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 حقایقی چند در بارۀ خط دیورند
 مقدمه

بطور تصادفی در مورد خط تحمیلی دیورند ابراز نظر ( آقای گروسمن)اینکه گفته می شود نمایندۀ خاص امریکا 
گروسمن یک دیپلومات بسیار ورزیده است،  و اگر بیانات او قصدی و . ماست مالی نا بخردانه استکرده، یکنوع 

من درین مورد با حکومت خود مشوره می کنم و بعد :  پالن شده نمی بود، می توانست بجواب سوال کننده بگوید که
 .از آن نظر حکومت خود را بیان می دارم، همینطورهم سفیر امریکا

 

ومت افغانستان راه دیگر ندارد جز اینکه  تقاضای تبدیلی گروسمن  و سفیر امریکا را بکند، و اگر این گار حاال حک
یعنی این موقف امریکا قبال ً باالی حکومت   –را نمی کند، گویا همین دو نفر را با نظریات شان قبول دارد 
من نظر خود را دو روز پیش در ستون نظر .  افغانستان قبوالنده شده که باید خط دیورند را به رسمیت بشناسد

 .سنجی پورتال افغان جرمن آنالین نشر و سفارش کرده ام که حکومت افغانستان عوض شف شف باید شفتالو بگوید
  

مورخ  36، شماره  62 – 64سال قبل در صفحات  71در این جا یک مقالۀ مرحوم مغفور سید قاسم رشتیا را که 

در ( کلتور)وهمزمان در مجله ( حقایقی چند در بارۀ خط دیورند)نۀ افغانستان تحت عنوان مجله آئی 1993نوامبر 

 : اروپا،  نشر شده بود، غرض معلومات هموطنان محترم تقدیم می نمایم
 
 

 1993نوامبر  36         سید قاسم رشتیا
 

 حقایقی چند در بارۀ خط دیورند
اطراف این  قرن در گذرد و درین مدت یک ال درست یکصد سال میاز امضاء معاهدۀ دیورند در ماه نوامبر، امس

حکمفرمایی های زیادی از طرف سیاستمداران و مؤرخان  و محققین بعمل آمده است که  عهد نامه تبصره ها و
سلسلۀ آن  تا امروز قطع نگردیده و ازهمین جهت خصوصاً از اثر ابراز عقاید و نظریات مختلف و متناقض ماهیت 

 .معاهده در پردۀ ابهام باقی مانده استاصلی 
 

" معاهدۀ منحوس"افغان ها باالعموم این معاهده را تحمیلی و نمونۀ بارز زورگویی استعمار کهن می دانند و آنرا بنام 
بالعکس مقامات رسمی دولت انگلیس معاهدۀ دیورند و خطی را که در اثر آن در عالقۀ سرحد بین .  یاد می کنند
هند برتانوی بمیان آمد، وسیلۀ تأمین صلح  در منطقه  و جلوگیری از قتل و قتال بی موجب و مانع افغانستان و

اصطکاک دایمی بین دولت های همسایه تلقی می نمایند، و نویسندگان بیطرف آنرا یک اقدام بیهوده و بی اثر دانسته 
عمل نه ساکنان مناطقی که خط  از آن  عقیده دارند که این خط به تمام معنی یک خط فرضی و تخیلی بوده و در

و ازین رو .  عبور کرده است، و نه هم دولت افغانستان، هیچگاه آنرا جدی نگرفته  و به آن اعتباری قایل نشده اند
طرح مذکور صرف روی نقشه باقی مانده  و درعمل هیچگونه تأثیری بر روابط مردمان منطقه، خصوصاً باشندگان 

اما از سوی دیگر یکعده سیاست مداران کهنه کار غربی خط دیورند را به حیث . استهردو طرف خط، نکرده 
 .سرحد بین المللی میان افغانستان و هند برتانوی تعریف نموده اند

 

برای روشن شدن موضوع  و درک حقیقت از میان نظرات گوناگون الزم است به پاره ای از واقعیت ها در رابطه 
 .و عواقب و تأثیرات ما بعد آن اشاره بعمل آید بچگونگی عقد این معاهده

 

