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يږـیړوـج هن مـخز انیو ېکپس د

 ينسوا د )»هکیل« ېلټر ډنرويډ د ( غاد رامـعتسا د  ۍړـیپ ۱۹ د ېچوڅرـت
 هوی د ،يږـیک لڼګ هلوپ يللXا نیب ځنم رت ناتسڅولب وا اوخنوتښـپ وا ناتسـناغفا
 يو همیس یتاپ هتسورووا هتـیلوـسم ېب هوی هوقلب هب ېخرب ېرد دوجو
 هخرـب د ونوـسلو د تلاح نړـیـغرک هـغد .يږـیک لرـک ېکپ هب یړز نـیروانرـهدوا
 يروـخ هـن نوـمـس هرـس وـنـتښوـغ د ۍړـیـپ ېمتشـیووـی د وا قح د ولکاټ د کیل
 ،تلادـع ين دــم وا يسایس ،ېنیاسوه هماع ،ېلوـس ېک همیس هـپ ېچ هکځ
.يوــچا کــټاپ هـــت ګتخمرپ يداصتـقاوا

 نمسورګ کرام يزاتسا صاخ د ېکیرما د هراپل ناتسناغفا د ېک ویتسورو ېد هپ
 د ېک راهدنک هپ هتسورو ېځرو هود وا )۲۰۱۲ ربوتکا ۲۱ (انیو »يـپاڅان«
 ېدنایو د ترازو د وراچ وینرهب د ېکیرما د وا مهګنینک سمیج  ریفسد ېکیرما
 ډـنروـیډ« د  اوخ هل ېکیرما د ېچ ېو هریـپاچ ار ېد هـپ ېناګ انیو دنyون ایروتکیو
 لدنژیپ ځنم رت ناتسناغفا يوش لاغشا ينسوا  وا ناتسـکاپ يوـناـترب د »هکیل

 يزیرګنا هپ ېچ لوڅهو هتید ناناغفا ریډ وناګانیو وغد .هد هلوپ يللXا نیب ېوش
يلولو هنکیل ئنیدنy امز هبژ

Rahmat R. Zirakyar, The Ugly Scars of Colonialism: Pashtuns and 
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 هزرابم هنلک ۱۷۲ هپ ناڅولبوا هناتښپ:هنوغاد ګنر دب رامعتسا د ،رایکریز



۲۰۱۱ لیرپا،ېک

 هلیه هکلک هن امز وناناغفا ریمش ڼګ ېک ۍړن هزیدیول وا اوخنوتښپ هرب وا هرل هپ
 هپ رـعش د هړاـبژ  .مړابژو وبژ يسراف ای/وا وتښـپ هپ هنکیل ئنتروپ هک ېچ هړکو
 هک .مـی مورحم هن دادـعتسا هل ېړابژ د هزوـخ .يړاوـغ دادـعـتسا صاخ ناش
 لوټ هپ ، يړابژو وبژ  يسراف ای/وا وتښپ هپ هنکیل يزیرـګنا ېوش رکذ   امز کوڅ
 یړوروپ ریډ ناسحا لپخ د ېی هب هز وا يو ېړک هنیوزریپ هریډ ېی هب تلم ناغفا
 .می یړک
 .يوــسرو ېی هت هت رس ېچ يرل رy هوی مه راک ېنوشان  ریډ وـی هلک ان هلک 
 هب هنکیل هلصفم اد ېچ می هډاډ هز .هړک هدنیم رy هوی مه ام هرکفریډ  هـل هــتسورو
 ېچ عوضوـم هپ»دحرس/ېکیل ډنرویډ« د مړکو هب لیپ .يړک هتام هدنت وکنوتـسول د
 هترو هــپ مهګنینک ریـفس وا نمسورـګ يزاتــسا صاخ د ېکیرما د  ېدناړو هڅ وي
 وقوقح د نوړت ډنرویډ هرس لیصفت هپ هب ېسپرو وا هو ېوش هتروپار ېک وناګ انیو
.موـچاو رو هت ېلت ېساسح تسایس وا

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 same day, Afghanistan’s Foreign Ministry said the Kabul 
government "rejects and considers irrelevant any statement by anyone about the legal 

status of this line."  The U.S. State  Department  spokesperson Victoria  Nuland said “ he 
was not aware of Afghanistan registering any protest with the US on the issue. “To my 
knowledge, no.” (The Nation, 24 October 2012)  Soon after Grossman’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. “The Afghan government, therefore, 
rejects and considers irrelevant any statement by anyone about the legal status of this line,” 

the ministry spokesman, Janan Musazai, said. Ibid.

 «للووډ صخشم ان هھپ انيیوو نمسوورګ دد تتررااززوو وورراچ ويینرهھب دد تلوودد یګااډوګ دد نناتسناغفاادد
 هھــن وواا ییدد ییړک رکذذ ممون نمسوورګ دد ېيی هھـن  ېناـيی .ههدد ېلڼګ ېيی »هھطبرر ېب وواا ېېړک ددرر
 هھپ ځيیرردد صخشمان للووډ هھغدد دد .ههدد ېېړک هھنووددايی مماقم ايی تيیلوسم ييوـفيیظظوو دد هھغـهھھھ دد ېيی
 دد ېکيیرماا دد ضضاارتــعاا ینترروپ لپـخ هھـب تموکح ییززرـک دد ېچ يش یليیوو ییړـس ټسنـب
 !ییړـک رتــسجاارر ییوو هھــن ههرــس تــموکح



 رکاب للويین ريیززوو دد وورراچ ويینرهھب دد تليیونماک دد ېک هھګرج يسلوو هھپ ېيیناترب دد وناازيیرــګناا
 يللملاا نيیب« ثثااريیم ييررامعتساا لپخ )مم١۱٩۹۵٠۰ ننوج ٣۳٠۰ ( ېېررال هھل انيیوو دد
 هھب ريیپوت هھپ دحرس وواا يکيیل  دد !هھکيیل يللملاا نيیب هھن ٬،وو یلڼګ )ريیټنرف لنشيینرټنيیاا( »دحرس
 .مموچااوو اڼرر ههرس ليیصفت هھپ هھتسوورروو

Noel Baker said: “His Majesty’s Government in the United Kingdom has seen with regret the 
disagreements between the Governments of Pakistan and Afghanistan about the status of the 

territories on the North West Frontier. It is His Majesty’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.”

 د ېـچ و یلنــم  )۱۹۵۶ چرام ۸ ،ۍچارــک (  ېک هیم�ــعا هپ وـټایــس د ېکیرــما
 وا ناتسکاپ د وا ،»ید یلدیځغ ېروپ ېکیل ډنروــیډ د تیمکاح« ناتسکاپ
 ایسا ېزیتخ يلیهس د« وټایس  .يوړوج »هلوپ یللXا نیب« ېک ځنم هپ ناتسناغفا
 هپ  هراپل ول وــک ناوزیــپ د مزـینویـمک د ېک همیس هپ ېچ و »نامزاس نوړتد
 ،ډنلیزوین،سنارف ،ایلارـټـسا ېی يړــغ .و یوش ړوج ېک ۱۹۵۴زییز
 وا تامولپد .وو هکیرما وا هیناترب،دنلیات ،نیـپلف ،)زیدیول وا زیتخ (ناتسکاپ
 وناګناړـپ يذـغاک د« نامزاس هــغد لبیک سمیـج رس تسیجتارتس يردنمــس
 ېچ و لاهم هغه اد – توو ېک ۱۹۷۲ هپ هن نوړت هـغد هل ناتسکاپ .و یلڼګ »ڼبوژ
 داویه کاولپــخ هوـی د موـن هپ شـید�ګــنـب د ړـت�ـم هپ دنـه د ناتسکاپ زیتخ
 وــټایــس ېک نوــج هپ  زیــیز ۱۹۷۷ د  هتسورو هنولاک هځنپ .و یلــټګ ماقــم
 .هوــش هلــحنم

South East Asia Treaty Organization (SEATO)

SEATO Communiqué Confirmation

The extract from the communiqué issued on March 8, 1956, at the conclusion of the SEATO 
Ministerial Council Meeting held at Karachi, also reaffirms the recognition of 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 theirr governments 

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 includes the area up to that 

Line.”



 هپ  ندنل وا نټـګنشاو د ېسیهار ربوتکا هل زییز ۲۰۰۱ د ناتسناغفا ېچ نن
 يلټر ېسـغد هپ ناتسناغفا ينسوا د هلپـخپ ، ید یوـش لاغـشا راګنیټ وا ۍرشم
 ایتګرتس نیپس مهګنینک ریفس وا نمسورګ يزاتسا صاخ د ېکیرما د ېک تلاح
 وی وا یرمز وی ېک تخو وی .يوګل غاد يدنت هپ  ناغفا تسود ناتسناغفا رـه د
 هت ېڅمس ېرـګلم يرمز لپخ د يرګلم ناسنا ځرو هوی .وو يرګلم کلک ناسنا
 ېی ناځ  وا تووار ۍښوـخ هرـیډ هـپ هت يرګلم ناسنا لپـخ یرګلم یرمز  .یـغرو
 ېچ لیوو هترو يرګلم ناسنا وخ .يړکو يشم يړتس هرسرو هړاغ هپ ېچ ړک مس
 انیو هکپـس هغد هپ یرګلم یرمز !يځار )یوب( مږو ېد ېلوخ هل ،هیرمز  هش اوـخا
 لیوو يرګلم ناسنا هـترو وځرو وـڅ وـی هل هتسورو .وش رورــم وا هناموتـس رـیډ
 ېچ هړک هګربغرو يرګلم يرمز ؟ېږـیک ېدږــنار هن هت ام ېـلو هـیرـګلم یرمز ېچ
  يرمز ناش هغد  .»دوـښو ېک انـیو هکپـس هلپخ  هـپ  ترـفن لپـخ هتام وـخ ات«
 مخز ېروـت د !هیرګلم ناسنا امز  ئا«:ېچ هړک هتاـیزرو هت يرګلم ناسنا لپخ
!»يږـیړوـج هــن مـــخز انیو ېکپس د وــخ يږـیړوــج

 هپ ناتسناغفا يوش لاغشا ينسوا د وړاود ریفس وا يزاتسا صاخ ېکیرما د
 هکپس هت خیرات کډ هن ۍړول رــس هل وا نوتـش يلم ناتسناغـفا لوټ د ېک ړګنا
 ،ېړک هد هـن هرس اچوی د ېک هنـند هپ ترافس لپــخ د ېی انیو هغد .هد ېړک انــیو
 ۍړن وا هت سلو ېک هرواخ هپ ناتسناغفا يوش لاغشا وخ هبروک د ېی ادصق ېکلب
 يیاښ هن  هرس )يزاتسا صاخ وا ریفس (وناتامولپد د داویه لب د .هد ېړک هت ولاو
 د لوډ �مرب هپ  دض هپ وټګ يلم د داویه هبروک د هلپخپ   ېک داویه هبروک هپ ېچ
 ېچ هرموڅ ره .يړک روپخ ېی ېک وینسر وزیړګو هپ هپ وا ئښو ځیرد داویه لپخ
 ناتسناغفا هک !يو ایتړا هت ۍسامولپد ېټپ هرموغه ،يو هساسح وا يدج عوضوم
 يلیو  هبژ هڅوغ وا هدنګرڅ هپ  لثملب ېی هب هت نټګنشاو هل  ،یyرل نمکاو کاولپخ
 هـپ وا يد صاخشا بوـلطماــن ېی ریفـس وا یزاـتسا صاخ یوـش رـکذ ېچ یاو
  .يږـیلوار ناـتامولـپد روـن  ېـی ېد یاځ

 مهګنینک ریفس وا نمسورګ يزاتسا صاخ ېکیرما د ېچ هداد هنتښوپ ېلټوک هوی
 ۍړن وا وماوع ېک )ناتسناغفا (داویه هبروک هپ  ځیرد داویه لپخ د هراپل هڅ د
 ؟ید یړک هـګاډ هپ هت وـلاو

 وا يتاسو ښوخ ماظن نمکاو ینسوا ناتسکاپ د  ېچ يړاوغ نټګنشاو  )یړمول(



 ېربخ ېغین هرس میژر د لباک د ېچ يوــچاو روز ونابلاط ناغــفا هپ ېرy ېد هـل
.يړــکو

 رک ذ  د ېکیرـماد ېچ يړــکرو سـناچ هت يزرــک دماح يګاډوــګ لپــخ ) مــهود(
 وا ئښ و ځیرد يلم  یډـڼوب یډـڼل لپخ دض هپ ځیرد کیتاموـلپد بولطــمان يوــش
 د ېک زـییز ۱۹۸۹ هـپ .ينژـیـپو رو کاولپخ هت ۍړن وا سلو لپخ ناـځ ېرy ېد هل
  ریڅ هپ وناګنن ېب د خیرات د  ېچ لوش وتمچ هتید هنوځوپ داحتا يوروش يناوخپ
 وینرهب د داحتا يوروش د ېدناړو ږل هنید هل .يش ریت يړوڅرس هن لُپ ناتریح هل
 ۍرونج د لاک هغدمه د هت لباک )۱۹۹۱ -۱۹۸۵( ېزداـنراویـش دراودیا ریزو وراچ
 يکلخ يوـش يمچرپ د هت بیجن يګاډوګ لپخ ېی هتلـه .و یلغرو ېک يیامین هپ
 ېسات :وو يلیو ېساد ابیرقت ېک خم هپ وړـغ ونیـځ د ېټیمک يزکرم د  دنوـګ
 ۍکاولپخ ېلپخ د  لتو ونوځوپ يوروش د هن ناتسناغفا هل  ېچ ئش یلوک )بیجن(
 لپـخ ناځ لپخ لوډ ېد هپ وا ئړک غیلبت هت ولاو ۍړن وا ولاوداویه ولپخ ریڅ هپ
 ېد د ېرy ېد هــل وا ئړک يفرــعم ریڅ هپ لتا يلم د هت وـلاو ۍړن وا  سلو
 هغین هرس ونیدهاجم د هلپخپ هلکا هپ میظنت د تردق د ېچ ئړـک ادیـــپ تیـثیح
.ئړکو هلماعـم

 هپ ونورازوګ وکلک وا ېسپ هلرپ نوـڅاپ لاو هلــسو د ېک لاک ناور هــپ  )میرد (
 رګلغری د هلـما ېد هــل .هد ېلوــهرــتَ احور اکیرما هرــګلــغرــی ېک ناتسناغــفا
 يسایس  هل ېچ يړاوغ مهګنینک ریفس وا نمسورـګ يزاتسا يسایس کاوځربز
 ېچ يړاوــغ هړاود ېناــی .يلخاو راک هـن )زـنشیرُپا لکیجyوکیاس( وتایلمع يحور
 ،يوړاو هت اوخ ېلب رکف وکلخ د ېرy هل ولوک حرطم د عوضوم د نیy دنروـیډ  د
 سy هرس نوڅاپ لاو هلسو ناغفا د ېچ يړک قیوشت وا ښوخ ناتسکاپ يوناترب
 د ۲۰۱۲ د .يش لژوو وا يش لبوژ هناتښپ ریډ y لوډ ېد هپ وا يش  ناویرګ هپ
 وا هبلط تشحو هغه د  یل�م ېنلک ۱۴ ېک تاوس هپ اوخنوتښپ د ،۹ هپ ربوتکا
  وزغم ،وو يروټک ونیو د ېی ېګرتس هړاود ېچ هکاڅو دنوخرهق د ناسنا هبلطرش
 هل .ېلـهو ېبمــل بضــغ  ېی ېک هړز هپ وا  ،هو ېلړوخ هپاټ ترفن وا بصعت د ېی
 لپخ د ېــچ هو ېوش هنتښوپ هن ېل�م هل ېدناړو هدوم هڅ هن ۍرګیشحو ېغد
 يدنړګ هپ ېغه ؟ئوک ېدناړو لیلد موک هت ونابلاط هب هلکا هپ ېنیم د هرس میلـعت
 د ېک ټین رټنیا هپ ئروګو(يیښورو هترو هب نآرق یلڅیپس ېچ ړکرو باوـج لوډ



 قح هغد د وخ ،و قح ېغه د هــق�ع هرس مــیلعت د .)ېکرم هرس زـفسوی ېل�م
 هراپل یل�م  د هن ړـت�م کلک  وا ېتسرم ،ېزاـجا هل ر�ـپ وا روم د ېب لوـک يلمع
 ېک يځنووښ هپ ر�پ لپخ د هغــه مــه هڅ هـک و راک ینوـشان ظاحل يروتـلک هپ
 خی هړز کپوټ لپخ د ېی یل�م ئکنـت هپ ېچ يړس طحنم هـغد . هو ېکنووک هدز
 د هغه ېچ هکځ هدیـک خماخم هن هرس ر�پ د ېغه د  ېچ و ېناړـیم ېب هرمود ،ړک
 مـه هنوـکش هړا هپ تشـحو کډ هن مرش هل هـغد د وـخ  ؟هوش یلوک عافد هن ناځ
 هـغد د )نابلاط يناتسکاپ( »يټ يپ« ېچ يیاو کوـڅ .يهو هنوـپوټ اوخید اوخا
 هپ ناتسکاپ د  کوـڅ .ید راک ېدعاقـلا د ېچ يیاو ېنیځ .يد لوسم تیانج
  .يسین هتوـګ هت وـتارابختسا يیاکیرما رون ېنیـځ  وــخ .يوـچا هړـپ وتارابـختسا
 هت ندنل وا ېکیرما ېی هټګ يتاغیلبت ،يو یړک یلپ تیانج هغد ېچ اچره
                                .هلدیسرو

 اد اــیب وــن ،و »ۍکم لګ« موـن يلصا یل�م د يچ يو همس اـعدا اد ېریچ هک
 ونــتښپ هپ هنومون هړاود ؟هد هڅ هټـګ ېنوـلدـب مون ېغد د ېچ يږـیړyوار هنتــښوپ
 هډـڼــڅ يلم وا يسایـس موــن ېـل�م د وخ ،يد هنوموــن جورــم وا هږاوخ ېک
 .هو هـلــتا ېړــګج ېمــهود د زیرـګنا وا ناــغـفا د هل�ــم ېــچ اد هغـه وا يرــل
 یتاپ اعدا هـشـت ،يشـن هکډ )سـټکف( ونوتیـعـقاو هــپ ېچ اعدا ،تروص رـه هـپ
 يد يوــش لکیل ېک تــسوپ نـټـګنیـفــه وا زمــیاټ کرایوـین هپ !سب وا يږـیک
 ېل�م ئکنـت هـپ هک .هد ېوـش هړــس ېکوــن هـغچ »تښـځوخ د ېل�م« د ېچ
 يـساــبوار عوضوـم هلـب هکـیرـما دــیاب ،يږــیړـس هصـق دیرــب يشـحو د ېدـناب
 یزوــبـب هــت روا ۍــګنج نوـتښـپ د وا يـتاسو هتـخا ېرــپ هنوـنـهذ هـماــع ېچ
.يــهوو

 يرامعتسا د دنرویډ د وناتامولپد ووش رکذ هود ېکیرما د هک ېچ یاو اد هب هغور
 هنوخړا يیایس وا زینلوټ ،يق�خا ،يقوقح هلکا هپ ېښرک همان هپ شـت د وا نوړت
 د ېچ  یاو ېلیو  ېک اــڼر هپ تأرج يق�ـخا د ېی ایــبوا یاو یلوین ېک رظن هپ
 هـپ ېچ هکځ يوګـل هن خړا هرـس وـنتــښوـغ د ۍړـیپ ېمتشیووی د هـکیل دنروـیډ
  يداصتــقا وا ،تلادع يندـم وا يسایـس ،ېنیاسوــه هماـع، ېلوس  ېک همیس
.يوربارب هن هنیمز هت ګتخمرـپ

 يقوــقـح هت ېکیل ېلټروا  نوړت يرامعتسا ناتامولـپد ېکیرما ېبـلط ناځ د هــک



 رــه وا يو ېچ ېرـیچ رـه نایچب تلم ناغــفا لوــټ د،يوــک رـس هــپ رو یـکټـپ
 شـت وا نوړـت يرامـعتسا ډـنروـیډ د ېچ يرل هفیـظو وا قــح ېد د يو ېچ تخو
 د تلود يلتښـغ وا کاولپـخ د ېک ناتسناغـفا لوټ هپ وا  يټرو هکیل همان هپ
 نوړت يرامعتسا د ډنرویډ د ېځاوي .يلخاو هخرب هدنغر ېک ریهب هپ ولوک هتځنمار
 ،يق�خا هپ میژر د يزرک دماح دوا لوک راګنیټ ولټر هپ ېکیل همان هپ شـت د ای /وا
 وسـلوی هل ېک ناتسناغـفا لوټ هپ وـخ ،لولش يموک لپـخ  داـسف يرادا وا يلام
 میناروی د،کاویـن ،لغری(وـعــیاـجف  هپ ناخ تسـم د ۍړـن د ېسیهار ونولک
  ېســپ هلرــپ هـــپ ېک رـــګډ يمیلـعت وا يروتــلک هپوا هلـبوژ ، هـنژو ،لامعتسا
 ېــچ ید تـقـفانم هغه  لمــعلب لدــیړـګ هـن )...تسایس يضـیـعبت لوډ
 ناتسـناغـفا لوـټ د وا ،)يدوخ یاهدژا(راماښ ۍناځناځ د ، روــــعش یلدیــبړـګ
 .يد يوــش هرــید ېـکپ  یواکپـس ېنـتښوـغ يـلم ېرـتس د

 هــپ ۍړـن د ېچ ی د ید تلود هبلط تردــق  وا هبلطردـق ینیځاوی  هغه هکیرـما 
 ،یکراوخ رـه  ۍړن د هلما ېد هل وا يرـل ېټــګ يلم ېک هرد هرـهوا  ټوګ رــه
 هرس وـټـګ يلم د ېکیرـما د هوـقـلـب هراپل اقب ېلپخ د تلم هبلط تیوـه وا هبلط لدع
 د !؟يد يوشړوج »هنوتلایا دحتم ایتریـه د« هنرد  ېلو ،ېکیرما ئا !ېرل رـکټ
 لاهم هــپ داـهج د تلم ناــغـفاد دض هپ لاغشا يوروش  د  هکیل ېلـټر ډـنر وـیډ
 وا ناتسناغفا د هکیــل همان هپ شت ډـنروــیډ د هک ؟هو ېریــچ )۱۹۹۲ رت۱۹۷۹(
 قوقح وا يدنا ڼور ېکیرما د ېچ دیاب ون  ،یاو هلوپ يللXا نیب ځنم رت ناتســکاپ
 د ېک راـښ ېموــن دابا ټبا هپ ناتسکاپ د امابوا نیسح کراب رشمسلو هوپ
 ناتسـکاـپ يوـناـترـب وا ناتسـناغـفا هـل هراپــل ېـکاډ د  ېــنژو د ندy نـب اماسوا
 وــپ هـښ ۍرــګ يرادـم يقوـقـح هپ ېـکیرما د هز  ؟!یاو ېړک هسy رت هزاــجا هن
 هنرو ېي  ېدنy ۍرتچ ېلب د وـخ وو رکســع هـغمـه رکسع ېکیرـما د  :مږـیـه
  !ېسـغه مـه وا يوـک ېساد مه ناـخ تسم ۍړن د .وو یلتسیخا راـک

