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ل  تڼی  سور
 

  پاکستان او شخړۍ
   
ته د  د ودل شوه١٩۴٧پاکستان دولت خ ست مياشتې کې کې  دهندوستان په دننه کې يادولو وړ ده چې خو د . کال دا

وند رس  ه د دهغې ه وروستهد نه څه مودکن و  مسلمتر څن  لې هم ظاهرآ  مسلم. هوند هم په فعاليت پيل کړيلي 
رس پر الره اچولی وویهمغه هدفونه پرمخ بېول کو ريزي استعمار نه د هند آزادول غوښتل .  چې کن رس د ان کن

و کې برخه لرله او مسلم ورسيدو  خو کله چې هغه وخت را. لي يی په څن کې د همدې الرې د پلي کولو په ه
وند مشرتابه چې په سر کې يی محمدعلی جناح ؤ،  ويی برېتانيی څخه آزادي واخلي نو د مسلمچې هندوستان دل لي 

جوته بڼه د اسالم په نوم دا غوښتنه په . دلوی هندوستان په دننه کې د يو بېل هېواد د جوړيدو غوښتنه راپورته کړله
ان دا ډول دولت لپاره همدا يو معيار ؤ او دا هم نه  د. له جال دولت ولري راڅرخيدله، هغه دا چې د هند مسلمانان دې 

  .په هغه وخت کې او نه اوس د يو دولت د جوړيدو معيار دی
وټ کې  وټ  نده ده چې مسلمانان دتاريخ په اوږدو کې په پېړيو د هندوستان په  ! هو. زيږيدلي او اوسيدلي ديدا څر

ړی مسلمانان ووپخپله په هندوستان کې داسې سيمې هم وې او شته چې هغلت يا هم هغه سيمې . ه بشپړ اکثريت و
رېزی اس   .عمار د وروستيو دو پېړيو په اوږدو کې په هند پورې تړلي وې لکه  دآفغانستان يوه برخهتکومې چې ان

 همدا اوس او هغه وختونه په نړۍ کې زيات .لکه چې ومې ويل هې دين د ملت د جوړولو معيار نه وه او نه دی
ډ ژوند سره کويهېوادونه و ه يی ېښه ب. و اوشته چې هغلته د مختلفو اديانو خلک  پخپله اوسنی هندوستان دی، ل
يانو ډېر مسلمانان د اسالم په نوم ورڅخه بېل کړيدي،  چې مسلمدکوم نه ال اوس هم تر سل مېليونه زيات مسلمانان  لې

ړې،که دا. هلته اوسيږي ونهې کورۍ، بېب سې پوښتنه وشي  چې دادومره ج ي ،اقتصادي ژوبلې، ، عزتۍ، مر  پو
ټور وو او ،نور او نور بېساري غ زيانونه، ای اوسيدنه چې په ه دا  کې به د سل غه که دهغې وخت هندوستان يو 

ه س ای پن ای يوقوت وو؟ مېليونو مسلمانانو پر  ړی ووايی چې يو وه مېليونه يو  کېدای بې تعصبه او بې غرضه و
  .ای اوسيدل ښه وو

کله هم يو هېواد نه وو،ه نه دي او نه کيدای  مدا ډول په نړۍ کې شاوخوا يو مېليارډ مسلمانان اوسيږي خو هغوی هې
څوک مصريان، څوک  ماليزيايان،څوک څوک هندوستانيان،  آفغانان،څوک  دا مسلمانان څوک عرب،. شي
  .څوک جرمنيان، نور اونور دي څوک امريکايان، ،يايانلسوما

ه خو هغه وخت ښاعلي  ې په يوه موزه کې ننه ايستې او وېئل يی چې خدای يو دی اومال جناح او يارانو يی دواړه پ
رس پارټي يی دخ.  هېواد غواړوتروه ده، موږ دلته دمسلمانانو يو وتې څخه راونيولهدکن که دهندوستان لپاره . وږ 

رېزيهغه  ده کړه او تعليم په ډېر ند تېر کړی ؤ، ز استعمار الندې ژوډېر نازک وخت ؤ، دوه سوه کاله يی ولس دان
 دبلې خوا دمسلم. ټولنيزو سختو ستونزو او کړاوونو د ولسونو مالوې شلې کړيوې اقتصادی، ټي پړاو کې وو،

ر کلک والړ ؤ ا رېزی زبې يانو ددې غوښتنې شاته آن رس مشرتابه د. لي غې نو هغه ؤ چې د ډېر اړښت له امله دکن
وده او ويی    دې هېواده نوم نکړای شول چې د جناح سره د پړي سر ونيسي او ويی منل چې د اسالم پته غاړه کې

  .وړ شيه ورتړل شويو سيمو کې جددوی دننه څخه او پ
يانو له خوا د پاکستان په نوم ياد شو دغه نوی زېږيدلی هېواد دمسلم چې يو غيرمتجانس هېواد په ډول د پاکستان . لې
ند شو، د نجاب په ولس چې هغوی مسلمان نه دي پ یدغه ولس د هند( دغو سيمولکه پنجاب نړۍ په نقشه راڅر

ډيږي تانه، سنديان، ،)ور ليان پ کوم چې دنور پاکستان څخه په سوونو کيلمتره لېرې او په من کې يی ( بلوڅان اوبن
 هېواد ال ماشوم پاکستان د کشمير دعوا هم دهغو لومړنيو وختونو څخه چې دا  .راټول شه )د هند لوی دولت پروت دی

نوڅکه دپاکستان د خاورې  هم د مسلمانانوده اودلته هم ډېر شمېر مسلمانان اوسي،داسيمه تردې نوم الندې چې  ؤ،
ند وه( دعوا پيل کړله برخه بايد وی، د پاکستان او هندوستان ترمن . ا دعوا د ناسورپه پرهار اوښتي دهد ،)هدف څر

رېزان دهغو لومړنيو وختونو څخه چې له  آن نډه شخړې جاري دي او تر اوسه يی درې  وتلي دي پر الپسې بې 
ړۍ  له د کشمير په سر(ج غير ( ديادولو وړ ده چې په همغو لومړيو وختونو کې کوم هندوان. هم سره کړيدي )دوه 

