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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت 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 در    ٠٣-٠٣-٢٠١١  ني
       

 

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

)۴(  
  ششم،
 اين سوال ميچرخد که آيا پاکستان از نقطۀ نظر مواذين حقوق بين الملل ميتوانست جاگزين دولت بدور مذکور لۀأمس

هه، شاه شجاع، امير دوست محمد خان، امير يعقوب خان، امير  هند برتانوی با رنجيت سنگهند برتانوی باشد؟
عبدالرحمان خان، امير حبيب اهللا خان، شاه امان اهللا خان و اعليحضرت محمد نادر خان تماسها و روابط حقوقی و 

 – سياسی و تاريخی -هويت حقوقی ، نه با پاکستان، زيرا در آنزمان پاکستان اصأل کدامسياسی را حفظ نموده بود
 پاکستان اصأل عاری از هويت فزيکی بود، پس چگونه ميتوانست وارث استعمار برتانيه در حاليکه. کلتوری نداشت

  گردد؟
 ۶٠از پاکستان در کجا قرار داشت؟ اندکی بيشتر . هند برتانوی و افغانستان: دو بازيگر داشت " ديورند" تفاهمنامۀ 

اينديا (قانون استقالل هندوستان ) هفتم (٧، مادۀ Cۀ مطابق فقر) سلف( سال قبل برتانيه به عنوان دولت پيشين )شصت(
 any treaties or(" مناطق قبايلی"همۀ موافقتنامه ها و معاهدات را با حاکمان  )١٩۴٧ جوالی ١٨ايندپندنتس اکت، 

agreements(يت مذکور ادعای پاکستان را که جاگزين يا ـع واق. به طور يکجانبه لغو اعالم کرد)هند برتانوی ) وارث
 آيا يک دولت )رديدگ خلق ١٩۴٧ست گ آ١۴به حيث يک دولت به تاريخ  پاکستان رسماً . (د بی معنی ميسازدميباش

 پديدۀ که وجود فزيکی نداشته باشد چگونه ميتواند کدام ميراثی را  باشد؟دولتی) وارث(کامأل نو بنياد ميتواند جاگزين 
  به دست بياورد؟
 در قلمرو هند برتانوی دو ١٩۴٧آگست در اواسط . ه يک سان پذيرفته نشدندن به عضويت ملل متحد ب  هند و پاکستا

 سپتمبر همان سال هندوستان از طرف سازمان ملل متحد به طور طبيعی منحيث ١٢به تاريخ . دولت به ميان آمدند
ت در سازمان ملل متحد تقاضانامۀ در حاليکه پاکستان مجبور بود برای کسب عضوي. وارث هند برتانوی شناخته شد

که عليه  افغانستان يگانه کشوری بود. ۀ پذيرش پاکستان رأی گيری به راه انداخته شدلأروی مس. خود را ارائه نمايد
 به عضويت سازمان ١٩۴٧ سپتمبر ٣٠پاکستان به تاريخ . عضويت پاکستان در سازمان ملل متحد رأی مخالف داد

 که هرگاه رايرش جداگانۀ هند و پاکستان به عضويت سازمان ملل متحد يکبار ديگر اين ادعا پذ. ملل متحد پزيرفته شد
حين رأی گيری در  افغانستان برخالفی . باشد، قوت ميبخشد وجود فزيکی نداشته باشد، چگونه ميتواند وارثدولتی

روابط منافع "وزير . می گرديدمين اجالس ملل متحد از آن برميخاست که سرنوشت اقوام برادر پښتون و بلوچ بايد تًا
 ولسی جرگۀ انگلستان از موقف پاکستان ٣٠/۶/١٩۵٠ در جلسۀ مورخ نيول بيکر) کامنويلت ريليشنز" (مشترک

   :  در ولسی جرگۀ برتانيه اظهار داشتموصوف طی سخنرانی. حمايت کرد
ی و مخالفت های دولت های اوضاع در مناطق سرحدات شمال غرب) برتانيۀ کبير(حکومت آن اعليحضرت   "

نظر حکومت آن اعليحضرت اين است که پاکستان از ديدگاه . افغانستان و پاکستان را دراين باره در نظر داشته است
" ديورند" مکلفيت ها و حقوق حکومت قبلی هندوستان و برتانيۀ آن اعليحضرت بوده و خط حقوق بين الدول وارث

