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  1۲/۰۵/۲۰1۵                                صالح الدین سعیدی

 الین"  "دیورنددراطراف سه جانبهپوسته های  به رسمیت شناسی

 !خیانت ملی است

و  فرضیحوالی خط در اطراف و جانبۀ پاکستان، ناتو و افغانستان ایجاد و رسمی ساختن پوسته های امنیتی سه 
عبور مرور  مبنی بر «و یا باردر منجمنت کمیتی»سرحدی  کمیتۀو پا فشاری بر تشکیل ، ایجاد "دیورند الین"تحمیلی 

کستان، سیاسی تحت نظر پا لحۀن برای تحقق آن تالش دارد، مصاپاکستا غیر عملی از به اصطالح قبر مالنصرالدین که
 ذهنیت سازی وشمال کشور ما، صفحات پاکستانی در افغانستان و خاصتاً بی امنی در کشور ما توسط ُعمال  مۀداا
به اعمال فشار، تهدید، فریب و اتکاء به ستون پنجم دشمن در داخل نظام  ت تاریخی و ملییک خیانبه تحقق  یگمادآ

  .نداردکه موجب صلح و ثبات شود، به امنیت کشور ما و منطقه موجه ربط و حاکمیت کابل است و 
پاکستانی صرف و صرف میتواند برای مدت کوتاهی هم که شده  پالن هایردن نهادن و اطاعت از اهداف و گاین 

ان برای داد که پاکستد نخواه قلیلت خاطر بهافغانستان و  افغان هااستخبارات پاکستان را علیه  نۀبرنامه های خرابکارا
خواهد ندارد، آنچه در امکان  برای مدت آن رادرست ثابت کردن این تدابیر؟! خرابکاری، برنامه، تمویل و تجهیز 

فتیم که وضع از کنترول حکومت ملکی پاکستان در پاکستان و منطقه عمالً تا حدی گبخاطر آنچه در امکان دارد  شد. 
خارج شده و پاکستان میتواند در تمویل و تجهیز خرابکاری نقش داشته باشد تا افغانستان و منطقه را نا آرام سازد و 

را تا حدی توقف و یا کنترول کند که سبب صلح  لوژستیکی کند اما نمی تواند آن جهان را تجهیز و تمویلعلیه خطر 
منطقه شود. مواضع کامالً متفاوت رسمی حکومت ملکی پاکستان و حرکت طالبان و حزب اسالمی  و ثبات کشور ما و

 واه روشن این تأکید است. گ
یخی تار پالن هایتطبیق به انی پاکستان دارد با چنین مانور ها، فریب، چاالکی و تحت فشار قرار دادن جانب افغ

 الن هایپو بعد از مدت کوتاه ود خویش نایل میشود. این تقلیل خرابکاری پاکستان علیه افغانستان کوتاه مدت خواهد ب
 رفته خواهد شد. گوسیع برتری اقتصادی سیاسی منطقوی پاکستان با شدت خویش از سر 

 ساخته استم شواهد تا امروز ثابت جناب حامد کرزی و تما سالۀ 13زمان حاکمیت تان، پاکسکه تاریخ  مسلم این است
 نیامده است. عملی درست تغییرو افغانستان هیچ  افغان هاعلیه پاکستانی  دشمنانۀکه در ستراتیژی 

 که  افغان هاد جها» نظامی وقت پاکستان  ضیاء الحق  یت ستراتیژی و تاکتیک های زعمای پاکستان ازجمله  حاکم
در حفظ موجودیت پاکستان، حفظ وحدت پاکستان و تجارت بر اشک و و جهاد مردم افغانستان را مبارزه  مبارزه 

اند به شدت تام ادامه دارد  بکار برده« ناه منطقه را برای جیب ُپر کردن جنراالن پاکستانی گخون ملت ما و مردم بی 
 واهد کرد.خن تغییربعضی از سیاسیت مداران ما ساده لوحانه فکر میکنند، آنچه که  الفبای سیاست حکم میکند کهو 
 

ستان همیشه تالش پاکذشته گلستان در پنج شش سال گپاکستان افغانستان تحت قیمومیت کشور ان جانبۀسه  کانفرانسدر 
به ، گجن جبهۀدر خویش را با فشار وارد کردن کشور و منافع جیبی جنراالن  منافع و مصالح لۀداشت که مسأ

 و اغوای جهان موفقانه و محیالنه دوام بدهد. افراطیت ریگارگی
 

« م1۹۹3دیورند الین»روی خط( گلیز ) مۀکه به امضای تفاهمنا زمانیفقید الرحمن خان عبدبه استناد تاج التواریخ امیر
ندان ُپر مشقت پدر  و حواس شت سال زیعقوب خان رها شده از همحمد )امیر ندمک گروی خط )لیز( گ مۀمانند ادا

همنامه خواهند این تفا لیس ها میگر خواسته باشم و یا نه خواسته باشم، انگا» فت که: گ( مجبور ساخته شد،  میباخته
 «. را بر افغانستان تحمیل کنند...

