AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

۲۰۱۶/۰۵/۰۳

ع ،شیر زوی

د ډیورند د کرغیړنې او استعمارې کرښې
تیر شوی بهیر
لومړۍ برخه
مخکې له دې چې پر اصلی موضوع بحث وکړم ،پدې وختو کې یو ځل بیا د ډیورند د منحوسې کرښې په تړاو د خود
غرضو هیوادو له خوا نارې سورې پیل شوي دي ،په دې اړوند د افغانستان او پاکستان له پاره د امریکا پخوانې
ځانګرې استازې« جمیزډانبز» د ډیورند کرغیړنې کرښې په تړاو وایې :چې د ډیورند کرښه باید په نړیواله سطحه د
یوې رسمی پولې په توګه وپیژندل شي ،نوموړې په کابل کې د یو خصوصی ټلویزون په مرکه کې ویلي دي« :دا د
پاکستان له لورې د ډیورند په رسمیت پیژندولو کوم فشار ندي او نه هم پدې خاطر تر سره کیږي» د جان کیرې له
ډاګیزې او بربنډې الس وهنې وروسته دا دویم امریکایې سیاستوال دی چې د افغانستان د داخلې چارو په اړه په څرګنده
توګه ورته تبصری کوي« .جمیز ډانبز» په داسې حال کې د ډیورند د کرښې د رسمیت پیژندولو غږ راپورته کوي
چې د ولسمشرغنی د واک په لومړیو کې د دې کرښې د رسمیت پیژندولوخبرونه خپاره شول.
د بهرنیانو دا ډول څرګندونې د عامه ذهنیت د اړولو هڅه ده ،تر څو د افغان دولت له لورې دا غږ راپورته او په مقابل
کې یې څوک غږ اوچت نکړي ،دا غږونه پداسې حال کې را پورته کیږي چې پاکستانې ځواکونه دم ګړۍ د ډیورند د
کرښۍ څخه لسګونه کیلو متره په افغان خاوره کې تاسیسات لري او آن هوایې عملیات کوي ،په تیرو دیارلس کلونو
کې د پاکستان د حکومت د نظامی هډو او قراولونو څخه «  » ۱۰۱۰راکټونه د کڼرپه والیت توغول شویدي ،پاکستان
غواړي د کڼر د والیت قیمتی ډبرې ،لرګې تر السه او د کڼرد سین د پاسه د بند د جوړولو مخه ونیسي او افغانستان د
تل له پاره د پاکستان مصرفې بازار وي ،همدا راز د کڼر او پکتیکا په والیاتو کې د  ۲۰۰کیلو متره په اوږدوالۍ
زمونږ پاکې خاوری ته راننوتي دي همدارنګه څو خود فروشه او تالې څټو ته یې په پاکستان کې کورونه او شناختی
کارتونه ورکړي دي ،تر څو د ولس د برحقه غوښتنو په مقابل کې خنډ وګرځي ،خو د دې نه غافل دي چې د خړ
سیالب مخه خس او خښاک نشی بندولي ،د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ډیورند کرښه له منځه تللي ده ،کوم ملک سره
چې د افغانستان دولت کوم سند امضا کړي و هغه دولت اوس شتون نلري پاکستان په وچ زورد خپلو بادارانو پر مټ
چا چې په پردې خاوره پاکستان د منطقې د ژاندارم په رول کې رامنځ ته کړ او پاکستان د خپلو مفاداتو په خاطر پدې
سیمه کې حضور پیدا کړي پدې اړوند ښه به دا وي چې د ډیورند د کرښۍ په تړاو د هغې تیر شوي بهیر ته راوګرځو
او هغه السوندونه چې په نړیواله کچه شتون لري تر بحث التدې ونیسو .د انګریز د هیت څخه وروسته چې د ۱۸۰۸
او  ۱۸۰۹م کالو تر منځ د « الفنستون » د ریاست الندې د هر اړخیزې څیړنې او تحقیق په خاطر زمونږ ګران هیواد
افغانستان ته د انګلیس د مقاماتو له خوا را لیږل شوي وه  ،همدا لید نه د انګریزانو له پاره د نظامی عملیاتو د پروګرام
د سند په توګه وپیژندل شوه.