څوک مړه او نور هم  هرڅه يی چور شول، چې د نوی جوړ شوي پاکستان په سيمو کې اوسيدل، )مسلم کسان
يدل او. وشړل شولپه لور دهندوستان   دوی هم د يو شمير مسلمانانو سره ورته عملونه ترسره دهند ولسونه هم وه

   .کړل
 کال جوړ کړل شولو، دغه ١٩۴٧ يو غير متجانس دولت دهند په لويه وچه کې په پاکستان لکه چې وويل شول چې د

له د ډېرې لدولت يودغې . دولت د پيل څخه بيا تر اوسه يوازې د پوځ په زور اداره کيږی نډې مودې لپاره ازې څو 
ل خو بهوتو سر عضم ښاغلی مو کالونو کې ؤ چې صدرا١٩٧٠ په د ملکی حکومتونو څرک هم ليدلی دی، چې يو 

تل شوی وه اود موجيب الرحمان غوندې ملی  ال چې دا وخت په هغو ولسونو کې ملي روحيه غ پکې وخوړ او بن
وښی دولت شوشخصيتونو وده پکې کړی وه، آز نله  له ديش  ې .اد اوبن  بيا د جنرال ضياولحق د اوږدې دورې پو

له د مېرمن بېنظير بوتو او ښاغلی نوازشريف انتخابی حکومتونه راغلل خو په دواړو  حکومت وروسته دوه دوه 
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ې وارې دپوځ دغير ، در نيمه خوا شول، يوه هم په دواړو وارو خپله د حکومت ټاکلی موده پوره نکړله-ړیموارو ني
ل جنرال مشرف پر په څ  خوا د وخت د مخه منحل شول اومستقيم فشار الندې د وخت د جمهور ريسانو له لورم 

 يوه ، ددې ترمخه لکه چې ياد شو.نوازشريف کودتا وکړله او د پوځ په زور يی ددولت واک په خپل الس کې واخيست
ی اوږده موده جنرال ضيا، دهغه څخه پخوا وختونو  کې هم جنرال ايوب خان او جنرال يحيا خان ډېره موده پو

په نېغه ويالی شو چې دپاکستان د جوړيدو نه بيا تر اوسه څه نه څه اتيا په سلو کې وخت هلته . حکومتونه چلولی وو
يانو حکومتونه وو او اوس هم دوام لري   .دپو

ړو کې بند ؤ  سر په النجو، پرلپسې يیلکه چې دمخه مې وويل د پاکستان جوړيدو دپيل نه دهند سره  د .شخړو او ج
ريزانو په زور بېله کړيوه، هغه نوی جوړ کړل شوی پاکستان بې له هې ډول  نړيوالو افغانستان هېواد يوه برخه چې ا

ته، ان کې ورونغ  دآفغانستان له لوری د وېرې او ډار خړه له دې کبله قوانينو او مقرراتو په نظرکې درلودلو په 
واښ سره مخ نه وودو  دآفغانستان دولت دپاکستان دولت د جوړيدو په وخت .ړه پر غوړيدلی وه خو سمالسی دکوم 

ای ونه نيولو ې وکړلې خو هغو  ضوع چې خپله  دا چې دافغانستان د هغې وخت دولت دا مو.څه غوندې سياسي ه
ان کلکه ونه نيوله، زما له نظره څو علتونه  خاوره بېرته الس ته راوړي، کيدای شي، لومړی دا چې دوخت دولت په 

ړه وکړي، که چې له يوې خوا هغه وختونه  کې دا قوت نه ليده چې ج ي  خو دا خبره دومره وړ نه راته برې
تني ه چې پاکستان دولتی اداری جوړښتونه نلرل،په پ ډوډۍ کې ؤ، ددې تر څن  سيمو کې بلوڅي -پاکستان هم په 

تو رېزی ضد خوڅ وروېک . نه او احساسات الژوندي ووپخواني ان ه حاجی ميرزاعليخان چې په  ې په تو دبېل
رېزانو په وختونو کې حاجی هلته څېودې(حاجي ای دی چې دان ه په لوړو غرونو کې هغه   ]ورې[ وروېک د وا

رېزانو د بريد پالنونه ورکول کرې پنډيدلې او دهغې څايه ده پر ان خپلو  مشهور ؤ،هم سره  )ايستلی وې،هلته دده ل
رېز د و  اوبرو لرو ټولدا غږ د.  يی بدله کړه)څېره(ی يوازې کتهغازيانو ته به يی وېئل چې پاکستان هغه پخوانی ان

اعالن کړی وای  که دافغانستان دولت په هغه وخت اېله دخپلې خاورې دبېرته غوښتلو. ولسونو په من کې خور وه
ت په کراتو افغان ولسونو په بری سره ورکړی دی،ترټولو وروستی . آفغان ولس لر اوبر راپورته کيدل،ټول  دا ازماي
ت يادولی شو١٩١٩يی د هغه وخت د آزادی په .  کال کله چې امير امان اهللا خان د افغانستان آزادی اعالن کړه،ازماي

رېزان يی په ړو کې پوڅ دومره رول نه لرلو لکه د لرو اوبرو افغانانو عمومی پاڅون چې ان  وېره کې واچول ج
 دا شک پيدا کيږی چې دهغې وخت بادشاهی کورنۍ دويم. ومنياوډېر زر دې ته حاضر شول چې د افغانستان آزادۍ 

رېزانو سره څه پ قراردادونه او مصلحتونه لرل چې ددوی بې مشورې به غ کار نه  ممکن د پخوا څخه د ان
رېزانوکوی،نو څ ه چې پاکستان دولت جوړيدل د ان که دافغانستان دولت يوازې په يوه ټوټه کاغذ  مصلحت ؤ، رن

رېزانو ته يی د عريضې په ډول وړاندې کړو، ه يی د ليکنه چې ان دوی په ذهن د ولس په  بسنه وکړه او په دې تو
ې مس انونه خالص کړلوړاندې د صبا ور دريم داچې دغه بادشاهی کورنۍ به په خپل واک وېريدل او  .ؤليت څخه 

يداسې به  ای شی ددوې څخه به واک له السه وو ڼله چې که دغه ټول ولس يو  که دوی له يوې خوا د . يی 
تونه افغانستان په موجوده سيمو کې د يو شمېر مشرانو سره ستونزې لرلې،  دبلې خوا په لره برخه کې هم ولسی خو

