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د ډيورنډ د توافق ليک پښتو متن
ينې مسئلې رامن ته شوې،او په داسې په داسې حال کې چې دهندوستان په خوا کې دافغانستان دسرحدي سيمې په هکله  

حال کې دواړه اعلحضرت امير او دهندوستان حکومت هيله من دي چې دغه مسئلې د دوست په فهم او ددواړو دنفوذ 
و په آينده کې ددغو متحدو حکومتونو تر من ددغې موضوع په سر دنظر  ي ،تر  اکلو سره حل ک دساحو دحد په 

 .سيله په الندې ډول سره موافقه وشوهاختالف نه وي ، په دې و

ي چې په ) ١( ه او سهيلي سيمه دې له واخان نه دپارس تر پولې پورې دي هغه ليکه تعقيب ک دواالحضرت دتوابعو ختي
ودل شوې چې له دغه توافق ليک سره مله ده   .هغې نقشي باندي 

کې نه آخوا دافغانستان په لور پرتې دې مداخله دهندوستان حکومت به هي وخت په هغو سيمو کې چې له دغې لي) ٢(
ې ،او واالحضرت امير به هي وخت په هغو سيمو کې چې له ليکې نه آخوادهندوستان په لور پرتې دې مداخله  ونه ک

ي   .ونه ک

ي د برتانيې حکومت په دې ډول موافقه کوي چې واالحضرت امير دې اسمار او تر چاناک پورې پورته ساحه وسات) ٣(
له بلې خوا واالحضرت موافقه کوي چې دی په هي وخت په سوات، باجوړ يا په چترال کې دباشگل يا ارنوايي درې په . 

دبرتانيې حکومت داسې هم موافقه کوي چې واالحضرت دې دبر مل سيمه ولري کومه چې په .شمول مداخله نه کوي 
ودل شوې چې واالحضرت ته الدمخه سپا رل شوې ده،او واالحضرت دپاتې وزيرستان او د هغه مفصلې نقشې کې 

ي ،په همدې ډول واالحضرت دچاغي په باب له خپلې ادعانه اوړي   .داورپه هکله له خپلې ادعانه تيري

دسرحدي سيمي ليکه به دافغان او برتانوي گډو کمشنرانو لخوا له دې وروسته په تفصيل سره وکاږله شي او حد ) ٤(
ا اکلو کې . ی کې چې دتطبيق وړ او مطلوب وي بندي به شي په کوم  ددغو کمشنرانو مقصد به داوي چې دسرحد په 

ي داسې چې دغه ليکه دې تر نهايي امکان پورې دهغې نقشې له مخه وي چې له دغه توافق  متقابل فهم ته سره ورسې
 .وقو رعايت پوره وشي ليک سره مل ده،په داسې حل کې چې د دغې سرحدي سيمې دگانډيوکليو دموجودو محلي حق

ي او برتانوي ) ٥( دچمن دموضوع په ارتباط واالحضرت دبرتانوي نوې قشلې په هکله له خپل اعتراض نه تېري
دې چې دسرکې تايلري په اوبوکې يې په خپله په بيه اخيستې و کي . حکومت ته دهغه حقوق پرې دسرحدي سيمي له دغه 

 .نه به ليکه په الندي ډول وکاږل شي 
ي ،په هغه لور کښله  دغه ليکه به پشا کوتل ته نژدې دخوجه امران غروله لوړې نه چې دبرتانيې په سيمه کې به پاته کي

ي اود نوي چمن چاو او دافغان پوستې چې خلک يې  ي چې مرغه چمن او دشربو چينه به افغانستان ته پاتې کي کي
ي  ت تر من چې دميان بالک دغه لي. لشکر ډنډ بولي تر من نيمايي پورې رسي که به بيا د ريل وی ستيشن اودهغې پو

ي او په داسې حال کې چې دجنوب په لور به روانه وي له خوجه امران غرونو  ي ،تر نيمايي پورې رسي په نامه يادي
ي  ای کي ي په جنوب او لويدي.سره به بيا يو  ه پوسته به دبرتانيې په عالقه کې او دغو  کې په دې ډول غو

دي  ک تر نيم ميلي پورې مداخله نه کوي . دشوراواک سرک به افغانستان ته پرې  .دبرتانيې حکومت به ددغه س
ول عمده اختالفات ) ٦( ددغه توافق ليک دغه پورته فقرې دهندوستان دحکومت اودافغانستان دواالحضرت له خوا دنظر 

ي او دواړه چې دسرحدي سيمي په باب ددوی تر من پيدا شوي وو ،دپ ل کي وونکې فيصلې په ډول گ وره او قناعت 
ول اختالف لکه هغه چې له دې وروسته به دهغو  دهندوستان حکومت او واالحضرت په ذمه اخلې چې جزياتوپه باب 
ي ،ددوست په روحيې سره به فيصله  اکل کي ي چې دسرحدي خط دحد بندۍ دپاره  منصبدارانو له خوا پرې غور کي

ي  ه والړ د.کي  دې دپاره چې تر هغو چې ممکنه وي د دواړو حکومتونو تر من دشکونواو غلط فهميو سببونه له من
 .شي 

دهندوستان حکومت چې دبرتانيې حکومت په نسبت دواالحضرت له روغ نيت نه په پوره ډول ډاډ من شوی او ) ٧(
 لوازموپه رانيولواو واردولوباندې به اعتراض ونه غواړي افغانستان پياوړی او خپلواک وويني دواالحضرت لخوادجنگي
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ي  ه مرسته ورسره وک ي ،او دوی به په خپله دغه په هکله  برسېره پردې د دې دپاره چې دواالحضرت دهغې .ک
ودلې دهندوستان حکومت ژمنه کوي چې په هغه دولسو  دوستانه روحيې نښه وساتل شي چې په دغو مذاکراتو کې يې 

ي لکو کې شپ لک  . ه روپ زياتې راوستل شي چې واالحضرت ته هر کال دمالېي مرستي په ډول ورکول کي
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