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ول ټ چېدا کتاب د متحده ایاالتو مورخ او ډیپلوماټ لیون پوالدا او د هغه مېرمني لیال پوالدا لیکلی دی. که څه هم 
ځیني فصلونه یې د افغانستان له اوسنیو حاالتو سره مستقیم تړاو  ن او امریکاد اړیکو په اړه دی خوکتاب د افغانستا

دا فصلونه به د افغانستان د تاریخ د عالقه مندانو  چېلري ما یې هغه د ترجمې لپاره انتخاب کړي دي. زه یقین لرم 
 او تاریخ د شاګردانو لپاره په زړه پوري وي.

 

 

 شپږم فصل
 نستان د ستونزي پیل:د پښتو

پښتونستان اختالف، د افغانستان د خپلواکي په تنسته کي یو ناتړلی تار وو. روسانو دا تار په ډېر مهارت کش کړ د 
او ډېره ښه استفاده یې ورڅخه وکړه. امریکا د پښتونستان د تباه کوونکو نتایجو د مخنیوي په هڅو کي ناکامه سوه؛ 

پوهېده او بل علت یې داوو چي د امریکا مقامات د متحده یو علت یې داوو چي امریکا د دې مسلې په حساسیت نه 
ایاالتو او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تر اغېزي الندي راغلي وه. موږ به په دې فصل کي د امریکا او 

 افغانستان په اړیکو کي د دې مسلې پر زیان رسوونکو اغېزو باندي وږغیږو.
و د مسلې پر سرله اختالف سره د هغو میلیونونو قبایلي پښتنو موضوع تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پښتن

چي څوک په کوچي اوڅوک په کلیوالي حالت کي ژوند کوي او د ډیورنډ د کرښي په اوږدو کي، چي دا دواړه 
ه پښتو بهیوادونه یې پرسر اختالف سره لري، اوسیږي. دې خلکو ته پښتانه یا پختانه ویل کیږي ځکه چي د دوي ژ

یا پختو ده او دا یوازي د لهجې خبره ده. روډیارډ کیپلینګ د هند د شمال لوېدیځ سرحد په باره کي د افسانو په لیکلو 
سره دي قوم ته نړۍ وال شهرت ورکړی دی. پښتانه پر ډیرو قبایلو او د قبایلو پر ښاخونو باندي وېشل سوي دي مګر 

 ګډ مذهب، ژبه، رواجونه او تاریخ لري.
په دغه او ورپسې فصل کي به کوښښ وکړو چي د پښتونستان د مسلې پر قانوني اړخ او نورو پېچلتیاوو باندي بحث 
وکړو او وبه ګورو چي، د دې موضوع ترشا، د پاکستان دریځ څه مجبوریتونه پېښ کړي او متحده ایاالتو د دې مسلې 

ي شوروي اتحاد له دې مسلې څخه څرنګه په زرنګي په حلولو کي کوم ناکام کوښښونه کړي دي. دا به هم وګورو چ
استفاده کړې ده او د متحده ایاالتو او افغانستان ترمنځ یې درز ایجاد کړی او پخپله یې په افغانستان کي اقتصادي، 

 سیاسي او پوځي نفوذ کړی دی.
نستان، د دې برسېره ال، افغا افغانستان د پښتو نستان په مسله کي تاریخي، قومي، کلتوري او قانوني دالیل لري. پر

پښتون نېشنلیزم د مالتړ لپاره، قانع کوونکي داخلي سیاسي دالیل لري. د پاکستان دریځ زیاتره پر رسمي قانوني دالیلو 
والړ دی او د پښتونستان د موضوع په حلولو کي د خپل هیواد د تجزیه کېدلو وېره ورسره ده. امریکا په دغه موضوع 

اتیژیکو ګټو سره سم، رول لوبولی دی او کوښښ یې کړی دی چي د دواړو هیوادونو ترمنځ چي، کي ، د خپلو ستر
امریکا دوستانه اړیکي ورسره لري، دا جنجال له سوله ایزي الري حل کړي. دلته به لومړی د دواړو مخالفو هیوادونو 

 پر دریځونو باندي بحث وکړو.
 