  :سرحد بين المللی ميباشد 
  

 His Majesty`s Government in the United Kingdom has seen with regret the disagreements which there have 
been between the Governments of Pakistan and Afghanistan about the status of the territories on the North – 
West Frontier. It is His Majesty’s Government’s view that Pakistan is in international law the inheritor of the 
rights and duties of the old Government of India, and of His Majesty’s Government in the United Kingdom, in 
these territories, and that the Durand Line is the international frontier.” Quoted in Djan Zirakyar ,op.cit., 
p.٢٢١ footnote#٧٣  

  
 ميتوان يک نوع ضعف را مشاهده کرد ، نيول بيکر،"کشورهای مشترک المنافع" وزير در امور  ق فودر اظهارات 

در صورت مطالعۀ دقيق اظهارات فوق الذکر ديده . که به طور غير مستقيم به موقف افغانستان سرفرود می آورد
ناميده " سرحد بين المللی"را " ديورند"ی بيکر عاری از صراحت بوده و به طور غير مستقيم خط ميشود که گفته ها

  .بدون آنکه مشروعيت آنرا با حقوق بين الدول مطابقت دهد
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 ساحۀ به طور مثال پاکستان:   پاکستان نيز به نوبۀ خويش در بارۀ قرار داد های استعماری دوگانگی نشان داده است
در مقابل ايران از دعوا باالی تصرفات قبلی برتانيه . به ايران واگذار نمود)  حدود سه صد ميل مربعدر(کوچکی را 

  :بدينترتيب ايران سرحد قبلی برتانوی را با اندکی تغيير پذيرفت . در بلوچستان صرفنظر کرد
   
” …. and accepted the old British Boundary thus modified.” A. Lam, Asian Frontiers: Studies in Continuing 
Problem. New York & London,١٩٦٨, quoted in Djan- Zirakyar, ibid.,p.٢٢١, footnote#٧٥  

اما از ديگاه حقوق بين . قرار داد های برتانوی در نيم قارۀ هند هدف حفاظت از منافع آن دولت را دنبال مينمودند
فلهذا .  که تأثير گذاری آن از بين برود و هدف خود را به دست آورده باشد يک قرار داد زمانی خاتمه مييابد-الدول

  خاتمه يافتآن موضوع اجرًا گرديده و " ديورند" اشغال شده، تفاهمنامۀ يم که با عودت انگليس ها از هند گفته ميتوان
 رفت و همزمان با آن منافع از بين) هند تحت استعمار(در منطقۀ مشخص ) برتانيه( زيرا يکی از طرفين تفاهمنامه –

 .به وجود آمده بود" ديورند" که به خاطر آن تفاهمنامۀ آنچه، آن نيز از ميان برداشته شد
  هفتم،
 رب قيام مسلحانۀ مداخيل وزيرستان در منطقۀ ١٨٩٧در سال : د يقيام پشتونها عليه استعمار ميچرخ  به دورلهسأ  اين م

 . رسيد چترال بهخيبر، مهمند، ملکنډ و باجوړ و طی يک سال از طريق مناطق آغاز گرديده" تفاهمنامۀ ديورند"ضد 
 –نورد " (غربی –سرحدی شمال " ايالت ١٩٠١يام انگليس ها را به هراس انداخته و چهار سال بعد، در سال ق اين

از شکران از انگليس حاکمان پاکستانی اين نام استعماری را به خاطر ابر.  را به ميان آوردند"ويست فرنتير پرووينس
عنوان ذيل به نشر  تحت  ضمونیم)  شمسی١٣٧٨مطابق  (٢٠٠٠هفت سال قبل، يعنی در سال *. ها نگهداشته اند

نوشته های  ازجموعۀ م ،افغانستان در سدۀ بيستم( ،"ښتونخواجنبش های فرهنگی در افغانستان و پ": رسيده بود
صفحات " جامعۀ فرهنگی افغانستان: "  انتشارات ميالدی، ٢٠٠٠) ١٣٧٨( شهر کولن، - جرمنی،سيمينار علمی

٣٠٨ -٢٨٠.(  
من تالش کردم از نوشتۀ فوق الذکر قسمت های مهم آنرا اقتباس نموده و داشته های خود را که اخيرًا به  ":نويسنده 

  ."دست آورده ام باالی آن بيفزايم
.  به ميان آمد"انجمن اصالحات افغان" به نام ِزمرک) باچا خان و فخر افغان(عبدالغفار خان  به رهبری ١٩٢١در سال 

