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  /۱/۲۱۰۲۲۰۲             رحمت ربی زیرکیار ډاکتر
    

 ډیورنډ تړون ـ لندن او واشنګټن   
 

 د سپکې وینا زخـم نه جـوړیـږي
 

د اوسډن  اغاانډـاتان او پډـنتون وا او بېوڅاډتان تډر      ( «لیکډه »د ډیورنډډ رلېډې   ) د استعـمار داغ   پیـړۍ ۲۱تـرڅوچې د 
بډډین المېېډډ  پولډډه ـږډډ  کیډډـوجو د یډډوه و ډډود دره برهډډې بډډه بېتډډوه یډډوه بډډې ماـولیډډـته اووروسډډته پډډاتی سډډیمه وج            مډډن 

دغډډډـه کرغـیډډډـړن حالډډډت د ولاډډډـونو د بډډډـرهه لیډډډد د لډډډاکېو د حډډډ  او د  . اودهـرناوریډډډـن زبه بډډډه پکډډډې کډډډـر  کیډډډـوج
سډیمه کډې سډـولېو هامډه هوسډاینېو سیاسډ  او       سـره سـمـون نـه هډـورج ککډه چډې پډـه      یـوویـشتمې پـیـړۍ د غـوښتـنـو

 .مــد ن  هـدالتو اواقـتصادج پرم تګ تـــه پالــد اچــوج
اکتډډوبر  ۱۲) وینډډا« ناڅاپډډـ »پډډه ده وروسډډتیو کډډې د اغااناډډتان لمډډاره د امریکډډې د هډډاګ اسډډتازج مډډار  ـروسډډمن        

او د امریکې د بهرنیو چډارو د وزار   او دوه ورکې وروسته په کندهار کې د امریکې دسفیر  یمس کنینګهم ( ۱/۲۱
د برتـانډډـوج « ډیـورنډډـډ لیکډډه»د ویانډډده ویکتوریډډا نوونډډد وینډډا ـډډانې پډډـه ده را چاپډډـیره وه چډډې د امریکډډې لډډه هډډوا د    
دغډډو ویناـډانو ډیډډر اغاانډان دیتډډه   . پاکډـاتان او اوسډن  اشډډاا  شډوج اغااناډډتان تډر مډډن  پیینډد  شډډوه بډین المېېډډ  پولډه ده       

 :انګریزج ژبه زما وندینئ لیکنه ولول  وهڅو  چې په
 

Rahmat R. Zirakyar, The Ugly Scars of Colonialism: Pashtuns and 
Balochs  Struggling for 172 Years. [Internet version, April 2011] 

ه او بډره پنډتون وا   پډه لډر   ۱/۲۲کېنډه ماډارزه کېواپریډ      ۲۷۱پنتانه اوبېوڅان پډه  :زیرکیارو د استعمار بد رنګ داغونه
. یا غارس  ژبډو وژبډاب    او لویدیزه نړۍ کې ـڼ شمیر اغاانانو زما نه کېکه هیېه وکړه چې که پورتنئ لیکنه په پـنتو او

ذکر شډوه     که څو  زما. زه د ژبابه له استعـداد نه محرو  یـم هـو. ژبـابه د شعـر په شان هاګ استـعـداد غـوابج
یا غارسییبو وژبابج و پډه لډو  اغاډان مېډت بډه یډې ډیډره پیرزوینډه کډړه وج او زه بډه یډې د            ۰انګـریزج لیکنه په پنتو او

 .هم  احاان ډیر پوروبه کړه یم
 

وروستــه لـه ډیرغکره ما هم یوه ور مینډده  . کېه نا کېه یـو ډیر ناشونې کار هم یوه ور لرج چې سر ته ته یې ورســوج
په مډـووو   «سرحد۰ډیورنډ لیکې»پی  به وکړ  د . د لوسـتونکو تنده ماته کړجزه ډاډه یم چې دا مفصېه لیکنه به . کړه

د امریکې د هاګ اســتازج ــروسمن او سفـیر کنینګهم پــه ورته وینا ـانو کې راپورتډه شډوه وه     چې یو څه وبانده
 .او ورپاې به په تفصی  سره ډیورنډ تړون د حتوقو او سیاست حااسې تېې ته ور واچـو 

 
On his arrival in Kabul from Islamabad, where he held talks with Pakistani officials, 
the diplomat [Marc Grossman] told Channel One that the United States considered 
the Durand Line an international border (The  Nation, 24 October 2012).  According 
to   U.S.-run Radio Liberty, on October 21, Marc Grossman told a private television 
channel in Kabul that Washington recognizes the Durand Line as the international 
border between Afghanistan and Pakistan. (Radio Liberty, 23 October 2012).  
In a response issued the sameday,Afghanistan’sForeignMinistrysaidtheKabul
government "rejects and considers irrelevant any statement by anyone about the 
legal status of this line." The U.S. State  Department spokesperson 
Victoria  Nulandsaid“hewasnotawareofAfghanistan registering any protest with 
theUSontheissue.“Tomyknowledge,no.”(TheNation,24October2012)  Soon 
afterGrossman’s  remarks were aired, the Afghan  Ministry of Foreign Affairs said 
the status of the Durand Line was a matter of historic importance for the Afghan 
people. “TheAfghangovernment, therefore, rejectsandconsiders irrelevant any
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statementbyanyoneabout thelegalstatusofthis line,”theministryspokesman, 
Janan Musazai, said. Ibid. 

