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 یادښت

 .دا کتاب  د افغانستان د خپلواکۍ د سلم  کال په ویاړ چاپ شوی دی

په همدې مناسبت د جاللتآمب جمهور رییس محمد ارشف غني له هدایت  

رسه سم د ګڼو نورو چارو تر څنګ یو زیات شمیر کتابونه هم لیکل شوي، ژباړل 

 .شوي او خپاره شوي دي

شاه امان الله او د استقالل د تر السه کولو په مبارزه کې د هغه نورو ملګرو 

ارزو لرله چې افغانستان په واقعي معنا مستقل او د پردو له  منګولو راوتلی 

هیواد وي. دوی دغه سپېڅيل هدف ته د رسېدو لپاره د هیواد ترقي ته توجه 

 .واړوله

مرکز او والیتونو کې ګڼ ښوونځي په اماين دوره کې غالمي منع شوه. په   

پرانیستل شول.خارجي هیوادونو ته محصالن واستول شول چې ځوانان نوي 

علوم او مهارتونه زده کړي. د مطبوعاتو وده چټکه شوه. د وګړو تر منځ د 

مساوات د اصل رعایت قانوين بڼه خپله کړه. نجونو او ښځو د زده کړې حق تر 

د اسايس قانون څښنت شو. د دولت د درې السه کړ. هیواد په لومړي ځل 

ګونو قواوو عرصي کولو او رسه بېلولو ته توجه واوښته چې د استبداد په 

مخنیوي کې اسايس مرسته ويش. ګڼ شمېر قوانین او مقررات تدوین شول 

چې د هر چا د صالحیت حدود معلوم وي او په دولتي چارو کې د خودرسي 

رصي شو، د جنيس مالیې ځای نقدي مخه ونیول يش. مالیايت سیستم ع

مالیې ونیو. له مختلفو هیوادونو رسه سیايس روابط ټینګ شول او افغانستان 

له هغې انزوا راووت چې د هیواد د خپلواکۍ مخالفانو ورباندې تحمیل کړې 

وه. د اقتصاد د ودې لپاره مهم اقدامات پیل شول. افغانستان ورو ورو په یو 
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د پردو له  احتیاجه راوتلی وي.  اوس موږ ته الزمه  داسې هیواد بدلېده چې

ده چې د وطن د ترقي لپاره شوی مزل جاري وساتو او د نامتام فصل بشپړولو 

 .ته مټې راونغاړو

د خپلواکۍ د سلم کال په مناسبت د استقالل د پاکو شهیدانو، غازیانو او  

بونو خپرول او د مخکښانو د روح د خوشحالولو یوه ډیره ښه ذریعه همدا د کتا

معرفت د مشالونو بلول بلالی شو. له ټولو هغو لیکوالو مننه کوو چې په دې 

بختور مناسبت یې د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپ ته چمتو کولو کې برخه 

واخیسته. په اوسنۍ  پرمختللې زمانه کې د استقالل د ساتلو او د واقعي 

هه خپره يش، فرهنګ وغوړېږي، مهارتونه خپلواکۍ د لرلو لپاره پکار ده چې پو 

زیات يش او وګړي د ښه ژوند کولو په چل پوه يش. شاه امان الله د لوی اخرت 

د « دا د قلم ورځې دي، نه د تورې.»په مناسبت یوه وینا کې ویيل وو چې: 

کتابونو د دې لړۍ خپرول د لیکوالو د مالتړ او د هغوی د آثارو د چاپ یو بختور 

 .ادامه به مومي باب دی چې

 په درنښت

 اسدالله غضنفر

 د جمهور رییس فرهنګي سالکار

 ۱۳۹۸کابل/
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 رس یزه

لیکلی و، چې له نورو لیکنو یا مقالو رسه  دغه اثر په اصل کې ما د دې له پاره

به یو ځای خپرېږي. ما د افغانستتتتان د پوره خپلواکۍ ګټلو د پېنځه اتیایمې 

کلیزې په ویاړ سیمینار کې چې تېر کال په کولن کې د افغانستان د کلتوري 

ودې ټولنې له خوا جوړ شتتوی و، ګنون ونه شتتو کړای، وعده مې وکړه چې د 

 واکمنۍ په اړه به یوه لیکنه وراستوم.  پاچا امان الله د

د هغې وعدې نتېجه دا لیکنه شوه، د ټولنې مرش ښاغيل زرین انځور د هغې 

تر لوستولو وروسته الزمه وګڼله، چې د کتابګوټي په بڼه یې په جال ډول خپره 

کړي؛ نو دغه که څه هم  دا لیکنه د پاچا امان الله د واکمنۍ په اړه ده؛ خو د 

 واکمني ټولې موضوع ګانې پکې بیان شوې نه دي.

فاريس کې لیکنې ډېرې  په انګریزي او  په اړه  له د واکمنۍ  مان ال چا ا پا د 

سانو کښيل  ستی، چې د هغه وخت ک دي. دلته ما له هغې لیکنو نه کار اخی

يش عيل احمد د پاچا امان الله لوېدنه؛ د فېض محمد کاتب، کابل  لکه د من

؛ د میرغالم محمد غبار، افغانستتتتان در مستتتیر تاری . بله تر محارصې الندې

قانون در  یت  حاکم به ده، د ک ته منستتتو له  مان ال چا ا پا له  په خپ نه  لیک

ستان( په نوم. په دغه اثر کې چې د محرتم حبیب الله رفیع په زیار نوی  افغان

 خپور شتتتوی دی، د ټولنې او ميل ژوندانه د بېال بېلو اړخونو په اړه په خپله د

پاچا کارونه او فکرونه ځای شوي دي. څنګه چې د پاچا امان الله او د هغه د 

واکمنۍ په هکله نظرونه او تعبیرونه ډېر رسه مخالف او لږ رسه ورته او موافق 

دي، دغه اثر د هغوی په هکله په خپله د پاچا له نظره رڼايي اچوي او پر هغو 

سیايس، پوهنیز، ټولنیز او افغا ضوع رسبېره د هغه  ښيي. د مو صیت  شخ ن 

اړوند بل اثر چې دلته ترې نه ډېر کار اخیستل شوی، د ډاکټر لودویک ادمک 
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شوی، دغه اثر د  ښل  دی، چې د جرمني او انګریزي ارشیفي پاڼو له مخې ک

شتتلمې پېړۍ تر نیييي پورې د افغانستتتان باندنۍ اړیکې تر رسلیک الندې 

 دی.

او د هغه له ملګرو نه مننه کوم چې  په پای کې له ښتتاغيل محمد زرین انځور

زما دغه لیکنه د خپلې ټولنې په لګښتتتت خپروي. له ښتتتاغيل انځور نه د دې 

مننه هم کوم چې د دغې لیکنې په کښتتلو  کې چې ډېر وخت یې ونیوه، پوره 

 حوصله وښودله.

 

 محمد حسن کاکړ

 ۲۰۰۵مارچ/
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 پیالمه

افغانستتتان اوس یو ډېر بېرته پاتې هېواد دی، خو پخوا یو پرمختللی هېواد و. 

د هغه وخت په افغانستان یا اریانه کې دینونه او مدنیتونه پیدا شوي او هم له 

نورو ملکونو نه پکې خپاره شتوي وو. اریانه د ویدي مدنیت اصتيل ټاټوبی و او 

ستتتتایي مدنیت او بودايي مدنیت بودایي مدنیت په ماهیت کې محيل و، او 

 عاملي بڼه لرله.

د اوستايي مدنیت د نوښتګر زردشت اهمیت اصالً په دې کې دی، چې دی 

نړۍ کې لومړنی مصتتلی یا له څو هغو مصتتلحانو څخه دی، چې د لومړي ځل 

له پاره یې د لوی څښتتتنت د یو توب عقیده وړاندې کړه او نړۍ یې د بدۍ او 

قابلې  په هغې کې د نیکۍ رب، نیکۍ قوتونو د م ڼه، چې  دغستتتې ډګر وګا

اهورا مزدا د بدۍ په رب اهریمن باندې غلبه کوي. د هغه په عقیده پر اهورا 

مزدا باندې تکیه کول او د هغه دستتتتورونه پر ځای کول د انستتتان د ژغورنې 

 سبب کېږي. 

تر اوستتتتایي دورې نه دمخه په ویدي دوره کې،له طبیعي قوتونو نه ژغورنه په 

خدای لرلو  ته پر  په دې ډول هرې طبیعي قوې  ېده.  بادت کې لټول ک ع

عقیده عامه وه او د خدایانو شتتتمېر هم ډېر ګڼل کېده. بودا بیا په دې عقیده 

و، چې انستتان ژغورنه په خپله د هغه په اصتتالح رسه کېدونکې ده، دومره چې 

یک دی خپلې نفسې غوښتنې او هوسونه مهار کړي، نیکې غوښتنې ولري، ن

 کړه وکړي، نیک نظر ولري او په ټولیز ډول نیک ژوند غوره کړي.

نن ورځ دغه ټول فکرونه ستتاده او هر چاته د پوهېدو وړ ښتتکاري؛ خو په هغه 

یا څلور زره کاله دمخه، چې انستتتتان که څه هم  یانې له نن نه درې  مهال 

پلې طبیعي او ټولنیز چاپیریال یې ډېر زیږ او بې رحم و، له خپل ځان او خ
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کورنۍ نه دباندې د نورو انستتتانانو ژوغورنه هم غوښتتتتله. دا له شتتتک پرته د 

 انسان د لوړې فکري سطحې استازیتوب کوي. 

ستان د دغسې فکرونو د ټوکېدو او خپرېدو له پاره مساعد و. یو  پخوانی افغان

ندلو رسه د کرنې وړ شتتتوې او  په می دا چې د آمو شتتتتاوخوا هوارې د غنمو 

ښا ستان او کلیوايل او  ري ژوند پکې رواج موندلی و. بله دا چې پخوانی افغان

شاوخوا هېوادونه یې د سوداګرو، ګرځندویانو، سومبنو او د کنوالۍ لویه الره 

 ګرځېدلې وه.

د یوې امریکايي لرغون پېژندونکې په وینا د سوداګرۍ ځنیې الرې ان د نوې 

؛ خو دغه ستتیمه ( ایستتتلې شتتوې وېNewlithic Periodډبرې په دوره کې ک

کاله دمخه په شاوخوا کې، د روم د پراختیا په دوره کې چې  ۲۰۰له میالد نه 

 شتمنو اروپایانو او پارسیانو د چینايي صانعانو ښکلو وریښمینو ټوکرو له پاره

لویه الر ګرځېدلې وه. د خرو، اسونو او اوښانو له حساب نه وتلو کاروانونو پرې 

ښمینې الرېکتګ را تګ کاوه، دغه الرې ب شوې، Road Silkیا پر ورې ( بدلې 

 چې په پای کې یې چني، هند، پارس او اروپا رسه ونښول.

سوداګرۍ د قوت پر مهال په اریانه کې چې په دغه وخت کې د هند  د دغې 

ته ویل کېده، د یونان ته هېواد  په قوت -او کرمان تر منځ پرا باخرتي دولت 

ه پرمختللی و چې د زرو ښتتارونو هېواد کې و. دغه افغانستتتان هغه وخت دومر 

نومول شتتوی و او نقره يي ستتکې پکې پریينه چلېدې. ورېښتتمینه الر د پېړیو 

پېړیو په بهیر کې د خلکو د ویاړ او شتمنۍ رسچینه وه؛ خو په پای کې قومي 

نښتتتتو دا الره نامصتتتهنه کړه، د قومي لویانو له خوا د لویو باجونو اخیستتتتل د 

وله، باالخره په پېنځلستتمې پېړۍ کې چې د اروپا او هند تر ستتوداګرو مال مات

 منځ سمندري الر پرانیستل شوه، هغه ورو ورو پرېښودل شوه.
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تر دې وروسته هغو اروپايي هېوادونو وار په وار پرمختګ کاوه او پیاوړتیا یې تر 

الستته کوله، چې له ستتمندري الرو نه یې د ستتوداګرۍ او نورو موخو لپاره کار 

ه. دا هغه هېوادونه وو، چې د رنستتانس یا د بیا ژوندي کولو غورځنګ اخیستتت

یې منلی و چې لومړی په ایټالیا کې په څوارلستتتمه پېړۍ کې پیل شتتتوی و. 

رنستتتانس چې په رس کې د هو او ادب له الرې د بیا ژوندي کولو حرکت ته 

ویل کېده، وروستتته د نوې ستتوداګرې طبقې په هستتکېدو رسه په اقتصتتادي 

لنتته  چتتارو فردپتتا خپتتل وار  هغتته پتته  فردي ازادۍ واوښتتتتتت او  کې پتته 

( واقعي کړه، په دې معنا Humanism( او انستتتتان پالنه کIndividualismک

 چې دا په خپله انسان دی چې د هر څه منځ او رسچینه ده.

د رنسانس د غورځنګ بله غټه پېښه په شپارسمې پېړۍ کې په عیسوي دین 

کيس مذهب تر څنګ د مارتن لوتر په کوښښ کې د کاتولیکي مذهب او اتود 

( په نتېجه کې د پرتستتټانزم هستتکېدنه Reformationرسه د دیني ستتمون ک

په داستتې حال کې چې کاتولیکان له خپل ستترت مرشتت پاپ څخه د خطا   ده.

سټانزم فرد ته د وجدان په ازادۍ  شان اطاعت کوي، پروټ نه کوونکي مرش په 

شول، قایل دی. دغه ټول نوښتونه او  سبب  سې نویو حرکتونو  شفونه د دغ ک

چې د هغو پته نتېجتته کې ستتتتاینس او تخنیتتک پر م  والړ او وررسه ټولې 

 لویدیځې عیسوي نړۍ حیرانوونکی پرمختګ وکړ.

برعکس افغانستان د ورېښمینې الرې په پرېښودو رسه وار په وار ګوښه کېده، 

انونو د تګ الره نه وه. هغه نور نو د بین املليل ستتتوداګرۍ او د خلکو او کارو 

په واقعیت کې له دغه وخته وروستتته ټول ختیځ د لویدیځې استتیا د هېوادونو 

په ګنون لږ و ډېر په همدغه حال کې و. د عثيين او مغيل امپراتورۍ هم ونه 
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کار واخيل، که څه  شتتو کولی، چې له ستتمندري الرو نه د ستتوداګرۍ له پاره

 ي غاړې لرلې. هم دواړه امپراتوریو اوږدې سمندر 

څنګه چې استتیايي ملکونو په تېره افغانستتتان له بین املليل ستتوداګرۍ نه را 

پیدا عنعنوي ګټې له السه ورکړې، حکومتونو یې له خپلو ولسونو نه د مالیاتو 

په ډېرولو، له صنعتي کارونو نه د زیات محصول په اخیستلو او له الس الندې 

ر واچاوه. دې حالت د نوي صتتتنعت او نوې ملکونو نه په باج ټولولو باندې لنګ

هڅوونکی رول نه درلود. د دوی په فکري نړۍ کې د  شتمنۍ د تولید له پاره

ستتتاتنپالنې او عنعنې پالنې میل وار په وار بیځ نیوه او کلتور یې نه یوازې دا 

 چې نه غوړېده، بلکې ش  او وچېده.

لی و، یا یې په افغانستتتتان چې په اوومې پېړۍ کې یې استتتالمي مدنیت من

تان د  غانستتت یا د نورو امپراتوریو تر اغېز الندې و. اف له امپراتورۍ لرلې،  خپ

استتتالم د رسحدي هېواد په توګه، د غزنوي او غوري امپراتوریو په وخت کې، 

استتتالم هند ته په پراو ډول یو او د دغه انکشتتتاف له امله هلته په هند کې د 

ستتلطنت په نامستتلينانو حکومت وکړ. څه کم زرو کلونو په موده کې د ډهيل 

د لودیانو او سوریانو دولت په همدغه لړ کې راځي، د پاکستان اوسنی دولت 

د همدغه اسالمي غورځنګ میراث دی؛ خو په دیارلسمې پېړۍ کې د چنګیز 

خان په تاړاکونو رسه د اباد افغانستتتتان ډېر ښتتتاري مرکزونه په کننوالو بدل 

ډېره حده پورې وران شو. وګړي یې تباه شول او شول، د کرنې سیستم یې تر 

 له پاتې ژوندیو نه ډېرو یې د سلیين غرو درو ته ګنه وکړه.

په دې ډول افغانستتتتان په خپل ډېر اوږده تاری  کې د لومړي ځل له پاره په 

یو سرت معلوم انساين مصیبت واوښت. په دغه حال کې له دیارلسمې پېړۍ 

افغانستان تاری  د پردیو تاری  شو که څه هم په نه تر اتلسمې پېړۍ پورې د 
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سمې پېړۍ  شپاړسمې پېړۍ کې پیر روښان، زامنو او ملسیانو یې او په اوول

کې خوشتتتحال خټک، ایمل مومند او دریا خان اپریدي د مغلو په مقابل کې 

سې مبارزې وکړې؛ خو په پای کې  د خپلواکۍ ګټلو په الره کې په ټینګه پرلپ

 شول. ټول بریايل نه

د افغانستتتتان د خپلواکۍ ګټلو بری اول تر څه حده د میرویس هوتک او په 

پوره ډول د احمد شتتتاه دراين په رسوالۍ واقعي شتتتو. وروستتتته یې چې په 

کال کې د افغان دولت بنیاد کېښتتتود، د څو کلونو په بهیر کې یې د  ۱۷۴۷

اتوري مشتتهد، پنجاب، ستتند، بلوچستتتان او کشتتمیر په الندې کولو رسه امپر 

جوړه کړه؛ خو دغه امپراتوري د هغه د ملسیانو په وخت کې اصالً له دې امله 

کې ټوټه ټوټه شوه، چې چلوونکو یې له تر الس  ۱۸۱۸م  پر ځوړ او بیا په په 

الندې سیمو نه باج نه شو تر السه کوالی. له دې رسه رسه میرویس هوتک او 

شاه دراين اهمیت تل پاتې دی، ځکه چې دو  ی په خپلواک کندهار او احمد 

 خپلواک افغانستان کې مستقل نظام او ژوند په میراث پرېښود.

افغانانو دغه میراث ته درناوی هغه وخت په عمل کې ثابت کړ، چې دوی له 

دې رسه رسه چې محمدزیو ته د واکمنۍ د انتقال په وخت کې او وروستتته د 

جنګونو کې ستتتخت  تاج او تخت په رس د محمدزیو رسدارانو په خپل منځي

له  هال پر خپ فاق شتتتوي وو. د انګریزانو د لومړي لوی یرغل پرم رسه بې ات

خپلواکۍ ټینګ ودرېدل او یرغلګر پوځونه یې که څه هم د نړۍ د زبرځواک 

-لښتتکرې وې، له ملک نه وایستتتلې. څلوېښتتت کاله وروستتته په دوهم افغان

ې کې یې د انګلیس جنګ کې یې هم همدغستتتې وکړل او د میوند په جګړ 

خپلواکۍ په خوندي ستتاتلو کې دغستتې بری وګاټه، چې ان یرغلګر انګریزان 

یې هم حیران کړل. نولستتمه پېړۍ په دغه ډول د افغانستتتان  تر ډېره حده د 
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انګلیس د جنتګ پته نتېجته کې -کورنیو جنګونو پېړۍ وه او د دوهم افغتان

 افغانستان د باندنیو اړیکو اختیار هم له السه ورکړ.

شړلو رسه اروپايي مدنیت یا د اف ستان نه د یرغلګرو انګریزانو په  غانانو له افغان

باندين مظاهر هم په لغته ووهله. د دغې پېړۍ په دوهمه نیييي کې  هغه 

بدالرحمن د  یا د امیر ع په دوهمې واکمنۍ کې او ب اول د امېر شتتتېر عيل 

یاته اندازه د یوویشتتتتو کلونو په واکمنۍ کې ودانۍ وشتتتوې؛ خو هغه هم په ز

حکومتي نظام د پیاوړتیا او د وسلو صنعت د انکشاف له پاره وې. دغو امیرانو 

ننيتوب رسه د  ګاو په  تانیې او رويس امپراتوریو  تان رسه د بر غانستتت له اف

افغانستتتتان دفاع تر هر بل څه نه مهمه ګڼله، په تېره وروستتتته تر دې چې 

کال کې د  ۱۸۹۳ریزانو په کال کې پنجده ونیوله او انګ ۱۸۸۵روستتتتانو په 

 ډیورنن هوکړه لیک په امیر عبدالرحمن باندې تحمیل کړ. 

له هغه پرته هم نه امیر شېر عيل او نه امیر عبدالرحمن د ټولنې د مدين کولو 

سې غوښتنې  سالمي هېوادونو کې هم دغ او عرصي کولو فکر کاوه. په نورو ا

غه فکر هر چ ېدلې او د یا ډېرې کمې ک ېدلې،  ېدل نه ک ګه اور په ټین ېرې 

کېده. چې اسالم هم دین او هم دولت دی، دا ځکه چې اسالم د عیسویت او 

موستتتویت پر خالف له هيغه اول رس نه د ټولنې تنظیمول او چلول هم په 

غاړه اخیستتتي او استتالمي واکمنو تر هغه وخته پورې پر همدغې کرښتتې یون 

 کړی و.

الله په دوره کې چې افغانستتتان خو د شتتلمې پېړۍ په رس کې د امیر حبیب 

یو قوي نظام درلوده او عرصتتتي پوهنه هم پکې رواج شتتتوې وه، افغانان له 

کال کې د جاپان په الس د  ۱۹۰۴باندینیو پېښتتتو نه هم اغېزمن شتتتول، په 

کې د  ۱۹۰۶کال کې د روستتتیې په انقالب، په  ۱۹۰۵روستتتیې په ماتې، په 
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کې پتته  ۱۹۱۷ه انقالب او پتته کې د ترکیې پتت ۱۹۰۸ایران پتته انقالب، پتته 

سیې ماتې د اروپایي  سیایي هېواد په الس د رو شویکي انقالب رسه. د یو ا بل

امپیریالیستي هېواد په حیث د اسیانو د ویاړ سبب شو او یادو شویو انقالبونو 

د زورواکو نظامونو طلسم مات کړ او سیاست کوونکي او اوښتون پاالن یې هر 

په مخالفت کې نور هم ټینګ چېرې د خپلرستتتو واکمنو ا و زورواکو رژیمونو 

 کړل.

سبب  ښې چې په اروپا کې د اوښتونونو  تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته پې

شتتتوې پر افغانانو باندې هم بې اغېزې نه وې. دغو ټولو پېښتتتو افغان تعلیم 

په  لت کې،  حا په همدغه  نان وخوځول.  غا یان او نور عالقمن اف بار کړي در

وطه غوښتونکو غورځنګ هسک شو چې غټې غوښتنې یې د کابل کې د مرش 

یت  مدن له مخې حکومت کول او د عرصتتتي  قانون  ټل، د  پوره خپلواکۍ ګ

رواجول وو. په دغې فضا کې د پاچا زوی عین الدوله امان الله د خپل پالر تر 

وژل کېدو وروستتته ځان د واکمنۍ ګدۍ ته ورستتاوه او بیا یې په افغانستتتان 

د دغسې بنسټونو د سمونونو په پيل کولو پیل وکړ، چې په   کې د لومړي ځل

رصي او د فرد خپلواکي واقعي  سیايس نظام ع هغو رسه افغان ټولنه مدين او 

 کړي.

 یاددښت:

، ۲۰۰۲کم بال، جنګیالۍ ښتځې، وارنر بوکس،  –. چینان ډي وس  ۱

 .۱۰۸نیویارک، 

 .۱۰۹. پورته اثر،  ۲
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 یوه کتنهد پاچا امان الله واکمنۍ ته 

 لومړنۍ خربې:

د پاچا امان الله څه کم لس کلنه دوره که څه هم لننه وه، خو له ډېرو پېښتتو 

نه ډکه وه. دی هغه لومړی افغان واکمن دی چې د ټولنې د مدين کولو او 

یې پراو ستتمونونه پيل کړل او د هغو په وجه له وطن نه  عرصتتي کولو له پاره

 وشړل شو.

افغانستان کې درې لسیزې رسه ورته دي: د امیر شېر عيل خان د په معارص 

مه دوره ک له دوره ک۱۸۷۸ – ۱۸۶۸واکمنۍ دوه مان ال چا ا پا  – ۱۹۱۹(، د 

( په دغو دریو واړو لسیزو ۱۹۷۳ – ۱۹۶۴( او د قانوين پاچايي لسیزه ک۱۹۲۹

ستتمونونه پيل شتتول. درې  کې د ټولنې د مدين کولو او عرصتتي کولو له پاره

ه نظامونه په وسله وال زور رسه ړنګ شول او له درې واړو نه واکمنانو په نره واړ 

دفاع ونه کړه؛ خو درې واړه د بدلون غوښتتتتونکو افغانانو په مخیلو کې ځای 

ونیوه او د هغه ستتمونونه په وروستتتیو دورو کې ورو ورو عميل شتتول او ال هم 

رضوري وو، خو مخالفانو  عميل کېږي. دغه سمونونه د ژوند د ښه کولو له پاره

 یې بیا داسې نه ګڼل.

 د امان الله پاچا کېدل:

له د  یب ال له پالر امیر حب مان ال په  ۱۹۱۹د ا ټه د  ۲۱کال د فبورۍ  نې

سیمه کې، چې نوموړی په ژمي  سهار د لغين د کله ګوش په  شنبې په  پنج

ژل کې د ماهیانو د ښتتتکار له پاره تللی و، په خېمه کې د خوب پر مهال وو

شتتو. یو روایت دا دی چې دغه وژنه ستتیايس وه او په نهایت کې د مرشتتوطه 

غوښتونکو د یوې پټې کړۍ کار و، چې دربایان په تېره د دربار غالم بچه ګانو 
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او حتی د امیر سکه ورور، رسدار نرصالله او په خپله امان الله هم ورته منصوب 

 (۱و.ک

شخيص او بل روایت دا دی چې د امیر حبیب الله د وژ  نې محرک فامیيل او 

سلطان، د امان الله د  شوي امیر د لومړۍ ماینې، رسور  صل کې د وژل  په ا

سې پایله وه. هغه د علی حرضت رساج الخواتین په نامه یادېدله.  مور د دسی

له نظره لوېدلې وه، خپل زوی امان الله یې د  هغه چې د وژل شتتتوي امیر 

ب الله چې د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې روزلو، امیر حبی واکمنېدو له پاره

د عیاشتتۍ او له نورو ښتتځو او وینځو رسه د ناستتتې والړې او ښتتکار خوا نیولې 

وه، په دې لټه کې شتتتو چې له خپلې دغې ښتتتځې نه ځان خال  کړي. له 

 بلې خوا مور او زوی په دې لټه کې شول، چې امیر له منځه یويس. 

نکد شتتتاعر خلیيل پالر( چې د امیر مستتتتومل امليلک، میرزا محمد حستتتی

عبدالرحمن په دوره کې او تر هغه وروستتتته د دغې کورنۍ وفا لرونکی غ  

په دې ډول  ته  له  له امیر حبیب ال په خپ مامور و، د مور او زوی دغه توطیه 

موږ نوکرو ته نه ښتتايي چې د پالر او زوی تر منځ درز واچوو؛ خو د »بیان کړه: 

ې چې ماته په الس راغلې، د امان الله د سیاست له هغې باوري اطالع له مخ

کرښتتتې نه دوه څېزونه څرګندیږي، یو یې دا دی چې تا د ستتتتا د مامورانو له 

الرې چې له هغوی رسه یې الس یو کړی دی له منځه یويس او د تا له وژنۍ 

نه وروستتتته په خپله د واکمنۍ پر ګدۍ کېني؛ ځکه چې هغه پوځ او ستتتتا 

 (۲«.کابعیت نه اړويل ديرعیت د تا له ت

امیر حبیب الله وروستتتته له دې چې په دغې توطیې ځان نور هم باوري کړ، 

پرېکړه یې وکړه چې امان الله ووژين او مور یې طالقه کړي، خو دوی چې د 

ښو کې یې ورغړېدل او  رصالله ته الړل او په پ شول، ن امیر له پرېکړې نه خب 
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چې امیر ته یې شتتتفاعت وکړي. هغه نه  په عذر او زارۍ یې ترېنه وغوښتتتتل،

یوازې په بري رسه د هغه شتتتفاعت وکړ، بلکې د مستتتتومل راپور یې هم پوچ 

له وژونکی د  یب ال له مخې د امیر حب حال، د دواړو روایتونو  په هر  له.  با و

شجاع الدوله کغوربندي( په نامه د دربار یو غالم بچه و.ک د جوهر شاه په نامه 

حبیب الله په حکم دمخه اعدام شتتوی و( خو د امیر په وژنه د هغه تره د امیر 

شو، چې په کله ګوش کې  شاه له محاکمې نه وروسته ووژل  کې کرنیل عيل 

 د امیر د خېمې ساتونکی آمر و. 

د هغه وخت غالم بچه ګان مریان نه، بلکې د وطن د نفوذمنو هغه زامن وو، 

ل کېدل او واکمنو ته بې له چې په دربار کې په نظامي او ملکي چارو کې روز 

 ګړ او بړ نه تابع وو.

د حبیب الله تر وژل کېدو وروسته په جالل اباد کې رسدار نرصالله او په کابل 

کې امان الله ځانونه امیران کړل، خو لومړنی د وروستي په پلوۍ زر له امارت 

شو. رسدار نرصالله په ټول ملک کې  شو، خو بیا په کابل کې بندي  تر نه تېر 

ښتنو کې  سته ډېر د نفوذ خاوند و، نفوذ یې په ختیځو پ خپل ورور امیر نه ورو

بیخي ډېر و. دی د امیر پرخالف د تقوا خاوند و او قرآن رشیف یې ټول په یاد 

 و.

به یې  عت  تاب له خپل وراره امیر رسه وعده وکړه، چې م له دې رسه رسه یې 

خو د هغه یو څو پلویانو په  کوي او چارې به د هغه په رسوالۍ پر م  بیایي؛

نابریالۍ  ندې  با له  مان ال په امیر ا ته نږدې  په الر قرغې  خپل رس د پغين 

له د خپل  په حوا باوري رسچینې  یا زما د یوې  له ب مان ال ډزې وکړې. امیر ا

بندي تره د وژنې مستتتبب هم شتتتو. امان الله چې د پالر دریم زوی و تر دې 

 ه لرلو رسه د پاچايۍ پر تخت ډډه ولګوله.وروسته یې د کورنۍ د رقیب په ن
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   د بشپړې خپلواکۍ جګړه:

مه د کابل د مرادخانې په یوه میدان کې چې  ۲۴پاچا امان الله د فبورۍ په 

شو او د هغو په  هلته خلک او عسکر راټول شوي وو، په یوازې ځان را څرګند 

رابري اعالن مخکې یې د هېواد بشتتتپړه خپلواکي او د ټولو خلکو ازادي او ب

کړه. خلکو یې په شتتتور او زوږ رسه هرکلی وکړ او والیتونو په لستتتو ورځو کې 

 (۳بیعت ورواستاوه.ک

مه د خپل پالر له وژل کېدو او ۳پاچا امان الله د بلې میاشتتتې یانې مارچ په 

د ځان د امیر کېدو په هکله د برتانوي هند وایرستتای ته لیک واستتتاوه او څه 

مه یې په کابل کې په یوه عام دربار  ۱۳روسته د اپریل په باندې یوه میاشت و 

 کې د وطن پوره خپلواکي په دغو لفظونو څرګنده کړه:

 ما خپل ځان او خپل هېواد پوره ازاد،

 په خپل اختیار او خپلواک اعالم کړ. له دې

 وروسته به زما هېواد هغسې خپلواک وي

 لکه د نړۍ نور دولتونه او قدرتونه چې دي.

 هېڅ باندینی هېواد به پرې نه ښودل يش،

 چې یوه ویښته قدر حق ولري، چې د

 افغانستان په دننیو او باندنیو چارو کې

 ګوتې ووهي او که کوم چا دغسې وکړل،

 زه تیار او اماده یم چې په خپلې دغې تورې

 رسه یې مرۍ پرېکړم.



 17  |کتنه ېنو  وهیته  ۍواکمند پاچا امان الله 

 

 

حافظ ستتتیف  پاچا امان الله د خپلې اوږدې وینا په پای کې برنانوي ایجن ،

وه سفیره، ته پوه شوې چې ما »الله ته م  واړاوه او په نرمه یې ورته کړه، چې: 

 (۴«.کڅه وویل؟ هغه ځواب ورکړ چې هو، زه پوه شوم

مه د پاچا امان الله د لیکنې ځواب واستتتاوه، ۱۵د هند وایرستتای د اپریل په 

نه د خو د هغه په لیک کې په نورو موضتتتوع ګانو باندې خبې شتتتوې وې، 

خپلواکۍ پر موضتوع. برتانیه الحارضه نه وه، چې د افغانستتان پوره خپلواکي 

ومني. افغانستتتان د برتانیې تر الس الندې هېواد نه و، افغانستتتان په کورنیو 

له  ندنۍ اړیکې یې  با نه تر دغه وخته  ۱۸۸۰چارو کې پوره خپلواک و، خو 

 ې.پورې د هند د برتانوي حکومت له الرې تر رسه کېدل

امیر عبدالرحمن او امیر حبیب الله ال د هند حکومت ته په رستتتمي لیکونو 

کې ځانونه خپلواک ګڼل او د برتانیې حکومت وروستي ته یې د اعلی حرضت 

خطاب کاوه او افغانان په دې هیله وو چې څنګه چې افغانستتتتان په نړیوال 

په در  غه دریځ  به د د یه  تان نګ کې بې پرېتوب غوره کړی و، بر ناوي د ج

 افغانستان پوره خپلواکي ومني.

ښتونکو  ستان کې دننه د امیر حبیب الله په وخت کې د مرشوطه غو په افغان

غوښتنه د افغانستان پوره خپلواکي وه. نورې غټې غوښتنې یې د مرشوطیت 

سايس قانون له مخې حکومت او د عرصي مدنیت او پرمختګ په اړه  یانې د ا

ټولو افغانانو کې دومره پیاوړې وه، چې په کابل  وې؛ خو د خپلواکۍ جذبه په

کې د برتانیې حکومت ستتفیر رس فرانستتس همفریز خپل حکومت ته څرګنده 

سیا او  ښبه کوچي پورې چې د منځنۍ ا ښکته تر او کړې ده، چې له پاچا نه 

هند په بازارونو کې په هستتتکه غاړه ګرځي د افغانانو د ستتتپږمو ستتتاه کښتتتنه 

 (۵خپلواکي ده.ک



 18   |کتنه ېنو  وهیته  ۍد پاچا امان الله واکمن

 

 

 ګریګوریین هم وايي چې: مولف

ګه  ۱۹۱۹په  په ټین ندې  با غان ملت  په اف نه شتتتو کوالی  کې هېڅ واکمن 

 (۶یې ژمنه کړې وي.ک حکومت وکړي، خو دا چې د پوره خپلواکۍ له پاره

پاچا امان الله دغه جذبه پوره درک کړې وه، په خپله یې هم لرله او پر حقه 

ګټلو په موضتتتوع کې، په ستتتوله وي یا په په دغه فکر و چې د پوره خپلواکۍ 

 جنګ ټول ولس د هغه تر شا درېږي، همدغسې وهم شول.

