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 کرښه لعنتي ډیورنډ د
 ! لري هتاریخ کې ریښ او دوکه بازي فریب ،د خیانت پولهترمنځ افغانستان او پاکستان څنګه د 

 ٬٬نامشروع حرامي زوی و.یو ډیورنډ پالر جنرال هنري ماریون ډیورنډ د نارتمبرلینډ ډیوک  رمورتېمو سرد  ٬٬
 اڼهپ: فیرسټپوست ویبسرچېنه

 

   
 

هغه کسان چې د ډیورنډ لعنتي کرښې د  ٬٬تبصره: شننه او ژباړن د کتاب په اړه د ډیورنډ لعنت لیکنې او الندې  د
 زړنېېپه اړه نوی تازه څ ه بازیوخیانتونو او دوکمنافقتونو، تاریخي  ې امپراتورۍپه اړه د انګرېزهوکړه لیک 

وپوهیدل  په اړه ورځوحاالتو او پیښېو، برخلیک تاکونکو  ومهمنولسمې پیړۍ مالومات، تاریخي السوندونه او د 
 په زړه کې کښل شوي کرښه په نامه کتاب ولولي. ونپښتپټان د ډیورنډ لعنت، د  بایدهغه دې  غواړي،

DURAND´S CURSE: A Line Acorss the Pathan Heart 
پاکستان په چارو کې پخوانی ډیپلومات، کارپوه، په ایټالیا او رومانیا دغه کتاب په انګرېزي ژبه کې د افغانستان او 

جنرال د هند په دې ورستیو کې په کراچۍ کې  ،کې د هند سفیر، په روم کې د ملګرو ملتونو د ادارو دایمې استازی
شخړې د ډیورنډ کرښې د اصلي کلي شوي دی. نوموړي لخوا لیراجیو ډوګرا تکړه لیکوال ښاغلي قونسل او 

لیکنه  دهارزښتنمن بله ا الندېاو د .ده لیکليکتاب کې  خپل لیکنه په تاریخي ېړنېزهڅستونزې په اړه یوه هر اړخیزه 
 په نامه دې

Durand Line: How Afghanistan-Pakistan border is rootet in a tale of treachery and 
deception  

لیکلي شوي  ښاغلي آنند لخوا په اړهمنځپانګې د کتاب پټان په زړه کې کښل شوي کرښې  د ،ډیورنډ لعنتې همد د
 .ده

 ښت سرهجوړ يیو کارتوګرافیک د په دې بریالی شوي، څو هښاغلی راجیو ډوګرا د یوې اوږدې مودې انتظار ورست
. دغه بولمستل اړین ولوکتاب مهم افغان ته د دې هیوادپال هر  .ژوندلیک ولیکيیا  يبیوګرافه یود ډیورنډ په اړه 

ژباړلي شوي ده.  پښتو ژبې ته مني څخهرله جیکنه له انګرېزي ژبې څخه جرمني ژبې ته او لڅیړنیزه مهمه الندې 
ه سره اورن .لښتې بهیدلي دي ډک افغانستان کې تل د وینوپه ځکه د همدې لعنتي ډیورنډ کرښې او خیانتونو له امله 

نه یوازې د افغانستان اشغال په موخه راغلي دي.  هکونازبرځوالکګر ېستر ښکنړې  د .شوي ديپسې بل بل یو په 
د  ېجغرافیایې موقعیت زموږ د له منځه وړلو المل ګرځیدلي دی، بلکې د ېرغلګرو لښکرجیو ستراتیجیک زموږ 

 دی. کړيهم و په الر کې افغانستان تر پښو الندې لوټولهند شتمنیو د 
دي. د وړ ولو جګړو کې د افغان او انګلیس درې خونړۍ او ظالمانه جګړې د پامو ټد افغانستان د خپلواکۍ په 

افغانستان ویشل د نولسمې پیړۍ یو تر ټولو ستر  لوی برتانوي نړیوالې امپراتورۍ له لوري په یوه وړه کتابچه کې د
پېښه ګڼل کیږي. دا خپلسري یو اړخیزه او ظالمانه کرښه لومړي د  نړیواله مهمه اوکولونیالیستي تاریخ جنایت 
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اوسه د افغانانو وینې  تر ې له املهکرښلعنتي  دې مورتېمو ډیورنډ لخوا په یوه ټوټه کاغذ کې کښلي شوي وه. د
نان دی او افغا وليښکار ګرځلوبو ډګر او سیاسي د او افغانستان یې د نړیوالو استعماري زبرځواکونو  ېږيتوی

