AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۹/۱۳

عبدالقیوم میرزاده

ملت
منافع ملی
دولت – ملت
در افغانستان

به ادامه گذشته ( قسمت بیستم )

همچنان برای آگاهی بیشتر خواننده گان این سطور متن معاهده دیورند را با متون دری وانگلیسی آن در این جا می
آورم تا شک وتردید های ایجاد شده میان مردم در باره این معاهده در خصوص صد ساله بودن این معاهده و یا آنکه
این معاهده تا کدام زمان قابلیت اجراییوی داشته و سایر نطریه ها در این راستا برطرف گردد:

موافقتنامه ( )Agreementدیورند یا کنوانسیون کابل()Kabul Convention
میان امیر عبدالرحمان خان ،جی ،سی ،اس – امیر افغانستان و بستگانش از یک سوو سر هنری مورتیمر دیورند،
ک.سی،.آی .ای ،سی .اس.آی -سکرتر خارجی حکومت هند به نمایندگی از حکومت هند ،از سوی دیگربه علت
مطرح شدن [یک رشته] مسایل در رابطه با حد ( ) frontierافغانستان به طرف هند ،و به علت این که هر دو،
عالی جناب امیر و هم حکومت هند خواستار حل این مسایل با تفاهم دوستانه و تعیین حدود ساحه نفوذ خود برای
این که در آینده هیچ اختالف نظری در این زمینه میان دو حکومت موتلف رخ ندهد ،قرار زیر توافق نمودند:
 Frontier -۱یا حد شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را که در نقشه پیوست
موافقتنامه کشیده شده است ،تعقیب خواهد نمود.
 -۲حکومت هند در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف افغانستان ،هیچگاهی مداخله نخواهد نمود و
عالی جناب امیر نیز در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف هند ،هیچگاه مداخله نخواهند نمود.
 -۳حکومت بریتانیا توافق می نمایدکه به عالی جناب امیر ،اسمار و وادی باالی آن را تا چنک واگذار می نماید .از
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سوی دیگر ،عالی جناب امیر توافق می نمایند که هیچ گاه در سوات ،باجور و چترال به شمول وادی ارنوی یا
باشگل مداخلت نخواهند کرد .حکومت بریتانیا همچنان توافق می نماید ،چنانی که در نقشۀ مفصلی که از پیش
به عالی جناب داده شده ،نشان داده شده است ،ملک برمل را به واالشان عالی جناب واگذار نماید و عالی جناب از
ادعای خود به بقیۀ سرزمین وزیری و داور دست می کشند .واالشان عالی جناب همچنان از ادعای خود به چاگی
دست بردار می باشند.
 -۴خط  frontierپس از این ،تا جایی که عملی و مطلوب باشد ،از سوی کمیسونرهای (هیات های بلندپایه)
مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانه گذاری خواهد شد و هدف هیأت ها این خواهد بود که با تفاهم
یکدیگر به سرحدی( )boundaryموافقت نمایند که با باالترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پیوست نقشۀ این
موافقتنامه ،با در نظر داشت حقوق محلی موجود روستاهای متصل به  frontierباشد.
 -٥در رابطه به مسألۀ چمن ،امیر از ادعای خود بر پاسگاه های جدید حکومت بریتانیا دست می کشند و به
حکومت بریتانیا حق خود را که در آب سرگی تلری با خرید به دست آورده اند ،به حکومت بریتانیا می سپارند .بر
این بخش  ،frontierخط بر گونه زیر کشیده خواهد شد:
از قله کوه سلسله خواجه عمران -در نزدیکی پشاکوتل که در قلمرو بریتانیا می باشد ،خط به گونه یی می رود که
مرغه چمن و چشمۀ شر اوبه را در افغانستان می گذارد و چشمه شر اوبه خط عدل میان قلعۀ چمن نو و تهانۀ
افغانی مشهور در آنجا به نام لشکر دند می گذرد .سپس ،خط حدعدل میان ایستگاه راه آهن و کوه بچه به میان
بولدک می رود و به سوی جنوب گشته ،شامل سلسله کوه خواجه عمران می شود و پاسگاه گواشه را در قلمرو
بریتانیایی می گذارد و راهی را که به سوی شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه می رود ،به افغانستان وا می
گذارد .حکومت بریتانیا هیچ مداخلتی تا به فاصلۀ نیم میل از این راه نخواهد نمود.
 -٦همه مواد این موافقتنامه که از سوی حکومت هند و عالی جناب امیر افغانستان توافق گردیده است ،رهیافت
کامل و دلخواه همه اختالف نظرهای اصولی که در میان ایشان در باره این  ، frontierاست ،می باشد و هر دو،
حکومت هند و عالی جناب امیر بر ذمه خود می گیرند که هر گونه اختالفات در جزییات ،مانند اختالفاتی که بر آن
در آینده ماموران رسمی مقرره برای نشانه گذاری خط  boundaryخواهند داشت ،با شیوه دوستانه حل خواهد شد
تا برای آینده تا جای امکان همه گونه اسباب سوء تفاهمات میان دو حکومت بر داشته شود.
[ -٧به خاطر] رضایت کامل عالی جناب امیر در وفاداری به حکومت بریتانیا و آرزومندی ایشان که افغانستان را
مستقل و نیرومند ببینند ،حکومت هند هیچ اعتراضی بر عالی جناب امیر در باب خریداری و وارد کردن مهمات
جنگی [ در خاک هند] نخواهد کرد و این حکومت به ذمه می گیرد که در زمینه به وی تا اندازه یی کمک هم
خواهد نمود .افزون بر این ،برای نشان دادن روحیه دوستانه شان برای این که عالی جناب امیر وارد این گفتگوها
شده اند ،حکومت هند به ذمه می گیرد که برآن وجه عطیه ساالنه دوازده لک روپیه که کنون به عالی جناب
پرداخت می گردد ،شش لک روپیه افزود شود.
امضای اچ .م .دیورند
امضای امیر عبدالرحمان خان
کابل ۱۲،ماه نوامبر ۱۸۹۳

