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 بررسی مسئلٔه خط دیورند
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  پیشگفتار .1
صمیم دولت پاکستان ت در افغانستان سر زبانها افتاد. اخیرا هم در پاکستان و هم در این اواخر مسئلهٔ خط دیورند دوباره

هند برطانوی تا سالهای اخیر ایالت شمال غربی  را ضمیمه ایالت خیبر پختونخوا، که از زمان گرفته مناطق قبایلی
 ً یحه یک ال ضمیمه خاک پاکستان نماید. پارلمان پاکستان اخیراً  نام داشت، نموده و بدین طریق مناطق مذکور را رسما

یا  FATA  فاتا.را تصویب کرد که طبق آن مناطق قبایلی آنطرف خط دیورند با ایالت خیبر پختونخواه منضم می شود
)مناطق قبایلی( در حقیقت مناطقی اند که بر اساس معاهده دیورند اداره امور امنیتی  iادمنسترد ترایبل ایریاز فدرالی

و اداری آنرا دولت هند برطانوی به عهده گرفت بدون آنکه شامل قلمرو های هند برطانوی گردند. بعد از ایجاد 
متشکله پاکستان )ایاالت شامل قلمروهای هند برطانوی  پاکستان این مناطق از نظر حقوقی خارج قلمرو رسمی ایاالت

سابقه( باقیماندند چون پاکستان تنها وارث قلمروهای مربوطه هند برطانوی گردید اما اداره این مناطق توسط دولت 
   .فدرال پاکستان مانند زمان استعمار بریتانیا همچنان ادامه یافت

ی اسالم به رهبری موالنا فضل الرحمن وحزب پشتونخوا ملی در آنطرف خط دیورند اعضای حزب جمعیت علما
وزارت سرحدات   .نشست پارلمان پاکستان خود داری کردند محمود خان اچکزی از اشتراک در عوامی به رهبری

 طبق .اقوام وقبایل افغانستان انضمام مناطق قبایل به ایالت خیبرپختونخواه پاکستان را اقدام یکجانبه خوانده رد کرد
اخبار نشر شده معین وزارت اقوام وقبایل افغانستان به رادیو آزادی گفت که اسالم آباد دراین اقدام خود نظر مردم 

دزی محمد یعقوب احم .قبایل را نگرفته و ضمن تالش های خود برای به رسمیت شناسی خط دیورند گام برداشته است
مورد سرنوشت قبایل طبق پروتوکول با حکومت افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که اسالم آباد باید در

"موقف ما این است که به اقوام و قبایل حق داده شود. این اقوام نمی خواهند  مشوره می کرد. موصوف اظهار داشت
 میا پولیس بیاید. آنها می خواهند که با سیست که سیستم خود را با پختونخواه شریک سازند، یا به مناطق ایشان اردو

  ."سابق خود که قبایل آزاد اند آزادی خود را حفظ کنند
یکبار دیگر نظریات متضاد در باره خط دیورند و موقف امروزی آن موضوع داغ تفسیر های سیاسی رسانه ها در 
افغانستان گردید. در این مقاله کوشش بعمل می آید برای روشنی اذهان عامه موضوع برویت اسناد بصورت عینی 

   رسی قرار بگیرد.مورد بر
 چنین میتوان جمعبندی دوستان فیسبوکی طرح کرده اند برخی از برداشتها و سواالتی راکه در مورد معاهده دیورند

   کرد:
 ر آزاد و مستقل نبود. ایا حکام یک کشور اشغال ي عبدالرحمن خان، افغانستان یک کشوئدر زمان حکمروا

  را دارند؟ موافقتنانمه خط دیورند شده صالحیت قانوني امضای قرارد مانند 
 و  بوده تعیین خط سرحدی میان افغانستان و هند برطانوی در زمان انعقاد آیا این ادعا که هدف معاهده دیورند

اخته شن سرحد اکنون دیورندهای هند برطانوی در غرب نیمقاره هند خط  باایجاد دولت پاکستان به مثابه وارث قلمرو
  ·کستان و افغانستان را تشکیل میدهددرست است؟بین المللی پا شده
 الله خان خط دیورند را  بشمول امان زمامداران پشتون گویا که داده اند اسنادی را نشان در تلویزیونها

