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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        غوث جانباز: ترجمه از پشتو به دری     ١٠-٠٢-٢٠١١  ني
  

   در ترازوی حقوق و سياست»ديورند«تفاهمنامۀ 
 )داکتر رحمت ربی زيرکيار: تأليف (

 )قسمت سوم(
  پنجم،

 در معاهده ها و "ديورند" تفاهمنامۀ ، عبارت از آن است که آيا محتوای انگيز باشدبرل مسئلۀ ديگری که ميتواند سوا
حکومت ) ١٩٠١ (بعد از وفات امير عبدالرحمان خان يافته يا خير؟ ز آن انعقاد يافتند، تعديل  پس ا کهموافقتنامه های

سطح يک شخص صورت گرفته اند پافشاری  در   خانهند برتانوی باالی اين مسئله که تعهدات قبلی با عبدالرحمن
انگليس ها سعی نمودند تا در . بگيرندمذاکرات جديد صورت   بايد)امير حبيب اهللا خان( جانشين وی ين با و بنابرهکرد

  :داشتندا آنها باالی افغانستان فشار بزرگی را رو. منطقۀ سرحدی مداخله نمايند
اما با اينهمه امير . سالح را منع قرار دادندو ارسال  ه را برای افغانستان قطع کردsubsidyکمک های مالی خويش 

  . برابر آنها تسليم نشدر دحبيب اهللا
سه  (٣٠٠ با يک هئيت تقريبأ ١٩٠۴ دسمبر ١٣ وزير امور خارجۀ هند برتانوی به تاريخ )Dane(ليو دين  لويس دب

 اظهارات تاريخدان آلمانی ً ذيال. يه را به نمايش گذاشته باشدنفری وارد کابل گرديد تا بدينترتيب توانمندی برتان) صد
  : در اين باره ارائه ميگرددبه نام ئيکل

  
H. Jaeckl, Die Nordwestgrenze in der Verteidigung Indiens ١٩٠٨ – ١٩٠٠. Koelen und Opladen ١٩٦٨, p. ٧٩; 
for Dane – Mission see L.W.Adamec, Afghanistan ١٩٢٣ – ١٩٠٠: A Diplomatic History Berlkley & Los 
Angeles, ١٩٦٧,p. ٣٩ff.;L.W. Adamec, Afghanistan’s Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century : 
Relations with the USSR, Germany, and Britain, ١٩٧٣, p. ١٠  

   
 نتوانستند به برتانوی ها.  را به امضأ رسانيد" کابل دادقرار" ١٩٠۵ مارچ ٢١چهار ماه بعد به تاريخ  يس دينئلو

 در امور  تاکمک های متوقف شده دوباره ادامه يافتند؛ افزون بر آن تعهد صورت گرفت:  دست يازنداهداف خود
در معرض کماکان  تعهد نامۀ مذکور ومتش رساند کهلوئيس دين به گوش حک. داخلی افغانستان مداخله صورت نگيرد

  .تعويض نيابد ادامه  به کلمۀتجديد در مقدمۀ آن کلمۀ اگر خطر قرار خواهد داشت 
 :ديده شود

 Jaeckel, Ibid;P.٨٦  
    

 امير و از کمک های مالی به حاکم جديد افغانستان "تفاهمنامۀ ديورند") هفتم (٧موقف برتانونيها که از مندرجات مادۀ 
 سوال حقوقی را به ميان می آورد که آيا چنين يک سرکشی برتانونيها از تعهدات ودندحبيب اهللا خان سرپيچی نموده ب

باالی آن  ١٨٧٩ سال "معاهدۀ گندمک"که مطابق ) نيمه مستعمره(شان افغانستان را از حالت تحت الحمايه بودن 
همين مالحظۀ ساده دوگانگی موقف برتانيه را برمال  " : يکلئ به عقيدۀ مورخ آلمانی.  آزاد نساخترديدگتحميل 

 در مورد موقف غير متعهدانۀ  ئيکل اثر نامبرده، مورخ آلمانی٧٢ در صفحۀ ")(Zweischneidigkeitميسازد 
 در  نيزلووئيس دين در صحبت موصوف با ، خان حبيب اهللا،هکذا ديدگاه امير افغانستان. برتانونيها توضيحات ميدهد

