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  لوی افغانستان او ډيورنډ کرښه
  دريمه برخه: لومړی څپرکی

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

  

  غوښتلو روحيې وژلــ په بٻ  بٻلو شکنجو او کړنو د ھنديانو د آزادۍ ۶

  :مخدره توکي 

ښکاره ده چې انګرٻزانو په ټوله نړۍ کې د خپلو مالي، پوځي او سياسي ګټو، -س ته راوړلو 
په موخه ھر ډول ناروا چارې ترسره کړي دي، انګرٻزانو تل د نورو ملتونو په ځپلو او تباھيو کې 

اکو مشھوره جګړه ده او د ھند په نيمه خپلې ګټې لټولي دي، چې يوه بٻلګه يې د چين د اپينو يا تري
وچه کې د ترياکو رواجول دي، د چين او انگرٻزانو تر منځ د اپينو مشھوره جګړه چې انګرٻزانو د 

ز کې د ١٨۴٢ز کې پيل او په ١٨۴٠خپلو مالي ګټو په خاطر د چين پر خلکو باندې وتپله، په کال 
نانکينګ تړون د -س ليک په پايله کې پای ته انګرٻزانو پر ګټه او د چينايانو پر لوی زيان، د 

ورسيده، تر ھغې چې د ھانګ کانګ خاوره، چې د چين يوه مھمه برخه وه، د سلو کالو لپاره د 
  .چينايانو له -سه ووتله

 ھغه مھال چې انګرٻزان د ھند خاورې ته د تجارتي ميلمنو په نوم راغلل نو د خپلو ښکيJګرو 
لي کولو په خاطر يې ھنديان تر ډول، ډول مخامخ او نامخامخ فشارونو -ندې اوږد مھالو پJنونو د پ

ونيول، چې په دې توګه يې وکړی شول، د ھند خلک په تدريخي توګه خپله فکري او جسمي 
ځواکمنتيا له -سه ورکړي، انګرٻزانو په لومړي ګام کې ھنديان په مخدره توکو باندې روږدي کړل، 

رې خپل ھدف ته ورسيږي، انګرٻزي کمپنۍ په ھند کې د مخدره توکو په ترڅو وکولی شي له دې -
انګرٻزانو د شرابو پر څښلو باندې ھنديان روږدي کول، د . ترويجولو باندې په چټکۍ سره بوخته وه

ترياکو کرلو او پلورلو ته يې وده ورکوله، د انګرٻزانو عايدات، په لسو کې يوه برخه د ترياکو د 
سه کيده، د ھندوانو ھغه پريکړې چې د ترياکو د مخنيوي لپاره يې پلي کولې، د خرڅJو څخه تر-

د دې لپاره چې له [انګرٻزانو لخوا به په سختۍ سره رديدلې، د ھند سرسخت او با تدبيره ملي مبارزين
ترياکي کيدل، اوه سوه دوکانونه په ھند کې پرانيستل شول، په ] خپلې ملي مبارزې څخه -س واخلي

  )١(. ا کې خلک په زور او په وړيا توګه په ترياکو باندې روږدي شولبرم

وړاندې له ھغې چې د برما ھيواد انګرٻزان ونيسي په ھغه ځای کې د ترياکو کارول منع وو، 
کله چې انګرٻزان ھغه ځای ته و-ړل خلکو ته يې په وړيا توګه ترياک ورکول ترڅو برمايان پرې 

 د ترياکو لپاره بازار رامنځ ته کړي او ھم د خلکو فکري استعداد او عادت شي او له دې -رې څخه
په يو بې ] ھمدا ھوښيار او ځواکمن ھنديان[بدني ځواک کمزوری کړي، چې څه موده وروسته به، 

کله چې د لومړي ځل لپاره د انګرٻزانو لخوا په ھند کې تجارتي ... ځواکه مخلوق باندې بدل شول 
ر شمٻر پلورنځي، د روم د شرابو د پلورلو لپاره پرانستل شول، د ختيځ ھند مرکز رامنځ ته شو، ډٻ
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کمپنۍ له دې -رې ډٻره زياته ګټه پورته کړه، د ھند د نيولو په لومړيو کې د انګرٻزانو لويه برخه 
عوايد له ھمدې شراب پلورنځيو څخه تر-سه کيدل، د شرابو کاروبار ته يې خلک ھڅول او پوره 

کړي وه، په وروستيو څلوٻښتو کالونو کې د انګرٻزانو د دولت عوايد ورځ تربلې ډٻر آزادي يې ور
  )٢(. اوه برابره لوړ شوي دي) ز١٩٣٠(شول او نن ورځ

  :ديني اخت فات

تاريخ پوه ويل دورانټ د انګرٻزانو له خوا په ھند کې، د دينونو ترمنځ د کرکې اچونې په باب 
د انګرٻزانو لخوا د ھندوستان په ھغو : اندي له قوله داسې ليکيخپل ليدلوری او ورسره د مھاتما ګ