په  ۱۸۹۳م کال کې یو انګریز د« سرما تیمور ډیورند» چې د برتانیوی هند د بهرنیو چارو د وزیر رول یي ادا کاوه
د ټاکل ښوې هیت په مشرې کابل ته راولیږل شوه ،وروسته د څلویښت ورځو استوګنې په کابل کې او د دیورند د
تحملې کرښې امضا کول په امیر عبدالرحمن باندې د تفرقه واچاوه حکومت وکړه د سیا ست پر مټ داسې سرته
ورسوله چې کورنۍ؛ وروونه یو د بل څخه بیل او د دې منحوسۍ کرښۍ دواړو خواته پاتې شول.
دغه تحملې تړون په داسۍ یو حالت کې سرته ورسیده چې امیر د برتا نیوې هند د ډیر زیاد فشار الندې راغلې وه،
ددې معاهدې د موادو د تفسیر پر اساس د برتانیوې هند مقاماتو یوه مهمه او ستراتیژیکه برخه د افغانستان د سرحداتداتو
څخه پرته ددې چې موعد او نیټه پکې تعین او تثبیت شوي وي د برتانیوی هند تر مستعمرې الندې راغلئ و پدې
وخت کې هند او افغانستان دواړو د آزادې او بهرني سیاست خاوندان نه وه.
امیر مطلق العنان د برتانیا د مال تړ څخه برخمن و .پدې مرحله کې بدون ددئ چې د ولس د اکثریت د توافق رایه
واخستل شي یوه ستره؛ مهمه او استراتیژیکه برخه د افغانستان د اصلې خاورې څخه د امیر د امضا پر اساس د پیسو

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په بدل کې د افغانستا ن د بدنئ بیله پیژندل کیدای شي .د دې څخه ستره او حیرانوکې خبره دا و چې د معاهدې د
څلورمې مادې پر بنسټ سرحدې او صفرې نقطو د عالمه ګذارې په مختلفو مرحلو کې چې د انګریزي نقشه ویستونکو
په واسطه بدون د دې چې افغانې هیت حضور ولري سرته رسیدل چې د انګریزانو دا خپل سرې کړنه د تړون د
څلورمې مادې پر خالف یو ظالمانه عمل او وچ تیرې وه  .مهمه موضوع پدې کار او عمل کې د امیر فیصله دا و
چې تړون یي پخپل سر د قوم د مشوري پرته سرته ورساوه پدې وجه د وطن غوڅ اکثریت د عکس العمل سره مخامخ
شوه.دې وخت کې انګریزانو موافقه وکړه تر هغه وخت پورې چې امیر خپل ولس رو رو پوه کوي او دهغوي قناعت
حاصلوي تر هغه وخت پورې دغه تړون افشا نشي .انګریزان پدې پوهیدل چې دا پریکړه ولسې پریکړه نده د ولس د
غوڅ اکثریت مال تړ څخه بې برخې ده صرف د دو کسانو تر منځ « ډیورند او امیر » تر منځ شخصی پریکړه ده
چې د افغانستان خلک له هغې څخه کومه اطالع نلري ؛ یا په بله بڼه ویلې شو چې امیر د قدرت انحصار په الس کې
نیولي و او دخپل ولس سره په جګړه کې وه .ددې تړون د امضا څخه ورسته غبرګونونه د وطن په کوټ کوټ کې
ددې تړون پر ضد په قبایلې سیمو کې د قبایلو د سردارنو ؛ دینې علماو ؛ محلی مشرانو له خوا راپورته او د امیر دا
عمل یی په کلکه وغنده ځکه چې د امیر دا عمل یو ساده او بی ارزشه عمل نه و د امیر دا عمل یو لوی قوم ؛ یو
وجود د جبر او د ظلم په توره نیم کړ دا دواړه نیمې تنې د بې روحه کالبد په ښان د نیم ځانه مرغه په څیر تر اوسه د
انګریز پدی خور شوي جال کې د خالصون الس او پښې وهي ددې ناوړه آثرات په وجه په اکثره ځایونو کې د نارامی
سبب شول  .ددې څخه ورسته امیر په خپله اشتباه وپوهیده خو اوبه له ورخه تیرې وي نه یوځې دا چې د افغانستان په
سرحدی او صفری نقطو کې د عالمه ګذارې په بهیر کې ګډون ونکړ ورستې برخې یی نا تمامه پریښودلي څوځلې د