رېزانو پر ضد شتون درلود غوندې وتلی څېرې هم وې، چې ممکن  )انپاچاخ( هلته د خان عبدالغفارخان. ال دمخه دان
ڼلی وي ان په وړاندې خطرې     .دغې کورنۍ د 

ه دپاکستان نوی جوړ کړی دولت هم وخت له السه ورکړو د دې سيمو د  که دوی په هغه لومړی پيل کې د. دې ترڅن
و( افغانانوټولو تانو اوبل ه چې هغه وختولکه  ،)رېفراندوم کړی وای( تلی وایڅخه پوښ) پ رېزانو دوتلو څرن نه دان

ه شويوه،سره ددې سيمو په ولسونو کې مذهبی  ډېر زيات داسې امکان ؤ چې د پاکستان په  جذبه لوړې کچې ته ج
 کال وروسته چې ١٩٨٨پاکستان د  .دپيل نه ډار نلرلی خوا يی رائ ورکړيوای، نو بيا به پاکستان د افغانستان له لوری

ونه له افغانستا ار واچولو پاکستان ټول قوت په ک. دغه مسئلې ته زيات پام واړولو نه وشړل شول،د شوروی اتحاد پو
کله چې ددې پروژې . چې په پاکستان کې مېشتو ډلو څخه هغوی واک ته ورسوی چې دوی ژور نفوذ پکې درلود

مه چې پخوا يی نو دويمه پروژه يانې د طالبانو په نوم هغه استخباراتی شبکه کو بريالی کيدل د ستونزو سره مخ شول،
کړله اودڅ له خوا يی قوت ورکړو،ترڅو چې دکابل په ښار روزلی او په نورو تنظيمونو کې خوره کړيوه، راټوله 

په لومړی سر کې د طالبانو حکومت پاکستان په رسميت وپېژندلو بيا سعودی عربستان، خو نورې نړۍ . يی ننه ايستل
که بي ا پاکستان ته موقع په الس ورنغلله چې په طالبانو باندې زور واچوی چې ترپايه هغه په رسميت ونه پېژندلو نو

ې پيل کړيدی او غواړی ا نو اوس يی .د ديورند ليکه په رسميت وپېژني وتې ونيسيبيا نوی ه . فغانی دولت له خوږ 
ونه د قبايلو دغو سيمو ته ورننه ايستل دهغو قراردادونو خالف دی کوم چې هغ ې دولت په دغه لومړی خو ددوی پو

وی، دا ټول څه دنړيوالو او . اړه کړی وو بيا داچې دوی په دغه بريدونو باندې اغزن تارونه تړی يا ماينونه خ
 پاکستان بايد د برلين د دېوال څخه کوم چې دکنکرېټو او سيمټو جوړ وه، عبرت .اونډيتوب د اصولو په خالف دی

 غوښه وه، سره بيل کړی، نو تاسې به اوس په دې  اوت چې يوه وينهونه کړای شول د المان مل اخستی وای کوم چې
ه د افغان دغه باشهامته او غيرتی قوم د کوم په نوم باندې او  نازېږی  کله کله تاسې هم فخر کوئ  چېاغزن تار څن

  .په خپلو راکټونو باندې هم د غوری نوم ږدئ
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ان پورې تړلی ده، حقوقی برخه د محترم پوهاند ستان خاورې د هغې برخې کومه چې ال تر اوسه پند افغان جاب په 
تر عنوان الندې  )دديورند د موافقه ليک حقوقی ارزونه( روستا تره کی په هغه علمی مقاله کې چې د عثمان ډاکتر

ليکلی وه او تېر کال يی د جرمنی د فرانکفورت ښار په غونډه کې کومه چې د ديورند کرښې د قضيی په اړه وه 
زه دغه علمی مقاله ددې لپاره دلته نه را اخلم چې خپله ليکنه په زياته کړم  .، بشپړه ژوره علمی څېړل شويدهولوستله

 لوستی نه وی ويی لولی او که لوستی مو وی بيا سودې دپاره چې که تا او ستاسو سرونه په لوستلو وخوږوم، بلکه د
ني   . يی ولولی تر څو هر څه مو په ذهن کې پوره کې

 )روستارتره کی .ډ(موافقه ليک حقوقي ارزونه  د ډيورندد
  په فرانکفورت کې د ډيورند د کرښې د قضيې په اړه دغونډې په مناسبت

 سريزه
  
   د موافقه ليک د حقوقي اړخ لنډ تاريخ 

و په ټاکنه کې د افغانستان د پول. تيريږي  د نړۍ د نقشې پر مخ د افغانستان د اوسنيو پولو د تثبيت څخه نږدې يوه پيړۍ
  .غرضونو د تحقق په خاطر په کافي اندازه الس درلود روسانو او انگريزانو د خپلی استعماری

نديږي چه  [  م کال١٨٩٣[ که د ډيورند کرښه  ه څر د افغانستان د نورو پولو سره پرتله کړو دغه تريخ واقعيت په دا
  .شوی  مالحظات په نظر کې ندي نيولکرښې په غزولو کې هي ډول بشری ، جغرافيايی او حقوقي د

همهغه معيار، د افغانستان د خپلواکۍ  په هره اندازه چه د ډيورند د موافقتنامی د السليک د نيټې څخه لرې کيږو په
تلې کيږی او ورسره افغاني واکمنان د ډيورند د کرښې په وړاندې د احتجاج او اعتراض  سياسي او ديپلوماتيکه بڼه غ

   :ظرفيت تر السه کوی سياسيپياوړتيا او 
 حکومتونو په کابل ١٨پدغه موده کې . کاله تيريږی ١١٤په افغانستان کې د ډيورند د موافقه ليک د مطرح کيدو څخه 

  .کې قدرت قبضه کړی دی
واښ او فشار الندی د ډيورند کرښه منلې او ٤نه  د هغی جملی د هغې په   نورو حکومتونو١٤ لمړنيو حکومتونو د 

ه اعتراض او احتجاج ښودلی دیوړان د ډيورند قضيه د افغانستان په  ان تر دی چه. دې په رسمی يا غير رسمی تو
ای موندلی دی    بهرنی سياست کې ستر 