نام  صاحبخان برادر ارشد باچا خان داکتر .  به نشر رسيد"پښتون" مجلۀ به نام ١٩٢٨هفت سال بعد از آن، يعنی در 
جهان زيب .  بودجهان زيب نيازداشت؛ خواهر بزرگ باچاخان که کوچکتر از داکتر خان صاحب بود، والدۀ پوهاند 

، در بارۀ مجلۀ  حبس سياسی را چشيده بودلذت به دنيا آمده است و خود در پانزده سالگی ١٩٢٧ز که در سال نيا
 پسر ارشد باچاخان  .پرداخت" انجمن اصالحات افغان"اولين جريدۀ بود که به نشر پيام " پښتون: "مينوسيد " پښتون"

 : داشت  جهان زيب نيازی اظهار پوهاند.  استعبدالغنیکه فيلسوف نامدار سدۀ بيستم نيز به حساب ميرود، اسمش 
جهان زيب . (به نشر رسيده بود" پښتون" شمارۀ مجلۀ  در نخستين ميالدی١٩٢٨نخستين نظم غنی خان در دسمبر "

، غريب آباد، "بهارونه کتاب کور: " چاپ دوم، انتشارات ، مجموعۀ مقاالت، پيامها و نظم ها"غنی غنی است"نياز، 
 )٩٧. ، ص٢٠٠۵، پيښور، اپريل تهکال

ارائه " پښتو"در صفحۀ ديگری از کتاب ياد شده تشريحاتی در مورد آثار منتشره در مجلۀ  پوهاند جهانزيب نياز
 برای تطبيق اصالحات و ١٩٢٨باچا خان در سال ": ان را به خوانندگان معرفی ميداردداشته و شعر ياد شدۀ غنی خ

مختلف به نشر  در مطابع ١٩۴١مجلۀ مذکور الی . اقدام ورزيد" پښتو"لۀ تاريخی  به نشر مجپيام انقالبی خويش
 در عين . نام بردخان عبدالغفار خان، محمد اکرم و عبدالخالق خليقميرسيد، در زمرۀ مديران مسؤول آن ميتوان از 

فضل  ،]فدا[عبدالمالک  حال اديبان و قلم بدستان زبر دست و شاعران بزرگ زبان پښتو که در ميان ايشان نام های
غنی خان با توجه خاص به نشر شعر ذيل " پښتو"در صفحۀ اول مجلۀ .  برازنده تر هستندعبدا االکبر و محمود مخفی

   :ميرسيد
ی توکی پری الړی  خازی شنی می په قبروی والړی        شم را   که غالم م

  يتوئ د جومات غاړیپه ما مه پل  وينونه يم المبيد لی                چی په خپلو
ی  و ي       چی  ی می پوځ دفرن نه ک   موری ماپسی په کوم مخ به بياژاړیو

م           ه ملک باغ عدن ک ی ويجاړی  يابه دابی نن م دپښتنوکو   يابه ک
  
ی جهان فانی را پدرود گفت ٨٢، غنی خان به عمر ۵٩. ص همان اثر،(   ).١٩٩۶ـ ١٩١۴( سال

 بنيرجی . و تنوير مردم سپری مينمودیاهگدش را در ديره ها و مساجد برای آچاخان وقت زيا با١٩٢٠در اخير دهه 
 در صد کودکان ٥٠ رم  در کشو": در اثرش نمونۀ از فعاليت های تنويری باچاخان را به شرح ذيل حکايت ميکند 

 رسنه و برهنه گ ما ،ست، امااز ماست، پول از ماوطن . ليسها قرار دارندگار هستند، شفاخانه ها در خدمت انبيم
. اين سرکها به پول ما اعمار گرديده اند... ما چيزی برای خوردن نداريم، سرپناهی برای زيستن نداريم. هستيم

. مالک اين سرکها ما هستيم، اما، ما اجازه نداريم باالی آنها راه برويم. در لندن قرار دارند) انگليسها(سرکهای آنها 
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امروز هر . ميکنندتحريک   ضد مسلمانان به شورش ربسکها را ... ا عليه مسلمانان تحريک ميکنندر هاانگليسها هندو
 کی ظالم است؟ کی :ميپرسم   شما رجوع مينمايم و از شما هبنًا ب. سه اين قومها در مصيبت و بدبختی به سر ميبرند

  :ديده شود. خون ما را ميمکد؟ انگليسها
  

Mukulika Banerjee, The Pathan Unarmed. Karachi: Oxford University Press, ٢٠٠٠, p.٦٠  
  