 دي.او کړیدلي سخت ترینه ځوریدلي 
 سمهپه په ډیره خواشینی سره او له بده مرغه دا خونړۍ تاریخ او دا خونړۍ ظالمانه ناروا کیسه تر اوسه هیڅ چا 

 داستان له افغانانو اومعاملې  زړه بوګونکېډیورنډ  نه ده لیکلي. د کېژبه په انګرېزي  نه ده راسپړلي او توګه
د پښتنو افغانانو دغه غمجنه کیسه په یوه د ښاغلي ډوګرا لخوا خو باالخره  .ووپاتې شوې ساتلي ټ نړیوالو څخه پ

 سټایل کې په انګریزي ژبه کې لیکلي شوي ده. او څېړنېزه سیاسي ،بېسیاري لوړ ادبې
او پلتنو په پایله کې لیکلي شوي دی. دغي تاریخي  ، شننوزو څېړنوېد ډیورنډ لعنت په نامه کتاب د ژورو پوهن

رابرسره  رازونه او دسیسېتاریخي  ختاریشوي  يرو الندې د خونړۍ پټ ساتلېعلمي کتاب د افغانانو تر خاورو ا
ات او حتوضیدقیق کړي دي. په دغه کتاب کې د اوږدو تاریخي، سیاسي او جغرافیایې اثار او په زړه پورې 

ونه او مالومات را ټول شوي دي. دغه جالب او په زړه پورې کتاب د لومړی ځل لپاره په دتاریخي مهم السون
دسیسې،  کولونیالیستي ،د ځښ کړل شوي داستانپه خارور کې  جزئیاتو کې د افغانانو او لوی افغانستان په وړاندې

 بیانوي.نړیوالو ته او فریبونو کیسې په انګلیسي ژبه کې  ، ټګۍ برګۍدوکې
ي یا پنجاب ي پوځي اشتبلیشمنټلومړې برتانوي امپراتورۍ او بیا اوس پاکستاند افغانستان دریمه برخه خاوره 

سیمې د لوی افغانستان تاریخي نه بیلدونکي  غصب کړي، اشغال کړي او نیولي دي. په اصل کې دغه پوځیانو
افغان ملت  یاکورنۍ قبایلي شوي لویه پښتنه دغه ویشلي  تر اوسهسیمې دي او دا سیمې افغانانو پورې اړه لري. خو 
د دې ناروا ویش په وړاندې د یوې پښتانه افغانان  .کويکړي او د دې ناروا ویش د منلو څخه په جدي توګه انکار 

کرښه  پیړۍ راهیسې مبارزه کوي او په وړاندې خونړۍ جګړې پیل شوي دي. تر څو دغه لعنتي استعماري خونړې
 او د ښګو په اوږدو کې راکښل شوي ده. یوه ټوټه کاغذ کېکرښه په نه کرغیړړنګه کړي. دا 

زړه څېرې کونکي داستاني ، ښاغلي راجیو ډوګرا د افغانستان د بدبختیو او بد مرغیو په اړه په دې زړه راښکونکي
قهر او غوسه د علمي لیکنه کې د دې لعنتی کرښې په اړه د جګړو، ناورینونو او بې عدالتیو په وړاندې د افغانانو 

استعماري تاریخ یوه خورا زړه انګرېزي دا د هند د نیمې وچې د  ده. يړراژوندي ککې په زغرده بیا قلم په ژبه 
 لیکوال لخوا لیکلي شوي ده.هندي ده، چې د همدې ناموتو هم بوګنونکي خونړۍ کیسه 

ختلي وي، خپله ډیورنډ به هم اووم اسمان ته  ته د ډیورنډ هوکړه لیک په ورځ به د انګریزانو د بخت ستوری اسمان
ختلي وي، که نه د اروپا تر ټولو ځواکمن ډیپلومات ډیورنډ دا تمه نه درلوده، چې د افغانستان اوسپنیزه امیر به 

