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  لوی افغانستان او ډيورنډ کرښه
  

د اوس لپاره ) لوی افغانستان او ډيورنډ کرښه(دا کتاب! ښاغلو او آغلو لوستونکو
وند موضوعاتو په اړه ھر اړخيز مالومات راټول شوي لري، په دې کتاب کې د اړ) فصلونه(څپرکي١٢

لومړی څپرکې د ھند نيمې وچې ته د اروپايانو، په . څخه استفاده شوي ده) منابعو(او له ډٻرو سرچينو
ځانګړي توګه د انګرٻزي کمپنۍ په راتګ باندې پيل کيږي او د ھند په نيولو او د لوی افغانستان پولو ته 

په راورسته څپرکو کې د افغانستان، انګرٻزانو، روسانو او ايرانيانو تر . رسيږيپه رسيدلو سره پای ته 
د ډيورنډ کرښې په اړه د پاکستاني . منځ اړيکي، نښتې، تړونونه او نور اړونده پېښې څېړل شوي دي

 نه چې ځانونه افغانان! (دولت بې بنسټه ادعاګانو او بې منطقه دbيلو پروړاندې او د ھغو افغانستانيانو
، وړ او )بولي او د ډيورنډ کرښې په اړه يې دريز کټ مټ د ناپاکستان په شان ناپاک او ناولی دی

د يادولو ده چې د .) چې په اړه به يې ښاغلي لوستونکي قضاوت کوي(منطقي ځوابونه ويل شوي دي، 
  .زغم په ھيلهکتاب د چاپ پر مھال به په ځينو برخو کې بدلونونه او زياتونې  راځي، ستاسو د لوی 

  لوی افغانستان او ډيورنډ کرښه
  لومړۍ برخه: لومړی څپرکی

  )ختيځ ھند کمپني( اروپايان د ھند په نيمه وچه کې

  ):پسمظر(ــ شاليد ١

سره، لومړنی ) جيلم غاړې(د تاريخي سرچينو پر بنسټ ويلو شو چې اروپايانو د ھند له پنجاب
  .  کالونو کې ټينګې شوي دي٣٢٧ -٣٢۵ې په اړيکې د مقدوني سکندر لخوا، له مي�د وړاند

د ھندوستان ځمکه د اروپايانو لپاره د درملو او حيرانوونکو څيزونو ځای ؤ، دغه حيرانوونکي 
مالومات، اروپايانو، د يونانيانو په ليکنو، د سي�ني مارکوپولو او نورو سياحانو په يونليکونو کې لوستي 

  ) ١(. پرلور وھڅول شولوو، چې له امله يې اروپايان د ھند 

، شکره او )ملوچې(، وريجې، پنبه (*)فلفل: اروپايانو له پخوا څخه د ھندوستان محصوbت لکه
د اسيايي کاروانونو څخه تر bسه کول، چې وروسته د اروپايانو او ] د ځمکې له bرې[نور توکي

  ) ٢(. مسلمانانو تر منځ د جګړو له امله د وچې bرې وتړل شوې

 او نور د درملو بوټي چې د ھند په نيمه وچه کې ترbسه کيدل، نو ځکه يې د (**)، دارچيند فلفل
ويلې، اروپايانو له پخوا څخه دا ډول د درملو توکو ته لويه ) درملو جزيرې(جزيرو ته د) ملوکا(ماليزيا د

ميانو په زمانه اړتيا درلودله، ھغه مھال نوموړو توکو په اروپا کې لوی ارزښت درلود، وايي چې د رو
د دغو درملو تجارت ډٻره موده د ھندوانو ... کې فلفل د سرو زرو د وزن سره،  سرپه سر پلورل کيدل 

