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  د ډاکتر زمان ستانيزئ ليکنه

 ٢٠١٣ می ٢٩

  

 د تاريخ ګردجه پاڼه
 می کاليزی په ياد٩۴دافغان او انګريز د دريمی جګړی د 

 د ديورند کرښی ته کره کتنه
 

 سريزه

نژدی له يوی پيړۍ را ھيسی د افغانستان د آزادی د استرداد او بيرته اخيستلو .  تکرار نشیه تکرارٻږی څو اشتباتاريخ

کومه آزادی؟ دا چی په افغانستان کی د لسګونو بھرنيو ھيوادونو په : جشنونه نيول کٻږی، خو څوک دا نه پوښتی چی

مليات تر سره کوی او په لسګونو بيوزلی ھيوادوال په عصری وسلو سمبال پوځونه موجود دی او ھره ورځ نظامی ع

کی وژل کٻږی او په کابل کی تش په نامه حکومت نه د جنايتونو مخ نيوالی شی، نه د بيوزلو خلکو دفاع کوالی شی، 

نه د بھرنيو پوځونو په عملياتو بنديز لګوالی شی، نه ددغو عملياتو د تنظيمولو واک لری، او نه يی په کمښت يا 

کومه آزادی چی  ندښت کی څوک ګواښ ته غوږ نيسی؛ نو بيا کومه ولسمشری، کومه ولسواکی، کومه خپلواکی، اوب

 .می کاليزی په توګه تجليل شی٩۴نن د غبرګولی شپږمه يی د 

د ديورند د ننګينی معاھدی او له ھغی نه را پورته شويو پٻښو د تسلسل څٻړنه کوو او ھغو اشتباھاتو ته ګوته  

د تاريخ ګردجنی پاڼی د منطق . چی له پرونی سرلوړی افغانستان نه يی نننی پښی تړلی افغانستان جوړکړی دینيسو 

 . چی ګڼی تاريخ تکرار نشی-او استدالل په رڼا کی څٻړو څو ورنه د سبانيو پٻښو اټکل وکړای شو 

 

 د ديورند کرښه که د قلم کرښی

يا تزاری روسيی د رقابتونو ميدان » څاری«ستان د برتانيوی ھند او فغاناد نولسمی عامی پٻړۍ په آخرو کی کله چی 

 عام کال کی ١٨٩٣ګرځٻدلی و، افغانستان دی ته اړ کړای شو چی خپله پلوی له برتانيوی ھند سره اعالن کړی او په 

  :ددی تړون له مخی د افغانستان امير عبدالرحمن خان بايد. د ديورند د پولی تړون ته سر ټيټ کړی

 د روسانو نماينده له کابل نه وباسی، -١

  د ديورند کرښه په رسميت وپٻژنی، او -٢

  .ددغی کرښی آخوا پښتانه قومونه له خپلی سياسی سلطی نه بھر وګنی -٣
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 کلداری کلنی ١٨٠٠٠٠ددغو تعھدونو په مقابل کی به د برتانيوی ھند حکومت امير او دده کورنی ته  

  .ورکوی» معاش«

 .امير عبدالرحمن خان پيسی ليدلی خو نقشه يی نه وه ليدلی - لمړی اشتباه

د امير حبيب هللا خان د بادشاھی په وخت کی چی برتانيوی حکومت کمزوری شوی و بايد د ديورند  - دوھمه اشتباه

  .تړون رد شوی وی، خو نشو

د لغمان په کله ګوش کی عام کال په ژمی کی امير حبيب هللا خان بی ګواښه په يو ګوښه ځای يعنی ١٩١٩د  

مان هللا خان، د ھغه د مور عليا حضرته ملکه، او د دوی د اشھزاده . په کله او ګوش کی وويستل شو او ووژل شو

 .د امير په قتل تورن وو) نادر خان او ورونه يی(مصاحبانو د کورنی پلويان 

په شھادت متھمی  و نوموړی ډلی يی د اميرد امير ورور سردار نصرهللا خان په لغمان کی د بادشاھی اعالن وکړ ا