ډيورند کرښې د منلو  حقوقي تعامالتو پر خالف، انگريزانو د افغانستان خپلواکي، د افغاني لوری له خوا د د نړيوالو
  .سره وتړله

کال کې د برتانوی هند او اماني حکومتونو تر من السليک شو،   م١٩٢١ ماده کی چه په ٢ په موافقه ليک په د کابل
   :  راغلی دی

 ٥د موافقه ليک په   نيټه٨ م کال د اگست په ١٩١٩خواوو د هند او افغان پلو په هغه شان چه د راولپندۍ د  دواړو«
ند شوی وو، مني   ». ماده کې څر

ې د دیپه قبايلی س يدې چه په هند کې د انگريزی حکومت د نسکوريدو څخه وروسته او د  يمو کې څو پي ر المل و
ه  جوړيدو څخه مخکی د لمړی وزير شاه محمود خان حکومت د ډيورند موافقه ليک په يوه پاکستان د اړخيزه تو

ې پدې ډول وې. باطل اعالن کړ      :دغه پي
تونخوآ کې د ريزانو پر  ـ په پ  . ضد د خان عبدالغفار خان په مشری آزادی غوښتونکی تحرکاتان

تونخوآ د يو مستقل دولت د جوړيدو» بنو  » ـ په ی جوړيدل چه په هغې کې د پ په اړوند بند و  کې د يوې لويه جر
  .بست وشو

ی د استازو فشار   .چه پخوا په شان کابل ته راتلل ـ په کابل حکومت باندی د قومونو د جر
مه د برتانيې د بهرنيو چارو وزير ته وړاندی ٣١جوالی په   م کال د١٩٤٧مود خان د خپل حکومت دري په شاه مح

تو د تشخيص او « پدی معنی چه . موازينو سره کامآل سمون درلود  دغه دري د حقوقو د. کړ هر دولت د خپلو 
نل کيږی مالتړ ه بل لوري ته د يويو دولت کوالی شی پخپل مسنوليت په يوه اړخيزه. قاضی  يادداشت په استولو   تو

  ]١[» .کې هغه تړون ملغا اعالن کړي چه ورڅخه تاوانی کيږی
ته کيدو نه وروسته په هغه موافقه ليک کې چه د علی جناح 1947 په او ] د پاکستان ولسمشر] م کال د پاکستان د رامن

کې السليک شو ، د آزادو قبايلو سيمه له صوبه سرحد  چۍتر من په کرا» توروايانا« د افغانستان د استازی نجيب اهللا
د علی جناح د مړينې څخه وروسته، خواجه نظام الدين د پاکستان نوی ولسمشر  .او بلوچستان څخه جال وپيژندل شوه

  .موافقی څخه سرغړونه وکړه د مخکينۍ
 .رند د کرښی په ضد دري ونيوم کال د ډيو 1949  دورې شورا هم د جوالی په٧پرته د افغانی حکومتونونه د 

مخکې له دې نه بايد دغه واقعيت په نظر . پس منظر نه حقوقي بحث ته ننوزو وروسته ددغه لنډ تاريخي! په هر حال
ريز مستعمره کې ونيسو چې  هيواد نه وو بلکه تحت الحمايه  ( colonie )افغانستان هي وخت د ان

 ] ١: [ نل کيده  protectoratهېواد
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وته کولی شو، چه له يوی خوآ دموږ نړيوالو تړونونو د تصويب   د ديورند موافقه ليک حقوقی باور هغه وخت په 
نړيوالو تړونونو د اعتبار حقوقی ارژښتونه له نظره و  ، او له بلی خوا دته نظر واچوو] طرزالعمل[ پروسيجرعمومی

وو   .ارزونې وسيله په الس راکويډيورند د موافقه ليک د حقوقی  دواړه موږ ته د. نه غور
  ]٢: [تړون د تصويب او نافذيدو پروسيجر پدی ډول دی  لمړی ـ د يوه بهرنی

 
 دغه صالحيت د اساسی قانون له خواه. هيوادونو د ذيصالحو استازو له خواه السليک شی  ـ تړون بايد د دواړو 1

نظام کې د اساسی قوانينو   بين المللی حقوقینړيوال حقوق پوهان پدی باور دي چه په. متعاقدينو ته ورکول کيږي
اساسي قانون د حکمونو ، نه مراعات د تړون د باطل  آن تر دې چه د يو هيواد د. ضوابط په کافي اندازه نفوذ لري

ی ر   . کيدو المل 
و ای شويدی که نه ؟ اوس را   ديته چه د موافقه ليک په اړه دغه شرط په 

تر من  [عبدالرحمن[او د افغانستان امير ] ډيورند [ وی هند د باندنيو د چارو د وزير د برتان الف ـ د ډيورند تړون
  .السليک شو

بنآ نوموړی د کوم اساسي قانون د حکمونو له مخی د  .امير مطلقه پادشاه وو او اصآل د اساسي قانون سره آشنا نه وو
  .نه در لودتړون د السليک کيدو صالحيت  افغانستان د خلکو استازيتوب او د

. د هيواد بهرنی سياست د انگريزانو له خوآ تر کنترول الندی وو. مطرح وو ب ـ دغه مطلقيت د افغانستان به د ننه کی
مستعمره د يو  د ديورند د موافقه ليک په پروسيجر کی د امير حقوقی او سياسی باور د انگلستان د هند له همدی کبله

   .ه کې واقع ووزير يعنی ډيورند سره په يوه کچ
  .بايد د خلکو د استازو له خوآ په پارلمان کې تصويب شی ـ نړيوال تړون 2

 اماپه افغانستان کې.نلرو چه موافقه ليک د انگلستان د عوام مجلس له خوآ تصويب شوی وی داسی اسناد په الس کې
يوې نيمې پيړۍ په موده کې  ر لږه دبر خالف د موافقه ليک د نيټې نه مخکې لږ ت. هغه وخت پارلمان موجود نه وو 

ه موجوده وه ې د استازو له  د تحت الحمايه افغانستان امير جرئت. لويه جر ونکړ چه پدی موضوع باندی د لويې جر
   .مخالفت او مقابلی سره مخ شی