یډې  « رد کډړه او بډې رب ډه   » وسمن وینا پډه نډا مشډ و ډو    اغااناتان د ـوډاـی دولت د بهرنیو چارو وزار  د ـر د
د . یـانې نـه یې د ـروسمن نو  ذکر کړه ده او نــه یډې د هډـاه د وفیفډـوج ماډولیت یډا متډا  یادونډه کډړه ده        . ـږېې ده

دغه ډو  نامش و دری  په بـناټ سـړه ویېی ش  چې د کډـرزه حکومډت بډـه هډـم  پډورتنی اهـډـترار د امریکډې د        
 !ســره نــه وه را اــتر کـړه حکومــت

 ډون   /۰) انګــریزانو د برتانیې په ولا   رـډه کډې د کامنویېډت د بهرنیډو چډارو د وزیډر نیډو  بډاکر د وینډا لډه وره           
لیکډډ  او   د! ـږېډډی وو نډه بډین المېېډډ  لیکډه   ( اینټرنیشډن  غرنټیډر  )« بډین المېېډ  سډډرحد  »همډ  اسډتعمارج میډډرا    (  /۲۱۹

 .وسته په تفصی  سره رڼا واچو سرحد په توپیر به ور
 

NoelBakersaid:“HisMajesty’sGovernmentintheUnitedKingdomhasseenwith
regret the disagreements between the Governments of Pakistan and Afghanistan 
about the status of the territories on the North West Frontier. It is HisMajesty’s
Government 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.” 
حاکمیډت د ډیـډـورنډ لیکډې    »مــنېی و چډـې د پاکاډتان   ( ۲۱۹۱مارچ  ۸کــراچۍو ) امــریکې د ســیالـو په اهــالمیه کې 

د سهیې  هتیزه اسډیا  »سیالو   . وبوج« بین المېېی پوله»و او د پاکاتان او اغااناتان په من  کې «پوره غځیدلی ده
غـډـړج  . کډې  ډوب شډوه و    ۲۱۹۱پډه زییډز    کمـیونیـز  د پــیزوان کـډـو لډو لمډاره    و چې په سیمه کې د« دتړون سازمان

دپېومډا  او سـډـمندرج   . و غېمډـینو تایېندوبرتانیډه او امریکډه وو   (هتیډز او لویډدیز  ) یې اسـټـرالیاو غرانسونیوزیېنډو پاکاتان
 ۲۱۷۱اکاتان له دغـه تړون نه پډه  پ. ـږېی و« د کاغـذج پـړانګانو ژوبڼ»ستراتجیات سر  ـیمس کیا  دغــه سازمان 

دا هاه مها  و چې هتیز پاکاډتان د هډـند پډه مـالتډـړ د بـنــګالدیډـن پډه نډـو  د یډـوه هـډـمېوا  هیډواد مـډـتا              –کې وو  
 .زیــیز په  ــون کې ســیالــو منحــېه شــوه ۲۱۷۷پنځه کالونه وروسته د . ـټــېی و

 
South East Asia Treaty Organization (SEATO) 
SEATO Communiqué Confirmation 
Theextract fromthecommuniqué issuedonMarch8,1956,at theconclusionof
the SEATO Ministerial Council Meeting held at Karachi, also reaffirms the 
recognitionof the Durand Line as the internationally recognized boundary (i.e., as 
per paragraph 8 of the communiqué): “The members of the Council severally
declared that theirrgovernments recognized that the sovereignty of Pakistan 
extends up to the Durand Line, the international boundary between Pakistan and 
Afghanistan, and it was consequently affirmed that the Treaty area referred to in 

Articles IV and VIII of the Treaty includestheareauptothatLine.” 
پډډه مشډډرۍ او لینګډډار اشډډـاا  شډډـوه ده و    زییډډز لډډه اکتډډوبر راهیاډډې د واشنګډډـټن او لنډډدن  ۲//۱نډډن چډډې اغااناډډتان د 

  اغااناډډتان پډډه دغډډـاې رلېډډ  حالډډت کډډې د امریکډډې د هډډاګ اسډډتازج ـروسډډمن او سډډفیر کنیډډنګهم سډډمین    پ ډډـمېه د اوسډډن
یډوه  . مېګډرج وو  یو وهت کې یو زمره او یډو اناډان کېډد   . په تندج داغ لګوج  سترـتیا د هـر اغااناتان دوست اغاان

