حل احتمالی قابل قبول طرفین از بین رفت

، در نظر بین الدول در مورد رد موافقتنامه؟ استعماری )دیورند(، اساسات مربوطه حقوق عمومی حقایق تاریخی
همه جانبه طرح مذکور  البته بعد ا زغور دقیق ودیګر جوانب موضوع ) ن و بلوچ وداشت تمنیات ملی قبایل پشتو

ت ترا ک سیاسلدول خارجی با اشن مجرب و مسلکی حقوق عمومی بین اتوسط حقوقدانان داخلی و استفاده از مشاوری
 ور ))داآان اتی و زی، پالیسی احساسنهم بعد از تصویب لوی جرګه، روید ست بګیرد، آمداران سرشناس داخلی

. حکومت می توانست چنین طرح و پالن سنجیده شده ملی را ازطریق یک پشتونستان زمونژ(( را براه انداخت
دپلوماسی فعال وهمه جانبه و تماس های وسیع رسمی دپلوماتیک با کشور های موثر و ذیعالقه با استفاده از مکانیزم 

 خاطر داریمه . متاسفانه طوریکه بمرحله اجرا بګذارده عاالنه ب)موسسه ملل متحد( و )محکمه بین المللی عدالت( ف
تخریش ( که بیشتر شکل تبلیغاتی و(پشتونستان زموژ مصرف )) دا ور و نهایت پرآپالیسی احساساتی،غیر موثر، زیان 
. ته استنداشان ، کشوریکه هیچوقت روابط نیک و دوستانه با افغانستدنبال ګردید دوامدارحکومت پاکستان را داشت
میزمساله )دیورند( نیز ازنظر مسولین حکومت آی هرګونه امکانات راه حل مسالمت با اتخاذ چنین پالیسی البته جستجو

  .نزمان افتادآ
، پالیسی مذکور در مورد مو ضوع )دیورند( نه تنها روابط افغانستان و پاکستان غاز دهه شصتآطوریکه میدانیم در
ب در نتیحه تعقی ېبلک ،احتمال جنګ تمام عیاربین دوکشور همسایه تیره ساخت ( وبری الم سفررا تا سرحد ) اع

جارتی برای افغانستان وارد ګردید. در حال قبت اندیشانه مذکور خسارات بزرګ مالی اقتصادی و تعا سیاست نا
ان ت ملی( افغانستالح )وحدشکار حکومت به اصطآدون تردید از ضعف و نارسایی های ، حکومت پاکستان که بحاضر

چه بیشتر اوضاع سیاسی، امنیتی،  مداخله ګرانه خویش را برای تضعیف هر پالیسی های دشمنانه و ،ګاهی کامل داردآ
امی افغانستان شدت بخشیده است. در عین زمان با تاکتیک های غیر صادقانه همیشګی خویش دولتمردان ظاقتصادی و ن

( مصروف نګهداشته است . سوالی که میتوان نهاد بدون اصول و پرنسیپ صلحنام با مذاکرات باور کابل را ) زود
اله مسقی وسیاسی برای حل مسالمت امیز )مطرح نمود اینست که ایا درچنین اوضاع و شرایط نا مساعد امکانات حقو

ولی  ،د داردامکانات حقوقی وجو ،دیورند(بدسترس افغانستان است ؟ به نظر این قلم در جواب میتوان ګفت که بلی
  .متاسفانه امکانات و شرایط کمک کننده سیاسی نه

، طرفین تالش می نمایند برای دفاع از منافع مشروع خود ی در هر نوع مذاکرات بین دولت هااز نګاه اصول دپلوماس
 )قوتګوار موجوده، چنین موضع  شرایط نا راز یک )موضع قوت یا نیرومندی ملی( داخل مذاکره شوند. متاسفانه د

ت ل مذاکران با دولت پاکستان داخآس افغانستان نیست که با اتکا به دستره مندی ملی( با نبود یک حکومت ملی بیا نیرو
ین ګذشته توسل به ارزیابی امکانات حقوقی و سیاسی از جانب طرف  . ازاحتمالی برای حل )مساله دیورند( شده بتواند
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خورد موقف های احساساتی ګذشته بوده  ز همه باید عاری از هر نوع بر( اولتر اورندافغانی برای حل مساله ) دی
رایط متفا وت فعلی در افغانستا ن، پاکستان، منطقه و جهان مورد ش منطق سیاسی و اصل واقع بینی در روی عقل و
بعد از قرن  یک ستراتیژیک درین مدت بیشتر از رګ سیاسی وتحوالت بز . حقیقت اینست که تغیرات واستوار باشد

وقوع ه در منطقه و جهان ب( ۱۹۴۷از تشکیل دولت پاکستان در سال ) ( خصوصا بعد)دیورند؟ امضای موافقتنامه
 شمول تغیرات فاحشه دیده ګرفت ب ( ناوقت بحث بر موضوع )حل مساله دیورند نرا درآپیوسته است که نمی توان 

ینده آ( راجع به تعین سر نوشت نطرف خط فرضی دیورندآن و بلو چ )قبایل پشتو احساس هویت ملی(طرز فکر و) در
سل جوان ن خصوصا   ،. احصاییه دقیق یقینا نشان خواهد داد که قبایل پشتون و بلوچ داخل قلمرو پاکستان موجودهشان