ارادې خاوند اوسپنېزه د یوې پیاوړي  ،چا دا فکر کولوور ړنګ شي.  ي سرهپه اساناو شي دومره زر په ګوندو 
 استعماريخبره او  کرجنهماو  هوایې ،د کړ، په یوه هوسيحپراخ او متیې افغانستان چې خان من امیر عبدالرح
 ! .ورکړيانګریزانو ته ځولو کې خو په یوه سرمعزې د افغانستان د خاورې ستره برخه  سرهفکر  کولونیالیستي

 يړننګ او غیرت ک په دفاع کې تلې خاورې خپل دافغانان څه هم ثابته کړي، که دا تریخ حقیقت په ځلونو  هیوخو 
 تېرې بهرنیانو په وار وار هډیر خوشباوره خلک هم دي، د همدې ساده ګي او خوشباورې له وج افغانانخو ، دی
 ده.کړي ترینه پورته  خپله ګټهیرغلګرو او یستلي دي ا

دي، چې شی راتوریو د شطرنج د لوبو ډګر ګرځیدلي دی. هغه څه پپوښتنه دا ده، چې ولې دغه بدبخته هیواد تل د ام
خپلې لوبې ولوبوي. د ډیورنډ کرښه یوازې یو لعنت نه دی، بلکې دې لعنتي دلته دوی دلته راکښوي، څو دوی 
تر پوښتنې الندې د افغانستان په خاوره کې پوله  کړي اوله ګواښ سره مخامخ  همکرښې د پاکستان ځمکنۍ هویت 

 موندلي. ويد ټولو پښتنو افغانانو د لوی افغانستان ایډیا تحقق نه چې  ترڅو لي،راوست
ې ګرځیدلي وي، کله چې امیر عبدالرحمن په د وړهوکړه لیک به خامخا د ډیورنډ د تعجب او حیرانتیا ډیورنډ  د

کرکې ډک استعماري توګه د انګرېزانو له ځانګړي په   ته واکمنانو   استعماري سړی .السلیک وکړباندې السوند 
سیاستونو څخه له چټلو ګرېزي رسنیو د دوی انسیاستونو ته حیران شي. د دوی ظلم او بربریت هیڅ حد نه درلود، 

ول ډپه سیستماتیک  انګریزانو .وهواکه  ېوړاندې ب هواکمنې امپراتورۍ پپیاوړي  نړې د خورا ټوله او  ړيمالتړ ک
ډیورنډ د افغان امیر سره داسي یو مهم  هوه. هیڅوک نه یوهیدل، چې څنګد ډیورنډ هوکړه لیک پټ ساتلي تر اوسه 

نه دي ورکړل شوي راپورونه  خبرې رسنیي کېفغان ایوه هیڅ په د دې هوکړه لیک په اړه سند السلیک کړي دی. 
و په څو موږ د انګریزي کولونیالیستي لیکوال کیږو،موږ مجبور له دې امله لیکني شتون لري. د هغمهال نه او 

په چوپړ کې لیکوالو د خپل  ک. خو د ښکیالديښتې ډیرې ځدا ډول لیکنې  .ډډه ولګووباندې لیکنونو او نسخو 
د نیواګرو لیکوالو یو امتیاز دی، چې دا نړیوال استعماري سیسټم ستاینه په کې کړي ده. دا یوه طبیعی خبره ده، 

. په لیکي او بیانويد خپل استعمار په ګټه ه ښه بڼه کې دوی خپل تاریخي کیسې د خپلو خوښیو او خوشالیو لپاره پ
شا فوموندل شي، چې هغه د خپلو نیواګرو ناوړه عملونه ابه یو تاریخپوه ونو ندرت سره د امپراتورۍ ځواکډیر 
انساني بڼه کې بیانوي. ښه په یوه  جنایت حتی دوی د ډیورنډ بدرنګه معامله او وي، او تیروتنې لیکيوي کړي 
پورې ي لیکوال په دې برخه کې مستثنا نه دي. انګرېزی لیکوال د برتانوي ویکتوریانو دورې څخه تر اوسه انګرېز

