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 ملت
 منافع ملی

 ملت در افغانستان -دولت 
 

 
 

  تمشبخش ه
 

اقتصادی و گسترش نا امنی در سراسر کشور،  افتراق و چاق شدن  ،اجتماعی ،سیاسیپیش گفتار نویسنده بجای مقدمه: وضعیت ناهنجار 

زمم ع جنسیتی و زبانی روز افزون میان مردم،  فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی در کشور ما ،مذهبی ،اختالفات گوناگون قومی

منافع ملی و دولت ملت( به تحریر و به معرفی  -وان )ملت کانات دست داشته زیر عنهنجاری ها را تا حد توان و امرا به جزم کشاند تا این نا

را زیر یک همنوایی مردم ماهمدلی،  ،بگیرم. در این نوشته سعی بر آن داشته ام تا خصوصیت های اساسی مشکالت فرا روی همزیستی

  .چتر افغانستان شمول به نام مقدس افغان با کند و کاو نشانی کرده و معرفی کنم

 

 خط دیورند ۀو اما مسئل

 سئلۀمپاکستان سخن گفتم، چون این  –خط دیورند یا معضل اصلی اختالف افغانستان  ۀبا اختصار در بارچنانچۀ در مباحث قبلی 

و بیشترین  ۀو آرامش را از مردم ما گرفت هجنگ در افغانستان بود خشونت و ۀعامل اصلی ادام و ۀاخیر ریش ۀبحرانزا در صد

 راتیژیستبرای تحقق  که ییهامین تابوی دیورند از جانب پاکستان و کشور هبر موجودیت  ما بنا ۀانقطابات جامع افتراقات و

ا شان ب ه  از روی دیدگا همدر افغانستان   اهز طرفی حکومت ستند، حمایت میگردد و اهکن  هنیازمند این سیاست تبا های شان

و خود  هصورت گرفت هاند، الزم است تا مکث بیشتر در زمین هحمایت بین المللی و منطقویی قرار گرفت مورد رد و مسئلۀاین 

 شود.  هارزیابی گرفت هانی بهای آن در بعد ملی، منطقوی و جهو پیآمد  همسئل

 هیدگاا بتوانند دهتا آن هی خوانندگان افزودهپس منظر خط دیورند بر آگا و هتاریخچ ۀد بود تا با ارائهمفاد نخوادر این جا خالی از 

 باشند.  داشته هروشنی در زمین

وستان هندافغانستان و  هایآنطرف خط دیورند بین دولت  ۀمناطق مورد منازع ۀفراوان در سیر تاریخ منطق هایدر کشمکش 

ل، چترال، بروخیخیبر،  های هدر مباحث قبلی تذکار دادم حاکمیت گذرگا ۀو چنانچ هبرطانویی بسیار دست بدست گشت هند هابعد 

ا در ه است، انگلیس بودهبرخوردار  هیت فوق العادهمو استیال گران خارجی از ا همنطق هایبرای دولت  بوالن کرم، گومل و
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 و شدهباخبر  میانهدر آسیای  روس هااز پیشروی  دهلیتسخیر  تجاوز و پنج سال بعد از ست بیست ومیالدی در 1۸0۴سال 

ابلیان طی قیام ککه  حمله کردهافغانستان  بهتطمیع سرداران افغانی  کمک و بهین خاطر هم بهاز این بابت نگران بودند،  عمیقا  

 روس ها 1۸۷۶است. در سال  گردبدهانگلیس ثبت تاریخ  جنگ اول افغان و به ناماین رویداد  که  خوردهی مدهششکست  آنها

یار بس انگلیس هااین امر برای  که دریای آمو رساندند،  های کناره بهو خود را  کردهپیشروی  میانهسوی آسیای ه سرعت ب به

انگلیس  ۀالت بیشرمانمداخکه این زمان اوج بازی بزرگ بود  البتهانگلیس گردید،  باعث دومین جنگ افغان و بود و کنندهنگران 

 هایوری تجانب امپرا وستان ازهند و میانهتسخیر آسیای  هایمیدان جنگ رقابت  بهدر امور کشور ما و تبدیل کشور ما  ها

 اروپایی را باعث گردید.