  ؟نظر واسناد میتوانید ارایه کنید شما در این مورد چه شناخته اند، برسمیت 
 معاهده  منشور سازمان ملل متحد ۴۷ و مادهٔ  ۰۱ مواد به گویا مطابق کهدرست است سعیدی احمد آیا ادعای

  ii؟میباشد بیش از صد سال از آن گذشته یک موضوع حل شده چون دیورند تابع زمان است و
 برعکس فوق،آیا ادعای کسانیکه میگویند معاهده دیورند بعد از صد سال قابل تجدید نظر است درست است؟  
 انستان در مورد خط دیورند چیست؟موقف رسمی و غیر رسمی دولت افغ  
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 یر رسمی، در مورد خط دیورند چیست؟موقف پاکستان، رسمی و غ  
  هرگاه اختالف افغانستان و پاکستان باالی خط دیورند به یک حکمیت بین المللی ارجاع شود آیا شانس پیروزی

   موقف افغانستان موجود است؟
 مین کننده توقف مداخله پاکستان در افغانستان باشد؟به رسمیت شناختن خط دیورند میتواند تض آیا   
 آیا با به رسمیت شناختن خط دیورند وسیله یک فشار بر دولت پاکستان را از دست نخواهیم داد؟  
 گآیا طرح کنند ً  حالل مشکالت به این عقیده اند که به رسمیت شناختن این خط ان موضوع خط دیورند،واقعا

  اینکه در زیرکاسه انها نیم کاسه قرار دارد؟و یا  موجود در کشور است؟ 
  ٔآقای غالم محمد محمدی، شخصیت تنظیمی شورای نظار، در مورد خط فرضی  آیا "فتوای حقوقی"، ساخته

  ملی" تـــلقی نمیگردد؟  "خیانتدیورند، که به نفع پاکستان صادر نمودند، به مثابه 
 خط دیورند در تعیین سر  مردمان پشتون و بلوچ آنطرفشناخت حق  مُسلهٔ  موضوع معاهدهٔ خط دیورند با

  نوشت شان چه ارتباط دارد؟ 
 یا پشتون های پاکستانی خواهان متصرف شدن سرزمین شان توسط افغانستان هستند؟آ  
  یکتعداد پشتونهای آنطرف خط دیورند از موقف پاکستان در موضوع حمایت میکنند شما در این مورد چه

  ید؟ئمیگو 
 اطر عقد معاهدهٔ دیورند میتوان امیرعبدالرحمان خان را وطن فروش نامید؟آیا بخ  
  

در  .است و موقف موجودهٔ آن دیورند دانستن بهتر خود معاهدهٔ  خط دیورند موضوع معاهده   بررسی از در اینجا هدف
  این مقاله کوشش میگردد تا جای امکان به سواالت فوق برویت اسناد معتبر پاسخ داده شود.

  سابقه تاریخی .2
دربار شاه شجاع ه م ب1۲۶۱ وقتی مونتستیوارت الفونستون به عنوان نمایندهٔ سیاسی استعمارگران انگلیسی در سال

پادشاه افغانستان در پایتخت زمستانی او در پشاور مشرف شد تا یک معاهده اتحاد بر ضد تجاوز احتمالی ناپلیون با 
ل )الفونستون، گذارش سلطنت کاب تا کشمیر، پنجاب و سند امتداد داشت های سلطنت کابل موصوف امضأ کند قلمرو

دولت افغانستان یک تهدید باالقوه در برابر گسترش  در آنزمان  .iiiو ملحقات آن در هندوستان، تارتاری و فارس(
ر ای هندوستان دمهاراجه ه قابل یادآوری است که .قارهٔ هندوستان محسوب میگردید سلطهٔ استعماری بریتانیا در نیم

ر شده بودند مصارف قوای ضو حا سالهای اخیر قرن هژدهم از زمانشاه پادشاه افغانستان طلب کمک کرده بودند
افغانی را برای بیرون راندن انگلیسها از هندوستان بپردازند )مراجعه شود به کتاب محمود محمود، تاریخ روابط 

