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یورندو تحمیلي د نیوعواقب ناگوارمعاهدٔه ننگ یماهیت حقوق  

------------------------------------------ 
به نشر رسانیده بودم  در همین سایت وزین    ۲۰۱۰دسمبر  ۲۰دوستان ارجمند !  گرچه  همین نوشته را / البته قدری مشرح تر / قبالً بتاریخ  

دیگر  ولی  در این ایامیکه  ولو افغانستان  و افغانیت  بخون  خود  مبیجوشد و بیگانه  چاکران  پدرام  مانند ی  در خروش ؛ خواستم  یک  بار
محققین گراتمی  ما  قابل بر اساس  ماهیت  چشم دید عینی ام  بر اصل نقشه و ماهیت  اصلی  خط  دیورند روشنی اندازم  و امید وارم  برای  

 استفاده  باشد. 
دزدی شدن علنی  تمام اسناد و مدارک  رسمی  و حتی اوراق  مکاتبات  یومیی  دوایر دولتی  افغانستان    -و اما  موضوع  بسیار مهمتر از آن 

وجدان  مرده  در وقت  تره کی  و امین  و   که  ا سناد  مهم  را  روسهای  به شمول  موافقتنامه های دیورند و گلستان و امثال آن  است   
  بخصوص کارغل  بُردند و  الشه  و تالشی  کلی  فایلهای تمام دوایر دولتی را دال خوران  کراچی وان  در وقت طالبان !! و اما  کرزی آغا

شدند که گپ چیست ؟  اما  سر خم انداخته  و عبدهللا  خون /آلوده  دست و دامن !!/  بی  ننگانی  که  از آغاز وایسرائی  خود خوب  متوجه 
هر یک  شان  چه  به  مسکو  و چه اسالم آباد  به  سه  سالمی های مکرری   در کمکرر رفتند  ولی  کجاست  مردی !؟! که از دزدی های 

ً  این مطلب  بکلی  حیاتی را  نحت  عنوآن وجدان  مرده ها  و   بی هویتی  وطن خود  یاد کنند !!                                                                                                                                                       ان  ذیل  بدقت کامل  بخوانید                                                                                                  لطفا

 // قبیح ترین جنایت روس و پاکستان  در بی هویت سازی افغانستان/

-------------------------------------------------------------------- 

نا البته  دانشمندان ارجمند و جوانا ن منوریکه  محقق اند  و وارد ،  بخوبي مید انند  که امیر عبدالرحمن خان  انسان  
وارد و بي سواد  به  دُور از جربا نات   دولت  داری  وطن  خود  نبود  بلکه بر عکس چه در مرور ایام جواني و 
شهزادگي  و یا خانه جنگي های  قدرت  طلبا نهٔ  فامیلی  کاکاها  و کاکا زاده های خود هم در کورهٔ وقایع  افغانستان تا 

ر حقیقت  گرگ باران دیده بود و درزمانش هم رشادت ها و جوانمردی حد  ضرورت  و لزوم  به قوام رسید ه  ود
های  از خود  نشان  داده و جراأت  و شهامت  آن را  داشت  تا  سرزمیني  را  بنا م  افغانستان  سر پا  استاده  کرد ه  

َور مهاجزت  و  سالهٔ  د ۱۲و چنا ن  وحد ت  ببخشد  که حتي دور ا نیکه  سیر تصادفات   و مخصوصآ  اقامت 
پناهندگی اش  در زیر  چتر  روس  و شرایط  مودرن  تر از افغانستان  در تاشکند!  زندگی  میکرد اورا  به  این  
مسند  و امارت  رسانیده  بود  که امارت  پسر شان ، امیر حبیب لُلاُا  خان یکي  از آرا م  ترین دوره های  دولت داری  

د ) که  البته  قساوت های غیر قابل  تحمل  دَور او نیز یکي از سفاک ترین صفحهٔ  تاریخ  در افغانستان شمرده  می شو
 وطن  مارا  تشکیل مید هد (

ولي بهر حال   با تعقیب  سیر  کشور کشائي بر تانیه  به طرف افغانستان  و باز پذیرفتن  همچو  معاهدهٔ  دون همتانهٔ   
ملي  وتاربخي  آن  را میدا نست  چه  بوده است  که  همه  را  نا دیده  از طرف  شخصیکه  عواقب  عکس العمل  

با همچو  متن  و  یا موارد  زندگی سازی  ) با عواقب  وخیم آن  ! (  خود  بزرگ  منشانه گرفته  و حاضر  شد  که  
 موافقت نما ید

برینکه  اکثریت  عام مردم  وحتي  بعضی    درین جا الزم  مي شمارم  بر یک  نکتهٔ  مهم  و بُغرنجی اشاره  کنم  مبني
) زمان  عقد  این  معاهدهٔ   نا میمون (   ۱۸۹۳از صاحب  نظران  دانشمند  ما  استدالل  میکنند  که  چون  از سال 

شد سپری گردیده   بنا بران  این  معاهده   منسؤخ  پنداشته  شده و از اعتبار  ساقط   میبا  پرنسیپيسال    ۹۹بیشتر از 
( را  که  دو شکل  بکلي  از هم  متمایز   اجاره تا    مالکیت)حقوق   -.  در حالیکه بر اساس  پرنسیپهای   حقوقی

میباشند   مورد توجه قرار نمیدهند  زیرا با  توجه  بسیر تاریخ  قرون  متمادی  جهان و کشور کشائیها و عروج  و 
و انفرادی   و بطور  مثال  تَجاوزات  و پیش َر ِویهای  روس  از سال   ذوال  دولتها  و یا  استمالک ملکیت ها ی ملي

ساله ) بعدها با عنوان پتر کبیر و  سازندٔه  امپراطوری (  که برای  رسیدن  به   ۱۰امپراطوری  تخیلي  پتر   ۱۶۷۶
مراحل   ي آب و نان ! تا  سایبریای   یخ  زدهٔ  ب  -سر زمینهای  زرخیز و پُر گنج شرق و آبهای  گرم  بحر هند

آزادهٔ  شدهٔ  شمال  کشور ما    بنام!تجاوزات  و اشغال ) استمالکی(  را  چنان طی نمود  که حتي تا  پنج  کشور ِ فعالً  
از طرف  بریتا نیا    -نها  و مناطق  و مردم سرزمینهای  اشغال  شدهٔ   شمال خاک  خود ما  را ) که  توضیح  مکمل آ

از نظر تان مي گذرد (  مال و ملکیت خود شمردند  و خوردند !  و مرادم  از شرح فوق هم   ین این متن و روس  در پائ
همین  است  که همچو استمالکات  ملکیتی  را زیاد  شاهد بوده   ولي  هیچ   وقت  ادعای  واپس  گرفتن  آنرا نکرده 

 سفر رسمي شان  به  مسکو در  ت غازی  امان  هللا خانجز  با فعالیت محدود زمان بدون نتیجهٔ   اعلیحضر ایم  که  
؛  شا هد  بوده  ایم . که  اگر به همین  وزن  و توُن  صدائي  برای  اعادهٔ  ملکیت ها  و حیثیت  ساحوی  ملي  خود  
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میر  بزرگ  و بلند  مي کنیم  با یست   ماهیت  حقوقی  خط  دیورند  قابل  ابطال را  با  اشغال  ولسوالي  پنجده و پا 
امثال آن با هر دو جانب  متجاوز اشغالگر مطرح  بحث  قرار دهیم  ولي اگر قرار  باشد  که  موضوع  ملکیت  

مناطق اجاره شدهٔ  )  مانند  سر زمین     بمنزلت  کیفیت حقوقی  اجاره ویساحوی  و نفوسي  آنطرف خط  دیورند  را  
سال  بوده اند  و بس !   ۹۹کانال  پانامه  ( و امثال  آن  که  رسماً  تابع استجارهٔ یا   -هانگ  کانگ  یا  کانال  سویز

بحساب  آورده  و ادعای  اعادهٔ  ملکیت  نما ئیم  ؛ راهیست  که  ما را به  تواریش  کریموف میرسا ند  زیرا همچو  
مینها  افغانستان  با هیچ طرفي ) انگلیس موافقت  نامهٔ استجاری هرگز دربارهٔ   تسلیمی  مؤقت  ملکیت ها  یا  سرز

باشد  یا  روس ( مورد بحث  قرار نگرفته  بلکه  استمالک  غصبي  بوده است . اما  آنچه برای ما اساس ادعای 
حقوقی اعادهٔ ملکیت را  محرز ساخته  و بر مبنای آن ادعای حقوقی اعادهٔ  ملکیت کرده  میتوانیم  ماهیت  غیر ملی و  

