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اند کالم را   بالقلم(  أل)   به ارشادات خداوند متعال که فرموده  توانامیک آغاز  ذی علم  ی  ئنم که 

با سجود عرض  لهذا وظیفه خود میدانم که    .طا فرموده اند استفاده از قلم را برای این بنده عاجز اع

من را به آموختن علم  در حیات که مهربانم از والدین اری زگبا سپاسو امتنان نمایم و سپس شکران 

که استفاده از قلم را به من  رانقدرم  گو همچنان به استادان   تشویق و ترغیب فرموده اند و نوشتن  

برای همیشه  را  و یاد شان  از خداوند متعال شاد  روحشان را    ،با عرض امتنان  و   ء اهدا  ،آموخته اند 

 . میخواهمرامی  گ

 

و من خوشبختانه با  اند  ذاشته  گپر بهای خود را برای نسلهای آینده  که آثار    ی به دانشمنداننیز  

  ءاهدا ،ام شان خیسته و جسته قسمت های آنرا نقل قول نمودهاستفاده از نوشته های نهایت با ارزش 

 . و عرض سپاس مینمایم 

 

به پدران و نیاکان ما و جوانان امروزی که از صدای بر حق ملت با شهامت افغان و خاصتآ  

 ء اهدا  ،دوام داده اند الی امروز  دیورند دفاع و مبارزه خود را  فرضی  دوطرف خط    ۀبرادران جدا شد 

 ن و امتنان مینمایم. و عرض شکرا 
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 مقدمه 

 

              
 

سیاست دولتمردان افغانستان در  "در مورد  بحث    از  قبل به عمل آمده که    سعی مختصر    ۀ در این نوشت

در جستجوی ریشه های تاریخی موضوع که چرا امپراطوری بزرګ ابدالی    قبال خط فرضی دیورند"

م  ۱۸۹۳در سال  دیورند  فرضی  بالخره با کشیدن خط    ،ردیده بود گ  س سیأ که به قیادت احمد شاه ابدالی ت

تحقیقات    ،ردیدهگسرطانی سوم نامیده ام به افغانستان امروزی محاط به خشکه تبدید  ۀ دانمن که آنرا 

ر وقت  رگدریافتم  که امپراطوری ابدالی قربانی رقابتهای کشورهای استعما  ا. لهذ دهم الزمه انجام  

ی وسیع برای  نماو با دورافغانستان در منطقه    ژیکیتبر اهمیت موقعیت سترابناردیده و هر یک  گ

سیاسی، پالنهای  اواخر    تطبیق  در  هند  در  بریتانیا  پای  شدن  داخل  از  شان  نظامی  و  اقتصادی 

های    از زمان امپراطوری شاه زمان ابدالی آغاز و قدرت اً  امپراطوری تیمور شاه ابدالی، مخصوص 

های شرق و غرب جهانی در مراحل مختلف    اطوری ابدالی و سپس قدرت شمال و جنوب وقت امپر

و به    نموده اقتصادی و دفاعی مردم و رهبران وقت استفاده  ی تفاده از احساسات مذهبی و ناتوانبا اس 

در معامله   بدن  ریگمرور زمان  در  دیګر  بعد  دانه های سرطانی را یکی  ذیدخل  قدرتهای    ۀ های 

با  باالتا    کردند.    د ها ایجا  امپراطوری ابدالی  ره زدن دانه اول و دوم سرطانی امپراطوری  گخره 

که در نتیجه ایجاد دانه سوم   زدند  گرهم ۱۸۹۳ابدالی را با دانه سوم سرطانی )خط دیورند( در سال 

نه تنها در بیش از یک قرن درد سر برای خواهران و برادران دو طرف خط فرضی بوده بلکه  

ناپمسبب اصلی بدبختیهای جب  افغانستان نیز  ذ ران  ،لهذا   است.    ردیدهگ یر امروزی کشور عزیز ما 

ق از دسایس قدرتهای وقت و نیات شوم شان  ث رویت اسناد مو به  نموده که    سعی نویسنده در این کتاب  

سوابق تاریخی خط فرضی دیورند قضاوت صورت    ۀتا با مالحظ   در افغانستان و منطقه پرده برداشته

دانسته شود  سوابق تاریخی    سپس در روشنی   روی احساسات والنه  ؤ رت غیر مسبصواینکه  نه    ،یرد گ
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  ،یری دولتمردان افغانستان در قبال خط فرضی نام نهاد دیورند چه بودهگ که در طول تاریخ موضع

با   دیورند  فرضی  ماورای خط  برادران  و  خواهران  و  افغان  مظلوم  ملت  تا  انداخته شود  روشنی 

 نمایند.   ذ دردناک اتخا ۀوانند تصمیم قاطع در مورد این معضلسوابق تاریخی بت  ۀمالحظ

 

 

 

 

 

 دیورندفرضي   قبل از خط ه مختصر به تاریخ اگن

 سوم سرطانی ) خط سیاه فرضی دیورند( در بدن  ۀدان

 

 

 

 

 

 

  م آغاز و حتی مسبب بدبختیهای ۱۸۹۳نومبر  ۱۲ه نبوده که صرف از تاریخثوطن عزیز ما حاد   مادر

م به هندوستان میباشد که بعد  ۱۷۷۶بلکه بعد از رسیدن پای بریتانیا در اوایل    ،باشد   امروزی نیز شده

برموقعیت جغرافیایی افغانستان بین روس تزاری وهند بریتانوی اشغال    از اشغال هند برایشان بنا

ً   .کابل بسیاراهمیت داشت  به کمپنی بریتانیا نوشت     C.J.Malcolmم کپتان مالکم  ۱۷۹۸درسال    بنا

ست که میتواند بدون کمک  بریتانیا در هندوستان است و او  زمان شاه  یکی از قویترین دشمنان"  که:

همچنان مینویسد که هیچ چیزی دیگری مانع    . قوت خود درهندوستان سرازیر شود ه  خارجی فقط ب

زمان شاه گردیده نمیتواند بجز از آنکه در کشور خودش نفاق ایجاد و مانع جهانگیری    ئیشاککشور

 ( ۶-۸۱وشود".) ا

که حیثیت وزیر را در    هند شرقی  کمپنی    ۀمدیر  هیئت رئیس    Ellenb  Boroughهمچنان الن برو  

سال    ۀ کابین در  داشت  ویلنگتن  ۱۸۲۵بریتانیا  عنوانی  مکتوبی  بریتانیا    Willingtonم  صدراعظم 

ریای سند از  د ه نوشت"من معتقدم که روسها ایران را متعهد خواهند ساخت که اجازه ورود شانرا  ب
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حیث  ه  ها ب  دیگری نیست مگر اینکه بریتانوی   ای لهذا راه عملی و ساده    .طریق ایران به هند بدهد 

باید الهور و کابل را    ،یک قدرت بزرگ آسیائی عمل کند  با اشغال کیف توسط  روسها ما  یعنی 

 (  ۵-۲۸".) یم و نباید انتظار بکشیم که دشمن را در کنار دریای سند مالقی شویم ئاشغال نما 

اینکه کمپنی بریتانوی در هند مالکم را توظیف میکند که به پارس رفته و شاه پارس را قناعت بدهد  

زین بود وادار سازد که داخل افغانستان شده و در مقابل برادرش  گکه شاه محمود را که در آنجاه پناه  

 شاه زمان قیام نماید. 

م  ۱۸۰۱در سال  قیمتی به شاه پارس، شاه محمود را    مالکم با رسیدن پایش به پارس و تقدیم تحایف 

نمود و با گرفتن قدرت شاه زمان  زمان  وادار به رفتن به افغانستان و قیام مسلحانه علیه برادرش شاه  

 . كشمیر بود کور نمود  ی را كه وال (ئیپوپلزا)  دورانی جد عبدالصمد خان  دورانی و احمد خان 

به هند حمله نمایند    ًً موافقه رسیدند که مشترکا ه  یه تزاری ب م ناپلیون  و روس ۱۸۰۱همچنان در سال  

کسپین، آسیای مرکزی و کوه های هندوکش به افغانستان    ۀ و قرار بود عساکر روسیه از طریق بحیر

دریای سند با هم مالقی  ه  د و فرانسه از طریق پارس به افغانستان و هند ب نو از آنجا به هند حمله کن 

 ( ۲۶-۵کشته شدن تزار روس به تعویق افتاد.) شوند اما پالن شان با 

اهداف شوم شان  به  بنا بر همین سیاست تفرقه انداز و حکمرانی کن، برای رسیدن    ابتداءدر    لهذا

وسط  تدشمنی را که بین بارکزایی ها و دورانی ها بعد از کشته شدن سردار پاینده محمد خان   ًً اوال 

سپس برای اینکه دورانی ها را در مقابل    ،(۱۹۵-۱)   دند ردیده بود دامن زگایجاد  ابدالی    شاه زمان  

ان دورانی دامن زدند و همچنان برای اینکه  گبارکزایی ها ضعیف سازند اختالفات را بین شهزاد 

  توطئه اختالفات و تفرقه های مذهبی را بین برادران سنی و شیعه در افغانستان دامن زده باشند به  

  توطئه برای اولین بار در کابل بنابر    دورانیل شاه محمود  او  ۀیعنی در دور  ،ری دست زدند گدی

)میر واعظ( در مورد اعدام جوان قزلباش که قاتل جوان   لیس و تصمیم عاجل شخصیت روحانی گان

در نتیجه شهر کابل از اثر    .  بین برادران سنی و شیعه بر افروخته شد   گ فته میشد آتش جنگسنی  

ید تا باالخره شاه شجاع الملک از راه پشاور و پکتیا و  رد گضربات توپ ها و غیره بکلی خراب  

سید احمد میرواعظ و مردم کابل ،کوهدامن و    ت شدیدی به حمای  گرد وارد کابل و بعد ازجنگلو

 کوهستان کابل را اشغال کرد.... 

م خلع و  ۱۸۰۴شت که شاه شجاع با لشکرکشی در مقابل برادرش، شاه محمود را در سال  ذ گدیری ن

 س در باالی احصار کابل مجددآ شاه محمود به پارس پناه برد. بپری نمودن دو سال حس از بعد 
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که مسبب  بود  عاشق شینواری    رفتن قدرت انجام داد اعدام مالگاولین کاری را که شاه شجاع بعد از  

هند را بکلی اشغال  ها که    . در همین زمان بریتانوی گردیده بود اصلی کور شدن و حبس شاه زمان  

با نفوذ    که مبادا روسها   ند و می اندیشید   داشتند از سمت شمال  روس  هراس از تجاوز  بودند  نموده  

 سند برساند.  ی خود در پارس خود را به دریا

الم شجاع  که  میدانستند  ها  بریتانوی  قدرت  لچون  و  عظمت  از  او  و  نیست  محمود  شاه  چون  ک 

ف شان با آوردن مجدد شاه محمود  لهذ او را برای رسیدن اهدا  ،امپراطوری ابدالی برخوردار است 

نمایند  دربار پارس ف.  تهدید  به  مالکم  با اعزام  این شد که همزمان  بریتانوی مصمم بر  و    لهذا هند 

را    Mount Elphinstone  نو ست یها الفن   تحریک مجدد شاه محمود در مقابل شاه شجاع بریتانوی

رود قوای فرانسه و روسیه اعزام  دفاع از و  ۀدربار شاه شجاع جهت مالقات و عقد معاهد ه  نیز ب

 ها دفاع نمایند.  داشتند تا به خون ملت افغان از بریتانوی 

اه  ش دربار شاه شجاع رسید، چون  ه  پشاور و ب م وارد  ۱۸۰۹فبروری    ۲۵ن بتاریخ  و تس ینمونت الف 

لیسها  گر اینکه انگم  ، وید گ شجاع هراس از شورش خطرناک داخلی داشت لهذا نمی خواست چیزی ب

 . کمک فوری به شاه شجاع می شدند ه بحاضر  

بلکه آشنائی    ، هدفش تنها عقد معاهده نبود   ون شخصی نهایت متجسس بود  و ستیباید یاد آور شد که الفن 

او در مدت چهار ماه اقامتش    . عنعنات و خصوصیات اجتماعی ملت افغان نیز بود   فرهنگ،  کلتور،  با

ها و مذهبیون در افغانستان بزرگترین قوت    مال  در افغانستان پهلوی اندوخته های دیگر درک کرد که 

او در قسمتی از یاداشتهای   .نفع خود استفاده نمایند ه  هر وقت خواسته باشند میتوانند ب   ها  اند و از آن 

 که:  نویسد مال قات خود با مال جعفر می ۀ خود در بار

قندهار و پشاور    هرات،  "مالجعفربرایم گفت که اگر ده ده هزارعسکر فرانسوی درشهرهای کابل،

مشروط    ،باشند صدای تنها یک مال کافی خواهد بود که بدون مداخله یک عسکر آنها را محو نماید 

که   کرد  خواهم  اشتراک  آنها  با  نیز  مالجعفر  من  و  بدهد  اجازه  شان  برای  افغانستان  شاه  برآنکه 

بریتانوی  ها ود   ، ها  درآنصورت  فرا  رانی  از  متفاوت  بکلی  مردم  را  خواهند  )افغانان(  نسویان 

 ( ۶-۸۴یافت".)

ً بریتانوی در باره تأثیرات مذهبی در منطقه خاصت  ۀنویسند  در مناطق ماورای  خط سیاه دیورند    ا

شکل سختگیرانه قدیم آن بشدت پیش  ه  اسالم ب  ،م صرف در دو کشور۱۹۱۴الی  "  چنین مینگارد که:

ند با دیدی که از جهان داشت میدانستند  میرفت وآن عبارت بودند از هند و افغانستان. البته مسلمانان ه 

که با تأثیرات مذهبی چطور معامله شود اما افغانستان جایی است که مردم آن بیشتر تحت تأثیر مالها  
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قرار داشته و اکثر مالهای قبایل آن نهایت بی دانش، متعصب و زشت اند و مالهای شان با معلوماتی  

ه انکشاف علم و دانش منافع شان را که عبارت از مالئی  که از کشورهای دیگر داشتند میدانستند ک

بر بیدانشان و عالقمندان شان است باریکتر میسازد. لهذا برای مردم قبایل مجال و فرصتی داده  

 ( ۶-۲۴۲)" .یند آهای قدیم بر  نمیشد که با فراگرفتن علم و دانش از قید تأثیر رسم و رواج

مذهبی افغانستان  جنبۀ  دار اقبال علی شاه چنین مینویسد که: "در مورد تأثیرات مذهبی در افغانستان سر

نموده اند که تمام قدرت   سعی چه در طول تاریخ معاصر شاهان کابل    نباید از نظر دور انداخته شود. 

عی شاه هم نبوده به یقین برای حفظ  یخود سازند و اگر اصالت فردی حق طب ه  اجرائی را متمرکز ب

هم پنداشته شده و برای رسیدن به این هدف همکاری مالها و روحانیون  قدرتش در دولت یک عامل م

  ، وسیله مالهاه  چه اکثریت مردم در طلسم روحانیون زندگی کرده و ب  نهایت قابل اهمیت بوده و است.

  شاهان کابل خود را قدرتمند ساخته اند و یا توسط آنها ضعیف و قدرت شان نیز صدمه دیده یعنی بد 

نیت شاه را در مخاطره انداخته و حتی تهدید به از بین رفتنش را  ئو افغانستان مصخویی روحانیون  

 میکند و دعایشان باعث استحکام قدرتش میشود." 

صراحت  ه  "من نمی خواهم بگویم که این نوع سیاست افغانستان بکلی نامناسب است بلکه میخواهم ب

اشد. در شرایط کنونی افغانستان تبلیغات مالها  بگویم که این تأثیرات دارای مفیدیتها و نامطلوبیتها میب 

افغانها را هیجانی ساخته و روحیه شهادت شانرا بلند میبرد و این خود روحیه عالی و قابل اطمینان  

 ( ۷-۳۹برای تضمین استقالل افغانستان میباشد.") 

  یکه من انکشاف احساسات ملی را در شرق و غرب دیده ام در گفتار خود هیچ نوع ئ تا جا"

ی کافی نخواهد بود که از منافع افغانستان در  ئ تردیدی نخواهم داشت بگویم که احساسات ملی به تنها

عامل اقتصادی است که بشر  ، یک جهان مدنی حمایت کند، چه همزمان با انکشاف احساسات ملی  

دارا با  اقتصاد سیاسی  دفاع و مبارزه میسازد.  به  وادار  تجارت و  ئی را  به  توجه خاص    جهان و 

ی است بین چرخها و هیچکس نخواهد توانست دقیقآ بداند که  ئ صنعت نظارت میشود یعنی چرخ ها

 حفظ خواهد توانست و یا خیر؟.  ،ور بزرگ دفاع مینماید طاز استقالل خود در بین دو امپرا

تأثیرات عمیق دین در تخیالت افغانها بصورت مشخص آشکار است. این ممکن یک استدالل عجیب  

ک واقعیت انکار ناپزیر است که تبلیغات تعصب آمیز مالها انکشاف آن کشور را محاط  باشد اما ی 

  ئی "قناعت بهترین عبادت است" باریک ساخته و جز ۀ  ساخته و دوربینی مردم را به تزریق روحی

ترین انحراف از عقاید خود ساخته مالها به بدخویی آنها مواجه و انکشاف وقت و زمان بی اهمیت  

 (  ۷-۳۸د.") شمرده میشو
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استفاده از احساسات مذهبی افغانها در مقابل اتحاد جماهیر شوروی وقت احمد رشید نویسنده    ۀ در بار

پاکستانی چنین مینویسد که:"دولت پاکستان تشویق شد که به امدادهای مالی امریکا،عربستان    ۀورزید 

طقه شمال غربی  سعودی و دیگر کشورهای عربی مدارس دینی را در پاکستان  مخصوصآ در من

افزایش   افغانستان است  بیداده  پاکستان که در مجاورت  مقابل  در  ها  یعنی    دین  و روحیه جهاد 

و غیر رسمی به    ۸۰۰۰چنانچه باالثر مدارس دینی رسمی در پاکستان به    ببرد. بلند  را  کمونستها  

 " رسید. ۲۵۰۰۰

هم افغانستان بین دو قدرت بزرگ  موقعیت م  ۀدر بار   Curzonبریتانوی بنام کورزان    ۀیکنفر نویسند 

 چنین مینویسد که: 

است که در دو طرف آن بحر مثل خندق پهناور و دو قسمت دیگر آن کوهایی است    ه ایهند مثل قلع"

بشکل دیوارها که در ماورای آن دیوارهای مرتفع قابل عبور و جدا ناشدنی ریگزارهای وسیع وجود  

اما در عین زمان تحمل آن را هم نداریم که توسط دشمن ما    ،مدارد که ما نمیخواهیم آنرا اشغال نمای 

 ( ۱۵-۵)   " .اشغال شود 

اگر بریتانویها از نفوذ روسها  "  اظهار میدارد که Brain Robsonبریتانوی براین رابسن   ۀنویسند 

در افغانستان و ایجاد مشکالت در هند در تشویش بودند، روسها نیز از فعالیتهای بریتانیا در تقویه  

 ( ۵-۳۶)  " .نمودن افغانستان و ایجاد مشکالت در روسیه و خانتهای آسیایی مرکزی تشویش داشتند 

ه های در طول دو قرن اخیر به کار برده شده تا در مرور  ئیسی و توطحال توجه فرمائید که چه دسا

عد  سرطانی را یکی ب  ۀ زمان از طریق زور و یا معامله گریهای پشت پرده ابرقدرتهای وقت سه دان

ما گره زده و در نتیجه برادران و خواهران همدین، هم مذهب و هم   وطن  دیگر یکجاه در بدنه مادر 

 زبان را از هم جدا نمودند. 

 

 

 دوره دوم امیر دوست محمد خان

 م ۱۸۶۳- م۱۸۴۳
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 سرطانی اول(   ۀ جمرود ) دان  ۀ معاهد-اول

 

   ویتکیویچ Vhtkevichروسی به رهبری    هیئت آغاز شد که  جنگ تحمیلی اول افغان و بریتانیا وقتی  

بهار   لیسها شاه شجاع را که  گان  . رسید کابل  ه  بامیر دوست محمد خان    دوم   ۀ م در دور۱۸۳۸در 

مجبور ساختند که    گ شاه شجاع و رنجیت سن  لیس، گنزدشان بود با امضای موافقه سه جانبه بین ان

سپس معاهدات سه    . ذار شود گها وا  پشاور را که مرواید امپراطوری ابدالی نامیده میشد به سیک 

افغانستان بتاریخ  ۱۸۳۹جون  ۲۶  ۀ مورخ  ۀ جانب  با اشغال  م در قندهار  ۱۸۳۹جوالی  ۱۶م سمله را 

قدرت    ۀکیم به ار ۱۸۳۹ست  گید و با سقوط امارت امیر دوست محمد خان شاه شجاع را در آئتا   اً رسم

در نتیجه قیام آزادیخواهان    اً دند که بعد لیسها برای اولین بار افغانستان را اشغال کرگرسانیدند و ان

لیس و کشته شدن شاه شجاع، امیر دوست محمد  گهای ان  و تلفات جانی زیاد نیرو ملت افغان  دلیر  

   . قدرت رسید ه ب اً خان مجدد 

مدتی توان جنگ و    تابکلی مضمحل گردیده بود و  دوم امیر دوست محمد خان ملت    ۀ در آغاز دور

  دورانی متصرفات  ه سوی  لهذا بریتانیا برای پیشروی ب  خود را نداشت،  از مناطق مختلف خاکدفاع  

زد   دیگری  توطئه  به  سدست  با  بریتانیا  دوم  جنگ  ختم  با  )یعنی  پنجاب  م(  ۱۸۴۸-۱۸۴۹کهای 

بریتانویها پنجاب را اشغال و سکها از امیر دوست محمد خان در مقابل واگذاری پشاور که پایتخت  

 اینبار امیر تحت فشار روحانیون و سرداران قرار گرفت   کمک شدند.  ها بود طالب   دورانیزمستانی  

امیر    با اعالن جهاد حمالت خود را شروع کرد و ساحات پشاور را الی دریایی سند اشغال نمود.  که

اما بنابر تقاضای جدی سرداران    ،و دیگر پیشروی نکند نماید  تصرف شده قناعت  م میخواست با مناطق  

کمک سکها از دریای سند  ه  سرداران پشاوری یاد میشدند امیر را واداشتند که بمقیم پشاور که بنام  

م گجرات را که یکی از  ۱۸۴۹فبروری ۲۱زودی مؤفق شدند که بتاریخ  ه  عبورنماید اما انگلیسها ب 
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تجارتی آسیا و اروپا بود در تصرف خود درآورند و قوای امیر دوست محمد خان را    ۀ مراکز عمد 

  ۀ برای ابد ازدست بدهد وانگلیسها همسای  پشاور را  ه کابل نموده و  قب نشنی بوادار به شکست و ع

ی والیت قندهار و  ش دربدیوارافغانستان امروزی  گردد .......امیر با درک اهمیت موقعیت سوق الجی

اوالً  انگلیسها  نزد  بتاریخ    ۀمعاهد   هرات  ذیل  بشرح  جمرود  در  را  انگلیس  و  افغان  دوستی 

 ( ۵-۳۳) ."ا نمود م امض  ۱۸۵۵مارچ۳۰

مابین آنربیل ایست اندیا کمپنی و جناب امیردوست محمد خان والی کابل و آن ممالک  فی    -ماده اول:"

 افغانستان که در قبضه او میباشد و وارثین امیر مذکور صلح و دوستی دوامی خواهد بود. 

ات افغانستان را که حاال  آنربیل ایست اندیا کمپانی معاهده منماید که احترام آن عالقه ج  - ماده دوم:

 در آنها مداخله ننمایند.  اً در تصرف امیر مذکور می باشد بکنند و ابد 

جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن عالقه جات افغانستان که حاال در قبضه او    - ماده سوم:

ا کمپانی  میباشد ،عهد می نماید از طرف خود و از طرف وارثین خود عالقه جات آنریبل ایست اندی 

 " دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.

مختار امیر دوست محمد    ۀلیس دیکته کرده و نمایند گکه اناست    ئیاز  د ولت محمد نامه  د "این اولین عه

امضاّ نمود، یعنی استقالل افغانستان  را  خان بدون چون و چرا وحتی بدون تصحیح یک کلمه آن  

و راه    ردید گدشمن مغلوب تسلیم  ه  ب  اً ت سند و بلوچستان و غیره رسموالیات سواحل راس  غالب با

ان استعمار  نفوذ  و  در حالیکه معاهد گبدبختی کشور  باز شد.  افغانستان  در  الهور و    ۀخاینان   ۀ لیس 

ملت افغانستان با شمشیر و خون شسته و    لیس بر شاه شجاع تحمیل کرده بود قبآلگقندهار را که ان

 ( ۵۸۳-۱)  " .از بین برده بودند 

تذکر یک نویسند  انگلیس از موقع استفاده    انگلیس سپس"امیر  ۀقرار  با  با اطمینان روابط دوستانه 

درهمین وقت بود که روابط انگلیس و روسیه    کابل درآورد.  ۀنموده........قندهار را اشغال وتحت ادار

افغانستان    ی ه قضایا روسها برای اینکه توجه انگلیس را از خود ب  خراب و جنگ کریمه آغاز شد. 