انگلیسها برای تضعیف دولت افغانستان  از این جهت .(، چاپ تهران1۱ نسیاسی انگلیس و ایران در قر
قابل در م هند مردم یک دیوار باشد تا افغانها نتوانند به سنگ رنجیت تا نمودندهمکاری  سنگ در پنجاب رنجیت با

 تتمامی مناطق هند جنوبی را در تح اول تا داد ها موقعانگلیس موجودیت چنین یک دیوار به .کمک نمایند انگلیسها
برده خود در مقابل  ازبین بودند را که هردو طرف دشمن درانتظارش سنگ پس از آن دیوار رنجیت  کنترل آورده

     یک دولت ضعیف شده در کابل قرار بگیرند.
 متعاقباً  و ivم( 1۲8۲-1۲1۲) سنگ رنجیت مسلحانهٔ  تجاوزات در نتیجه اول به بعد م1۲1۲ از سال بر این اساس

و جنگ دوم افغان و  (م1۲4۸-1۲8۲) افغان و انگلیس اول جنگهای متعدد منجمله جنگ ا طیانگلیسه تجاوزات
از طریق جنگ و  دولت افغانستان در دو طرف دریای سند مناطق و قلمروهای (م 1۲۲۸-1۲۴۱) انگلیس
معاهده  و متعاقباً  vامیردوست محمد خان در زمان م1۲11 معاهده جمرود) معاهدات استعماری تحمیل

الزم به یادآوری است  به این ارتباط) .جدا گردیدند از پیکر افغانستان (viبا امیر محمد یعقوب خان م 1۲۴۱ دمکگن
و توافق او در واگذاری  در الهور م شاه شجاع با رنجیت سنگ و انگلیسها1۲8۲ جون سال   ۸2سه جانبه  معاهده که

برحال  موصوف در آنزمان امیر و یا شاه زیرا قد اعتبار استبه رنجیت سنگ فا در پنجاب افغانستان متبوعهٔ  قلمروهای
  (viiپادشاه افغانستان. نه عقد کرده بود نبود و این توافق را به عنوان زعیم خانواده سدوزایی افغانستان

  معاهده دیورند عقد .3
  :معاهده دیورند دالیل عقد 3-1

طق زیادی از چترال در شمال تا چمن در جنوب در م منا1۲۲۸ بعد از ختم جنگهای دوم افغان و انگلیس در سال
حوزه  از انجاییکه دست قوای متجاوز انگلیس قرار داشت که خارج از حدود قلمروهای رسمی هند برطانوی بودند.

از بروز اختالفات  جلوگیری برای واضح نبودند در مناطق سرحدی افغانستان و هند برطانوی نفوذ دولت های های
مورتمر  عبدالرحمن خان و سر هنری امیر م میان 1۲۱8 دوازدهم نوامبر سال اهده دیورند درمع جانبین میان

رسید. در آن زمان ء به امضا  در کابل خارجه دولت هند برطانوی وزیر ( Sir Mortimer Durand ) دیورند
وابسته به  خود یخارج امور سیاست گندمک افغانستان در اجرای 1۲۴۱سال  استعماری مطابق به معاهده تحمیلی

  بود. هند برطانوی
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  :معاهده دیورند هدف عقد 3-2
سند از چترال تا بلوچستان  که در غرب دریای قبایلی نفوذ دو دولت را باالی حوزه های معاهده دیورند

ت دول از یکطرف در نتیجه تجاوزات رنجیت سنگ و انگلیسها از حیطهٔ نفوذ مناطق این .میکند تعیین میکردند زندگی
 هند برطانوی قلروهای شامل رسما از لحاظ اداری در عین زمان اما افغانستان خارج گردیده بود

مناطق آزاد  بر اساس معاهده دیورند م ایجاد گردید و1۲4۱ ایالت سرحدی شمالغرب در سال .نبودند نیز م( 1۱81 )
به مثابه  به بعد م1۲۱8 از سال بودند شتبدون سرنو که (کرم وزیرستان خیبر، باجور، )چترال، سوات، دیر، قبایلی