 بهدر کشور ما   (Fotward policy) های ستراتیژییا  بر طبق سیاست پیشروی وکه انگلیس  افغان و دوم اول و های جنگ

 ۀنا شناخت های هرویا رویی در جلگ نبرد و هایانگلیس در میدان  هایناکامی قوت  ا وه ج تلخ این جنگئبرده شد و نتاپیش 

قبال کشور ما  انوی را درتبر هندیا سیاست پیشروی  ستراتیژی( Fotward policyرا واداشت تا سیاست ) آنها افغانستان

سوی سند را اتخاذ ه ( سیاست بازگشت بBack to the Indosجدید ) ستراتیژیسیاست یا مصمم گشتند تا  آنهابازنگری کنند و 

ری ک خویش را برای جلوگیستراتیژیعمال نفوذی اش عمق  ۀوسیله ب و کردهدفاع  هندناور هاین ترتیب از سرزمین پ به و کرده

 نظر زیر ستراتیژیحکم این  بهباشند و  داشتهوکش تحت نفوذ هندتزاری تا دریای آمو یا حد اقل جنوب  ۀاز پیشروی روسی

تزاری  ۀجلوگیری از پیشروی روسی و ها ناافغ ۀنظامی انگلیس برای جلو گیری از حمالت کشور گشایان متخصصین سیاسی و

شامل سرحد اولی  ر کدام دارای موقعیت معین سیاسی یا جیوپولیتیک بودند وهکه ای ایجاد گردید  ۀمرحل ۀسرحدی س ۀساح

امروزی چون باجور، مومند، خیبر، اورکزی، کورم،  هایامروزی، سرحد دوم شامل مناطق قبایلی یا اجنسی  ۀیالت پشتونخواا

 غانستان واف بهاجم اتحاد شوروی هپاکستان بعد از تکه باشد  وزیرستان شمالی و جنوبی و سرحد سوم شامل کشور افغانستان می

و  ردهکتجدید  هبارین سیاست انگلیسی را دوهمعین  روس هایری از نفوذ پیشروی جلب حمایت بین المللی در راستای جلوگ

 اند.   کردهدکتورین نظامی خویش را تدوین ین پالیسی هماکنون نظامیان پاکستانی در تحت 

شگر تاریخ هپژو  هایای از نگارش  همیالدی در افغانستان فشرد 1۸00 های سال هایتوضیح بیشتر رویداد  منظوره بکه 

خر افغانستان تا أان متهسلطنت شا های هتاریخی افغانستان در دور هایطی مقاالت متعددی از رویداد  که اعظم سیستانی را 

 ان میدارم: جا بیدرینسایت افغان جرمن  ۀپشتونستان و زخم ناسور خط دیورند منتشر ۀچنان مقالهم استرداد استقالل افغانستان و

ارى از سردار دوست هآورد و سرداران قند حمله ار ها بر قندکها و سیهکمک انگلیسی  بهشجاع  همیالدى، شا 1۸٣2در سال " 

سردار سلطان محمد  -یى در کابل پرداخت و از برادرشه تدویر جرگ بهخان محمد خان استمداد نمودند. سردار دوست محمد 

شرکت جویند. اما  هآباد خواست تا در این جرگ حاکم جالل - نخاننواب محمد زما -اش ۀحکمران پیشاور و برادرزاد - خان

 شرکت نورزیدند و پسران خود را فرستادند. هدر این جرگ امیر، شخصا   ۀبرادر و برادر زاد

ارى بشتابد اما قبل از آن باید خود را از پشت سر خاطر جمع هکمک سرداران قند بهخان تصمیم گرفت  سردار دوست محمد

تاد کابل فرس بهآباد لشکر کشید و نواب محمد زمانخان را پس از یک نبرد سخت اسیر گرفت و  . بنا برین، ابتدا بر جاللمي نمود