یو لوي د د ازادۍ او د لویدیځ تمدن په خپرولو کې ونه پرمختګیرغلیزه برتانوي امپراتورۍ په ټوله نړۍ کې د 
تهذیب او تمدن نوی ې نړۍ ولسونو ته د درېم دا انګزیزان وو، چې .او لیکي ګڼې په توګهشهکاري خدمت او 
 .وورزده کړ
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، چې دلته به وپه دې نه پوهید هغه. دهمعامله موقتي یوه په دې باور وه، چې دغه معامله که څه هم د افغانستان امیر 
کې په داسي ژبه  هوکړه لیکپاکستان جوږیږي. او ترهګرپال دولت سرطان دانه برتانوي هند ناجاېزه اوالد، د د 

، چې امیر پرې نه پوهیدو. امیر د همدې هوکړه لیک له الرې د افغانستان سویلي برخه برتانوي دیلیکلي شوي 
سمدستۍ احتجاجونه او کې کړه. د افغانستان په لرې پرتو سیمو یا قبایلي نړۍ ورډالۍ کې  امپراتورې ته په 

رامۍ ا د جګو غرونو او درو له الرې په ډیرهخبرونه  و معاملوټو پداسځکه هغمهال د ونه ښودل شول،  غبرګونونه
 سره سفر کولو.

او خپور پاڼو کې چاپ  240 هد روپا مطبعې لخوا پسره کرښه کتاب  هد ډیورنډ لعنت د هر پټان په زړه کې یو
 تشریحات او توضیحات لري.اسناد، شوي ارشیفونو څخه ډیر په زړه پورې کړل د تاریخ دفن دا کتاب  شوي دی.
هغه وایې، چې کتاب کشفولو یو لوی سفر و. موندلو او ، چې د ډیورنډ لعنت کتاب د هغه لپاره د ایېپه خپله وډوګرا 
. د ډیورنډ کرښه یوه تحمیلي ٬٬، چې دا ډول رازونه او اسرار افشا کويکتاب دیپه نړۍ کې لومړنی  ٬٬یې 

ه مانا نه وه، لکه څنګه چې ما په خپل دا هیڅکله د نړیوالي منلي شوي پولې پ ٬٬مصنوعي کرښه وه. هغه وایې
کتاب کې ښودلي او ثابته کړي ده. افغانانو دا کرښه هیڅکله نه ده منلي او هر افغان حکومت دا کرښه رد کړي. د 

طبیعي جغرافیه ده، ځکه کولتور، یوه افغانستان خاوره باید له اباسینه پیل شي، دا د افغانستان او هندوستان ترمنځ 
توپیر  ولسونو سره غاړېد بلې اباسین د ولسونو ډې اېن اې او ې غاړې دودونه او حتی د سیند د لویدیځ ژبه، ټولنیز

 لري.
 یواوسنخبره او دا  کوم دویېو مننکوم ارنښت د د زړه له تله ډوګرا تهښاغلي لیکوال  د یوه افغان په توګهژباړن  زه 

، د مغلو تر انګرېزانو، د روسانو تر هسکندره تر چنګېزله ستر لونګمارو اشغالګرو ته وریادوم، چې  ېتور مخ
هر ستر زبرځواک  ېلنډه دا چ ،د اسالم په تفاب کې دولتترهګرپال یو امریکایانو او حتی د منافق پاکستان په څیر 

او سر ټیټولو  وله ماتیدغلګر دښمن په وړاندې رد یهڅې کړي دي. خو افغانانو  او نیولو تح کولوفد افغانستان د 
د مسیحت څخه څلور پیړۍ مخکۍ د افغانستان  .ږيافغانان سخت جنګیږي او هیڅکله نه ماتی څخه ډډه کړي ده.

ا یانګ له غاښونو او د افغانانو له غچ ړد کوبرا مار له زهرو، د پدې ، خدای لومړنې یرغلګر لوی سکندر ویلي و.
 دی.پوځیانو  غلګروردا ځلې وار د پنجابي ی. هبدل اخیستلو څخه وسات

 د ډیورنډ کرښه، څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د خیانت، فریب او دوکه بازي تاریخ کې ریښه لري !
یوه  یې ی ترمنځود ډیورنډ کرښه د دې یادونه کوي، چې څنګه انګریزانو له افغانانو سره خیانت وکړ او د د