بدواً باید گفت که این معاهده چنانچه مردم افغغانستان از اول درک کرده بودند، در اثر اعمال فشار و تهدیدات 
سنگین به امضاء رسیده و مانند سایر معاهدات دورۀ استعمار کامال تحمیلی است که مأمورین رسمی دولت برتانیه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hadhemiyan_s_k_haqayeqe_darbarae_khat_dewrand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hadhemiyan_s_k_haqayeqe_darbarae_khat_dewrand.pdf
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گذشته و چه حال باین حقیقت اعتراف نموده اند و مکاتبات رسمی دو دولت نیز آنرا به صراحت تأئید می چه در 
 (.1)نمایند

 

واقعیت این است که دولت انگلیس پس از فراغ از کار تحدید سرحدات شمالی افغانستان با دولت تزاری روسیه در 

غانستان است افتاده پالنی را طرح نمود که عالوه از به فکر تقویۀ مزید سرحد غربی خود که متصل اف 1997سال 

معابر سوق الجیشی که در اثر معاهدۀ گندمک از افغانستان بدست آورده بود، یک کمربند امنیتی دیگر برای دفاع 
هند در عالقۀ قبایل آزاد سرحد افغانستان ایجاد نماید تا در صورت خطر حملۀ روس از طریق افغانستان خط اول 

برای اجرای این مطلب الزم بود تا دست افغانستان را ازین منطقه کوتاه ساخته نفوذ .  از هند را تشکیل بدهددفاعی 
ازین رو شروع به بهانه جویی نموده هر قسم شورش و قیام قبایل را که وقتاً فوقتاً . آنرا در بین قبایل از بین ببرد

دولت افغانستان نسبت داده صدای اعتراض بلند می کرد، تا علیه سلطۀ استعماری انگلیس رخ می داد، به مداخالت 
جائیکه روابط دو دولت شکل بحرانی بخود گرفت، و انگلیس ها برای تولید فشار بیشتر صدور امتعۀ ضروری را 

ل به افغانستان ممنوع قرار دادند و به اینهم اکتفا ننموده تهدید کردند که یک قوۀ ده هزار نفری به قوماندانی جنرا
مشهور برای پیشقدمی بطرف جالل آباد آماده است، مگر اینکه امیر اعزام هیأت سیاسی را برای « رابرتس»

 (.7)مذاکره و حل مسایل و منازعات سرحدی قبول نماید 
 

کرد زمانیکه هیأت دیورند به کابل رسید، در جریان مذاکرات در اثر مقاومت امیر، بازهم رئیس هیأت انگلیس تهدید 
که اگر شرایط آنها پذیرفته نشود، به رقبای امیر که درهند می باشند، اجازۀ اقدامات علیه او داده خواهد شد، و این 

در .  اشاره به طور خاص متوجه سردار محمد ایوب خان فاتح میوند بود که درین وقت در راولپندی بسر می برد
سکرتر امور خارجۀ هند « سرهنری مارتیمر دیورند»میان  تحت چنین فشارها و تهدیدها بود که معاهدۀ دیورند

اما . م در کابل به امضاء رسید1993نوامبر سال   17برتانوی و امیر عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان به تاریخ 

تمام این دالیل مسئولیت امیر عبدالرحمن خان را در امضاء چنین یک معاهده، بدون مراجعه به آرای مردم 
همچنانکه مسئولیت سلف او امیر محمد یعقوب خان . ان و خود قبایل مربوطه، از نگاه تاریخ از بین نمی بردافغانست

 .را در امضاء خود سرانۀ معاهدۀ ننگین گندمک، با وصف فشار و اجباری که موجود بود، از بین نمی برد
 

نطقۀ قبایلی سرحد شرقی و جنوبی واقعیت دیگر اینست که این معاهده تنها ساحۀ مسئولیت دو دولت را در م
 .افغانستان تعیین می نماید، به هیچ صورت به حیث سرحد دو کشور تلقی شده نمی تواند

 

" سلطنت افغانستان " مأمور عالی رتبۀ حکومت هند برتانوی در کتاب مشهور خود به نام « تیت. بی. جی»
ار داده و عقیده دارد که این خط سرحد هندوستان موضوع معاهدۀ دیورند را به طور مفصل مورد بحث و تحلیل قر

تلقی نگردیده، بلکه حدود قلمرو امیر افغانستان را تعیین و حد نهایی ساحۀ نفوذ متقابلۀ هر دو حکومت را تثبیت 
  (.کتاب مذکور 199صفحه ) .می نماید

 