قرار  هند برطانوی تحت نفوذ امنیتی مناطق حایل میان قلمروهای هند برطانوی و قلمروهای دولت افغانستان
ً  از لحاظ اداری بدون آنکه گرفتند    .گردند هند برطانوی قلروهای شامل رسما

سناد از برویت ا مللی میان افغانستان و پاکستان است؟آیا خط دیورند سرحد رسمی بین ال سوال اساسی اینجاست که
تعیین خط سرحدی میان افغانستان و هند  دیورند هدف معاهده ید شخص دیورندئخود منابع انگلیسی بخصوص با تا

که تا  برطانوی نبوده بلکه هدف آن تعیین حدود نفوذ این دو باالی اقوام ساکن مناطق قبایلی غرب دریای سند بود
مهمتر از همه اینکه شخص خود سر هنری مورتمر   یاد میگردند. مناطق آزاد قبایلی اکثر این مناطق بنام امروز

 ءدولت هند برطانوی بود و معاهده دیورند را با امیر عبدالرحمن خان امضا وزیر خارجهٔ  1۲۱8 دیورند که در سال
با ایشیاتیک  1۲۱۴ د در یک مصاحبه در سالید میکند، دیورنئکرد و معاهده بنام او معروف است این نظر را تا

د "اقوامی راکه در طرف هندوستان واقع شده اند نباید در محدودهء قلمرو دولت هن کوارترلی جورنال می گوید:
یکه به امیر مربوط است، در زیر نفوذ ما به معنی تخنیکی کلمه قرار ئ، تا جاا  برطانوی قلمداد کنیم. آنها صرف

دایره المعارف  همچنان  viii".یکه خودشان به این نفوذ تن در دهند و یا ما این نفوذ را تحمیل کنیمئاآنهم تا ج  دارند،
دیورند مناطق نفوذ دولت هند برتانوی و دولت افغانستان را برای تطبیق  1983 معاهده سال" بریتانیکا مینویسند که

    ix ."دیجوره مد نظر نبوده است قانون مشخص میکند و هرگز به عنوان یک سرحد بین المللی بطور
  :معاهده دیورند مدت اعتبار 3-3

از طرف دولت هند  معاهدات با امیران افغانستان معاهدات شخصی با امیر مربوطه بر اساس تعامل دولت انگلستان،
نظور اگر همین م برای از اعتبار خارج بودند. این معاهدات و یا عزل او و با مرگ امیر برطانوی پنداشته شده

به   ناگذیر به تعهد رسمی امیر جدید نیاز داشت. دولت هند برتانوی تمدید میعاد معاهده را مطابق به منافع خود میدید
همین دلیل بعد از وفات امیر عبدالرحمان خان انگلیسها تعهد امیر حبیب الله خان را برای تمدید اعتبار معاهده دیورند 

کشته شدن او توافق امیر امان الله خان را در مورد ادامهٔ اعتبار معاهده دیورند در  م گرفتند و بعد از1۱۶1 در سال
بدست آورده اعالن کردند که با استقالل کامل افغانستان در امور خارجی  م راولپندی1۱1۱ هشتم آگست سال معاهده

   .خود تمام معاهدات قبلی با امیران افغانستان منسوخ و از اعتبار خارج میگردند
در  تعهد پدر خود را  م1۱۶1 اله خان در سال امیرحبیب بعد از وفات امیر عبدالرحمان خان پسر او طوریکه گفته شد

امضا شد "ادامهء معاهدات  امیر حبیب اله خان که توسط 1۱۶1در معاهدهء  .میکند تآیید مورد معاهدهٔ دیورند
شده و در پاراگراف دوم گفته میشود که "من مطابق به این  یدئو دولت هند برطانوی" تا الرحمان خانامیر عبد میان

  معاهدات عمل کرده ام، عمل میکنم، وعمل خواهم کرد و در هیچ معامله با آنها مخالفت نخواهم کرد."
را در معاهده آتش بس هشتم  ه خان به ارتباط خط دیورندلال حبیب تعهد امیر دولت امیر امان الله خان متعاقب او
جه خار وزیر گرانت گرانت سر الفرد همیلتون مکتوب برویت اما .کرد یدئأ دوباره ت م راولپندی1۱1۱ آگست سال

