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 م2۱1۲جون 11                         انجنیر فضل احمد افغان                                                             
 

 نپذيرفتهديورند را  غازی خطخان امان اهلل اعلیحضرت 
 است فسخه نمودهافغانستان را با بريتانیا  گذشتۀبلکه تمام معاهدات 

 

 : هموطنان نهايت عزيز و ګرامی
 ینه تنها سواالت ريخیأتد با خواندن اين سند مهم امی .را به توجه شما برسانم ريخیأتخواهم يک سند مهم  امروز می

؟ .و يا نبودمعاهده برای صد سال بود  ؟.معاهده امضاء شده امضاء نشده ؟.تحمیلی است تحمیلی نیست همعاهد چون
قالل افغانستان است بلکه استمحصل نه تنها امان اهلل خان غازی اعلیحضرت  ًاواقعحل شود بلکه اعتراف کنیم که 

بااليش تمام معاهدات قبلی را که با امیران افغانستان  وقت را با درايت و فهم خود به زانو در آورده و ۀتانیدولت بر
شهید  خان هللپدر معظمش امیر حبیب ا الی  از وقت شاه شجاع 

 .امضاء ګرديده بود فسخ نمايد
 

 :قضیه از اين قرار است که
  هندی در کتاب خود که بنام ۀشاه مؤرخ ورزيد سردار اقبال علی

در سال  The Tragedy of Amanullah))« تراژيدی امان اهلل»
 نويسد میکتاب خود 1۲1 ۀدر صفح وتألیف نموده  یالدیم1۳۲۲

 :که
 ساعت يازدِهه بصلح  ۀه معاهدجدی باالخرهای بحث  بعد از جر و"

قرار  هتانیبین نمايندګان امان اهلل و برمیالدی 1۳1۳آګست  ۸مؤرخ 
 ".در راولپندی برای احیايی صلح امضاء شدذيل طی پنج ماده 

قبل از اينکه به اصل مطلب بروم بايد متذکر شد که يک تعداد 
پنجم معاهده بدون اينکه يادی  ۀما تنها به استناد ماد اران عزيزوطند

کنند که امان اهلل  معاهده را بکنند نتیجه ګیری می ۀمیماز ياداشت ض
را قبول  سراج الملتخان تعهدات پدر خود يعنی امیر حبیب اهلل خان 

ه چنین ک ، در حالیاست رسمیت شناختهه و خط سیاه ديورند را ب
  .نیست

 ئیدأتکه بیانګر را پنجم معاهده  ۀخود ماد ۀاينک من در اين نوشت
 میسراج پدر اعلیحضرت امان اهلل خان امیر حبیب اهلل خان  ۀمعاهد

برای قضاوت  کاستو  مکبدون  ،معاهده ۀاشت ضمیمدباشد با ياد
 :م که قرار ذيل استردا هموطنان ګرانمايه تقديم می

 :پنجم معاهده ۀماد
 

  افغانستان اعلیحضرت امان اهلل خان در لباس نظامی اردوی شاهی             
 

و برعالوه موافقه به عالمه ګذاری  يردذپ دولت افغانستان سرحد هند و افغان را که امیر مرحوم قبول نموده می"
توسط صورت ګرفته  ستانحمله اخیر افغان نجاآکه از را قسمت غرب خیبر  ۀعالمه ګذاری ناشدو  هتانیقبلی هیأت بر

عساکر انګلیس به اين طرف در موقعیت فعلی خود  .شود حیث سرحد قبول میه هیأت بريتانوی عالمه ګذاری و ب
 . " الی تکمیل عالمه ګذاری باقی میمانند

 

و  امیر مرحوم  تپنجم است که اشاره به موافق ۀفوق همین ماد ۀمتذکر ۀاهدمع ۀکه در پنج ماد قابل تذکر است 
کنند که  همین ماده استدالل می به استناد ًاعمدو يا  ًاسهوتعمق  و وطنداران عزيز بدون غور و موضوع سرحد شده 

ت، در حالیکه و موضوع ختم اس رسمیت شناخته شده ه غازی بخان امان اهلل اعلیحضرت طرف  خط ديورند از
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مدبر و  رهبر حیث يکه وطن خود ب با درايت و احساس عمیق که به مادر شاناعلیحضرت چنین نیست بلکه 
آنکه خم نکرده دلیرانه بعد از اطالع  ویتانسیاستمداران بر سر بهاز موقع استفاده نموده  ندسیاستمدار دلیر داشت

 Sir Hamilton))« سر هملتن گرانت»ی نوتاخاص از طرف رئیس هیأت بريفات معاهده امضاء و با تشر
Grant  ۀماد ًاخاصتعدم رضايت خود را در مورد معاهده و بسیار ماهرانه هیأت افغانی تسلیم داده شد فوری به 

حضرت پادشاه اعلیطی ياداشت جداګانه به تشويش  تانویاظهار داشت که در نتیجه هیأت بر نیافغارا به هیأت  پنجم
 .چنین جواب دادافغانستان 

 

صلح تقاضای اطمینان بیشتر را نموده ايد که در معاهده نبايد چیزی ذکر شده باشد که مانع  ۀمن در معاهد ازشما "
  .آزادی خارجی و داخلی افغانستان شود

 ،که مبنی بر مداخله در آزادی افغانستان باشدای صلح را بدقت بخوانید در آن هیچ اشاره  ۀاګر شما معاهد ! دوستم
که سراج را مطلع ساختید که دولت افغانستان موافقه ندارد که تعهدات زمان مرحوم حبیب اهلل خان شما م . نیست

که من از اظهار چنین  شوم متذکر می .بود قبول نمايد هتانیدولت براز ل سیاسی در مسائمکلف به اخذ مشوره 
متذکره و اين نامه افغانستان  ۀفی لهذا با معاهد ،مدهایو هیچ ذکری بعمل ن صلح اجتناب نموده ام  ۀمطلب در معاهد

 ".برعالوه تمام معاهدات قبلی با اين جنګ فسخ ګرديده .آزاد و در امور داخلی و خارجی مستقل است  ًارسم
 

ه سطر اخیر نامه ببه  ًاخاصتو (  Sir Hamilton Grant) سر هملتن گرانت  ضمیمه ۀحال اګر وطنداران عزيز به نام
 امان ارد و ما بايد اعتراف کنیم کهشجاع اعتبار ده دقت توجه شود نه خط ديورند و نه معاهدات قبلی الی دوران شا

خداوند که دوست بود،  صلحو  خواه  ، طرقیدوستننهايت وط ،زعیم مدبر ،قهرمان ملیيک  ًاواقعغازی خان اهلل 
امان اهلل خان غازی نصیب لیحضرت اعافغان قهرمان ديګری چون  ۀداشته باشد و برای ملت رنجديد روحش را شاد

 .کند
  العالمین ربياآمین  
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