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 11 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

  ۱۱۰۱۱۰۰۱۰۲         ډاکتر رحمت ربی زیرکیار
 

 لندن او امریکا -ډیورند تړون
۲ 

 وروستی برخه
 

 شپږم
 ایا پاکستان د برتانیې د نا ستن لیاقت الره

 

دولهت لیاقهت   ( جانشهین )ټکی په دی پوښتنه راڅرخی چی ایا پاکستان د بین الدول حقوقو لهه نرهره د  برتهانیی د ناسهتن     دا
برتانوی هند درنجیت سینګهه، شاه شجاع، امیردوست محمهدخان، امیرمحمهدیوقوخ خهان، امیرالهدالرحمان خهان،       الره؟

 امیرحلیهها اخ خههان، د پاچاامههان اخ خههان اود پاچامحمههدناد رشههاه سههره حقههوقی اوسیاسههی راشههه درشههه سههات ی وه، نههه د       
پاکسهتان چهی ههی      . څیهره ن رلهه  ( ی، کولتهوری تهاری   حقهوقی، سیاسهی،  )ره ـ ځکهه هههه مههال پاکسهتان ههی        ـپاکسهتان سه  

برتهانوی هنهد   : د ډیورنهتتړون دوه لوبههاړی لهرل   ! موجودنه و، څنګه به ورنه دښکیالک ګری برتانیی وارث جوړشهی؟ 
دهنهد  » پهه حیه   ( سه   )کاله  وړاندی برتانیی د م کني دولهت   ۵۶ پاکستان چیری و؟ له نن نه څه د پاسه. اوافهانستان

د »برخه  لهه م ه     « سهي »مهادی د  ( ۱)د اوومهی    ( ۰۴۲۱جهوالی ۰۱نس اکه،، یه  اینهت یها اینتپینهت   ) «وندخپ هواکی دقهان  
واقویههت د پاکسههتان  دغهه . پههه یهوه اړخیههله ډول باڼه  وګ هه   « ټهول تړونونههه یها مههوافق   » د واکمنهانو سههره « قلهای ي سههیمو 

د نه  د  یهوه میاشهت وروسهته      پهه څیهر   پاکستان رسمًاد دولهت )د ی  پنچرکړی ده( وارث)ادااچی د برتانوی هند ناستن
یوڅههه چههی  ! یوکههاماًلنوی دولههت د چاپههه میههراث کیناسههت ی شههی؟   .یههو کامهه   (. ق شههوخ هه ۰۲کههال داګسههت پههه  یلزی۰۴۲۱

 !ورسی ی؟ ی له چانه به ورته یوڅه په میراثموجودنه و
نیمهایی کهی پهه برتهانوی هنهد      پهه   پهه م ګروم تونهو   کهال داګسهت  ( ز۰۴۲۱)د. کی هنداوپاکستان په یوه ډول ونه من  شول

مهه نیههه هنهد دم ګروم تولهه     ( ۰۱) برتهانوی هنهدوارث   د دهمدغهه کهال دسهپتملرپه   . هیوادونهه رامنتتهه شهول   ( ۱)کهی دوه 
خوپاکستان مجلوروچی په م ګروم تونوکی دخپه  غړیتهوخ لپهاره خپ هه هی هه      . ااالن شو( اوټومیهیک ي)خواخپ  په خپ ه 
افهانسههتان یههواځنی هیههواد وه چههی پههه م ګروم تونههوکی د   . ړیتههوخ رایههی واخیسههت  شههوی دپاکسههتان پههه غ. وړانههدی کههړی

د سپتملر پهه دیرشهمه نیههه پهه م ګهرو م تونهوکی       ۰۴۲۱پاکستان  د غړیتوخ د من و په ضد ی  رای ورکړه،او پاکستان د 
نی کهوی چهی   ـا  زمها ادااغه  په م ګرو م تونو کی د هنداوپاکسهتان دغړیتهوخ د من وبیالبی هه کهړنالره یوځه  بیه      . ومن  شو

برخهه   د افهانستان دریځ داسی وه چی د پښتنواو ب وڅهو ورونهو د   .یوڅوک نه وی موجود څنګه به د چامیراث خورشی
وزیرنیهول ـ     (کامنوی ت ری یشهنل )ګهواړیکیو  ـ دافهانستان د دریځ په مقاب  کی د برتانیی د ګت .لیک حق دی تأمین شی 
 .توخ وکړـ ویـد پاکستان پ(  ز۱۰۴۶۱ ۱۵ ۰۱)بیکرپه ولسی جرګه کی 

  
Noel – Baker کهی داا یحرهر    ( برتانیهه )پهه یونایهیهد کینګهت    » بیکردبرتانیی ولسی جرګی تهه داسهی وویه      -نیول

حکومت دشمال غربی سرحد دسیموپه وضع باندی دپاکستان اوافهانستان دحکومتونوم الفتونه پهه تهأ سه  سهره څهارلی      
ت نرههر دی چههی پاکسههتان پههه بههین الههدول حقوقههوکی پههه دغههو سههیموکی د هنههد د پ ههوانی         داد اا یحرههر  د حکومهه . دی

کی د اا یحرر  د حکومت د حقوقواووجایلو وارث دی، اود ډیورنت لیکهه بهین   ( برتانیی)حکومت اوپه یونایهیت کینګت 
 « الم  ی سرحد دی

» His Majesty`s Government in the United Kingdom has seen with regret the 
disagreements which there have been between the Governments of Pakistan and 
Afghanistan about the status of the territories on the North – West Frontier. It is His 
Majesty’s Government’s view that Pakistan is in international law the inheritor of 
the rights and duties of the old Government of India, and of His Majesty’s 
Government in the United Kingdom, in these territories, and that the Durand Line is 
the international frontier.” Quoted in Djan Zirakyar ,op.cit., p.221 footnote#73 
د مشترک المنافع هیوادونود وزیرنیول ـ بیکرپه پهورتنی وینهاکی یهوډول کمهلوری پرتهه ده چهی غ هی شهان دافهانسهتان           

که ک ک پا  ورته وکړو، وبه وینوچی دبرتانیی دغه وزیرپه خپ ه ولسی جرګه کی نیهه ژبه نهه ده  . دریځ ته سرټیهوی



  

 

 

 11تر 2 له :د پاڼو شمیره
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ګ  هی دی بههی لههه دی چههی د دغههی لههی  «الم  ههی سههرحد  بههین» کهارولی،ب ک  پههه غیههری مسههتقیی ډول یههی دډیورنهت لیکههه   
 : ک ه دوه م توخ ښودلی دیاپاکستان هی د برتانوی ښکیالک د تړونونوپه  مشروایت له بین الدول حقوقونه راوباسی

ددی په بدل کهی ایهران لهه دینهه تیرشهوچی      . سیمه ایران ته پریښودله( ن دی دری سوه مربع می ه)پاکستان یوه کوچنئ 
ایران په دی ډول پ وانئ برتانوی پولهه پهه یوڅهه تهیرسهره     . ب وچستان کی په پ وانیوبرتانوی تصرفاتوداوه وکړی په

 ومن ه
” …. and accepted the old British Boundary thus modified.” A. Lam, Asian 
Frontiers: Studies in Continuing Problem. New York & London,1968, quoted in 
Djan- Zirakyar, ibid.,p.221, footnote#75 

خههود بههین الههدول  . هندپههه نیمههه وچههه کههی دبرتههانیی دتړونونوهههدت داوه چههی ه تههه دخپ ههی امپراتههوری حفا ههت وکههړی     د
سهړی  . حقوقود مالحری له م ی یوتړون پای ته رسی ی چی اغیل یی له منتهه ت  هی وی اوههدت یهی پهوره شهوی وی      

نهه دانګریلانوپهه وت وسههره د ډیورنهتتړون خپه  پ پ ههه اجرفشهواودهدت تحقهق  تههه        وی هی شهی چهی لههه ښهکی  شهوی هنههد     
کهی لهه منتهه الړ اود دی سهره     ( مسهتومره شهوی هنهد   )پهه مش صهه سهیمه   ( برتانیهه )تهړون یهو اړ    ورسید ـ ځکه چهی د  

 .چی د ډیورنت تړون یی الز  کړی و هی له منته الړی( اینتریس،)دههه ګهی 
 (اووم ) 
  دپښتنوپه پاڅوناستعمارپه ضد  د
کال کی د ډیورنت د تړون په ضد د وزیرستان په مهده خی هوکی وسه ه وال پهاڅون پیه  شهواود یهوه کهال پهه          ( ز۰۱۴۱)په 

یدل اوڅ هور کالهه   ـله دی پهاڅون نهه انګریهلان وترهه    . اوږدوکی دخیلر، مومندو، م ګنتاوباجوړله الری چترال ته ورسید
. وړه کهړه ـجه (   هیر پهروینس ـویسه، فرنه   ور  ـ   ـنه )«دی صهوبه ـرحه ـس شهمال ـ غربهی     » کهی یهی  (ز۰۴۱۰)وروسهته پهه   

  زیـهـیل پهور  سـاتهـ     ۱۱۰۱د انګـریل د احــسان په څهـیر د  اسالمی پاکستان ک   برتانوي هــو  پــماری نــه استوـــدغ
ون ـنیههه ټ فه   ۱۵ه ــکال د می پ ۱۱۰۱راته د  نـیــازلیا ـقااد پوهاند جهانـوی متـد باچاخان د مشر  خور ځ .ووی ـش

ده خوښي احسها   ما د. ملارکي راکړه« واـپښتون  -لـرـخی»د خپ   اشنهـرۍ پښتو په  درنو  الفا و ک  ی    د  او  وکړ
رګندوي ؟ ده ـماورنه پوښته وکهړه چه  ولهس څهه ډول احسها   څه      . وله او ده زما، ځکه له هـی  نه خول  څه ښه ديـس

ارواښهاد فره  رحهیی سهاقي د زړه سهواندي او سهوله دوسهت         .«به درتهه واورو  [ ۍلنت]د مم کت ټپه » راته ووی  چ  
.  ر وـههـوږ ژبههی شااـههـد سیاسههي او ک تههوري ګ ههلت یههو وت ههی خههدایی خههد متګهها ر او یههو خ    (ف ههر افهههان)انسههان  باچهها خههان 

 . مم کت د فر  رحیی ساقي لور ده اوپه پـیښور ک  ښوونک  ده
ښتون وا یه   ـه په ـهـ هه  خوره کهړ  ده اوپ ـباند  خپ ه سیاسي لوپ« پښتون وا -رـیلخ»دغ   درن  خور مم کت سا قي په 

ټپهه یه  داسه     .  کړی دی  چ  د شیطان خی و  په سترګو ک  د  خاور  ودوړوي اوخیلر د  په غیـ  که   ونیسهي  ـغ
بی زیرکیها ر، د پښهتون وا   رحمت ر: ولولئ چ  پښتون وا به د  په غیـ  ک  ګرځوینه ه خیلره ب ت د  ملارک ش  ده
کهال  ( لمریهل  ۰۰۱۱()ز۱۱۱۱)ه نن نه اووه کالونه وړاندی پهل په اینهر نیهي ب ه خپره شو  وه(. ۱۱۰۱جون  ۰۱) ټـپه

پههه لههره اوبههره پښههتون واکی درو     » :کههی یومرههمون لههه ګههت شههمیرچاپی تیروتنوسههره پههه دی سههرلیک چهها  شههوی و        
جرمنهههی دکهههولن ښهههار،   . مه پیهههړی کهههی، دپوهنیلسهههمیناردلیکون ټولګهههه  ، افهانسهههتان پهههه شههه  «فکرانوسیاسهههی پرځنګونهههه 

زه لهه دغهی لیکنهی نهه     ۰۱۱ـ    ۱۱۱. م ونهه . دافهانسهتان دک تهوری ودی ټولنهه   : کهال خپرنهدوی  ( ز۱۱۱۱) لمریهل  ۰۰۱۱
 پهه  مهی مو ومها  پهه لنهت ډول رااخ هی اوځینهی نورمو ومها  پهری ورزیهاتو  چهی پهه دی ورسهتیوکی ال  تهه راغ هی دی             

لهه  . جوړشهو ( انجمهن اصهالا االفاغنهه   )پهه مشهری  ( مشههورپه باچاخهان اوف رافههان   )الهدالهفارخان  کهال کهی د  ( ز۰۴۱۰)
دباچاخههان مشههرورورداکترخان  . پههه نههو  مج ههه راووت ههه « پښههتون»کههال کههی د ( ز۰۴۱۱) دینههه اووه کالونههه وروسههته پههه 

جهانلیهها . دجهانلیا نیههازموروهدباچاخههان مشههره خههورچی لههه ډاکهرخانصههاحا نههه کشههره وه، د پوهانهه  . صههاحا نومیههده
کال کی زی یدلی دی اوپ پ ه یی په پنت س ک نی دسیاسی بند خونهدڅک ی دی، د پښهتون مج هی پهه     ( ز۰۴۱۱)نیازچی په 

الهدالهنی  . پیه  شهوی وه  « اولینه جریده وه چی دانجمن اصالا االفهانه د ترجمهان پهه حیه     » پښتون : اک ه داسی لیکی
دغنهی خههان  » : پوهانهدجهان زیها نیههازوایی  . ه شهه مه پیهړی دپښهتو وت ههی فی سهوت شههاارو   غنهی دباچاخهان مشههرځوی اوپه   

جهانلیها نیهاز، غنهی غنهی     )خپورشهوی و « زکال پهه دسهملرکی دپښهتون رسهالی پهه اولنهی ګ هه کهی         ۰۴۱۱اولنی نری په 
. تهکههال، پیښههوربهارونههه کتههاخ کههور، غریهها ابههاد،  : چههاپوونکی. ددویههی سههمیناردمقالو، پیهامونواونرمونومجمواههه. دی

 (۴۱زکال ، مخ ۱۱۱۶م ت پریس الهور، اپری  : دچا  ځای
خپرونهه ګړیه ی اودغنهی خهان     « پښهتو »پوهاند جهانلیا نیازدهمدغهه کتهاخ پهه یوبه  مهخ کهی پهه یوڅهه تفصهی  سهره پهه           

پښهتو  دخپ واصهالحاتو اودخپه  انقالبهی پیهها  دخوروولودپهاره د      » زکهال کهی باچاخهان   ۰۴۱۱پهه  : ذکرشوی شهورراپیننی 
زکال پهوری پهه م ت فهوادواروکی چها  کیهده، اوپهه مهد یرانهوکی یهی د          ۰۴۲۰دامج ه د . تاری ی مج ه پښتون جاری کړه

کهی  [ لیکنهو ]هسهی خهود پښهتون پهه باقااهده لیکونهو      . خان الدالهفارخان، محمداکر  او الداخالق خ یق نومونهه  شهام  وو  
، فر  محمهود م فهی   [فدا] شام  ووچی په ههو کی دالدالمالک سترانقالبی  شااران اوادیلان [ ټول]دههه وخت واړه 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