 ( ۵-۳۳ایران را تشویق نمود که هرات را اشغال و قندهار را تهدید نماید.") ،معطوف ساخته باشد 

 دادم ایران هرات را اشغال نمود و انگلیس از یک طرف با ایران اعالن جنگ  ۱۸۵۶لهذا در سال  

انگلیس    ،وست محمد خانبا امیر د جمرود  دوم    ۀقبل از معاهد و از جانب دیگر برای تهدید ایران  

خارک و بندر نوشهر را از طریق خلیج فارس اشغال و پارس را واداشت    ۀبرای تهدید پارس جزیر

لیس و  گسپس بعد از معاهده ان  . که ازاشغال هرات منصرف و عساکر خود را از هرات اخراج نماید 

با  جان الرنس  تان،  م در پاریس و تعهداتش از عدم مداخله در افغانس ۱۸۵۷مارچ    ۴پارس بتارخ  
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خان محمد  امیردوست  نمایندگی  به  خان  محمد  دومی    پسرامیردوست  امضاء  را  جمرود  معاهده 

انگلیس و روسیه درمقابل آزادی هرات باستان ما، انگلیس    ئهیعنی درتوط(.  ۳-۳۰۰نمود،........ ...)

د در اورد که  مناطق دیگری از خاک افغانستان عزیز را در جنوب شرق افغانستان در تصرف خو

 سرطانی اول مینامد.  ۀ نویسنده آنرا دان

 

 در زعامت امیر محمد یقوب خان دوم سرطانی( ۀ )دانمعاهده گندمک  -دوم
 م   ۱۸۸۰- م۱۸۷۹

حوادث   باالی بینم بسیار فشرده روشنی    گندمک صحبت شود الزم می   ۀ قبل ازینکه درمورد معاهد 

  شیرعیلیخان با زدو بندهای پشت برده ابر بعد از فوت امیر دوست محمد خان و دوره های امیر  

  یم. ئدر مورد مسائل بعدی قضاوت بهتر نما تا  شود    قدرتهای وقت برای رسیدن اهداف شان انداخته

م  ۱۸۶۳جون  ۱۲بعد از وفات امیردوست محمد خان و کشمکش بین پسرانش شیرعلیخان بتاریخ  

مقامات انگلیس اطالع  ه  افغانستان ب  یر اجالس و شناسائی خود بحیث ام  پادشاهی خود را اعالن و از

ی نمود  ئ گورنر جنرال انگلیس درهند درمقابل بی اعتنا   John Lawrence  جان   الرینس    داد. اما

سردار محمد    ،نداد بلکه برادرانشجواب  خان    درخواست امیر شیرعلی ه  و برای مدت چند ماه ب

ای گرفتن قدرت درمقابل امیرشیر  اعظم خان و سردار محمد افضل خان را تشویق کردند که بر

چنانچه سردار محمد افضل خان طی مکتوبی از مخالفت خود و سردار محمد    ،علیخان رقابت نمایند 

خان با سلطنت امیر شیرعلیخان مبارزات خود را برای گرفتن قدرت به انگلیسها اطالع دادند   عظم ا

م امیر  ۱۸۶۳ان طی مکتوب دسمبر  ماه از جلوس امیر شیر علیخ  وانگلیسها بعد ازسپری شدن شش

 را بحیث وارث امیر دوست محمد خان برسمیت شناخت.

امیردوست محمد خان با    ،م۱۸۵۷و۱۸۵۵باید متذکر شد که بعد ازعقد معاهدات جمرود در سالهای 

ی افغانستان را در  ش مرکزی موقعیت سوق الجی  یشرفت سریع روسها در مناطق آسیای انگلیس و پ

امپرا دو  اهمیت ساختور طبین  با  بیشتر  بزرگ جهان  بود ی  امیر    ه  که  در تالش شدند  و هر یک 

اختالفی  شیرعلیخان را در چنگال خود گرفته برای منافع خودشان یکی بردیگری غلبه نماید وحتی اگر

در اروپا هم رخ میداد برای پیروزی یکی بر دیگر نه تنها امارت امیر    سیاسی بین شان در قضایایی

 و یکپارچگی افغانستان را در منطقه نیز تهدید میکردند.   بلکه استقالل

.  طرف کابل لشکرکشید ه  م سردار محمد افضل خان نیز خود را پادشاه اعالن و ب۱۸۶۴در جنوری  

امیر شیرعلیخان با    . ین زمان دو برادرعینی امیر شیرعلیخان ترتیبات لشکر کشی را میگرفتند حدر
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فرار وادار و نزد  ه  و ب   داده  محمد اعظم خان را شکست   کشیدن لشکر بزودی مؤفق شد که سردار

انگلیسها پناه ببرد و با سردار محمد افضل خان پدر عبدالرحمن خان در منطقه باجگاه بامیان دریک  

والی بلخ    اً مقابله رویارویی طرفین به مصالحه رسیدند ...... و سردار محمد افضل خان را مجدد 

با  از تخته پل    پسر محمد افضل خان   د که سردارعبدالرحمن خان مقرر نمود. اما دیری نگذشته بو

امیرشیرعلی  لشکری مخالفت  برخاست.   به  شیرعلی   خان  او  امیر  ب   خان  اما  ه  را  خواست  کابل 

کابل نیامد. امیر برای  ه  خان سرکشی کرد و ب  سردارعبدالرحمن خان از درخواست امیر شیرعلی

کابل احضار و در زندان  ه  عهدات و سوگند خود از بلخ بتهدید او سردار محمد افضل خان را خالف ت

حیث  ه  تحت شکنجه قرار داد و در عوضش سردار فیض محمد خان پسر وزیر محمد اکبر خان را ب

 والی بلخ مقرر نمود. 

و امیر    ند  از قندهار لشکر کشید   امین خان و شریف خان     اش   ی م دو برادر عین۱۸۶۵در ماه می  

ً تل خان مقاب شیرعلی  که   ی با پسر بزرگش و محمد افضل خان بطرف قندهار حرکت نمود و در جنگ  ا

ولیعهدش مقابل    و پسرامین خان  صورت گرفت برادرش  م  ۱۸۶۵جون  ۵تاریخ  ه  ببین غزنی و قالت  

کشته شدند. بعد از کشته شدن پسر ولیعهدش و برادرش قلبش جریحه دار شد   رفته  هردوگهم قرار 

سردار عبدالرحمن خان و سردار  لهذا    .ا به پیشبرد سلطنت ازدست داد و عالقمندی و نیروی خود ر

سردار محمد افضل خان را    و ...  ند فبروری وارد کابل و قدرت را گرفت ۲۴محمد اعظم خان بتاریخ 

خان از قندهار به هرات رفته و آنحا را در    م بقدرت رسانیدند و امیر شیر علی۱۸۶۶می  ۱۰بتاریخ  

 تصرف خود در آورد. 

خود که به اساس موافقه جمرود در کابل بود    ۀحکمران کل بریتانیا درهند به نمایند   ،همین فرصت   در

  هدایت داد که به امیر محمد افضل خان که کابل و قندهار را در تصرف دارد تبریک بگوید ودر 

وضاحت  ه  سیاست ما ب "  : خود اظهار داشت کهۀ  جان الرنس حکمران کل هند در ابالغیعین زمان  

آنست که ما دراختالفات مداخله نخواهیم کرد و به هیچ یک ازطرفین کمک نخواهیم نمود    اینگر نم

وافغانها را خواهیم گذاشت که خود اختالفات خود را حل نمایند و آرزومندیم که با حفظ روابط حسنه  

 ( ۶-۱۶۶) ." باشیم    Defectoبا مردم و رهبران آنها در دیفکتو  

خان درهرات و امیر محمد افضل خان در کابل بریتانیا با پیشبرد    شیرعلی   لهذا با گرفتن قدرت امیر ف

  چون امیر شیرعلی "  به اصطالح سیاست دیفکتو در افغانستان برای محمد افضل خان نوشت که : 

خان هرات را اشغال و روابط دوستانه با بریتانیا دارد لهذا او را ما نیز برسمیت میشناسیم و هردو  

 ( ۶-۱۶۶" ). خداداد تبریک گفت   های Domminionsن  را بنام دومینیو 
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م امیرشیرعلیخان با پسر دلیرش سردار محمد یعقوبخان دوباره قندهار را اشغال.....  ۱۸۶۸در جون  

ظرف دوهفته توانست خود را به غزنی برساند و با شکست سردارمحمد اعظم خان    در  سپس امیر 

ابل بود مجددآ قدرت مرکزی کابل را بدست آورد  و کمک یکی دیگری از خاندان بارکزایی که در ک

 و محمد اعظم خان بین راه مشهد و وتهران فوت کرد. 

در لندن به   Brunowتذکراست که:"درعین روز که مایو با امیر مالقات میکرد سفیر روسیه  قابل 

نفوذ    ۀکلی از ساحه  دولت انگلستان اطمینان داد که افغانستان به  ب  Gortschakovنمایندگی از  

یک  ایجاد  ۀ  باروزیر خارجه انگلیس پیشنهاد مذاکره در    ,Clarendonدر جواب    روسیه دور است.

تا روسیه  ین نمایند  ی بیطرف تع  ۀ حیث منطقه  ب آسیای مرکزی را  را نمود، یعنی خواست    منطقه بیطرف 

 ." و انگلستان را دور از ساحه نفوذ یک دیگر داشته باشند 

داشت ساحه شمال دریای آمو و حفظ آزادی خانتها بود،اما معلوم شد  در نظر    Clarendonآنچه را  

 ( ۵-۳۶که روسها میخواستند افغانستان را بحیث منطقه بیطرف بشناسند.") 

بیطرف فراموش و در عوض تعریف سرحد    ۀایجاد منطق  ۀ اما به مرور زمان در مذاکرات مفکور

اهی داشته  گآنکه امیر از جریان مذاکرات آ  ردید که باالخره مذاکرات بدون گشمالی افغانستان مطرح  

.  مبهم که به نفع  هند بریتانوی بود انجامید   ۀم به یک موافق۱۸۷۳رفته شود در  گباشد و از او مشوره  

ر هند بریتانوی تشویش از نفوذ روسیه در  گبریتانوی معتقد به این بود که در مذاکرات ا  ۀنویسند 

تشویش  ت، همچنان روسها از فعالیتها بریتانیا در افغانستان و  افغانستان و ایجاد مشکالت در هند داش

 مرکزی و خانتها بود.  از ایجاد مشکالت در آسیای

م به سید  ۱۸۷۳مذاکرات مغایر آنچه بود که در ابتدا نارت بروک در جون     ئی باالخره قیصله نها 

ی  هیئتاده شده بود که  نور محمد شاه وزیر خارجه بسیار هوشیار امیر شیر علیخان در سمله وعده د 

اهی امیر در مورد مذاکره در باره یک موافقه بریتانیا با روس به ارتباط سرحد شمالی  گرا برای آ

چون از    .ری در باره سرحد بین پارس و افغانستان اعزام نماید گافغانستان و همچنان نتیجه میانجی  

غانستان میشد لهذا  امیر اسرار به  ت،داخل شدن نظامیان بریتانیا به افئتجارب قبلی  تصور از هی 

 افغانی به هند داشت. هیئت اعزام  

بود  افغانستان، مخالف اسالفش  از  نارت بروک  بزر  .دیدی  بود که   به هند  گ او معتقد  ترین خطر 

  )مالیات( برای مصارف نظامیان بود،   بریتانوی نارضایتی هندیهای بومی ناراضی از پرداخت تکس 

او بر عالوه به این عقیده بود که به هر اندازه که روسیه در  .  شروی بود لهذا او مخالف هر نوع پی

میدهد که ممکن نظرش متناقض  ادامه او  .آسیای مرکزی پیشروی کند موقف شان ضعیفتر می شود 
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ران باشد، اما فکر میکند که روسیه هر قدر به آنها نزدیکتر شود به همان اندازه مواجه به  گدی  اب

وقتی چون  قدرت آسیب رسانی را به ما نداشته باشد.....هر قدر    .  ما می شود   آسیب بیشتر از طرف

)مطلب از مسلمانان ماورای    که بدون مداخله در هند نزدیک شوند، ممکن از طرف مسلمانان  هندی 

روه بسیار خطرناک ما اند به فال  گکه    انگلیسها قرار داشت میباشد(   ۀخط فرضی جمرود که در سلط

 خان در باره پیشروی روسیه بی تفاوت نبود.   د. به هر حال او به اندیشه امیر شیرعلیرفته شوگنیک  

اهدای قسمت زیاد سیستان به پارس  از طریق نماینده    ۀ رات عمیق خود را در بارثأ خان ت  شیرعلی 

او خواهان تضمین قاطع    .خود اظهار داشت، اما هنوز هم عالقمند روابط حسنه و حمایه بریتانا بود 

 حیث وارث او بود. ه ی پسرش عبدهللا جان ب ئ در مقابل تجاوز روسیه و همچنان شناسا ت حمایاز 

  روسها خواستند سیاست اصلی بریتانیا را در قبال  آسیای مرکزی، جمرود    ۀ معاهد   یاز امضا   بعد 

  کوهات    فعلی یعنی پشاور، جنوب شرقی افغانستان   افغانستان و ماورای آن که عبارت از مناطق ایالت  

نزد بریتانیا دو نوع طرز دید بود یعنی یکی"سیاست سرحد بسته  این  د. در ارتباط  نبدان ،بود  و بنووه 

ی مرکزی بین روسیه و بریتانیا  کاتبات و پیشنهادات در مورد آسیا" م. "و دوم " سیاست پیشروی

ن گردد که  یی بیطرف تع  ۀساحبحیث ی مرکزی  ره در پرنسیپ موافقه شد که  آسیاباالخ .تبادله گردید 

م جیمز دبلیو سپین  ۱۸۷۳  ۀ موافق  ۀ اما درعوض در نتیج  افغانستان خواهد بود.    ۀ ترین منطق  موزون 

خان و احترام به خواست و حقوق حقه مردم منطقه    امیر شیر علی  ۀبا روسیه بدون اطالع و مشور

گردید. یعنی هدف  ین  یحیث سرحد شمالی افغانستان تع ه  آمو قبل از عالمه گذاری ب  . دریایبوده باشد 

 : اصلی این بود که 

 

 حیث خط منقسم مؤقت بین روسیه وافغانستان. ه  آمو ب تعیین دریای -۱

 اخراج رسمی افغانستان از تحت تآثیر روسیه. -۲

که    یبشمول مناطق   ،بریتانیا با روسیه به تصرف تمام مناطق خانتها در شمال دریائی آمو  ۀموافق -۳

 از متصرفات امیر کابل بود. 

 

  Lord Lyttonیر کرد و الرد لیتن  ی م( حاالت تغ۱۸۷۴ا قدرت رسیدن محافظ کاران در بریتانیا ) ب

  امیرشیرعلی   هند مقرر و با تعقیب سیاست پیشروی روابط تیره تر گردید.  بحیث گورنر جنران نو در

مورد  در این    فغانستان قبول نکرده بود.انگلیس را درا  هیئت م امباله اعزام  ۱۸۷۶خان درکنفرانس  

 انگلیس مینویسد که:  ۀنویسند نیز 
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خان در امباله اظهار آماده گی خود   سالها بین خود انگلیسها اختالف نظر بود که آیا امیر شیر علی"

ب یا خیر و هیچ  ه  را  بود  کابل کرده  استثنای  به  افغانستان  نقاط  دیگر  در  انگلیس  نمایندگان  قبولی 

 ( ۵-۳۷.)" ن ادعای غیر معقول به نظر میرسد شواهدی واضح مبنی بر قبولی آن نیست و ای 

را    هیئت غیر مسلمان تحت رهبری نیول چمبرلین    هیئت یرفتن  ذ رغم مخالفت امیر به پیاما لیتن عل 

بتاریخ   که  داشت  اعزام  افغانستان  به  ۱۸۷۸آگست    ۲۵بطرف  شان  دخول  مانع  افغانی  م عساکر 

  امیر شیرعلی   ۀ  علت سقوط سلط  Brian Robsonبریتانوی براین رابسن     ۀنویسند افغانستان گردید.  

 خان را چنین بیان میکند. 

م جان الرنس که بحیث مشاور سیاسی امور هند  ۱۸۷۳بعد از اشغال کیف توسط روسها در سال  

العمل شدیدی را در مقابل روس میکرد و اظهار داشت    ،بود  باید  "   که: تقاضای عکس  به روسها 

نخواهد شد که در امور افغانستان و یا سرحداتی که در مجاورت    فهمانده شود که برای شان اجازه داده

ما قادر خواهیم بود که برایشان    ، سرحدات ما )هند( است مداخله نمایند......در صورت عدم رعایت 

طرفداری هند آغاز خواهد  ه  بفهمانیم که پیشرفت از نقاط معینه بطرف هند در تمام جهان جنگ ب 

 ( ۵-۳۶)."  شد 

دیوار افغانستان شد و نیز مؤفق گردیدند  ه  ب  م با اشغال تاشکند همسایه در۱۸۶۵سال    وقتی روسها در

نمایند  تمدید  آسیای مرکزی  دراکثرنقاط  آهن را  و خیال    ،که خطوط  دیگر خواب  بریتانویها  برای 

بلکه موضوع دفاع از هند و جلوگیری از پیشروی    ،های آسیایی مرکزی نماند   ت یدستیابی به مارک 

افغانستان و باالخره به هند بریتانوی جدی مطرح شد. در اینجا بود که بریتانیویها در یک   روسها به 

ند یعنی درعوض سیاست پیشروی  د دو راهی قرار گرفتند و مجبور به تجدید نظر به سیاست خود ش

و یا     Back to the Indusیکی از دو سیاست دیگر یعنی سیاست عقب نشینی به دریایی سند   

 را انتخاب و عملی نمایند.   Scientific Frontierد علمی تعین سرح

  ،د مسافه از افغانستان نزد شان عملی ندانستند سیاست عقب نشینی به دریای سند را نسبت بع  ،  لهذاف

بر ممانعت مردم قبایل مؤفق به تمدید خطوط آهن وحتی تلگرام    چه انگلیسها برخالف روسها بنا

لهذا قوای نظامی خود را با تمام تسهیالت الزمه در موقع حمله    . ند درمناطق ماورای سند نشده بود 

مجدد بریتانیا بر  ۀافغانستان و یا حمله احتمالی مشترک افغان و روس و یا در صورت لزوم حملبه  

ً بن . افغانستان در هوای گرم تابستانی ویا هوای سرد زمستانی غیرعملی میدانستند  با معلومات دست   ا

هندوکش و سلیمان وهمچنان مناطق بلوچستان    سند و بین کوهای   طق ماورای دریای داشته شان درمنا

امتیازات    عساکر هندی و بریتانوی که تقاضای سریعتر دانستند که در عوض استخدام  و    مناسبتر  بهتر،
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ل  ، اکثریت مردم بیسواد قبایزیاد و تهیه و تدارک تسهیالت پرمصرف وغیر اقتصادی را میکردند 

ه  ین مقدس اسالم و نه از مدنیت روز آگاهی کامل داشتند و در خم وبیچ دره ها بین کوکه نه از د 

های هندوکش و سلیمان و منطقه زندگی میکنند و نسبت قلت زمین زراعتی به تجارت محلی مصروف  

و گاه گاهی بین خود در نزاع بودند و نیز از شاهان افغانستان در مقابل بریتانیا و سکها وهمچنان از  

بنابر   ناگوار  آن شرایط  در  و  جنگیدند  می  و  میگرفتند  پول  افغانستان   شاهان  درمقابل  بریتانویها 

 استفاده نمایند.  ،مجبوریتهای اقتصادی همیشه منتظر شری میبودند که در آن خیر شان باشد 

رهبری سید نورمحمد شاه به پشاور مواصلت کرد و  به  مؤظف امیر   هیئت م  ۱۸۷۷درجنوری سال  

کویته و    ۀاست در مذاکرت عکس العمل جدی امیر را در مورد اشغال غیر عادالنه و ظالمانمیخو

در کتابش تحت عنوان     Sir Hannery Rawlinsonاز سر هنری راونسن  ی  همچنان تحریر

ابراز    ( ۵-۴۴")کابل خارج باشد   ۀ "انگلیس و روس در شرق نوشته بود که قندهار و هرات از ادار

لوی اما سر  نمایند بدارد.  باید  دیگر  در مورد هر موضوع  بحث  از  قبل  که  داشت  پلی اصرار    ۀ ز 

ب نمایندگی ه  افغانستان  شاه    موجودیت  نورمحمد  سید  اما  نماید.  موافقه  افغانستان  در  انگلیس  های 

  ۀ صالحیت قبولی نمایندگیهای مقیم انگلیس را قبل از آغاز مذاکرات نداشت و نیز سرلویز پلی نمایند 

نیز صالحیت نداشت که شرایط مقدم بر آغاز مذاکرات را کنار     Edward.R.B.Lytton لیتن  

این یک تراژدی بود که لیتن  "که:    انگلیس اظهار میدارد   ۀ چنانچه نویسند   . گذاشته و صرفنظر نماید 

امیر وادار   ،توافقات دیگره  فرصت خوبی را از دست داد چه در جریان مذاکرات برای رسیدن ب

های مقیم در قندهار و هرات را قبول نماید. چه آنچه را که امیر ممانعت میکرد    یمیشد که نمایندگ

 ( ۵-۴۵مقدم در آغاز مذاکرات بود.") ۀشرط مداخل

این آخرین بار است که امیر با انگیسها معامله میکند و نباید این فرصت    " سید نورمحمد شاه گفت که:

شما نباید بار را برما تحمیل نماید که    قی برسیم،توافه  از دست داده شود و خداوند کمک نماید که ب

توان برداشت آنرا نداشته باشیم و اگر شما مکلفیت ما را زیاد کنید مسؤلیت آن بدوش شما خواهد  

 ( ۵-۴۵") . بود 

م فوت نمود و کنفرانس  ۱۸۷۷مارچ ۲۱شکل مرموزی بتاریخ  ه  سید نورمحمد شاه درپشاور ب  سپس

 بی نییجه ماند. 

ضعیف انگلیسها     ۀبا درک نقط   Stolitovروسها تحت ریاست ستولیتوف    یئت هدر همین فرصت  

ً کابل رسید. مقابلته  م ب۱۸۷۷جوالی  ۲۲بدون آگاهی امیر بتاریخ   انگلیسها بدون تعقل تصمیم مقدمات    ا



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

جدید در کابل    ۀحمله را بر کابل گرفت و لیتن بدون معطلی نواب غالم حسین خان را بحیث نمایند 

 شد که مطالب "ذیل را به اطالع امیر برساند.   ین و مصممی تع

 

 که دولت انگلیس الزم داند. ی انگلیسی در کابل در وقت و زمان هیئت استقبال -۱

 تأسیس نمایندگیهای نظامی مقیم در هرات و احتماآل در قندهار نیز. -۲

 ( ۵-۴۸)  " .انگلیس در هرنوع مذاکرات با کشورهای دیگر  ۀ اخذ موافق- ۳

 

لیتن جاه طلب و خودخواه میگفت؛ رهبران چون خانان قالت و  "گلیس دوام میدهد که:  انۀ  و نویسند 

نگلیس را با روسها  امیران کابل بیش از گدیها و مهره های نیستند اگر ما مسابقه مهم امپراتوری ا

 ." بازی نمیکردیم

به نمایندگیهای    ها   نژاد   بر مخالفت ملت به موجودیت اروپائی   در اینجا قابل تذکر است که امیر بنا 

روسها نیز عین تقاضا را    ،نمایندگی را میداد   ۀ انگلیسی موافقه نمیتوانست چه اگر برای انگلیس اجاز

 ( ۵-۳۹میکردند که به آن انگلیسها موافقه نداشتند. ) 

م  ۱۸۷۷آگست    ۱۱تاریخ  به  در حالیکه ستولیتوف قبآل    ، حال لیتن بعد از حصول جواب کابینه  هر ه  ب

قوای    ،آن  برخالف هدایت کابینه  بدون ضیاع وقت وعواقب ناگوار  ،ترک گفته بود   افغانستان را 

کابل بود تحت رهبری جنرال سر نیول چمبرلن  ه  که نزدیکترین فاصله ب  خیبرنظامی را از طریق  

S.G.N.Chamberlain  طرف  ه  با سر لیوس ناپلیون کیوناری با یکهزار عسکر و تعداد توپها ب

هدایت داد که کرم و قندهار    S.F.Hannryبه قوماندان اعلی سرفیدریک هنری    کابل سوق داد و نیز

  هیئت انگلیس در کابل بود از اعزام    ۀرا اشغال نمایند و نیز توسط نواب غالم حسین خان که نمایند 

ً انگلیس به امیر شیرعلیخان رسم اعزامی    هیئت موافقه نشده بود که    هیئت اطالع داد....هنوز با اعزام    ا

طرف افغانستان حرکت نموده بودند و امیر را که درعزاداری فوت پسرش عبدهللا جان  ه  لیس بانگ

 جدی متأثر و خشمگین ساخت.  ،مصروف بود 

کابل بود و به آمدن  ه  یک فرصت مناسب ب  انگلیسی در   هیئت که امیر طرفدار اعزام  باوجودی  لهذا

نفر وارد کابل میشدند   ۳۰الی   ۲۰ا روسی ب  هیئت چمبرلن نیز مخالفت نداشت مشروط براینکه مثل 

قبلی و لحن تهدید آمیز انگلیس امیر طی مکتوب    ۀاما نسبت نامساعد بودن وقت و بدون اخذ موافق 

طرف کابل  ه  م ازطریق جمبرلن برای لیتن واضح ساخت که هرنوع پیشرفت ب۱۸۷۸کتوبر ا  ۴مؤرخ  

انگلستان را در جریان گذاشت وکابینه    ۀمقاومت قوا روبرو خواهد شد. لیتن با اخذ مکتوب کابین ه  ب
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ذیل که:"محکومیت    ۀ م فیصله صادر نمود که لیتن با صدور ابالغی۱۸۷۸آکتوبر   ۲۵انگلستان بتاریخ  

خیبر را    ۀکرم را با لشکرکشی اشغال و در،  بر داشته باشد   امیر و دوستی با مردم افغانستان را در

اما لیتن خودخواه و متکبر قبل از    عآل معطل باشد.طرف قندهار فه  تأمین سازد و پیشرفت از کویته ب

پایگاه  ۱۸۷۸سپتمبر  ۲۱تاریخ  ه  حصول هدایت کابینه ب  م قوای خود را تحت رهبری کیوناری به 

بود  رسانیده  خیبر  مسجد  درعلی  خان    . افغانی  محمد  فیض  از طرف  انگلیس  قوای  مسجد  درعلی 

را   هیئت ه از کابل هدایت در مورد دخول کابل شد و برایش گفت ک به سوی سرحدار مانع  پیشروی  

مینامید با شرمندگی به    هیئت قوای لیتن که آنرا    . ندارد و در صورت تخطی باالیش فیر خواهد شد 

طرف قندهار و کرم نیز در حرکت  ه  پشاور برگشتند و همزمان قوای انگلیس برخالف هدایت کابینه ب

 د بر فرق سر لیتن. بازگشت ناکام کیوناری به پشاور آتشی بو " . بودند 

م یعنی  ۱۸۷۸نومبر   ۲۰م عنوانی امیر التیماتم صادر و برایش الی  ۱۸۷۸کتوبر ا  ۳۱لهذا لیتن بتاریخ  

  هیئت بیست روز موقع داد که به نمایندگی مقیم انگلیس در افغانستان موافقه نماید و نیز از بازگشت 

حیث دشمن انگلیس  ه  امیر ب  ، چمبرلین و کیوناری به پشاور معذرت بخواهد و در صورت انکار

دسمبر  ۱۰طرف کابل بتاریخ ه شناخته خواهد شد. امیر به اطالع از عبور قوای انگلیس از سرحد ب

به روسیه سفر نموده و موضوع  ۱۸۷۸ م در حضور جمع غفیری مردم اعالن کرد که میخواهد 

 Stسنت پتسبورگ  تجاوز انگلیس را بر یک کشور آزاد و مستقل در کانفرانس بین المللی که در  

Petsberg   دایر میشد مطرح نماید. لهذا در اثر خواهش مردم حاضر مجلس سردار محمد یعقوب  

فامیلش    ی  خان را از زندان رها و بحیث والی کابل و نائب سلطنت مؤظف کرد و خودش با اعضا

که هدفشان    اما چون روس فریبکار  ،طرف بلخ حرکت تا از آنجا به روسیه برود ه  و یک تعداد وزرا ب

روسیه معذرت خواست  به  مجازات و شکست ثانی انگلیس در افغانستان و منطقه بود از دخول امیر  

سالگی چشم از جهان پوشید و آرزوهای    ۵۶م به عمر  ۱۸۷۹فبروری  ۲۱و امیر در حالت یأس بتاریخ  

ه  شت با خود ب و حفظ آزادی و استقالل افغانستان دا  ی اش را که برای ارتقاء و شگوفائی نیک وعال 

وطنش افغانستان یکبار دیگر قربانی رقابتهای دو قدرت    خاک سیاه برد و به خون پاک شهیدان مادر

 بزرگ جهانی وقت شد. 

