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 ال لوېدیځ سرحد کي د قدرت انتقالپه شم
 او د پښتونستان پر سر د اختالف سرچینې

The Origins of the Conflict in Afghanistan 
 فصل متا

 برخهمه ات
 

ضمنا د مې د میاشتي په سر کي د افغانستان خارجه وزیر محمدعلي یو ځل بیا هم د قبیلوي سیمو د راتلونکي په باب 
پوښتنه کړې وه. ده غوښتي وه چي صوبه سرحر ته باید نه یوازي د استقالل د انتخاب حق ورکړه سي بلکه له 

 ې پر نهمه، په کابل کي د برټانیې سفیر سر فریدریکافغانستان سره د بیرته یوځای کېدلو حق دي هم ورکړه سي. د م
د هغه غوښتني ته منفي جواب ورکړ. د افغانستان خارجه وزیر په ناخوښۍ سره  Sir Fredrick Squireسکوایر 

وویل چي ده فکر کاوه، له دریو کالو بحثونو څخه وروسته به، تر دې مساعد جواب ترالسه کړي. که څه هم چي 
کړه چي تر څو پوري برټانیه په هند کي وي افغانستان به هیڅ ستونزه منځته رانه وړي مګر خبر علي ژمنه و محمد

داری یې ورکړ چي که له برټانیې څخه وروسته حکومت کوښښ وکړي چي قبایل له افغانستان څخه بېل کړي نو هغه 
 هیواد به هم په داسي النجوورګډ سي چي هیڅوک به یې پېش بیني نه سي کوالی.

 
اوړي په لومړیو شپو ورځو کي د افغانستان دولتي مطبوعاتو دا ناره پورته کړې وه چي د ډیورنډ د کرښي او د  د

اباسین ترمنځ پښتنو ته د استقالل او یا له افغانستان سره د یوځای کېدلو حق نه دی ورکړه سوی. د ظاهرشاه په شمول، 
وښودله چي د هند په اساسي قانون کي تغییرات به د قبایلو پر د افغانستان ګڼ شمېر مقاماتو په دې باره کي عالقه 

اینده باندي څه ډول اغېزه ولري. د جون پر دیارلسمه محمدعلي، یو ځل بیا، د هند د خارجه چارو له دفتر سره تماس 
چي برټانیې،  لونیوی او بیا یې د قبایلو د انتخاب د حق د پراخېدلو پېشنهاد وکړ. ده په خپل دغه وروستي لیک کي ووی

په نولسمه پېړۍ کي، د پښتنو سیمي، پر خپل سر له افغانستان څخه بېلي کړي دي. ده وویل چي د ډیورڼد د کرښي 
پر ختیځه غاړه باندي پرتو پښتنو قبایلو ته باید له افغانستان سره د ژبي، قوم او تاریخ د یووالي په اساس له هغه هیواد 

اب حق ورکړه سي. لږ وخت وروسته، د افغانستان حکومت پېشنهاد وکړ چي ډهلي ته سره د بیا یو ځای کېدلو د انتخ
 به یو هیات واستوي او په دوستانه فضا کي به پر دې موضوع باندي خبري وکړي.

 
د هند د خارجه چارو وزارت د افغانستان دا پېشنهاد رد کړ او وې ویل چي د ډیورنډ د کرښي پر ختیځه غاړه باندي 

پښتنو، څو نسلونه، په هند کي ژوند کړی او د هند اتباع دي او که د قبایلو موضوع را میدان ته کیږي نو  اوسېدونکو
هغوی د برټانیې تر حفاظت الندي دي. څرنګه چي د سرحد اوسېدونکي د افغانستان اتباع نه دي نو د هغوی په برخه 

هیڅ اړه نه لري. د هند د خارجه چارو وزارت  کي فیصله د هند داخلي موضوع ده او د افغانستان له حکومت سره
له دې امله ډېره غوسه وښودله چي د افغانستان حکومت د ښه نیت د ښودلو پر ځای د هغه هیواد په داخلي چارو کي 
مداخله کوي. دوی خبرداری ورکړ چي که افغانستان خصمانه تبلیغاتو ته دوام ورکړي نو دا به په هند کي هغه هیواد 

و او مهماتو د تېرېدلو او له هند له خوا د اقتصادي مرستو د بندېدلو سبب سي. د هند خارجه وزارت، پر ته د وسل
اساسي قانون باندي د بحثونو په جریان کي، د قبایلو پر موضوع باندي بحث کول رد کړل او د افغانستان له خوا د 