متن انگلیسی موافقتنامه دیورند (کنوانسیون کابل)
The Durand Agreement or the Kabul Convention of1893
Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of Afghanistan on
the side of India, and whereas both His Highness the Amir and the Government of
India are desirous of settling these questions by friendly understanding, and of
fixing the limit of their respective spheres of influence ,so that for the future there
may be no difference of opinion on the subject between the allied Governments, it
is hereby agreed as follows:

.1The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to
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the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this
agreement.
.2 The Government of India will at no time exercise interference in the territories
lying beyond this line on the side of Afghanistan, and His Highness the Amir will at
no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of
India.
.3 The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar
and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand,
that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the
Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His
Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to his
Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar.
His
Highness
also
relinquishes
his
claim
to
Chageh.
.4The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever
this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners,
whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall
adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached
to this agreement, having due regard to the existing local rights of villages adjoining
the frontier.
.5With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws his objection to the
new British cantonment and concedes to the British Governmeni the rights
purchased by him in the Sirkai Tilerai water. At this part of the frontier the line will
be drawn as follows:
From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, which remains in
British territory, the line will run in such a direction as to leave
Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to pass half-way
between the New Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as Lashkar
Dand. The line will then pass half-way between the railway station and the hill known
as the Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the Khwaja Amran range,
leaving the Gwasha Post in British territory, and the road to Shorawak to the west
and
south
of
Gwasha
in
Afghanistan. The British Government will not exercise any interference within half a
mile
of
the
road.
.6The above articles of' agreement are regarded by the Government of India and
His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactory settlement of all the
principal differences of opinion which have arisen between them in regard to the
frontier; and both the Government of India and His Highness the Amir undertake
that any differences of detail, such as those which will have to be considered
hereafter by the officers appointed to demarcate the boundary line, shall be settled
in a friendly spirit, so as to remove for the future as far as possible all causes of
doubt and misunderstanding between the two Governments.
.7Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British Government, and
wishing to see Afghanistan independent and strong ,the Government of India will
raise no objection to the purchase and import by His Highness of munitions of war,
and they will themselves grant him some help in this respect. Further, in order to
mark their sense of the friendly spirit in which His Highness the Amir has entered
into these negotiations, the Government of India undertake to increase by the sum
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of six lakhs of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted to His
Highness.
Durand,