ار حرکت هعزم قند بهکابل ملحق ساخت و سپس  بهرا  راهسردار امیر محمد خان را مقرر و ننگر - جاى او برادر خود بهو 

پیشاور از این اقدامات و سوقیات سردار دوست محمد خان ترسید و خود را تحت حکمران  - نمود. سردار سلطان محمد خان

 ا قرار گرفت و تصرفه کدر کف سی بعد پیشاور عمال   بهسنگ حکمران مقتدر پنجاب قرار داد. از آن تاریخ رنجیت  ۀالحمای

 بار آورد.  بهاى فراوانى را هسر افغانستان مشکالت و درد بهو الحاق مجدد آن 

بر خود گذاشت و بر « امیرالمومئین»افغانستان، لقب  بهآرزوى الحاق پیشاور  بهمیالدى امیر دوست محمدخان  1۸٣6سال در 

« دم و درم و قدم» بهاد داد و از تجار و سوداگران و مردم کابل هخاطر استرداد پیشاور از چنگ آنان اعالم ج بها هضد سیک 

 پرداخت. کهضرب س بهلذا   بسیار ناچیز بود.که دست آمد  به ۀین اعاناز ا ۀاستعانت خواست. فقط پنج لک روپی
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 «ناصرش حق باد که ر ببست و بزد سکم –جهاد عزم جنگ و  بهامیر دوست محمد »

 های سیک و تالشداد، بنا بر دسایس جاسوسان  خیبر رخ ۀمیان لشکریان افغان و قواى سیک در آن سوى درکه در جنگى 

 ا ازهکطرفدارى سی به خانسرکردگى سردار سلطان محمد بهیى از قواى افغانى ه ا، دستکهامریکایى سیجاسوس « ارالنه»

 هلخود را ناتوان مي دید، از مقابکه  همدیگر  ۀدست آوردند. دست به  پیوستند و پول و امتیازصف دشمن  بهجنگ دست گرفتند و 

 کابل برگشتند. بهبا دشمن سرباز زد و  هو مقاتل

خان و سردار کرد و پسران خود سردار افضل جهادا اعالم کهامیر دوست محمدخان بر ضد سی همیالدى دوبار 1۸٣۷ال در س

ا کهجنگ سی بهزار نفر ه12س أخان در رالدیناش سردار شمسه خان و برادرزادبا برادرش سردار جبار هراهماکبر خان را 

افغانى در محل جمرود جلو قشون افغانى را گرفتند و با حمالت پیاپى خود تلفات ا با لشکر چندین برابر لشکر کهفرستاد. سی

خان روبرو شد و ساالر قواى سیک با سردار اکبره سپ جنگ اتفاقا   همسنگینى را بر قواى افغانى وارد آوردند. در روز دوازد

افتاد و دیگر از جا نجنبید. غریو در لشکریان  از زین بر زمین که یى زد  بهتن سردار اکبرخان او را ضر به در یک جنگ تن

ب کند یقرا تع خوردهخود را تا پیشاور رسانیدند. اکبر خان مي خواست دشمن شکست  و لشکر افغان دادند بهدشمن افتاد و پشت 

ع پیشروى مردى سالمند و بى حرارت بود، مانکه و پیشاور را تصرف نماید. اما نواب جبارخان برادر امیر دوست محمدخان 

یى  هدایت امیر دوست محمد خان نمود و بنابرین نامهتصمیم و  بهبر پیشاور را موکول  حملهسوى پیشاور شد و بقواى افغانى 

دایت هکابل فرستاد و از تلفات جانى قواى افغانى و شکست دشمن تذکر داد و  بهتندرو پیکى  ۀوسیل بهامیر نوشت و آن را  به

تدارک یک چنین نیرویى وقت زیادى   کهدانست نبرد در کابل نداشت و می ۀنیروى کمکى آماد کهخواست. امیر دوست محمد خان 

اد. بازگشت دقواى افغانى دستور  بهد نمود، لذا هتا آن زمان دشمن نیز امکانات دفاعى خود را اکمال خوا گیرد و طبعا  یدر بر مى