نیز « سراوالف کیرو»و  «توماس هولدک»و « ویلیم بارتن»همچنین چندین شخصیت سیاسی دیگر انگلیس مانند 
مؤرخ معاصر انگلیس در کتاب خود ( سرپرس سایکس)بهمین سلسله .  در آثار خود همین نظریه را تأئید کرده اند

 : عقیده دارد که" تاریخ افغانستان "  بنام 
 

   ."ستدیورند پیش آوردن سرحد اداری هند را پیشنهاد نکرده، بلکه صرف روی کنترول سیاسی تأکید ورزیده ا" 
 

چیزیکه این عقیده را تأئید می کند این است که انگلیس ها بعد از امضاء معاهدۀ دیورند،  بلکه تا وقت ترک 
هندوستان، به هیچ اقدامی در سرحد که معنی پیشروی را بدهد، متوسل نشده اند،  بلکه باالعکس پس از عقد این 

م اقدام نمودمند و سرحد آزاد هیچ وقت جزء خاک اصلی قرارداد به کشیدن قوای نظامی خود از پایگاه های مقد
ازینرو ادعای اینکه خط دیورند سرحد بین المللی بشمار می رود، بکلی بی اساس .  هندوستان شناخته نشده بود

 .است
 اینهم واقعیت است که معاهدۀ دیورند هیچ مشکلی را حل نکرده است، بلکه اگر از نقطۀ نظر خود انگلیس ها هم دیده

شود، بر مشکالت شان افزوده است،  زیرا خط دیورند که صرف روی مالحظات توپوگرافی و سوق الجیشی در 
نظر گرفته شده بود، مسایل اجتماعی، بشری  و اقتصادی را بکلی اهمال کرده است و هیچگاه مورد قبول مردم 
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مچنین افغانستان نیز نظر به عالیق ناگسستنی ه. آزادۀ سرحد قرار نداشته  و آنرا از همان اول وقت نادیده گرفته اند
نژادی و دینی و فرهنگی، هیچ وقت از ابراز عالقمندی وعالیق نزدیک برادری وغمشریکی دریغ ننموده، بلکه بعد 

همکاری عام و تام قبایل در جنگ استقالل افغانستان با افغان ها و . از امضاء معاهده، این عالیق نزدیکتر شده است
از طرف دیگر در صورتیکه  قرارداد دیورند درظرف .  ه جمعی آنها علیه انگلیس ها مثال برجستۀ آنستقیام دست

چهل روز آمادۀ امضاء گردید، اما تطبیق نقشۀ ضمیمۀ آن  سال ها وقت را در برگرفت و جنجال های بزرگی را 
بلکه دهات حتی خانواده ها را ازهم جدا چون این خط با کمال بی اعتنایی طرح شده بود، اغلباً قبایل . باعث گردید

کرده بود، لذا با مقاومت های شدیدی روبرو شده و جانبداری افغان ها بار دیگر روابط حکومت هند و افغانستان را 

، و در مورد 1997متشنج گردانید، خصوصاً در دوران جنگ های مشهور تیرا به قیادت مال نجم الدین هده در سال 

م مناقشات زیاد بین هیأت های افغانی و انگلیس بعمل آمد، بالخاصه در رابطه به نقاط سوق خط سیر این خط ه
الجیشی ایکه انگلیس می خواست موقعیت های حساس در ساحۀ نفوذ او باشد، ولی افغان ها قبول نمی کردند، 

در چنین .  حدید نشده استچنانچه در منطقۀ مومند در غرب خیبر یک حصه بهمین لحاظ نا فیصله ماند و تا امروز ت
شرایط بود که امیر عبدالرحمن خان تصمیم گرفت رابطۀ مستقیم با دولت انگلیس در لندن قایم نماید و درخواستی 

پیش کرد، لیکن در اثر عدم موافقۀ حکومت هند « ویکتوریا » توسط سردار نصرهللا خان پسر دوم خود به ملکه 
 .پذیرفته نشد

 

فغانستان تلقی نموده اند، معاهدۀ دیورند یک معاهدۀ شوم و منحوس بود که این خصلت آن  خالصه طوریکه مردم ا
پنجاه سال بعد، زمانیکه انگلیس ها باالخره هند را ترک کردند، روابط دو کشور مسلمان و برادر افغانستان و 

یگر  بطور اسفناکی مسموم پاکستان، کشور جانشین استعمار انکلیس را درین منطقه برای مدت بیش از چهل سال د
 .  ساخته است

 ختم
 
 
 
 
 
 
 

  


