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 ۱1/۶۰/۱۶1۲            احمد خالدی دوکتور نور
 

 بررسی مسئلٔه خط دیورند
 (دومقسمت )

 

  7291جوالی  71اپریل تا  71کنفرانس میسوری هند  ۳-۵
 

بس بود و تمام مسایل مورد اختالف جانبین را نتوانست معاهدهء راولپندی در ذات خود یک معاهدهء موقتی آتش 
، گان دولت افغانستان نماینده میان کنفرانس در میسور یک مسایل به این رسیدگی برای حقیقت در احتوا نماید.

  .نرسید شد که بکدام نتیجه دایر ه خان، و دولت هند برطانویلخارجه و خسر امان ال وزیر محمود طرزی  بریاست
آتش بس نگریسته و انتظار داشتند هرگاه  را به مثابه یک معاهدهٔ  1111اگست سال  آنطرف خط دیورند معاهدهٔ قبایل 

  انگلیسها به تقاصاهای دولت افغانستان گردن ندهد جنگ دوباره اغاز شود.
است محمود ریدر حقیقت برای رسیدگی به این تقاضاها یک کنفرانس در میسور میان نماینده گان دولت افغانستان، ب

  خان، و دولت هند برطانوی دایر شد که بکدام نتیجه نرسید. اللهطرزی وزیر خارجه و خسر امان 
 

  م کابل میان دولتهای انگلستان و افغانستان7297معاهدهء سال  ۳-۶
 

 Anglo-xiiAfghan Treaty of) افغانستان انگلستان و دولتهای میان 11۱1 سال نوامبر  ۱۱ معاهدهٔ 
تمام معاهدات قبلی میان دولت  .انعقاد مییابد دولت افغانستان و دولت برطانیه که میان معاهده ایست اولین (1921

و از همین لحاظ از جانب انگلستان این  نه با دولت افغانستان هند برطانوی و امیران افغانستان منعقد میگردید
یسها هدف انگل یا مرگ امیران منتفی تلقی میگردیدند.تلقی شده و با عزل  معاهدات شخصی با امیران افغانستان ها

قبلی ندانسته با رویکار آمدن هر امیر جدید نظر به تقاضای وقت  را مقید به هیچ معاملهٔ  از این پالیسی آن بود که خود
  امتیازات بیشتری کسب کنند.

مطابق  اما .مینماید تایید مورد خط دیورنددر  تعهد ماده پنجم معاهده راولپندی را کابل 11۱1 معاهده سال دوم  ماده
با اطالع  و طرفین سه سال اعتبار داشت برای صرف بوده موقتی مذکور معاهده ،چهاردهم به ماده

وزیر  الرد بیرکنهد م729۵سال  در ماه جون بر همین اساس  xiii اعالن کنند. آنرا ملغی میتوانستد لهایکس قبلی
بعد از ختم  (Lord Birkenhead in a memorandum circulated in June 1925) مستعمرات بریطانیا
 این معاهده برای سه" م کابل طئ یک یادداشت رسمی به پارلمان انگلستان تآیید میکند که11۱1سه سال از معاهده 
 قبلی قابلبا ارائهٔ یکسال یادداشت  این معاهده از جانب طرفین بعد از گذشت سه سال اکنون سال اعتبارداشت و

  . xiv"میباشد فسخ
 

  هنوزهم مورد اعتبار است؟ معاهده دیورند آیا ۳-1
 

توضیح گردید که معاهده دیورند با وفات امیرعبدالرحمان خان از اعتبار افتاد و زیر فشار انگلیسها امیر حبیب  قبالً 
م نیز از اعتبار 1111در سال  م گردید که با مرگ وی این تعهد11۶۱الله خان ناگذیر به تعهد اعتبار آن درسال 

ً  م راولپندی میگنجانند.1111آگست  ۲ساقط میشود و انگلیسها تمدید اعتبار آنرا در توافق آتش بس  معاهده  متعاقبا
م به تطبیق 1191 دولتهای بریتانیا و افغانستان تا سال کابل جانشین معاهده راولپندی میگردد. 11۱1  هٔ القت سه سمؤ 

بمباران  بخصوص در اعتراض به و ن،پاکستا م کابل وفادار باقی بودند تا اینکه بعد از ایجاد دولت11۱1  معاهدهٔ سال
م دولت افغانستان تمام معاهدات 7292 در لویه جرگه سال ، دولت افغانستانقسمتهایی از والیت پکتیا توسط پاکستان