 باشد. شدهو منصرف  هکشور دست گرفت بهامیر از فکر تصرف و الحاق مجدد پیشاور  که د ولى این بدان معنا نبو

کابل شد و با امیر دوست با کاروان بزرگى وارد  ۀراهم ویبرتان هندنمایندگى گورنر جنرال  بهمیالدى برنس  1۸٣۷در سال 

تجار کابلى و بخارایى در آن بازار سال یکبار،  غازیخان و اشتراک ۀمحمدخان پیرامون ایجاد یک بازار تجارتى بزرگ در دیر

مقصد  مى دانست موضوع تجارت و بازار تجارتى محض حرف است و اصال  که گو پرداخت، امیر دوست محمد خان و  گفت به

داف و نیات انگلیس از ها که زودى معلوم شد  بهمناسب داد و  های سواالت برنس پاسخ بهایى دیگرى است، هچیز ها انگلیس

 دربارش چیز دیگرى است. بهفرستادن پرنس 

ارى در دفاع از هبا سرداران قند ۀراهمساخت و از او خواست تا  ۀرات آگاه بهبرنس امیر را از نیات روس و ایران نسبت 

ضر او حا  کهبگوید،  هندمور اولیاى ا بهتا حدودى در سیاست انگلیس وارد بود، از برنس خواست تا  که  همرات بپرازد. امیر ه

 به ۀا، فشار آورند تا پیشاور را دوبارهشرط آنکه بر متحد خود، سیک بهدفاع بپردازد،  بهایران  ۀحملدر برابر  هراتاست تا از 

 به یىه اد امیر دوست محمدخان موافقت مقدماتى خود را ابراز داشت و ضمن نامهاین پیشن بهافغانستان مسترد نمایند. برنس 

 ندهد ساخت و بنا برین حکومت هتر خوادوستى با امیر افغان مواضع انگلیس را در این کشور مستحکم  کهنوشت  هند ویسراى

 ی بایستى این شرط امیر افغان را بپذیرد.وبرتان

ر مواصلت ورزید. اهدربار امیر دوست محمدخان از طریق قند بهنام ویتکورویچ  بهسفیر روس  که نوز برنس در کابل بود ه

امیر افغان سفیر روس را بطور عادى پذیرفت و از مذاکرات جدى با او تا آمدن جواب انگلیس خوددارى ورزید. مدتى بعد پیام 

رات مذاک هوستان برگردد. تا این وقت امیر دوست محمدخان با سفیر روسیهند بهزودتر  ۀرچه که برنس رسید  به ها انگلیس

 اولیاى امور خود آن را در میان گذارد.  بهبرنس داد تا  بهد و یک کاپى مذاکرات را بو کردهخود را تمام 

رداد است بها را هاین بود تا انگلیس روسیها از نتایج مذاکرات خود با سفیر ه کردن انگلیس هامیر دوست محمدخان از آگا هدف

در مالقات با امیر دوست محمدخان کمک  روسیهباشد. زیرا سفیر  کردهو دوستى با خود تشویق  ها کپیشاور از چنگ سی

قصد داشتند  که ا هبود. ولى انگلیس هداد هپیشاور وعد ۀدست آوردن مجدد سرزمین از دست رفت بهامیر براى  بهدولتش را 
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، این تقاضاى امیر افغان را چونان هندوکش وسعت دهند هایتا کو را در صورت امکان تا آمو و در غیر آن اقال   هندسرحدات 

یى پر از دروغ ه و پخش اعالمی 1۸٣۸در  الهوردر  بهجان سه هدۀو با عقد معا هی تلقى نمودوبرتان هندقلمرو  بهدست درازى 

نونى بر قاهافغانستان زدند و با بیرون راندن یک ر بهکشى لشکر بهاعمال و نیات امیر دوست محمدخان ، دست  بهو افترا نسبت 

شجاع بر تخت کابل، افتضاح بزرگ تاریخى را ه نام شا بهت ملى ۀالنفس و فاقد وجاافغان، و جانشین ساختن یک شخص ضعیف