غیر عادالنه  و حق  تلفانهٔ  موافقت  نامهٔ   جبری  دولت  متجاوز  انگلیس  است  که  بدون  تساوی  حقوق  و تحمیلی  
 ۱۲جبران خساره  و امتیازاتی به ملت افغان ) بجز باال بردن  مدد معاش  امیر صا حب  پو شالي  دست نشانده  از 

امیر  در مقام  البته  بدون خود ارادیت  در تأمین  روابط    حمایت  دوام تسلط  -کرور روپیه  در سال  ۱۸کرور به  
بین ا لمللي مستقیم  و بال  مانع  با  دیگر کشورهای جهان  ( با  اشغال  و  تصرف  دائمي  ملکیت   سر زمین های  

روس  در جنؤب   افغانستان ) و نه اجا ره  یک صد ساله و غیره ! ( جبراً سر زمینهای  افغانستان را )   انگلیس  و 
ما مانند   برای   استرداد  تمام  حقوق  مشروع وهم  شمال ! (  جزو دیگر مستملکات  خود  ساختند  که قد علم  کردن  

عروجش  هم  سخت  ؟  است  که    مرد  میدان ِ  مانند  امان  افغان  وملت   آرام  میخواهد استرداد   استقالل  ملي
 و هم  آسان !
تحمیلي   معاهدهٔ برسانم  که  چنانچه  که  شما  میدا نید  ما هیت  سند یکه اکثریت  مؤرخین  ما  آنرا   با ید  بعرض 

مؤرخ  معروف  و صاحب  آثار  ما   بقرار  مالحظهٔ  متن     دکتور محمد حسن کاکردبورند مي نویسند  ولي  جناب  
کم وزن تر از  معاهده  و یا  سند  تعهد  شده !  بهر حال  باز  میدانند  و  بسیار  قرارداد  دیو رندانگلیسي  آن آنرا   

هم  بوجود  آوردن سند  خط  فر ضي  دیور ند  محض  تصا دفي  و سوال ضمني سفر رسمي تشریفا تي   ذیمقام  
ماهیت  معاهده   نیا نبوده  بلکه تا آنچه  که  شما  خود  میدا نید  و من هم  تا  رسیدن   به  شرح  اصل  و  دولت  بریتا 

مذکور به  آن مي پردازم  این است كه  دولت   بریتانیا  وهم  روسیهٔ   تزاری ؛ چه  با  تضاد های  رقابتي  کشور  
کشا ئي ها بین هم  و  باز هم   تفاهم با  همي  در  مورد  دیگر  کشور های  قانل   تسخیر  و  شکار  و  بهره  

ن بر ِ کند  فقیر  !( همچو  پالني  را  از  ا  منابع  سرشار طبیعی  شان  با  ) یکي  بود برداری های   قوهٔ  انساني  و ی
سا لیان  بسیار  طو الني  مشترکاً تعقیب می نمودند بریتانیا  گذ شته  ازینکه  ضرورت  مبرمي  برا ی  دوام  تسلط  و 

از آن ؛  به  سرزمین   پر گنجینهٔ   افغانستان   دست  بهره  برداری  همه  جا نبه  از  قارهٔ  هند کبیر  و حتي بیشتر  
نخورده  هم  چشم  دوخته  بود  و  ایران را  هم لقمهٔ  چربي ) مانند  قرارداد  پطرولیم دادرسي  (بحساب  میا ورد  که  

 ۱۶۰۰ي درسال تا  با ال  تر  از آن هم  دسترسی  پیدا  کند !  و درین مرحلهٔ که بعد  از تأ سیس کمپني هند  شرق
(  یگانه  مانع   و مشکلي   مؤضوع بزرگ  و خارج  بحث  مامیالدی در هند ا هداف خودرا منظماً  تعقیب میکرد)  

را که  در سر راه خود   مید ید  ؛  کار زار  و یا خار زار  قدم  بقدم  نزدیک شدن  روس  بطرف  ساحات  آسیایي  
پالیسي چرب  تری ؛  مانع  اهداف مطلقاً استثماری  و استعماری  خود  مي   بو د که  با عین روش  خود  شان  و لي

د ید  ؛   زیرا  دولت   بر یتا نیا   به  این هم  ایمان  کامل  داشت   و با  تجارب گذشته  که عمالً  تاریخ هم آنرا  ثابت  
اعدی را که با این  منا طق  رو سیه  ساخت  ؛ میدا نست  که  فاصلهٔ  مکاني  و موقعیت  جغرافیائي همجواری  مس

داشت و  بمراتب دور افتاده  از  خاک برتانیه  ؛ این  خود  خاطرات  استثماري  و مزایای اشغال و  دوام  تسلط  
دایمي  قسمتي از  کرهٔ  خاکي  را  که سپس ادعای مالکیت همیشگي  آن را  در بر داشته باشد برای روس  محرز تر  

باید   بیرون  کشید ازین ورطه   و خوب  مي د ا نست  که  دیر یا  زود   انگلیس  بکلي  متیقن  بود  یعنيمي ساخت  
و ازین  که   با  ختم  جنگ  جهاني  اول  و موفقیت   دولت  و  مردم  سلحشور  افغانستان با   رخت   خویش  !!

پذیری  در  بد نهٔ   امپراطوری  ایشان  انداخته   َدرز  بزرگ  و  جبران  نا    ۱۹۱۹استردا د  استقال ل  وطن  در 
شد  و چشم  مستعمرات  شان  را  روشن  تر ساخت   که  با  پا یان  یافتن  جنگ  جها ني  دوم  از آن  امپراطوری 
عظیمي  که آفتاب  بر آن غروب نمي کر د  بصورت  تدریجي  کشوری  ماند  که  با  ممیز ات پهلوان زنده خوش 

! و دل را به مشترک المنا فع   بودن  بعضی  اقمارش  تسلي دادن  ؛ بخودی خود   مثال بزرگیست که گواه بودن  
 بکار ندارد .

)  که  م(   ۱۶۷۶اما  موقف  دولت  روس  چه  در گذشته ها   و مخصوصاً  با   سر آغاز  زار شدن  پطر کبیر ) 
منحیث  متجاوز  و  یا  مهمان  نا  خواندهٔ   اشغالگری  سر زمینها   یا  بعد  از انبرای خود یک داستاني دارد  ! (   

ی همجوار و الحا ق آنها  در  قلمَرو  امپرا طور ی  خود  و در حقیقت   قدم  بقدم  نزدیک  شد ن   به  اهداف  روس  
در عین حال  ضربه   بطرف  کشور های  آسیای  میا نه  و خودرا  رسانیدن  به  آبهای  گرم  سواحل   بحر هند  و

زدن  بمنافع  بریتانیا و کشیدن  شان از نیم  قا رهٔ هند  بوده  و چون هر یک  با پالن مشا بهي  هدف  خودرا  تعقیب  
میکردند  لذا  در صورت لزوم  با فارمول به  گفتهٔ  مردم  ما  که )  درنده  گان  برای  حمله  بر  فقیر بستگی 
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براه   اندازی اجماع   نقیضین  ؛ خواسته های   خودرا  از  راه  تأ مین  هم  فکری   و ساختن   همیشگي  دارند ! (  با  
پالن  تشریک  مساعئ  ُمیَسر و ممکن مي سا ختند   و از هر فرصتي  که  در اختیار شان  قرار داشت  دریغ  نمي  

؛  خنثي سازی  مدافعلین ملي  و مقاومت  مردمي  کردند  و  برای از  دست  ندادن  شکار ؛ با تفاهم  غیر ملموسانهٔ  
همچو  کشور های  مانند  افغانستان  را  با  پالن های  تطمیع  و اجیر  گرفتن  ضعیف النفسا ن  مادی پرست  و بي 
درد  در کشورهای  ما  سر براه میکردند  که  مورخین دانشمند و گران قدر ما از افشای  پالن های شوم ایشان و با  
بر اندازی ماسک  خائنین ملي کشور  دریغ نکرده اند  و البته برای روسها  مجبو ریتی  بوده  و هنوز هم   است   که  

ن  زمستا ني  و قسماً  بدون   اوالً  رو سیه  بتناسب  محاط و محصور بودن به  راهای  بحری آبهای  سرد  و  یخ  بندا
ها  در آن زمان ، درعین حال  عدم تکافوی مواد اولیهٔ  حیا تي و تو لیدات استفادهٔ  موسمي  در شما ل  و طی  فاصله 

محدود زراعتي  که  ساحهٔ  وسیع  سایبیریا  جواب گوی آن نبود  لذا  راه تأ مین  سعادت  مردمي  خودرا هم  در همین  
رهای  آسیا ئي همجوار خود  توسعهٔ   سر زمین های  خود  بطر ف  منا طق  خوش  آب  و هوا و صالح الزراعهٔ  کشو

با منابع  سرشار آبي  و غنای  زیر زمیني  شان  جستجو میکردند  که بمر ور سالیانی  و بعد  تا امروز  همهٔ  ما و 
 شما  و جهان  بشریت  با  جریان تاریخ   اعصار ؛  شا هد آن بوده ایم .