غانستان کوشید تا موضوع در شورای امنیت ملل نماینده اف در همان وقت .با دولت هند برطانوی را ملغی اعالم کرد
بنابر آن با تطبیق ماده چهاردهم معاهده  متحد مطرح گردد اما با مخالفت امریکا از طرح آن جلوگیری شد.
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کابل دولت افغانستان این معاهده را ملغی اعالن نموده و بر این اساس میعاد اعتبار معاهدهٔ دیورند و 11۱1  سال
   هٔ بعدی خاتمه مییابد.توافقهای مربوط

معاهده دیورند تابع زمان است  منشور سازمان ملل متحد ۴۷ و مادهٔ  ۰1 ادعای احمد سعیدی که گویا مطابق به مواد
غلط و بی بنیاد است. در مواد  کامالً  یک ادعای و چون بیش از صد سال از آن گذشته یک موضوع حل شده میباشد

منشور سازمان ملل متحد آن چه که آقای احمد سعیدی در مورد میعاد معاهدات بین مذکور و هیچ ماده و بخش دیگر 
ً  . المللی ادعا میکند وجود ندارد نخوانده و یا اینکه از دیگران اشتباه شنیده است.  آقای سعیدی این مواد را شخصا

شورای اقتصادی و اجتماعی  منشور سازمان ملل متحد به فصل دهم تعلق دارند که مربوط به ۴۱ تا به ماده ۰1 ماده
   xvi .هم به موضوع میعاد معاهدات ارتباط ندارد ۴۷ماده   xvملل متحد میشود.

معاهدات میباشد  ویانا مربوط ملل متحد منعقدهٔ  11۰1 گرفت کنوانسیون آنچه را که میتوان در نظر
(VCLT - United Nations (1969) ‘Vienna Convention of Law of Treaties,’ Treaty 

Series  ٔرا تابع زمان مینمایند. این کنوانسیون به ماقبل خود  11۰1آن معاهدات منعقده بعد از سال  ۷۱ ( که ماده
  xvii  .کابل قابل تطبیق نیست 11۱1رجعت نمیکند بنابر آن باالی معاهده دیورند و معاهده سال 

  

  دیورند در مورد خط و سایر ممالک افغانستان بعدی موقف دولتهای .9
 

  موقف دولتهای افغانستان  ۴-7
هنوز هم  در مورد لغو معاهدات با هند برطانوی دولت افغانستان 1191 اعالمیهء بعد از گذشت نزدیک به هفتاد سال

آنسال  از .جلوگیری نمود از ارجاع این منازعه به سازمان ملل متحد در آنزمان دولت امریکا به قوت خود باقیست.
-پرچم دموکراتیک داوود خان، جمهوری جمهوری ،سلطنتی دولت افغانستان بشمول دولتهای هیچ طرف به این

طالبان، و دولت  مسعود، امارت اسالمی-ربانی جمهوری اسالمی ،مجددی اسالمی وطن، جمهوری-خلق
اخته نشن برسمیت به عنوان سرحد رسمی بین المللی افغانستان را دیورند خط موجوده افغانستان اسالمی جمهوری

  اند
 

  موقف دولت برطانیه ۴-9
 

هایی به دولت بریتانیا فرستاد و خواستار تعیین به صدارت رسید، نامه 1191 ان در سالاه محمود خپس از آنکه ش
یا های خود از بریتاننامه بحبوحهٔ تقسیم و استقالل هندوستان در شد، او در خط دیورند های آن طرفسرنوشت پشتون

  ."ها هم فرصت داده شود تا حکومت خود را تشکیل دهند یا به افغانستان بپیوندند"برای پشتونها و بلوچ :خواسته بود
است و خط  سؤال سرحدات آزاد حل و فصل شده" :های شاه محمود نوشت اما دولت بریتانیا در برابر درخواست

هجری شمسی( هنوز مورد  13۶۶) 11۱1 است. پیمان المللی شناخته شدهدیورند به حیث یک سرحد و حد فاصل بین
س از پ" و همچنین به افغانستان هشدار داده بود، کند"ید میئتطبیق و موجود است که خط قبلی دیورند را دوباره تأ

  ."آمیز خود داری کند تحویل قدرت از حکومت هند بریتانیایی به هند و پاکستان، از هرگونه دخالت و اعمال تحریک
 

  پاکستان در مورد خط دیورند موقف دولت ۴-۳
 

  :کشور پاکستان نیز در نخستین روزهای تشکیل خود در برابر ادعای افغانستان اعالن کرد
المللی قابل اعتبار است که متعاقباً در مشخص شده است، به حیث مرز بین 1۲13 خط دیورند که در معاهده سال"

