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====================== 
 

صحبت می کنند، فراموش می نمایند و یا نمی دانند کھ دیورند با » خط دیورند«دوستان و رسانھ ھای کشور زمانیکھ در مورد 
):١( ه یا موافقت نامھ مرزی امضا کرده استدو معاھد) ١٨٩٣نومبر  ١٢امیر عبدالرحمن خان در ھمین یک روز (  

 
در مورد مرز ھای جنوبی و شرقی (مرز فعلی با پاکستان)؛. ١  

 
).تخار (مرز فعلی با تاجیکستان -مورد مرز ھای بدخشان در   .٢ 

 
:این ھم متن معاھده یا موافقت نامھ دومی  
====================== 
عبدالرحمن خان امیر افغانستان و متعلقات آن و سر ھنری مارتیمر دیورند سکرتر موفقت نامھ در بین اعلی حضرت امیر 

 خارجی حکومت ھند و نماینده حکومت ھند
----------------------------------------------------- 

  
در  ١٨٧٣ت نامھ در حالیکھ حکومت برتانیھ بھ اعلی حضرت امیر ابراز داشتند کھ حکومت روسیھ برای اجرای کامل موافق

بین روسیھ و انگلند پا فشاری دارد کھ در آن تصمیم گرفتھ شده بود کھ دریای اکسوس باید مرز شمالی افغانستان از جھیل 
ویکتوریا (جھیل چوب) یا زرقول در شرق تا اتصال کوکچھ با آکسوس {آمو} باشد و در حالیکھ حکومت برتانیھ خود را 

موافقت نامھ می داند، اگر حکومت روسیھ نیز مواد آن را کامال رعایت کند، اعلی حضرت امیر مکلف بھ رعایت مواد این 
عبدالرحمن خان امیر افغانستان و متعلقات آن کھ می خواھد دوستی خود با حکومت برتانیھ و آمادگی خود مبنی بر پذیرش 

شان دھد، بدین وسیلھ موافقت می کند کھ تمام نواحی مشوره ھای برتانیھ در رابطھ بھ مناسبات خود با قدرت ھای خارجی را ن
مربوط بھ او در شمال این بخش اکسوس را در بدل تمام نواحی واقع در جنوب این بخش اکسوس کھ فعال در اختیار او قرار 
انیھ ندارد، تخلیھ می کند. بھ موجب این سند، سر ھنری مارتیمر دیورند سکرتر خارجی حکومت ھند از جانب حکومت برت

اعالم می دارد کھ واگذاری نواحی واقع در جنوب اکسوس بھ امیر یکی از بخش ھای اساسی این معاملھ بوده و ترتیباتی با 
.حکومت روسیھ رویدست گرفتھ خواھد شد تا واگذاری اراضی متذکره در شمال و جنوب اکسوس عملی گردد  

 
 اچ. ام. دیورند

 امیر عبدالرحمن خان 
١٣١١دوم جمادی االول =  ٨٩٣١نومبر  ١٢کابل:   

 
اتخاذ می کنند، فراموش نکنند کھ مرز دیورند تنھا » خط دیورند«بدین وسیلھ امیدوارم ھموطنان ما ھر فیصلھ ای کھ در مورد 

...مرز ھا با پاکستان نھ، بلکھ با تاجیکستان نیز ھست  
!پنداشتھ شود» فرضی«محاسبھ شود و خط جنوبی او » مرزی«نھ اینکھ خط شمالی او   

--------------------------------------------------------------------------------------- 
1. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.206818 

 یا
https://ia801509.us.archive.org/19/items/in.ernet.dli.2015.206818/2015.206818.A-
Collection.pdf 
 



 
 
 

	