 ۱۶۰۰زمین  هند و تشکیل  کمپني هند شر قی  در سال  دولت  بریتانیا  که  به مرحلهٔ  مقدماتي  با  رسیدن به  سر
میالدی زیر عنوان تجارت ؛ پا  بسر زمین هند  گذاشته  بود  برای  پیاده کردن  فار وَرد  پالیسي خود ؛  به مرور 

بر زمان و سپس با تهاجمات  نظا مي  در راه تسخیر  تمام  نیم  قارهٔ  هند  قدمهای وسیعی را  و بسرعت  ممکنه  
ً  از تما م   ۱۸۰۰داشته و بعد از سال های  میالدی  قشون  خودرا  به  سر حدات  افغانستان رسا نید  که  لزوما

توضیح  جزئیات  آن  گذشته عرض مطلب را از  دور امارت  امیر عبدالرحمن خان  که  یک طرف  امضا کنندهٔ این 
 معا هدهٔ ننگین است آغازمی کنم.

فا َرن  سکرتری دولت  عا لیٔه  هند                            هنری  مارتیمر  دیو رند سرسفر رسمي                          
 و نا یب  و وکیل  از  طرف  دولت  عالیٔه  هند بر تا نوی به کا بل

سفر تحمیلي   قبل  از توضیح  و تبصرهٔ  مختصری  بر سفر نما یندهٔ   انگلیس بکابل ؛  بایست در مورد  علت  این 
خاطر نشان شود   که زمانیکه  انگلیس  بر اساس  موافقت  امیر عبدالرحمن خان  در مورد  تثبیت  سرحدات 

) بر  بنیاد  آغاز کار  مشترک  هیأتهای  انگلیس  و روس  از ذو  ۱۸۸۷/۱۸۸۵افغانستان  و روس در بین  سالهای  
هم  انگلیس ها به  فکر پیشَروی  بطر ف  افغانستان  افتادند   تا از الفقار (  از طرف شمال خاطر جمع  شدند  ؛ باز 

باز هم  پیشَروی  را  بطرف   ۱۸۸۸مصؤنیت  سر زمین های هند برتانوی  بکلي خاطر جمع  شوند  لذا از سال  
اما  با  تما م  افغانستان آغاز کردند  و اگر چه قبایل سرحدی  افغانی   اغتشاشاتی  را  بضد  شان  براه  انداختند 

مراجعات  مکرر  خودها  جواب  مثبتي از امیر افغنستان  بدست آورده نتوانستند  تا اینکه  دولت انگلیس سوقیات  
بزرگي  را  با ارسال  یادداشتي به امیر عبدالرحمن خان مبني  برینکه  باید  جنرال  رابرتس  را  با  یک فرقهٔ  معیني   

قوا را با  تحرکات  اقوام  قبایلي براه   ۱۰۰۰۰۰موا جه  شد !  در آن فرصت امیر آمادگي    –در جالل آباد  بپذیرد 
انداخت . و چون انگلیس ها عواقب  این تحرکات را به  نفع خود نمي  دانستند ؛  چهرهٔ نظامي را  به سیاسي  تبدیل 

ن برای اعزام هیأتي  به سرکردگي   سر  هانری کرده  فوری  به  امیر عبدالرحمن خان  نامهٔ  نوشته  و  از آمادگي شا
مارتیمر دبو رند  فارن سکر تری هند  بر تانوی و در حقیقت  مبارزه را با فتنهٔ  سیاسي   پیش  کشیدند  و در همین  

 بدون  مراجعه  به ملت  و یا  لوی جرگٔه عنعنوی  سر نوشت ساز ملي  -جاست  که  باز  و تکرار  امیر  افغانستان  
نفر افسر )  ۶..                                      مارتیمر دیو رند  با ؛  خود  تن  به  قبولي  هیأت  انگلیس  داد ند ! و

 ۴۶۳نفر عمله  و   ۳۲۴کلنل الیس ، دکتور فن ، لفتننت سمت ، لفتننت مک ماهون ،مستر دانلد و مستر کالرک( با 
خل خاک افغانستان شده  و با  نزدیک  شدن به  شهر کابل در منطقهٔ  بگرامي ، از حیوان باربر  از طریق درهٔ خیبر دا

طرف  یک کرنیل  و یک تولي سواره  و پنج کا لسکه استقبال شده  و در قصر چهلستون جا داده شدند.  شب  از 
باغ ییالقی امیر  – طرف  شهزاده  حبیب هللا خان  دعوتي بران شان ترتبب  شده  و یک روز بعد در باغ حشمت خان

روز  مبا حثه  و مذاکره  و آوردن فشار همه جا نبه بر امیر  ۴۰که  بعد از  عبدالرحمن خان به حضور امیر رسید ند 
عبد الرحمن خا ن  قرار  داد یا  معاهدهٔ  بنام  دیورند را بستند . که  بقرار گفتهٔ جناب داکتر کاکر امیر عبدالرحمن خان 

 است . آنرا امضا  نکرده
اینکه چرا  این معاهده امضا نشده  و هم هیچ  یکی  از محققین  و نویسندگان  تاریخ  ما  برآن  تبصره  نکرده  و یا  

  ۱۹۶۰اصالً نمیتوانند  تبصر ه  کنند  این است  که  خودم  در جریان  انجام  وظیفهٔ  رسمیی  که  در اواسط  دههٔ  
 بود  متوجه این خال شدم .

یامیکه  عمارت  فعلی  میدیرت عمومی  آرشیف  وزارت خارجه با تمام شرایط حفظ  و نگهداری  اسناد  در آن ا
ومدارک دولتی  تکمیل شده و قرار شد که همه  اسناد  بصورت  منظم   از محل  نگهداری  مٔوقتی آن / که  صالون  

ظم / که خودم نیز عضو همان  هیئت بودم /  دوباره  تحت نظر و کنترول دقیق یک هیأت من -بزرگ  قصر ستور بود /
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دوباره  بقسمت های  مختلف و ضروری  عمارت  جدید مدیریت عمومی  آرشیف  انتقال داده  شد. در عین حال  
 اجازه  دادند  که  هیأت میتواند  قسمتهای ضروری  را  از نظر بگذارند. 

بدیدن و مطالعهٔ همین  –خط تحمیلی زیاد شنیده بودم  ازین -چون در جریان تحصیل  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی  
سند عالقه  و  اجازه  گرفته  آنرا  دقیقانه  / اما  بدون نوت و یادداشت  گرفتن  که واقعاً اجازه نبود /  بدقت  مطالعه  

 کر دم :
 ورق  کاغذ  ضخیم. ۲۰مقوائی  سیاه  رنگ  و دارای حدود    -سانتی  متر  ۸۰ مجلد ضخیم  حدود یک متر   در  -۱
در جریان    -نقشه  باساس  طول  سرحِد  دیورند  از صفحهٔ  چپ  براست  پیش  میرفت  و چاپ شده بود !   -۲

 –دیده  می شد که امیر نوت ها و یادداشتهتای  بر جسته ای  بقلم  درشت سرخ قدم  بقدم  -روزه   ۴۰مذاکرات 
ز خود  امیر عبدالرحمن  پنداشته  می شد! /   پیشرفته  وتا  آخرین  قسمت  / که  ا -بموازی  سرحدات و قرا و قصبات 

 نقشه و ختم  کتاب  دیده میشد.
  /ولی  دلیل عدم امضای  آنرا  در مادٔه  سوم  بدینوسیله بعرض میرسانم !

