ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ٢٢ ،دﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

دﯾورﻧد از زاوﯾﮫ دﯾﮕری
===========================
)ﺗﺷوﯾش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺧﻧﺟر زدن از ﭘﺷت ﺗوﺳط ﮐﺎﺑل در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھﻧد اﺳت(
ﭼﻧد روز ﭘﯾش ،اﯾن ﭘرﺳش را از ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻋزﯾز ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور در ﺑرﮔﮫ ﻓﯾﺳﺑوک ﺧوﯾش
ﻣطرح ﮐردم ]:[١
»ﻟﻐو ﻣﻌﺎھدات ﭘﯾﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﺗوﺳط ﮐدام »ﻣرﺟﻊ« و در ﮐدام »ﺗﺎرﯾﺦ«
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟ ﻓﯾﺻﻠﮫ اﺻﻠﯽ در ﮐﺟﺎ ﻧﺷر ﺷده و ﻣﺣﺗوای آن ﭼﯾﺳت؟
در اﯾن ﻣورد ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺳﮫ ﻧظر »ﺑدون ﻣﺎﺧذ« وﺟود دارد )ﯾﺎ ﻣن ﻧدﯾده ام(:
 .١ﻏﺑﺎر در ﺻﻔﺣﮫ  ٢٣۴ﺟﻠد دوم »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﮭران  «١٣٧٨ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
»ﺷورای ﻣﻠﯽ دوره ھﻔﺗم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟون  ١٩۴٩اﺑطﺎل و اﻟﻐﺎی »ﺧط دﯾورﻧد« را اﻋﻼم
و ﺟراﯾد ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد« ].[٢
 .٢ﻓرھﻧﮓ در ﺻﻔﺣﮫ » ٧٢۶اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗرن اﺧﯾر ،ﺗﮭران  «١٣٨۵ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
»ﺷورای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ٢۶ﺟوﻻی ] [١٩۴٩اﻟﻐﺎی ﻣﻌﺎھدات ﻗﺑﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺎھده
دﯾورﻧد را اﻋﻼن ﮐرد« ].[٣
 .٣ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﻣﻘﺎﻻت ،آن را ﻓﯾﺻﻠﮫ »ﺷورای ﻣﻠﯽ«» ،ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ« ﯾﺎ »ﺷورای ﻣﻠﯽ و
ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ« ﮔﻔﺗﮫ اﻧد.
اﮔر دوﺳت ﻋزﯾزی ﺑﮫ »ﺳﻧد/ﻣﺎﺧذ اﺻﻠﯽ« اﯾن »ﻓﯾﺻﻠﮫ« دﺳﺗرﺳﯽ دارد ،ﻟطف ﻧﻣوده ،آن
را ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزد؟«
اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﮑردم!
+ + +
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ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺑﺎره »ﻣرز دﯾورﻧد« ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ )ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ/ﻏﯾرﺗﺣﻣﯾﻠﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯽ/ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن( اﯾن ﻣﻌﺎھدات
)ﺗوﺳط اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ،اﻣﯾراﻣﺎن ﷲ و ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﺎ دوﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( را ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده اﻧد ] .[١۵ – ۴اﻣﺎ زاوﯾﮫ دﯾد ﻣن ﻧﮫ ﺑر ﺳر اﯾن ﻣﻌﺎھدات ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﺳر
»ﻟﻐو ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎھدات ﻗﺑﻠﯽ« ﺗوﺳط دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٩ﻣﯾﻼدی اﺳت:
ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھر ﻣﻌﺎھده )ﻗرارداد ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ وﻏﯾره( از ﻧﮕﺎه »ﻋﻣﻠﯽ« ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺗﺑﺎر دارد
ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺑﯾن ﺑﮫ آن ﭘﺎﺑﻧد ﺑﺎﺷﻧد و آن را »رﻋﺎﯾت« ﮐﻧﻧد .ھرﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺑﯾن ،آن را »ﻧﻘض«
ﮐﻧد ،اﻋﺗﺑﺎر آن ﺧدﺷﮫ دار ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ در ﺻورت »ﻟﻐو« ،ﺑﺎطل و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ ﺷود!