 :د افغانستان دریځ ـــ تاریخي اساس
پښتانه، له ډېرو قرنونو راهیسي، د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کي آباد دي. پوهان د پښتنو پر اصل او نسب 
باندي اختالف سره لري مګر دا خبره څرګنده ده چي دا قوم د میالد څخه مخکي څلورمه پېړۍ کي د سکندر کبیر په 
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ي د هند او مرکزي اسیا تر منځ په غرونو کي اوسېدل، هغوی زمانه کي دلته اوسېدی. د پښتنو ستراتیژیک موقعیت، چ
ته په دې سیمه کي پوځي برالسی او د تجارتي الرو کنټرول په برخه کړی دی او له هغو امپراطوریو څخه یې چي 
دوی یې احاطه کړي دي د الرو محصول او سیاسي امتیازات اخیستي دي. چاچي د دوی د فتح کولو او تابع کولو 

ه کړي دي، ناکام سوي دي او ال یې له آزادی سره د دوی مینه زیاته کړې او په مقاومتونو کي یې د ګیریالیی کوښښون
 جنګونو مهارتونه ور په برخه کړي دي.

کال کي کوښښ وکړ چي، د افغانستان له امیر سره د یوه تړون په اساس، په قبایلي سیمو کي ثبات  1۸۹3برټانیې، په 
په اساس د ډیورنډ کرښه منځته راغله چي د هند او افغانستان ترمنځ د پرتو قبایلو په منځ کي  راولي. د دې موافقې

تېره سوه. موږ به د دې کرښي پر قانوني اړخ باندي بحث وکړو خو دا باید ووایو چي ماهران په دې عقیده دي چي، 
نړ د سیند حوزه او د مهمندو لویه قبیله پر د یوه بین المللي سرحد په حیث، یوه د بال په څېر، بدشکله کرښه ده. د ک

دوو برخو ویشي. اپرېدي د خیبر په دره کي، له افغانستان څخه بهر پرېږدي؛ د سرکښو وزیرو په سیمه کي تیریږي. 
په نظر کي نیولي دي. د پښتنو کلي او حتی کورنۍ یې سره  رافیایی او نه یې پوځي واقعیتونهنه یې قبیلوي، نه جغ

وېشلي دي. پښتنو په دې کرښه کي ری ونه واهه؛ مګر د دې کرښي پر سر د افغانستان او د هند د حکومت تر منځ 
 هر وخت جنجال موجود وو او وروسته د افغانستان او پاکستان د اختالف یو عامل سو.

ي، د ډیورنډ له کرښي څخه مخکي پیل سوې ده؛ مګر د دې کرښي کشېدلو دا ستونزه د پښتونستان ستونزه، په ذات ک
نوره هم سخته او پېچلې کړه او تر شلمي پېړۍ پوري ځکه ورسېده چي انګرېزانو، په خپله خوښه او اختیار، پښتانه 

خه، د نونسمي پېړۍ یوه بر قبایل د افغانستان او برټانوي هند ترمنځ وېشلي وه. افغانستان، په اته لسمه پېړۍ او د
شمالي هند پر پراخه سیمه او کشمیر باندي واکمني کړې وه. د دغو سیمو ډېره برخه، له دوی څخه، لومړی سیکهانو 
او بیا انګرېزانو بېله کړه. که څه هم چي په افغانستان کي څو ژبي ویل کیږي او څو قومونه پکښي اوسیږي؛ خو 

له پښتني نسله دي. پښتنو له دغه امله د پښتني قبایلو د وېشل کېدلو  وږدو کي، معموالً واکمني کورنۍ یې، د تاریخ په ا
ر، ، لږ و ډېوارسره سخت مخالفت وکړ. وروسته چي په افغانستان کي هر څه حکومتونه راغلي دي، هر یوه په خپل 

