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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

رهارې :ليکوال   ه                      کاظم بيمار نن  ٢٧-٠٤-٢٠١١  ني
     پوهنتون استاد دکابل

 

  يا د افغانستان څخه جال شوي هډ د ډيورنډ کرښه
 

ه د ډيورنډ د تحميلي کرښي په هکله څه ناڅه وليکم غواړم چه د افغانستان د جغرافيايي او مخکي له دى چ
م   .ستراتيژيکي موقعيت په هکله لنډ معلومات وړاندي ک
لې هيواد دى رچه  دکرني .  په سلو کي دن دن غرونه لري ٧٥ تقريبا. افعانستان يو غرني، په وچه پوري ت

مکه يي تر غرونو او غون ر بيا کمه    ډيرهډيووړ مکه د ده، م نو په استناد دا  ۍ والو پل  ميليونو افغانانو ٦٠هم د ن
  .د تغزيي لپاره کفايت کوي

ه د معدنونو څخه ډک دي معدني مواد واو غرونه يي د هر ډول  ني يي په غير مسلکي او غير فني تو ، چه حتي 
  .ه عرضه شوي هم ديقاچاقبرانو په وسيله کنل شوي او خارجي بازارونو ت

 هميشه د استعماري او استثماري قدرتونو تر بريد الندي له کبله موقعيت  جغرافيايي جوړښت اوافغانستان د خپل
ه .راغلې دى ى د تاريخ په اوږدو کي ډيرو  استکباري قدرتونو ه ني هيواد د خپل تسلط الندي وغلر چه دا ، ده ک

انونو سره  ر دا ارزويي د  ر بيرته وتل کلونه  کارافغانستان ته ننوتل اسان.  ته وړى دهروراوړي م  ښکاري م
ي .  افغانستان ته  ننوتل لکه د مچيو په جاله کي الس وهل ديبله داچهاو .کلونه وخت نيسي  هر چا چه دا خيال ک

يمانه ريزانو، او روسانو مغال.   او شرمنده  وتلى دي شوي،پخپله پ ي دا سياسي نو، روميانو ،ان اني ک . يواشتباه 
 . خوشال بابا وايي ,چه ال تر اوسه يي ماغزه په کرار نه دي

  
                                   ال تر اوسه يي ماغزه په کرار نه دي
                                  چاچي ما سره وهلې سر په سن دې

  
ير کي دا په وچه نفوس يي اوس . ړه کي د اسيا يي سويزرلينډ په شان حيثيت لري غرني هيواد د اسيا په ز لرغونى را

ي٢٤تقريبا  ه هيواد لکه د يوه ښکلي افغاني  ب په غرنې دا  خو. ميليونو ته رسي لونه لري، چه بيل  ډول ډول قومي 
انته ښکال او زيبايي لريبري هر ل يي  ال .  يدي چه ددي  نو تر ددي ب داخلي او خارجي دښمنانو تل کوښ ک

تون، هزاره، اوزبک،ترکمن،(  نورو بدبختيو تخمونهدمن د تفرقي، جدايي او تو، دريسني لکه تاجک، پ  )، شيع، پ
ي او خپلي شخصي عقدي.وشندي يانو،. د نورو په بدبختولو کي تالفي ک   روسانو، خارجي دښمنانو خصوصآ پرن

 ديني او مذهبي اختال فونو ته لمن ،  د ورونو تر من ژبنيايرانيانو او پاکستانيانو هميشه دا کوښ کريدې چه زمون
ينو.  بل وساتي تل نفاق اور زمون د وطن د بچو تر منددا ووهي ا و  وسله والو قوماندانانو په دي برخه کي 
روپونو،  په  د پيسو او يا د کاذب شهرت او شخصيت د السته راوړلو ليکوالو، خبرلوڅو او د تلويزونو چلوونکو هم،

  .خاطر فعاله برخه اخيستى ده
واب ويلي دې تل هيواد غيرتي بچيانو لرغونيددي  او داخلي دښمنان يي . خارجي الس وهونکو ته غاښ ماتونکې 
ينو دقلم خاوندانواو ليکواالنو هم ددي اور . په شرمونو شرمولي دي حده ډيرهترهم   دلته د يادولو وړده چه ووايم چه 