رابسن    ۀنویسند  براین  امیر شیر علی  Brian Rabsonانگلیس  سقوط  بیان    علت  را چنین  خان 

-۱۸۴۲ت سیاست انگلیس از سال  روابط محتاطانه و عدم مداخله انگلیس که یکی از ممیزا"میکند. 

مرکزی درهم شکست و اهمیت افغانستان    ۀ روسها درآسیایهای توسعه طلبان  م بود بنابر فشار۱۸۷۴

بلند رفت. سیاستمداران انگلیسی معتقد شدند که روابط امیر غیر دوستانه بوده و بیشتر معتقد شدند  
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ً بته با این برداشت مسلمکه روابط امیر بیشتر مستعد به نفوذ روسها میباشد که ال امیر نزد انگلیسها    ا

محکی برای آزمایش دوستی امیر صرف رضایت و قبولی او به    دیگر اهمیتی نداشت. فلهذا معیار و

ه  نمایندگیهای مقیم انگلیس نژاد درافغانستان بود و کوتاهی در قبولی آن سبب رسیدن ستولیتوف ب 

ز یک سال به اینطرف برایش  رف جنگی شد که لیتن اطه  کابل و برهم خوردن توازن شاهین ترازو ب

 ( ۵-۵۲میگرفت.")  آمادگی

خان نیز چنین مینویسد"نادرست خواهد بود    فوق در مورد شخصیت امیر شیرعلی  ۀهمچنان نویسند 

گرچه او شخصیت بزرگی مثل پدرش    که از همدردی و احترام به امیر شیرعلیخان مضایقه شود.

کاوت و  ذ   زاده و خلفش امیر عبدالرحمن خان نبود چه او مجذوبیت،امیردوست محمد خان و برادر

هایش    اما نمیتوان از کرکتر و پیروزی  هشیاری اولی و موضعگیری سختگیرانه دومی را نداشت.

رغم مشکالت در مدت  یاو با قوت قلب پنج سال برای حفظ امارت خود مبارزه کرد و عل   انکار کرد. 

امیدواری خود  نه سال  از  ادار  بیشتر  در  نداد. ۀ  را  از دست  آن  تمامیت ارضی    افغانستان و حفظ 

او با وجودیکه بنابر مخالفتها و    همچنان او عالقمندی خاصی برای حفظ استقالل کشور خود داشت.

اما با آنهم هیچگاه با آنها دشمنی نداشت. لهذا مشکل    ،عدم روابط گرم انگلیس از آنها مأیوس شده بود 

می  دای  ۀل افغانستان با قبولی نمایند له معامله نکردن استقالهایم که در آخرین وخواهد بود فیصله نم

بد  بین مبارز  انگلیس اشتباه او بود. نخیر  قدرتهای چون روسی و    ۀ قسمتی او و کشورش بود که 

  اً  بن  انگلیسی قرار گرفته بود که حتی شخص هوشیار و یا ظالمی هم نمیتوانست خود را نجات بدهد.

 ( ۵-۱۰۱").ی دانست ئعجز را بی آبرو نمیتوان  

خان که ازعواقب ناگوار تجاوز انگلیس آگاه و منتظر هرج ومرج در افغانستان    سردار محمد یعقوب 

پدر بزرگوار و عالی مقامم در  "بود از آمادگی خود برای مذاکرات صلح به کیوناری اطالع داد که 

 ( ۵-۱۰۲").رحمت ایزیدی پیوست ه راه جستجوی صلح به امر الهی با زندگی لبیک گفته و ب

ً کیوناری مقابلت لیتن مکتوبی ضمن اظهار تأثر و همدردی نسبت مرگ پدرش از اشغال    ت به موافق  ا

م شرایط ابتدائی  ۱۸۷۹طی مکتوب مورخ مارچ  اْ  قدرت او بحیث امیر افغانستان تبریک گفت. متعاقب 

 ع داد: خان اطال  آغاز مذاکرات را قرار آتی برای امیر محمد یعقوب 

 منشی و قبایل اطراف آن.   ۀخیبر و در ۀمنصرف شدن امیر ازقدرت باالی در -۱

 گردن دراداره و حمایه انگلیس.  شتر رۀ  لی د سوی وکرم ا  اری مناطق پشین،ذ واگ  -۲

 پیشبرد مناسبات خارجی افغانستان مطابق صوابدید و خواست انگلیس.   -۳

 ( ۵-۱۰۲نیت آنها در افغانستان ) اقامت نمایندگان مقیم انگلیس و مصؤ  ۀاجاز -۴
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خان مناسبات خوب با پدرش    "گرچه امیر محمد یعقوب   خود دوام میدهد که:  ۀ انگلیس به نوشت  ۀ نویسند 

مخالف تجاوز    ءنداشت و در بسیاری مسایل با او اختالفات نظر داشت اما او یک افغان بود و از ابتدا

ً   لیس اظهار موافقه نکرد لهذا امیر با پیشنهاد انگ  (۵-۱۰۱") .انگلیس بود  لیتن برای رسیدن اهدافش    .بنا

خان شد تا باالخره با ولی محمد    در عوض امیر محمد یعقوب   در جستجوی یافتن شخصی دیگری

خان که مثل شاه شجاع هر آنچه شرایط انگلیس میبود قبول میکرد به تفاهمی رسید. لیتن با فهم اینکه  

و هرات نیست حتی از هدف اصلی جنگ که عبارت از حفظ و    قندهار   ۀولی محمد خان قادر به ادار 

نمیتوانست با افغانستان چند پارچه و ضعیف در     ،پارچه در مقابل روس بود   ایجاد افغانستان یک 

لهذا لیتن مصمم شد که افغانستان به چند قسمت تقسیم شود. یعنی قندهار    مقابل روسیه مقاومت نماید،

حق  آباد و ترکمنستان    لآید، هرات را با ایران معامله و کابل و جالمستقیم تحت اداره انگلیس در

فغانستان را به ولی محمد خان بسپارد. چنانچه  ااشغال نظامی انگلیس هنگام خطر در هرات تصدیق  

 ه داشت:شنهادی تحت شرایط ذیل ارائپی  پارسبرخالف خواست مردم افغانستان به 

 

 را نگیرد. ایران تعهد کند که دولت روس مرو  -۱

 ی انگلیس را بپزیرد. ئایران در امور سیاسی رهنما  -۲

 ( ۱-۶۲۲) " . م مراجعه خواهد کرد ۱۸۵۷در تخلف از این موارد، بریتانیا به معاهده  -۳

 

خان بعد    امیر محمد یعقوب   قبل از آنکه انگلیس از ایران جوابی در مورد پیشنهاد شان حاصل نماید، 

دو ماده اخیر الذکر  ه  ره ای انگلیس با مشاورینش برخالف پدرش بطرح نمودن پیشنهاد چهار فقماز  

می خواهد بود اما اقامت  ایهیچ مخالفت نشان نداد. چه او به این عقیده بود که از دست دادن مناطق د 

ل داخلی  لیس صرف در کابل اقامت و در مسایانگ  ۀ قتی میباشد، موافقه نمود که نمایند ونمایندگان م 

امیر همچنان معتقد بود که     مقاومت نشانداد. اً  و با شرایط از دادن اراضی شدید   کشور مداخله نکند 

با از دست دادن اراضی ت قدرت او در داخل کشور دارد اما از دست دادن  ر  ثیرات آنی و فوری 

دادن اراضی    صالحیت خارجی را مردم عادی و متوسط قبایل درک نخواهند کرد و همچنان از دست 

 ( ۵-۱۰۲) " . د وتوجه و بدبینی افغانها را به امیرمتوجه میساخت شکست او بو ۀعالم

لهذا امیر برای انگلیسها چنین استدالل میکرد که چون او به نمایندگی دایمی انگلیس در مملکت و از  

فلهذا    جای ترسی برای انگلیس و روس نیست.   اً دست دادن قدرت سیاسی به انگلیسها موافقه نموده بن
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ت را در مذاکرات داشت نه از دادن اراضی را. اما در مقابل موضعگیری لیتن  امیر انتظار مؤفقی

خان که صرف    موافقه وقت امیر شیرعلیه  خان بود یعنی ب  برخالف آنچه که در وقت امیر شیر علی

تأکید به اقامت نمایندگان دایمی انگلیسی را در افغانستان داشت بکلی تغیر کرده و مصمم بود که  

اصطالح )سرحد علمی ( از  به  ده شده را از دست نداده و نقاط مهم ستراتژیکی و  فرصت بدست آور

کابل و دوام مذاکرات را نمود  ه  کیوناری پیشنهاد آمدنش را ب  ،برای حل مشکل  . بناً دست داده نشود 

و برای اینکه امیر را متقاعد به از دست دادن اراضی سازد پیشنهاد تضمین قویتری را که نارت  

م کرده بود برایش قبول نماید .امیر آمدن کیوناری را  ۱۸۳۸مقابل تجاوز خارجی در سال  بروک در  

رار بختیار خان منشی کیوناری امیر را واداشت  صبا مشاورین خود مطرح کرد.در نتیجه در اثر ا

م به کیوناری اطالع داد که بعد از  ۱۸۷۹مارچ۲۹امیر طی نامه مؤرخ  گندمک برود. ه که خودش ب

ی  پذیرائدرگندمک میباشد. لیتن پیشنهاد امیر را قبول و به کیوناری هدایت ترتیب  اً شخصچهار روز

امیر  و  م به گندمک رسید  ۱۸۷۹اپریل  ۱۸تاریخ  ه  امیرب  .  ی انگلیس را بگیرد ئ نما  با شکوه و قدرت 

نفر عسکر و نشاندادن قوای پر زرق و برق  ۵۰۰۰را به تشریفات خاصی و اجرای رسم گذشت  

 قبال کردند. انگلیس است

 

 در گندمکآغاز مذاکرات 

 

 

 

 

 

 

  بر   در مذاکرات بنا   .ازطرف انگلیس کیوناری واز طرف امیر مشاورینش مذاکره را پیش میبردند 

انگلیس مخصوصآ از دست   ۀ موضعگیری سختگیرانه مشاورین امیر در مقابل پیشنهاد غیر عادالن

می به نظریات  شد. لهذا کیوناری که هیچ احترادادن اراضی افغانستان پیشرفت قابل مالحظه دیده نمی 

شکل خصوصی با  ه  جلسه و مذاکرات را بدون اشتراک مشاورین امیر ب طرف مقابل نمیگذاشت،  

در جریان مذاکرات خصوصی بعد از تهدید امیر با آوردن ولی محمد خان کاکایش    امیر شروع کرد. 

کرم و سیبی را به   که انگلیس صرف پشین،  ماهرانه با کلمات مغلق پیشنهاد کرد بحیث امیر، بسیار  
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ساالنه قسمت از مالیات اضافی آنرا برای امیر می پردازد".  "اختیار داشته و آنرا تصرف نمیکند و

پیشنهاد   امارات  دادن  از دست  تهدید  با  قبول و  دوم سرطانی    ۀ دان امیر  ننگین    ۀ معاهد لیسها  گانرا 

پر از خون در    قلم انگلیسی  و  لباس تزار روسی  م با امیر در  ۱۸۷۹می  ۲۶اریخ  به ترا  گندمک  

گندمک امضاء و راه را برای مذاکرات موضوعات دیگر بشمول تمدید لین تلگراف از کرم به کابل  

 آغاز کرد. 

فقیت خود را جشن  و لیتن م   با تصور اینکه موضوع خاتمه یافته،  ،گندمک  ۀانگلیسها با عقد معاهد 

به کرین بروک   و  که   ۱۸۷۹جون  ۲۳بتاریخ    Cran Brookگرفته  برسیاست خارجی    مینویسد 

در دیگر نقاط و تضمین قوی در مقابل تجاوز    مقیم انگلیس در کابل و احتماالً   ۀ ند افغانستان، اقامت نمای

کابل    ۀ من فکر نمیکنم که شما اندیشه راجع به عملیات مؤفقانه و نتایج معاهد   نموده، خارجی را باز  

خان و    خاطر کوبیدن امیرشیرعلی ه  افغانها ب  عساکر داشته باشید. و یا هرنوع مشکلی در اخراج  

را به نارضایتی    ... افغانها به یقین ما   .ما احترام خواهند گذاشت ه  درس دادن به روس خوش و ب 

    ( ۵-۱۱۸)  .نخواهند دید 

 

 ( سرطانی سوم ۀخبیث ۀ) دان و عواقب آن دیورند هخط سیا ۀمعاهد -سوم

ندمک آمده بود دوباره به سمله برگشت و کیوناری  گاهی کیوناری به  که به همر  Rabertsرابرتس  

به کابل رسید و بعد از استقبال شایان از او در باالحصارمسکن گزید و    ۱۸۷۹جوالی  ۲۴بتاریخ  

صدراعظم انگلستان چنین نتیجه گیری    Salisburyسالزبری   برای چند هفته وضع بکلی نارمل بود. 

  . ن موقف شانرا در اروپا قویتر ساخت و آنرا پیروزی بر روسیه دانست کرد که مؤفقیت در افغانستا 

  ۀ پشین که بصورت دایمی در سلط سبی و  اشغال سه راه اساسی دخول به هند یعنی کرم، اً مخصوص 

انگلیسها و کنترول باالی سیاست خارجی را بدست گرفتند جنگ را خاتمه دانسته و افغانستان را  

بر مشکالت اقتصادی در هند الزم    جوالی بنا۲۳تاریخ  ه  ب   ،لهذا  تند. بکلی در تصرف خود می دانس

ه  شان از قندهار ب  دیدند که به اخراج عساکر شان اقدام نمایند.......قرار بود آخرین قسمت از عساکر 

از عساکرهراتی قطعات  عدودی  سپتمبر بود که تعداد م  ۳صبح    .م خارج شوند ۱۸۷۹سپتمبر  ۸تاریخ  

ان که بکابل رسیده بودند بطرف باالحصار در حرکت شدند و تقاضای معاش  خ  سردار محمد ایوب 

شهریان کابل نیز سرازیر شدند و به   ، گذشته خود را میکردند. دیری نگذشته بود که از نقاط مختلف

 کمک هموطنان خود شتافته و بطرف منزل کیوناری در حرکت در آمدند. 
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ذخایر سالح را درهم    اً مهاجمین فور  ،مین فیر شد محافظ کیوناری باالی مهاج  وقتی از طرف قوای 

جنگ آغاز شد........خالصه کیوناری منزل خود را آتش زد و    ساختند.    خود را مسلحو  شکستند  

خودکشی نمود و تعداد از همکاران و محافظینش  کشته شدند. رابرتس که در سمله بود از حوادث  

موصوف    .وف موضوع را به اطالع لیتن رسانید موص   قتل کیوناری توسط تلگرام از کرم خبر شد.

طرف کابل لشکر بکشد و نیز به قوای  ه  بی  یساخت که بدون معطلی در رأس قوارابرتس را مؤظف  

 قندهار و جالل آباد هدایت برگشت و اشغال و کنترول مناطق شان داده شد. 

خوانندگان این نوشته  صرف میخواهم  جنگ دوم افغان و انگلیس صحبت کنم.  من نمیخواهم به تفصیل  

نام از  بعد  که  انگلیس  های  ابالغیه  به  ذیل    زمی آلیت  ست  ۀ را  قرار  که  متوجه سازم  صادر گردیده 

 میباشند. 

درک عواقب ناگوار آن  میدانست   با  . خان بعد از مرگ کیوناری وحشت زده بود  "امیرمحمد یعقوب 

  کار و بی گناه را مجازات میکند. کابل انتقامجویانه میباشد و گناهه  که هدف لشکرکشی رابرتس ب

غیر    ۀ امیر اوآل طی مکتوبی عنوانی رابرتس به علیخیل تأثرات خود را در مورد وقوع حادث  ،لهذا

و در مکتوب دیگری از تصمیم خود راجع  داشته  معیتی اش ا ابراز    هیئت مترقبه و قتل کیوناری و 

خداوند اتکا دارم که  ه  من ب"نوشت    به مجازات اشرار را وعده داد و در اخیر مکتوب خود چنین 

حکومت انگلیس ابراز و نام نیک خود را در مقابل  ه  برای من فرصت داده شود که دوستی خود را ب 

 ( ۵-۱۲۴جهانیان بدست آرم.") 

خود را برای مردم افغانستان    ۀ م اولین ابالغی۱۸۷۹سپتمبر  ۱۶"رابرتس به اساس هدایت لیتن بتاریخ  

انگلیس دست داشته    هیئت تهاجم انگلیس مجازات اشخاصی است که در قتل  "هدف از    که:   صادر کرد 

نماید.   ت اند و همچنان حمای انگلیس حفظ  با  دوستانه را  او روابط  براینکه  امیر است مشروط    از 

مند  رابرتس مخالف نیستند نباید اندیش  انگلیس دخیل نبوده اند و به آمدن  هیئت اشخاصیکه در کشتن  

 ( ۵-۱۲۴") .باشند 

اعزام    "به  تقاضای  امیر  از  ابالغیه  این  امیر  هیت تعقیب  که  مذاکرت خصوصی شد  انجام  برای  ی 

موظف   هیئت مستوفی حبیب هللا خان و وزیر شاه محمود خان را مؤظف و به علیخیل اعزام داشت، 

سپتمبر با رابرتس مالقات نمودند و پیام امیر را برای رابرتس اظهار داشت که امیر به  ۲۳بتاریخ  

مشروط بر اینکه    ،همکاری درارتباط یافتن قاتلین کیوناری و مجازات آنها است ه  م معنی حاضر بتما

عساکر جدید که طرف اعتماد امیر باشند    ،برای امیر فرصت داده شود که در عوض عساکر سابقه

استخدام و سپس در مورد اقدامات الزمه نماید. در غیر آن اگر رابرتس با عساکر انگلیس بطرف  
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قوای  در مقابل  بل حرکت کند عساکر سابقه و مردم در مقابل امیر که آنرا گدیگک انگلیس مینامند  کا

 ( ۵-۱۲۴) " . نمایند   انگلیس قیام می 

را در یک    رابرتس امیر را به خوشی لوگرد خواست و او  ،"چون انگلیس باالی امیر مشکوک بود 

طرف کابل  ه  ابرتس با معیتی امیر بن گورکه هندی قرارداد و روز بعد را خیمه تحت نظارت سپاهی

 ذیل را صادر نمود.  ۀ حرکت و ابالغی

کس که در داخل    انگلیس حمله نموده اند مجازات و هر  هیئت آنانکه باالی    کابل اشغال خواهد شد. "

  دخول قوای انگلیسی مقاومت نشان ه  و اطراف کابل مسلح دیده شد دشمن انگلیس محسوب و اگر ب

 ( ۵-۱۲۶عواقب آن نخواهد بود.")  رابرتس مسؤل  ،داده شد 

  ۱۲کتوبر به شهر کابل رسید و از باالحصار و منزل کیوناری بتاریخ ا ۱۱"جنرال رابرتس بتاریخ  

آکتوبر در یونیفارم نظامی خود رسم گذشت را برای نشاندادن    ۱۳دیدن بعمل آورد و بتاریخ    کتوبر ا

امی رابرتس بود که مخزن سالح باالحصار  به تعقیب نمایش نظ  . مردم کابل انجام داد ه  قوای خود ب

رابرتس تصمیم گرفت    . بناً عسکر و یک تعداد زخمی گردید   ۷۰منفجر و باعث کشته شدن در حدود  

نقل مکان نماید. چون اهداف    که از باالحصار به شیرپور ) که امروز بنام شیرچور شهرت دارد(

 از:  کابل عبارت بود ه اصلی لشکرکشی رابرتس ب 

 

 نیت قوای انگلیس در کابلئومص -۱

 و سمله از طریق خیبر   ایجاد ارتباط مخابراتی بین کابل -۲

 انگلیس دست داشتند  هیئت که در قتل کیوناری و   ی مجازات اشخاص -۳

 

خان با عقد معاهده گندمک دیگر نزد ملت افغان اعتبار    الرد لیتن با فهم اینکه امیر محمد یعقوب 

خان در هرات بر ضد انگلیس قیام نموده و عبدالرحمن خان    وب ندارد و برادرش سردار محمد ای 

بهتر دانست که هرچه زودتر به تطبیق مجازات اقدام    ،خود را به سرحد شمال افغانستان رسانیده بود 

شما نمیتوانید منتظر گرفتاری سرحلقه  "  لهذا برای رابرتس هدایت داد که   . و به کار خاتمه داده شود 

یک از اشخاص ملکی چه مجتهد    چه هریک از عساکر قطعه هراتی با هرهای آشوبگران باشید.  

ت حمله کنندگان اشتراک داشتند مسؤل اند. برای  عیباشد ویا نفر عادی و یا مال و یا دهقانیکه در جم

ها به اساس    بهتر خواهد بود که اعدام  ،اینکه به احساسات انجمنهای انگلیسی جواب داده شده باشد 

 گیرد.  مقام باصالحیت قضایی صورت کدام نوع  ۀفیصل
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 Dramheadی مثل محاکم میدان جنگ  ئاما این نوع مقام باید خشن ترین و سریعترین نوع قضا

Court Martial Law   مطلب از قضاوت بصورت معمول آن نیست بلکه مجازات است.   . باشد  

برای اینکه از    .باشد   کابل باید عمل شود و هدف شما باید برخورد با وحشت ه  لهذا با رسیدن شما ب 

 ( ۵-۱۴۰"). حکمفرما شدن وحشت جلوگیری شود باید برخورد شما بسیار سریع و قاطع باشد 

ی تحت  ئ "قوا .شد به چنین متن صادر   یشدید دیگر ۀابالغی  ،کابله بعد از دو روز رسیدن رابرتس ب 

ز طرف ساکنین شهر  کابل رسیده و باالحصار را اشغال نموده اما در طول راه اه قومانده من حال ب 

انگلیس و    ۀبه مخالفت و اقدامات خصمانه روبرو شدند. فلهذا برعالوه مرتکب شدن جرم قتل نمایند 

 ( ۵-۱۴۰") .همکارانش به تمرد در مقابل امیر نیز متهم میباشند 

 نویسنده انگلیس در مورد مجازات رابرتس چنین تبصره میکند که: 

انگلیسی بودند معقول و بجا خواهد بود اما   هیئت مله به  ل حئو"استدالل مجازات اشخاصی را که مس 

به ارتباط اینکه حق تهاجم را بر افغانستان و غصب نمودن قدرت حکومت افغانستان را داشتند یا  

خیر قابل بحث و سوال است و همچنان ادعای حق اعدام اشخاص را که مقامات در مقابل تجاوز  

 ( ۵-۴۴۱"). میر دانسته اند بکلی مردود و نادرست است انگلیسی بود و آن را تمرد در مقابل ا

ملت آزاده، بیدار و باهوش افغان بنابر خصلت افغانی و وظیفه اسالمی که  کابل  ه  با آمدن رابرتس ب

لهذا    ،یرفته نمیتوانستند ذ رویه وحشتناک رابرتس را پو  حب وطن را جز ایمان خود میدانستند تحمل 

را در مقابل قوای اشغالگرانگلیس اعالن و جنگ دوم افغان و    اتحاد آهنین و شکست ناپزیر خود 

که از نقاط مختلف کشور متحد شده بودند و مردانه  وار از  ی م تحت رهبری غازیان ۱۸۷۹انگلیس   

و تشویق میشدند    ت طرف زنان قهرمان افغان با تهیه بسته های نان و رساندن مهمات نظامی حمای 

داد  دیگر شکست  یکبار  را  بعد   انگلیس  ایوب   اً که  رهبری سردارمحمد  تحت  میوند  و    جنگ  خان 

ً قهرمانی زنان و مردان افغان خاصت ه  ماللی میوند و عبدهللا عاشقان عارفانی در تاریخ افغانستان ب  ا

 خط زرین درج است. 

