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 1۱/11/۴۱1۲             عبدالخالق رشید
 

 ند کرښې له السلیکه دوې میاشتې وروستهریود د
 ریخی سندتا   توطیی په اړه یو د وزیرستان د ویش د

 
 برخه ۍلمړ

 

 پراخو آزادی غوښتونکو ولیت داعیه او دمسؤمینې او  خپلواکۍ سره د افغان په مخ کې له خاورې او هر د دا» 
 ، شهیدصاحب محمد ګل خان خان، وزیر پاچا ،افغان فخر ولسونو او آزادپالو واکمنانو لکه غازي امان هللا خان،

هیواد پالنې، سرښندنې نه  نورو د ود خان، اووارواښاد سردار محمد دا
هم باوري یو او هم هیله من چې که  موږ په دي. هیرودونکي میراث دي

 د خپل انساني کرامت او نړۍ له افغانانو سره مرسته کوي، دوی دي د
ملتونو غوښتنو ته د درناوي په نامه له افغانانو سره دا مرسته وکړي لکه 

 کړل، دیوال په نړولو کې السونه یو برلین د چې له جرمني سره یې د
 کې دا کراتیک دوریمویخ په دغه درتأسره د  همداسې دي له افغانانو

 لپاره د مرسته وکړي څو د دیورند نامنلي او بې دیواله کرښه هم د ابد
 .افغانانو له مخې لرې کړي
 خپلواکۍ تر پولې دغې برخې د خاورې د زموږ مبارزه به زموږ د

موږ د دیورند منحوسه کرښه په : پورې پرهمدغه ژمنه روانه وي چې
 «!نه به ېې په راتلونکې کې ومنو کلونو کې نه منلې او 1۴1تیرو 

 ...له دغې مقالې څخه
 

 :یوه مخکنۍ یادونه 
  

 باندنیوچارو  وروسته د)کرغیړنه کرښه ده، چې دیوه عادي انګریز کیپتان  یودوه سیالبه کرغیړن نوم او( *)دیورند

   

 دکال کې یانې یوکال له امیرمحمد یعقوب خان څخه وروسته مړشوی دی  1۲۴۲کال کې زیږیدلی او په  1۵۸۱دغه مکار انګریز په ( *)

په دې چې پالریې هم په بریتانوي هندکې دانګریزی کمپنې له ې، برخه کې تیره شوپه نورو  هند د ماشومتوب یوه برخه یې په بهوپال او
 ل څخه وروسته یې له بریتانوي هندي واکمنۍ سره په کار پیل وکړ،دکا 1۵۱۱ له ې،په فارسي ژبه یې روانې خبرې کول. مامورینو څخه و

 هغې په اړوند کاروکړ څوچې په پای کې یې دغه د دې لس کاله یې دږپروژه وه چې ن (دیورندلین) ده له لویو کارنامه څخه یوه هم دغه
له دغې تاریخی پروژې وروسته  په خوږو کې پرسرواړاوه او( فارسي)همدغې خوږې ژبې  امیرعبدالرحمان خان باندې د زهروغړپ پر

څخه تر  1۵۲۲خپل استازي په توګه ولیږه چې هلته له  یې دانګریزانو ونازاوه ایران ته  ه،اوږده دنده په دغه سیمه کې پای ته ورسید یې
کله . انګریزاستازي و کال پورې په امریکا کې د 1۲۱۱کال څخه تر  1۲۱۱له  کې سفیرشو او کال پورې پاتې شو، بیا پراسپانیا 1۲۱۱

وند لیک،یومنی په لویدیزفارس کې ژ خپل پالر د) لیکلو الس پورې کړ،چې په هغو کې لړآثارو په یو چې له امریکا راستون شو، بیا یې د
 .پاملرنې وړ شول  د( نادرشاه په نامه تاریخی ناول د او

، په بریټش راج یاواکمنۍ کې توب دیپه استازی( بریټش راج )ند بریتانوي ه دیورند چې هرڅه و،اوهرما موریت یې ترسره کړي هغه د
هند په نیمه وچه باندې واکمنی وکړه او  ل پورې یې دکا 1۲۲۱کمنی چۍ تر راتلل هغه وا ، بنګله دیش اوسینګاپوربرما ن،اوسنې هند، سیلو