  :) (٨٤-٨٣.Jaeckel,Ibid. pp ين نوشته ئيکل آمده استهم
 به خاطر هماهنگی مواضع حقوقی طرفين يک راه نادرست انتخاب و "ديورند"برای تجديد يا تمديد تفاهمنامۀ " 

. همين اثر ص( آن حذف گرديد مقدمۀ )١٩٠۵ مارچ ٢١ ("معاهدۀ کابل"گرديد، و آن اينکه از متن ترجمۀ انگليسی 
مکلف گرديدند تا توافقات ميان امير پيشين افغانستان عبدالرحمن و هند برتانوی هردو طرف  "معاهدۀ کابل"در ). ٨۶

 امير افغانستان لقب نسبتأ پائينتر، يعنی "ديورند"در تفاهمنامۀ . تعيين مجدد موضوع آن رعايت گردندبدون 
لقب امير افغانستان حبيب اهللا خان  ١٩٠۵مارچ  ٢١ بود، در حاليکه در معاهدۀ  گرفته)His Highness(" واالحضرت"

  . باال رفته بود)His majesty ("اعليحضرت"به 
فطرت مذکور از مکاتبه های روزمرۀ استعمارگران نيز به نظر . طرت استعمار را تشکيل ميدهدعظمت طلبی ف 

 خطاب گرديد، اما "واالحضرت"به طور مثال اگر از يک سو امير عبدالرحمان خان به لقب نسبتأ پائينتری . ميرسد
از جانب ديگر فرزند همين امير، امير حبيب اهللا خان در رابطه به موقف بی طرفانۀ افغانستان در جنگ اول جهانی 

ستعمال  در مکاتبۀ های رسمی ا.گرديدياد  )His majesty(" اعليحضرت" به لقب بلند جورجاز طرف پادشاه انگلستان 
  :بخوانيد.  رسمی را ميدهدئیچنين اصطالحات معنی شناسا



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

    
Jaeckel, ibid., pp.٩٣-٩٢; Adamec, Afghanistan ١٩٢٣ -١٩٠٠, op.cit.,Appendix ١١, no.٦, p.٢٠٥( quoted in Djan-
Zirakyar, p.٢١٩, footnote #٥٥).  

  
جورج پنجم انيه  در يکی از آثار مهم ديگر خويش به نامۀ فوق  پادشاه برت آداميکلوديک  تاريخنويس امريکائی 

  :اشاره نموده مينويسد
  

” This letter constituted a rare case of direct communication between a British monarch and an Afghan ruler, 
who usually had to deal with the viceroy of India.” Ludwig Adamec, Afghanistan’s Foreign Affairs, 
op.cit.,p.٣٦. 

  
روابط " در کتاب خويش به نام لودويک آداميک.  شاه امان اهللا استقالل افغانستان را اعالم کرد١٩١٩در اپريل 

 آزادی و استقالل برای جنگ در  انگليس ، يعنی-جنگ سوم افغان در مينويسد که شاه امان اهللا "خارجی افغانستان
  :مؤفق گرديد" يورندد" ماورای  به زور بازوی پشتونهای ١٩١٩افغانستان در 

  
” Manuela had been successful in the Third Anglo – Afghan war primarily because of the assistance he 
received from Afghan tribes in the <Independent Tribal Belt> of the Frontier.” Afghanistan Foreign Affairs, 
p.٩٢.  

  
با گذشت کمتر از يک . تحاد اهالی سرحد و مردم افغانستان پی برده، آنرا به خوبی درک ميکردندانگليسها به نيرو و ا

 وزيرستان را ١٩٢٣ و جنوری ١٩٢٢ليس در دسمبر قوای انگ) ١٩٢١نومبر  ("معاهدۀ دوستی" پس از عقد سال
 اين باره به شرح ذيل  در راسخنرانی وايسرای آنوقتلودويک آداميک . تحت حمالت شديد هوائی و زمينی قرار دادند

  :اقتباس نموده است 
   
“ air operations on a large scale previously unknown on the frontier.” (ibid., p.٩٣, quoted from 
R.R.Machonachie, A précis on Afghan Affairs,  
١٩٢٧-١٩١٩, secret document, India office Library, London( Government of India Press, ١٩٢٨, pp.٩٢،٩٤.  