سيمو کې د ديني اختJفاتو لړۍ روانه ده چې د دوی تر واک -ندې دي او په خپلواکو ايا-تونو کې دا 
موږ په ھره يوه ديني جګړه کې «:ډول ديني جګړې نه ليدل کيږي، ګاندي جې، په دې تړاؤ وايي

ورپسې ويل دورانټ » .س پوڅي وينو، چې د پردې تر شا جګړو ته لمن وھيد دولت -] انګرٻزانو[د
د انګرٻزانو د ځينو مشرانو او افسرانو لخوا د اديانو مشران د يو او بل پر وړاندې ھڅول «:زياتوي

  )٣(» .کيږي او د مسلمانانو او ھندوانو ترمنځ د وژنو نقشې طرح کوي

 ژبې، سيمې او نورو نومونو پر بنسټ يو تر بل په انګرٻزانو په ھند کې خلک د توکم، مذھب،
دښمنۍ کې ښکٻل کړل او په ډٻرو ډلو او ټپلو باندې وويشل شول، چې له ټولو څخه مذھبي تعصبونو 
ته ډٻره لمن ووھل شوه، چې پايله يې د ھند او پاکستان په وٻشلو سره ترسره شوه او تر اوسه پورې 

دا د انګرٻزانو ځانګړي ... کې مذھبي وژنې روانې دي ] واو د پاکستان په نورو سيم[په کشمير
کړنJره وه، چې غوښتل يې خلک د مادي او معنوي فشارونو له -رې په بې پته ژوند او غJمۍ 
روږدي کړي، ترڅو د ھغوی له دويم نسل څخه، لکه څه ډول چې دوی غوښتل د خپلې خوښې يو 

ې شرايط رامنځ ته کړل، چې که په ھٻواد کې انګريزانو داس... مخلوق جوړ کړي) غJم(مريۍ
په ھند کې ... ونه پيژني ] عاد-نه جګړه[فيلسوف ھم وموندل شي، د دښمن پر وړاندې مثبته مبارزه

انګرٻزانو د ھنديانو د لومړنيو زده کوونکو سره مرستې نه کولې، يواځې د لوړو زده کړو ترسره 
 دې -رې وکولی شي، د ھند له خلکو څخه انګرٻزپلوه کولو منظور يې درلود، دا د دې لپاره چې له

پJن ] اوږد مھالي[کسان جوړ کړي، چې ښه بيلګه يې محمد علي جناح دی، نوموړي د انګرٻزانو د 
، جناح داسې وروزل شو، چې حتی بې له انګرٻزۍ ژبې ...سره سم د پاکستان ھيواد رامنځ ته کړ

  )۴(. څخه، د سيمې په بله ژبه نه پوھيده

  :خپرول) ترھګري(وٻره

انګريزانو ھنديان ترھغې پورې له ھر پلوه وځپل چې له -سه يې کيدل، دوی د ھند خلک داسې 
وٻره ولي وو، لکه څوک چې له داړونکو وحشي ځناورو څخه په وٻره کې وي، دا به سمه وي که 

 له وحشي ځناورو ووايو چې انګرٻزانو له وحشي ځناورو څخه - زياته وٻره خپره کړي وه، ځکه چې
څخه خلک خپلو کليو او کورونو ته ځانونه رسوي، خو ھنديانو برعکس د انګرٻزانو له وٻرې خپل 
کلي او کورونه پرٻښودل او دښتو او غرونو ته تښتيدل، ھغه بريتانويان، چې له انګليستان څخه ھند ته 

زانو په شان زړونه، نه وو تيږه شوي، نو د لومړي ځل لپاره راتلل او - يې په ھند کې د مٻشتو انګرٻ
چې د خپلو ھيوادوالو وحشي کړنې به يې له نږدې وليدلې، حيران به شول، چې له ھغو څخه يو ھم د 

چې وروسته دی ھم د نورو انګرٻزانو په څٻر، په يو سرسخت (دی، ) -رډ وارن ھستنګس(ھند حاکم 
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په «:انګليستان د پارلمان رييس ته داسې وليکل، نوموړي د )او بې رحمه وژونکي کس باندې واوښت
ھند کې د انګريزانو لخوا سخت ظلمونه کيږي، په بنګال کې يو شمٻر کسان په عسکري جامو کې د 
انګريزانو د مامورينو او جاسوسانو په نوم د خلکو شتمنۍ لوټوي، د بنګال خلک د انګريزانو له نوم 

ه شي کولی، ما په خپل لومړني سفر کې وليدل چې د څخه ويريږي، تر دې چې ما ته ھم شکايت ن
انګريزانو ځواکونو د خلکو مالونه لوټلول او د دوی د ښځو پر عزت يې تيري کول، کله چې په سيمه 
کې زما د سفر خبر خپور شي، د -رې په شاوخوا کې، په سلګونه اوسيدونکي له خپلو کليو څخه 