 دمختاری غوښتنه کړې ده.دا موضوع را پورته کړې او د ډیورنډ د کرښي پر پوري غاړه یې د پښتنو وروڼو د خو
یژیک موقعیت هغوی د روسیې او برټانیې د امپراطوریو تر منځ په مبارزه کي تد پښتنو جنګي قوت او د هغوی سترا

سیا کي د جنوپ پر لور پرمختګونه پیل کړل او برټانیې آډېر مهم کړي دي. په نونسمه پېړۍ کي روسانو په مرکزي 
ان کي، خپلو ګټو ته خطر وباله او له هغوی سره د مقابلي لپاره یې د شمال پرلور د هغوی دا پرمختګ، په هند او ایر

حرکت وکړ. په دغه وخت کي د افغانستان کمزورو حکومتونو، له خپلي خاوري څخه د دفاع کولو او د دواړو قدرتونو 
ر هغوی څخه یې د انګرېزانو پترمنځ د حایل په توګه ساتلو لپاره قبایل د انګرېزانو په مقابل کي حمایه کول او له 

 ضد کار اخیست.
رکزي روسیې یو تړون السلیک کړ او په م -کال کي برټانیې او روسیې په سینټ پیټرزبورګ کي د برټانیې 1۹۰۷په 

اسیا کي یې د نفوذ سیمي وټاکلې. د دوی ترمنځ دغه تړون د پښتنو قبایلو ستونزه حل نه کړه. څرنګه چي له دوی 
تونو ترمنځ د یوه قوت په توګه کار اخیستل سوی وو نو دغه حالت د هغوی د ژوند شرایط داسي څخه د لویو قدر

راوستلي وه چي د حکومتونو منظمه اداره یې نه سوای منالی. د دوی دغي سرکښۍ ته له ډېره وخته درناوی څرګند 
رشوتونه ورکول کېدل او یا به سوی وو او د دوی د ښورښونو او سرکښیو د مخنیوي لپاره یا دوی ته تنخواوي او 

حکومتونه، هغوی ته د سزا ورکولو لپاره، ډېرو سختو عملیاتو ته مجبور سول او دغو پرله پسې جنګي عملیاتو له 
دوی څخه یو ډول اجتماعي یاغیان جوړ کړي ول. د افغانستان حکومت، سره دې بیا هم، د هغوی په مقابل کي خپل 

ېګڼو ته متوجه وو او کوښښ یې کاوه چي، د وینو د اشتراک څخه په ګټي اخیستلو مسوولیت احساساوه او د هغوی ښ
 سره، په هغوی خپل سیاسي نفوذ وساتي.

برټانیې هیڅ وخت نه د قبایلو د کرارولو وس پیدا کړ او نه یې د ډیورنډ د کرښي پر پوري غاړه د قبایلو په دوستي 
ې ناکراریو، چي هم یې په افغانستان کي د هغوی نفوذ ته تاوان ارمان وخوت. د هند حکومت د قبایلو دغو پرله پس

رساوه او هم یې د هند په شمال لوېدیځ سرحد کي هر وخت وضع ورته خرابوله، مجبور کړی وو چي خپلو پالیسیو 
 ته مخه کړي او پر قبایلو باندي حملې وکړي  Forward Policyیا ته وخت په وخت تغییر ورکړي. کله د پرمخ تللو
پالیسي غوره کړي او هغو سیمو ته پر شا  Masterly Inactivityاو کله هم له نظارت سره د حرکت نه کولو یا 

سي چي د هند د حکومت تر بشپړ کنټرول الندي وې. مغروره پښتنو د هغوی د فارورډ پالیسیو سره، په ډېر قهر او 
ورسره کول او کله چي به د هند حکومت د پرشا زور، مقاومت کاوه او په خپلو غرونو کي یې ګیریالیي جنګونه 

کېدلو پالیسي غوره کړه نو دوی به هغوی ته د تحقیر په سترګه کتل او بریالۍ موسکا به یې کوله. په پای کي د 
 برټانیې حکومت د کنټرولولو او انتقام اخیستلو پالیسۍ ته مخه کړه.