  
Sir Richard Maconachie کورم در منطقۀ Kurram  به حيث نمايندۀ سياسی هند برتانوی ايفای وظيفه ميکرد و سپس

  .تقرر يافت عز حين حکومت اعليحضرت محمد نادر خان به صفت وزير مختار سفارت برتانيه در کابل
 حمالت هند برتانوی را باالی وزيرستان رسمأ انتقاد کرده و آنرا ١٩٢٣ری  جنو٣١ حکومت افغانستان به تاريخ 

. ، روابط افغانستان صلودويک آداميک: ديده شود . ( و ضمايم آن ناميد١٩٢١ "معاهدۀ دوستی"مادۀ يازدهم نقض 
٩٢(  

 "ۀ صلحمعاهد"ان سال ست همگ چهار ماه بعد در آ. شاه امان اهللا استقالل افغانستان را اعالم نمود١٩١٩در اپريل 
 طرف امير زکه ا را"  هند-سرحد افغان"مطابق مادۀ پنجم معاهدۀ مذکور حکومت افغانستان . راولپندی به امضأ رسيد

  : برای آشنائی با متن، نوشتۀ ذيل ديده شود. پيشين پزيرفته شده بود، تأئيد کرد
Aitchison (ed), A Collection of Treaties, op. cit. vol.١٣pp. ٢٨٧ -٢٨٦ 

  : معاهدۀ مذکور نوشتۀ ذيل ديده شودآلمانیبرای آشنائی با ترجمۀ 
 M. Gh. Massoun, Dervoelkerrechliche Status von Afghanistan, Dissertation, Hamburg, ١٩٦٠, p.١٢٤. 

  :افغانستان شناس امريکائی لودوويک آداميک مينويسد ورخ ؤم
  

“ During the reigns of both Abdur Rahman and Habibullah the government of India had insisted that its 
agreements with Afghan rulers were personal rather than dynastic, therefore,Amanullah was Britain.” 
Adamec, Afghanistan`s foreign relations,op.cit,pp.٤٨-٤٧.  

  
  از )Sir H. Grant(گرانت  علی احمد خان و )١٩١٩ست گهشتم آ ("معاهدۀ راولپندی" نمايندۀ افغانستان حين عقد
شما به من گفته : "... در يکی از نامه های خود در رابطه به اين معاهده نوشته بودگرانت .برتانيه نمايندگی ميکرد

از آنجائی که امير قبلی پذيرفته بود که در عرصۀ روابط .  نميباشدrenewبوديد که حکومت افغان خواهان تجديد 
ين من باالی اين مسئله هيچگونه اصرار انيه را تعقيب مينمايد، بنابرخارجی به صورت قطع مشوره های حکومت برتا

انستان را در بدينترتيب معاهدۀ مذکور و نامۀ هذا افغ. نورزيده ام و از آن در معاهده ياد آوری صورت نگرفته است
 . ميداند"يعنی مستقلFree & independent آزاد " مسائل داخلی و خارجی خويش رسمأ 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  ."همۀ موافقتنامه های قبلی را لغو کرد" انگليس -آداميک می افزايد که جنگ سوم افغان
“Moreover,this war cancelled all Previous treaties.” Ibid.P.٩١ 

 قهر شده و امر کرد تا او را به  خسر بره و پسر مامايشبرمعاهدۀ مذکور را از نظر گذراند، هنگامی که شاه امان اهللا 
به عساکری مسلحی که منزل علی احمد خان را زير نظارت داشتند هدايت داده شده بود که نموده،  حبس شدر منزل

 به دست محمد اعظم سيستانیاکاديميسين معلومات مذکور را از . (کنند در صورت خروج او از منزل بر او آتش
  )٢٠٠٧ آگست ٢٧آوردم، مصاحبۀ تيليفونی مورخ 