  .١٩٧۴، کابل "زندگی و مبارزۀ من"، عبدالغفار خان: باچاخان بخوانيد هکذا در بارۀ زندگی و مبارزات 
  : در اينباره دارای معلومات ارزنده است نيز "ايسواران ايکنات"اثر 

Eknath Easwaran,  Nonviolent Soldier of Islam: Badshah Khan, A Man to Match his mountains. Tomales, 
California: Niligiri  Press, ١٩٩٩. In his “Sources and Historical Notes” relating to this book, Timothy Flinders 
reflects on the names Pathan and Pashtun: “In British India, Pakhtun[Pashtun] became Pathan….Throughout 
<Gandhi’s India,>in which most of this story unfolds, Badshah Khan’s people were called Pathans whenever 
English was being used, and this is the word used in this book [by Easwaran].” Timothy Flinders elaborates 
on the Pathan/Pashtun issue: “Today, however, the word Pathan has decidedly colonial overtones reminiscent 
of British manipulation. When the British established boundaries around India, they used different words for 
inhabitants on either side of the line [Durand Line]: <Afghan> meant someone in free Afghanistan, <Pathan> 
meant a resident of British India. Among themselves, Badshah Khan’s people continued-and continue-to refer 
to themselves as one, calling themselves (without distinction)Afghans, Pushtuns, or some dialectical variant. 
In these historical notes, we chose to follow current usage and kept the word <Pushtun>-as Badshah Khan 
himself did even in English after the British left, to emphasize the unity of his people.” (p. ٢٣٥).  

  
خدائی " به رهبری او اجتماع ١٩٢٩ سال قبل در سال ٨٠اخان،در زمرۀ فعاليت های اصالح طلبانه و تنويری باچ

 به ،باچاخان به اصول عدم تشدد، عدالت اجتماعی، آزادی، ترقی، تعليم، زندگی ساده، مشوره. به ميان آمد" خدمتگار
  .اشقانه در خدمت مردمش بودع و زبان پشتو و موقف خدشه ناپذير ايمان داشت 

 زلمی" پسر ارشد باچاخان، غنی خان سازمان را به نام ١٩۴٧ اپريل ٢۶ان، به تاريخ چهار ماه قبل از پيداش پاکست
      : به شرح آتی توضيح ميکندپوهاند جهانزيب نياز هدف سازمان مذکور را . تاسيس نمود )پښتون جوان ("پښتون

قرار بود تا تمام . ابدالی بود  ادامۀ راه شيرشاه سوری و احمد شاه درتأکيد " پښتون جوان"هدف از ايجاد سازمان « 
. اين سازمان کدام هويت سياسی نداشت. فعاليت اين سازمان صرف در رسيدن به مقصد و مرام قوم پښتون تمرکز يابد

ی و گ و آرزو داشت اصول تعاون و همبست  بودههدف آن بيداری توده های پښتون. مخالف خشونت  و تشدد بود
  )١١٣. ، ص»غنی غنی است"جهان زيب نياز، (...."ر دهدوحدت را در محراق اعمال خود قرا

باچاخان،  اشتراک مجلسی به Mountbattenماونت بيتن   در منزل آخرين وايسرای برتانيه١٩۴٧ جون ١٨  به تاريخ 
 رسمًا نام " بيتننتمو"حين مجلس مذکور باچاخان به وايسرا .  برگزار گرديده بودمهاتما گاندی و محمد علی جناح

  :ديده شود . را پيشنهاد کرده بود "انستانپت"
J.w.Spain, The Pathan Borderland. The Hague ١٩٦٣, p. ١٩٩  

  
  جرگۀاين طی.  جرگۀ بزرگی دائر گرديدبنو در منطقۀ ١٩۴٧جون  ٢١سه روز پس از مجلس فوق الذکر به تاريخ 

 سندی است که از لويه جرگۀ بنوقطعنامۀ . ديددر بارۀ تعيين سرنوشت پشتونها قطعنامۀ روشن و با اهميتی صادر گر
اقتباس گرديده لحاظ حقوقی، سياسی و اجتماعی اهميت خاص داشته و الزم ميدانيم تا متن کامل آنرا که از نسخۀ اصل 

   :است ذيأل ارائه نمائيم
اپريل  به اين مرز بوم در" خيبر پښتونخوا"يخی تار ښتون، نامدر نتيجۀ مبارزات طوالنی، ايستادگی خستگی ناپزير و قربانی های متعدد خلق پ*

  . دوباره برگرانده شد٢٠١٠
   

  ادامه دارد
 

  