مېګډرج تډه پډـه ډیډـره هډـوښۍ       زمره مېګره هـم  اناان. ورځ اناان مېګرج د هم  زمرج مېګـره سمڅې ته ورغـی
هډو اناډان مېګډرج ورتډه وویډ  چډې اهډـوا شډه         . کان یې سم کړ چډې پډه غډابه ورسډره سډتړج مشډ  وکډړج         راوو  او

وروسډته لډه   . زمره مېګره په دغه سـمکه وینا ډیډـر سډـتومانه او مـډـرور شډو    ! راک ( بوه)زمریهو له هولې ده وږ  
ې زمډډره مېګـریډډـه ولډډـې مډډا تډډه نډډه رانـډډـوده کیډډـوه  زمډډرج مېګډډرج    یډډـو څډډـو ورکډډو ورتډډـه اناډډان مېګډډرج وویډډ  چډډ   

همډ  اناډان مېګډرج      دغه شان زمډرج . «پـه همېه سـمکه ویـنا کې وښـود  تا هـو ماته هـم  نفـر »ورغارـه کړه چې 
 !«یـوجد تـوره زهم  ــوبیـوج هــو د سمکې وینا زهـــم نــه  ـوب! زما اناان مېګریه  ائ»:ته ورزیـاته کړه چې

د امریکې هاګ استازج او سفیر دوابو د اوسن  اشاا  شوج اغااناتان په انګړ کډې د لډو  اغډـااناتان مېډ  شډـتون او      
دغډه وینډا یډې د هـډـم  سډفار  پډه دنډـنه کډې د یوچډا سډره نډـه ده            . له ســر لډوبۍ نډه ډ  تډاریه تډه سډمکه ویـډـنا کډړه ده       
د ب  هیډواد د  . اناتان په هاوره کې ولس ته او نړۍ والو ته کړه دهکړهو بېکې قصدا یې د کوربه هو اشاا  شوج اغا
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پډه    نه ښای  چې په کوربه هیواد کې پ مېه د کوربه هیواد د مې  ـټو په ود  سره( سفیر او هاګ استازج) دپېوماتانو
دج او هډر څډومره چډې مووډو   ډ     . برمال ډو  د هم  هیواد دری  وښئ او په پډه وـړیډزو رسډنیو کډې یډې همډور کډړج       

پډه    له واشنګټن ته به یې بېمث   که اغااناتان همېوا  واکمن لروهو! حااسه وجو هاومره پټې دپېوماسۍ ته ابتیا وج
ویې  واه چې ذکـر شـوه هاګ استـازه او سـفیر یې نــام ېـوب اش اګ دج او پـه کډاه ده    څرـنده او غوڅه ژبه

  .پـېوماتـان راولیـوج نـور د  یـې
وښډډتنه داده چډډې د امریکډډې هډاګ اسډډتازج ـروسډډمن او سډډفیر کنیډډنګهم د څډه لمډډاره د همډډ  هیډډواد دریډډ  پډډه     یډوه کډډولېې پ 
 کې هوامو او نړۍ والـو ته په ډاــه کړه ده ( اغااناتان) کوربه هیواد

 

د پاکاډتان اوسډنی واکمډن ن ډا  هډوت وسډات  او لډـه ده وره پډه اغـډـاان والاډانو زور             واشنګټن غوابج چډې ( لومړه
 .اچــوج چې د کاب  د رژیم سره نیاې هاره وکــړجو

ذ کر شــوج نامــ ېوب دپېډـوماتید دریډ      هــم  ـــوډاـ  حامد کــرزج ته چانـس ورکــړج چې دامـریکې د( دوهــم 
پډډـه . مېډ  دریډ  و ښډئ او لډه ده وره کډـان همډ  ولډس او نډړۍ تډه همېډوا  ور وپـیډـین              پډه وډد همډ  لږډـډه بوڼډـډه     

لډه حیرتډان پ ډ  نډه       د تاریه د بې ننګانو په څیر  زییـز کې د پ وان  شوروج اتحاد پوکونه دیته چمتو شو  چې ۲۱۸۱
( ۲۱۱۲ -۲۱۸۹)له دینه لو وبانده د شوروج اتحاد د بهرنیو چډارو وزیډر ایډدوارد شـیوارنډـادزه     . سرڅوبج تیر ش 

یډې همډډ  ـډوډاـ  نجیډډ  تډه د پرچمډډ  شډـوج هېکډډ      هډـېته  . کابډ  تډه د همدغډډه کډا  د  نډډورۍ پډه نیمډډای  کډې ورغېډډی و     
له اغااناتان نه د   کولی شئ چې( نجی )تاسې : د مرکزج کمیټې د کـینو غـړو په مه کې تتریاا داسې ویې  وو  ــوند