مان هللا خان يی په کابل کی په بادشاھی و اخو متھمينو له سياسی مھارت او چاالکی نه کار واخيست، شھزاده . کړلی

ټاکه او نصرهللا خان يی د دسيسی له الری مخلوع، او د امير د شھادت په تور يی په کابل کی بندی کړ، او له مينځه 

  .يی وٻوړ

امير امان هللا خان ددی لپاره چی د افغانستان د ولس پام د سلطنتی کورنی د خپلمينځی کړکٻچونو نه واړوی  

دخلکو له مذھبی او ملی احساساتو نه يی کار واخيست او د کابل د عيدګاه په مسجد کی يی د افغانستان د پوره آزادی د 

  .جګړی اعالن وکړبيرته الس ته کولو په خاطر د انګريزانو پر ضد د 

 کال د ١٨٩٣کله چی امير امان هللا خان له برتانيی سره د جنګ اعالن وکړ، په حقيقت کی يی د  - دريمه اشتباه

ھسی چی برتانيی د خپلو . نو ځکه بايد د ھغه تړون ټول مندرجات ملغی ګڼل شوی وای. ديورند تړون رد کړ

ً په يوجانبه توګه د تړون ټول  کلدارو ونډه په يوجانبه توګه قطع کړه، ١٨٠٠٠٠ د افغانستان دولت ھم بايد مقابلتا

خوا قومونو باندی ټينګه کړی وای او د ايعنی د حکومت سلطه يی بايد عمالً د کرښی نه . مندرجات ردکړی وای

ی د دليل يی دا و چ. ستازی يی په کابل کی په خپله خوښه منلی وایاروسی په ګډون د نورو ھيوادونو ديپلماتيک 

خو دغه کار ھسی يو درايت او سنجش غوښته چی د ځوان او بی .  د توری په ژبه شوی وه نه د قلم په ژبهءتړون الغا

تجربی امير په سياستپوھی کی موجود نه و او داسی سرښندنی ته يی ضرورت درلود چی د درباريانو په وس کی نه 

  .وو

او .  له مخی د احساساتو په اوج کی پيل کړی و نه د تدبيره پر اساسامير امان هللا خان جھاد د فرصت - څلرمه اشتباه

له يوه لنډ پوځی ټکر . ھسی پوځی مشران يی د جبھو ته استولی وی چی يوه يی ھم د جګړی د بريد جرأت نه درلود

تظر پاته و نه پرته سردار عبدالقدوس خان په سپين بولدک کی ميشته پاته سو، سردار محمد نادرخان په ګومله کی من

  .زنګون په تداولی بوخت و» شھيد«او سردار صالح محمد خان په تورخم کی د يوه ناببره بريد په نتيجه کی د خپل 

په عين وخت کی له برتانيوی ھند نه ډلی ډلی مسلمانان کابل ته راروان و چی د عثمانی خالفت له  - پنځمه اشتباه

د ھندی مھاجرينو په مينځ کی انګيزانو خپل . می نړی په خالفت و ټاکیسقوط نه وروسته امير امان هللا خان د اسال

په جامه کی دربار ته الر پيدا » دينی عالمانو«ددغو جاسوسانو په ډله کی ځينو د . جاسوسان افغانستان ته را استولی و

 خان د دربار د جګړی کړه او ځينو يی لکه محمود سامی ځانونه نظامی متخصصين معرفی کړی و او د امير امان هللا

په دی توګه د امير ټول جنګی پالنونه له عملی کٻدو نه د . تدابير او تصاميم يی پرله پسی په پټه انګريزانو ته استول

دغه حالت د کم تجربه امير په . مخه خنثی کيدل او انګريزانو ال کله کله له عمل نه دمخه دفاعی عکس العمل ښوده