ونه شوی پروسيجر څخه سرغړ بنآ د ډيورند د موافقه ليک د السليک په ترڅ کې د يو عادی منل شوی تړون د دوهم
 .ده
ای . دولت د رئيس له خوآ ښکلی شی  ـ تړون بايد د هيواد د عالی ترين مرجع يعنی د 3 دا يوازنی شرط دی چه په 

   .شوی وو
هغه وخت کې  په. دغه تجويز د تړون د انفاذ معنی ورکوي. بايد په رسمی جريده کې خپور او اعالم شی  ـ تړون 4

عامه ولس د موافقتنامی د محتوياتو څخه بې  : بنآ دغه عمليه تر سره نه نشوه. افغانستان دولتی منظم نظام نه درلود 
چه آيا امير، انگليسې، دری متنونه او ورسره مل نقشه ټول السليک  وروسته مورخين پدی برخه کې. خبره پاتې شو 

وندې امير د موافقه ليک د دری متن سره مل نقشهينی . نظر نلري کړي دي که نه، اتفاق  يې داسی نظر لري چه 
  .کلمې هم ندی ذکر شوی باندی السليک ندی کړی او د موافقه ليک په متن کی د دواړو هيوادونو تر من د پولی

ای تړون د تصويب د شکلياتو څلورم شرط هم  بنآ د ډيورند د موافقتنامی په السليک کيدو سره د يو عادي ندی په 
 . شوی

جامعه  اتفاق سره ، د دولتی اړخونو له خوّا په نړيوالو سازمانونو چه وروسته جوړ شول لکه ـ موافقه ليک بايد په 5
ري ملتونو د تړونونو په آرشيف کې ثبت شوی وای  .نشوه دغه عمليه هم تر سره.ملل يا مل

تړون ورباندی بنا دی، يوازې يو فرعي   يو نړيوال باوری شکلياتو او شرطونوڅخه چه٥بنًا د ډيورند موافقه ليک د 
ای کړی او څلور بنسټيزو شکليات يې له ولی دي شرط په    .نظر څخه غور

نور شرطونه هم ورسره مل دی، چه په . تړلی ندی د يونړيوال تړون اعتبار يوازې د حقوقی شکلياتو رعايت سره
   :الندې ډول ورته اشاره کيږي

   :لو تړونونو د حقوقی باور بنسټيز اصولد نړيوا دوهم ـ
 .څير هغه وخت دوامداره حقوقی اغيزمنتوب درلودالی شي چه د اعتبار وړ وي يو تړون د نورو حقوقی توليداتو په

 .نړيوال موسسات وي تړون السليک کوونکی بايد اهليت ولري يعنی د نړيوالو حقوقو لوبغاړي لکه دولتونه يا ـ د 1
 .د يو تړون موضوع کيدای نشی مثًال د ذروی وسلې صادرات،. وع بايد مشروع ویـ د تړون موض 2
ندوی آزاده اراده د. ـ متعاقدين بايد آزاده اراده ولری ٣    .متعاقدين بی غل او غش رضااو نيت څر

ا  ـ د تړون د ١ کی، د ډيورند موافقه ليک حقوقی اعتبار، تر څيړنې الندی نيسو همدا اوس د مخکنينيو توضيحاتو په ر
کې يوازی يو   مادی د کانوانسيون له مخې په نړيوالو حقوقو٦ م کال د ١٩٦٩د ويانا د : کوونکی اهليت السليک

ه د نړيوال تړون د السليک کولو  خپلواک دولت او يوه بين المللی موسسه د بين المللی حقونو د متصدی يا فاعل په تو
   .اهليت لری
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 وی، يوازی] پروتکتورات[کله چه يو هيواد تحت الحمايه « : پوهان هم پدی نظر دی چه  د بين المللی حقوقو ټول
  ]٣. [»دبين المللی تړون د انعقاد حق او صالحيت لری] پروتکتور[حامی دولت 

م کال کی د فرانسی  1941 کمبوديا په: موږ د يو مثال په يادولو اکتفا کوو. اړه باندې تاريخي مثالونه زيات دی پدغه
ه د تايلند سره د کمبوديا د پولو د تعيين  [پروتکتور[په همدغه کال کې فرانسې د حامی . تحت الحمايه وو دولت په تو

  .په مقصد يو تړون السليک کړ
امنيت او باندنی سياست اداره،د  د هيواد بهرنی. د امير عبدالرحمن په وخت کی افغانستان تحت الحمايه هيواد وو

افغاني تحت الحمايه . المللی تړون د انعقاد اهليت او صالحيت درلود يوازی انگريزان د بين. کې وهانگريزانو په الس 
  .د انعقاد څخه بی برخې وو دولت دنړيوال تړون

م کلو د افغانستان د شمالی پولو په تعيين کې  1895 او١٨٧٣،١٨٧٧دغه واقعيت چه انگريزان او تزاری روس په 
هيواد په خپل بهرنی سياست کې د انگريزانو تر استعماری تحکم الندی او يو تحت  ی چه، دا ثابتو]٢[رول درلودل

  .بنًا د يو بين المللی تړون دالسليک کيدو حق نه درلود. دولت وو الحمايه
شميرل کيږی  هغه تړون باطل« : ماده کې ليکي ٥٣م کال کانوانسيون په خپل١٩٦٩د ويانا : مشروعيت  ـ د تړون 2

  .کې واقع وي اد په وخت کې د بين المللی حقوقو د عمومی موازينو سره په تضادچه د انعق
ه د نړيوالې ټولنې له خوا منل شوی او تر هغه وخته پوری اعتبار لری چه نوی حقوقی  دغه موازين په مجموعی تو

ای ونيسی   . اصول د هغو 
ی  تړون مشروعيت تر سوال الندی نهبنًا پدې اړه د. موافقه ليک موضوع د پولو تثبيت وو د ډيورند د  .را

باندی اغيز اچوی او د يو تړون د بطالن سبب  هغه الملونه چه د متعاقدين په آزاده اراده: ـ د متعاقدين آزاده اراده  3
ی او د کورنيو حقوقو څخه بهرنيو حقوقو  .، غبن او خشونت]غلطی [ اشتباه : لی، پدی ډول دیته الر موند ر

نهايتًا د  يو کوالی شي چه د متقاعدين بشپړ رضانيت او خپلواکه اراده تر سوال الندې راوړي او بونه هرنوموړی سب
ی ر    .تړون د بطالن المل و