ً معاهده رسم دوم ضمیمهٔ  که به حیث xیس هیأت انگلیسئو ر دولت هند برطانوی احمد خان  علی عنوانی ا
   .فسخ شده اعالن گردیدند برطانوی افغانستان با دولت هند امیران تمام معاهدات قبلی نوشته شده xiافغانی هیات یسئر
  راولپندی 1818اگست سال  9موافقتنامه  3-۴

 ود میان دوستی معاهدهٔ  یک به امضای بعداً  آتش بس بود و قرار بود قتیمؤ  معاهدهٔ  یک در ذات خود راولپندی معاهدهٔ 
غانی علی احمد خان اعتراض میکند یس هیات افئبعد از توافق باالی متن معاهدهٔ راولپندی ر طرف در کابل به انجامد.

وزیر  گرانت سر الفرد همیلتون گرانت در مسوده معاهده هیچ اشاره به استقالل افغانستان نشده است. در مقابل که
 یس هیات افغانی که به حیثئعنوانی علی احمد خان ر در مکتوبی انگلیسی یس هیاتئخارجه دولت هند برطانوی و ر

 ۲با امضآء معاهده آتش بس راولپندی در  ید میکند کهئأ مواد آتی را ت ه معاهده اضافه شدبرسمآ  شماره دوم ضمیمهء
  :1۱1۱اگست سال 

 شناخته؛ انگلستان آزادی افغانستان را در اجرای امور داخلی و خارجی خود برسمیت  
 ؛سبسدی یا کمک پولی دولت انگلستان به افغانستان خاتمه یافته  
 ان افغانستان با دولت هند برطانوی فسخ شده اعالن گردیدند؛تمام معاهدات قبلی امیر  
 .واردات اسلحه توسط افغانستان از طریق هندوستان ممنوع اعالن شد  

  ،گرانت سر الفرد همیلتون گرانت
) Foreign Secretary of the Government of India 1914-1919 Grant Sir Alfred 
Hamilton (  
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

هیات  در مذاکرات صلح راولپندی بود و ریاست انگلیسی یس هیاتئطانوی روزیر خارجه دولت هند بر
یکتعداد نویسنده گان منجمله لویی دوپری  داشتند. به عهده  ه خان(لپسر کاکای امان ال( علی احمد خان را افغانستان

تونهای . بخصوص پشدبه عنوان یک دیپلومات کارگشته قادر شد از علی احمد خان امتیازات بگیر گرانت معتقد اند که
وشنود خه خان با مفاد این توافق لحتی گفته میشود که امان ال مناطق غرب دریای سند با این توافق راضی نبودند.

نبود و علی احمد خان را از وظیفه اش برکنار کرد و از خسر خود محمود طرزی خواست تا منبعد ریاست مذاکرات 
در  1828ه کلکانی در سال لامیر حبیب ال د خان سرنوشت نافرجامی دارد و به امرعلی احم با انگلیسها را بگیرد.

   .کابل به توپ پرانده و اعدام شد
 :یگرددید مئول شده بود" باز هم تاپنجم موافقتنامه راولپندی معاهدهء دیورند "طوریکه از جانب امیر متوفی قب در مادهٔ 

) Historical Dictionary of Afghanistan ,p 465 ,Ludwig W .Adamec ( 
در  تانانگلس تهدید های رسید. ءاهای شدید دولت هند برطانوی به امض زیر تهدید راولپندی باید بخاطر آورد که معاهدهٔ 

  مذاکرات راولپندی شامل اقدامات آتی بود:
 ؛اشغال جالل آباد  
  ٔ؛کنترول سیاست خارجی توسط برطانیه ادامه  
 ستان؛قطع راههای تجارتی افغان  
 قبولی برطانیه به مثابه دولت برتر و ترجیحی در تمام روابط خارجی.  
 

 قسمت اولپایان 
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