باندی به دغنی خان داشهورپه باقااهد  ګهی    ( م پاڼه)خود پښتون په ټایه . اوالد االکلرخان اکلر نومونه زیا  جو   دی
 : « سره چا  کیده

 چی خازی شنی می په قلروی والړی       که غال  مړشی راځی توکی پری الړی
 ینونه یی الملید لی               په ما مه پ یتوئ د جوما  غاړیچی په خپ وو
 موری ماپسی په کو  مخ به بیاژاړیوټی می پوځ دفرنګ نه کړي    چی ټوټی ټ

 یابه دابی ننګه م ک باغ ادن کړ           یابه کړ  دپښتنوکوڅی ویجاړی
 .له نړی سترګی پهی کړی(   ز۰۴۴۵ـ  ۰۴۰۲)غنی خان په دوه اتیاک نی کی (. ۶۴همدغه اثر،  مخ )
 

بنیرجهی  . زییل   لسیلی په ورستیوکالونوکی به باچاخان په دیرواوجوماتونوکی د خ کوپه تنویرولو کی لګیهاو  ۰۴۱۱د
( ۶۱۵)زمهوږ پهه هیهواد کهی پنتهو  سه نی       »:   ناګهانو یهوه بی ګهه راپــهـیننی    په خپه  کتهاخ کهی د باچاخهان د تنهویری وی     

هیوادزمهوږدی، پیسهی زمهوږدی، خومهوږپکی وږی     . روغتونونهه دانګریلانولپهاره جوړشهوی دی   ماشهومان نهاروغ دی،   
سړکونه ( انګریلانو)دههوی . داسړکونه زموږپه پیسوجوړشوی وو.... موږدخوراک څه ن رو، کورونه ن رو. اولهړیو

 ، هنههههههدوان[انګریههههههل]ههههههههه. دازموږسههههههړکونه دی، خوموږاجههههههازه ن روچههههههی پههههههری وګرځههههههو . پههههههه لنههههههدن کههههههی دی 
څهوک  هالی دی اوڅهوک    . سیکان دمس مانانوپرضدراپاروی نن دری واړه په کړاواختهه دی ... دمس مانانوپرضدراپاروی
 ولولی« زموږوینه زبیښی؟ انګریل

Mukulika Banerjee, The Pathan Unarmed. Karachi: Oxford University Press, 2000, 
p.60 

( ز۰۴۱۲)لمریلکال۰۰۶۰اب  الدالهفارخان زماژونداوملارزه، ک: ولیدغه شان، د باچاخان د ژونداوملارزی لپاره ول
    ډک دیپه ګهــورو مـو وماتـو ی ــواران کتاخ هــسایایکنا   ردوستــبش د  هــپه اک (انــر افهــف  )اچاخانــب د .کال

Eknath Easwaran,  Nonviolent Soldier of Islam: Badshah Khan, A Man to Match his 
mountains. Tomales, California: Niligiri  Press, 1999. In his “Sources and Historical 
Notes” relating to this book, Timothy Flinders reflects on the names Pathan and 
Pashtun: “In British India, Pakhtun[Pashtun] became Pathan….Throughout 
<Gandhi’s India,>in which most of this story unfolds, Badshah Khan’s people were 
called Pathans whenever English was being used, and this is the word used in this 
book [by Easwaran].” Timothy Flinders elaborates on the Pathan/Pashtun issue: 
“Today, however, the word Pathan has decidedly colonial overtones reminiscent of 
British manipulation. When the British established boundaries around India, they 
used different words for inhabitants on either side of the line [Durand Line]: 
<Afghan> meant someone in free Afghanistan, <Pathan> meant a resident of 
British India. Among themselves, Badshah Khan’s people continued-and continue-
to refer to themselves as one, calling themselves (without distinction)Afghans, 
Pushtuns, or some dialectical variant. In these historical notes, we chose to follow 
current usage and kept the word <Pushtun>-as Badshah Khan himself did even in 
English after the British left, to emphasize the unity of his people.” (p. 235). 

کالونهه وړانهدی   ( ۱۰)اتیها  در   ، لهه نهن نهه    څ هه د م ګهرو لهه  اصهالحی اوتنهویری خوځښهتونو       د بادشاه خهان اود هههه  
د خپ هو  دوسهتانو سهره لهه اوږدو     :  خوځښهت راپورتهه شهو   « خهدایی خهدمتګار  »کی دباچاخهان پهه مشهری د    ( ز۰۴۱۴)په

باچاخهان   .  نهو  ومانهه  مشورو وروسته،  باچاخان د  خدایي خدمتګار نو  ههوی ته وړاند  کهړاو هههوی ورسهره دغهه     
، سهاده ژونهد، مشهوره، پهه پښهتوژبه، اودهسهک       (تو هیی )ټولنیلاهدالت، خپ هواکی، پرم تهګ، پوهنهه    ( اد  تشد د) په سوله

 .څښتن درضالپاره د ولس په خدمت مین و
 نیههه د باچاخههان (  ۱۵) ویشتمه ـکهال د اپریهه  پهه شپهه  ( ز۰۴۲۱)پاکسهتان دخ ههق کولونهه نهه دی څ ورمیاشهتی وړانههدی د    د

پوهانههدجهانلیا نیازددغههه تنرههیی هههدت داسههی  . پههه نههو  یههوتنریی جههوړکړ « زلمههی پښههتون»مشههرځوی الههدالهنی غنههی د  
. دزلمهی پښهتون تنرهیی جوړولومقصهد  دشیرشهاه سهوری اواحمدشهاه ابهدالی پهه تهګ الره دامه  تابیهاکول وه            » : راپیننهی 

داتنرهیی دتشهد د د پهاره نهه     . اسهی تنرهیی نهه وه   داڅهه سی .دزلمی پښتون کارصرت دپښتون قا  مقصداومرا  پوره کهول وو 
داتنریی دتشد د د پهاره نهه وه ب کهی دمرسهتی اوم ګرتیها د پهاره وه، چهی        . ب کی ددی مقصد د پښتون ولس بیداری وه. وه

 (.۰۰۰جهان زیا نیاز، غنی غنی دی، مخ « .دخپ  ځان حفا ت ورته ګران وه
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جنهاا اوباچاخههان پههه ګههتون  رکی یههوه غونهته دمهاتماګانههدی، محمههدا ی  برتهانیی دوروسههتنی وایسههراماون، بیههن  پههه کههو   د
  ولولی. نو  وړاندی کړ« پهانستان»ه ته باچاخان ماون، بیهن ته رسمًاد (. زکال۰۴۲۱جون ۰۱)جوړه شوی وه

J.w.Spain, The Pathan Borderland. The Hague 1963, p. 199. 
پهه دغهه   . نیههه پهه بنهوکی لویهه جرګهه جهوړه شهوه       ( ۱۰)پهه یویشهتمه  کال دجون ( ز۰۴۲۱)له دینه دری ورځی وروسته د

د بنهود لهویی جرګهی لیک هی پریکړهههه      . لویه جرګه کی د پښتنودبرخه لیهک پهه اک هه خوراغههه اوڅرګنهده پریکهړه وشهوه       
تن  دی چی په حقوقی، سیاسی اوټولنیللحاظ ځانګړی اهمیت لری اوله دی ام ه یی باید د اص  ټهول مه  ( سند)م ی السوند

 .په الند  ډول وښودل  شی
 

 پښتنو د خپل آزاد حکومت فیصله اوکړه
 پښتانه نه هندوستان غواړي نه پاکستان

 دخدایي خدمتګارانو افسرانو-د اسمل ۍ د مملرانو -د صوب  د جرګ 
 ع۰۴۲۱د جرګ  یو شریک اجال  په یویشتی د جون « ځ مي پښتون»اود 

 .ن د صدار  د الند  اوشوپه مقا  د بنو کښ د خان امیرمحمد خا
 د  اجال  په اتفاق سره دا فیص ه اوکړه چ  په د  م ک کښ  د  د ټولو

 پښتنو یو آزاد حکومت جوړ شي چه د هه  د اًیین بنیاد به په اسالمي اصولو
 دااجال  هر پښتون. جمهوریت، مساوا  او اولسي انصات باند  ایښودی شي 

 اص ولو دپاره په یو مرکل باند  راغونتته اپی  کوي چه د د  اا ی مقصد د ح
 .او ب  د پښتون نه د  د ب  چا اقتد ار ته سر ټی، نه کړي -شي

 له طرفه د صوبه سرحد د لوی جرګې نه

 د بنو د تاری ي فیص   اص  متن
 لپاره ولولئ [ فکسیمی  ]د بنو د پریکړ  د ټول متن د اص  د کوپۍ 
Djan-Zirakyar, op.cit., p. 332. 

د دغی لویی جرګی پریکهړه الهداالکلرخان اکلرولیک هه چهی پهه صهوبه       . وپه لویه جرګه کی پ پ ه باچاخان حاضرود بن
لیک ی پریکړه خان امیرمحمهد خهان وړانهدی    » . و(سکرتر جنرال)لوی منشی« داام  مج س » سرحد کی د کانګر 
نلیا نیازسهره زمهاټی یفونی مرکهه، امریکهه،     دپوهانهدجها ) «.ی  میا جوفرشاه کاکا خی  وکهړ (سیکنت)کړه، اوملید تائید 

 ( کال ۱۱۱۱سپهملر  ۲
دغهه  . څرګنهدوی ده  ټهولنی  (مسهاوا  ڼ له   )دغه پریکهړه د پښهتنود سمسهمکۍ     : بنوپه  پریکړه کی پا  وړټکی دادی د

 پهه دغهه پریکهړه کهی    . لهه خوامنه  شهوی ده   پریکړه په ټول افهانسهتان کهی دسهتری سیاسهی موسسه  یهان  لهوی  جرګه          
مسهاوا    اسهالمی اصهولو، جمهوریهت،    دایین بنیادبه په» وی دی چی دهههیوداسی حکومت غوښت  ش« دټولوپښتنو»
 .والړوی« ولسی انصات باندی او
 کههههههی پههههههه شههههههمال غربههههههی سههههههرحدی صههههههوبه   ( زکههههههال۰۴۲۵)پاکسههههههتان لههههههه جوړیدلونههههههه یوکههههههال وړانههههههدی پههههههه  د
که څه هی په صوبه . سیالی وکړهی لیګ دیوب  سره په دغوانت اباتوکی دټول هندکانګر  اومس . کی انت ابا  وشول 

خ ههک مسهه مانان وو، انت ابههها  کههانګر  وګههه  اوپههه پای هههه کههی یههی دباچاخهههان        ( ۴۶۵)سههرحد کههی پنتههه نهههوی سهه نی    
دغههه دیموکراتیههک اوقههانونی امهه  وښههودله چههی پههه  . مشرورورډاکهرخانصههاحا ددغههی صههوبی اا ههی وزیروټاکهه  شههو 

 راهیسهی د ( زکهال ۰۴۲۵)په صهوبه سهرحد کهی لهه    . مس مانانونماینده ګی نشوه کوالیبرتانوی هند کی مس ی لیګ دټولو
په دغه صوبه کی غیهری   او کانګر  ی ش صًا د مس ی لیګ  مالتړکاوه  برتانیی وروستني ګورنرجنرل اوالت کیرو

ی ـهـ وته کړه چــګ هن ته پهــماون، بی( ۰۴۲۱)وروستنی وایسرا اوالت کیروپه خپ  یوه لیک کی دبرتانیی. ڼلوی ګانه
کهانګر    خانصاحا بانهدی ټینګهارکړی وچهی لهه خپه  وزار  نهه دی هنهدوان وشهړی اود         په ډاکــتر( کیرواوالت )ده

اوالت . داوالت کیرودغههه ټینګههارغیری قههانونی و اود دیموکراسههی پههه ضههدو    . دی خپهه  اړیکههی غههوڅی کههړی    سههره
ی دی بیاانت ابها  وشهی اولهه دی الری دی دپاکسههتان    کیرووایسهراماون، بیههن پهه دی قهانع کړچههی پهه صهوبه سهرحد کهه       

. ماون، بیهن د کیروسپارښتنه ومن هه اودهنهد دویهپ لپهاره یه  پهه خپه  پهالن کهی ورننویسهت ه          . تحقق ته الره هواره شی
دماون، بیهن پالن هند په دی اسا  ونه ویشه چی چیری مس مانان ډیهروی، هههه ځهای دی مسه ی لیهګ تهه وروسهپارل        

پهه دی اسها  بایهد صهوبه سهرحد پهه       . یری چی انت اخ شوی نماینهده ګهان پهه مسه ی لیهګ پهوری تړلهی وی       شی، ب که چ
زکهال  ۰۴۲۵پهه   که  ( پښهتون وا )پهه صهوبه سهرحد     متحدهند پوری تړل شوای وای، نه په پاکستان پوری ـ ځکهه چهی    

. وزیهههر اا هههی واو د باچههها خهههان مشهههر ورور ډاګتهههر خانصهههاحا  د دغههه  صهههوب     کهههی کهههانګر  انت ابههها  ګه هههی وو 
زکال د جون په  لومړیوورځوکی د  برتانیی ستروزیراټ ی اوویسرامون، بیهن دهنهد دخپ هواکی دقهانون مسهوده     ۰۴۲۱د
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نیههه پهه   ( ۱۰)کال دجون پهه یووشهیتمه  ( ز۰۴۲۱)دهمدغه کال. مورفی کړه چی په دوه ق مروونویاحاکمیتونوراڅرخیده
 کومتبنوکی په راب   شوی لویه جرګه کی پښتنودخپ  ح

 .ړه ااالن کړه چ  پا  پر  وغ ید  پریک
ګهورنرجنرل اوالت کیهرو پهری     وشهول چهی  ( ریفرنهت  )بیاانت ابها    همدغه کال په جوالی کی پهه صهوبه سهرحد کهی     د

 ددغههههه ریفرنههههت   وزیرسههههتان پههههه واڼههههه کههههی انګریلکومانههههدان را    د .تههههه سپارښههههتنه کههههړی وه  وایسههههرامون، بیهههههن 
 .و (کمیشنر)اختیارمند

 « ه ام یه ځان ه د برتانوی اسکری افسرانوپه واسطه اداره کیدلهټول»
“ Brigadier J.R. Roth, Commander of The Wana Brigade, was appointed 
referendum commissioner. The entire process was supervised exclusively by 
British Army officers without assistance from the political service of Indian officials.” 
 ( Spain, op.cit, p.198). 

