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

  
  

 ۱۸/۰۵/۲۰۱۶          شیرزوی، ع
 

 کرښې ياستعمار غیړنې اورد ډیورند د ک
  

 بهیر یتیرشو
 

 دویمه برخه
 

کړکیچونه مخ په زیاتیدو  ، او په نوره نړۍ کې یو لړد ودې او پر مختګ په لور روان و م کال چې آلمان ۱۹۱۰په 
هیت د آلمانیانو او ترکانو د ترکیب څخه اففانستان ته راغي او افغان دولت ته یې په ټولو برخو کې هر  و یو ګډ

اړخیزې وعدی ورکړي او هڅه یی وکړه چې دا هیواد د ځان سره یو ځای کړي چې د دوې دا وړاندیز د امیر حبیب 
چې پښتون قوم یې د یوې  پر مټ نه یواځې دا ېلیسانو د ډیورند د کړغیړنې کرښنګهللا خان له خوا ونه منل شو؛ ا

دي کړنې په  . د یوې لورې دویشل برخو و ودوې د مداخلې او یرغل په خاطر جنګیدل په دو اوږدې دوری له پاره د
ره د په عملی کولو س روګراماو سیاسي پ ؛ نظامی؛ ښونیزاو کورنۍ امنیت د یو ګټور اداري اساس د افغانستان بهرنې

بخښه و د هند لویه وچه یا تر واک الندې لویې برخې ته هم قوت ور .خوا په منطقه کې د کنترول الندې راوستپښتون
نې په برخه کې رد نظامې الرو په جوړول ؛ ک ؛ د کرښې دواړو غاړو پښتنو څخه یې د بشري قوی په توګه ورڅخه

نې واکداران د انګریز په الس هغه اوبدل شوې پړې تر نن ورځې پورې د چې نن ورځ پاکستا. ورڅخه ګټه اخیستله
پښتنو په غاړه پروت دي چې د پښتونستان قضیه د غازی امان هللا خان د انګیسانو سره او بیا د ظاهرشاه په دوران 

ر منح وګرحیده؛ خره د دوښمنې د تګ عامل د افغانستان او پاکستان تال؛ نا پوهې؛ النجو او بیړه بدوالکې چې د ز
ړې منطقه کې د سمنځ ستره لوبه او پدې  لویو قدرتونو تر وهمدا چې د برتانیا ځای په منطقه کې امریکا ونیوه د دو

: د ډیورند د ره برخه کې سوالونه راوزیږول. مثالا ږ د هیواد او د کاونډیو هیوادو تر منځ په هجګړې پیدایښت زمو
 : څرګند یرغل د بحث الندې نیول کیږيکرښې په تړاو او د انګلیسانو 

بلکې د برتانیوی هند د واکمنو په مټ  ،کو انتخابې یا انتصابې امیر نه وامیر عبدالرحمن خان د افغانستان د خل : ۱
 .وي وهشتخاب ان ،خپله هند هم یو آزاد هیواد نه و چې

 .وهند او افغانستان دواړه د برتانیا مستعمره هیوادونه و : ۲
دغه هیوادو څخه د هیڅ ګاوندې هیواد له لورې په رسمیت نه و پیژندل شوي ځکه امیر یو مطلق العنان د  د یو : ۳

 دې چې د ولس رایه تر السه دې شرایطو په اساس او بدون د نو ځکه د ،برتانیوي هند د ډاډګیرنې الندې پیژندل کیده
د افغانستان  په بدل کې فیصلې په اساس د پیسو د اخیستلوکړي د هیواد یوه مهمه او ستراتیژیکه برخه فقط د تصمیم او 

 . خه بیله او بل هیواد ته وربخښل کیداي شيڅد قلمرو 
د معاهدې د څلورمې مادی پر بنسټ چې د سرحدی نقطو عالمه ګذاری د دواړو هیوادو د استازو په شتون کې  : ۴

دغه سرحدی او صفری سیمو عالمه ګذاری یې یو عملی شي چې انګلیسانو اصالأ دې اصل ته هیڅ پاملرنه ونکړه 
 . جانبه او پخپل سر تر سره کړي چې دا یو غیرې قانونی او ظالمانه عمل وه