 . و ځکه چی امير د سياسی او نظامی شطرنج په لوبه کی بی چاله مات وروحی حال باندی تأثير کړی
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له بلی خوا د حکومت نيمګړی بودجه په پوځی احضار او سفربری خرڅه شوی وه او در امير دربار د ھندی  

اجرو انګريزانو له دغو ھندی مھ. نوميالو ميلمنو د پالنی مصرف نه درلود ځکه چی نور د برتانيی معاش قطع شوی وه

نه د يوی اقتصادی وسلی په توګه کار اخيسته، د ھغو د راتګ مخه يی خالصه پرٻيښی وه څو د افغانستان حکومت د 

په پنځو مياشتو کی ددغه حالت دوام د . ګڼ شمير ھندی مھاجرو د روزنی له الری له اقتصادی فشار الندی ونيسی

نتيجه کی کابل له سياسی رکود، نظامی فلج، او اقتصادی په . دولت خزانه خالی کړی وه او نور د زغملو وړ نه و

  .زوال سره مخامخ و

 

 د غازيانو لښکری

د جھاد د اعالن په سر کی د دربار د ځينو مشاورينو په مصلحت تجويز و نيول شو چی د امير امان هللا خان د جھاد 

دی ميلمنو او جاسوسانو له راتګ نه د مخه دغه کار د ھن. خوا پښتنی قومونو ته ورسول شیااعالن د ديورند د کرښی 

ددغه کار لپاره د مشرقی والياتو نه دوه تنه دينی عالمانو مال عبدالرزاق ننګرھاری او او د ننګرھاری د . تر سره شو

خوا واوړی او د وزيرستان د اشګی اوسيدوکی شاه دوله خان ساپی ته سپارښتنه وشوه چی د جھاد په نيت له کرښی 

خو د جھاد د پيل کٻدلو لپاره بايد د امير د .  وزيرو قومونه د انګريزانو پر ضد د جھاد مالتړته را و بلیمسعودو او

 .فرمان منتظر پاته شی

په وزيرستان کی پښتنی قومونو د امير امان هللا خان د نماينده ګانو ډٻر ښه ھرکلی او درناوی کاوه او قومی  

مال عبدالرزاق د تبليغ له الری خلک جھاد ته را بلل او . لښکری يی په وسلو سمبالولی او د جھاد لپاره يی تياری نيوله

د جھاد دغه دواړه  .ليت په غاړه اخيستی وؤونظامی سمبالښت مسشاه دوله خان د مسعودو او وزيرو د قومی لښکرو د 

مشران د مخکينی تعھد سره سم د امير امان هللا خان فرمان ته سترګی په الر و چی کله به دوی ته د يرغل د اوربل 

 .امر ورکول کٻږی څو په انګريزانو باندی منسجمه او څو اړخيزه حمله وکړی

 ډلو د ګڼی ګوڼی له کبله د کابل ښار او دربار څٻره بدله کړی وه او څوک د خو د ھندی مھاجرو د بٻشمٻره 

د مسعودو او . دغه حالت د سلواغی نه تر غبرګولی پوری دوام وکړ. مال عبدالرزاق او شاه دوله په ياد کی نه و

په ) ف سټايلډ رولرِسل(وزيرو لښکرو شاه دوله خان د خپل پوځی مشر په توګه و ټاکه چی په انګريزی اسنادو کی د 

کله چی د جوزا د مياشتی ګرمی په ډٻرٻدو شوه او قومی لښکری د امير د فرمان په انتظار کی له کار  .لقب ياد شوی

او بزګری نه وتلی و نو تصميم و نيول شو چی که چيری د جوزا تر مياشتی پوری د امير امان هللا خان له خوا د 

زيرو لښکری به په ځانګړی توګه په وانه کی د انګريزانو په تاڼه باندی يرغل اوربل امر ورنشی، نو د مسعودو او و

 .کوی

او شاه دوله خان ددغی حملی تدبير . ھغه وه چی د جوزا د مياشتی په پييل کی د جھاد تجھيزات و نيول شول 