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

 يقوقح وا يسایس ېنتښوـغ يـلم ېرـتس د تلم ناغفا لوټ د مځرګوار هب سوا
.هت ثحب



ځوــتــنــن
 
 ناتسکاپ دونایوناترـب یچ یږـیهوپ ید هپ نانـمکاو ناتسکاپ يوــناترــب د
 هلپخپ .یلتکوو هن هګرتس هپ یکیل یللXا نیب د هت یکیل ډنرویډ د یروـپولوړوـجد
 هګوت هپ یګلیبد . یوک یونایپساعدا یقوقح یغدد ینیچ یمسر یوناترب یریډ
 هکیل « هغد نوړت ډنرویډ د   یک لاک)ز۱۸۹۳( هپ :موسابتقا هنیچ یمسرړو ماپ هوی
 ۱۸۸۰ ناخ نامحرلادبع[ریماد هکلب ،یوحیرشت هنریڅ هپ یکیل یدحرس د دنهد
 د یروپونوتموکح هود هپواونودحرس یلیهسواوزیتخدورملقد ]ز ۱۹۰۱رت
 د دنـهد هن ید لوترا تیرما یوناتربد فده ،یوحیرشت دودحوحاس یذوفنوطوبرم
: )۱۹۲۵( ».دحرـس

  
“ The Line was not described[ in the 1893 treaty] as the boundary of 
India, but is the 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.
 وتښپ موک نوړتد ډنرویډ د هغه ایا .هدیهوپ هن یزیرګنا هپ نامحرلادبعریما
 لاهم هپداهجدوناناغفاددضرپ لغری یوروشد ؟ید یړک کیلسy ·م یسرافای
 هپ ناتسکاپد هلپــخپ یکټ »کاپ« د ؟هو هترــیچ هکیــل ډنرویډد )۱۹۸۹ ـ۱۹۷۹(
 ماظن یوفــیاط یک مون یبیــکرت
 دنــهد حانج یلعدمحم هچ یک لاح یساد هپ ،یوسکعنم )مټسیس ټسیک(
 ډګد هرسوناــی
 هتسورو هنولتو هلونایوناترب د هب هتله لیلحت هپ هغهد یچ هکځ هلرل هریو هن تموکح
 ماظن یوفیاطد هناتښپ یکاوخنوتښپ هپایا .یش هتځنمار ماظن یوفیاط
 هپ مانټیو یلیهسوا یلامشد ینمرجزیدیولوازیتخ ؟ید هن هتخاواړک هپ یدنyوایاقبد
 یسغهمه yاوخنوتښپ یلو .وش لپخ یک نیچ هپ ګناکناهواوش تلموی ناش
 هپ »ناتسکاپ «د ؟هدیوش لتاس لیکښ یکومول هپ تلاح هتیوه یبوا یرامعتساد



فلآ وی �صا :ید یلغار یروت » فلا «د یلځ هود یک مون یبیکرت
 ، یقوقح ،یلم ،یخیرات هپاوخنوتښپ .ناتسناغفا فلا مهودوا هلولیثمت هیناغفا 
 ناتسکاپد هن ،یرلواړت کلک هرس ناتسناغفاوا ییناغفاد ظاحل یروتلکوا یوزرابم
.هرس

 لپخوا لوش یکرکټ هپ هرس تسایس یضیعبت ينبژ د وا موند ناتسکاپد نایلاګنب
  د ېک )زیدیول وا زیتخ(ناتسکاپ لوټ هپ .ړکړوج یک )۱۹۷۱( هپ یی شید�ګنب
 هغد هل ،هو يلاګنب ېچ هبژ تیرثـکا د وا هوش يمسر ودرا هبژ ولاوډـک يتـیلـقا
 هپ لاهم هغه د نایلاګنب ۍتلادع ېب هرس ېبژ يلاګنب  د .هوش همورحم هن ماقم
 ار دض هــپ ناتسکاپ )ينـسوا( زـیدـیوـل د ېچ لوڅهو هتید ېک ناتسکاپ زیتخ
 .وش یلایرب ړت�م هپ دنه د ېی نوڅاپ .يږـیـڅاپ
 هراپل یوینخمد مخز هغدد .هوش یyدیک یپټ هکلک یکپ هیناترب یچ هو یاځ هغهدنه
 عافد یروتارپماد ییناتربد ،انیو هلب هپ .یړک یګنیچ یړاد هت ناتسناغفا ییناترب
 یک ییامین هپ لاک )ز۱۸۳۸(د .یک ناتسناغفا هپ عافد دنهدوا هو هترپ یک دنه هپ
 .ړکو نوړت هزیخړا یرد هرس عاجش هاش یوش لړشوا ګنس تیجنردونازیرګنا
 لګنادورو ناتسناغفا هپونازیرګنا هتسورو یتشایمږـپـش یخم هل نوړت هغدد
 )ز۱۸۷۹( نوړت کمدنګ د .هړوخو یتام یی یک لباقم هپ نوڅاپ یم�سا یلمدوخ
 ناتسناغفا هپ یړک یلغً امسر یی یبX یړګج یمهوددزیرګناوا ناتسناغفاد یچ
 ،تنیمتر اپید نیر اف( کیل یتموکح یفخم هوی هپ هلکا هپ نوړت یدد .وش لپتورو
 یړګناځ ،و  یوش لوتسا هتریزووراچد دنهد یک ندنل هپ یچ یک  )تیرکیس
 هو یوش لدوښ یښوخ

“ 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.

 ناتسناغفا : تښواو )هرمعتسم همین( هیامحلا تحت هپ ناتسناغفا یک نوړت ید هپ



لپخ هپ
 هپ ناش هغد .وشړا هت یروشم ییناترب د یک تسایس یعاف دوا ینرهب
 دنه یوناترب د یمیس یزیتخ بونجوا یزیتخ ناتسناغفاد ظاحل کیژیتارتس
 هدازا هترحب یچوش مورحم هنید هل ناتسناغفا لوډ ید هپوا ،یلغرو یدنy لورټنکد
yوا ګتخمرپ یداصتقا یکنولتارد یک ناتسناغفا لوټ هپ تیمورحم هغد .یرلو هر 
.هواچاو کټاپ ټغوی هت یخم ولوړوج د ېنلوټ یلم د
 هڅ یدناب ناتسناغفا هپ یکوطیارش هپ تلاح هیامحلا تحتای هرمعتسم همیند
 .وش لپتورو نوړت ډنرویډد )ز۱۸۹۳ربماون۱۲(هتسورو هنولک سلراید هساپد
 ییناتربد یچ یرواو هن  روفلب سمیج رترا هل هلکا هپوکیړاد ناتسناغفاوا ییناتربد
 ییناتربدونولکز۱۹۰۵رت۱۹۰۲ هل یچروفلب .هو هریڅ  یلتو هوی تسایس هناروتارپماد
 یرد هرس ]ناتسناغفا[ هغهدږوم « : هو یلیو یساد ،هو )مظعاردص(ریزورتس
 یی یروپ ناځ هپواوړک تسود ناتسناغفا یچ هراپل یدد.....ید یړک یړګج یټغ
ً امتح ناتسناغفا .وو یلوراک )هنوتوشر(یډب هلکوا ،ښاوګ هلک ،روز هلکږوم ،وړتو
 ».وش هن تسود

” She was certainly not become friendly.” Committee of Imperial 
Defence Papers: Cab./ Class No.38/piece No.1;16/12/1902-No.12.

 .وش هتځنمار یک لایریپاچ هپ ښاوګوا ګنجد )ز۱۸۹۳ربماون۱۲(نوړت ډنرویډد
 ډنرویډ یرنیهرمیترامریزو دنه یوناتربد یکنووک کیلسy نوړت هغدد
یدناب ·م هپوبژوړاود د نوړت دوخ ،ید یوش یفرعم ناخ نامحرلادبعریماوا
yهنکیلدنوژ هلپخ هپ نمحرلادبع ریما!یلدیل ید هناچ هسوارت    yهنوکیل س
 رسیاو یوناترب لاهم  هغهد هچ هد یلوین هتوګ هت کیل هوی یک 
 نا يلکیټکارپ(»موتامیتلاوی ً�مع« کیل هغد ناخ نامحرلادبع .هو یلوتسا هترو 
.وش یلیو هنتښوغ هڅوغ ینتسورو هت موتامیتلا .هو یلڼګ )مټامیټلا
 هب هرکاذم یچ یرلاناماد لوډ ینمض هپ لنم هنای لوکدر ینتښوغ یڅوغ یغدد
 یچادوخایوا ،یږیڅوغ هب یکیړا کیتامولپید یکوقوقح لودلا نیب هپ ای ،یږیک مت
 یچ هد هنتښوغ ئنتسورو هکلک هناچوی هل موتامیتلا ،انیو هلب هپ .یوراپار هب ګنج
 ،ید یوش یدنوخ یک هنتښوغ هپ یچ یړکنو هڅ هغه یک تخو یلکاټ هپ هک
 : یلولو .یش لدوښو لمعاوخ هل یکنووک هبلاطمد یی هبدضرپ

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.

: کیل ینتروپارسیاو یوناترب د ءانیو هپ ناخ نامحرلادبعریماد
“Was practically an ultimatum, to the effect that <the [ British] 
Indian Government cannot wait for your indefinite promises of 

certain dates, and therefore after such-and such a time, will draw its 
own conclusions>.”

: » هړکنری دقت هروشم «ناخ نامحرلادبعریماد دنه یوناتربوخ
” But my advice was not appreciated, and the[ British] Indian 

Government was 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
 هک یچړکروراطخا هت نامحرلادبعریماونyوسم تموکح یوناترب د یک دنه هپ
 همیس هموک یچ یو یمتح هب هړکیرپاد ،ینم هن ییای ینمزیدناړو ونایوناتربد
:هد هخرب ۍهاشداپ د ناتسناغفاد

“ Whether you accept this offer or not, it will be necessary to decide 
what territory does and what does not, from part of the Kingdom of 

Afghanistan.” Lansdowne papers, 16 August 1892, Enclosure 
Viceroy to Amir, 23 July 1892=  Political and 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

. )ز۱۸۹۴ ـ۱۸۸۸( هوارسیاودنهد نوډسنy یرنیه
 ناتسریزو د یک ییامین هپ لاک )ز۱۸۹۷(د یدناړو هنولک )۱۱۵(سل لسوی هن نن هل
 یسپرووا ،وش لیپ نوڅاپ لاو هلسو کلک دضرپ یښرکد ډنرویډ د یکولیخادم هپ
 د .ړکو یی ماود لاکویوا هدیځغو یروپ لارتچواړوجاب ،ډنکلم ،ودنموم ،ربیخ د
 :دوښو لمعلا سکع هریپس ری ډوی  ک�یکښ یزیرګنادض هپ نوڅاپ هغد  دونتښپ
 هپ یک لیپ هپ یړیپ یملش د  )۱۸۹۸-۱۹۰۵( نزرک جروج رادرس ارسیاو
 ېب د  هت ونتښپ ېچ  هلږوتوار »هبوص یدحرس هزیدیول لامش « یک لاک)ز۱۹۰۱(
   .يوځغو لاج  ۍتیوه

   



 North-West Frontier Province (NWFP)                                     
 
 د ېک ندنل هپ ،ئلولو هراپل ولوک هراداواولتسیوارد یژورپ یرامعتسا یغدد 
 ۍرتکاډ
:هنوسیزیت هود هراپلولړوار هت سyد یجر د یملعد 

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

 هرمود هراپلونانمکاود ناتسکاپد مون یرامعتسا یبوص یدحرس یبرغ لامشد
 لتاس مون یرامعتسا هغد د .و یلتاس ېی ېروپ زییز ۲۰۱۰رت یچ و یلڅیپس
 )کینارک(هنمزم هپ تښمک یخیرات د  وا یرل تیوه هدنازړل ناتسکاپ یچ ییښ
.ید هتخا یغوران

  ثحب یسایس وا یقوقح نوړت د ډنرویډ د 

 لو لچ هرموڅ هپرامعتسا یزیرګنا یچ لدیلووم یک ثحبریت هپ 
 لبد .هپاتورو نامحرلادبعریما هپ نوړت یلټر ډنرویډد هرس )دیدهت(ښاوګواروزوا
 هلوقوقح لودلا نیبدوخ ،یوسکعنم تښمک قفاوتد لوراکروز یک لباقم هپ تلود
 هودد هږلرتږل )دادرارق(نوړت .یوسکعنم قفاوتودارا د دادرارق یوش هتځنمار یخم
 دیابوا یوړyو قفاوت هپ هلکا هپ عوضوم یصخشمای ینیعمد دیاب ځنمرتونوخړا
ً امومع تحارص عوضومد نوړت د .یو یوش یدنوخ یک هبژ هدنګرڅ هپ قفاوت هغد
 نیب لاهم هغه نوړتوی ینای .یوړوج طرشرابتاد نوړتد یکوقوقح لودلا نیب هپ
 هک انیو هلب هپ .یو هدنګرڅ هچک یفاک هپ یی عوضوم یچ یش یلټګرابتا لودلا
 هڅرپ هچ یږیهوپ هن یکنووک نوړت هلپخپ یچ یو حیرص ریغ هرمود عوضوم نوړتد
 نوړت د یک نوړت هپ دنرویډ د .یلټګ یشنرابتا نوړت ،ید یړک قفاوت یی
وا ډنرویډرمیترام(ولاو
 حیرص هتلهوا هد هنیعمان عوضوم نوړتد حنمرت )نمحرلادبعریما )زمرټ ټینیفیډ(
  ظافلا
 یلتښغوا لوکډ یی هرموغه ،هد هناسا یچ هرموغه اعدااد .یوش لوراک ید هن 



 مړـپسوار لو هپ لو نوړت ډنرویډ د یچ مسابورایز هب هزوخ .ید هنراک ناسا لوک
 یکرفس يسایس وا یقوقح هپ ېمان هقفاوم ېلټر ېغد د هرس یکنوتسولدوا
   : مځرګوواړـپ هپواړـپ

)یړمول ( 
يراکښ یوش نمکش Rا بیبح ریما
 رمیترام زیرګنا وا وش لپتورو )ز۱۹۰۱ ـ۱۸۸۰( نامحرلادبعریما هپ نوړت ډنرویډد
 ناخ نامحرلا دبع هلکا هپ ېمان هفقاوم ېوش رکذ د  ېچ وش یلایرب ېد هپ دنرویډ
 ېغد د تلم ناغفا  .)یکټ مسل ئلولو(يتاسو لفاغ هلب هلوی رشم ناتسڅولب د وا
 ریما د .هلنم هنو ېی یک دنوژ ینځرو هپواړکو نوڅاپ یک لباقم هپ  ېمان هقفاوم
 هپ یچ یکونوکیلولپخ هپ )ز۱۹۱۹ ـ۱۹۰۱( ناخ ½ا بیبحریما یوځ نامحرلا دبع
 ،ید یوش یدــنوخ یکونودنــس یصخش هپ وناګارسیاو یوناترب د یک دنه
 یساد یکونوکیلوغد  هــپ .هو مــهبم نوړت ډنروــیډ د یچ یوک ینغاعداامز
  د یچ لتک هګرتس هپ نوړت یصخشوید هت نوړت ډنرویډ د ییناترب یچ یږـیمولعم
: و یوش ځنمرت نمحرلادبعوا ډنرویډرمیترام

“Firstly, I give proof according to the rules and idioms of Persian 
that the Treaty concluded by Sir Mortimer Durand was not personal, 

but international ( daulati, lit. existing between two governments)
…..you have come to the conclusion that the wording of the Treaty 

is a translation of the English text, and that, according to English 
idiom, such is the case”

Curzon collection, India office library, quoted in Rahmat R. Djan-
Zirakyar, Stammesgesellschaft, Nationalstaat und Irredentismus am 

Beispiel der Pashtunistanfrage. Ph.D. Thesis, Frei Universitaet 
Berlin, Germany. Haag+Herchen Verlag, Frankfurt  am Main 1978, 
p.44 (Tribal Society, National State and Irredentism Exemplified by 

the Pashtunistan Issue. Ph.D. Thesis, Free University of Berlin, 
Germany, 1978, p. 44)

.)۱۹۰۵رت۱۸۹۸( و ارسیاو نزرک  جروج رادرس
 هلپخپ »ینتوریت یک هشقن هپ «ارسیاو یچ ید یوش »نایرا« ½ا بیبحریما



: یڼګ توبث ۍتسرداند نوړتد
” It is a matter of surprise that your Excellency considers the errors 

in the map as a proof of the agreement being incorrect.”
Ampthil Collection, Habibullah to Curzon, 13/3/1904, quoted in 

Djan-Zirakyar, ibid.
 لماع )۱۹۰۴/۱۲/۱۲ رت ۴/۳۰(لاهمرپ یتصخرد نزرکرادرسد لیتپمارادرس
 .هوارسیاو
  

 )مــهود (
ماهبا ریډ یاځ رپ تحارص د ېک Xم هپ ېمان هقفاوم د دنرویډ د 
 ماهبا هپریډ یاځ هپ تحارص د یچ یداد یکټ مهم یک ·م هپ نوړت د ډنرویډ د
 عوضوم نوړتد ډنرویډ د یچ یوک هیوقتاعداامز ماهباوظافلاومهمدوا ،یدړyو
 هوی یک نوړت ډنرویډ هپ .ید کش یکرابتا هپ نوړت هغد د هلما ید هلوا هد همهبم
 . ید ېوش  یدنوخ یدام )۷( هواوا هزیرس
د یلځ هځنپ یک نوړت هپ  »ریټنرف« ، »یرډنواب« د لځوی  »نيy ریټنرف«د لځوی ،
.ید یوش یدنوخ یکټ  »رډروب«د لځ وی وا »نیy یرډنواب«د لځوی،  
 یرد ینلوټ یروتلکوا یندم کرڅ د ،هپل ،یلولو هراپل یړابژوتښپ نوړتد دنرویډد (
 لاک )ز۲۰۰۷(دوا یمژ لاکزیرX ۱۳۸۵د ،هڼګ همږپش یسپ هلرپ ،هنورپخ ینتشایم
 نسحدمحمرتکاډدناهوپ نړابژ .۱۹رت ۱۸ : هنوخم ،هڼګ چرام ،یروبف ،یرونج د
 زریفس ویټکیپسیر« د یسپرووا  »ریټنرف«د یک هزیریس هپ نوړتد ډنرویډد .)ړکاک
يکټ »سنیاولفنیا فآ
 یزیرګنا هپ .)دح وحاس د ذوفند  وړاوددوا...همیس یدحرس( .ید یوش یدنوخ
    .انام هپ یکیل یدحرس د هن ،یږیک لوراکانام هپ یمیس ی دحرسد »ریټنرف« یک
 هبژ یزیرګنا هپ      هرس تحاضو تایز هپای »يرډنوب«هت یکیل )ېزیډنڅوی(هدعبوی
یک
  .»نیy يرډنواب« یږیک لیو 

    Boundary or boundary line  
                                                          ېد یړس ید یوش لوراک مه یکټ وحاسدذوفند یک هزیرس هپ نوړتد یچاد 
 هپ)ومیس دزیغاد(وحاسد ذوفند نوړت ډنرویډ د یچ یږیسر هت )یجیتن( یلیاپ
 تیمکاحزیی همیسونوتلود د یچ یچانام هپ یکیل هدعبوی د هن ،هدیخرڅارولکاټ



 د هب ناتسناغفا یچ یرل هن  اناماد لکاټ یحاس د ذوفن د ،انیو هلب هپ .یولیثمت
 هپ یک همیس هپ نوړت دنرویډ د لوډ ید هپ . یو یللیاب قح تیکلمد یمیس یغد
 هپونانمکاو یوناترب د یک دنه هپ نوزرا هغد .تیکلم هپ یمیس د هن ،یخرڅار ذوفن
.یش یلدیک لدیل مه یکونوکیل

“ We [ the Government of India] have assumed a measure of 
responsibility for the peace of the Afghan border which has not 

hitherto been ours, and which under present arrangements, we have 
no adequate means of discharging…. While we emphatically 

repudiated all intentions of annexing tribal territory, we desired to 
bring the tribes…further our influence….it is desirable that some 

form of tribute should be taken from Waziri tribes   within our 
sphere of influence.” Letter from Government Of India to H.H. 

Fowler, Her Majesty`s Secretary of state for India, 10th July 1894, 
quoted in Djan-Zirakyar, p. 45.

“ The Durand convention has to my mind given from and shape  to 
much that before was vague. We have said distinctively that all 

these… are in our sphere of influence.” Elgin papers 1895, quoted 
in ibid.

 د یچ ییاو مه یک کیل لبوی هپ   )۱۸۹۸ز ـ۱۸۹۴(ارسیاو ییناتربد نیجلیا سورب
: یکاټ »یحاس ېدنوړا ذوفن د « نوړت ډنرویډ

“ The Durand agreement was an agreement to define the respective 
spheres of influence of the British Government and of the Amir” 

quoted in ibid., from Hassan Kakar, Afghanistan:  A Study in 
International Development 1880-1896, Kabul 1971, p.112.

)ز۱۹۶۸(هد هترو هت )لیف میا(سزیت یرټسامد هغهد یک ندنل هپ هنکیل هغدړکاکد

The Consolidation of the Central Authority in Afghanistan under 
Amir Abd al-Rahman Khan , 1880- 1896( Master of Philosophy, 

London 1968).
یلولو ناش هغد

Louis Dupree, Afghanistan, New Jersey: Princetion, 1973, p. 427.
.یدړو ماپ د مه یکونوباتک یزیرګناومهم هپ هن ونوزرا هترو



O. Caroe, The Pathans, 550 B.C.- A.D. 1957, London and New 
York, 1964, pp. 381-82 and p.387; C.C. Davies, The Problem of 

the North – West Frontier 1880 – 1908, Cambridge, 1932( Ph. D.), 
p. 185; A. Fletcher, Afghanistan, Highway of Conquest, Ithace, 

New York, 1965.
 هچک هپ یکیل یلکاټ د « دحرس دنرویډد دنا هپرچتیلف ققحم ییاکیرما هغدد
 یکاټ »یحاس ذوفندریډ

” Spheres of influence rather than a fixed border” ( p.247)

 هحاس هپذوفن د هکیل یدحرس یچ ئیښ مهانیو ناخ نامحرلادبعریماد هلپخپ
: یخرڅار

“I requested the viceroy to send me the map, having marked out the 
boundary lines as they proposed to decide them approximately, to 

show me which parts of Yaghistan ( the land of the unruly) they 
proposed to take under their influence and sphere.” Mir Munshi 

Sultan Mahomed Khan(ed.), the life of   Abdur Rahman, Amir of 
Afghanistan, 2vols. , vol.2, London 1900, quoted  in Djan- 

Zirakyar, op.cit., p.218. footnote#43.

 )مــیرد( 
 یکټ ېنهو س_ د ېک همان هقفاوم دنرویډ  هپ
                                                   
 »سنیریفرټنیا« د یوکادیپار ت�کشم یچ یکټ میرد ېک همان هقفاوم ډنرویډ هپ 
 هپ( هیاځ یرد یکټ هغد .وش یلیو هترو هنهو سy ای هلخادم    یچ ،ید یکټ
  ټسیو ترون(یبوص د دحرس د .ید یلغار یک )هدام همځنپوا همیرد ، همهود
 یوناترب ینتسورو )سنیوورپ ریټنرف
وریک فyوارنروګ  باتک مهم لپخ هپ      : یچ یکیل ېک )زناټپ يد (
 هپ یکیل یدحرس یوید )رډروب(هکیل ناتسناغفاد هرسدنهد یک نوړت هپډنرویډ د   
،هد هنریڅ
»ونورملق «د ناخ نامحرلادبعریماد یکلب    هد هکیل هغهاد ـ هد هکیل یدحرس 
» هنهو سy « یکاوخ هلب هغه هپ مه هب خړاوی نوړتد یچ  .یوک هن 



 یرادا هپ هنوموق « یچ لتښوغ هن تموکح یوناترب ،دنا هپوریک فyوارادرس د
: یرواو هنوریک فyوارادرسرنروګ هل هلپخپ » یړک بذج یک ماظن

” It is true that the agreement did not describe the line [Durand Line] 
as the boundary of India, but as the frontier of the Amir`s dominions 
and the line beyond which neither side would exercise interference. 
This was because the British Government did not intend to absorb 

the tribes into their administrative system.” Quoted in Djan- 
Zirakyar, op. cit.,p.46.