د همېې همېډواکۍ پډه څیډر همېډو هیوادوالډو او نډړۍ والډو تډه تاېیډپ کډړئ او پډه ده ډو  همډ  کډان                شوروج پوکونو وت 
او نړۍ والـو ته د مې  ات  په څیر معــرغ  کړئ او لــه ده وره د ده حیثډـیت پــډـیدا کډـړئ چډې د قډدر         هـم  ولس

 .د تن یم په اکېه پ مېه د مجاهدینو سره نیاه مـعامېه وکړئ
امریکډا   پــه روان کا  کې د وســېه وا  پاڅـون پرله پاې او کېکو ـوزارونډو پډه اغـډـااناتان کډې یــرغــېګـډـره       (دریم 

لـډـه ده امډـېه د یرغېګډر زبرکډوا  سیاسډ  اسډتازج ـډـروسمن او سډفیر کنیډنګهم غډوابج چډې لډه             . روحَا تــرهـډـولې ده 
یــانې دوابه غــوابج چډې د ډیډـورند ویډن د مووډو      . نـه کار واهې ( سایکوو یک  ا پریشنـز)سیاس  روح  همېیاتو 

وابوجو برتډانوج پاکاډتان هډوت او تشډوی  کډړج چډې د اغاډان وسډېه         د م رح کولو له وره د هېکو غکر بېې هډوا تډه   
و د ۱د اکتوبر په  ۱/۲۱د . ش  او په ده ډو  و ډیر پنتانه ژوب  ش  او ووژ  ش   وا  پاڅون سره وس په ـریوان

 د هاه وحشډت وېاډه او شډروېاه اناډان د قهرهونډد وڅاکډه چډې دوابه سډترـې          کېنې ماللی ۲۱پنتون وا په سوا  کې 
له دغډې  . یې د تعص  او نفر  لاپه هوبلې وهو او په زبه کې یې غــض  لــماې وهـېې  یې د وینو کټورج ووو مازو

وحشیګرۍ نه څه موده وبانده له ماللې نه پوښتنه شوه وه چــې د هم  تعـېیم سره د مینې په اکېه بډه والاډانو تډه کډو      
وـورئ په اینټر نیټ کډې د  )ې سمیڅېی قرآن به ورته وروښی دلی  وبانده کوئ  هاې په ـړندج ډو   ـواب ورکړ چ

د تعېیـډـم سډره هالقـډـه د هاډې حډ  وو هډو د دغډه حډ  همېډ  کډـو  بډې د مډور او پډـالر لډه               (. ماللې یوسفـز سره مرکې
ر پډه  ماللی لماره په کېـتورج لحاظ ناشـونی کار و کـه څډه هـډـم هـډـاه د همډ  پډال       کېد مالتـړ نه د  ا ـازهومرستې او

دغـهمنحط سړج چې په تـنکئ ماللی یې د هم  لوپد زبه یه کډړو دومډره بډې میډـړانې     . ښوونځ  کې زده کوونکې وه
و چډې د هاډډې د پډالر سډډره نډډه م ډامه کډډـیده ککډډه چډې هاډډه د کډډان نډه دغډډا  کډډولی شډوه  هډډـو د دغډډـه لډه شډډر  نډډه ډ           

د دغډـه  نایډت   ( پاکاډتان  والاډان  )« پډ  لډ   »یډ  چډې   څډـو  وا . وحـشت په ابه شکـونه هـم اهوا دی ډوا لوپډـونه وهډ    
کډډـینې نډډور   هـډډـو. د پاکاډډتان پډډه است ډډـااراتو پډډـړه اچډډـوج    څډډـو . کینډډې وایډډ  چډډې د الډډـتاهده کډډار ده  . ماډډو  دج

هرچډډا چډډې دغډډه  نایډډت پېډډی کډډړه وجو تاېیاډډات  ـټډډه یډډې امریکډډې او لنډډدن تډډه     .امریکډای  است ااراتډډـو تډډه ـډډـوته نیاډډ  
 .ورسیدله

وو نــو بیـډـا دا پوښـډـتنه راووبیډـوج چډې د دغډې نډو        « ـ  مکۍ»که چیره دا ادهـا سمه وج چ  د ماللی اصې  نـو  
بـدلـونې ــټه څه ده  دوابه نومونه په پنتــنو کې هډواږه او مـډـرون نـډـومونه دجو هډو د ماللډـې نـډـو  سډـیاس  او مېډ          

پډـه هډـر صډور و ادهډا چډې      . او هـاه دا چــې مــالله د اغـاــان او انګډـریز د دوهـډـمې  ګـډـړه اتــېډـه وه    څــږـډه لــرج 
پډه نیډـویار  لایـډـمز او هــفـینګـټډـن پوسـډـت کډې       ! ډکه نډـش و تـشډـه ادهډا پډاتی کیډـوج او بډس      ( غکټـس)پــه واقـعـیتونو 