يده او حتي په مستقيم او غير مستقيم ډول يي د تعصب او تبعيضپه خاموشولو کي بي   ناروغيو ته الر پروايي ک
يده  :لکه چه يو شاعر وايي. هواره ک

  
  .»واي بران روز که بگندد نمک=  هرچه بگندد نمک اش مي زنند «

  
نه دډيورن هکرغي   :)١٨٩٣( تحميلي کر

ليددي تحميلي ، د قلم خاوندانو، د رسنيو او ميديا ح په هکله ډيرو مورخينو، ليکوالوتوضي کرښي د تشريح او  ر
 او کتابونه  او غرض لرونکي ليکني او رسالي، منفي ناسم،ينو غرض لرونکو او بيا  او مثبت،چلوونکو خپل سم

يدي يدي.لوستونکو ته وړاندي ک ينو لوستونکوذهنيتونه يي مغشوش ک ينو نامنهادچه د  لي  او حتي  ه ليکوالو دا ر
خرڅوونکو ته پاته دا کسان هغه وطن . يوه قبول شوي سرحد په حيث منلي ده  د افغانستان او پاکستان تر من دکرښه

ي، چه لکه ،   . وايي ، از کيسه يي خليفه مي بخشد زمون عوام چهکي
نيپدي برخه کي زه هم غواړم په لندډول ددي  يني نا سمو  کرښي په باره کي يو تحقيقي کرغي م او  نظر وړاندي ک

وته ونيسم   .مالوماتو ته 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي هندي امپراطورۍ د لي کرښه او ليکه دپخوانى پرن  او د  ډيورنډ مار تيمر هنري  سر وزير دنمايندهډيورنډ ر
 کي د کابل په ښکلي ښار کي په داسي حال کي چه ١٨٩٣تر من په کال )  خانامير عبدالرحمن( افغانستان د امير

يانو دامي  مجبور و چه دا  امير عبدالرحمن.هد الس ليک شوي  الندي و، التيماتومونو او پرله پسي تهديدونور د پرن
ي، که چيري ده دا کا ر لي کرښه السليک ک يانو سره جن ته مجبوريده او ده په  يي ر ي نو بيا به د پرن نه واي ک

ي تياري يانو د خ.  نه درلودله همهغه وخت کي جن  د يوي بين المللي پولي په پلو منافعودساتلو په خاطردا معاهدهپرن
هحيث که چه. امضا ک يانو هندي امپراطوري په اسيا کي د روس دامپراطورۍ د پرمخت او پيشرفت  دا   دپرن

ي ددوي د تسلط الندي وي، نو پدي خاطر دوي .  هراس کي ول ويره اوڅخه په دوي غوښتل چه دهند قاره يوا
يمخکي لد ي هندي امپرطورۍ. ي چه د ډيورنډ ليکه د افغانستان د حکومت سره السليک او امضا ک  و  پرن

ونغوښتل، چه دايران له خوا هم د روسانو دپيشرفت مخه ونيسي نو په دى لحاظ يي   د وخت ددولت  د پارس يييو ت
ون. السليک ک کي١٥،١٨١٤ پهسره په تهران کي د نوومبر ي دپ هم  دا  ه و، يوا ي هندي امپراطورۍ په   رن

ون کي ذکر شوي دي چه د روسانو د حملي په صورت کي به ايران يانو په طرف دار) پارس(پدي ت د ۍ د پرن
يانو مالت کويهم او .روسانو د حملو مخه نيسي   . به په جن کي د پرن

  
ون پهد ډيورن  کي ت يني کمزوري  ه کي    :يا کر

ي او يوا ون يوا هدا ت ي استعمار په  اني او ضعيفي نکتي لري ي السليک شويدي چه ډير ١٨٩٣ ي دپرن  خال
ون قانوني او حقوقي يښکاره کوي کمزورتيا چه ددي ت يني يي دلته په لنډ ډول  ذکر کي   .، چه 