ه  بر  قرا و جائی  ک ۲۰بیشتر از   -طوریکه در نقشه و صفحات  نشانی شِد  ادامهٔ سرحدات  دیده  می شود  -۳
برای  رفع  معضلهٔ  جلوگیری  کردن  از تجزیهٔ  قصبات  و بمفهوم   -قصباتی  رسیده و باید  از بین آنها عبور کند  

خط و قلم    -و به تناسب بعُد هر قریه و قصبه    –از هم جدا نه کردن پدر ها و برادرهاو اقارب  بسیار نزدیک ! 
تصمیم  به آن  بوده  که  در جریان  دوسال  -ان حالت  ماندن تقسیم  نشدهٔ  قریه ها  و با همکشیدن های  سرخ  نبوده  

آینده  به هریکی ازین محالت و قریه  ها رفته  و با جلو گیری از تقسیم  قرا و قصبات  و در  حقیقت  نگهداری  یک 
و   -نقشه  را  تکمیل  کرده   -اهالی آن جائی   اهالی  البته با جلب رضائیت و  بموافقت  کلی  و  متحد  نگهداشتن  

 بعد از آن  به  امضا برسانند  که مرحوم غبار آنرا بروشنی کامل  ثبت و روشن ساخته است .
و نه  آرامشی  در وطن  و  نه  غائلهٔ   سرحدات آزاد  به  -نه امیر سالمتی داشت  -اما چون  تا انجام آن دو سال  

همان بود  که تا امروز  قرار داد بی امضا و همه امور بی   -آرزوی  پلید خود برسند   انگلیس ها فرصتی داد که  به
 نوشت ماند.

ولی با آنهم  قدری  به عقب رفته    شرایط  و اوضاعی را  که  در  ما حول آن چطور زمینهٔ  امضای  همچو  معاهدهٔ 
دند  باز هم  بشکل  مبسوطي  مرور مینما ئیم  و از طر ف امیر افغانستان مساعد شده بود و یا مساعد ساخته  بو 

مببینیم  که  انگلیسها  با چه  نیرنگ ها وسؤ استفاده  ازشرایط  ناگوار موقف  امیر افغانستان ؛  این  معاهده  را بر او 
 تحمیل کرد ه و چه  عواقبي را با ر آوردند .وبرای روشن شدن این  مطلب قدری و بصورت  بسیار مؤجز به سیر

 وقایع  ناگوار داخلي و خانه جنگي ها ئ  نه چندان دُور  افغانستان  میرویم 
دوام کرد  و  با  به  قدرت رسیدن  مو صوف  و آخرین  ۱۸۷۹تا  ۱۸۶۳سلطنت  امیر شیر علي خان  که از سال 

مجبور ساخت   شکست عبدالرحمن خان  در حصهٔ  ششگاو  وسپس  به شمال افغانستان  بود ، که عبدالرحمن خان را
پوند  درسال که   ۱۸۰۰تا  با  گذشتن  از سرحد  در یای آمو  به  شهر سمر قند پنا هنده شود  وبا معاش  مستمریي  

بدین  طریق  سپری  کرد که  البته  درین  جریا ن   سال  را ۹از طرف  وایسرای  روس  برایش  مقرر گر دیده   بود 
بر  بوده  است  زیرا  بعد  ازین  که  با تجاوز مستقیم  قوای انگلیس به  افغانستان  و از  احواالت  افغانستان  نیز با خ

اتکأ  امیر شیر علي خان  به  وعده و وعید  میان تهي  روس  با آمدن سفیرش  بکابل ؛ به  امید  رسید ن  کمک  
کتر هیأت اعزامي روس  بدربار امیر که  درینمورد مطالعهٔ  دقیق  اثر  دکتور جي  ال  یاورسکي  دا) )  روس  بود 

سفارت  روسیهٔ   تحت  عنوان ))  تا  وفا ت امیر  در  مزار شریف  را   شیر علي خان و سپس سفیر  شدن خود او
((  که  با واقعیت  های  زیاد  توأم  با  احساس انسانی  مؤلف است  و  در  تزاری  بدربار  امیر  شیر علي  خان

ب  از لسا ن  روسي  بلسان آلماني در سویس ترجمه  شده  بود  و  بروی  تصادف  یک  نسخهٔ  آن  گذشته  ها  این کتا
بدسترس  مرحوم مغفور دانشمند با سابقهٔ مطبوعاتي  وطن ما  عبدالغفور  برشنا  قرار گرفته و آ نرا  در کابل  به  

مخصوصاَ   مطا لعهٔ  آنرا  برای هر افغان  و  فارسي  ترجمه  و  به  نشر سپرده  بو دند !  قابل  دقت  بسیار و 
که  این سند ِ مستند  کنُهه   شخص  جناب کرزی  و ارکان  دولت شان  که عبرت نا مٔه نیکیست الزم  میشمارم

امیر شیر علي خان  در اثر  مرض                   نظریات رهبران  روس  را درهر زماني  بخوبی  تمثیل  مي کند ((
همزما ن و باالمجبوریه آزادی  محمد یعغوب خان   –در مزار شریف  وفات  یافت ۱۸۷۹فروری  ۲۱در نقرس  

پسرش از زندان ِ سیاه چاه  چندین سالهٔ  پدر ؛ که  بنا بر اختالفات  بیموجب  فامیلي ذات البیني آن فرزند جوان مدبر و 
زادی اورا از  آن سباه چاه  بر آورده و بر تخت سلطنت  دالور خودرا در سیه چاه و زنجیر در آورده  بود  مبارزین آ

افغانستان  نشاندند . اما چون  از یک  طرف قوای انگلیس زمان  امور افغانستان را بدست  داشته وهم امیر محمد  
ور دولتئ نا وارد  به ام   –سال  ۶بعقوب  خان  یك  انسان  مغضو ب  شکنجه  دیدهٔ  از سیاه  چا ه  بر آمده  بعد از 

که  به اطرافیونش  اعتماد نداشت  آن طوری که  بایست  به  ادارهٔ  امور رسید گي نتوانسته  و با مرور مدتي سخن به 
م (  رسید  که   انگلیس ها خود و اهل و بیت اورا  منحیث  ۱۸۷۹مي  ۲۶امضای  معاهدهٔ  ننگین  تحمیلي  گند مک ) 

افغانستان  در  مسیر  تاریخ   اثر  مرحوم  غبار ((             - ۶۳۰ند ))  صفحهٔ نظر بند  به  راولپندی  انتقال  داد
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درهمین فرصت حساس و تاریخ  ساز بود  که  انگلیس ها  از یکطرف   متوجه  خالی  قدرت  دولتي  در افغانستان  
با حصر شدن  چاره  و با  و از جانبي  هم عروج  مکرر ملت افغان  به رهبری غازیان  نامدار افغان  شده   و 

تفاهماتي که در مرور همین سالها  از یک  طرف  انگلیسها  با روسها  مذاکرات و تبادل نظر های داشتند   از جانبي  
ً   بصؤرت  توافق  سه جانبه  باز  ً  ) چه روس و چه انگلیس  ( با عبدالرحمن خان  ارتباط  داشتند و لزوما مشترکا

ان به افغانستان  و نشاندن موصوف  به  کرسي اما رت افغانستان  را  فیصله نمو ند  که  گشت مکرر عبدالرحمن خ
جناب جنرال  عتیق  پاسون  در اثر جدید خود  ) مرور کوتاهی بر تاریخ افغانستان  و  قضیهٔ  پشتونستان ( اشاره باین  

عکس ِ حزب ِ محافظه کار  طرفدار تجز ئهٔ  دارند که  با  موفق شدن  حزب کارگر در  انتخابات  انگلستان  که  بر
(  گریفن    ) یعني با  برنده شدن حزب محافظه کار  پالن  تجزیٔه افغانستان روی دست گرفته میشدافغانستان نبودند  

با وی  با تفاهم   -  بي امیر ماندن افغانستانانگلیس  باب  مکاتبه  را با  عبدالرحمن خان  باز کرده  و با حاد شدن  
از سمر قند و   باز هم  با  گذشتن  از  ۱۸۸۰انگلیسها  بعد  از گرفتن اجازه از جنرال  کافمن  روسی در ماه  مارچ  

دریای آمو  خودرا  به  مزار شریف  رسانیده  و  با  سرعت تمام  با  تجمع  مبارزین  بي سر پرست افغان  و  اشغال  
ه  و با  تجمع  مردم افغان و رهبران غزای ملي که  اورا  امیر افغانستان  صفحات  شمال  وارد  منطقهٔ  کوهدامن  شد

به اصل مطلب   و چگونگي   خطاب کردند ،   قدرت  مرکزی  دولت را  به وی  تفویض  نمودند. حال بر میگردیم
زمین  یا بهتر بگوئیم   سفر دیو رند و امضای  معاهدٔه  ننگین  به همین  اسم که با ستفاد ه از موقف امیر افغانستان و