 د یادې شوې ټولې سیمې ه،هغه امپراطوری رنګه شو. له دغې نیټې وروسته په دغه نامه کوم سیاسی او دولتي جوړښت دلته پاتې نه شو
خو یوازې پښتانه دي چې تراوسه  ته اهمیت ورنه کړ، او تړونونه ، قوانینوانګریزانواصولو هیچا هم نوردې، شو خپلو حقوقو خاوندانې

هرډول انسانی اړیکو په پام کې نه نیولو سره ښکیل اوله هرډول حقوقونو څخه بې  کې د کي امپراطورۍ په طلسمونو ښکیال پورې هم د
م دخپل خود ارادیت خاوند په داسې حال کې چې دغه ملت اودغه قام هم باید دانګریزانو له تګ سره س. برخې کړل شوي او پاتې شوي دي

ه حالت راووزي او نړیوال یوه ناسور په توګه همداسې پاتې ده چې باید نوره نو له دغ زړه باندې د آسیا پر دغه مساله تراوسه د. شوی وای
  .کې مرسته وکړي افغانانو سره د دغې غمیزې په پای ته رسیدو باید له

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rashid_a_k_de_wairestan_de_wash_de_taoteey_pa_ala_p1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplorashid_a_k_de_wairestan_de_wash_de_taoteey_pa_ala_p1.pdf
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( عبدالرحمان خان)په وینا مجبور واکمن  شمیر یو ین وخت کې دپه ع افغانستان د یوه خپلسري خو د او( چارواکی
میالدي کال څخه، یانې له هغه مهاله وروسته چې  1۵۱۲ دغه ډنګر خو مکار کیپتان له. زويله څیرو سره ځان پتلی

تویې پاڅون کوونکو وینې  باال حصار باندې یې د کابل له تخته یوازې په دغه ګناه چې پر محمد یعقوب خان د امیر
یوه فعال انګریزې  وخوځاوه، د هند په لور چې له مقاومت کوونکو سره یې الره وه د پردې یې تورن کړ نه کړې او
افغانستان چا  همدلته مړشوی و د سره کړې وه او هغې حادثې له مخې چې پالر یي په سرحد کې دنده تر د مامور او
 . یل کړموریت یې له همدغه ځایه پمأګمارل شو، او خپل  رو ته و

 

ورسره یې زیات  په توګه خپله دنده پیل کړه خو مورمأیوه  د په انګریز راج کې "موتمردیورند"سره له دې چې 
 نوم، هغه څوک چې په پنجاب او پښتونخوا کې د یوه واکمن  خپل پالر چې دی څنګه د پام دغه ټکي ته هم و او فکر

 یز لومړۍ جګړه کې یی هم برخه درلوده او یوکتاب یی هم دمور په توګه کارکړی و، په افغان ـ انګرمأانګریزي 
 دغو شپو ورځو ټول جزیات یې په هغه کې په پوره وضاحت په اړه لیکلي چې د لومړۍ جګړې افغان انګریز د

 واکمنۍ په نقشه کې د انګریزي هند د ډول د زوی دیورند هیله هم داوه چې په یوډول نه یو د. سره په ډاګه کړي دي
چې په انګریزي پوځ کې یې لویه دنده ترسره کړه او  "مارین دیورند"یی سرهنري  پالر. الر نوم تلپاتې کړيخپل پ

کې له هاتي څخه ( ټانک)پنجاب لفتنیڼت ګورنرهم و  په  کال په پیل کې په داسې حال کې چې د1۵۱1په پای کې د 
نوم یې دلته ژوندی پاتې شي د لوی  پالر چې د زوی یې یوازې په دې خاطر. هملته خښ شو شو او بیا راولوید، مړ

افغانستان له چارو سره ځانګړې لیوالتیا پیداکړه او فارسی ژبه یې زده کړه او روانې خبرې یې پرې کولې ان دومره 
السلیک یوالمل یې هم داو چې دیورند  کرښې د دیورند د د او هغې له امله ورجذب کړ چې عبدالرحمان خان یې د

