
 
 

 

 3تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

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

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 

Jeffry j. Roberts            ۲۲/1۰/۲۰۲۰ 
 مترجم: عبدالباري جهاني

 

 ال لوېدیځ سرحد کي د قدرت انتقالپه شم
 د اختالف سرچینې پر سر نستاناو د پښتو

The Origins of the Conflict in Afghanistan 
 فصل متا

 برخهمه او
 

سرنوشت  NWFPد هند د نیمي وچي پر وېشل کېدلو باندي له موافقې څخه وروسته، د شمال لوېدیځ سرحد د والیت 
او واک یې د ، په سرحد کي چي هر حکومت جوړیږيهمداسي نامعلومه پاته سو. له ویسرا سره دا وېره وه چي که 

داسي قساوت او ظلمونه به وسي چي تصور یې نه سي  ، او خلک یې د جهاد ږغ پورته کړيهندوانو په الس کي وي
سره تر ټولو لویه اندېښنه د نظم ساتل وه او  Lord Luis Mountbattenن له وایسرا الرډ لویس مونټبېټکېدالی. 

له ګوند څخه دی، دغه ایالت باید  ویل یې چي، سره له هغه چي د شمال لوېدیځي صوبې اعلی وزیرد خدایي خدمتګار
. مګر په لندن کي داخله وزارت دغه چي اکثریت اوسېدونکي یې مسلمانان دي  له پاکستان سره یو ځای سيځکه 
 ه نه منله او فکر یې کاوه چي کانګریس به ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړي.نظری

 

کېرو مخکي توصیه کړې وه چي په دغه ایالت کي دي عمومي انتخابات وسي څو دا معلومه سي چي قدرت باید چاته 
نو  ه سيتازو ته پرېښودلورا فیصلې ته او یا د مجلس موسسان اسکه دا مسله د ایالتی حکومت د شوسپارل سي. 

ه دغه ایالت د کانګریس واک ته وسپاري. مونټبېټن دا منله چي که په لنډه موده کي د انتخاباتو د کېدلو هغوی خو ب
اعالن وسي نو ښایي چي یو څه تاوتریخوالی به کم سي مګر په دې پوهېدی چي کانګریس به له دې اقدام سره موافقه 

انتخاباتو سره مخالفت وکړ او ویل یې چي دا به د مسلم لیګ د ټروریزم  ونه کړي. نهرو د دغه راز پېشنهاد سویو نویو
 لپاره یو بری وي. مونټبیټن وویل چي له دې مشکل څخه د خالصېدلو یوازینی الره عمومي رایه ګیري ده.

 

لت امونټبیټن د نهرو په ډیموکراټیکو اصولو کي تغییر راووست او هغه یې وهڅاوه چي د شمال لوېدیځ سرحد په ای
کي دي پر دې موضوع رایه ګیري وسي چي د پاکستان سره او که له هندوستان سره یو ځای والی مني او د رایه 
ګیی نتیجه دي ومني. مونټبیټن پر دې خبري ټینګار وکړ چي په شمال لوېدیځ ایالت کي د عقایدو اختالف د یوې رایه 

انیې د اعلیحضرت حکومت به تر هغه وخته پوري ګیری ضرورت ایجابوي او ضمناً یې داسي وښودله چي د برټ
چي د شمال لوېدیځ سرحد د ایالت وضع څرګنده سوې نه وي د قدرت انتقال ته اجازه ورنه کړي. نهرو باالخره ومنله 
چي د خلکو اراده معلومول ښه کار دی. نهرو د ده په خپله ژبه ذهناً د یوې عمومي رایه ګیری طرفدار وو. جناح، 

وبه مونتبیټن په دې توګه، په صایالت کي، د مسلیم لیګ په بریالیتوب اعتماد درلود، دا پالن منظور کړ.  چي په هغه
د اعلی وزیر د ادارې د منحلولو له امله، د کانګریس ګوند د خوابدي کېدلو مخه ونیوله  سرحد کي، پرته له هیڅ دلیله،