 خان را چنین اعالن کردند.  یرش شکست خود در کابل  برطرفی امیر محمد یعقوب پذ انگلیسها با 

رضای خود ترک وظیفه  ه  ابرتس به نمایندگی از دولت انگلیس اعالن میدارم که امیر ب"من جنرال ر

بزرگان    نموده وافغانستان را بدون حکومت رها کرد.... دولت انگلیس   بعد از مفاهمه با سران،

را   ازعالقمندی و خواهشات مردم والیات و شهرهای مختلف  نمایندگی  که  دیگری  تعداد  و  اقوام 

ترت  خواهند  میکنند  اتخاذ  مردم  برای  را  خوب  دایمی  حکومت  یک  ایجاد  برای  را  الزمه  یبات 

 ( ۵-۱۴۵") .کرد 
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روسها با استفاده از موقع برای رسیدن هدف دیرینه خود که افغانستان را بین روسیه و هند تحت  

  عبدالرحمن خان را که در ترکستان روسیه زندگی میکرد  ،الحمایه انگلیس بحیث منطقه حایل بسازد 

روسها به این    از آمو به ترکستان افغانستان که مردم منطقه از قبل با او آشنائی داشتند فرستادند.

عقیده بودند که عبدالرحمن خان با سپری نمودن دوازده سال در روسیه برای آنها مفید و"قاز انگلیسی  

 ( ۶-۱۹۰را پخته خواهد نمود.")

تان را برای ایجاد یک حکومت با ثبات خبری خوشی  و انگلیسها داخل شدن عبدالرحمن خان به افغانس 

جون برعالوه پیام  ۱۴  تاریخه  انگلیس که در کابل بود ب  Lepal Griffinلهذا لیپل گریفن    دانستند. 

نمایند  توسط   نیز  کتبی  پیام  برای عبدالرحمن خان  عبدالرحمن خان    ۀشفاهی  نزد  خصوصی خود 

 فرستاد و برایش نوشته بود که: 

ً بن ،ما داخل افغانستان شده اید "قراراطالع ش خصوصی به شما ارسال شد    ۀاین مکتوب توسط نمایند  ا

اهداف دخول خود درافغانستان به دولت    که شما از نیات آمدن خود نمایندگان انگلیس را مطلع و از

انگلیس توضیحات الزمه ارائه بدارید. همچنان شفاهی توسط مخبر شان به سردار عبدالرحمن خان  

ثیری ندارد؟ درختم نامه با آرزوی  ا شد که روابط صمیمانه طوالنی شان با روس باالی انگلیس تگفته  

 ( ۶-۱۹۳نیک اظهار عالقمندی دوام مکاتبه را نموده بود.") 

شدت  ه  بزرگان خواستند بسیار ب   اً سردار موضوع را با بزرگان همسفر خود درمیان گذاشت که مقابلت

هوشیار در جواب برای همسفران خود گفت که در چنین    سردار  برای انگلیس جواب داده شود. اما 

  بهتر و معقول خواهد بود که از آنها بیشتر بشنویم.  . حالت از جواب زشت چه نتیجه خواهیم گرفت 

عدالت    ۀلهذا مثل یک سیاستمدار از رسیدن مکتوب اطمینان داد و متن مکتوب سردار منعکس کنند 

  که نباید درافغانستان واقع میشد و توسط  امیر محمد یعقوب  میزیو دوستی بوده و از حالت تحقیر آ

خان و مشاورین مضرش صورت گرفت یاد آورگردید و متذکر شد که یک امر ضروری است که  

عالوه نمود که روسیه و    او  وری قرار داشته باشد. طافغانستان در آرامش و دوستی بین دو امپرا

تضمین کنندو مخبرنیز حامل پیام شفاهی سردار به قرار ذیل    انگلیس بین خود توامیت افغانستان را

 د: بو

رای دوازده سال نمک روسیه را خورده و نادرست خواهد بود که شرایطی را قبول نماید که به  باو  "

رزومندی دوستی را با هردو قدرت نموده و خصوصآ با انگلیسها که انتظار  آلهذا او   وفا باشد.  یب آنها  

رأس اسپ به چاریکا    ۵۰۰  ا کمال خوشی آرزومند است که به  نها دارد و بآا از  گرفتن استقالل ر

 ( ۶-۱۹۳)  ". بیاید و موضوع را مطرح نماید 
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بزرگان و  اً  با رسیدن سردار رابرتس فور  م سردار به چاریکار رسید. ۱۸۸۰جوالی    ۲۰تاریخ  ه  ب

حیث امیر کابل اعالن    هسرداران را به دربار کابل دعوت و در حضور آنها عبدالرحمن خان را ب 

خان که عاشق آزادی و استقالل افغانستان بود و نمی خواست    ب وی کرد. در هرات سردار محمد ا

هلمند    طرف فراه، ه  بیگانگان باشد بعد از تسلیمی قندهار ب  ۀ سلط  زیر وطنش    یک بلست از خاک مادر 

ر میوند در جنگ شدیدی  و و لشکرگاه لشکر کشید که در نتیجه غازیان افغانی و قوای انگلیسی د 

 روبرو و قوای انگلیس به شکست نهایی مواجه شدند. 

"در تمام جنگهای افغان و بریتانیا، جنگ میوند از برجسته   یک انگلیس چنین اعتراف میکند که: 

 ( ۶-۱۹۸ترین شکست بریتانیا به شمار میرود.")

ارت عبدالرحمن خان در کابل  بعد از یک هفته از اعالن ام  Lepal Griffinل گریفین  پدر کابل لپ 

م اولین بار با سردار مالقات کرد و  ۱۸۸۰جوالی    ۳۰تاریخ  ه  به چاریکار نزد سردار رفت و ب

از طرف گریفین جواب تحریری    تعهدات تحریری را نمود که مقابلتاً سردار از گریفین درخواست  

 شد که:  ارائه

الحضرت شما به  ا اطالع حاصل نمود که و  "بعد از تقدیم احترام جاللتماب گورنرجنرال به افتخار 

ب  انگلیس  دولت  دعوت  میباشید.ه  اساس  حرکت  در  کابل  احساسات    طرف  نظرداشت  در  با  فلهذا 

اطمینان در سرداران و مردم به تأسیس یک حکومت تحت    ۀالحضرت شما و ایجاد روحیادوستانه و

انگلیس وارهبری و دولت  که  میدهیم  اطمینان  کابل  الحضرت  االحضرت شما  امیر  بحیث  را  شما 

برعالوه برای من    میشناسد ) انگلیسها برای اولین بار امیر افغانستان را واالحضرت خطاب میکند(. 

صالحیت داده شده که به اطالع شما برسانم که دولت انگلیس هیچ عالقه ندارد که در امور داخلی  

مقیم انگلیسی را در هیچ یک    ۀمایند الحضرت شما مداخله نماید و نمیخواهد که نا و  ۀمناطق تحت ادار

بلکه صرف برای حفظ روابط دوستی عادی که بین دو کشور    ن نماید،ی شما تعی  ۀاز مناطق تحت ادار

به اساس یک    ۀالزم خواهد بود که یکنفر نمایند   ،مجاور برقرار میباشد  انگلیس  مسلمان را دولت 

مقیم سازد.  کابل  در  و  موافقه  نم اچون  دولت  الحضرت شما خواهش  و تصمیم  نظر  که  بودید  وده 

  ،الحضرت شما رسانیده شود ا خارجی نیز واضح و به توجه و  دول انگلیس را در مورد روابط شما با  

الحضرت شما  ا اظهار میگردد که نائیب السلطنه و گورنر جنرال برای من صالحیت داده که برای و

نان داده اند که از مداخله در امور  واضح سازم که چون ایران و روسیه هردو به خوشی قبول و اطمی 

لهذا واضح است که واالحضرت شما با هیچ قدرت خارجی به استثنای  ،  افغانستان اجتناب میکنند 

دولت انگلیس روابط داشته نمیتوانید. اگر هر قدرت خارجی تالش مداخله را در امور افغانستان نماید  
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  در آنصورت   باشد،ن)به قلمرو( واالحضرت شما  نییدوم ه  و چنین مداخله و یا تجاوز تحریک ناشده ب

یس حاضر به آن اندازه کمک مورد نیاز خواهد بود که دشمن را به عقب براند، مشروط  گ دولت ان

شما   واالحضرت  اینکه  روابط    بر  ارتباط  به  را  انگلیس  دولت  های  مشوره  کاری  محافظه  بدون 

 ( ۶-۱۹۶)  " .خارجی تعقیب نماید 

ً بدالرحمن خان رسم سردار ع   ،با ختم بیانیه م  ۱۸۸۰ست  آگ  ۱۰حیث امیر کابل قبول شد و بتاریخ  ه  ب  ا

از کابل    Sir.D. Stewartبرای وداع عساکر انگلیسی که به قومندانی سر دونالد ستورت    اً شخص

 حاضر و اشتراک ورزید و امارت کابل را اشغال کرد.  ،می گشتند  به هند بر 

 

 دیورند سیاست امیر عبدالرحمن در قبال خط فرضی 

 م ۱۹۰۱- م۱۸۸۰

 

 

 

 

 

 

 

 

که در امور داخلی از طرف انگلیس    ی با صالحیتگلیس بود  ان  ۀ که دست نشاند امیرعبدالرحمن خان  

داشت که با مشت آهنین خود افغانستان سه پارچه را واحد و مخالفین خود    سعیبرایش داده شده بود  

ول و دوم افغان وانگلیس را با کشتن  غازیان جنگ ا  ایوب خان،  وانگیسها را با دوستان سردارمحمد 

این نویسنده یعنی  گاه  ین ببرد که یکی از قربانی شده گان آنوقت جد قبله  ب و فرار کردن به هند از  

  ایوب   طرفداری از سردار محمد ه  که ب  بود   حاکم چرخ آن وقت   (ئیزا)پوپل  دورانیدالصمد خان  عب

با خانواده های سه برادرش هریک  . او  میکرد های انگلیس اشغالگر فعالیت    توطئهخان و دشمنی به  

سلطان خان و وحدت خان برای بیست و دو سال به هند فرار و همه جایداد شان ضبط    سعادت خان، 

پسر عبدالودود خان )بوپلزایی( یعنی    )پوپلزایی(   دورانی عبدالستار خان  این قلم  پدر    اً بعد   که   گردید 
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بعد از بازگشت در زمان امیر حبیب    هند بود م  ۱۸۸۶سال  متولد  که    دورانی نواسه عبدالصمد خان  

های  ضبط شده را در تصرف خانواده    از جایداد   ی قسمت  اً حیث بزرگ قوم خود مجدد ه  هللا خان ب

 احمد خان درآورد. 

وطن عزیز از یوغ   جز از ادعای حق مسلم شان یعنی آزادی مادره  همچنان تعداد ازبیگناهان که ب

 یکی بعد دیگر به انواع مختلف از مجازات چون زندانی کردن،   د،نبو  اسارت انگلیس چیزی دیگری

نجه ها وغیره قربانی آرزوهای  شکع  ادر سیاه چاه ها انداختن و انو  وطن ، از مادر  ساختن    فرار

الفت خودش و یا  مخه  ملت قدرتی را نماند که ب  در    شوم انگلیس وآرامی امیر در داخل گردیدند.

توانستند سیاست پیشروی سرحد خود را  ن ن انگلیسها با دو جنگ در افغانستان چو . انگلیس قیام نماید 

آمو چون    عامله گری که مناطق ماورای دریای لهذا با روسیه در یک م  ،دریائی آمو عملی نمایند ه  ب

به روسها  بود  ذوالفقار و پامیرکالن را که در یک نقطه با چین نیز همسرحد    روشان،   قسمتهای پنجده، 

و  معاهد   واگذار  ب   ۀبا عقد  پیشتر  را  امیرعبدالرحمن خان سرحد خود  با  افغانستان  ه  دیگری  داخل 

خان پیشنهاد کرده بودند و خواب    امیر شیرعلی   ۀ پیشبرده و آنچه را که روسها قبآل با انگلیسها در دور

افغانستان را ب میدیدن  (  Buffer State)حیث منطقه حایل  ه  تبدیل  انگلیس و روسیه  و    د عملی بین 

تحت تصرف خود آزادانه پالنهای شوم طویل المدت آینده خود    مرکزی(   خودشان در منطقه )آسیای 

زده سال امارت امیرعبدالرحمن خان انگلیسها برای رسیدن  سیاین است که بعد از    .  را به پیش ببرند 

رحدی  ها و دیگر مردم س  ها و اورکزایی  تهدیدات نظامی را علیه یوسف زایی  به هدف خود اوالً 

حیث میانجی و مصلح در بین شان  ه  سپس ب  بین اقوام مختلف مناطق اختالفات را خلق   اً شروع ٍوثانی 

نگال خود آورده و مردم منطقه را تحت  چ  دادن پول بعضی از خوانین و مالها را در  درآمدند و با

نسبت به    خان   تربیه نظامی قرار دادند. گرچه امیر عبدالرحمن خان برخالف عقیده امیر شیرعلی 

درک کرد که آنچه را خودش در مقابل انگلیسها    اً روس به انگلیس عقیده دوستی را داشت اما بعد 

صد هزارعسکر را تهیه دید    لهذا امیر برای دفاع از سرحدات خود درحدود دو   . تصور میکرد نیست 

قبایل نیز    و اعالن جهاد را در مقابل انگلیس نمود و کوشش کرد که به خوانین و اشخاص با نفوذ 

بدهد  و  .پول  نماید  نمیتوانست رقابت  انگلیس  قوی  اقتصاد  مقابل  در  امیر  نبود  اما  قادر  با  همچنان 

و در مقابل    خرد ب  انگلیسها  از    از خوانین بلوچ و پشتونهای قبایل را  ای    صرف پول بیشتر عده

 انگلیس از آنها استفاده نماید. 

لهذا    .ثر نبود و انگلیسها را به تشویش روبرو ساخت با آنهم اقدامات امیرعبدالرحمن خان غیر مؤ

جنوب شرقی و جنوب غربی افغانستان از در    انگلیس بسیار ماهرانه برای تثبیت سرحدات جنوبی،
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مصالحه و سیاست با امیر پیش آمدند یعنی با تهدید تهاجم قوای نظامی و استفاده از شمشیر خواستند  

 . تعین نمایند آمو ین افغانستان امروزی و ماورای دریایی دیگری را ب  Buffer Stateیک بفرستت 

 

 

 

 

 

 

م قانونی  ۱۸۸۲لیسها در سال  گبریتانوی به کابل الزم میدارم متذکر شوم که ان  هیئت قبل از رسیدن  

دار و    ،جرأ "مستقانونی  و   آنها( یعنی حقوق  و حقوق   Tenantجرأرا تحت ) سه نوع مست  اجاره 

 . ردند تصویب ککه چه است " را مالک

 

۳Kinds of 'Tenants' and their rights 

What are the rights of statutory tenant,Lessee and Licenee? 

https://www.moneylife.in/article/3-kinds-  of-tenants-and-their-rights/38233.html 

 

که در باره    ی لهذا میتوانید معلومات مفصل  باره ابراز نظر نمایم،این  دان نیستم که درچون من قانون

قانون    ۵۲بند سوم ماده    اً های غیر منقول توسط انګلیسها در سه بند، مخصوص  ملکیت   ۀ قانون اجار

های افغانستان در ماورای خط    صد ساله ملکیت   ۀ وضع و شرایط آنرا که به احتمال قوی به اجار

ان محترم را جلب تا در باره بعد از تحلیل و تفسیر  گتوجه خوانند   فوقدیورند میباشد به لینک  فرضی  

 مراجع قانونی قضاوت فرمایند. 

را که حیثیت  سرهنری مارتین دیورند    Sir H.Mortin Durandریاست  تحت  نفری  ۱۳  هیئت لهذا  

کابل اعزام و بعد  ه  ن خان ب عبدالرحمیس در هند را داشت به دربار امیرمور خارجی انگلاسکرتریت  

  ۀ م در مقابل تادی ۱۸۹۳نومبر   ۱۲تاریخ  ه  فق شدند که بواز مذاکرت چهل روزه با مقامات افغانی م 

دیگری برادران   روپیه هندی به افغانستان موافقه شود و با یک خط سیاه(  ۶+۱۲ساالنه هجده لک )

زندگی مشترک شان غیر عادالنه  فرهنگ را بدون احترام به حق    همهمزبان و    و خواهران همدین، 

 از هم جدا نمودند. 

https://www.moneylife.in/article/3-kinds-
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خود چنان سخت گره   قبلی را با  ۀسوم سرطان خبیثه نامیده که دو دان  ۀدیورند را نویسنده دان ۀمعاهد 

کابل یعنی    ی فق به باز کردن آن نشده و زنگ خطری را به فضاوزد که الی امروز هیچ جراحی م 

حیث یک کشور  ه  وطن را نه تنها در حدود اربعه امروزی ب   درپایتخت زیبای افغانستان آویختند و ما

نیز سوق داده و    ءگودال بدبختی و قهقرا  به سویبلکه به مرور زمان    ، محاط به خشکه در آورد 

 . سمیت شناختن آنرا میشنویمبه رامروز باز هم از این جا و آنجا صدای زنگ خطری 

خود را اعالن اما چون  جدی  یاه دیورند مخالفت  خواهران و برادران ماورای خط س   ، با عقد معاهده

های مالی و تحریکات مخفی امیرعبدالرحمن    غم کمک یر لهذا عل  ،انگلیسها هم زور داشتند وهم زر

 خان صدای برحق شانرا کسی نشنید. 

دور اواخر  گردید.   ۀ در  مؤظف  بریتانوی  هند  ویسرای  بحیث  کرزن  الرد  خان    امیرعبدالرحمن 

بنا  لیتن    ود برخصلت خ   موصوف  با    مانند ویسرا Lytton خواهانه و جاطلبانه  های قبلی خواست 

دیورند امتیازات بیشتری را برای انگلیس حاصل و افغانستان را بار    ۀ خط سیاهتجدید نظر بر معاهد 

ً بن  . حیث یک دیوارآهنینی قویتر درمقابل روسیه تزاری قرار بدهد ه  خون ملت آن به  دیگر ب مطلب    ا

 جدید پیشکش امیر عبدالرحمن خان نمود.  ۀمعاهد  ذیل را در مورد 

 

 تجدید نظر بر خط دیورند از نقطه نظر سوق الجیشی حکومت هند.   -"

 مراقبت بر ورود اسلحه به افغانستان و استعمال آن .  -

 خوداری افغانستان از کمک به قبایل واقع در ماورای دیورند در گفتار وعمل  -

-۴۴۰") .درافغانستان برای اتخاذ ترتیبات دفاعی در مقابل روسیه   ین صاحب منصبان بریتانوی یتع   -

۳ ) 

 

امیر    ،جواب مثبت و یا منفی داده شود   Lord Curzanالرد کرزن    ۀاما قبل از آنکه در مورد نام

م ( در اثر مریضی طوالنی که عاید حالش بود در  ۱۹۰۱کتوبر ) اتاریخ اول  ه  بخان  عبدالرحمن  

گیری در مورد پیشنهاد الرد کرزن برای پسر    ه حق تسلیم و تصمیمجان ب  کابل   ئی قصر باغ باال

 میراث ماند. ه ارشدش امیر حبیب هللا خان ب

دقت خوانده شود، در تمام مواد  ه  ( ب۶۹۰- ۱اول خط دیورند)  ۀ معاهد   ۀر هفت ماد گقابل تذکر است ا

شده که الی امروز    عالمه گذاری به تعویق انداختهردیده یعنی سرحد شدنش الی  گذکر  "    خط "بنام   

 . هیچ یکی از دولتمردان افغانستان آنرا قبول نکرده اند 
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که  همچنان   شد  متذکر  خاطرات   جباید  از  یکی  باره  در  زیرکیار  رحمت  صاحب  داکتر  ناب 

یده  نصدارت سردار محمد داود خان به توجه شما رسا   ۀ در دور  اً امیرعبدالرحمن خان مینویسد که بعد 

 . میشود 

 

 امیر حبیب هللا خان در قبال خط فرضی دیورند ۀرسیاست دو

 م ۱۹۱۹- م۱۹۰۱

تانیا  کرزن با قدرت رسیدن امیر حبیب هللا خان برخالف دستور مقامات مرکزی بری  به هر حال الرد 

اما امیر که از دسایس    .گذشته یاد آور گردید   ۀ منظور تائید معاهد ه  ب  هیئت ضمن نامه تعزیت از اعزام  

تائید معاهده طفره رفته    ،زن آگاهی داشت های الردکر  توطئه و   در جواب خود ازمذاکرات برای 

د او هم  ه درمقابل پدر او داشت وفا نمای"تا وقتیکه دولت بریتانیا به تعهدات ک  برایش اطمینان داد که 

ً مقابلت    (۴۴۱-۳احکام آنرا محترم خواهند شمرد.")    ۀ معاهد   ۀالردکرزن ارسال کمک مالی مندرج  ا

اما امیر برموقف خود پافشاری کرد    . وسالح خریداری شده افغانستان را معطل ساخت خط دیورند  

  ء ن سفرای و برادرش نصرهللا خان را مؤظف نمود که موضوع حصول استقالل کامل افغانستان وتعی 

که    شمول بریتانیا را مطرح نماید ه  فرانسه و امریکا ب  ترکیه،  ایران،  المان،  را به کشورهای روسیه،

برای مدت چندی موضوع پیشنهاد خود را به تعویق انداخت و به اقدام    موقتاً کرزن    جه الرد در نتی

یعنی پسر ارشد امیر حبیب هللا خان سردارعنایت هللا خان را که هفده سال عمر داشت    ،دیگری شد 

ً یرائی کردند وضمنپذ گرمی استقبال و  ه  به هند دعوت و از او ب  ند  داد   مدنیت جدید را برایش نشان   ا

بازگشت برخالف عمش سردارنصرهللا    شهزاده تأثیر عمیق گذاشت و دربر  مسافرت    ۀ که در نتیج

 خان طرفدار دوستی با انگلیس ومعرفی مدنیت جدید در افغانستان گردید. 

اما به اساس نصایح امیرعبدالرحمن    ، غم اینکه جدی طرفدار وارد نمودن مدنیت بود اما پدرش علیر

 یش را تدریجی با درنظر داشت شرایط مسلط در کشور میدید.ها  رم وخان تطبیق ریف

امیرحبیب هللا خان برای اینکه به خواهش ملت در ارتباط استرداد بخارا و سمرقند جواب مثبت داده  

سرلیویزدن را در ارتباط پیشنهادات تجدید معاهده به موقف مشکل تری    هیئت باشد و از طرف دیگر  

  د افغان و انگلیس را بخاطر فتح بخارا و سمرقند پیشکش سرلویزدن موضوع اتحا  ،قرار داده باشد 

انگلیس بعد از مشاورت با ویسرا در خواست امیر را با اظهار اینکه روسیه بسیار قوی    هیئت .  نمود 
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منفی و حضور  گرفتن جواب  با  امیر  کرد.  رد  با    هیئت نفر    ۱۵۰۰است  که  گردید  وادار  سروی 

 یل امضاه شد. ذ  ۀم معاهد ۱۹۰۵وبتاریخ سرلیویزدن به توافق ذیل برسد 

اعلیحضرت سراج الملته والدین امیر حبیب هللا خان پادشاه مستقل مملکت  -"بسم هللا الرحمن الرحیم

با عظمت   خارجه  امور  وزیر  دین  ولیام  لوئیس  سر  جناب  و  یکطرف  از  آن  توابع  و  افغانستان 

 رف دیگر." محترم دولت پادشاهی انگلستان از ط   ۀهندوستان و نمایند

نامه راجع    "اعلیحضرت پادشاه فوق الذکر به این وسیله قبول میفرماید که در مسأیل جزئی وکلی عهد 

الحضرت پدرم ضیأالملت والدین نورهللا مرقد با دولت  ابه امور داخلی وخارجی و قراردادی که و

خواهم نمود و مخالف  علیه انگلستان منعقد نموده وعمل شده است من نیزهمانها را قبول نموده عمل 

 شد."  آن رفتار نخواهد 

که دولت    ی نامه وتعهد   " همچنین جناب سر لویس ویلیام دین با اینوسیله قبول مینماید که همان عهد 

مرحوم واال حضرت ضیاءالملت والدین راجع به امور داخلی وخارجی وغیره    علیه انگلستان با پدر 

ی میدانم و مینویسم که دولت انگلستان مخالف آنها به هیچ  منعقد نموده من آنها را به اعتبار خود باق

 ( ۱-۷۲۸وجه رفتار نخواهد نمود".) 