که پـه تـنکئ ماللې بانـده د وحډـش  بـډـرید   . ــړه شـوه دهچاـه نــوکې س« ماللې د هوکـنت»لیک  شــوج دج چې د 
قډډـصه سـړیـډډـوجو بایـډډـد امـریډډـکه بډډـېه مډډـووو  راوبــاسډډـ  چډډې هــامډډـه ذهـنډډـونه پـډډـره اهډډـته وساتډډـ  او د پـنتډډـون      

 . نګــۍ اور تــه بـاــوزه ووهــ 
د اسډتعمارج تډړون او د تډـن پډه نامډه کرښډې پډه        روغه به دا واه چې که د امریکې دوه ذکر شوو دپېوماتانو د ډیورنډد  

یېډې  اکېه حتوق و اهالق و لولنیز او سیای  ابهونډه پډه ن ډر کډې نیډولی واه اوبـډـیا یډې د اهډـالق   ډرـ  پډه رڼـډـا کډې و            
چې د ډیـورند لیکـه د یوویشتمې پیـړۍ د غـوښــتنـو سـره ابخ نه لډـګوج ککډه چډې پډـه سډیمه کډې سډولې وهډـامه           واه
 .ساینېو سـیاس  او مـدن  هدالتو او اقــتصادج پـرم تګ ته زمینه نه برابروجهــو
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اورلېډې لیکډې تډه حـتـډـوق  پـټکډـی ور پـډـه سډـر کـډـوجود لـډـو             کــه د کان وېـاې امریکې دپـېوماتان استعمارج تډړون 
چډې د ډیـورنډـډ استعډـمارج    د ده حـډـ  او وفډـیفه لډرج     اغــاان مېت بچیان هـر چیـره چې وج او هــر وهډت چډې وج  

او په لو  اغـااناتان کې د هـمېوا  او غډـنتې  دولډت د رامنځتډه کولډو پډه بهیډر کډې          تـړون او تـن په نامه لیکه ورل 
یډډا د تډډـن پډډه نډډامهېیکې پډډه رلېډډو لینګډډار کډډو  اود حامډډد   ۰ یډډواکې د ډیورنډډډ د اسډډتعمارج تډډړون او. رغنډډده برهډډه واهېډډ 

هډډـم  کډډوم  شډډېو و هډډـو پډډه لډډو  اغډډـااناتان کډډې لډډه یولډډـاو کېونډډو      مډډال  او ادارج غاډډـادکډډرزج د رژیډډم پډډه اهالقډډ و  
یرغډډ و نډډـیوا ود یډډورانیم اسډډتعما و وژنډډـه و ژوبډډـېه اوپډډه کېـډډـتورج او     )راهیاډډې د نډډـړۍ د مډډـات هډډان پډډه غجـایــعډډـو   

تډـت ده چـډـې ــړبـډـیدلی    عـډـم  هاډه مناغـ  نـه ــړیــد  بې...( تعـېیم  ډــــر کې پـــه پــرله پــاې ډو  تاعـیـض  سیاست
و او د لډډـو  اغـاانډـاتان د ستډډـره مېډـ  غـوښتډـنې سډډـمکاوه پکډـې دیـډډـره     (اژدهډاه هډودج  )ښډډامار و د کانځډانۍ شعـــډـور 
 .شــوج دج

 امـریکه هاه یواکینی قـدروېاه او قــدر  وېاه دولت ده د ه چې د نـړۍ پـډـه هـډـر ـډوو اوهډـره دره کډې مېډ  ــډـټې       
هـر هوارکیو هد  وېاډه او هډـویت وېاډه مېډت د همېډې بتډا لمډاره بـېـتډـوه د امډـریکې د مېډ              لـرج او له ده امېه د نړۍ

د   د ډیډـو رنډـډ رلډـېې لیکډه    !  وبشډوج دج  « د هډـیرتیا متحډد ایالتونډه   »ائ امریکډېو ولډې درنډه    ! ــټـو سره لکـر لډره 
چـډـیره وه  کډه د ډیــورنډـډ تډن پډه نامډه       ( ۲۱۱۱تډر  ۲۱۷۱)مهډا    شوروج اشاا  پډه وډد داغـاـډـان مېډت د  هډـاد پـډـه      

نو بایډد چډې د امریکډې رون انډدج او حتډو  پډوه ولامشډر          لــیکه د اغااناتان او پاکــاتان تر من  بین المېې  پوله واهو
ـماره لډـه اغـاانډـاتان او   بارکحاین اوباما د پاکاتان په ابټ اباد نــومې ښـار کې د اوساما بډـن ودن د وژنـډـې د ډاکډـې لـډ    

د :   زه د امریکډډـې پډډه حـتډډـوق  مډډـدارج ــډډـرۍ ښډډـه پـډډـو هـیډډـو   !بـرتـانډډـوج پـاکډډـاتان نډډه ا ـډډـازه تډډر وسډډه کډډړه واه 
د نډړۍ ماډت هډـان هډم داسډې      . امـریکې هاکر هـماـه هــاکر وو هډـو د بېډې چتډرۍ ونډدویې ورنډه کډـار اهیاډتېی وو       

 !کـوج او هـم هاـاې
 

Osama Ben Laden was killed by Navy SEALs, but the operation was carried 
out    in  CIA-led operation. SEAL acronym stands for Sea, Air, and Land . 