 کړ. م لیګ بری یقینياالخره یې په صوبه سرحد کي د مسلاو ب
 

مونټبیټن نهرو ته قناعت ورکړ چي، د استقالل د عمومي پالن د یوې برخي په توګه، د رایه ګیری نتیجې ته غاړه 
کښیږدي. د کېرو برطرفه کېدل هم د دې موافقې یوه برخه وه. کانګریس ویل چي کېرو له مسلم لیګ سره پټ تماس 

ه تللو سره مخالفت کړی وو او ډېر کسان له کېرو لري. نهرو ځکه له کېرو څخه ناراض وو چي هغه سرحد ته د ده ل
پر یوې سوله ایزي مظاهرې باندي ډزي کړي څخه په دې ناراض ول چي هغه د خدایي خدمتګارانو په پاڅون کي 

صاحب سره د کېرو همکاری نه کولو ته اشاره کوله او  وې او خلک یې وژلي ول. نهرو له اعلی وزیر ډاکټرخان
ګوند خپرونو خو د کېرو پر ضد داسي سخت دریځ ونیوی چي د کانګریس تعفی وکړي. د ویل چي ګورنر باید اس

 Lieutenant Colonel Dudley کېرو ضد ورځ یې اعالن کړه. حتی د کېرو یوه مامور ډګرمن ډوډلی فارګیو
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Fargue وروسته  وخو مونټبیټن ته شکایت وکړ چي کېرو د کانګریس د حکومت په مقابل کي دریځ نیولی دی. فارګی
ادعا وکړه چي کېرو په صوبه سرحد کي د هوښیارو خلکو اعتماد له السه ورکړی دی او وې ویل چي د ده د وظیفې 

 دوام د برټانیې حکومت ته تهدید دی.
 

په ورپسې څو هفتو کي، مونټبیټن د کېرو ټینګ مالتړ وکړ. هغه یې یو وفادار، الیق او صادق سړی وباله او د هغه 
کړ. البته مونټبیټن هیله وکړه چي په صوبه سرحد کي قدرت په  رضاییت څرګند ،یې، له هره اړخه د شخصیت څخه

ډېره ښه او با حیثیته طریقه انتقال سي. له مونټبیټن سره دا وېره وه چي په صوبه سرحد کي د کېرو له لیري کولو 
ال د هغه پر ځای باندي یې د ډګرجنر پرته د رایه ګیری کولو په صورت کي به کانګریس سخت عکس العمل وښیي نو

 د مقررولو فیصله وکړه. Sir Robert Lockhart سررابرټ الکهارټ
 

مونټبیټن له کېرو څخه وغوښتل چي د ناروغی له امله له کاره استعفی وکړي. کېرو په خپله غوښتنه رخصتي واخیستله 
خپل کار څخه راضي دي او په هیڅ توګه خواشینی  او والړ. کېرو وروسته ولیکل چي د قبایلو په اداره کولو کي له

مګر لیسټو ول ویل چي کېرو له دې امله سخت کړېدی چي د ده پر یواړخیز دریځ نیولو باندي حملې کېدلې نه دی. 
او تر یوه عادي او نورمال سړي یې فکر زیات پرېشانه وو. لیسټو ویل چي مونبیټن هم نور په کېرو باندي د یوه 

 ث اعتماد نه درلود او هغه یې د صوبه سرحد د ادارې لپاره الیق نه باله.ګورنر په حی
 

کله چي مونبیټن په صوبه سرحد کي د عمومي رایه ګیری د کېدلو په برخه کي توافق ترالسه کړ نو د هند د وېشل 
 Hating Lionel په لومړني پالن کي، چي هیسټینګ لیونیل ایزمېکېدلو په پالن کي یې وروستی تغییر راووست. 