روز که اکثراً با آوردن فشار و تا  تطمیع  آنرا عملي  ۴۰بعد از مذاکرات  طوالنیي  در ظر ف   نرم و آبروی  بیل دار
؛ تعین سر حدات  افغانستان با  هند بر  ۱۸۹۳نوامبر  ۱۲میکردند  که  به  این صورت  نه  تنها  با امضای   معاهدهٔ  

افغانستان  را عملي کرده  و در قسمت های  زیاد  افغانستان  را  از حفظ ساحوی  و نفوسي اش  در  تا نوی  بر امیر
جنوب و جنوب شرق  محروم ساختند  بلکه اسناد  دیگریرا  نیز در عین  روز و محل  بر امیر عبدالرحمن  خان  

ند گي  امیرئ !  را  با بیچارگی غیر ملي  امضا کرند  که  این اسناد  مستند  و مثبته  موقف  پوشالي  و دست  نشا
ً  به ثبوت  میرساند !   و توجه  نما ئید  که  چطور  نما یندٔه  یک  کشور  به  ظاهر  با  دانش  و لی بودنش  علنا

نیرنگ   باز و استثمامر جو  ؛ خواستهای خود  و حتي  روس غاصب  را  هم  بر امیر  بیچارهٔ   افغان   تحمیل  
 ! میکند .

هجری  ۱۳۱۱جمادی االول  ۲مطابق  ۱۸۹۳نوامبر  ۱۲ -المرقوم   دیورند : اول  معاهدهٔ و این هم  متن 
)) معاهده  فیما  بین  جناب  امیر عبدالرحمن  خان جي ، سي ، اس ، آی   امیر افغانستان  و حدود   قمری)کودشد ه(

ي ، آی ،  اي ، سي  ، اي ،  فاَرن  سکرتری  دولت  متعلقهٔ  آن در یکطرف  وسر هنری  مارتیمر  دیورند  کي ، س
 عالیهٔ  هند  و نا یب   و وکیل  از جانب  دولت  عالیهٔ   طرف  دیگر. 

نستان   بطرف  هندوستان  بر پا  شده ا ند و چنان که هم  جناب از آنجائیکه  بعضي  مسأله ها  به  نسبت  سر حد افغا
امیر صاحب  و هم  دولت عالیهٔ  هند  خواهش  انفصال  این مسأله  بطریق  اتفاق  دوستانه  را  دارند  و خواهش  

أی  و خیال  در امر تقرر و تعیین حدود  دایرهٔ  تسلط   و اقتدار خود شان را  دارند  تا  که  در آینده  هیچ  اختالف ر
 مزبور  بین این دو دولت هم عهد  و هم پیمان  وقو ع  نیاید ، پس بو سیلهٔ این نوشته  معاهده  حسب ذیل  نموده شد .   

        
حد شر قي و جنو بي مملکت جناب امیر صاحب  از واخان تا سر حد ایراني  به  درازی خطی که  در نقشه  کشیده -۱
 خواهد رفت. –ده  و آن نقشه همراه  عهد نامه ملحق است ش
دولت  عالیهٔ  هند  در ملکهای  که  آن طرف  این خط  به  جانب  افغانستان  واقع  میباشند  هیچ  وقت  مداخله  و -۲

و جنا ب امیر صاحب  نیز در ملک های که  بیرون  این خط  بطرف هندوستان  واقع   دست اندازی  نخواهد  کرد
 میباشد ، هیچ وقت مداخله و دست اندازی نخواهد کرد .         

که جنا ب امیر صاحب ، اسمار و  وادی  باالی آن را  تا چنگ در قبضهٔ  پس  دولت  بهیهٔ بر تا نیه  متعهد میشوند -۳
خود بدارند و  طرف دیگر جناب امیر صاحب  متعهد میشوند  که هیچ وقت  در سوات و ناجور و چترال معهٔ  وادی 

میشود که  ملک برمل ارنوی  یا به شکل مدا خلت  و دست اندازی نخو اهند کرد . دولت  بهبهٔ  بر تا نیه  نیز  متعهد  
را  چنانچه در نقشهٔ  مفصل  که  به امیر صاحب  از قبل  داده  شده  نوشته شد ، بجناب  امیر صاحب   واگذار  نموده  
شود و جناب امیر صاحب دستبردار از ادعای  خود به باقي ملت وزیری و داور میبا شد و نیز دستبر دار از ادعای  

این  خط  سرحد  بندی  بعد ازین  به تفصبل  نهاده  و نشان کاری آن  هر جا  که  ممکن و -۴خود  به چا گی میبا شند 
مطلوب  باشد  بتوسط برتش و افغاني  کمشنران  کرده  خواهد شد  و  مراد  و مقصد  کمشنران  مذکور  این  خواهد  

المکان   بعینهُ  مطابق  حد بندی  که  در  بود  که  به  اتفاق یک دیگر بیک سرحد  موافقت  نما یند  و آن  سرحد حتي ا
نقشه  که  همراه  این  معاهده  ملحق است  با ید  بشود . لیکن  محلیهٔ  حقوق  مو جودهٔ   دهات  که  به  قرب  سرحدی  

  به  نسبت  مسألهٔ  چمن  جناب  امیر صاحب  از اغراض  خود  بر چهاوني-۵میبا شند  در مد نظر داشته  شود .      
جدید  انگریزی  دست   بردار  مي باشند و حقوق خودرا  که  در آب سرکي  تلری  به  ذریعهٔ  خرید  حا صل  نموده  
اند  به  دولت  برتانیه  تسلیم  مي نما یند . برین حصهٔ  سر حد خط سر حد بندی  بحسب ذیل کشیده خواهد شد :  خط 
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یک پشا کوتل  که  در حد ملک انگریزی  میباشد  این طور میرود   سرحد بندی  از سر کوه سلسلهٔ خواجه عمران نزد
که مرغه چمن  و چشمهٔ  شیر  اوبه  را افغانستان میگذارد چشمهٔ شیر اوبه   عدل  ما بین  قلعهٔ چمن  نو و تهانهٔ  

و جنوب  گواشه  فغاني  مشهور در آنجا  بنا م لشکر دند  میگذرد  و راه  را  بطر ف ُشوراَوک  از جانب  مغرب  
میرود  به  تعلق افغانستان  میگذارد   دولت  بهیهٔ  برتا نیه  هیچ  مداخلت تا به  فاصلهٔ  نصف  از راه  مزبور نخواهد  

 نمو د
ت  عالیهٔ  هند  و جناب امیر صاحب   افغانستان   این  طور تصور مي کنند شرایط   مزبورٔه  این عهد نامه  را  دول-۶

که این  یک  کامل  و  خاطر خواه   فیصلهٔ  جمیع  اصل  اختالف  رأی و خیال  که  در بین  ایشان  به  نسبت  سرحد 
خود  مي گیرند  که  انفصا ل    دولت  امیر صاحب  بر ذ مهٔ   دولت عالیهٔ  هند  و هم   مذکور بوده اند  میباشد  و هم 

هر اختال ف فقرات جزئي  به مثال  آن نوع  اختالفات  که  بر آن  در آینده   افسر های  مقرره جهت  عالمت  نهي  
خط حد بندی غور و فکر خواهند  نمود  بطریق  دوستانه  نموده  خواهد شد  تا که  برای آینده  حتي اال مکان   جمیع 

     شبهه و غلط فهمي  ما  بین  دو دولت ب ر داشته  و دوُر کرده شود .                                                               اسبا ب  شان و 
چونکه  دولت  عا لیهٔ  هند  از  نیک  نیتي  جنا ب امیر صاحب  به  نسبت  دولت  بهیهٔ  بر تا نیه   تشفي  و  -۷

مال  دارند  و خواهش  دارند  که  افغانستان  را  در حالت  خود  مختاری  و استقالل  و قوت  اطمینان خاطر  بطور  ک
الیه  هیچ  ایراد  و اعتراض  بر  امیر صاحب   در باب  خریدن  و  اوردن  اسبا ب  جنگ     ببینند  لهذا دولت  مومی

امداد  به عطیهٔ   اسیا ب  جنگ  خواهد  در ملک  خود نخواهند کرد  و خود دولت  مو صوف  چیزی  معاونت  و 
عالوه   بر این جهت  اظهار اعتراف  خود  شان  نسبت  به  طریقهٔ   دوستانه  که  جناب  امیر صاحب   در  نمود . 