ه د ون ډير مبهم شکل لري يعني واضح الفاظ پکي ندي ذکر شويمخه  تر هر امير هم ددي  پخپله د افغانستان . دا ت
ون په هکله مغشوش وو ريزي . ت ي په ان ون يوا که چه ت او امير په . ژبه ليکل شوي اوامضا شويديدا 

ريزي هي نه پوهيده ريزيان  ښه وارد  وژب  او دري او بله داچه د قرارداد په حاشيه کي د کوم ترجمان نوم چه په ان
  ژبه ډيورنډ په دري هنري مارتيمورن ليکوال دا استدالل کوي چهيني د هيواد او خلکو بدبي. و ي  نه دې ذکرشوي

ول مغلق کلمات امير ته تشريح  پوهيده هم دومره  ژبه به په دريډيورنډپوهيده ،چه اول دا هم په شک کي ده چه   چه 
ي انو پکي برخه نه درلو . ک يدي د ملتونو نماينده  ي دوه کسانو السليک ک ون يوا که بله دا چه دا ت تر  ده نو 
ون  وروسته د افغانستان خلکو دديامضا ي  پر ضد مظاهري ت ون يي   وک  او تر اوسه  وغنده محکوم اواودا ت

ي   .غندل کي
اني شويديبله داچه، ون په نقشه کي ډيري تيروتني او غلطي  ون ددي ت  لوبي هم  په کلماتو کي، او په دي ت
  .ه راوړې دى چه دغه لوبو لوي ابهام من ت.شويدي

ه، ريزيهمدارن ون کي راغلي دي چه دا سرحد د ان هندي امپراطورۍ او د افغانستان د امير تر من اعتبار   په ت
ريز هندي امپراطوري به په افغانستان کي ال س نه وهي او افغانان به ).  نه د هند او افغانستان تر من(.لري او د ان

ريز هندي امپراطورۍ کي ال س  ن   )٢٠١٠رومي (.ه وهيدان
ون مهمه برخه  ده چه د ډيورنډ د کرښي نقشهبله موضوع چه د يادوني وړده،  چه بايد تشکيلوي د قرارداد يا ت

ر پدي نقشه د افغانستان د امير السليک نشته او بله داچه ددي ليکي د ايستلو . ددواړو خوا امضا شوي واي، م
اني  زياتي نقشه ډيريانستان امير پدي برخه کي وايي چه داو د افغا. موضوع هم ډيره مجهوله پاته ده  غلطي 

يدهچه دا موضوع.لري   . امير حبيب اهللا هم پخپل وار تاييد ک
ون د دوه کسانو په همدى ډول، ه چه دا ت ون يوه له) ډيورنډامير عبدالرحمن او(څرن  خوا السليک شوي وه، ت

ون ته يو دولتي رن . شخصي جنبه درلوده يانو د امير حبيب اهللا په وخت کي کوښ وک چه دې ت پدي ترتيب پرن
ريزي  ر امير حبيب اهللا د ان ى، م  د تاثير کابل ته راغلې وو١٩٠٤ کال ١٣ چه دډسمبر په  کسيز هييت٣٠٠ورک

 .کي دامير عبدالرحمن او ډيورنډ ليک تاييد ک١٩٠٤کال ٢١ دمارچ په غيره ييالندي رانغى او بدون له کوم ت
ريزانو غوښتل چه امير حبيب اهللا ونازوي او خپل مرام ر دوي پخپل شوم مرام بريالي نه  پري ان  سرته ورسوي، م

ون په هماغه شخصي شکل پاته شوشول   )٢٠١٠زيرکيار(. ا ودا ت
ريزي استعمار پر ضد فعاليت پيل او د افغانستان د ډير غيرتي زوي امير امان اهللا تر امير حبيب اهللا وروسته دده  د ان
نو او د پولي ددواړو هيي  ولسونو په پاڅون او قيام  خواودولو پر  ريزي امپراطورۍ ته داسي ماته ورک د اپريل (ان

يانو نه ده هيره)١٩١٩مياشت  ي ال تر اوسه د پرن ه کي د سرحدي . شوي، چه ددغي ماتي شرمنده   پدي ج
يان هم د سرحدي افغانانو په زور او. افغانانو سر ښندني د يادوني وړدي ي نه وروسته پرن د افغانستان سره ددي ج