چارو کي بېځایه مداخله وبلله. خارجه وزارت وویل  هیات د استولو پېشنهاد یې ونه مانه او هغه یې د هند په داخلي
چي پر دې موضوع باندي د بحث کولو لپاره مناسب وخت اوس نه دی بلکه د هند او پاکستان د دولتونو له جوړېدلو 

 څخه وروسته به خبري کیږي.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_nader_shah_afg_englis_hamkari8.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_nader_shah_afg_englis_hamkari8.pdf


  

 

 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

ن قاماتو د افغانستاد جوالی پر پنځمه، د صوبه سرحد د ریفرانډم له پیل کېدلو څخه یوه ورځ مخکي، د برټانیې م
حکومت ته خبر ورکړ چي د محمدعلي پېشنهاد یې نه دی منلی. په داسي حال کي چي د حکومت په رسمي اعالمیو 
کي، د افغانستان اقتصادي، ستراتیژیکو او قومي دلچسپیو ته اشاره سوې وه خو دوی ویل چي صوبه سرحد د هند نه 

ً  بېلېدونکې برخه ده او ویل یې چي صوبه سرحد هند یا  باید د د اقتصادي او ستراتیژیک پلوه دونه مهم دی چي حتما
پاکستان برخه وي. دوی بیا هم دې موضوع ته اشاره کړې وه چي که افغانستان په دې موضوع کي خپلو بېځایه 
مداخلو ته دوام ورکړي نو هغه هیواد ته به اقتصادي او پوځي تاوانونه ولري. د جوالی پر لسمه د افغانستان خارجه 

داسي یې وښودله چي له راتلونکو حکومتونو سره به همدغه اختالفات وزیر سکوایر ته یو بد شګونه جواب ورکړ او 
 دوام ولري.

 
افغانستان، د هند د خپلواکۍ له اعالنېدلو څخه مخکي، پر دې موضوع باندي د بحث د پرانیستلو لپاره، خپل وروستی 

القه وښودله او د کوښښ وکړ. صدراعظم شاه محمود خان، د اپرېل پر پنځه لسمه، د سرحد دپښتنو سره خپله ع
موجودو موافقتنامو د مودې د ختمېدلو په برخه کي یې له سکوایر سره خپله اندېښنه شریکه کړه. سکوایر صدراعظم 
شاه محمودخان ته وویل چي په نیژدې اینده کي له جناح سره پر مربوطو موضوعاتو خبري وکړي او د قبایلو د 

ګډه اعالمیه ورسره خپره کړي. سکوایر وویل دوی کوالی سي چي د  یدولو په باب یوهئدوامداري خودمختاری د تا
افغانستان او پاکستان ترمنځ پر راتلونکو اړیکو باندي سره وږغیږي او په دې توګه قبایل پرې نه ږدي چي دوی یو 

پاره، د ل لپاره هیڅ دلیل نه ویني چي پاکستان به ولي، د ته د بل په مقابل کي استعمال کړي. ده ولیکل چي د دې ل
 قبایلو خودمختاري نه ساتي او قبایل به ټول په پاکستان کي مدغموي.

 
خو د خارجه چارو وزارت د افغانستان دا مفکوره رد کړه چي غواړي د قبایلو پر چارو باندي د بحث لپاره یو هیات 

ر وکړي چي د قبایلو هند ته واستوي او وې ویل چي دغه عمل به د دې سبب سي چي د افغانستان مشران داسي فک
پر سرنوشت باندي اوس هم بحث کېدالی سي. د خارجه چارو لپاره د دولت وزیر موافقه وکړه مګر زیاته یې کړه 
چي څرنګه چي محمدعلي لندن ته په الره کي له ډهلي څخه هم تیریږي نو موږ ویل دا به ګټوره وي چي د هند له 

هند حکومت موافقه وکړه چي دغه راز خبري به ارزښت ولري. خو  مقاماتو سره هم یو دوستانه مالقات وکړي. د
کله چي محمدعلي هند ته ورسېدی نو له هیڅ داسي چا سره چي د لیدلو ارزښت یې درلود د مالقات کولو زمینه ورته 

 برابره نه سوه.
 