م در کابل مهر و امضا  ۱۹۰۵مارچ  ۲۱مطابق    ۱۳۲۳"بتاریخ روز سه شنبه چهاردهم محرم الحرام  

 " .شد 

 امیر حبیب هللا خان
 (۱-۷۲۸) لوئیس ویلیام دین

 

بین قدرتهای بزرگ همسایه    اً ستان را در جهان خاصت موقف افغان  ،"با درگرفتن جنگ جهانی اول

  هیئت م که  ۱۹۱۴کتوبر  ا ۲ بعد از تاریخ شوار ساخت. مخصوصاً )انگلیس و روسیه ( نهایت زیاد د 

کابل رسیده و در پغمان پیامها  ه  مشترک جرمنی و ترکیه به نامه ها و پیامهای رهبران دول خود ب

طرفداری قوای مرکزی بود به امیرحبیب هللا خان تقدیم  ه  برا که مقتضی اشتراک افغانستان در جنگ  

 ( ۷-۹۱" ). دستگاه رادیوئی و نشر تبلیغات را نمودند  نصب یک  ۀ و خواهش اجاز

"همسایگان وحشی هند یعنی    نل بیت انگلیسی در پارلمان لندن گفت که ل کابل که  ب  هیئت با رسیدن  

که در نتیجه صحبت    (۱-۸۳۸") . وب کرده شوند ایران و افغانستان باید به اتفاق روس و انگلیس جار 

میدهد که انگلیس تجاوزگر وخونخوار که از فاصله    وضاحت نشان ه کلنل بیت در پارلمان انگلیس ب 

گر آزادی  رقدرت جابر استعما  حیث یک ه  قاره هند خود را رسانیده بود و ب  هزاران کیلومتر به نیم
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با ریختن صدها هزار عساکر  و  شانرا میچوشید آرامش نگرفته    ملت ناتوان هند را غصب و خون 

همچنان    یا نیز استفاده نماید. صربناتوان هندی از متحدین اروپائی خود در مقابل تجاوز المان به  

چندین گذشته خود  سال  در طول صد  که  را  افغانستان  و  ایران  اندازی،   کشورهای  تفرقه  با    بار 

های مظلوم شانرا تحت یوغ    شیانه جاروب و ملت حبا روس، و  تجاوزات نظامی یا معامله گریها

اگر  .  استعمار و استبداد در تاریکی مطلق بیعلمی قرار داده بودند نیز در جنگ به نفع خود بکشانند 

خود که آزادی واستقالل در روشنی علم ومعرفت بود دفاع و یا    ۀ شان از حقوق حق  ملتهای مظلوم

توپ و طیاره آنها را خود وحشیانه     تفنگ،  زور برچه،ه  کردند ب  ی اطاعت از اوامر جابران را نم

 بنام وحشی محو و جاروب میکردند. 

دان داشت   ۀ امیر حبیب هللا خان که مثل  آسیاب قرار  بین دوسنگ  )   ۀ فیصل  ،گندم  م(  ۱۹۰۷ظالمانه 

در پارلمان  کلنل بیت    ۀ لهذا بیانی  نقشه ایران فراموش نکرده بود.   ۀ انگلیس و روس تزاری را در بار

  انگلیس یکبار دیگر اندیشه احتمالی تقسیم مجدد افغانستان را به سه قسمت دوره های امیر شیرعلی 

ً بن   خان زنده ساخت. "من    ترکی گفت که  هیئت دیپلوماسی را گرفت یعنی به      امیر حبیب هللا خان راه  ا

سم اما مسلمان خوب هستم  از اتحاد انگلیس و روس میتر  . بین دو سنگ آسیاب قرار دارم  تنها هستم،

طرف هند میباشم تا در  ه  منتظر حرکت قوای ترک ب   . آنچه آرزوی خلیفه باشد آرزوی من نیز میباشد 

 ( ۶-۲۵۵)". پهلوی آنها در رأس سپاه اسالم قرار داشته باشم

نمایند   ا "امیر همچنان در خف  ب  ۀ از  پیامش را  تقاضا کرد که  کابل  در  مقیم  انگلیس  کمال  ه  مسلمان 

دولت خود بگو که من دوست وفادار شما هستم  ه دولتش مخابره کند و برایش گفت که به یت ب محرم

من اعتماد نمائید و اگر اختالفی در گفتار وعمل من دیده شود باید بدانند که موقف من نهایت  ه  باید ب 

 ( ۷-۹۲") .حساس است 

نه با امیر به توافق رسیدند  پیام امیر به سمله مخابره و طرف قبول انگلیس قرار گرفت و حتی محرما 

م طی  ۱۸۹۵درواز وشغنان را که حق مشروع افغانستان بود و در سال    که موضوع مناطق روشان، 

غیرعادالنه و ظالمانه از طرف انگلیس به روسیه بخشیده شده بود بطور قطعی حل و نیز    ۀ موافق

 ( ۷-۹۳") .خواهند شناخت  مقدار پول زیادی را برای امیر بخشش و استقالل سیاسی افغانستان را 

اقوام   ،ملی گرایان افغانی همچنان امیر حبیب هللا خان برای خاموش نمودن احساسات مسلمانان هند،

تأخیر مدت    ترکی و جرمنی بعد از چانه زدنهای زیاد و  هیئت و قبایل دوطرف خط دیورند وفریب  

  هزار توپخانه، پنج   ون پوند طال،"بیست ملی کهایناطمینان داد مشروط بر  هیئت چند از اتحاد خود به  

یکصد هزار میل تفنگ و مقداری زیاد از مهمات نظامی برایش تدارک دیده شود که البته دادن جواب  
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بود  بلند  ترکیه  از قدرت جرمنی و  تنها  نه  امیر  پیشنهاد  به چنین  تمام قدرت مرکزی    ،مثبت  بلکه 

 ( ۷-۹۳" ). نمیتوانست به آن  جواب مثبت بدهد 

مسلمانان هند و ترکیه جواب داده باشد و    ملت افغان،به    فق گردید که از یکطرف  ویر مام  ،معهذا

نشود.  مقصر محسوب  مورخ    نیز  ای  نامه  انگلیس را طی  دیگر  از  ۱۹۱۶جنوری  ۶از طرف  م 

 بیطرفی افغانستان در  

 

 

داد  نصب دستگاه رادیوئی را در باغ بابرشاه    ۀ اجاز  هیئت جنگ جهانی اطمینان داد و برای خوشی  

  ۱۹۱۶جنوری    ۲۴وبیطرفی خود را اعالن کرد وهمچنان برای خوشی جرمنی و ترکیه بتاریخ  

 موافقه های دوستی را با دول شان امضاء نمود. 

انگلیسها  برای خاموش نگهداشتن احساسات اسالمی ملت افغان    ،همچنان در دوران جنگ جهانی اول

ند که بعد از ختم جنگ مناطق ماورای خط سیاه  وعده های خصوصی به امیر حبیب هللا خان داده بود 

نمایند. اما با ختم جنگ جهانی اول دو متحد )    دیورند را نیز با امیر مطرح و به نفع امیر حل می 

ً   ،دافشان دیگر باهم دوست نبودند انگلیس و روس ( در رسیدن اه درشرایط جدیدی منطقه موقعیت    بنا

ً یکی افغانستان خاصتژسترات و قابل  پیدا نموده  یورند برای انگلیس بیشتر از قبل اهمیت  خط سیاه د   ا

قدرت بزرگ    حیث یکه  اتحاد جماهیر شوروی ب  ۀ،چه از یکطرف در منطق  توجه قرار گرفت.

متخاصم در همسایگی شمال افغانستان تبارز نموده بود واز جانب دیگر حرکت پان اسالمیزم هم  

خواست به تعهدات    معهذا انگلیس نمی   .دی نگران بود هنوز فعال و انگلیس از توسعه وپیشرفت آن ج

 سری قبلی خود با امیر حبیب هللا خان عمل نماید. 

بیشتر از قبل با اهمیت  م( خط دیورند نیز نزد انگلیسها  ۱۹۱۷روسیه )  در  ر بکتواهمچنان با انقالب  

)لیوتنن جنرال سر    نویسنده انگلیس بنام   ۀ قسمت الزم میبینم مختصری از نوشتدر این    ،لهذا  . تر شد 

 نقل قول کنم.  تحریر نموده م ۱۹۲۹جورج مکمون( را که در سال 

کارتونهای به نمایش گذاشته شد که لینن را باالی کره    ،"با پیروزی انقالب آکتوبر در سراسر روسیه

پادشاهان، که  میداد  نشان  در دست  با جاروب  از سطح زمین    زمین  داران و کشیشها را  سرمایه 

 ( ۸-۳۵"). د جاروب میکر
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حیث دو کشور  ه  افغانستان و ایران را ب  یکیتژیعنی سیاست دولت انقالبی روسیه جدید موقعیت سترا

از انقالب    به این معنی که قبل  ،لیس ساخت گو بیشتر قابل توجه برای ان  اسالمی درمنطقه مهمتر 

اد جماهیر شوروی که یک  اتح  سیسأسپس ت و   یپرولتار لوژی بین المللی  یااید پخش  لیستی و  اسوسی

افغانستان    اً کشورهای اروپائی و اسالمی بود و مخصوصداری و مذهبی  ه  کلی مغایر سرمایه  ب  نظام 

و ایدیالوزیکی دو قدرت بزرگ )انگلیس   ه ئی حیث کشورهای اسالمی بین تضادهای عقید ه وایران ب

ان مبارزات ایدیولوژیکی  و روسیه جدید( نیز قرار گرفت وهردو قدرت برعالوه اهداف اقتصادی ش

انگلیسها با توظیف کشیشان عیسوی مذهب، کشورهای اسالمی را که در   .خود را نیز شروع کردند 

راه انداختند  به  مخالفت نظام بیدینی روسیه جدید بودند تحریک و فعالیتهای ضد نظام بیدینی روسیه را  

ا که اهل کتاب گفته میشدند در مقابل  و مسلمانان ر  یهودیان  ،داشتند که جبهه متحد عیسویان  سعیو  

ً بیدینان متشکل و مسلمانان جهان مخصوص سرحدات شمال غربی هند بریتانوی وقت یعنی مناطق    ا

  افغانستان و ایران را که در همسایگی روسیه قرار داشتند درمقابل نظام بیدینی مسلح ومتحد سازند. 

خط سیاه دیورند تشویق    ی نی مناطق ماورامعهذا مردم سرحدات شمال غربی هند بریتانوی وقت یع

افغانستان و ایران را تشویق  و    سازی و مدارس دینی گردیدند   به تأسیس بیشتر صنایع دستی سالح

تدریس و آموختن علوم دینی در مساجد مینمود تا دور از علوم مدنی در تاریکی مطلق از جهان  ه  ب

ً مدنی نگهداشته شوند و از هردو کشور مخصوص که نسبت به ایران یک کشور مسلمان  را  نستان  افغا   ا

ی  ژحیث دیوار فوالدی در مقابل پیشرفت ایدیالوه  تر بود در شمال غرب هند بریتانوی ب  افراطی

طرف بحرهند و یا  ه  اگر تجاوزی و یا پیشرفتی از طرف روسیه ب . مارکسیزم و لینینزم قرار بدهند 

طرف خط سیاه دیورند و ملت ایران از منافع  خون افغانهای هردو  ه  ب  ،خلیج فارس صورت گیرد 

م  ۱۹۷۹که بعد از تجاوز خونین اتحاد جماهیر شوروی در سال    خود در منطقه استفاده و دفاع نمایند 

 چنین هم شد. 
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با اطالع از آزادی کشورهای عربی یکی بعد دیگر    باید متذکر شد که   اً مکرر امیرحبیب هللا خان 

ترکیه و جرمنی که در جنگ جهانی متحد بودند به بیطرفی خود   رغم  کوششها و فشارهای دولیعل

وطن خواست کشور خود را از    در جنگ مقاومت نمود وهمزمان به انکشاف علم و معرفت در مادر

انگلیس آزاد    ۀشکل مسالمت آمیز از سلطه  گری سیاسی و بیطرفی در جنگ جهانی به  طریق معامل

اما چون انگلیسها    .وصل نماید   اً ورند را با کشور خود مجدد و مناطق اشغال شده ماورای خط سیاه دی 

برای امیر داده بود صادق نبودند و    م( ۱۹۱۷  -م۱۹۱۴قول خود که درجنگ جهانی اول ) ه  هرگز ب 

کتوبر  الهذا با پیروزی انقالب    ،اصآل در مقابل منافع خود شان آزادی و خون دیگران ارزشی  نداشت 

ستی درعوض عیسویت در  یانی بود و جانشین شدن نظام کمونختم جنگ جه  ا م که مصادف ب۱۹۱۷

ما افغانستان بحیث یک کشور    وطن  یکی مادرژموقعیت سترات  مجهانی شدن کمونیز   ۀروسیه و مفکور

از آزادی افغانستان و یا برگشتاندن مناطق    اً،بن  . اسالمی سنتی نزد انگلیسها اهمیت خاصی پیدا کرد 

ورند طفره رفتند و امیرحبیب هللا خان الی شهادتش در کله گوش  اشغال شده ماورای خط  سیاه دی

 م( مؤفق به آرزویش نشد. ۱۹۱۹فبروری ۲۰)  نلغما

 

 

 

 در قبال خط فرضی دیورند شاه امان هللا سیاست 
 م ۱۹۲۹- م۱۹۱۹

خداوند )ج  ه  بعد از شهادت امیر حبیب هللا خان پسر قهرمانش شهزاده امان هللا که اراده اش متکی ب

که    بود ندای آزادی خواهی را بلند نمود. ملت افغان  شهامت ملت افغان   و نیروی ملت غیور و با   (

بیصبرانه منتظرچنین روزی  را داشت،  از یوغ بردگی انگلیس خونخوار  و انتظار رهائی  آزادی    ۀ تشن

ان یعنی  ش  هم برابر و برادر تحت یک چتر واحد تحت قیادت رهبر قهرمان   آگاهانه همه اقوام با   ،بود 

  زور شمشیرآزادی سیاسی و استقالل کشور خود را حاصل نمودند. به  امان هللا خان قدعلم نموده و  

م  ۱۹۲۲نومبر ۲۲  م و  ۱۹۱۹گست  آ  ۸  با شکست انگلیس شاه امان هللا غازی با عقد معاهدات مورخ  

  ۀدر ماد   . خته شد حیث پادشاه افغانستان آزاد و مستقل درجهان شناه  افغان و انگلیس، شاه امان هللا ب

ردیده  گمتذکره فوق در ارتباط  مناطق ماورای خط سیاه دیورند چنین تحریر    ۀمعاهدات امضاء شد ۱۱

وضاحت نشان میدهد که هیچ نوع  ه  این ماده ب . که در ذیل به توجه خوانندگان محترم رسانیده میشود 

شود. بلکه تعهداتی منعقدین  ن خط سیاه دیورند باشد دیده نمید تعهدی که مبنی بر قبولی از بین بر
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حل    ۀدربار و  شاهی  مداخله  دولت  ازطرف  خط  قبولی  نه  میباشد  خط  دوطرف  اقوام  منازعات 

 افغانستان. 

 معاهده   یازده هم  ماده 

نیت   حسن  خصوص  در  بالمقابل  را  خودشان  عاقدین  علیتین  دولتین  از  یک  "هریک  و  با  دیگر 

شان سکنی    نسبت به اقوامیکه متصل حدود خود در باب نیات خیر اندیشانه خود شان    اً مخصوص 

دارند مطمئن نموده از روی این ماده تعهد مینمایند که در آینده از عملیات نظامی که زیاد اهمیت  

شان سکنی دارند    داشته باشد و برای برقراری نظم در میان اقوام سرحدی که داخل دائره های خود 

)    ". ات شروع کرده شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود الزم نظر بیاید قبل از آنکه اینگونه عملی

م   ۱۹۲۱نومبر    ۲۲معاهده مؤرخ  ۱۱گرفته شده از اصل معاهده و عین متن ماده متذکره فوق در ماده  

 ردیده ( گنیز منعکس 

دران و خواهران  ادیورند الینحل باقی ماند و بر  هماورای خط سیا  ۀمناطق اشغال شد   ۀقضی اینست که  

حیث  ه  و همکلتور ما را در مقابل تجاوز روسیه از طریق افغانستان به هندوستان ب  همزبان همدین 

 شت.گآهنین تحت یوغ خود حفظ و افغانستان الی امروز از راه بحری محروم  سپر

خداوند متعال و ایمان قوی شاه امان هللا یکبار دیگر به جهانیان    ی  بلی ملت قهرمان افغان به اتکا

گاه یوغ غالمی را قبول نمیتواند و آنچنانکه آزاد خلق شده اند انشاهللا آزاد خواهند  ثابت ساختند که هیچ

 زیست. 

انسانی و  انگلیسها که در مقابل منافع شان آزادی  بشری و ریختن خون دیگران ارزش    اما برای 

چنانچه  یک      ،م  انگلیسها  اشک تمساح میریختند ۱۹۲۱نومبر ۲۲مؤرخ    ۀمعاهد   ی نداشت با امضا

 گلیس مینو یسد که: ان

تبادل اما قبولی و  وامکاتبات م  ۀ " قبآل درعوض معاهدات رسمی به اساس  فقات صورت میگرفت 

یرش لقب شاه درعوض امیر برای امان هللا و آزادی تماس مستقیم  پذ تضمین استقالل افغانستان با  

رای آنچه ما در سابق  چه ب  . افغانستان با لندن و کشورهای دیگر معاهدۀ تحقیر آمیز برای لندن بود 

)حایل( بین هند و روسیه    ت یخون ریخته بودیم از دست دادیم .هدف از توافقات گذشته ایجاد بفرست

  اً معاهده اکثر  یتزاری و یا اشتراکی بود اما با سقوط روسیه تزاری حتی الی یکسال بعد از امضا

د که از افغانستان مؤفق  چنین تصور میکردند که دیگر خطری وجود ندارد و دولت ما فکر میکر

افغانستان    مدیم یعنی از تادیه کمک مالی ساالنه و دفاع از افغانستان خالص شدیم. درحالیکه از آبر

درمقابل تجاوز دفاع میشد نه بخاطر احترام گذاشتن به موافقه و یا معاهدۀ. چه این یک واقعیت انکار  
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ی نمیتوانست جلو اقدامات نظامی ما را بگیرد.  هیچ تعهد   ،ناپزیر است که بنابر موقعیت جغرافیائی ما

بلی آنچه قابل تذکر است که ما قبآل در صورت وقوع حوادث دست آزاد داشتیم و به اساس توافقات  

  . گذشته امیر هیچگاه مانع رفتن صاحب منصبان ما برای مطالعه مناطق سرحدی شده نمیتوانست 

یه عساکر خود دعوت نمیکرد .آنچه از معاهده  امیرعبدالرحمن خان انگلیس و روسیه را برای ترب

بدست آوردیم این بود که ما برای رسیدن به اهداف طویل المدت خود و تحوالت اوضاع در کابل  

  حضور نمایندگی اروپائی درعوض مسلمان با افغانستان تحکیم مینمایم که حضورا روابط خود را ب

-۲۸۳"). برای شورشیان در مقابل ما نخواهد شد   او دربین نمایندگان دیگر کشورهای اروپائی بهانۀ 

۶ ) 

ً کتور نیز آگاهی تام از مخالفت جهان اسالم خاصت اباید متذکر شد که رهبران روسیه بعد از انقالب    ا

مرکزی و افغانستان داشتند و میدانستند که جهان عیسویت کشورهای    آسیای  کشورهای چون ایران،

ً اسالمی خاصت مقابل شان تحریک میکنند که برای شان دردی سری خواهد    کشورهای همسایه را در  ا

زم را مطابق هدایات قرآنی  یلانمودند که سوسی  سعی لهذا رهبران روس نیز برای فریب مسلمانان    بود. 

 معرفی نماید. 

نباید انکشاف سریع تحریک متناقض اسالمی را که در   می نویسد که "ماانگلیس    چنانچه نویسندۀ 

ندازیم نباید برگشت  ا  بی از نظر بی اندازیم. اگر نگاه به آنچه در شرق رخداد  جنگ بکار برده شد  

نفوذ خالفت عبدالحمید هوشیار را در نزدیکی اخیر فراموش کرد. ما دیدیم که آن مسلمان زیرک  

چطور مؤفق شد که مسلمانان جهان را بسیج و مسلمانان ترکیه، هند، افغانستان و ترکستان روسی  

احساس آن اسالم که معنی برادری وسیع با یک    ث خلیفه احترام میکردند به احیایحیه  را که او را ب

البته مسلمانان غربی،   مینمود.  ترغیب  باشد  قدیم  اسالم  برداشت  نیروی  با  معتقد و مسلمان  رهبر 

خالفت ترک مثل یک    ،افریقائی و مالیزائی کمتر عالقمند و فریفتی این عقیده بودند. برای اعراب 

مسلمان راسخ که جانشینی خالفت را تنها به اعراب    ۀ تصور میشد یعنی آنرا بکلی مغایر عقید   شوخی 

بلکه مربوط  به قوم و فامیل حضرت محمد)ص( که برای چندین صد سال بودند میدانستند. بهر حال  

ه طرفداری ترکیه  ترکیه توانست برای مشکوک کردن موضوع اصلی جنگ جهانی اول جهاد را ب

  که   وکالت سلطان که خود را خلیفه میدانست اعالن کند ه مرکزی از طرف شیخ اال سالم ب  یدر قوا

بعد از  تحقیر دانسته و از آن دوری نمودند.  با آنهم این طلسم برمردم مکه کارگر واقع نشد بلکه آنرا  

نیز  النهرین    دوسال انتظار در مقابل رهبر مذهبی و غیر مذهبی آن شورش را برپا و سوریه و بین

از آن طرفداری نکردند. همچنان مسلمانان کینگ جورج  که مطلب ازمسلمانان هند میباشند هیچ  
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اعتنائی به آن نکردند و مسلمانان افریقائی شمالی برای دوازده ماه هیچ تمایلی نشان ندادند. اما تنها  

و صدا  نمود  یر  ( و کوه های سرحدات هند دعوت جهاد تأث   Rahoهای راحو)   ه  در افغانستان در کو

ما امیرحبیب هللا خان باوجودیکه با او ارتباط داشت نخواست که  ابلند گردید که "رحمت به همه"  

ه  بلکه احساسات و تعصبات غیر قابل تحمل خود را کنترول کرد. اما با ب  ،پرچم سبز را باز نماید 

آنها قطع گردید.    اسالم گذشت و روابط هواخواهان هندی با  ۀقدرت رسیدن مصطفی کمال آن دور

م در پنجاب رخداد وعبارت  ۱۹۲۰در همین وقت بود که حرکت غیر قابل تصوری دیگری در سال  

ً از آن بود که تعداد مردم پنجاب دفعت تصمیم گرفتند که هرکسی در هند بریتانوی زندگی کند خدا    ا

ً ناشناس اند  کابل راه مهاجرت را  تمام جایداد های منقول وغیر منقول خود را فروخته و طرف    . بنا

گرفتند ومسلمانان نزدیک سرحد اعالن کردند که هر کسی از مهاجرین مهمانوازی نکند نامش را  

قاطر و یا حیوانی دیگر ماند و سخت توهین و تحقیر خواهد شد. لهذا در چنین شرایط  ناسازگار و  

ختیار نماید حتی نمیتوانست از  ) امان هللا خان( نیز نمیتوانست راه مستقیم را ا  اسالم حتی شاه جوان

 ( ۶-۲۸۴) .دوست انگلیس خود مشوره بگیرد 

طی مکتوبی از لینن تقاضای برقراری روابط    ۱۹۱۹اپریل    ۷تاریخ  ه  چنانچه وقتی شاه امان هللا ب"

رئیس جمهور روسیه قبل از اینکه به مکتوب دوستانه شاه   دوستانه بین افغانستان و روسیه را نمود،

اشتی  د در تاشکند هدایت داد که یاد   Bravinتبلیغات شرقی بنام براوین    ۀ ب بگوید به شعبامان هللا جوا

بدون    عنوانی برکت هللا ارسال شود که قرار وعده جزوه را راجع به سوسیالیزم در قرآن تحریر و 

هزار جلد به لسانهای فارسی وهندی چاپ و توسط حامل مخصوص به عجله    تأخیر به تعداد صد 

 ( ۷-۱۳۵) " . ارسال شود 

قبل از اینکه به اصل مطلب بروم باید متذکر شد که یک تعداد وطنداران عزیز ما تنها به استناد ماده  

معاهده را بکنند نتیجه گیری میکنند که امان هللا خان    ۀپنجم معاهده بدون اینکه یادی از یاداشت ضمیم

رسمیت شناخته در  ه  دیورند را ب تعهدات پدر خود یعنی امیر حبیب هللا خان را قبول و خط سیاه  

امیر    ۀ که بیانگر تائید معاهد را  پنجم معاهده    ۀ اینک من در این نوشته خود ماد   . حالیکه چنین نیست 

کاست برای قضاوت هموطنان گرانمایه  و  معاهده را بدون کم    ۀحبیب هللا خان میباشد با یاداشت ضمیم 

 تقدیم میدارم که قرار ذیل است:

  نموده مرحوم قبول  امیر  که را    ستان وافغان  وستان هند بین    سرحد دولت افغانستان  "  معاهد: پنجم  ماده  

  یکه ئجا در    خیبر   ب طرف مغر   سرحد   نشده خط   تحدید قسمت    که   میشوند متعهد    نیز و!  می پذیرد بودند،  

  زودی ه  بریتانیه ب  بهیه دولت    کمیشن   ۀ واسطه  ب ،  زمان واقع شد   این فغانستان در  ااز جانب    آوری حمله  
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ین نماید قبول بکنند! عساکر دولت بهیه  یرا که کمیشن دولت بهیه بریتانیه تع   سرحدی ! و  شود   تحدید 

-۷۷۵)"وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیاید.   بریتانیه بر اینست در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا 

۱ ) 

 اقبال علی شاه.   لیسی ماده پنجم معاهده از قولگمتن ان

"Article 5. The Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier 

accepted by the late Ameer. They further agree to the early demarcation 

by a British commission of the un demarcated portion of the line to the 

west of the Khyber where the recent Afghan aggression took place and 

to accept such boundary as the British commission may lay down. The 

British troops on this side will remain in their present positions until such 

demarcation has been effected. (7-138) 

د، اما جمالت  م عده ای راضی بودن۱۹۲۱  ۀمعاهد سست بودن  با  "   همچنان لویز دوپری مینویسد که 

  اً هند بریتانوی در معاهده، افغانها را واداشت که مجدد ۀ  زیر سلط  ۀ اقوام پشتون ساح  ۀ مبهم در بار

  مۀ ناHaenry Dobbs)   (Sir  بریتانیا، سر هنری دابس  ۀنمایند   .تقاضای توضیحات بیشتر را نمایند 

پیشنهاد    ردید و گانیا  م افغان و بریت۱۹۲۱  ۀطرزی فرستاد که جز معاهد   ضمیمه را عنوانی محمود 

دولت    ۀ ( دو دولت که مورد عالقFrontier)  پشتون مرزی "به ارتباط حاالت اقوام  ردیده بود که  گ

من به شما اطالع می دهم که دولت بریتانیا نسبت به تمام قبایل مرزی احساس حسن  افغانستان است،  

دارد  نما  نیت  آنها سخاوتمندانه رفتار  با  ایم  اتباع هند  یم، مشروط  ئ و مصمم  از تجاوز بر  براینکه 

 " اجتناب کنند. امید دارم این نام قناعت شما را حاصل کند 

(Sir Haenry Dobbs) متن انگلیسی نامه     عنوان محمود طرزی وزیر خارجه افغانستان از قول

(Louis  Dupree) 

"As the conditions of the frontier tribes of the two governments are of 

interest to the Government of Afghanistan I inform you that the British 

Government entertains feelings of goodwill toward all the frontier tribes 

and has every intention of treating them generously, providing they 

abstain from outrages against the inhabitants of India. I hope this letter 
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will cause you satisfaction " (quoted in Care, 1965,465, and Pazhwak, 

1953, 86) (8-446) 

به متن فارسی ماد اگ ان  م و متن ۱۹۲۱  ۀپنجم معاهد   ۀ ر  پنجم که از قول دو    ۀ لیسی عین ماد گهای 

در متن فارسی کلمه ) سرحد( استعمال   ردیده دقت شود، دیده میشود که گغیر افغانی تحریر   ۀ نویسند 

(  Boundryردیده نه ) گ( ذکر Lineو یا )( یعنی مرز Frontierلیسی  )گردیده، اما درمتنهای انگ

  مشروط براینکه "تذکار رفته چنین  بریتانیا   ۀنمایند که معنی  سرحد را میدهد، نیز در شرط ذکر شده  

  بریتانوی که مفهوم هند  اقوام مرزی باالی هند میباشد  اجتناب    " از تجاوز بر اتباع هند اجتناب کنند. 

