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 ۲۹/۹۹/۲۹۰۲         ستانیزی زمان دکتور

 
 سیستانی آقای استدالل در تناقض

 دوم بخش

 انگلیس و افغان معاهدات
 

بر می آید که با فهم اینکه در دوران استعمار هیچ کشور دنیا از اثرات استعماری اروپایان در  از خالصٔه مطالب بخش اول
امان نماند، افغانستان توانست آزادی خود را حفظ کند، با آنکه سیاست خارجی اش متأثر گردید. ولی متأثر گشتن سیاست 

اسارت و بردگی مردم آن داللت نمی کند. و تأثیرات خارجی یک کشور به مستعمره گشتن، و از دست دادن تمامیت ارضی، و 
ناگوار قدرتهای استعماری عمدتاً بر دو قطب لندن و ماسکو میچرخید که افغانستان در تقاطع آن قرار گرفته بود و در زیر این 

 فشار ها به أمضای معاهداتی مجبور ساخته شده که رویهمرفته به نفع قدرت استعماری تمام میشد. 
 در کردم شرح مصاحبه در طوریکه آنرا دالیل و میدانم انگلیس و افغان معاهدات مضرترین را راولپندی اهدهٔ مع من 

 ملت عمر چون و .سازد می منتقل افغانستان ملت به افغانستان پادشاه شخص از را تعهد مکلفیت و مسٔوولیت که است این
 یک از که است «ابدیت» این تداوم .میکند پیدا ابدیت خود از عهدت مکلفیت و مسٔوولیت است، پادشاه یک عمر از تر پاینده
    .کرده مبتال بختی بد و روزی سیاه به را افغانستان اینطرف به قرن

 راولپندی صلح معاهدۀ» :مینویسند کرده تمجید مرات و کرات به آن از و است راولپندی معاهدهٔ  عاشق سیستانی آقای 
 قرارداد ومزیت برتری .تربود ومفید بهتر افغانستان بحال اند، رسیده امضاء به ها انگلیس با که قبلی معاهدات تمام به نسبت
 استقالل به منجر راولپندی، صلح قرارداد که اینست دیورند، و گندمک برمعاهدات یعنی قبلی معاهدات بر راولپندی صلح

 ...«،گردید افغانستان موجودۀ  جغرافیای سیاسی
ز تکرار این مطلب چنان راضی است که بعد از یک مقدار استهزای دیگر هدف خود را به عبارت آقای سیستانی ا 

 این انگلیسها، با قبلی معاهدات به نسبت راولپندی صلح معاهده»مبادا که خواننده توجه کافی نکرده باشد:  -دیگر بیان میکند 
 را انگلیس هندبرتانوی، حکومت با طرزی محمود غانستاناف وزیرخارجهٔ  بعدی مذاکرات درنتیجه که داشت را وبرتری مزیت
  «.بشناسد برسمیت میالید ۰۹۲۰ در را افغانستان سیاسی استقالل تا ساخت مجبور

من در اینجا هیچ علت و معلول را نمی یابم که نشان دهد که محمود طرزی به خاطر معاهدٔه راولپندی از توانایی  
که استقالل سیاسئ افغانستان را به رسمیت بشناسد. این نه بدان معنی  را مجبور ساخته باشد انگلیسهابرخوردار بوده باشد که 

که محمود طرزی فاقد تجربه و استعداد دیپلوماسی بود، بلکه به خاطر اینکه مندرجات معاهدٔه راولپندی دست استعداد او را از 
ا بسته بود. و همین اثرات منفئ معاهدٔه راولپندی تا امروز جلو پشت بسته بود و توشیح امیر امان هللا خان همچنان زبان او ر

 هرکوشش حکومتهای افغانستان را برای استرداد خاک آن طرف خط دیورند در مجامع حقوقئ بین المللی گرفته.
 برعکس ادعای آقای سیستانی نقش معاهدٔه راولپندی در مفاهمات محمود طرزی چنان اثرات منفی داشت که مذاکرات 

در میسوری و کابل تقریباً دو سال طول کشید. در  ۰۹۲۰تا نوامبر  ۰۹۲۹را به رکود و ناکامی مواجه ساخت که از اپریل 
نتیجٔه همین رکود و سیر بسیط مذاکرات از جملٔه خواسته های متعدد جانبین صرف باالی دو موضوع موافقه حاصل شد و آن 