 ښتنې الندې دی.ویې تر پوکښله، چې مشروعیت یا کرښه مصنوعي پوله 
و د دواړو هیوادونو خد پاکستان او افغانستان تر منځ د پولې په اوږدو کې ورستۍ نښتې ښایې په ټپه درېدلي وي، 

د ډیورنډ کرښې په نوم پیژندل  دا دی، چېتر منځ دا اوږده شخړه به دوام وکري او دا نښتې به بیا پیل شي. دلیل یې 
 .ده یا سرحد جوړول د خیانتونو او فریبکاریو په پایله کې رامنځته شويمیله کرښه کښل  1600 شوي

 نه مني.کرښه له همدې امله اکثریت افغانان دا 
په ریښتېنې مانا سره د ډیورنډ کرښه د دې یادونه کوي، چې څنګه انګرېزانو له افغانانو سره خیانت وکړ او یوه 

 ښتنې الندې دی.وپ مصنوعي پوله یې جوړه کړه، چې مشروعیت یې تر
 پاکستان په دې برخه کې خورا کمزوۍ موقف لري.سره ه کتو پتاریخې شواهیدو ته 

د ډیورنډ کرښه د اوسنې افغانستان له لسو والیتونو څخه تیریږي. په پاکستان دا کرښه د خیبر پښتونخوا یا )د شمال 
سرحدي صوبې په نام هم یادیږي(. د فدرالي ادارې تر کنټرول الندې قبایلي سیمې )فاټا( او د بلوچستان څخه  ځلویدې

 .الندې وې غور یا تر اق لپاره په پام کې نیولي شوې وېحتېرېږي. دا سیمې د ال
ر ډیورنډ او د ومورټیم ټیورنډ کرښې تړون د برتانوي ډیپلوماډنېټه د   دولسمهکال کې د نوانمبر په  1892په 

عبدالرحمن تر منځ السلیک شو. دا تړون د انګرېزانو لخوا د روسیې او هند  چاپایا امیر  هغه وختافغانستان د 
سیمې رامنځته کولو لپاره هڅول شوي و. دا تړون د برتانوي امپراتورۍ په شاهي  يیا حایل زون ترمنځ د بفرسټیټ

 .تاج کې یو ګرانیه زیور یا الماس و
نو په اړه شکمن ول. انګرېزانو ویره درلوده، چې کیدای شي د انګریزانو نوانګرېزان د روسیې د پراختیایې پال

 دا کار به د ځمکې له الرې ترسره کړي.احتماأل څخه د هند د نیولو لپاره برید وکړي او 
په نامه  The Gerat Game ٬٬لوې لوبې  ٬٬ترمنځ شخړه د  یوه خوله کې د دواړو سترو امپراتورپد خلکو 

ور کونولي ټباراتو یوه افسر ارخځل لپاره د افغانستان په تړاو د برتانېې د است  ه. دا جمله د لومړئدمشهوره شوي 
کال کې جګړن هنري رالینسن ته په یوه لیک کې وکاروله. هغه په ورستي ځل په کندهار کې د   1840 په 

ه وړاندې یوه عالي لوبه پتاسو یوه لویه لوبه لري، ستاسو  ٬٬نولي لیکي: پولیټکل ایجنټ په توګه ګمارل شوي و. کو
دا یو برتانوي خبلایر او مشهور لیکوال روډیارډ کیپلینک و، چې هغه ورسته دا جمله په خپلو لیکنو  و اصألخ. ده

والړ  په لوري شمالد زه به اوس ډیر لرې او لرې  ٬،ي وترینه جوړ کړ او هغه ولیکلیې کې وکاروله او یو سټایل 
 ٬٬.ولوبوموکړم یا شم او یوه لویه لوبه به 

. د دې تړون په پایله کې د افغانستان څلویشت زره يسره ویشیا پښتون ولس ښتانه پد ډیورنډ تړون د افغانستان 
ړه لیک . د دې هوکهواک الندې راغلنیمربع میله خاوره، چې په کې تر نیمایې ډیر پښتانه اوسیدل د انګریزانو تر 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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ه پدا مرسته د هغې څه  روپیو ته لوړه شوه.  18000 څخه تر  12000 په بدل کې د انګلستان کلنۍ مرسته له 
 پرتله چې افغانستان له السه ورکړي و، خورا لږ مقدار دی.