Ismay  د مې پر لومړۍ نېټه لندن ته سپارلی وو، ټولو والیاتو ته اجازه ورکړه سوې وه چي غواړي په واحد شکل
له یوه هیواد سره یو ځای سي او که غواړي د هند او پاکستان ترمنځ ووېشل سي. په دې پالن کي د صوبه سرحد په 

صوبه  دیار هم ورکړه سوی وو. ایزمې د مې پر نهمه له مونټبیټن څخه شمول ټولو والیتونو ته د خپلواکه کېدلو اخت
سرحد د خپلواکه کېدلو د احتمال په باره کي پوښتنه وکړه. هغه په جواب کي ورته وویل چي دا احتمال مي د لومړي 

ښنه ي له امله بخاورېدی. ده په هغه ورځ لندن ته یو ټلګرم واستاوه او په هغه کي یې د خپلي مخکنی لیکنوځل لپاره 
غوښتې وه او د صوبه سرحد د خپلواکۍ سره یې مخالفت پکښي ښکاره کړی وو. مونتبیټن دغه راز په لندن کي د 
 هند د چارو لپاره وزیر ته ولیکل چي زه فکر نه کوم چي صوبه سرحد ته د خپلواک پاته کېدلو اختیار ورکړه سي

یا رځ، مونټبیټن بوانګړې توګه پایښت نه سي کوالی. په ورپسې ځکه چي دا څرګنده خبره ده چي هغه ایالت په ځ
 سانه اصالح کېدالی سي.نه وغوښته او وې ویل چي دا غلطي آبخښ

 

اختیار  د خپلواکۍ نهرو په هماغه ورځ، په یوه وینا کي، والیتونو او د ځینو شهزاده ګانو ترکنټرول الندي سیمو ته، د
دا فیصله به هند د بالکان په څېر تجزیه کړي او مرکزي واک به په بشپړه ورکولو سره مخالفت وکړ. ده وویل چي 

توګه له منځه والړ سي. ده وویل چي برټانیه، په صادقانه توګه، نه غواړي چي له هند څخه ووزي او غواړي چي 
نټرول او کهند پر څو برخو وویشي او په هغو والیتونو کي چي په مشترک المنافع اتحادیه کي پاتیږي خپل نفوذ 

 وساتي.
 

له مفکورې سره ځکه مخالف وو  خپلواکۍ مونټبیټن، چي د نهرو په اعتراضونو خبر وو او پخپله هم د والیتونو د
د دغه راز انتخاب له حق سره د مې پر دوولسمه چي دې عمل په لس هاوو تجزیه غوښتونکو ته زمینه برابروله، 

یوه نوې مسوده وړاندي کړه؛ په دې مسوده کي د پنجاب او  Menonد مې پر دیارلسمه مینون مخالفت اعالن کړ. 
 بنګال د ایالتونو وېشل کېدل او په صوبه سرحد کي د ریفرانډم د کېدلو مادې راغلي وې مګر له والیاتو څخه یې د

والی ک د اخیستلو د انتخاب حق سلب کړی وو. په دې مسوده کي دغه هیله څرګنده سوې وه چي ټول ایالتونه خپلواکۍ
د مستقیم تماس نیولو سي چي په دوو هیوادونو کي له یوه سره یو ځای سي مګر د برټانیې له شاهي حکومت سره 

 حق نه لري.
 

په نیژدې راتلونکي کي، د ریفرانډم اعالن په صوبه سرحد کي وضع یو څه کراره کړه. ډاکټرخان صاحب په دې 
پوهېدی چي په دغه ریفرانډم کي یې ماته حتمي ده نو له دې فیصلې سره یې ډېر سخت مخالفت وکړ. ده وېره ښکاره 

ن سره خو دا یې هم منله چي له هندوستا خي ورک سيکړه چي پښتانه به د پنجابیانو تر کنټرول الندي پاکستان کي بی
د هغوی یو ځای کېدل غیر عملي کار دی. خدایي خدمتګارانو په دې فیصله کي د بدلون راوستلو غوښتنه کوله. دوی 

نستان د جوړولو د انتخاب ویل چي له هندوستان سره د یوځای کېدلو د انتخاب پر ځای دي هغوی ته د خپلواک پښتو
 ه سي.حق ورکړ

 