د منحیث سرحد بین دولتین بود. در واقع هیج تغیر و تبدیل و تعدیلی در محتوای آزادی افغانستان در برابر قبولی خط دیورن
معاهدٔه راولپندی به میان نیامد، جز اینکه مطالب دو سند جداگانٔه مذاکرات راولپندی در یک کاغذ نوشته شد. به عبارت ساده، 

 واهد آنرا پرداس دهد مورد تائید تاریخ نیست.متن و محتوای معاهدٔه راولپندی به منظور و مطلوب که آقای سیستانی می خ
صرف نظر از این آقای سیستانی با خوانندٔه مضمون خود صادق نیست. زیرا او متن کامل معاهده را شامل متن نوشتٔه  

خود خود نمی سازد تا خواننده از خود برداشت و تعبیر مستقلی از آن نداشته باشد. آقای سیستانی برای اینکه ضعف استدالل 
را کتمان کرده باشد، با مهارت )یا به اصطالح خودش بیشرمانه( قسمت حساس مادٔه پنجم معاهدٔه راولپندی را حذف میکند. 
صرف نظر از اینکه تصرف و جعل در اسناد رسمی و تاریخی، خاصتاً برای یک مورخ اکادمیسین، یک جرم نابخشودنی 

همین جعل بنا میکند تا خوانند را قناعت داده باشد. همین مورخ اکادمیسین مرا است، شرم آورتر اینکه استدالل خود را باالی 
 داکتر این جواب به ولی»در تمسخر توصیه امانت داری می کند تا بر اساس سند و برهان و شواهد اتکا کنم و می نویسد: 

 درک و دارند،فهم دارند،دانش عقل خیلی شما برخالف امروز، مردم ...نیست، اسطوره تاریخ، !آقا :که گفت باید ها اسطوره
 «.کنند نمی قبول وشواهد برهان و سند بدون را سخنی وهیچ دارند ومنطق

 و این هم سند متن معاهدٔه راولپندی که آقای سیستانی با خوانندگان در میان میگذارد: 
 اعانه ضبط -٣ هندوستان طریق از اسلحه تورید جلوگیری -۲. صلح وبرقراری تاسیس -۰ :راولپندی صلح موادمعاهده»



  

 

 

 4تر 2 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

 

 مشترک منافع موضوعات روی افغانی هیٔیت با برتانیه ماه شش شدن سپری از بعد -۲ .امیر به مستمری تادیه وقطع باقیمانده
 که دهد نشان خود واعمال باکردار افغانستان حکومت براینکه مشروط میکند مذاکره دیرینه دوستی روابط دوباره وتاسیس
 .کند کمأیی دوباره را برتانیه دوستی خواهدمی صمیمانه

 نشده گذاری عالمه تاحال که سرحد بخشهای آن گذاری وعالمه گردیده تعین سابق طوریکه وافغان هند سرحد پذیرفتن -۵

.برتانوی کمیسیون توسط
۰۲

» 
یز باالی افغانستان وضع و این هم متن کامل مادٔه پنجم معاهده به شمول آن قسمت که جانب انگلیس عبارات توهین آم 

کرده و آقای سیستانی آنرا از ترجمٔه خود حذف کرده: )بی مورد نخواهد بود اگر عنوان مضمون آقای سیستانی در رابطه با 
 پول گرفتن از انگلیس یاددهانی شود.(

ا )حکومت افغانی( عالوتاً به . آنهقبول میکنندحکومت افغانی سرحد هند و افغانی را که امیر فقید پذیرفته بود »مادٔه پنجم: 
 تجاوز افغانی، جائیکه اخیراً در آنجا تعهد می کنندعالمه گذاری هرچه زودتر سرحد توسط هیئت برتانیوی در غرب خیبر 

. قوای برتانیوی تا زمان تعین آنچنان قبول می کنند که هیئت برتانیوی آنرا عالمه گذاری کندصورت گرفته بود، و سرحد را 
 )برای تطابق با متن انگلیسی معاهده به حاشیٔه مضمون مراجعٔه فرمائید.(« جناح خود باقی می مانند.سرحد در 
از نگاه حقوق بین الدول مهمترین عبارت، و از موقف افغانستان مضرترین عبارت قابل توجه در مادٔه پنجم همانا  