 
 ؟ بوی کوي و؟ او ولې د خیانت او فریبکاری تړون یا هوکړه لیک څنګه السلیک شوا د

 .باید وشي کتنهه ر ډیورنډ ته یوولومړی مورټیم د مخه خو تر ټولو
 یا پردیش پالزمینې( ته نږدې زېږېدلی و. د هغه پالر تورنډ)ننۍ د مالتیا بهوپالد هند کال کې  1850هغه په 

لوړ  شاهي دولت)ژباړن: ډوک آف نارتمبرلینډ د برتانیا نارتمبرلینډډوک آف ډیورنډ د  روجنرال هنري مورټیم
کې یو ځل د   Peerage of Englandو یا لقب دی، چې دوه ځله د انګلستان په پیریج کې میراثي القاب

Peerage of Great Britain  نامشروع حرامي زوی و.کۍ ورکړل شوي یا ډالۍ شوي دي. د هغه 
 
)په نننۍ خپلواکی جګړې په بهیر کې د اندور د  هندوستان دي، یندواره مور انېډیورنډ م رورټیمود مکال  1857 په

 سفر په ترڅ کې مړه شوه. ېمډیا پردیش کې یو ښارګوتی( څخه د تېښتې په حال کې د یوه اوږد
بد نام شو. هغه د  امله او جنایتونو له کال د جګړې پر مهال د خپلو وحشتونو ۱۸۵۷خپله تورنجنرال ډیورنډ د 

او ظالمانه ه وحشیانه پهندیان یې  ول اکلي وسوځود هندیانو برتانوي پوځي سرتیرو د یو ډلې مشري کوله، هغه 
 البیانو سره په جګړه کې بوخت ول.قانیا  پاڅونوالود ري توګه وژل، دا په داسي حال کې چې برتانوي سرتی

کې د شاملیدو لپاره یې  Lincon`s Innپه  ته الړ او او زده کړو لپاره سویس ښوونځید ر ډیورنډ ومورټېم
 .یا چمتووالي نیولو مطالعه کولهتو حقوقي وکیالنو یوه ټولنه وه( ماهغمهال د ن د)ژباړن: دا په انګلیستان کې 

کې شامل شو. څو کاله ورسته هغه د بهرنیو چارو په اداره امه خدماتو عد هند ملکې هغه کال کې 1873  په
 کې فارسي ژبه هم زده کړي وه. بهیرد خپلو زده کړو په هغه وزارت کې وټاکل شو. 

هیواد روسیې ترمنځ کړکیچ مخ  ید افغانستان او د هغه د ګاونډ، کال کې کابل ته ورسید ۱۸۹۲ه نډ پډیورکله چې 
اتنه وکړي، تر څو د سکړي او برتانوي ګټو  مدا تاوتریخوالی کڅو دنده دا وه، د ماموریت په زیاتیدو و. د هغه 

په یې جګړې مخه ونیول شي. هغه اوه اوونۍ په کابل کې پاتې شو. هغه په دې موده کې ترمنځ د روسېې  \انګلیس 
 ډیرو شکمنو حاالتو کې د ډیورنډ تړون السلیک کړ.

د برتانوي استخباراتو د یوه لږ پیژندل شوي اجینټ په نامه دې سالټر پیین لخوا مرسته او سره ډیورنډ  رومېرټوم
جینټ په اړه ډیرې لږ خبرې شوې دي. په ښکاره توګه همدې وروستنۍ اجینټ سالټر . د دې استخباراتي اهمالتړ کید

 .دیکې مهم کلیدي رول لوبولي رسره کیدو هوکړه لیک په ت کرښې دپیین د ډیورنډ 
په مستقیم ډول عیننآ شوي و. د هغه کیسه  نسبعبدالرحمن په دربار کې د برتانوي استخباراتو لخوا  پیین د امیر

 ده. ې ته ورهبیلګ ېیوفلمونو ټریلر اسوسۍ د جسمدم 
هندوستان ته الړ. هغه لومړی په پریښود او پیین په انګلستان کې زېزږیدلي و، خو په شپاړلس کلنۍ کې خپل هیواد 