ستان پوره خپلواکۍ منلو ته حارضه  شو چې برتانیه د افغان پاچا امان الله پوه 

نه ده؛ نو د جنګ الر یې ونیوله او د انګریزانو د حاکمیت پر ضتتتد هم دننه په 

دوستان کې یې د مسلينانو، هندوانو وطن کې او هم دباندې په شييل هن

او سکانو په پارولو پیل وکړ. د هند حکومت ال پخوا د انقاليب حرکتونو د ځپلو  

( په نامه یو ستتخت جزایي قانون ایستتتلی و، چې د هغه پر Rowlettد رولت ک

کال په پرسيل کې په ډېرو ښارونو کې هرټال وشو، دوکانونه او  ۱۹۱۹ضد د 

  کاروبار بند شو.

د پنجاب په امرترس کې پر یوې لویې غوننې ډزې وشوې، چې په هغو رسه یو 

شول مهامتا ګاندي د همدغه کال په فبوري کې د دغه  سان ووژل  نیم زر ک

( په نامه د مدين Satyagrahaقانون یانې د حکومت پر ضتتتد د ستتتتیاګراههک

مهم نافرمانۍ حرکت پیل کړ، چې هغه د هندوستتتتان په ازادېدلو کې ډېر 

 ثابت شو.

دغه حرکت په شييل هندوستان او پېښور کې هم خلک وپارول او په پېښور 

کې افغان وکیل عبدالرحمن او د پوستتتې آمر غالم حیدر پاچا امان الله ته په 

یوه راپور کې څرګنده کړه، چې هندوستتتان د انقالب په درشتتل کې دی او د 

ته رضورت لري، چې  غان یرغل یوازې یوه بڅري  تان کې د اف ندوستتت په ه
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( غالم حیدرخان پاچا ته دا هم ولیکل ۷برتانیې حاکمیت پای ته ورستتتوي.ک

سلينان او هندوان دواړه  چې که هغه په هندوستان باندې یرغل ونه کړي، م

 به خپه يش.

شتې په  پاچا امان الله بې له دې چې د جنګ اعالن یې کړی وي، د مۍ میا

نه واستول. خیب ته د سپاه ساالر صالی رس کې یې د هندوستان په لور پوځو 

محمد، کندهار ته د صتتتدراعظم رسدار عبدالقدوس او خوستتتت ته د جوال 

محمد نادر په قومندانۍ د مۍ په څلورمه د صتتتالی محمد پوځ په خیب کې 

انګلیس دریم جنګ پیل شتتتو،  –عميل اقدامات وکړل او په دې ډول د افغان 

ووایم، بې له دې چې نظامي نښتتتتې بیان  دلته به یوازې د جنګ په اړه څه

 کړم.

که سپاه ساالر صالی محمد په لنني کوټل کې مات شو، جوال محمد نادر 

د وزیرستان په ټل او واڼه کې له انګریزي پوځ نه ځایونه ونیول او یو څه وسلې 

شار  او کارتوس یې هم تر السه کړل. دغه بري په ختیځ کې د انګریزي پوځ ف

ریو واړو جبهو کې ډېرو وليستتت خلکو، لکه څنګه چې له یرغلګرو لږ کړ. په د

 رسه په جنګونو کې معموله وه، له پوځ رسه ملګرتوب وکړ.

دا واقعیت دی، چې د خپلواکۍ جذبه په ټولو قومونو په تېره په پکتیاوالو او د 

وزیرستتتتان په مستتتودو کې او وزیرو یا ودیرو کې ډېره پیاوړې وه. تاری  پوه 

محمد غبار په خپل کتاب کې په ولس کي د خپلواکۍ جذبه ترسیم  میرغالم

 کړې، چې لوستونکي حیرانوي.

نه برخه  له زړه  په دغه جنګ کې  د ډیورنن د کرښتتتې د دواړو خواوو قومونو 

واخیستله. د انګریزانو قومي ملیشاوو هم خپلې وظیفې پرېښودلې او افغانانو 

غه ملیشتتاوې له ډیورنن نه اخوا قومونو ته واوښتتتې یا خپلو کورونو ته والړلې. د
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لت  حا نانو رسه د دوی خواخوږۍ د انګریزانو معنوي  غا له اف نه جوړې وې. 

 کمزوری کړ. 

د خپلواکۍ په جنګ کې دغو پښتتتتنو ثابته کړه چې دوی د پخوا په شتتتان د 

افغانستتتان رښتتتیني پلویان او مدافعان دي. په اصتتل کې د دوی او د وليستت 

ه په لندن کې د برتانیې حکومت د هند د وایرسای دغه وړاندیز افغانانو له امل

رد کړ، چې ویل یې د هندوستتتان د ناکراریو د غلې کولو  ښتته الر دا ده، چې 

جالل اباد ونیول يش. په دې اړه په لندن کې د هندوستتتتان له پاره د دولت 

تا به د زه په دې ډاډه یم چې »وزیر د وایرستتتای وړاندیز په دې ډول ونه مانه: 

تاری  درستتتونه هېر کړي نه وي او هغه دا چې موږ د افغان له منظم پوځ نه 

شاوو او زموږ په خورو کمپونو او  دومره وېره نه لرو، لکه څومره چې د قومي ملې

 (۸«.کد مخابرو په کرښو باندې یې د هغو له یرغلونو څخه یې چې لرو

نظامي قوت و، څلورنیم  انګریزان په هند کې په دغه وخت کې، نه ماتېدونکی

لکه پوځ او عرصتتتي لوجستتتتکي، مخابروي او د وړلو را وړلو عرصتتتي تخنیکي 

وستتتېلې یې لرلې. پر هغو رسبېره په دغه جنګ کې یې له نظامي الوتکو نه 

هم کار واخیستتت، د جالل اباد او کابل پر ښتتارونو یې مبونه وغورځول. عبار 

ناوړه ا نانو  غا بدالعيل وايي، چې دغو مبونو پر اف نه کړه؛ خو ډاکټر ع غېزه و

برتانوي امپیریلزم او د خپلواکۍ له پاره د افغانستان »ارغنداوي په خپل کتاب

په دې » کې دغه مبونه د اوربند ستتتماليس عامل بويل او وايي چې « مبارزې

کې ډېر لږ شتتک دی، چې دغه کهوايي( حمله دغستتې مهم عامل شتتو، چې 

 (۹«.که اړ کړافغان حکومت یې سولې غوښتنې ت

دغه واقعیت په اصتتتتل کې پخپله پاچا امان الله جوال محمد نادر ته په یو 

از برای مردم کابل از ګلوله باری » ... فرمان کې په دغه ډول څرګند کړی: 
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انها هراس پیدا شتتتده اکر مردم معتبین و کالن شتتتوندګان این مالمتی را 

په فرمان  (۱۰«.کبحضتتتورکشتتتاه امان الله( تعلق میدهند که وقت جنګ نبود

کې دا هم ویل شتتتوي چې دغو معتبانو رایه ورکړه، چې که انګریزانو ستتتوله 

 ومني، تاسې یې قبوله کړئ. دغه معتبان شاید د دولتي شورا غړي وي.

د اوربند په اړه افغان خوا ادعا کوي، چې دا انګریزان وو، چې له پاچا امان 

چپه وايي، ډاکټر ادمک په الله نه یې اوربند وغوښتتت، خو انګریزانو د هغه رس 

مه امان الله برتانوي نیت معلوموونکو ته  ۲۴د مۍ په »دې اړه داستتتې وايي: 

ځواب ووایه او د هند حکومت په خوښتتۍ رسه د جګړې پای ته رستتول ومنل، 

ځکه چې په شتتتيل لویدیځ رسحدکپښتتتتونستتتتان( کې وضتتتع خرابه شتتتوې 

 (۱۱«.کوه

نۍ وه او له هغه وروستتته د همدغه په هر حال د خپلواکۍ جګړه درې څلور او 

کال د اګستتت په امته په راولپننۍ کې انګریزانو د افغانستتتان پوره خپلواکۍ 

ته غاړه کېښتتوده. په دغه ډول افغانانو د پاچا امان الله په مرشتتۍ په جنګ او 

کلونو وروستتته تر الستته  ۳۹ستتولې رسه له انګریزانو نه خپله پوره خپلواکي تر 

تان  غانستتت په قطار کې رسهستتتکی کړه. اف د نړۍ د پوره خپلواکو هېوادونو 

ودرېد، افغانان رسلوړي شتتول او پاچا امان الله غازي وپېژندل شتتو او په نړۍ 

کې یې نوم وایستتتت؛ خو د رسحد د پښتتتتني قومونو په اړه استتتايس څه ونه 

انګلیس  –امان الله د افغان » شتتتول. که څه هم لکه چې ادمک وايي، چې: 

ګ کې بریالی و، په اصتتتل کې له دې امله چې د رسحدکازادې په درېیم جن

قومي کړۍ( له هغه رسه مرستتته وکړه. دغه افغانان د مستتلينانو او افغانانو په 

توګه حارض وو، چې د افغان پاچا د جهاد په غږ رسه جګ يش؛ خو چې دی 

 (۱۲«.کهغو ته پیسې او وسلې ورکړي
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الستته کړه، چې دوی په هغو کې د نفوذ  امان الله له انګریزانو نه دغه وعده تر

خپرولو او له هغو رسه د جنګ کولو پالن نه لري او که د هغوی پر ضتتتد کوم 

ته  نه وروستتت له جګړې  به مشتتتوره کوي؛ خو  له امیر رسه  کار کوي  ظامي  ن

انګریزانو د خپلې وعدې پرخالف د دغو پښتتتنو په ستتیمو کې تر پخوا ډېر په 

 نظامي کړو الس پورې کړ.

  هېوادونو رسه اړیکې:له 

د خپلواکۍ یوه غټه نښتتته دا ده چې خپلواک هېواد به له نورو هېوادونو رسه 

ډول ډول اړیکې په نېغه او په خپله خوښتتته  جوړوي، دا اړیکې د خپل ملت 

 ګټو د خونديتوب په موخه، د خپلو استازو له الرې ټینګېږي. 

نوي هند له حکومت رسه تر دغه وخت پورې د افغانستتتان اړیکې یوازې د برتا

ستان خپلواکي په رسمي ډول  وې. پاچا امان الله ال پخوا تر دې چې د افغان

وپېژندل يش، له نورو هېوادونو رسه د اړیکو لرلو په لټه کې شتتتوی و. د نړۍ 

وضع هم د هغه د کوښښونو مرستندویه وه. یو دا چې د لوی نړیوال جنګ له 

کېدو رسه د نړۍ په مسلينانو کې انګریزي امله د عثيين امپراتورۍ په ټوټه 

ضتتد احستتاستتونه پیاوړي شتتوي وو، ځکه انګریزانو د هغې په ټوټه کېدو کې 

 الس درلود.

بل دا چې د په روسیه کې بلشویکي انقالب له امله د لېنن په مرشۍ دغسې 

بلشتتتویکي حکومت واکمن و، چې له لویدیځ امپریالیزم او پانګه وايل نظام 

او د هر هغه حکومت پلوي یې کوله، چې د هغه په مقابل کې  رسه مخالف و

جګېدل؛ نو دغه حکومت په نوې ترکیې کې له جوال مصطفی کيل چې په 

اتاترک یادېده او په نوي افغانستان کې له پاچا امان الله رسه روغ نیتي ښوده 
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او افغانستتتان ته یې ال د وستتلو، پيستتو، تخنیکي مرستتتو او حتی د پنجده د 

 ېرته ورکولو وعدې هم ورکولې.ب

له د  مان ال چا ا خارا کې  ۱۹۱۹پا په ب په رس کې محمد ويل  کال د اپریل 

ستتتفیر ټاکلی و. محمد ويل د درواز تاجګ او پخوا په دربار کې د غالم بچه 

ګانو مرشتتت و. زر څرګنده شتتتوه چې دی د یو مهم هیمت په مرشتتتۍ ګيرل 

له نو  له نوي بلشتتتویکي حکومت او  یدیځو هېوادونو رسه شتتتوی، چې  رو لو

ستتتیايس اړیکي ټینګې کړي او په اروپا کې د پاریس د ستتتولې په کنفرانس 

کې هم ګنون وکړي. محمد ويل له خپلو لوړ رتبه افغان ملګرو رسه مستتتکو، 

 ۱۹۲۲برلین، روم، پاریس، لندن، نیویارک او واشتتنګټن ته هم ستتفر وکړ او د 

 کال په جون کې وطن ته را ستون شو. 

کرزن د  هغو خننونو رسه رسه چې د برتانیې د باندنیو چارو نوی وزیر الرډ له

دغه هیمت په وړاندې اچول د محمد ويل هیمت په خپل مقصتتتتد کې پوره 

یايس او د  پاریس او ترکیې رسه یې ستتت له شتتتوروي اتحاد،  بریالی وخوت. 

س ستۍ تړونونه وکړل او نور ډېر هېوادونه یې هم وهڅول، چې له افغان تان دو

 (۱۳رسه سیايس اړیکې ټینګې کړي.ک

د افغانستتتتان له پاره دا یو مهم بری و، له هغه وروستتتته ډېرو اروپایانو په تېره 

ستان له عنعنوي ګوښه توب نه د تل له پاره  جرمنانو کابل ته مخه وکړه. افغان

ووت او د کابل ښار داسې نوې بڼه غوره ګړه، چې د باندنیو شته والی یې یوه 

نښتته شتتوه. د هیمت مرشتت محمد ويل هم د غ  نامه او اعتبار خاوند  څرګنده

شو، په تېره وروسته له هغه چې پاچا امان الله د کوهدامن په قلعه مراد بیګ 

کې د مستتتتومل مېرزا محمد حستتتین یو ملیون نقدې روپۍ ظبطې شتتتوې، 
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مخکې یې د انعام په توګه وروبښتتلېکمستتتومل دمخه په دار ځړول شتتوی و( 

 ( ۱۴غه د محمود طرزي پر ځای د باندنیو چارو وزیر وټاکه.کپاچا ه

خو د افغانستتتتان اړیکې له برتانوي هند رسه د رسحد د پښتتتتنو پر رس خړې 

پړې پاتې شتتتوې او له شتتتوروي اتحاد رسه یې د مرو، بخارا او داستتتې هم  د 

بسمه چې غورځنګ او د پاچا امان الله د پان اسالمي فکر له امله د دوستۍ 

 ړنۍ تودوښې له السه ورکړې.لوم

 افغانستان او منځنۍ اسیا:

 –د بولشتتتویکي انقالب بري، د عثيين امپراتورۍ د ټوټه کېدولو او د افغان 

انګلیس د درېیم جنګ له امله شوروي اتحاد، برتانیې او د اسیا یو شمېر نورو 

 په یوه نوي پړاو کې« ستتترتې لوبې»هېوادونو ځانونه په منځنۍ استتتیا کې د 

له، د بخارا امیر او د هغو غورځنګونو  مان ال پاچا ا په دې لوبه کې  وموندل. 

چې یا په پان تورانزم یا په پان اسالمیزم باندې ډډه لګوله، هڅه یې کوله چې 

د منځنۍ استتتیا هغه تشتتته ډکه کړي، چې د تزاري او امپراتورۍ په له منځه 

 تللو رسه پیدا شوې وه. 

سیا خپل  شوروي اتحاد هڅه کوله چې د سیې پر ځای په منځنۍ ا تزاري رو

حکم جاري کړي. له بلې خوا برتانوي هند اندېښتتتمن شتتتو چې د برستتت  

 ۱۹۱۸لیټوفستتک تر تړون وروستتته چې بلشتتویکي روستتیې له جرمني رسه د 

به  نه  یک کړ، د جنګ د وخت مرکزي قوت پوځو مارچ کې الستتتل په  کال 

کړي، نو هند هڅه کوله چې افغانستتتتان ته ننوځي او هند به له خطر رس م  

افغانستتتان له دښتتمنو هیمتونو څه ګوښتته کړي. د دې له پاره چې له دغستې 

کسانو او ډلو رسه الر ولري، چې له برتانیې رسه مرسته وکړي، جوال ملیسن 

یې له کامل پیسو او پوځ رسه د ایران مشهد ته واستاوه. دی له خپل پوځ رسه 
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الړ، خو هلته له بلشویکي پوځ رسه تر ناکامې  له مشهد نه مرو او بېرم عيل ته

مقابلې وروسته بېرته په مشهد کې هستوګن شو. په مشهد کې یې د مسکو، 

تاشتتکند او نورو ښتتارونو تر منځ د تیلګرامل مخابرو په څارلو رسه لویې بریاوې 

(، چې زر به د هغه په هغه رول وغږېږم چې د شوروي اتحاد ۱۵تر السه کړېک

 ان اړیکې یې خړې پړې کړې. او افغانست

له بلې خوا د عثيين ترکیې د اتحاد او پرمختګ د کمېټې پخوانیو مرشتتتانو، 

چې ټینګ ملت پاالنو، له پان اسالمي غورځنګ نه په دې هیلې کار اخیست، 

چې په منځنۍ استتیا کې یو استتالمي ترکي دولت په پښتتو ودروي. پاچا امان 

ټې اخیستتتلو رسه هڅه کوله، چې د منځنۍ الله بیا له پان استتالمیزم نه په ګ

اسیا د کنفدرېشن رسوال وي. داسې هم هغه له برتانوي هند رسه په معاملو 

کې کوښتتښ کاوه، چې د هند مستتلينانو ته د وروستتتي استتالمي رسوال او د 

اسالم د یوازیني پاتې شوي مدافع په توګه څرګند يش. له نښو نېښانو نه هم 

 (۱۶ا امان الله به د خالفت پر ګدۍ ډډه ولګوي.کداسې څرګندېدله چې پاچ

پاچا امان الله په منځنۍ استتیا کې د پرم  تللو فعال ستتیاستتت غوره کړی و، 

خو بیا له هغه ځایه د شتتوروي اتحاد په پرمختګ رسه پر م  والړ. د پاچا امان 

ډاګیزو کړنو او هم له شوروي الله سیاستونه په دغې پراخې سیمې کې هم په 

ح په مستتتکو کې ات یات  په اړیکو کې څرګندېدل. د محمد ويل هم اد رسه 

مه له شتتتوروي حکومت رسه یو تړون الستتتلیک  ۲۸کال د فبورۍ په  ۱۹۲۱

کړ. په هغه کې دواړو خواوو ومنله، چې هېڅ خوا دې له دریم دولت رسه هېڅ 

داسې نظامي یا سیايس تړونونه السلیک نه کړي، چې د تړون کوونکي کومې 

 ه ممکن تاوان ورسوي. خوا ت
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شوروي اتحاد به اجازه لري، چې په افغانستان کې قونسلګري ګانې پرانیزي. 

مستتکو ومنله چې د افغانستتتان ستتوداګريز مالونه به د محصتتول له ورکولو نه 

پرته له روسیې نه تېر يش. افغانستان او شوروي اتحاد دواړو د بخارا او خېوې 

اس وپېژنده. شتتوروي اتحاد دا هم ومنله خپلواکي د خلکو د غوښتتتنو پر استت

ستان پورې تړلې وې د عدالت او  سیمې چې پخوا په افغان چې هغه رسحدي 

ستان ته بېرته ورپرېږدي. پر هغو رسبېره  صلونو له مخې افغان خپلې ارادې د ا

شتتوروي اتحاد دا هم پر غاړه واخیستتته چې هر کال به یو ملیون روبل رسه زر 

 ن ته د مرستې په توګه ورکوي.یا سپین زر افغانستا

شتتتوروي اتحاد په دغه تړون رسه د افغانستتتتان په اړه روغ نیتي وښتتتوده، په 

داسې حال کې یا شاید له دې امله چې د داخيل جنګ له سختو پایلو او له 

اقتصادي ستونزو رسه مخام  و. شوروي اتحاد به دا هم په نظر کې لرله، چې 

رسه تر دې حده دوست کړی وي، چې لږ تر  افغانستان به یې په دغسې تړون

لږه انګریزانو ته به اجازه ور نه کړي، چې له هغه ملک نه د شوروي پر ضد کار 

 واخيل. 

سیا  شو، چې په منځنۍ ا بله دا چې دغه تړون په دغسې وخت کې السلیک 

کال په اکتوبر کې افغانستان  ۱۹۱۹کې د افغانستان نفوذ ښه خپور و. ان د 

افغان  ٬٬کړی و، چې د پنجده په ستتتیمې کې خپل نفوذ  وکړي.  په دې پيل

ماموران، قونستتالن او په خپله خوښتته جوړ شتتوي همیاتونه له منظمو افغاين 

عستتکرو رسه ډله ډله ګرځېدل او په نتېجه کې په داستتې ستتیمه کې داستتې 

. د برتانوي راپورونو له مخې افغان ٬٬ښتتتارګوټی نه و، چې افغان دې ونه لري

په مرو او سهیل کې ټنګېده او په مرو کې خلکو داسې ګڼله، چې افغان نفوذ 

 (۱۸قونسل ته تر بلشویکي کمیسارۍ نه ال ډېر مهم مامور وي.ک
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په مرو کې څلور ستتتوه منظم افغان عستتتکر ځای پر ځای او له هغه ځایه تر 

افغانان هر هغه  ٬٬کشک پورې د افغانانو الس بری درلود. د یوه راپور له مخې 

مکن څه کوي چې ترکمنان رسه پخال کړي. هغه کسان خوشې کېږي، چې م

بلشویکان یې بندي کوي، جریمې بېرته ورکولې کېږي، ستونزې د افغانانو په 

حکم هوارېږي او محيل بلشتتویکان په ضتتمني ډول د افغانانو امرونه پر ځای 

شویک ان کوي. هېڅ ترکمن وضعه درک کوالی نه يش، یا دا چې افغانان او بل

په رښتیا رسه دوستان دي یا دښمنان؛ خو ټول دا مني چې افغانان هر چېرې 

 د مسلينانو د ساتونکو په توګه د سیمې وضعه او موقع کنرتولوي. 

د رسخس په ستتتیمه کې افغانانو د ترکمنو دایمي بدۍ له منځه یوړې او ټولو 

ستتېږي ته یې خبداری ورکړ، چې د عمل له پاره چې مناستتب وخت یې را ور 

 (۱۹باید چمتو وي.ک

په نظر  نده کړه، چې زموږ  ته څرګ خارا امیر میر علم، جوال ملیستتتن  د ب

ترکستتتتان او بخارا ته د افغانستتتتان راتګ یوازې د دې له پاره دی، چې د 

سلينان رسه یو موټی کړي او له بخارا رسه اړیکې ټنګې کړي. په  ستان م ترک

ضد په منا شویکانو پر  صد چې د بل دا  ٬٬سب وخت کې عمل وکړي. دغه مق

هم ویل کېده، چې افغانان په فرغانه کې د شتتوروي پر ضتتد د بستتمې حرکت 

پان استتتالمي  په  که  غه  ېګ رسه الر لرله او ه له یوه مرشتتت محمد امین ب

سلو وعده یې ور رسه کړې  سو زرو مېړو او و شن کې ګنون وکړي، د ل کنفدرې

 (۲۰وه.ک

شتتوروي اړیکې خړې پړې شتتوې او  –کال په پرستتيل کې د افغان  ۱۹۲۰د 

شورویانو بیا په زور رسه د منځنۍ اسیا د الندې کولو تکل وکړ. شورویانو چې 

کال په پای کې مستتتکو له تاشتتتکند رسه د اورګاډي په وستتتېله بیا  ۱۹۱۹د 
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وتاړه، هلته یې منظم پوځ واستتتتاوه، فرغانه او خېوه یې الندې کړل او د بل 

کې د افغانانو الس بری پای ته ورساوه. له هغه کال په مۍ کې یې په پنجده 

وروسته د افغانستان او شوروي اتحاد پوله هغه شوه، چې د تزاري روسیې په 

ښکاره د ۱۹۲۱وخت کې وه. د بل کال ک ( په مۍ کې یې د بخارا امیر هم په 

پرچمي ډوله ځوانانو بخارایانو له الرې چې په واقعیت کې یې په زور کابل ته 

 (۲۱ې رسه اړ کړ.کپه تېښت

په تړون کې د بخارا او خیوې خپلواکي  له افغانستتتتان رسه یې  که څه هم 

شتتتوروي د اړیکو دغه خړپړتیا په رسحدي  –منلې وه. ډاکټر ادمک د افغان 

سمیه کې د ورشوګانو په رس النجې او د شورویانو پر ضد د افغانانو دسیيس 

ه مشتتهد کې یوه انګریزي ( خو د هغو عامل تر هغو ډېر جدي او پ۲۲ښتتيي.ک

 جوال، ملیسن ته منسوب دی.

مستکو او ډهيل پوهېدل چې دوستت افغانستتان به د شتوروي له پاره داستې 

یوه هنه وي چې له هغه ملک نه به د انقالب بڅري په مناستتتتب وخت کې 

هندوستان ته یوړل يش، هندوستان ناارام و. د ملیسن په نظر افغانانو داسې 

له، چې  ټه کې شتتتو چې د ګڼ په دې ل انګریزان کم زوري شتتتوي؛ نو دی 

بلشتتتویکانو لوبه بې اغېزې کړي او له افغانستتتتان نه یې لېرې وستتتايت. ده 

په لندن کې د منځنۍ استتتیا په ټولنه کې د یوې وینا په  ۱۹۲۲وروستتتته په 

 ترڅ کې څرګنده کړه، چې:

د یوه دفاعي زموږ دنده دا شتتوه چې هر هغه ممکن څه وکړو چې په هغه رسه 

او یرغلیز اتحاد په مقصتتتد د افغان او شتتتوروي د پالنونو د واقعي کېدو مخه 

ونیسو. دوی له هغو تاکتیکونو په اړه هم وغږېده چې په مشهد کې یې په دې 

څه وخت چې په دواړو کمپونو کې د ډېرو  ٬٬الره کې ترې نه کار اخیستتتته. 
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شول چې رښت ینې وضع څنګه ده او دواړه اجنټانو له الرې معلومات تر السه 

خواوې له یوې او بلې رسه څنګه چلند کوي، زموږ کار دا شتتتو چې یوه خوا د 

 بلې د خیانت په اړه په غیر رسمي ډول خب کړو. 

افغانانو په دغه وخت کې واورېدل چې په ټوله فرغانه کې د شوروي پر ضد یو 

ته یې استازي ولېږل، پیاوړی او د هیلې وړ پاڅون روان دی، د پاڅون مرشانو 

مات  غه معلو له چې د نده وګڼ له د غاتونو رسه موږ دا خپ له لیکونو او ستتتو

 بلشویکانو ته ورسوو.

ښه چلند او  شورویانو  ملیسن دا هم وايي چې د محمد ويل له همیات رسه د 

افغانستان ته د هغوی د غټو وعدو ورکول د افغانانو په خیال اصالً د هغوی د 

و او افغانان له هغه وروسته په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ کمزورۍ له امله 

په خپرولو پستتې شتتول او مرو ته یې ال منظم پوځ هم واستتتاوه. ملیستتن وايي 

چې موږ بلشویکان په دغو ټولو پېښو خب کړل او هغوی بیا رسحدونو ته سور 

ض ع پوځ له یوه لوړ رتبه کمیستار رسه ولېږه، چې په مرو او عشتق اباد کې د و

وڅېړي، خو دی هلته د کومې موضوع په رس له کوم افغاين افرس رسه ونښت 

او شتتورویانو بیا یو بل مالتړ پوځ ورواستتتاوه. ملیستتن بیا افغانان په هغه خب 

نانو او  غا له د اف پای کړل او هغوی هم همدغستتتې وکړل. د دغو ټولو پېښتتتو 

ی کې خپلو شتتورویانو تر منځ د ټینګې بې باوري ستتبب شتتوه. ملیستتن په پا

 اورېدونکو ته وویل چې:

وعده شوې پیسې او وسلې وځننېدې او په پای کې ګرد رسه بندې شوې، » 

ځکه چې هغویکبلشتتویکان( په هر حال تر څه حده پورې په دې باور شتتول، 

چې افغانان په ټولې منځنۍ اسیا کې د دوی پر ضد د یوه لوی پان اسالمي 

 (۲۳«.کپاڅون له پاره ملسونې کوي
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افغان بل درز د بستتتمه غورځنګ پر رس و، چې مقصتتتد یې په  –شتتتوروي  د

منځنۍ استتتیا کې د یوه خپلواک استتتالمي دولت له پاره کار کول وو. دغه 

جدي شتتتو چې د عثيين ترکیې پخوانیو مرشتتتانو  غه وخت   –غورځنګ ه

په منځنۍ استتیا او افغانستتتان کې د  –انورپاشتتا، طلعت پاشتتا او جيل پاشتتا 

کولو له پاره په هلو ځلو پیل وکړ. دوی د لومړي نړیوال جنګ تر هغه واقعي 

پایه پورې د عثيين تر کیې مرشتتتان وو او په جنګ کې یې د مرکزي قوتونو 

خوا نېولې وه؛ خو عثيين ترکیه د جنګ په نتېجه کې ماته او ټوټه ټوټه شتتوه 

الړل چې او دوی له ترکیې نه ووتل. لومړي دوه یې د برلین په الر مستتتکو ته 

له شتتتورویانو رسه په برتانوي ضتتتد حرکتونو کې برخه واخيل. جيل پاشتتتا 

وروستتتته په کابل کې څرګند شتتتو او هلته د افغان پوځ د بیا تنظیمولو له پاره 

 وګيرل شو.

ضد ملسول،  سلينان د انګریزانو پر  شورویانو هر چېرې م په دغه وخت کې 

سمه چي پ سیا کې په خپله د ب سلينانو له مخالفت رس خو په منځنۍ ا لوو م

مخام  شتتول. انور پاشتتا یې ترکستتتان ته واستتتاوه، چې موضتتوع د هغو له 

کال په مارچ کې له  ۱۹۲۲مرشتتتانو رسه په خبو حل کړي، خو دی هلته د 

هغو رسه یو موټی او د شوروي پر ضد شو. انور پاشا ډېر زر د پخوانۍ بخارا د 

و زرو تنو ته ورسېد او په ترمز، بېسون قوتونو رسوال وګرځېد چې شمېر یې شل

 (۲۴او شهر سبز کې ځای پر ځای وو.ک

سیا کې د کنفدرېشن جوړېدلو امکان بیا ولید. په  پاچا امان الله په منځنۍ ا

کابل کې جيل پاشا چې د محمود طرزي له مالتړ نه برخمن و، امان الله په 

ستان په ا شا غواړي رويس ترک ستان پورې وتړل دې قانع کړ، چې انور پا فغان
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يش او دا چې د بخارا امیر هم غواړي د هغه په مرستتتته له افغانستتتتان رسه 

 ( ۲۵یوځای يش.ک

پاچا امان الله په دې هکله په کابل کې د انګلیستتتتان د ستتتفیر له الرې له 

برتانیې نه وغوښتتتتل، چې د بخارا او خیوې خپلواکي په څرګند ډول ومني او 

وستتلو مرستتته وررسه وکړي او د افغانستتتان مال وتړي، د افغانستتتان له الرې د 

چې له شتتتوروي اتحاد نه وغواړي له دغو ملکونو نه خپل پوځونه وبايس، خو 

 (. ۲۶انګریزانو د هغه غوښتونو ته د هوکې ځواب ونه وایهک

رسه له دې هم څنګه چې امان الله په دې فکر و، چې بلشتتویکان له بخارا نه 

یستل کېږي، له هغه رسه یې د وسلو او رضاکارو مرسته د انور پاشا له السه ا

وکړه او د تنظیمي رئیستتانو په نومونو یې جوال محمد نارد قطغن ته، شتتجاع 

الدوله هرات ته او د عدلیې وزیر محمد ابراهیم مزار ته ولېږل. په هغو رسبېره 

 افغاين افرستتتان یې په ملکي جامو کې انور پاشتتتا ته یوه وړه نظامي قوه یې

بخارا ته واستتتتوله. هدایت دا و، چې دوی ټول به په پټه له انور پاشتتتا رسه په 

 بخارا او له بسمه چي مرشانو رسه په فرغانه کې مرستې کوي.

کال په اپریل کې یو افرس له رسحد نه واوښت او په بېستون کې یې  ۱۹۲۲د 

رسبېره د له خپلو قوتونو یو ځای له شتتتوروي پوځونو رسه مقابله وکړه. پر هغه 

سندونه یې  شوه او  سته په الر کې چور  باندنیو چارو د وزارت یوه حکومتي پو

( شورویانو ته دا ثابته شوه چې افغانان د بخارا ۲۷شورویانو ته په الس ورغللک

په بې  په یوې شتتتپې او ورځې کې  خارا یې  ناکراریو کې الس لري؛ نو ب په 

ودرولې او د ډېرو غوښتتتتنو په رحمۍ رسه الندې کړه، پر افغانانو یې مرستتتتې 

ترڅ کې یې له افغان حکومت نه وغوښتل، چې دا څرګنده کړي چې بیا به د 

 بخارا په چارو کې ګوټې نه وهي او خپل استازي به له هغه ملک نه اوبايس. 
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دغه غوښتنې د التیيتوم په شان وې او د افغانستان هغه ومنلې او د شوروي 

 ۱۹۲۲ور پاشتتا هم له یو څو بریو نه وروستتته د اتحاد دوستتتي یې وستتاتله . ان

 (.۲۸مه په یوې نښته کې ولګېدک ۴کال د اګست په 

رش ابراهیم بېګ د قوتونو په  سمه چي د یو بل م سته ب د هغه په مړینې او ورو

ترکي  –خورېدلو رسه په منځنۍ استتیا کې د هغو دریو ترکي پاشتتاګانو د پان 

اچا امان الله د استتتالمي کنفدرېشتتتن دولت، بستتتمه چیانو د خپلواکۍ او د پ

ارمانونه له خاورو اېرو رسه برابر شتتول او پر ځای یې هلته د شتتوروي اتحاد له 

خوا د سووبیټرم د پيل کولو په لور کوښښونه پیل شول او په افغانستان کې د 

 پاچا امان الله له خوا په داخيل سمونونو باندې لنګر واچول شو.

 لومړي سمونونه:

 افغانستان کې امیر شېر عيل لومړی افغان واکمن و، چې د دولتي په معارص

رصي کولو په لور یې ګامونه اوچت کړل. پاچا امان الله بیا نه یوازې  نظام د ع

سايس اړیکو په اړولو او حتی  د نظام په عرصي کولو، بلکې د ټولنې د ځینو ا

 وکړ. د لویدیځ کولو په لور د پراخو پروګرامونو په پيل کولو پیل

( کې اجرایوي قوه تنظیم کړه، په دې ۱۹۱۹امان الله د واکمنۍ په اول کالک

صدراعظم او وزیران وګيرل. د وزیرانو نومونه په معارص  ډول چې رس کې یې 

افغانستتتان کې د اول ځل له پاره امیر شتتېرعيل په خپلو لوړو مامورانو باندې 

ن و، چې درې ګونو قوتونو اېښتتتي وو. پاچا امان الله بیا لومړی افغان واکم

یانې اجرایي، قضتتايي او مقننې ته یې عرصتتي بڼه ورکړه؛ خو ستتلطنت یې له 

 حکومت نه بېل نه کړ یا یې په کامل اندازه بېل نه کړ. 

