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 پروفیسور دکتور لعل زاد

 ٢٠٢٠دسمبر  ٢٢لندن، 
 

 دیگری زاویھ از دیورند
=========================== 

 )با ھند است مقابلھ درتوسط کابل دن از پشت زخنجر  تشویش پاکستان،(
 

 خویش فیسبوک برگھ در کشور تاریخ عزیز عالقمندان از را پرسشاین  ،پیش روز چند

 :]١[ کردم مطرح

» تاریخ« کدامدر  و» مرجع« کدام توسط ١٩۴٩ سال در افغانستان پیشین معاھدات لغو«

 چیست؟ آن محتوای و شده نشر کجا در اصلی فیصلھ است؟ گرفتھ صورت
 

 ):ام ندیده من یا( دارد وجود» ماخذ بدون« نظر سھ عام بصورت مورد این در
 

: است نوشتھ» ١٣٧٨ تھران تاریخ، مسیر در افغانستان« دوم جلد ٢٣۴ صفحھ در غبار. ١

 اعالم را» دیورند خط« الغای و ابطال ١٩۴٩ جون در افغانستان ھفتم دوره ملی شورای«

 .]٢[ »کرد منتشر کابل جراید و
 

: است نوشتھ» ١٣٨۵ تھران اخیر، قرن پنج در افغانستان« ٧٢۶ صفحھ در فرھنگ. ٢

 معاھده جملھ از قبلی معاھدات الغای] ١٩۴٩[ جوالی ٢۶ در افغانستان ملی شورای«

 .]٣[ »کرد اعالن را دیورند
 

 و ملی شورای« یا» جرگھ لویھ« ،»ملی شورای« فیصلھ را آن مقاالت، زیاد شمار. ٣
 .اند گفتھ» جرگھ لویھ

 

 آن نموده، لطف دارد، دسترسی» فیصلھ« این» اصلی ماخذ/سند« بھ عزیزی دوست اگر

 » ؟سازد شریک را

 !نکردم دریافت پاسخی متاسفانھ اما

+  +  + 
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 ھای جنبھ و تاریخی پیشینھ شده، نوشتھ »دیورند مرز« باره در کنون تا کھ مقاالتی تمام 

 تامعاھد این )بودن غیرقانونی/قانونی یا و غیرتحمیلی/تحمیلیسیاسی، تاریخی و حقوقی (

 موردرا  )برتانیھ دولت با نادرشاه و هللا امیرامان هللا، امیرحبیب امیرعبدالرحمن، توسط(

 سر بر بلکھ ،معاھدات این سر بر نھ من دید زاویھ اما. ]١۵ – ۴[ اند داده قرار بررسی

 :است میالدی ١٩۴٩ سال در افغانستان دولت توسط» قبلی معاھدات تمام لغو«

   

 دارد اعتبار زمانی تا» عملی«از نگاه ) وغیره توافقنامھ قرارداد،( معاھده ھرمی دانیم کھ 

 »نقض« را آن ،جانبین از یکی ھرگاه. ندکن »رعایت«و آن را  باشند پابند آن بھ جانبین کھ

 !می شود اعتباربی باطل و  ،»لغو«در صورت شود، اما کند، اعتبار آن خدشھ دار می 
 

 از( خواھی پوزشو  مذاکره«معموال  – آن حل راه ،»/تخلف/تخطینقض« صورت در
 . است» اصلی معاھده« بھ دوباره »دنبخشی اعتبار و )ناقض جانب

 

 :دارد وجودزیر  ی»ھا حل راه«بھ صورت عام  – »/ابطالفسخلغو/« صورت در اما
 

 مدارک و شواھد اسناد،با  باید کننده لغو – »مراجعھ بھ دادگاه« :دعوای حقوقی)( اول

 مراجعھ) وغیره الھھ دادگاه امنیت، شورای مانند( المللی بین حقوقیمعتبر/ مراجعبھ  خود