شو. دا په هند  لشام حیثپه  مامورد  ممبۍ( کې مېشت یوه شرکت کې د یوه ځوان انجینر په توګه ۍیا )اوسن ۍبمب
لپاره کې د هغه یوازینۍ دنده وه. هغه ورسته په دواطلبانه توګه د افغانستان امیر لپاره په دربار کې د کار کولو 

افغانستان ته ور ټمویو ې کله چې یوه فرانسوي یوه ډینامو او یو السي څراغ د وړلو وړ غچمتو شو. ورسته له ه
که هغه د ځراستون نه شو. وخو همدغه فرانسوی سړی بیرته د امیر دربار ته  څو دا موټور وچلوي، وارد کړو،

 ډیر سخت ویریدلي و. او غضبه له ډاره رامی
 کړ. پیونده دربار کې پیین پسره د امیر  ګټه اخیستلوانګرېزانو له همدې فرصته په 

خوښیو د افغانستان امیر د  ، هغهناستی شيکال کې پیین کابل ته راغی، څو د همدې فرانسوي ځای ۱۸۸۵په 
 سمبال کړي. ماشینونه وچلوي او ونوی وارد کړل شوی وفنتزیو ډک او خوشالیو

کتاب کې په مفصله توګه خبرې کړي یا لیکلي  Durand´s Curseد اړه  پهراجیو ډوګرا د پیین  ٬٬
 کتاب مخونه( نتعد ډیورنډ ل 113/114.)دي
 
ترالسه کړي و، کله چې امیر غوښتل یو شخصي باوري ه دحباور تر دې او اعتبار پیین د امیرعبدالرحمن خان  ٬٬

غوره او  ترجیع ورکولهته واستوي، هغه د یو افغان په پرتله پیین  په موخهکس د هند وایسرای ته د پیغام رسولو 
 ٬٬.کولو
 

سړی لیکي(:  د ډیورنډ لعنت کتاب کې پاڼو کې 120/121لیکي) په او زیاتوي په همدې کتاب کۍ ډوګرا بیا نور 
په داسي یوه برخلیک ټاکونکی د نوامبر په دولسمه نېټه کې کال  1893چې د  ، شي يلانګیر او کولي شياټکل 

. یوازې تبعه سړی موجود نه وافغان یو . په دې ورځ له امیر سره په کوته کې هیڅ څه پیښ شول بدمرغه ورځ کې
شتون په نامه ې الوبرتانوي پ د)د پاکستاني شاعر فیض احمد فیض پالر( ه نوم پسلطان محمد خان یو هندي د 

 درلود.
د امیر ترشا په پرده ځان و. هغه  شي، سلطان محمد هم په خونه کې نهوښودل ه سمه او دقیقه توګه پ نوره که لږ

 ولیکي. اوکې پټ کړي و، څو د غونډې یادښتونه واخلي 
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مانا کې څه پیښ  نې، چې په ریښتیوې ه توګه کاریدليیا السوند پپه راتلونکی کې د یو سند  کیداې شول دا یادښتونو
هیڅ اثری او وشوې. خو د دې یادښتونو هیڅ نښه نښانه شتونه نه لري یا اترې ه څه شي باندې خبرې پشول او 
افق شوي و، چې تړون باید په توپه دې په پیل کې چې ده، خبره دا ه بپه زړه پورې او جال تر ټولونشته. اعالیم 

ه دواړو پکه امیر په فارسي ژبه پوهیدو، امیر انګلیسي ژبه زده نه وه، خو ډیورنډ ځالسلیک شي. کې فارسي ژبه 
 !.ژبو ښه حاکمیت درلود. خو دا هوکړه لیک یا تړون په انګلیسي ژبه کې السلیک شو

 هپه انګلیسي ژبه نه پوهیدو، نو امیر به څنګخو امیر پوښتنه دا ده، چې که په انګلیسي ژبه السلیک شوې وې او 
 ؟ ديشی پوهیدلي واې، چې په تړون کې څه لیکلي شوي دي، یا څه 

السوهنه کړي او په هوکړه لیک کې ه بریالیتوب سره په امیر کې په خبره ده، چې پیین په لوی الس او دڅرګنیوه دا 
 .ي دیرې السلیک کړپ او دا تړون یې هو
ډول ثبت او ورکړل شوي لیکلي  په اړه مالومات په او یادښتونه ومشاهدات لخوا د دېد پیین ته ډیورنډ ر ومېرټوم