ساالنٔه   دوازده  برا ن  وجه  عطیه ٔ این  گفتگو  و معامله  ظاهر ساخته اند ، دولت  عالیهٔ  هند  قرار  میدهد  که   
   شش لک  روپیه  ساالنه  مزید  نموده  شودکه  آالن   به  جناب ممدوح  داده  میشود     لک   روپیه

 
حا ل قبل از تبصره  و قضاوت بر آنچه گذشت  که  البته  سوال انگیز هم است  بایست  به  موارد بعدی و سوال  بر 

که  بروابط  دو طرف  افغان و انگلیس  تعلق داشت    نه یک معاهده  ایستکه  آن عبارت از انگیز تر آن بگذریم  
)  همجواری افغانستان همچو سندی  را   حفظ  منا فع  روسبلکه  موافقت نا مه  دومییست  که  هیأت  انگلیس  بنام  

دو جانب  متساوی   نه  بناموده   که  بر امیر افغانستان امضا  نم ! ( روس -بنام  تأ مین  حسن همجواری افغان
میتوان  بحساب  آورد  زیرا  امیر علناً  خاکهای  اصلي  افغانستان   الحقوق  و بلکه  روابط  برده و بادار اشغال گر 

 در شمال را بنفع روس ازدست داد! 
هجری  ۱۳۱۱جمادی االول  ۲مطابق   ۱۸۹۳ماه نوامبر  ۱۲المرقوم  :معاهدٔه دوم  وننگین تر از معاهدٔه  اولمتن 

)) ما بین جناب  امیر عبدالرحمن خان جي ، سي ، اس ، آی  امیر افغانستان  و حدود متعلقهٔ آن از یک طرف ، قمری 
سر هنری مارتیمر دبورند  کي ، سي ، آی ، ای ، سي ، اس ، ای  فارن سکرتری دولت  عالیهٔ  هند و نایب  ووکیل  

که دولت روس ر، از آنجا که دولت بهبهٔ بر تانیه به جانب امیر صاحب  اظهار داشته اند از جانب  دولت عالیهٔ دیگ
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ما  بین  روس و انگلند  که  بواسطهٔ  آن قرارداد انفصال   ۱۸۷۳از برای ایفای  کامل  عهد نامهٔ    اصرار میکنند!
سر کول (  طرف  مشرق تا  ملحق گاه   یافته بود  که   رود اُکسس یعني دریای آمو  از لیک ویکتوریه ) مشهور به

رود کوکچه  با رود اکسس  باید سرحد شمالي افغانستان باشد و چنانکه دولت بهبهٔ بر تانیه  تصور مینماید که بر خود 
شان واجي است  که عمل ِ موافق شرایط این عهد نامه نمایند ، هرگاه دولت روس نیز بقرار شرایط  مذکور عمل کنند ، 

ب  امیر عبدالرحمن خان  جي ، سي، اس ، آی امیر افغانستان و حدود متعلقهٔ آن از برای اظهار دوستي خود با لذا جنا
آمادگي خود  برای  قبول  کردن  صالح  و مصلحت  دولت  بهیه ، در    دولت بهیهٔ بر تانیه و نیز جهت ظاهر ساخت

بوسیلهٔ این نوشته قبول مینما یند  و راضي میباشند که  اموراتي که داخل  تعلقات خود  با دولت های خارجه دارند 
ممدوح تمام عالقه جاتیکه  طرف شمالي این  حصهٔ  رود اکسس که در قبضهٔ  خود دارند ، تخلیه نما یند . برای فهمید 
 گي و دانستگي صریح  که بتمام عالقه جات طرف جنوب این حصهٔ رود اکسس میباشند  وآالن در قبضه  و تصرف 
جناب  ممدوح  نیستند ، جناب  محتشم الیه را در عوض داده تسلیم نموده شوند وسر هنری مارتیمر دیو رند سي ، آی ، 
ای ، سي اس ، آی  فارن سکرتری دولت عالیهٔ  هند  بواسطهٔ این نوشته از طرف دولت بهیهٔ برتانیه  اقرار و اعتراف 

بوره  واقع  طرف جنوب اکسس به جناب امیر صاحب یک شرط واجبي مینما ید  که  تحویل  و تسلیم عالقه جات  مز
و اصلي این تدبیر و معامله  میباشد و متعهد میشوند   که  بند و بستهای همراه  دولت روس جهت تحویل و تسلیم  

با  آغاز  اما              نمودن عالقه جات  مذکور شمالي و جنؤب دریای آمو ) بعني آمو( کرده خواهند شد  فقط .
  ۳۰بروز و   اشغال کرده   ۱۸۸۴را   در سال سا حٔه  بزرگ  مَرَو   قوای  روس  :    ۱۸۸۰امارت  امیر  از سال 

ولسوالي  پنجده خاک ؛  زمان  باز دید  رسمي  امیر  از هندوستان  قوای  جنرال  کماروف  روسی    ۱۸۸۵مارچ 
را  نیز  اشغال  کردند .   آق تپه  و  چمن  بید  و چشمٔه  سلیم منا طق  را  اشغال  کرد  و به تعقیب آن   افغانستان 

را هم    پامیر  کالن ) بعد  از امضای معاهدٔه   اول  و دوم   دیورند  بنفع روس (؛  باز هم  روسیه    ۱۸۹۵در سال 
 از خاک  افغانستان  جدا  کرده  به  تصر ف  خود در آورد  .  

هم  جداً توجه نمائید که اگر امیر افغانستان آزادی و استقال ل عمل میداشت آیا به هیآ ت انگلیس لطفاً به این نکتٔه م
گفته نمیتوانست که بدون تبادل هیآتها و تبادل نظری بین  دول افغان و روس و حا ل  با عدم  حضور  نمایندٔه  

بی ماهیت را  بدون  در نظر داشت    ذیصالح دولت روس ؛ شما بکدام صالحیت وحق همچو  پیشنهاد ی بی سابقهٔ 
روابط  حقوقی  بین الدول در مورد تثبیت سرحدات شمال ما با روسیه و در عین حا ل تحمیل واگذاری خاکها و مردم 

 ما در آن طرف دریا های بین دو کشور ما ؛ با سپردن به روس ؛ بر ما تحمیل میکنید ؟ 
و همین نکتٔه حسا س و برده بودن امیر پوشالی در افغانستان است که افغانستان چه در جنوب و جنو ب شرق و چه 

ساحات بزرگ خاکی و جمعیت بزرگ  نفوسی و مردمی خودرا تا امروز ازدست داده  و به  –در شمال و شمال غرب 
 ا یه داری قابل پذیرش و قبول نیست !  هیچ عنوانی  و در چوکات هیچ فقرٔه از مقررا ت بین الدولی همس

وهمین  نقیضه  و خالی مطلقآ  حقو قی  و نقض  روابط همجواریی می باشد  که  ا صل قراردادهای دیورندی و 
   ماهیت اجرائیوی آنرا با طل سا خته و به صفر ضرب میکند  

نب افغاني بود که  نه  تنها در شمال و بلکه   بهر حال آنچه بعرض رسید  متأ سفانه موقف ضعیف و یا با ملحوظاتي  جا
  میلیون  نفوس آن ۳از در جنو ب و جنوب شر ق هم  در هم سرحدی با هند برتانوی  ساحات  زیادی  را  با  بیشتر 

ننگین  از سر زمینهای افغانستان  منفصل ساخت  و البته  امیر افغان با  و با عقد همین  معاهدات    –در همان زمان 
نظر داشت موقف حساس و پر مخاطرهٔ خود ؛ چه  در بین  ملتیکه  در خوف  وهراس تحت  تسلط  او قرار داشتند   در 

ف حساس خودرا و او خطر بغی  و عروج  ملي را  در مقابل  خود  دور از امکان نمیدید  و از جانب  دیگر موق
درمقابل روس ها و خاصتاً انگلیسها  که  تا حدی  شخصاً  اورا  زیر  فشار سیاسي و مالي و پرداخت معاشات برای 

مصارف دولتي  قرار داده  بودند به  خوبی  حس میکرد  و ا نگلیس  و  روس   این  نقطهٔ  ضعف  امیر  را درک  
 ت  بي خبر  ماند ؛  بر  او تحمیل کردند  .                                                                                     کرده و هر دو قرار داد را  در حالي که مل

چنا نچه   به  محض شنیدن   آن مردم  وزیرستانی  که در جنگ  دوم افغان و انگلبس  داد  شجاعت داده  بودند  ؛ نامهٔ 
ا  نوشته  و نمایندهٔ  خویش ) کشتوری خان (  را  به  وازه  خواه فرستا ده  و خالصاً  تکذیب  به والی امیر  در پکتی