  )۵(» .تښتي او خپل کلي او کورونه پرٻږدي

ًھغه مھال چې انګرٻزان په ھند کې بر-سي شول، د ھند شھزاده ګانو او حاکمانو ته يې رسما 

يا دې ځانونه جګړې او : اخطارونه ورکړل چې له دوو شرطونو څخه دې يو غوره کړي، داسې چې
مرګ ته تيار کړي او يا دا چې ھر ډول بوج چې د انګرٻزانو دولت ترې وغواړي وريې کړي، دا د 

  )۶(. ريزانو يوه بله ناولي کړنJره وه چې د ھندوستان د ټولو و-يتونو لپاره يې وکارولهانګ

د بنارس راجا چيت سنګ چې د خپل ھيواد ھندوستان پلوي يې نه کوله او پر ځای يې له 
انګريزانو سره د زړه له کومې دوستي غوره کړي وه، نوموړی انګريزانو، د ھندوستان، ټولو آزادو 

لپاره مثال ګرځولی ؤ او له چيت سنګ سره يې ډٻر ښه سلوک کولو، تر څو نور آزاد حکومتو 
خو وروسته چې نوموړي راجا د انګريزانو په دوستۍ کې ... حکومتونه د انګريزانو پر پلوۍ وھڅوي

چې ھنديانو، بې (ټوله شتمني له -سه ورکړه، د انګريزانو د ټول ھند ګورنرجنرال وارن ھستنګس
راجا ته امر وکړ چې ھر څه چې لري انګريزانو ته يې تسليم ) ٧()  بې عاطفې انسان بللووجدانه او

کړي، خو د راجا په -س کې څه نه وو، چې خپلو دوستانو ته يې ورکړي وای، نو وروسته له جګړې 
څخه چې انګريزان بريالي شول خپل ګران دوست راجا يې له خپل تخت څخه پر ځمکه ووھلو او د ده 

  )٨(. م ښځې يې په انګريزي عسکرو باندې ووٻشلېد حر

په ھند کې د ډٻرې ټيټې درجې انګريزانو امتيازات د ھغو انګريزانو له امتيازاتو سره برابر وو، 
: چې په جنوبي افريقا کې د انګريزانو امتيازات د تورو وحشي انسانانو پر وړاندې درلود، داسې چې

  )٩(... . کمې او تحقيق څخه په سزا ورسويھر انګرٻز کولی شي ھنديان بې له مح

د انګرٻزانو په عدلي محاکمو کې بې عدالتي تر دې کچې رسيدلي وه چې که يو تن انګرٻز به 
 ډالره يې جريمه ورکوله، په داسې حال ۶٧خپل ھندی نوکر ووژلو، نو شپږ مياشتې به بندي کيده او 
ې د وژلو په اراده باندې، په شل کاله بند کې چې يو تن ھندی وګړي، د يوې انګرٻزې ښځې، يواز

ًمحکوم شو او په ھماغه ښار کې يو کس انګرٻز په يوه ھندي جلکۍ باندې جبرا جنسي تيری وکړ، 

  )١٠(... . مګر د انګرٻزانو قانون ھغه انګرٻزی مقصر ونه ګڼلو

  :متمدن، که د تمدن ضد؟

و استثماري نامشروع ګټو د ساتلو په لکه وړاندې چې وويل شول، انګرٻزانو د خپلو استعماري ا
د ھغې (!) موخه پر ھنديانو باندې ھٻڅ ډول رحم نه دی کړی، تر دې چې دغه د نړۍ متمدنو خلکو

  . ودانۍ ورانولو ته ھم مJ تړلي وه، چې د ځمکې پر مخ يې ساری نه ليدل کږي

 ښکلي ودانۍ کې په) تاج محل(ز کې ھغه مھال چې ھندي مبارزين په اګره کې د ١٨۵٣په کال 
پنا اخيستي وه، انګريزي وسله والو پوځونو تاج محل محاصره کړ او ھغه ځای ته يې خپل توپونه 
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ورسول، تر څو محل تر اور -ندې ونيسي، د دې لپاره چې انګريزان ھغه ښکلي وداني، په خپلو درنو 
ليم شول، ھنديانو خپل توپونو باندې ورانه نه کړي، آزادۍ غوښتونکي ھنديان انګريزي پوځ ته تس

. ځانونه د مرګ په خوله کې ورکړل، خو د ھندوستان تاريخي شتمني يې له ورانولو څخه وژغورله
له دغو دوه ډلو، انګرٻزانو او ھنديانو څخه کومې : ليکوال ويل دورانت په دې ھکله پوښتنه کوي وايي

  )١١(. يوې ډلې ته متمدنه ډله ويلی شو؟

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