در ﺻورت »ﻧﻘض/ﺗﺧطﯽ/ﺗﺧﻠف« ،راه ﺣل آن – ﻣﻌﻣوﻻ »ﻣذاﮐره و ﭘوزش ﺧواھﯽ )از
ﺟﺎﻧب ﻧﺎﻗض( و اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾدن« دوﺑﺎره ﺑﮫ »ﻣﻌﺎھده اﺻﻠﯽ« اﺳت.
اﻣﺎ در ﺻورت »ﻟﻐو/ﻓﺳﺦ/اﺑطﺎل« – ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم »راه ﺣل ھﺎ«ی زﯾر وﺟود دارد:
اول )دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ(» :ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه« – ﻟﻐو ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ،ﺷواھد و ﻣدارک
ﺧود ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻣﻌﺗﺑر/ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺷورای اﻣﻧﯾت ،دادﮔﺎه ﻻھﮫ وﻏﯾره( ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧد؛ در اﯾن ﺻورت »ﻓﯾﺻﻠﮫ دادﮔﺎه« ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﻌﺎھده اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.
دوم )دﻋوای ﺳﯾﺎﺳﯽ(» :ﻣذاﮐره ﺟﺎﻧﺑﯾن« – ﺑﮫ اﺷﺗراک »ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ )ھﺎ(« ﯾﺎ ﺑدون آن و ﺗواﻓق
روی ﻣﻌﺎھده اﺻﻠﯽ ﯾﺎ »ﻣﻌﺎھده ﺟدﯾد«ی ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣﻌﺎھده اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﺳوم )دﻋوای ﺳﯾﺎﺳﯽ(» :اﻋﻼن ﺟﻧﮓ« – ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آن را »زور و ﻏﻠﺑﮫ« ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد
)ﺟداﯾﯽ ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش و ﺗﺟزﯾﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﺑرھﻣﯾن ﻣﺑﻧﺎی »زور ﺣق اﺳت« ،ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت(!
+ + +
ﺣﺎل ،اﮔر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل » ١٩۴٩ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎھدات« را »ﻟﻐو« ﮐرده اﺳت ،در
واﻗﻌﯾت» ،ﻣرزھﺎ و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﺧود« را زﯾر ﺳوال ﺑرده اﺳت .زﯾرا ﺷﮑل ﮔﯾری
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ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺣﺻول ھﻣﯾن ﻣﻌﺎھدات اﺳت )ﻧﻘﺷﮫ  ١دﯾده ﺷود(! و از اﯾﻧﮑﮫ
در ﻣدت ﺑﯾش از  ٧٠ﺳﺎل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از »ﻣراﺟﻊ ﺣﻘوﻗﯽ« ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑرده؛ ﭘس »دﻋوای
ﺣﻘوﻗﯽ« ﻧدارد! در »دﻋوای ﺳﯾﺎﺳﯽ« ﻧﯾز ھرﮔز ﺧواﺳﺗﺎر »ﻣذاﮐرات رﺳﻣﯽ/ﻋﻠﻧﯽ و ﺣل
ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن« ﻧﺷده اﺳت .اﻣﺎ راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از زﻣﺎن ﻟﻐو ﻣﻌﺎھدات ،ﺑﺎ »اﻋﻼن
ﺟﻧﮓ« ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻔرﺑری ،ﺗﺣرﯾﮑﺎت ،ﺑرﺧورد ھﺎی ﮔرم ﻧظﺎﻣﯽ و ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ )روز
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ،رﯾﺎﺳت ﻗﺑﺎﯾل ،ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﻏﯾره( ھﻣراه ﺑوده اﺳت ] ٢و ![٣
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ درﻧظرداﺷت »ﺣﺎﻟت ﺟﻧﮕﯽ« و »ادﻋﺎی ارﺿﯽ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ،ﻧﯾروھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود را ﺗﻘوﯾﮫ ﮐرد؛ ﺑﮫ ﻗدرت اﺗﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل و
اﻣﮑﺎﻧﺎت از اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دوﻟت ﻣﻘﺗدر )ﭘﺷﺗوﻧﯽ( ﺿد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در ﮐﺎﺑل ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد )اﯾن
روﻧد اداﻣﮫ دارد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھﻧد ،ﺗوﺳط ﮐﺎﺑل از ﭘﺷت ،ﺧﻧﺟر ﻧﺧورد(.
اﻣﺎ دوﻟﺗﻣردان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آن روز ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﮫ ﺟز از ﺑﮭره ﺑرداری ﺳﯾﺎﺳﯽ از اﯾن ﻣوﺿوع
)ﺑرای ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ – ﻗوﻣﯽ( ،ھرﮔز اﺟﺎزه ﮔﻔﺗﮕوی رﺳﻣﯽ روی اﯾن ﻣوﺿوع را در
داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺷور ﻧدادﻧد و ﺣﺗﯽ ﻧﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣرزھﺎی ﺧود را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد،
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد )ﺑﺎ ﮐدام اﺳﻧﺎد ،ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ(؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
در ھﻣﺎن ﺳﺎل  ١٩۴٩ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ داد» ،اﯾن اﻋﻼن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎد ﺷوروی و اﯾران
ﺣق ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎی ارﺿﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﭘردازﻧد« ]![٣
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،وظﯾﻔﮫ ای »آﻏﺎزﮔر ﻣﺷﮑل« ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻼن رﺳﻣﯽ
»اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎھدات ﻗﺑﻠﯽ« ﯾﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮑﯽ از »راه ﺣل ھﺎی ﻓوق« ﺑر اﯾن ﻣﺷﮑل ،ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﮔذارد؛ درﻏﯾرآن ،اﯾن »زﺧم ﻧﺎﺳور« ھم ﭼﻧﺎن ﺧون ﭼﮑﺎن ﺧواھد ﺑود )زﯾرا ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد
ھر ﮐﺷور ﺣق دارد ﮐﮫ از »ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻣﯽ ﻣرزھﺎ و ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ﺧود« ﺗوﺳط ھﻣﺳﺎﯾﮫ
ھﺎ ﻣطﻣﺋﯾن ﺑﺎﺷد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ »اﻟﻐﺎی ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد و ادﻋﺎی ارﺿﯽ ﺑر ﻧﯾم
ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن« ،ﻋﻣﻼ »اﻋﻼن ﺟﻧﮓ« داده اﺳت! اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﺑل زور ﻧدارد ،ﺣرف دﯾﮕری
اﺳت؛ اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﮐﺎﺑل ﺑرای زﻧده ﻧﮕﮭداری و ﺳوئ اﺳﺗﻔﺎده ﺳﯾﺎﺳﯽ از آن ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺑر آن،
»ﻧﻣﮏ« ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد؛ وﻟﯽ »ﺑﮭﺎی« آن را ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﭘردازﻧد(!
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ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎ
 .١ﻟﻌل زاد .ﭘرﺳﺷﯽ از ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻋزﯾز ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ٢٠ .دﺳﻣﺑر .٢٠٢٠
https://www.facebook.com/alalzad/posts/10224846432729520