از نگاه حقوقی تجاوز بر خاک دیگران صورت می «. صورت گرفته بود تجاوز افغانیدر آنجا »قسمت حذف شده آن است، 
گیرد نه به قلمرو خود، پس با متجاوز خواندن افغانستان این معاهده هر نوع ادعای افغانستان را بر خاکهای آنطرف خط 

گر م.« آنچنان قبول می کنند که هیئت برتانیوی آنرا عالمه گذاری کندو سرحد را »دیورند باطل می سازد. و عبارت بعدی 
این تسلیمی دایمی نیست که هم خاک را به انگلیسها واگذار میشوند و هم اختیار عالمه گذاری آنرا بدست انگلیسها میدهند؟ 

 یعنی هم دستم را ببر، و هم اختیار به تو است که از هرجا که میخواهی قطع کن.  
گرفته شده که خود  «متنفذ روحانیت و هللا امان محمودطرزی،شاه»مأخد همین متن از اثر دیگر آقای سیستانی به نام  

 گواهی بر سابقه این کج قلمی میکند.
 

 مسٔوولیت امیر امان هللا خان در رابطه به معاهدٔه راولپندی
 دولت ادارهٔ  عالی سطح در .نمیشود پنداشته معاف نهایی مسٔوولیت از هرگز آمر مأموریت، تفویض و ارجاع در 

 افتخارات حایز موفقیت صورت در دولت اداری و نظامی معتبر رکن منحیث .نهایی مسٔوولیت هم و دارد نهایی حکم هم پادشاه
 «غازی» لقب انگلیس بر اش نظامی ظفر نتیجهٔ  در خان هللا آمان امیر آنچنانکه .آن عواقب مسٔوول ناکامی صورت در و است

  .اوست دوش به آن عواقب نهایی مسٔوولیت سانگلی مقابل در اش سیاسی شکست نتیجهٔ  در همانگونه گشت، مستحق را
 میکند ایجاد فاصله درختها و ده بین سیستانی آقای نیست، مطرح اینجا که امانیه، دورهٔ  ناپذیر انکار موفقیتهای شرح با 

ز راه و انتقادش بر این است که من گفتم که محبوبترین پادشاه افغانستان منفورترین معاهده را توشیح کرد. ولی بعداً ا
 خط قبول در لغزش خاطر به مگر»توضیحات خویش ناخودآگاهانه از موضع استدالل من دفاع میکنند و می نویسند که: 

 شاه طرف ،از خان احمد علی .قرارگرفت شدید انتقاد مورد وشاه وزیرخارجه محمودطرزی سوی از قرارداد دراین دیورند
 آم نگفته دیگری چیزی مطلب همین جز من «.شد توقیف و سبکدوش امشمق از گرفته قرار عتاب و سرزنش مورد خان امان
 ولی .باشد کرده گریز مستدل و منطقی جواب ارایهٔ  از تا میتازد، من شخصی هویت و علمی اعتبار بر سیستانی آقای ولی

 :است ذیل سٔوواالت جواب منتظر شکیبایی با و آید می سراغش به استدالل
 داخله وزیر فرستادن و کشور داخل در دانشمند و مجرب خارجهٔ  وزیر نگهداشتن کشور تاریخساز مقطع حساسترین در آیا -۰

 بود؟ خان هللا امان امیر «سپردن کار اهل به کار» معیار کشور، از خارج به تجربه بی و کفایت بی
 چرا پس کرد، توقیف ملی لهمسأ مهمترین در خیانتش ارتکاب سبب به را خان احمد علی والی خان هللا امیرامان اگر -۲

 هستند؟ متوجه تضاد و تناقض این به سیستانی آقای مورخ یک منحیث مگر کرد؟ توشیح را معاهده همان خودش
، زیرا توقیف علی را احمدخان علی نه کرد، می وقیف زد می آتش را معاهده بایست می خان هللا امان امیر که میگویم من -٣

 ۹۵نکرد، ولی امضأ و توشیح معاهده سرنوشت ما را در سیاهی گره زد که در اثر آن در این احمدخان درد ملت را مداوا 
« مخاصمت شخصی»سال کشور ما رسماً از پیکر دو نیم گشته. آیا این اظهار نظر من طبق ادعای مضحک شان به خاطر 

 است؟
مٔه راولپندی را مورد سٔووال قرار می آقای سیستانی به منظور اصالح نظر آنهای که اهمیت تاریخ توشیح موافقتنا 