 یتاغیلبت هن ،هدیهوپ »هنهو سy هلاو هلسو« هن )یلخادم(ینهو سy هل ناتسناغفا
 .یړکو هراپلولوک یدنوخد ذوفن لپخ د اوخا یی ناتسناغفادیاب یچ تیلاعف
 یک لباک هپ نوړتوکیړاد »بوتیډنواګ«د هټین )۲۲( هپربماون د لاک )ز۱۹۲۱(د
 دنهد ،هو هراپلونولاک یرد د نوړت هغد مه هڅ هک .وش کیلسy هرسونازیرګناد
.هرy نلچ یی   )لاک زییز۱۹۴۷( یروپ یکاولپخد

Ludwig Adamec, Afghanistan`s Foreign Affairs to the Mid-
Twentieth Century, Tucson, Arizona, 1974, p.91

 هل یدام )۱۱( یمسلوید ،یږیدای مون هپ نوړتد لباکد یچ نوړت ناغفا ـ ولګنا هغدد
 لبوی )وتایلمع یرکسع( هپ یکومیس یموق هپ یواوخ هړاود نوړتد دیاب ېخم
 هکیل« هغد مه هنیچ یوناترب یمسر همهم هلب هوی .یړکربخ هنوتایلمعوغد هل یکخم
،نمحرلا دبع[ ریما د یکلب ،یوحیرشت هن ریڅ هپ ېکیل یدحرس د دنه ]یوناترب[د
 یروپ ونوتموکح هود هپ وا ونودحرس یلیهس وا وزیتخ د  ورملق د ]۱۹۰۱ رت ۱۸۸ ۰
 ،ید لوترا تیرم ا یوناترب  د فده .یوحیرشت     دودح وحاس یذوفن وطوبرم د
.)۱۹۲۵( ». دحرس د دنه ]یوناترب[ د هن

“The Line was not described[in the 1893 treaty] as the boundary of 
India, but as the eastern and southern frontiers of the[Amir’s[Abdur 

Rahman,1880-1901]dominations, 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.



            

)مرولڅ (
عوضوم ولتسیو د ېکیل د

 نچیکړک لباد ډنرویډ هپ .یخرڅار عوضوم هپ ولتسیو د ېکیل د  ېچ ید 
 »نشیکرامیډ«یکټ
 یچ هد یوش لوین هتوګ هت »یشقن یوش لم« یک )هدام یړمول( همان هقفاوم
 ینای ،»هوشن قلخایب«
»ډسویډورپیر ټان« :یلولو 

  C.h.U. Aitchison (ed.), A Collection of Treaties, Engagements and 
Sanads Relating to India and Neighboring countries. Calcutta 1929 
– 1933, vols.12 and 13, pp.256 – 257, Djan – Zirakyar, op. cit., p.

218, footnote #48.
 

 د موق د ېک تیعقاو هپ« :یکیل ېک سیزیت هپ ۍرټکاډ یلپخ د یک ندنل هپ سیریه
 هشقن هپ نوړت د یچ هد هکیل هغه توبث ینیځاوی نوړت د ]ډنرویډ[ د هلکا هپ ولشیو
                                                                                  :»ېړک کیلسy هد هن هشقن هغد ]نمحرلا دبع[ریما وا ،هد یوش لتسیو

In his Ph.D. Thesis, L. Harris writes: “In fact the only evidence of 
an agreement to divide the tribe was the line drawn on the 

Convention map, and this map the Amir had not signed.”( Harris, 
British Policy on the North-West Frontier of India, 1889-1901, 

Ph.D., London 1960, p. 239 , quoted in Djan-Zirakyar, ibid.

 ،»ونولمونوکیل یفخموا یسایسولدیسرار د هندنه هل« PSLIوناهچاپ ناغفاد ،) 
 ( هنوتشادای
 یوناتربد یک دنه هپوا،ینودنګرڅ)ناخ ½ا بیبحوا ناخ نامحرلادبعریما(
 مهبم هرموڅ تاررقم نوړت د ډنرویډ د یچ ییښ  دانسا یصخش وناګارسیاو
  رادرس :ید قیقد یریغوا
 یچ هداد هنتښوپ « :یکیل ،)ز۱۹۰۵ ـ ۱۸۹۸( هوارسیاو یکدنه یوناترب هپ یچ 

Curzon 



 دحرس یوناترب د هکډ ماک  هښرک یبیرقتوا ....یکرهب هپ هک ه د یک هنند هپ 
»ریټنرف«
  یریغوا هتقد یب ،ېډو ېډګاروخ د...هد یوش لتسیو یک هشقن هپ یچ 
: هد هنومن »یعون یملع

” .... The rough line drawn upon the map.... is of the most 
haphazard, careless, and unscientific description.” Curzon 

Collection/India office Library in London, quoted in Djan – 
Zirakyar, ibid., footnote 49.

 هز.ید یطلغ یلوټ یشقن یساتس :یرواو مه هن ناخ نامحرلادبعریما هل
 مو هتله هز.مږیهوپ

” Your maps are all wrong.  I know I have been there”. Amir quoted 
in  Harris, op. cit., pp.132-133.

: ید یوش دییأت مه یکوراثا یمهودومهم هپ یلاوتشنولتسیود یکیلد
Kh. A. Abawi, Der kampf des Pachtunischen volkes um die 

Unabhangigkeit seiner Heimtat Pachtunistan: Ein 
Selbstimmungsproblem in Zentralasien. Dissertation, Freiburg, 

Germany, 1962, p.48; Caroe, The Pathans, op.cit., pp. 463 – 464; 
A. Lamb, Asian Frontiers. London 1968, p. 91

 یوش یتاپ همهبم ً�صا عوضومولوځغد یکیل د یچ یوکلکاعداامز ثحب ینتروپ
. هد

)مځنپ (
و یوش لیدعت ېکونونوړت ېسپرو هپ نوړت دنرویډ د ایا
 یسپرو هپ )اوتحم(نوکډ نوړت د دنرویډ د ایا یچ یداد یکټ لب چیکړک د
ونونوړتورون
 یوناترب د هتسورو هن  ) ۱۹۰۱( ینیړم هل نمحرلادبعریماد ؟هو یوش لیدعت یک
 یصخش هپ هرس نمحرلادبعریما د هنودادرارقریت یچړکوراګنیټ ید هپ تموکح دنه
 )½ا بیبحریما( نمکاو یون د ینای ·سان د یړومون د هلما ید هلواوو یوش هیوس
 یک همیس یدحرس هپ یچ هړکو هڅه ونازیرګنا .يد عبات ورکاذم وون د هرس
yهواچاوروز ټغ ناتسناغفا هپ   یوغه  .یړکو )هلخادم(هنهوس: 



 یلام یلپخ وخ لړک عنم یرپ یی لودراوولسودوا یلړتو یرپ یی 
»يډیسبس«ېتسرم
 یوناتربد یچ نیډویلبډ سیول .وشن میلست هترو ½ا بیبحریما 
ریزووراچوینرهبددنه
 هرس تیهزیسک هوس یرد »یدږن« د هټین )۱۳( هپربمس ډ د لاک )ز۱۹۰۴(د هو
 لکیی خروم یناXاد یلولو . ئښو ځیرد یکاوځربز د ییناترب د یچ یغار هت لباک
: هنکیل

H. Jaeckl, Die Nordwestgrenze in der Verteidigung Indiens 1900 – 
1908. Koelen und Opladen 1968, p. 79; for Dane – Mission see 
L.W.Adamec, Afghanistan 1900 – 1923: A Diplomatic History 

Berlkley & Los Angeles, 1967,p. 39ff.;L.W. Adamec, 
Afghanistan’s Foreign Affairs to the Mid-Twentieth Century : 
Relations with the USSR, Germany, and Britain, 1973, p. 10 

  لباکد هټین ۲۱ هپ چرامد لاک )ز۱۹۰۵(د هتسورو یتشایمرولڅ یدږن نیډ سیوول
 یوش ټڅ هپ :للغار یتاپ یک )ونوفده(وخومولپخ هپ نایوناترب .ړک کیلسy نوړت
 یکوراچ یلخاد هپ ناتسناغفا د یچ هوشو هنمژوا ،یوش لیپ هتریب یتسرم یلام
 هپایب نوړت هغد یچ ههووږوغ هپ تموکح لپخ نی ډ سیوول .یږیک هن ینهو سy هب
 همادا یاځ رپ )لوینیر( دیدجت د ېی یک کیلرس هپ هک یچ ید یکرطخ
. يش لوراک هنو )سناونیټنک(
    یلولو

Jaeckel, ibid; p.86

 ناتسناغفاد مس هرس یدام )۷(یموواد نوړت د ډنرویډد یچ ځیر د ادونایوناتربد
 هت یړس ، و یلوړغرس یی هن دهعت هل یتسرم یلامد هت ½ا بیبح نمکاو یون
 تحت هل ناتسناغفا ینوړغرس یوناترب یغدایا یچ یوړyوار هنتښوپ یقوقحاد
 رو یرپ یک نوړت هپ کم دنګد یچړکن ص�خ هن تلاح )هرمعتسم همین( هیامحلا
:دنا هپ لکیی خروم ینمرج د ؟ لاک )ز۱۸۷۹(و یوش لپت
  بوتلوخ هود ځیرد یوناترب د هظح�م هداس هغد « )ټی اکګیدیانشیاوڅ( ».ییښ 
 هغهد ناتسناغفاد .یلولو هراپل ځیرد هرواب یبد ییناتربد .)۷۲ خم ،رثا هغدمه (
اچاپد لاهم



 سیول د  ګولایډ یړوموندوا هلکا هپ نوړتدډنرویډدرظن ½ا بیبح  لکیی د یچ هرس 
 نیډ

                                                                     ید یوش یدنوخ یکرثا هغدمه هپ
Jaeckel, ibid, pp. 83-84 and 125 

 لوډنادونوځیرد یقوقحدواوخوړاودد هلکا هپ دیدمتای دیدجتد نوړت د ډنرویډد
 هپ )ز۱۹۰۵ چرام۲۱( نوړت د لباکد یچاد هغهوا ،هوش هروغرy هږک هوی هراپلولوک
 خمرثا هغدمه ـوش )فذح(لړوخو ً»�ماک «کیلرس نوړت هغدد یک هړابژ یزیرګنا

 یناوخپ د یچ لڼګو فظوم هنوناځوکنوک کیلسy وړاود یک نوړت هغد هپ . ۸۶
 یچ ید هل یب یوک تیاعر هب تاقفاوت ځنمرتدنه یوناتربدوا ناخ نامحرلادبعریما
یک نوړتډنرویډ هپ .یکاټو ایب یی عوضوم
 زیه( »ترضحyاو « بقل ټیټً اتبسن هپ هت ناخ نامحرلادبعریما     لتک هګرتس هپ
)سینیاه
 ناخ ½ا بیبحریماد یک )۱۹۰۵ چرام۲۱( نوړت هپ لباکدوخ ،وو یوش 
 .ید ترطفرامعتساد یبلط تمظع.وش ګج هت )يټسیجام زیه( »ترضحیلعا«بقل
یلکیل هپ هغهد ترطف هغد
 ییاوخ یوی هل هک ،لوډ هپ یګلیبد .یږیک لدیل مه یک هشرد هشار یمسر
 ییاوخ یلب هلون ،ړک بطاخم »ترضح yاو« بقل ټیټً اتبسن هپ نمحرلادبعریما
 یبد ناتسناغفاد یک هړګج هلاویړن یړمول هپ ½ا بیبحریما یوځریما هغدمهد
هوی هپ جروجاچاپزیرګناد یکدنوړا هپ یفرط
  ترضحیلعا هپ ېک)ز۱۹۱۵ربمتپس۲۴( کیل هغد یک هبتاکم یمسر هپ .وش لوزانو 
  یلولو . ییښ هډنڅ کیتامګارپ ،یلمع ېندنژيپ یمسرد تیعقاو  

Jaeckel, ibid., pp.92-93; Adamec, Afghanistan 1900- 1923, 
op.cit.,Appendix 11, no.6, p.205( quoted in Djan-Zirakyar, p.219, 

footnote #55).
  جروج  مځنپاچاپد ییناتربد یک باتک مهم لبوی لپخ هپ  کیمدا خروم ییاکیرما
هد یلوین هتوګ یساد هت کیل ینتروپ

” This letter constituted a rare case of direct communication between 
a British monarch and an Afghan ruler, who usually had to deal 

with the viceroy of India.” Ludwig Adamec, Afghanistan’s Foreign 
Affairs, op.cit.,p.36.



 ن�عا یکاولپخ ناتسناغفاد ناخ ½ا ناما یک تشایم هپ لیرپاد لاک )ز۱۹۱۹(د
 یکیل یک )یکیړا ینرهب ناتسناغفاد(باتک ینتروپ لپخ هپ کیمادا کیودول .هړک
 یک لاک زییز۱۹۱۹  هپ ینای هړګج همیردزیرګناوا ناغفاد ناخ ½ا ناما یچ
: هلټګو ټم هپ ونتښپد    دحرس د هړګج ۍکاولپخد ناتسناغفاد

” Amanullah had been successful in the Third Anglo – Afghan war 
primarily because of the assistance he received from Afghan tribes 

in the <Independent Tribal Belt> of the Frontier.” Afghanistan 
Foreign Affairs, p.92.

 لباک هپ .لوش هوپروزوا یلاووی هپ ځنمرت ناتسناغفاواونوموقد دحرسد نازیرګنا
 )ز۱۹۲۲(دونازیرګنا هتسورو لاکوی یدږن هن )ربماون  ۱۹۲۱( نوړت هل یتسودد یک
 ینکمځ یکلک ناتسریزو هپ یک یرونج هپ لاک )ز۱۹۲۳(    واربمس ډ هپ لاک
 یسادانیو ارسیاود تخو هغهد کیمادا کیودول هړا هغد هپ .یړکو یرابمب ییاوهوا
 : هدیړک سابتقا

“ air operations on a large scale previously unknown on the 
frontier.” (ibid., p.93, quoted from R.R.Machonachie, A précis on 
Afghan Affairs, 1919-1927, secret document, India office Library, 

London( Government of India Press, 1928, pp.92,94).
 د ایب وا و ټنجیا لکیټیلوپ دنه یوناتربد یک همیس مروک هپ یکانکیم ډراچیر رس
 ردان دمحم
.وشریزوراتخم ییناترب د یک لباک هپ لاهم هپ تموکحد هاش 
 دنهد یدناب ناتسریزو هپ تموکح ناتسناغفاد هټین ۳۱ هپ یرونج د )ز۱۹۲۳(د
 )ربماون لاک ۱۹۲۱(نوړت د یتسود دوا لدنغوً امسر هنودیرب تموکح یوناتربد
 ګیودول :یلولو .لڼګو ییدض هپونولم د نوړت هغد دواوتاررقمد یدام یمسلوید
. )۹۲ خم ،یکیړا ینرهب ناتسناغفاد ،کیمادا
 .هړک ن�عا یکاولپخ ناتسناغفاد ناخ ½ا ناما یک لیرپا هپ لاک )ز۱۹۱۹(د
 نوړت یلوسد یک یډنپلوار هپ یک تسګا هپ لاک هغدمهد هتسورو یتشایمرولڅ
yیناغفا ـ یدنه « تموکح ناغفا ،یخم هل ېدام یمځنپد هغهد .وش کیلس 
ریت ېچ»ریټنرف ناګفاـوډنیا«  ېنای »دحرس
:ئلولو هراپل ·مد نوړت هغدد .هنامو ،و یلنمریما

Aitchison(ed.), A Collection of Treaties, op.cit.vol.13pp. 286-287



یلولو هراپل یړابژ ینمرج د نوړت هغد د
M.Gh.Massoun, Der voelkerrechtliche Status von Afghanistan, 

Dissertation, Hamburg, 1960, p.124.
:یچ یکیل کیمادا ګیودول یکنودنژیپ ناتسناغفاوا خروم ییاکیرما

“ During the reigns of both Abdur Rahman and Habibullah the 
government of India had insisted that its agreements with Afghan 

rulers were personal rather than dynastic, therefore,Amanullah was 
in his right in demanding or refusing an agreement with Britain.”

Adamec, Afghanistan`s foreign relations,op.cit,pp.47-48.
 ناخ دمحا یلع یزاتسا ناتسناغفا د )۱۹۱۹ـ۸ـ۸( یک نوړت هپ یلوسد یډنپلوارد
 یک کیل یوش لم لپخ هپ هرس نوړت هغدد .و ټنرګ چیا رس  یزاتسا یوناتربوا ،و
ټنیرګ   یزاتسا
 تاقفاوت یچ یړاوغ هن تموکح ناغفا یچوو یلیو هتار یسات ..... « :هو یلکیل
 دیدجت
 هپ هب یکوراچوینرهبولپخ هپ یچوو یلنمریماریت یچ یرy هلوموکد ،یړک )وینیر(
ړپشب
 ید هنراګنیټ یکټ هغد هپ هلما ید هلام .یوبیقعت هروشم تموکحد ییناترب د لوډ
وا ،یړک
 کیلادوا نوړت یوشرکذ ساسا ید هپ .یوش هد هن یک نوړت هپ یی هنودای څیه
 هپ ناتسناغفا
 هوپخیرات ییاکیرما .يدږېرپ »کاولپخ وا دازا«ً امسر یکوراچوینرهبواویننندولپخ 
ګیودول
    )لړک هوغل هنونوړتریت لوټ(یړګج یمیردزیرګناواوا ناغفاد یچ یوتایز کیمادا

” Moreover, this war cancelled all previous treaties.” Ibid. p.91
 هپ هت ناخ دمحا یلع يزامام وا يښخا لپخ ،دیلو نوړت هغد یچ ناخ ½ا ناما
 هپروکد هغهد هترو ییرکسع لاو هلسوواړک یدنب یی یکروک هپ ،وش هصغ
 یم تامولعماد(یلو ییو ،تووار هروک هل هک یچ لړک فظوم یکاوخواش
 هکرم ینوفیلیت(لړوار هتسy یلوخ هل یناتسیس مظعادمحم نسیمډاکادیدناکد

.)هټین ۲۷ تسګاد لاکز۲۰۰۷
 )ز۱۹۲۱(د هتسورو هنولاک هود هساپد هڅ هن )لاک ز۱۹۱۹ /۸ /۸ ( نوړت هل یلوسد



 یتسود«د یچوش هتځنمار نوړت لباکد هرسونایوناتربد هټین )۲۲( هپربموند لاک
 دای »نوړت
 نوړت هغد یچ یکیل کیمادا .یږیک لیو هترو مه نوړتوطباورد »بوتیډنواګ«
یتسود«د
ید نوړت وېکیړاد »بوتیډنواګ « دریډ هچک هپ »نوړتد

   “…treaty of <neighborly> relations”  
  هدام همځنپ )لاکز۱۹۱۹ تس"اا(نوړتد یلوسدواوخوړاود ،یک هدام همهود هپ نوړت هغدد

         .ییوش للوـچاا ههدد هن  ا@رر یک> هپ )ريی:نرف(دحرس دد مهھھھايیب هتلددوخ ٬،ههدد ېې+ک ديیئات

 نوړتد یچ ید کیل هغه لم ربمن مرولڅ )١۱٩۹٢۲١۱ ربمون( ننوو+ت دد Hتسوودد  دد
 نوړت هغد دواو یلوتسا هتریزووراچوینرهبد ناتسناغفاد یزاتسا یوناترب
 ګربغ هرس یدام )۱۱( یمسلووید نوړت د لم هغد هک . یوړوج هخرب یکنووزاس
 یش یyدیل یکټ مهم هود هرس یناسا هپ یړس ، یش هعلاطم
 یرکسع هپ یځاوی هلخادم یک همیس یدحرس هپ هرظن هل ناتسناغفاد : )فلا(
 یک همیس هپ یچ یلخادم یسایس ،یتاغیلبت هپ هن ،هدیخرڅار یلخادم
یتاسوذوفن ناتسناغفاد
 دحرسد یچ لنمو هرس ناتسناغفا ککااولپخددونایوناترب:)بب(
 یلولووبژ یزیرګناوا ینمرج هپ هراپل ·م د .یرل یدنمق�ع هب هرسوکنودیسواد

Massoun, op. cit., p. 137;  Atchison, op.cit, p. 296
 هړاپ هپ هلما هل �غدروکد یچ یړس یپاڅانوی یک یرونج هپ لاک )ز۱۹۲۹(د
 یرشم هپ ناخ ½ا ناماد ،و یوش یدنب هراپلوتشایم )۱۱(وسلوی د یکرانیچ
 » ½ا لوسر نید  مداخ « دواړکروکسنار      تلود کاولپخ ناتسناغفاد
 یډوډګ   )۱۹۲۹ربوتکا رت یرونج(یتشایم ههن یک ناتسناغفا هپ یی یدنyاعداد
 یوشروهشم واقس هچب هپ یچ هدیمون ناخ ½ا بیبح یړس یپاڅان هغد .هلولچو
 مه »یناتسهوکریش« ناځ یی هب یلوخ هل ناغفارګ یلم یناتسهوک هوپ هوی د واو
 )لړکار هلاوح هپر�پ لپخ د تامولعم هغد هتام ناغفارګ یلم هغد ( . هڼاګ
 یکواوخوړاود هپ دحرس د ینمکاوواقس هچب د یچ یږاک کیمادا ګیودول دناهوپ
 ناتسناغفاد ٬،کیمادا:ئلولوو (ړکرو )ککاش (نوفوورپ( »ناکټ کلک« هتوــنوــموـق
 )هنوخم۱۵۵ ـ ۱۴٩۹ :یکیړا ینرهب
 لګ دمحم نادناموک یدناوس هړزوا یریترس ېړګج د ۍکاولپخ د ناتسناغفا د



 د ېی ټم هپ ودیسم وا وریزو د ېچو تیصخش تسیجتارتس وا رکفم هغه دنموم
 هرس تراهم ری ډ هپ ،هلوسرو هت یاپ )۱۹۲۹ ربوتکا رت یرونج(يډوډګ واقس هچب
 ېی ګنیټ وا ړک هتځنمار ېی تینما ،هلتسینارپ رy هت ۍنمکاو هاشر دان دمحم د ېی
 هپ ټوکیرب د راښ د لباک د ېچ و ریزو نوتښپ -ناملسم هغه دنموم لګ دمحم .ړک
  دیسرو قح هپ ېک روک يیارک نیټخ يداع هوی هپ  ېک همیس
 تر دق د هاش ردان دمحم ،هرس ولدیروکسنار هپ ۍواقس د  .)زیر۱۹۶۴،۱۳۴۳Xم(
 )۱۹۳۳ ـ ۱۹۲۹ ( یلوینو یک سy هپ  یګاو
 یک ندنل هپوا ترازودوراچوینرهبد ییناتربد یک یم هپ لاک )ز۱۹۳۰( د
 یکونوتشادایوغد هپ.لوش هلدابت هنوتشادای ځنمرت ترافسد ناتسناغفاد
)نوړت لباکد(نوړت یتسودد لاک )ز۱۹۲۱(د
 « هاشردان دمحم .)۳۰۵ خم ،هنونوړت ،نسیچټا(لوشدییأت هنولم )۴(رولڅ هرسرووا
 خیرات د .»دیسرو هت تردق هتسرم هپ ونوموق د اوخ یدنه د ېښرک د ډنرویډ د
 .و هن یوش لوځغ لوډ ړپشب هپ هلکڅیهدحرس اد (( : ېچ  يوتایز کیمادا دناهوپ
 ېچ هواراکو یکټ »ېکیل يضرف د« ون  ارومام تموکح يونات رب د هلما ېد هل
 )).ئښ کش هزادنا ویٌ انیقی

” This border had never been completely demarcated, therefore, 
British government officials applied the term <Presumptive Line>, 
indicating a certain measure of doubt.” Ludwing Adamec referring 

to: National Archives of India/new Delhi, 392-F, 933, nos. 1-30, 
notes, 1-2, in his book Afghanistan’s Foreign Affairs, op. cit, p. 187.