وپوښهت  شهوی چهی پهه هنهدکی       (ریپریلنتتیواسهیمل یل )نهده جرګهی   لیکی چی په نورهند کی نمای( الدالهفارخان)باچاخان
و وزیهر اا هی     که  چه  ډاکتهر خانصهاحا یه      (پښهتون وا )پهه صهوبه سهرحد    خهو    ی که پاکسهتان تهه ورځهي،    ـپاتی کی

وای « بهی ڼرفهه  »یفرنهت  کهی  باچاخان زیاتوی چی انګریهلان بایدپهه ر  . انت اخ له حق نه محرومه شوه د نماینده جرګه
 .اخیست وکی یی ال  وهنی وکړی خوپه رای

 
 “ They also posted police and army personnel at the polling booths and   even 
forged the signatures of the people who did not want to take part in the 
referendum.” Badshah Khan, My life and Struggle – Autobiography. New Delhi, 
1969, pp.177 and 179 

 .۰۱۰تر۰۱۱کال، م ونه (ز۰۴۱۲)لمریل۰۰۶۰الدالهفارخان، زماژونداوملارزه، کاب  
وه چهی د پاکسهتانی پنجهاخ پهه واسهطه لهه هنهد نهه لیهری پرتهه            مس ی لیګ اومحمدا ی جنهاا لپهاره ناشهونی اوغیرام هی     د

دغه جهرافیایی دلی  ههومره چی  اهرًاام ی ب ه لری ههومره پهه بهاڼن اوامه     . پښتون وادی په متحدهندکی پاتی شی
قی پښتون واله متحدهند نه بی هه کهړی وه، نهودغربی پاکسهتان اوشهر     ( پاکستانی پنجاخ)که نیمایی پنجاخ: کی دخنداوړدی

پامهه  دلویدیلپاکستان او ختیلپاکسهتان تهرمنځ جهرافیهه ولهی لهه      ! ترمنځ خوټول غ، هندپ ن شوی و؟( بنګالدیپ)پاکستان
 وغورځول شوه؟
 ریـږيــ د ماشومانو نه هم ی یعجب فرنګی د

پهه   کالونهه وړانهدی  ( ۱)اووه ډاکهرخهان صهاحا خهورزی دی،     جهان زیها نیهازچی دارواښهادباچاخان اوارواښهاد     پوهاند
جههههان زیههها نیهههازچی . م ونهههوکی چههها  کړیهههدی( ۲۱۴)کهههال کهههی خپههه  ژونهههدلیک پهههه څ ورسهههوه نههههه اویههها  ( ز۱۱۱۶)
. کال په نیمایی کی زی یدلی دی، په پنت س ک نی کی یی د سیاسی بندي په څیردانګریلانود  ی خوندوڅاکهه ( ز۰۴۱۱)د

دزریههن ابههاد د نصههراخ خههان اود پړانګههود  ه تههه چههی وربانهدی . لهومړی یههی دچارسههدی د  تحصههی  بنههد ی هانی تههه واچههاوه   
 «.شهوما نونهه ههی یریهـ ی     اجیها فرنګهی دی ـ د مها     » : سهردارخان سهترګی ولګیهدلی، پهه خنهدایی کهی یهی ورتهه وویه          

» ه باچاخان ولیدچی د کوارانهین په چمن کی ګرځیهده ـ   ـه ورایـه ته یی ل.  ل شوـیـپورجی  ته ولـریـوروسته له دی ده
بهارونهه  : اهتمها  . څهه اوریهدلی، څهه لیهدلی    : جههان زیها نیهاز، زمهاد ژوندقیصهه     « .اهیانوورپری نښهود  اومی لیده خوسهپ 

 ( .۵۱، او۶۲، م ونه ۱۱۱۶م ت پرینهرز، الهور، : چاپوونکی. کتاخ کورغریا اباد، تهکال
وی دی، شهه پههه څیربههه   کههال دنوملرپههوری مو ومهها  پکههی خونههدی    ( ز۱۱۱۱)جهانلیهها نیازداپنههتکتاخ چههی د   پوهانههد د

زه لهه دی  . څیړونکولپهاره دحهوالی کتهاخ وی    د( پرایمهري سهور   )داوریدلوپه کچه ډیرپهه لیهدلووالړدی اوداصه ی منلهع    
 :څواوږده اقتلاسونه وړاندی کو  چی زماد دی لیکنی سره اړ  لګوی مهی کتاخ نه یو

کههه پههه صههوبه سرحدکښههی  پههه متحههده هندوسههتان کښههی چههی دقههانون سههازی اسههمل ی دپههاره مملههران منت هها کیههدل نوچون  »
نوزموږاسامل ی په یوه خولهه باچاخهان دصهوبه سهرحدله ڼهرت نهه قهانون سهازی اسهامل ی تهه اولیه ه ـ             . زموږاکثریت وو

جوړیدوسههره چههی ک ههه  چههی ک ههه تقسههیی اوشههونوباچاخان هههی ههسههی دقههانون سههازی اسههمل ی مملرپههاتی شوههـ اودپاکسههتان د   
نوباچاخان ته هی ب نه راغ ه اوههه بهیردڅهه وینانهه اجهال  لهه روان      دپاکستان دقانون سازی اسمل ی اجال  راوغوښت

شوـ په قانون سازه اسمل ی کښی یی سوګندپورته کړوـ ددی نه روښانه حقیقت ب  څه کیهدی شهی چهی باچاخهان پاکسهتان      
دقههانون  من هی ووهـ پههه هههه اجههال  کښهی یههی تقریهرهی اوکړواودپښههتنود حقوقومطاللهه اوکههړه ـ موالناتمیلالههدین صهاحا           

لیاقههت ا ههی دپاکسههتان لههومړی وزیههر   « .سههازی اسههامل ی سههپیکرمنت ا شوههـ شههپی لههه لیاقههت ا ههی پاچاخههان می مههه کههړو     
« ناګهانهه » په دغه مههال  .باچاخان  ی   بنګ   ته ورغی دواړه د  بنګ   په چمن کی ګرځیدل . و[ چی  مینیسهر]ااری

 باچا خان ی  وپوښته چی خان صاحا . وه« نه ډکه توصا»لیاقت ا ی دباچاخان نه یوه پوښتنه وکړه چی له 
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“Are you loyal to Pakistan[?]” 
 :باچا خان ورغلرګه کړه چی

“I am loyal to this land, not to you, because I do not believe that you are loyal to it.” 
سره خلهری اتهری   » باچاخان  1ا ی جـناا خلر  چ  پای تــه ورسید ل ،او باچا خان رخصت شــو،   ب ـه ورځ محـمد

شههروع کههړی اوداخلههری ترډیروورځوپههوری جههاری وی ـ باچاخههان تههه یههی وییهه  چههی راوړانههدی شههه ماسههره مالاوتههړه         
. جناا صاحا ته خپ  م ګری مو و  ووهـ چهی داټهول مط ها اشهنادی اودکرسهی یهاران دی       . اوماددی غ ونه خالص کړه

لرخ نشهترچی دجنهاا صهاحا ښهی ال  ووهـ درسه  ورسهای  وزیرووهـ او چهی          م ک سره یی څهه همهدردی نشهته ـ الهدا      
دد  پتهه جنهاا صهاحا تهه     . دهندوستان اوپاکستان د ری  د انجنونواوډبوویپ کیده ـنو د   الی پک  بهال حسهاخ اوواههه    

ـ پاچاخهان تهه   په ههه فورًا څه چ  اوشوـ چی زما ااتلاری خ ق داسی دی ـ نودنورچانه به زه څهه ګی هه اوکهړ      . اولګیده
یی داټوله قیصه اوکړه ـ دههه اودباچاخان ډیری ښی خلری اتری اوشوی ـ اوباچاخان ورته اوویی  چی کهه خیهروی تهه      

اومانهه چهی   . اود خپ وم ګرو  پیننهدګ و بهه  درسهره وکهړ      .سرحد ته راغ ی نوزه به دی مرکلاالیه سردریاخ ته بوځی 
داخلهری چهی مط ها اشهنا خ قوواوریهدی نهو رپنهدی        . ی زه هههی تهه تیهاریی   دوڼن دابادی دپاره څومره تومیری کارغواړ

اوخهاص کرپهه   . چی که دجناا صاحا اودباچاخان ورورولی قایمه شوه نوزموږپکښهی څهوک تپهو  کهوی    . پری راغی
اوپهه هههی   . باچاخان چی واپس سرحد ته راغی نودکونس  اجال  یی راوغوښت. قیو  خان خوداخلره ډیره بده اولګیده

دلته داتیارۍ شهروع  . ی یی فیص ه اوکړه چی دجناا صاحا دشاهانه استقلال دګورنمن، هاو  نه ترسردریابه کاووکښ
چی زمانهه خوبهه ټهول    . شوی اوه ته مط ا پرستوخپ  څپ ی راښکی، لیاقت ا ی اوقیو  دیوب  سره جرګی شروع کړی

 .زماپه صوبه سرحدکی بیاڅه حیثیت وی. داسامل ی مملران والړشی
هههه باچاخهان لهه سهوال جهواخ اولیه ه       . جناا صاحا سرحدته راورسیدنودی یارانوبیادهههه غوږونهه ډک کهړی وو    چی

جنهاا صهاحا ورتهه یواخلهار راواخسهت اوویوییه  چهی        . باچاخهان پهه صهلاله ورغهی    . چی ته ګورنمنه، ههاو  تهه راشهه    
. باچاخهان پهه دی خلهره ډیرخفهه شهو     . یتاوی ی دی چی پاکستان دشګوټوپکی دی که ما ورله لته ورکهړه نهوهی  بهه نهه و    

هههه ورتهه اووییه  چهی     . ههه ورته په جواخ کښی اوویی  چی دامانه دی وی ی نوورته ی  اوویی  چی ددی تردیهداوکړه 
« پښهتون »زمایواخلهاروو . اخلارونه ټول دحکومت دی ههوی زمایوټکی هی نه چا  کوی. تردید یی په څه کښی اوکړ 

خوبابهاپوی  . چهی داپهه مهاپوری چاهسهی غ طهه تړلهی ده      . ستام کښهی تردیهدکو   . څه اوکړ  نواو . ههه هی تاسوبندکړو
جناا صاحا ورتهه اووییه  چهی زه سهره دریهاخ تهه نشهی درت هی ځکهه چهی           . شوچی دیار د ماغ ټولواکیانوبرابرکړی دی

زه خودام هک  . راشهی چی سهتاپه وژلوبهه مالهه پهه ګوتوڅهه      . باباورته په خنداشو. تاسوزماد وژلو پروګرا  جوړکړی دی
باچاخهان رخصهت شهواوقیو  پههه    . خهواخرداچی مط ها پرسهت کامیهاخ شهو     . اوداقهو  ابهادغواړ  تلهاه کهول یهی نهه غهواړ         

 .«س توفیص وکولوسوچ شروع کړو
  ۰۰۰ـ  ۰۱۱: م ونه
 مهو  ززه ک هی تهه راغ هی اوښهه پهه در     » .په پنتی   د جهانلیا نیازکالج دګرم  د رخصتیود پاره بندشو( ۰۴۲۱) د جون

باچاخههان پههه دغههه ورځوکښههی دکوهههاد بنههو  پههه دوره روان ووچههی حکومههت سههره د سههاالرمنیرخانه       . کارشههروع کههړو 
. غنهی داداههی ګرفتارشهو   . ولهی دادایهی ههی اونیهوه    . اودغهی سهره اامهه ګرفتهاری ههی شهروع شهوه       . اونجوماما ګرفتارکړو

اسهامل ی مملهران یهی داول نهه ګرفتهارکړی      د . غرض داچی حکومت څوک ل دکارکت  نوههه یی جی ونوتهه وردننهه کهړه   
د . صهههههاحا خهههههوداول نهههههه پهههههه ایلههههه، ابادکښهههههی دسهههههوداخ خهههههان پهههههه بنګ هههههه کهههههی نرربنهههههدوو         [ خهههههان ]ډاکههههههر. وو

پښتون رساله داول نه بنهده وه  . اودوڼن اوقا  پتنګان یی رانه ت . ډیرو،پیښوراوهریپورجی ونوبیاخولی وازی کړی وی
 :پوهاند جهانلیا نیاز زیاتوی چ . «ی وی ترګی خړی کړاوخدایی خدمتګارتحریک ته یی هی س

[ خپ ه  خهور  ]زه چی ک ه دکالج نه راغ ی نونیغ شاهی باغ ته د. ته رسولی وو[ بند ی ان ]خویی نیغ منهګمری»باچاخان 
بهه ولهی    تاجو په ولی خان واده وه، او جهانلیا]تاجولیدلوله الړ  ځکه چی د ولی دادا د ګرفتاری نه پس مانه وه لیدلی 

بیهامی ورسهره یوڅهوورځی تیهری     . ماورلهه ډاډورکهړو  . چهی ورغ هی نوراترغهاړه وت هه اوپهه ژړاشهوه      [. خان تهه دادا وایهه  
رزړوتهه  [ د ولی خهان لهور؟  ]تاجونسرین. غاللًا دجوالی دیرشی تاریخ وو. خوپه دویمه دریمه ورځ به خام اورت ی. کړی

زه ورسهره پهه ټانګهه کښهی کښیناسهتی ډاکهرلهه مهی بوت هه پهه دغهه           . وځیرالی لی وه ناجوړه وه ویی  یی چی دا ډاکهرلهه به  
هههوی ههی   . ټوله غرمهه موښهه ګپونهه لګهولی وو    . اودههه م ګری ساده ګ  هی راغ ی وو... ورځ زمادوست وزیرمحمد

چهی تحصهی  تهه روان شهونوګړۍ سهره نهندی رالهه دوه        . راسره کښیناست  چی موږبه هی درسره د ګهړۍ پهوری الړشهو   
. ههوی می دواړه ګړی سره کوزکړل. موږ  ا وخندل ویی  موبیاچاپسی روان دی. ډکی د پولیسوم ی له راغ ی ټانګی

نسرین موډاکهرته اوښهودله دارووغیهره موواخیسهت  اوواپهس ک هی تهه روان       . زه اود تاجونوکرد تحصی  هسپتال ته الړو

                                                             

.و محمدعلی جناح دپاکستان ګورنرجنرلـ  
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رتهه الړ  مهورمی اوخهورمی راتهه پهه خفګهان       چهی کو . ماوییه  خیهر  . چی هجری تهه ننوتونوڅپردپهولیس نهه ډک وو   . شو
دههوی نهه مهی رخصهت راواخیسهته     . کښی اوویی  چی تاپسی خوبیاپولیس راغ ی دی ماویی  وی به نودازموږژوند دی

تاڼیدارصاحا راپاسیده هتکړی یی راتهه واچهولی اوواپهس پهه     . اوراغ ی. اویودوه جوړه جامی می دځانه سره راواخستی
« .ال  تههه راغ واودل سههاات دپههاره یههی حههواال  کښههی اوسههات ی اوبیهها یههی جیهه  تههه دننههه کههړ     ټانګههه کښههی دتحصههی  حههوا 