لیګ په ګټه ده. د جوالی پر  یې دا ومنله چي نتیجه د مسلم خدایي خدمتګارانو له ریفرانډم سره مقاطعه وکړه او عمالً 
کسانو د پاکستان او  ۲۸۹،۲۴۴شلمه مونټبیټن د رایه ګیری نتیجه، لکه څرنګه چي یې پېش بیني کېدله اعالن کړه. 

تنو د هند په ګټه رایی ورکړي وې. که سړی د رایه ورکوونکو مذهب، د روان فرقه اي تشدد فضا، او دې  ۲،۸۷۴
پاکستان د رایو صندوق زرغون او د هند د رایو صندوق سور رنګ درلود او د حیرانوونکو حقیقتونو ته، چي د 

پاکستان د رایو د صندوق څنګ ته قرآن او د هند درایو د صندوق څنګ ته د سیکهانو مقدس کتاب پروت وو، یو 
 یجه ورکړېنظر واچوي نو د رایه ګیری نتیجه چنداني د تعجب خبره نه ده. د خدایي خدمتګارانو مقاطعي یو څه نت

کسانو برخه اخیستې وه، ډېر  3۷۵،۹۸۹وه ځکه چي د رایه ورکوونکو شمېر تر لږ مخکي عمومي رایه ګیري، چي 
تنه وو نو برټانیې او مسلم  ۵۷۲،۷۹۸کم وو. مګر څرنګه چي په صوبه سرحد کي د رایه ورکوونکو بشپړ شمېر 

ده خلکو په ریفرانډم کي پاکستان ته رایه ورکړې وه. فیص ۵۰.۴۹لیګ ادعا کوالی سوای چي تر نیمایی زیاتو کسانو 
مګر د صوبه سرحد ډېر زیات شمېر کسان د برټانیې او مسلم لیګ په دې استدالل قانع نه وه. په دې ریفرانډم کی 
یوازي د رایو ورکولو هغو مستحقو کسانو ته حق ورکړه سوی وو چي په مسکونو سیمو کي اوسېدل. قبیلوي عالقې 

ه نشینه سیمي له نظره غورځول سوي وې. په دې توګه نو د رایو د څلورو میلیونو مستحقو کسانو له جملې او شهزاد
کمو کسانو په ریفرانډم کي برخه اخیستې وه او د صوبه سرحد د ټول نفوس څه کم لس فیصده  ۶۰۰،۰۰۰څخه تر 

 اوسېدونکو له پاکستان سره د یوځای کېدلو لپاره رایه ورکړې وه.
 

خدمتګارو پر دې ریفرانډم باندي دلته هلته اعتراضونه وکړل اوویل یې چي په مناسبه او سمه طریقه اداره نه  خدایی
سو. که څه هم چي خدایی خدمتګارو، له هري الري چي کېدالی سوای، د قدرت د نیولو لپاره مبارزه کوله؛ خو 

ځته راغلې. کله چي ده د استعفی کولو څخه ډاکټرخانصاب د استقالل اعالن ونه کړ او نه کومي جدي ستونزي من
انکار وکړ نو کنینګهم، چی پاکستانیانو یې د ګورنر په حیث مقررېدل خوښ کړي وه، دی په آرامه،د اګست پر دوه 

 ویشتمه، له کاره ګوښه کړ. پر صوبه سرحد باندي د پاکستان حاکمیت وساتل سو.
 

ستقل پښتونستان له جوړېدلو سره ډېر سخت مخالف وو؛ او په دې مونټبیټن، د نورو برټانوي مقاماتو په څېر، د م
عقیده وو چي پښتونستان، د هند له اقتصادي مرستو پرته، په مستقله توګه ژوند نه سي کوالی او د ټول هند امنیت ته 
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چي  به خطر پېښ کړي. ده دغه راز ویل چي پر سرحدونو باندي له سره غور کول غیرممکن دي. خو ده دا هم ویل
د مشترک المنافع هیوادونو او شوروي اتحاد ترمنځ باید یوه حایله سیمه موجوده وي او مشترک المنافع حکومتونه 
باید په خپلو کي، د افغانستان د خپلواک ساتلو په باب بحثونه وکړي. ده ویل چي د هند او پاکستان حکومتونه دواړه د 

چي پر دې ستونزو باندي وروسته خبري کېدالی سي ؛ ځکه چي سرحدونو په برخه کي اندېښنه لري مګر ویل یې 
جناح او نهرو موافقه کړې وه چي دوی به د دواړو هیوادونو د لویو درستیزانو سره، په یوه ګډه دفاعي شوراکي، پر 