انګلیسی  ردو و. بیشتر به لسان اتا به افغان بودن یا افغانستان ،را بیشتر پاکستانی و مربوط به پاکستان میدانند ن خودآ
در  عالیق افغانی ، احساس وعبارت دیګر کرکتر، خصوصیاته . ببه لسان مادری شان )پشتو( تا ،صحبت میکنند

طرف )خط نآد های قبایل پشتون و بلوچ ( اوالالبته )تربیه پالن شده پاکستانی نآنها کمتر به مالحظه میرسد. دلیل آ
( که عملیات ای-اس-الن و صاحب منصبان سازمان مخوف )ایسال است. یکتعداد جنرا( ۶۸دیورند( درین مدت )

ند و مربوط به قبایل تروریستی بیرحمانه و خونین را بر ضد هموطنا ن بیګناه ما طرح و براه انداخته و می انداز
  .یک مثال ناراحت کننده دیګر این حقیقت است ،( هستندصوبه سرحد )پشتونخواه

ست با وجود شک ،ن پاکستان ضعیف و پراګنده دیروز نیستآ)دیورند( است رف دیګر قضیه پاکستان امروز که ط
ی با داشتن یک اردوی منظم بیشتر)ازنیم ننګین درسه جنګ به مقابل اردوی هند ، پاکستان امروز از نظر نظام فاحش و

کشور قوی و را به یک  خرین سالح ها شامل قوای هوایی زمینی و بحری خودآ مجهز با مدرن ترین و (ملیون نفر
سیا ا زجمله کشور های دارنده آبر عالوه از نظر )ستراتیژیک( نیز پاکستان در منطقه  ،نیرومند تبدیل نموده است

 . )سالح اتومی( محسوب می شود
پیشرفته نظامی به اردو  سال( از دادن تجهیزات ضروری و -۱۴الزم به تذکر است حکومت امریکا که درین مدت) 

ی شا نزده ( که تنها اردو -در هفته ګذشته هشت طیاره پیشرفته ) اف ،افغانستان خود داری نمود ه ا ستو قوای هوایی 
ورهمه . با وجود حضوجود اعتراض دولت )هند( به حکومت پاکستان تسلیم نمود نست باآامریکا، ناتو و اسراییل دارنده 

سال( در  -۱۴( درین مدت ) اعضای پیمان )ناتوسایر  ، نظا می و ستراتیژیک امریکا وجا نبه سیاسی، اقتصادی
ه افغانستان سبت بهرم ستراتیژیک اسیایی( خویش برای پاکستان نموقعیت و اهمیت باالتری را در ) ، امریکاافغانستان

، در مسیر استحکام سیاسی و نیرومند ساختن ه پاکستان درین مدت سه دهه ګذشته. حقیقت اینست کتعین نموده است
در حالیکه کشور ما افغانستان که  ،بیشتر قوای نظامی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خویش قرار دا شتچه  هر

ین مدت متاسفانه در مسیر بد بختی، استبداد دینی، حاکمیت غیر طرف دیګر ) مساله دیورند ( ا ست در عین هم
تا ر بیر ، کشجنګهای قدرت طلبی تنظیمیجریان  ارتکاب جنایات جنګی و جنایات علیه بشریت در ،اسالمی تنظیمی

. در موقع بر رسی امکانات حقوقی و ایر نابسامانی ها قرار داشته استحمانه هزاران باشنده بیګناه ملکی کا بل وس
ات ( ، نمی توان تاثیرت پاکستان برای دریا فت راه حل )مساله دیورندنوع مذاکره احتمالی با حکوم سیا سی برای هر

ر جنګهای تباه کن قدرت طلبی ) تنظیمم های فاسد ماورای جهاد ( ونیز ادامه نا مشروع حیات سیاسی و منفی دوامدا
 .غاز چنین مذاکرات نادیده ګرفتآنګهداشتن سطح )نیرومندی ملی کشور( برای را بر پایین  نظامی این تنظیم ها

 با کفایت ملی متکی بر شایسته ساالری، نبودن یک حکومت جیمساعدت های خار وابستګی تقریبا کامل به کمکها و
قوم  ،دامه تمایالت تفرقه انګیز تنظیمیبه منا فع ملی ا ، دوام بی توجهی خطیرو تجربه کاری، فقدان حاکمیت قانون

ینده آ ( چنان برسرنوشت وهمه قرار داشتن )ضرورت وحدت ملی( در سطح پایین ترین )تفکر ملی ګرایی و باالتر از
نظر ه ینده نزدیک تاریک بآ کشور در را افګنده است که دورنمای نجات مردم و سایه شوم خودمردم ما  کشور و
عمومی ادارات استخباراتی امریکا( در جریان راپور دهی خویش به  . درهفته ای که ګذ شت حتی ) رییسمیرسد

وده جاحتمال فروپاشی )نظام مو ،شکارا اظهار نمود که اګر اوضاع در افغانستان چنین ادامه یا بدآ)کانګرس امریکا( 
شرایط نګران کننده کشور، بهتر خواهد بود )موضوع حل مساله  چنین اوضاع و . درسیاسی( افغانستان وجود دارد

 .ومندی ملی( بهتر کشور موکول ګرددو) نیر ینده بهترآدیورند( به یک 
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