 .شود می اصلی معاھده جانشین »دادگاه فیصلھ« در این صورت کند؛
 

 توافق و آنیا بدون  »)ھا( میانجی« ھ اشتراکب – »جانبین مذاکره« :دعوای سیاسی)( دوم

 .می شود اصلی معاھده کھ جانشین ی»جدید معاھده« معاھده اصلی یا روی
  

 تعیین می کند» غلبھزور و « را آن نتیجھ کھ – »جنگ اعالن« :دعوای سیاسی)( ومس

، صورت »زور حق است« یھمین مبنانگلھ دیش و تجزیھ سایر کشورھا بر(جدایی ب

  !گرفتھ است)

+  +  + 
 

در ، است کرده» لغو« را »معاھدات تمام« ١٩۴٩ سال در افغانستان دولت حال، اگر

شکل گیری زیرا . است سوال برده زیررا  »خود مرزھا و تمامیت ارضی«واقعیت، 
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! و از اینکھ دیده شود) ١(نقشھ  محصول ھمین معاھدات است ،کشوری بھ نام افغانستان

 دعوای«پس  ؛نکرده مراجعھ »حقوقی مراجع« از یک ھیچ بھ سال ٧٠ از در مدت بیش

و حل  /علنیرسمی تمذاکرا« خواستارھرگز  نیز »سیاسی دعوای«دارد! در ن» حقوقی

 اعالن« با ،معاھدات لغو زمان از پاکستان با رابطھ اما .است شدهن »با پاکستانمشکل 

 روز( تبلیغاتی سرد جنگ و نظامی گرم ھای برخورد ،تحریکات سفربری، یعنی» جنگ

 !]٣و  ٢[ است بوده ھمراه) وغیره پاکستان مداخلھ در امور قبایل، تریاس پشتونستان،
 

ی ھانیرو ،»افغانستانتوسط  ادعای ارضی« و »جنگی حالت« پاکستان با درنظرداشت

وسایل و با استفاده از تمام  و دش تبدیلمنطقھ  میات قدرت بھ ؛دنظامی خود را تقویھ کر

این ( دکر جلوگیری کابل درضد پاکستانی  )پشتونی( مقتدر دولت یک ایجاد ازامکانات 

 .خنجر نخورد) ،ابلھ با ھند، توسط کابل از پشتتا در مقروند ادامھ دارد 
 

بھ جز از بھره برداری سیاسی از این موضوع  کنون تا روز آن از افغانستان مرداندولت اما

 درروی این موضوع را  ی رسمیگفتگو اجازه ھرگز، )قومی – مصرف داخلیبرای (

 د،نشناس نمی رسمیت بھ را خود مرزھای اگرد کھ گفتننحتی  و نددادن کشور خارج یا داخل

 پاکستان کھ حالی در ؟)پشتیبانی خارجی یا نظامی نیروی ،کدام اسناد اب( خواھندچھ می 

این اعالن بھ کشورھای اتحاد شوروی و ایران « ،چنین پاسخ داد ١٩۴٩ سال ھمان در
 !]٣[ »بپردازند افغانستان در ارضی ادعای بھحق می دھد تا 

 

رسمی اعالن با تا است  افغانستاندولت  یعنی »مشکلآغازگر « ای وظیفھ ،بھ این ترتیب

نقطھ پایان  ،این مشکل بر» راه حل ھای فوق«یکی از انتخاب یا  »معاھدات قبلی اعتبار«

مانند  پاکستانزیرا ( چکان خواھد بود ھم چنان خون »زخم ناسور«درغیرآن، این  ؛گذارد

ھمسایھ توسط » خودو تمامیت ارضی  ھاشناسایی رسمی مرز«از  حق دارد کھ ھر کشور

نیم الغای معاھده دیورند و ادعای ارضی بر «با  افغانستان کھ حالی در ؛باشدین مطمئ ھا

زور ندارد، حرف دیگری کابل  اینکھ !ده استدا »اعالن جنگ«عمال  ،»پاکستانخاک 

 ،بر آنگھگاھی از آن سیاسی و سوئ استفاده داری زنده نگھبرای حاکمان کابل  اما ؛است

 ! )می پردازند افغانستانبیچاره  آن را مردم »بھای« لیو ؛می پاشند »نمک«
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