( کال پورې 1۵۵۱تر) کوم چې ماتمر دیورند په پیل کې زه فکر. په فارسي ژبه هم ډیرښه پوهیږي( ده ملګری د)
چۍ  دا انساني غمیزه جوړیږي، خو ده له دغې ځاني لیوالتیا به دومره لویه تأریخی او داپه پام کې نه درلوده چې د

 ده ذوقي او پاملرنې وړکیدې، همداسې د زمان په تیریدو سره د استعماري پروژې یوه پربله پسې په دغه سیمه کې د
افغانانو  په وړاندې پر( روسیې) اندې هغه هم د دوی د یوازني سیاللیوالتیایی پروژه هم په یوه لویه انګریزي اړتیا ب
خپل پالر ښه عزت وکړ، په دي مانا چې د ده پالر  ماتمردیورند د. او د دوی پرخاوره باندې پرزور ور وتپل شوه

یوې نامنلې کرښې په نامه چې په پای  لوی افغانستان له پیکره د افغانستان یوه لویه برخه د وي په موخه دته د درنا
ان چې نن  .چې تراجریې زجر، ترښه نامه یي بد نوم زیات نامتو شو یاده شوه( دیورند)ده په کورني نامه  د کې بیا

 خپل بشري ضد ماهیت له مخې د ښې نوم هم دمنحوسې کر اندو ژوند په قاموس کې د دیورند د سیمې د سبایې د
 .   ځان کړي دی

 

کابل  د ۴۴جوالی  کال د 1۵۵۱د)عبدالرحمان خان  بیا د کابل باندې د انګریز جنرال رابرت له واکمن کیدو، او پر
کې  پاچا کولو وروسته، دیورند ته په هند او له راوستو( پرامارت کیناست

مور دنده ور مأد ځانګړی  چارو د( نمحمد یعقوب خا)لومړی د پخواني امیر 
او افغانستان په اړه باید ټولې چارې ترخپلې ( امیر) وسپارل شوه چې دهغه
سرته رسولو په ترڅ کې دغه ځیرک  دغې دندې د د. څارنې الندې ونیسی

بریتانوي  افغانستان او سرحد په چاروکې دومره ورساوه چې د کیپتان ځان د
مور مأصالحیت لرونکي  ته په دغه برخه کې دهم ده  رتبه مامورینو هند لوړ

چارو په  د افغانستان او امیر خبره دهره دغه مهال یې  پر په سترګو وکتل او
 . منلو وړ وه د لپاره هغو اړه هم لوړو انګریزي مقاماتو اوریده او هم د

اړخیزه توګه  کې چې الهم افغانستان په هر ورځو شپو یورند په دغو سختو د
خورا تودو  افغانستان او په دغه سیمه کې د د ي منګولو الندې وتر انګریز

پښې په خان عبدالرحمان  امیر حاالتو شاهد و، انګریزان ترهغو پورې چې د
خپلې  واکمنان وو، جنرال رابرت ترمستقیم  افغانستان کابل کې ټڼیګیدې، د

 سرماتمردیورند پالر ارین دیورند دسرهنري م       وروستنې ورځې په افغانستان کې له پوځې 
 

 خپل سر وکړه، د ښونه په خپل الس او والر دغو ټولو کړو وړ سازشونو پورې د او توطیو تیریو نیولې بیا تر
کې یې داسې  په لیکو ملي مبارزینو ملي بې اتفاقۍ لپاره سختې هلې ځلې وکړې، د افغانستان په هره برخه کې یې د
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په انګریزانو پسې روان کړل، هغوی چې  زیات شمیر هغو یو ې په ډیرو لږو امتیازاتو سره یې ددرزونه واچول چ
 کرار کرار په ترڅ کې نوموړو سرکښوهم له دوی سره نه شول هغوی ته یې داسې بدمرغۍ راوټوکولې چې د هغو

شمالی کې یې له  زرمت اوپه غزنی، میدان لوګر او . هغو کړو چې له وسه یې پوره وو توان له السه ورکړ د
ولږو  نو ډیر دې حده چې نور طیو المونه خواره کړل ترنویو تو   پورې د مشرانو قومونو رانیولې ترځانګړو ملي

