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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۲۲۰۱۲۲۱۰۲                  محمد حسن کاکړ پوهاند 
 

 خط دیورند مورد در یکوتاه مکثی
 

ولی بهتر است اینن ننون نوشنته هنا براسناا اسنناد       . خط دیورند نوشته های زیاد بنظر می رسد ۀدر این روزها دربار
 ۀارجن خامور ، وزیر یرعبدالرحمن خان و مارتمر دیورندرسمی آن وقت بخصوص متن خود موافقنانه باشد که بین ام

امضنای امینر عبندالرحمن خنان بنظنر منن       . اسنت  هرسید ءامضاه در کابل ب ۲۹۸۱نومبر سال  ۲۰هند برتانوی بتاریخ 
اینن موافقتنامنه بنه     ۀان کنه در بنار  خن فت که جلد دوهم تاج التواریخ منسنو  بنه امینر عبندالرحمن     گباید  .مشکوک است

جعلی بنودن آن هنیش شن  و شنبهه نیسنت عن وه بنر آن        ید موقف هند برتانوی مطالبی در بر دارد جعلی بوده و در أئت
لیسی آن در نظر من قابنل اعتبنار نیسنت و منن اینن      گبآنکه متن ان. خود متن موافقتنامه هم بنظر من مشکوک می باشد

 ۲۹۸۱ریخ سیاسی و دیپلوماسی افغانستان بنین سنالهای   أموضون را در نوشته های خود بخصوص در اثر خود بنام ت
موده ام، دراین نوشته مختصر چند نکته مهنم و انکشنافاب بعندی اینن مسنله بصنورب کوتناه  کنر منی          شرح ن ۲۸۲۲و 
نشنانی شنده، ننه    ۲۹۸۱دیورند و یا کانوینشن کابل  ۀموافقتنام»دادی بنام  ردر نتیجه قرا "دیورند"اول اینکه خط  .شود

اصنط ح   اسنتعمال آن  بربننا . ر دارنند گدیبنام میثاق یا معاهده و اصط حاب موافقتنامه و معاهده معانی متفاوب از هم
 ۀبوسنیل  ۲۹۸۱دوم اینکه مناطق هر دو طرف خط دیورند که تنا سنال    .معاهده عوض موافقتنامه مخالف واقعیت است
خنود دیورنند   . خوانده شنده اسنت  « مناطق نفو ی»در متن موافقتنامه  .سه کمیسیون مختلط با مشک ب زیاد نشانی شد

تنا آنجاییکنه منردم    » : معنی آنرا چنین تعریف نموده اسنت  ود و هم در بیانیه های خوددر راپور رسمی به حکومت خ
در عمل این بدین معنی بنود کنه اینن منناطق     « .منطقه نفو  ما را می پذیرد و یا ما نفو  خود را باالی آنها می قبوالنیم

شاید ګفته شود . نطقه سرحدی می خواندندجز هند برتانوی نبود، و مامورینش آنرا اداره نمی کردند و تا آخر آن را م
که این حکم در مورد مناطق غر  آن هم باید صدق کند ولی باید ګفت که مردم این مناطق  و همچنین مردم آنطنرف  

افغانسنتان را تشنکیل منی داد و بعند از      ۀدر واقع مناطق شرق خط دیورند تا دریای سند هسنت  -آن تابع افغانستان بودند
افغانستان اع م می نمودند و  همی فرستادند، و تابعیت خود را ب ه ها به کابلگدیورند مردم آن جر ۀامامضای موافقتن

اقوام این منطقه همینکه بعد از نشانی شدن خط دیورند فهمیدنند در منطقنه نفنو  حکومنت هنند خواننده شنده انند بنه قینام           
نظم بین شصت و هفتاد هنزار آننرا منکنو  نمنود،     سرتاسری بر ضد آن پرداختند و حکومت هند برتانوی با اردوی م

همچننان مخنالف حکومنت شنان بودنند و آنهنا تقریبنال هنر سنال در اینن            هنند  ۀلنی  هنا از ننیم قنار    گر آنهنا تنا خنروج ان   گم
 ۀن سرنوشنت سیاسنی بوسنیل   یحکومت هند برتانوی به این ترتیب پرنسنی  تعین  . مناطق به عملیاب نظامی می پرداختند

ر اینن اسنت کنه در منورد موافقتنامنه از قنوم مهمنند هنیش  کنری          گن نقطنه مهنم دی  .اره نقن  منی کنرد   خنود منردم را همنو   
امینر  . مهمندها که بین کامه و پیشاور مسنکون بودنند، هننوز هنم مسنکون انند، مثنل سنابق جنز افغانسنتان بودنند           ، نیست