د وزارتونو رسواالن یې اول ناظران او وروستتته وزیران ونومول. هغوی ده ټاکل 

استتې حال کې چې هغه د او لرې کول او هغوی به ده ته مستتول هم وو، په د
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پاچا په توګه غیر مسمول ګڼل کېده. وروسته یې د صدراعظمۍ چارې هم په 

شان پاتې  صدراعظم په  خپل الس کې ونیولې او تر پایه پورې د غیر مسمول 

(. په دغستتې نظام کې طبیعي وه چې د حکومتي مامورینو او د هغو ۲۹شتتوک

ده ته متوجه يش، لکه چې اصتتتالحي پروګرامونو په اړه د خلکو عکس العمل 

 همدغسې وشول.

کال په لوی اخرت کې په یوې وینا کې څرګنده کړه  ۱۹۲۳پاچا امان الله د 

نه د تورې ٬٬ له لومړنیو بنستتتټیزو ۳۰ک٬٬چې دا د قلم ورځې دي،  غه  (. د ه

کارونو څخه یو دا شو چې چارې د ولس د استازو په مشوره یا لږ تر لږه د هغو 

ځي او څنګه چې په افغانستتتان کې ستتمونونه د لومړي ځل له الرې په م  بو 

ستونکو له پاره  ستو او قانون ای له پاره په پراو ډول تجویزېدل، د نویو قانونو ای

په نامه یوه « ریاست محفل وضع قوانین»اړتیا ډېرېده. د دغه مقصد له پاره د 

یې اداره جوړه شتتتوه، چې رسدار شتتتېر احمد یې رسوال او ترکي بدري بیګ 

قانون ایستتتتولو او  باړن او لیکوال وو. د  عاملان، ژ یب رسوال او غړي یې  نا

نومېده اول « دارالشتتورا»مشتتورې ورکولو له پاره د اعیانو پخوانی مجلس چې 

شورا»په  صې  شورا»او بیا په « خا شو. د غزیزالدین پوپلزي په « دولتي  واړول 

 (.۳۱وکوینا د قانون ایستلو ریاست په دولتي شورا واړول ش

ټاکل او  پاچا  دولتي شتتتورا نیمه ميل وه، په دې ډول چې نیييي غړي یې 

ستازو رسه  ۱۹۲۸نیييي یې ولس غوره کول. په  کې پاچا د لویې جرګې له ا

ومنله، چې دولتي شورا به په ميل شورا بدلېږي او غړي به یې د خلکو له خوا 

ومت او عالقه دارۍ( (. د هېواد په هر اداري واحدکوالیت، حک۳۲غوره کېږيک

کې مشتتتوريت مجلس ومنل شتتتو، چې غړي یې حکومتي ماموران او د خلکو 

 غوره شوي استازي وو.
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دولتي شتتورا، وزیرانو او لویو جرګو قانونونه ایستتتل او هغه د پاچا له الستتلیک 

کېدو او مهر کېدلو نه وروستتتته جارې کېدل. د پاچا امان الله په لس کلنې 

و په نومونو رسه دومره ډېر قانونونه ایستتتل شتتوي دي، واکمنۍ کې د نظامنان

چې په هېڅ بلې لستتیزې کې په دومره شتتمېر ایستتتل شتتوي نه دي. د پاچا 

صد چې  صه د لویو جرګو جوړول و په دغه مق امان الله د واکمنۍ بله غټه خا

په ژبه یک دفعه علی العموم وکال و »» ... په خپله د هغه  قل در ستتتتال  الا

ن شتتوندګان قومي و عليی ملت داران اجتيع منوده... کتا( منایندګان وکال 

همه مستتتتایل مهمه و افکاری که در تعالی و ترقی مملکت خوی  مد نظر 

 (.۳۳«کداشته باشم مواجهتأ مبشاوره و تصویب و تصفیه قرار دهم

د ده پتته دورې کې څو لویې جرګې وشتتتوې، لومړۍ یې پتته جالل ابتتاد او 

وشوه. پاچا امان الله د لویو جرګو نوښتګر دی. تر وروستۍ یې په پغين کې 

هغه دمخه بل افغان واکمن دغستتتې لویه جرګه نه ده بللې، چې غړي یې د 

افغانستان له ټولو برخو نه د خلکو له خوا غوره شوي وي. لویه جرګه په اصل 

کې د قومي جرګې توسعه ده او قومي جرګې د افغانستان په ځینو قومونو په 

ښتتتتنو کې رواج وې، چې هم فردي او هم عمومي کشتتتالې په تېره تېره په پ

جزايي کشتتالې یې هوارولې. د پاچا امان الله د لویو جرګو بله ځانګړنه د هغو 

لوی والی دی، چې د ځینو غړي یې زر تنه وو. حکومت  ته په مايل لحاظ دا 

ګرانه وه چې هر کال دغسې لویه جرګه راوبويل، ځکه چې لګښت یې ټول د 

حکومت پر غاړه و. په هر حال پاچا امان الله لومړی افغان واکمن دی، چې 

چارو کې برخه ورکړه او دولتي  په دولتي  له الرې  ته یې د لویو جرګو  لت  م

 نظام یې د قانون له مخې پر مشورې بنا کړ. 
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پاچا امان الله په قضتتتايي چارو کې هم بیخي بدلون راوستتتت او په فقیهي 

ضیو کې یې  ضیانو  ته « تقدیر»په « تعزیر»ق رسه بدل کړ. امیر عبدالرحمن قا

په دعوو، په تېره په جزايي موضتتتوع ګانو کې نامحدود اختیارونه منيل وو، په 

دې ډول چې قايض ته اختیار ورکړل شتتتوی و، چې یوه چاته حتی پخوا له 

دې چې عمل یې کړی وي، د ظاهر په نظر کې نیولو رسه تر اعدام پورې جزا 

له دې رسه رسه چې په استتاس القضتتات نومي کتابګوټي کې د دعوو  ورکړي،

د هوارولو له پاره د قاضیانو د صالحیت او د قضیو د حلولو د طرز عمل په اړه 

 (. نو د امان الله تر وخته پورې د غبار په ژبه:۳۴ډېره څه ویل شوي ووک

شاء » ...  میدانست و قايض خودش را در موارد جزايي قبالً مختار و فعال مای

 (.۳۵«کاسلحه تعزیر در دست او به شکل یک اله برنده اما کشدار قرار داشت

پاچا امان الله د متستتک القضتتات امانیه له مخې، چې د مولوي عبدالواستتع 

په  په دې ډول چې  تالیف و د قايض پراو اختیارونه مقدر کړل،  کندهاري 

دیر شتتتوې وې او هغه کې د هر جرم له پاره جزاګانې ټاکلی شتتتوې یانې تق

قايض نه شتتو کولی چې د یوه جرم جزا په خپل اختیار رسه لږه یا ډېره کړي. 

په افغانستتتتان کې دا یو استتتايس فقیهي تغیر و چې را منځ ته شتتتو. په هغه 

رسبېره د تورنو محاکمه هم براال شتتتوه او د الله تعالی حقونه او د بنده ګانو 

که قايض یو څوک په کومې حقونه رسه بېل کړل شتتتول. له هغه وروستتتته 

قضتتتیې کې تبیه کاوه، حکومت د لزوم په حال کې هغه د پولیستتتو او والیت 

مشورو له الرې څاره او جزا به یې ورکوله. دغه ټول دغسې تعبیرونه وو چې د 

صنف قضات را برای همیشه از دولت و تحوالت جدید متنفر » ... غبار په ژبه 

 (.۳۶«کو بېزار ساخت
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ن الله نور ستتمونیز پروګرامونه د ټولنې مدين کولو او پر م  بیولو ته د پاچا اما

کال کې د صتتنعتونو د هڅونې په نامه دغستتې یو قانون  ۱۹۲۱متوجه وو. په 

ایستل شوی و چې مقصد یې د مالیايت طرز په اصالح کولو رسه د صنعتونو 

 هڅول وو. د امیر عبدالرحمن په وخت کې مالیات په جنس اخیستتتل کېدل

په نهرونو رسه  نه چې  له هغو ځمکو  نه وو چې  او هغه تر دې حده پورې درا

صل درېیمه برخه د حکومت کېدله او ځمکه والو او  بزګرو د  خړوبېدلې، د حا

 هغو د تحصیل په برخه کې هم تاوانونه او ربړونه ګالل. 

دې د پاچا امان الله په وخت کې مالیات له جنس نه په نقده واړول شول، په 

ډول چې د دغسې ځمکو د درې کالو حاصالتو منځنۍ اندازه وټاکله شوه او 

هغه د ورځې په نرو په نقده واړول شتتتوه او پرېکړه وشتتتوه، چې د نرخونو د 

لوړوايل له امله به مالیات هر درې کاله وروستتتته بیا ټاکل کېږي. دغه کار 

 (۳۷یوازې یو ځل وشو او حکومتي عایدونه له دغه اړخه لږ شول.ک

په دغه نوي طرز رسه د ملکانو، میرانو او قومي مرشانو نفوذ هم لږ شو. د دوی 

اهمیت په دې هم لږ شتتو چې بزګران او نور وليستت خلک هڅول کېدل، چې 

د خپلې ستتتیمې له حکومت رسه په نېغه رابطه ولري او ملکان او قریه داران 

 (۳۸منع کېدل، چې د خلکو او حکومت تر منځ واسطه واويس.ک

ال مهمه دا ده چې د پاچا امان الله په اولو کلونو کې د ننه په وطن کې ډول 

ډول محصتتتولونه چې حکومت د امیر عبدالرحمن په وخت کې او له هغه نه 

شول.  شول او ډېر داخيل ګمرکونه له منځه یووړل  سته ټولول، لغوه یا لږ  ورو

، په تېره بیا باندنۍ ستتتوداګرۍ د پاچا امان الله په وخت کې ښتتته وده وکړه

وروستتتته له هغه چې جرمني او پولینن په اولو کلونو کې شتتتوروي تتتتتتت افغان 

ستتتوداګرو ته په خپلو ملکونو کې د ازاد ترانزیت امتیاز ورکړ او افغانستتتتان له 
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ډېرو هېوادونو رسه د جرمني، شتتوروي او هندوستتتان په ګنون د ستتوداګرۍ 

له امله پويل پانګه په پراخه  تړونونه وکړل. د دغو ټولو ستتتمونونو او نوښتتتتونو

اندازه په کار ولوېده او ډېره شوه، رشکتونه او د لګښتي مالونو له پاره یو شمېر 

 فابریکې جوړې شوې او نورې یې د جوړېدو په حال کې وې.

افغانستتتان د پاچا امان الله په واکمنۍ کې په دې پیل وکړ، چې پويل پانګه 

بل  پانګونې ډګر تر هر  ته د  په پراو ډول برابر کړي او هېواد د والو  نه  وخت 

پانګه والۍ په درشل کې ودرېږي. غبار دغو ټولو سمونونو ته تفصیل ورکړی، 

خو هغتته د لومړۍ ا دویمي دورې د ستتتمونونو تر منځ توپیر نتته دی کړی. 

اسايس ټکی دا دی چې په دغو سمونونو رسه داسې ازاده فضا منځ ته راغله، 

لیز ډول په ټولنې او په ځانګړي ډول په متشتتتبیثانو کې چې له امله یې په ټو 

د کاروبار او تجارت قوي حرکت پیدا شو او دولتي عواید په یوه کال کې ککال 

 (۳۸ملیون ته جګ شول.ک ۱۸۰ملیون روپیو نه  ۸۰معلوم نه دی( له 

کومو سمونونو چې په خپله خلک په نېغ ډول وښورول، هغه د ټولنې د مدين 

رصتتتي پوهنې د خپرولو په مقصتتتتد هڅې وې. دغه هڅې د دوو کولو او د ع

اصتتتلونو له مخې کېدې: یو دا چې عواید باید وګټل يش او بل دا چې ټول 

افغانان د قانون له نظره رسه برابر دي. د لومړي اصتتل له مخې هغه معاشتتونه 

چې دولت پخوا مخورو خلکو ته لکه خان، ملک، پیر، مال او د کابل محمدزیو 

ول، ودرول شول یا لږ شول. په افغانستان کې مالیانو، پیرانو او سیدانو ته ورک

ته د دولت له خوا مواجب ورکول د مغلو له د وخت نه را په دې خوا یوه عنعنه 

 وه. 

له مخې دا د دوی حق دی، خو امیر  عت  له چې د رشی یانو داستتتې ګڼ مال

دې په دیني  عبدالرحمن هغو ته معاش ورکول په دې پورې وتاړه، چې هغوی
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چارو کې د مال خوستته په رسوالۍ کمیستتون ته ازموینه ورکړي او هغوی چې 

بریايل کېږي، دولتي کارونه تر رسه کوي. ستتتیدان یې اړ کړل چې د مغيل 

حکومت هغه  فرمانونه وښيي، چې د هغو له مخې دوی مواجب تر السه کول. 

واړو ډلو شتمېر به یوازې په څو تنو دغستې فرمانونه وښتودل په نتېجه کې د د

 (۳۹افغانستان کې تر پخوا نه لږ او ونفوذ یې هم کم شو.ک

خو د دې پر خالف امیر عبدالرحمن د غلزیو له پاڅون نه وروستتتته د کابل 

یان یې د دولت  ته مواجب ومنل او محمدز نه او ښتتتځې  ناری محمدزیو هر 

لل ک کان وب مه هغو اطرامل۴۰رشی نا په   (. داستتتې یې هم د خوانین ملکي 

قومي مرشانو او خانانو ته د پخوا په شان معاشونه ومنل، چې دولت ته یې په 

ضطراري جنګي حال کې جنګي مېړونه ورکول او رسوايل یې کولهک (. نو ۴۱ا

دولت د پاچا امان الله تر وخته پورې دغو ډلو او داستتتې هم نورو ته مواجب 

وکړي. دا چې پاچا ورکول، بې له دې چې د دولت له پاره په منظمه توګه کار 

امان الله د دغه اصل له مخې چې عواید باید وګټل يش، د دغو ډلو او کسانو 

دایمي معاشتتتونه ودورول یا یې لږ کړل، د هغو روغ نیتي یې د ځان په اړه له 

منځه یوړه، خو ده د ټولنې د مدين کولو په لور کوښتتښتتونو کې یې وګړو ته د 

له توپیر پرته براب ر حقونه ومنل او د وليستتت خلکو روغ جنس، قوم، مذهت 

 نیتي یې وګټله.

په افغانستتتتان کې دولت د پاچا امان الله تر وخته پورې، خلک رعیت ګڼل 

یانې هغستتې خلک چې د رمې په شتتان راغيل، شتتپانه ته اړه لري او له منل 

شویو حقونو او ازادۍ نه بې برخې وي. پاچا امان الله په نظامنامه اسايس یا 

کال کې لویې جرګې په پغين کې پاس  ۱۹۲۳ون کې چې په استتتايس قان

کړ، د هېواد وکړو ته دغه حقونه ومنل: متام مردم افغانستان نزد دولت حقوق 
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مستتتاوي داردند، متام مردم افغانستتتتان دارای ازادی های فردی اند و از هر 

ګونه تجاوز بر ازادی های دیګران منع میباشتتتند، حریت فردی از هر ګونه 

صله محکمه  تعرض ست ... هیچکس جز بآساس حکم فی و مداخله مصمون ا

شوه  ٬٬رشعی و نظامات مقننه توقیف یا مجازات نخواهد ګردید.  دا هم ومنل 

ست»چې  ستان واجب الرحمت ا شګاه و منازل متام اتباع افغان سای دا هم « ا

ومنل شتتوه چې مصتتادره اموال و کار اجباري کامالً منع استتت، او متام انواع 

 (۴۲شکنجه ازین ببعد منع است. ک

 دغه حقونه د کاغذ پر مخ تش توري نه وو، غبار لیکي چې: 

شت و از لوث ریا  روح این مواد قانوين آن بود که در عمل مورد تطبیق قرار دا

و مردم فریبی و کذب و نفاق مبا بود. چنانکه مراسم مذهبی و تکیه ګاههای 

و بردګتتان هزاره میراث دوره امیر پیروان متتذهتتب امتتامیتته عمالً ازاد شتتتتتد 

شوره والیت قندهار و  عبدلرحمن خان از بردګی نجات یافت ... در مجالس م

ندګان انتخابی  یک نفر منای یک  بل  کا غزين و جالل آباد و انجمن معارف 

هندوهای افغانستتتتان شتتتامل و در امور ادراه ستتتهیم ګردیده قید رنګزرد از 

پول جزیه... مرفوع ګردید و اوالد هندو در دستتتتار و معجز هندوها با باقیات 

 مدارس ملکی و نظامی ... و افرسی در اردو قبول شد.

دی په پای کې وايي چې: دیګر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب 

 (۴۳و قبیله وجود نداشت... و ملت حقوقاً مساوی شد.ک

رونو کې پاچا امان الله د ټولنې په نورو برخو په تېره په پوهنیزو او کلتوري ډګ

داسې لېوالتیا وښودله، چې تر هغه دمخه یا تر هغه وروسته بل افغان واکمن 

ښتتتودلې نه وه. څنګه چې دی د هېواد د پرمختیا په فکر کې و، د پوهې او 

های دینی او  عادت  قد و، چې ستتت ته ځیر او پر دې معت پوهنې عميل اړو 



 40   |کتنه ېنو  وهیته  ۍد پاچا امان الله واکمن

 

 

ست. تا شوید هر چند برای نام  دنیوی مربوط بداشنت علم و عرفان ا عامل نه 

افغان و مسلين باشید کاری را از پی  برده منیتوانید و از جال مکر و فریب 

 (۴۴دشمنان رشف و تعالی خوی  نجات یافنت مشکل است.ک

ده پوهه او پوهنه یوازې د نارینه له پاره نه، بلکې د ښتتځو له پاره هم غوښتتتله 

شنت علم و کيل یک  برابر باالی مرد و زن از طرف خداوند او ویل یې چې دا

جل جال له فرض استتت و بدین امر خداوندی متام علي و دانشتتمندان شتتي 

 (۴۵اطالع دارند، پس مساویانه در تعلیم پرسان و دخرتان خوی  بکوشید.ک

پاچا امان الله ستتتواد د پوهې او فن کيل او پوهنه د پرمختګ کيل ګڼله. په 

یوې وینا کې وویل، چې مبجردیکه اوالد شتتتي کندهار کې یې خلکو ته په 

خواننده و نویستتنده شتتدند ګویا کلید متام علوم و فنون را یافتند و پس از ان 

برای آنها بستتیار ستتهل و استتان استتت که هر علم و فن را که خواه  داشتتته 

(. په بل ځای کې د پوهنې ۴۶باشتتند در دیګر مکاتب عالی تحصتتیل کنندک

چیزیکه در دین و دنیا برای شي فایده میرساند »يي: ښېګڼې په دې ډول ستا

و شتتتي را از مذلت و خواری دینی و دنیوی نجات میبخشتتتتد همین معارف 

 (۴۷است.ک

کال کې د  ۱۹۰۳د افغانستتتتان د عرصتتتي پوهنې بنستتتت په کابل کې په 

حبیبي ښتتوونځي په پرانستتتلو رسه د امیر حبیب الله په وخت کې اېښتتودل 

لله عرصي پوهنه ښه پراخه کړه. پوهنه د پخوا په شان وړیا شوی و، خو امان ا

په دغې الرې کې  له مخې جبي وه.  قانون  او لومړنۍ زده کړه د استتتتايس 

ډېرې پيسې لګېدلې او د پوهنې بودجه د حريب وزارت او دربار نه وروسته په 

 درېیمې درجې کې وه او د زده کړې ورونه د هېواد د ټولو هلکانو او نجونو پر

له د  مان ال نه پرته خال  وو. د ا له توپیر  قام، ولۍ او مذهب  م  د جنس، 
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په ښتتتتارونو او والیتونو کې ډول ډول ښتتتوونځي  خت کې  په لږ و واکمنۍ 

 پرانېستل شول، د غبار په وینا:

در پای تخت بعالوه لیسه حبیبیه، لیسه های امان و امانی توسط پروفیرسان 

ستادان داخل سوی و جرمنی و ا سیس ګردید. مکاتب رشدی غازی، فران ی تا

رشتتتدیه استتتتقالل، تیلګراف، رستتتامی، نجاری، معيری، الستتتنه، زراعت، 

دارالعلوم عربی، رشدیه مستورات، رشدیه جالل آباد .. رشدیه قندهار، رشدیه 

هرات، داراملعلمین هرات، رشدیه مزار رشیف، رشدیه قطغن، مکتب پولیس، 

بافی، ارچتککمعي قالین  یک،  یه، موز تب طب نه، مک تدبیر منزل زنا ری(، 

باب مکاتب ابتدائیه در متام والیات باز شتتتد.  ۳۲۲مستتتتورات و بی  تر از 

( به پنجاه و یک هزار نفر رسید در ۱۹۲۷تعداد طلبه مکاتب ابتداییکتا سال 

لیسه ها ومکاتب رشدی و مسلکیکسه هزار( طلبه تحصیل میکرد و این غیر 

 (۴۰از مدرسه نظامی بود.ک

همدارنګه روغتیايي چارو ته هم توجه وشتتتوه، ملکي او نظامي روغتونونه جوړ 

شتتول. په کابل او اطرامل ښتتارونو کې حکومتي او غیر حکومتي خپرونې هم 

 ووتلې، چې د انیس خپرونه تر اوسه هم چلېږي.

د ستتتمونونو په پيل کولو رسه لګښتتتتونه هم ډېرېدل، نوي لګښتتتتونه په نویو 

و، په خارج کې په ستتفارتونو او قونستتلګریو، د وستتلو او الوتکو ودانیو، روغتونون

په رانیولو او باندنیو متخصتتتصتتتاتو ته په معاش ورکولو باندې کېدل، چې په 

شوي  ښتونه په عایدونو رسه که څه هم تر پخوا نه ډېر  ټولیز ډول حکومتي لګ

باندې  وو، نه پوره کېدل. حکومت دلګښتتتتونو د لږولو له پاره په نفوذ منو ډلو

مواجب ودرول، چې د مخه پرې غږېدلی یم. ممکن د لګښتتتتونو د لږوايل له 

منوين قطعې په نامه یو نوی » امله به و چې پاچا امان الله پوځ کم کړ او د: 
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نظامي واحد جوړ شو، په دغه فکر چې هغه به وکولی يش د بدامنۍ پېښو ته 

ې نه افغانستتتان ته خطر ځواب ورکړي. پاچا په دې فکر و، چې نور نو له باند

شوی پوځ به چې هوايي قوه به یې ملګرتوب کوي، د  متوجه نه دی او دغه لږ 

 (۴۹نننیو ناکراریو ته ځواب وویيل يش.ک

د لګښتونو د لږولو په لړ کې د افرسانو د یوې میاشتې معاش ک  شو، په دې 

حال کې نامه چې حکومت له باندې نه نظامي الوتکې په بیه اخيل. په عین 

په دې لنګر واچول شو، چې نه ورکړل شوي مالیات په ټینګه ترالسه يش او د 

شتنمن ونه يش  سکري جلب طرز عميل يش او  سیزېکهشت نفری( ع اته ک

کولی خپل خپلوان د عوض په ورکولو رسه له نظامي خدمت نه بچ کړي. له 

خوښتتتې  دغو ټولو تجویزونو رسه رسه چې ځینې ډلې یې وپارولې او نورې یې

کړې، د حکومت له پاره ګرانه وه چې خپل ستتتمونونه په اوږدې مودې کې په 

ناببه امنیتي پېښتتتې د الرې  خپلو عایدونو رسه عميل کړای يش، حتی که 

خنن هم نه وي، بیا هم که لوړ حکومتي غړي په ستتتمونونو معقد په خپلو کې 

اهستتکېدونکو یو موټي او د باچا رښتتتیني مرستتتیاالن وای، حکومت به نویو ر 

پېښو ته اوږه ورکړې او شاید پرې غالب شوی وای، خو نه یوازې چې دغسې 

ونه شول دوی په فکري او شخيص لحاظ په دغسې ډلو او کړیو ویشل شوي 

 وو، چې د یوه او بل پر ضد یې دسیسې جوړولې.

 سیايس ډلګۍ او دسیسې:

ښتتتتون په لوړې حکومتي ستتتویې د ستتتاتنپالو کمحافظه کارو( نوښتتتت او او 

غوښتتتتونکو تر منځ درز و. صتتتدراعظم، رسدار عبدالقدوس او د باندنیو چارو 

وزیر، محمود طرزي د دغو دواړو ډولو ښتتتکارندويي کوله. لومړنی چې د امیر 

از » (، په دغه فکر و، چې ۱۸۴۰عبدالرحمن د وختو مامور و کد زوکړې کال 
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د ده په اند . «طرف رشع انور مرشتتتوطه طلبان را باید واجب القتل دانستتتت

اوبه حکم رشع باید میکروب مرشتتوطه از  ٬٬هستتې غولول دي « مرشتتوطیت»

شود شور  ۱۹۲۰(. ده ال په ۵۰ک٬٬بین برده  کال کې خپل دغه فکر د کابل د 

بازار حرضتتتانو یانې شتتمس املشتتای  مجددي او نوراملشتتای  مجددي ته په 

 یوې اوږدې استفتایې کې څرګند کړی و.

کندهار له عاملانو څخه هم په دغه اړه فتوا غوښتتتتې وه، تر هغه دمخه یې د 

خو وروستیو که مرشوطیت رد کړی و، د مرشوطه غوښتونکو له منځه وړل یې 

سړی نه و، رسه له  صدراعظم عبدالقدوس که څه هم د عمل  هم رد کړي وو. 

دې هم د هغه استتتفتا او ستتلوک د شتتوربازار حرضتتتان او مذهبي عاملان په 

کې نوي توب غوښتتتتونکو او ستتتمونونو ته بدورګي کړل، چې  هيغه اول رس

وروستتته د هغو نظرونو او کړو ستتختې پارونې وکړې. درز یوازې د ستتاتنپالو او 

بدلون غوښتونکو تر منځ نه و. د بدلون غوښتونکو تر منځ چې تاری  پوه غبار 

 بويل، هم مخالفتونه او دسیسې وې چې له هغو نه را پیدا« روښانفکران»یې 

 ورانی په خپله نظام ته متوجه شو.

شوې، که  سیايس ډلې هسکې او فعالې  د پاچا امان الله واکمنۍ له پیل نه 

څه هم هغه د قانون له مخې مجازي نه وې. پاچا په عمل کې د هغو له پاره 

ډګر هوار کړی و، په دې چې هغه د خپل پالر او نیکه د وختو خپه کوونکې 

دله کړې وه، خو د هغو په هکله د غبار او منيشتت فضتتا د ازادۍ په فضتتا رسه ب

له دغو  نه خوري.  غه وخت خلک وو، رسه رس  عيل احمد لیکنې، چې د ه

 سیايس ډلو نه مهمه یې د جمهوریت ډله وه. د منيش عيل احمد په وینا:

په کابل کې یو شتتتمېر کستتتان چې زده کړه یې کړې او په باندنیو هېوادونو » 

ويل پتته ګونتتد کې پتته پټتته ننوتتتل او د افغتتان  کې ګرځېتتديل وو، د محمتتد
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جمهوریت جوړولو په امکاناتو باندې یې په پټه بحثونه کول. په هغو کې دغه 

کستتان وو: غالم صتتدیق څرخي، عبدالهادي خان داوي، حبیب الله خان کد 

خان، مېرزا  مد  خان لودین، عيل مح بدالرحمن  یال(، ع حرب وزیر مرستتتت

ن، ځینې نظامي افرستتان او هم ځینې غیر محمد خان، میر ستتید قاستتم خا

مهم کستتتان لکه میرغالم محمد او نور. شتتتجاع الدوله خان او محمد یعقوب 

 (۵۱«.کخانکد دربار وزیر( هم په دغه ګوند کې وو

غبار بیا د حزب نقابدرا تر نامه الندې له جمهوریت غوښتتتتونکو نه غږېږي او 

موکراسۍ او جمهوریت سخت یې غندي او وايي، چې هغوی په اصل کې د د

 (۵۲«.کانقاليب ګڼل»دښمنان او د نورو  په خدمت کې وو. ده هغوی

غبار له د یوې بلې ستتتیايس کړۍ په اړه هم غږېږي، دکجوانان افغان( په نوم 

شت»چې د هغه په وینا  ستی چپی دا (. خو دی د ۵۳«کمردم تندتر و جنبه د

نقابدار حزب د غړو نومونه هېڅ نه اخيل، غو ډلو په هکله دوه ډوله غږېږي: د 

په داستتتې حال کې چې د جوانان افغان نومونه اخيل او په هغو کې خپل 

ځان او لودین هم ښتتتيي. منيشتتت عيل احمد بیا د جمهوریت په ګوند کې د 

میر غالم محمد د نامه ذکر کوي، چې هغه ممکن همدغه غبار وي، چې په 

شخص نه و. دی د ا ستان یو لوی تاری  پوه دی، خو هغه وخت کې مهم  فغان

سیايس شخص هم و. دغه واقعیت د منيش عيل  دی د ژوند تر پایه پورې یو 

احمد د لیکنې پله درنه کوي. په هر حال د دواړو په لیکنو کې د جمهوریت، 

په تعلیمي او  غه وخت  انقالب او چپي کلمې ښتتتيي چې مفهومونو یې د ه

شویکي  حکومتي مامورانو کې نفوذ کړی و، چې هغه به په غالب احتيل د بل

 انقالب له امله و.
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د منيش عيل احمد لیکنه له دې امله هم مهمه ده، چې د جمهوریت د ډلې 

فعالیتونه او د هغې د غړو دستیستې بیانوي چې په نظام یې ناوړه اغېزه وکړه. 

د هغه په وینا دغه ګوند دې نتېجې ته ورستتېد چې د پوځ له مرستتتې نه پرته 

صد ته ونه رسېږي او د مططفی کيل او رضا خان پهلوي مثال د د وی به مق

دوی په م  کې و؛ نو دوی پرېکړه وکړه چې نادر خان چې د جنګ وزیر و، له 

یا د  به نو ب نه وبايس او محمد ويل یې پر ځای د جنګ وزیر کړي. دا  ډګر 

 (۵۴دوی د نورو پالنونو له پاره د ټوپ تخته وي.ک

در پر ضتتد په دستتیستتو الس پورې کړ او پاچا امان الله یې په دوی د محمد نا

پټه قانع کړ، چې هغه او ورور یې محمد هاشم د هغه د خور، نور رساج پر رس 

له هغه نه اوښتی او په دې لټه کې دی، چې هغه خپله کړي او که هسې ونه 

شتتتول په دغې الر کې خپل ځانونه یا امان الله ووژين. دا هغه وخت و چې 

ان الله له خپل لوظ نه اوښتی و چې خپله دغه خور رسدار محمد هاشم ته ام

په نامه کړي. په عین حال کې دسیسه ګرو محمد نادر ته ورسوله، چې امان 

 الله خپله دغه خور د کورنیو چارو وزیر عبدالعزیز ته په نامه کوي.

ر وفا دسیسه ګر په دې ډول پر دې بریايل شول چې امان الله ته د محمد ناد

لرل خنثی کړي او امان الله له هغو نه بېګانه کړي. دستتیستته ګرو محمد نادر 

سلوک  ته وروسته له هغو چې هغه د خپل ځان په اړه د امان الله په اوړېديل 

خب شتتتوی و، دا هم ور ورستتتوله چې امان الله د هغه له ډېرېدونکي نفوذ نه 

. دستتیستته ګرو په اندېښتتمن دی او په دې لټه کې دی، چې نستتکور یې کړي

عین حال کې یو ستتړی وګيره، چې په محمد نادر هغه د امان الله ملستتونې 

وګڼلې او ځان یې د ناروغ په پلمه په کور کې ایستتتار او د جنګ له وزارت نه 

ګوښتته کړ. هغه د خوستتت تر بلوا پورې په کور کې و، خو په بلوا کې یې الس 
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پاچا ته ویل، چې هغه هم نه درلود، په داستتتې حال کې چې مخالفانو یې 

 پکې الس لري.

پاچا امان الله محمد ويل اول د حرب وزارت مرستتتتیال او وروستتتته یې وزیر 

(. د جنګ له ۵۵وټاکه او محمد نادر ته یې اجازه ورکړه، چې اروپا ته الړ يشک

وزارت نه د محمد نادر په لیرې کولو رسه چې مسلکي شخص او جوال و، پر 

په ټاکلو رسه، چې یو غیر مسلکي مامور و، پوځ ته غټه  ځای یې د محمد ويل

صدمه ورسېدله، وروسته به پر دې موضوع نور هم وغېږېږم. له دې پرته هم، 

 د خوست له یاغي ګرۍ نه مخکې د پوځ وضعه خرابه شوې وه.

د مهتاب قلعه منونه رسه ډېر افرستتتان مخالف وو او هغوی د هغې په مقابل 

نامه بله قطعه جوړه کړه، چې لومړنۍ د خوستتتت له په « منونه شتتتکن»کې د 

یاغۍ ګرې نه وروسته له منځه الړه او پوځ د پخوا په شان خراب پاتې شو، خو 

 اسايس مخالفت د لوړو حکومتي کسانو و، د غبار په وینا:

از مطالعه این جریانات فهمیده میشتتتود که در کابینه افغانستتتتان چګونه » 

داخلی و خارجی موجود باعث ضتتعف دولت  اختالف نظر در مورد ستتیاستتت

جوان افغانی میګردید، نه انکه صدراعظم با وزیر خارجه وشخص شاه اختالف 

نظر اساسی داشت بلکه در حکومت مرکزی و والیت کشور یک قسمت عمده 

سمت دیګر بدشمن  مامورین دولت با طرح های جدید دولت مخالف و یک ق

 ( ۵۶«.کحکومت تبدیل شده میرفتند

 خوست یاغي توب: د

د خوست یاغي توب د مال عبدالله چې په ګوډ مال یادېده، د مال عبدالرشید 

په مالتړ د  ځدراڼو او منګلو  یانې  ۱۹۲۴په رسوالۍ او د  مارچ کې  په  کال 

پرستتيل کې پیل شتتو او نږدې یو کال یې دوام وکړ. نور قومونه ورو ورو وررسه 
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چې ګردیز، تېره، کننو او لوګر له ملګري شتتول او یاغیان پرې بریايل شتتول، 

حکومتي قوتونو نه ونیيستت. وروستتته د غزين یاغیان هم وررسه مل شتتول او د 

وردګ تر شتتی  اباد پورې ورستتېدل. کابل په دې ډول د لوګر او وردګو له خوا 

 له خطر  رسه م  شو.

په کاپیسا، پروان او ننګرهار کې د حکومت پر ضد تبلیغونه وشول او یو ځای 

ځای داړه ماران هم راپورته شتتتول. یاغیان پخوا له دې چې د حکومت پر  بل

ضتتد له وستتلې نه کار واخيل، له حکومت نه یې وغوښتتتل چې د قانوين هغه 

مادې بدلې کړي، چې د دوی په فکر د استتتالم مخالفې وې. پاچا دوی ته په 

د ځواب کې وویل، چې دغه قانونه دیني عاملانو منيل او دوی دې کابل ته 

یا یو لوړپوړی هیمت  پاچا ب پاچا بلنه رد کړه.  یاغیانو د  پاره رايش،  له  خبو 

یاغیانو ته واستاوه، خو هیمت هم ګټه ونکړه. پاچا وروسته په اوړي کې پغين 

ته لویه جرګه وبلله، چې د هغې له الرې د یاغیانو په مقابل کې وليستت مالتړ 

و کې اغېزمن څه ونه کړای ترالستتته کړي. جرګې هم د یاغي توب په غيل کول

 شول؛ خو یو څه سمونونو یې واړول او نور یې لغوه کړل.