اینکه این  نۀبه بها م(1۸۹۷-1۸۹3ظاهراً در ظرف سه سال )جانبه که  دو کمیتۀلذا امیر در تالش شد تا با تدویر 
ع د اقل موانندازد و در برابرش حرا  در عمل به تأخیر بیا« دیورند الین»فرضی و در مبداء غیر مشروع   مۀتفاهمنا

 زمانی و تخنیکی ایجاد کند، روی کار کرد. 
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افت و امیر اهی هم تکمیل و خاتمه نیگ( فوق هیچم1۸۹۷-1۸۹3ظرف سه سال ) مذکور مطابق برنامه در کمیتۀکار 
نیست که  نقشه ایداشت که این همان  در سه مورد اعتراض رسمیهمین نقشه  بخشخان حد اقل در سه عبدالرحمن 

 لیس برای هند برطانوی )برتانوی(  برایش نشان داده بود.  گان جۀروزیر خا "تیمار دیورند سر"
زمان  جۀوزارت خار مورمأآن که توسط یک  مۀشه منضلیسی بود و نقگتفاهمنامه( که صرف به زبان اندرآن سند )

 جۀرشیف وزارت خارآی میکند و این نقشه را در گمأمور مذکور فعالً در امریکا زنداعلیحضرت محمد ظاهر شاه )
 به قلم سرخ درین نقشه وارد کرده بود.  تغییراتیافغانستان دیده( دیده میشود که  خود امیر عبدالرحمن خان 

 

 آیا تاریخ تکرار میشود؟که ردد گمطرح می سوالحال 
دوست محمد خان و امیر  امیر تراژیکسرنوشت شت از یازده سال تبعید، با آکاهی از گامیر عبدالرحمن خان بعد باز

 خان،  علیشیر 
نظامی  قوایرنه ولیز دیورند الین( را امضاء کن  –فتند که یا این سند )تفاهنامه گلیسی برایش گکام انبا تهدید اینکه حُ 

 . می شوندآماده  گطرف در مناطق هرات و شرقی در حالت آماده باش حضور دارند و به جن لیسی در دوگان
دارند م تخت را هتاج و پسران کاکای شما که دعوای  نیدکن ءامضا آن رار شما گفتند که اگلیسی برای امیر گمنابع ان

 .رفتگعلق خواهد ه آنها تند که  تخت هم با این سند امضای ۀمادآ
)ممکن  لعلیه شما در شما ییهاکنید قیام امضاء نسند لیز را ر گفتند که اگامیر عبدالرحمن خان منابع استعمار وقت به 

در مناطق آنطرف  ییهارفت و قیامها نافرمانی گوسعت خواهد  یا ترکستان زمین بود؟( منظور شان مزار شریف و
 ند اضافه شده و خطر از بین رفتن حاکمیت شما مطرح است. خط  یعنی مناطق آنطرف خط فرضی دیور

مین مالیات ز لیسها(گ)ان سرزمینی در بدخشان دارند و اضافه براین مابر که روسها مطالبات  گفتندهمچنان به امیر 
.. روپیه جمع آوری و ساالنه ..دیورند الین  مۀبه اساس تفاهمناطرف خط فرضی دیورند الین( را ن )آهای لیز شده 

و مهمات نظامی خریده شده را برای خویش  میتوانید سالح فتند که شماگپرداخت. به امیر  خواهند)امیر( برای شما 
اجازه دارید که عملیات نظامی در آنطرف خط دیورند صرف )امیر( ارد نموده و  حتی شما )لیز شده( وز این مناطق ا

 د.  ما، اجراء کنی برای اطالع وخبردادن رط شبه 
 

مبنی بر امضای تحمیلی با یک جانب که استقالل سیاسی نداشت از لحاظ حقوقی « یورندالیند»تحمیلی  مۀتفاهمنا
ل تحث شرایط باط مۀر ما برای یک لحظه قبول کنیم که چنین تفاهمناگباطل است و ا (یصفرۀ از همان نقط –)ووید 