   ) ۱۹۳۰ ـ۱۹۰۵( یکوتاقفاوت ينکیلولوټ هپ یچوش یلیو یخم هلوعبانمویوشرکذ د
 یچ یداد یی لیلد .یو یلوزرا یی دحرس ډنرویډ د یچ یږـیک لدیل هن هڅ یساد
 یی عوضوم یچ ید هلیب ،یوړارو خم هت نوړت دنرویډ دریډ وږل هنونوړت لوټ هغد
یکاټوایب
 د ییناترب :یچوش یلیو ټم هپوتاحیرشتوینتروپوا لyدتسا ینتروپ د ناش هغد
 ،یتاسو هق�ع هرسوکنودیسواد دحرس د  یچ ید یلنماد هرس ناتسناغفا کاولپخ
 هپ ملظ د هرسوکلخد هتلـهوا ،یړکو هلخادم یرکسع یریـغ هتله ،یرلوذوفن هتله
  ډګ د( »تښیر ېخارـپشتیم«هترو ېک هډنــل هــپ .يړکو ضارتعا هلکا
 ینمرج هپ یچ ،یرلو هڅ هغه هتله ېد ناتسناغفا،انیو
 یــغهدای هیــناترب ېک همیس یدحرــس هپ ، انیو هلب هپ .ییاو )قح یړکیرپواراهظا



لیـخکرو
 ناتسناغفا هتله هکځ یلوګل یشن ه ډ ډ هت تیمکاحړـپشب )ناتسکاپ(روخ ثاریـم
   يرل )عفانم( يدنم هق�ع مهوا ذوفن مه

  (influence and interest) 
 نوړت یتسود د یوش کیلسy یک لباک هپ مه هڅ هک یچ یږاک کیمادا ګیو دول
 وزیډنواګ ونولاک یر د د ً�صا )تشایمربماوند لاکز۱۹۲۱(نوړتوکیړا د ینعی
 . )۹۲ خم ،یکیړا ینرهب(هدیلچو یروپ )ز۱۹۴۷(لاکد یدازاد دنهد ،هو هراپل
 هک یچ یاو یلڼګ هروغ اد y هب یوـغه مهایــبوخ،وو یضار نوړت هغد هپ نایوناترب
 .یاو یوش هخرب هپ هنولیدعت )رنیام(»ينچوک« یــی یک هغــه هــپ
یسینو ګر ناتسناغفاد لتښوـغونایوناترب
 یو »زیډنواګ« هګنڅ هب  ېک دنوړا هپ دحرس لپخد یچ

” It was of special importance for Britain to obtain from Afghanistan 
a precise definition of the term < neighborly> relations, the only 
term on which the Afghan and British governments were able to 

conclude the Treaty of Kabul of 1921. In essence this meant, how 
(neighborly) Afghanistan would be in dealing with the Afghan 

Frontier.” Ludwig  Adamec, ibid, p. 187.

)مږپش(
                                                                                                 هرy تقایل ·س ان د ېیناترب د ناتسکاپ ایا
  د هرظن هل وقوقح لودلا نیب د ناتسکاپ ایا یچ یخرڅار هنتښوپ ید هپ یکټاد
 هاش ،ههګنیس تیجنرد دنه یوناترب ؟هرy تقایل تلود )نیشناج(·سان د ییناترب
 ،ناخ نامحرلادبعریما ،ناخ بوقعیدمحمریما ،ناخدمحم تسودریما ،عاجش
 یقوقح هرس هاشر داندمحماچاپ دوا ناخ ½ا نامااچاپ د ،ناخ ½ا بیبحریما
 ناتسکاپ لاهم هغه هکځ ـ هرـس ناتسکاپ د هن ،هو یلتاس هشرد هشار یسایسوا
 هندوجوم څیه یچ ناتسکاپ  .هلرلن هریڅ )یروتلوک ،یخیرات،یسایس ،یقوقح(څیه
 هود نوړتډنرویډ د !؟یشړوج ثراو ییناترب یرګ ک�یکښد هنرو هب هګنڅ ،و
 هساپ د هڅ هن نن هل ؟و یریچ ناتسکاپ .ناتسناغفاوا دنه یوناترب :لرل یړاغبول

 یکاولپخد دنهد «ثیح هپ )فلس(تلود ينکخم د ییناترب یدناړو  هلاک  ۶۵
 د یدام )۷( یمووا د   )۱۹۴۷یyوج۱۸،ټکا سنی ډنیپډنیا ای ډنیا (»نوناقد



 ای هنونوړت لوټ «هرس ونانمکاو د »ومیس يلیابق د« ېخم هل ېخرب »يس«
هغد .لڼګو لطاب لوډ هزیخړا هوی هپ »ېقفاوم
 یړکرچنپ  ی د )ثراو(·سان دنه یوناترب د یچاعدا ناتسکاپ د تیعقاو  
 لاکزییز۱۹۴۷ د هتسورو تشایم هوی ېد ږن ریڅ هپ تلود ًدامسر ناتسکاپ(هد
 یلتسانیک ثاریم هپاچ د تلود یوًن�ماکوی. لماک وی .)وش قلخ ۱۴ هپ تسګاد
 !؟یږیسرو ثاریم هپ هڅوی هترو هب هناچ هل یو هندوجوم یچ هڅوی !؟یش
 هپ تسګاد لاک )ز۱۹۴۷(د .لوش لنم هنو لوډ هوی هپ ناتسکاپوادنه یک 
ونوتلمورګلم
 لاک هغدمهد .لوش هتځنمار هنوداویه )۲(هود یک دنه یوناترب هپ یک ییامین هپ
هپربمتپسد
  )يلکیټیموټوا( هلپخ هپ لپخاوخ هلوتلمورګلمد دنه هټین هم )۱۲( ثراودنه یوناتربد 
 هلپخ هراپل بوتیړغ لپخد یکونوتلمورګلم هپ یچوروبجم ناتسکاپوخ .وش ن�عا
 ناتسناغفا .یوش لتسیخاو ییار بوتیړغ هپ ناتسکاپد .یړک یدناړو هلیه
 ېی دض هپ ولنم د بوتیړغ د  ناتسکاپ د یکونوتلمورګلم هپ یچ هو داویه ینځاوی
 لنمو یکونوتلم ورګلم هپ هټین همشرید هپ ربمتپس د۱۹۴۷ د ناتسکاپ وا،هړکرو یار
 لځوی هر�نړک هلیب�یبولنم د بوتیړغد ناتسکاپوادنه د یک ونوتلم ورګلم هپ .وش
 د .یشروخ ثاریماچ د هب هګنڅ دوجوم یو هن کوڅوی یچ یوک ینـغاعدا امز  ایب
د ونورو وڅولب واونتښپ د یچ هو یساد ځیرد ناتسناغفا
 ـ ډګ د ییناترب د یک لباقم هپ ځیرد د ناتسناغفاد . یش نیمأت ید قح کیل هخرب
 /۶ /۳۰( یک هګرج یسلو هپرکیب ـ لوینریزو )زنشیلیر تلیونماک( ویکیړاوټګ

 ړکو بوتـیولـپ ناتسکاپ د  )ز۱۹۵۰
Noel – Baker 

 یک )هیناترب(مډګنیک دیټیانوی هپ « لیوو یساد هت یګرج یسلو ییناتربدرکیب-لوین
 ناتسکاپد یدناب عضو هپومیسد دحرس یبرغ لامشد تموکح ترضحیلعاد
 د ترضحیلعا داد .ید یلراڅ هرس فس أت هپ هنوتفلاخمونوتموکحد ناتسناغفاوا
 د دنه د یکومیس وغد هپ یکوقوقح لودلا نیب هپ ناتسکاپ یچ ید رظن تموکح
 د تموکح د ترضحیلعا د یک )ییناترب(مډګنیک ډیټیانوی هپوا تموکح یناوخپ
 »ید دحرس یللXا نیب هکیل ډنرویډ دوا ،ید ثراو وبیاجوواوقوقح

» 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

 هترپ یروزمک لوډوی یکانیو ینتروپ هپرکیب ـ لوینریزو دونوداویه عفانXا کرتشم د
 هبو ،وړکو هترو ماپ کلک هک .یوټیټرس هت ځیرد ناتسناغفاد ناش یلغ یچ هد
 ېکلب،یلوراک هد هن هبژ هغین یک هګرج یسلو هلپخ هپریزو هغد ییناتربد یچونیو
 ید هل یب ید یلڼګ » دحرس یللXا نیب « هکیل ډنرویډد یی لوډ میقتسم یریغ هپ
 یسابوار هنوقوقح لودلا نیب هل تیعورشم یکیل یغد د یچ
 : ید یلدوښ بوتخم هود هلکا هپونونوړت د ک�یکښ یوناترب د مه ناتسکاپ
 یدد .هلدوښیرپ هت ناریا همیس )هلیم عبرم هوس یرد یدږن( ئنچوک هوی ناتسکاپ
 یوناتربویناوخپ هپ یک ناتسچولب هپ یچوشریت هنید هل ناریا یک لدب هپ
هلنمو هرسریغت هڅوی هپ هلوپ یوناترب ئناوخپ لوډ ید هپ ناریا .یړکو هوعدوتافرصت

” …. 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
 یروتارپما یلپخد هتله یچ هواد فدهونونوړتد ییناتربد یک هچو همین هپدنهد
 یږیسر هت یاپ نوړتوی یخم هل یظح�م دوقوقح لودلا نیب دوخ .یړکو تظافح
 هل یچ یش یلیو یړس .یو یوش هروپ یی فدهوا یو یللت هځنم هل یی زیغا یچ
 هلپخپ لپخ نوړتډنرویډ د هرسولتو هپونازیرګناد هن دنه یوش لیکښ
 هصخشم هپ )هیناترب(خړا وی نوړتد یچ هکځ ـ دیسرو هت  ققحت فدهدواوشأرجا
 )ټسیرتنیا( یټګ هغهد هرس ید دوا ړy هځنم هل یک )دنه یوش هرمعتسم(همیس
 و یړک مزy یی نوړت ډنرویډ د یچ یړy هځنم هل مه

) مووا (
 نوڅاپ هپونتښپد دض هپرامعتساد



 هلسو یکولیخ هدم هپ ناتسریزو د دض هپ نوړت د ډنرویډ د یک لاک )ز۱۸۹۷( هپ
 یرy هلړوجابواډنګلم ،ودنموم ،ربیخد یکودږوا هپ لاک هوی دواوش لیپ نوڅاپ لاو
 هپ هتسورو هلاک رولڅوا لدیـهرتو نازیرګنا هن نوڅاپ ید هل .دیسرو هت لارتچ
 ریټـنرف ټسیو ـ تروـن(»هبوص یدـحرـس یبرغ ـ لامش «یی یک)ز۱۹۰۱(
 ېک ناتسکاپ یم�سا يوناترب هــپ موــن یرامــعتسا هـــغد .هړک هړوـج   )سنیورپ
 لـتاـس ېروپ زیــیز ۲۰۱۰ د ریـڅ هپ ناســحا د زیرـګنا د
 ۲۰۱۰ د هتار زاــیـن بیزـناهج دناهوپ دعاقـتم یوـځ روخ ېرشم د ناخاچاب د .و یوـش
 د   ېی ېک وظافلا  ونرد  هپ وتښپ ۍرـغنشا ېلپخ د  وا ړکو نوـفلټ هټین ۲۶ هــپ یم د لاک
 څیـه هل هکځ ،امز هد وا هلوـس اسحا يښوخ هد د ام .هړکار يکرابم »اوـخنوتښپ -رـبـیخ«
 هتار هد ؟ يودنګرـڅ س اسحا لوډ هڅ سلو ېچ هړکو هتښوپ هنروام .يد هښ هڅ ږلوخ هن
 هړز د يقاس میحر لضف داښاورا .»مورواو هترد هب ]ۍډنل[ هپټ تکلمم د « ېچ لیوو
 یلتو وی ڼبلګ يروتلک وا يسایس د )ناغفا رخف(ناخ اچاب  ناسنا تسود هلوس وا يدناوس
 هپوا هد رول يقاس میحر لضف د تکلمم  .و رــعاش یبژ ږوــخ وی وا ر اګتم دخ ییادخ
 .هد ېکنووښ ېک روښیـپ

 هروخ  هټـپول يسایس هلپخ ېدناب »اوخنوتښپ -رـبیخ« هپ يق اس تکلمم روخ ېنرد  ېغد
 ېرواخ ېد ېک وګرتس هپ  ولیخ ناطیش د ېچ  ید یړکږـغ ېي اوخنوتښـپ هــپوا هد ېړک
 هد ېساد ېی هپټ .يسینو  ېک ږـیغ هپ ېد ربیخوا يوړودو

هنیوځرګ ېک ږـیغ هپ ېد هب اوخنوتښپ ېچ           هش کرابم ېد تخب هربیخ

 هرپخ هڼب يټین رټنیا هپ .)۲۰۱۰ نوج ۱۸ (هپـټ اوخنوتښپ د ،ر ایکریز یبر تمحر :ئلولو
هو ېوش

 ڼګ هل نومضموی یک لاک )زیرX ۱۳۷۸()ز۲۰۰۰(هپ یدناړو هنولاک هووا هن نن هل
 یکاوخنوتښپ هربوا هرل هپ «:و یوش پاچ کیلرس ید هپ هرسونتوریت یپاچریمش
 ،یک یړیپ هملش هپ ناتسناغفا ،»هنوګنځرپ یسایسونارکف ڼورد
 لاک )ز۲۰۰۰ ( زیر۱۳۷۸X ،راښ نلوکد ینمرج.هګلوټ نوکیلدرانیمسزینهوپد
۳۰۸ ـ ۲۸۰ .هنوخم .هنلوټ یدو یروتلکد ناتسناغفاد :یودنرپخ
 یرپ تامولعمرون ینیځوا ملخاار لوډ ډنل هپ تامولعم مهم هن ینکیل یغد هل هز
ید یلغار هت سy یکویتسرو ید هپ یچ موتایزرو



 هپ )ناغفارخفوا ناخاچاب هپروهشم(ناخرافغلادبعد یک لاک )ز۱۹۲۱(هپ
 )ز۱۹۲۸(هپ هتسورو هنولاک هووا هنید هل .وشړوج )هنغافyا ح�صا نمجنا(یرشم
 بحاص ناخرتکادرورورشم ناخاچابد .هلتووار هلجم مون هپ »نوتښپ«د یک لاک
 د ،هو هرشک هن بحاصناخرټکاډ هل یچروخ هرشم ناخاچابد .هدیمون
 ید یلدیږیز یک لاک )ز۱۹۲۷( هپ یچزاین بیزناهج .هورومزاین بیزناهجدناهوپ
 هلکا هپ یلجم نوتښپ د ،ید یلکڅدنوخ دنب یسایسد ینلک سلځنپ هپ یی هلپخپوا
 هپ نامجرت د هناغفyا ح�صا نمجناد یچ هو هدیرج هنیلوا « نوتښپ :یکیل یساد
 وتښپد یړیپ هملش هپوا یوځرشم ناخاچابد ینغ ینغلادبع .هو یوش لیپ » ثیح
 هپ مظن ینلوا ناخ ینغد « :ییاوزاین بیز ناهجدناهوپ .ورعاش فوسلیف یلتو

 یوشروپخ » یک هڼګ ینلوا هپ یلاسر نوتښپد یکربمسد هپ لاکز۱۹۲۸
 .هعومجمونومظنواونوماغیپ ،ولاقمدرانیمس میودد .ید ینغ ینغ ،زاین بیزناهج(و
 سیرپ تلم :یاځ پاچد .روښيپ ،لاکهت ،دابا بیرغ ،روک باتک هنوراهب :یکنووپاچ
y۹۷ خم ، لاکز۲۰۰۵ لیرپا ،روه(  
 هرس لیصفت هڅوی هپ یک خم لبوی هپ باتک هغدمهدزاین بیزناهج دناهوپ
 یک لاکز۱۹۲۸ هپ :ینژیپاررعش یوشرکذ ناخ ینغدوا یږیړګ هنورپخ »وتښپ«هپ
 یخیرات وتښپ د هراپدولووروخد ماغیپ یب�قنا لپخدوا وتاح�صاولپخد «ناخاچاب
 پاچ یکوراوداوفلتخم هپ یروپ لاکز۱۹۴۱ د هلجماد .هړک یراج نوتښپ هلجم
 قیلخ قلاخادبع وا مرکادمحم ،ناخرافغلادبع ناخ د یی یکوناری دم هپوا ،هدیک
 هړاو تخو هغهد یک ]ونکیل[ونوکیل هدعاقاب هپ نوتښپ دوخ یسه .وو لماش  هنومون
 ،]ادف [ کلاXادبعد یک وغه هپ یچوو لماش نابیداوا نارعاش  یب�قنارتس ]لوټ[
 هپ نوتښپ دوخ .ید  توج تایز هنومون ربکا ناخربکyا دبعوا یفخم دومحم لضف
 : »هدیک پاچ هرس یګ  دعاقاب هپرعشاد ناخ ینغد هب یدناب )هڼاپخم(لټیاټ
یړy یرپ یکوت یځار مشړم م�غ هک       یړyو یوربق هپ یم ینش یزاخ یچ
یړاغ تاموج د ئوتیلپ هم ام هپ               یل دیبمy می هنونیوولپخ هپ یچ
یړاژایب هب خم موک هپ یسپام یروم         يړک هن ګنرفد ځوپ یم یټوټ یټوټ یچ
یړاجیو یڅوکونتښپد مړک هبای          مړک ندع غاب کلم هګنن یباد هبای
 یړن هل   )ز۱۹۹۶ ـ ۱۹۱۴( یک ینلکایتا هود هپ ناخ ینغ .)۵۹ خم  ،رثا هغدمه(
.یړک یټپ یګرتس
 د یکونوتاموجواورید هپ ناخاچاب هب یکونولاکویتسرو هپ یزیسل  ېزییز ۱۹۲۰د



 یریونت د ناخاچاب د یک باتک لپخ هپ یجرینب .وایګل یک ولوریونت هپوکلخ
 )٪۵۰(ینلس سوځنپ یک داویه هپ ږومز «   :ینژیـــپار هګلیب هوی وناګانیو
 ،یدږومزداویه .ید یوشړوج هراپلونازیرګناد هنونوتغور ،ید غوران ناموشام
 ....ورلن هنوروک ،ورلن هڅ کاروخدږوم .ویړغلوا یږو یکپږوموخ ،یدږومز یسیپ
 .ید یک ندنل هپ هنوکړس )ونازیرګنا( یوغهد .وو یوشړوجوسیپ هپږومز هنوکړساد
 ناودنه ،]زیرګنا[هغه .وځرګو یرپ یچورلن هزاجاږوموخ ،ید هنوکړسږومزاد
 هپ هړاو یرد نن یوراپاردضرپوناناملسمد ناکیس ...یوراپاردضرپوناناملسمد
یلولو »زیرګنا ؟یښیبز هنیوږومز کوڅوا ید ملاظ کوڅ .ید هتخاواړک

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

 ناخرافغلادبع :یلولو هراپل یزرابموادنوژ د ناخاچاب د ،ناش هغد
                                                                     .لاک )ز۱۹۷۴(لاکزیر۱۳۵۳X لباک ،هزرابموادنوژامز
 مــه باتک ناراوــسیا تانکیا تسودرــشب د هلــکا هپ )ناــغفا رــخف (ناخاچاــب د
   ید کډ وـتامولعـم وروــټګ هپ

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).

 هن نن هل ، هخڅ ونوتښځوخ یریونتوا یح�صا  هل ورګلم د هغه دوا ناخ هاشداب د
 ییادخ« د یرشم هپ ناخاچابد یک )ز۱۹۲۹(هپ یدناړو هنولاک )۸۳(ایتا  ېرد
  ،هتسورو وروشم ودږوا هل هرس وناتسود  ولپخ د  :وش هتروپار تښځوخ »راګتمدخ
 مون هغد هرسرو یوغه واړک ېدناړو هت یوغه مون راګتمدخ يیادخ  د ناخاچاب
 ،ګتخمرپ ،یکاولپخ ،تلادعزینلوټ )د دشت مدع(هلوس هپ ناخاچاب   .هنامو
 سلو د هراپلاضرد ·ښڅ کسهدوا ،هبژوتښپ هپ ،هروشم ،دنوژ هداس ،)میلعت(هنهوپ
.و نیم تمدخ هپ
 هپ لیرپا د لاک )ز۱۹۴۷(د یدناړو یتشایمرولڅ یدږن هنولوک قلخد ناتسکاپد
 هپ »نوتښپ یXز« د ینغ ینغلادبع یوځرشم ناخاچاب د هټین  )۲۶( همتشیوږـپش
 « :ینژیپار یساد فده میظنت هغددزاین بیزناهجدناهوپ .ړکړوج میظنتوی مون
 ګت هپ یلادبا هاشدمحاوا یروس هاشریشد  دصقمولوړوج میظنت نوتښپ یXزد
yزد .هو لوکایبات لمعد هرXهروپ مارموادصقم ماق نوتښپد فرصراک نوتښپ ی 
 یدد یکلب .هو هن هراپ د د دشتد میظنتاد .هو هن میظنت یسایس هڅاد.وو لوک
 یتسرمد یکلب هو هن هراپ د د دشتد میظنتاد .هو یرادیب سلو نوتښپ د دصقم
 ینغ ،زاین بیز ناهج ».هو نارګ هترو تظافح ناځ لپخد یچ ،هو هراپ د ایترګلموا
.)۱۱۳ خم ،ید ینغ
 ،یدناګامتاهمد هډنوغ هوی یکروک هپ  نټیب ټنوامارسیاو ینتسورود ییناتربد  
 یلعدمحم
 ناخاچاب هتله .)لاکز۱۹۴۷ نوج۱۸(هو یوش هړوج نوډګ هپ ناخاچابوا حانج
 یلولو .ړک یدناړو مون »ناتسناټپ« ًدامسر هت نټیب ټنوام

J.w.Spain, The Pathan Borderland. The Hague 1963, p. 199.
 یکونب هپ هټین )۲۱(همتشیوی هپ نوجد لاک )ز۱۹۴۷(د هتسورو یځرو یرد هنید هل
 هټغاروخ هلکا هپ کیل هخربدونتښپ د یک هګرج هیول هغد هپ .هوش هړوج هګرج هیول
 )دنس(دنوسy یلم هغهړکیرپ یلکیل یګرج ییول دونب د .هوشو هړکیرپ هدنګرڅوا
 یی هلما ید هلوا یرل تیمها یړګناځ ظاحلزینلوټوا یسایس ،یقوقح هپ یچ ید
.یش  لدوښو لوډ ېدنy هپ  ·م لوټ لصا د دیاب



هړکوا هلصیف تموکح دازآ لپخ د ونتښپ
ناتسکاپ هن يړاوغ ناتسودنه هن هناتښپ

ونارسفا وناراګتمدخ يیادخد-وناربمم د ۍلبمسا د -ېګرج د ېبوص د
ع۱۹۴۷ نوج د متشیوی هپ س�جا کیرش وی ېګرج د »نوتښپ يملځ« دوا

.وشوا ېدنy د ترادص د ناخ دمحمریما ناخ د ښک ونب د ماقم هپ
ولوټ د ېد  ښک کلم ېد هپ ېچ هړکوا هلصیف اد هرس قافتا هپ س�جا ېد
ولوصا يم�سا هپ هب داینب نیًیا د ېغه د هچ يش ړوج تموکح دازآ وی ونتښپ

 ره س�جااد . يش یدوښیا ېدناب فاصنا يسلوا وا تاواسم ،تیروهمج
نوتښپ

ډنوغار ېدناب زکرم وی هپ هراپد ولولصاح د دصقم یلعا ېد د هچ يوک لیپا هت
.يړک هن ټیټ رس هت را دتقا اچ لب د ېد هن نوتښپ د ېب وا-يش

هن ېګرج یول د دحرس هبوص د هفرط هل
·م لصا ېلصیف يخیرات د ونب د

 ئلولو هراپل ]ېلیمیسکف[ ۍپوک د لصا د ·م لوټ د ېړکیرپ د ونب د
Djan-Zirakyar, op.cit., p. 332.