بل  ځای  یانو تر منځ يو  یاغ په بهیر کې د حکومتي پوځونو او  یاغي توب  د 

ځای ډېرې خونړۍ نښتتتتې وشتتتوې او بیخي ډېر افغانان په دواړو خواوو کې 

واحد نه یو هم  ووژل شتتول. د جان فدا په نامه له یوه اته ستتوه کستتیز پوځي

ژوندی پاتې نه شتتتو. پوځي واحدونه له شتتتخص پاچا نه پرته د حکومتي لوړو 

ملکي او نظامي کستتتانو په قومندانۍ له یاغیانو رسه وجنګېدل او حکومت د 

نه چې  له یو څو نظامي الوتکو  په مقابل کې  یاغیانو  پاره د  له  لومړي ځل 

نه یوازې  کار واخیستتتتت.  د حرب وزیر محمد ويل، باندين پیلوټان پکې وو 

نده  ما قدوس هم قو بدال یا کلن پخواين صتتتتدراعظم رسدار ع بلکې څلور ات
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ورکوله. تر دې وروستتتته نښتتتتې د حکومت په بري متامېدې، په افغانانو کې 

دغه فکر بی  ونیوه، چې رسدار عبدالکریم انګریزانو افغانستتتتان ته رالېږلی 

 دی. 

وب د یوې وینځې زوی و، د اګستتت دغه رسدار چې د پخواين امیر محمد یعق

په میاشت کې په داسې حال کې چې ټینګ جنګ روان و، له هندوستان نه 

منګلو او ځدراڼو ته ځان په دې هیله ورستتتاوه، چې له یاغي توب نه په ګټه 

اخیستلو رسه، د افغانستان پاچايي تر السه کړي. تر دې وروسته د افغانستان 

له. د جنورۍ په میاشت کې هندوستان ته د ډېری قومونو د حکومت خوا ونیو 

رسدار عبتتدالکریم پتته تښتتتتېتتدلو او تر  دې زر وروستتتتتته د ګوډ مال او مال 

 (۵۷عبدالرشید په نیول کېدو رسه یاغیان وځپل شول.ک

د خوست یاغي ګري په خپل ډول کې بېساري وه، خو چا د یاغیانو غوښتنې 

وب الس پورې کړی و. غبار په ګوته کړې نه وې، چې له امله یې په یاغي ت

طی یاد داشتتتی تعدیل بعضتتی »دومره وايي چې د یاغي توب هغو دوو مالیانو

مواد قانونی جزایی عمومی را که مخالف رشیعت میدانستتتتند از شتتتاه طلب 

(. که د یاغیانو غوښتنه یوازې د جزایي قانون د یو څو مادو اړول ۵۸«کمنودند

روسته له هغه چې لویې جرګې ځینې وای، جنګ به بس شوی وای، په تېره و 

 قانونونه واړول او نور یې لغوه کړل. غبار په بل ځای کې دا هم وايي: 

مقدمه این اغتشاش در پکتییا از مدت ها قبل در والیات پکتیا چیده میشد » 

شیدن دولت از معاونت و حيیت  سطه دست ک شاه بوا صاً که مردم از  خصو

ګلیس رنجیده بودند. بعضتتی مالها و خان ها مردم رسحدات ازاد در مقابل ان

هم که بواستتتطه از دستتتتت درفنت امتیازات خود از دولت متنفر بودند ازین 
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فاده کرده رهبی  یا ستتتوء استتتت نه حکومت پکت انزجار مردم و روش بیخردا

 (۵۹«.کاغتشاش را بدست ګرفتند

په د یاغي توب اصيل محرکونه تر دې نه ډېر ژور دي او هغو د جنګي وضعې 

اوښتتتتو رسه نوي اړخونه پیدا کول، ان تر دې چې مال عبدالله په لوګر کې د 

(. په دغه وخت کې ۶۰پاچا هیمت ته د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه هم وکړهک

د ښتتتځو موضتتتوع هم هغستتتې توده نه وه چې وروستتتته شتتتوه، که څه هم د 

توب ماشتتتومې نجلۍ د نکاح د منع اعالم خلک پارويل وو. د باغیانو د یاغي 

محرکونه د اعرتاض کوونکو په دغې جملې کې غوننیدلی يش، چې ویل یې 

(. مانا دا چې ټول هغه قانونونه چې د پاچا ۶۱قانون ناستتت  مذهب استتتتک

امان الله په نوښتتت ایستتتل شتتوي دي، د استتالمي رشع په ضتتد دي. پر دغه 

 م.ټکي د ال ښه پوهاوي له پاره به د هغه وخت د ټولنې په اړه یو څه ووای

د هغه وخت افغان ټولنه په ټینګه ستتنتي او نږدې ټوله نالوستتتې وه. ډېرو لږو 

سواد لرونکو د اوښتون غوښتونې لرلې، خو د هغو شمېر بیخي لږ و. په دوی 

کې مرشوطه غوښتونکي یا د قانوين حکومت غوښتونکي چې غبار یې روښان 

د ښتتتاري شتتتویو فکران ګڼي، ال د ګوتو په شتتتير وو، خو دوی په ټولیز ډول 

اطرافیانو او ښتتاریانو د غیر متجانستتې ډلې په شتتان، په وليستت مالتړ باندې 

حستتتاب نه شتتتو کولی. دوی چې کوم نفوذ او اعتبار الره هغه یې د حکومتي 

چارواکو په توګه الره، نو د دوی نفوذ د حکومت د پیاوړي توب یا ناتوان توب 

 هم ناتوانه او بې اغېزې کېدل. په تناسب و او چې ټولنه ناکراره کېدله، دوی 

ساتنپاالن وو، چې هم بیخي ډېر  د دوی په مقابل کې د اوښتون مخالفین یا 

وو او هم یې له ولس رسه یو ځای د عنعنوي دودونو او چلندونو له مخې ژوند 
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کاوه. ځینې دودونه د دین د برخو په څېر ګڼل. استتتالمي رشع د دغستتتې 

 سیدانو ټینګه عقیده وه. ذهنیت او د مالیانو، پیرانو او

دغه ډله خلک چې په عمومي ډول د امیر عبدالرحمن په وخت کې له خپل 

عنعنوي نفوذ نه بې برخې شتتتوي وو، د پاچا امان الله په وخت کې په خا  

ظامي عملو رسه بېرته د خپل  په ن په رسحدي ستتتیمو کې د انګریزانو  ډول 

له مان ال چا ا پا خاوندان شتتتوي وو.  مدين کولو او  عنعنوي نفوذ  د ټولنې د 

سې نور  عرصي کولو له پاره مجبور و چې نوي اداري اجتيعي، حقوقي او دا

سالمي رشع مخالف وګڼل  قانونونه وبايس، خو مذهبیانو او روحانیانو هغه د ا

او خلک یې د هغو په ضتتتد وملستتتول، که څه هم پاچا د غه قانونونه د قانون 

 ایستيل وو، نه په پاچايي فرمانونو رسه. پوهانو او وليس استازو په مشوره 

د قانون مخالفین حارض نه وو یا په دې نه پوهېدل، چې د اجتيعي دودونو 

او استتالمي رشع تر منځ توپیر وکړي، په داستتې حال کې چې دغه قانونونه د 

اجتيعي دودونو ماتونکي وو، نه د استتالمي رشع او په خپله پاچا یو رښتتتینی 

م ټینګ دفاع کوونکی و. دا هم واقعیت دی چې د ټولنې مستتلين او د استتال 

نفوذناکې ډلې د خپلو عنعنوي مادي امتیازونو په بایللو رسه یا ناراضه شوې، 

څه »یا پارېدلې وې. په دې اړه د یوه مذهب پوه وینا صتتدق کوي، چې وايي: 

وخت چې کشتتتتالې پیدا کېږي، هغه نږدې ټولې په اصتتتتل کې ستتتیايس، 

تيعي وي. بیا زیاتره وخت هغوی چې غواړي کشتتتاله توده اقتصتتتادي او اج

وستتتتايت زاړه مذهبي اختالفونه را منځ ته کوي، چې هغه لکه د هرې بدۍ 

 علت وي. 
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دوی خپلو موکالنو ته ور په یادوي، چې که دوی په رښتتتیا غواړي وفا لرونکي 

پاتې يش، تر هغو به ارام ونه کړي چې عقیدې ته هر پخوانی ستتپکاوی ستتم 

 (۶۲«.کوی نه ويش

په دې کې شتتک نه شتتته چې دولتي مامورانو به د قانونو په عميل کولو او په 

عمومي ډول له دولتي قدرت نه ناوړې ګټې تر الستتته کړې وې، خو دغو ټولو 

ته په وستتتلې رسه ځواب ورکول، هغه هم په هغه ډول چې په زرګونو افغانان 

نه يش، ډې یامن په ژور ډول ز نه  نه وه. د ووژل يش او ټول ټه ميل تېروت ره ع

یاغیانو بله غټه تېروتنه دا وه چې د دوی په خبو رسه د کشتتالې د هوارولو له 

پاره د پاچا وړاندیزونه ونه منل. دوی د لویې جرګې هغو پرېکړو ته هم ارزښت 

ورنه کړ چې له استتايس قانون پرته ډېر قانونونه او ستتمونونه یې واړول. د هغو 

ه پر خپل یاغي توب ټینګ ودرېدل، چې په وچ عستتتکري پر ځای دوی تر پای

 او قومي زور رسه وځپل شول.

 د لویې جرګې پرېکړې غبار په دغه ډول بیانوي: 

تعزیر باملال و جزای مقدر و تحصتتیل زن در مدرستته لغوه شتتد، نکاح دخرت » 

صغیره جایز ګردید، صالحیت قاضی در تعزیرات مسلم شد، کشنت سارق در 

شانی جانی باعث تقلیل مجازات تکرار عمل و  صالح در پي اجب او اثار توبه و 

ګردید. در محاکم مامورین دولت، رشکت قاضتتی و مفتی اجباری شتتد، برای 

تحصتتیل الستتنه خارجی در مدرستته خواندن عقاید و دینیات محصتتل تاکید 

ګردید، ګيشته شدن محتسبین برای احتساب البدی شد، تنظیم امور مال و 

دولت ګذاشته شد، کلمه ازادی فردی منحرص به امور شخصی  موذن بر ذمت

ګردید نه در امور سیاسی و عقیده وی، قید داشنت تذکره تابعیت و نفوس در 

ید و رشط ازاد  بدون ق چار زن  تا  کاح منودن مرد  امور رشعی لغو شتتتتد، ن
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ګذاشته شد، خدمت کردن در زیر پرچم بادادن وجه نقد عوض خدمت کردن 

د، تاستتتیس دارالعلوم عربی حتمی شتتتتد، همجنین موجودیت منظور  ګردی

 (۶۳«.کمکاتب حفظ قران تضمین ګردید

د یاغیانو په وستتتله وال ځواب رسه په افغان ټولنه کې د بدلون غوښتتتتونکو او 

بدلون  په دغه ټکر کې  یدا او ټکر پېښ شتتتو.  پالو تر منځ ژور درز پ ستتتتاتن

ې لکه په جنګ کې یوه خوا په غوښتونکو لوبه بایلله، خو دا هسې بایلل وو چ

نښتتتتو کې وټکېږي، خو په پای کې هيغه خوا جنګ وګټي. په دې حستتتاب 

پاچا امان الله چې په هغه وخت کې مات شو، په پای کې بریالی دی. د هغه 

ستتتمونونه د راتولونکې نه رفع کېدونکې څپې دي، خو د حیرانۍ ځای دی 

ه او څلور کاله وروستتتته یې په چې ده له خپلې دغې ماتې نه زده کړه ونه کړ 

دغستتتې نویو ستتتمونونو الس پورې کړ، چې تر هغو نورو یې ال ډېرې پارونې 

 وکړې.

 د پاچا امان الله سفرونه:

 الف . کندهار ته:

پاچا امان الله د پکتیا له پېښتتتې نه وروستتتته اداري چارو ته ډېر ځیر شتتتو. د 

کلنۍ  ۲۹والړ، امان الله چې په چارو د ستتتمون له پاره یو څو والیتونو ته هم 

( د پنځه دېرش کلن و. د ځوانۍ په ۱۳۲۵کې پاچا شتتتوی و او دغه وختک

جوش کې و، ډېر ډینامیک او وطن ته په کار او خدمت کولو مین و. ویل به 

 (۶۴«.کاز خدمت بوطن باالتر عشقی ندارم» یې چې 

د هغه کار او په کابل کې د انګلستتتتان د ډېيل مېل استتتتازي، رولبند وایلد 

به یو حکم  غه  یات وي، ه نه ز به تر امیر  غه  یادوي، ه په دې ډول  نه  می

له  په خپ ته ږدي او چې الزمه وي،  به ګو څانګې  چلوونکی وي او پر هرې 
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له یو نوي ډول  ماموران  یاتوي چې د هغه  به ګړندی وي. دی ز نیوکې کې 

ه غوښتتتتل کېدل څخه وو، ځوانان او له نظامي پوځ څخه راوتيل وو، له دوی ن

چې د خپل مرشتت ارمانونه وغواړي او په دې کې شتتک نه و، چې په کابل کې 

هغه وخت ځینې دغسې سخت کوښښونه وشول، چې داسې ټینګ اخالقي 

ښونو رسه یې توپیر الره. له  ښ ساتل يش چې د پخواين تاری  له کو انظباط و

پاره ایستل دې رسه رسه وايي چې هر نوی قانون به چې د خلکو د ښېګڼې له 

کېده، د فساد له پاره به یې نوی ور پرانیسته. امان الله په نړۍ کې د چلبازۍ 

 (۶۵له ټولو نه ډېر چلناک سیستم رسه م  و.ک

همدا دلیل به وي چې امان الله که څه هم پاچا و، په اداري چارو کې یې تر 

ې دې اندازې پورې ځان ډوب کړ، چې زیاتره وخت به یې تر نیمو شتتتپو پور 

کار کاوه، له کار او خدمت رسه د هغه مینه د کندهار چارو له پلټلو نه په هغه 

کې  ۱۹۹۹اثر کې څرګنده ده، چې پاچا امان الله ته منستوب دی او هغه په 

په  یار  په ز له رفیع  یب ال مخونو کې خپور شتتتوی دی. د  ۲۵۰د محرتم حب

 کحاکمیت قانون در افغانستان( تر رسلیک الندې.

ورځې تېرې کړې او په  ۳۳کال کې  ۱۹۲۵الله په کندهار کې په  پاچا امان

دغې مودې کې یې د ټولو رستتتمي دفرتونو چارې په خپله وپلټلې، له مخورو 

ناوې وکړې، وړو  ماتونو کې یې وی په جو ته وکړل.  کا یده  او وګړو رسه یې ل

کړ، یا مامورانو ته یې انعامونه او ترفیع ورکړې، د ناوړه مامورانو معاش یې لږ 

یې په خپله هغوی موقوف یا بندي کړل او په ښتتتوونځیو کې یې زده کوونکي 

خودم بالذات در مکاتب قندهار رفتم و از هر صتتنف و هر جيعه »وپوښتتتل. 

طلبه آن رقم رقم امتحان ګرفتم و ستتتواالت متعددی از هر طلبه العلمی که 
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مد میکردم لیکن جوا یار بنظر دیګران کند ذهن و غبی بنظر می ا بات بستتت

 (۶۶«.کخوب و درست از آنهامی شنیدم

د پوهنې د زده کوونکو په اړه د پاچا نظر ډېر ښه و، خو د هغو زیاتره لویان یې 

متام طلبه قندهار را بال استثنی در تعلیم شان بسیار »د پوهنې دښمن ګڼل:

رسګرم در تحصیالت از حد زیاد کوشان دیدم با انکه برای آنها از طرف پدران 

امران و خان ها و اغزه آنها که اکریه دشتتمن معارف هستتتند هیچ یک رقم  و

تشتتویق و ترغیبی نشتتده... باز هم بچه های بستتیار خورد که در مکاتب مدت 

کمی تعلیم ګرفته اند نستتتبت به جوانانی که به نزد اخوندها و مالهای روی 

ګرفته اند کوچه وبازار ګلستتتتان و بوستتتتان و مثنوی را از مدت زیادی تعلیم 

 (۶۷خوبرت و بهرت و الیق تر بنظر امدند.ک

د پوهې او زده کړې د ښتته وايل له پاره پاچا هدایت وکړ، چې تر دې وروستتته 

هندو، شتتیعه او ستتني زده کوونکي دې عمومي درستتونه رسه په ګنه او دیني 

مضتتمونونه په بېلو ټولګیو کې ولويل او دا چې د کندهار زده کووکو ته دې په 

کې د زده کړې کتابونه برابر يش او د زده کوونکو شتتمېر دې ډېر يش. پښتتتو 

پاچا د پوهنې له پاره لګښت ډېر کړ. پاچا زده کړه د اتحاد وسېله هم وګڼله او 

شدن متام افراد  سته  شي از عامل بودن و دان ش  ما و  ویل یې چې باید کو

 (۶۸باشد.کافغانستان باشد اګر چه مسلين باشد یا هندو و یا دیګر کس 

د قاضتتیانو او دیني عاملانو په اړه د پاچا امان الله نظر د هغه له هغې وینا نه 

څرګند دی، چې د محکمو د چارو په پلټلو رسه یې د مرافعې د قايض په اړه 

ښوولی و. قايض مرافعه یک شخص بسیار چاالک، زبان باز، بد افعال مفسد 

د جزائیه بیاید مدافعه رشعی و بود، هر قدر که سعی میشد که تخت کدام موا

قانونی میکرد. دغه قايض په اصتتتل کې د تعزیر د اصتتتل له مخې فیصتتتلې 
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شاين ترشی و ګوش تابی »کولې، چې جزا یې د پاچا په ژبه  مرتبه تعزیر از پی

ګرفته بحبس و قتل میرستتید. حاالنکه ستتابق برین بدون تشتتکیل یک جرم و 

سا  شده بتواند ب سال های دراز محبوس قبا حتی که مدار حکم  شخا  تا  ا

مینيندند. حتی میمردند وکشتتتته میشتتتدند و مال وهستتتتی شتتتان بتاراج 

 (. ۶۹میرسیدک

شخص د ځان ويص  صل له مخې و چې د مرافعې قايض دغسې  د تعزیر د ا

ګيرلی و، چې کعيل العموم مردم او را قاتل موصتتتی له میګفتند( پاچا وايي 

ښته چې چرا قاتل صی مقرر کرده اید؟ ګفت من او را  چې قايض مې وپو را و

قاتل نی بلکی یک شخص متدین می انګارم. ګفتم بعد ازین که عموم اهالی 

در قاتل بودن او همنوا شده متاماً قتل موصی له را با ونسبت میدهند چرا او 

را موقوف نکردی؟ ګفت، در مسمله علم قاضی رشط است حال انکه علم من 

 (۷۰بر وی تا حال نرسیده.ک

پاچا مالیان او خانان نادان ګڼل او نیوکې یې پرې کولې. په کندهار کې یې 

یک نفر مال برخاستتتته نیکوید اګر در »په خپلې لومړۍ خطبې کې وویل چې 

قعده مناز انګشتتتتت خود را باال کردید کافر میشتتتوید و دیګر آمده فغان بر 

االمناز تان منی  میدارد که از برای خدا رضور در مناز انګشتتت اشتتاره کنید و

شتتتود. یکی میګوید اګر فالن عمل را منودید وهابی میشتتتوید و دیګری آمده 

شید حتيً قادیانی میشوید. شخص  میرساید که اګر بفالن مسمله معتقد نبا

عامی و نادان حتی اکری از علي و خوانین نادان نیز این اختالفات افکار و 

میشتتتود که بکدام عمل و عقیده  رنګارنګی ګفتار را دیده حیران و پریشتتتان

 (۷۱«.کاقدام کند تا نزد خالق و خلق نیک نام در دنیا و اخرت شادکام مباند
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خو په کندهار کې د پاچا پرېکنده کړه داړه مارو او هغو خانانو ته ځیر وو چې 

سان په کندهار  سې ک ساتل او کراري یې ګنه وډه کوله او دغ داړه ماران یې 

هر خان و ادم معتب دزد و ارشار و »په وینا په کندهار کې کې لږ نه وو. د پاچا

شتند تا مردم بګوید که فالن  شه برای عزت و افتخار نګاه میدا ساد پی مردم ف

 (.۷۲خان دزدهای خوبی داردک

په دغه حالت کې خلک په امن کې نه وو، بیا هم د پاچا په ژبه قندهار بدرجه 

مجازات دادن ارشار آن منیکوشتتتیدم بد امن وخراب شتتتده بود که اګر من به 

ساد و مانند  شنت اهل ف صالح آن ممکن نبود... رشوع کردم به مجازات و ک ا

بدل خود میګفتم که من در  ها چند روزی متيدیأ قصتتتتابی کردم و  قصتتتتاب

(. تر دې وروستتتته  په ۷۳قندهار برای کار نی بلکه برای قصتتتتابی آمده امک

ټینګښتتتتت د نویو نظامنانو په عميل  کندهار کې کراري راغله، خو د کرارۍ

 کېدو رسه وشو، نه د رشیعت له الرې.

پاچا په دې فکر و، چې د رشع په الرې غله او داړه ماران نیول کېدلی او په 

جزا رسېدلی نه يش.اګر به همراه دزد فقط معامله رشعی کرده و بخواهید که 

استتت زیرا در بواستتطه شتتاهد دزدی او را ثبوت کنید این امر نهایت مشتتکل 

موقیکه دو نفر شاهد و صاحب خانه موجود باشد چطور دزد میتواند در دزدی 

خود کامیاب شتتود واګر بقستتم خوردن و ستتوګند منودن ارشار اهمیت بدهیم 

معلوم است که خودها ار بازی داده ایم زیرا اشخاصیکه بر خالف او امر هين 

ستتتوګند آن چطور خود  خدای و قرآنی که بر آن قستتتم میخورد پس از خوردن

باره  یه در  عدل چا حکم دا و چې محاکم  پا په دې اړه د  هد کرد.  داری خوا

ارشار او اشتتتخا  مشتتتهور باالفستتتاد زقراین و امارت و ستتتجل اهالی و دیګر 

... و اګر قراین و امارات موجود نبود در باره خوبی او  وستتایل الزمه کار بګیرد
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قریه او سجل خط رشعی بخواهند.  خرابی اینطور اشخا  مظونون از اهالی

اګر عموم به بدی او اقرار کردند قتل شتتتوند و اګر مناصتتتفه و یا ثلث بودند از 

 (۷۴حبس دوام ګرفته تا ادنی ترین مراتب تعزیر در باره او اجرا دارند.ک

د پاچا د دغسې حکمونو او چلندونو علت به و، چې ځینو مخالفانو قانونونه د 

نکي یې کافران بلل لکه پاچا امان الله  چې په یوې رشع مخالف او ایستتتتو 

یار تعجب  ها بستتت قت آن یل، چې از این اظهارات خالف حقی خطبې کې وو

میکنم که چطور من و وکالی شتتتي و وزرای دولت وعليی کابل همه کافر 

 (۷۵شدند و تنها اسالم و مسلينی بر همین اشخا  منحرص ماند و بس.ک

ستترته ستتاتلو او ښتتاریانو ته د خدمت کولو له پاره د  پاچا امان الله د  ښتتار د

شوريت مجلس نه یې ګېله کوله،  ښاروالۍ د جوړولو امر ورکړ. د کندهار له م

» چې ښتته کار یې هېڅ نه دی کړی، خو د هغه زېږې نیوکې په حاکينو وې، 

سب خاطر خواه من ندارندک شان لیاقت و اهلیت حکومت را ح (. ۷۶یک نفر 

در  ٬٬له دخپلې پلټنې په پای کې دې نتېجې ته ورستتتېد، چې پاچا امان ال

ستفاده میګیرند.  ستان کمرت از زراعت ا سبت به دیګر حصص افغان قندهار ن

حتی کاه خوراکی حیوانات را که در اکر جاهای افغانستان به قیمت درستی 

بفروش میرسد چون در انجا مرصفی ندارد کامالً در کردها میسوزانند و هیچ 

شد ندارند. یک  نوع مدخل برای پول وپيسه که عالوه بر همین امور زراعیه با

کو مردم انجا( در نوکری قدری تنبل و در تجارت و صتتتنعت و حرفت نستتتبت 

بدیګران عقب مانده اند. حکومت هم در انجا تاحال به کشیدن کدام رسک و 

ل باشتتتد حفر نهر و تعمیرات و اجاره داری ها و امثال آن که ستتتبب تبادله پو 

 (۷۷اقدام نکرده است.ک
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امان الله که څه هم پاچا و د هغې مینې له امله ، چې وطن ته یې په خدمت 

په توګه  یت کې د یوه پلټونکي  په واقع هار کې یې  ند په ک کولو کې لرله، 

چارې پلټلې، نه یوازې د غټو چارو، بلکې د وړو چارو پلټنه یې هم د ربړو په 

سم کړي او ګاللو رسه په مینه کوله،  په دې هیله چې محيل حکومت او نظام 

د خلکو په ژوند کې ستتوکايل راويل؛ نو ده چارې د یوه خواخوږي واکمن او د 

یوه متخصص په شان پلټلې. دی په رښتیا چې یو غیر عادي پاچا و او افغانانو 

 دغسې واکمن هېڅ وخت نه دی لرلی.

 ب. بهر ته:

رس کې محمود طرزي د اروپا له ښتتېګڼو په کابل کې د پاچا ستتالکاران او په 

نه ډېر غږېدل او پاچا یې په هغه لوري ستتتفر ته هڅاوه، طرزي دا هم ورته 

وویل، چې د ایټالیې حکومت دی خپل وطن ته د ستتفر له پاره بللی دی، خو 

دا چې دغه بلنه په رښتتتتیا استتتتول شتتتوې وه او که نه، څرګنده نه ده. په هر 

له ته په زړه پورې و او وزیرانو ته یې په یوې غوننۍ حال دغه سفر پاچا امان ال

 کې څرګنده کړه، چې:

موږ د دنننیو چارو د پرمختګ په اړه ډاډه یو او افغانستتتتان په پوره ازادۍ او » 

خپلواکۍ رسه په ښتتتته ډول پر م  ځي. د هېواد هر یوه ګو  نه تر بل ګو  

په کرارۍ رس  طاعت کېږي. هر څه  قانونونو څخه ا له  ه پر خپل محور پورې 

شم او بېرته له ځان رسه  سفر الړ  ښايي چې اروپا ته په  څرخي، نو اوس ماته 

ڼه د نړۍ د خلکو د  په ب پاره د څېزونو  له  تګ  پل ګران وطن د پرمخ د خ

به تجربې تر الستتتته کړم او د ډول ډول  هه راوړم. زه  ندونو او رواجونو پو چل

ړم. روستتیې د لوی پیرت تاری  ته څېزونو د جوړولو له پاره به فابریکې جوړې ک

یوه کتنه به وښتتيي، چې هغه د دنننیو ستتمونونو له کولو نه وروستتته متمدنو 
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په  یا یې هغه  یایي الرې یې وڅېړلې، چې ب ته الړ او د هغو پرمخت هېوادونو 

خپل هېواد کې رواج کړې، د هغو په نتېجه کې د شوروي اوسنی حکومت یو 

سیې ځان پياوړی حکومت دی. دا ټول د ل وی پیرت د زیارونو له امله و چې رو

له باندینیو اړتیاوو څخه وژغوره، نو ما ته ښتتتايي چې زه هم پر هغې الرې یون 

 «.وکړم

وزیران څو ورځې د پاچا د ستتفر په اړه وغږېدل، خو په پای کې څنګه چې په 

 خپله پاچا سفر غوښته، ټولو وررسه ومنله. 

محمد ويل باندې پاچا خپل باور له الستته دا هغه وخت و چې د حرب پر وزیر 

ورکړی و او غوښتتتتل یې چې له دغه وزارت نه یې لرې کړي. هغه یې خپل 

نایب او د بهرنیو چارو وزیر کړ. عبدالعزیز یې دوهم نایب الستتلطنه او د حرب 

وزارت مرستتتیال پر دې مامور کړ، چې د محمد ويل او نورو کړه وڅاري. پاچا 

، د کابل وايل مرستتتتیال ته واک ورکړ، چې هر هغه داستتتې هم محمود باور

څوک وځپي چې په خیانت الس پورې کوي. پاچا د کابل وايل عيل احمد او 

د حرب مرستتیال حبیب الله د دولتي شتورا رسوال رسدار شتیر احمد د خپل 

ستتتفر په ملګرو کې ونیول پاچا په لومړنیو دوو باندې شتتتک درلود او پر دې 

په پوهېده، چې شتتتېر اح مد او محمد ويل دومره رسه وران دي، چې د ده 

غیاب کې به هېواد ته جنجالونه پیدا کړي. پاچا بیا د شتتيل او ختیځو ځینو 

والیتونو ته سفر وکړ او هلته یې له خلکو رسه هغسې خبې وکړې لکه چې له 

وزیرانو رسه یې کړې وې. په کابل کې یې د عیدګاه په لوی جومات کې هم 

 روحیې رسه خبې کړې وې.په همدغې 

کال د ډستتمب  ۱۹۲۷پاچا امان الله له ملکې ثریا او د ستتفر له ملګرو رسه د 

ته الړل.  یه کوېټې، کراچې او مببيي  ځا له هغه  یا  ته او ب مه چمن  په لستتت
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وروستتته یې په ترتیب رسه مرصتت، ایټالیه، فرانستته، بلجیم، ستتویس، جرمني، 

ر په پای کې یې ترکیه او پارس هم برتانیه، پولېنن، روستتتیه ولېدل. د ستتتف

له الرې د  هد، کندهار او هرات  یدل او د مشتتت په  ۱۹۲۸ول کال د جوالی 

لومړۍ ورځ کابل ته ستون شو. په دغه ډول دغه سفر شپږ میاشتې او یوولس 

 ورځې اوږد شو.

په ټولو هېوادونو کې هم دولتي رسانو، مامورانو او هم عادي وګړو د پاچا او د 

رو تود هرکلی وکړ. په هر هېواد کې دوی اول رستتمي مېلينه وو او هغه د ملګ

بیا په خپل لګښتتت اوستتېدل. یوزاې په مرصتت او پارس کې کوربه پاچایانو له 

عادي وګړو رسه د پاچا امان الله د ازاد روغبړ او د ملکې ثریا د م  لوڅۍ له 

رسه خپله  امله ناارامي ښتتودله. د مرصتت پاچا، فواد پاشتتا د هغه په رخصتتتېدو

خوښي په دې ډول څرګنده کړه، خدایه شکر چې دی الړ، پاچا په روم کې د 

کاتولیکي عیستتویانو له لوی مرشتت پاپ رسه هم ولیدل، افغانان په انګلستتتان 

ورځو کې اول د پاچا او ملکې او وروستتتته د  ۲۳کې د خپلې هستتتتوګنې په 

 حکومت مېلينه وو. 

شپږ نور  ښارونه هم ولیدل. هلته برتانوي دوی هلته پر لندن رسبېره  صنعتي 

موستتستتو له یوې او بلې رسه د دغه ویاړ په لرلو کې ستتیايل کوله چې پاچا یا 

په مراستتتمو کې ګنون وکړي. حتی د  یا د هغو د کورنۍ غړي د دوی  ملکه 

انګلیس د جنګ پخوانیو پوځیانو موسسې غوښتل چې دوی د افغان  –افغان 

دانګلستتتتان د خلکو د غستتتې تاوده » يش.  پاچا په م  کې په ستتتالمۍ تېر

هرکيل په اړه د برتانیې یوه وزیر څرګنده کړه، چې انګریزانو د دغسې شخص 

له لیدلو رسه عالقمندي ښتتودله، چې د برتانیې امپراتورۍ ته یې په بري رسه 

 (۷۹«.کچیلنج ور کړی و
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الندې په  پاچا امان الله پاس له الوتکې نه هم د لندن ښار ولید او له سمندر

اوبتل کې وګرځول شتتتو او له یوې بېړۍ نه یې د ستتتمندري انداختونو ننداره 

هم وکړه. د لندن ورځپاڼو پاچا امان الله د روستتیې لوی پيرت وباله. په مستتکو 

کې هم د شتتوروي لویانو له خوا د پاچا امان الله تود هرکلی وشتتو، خو یوزاې 

 ستالین ور رسه ونه لیدل.

يل رسه رسه افغان هیات ونه شتتتو کولی، چې د انکاشتتتامل له دغه تاوده هرک

پروژو د عميل کولو له پاره له اروپايي هېوادونو نه پورونه تر الستته کړي. یوازې 

جرمني که څه هم په نړۍ وال جنګ کې د خپلې ماتې له امله په پورونو کې 

ستان ته پور  ډوب و، تیاری وښوده چې ناحکومتي بانکونه وهڅوي، چې افغان

ورکړي. افغانانو بیا له جرمني نه شتتتپږ میلون مارکه پور تر الستتته کړ، چې په 

هغه رسه له هغه هېواد نه څېزونه وارد کړي. دا هم ویل کېده چې د فرانستتې 

يوه بانک منلې وه، چې د افغانستان د ګمرکي عایدتاتو په ډاډ د ګټې په برابر 

ا امان الله د وطن کې یو ملیون پونن ستتتټرلنګ پور ورکړي. څنګه چې پاچ

پرمختیا په ټینګه غوښتتتله ، حارض وو د دغه پور په برابر کې ټینګ ضتتينتونه 

پاتې  له بېرته  په شتتتتان  ورکړي. هغه وخت پرمختللو هېوادونو د نن ورځې 

هېوادونو رسه وړیا مرستتې نه کولې. رسه له دې هم یوازې د برتانیې حکومت 

ان د پیاوړي کېدلو له پاره ډول ډول له پاچا امان رسه ومنله، چې د افغانستتتت

عرصتتي توپونه، ټوپکونه او نورې وستتلې وړیا ورکړي او شتتل تنه افغان نظامي 

 (۸۰افرسان په خپل سان هر س  نظامي اګاډمۍ کې وروزي.ک

بهر ته د پاچا امان الله سفر له سیايس پلوه پوره بریالی و. معارص افغانستان 

ستتتان اروپایانو ته هغستتې نه و ورپېژندلی لوی واکمنان لري خو یوه هم افغان

لکه امان الله چې ور وپېژانده. افغانستتتان د پاچا امان الله په ستتیاستتتونو او 
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کړو رسه په اروپا کې نوم و ایستتتت. پاچا امان الله په خپل دغه ستتتفر رسه د 

افغانستان  خپلواکي نوره هم یقیني کړه. برتانیې تر دغه وخته پورې خپلواک 

ن هم تر خپلې اغېزې الندې هېواد ګاڼه او په خپل نفوذ رسه یې د افغانستتتتا

هغه د خپلواک چلند مخه نیوله؛ خو د برتانیې خلکو له خوا د پاچا امان الله 

نان دواړه حیران کړل. دغه تود هرکلی د  غا به او هم اف تاوده هرکيل هم کور

ښتتتنو په اړیکو د ښتته کېدلو له پاره غ  دلیل کېدای شتتو، خو چې لندن د پ

یاتو مخه نیولې وای،  ظامي عمل رسحدي ستتتیمو کې د هند د حکومت د ن

 (۸۱لندن دغه کار نه کاوه.ک

نانو د پاچا د دغه ستتتفر قدر ونه  کړ.  مګر د ننه په هېواد کې په خپله افغا

مذهبیانو یې ال خپل مخالفت ته زور ورکړ او پر ضتتد یې ډننورې ګنې کړې. 

