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 د افغانستان شاهي دولت او متحده ایاالت
The Kingdom of Afghanistan and the United States: 1828-1973 

برخه مهرلوڅ  
 

 

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
 

 ـ قانوني استداللد افغانستان دریځ ـ
افغانان، پر تاریخي او کلتوري حقایقو برسېره، ادعا کوي چي هغه تړونونه چي د ډیورنډ د کرښي ایجاد او منظورېدل 

بار وړ نه دي. عبدالرحمن خان، چي دا تړون یې السلیک کړی دی، د انګرېزانو او ورباندي والړ دي هغه د اعت
ورسېدی. برټانیې له  کال کي د برټانیې په زور قدرت ته 1۸۸۰افغانستان د دوهمي جګړې څخه وروسته، پخپله په 

چترال په خپل  کي یې دیر، سوات، باجوړ او 1۸۷۷څه وخت راهیسي د افغانانو خاوري ورڅخه الندي کولې. په 
کال کي یې، د ګندمک د تړون له الري، د خیبر د ستراتیژیکي الري کنټرول  1۸۷۹قلمرو کي شامل کړل. په 

واخیست او په لورالیي، ږوب، پښین، کویټه او نوشکي کي یې ډیري پراخي سیمي الندي کړې. دوی د قبایلو په سیمه 
پوځي مرکزونه یې تاءسیس کړل. دوی د افغانستان  ستراتیژیک او دایمي کي د خپلو پوځیانو زیاتولو ته زور ورکړ

 دا لکه زما په زړه چي چاقو ننوتی. خط وغځاوه او عبدالرحمن خان ویل خواته د اورګاډي
 

کال کي د پرمخ تللو د پالیسی یا فارورډ پالیسی د زور کلونه وه چي برټانیې عبدالرحمن ته پېشنهاد وکړ  1۸۹۳دا په 
رحد په اوږدو کي له یوه ډول حل سره موافقه وکړي. کله چي ده د جواب ورکول وځنډول نو هغوی، چي د قبیلوي س

په وچه کي راګیر، افغانستان ته د هند له الري د وسلو تلل بند کړل چي امیر د داخلي ښورښونو د کرارولو لپاره 
حمن دغه تړون د برټانیې د سخت سخت ضرورت ورته درلود. افغانان په دې برخه کي کره شواهد لري چي عبدالر

فشار له امله السلیک کړ. دوی ادعا کوي چي دغه موضوع د ډیورنډ تړون ځکه له اعتباره غورځوي چي د هغه د 
آزاد انتخاب موجود نه وو. د اجبار له امله، د دې تړون غیرقانوني بلل کمزوری دلیل دی ځکه چي السلیکولو لپاره 

وو مګر هغه د قوي ارادې څښتن واکمن وو. دا احتمال نه لري چي برټانیې به پر ده  عبدالرحمن به تر فشار الندي
 په جال کي ګیرباندي دونه فشار اچولی وي چي د ده اراده به یې اړولې وي. سره له هغه هم یو لیکوال عبدالرحمن 

 سړی بولي.
 

 سره سم تفاهمافغانانو له چي وایی د دغه تړون د ماهیت په باره کي  افغانان تر دې یو زورور دلیل دا وړاندي کوي
، د دواړو خواوو له وروستي سلوک څخه ښکاري ووسوی هم تفاهم سم . حتی که د دواړو خواوو ترمنځ نه وو سوی

ای ځ ه. له لویه سره، د خبرو لپارر لري چي وروسته خپور سوچي پر هغه متن چي موافقه سوې وه له هغه سره توپی
کال د سپټمبر په میاشت کي کابل ته ورسېدی  1۸۹۳او فضا د غلط تفاهم لپاره انتخاب سوي وه. سرمارټیمر ډیورنډ د 

چنو وهلو د نومبر تر میاشتي پوري دوام وکړ. څرنګه چي امیر په انګلیسي ژبه نه پوهېدی نو د تړون پر سر او 
په فارسي ژبه خبري کولې او په منځ کي ترجمان حاضر نه وو.  ،ډیورنډ، چي ځان یې په فارسي ژبه کي استاد باله