  ) ٣(... . په ولکه کې ؤ، چې وروسته عربو ته په bس ورغی 

د ھند ... د ھمدغو ھندې درملو او توکو اړتيا وه چې اروپايان د بحري سفرونو پر لور وخوځيدل
په ) واسکودګاما(ُز کال کې پرتګاليان د ١۴٩٨ته وړاندې د انګرٻزانو له ورتګ څخه، په نيمې وچې 
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ھغه ته ښه ) ماbبار(مشرۍ، وروسته له يولسو مياشتو بحري سفر څخه ورسيدل او ھندي راجا
کې ؤ چې تر سلو کالو پورې د ھند ) ګوا(د دوی مرکز په... راغ�ست وويل او په خوښۍ سره يې ومنلو

  ) ۴(.  د پرتګاليانو په bس کې پاتې شوتجارت

ماليزيا د ماbکا ښار ونيو چې په پايله کې  ز کې د١۵١١د پرتګال نايب السلطنه آلبوکرک په کال 
د مسلمانانو تجارت له منځه وbړ او د ھند تجارت د پرتګاليانو bس ته ورغی، د پرتګال پله 

  ) ۵(. کز او د درملو او شرقي توکو پلورنځی شود اروپا تر ټولو لوی تجارتي مر) ليسبون(ازمينه

 East India(يا د شرق الھند کمپنۍ) The British East India Company (ــ د انګريزانو ختيځ ھند کمپني٢

Company(  

/ ٣١په لومړيو کې د انګريزانو د ختيځ ھند کمپني يو سھامي تجارتي شرکت ؤ، چې د دسامبر په 
ګليستان ملکې، لومړۍ اليزابت لخوا په ختيځ ھند کې د انحصاري تجارت زيږديز کال کې د ان١۶٠٠

 پونډه پانګه يې په ٧٢٠٠٠کسان برخه وال درلودل او ١٢۵کمپنې . کالو لپاره ور کړی شو٢١امتياز، د 
په ( سورت)د ] د ھند په لويديځ ساحل[bس کې وه، په پای کې د کمپنې کښتۍ ھندوستان ته ورسيدې او 

ز کې تجارتي ترانزيټي تم ځای وګرځيد او ١۶٠٨ی پرځای شول، نوموړي سيمه په کال سيمه کې ځا
ورسره د انګريزي کمپنۍ جګړه ييز بحري ځواکونه د ھند په سمندر کې له پرتګاليانو، ھالنډيانو او 
فرانسويانو سره تر ډٻرې مودې پورې په جګړو کې ښکېل وو، په دې جګړو کې يوه ټاکونکي جګړه 

، کال کې د سوالی جګړه وه، چې په جګړه کې انګريزانو د پرتګال ځواکونو ته سخته ماتي ز١۶١۵په 
ورکړه، دغې جګړې د ھندوستان مغل امپراتور، جھانګير توجه انګريزي کمپنۍ ته ورواوښته، له بلې 

ته دنده ورکړل شوه، چې له امپراتور ) سر توماس رو(خوا د انګليستان پاچا لومړي جيمز له لوري،
  ) ۶(). ز١۶١۵(جھانګير سره ليدنه وکړي

د انګريزانو استازي دغه سفر ډٻر بريالی ؤ، انګريزي کمپنۍ ته د تجارت انحصاري حق، د 
او ځينو نورو سيمو او ښارونو کې ورکړل ) اګره(د سورت، احمد اباد، اګرې] د مغل امپراتور لخوا[ھند

ز کې جوړه کړه، چې په دې ١۶۴٠خه په کال ک� يې د ځان ساتلو په مو] پوځي[شو او د سنټ جورج 
  ) ٧(. توګه په ھند کې د انګريزانو د امپراتورۍ د رامنځ ته کولو لپاره لومړنی ګام کېښودل شو

امپراتور جھانګير د سرتوماس رو په bس د انګريزانو پاچا ته له خپل اخ�ص او د زړه له 
تيځ ھند انګريزي کمپنۍ څخه پوره م�تړ کومې ليک ولېږه، چې په ليک کې خپله وفاداري او د خ

موخه يې دا ده چې يو لوی، «:ز کال په پيل کې د ختيځ ھند کمپنۍ اع�ن وکړ١۶٨۶د ... ښکاره شوی ؤ
کمپنۍ د مدراس، کلکتې، » .ټينګ او باوري انګريزي قلمرو د تل لپاره په ھند کې رامنځ ته کړي