 .   ۰۰۲تر ۰۰۰:م ونه
 پـیـښه ېاو ژړوونک ېچا رسد خونړد 

د صههوبی خههدایی  : وهداپیښههه داسهه   . «حکومههت جههوړکړی وه  د جنههاا صههاحا اوقیههو   »د چارسههد ی خههونړی واقوههه    
موږدباچاخههان دګرفتههاری بههرخالت احتجههاجی  »کههال بههه ( ز ۰۴۲۱)اګسههت د( ۰۱)خدمتګارودافیصهه ه کههړی وه چههی پههه  
اوحکومت دافیص ه کړی وه چی تاسودغه ج سه نه شی کهولی یونهی دخپه  لیترسهره     . ج سه په غازی ګ  بابا کښی کاوه

  اګسهههت دشهههپی شهههپی پهههه ۰۱د. خوخهههدایی خدمتګارچرتهههه منهههع کیهههدل. دزیههاتی کولهههوبرخالت تاسهههواوازنه شهههی ویسهههتی 
ونوخدایی خدمتګاردپیښور، نوښار، صوابۍ ، هشنګراود صوبی د ګ، ګ، نهه راوچ یهدل اګرچهی حکومهت اکثهری      زرګ

» سهرتیرو ځانونهه چارسهدی تهه ورسهول،     « ټریفک یی بنهدکړی ووخهوددغی بهاوجود پهه زرګونهو     . الری بندی کړی وی
رنهیرفهور  ځوانهان پهه ډیرلهوی     اودف. سحروختی چی خ کواولیدل نودغازی ګ  باباپه جمااهت مشهین ګنونهه لګیهدلی وو    

دچارسدی ناکه بنهدی  . اوپه ټوپکواومشینونویی ګوتی ایښی وی. شمیرکښی د جماات په احاڼه دپاسه اوچاپیره والړوو
ج هو  پهه بهابړه کښهی دفصهیا باچاپهه ځهای کښهی         . نه دننه نه څوک بهرته ت ی شواونه دبههره دننهه رات هی شهو    . شوی وه

دغهه وخهت سهاالرامین جهان خهان چهی       . وږبه دج سی دپاره مقرشوی ځهای تهه خام هاځو   تیارشواوفیص ه یی اوکړه چی م
ج و  دخ قهود ډ یروالهی پهه وجهه پهه څ هورو پنتهوالرود غهازی         . دټولی صوبی ساالروو، دج و  په سرکښی روان وو

حکهی  [ اوربه  ]ګ  باباجماات ته راروان شوخوچی ج وسونه دک ی نهه راووته  اودج سهی ځهای تهه ورنهلدی شهونود فهایر        
جهنته چی دچاپه ال  کښهی وه هههه   . او المانوداسی فایراوکړولکه دمړزو ی  د سروجامو ځوانان او غورځول. اوشو

اودغسی بی شهمیره ځوانهان   . خوجنته یی پریوتوته پری نښو دله. ههه خوپه اول ډزشهید شو. ته به یی سپین م نګ وی
 .اجیله نراره وه. پری شهیدان شو

 ونهیوخواته توپی مشین
 وځونهپدپاکستان دواړه 

 ب  خواته قا  خالی السونه
 مه مقاب ی ته می کت  حیرانید

   2« هـمـه درځـیه مه راځـرګـم
 .پههه سههرکړی وو»ن مجیدونههه آمیرمنههوقر:پیښهه  تههه داسهه  دوا  ورکههوي  پههو ههها نههد جهانلیهها نیههاز د چارسههد  خههونړ   

زموږدسهلق یهوم ګری چهی حمیهداخ نهو  یهی       . دج و  سره سمی روانی وی، ډیری شهیدانی شوی، ډیری زخمی شهوی 
ګهه  دادا، . وه، اود زریههن ابههاد دنصههراخ خههان زوی ووههههه هههی پکښههی شهیدشههواوکویند ن کههړی جینههی ځنههی پههاتی شههوه   

. نوشهههههاته یهههههی پنهههههاه اخیسهههههتی وه   اودقلرو. ء الهههههدین دوی ټولوځهههههان رارسهههههولی وو   مصههههه ا الهههههدین، نیازمحمهههههد، بهههههها   
اولوپهی بهه یهی شه ولی اوزخمیانولهه     . مړی یی راغونتول. زماموراوزماننګیالی خورتاجودمیدان په منځ کی والړی وی

ماښها  تیهاره   . ډیرمړی حکومهت دچارسهدی پهه سهیند کهی الههوکړل اوورثاولهه یهی ورنهه کهړل          . به یی پری زخمونه تړل
ډ یری سترداری یی بهی سهتره   . وپولیس سپاهیان دخ کوپه کورونوننوت  شروع شواود فرینهرفور  ا. قیصه ختمه شوه

خههی بهه یهی پهری اوتپ هی اوبیابهه یهی کورتهه پهه          . نارینه به یی بربنت کهړل . دکورکالی کنتولی کهونه یی ما  کړل. کړی
 ههی جرمانههه اوڅههه ورځهی پههس یههی د چارسههدی تحصهی  ټههول ک  .د شههمراود یلیهد   ههی دخ کوهیرشههو . زوره ورد ننهه کههړل 

داټهول  . جوفرشهاه قیهو  تهه وییه  چهی داجرمانهه ههی ددغهه یوکورنهه واخ هه          [ میا.]زموږک ی لس زره روپی جر  وو. کړل
نود رزړو جرمانه یی زماد دووروڼونه واخیسهته اودی انصهات تهه ګهوری چهی زه پهه دغهه ورځ        . ورانی هی د دوی دی

پهه  . هههه یهی زمهاد جایهداد نهه وصهول کهړه       . ۍ جر  کهړی و  او د   الی حکومت زه هی پنته سوه روپ.په جی  کی وو 
ههی پهه دغهه ورځ یهی     . اوبهس یوځه  بیاګرفتهاری شهروع شهوی     . ههه ورځوکښی پنتهه سهوه روپهی ههی ډ یرلهوی شهی وو      

هههه ټولهه قیصهه مون تهه     . زموږبارک تهه یهی رادننهه کهړو    . ساالرامین جان خان ګرفتارکړواوپیښور  ته یی نیغ راوست
خوڅهه موکهولی شهوموږمر ومان ووهـ اوقیهو ، جوفرشهاااو جناصهاحا        . په دی   ی ډیرخفهه اودلګیرشهو   موږټول. اوکړله
 (۰۰۴ـ  ۰۰۱: م ونه.  )  المان

جهانلیا نیازپه جی  کی د دوستانوپه مشوره اواخالقی بشری مرسته له جی  نه دیوی میاشتی لپاره خهالص شهوچی پهه    
زمادبنهد تقریلهًا دوه کالهه    » . بشهپړی کړی،اوبیها  بیرتهه جیه  تهه راشهی      ( هامتحانونه )اسالمیه کالج کی خپه  پهاتی ازمهوینی   
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ههه وخت داسمل ی مملراودجی ونومواینهه کهوونکی مقررشهوی    » د ګ ي ګړۍ الدالرحمن خان( . ۰۵۰مخ )« برابریدل 
ه فهورًا  ههه » . اودجهانلیا نیازپهه کیسهه یهی پهوه کهړ     « دروازی له ورغی»ک ه چی جی  ته راغی ، زرین خان کاکا« و

جهانلیها نیازداسهالمیه کهالج    (. ۰۵۲مهخ )« کاغذراواخیست اوحکومت تهه یهی زمهاد پهاره د یهوی میاشهتی پیهرول ولیکه         
دجهانلیا نیازکیسهه یهی د کهالج مهد     « ډیرښه سړی و»الالفر  کریی چی. دمدیردغ، منشی الال فر  کریی سره وکت 

ماورتهه وییه  چهی حکومهت جیه       . اوکړوچی تهه چیرتهه وی   مانه تپو »برادرټن چی انګریلو. یر برادرټن ته بیان کړه
ماویی  چی هی  می نه دی کړی خوراتهه وایهی چهی پاکسهتان درنهه      . ویی  قت  دی کړی دی که څه ب  څه. ته بوت  ی و 

زماپهه کهالج کهی دی څهه نهدی کهړی، حکومهت زمانهه تپهو  قهدری نهه دی کهړی             .... ویی  داخوڅه خلهره نهه ده   . یری ی
داسههالمیه کههالج   ( ۰۵۵مههخ  ) « .قیههو  تههه ټ یفههون وکههړ   [ چیهه  مینیسههتر  = وزیراا ههی ]فههورًا یههی   . تههاروی نوڅنګههه تاګرف
لهه  « .سره خلره کړی ده ههه ستاپیرول یوه ب ه میاشت هی زیا  کړو[ قیو ]راته ویی  چی ماوزیراا ی» مدیربرادرټن 

 .مواش یا جیا خرڅ دی( محص )پیرول نه مط ا د پوهیدونکي
 او چی جهانلیها تهه اووایهه چهی مها     »ی داسمل ی مملرو، دقیو  خان پیها  یی جهانلیا نیازته ورورساوهقایی شاه باچا چ

هههه  . وو 3ته ورشه شیرمحمدنومی سړی دی دادههه پی ـ ای  . وینی نوماورسره سلاسهرلس بجی وخت مقررکړی دی
هههه دننهه   . نیهازیی ماوییه  ههاو    ههه راته ویی  چی تهه جهانلیها  . ته اووایه چی زه نن وزیراا ی صاحا  راغوختی یی

بیهایی رابانهدی   . ډ یهره مینهه یه  راسهره اوکهړه     . زه دننهه ورغ هی قیهو  راتهه پاسهید     . ورغی اوواپس راغی ویی  یهی ورځهه  
 «.راپه م ه کړی یی[ برادرټن: دکالج مدیر]زه دی پرنسپ  . بیایی راته ویی  چی داڅه موام ه ده. چای اوڅک ه

وییه  ماخوسهتازنده ګهی نهه ده تلهاه      . دابه تاسوته پتهه وی  چهی زمازنهده ګهی موتلهاه کهړه      » : جهانلیا ورغلرګه کړه چ 
پهی ـ ای تهه یهی اووییه  چهی ورشهه جوفرشهاه تهه اوازکهړه اوورتهه اووایهه             . جوفرشاه ګرفتارکړی یی [میا]داخوته . کړی

اوزه . غ دهههه م کښهی والړوو  میا  صاحا فایی  په ترڅ کښی نیهولی وواوراغهی اونیه   . چی دجهانلیا نیازفایی  راوړه
داجوفرشاه چهی بهه   . سوچ می کاوه چی څوک خپ  ضمیرخرڅ کړی دههه به دغه حال وی. په کرسی کښی ناست وو 

نههو نههن لکههه  . خوضههمیریی خههرڅ کههړی و . نوموږتههه بههه دزمههری نههه زیهها  ښههکاریده  . دباچاخههان پههه خواکښههی ناسههت وو 
ه وییه  چهی ه کهه دافاییه  راکهړه چهی جهانلیها نیازتهه اوښهایی          قیو  ورته . نوکردصوبی دوزیراا ی په م کښی والړدی

اګرچهی  . صاحا پری په خپ  ال  لیک هی وو [ جوفرشاه]نو میا . چی فایی  یی ماته اوښود. چی دی مانیولی دی اوکه تا
 :ههه له انګریلی نه ورت ه، خوکیدای شی په سکرټری یی لیک ی وی چی

“Jehanzeb Niaz is more dangerous than A[bdul] Ghafar. He should be immediately 
arrested.” 

. چی داسهوډنهانو سره   ی ولی کی ی. ماویی  هوخومشروزیرخوته یی نوته څه تحقیق نه کوی. قیو  ویی  اودی کت 
ل او ماته یی ویی  چی مادرله پیرو. ههه ته ویی  ته ځه. باچاګونګ والړوو. ورکړه جواخ[ میا جهفر شاه]ویی  باچا

) « .سلق ته م ه کړه. ءاخ په دغه میاشت کښی به دی د رهایی ارډ راوشی اوانشا. یوه میاشت ب  هی زیا  کړو
پوری ( زکال۰۴۲۱جون  ۱۰) میاجوفرشاه کاکاخی  دتو یی وزیر واود بنودلویی جرګی (  ۰۱۱ـ  ۰۱۱: م ونه

اومیا جوفرشاه دواړه دپاکستان په قیو  خان . پور  قیو  خان د کانګر  غړی و ۰۴۲۶د.  دکانګر  غړی و
 . جوړیدلوسره دمس ی لیګ غړی شول

بی درباره م ی ژبی م ی شاارارواښادمحمدامین م نګ جان په خپ وم ی نهموکی څه دپاسه پنتو  کالونووړاندی  د
 :وی ی وو

 ه جګړوکیوزیرمسیدشوستړی پ
 باجوړدی کړی سی ونه په حجروک خانان د                               

« رد»وزیراومسههید. پههه رښههتیاچی وزیراومسههید دخپ ودنګوغرونوګوربتههان دی اودخپ ههواکی پښههتنی روحیههی سههیاالن دی 
کهال کهی پهه حهق     ( ز۰۴۵۱)په ش مه پیړی کی دههوی غ، مشر ایپی فقیروچی په . نه وایی« ټیهه»پښتانه دی اوهیچاته

د . ون په مشری وزیرواو مسیدودانګریلانواوپاکسهتان پهه مقابه  کهی تودپهاڅون غهوره ګ  هی و       د دغه میړنی پښت. ورسید
کهی دوزیرسهتان پهه مهدخی وکی پیه  شهواوبیاتیرا، مومنهدو،        ( ز۰۱۴۱)ک ک وس ه وال پاڅون پهه   ډیورنت د تړون په ضد

 .وغتیدهم کنت، باجوړاوچترال ته 
ازیهان  ) اجها خها ن او کشهر ورور یه  شههلاده خها ن دواړه غ      : چهو  نهوک  رڼها وا   بهه ههی   تیهاره ګهود   ب  د تاریخ په یو

دي ـهـ ر در  اد  خیه  اپری ـهه  د خیلــازیان وروڼه په خــدواړه غ. یر شوی ووــ  هی غازیان  تــوو،او پالر او نیکونه ی
د واړه غازیههان . ده چهه  د کوهههاد او پـیښههـورپه مههنځ کههی پرتههه ده « دره»ره ـیرا اخههـههـوګن  ځههای یهه  د تـههـوو، او د است

محمهد نهادر خهان د امهان اخ     . د تجهار  لپهار ت ه    (  په تیره د منګ و سیم  ته) وروڼه به  د ژوند د تامین لپاره   پکتیا ته
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وروسهته لهه مرکهو    . خان د جنرال په حی  پکتیا ته الړ چی ه ته له ولس نه د خپ واکۍ په جګړه کی  مرسهته  وغهواړي  
ر ـهـ لاده خهان ور پهه ګوتهه کهړل چهی د ولهس د لښک      ـازی شهه ـازي  اجا خان او غـته  غاو جرګو نه، منګ و  نادرخان 

ه ـهـ نادرخهان ورسهره دغ  . اړه کیـ يــوروڼو ته ور په غ( ۱)و دوه ـرید مشری به دغــد  دبــبان په جنګي کال  ـټ د او 
رښهودنه  او مشهرۍ د ټه  ښهار     ازی اجا خان اپریدي او غهازي شههلاده خهان اپریهدي پهه ال     ـولس د غ.  ن هــپریکړه وم