په داسي یوه فضا کي د سهوي او خطا احتمال دونه زیات دی چي هر تجربه کار ډیپلوماټ په پوهیږي. هوښیار امیر، 
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ر ېد ژبي تر ستونزي چي ال تکښېنولی وو چي په دقت سره یاداشتونه واخلي. ا هم، خپل یو منشي د پردې تر شا بی
خوښ نه وو او په هر ځای کي یې سوالونه کول، دالیل یې ویل او یوه خبره به یې څو  سو، امیر په دې خبرو اصالً 

ځله کوله. شواهد ښیي چي امیر فکر کاوه چي برټانیه د بین المللی سرحد د ټاکلو په غم کي نه ده بلکه د نفوذ سیمي 
ه چي دواړو خواوو ته یې دوه هیوادونه پراته وي. سرحد کټ ټاکي. سرحد پخپله یوه ساحه معرفي کوي نه یوه کرښ

 مټ په هغه معنی استعمالیږي لکه امریکایانو چي د لوېدیځ سرحد په باره کي خبري کولې.
 

عبدالرحمن په خپل ژوند کي سرحد ته د نفوذ د سیمي په سترګه کتل او په قبایلي سیمه کي به یې خپل مخالفین ځپل. 
 ي لیکلي دي چي هیڅ وخت یې د پښتنو سیمه د تل لپاره د برټانیې خاوره نه ده بللې.له سوانح کپده په خ

 
د هغه وخت او له هغه څخه وروسته په هند کي د برټانیې حکومتونو د ډیورنډ کرښی ته د بین المللی سرحد یه سترګه 

ژر وروسته، د هند حکومت  کال د جوالی پر لسمه، د موافقنامي له السلیک کېدلو څخه ډېر 1۸۹۴نه دي کتلي. د 
لندن ته اطالع ورکړه چي موږ په دې پوهیږو چي د علیاحضرتي حکومت پر دې خبري موافقه لري چي موږ په 
ټینګه د قبایلو د عالقې د الحاق نیت ردوو، بلکه غواړو هغه قبایل چي په دغه موافقه کي شامل دي تر خپل نفوذ الندي 

د ډیورنډ » رجه وزیر همیلټن ته ولیکلد هند لپاره د دولت خا Elginرډ ایلجین کال کي وایسرا ال 1۸۹۶راولو. په 
 1۹2۵ه پ« موافقتنامه د دې لپاره ترالسه سوه چي په اوسني حالت کي د برټانیې د حکومت د نفوذ ساحه وټاکل سي. 

 کال کي د برټانیې د پوځ یوه رسمي اخبار ولیکل:
 
ند د سرحد په حیث نه ده بلل سوې بلکه د امیر ختیځ او جنوبي سرحدونه کال کي د ه 1۸۹۳د ډیورنډ کرښه، په »

پکښي تعین سوي او د دواړو حکومتونو د نفوذ د ساحې حدود پکښي ټاکل سوي دي هدف د برټانیې د واک د ساحي 
 «غځول دي نه د هند سرحد. 

 
تر د حکومت برټانوي هند » کال کي هند ته والړ ښکاره کړی دی.  1۹2۸همدغه دریځ د سیمون کمیسیون، چي په 

 «ادارې الندي ساحو پوري دی. 
 

British India stops at the boundary of the Administered Areas. 
ي ټولي قبایلپوري د برټانیې له لومړنیو اعالمیو څخه ښکاري چي دوی دا نیت نه درلود چي د ډیورنډ تر کرښي 

سیمي په خپل حکومت پوري وتړي؛ بلکه غوښتل یې چي د نظم د ال بهترولو لپاره د نفوذ ساحه وټاکي. دا دریځ 
تفاهم په باره کي، دا خبري او د عبدالرحمن له خوا که د دواړو خواوو ترمنځ د زیاتره برتري افاده کوي نه واکمني. 

څرګندوني سره پرتله کړو او له ده څخه وروسته راغلو دوو حکومتونو دریځونو ته چي وګورو نو دا استدالل کوالی 
باید دواړو خواوو د دوو مختلفو شیانو په باره کي خبري سره  سو چي تفاهم باید په دوو سطحو کي سوی وای. یا

یعني برټانیې د یوه بین المللی سرحد او افغانانو د نفوذ د ساحې. په دې صورت کي به نو هیڅ تفاهم موجود  کړي وای
واوو پر عین شي خبري نه وای او په نتیجه کي به هیڅ د اعتبار وړ تړون السلیک سوی نه وای. او یا باید دواړو خ

او تړون به د اعتبار وړ وای. مګر په دې  د وود نفوذ ساحه، چي په هغه باره کي تفاهم موجو سره کړي وای،
موافقتنامه کي هیڅ بین المللی سرحد ونه ټاکل سو او ښه ډېر وخت وروسته برټانیې فیصله وکړه چي هغه تړون د 

 بین المللي سرحد د ایجادولو تړون وبولي.
 