) تا  اکنون  حضرت  واالیش را از تقسیم  و تعیین حدود این  خبر از امیر  خواستند  و امیر صاحب  هم  نوشت  که 
بین دولتین  بوقوع   پیوسته   باشد  هر آئینه  کار و خط  فاصلهٔ نقاط  آگاه نفرموده  اند  و ا گر تصفیهٔ  حدود  در 

گذاران  دولت  انگلیس سند  فیصله را  بخط  خاص و مهر شرافت  اختصاص  حضرت  واال  حاصل  کرده و بدست 
مگر درعین حال امیر به سردار  خواهند  داشت  و اال  گفتار ایشان را  بخاطر جا  نداده  و راست  نبا ید  پنداشت .(

) به  مردم  وزیری  بگوئید  که  غیر از دو موضع  مرغه  محمد خان و خلیفه نور محمد واقعه نگار چنین نوشت گل 
(  زیرا مردم  وطوایف  و برمل  مواضع دیگر  قوم  وزیری ) یعني تمام  وزیرستان  متعلق بدولت  انگلیس اند

واال را رنجیده خاطر ساخته  و هر چند که  با  سال است ) مقصد  از دورهٔ خود امیر(  که حضرت  ۱۴مزبوره از 
ایشا ن اظهار خوبی و هم  دیني کرد  گوش به  گفتار سعادت آثارش  نداد ه  و هند  تا  ادار ٔ ملک  شان به  دولت 

انگلیس واگذار شد ؟! وحضر ت  واال  بدون ا ز مردم  برمل و مرغه به  امور شان مداخله  نمیکند  و جناب امیر  به  
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تو صیهٔ انگلیس ها  نقشهٔ  جدید  سرحدئ  را  به  تمام  اقوام  فرستادند  تا مردم  را خاموش  سازند مگر باز هم 
مسعودیها در وانا بر قوای انگلیس  حمله  کرده  و خانه های  طرفداران  انگلیس را در موسي خیل و گدای خیل و 

،کُرم، تیرا، وزیری ، مسعود  وغبره نامه های  به امیر عیسي خیل  آتش  زدند هم چنین  مکرراً  مردم باجور 
(  با ما مشوره کرده مارا  از شر صفرستادند  و نوشتند  که  ما مطیع فرنگ نیستیم  و بمحض رضای خدا و پیغمبر )

مردم  و راساً  بکابل  آمده  و بدولت افغانستان اطاعت کردند  ۱۸۸۷کافر خالص  کنید  حتي نمایندگان  بونیر  درسال 
شهزادهٔ  چترال  نیز عروج کرده  و بر قوای انگلیس حمله کردند. مردم چترال  نیز راه بغاوت و عروج را بمقابل 

 انگیس ها در پیش گرفتند .
همچنان  هزاران  نفر  از قوم  مسعود) وزیرستان ( به  امیر نوشتند   که  حکم شما  را ) بچشم (  قبول  داریم   

 ۱۵اگر  سخن  است  در همان   حکم  انگلیس  خالص شویم .  اما  امیر  بجواب شان  نوشت ) بشرطیکه از زیر 
سال  پیش   گفته شد ؛  حاال سخن  گفتن  فضولیست  ؛ خود  میدا نید  و کار  خود ؛  خدا خیر برای شما  پیش  آرد 

سردار محمد ایوب خان  فاتح   –ر بادارولی  امیر ناجوان  مرد ؛ برای ارضای  خاط و مراجعات  مکرر دیگر !!   !!
در آنجا  وفات  شدند جنرال محمد  ۱۹۱۴میوند را در مضیقهٔ  قرار داد  که  به  ایران  و بعد  بهند  مهاجر شد و در 

جان خان وردگ را با مال  عبدالغفور ) برادر  مال مشک عالم (  به  حوالي  بلخ  تبعید کرده  و در هما نجا  به  
رساند ؛ میر مسجدی خان را مسمو م و غازی بزرگ امین هللا خان  لوگری را زنداني  و بعد مسموم نمود که  شهادت  

 مایهٔ  سُرور بوکنگهم  شد
َ  اعلیحضرت  غازی امان هللا خان  مصمم   دوستان ارجمند !  الزم است   بمراحل  بعدی  موضوع  که  خصوصا

دست  رفتهٔ  افغان  کاری  انجام   بدهند ،  پرداخته  شود چنانچه در  َدور سفر  بودند تا در راه  استرداد سرزمینهای از
در  مسکو  با  تفاهم  و  برقراری  روابط   مثمر تر،  مقامات   روس  را  با ین عقیده    ۱۹۲۷رسمي شان در اواخر  

پنجده   و  نقاط   دیگری  تجدید  نظر  کشاندند  تا در مورد  اعادهٔ   سرزمین ها ی  ا فغانستان   مخصوصاَ  عالقهٔ  
کنند  . ولی  دشمنان دیرینهٔ  سعادت  و تمامیت  ارضي افغانستان ؛ باز هم  توسط عمال خود چنان عرصه  را  برآن  
فرزند رشید  افغان  تنگ ساختند  که  زعا مت  و یا  عملي  کردن  نظریات  بهي  خواهانهٔ  شا ن  را  در  راه اعتالی  

؛  در مدت  محدود ی نقش  بر آ ب  ساختند  ولي  با  بسلطنت   رسیدن  امیر امان هللا خان  و ابالغیهٔ  استرداد   وطن
استقالل افغانستان ، نه  تنها  در خود وطن بکالم  و بلکه  در داخل  هندوستان  نیز  چنان  فعالیتي را  براه  انداختتند  

نها  موقف  خودرا  در هندوستان  متزلزل  نمي دیدند ؛  مگر باز  د. گرچه  اآور  برتانیه  را بشور و یا  تورُ که دولت 
هم  به  لرزه افتادند زیرا  ا ین  مسأله  تا حدی رسید  که  در تمام  مساجد  جامعهٔ   بزرگ  اسالمي  هند  در نماز 

  خان  بحیث  خلیفه  و  پیشوای  های  جمعه   و اعیاد  خطبه   و بیانات  را  بنا م اعلیحضرت  غازئ  امان هللا
اسالمی  ایراد  مبنمودند  و  نکتهٔ دومي  را  که  انگلیس ها کشف  کردند  اینکه  جنرال   قونسلگری  افغانستان  در 

بمبئي  یکسلسله   نشرات  وسیع  تبلیغاتي و شب  نامه های  را بر ضد  انگلیسها   پخش  مینمو دند  که   با و جود  
یت  سیاسي   جنرالقونسگری  و  شخص جنرالقونسل ؛  شبانگاه به  آنجا  حمله  برده   همه  اوراق  را مصؤو ن

مصادره کرده و  خود  جنرالقونسل  را   که ) بنا م محمد  شفیع خان  شنیده ام (  با خود  برده  و سپس  موصوف  را  
و آزادئ   بعد از جنگ از دوم  جهاني دوم  .   تسلیم  دادند لزوماً  بنام  ختم  وظیفه  از هند  به  دولت  افغانستان  

مستعمرات  و  منجمله  استقالل  هند ؛  بازهم  دولت  انگلیس  بفکر داشتن  جای پایی   در این خطه  بود ؛ مفتني 
علي  جناح  و  همیشگي خودرا  شروع  کرده  و بنام  آزادی  مسلمانان  نیم  قارهٔ هند وبا  بر سر برقدرت آوردن محمد

گروهش  ؛  تأ سیس دولتی بنام پاکستان را براه  انداختند   که  در ین حال  عضویت آن کشور در ملل متحد  مطرح  
شده ؛  و حکومت افغانستان  هم  صدای  خودرا  در مورد حقوق  از دست  رفتهٔ  ساحوی  ما  بلند کرد ند ولي نه چنا 

ین که  این  مو ضو ع  حیا تي  بعد  از رسید ن  شهید  محمد داود  خان  به  صدارت ني که  شایستهٔ  عمل  بود   تا  ا
 افغانستان  با تما م ابعاد و سیع و جها ني آن مطرح شد   که  تا  امروز   دوام  دارد .