م کالو تر منځ چې کله نړی دا احساس وکړ چې هند د آزادې ا و پرمختګ په لور روان دي  ۱۹۴۴،. ۱۹۴۳د 
افغانستان د خپل حق آواز چې د ډیورند قرارداد یو جبری ؛ تحملي او غیرې قانونې دی په نړئ کې اوچت کړ چې 

 دې حد ته راورسید چې د دوستو دغه اسناد د افغانستان د بهرنیو په وزارت کې شتون لري پدې اړوند یو یا دوځله کار
او مسلمانو هیوادو په منخ ګړیتوب د جګړې د رامنځ ته کیدو مخنیوي وشوه ؛ د افغانستان حکومت د برتانیا حکومت 

 : ته یې پنځو شرطونو وړاندیز وکړ
د اد سرحد برتانیا حکومت دې ژمنه وکړي ترڅو چې په هند کې وضع بدلون ونه مومي د پر مختګ هیله دې په آز :۱

  .کې نه کوي
د برتانیا حکومت دې ژمنه وکړي چې د افغانستان د نظامې قواو په سمبالښت او غښتلې توب کې ورسره جوخت  : ۲

د قبایلې سیمو د امنیت په برخه کې ؛ د نظامې توګو او مالی مرستې څخه ډډه ونکړي او یو بندر دی هم په بلوچستان 
 . کې د افغانانو په واک کې پریږدي
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دواړه خواوې افغانستان او برتانیا دې هوکړه وکړي چې د امنیت ؛ هوساینې او نورو ټولګټو کارونو کړنو سره په : ۳
 . دواړه خواوو کې جریان ولري

دواړه خواوې دي د منع تعرض لس او یا شل کلن هوکړه لیک امضا او د هر اړخیزې همکاری ژمنه دې په ټولو  : ۴
 . برخو کې سرته ورسوي

د هند د آزادی سره جوخت دې د افغانستان ټول اشغال شوي خمکې د هغه ځای د اوسیدونکو په موافقه بیرته  : ۵
 . ورکړي

کال م کې افغان لورې ته  ۱۹۴۵م کال د برتانیا سفیر ته په کابل کې وسپارل شوه په  ۱۹۴۴دغه پنځه شرطونه په 
شتون لري ؛ د اختالف لوی ټکې دا و چې افغانستان ځواب راورسیده چې د دواړو خواوو کې د نظرونو اختالف 

پورې اړوند خاوره چې د ډیورند د تړون سره تړلي و د برتانیوی هند پورې تړلې نه ګڼله حال داچې د برتانیا حکومت 
د ډیورند د تړون سره تړلې خاوره د برتانیوی هند خاوره ګڼله د برتانیوی هند حکومت په ټولو برخوکې د افغانستان 

 . سره د دوښمنې د ډک چلند د اصولو پر بنسټ والړ وه
لنډه داچې د پاکستان د رامنځ ته کیدو څخه ورسته د سر حد دواړه خواوې اوسیدونکو پښتنو ؛ بلوچو او نورو قومونو 
ته دوه الرې موجودې وي چې یا به پاکستان سره پو ځای کیږي او یا به هند سره ؛ د یو ملی حکومت د جوړولو اړ 

ا د خپل اصلی ټاټوبې سره د رایو د اظهار حق نلري د همدې خایه څخه د دواړو هیوادو ) افغانستان او پاکستان ( تر ی
 . منخ د اختالف ږغ پورته کیږي

که چیرې موضوع ته لږ غوندې ځیر شو د تل له پاره برتانیا هغه هیوادونو سره چې د خپل د تسلط الندې راوستل د 
څخه یې کار اخیسته ؛ د یو لوی ملک څخه واړه هیوادونه جوړول ؛ یو د بل پر ضد استعمالول همدې کړنې او میتود 

 . د هغوي د اختالف څخه خوند اخیستل ددوي د کړنو سر لیک تشکیلوي
د درې څلورو عربې هیوادو څخه لس کوچنې هیوادونه وزیږول ؛ دوه ویتنامه ؛ دوه کوریاوې یې جوړې کړي ؛ د 

ت راجال بل حکومت یې ورڅخه جوړ کړ ؛ د یوې یوګوسالویا څخه یې پنځه نور کوچنې هیوادونه عراق څخه یې کوی
جوړ کړل همدارنګه پاکستان یې د منطقې و ژاندارم د افغانستان او هند له پاره یې د سرطان دانه را جوړ کړ ؛ د 