صدراعظم و، مصلحت نه په اصل کې د امان الله له  پاره چې هم پاچا او هم 

و چې څه باندې نیم کال په بهر کې په ستتتفر تېر کړي. د دغه اوږده او ډېر 

ښتتتته هرکيل شتتتوی ستتتفر غ  اثر په خپله پر پاچا و، چې له خپلو کلتوري 

 ارزښتونو څخه یې لرې کړ او د اروپايي کلتوري ارزښتونو په لور یې واړاوه.

 و له وطن څخه د پاچا وتل:وروستي سمونونه ا

ستنېدو ورسته لویه جرګه وبلله، چې په پغين کې  پاچا امان الله کابل ته تر 

مه( په کندهار  ۲۷مه به غوننې پیلوي. پاچا ال دمخه کجون  ۲۹د اګستتتت 

کې د ستتمونونو په رضورت غږېدلی و. هلته یې د ستتمونونو، پوهنې، له ځان 

رضورت ټینګار کړی او ویيل یې وو، چې  رسه د مرستتتتې کولو او ميل هاند پر

پرمختګ یوازې د ښتتتځو په ازادۍ رسه ممکنېدلی يش. هغه دا هم ویيل وو، 

چې سمونونه د افغان ملت د ګټو له پاره دي، نه د شخيص ګټو له پاره. خپل 
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ماموران یې ل  او بې پروا وبلل، برعکس اروپایان یې وستایل. کندهاریانو ته 

 وې:یې د پای خبې دا 

سو له پاره » شئ، امان الله د تا سې په لټۍ رسه خپلو موخو ته رسېدلی نه  تا

هر څه نه يش کولی، هغه مشوره درکوي، زارې در ته کوي او فشار در باندې 

راوړي؛ خو له دې نه پرته نور څه نه يش کولی. باور ولرئ چې امان الله به 

شتتتتمن او پرمختليل ټولې هغه هیلې له ځان رسه ګور ته یويس، چې د یوه 

افغانستتتتان له پاره یې لري، خو دا چې تاستتتې له خپل درانه خوب نه ویښ 

 (۸۲«.کشئ

د جرګې له پیل کېدو نه دمخه ال پاچا امر کړی و چې د ستتالم علیک پرځای 

شاپو یا پيک لرونکې خولۍ دي په رس  شاپو له رس نه جګه يش، اروپايي  دې 

(. پاچا بیا د خپلو ۸۳هلو وویله يشکوي او په تیلفوين خبو کې دې یوازې 

مامورانو په یوې غوننې کې وویل چې دی د هغو له رشاب څښتتتلو او بنې 

اخیستلو نه خب دی او رشابیانو او رشوت خورو ته به سختې جزاګانې ورکړي. 

د پاچا دغه اخطار رسه په مامورانو کې وېره پیدا شتتوه او د منيشتت عيل احمد 

ن له دې  وېرول چې د چادرې د لېرې کولو په برخه په نظر پاچا خپل مامورا

کې یې له مخالفت نه واوړي. په رښتتتتیا هم هغو لومړنیو مامورانو ته چې امر 

وشو چې خپلې ښځې د چادرې له قفس نه ازادې کړي، د مالیې وزیر محمد 

هاشم او محمود یاور، ورو ورو نورو مامورانو خپلې ښځې، پغين، سینيګانو، 

او نورو ځایونو ته م  لوڅې بوتللې. پاچا د کابل ښځې د دلکشا ماڼۍ پارکونو 

ته څو ځله وبللې او هغو ته یې په وینا کې وویل چې دوی په خپلو کورونو کې 

د بندیانو په شتتان د خپلو مېړو تر ظلم الندې دي او دی د دې ثبوت په الس 

 لري، چې یو شمېر د چادرۍ له امله په نري رنځ اخته شوې دي.
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هغه دا هم وویل چې م  پټي د زده کړې په م  کې یو لوی خنن دی او افغان 

ښتتتځې یې د خپلو اروپايي خویندو پر خالف د کستتتب او کار له کولو نه بې 

برخې کړې او په مېړو باندې پوره متکي کړې دي. پاچا امان الله دا هم وویل 

په عامه  چې ښتتتځې دې د ستتترت په برخه کې د خپلو مېړو پروا ونه کړي او

 ( ۸۴تفریحي ځایونو کې دې وګرځي.ک

د پاچا خبو پر ډېرو ښتتتځو تاثیر وکړ او ځینې نارینه یې وپارول، څو مېړونو 

خپلې ښځې ووژلې او په خپله وتښتېدل. دغه پېښې که څه هم د پاچا غوږو 

ښاروالۍ ته یې ال امر  شوې، خو هغه ځان ناګاره واچاوه. د کابل  ته ورسولی 

ار د کوننو لست برابر کړي، چې په روغتونونو او البراتوارونو کې وکړ، چې د ښ

چې نوی پرانیستل شوي وو، کار ورته ورکړل يش، په عین حال کې د ښځو د 

ستتتاتنې ټولنهکانجمن حيیه نستتتوان( په نامه د ښتتتځو د پاره یوه ټولنه جوړه 

لنه په شتتتوه، چې چلوونکې یې د کبا جان په نامه د پاچا یوه خور وه. دغه ټو 

اصل کې د دې له پاره جوړه شوې وه چې نجونې د هغې په غوره کولو رسه د 

 دولت په لګښت ترکیې ته د زده کړې له پاره واستوي.

د خپلواکۍ تر جشن پورې چې په شان او شوکت رس ومنانځل شو،  کابل ته 

د جرګې استتتازي رستتېديل وو. حکومت هر استتتازي ته اروپايي توره کرتۍ او 

ستتپین خت، توره نکټايي او توره شتتاپو برابره کړه او ټول یې په پغين  پتلون،

ستازي ته اجازه نه وه، چې په وطني جامو کې  کې ځای پر ځای کړل. هېڅ ا

مه  ۲۹په جرګه کې ګنون وکړي. غوننې د پغين په سیني کې د اګست په 

 ړ.پیل شوې او د یو باندې زرو استازو په ګنون یې پېنځه ورځې دوام وک

د لویې جرګې د جریان لننیز منيشتتت عيل احمد او لودویک ادمک په اثرونو 

ستی خپل اثر د ارشیفي  يش و او ورو کې راغلی. لومړنی د پاچا امان الله من
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راپورونو له مخې لیکلی، خو د دوی په لیکنو کې د دغې لویې جرګې موضوع 

نه او بې نظمه ګانې رسه رس نه خوري. د غبار لیکنه خو په دغې برخې کې لن

او له شخيص حکمونو او تبرصو نه په دې ډول ډکه ده، چې د هغو او د وخت 

د پېښو تر منځ توپري په مشکله کېږي، نور زه دلته د جرګې جریان د ادمک د 

 لیکنې له مخې برابروم او د اړتیا پرمهال یې د نورو په لیکنو پوره کوم.

ه وینا کې ټینګار وکړ، چې دی به پاچا امان الله د لویې جرګې د پرانستتتتلو پ

استتتازو ته د واکمن په شتتان ونه ګړېږي او نه به هغوی د خپل نظر منلو ته اړ 

کړي. هغه دا هم وویل چې دوی باید د ولس په ګټه په ازاد ډول وغږېږي، خو 

کله چې کومه پرېکړه د رایو په ډېروايل رسه کېږي، دوی دې بیا له هغې نه 

ختتالفتتت وکړ لتته خپتتل ولس، خپلو کورنیو او خپتتل وانتته وړي او کتته یې م

پېغمبک ( رسه به یې خیانت کړی وی. هغه دا هم وویل چې جرګې ته به 

هېڅ داستتتې موضتتتوع وړاندې نه يش، چې هغه د استتتالمي رشع مخالفه 

 (، غبار بیا وايي: ۸۶ويک

برای هېچ مناینده اجازه داده نشتتد که از ستتوء اداره وزرا و حکام کشتتور بنام »

لت حرف بزنند و راه اصتتتالح نشتتتان دهند. مقرر بود که هر والیتی مطالب م

خودش را کتباًبه رئیس شتتورای دولت رسدار شتتیر احمد خان بستتپارد، رسدار 

اختیار داشتتتت که چه چیز را در اجندای مباحثات جرګه بپذیرد و چه چیز را 

 (۸۷«.کممنوع قرار دهد. پس جرګه مایوس و متوح  ګردید

لومړۍ غوننه کې ومنلی شتتتوه چې د دولتي شتتتورا پر ځای دې د جرګې په 

له خوا غوره يش، خو حکومتي  ميل شتتتورا وي او د هغې غړي دې د ولس 

ماموران دې د غوره کېدوکانتخاب کېدو( حق ونه لري او ميل شتتتورا او لویه 

په عین حال کې ويک په غوننې کې ۸۸جرګه دې دواړه  (. د دویمې ورځې 
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بنې اخیستتتتلو او له دولتي قدرت نه د ناوړه ګټې د تر پرېکړه وشتتتوه چې د 

السه کولو مخنیوي له پاره دې، د بښل کېدو اختیار له حاکينو او قاضیانو نه 

 واخیستل يش او یوازې دې له پاچا رسه وي.

دغه پرېکړه هم وشوه چې عسکري خدمت دې د دوو کلونو پرځای درې کاله 

يض دې هېڅ نه وي. دا هم ومنل شوه، وي او هغه دې عام او جبي وي او عو 

صل له مخې عمل کول دې چې په هغه رسه مجرم ته د مرګ  چې د تعزیر د ا

له پرېکړه دا وه  په دقیق ډول تعریف يش. ب تر حده پورې جرا ورکول کېږي، 

 چې څاروي دې هر کال وشمېرل يش.

ې مه جرګې په ال غ  سمون الس پورې کړ او هغه دا چې له د ۳۱د اګس په 

وروستتته دې ټول رستتمي ملکي لقبونه نه وي او هر مامور دې تر پاچا پورې د 

له  په خپ مدیر او ګران وزیر. حتی  که ګران  یاد يش ل قب  په ل یا ګران  عزیز 

امان الله وغوښتتتل، چې ګران پاچا ور ته وویل يش. استتتازو د هغه غوښتتتنه 

په لقب هم ومنله، خو ټینګار يې وکړ چې دی دې د لوړ حرضتکاعلحرضت ( 

یاد يش. دا هم ومنله شتتتوه چې په رستتتمي موقع دې یونیفورم نه وي او ټول 

ملکي ماموران دې تورې درېشتتتۍ او نظامي افرستتتان دې خړې درېشتتتۍ په 

 ځان کړي. 

دا پرېکړه هم وشتته چې له دې وروستتته دې ټول افغان منالونه او نښتتانونه نه 

په جنګ  نه پرته چې هغه  له نښتتتتان  ته ورکول وي، د خپلواکۍ  کې اتالنو 

کېږي. د بلې ورځې اصتتتالحي پرېکړه د مالیانو د نفوذ د لږولو په هکله وه او 

هغه دا چې مالیان دې له هغه وروستتتته مالیي وکړي، چې په خپل مستتتلک 

ته  په تېره هغوی  ته  کې امتحان ورکړي او بریايل يش او غیر افغان مالیانو 

زه نه وي، چې افغانستان ته ننوځي، چې د دیوبند د مدرسې فارغانو ته به اجا
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باندين ډننورچیان او  یا هم  یا کبد او رشیر( کستتتتان وي  ځکه چې دوی به 

خاینان. د منيشتتت عيل احمد د لیکنې له مخې امان الله پر دې ټینګار وکړ 

چې ټول دغستتې مالیان د باندنۍ دستتیستتې تر اغېز الندې دي او د خپلې 

شواهد هم وړا سې ادعا په ثبوت  کې یې  ښتل چې ټول دغ ندې کړل. ده غو

مالیان دې له افغانستتتان څخه و ایستتتل يش، یا دې په یوه ټاکيل ځای کې 

 وي او له هغه ځایه دې له اجازې پرته بهر نه ځي. 

د جرګې بله پرېکړه دا وه چې د محکوم پراریان دې د قانون له مخې د دولتي 

له خوا محکوم يش او داستتتې نوې محکمې دې جوړې يش، چې  مامورانو 

پرېکړې د شواهدو پر بنس  وکړي، نه د پخوا په شان د شاهدانو پر شاهدۍ. 

په دغه ورځ پاچا څرګنده کړه چې پنځوس زره ټوپک یې پېروديل او غواړي 

پنځوس زره نور ټوپک له یو ملیون کارتوسو رسه په بیه واخيل او د هغو له پاره 

پنځه افغانۍ او هر حکومتي مامور دې له پنځلس کلن نارینه پورته هر افغان 

د یوې میاشتۍ معاش ورکړي. د پاچا دغه غوښتنه په خوښۍ رسه ومنله شوه 

او د کابل وکیل غالم محی الدین ومنله، چې دی به د همدغه  مقصتتد د پاره 

یو لک افغانۍ بستتتپنه ورکړي او له نورو وکیالنو نه یې هم وغوښتتتتل، چې 

 همدغسې وکړي.

پاره چې د د جرګې څلورمه غو  له  په هکله وه. د دې  مامورانو  ننه د دولتي 

بنې اخیستتتتلو مخه ونیوله يش له ملکي مامورانو نه غوښتتتتل کېدل، چې د 

خپل کار په پیل کې دې خپله شتتتتمني وښتتتيي، چې پر هغه به بیا د هغوی 

رسمي معاشونه اضافه کېږي او که مجازې محاسبې وښودله، چې شتمني به 

شوې وه، هغه به د هغه د بنې اخیستلو ثبوت وي او هغوی  یې تر هغو نه ډېره

ستخدام او ترفیع  شوه چې د ملکي ا ته به بیا جزا ورکوله کېږي. دا هم ومنل 
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یو قانون دې وایستل يش. د دې ورځې یو ټولنیز نوښت دا وه، چې حکومتي 

ماموران دې یوازې یوه نکاحي ښتتتځه ولري، خو د واده کولو رواج ته په تغییر 

رکولو کې پرمختګ ونه شتتتو. پاچا امان الله استتتتازو ته څرګنده کړه چې و 

جرمنان او انګریزانو ځکه تر نورو ډېر فعال او پياوړي دي ، چې دوی په پخې 

ځوانۍ کې ودونه کوي، نه په خامې ځوانۍ کې. پاچا امان الله بیا وړاندیز 

ویشت کلنۍ نه  وکړ، چې افغانانو ته دې اجازه نه وي، چې ځوانان یې له دوه

 دمخه او ځوانانې یې له اتلس کلنۍ نه دمخه ودونه وکړي.

پر دې موضتتوع تود بحث وشتتو او زیاترو استتتازو د پاچا دغه وړاندیز رد کړ، په 

دې چې د دوی په نظر هغه د استتتالمي رشیعت مخالف دی. پاچا امان الله 

ه توګه خان بیا څرګنده کړه، چې ده خپل دغه نظر پلرونو ته د نصتتتیحت پ

وړاندې کړی نه د کوم رستتتمي امر په شتتتان، وروستتتته د پاچا یو بل تجویز په 

شو، چې د هغه له مخې د مېرمن ملکه او زوی یې رحمت  خوښۍ رسه ومنل 

 الله د تخت وارث وپېژندل شول.

د ستتپټمب په دوهمه د جرګې په اخري غوننه کې پاچا امان الله د نوي درې 

او شین بېرغ وړاندیز وکړ، چې په هغه کې د واورینو رنګه بېرغ  یانې تور، سور 

غرو د پاستته به هستتکېدونکی ملر ځلېږي او شتتاوخوا به یې د غنمو وږی او د 

خدای تعالی نوم وي. پاچا دغه بېرغ په دغه ډول رشح کړ، چې تور د ماتم 

ورځې ښتتتيي چې افغانستتتتان د باندنیو تر اغېز الندې و، ستتتور هغه وینې 

له انځوروي چې د خ په الر کې تويې شتتتوې او شتتتین  پلواکۍ بېرته ګټلو 

خپلواکۍ ګټولو نه وروستتتته د هیلې او پرمختګ انځور وړاندې کوي. غرونه د 

افغانستان او ختونکی ملر د افغانانو پرمختګ ښيي او د غنمو وږی هغه وږی 

انځوروي، چې احمد شتتاه بابا د تاج په توګه منلی و.  د جرګې د یوه استتتازي 
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ستان د امیر په وړ  شو. کافغان ضافه  اندیز د حرضت محمدک ( نوم هم پرې ا

 شېرعيل خان په وخت کې هم د غرونو د هېواد په نوم یاد شوی و(.

په دې غوننه کې د ښتتځو د ستترت موضتتوع هم را پورته شتتوه، خو د ادمک د 

لیکنې له مخې بحث پرې ونه شتتتو، په داستتتې حال کې چې د منيشتتت عيل 

خې پر دې موضوع تود بحث وشو. ځینې مالیان استازي احمد د لیکنې له م

په مالتړ یې آیتونه او  په مخالفت وګړېدل او د خپلو نظرونو  د دغه ستتتمون 

حدیثونه یو په بل پستتتې بیان کړل. امان الله په ځواب کې وویل چې دی که 

سالمي قانون له مخې له  سرت د ا څه هم مال نه دی، خو په دې پوهېږي چې 

 ه د بدن پټول دي. غاړې نه ښکت

مالیانو د ده نظر په ټینګه رد کړ او په هغې رسه امان الله، چې د مصتتتطفی 

کيل هغه سپارښتنه په زړه کړه چې ده ته یې کړې وه، کنټرول له السه ورکړ 

 او په لوړ اواز یې وویل، چې:

دا ټول ميل مصیبتونه د تاسو له السه دي، تاسې مالیان چې له دووسانو نه 

پرته نور څه نه یئ، زه به هغه څه نافذوم چې یې غواړم او زه به سرت پرېښودل 

ان د برچو په زور عميل کړم، نه په غوړه مالۍ رسه. پوه شئ چې زه یو انقاليب 

 پاچا یم.

 امان الله بیا م  نورو استازو ته واړاوه او په جګ اواز یې وویل، چې:

ا توصتتیه ده، هغه توصتتیه چې تاستتې او! زما د ګران ملت استتتازو! تاستتو ته زم

شئ چې دغه مالیان په دغه هېواد  سې باید پوه  ټول ملت ته ورسوئ، چې تا

کې په خپلو وعظونو رسه د دښمنانو د دسیسو د خپرولوو مسمولین دي. زموږ 

، افسانو( له امله دی، mythsد خلکو بېرته پاتې توب د هغو موهومي کیسو ک 

په هغو رسه یې تېر بايس. زه به په خپل وخت  چې دوی یې خلکو ته رسوي او
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کې د دغو مالیانو چاره وکړم خو تاسې استازي باید ولس په داسې حال کې 

کړئ، چې وپوهېږي او په دغو یو موټی مالیانو باندې چې د ملت بده غواړي 

 ونه غولېږئ.

د همدې موضتتتوع په پای کې د کابل وکیل غالم محی الدینکانیس( چې په 

 ې یې زده کړه کړې وه، والړ شو او پاچا یې په دې ډول وپوښته چې:روسیه ک

ستاسې علیحرضت فکرونه ډېر ښه دي، خو تاسې اعلیحرضت ولې د وزیرانو 

 په چلونو سرتګې پټې کړې دي؟

ده دغه پوښتنه په داسې حال کې وکړه، چې وزیران هم هلته ناست وو. پاچا 

کړې دي؟ محی الدین بیا کړه چې ځواب ورکړ ، چې ما څنګه ستتترتګې پټې 

سې اعلحرضت د ادارې چارو په اړه قانونونه او مقررې  لس کاله کېږي چې تا

ایستتتتلې دي. په زرګونه اعدام یا بندي شتتتوي دي، خو یو وزیر هم  محاکمه 

شوي یئ او د  شوی نه دی. تاسې اعلحرضت به ارومرو د هغوی په تقلب پوه 

سفر پر مهال د  هغو ماڼۍ ګانې او ګړندي موټرونه به مو لیديل وي. د اروپا د 

به د دوی شتتتتمنۍ یقیني شتتتوې وې، نو  بانکونو کې  په  ندنیو هېوادونو  با

څرګنده ده چې دغو مهمو کستتتانو ته جزا نه ورکول کېږي. قانونونه یوازې د 

دې له پاره ایستتتل کېږي، چې وزیران په دې وتوانېږي چې ځانونه د وګړو په 

له نظرونو رسه  تاوان شتتتتمن کړي او ته جزا ورکړل يش، چې د هغو  هغو 

مخالفت کوي. پاچا بیا محی الدین ته م  واړاوه چې هغه څه چې هغه وویل، 

له موضتوع رسه اړه نه لري او بېځایه دي. د وزیرانو په اند په خپله پاچا هغه د 

دغستتتې اعرتاض کولو له پاره هڅولی و او که نه، هغه د دې زړه نه الره، چې 

 (۸۹دغه ډول وګړېږي.ک په
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ښکاري چې پاچا امان الله د لویې جرګې په کړو قانع نه و، ځکه چې  سې  دا

د بلې میاشتې یانې د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې یې په کابل کې 

د چمن دستور په ماڼۍ کې څلور غوننې رس په رس وبللې. په هره غوننه کې 

شاوخوا کې باندنیو سوو کسانو په  شپږ  دیپلوماتانو، افغان ملکي او نظامي  د 

افرستتتانو، د دولتي شتتتورا غړو او د کابل مخورو ګنون الره. د دغو غوننو غټه 

ځانګړتیا دا وه، چې په هغو کې په کابل کې د لومړي ځل له پاره ښځو ګنون 

 کاوه او په خپله پاچا پکې ویناوې اورولې.

ځانګړې کړه ته  ندين ستتتفر  با پل  ننه خ چا لومړۍ غو خه پرې پا ، چې دم

ګړېدلی یم. دلته دومره ووایم چې پاچا خپل دغه ستتتفر د اویا زرو پوننو د 

لګښت په مقابل کې یې څلور سوه او شپېته زرو پوننو په اندازه د وطن د پاره 

ستتوغاتونه راوړي دي، خو په وروستتتیو پیستتو کې هغه پیستتې شتتاملې نه وې، 

و د حساب له مخې یا د چې وسلې پرې اخیستلې شوې وې، هغه د جرمنیان

دیارلس یا څوارلس ملیون، نغد مارک په ایټالیې او فرانستتتې او شتتتپږ ملیون 

 مارک په جرمني کې وو.

پاچا خپله دوهمه وینا د نظامي او ملکي پوهنیز ستتمون له پاره ځانګړې کړې 

وه. څرګنده یې کړه چې غواړي موجود نظامي ښتتتوونځي له رسه تنظیم کړي 

انیزي. افرستتان به له دې نه منع وي چې د پیرانو مریدي او نوي ښتتوونځي پر 

وکړي او د مالیانو طالبانو او عسکري کسانو به د خدمت په دوره کې دغسې 

مهارتونه زده کوي، چې وروستتته به یې عميل کولی يش او کله چې بیا ملکي 

ژوند کوي، هغه به نورو ته ورښتتيي. د پاچا پرېکړه دا وه چې د ځینو ستتمونونو 

پاره دې نظامي افرسان په خپله خوښه له دریو میاشتو معاش نه تېر يش،  له
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ستلو او  ستنېدو په هرکيل، له باندې نه په وسلو اخی سفر نه د ده د را چې له 

 د یوه عرصي نظامي کلب جوړولو باندې ولګول يش.

پاچا په عین حال کې څرګنده کړه چې د پوځیانو معاش به ډېر کړي، خو دا 

څنګه ډېر کړي، معلومه نه وه. د ده د تجویز له مخې په والیتونو چې هغه به 

جات( او  ته ن ماينکوروستتت تل يش او د ا به ډول ډول پوهنځي پرانیستتت کې 

امانیېکوروسته استقالل( لوړو ښوونځیو څانګې به هم پرانیستلی يش. پاچا 

چې امان الله د ځوانانو د نکاح موضوع بیا پورته کړه، امر یې وکړ چې تر هغو 

 ځوانان په ښوونځي کې وي ودونه نه يش کولی.

پاچا د درېیمې ورځې وینا د سرت موضوع ته ځانګړې کړه او څرګنده یې کړه، 

چې په راتلونکو دوو میاشتتتتو کې دې چادري نه وي، پر ځای دې ترکي ډوله 

ښلې وي، خو دغه ډول  ښکته برخه پو دوه ټوکره وي چې په یوه رسه به د م  

ي وي، نه اجباري. پاچا وویل چې افغان خیمه ډوله چادري ستتترت به اختیار 

ښتتتځو ته په کوڅو کې د ګرځېدلو په وخت کې خطر پېښتتتوي. پاچا د خپلې 

غوښتنې په مالتړ دلیل راووړ، چې سرت په اسالم کې په رښتیا فرض نه دی او 

له خپلې ښځې ثریا نه یې وغوښتل، چې خپله چادري له م  نه ایسته کړي. 

ې وکړل او حارضو ښتتتځو په چک چک کولو رسه د هغې تود هغې همدغستتت

هرکلی وکړ. ملکه ثریا په دې ډول لومړنۍ افغان مېرمن ده، چې د خلکو په 

 م  کې م  لوڅې شوې ده.

پاچا بیا مالیان تعصتتتبناک وبلل او په وګړو غولولو او د ناپوهۍ او تعصتتتب په 

ې وروستتتتۍ وینا کې خپرولو یې تورن کړل. پاچا د اکتوبر په پنځمه په خپل

څرګنده کړه چې له رسدار شتتتیر احمد نه یې وغوښتتتتل، چې صتتتدراعظمي 

په  به  یا وویل، چې دی  چا ب پا پاتې راغی.  کار کې  په دغه  وکړي، خو هغه 
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خپله د ميل شتتتورا تر جوړېدو پورې د صتتتدراعظم په توګه هم چارې پر م  

دی، نو دا بوځي. څنګه چې د شتتتنوارو یاغي توب له دې موضتتتوع رسه تړلی 

موضتتوع به زر بیان کړم. دلته به دا ووایم چې پاچا د خپلې وینا په دوام وویل 

چې یوازې دی کولی يش رضوري انقاليب ستتتمونونه وکړي، ځکه چې د هغه 

په وینا زه یو انقاليب پاچا یم او غواړم په هېواد کې د ژوندانه په هر اړو کې 

وک چې د خپل وجدان په حکم انقالب راومل. ده دا هم وویل چې هر هغه څ

له ما رسه کار کولی نه يش ځان دې ګوښتتته کړي. عبدالرحمن لودین چې د 

 (۹۰ګمرکونو لوی رسوال او د جمهوري ګوند غړی و، همدغسې وکړل.ک

د منيش عيل احمد د لیکنې له مخې د جمهوري ګوند م  په ډېرېدو پیاوړتیا 

باید بې اغېزې کړل پاچا په دې فکر کړ چې که هغه خپل کېدلی نه يش  

يش. د لویې جرګې له پای ته رستتتېدلو نه وروستتتته پاچا پرېکړه وکړه، چې د 

وزیرانو کابینه دې د یوه صتتتدراعظم په مرشتتتۍ هېواد اداره کړي. ده دا هم 

پتیېلې وه، چې په دغسې نظام رسه به د ده کار سپک شوی او ورته به وخت 

را او باندنیو چارو ته خاصتتته په الس ورغلی وي، چې مهمې دولتي چارې اج

توجه وکړي. خو د دغه حکومت لوړ کسان به هغه څوک وي، چې د جمهوري 

ګوند مخالف او په خپلو کې رسه جوړ وي؛ نو پاچا د دولتي رسوال رسدار شیر 

احمد ته د حکومت د جوړلو بلنه ورکړه؛ خو هغه په دغه کار کې بریالی نه 

ښتتتتل، چې په دغه کار  کې له پاچا نه شتتتو. هغه ال په همغه اول رس کې غو 

بښتتنه وغواړي، بیا یې د خپلو ملګرو په ستتال د وزیرانو نومونه پاچا ته وړاندې 

کړل، چې په هغو کې غالم صتتدیق د باندنیو چارو د وزیر په توګه غوره شتتوی 

 و.
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پاچا له یو کس نه پرته نور ټول ومنل، خو کله چې غالم صتتتتدیق څرخي ته 

غه څ یا نور ملکي او رجوع وشتتتوه، ه نه یوازې دی، بلکې او نده کړه چې  رګ

 نظامي افرسان ه نه غواړي د رسدار شیر احمد تر الس الندې کار وکړي.

غالم صتتتدیق دغه دریځ د محمد ويل په قوت غوره کړی و. پاچا چې د شتتتېر 

نه  فت(  خال ظامي م له ن غه هم  فتکه خال نګ م له ټی بل کې  قا په م احمد 

ویز یې پرېښود او محمد ويل ته یې د صدراعظمۍ واورېدل، د شیر احمد تج

ښنه وغوښته، پاچا د  ښو درد له امله ب ستړیا او پ بلنه ورکړه، خو هغه د روحي 

هغه خدمتونه وستتتتایل او بیا یې په یو عام دربار کې څرګنده کړه، څنګه چې 

هېواد د داسې سمون له پاره ال اماده نه دی، دی به په خپله چارې د پخوا په 

 د دغو وزیرانو په مرسته تر رسه کوي.  څېر

عبدالعزیز د حرب وزیر، غالم صتتتدیق د بهرنیو چارو وزیر، عبداالحد د کورنیو 

چارو د وزارت کفیل، عيل احمد د سوداګرۍ وزیر، عبدالهادي د شورا رئیس، 

شتتتېر احمد د ټولو وزارتونو څارونکی. د مالیې، پوهنې او عدلیې وزیران به 

(. محمد ويل د پاچا نایب ونومول شو چې دغه مقام ۹۱ويکمخکیني وزیران 

هغه هم په خپله د پاچا په شته وايل رسه یوازې په نامه و، خو غبار پاچا ته په 

غوننه کې د عبدالرحمن لودین د وینا په نقل کې د پورته لیکنې په مخالفت 

وايي چې: ده ستتال استتت که اعلحرضتتت وظیفه صتتدارت عظمی کرشتتو را 

دوش ګرفته اند در حالیکه انقالب متقاضتتتی ان استتتت که عوض شتتتخصتتتاً ب

اعلحرضتتت شتتخص مستتمول دیګری به حیث صتتدراعظم افغانستتتان منصتتوب 

ګردد. غبار بیا وايي: این پیشتتتنهاد ها پذیرفته نګردید و همرفته اداره دولت 

 (۹۲بشکل یک حکومت مطلق العنانی در امد.ک
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شینوارو یاغي توب د جمهو  شی علی احمد د  سون ګڼي او من ري ګوند په مل

وايي چې ]دغه حکومت[ د غالم صتتتدیق او د هغه د ملګرو په خوښتتته نه و. 

ته  یاغي توب  ید د  با ناراضتتتته وو؛ نو پرېکړه یې وکړه چې کوم قوم  دوی 

بب، چې د امیر  په ستتت وملستتتوي. غالم صتتتتدیق د خپل پالر غالم حیدر 

مت کړی و، په عبدالرحمن په وخت کې یې په مرشتتتقي کې کلونه کلونه خد

دغو قومونو کې د ډېر نفوذ خاوند و او څنګه چې پېښتتته شتتتوه، په دغه وخت 

کې دوه شنواري مرشان په کابل کې وو. د محمد افضل او محمد علم له خوا 

غالم صتتدیق هغوی ته د غټو وعدو په ورکولو رسه بېرته وطن ته واستتتول چې 

 خپل قوم د پاڅون له پاره وملسوي.

رسېدو رسه په یوې قومي غوننې کې خپلو شنوارو ته وویل،  هغوی وطن ته په

چې پرېکړه دا ده چې د دوی لوڼې به د زده کړې له پاره ترکیې ته واستتتتولې 

په الر کې پنځه ستتتوه روپۍ  ېدو  عاف يش، خو دا چې دوی د هرې یوې د م

(. خو غبار د شتتتنوارو یاغي توب د هغو د ستتتنګوخیلو د څانګې او ۹۳ولګويک

حاکم د  کوچیانو د باد اعلی  جه بويل، وايي چې د جالل ا یوې نښتتتتې نتې

 (۹۴شنوارو شکایت ته غوږ ونه نیوه او شنواري پاڅېدل.ک

د شتتتنوارو یاغي توب د نورو قومونو د یاغي ګرۍ له پاره پیالمه شتتتوه. له هغه 

وروسته حکومتي ضد پېښې یو په بل پسې په چټکۍ رسه وشوې او حکومت 

، ۱۹۲۸ېزې کړي. په خپله د شتتتنوارو یاغي توبکنه شتتتو کولی هغه بې اغ

شو. مرکزي حکومت ته له دې ۱۴نومب، ( مرکزي حکومت ته خطر کېدلی نه 

امله خطر پېښ شتتو، چې حکومت د خپل نظامي قوت غټه برخه د شتتنوراو د 

ځپلو له پاره واستتتتوله او کابل یې چې د ټول هېواد د  حکومت او د نظم او 

دفاعي قوت نه بې برخې کړ. په دغه حالت کې د  امنیت زړه دی له اغېزمن
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کوهدامن داړه مار حبیب الله کلکاين چې د سقاو زوی په نوم یادېده، پر دې 

، ډسمب، ۱۹۲۸وتوانیده چې د شنوارو له یاغي توب نه یوه میاشت وروسته ک

 ( له خپلو داړه مارو ملګرو رسه د کابل باغ باال ته ورسېږي.۱۴

ب له پیله، له افغانستتتتان نه د پاچا تر وتلو پورې په ټول د شتتتنوارو د یاغي تو 

کندهار تر منځ  –افغانستتتتان په تېره په مرشتتتقي، کابل، کوهدامن، د کابل 

سیمو کې دغسې وړې غټې نوې ډوله پېښې، نظامي او قومي ټکرونه شوي، 

چې د هغو په سم او رښتیني رشح او بیان کې د قومونو، مرشانو، مذهبي ډلو 

ي کستتتتانو او همدا ډول د حکومت د نظامي او ملکي ډلو او کستتتتانو او فرد

رښتتتینې څېرې لیدل کېدلی يش. ستتیايس تاری  په واقعیت کې د ټولنې د 

ښې  ښو او واقعیتونو بیان دی. هغه پې دغسې فعالو خلکو د کړو او ټولنیزو  پې

چې بحث پرې کېږي د غبار، ادمک، منيشتت عيل احمد او یو څه د تاری  پوه 

بیان « کابل تر محارصې الندې» ض محمد په اثر کې چې رسلیک یې دیفی

شتتتوې دي. زه دلته د دغو اثرونو له مخې چې د موضتتتوع په هکله د لومړي 

الس اثرونه دي دي، د کابل د نستتتکورېدلو لږ څه ډېر او د نورو یوازې لننیز 

د هغه پر وړاندې کوم او بیا د پاچا امان الله په نابریايل توب او له وطن نه 

 وتلو یو څه اوږد بحث کوم.

