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 مل برانگیزأای ت مداخله و بیانیه 
 "درموردخط دیورند «مارک گروسمن»

 دری افغانستان از  ولی احمد نوری باز نویسی به –منبع خبر گزاری صدای افغان نوشتۀ موسوی نژاد 

 

( میزان 01)نماینده خاص باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان روز یکشنبه ( Marc Grossman)« مارک گروسمن»

، سرحد فعلی ما با پاکستان گفته بود که "خط سرحدی دیورند"در خصوص « یک»در گفتگویی اختصاصی اش با تلویزیون 

المللی است و من فکر میکنم که نظر همه را در این مسئله  ر این مورد این است که این سرحد،  سرحد بینموضع کشور ما د"

 ." ای باید در نظر گرفت منطقه 

هنری مورتیمر "این خط سرحدی میان افغانستان و پاکستان در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان  و 

پاکستان در آن زمان بخشی از خاک هند بود که مستعمرۀ .  میالدی تعیین شد ۳۹۸۱رتانوی در سال نماینده هند ب" دیورند

میالدی، دولت وقت افغانستان با این خط سرحدی مخالفت  ۳۸۹۱پس از تشکیل کشور مستقل پاکستان در سال . برتانیه بود

 .پرسی در بین آنها در این مورد شد ی همه کرد و خواستار پیوستن قبایل آن سوی دیورند به افغانستان یا برگزار

یکی از میراث های شوم و نامیموني است كه " خط دیورند"در واقع 

استعمار برتانیه بعد از خروج از این منطقه به جا گذاشته و تبعات 

ای را به دولت و ملت افغانستان تحمیل کرده که مهمترین پیامد  گسترده 

خیر و دست اندازی های مداوم های آن حوادث پی درپی سه دهه ا

 .طرف مقابل در افغانستان است

به دنبال اظهارات مداخله جویانه این مقام امریکایی، وزارت خارجه ما 

به آن بیانیه ای صادر کرد و در خصوص آن اظهارات  کس العملعدر

گذشته ازتمایالت و مواضع سیاسی موافقان و مخالفان   و این بیانیه،

 تامل دارد که در اینحکومت، محتوای قابل 

Marc Grossman    

مسئله خط دیورند یک موضوع تاریخی و مهم برای مردم »: یاداشت به آنها پرداخته شده است، متن بیانیه به این صورت است

 بنابر این حکومت افغانستان هرگونه اظهار نظر نامربوط از سوی هر کسی را در بارۀ مسئلۀ حقوقی این خط،. افغانستان است

 «.رد می کند

با توجه به این که خط دیورند یک موضوع محل اختالف و مرتبط با تمامیت ارضی افغانستان است، هم اصل پرسش  .0
از مارک گروسمن، اشتباه جدی است و هم اظهار نظر گروسمن مداخله در یکی " سمیع مهدی"« یک»مطاق تلویزیون 

باشد که ما استقالل و تمامیت ارضی خویش را بر مدار اگر قرار . از موضوعات مهم سیاسی و ارضی کشور است
دیگر افغانستان، افغانستان     پالیسی های وزارت خارجه امریکا، پنتاگون، ناتو و دیگر نهادهای مداخله گر استوار کنیم،

بخشی از آن  آنان بد شان نمی آید که فردا جنوب افغانستان و. نیست، ایالت دست چندم اضالع متحدۀ امریکا باید باشد
اصل سوال غیر مسئوالنه و پاسخ گروسمن . سوی دیورند را حکومت جدید اعالم و یا اینکه کشور ما را تجزیه کنند

 .مداخله گرانه در امور افغانستان است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_modakhelae_soalbarangez_darmored_dewrand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_modakhelae_soalbarangez_darmored_dewrand.pdf
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و  میرسد؛ بیانیۀ وزارت امور خارجۀ افغانستان نه لحن قاطع و بایسته دارد و نه با توجه به بار و تبعات حقوقی به نظر .5
و . ، از کلمات دقیق و محتوای مطابق با واقع برخوردار است«گروسمن»سیاسی خط دیورند و اظهار نظر مداخله گرانه 

