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 تاریخ څه وایي؟ 
 
 

د تاریخ لمن ډیره پراخه ده. هر څه چې موږ په خپل ماحول کې ګورو، تاریخ لري. الوتکې، رادیو، موټر، برښنا او  
لري، خو هغه تاریخ چې د انسانانو ژوند ور پورې تړلی دی هغه د یوه هیواد د اوسیدونکو  نور هر یو یې ځانته تاریخ  

د کړو وړو او ژوند کولو تاریخ دی. کله نا کله موږ وایو چې هغه یا دغه ملت ډیر روښانه او ژوندی تاریخ لري او  
پل هیواد تاریخ ته نظر وکړو، کله چې  یا کله وایو د دغه یا هغه ملت تاریخ ټول له جګړو او ناخوالو ډک دی. که د خ

انګریزانو د تجارت په پلمه هندوستان ته پښې را اوږدې کړي، د هند د شتمنیو د لوټولو په موخه یې سیمه په لوي  
 .الس نا ارامه او جګړې یې په خپله ګټه تودې وساتلې

 
افغانستان په ضد وهڅاوه. روسیې ته یې د افغاني افغانان یې په خپل منځ کې سره په جګړو اخته کړل، ایران یې د  

سیمو د نیولو الرې په ګوته کړې او سکهانو ته یې د یوه خپلواک هیواد په توګه د را منځ ته کیدو شرایط اماده کړل.  
 .دا ټول کارونه انګریزانو په ډیر مهارت تر سره کړل

دې هم ډیر څه غوښتل او هغه د افغانستان نیول او په خو د دوی پروګرام یواځې په دې بسنه نه کوله، بلکې دوی له 
 .لومړی سر کې تر آمو دریاب پورې ځان رسول او بیا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تیریدل وه

 
م کلونه    ۱۸۸۰  -  ۱۸۷۸او    ۱۸۴۲  -  ۱۸۳۸د همدې موخو په خاطر و چې دوی دوه جګړې پر افغانانو تحمیل کړي)  

و ډیر زیان ورته ورسید. دوی په خپل پروګرام کې بریالي نه شول. لومړي دوی  خو په دواړو جګړو کې مات ا  ٫(
غوښتل چې د امو دریاب د روسانو په مقابل کې خپله پوله کړي او که په دې کار بریالي نه شي، په دویمه مرحله کې  

 .به د هندوکش غرونه د روسانو سره د خپل سنګر او پولې په توګه وټاکي
 

نونو کې ناکام شول، که چیرې په دویم پالن کې چې د هندوکش غرونه وه، بریالي شوي وای،  دوی په دواړو پال
افغانستان به تجزیه او شمال به د روسانو الس ته لویدلي وای. خو افغانانو په پوره شهامت او زړورتوب د دوی دغه  

 .خاینانه طرحه ناکامه او هیواد یې له تجزیې وساته
 

اړو جګړو کې مات او په خپل پروګرام کې بریالي نه شول، خپل پروګرام ته یې تغیر ورکړ.  کله چې انګریزان په دو
 .افغانستان یې د روسانو سره د یوه حایل په توګه او د ډیورنډ د کرښې طرحه یې را منځ ته کړه 

 
ر کرښه مقابله دوی په دې فکر که چیرې د حایل افغانستان څخه بیا هم روسان را تیریږي، دوی به یې د ډیورنډ پ

 .کوي او نه به پریږدي چې هند ته په اسانه ور تیر شي
 

دوي په ډیره زیرکۍ دغه کار وکړ. دوی د افغانستان پر سینه د بیلتون خط راکش کړ او د پاکستان په جوړولو سره  
ګړو کور کړ او په  یې د افغان او انګلیس د درې جګړو د غچ اخیستلو دنده هم پاکستان ته وسپارله. افغانستان یې د ج

 .دوامداره توګه د غچ اخیستو په لټه کې دي
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د قدرمن امین باوري صاحب له قوله، خدای بخښلي پوهاند استاد رسول باوري صاحب کیسه کوله ویل یې:» په هالنډ  
ې د کې وم انګریزانو را سره اړیکه ونیوله او راته یې وویل، چې زموږ سره مرسته وکړه. ما ترې پوښتنه وکړه چ

څه په هکله مرسته وکړم. هغوی ویل زموږ مړي په باالحصار کې دي او تاسو یې په پیداکولو کې را سره مرسته 
 «.وکړي، ځکه چې تاسو لرغون پیژندونکي یې

 
نیمې پیړۍ زیاته موده تیریږي خو  له یوې  او دویمې جګړو څخه  لومړۍ  له  انګلیس  او  افغان  د  فکر وکړي چې 

 .زموږ باالحصار په خپلو مړو پسې ګوريانګریزان اوس هم 
 

که افغانان سره یو نه شي او له تیر تاریخ څخه زده کړه ونه کړي، مانا دا چې نور ملتونه به تل زموږ تاریخ د یوه  
 .ناکام تاریخ په نامه یادوي او موږ به هم د یوه ناکام ملت په نامه په نړۍ کې وپیژندل شو

 
جګړو او تجزیې وژغورو، د سیاالنو په ډله کې یې ودروو او په نړي کې د یوه ویاړلي  راځئ سره یو شو، هیواد له 

 .ملت په توګه ژوند وکړو
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