قضاوت غبر هموطنان  ارجمند  گرامی ! در اخیر برای نتیجه  گیری  درستی که  نظر  بدون  ُحب و بُغضی را  با  
درحالیکه  منحیث  یک افغان  مهاجر دُور از وطن ، خوش  بختانه  هیچگونه  روابط جانب دارانهٔ  ارایه کرده باشم ، 

مطالب  مختصری  مقا    شخصی و فامیلي  و  یا  همنظریی  با  هیچ  یکي  از هر دو جانب  نداشته ام   و  ندارم !
دو جانب غیر متجانس ِ! امیر  موصوف  تا  صرافان جهادی  را، با  یسوی مشخصات سجایای  شخصی  ورسمي  هر

در نظر داشت  روش و عملکرد  عیني  شان عرضه  و امید  وارم  که  شما  نیز بصورت  بیطرفانه  ، براعمال  
ما  میباشد  ننگین ِ ابن سیه دالنی که  تمام هم وغم شان  چپاول   در آمد ملي  و تخریب  مصالح  علیای  ملی و مردمي

 ؛   قضاوت  نیک  بنمائید .   
خود  و دَور امارت عبدالرحمن خان را بصورت فشردهٔ   –با سا س آنچه دانشمندان و مؤرخین  محترم  ما  مینگارند

                                                                                                         -مورد دقت و توجه قرار میدهیم  
امیر عبدالرحمن خان که از دَور  طفولیت  تا بزرگي  و تا چشم پوشیدن ازین جهان ،  انسان  سر سخت  و تند خو  و 
خود رأی و هم  خشن  و جسور و در حقیقت ماجراجو  بوده  در  دوران  امارت  کاکا ها و پدر  خویش  با رمز و 
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و  در راه  نیل بمرام  خود ) مقام  امارت  افغانستان (   مساعی آخرین  خودرا  بخرچ   فنون  دولت داری  آشنا  بوده 
؛  ثبت  شده  در دو  لکٔه  راستي  بزرگ و سیاه  جبران  نا پذیری  ملي و  بین المللی امارت  خود داد  که  در دَور 

امضای معاهدات  ننگین  دیورند از  : ت اند ازعبارموقف و چهرهٔ  اورا  با کراهیت  ترسیم  میکند که   تاریخ  وطن ؛
ي  استواری  حاکمیت  خودی  در سا یٔه  بر چه  و قین و فانه  و  شکنجه های غیر انسا نو  م (۱۸۹۳نوامبر  ۱۲) 

 که  خاطرهٔ   تجاوزات  دَور چنگبز و هالکوی مغلي را  زنده میسازد . 
جوانب  مثبت  ومنفي حاالت دَور مارت اورا با  انارشیزم   جنگ  ولي  اگر با مکث  و  قضاوت  عادالنٔه  راستینی!  

و های داخلي و  سیستم ملوک الطوائفي  اداري  و دست درازیهای  منظم علني  و بالقوهٔ همسا یه های  دو ُرو و دغا  
مهمتر از همه  نبودن  حکومت و یا هستهٔ مرکزی که  در مجموع افغانستان را تمثیل کرده بتواند  و  بر عالوهٔ  کلهٔ  

امیر عبدالرحمن  سر شور خودی ؛ بر او  شرایطی را تحمیل  نموده  بود ند  که  میبا یست  اورا  به  مفهوم امروزیش 
ازعوامل  ُمشد ده  و ُمخففهٔ   دور امارت  او چشم پوشي کنیم  نه تنها  اگر که  هراس انگیزی  را مجسم  نمود .  

که  بخطای خود  اعتراف    منصفانه  نخواهد بود بلکه از حقایق  و درک  راستین  تاریخ  خود  فاصله  گرفته  میرویم
پراکنده  را  به  عهده   امیریکه  در حقیقت  مسئولیت ادارئ  یک  سبد  جال زبنوریکردن  ثواب هم دارد  !  زیرا 

بعد از آوردن آرامش نسبیی ؛ سعی  کرد   تا  بتنناسب  زمان و اوضاع  عمومي همسایه ها  و با در نظر   گرفت
استعداد راستین   –داشت بنیهٔ  اقتصادی و مالي  دست داشتهٔ  خود آنقدر کاری کرده بتواند که ارزش  بلند تارخي آنها 

ه مشکالت همه جانبهٔ مردم و کشور ش را  در خور تمجیدی  بنما یش تاریخ  بگذارد   گرچه دولتداری و  وارسی او ب
ممکن است  بعضی از هموطنان ما  بدون  درک شرایط عمومي  همان  زمان  و چرت زدن خیاالت  میلیارد ها 

ناچبز بشمارند  و تمسخر  میلیارد باد آورده به جیب نوکران  آي اس آی و ساواک و کي جي بي و سیا  آن تحوالت را
آمیز! ولي در تمیز کردن آن زمان  با  شریاط  زندگي قبل  و بعد از آن در همین  وطن  مرا همنوا خواهند  بود . که  
اهم آن  پاکي  ذاتي و ناموسداری شخصی  او بوده  که  امروز و َدور  قرآن خوران خانهٔ خدا  در مکهٔ معظمه  !؟!؟  

یت  !  فدای  هوسراني  ریشداران  اخوان الشیا طیني  اپوزیسیون سازان  ناموس  کش  شده  است !!  این  افتخار افغان
روپیهٔ  بودجوی و اعانهٔ  مردمي  برای  تأ مین مصارف  یتیم خانهٔ   براه    ۱۸۰۰۰با تحرکاتي  امیری  : که  با 

م ویسیری  پرداخته شود که  آبندهٔ سازان این  وطن انداخته  شد  تا  به  تربیت و رشد سالم  با معرفت  اطفال  یتی
و تأ   -تأ سیس  شفاخانهٔ  رسمي مجهز -شمرده  مي شدند ، افتتاح  مدرسهٔ رسمي تدریسیی  که شکل دوکتب را داشت 

سیس  و فعال ساختن  فابربکهٔ   چرمگری و پشمینه بافي  کابل  که بر عالوهٔ  رفع  ضرورت شهریان   تمام وسایل 
عسکر منظم مسلح را تهیه  مبتوانست  و تأسیس فابریكهٔ  حربیی ، تدویر رسمي  محاکم  هشتگانهٔ  شرعیی  ۹۶۰۰۰

بسطح  کشور که  نبود آن فبودالهای  بیجلو ) طالبنمای امروز ؟( را فعال  ما یشأ ساخته  بود. تنظیم  رتبه های  
م(  ساختن  تهانه های در طول ۱۸۹۲ن واحد  و آرام )درنشان افغانستامحراب و منبر  نظامیان و منقوش ساختن 

راهای  بین  والیات بمفهوم  نظم و اداره  راها ) مجاخدین ما تماشاچي و طالب حمید گلي  و مالی  چور کن آن  که  
 دوست  و دشمن را  بیک چشم  مي بیند  ( برای  استراحت مسافرین، تنظیم ادارهٔ  پولیسي )  کوتوالي (  و امور 

ساختمان مقر دولتي  ارگ  فعلي و عمارات  بزرگ  دولتیی  باغ  باال و برج شهر آرا  با گنبد   -پوستي و صکوک 
معروف  کوتوالي  که میدان  پشتونستان فعلي جای آن را گرفته  است و ازهمه باالتر جریب بندی  زمین های  

بین  والیات  ومهمتر از همه رفع  بغی مناطق مرکزی زراعتي افغانستان  و براه  اندازی  طرق و شوارع ارتباطی  
ورنه  کا فرستانی  که  تا امروز بت پرست  و  افغانستان و مشرف ساختن  مردم نورستان  بدین  مقد س اسالم  ) 

داً و دیگر مزایای  اتحاد ملي و حاکمیت سر تا سری افغانستان را  بنام  دَور امارت خود ) که بع  کلوني   مي ماند  (
نواسهٔ  فخر افغانش  اعلیحضرت غازی امان هللا  خان استرداد استقالل عام و تام  افغانستان را (  ثبت  تاریخ  نمود و  

 دیگر موارد یکه  درین  محدودهٔ   ما  گنجا  یش  نوشتن و توضیح  ندارد!
وم سردار محمد عمر خان   و /پسر مرح -/ بقرار یکه  مرحوم  سردار محمد رحیم شیون کابلی  –و در قدم دوم 

که /  امیر عبدالرحمن  پدر کالنم  را  خوب  بیاد دارم  /   –/  مستقیماً  بخودم  گفته  بود -نواسهٔ  امیر عبدالرحمن خان 
ولو که  بسیار قصی القلب بود  ولی برای آتحاد آوری و تأمین وحدت ملی و آرامش  افغانستان حکم آب حیات را 

غالمی انگلیس و قبولی خط تحمیلی دیورند  و باز عطای سرزمانهای  –یک َدیوسی !که این داشت //  بشرطی
 افغانستان بروس را  عملی نمیکرد.
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