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  دکتور لعل زاد
  2011  دسمبر–لندن 

  

  چگونگی امضای معاھدۀ ديورند از زبان اميرعبدالرحمن خان
  

عبدالرحمن براساس رضائيت اميرديورند  ۀدوستان زيادی براين عقيده اند که معاھد
اين خوب است . شده است" تحميل"با4ی او  صورت نگرفته، بلکه جبرا خان

  .مبخواني خ خودشموضوع را از زبان خودش و درتاري
  

  :) جلد دوم تاج التواريخ117 -  114صفحات (  ذيل استقرارمعاھده نکات مھم 
  

بجھت قطع و فصل تمام ھمين مناقشات و زحمات بود که سفارتی را برياست * 
  ...دعوت نمودمسرمارتيمردوراند بکابل 

  
 اجزائ خودم وباب سرحداتی که معين شده بود  ھردو طغرا قرارداد نامه را در* 

  ...مھر و امضا نموديمسفارت 
  

دربار عمومی تشکيل يافته درتاريخ سيزدھم ماه نومبر درعمارت سSم خانه * 
 و نيز دو نفر هفتمام صاحب منصبھای کشوری و نظامی و روسای طوايف مختل

 بجھت من باب المقدمه نطقی  اھل مجلسپسرھای بزرگم حضور داشتند در حضور
 اطBع ملت و اھل مملکتد ھای را که داده شده بود بجھت نمودم و تمام قراردا

  ...خود و کسانی که حاضر بودند اجما4 بيان کردم خداوند را حمد نمودم
  

 که حاضر بودند سوادی از خطابۀ نماينده ھای تمام وکB و مامورين دولت منه ب* 
 مذکور نماينده  نموده بودند داده شده و در خطابهمھرملت افغانستان که تماما آنرا 

 از قرارداد ھا و اتفاق نامه ھا را قبول نموده اظھار رضائيت نمودهھای مذبور 
  ...دوستی بين دولت انگليس و افغانستان خيلی اظھار شعف و مسرت نموده

  
حکم کردم که اين سه فقره نطقھا را بنويسد و روز بعد دوھزار نسخه از اين ھا * 

  ...تمام مملکت منشتر ساختمچاپ شده در 
  

ی بجھت معزی نشانھادو روز قبل از حرکت سرمارتيمردوراند از کابل خواستم * 
اليه و ساير صاحب وساير صاحب منصبھای انگليس که اجزائ سفارت او بودند 

  ...بفرستم
  

  ...تا ابد مستدام باشداز خداوند مسئلت می نمايم که اين امنيت و موافقت * 
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  رینتيجه گي
   

نه تنھا توسط اميرعبدالرحمن متن نميتوان استنتاج کرد که معاھده ديورند اين  آيا از
بزرگ نيز مورد " لويه جرگه"بلکه در يک  ،امضا گرديدهبا رضائيت کامل خان 

  تائيد و تصويب قرارگرفته است؟
  

  متشکل از تمام صاحب منصبدربارعمومی"زيرا اين قرارداد در محضر يک 
 و تمام  مجلساھل؛ پيشکش شده روسای طوايف مختلفه و نظامی و ھای کشوری

Bو مامورين دولت اظھار رضائيت نموده قراردادھا و اتفاق نامه ھا را قبول وک 
  ! "ند انموده

  
لويه "ھمان چيزی نيست که امروز آنرا فوق " مجلس "يا" دربارعمومی "ينا آيا

  !رجمند ميگذارمخوانندگان اشما ؟ قضاوت را به ندمينام" جرگه
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