، یعنی اقوام پشتون ماورای خط فرضی جز هند خوانده نشده. چون اصل معاهده به  را افاده میکند 

مرز را مترادف سرحد میدانند، لهذا الزم میبینم که    اً به اشتباه و یا عمد   اً لیسی است و اکثرگلسان ان

مرز)   بین  و  Frontierفرق  انBoundary)سرحد   (  در  که  را  تعریف  گ(  برای  گلیسی  ردیده 

 بدارم. تقدیم خوانندگان محترم وضاحت موضوع  در ذیل  نیز 

Boundary and Frontier _ A Comparison: 

۱. A boundary is oriented inwards. It is a manifestation of integration and 

is a centripetal force; a frontier is oriented outwards and a manifestation 

of the spontaneous tendency to grow, of ecumene, is a centrifugal force. 

۲. A boundary is created and maintained by the will of the government. 

It has no life of its own, not even a material existence; a frontier is a ‘fact 

of life’ and exists physically on ground as a dynamic entity. 

۳. A boundary is well-defined and regulated by law. It possesses uniform 

characteristics. A frontier is a phenomenon of history and, like history, it 

is unique. 

4. A boundary is a separating factor whereas a frontier provides scope 

for mutual interaction an exchange. 

 

متخصصین حقوق بین  است که باید توسط    حقوقیلیسی اصطالحات  گبه هر حال مواد فوق الذکر ان

 ردد. گتحلیل و تفسیر  الدول
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  امیر   ت اشاره به موافق  که  است   پنجم  ۀماد   ینفوق هم   متذکره  ۀ معاهدۀماد  پنجدر    که   است   راتذکقابل  

  همین به استناد    اً عمد  یاو    اً سهوبدون غور وتعمق    عزیز  وطندارانشده و  سرحد مرحوم و موضوع  

شده و موضوع    شناخته   رسمیت ه  ب  غازی   هللا  شاه امان  از طرف    دیورند خط    که   میکنند   استدالل ماده  

ه  بخود    وطن  مادربه  که    یعمیقحساس  و ابا درایت    هللاشاه امان    .  نیست   چنین  حالیکهختم است، در  

  بریتانیا   سیاستمداران  به    سر   نموده  استفادهداشت از موقع    دلیر   سیاستمدارمدبر و    حیث یک شخصیت 

  هیئت   رایس خاص از طرف    تشریفات   با معاهده امضاء و    آنکه   اطالع بعد از    دلیرانه و    نکرده خم  

عدم  بسیار ماهرانه  و    فوری   ،داده شد   یم تسل   فغانی ا    هیئت به   (Sir Grant Hamilton) ا بریتانی

  نتیجه در    کهاظهار داشت    افغانی   هیئت را به    پنجم   ۀماد   اً خاصتخود را در مورد معاهده و  رضایت  

 "  جواب داد  چنین ذیآل  غازی  هللاشاه امان    تشویش   رای رفعنه باگجدا یاداشت  طی  یتانوی بر  هیئت 

 اقبال علی شاه   قولاز  Sir Grant Hamilton)) لیسی نامه گمتن ان

"You asked for some further assurance that the Treaty of Peace now 

offered by the British Government contains nothing that interferes with 

the complete liberty of Afghanistan in external or internal matters. My 

friend, if you will read the Treaty of Peace with care you will see that 

there is in it no such interference with the liberty of Afghanistan.  You 

have informed me that the Government of Afghanistan is unwilling to 

renew the arrangement under which the late Ameer, Habibullah Khan, 

agreed to follow the advice of the Government of Great British in matters 

affecting the external relationship of Afghanistan, without reserve, I have 

therefore refrained from pressing this matter of which the Treaty of 

Peace contains no mention. By the said Treaty and this letter, therefore, 

Afghanistan is left officially free and independent in its affairs, both 

internal and external. Furthermore, all previous treaties have been 

cancelled by this war. "   )۷-۱۳۸) 

 : فوق ۀ ترجمه فارسی نوشت

  ذکر شده   چیزی  نباید در معاهده    که  نموده اید را    اطمینان بیشتر  قاضای تصلح    ۀمن در معاهد شما از  "

  بخوانید   دقت ه  بصلح را    ۀ شما معاهد   رگا،  دوستم  شود.   افغانستان   داخلی و    خارجی   آزادی مانع    کهباشد  
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  ساختید . شما من را مطلع  نیست افغانستان باشد    آزادیبر مداخله در    مبنی  کهای  اشاره    هیچدر آن  

به ا خذ مشوره در    مکلف   کهخان    هللا  حبیب تعهدات زمان مرحوم    که  مایل نیست غانستان  دولت اف  که

مطلب در معاهده    چنین من از اظهار    میشوم که   متذکر .د نمایبود قبول    بریتانیا از دولت    سیاسی   مسایل

ستان  نامه افغان  این و    متذکره   ۀ معاهد   با لهذا  ف.  آمده عمل نه  ه  ب  ذکری   هیچ و  نموده ام  صلح اجتناب  

فسخ   گاین جن  با قبلی تمام معاهدات   ،برعالوهمستقل است.  خارجیو  داخلیآزاد و در امور  اً سمر

 ( ۱۳۸-۷" ) است. ردیدهگ

اً  خاصت Sir Haenry Dobbs و Sir. G. Hamilton   های   به نامه طنداران عزیز  و  ر گا  حال

  الی   قبلی  معاهدات و نه    د دیورننه خط    فرمایند،توجه    دقت ه  ب Sir. G. Hamilton   ۀنام  اخیرسطر  

ً واقع  غازی   هللا شاه امان  که    کنیم اعتراف    باید محمد خان اعتبار دارد و ما    دوست   امیر دوران   قهرمان    ا

را شاد داشته باشد    روحش   خداوند بود،    صلحدوست و    طرقیخواه،  وطندوست   نهایت مدبر،  زعیم    ،ملی

 نصیب کند.   غازیخان   هللا شاه امان   چون  ری گدیافغان قهرمان  نجدیدهملت ر برای و  

صدارت    ۀدور  واخرحضرت سردار محمد نادر خان الی ای علا  ، ءدوره های حبیب هللا بچه سقادر  

خط سیاه دیورند    ۀدر بار حضرت محمد ظاهر شاه  یعل اسردار محمد هاشم خان در سلطنت مطلقه  

 هیچ اقدام صورت نگرفت . 

 

قبال خط فرضی   ظاهر شاه درعلیحضرت محمد   ۀسیاست سلطنت مطلق
 دیورند

 م( ۱۹۶۴- م۱۹۳۳)

 

 م(۱۹۴۷تقسیم هند بریتانوی بدوقسمت هند و پاکستان)

 صدارت سردار محمد هاشم خان ۀسیاست دور

 م ۱۹۴۶- ۱۹۲۹ 

هند بعد از شکست قوای   ۀ عمومی دوم معلوم شد که نیم قار گ وقتیکه در جن"  لویز دوپری مینویسد: 

م به ارسال نامه ای به دولت هند  ۱۹۴۴معطلی در سال  بالدولت افغانستان    مرکزی آزاد میشود،

بریتانوی نوشت که ما میخواهیم بدانیم که سرنوشت پشتونهای آنطرف خط دیورند در مناطق هند چه  

لهذا افغانها نباید    میشود. اما بریتانیا به این تصور بود که خط دیورند سرحد بین المللی محسوب شده،

باشند.گن باتین بآخرین    رانی داشته  شکل مبهم اظهار  ه  ویسرای بریتانیا در هند الرد لویز مونت 
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داشت که موافقات با اقوام مناطق شمال غرب هند باید به مقامات با صالحیت جانشین مورد مذاکره  

 ( ۴۸۸ - ۱۲)."  یرد گقرار

 

 مود خانصدارت سردار شاه مح سیاست 

 م ۱۹۴۶-۱۹۵۳

 . (د ورن) خط سیاه دی  سرطانی سوم  ۀبازشدن دوسیه دان 

جهانی دوم پایان یافته بود، اتحاد جماهیر شوروی و   گ که جناعظم شد شاه محمود خان وقتی صدر 

دو قسمت شرق و غرب بین شان  ه  حیث دو ابر قدرت جهان تبارز و جهان به  اضالع متحده امریکا ب

 ردیده بود. گتقسیم 

ب اتحاد جماهیر شوروی  تبارز  انه  با  قدرت جهان،  ابر  اتحاد  لیسهگحیث یک  تجاوز  تشویش  از  ا 

م بدون استرداد مناطق  ۱۹۴۷رم و شرقمیانه، در سال  گجماهیر شوروی به هند و رسیدنش به آبهای  

اشغال شده افغانستان در ماورای خط سیاه دیورند،هندوستان را به دو کشور مستقل هند و کشور قوی  

دولت اسالمی قوی در ماورای    حیث یک  ه  هدف از ایجاد پاکستان ب  .اسالمی پاکستان تقسیم نمود 

ری  گرا هیچ   قدرت دی  کمونیزملیس معتقد بودند که  گدیورند این بود که امریکا و ان  فرضیخط  

حیث کشور  ه  پاکستان را برای حفظ منافع خود در منطقه ب بدون اسالم شکست داده نمیتواند، لهذا  

جدیدالتاسیس  شغال شده را بین دولت  در تقسیم هند و پاکستان موضوع مناطق ا  . اسالمی ایجاد نمودند 

افغانستا  شاهی  دولت  و  پاکستان  اسالمی  الن  اسالمی  دینی  احساسات  از  استفاده  با  تا  ماندند  ینحل 

ً مسلمانان پاکستان مخصوص دیورند که در  فرضی  شان در ماورای خط    أساکنین مناطق اشغال شد   ا

هداشته شده  گمدنیت نمقدس اسالم و    واقعیتهای دین لیسها مطلق تاریک و دور از  گان  ۀ سلط   ۀدور

بنام کمون   ،بودند  یاد میشد یمانع تجاوز اتحاد جماهیر شوروی که  دولت اسالمی    اً ردند. بعد گ  ،ست 

دو    گذاشتن احترام به مردم همدین، هم مذهب ،هم زبان و هم فرهن گپاکستان طور یکجانبه بدون  

که در مجاورت پاکستان جدیدالتاسیس  دیورند  را  فرضی  طرف خط دیورند، قسمت های ماورای خط  

خاک پاکستان اعالن کرد. البته این اقدام پاکستان وقتی عملی    قرار داشت  بنام ایالت شمال غربی  جز

در ماورای خط فرضی    اً مخصوصلیس وهابیزم در پاکستان  گم به کمک ان۱۹میشود که در قرن  

با حمای دیورند   اقتصادی و استخباراتی  کمک  ت ریشه های عمیق داشت و پاکستان را  های نظامی، 

روسیه    کمونیزمبه حیث دیوار اهنین اسالمی در مقابل    آسیا جنوب  لیس در  گبرای منافع امریکا و ان
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منازعه الینحل    ۀ حیث منطقه  کستان و کشور هند ب اموضوع کشمیر را بین پ  همچنان   ند و د ساخته بو

 بیابند. ای فروش سالح به پاکستان  بهانه بر ساخته تا  گ ذاشتند تا دو کشور را مصروف جنگ

 پشتونستان

م هند  ۱۹۵۰ردید. در اوایل  گهند به مرور زمان به موضوع پشتونستان بی عالقه   با ایجاد پاکستان،

ذار شد که  گغیر رسمی دولت خود از پشتونستان منصرف و موضوع را به افغانها وا  ت از حمای

رس هند را  گحزب کانۀ  م چندین نمایند ۱۹۵۰  و  ۱۹۴۹( در  دوپری )لویز    من.  خودشان عمل نمایند 

از پشتونستان بودند. بعضی ناظران، هند را    ت نها مدعی حمای آدر جنوب افغانستان مالقات کردم.  

ی های قومی از  گو نمایند   پشتونستان میدانند، یعنی از خط شمال غرب پاکستان  ۀل تشدید داعی ؤمس

کستان غربی را که عبارت از یک  اه استثنای پب  عرب   ۀ و ساحل مالکم الی بحیر  قالت، بلوچستان 

این یک واقعیت است که چنین حرکت باور    . ادعا داشتند   ،دریای سند بود ۀ  دهلیز باریک در کنار

 ( ۴۹۱- ۱۲عالقمند قضیه بودند.)اً  اکثر ء یت بسیاری افغانهای میشد که از ابتداذ ناشدنی باعث ا

افغانها مخالفت    ،ش در سازمان  ملل متحد اقدام کرد م برای عضویت۱۹۴۷ر  بزمانیکه پاکستان در سپتم 

انه کشوری بود که رای منفی علیه درخواست پاکستان داد و اظهار داشت تا  گکردند. افغانستان ی

ردیده باشد پاکستان نباید در سازمان همزیستی و صلح چون ملل  گزمانیکه قضیه پشتونستان حل ن

ا از رای منفی خود منصرف و اظهار داشتند که قضیه  سال بعد افغانه  متحد عضویت داشته باشد. 

 ( ۱۲-۴۹۱)  . دیپلوماتیک مطرح میکنیمعادی پشتونستان را با پاکستان از طریق مذاکرات 

قاطع خود را از حقوق پشتونهای ماورای    ت م حمای ۱۹۴۹افغانستان در سال    ۀ گولسی جر  حینیکه

سه قطعه از لشکر افغانی که یکی آن تحت  .  ردید گتر و بیشتر    تشنج شدید   خط دیورند اعالن کرد، 

ذشت و مصمم بود که  گم ازخط دیورند  ۱۹۵۱م و  ۱۹۵۰خان افریدی در    رهبری یک پشتون ولی

ض و اولین بار راه  ا که در مقابل پاکستان اعتر  ب کند صدریای سند ن   ۀبیرق پشتونستان را در کنار

ه موضوع انکار  لت افغانستان از ارتباط ب ترانزیتی به رخ اموال افغانستان بسته شد که در مقابل دو

داشتند که برادران پشتون خود را از    و سعی جویان آزادیخواه بوده اند  گکه جن   کرد و اظهار داشت 

 (   ۴۹۳-۱۲پاکستان آزاد سازند.) یسم مپریال ایوغ 

روابط دو کشور تا حدی تاثیر کرد که هردو    بر م تهاجمات خصمانه  ۱۹۵۱م و  ۱۹۵۰در سالهای  

پیشبر  دافر سفارتها رارژسفرای خود را خواستند و شا  کشور نمودند،  د موظف  تا    امور سفارتها 

 ( ۱۲-۴۹۲) صورت ګرفت.  ءسفرا ۀر تبادلگم بار دی۱۹۵۲به ابتکار پاکستان درمارچ    هباالخر 
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اینست که صدر    ،میتوانست روابط افغانستان و پاکستان را تیره سازد که  ری  گبسیار مهم دی  ه ای  حادث

ی  گم توسط یک جالوطن افغان که در پاکستان زند ۱۹۵۱کتوبر  اعلی خان در    پاکستان لیاقت   اعظم

عده ای از پاکستانی ها به این باور بودند که دست دولت افغانستان  در حادثه    میکرد به قتل رسید.

ً ما افغانستان از دست داشتن در حادثه انکار و دولت پاکستان رسم  دخیل است، ان را  انکار افغانست  ا

-۴۹۳. ) نقش بسته است حیث یک مصیبت  ه  قتل هنوز هم در خاطرات بعضی پاکستانی ها ب  یرفت.پذ 

۱۲ .) 

در یک عمل انتقام جویانه علیه تهاجم اقوام، پاکستان واردات نفت افغانستان را برای مدت سه ماه  "

اطمینان  طرف    نورم هایبه ادعای رسمی اینکه الریهای افغان  ،  م متوقف ساخت ۱۹۵۰در سال  

"  تدارک نفت در افغانستان همیشه نوسانی بوده و در آنروزها جیره بندی بود.  پاکستان را دارا نیست. 

(۴۹۳-۱۲ ) 

با    . یافت ازدیاد  پشتونستان، کمکهای اضالع متحده امریکا به پاکستان    ۀبا ناکامی در بن بست قضی 

م رو به پیشنهادات همسایه  ۱۹۵۰ردید که در سال گافغانستان مجبور    ی امریکا به قضیه،گبی عالق

م افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی موافقه  ۱۹۵۰. در جوالی  آورد شمالی، اتحاد جماهیر شوروی  

نمود که    ت که به اساس آن اتحاد جماهیر شوروی موافق  د کردن  اءبارتری را برای چهار سال امض

پخته خام  و    ابل پشم افغانستان را در مق   ت ر مواد ضرورگ، شکر و دیئیتکه های پخته    مواد نفتی، 

ترین قیمت که حتی به کشورهای سرمایه    اسعار را با بلند   ۀدارد. اتحاد جماهیر شوروی تبادلبتهیه  

رفت  گاه واردات که قبآل از غرب صورت میگدار ممکن نبود قبول کرد. موافقتنامه، افغانستان را از ن 

 ( ۴۹۴-۱۲)  قسمآ به اتحاد جماهیر شوروی وابسته ساخت.

سردار شاه محمود خان صدر اعظم برای تداوی  به اضالع متحده امریکا سفر   م ۱۹۵۰در اواخر

فرانسه،    در دوران سفرش مالقاتهای رسمی دوستانه با رهبران اضالع متحده امریکا، بریتانیا،  .کرد 

  ری یگردن موضعک که هدف از مالقاتها جلب کمکهای اقتصادی، تخنیکی و مطرح    ترکیه و هند  داشت 

 بود.   "پشتونستان "غیر معقول حکومت نو زاد پاکستان در قبال موضوع  

رار داشت که او به  ص صورت مشخص اه بافغانستان  در مباحث به ارتباط  پشتونستان  صدر اعظم 

ً آنها قوی  ی همه ملت افغانستان حرف میزنم.گ ی خود ویا دولتم حرف نمیزنم بلکه به نمایند گنمایند    ا

ملیون برادران پتان شان که در پاکستان  اند باید حق داشته باشند که  ۴،۵الی    ۴احساس میکنند که  

اضی را در داخل  ناراو اخطار داد تازمانیکه این مردم    یرند.گ خود تصمیم ب  ۀدر مورد سرنوشت آیند 

پشتونستان آزاد   اگرر  گاز جانب  دی  اه پاکستان قوی نخواهد بود. گهیچ  ،ه داشته باشد گسرحد خود ن
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او تقاضا کرد آنچه را من    مردم آن و افغانستان دیوار قوی در مقابل تهدید شمال خواهد بود.باشد  

 فتم شما خواهید کرد. گ

شاه در مراسم خاکسپاری ستالین    ۀحیث نمایند ه  م سردار محمد داود خان ب۱۹۵۳مارچ    ۳تاریخ  ه  ب

دیدار کرد و  "  چفروس خنکیتا  رهبر جدید روسیه "  بادر روسیه  اشتراک کرد. در دوران اقامتش  

  " پشتونستان" یری افغانستان به ارتباط   گرهبری روسها از موضع  را مشاهده نمود.انکشافات روسیه  

 . نظامی و اقتصادی را به دولت افغانستان نمود  ی ها  کمک  ۀوعد  ه و کرد  ت حمای

ی  ئ آشنا  ، نظامی ایران و پاکستان، انکشاف سریع اجتماعی و اقتصادی جهان  ت ظاهر شاه دیدی از تقوی

خوبی از کشور خود و روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان داشت. لهذا خواست تغیرات در دولت  

س  ئیچون سردار محمد داود خان را که ر   شوهر خواهرشو    کاکا   پسر وارد و شخص متحرک مثل  

کاکای  لهذا از    د.رویرات سریع را در تمام امور آی ین تا تغی حیث صدراعظم تعه  قوای مرکز بود ب 

  طور   ًً بنا   . خود سردار شاه محمود خان خواهش کرد که به نفع سردار محمد داود خان استعفی نماید 

 م صدر اعظم و کابینه خود را ساخت. ۱۹۵۳سپتمبر   ۲۰تاریخ  ه مسالمت آمیز سردار محمد داود ب

 

 ان در قبال خط فرضی دیورند سیاست صدارت سردار محمد داود خ

 م ۱۹۶۳- م۱۹۵۳

نوشته    دیورند سیاست سردار محمد داود خان صدراعظم در قبال خط فرضی    ۀه در بارقبل از اینک

 .نمایمشما را جلب می ۀتوج   یارصاحب زیرک اکترجناب د  تحریربه   ،باشم

او نامه    :چنین نگاشت ناب داکتر رحمت زیرکیار مینویسد که امیرعبدالرحمن خان در خاطرات خود  ج

در واقعیت امر اخطاریه بود و از جناب سرور رنا که دیپلومات    ای را از ویسرای انگلیس دریافت که

امیرعبدالرحمن خان متوجه    ۀوزارت خارجه افغانستان بود نقل قول میکند که ما را به معجز  ۀورزید 

این است که:  آن  امیر نوشت که  " ساخت و  بریتانوی درهند برای  تعهیئت دولت  ین فرمایند که  ی ی را 

امیر بسیار ماهرانه جواب نامه را به تعویق می انداخت و برای شان استدالل    اما  سرحد را تثبیت کنند،

 ، بریتانیا را به اطالع رهبران مذهبی و قومی برسانیم که برایش اجازه بدهند   ۀمیکرد که اگر ما نام

فوق الذکر را خودش در وزارت خارجه   ۀآنها جنگ را درمقابل شان اعالم خواهند کرد. آقای رنا نام

نوش  ۀده و اظهار میدارد که متن نوشتخوان بریتانیا تحریر    ۀتامیر عبدالرحمن خان درعقب  متذکره 

 "حیث یک خاطره نیز به نشر رسانیده.ه گردیده و آنرا ب

اال آخرین روز حیاتم من قدمی نخواهم برداشت که سرحد    همچنان امیر به اخالف خود نوشته که 

خیر می اندازم تا  أشان را به ت   ۀ م ومتذکر میشود که جواب نامهند بریتانوی تثبیت کن   افغانستان را با 

تحمیلی و اجباری است"، من آرزومندم که اخالفم در آینده    ۀ دیورند یک معاهدۀمعاهد "بفهمند که  
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آبرومندانه انجام    ۀقدرت را داشته باشند که از حقوق خود دفاع و سرحدات افغانستان را با یک معاهد 

 نمایند. 

ان درتذکر فوق خود اشاره به دو هند کرده "من یقین دارم که در آینده نزدیک مردم هند  امیرافغانست 

من معتقدم که با احتمال قوی دوهند ایجاد    .و مسلمانان بیدار خواهند شد که از حقوق خود دفاع نمایند 

شد که  سرحد با کشورما خواهند    خواهد شد یعنی هندیهای هند و مسلمانان هند که مسلمانان هند هم

 ) داکتر ربی رحمت زیرکیار( .درد سری برای ملت من و فرزندان من خواهد بود 

فونی  یل یت  ۲۰۱۲نومبر  ۲تاریخ  ه  مطالب فوق الذکر را با جناب سرور رنا ب  ۀ)این قلم( نوشت ۀ نویسند 

فرمودند که در زمان صدارت سردار محمد داود خان اصل نوشته های فوق را به    و   مطرح نمود 

اللهء    غاآ د نعیم خان که وزیر خارجه بود نشان دادند و نعیم خان فرمودند که اسناد را به  سردار محم

 خود یعنی سردار محمد داود خان نشان میدهند. 