پاچاامهان اخ خهان    .    سههـیشن ونیهول  ـنه ک  جنګي کهال او لهه ښهار نهه بههر ریه      ــمحاصره کړ او ورپس  ی  د ښار په دن
د . کاب  ته راوغوښهـت  او ویهـ  نهازول   (  اجا خان اپریدی او شهلاده خان اپریدی)زییل کی دواړه غازیان  ۰۴۱۰په 

ه  کهه  پههه انګیلانههو ک ههک بریدونههه وکههړل او انګریههل  ـنههد  د وزیرسههتان میههـړنیانو هههی پههه   واڼهه قیر د مشههرۍ ال ـایههـپی فهه
پهه  .  پهه دی ډول انګریهلان مجلهور شهول چه  د کابه  سهره د سهول  خلهر  پیه  کهړي           .  ښکیالک ګر ی  په ګوڼتو کړل

د حاجی صاحا ترنګلو ، او  ختیله جلهه کی د مومندو د چکنور مال، د مومندو او باجوړ تر منځ د ساپو په سیمه ک 
د سهر حهد د پښهتنو    .  په کونړونو ک   د لوی خان میرزما ن خان غلاګانو هی  د انګریلانو د ښکیالک زور اوبه  کـــړ

خپ هواکۍ  ( اوسهني افهانسهتان  )له  په خاورو وسولوله  او د افهانسهتان دیهوی برخه    ـتودو پرځنګونو د انګریل ښکیالک پ
لهه   . مشریک ګ يـکشمیر سدوزی افهانان او  هی ځانونه د افهانستان په نیواک او کړاو ک  غ د. ته ی  الر هواره کړه

شاه شجاع، دوست محمد خان، شیر ا ي خان او الد الرحمان خان نه نیول  تهر نهن پهور  پهه مجمهوع که  د افهانسهتان        
افهانانو   پښهتون وا د .   دهـاو سهات   یه   ګه ه  ده ( افهان م ت)اسکرو خپ واکي نه ګه   ده او نه ی  سات   ده، ب ک  ولس 

خپ ههواکۍ تههه الر ( اوسههني افهانسههتان)دومههره میړانههه لرلههه  چهه  انګریههل پههه ګوڼههـتو کههړي او د افهانسههتان د یههـو  برخهه    
 .واره کړيـه
نهۍ  د امهان اخ خهان د واکم  ( اوـبچهه سقه  ) ک  چ  د پښتون وا افهانان په د  خلر شول چ  ک کهاني  حلیها اخ   ۰۴۱۴په 

خههو  . جههوړکړ« افهههان هههالل احمههر  » هانستان د مـههـرست  لههـپاره ـمههال تړلهه  ده، فههورا  یهه  د افهه     کورولو پسهه سـپههه رانهه 
باچاخان د مرسهت   ذکهر شهو     . هانان د   خپ ه مرسته افهانستان ته ورسويــوا افـوښت  چ  د پښتون ـانګریلانو نه غ

ولههس باچاخههان او میهها  . «ولههي او قههامولي قایـمیههـد لههه  پههه د  ڼریقههه خههو زمههوږ ورور  »:پههروژه داسهه  توضههیا کههړ  ده 
د امههـان اخ خههان سههـره   د  ه ههـته اووي ـندهار تههه ورسههـونه کههـ  لههه الر  د  ځانههـجوفرشههاه مو هه  کههړل چهه  د کویههه 

ک هه چه    .   م هه ونیولهه چه  ه تهه الړشهي     ـو یه ـریلانه ـدواړه په اورګاړي ک  جیکوخ آباد ته ورسهیدل، خهو انګ   .وویني
باچاخهان بیها د   . د، خلهر شهو چه  امهان اخ خهان کهویه  تهه رار سهیدلی و        ـرځیـپ   سیم  ته راوګـپه ما  زړه خباچاخان 

. وکړه چ  که بیرته افهانستان ستون شهي  ی  ورنه ته ی  د امان اخ خان سره ولیدل او هی هـهند ښار بملی ته الړ او ه 
 .باچاخان زیاتوي چه  امهان اخ خهـان ورسهـره پهـه پښتهـو غهـ یده       « .وی وـوسه شـد افهانستان نه مای»و امان اخ خان ـخ

افهانسهههتان د نجههها  پهههه جګهههړه کهههی محمهههد نادرشهههاه   د زییهههل چههها ۱۱۱۱د . باچاخهههان، زمههها ژونهههد او جدوجههههد: ولهههولئ
ر ـر وزیه ـهـ ړانه او د مفکـافهانسهتان تهه راننهو  اود وزیهرو، مسهیدواودپکتیاوالوپه میه      ( زکهال ۰۴۱۴)دوزیرستان له الری

لهه نهن نهه    . لهه ګهتوډی نهه را خهالص کهړ     ( بچهه سهقاو  ) ند په الرښودنه یی دکاب  ت هت دک کهانی حلیها اخ   ـومـمدګ  محام
اړکړچههی دشههمالی   یتهههپاکسههتان د برتههانوي رستان خ کههوـوزیهه پهملرکی دـکههال پههه سهه  ( ز۱۱۱۵)وړانههدی د شپههـ  کالونههه 

وادغه رسهمی تهړون یوځه  بیاښهیی چهی      ـهـ ه خـستان له ــپاکد .  یک کړیــره تړون الســیرامشاه ک  ورسـوزیرستان په م
په جهادکی خود ډیورنت لیکه ب ی ب هی شهوه اوټولهه نهړی یهی پهه ماهیهت           پرضدـدشوروی یرغ. دډیورنتکرښه باڼ ه ده

به څنګه له حیرتهان په  نهه سهرټیهی وت هی      ( وځونهپـشوروی )ت لیکه شته وای، دتاریخ بی ننګانـورنـکه د ډی. وهــوه شـپ
ډیورنهت  . ن الم  هی پولهه بهه وی   ــ؟ دډیورنتلیکه دومره سپیره ده چی پ پ ه مارتیمرډیورنتهی پری شکمن دی چی بی!وای

د ډیورنههت د نهها چ هه  او سههپیری لیکههی پههه اوږدو کهه  د پښههتون ولههس          .پههه دی پوهیههده چههی اوبههه پههه ډانههګ نههه بی یهه ی        
یهوال یهی ړنهګ کهړ، لهه ویشه  شهوی جرمنهی نهه یهی           غورځنګونو  دشوروی اتحادامپراتوری رانسکوره کړه، د بهرلین د 

د »خههو  لهههه دی سهههره جوخهههت .یههوجرمن م هههت جهههوړکړ،اود ختیههل  اروپام تونوتهههه یههه  د خپ ههواکۍ سهههندره ورزده کهههړه    
 ۱۱۱۶ـ    ۰۴۱۴زیهرک یهار، دنهوی سیاسهت الجلهره،      : دتمهدونونودټکر  لپهاره ولهولی   ) خلهره راووت هه   « تمهدونونود ټکهر  

ه، ـدانههپ خپرونههدوی ټولنهه : چهها  ځههای  .  يولنه ـ جرمنهه    ـههـتیاټــکولتههورد ودی  اوپراخ د پښههتنی: خپرنههدوی. زییههل کههال
و وسهه ه وال  ـسی د امریکهه  او د ناټهه ـلیکههی پهه  هیرـورنت پههه سپهه ـاو  د ډیهه(. ۱۱ـ       ۵۱: زکههال، م ونههه ۱۱۱۵پیښههور، 

 و پهه د  وروسهتیو که     پیړۍ ک  ی  د ستر  برتانی  لهه مهاتو ا   ۱۱او  ۰۴په   له د  چ  ــب -ورغ ی دی ــه ونــځواک
زده کهړه کهړ    پهه افهانسهتان که       نهه یه    تیښهت  او ورپسه  نهابودۍ    لهه  ( شهوروي اتحهاد  پ واني ) یی ـر سترغـپ  تیـد خ
 :ینندلی دیـر الد الروت رفیقي د شوروي اتحاد برخه لیک داس  راپـتیل فکري افهان شاا. وي
 

  ورـت   ـیـرته جګی تـلرســرقــه د                
 

 ينګ کړـلرال  راباسی جـدلته مړدق                
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 
 شاه یی پس له مرګه رویس خان اواحمدــمی               

 
 يړـګ کــنـه نـامـان په نــهــداف يیا دــاللګ              

 
ن پهه  ـیرمه ـخپ هه م   رـهـ اسهکر پ  يو شهورو ـورکړی دی چهی یه  ـرکی الدالروت رفیقی هههه لیهک انته   ـپه خپ  دغه شو

 . ی وهــوږوهــغ
 

 ( اتم)
 چل یې ترهجناح د پاکستان پالر او چـر

د بنهود لهوی   . مشرشوګوند  یګ ــیی لـمس  دا ی جناا چی اصاًل دبملیی په اسماای ی شیوه مذها پوری تړلی و، دمحما
ی مههه نیهههه محمههدا ی لههه ډه ههی نههه داسههتومار   ۱۱دجههون پههه ( زکههال۰۴۲۱)جرګههی لههه پریکههړی نههه یههوه اونههی وروسههته د 

 ی محمهدا ی جنهاا پهه    ـهـ کهه ښاغ  .وی« لهومړی مسه مانان اوبیاپهانهان   »سرحدی صوبی پښتانه په غوږونو وه  چی بایهد 
ههههه ډانګههی چههی انګریلانوبههه پههری پښههتانه وههه ، د   . تههاریخ پوهیههدالی، دغسههی بههی خونههده خلههره بههه یههی نههه وای کههړای   

کهی   (اسهمل ی )دپاکسهتان پهه قهانون سهازه جرګهه       صهوبه سهرحد   جناا زیاتهه کهړه چهی کهه    . پاکستان جنته ورنه جوړه شوه
 بهه یهی  ( ډیلاسهتیر  فیهت  )  د اقتلاسونولپاره ولولی تهازه چها  شهوی    . په برخه شی « فاجووي تقدیر» ، ګتون ونکړی

 کتا خ 
Axel von Tunzelmann, Indian Summer. New York: Henry Holt, 2007, p.352, 
footnote # 36. 

دغهه اړتیها   . اچولوتهه اړتیالرلهه  خوځښت زورمیندلی و، اوله دی ام ه انګریلانودیواسالمی پاټک په برتانوی هندکی م ی 
جنههوبی افریقههاکی دبرتانویانوپرضههد بورانههو پههاڅون      پههه . وه اسههالمی خوځښههت ډکیههدلی شههوه   برتههانوی هنههدکی پههه یهه    پههه

پهههه (. ۰۱۴۱تهههر۰۱۴۱) ؛پښهههتنو د ډیورنهههت پهههه سهههرحد پسههه  وسههه ه وال پهههاڅون پیههه  کهههړ  (زکهههال۰۴۱۱ـ        ۰۱۴۵)وکهههړ
کهی بنګهال   ( زکهال ۰۴۱۶)په همدغهه کهال   . کی اسیایی م ت جاپان اروپایی قدر  روسیی ته ماتی ورکړه( زکال۰۴۱۶)

په افهانستان کی هی دم ی مفکوری لپاره ورشوجوړه شوه، اومحمود ڼرزی اونهور م هت ګهر افهانهان یوبه       . وویش  شو
برتهانوی هنهد پهه لوړوهنهدی ڼلقهو کهی م هی شوورالپسهی غښهت ی           دغو پیښود. ته دم ی ټولنی په جوړولوکی ن دی شول

تهه  ( ۰۴۰۱تهر ۰۴۱۴)د هنهدی چهارو وزیهر سهردار  مهورلی      ( ۰۴۰۱تهر ۰۴۱۶)د برتانوی هند  وایسرا سهردارمینهو . کړ
   .جوړه شي«دشهلاده ګانوجرګه»ولیک  چی په هندکی دی

مس مانانومشههران دیتهه وه هول چههی  د    د ( ۰۴۰۱ـ     ۰۴۱۶)کهه   دا هی ګهړد کهالیج مههد یرارکوبالهت    ۰۴۱۵پهه زییهل کهال    
کههال د ( ز۰۴۱۵)د . وایسههرا سردارمینهوسههره دی وګههوری اوههههه تههه دی داق یههت پههه څیرخپ ههه انههد یښههنه څرګنههده کههړی     

اشهههرافو، »دغهههه اسهههتاز  ډلګهههۍ لهههه   . اکتهههوبر پهههه لهههومړی ورځ وایسهههرا سهههردارمینهوته دمسههه مانانویوه ډلګهههی ورغ هههه     
نههه جههوړه شههوی وه اومشههریی  « تو قههدارانو، قههانون پوهههانو، زمینههدارانو، تههاجرانواونورو [ د برتانویانولههه]جههاګیردارانو، 

وایسهراالرډمینهودغی اسهتازی ډلګهی    . وچی انګریلانوتهه ډیروفهادارو  ( ۰۴۶۱ـ   ۰۱۱۶)اسماای ی ـ شیوه مذهلی اغاخان 
چی دګروپونههو دینههی اقیههد   ناکامههه ده، خههودا( ریپریلینتیشههن)تههه وویهه  چههی داامههه انت ابههاتو لههه م ههی هههره اسههتازولی    

نیههه  د نهواخ   ( ۰۱)د ډیسهملرپه د یرشهمه  ( ز۰۴۱۵)له دینهه دری میاشهتی وروسهته دهمدغهه کهال      .اورواج ته پا  وکړی
    .وقارالم ک په مشرۍ د مس ی لیګ ګوند جوړشو

و، (   ۰۴۲۶ـ   ۰۴۲۱)صهدرااری  وینسهن چرچ  چی د دوهمی نړیوالی جګړی په مههال د برتهانیی لهومړی وزیریهانی     
 کال په اګست کهی یهو  ( ز۱۱۱۱)ن دی یوه میاشت وړاندی د .دبرتانیی دګهولپاره ی  د پاکستان په جوړولوکی ال  الره

الهیکس فهون تهانللمن  ، هنهدی     : کتاخ راوو  چی پهه هنهدکی د برتهانوی امپراتهورۍ د ورستیومیاشهتوپه پیښهو راڅرخهی       
 : ۱۱۱۱ینری انت هول،، یوی امپراتواری دپای پ، تاریخ، نیویارک، ه د: اوړی

Alex von Tunzelmann, Indian Summer: The Secret History of the End of an 
Empire. New York: Henry and Holt, 2007. 