 دمربوط دیورن و آن رااز ما نمی دانند  آن رام ما از همان آغاز باید اضافه کنیم که مرد رفتهگصورت  صفر ازۀ کنند
ه ن آن راذاشته اند که گ طوری پایان بهۀ ی هفتم افغانستان نقطـخارجی دانسته و به هرصورت برای آن در شورا و

 ملغی کرده است.  آن راتنها راتیفکیشن و تصویب نه کرده بلکی 
میالدی در حین تقسیم هند و ایجاد پاکستان صرف و صرف میتوان شد از تقسیم آن بخش از جهان  1۹۴۷در سال 

روی خط گ مۀشامل بود، در خط اداری هند آنهم به اساس تفاهمنا هندصحبت میشد و مطرح بود که داخل خط اداری 
یم هند میشد میتوان از مناطق داخل خط اداری ر تقسگپیشاور و قسمت دیره جات شامل بود. ا صرف وندمک صرف گ

 . هند صحبت شود ونه از مناطق شرق خط فرضی دیورند الین
مناطق شرقی خط  مأموریتشلیسی بعد از ختم گحتی  سرتیمار دیورند در نوشته های عدید خویش در مطبوعات ان

  نمی دانست.و  ندانسته یورندالین را سرزمین هند برتانوید
  

ذاری خط روی کاغذ )سرتیمار گم ( نقطه  1۸۹۷-1۸۹3) کمیتۀکار همان  اینکه یا و؟  آیا واقعاً  تاریخ تکرار میشود
دیورند( در عمل آغاز شده به صورت اکراه و جبر  توسط امیر عبدالرحمن خان امروز با به رسمیت شناسی پوسته 

 یرد؟ گدر حال عملی شدن و کار برای عملی کردن آن صورت می پاکستان، افغانستان و ناتو  جانبۀهای سه 
بیشتر  عمالً خط عبوری وجود دارد و  مترکیلو ۲۸۰۰با توجه به منطق سخن در بین افغانستان و پاکستان که در حدود 

محل تحت کنترول دولتی است چطور میتوان  11آن صرف نقطه محل عبور و مرور بین دو کشور است و  3۶۰از 
 کنترول کرد؟  به یقین عملی نیست. مطمئنا ایجاد پسته های سه جانبه این همه را عمالً و ب

واقعیت این است که افراد مانند صف و جبهه از کدام خط وکشور عبور نمی کنند.  افراد می آیند و سالح در داخل 
یان جوگان و قسماً همفکران در اختیار جنشان از جان افراد ناراض و نیرو های وابسته به پاکست اختیار درکشور 

ها  تهپس این ازوجود ندارد که افراد عبور کننده   تضمینی. هیچ یردگو برادر کشی صورت می گذاشته شده و جنگ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دنی حین وارد شگنیرو های جناین که برای ند ر اینکه این نیرو های پاکستانی اگدی وطویل کنترول شود، درین خط عریض 
    ..و تازمانیکه منافع شان ایجاب کند زمینه سازی خواهند کرد. زمینه سازی کرده اند افغانستانبه 

 و این پسته های امنیتی؟! سه جانبه به رسمیت شناخته شوندر چنین شود گفت که اگبدون اندکترین تزلزل با تمام صراحت باید  
نیست  رگملی و خیانت به  مادر وطن چیزی دی ، یک خیانت تاریخی  نه تنها که ربطی به امنیت کشور ما و منطقه ندارند بلکی

  و بوده نمی تواند. 
واه آن است همین ها هم با گقبول نه کرده اند و تاریخی خونین کشور ومردم ما  آن رادر طول تاریخ قربانی داده و  مردماینکه 

رف و آنطرف خط دیورندالین کار وسیع احیای افغانستان وجود صدها هزار کشته و زخمی شخصیت های ملی و بین المللی این ط
 ر به اندیشه های تعصبات قومی و سمتیگترور، کشته و خفه شدند و بخش دی شان زیادتعداد تاریخی میکنند. اما بخاطر اینکه 

 مبتال شدند، اما تعداد زیادی هنوز هم با قوت کامل برای احیای افغانستان کامل کار میکنند. 
اما کار . داریم؟ جواب نه است آن راو توان مطرح کردن  ؟امروز مطرح کرداین مسأله را  بایدآیا مطرح است که  لیسوا

ار و گرفتن از ناخون افگحساس با ۀ درین مرحلـ آن رار پاکستان نهایی کردن گ. و اداشته باشدادامه تمام قوت باید با تنویری 
رفتن گ به خاطر ند با شواهد تاریخی مطرح شود. مااید مسأله به صورت منطقی و مستبکه آیا خواهان است  مپنجاتکاء به ستون 