ی په انګريزانو جھاد په پټه سردار نادرخان ته چی په کورمه کی و واستاو او ھغه يی خبر کړ چی د وزيرستان لښکر

د جوزا په پنځمه د شاه دوله خان په مشری د مسعودو او وزيرو څو زره مسلح او غير مسلح قومی . پييل کوی

لښکرو په ناببره توګه په وانه کی پر انګريزانو بريد وکړ او په ډٻره لنډه موده کی يی تاڼه ونيوله او بيشميره 

شاه دوله خان په وانه کی د انګريزانو .  تل د تاڼی په لوری و تښتٻدلانګريزی پوځيان يی ووژل او ژوندی يی د

ددغی فتحی آوازه په ډٻر لږ وخت کی د ديورند . ټولی وسلی او تجھيزات د شپږو لويو توپونو په شمول تر السه کړل

) چريکی( غيرمنظم او پښتنو د انګريزانو په مھماتو او تاڼو باندی. د کرښی آخوا د پښتنی قبايلو تر مينځ تيت شوه

دا خبر چی نادرخان ته ورسٻده ھغه ھم له فرصت نه په استفادی سره په ډٻره بيړه له کورمی نه د  .بريدونه پييل کړل

نادرخان شاه دوله خان د وانی د تاڼی په ساتلو . خو دده تر رسٻدو دمخه کار تمام شوی و. وانی په لوری حرکت و کړ
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رښی د دواړو خواو له لښکرو سره د تل په لوری وخوځٻده او د جوزا په شپږمه د تل موظف کړ او خپله د ديورند د ک

  .تاڼه د نادرخان په مشری ونيول شوه

د تل له فتحی ورسته پښتنی لښکرو د اټک په لور خپلو يرغلونو ته ادامه ورکړه خو نادرخان له دغه  - شپږمه اشتباه

دا د نادرخان لويه اشتباه وه ځکه انګريزانو روحيات بايللی و او د  .وکړهکار نه ډډه وکړه او د تل په فتحه يی اکتفا 

خو د . اباسين د غاړو لراوبر ولسونه داسی را پاريدلی وه چی ساتنه او اداره يی نور د انګريزانو په توان کی نه وه

 اټک نه آخوا ھندی پوځونه د نادرخان وروسته پاته کٻدلو پښتانه نا اميده کړل او انګريزانو ته يی فرصت ورکړ چی له

 .مرستی لپاره راوغواړی او د مکمل نظامی زوال مخنيوی وکړی

د افغانانو ددغی زړورتيا په نتيجه کی انګريزان متارکی ته حاضر شول خو کله چی په سمله کی په کال  - اومه اشتباه

ھغه . مير امان هللا خان بله اشتباه وکړهاوه  کی د افغانستان او برتانيا تر مينځ د آزادی د تړون تياری و نيول س١٩٢١

علی . دا چی د محمود طرزی په شان مجرب او پوه ديپلمات پر ځای يی علی احمد خان لويناب د خبرو لپاره واستاوه

احمد خان د خپل نامه د لوړٻدو په خاطر له خپل صالحيت نه پرته د ابتدايی خبرو مسوده د نھايی تړون په نامه الس 

 .هليک کړ

په نتيجه کی د توری ګټلی د قلم په ژبه بايلودل شول ځکه د ديورند د تړون مھم ټکی ټول د انګريزانو په ګټه  

ھم د ديورند کرښه پر ځای پاته شو، ھم نيمايی پښتانه د انګريزانو له سلطی الندی پاته ښول، او ھم . تمام شول

 ته ورکولی ځان ته وساتلی او افغانستان يوازی ددی آزادی انګريزانو کومی پيسی چی يی دھغو په بدل کی افغانستان

دا ھم شو د افغانستان د آزادی او د . ترالسه کړه چی په کابل کی روسانو ته د نماينده ګی د پرانيستلو اجازه ولری

 .استقالل استرداد چی جشنونه يی تر اوسه نيول کٻږی

 