رته ه چې کله هم پاکستان ددوي د اجازې پپښتونستان او بلوچستان د راجوړیدو تخم یې په خیالې بڼه وشینده ددې له پار
وغواړي د آزادې پر وزرو آلوت وکړي بیا به پخپله انګلیس همدغه نیم ژواندو پښتنو او بلوڅو سالح او قدرت ورکړي 

 . او د پاکستان پرضد به یې سیاسي ډګر ته راوباسي او په نړیوالو ټولنو کې به د هغوي څخه مالتړ وکړي
کرښې په هر اړخیز تړاو سره پاکستان او برتانیا ښه سره پوهیدل چې د ډیورند تړون د سیسي د ډیورند د کرغیړنې 

؛ نظامی او مالی فشارونو په پایله کې د انګلیسانو له خوا یر امیر عبدالرحمن خان باندې تحمیل شو ؛ د مرحوم عزیز 
دا چې قانونې اعتباریې نه درلود ؛ دریم  نعیم په قول د معاهدې مشروعیت د هر لید لورې څخه د سوال وړ وه ؛ دویم

داچې ډیورند کرښه او فاصل خط د هند او افغانستان تر منځ و حال داچې د برتا نیوی هند ساحې د امیر عبدالرحمن 
خان د قلمرو څخه د یو ګډ پالوې له خوا د تعین وړ وي ؛ څلورم دا چې د ډیورند معاهده د افغانستان د آزاد حکومت 

مضا شوي بلکې د مستعمرې د استازې له خوا د امیر سره امضا شویده نو ځکه ویلي شو چې دا یوه شخصې سره نده ا
م کال د دواړو هیوادو د معاهدې په اساس او هغه رسمی مکتوب چې د  ۱۹۳۱معامله ده او بس ؛ پنځم دا چې په 

یر ته چې د افغانستان په بهرنیو چارو په برتانیا د بهرنیو چارو د سکرتریت له خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وز
 وزارت کې شتون لري په رسمی توکه د ازاد افغانستان ګټې د قبایلی عالقو سره یو ځای تاید شوي

دي بیا هم د برتانیوی حکومت له خوا د صوبه سرحد شمال لویدیځې او د آزادو سرحدونو ولس مجبوریدل چې د 
 . سره یو ځای شيهندوانو سره او یا د هند مسلمانانو 

لنډه داچې ډیرو خرڅ ښو خلکو د پاکستان په جوړښت کې رایه ورکړه د هستوګنو او قبایلې سیمو کې پخیله انګریزانو 
فرمایشي قبا یلې جرګه جوړ کړه چې د جرګې استازې ددوې له ټاکل شوي و جوړه او د جرګې پریکړې د پاکستان 

او هندوستان حکومتونو ددې لوی او فرمایښې جرګې څخه نیوکې وکړي  په طرفداری اعالن شوي پدې اساسا فغانستان
؛ انګلیسانو دهمدې ظالمانه پریکړې په اساٌس سوبه سرحد خلکو پاکستان خپل وارث او دوست پیژنده یوځې دا نه چې 

امې اقدامات نظ د افغانستان خلکو ته یې رنځ ورکړ بلکې د خط دواړه خواو ته یې شکونه را پیدا کړل ؛ ځکه د پاکستان
او د هغې حکومت هوایې بریدونه د کرښې دواړه خواو کې د یوې اوږدې مودې له پاره دوام پیدا کړ تر څو چې د 

م کال اعالن وشو چې د هغې معاهدې د پریکړو پر بنسټ چې د افغان او شوروی  ۱۳۲۴نیټه  ۲۲عقرب د میاشتې په 
 . وروی دیتر منځ شتون لري یرغل پر افغانستان برید پر ش
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 ۍد غرب نړو خ ،خپل شرافتمندانه ژوند کاوهیې افغانستان چې پنځه زره کلن تاریخ لري د بې طرفې سیاست پر بنیاد 
و کاتو د امریکا او انګلستان د اشتباهاتځکه لویه جرګه د دغه منفې حر ،د روسانو لمن ته ولویده د غلطو سیاستو په وجه

په غیږ کې ونیوه او پنځه زره کلن افغانستان یې ټوټې ټوټې کړ او ګاونډیانو ته په وجه نوی زیږول شوي پاکستان یې 
 . ښهابو یې په تحفه کې ور

 برخې پای ېد دویم
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