انګریز استازو غوښتنه وکړه خو امیر په مختلفو بهانو ځان تیرباسه او ویل یی چې تر اوسه ما د لمړئ پریکړئ څخه
خپل ولس ندی خبر کړي کچیرۍ لمړۍ فیصله خپلو خلکو ته ووایم د افغانانو او انګلیسانو تر منځ به جګړه رامنځ ته
شي .برتا نیوی هند پدې اړه امیر ته لیکونه ورلیږي تر څو د افغان د لورې هیت و ټاکل شي هغه پاتې سرحدې نقطې
چې عالمه ګذارې شوې ندي کارې یی سرته ورسپږي ترڅو اختالفات له منځه والړ شي او وکواالي ښو د دو ګاوڼد
ینو په حیث یو د بل په خواکې ژوند وکړو امیر عبدالرحمن خان د هغوي په ځواب کې لیکې :ما تر اوسه پورې موقع
او توانایی نده پیدا کړي چې د پخوانیو سرحداتو تعینات له خپل ولس سره شریک کړم او هغوي ته قناعت وکړم هغوي
پدې پوه دي څرنګه کواالی شم د سرحدونو دعالمه ګذاری دویم پړوا پیل کړم کچیرې ددې موضوع څخه د وطن
دینې عالمان ؛ روحانیون ؛ قومې مشران او د هیواد پوهان د وطن په اوسنې شرایطو کې خبر شي یقین لرم چې جګړه
به د برتانیا سره پیل چې زه یی چاره نلرم میموراندوم یا تاریخې لیکنه یی د برتانیا حکومت ته اطالع ورکړه او ځواب
ورکوي تر آخرې ورځې پورې چې ژوندی یم د افغانستان د سرحداتو د تعین او عالمه ګذاری په اړوند به یو قدم د
برت انیوې هند سره پر مخ والړ نشم په همدې بڼه یی پریږدم او د هغوي لیکونه ته جواب ورکوم ( چې ددې تړون
جبروالۍ او زور واکۍ په خپل ځای ثابت پاتې ښي ) هیله من یم زما زامن په راتلونکې کې د ومره زور او قوت
خاوندان شي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي او په په یو ښکلې تړون سره د افغانستان څلور خوایی وټاکي.
پدې کې نور داسې هم لیکل شوي وه ( :زه فکر کوم په ډیر نږدې وخت کې به د هند ولس راویښ شوي مسلمانان د
خپل حق او آزادی څخه مال تړ وکړي او په قوی باور سره به دوه هندوستانه رامنځ ته شي)
«هندو هندوستان او مسلمان هندوستان » مسلمان هندوستان زمونږ د هیواد سره هم سرحده او شاید زما د خلکو او
زما د زامنو له پاره درد سر پیدا کړی ددې لیکونو نور مثالونه په څو لیکونوکې « الرد کرزن » او نورو برتانیوی
چارواکو ته سپارل شویدي شتون لري چې د امیر د سیاسي هوښیارتیا سیاسي شعور او څه نورې وړاندوینې او هغې
د نه موافقې د سرحدونو د تعین په هکله وي ؛ هغه مکتوبونه او لیکنې چې د امیر عبدالرحمن خان ورسته د امیر
حبیب هللا خان ؛ امیر امان ا هلل خان ؛ محمد ظاهر شاه د پاچهیو په دوران کې د برتانیا د حکومت سره او یا د هغوي
د حکومت خود مختاره وزارت په کابل کې ردو بدل کیدل چې هغوي ته په ځغلنده کتنه باندې بساینه کوو.
د امیر عبدالرحمن خان د مرګ څخه ورسته د هغې زوی امیر حبیب هللا خان په  ۱۹۰۱م کال په تخت کیښنا ست د
هغې د واک په لمړیو څلورو کلونو کې یو تعداد پوهانو ؛ لوړ رتبه افسرانو ؛ ړوند اندو او یو تعداد هغه مبارزینو چې
انګریزې ضد روحیه یی
درلودله او خپله امیر هم چې د ډیورند د کړغیړنې کرښۍ سره یی جدأ مخالفت درلود ؛ د نومړۍ په هکله ویل کیږي
چې کله یی پالر دا تړون امضا کاوه امیر د هغه کسانو په لړ کې وه چې ددی تړون سره یی خپله سرکشې او بغاوت
یی د انګریزانو غوږو ته ورساوه ترڅو چې د برتانیا له خوا یو هیت د « ُلویس دین » په مشری کابل ته راورسیده
او د امیر سره یې نوی او تازه تړون السلیک کړ.