  
 :نــنــتــوځ

د بډډین د بــرتانـډډـوج پاکاډډتان واکمډډـنان پډډه ده پوهیډډـوه چډډی بډډـرتانویانود پاکاډډتان د ـوبولوپډډـوره د ډیورنډډډ لیکډډی تډډه   
دبیېګډی پډه   . پ مېډه ډیډره برتډانوه رسډمی چینډی ددغډی حتډوقی ادهاسډمیانوه کډوه          . المېېی لیکی پډه سډترـه نډه ووکتېډی    

لیکډه دهنډد د سډرحده لیکډی پډه      » دډیورنډډ تډړون دغډه       کډا  کډی  (ز۲۸۱۰)پډه  : توـه یوه پډا  وبرسډمی چینډه اقتااسډو     
دقېمرودهتیزواوسډډډهیېی سډډډرحدونواوپه دوه  [ ز ۲۱/۲تډډډر /۲۸۸هاډډډدالرحمان هډډډان  ]څیرنډډډه تشډډډریحوهو بېکډډډه دامیډډډر   

« .حکومتونوپډډوره د مربووونفډډوذه سډډاحوحدود تشډډریحوهو هډډد  دبرتډډانوه امریډډت ارتډډو  ده نډډه دهډډـند د سډډـرحد       
(۲۱۱۹) :  
  

“TheLinewasnotdescribed[inthe1893treaty]astheboundaryofIndia,butisthe
eastern and southern frontiers of the Amir’s[ Abdur Raman, 1880 – 1901 ] 
dominions, and the limits of the respective spheres of influence of the two 
governments, the object being the extension of British authority, and not that of the 
Indian frontier.” Military report on Afghanistan ( classified ), general staff, India, 
Government of India press, 1925, p. 69. Quoted in Louis Dupree, Afghanistan, 1980 

edition, p. 767. 
ایا هاه د ډیورنډ دتړون کو  پنتو یاغارسی متن وسډېید کډړه ده  دشډوروه    . امیرهادالرحمان په انګریزه نه پوهیده

لکډی پ ـډـمېه دپاکاډتان پډه     « پډا  »دډیورنډډ لـډـیکه چیـډـرته وه  د    ( ۲۱۸۱ـډ  ۲۱۷۱)اانانود هادپه مهډا   یرغ  پرودداغ
 منعکاوهو په داسی حا  کی چډه محمډدهېی  نډاح دهـډـند یـډـانوسره د     ( کیاټ سیاټم)  ترکــیای نو  کی وایــفوه ن ا 

. انوله وتېونډه وروسډته وډایفوه ن ډا  رامنځتډه شډی      حکومت نه ویره لرله ککه چی دهاه په تحېی  هېته به د برتانوی  ـډ
ایاپه پنتون واکی پنتانه دوایفوه ن ا  دبتایاوونده په کړاواهته نه ده  هتیزاولویډدیز رمنی دشډمالی اوسډهیېی ویټنډا      

 ولی پنتون واو همهاای داستعماره اوبی هویته حالت په لوموکی. په شان یومېت شواوهانکانګ په چین کی هم  شو
  اصډډډال یډډډو آلډډډ : تډډډوره راغېډډډی ده« الډډډ  » پډډډه ترکیاډډډی نډډډو  کډډډی دوه کېډډډی د « پاکاډډډتان» ی  سډډډات  شډډډویده  دښډډډک

ماډډډارزوه اوکېتډډوره لحډډډاظ داغاډډډانیی   وپنډډډتون واپه تډډاری یو مېډډډیو حتډډوقی  . اغاانیډډه تمثیېولډډډه اودوهډډم الډډډ  اغااناډډتان   
 .اواغااناتان سره کېد تړاولرهو نه دپاکاتان سره
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. کی  ډوبکړ ( ۲۱۷۲)دنو  او د ژبن  تاعیضی سیاست سره په لکرکی شو  اوهم  بنګالدین یی په  بنګالیان دپاکاتان
اقـېیـت  کـډوالو ژبه اردو رسم  شوه او د اکـثریت ژبه چډې بنګډال  وهو لډه دغډه       کې د(هتیز او لویدیز)په لو  پاکاتان

مهډا  پډه هتیډز پاکاډتان کډې دیتډه وهڅډو  چډې د         بنګال  ژبې سره بې هډدالتۍ بنګالیډان د هاډه      د. متا  نه محرومه شوه
 .پاڅون یې د هند په مالتړ بریالی شو. پاکاتان پــه ود را پاڅـیـوج( اوسـن )لـویـدیـز 