M.

H.
Amir Abdur Rahman Khan.

Kabul, November 12, 1893

عده از مردم افغانستان به این باور اند که موافقتنامه دیورند برای مدت صد سال اعتبار داشته و در سال  ۱۹۹۳تاریخ
آن منقضی گشته واز اعتبار ساقط است .اما رویداد های تاریخی بعد از امضای این موافقتنامه بوضاحت میرساند که
به نظر دولتمداران انگلیسی هند برطانوی این موافقتنامه تنها تا زمان حیات امیر عبدالرحمن خان اعتبار داشته وبا
وفات امیر مذکور این موافقتنامه نیز از اعتبار ساقط گردیده است .به همین منظور بعد از جلوس امیر حبیب هللا خان
پسر امیر عبدالرحمن خان الردکرزن ( ) Lord Curzonاز ایشان دعوت بعمل آورد تا از هندوستان بازدید کرده
ودر باره بسا مسایل مورد عالقه با مقامات هند برط انوی مالقات وگفتگو کنند که مسئله بازنگری موافقتنامه های
سرحدی در متن مسایل مورد عالقه انگلیس ها شامل بود .امیر حبیب هللا خان مایل سفر به هندوستان نبود وبه جواب
الرد کرزن پیام فرستاد که نیازی به این سفر نمیبیند زیرا با همه تفاهماتی را که پدر مرحومش با انگلیس ها داشت
احترام گذاشته وبه آن پابند میباشد .ولی این پاسخ برای انگلیس ها قانع کننده نبوده ووایسرا به سفر امیر حبیباهلل خان
تآکید بیشتر کرده و به جانب افغانی خاطر نشان کرد که توافقات ایشان با شخص امیر عبدالرحمن خان بوده وتنها در
طول حیات وی اعتبار داشت و اکنون امیر جدید باید این موافقتنامه ها را تجدید کند .وبرای اینکه امیر حبیب هللا خان
را تحت فشار قرار داده تا این توافقات را مجددآ تآیید وامضآ کند ارسال مبلغ مقرره  ۱.۸میلیون روپیه هندی اجازه
ترانزیت جنگ افزار به افغانستان از راه هندوستان که در موافقتنامه دیورند درج شده بود را قطع کرد .این هم به
این منظور که توافق ارسال پول ترانزیت هم در در موافقتنامه دیورند درج بود که با وفات امیر عبدالرحمن خان فسخ
شده است.
عده هم ادعا دارند که موافقتنامه دیورند با زور وفشار بر امیر عبدالرخمن خان تحمیل گردیده است واین معاهده
تحمیلی است .در حالیکه امیر عبدالرحمن خان پس امضای موافقتنامه دیورند در حالیکه شخص هنری تیمور دیورند
هم حضور داشت درباریانش را در یک مجلس بزرگ دعوت کرده ضمن سخنرانی مفصل در باره توافقات انجام
یافته برای حل وفصل مسایل سرحدی با انگلیسها چنین بیان داشت" :سایر ملل امور خویش را منظم کردند اال