لي په وزيرستان.  وفادارۍ پوه شولددوي په يانو څوڅو   او نورو سرحدي سيمو  باجوړاو په همدي لحاظ پرن
  )٢٠١٠سيستاني(.واړوينه  وطنوال د افغانستان سره له وفادارۍ کولي تر څو چه دا هوايي بمبارۍ

ست په  کي داميرامان اهللا حکومت د راولپنډۍ ١٩١٩کال، ٨د افغانستان د ازادۍ  څخه څلور مياشتي وروسته د ا
ه ى د امپراطورۍ نماينده. معاهده السليک ک رن د پرن  امضا دا معاهده على احمد د افغانستان نماينده او سرايچ 

ه   . خوشاله نه وهي پدي معاهده امير.ک



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي، دد ، امير دا وړانديز دي لپاره چه امير خوشاله ک يانو امپراطورۍ د افغانستان امير ته د دوست وړانديز وک  پرن
ون السليک ک١٩٢١ کال ،٤ومنه او دنوومبر په  يانو د امير امان اهللا سره د ددوست ت  (ددي معاهدي د.  کي پرن

دلچسپي  کوالي شي چه د پولي د ولس سره اړيکي او  حکومت او ولس په بند کي ليکل شويدي چه دافغانستان)ب
ير ک او يو نفر چه په پاړه چنار کي په جرم  دمعاهدي نه وروسته ،   ددوستپدي ترتيب. ولري يانو امير غافل  پرن

د جنوري په مياشت حضراتانو په زوريي پادشاهي ته محکوم وو يو ناڅاپي راپيدا او دداخلي او خارجي ماليانو او 
 دغه نوي پيدا شوي .يي يو لبرال او ددين څخه ليري پاچا وباله امان اهللا  امير زړورورساوه اود افغانستان١٩٢٩،کال 

ۍ والو ته. شخص حبيب اهللا د سقاو زوي وه يانو خپله اصلي څيره ن   .وښوده يو وار بيا چه پدي کار پرن
ي په دسيسو پوه شول او د سقاو د زوي حکومت له اما د اف مياشتو ٩غانستان هوښيا راو زړور ولس ډير ژر د پرن

اي محمد نادرشاه د افغانستان د پاچا په حيث من ته ١٩٢٩وروسته د اکتوبر په مياشت   کي نسکور او دده پر 
ريزانو سره دافغانستان ددوست.راغى وند نادرشاه حکومت د ان ونونه په لندن کي امضا ک او نو ت ، دا لر ت

ونونو کي د  که چه په ت ي نشي کوالي  ونونه هي کله د پاکستان د نوي جوړشوي حکومت د صالحيت نماينده  ت
ونونو په متونو کي يي ذکر راغلې دې افغانستان د  .دلچسپ موضوع په سرحدي سيمو کي هم مطرح شويده او د 

او کله نشي کوالي چه .پولي په برخه کي د يادولو وړدهنديتوب موضوع هم دبله دا چه د افغانستان د   پاکستان هي
ى ه وک ه پريک ي تو ان   )٢٠١٠سيستاني (.دسرحدي پولي په بر خه په 

وديا دوني وړده چه ووايم، ي د ستون  رامن ته کولو يوه بله نمونه   د  د پاکستا ن  نوي من ته راغلى هيواد د پرن
ي د استازي رنجيت سن او نورو سره اريکي او تماس د افغ. ده انستان تيرو واکدارانو تر نادرشاه پوري دپرن

ه هغوي د . درلود ي هندي امپراطورۍ سره وه، پاکستان هي موجوديت نه درلودووله راک ه دپرن   .ر ک
ي هندي امپراطورۍ  ۍ والي ليکي په حيث د پرن ون د يوي ن د منافعو د ساتلو او د تزاري بله داچه د ډيورند  ت

ي نو ددي .د مخ  نيولو په خاطر من ته راغلې وو روسي د پر مخت ي هندي امپراطوري ختمي نو کله چه دپرن
ي   .ليکي اغيزي هم بي اثره کي