 په اړه فکر( مقاومت پایله ګورو سره د امریکایانو او روسانو لکه نن سبا چې د)مقاومت  د ملي څیرو او کسانو
لپاره په ملي بې  خوندي کولو موخو د خپلو څخه یوه داهم وه چې دوی د د رابرت له خورا ورانو تګالرو .کاوه

 دعملي کولو په ترڅ کې ښه کار خپلو توطیو هیواد له تش په نامه روحاني قشر څخه هم د سیره د بر اتفاقیو
ستقیم م غیر افغانستان باندې د په ترڅ کې نه یوازې پر( 1۵۵۲ – 1۵۱۲) کالو نژدې پنځو انګریزانو د. واخیست

عبدالرحمان خان باندې هم دا باور وشو  امیر لړۍ وساتله بلکې په دغه موده کې یې پرمستقیمه برالسي تش په نامه 
عملي کیدو الره چاره ورته  دوی په خوښه د په هره برخه کې د هم چې څه دوی ورته وایی هغه یې هم مني او

 محمد اکبر څخه وزیر خانعبدالرحمان امیر برابروالی شي، دوی اوس ځان په دې باوري کړی و چې نور نوله 
همداوه چې  .څه نه وو پاتې مالتړله یارانې نور د دوی له پیسو او ځکه چې ده ته هم پرته د. خان نه شي جوړیدای

کړه  واکمنانو السپوڅو منځنۍ آسیا د هغوی د د او ترڅ کې یې د روسانو مهاجرت په دغه دواک تږي سردار چې د
دغه مهاله یې څو ځلې له دوی سره منګولې ورکړې وې  داسې ملت په وړاندې چې تر وړه په ښه توګه لیدلي وو د

ریخ لیکونکي تأامیرپلوي . په پوځې نومونه برچه پک ودراوه مالتړلی او( په تصادفي توګه)عالمه حبیبې په وینا  د
په دې باور دي چې عبدالرحمان خان پر دغه مهال پرته له دې چې په یوه داسې الس پوڅي دریځ کې پاتې شی بله 

دښمنۍ په دریځ کې ودراوه،  چاره هم نه درلوده، انګریزانودی لومړی له ملت سره چې په ده پسې کله هم نه و د
میوند فاتح په هند کې تیارورته  د یعقوب خان او محمد ې یې امیردویم یې روسیه ورته ببره کړه، او په دریم ګام ک

له هغوی سره به په احتمالي توګه الس او خوله . دوی له خبرې یوه وړه سرغړونه هم وکړه کینول چې که یې د
 هغه څه چې دوی کله هم نه ورته. ملت په خوښه المل وي بیرته راتګ به دده د ورکې یوازنی او د هغو یوکړي، د
 .  نه یی هم ترسره کړل تیاروو او

کمزورتیا پر پروژه باندې بوخت  ملي مقاومت د په وړاندې د افغانستان او امیر کال پورې د 1۵۵۲انګریزان تر 
 جان خان او مال محمد جالل آباد کې چې کوم حرکت د او کټواز پاتې شول، په غزني، شمالی، وردګو، زرمت،

یعقوب  محمد ولیعهدۍ او په پای کې د امیر موسی جان د سردار نورو په مشرۍ دمشک عالم  او میربچه خان او 
 بیلو بیال بیلو پلمو او په ماهرانه توګه د بیال بیرته راتګ په خاطر رامنځ ته شوی و، هغه یې هم  ورو ورو خان د

جان خان یې په  حمدځاوه، م غور او ټیګښت په خاطر له پښور عبدالرحمان خان د په ترڅ کې د توطیو کسانو د
محاصره او له ملي غورځنګ څخه لرې  هغه منصب په پلمه را نن سبا دغه او الس کتوی او د امیر کابل کې د