 هړکیرپ یګرج ییول یغد د .ورضاح ناخاچاب هلپخپ یک هګرج هیول هپونب د
 » سلجم لماعد «سرګناک د یک دحرس هبوص هپ یچ هلکیلوربکا ناخربکyادبع
 ،هړک یدناړو ناخ دمحمریما ناخ هړکیرپ یلکیل « .و)لارنج رترکس(یشنم یول
 بیزناهجدناهوپد (».ړکو لیخ اکاک هاشرفعج ایم ېی)ډنکیس( دیئات دیزموا
 )لاک ۲۰۰۷ ربمټپس ۴ ،هکیرما ،هکرم ینوفیلیټامز هرسزاین

 تاواسم(  ۍکمسمس دونتښپ د هړکیرپ هغد :یداد یکټړو ماپ یک هړکیرپ  هپونبد
 ینلوټ)ېبلط
 ېنای ېسسوم یسایس یرتسد یک ناتسناغفا لوټ هپ هړکیرپ هغد .هد یودنګرڅ
   ېګرج ېیول
 لتښوغ تموکح یسادوی »ونتښپولوټد«یک هړکیرپ هغد هپ .هد یوش لنماوخ هل

 تاواسم ،تیروهمج ،ولوصا یم�سا هپ هبداینب نییاد «هغهد یچ ید یوش



 .یوړyو »یدناب فاصنا یسلووا
 یبرغ لامش هپ یک )لاکز۱۹۴۶(هپ یدناړو لاکوی هنولدیړوج هل ناتسکاپد
 هبوص یدحرس
 لبوید ګیل ملسموا سرګناکدنه لوټد یکوتاباختناوغد هپ .لوشو تاباختنا یک 

 هرس
 کلخ )٪۹۵(ینلس یون هځنپ یک دحرس هبوص هپ مه هڅ هک .هړکو یلایس
 ناخاچابد یی یک هلیاپ هپوا لټګو سرګناک تاباختنا ،وو ناناملسم
 کیتارکومید هغد .وش لکاټوریزو یلعا یبوص یغدد بحاصناخرټکاډرورورشم
 هدنیامنوناناملسمولوټد ګیل ملسم یک دنه یوناترب هپ یچ هلدوښو لمع ینوناقوا
 ییناترب د یسیهار )لاکز۱۹۴۶(هل یک دحرس هبوص هپ .یyوک هوشن یګ
ېی سرګناک وا هواکړت�م  ګیل ملسم دً اصخش وریک فyوا لرنجرنروګ ينتسورو
ییناتربد یک کیل هوی لپخ هپوریک فyوا .هناګ یعبط یریغ یک هبوص هغد هپ
 هپ )وریک فyوا (هد یــچ هړک هتوــګ هپ هت نټــیب ټنوام )۱۹۴۷(ارسیاو ینتسورو 
رتــکاډ
 دوا یړشو ناودنه ید هن ترازو لپخ هل یچو یړکراګنیټ یدناب بحاصناخ
 هرس سرګناک
 دوا و ینوناق یریغراګنیټ هغدوریک فyواد .یړک یڅوغ یکیړا لپخ ید
 هبوص هپ یچړک عناق ید هپ نټیب ټنوامارسیاووریک فyوا .ودض هپ یسارکومید
 هراوه هرy هت ققحت ناتسکاپد ید یرy ید هلوا یشو تاباختناایب ید یک دحرس
 یک ن�پ لپخ هپ ېی هراپل شیود دنهدوا هلنمو هنتښراپسوریک د نټیب ټنوام .یش
 ناناملسم یریچ یچ هشیو هنو ساسا ید هپ دنه ن�پ نټیب ټنوامد .هلتسیوننرو
 یوش باختنا یچ یریچ هکلب ،یش لراپسورو هت ګیل ملسم ید یاځ هغه ،یوریډ
 هپ دحرس هبوص دیاب ساسا ید هپ .یو یلړت یروپ ګیل ملسم هپ ناګ هدنیامن
  دحرس هبوص هپ یچ هکځ ـ یروپ ناتسکاپ هپ هن ،یاو یاوش لړت یروپ دنهدحتم
 ناخ اچاب د وا وو یلټګ تاباختنا سرګناک یک لاکز۱۹۴۶ هپ ېک )اوخنوتښپ(
  هپ نوج د لاکز۱۹۴۷د .و یلعا ریزو ېبوص ېغد د  بحاصناخ رتګاډ رورو رشم
 یکاولپخد دنهد نټیب ټنومارسیووا یلټاریزورتس ییناترب  د یکوځروویړمول
 هغدمهد .هدیخرڅارونوتیمکاحایونوورملق هود هپ یچ هړک یفرعم هدوسم نوناقد
 هګرج هیول یوش للبار هپ یکونب هپ هټین )۲۱(همتیشووی هپ نوجد لاک )ز۱۹۴۷(لاک



. م دیږغو ېرپ ساپ ېچ هړک ن�عا هړکیرپ تموکح لپخدونتښپ یک
یچ لوشو )مډنرفیر( تاباختناایب یک دحرس هبوص هپ یک یyوج هپ لاک هغدمهد
.هو یړک هنتښراپس هت نټیب ټنومارسیاو یرپ وریک فyوا لرنجرنروګ   
 )رنشیمک(دنمرایتخا مډنرفیر هغدد تار نادناموکزیرګنا یک هڼاو هپ ناتسریزود  
.و
 »هلدیک هرادا هطساو هپونارسفا یرکسع یوناترب د هلناځ هیلمع هلوټ«

“ 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).

 یګرج هدنیامن یک دنهرون هپ یچ یکیل )ناخرافغلادبع(ناخاچاب
)زیلبمیساویتتنزیرپیر(
 هبوص هپ وخ  ،يځرو هت ناتسکاپ هک یږـیک یتاپ یکدنه هپ یچ یوش لتښوپو 

 هګرج هدنیامن و یلعا ریزو  ېی بحاصناخ رتکاډ ېچ ېک)اوخنوتښپ( دحرس
 مډنرفیر هپدیاب نازیرګنا یچ یوتایز ناخاچاب .هوش همورحم هن قح هل باختناد
یړکو ینهو سy یی یکولتسیخا یار هپوخ یاو »هفرط یب«یک

 “ 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

 هنوخم ،لاک)ز۱۹۷۴(زیر۱۳۵۳X لباک ،هزرابموادنوژامز ،ناخرافغلادبع
   .۱۸۳رت۱۸۲

 یناتسکاپ د یچ هو یلمعریغوا ینوشان هراپل حانج یلعدمحموا ګیل ملسمد 
 هغد .یش یتاپ یکدنهدحتم هپ یداوخنوتښپ هترپ یریل هن دنه هل هطساو هپ باجنپ
 یک لمعوا نطاب هپ هرموغه یرل هڼب یلمًعارهاظ یچ هرموغه لیلد ییایفارغج
 هلیب هن دنهدحتم هلاوخنوتښپ )باجنپ یناتسکاپ(باجنپ ییامین هک :یدړوادنخد
 ټغ لوټوخ ځنمرت )شید�ګنب(ناتسکاپ یقرشوا ناتسکاپ یبرغدون ،هو یړک
 هماپ هل یلو هیفارغج ځنمرت ناتسکاپزیتخ وا ناتسکاپزیدیولد !؟و یوش نلپدنه



؟هوش لوځروغو

يږـیرـی مه هن وناموشام د ـ ید یګنرف بجع

 بحاص ناخرټکاډ داښاوراوا ناخاچابداښاوراد یچزاین بیز ناهجدناهوپ
 هپ کیلدنوژ لپخ یک لاک )ز۲۰۰۵( هپ یدناړو هنولاک )۷( هووا ،ید یزروخ
 )ز۱۹۲۷(د یچزاین بیز ناهج .یدیړک پاچ یکونوخم )۴۷۹(ایوا ههن هوسرولڅ
 هپ يدنب یسایس د یی یک ینلک سلځنپ هپ ،ید یلدیږیز یک ییامین هپ لاک
 هت یناخی دنب لیصحت  د یدسراچد یی یړمول .هکاڅودنوخ ملظدونازیرګنادریڅ
 ناخرادرس دوګناړپ دوا ناخ ½ارصن د دابا نیرزد یدنابرو یچ هتله .هواچاو
 اموش ام د ـ ید یګنرف بیجع « :لیوو هترو یی یک ییادنخ هپ ،یلدیګلو یګرتس
 هـیارو هـل یی هتله .وش لږـیـلو هت لیجروپـیرـهد ید هل هتسورو ».یږـیری مه هنون
 هدیل یموا « ـ هدیځرګ یک نمچ هپ نیټناراوک د یچدیلو ناخاچاب
 هڅ ،یلدیروا هڅ :هصیقدنوژ دامز ،زاین بیز ناهج ».مدوښن یرپروونایهاپسوخ
 ،زرټنیرپ تلم :یکنووپاچ .لاکهت ،دابا بیرغروک باتک هنوراهب :مامتها .یلدیل
y۶۲وا ،۵۴ هنوخم ،۲۰۰۵ ،روه( .
 یکپ تامولعم یروپربموند لاک )ز۲۰۰۲(د یچ باتکډنپادزاین بیزناهجدناهوپد
یدنوخ
 يرمیارپ(عبنم یلصادوا یدړyوولدیل هپریډ هچک هپولدیرواد ،ید یوش    هبریڅ هپ 

 )سروس
 هنوسابتقا هدږواوڅوی هن باتک مهم ید هل هز .یو باتک یلاوحد هراپلوکنوړیڅد
 :یوګل خړا هرس ینکیل ید دامز یچ موک یدناړو
 بختنم ناربمم هراپد یلبمسا یزاس نوناقد یچ یښک ناتسودنه هدحتم هپ«
 هلوخ هوی هپ یلبماساږومزون .وو تیرثکاږومز یښکدحرس هبوص هپ هکنوچون لدیک
 هلک یچ ـ هږیلوا هت یلبماسا یزاس نوناق هن فرط هلدحرس هبوصد ناخاچاب
 ـوش یتاپربمم یلبمسا یزاس نوناقد یسغه مه ناخاچابونوشوا میسقت
 س�جا یلبمسا یزاس نوناقد ناتسکاپد هلک یچ هرسودیړوجد ناتسکاپدوا
 ـوش ناور هل س�جا هنانیو هڅدریغب هغهوا هلغار هنلب مه هت ناخاچابون تښوغوار
 هڅ لب تقیقح هناښور هن یدد ـوړک هتروپدنګوس یی یښک یلبمسا هزاس نوناق هپ



 مهریرقت یی یښک س�جا هغه هپ ـوو یلنم ناتسکاپ ناخاچاب یچ یش یدیک
 یزاس نوناقد بحاص نیدلازیمتانyوم ـ هړکوا هبلاطموقوقح دونتښپدواوړکوا
 یلع تقایل ».وړک هملیم ناخاچاپ یلع تقایل هل یپش ـوش بختنمرکیپس یلبماسا
 یغرو هت ېلګنب  ېی  ناخاچاب .و ]رټسینیم فیچ[مظعا ریزو یړمول ناتسکاپد
 یلع تقایل »هناهګان « لاهم هغد هپ. لدیځرګ یک نمچ هپ ېلګنب  د هړاود
 هتښوپو ېی ناخ اچاب .هو »هکډ هن بصعت« هل یچ هړکو هنتښوپ هوی هن ناخاچابد
 بحاص ناخ یچ

“Are you loyal to Pakistan[?]”
:یچ هړک هګربغرو ناخ اچاب

“I am loyal to this land, not to you, because I do not believe that you 
are loyal to it.”

 یلع دمـحم ځرو هـلب   ،وــش تصخر ناخ اچاب وا،ېل دیسرو هــت یاپ ېچ ېربخ
 حانـج
 ـ یو یراج یروپوځرووریډرت یربخادوا یړک عورش یرتا یربخ هرس «ناخاچاب
 ص�خ هنولغ یدداموا هړتوا�م هرسام هش یدناړوار یچ لییو یی هت ناخاچاب
 یسرکدوا یدانشا بلطم لوټاد یچ ـوو مولعم یرګلم لپخ هت بحاص حانج .هړک
 بحاص حانجد یچرتشن برلادبع ـ هتشن یدردمه هڅ یی هرس کلم .ید نارای
 د لیر د ناتسکاپوا ناتسودنهد یچ وا ـووریزو لیاسرو لسرد ـوو سy یښ
 حانج هتپ ېدد .ههاووا باسح �ب ېکپ ملاظ ېد ونـ هدیک شیووبډواونونجنا

 ـ ید یساد قلخ یرابتعا امز یچ ـوشوا لچ هڅً اروف هغه هپ .هدیګلوا هت بحاص
 هغهد ـ هړکوا هصیق هلوټاد یی هت ناخاچاپ ـ مړکوا هلیګ هڅ هز هب هناچروندون
 هک یچ لییووا هترو ناخاچابوا ـ یوشوا یرتا یربخ یښ یریډ ناخاچابدوا
 دوا . مځوب هت بایردرس هیلاعزکرم ید هب هزون یلغار هت دحرس هت یوریخ
 هرموڅ هراپد یداباد نطود یچ هناموا .مړکو هرسرد  هب ولګدنژیپ  ورګلمولپخ
 ون یدیرواووقلخ انشا بلطم یچ یربخاد .میرایت هت یغه هز یړاوغراک یریمعت
 هوش همیاق یلورورو ناخاچابدوا بحاص حانجد هک یچ .یغار یرپ یدنپر
 هدب هریډ هربخادوخ ناخ مویق هپرک صاخوا .یوک سوپت کوڅ یښکپږومزون
 .تښوغوار یی س�جا لسنوکدون یغار هت دحرس سپاو یچ ناخاچاب .هدیګلوا
 لابقتسا هناهاشد بحاص حانجد یچ هړکوا هلصیف یی یښک یغه هپوا



 بلطم هتلهوا یوش عورش ۍرایتاد هتلد .وواک هبایردرسرت هن سواه ټنمنروګد
 یچ .یړک عورش یګرج هرس لبوید مویقوا یلع تقایل ،یکښار یلپڅ لپخوتسرپ
 تیثیح هڅایب یکدحرس هبوص هپامز .یشړyو ناربمم یلبماساد لوټ هبوخ هنامز
.یو
 هغه .وو یړک کډ هنوږوغ هغهدایبونارای یدوندیسروار هتدحرس بحاص حانج یچ
 هپ ناخاچاب .هشار هت سواه ټنمنروګ هت یچ هږیلوا باوج لاوس هل ناخاچاب

 یچ ید یلیوات یچ لییویووا تسخاوار رابخاوی هترو بحاص حانج .یغرو هلابص
 ید هپ ناخاچاب .یو هن هب څیهون هړکرو هتل هلرو ام هک ید یکپوټوګشد ناتسکاپ
 ېی هتروون یلیو ید هناماد یچ لییووا یښک باوج هپ هترو هغه .وش هفخریډ هربخ
 .مړکوا یښک هڅ هپ یی دیدرت یچ لییووا هترو هغه .هړکوادیدرت یدد یچ لییووا
 .یوک پاچ هن مه یکټویامز یوغه ید تموکحد لوټ هنورابخا
 یښکخماتس .مړکوا هڅ سواون .وړکدنبوسات مه هغه »نوتښپ«وورابخاویامز
 د راید یچوش یوپابابوخ .هد یلړت هطلغ یسهاچ یروپام هپاد یچ .موکدیدرت
 هت بایرد هرس هز یچ لییووا هترو بحاص حانج .ید یړکرباربونایکاولوټ غام
 .وشادنخ هپ هترواباب .ید یړکړوج مارګورپ ولژو دامزوسات یچ هکځ یلترد مشن
 لوک هابت مړاوغدابا موقادوا کلمادوخ هز .یشار هڅوتوګ هپ هلام هبولژو هپاتس یچ
 مویقواوش تصخر ناخاچاب .وش بایماک تسرپ بلطم یچادرخاوخ . مړاوغ هن یی
.»وړک عورش چوسولوکولصیفوتخس هپ
 ۱۳۱ ـ ۱۲۸ :هنوخم
 «.وشدنب هراپ دویتصخر د ېمرګد جلاکزاین بیزناهج د   مځنپ هپ )۱۹۴۸(نوج د
 یښکوځرو هغد هپ ناخاچاب .وړک عورشراکومزرد هپ هښوا ملغار هت یلک هز
 اماموجنوا هناخرینمرyاس د هرس تموکح یچوو ناور هرود هپ  ونب ټاهوکد
 .هوینوا مه ییاداد یلو .هوش عورش مه یراتفرګ هماع هرس یغدوا .وړکراتفرګ
 هتونولیج یی هغهون لتکراکدږل کوڅ تموکح یچاد ضرغ .وشراتفرګ مهاداد ینغ
 بحاص ] ناخ[رټکاډ .وو یړکراتفرګ هن لواد یی ناربمم یلبماسا د .هړک هنندرو
 د .وودنبرظن یک هلګنب هپ ناخ ½ادعسد یښکدابا ټبیا هپ هن لوادوخ
 یی ناګنتپ ماقوا نطودوا .یو یړک یزاو یلوخایبونولیجروپیرهواروښيپ،وریډ
 مه یی هت کیرحتراګتمدخ ییادخوا هو هدنب هن لواد هلاسر نوتښپ .لتخغنار
:ېچ یوتایز زاین بیزناهج دناهوپ .»یو ی ړک یړخ یګرتس



 هن جلاکد هلک یچ هز .وو یلوسر هت ]ېناخی دنب[یرمګټنم غین ییوخ« ناخاچاب
 د اداد یلو د یچ هکځ مړy هلولدیلوجات ]روخ ېلپخ[د هت غاب یهاش غینون ملغار
 ناخ یلو هب بیزناهج وا ،هو هداو ناخ یلو هپ وجات[ یلدیل هو هنام سپ هن یراتفرګ
 یمایب .وړکروډاډ هلروام .هوشاړژ هپوا هلتو هړاغرتارون ملغرو یچ .]هیاو اداد هت
ً ابلاغ .ملترواخماخ هب ځرو همیرد همیود هپوخ .یړک یریت یځرووڅوی هرسرو
 هړوجان هو یلږیلار هتوړزر ]؟رول ناخ یلو د[نیرسنوجات .وو خیرات مشرید یyوجد
 یم هلرټکاډ متسانیښک یښک هګناټ هپ هرسرو هز .یځوب هلرټکاډ اد یچ یی لییو هو
 .وو یلغار مه لګ هداس یرګلم هغهدوا ...دمحمریزو تسودامز ځرو هغد هپ هلتوب
 مه هبږوم یچ لتسانیښک هرسار مه یوغه .وو یلوګل هنوپګ هښوم همرغ هلوټ
 هود هلار یدژن هرس ۍړګونوش ناور هت لیصحت یچ .وشړy یروپ ۍړګ د هرسرد
 .ید ناور یسپاچایبوم لییو لدنخو ا  ږوم .یلغار هل یخموسیلوپ د یکډ یګناټ
 .وړy هت لاتپسه لیصحت درکونوجات دوا هز .لړکزوک هرس یړګ هړاود یم یوغه
 یچ .وش ناور هت یلک سپاووا لتسیخاووم هریغووراد هلدوښوا هترټکاډوم نیرسن
 یمروم مړy هتروک یچ .ریخ لییوام .وو کډ هن سیلوپدرپڅونوتونن هت یرجه
 لییوام ید یلغار سیلوپایبوخ یسپات یچ لییووا یښک ناګفخ هپ هتار یمروخوا
 یماج هړوج هودویوا هتسیخاوار تصخر یم هن یوغهد .ید دنوژږومزادون هب یو
 هتار یی یړکته هدیساپار بحاصرادیڼات .ملغاروا .یتسخاوار هرس هناځد یم
 یی هراپد تعاسږلدواولغار هت تyاوح لیصحتد یښک هګناټ هپ سپاووا یلوچاو
   .۱۳۴رت ۱۳۳:هنوخم ».مړک هنند هت لیج یی ایبوا ملتاسوا یښک تyاوح

هښـیـپ ېکنووړژ وا ېړنوخ دسر اچ د

 .»هو یړکړوج تموکح مویقوا بحاص حانج د«  هعقاو یړنوخ ی دسراچ د 
  ېساد هښیپاد
 )ز ۱۹۴۸(د تسګا )۱۲( هپ یچ هو یړک هلصیفادوراګتمدخ ییادخ یبوص د :هو 
 اباب لګ یزاغ هپ هسلج یجاجتحا ف�خرب یراتفرګد ناخاچابدږوم« هب لاک
 ینعی یلوک یش هن هسلج هغدوسات یچ هو یړک هلصیفاد تموکحوا .هواک یښک
 ییادخوخ .یتسیو یش هنزاواوسات ف�خربولوک یتایزد هرسرډیل لپخد
 ییادخونوګرز هپ یپش یپشد تسګا م۱۲د .لدیک عنم هترچراګتمدخ