ه ي استعمار،همدارن ر خانصاحب، غني خان، ولي خان د عدم ) دډيورنډ ليکي( د پرن پر خالف د باچا خان، ډاک
ه په . کي د يادولو وړدى١٩٠١ په  پاڅونتشدد  کال کي باچا خان د عدم تشدد مبارزه او نهضت د ١٩٢٠همدارن

ى استعمار پر خالف کلي واو بانډوته ورساوه وله کورن جيلونو . پرن ددغه مبارزي په نتيجه کي باچا خان او دده 
ى خو زمون د . "انمون نه هندوستان غواړو نه پاکست" ددوي شعار داوه چه .ته والړه باچا خان به ويل چه پرن

ودلو، يي د غالمانو غالم پري روطن څخه تلونکى و، خو مون  کاله د وطن د ٣٣ باچا خان . دا مبارزه به دوام لري م
ي چه  ي په بند او ١٨ازادۍ او حق خود اراديت خاطر په بند کي تير ک  کاله يي د پاکستان په ١٥ کاله يي دپرن

يديپنجابي جي يا .که چه پنجابي حاکمانو باچا خان خپل سر سخت دښمن باله. لونو کي تيرک  باچا خان وايي چه پرن
تنو د وحدت څخه سخت په ډار کي وو،او دي وم او چلنج .ناو پنجابيان د پ ۍ وال ونن ده به ويل چه زه غواړم چه ن

م چه،   باچا خان چه کله د حج".لتوره توکم او نژاد راوښاياست په شان بل پتمن،ارام او با ک)افغانانو(ماته ددوي" ورک
(  نو هلته يي په طايف کي د رسول کريم مبارزه ا ودا چه رسول اهللاتللي و عربستان ته  د اداکولو لپاره د فريضي

و ويشته،٧٥به )ص و د اسالم د تبليغ لپاره ت رات کاوه او الره کي به خلکو په تي  سپي به  ميله په خپلو مبارکو پ
ي، عبرت يي ورپسي ايله کول اما مبارک بياهم اهللا ته سوال کاوه چه زما قوم او زما پيروان په نيکه الره  برابر ک

ريزانو او نه پنجابيانو له . واخيست او د افغانانو لپاره يي د خدمت عزم نور هم قوي ک په همدي لحاظ باچا خان نه ان
ولى ر    )٢٠١١ال زرملو(.خپلي مبارزي ونه شو 

ى وزير،د پاکستان په جوړولو کي ونستن چرچلدلته ديادوني وړده  چه ذکر شي چه  ي لم  لوي رول لوبولى  د پرن
چه په  .درلوده لويه ونډه  کي پاکستان د موجوديت په برخه ختي او لويدځدى، د محمد علي جناح تر څن چرچل د

ه١٩٣١کال  ودله  يي کي د پاکستان د من ته راتلو تي ال(  پاکستا ن دوه برخي درلودي، ختي.کي او لويدي ) بن
انته پاته شو چه دغه د ١٩٧١ختي په . پاکستان ي اولودي پاکستان  لديش په نامه يادي  کي جدا شو چه داوسني بن

ي سکه   )٢٠١٠زيرکيار(. کلن دې٨٠ بچي اوس   پنجابى پرن
ي دډيورند سره ديو وار بيا د يا دوني وړ ده چه ووايم امير عب ي قرارداد اندي دالرحمن يوا ريزي متن امضا ک

يانو د پرله پسي تهديدونو په داسي حال کيهغه هم ون په  بله دا چه الندي وو، التيماتيمونواو چه امير د پرن  ده د ت
ى لو په هکله امير پخپلو خاطرو کي د افغانستان بچو ته دخپل وطن دحق بيرته اخست. نقشه هم السليک نه دې ک

  .يادونه کوي
 پای

 
 پايليکونه   

کري، دعوت    ٢٠١١زرملوال، غالم محمد،د برتانيا د کسات ل
  ٢٠١١زرملوال، غالم محمد، د فخر افغان په ياد، دعوت 

   ٢٠١٠عندليب، فضل حکيم، اوږده خاموشي، دعوت 
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