افغانستان .چهارده سال است که من مصروف اصالحات ام .هر ملتی در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد .مگر
افغانستان .امروز ما نیز دوست الیق و شریک در سود و زیان خود یافتیم و الزم دیدم که حدود بین طرفین معین
و اختالفات جزیی رفع گردد .من با دولت انگلیس سخن گفتم و حدود شمالی مملکت شما را بواسطۀ او با دولت روس
تعیین نمودم ،همچنین حد بندی مغرب مملکت شما را با دولت ایران نمودم و اندک اشتراک سرحدی که با دولت
ختای(چین) داشتیم ،به نامه و پیام معین گردید ... .ولی پس ازین ترک کینه کردیم  ...دولت انگلیس هیچگاه از فاصل
سرحد به این سو تخطی نخواهد کرد .من هم وثیقۀ یی به او دادم که از جانب دولت در برابر مستقلۀ افغانستان تجاوز
متصرفانه به عمل نخواهد آمد  ...سر هنری دیورند نیز ضمن تأکید سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت
است که ما در سود و زیان ه م شریکیم  .اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد ،امیدواریم که روز به روز دوستی و
دلگرمی زیادتر شود".

امیر حبیب هللا خان با آنکه حاضر نشد تا به هندوستان سفر کند اما موافقه کرد تا وزیر دولت در امور خارجی بریتانیا
در هندوستان آقای لویی دین ( ) W.Dane Louisرا در کابل بمنظور گفتگوبه حضورش بپذیرد و در نتیجه گفتگو
های دو طرف بالخره بتاریخ  ۲۱مارچ سال  ۱۹۰۵موافقتنامه جدید را غرض تآیید تمام تعهدات قبلی ذکر شده در
موافقتنامه دیورند را به شمول مبلغ  ۱.۸میلیون روپیه هندی حق ترانزیت وارسال قرضه های قبلی تآیید گردید .امیر
حبیب هللا خان در این موافقتنامه که بنام موافقتنامه ( دین – حبیب هللا ) مشهور است چنین تعهد سپرده است:
" من اعلیحضرت امیر حبیب هللا بدین وسیله توافق مینمایم که در امور مهم اساسی وفرعی مندرج موافقتنامه خط

دیورند در رابطه با امور داخلی و خارجی وسایر تفاهماتی که اعایحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلی بریتانیا
منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد ،من هم مطابق به آن موافقتنامه عمل نموده ام ،عمل مینمایم و عمل خواهم کرد،
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و من در هیچ معامله یا پیمانی آنها را نقض نمی نمایم ".یعنی اینکه این موافقتنامه تا زمان در گذشت امیر حبیب هللا
خان سال  ۱۹۱۹یعنی تا جنگ سوم افغان وانگلیس اعتبار داشت که بعد از جنگ سوم افغان وانگلیس یک هیئت
عالی رتبه افغانستان تحت ریاست علی احمد خان به راولپندی رفته وبتاریخ  ۸اگست سال  ۱۹۱۹میالدی معاهده
ص لح را با نماینده گان دولت بریتانیا به امضآ رسانیدند ،که بر اساس این معاهده دولت بریتانیا استقالل افغانستان را
برسمیت شناخت ولی انگلیسها در این معاهده افغانستان را متجاوز خواند و همچنان تمام موافقتنامه های طرف انگلیس
را با امرای قبلی افغانستان به شمول پرداخت ساالنه  ۱.۸میلیون روپیه هندی حق ترانزیت را فسخ اعالم کرد و در
باره مشروعیت خط دیورند در ماده پنجم این معاهده چنین توافق کردند:
" دولت افغنستان سرحد هند وافغان را همانطوریکه توسط امیر مرحوم (حبیب هللا خان) پذیرفته شده بود میپذیرد".
به این ترتیب تعین حدود سرحدات افغانستان با هند تذکر یافته در معاهده دیورند از قید زمان حکمروایی امرا وسالطین
افغانستان خارج و مشروعیت آن بوسیله حکومات دو کشور افغانستان و بریتانیا بطور دایمی تسجیل وتآئید گردید.
ادامه دارد

د پاڼو شمیره :له  5تر5
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