 مرکزونه رامنځ ته کړل، وسله وال کسان يې راوستل، کې تجارتي] او د ھند په ځينو نورو سيمو[بمبيي
يې واخيستل او ھم يې بډې ورکړې، کمپنۍ د يو ) رشوتونه(له ھنديانو سره يې دوستۍ پيل کړې، بډې

  ) ٨(. منظم حکومت په شان په ھر ډول کړنو باندې bس پورې کړ

کتې ښار بنسټ د يو تن ز کې د کل١۶٩٠انګريزي کمپنۍ د خپلو تجارتي اسانتياوو په موخه، په 
لخوا کېښود، په دې توګه د مدراس، بمبيې او د کلکتې ښارونه د انګريزانو ) جوب چارنوک(انګريز 

  ) ٩(. لخوا ودان شول

لکه وړاندې چې وويل شول، د انګريزي کمپنۍ جګړه ييز، بحري ځواکونه د ھند د اوبو په 
ت وو، چې په دې جګړو کې يوه پرٻکنده ساحلي غاړو کې له اروپايي ځواکونو سره په جګړو بوخ
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ز کې د سوالی جګړه وه، په جګړه کې انګريزانو د پرتګال ځواکونو ته سخته ماتي ١۶١۵جګړه په کال 
ورکړه، له پرتګاليانو څخه يې ډٻرې سيمې ونيولې، خو د بمبۍ ښار ھمداسې د پرتګاليانو په bس کې 

سره واده وکړ، ] کيتھراين[د پرتګال پاچا له لور]  پاچاد انګزيزانو[پاتې ؤ، ھغه مھال چې دويم چارلس
  ) ١٠() ز١۶۶٢.(د بمبيي سيمه يې د ناوي د جھيز په بدل کې ترbسه کړه

په اولسمه پېړۍ کې ھالنډيان ھند ته ورسيدل او «:امريکايی مورخ، فقيد ويل دورانټ وايي
ن او انګريزان ھند ته ورغلل او پرتګاليان يې له ھند څخه وايستل، په اتلسمه پېړۍ کې فرانسويا

  ) ١١(» ... .ھالنډيان يې له ھند څخه وشړل

دا شان د ھند په اوبو او وچه کې، انګريزان او فرانسويان ډٻر کلونه سره وجګړيدل، په ھند کې د 
انګريزانو وروسته ... نوميدل ) روبرټ ک�يو(او د انګريزانو مشر ) دوپلکس(فرانسويانو مشھور مشر 

لو کالو جګړو څخه، د فرانسويانو تر واک bندې دوه ښارونه، چندرناګور او پونديشري، ونيول، له پنځ
په دې جګړو کې نوموړي ښارونه  په مکمله توګه وران شول، تر دې چې يو کور ھم روغ پاتې نه شو 

  ) ١٢()  ز١٧۴۶/١٧۶١.(او انګريزان پر فرانسويانو باندې بريالي شول

   د ھند اشغالــ انګريزي کمپنۍ او٣

  :ل يې کړه ايل يې کړهيب

وروسته له ھغې چې انګريزانو اروپايان له ھند څخه وايستل، نو د ھند خاوره يې د وخت په 
تېريدو سره په ډول، ډول خاينانه کړنو، زور زياتي، مکر، ټګۍ، بډو او د نورو غيرانساني اعمالو په 

چې موخه يې د لوی ھندوستان نيول ( د رسيدو په موخهترسره کولو سره bندې کړه، انګريزانو ھدف ته
چې په اصل کې د مکياولي ترھګر او غدار (ھر ډول غيربشري او وحشي کړنې ترسره کړې، ) وو

  .)سياست پلي کول وو

ز کې د ھند په داخلي چارو کې مداخلې پېل کړې، چې د ھند دولت تر ١۶٨٩انګريزي کمپنۍ په 
په پوځي [وروسته له دې، چې انګريزانو... وه ځايه يې انګريزان وځپلبريدونو سره مخ شوه او تر ي
د پلي کيدو په ) بې اتفاقي واچوه حکومت وکړه(نو ھغه مشھور پ�ن] ډګر کې خپله کمزوري وليدله