المللی به هرگونه ادعای جانب افغانی در ست. نقشه این خط بینا چندین موارد، جانب افغانستان آن را تأیید نموده
مورد خودمختاری ارضی یا نفوذ برمردم شرق دیورند نقطه پایان گذاشته است. پاکستان بمثابه دولت جانشین هند 

     "باشد، حق و مسئولیت یک دولت جانشین را بدوش داردبریتانوی مالک کامل این منطقه و مردم آن می
ه افغانستان مایندبدالحسین عزیز ن. عنستان تنها کشوری بود که به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای منفی دادافغا

به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای منفی داد و ادعا کرد افغانستان  11۷۴ سپتامبر 3۶ در سازمان ملل ابتدا در
که شرایط آزاد برای خودمختاری پذیرد و تا زمانیپاکستان نمیایالت سرحد شمال غربی را به عنوان بخشی از خاک 

مردم این ایالت در پیوستن به پاکستان یا استقالل سرزمین شان مساعد نشود، افغانستان از این موقف خود دست 
به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی مثبت داد و  11۷۴ اکتبر ۱۶ نخواهد کشید. اما سپس نماینده مذکور در

     .ابراز امیدواری کرد که هر دو کشور اختالفات خود را از راه مذاکره و دیپلماتیک حل کنند
فت. ورت گرراچی صگفتگوهایی میان افغانستان و پاکستان در خصوص منازعه دیورند در ک 11۷۴ در اواسط نوامبر
های از امه دیورند و بازگردانی سرزمینماینده افغانستان از عدم شناسایی موافقت نالله خان نجیبدر این گفتگوها ن

ها در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزاد سرحدی، دست رفته در این معاهده صحبت نکرد و اکثر خواسته
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ر پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت شتونها دارتقای سطح مادی و معنوی زندگی پ
  .شدمیها باشد، خالصه قومی آن

ا بمباران کتیا رریه مغلگی پ ق11۷1 جون 1۱ با افزایش جنگ سرد میان افغانستان و پاکستان، کشور پاکستان در
تمام معاهدات قبلی افغانستان به  و لویه جرگه نفر کشته شدند. سپس شورای ملی افغانستان ۱3 کردند که در اثر آن

  .ی را ملغی اعالن کردشمول توافقنامه دیورند با حکومت هند بریتانیای
خط دیورند یک قضیهء حل شده ) باآنکه دولت پاکستان رسمآ در ظاهر قضیه دیورند را حل شده و مسدود میداند

اما در باطن همواره کوشیده   (۱۶1۱xviii، روزنامه تریبیون اکسپرس پاکستان به نقل از وزارت خارجه پاکستان است
  را به عنوان سرحد بین الملی میان دو کشور برسمیت بشناسند. است دولتهای افغانستان رسما این خط

  

  امریکا موقف ۴-۴
 

مایت کرده و از افغانستان همواره خواسته تا به اکستان حر خصوص مسئله دیورند از پیاالت متحده آمریکا دکشور ا
منازعه به سازمان ملل متحد که از از ارجاع این  11۷1 مسئله دیورند پایان ببخشید. همچنین دولت آمریکا در سال

عمل آورد. در زمان داوودخان کشور آمریکا حمایت خود را از دولت او سوی افغانستان ارائه شده بود، جلوگیری به
  .مشروط به رسمیت شناختن مرز دیورند ساخت

  

  بین المللی موقف افغانستان در یک محکمهٔ  ۴-۵
 

ن المللی بی که آیا موقف افغانستان در یک محکمهٔ  تلویزیون زرین سوال کرده بودبرنامه دورنما  یکی از بیننده گان
لی حکمیت بین المل پیروزی دارد؟ جواب من به این سوال مثبت است. بلی اگر دولت افغانستان در یک محکمهٔ  امکان

ود ضمیمه کند شانس را که بر اساس معاهدء دیورند از دست داده بود دوباره به خاک خ تقاضا کند سرزمین های
اگر افغانستان ضمیمه  پیروزی ادعای او فوق العاده زیاد است؟ چگونه؟ و چرا چنین ادعایی تا حال نکرده است؟

کردن مناطق قبایل آزاد سرحدی را به قلمرو خود از یک محکمهء بین المللی تقاصا کند امکان پیروزی این ادعا 
  چگونه خواهد بود؟

 
 قسمت دومایان پ
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