 سند امضاى از بعد محفل درهمین خان هللا امان غازى»مینویسند: « هستند راهی کرده پف خود سرنای در»دهند و به زعم او 
 که روزى اسد، ۲٢سان، بدین .نمایند استقبال «ملی جشن» مثابهٔ  به روز ازین تا خواست مردم از كشور، استقالل استرداد

 افغانستان استقالل استرداد رسمى روز حیث به آورد، می آورده بدست را خارج جهان با ارتباط وحق اختیار رسماً  فغانستانا
 «.شد شناخته

امیر امان هللا خان منحیث یک سیاستمدار نظر به شرایط زمان آن روز را به مثابٔه جشن ملی استقبال نمودند، آیا آقای  -۲
 رخ نامدار کشور آن معاهده را به حیث سند استرداد استقالل کشور قبول می کنند؟ سیستانی منحیث یک مو
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از فحوای مضمون شان هویداست که جوابشان مثبت است، زیرا همین مطلب را در مضمون دیگری تحت عنوان  
 ۰٢) ش ۰۲۹٢ اسد ۲٢ روز »به عبارت مشابه نوشته اند.  «!نیست اسد ۲٢ از ناکتر ارج روزی هیچ افغانها، برای»

 حاکی که) را راولپندی صلح پیمان هللا، امان شاه اعلیحضرت که است وگرامی پرارج افغانها نزد آنجهت از ،(م۰۹۰۹اگست
 «.کرد توشیح ،(بود کشور استقالل شناختن برسمیت از
آن اشاره میکند و آنرا سند کدام یک از پنج مادٔه معاهدٔه راولپندی را که آقای سیستانی  منحیث یک مورخ به صراحت به  -۵

 میدانند، متضمین چنین استقالل است؟ « استقالل کامل سیاسئ کشور»استرداد 
 کشور استقالل شناختن برسمیت از حاکی سیستانی آقای نوشتهٔ  قرار که راولپندی معاهدٔ  متن است این بفرمایند 

 الحظه فرمائید()متن کامل معاهده به زبان انگلیس را در حاشیه پائین صفحه م:است
ایجاد  -۲قطع معاش مستمری، و  -٣قطع امتیازات ورود اسلحه،  -۲اعالن متارکه،  -۰اختصار مطالب چهار مادٔه اول: 

 حکومت افغانستان.« مطلوب»روابط دوستانه  بین دولتین مشروط به رویه و کردار 
. آنها )حکومت افغانی( عالوتاً به قبول میکنندرفته بود حکومت افغانی سرحد هند و افغانی را که امیر فقید پذی»مادٔه پنجم: 

 تجاوز افغانی، جائیکه اخیراً در آنجا تعهد می کنندعالمه گذاری هرچه زودتر سرحد توسط هیئت برتانیوی در غرب خیبر 
یوی تا زمان تعین . قوای برتانآنچنان قبول می کنند که هیئت برتانیوی آنرا عالمه گذاری کندصورت گرفته بود، و سرحد را 

 « سرحد در جناح خود باقی می مانند.
 
کدام قسمت این معاهدٔه توشیح شده از طرف امیر امان هللا خان آزادئ افغانستان را تضمین میکند، یا الاقل به آن اشاره  -۶

 در تاریخ افغانستان میدانند؟« ارج ناکترین روز»میکند که آقای سیستانی روز إمضای آنرا 
 
درین معاهده به آن مشروعیت سیاسی می بخشد، و نه « تجاوز افغانی»تسلیمی یکجانبٔه قلمرو آنسوی دیورند که عبارت  آیا -۷

 میدانید؟ « ارج ناکتر»تنها پادشاه را، بلکه تمام افغانستان را متقبل و متعهد به واگذاری قلمرو خود میسازد 
 
فشار انگلیس، فاقد تجربه سیاسی، و احتماالً هم با قلت مشاورین چیز  علی احمدخان زمانی معاهده را امضا کرد که تحت -٢

فهم روبرو بود، و در اثر این بیغوری و خیانت توقیف شد. پس معذرت امیر امان هللا خان چه بود که در شرایط بهتر و وجود 
 مشروعیت سلطنتی و دولتی بخشید؟« بیغوری»مشاورین مجرب به همان 

قض استدالل آقای سیستانی را روشن می سازد و مکلفیت مسلکی او منحیث یک تاریخدان نامور سٔووالهای باال تنا 
کشور ایجاب میکند بین احساسات و تعقل تفکیک قایل شوند. اگر اظهار نظر شخصی میکنند، که حق مسلم شان است، باید 

ع سیاسی که تاریخ برضد آن گواهی میدهد القاب القاب کاندید اکادمیسین را در آن مورد به کار نبرند چون اصرار باالی موض
 علمی شان را تهدید میکند.