با تلفات فراوان جانى و خسارات که کش، بلوهند هایه تا کو هرا تا آمو کشانیدند و ن هندسرحدات  هسرانجام ن که انداختند  هرا به

 بار از افغانستان شدند. نشینى فضیحت عقب بهنگفت مالى، مجبور ه

ا تاج و تخت کابل را از امیر دوست محمدخان گرفت هتن ۀافغانستان، ن بهو مناطق قبایلى  ربدینسان، آرزوى الحاق مجدد پیشاو

عزیز او، وزیر  جان فرزند  کهو بیابان و زندانى دیار بیگانگان نمود، بل ۀکو ۀ( او را، آوار1۸42تا  1۸٣9ر سال )اهو مدت چ

ا سند را از دست امیران هاز او گرفت. زیرا یک سال پس از جنگ اول افغان و انگلیس، انگلیس همرمان ملى ما را هاکبرخان، ق

 تصرف خود در آوردند بهاز چنگ زمامداران سیک  همپیشاور را   ( و دو سال پس از تصرف سند،1۸4٣سند متصرف شدند )

پنجاب فرستاد  بهپدر  ۀقوایى بدون اجاز 1۸4٥ا در سال کهى تصرف مجدد پیشاور از چنگ سی، وزیر اکبرخان برا(1۸4٥)

 بهود، ب هدر لغمان بر بستر مریضى افتاد  کهخان وزیر اکبر به در جنگ گجرات شرکت ورزیدند. مگر موفق نشدند. بعدا    که

جرم  هبشد. گویا او  هر خوراندهبود، ز شده ۀفرستاد شاه جاز کابل براى معال  کهى هندطیبب  ۀوسیل بهدستور مخفى انگلیس 

 ن در گذشت.جهادر ترور شد و از هافغانستان توسط ز بهالحاق پیشاور 

بودند  ۀا نتوانستهنگفت و تحمل تلفات بزرگ انسانى در جنگ اول خود با افغان هبا لشکرکشى و صرف مبالغ  کها ه انگلیس

 ۀدهو امضاى معا 1۸٥۷در سال  هراتایران بر   ۀحملببخشند. پس از  هوکش توسعهند ی را الاقل تاوبرتان هندسرحدات 

 عقب نشستند. بهلک و تاریخى بر پیکر افغانستان وارد کردند و بعد هم بهبا آن کشور دو ضر  پاریس

 1۸۷2در  تانسیرمند بین دو کشور با حکمیت انگلهبا آب  یهل نفوذ در سیستان و تقسیم آن ناحاعما بهاولى، تشویق ایران  ۀبضر

زبان همژاد و ن مهو  هسایهمنزاع میان ایران و افغانستان واقع شد و این دو کشور  ۀ، براى یک صد سال مای19۷2تا  که بود 

گذشتن با  19۷2نگى میان آنان گردید. سرانجام در هاقتصادى و فر های کارىهمجدا ساخت و مانع رشد  همکیش را از همو 

ئید پریزدنت داوود، این زخم ناسور گویا أت افغانستان و بعدا   هگذارى شا ۀلمند از پارلمان و صحه ۀقرار داد تقسیم آب رودخان

 باشد؟  هالتیام یافت

ایى چون: بلوچستان شامل سیبى، ه اولى بود، جداکردن قسمت ۀباز ضر نترتر و خون چکا لکهم که دومى  ۀب...و اما ضر

از  هکرم، وزیرستان، پاراچنار، سوات، باجور، بنیر، دیر، چپالس، چترال، باشگل و غیر ، چمن، پشین،هچاگى، کویتدارو و 

م 1۸9٣نوامبر  ۀدهدر معا بعدا   که تحمیلى گندمک بود  ۀدهبر طبق معا 1۸۷9ی در وبرتان هند بهپیکر افغانستان و پیوستن آن 

 ی تعلق گرفت.وبرتان هند بهافغانستان جدا و توسط خط دیورند  ر دایم ازطو بهخان و انگلیس  بین امیر عبدالرحمن