 ژبه لیک  شوی و ( ک که محافطه کاره)کتاخ ته ګوته نیول شوی ده چی په  د لته د بیورلی نیکولل
(Beverly Nichols, Verdict on India) 

برتانیه له : دغه کتاخ چی په وینسهن چرچ  یی اغیلاچولی و، استدالل یی الیکس فون تانللمن داسی رالنت کړی دی
ون تانللمن دوینسهن چرچ  له الیکس ف. جوړکړی وی« دمس مانانولپاره یی یوجالهیواد» هند نه وت ی نشی، خوداچی

 کاږی  خولی
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

” I [Churchill] agree with the book[ Verdict on India] and also with its conclusion – 
Pakistan” 

د چرچ  ددی . ه توافق الرهیانی وینسهن چرچ  دبیورلی نیکوللد ذکرشوی کتاخ اودههه دپای ی یانی پاکستان سر
 «اغیلمن»په د  ک  « څرګند مالتړ»سره جوخت، الیکس فون تانللمن زیاتوی چی له پاکستان نه د چرچ   اقتلا 

وروستنی هی ی ویجاړی » اودهند د یووالی« اسالمی دولت خ ق شی[  مادرن]لومړی نوی»شو چ  په نړی کی 
 . «شی

”Churchill`s vocal support of Pakistan would be instrumental in creating the world 
first modern Islamic state and in sabotaging any last hopes of Indian unity.”(pp.126 
– 127). 

 ن کی وینسهنپه ډ یسملرکی په لند کال( ز۰۴۲۵)یومخ وروسته الیکس فون تانللمن لیکی چی محمدا ی جناا د
په ( میرمن الیلابیت ګی یا )محمد ا ی جناا به خپ  لیکونه چرچ  ته په م فی نو ،یانی د. چرچ  ته ډیرن دی شو

 الیکس فون تانللمن زیاتوی چی «.د چرچ  منشی وه» ړی و چی   نو  ورک چرچ  ورته دمیرمن ګی یا  .نو  لی ل
    
، اوله دی ام ه باید د يږی، چرچل باید د پاکستان د تره مقام ولرـتل کیــکه جناح ته دپاکستان دپالرپه سترګه ک» 

 «.سیاسی اسال  په راژوندی کیدلوکی دیوی مهمی څیری مقا  ولری
”… Churchill must qualify as its uncle, and therefore, as a pivotal figure in the 

resurgence of political Islam.” (p.128). 
وښهود چهی پهه ف سهطین       کال په نوملرکی د برتانیی دبهرنیوچهارووزیر ارتهر ب فهور د خپه  حکومهت دریهځ      ( ز۰۴۰۱) د

سته دب فورپه کورکی په خصوصهی غونهته   نندی څ ورکاله ورو. د جوړولومالتړکوی« م ی هیواد»کی به د یهودانو د 
لوییههد جههورج اوب فورپههه برتانیههه کههی د صیهونسهههانویوک ک اوسههروال ش صههیت   ( صههدرااری)کههی د برتههانیی  سههتروزیر

ف سطین ک ه چی په  .دیهودی دولت پ ویان وو( ایوینچوالي)ډاکهرخایی  وای من ته ډاډ ورکړچی ههوی دواړه په پای کی
کهرخههایی   ودقاچاق خلهره راپورتهه شهوه، دههههه مههال دبرتهانیی دمستومرووزیروینسههن چرچه  دا       صیهونسهانودوسه  کهی د 

 «  موږته پروان ری، خوګړی ئ پر  مه»چی ف سطین ته دقاچاقی وس وراوړل «سترګه ووه ه»وای من ته 
” We won’t mind, but don`t speak of it.” Quoted by Margaret MacMillan, Paris 1919: 
Six Months That Changed the World. New York: Random House, 2001, p.425. 

 (۰۴۱۱ـ  ۰۴۰۴)د دی کتاخ لیکواله مارګریت مکمی ن دبرتانیی دستروزیرلو یید جورج
دلته وینوچی دبرتانیی امپراتوری یو ځای مس مانان په هند . کړوسۍ اوپه تورانتوپوهنتون کی دتاریخ پوهانده ده

 .پورته کوی اوب  ځای یهودان په مس مانانوپسییانوپسی را
 دلیهه  یهه   داوچههی د خههدایی   .ی رد کههړهکههال کههی دخههدایی خدمتګاردخوځښههت سههره همکههار     ( ز۰۴۰۱)مسهه یی لیههګ پههه   

باچاخهان، زماژونهداوملارزه،   :  ولهولی . خدمتګارخوځښت دانګریلانوپه ضدو، خوانګریلان دمس ی لیګ په مالتړکی وو
محمهدا ی جنهاا فکرنهه کهاوه چهی پهه برتهانوی هنهد کهی لهه دوه           (. ۰۱۵ـه ۰۱۶)، م ونهه  (ز۰۴۱۲)لمریلکهال ۰۰۶۰کاب  

خوک هه چهی د برتهانیی وروسهتنی وایسهرا مهاونتلیتن ورتهه وویه   چهی          .  ونومهوی  « اینهت یها  »سیاالنوله منتهه بهه یوځهان    
اا نههههههرو او کهههههانګر  د خپههههه  هیهههههواد لپهههههاره د اینهههههتیا نهههههو  غهههههوره کهههههړی دی، دماونههههه، بیههههههن لهههههه خهههههولی جنههههه           

غ هی شهوی وهـ داهههه     ( پرایمسهي )په دغه نو  کی دهند د نیمی وچی اهمیت اولهومړی والهی    .شو(فیورییس)«اصلانی»
پهه نهو  کهی یوتهاری ی نلاکهت غ هی       ( اینهت یها  )تاری پوه جان کیهی لیکهی چه  د    . څه ووچی پاکستان یی دمن وو  نه الره

د » یهان   . پهه خهوا که  پ نهه شهو  ده     ( اباسهیند )« ینهتو  ا»اینتیاځان ه اصال هه  سیم  ته وی  کیدلهه چه  د   : شوی دی
  «.سره خپ وي لری[ اباسیند]اینتیا نو  د اینتو  

”… with which the word is cognate” 
د . ههه سیمه ده چی له اوسنی هند نه په غهه کچه په بهرکی پرته ده، خوپه غهه کچه داوسنی پاکستان په دننه کی دا

داوسنی پاکستان په خاوره کی ( هاراپان)ه نه یواځی داچی دهند دری زره ک ن زوړ تمدن برتانوی هندپه ویش وسر
 می مه شو، ب که اوسنی هندته دټول هند د

ولولی مور   . یاړنه وشړل شولپه دی ډول یوب  له تمد نی هویت اوو. اسالمی تمدن خوراښک ی ابادۍ ورورسیدلی
 کی جان

John Keay, India: A History. New Yew York: Grove Press,2000,pp.56 - 57 
راوویسهت او پهه دی ډول یهی    سهره  لهه  ګهت  هویهت نهه      ( اباسهیند )« اینهتو  » جواهرلو  نهرود خپ  نوي هیواد نو   د 

تهه وایهی؟ د پاکسهتان نهو  دمسه ی       او  نوپوښهتنه داده چهی پاکسهتان څهه     . پاکستان له تاری ی هویتی چینی نه محرو  کهړ 
تردغههه مهالههه  . کههی نههه دی یادشههوی  ( د مههارچ میاشههت ۰۴۲۱الهههور ریلولوشههن ،  )پههه پریکههړه یههانی پههه   الهور لیههګ د
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کهال کهی   ( ز۰۴۰۰)کالونهه وړانهدی پهه    ( ۱۱)لهه نهن اتهه اویها     (اکادیمیهک فیکشهن  ) و« یواکاډمیک  ت ی » دپاکستان نو 
واد بهه لهه ډیهرو    دغهه سهترهی  .رانتورکړمس مانانو دیوغ، اسالمی دولهت دجوړولوتصهو   دبرتانیی په کملرج پوهنتون کی

، خولههه جههوړوی (اکههرونیی)ترکیهها  جههوړی ی اودهههری سههیمی یههاهیواد دنههو  لههومړی تههوری بههه دنههو   سههیمواوهیوادونونه
 رااخیست  کی ی (ن)وروستنی توری  ب وچستان نه به پکی

   
P(unjab), A(fghnia= North- West Frontier Province), K(ashmir), 
I(ran), S(ind), T(urkharistan), A(fghanistan), (Baluchista)N=PAKISTAN 

 په روحانی د ینی پاکستان یانی د پاکانو هیواد .ده ورکه شوی(  خ)د بنګال په دغه نو  کی 
 هیواد دی ( ک ین)او پاکانو( پیور)لحاظ دنګهو     

pure and clean 
 نه وه راغ ی، خوبیاهی د پاک اونګه  د بنګال دنو  استازی توری دپاکستان په ترکیلی نو  کی

 ولولی. په ماناکی شام  و
Keay, ibid.,p.496  

( دبنګالیانوهیواد)کال په دسملرکی دمجیا الرحمن په مشری اودهندپه مرسته په بنګالدیپ( ز۰۴۱۰) ختیلبنګال د
 .واوښت

کستان نه بنګالدیپ راوو ، اوله ختیلپاکستان اولویدیلپاکستان نومونه پای ته ورسیدل، اوپه دی ډول له ختیلپا د
 .   لوید یلپاکستان نه پ پ ه اوسنی بونتی خونګه او پاک پاکستان

ههه په جناا ». محمدا ی جناا چی دپاکستان دګورنرجنرل دمقا  لپاره ومن  شو، وینسهن چرچ  پری خوښ شو
 «ااتمادالره چی پاکستان په یوه داسی الروچ وی چی دبرتانیی ګهی به تأمین کړی

Winston Churchill “trusted Jinnah to run it[Pakistan] in a way that would serve 
British interests” Alex von Tunzelmann, 2007, p. 180 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                 :(نهم)
 (  امیر عبد الرحمان)«هندوستان هند  و هندوستان مسلمان»

 .دالرحمن خان نه  اودپښتون واله یوه وت ی مشرافر  خان الال نه واوریله امیرال
دغهههههه تهههههړون دانګریلانولهههههه خهههههواد    . ډیورنهههههت د تهههههړون پهههههه ههههههد ت اوام یهههههاتی الفههههها وکی ابهههههها  لیهههههدل کیههههه ی        د

مالی مرسته یی له دولس لکو روپونه ات س لکه روپوتهه  )زوراچولواوبتوورکولوله الری په افهانستان ورتپ  شوی دی 
دهندپه خواکی شام  قومونه باید دغسی ونهه ګ ه  شهی چهی هههوی دننهه       »:پ پ ه ډیورنت اقرارکړی دی چی( . جګه کړه

« .یهواځی پهه ت نیکهی لحهاظ زموږترنفوذالنهدی وی     »، ب کهه ډیورنهت زیهاتوی چهی هههوی بهه      «دبرتانیی په منطقه کی دی
ډیورنهتتوافق لیهک بایدډیردم هه باڼه  ااهال  شهوی       د»:ددی اقتلا  لپهاره ولهولی دتهاریخ پهوه ډاکهرمحمدحسهن کاکړلیکنهه      

 لمریهل، جنهوری   ۰۰۱۶لپه، دڅرک مدنی اوک توری ټولنی دری میاشتنی خپرونه، پرله پسی شپ مه ګ هه، ژمهی   )« وای
 .(۴ـ  ۱: زکال، م ونه۱۱۱۱ـ مارچ 

حمن اوډیورنههت التراوسههه چههاد ډیورنههت دتههړون داسههی فارسههی یههاانګریلی اصهه ی مههتن نههه دی ښههودلی چههی امیههر الههدالر        
 .(همدغه لیکنه)ګته الس یک کړی وی دواړوبه په

نوموړی پهه  . دی« سریی خوځولی» داسی بریښی چی امیرالدالرحمن دسرحدی لیکی نقشه نه ده الس یک کړی، ب کی
تهه   دبرتهانوی هنهدحکومت امیرالهدالرحمان خهان    . بیال بی ودلی ونواوبهانودلیکی دغتولوام یه نیمګړی اوناچ ه پریښی ده

الدالرحمان خان ورغلرګهه کهړه چهی کهه دغهه موضهوع ددینهی        . ولیک  چی دسرحدی پولی دټاک ولپاره دی هییت وټاکی
د افهانسهتان پ هوانی دیپ ومها     . االمانواوقومی مشرانوله نرهره تیهره کهړی، د برتهانیی پرضهد جنهګ تهه بهه راوپاریهـ ی         

ا د ذ کرشهوی یاداشهت کهوپی دافهانسهتان دبهرنیوچاروپهه      مج ی چ ونکی محمد سروررڼ( اقاخ اریانا)اوپه جرمنی کی د
تهه پههه خپ هه ژبهه کههی    « وروسهتنیانو »امیرالهدالرحمن خههان ددغهه یادداشهت پههه څه، بانهدی خپ ههو     . وزار  کهی لوسهت ی ده  

 :دموضوع جریان داسی بیانوی
وی یههک قههد  پههیپ  ب  هه  مههن، تههااخرین روزیکههه زنههده باشههی درمههورد توههین حههدود سههرحدا   افهانسههتان باهنههد  برتههان    » 

نمیرو  وهمچنین میګذار  ونامه های انهاراجواخ میګویی که جلری وتحمی هی بهودن ایهن قهرارداد ثابهت باشهد، امیهد دار         
فرزندانی که دراینده روی کارمی ایندبتواند  انقدرقدر  تهیه کنندکه ازحق خوددفاع وبه قرارداد شایسهته حدودافهانسهتان   

مهن فکرمهی کهنی درآینهده قریها مهرد  هنهد ومسه مانان بیدارشهده ازحهق           ... »::یهاتوی چه   الهد الرحمهان ز  « .راتوین کننهد 
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هنهد  . هندوسهتان هنهد  و هندوسهتان مسه مانان    . ازادی خودها د فاع کنند وبه  احتمال قوی د وهندوستان بوجود خواهدامد
 «.مس مانان باکشورماهی سرحد وشاید باا  دردسرمرد  وڼن وفرزندانی شود

لپهه، پرلهه پسهی    )« جیا میهدهی بنا  خالقی کهه فرمودشهمارابه ننادوقومیهت نهه، بهه الهاد  وکرامهت تهر        »ارڼ سرور محمد
دسرور رڼا چی دامیرالهدالرحمن  محم(. ۱۲ـ   ۵۲) ز، م ونه ۱۱۱۱ژمی، جنوری ـ مارچ  لمریل  ۰۰۱۶ګ ه، د شپ مه
ل دبهرنیوچارووزیرسهردار  تان دهههه مهها  دافهانسه . یهی ونهـوموله  « موجهـله امیـهـر اـهـلد الهـرحمان    »یادونهه ولـهـیدله    دغه

موجهههله »روسهههته لوسهههتنی نهههه و « دری ځ هههی»تهههه یهههی چهههی وښهههودله، هههههه ههههی لهههه      ( ۰۴۵۰تهههر  ۰۴۶۰) ییمحمهههدنو
 .وګ  ه «امیرالدارحمان خان

خوهههوی نهه یهواځی داچهی دډیورنتکرښهه یهی       .دپاکستان سره نه دی اړیکهی لرلهی   ( ۱۱۱۰ـ نوملر  ۰۴۴۵سپتملر)ڼاللانو
: دبی ګهی پهه ډول  . ونهه من هه، ب کهه ه هه یهی وکهړه چهی پهه سهرحدی سهیموکی دافهانسهتان مه، قهوی کهړی              دپاکستان سره 

لههه افهانسههتان نههه دجههګ  . ورکههړی( دهویههت کارټونههه)پاکسههتان غوښههت  چههی دمومندوپههه ایجنسههی کههی خ کوتههه پینانههدپاڼی  
افهانسهتان داخ هه وزیهر ههی پکهی      کسهیله وسه ه والهه ډلهه د مومندوایجنسهی تهه الړه چهی د       ( ۴۶)پوړوڼاللانویوه پنته نوی

ه ته یی تودهرک ی وشو، خوڼاللان خویلومومندوته په غصه ووچی ولی یی د پاکستان دهویت کارټونوته تن . شام  و
. دازموږخهاوره ده »: دخویلومومندود یوه م ک له خولی، یوڼالا ههوی ته د چهای څښه وپه مههال وویه  چهی     .ایښی  و

 «.کړوکارتونه در[ دهویت]موږبه درته 
”This is our land. We will give you the (identity) cards.” 