  ) ١٣(.ھڅه کې شول، چې په پای کې يې پلی ھم کړ

ځ ھند کمپنې بې واکه انګرٻز ډګرمن  ژان کوک، وړاندې له ھغې چې د بريتانيا دولت، د ختي
د نژادونو او مختلفو اديانو ] په ھند کې[دغه پرديتوب او دښمنۍ چې«:کړي، انګرٻزانو ته داسې وويل

په منځ کې شتون لري، بايد bپسې زيات شي، د دوی د يووالي لپاره ھېڅکله بايد کار ونه کړو، په 
» .پر بنسټ باندې وbړه ده) مت وکړهتفرقه واچوه حکو(د، دولت کړن�ره ] بريتانيا[ھندوستان کې د

)١۴ (  

 د بې اتفاقۍ اچونې د کړن�رې په لړ کې انګريزانو به لومړۍ د يوه ھيواد څخه تر ھغې چې 
ونيولې او بيا به يې نورو ] په رنګا رنګ تکتيکونو[کولی يې شول، اقتصادي او سوق الجيشي سيمې

له واک څخه ګوښه کړی شول ] واکمنان[پاچاھانھيوادونو ته ورکړې، وروسته به د پاتې شويو سيمو 
او د ھغه پاچا ځای به د ھغه مخالف او يا د سيمې يوه خاين او ناوړه کس ته ورکړ شو، ګمارل شوی 
کس به يې تر خپلو سياسي او مالي فشارونو bندې راوست، چې په دې توګه به bس پوڅي واکمن د 

په زورولو او ګړولو پيل وکړ، چې په پای کې ] و په موخهڅخه د م�ماتوونکو مالياتو د راټولول[خلکو
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به له يوې خوا د ده، د ناوړه کړنو له امله، خلک د ھغه دښمنان شول او له بلې خوا به ھمدغه خلک د 
انګريزانو لخوا د خپل bس پوڅي پر وړاندې وھڅول شول، نو د دې لپاره چې ھغه مستبد واکمن له 

چې انګريزانو ته د تسليمۍ غاړه کېږدي او ورسره به عام خلک د خطر څخه ځان وساتي، اړ ؤ، 
انګريزانو د ګوډاګي حکومت څخه ترستوني ورسيدل، نو د خپل حکومت پر ځای به د پرديو او بھرنيو 

په پای کې انګرٻزانو ھندوستان په اوه سوه ايالتونو او اوه سوه ) ١۵ (.پر غ�مۍ باندې راضي شول
  ) ١۶(.  چې د دوی bس پوڅي دي د خپلو ګټو د تامينولو لپاره ووٻشلو]او نوابانو[راجاګانو

  

  :خپله خاوره په خپله پيرودل او پرديو ته ماليه ورکول
ته د ) ربی سنګ(د، ديتارپوچ، سيمه يو تن جنايتکار) وارن ھستنګس(د ھند انګريز حاکم 

يمې له ھر يو تنه څخه د خپلو څلورسوو زرو روپيو په بدل کې په اجاره ورکړه، دغه سړي لومړی د س
شتمنيو لېست واخيست او بيا يې تر شکنجې bندې ونيول، ترڅو خپله شتمني ورکړي او ھغو کسانو 
چې مقاومت کولو، له ډول، ډول زورونو سره مخ کيدل، لکه د نوکانو ايستل، پ�ر او زوی په يو ځای 

تر ( لرګيو باندې وھل، په سر باندې وھل،لوڅ لغړ په ځنځيرونو باندې تړل، په اغزيو او زھرلرونکو
، په محاکمو کې د ښځې او جلکيو لوڅول )ھغې پورې چې له خولې او پوزې به يې وينې روانې شوې

خلکو به چې دا ډول . کې ورکول) چاودونو(او بې عفته کول او د ښځو تيونه د لرګيو په درزونو
کسانو څخه، سل روپۍ، د شپږ سوو ] سودخورو[ترورستي او وحشي شکنجې وليدلې نو له شتمنو