دولت افغانستان قبل از اینکه موضع را در ملل متحد مطرح نمایند    داً همچنان آقای رنا فرمودند که بع

اتریش و دنمارک    ترکیه،های  لی را که عبارت از کشور  ل بین الملقوی حقوق دانان مسای  هیئت یک  

دقت تام مطالعه و در مورد ابراز نظر نمایند که در نتیجه سه  ه  بودند به کابل دعوت تا اسناد را ب

شخص متذکره با دالیل ثابت ساختند که خط دیورند اعتبار قانونی ندارد و افغانستان میتواند که از  

در آن  دفاع نماید. اما نسبت اینکه افغانستان، پاکستان  جدیدالتأسیس را  ملل متحد    حقوق حقه خود در

لهذا مصلحت    . نشود که با خشم دول مسلمان موضوع برعکس شود   ،رسمیت شناخته بود ه  اواخر ب

 در ملل متحد به یک وقت مناسب دیگر به تعویق اندازند. برآن شد که موضوع مطرح کردن را 

سیاست خود در قبال خط فرضی دیورند    ۀپنجم خط مشی خود در بار  ۀماد د خان در وسردار محمد داو

 داشت: چنین بیان 

 حمایه از حق خود ارادیت برادران و خواهران پشتون و بلوچ در ماورای خط دیورند.   -۵

رچه افغانستان از اشتراک در پکت بغداد  گاه نظامی،  گدر ارتباط به مجهز نمودن افغانستان از ن

با آنهم برای  امتناع ورزید، ام ر از امریکا درخواست  گیکبار دی  " حفظ توازن قدرت در منطقه" ا 

 ؟" کستان را مسلح میسازد پا"چرا امریکا   یکی از مامورین رسمی افغانستان پرسید   .کمک نظامی نمود 

که در مقابل روسیه نیست برای اینکه پاکستان    ا  یقین "   اسلحه استفاده میکند؟از    تانکسپادر مقابل کی  

پاکستان و اتحاد جماهیر شوروی سرحد مشترک ندارند، هند  " چون  روسیه سرحد مشترک ندارد با  

جماهیر شوروی و جمهوری    نسبت به اتحاد بیشتر  در واقعیت پاکستان هند را  .  عین انتقادات را داشت 

 . دشمن میدانست  مردم چین 
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موافقه دو جانبه    ای از امض   کا بخاطر آنکه افغانستان امری"اعالن داشت که اً  د خان  رسمودولت داو

از اعطای کمک منصرف  ،  (۱۲- ۵۱۰)    امنیتی امنتاع ورزید و در پیمان امنیتی بغداد اشتراک نکرد 

الزم دیده  اً  ن " ب.د دانر گلهذا دولت افغانستان مجبور ساخته شد که رو را به اتحاد جماهیرشوروی  شد.  

) واقعیت داشت  شوروی معطوف سازد    تحاد جماهیر ا   طرف تجاوز ه  خود را  ب   سعی  شد که امریکا  

اتحاد جماهیر شوروی بر عکس آنکه سیاستمداران امریکا فکر میکردند که    . و یا تصور می شد(

چنین چیزی    و قوای بشری و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ عمومی دوم فلج گردیده

امها وسیع امداد های خود را  رگ، اتحاد جماهیر شوروی با عکس العمل  بالمثل پرویر نیست پذ امکان  

که ضرورت داشته باشد کرد. اتحاد جماهیر شوروی    ی آغاز و پیشنهاد کمکهای سالح را به هر کشور 

به سیاست مشابه  کمکهای خارجی که امریکا برای پیشبرد اهداف خود به ملت امریکا وعده    اً رسم

آزاد از افتادن در دست بالک  که مردم خود را کمک و با حفظ ملت    ردید گداده بود وارد صحنه  

یری نماید. بدون تردید هدف اصلی شان موازی به هدف امریکایها  گر جلوگاستعمار  ی سرمایه دار

بود که با دست آوردن دوستان تحت عنوان کمکهای خارجی در دول نفوذ پیدا کنند. کمکهای خارجی  

از سالح    اً جماهیر شوروی بعضاتحاد    ردید و برای منافع ملی دوام داده شد.گسیاست ملی    ۀ یلسو

ً تر از امریکا میکرد، مخصوص  رثاستفاده مو  واقعیت شعار اصلی    م.۱۹۶۵م و  ۱۹۵۵در ده های    ا

از جن بعد  امریکا  در    یزمدوم در ظاهر ضدیت منفی علیه کمونعمومی    گ سیاست خارجی  بود، 

 ( ۱۲- ۵۱۲)  . واقعیت عکس العمل ها در مقابل پیشرفتهای اتحاد جماهیر شوروی و چین بود 

کشورهای رو به انکشاف در آنچه که امریکا نمی کرد    زم،یبنابر تشویش نامعقول امریکا از کمون"

ً از عهد خود تخطی میکردند. بعض  اً ی ها اکثرئ امریکاد.  شتاندنگ رو به اتحاد جماهیر شوروی می     ا

ً واقع میشد. بعضمفید  ی در بازی که برای اتحاد جماهیر شوروی  ین عقب نش  ا پروژه های را که  نهآ   ا

 ( ۱۲-۵۱۳") رفتند. گاز طرف امریکا رد میشد می

پاکستان با داشتن متحدین  قوی و تقویه    اما   سیاست خارجی افغانستان بود،  خط سر  ونستان شتپ"مشکل  

اص که  میکرد  وانمود  نظامی  ندارد و  الً ظرفیت  اما    موضوع وجود  نیست.  و  " یا مهم  پشتونستان 

  هردو مکلف به حق خود ارادیت مردم آن بود. .  لیس باقی مانده بود گان  ۀحیث میراث دوره  ب  "کشمیر

  میشد المللی است، حاالت در اکثر نقاط خوابهای خشونت دیده    وقتی تصور میشد که رفع تنشهای  بین

 " . بود پاکستان   که هردو مشکل 

ان  م پاکست۱۹۵۵که  در مارچ    وقتی شدت گرفت   انکستپا"مشکالت در سیاست داخلی و خارجی  

 ( ۱۲-۵۳۸) "نمود..... م اعالمختار خود حیث یک واحد ه پالن تاسیس ایالت غربی را ب
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خود مختار  به تاسیس یک واحد    ان کست پاداخل    ون شتپود و همچنان رهبران اقوام  و"صدر اعظم دا 

اما خانان اندیشه داشتند    رچه اجینسی های قومی شامل ایالت غربی پاکستان نبودند ،گاحتجاج نمودند،  

مبارزات شدید تبلیغاتی و مظاهرات با خشونتهای شتاب    ه این اولین قدم برای مدغم نمودن است. ک

روه بیرق پاکستان را پارچه پارچه  گدر اواخر مارچ یک    زده در هردو طرف خط دیورند آغاز شد. 

کردند،   پایین  پاکستان  سفارت  از  قونسگدی  های   روهگو  پاکستان    ری لگری  و  را  های  قندهار  در 

ری افغانستان در پشاور مورد حمله قرار  گقونسل  ،مورد حمله قرار دادند. در عمل مشابه  هاررگنن

 رفت.گ

رفت، هردو  ملت شهروندان خود  گی  گآماد   گ افغانستان قوای احتیاط خود را احضار و برای جن"

المللی    بین   هیئت هردو دشمن به توافق رسیدند که موضوع را به یک    گرا فراخواندند، اما قبل از جن

عراق، عربستان سعودی و ترکیه محول  نمایند. امریکا سه بار    ایران،   که عبارت بودند از مصر، 

میانجی نشانداد،گتقاضای  کم  عالقمندی  افغانستان  نمود.  را  نادیده    ری  را  پیشنهاد  پاکستان  اما 

 ( ۱۲-۵۳۸").رفت گ

بستان سعودی و مصر ناکامی  انه  عر گبه نتیجه قطعی نرسید اما در یک راپور جدا  ئت مذاکرات هی 

یری سخت افغانستان دانست. با تشدید تشنج دولت افغانستان برای  گبر موضع  ت میانجی را بنائهی 

نفری را    ۳۶۰ه  گم دایر شدن لویه جر۱۹۵۵یری در مورد قضیه پشتونستان  در نومبر  گ تصمیم  

 نمود.  م اعال

ساعت بیش    ۴۸در    ،ردید گقوای احتیاط    بخاطر دارد وقتی اعالن احضار  این قلم  که   قابل تذکر است 

از یک ملیون سرباز احتیاط به افتخار از تمام کشور در کابل جمع و آماده امر بودند که دفاع از  

 حقوق برادران و خواهران پشتون و بلوچ ماورای خط دیورند را نمایند. 

پشتونها در مناطق    از حقوق  ت حمای  ه بایری دولت در رابطگه با اکثریت قاطع از موضعگلویه جر"

 ( ۱۲-۵۳۹)  " .کرد  پشتیبانی پاکستان 

  ۀ در بیانی    خود را ایراد نمود.   ۀظاهر شاه بیانی  حضرت علی ا  ۀ افتتاحی  ۀ د بعد از بیانیوصدراعظم داو"

به و به حمایاظهار داشت که همسایگان ما    ضاحت خود  تام  قدرتهای خارجی از قوای    ت با قوت 

درخواست ما را به ارتباط کمک نظامی برای دفاع از استقالل  نظامی قوی برخوردار اند و امریکا  

ه صالحیت به دولت داد که خود را از هر منبع و هر  گو حاکمیت ارضی ما را رد کرد. لهذا جر

 اه نظامی تقویه کند. گجای که ممکن باشد از ن
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ی  گنوبت خود به نماین  ) پوپلزایی( که پدر این قلم میباشد در   دورانیه عبدالستار خان  گدر لویه جر

قاطع از    ت اعمال دولت پاکستان را محکوم و با حمای  مطول خود با کلمات شدید   ۀ گر در بیانیمردم لو

حقوق حقه برادران و خواهران پشتون و بلوچ در ماورای خط غیر قابل قبول دیورند از حاضر  

نفری از جوانان را برای    ( ۳۰۰۰۰میشود لشکر)    ی که  بودن خود به دولت وعده داد که به هر قیمت

عبدالستار خان  با کف زدنهای ممتد    ۀبیانیخواهد ساخت.  ماده  آدفاع از حقوق برادران پشتون و بلوچ  

ل خان  گد  ه محمگیس لویه جرئ شمول صدراعظم سردار محمد داود خان و ره  ه بگ تمام اعضای جر

 مهمند که به پا بر خاسته بودند انجامید. 

تقاضا های مکرر خریداری    ه و ناکام شدنگبعد از حصول موافقه لویه جرد خان  وصدر اعظم داو "

 ( سالهای  بین  امریکا  متحده  اضالع  از  دی۱۹۵۵-۱۹۵۳سالح  منطقی  قدم  افغانستان  را  گم(،  ری 

  گ طیارات م  -   ۳۸لیون دالری خریداری )تانکهای تی  یم   ۲۵م قرار داد  ۱۹۵۶ست  گدر آ  برداشت.

ـ    ـ هیلیکوپترها و سالحای خفیفه ( را با اتحاد جماهیر شوروی   ۲۸جتهای بمبـ انداز ایلوشن  – ۱۷

برعالوه اتحاد جماهیر شوروی در امور    کرد.  ءری و المان شرقی امضاگهن-   - پولند   - چکسلواکیا

 ( ۱۲-۵۲۲)"رام کمک کرد. گشیندند و ب-ی مزار شریفئ میدانهای هوا ۀ توسع

دور داو   ۀ در  مکتب خوشحال وصدارت سردار محمد  خان  تخا   د  شاان  اکثر  و  از  گسیس  آن  ردان 

بنا تعداد زیادی از رهبران آزادیخواه پشتون و بلوچ  نیز  بودند و  بر    آنطرف خط فرضی دیورند 

زیست و از     ندهحیث پناهه  که از طرف دولت پاکستان باالی شان میشد در شهر کابل ب  یمظالم

  ژ( نپشتونستان زمو  دا)  امبنرام خاصی در رادیو کابل  گهمچنان پرو  .میشدند   ت طرف دولت حمای

رفته شد بود و نیز چار راهی بنام پشتونستان نامیده  گبرای پشتونها و بلوچهای آنطرف خط در نظر 

بیانیه    ،ردید گکه در اخیر جشن استقالل تجلیل می  پشتونستاندر روز جشن    اهمه ساله در آنج  شد و

 ردید. گبل ایراد میان پشتون و بلوچ مقیم کا گت رهبری دولت و بزرئهای ازطرف هی 
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ظاهر شاه نیز حاضر    . خان شاهی مطلقه نیز به پایان رسید   با ختم صدارت ده ساله سردار محمد داود 

داشت که توازن را بین قدرتهای شرق   سعیردد و گبود که تحولی در وضع اجتماعی جامعه  وارد 

 و غرب و همچنان هواخواهانشان در داخل کشور نیز حفظ نماید. 

 

 ه شاهی مشروط ۀرسیاست دو 

 م ۱۹۷۳- م۱۹۶۴

،  والدر شاهی مشروطه که متشکل از دوره های صدارت داکتر محمد یوسف خان، محمد هاشم میوند 

نور احمد اعتمادی، داکتر عبدالظاهر و محمد موسی شفیق بود، متاسفانه بعد از تصویب قانون اساسی  

که قانون احزاب مراحل قانونی خود  رفته شده بود، قبل از آنگسیس احزاب در نظر أجدید که درآن ت

خود را برای رسیدن اهداف شوم    ۀماشته شد گها عمال   را طی نماید و به توشیح شاه برسد، خارجی

ه  راه انداختن مظاهرات و هرج و مرج به دولت موقع داده نشود که قدمی ب ه  شان وظیفه داد تا با ب 

هر روز در پارکها و جاده ها    ردارد.بطرف طرقی و پیشرفت کشور و برقراری دموکراسی واقعی  

مظاهرات بی معنی را بر پاه و به تحریک اتحاد جماهیر شوروی وقت حزب غیر رسمی دیموکراتیک  

های دولت را بلند    زادی پشتونستان و انتقاد از کارکرد آخالی در باره    خلق افغانستان شعارهای میان

ط مشی هر یک از صدراعظمان، حمایه حقوق  درخ  ساختند. بکلی فلج می  اً میکردند و دولت را عمد 

رفته میشد. مذاکرات بین رهبران افغانستان و  گبرادران پشتون و بلوچ آنطرف خط در نظر    ۀ حق

علیحضرت محمد ظاهر شاه سفر رسمی  اصدارت محمد یوسف خان    ۀدر دور  . پاکستان دوام داشت 

ا جان اف کنیدی به ظاهر شاه  یس جمهور اضالع متحده امریکئ به اضالع متحده امریکا کرد و ر

.  سفانه دولت پاکستان عالقمندی نشان نداد ااما مت  ،وعده کمک به ارتباط حل قضیه پشتونستان نمود 

ون و بلوچ  ت حقوق برادران پشموضوع  افغانستان  دولت  همه ساله  عمومی سازمان ملل متحد    ۀ در جلس

دیموکراسی    ۀجشن پشتونستان الی ختم دهو نیز ایراد بیانیه ها در روز    یکرد جدی مطرح و دفاع م را  

 م ۱۹۷۸- م ۱۹۷۳  .رفت گصورت می

 

د خان در قبال مرز فرضی  وسیاست اولین جمهوری دولت افغانستان تحت قیادت سردار محمد داو

فعال کشورهای غیر منسلک با پیروی از سیاست    حیث عضوه  یعنی ب  ،صلحجویانه بود   دیورند،

شتونستان را از طریق مذاکرات مسالمت پواست موضوع  میخ پیش میرفت و    détente))  دیتانت 

تو  بوذوالفقارعلی    ، قدرت رسید ه  م ب ۱۹۷۳د خان در سال  داوو  وقتی سردار محمد .  آمیز حل نماید 
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  ،او شخص متمایل به سوسالیزم بود .  رسیده بود   در اریکۀ قدرت   ۱۹۷۱دسمبر    ۲۰تاریخ  ه  بقبالً  

ان و  ایران  امریکا،  در  گلهذا عربستان سعودی،  او  از زمان وزارت خارجه  برای  ۱۹۶۹لستان  م 

شخص مناسب نمی دیدند و همچنان روابط  او را  تطبیق پالنهای شوم شان در افغانستان و منطقه  

بود  تیره  ابتدا  در  پاکستان  و  افغانستان  رهبر  دا  .هردو  بوتو  ب و علی  را  خان  دیکتاتور  ه  ود  حیث 

بلوچ ها را به قیام تشویق میکرد. اما به مرور زمان    د خان کمافی السابق پشتونها وومیشناخت و داو 

کابل دعوت  ه  م ب۱۹۷۵د خان صدر اعظم پاکستان را در سال  وداو   .راید گ روابط دو دولت به نرمش  

کابل برای کاهش تنش بین دو کشور خان عبدالغفار خان و بعضی  ه  نمود و بوتو قبل از آمدنش ب

 د. ر از اعضای حزب عوامی ملی را رها کرگدی

 

مشترک برای    ۀهردو رهبر در اعالمی  .م به کابل رسید ۱۹۷۶جون  ۷تاریخ  ه  صدراعظم پاکستان ب

ود خان به  وسپس سردار محمد دا  .رفع اختالفات بین دو کشور از طرق مسالمت آمیز تاکید نمودند 

ن  بر حسن نیت که بی  در این سفر بنا . م به پاکستان سفر نمود ۱۹۷۷اساس دعوت علی بوتو در سال 

ی رسیده بودند که قدرتهای ضد بالک  ئ ردیده بود و به یک سلسسله توافقات ابتداگدو دولت ایجاد  

لحق را که مسلمان متعصب بود و میتوانست  ام جنرال ضیا۱۹۷۷جون    ۵بتاریخ    ( ستییکمونشرقی )

با کودتا اهداف شان  ببرد برای رسیدن  پیش  بر ضد کمونیزم  بئبازی اسالم را  نظامی  قدرت  ه  ی 

   قابل تذکر است که قبل از کودتای جنرال ضیاالحق تعداد از اعضای اخوان المسلمین   .سانیدند ر

لستان و امریکا  گان   عربستان سعودی،   ری از کاسه لیسان پاکستان، گافغانستان به شمول عده ای دی

اه  به رد خان  وورفته و یک کودتای نا فرجام را بر ضد داگقرار  اس، آی پاکستان    تحت تربیه آی،

اعضای کشورهای غیر منسلک بین قدرتهای شرق    ،د خانوهمچنان در اواخر جمهوری داو انداختند.  

ان  گ ماشتگخود را از دست داده بود، لهذا با ناکامی کودتای  واقعی  و غرب تقسیم و مفهوم بیطرفی  

ان  ایران،  آی، اس آی،  از    لستان،گامریکا  پاکستان،  یر  اتحاد جماه   یک جانب عربستان سعودی و 

و  نگرانی نمود  شوری با نارضایتی خود از موجودیت و فعالیتهای غربی ها در افغانستان  اظهار  

ر غربیها  گافغانستان سیاست یک جانبه متمایل به شرق را انتخاب نماید و از جانب دی  که    میخواست 

رال ضیاالحق  لهذا با آوردن جن  . و کشورهای اسالمی از نفوذ بالک شرق در افغانستان اندیشه داشتند 

  ًً بنا   . در افغانستان توسط اخوانیها آغاز کردند را  فعالیتهای ضد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی    ناً عل

سیاست    درفت و خواست برای انکشاف اقتصادی کشور خود  گرقرار    گبزر   گد خان بین دوسن وداو

بتواند با سیاست  و دست دوستی را به کشورهای اسالمی دراز نماید تا  وارد کرده    یری خارجی خود تغ



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

پاکستان در افغانستان شود و از جانب    ۀ جدید خود از یکطرف مانع فعالیتهای اخوانیهای تربیه شد 

  ا پیش ررفتن کمک های مالی از کشورهای اسالمی پروژه های انکشافی و نظامی کشور  گر با  گدی

 برد. ب

 

های    م( در جستجوی راه۱۹۷۸پریل  ستی )ا یو کودتای کمون   مسکوود در سالهای بین دیدار از  و"دا

. او تعداد بیشتر  های نظامی و اقتصادی افغانستان به شوروی را محدود کند یگ برآمد که وابست  وسیعتر

مصر و ایالت متحده فرستاد و با ترکیه در مورد برنامه    افسران را برای آموزش نظامی به هند،

روبه    اً کمکهای ایران تدریج  ،این  ی مذاکره کرد.عالوه برئ آموزشی جدیدی برای افسران نیروی هوا

کمک  .  ذاشت گافزایش   های    ۵۰۰قرارداد  پروژه  توسعه  برای  سعودی  عربستان  دالر  ملیون 

   ق کویت، صندوق ویژه اوپک و بانک توسعه اسالمی ووالکتریک انعقاد یافت و با چین، صند هایدر

بش غیر متعهد به رهبری  د از جناح رادیکال جن وبرای کمک به امضا رسید. داو ئی  موافقتنامه ها

"عدم تعهد  او اعالن کرد که افغانستان  .  کوبا دوری جست و چندین بار آشکارا از هاوانا انتقاد کرد 

سالوی  گجناح میانه رو جنبش به رهبری هند و یو  ءافغانستان را جز  اً صریح  و   را دنبال میکند   واقعی"

راد، کابل به عنوان محل اجالس  گهلی نو و بلاز د   خان  د وقلمداد کرد. در این راستا، پس از دیدار داو

 " زار شود.گبر  ي که قرار بود در ماه م وزرای خارجه غیر متعهد ها انتخاب شد 

رانیهای شدید شوروی را در پی  گعربستان سعودی و کویت ن  ترکیه،  د از مصر، ودیدارهای داو 

سادات    .رفت گیل صورت  ئسادات از اسراالشت انورگسفر دوم او به قاهره درست پس از باز  .داشت 

نه و معقول،  ا رایگود را مورد تحسین قرار داد و آنرا ملی  و در حضور سفیر شوروی سیاستهای دا

شاه ایران قرار بود در ماه    استوار بر پایه های استقالل، آزادی ملی و متکی بر عدم تعهد خواند. 

مالقات با کارتر در کاخ سفید    آمادۀود برای ماه سپتمبر  و همان سال از کابل دیدار کند و دا  جون 

 امریکا داشت. از میشد. او انتظار دریافت کمکهای اقتصادی فوق العاده ای را 

در صد    ۶۰های خارجی بحث می کردند که قرار بود    کمک   نمای دور  ۀدر این زمان افغانها در بار 

در سال   دولت  ت۱۹۷۸- ۱۹۷۷بودجه  وابأم را  این  ها  از تحصیلکرده  بسیاری  کند.  ی را  گستمین 

ست  یرایان پشتون و کمون گو تنها راه برای شروع فرایند نوسازی می دانستند، اما ملی    ناپذیراجتناب  

ود حاضر است این کمکها را به بهای سازش بزدالنه با پاکستان به  وداشتند که دا  د های خلق اعتقا

لحق، تحت  ا  شد. ضیا   تن و تهران دیکته می گدست آورد. به نظر آنها، این چیزی بود که توسط واشن 
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ذاشت. این برقراری روابط با پاکستان برای  گ فشار امریکا و ایران، بنای تجدید رابطه با کابل را  

 . شتونستان" در بر نداشت پ "له  " و فراموش کردن مسیورند "خط د یرش رسمیپذ کابل مفهومی جز 

با ضیاالحق در مارودا" دیدار  اما در دومین  ابتدا طفره می رفت،  آباد    ۱۹۷۸  چود  که در اسالم 

های خود مبنی بر    حاضر شده بود از ادعا   اً ود ظاهر ورفت، زمینه مصالحه پیش آمد. داگصورت  

تشکیل ایالتهای مستقل پشتون و بلوچ نشین که مفهوم دادن نوعی خود مختاری برای این دو اقلیت  

دیدار در پاسخ این   قومی پاکستان بود، صرف نظر کند. او طی یک کنفرانس مطبوعاتی پس از این 

هر چیز مورد بحث واقع شد  "  :رفت یا نه، اظهار داشت گسوال که آیا خط دیورند مورد بحث قرار  

 " .اه خود را به دست می آورد گذشت زمان هر چیزی جایگو با  

، نجوای منتقدین  آگست   سفر ضیاالحق به کابل برای ماه   ۀ د از پاکستان و اعالم برنام وشت داو گباز

آنها معتقد بودند که    آماده می شود خط دیورند را بپذیرد، بلندتر کرد.  اً مضمون که وی واقعرا با این  

را رسمیت  داده یر ساخته و قلمرو از دست پذ ا " افغانستان بزرگتر" را تحقق ن او بدین ترتیب رویای 

آن از  و طی    زار کرد گد اجالس رهبران پشتون و بلوچ را در کابل بروخواهد بخشید. موقعی که داو

آوریل کشور را ترک   ۳۰جویان پاکستانی پناهنده شده به افغانستان خواست که تا  گتمام فعاالن و جن

فت،  گرفت. اجمل ختک، یکی از رهبران پشتون، بعدها به من  گرایان شدت  گملی    سؤظن   کنند،

اهد کرد، از  ، پشتونها و پلوچهای زندانی شده توسط بوتو را آزاد خوءد با اشاره به اینکه ضیاوداو"

 " تصمیم خود دفاع نمود.