الهم په خپل انګریزي ضد روحانی تبلیغ باندې په لوګر  هم د امیرګوتو نه و ورغلی، مشک عالم چې ال مال. وساته
په پلمه تر خپل واک  مشرۍ د تش په نامه ویاړ د غلجیو یې هم دغزني کې بوخت و، عصمت هللا خان جبارخیل  او

چیرې روان و دی  به هر کړ امیر جان خان غوندې یې یوبې واکه درباري ترې جوړ لکه محمد الندې راووست او
حساب نه ورکولو په پلمه له  پیسو د جهاد د دوران د میربچه خان چې کله د. به یې هم له ځان سره یرغمل ګرځاوه

بیا  لومړی هند او له اولکې څخه یې امیر د واخیست او او ګرویږنو سره مخامخ شو، له هوښیارۍ څخه کار پوښتنو
 . ایران له الرې هندوستان ته والړ له هغه سره بیا د فارس ته ځان سردار محمد ایوب خان ته ورساوه او

 

یادو شویو ملي څیرو په وړاندې په خپلو  کې د شاوخوا والیتونو چې په پالزمینه کابل اوخان عبدالرحمان  امیر
ایوب خان د پوره ماتې  د او نیولو کندهار د اشاره د انګریزانو په مرسته او بیایې د. کارواییو کې ځان بریمن ولید

خپلې  ده باور پردغه بري په دې نه کیده چې انګریزانو غوښتل کندهار د د په پیل کې خو. مخه کړه په لور ور
کلکه غوښتنه  د وروستۍ مقاومت یوالمل او ملي مجاهدینو په تیره بیا د خلکو او قلمرو کې وساتی، دواکمنۍ په 

نه یې باید له افغانستان څخه بیله خپله  خپلې واکمنۍ برخه نه کړي او همدغه ټکی و چې انګریزان باید کندهار د
  ( .)برخه وبولي

نه وو، خو وروسته دغه عام پاریدونکي حرکت دې ته  سره تیار کندهار پریښودو ته په اسانۍ که څه هم انګریزان د
کړ  ته یې زړه ور خوا باندې ودروي، امیر و هغه پرشا د خپلو پوځونو لیکې پر کوژک او کړل چې باید د ناچار

                                                           

 .دغه موضوع یې دخپل یوه شرط په توګه انګریزانو ته وړاندې کړې وهلومړني څوک ووچې  محمدجان خان وردګ اومالمشک عالم -1



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

غازي ایوب خان د برالسی له  سردار تل لپاره د هغه والیت باید نور د چې باید پرکندهار باندې یرغل وکړي او
 یوې قیماری جګړې په ترڅ کې له سردار کال کې کندهار د (1۵۵1)امیرعبدالرحمان خان په  .ایرې څخه وباسيد

له ایوب خان څخه  باور نه کیده چې کندهار به امیر له قماري جګړې څخه مراد دادی چې د)ایوب خان څخه ونیو 
په دوو برخو وویشله، یوه برخه یې ترکستان ته په اسانۍ سره ونیسي، همداوه چې خپله ټوله خزانه یې په کابل کې 

ه په هرکندهاره  جګړې په نامه واخیسته چې زیاته برخه یې له کابله تر کندهار د بله یې له ځان سره د واستوله او
مالیانو باندې وویشله، یوه برخه یې ترکستان ته په دې خاطر  خانانو او خپل بري په موخه پرسیمه ییزو سیمه کې د

جان  محمد) .په جګړه کې ماته وکړي، نو بیا به هلته ور وتښتي او هلته به کارترې واخلي کندهار وله چې که دواست
 (شوی اثر خان یاد

هغه سند په ګډه لولو  ته مو په لنډه توګه وکړه، اوس راځو او یوه مقدماتی یادونه وه چې دغه عصر په هرډول دا
هغو له مخې انګریزانو په  هغه جزیات لوستی شي چې د لړ یو ریخی غمیزيتأدغې  هغه په ترڅ کې د چې د

غمیزو یوه لړۍ ورته ویالی شو له  ریخ کې دتأآسیا په  وزیرستان یوه برخه چې ترننه د سره د څومره مکاریو
 . بی ثباتۍ په توپان الهوکړه د یوې توطیې په ترڅ کې بیله او افغانستانه د
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