ددغه زهم دم نیوه لماره برتډانیی اغااناډتان تډه دابه چینګډی     . هندهاه کاه وه چی برتانیه پکی کېکه لمی کیدوه شوه
کډا  پډه   ( ز۲۸۰۸)د. داممراتډوره دغډا  پډه هنډد کډی پرتډه وه اودهنډد دغډا  پډه اغااناډتان کډی            په بېه ویناو دبرتانیی. کړه

ددغډډه تډډړون لډډه م ډډی  . نیمډډایی کډډی انګریزانودرنجیډډت سډډنګ اوشډډړ  شډډوه شډډاه شډډجا  سډډره دره ابهیډډزه تډډړون وکډډړ   
د . مډډاتی وهډډوبهشـمډډـومیاشتی وروسډډته انګریزانوپډډه اغااناډډتان ورودانګډډ  هډډودمېی اسډډالمی پډډاڅون پډډه متابډډ  کډډی یډډی     

. چی داغااناتان اوانګریزددوهمی  ګړه لمای یی رسمًا غېی کړه په اغااناتان وروتمډ  شډو  ( ز۲۸۷۱)ـندمد تړون 
کډډی چډډی پډډه لنډډدن کډډی دهنډډډد      ( غډډا ریډډډن دیمډډا رتمینډډتو سډډیکریت    )دده تډډړون پډډه اکېډډه پډډه یډډوه م فډډی حکډډومتی لیډډد         

 .دچارووزیرته استو  شوه وو کانګړه هوښی ښود  شوه وه
   

“ But we thought, and still think, that the arrangements entered into with Yakub 
Khan and Gandumak were the best that could then be made.”  
Lord Lytton and others(Government of India foreign department, Secret) to 
viscount Cranbrook (Her Majesty`s Secretary for India, 7/1/1880 (Afghanistan), in: 
Cabinet papers: Cab./class No.37/ piece No.1, 1880, No.1.Public Record 

office/London. 
بهرنی اود غاهی سیاسډت کډی د    اغااناتان په هم : واوښت ( نیمه ماتعمره)په ده تړون کی اغااناتان په تحت الحمایه 

 دغه شان په ستراتییید لحډاظ داغااناډتان هتیډزه او نډوب هتیډزه سډیمی د برتډانوه هنډد د        . برتانیی مشوره ته ابشو
دغه محرومیت پډه لډو    . کنټرو  ونده ورغېیو اوپه ده ډو  اغااناتان له دینه محرو  شوچی بحرته ازاده وره ولره

 .ده پرم تګ او د مېی لولنې د  وبولو م ی ته یوغټ پالد واچاوهاغااناتان کی دراتېونکی اقتصا
نیمډډډډډډه ماډډډډډډتعمره یاتحډډډډډډت الحمایډډډډډډه حالډډډډډډت پډډډډډډه شډډډډډډرای وکی پډډډډډډه اغااناډډډډډډتان بانډډډډډډده څډډډډډډه دپاسډډډډډډه دیډډډډډډارلس           د

دبرتډډانیی اواغااناډډتان دابیکوپډډه اکېډډه لډډه ارتډډر  ډډیمس  . دډیورنډډډ تډډړون وروتمډډ  شډډو ( ز۲۸۱۰نډډوامار۲۱)وروسډډتهکېون
زکېونودبرتډانیی  ۲۱/۹تډر ۲۱/۱بېفډورچی لډه   . چی دبرتانیی داممراتورانه سیاست یوه وتېډی څیډره وه  نه واوره   بېفور

دده لمډاره  .....سډره دره غټډی  ګډړه کډړه ده    [ اغااناډتان ]موږدهاه » : وهو داسی ویېی وه ( صدراه م)ستروزیر
. کډارولی وو ( رشډوتونه )چی اغااناتان دوست کړواوپه کډان پډوره یډی وتډړوو موږکېډه زورو کېډه ـډواتو اوکېډه بډډه         

 ."اغااناتان حتمًا دوست نه شو
 

”Shewascertainlynotbecomefriendly.”CommitteeofImperialDefencePapers:
Cab./ Class No.38/piece No.1;16/12/1902-No.12. 

سډډېید کډډوونکی ددغډډه تډډړون و. د نډډګ اوـډډوات پډډه چاپیریډډا  کډډی رامنځتډډه شډډو ( ز۲۸۱۰نډډوامار۲۱)ډیورنډډډ تډډړون د
دبرتانوه هنډد وزیرمډارتیمرهینره ډیورنډاوامیرهاډدالرحمان هډان معرغډی شډوه دهو هډود تډړون د دوابوژبوپډه مډتن           

کی یډوه لیډد تډه ـوتډه نیډولی ده چډه       وس لیکډونه   هادالرحمن په همېه ژوندلیکنه امیر!تراوسه چانه ده لیدلی و بانده
( پراکټیکېډ  ان الټیمډالم  )«همډاًل یوالتیمډاتو   »هادالرحمان هان دغډه لیډد   . ورته استولی وه دهاه مها  برتانوه وایار