 لدیلچوار هن ټګ ټګ د یبوص دوارګنشه ، ۍباوص ،راښون ،روښیپدراګتمدخ
 یغددوخوو یړکدنب یی کفیرټ .یو یړک یدنب یرy یرثکا تموکح یچرګا
 یچ یتخورحس «،لوسرو هت یدسراچ هنوناځ وریترس »ونوګرز هپ دوجواب
 سروفریټنرفدوا .وو یلدیګل هنونګ نیشم تعامج هپاباب لګ یزاغدون لدیلواوکلخ
 هپوا .ووړyو هریپاچوا هساپد هطاحا هپ تعامج د یښکریمش یولریډ هپ ناناوځ
 هن هنند هن .هو یوش یدنب هکان یدسراچد .یو یښیا یتوګ ییونونیشمواوکپوټ
 حیصفد یښک هړباب هپ سولج .وش یلتار هنند هرهبد هنواوش یلت هترهب کوڅ
 یوشرقم هراپد یسلجد هبږوم یچ هړکوا یی هلصیفواوشرایت یښک یاځ هپاچاب
 ،وورyاس یبوص یلوټد یچ ناخ ناج نیمارyاس تخو هغد .وځاخماخ هت یاځ
 دورyوځنپ ورولڅ هپ هجو هپ یلاوری ډ دوقلخد سولج .وو ناور یښکرس هپ سولجد
 یسلجدوا لتووار هن یلکد هنوسولج یچوخوش ناورار هت تعامجاباب لګ یزاغ
 هکلوړکواریاف یسادوناXاظوا .وشوا مکح ]لبروا[ریاف دونوش یدزنرو هت یاځ
 هغه هو یښک سy هپاچد یچ هډنهج .لوځروغ وا ناناوځ وماجورس د ېی وزړمد
 یرپ هتوتویرپ یی هډنجوخ .وش دیهشزډ لوا هپوخ هغه .یو ګنلم نیپس یی هب هت
.هو هراظن هبیجع .وش نادیهش یرپ ناناوځ هریمش یب یسغدوا .هلد وښن
هنونیشم یپوت هتاوخوی
هنوځوپ هړاود ناتسکاپد
هنوسy یلاخ ماق هتاوخ لب
هم دیناریح لتک یم هت یلباقم                           
   »هـمـځرد هـځار هم هیـګرـم                           
 ماود ېساد هت ېښیپ ېړنوخ ېدسراچ د زاین بیزناهج دن اه وپ
 یریډ ،یو یناور یمس هرس سولجد .وو یړکرس هپ« هنودیجم نآرقونمریم:يوکرو
 یی مون ½ادیمح یچ یرګلموی قبسدږومز .یوش یمخز یریډ ،یوش ینادیهش
 یړک ن دژیوکواوشدیهش یښکپ مه هغهوو یوز ناخ ½ارصند دابا نیرز دوا ،هو
 یود نیدلا ءاهب ،دمحمزاین ،نیدلا حلصم ،اداد لګ .هوش یتاپ ینځ ینیج
 یلایګننامزوارومامز .هو یتسیخا هانپ یی هتاشونوربقدوا .وو یلوسرار ناځولوټ
 یلولش یی هب یټپولوا .لوډنوغار یی یړم .یو یړyو یک ځنم هپ نادیمدوجاتروخ
 یک دنیس هپ یدسراچد تموکح یړمریډ .لړت هنومخز یرپ یی هب هلونایمخزوا
yسروفرټنیرف دوا .هوش همتخ هصیق هرایت ماښام .لړک هنرو یی هلواثرووا لړکوه 



 هرتس یب یی یرادرتس یری ډ .وش عورش لتوننونوروک هپوکلخد نایهاپس سیلوپوا
 یی هب یټخ .لړک ډنبرب یی هب هنیران .لړک تام یی هنوټک یلوډنک یلاکروکد .یړک
 ملظ دیزی دوارمش د .لړک هنن درو هروز هپ هتروک یی هبایبوا یلپتوا یرپ
 .لړک هنامرج یلک لوټ لیصحت یدسراچ د یی سپ یځرو هڅوا.وشریهوکلخد
 مه هنامرجاد یچ لییو هت مویق هاشرفعج ]ایم[.وو مرج یپور هرز سل یلکږومز
 دامز یی هنامرج وړزر دون .ید یود د مه ینارو لوټاد .هلخاو هنروکوی هغدد
 وا.موو یک لیج هپ ځرو هغد هپ هز یچ یروګ هت فاصنا یدوا هتسیخاو هنوڼوروود
 هن دادیاج دامز یی هغه .مو یړک مرج ۍپور هوس هځنپ مه هز تموکح ملاظ ېد
 لځوی سبوا .وو یش یولری ډ مه یپور هوس هځنپ یښکوځرو هغه هپ .هړک لوصو
 ناخ ناج نیمارyاس یی ځرو هغد هپ مه .یوش عورش یراتفرګایب
 هلوټ هغه .وړک هنندار یی هت کرابږومز .تسوار غین یی هت  روښیپواوړکراتفرګ
 یلوکوم هڅوخ .وشریګلدوا هفخریډ ملظ ید هپ لوټږوم .هلړکوا هتږنوم هصیق
 )۱۳۹ ـ ۱۳۸ :هنوخم (  .ناXاظ بحاصانج وّااشرفعج ،مویقوا ـوو نامولظمږوموش
 هن لیج هل هتسرم یرشب یق�خاوا هروشم هپوناتسود د یک لیج هپزاین بیزناهج
 یتاپ لپخ یک جلاک هیم�سا هپ یچوش ص�خ هراپل یتشایم یوید
 هودً ابیرقت دنبدامز « .یشار هت لیج هتریب  ایبوا،یړک یړپشب )هنوناحتما(ینیومزا
 یلبمساد تخو هغه «ناخ نمحرلادبع ۍړګ يلګ د . )۱۶۳ خم( » لدیربارب هلاک
 ناخ نیرز ، یغار هت لیج یچ هلک »و یوشررقم یکنووک هنیاعمونولیجدواربمم
ً اروف هغه « .ړک هوپ یی هسیک هپزاین بیزناهجدوا »یغرو هل یزاورد«اکاک
 لوریپ یتشایم یوی د هراپ دامز یی هت تموکحوا تسیخاوارذغاک
 میرک لضف yy یشنم ټغدریدمد جلاک هیم�سادزاین بیزناهج .)۱۶۴خم( »لکیلو
 جلاک د یی هسیکزاین بیزناهجد »و یړس هښریډ«یچ میرک لضفyy .لتکو هرس
 هتریچ هت یچوړکوا سوپت هنام«وزیرګنا یچ نټردارب .هړک نایب هت نټردارب ری دم
 لب هڅ هک ید یړک ید لتق لییو .مو یللتوب هت لیج تموکح یچ لییو هتروام .یو
 لییو .یږیری هنرد ناتسکاپ یچ ییاو هتاروخ یړک ید هن یم څیه یچ لییوام .هڅ
 سوپت هنامز تموکح ،یړک یدن هڅ ید یک جلاک هپامز .... هد هن هربخ هڅوخاد
 مویق ]رتسینیم فیچ =یلعاریزو[ ییً اروف .یوراتفرګات هګنڅون یړک ید هن یردق
 یچ لییو هتار « نټرداربریدم جلاک هیم�ساد )۱۶۶ خم ( ».ړکو نوفیلټ هت
 تایز مه تشایم هلب هوی لوریپاتس هغه هد یړک هربخ هرس ]مویق[یلعاریزوام



.ید څرخ بیج ای شاعم )لصحم(يکنودیهوپ د بلطم هن لوریپ هل ».وړک
 هتزاین بیزناهج یی ماغیپ ناخ مویقد ،وربمم یلبمساد یچ اچاب هاش میاق
 یجب سلرهسابس هرسروامون ینیوواام یچ هیاووا هت بیزناهج یچ«هواسرورو
 هغه .وو یا ـ یپ هغهداد ید یړس یموندمحمریش هشرو هت .ید یړکررقم تخو
 هت یچ لییو هتار هغه .می یتخوغار  بحاص یلعاریزو نن هز یچ هیاووا هت
 هز .هځرو یی لییو یغار سپاووا یغرو هنند هغه .واه لییوام ییزاین بیزناهج
 یاچ یدنابار ییایب .هړکوا هرسار ېی هنیم هری ډ .دیساپ هتار مویق ملغرو هنند
 :ریدم جلاکد[ لپسنرپ ید هز .هد هلماعم هڅاد یچ لییو هتار ییایب .هلکڅوا
».می یړک هخم هپار ]نټردارب
 .هړک هابتوم یګ هدنزامز یچ  یو هتپ هتوسات هباد « :ېچ هړک هګربغرو بیزناهج
 . یی یړکراتفرګ هاشرفعج]ایم[ هتوخاد .یړک هابت هد هن یګ هدنزاتسوخام لییو
 یچ هیاووا هترووا هړکزاوا هت هاشرفعج هشرو یچ لییووا یی هت یا ـ یپ
 غینوا یغارواوو یلوین یښک څرت هپ لییاف بحاص  ایم .هړوار لییافزاین بیزناهجد
 کوڅ یچ هواک یم چوس .موو تسان یښک یسرک هپ هزوا .ووړyو یښکخم هغهد
 هپ ناخاچابد هب یچ هاشرفعجاد .یو لاح هغد هب هغهد یړک څرخریمض لپخ
 یړک څرخ ییریمضوخ .هدیراکښ تایز هن یرمزد هب هتږومون .وو تسان یښکاوخ
 یچ لییو هترو مویق .یدړyو یښکخم هپ یلعاریزود یبوصدرکون هکل نن ون .و
 .ات هکوا ید یلوینام ید یچ میاښوا هتزاین بیزناهج یچ هړکار لییافاد هکله
 .وو یلکیل سy لپخ هپ یرپ بحاص ]هاشرفعج[ ایم ون .دوښوا هتام یی لییاف یچ
:یچ یو یلکیل یی یرټرکس هپ یش یادیکوخ ،هلترو هن یزیرګنا هل هغه یچرګا

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

 یچ .یوک هن قیقحت هڅ هتون یی هتوخریزورشموخوه لییوام .لتک یدوا لییو مویق
 .باوج هړکرو ]هاش رفغج ایم[اچاب لییو .یږیک یلو ملظ هرس وناټنډوټساد
 هوی لوریپ هلردام یچ لییو یی هتام وا .هځ هت لییو هت هغه .ووړyو ګنوګاچاب
 ډرا ییاهر د ید هب یښک تشایم هغد هپ ½اءاشناوا .وړک تایز مه لب تشایم
 میلعتد لیخاکاک هاشرفعجایم ) ۱۷۲ ـ ۱۷۰ :هنوخم ( ».هړک هخم هت قبس .یشوار
  .و یړغ سرګناکد یروپ )لاکز۱۹۴۷ نوج ۲۱ ( یګرج ییولدونب دواو ریزو
 هړاود هاشرفعج ایموا ناخ مویق .و یړغ سرګناک د ناخ مویق ېروپ ۱۹۴۵د



 .لوش یړغ ګیل ملسمد هرسولدیړوج هپ ناتسکاپد
 یلمولپخ هپ ناج ګنلم نیمادمحمداښاورارعاش یلم یبژ یلم هرابرد یبد
:وو یلیو یدناړوونولاک سوځنپ هساپد هڅ یکومغن
یکوړګج هپ یړتسوشدیسمریزو                                
یکورجح هپ هنولیس یړک یدړوجابد ناناخ                               
 ییحور ینتښپ یکاولپخدوا ید ناتبروګونورغوګندولپخد دیسمواریزو یچایتښر هپ
 هملش هپ .ییاو هن »هټیټ«هتاچیهوا ید هناتښپ »ټر«دیسمواریزو .ید نyایس
 د .دیسرو قح هپ یک لاک )ز۱۹۶۰( هپ یچوریقف یپیا رشم ټغ یوغهد یک یړیپ
 یک لباقم هپ ناتسکاپواونازیرګنادودیسم واوریزو یرشم هپ نوتښپ ینړیم هغد
 هپ نوڅاپ لاو هلسو کلک دض هپ نوړت د ډنرویډ د .و یلڼګ هروغ نوڅاپدوت
 ،ډنکلم ،ودنموم ،اریتایبواوش لیپ یکولیخدم هپ ناتسریزود یک )ز۱۸۹۷(
.هدیځغو هت لارتچواړوجاب

 ېی رورو رشک وا ن اخ بجع :موچاو اڼر ېکون مه هب ټوګ هرایت لب وی هپ خیرات د 
 .وو یوش ریــت  نایزاغ مه ېــی هنوکین وا ر�پ وا،وو نایزا(غ هړاود ن اخ هدازهش
 ېنګوــتسا د وا ،وو يدــیرپا لیخ مدا ېرد رـبیخ د  هټــخ هپ هڼورو نایزاــغ هړاود
 د .هد هترپ یک ځنم هپروـښیـپ وا ټاهوک د ېچ هد »هرد« هرـخا اریــت د ېی یاځ
  )هت ېمیس ولګنم د هریت هپ (هت ایتکپ   هراپل نیمات د دنوژ د  هب هڼورو نایزاغ هړاو
 ړy هت ایتکپ ثیح هپ لارنج د ناخ ½ا ناما د ناخ ردان دمحم .للت راپل تراجت د
 وا وکرم هل هتسورو .يړاوغو  هتسرم  یک هړګج هپ ۍکاولپخ د هن سلو هل هتله یچ
 هپ رو ناخ هدازـهش یزاـغ وا ناخ بجع  يزاـغ  هت ناخردان  ولګنم ،هن وګرج
 هب یرشم دیرــبد ېدــناب �ک يګنج هپ لـټ  د وا رــکښل د سلو د یچ لړک هتوګ
  .هلنــمو هړکیرپ هــغد هرسرو ناخردان .يږـیک هړاــغ هپ رو هت وڼورو )۲( هود وـغد
 وا  هندوښرy هپ يدیرپا ناخ هدازهش يزاغ وا يدیرپا ناخ بجع یزاـغ د سلو
 هل وا �ک يګنج ېک هنــند هپ راښ د ېی ېسپرو وا ړک هرصاحم راښ لټ د ۍرشم
 هړاود یک زییز ۱۹۲۳ هپ  ناخ ½ا نامااچاپ  .لوینو نشیـټس لـیر رهب هن راښ
 ېـیو وا لتـښوغوار هت لباک  )یدیرپا ناخ هدازهش وا یدیرپا ناخ بجع( نایزاغ
 هپ ېک  هـڼاو   هپ مه وناینړـیم ناتسریزو د ېدن y ۍرشم د ریقـف یپـیا د .لوزان
 لوډ ید هپ  .لړک وډڼوګ هپ ېی رګ ک�یکښ زیرګنا وا لړکو هنودیرب کلک ونازیګنا
 ههبج هزیتخ هپ  .يړک لیپ ېربخ ېلوس د هرس لباک د ېچ لوش روبجم نازیرګنا



 د ېک همیس هپ وپاس د ځنم رت ړوجاب وا ودنموم د ،�م رونکچ د ودنموم د یک
  مه وناګازغ ناخ ن امزریم ناخ یول د  ېک ونوړنوک هپ وا ، وزګنرت بحاص یجاح
 د ونوګنځرپ ودوت ونتښپ د دح رس د  .ړـــک  هبوا روز ک�یکښ د ونازیرګنا د
 ينسوا(ېخرب یوید ناتسناغفا د وا  هلولوسو ورواخ هپ  هزـپ ک�یکښ زیرګنا
 مه سوا ناناغفا یزودس ریمشک د .هړک هراوه رy ېي هت ۍکاولپخ )ناتسناغفا
 تسود ،عاجش هاش  هل .يڼګ کیرشمـغ ېک واړک وا کاوین هپ ناتسناغفا د هنوناځ
 عومجم هپ ېروپ نن رت ېلوین هن ناخ نامحرلا دبع وا ناخ يلع ریش ،ناخ دمحم
 سلو ېکلب ،هد ېلتاس ېي هن وا هد ېلټګ هن يکاولپخ ورکسع ناتسناغفا د ېک
  هلرل هناړیم هرمود   وناناغفااوخنوتښپ د .هد ېـی ېلتاس وا هد ېلټګ )تلم ناغفا(
 )ناتسناغفا ينسوا( ېخرب ېوـی د ناتسناغفا د وا يړک وډـڼوګ هپ زیرګنا ېچ
.يړک هراوـه رy هت ۍکاولپخ

 ½ا بیبح  يناکلک ېچ لوش ربخ ېد هپ ناناغفا اوخنوتښپ د ېچ ېک ۱۹۲۹ هپ
َ اروف ،هد ېلړت �م ېسپ ولوروکسـنار هپ ۍنمکاو د ناخ ½ا ناما د )واـقس هچب(
 هن ونازیرګنا وخ .ړکړوج »رمحا ل�ه ناغفا« هراپـل ېتسرــم د ناتسناغـفا د ېی
 .يوسرو هت ناتسناغفا هتسرم هلپخ  ېد ناناغــفا اوـخنوتښپ د ېچ لتښوـغ
 وخ هقیرط ېد هپ«:هد ېړک حیضوت ېساد هژورپ ېوش رکذ  ېتسرم د ناخاچاب
 لړک فظوم هاشرفعج ایم وا ناخاچاب سلو .»هل دـیمـیاق يلوماق وا يلورورو ږومز
 ½ا ناـما د ېد هتـله وا يوـسرو هت راهدنـک هنوـناځ ېد ېرy هل ېـټیوک د ېچ
 وـنازیرـګنا وخ ،لدیسرو هت دابآ بوکیج ېک يړاګروا هپ هړاود .ينیوو هرـس ناخ
 هت ېمیس ېلپـخ هړز تام هپ ناخاچاب ېچ هلک .يشړy هتله ېچ هلوینو هخم ېـی
 د ایب ناخاچاب .و یلدیس رار هت ېټیوک ناخ ½ا ناما ېچ وش ربخ ،دـیځرـګوار
 هنرو ېی هلیه وا لدیلو هرس ناخ ½ا ناما د ېی هتـله وا ړy هت یبمب راښ دنه
 هن ناتسناغفا د« ناخ ½ا ناما وـخ .يش نوتس ناتسناغفا هتریب هک ېچ هړکو
 .هدیږـغ وـتښپ هـپ هرـسرو ناـخ ½ا ناما ېچ يوتایز ناخاچاب ».و یوـش هسوـیام
پاچ زییز۲۰۰۸ د .دهجودج وا دنوژ امز ،ناخاچاب :ئلولو

 هل ناتسریزود هاشردان دمحم یک هړګج هپ تاجن د ناتسناغفاد 
yوا هناړـیم هپولاوایتکپدواودیسم ،وریزو دوا توننار هت ناتسناغفا )لاکز۱۹۲۹(یر 
 بیبح یناکلکد تخت لباکد یی هندوښرy هپ دنـموـم لګدمّحم رـیزو رــکفم د



 یدناړو هنولاک ږـپش هن نن هل .ړک ص�خ ار هن یډوډګ هل )واقس هچب(½ا
 یچړکړا هتید ناتسکاپ يوناترب وکلخ ناتسرـیزو د یکربمټپـس هپ لاک )ز۲۰۰۶(د
 ناتســکاپ د .یړک کیلــسy نوړت هرــسرو ېک هاشماریـم هپ ناتسریزو یلامشد
 یوروشد .هد هلطاب هښرکډنرویډد یچ ییښایب لځوی نوړت یمسر هغداوــخ هـل
 تیهام هپ یی یړن هلوټوا هوش یڼب یڼب هکیل ډنرویډ دوخ یکداهج هپ دضرپ لـغری
 هب )هنوځوـپ یوروش(ناګنن یب خیراتد ،یاو هتش هکیل ډـنروـیډ د هک .هوــش هوـپ
 هلپخپ یچ هد هریپس هرمود هکیلډنرویډد ؟!یاو یلتو یټیټرس هن لپ ناتریح هل هګنڅ
 هدیهوپ ید هپ ډنرویډ .یو هب هلوپ یللXا نــیب یچ ید نمکش یرپ مهډنرویډرمیترام
 د ېک ودږوا هپ یکیل یریپس وا ېلچ ان د ډنرویډ د.یږیلیب هن ګناډ هپ هبوا یچ
 لاوید نیلرب د ،هړک هروکسنار یروتارپماداحتا یوروشد  ونوګنځروغ سلو نوتښپ
 ېزیتخ دوا،ړکړوج تلم نمرجوی یی هن ینمرج یوش لشیو هل ،ړک ګنړ یی
 د«تخوج هرس ید هل  وخ.هړک هدزرو هردنس ۍکاولپخ د ېی هتونوتلماپورا
 یوند ،رای کریز :یلولو هراپل  رکټدونونودمتد ( هلتووار هربخ »رکټ دونونودمت
  یدو دروتلوک ینتښپ د :یودنرپخ .لاک زییز ۲۰۰۵ ـ ۱۹۸۹ ،هربجلا تسایس
 ،روښیپ ،هـنلوټ یودنورپخ شناد :یاځ پاچ  . ينمرج ـ هنلوــټایتــخارپوا

 وا ېکیرما د یسـپ یکیل هریـپس هپ ډنروـیډ د سوا .)۸۷ ـ ۶۰ :هنوخم ،لاکز۲۰۰۶
 ېک ۍړیپ ۲۰ وا ۱۹ هپ ېچ ېد هل ېــب -ید یلغرو  هــنوــکاوځ لاو هلسو وـټان د
 میلـغرتس رـیت لپـخ د  ېک ویتسورو ېد هپ وا وتام هل ېیناترب ېرتس د ېی
 ېک ناتسناغفا هپ  ېی هن ۍدوبان ېسپرو وا ېتښیت  هل )داحتا يوروش يناوخپ(
 داحتا يوروش د يقیفر فورلا دبع رـعاش ناغفا يرکف زیت .يو ېړک هړک هدز
:ید یلدنژیـپار ېساد کیل هخرب
ېروـت ېږـیـت یګج هترـسربــقرــه د                
يړک ګنـج یسابار سyربـقدړم هتلد                
هګرم هل سپ یی هاش دمحاوا ناخ سیورــیم               
              yيړـک ګــنـن هـماـن هپ ناــغــفاد يد ایــګل
 يوروش وـی یچ ید یړکروـځنا کیل هغه یقیفر فورلادبع یکرـعش هغد لپخ هپ
.هو یلــهوږوــغ هپ نـمریـم هلپخ ېرــپ رکسع

 )متا(



 هرت ېی لچرـچ وا رzپ ناتسکاپ د حانج
 د ،و یلړت یروپ بهذم هعیش یلیعامسا هپ ییبمبد ً�صا یچ حانج یلعدّمحم
 هتسورو ینوا هوی هن یړکیرپ هل یګرج یول دونب د .وشرشم دنوګ  ګیــل میـلسم
 یدحرس یرامعتساد هن یلهډ هل یلعدمحم هټین هم ۲۸ هپ نوجد )لاکز۱۹۴۷(د

 هک .یو »ناناټپایبوا ناناملسم یړمول«دیاب یچ لهو ونوږوغ هپ هناتښپ یبوص
 هن یی هب هربخ هدنوخ یب یسغد ،یyدیهوپ خیرات هپ حانج یلعدمحم یلــغاښ
 هنرو هډنج ناتسکاپ د ،لهو هناتښپ یرپ هبونازیرګنا یچ یګناډ هغه .یاړک یاو
هک یچ هړک هتایز حانج .هوش هړوج
 ، یړکنو نوډګ یک )یلبمسا( هګرج هزاس نوناق هپ ناتسکاپد دحرس هبوص
   یوش پاچ هزات یلولو هراپلونوسابتقا د . یش هخرب هپ »ریدقت يوعجاف«
یی هب )تیف سریتسازیډ(
 ب اتک
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 یم�ساویدونازیرګنا هلما ید هلوا ،و یلدنیمروز تښځوخ یلم یکدنه یوناترب هپ
 تښځوخ یم�سا هوی هپ یکدنه یوناترب هپ ایتړا هغد .هلرلایتړا هتولوچا کټاپ
 هپ .هوش یلدیکډ
 ونتښپ؛)لاکز۱۹۰۲ ـ ۱۸۹۶(ړکو نوڅاپ وناروب دضرپونایوناتربد یکاقیرفا یبونج
 هپ .)۱۸۹۸رت۱۸۹۷ (ړک لیپ نوڅاپ لاو هلسو ېسپ دحرس هپ ډنرویډ د
 هپ .هړکرو یتام هت ییسور تردق ییاپورا ناپاج تلم ییایسا یک )لاکز۱۹۰۵(
 یلمد مه یک ناتسناغفا هپ .وش لشیوو لاګنب یک )لاکز۱۹۰۵( لاک هغدمه
 هت لبوی ناناغفا رګ تلم رونوا یزرط دومحموا ،هوش هړوجوشرو هراپل یروکفم
 وقبط یدنهوړول هپ دنه یوناترب دوښیپ وغد .لوش یدږن یکولوړوج هپ ینلوټ یلمد
 ارسیاو  دنه یوناترب د .ړک یلتښغ یسپyروعش یلم یک
 هت )۱۹۱۰رت۱۹۰۹( یلروم  رادرس ریزو وراچ یدنه د )۱۹۱۰رت۱۹۰۵(وټنیمرادرس
  .يش هړوج»هګرجوناګ هدازهشد«ید یکدنه هپ یچ لکیلو
) ۱۹۱۰ ـ ۱۹۰۵(ډلابوکراری دم جیلاک دړګ یلعد  ېک۱۹۰۶ لاک زییز هپ
 هغهوا یروګو ید هرسوټنیمرادرس ارسیاو د  یچ لوڅهو هتید نارشموناناملسمد