 غازيان او امير امان هللا خان

کابل کی مال شو او د ھغه يوه ھيله پر ځای شوه چی په کابل کی به ھره ورځ په ټکنده غرمه يو حاجی عبدالرزاق په 

 .توپ ويشتل کٻږی چی خلک ورنه د ماسپښين د لمانځه د وخت اټکل وکړای شی

ددی لپاره چی د افغان او انګريز د دريمی جګړی افتخارات يوازی د سلطنتی کورنی په مشرانو وويشل شی  

د  ا نوم په دغو افتخاراتو کی ياد نشی، امير امان هللا خان د آزادی د جګړی واقعی قھرمان شاه دوله خان تهاو د بل چ

جرنيلی رتبه، د سمدالسه تقاعد فرمان او انعام ورکړل او له خپل قوم او اولس او د سرحد له منطقی نه لری يی ژوند 

 .او درباريانو يی نوم په تمسخر اخيسته. م ورکړ يعنی امير صاحب ورته د داخلی تبعيد انعا-ته وګماره 

جرنيل شاه دوله خان د امير د فرمان له ھدايت سره سم خپل کور کھول د ننګرھار په شګی کی پرٻښودل او  

 .د لوګر په پادخواب کی ميشته شو او وروسته يی بيا محمد آغی ته څٻرمه د مجيدخان کال و پٻروده او ھلته ميشته شو

ان کی انګريزانو ھغه مسعود او وزير غازيان چی د شاه دوله خان تر مشری الندی يی پر وانه او په وزيرست 

د غازيانو يو شمير مشران چی د افغانستان د آزادی په خاطر يی . تل باندی حملی کړی وی تر فشار الندی ونيول

نااميده شول ځکه د امير السونه د سملی جګړی کړی وی له انګريزانو نه امير امان هللا خان ته په شکايت راغلل، خو 

خو اميرصاحب دغو مسعودو او وزيرو مشرانو ته اجازه ورکړه چی د غزا خپل . د معاھدی په مزيو تړل شوی و

مشر شاه دوله خان ته نژدی د لوګر په سرخ آب کی ميشته شی چی دوی بيا وروسته د کشم کال ته را کوز شول او 

جرنيل شاه دوله خان د نړی د دوھم جنګ په وخت کی وفات شو او . و په نامه يادٻږیکلی يی تر اوسه ھم د وزيري

 .مقبره يی دمحمدآغی د ولسوالی د جرنيل کال ختيزی خواته شته
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د مسعودو او وزيرو قبايلو مشران څو څو ځلی د کابل دربار ته ددوی د زحمتونو د ستايلو او حق پيٻژندلو په  

خو کله چی دپښتنو داعيی ته د روسانو په لمسون د دوادخان به .  يی سالم ھم نه اخيستهمطلب کابل ته راغلل خو چا

خوا اخوا د پښتونستان جامه ور واغوستل شوه نو د مال عبدالرزاق زوی ته اجازه ورکړه شوه چی د ديورند د کرښی د 

تر عنوان الندی کتاب » جاھد افغانم«پښتنو د ھڅو د ستاينی په پلمه د افغان او نګريز ددريمی نړی ځينی حقايق د 

 .کی چاپ کړی چی ددغی ليکنی ځينی مطالب د ھغو پټو ساتل شويو ھيلو انعکاس کوی

البته د رسمی تاريخ له مخی امير امان هللا خان د غازی لقب انتخاب کړ، له ھغه وروسته د غازی لقب د سپه  

خو د افغان او . ردارشاه محمود خان غازی و ستاييل شوس ساالر د لقب تر څنګ د محمد نادرخان نصيب شو و بيا ھم

لقب » غازی«انګريز د دريمی جګړی د اصلی غازيانو نوم د افغانستان په رسمی تاريخ کی نشته، ځکه د ھغوی لپاره 

 ندی بلکه د مٻړانی صفت دی

 