 .٢ﻏﺑﺎر .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ .ﺟﻠد دوم ،ص  .٢٣۴ﺗﮭران.١٣٧٨ .
 .٣ﻓرھﻧﮓ .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗرن اﺧﯾر .ص  .٧٢۶ﺗﮭران.١٣٨۵ .
 .۴ﻟﻌل زاد .ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده دﯾورﻧد از زﺑﺎن اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن .دﺳﻣﺑر .٢٠١١
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad06.pdf

 .۵ﻟﻌل زاد )ﺗرﺟﻣﮫ( .ﻣﻌﺎھدات و ﻗرارداد ھﺎی ﻣرﺑوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )از ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺗﺎ ﻧﺎدرﺷﺎه(.
ﺳﭘﺗﻣﺑر .٢١-۶
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad20.pdf

 .۶ﻟﻌل زاد )ﺗرﺟﻣﮫ( .ﺧط دﯾورﻧد )ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﻣﺷﮑﻼت ﻣرزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن-ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( .اﮐﺗوﺑر
.٢٠١۶
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad22.pdf

 .٧ﻟﻌل زاد .ﺷﮑل ﮔﯾری »ﻣرز« ھﺎ و اﯾﺟﺎد »ﮐﺷور« اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .اﮐﺗوﺑر .٢٠١۶
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad23.pdf

 .٨ﻟﻌل زاد .آﻧﭼﮫ در ﻣورد »ﻣرز دﯾورﻧد« ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت )ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی اﻣﺿﺎ ﺷده(.
اﭘرﯾل .٢٠١٧
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad29.pdf

 .٩ﻟﻌل زاد .ﺧط »ﻣرزی« و »ﻓرﺿﯽ« دﯾورﻧد .اﭘرﯾل .٢٠١٧
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad30.pdf

 .١٠اﻧدﯾﺷﻣﻧد .ﻣﻧﺎزﻋﮫ دﯾورﻧد ٢٢ .ﺣﻣل .١٣٩۶
http://www.goftaman.com/index.php/prs/archiv/111-siyasi/353-manazehe-durand

 .١١ﺧﺎﻟدی .ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ دﯾورﻧد .ﺟون .٢٠١٧
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http://howd.org/pdf/Durand.pdf

 .١٢ﻋزﯾزی و ﻋﺎدل .ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻌﺎھده ﺧط دﯾورﻧد .اﭘرﯾل .٢٠١٧
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/adil_aziz_durand_haqaiq_dari.pdf

 .١٣آرﯾﺎﻧﻔر .ﻧﮕﺎه ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﻣﺧﺗوﻣﮫ »دﯾورﻧد« و ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﺎﻣﻧﮭﺎد »ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن« از
ﻣﻧظر »﷼ ﭘوﻟﯾﺗﯾﮏ« .؟
https://www.arianfar.com/books/2012121001.pdf

 .١۴ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن :زﺧم ﻧﺎﺳور ﺧط دﯾورﻧد .؟
https://www.ariaye.com/dari/pak/sistani2.html

 .١۵ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ .ﺿرورت ﺣل ﻣﻌﺿﻠﮫ ﺧط دﯾورﻧد .ﺟﻧوری .٢٠٠٧
http://www.afghanasamai.com/afghanasamai8/unterschilch/Diurand%20sistani.htm

ﻧﻘﺷﮫ  .١ﻣرز دﯾورﻧد :ﺧط ﺳرخ در ﺷﻣﺎل )ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن( و ﺟﻧوب )ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن(
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