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اﻓﻐﺎن وﻟﺲ د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻪ هﻴڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ دﻩ ﻣﻨﻠﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﺧﺘﻴﺰي او
ﺳﻬﻴﻠﻲ ﮐﺮښﻲ د ﻳﻮې ﺳﺘﺮي ﺳﺘﻮﻧﺰي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎن
اوﻟﺲ او ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي
وې او ﻻ ﭘﺎﺗﻪ دي  .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﺳﺘﺮې اﺣﻤﺪ ﺷﺎهﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ
راﭘﻴﻠﻴږي  ،د زﻳﺎﺗﻮ ﻟﻮړو ژورو او ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﭘﻴښﻮ ﺳﺮ
ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﻟﺮي  .ﺧﻮ هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ اﻏﻴﺰي ﻳﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺷﺘﻪ
هﻐﻪ د دې هﻴﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮ او ﺳﺮﺣﺪي ﮐﺮښﻮټﺎﮐﻨﻪ دﻩ ،
ﮐﻪ د هﻴﻮاد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ ځﻴﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﻟﻮۍ اﺣﻤﺪ ﺷﺎهﻲ
اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ د ﭘﻴﻞ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﯥ د ښﺎﻏﻠﻲ
ﺣﺎﻣﺪﮐﺮزي د واﮐﻤﻨۍ ﻣﻬﺎل دۍ  ،زﻣﻮږ د هﻴﻮاد ﺳﺮﺣﺪي
ﮐﺮښﻲ دوﻩ ځﻠﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﺪي  ،ﻟﻮﻣړۍ ځﻞ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري درﻟﻮدﻩ او د واﮎ ﭼﺎري د
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﺣﻤﺪ ﺷﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺮﻩ وې ) ١٧٧٣ __ ١٧٤٧
ﻣﻴﻼدي ( او دوﻳﻢ ځﻞ هﻢ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺧﺎن واﮎ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ )  . ( ١٩٠١ __ ١٨٨٠ﺧﻮ د دې
دواړو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﻴﻠﻮال دا و ﭼﯥ  ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ دورﻩ ﮐﯥ
اﻓﻐﺎﻧﻲ واﮐﻤﻨﻮ ﭘﺮګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮد ﺧﭙﻠﻮ ارادو دﻣﻨﻠﻮ ﺗﻮان درﻟﻮد
او ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ دورﻩ ﮐﯥ ګﺎوﻧډﻳﻮ واﮐﻤﻨﻮ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ارادو د ﺗﺤﻤﻴﻞ ځﻮاﮎ درﻟﻮد .
د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﺗﺮ واﮐﻤﻨۍ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﺮ واﮐﻤﻨۍ ﭘﻮري د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﯥ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ټﻮﻟﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ او ﻳﺎ ﺑﻞ ډول د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو او ﺧﭙﻞ ﺳﺮو واﮐﻤﻨﻮﺗﺮ ﻣﻨځ ووﯦﺸﻠﯥ ﺷﻮې او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ځﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻻﻣﺎﻟﮑﻪ ﻳﺎ
ﺑﯥ ﺧﺎوﻧﺪﻩ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻳﺪي  .د ﺳﺪوزو ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺷﺨړي او ﺑﻴﺎ د ﻣﺤﻤﺪ زو د ﮐﻮرﻧۍ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟګړي او د دې ﺗﺮ څﻨګ
ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ او ﺗﺤﺪﻳﺪوﻧﻪ د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮل ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري د
روﺳﺎﻧﻮ او اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ و وﻳﺸﻞ ﺷﻲ او د هﻐﯥ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ د ﻧﻴﻮﮐﻠﻴﻮس )  ( Nucleusهﺴﺘﯥ څﺨﻪ داوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺖ ﻣﻨﺦ ﺗﻪ راﺷﻲ  .هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ د اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﮐﺮښﯥ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴﺪﻟﯥ  ،دا هﻴﻮاد ﻧﻪ
ﻳﻮاځﯥ دا ﭼﯥ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺖ او ځﻮاﮎ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ﺑﻠﮑﯥ د دووﻟﻮﻳﻮ اروﭘﺎﻳﯥ زﺑﺮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ داﺳﯥ را ګﻴﺮ او ﻣﺤﺎط
ﺷﻮۍ وو ﭼﯥ ﻣﺘﻌﺮﺿﻮ ګﺎوﻧډﻳﻮ هﺮ ګړۍ او هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻮان درﻟﻮد او ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻧﻨﻪ د
ﺗﺠﺰﻳﯥ او ﻣﻠﮏ اﻟﻄﻮاﻓﻲ ادارو د ﺗﭙﻠﻮ وﺳﺎﻳﻞ او ګﻮډاګﻴﺎن ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ وﻩ .