 .التیماتو  ته وروستنی غوڅه غوښتنه ویېی شو. ـږېی وه
دغی غوڅی غوښتنی ردکو  یانه من  په ومنی ډو  دامانالره چی مذاکره به تم کیوهو یا په بډین الډدو  حتوقډوکی     د

پډه بېډه وینډاو التیمډاتو  لډه یوچانډه کېکډه وروسډتنئ         . ی  نډګ بډه راپډاروه   دیمېوماتید ابیکډی بډه غډوڅیوهو اویډاهوداچ    
غوښتنه ده چی که په لاکېی وهت کی هاه څه ونکړه چډی پډه غوښډتنه کډی هونډده شډوه دهو پروډدبه یډی دم الاډه          

 : ولولی. کوونکی له هواهم  وښود  شی
 

Black`s Law Dictionary, 7th  
edition. Minn.: west Group, 1999; Dictionary of Law. Second ed. Editor P.H. Collin. 
Chicago and London: Fitzroy Dearborn publishers, 1999. 

  :ء د برتانوه وایاراپورتنی لید امیرهادالرحمان هان په وینا د
 

“Waspracticallyanultimatum,totheeffectthat<the[British]IndianGovernment



  

 

 

 6تر 6 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

cannot wait for your indefinite promises of certain dates, and therefore after such-
and such a time, will draw its own conclusions>.” 

 « مشوره تتد یرنکړه» هوبرتانوه هند دامیرهادالرحمان هان
 

”Butmyadvicewasnotappreciated,andthe[British]IndianGovernmentwas so 
anxious that they expelled my officials from Bulund Khel and Wana Zhob by force 
and threat of arms.”    
Mir Munshi Sultan Mohammad Khan(ed.), the life of Abdur Rahman, Amir of 
Afghanistan. 2 vols second vol; London 1900, pp.156-159 

یډایی نډه منډیو     حکومت ماوونوامیرهادالرحمان ته اه ارورکړچی که دبرتانویانو وبانډدیزمنی  په هند کی د برتانوه
 یمه داغااناډډډډډډډډډډډډډډتان د پادشډډډډډډډډډډډډډډاهۍ برهډډډډډډډډډډډډډډه د  اپریکډډډډډډډډډډډډډډړه بډډډډډډډډډډډډډډه حتمډډډډډډډډډډډډډډی وه چډډډډډډډډډډډډډډی کومډډډډډډډډډډډډډډه سډډډډډډډډډډډډډډ     د

“Whetheryouacceptthisofferornot,itwillbenecessarytodecidewhatterritory
does and what does not, from part of theKingdom of Afghanistan.” Lansdowne
papers, 16 August 1892, Enclosure Viceroy to Amir, 23 July 1892=  Politicaland 
secret letters from India, No.155, quoted in L.Harris, British policy on the North-
West frontier of India, 1880-1901,Ph.D., London 1960, p.117 

کا  په نیمایی ( ز۲۸۱۷)کېونه وبانده د( ۲۲۹)له نن نه یوس  لس  ز۲۸۱۱ـ ۲۸۸۸)هینره وناډون دهندوایاراوه 
کی د وزیرستان په مداهیېوکی د ډیورنډ دکرښی پرود کېد وسېه وا  پاڅون پیډ  شډوو اوورپاډی د هیاډرو مومنډدوو      

یډوډ یډر     دغه پاڅون په ودانګریزه ښکیال   د پنتنود.   دوا  یی وکړمېکنډو با وباوچترا  پوره وغځیده اویوکا
کډا   (ز۲۱/۲)د شېمی پیړه په پیډ  کډی پډه    ( ۲۸۱۸-۲۱/۹)وایارا سردار  ورن کرزن : سمیره هکس العم  وښود

 . ا  وغځوج  د بې هویتۍ  راوتوږله چې پنتنو ته« شما  لویدیزه سرحده صوبه» کی 
     
    

North-West Frontier Province (NWFP)                                     
هېمډډی د ر ډډی دوس تډډه   د دغډډی اسډډتعماره پډډروژه دراویاډډتېواواداره کولډډو لمډډاره ولډډولئو پډډه لنډډدن کډډې د ډاکتډډرۍ      د

 :راوبلولماره دوه تیزیاونه
 

L. Harris, ibid., 347- 384; L.Baha, The Administration of the North-West Frontier 
Province, 1901-1919, Ph.D., London 1968 

زییډز پډوره    /۱/۲شما  غربی سرحده صوبی استعماره نډو  دپاکاډتان دواکمنانولمډاره دومډره سډمیڅېی و چډی تډر        د
د تډډډاری ی کمنډډډت پډډډه     د دغډډډه اسډډډتعماره نډډډو  سډډډات  ښډډډیی چډډډی پاکاډډډتان لړزانډډډده هویډډډت لډډډره او      . یډډډې سډډډاتېی و 

 .دهناروغی اهته ( کرانید)مزمنه
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