م هک فره  منهان ههی حاضهروه چهی پ هواد پاکسهتان دم هی          [ د مومندو د کوډاخی و د امین م ک ځوی]په دغه غونته کی 
اکترروښهان  ولهولی دډ . په دغه ام  سره ڼاللانوپه صوبه سرحد باندی دافهانستان داوه ژوندی وسات ه. اسمل ی غړی و

قها  پهه    . له وختهه پهه دی ذههن یهی اوداسیاسهی مفکهوره مهی ده چهی پښهتانه شهته اوقها  نشهته            [ ښوونتی]زه دسکول» لیکنه
 ....کال کی انګریلانوویش ی دی، دههه خاوره یی تقسیی کړی ده۰۱۴۰

دغاصها هههه   برچهی زه اور  ماتهه تهری ډیهردرد رارسهی ی اوددی نهه دامو هومی ی چهی موږپهه الشهووری توګهه             او لر
 .ام  منو

او  هههی زه تاسههوته وایههی چههی پښههتون یوقههومی وحههد  و، یههو قههومی وحههد  دی      . کههی لراوبرنشههته ( پښههتنو)پههه افهانههانو 
دازمایقین دی ځکه چی دایی فطری حق دی، دایی قهانونی حهق دی، داتقسهیی    . اویوقومی وحد  به په خپ ه ترالسه کوی

 .ی ی، ځکه دایوواحد قو  دینورداسی نشی پاتی کیدای، داقو  به سره یوک
« افهانسهتان »کال کی انګریلانو موږله خپ ه اص ی کورافهانستان نه بهرکهړو، پهه یهوه حصهه بانهدی یهی دانهو         ۰۱۴۰په 

پریښود اونوری دری توکړی یی ځنی وش ولی اوپه ههی باندی یی داسی نوی نومونه کښیښودل چی له هههه زاړه نهو    
نومهاد پارلمهان پهه اولنهی تقریرکهی       ...داجذبه پاتی نشی اوختمه شهی  هوی غوښت  چیسره یی هی  رابطه نه وه، ځکه ه

چههی ههههه پههه خپ ههه پښههتون و، تههرین و، دایههوخ خههان زوی    ( ویانههد)صههوبی تههه پښههتون واووی ه نودقههومی اسههمل ی سههپیکر  
ودغهه وخهت ماپهه    ګوهرایوخ و، زه یی منع کړ ، هههه وویه  چهی پهه پاکسهتان کهی دپښهتون واپه نهو  ههی  ځهای نشهته، ن           

 ...په استحصال باندی خلره کوله اسمل ی کی
ماویهه  چههی زه پههه استحصههال خلههره کههو  نههوددی نههه زیهها  استحصههال شههته چههی زه پښههتون یههی زه خپهه  تشهه   غههواړ       

 ...ی خپ ه پینندګ وی اوتش   نشتهستاس! اوتاسی وایی چی نه
 
زموږدافهانسههتان ! وردګ صههیا ...وندلههه ڼرفههه نههه بیاسههپیکرماته وویهه  چههی تههه یههی وی ههی شههی خودخپهه  پههارټی اوګ    نههو

دپارلمان یوغړی زموږداپریدویوم ګری ته وی ی وچی که دلته کی تاسی پهوره غورځنهګ جهوړکړی اود وحهد   خلهره      
 .کوی نوصحی ده اوکه پوره غورځنګ نه وی نودابیاموږته تاوان دی

وی نوپه داسی اندازکی یی کوی لکه په موږچی زه دغوورونوته داسی وایی چی تاسی چی د ډیورنت دکرښی خلره ک نو
( افههان )ډیراحسان کوی لکه دوی چی د دی نهه د سهره خلرنهه وی داپهه مهوږ احسهان نهه دی داامه  انګریلدټهول پښهتون          

سره کړی دی اوقامی وحد  یهوازی د  النهدی پښتنومسه ه نهه ده ب کهی د ډیورنتکرښهی پهوره قها  ویشه ی دی، دایوقهامی           
یوغورځنګ غواړی خوددی دامط ا هی ک ه نه دی چی ګنی دغه غورځنګ به دلته جهوړی ی اوفقه     مس ه ده، دا یقینًا

دادپورتهههه افهانهههانوهی و یفهههه ده چهههی خپههه  سیاسهههی رول ولوبهههوی اوحامهههدکرزی صهههیا       . موږبهههه ورتهههه وده ورکهههوو  
وری توګهه موږدغهه   اونوروټولوته داخلهره کهو  چهی کهه پهه ویهله بانهدی پښهتانه افهانسهتان تهه ځهی نوبیاخوپهه غیهری شهو              

کهی ازکهی افهانانوتهه خوبایهد دپاسهپورد اودویهلی ضهرور  نهه وی لکهه څنګهه چهی            . استوماری کرښه خپه  سهرحدوټاکه  
 ...چی دوی زماپه خلروپوهیدلی وی خدای دی وکړی. دانګریلانوپه وخت کی نه و

ی ووپههه ویههله ت  ههی وی،  قدرمنههه مشههره داسههی مههی اوریههدلی دی ک ههه چههی تاسههوننګرهاراوکاب  تههه تشههری  وړ     : وردګ
 دارښتیاده چی خپ  وڼن ته په ویله ت  ی وی؟
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ماپه جالل ابادکی په خپ ه ویناکی ووی  چی ماته ډیرلوی افسهو  دی چهی زمها دادویهی واردی     ! وردک صیا: خان الال
ی و  پهه  ددی نه م کی زه دانګریلانوپه وخهت کهی ههی راغ ه    . چی خپ  م ک اووڼن افهانستان ته زه په ویله راغ ی یی

زه افهان یی او افهانستان چی زه یی خپه   کهورګ ی چهی هههی تهه زه پهه  ویهله        . ههه وخت کی زه په  ویله نه یی راغ ی
ښهاغ ي   کوور ووایوم   راځی نود ههی خهو دا ښهکاره او صهفا مط ها دی چهی زه دا حهق نهه لهر   چهی  افهانسهتان تهه  خپه             

دجون په دوهمه اونی کهی کهړی وه    ۱۱۱۱السره دزی کال محمداص  وردک دغه مرکه په جرمنی کی دافر  خان ال
محمداصه  وردګ ددغهی   . دجمادی االول سره سمون خوری ۰۲۲۱دغلرګولی او دسپوږمیلکال ۰۰۱۵چی دلمریلکال

 :ارزښتمنی مرکی ټول متن په لپه نومی مج ه کی خپورکړی دی
لمریلپسهرلی اووړی،   ۰۰۱۵اومهه اواتمهه،    لپه، دڅرک مدنی اوک تهوری ټهولنی دری میاشهتنی خپرونهه، پرلهه پسهی ګ هه       

۱۱۱۱. 
 ۵۰اومهههخ  ۶۱تهههر۰۴:، م ونهههه«خپههه  م هههک اووڼهههن افهانسهههتان تهههه پهههه ویهههله راغ هههی یهههی     » : د مرکهههی سهههرلیک دادی 

. زه لههه من ههی محمداصههه  وردک نههه ډیههره مننهههه کههو  چهههی ماتههه یههی ددغهههی درنههی مرکههی داسهههتومالولو اجههازه راکهههړه           
  (لمریل۰۰۱۵، ۰۲ ، لړ  ۱۱۱۱اکتوبر ۱۶)ډاکهرزیرک یار

 

(۰۱ ) 
 بـقـلـورنـد تــډی مارتیمر د

ه وه ورکهړ  چه  به  د ب وڅهو مشهرانو لهه       ـستان تهر مهنځ موافقهو برتهانوي هنهد تهه د د  اجهازه نه        څد برتانوي هند او ب و
تان، افهانسه : حقیقهت که  د ډیورنهد توافقهـنامه در  اړخیهله وه      هپه . کهړي ( توهین )اجاز  نه د  د ب وڅستان پهول  پهه نښهه   

خهو  . له د  ام ه باید د ډیورند موافقه نامه د دغو در  اړخونو له خهوا السه یک شهو  وای    .ب وڅستاناو  ،برتانوي هند
د  نځ ـتههر مهه  (پاچهها الههدالرحمان خههان اوانګریههل مههارتیمر ډیورنههد    )قه نامههه د دوه اړخونههو د مسههو النو  ـبالومهه  دغههه موافهه 

ریان نهه محهرو  وسهاته او    ـه جــنام  لـنوي هند قصدا  ب وڅستان د توافـقله د  الر  برتا. مراود  الند  نیول شو  وه
د . پهه واسهطه رامنتتهه شهوی و    د ډیورنهد  وقي ایها  ـقه ـه حــدغ .  وساتهـافــه غـهی مهال ی  افهانستان هی له دغه چ  ن

خههـپ   مهال  سـههـره همههـم  د هههـ  د لههـیک و د تکههـمی ناـقههـد توافـورنههـو چهه  د ډیـههـلههه م هه  وی هی ش  ۍـټګهه وقيـههـقح  دغه 
  د ـنامه د ههه ـقه ـوافــخپ هه ت ه الر  ـل ذ ګر شو  دسیس   پ په ب ه وینا، پ پ ه ډیورند د خ. حــقـوقي ااـتــلار بایـ ـ ی و

انوی هنهد اسهتازي مهارتیمر ډیورنهد بهه د افهانسهتان واکمهن        ـهـ ښهایي د برت . لیک و سهره جوخهت پ په  ال  ناچ هه کهړ  وه     
په موام هه  چ  ب وڅستان د برتانوي هند یوه برخه وه او له د  ام ه ی  د موافقه نام   ير ویست ی والدالرحمان خان تی

ړه ـنههه زده کهه (دسیسههو)ماري پـړپههـړو ـ ههـا او استوههــد  لههه دغههه تقـههـافـهههـانان او ب ههـوڅان بای. کهه  ګههتون تههه اړتیهها نههه وه 
 ولــولئ !ړيــوک

Zirakyar, Ugly Scars of Colonialism, op. cit. 
 
 هـلـی اـپ

دغه موافقهه نامهه د برتهانوي اسهتومار د تحمیه  او تق ها       . یـد ډیورنت دتړون په هدت اوام یاتی الفا وکی ابها  لیدل کی
وا  ـپښتون ه  دره چهی  ـرڅومه ـه . له الر  رامنتته شو  وه او ب وڅان او افهانان پکـ  له یـو ب هـه غافهـ  سهات  شهوي وو    

اوحتمههی  ارتـیههـ ي ی، ههههومره ه تههه اقتصههادی اوبشههری ـ کولتههوری راشههه درشههه       ـیاتیههرزـړوشمیـوګ سههیمو کههی د پههه
ورنت ـډیه   ی اوهرڅهومره چهی د  ـاقتصادی اوبشهری ـ کولتهوری راشهه دارشهه الپسهی ټینګیه        ه ته هرڅومره چی .  یـکی
د کی دافهانسهتان  ـاړوند برخه لیک په  پښتون وا ره دـومـ ی اوههـره خپ  په خپ ه ورستیــ ی، ههومـهی تړون زړیــمل
پ واکه، م ههي او مرکههلي ـخهه پههه د  شههر  چهه  پههه افهانسههتان کهه   -- یـښت ی کیههـولتوری دریههځ غههـوقی، سیاسههی اوکههـحقهه

ونه رامنتتههه ـرم تګههـداسهه  پ پکه  قتصههادي، سیاسههي ، مهدني او ک تههوري لحههاظ  بـرالسههـ   شههو  وي او پهـه  ا  واکـهـمني 
 يشـدتهه   لپههاره لمرنهه    ړـاولهه  لیههـور. اړ وړ ويـههـپاره د ال زیهها  ویـلههانو  ـانههــهـوز  خههوا د افـشههوي وي چهه  د کهه  

 .ولیـهــپ
 :روغه ده چی د حقوقوپوه ډاکهراثمان روستارتره کی وینا

اوسههنی افهههانی  . یههوه تمثی ههی، م ههی مرکههلی حکومههت د درلودلوڅ ههه بههی برخههی دی      پههه او  وخههت کههی افهانسههتان د  »
ه ځههانګړی توګههه د ډیورنههت دموافقههه لیههک پههه  ـو  م ههی مسههالی اوپههـدهههی  یهه  یـخواسههات  کیههـه رنیانولههـحکومههت چههی دبه

تالت ترتحهت  ـاو  وخت افهانستان د نړیهوال ایه   .موضوع باندی دهیچاسره د موام ی دیواړ  په توګه دریځ نیولی نشی
اومنهت لهی    د ډیورنهت د ژوری  .« یـخپ واکۍ ا و م ی سیاسهت څ هه بهی برخهی ګ ه  کیه       ئدباندن دی اودی ـالنۍ الحمایګ

لپهه، شپهـ مه   ) « د ډیورنهت د موافقهه لیهک حقهوقی ارزونهه     » ډاکهراثمهان روسهتار تهره کهی    : حقوقی ارزونی لپاره ولولی
 (۰۶څ ه تر ۰۱، م ونه ۱۱۱۱پرله پسی ګ ه، جنوری ـ مارچ 
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صهوبه  » اسهتوماری لکهۍ غوڅهه کهړی اود     برتهانوي   افهانان پریـ دي چ  زییل ک  مجلور شو چ   ۱۱۰۱په  پاکستان
کهههی ۰۴۲۱کالونهههه وړانهههدی پهههه زی کهههال  (۵۶)ه شهههپیتهپههـنت . واړوی پښهههتو ن هههوا -خیلهههر پهههه اسهههتوماري نهههو  « سههرحد 
 وکړه اودهند دویهپ پهه من وسهره یهی پښهتانه پهه نیمهه الرکهی          يتنوسره ناځوانـپښ وند دـاود کانګر  ګ روـرالل نهـجواه

 .پریښودلبرتانوي پاکستان ته 
 :وی هند ویپ انتورکړی وـړی په پای کی د برتانـی پیـیـلحمان خان دنولسمی زیالدالرد افهانستان پاچا