 هپ ربوتکا د لاک )ز۱۹۰۶( د .یړک هدنګرڅ هنښی دنا هلپخریڅ هپ تیلقاد ید هت
 ۍګلډ ېزاتسا هغد .هلغرو یګلډ هویوناناملسمد هتوټنیمرادرس ارسیاو ځرو یړمول
 ،ونارادنیمز ،وناهوپ نوناق ،ونارادقلعت ]هلونایوناترب د[ ،ونارادریګاج ،وفارشا« هل
 یبهذم هعیش ـ یلیعامسا ییرشموا هو یوش هړوج هن »ورونواونارجات
 یغدوټنیمډرyارسیاو .ورادافوریډ هتونازیرګنا یچو )۱۹۵۸ ـ ۱۸۷۵(ناخاغا
 یلوزاتسا هره یخم هل وتاباختنا هماعد یچ لیوو هت یګلډ یزاتسا
 .یړکو ماپ هت جاوروا ېدیقع ینید ونوپورګد یچادوخ ،هد هماکان )نشیتنیزیرپیر(
  هټین )۳۰(همشری د هپربمسیډ د )ز۱۹۰۶(لاک هغدمهد هتسورو یتشایم یرد هنید هل
   .وشړوج دنوګ ګیل ملسم د ۍرشم هپ کلXاراقو باون د
 ینایریزو یړمول ییناترب د لاهم هپ یړګج یلاویړن یمهود د یچ لچرچ نټسنیو

 یکولوړوج هپ ناتسکاپ د ېی هراپلوټګد ییناتربد ،و  ) ۱۹۴۵ ـ ۱۹۴۰( مظعاردص
yس yتووار باتکوی یک تسګا هپ لاک )ز۲۰۰۷(د یدناړو تشایم هوی یدږن .هر 
 سکیلا :یخرڅار وښیپ هپوتشایمویتسرو د ۍروتارپما یوناترب د یکدنه هپ یچ
 ډنا یرنیه ،کرایوین ،خیرات ټپ یاپد یراوتارپما یوید :یړوا یدنه ،  نXزنات نوف
: ۲۰۰۷ ،ټلوه

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

 )هراک هطفاحم هکلک( هپ یچ هد یوش لوین هتوګ هت باتک زلوکین یلرویب د هتل د   
 و یوش لکیل هبژ

(Beverly Nichols, Verdict on India)
 نوف سکیلا یی لyدتسا ،و یلوچازیغا یی لچرچ نټسنیو هپ یچ باتک هغد 
 «یچادوخ ،یشن یلتو هن دنه هل هیناترب :ید یړک ډنلار یساد نXزنات
 نټسنیود نXزنات نوف سکیلا .یو یړکړوج »داویه�جوی یی هراپلوناناملسمد
 یږاک یلوخ هل لچرچ

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

 ینای یلیاپد هغهدوا باتک یوشرکذ دزلوکین یلرویبد لچرچ نټسنیو ینای
 نXزنات نوف سکیلا ،تخوج هرس سابتقا یدد لچرچ د .هرy قفاوت هرس ناتسکاپ
 وش »نمزیغا« ېک ېد هپ »ړت�م دنګرڅ« لچرچ د هن ناتسکاپ هل یچ یوتایز
 د دنهدوا »یش قلخ تلود یم�سا  ]نردام[یون یړمول« یک یړن هپ ېچ



 .»یش یړاجیو یلیه ینتسورو «یلاووی
”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).

 ډ هپ لاک )ز۱۹۴۶(د حانج یلعدمحم یچ یکیل نXزنات نوف سکیلا هتسورو خموی
 لپخ هب حانج یلع دمحم .وش یدږنریډ هت لچرچ نټسنیو یک ندنل هپ یکربمسی
 لچرچ .لږیل مون هپ )تایلیګ تیبازیلا نمریم(د ینای،مون یفخم هپ هت لچرچ هنوکیل
 نوف سکیلا ».هو یشنم لچرچ د «   یچ و یړکرو مون تایلیګ نمریمد هترو
یچ یوتایز نXزنات
   

 د دیاب لچرچ ،یږـیک لتــک هګرتس هپرzپد ناتسکاپد هت حانج هک «
 یدنوژار هپ م�سا یسایس د دیاب هلما ید هلوا ،يرلو ماقم هرت د ناتسکاپ
».یرلو ماقم یریڅ یمهم یوید یکولدیک

”… Churchill must qualify as its uncle, and therefore, as a pivotal 
figure in the resurgence of political Islam.” (p.128).

 تموکح لپخ د روفلب رترا ریزووراچوینرهبد ییناترب د یکربمون هپ لاک )ز۱۹۱۷(د 
  ځیرد
 یدژن .یوکړت�مولوړوج د »داویه یلم« د ونادوهی د هب یک نیطسلف هپ یچ دوښو
  ییناترب د یک هډنوغ یصوصخ هپ یکروک هپروفلبد هتسورو هلاکرولڅ
 کلکویوناټسنوهیص د یک هیناترب هپروفلبوا جروج دییول )مظعاردص(ریزورتس
 یاپ هپ هړاود یوغه یچړکرو ډاډ هت نمڅیاو  میاخرټکاډ تیصخش لاورسوا
    هپ یچ هلک .وو نایولپ تلود یدوهید )يلاوچنیویا(یک
 ییناتربد لاهم هغهد ،هوش هتروپار هربخ قاچاقدولسودوناټسنوهیص د یک نیطسلف
 یچ »هلهوو هګرتس« هت نمڅیاو میاخرټک اد لچرچ نټسنیوریزوورمعتسمد
  »هم ېرپ ئږیړګوخ ،یرلناورپ هتږوم«لړوارولسو یقاچاقد هت نیطسلف

” 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.
 ـ ۱۹۱۹(جروج دیی ولریزورتسد ییناتربد نلیمکم تیرګرام هلاوکیل باتک ید د

۱۹۲۲(



 ییناتربد یچونیو هتلد .هد هدناهوپ خیراتد یک نوتنهوپوتناروت هپوا ۍسوړک
 هپ نادوهی یاځ لبوا یوک هتروپار یسپونای دنه هپ ناناملسم یاځ وی یروتارپما
.یسپوناناملسم
 در یراکمه هرس تښځوخدراګتمدخ ییادخد یک لاک )ز۱۹۳۰( هپ ګیل میلسم
 نازیرګناوخ ،ودض هپونازیرګناد تښځوخراګتمدخ ییادخ د یچواد  ېی لیلد.هړک
 لباک ،هزرابموادنوژامز ،ناخاچاب  :یلولو .وو یکړت�م هپ ګیل ملسمد

۱۳۵۳Xهپ یچ هواک هنرکف حانج یلعدمحم .)۱۰۶ـ۱۰۵( هنوخم ،)ز۱۹۷۴(لاکزیر 
 یچ هلکوخ  . یومونو »ای ډنیا« ناځوی هب هځنم هلونyایس هود هل یک دنه یوناترب
 لپخ د سرګناک وا ورهن یچ  لیوو هترو ·یبتنوام ارسیاو ینتسورو ییناترب د
 حانج یلوخ هل نټیب ټنوامد ،ید یړک هروغ مون ایډنیا د هراپل داویه
 یړمولوا تیمها یچو یمین د دنهد یک مون هغد هپ .وش)سییرویف(»ینابصع«
 .هرy هن سوولنمد یی ناتسکاپ یچوو هڅ هغهاد ـو یوش یلغ )يسمیارپ( یلاو
 یوش یلغ تکازن یخیراتوی یک مون هپ )ای ډنیا( د ېچ یکیل ییک ناج هوپخیرات
 هپ )دنیسابا( »سوډنیا« د ېچ هلدیک لیو هت ېمیس ېغه �صا هلناځایډنیا :ید
 يولپخ هرس ]دنیسابا[ سوډنیا د مون ایډنیا د « ېنای .هد ېوش هنلپ ېک اوخ
 ».یرل

”… with which the word is cognate”
 هټغ هپوخ ،هد هترپ یکرهب هپ هچک هټغ هپ هن دنه ینسوا هل یچ هد همیس هغهاد
 یچاد یځاوی هن هرسولشیو هپدنه یوناترب د .یک هنند هپ ناتسکاپ ینسواد هچک
 هملیم یک هرواخ هپ ناتسکاپ ینسواد )ناپاراه( ندمت ړوز نلک هرز یرد دنهد
د دنه لوټد هتدنه ینسوا هکلب ،وش
 تیوه ین دمت هل لبوی لوډ ید هپ .یلدیسرورو ۍدابا یلکښاروخ ندمت یم�سا
یک ناج  خروم یلولو .لوش لړشو هنړایووا

John Keay, India: A History. New Yew York: Grove Press,
2000,pp.56 - 57

 تیوه  ډګ  هل  هرس )دنیسابا( »سوډنیا « د  مون داویه يون لپخ دورهن لعلرهاوج 
  هن
 سوا .ړک مورحم هن ینیچ یتیوه یخیرات هل ناتسکاپ یی لوډ ید هپ وا تسیووار
 هپروهyد ګیل ملسمد مون ناتسکاپ د ؟ییاو هت  هڅ ناتسکاپ یچ هداد هنتښوپون



۱۹۴۰ ، نشولوزیر روهy( هپ ینای هړکیرپ
  کیمډاکاوی«مون ناتسکاپد هلاهم هغدرت .یوشدای ید هن یک )تشایم چرام د   
و »لیخت
)نشکیف کیمیداکا( 
 جربمک هپ ییناتربد یک لاک )ز۱۹۳۱( هپ یدناړو هنولاک )۷۸(ایوا هتا نن هل 
یک نوتنهوپ
 وریډ هل هب داویهرتس هغد.ړکروځناروصتولوړوجد تلود یم�سا ټغوید وناناملسم
 موند هب یروت یړمول موند داویهای یمیس یرهدوا یږیړوج هنونوداویهواومیس
 )ن( یروت ینتسورو یکپ هب هن ناتسچولب هلوخ ،یوړوج )مینورکا( بیکرت
یږیک لتسیخاار
  

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

(Baluchista)N=PAKISTAN
 هپ داویه وناکاپ د ینای ناتسکاپ .هد یوش هکرو  )ب( لاګنب د یک مون هغد هپ
ینی د یناحور
 ید داویه )نیلک(وناکاپ وا )رویپ( وهګند ظاحل    

pure and clean
 د مهایبوخ ،یلغار هو هن یک مون یبیکرت هپ ناتسکاپد یروت یزاتسا موند لاګنب د
 هګنوا کاپ
یلولو .و لماش یکانام هپ

Keay, ibid.,p.496 
 هپدنهدوا یرشم هپ نمحرلا بیجمد یکربمسد هپ لاک )ز۱۹۷۱(د لاګنبزیتخ
.تښواو )داویهونایلاګنبد(شید�ګنب هپ هتسرم
 هل لوډ ید هپوا ،لدیسرو هت یاپ هنومون ناتسکاپزیدیولوا ناتسکاپزیتخد
 یډنوب ینسوا هلپخپ هن ناتسکاپزی دیول هلوا ،تووار شید�ګنب هن ناتسکاپزیتخ
   .ناتسکاپ کاپ وا هګنوخ
 نټسنیو ،وش لنمو هراپل ماقمد لرنجرنروګد ناتسکاپد یچ حانج یلعدمحم
 یساد هوی هپ ناتسکاپ یچ هرyدامتعا حانج هپ هغه« .وش ښوخ یرپ لچرچ
yیړک نیمأت هب یټګ ییناتربد یچ یولچور«



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

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                :)مهن(
  )نامحرلا دبع ریما(»ناملسم ناتسودنه و  دنه ناتسودنه«
 .یرواو هن yy ناخ لضفارشم یلتو هوی هلاوخنوتښپدوا  هن ناخ نمحرلادبعریما هل
 نوړت هغد .یږیک لدیل ماهبا یکوظافلا یتایلمعوا ف ده هپ نوړت د ډنرویډد
 ید یوش لپترو ناتسناغفا هپ یرy هلولوکرووډبواولوچاروز داوخ هلونازیرګناد
 ډنرویډ هلپخپ . )هړک هګج هتوپور هکل سلتا هنوپور وکل سلود هل یی هتسرم یلام(
 یچ یش لڼګ هنو یسغد دیاب هنوموق لماش یکاوخ هپدنهد«:یچ ید یړکرارقا
 یوغه یچ یوتایز ډنرویډ هکلب ،»ید یک هقطنم هپ ییناتربد هنند یوغه
 یلولو هراپل سابتقا یدد ».یو یدنyذوفنرتږومز ظاحل یکینخت هپ یځاوی«هب
 لطاب هخمدریډدیاب کیل قفاوتډنرویډد«:هنکیلړکاک نسحدمحمرټکاډ هوپ خیراتد
 هلرپ ،هنورپخ ینتشایم یرد ینلوټ یروتلکوا یندم کرڅد ،هپل( »یاو یوش م�عا
. )۹ ـ ۷ :هنوخم ،لاکز۲۰۰۷ چرام ـ یرونج ،زیرX ۱۳۸۵ یمژ ،هڼګ همږپش یسپ
yیلدوښ ید هن ·م یلصا یزیرګناای یسراف یساد نوړتد ډنرویډ داچ هسوارت 
. )هنکیل هغدمه(یو یړک کیلسy هډګ هپ هبوړاود ډنرویډوا نمحرلادبع ریما یچ
 ،یړک کیلسy هد هن هشقن یکیل یدحرسد نمحرلادبعریما یچ یښیرب یساد
 یکلب
 هیلمعولوځغد یکیلدوناهبواونولیلدولیب �یب هپ یړومون .ید »یلوځوخ ییرس«
 لکیلو هت ناخ نامحرلادبعریما تموکحدنه یوناتربد .هد یښیرپ هلچانوا یړګمین
 هړک هګربغرو ناخ نامحرلادبع .یکاټو تییه ید هراپلولکاټد یلوپ یدحرسد یچ
 ییناترب د ،یړک هریت هرظن هلونارشم یموقواوناXاع ینیدد عوضوم هغد هک یچ
 یک ینمرج هپوا تامولپید یناوخپ ناتسناغفا د .یږـیراپوار هب هت ګنج دضرپ
 یپوک تشادای یوشرک ذ د اڼررورس دمحم یکنولچ یلجم )انایرا باقع(د
 هغدد ناخ نمحرلادبعریما .هد یلتسول یک ترازو هپوراچوینرهبد ناتسناغفاد
 نایرج عوضومد یک هبژ هلپخ هپ هت »وناینتسورو«ولپخ یدناب ټڅ هپ تشاددای
:یونایب یساد
 ناتسناغفا  تادحرس دودح نیعت درومرد مشاب هدنز هکیزور نیرخاات ،نم فلخب «



 باوجاراهنا یاه همانو مراذګیم نینچمهو موریمن شیپ مدق کی یوناترب  دنهاب
 هک منادنزرف مراد دیما ،دشاب تباث دادرارق نیا ندوب یلیمحتو یربج هک میوګیم
 هبو عافددوخ قحزا هکدننک هیهت تردقردقنا  دناوتبدنیا یمراک یور هدنیارد
 ...«::ېچ یوتایز نامحرلا دبع ».دننک نیعتار ناتسناغفادودح هتسیاش دادرارق
 اهدوخ یدازا قحزا هدشرادیب ناناملسمو دنه مدرم بیرق هدنیآرد منک یمرکف نم
 و  دنه ناتسودنه .دمادهاوخ دوجوب ناتسودنهو د یوق لامتحا  هبو دننک عاف د
 ثعاب دیاشو دحرس مهامروشکاب ناناملسم دنه .ناناملسم ناتسودنه
».دوش منادنزرفو نطو مدرمرسدرد
 تمارکو تدابع هب ،هن تیموقوداژن هبارامشدومرف هک یقلاخ مانب«اڼررورسدمحم
 چرام ـ یرونج ،یمژزیرX  ۱۳۸۵د ،هڼګ همږپش یسپ هلرپ ،هپل( »مهدیم حیجرت

 هنوخم ،ز۲۰۰۷
 هزـجعم« هلدیــلو هنودای هغد نمحرلادبعریماد یچ اڼر رورسدمحم .)۷۴ ـ ۶۴(
 لاهم هغهد ناتسناغفاد .هلوموـنو یی »نامحرـلا دبــع رــیما
 مه هغه ،هلدوښو یچ یی هت )۱۹۶۳ رت ۱۹۵۳( میعندمحم رادرسریزووراچوینرهبد
.هلڼګو »ناخ نامحرادبعریما هزجعم« هتسورو هن ینتسول »یلځ یرد« هل
 یوغهوخ.یلرل یکیړا یدږن هرس ناتسکاپد )۲۰۰۱ربمون ـ ۱۹۹۶ربمتپس(ونابلاط
 هړکو یی هڅه هکلب ،هلنم هنو هرس ناتسکاپد یی هښرکډنرویډد یچاد یځاوی هن
 ناتسکاپ :لوډ هپ یګلیبد .یړک یوق ټم ناتسناغفاد یکومیس یدحرس هپ یچ
 .یړکرو )هنوټراک تیوهد(یڼاپدناژیپ هتوکلخ یک یسنجیا هپودنمومد یچ لتښوغ
 د هلډ هلاو هلسو هزیسک )۹۵(یون هځنپ هویونابلاطوړوپ ګجد هن ناتسناغفا هل
 یی هتله .و لماش یکپ مه ریزو هلخاد ناتسناغفاد یچ هړy هت یسنجیاودنموم
 ناتسکاپ د یی یلو یچوو هصغ هپ هتودنموموزیوخ نابلاطوخ ،وشو یلکرهدوت
 هت یوغه بلاطوی ،یلوخ هل کلم هوی دودنموموزیوخد.و  یښیا نت هتونوټراک تیوهد
 هنوتراک ]تیوهد[ هترد هبږوم .هد هرواخږومزاد« :یچ لیوو لاهم هپولښڅ یاچ د
».وړکرد

”This is our land. We will give you the (identity) cards.”
 مه نانم لضف کلم ]یوځ کلم نیما د ولیخاډوک د ودنموم د[ یک هډنوغ هغد هپ
 هپونابلاط هرس لمع هغد هپ .و یړغ یلبمسا یلمد ناتسکاپ داوخپ یچ هورضاح
هنکیل ناښوررتکاډد یلولو .هلتاسو یدنوژ هوعد ناتسناغفاد یدناب دحرس هبوص



 یچ هد یم هروکفم یسایسادوا می نهذ ید هپ هتخو هل ]یځنووښ[لوکسد هز«
 هرواخ هغهد ،ید یلشیوونازیرګنا یک لاک۱۸۹۳  هپ ماق .هتشن ماقوا هتش هناتښپ
....هد یړک میسقت یی
 هپږوم یچ یږیمولعماد هن یددوا یږیسرار دردریډ یرت هتام مروا هز یچربوارل
yونم لمع هغه بصاغد هګوت یروعش.
 یموقوی نوتښپ یچ میاو هتوسات هز مه سوا .هتشنربوارل یک )ونتښپ(وناناغفا هپ
 نیقیامزاد .یوک هسyرت هلپخ هپ هب تدحو یموقویوا ید تدحو یموق وی ،و تدحو
 یسادرون میسقتاد ،ید قح ینوناق ییاد ،ید قح یرطف ییاد یچ هکځ ید
.ید موق دحاوویاد هکځ ،یږیکوی هرس هب موقاد ،یادیک یتاپ یشن
 هوی هپ ،وړکرهب هن ناتسناغفاروک یلصا هلپخ هلږوم ونازیرګنا یک لاک ۱۸۹۳ هپ
 یلولشو ینځ یی یړکوت یرد یرونوا دوښیرپ »ناتسناغفا«موناد یی یدناب هصح
 یی هرس مون هړاز هغه هل یچ لدوښیښک هنومون یون یساد یی یدناب یغه هپوا
 ......یش همتخوا یشن یتاپ هبذجاد یچ لتښوغ یوغه هکځ ،هو هن هطبار څیه
 یلبمسا یموقدون هلیوواوخنوتښپ هت یبوص یکریرقت ینلوا هپ ناXراپ دامون
 ،و بویارهوګ یوز ناخ بویاد ،و نیرت ،و نوتښپ هلپخ هپ هغه یچ )دنایو(رکیپس
 ،هتشن یاځ څیه مون هپاوخنوتښپد یک ناتسکاپ هپ یچ لیوو هغه ،مړک عنم یی هز
.....هلوک هربخ یدناب لاصحتسا هپ یک یلبمسا هپام تخو هغدون
 هز یچ هتش لاصحتسا تایز هن یددون موک هربخ لاصحتسا هپ هز یچ لیوام
 یولګدنژیپ هلپخ یساتس !هن یچ ییاو یساتوا مړاوغ صخشت لپخ هز می نوتښپ
....هتشن صخشتوا
....هن هفرط هلدنوګوا یټراپ لپخدوخ یش یلیو یی هت یچ لیوو هتامرکیپسایبون
 یچو یلیو هت یرګلمویودیرپادږومز یړغوی ناXراپد ناتسناغفادږومز !بیص ګدرو
 هکوا هد یحصون یوک هربخ ت دحو دوا یړکړوج ګنځروغ هروپ یسات یک هتلد هک
.ید ناوات هتږومایبادون یو هن ګنځروغ هروپ
 هپون یوک هربخ یښرکد ډنرویډ د یچ یسات یچ میاو یساد هتونورووغد هزون
 د هن ید د یچ یود هکل یوک ناسحاریډ یچږوم هپ هکل یوک یی یکزادنا یساد
 هرس )ناغفا(نوتښپ لوټدزیرګنا لمعاد ید هن ناسحا ږوم هپاد یو هنربخ هرس
 یښرکډنرویډ د یکلب هد هن هلسمونتښپ یدنy  د یزاوی تدحو یماقوا ید یړک
 یددوخ یړاوغ ګنځروغویً انیقی اد ،هد هلسم یماقویاد ،ید یلشیو ماق هروپ



 هترو هبږوم طقفوا یږیړوج هتلد هب ګنځروغ هغد ینګ یچ ید هن هلکڅیه بلطماد
 یوبولو لور یسایس لپخ یچ هد هفیظو مهوناناغفا هتروپداد .ووکرو هدو
 هناتښپ یدناب هزیو هپ هک یچ موک هربخاد هتولوټورونوا بیص یزرکدماحوا
 لپخ هښرک یرامعتسا هغدږوم هګوت یروعش یریغ هپوخایبون یځ هت ناتسناغفا
 هکل یو هن ترورض یزیودوا ټروپساپد دیابوخ هتوناناغفا مکزا مک .هکاټودحرس
 هپامز یود یچ یړکو ید یادخ .و هن یک تخو هپونازیرګناد یچ هګنڅ
....یو یلدیهوپوربخ
 هت لباکواراهرګننوسات یچ هلک ید یلدیروا یم یساد هرشم هنمردق :ګدرو
؟یو یللت هزیو هپ هت نطو لپخ یچ هدایتښراد ،یو یللت هزیو هپوو یړو فیرشت