ونه سببونه نه موږ يوازی په غبن او خشونت باندی چه زياتره د ډيورند د کرښې په اړه مطرح کيږي  د بطالن دری 
ا اچوو    :ر

نل کيږی. ډولونو باندی مطرح کيدای شیغبن په مختلفو  . الف د بډو ورکولو  .بډې او رشوت د هغی جملې څخه 
ته د هغو خبرو اترو اړول دی چه د تړون د  .السليک په بهير کې کيږي موخه د بدو ورکونکی په 

اله چه په کلکه د متعاقدين د آزادې ارادې د سلبولو المل وب  ماده کې بدو د٥٠م کال کانوانسيون پخپل ١٩٦٩د ويانا د 
  . الندی راوستی شی تړون اصوليت تر سوال

ه د مستمری تر نامه الندی د بډو  د ديورند په موافقه ليک کی د مستر ډيورند له خوآ افغانی لورې ته په بربنده تو
نيت ته د هند دولت د هند په وړاندې د امير حسن « :  ماده کې ليکی ٧پخپله  موافقه ليک. ورکولو اشاره شوې ده

 ماده ٧. » کړې  او نوموړی ته اجازه ورکوي چه د خپلو اړتياوو وسلی د هند د خاوری له الری تر السه هرکلی وايی
ند کړ د هند  بر سيره پر دی د دې په خاطر چه امير د دی معاملې پر سر« : زياتوی  باندې خپله دوستانه دري څر

  .»ته زيات کړلکو ١٨ لک روپيی نه ١٢دولت د امير مستمری د 
پخپله د دولت په سر باندی په قطعی ډول سره د يو  که د يو دولت د استازی په وړاندې وی يا: ب ـ اجبار او تشدد 

ی له بيخه باسی او   .باطلوي يې تړون د اصوليت ري
واښ او فشا يو تړون چه د يو دولت په« :  ماده کې وايی٥١د ويانا کانوانسيون پخپل  ر په وسيله استازی باندی د 

  ]۴[» .بالکل باطل دی وتړل شی، هي يوه حقوقی اغيز درلودالی نشی او
سر باندې نظامی، سياسي يا اقتصادي فشار، د يو تړون  په بين المللی حقوقو کې د پخوا زمانې راهيسی د يو دولت په

ه پيژندل شوی او په التينې  د انعقاد په مقصد، د تړون د   .افاده شويدی»الکس التا « اصطالح بطالن د يو المل په تو
واښ يا زور د  هغه« :  ماده کې نوموړی حقوقی حالت داسی مسجل کوي ٥٢د ويانا کانوانسيون پخپل  تړون چه د 

رو ملتونو په منشور کې  استعمال پر بنس باندې تصويب شي او د هغو نړيوالو حقوقو د ضوابطو سره چه د مل
  » .اطل اعالنيږیمنعکس شويدی، مخالفت ولری،ب

اعالم شوي دي زيات ليدل  د تاريخ په اوږدو کې هغو تړونونه چه د زر او زور له الرې تصويب او ورپسی باطل
  :موږ دلته څو مواردو ته اشاره کوو. کيږی
غاړه  اشغال او کوريايی استازی ديته اړ کړ چه يو تحت الحمايگی تړون ته» سيول« کی جاپان  م کال١٩٠٥ـ په 
جاپان د ماتې څخه باطل اعالم  م کال کې وروسته د١٩٤٥ کال تر اجرآ الندی وو په ٤٠تړون سره له دی چه . دیکيږ
  ]۵. [شو

او د هغه د باندنيو چارو وزير، د هتلری آلمان تر » ها شا « ولسمشر   د چکسلواکيا١٥م کال د مارچ په ١٩٣٩ـ په 
 .وسپاري آلمان ته» موراوی «او » بوهم « ن په چوکات کې، اړ شو چه د يو تحت الحمايه تړو فشار الندی ديته

 .بيرته چکوسلواکيا ته وتړل شول ، تحت الحمايگی تړون ملغا او نوموړی ايالتونهد آلمان د ماتی نه وروسته
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نيټه کې د يو حکم په بنس باندې د نوموړي تړون د بطالن  ١ کال د اکتوبر په ١٩٤٦د نورنبرګ نظامی محکمه په 
ندسر   .کړ ه خپل موافقت څر

جاپان له خوآ نظامی فشار، نوموړی هيواد  په فرانسه باندی د. م کال کې کمبوديا د فرانسی تحت الحمايه وو١٩٤١ـ په 
مکنی بشپړتيا سخت تاوانی . په اړه يو تړون السليک کړ  ديته اړ کړ چه له تايلند سره د پولو د تثبيت تړون د کمبوديا 

واښ تر فشار الندی تړلجاپان  د. کړی وو شوی وو او د  د ماتی نه وروسته فرانسې اعالم وکړ چه تړون د نظامی 
ای ملغا اعالنيږی    .تحت الحمايگی نظام سره يو 

واښونو سره مخ امير عبدالرحمن د د : وو ډيورند د موافقه ليک د السليک کولو په وخت کې د سختو نظامی يرغليزو 
اور نهبرتانوی هند حکومت په بي اډي کرښه د چمن نه کندهار او د پ خيبر خواته غزول او په کوټه کې په  ړه د اور

   .عسکری مانور الس پوری کړی وو
نظامی اشغال فشار  تړون د بطالن نورو فکتورونوته په پام کې هم ونه ساتو پر امير باندی د افغانستان د که موږ د يو

  .او ورباندی د بطالن خط وکاږی روعيت تر سوال الندی راوړيکفايت کوي چه د ډيورند د موافقه ليک مش
   اصل  Relativitéدريم ـ د يو تړون د نسبيت 

ند شوی دی د التين په حقوقی دود کې د يو تړون   :نسبيت په الندی ډول څر
»Pacta tertis nec nocentnec prosunt »  موږ پدغه   يو تړون د يو ثالث د پاره وجيبه او حق نه زيږوی يعنی 

که چه د ډيورند موافقه ليک د تحت الحمايه افغانستان او حامی يا مورد باندی بايد په پروتکتور  تفصيل وغږيږو 
ته کيدو  . انگلستان تر من منعقد شوی وو، نه د افغانستان او پاکستان تر من پاکستان د ډيورند د موافقه ليک د رامن