. اخالقی پوروړی دی اوبایدخپ  پوراداکړی او  دپښتون واوستان هند هند. «هندوستان هند  وهندوستان مس مانان»
 :ده ډانت   کړیداس   « یـوفایـیـکانګر  ب»کی د « زماژونداوجدوجهد»باچاخان په خپ  ژوند لیک 

کانګر  خودپیرنګیانوسره دشپیتوکالوراسی دازادی اخیست ودپاره په جدوجهد لګیاو،خو  انګریلانوورتهه پهوره ازادی   »
څه چی نیمګړی ازادی هی نه ورکوله، مګرک ه چی پښتانه ور سهره پهه دغهه جنهګ کهی م ګهری شهول اوپښهتنوپه کیسهه          

بههانی ورکههړی اودغههه شههان زموږدقلههای ی االقههی غیرتههی  خههوانی، ټکههر، اتمههانلو، کوهههاد هههاتی خی ههو اومیههرویس کههی قر 
پښتنودی پښتنوسره د هندوستان دازادی په الره کی غلاګانی وکړی، دانګریلانوتوپونواوټینکونوته یی خپ هی سهینی ډال   

مګرچهی وخهت    ...ازادی تهه غهاړه کښیښهوده    سهتان کړی اوددوی م ی ته لکهه  دغهر  ودریهد ل نودانګریلانوه هه د هندو    
ب کهی د  . نوبیاموږسره دشهوو واهدوهی  خیهال ونهه سهات ی شهو، زمهوږ د مسهتقل  پهه هک هه ههی  پوښهتنه ونهه شهوه              راغی 

 ...موږپه سهههردغه لویهههه سوداوشهههوه   پاکسهههتان اوهندوسهههتان دیوځهههای کیدوریفرنهههت  رابانهههدی پهههه زورراوتپ هههی شهههواوز       
له څهه ورکهوود هههی نهه زیها  بهه تاسهوله        مون ته به پیرنګیانووی  چی دکانګر  م ګرتیاپری دی نوموږچی هندوستان 

 درکړو، لیکن مون کانګر  پری نه ښود خودوی مون پریښودو، د ډ یرافسو  خلهره خهوداده چهی مهون دوی سهره څهه      
 ...وکړل اودوی راسره څه وکړل؟

ی هههوی  سردارپهی  اوراجه ګوپال اچاریه  نه خوزماګی ه نشته، زماګی ه د جهواهرالل نهرواوګانهدی جهی نهه کیه ی چه       د
هی په دی موام ه ورسره اتفاق وکړو، دکانګر  لیترانووی  چی او  داسی حاال  راپیداشهوی دی، چهی ب هه الرنشهته،     
نهوزه وایهی داحهاال  چاراپیههداکړل؟ داحهاال  خهودوی راپیههداکړل، کهه دوی هندوسهتان تقسههیی کهړی نهه وی نودهندوسههتان          

 ...یاوهندومس مان دا دومره تلاهی اوبربادی به نه وی شو
ب  ڼرت ته تاسوکانګر  ته وګوری چی دهندوستان په هندواومسه مان کهی څهومره نفهر  پیهداکړواوڅومره تشهد د یهی        

 !!وکړو، خوحقیقت دادی چی اد  تشد د دههوی پالیسی وه اوزموږ اقیده وه او ده
ارپهی  پههههه سههههازش یرنګیان زمون دم کههههه ت ههههونکی وو، خههههودالرډ مونهههه، بیهههههن اوسههههرد ـازادشههههوی وواوپهههه خههههو مههههون 

، زه په دی خلره دومره خپه نه یی، ځکه چی که پښتون پښتون شی نودی څوک غال  کوالی نشی، ودغالموغالمان شو
خوخپه په دی یی چی دخدایی خدمتګاری ههه تحریک چی په ډیروخهوارو، مصهیلتونو، تک یفونواوقربانوجوړشهوی وو،    

 .خ اوګتوډ کړوههه یی تس نس کړواوجوړ شوی انترا  یی ورله خرا
 

 وهــزړه په باغ می ږلی وش د
 ړی ګ ونهـبویه چی بیا سپرلی راځی سپ

 
 الدالهفار

 ل زییلکا ۱۰۴۱۰  ۱۱  ۰۰
 

چا  . دافهانستان دک توری ودی ټولنه ـ جرمنی: خپروندوی. ، زماژونداوجدوجهد(باچاخان)الدالهفارخان :ولولئ 
 .۱۱۵تر ۱۱۰لمریلکال، م ونه  ۰۰۱۱زی کال،  ۱۱۱۱دانپ خپرندویی ټولنی ت نیکی څانګه ـ پیښور د: ځای

دالیکنهه دباباپهه   » : انی خدمتګارپهه دغهه کتهاخ بانهدی دخپ هی سهریلی پهه پیه  کهی داسهی کهاږی           سرمحقق استادالداخ ب ت
 «.غوښتنه ددی کتاخ دلومړی چا  لپاره لیک  شوی وه؛ خودههه وخت دځینوم حو اتوله ام ه چا  نه شوه

تاداجم  خههک تهه   مو وماتوله م ی ، باچاخان دخپ ی پورتنی ژونهدلیک السهی نسه ه اسهتادب تانی خهدمتګار اواسه       د زما 
باچاخهان دپهورتنی کتهاخ پهه وروسهتنی مهخ       . ورسپارلی وه چی پښتویی په ګته سره په روان اواسان سلک سهملاله کهړی  

کههی لیکههی چههی من واجمهه  خهههک، فرهه  الههرحیی سههاقی، الههداخ ب تههانی خههدمتګار، صههدیق اخ رښههتین اوفقیرمحمههدبایلی     
کههی یههی د « تنریمولواوچهها  تههه دتیارولوپهه چههارو »اودههههه پهه  ددغههه کتهاخ دلیک وټینګههارکړی و « څوڅوځ ههه»وربانهدی 

زما د مو وماتو له م  ، استاد الهد اخ ب تهانی خهدمتګار خهدایی خهد      (. ۱۱۱مخ )کړی و« زیا  کومک»باچاخان سره 
خهان  د دی ااتماد په م، وی ی شی چ  په پورتني پنت کتهاخ که  بهه یه  د باچا    . متګار واو باچاخان پر  ډ یرااتماد کاوه

 .وینا روغه خوندي کړ  وي
هنهد، پاکسهتان   : غهوره سیاسهی حه    »پهه  . نوپوروړی دی، اوبایهدخپ  پهوراداکړی  ـتوړاندی می ووی  چهی هندوسهتان دپښه   

پههه اکتههوبرکی بشههپړه شههوی وه، پههه لنههتډول داسههی   ۱۱۱۵کالههه وړانههدی دکههال  شپههـ نههومی لیکنههه کههی چههی « اوافهانسههتان
 :راغ ی دی
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و  دی؟ غهوره حه  دادی چهی کشهمیردی پاکسهتان تهه وروسهپارل شهی اوپښهتون وادی بیرتهه           په سیمه کی غوره ح  که » 
: ، م ونهه ۱۱۱۱لمریلکال ژمهی، جنهوری ـ مهارچ      ۰۰۱۶لپه، پرله پسی شپ مه ګ ه  ،) « افهانستان ته وروسپارله شی

 :کی دسید جمالدین کتاخ راوو  ۱۱۱۵ن دی هی مهال په (. ۰۱تر ۰۵
Syed Jamaluddin, Divide Pakistan to Eliminate Terrorism: Independent Kashmir, 
Pakhtunistan,Punjabistan,Baluchistan,Jinnahpur,Sindudesh… 

خپ ههواک کشههمیر، پښتونستان،ب وچستان،پنجابسههتان، جنههاا پههور،    دټروریههل  دلههری کولوپاکسههتان وویشههی  سههیدجمالدین، )
کهه څهه    یندودیپ نهه یهی مط ها سیندوسهتان دی    جران دی، اولهه سه  له جناا پورنه یی مط ا اردوژبهی مهها  ( .سیندود یپ

 خپ  اوڅه دب  راغونتکړو، داسی څه به ورنه راووځ
پهه یهوه ارامهونکي مهانع      پهه مهنځ کهی غتیهدلی ده، بایهد     او ولسهي چهین    پاکسهتان  برتهانوي    ،ـ پښهتون واچی دافهانسهتان    ۰

: چههی يپښتونسههتان بایدژمنههه وکههړ. بایدرامنتتههه شههی( انیههه، افهپښتونستان،پښههتون وا)، یههانی نههوی خپ ههواک هیههواديواوړ
دبین الم  ی ټولنی وفا من غړی به وی، دسیمی اونړی په ثلها  اوپرم تهګ کهی بهه روغ رول لوبهوی، د خپه  حاکمیهت        

تهه بهه یهی ورسهپاری،     یها کهو  به  ورتهه سهازمان       م ګروم تونهو  او له سیمی نه به بهرنی وس ه وال وګړی اوډلی وباسهی 
جههون ۱۰)فیصهه یی ی  ی، اوپههه خپهه  اساسههی قههانون کههی بههه د بنولههه تههار ـبههه یههی دګاونههت یانوپههه ضههد نههه استومالیهه خههاوره 
 .ياخ نه الهام(  ۰۴۲۱

 لههه پرغههاړه واخ ههی چههی پښتونسههتان پههه    ـهه بههین الم  ههی ټولنههه بایههد دپښتونسههتان م کههی اواسههکری اړتیههاوی ترههههه مها       ۱
  یـخپ وپښوودری

 .يګت دفاای تړون الس یک کړ سی د السه یدـ افهانستان اوپښتونستان با ۰
 ک هتو ۱سهتراتیجیک ژورتیها  پهه ګهته سهره خپ وګاونتیانوتهه ډاډورکهړی چهی غرونهه یهی د          ـ افهانسهتان اوپښتونسهتان بایهد      ۲
 .لییدـمالـاستو ګاونتیانو پرضد  نشی  اون د  په څیرد لر (ستراتیجیک ډیپت)
لهه بهرنهه اقتصهادی، ت نیکهی اوتو یمهی      . ، خوپښهتون واپکی وریتیه ی  ی یـاورپه لملهوکی پنجهاخ اوسهیند نهه سوځه      ـ د  ۶

وزیرستان اود پښتون واپه نورو ویجاړشووسیموکی پ پ ه دپښتون واد .....مرستی باید په سوا ،د یر، باجوړ، شیخ بابا
و د نههاټو د افهانسههتان او پښههتون وا د اقتصههادي رغههون  لپههاره د  امریکههه ا    .مشههرانودڅارنی النههدی پههالن اوام ههی شههی   

پهه  « مارشه   پهالن  »وال  جګړ  نه وروسته چه  امریکه  د    هیوادونه ههس  یو پالن ام ی کړی لکه له دوهم  نړۍ
 یل د م نیوي لپاره پ ی کړی و ـنو  یو مفص  پروګرا  د ویجاړشو  اروپا د اقتصادي رغون  او د کمیونیل  د اغ

ونو که  د  د یهورانییی د قربانیهانو لپهاره د امریکه  او د نهاټو د       د پښتنو په مرکلي سیمه ک  او په نورو افههاني ځهای   -۵
ډاکهر محمهد داود میرکهي پهه افهانسهتان که  د یهورانییی د اسهتومال پهه         . وټاک  شي( فنت)هیوادونو له خواځانګړ  بودجه 

کهی ډاکههر   د دغسه  پهروژ  پهه اغیلمنتهوخ     .لهري ( شهواهد )ړنه کهړی ده او  زړه بریښهوونکي السهوندونه   ـاک ه دقیقهه څیه  
  .میرکی ګهور رول لوبولی شي

 ـ اوسنی پنجاخ چی دپاکستان دپوځ له الری یی په پښتون واکی ام یاتی واګی په ال  کهی نیهولی دی، دنهوی پنجهاخ      ۱
 سهیندودیپ اوپنجابسهتان بایهد   . په شک  اوسیندودیپ باید دپښتونستان سهره ددوسهتی تړونونهه السه یک کهړی     ( پنجابستان)

 ړی اوډلههههی دخپهههه  حاکمیههههت لههههه سههههیمونه وباسههههی او بایههههد م ګروم تونوتههههه یههههی وروسههههپاری      بهرنههههی وسهههه ه وال وګهههه 
ـ دپښتونستان، پنجابستان اوسهیندودیپ دپولوپهه اوږدوکهی بایهد دم ګروم تونوقهواوی ترهههه مهالهه ځهای پهه ځهای شهی              ۱

 . یـچی پښتونستان په خپ وپښوودری
دکشمیرسههتان ګاونهتی هیوادونهه دی ورسههره   . یهواد جوړشهی  ـه لهه ټهول کشههمیرنه دی دپښتونسهتان پهه شههان یوخپ هواک ه      ۴

دکشمیرسهتان پهه پولهوکی دی د م ګروم تونهو قهواوی ترهههه مهالهه پریهوځی چهی دغهه           . ددوستی تړونونه الس یک کهړی 
کشمیرسههتان  دی هههی  بهرنههی وسهه ه وال وګههړی اوډلههی لههه خپهه  هیههواد نههه وباسههی اوبایههد    .هیههواد پههه خپ ههو پښههو ودریهه ی 

 ه یی وروسپاریم ګروم تونو ت
، هند او بنګالدیپ باید د دوستۍ او دفاع  یرستان ،کشم(پنجابستان او سیندوستان)افهانستان،پښتون وا،پاکستان -۰۱

ته اړتیا له مینته ( ستراتیجیک ډیپت)ک ـتو ۱دغس   تړون ستراتیجیک ژورتیا. یوسیمه ییل تړون الس یک  کړي 
لــپاره ( پریویـنتیو دیپ وماسي)دغــه سیــمه ک  د  د وقــایـوي دیـپ وماسۍ  په. وړي او متقاب  ااتماد ته الر هواروي

 . یــا دد  سرچــپه -جــوړه شي( په پاکستان ک )او یوه څانګــه ی (  په هند ک )د م ګــرو م تــونــو یــــو مرکـل
strategic depth… UN center for preventive diplomacy 

 (یهـيـیـونوی ت ـنـکامون ــپشت -وچــب  ) یووالی یګت ګه پښتون -ب وڅ ستان کولی شي چ ب وڅستان او پښتونـ ۰۰
 ړيـته کـرامنت

Baloch-PashtunCommonwealth Unity  



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

د د  مستحق دی چ  د ټول افهانستان ټوله  (که لر دی او که بر دی) په وروستني پـړاو ک  ټول ربـړیدلی افهان م ت
دغه ډول افهانستان به په سیمه ک  د ادالت، سول  او  .او زمکنئ بشـپـړتیا ی  په برخه شي حقوقي، سیاسي، ټولنیله

 .پرم تګ ک ک مورچ  وي
  

 ۰۰۴۰لړ   ۰۰=۱۱۰۱ نوملر ۰:ډاکهررحمت ربی زیرکیار ک یفورنیا
 

 

 