های مختلف پشتون نیروهای    ه روگد به سرعت در میان  وداو "  ری گ  معامله"ختک اظهار داشت که  "

مسلح بر سر زبانها افتاد و این مسله به امین و طرفدارانش کمک کرد تا شبکه های زیر زمینی خود  

تقویه کن د   ۀبه حل مسل   ءو ضیا  د وعبدالصمد غوث اعتراف می کند که داو  د. نرا  و    "یورند "خط 

احتمال زیاد وجود داشت که توافق صورت    فته او گ به    . " نزدیک شده بودند پشتونستان " موضوع  

امین و    . . این یکی از عوامل اساسی بود که پیروزی کمونیست های افغانستان را جلو انداخت گیرد 

این توافقها، خود شان را تنها پاسداران غرورملی میدیدند. این وضعیت برای    خلقی ها در مقابل 

و    تیک در منطقه خبر میداد یل ووپجی  ئی آرا  بود که از تجدید صف  ی ر بی ثباتی عمیقگمسکو نشان

 ( ۱۰-۲۴")تضاد مستقیمی با اهداف ستراتژیک بلند مدت شوروی در منطقه داشت. 

هولناکی را که امیر    خوابهای  ،کودتای جنرال ضیاالحقبعد از    اً شدن پاکستان از هند مخصوص   جدابا  

دو قسمت و ایجاد کشور اسالمی در مجاورت افغانستان میدید به  ه  عبدالرحمن خان از تقسیم هند ب 

برای کشیدن پای اتحاد جماهیر  با اطمینان کامل    و متحدینش    امریکاکه    به این معنی  .واقعیت پیوست 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

افراشوروی   تقویه مسلمان متعصب  با  افغانستان  ایجاد   ط گرابه  بر ضد  سازمانهای تروریستی    و 

  ط اساس وهابیزم و افرا  م۱۹در مناطق ماورای خط فرضی دیورند که در آنجا از قرن زم را  یکمون 

شدت بخشیدند تا با کشیدن پای اتحاد جماهیر شوروی بتوانند آنچه را که در  ذاشته بودند  گرا    گرائی

مریکا نیز در یکی  وقت ا امور خارجه    هیلری کلینتن، وزیرچنانچه   برسند.  ،د خواب میدیدن  م ۱۹قرن  

و  ا   . مریکا در ایجاد سازمان تروریستی القاعده اعتراف کرد ابه نقش از جلسات کنگره به صراحت 

کسانی را که امروز با آنها در افغانستان و    گفت که: "ما گذشته مشترکی با سازمان القاعده داریم. 

وردیم زیرا در جنگ علیه شوروی سابق از آنها  سال پیش خود ما به وجود آ ۲۰پاکستان می جنگیم 

افزود، ما القاعده را به وجود آوردیم زیرا نمی خواستیم شوروی سابق بر    . او استفاده می کردیم 

زعامت   به  کنگره  مشارکت  با  آمریکا  وقت  جمهور  رئیس  ریگان  و  شود  چیره  مرکزی  آسیای 

)سایت وزین  ".د جماهیر شوروی استقبال کرد موکراتها از طرح ایجاد القاعده جهت مقابله با اتحاید 

 م.( ۲۰۱۱دسمبر ۲۹دعوت تاریخ 

م در چنل  ۲۰۰۱اکتوبر   ۲۵وزیر خارجه وقت امریکا بتاریخ    James Bakerجمیز بیکرهمچنان،  

روسها  بل  اعتراف کرد که:" اوسامه بن الدن را آنها )امریکا( در افغانستان به مقا   ( CNN)  انان  سی  

 ." مؤظف نموده بودیم

به  د خان موفق به رسیدن  ورفت و داوگم کودتای خونین هفت ثور صورت  ۱۹۷۸پس در اپریل  س

 ردید. گهدفش ن

ربیگنیو  م آقای  ۱۹۸۰در آوایل   بعد از اشغال افغانستان توسط قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی، 

مشاور امنیتی آقای رئیس جمهور کارتر در سفر رسمی    ( Zbigniew Brzezinski) سکی  ی نژبر

اهی درست نداشتند  آگبه پاکستان در مناطق قبایلی برای فریب مردم که از دین مقدس اسالم    خود 

  . ر ادعای شما برحق است خداوند با شماست گ :" اخود را مدافع اسالم معرفی و چنین بیان داشت که

 ( CNN( " . بروید وطن خود را آزاد سازید و در مساجد خود نماز بخوانید 

 

 یک خلق افغانستان در قبال خط  فرضی دیورند سیاست جمهوری دیموکرات 

 م. ۱۹۹۲  –م ۱۹۷۸   

م خوابهای  ۱۹۷۸شوروی که از اواخر قرن هجده الی اپریل    یر هاتحاد جما   ،با کودتای هفت ثور

آبهای   به  دموکراسی و اولین دولت جمهوری    ۀ رم هند و خلیچ فارس میدید در دورگرسیدنش را 
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انستان را برای رسیدن اهداف شوم سیاسی شان  در افغانستان  افغانستان اعضای حزب دموکراتیک افغ

تا به هدف خود  می کرد  و منطقه تشویق به بلند نمودن سرو صدای آزادی برادران پشتون و بلوچ  

لبان    .رسید  توسط قشون سرخ بر  افغانستان  از کودتای هفت ثور و سپس اشغال نظامی  بعد  لهذا 

ان مهر زدند و موضوع پشتونستان را فراموش کردند و الی  رهبران حزب دیموکراتیک خلق افغانست 

رام  گدر پروشکل سمبولیک  ه  بر یادی از خط مرزی دیورند نشد، صرف  گداکتر نجیب دی  ۀ ختم دور 

تاریخ  ه  ژ( در رادیو افغانستان بلند و سال یکمرتبه بنپشتونستان صدای )دا پشتونستان زمو ی  رادیو

عده ای    ،ذاشته شده بود گاساس آن در دوره صدارت داود خان    نهم سمبله که بنام جشن پشتونستان

دودی از رهبران دولت و پشتون و بلوچ ماورای خط دیورند مقیم در افغانستان در میدان پشتونستان  عم

یری از  گ یکبار برای جلو  نباید فراموش کرد که   رانت خیبر جمع و سخنرانی میکردند. ومقابل رست 

  داخل افغانستان داکتر اناهیتا راتب زاد به یک سواله ن از پاکستان بداخل شدن به اصطالح مجاهدی

  ، فته بود که برای ممانعت مجاهدین از داخل شدن به افغانستان در خط فرضی دیورند گهندی    ارگنخبر

از طرف بعضی از اعضای حزب به استدالل اینکه کشیدن سیم    اً سیم خاردار اعمار میدارند که بعد 

دادند. همچنان    ی خط  بنام سرحد است مخالفت نشانئلت افغانستان معنی شناساخاردار از طرف دو

ل سندی از  گجنرال بابر و جنرال حمید   ، کابله  با رسیدن طالبان ب  ایعات  بنا بر بعضی روایات و ش

یس  ئ خود را که به ارتباط به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند بود به داکتر نجیب رۀ  ه شد یقبل تهی 

داکتر    .افغانستان که در تعمیر ملل متحد در کابل پناهنده بود پیش کردند که امضا کند   جمهور اسبق 

چه با برادرش به  گ که در همان لحظ به فیر تفنء نه نمود  امضاسند  روی شان تف کرد و  ه  نجیب ب

 م( اعل )هللا .قتل رسید 

 

 فغانستان در قبال خط فرضی دیورند سیاست دولت اسالمی ا

 م ۱۹۹۶- م۱۹۹۲

ترین دوره ها در تار یخ افغانستان شمرده میشود.    ینگنن های به اصطالح مجاهدین یکی از  دوره  

  ۶۵۰۰۰کشتن بیش از     ،وطن  رهبران احزاب و تنظیمها در بین خود باالی قدرت، تخریب قلب مادر

موضوعات چون حق خود ارادیت برادران    .بودند   گ در جنریها  گشهریان مظلوم کابل و چور و غارت

رفته بود  گکه بین شان صورت    یوبلوچ نزدشان ارزش نداشت و پاکستان نیز به اساس توافقات پشتون  

 لزوم مطرح کردن خط فرضی دیورند را نمیدیدند.   ًً بنا   . افغانستان را صوبه پنجم خود فکر میکردند 
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 امارت طالبان در قبال خط فرضی دیورند.  ۀسیاست دور

 م ۲۰۰۱- م۱۹۹۶

خط فرضی دیورند ثبت   ۀ حمد عمر رهبر شان بود کدام چیزی در بارحجر طالبی که مال م  ۀدر دور

یس استخبارات پاکستان  ئل ر گصرف شایعات است که در زمان امارت مال عمر جنرال حمید   نگردید. 

رسمیت شناختن خط فرضی دیورند باشد ترتیب  ه  و جنرال بابر وزیر داخله پاکستان سندی را که ب

 م( علما مال عمر آنرا با عصبانیت رد کرد. )هللا ا ا ،اید و به مال عمر بردند که قبول نم

 

 سیاست جمهوری اسالمی افغانستان در قبال خط فرضی دیورند 

 م ۲۰۲۰- م۲۰۰۱

 

 

 

م  ۲۰۰۱کتوبر  ا  ۷  تاریخ  ه  امریکا و بریتانیا ب  ۀمتحد   اضالع   ۀبعد از تجاوز نظامی بیرحمانه وبیشرمان 

لبان نامسلمان جنایتکار که ساخته و بافته خود شان  دف شان به اصطالح راندن طاهبه خاک ما که  

  های آزاد را برای مسلمانان افراط فعالیت  زمینه    در واقعیت ،  پاکستان و عربستان سعودی بود با تبانی  

بسیار  نظام افغانستان را    ،ی در جهانژو تکنالو  ی نظر دور از مدنیت و انکشافات اقتصاد   گ را و تنگ

نرا بنام )دولت  آیعنی در عوض اینکه ) دولت جمهوری افغانستان باشد(    .  ره زدند گبه اسالم  ماهرانه  

تحت نام دین  افغانستان( در قانون اساسی جدید افغانستان تعریف کردند تا بتوانند    اسالمی جمهوری  

برای نوکران و غالمان خود که از اسالم واقعی  را  تعریف و تفسیر اسالم  دست آزاد  مقدس اسالم  

هداشتن کشور از مدنیت در یک افغانستان  گو اګر دانش هم داشتند از آنها برای تاریک ن  اهی نداشتند آگ

خواستند  نام وارد نمودن دموکراسی قالبی و بازار آزاد ه باین است که   .آزاد و مستقل استفاده نمایند 

هات و  در تمام د   ،نامیده ام   جنوسایت که من آنرا در مقاالت خود  خود    ۀ شیانحهای و  با بمباردمان

ی از  گ مناطق پشتون نشین غرور ملت با شهامت افغان را که در فقر و بیچار  اً جات مخصوص ه  قری

کشانیده و  به خاک و خون  دفاع نموده بودند و می نمایند  خود در طول تاریخ  خاک و نوامیس ملی  

  ،یورند دفاع از اسالم در ماورای خط فرضی د نام  ه  درهم شکنند و برای پاکستان موقع دادند که ب

تا  اه مجهز آموزشی تروریستان را بر ضد دولت آغاز  گپای امروز متاسفانه ملت مظلوم افغان  که 

 قربانی میدهد و رنج می کشد.
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  هر زاالدر مصر در جامع  که  چون پروفیسور برهان الدین ربانی  سف است که حتی شخصی  أای تج

المی بعد از سقوط دولت کمونستی  یس جمهوری دولت اسئ و استاد فاکولته شرعیات و اولین رتحصیل  

نای دموکراسی و  مب م در حالیکه به اساس وثیقه ملی نظام افغانستان جمهوری بر  ۲۱در قرن    ،بود 

لسم خود  طدر    آنهاان از مدنیت و حفظ  تهداشتن نسل جوان افغانسگبرای تاریک ن آزادی بیان است،

برای  در کابل  سرتاسری شورای علما    خود در کنفرانس  انهرایگ  عقب   ۀم در بیانی۲۰۱۱در سال  شان  

استفاده از انترنت و فیس    ا شان مخالفت جدی خود را ب  ها و علمای دین چون خود   حفظ قدرت مال 

ر مانع جوانان از استفاده انترنت و فیس بوک  گ ا"بوک اظهار داشت و به علمای دین هشدار داد که:

ه  و بکه خود را مدافعین دموکراسی میدانند  لیس  گاما امریکا و ان  " .نشوند قدرت را از دست میدهند 

 هیچ عکس العمل نشان ندادند.  ،نام آوردن دموکراسی به افغانستان تجاوز نظامی نموده بودند 

ر  گخود قوای اشغالبعد از حضور قوای نظامی امریکا، بریتانیا و ناتو در افغانستان  ه  ک  این است 

می و اقامت دایمی خود در افغانستان برای رسیدن  اه های نظاگبرای اینکه بهانه برای ساختمان پای

م میدیدند با تبانی پاکستان و عربستان سعودی  ۱۹  ن اهداف شان در منطقه که خواب آنرا از اوایل قر 

به  داخل حریم مقدس ما تجاوزات بیرحمانه خود را  در  داشته باشند،  ماورای خط فرضی دیورند  در  

به مرور زمان  دادند. بعد  انجام  القاعده و باالخره داعش    ، ینامهای طالبان، حزب حقانی، حزب اسالم

بادارانش    با حمایت  که در نتیجه چون پاکستان    کردند لف در داخل خاک ما پیشرویها  تدر نقاط مخ 

زبانی   ،مذهبی ،های دینیو ایجاد تفرقه    گکه امریکا، بریتانیا و عربستان سعودی باشد با تشدید جن

یعنی  اعتراضات هردو رهبر  .  ند نقش مخربی را بازی کرد   برادر و برابر بین اقوام باهم  و سمتی  

در جوامع بین المللی مبنی بر مداخالت پاکستان  جناب حامد کرزی و جناب داکتر محمد اشرف غنی  

غیر  های تاریخی    دور از واقعیت . بلکه بریتانیا و امریکا  در خاک افغانستان مثمر ثمر واقع نشد 

 پاکستان و ضد منافع ملی افغانستان  اظهارات ذیل را بیان داشتند. به طرفداری  النه ؤمس

پارلمان و معاون وزیر خارجه  در  محافظ کار    ب حز  م عضو۲۰۱۲سپتمبر   ۱۰پیشنهاد مورخ  -۱

 بریتانیا به ارتباط  تجزیه افغانستان عزیز به هشت قسمت. 

خارجه اضالع متحده    سخنگوی وزارت م و  ۲۰۱۲کتوبرا  ۲۱  خاص اضالع متحده بتاریخ   ۀ نمایند-۲

ضمن تأکید    ( The Nationکتوبردر) ا  ۲۴بتاریخ    Victoria Nolandوکتوریا نوالند  امریکا  

امریکا خط  که     عنوان کرد  ، امریکا در خصوص معاهده دیورند تغییر نکرده است  براین که دیدگاه

گزارش روزنامٔه  شناسد و نیز به  المللی افغانستان به رسمیت می دیورند را به عنوان سرحد بین 

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک کنفرانس    ویکتوریا نوالند" " نیشن چاپ اسالم آباد پاکستان
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های افغانستان در این اواخر نظرات مختلفی را در    مطبوعاتی بیان داشت: با وجود آنکه رسانه 

نکرده و خط  این خصوص تغییر    کنند اما دیدگاه امریکا در خصوص مسئله خط دیورند مطرح می 

سخنگوی    شناسد.افغانستان و پاکستان به رسمیت می   بینالمللی  دیورند را به عنوان سرحد بین 

نمای گراسمن  اخیرمارک  اظهارات  حال  درعین  امریکا  خارجه  العاده  ده  نوزارت  کشور  فوق  این 

 درامور افغانستان و پاکستان را در خصوص خط دیورند  تائید کرد." 

تحت عنوان اینکه  و  ها را بر زد    آستینبریتانیا و امریکا  ان  گنمایند ری  گی وضعبا شنیدن مپاکستان  

جدا نمودن برادران  برای    ،تروریستها از خاک افغانستان برای انجام اعمال تروریستی داخل میشوند 

دیورند   ماورای خط فرضی  در  افغان  و عنعنات  هم زبان  دین،  خندقها و  ساختن  و خواهران هم 

 نمود. را آغاز دیوارهای سیمی 

  مشرف صورت    آقای حامد کرزی در سفر رسمی خود به پاکستان که به دعوت جنرال  یس جمهور ئر

را  های دو طرف  پشتون    یورند "خط فرضی د   که  اظهار داشتند در مورد خط دیورند چنین  بود  رفته  گ

مچنان وقتی جناب  ه   " . اند   از هم جدا نمی تواند زیرا افغانها تا حال رسمی و ذهنی آنرا قبول نکرده 

که  بر یو افغان (    لرو )خان رفت مردم چارصده با بلند نمودن شعار    حامد کرزی برای فاتحه ولی

ی خود را با افغانها اعالن  گافغان اند، صدای همبستیک    یورند خط فرضی د پشتونهای هردو طرف  

 . داشتند 

 

 یری گنتیجه 

ی دیورند و دسایس قدرتهای وقت  بر سوابق تاریخی قبل از کشیدن خط فرض   با مروری مختصر

سیاست دولتمردان افغانستان در قبال خط فرضی  سپس    در منطقه وشان  شوم  برای رسیدن اهداف  

به  دیورند  به مالحظاین  ،  افغان برحق است ثاسناد مو  ۀ نتیجه میرسیم که  تاریخی صدای ملت  .  ق 

بعد از صد    گکان  گ رفت، هان هموطنان ما شاهد بوده اند که دیوار کانکریتی برلین چطور از بین  

با ان  قرارداد ردید، هندی های بومی کانادا بعد از سپری شدن صد سال از  گسال آزاد   لیس  گشان 

میشوند   ملکیت  تصاحب  که یک روز خندقهای حفر شده  ف  . های خود را  دارم  یقین کامل  لهذا من 

  به مالحظ  برای اینکه    - ۱  - زیرا:  . پاکستان دوباره پر و دیوارهای سیم خاردار از بین خواهند رفت 

لیس و امیر عبدالرحمن خان  گافغانستان یک مستعمره ان  ،دیورند   ۀده در زمان معاهد ش  ئهاسناد ارا

معاهد  لهذا  بود  آنها  نشانده  دست  ندارد.    ۀیک  قانون وضع شده  گا  -۲اعتبار  استناد  به  م  ۱۸۸۲ر 

نه برای مدت صد سال اجاره داده شده  لک کلدار ساال   ۱۸  ۀملکیت افغانستان در مقابل تادی   بریتانیا،
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تادیه اجاره    ،ر اجاره دارگردیده و نیز به اساس همین قانون اگم تکمیل  ۱۹۹۳صد سال در    باشد، اوالً 

چنانکه در زمان امیر حبیب هللا خان برای مدتی تادیه    . ردد گرا معطل و یا قطع میکند قراداد فسخ می

ردیده لهذا در هردو  گم بکلی قطع  ۱۹۱۹ل افغانستان در  پول را معطل کردند و نیز بعد از استقال

باید اعتراف کنیم که شاه امان هللا غازی قبل از تاسیس پاکستان در    - ۳صورت معاهده اعتبار ندارد.  

ان با  پاکستان امروز  گمعامله  با  داکتر محمد اشرف غنی   اند  که هیچ رهبر  کلیسها و  اری کرده 

آن اینست که شاه امان هللا  و  ردیده بودند  گتاسیس پاکستان به آن موفق ن  افغانستان قبل و بعد از تاریخ 

تمام معاهدات    Sir Hamilton Grant))  لیسگان  ۀردیده توسط نمایند گچنانکه در سطور فوق ذکر  

با اجازه دادن    - ۴.  لیس را ملغی قرار داد گقبلی رهبران افغانستان با ان داکتر محمد اشرف غنی  

دیوار سیمی یعنی صدراعظم عمران خان    کشیدن  پاکستان  باالی رهبر  دیورند  باالی خط فرضی 

کشیده شده لهذا دیوارها میتواند  بریتانویها  اعتراف کرد که خط دیورند یک خط فرضی است که توسط  

ثبت    (Sir Hamilton Granلیس )گان  ۀاشت نمایند د خان چون یا  از بین بروند اما سخنان عمران

که موضوع    داشت ه اظهار  گر شرایط مسلط جناب حنیف اتمر نامزد در ولسی جررچه بنابگ،  ند تاریخ ا 

قلم  عقیده این ه تصمیم مربوط به ملت افغان میباشد. ب  ، بلکهشامل سیاست ما نیست  اً خط دیورند قطع

یری دولت فعلی افغانستان در قبال خط فرضی دیورند معقول است. و نیز  گدر شرایط کنونی موضع

نیست که خواهران و برادران ماورای خط فرضی    بریتانیا که حال دوران استعمار    باید قبول کنیم

شعور سیاسی    .میع نمودن مجبور میساختند که به طبل شان برقصند طدیورند را به زور برچه و یا ت

صدای بر حق    گردیده و با  بر پا کردن اجتماعات بزر گبلند رفته و کاسه صبر شان لبریز  شان  

انشاهلل روزی خواهد رسید که نسلهای جوان امروزی و نسلهای بعدی  .  بلند نموده اند آزادی خود را  

و خواهران هم کیش    نچون برهم ریختن دیوار کانکریتی برلین که برادرابه استناد سوابق تاریخی  

رب در سازمان ملل متحد عضویت  آلمان غمان شرق و  آلجدا و در دو کشور مستقل بنام  را  همزبان  

 خواهند بود. نیز اهد آزادی برادران پشتون و بلوچ آنطرف خط فرضی دیورند شداشتند 

و   ,، عضو پارلمان پاکستان و آقای حامد کرزی را میتوانید در لینکهای ذیل  اظهارات عمران خان

 بشنوید.    (You Tub)یا در یو تیوب 
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 افغانستان در مسیر تارخ جلد اول بقلم میر غلم محمد غبار . -۱

بازی بزرگ جدید، نویسنده احمد رشید،مترجمان :اسدهللا شفاهی و صادق  -طالبان -۲ اسالم،نفت و 

 باقرس. 

 دیق فرهنگ. افغانستان در پنج قرن اخیر جلد اول بقلم میر محمد ص-۳

 افغانستان در پنج قرن اخیر جلد دوم بقلم میر محمد صدیق فرهنگ. -۴

۵ - 

The Road to Kabul, the second Afghan War 1878-1881 by Brian Rabson 

۱۹86 Arms Andarmour Press, London. Afghanistan from Daruis to  

۶-  

AFGHANISTAN. FROM DARIUS TO AMANULLAH. By Let.General Sir 

George Macmunn 1929, London. 

۷ - 

The Tragedy of Amanullah by Sardar Iqbal Ali Shah1933, London. 

8 - 

History of the modern World (World War One) by Robert Hoare ۱۹۷۳. 

۹ -      

Afghanistan  by Ronald & Sbrina Michaud 1980, printed 

in…Switzerland.                                                                                             

۱۰-   

هاریسون. مترجم :اسدهللا شفایی  اس.  گو کوردووز، سلیگدی-ان گنویسند  -پشت پرده افغانستان:   -

 ( ۱۳۷۹ ی) انتشارات بین المللی الهد 

 یادداشتها و خاطرات نویسنده.  -۱۱

۱۲ - 

AFGHANISTAN,LOUIS DUPREE,PRINCETON UNIVERSITY 

PRESS,PRINCETON, NEW JERSEY-1980. 
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 خط فرضی دیورند مولود دسایس بریتانیا و روسیه وقت
 

به اسناد موثق به اثبات برساند که خط فرضی  متکی   داشته که   سعیمختصر    ۀاین مجموع در  نویسنده  

دان دیورن آنرا  نویسنده  نامیده چرا    ۀد که  ابدالی  امپراطوری  بدن  در  مولود دسایس  "سوم سرطانی 

ره خورده و الی امروز  گو دانه های قبل کدامها بوده اند که با دانه سوم    "میباشد   بریتانیا و روسیه

نداشته صرف برای پیش یعل قانونی  دانه تحمیل شده اعتبار  این    د بررغم موجودیت اسناد موثق که 

سرطانی    ۀ از ماورای این داناست.  وقت در افغانستان و منطقه کشیده شده    گ اهداف شوم قدرتهای بزر

خوابهای هولناک امیر عبدالرحمن خان را که از    ،پاکستان میباشد   ۀکه فعآل به اصطالح تحت سلط

میدید  را  ن  مسلمان در مجاورت افغانستا کشور  دیگری    هند و کشور  قسمت  به دو  تقسیم هند بریتانوی  

هیچ یک موفق به باز نمودن  رغم مساعی دولتمردان وقت الی امروز  یعلو    ردیدهگمنتج به واقعیت  

بوده و    افغان   ۀی ملت مظلوم و بیچارا درد سری بربلکه در طول تاریخ   ،ره سرطانی نشده اند گ  نای

های وجدانی،    مسولیت لهذا نویسنده بنابر  است.    ردیدهگ  تهدید برای کشورهای منطقه و حتی جهان نیز  

بر مبنای اسناد  بدون حب و بغض  داشته که تحقیقات علمی را    خود سعی  تاریخی  و    ملی، اخالقی

نویسند  نخبگموثق  این مجموعه خدمت هموطنان  ۀ ان  در  و  انجام  افغانی  روی  که  ی  افغانی و غیر 

میدارند   احساسات   ابراز  دیورند  به خط فرضی  را  مخالفت خود  با عصبانیت  ای  آن  و  ملی  عده 

حیث سرحد رسمی بین پاکستان و افغانستان  ه  بکه بدون استدالل منطقی خط فرضی دیورند را  دیگری  

خود را  خواهران ماورای خط را که  برادران را با   از کیسه خلیفه ملکیت اجداد خود یعنی  میشناسند 

تقدیم    ،به پاکستان میفروشند دارند    ی و فرهنگ  ی دین  ،یزبانمشترک  با ما ریشه های  افغان میدانند یعنی  

مختصر احساسات را در موضوعات ملی کنار زده و با عقل سلیم    ۀ دارم تا با مروری به این مجموع 
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ها و    باعث درد از آغاز  در مورد خط منحوس سرطانی سوم که  هر نوع حب و بغض  دور از  

   یرند.گردیده تصمیم بگرنجهای غیر قابل تصور برای ملت رنجدیده ما 

 

 

 

          