نستان مفکوره په کلکه غندله، د دغه تحریک په لمسولو عجیبه خبره دا ده چي کېرو، چي په وروسته کي یې د پښتو
کي مهم رول درلودی. د کابینې د ماموریت پر پالن باندي د خبرو په ترڅ کي، کېرو غفار خان ته مشوره ورکړه 
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او په دې توګه دي کانګریس او مسلم لیګ دواړه داسي چي د پښتنو د ملي والیت د جوړېدلو پېشنهاد دي وکړي 
ووېروي چي له دوی سره توافق کولو ته مجبور سي. غفار خان پر دې پېشنهاد باندي سخت په غوسه سو او کېرو 

لیغ ایالت د جوړولو لپاره تبد ملي ایتالفي  وایي چي زما له دغي مشوري څخه څو میاشتي وروسته یې پخپله د پښتنو
. کله چي د ریفرانډم ورځي را نیژدې سوې نو د کېرو سرمنشي پېشنهاد وکړ چي رایه ورکوونکو ته دي د پیل کړ

نستان د جوړولو د انتخاب حق ورکړه سي. کېرو پخپله دا منله چي د پټانستان ډېر طرفداران په خپلو غوښتنو پښتو
ر په داسي حال کي چي ګورنر په دې کي صادق دي او د جناح ځیني پلویان هم د دې مفکورې مالتړ کوي. مګ

پوهېدی چي دغه وروستی انتخاب به د یوې دوامداري سولي د ټینګېدلو سبب سي مګر له ده سره دا وېره وه چي 
 له دغه راز انتخاب سره موافقه ونه کړي.به مسلم لیګ 

 

یټن دي کړه. کله چي له مونټبنستان د جوړولو د انتخاب غوښتنه وړانخدایي خدمتګارانو ویسرا مونټبیټن ته د پښتو
په باب پوښتنه وسوه نو هغه له  ۍڅخه، د جون پر څلورمه خبري کنفرانس کي، د صوبه سرحد د احتمالي خپلواک

ه ساو وې ویل چي که دوی د دواړو ګوندونو د مشرانو موافقه ترال سره شخصي مخالفت څرګند نه کړ خپلواکۍ ایالتي
لپاره رایه ورکړي نو زه مخالفت نه لرم. مګر ده وویل چي په وروستی  خپلواکۍ کړای سي او که دوی غواړي چي د

انتخاب او په خاصه توګه د صوبه سرحد په برخه کي دا انتخاب نه دی ذکر سوی.  خپلواکۍ مسوده کي د ایالتونو د
 وګه رد کړه. دا مسله د یوه عمومي اصل په حیث راپورته سوه او د دواړو ګوندونو مشرانو د عمومي اصل په ت

د امکان پر موضوع باندي غور سوی او د کانګریس  ۍکېرو خانصاحب ته اطالع ورکړه چي د صوبه سرحد د خپلواک
ګوند مشرانو هغه رد کړې ده. غفارخان د ریفرانډم سره مخالفت ته دوام ورکړ او فرقه اي نښتي یې را پورته کړې. 

رد کړه او وې ویل چي ده د ټولو  عامالتړ کوي. مونټبیټن دا اد ده دغه راز ادعا وکړه چی کانګریس د پښتونستان
والیتونو لپاره د استقالل د انتخاب حق د کانګریس په غوښتنه رد کړی دی. مونټبیټن نهرو ته ولیکل چي دا خو ستا 

کوو نو حق ور داته ل د انتخاب حق نه ورکول کیږي او اوس که بیرته والیاتو الپېشنهاد وو چي والیاتو ته دي د استق
مخالفه رایه ورکوي.  معلومه ده چي هغه ګوند به حتماپه دې برخه کي به د مسلم لیګ څخه رایه غوښتله کیږي او دا 

ویسرا وروسته له هغه نور هم حیران او په غوسه سو چي د پښتنونستان څخه د کانګریس په مالتړ خبر سو؛ ځکه 
 توګه ژوند ته دوام نه سي ورکوالی.چي نهرو دا منلې وه چي صوبه سرحد په یوازي 
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