پاچا امان الله خان اول کوښتتښ وکړ، چې شتتنواري په خبو رسه ارام کړي او 

چې خبو ګټه ونه کړه، د الوتکو مبباري پیل شوه، په مببارۍ رسه شنواري ال 

له پوره  مه  نا په  یا رسدار شتتتېر احمد د تنظیمي رئیس  چا ب پا ېدل.  پار راو

باد ته واستاوه، چې یاغیان په نظامي قوې او قومي ایله اختیارونو رسه جالل ا

جاري رسه ایل کړي. په هيغه وخت کې یې غالم صتدیق هم د هغه په خپل 

شنوارو ته ورغی  ستاوه. دی له جالل اباد نه په خپله  وړاندیز  جالل اباد ته وا
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تنو او له شتتنوارو رسه له دوو اونیو خبو کولو نه وروستتته د هغوی له ټولو غوښتت

رسه کابل ته ستتتون شتتو. دغه غوښتتتنې چې مالیانو لیکلې وې، د پاچا ټول 

ستتمونونه ردول او له وطن نه یې د محمود طرزي د کورنۍ د ټولو غړو ایستتتل 

 (۹۵غوښتل.ک

د تللو موخو دا وه چې دغه اور » ... د منيشت عيل احمد په نظر غالم صتدیق 

م صتتتتدیق د مومندو او دی دا هم وايي چې غال «. ته چې ځلېده پکی ووهي

خوګیاڼیو د خاصیت په نظر کې نیولو رسه هغو ته له حکومتي پوځ نه د وسلو 

(. فیض محمد ال وايي چې د غالم ۹۶اخیستتتتلو الرې چارې هم وښتتتودلېک

صتتتتدیق دوه مخي توب له امله چې د یاغیانو په الس یې خپل نیول جعل 

ته ور  له د هغو کمپ  په خپ په واقعیت کې دی  غی او ویې هڅول کړل، خو 

چې پر جالل آباد یرغل وکړي. بری د حکومتي قوو په نصتتیب نه شتتو، جالل 

آباد بیا چور شتتو، حکومتي پوځ تاالترغی او له کابل رسه تلیفون مزي پرېکړل 

شتول. وضتع چې په دغه ډول له کنرتول نه ووتله، رسدار شتیر احمد کابل ته 

ی رئیس او مطلق مختار په وغوښتتتل شتتو او پرځای یې وايل عيل احمد د اعل

نامه مرشقي ته او محمود یاور له یوه پوځ او ډېرو سپکو او درنو وسلو او ماشین 

 ګڼو رسه د ډسمب په پای کې جګدلک ته واستول شو.

وايل عيل احمد د لویناب خوشدل بارکزي تره زوی او د پاچا امان الله دنیايي 

ی یاغ یالی شتتتو چې  په دې بر له زوی او اوښتتتي و. دی  ان ارام کړي او رسی

شتتنواري د نغدو او نورو ستتوغاتونو په ورکولو رسه د امیر اطاعت ته وبويل، خو 

دا هاغه وخت و چې پاچا امان الله واکمني پرې ایښتتتي او کندهار ته تللی 

 (۹۷و.ک
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شنوارو یاغي توب او په کابل کې د پوځ لږوالی نه و، چې حبیب الله  یوازې د 

بل نیول کا کانی یې د  پاره د کل له  په بېل ډول او د بېلو موخو  ته وهڅاوه،  و 

محمد ويل او د شتتور بازار حرضتتت محمد صتتادق او نورو ملستتونونو، د لوړو 

حکومتي مامورانو تېروتنو او داستتې هم په خپله د پاچا امان الله د ستتماليس 

 او بېفکره اعدامولو حکمونه هم د سقا زوی په بري کې سماليس رول ولوباوه.

الله کلکانی اول په قلعه مردان بیک کې د محمد ويل نوکري کوله، حبیب 

چې هغه په اصل کې د اعدام شوي مېرزا محمد حسین مستومل ظبط شوی 

جایداد و، حبیب الله بیا په قطعه منونه کې له یو نیم کال خدمت کولو نه 

سيوار یو دکان  ښتېده او هلته یې د  ښور ته وت وروسته له خپل ټوپک رسه پې

ګوټی چالوه. بیا پاړه چینار ته الړ او هلته یې یو نیم کال د غال په تور په بند 

کې تېر کړ. له بند نه په خالصتتېدو رسه یې د خوستتت په خپل رس کېدو رسه 

له منګلو رسه برخه واخیستله او یو څو هغه حکومتي عسکر یې ووژل، چې په 

ان کې داړه مارۍ ته نیولو یې مامور شتتوی و. بیا یې په کوهدامن او کوهستتت

مال وتړله، له غریبانو رسه یې خواخوږي لرله او له شتتتتمنو الرویو او حکومتي 

 (۹۸مامورانو رسه یې پوره بې رحمي کوله.ک

 ۱۹۲۸کې او بېرته راتګ یې په  ۱۹۲۷غبار پېښتتور ته د حبیب الله ورتګ په 

د  کې ښتتتيي. په هر حال په کوهدامن او کوهستتتتان کې د ده په رسوالۍ او

سید حسین او د رسای خوجه ملک محسن په ګنون د داړه مارو  چاریکارو د 

کستتانو په شتتاوخوا کې وو.  ۲۴دغستتې یوه ډله فعاله وه، چې ټول غړي یې د 

( په غرو کې اوستتېدل. د ورځې به یې داړې ۱۹۲۷ – ۱۹۲۴دوی درې کاله ک

مراد (.د پاچا د ستتتفر پر مهال د قلعه ۹۹اچولې او د شتتتپې به غرو ته ختلک

شاوخوا خلکو له محمد ويل نه چې قلعه مراد بیګ ته یو وخت بل وخت  بیک 
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د حبیب الله شتتتفاعت وغوښتتتته او ورته یې وویل، چې هغه له داړه مارۍ نه 

حارض دي، چې  ته  قداران دې مد ويل( تعل غه کمح الس اخیستتتتلی او د ه

ضتتتينت یې وکړي. محمد ويل په دغه وخت کې چې پاچا نایب و، له هغو 

غه رس  یاره کې وررسه وګوري. ه په ت غه کولی يش د شتتتپې  له چې ه ه ومن

 همدغسې وکړل. نور نو د منيش عيل احمد په ژبه:

محمد ويل حبیب الله ته وویل، چې که دی حتی هغه وبښتتتي هم امان الله »

ته  به مرستتت نه ږدي. محمد ويل وعده ورکړه چې وررسه  به یې ژوندی پرې 

ړي چې هغه یې ورته وايي. حبیب الله نوکه وکړي، خو چې هغه،  هغه څه وک

وکړه او له هغه وروستتتته یې په قلعه مراد بیګ کې له محمد ويل رسه په پټه 

 (۱۰۰«.کلیدل او هم وسلې او هم پیسې یې ترې نه تر السه کولې

خو غبار د هزاره بهسودو د میر غالم حسن له خولې نه وايي چې دا وايل عيل 

ستتتید حستتتین یې د راتلونکو عملیاتو د پاره هغه  احمد و، چې حبیب الله او

(. ۱۰۱وخت هڅويل وو، چې دی کوهدامن ته د تحقیق کولو د پاره تللی وک

په هر حال، محمد ويل غالم صتتدیق، وايل عيل احمد او د دوی په شتتان نور 

حکومتي لوړ کستتتان به وي چې د هغو په هکله د امان الله لور هندیه وايي 

غم بزرګ بود این بود که کستتانیکه میګفتند دوستتت  چې کک چیزیکه بستتیار

 هستیم ... انها دوست نبودند((.

په هر حال، حبیب الله او نور داړه ماران په داړه مارۍ کې تر دې حده پر م  

والړل، چې د چاریکارو حاکم غالم غوث او یو عالقه دار یې هم ووژل. حکومت 

سورو او پلیو یو پوځ له توپونو رسه د هغو  ستاوه، خو پوځ د  ی د نیولو له پاره وا

یا احمد عيل لودي، چې پخوا د  ېد. حکومت ب نه رستتت په خپل مقصتتتتد و

کوهدامن حاکم او دغه وخت کابل ښتاروال و، کاپيستا او پروان ته د تنظیمې 
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رئیس په توګه واستتتاوه. هغه هغستتې چې له شتتنوارو رسه لومړی د خبو الر 

ر ونیوله احمد عيل له جبل الرستتتاج نه نیولې وه، له هغو رسه هم د خبو ال 

جبیب الله او سید حسین ته کملک محسن له یو څو نورو ملګرو رسه په کابل 

هغو ته یې د شتتخيصتت »کې بندي و( په همدغې روحیې رسه پېغام واستتتاوه. 

خوندي توب ضتتتينتونه ورکړل او په قرآن مجید باندې یې هغه په لوړې کولو 

ې د نایب ستتتتاالرۍ وعدې ورکړې او هر یوه ته یې رسه تائید کړ، دواړو ته ی

درې زره نغدې روپۍ او له کارتوستتتونه رسه اووه واړه ټوپکونه او هر یوه ته چې 

 (۱۰۳له دوی رسه یې لوټيري کوله وبښل.ک

 د پاچا روایت له دې نه یو څه توپیر لري، هغه وايي چې:

ته حکم ورکړ چې دغه دوه کستتتتان خپل ځای » ته وبويل او ما عيل احمد 

معلومتته کړي چې دوی پتته خپتتل لوظ کې رښتتتتیني دي یتتا نتته دي. دغو 

دوو]حبیب الله او ستتتید حستتتین[ له خپلو پنځوستتتو داړه مارو ملګرو رسه ]د 

احمد عيل په م  کې[ په اخال  رسه لوړه وکړه چې له پخوانیو جنایتونو نه 

شتتوي یې الس اخیستتتی و غوښتتتل یې چې وستتلې ورته ورکړلې يش او ظبط 

جایدادونه یې ورته بېرته ورکړل يش. احمد عيل جان ماته وویل، چې دوی په 

خپلې توبې کې رښتتتتینې دي. مادوی ته ... یو نیم ستتتل ټوپکونه ورکړل او 

شوي وو، د هغه پر ځای  څنګه چې د دوی جایدادونه د حکومت له خوا خرڅ 

ار اخیستتتلو مو دېرش زره روپۍ ورکړلې. دوی له دغو وستتلو او پیستتو نه په ک

رسه پر کابل حمله وکړه. دغه خلک د غولولو له پاره له قرآن مجید نه یوازې د 

یوې وستتیلې په توګه کار اخيل او زه پر دې پوره باور لرم، چې زموږ ستتپېڅلی 

 (۱۰۴«ککتاب به له دوی نه بدل واخيل
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پاچا دا هم وايي چې حبیب الله او ستتتید حستتتین د شتتتنوارو د باغي توب په 

و رسه عيل احمد ته د خدمت کولو له پاره تليل وو، په دې رشط چې اورېدل

دوی وبښل يش. په هر حال دوی تر بښل کېدو وروسته د کابل تګ ته تیاری 

وښتتتود. خو حبیب الله له پاچا نه په اندیښتتتنې کې و او شتتتاید د محمد ويل 

نه د له کوم تلیفون  په الر کې  بل  کا په زړه کې وې؛ نو چېرته د   خبې یې 

تنظیمیې رئیس عيل احمد په نامه له پاچا رسه وغږېد، چې د ځان په اړه د 

هغه په نیت پوه يش. په تلیفون کې یې ورته وویل چې ما د سقاو له زوی رسه 

موفقه کړې او هغه مې په الس کې دی. څه غواړې چې وررسه یې وکړم؟ پاچا 

خو له هغه رسه د  ورته کړه چې ویې وژنه حبیب الله  بیا پاچا وپوښتتته چې ما

خوندي توب ژمنه کړې، څنګ یې وژلی شتتم؟ له پاچا نه یې بیا واورېدل چې 

رښتتتتیا، هغه له تا رسه موافقه کړې، نه له ما رسه، ژوندی یې پرې نه ږدې. 

سپورې یې ورته وویلې او لوړه یې  سپکې  ښوده  حبیب الله بیا پاچا ته ځان و

 (۱۰۵امیر کار به کوي.کوکړه، چې زر به پر کابل یرغل وکړي او د 

له هغه وروستتتته حبیب الله او ستتتید حستتتین له  خپلو داړه مارو ملګرو رسه د 

جبل الرساج تر محارصې الندې ونیو. احمد عيل دغه ښارګوټی د اتلسو ورځو 

مه  ۱۲محارصې نه وروستتتته د خپل خوندي توب په مقابل کې د دستتتمب په 

ښارګوټي ټولې حکومتي پیسې له  ورتسلیم کړ. دوی دغو داړه مارو ته د دغه

اتلسو ماشین ګڼو او یو نامعلوم شمېر درنو وسلو او یو څه ټوپکو رسه ورتسلیم 

 (۱۰۶کړې او په خپله بېرته کابل ته الړل.ک

داړه مارانو په دې ډول د ډېرو پیسو او وسلو خاوندان شول، نیت یې وکړ چې 

شنوارو پر کابل یرغل وکړي او ایله جاري یې په دغه پلمه  چې غواړي د یاغي 

په مقابل کې د حکومت په پلویتوب وجنګېږي، ټولول. دوی ال د مراد بیګ 



 82   |کتنه ېنو  وهیته  ۍد پاچا امان الله واکمن

 

 

کيل ته رسېديل نه وو، چې د کابل ځینو نفوذ ناکو حکومتي اوښاري مخورو، 

ته  ندې یرغل کولو  با بل  کا نه یوازې پر  به یې زر واخلم، دوی  نه  چې نومو

 وروښود. وهڅول بلکې د یرغل ډېر ښه وخت یې هم 

د دوو زرو مېړو په شاوخوا کې چې  ۱۴د ډسمب په  ۱۹۲۸د جمعې په ورځ د 

دوه سوو یې ټوپکونه او نورو یې سوټي او تبونه لرل، خرس خانېکخېرخانې( 

ته نارستتتېديل د مراد بېګ په کيل ننوتل دلته داړه ماران په دې فکر شتتتول، 

بابېزه وي، خو د ا چې د رشیعت له چې په جنګ کې د دوی وژل کېدل به 

مه حبیب الله له  ۱۴مخې امیر ولري، نو دوی د جمعې په ورځ د ډستتتمب په 

یوې خطبې نه وروسته امیر وټاکه او د ماسپښین د دریو بجو په شاواخوا کې 

باغ باال او د برتانیې سفارت ته ورسېدل. باغ باال یې ونیو او برتانوي سفارت ته 

 (۱۰۷مېلمنو په شان په امن کې وي.ک یې ډاډ ورکړ، چې دوی به د ملت د

د افغانستتتان »غبار وايي، چې حبیب الله د کلکانو د مال ویس په کيل کې د 

 (. نور نو د فیض محمد په ژبه:۱۰۸په نوم وپېژندل شوک« د پاچا

د خاینو وزیرانو او د کابل نفوذمنو لکه د شور بازار حرضت]ګل اغا مجددي[، 

محمد]د پاچا نایب[ او د نورو په دستتتور چې رسدار محمد عثين خان، ويل 

دمخه یې حبیب الله ته پر کابل د یرغل کولو ښه وخت ښودلی او خپل مالتړ 

وروړاندې کړی و، یاغیان د ارواښتتتتاد صتتتتدراعظم عبدالقدوس خان په کور 

ننوتل... دا وخت په دغه کور کې د حربیې مدرستته د استتيعیل خاکبیګ او 

رنې الندې ځای پر ځای وه. داسې هم یاغیانو وکولی نورو ترکي افرسانو تر څا

شوکت بیګ  ښوونځی د  شهرارا په برج ورننوزي، چې هلته د حبیبي  شول د 

 ترکي په رسوالۍ ځای پر ځای و.
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د محمد اکب خان یو زوی چې د میر بچه په نوم یادېده، د یوې وړې قطعې 

انان داوبو تر په قوماندانۍ ستتتخت مقاومت وکړ او دغه ستتتیمه یې د ده افغ

له. داستتتې هم یو ټولګی افرستتتانو چې د حبیبیې  زیرمه تون پورې وستتتتات

ښتتوونځي په ستتهیل ختیځ کې د امیر شتتېرعيل خان په پارک کې پراته وو د 

یاغیانو مخه ونیوله او پرې یې نه ښودل چې زاړه ښار ته ورننوځي. رسه له دې 

ه وېرېديل وو. خو د پاچا هم ټول ښاریان د توپونو او ټوپکونو په ډزو رسه سخت

شخيص ساتونکو سورو او یو څو نورو عسکرو رښتیني جنګ ته مال وتړله. نور 

حال کې و، ځکه چې د دوی افرستتتانو د دوی جیرې  په  یاغي توب  پوځ د 

خپلولې. دوی د دغه مشتتکل پړه پر خپلو افرستتانو اچوله، نه پر یاغیانو او چې 

 ا پر لور کولې.د ډزو قومنده ورکړل شوه، ډزې یې د هو 

اوس نو شتتتور  و زوږ او ګنوډي په ټول ښتتتتار کې خپره وه. امیر چې د خپلو 

مامورانو له خیانته خب شو، په غوسه شو او امر یې ورکړ چې د کابل په خلکو 

ښار ته راغيل او ال جالل  شلې يش چې  او پر هغو قومي خلکو دې وسلې ووی

 نه وو. اباد ته له شنوارو رسه د جنګ له پاره تليل

خو د ښتتتار د چاردهي په خلکو او پر ډېرو قومي ډلو د پنځوستتتو زرو ټوپکو او 

بیخي ډېرو کارتوستتو وېشتتلو اغېز ونه کړ، علت یې دا و چې د پاچا د فاستتدو 

بده یې الدا وه چې ځینو  په مقابل کې کرکه عمومي وه.  مامورانو  وزیرانو او 

ضد ج شنوارو پر  نګ ته راغيل وو، د کابل په وزیرو، منګلو او احمدزیو چې د 

 اسه مايي غره باندې موقع ونیوله او د امیر پر پوځ یې ډزې پیل کړې.

غالم غوث]میر عوث الدین[ د ملک جهانداد احمدزي زوی... له درې ستتتوو 

ټوپکو رسه ښار پرېښود، خوست ته ستون شو، خپل خلک یې وسله وال کړل 
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او د حکومت پر ضد جګ شول. نورو قومونو هم همدغسې وکړل، ځکه چې د 

 ټوپکو په وېشلو باندې کنټرول نه و.

لکو چې د هغه وروستتتتۍ هیله او امیر چې په دې پوه شتتتو چې د چاردهي خ

مالتړ وو، هغه ته شا وګرځوله، په وېره کې شو څلور ورځې وروسته له هغه چې 

حبیب الله او ستتتید حستتتین په کابل کې باندې دانګيل وو، هغه خپله مور، 

 ښځه، خور او واړه ماشومان له ډېرې خزانې رسه کندهار ته واستول.

له پستتتې ډول روانې وې. کومې نښتتتتې دولس ورځې او یوولس شتتتپې په پر 

وستتتلې چې په کلوله پشتتتته او باغ باال کې زېرمه شتتتوې وې، د کوهدامنیو، 

کوهستتانیو او نورو یاغیانو الس ته ورغلې. د دغو وستلو ډېره برخه چې د امیر 

عبدالرحمن خان له وخت نه را په دې خوا زېرمه شوې وې، په دې موخه چې 

کې استتتتعيل يش، د تل له پاره له الستتته  د باندنیو یرغل کوونکو په مقابل

 ووتلې.

حبیب الله د جنګ په حال کې د هوايي بم له امله پر اوږه ټپي شتتتو او هغه 

 (۱۰۹سمدالسه کوهدامن ته په شا شو.ک

نا په وی قاو در زیر ات  توپهای دولت در ان طرف تپه » خو د غبار  بچه ستتت

امعلومی برده شد و به شیرپور به رضبت چره رشپنل زخم برداشت و به جای ن

 (۱۱۰رسعت مداواشد.ک

د حبیب الله په پرشا کېدلو رسه نښتې سپکې شوې، خو په ټپه ونه درېدلې. 

پاچا امان الله ته موقع په الس ورغله چې یاغیان خواره او بې اغېزې کړي. د 

فیض محمد په وینا حکومتي عسکرو د حبیب الله په هستوګنځي، مراد بیک 

و مبونه یې پرې غورځول خو اثر یې نه کاوه. داستتتې هم د کيل ډزې کولې ا

پاچا هغه فرمان بې اغېزې شتتو، چې د حبیب الله په رس یې د څلوېښتتتو زرو 
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روپيو انعام ایښتی و. نښتتې تر یکشتنبې د جنوري تر دیارلستمې پورې روانې 

له منظم پوځ، قومي واحدونو او د کابل او چاردهي خلکو نه  وې. امان الله 

 ه، چې له حکومت نه خپه وو.وېرېد

د هغه له پاره دا هم نااراموونکې وه، چې په زرګونو ټوپک او توپونه وېشتتتتل 

شتتوي وو. بې له دې چې اثر وکړي او پیلوټانو نه شتتو کولی چې د دښتتمن پر 

مهمو ځتایونو غوڅوونکي وارونته وکړي؛ نو امیر اوس پر خپتتل قتابلیتتت چې 

له الستتتته ورکړې وه  یده  یالی يش عق له د بر یب ال په دې ډول یې د حب او 

 (۱۱۱بریاليتوب له پاره ډګر برابر کړ.ک

له پاچايۍ  ۱۹۲۹مه کال  ۱۴پاچا امان الله د دوشتتنبې په ورځ د جنوري په 

نه الس واخیستتتت او هغه یې خپل مرشتتت ورور، عنایت الله ته وستتتپارله او په 

روان شتتتو. له  خپله د ستتتهار په نهو بجو له پنځو موټرو رسه د کندهار په لور

بار وزیر محمد یعقوب، د کورنیو  محمود طرزي، غالم صتتتتدیق څرخي، د در

چارو وزارت مرستیال عبداالحد او شپږو شخيص ساتونکو رسه زر هم له ځان 

 رس یووړل، چې ټول ارزښت یې لس میلیون روپۍ کېده.

پاچا عنایت الله د ورځې په یوه بجه په داستتتې حال کې چې د خېرخانې په 

ل کې النښتتتتې روانې وې، د کابل ځینې مخور، پوځي استتتتازي او قومي کوت

شاه په ماڼۍ کې د بیعت منلو له پاره وبلل. هغو ته د پاچا امان  سان د دلک ک

شو او نوي پاچا ته د هغو د بیعت لوړې پر  ستل  ښه کېدو فرمان ولو الله د ګو

 ځای شوې. نور د فیض په ژبه: 

ل د شوربازار حرضت ګل اغا مجددي، محمد عنایت الله هغه بې وجدانه، رذی

یاغي توب محرکان وو،  په خپله د  یا نور د دروغو مالیان چې  عثين او دوه 

سین  سید ح ښتل چې له هغو عمري غلو او رشیرو جانیانو حبیب الله او  وغو
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رسه وګوري. داستتتې یې هم د هغو په الس هغوی ته یوه لیکنه واستتتتوله. په 

ان الله چې تاستتې کافر ګاڼه، ګوښتته شتتوی او پر دغه مقصتتد چې اوس نو ام

رښتتتتینی »ځای د کابل د خلکو له خوا زه پاچا شتتتوی یم، چې تاستتتې هم ما 

ګڼئ، نو د جنګ له پاره ټول دلیلونه له منځه وړل شتتوي دي. که « مستتلين

تاسې په رښتیا د رښتین توب له پاره جنګېديل یی، نه د مسلينانو تر منځ د 

پاره؛ نو  غان امیر دښتتتمنۍ ل قاقي پرېږدئ او د اف مه ده چې بې ات یا الز ب

 (۱۱۲صالحیت وپېژنۍ.ک

همیات په الر کې د امان الله د ګوښه کېدوو او د عنایت الله له پاچا کېدلو نه 

هغه نظامي واحدونه او قومي خلک خب کړل، چې په ستتترتاتیجیکي ځایونو 

کړي، په  کې ځای پر ځای وو. دوی له عستتتکرو نه وغوښتتتتل چې جنګ بس

دې یې خب کړل چې دوی حبیب الله او ستتتید حستتتین رسه د خبو کولو له 

روان دي. د دوی په سپارښتنې ډېرو عسکور خپل ځایونه پرېښودل او د  پاره

شول، چې د وضعې په  شمېر پر ځای پاتې  شول. یوازې لږ  ښار په لور روان 

 رښتیني حال ځان خب کړي.

ه په رستتتیدلو رسه د نوي پاچا پېغام همیات حبیب الله او ستتتید حستتتین ت

ورورساوه، خو هغوی د پاچا د پېغام او د خپل رسمي مقصد پر خالف په خپله 

حبیب الله د پاچا کېدلو له پاره وهڅاوه او ورته یې وویل، چې دی د پاچايي 

د دغه حقیقت په نظر » مستحق دی، نه عنایت الله. په دغه عجب دلیل چې 

[ رسه ۱۴، جنوري، ۱۹۲۸الله د رجب په لومړۍ ] کې نیولو رسه چې حبیب

سمون کوي، نو ته، نه عنایت الله د تخت رښتینی مستحق کېږي. که عنایت 

 (۱۱۳الله تاته بیعت نه کوي، د هغه کړه به د رشیعت له مخې ناروا وي.ک
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حبیب الله او سید حسین د هیمت د دغسې نظر په اورېدلو رسه سم له السه 

ښار په لور وخو  ځېدل. په الر کې یې هغه وسلې چې دمخه یې پرې ایښې د 

وې، ټولې کړې. په دې ډول اته ویشت وسله وال مېړونه په شکېدلو جامو کې 

له ت  الستتو کوهدامنیانو رسه له ده افغانان نه په ښتتار ننوتل. د چاریار نارې 

ستتورې یې پورته کړې او هوايي ډزې یې وکړې. د ښتتار خلک ال دمخه د امان 

پر ضد متيیل شوي وو، دوی له هغو ډېرو وسلو نه کار وانه خیست چې  الله

هغو ته ورکړلې شوې وې، نو د حبیب الله ملګرو او سید حسین ښار په قبضه 

غه ډېر  یات رسه چې اوس د ه له هم له  یت ال نا له د ع یب ال کې ونیوه، حب

وموند عزمتن مېلينه وو، د باغ باال قرص ته وختل. سید حسین چې ښار ارام 

هم له هغو رسه یو ځای شتتتو. عنایت الله د خپلې پاچایۍ په اوله ورځ خپل 

ځان او خپل وزیران په ارګ کې ایسار وموندل. د سه شنبې په ورځ د جنورۍ 

په پېنځلستتتمه د چاردهي او د کابل ډېر ښتتتاریان د شتتتاه زي حیات الله او 

ې عنایت الله ته د محمد کبیر او نورو رسدارانو  په ګنون چې یوه ورځ دمخه ی

بیعت لوړه کړې وه، له ستتتوغاتونو رسه په باغ باال کې د حبیب الله ستتتالم ته 

الړل او وروستتتته له هغه چې هغه یې له خپل رښتتتتین توب نه ډاډه کړ او د 

 واکمنېدو مبارکي یې ورته وویله، کورونو ته ستانه شول.

په دې ډول په ښتتتار کې، په یوه وخت کې دوه پاچایان ځای پر ځای وو. یو 

نالوستتتتی داړه مار او بل بې زړه او ناوړه رسدار. یو هم د واکمنۍ وړ نه و او دا 

پرله پستتې ناکرارۍ وې چې دوی یې را دمخه کړي وو، خو داړه مار په یرغلیز 

پوره بې زړه شتتو  او رسدار د ځان ستتاتنې په حال کې و. وروستتتی هغه وخت

شور بازار حرضت، رسدار محمد عثين او نور خاینو وزیرانو او د هغوی  چې د 

غوړه مالو ملګرو هغه د حبیب الله په اړه له خپلو نظریو نه خب کړ. دوی په 
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دغه کار رسه هغه ووېراوه او د تخت له دفاع نه یې د هغه اراده ولړزوله، البته 

 که لرله یې.

مه په داسې حال کې چې د کوهدامنیو  ۱۶رځ د جنورۍ په د چارشنبې په و 

او امان الله د پلویانو ترمېنځ نښتتتتې ال هم روانې وې او اتیا بهستتتودي هزاره 

ګانو د قلعه بلند او کلوله پشته له وسله تون نه دفاع کوله، د ښار ځینو لویانو 

لکه د شتتتورا رسوال شتتتیر احمد، د پوهنې وزیر فیض محمد، د ستتتوداګرۍ 

بدالرحمن  هاشتتتم، د امیرع یاتو وزیر میر  مال هادي، د  بدال پخوانی وزیر ع

شمېر مرستیاالن  زامنوکرسدار امین الله او رسدار محمد عمر( او د وزارتونو یو 

او د دولتي څانګو رسواالنو د حبیب الله تابعیت ومانه. په هيغه ورځ د ښتتتار 

 وکړ. قزلباش باغ باال ته الړل او حبیب الله ته یې بیعت 

شور بازار حرضت رسدار محمد عثين او یو څو وزیرانو  شوې، د  ښتې غلې  ن

کوښتتښ وکړ، چې عنایت الله وهڅوي، چې واکمني پرېږدي او ارګ خوشتتې 

کړي. عنایت الله موافقه وکړه. په هيغه ورځ حبیب الله د شتتور بازار حرضتتت 

خوندي توب له یو فرمان رسه عنایت الله ته واستتتتاوه ، چې هغه، د هغه د 

کا ل د جنورۍ په  ۱۹۲۹ضتتتينت کوي. عنایت الله د پنجشتتتنبې په ورځ د 

مه له درېیو ورځو ت  په نامه پاچايي نه وروستتتته حبیب الله ته په دغو  ۱۷

 لفظونو رسه له واکمنۍ نه تېر شو.

زما ورو حبیب الله، ټولو ته څرګنده ده چې زه نه غواړم پاچا اوستتتم. د پالر له 

وستتتته مې هیڅلکه د تخت د ګټلو له پاره هېله نه ده کړې. زه اړ مړینې نه ور 

شتتتوم چې هغه یوازې د لویانو په ټینګار ومنم، چې هغوی په تخت باندې زما 

کښېناستل د خلکو د شتمنۍ او د اسالم له پیاوړي توب رسه تړلی وګاڼه، خو 

ان اوس چې زه وینم د مستتتلينانو وینې تويېږي پرېکړه مې وکړه، چې د افغ
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امارت له پاره له خپلې دعوا نه تېر شم او د نورو صاف زړو مسلينانو په شان 

تاستتتو ته خپل بیعت درکړم. نن ورځ په ارګ کې له ما رسه الندې مستتتلينانو 

ژمنه کړې ده. په دغې لیکنې کې د شلو حکومتي کسانو نومونه دي، چې په 

یت الله د لیک په هغو کې د محمد ويل او عبدالعزیز نومونه هم شتتتته. عنا

 دوام حبیب الله ته خپل بیعت په الندې رشطونو رسه ورکوي:

لومړی دا چې ماته، زما کورنۍ ته او زما پراخې شتتتوې کورنۍ ته او د پورته 

نوموړو کستتانو او د ارګ ټولو افرستتانو او عستتکرو ته دې حتيً د خوندي توب 

 ضينت وي.

ا بهر ته تلونکي یو. غواړم کندهار دوهمه دا چې زه او زما کورنۍ یا کندهار ی

 ته د تګ له پاره باید یوه الوتکه زما په خدمت کې وي.

درېیمه دا چې زه غواړم محمد ويل خان، عبدالعزیز خان او احمد عيل خان 

 ته اجازه وي، که غواړي له خپلو کورنیو رسه د باندې والړ يش.

هغه لوړ رتبه مامور ته  څلورمه دا چې له نن نه د یوې میاشتې په بهیر کې هر

 اجازه وي که غواړي له خپلو کورنیو رسه د باندې والړ يش.

 (۱۱۴کپنځمه دا، تر هغو چې زما له پاره الوتکه راځي، زه په ارګ کې اوسم.

د جنورۍ په اتلستتتمه د جمعې په ورځ د حبیب الله په غوښتتتتنه دوه برتانوي 

غو کې د درېیو ورځو الوتکې د کابل په هوايي ډګر کې ښتتتکته شتتتوې. په ه

بدالعزیز او  له پخواين وزیر ع چا، د هغه کورنۍ، دوه خپلوان یې، د حرب  پا

احمد عيل خان رسه د پېښتتور په لور والړل. دوی بیا له هغه ځایه په ریل کې 

له امان الله رسه یو ځای  په کندهار کې  په موټرو کې  نه  چمن او له چمن 

 شول.
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مه پېړۍ دمخه د امیر عبدالرحمن په په دې ډول د ضتتتیايي کورنۍ چې نی

کوښتتښ رسه واکمنۍ ته رستتېدلې وه، له واک نه ولوېده او واکمنۍ په معارص 

افغانستتتتان کې یو کوهدامني داړه مار ته په الس ورغله، چې ځان یې امیر 

 حبیب الله د دین خادم په نامه یاد کړ. محمد ويل په کابل کې پاتې شو.

رسدار عنایت الله په رسېدلو رسه بېرته په غورځنګ امان الله په کندهار کې د 

شتتو، په دغه نیت چې له الستته تللې واکمني بېرته خپله کړي، لکه چې امیر 

شیرعيل له هغه وخت نه شپېته کاله دمخه له همدغه ښار نه په کابل کې له 

الستتتته تللې پاچايي بېرته ګټلې وه، خو امان الله د امیر رشعيل پر خالف په 

يش عيل احمد د لیکنې له خپلو کو  شو. دلته زه د من ښونو کې بریالی نه  ښ

مخې چې هغه د پاچا منيشتتت په توګه تر غزين پورې د امان الله مارش په 

 دقیق او اوږد ډول لیکلی، د دغه مارش لننیز وړاندې کوم.

په توګه  چا  پا یا د  په یوې ستتترتې غوننې کې ب په کندهار کې  له  مان ال ا

ه یې نوی حکومت جوړ کړ او هرې خوا ته یې فرمانونه وپېژندل شتتتو، خو هلت

واستتتتول او خلک یې د حبیب الله پرزولو ته وبلل. د حرب وزیر عبدالعزیز او 

عبداالحد مایار په کوښتتښتتونو رسه امان الله وکولی شتتول د مارچ په میاشتتت 

کې له لږو ډېر څلور زره قومي خلکو او پېنځه ستتوه منظم پوځ رسه د کابل په 

روان يش. د دغه مارش په مقابل کې په قالت او مقر کې د ستتقاویانو له نیت 

خوا مقاومت شتتتو. په مقر کې حتی د محمد اکرم په نامه یوه محمدزي غونن 

 مرش هم د سقاو زوی په پلوۍ نابریالی مقاومت وکړ.

له دې رسه رسه مارش تر غزين پورې بې له غ  مقاومته ورستتتېد، په مقر کې 

ستان، جاغوري او نورو ځایونو نه  جاغوري هزارګان سودو، مال سته د به او ورو

ته  پاچا امان الله کمپ  په توګه  باندې شتتتپږ زره هزاره مېړونه د مالتړ  څه 
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ورسېدل، خو د دوی راتګ د غلزیو خېلونه لکه اندړ، سلیين خېل او ترکي ال 

په  وپارول او د غزين سقاوي حاکم محمد کریم په دغو قومونو کې د ګرځېدلو

وخت کې دغستتې تبلیغ کاوه، چې که امان الله په رښتتتیا کافر نه وای، هزاره 

شته  ښمنان دي، نه وای غوښتي او د دوی  ګان به یې چې د دوی پخواين د

والی یوازې دغه مانا لري، چې هغه د غیر افغانانو له خوا د افغانانو خپل دي. 

دمخه یوازې شل د دغې ډننورې اغېزه سماليس وه. په داسې حال کې چې 

 (۱۱۵کپه سلو کې د امان الله مخالف وو، اوس یې ټول مخالف شول.