وایي څرګنده ده چي دوی کال تړونونه دي نو په هغوی کي دا خبره  1۹21او  1۹1۹، 1۹۰۵تر کومه ځایه چي د 
مشخصه توګه د ډیورنډ کرښه نه ده  تړون قانوني اعبتار د مخکنیو تړونونو په اعتبار پوري اړه لري. دوی پهدغه د 

» تړون وایي  1۹1۹تایید کړې بلکه ویلي یې دي چي د دوی حکومت د مخکنیو افغان واکمنانو تعهدات منلي دي. د 
 1۹۰۵حبیب هللا د « په تړون کي منلي وه 1۹۰۵ني چي فقید امیر حبیب هللا د د افغانستان حکومت هغه سرحدات م

کال د تړون په برخه کي هغه سلوک غوره کړم لکه زما پالر عبدالرحمن  1۸۹۳زه به د » په تړون کي ویلي دي 
دې مګر موږ ولیدل چي عبدالرحمن په حقیقت کي هغه تړون هیڅ رعایت کړی نه دی. په « چي غوره کړی وو 

حساب نو د وروستنیو تړونونو قانوني اعتبار. له هره اړخه، د ډیورنډ د تړون په ماهیت او اعتبار پوري اړه لري 
   نه یو بین المللی سرحد. چي د نفوذ ساحې یې ټاکلي دي

 
کوي چي کال تړون ته اشاره  1۹21افغانان د ډیورنډ د کرښي د قانوني اعتبار پر ردولو باندي د ښه ټینګار لپاره د 

کال کي  1۹۴۹وایي د تړون د ردولو لپاره درې کاله مهلت موجود دی چي یو کال مخکي باید اطالع ورکړه سي. په 
ملي مرجع ده، د ډیورنډ له تړون څخه نیولې بیا تر وروستي تړون د افغانستان لویي جرګې، چي تر ټولو باصالحیته 

غاړه  ختیځهله تړون سره یو لیک ضمیمه دی چي د سرحد پر کال  1۹21پوري ټول رد کړل. په تېره بیا دا چي د 
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قبایلو سره د افغانستان عالقه پکښي ذکر سوې ده. افغانان دغه راز استدالل کوي چي پاکستان، د هند له خاوري څخه 
ر ه جال کړه سوی، یو نوی هیواد دی. په دې حساب نو په برټانیه پسي سمدستي راغلی هیواد نه دی چي د برټانیې د

تړون حقوق دي په میراث ور ورسیږي. دوی په ملګرو ملتونو کي، د یوه نوي هیواد په حیث، د پاکستان قبولېدلو ته 
 اشاره کوي او وایي چي هند همدغه شرایط درلودل مګر ونه منل سو.

 
سرحدي والیت کال کي د هند او پاکستان د بېلېدلو په وخت کي په شمال مغربي  1۹۴۷افغانان استدالل کوي چي په 

د خود ارادیت د حق په باره کي پوښتنه  نه ده سوې؛ چي له پښتنو سره یې کي د عمومي رایه ګیری په وخت کي 
 ېږی اوورکړه: له هندو هند سره یو ځای کیوازي دوه انتخابه ته ضمني وعده سوې وه خو په عوض کي یې پښتنو 

 سیمو د جرګو په برخه کي هم مطرح ده.که له مسلمان پاکستان سره. همدغه مالحظه د قبایلي 
 

تاریخي، کلتوري او قانوني استدالل د هغوی د دقیقو ادعاوو په حیث، هیڅ وخت، سم تشرېح سوی نه دی.  د افغانستان
دوی چي خپلي ادعاوي وړاندي کړي دي نو له یوه وخته تر بل پوري یې توپیر کړی دی. د افغانستان د حکومت 