 نستراتیژیکو مسایلو باندي بحث وکړي. څرنګه چي دواړو هیوادونو د مشترک المنافع غړیتوب منلی وو نو مونټبیټ
فکر کاوه چي هغوی دواړه به د افغانستان په برخه کي یوه مناسبه پالیسي غوره کړي او د توافق د ترالسه کېدلو په 
برخه کي یې خپلي مرستي ته تیاری ښودلی وو. لیسټوول هم منله چي د کلتوري مرستو، د ګمرکونو پر محصول 

سته بحثونه وسي او دواړه هیوادونه باید د افغانستان د اخیستلو، ټرانزیټي تسهیالتو او نورو مسایلو باندي به ورو
حکومت په مقابل کي یوه مشترکه پالیسي غوره کړي. که څه هم چي د خارجه چارو وزارت ویل چي له افغانستان 
سره باید پر ټرانزیټي تسهیالتو، د ګمرکونو د محصول پر معافیو، د پوځیانو د روزلو او وسلو د رسولو په برخه کي 

ري وسي خو مونټبیټن ویل چي پر دې موضوعاتو باندي بحث کول عاجل ضرورت نه دی. ده ویل، تر هغه وخته خب
پوري چي د افغانستان له حکومت سره د خبرو کولو لپاره فرصت برابریږي، د جناح له خوا یوه عمومي وینا کفایت 

 کوي.
 

ان د مسایلو د حلولو مسولیت دي ور پرېښودل سي مسلم لیګ، په لومړي سر کي، نه غوښتل چي د پښتنو او افغانست
ځکه چي دوی ویل هند د استعماري حکومت د ټولو پخوانیو مسوولیتونو او بین المللي حقوقو وارث ګڼل سوی وو. 
که پر دغه سلوک باندي ټینګار سوی وای نو د برټانیې د هغه پالن اساس به یې تباه کړی وای چي غوښتل یې په 

د تغییر رانه وستل سي. خو مونټبیټن ویل چي دغه راز سلوک غوره کول به سرحدي ناکراری را سرحدونو کي بای
پورته کړي او افغانستان به د خاوري دعوې ته وهڅوي او جناح یې په دې خبري قانع کړ چي د برټانوي هند د ټولو 

 مربوطو تړونونو مسوولیت ومني.
 

ن وکړ چي پاکستان به تر هغه وخته پوري چي نوی حکومت د عنعنوي جناح د جوالی پر دېرشمه په یوه وینا کي اعال
قبایلي جرګو سره ګوري له پښتنو سره ټولي کړي ژمني رعایت کړي. جناح زیاته کړه چي پاکستان به د قبایلو له 

صرو اعنعنوي سیمه ایزو خودمختاریو سره غرض ونه کړي او په صوبه سرحد او قبایلي سیمو کي یې له بېلو بېلو عن
څخه وغوښتل چي پخواني اختالفات شاته پریږدي او د یوه ډیموکراټیک هیواد د جوړولو لپاره له پاکستان سره السونه 
یو کړي. ده زیاته کړه چي پاکستان یوازي هغه وخت یو اساسي قانون جوړوالی سي چي سرحد به یوه خودمختاره 

څښتنان وي. جناح دغه راز د افغانستان له حکومت سره د  سیمه وي او پښتانه به په خپله سیمه کي د ټولو حقوقو
نیژدې دوستانه اړیکو درلودلو او ټینګولو هیله وکړه. جناح د خپل ژوند په وروستیو څو میاشتو کي معموالً پر دغه 

ي چدریځ باندي ټینګار کاوه. وروسته معلومه سوه چي د جناح هغو خبرو او ژمنو یوازي تبلیغاتي بڼه درلوده ځکه 
په اوو کالو کي قبایل د پاکستان نه بېلېدونکې برخه وګڼل سوه او د حکومت پالیسی د دې پرځای چي د پښتنو د 
خودمختاری چارو ته متوجه وي د پښتنو د قام غوښتني ځپلو ته متوجه سوې. د دې پر ځای چي د دواړو هیوادونو 

هیوادونو ترمنځ د سخت اختالف مسله وګرځېده.  ترمنځ دوستانه اړیکي تینګ سي، د صوبه سرحد موضوع د دواړو
د دواړو هیوادونو ترمنځ پرله پسې اختالف د دې سبب سو چي افغانستان باالخره له لوېدځي نړۍ څخه ګوښه او بېل 

 سو.
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