قرار داد .  به ميان آمد"معاهدۀ کابل" ١٩٢١ نومبر ٢٢در ) ١٩٩١ آگست ٨(دو سال بعد از انعقاد معاهدۀ صلح 
 "هدۀ همسايگیمعا" قرار داد مذکور بيشتر آداميکبه عقيدۀ . نيز ميگويند" يا همسايگی" معاهدۀ دوستی"مذکور را 

   :"معاهدۀ دوستی" تا است 
“…treaty of (neighborly) relations” 

را تائيد نموده اند، اما مسئلۀ سرحد ) ١٩١٩آگست (در مادۀ دوم معاهدۀ فوق الذکر، طرفين مادۀ پنجم قرار داد صلح 
  .در اينجا نيز وضاحت نيافته است

 مکتوبی است که نمايندۀ برتانوی به وزير امور خارجۀ ،)١٩٢١" (معاهدۀ دوستی"نامۀ شماره چهارم ضميمۀ 
 مطالعۀ موازی ضميمۀ . در حقيقت بخش سرنوشت ساز معاهدۀ مذکور را تشکيل ميدهدوافغانستان ارسال داشته بود 

  :سئلۀ اساسی را روشن ميسازدمذکور با مادۀ يازدهم معاهده، دو م
 -قه سرحدی صرف دور مداخلۀ نظامی ميچرخيد و مسائل تبليغاتی از ديدگاه افغانستان مسئلۀ مداخله در منط): الف(

  قه بود دربر نميگرفت؛سياسی که هدف آن حفظ نفوذ افغانستان در منط
برای . سيدند که با باشندگان منطقۀ سرحد عاليق خويش را حفظ نمايندبرتانوی ها با افغانستان مستقل به توافق ر: )ب(

  :ان های انگليسی و آلمانی خوانده شوددرک متن مذکور نوشتۀ ذيل به زب
Masson,op.cit.p.١٣٧; Atchison,op.cit.p.٢٩٦ 

ماه حبس محکوم ) يازده (١١ منزل در پاړه چنار به يک  تصادفی به جرم سرقت ازکه  يک شخص١٩٢٩در جنوری 
خادم دين "و تحت ادعای گرديده بود توانست حکومت مستقل و آزاد افغانستان را به رهبری امان اهللا خان سقوط دهد 

حکمروائی اين شخص مملو از بی ) ١٩٢٩از جنوری تا اکتوبر  (.ماه حکومت نمايد) نه(٩ در افغانستان" رسول اهللا
ی  و به قول يکه مشهور بود"پسر سقأ" نام داشت که به حبيب اهللاتصادفی  مذکورشخص  .نظمی ها و هرج و مرج بود

اين شخص ملی . ( نيز ميناميد"شير کوهستان" خود را "پسر سقأ"ستان زمين  و ملی گرای کوه با احساسباشندگان
  ). مينمود و به من آنرا حکايت کرد قولگرای افغان معلومات مذکور را از زبان پدرش نقل

 را به شدت تکان "ديورند"خط باشندگان هردو جانب " بچۀ سقأ" تأکيد دارد که حکمروائی لودويک آداميکپروفيسر 
  )١۵۵ -١۴٩ روابط خارجی افغانستان، صفحات ،آداميک: وانيدبخ. داد

، همان شخصيتی دور انديشی بود که به کمک ل مهمندگمحمد  استقالل افغانستان گلير جنقوماندان صادق و سرباز د
ت ر، و با مها)١٩٢١جنوری الی اکتوبر  ( دادهپايان" ۀ سقأبچ" توانست به بی نظمی های وزير و مسيد  اقوامبازوان

محمد گل مهمند . باز نموده، امنيت را تأمين و استحکام بخشد محمد نادر خانخاص راه را برای احراز قدرت توسط 
 کابل در يک منزل عادی گلی که به کرايه بريکوت مسلمان پشتون تباری بود از خانوادۀ وزيری ها که در ناحيۀ

. ز سقوط جبيب اهللا، محمد نادر شاه به قدرت رسيدپس ا) ١٩۶۴. (گرفته بود ميزيست و در همانجا به حق رسيد
)١٩٣٣ -١٩٢٩(  