 .دي
خبره ده، او په زړه پورې د خندا وړ ډیره دا  ٬٬یو ډیر ګتور او مفید سړی دیپه اړه لیکي، هغه پیین  ډیورنډ د ٬٬

ګر لخوا ترسره شوي دی. ) د  داوسني چکوهګیو د  د لندن د ښارفکر وکړئ، چې دغه ماموریت د یوه چې کله 
 (121 پاڼه کتاب لعنتډیورنډ 

شک او تردید الندې راوستلي دی او شکونه  ترچې د ډیورنډ کرښې مشروعیت او السوند، یو بل تاریحي تړون 
کالت ایالت )د  راپاروالي دي، هغه دا حقیقت رابرسیره کوي، چې دا ډول ټړون باید د انګرېزانو، افغانستان او د

 اوسني بلوچستان( تر منځ درې اړخیزه تړون باید السلیک شوې واې.
کال کې انګرېزانو د کالت ریاست سره یو تړون السلیک کړ، چې په هغه کې د کالت ریاست خپلواکی 1876 په 

په ریاست  په رسمیت وپیژندله. د ډیورنډ په تړون کې د سلب شوې یا بېله کړل شوي خاورې یوه برخه د کالت
او نه د کالت دولت ته خبر ته  په دې اړه نه د افغان امیر لخوا انګرېزانو د پورې تړلي شوي یا اړه لري. خو 

. او دا هم په بشپړ دول تصادفي به نه وي، چې د یوې میاشتې په موده کې لوړ پوړي برتانوي ي دیورکړل شو
تانې امپراتورۍ تر ټولو لوړ بریتیش ملکي ید انګلستان یا د برسالټر پیین دواړو ته ند ډیپلوماټ ډیورنډ او یو کارم

 “Knighthood Commander of Order oft the Star of Indianکړل شول. د رالونه وډزاونه یا معا
(KCSI) 

ولې د امیر په دربار کې یو مامور ته د یوه لوړ پوړي ډیپلومات په شان داسي عزت ورکړل شو ؟ او دواړه ډیورنډ 
و پیین په دې وتوانیدل، څو د ډیورنډ تړون السلیک کولو ورسته په یوه میاشت کې په دغه لیست کې ونومول ا

 شول.
 (لیکيپاڼه کې  127) کتاب پهډیورنډ لعنت د ډوګرا یو ځلې بیا په لنډه او سمه توګه لیکي 

نیولو او ځپلو لپاره د یو مناسب  د امیروخت ، هغه زیاتره ډیورنډ ... اوه اوونۍ په افغانستان کې تیرې کړې ٬٬
شوې واې، د نقشې جوړول یو عادی او معمولی له مخې لیرې کړل چې امیر فرصت په انتظار کې تېر کړ، کله 

کتابچې په یوې . کومه چې په یوه کوچنۍ نقشه کې د لهکرښه ګرځیدیوه کار و. د ډیورنډ کرښه سمدستی یو نا څاپه 
ر نه وخت درلود، و. مورتېمي شوي وهمیله ساحه پوښل  1600  کې کوچنۍ نقشې شوي وه. همدې انځورندازه کې ا

پوهه او مرسته درلوده، چې   چا څخه الرښوونه او مشوره وغواړي او نه هم هغه کومه مسلکی ځانګړي یوچې له 
 واغیزمن د نه ه او هغه نه تاریخي السوندونه یا شواهد درلودل اوود دومره لوی تړون السلیکولو کې ورته اړتیا 

استازو سره مشورتې خبرې اترې ترسره کړي دي. هغه ولسونه چې د کرښې په دواړو مشرانو  له وسیمشویو 
ورکړل شوي. د ډیورنډ کرښې نه دی خواو کې اوسیږي، دوی ته په دې هکله هیڅ د خبرو یا د پرېکړې واک 

 ي.دنه لي چا پوښت هکلهد میشتو ولسونو څخه په دې کې دواړو خواو 
له همدې امله افغانان د ډیورنډ کرښه د یوه رسمي یا مشروع پولې په توګه نه شي منلي او داسي ښکاري، چې دوی 

 دالیل په الس کې لري.اړین ټول  لپارهنه منلو د د دې کرښې 
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