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دغه تړون د افغانستان د بهرنیو چارو به وزارت کې شتون لري او په یو لړ نورو تاریخې کتابونو کې هم ورڅخه
یادونه شویده« پدې نوی تړون کې یادونه شویده چې افغانستان لکه د پخوا په شان بهرنې کړنیې یې د برتانیوی هند
تر نظر الندی سرته رسیږي؛ پخوانې قراردادونه پخپل ځای استواره او وطن د استقالله بخیر»
دوه کاله ورسته یعنې په  ۱۹۰۷م کال روس او برتا نیا په خپلو کې یو تړون السلیک کړ چې ددې تړون به ایران په
دریو منطقو وویشل شي یوه منطقه به دروس د کنترول د ساحې په نوم ونومول ښي بله ساحه به د برتانیا تر نظر
الندې او دریمه منطقه به د آزادی ساحې په نومونو وویشل شي ؛ د افغانستان په هکله انګلیس روسانو ته ډاډ ورکړ
چې پدې هیواد کې کوم بدلونه ندی رامنځ ته ښوي او ژمنه کوي چې ددې ځایه څخه هیڅ ډول خطر روسانو خواته
متوجې نشي  ،روسانو د انګلیس خبره ومنله او د خپل د استازی د رالیږولو څخه یې ډډه وکړه او د هغې اداره کول
د برتانیا له لورې مني ؛ او دا هیواد د خپل د ساحی د نفوذ څخه بهر ګني ؛ یعنی دا ډول هیوادونه د خپل منځې شخړو
د رامنځ ته کولو په اساس په خپلو کې اداره کوي.
همدا چې برتانیوی هیت د دې تړون یوه کاپې امیر حبیب هللا خان ته سپاري امیر د ځانه هیڅ قسم غبرګون نه ښي او
د نظر د ویلو څخه ډډه کوي ځکه چې د آزادی غوښتنې غورځنګ د مشروطیت غوښتنکو او د سراج اال اخبار د
جریدې په خپریدلو سره په ټولنه کې د خلکو د افکارو په ړنا کولو کې ستر رول ولوباوه او خلکو ته یې ذهنې ړوند
والۍ ورپه برخه کړ  .ددې تړون تاثیرات ورته ورسته ښه ښکاریدل چئ په پایله کې انګریزانو ددې جریدې د خپریدو
سره خپل کلک مخالفت اعالم کړ او د هغې د بندیز غوښتنه یې وکړه ؛ ددوي غوښتنه منل کیږي د جریدي خپرونې
معطل کیږي ؛ ددي سره جوغت د مشروطه غوښتننکو معقول او انسانې آوازونه پورته کیږي او د امیر څخه غوښتنه
کوي چې مشروطه غوښتنونکو ته د ویلو آزادی او الزمه پاملرنه وکړي؛ امیر د خلکو د دغې انسانې غوښتنې څخه
خفه کیږي او په ډپر عصبی حالت سره څلور تنه مشروطه غوښتونکې په قتل رسوي او نور بې حده تهدیدوي.
دامیر په دربار کې درې ګروپه اصالح غوښتنونکو شتون درلود:
ــ لومړۍ ګروپ د انګریزانو او روسانو سره په محالفت کې د ترکیې او اسالم پلویان و؛ نصرهللا خان د امیر حبیب
هللا خان ورور دینی علماو او محافظه کارانوسره یو خای د روس او انګریز سره مخالف ؛
ــ دویم ګروپ عنایت هللا خان د امیر حبیب هللا خان مشر زوی مساوات غوښتونکې او د ترکانو سره یې د همکاری
او نږدې والې غوښتنونکې وه؛
ــ دریم ګروپ د امان هللا خان تر مشرې الندې چې د محمود طرزی د نیغې الرښونې څخه برخمن و د آزادی
غوښتنونکو ؛مشروطه خواهانو ؛ اصالح غوښتنونکو څخه را جوړ وه .
پدې وخت کې په نړۍ کې یو لړ پیښې رامنځته ښوي وي چې د افغانستان په روانو حالتو او ځانګړې ډول د ډیورند
د معاهدې په کړغیړنې پیښې تاثیر اچولي و:
 : ۱تزاری روسیه د جاپان د هیواد سره په جګړه کې د ماتې سره مخامخ شوي وه،
 : ۲د آلمان هیواد د پر مختګ په لور روان و او اروپایې هیوادونه یې تهدیدو.،
 : ۳د یوې لورې څخه روسان ایران ته لیواله او د بلې لورې انګلیسانو په ډیره مینه افغانستان ته کتل د غرض او د
اللیچ پالنونه یې سنجو.،
 : ۴د آلمان د نظامې ودې په پایله کې روس او برتانیا سره نږدی شول چې د افغانستان د بی طرفې د کړنالرې وسیله
هم و ګرځیده ځکه چې رورسانو افغانستان د خپل د نفوذ د دایرې څخه بهر پیژنده.
د لومړۍ برخې پای
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