په داسې حال کې چې د سقاوي پوځ او سپاه ساالر پردل خان دننه د غزين 

په ښتتتار کې وو، امان الله په ښتتتار باندې د یرغل حکم وکړ او هزاره ګان یې 

سته دوی هم د پاچا  ساتنې له پاره وګيرل. ورو امان الله په حکم په شاته د 

ښتار یرغل یووړ. له مقابلې خوا ستلیي خېلو، اندړو، تره کو، دوتنیو او تاجکانو 

په غزين کې د پاچا په پوځ حملې پيل کړې. د نښتتتو په پیل کې بری د پاچا 

شمېر کندهاري او هرايت  شوې او یو  سې اږدې  ښتې پ د پوځ په ګټه و، خو ن

 غېزمن کار ونه کړای شو.عسکر وتښتېدل او هزاره مېړونو ا

سې او وسلې هم م  په خالصېدو وې او عسکرو ته خواړه رسول او  د پاچا پی

تنخوا ورکول هم ستتخت شتتوي وو. په دغو ټولو رس بېره د غزين د شتتاوخوا له 

زېږو ستتیمو رسه د پوځ نااشتتنایي ګرانه متامېده. د دوی ټولو نتېجه دا شتتوه 

امان الله هم عصتتبي او په وېره کې شتتو. چې پاچا امان الله معنویات بایيل. 

خپل دوه مشتتاورین محمد یعقوبکد دربار وزیر( او محمد حستتن جانکد پاچا 

اوښی( یې وغوښتل او له هغوی رسه په پټه جرګه شو. هغه ته د هغو مصلحت 

دا و چې له غزين نه په منظم ډول په شتتا يش او افغانستتتان پرېږدي. دوی د 
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چې ټول افغان ملت په څرګند ډول د هغه پر  خپل مصتتتلحت په مالتړ وویل

 ضد دی. 

دوی د شپې له خوا د کندهاریو او هراتیو تښتېدلو ته اشاره وکړه او دلیل یې 

راوړ څنګه چې دغو ناپوهو احمقانو د ستتتتاستتتې اعلحرضتتتت د لستتتو کالونو 

سې اعلحرضت  ستان پرېږدئ او که تا سې باید افغان خدمت درناوی ونه کړ تا

ستان وضع پوره ګنه وډه کبیا( پاچا  شئ، څه ګټه به وکړي، ځکه چې د افغان

 ده او شتمني یې هم ضایع شوې ده.

له هغه وروستتتته پاچا کندهاري خانان، بیرغ لرونکي او عبداالحد خان رسه 

یات دومره  هاریو معنو ند ندې کړ. د ک جرګه کړل او د تللو تجویز یې ور وړا

شوي وو چې هغو ټولو رضایت وښود.  عبداالحد خان مخالفت وکړ او ضعیف 

یې ویل، چې وردګو له ستتتقاویانو نه ډېر مهيت تر الستتته کړي. هغه وړاندیز 

ښت به ورکړي  وکړ، چې څه وخت چې پوځ په وردګو کې وي د هغوی ټول لګ

او د وردګو له الرې دې په کابل باندې یرغل ويش. عبداالحد هغه یوازینی 

له وتلو رسه یې موا چا  پا نل کس و چې د  نه لرله او د هغه پالن ونه م قه  ف

 ( ۱۱۶کشو.

پاچا امان الله بیا پوځ ته م  په کندهار د مارش امر وکړ. کندهار ته د امان 

الله په رسېدلو رسه سقاویان مقر ته ورسېدل او هرات هم د حبیب الله له پاره 

د عبد الرحیم کوهستتتاين له خوا ونیول شتتو. امان الله د مۍ په میاشتتت کې 

ستان او له هغه ځایه د ایټالیې مرکز روم ته  له کندهار نه د چمن په الر هندو

کال کې د اویا کلونو په منګ مړ  ۱۹۶۱الړ او هلته یې پاتې عمر تېر کړ. په 

شو او په جالل  ستان ته راوړل  صیت له مخې افغان شو او مړی یې د هغه د و

 .اباد کې د خپل پالر د قب تر څنګ خاورو ته وسپارل شو
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پاچا امان الله او د هغه پر واکمنۍ  اوس د دې وخت را رستتتېدلی، چې پر 

 بحث وکړم او لیکنه پای ته ورسوم.

*** 
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 پایلیک

په معارص افغانستان کې پاچا امان الله یوازینی واکمن دی، چې د عمومو په 

فشار رسه له وطن نه د تل له پاره ووت، ټول سمونونه یې په ټپه ودرول شول، 

اسايس قانون يې لغوه شو، ټول دولتي نظام یې نسکور شو او د ناکرارۍ یوه 

نوې دوره پیل شوه. ټولنه په دغو ټولو پېښو رسه په ژور ډول زیامننه شوه او د 

افغانستتتتان د متدن له کاروان نه کلونه کلونه وروستتتته ولوېد. دا په واقع کې 

ول او کومو کسانو او ډلو یوه ميل غمېزه وه. پوښتنه دا ده چې ولې دغسې وش

 د دغې پېښې په واقعي کولو کې الس الره؟

ساده ګي وي او لکه څنګه چې کله کله اورېدل کېږي چې دا  سې ویل به  دا

ټول په خپله د امان الله له امله وو، که داسې وای د هغه په وتلو رسه به ارامي 

راتلونکي کې له  راغلې  او نور ژوند به یقیني شتتوی وای او ستتمونونه به یې په

 رسه نیول شوي نه وای.

په دې کې شک نه شته چې د پاچا ځینې سمونونه بېځایه وو، خو ډېر یې په 

تېره د پوهنې او صنعاعتي کولو سمونونه، بنسټیز او رضوري وو. دومره وو چې 

ټول یې په ګړندي توګه او په زور او ځینې یې ال په ننداره ییز ډول پيل کېدل. 

ټولو ستتمونونو لږ یا ډېر د ټولنې نفودناکې ډلې اغېزمنې کولې په اصتتل کې 

لکه ملکي ماموران، نظامي افرسان، قومي مرشان، مالیان، قاضیان، روحاين 

 پیران او محمدزي رسداران. 

دا ټول په عمومي ډول له دې امله چې د ستتتمونونو په پيل کولو او په دولتي 

لګښتتتتت رسه د پوهنې او روغتیايي استتتتانتیاوو د برابرولو، د دفرتي ادارو د 

زیاتولو، د ستتتفارتونو په چلولو، د نویو مامورانو او د باندنیو متخصتتتصتتتانو د 

دلو له امله حکومتي استتتخدام، د نویو ودانیو د جوړلو او نظامي وستتلو د پېرو 
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لګښتتتتونه دومره ډېر شتتتوي وو، چې په دولتي عایداتو رسه نه پوره کېدل. د 

خوست بلوا هم اقتصاد او هم د حکومت مايل توان ته سخته صدمه ورسوله. 

انګریزانو هغه پیستتتې هم درولې وې، چې افغانستتتتان ته یې په اصتتتل کې د 

 لې.څخه وروسته ورکو  ۱۸۸۳هند د ساتنې په مقصد له 

په دغه حال کې پاچا امان الله دې ته اړ شتتتو، چې د مځکو مالیات څو وراې 

ک  کړي او افرستتتان  یازونه  مادي امت ډېر کړي، د ډلو او کستتتتانو عنعنوي 

وهڅوي، چې له خپلو څو میاشتتتتو معاش نه حکومت ته د بستتتپنې ورکولو په 

امي نامه تېر يش. دا ټول په دغستتتې حال کې چې د ملکي مامورانو او نظ

افرسانو معاشونو په اصل کې د هغو د کورنیو لګښتونه پوره کولی نه شول. نو 

نظامي افرستتانو د عستتکرو له جېرې، معاش او د ملکي مامورانو له دولتي پرو 

او خلکو نه ناوړه ګټې تر الستتته کولې، خو په هغه وخت کې د ټولو لیکنو له 

ه وي چې په دغو دلیلونو او مخې له هغو نه نارضتتایت عام و؛ نو دا به بېځایه ن

داستتې هم په ځینو پاروونکو ستتمونونو رسه د پوهنې له منستتوبانو او له ویښتتو 

ښتتتځو نه پرته د ټولنې نفوذمنې ډلې او هم ملکي او نظامي افرستتتان لږوډېر 

 ټول په بالقوه ډول ناراضه وو.

الته په دوی کې هغوی په تېره مرشتتتوطه غوښتتتتونکي چې په حکومتي چارو 

ناوړې ګټنې نوي ګ يرل شتتتوي وو او هغو چې له خپلو رستتتمي مقامونو نه 

کولې، له موجودې وضتتتع څخه رايض وو؛ خو په هغې ازادې فضتتتا کې چې 

 پاچا امان الله واقعي کړې وه، د شکایت غږونه لوړ او عام وو.

په افغانستتتتان کې چې هر وخت له اوږدې خپه کوونکې دورې نه وروستتتته 

تونه عام شتتوي او حتی بې مستتمولیته غږونه پورته ازداي واقعي شتتوې، شتتکای

شتتوي دي، خو نارضتتایت که عام هم وي، د دولتي نظام دنستتکورېدلو ستتبب 



 96   |کتنه ېنو  وهیته  ۍد پاچا امان الله واکمن

 

 

په  په تېره د رس چلوونکی یې  غه چلوونکی  نه يش، دومره چې د ه ېدلی  ک

په موخه کې رسه یو موټي او په هوډ کې ټینګ او  ترکیب کې رسه همغاړي،

امان الله د نظام د رسچلوونکي دغسې نه وو او نظامي  پر نیاو والړ وي. د پاچا

 قوه یې هم وړه وه.

داړه مارو چې کابل تر فشار الندې ونیوه او پاچا امان الله چې کابل پرېښود، 

اصتتتيل علت یې دا و چې نظامي پوځ له کابل نه اغېزمنه دفاع ونکړه، یا یې 

 دفاع کولی نه شوه.

الله د پوره خپلواکۍ تر ګټلو وروستتتته لکه چې دمخه مې ویيل، پاچا امان 

په دغه خام فکر چې  نه ډېر کم کړی و،  له پوځونو  خپل پوځ د پالر او نیکه 

افغانستتتتان ته له باندې نه خطر متوجه نه دی او اوس د قلم وخت دی، نه د 

 ۱۱تورې. دا چې د افغانستتتان پوځ د ده په وخت کې د لومړي ځل له پاره د 

شاید د هغه په دغه  جنګي الوتکو په لرلو شوی و،  ضايي قوې خاوند  رسه د ف

فکر باندې هم اغېزه لرلې وي. په هغو رسبېره حتی دغه کم شتتوی پوځ هم د 

محمد ويل په الس هغه وخت چې د حرب وزیر و او وروسته د شنوارو په ياغي 

توب رسه نور هم خراب شتتتو. د محمد ويل د رول په هکله چې د جمهوري 

د مرشتت په توګه یې ځان ته خاصتته اجندا لرله، منيشتت عيل غوښتتتوکو د ډلې 

 احمد لیکي چې:

د حرب په وزارت کې د محمد ويل د ښتتتي الس ستتتړیک د هغه مرستتتتیال( 

حبیب الله و. محمد ويل په هغه پوره ډاډه و. ورو ورو کد حرب د پخواين وزیر 

محمد نادر( ټول اعتباري کستتان پر هغو کستتانو بدل شتتول، چې دوی غوره 

شوې پيسې پوځ ته ک شو او زېرمه  شمېر د بودجې له الرې کم  ړي وو. د پوځ 
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سدو مامورانو په وسېله وشوې،  ستلو ولګېدلې. پیرودنې د فا د څیزونو په اخی

 چې په نتېجه کې محمد ويل او حبیب الله دواړو خپل جبونه ډک کړل.

د دې له پاره چې حکومت کمزوری يش، که څه وخت انقالب پېښتتتېږي؛ نو 

پوځ به هم ناراضتتتته او هم ناتوان شتتتوی وي، له همدې امله محمد ويل پر 

همدغه فکر عمل وکړ. والیتي چوڼۍ په خپله د والیت له کستتتانو نه په پچې 

رسه جوړې شوې. دوی ته غله کله کله پوره ورکول کېده. افرسانو هغه خپلوله 

یو عستتکر او عستتکرو ته یې دومره ورکوله چې پرې ژوندي وي، نو په دې ډول 

چې وږی و، په داسې حالت کې به نه و چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، 

 (۱۱۷کد هغه کورنۍ به اړ کېده چې ګدايي وکړي.

دغه لږ شتتوی او ابرت شتتوی پوځ د شتتنوارو په یاغي کېدو رسه نوره هم صتتدمه 

»... ولیدله. له دې رسه رسه د غبار په وینا د کابل له دفاع نه لږ څه دمخه

یباً دوازده هزار عستتتکر غیر منظم  و منظم در رستارس خط کوتل خیرخانه تقر

 (۱۱۸کوغیره حصص مترکز یافت و اشغال قطعي کاپیسا و پروان محتمل ګردید.

خو له هغو نه په اغېزمنه توګه کار وانه خیستتتل شتتو. همدارنګه د غبار په وینا 

شو.  ستل  د کابل  او چاردهي د پغين او لوګر له رضاکارو نه هم کار وانه خی

پر خلکو د وسلو وېشلو هم ګټه ونه کړه او هغه قومي ملېشاوې چې د شنوارو 

د ځپلو له پاره ال هم په کابل کې وې یاخورې شتتتوې یا یې خپل ټوپکونه په 

 حکومتي عسکرو ت  کړل. 

یوازې د امیر ستتورو ستتاتونکو » ... د کابل په دفاع کې د فیض محمد په وینا 

ې( او یو څه نورو عستتکرو د زړه نه جنګ وکړ، نور پوځ د بغاوت کپاچايي رستتال

اختالل دستتتتګاه ادراه ... بجايی » ... غبار ال وايي، چې  (۱۱۹کپه حال کې و.

که دزدی فقط با ستته صتتد نفر تفنګدار... در پای تخت افغانستتتان حمله برد 
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غبار  خو (۱۲۰ک«.نفر برای دفاع حارض کرده توانست بس ۸۰وزارت حربیه فقط 

نه هم  ته وايل  له شتتت په ارګ کې د دوو زرو عستتتکرو  حال کې  په عین 

 (۱۲۱کغږېږي.

یت او د حکومتي  نارضتتتتا غه الس بری عمومي  مارو د مد د داړه  فیض مح

» مامورانو او حرضتتتانو په رول کې ویني، په داستتې حال کې چې غبار یې په 

داخل دستګاه  ... فقدان مرکز عالی سوق و ادره باسبوتاژ دستهای مخفی در

 کې ویني. (۱۲۲ک«دولت

پر عمومي نارضایت مې کامل بحث کړی اوس به د لوړې اغېزمنې قوماندانۍ 

په نشتتتوايل، ستتبوتاژ، حکومتي لوړو کستتانو، مالیانو او پر حرضتتتانو وغږېږم، 

چې د نظام په نستتتکورولو کې یې په ډېر حستتتاس وخت کې ټاکونکی رول 

 ولوباوه.

پاچا د ټولو په رس کې و، چې د یوه په حکومتي لوړو کستتتتانو  کې په خپله 

انقاليب مصلی په توګه یې غوښتل د ټولنې ځینې اړیکې په خپل فکر  سمې 

او دولتي نظام عرصتتي کړی ولس د عرصتتي مدنیت او د پرمختګ په کرښتتې 

 باندې روان کړي.

پاچا امان الله د نورو مصتتتلحانو په شتتتان د خپلې ټولنې موجود حال ته په 

دي ستتترتګه کتل. پروګرام یې دا شتتتو چې ټولنه او نظام د نظامنامو په انتقا

شم کييل  صالح کړي. د ډاکټر محمد ها ستلو او د هغو په پيل کولو رسه ا ای

په نظر د نظامنامو ستتتمونونو چې د پاچا امان الله په دورې کې و ایستتتتل 

یيتو شول، تر یوه حده پورې د نونسمې پېړۍ د وروستیو کلونو د ترکیې تنظ

سمونونو نه متاثر او په ځینو برخو کې وررسه ورته وو. امان الله د ترکیې له  له 
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ستخدام کړل، چې  مرش، اتاترک رسه متاس ټینګ کړ او ترکي مشاوران یې ا

 (۱۲۳کهغو د نظامنامو په ایستلو کې لوی رول ولوباوه.

په داستتتې حال کې چې ترکیي تنظیيت په عمده ډول د اداري او نظامي 

چارو په اړه وو، د پاچا امان الله نظامنامې د اجتيعي، اقتصتتتادي او اداري 

چارو په اړه وې. لومړنۍ په اوله درجه نظام د پیاوړي کېدو او وروستی د نظام 

غ  توپیر دا و، چې  بل  له وو. د دواړو ترمېنځ  په هک او ټولنې د اصتتتالح 

کېدل او نظامنامې پورې په وار وار ایستتتتل  ۱۸۷۶نه تر  ۱۸۳۹تنظیيت له 

ټولې په دوه ځل وایستتتلې شتتوې، په داستتې حال کې چې د ټولنې او ادراې 

 اصالح په ماهیت کې یوه روانه پروسه ده یا باید وي.

د پاچا د اوښي محمد حسن له خولې نه ویل شوي، چې اتاترک امان الله ته 

امان وویل چې که قوي نظامي قوه ونه لرې، ستتتمونونه به رسته ونه رستتتېږي. 

الله د هغه په سپارښتنې عمل ونه کړ؛ خو د خپلو پروګرامونو د پر م  بیولو له 

پاره یې ډېر ترکي متخصصان وګيرل. ترکیه د هغه خوښېدله او په ترکي ژبې 

صل کې یو ملکي فرد  ښه پوهېده. حقیقت دا دی چې امان الله چې په ا هم 

ته په اهمیت قایل نه  و د اتاترک پر خالف چې مسلکي جوال و، نظامي پوځ

و، رسه له دې چې د زېږو افغانانو او د یوه پوره محاط شتتوي هېواد رسوايل ور 

په غاړه وه؛ نو امان الله خپل اصتتتالحي پروګرامونه دټولنې مدين کولو او د 

ستتتیايس نظام عرصتتتي کولو ته متوجه کړل. له مدين کولو نه مې مقصتتتد دا 

په نظر د افغان له  مان ال په حقونو کې رسه  دی، چې د ا ټولنې ټول فردونه 

پاک وي. دی  نه  یاز  له تبعیض او امت نه برخمن او  قانوين ازدۍ  له  برابر، 

ته  په کندهار کې یې خلکو  په برابري ټینګ و چې  ته تر دې حده  نانو  افغا

خودم ګاهی خوش ندارم که محض برای ابادی یک شهر غلجایی » وویل چې 
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لحاظ قومیت و شخصیت ملت غزیزم را مانند سابق و دارنی را بهم بیاندازم و ب

 (۱۲۴کتکه تکه و پارچه پارچه کرده رقابت شدیدی بین شان تولید کنم.

د غالمۍ له کړۍ نه د هزاره ګانو ازادېدل د امان الله د خوښتتې غټه موضتتوع 

وه. د هغه لور هندیه په خپلې خاصتتې فاريس کې له ښتتاغيل طارق بزګر رسه 

شحالی »چې په مرکه کې وايي،  سبب خو برای بابه جانم از چیزی که زیادتر 

شد  او شده ... ازاد کردن غالمان بود. هين شب هين روزیکه دستور داده 

که غالمان ازاد هستتتند متام ان شتتب اتشتتبازی شتتد... و این همه برای بابه 

پاچا امان  (۱۲۵کجانم یک یادګار عمیق ماند. خودش خوش بود از این کارش.

» اغېزمنو ډلو او کستتتتانو امتیازونه په دغه فکر له مېنځه یووړل، چې الله د 

خودم هیچ نوع امتیاز و افرتاقی در بین افغان های مملکت خود مناستتتتب 

د ده په نظر د افغانستتتتان هر تبعه افغان یانې یو حقوقي او  (۱۲۶ک«.منی بینم

ب و هر کستتیکه در افغانستتتان ستتکونت دارد و از هر مذه» ستتیايس واحد و.

فرقه که باشتتتتد و هر کار وصتتتنعت و خدمتیکه میکند متاماً افغانان ګفته 

شوند. سې هم نه وه، چې د ده د برابرۍ مفکوره ت  د کاغذ د م   (۱۲۷کمی دا 

توري وي. لکه چې دمخه مې راوړي د غبار په وینا: روح این مواد قانونی آن 

ردم فریبی و کذب و بود که در عمل مورد تطبیق قرار داشتتت و از لوث ریا و م

 نقاق مبا بود.

د پاچا امان الله په څه لږ لس کلنې دورې کې هېڅ افغان د ستتتیايس نظر د 

سیايس ډلې  شوی نه دی. دا چې په هغه وخت کې  څرګندولو له امله بندي 

له افراطي مفکورو رسه فعالې وې، د همدغې ازادۍ برکت و. پاچا امان الله 

ه د جاستتوستتۍ له څانګې نه کار وانه خیستتت. د یوه پاک زړي واکمن په توګ

ښځو ته د ځینو اسايس حقونو په منلو رسه پاچا د ټولنې د مدين کولو په لور 
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یو بل مهم ګام پورته کړ. د ټولنې د مدين کولو په لور یو بل استتتايس ګام د 

پوهنې عامول وو، چې د پاچا د دغه نظر له مخې واخیستتتتل شتتتو چې: باید 

شي در شد  کوش  ما و  ستان با شدن متام افراد افغان سته  عامل بودن و دان

( ده له پوهې، ۱۲۷اګر چه مستتلين باشتتد یا هندو و یا دیګر کستتی باشتتد.ک

کال کې یې د محمود  ۱۹۱۴پوهنې او فن رسه دومره لېوالتیا لرله، چې په 

طرزي له ثریا نومي لور رسه د خپل واده لګښتتت د یوه ښتتوونځي د جوړولو له 

ړی کړ. د هغه وخت یوه ځوان پاچا زوی د دغه عمل اهمیت له دې پاره ځانګ

نه جوتېږي، چې حتی د نن ورځې عرصتتتي افغانان هم په ودونو کې رواج ته 

په اطاعت رسه ننداره ییز لګښتتتتونه کوي. پاچا امان الله ته پوهنه د مدين 

 مذهب په شان وه کله امیر شیر عيل ته چې پوځ د مدين مذهب په شان و.

ولنې د مدين کولو له پاره د دغستتتې دموکرات یا لږ تر لږه متثیيل نظام د ټ

شته والی رضوري وي، چې له وړ او اصويل کسانو نه جوړوي او دوی په اتفاق 

او مسمولیت رسه حکومت وچلوي. امان الله دغسې حکومت نه الره. د هغه د 

هوري حکومت د رس ځینې کسان په خپلو کې سخت بې اتفاق او نور یې جم

غوښتتتتونکي وو. دوی ټولو په څرګند ډول پاچا ته غوړه مايل کوله، خو ځینو 

یې په کلکه  په پټه ورانی کاوه. دا ټکی به ډېر ژر  نور هم وسپړم. د پاچا امان 

الله بل استتايس نوښتتت د لویو جرګو له الرې دقانونونو ایستتتل او د ستتمونونو 

چې پاچا هغومره چې په ولس پاسول وو. له لویو جرګو نه کار اخیستل ښيي 

ډډه کوله، په عنعنوي اغېزې لرونکو ډلو یې نه کوله، خو د لویو جرګو استتتازو 

د ناکرارۍ په وخت کې ونه شتتو کولی یا یې نه غوښتتتل خلک د هغه په لیکه 

 کې ودرېږي.
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د پاچا غټه ماتې دا وه، چې هغوی ته یې له زړه خدمت کاوه، په ستتتخته کې 

ه نړۍ کې به بل دغستتتې ولس نه وي، چې پاچا یې ورته وررسه ونه درېدل. پ

هم په قانون او هم په عمل کې فردي ازادي ومني، خو د هغه استتتتازي هغه 

رد کړي. که د غبار دغه وینا دقیقه وي د خوستتتت د یاغيتوب په وخت کې د 

لویې جرګې د وکیالنو له خوا کلمه ازادی فردی منحرصتتت به امور شتتتخصتتتی 

 سیاسی و عقیده وی.ګردید نه در امور 

پاچا امان الله په شتتتخيصتتت لحاظ له افغان واکمنو نه څرګند توپیر الره. په 

افغان واکمنو کې یوازې ده په افغانستان کې یوه نکاحي ښځه لرله چې هغه 

شان سمون پاله او لومړۍ افغانه وه، چې د چادري له قید نه یې  هم د ده په 

خدمتونه وکړل. امان الله او دا د رساج ځان ازاد کړ او ښتتځو او پوهنې ته یې 

االخبار په اداره کې رسه اشتتتنا او بیا رسه ملګري او مېړه او ښتتتځه او پاچا او 

ملکه شول. د پاچايۍ او ملکې په دوره کې دوی دواړه د ځوانۍ په جوش کې 

 وو او دواړو فعال ژوند الره.

مه د خپل تره، امان الله د پاچاهۍ په وروستتتتیو میاشتتتتو کې د عالیې په نا

رسدار نرصتتالله لور ځان ته د دې له پاره په نکاح کړه چې مخالفانو ته وښتتيي 

چې دی نور نو د نارینه له پاره یوازې د یوې ښتتتځې په نکاح کولو باندې والړ 

نه دی. دغه واده ستتتیايس و او دوام یې ونه کړ؛ خو امان الله په ایټالیې کې 

ټالوۍ نجلۍ رسه واده وکړ ټالیې کې دوه له یوې ای په ای په دې ډول هغه   .

 نکاحې ښځې لرلې.

امان الله د پاچایۍ په وخت کې هم د یوه عادي افغان غوندې ژوند کاوه. د 

بازار په ګڼه ګوڼه کې به په بدلو جامو کې ګرزېده، د ډوډۍ اخیستتتلو له پاره 

به یې په ټېل ماټېل کې ځان ډوډۍ پخونکي ته رستتتاوه، د دې له پاره چې د 
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ه مېنځ کې په خلکو په حال ځان خب کړي. داستتتې یې هم د قومي لویانو پ

حکومت او پاچا نیوکې کولې او له هغو رسه به په ګنه د عرض کولو له پاره 

ارګ ته روانېده او چې په الر کې به پېژندل کېده، مرشان به خجالتېدل او بیا 

په  ګنوډونکو  چا هغوی مېلينه کول. خو د دې برعکس هغه دامنیت  پا به 

د له مېنځ نه وړلو له پاره به یې  مقابل کې د نیکه په څېر  بې رحمه و. د هغو

ستتم له الستته د اعدام حکم ورکاوه، بې له دې چې د اعدام پایلې په نظر کې 

ونیيس، لکه چې د کندهار داړه مارو او د سقاو زوی په اړه یې دغسې حکمونه 

 ورکړل.

پاچا امان الله موټر او موټر ساېکل په مهارت رسه چلول، د ټوپک او توپنګچې 

ستعي سپور و، د ټینس لوبه یې کوله، پیانو یې په ا ښه پوهېده. ماهر اس  ل 

در رسای شاهی همیشه » وهله او یوې یې کوله. د هغه د یوه ستایوال په وینا 

منی نشتتیند. د فضتتاهای وستتیع کار و ګردش میکند. مبوتر هوا خوری تنها 

 (۱۲۹ک«.میرود

ې یې نجاري او برقيتوب امان الله د ژوند تر پایه پورې کارګر و. په ایټالیې ک

هم کاوه. د هندیې په وینا: اګر موتر خراب میشد، لباس مسرتی را میپوشید، 

شخص له پاره له  سې په کار مین  زیر موتر مرفت و ان را درست میکرد. د دغ

پاچایۍ قدرت نه لوېدل او بیا جال وطنه کېدل اسان نه وي. هندیه وايي چې 

ډېر کارونه کړي و، چې دفعتاً بیکار شتتتد،  کلنۍ پورې دغومره ۳۹پالر یې تر 

سیار سخت بود. غازی امان الله هم د غازي  بیکاری و دوری از وطن برای  ب

شو، چې هغه هم د ځوانۍ په جوش کې په هندوستان  شان  محمد ایوب په 

کې جالوطنی شو، خو هلته هم د هغه شاوخوا ډېر افغانان وو، په داسې حال 

 نانو له ملګرتوب نه په ایټالیې کې بې برخې و.کې چې امان الله د افغا
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د پاچا امان الله بله ځانګړنه مناقشتتته او مناظره کول وو، له امامانو او دیني 

عاملانو رسه هم. هغوی ته به یې ویل چې خطبه باید د خلکو په ژبه وي، چې 

هغوی پرې پوه يش. په خپله به یې شتتتمله ییز لنګوټی په رس او توره په مال 

ب کاوه، چې خط به یې وعظ  په دغستتتې جوش او احستتتتاس رس  له او  ه وی

ندې یې تر دغې درجې پورې اعتيد  با په وګړو  په ژړول.  به یې  اورېدونکي 

کاوه، چې حتی څه وخت چې کابل د ستتتقاو زوی تر خطر الندې هم و، باغ 

عمومي ته الړ او هلته یې خلکو ته خبې واورولې، خو د ده زړورتیا کله کله د 

را غوښتتتتنې بڼه نیوله، لکه په منځنۍ استتتیا کې د ده د ډېر پرمختللو ماج

هڅې. ده په دغستتتې ستتتیمې او خلکو کې په خپلې رسوالۍ رسه استتتالمي 

کانفدرېشن غوښته چې د بري چانس یې نه و او دختیځو پښتنو په مېنځ کې 

یې هغسې کوښښونه ونه کړل، په داسې حال کې چې دغه سیمې په اصل 

ان زړه و او خلکو یې د خپلواکۍ په جنګونو کې دغه واقعیت په کې د افغانست

شایانو دی  ښيي چې محمود طرزي او هغو ترکي پا ښې  عمالً ثابت کړی و. ن

منځنۍ اسیا ته هڅولی او د هغه برعکس د رسدرا نرصالله مړینې دی له دغو 

 و.پښتنو نه لیرې کړی و. هر څه چې وو، پاچا امان الله په دواړو کې ناکام ش

یالی یې کړ دا وه، چې دی ډېر  نابر ځانګړنه، چې  له ډېره غټه  مان ال چا ا پا

( و او له ژوند پېښو نه یې زده کړه Realist( او لږ واقع پال کIdealistاینیاپالک

سې حال کې چې د یوه واکمن له پاره هغه هم د افغان ټینګې  نه کوله، په دا

لې ټولنې په ژوند، پېښتتو او ستتنتي ټولنې واکمن له پاره حتمي ده، چې د خپ

د خلکو په ارزښتتتتونو او غوښتتتتنو باید واقعاً پوه وي او د هغو په نظر کې نیول 

رسه سمونیزې  کړنالرې وبايس او د همفکرو ملګرو او ډاډمنې نظامي قوې په 

تل د  له دې رسه رسه ده غوښتتت په پيل کولو الس پورې کړي.  لرلو رسه یې 
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تیتتاوې ستتتمې کړي، چې د هغتته پتته فکر ټولنې او حتی خلکو هغتته نیمګړ 

ګاللې او  په دې الر کې یې ربړې  ېدل.  نن ک ته خ ند  پرمختګ او ښتتتته ژو

مخالفتونه یې زغمل. دی په رښتتتیا یو نوښتتتګر او غیر عادي افغان واکمن و؛ 

خو دغه پاچا امان الله د اروپا په شتتپږ میاشتتتني ستتفر رسه دومره بدلون وکړ، 

ونه کړي. امان الله له ستفر نه وروستته نور نو  چې نور یې ممکن په کلونو کې

هغه پخوانی دموکرات او وليستتت واکمن نه و. له ده نه یو بل امان الله جوړ 

سې امان الله چې زورواکۍ ته اوښتی او د دغه فکر له مخې یې  شوی و، هغ

نا وقتیکه شتتتتاه  په وی تابوت. د غبار  یا  یل کړل، چې تخت  حکومت کول پ

شده بود و  برګشت آمنرد ګذشته سیار خوداری و خود خواه و مغرور  نبود او ب

با اقدامات عجوالنه یې که منود بزودی افغانستتتتان ار مستتتتعد یک انفالق 

منيشتتت عيل احمد هم دغه فکر په لږ څه نرمو عبارتونو کې  (۱۳۰کمنفی منود.

 څرګندوي. 

تر دې د پاچا امان الله له کړو نه داسې ښکاري، چې دی د اروپا په سفر کې 

ټه  یت تر اغېزې الندې تللی و، چې نور یې نو د کرښتتت مدن پايي  حده د ارو

ښکاري، چې مطلب یې  رصه پرځای  ښېدله. د غبار تب افغانانو واکمني نه خو

دا دی چې امان الله وضتتتع په خپله کړکېچنه کوله. په رښتتتتیا هم د ده، هغه 

ایانو په شان فکر چې د کابل خلک دې سمدالسه په جامو او چلند کې د اروپ

يش، له هغه نه پرته بله معنی نه لري. دا بل څه نه و، خو د افغان کلتوري 

ارزښتتتتونو په مقابل کې د جنګ اعالن او هغه هم په دغستتتې حال کې چې 

څلور کاله دمخه ده، تر هغو ډېر نرم ستتمونونه په مطلق ډول ناکام شتتوي وو. 

ومړۍ دورې ستتمونونو په په ټولنیز ډول د پاچا د دوهمې دورې ستتمونونه د ل

نستتبت ډېر پاروونکي وو. داستتې هم په لویه جرګه کې له مالیانو رسه د پاچا 
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چلند زیږ او د یوه پاچا له پاره د ملت د استتتازو په مقابل کې نامناستتب و. بیا 

هم د پاچا د دغو تېروتنو او پاروونکي چلند رسه رسه فکر نه کېده، چې د داړه 

 نستان پاچايي نسکوره کړي.مارو یوه ډله به د افغا

د پاچا يي په نسکورولو کې د جمهوري غوښتونکو ، په رس کې د محمد ويل، 

شتتور بازار حرضتتت او نورو ستتماليس رول ټاکونکی ثابت شتتو. لکه چې دمخه 

مې ویيل د جمهوري غوښتتتتونکو دوو مخکښتتتانو یانې غالم صتتتدیق او محمد 

کوهدامن داړه مارانو په ملستتولو  ويل د پروګرام له مخې په پټه د شتتنوارو او د

رسه بې امنیتي واقعي کړې او د کابل د نستتتکورېدو له پاره ډګر هوار کړی و. 

دا دواړه هغه کستتتان وو، چې پاچا  امان الله ورته لوړ لوړ مقامونه او غ  غ   

انعامونه ورکړي وو، دغستتې مقامونه چې ممکن د خپلې خوښتتې په نظام کې 

وی د نورو ملګرو نومونه مې دمخه راوړي. شتتتجاع یې خپلولی نه شتتتول، د د

له کې وو. وايل عيل  په ډ مد یعقوب هم د دوی  بار وزیر مح لدوله او د در ا

احمد بارکزی هم جمهوري غوښتتتتونکی و؛ خو هغه د دوی په ډله کې نه و. 

دوی ټولو د حکومتي لوړو کستتانو په توګه په رستتمي ډول  حکومتي چارې پر 

د جمهوري نظام راوستتتتلو په عرض ورانی کاوه. په دې  م  بېولې، په پټه یې

ډول دوی رسبېره پر دې چې د دوه مخو په شتتتان چلند او ژوند کاوه، په دې 

نه پوهېدل چې که جمهوري نظام بریالی کېږي، هغه به په کوم ډول کودتا 

رسه وي او ټینګېدلی به نه يش. له دوی نه یو هم د دغستتې وليستت اعتبار او 

نه و، چې ولس به یې د مرشتتت په توګه وپېژين او امنیت به ټینګ قوت خاوند 

په وخت کې دوی هم، د  نه ده چې د اړودوړ  کړای يش، نو د حیرانۍ خبه 

نورو مرشوطه غوښتونکو په شان، د اوبو پر رس د هغو وچو وښو په شان شول، 

 چې هرې خوا ته وړل کېږي. 
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لله ته بیعت وړاندې کړ. په د دوی د رس کسانو په هيغه اول رس کې حبیب ا

دې ډول دوی د شتتتوربازار حرضتتتت، رسدار محمد عثين محمدزي او یو څو 

نورو مالیانو د افغانستتنان د پاچايې له پاره یو نالوستتتی داړه مار تر پاچا امان 

 الله نه غوره وباله.