حين . برتانيه و سفارت افغانستان در لندن يادداشت های تبادله گرديدند ميان وزارت  امور خارجۀ ١٩٣٠  در ماه می 
 اتچيسن، (.  و يکجا با آن چهار ضميمه نيز تأئيد گرديدند)معاهدۀ کابل" (١٩٢١معاهدۀ دوستی "تبادالت مذکور 
 .رسيدحيات به سر ميبرند به قدرت " ديورند"محمد نادرشاه به کمک مردم که در آنسوی خط ) ٣٠۵معاهدات، ص 

به همين . سرحد مذکور هيچگاهی شکل  تعيين شده نداشت: " در اين باره می افزايدآداميک تأريخ  ياد شدۀ پروفيسر
 ترديدو  ياد آوری ميکنند، چيزی که يقينأ شک "خط فرضی" دليل است که مأمورين حکومت برتانيه معموأل از يک

  ."معينی را به بار می آورد
  

” This border had never been completely demarcated, therefore, British government officials applied the term 
<Presumptive Line>, indicating a certain measure of doubt.” Ludwing Adamec referring to: National 
Archives of India/new Delhi, ٣٩٢-F, ٩٣٣, nos. ٣٠-١, notes, ٢-١, in his book Afghanistan’s Foreign Affairs, 
op. cit, p. ١٨٧.  

  
ی  چيز١٩٣٠ الی ١٩٠۵و همۀ توافقات تحريری از سال  ياد آوری صورت گرفت   فوقأبا اتکاء به منابعی که از آنها

 اين توافقات کم و بيش به تفاهمنامۀ علت آن اين است که همۀ. باشد" ديورند"ۀ خط يرندگديده نميشود که دربر 
طوری که قبأل تذکر داده شد موضوع (. ميگردانند، بدون آنکه موضوع آن مجددأ انتخاب شده باشد بررو" ديورند"

  )گيزمسئلۀ است پر از ابهام و سوال بر ان" ديورند"تفاهمنامۀ 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

برتانيه پذيرفته بود که افغانستان مستقل حق دارد تا : بدينترتيب با حفظ توضيحاتی که فوقأ بعمل آمد ميتوان گفت که
حفظ نموده، آنجا نفوذ داشته و فعاليت های غير نظامی را به را " ديورند"عاليق خود را با باشندگان مناطق خط 

صدای اعتراض خود را " ديورند" مردم ماورای برورت اعمال ظلم در عين حال افغانستان حق داشت در ص. اندازد
 به طور مختصر ميتوان گفت که افغانستان در آنجا هرگونه حقوق را دارا بود، چيزی که در زبان آلمانی به .بلند نمايد

" ديورند "به عبارۀ ديگر در ماورای خط). حق اظهارات و فيصله های مشترک(ميگويند، يعنی  Mitspracherechtآن 
از حاکميت مکمل نميتوانند برخوردار باشند، زيرا افغانستان در آنجا نفوذ و منافع ) پاکستان( آن وارثبرتانيه و يا هم 
 :(Influence & interest)   خود را دارد

رای  اصأل ب)١٩٢١" معاهدۀ همسايگی نومبر("يا  "معاهدۀ دوستی کابل " ياد آور ميشود که اگر چهلودويک آداميک
روابط خارجی، (. اعتبار و ادامه داشت) ١٩۴٧(يک ميعاد سه ساله به امضأ رسيده بود، اما الی آزادی هندوستان 

 minor" کوچکی" برتانوی ها از اين معاهده رضايت داشتند، ولی با اينهم ترجيح ميدادند تا در آن تعديالتی )٩٢. ص
 اين کشور در قبال  دست داشته باشند تا معلوم نمايند کهدران را برتانوی ها ميخواستند شاه رگ افغانست. گرددوارد 

  . چگونه همسايۀ خواهد بودمسئلۀ سرحد
  

” It was of special importance for Britain to obtain from Afghanistan a precise definition of the term < 
neighborly> relations, the only term on which the Afghan and British governments were able to conclude the 
Treaty of Kabul of ١٩٢١. In essence this meant, how (neighborly) Afghanistan would be in dealing with the 
Afghan Frontier.” Ludwig  Adamec, ibid, p. ١٨٧. 

  
  ادامه دارد

  
 

  