این کار داکتر حاذق و شواهد و مستندات نه ریفراندم و همه  .یفراندم و همه پرسی ضرورت نداریمنظر در  عالج مریضی به ر
بحث  نه ای وی میکنند گمردم کنرها یکجا زند مردم لغمان با و یا  گکابل به ورد مثالً   یندهآ درر منظور درین باشد که گپرسي. ا

وی را  گیت کیلنگانه و این زمان نیست. اینکه جناب اسفندیار به آرمان های پدر معتقد است و یا به آن خیانت میکند و تارگجدا
نداشت و ندارد و بنای باطل اعتبار  ءابتدااز ساکت ساخته بحث ما نیست. اما بحث ما این است که خط دیورند غیر مشروع  و 

  بر باطل باطل است.  
این یک فریب  اصالً بحث امروز ما نیست.  میخواهد و آن طرف اما اینکه حال اینطرف نمی خواهد بجای خودشها بحث این 
بحثی ون ممنوع و باطل است.  . و این نوع فروش از لحاظ قانبر ما میفروشد شکارچی هوا راری است که پرنده های گاغوا و 

  .طویل وعریض است
 

ک کردیم که ی ارایه فیراگتلدرست از وضع سیاسی ونظامی آن وقت باین وقت را به صورت برداشت وضع موجود، ۀ با مشاهد
 و به رسمیت شناسی پوسته های ناتو، پاکستان و افغانستان را توهین و تحقیر به خون پاک شهدای وطن نتیجه است و آن اینکه 

 ملی میدانم.  خیانت آن راتطبیق برنامه های دشمنانه پاکستان علیه افغانستان دانسته 
 

 راه حل:
ه ونه کگراه حل نمی دانیم. همان آن رایستیم و ن قدواحد معتمردم  و خاصتاً ملت  ها و ما به ایجاد سرحدات بین ملت -

ایجاد شد، ضرورت است تا روابط کشور های همسایه  دوم جهانی گبین فرانسه و آلمان بعد از جن گانگروابط تن
ترور به  متعۀصدور ا مۀر دست برداشته و پاکستان به این معتقد ساخته شود که اداگبهتر و از خرابکاری علیه یکدی

 نفع مردم و هیچ کشور و انسانی نیست. اما به صورت پیکیر باید:
 -  مراجنایت علیه مردم ما و  مۀدر ادا پاکستاناستابلشمنت  تایرد و کار عملی انجام شود که گصورت تالش 

از برنامه های تمویل، تجهیز و در موارد برنامه ریزی جنایت برداشتن دست به افشاء شود و  مستند به صورت صلح
مجبور ساخته شود. عذر و و جهت دادن جنایت کاران علیه وطن و مردم ما و مردم صلح دوست جهان و منطقه 

 ، خیر و خیرات در سیاست جای ندارد. خواهش
بان برای از حرکت طال استابلشمنت پاکستانۀ مبنی بر سوء استفاداز صد ها مستندات اقرار چند ماه قبل پرویز مشرف 

 منافع پاکستان کفایت میکند. 
 - تقویت نیرو های نظامی و دولت داری خوب درافغانستان 
 - یاسی های خیر خواه سوداشتن نقش تمام نیرزمینه سازی منجر به سیاسی که ۀ یری درست سیاسی مصالحـگپی

صالح و یا حتی فریب  خرابکاران تجرید و اوالد ،در رهبری کشور شدهیعنی ملت کشور از طریق مجاری مشروع 
 منافع دشمن خارج شود. وطن از خدمت ۀ خورد

 

 لت شده میتواند. ریه  و نه هم  جدا از مگزاری و به این کار نه به عذر، نه بلی 
های اکثریت قریب به  های مردم  که درین مورد ارزش خدمت ارزش توسط مردم، برای مردم و درباید حاکمیت 

 .، تقویت یابدداشته باشدمردم مسلمان ما اولویت  اتفاق ملت و
 ،دهشوجه نمتاستابلشمنت و پالیسی سازان اصلی پاکستان  فتنۀکه هنوز هم به فریب و  برماست تا مسؤولین اموری

کب ور باور داریم و مرتملت شوند. ما به درایت اوالد صالح کش کنند که روی سیاه تاریخ وباید متوجه شوند و کاری ن
 علینا اال البالغ المبین ومن  آن سخت قیمت تمام خواهد شد.    که ترمیم نخواهند شداشتباه 
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