ﭘﻪ  ١٨٨٠ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د واﮎ ﭼﺎرې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې  .دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ وﻩ
ﭼﯥ  ،د دوﻟﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم هﻴڅ ﻧﻪ وﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ او ﻳﺎ هﻢ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟګړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﺗﻠﻠﯥ وﻩ ؛ د هﻴﻮاد ﭘﻪ هﺮ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو واﮐﻤﻨﻮ ځﺎن ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﺴﺮي دوﻟﺖ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭼﺎري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﯥ ؛ او ﺷﻤﺎﻟﻲ او
ﺳﻬﻴﻠﻲ ګﺎوﻧډ ﻳﺎن هﻢ د ﻧړۍ دوﻳﺶ ﭘﻪ ﻟټﻪ او ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺑﻴړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر را روان وﻩ  ،اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺧﻮ دوﻩ ځﻠﻪ
ﺧﭙﻞ ﺑﺨﺖ وازﻣﻮﻳﻪ او د درﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د ﺗﻴﺎرې ﭼﺎري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﯥ او ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ ﺧﻮ د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ زﻳﺎت
هﻴﻮادوﻧﻪ ﻳﻮﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وﻧﻴﻮل ﭼﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د واﮐﻤﻨۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯥ څﻨډﻩ ) ﭘﻨﺠﺪﻩ ( ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻲ
ﻗﺒﻀﯥ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ  .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﺟګړﻩ ځﭙﻠﻲ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮان ﮐﯥ هﻴڅ هﻢ ﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ د دې زﺑﺮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﺣﺪي ﮐﺮښﻮ رښﺘﻨۍ ﺳﭙﻴﻨﺎوي وﮐړاې ﺷﻲ .
ﭘﻨﺠﺪﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎورﻩ وﻩ او ﻻ هﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮﻳﺪﻩ  ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﭘﻨﺠﺪې زﻳﺎﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ١ :از ٣
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
maqalat@afghan-german.de
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ﺧﺎورﻩ د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻲ ﺗﺮ ﻧﻮم ﻻﻧﺪي زﻣﻮږ د هﻴﻮادﻩ ﻏﻮڅﻪ ﺷﻮﯦﺪﻩ  ،ﭼﯥ زﻣﻮږ د هﻴﻮاد ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﺑﻠﻞ
ﮐﻴږي  .د دې ﺳﺘﻮﻧﺰي ﺣﻞ اوﺳﭙﻴﻨﺎوۍ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺘﺮﻩ هﻴﻠﻪ دﻩ  .دا ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﭼﯥ دا ﮐﺮښﻪ څﻨګﻪ او ﮐﻠﻪ وﺗﭙﻞ ﺷﻮﻩ ؟ د ﻳﻮې
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻴښﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ زﻳﺎت ﺑﺤﺚ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻨډ او اړﻳﻦ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت وړاﻧﺪي
ﮐﻴږي .
د ډورﻧډ ﮐﺮښﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺮ هﺮ څﻪ ﻟﻮﻣړۍ دا اړﻳﻨﻪ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړو ﭼﯥ د اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯥ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ ځﺎﻧګړي ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي  ،د دې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻴښﻲ داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وﺷﻮې ﭼﯥ  :د  ١٨٧٨ﻣﻴﻼدي
ﮐﺎل د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﺮ  ٢٠ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ځﻮاګﻮﻧﻮ د ﺧﻴﺒﺮ  ،ﮐﻮرم او ﺑﻮﻻن ﻟﻪ ﻻرو ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ وﮐړ  ،اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﯥ ﺧﺎن د
روﺳﺎﻧﻮد ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ هﻴﻠﻪ ﻣﺰار ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﮐﯥ هﻠﺘﻪ ﻣړ ﺷﻮ  ،اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺧﻴﺒﺮ او ﺑﻮﻻن ﺳﻴﻤﻲ ﻻﻧﺪي ﮐړي او د
ﺟﻼ اﺑﺎد ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﮐﺎﺑﻞ د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ راوﺧﻮځﻴﺪل  ،او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ راوﺗۍ ﻣﺤﻤﺪﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﻳﯥ د
ګﻨﺪﻣﮏ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻪ وﻏﻮښﺖ او دهﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ  ١٨٧٩ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ  ٢٦ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ داﺳﯥ ﺗړون وﮐړ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ
اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻴﺒﺮ  ،ﮐﻮرم او ﭘښﻴﻦ ﺳﻴﻤﻮ ور ﮐﻮل وﻣﻨﻞ ﺷﻮﻩ  ،اوﭘﻪ  ١٨٧٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﮐﻴﻮ ﻧﺎري د
اﻧګﺮﻳﺰاوﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺼﺎر ﮐﯥ ځﺎﯼ وﻧﻴﻮۍ  ،ﺧﻮ د هﻤﺪې ﮐﺎل د دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د
اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﭘﺎڅﻮن اواز اوﭼﺖ ﺷﻮ او د هﻴﻮاد هﺮ ﺳﻴﻤﻪ د ﻣﺒﺎرزې ﺳﭙﻴڅﻠۍ ﺳﻨګﺮ وګﺮځﻴﺪۍ .