ېشنلیسټو پښتنو له ادعاوو او تبلیغاتو سره توپیر لري.عصري پلټني او تحقیقات د ادعاوو د رسمي ادعا د افراطي ن
 دتوپیر له امله چنداني نتیجې ته نه دي رسېدلي ځکه چي دا ادعاوي د لوی افغانستان له غوښتني څخه نیولې چي 

پښتنو  د تیځه غاړه بانديکرښي پر خکي نیسي؛ د ډیورنډ د اوسني پاکستان ډېره برخه د هند تر سمندره پوري په بر 
قبایلو د حقوقو او ښېګڼو تر ساده غوښتني پوري رسیږي. که په بېلو وختونو کي د افغانستان د حکومت رسمي ادعاوو 
ته وکتل سي او غوښتني له تبلیغاتو څخه را بیلي کړه سي نو درې غوښتني پاتیږي: د ډیورنډ د کرښي پر ختیځه غاړه 

نو لپاره د سرنوشت د ټاکلو حق، د دې ادعا پرله پسې ردول چي وایي افغانستان د خاوري پراختیا د اوسېدونکو پښت
 .سيوغواړي او د دې خبري پرله پسې ضمانتونه چي افغانستان غواړي دا اختالف د سوله ایزو مذاکراتو له الري 

 د پاکستان دریځ
 

ست پرله پېچلی، پر منطق، قانوني اساساتو او واقعي سیاد پښتونستان په قضیه کي د پاکستان دریځ ډېر مستقیم، لږ 
باندي والړ دی. پاکستان ادعا کوي چي د افغانستان ادعاوي له پښتنو سره پر تاریخي اړیکو والړي دي او پرته له 
  پخواني تاریخ څخه بل اساس نه لري. که ملي سرحدات د پخواني تاریخ په اساس، له سره، تقسیم سي. په نړۍ کي به
لویه ګډوډي جوړه سي. دغه راز د کلتوري اړیکو په اساس ادعا یوه خالصه احساساتي غوښتنه ده او پر عصري 
واقعیتونو والړه نه ده. په نړۍ کي ډېري کلتوري ډلي پر ملي سرحدونو سره وېشلي سوي دي او په دې اساس د 

ته اجازه ورنه کړه سي چي د ملتونو منظم  مځکو دعوې هسي بېځایه جنجالونه را پیدا کوي او باید دغه راز دعوو
د دې ترڅنګ د افغانستان پښتانه پخپله یو قام نه دی او له مختلفو ډلو څخه جوړ سوي دي. سرحدونه اخالل کړي. 

دوی په خپل هیواد کي د ټول نفوس په تناسب یو اقلیت دی او هیڅکله به دا ونه مني چي شوروي اتحاد، په افغانستان 
یکو، ترکمنو، تاجکو او نورو اقلیتونو، چي له شوروي اتحاد سره کلتوري او قومي خپلوي لري، دعوه کي، په اوزب

 وکړي.
 
ستان له قانوني اړخه دا ادعا کوي چي د ډیورنډ کرښي به په اساس کي نیمګړتیاوي درلودلي وي؛ مګر هر څه کپا

منلي دي. دا کرښه د نړۍ اکثرو هیوادونو د  چي دي هغه، په وروسته کي، افغانستان لږترلږه په دریو تړونونو کي
بین المللی سرحد په حیث پېژندلې ده. برټانیې چي پخوا هر څه کړي دي هغه اوس نه سي مطرح کېدالی؛ مګر تر 

و د ا کال پوري، چي پاکستان ایجاد سو، برټانیې د ډیورنډ کرښه د هند د بین المللی سرحد په حیث وپېژندله. 1۹۴۷
اقدام په اساس چي هند او پاکستان ته استقالل ورکړه سو دوی ته یې ټول هغه بین المللي حقوق او هغي فیصلې یا 

وجایب وسپارل چي مخکي د برټانیې حکومت درلودل. پاکستان وایی چي برټانیې وروسته، څو ځله، د ډیورنډ کرښه 
 SEATOسیا تړون آد جنوب ختیځي  کال کي 1۹۵۶د پاکستان او افغانستان ترمنځ بین المللی سرحد بللی دی. په 

چي برټانیه او متحده ایاالت یې غړي وه د ډیورنډ کرښه په رسمیت پېژندلې ده. نو په دې اساس هغه پښتانه چي د 
پاکستان په خوا کي ژوند کوي د پاکستان اتباع دي. او د افغانستان ادعا د پاکستان په داخلي چارو کي مداخله او له 