ارې طرز او جغرافیایی وېش ته تغییر ورکړ او د شمال کال کي په هغه سیمه کي د اد 1۹۰1د برټانیې حکومت په 
لوېدیځ سرحد سیمه یې له پنجاب څخه بېله کړه او دا یې بیا پخپله پر مسکونو ناحیو او قبایلي ایجینسیو باندي ووېشله. 

وله ډ په دې سیمو کي قوانین د هند له نورو ایالتونو څخه په بېله طریقه عملي کېدل او قبایلي سیمي د هغو تړون
موافقتنامو په اساس اداره کېدلې چي د قبایلو او حکومت ترمنځ به سوي وې او په هره سیمه کي سیاسي استازي 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ً مسوول وه. د ادارې دغه ترتیب پښتانه د خپلواکی تحریک غوښتلو ته وپارول او د  مرکزي حکومت ته مستقیما
 تنه را منځته کړه.په لسیزه کي یې د خودمختار پښتونستان د جوړېدلو غوښ 1۹3۰

د سرحد د پښتنو قبایلو حالت او له هغوی سره سلوک، د افغانستان د امیرانو او په هند کي د برټانیې د حکومت ترمنځ 
کال کي یې د ډیورنډ موافقتنامه السلیک کړې وه، او د  1۸۹3د دایمي جنجال یوه ستونزه وه. عبدالرحمن، چي په 

ت چي د برټانیې حکومت په زور کي وو، دواړو کوښښ کاوه چي د سرحد پر هغه زوی حبیب هللا ، حتی هغه وخ
دواړو خواوو باندي پرتو قبایلو کي نفوذ وکړي، ثبات پکښی ټینګ کړي او مرسته ورسره وکړي. پاچا امان هللا 

ل الکوښښ وکړ چي د برټانیې او افغانستان په دریم جنګ کي، چي په نتیجه کي یې افغانستان استق 1۹1۹-1۹2۹
کال کي، د دایمي سولي د موافقتنامې  1۹21وګاټه، په سرحد کي د پرتو قبایلو پر مرسته باندي تکیه وکړي. امان هللا په 

د السلیک کولو په وخت کي، د برټانیې مختاروزیر ته په ډېرو څرګندو الفاظو وویل چي تر څو پوري برټانیه پر 
 منځنو زموږ تر هغوی خپلوي هر چاته معلومه ده، ظلم او تېری کوي، پښتنو قبایلو باندي ، چي له افغانستان سره د

 تړون به د دوستی نه بلکه د ګاونډیتوب تړون وي. 
کال کي امان هللا وروسته له هغه سقوط وکړچي د افغانستان د عصري کولو د پروګرام له امله یې، چي د  1۹2۹په 

نو قبایلو مالتړ له السه ورکړ. له ده څخه یوه تاجک رهزن تخت قبایلو خپلواکي او د ژوند طرز یې تهدیداوه، د پښت
ونیوی او هغه ته، د امان هللا یوه قریب، جنرال نادر خان ماته ورکړه. نادر د ډیورنډ د کرښي پر دواړو غاړو باندي 

 1۹31په  رپښتانه قبایل د دې لپاره سره راغونډ کړل چي په کابل کي د پښتنو د سلسلې شاهي سسټم ټینګ کړي.ناد
کال کي پارلمان ته وویل چي د آزاد سرحد د پښتنو قبایلو مسله د افغانستان د حکومت د خاصي اندېښنې وړ موضوع 
ده. سره له هغه هم د د قبایلو په موضوع کي د نادرخان پالیسی ځکه نرمي او نسبتا غیر فعالي وې چي هغه د 

په لسیزه کي د قبایلو په سیمه کي د خدایی خدمتګارو  1۹3۰ه د انګرېزانو په مرسته تخت نیولی وو. د مثال په توګ
د تحریک په ترڅ کي، نادرخان د خان عبدالغفار خان له مالتړ څخه ډډه وکړه. دی دغه راز د مهمندو، اورکزیو او 

 افریدیو د ښورښونو په وخت کي بېطرف پاته سو.
 