از بنو و وزیرستان تا خیبر و چترال،  جات و پیشاور و هبلوچستان تا دیر ۀمجموع مناطق قبایل آن سوى خط دیورند، از کویت

میان آمدن پاکستان  بهبعد از  194۷نى دوم و بطور خاص در جهادپس از جنگ  هایدر سال  که گیرد  سرزمینى را در بر مى

 "مورد ادعاى افغانستان با پاکستان واقع گردید.« پشتونستان»نام  به هند ۀاز بطن نیمقار

انگلیسی آن در این جا می آورم تا شک  دیورند را با متون دری و ۀدهگان این سطور متن معای بیشتر خوانندهچنان برای آگاهم

تا کدام  ۀدهاین معا که و یا آن ۀدهبودن این معا هدر خصوص صد سال ۀدهاین معا ۀمیان مردم در بار شدهایجاد  هاید تردی و

  ا در این راستا برطرف گردد:ه هریظر نئو سا داشتهیوی ئزمان قابلیت اجرا

 –عبدالرحمان خان، جی، سی، اس میان امیر  (Kabul Convention) دیورند یا کنوانسیون کابل (Agreement) ۀموافقتنام

سکرتر خارجی حکومت  -آی آی. ای، سی. اس. ، سی. نری مورتیمر دیورند، ک.هسر  و امیر افغانستان و بستگانش از یک سو

(  frontierحد ) سر با ۀ[ مسایل در رابطۀعلت مطرح شدن ]یک رشت به ، از سوی دیگرهندنمایندگی از حکومت  به هند



  
 

 

 6از ٥

 ۀندوستا همل با تفائخواستار حل این مسا هندحکومت  همر دو، عالی جناب امیر و ه که علت این  به، و هندطرف  بهافغانستان 

 د، قرارهمیان دو حکومت موتلف رخ ند ۀیچ اختالف نظری در این زمینه هدر آیندکه خود برای این   نفوذ ۀو تعیین حدود ساح

 زیر توافق نمودند:

 1- Frontier  کهیا حد شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را 

 د نمود.هتعقیب خوا  است، شده هکشید هپیوست موافقتنام ۀدر نقش

 2-  ی هیچگاهطرف افغانستان،  بهواقع در عقب این خط  هایدر سرزمین  هندحکومت

 هیچگاه، هندطرف  بهواقع در عقب این خط  هاید نمود و عالی جناب امیر نیز در سرزمین هنخوا  ۀمداخل

 نمود. هندنخوا همداخل

 عالی جناب امیر، اسمار و وادی باالی آن را تا چنک  به که  توافق می نماید هتانیرحکومت ب -٣

در سوات، باجور و چترال  هگایچه که واگذار می نماید. از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند 

ه کچنان توافق می نماید، چنانی هم هکرد. حکومت برتانی هنددی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواشمول وا به

ن عالی أواالش بهاست، ملک برمل را  شده ه، نشان دادشده هعالی جناب داد بهاز پیش  که مفصلی  ۀدر نقش

ن أت می کشند. واالشسرزمین وزیری و داور دس هبقی بهجناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود 

 چاگی دست بردار می باشند. بهچنان از ادعای خود همعالی جناب 

 ۴-  خطfrontier  هاییات ه) هایعملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونر کهپس از این، تا جایی 

د هواخا این هیأت ه هدفد شد و هگذاری خوا هو نشان هی و افغانی با تفصیل پیادو( مشترک برتانرتبۀعالی 

با باالترین دقت ممکن مطابق خط که ( موافقت نمایند boundary) سرحدی بهیکدیگر  همبا تفا که بود 

 بهمتصل  هایروستا ، با در نظرداشت حقوق محلی موجودۀمرزی پیوست نقشۀ این موافقتنام

frontier  .باشد 

 دست می  هحکومت برتانی جدید های ۀمسألۀ چمن، امیر از ادعای خود بر پاسگا به ۀدر رابط -٥

 هانیحکومت برت بهاند،  هدست آورد بهدر آب سرگی تلری با خرید که حق خود را  هحکومت برتانی بهکشند و 

 د شد: هخوا هکشید لیذ ۀ، خط بر گونfrontierبر این بخش   می سپارند.