 څخه سرغړونه ده. بین المللي قانون
 

که د سرنوشت د ټاکلو د حق مسلې ته وګورو نو که پښتانه مستقل هیواد وای او که د وروسته پاته افغانستان سره یو 
عا کوي چي د څو محدودو ناراضیانو ځای وای تر دغه اوسني حالت به یې وضع بهتره نه بلکه خرابه وای. پاکستان اد

افغانستان له خوا پارول کیږي، نور نو په پښتنو کي د خپلواکی غوښتنه عامه نه ده او نه څوک له  ، چي دپرته  څخه
عمومي رایه ګیری په اساس، چي د رایو د حق د کال  1۹۴۷افغانستان سره د یوځای کېدلو آرزو لري. د پاکستان د 

خلکو له پاکستان سره د یو ځای کېدلو په  فیصده ۹۹فیصدو اکثریت برخه پکښي واخیستله،  ۵۵درلودونکو کسانو 
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 4تر 4 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

 

ګټه رایه ورکړه. قبیلوي جرګو هم د رایه ګیری هغه نتیجه ومنله. که د افغانستان لپاره د پښتنو د سرنوشت د حق د 
 نستان سره نه ګډوي؟ورکولو مسله دونه مهمه وي نو دوی ولي د افغانستان پښتانه له پښتو

 
هسي، تر نقاب الندي، د مځکو دعوه ده او غواړي له پاکستان څخه یو څه مځکه الندي پاکستان وایی د افغانستان ادعا 

کړي او سمندر ته الره پیدا کړي. د دې خبر ثبوت د افغانستان له هغي ادعا څخه کیږي چي غواړي بلوچستان هم په 
ستان د دې ولي؟ پاکدی.  اقلیتوړوکی نستان کي شامل کړي؛ په داسي حال کي چي پښتانه په بلوچستان کي یو پښتو

سوال په جواب کي وایي: ځکه چي بلوچستان سمندري بندرونه لري. د افغانانو دا په سر سوې ده چي دا مځکي پخوا 
نستان په پاکستان کي د اختالفاتو د د دوی وې او غواړي چي پخوانی تاریخ او افتخارات له سره ژوندي کړي. پښتو

مه ده او د افغانستان واکمنه ډله، چي پخپله حتی په پښتو خبري نه سي کوالی او ژبه منځته راوړلو لپاره یوه تشه پل
 او کلتور یې ټول ایرانی سوی دی، غواړي خپل سیاسي تجارت ورباندي وکړي.

 
نستان په مسله کي د هغه هیواد پر وجود او نظم باندي حمله باالخره پاکستان پر دې خبري ټینګار کوي چي د پښتو

پاکستان په ایالتونو کي مختلف قامونه او ډلي اوسیږي، پنجابیان، بلوڅان، چترالیان، هونزه، پښتانه او نور. کیږي. د 
ل سو ېبنګال له پاکستان څخه ب که هري ډلي او توکم ته د جال کېدلو اجازه ورکړه سي نو بیا خو به پاکستان تباه سي.

؛ مګر هغه خو له پاکستان سره په زرګونو میله فاصله درلوده او نوم بېل هیواد جوړ کړ او ځانته یې د بنګله دېش په
پاکستان له خپلي خاوري څخه دوهم ځل بېلېدل نه سي منالی. د پښتنو سیمي د پاکستان له نورو عالقو سره ډېري 

ه هغنیژدې پرتي دي او که هري برخي ته د جال کېدلو اجازه ورکړه سي دا د پاکستان لپاره د مرګ معنی لري. دا 
سیاسي واقعیتونه دي چي پاکستان یې مطرح کوي. پاکستان وایي که حتی د افغانستان ادعاوي کوم اساس هم ولري 

 هغه هیواد یې به یې ځکه ونه مني چي ټول سیاسي وجود یې له منځه ورسره ځي.
 

ي هغه را پورته سوه چ نستان زهر بولي. جهاني ( له دغو تاریخي پیښو څخهد پښتو نستان مسله ) لیکوال یې د پښتو
پراخي اغېزې لرلې او موږ به په راتلونکي فصل کي ورباندي  ډېريدې مسلې  ني جنجالونه او سیاسي النجې دي.قانو

 وږغیږو.
 

 نوربیا
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