 د افغانستان دریځ ـــ کلتوري اړیکي:
ینو پر ختیځي خواته پرتو پښتنو د و ستان د پښتنو او د ډیورڼد د کرښيکلتوري ادعا اساس زیاتره د افغاند افغانانو د 

پیوند باندی والړ دی. د افغانستان پښتانه په خپل هیواد کي تر ټولو نورو قومونو اکثریت دي. د کرښي پر دواړو 
مذهب، ژبه، عادات، ادبیات او د غیرت او ناموس خواوو باندي پراته پښتانه، له قرنونو راهیسي مشترک میوزیک، 

یو شان مقررات او قوانین لري، چي پښتونولي یې بولي. د پښتنو حاکمو شاهي سلسلو دغه مقررات او د وینو پیوندونه 
ساتلي دي او تر یوه ځایه پوري یې د افغانستان د نورو اقوامو پر ارزښتونو باندي هم اغېزه کړې ده. دا ډېر غښتلی 

و ژوندی کلتور دی او د افغانستان په اکثرو پښتنو کي یې ژوري ریښې ځغلولي دي. حتی په غرب کي روزل سوي ا
او عصري پښتانه هم په زړونو کي د دغه کلتور تر اغېزي الندي دي. سره له هغه چي په افغانستان کي د قبایلو 

بدل دښمني موجودي دي مګر هغوی له خپلو هغو ترمنځ او په قبیلو کي دننه د افرادو ترمنځ د کسات اخیستلو او 
وروڼو سره چي د ډیورنډ کرښي ورڅخه بېل کړي دي ځانونه له یوې ریښې بولي. دا د ملي منطق خبره نه ده بلکه 

 داسي یو شی دی چي د هغوی په وینو کي اخښل سوی او په ما تحت شعور کي یې موجود دی.
و نو ډېر هغه څه پکښي موجود دي چي د ملت کېدلو لپاره الزم دي. د پښتنو اجتماعي سیاسي جوړښت ته که وګور

دوی په  یوه خاصه سیمه کي اوسېدلي او حکومت یې ورباندي کړی دی او له هغې سیمي څخه یې نور قدرتونه، چي 
 پر دوی باندي یې د حکومت کولو تالښ کړی دی، په بریالیتوب سره ایستلي دي. دوی د قوم او ژبي له اړخه سره

یو دي، په مذهب سره شریک دي، یوشان رواجونه لري او  یوشان قبیلو او کورنیو ته منسوب دي او یوشان ادبیات، 
موسیقي، رقص او د هنر ډولونه یې درلودلي دي. په لنډ ډول ویالی سو چي دوی د سیاسي او اجتماعي موسسو له 

ي ساتلې ده او وخت په وخت یې د پښتنو  نیشنلیزم مخي سره یو شان دي او د تاریخ په اوږدو کي یې سیاسي هماهنګ
را پاڅولی دی. دا چي دوی یوې مصنوعي کرښي سره بېل کړي دي، دا حقیقت دوی له دې څخه نه سي را ګرځوالی 
چي د پاکستان په نورو قومونو کي، چي په شمېر کي تر دوی زیات دي، د خپلو وروڼو جذبېدل او منحلېدل ونه 

ه د افغانستان مشران د خپلو خلکو، چي دوی یې قدرت ته رسولي دي، پښتني احساسات له نظره زغمي. پر دې برسېر
 نه سي غورځوالی او باید د هغوی د غوښتنو او احساساتو سره سم عمل وکړي.

 

 نوربیا

 د افغانستان دریځ ــــ قانوني استدالل
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