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﮐﻴﻮﻧﺎري ﺗﺮ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪو ورورﺳﺘﻪ ﭘﻮرﻩ ﻳﻮﮐﺎل ﺟګړﻩ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﺗﻨﺪۍ رواﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي هﻨﺪ ﮐﯥ ﻧﻮي هﻮﺳﺎ او ﺗﺎزﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻟﻴږﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎ رﮐړل  ،ﺧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻣﻴړﻧۍ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺷﻮ ﭼﯥ هﻴڅ اﻧګﺮﻳﺰ  ،و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴﺪۍ  .او ﭘﻪ
ﮐﺎﺑﻞ او د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ هﻢ اﻓﻐﺎﻧﻲ اﺗﻼﻧﻮ د دښﻤﻦ ﭘﺮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻧﺎﺗﺎر ﺟﻮړ ﮐړ  .د ﻣﻴﻮﻧﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﻏﺎزي اﻳﻮب ﺧﺎن ،
ﻏﺎزي ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن  ،ﻣﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪي ﺧﺎن  ،ﻣﻼ ﻣﺸﮏ ﻋﺎﻟﻢ او ﻳﻮزﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر اﺗﻼن د اوﻟﺴﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ
ودرﻳﺪل او د دښﻤﻦ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورځ ﭘﻪ ورځ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮې او ﺗﻨګۍ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ  ،ﺗﺮ څﻮ اﻧګﺮﻳﺰان وﺗﻠﻮ ﺗﻪ اړ وﻳﺴﺘﻞ
ﺷﻮﻩ  ،د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻟﻬﺎم ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ  ،ﻧﻮ ﻳﯥ د اﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺧﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ د دوﺳﺘۍ ﭘﻪ ﻧﻮم د هﻐﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﭘﻪ دې ﺷﺮط وﻣﻨﻞ ﭼﯥ د هﻴﻮادﻩ ﺑﻬﺮ ﺑﻪ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ ﮐﯥ د
اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرﻩ ﮐﻴږي  .دهﻤﺪې ﺷﺮط ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮﻧۍ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړﻩ .
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ هﺮ څﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻴﻞ ﮐړﻩ  ،دوﻟﺘﻲ ادارﻩ او د هﻴﻮاد ﭘﺮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ د واﮐﻤﻨۍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ،
ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﻲ او اﻣﻦ ډاډﻣﻨﻪ ﻓﻀﺎ  ،د دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدﺟﻲ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ  ،او ﻧﻮري هﻐﻪ اړﻳﻨﻲ دﻧﺪي ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ واﮐﻤﻦ دوﻟﺖ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ورﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻩ  ،ﻻد هﻴﻮاد ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻳﯥ د واﮐﻤﻨۍ ﻻس ﻧﻪ وو ﺑﺮﺷﻮۍ ﭼﯥ د ګﺎوﻧډﻳﻮ زﺑﺮځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر
ﻻﻧﺪي د هﻴﻮاد ﺷﻤﺎﻟﻲ  ،ﺳﻬﻴﻠﻲ  ،ﺧﺘﻴﺰو او ﻟﻮدﻳﺰو ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ﺗﺜﺒﻴﺖ او څﺮګﻨﺪوﻟﻮ اړﺗﻴﺎ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺷﻮﻩ  .د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺧﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ  :د ﺳﺮﺣﺪي ﮐﺮښﻮ د ﺗﺜﺒﻴﺖ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻲ ﮐﺮښﻲ د هﻴﻮاد ﺳﻬﻴﻠﻲ او ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮐﺮښﻲ وې ،
دا ځﮑﻪ ﭼﯥ دواړو ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎورﻩ او ﺳﻴﻤﻲ د ځﺎن ﮐړﻳﺪي ؛ اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﻮښﺘﻨﻲ
او ﻣﺸﻮرې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻴﮑﻠﯥ ﭼﯥ  :دا ﺑﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او دوﺳﺖ هﻴﻮاد ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﭘﻪ ګټﻪ وي ﭼﯥ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻲ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﭘﻪ
واﮎ ﮐﯥ ﭘﺮﻳږدي  ،د ﻳﻮې ﺧﻮا ﺑﻪ زﻣﻮږ ﺧﺎورﻩ ﻧﻪ وي وﻳﺸﻞ ﺷﻮې او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎ ﻧﻴﺎ دوﺳﺖ هﻴﻮاد ﭘﻪ هﻤﻴﺸﻨۍ
ﺟګړو ﮐﯥ راښﮑﻴﻞ ﻧﻪ وي ؛ ) ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﻳﺦ  ( ١١٤ :ﺧﻮ د اﻣﻴﺮ دا ﺧﺒﺮﻩ او ﻏﻮښﺘﻨﻪ واﻧﻪ ورﻳﺪل ﺷﻮﻩ  ،ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻳﯥ د
اﻓﻐﺎن اﻣﻴﺮ د ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮑﻲ ﻻري وﺗړﻟﯥ او د ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ د ) ﻻرد راﺑﺮﺗﺲ
( ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﯥ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړﻩ  ،اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د دا ډول ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ وار وار ﺳﺮټﮑﻮﻟﯥ او هﻐﻪ ﻳﯥ د دو
هﻴﻮادوﻧﻮ د دوﺳﺘﻲ ﺧﻼف ﮐړﻩ وړﻩ ﺷﻤﻴﺮﻟﯥ دي .