هننم فهماننند کننه تمننام مهمننند جننز  دیورننند بننه حکومننت هننند برتننانوی   ۀعبنندالرحمن خننان بعنند از بننه میننان آمنندن موافقتنامنن 
هنای   یدر مهمند به امر امیر اعمار ی  سرک هم شنرون شند، و قنرار بنود اینن سنرک تنا نزدیکن        . افغانستان می باشد

حکومت هند برتانوی از ترا امینر  . ردیدگکار اعمار آن متوقف ( امیر) ر با وفاب موصوفگپیشاور ساخته شود، م
را جنز  ( بنر  پاینانی مومنند   ) ذاشت اما بعد از آن قسنمت لنر مومنند   گبحال خود  تا وقتیکه موصوف زنده بود مهمند را

نفنو ی حکومنت هنند     ۀجز منطقن ( کافرستان سابق) ل نورستانکر اینکه در متن این موافقتنامه دره باشگدی .هند خواند
نمنود کنه آخنرین    برتانوی خوانده شده است اما در وقت نشانی شدن خط امیر آنرا قبول نکرد و به حکومت هند حنالی  

بنه اینن ترتینب حکومنت هنند       .جنز افغانسنتان منی باشند و وایسنرای هنند هنم ادعنای امینر را پنذیرفت          « کافرستان»ۀخان
، مسبب اصلی نشنانی شندن چننان خنط بنین اقنوام       را از مناطق اصلی خود کوتاه نمودبرتانوی نه آنکه دست افغانستان 

ر اینن خنط کنام ل غیرطبیعنی و تصننعی و تنهنا       گن بعبنارب دی . دارنند عمدتال پشتون شد که باهم روابط عضوی و حیناتی  
ان منردم  و حکومنت افغانسنتان اینن خنط را رد کنرده       گبه همین سبب بود که تمنام نماینند  . اجبار و تحمیل آن بود ۀنتیج
دنند  خوان« منناطق نفنو ی  »شاید بهمین سبب بوده باشد که عمال حکومت هند برتانوی قسمت شرق خط دیورند را. اند

ر اینکه با آنکه مدب اعتبار موافقتنامنه تعنین نشنده اسنت     گدی. و به هند محلق نه نمودند، و یا ملحق کرده نمی توانستند
بنود کنه مطنابق آن در صنورب تهناجم      « علمی ژییسترات»تجویزی بنام  ۀقتی و نتیجؤاین موافقتنامه در ماهیت خود م

ط یی هند بصورب خو  دفنان کنرده    ۀمناطق  نفو ی خود از مستعمرتزاری بر هند از راه افغانستان از این  ۀروسی
 ۀراننت در معاهند  گاما این خطر تحقق نیافت و با نظر داشت همین واقعیت بود که وزیر خارجه آن بنام هملتن . بتواند

 Moreover, this war has canceled all»:آننرا بنا اینن الفناس منسنو  اعن م نمنود        ۲۸۲۸راولپندی در سال 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

previous Treaties.» امنا   «.کلیه معاهداب پیشین را منسو  نموده است( استق ل گجن) گاضافه برآن این جن
ظلم ک ن بر افغانها اسنت قبنول منی شنود،      ۀعجب است که امروز این خط منسو  شده غیرطبیعي و تصنعی که نشان

یسنت کنه منناطق از دسنت رفتنه خنود را       بخاطریکنه افغانسنتان در منوقفی ن    چرا؟. رددگومنسو  شدن آن فراموش می 
تر از هنر  شن یاینن حنال ب  ۀ پاکسنتان بنا م حظن   . بسنازد پ  از خود کند و یا پاکستان و دنیا را به برحنق بنودن خنود قنانع     

افغنان هنا بایند ملتفنت باشنند کنه اینن        . ناخته شنود شن آن فشار می آورد کنه اینن خنط  تحمیلنی را برسنمیت       ر برگوقت دی
در برابنر افغانسنتان    خنود  حلقنه هنای نظنامی و اسنتخباراتی قنوی      با و پاکستان بخصوص پاکستان نیستخواست  هانگی

تعقیننب منی نمایند و در مجمنون در صندد آن انند کنه در برابننر        ی رااجنندای خاصن   هنا کنر سنمت والینت  قبخصنوص در  
 .مل کندعشوروی متوفی  بنون ،افغانستان در لباا اس م

زما غنوره لیکنن ، د افغانسنتان کلتنور       – ۰۲۲۱د مقالو ټولګه، چاپ کال  -د بېلتون کرښهدیورند د واحد ملت  – ۲
 .ودې ټولن  له خوا

 
 "تاند"ابراز امتنان از سایت با 

 