  ) ١٧(. روپيو په بدل کې، په سود باندې اخيستلې

روپيو وپلورلو، ګ�ب ) اووه مليونه پنځه سوه زرو( او د کشمير ايالت يې په ګ�ب سنګ باندې په
سنګ ھغه مھال په جمو کشمير کې حکومت درلود، د ګ�ب سنګ لپاره دا معامله ډٻره ګټوره وه خو د 

   )١٨ (.ير بې چاره خلک په دې برخه کې چا په حساب کې ھم نه راوړلکشم

د انګريزانو د کمپنۍ يو مشر ک�يو، د ھند نوابان او صوبه داران پخپل منځ کې په جګړه سره 
واچول، چې ورو پر ورو د دوی خاوره د کمپنې لخوا غصب شوه، ک�يو، ميرجعفر نومی 

  ) ١٩(... . ال د نواب په توګه وټاکه ډالرو په بدل کې د بنګ) ۶،٠٠٠،٠٠٠(د

ز کې د مدراس له راجا چندراګيري، چې د کرناټک د غرنۍ ک� ١۶٣٩انګريزي کمپنۍ، په کال 
ک� يې ودانه کړه، په دې ترتيب، په ھند کې انګريزانو ) سنټ جورج(واکمن ؤ، وپيرودله او د

  ) ٢٠(. شتون او امتيازات ښکاره کړل] پوځي[خپل

ل کې ک�يو انګريز، د بنګال نواب سراج الدوله ته په ټګۍ سره، د پ�سی نومي په ز کا١٧۵٧په 
ک�يو دونيم ميليونه روپۍ ترbسه کړې، دا چې په يادو روپيو يې قناعت نه ... جګړه کې ماتي ورکړه 

 د انګريزانو واکمني وروسته د پ�سی جګړې... . کولو د ځان لپاره يې يو ارزښمن جاګير ھم خپل کړ
انګريزان په بنګال کې واکمن شول او بل داسې ځواک نه و چې د ... ًڅخه عم� په ھند کې پيل شوه 

. وروسته له ھغې د بنګال د نوابانو ټاکل او شړل د انګريزانو لخوا ترسره کيدل... دوی مخه ونيسي
امپراتوري ھم د ] مغلي[ز کې د بکسر جګړه ھم وګټله، چې په پايله کې د ډيلي١٧۶۴انګريزانو په کال 

  )٢١(. او انګريزان پر بنګال او بيھار سيمو باندې واکمن شول... انګريزانو تر bس bندې راغله 



  
 

 

  5تر 5  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

ھغه سيمې چې د کمپنۍ تر واک bندې وې د خلکو له حاص�تو څخه يې نيم په نيمه محصوbت 
سيدونکي له خپلو سيمو اخيستل، چې د انګريزانو د دا ډول سختو فشارونو په نتيجه کې دوه په درې او

. څخه وتښتيدل، په داسې حال کې چې ځينو نورو خپل زامن پلورل ترڅو وکړای شي ماليات ورکړي
د انګريزانو لخوا پر خلکو باندې ماليات دومره لوړې کچې ته ورسيدل، چې خلکو د زراعت له ) ٢٢(

امنځ ته شوه، په مليونونو کرلو او نورو کارونو څخه bس په سرشول، چې له امله يې لويه قحطي ر
که چا به ماليات نه شول ) ٢٣(. خلک مړه شول او د ګنګا سيند د مړيو له جسدونو څخه ډک شو

ورکولې، د کمپنۍ کسانو لخوا به ونيول شول او په يو لوی قفس کې به بنديان او سوزوونکي لمر ته به 
  )٢۴(. ځوړند شول

  
ز، کال کې، د سنټ جروج نښان په لرلو ١٧٠٧په ) بيرغ(د انګريزانو د ختيځ ھند کمپنۍ رپی(

  له ويکي پيډياڅخه.) سره

  

---------------------------------------------------------------------------------------  
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