 
 

 تجلیل روز آزادی
در جهان معمول است که دولتهای که مدعی اند که هیچ مستعمره نشده اند و ارکان سه گانه حکومت، ملت، و خاک آن  

در عوض برای بزرگداشت افتخارات کشور شان در اثر تهاجم دشمنان از هم متالشی نشده اند روز تجلیل آزادی ندارند، و 
روزهای ملی را تجلیل می کنند. برعکس، کشورهای استعمار شده روز استرداد استقالل خود را از چنگ استعماریون جشن 

 همنوا نیستم.« استرداد استقالل»می گیرند. من چون به آزادئ مداوم افغانستان عقیده دارم با کاربرد اصطالح 
و داکتر زمانی برحسب خیالش مرا در جملٔه آنهای « ناحق»او به  .دارد دیگر منشأ سیستانی آقای شویشت احتماالً  

قلمداد میکنند که به اثر تفوق پرستیهای نژادی / لسانی مخالف تجلیل جشن آزادی اند و در مقابل پیشنهاداتی برای روز 
یک برداشت کامالً بیجا است.  فراخنای ذهنی من در جهان نمی دارند که خالی از تعصبات و تفرقه زدایی نیست. این « شهید»

گنجد، چه رسد به اینکه آنرا در قفس تنگ نظریهای ملیگرایی و قبیله گرایی اسیر سازند. همین قدر کافی است بگویم که به 
 رهی که میروند به سیستان است.  

 دادن فریب وبرای ، است غلط افغانستان، استقالل استرداد روز از تجلیل» که مینویسند من زبان از سیستانی آقای 
 افغانستان مردم که نداشت وجود ضرورتی هیچ برین وبنا ایم نبوده بیگانه سلطهٔ  زیر وقت هیچ ما که کرد عالوه عامه، اذهان

  «.بجنکند ها انگلیس با
 من عبارات باالی را خود یفاتتعر بعداً  و کرده تعویض قصداً  را معلول و علت اول قسمت در سیستانی اکادمیسین 

 استقالل استرداد ادعای اما است، تاریخ شهادت به بلکه نیست، فریبی عوام برای نبودن انگلیس سلطهٔ  زیر در .کرده تحمیل
 افغانستان مردم که داشت وجود ضرورتی آیا اینکه دوم تعبیر سؤ  یا عمدی تحریف .باشد بوده عامه اذهان تغیر برای میتواند

 واپس و دیورند خط کامل الغای برای آن و است مثبت من مطلب درست فهم با من جواب .جنگیدند می ها انگلیس با باید
 .یافت خاتمه او متارکه اعالن با نه و شد آغاز خان هللا امان امیر اعالن با نه مردم مبارزات این .بود افغانستان خاک گرفتن



  

 

 

 4تر 4 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

 

 چون ولی .جنگیدند می انگلیسها با راولپندی متارکه از بعد سال ۰۵ تا یعنی ۰۹٣۵ سال تا دیورند خط ورای پشتون اقوام
 آنچنانکه بلکه سپردند، فراموشی باد بر نتنها را سو آن دلیران متواتر قیامهای بودند، آمده طرف انگلیسها با افغانستان امرای

 .شدند هساخت محروم هم سو این قبایل سران همکاری از شد اشاره آن به اول بخش در
 عواقب و ناپذیر انکار واقعیت روی از و ام خوانده «خطرناکترین» الدول بین حقوق نگاه از را راولپندی معاهدهٔ  من 

 ما دست چیره مورخ که است این در من تعجب .ام خوانده «منفورترین» آنرا ماست مردم دامنگیر امروز تا که آن ناگوار
 مراجعه دیگر بار یک معاهده متن به بفرمایند میتازند؟ من بر آن تجلیل از دفاع برای که دهستن آن مادهٔ  پنچ از یکی کدام عاشق