 یولریډ هتام یچ لیوو یکانیو هلپخ هپ یکدابا ل�ج هپام !بیص کدرو :__ ناخ
 هزیو هپ هز هت ناتسناغفا نطووا کلم لپخ یچ یدراو میوداد امز یچ ید سوسفا
 یک تخو هغه هپ مو یلغار مه یک تخو هپونازیرګناد هز یکخم هن یدد .می یلغار
 یچ مڼګروک  لپخ یی هز یچ ناتسناغفا وا می ناغفا هز .یلغار می هن هزیو  هپ هز
 قح اد هز یچ ید بلطم افص وا هراکښ اد وخ یغه دون مځار هزیو  هپ هز هت یغه
میاوو روک لپخ  هت ناتسناغفا  یچ  مرل هن
 هرسyy ناخ لضفاد یک ینمرج هپ هکرم هغد کدرو فصادمحم يلغاښ 
 یلوګربغد۱۳۸۶لاکزیرXد یچ هو یړک یک ینوا همهود هپ نوجد ۲۰۰۷ لاکږیزد
 ګدرو فصادمحم .یروخ نومس هرس لوyا یدامجد ۱۴۴۸ لاکزیمږوپسد وا
:ید یړکروپخ یک هلجم یمون هپل هپ ·م لوټ یکرم ینمتښزرا یغدد
 هموا هڼګ یسپ هلرپ ،هنورپخ ینتشایم یرد ینلوټ یروتلکوا یندم کرڅد ،هپل
.۲۰۰۷ ،یړووا یلرسپزیرX ۱۳۸۶ ،همتاوا
 ،»می یلغار هزیو هپ هت ناتسناغفا نطووا کلم لپخ « :یداد کیلرس یکرم د
۶۱ خموا ۵۲رت۳۹:هنوخم
 یکرم ینرد یغدد یی هتام یچ موک هننم هریډ هن کدرو فصادمحم یلنم هل هز
 )زیر۱۳۸۶X ،۱۴ مړل ، ۲۰۰۷ربوتکا ۲۵(رای کریزرټکاډ .هړکار هزاجا ولولامعتساد

(۱۰) 
بـلـقـت دـنروــیډ رمیترام د 



 هو هـن هزاجا ېد د هت دنه يوناترب وقفاوم ځنم رت ناتسڅولب وا دنه يوناترب د
 )نیعت(هښن هپ ېلوپ ناتسڅولب د ېد هن ېزاجا هل ونارشم وڅولب د ېب ېچ ېړکرو
 ،دنه يوناترب ،ناتسناغفا :هو هزیخړا ېرد همانـقفاوت دنرویډ د ېک تقیقح هپ .يړک
 اوخ هل ونوخړا ېرد وغد د همان هقفاوم دنرویډ د دیاب هلما ېد هل .ناتسڅولب وا
yؤسم د ونوخړا هود د همان هقـفاوم هغد لمعلاب وخ .یاو ېوش کیلسyاچاپ(ون 
 ېوش لوین ېدنy ېدوارم د  ځنـم رت )دنرویډ رمیترام زیرګناوا ناخ نامحرلادبع
 مورحم هن نایرـج هــل ېمانـقـفاوت د ناتسڅولبَ ادصق دنه يوناترب ېرy ېد هل .هو
 يقوـقـح هــغد .هتاسو لـفاــغ هـن لچ هغد هل مه ناتسناغفا ېی لاهم مه وا هتاسو
 یلیو ېخم هل ۍـګټ يقوقــح ېغد د .و یوش هتځنمار هطساو هپ دنرویډ د بیع
 لپـخ لاهمـمه هرــس لیمـکت د ولکیـل د ېـغه د ېمانـقـفاوت دـنروـیډ د ېچ وــش
 ېوش رګ ذ ېلپخ د دنرویډ هلپخپ ،انیو هلب هپ .و یلـلـیاب رابــتـعا يقوـقــح
 هلچان سy لپخپ تخوج هرس ولکیل د ېـغه د همانـقـفاوــت هلپخ ېرy هـل ېسیسد
 نمکاو ناتسناغفا د هب دنرویډ رمیترام يزاتسا دنه یوناــترب د يیاښ .هو ېړک
 هل وا هو هخرب هوی دنه يوناترب د ناتسڅولب ېچ يو یلتسیو ریت ناخ نامحرلادبع
 وا ناناـغـفا .هو هن ایتړا هت نوډګ ېک هلماعم هپ ېمان هقفاوم د ېی هلما ېد
 !يړــکو هړـک هدز هن )وسیسد( وړـپړـپ يرامـعتسا وا بـلــقت هغد هل  دــیاب ناڅوـلب
ئلوــلو

Zirakyar, Ugly Scars of Colonialism, op. cit.

هـلـی اـپ
 د همان هقفاوم هغد.یږـیک لدیل ماهبا یکوظافلا یتایلمعوا فده هپ نوړتد ډنرویډ د
 وا ناڅولب وا هو ېوش هتځنمار ېرy هل بلقت وا لیمحت د رامعتسا يوناترب
 هپ  اوـخنوتښپ د یچ هرـموڅرـه  .وو يوش لتاس لـفاغ هـلب وـی هل ېـکپ ناناغفا
 یروتلوک ـ یرشبوا یداصتقا هتله هرموغه ،یږـیتایزرـیمشوړـګو د یک ومیس
 ـ یرشبوا یداصتقا  هتله یچ هرموڅره .یږـیک یمتحوا يږـیـترا هشرد هشار
 نوړت مهــبم ډنروـیډ د یچ هرموڅرهوا یږـیګنیټ یسپy هشراد هشار یروتلوک
 هپ کیل هخرب د اوخنوتښپ د هرـموـغهوا یږـیتسرو هلپخ هپ لپخ هرــموغه ،یږـیړز
 هپ --یږـیک یلتښـغ ځیرد یروتلوـکوا یسایس ،یقوـقح ناتسناغفاد یک دـنوړا
  ېـسyرـب ينمــکاو يزکرم وا يلم ،هکاولپـخ ېک ناتسناغفا هپ ېچ طرش ېد



 ېساد ېکپ ظاحل يروتلک وا يندم ، يسایس ،يداصتقا  هـپ وا يو ېوش
 تایز y د هراپـل  وناـناــغـفا د اوخ ېزوـک د ېچ يو يوش هتځنمار هنوـګتخمرـپ
.یلوـټــپ يشـنرX هراپل  لتد ېړـلوا ېزـیرو .يو ړو ړاــیو
: یچ هد هغور انیو یک هرتراتسور نامثعرټکاډ هوپوقوقح د
 هخڅولدولرد د تموکح یزکرم یلم ،یلیثمت هوی د ناتسناغفا یک تخو سوا هپ«
 څیهد یږـیک لتاساوخ هـلوناینرـهبد یچ تموکح یناغفا ینسوا .ید یخرب یب
 یدناب عوضوم هپ کیل هقفاومد ډنرویډ د هګوت یړګناځ هـپوا یلاسم یلم ېوـی
 د ناتسناغفا تخو سوا .یشن یلوین ځیرد هګوت هپ خړاوید یلماعم د هرساچیهد
 یلم و ا ۍکاولپخ ئندنابد وا ید یدـنy ۍګیامحلا تحترت ف�تـیا لاویړن
 ینوزرا یقوقح یل ډنموا یروژ د ډنرویډ د .»یږـیک لڼګ یخرب یب هخڅ تسایس
 یقوقح کیل هقفاوم د ډنرویډ د «یک هرت راتسور نامثعرټکاډ :یلولو هراپل
 هخڅ ۱۰ هنوخم ،۲۰۰۷ چرام ـ یرونج ،هڼګ یسپ هلرپ همږـپش ،هپل ( »هنوزرا
 )۱۵رت

  يوناترب  ېچ يدږـیرپ ناناغفا ېچ وش روبجم ېک زییز ۲۰۱۰ هپ ناتسکاپ
 وتښپ -ربیخ هپ  مون يرامعتسا »دحرس هبوص« دوا یړک هڅوغ ۍکل یرامعتسا
 لyرـهاوج یک۱۹۴۷ لاکږیز هپ یدناړو هنولاک )۶۵(هتیپش هځنـپ .یوړاو اوخن
 یی هرسولنم هپ شیود دنهدوا هړکو يناوځان هرسونتـښپ د دنوـګ سرګناک دوا ورـهن
.لدوښیرپ هت ناتسکاپ يوناترب  یکرy همین هپ هناتښپ
 د یک یاپ هپ یړـیپ یزـیـیز یمسلوند ناخ نامحرلادبعاچاپ ناتسناغفا د
:و یړکروځنا شیو دنه یوـناترب
 اوخنوتښپد سوا دنه ناتسودنه .»ناناملسم ناتسودنهو  دنه ناتسودنه«
 کیل دنوژ لپخ هپ ناخاچاب .یړکاداروپ لپخدیابوا ید یړوروپ یق�خا
:هد یړک س ډناډ ېساد  »یـیافوـیـب سرګناک« د یک »دهجودجوادنوژامز«
 دهجودج هپ هراپدولتسیخا یدازاد یسارولاکوتیپشد هرسونایګنریپدوخ سرګناک«
 هلکرګم ،هلوکرو هن مه یدازا یړګمین یچ هڅ یدازا هروپ هتروونازیرګنا  وخ،وایګل
 ،رکټ ،یناوخ هسیک هپونتښپوا لوش یرګلم یک ګنج هغد هپ هرس رو هناتښپ یچ
 ناش هغدوا یړکرو ینابرق یک سیوریموا ولیخ یتاه ټاهوک ،وزنامتا
 یک هرy هپ یدازاد ناتسودنه د هرسونتښپ یدونتښپ یتریغ یق�ع یلیابقدږومز



 یوددوا یړک لاډ ینیس یلپخ یی هتونوکنیټواونوپوتونازیرګناد ،یړکو یناګازغ
 هړاغ هت یدازا ناتسودنه د هلهونازیرګنادون ل دیردو  رغد  هکل هت یخم
 یلتاس هنو لایخ څیهودعو ووشد هرسږومایبون یغار تخو یچرګم ......هدوښیښک
 ناتسودنهوا ناتسکاپ د یکلب .هوش هنو هنتښوپ څیه هلکه هپ لبقتسم د ږومز ،وش
 هیول هغدرس هپږومزواوش یلپتوارروز هپ یدنابار مډنرفیرودیک یاځوید
.......هوشوادوس
 هڅ هل ناتسودنه یچږومون یدږیرپایترګلم سرګناکد یچ لیوونایګنریپ هب هتږنوم
 یودوخ دوښ هن یرپ سرګناکږنوم نکیل ،وړکرد هلوسات هب تایز هن یغه دووکرو
 یودوا لړکو هڅ هرس یودږنوم یچ هدادوخ هربخ سوسفاری ډ د ،ودوښیرپږنوم
 .....؟لړکو هڅ هرسار
 لyرهاوج د هلیګامز ،هتشن هلیګامزوخ هن  هیراچا لاپوګ هجاروا لیټپرادرسد
 ،وړکو قافتا هرسرو هلماعم ید هپ مه یوغه یچ یږیک هن یج یدناګواورهن
 ،هتشنرy هلب یچ ،ید یوشادیپار تyاح یساد سوا یچ لیوونارډیل سرګناکد
 ناتسودنه یود هک ،لړکادیپار یودوخ تyاحاد ؟لړکادیپاراچ تyاحاد میاو هزون
 هن هب یدابربوا یهابت هرمود اد ناملسمودنهوا ناتسودنهدون یو هن یړک میسقت
..........یوش یو
 یک ناملسمواودنه هپ ناتسودنهد یچ یروګو هت سرګناکوسات هت فرط لب 
 د دشت مدع یچ یداد تقیقحوخ ،وړکو یی د دشت هرموڅواوړکادیپ ترفن هرموڅ
!!هد وا هو هدیقع ږومزوا هو یسیلاپ یوغهد
 نټیب ټنوم ډرyدوخ ،وو یکنولت هکلمدږنومز نایګنریـپواوو یوشدازا وخږنوم
 هکځ ،می هن هپخ هرمود هربخ ید هپ هز ،ووش نام�غوم�غد شزاس هپ لیټپرادرسوا
 یچ می ید هپ هپخوخ ،یشن یyوک م�غ کوڅ یدون یش نوتښپ نوتښپ هک یچ
 ،ونوتبیصم ،وراوخوریډ هپ یچ کیرحت هغه یراګتمدخ ییادخد
 هلرو یی ماظتنا یوش ړوجواوړک سن ست یی هغه ،وو یوشړوجونابرقواونوفیلکت
».وړک ډوډګوا بارخ
هوــشو یلږ یم غاب هپ هړز د                        
هنولګ یړـپس یځار یلرپس ایب یچ هیوب                                     
رافغلادبع                                                         
ل اکزییز ۱۹۸۱ / ۷ / ۱۳                                                                     



 ناتسناغفاد :یودنورپخ .دهجودجوادنوژامز ،)ناخاچاب(ناخرافغلادبع : ئلولو
ـ  هګناڅ یکینخت ینلوټ ییودنرپخ شنادد :یاځ پاچ .ینمرج ـ هنلوټ یدو یروتلکد
.۷۸۶رت ۷۸۳ هنوخم ،لاکزیرX ۱۳۸۷ ،لاکږیز ۲۰۰۸روښیپ
 لیپ هپ یزیرس یلپخد یدناب باتک هغد هپراګتمدخ یناتخب ½ادبعداتسا ققحمرس
 لکیل هراپل پاچ یړمولد باتک یدد هنتښوغ هپابابد هنکیلاد « :یږاک یساد یک
 ».هوش هن پاچ هلما هلوتاظوحلمونیځد تخو هغهدوخ ؛هو یوش
 هخسن یسy کیلدنوژ ینتروپ یلپخد ناخاچاب ، یخم هلوتامولعمدامز
 هډګ هپ ییوتښپ یچ هو یلراپسرو هت کټخ لمجاداتساوا راګتمدخ یناتخبداتسا
 خم ینتسورو هپ باتک ینتروپد ناخاچاب .یړک هلابمس کبس ناساوا ناور هپ هرس
 ،راګتمدخ یناتخب ½ادبع ،یقاس میحرلا لضف ،کټخ لمجاولنم یچ یکیل یک

 باتک هغدد »هلځوڅوڅ«یدنابرو یزیابدمحمریقفوا نیتښر ½ا قیدص
 د یی یک »وراچ هپولورایتد هت پاچواولومیظنت«هپ هغهدوا و یړکراګنیټولکیلد
 داتسا ،ېخم هل وتامولعم د امز .)۷۸۸ خم(و یړک »کموک تایز« هرس ناخاچاب
 د .هواک دامتعاری ډ ېرپ ناخاچاب واو راګتم دخ ییادخ راګتمدخ یناتخب ½ا دبع
 انیو ناخاچاب د ېی هب ېک باتک ډنپ ينتروپ هپ ېچ مش یلیو ټم هپ دامتعا ید
.يو ېړک يدنوخ هغور
 هپ .یړکاداروپ لپخدیابوا ،ید یړوروپونتـښپد ناتسودنه یچ لیوو یم یدناړو
 هلاک ږـپش یچ یک هنکیل یمون »ناتسناغفاوا ناتسکاپ ،دنه :لح یسایس هروغ«
:ید یلغار یساد لوډډنل هپ ،هو یوش هړپشب یکربوتکا هپ ۲۰۰۶ لاکد یدناړو
 هت ناتسکاپ یدریمشک یچ یداد لح هروغ ؟ید موک لح هروغ یک همیس هپ «
 هلرپ ،هپل ( »یش هلراپسورو هت ناتسناغفا هتریب یداوخنوتښپوا یش لراپسورو
 ۱۶ :هنوخم ،۲۰۰۷ چرام ـ یرونج ،یمژ لاکزیرX ۱۳۸۵،  هڼګ همږپش یسپ
:تووار باتک نیدلامج دیسد یک ۲۰۰۶ هپ لاهم مه یدږن .)۱۷رت

Syed Jamaluddin, Divide Pakistan to Eliminate Terrorism: 
Independent Kashmir, 

Pakhtunistan,Punjabistan,Baluchistan,Jinnahpur,Sindudesh…
یشیوو ناتسکاپولوک یرلد مزیرورټد ،نیدلامجدیس(
 هل. )شی دودنیس ،روپ حانج ،ناتسباجنپ،ناتسچولب،ناتسنوتښپ ،ریمشک کاولپخ
 بلطم یی هن شیدودنیس هلوا ،ید نارجاهم یبژودرا بلطم یی هنروپ حانج



ید ناتسودنیس
یځووار هنرو هب هڅ یساد ،وړکډنوغار لبد هڅوا لپخ هڅ هک
 یک ځنم هپ نیچ يسلو وا  ناتسکاپ يوناترب  ،ناتسناغفاد یچاوخنوتښپ ـ ۱
 کاولپخ یون ینای ،يړواو عنام يکنومارا هوی هپ دیاب ،هد یلدیځغ
 هنمژدیاب ناتسنوتښپ .یش هتځنماردیاب )هیناغفا ،اوخنوتښپ،ناتسنوتښپ(داویه
 تابث هپ یړنوا یمیسد ،یو هب یړغ نم افو ینلوټ یللXا نیبد :یچ يړکو
 لاو هلسو ینرهب هب هن یمیس هل تیمکاح لپخ د ،یوبول لور غور هب یک ګتخمرپوا
 ،یراپسرو یی هب هت نامزاس هترو لب موک ای ونوتلمورګلم وا یسابو یلډوا یړګو
 هب یک نوناق یساسا لپخ هپوا ،یږـیلامعتسا هن دض هپونای ډنواګد یی هب هرواخ
يلخا ماهلا هن )م۱۹۴۷ نوج۲۱(یلصیف یخیرات هلونب د
 هلاهم هغهرت یوایتړا یرکسعوا یکلم ناتسنوتښپد دیاب هنلوټ یللXا نیب ـ ۲
یږـیردووښپولپخ هپ ناتسنوتښپ یچ یلخاو هړاغرپ
يړک کیلسy نوړت یعافد ډګ هسy د مس دیاب ناتسنوتښپوا ناتسناغفا ـ ۳
 یچ یړکروډاډ هتونایډنواګولپخ هرس هډګ هپ دیاب ناتسنوتښپوا ناتسناغفا ـ ۴
 د یی هنورغ
 ونایډنواګ ېدږنوا ېرل دریڅ هپ )تپیډ کیجیتارتس( وډڼک/ایتروژ کیجیتارتس 
یشن  دضرپ
یل دیـلامـعتسا
 هل .یږیتیرو یکپاوخنوتښپوخ ،یږیـځوس هن دنیسوا باجنپ یکوبX هپروا د ـ ۵
 خیش ،ړوجاب ،ری د،تاوس هپ دیاب یتسرم یمیلعتوا یکینخت ،یداصتقا هنرهب
 داوخنوتښپد هلپخپ یکومیسووشړاجیو ورون هپاوخنوتښپ دوا ناتسریزو.....اباب
 يداصتقا د اوخنوتښپ وا ناتسناغفا د.یش یلمعوا ن�پ یدنy ینراڅدونارشم
 هل هکل یړک یلمع ن�پ وی ېسغه هنوداویه وټان د وا هکیرما ېد هراپل ېنوغر
 وی مون هپ »ن�پ  لشرام« د ېکیرما ېچ هتسورو هن ېړګج ېلاو ۍړن ېمهود
 د زیـغا د مزینویمک د وا ېنوغر يداصتقا د اپورا ېوشړاجیو د مارګورپ لصفم
 و یړک یلپ هراپل يوینخم
 د مییناروی د ېد ېک ونویاځ يناغفا ورون هپ وا ېک همیس يزکرم هپ ونتښپ د -۶
 لکاټو )ډنف( هجدوب ېړګناځاوخ هل ونوداویه د وټان د وا ېکیرما د هراپل وناینابرق
 هلکا هپ لامعتسا د مییناروی د ېک ناتسناغفا هپ يکریم دواد دمحم رټکاډ .يش



 ېسغد د.يرل )دهاوش(هنودنوسy يکنووښیرب هړز  وا هد یړک هنړـیڅ هقیقد
 يش یلوبول لور روټګ یکریم رټکاډ یک بوتنمزیغا هپ ېژورپ
 یتایلمع یکاوخنوتښپ هپ یی یرy هل ځوپد ناتسکاپد یچ باجنپ ینسوا ـ ۷
 دیاب شیدودنیسوا لکش هپ )ناتسباجنپ(باجنپ یوند ،ید یلوین یک سy هپ یګاو
 دیاب ناتسباجنپوا شیدودنیس .یړک کیلسy هنونوړت یتسودد هرس ناتسنوتښپد
 دیاب وا یسابو هنومیس هل تیمکاح لپخد یلډوا یړګو لاو هلسو ینرهب
 یراپسورو یی هتونوتلمورګلم
 دیاب یکودږوا هپولوپد شیدودنیسوا ناتسباجنپ ،ناتسنوتښپد ـ ۸
 هپ ناتسنوتښپ یچ یش یاځ هپ یاځ هلاهم هغهرت یواوقونوتلمورګلمد
 یږـیردووښپولپخ
 .یشړوج داویه کاولپخوی ناش هپ ناتسنوتښپد ید هنریمشک لوټ هل ـ ۹
 .یړک کیلسy هنونوړت یتسودد هرسرو ید هنوداویه یډنواګ ناتسریمشکد
 هغد یچ یځویرپ هلاهم هغهرت یواوق ونوتلمورګلم د ید یکولوپ هپ ناتسریمشکد
 هل یلډوا یړګو لاو هلسو ینرهب  مه ید  ناتسریمشک.یږیردو وښپ ولپخ هپ داویه
یراپسورو یی هت ونوتلمورګلم دیابوا یسابو هن داویه لپخ
 ، ناتسریمشک،)ناتسودنیس وا ناتسباجنپ(ناتسکاپ،اوخنوتښپ،ناتسناغفا -۱۰
 . يړک  کیلسy نوړت زیی همیسوی  عافد وا ۍتسود د دیاب شید�ګنب وا دنه
 يړو هځنیم هل ایتړا هت )تپیډ کیجیتارتس( وډـڼک/ایتروژ کیجیتارتس نوړت  ېسغد
 ۍسامولپـید يوـیاــقو د ېد ېک همــیس هــغد هپ .يوراوه رy هت دامتعا لباقتم وا
 هوی وا  )ېک دنه هپ(زـکرم وــــی وــنوــتلم ورــګلم د هراپــل )يسامولپید ویتنـیویرپ(
 .هپــچرس ېدد اــی -يش هړوــج )ېک ناتسکاپ هپ(ېی هــګناڅ

strategic depth… UN center for preventive diplomacy
 ډــګ نوــتښپ -څوــلـب ېچ يش یلوک ناـتسنوتښپ/اوخنوتښپ وا ناتسڅولب ـ۱۱
يړـک هتـځنمار )يـټیـنوـی تلیوـنـماک نوــتشپ -چوــلب ( یــلاووــی یــټګ

Baloch-Pashtun Commonwealth Unity 
 ېد د )ید رب هک وا ید رل هک( تلم ناغفا یلدیړـبر لوټ ېک واړـپ ينتسورو هپ
 ئنکمز وا هزینلوټ ،يسایس ،يقوقح هلوټ ناتسناغفا لوټ د ېچ ید قحتسم
 ېلوس ،تلادع د ېک همیس هپ هب ناتسناغفا لوډ هغد .يش هخرب هپ ېی ایتړـپـشب
 .يو لچروم کلک ګتخمرپ وا
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