 . و دولت متبوعش است« گروسمن»نه تعیین سرنوشت حقوقی دیورند و اظهار نظر در بارۀ آن در صالحیت 
 :خالت کند زیراکه حق یا ناحق در مسائل ملی ما اظهار نظر یا د  وی حق ندارد، .0

اظهار نظر غیر مسؤوالنۀ نمایندۀ کشوری است که طی این چند سال در امور مختلف کشور، مداخله کرده : اوالً اینکه

است و این بار، باز دخالت علنی در بارۀ موضوعی کرده که به بخشی از سرزمین و تمامیت ارضی افغانستان مربوط 

. به موضوعی میکند که در حال حاضر آمادگی الزم برای آنرا ندارد" ودمجبور به ور"است و دولت افغانستان را 

در بارۀ بخشی از سرزمین افغانستان یا سرزمین مورد مناقشه اینگونه اظهار نظر کرده، در « گروسمن»بنابراین وقتیکه 

با توجه . فغانستان استواقع جزئی از سیاست های اضالع متحده برای منافع آن کشور از طریق وسیله قرار دادن مسائل ا

سخنان " رد"به شرایط حساس کشور، بیانیۀ قاطع و محکمی را از سوی وزارت خارجه کشور می طلبید و نباید تنها به 

بلکه از آنجایی که مداخله در امور   بلکه این اظهارات را نه تنها از آنرو که غیر واقعی است،. اکتفاء می شد« گروسمن»

 .محکوم می کرد افغانستان است به شدت

برای " مهم"و " موضوع تاریخی"بیانیۀ وزارت امور خارجه، بصورت خنثی، موضوع خط دیورند را : دوم اینکه

آیا بخشی از سرزمین افغانستان تنها برای مردم افغانستان مهم است و برای دولت . افغانستان عنوان کرده است" مردم"

نهاد )تردیدی وجود ندارد، اما بیانیۀ وزارت خارجه   افغانستان مهم است، افغانستان مهم نیست؟  در اینکه برای مردم

 .باید حاوی کلمات دقیق حقوقی و سیاسی و لحن قاطع می بود( مسؤول حکومت

بیانیۀ وزارت خارجه . کشور است، نه یک مسئله تاریخی" بخشی از قلمرو سرزمین" خط دیورند، موضوع مربوط به 

ا مهمل گذاشته و در حد یک مسئلۀ تاریخی تقلیل داده و نهایتاً با استفاده نا مناسب از بعد حقوقی ُبعد ارضی و حقوقی آنر

اکتفا " رد"به کلمۀ   ،"به عنوان مداخله در مسایل افغانستان"« گروسمن»به جای محکومیت قاطع اظهارات   در اخیر آن،

 .شده که به هیچ وجه شایسته و بایسته موضوع نیست

تواند، سرحد بین المللی ما با   المللی و اسناد موجود، خط دیورند به هیچ وجه نمی اگرچه به لحاظ قوانین بین   ،فشرده آنکه

حتی اگر مطابق با واقعیت هم می بود، شیطنت آمیز و . مطابق با واقعیت باشد  ،«گروسمن»پاکستان و محتوای سخنان 

« گروسمن»." حرف حقی می زنند اما از آن اراده باطل می کنند"در بارۀ خوارج است که  (رض)مصداق کالم امام علی 

طرح آن در حال )، قربانی منافع امریکا (که طرح نکردن آن در این زمان است)می خواهد، مصالح افغانستان را 

ینی ما در بیانیه ضمن اینکه از حق سرزم. کند و پاکستان را با استفاده ابزاری از افغانستان تحت فشار قرار دهد( حاضر

، تنها به رد آن «گروسمن»آن سوی دیورند به راحتی عبور کرده، به جای محکومیت قاطع و مداخله دانستن اظهارات 

تاریخی بودن قضیه و اهمیت آن برای مردم برجسته   دیگر آنکه به جای ُبعد ارضی و حقوقی موضوع،. اکتفا نموده است

ساس و از باالترین درجۀ اهمیت برخوردار است، اما در بیانیه بازتابی نیافته شده در حالیکه برای دولت افغانستان نیز ح

 . است

در اخیر به صورت حاشیه ای به حقوقی بودن موضوع اشاره کرده در حالیکه وضعیت حقوقی دیورند یک موضوع 

 .ارضی و محوریت برای ماست

  

 پایان

  