 .فرمایند
منظور من تجلیل واالترین افتخار ملی کشور است که آن عبارت از آزادئ مداوم افغانستان است. من مخالف تجلیل  

نی آزادی مداوم را منتفی میکند. من مخالف تجلیل روز هستم که مع« استرداد استقالل»روز آزدای نیستم، ولی مخالف عبارت 
مخاصمت شخصی و »إمضای معاهدٔه راولپندی هستم، نه بر حسب ادعای نهایت مضحک آقای سیستانی  که مینوسند به خاطر 

گرفته ام، در صفوف... قرار « ناخود آگاه»، نه بر حسب ادعای داکتر عبدالرحمن زمانی که «قومی من با امیر امان هللا خان
، بلکه برای آن که افغانستان در پهلوی کشور های همیشه آزاد دنیا آین افتخار «بی اعتبار ساختن استقالل کشور»و نه برای 

نادر و گرانمایه را تجلیل کند. من در بیانیٔه یک سال قبل در کلیفورنیا شمالی پیشنهاد کردم تا یک مرجع با صالحیت کشور 
افغانستان از قبیل فتح میوند، روز پنجده، فتح وانه، روز جرگٔه مارجه، تاجگذاری احمدشاه بابا، و  بعضی از وقایع تاریخی

روز های قیامهای باالحصار، قیام هرات، روز توشیح اولین قانون اساسی افغانستان، روز بیرق، روز افتتاح اولین پوهنتون 
ز ملی را به منظور رسمیت بخشیدن به پارلمان آزاد یک افغانستان آزاد افغانستان... را معین کرده، از میان آنها یک یا چند رو

 پیشنهاد کنند تا به حیث روزهای ملی افغانستان تجلیل شوند. 
 یک داشت، حضور شمالی کلیفورنیای در من قبل سال یک سخنرانی در که زمانی عبدالرحمن داکتر ارتباط این به 

 «.جعبه از خارج کردن فکر هم نه و است جدید نقد نهدر این نظریات » که مینویسند فتهگر انتقاد باد بر مرا نظریات بعد سال
کدام از اینها را قبالً شنیده بودند، و چرا همٔه نکات را با تکرار تاریخ طوری جواب میدهند که تازه  پس است چنین اگر

و اما بدتر از همه » میدهند. وی می افزاید که:  نگریهائ مرا در کهنه پردازی خود پنهان کرده بر نقض استدالل خود شهادت
( معاهدٔه ۹معاهٔد صلح راولپندی از جملٔه نه )»آقای ستانیزی بدون ارائٔه هیچ نوع سند و مدرکی پا فراتر نهاده و میگوید که 

 « امضا شده با انگلیس ها بدترین و خطرناکترین معاهده بود.
د و مدرک کافی نیست؟ مگر اینکه معاهدات قبلی با فوت إمضا کننده آن مگر متن و محتوای خود همین معاهدات سن 

باطل میشد، ولی معاهدٔه راولپندی که مسٔوولیت آن از دوش امیر به دوشش ملت افغانستان منتقل گردید و نزدیک به یک قرن 
دٔه صلح راولپندی خط دیورند را معاه»بر جای خود نافذ مانده، خطرناکتر از همه معاهدات نیست؟ داکتر زمانی مینوسید که 

آنها باید قانونیت معاهدٔه راولپندی را از مراجع بین المللی بپرسند که افغانستان چه گونه از « قانونیت و ابدیت نبخشیده است.
دیورند نگاه قانون بین الدول به اثر إمضا و توشیح همین معاهده خلع سالح قانونی گردیده، ورنه درین یک قرن کار الغای خط 

به جایی می رسید. سیاه و سپید ابدیت این خط را از مردمانی بپرسند که از تور خم تا سپین بولدک به تیغ استعمار دو نیم شده 
 خود شان تعریف شده میتواند وبس.« لجام گسیختگئ»اند. چنین پراگندگی فکری در اصطالح 

ن مزین است که احتماالً مخاطب آن خود نویسنده است و من به شعر اختتامیٔه زیبای از ملنگ جا نوشتٔه داکتر زمانی با 
 زبان توانا و اندیشٔه ژرف الفت با آن همنوایی میکنم:

 که هر یو یی رانه وژنی خیال او فکر می مه وژنه

 په دی کښی ما وطن ته لوی تاوان لیدلی دی

 