چمن  ۀمرغ که یی می رود  هگون بهمی باشد، خط  هقلمرو برتانی  که درنزدیکی پشاکوتل   در - عمران ۀخواج ۀسلسل هکو ۀز قلا

 نام بهور در آنجا هانۀ افغانی مشهخط عدل میان قلعۀ چمن نو و ت بهشر او ۀرا در افغانستان می گذارد و چشم بهو چشمۀ شر او

امل ، شهسوی جنوب گشت بهمی رود و  میان بولدک به ۀبچ ۀکو  ن وهآه را هسپس، خط حدعدل میان ایستگا  لشکر دند می گذرد.

سوی شوراوک از جانب  بهکه ی را همی گذارد و را هرا در قلمرو برتانی هگواش هعمران می شود و پاسگا ۀخواج هکو هسلسل

د هخوان هفاصلۀ نیم میل از این را بهیچ مداخلتی تا ه هافغانستان وا می گذارد. حکومت برتانی بهمی رود،  هغرب و جنوب گواش

 نمود.

 6- ت یافهاست، ر دهیگردو عالی جناب امیر افغانستان توافق  هنداز سوی حکومت  که همواد این موافقتنام ۀهم

ر دو، ه، است، می باشد و  frontierاین  ۀدر میان ایشان در بار کهاصولی  هایاختالف نظر ۀهم هکامل و دلخوا

یات، مانند اختالفاتی ئفات در جزاختال هر گونه که خود می گیرند  ۀبر ذم افغانستان و عالی جناب امیر هندحکومت 

حل  هدوستان ۀداشت، با شیو هندخوا boundaryگذاری خط  هبرای نشان هموران رسمی مقررمأ هبر آن در آیند که

 شود. داشتهدو حکومت بر   ات میانهماسباب سوء تفا هگون ههمتا جای امکان  هد شد تا برای آیندهخوا



  
 

 

 6از 6

 ۷- [رضایت کامل عالی جناب امیر  به ]و آرزومندی ایشان  هحکومت برتانی بهدر وفاداری افغانستان خاطر

یچ اعتراضی بر عالی جناب امیر در باب خریداری و وارد ه هندافغانستان را مستقل و نیرومند ببینند، حکومت  که 

یی  هوی تا انداز به هدر زمین که می گیرد  هذم بهد کرد و این حکومت ه[ نخواهندات جنگی ] در خاک همکردن م

افغانستان  عالی جناب امیر  که شان برای این  ۀدوستان ۀد نمود. افزون بر این، برای نشان دادن روحیهخوا همکمک 

کنون  که ۀلک روپی ۀدوازد ۀساالن ۀعطی ۀبرآن وجکه می گیرد  هذم به هنداند، حکومت  شدها وه هگو  وارد این گفت

 افزود شود.  ۀعالی جناب پرداخت می گردد، شش لک روپی به
 

 امضای اچ. م. دیورند       امضای امیر عبدالرحمان خان            

 1۸9٣نوامبر  ۀما 12کابل،

 

 
 

 

 این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید: قسمت اول
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_1.pdf 

 ا به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:قسمت دوم این مطلب ر
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_2.pdf 

 نک ذیل مطالعه فرمائید:قسمت سوم این مطلب را به کمک لی
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_٣.pdf 

 مطالعه فرمائید:قسمت چهارم این مطلب را به کمک لینک ذیل 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_4.pdf 

 ائید:قسمت پنجم این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_٥.pdf 

 قسمت ششم این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_6.pdf 

 م این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:هفتقسمت 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_۷.pdf 

 

 

 

 

 

 تذکر: 

کس ع دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند،  می توانند با "کلیکی" برهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب 
 .نویسنده در صفحۀ مقاالت،  به "آرشیف" شان رهنمائی شوند
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