  .ددرلو په وخت کې اصًال شته والی نه
Pratique چال چلنددولتونود اوJurisprudence internationale کچه کې قضايی رويه پدی متفق دی  په نړيواله

پدی مورد . په يو ثالث هيواد باندی حقوقی اغيز اچولی نشی چه يو تړون چه د دواړو هيوادونوتر من السليک کيږی
   :باندی مثالونه زيات دی

مکنی دعوآ درلوده «اوت سيليزی«  کې د پولنډ د يوې سيمې په وړاندې چه  پيړی په سر٢٠آلمان د . الف  د . نوميده 
 نمبر حکم کې تجويز وکړ چه ٧ نيټه پخپل ٢٥کال د می په   م١٩٢٦په ] ب،ع،ن،د[بين المللی عدالت نړيوال ديوان 

         عدالت بين المللی ديواند. » ته حق او مکلفيت ورکولی شي نه ثالث دولت ته  يو تړون يوازې متعاقد دولت« :
   .نوموړی حکم تائيد کړ ]د ب، ع،[ 

ه کې چه په ] د ب، ع،[ب ـ د   کې واقع شوی او د بلغاريا او اسراييل ٢٧جوالی په  م کال د١٩٥٥د الوتکی په يوه پي
ته کړی وو، داسی قی  ماده د يو ثالث دولت په اړوند حقو٢٦حکم وکړ چه د ديوان د اساسنامی  تر من شخړی رامن

  .نلري اثر
د تاييد په استقامت صادر ] د ب، ع،[ او د] د ن، ع، ب،[ په نړيواله کچه په مختلفو قضاياوو کې د حکميت پريکړی د 

 .شويدی
چه د ديپلوماسۍ او اعالميې د الری افاده کيږي د تړونونو د نسبيت د  د تاريخ په بهير کې د دولتونو په پراتيک

  .ريپه دري کې قرار ل پرنسيب د تآئيد
د کانفرانس د » يالتا«  نيټه مخکې د ٥فبروری په  م کال د١٩٤٥ج ـ جنرال دوگول د فرانسی پخوانی ولسمشر په 

ان د« :جوړيدو څخه وويل  دون  فرانسه  نی کوم چه يې د خبرو اترو په جريان کې  هغو تړونونو د اجرآ مکلف نه 
، فرانسه  » : اعالميه کې راغلی وو١٤ال د اکتوبر په م ک١٩٧٥د » بن«  د همدغه دري په تآئيد د .« نه درلود

ه اعالموي چه د دوی تر من تړل شوی تړونونه په يو ثالث دولت باندی  انگلستان، شمالی ايرلند او امريکا په ډا
   ».حقوقی اثر اچولی نشی

الندی  دود او دستور په ماده کې ، د محتوآ څخه ډکه مخکنی حقوقی ٣٤کانفرانس د اعالميی په  باالخره د ويانا 
  ».نشی يو تړون د ثالث دولتونو په اړه هي حق او وجيبه توليدولی« : عبارت کې مسجل شو

نديږی چه د ډيورند د موافقه ليک اصلی اړخونه تحت الحمايه افغانستان او  د ټولو مخکنينيو توضيحاتو څخه څر
زموږ دوست هيواد پاکستان د ډيورند د استعماری توطيی د مرغه  له نيکه. حامی يا پروتکتور انگلستان شميرل کيږی

  .کيږی کړۍ څخه لری پاتی
  .بنًا موافقه ليک پاکستان دولت ته هي حق يا وجيبه نه په برخه کوی

  : ـ د دولتونو د وراثت موضوع څلورم
ه يو دولت د بل دولت په عادي او عمومي حاالتو کې کله چ« :وايې  ماده کې١٥م کال کانوانسيون په ١٩٧٨د ويانا د 

نل کيږی ای ونيسي، وارث دولت   ».د مخکنی دولت د حقونو او وجايبو د ميراث مستحق 
ه ت نه وروسته ، نوی زيږول کيږی د غ سوال دادی چه آيا  هغه دولت لکه پاکستان چه داستعماری دولت د من

  رلی شو؟هغه تړون چه د استعمار د واکمنۍ له خوآ منعقد شوی وو يو اړخ شمي
  : موضوع د الندنيو موضوعاتو د طرح کيدو له کبله پيچلی کيږی دلته

  .اعمال] سوورنته[واکمنۍ حق ـ د نوی دولت د
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تې ساتل چه د استعماری دولت   .سره د تړون په چوکات کې تړل شوی وو ـ د نورو هغو دولتونو 
تی ټامين ـ د کثير االضالع تړون په اړه د بين المللی   .ټولنې د 

دولت د مخکنی دولت د معاهداتو په وړاندی د ثالث  عمومی قاعده داده چه د ښکيالک د واکمنۍ نه پاتی شوی نوی »
ته پورته کوالی نشی دولت حيثيت لری او د تړونونو د  په بل عبارت کله چه د يو. امتيازاتو او احيانًا د وجايبونه 

توانی څخه بی برخې اوتړون يو اړخ له صحنی څخه حذف کيږی تړون د خپل ی  مالتړ او پ ه   [۶[» .جنسًا له من
 حکم کې د سلواکيا د نوی جوړ شوی ٢٥م کال د سپتامبر په 1997 په] ع،ب،د : [ دلته د يو مثال په راوړلو اکتفآ کوو 

مکی د ويش په سر باندی د » دنيوب« م کال د ١٩٧٧چه په  دو لت په تاوان هغه تړون د سيند د شاوخوآ 
  . او هنگری تر من تړل شوی وو ملغًا اعالم کړ کوسلواکياچ

ر برتانوی هند د واکمنۍ د نسکوريدو  د مخکنينيوتوضيحاتو څخه داسی نديږی چه د پاکستان دولت چه د ښکيالک څر
دډيورند د کرښې په سر  ان تر دی چه.وروسته جوړ شو ، د ډيورند د تړون د مفاداتونه بې برخی پاتی کيږی څخه
  .تاوان رسولی نشی ندی اغزن سيم غزول هم ، حقوقی قواعدو سالمتيا او بشپړتيا تهبا
  
  