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻻ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ د هﻴﻮاد ټﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واﮎ ﻻﻧﺪي ﻧﻪ وې راوﺳﺘﻲ او
اﻣﻴﺮ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﺳﻴﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ځﭙﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو ﭼﯥ د اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﺮﺣﺪي ﮐﺮښﻮ د ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د
هﺎﻧﺮي ﺗﻴﻤﻮر دﻳﻮرﻧﺪ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ د اﻧګﻠﻴﺴﻲ واﮐﻤﻨۍ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ وو  ،ﭘﻪ  ١٨٩٣ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ
ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻳﻮﻩ هﺌﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪۍ .
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ اﻧګﺮﻳﺰي هﺌﻴﺖ ﺗﻪ د ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮد ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧۍ درﻳځ وښﻮد  ،ﭼﯥ داﺳﻴﻤﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﺑﻴﻠﻲ ﻧﻪ ﺷﻲ  ،ﺧﻮ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﻣﻴﺮ دې درﻳځ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻴړﻧﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﮐټ ﺟﻮاب ورﮐړ  ،او د
هﺌﻴﺖ د ﻣﺮﮐﻮ او ﻣﺬاﮐﺮو ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﺮ ژوب  ،ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻴﻞ  ،واڼﻪ او ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﻳﺮﻏﻞ وﮐړ او هﻐﻪ ﻳﯥ د
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اﻓﻐﺎﻧﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﯥ  ،اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻳﻮ ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ) د هﻴﻮاد ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ دواﮐﻤﻨۍ ټﻴﻨګښﺖ ،د ﺷﻤﺎﻟﯥ ﻳﺮﻏﻠګﺮ
ګﺎوﻧډي ﻣﺨﻨﻴﻮۍ او ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﮐﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ( ﮐﯥ ﺟګړﻩ ﺗﺮ ﺗﻮاﻧﻪ وﺗﻠﯥ ﺑﺮﻳښﻴﺪل ﻧﻮ ﻳﯥ د راﻏﻠﻲ هﺌﻴﺖ ﺳﺮﻩ د
ﺗړون ﭘﺮ ﻣﻨﻠﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ  .او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻬﻴﻠﻲ ﺳﺮﺣﺪي ﮐﺮښﻲ وټﺎﮐﻞ ﺷﻮې  ،ﭼﯥ د اﻧګﺮﻳﺰي هﺌﻴﺖ د
ﻣﺸﺮ هﺎﻧﺮي ﺗﻴﻤﻮر ډﻳﻮرﻧډ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳږي  .د ﻳﺎدوﻧﻲ وړ دﻩ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ دا ډول ﺳﺮﺣﺪي ﮐﺮښﻪ د
ډﻳﻔﮑﺘﻮ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳږي ؛ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ارزښﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ دي ﻣﻨﻞ ﺷﻮۍ  .د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻪ ﭘﻪ
رښﺘﻴﻨﻲ ډول د ﻳﻮﻩ زﺑﺮ ځﻮاﮎ ﺗﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺑﺎو ﻻﻧﺪي د ﻳﻮﻩ اﻣﻴﺮ ځﺎﻧګړې ﭘﺮﻳﮑړﻩ دﻩ  ،هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻧﻪ د اوﻟﺲ
اﺳﺘﺎزي ﭘﺎرﻟﻤﺎن او ﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ دود ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﻲ ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﺷﻮې  ،او د ﺗﻴﺮو )  ( ١٠٢ﻳﻮ ﺳﻞ او دوو ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د
هﻴڅ اﻓﻐﺎن واﮐﻤﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ دﻩ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې  ،ځﮑﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ هﻢ ټﻮل اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ دا ﭘﻮﻟﻪ د ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺗﭙﻞ ﺷﻮي
ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ .
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