م ـ د يو تړون د اجرآ او تطبيق پروسيجر  : پن
  :دی د دی په مقصد چه يو تړون عملی او تطبيقی بڼه غوره کړی مختلف پروسيجرونه موجود

تر من د تړون د تطبيق ضمانت   اسرائيل او مصرم کال کی د٢٠٠١مثًال امريکا په . الف ـ د يو ثالث دولت ضمانت
  .په غاړه واخيست

د معاهدی په بنس باندی د الووس » ژنو« م کال کې د ١٩٥٤مورد دی چه په  ب ـ د څارنې بين المللی کمسيون هغه
  .موافقه ليک د اجرآ په مقصد جوړ شو د ناپيلتوب د

 د کانوانسيون له خوآ تجويز شوی ٢٢م کال د مارچ ١٩٨٥انا د د وي چه. ج ـ د موقوت بين المللی کانفرانس تدوير 
 .دی

تنظيم او  کمسيون چه د تړون د اړخونو نه جوړ شوی وي او د معاهدی د احکامو د سرغړونې نه راپور د ـ د تحقيق
  .ته وړاندی کړي] ع، ب، د[نهايتًا 

نديږی چه موافقه . یهي يو ضمانت نه وو ټاکل شو د ډيورند د موافقه ليک د اجرآ په اړه بر خالف د قراينونه څر
و څخه تر اوسه پوری په عمل کې وجود نلری ليک دهمهغه   :پدی معنی چه. لمړيو ور

  .کرښی په دواړو خواوو کې بې د پاسپورټ د شکلياتونه ت او رات کوی ډيورند د الف ـ ولسونه د
ه د پاکستان په سياسی او  ب ـ اکثرًا فوج ته عسکر او  دوی. حقوقی نظام کې ندی جذب شویآزادو قبايل په بشپړه تو

  . حکومت ته ماليه نه ورکوي او خپل ملی هويت يې ساتلی دی
ه د مقاومت او جهاد په وخت کې د لر او بر ج ړی تو ان ولسونو تر من جذباتی او  ـ د تاريخ په اوږدو او په 

ه الړه شی د»  عمًال« عاطفی اړيکی د دی المل شوې چه د ډيورند کرښه    . من
 

 نتيجه
کې هم د نوموړی موافقه » عمل« په . نلری له نظره د ډيورند موافقه ليک د توجيه وړ بنه» تيوری« الف ـ د حقوقو د 

   .ليک اجرايی شته والی تر سوال الندی دی
ده کرښه ده  رښې په جوړښت چه په چه د ک پاکستان پرته د افغانستان د موافقی نه حق نلری. ب ـ د ډيورند کرښه 

ودلو د هغه استقامت  زياتو سيمو کې ندی تثبيت شوی پخپل سر بدلون راوړی او يا د اغزن سيم په غزولو يا مين په اي
ڼلی شو دغه کار د افغانستان په. وټاکی   .خاوره باندې ښکاره تيری 

اوسنی افغاني . څخه بی برخې دیملي، مرکزي حکومت د درلودلو  ج ـ په اوس وخت کې افغانستان د يوه تمثيلی،
ه د ډيورند د موافقه ليک په حکومت چه د بهرنيانو له ړې تو ان  خوآ ساتل کيږی د هي يوې ملي مسآلې او په 

ه دري نيولی نشی    . موضوع باندی د هيچا سره د معاملی د يو اړخ په تو
نل   باندنی خپلواک، ملی سياستوخت افغانستان د نړيوال انتالف تر ساتنې الندی دی او د د ـ اوس څخه بی برخې 
رو کړيو د ډيورند د موافقه ليک. کيږي ينی افغانی توطيه  ته د يوه  بنًا بايد  څخه د افغانستان په تاوان او د پرديو په 

ته ه ناوړه    .پورته نکړي سياسی افزار په تو
بايد دواړه هيوادونه په سيمه کې د . اندازه موجود دی یه ـ د افغانستان او پاکستان تر من د نژديوالی عاليق په کاف

ه تللی بايد د دواړو هيوادونو تر من د ال زياتی همکارۍ د. متقابلې دوستۍ مثال اوسی   ډيورند کرښه چه عمآل له من
   .او دوستۍ الره پرانيزي او د جالوالی المل ونپيژندل شی

پاره بايد  ښی په سر باندی، د خپل اختالف د واقع بينانه او منصفانه حل دسره د ډيورند د کَر و ـ افغانستان د پاکستان
  . موضوع د مطرح کولو وخت ندی اوس مهال د. يوازی او يوازی سياسی سوله ايزو الرو چارو په تمه اوسی 
 پای
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   ٠٧ ـ ٠٢ ـ ٠١فرانسه 
 دوکتور م، ع ، روستار تره کی

ونه  : اخ
 Patrick Daillier [ 1] .  مخ٢١٢ـ٢١١. م کال2002 .پاريس. بين المللی عامه حقوق .]١]
  .بهرنۍ اداره مستقيمًا د ښکيالکگر قوت په الس کی ده د مستعمره هيوادکورنۍ او]٢]

 اما بهرنۍ امنيتي چارې او د بهرنی سياست واک د استعماری قوت. چارې خپله اداره کوی تحت الحمايه هيواد کورنۍ
 .له خوآ تر سره کيږی

  Patrick Daillier[2] مخ١٩٣. م کال٢٠٠٢. پاريس. نړيوال عامه حقوق .
  M Martin [1].  مخ١٩١. م کال ٢٠٠٢. پاريس.نړيوال عامه حقوق 

لمړی هيآت د دواړو . هيآتونه ټاکل شوی وو د پولو په اړه د انگريزانو او روسانو له خوآ په مختلفو نيټو يو شمير]٣]
او يو بل پالوی . څخه جوړ شوی وو] الرد کرينويل او پرنس گورچکوف]  وزيرانو په کچههيوادونو د بهرنيو چارو د

 .نوميدل» چارلس پت او کاپيتان کامروف« استازو  د انگليسی او روسی
 Patrick Daillier بين المللی . مخ عامه حقوق١٩٣. م کال2002]۴]
  V . P erinjaquet مخ٥٥٣ ـ ٥٣٦م کال١٩١٠. پاريس. کوريا او جاپان ]۵]
  Moreau Defarge مخ٤٧٠ م ١٩٩٢.پاريس . نړيوالی اړيکی] ۶]