ښتیني ملګري لرل، د هغو د رسکسان،  په لوړو مامورانو کې پاچا امان الله رې

الحکومه ګان، د دولتي شتتتورا رسوال رسدار شتتتېر احمد، عبداالحد  نایب

له هغه  یه پورې  پا یاور وو، چې تر  وردګ، د حرب وزیر عبدالعزیز او محمود 

ښو یې اغېزمن اثر ونه  رسه ټنګ ودرېدل؛ خو دوی رسه یو موټی نه وو او په پې

ن په بنۍ کړای شتتتو. په ټولیز ډول حکومتي مامورانو د لوړو مامورانو په ګنو 

اخیستلو او غرور ښوولو کې نوم ایستلی و. د منيش عيل احمد په ژبه د امان 

الله مامورانو په خپل رسي او نازړه سواندي چلند د هغه رجیم بې اعتبار کړی 

 (۱۳۱کو.

له نظام د  مان ال پاچا ا نانو کې تر اوستتتته هم اورېدل کېږي، چې د  غا په اف

شوی. منيش عيل احمد په دې اړه وايي  سکور  سېله ن انګریزانو د توطیو په و

چې په خپله په افغانستتتتان کې هغه علتونه چې د انقالب ستتتبب شتتتول، د 

مالیانو له  افغان مامورانو او درباریانو له خوا د برتانیې حکومت د معاش خورو

الرې شتتتوي دي، د دې له پاره چې د افغان ملت پرمختګ شتتتنن او ټول هغه 

تجویزونتته کفري وګڼتتل يش، چې د دغتته ملتتت د پرمختتتګ لتته پتتاره ګټور 

 ( غبار وايي: ۱۳۲وو.ک

اینکه ناکامي مرحله دوم ریفورم حکومت امانیه را بعضاً تنها نتېجه مخالفت » 

یا توط یت فیودا  و روحانی و  ند اقل یک دولت خارجی میدان مداخلت  یه و 

 (۱۳۳ک«.متاماً منطق با حقیقت نیست



 108   |کتنه ېنو  وهیته  ۍد پاچا امان الله واکمن

 

 

ډاکټر ادمک چې خپل کتاب یې د برتانیې او د هند حکومت د رسمي پاڼو او 

راپورونو له مخې لیکلی، داستتتې کومه لیکنه نه ده لیدلې چې انګریزانو به د 

چې د امان الله پاچا امان الله په نستکورولو کې الس لرلی وي. دی هم وايي 

( تر اوسه پورې دغسې ۱۳۴بنسټیزو سمونونو بنسټیز عکس عمل تولید کړک

لیکنه تر سرتګو شوې نه ده، چې د هغې له مخې به د پاچا په نسکورېدو کې 

 د هند حکومت الس لرلی وي.

د برتانوي هند حکومت او د برتانیې د حکومت ستتیاستتت دا نه و، چې د امان 

، هغه هم د داړه مارانو له خوا چې په واک کېدو الله نظام دې نستتتکور يش

رسه به یې افغانستتتتان په حتمي ډول او هندوستتتتان په احتييل ډول ناارام 

وي. کرنیل ټي. ای. الرنس چې د عربستان الرنس په نامه یاد شوی او د لوی 

جنګ په بهیر کې یې عربان عثينیې امپراتورۍ پر ضد په بري رسه لسمويل 

کال په مۍ کې یانې هغه  ۱۹۲۸هندوستان نه وایستل شو. دی د وو، هم له 

وخت، چې امان الله په ستتتفر بوخت و، د میران شتتتاه په نامه په کراچۍ او 

میران شتتتاه کې په هوايي قوې کې خدمت کاوه، خو د هند حکومت هغه په 

ستان ته ولېږه. ښتنه انګل سفیر همفریز په ټینګه غو  (۱۳۵ککابل کې د برتانیې 

چې دمخه مې ویيل د برتانیې حکومت له امان الله رسه منلې وه، چې د لکه 

هغه حکومت ته به ډول ډول عرصتتتي توپونه او ټوپک وړیا ورکوي، خو پاچا 

سمونونو بیا پیل  سلې کابل ته ورسېږي، په  امان الله پخوا له دې چې دغه و

ړیکې وکړ. التبه په دې کې شک نه شته، چې د افغانستان او هند  حکومت ا

د ختیځو پښتتتنو په رس کړکېچنې وې او احتيل لري، چې د هند د حکومت 

رسحدي مامورانو به د خپلو معاش خورو مالیانو له الرې د پاچا امان الله او 
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ملکې ثریا پر ضتد ملستونې کړې وي. که دغه ملستونې په رښتتیا شتوې وي، 

 هغه به ملسونې وې، نه نظامي عمل. 

نه شتتتته، چې مذهبي او روحاين ډلو په تېره په هر حال په دې کې شتتتتک 

حرضتانو د پاچا امان الله او د هغه د سمونونو پر ضد د اسالمي رشع په نامه 

 بیخي ډېر تبلیغونه وکړل او وګړي یې د هغو پر ضد د کړو له پاره وملسول.

د پاچا امان الله په وخت کې د افغانستتتان مالیان یو ځل بیا نفوذمن شتتوي 

له د ا یان پر وو، ک غان مال خه چې وو. اف نه دم له دورې  بدالرحمن  میر ع

افغانستان باندې د انګریزانو له لومړي یرغل نه وورسته ډېر نفوذمن شول، نه 

یوازې په دې چې د خپلو نالوستتتو مستتلينو وطنوالو مذهبي مخکښتتانو وو، 

په مقابل  په ګنه د ککاپرو( یرغلګرو  له هغو رسه  له دې امله هم چې  بلکې 

ښتانه په ک ې جنګېدل. له دغو کاپرو رسو غزاګانو افغانان په عمومي ډول او پ

خا  ډول ټینګ مذهبي کړل، په داسې حال کې چې تر هغو دمخه افغانان 

د ګرځندویانو د لیکنو له مخې په ټولې استتتیا کې تر نورو خلکو ډېر د زغم وړ 

غان  غان مالیانو نفوذ د اف په تېره د انګلیس د دوهم جن –خلک وو. د اف ګ 

شو. حکومت هم هغسې چې ملکانو، خانانو  میوند په جګړې کې نور هم ډېر 

او رسدارانو ته مواجب ورکول نفوذمنو مالیانو او ستتتیدانو ته هم د وظیفې په 

نامه مواجب ورکول، په اصتتتل کې په دې هیله چې دوی به د دوی د رقیبانو، 

نې ورکوي، له هم دې امله یاغیانو او باندنیو یرغلګرو پر ضتتتتد رشعي فتواګا

چې مال کېدل د دینې زده کړې په تصتتتتدیق لرلو رسه مقید نه وو چې باید 

وای، هر مسلين مال کېدلی شو، دومره چې یو څو دیني کتابونه یې په عريب 

 کې لوستلی او په جامو او شکل کې مال معلومېدلی شو.
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نو ځکه په افغانستتتتان نالوستتتتو وګړو ته دوی ټول مالیان او  د درناوي وړ وو، 

کې د دوی شتتمېر له حستتاب نه وتلی و؛ خو امیر عبدالرحمن د مالیانو قوت 

کال کې  ۱۸۸۱مات کړ، اصيل علت یې دا و چې ډېرو د ده په مقابل کې په 

کې د غلزیو په پاڅون کې د مال عبدالکریم  ۱۸۸۶د غازي محمد ایوب او په 

ړ زوی و. امیر یوازې هغو مالیانو خوا نیولې وه. وروستی د مال مشک عامل اند 

ته دمواجبو ورکول ومنل، چې د مال خوسه په مرشۍ د یوه کمیسیون له خوا 

په دیني چارو کې په ازموینه کې بریايل کېدل. څنګه چې د استتتالم په اړه د 

زیاترو مالیانو پوهه سطحي وه، ډېر یې په ازموینه کې پاتې شول. امیر دا هم 

کستتتتان نه خوښتتتېږي، چې د دین په نامه په پاچايي ویل، چې زما... هغه 

 سیاست کې ګوتې وهي.

مالیان د پاچا امان الله تر وخته پورې بېرته له دې امله په قوت کې شتتتول، 

ګانو کې برخه  په غزا بل کې دوی د ختیځو پښتتتتنو  په مقا چې د انګریزانو 

یان هم  فارغ مال نه  مدرستتتې  ند  ته پورې د دیوب اخیستتتتې وه. تر دې وخ

فغانستان ته ننوتل. دغه مدرسه د نولسمې پېړۍ په وروستۍ نیييي کې په ا

کار لوېدلې وه. لکه چې دمخه مې ویيل وو، چې د هغو له مخې په افغانستان 

پارونې  باندين ځواک په ملستتتتهکبرتانوي هند(  کې دیوبندي مالیان د یوه 

ه له پاړه کولې. غبار هم په خپل کتاب کې حبیب الله له قوله وايي، چې هغ

چنار نه کوهدامن ته د تګ په الر کې په څو ځایونو کې د مالیانو له خوا د 

عمل له پاره هڅول شوی و. مالیان البته د پاچا په سمونونو رسه پارېديل وو. 

دوی له دې نه هم وېرېدل، چې پاچا امان الله به د ترکیې د نوي مرش اتاترک 

یې سیکولر یا دنیایي کړی و. خو  په شان وي، چې مالیان یې ځپيل او دولت

یاترو یې د  نه الره او ز څنګه چې مالیان خواره واره وو او منظم قوت یې هم 
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وګړو په ستتخاوت ژوند کاوه، د دولت په مقابل کې یې عمل نه شتتو کولی، نو 

دوی ډننورې ګنولې، پارونې یې کولې او پر پاچا یې د کفر تور لګاوه. له دې 

ا نظام ته خطر متوجه نه و. خطر هغه وخت ورته متوجه رسه رسه د دوی له خو 

شو، چې محمد ويل او حرضتانو د عمل سړي یا ډله د نظام او پاچا پر ضد په 

 حساس وخت کې وملسوله.

د حرضتتتانو یا مجددیانو په نامه کستتان د هندوستتتان له رسه افغانستتتان ته 

، په دین او راغيل. د دغې کورنۍ یو نومیالی، شتتتی  احمد مجدد الف ثاين

له امله مستتتلينانو د دغې کورنۍ  تصتتتوف کې د ژور فکر خاوند و. د هغه 

درناوی کاوه. دوی له دې ډډې نه هم نفوذناک شتتول چې نقشتتبنديه طریقه 

صوف رسه جوړ نه دي بیا هم د دوی  سالم او ت سنتي ا یې چلوله. که څه هم 

له پال عال ډول  په ف له چې دوی رشع  له دې ام ېده،  او د خپلې  درناوی ک

طریقې په حکم یې کوښتتتښ کاوه، چې د ټولنې رسوال په مستتتليين او د 

اسالم په تطبیق کې ټینګ وي. نقشبنديه طریقه په دې ډول سیايس ده، په 

 داسې حال کې چې د صومل ګرۍ نورې طریقې سیايس نه دي.

د پاچا امان الله په وخت کې حرضتان د زاړه ښار په شوربازا کې اوسېدل. له 

 دې امله دوی د شوربازار په حرضتانو باندې هم یادېدل.

د حرضتتتتانو نومیايل ورونه درې تنه وو فضتتتل محمد، فضتتتل عمر او محمد 

صتتتتادق. لومړنیو دوو یې د خپلواکۍ په جګړه کې د جوال محمد نادر او د 

هغه د ورونو په کامپ کې د جهاد له پاره تبلیغ کاوه. فضتتتل عمر مجددي په 

یوې غوننې کې خلکو ته وویل، چې: پادشاه افغانستان ... عزم زرمله کې په 

مصتتمم فرموده... ازادی نامه افغانستتتان را بهر فداکاری که باشتتد بهمکاری 

ملت مستتلين و غیور افغانستتتان از انګلیس استتتعير جو بدستتت دارد. اګر 
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شتتید شتتدیم جنت الفردوس جای مااستتت او اګر زنده و مجاهد ماندیم باعث 

دارین ما استتت... استتتقالل خود را بفدا کردن نفس، مال و اوالد و  ستتعادت 

 (۱۳۶کاحفاد بدست می اوریم.

پاچا امان الله د دوی د خدمتونو په درناوي دوی په ترتیب رسه د شتتتمس 

ضل محمد  شمس املشای  ف املشای  او نوراملشای  په لقوبونو وویاړل. خو 

مړینې رسه یو ټینګ مالتړ له  کې ناڅاپه مړ شتتتو او پاچا د هغه په ۱۹۲۴په 

الستتته ورکړ او ورور یې نوراملشتتتای  فضتتتل عمر مجددي د پاچا او د هغه د 

ستمونونو مخالف شتو، ان تر دې چې د خوستت په اله ګوله کې یې د یاغیانو 

خوا نیوله او بیا له افغانستتتتان څخه ووت او په استتتيعیل خان دېره کې دېره 

و نه یوازې د پاچا او د هغه د ستتتمونونو شتتتو.  له هغه وروستتتته ټولو حرضتتتتان

مخالفت کاوه، بلکې له نورو مخالفانو رسه یې د پاچا او د هغه د ستتتمونونو پر 

 ضد دسیسې هم کولې. 

پاچا امان الله ال اروپا ته په ستتتفر روان شتتتوی نه و، چې په کابل کې محمد 

په توطیو ال  له ځینو محمدزي رسدارانو او مالیانو رسه  س صتتتتادق مجددي 

پورې کړ. د غبار په قول په کابل کې د حرضتتتانو د امان الله ضتتد کړۍ ښتته 

فعاله وه. دا هغه وخت و چې بیا هم د هغه په وینا: در متام والیات افغانستان 

 (۱۳۷کحلقه های مخفی و مخالف به فعالیت ضد دولت در امدند.

 

 د ادمک په وینا:

، فضتتتل رحیم ګل اغا په پای کې چې امان الله په ستتتفر بوخت و ۱۹۲۷د 

کمحمد صتتتتادق( له قومي کستتتتانو او مالیانو رسه په پټه خبې کولې، چې 

پرمختګ غوښتونکي به څنګه له قدرت نه وغورځول يش. د جنويب سمت  او 
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کندهار عاملانو د هندوستتتتان په استتتيعیل خان دېره کې غوننه وکړه او په 

ضد به  څنګه عمل ويش. هغې کې پر دې وغږېدل، چې د عرصي کوونکو پر 

مقصتتتد دا نه و، چې پاچا امان الله له واکمنۍ نه ګوښتتته کړل يش، بلکې د 

ځوانو افغانانو پر ضد کودتا ويش او پاچا امان الله په ستنېدو رسه له یو شوي 

عمل رسه مخام  يش. ستتتاتنپالو پرېکړه وکړه چې په وروستتتتي ګام کې دې 

 (۱۳۸کپاچا ګوښه او جمهوري نظام په پښو ودرول يش.

یک رسه  په تحر جددي  بل کې د محمد صتتتتادق م کا په  ګام  مل  خو د ع

واخیستتتل شتتو. ښتتاغيل فضتتل غني مجددي په خپل اثر کې د دغه ټکي په 

هکله وايي چې عليی افغانستان برای توحید صف در منزل حرضت صاحب 

( منيشتتت عيل احمد د ده د عليی ۱۳۹در شتتتور بازار اجتيعات منودند.ک

افغانستتتان د ناڅرګندې افادې په تشتتخیص کې وايي چې پاچا امان الله له 

ښځو م  لوڅي او  ښتل چې د  سرت قايض عبدالرحمن پغيين نه په پټه وغو

ښنه وغوښته. هغه ته بیا  سالمي رشع رسه موافق وښيي. هغه ب سمونونه له ا

نو د اخطار ورکړل شو چې که سمونونه یې تصدیق نه کړل، وبه وژل يش. نور 

شور بازار حرضت له دغې موضوع نه خب » منيش عيل احمد په ژبه:  هغه د 

شو  سې وګڼله، چې که عبدالرحمن د امان الله د کرکې قرباين  کړ او هغه دا

ته  یا یې پرېکړه وکړه، چې جنويب  په شتتتتان وي، ب به هم د هغه  پای  د ده 

 (۱۴۰ک«.ی يشوتښتي او له هغه ځایه له حرضت شېر اغا رسه په هند کې یوځا

کال په ژمي کې دوی له قايض فضل حق، قايض عبدالقادر پغيين  ۱۹۲۸د 

یا  په کيل کې واړول او ب په ځاځیو کې د عزیز خان ځاځي  او نورو رسه اول 

خوستتت ته الړل. دوی هلته خلکو ته وویل چې: پروګرام شتتاه مخالف رشیعت 

دم پاکتیا پیشنهادا خود و برضر ملت افغان است. ما اینجا امدیم تا بااتفاق مر 
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( له احمدزیو نه پرته ۱۴۱را به شاه بفرستیم و مانع خرابی افغانستان ګردیم.ک

ندان  ما نه. د جنويب عستتتکري قو ما نه  ندیز و یا هیڅ قوم د دوی وړا د پکت

عبدالغني رسخايب هم له هغوی رسه رس ونه خوځاوه، خو ټولو ورته ډاډ ورکړ، 

نه په الس ور به یې  ته  مت  به یې  چې حکو که غواړي روغ رم   کړي او 

 هندوستان ته ورسوي.

دوی د قايض عبدالرحمن د وړاندیز په مقابل کې حکومت ته د تستتتلیمېدو 

صله وکړه. د هغه وړاندیز دا و چې:  ست. یا » فی شرت نی پی  روی ما دو راه بی

فرار بهند که در آن صتتتورت حکومت انګلیس مارا با عزاز خواهد پذیرفت ولی 

که مستتتلين و افغانیم مرګ بهرت از این اعزاز اجنبی استتتتت. راه دوم برای، 

ست. ایا رفقا  شنت ا ستان و دست از جان بردا شدن به حکومت افغان سلیم  ت

چه میګویند؟ همه ګفتند، شتتق دوم را ولو بفدا کردن جان ما باشتتد تر جیی 

 (۱۴۲کمیدهیم.

چټکۍ رسه  همغه و چې دوی ټول محيل حکومت ته تسلیم شول، چې بیا په

کابل ته ورسول شول. پاچا امان الله په پغين کې له هر یوه رسه بېل بېل 

وکتل او بیا یې د محاکمې له پاره د حرب وزارت د حرب دیوان ته وسپارل، 

چې د همدغه مقصد له پاره د حرب وزیر عبدالعزیز، د قول اردو قومندان 

یف، کندک مرش محمود سامي، فرقه مرش فضل احمد، کندک مرش سید رش

عبدالله نه جوړ شوی و. دیوان په ترتیب رسه د پاچا، محمد ويل، عبدالعزیز، 

محمد سامي په رسوالۍ محاکمه وکړه. محاکمه یوه میاشت اوږده شوه. 

محاکمه کېدونکو له خپل عمل نه انکار ونه کړ. په محاکمه کوونکو کې 

نور د اعدام مخالف  عبدالعزیز او کندک مرش سید رشیف اعدام غوښتنونکي او

وو. له دې رسه رسه د غبار په وینا دغه دیوان د ټولو د اعدام حکم وکړ او پاچا 
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هغه السلیک کړ. محکوم شوي وروسته په سیاه سنګ کې اعدام شول، له 

محمد صادق مجددي او د هغه وراره محمد معصوم مجددي نه پرته، چې پاچا 

ي له اعدام نه معاف کړل او په هغوی د شمس املشای  د خدمتونو په درناو 

 (۱۴۳«.کبندي کولو یې بسنه وکړه

داستتې ښتتکاري چې د پاچا په کمپ کې چا د قاضتتیانو د اعدام پر پایلو ستتم 

سوچ نه و کړی. دوی دې ته هم فکر نه و چې افغانان په ټولیز ډول له ظلم نه 

بده وړي او له مظلومانو رسه خواخوږي کوي، هغه هم هغستتتې مظلومان چې 

قاضتتیان وي. د اعدام د  پلویانو دلیل به دا و، چې د حکومت مخالفان عبت 

واخيل او ټولو ته ثابته وي، چې حکومت پیاوړی او په وضتتع حاکم دی، خو د 

اعدام پایلې د هغه برعکس شوې. غټه خبه دا ده، چې قاضیانو او مجددیانو 

سلیم کړي وو، بې له دې چې د ح ضد په خپله ځانونه حکومت ته ت کومت پر 

شو.  ښولی نه  یې عمل کړی وي. دوی په راتلونکي کې هم امنیت ته خطر پې

هو، دوی د حکومت ضتتد عمل نیت درلود، خو عمل یې ونه کړ یا یې عمل نه 

 شو کوالی. 

څنګه چې دغه موضتتوع په اصتتل کې ستتیايس وه؛ نو ستتیايس مصتتلحت دا و 

و په دې ډول به د چې دوی یوازې په بندي کېدلو رسه بې اثره کېدی يش ا

اعدام د ناوړه پایلو مخه نیولې شوې وای؛ خو په اعدام رسه دوی پیاوړي شول 

شنوارو او  صد ته ورسېدل. د هغو په اعدام رسه خلک وپارېدل، د  او خپل مق

د کوهدامن داړه مارو د بغاوت له پاره لومړی ګام شتتو. د ښتتاغيل مجددي په 

لت موقف امان الله خان را تائید نکردند وینا : حتی بعضی از وزرا و بزرګان دو 

مثل محمود طرزی و عبدالهادی خان داوی وزیر تجارت و عبدالرحمن لودی 

( ځینې وزیران به د قاضیانو ۱۴۴همه استعفی خود را تقیدم پادشاه کردند.ک
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په اعدام رسه نارايض شتتتوي وي، خو د دغې موضتتتوع په رس کې هېڅ وزیر 

خو دمخه ځان ګوښه کړی و یا ګوښه کېدو ته  ځان ګوښه کړی نه و او لودي

 اړ شوی و.

 تر اعدام وروسته:

د امان الله پر ضد ګوند د مالیانو تر منځ په ازادۍ رسه تبلیغ کاوه، چې » ... 

شوره مالیان یا ووژين یا یې له  امان الله عزم کړی چې د مصطفی کيل په م

ننونه له منځه یووړل ملک نه وبايس، د دې له پاره چې د پرمختګ د الرې خ

يش او دا چې امان الله د عبدالرحمن په اعدامولو رسه په خپلې مبارزې پیل 

کړی. دغه تبلیغ هغستتتې اثر وکړ، چې هیله یې کېدله. مالیان چې پوره ارام 

شوي وو، په امان الله باندې یې د کافر ټاپه ولګوله. دوی د م  لوڅۍ پر ضد 

ل، چې د دوی ښتتتځې به هم زر م  لوڅې هم تبلیغ کاوه او خلکو ته یې وی

يش او ټولې لوڼې به یې ترکیې ته واستتتتولې يش. ولس د امان الله پر ضتتتد 

 (۱۴۵ک«.شو

یو شتتمېر دیني عاملان له  افغانستتتان نه ووتل او په دېره استتيعیل خان کې 

له نور املشای  رسه دېره شول. نور املشای  سلیين خېل د امان الله پر ضد 

سلېين خېلو د وتورول. حرض  سلیين خېلو کې مریدان لرل. همدغو  تانو په 

بل کال په مۍ میاشتتت کې په غزين کې د پاچا د پوځ په شتتا کېدو کې غټه 

 وننه واخیسته.

بل کې محمد صتتتتادق مجددي،  کا په  که چې دمخه مې رشحې ورکړې،  ل

له بل د نیولو  کا ته د  له   محمد ويل او رسدار محمد عثين او نورو حبیب ال

پاره الر خالصتتتته کړې وه، پاچا امان الله پر کابل د حبیب الله تر اول یرغل 

ورسته محمد صادق مجددي له بند نه خوشې کړ، په دې هیله چې هغوی به 
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د ارامۍ په ټینګولو کې له خپل نفوذ نه کار واخيل، خو هغوی چې د بند په 

د امان الله  لننه موده کې ستتختۍ ګاللې وې، پرېکړه کړې وه، چې نه یوازې

کار وکړي.  پاره هم  له  ته رستتتولو  پای  د واکمنۍ بلکې د کورنۍ د واکمني 

هغوی ته د عمل موقع هغه  وخت په الس ورغله، چې پاچا عنایت الله دغه 

سید حسین ته  صادق مجددي د یوه هیمت په رسوالۍ حبیب الله او  محمد 

وه. خو هغوی د د جنګ بس کولو او د خپلۍ واکمنۍ د منلو له پاره واستتتتا

خپل ماموریت برعکس په خپله حبیب الله د پاچايۍ له پاره په دغو کلمو 

رسه وهڅاوه: ته، نه عنایت الله د تخت رښتتتتینی مستتتتحق کېږې. که عنایت 

 الله له تا رسه بیعت نه کوي، د هغه عمل به د رشیعت پر بنس  ناروا وي.

رشع مخالف و. د حقیقت دا دی چې په خپله د دوی دغه نظر د استتتالمي 

استتتالمي رشیعت له مخې هغه څوک د استتتالمي ټولنې د رسوالۍ له پاره وړ 

سليين، عدالت، تقوا، په جرمونو نه  صفتونو خاوند وي لکه م ښو  وي، چې د 

ککړتوب او داستتتې نور، حال دا چې حبیب الله غل او داړه مار و، د دین او 

. پر دې رس بېره غبار په وطن ستتتاتندویان او بې ګناه ملکي افغانان یې وژل

که از اداره  عاً از اداره یک کشتتتور نی بل له طب حقه وايي: شتتتخص حبیب ال

 (۱۴۶حسايب یک قریه هم عاجز بود.ک

حبیب الله یوازې د خپلو یو څو تنو داړه مارو ملګرو له خوا امیر یا پاچا غوره 

سې قدرت او اعتبار خاوند ه ستازو له خوا. د دغ م نه و شوی و، نه د ملت د ا

ناکراره هېواد کې امنیت او نظم ټینګ کړای يش. ده تر اخره پورې  په  چې 

مرشتتتوعیت خپل نه کړای شتتتو؛ نو محمد صتتتادق او ملګرو یې پاچايۍ ته د 

حبیب الله په هڅولو رسه د امنیت له واقعي کولو رسه مرستتته ونه کړه. د هغه 
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ستتې نوې دورې پر خالف د یو داخيل جنګ، افغان وژنې، ملک ورانونې د دغ

 میاشتې اوږده شوه. ۹له پاره الر خالصه کړه، چې 

دا ټول په اصتتل کې له دې امله چې دغه حرضتتتان او ملګري یې د شتتخص 

ښتونکو په تېره د افغان ځوانانو مخالف وو. دوی په دې  امان الله او بدلون غو

ډول په وطن کې د بدلون غوښتتتتونکو او ستتتاتنپالو تر منځ  د جګړې یوه نوې 

دوره پیل کړه او د هغو مالیانو خوا یې ونیوله، چې په هر هغه چا یې د کفر 

ټاپه لګوله، چې د استتتالم په اړه یې نظر د دوی له نظر رسه مخالف و. د پاچا 

امان الله ستتتمونونو چې پارونې وکړې له دې امله نه و، چې هغه د استتتالم 

و او استتتالمي مخالف و، هغه د هغو د فکر مخالف و چې د اجتيعي دودون

رشع تر منځ یې توپیر نه شتتتو کولی، نو مخالفانو په تېره مذهبي مخالفانو په 

ډېر پراو ډول ډننورې ګنولې او تبلیغونه یې کول، چې ستتتمونونه د استتتالم 

 مخالف دي او امان الله کافر شوی دی.

اجتيعي، ستتتیايس، اقتصتتتادي او ټولیز ډول ژوند چارې له دې امله، چې د 

ال کې وي او دیني عقیده بیا هغستتتې نه ده، په څرګند ډول رسه بدلون په ح

بېل وای او دغستې ژوند چارو ته به بس د ژوند د عادي موضتوع په توګه کتل 

کېدالی. په داستتې حال کې به د ستتمون مخالفینو ادعا نه شتتوه کولی، چې 

په  کاوه، چې  به کوښتتتښ  غه برعکس هغوی  خالف دي. د ه غه د دین م ه

ون وکړي او هغه ترې نه غوره کړي، چې د ټولو له پاره د ستتتمونونو کې ستتتم

منلو وړ او د خلکو له پاره ګټور وي، خو د امان الله ضد مالیانو عمالً وښودله، 

هغوی چې د ټینګې عقیدې خاوندان وو، یوازې خپل فکر غوښته او د جوړې، 

ګه زغم او ستتتمولو په فکر کې نه وو؛ خو دوی د ژوند چارو ته د پخوا په ستتترت 

 کتل، نه د موجود واقعیت په سرتګه.



 119  |کتنه ېنو  وهیته  ۍواکمند پاچا امان الله 

 

 

که ژوند چارو ته د دینې عقیدې له چوکا  نه دباندې کتل کېدالی، هغه به 

د ژوند عادي چارو په توګه ګڼل کېدالی او د فکري زغم او بحث په رڼا کې به 

هغه غوره کېدل چې د ټولو یا اکرو له پاره د منلو وړ او د ژوند له پاره ګټور 

غه حال کې به حتی مخالفینو هم هغسې شدت نه ښوده، لکه چې وای په د

 د پاچا امان الله د سمونونو پر مخالفت یې چې وښود.

د همدې شتتدید مخالفت وجه وه، چې د پاچا امان الله ټول ستتمونونه له یوه 

رسه رد او په ټپه ودرول شتتتول. په دې رد رسه د پاچا امان الله څرګندو او پټو 

شلمې ست او هغسې  مخالفینو د  ستان په منځینو پېړیو کې ننوې پېړۍ افغان

ته یې د پوره خپلواکۍ  نانو  غا ته اړ کړ، چې اف نه وتلو  له وطن  چا یې هم  پا

 تلپاتې ویاړ ګټلی و او د دغه فکر له مخې یې حکومت کاوه، چې: 

 «از خدمت بوطن باالتر، عشقی ندارم» 

 پای
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 یادښتونه او ملن لیکونه:

عبدالحی حبیبي، جنب  مرشوطیت در افغانستان، سازمان .  ۱

دغه اثر هغومره چې د شخصونو  ۱۳۷۷/۱۹۹۹مهاجرین مسلين افغانستان، 

بیوګرامل دی، د مرشوطه غوښتنې رشحه نه ده، خو دغه او د غبار اثر، 

افغانستان در مسیر تاری  په فاريس کې هغه اثرونه دي، چې د مرشوطیت په 

 اثر نه ډېر او د اعتبار وړ معلومات ورکوي.هکله تر هر بل 

. منيش عيل احمد، د امان الله نسکورېدنه، د برتانیې د حکومت  ۲

لیکونکی د غزين مومند، او د امان الله د دربار  ۳، ۱۹۲۹خپرونه، لندن، 

منيش او د معلومات خاوند و. د ده د امان الله دورې په فاريس کې دغه لیکنه 

ه انګریز په انګریزي اړولې او اوس په لندن کې په برتانوي د سکا  په نامه یو 

کتابتون کې خوندي ده، په دغې لیکنې کې د امان الله د واکمنۍ په اړه 

دغسې دقیق معلومات نه شته، چې په نورو اثرونو کې نه موندل کېږي. زه 

دلته له ښاغيل ډاکټر عبدالعيل ارغنداوي نه مننه کوم، چې د دغه نادر اثر 

 ه نسخه یې له لندن نه را استولې ده.یو 

. میر غالم محمد غبار، افغانستان در مسیر تاری ، موسسه چاپ  ۳

 .۷۵۳، کابل، ۱۳۴۶/۱۹۶۷کتب، 

. لودویک ادمک، د شلمې پېړۍ تر نیييي پورې د افغانستان باندنۍ  ۴

. دغه اثر د برتانوی ضد حکومت او د ۴۷، ۱۹۷۴اړیکې، د اریزونا پوهنتون، 

ي په ناخپرو شویو داسې پاڼو، راپورونو او خپرونو له مخې لیکل شوي او جرمن

 په خا  ډول د امان الله د واکمنۍ په اړه ډېر او دقیق معلومات ورکوي.

 .۷۷. ادمک،  ۵
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. وارټن ګریګوربین، د معارص افغانستان هسکېدنه، د سټېفورډ ۶

 .۲۲۹، ۱۹۶۸پوهنتون، 

امپریالیزم او د خپلواکۍ له پاره د . عبدالعيل ارغنداوی، د برتانیې  ۷

، نوی ۱۹۸۹، مونيش رام مانوهرالل خپرونه، ۱۹۲۱ -۱۹۱۴افغانستان مبارزه 

. دغه اثر هم د برتانوي هند حکومت په ارشیفي پاڼو بنا او ۱۸۱ -۱۷۴ډهيل، 

 مهم کتاب دی.

 .۱۹۷. ارغنداو،  ۸

 .۱۹۱. ارغنداو،  ۹

بتاری  اسرتداد استقالل  . غزیز الدین وکیيل فوفلزایی، نګاهی ۱۰

 .۷۹. ۱۳۶۸/۱۹۸۹افغانستان، کابل، 

 ۴۹. ادمک،  ۱۱

 ۹۲. ادمک،  ۱۲

 ۶۶-۶۲. ادمک،  ۱۳

 ۹، ۱۴. منيش عيل احمد،  ۱۴

 ۶۶. ادمک،  ۱۵

 ۶۱. ادمک،  ۱۷

 ۶۹. ادمک،  ۱۸

 ۶۸. ادمک،  ۱۹

 ۶۹. ادمک،  ۲۰

 ۷۰. ادمک،  ۲۱

 ۱۶۹. ادمک،  ۲۲
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اور اچول، په اسیا کې د لینن د امپراتورۍ . پیټر هاپکرک، ختیځ ته  ۲۳

 .۸۳-۱۸۱، ۱۹۸۴خوب، کوډن شابین امللل، لندن، 

 ۷۰. ادمک، ۱۶۰. هاپکرک،  ۲۴

 ۶. منيش عيل احمد،  ۲۵

 ۷۰. ادمک،  ۲۶

 ۷۱. ادمکو ۷. منيش عيل احمد،  ۲۷

 ۷، عيل احمد، ۷۱. ادمک،  ۲۸

 ۷۶۱. غبار،  ۲۹

 ۸۱. ادمک،  ۳۰

 ۱۱۹. فوفلزایی،  ۳۱

 ۸۱۳. غبار ۱۳۳. ادمک  ۳۲

. محمد علم فیض زاد، جرګه های بزرګ ملی افغانستان و جرګه  ۳۳

. ۱۳۶۸/۱۹۸۹های نام نهاد تحت تسلط کمونست ها و روس ها. اسالم آباد، 

 ۸۱. ادمک ۵۳

. محمد حسن کاکړ، د افغانستان حکومت او ټولنه، د امیر  ۳۴

 .۳۵، ۱۹۷۹عبدالرحمن خان واکمني، د ټکساس پوهنتون، 

 .۷۹۰. غبار،  ۳۵

 ۷۹۵. غبار،  ۳۶

 ۹۱-۷۳، ۱۹۷۹. محمد حسن کاکړ،  ۳۷

 ۷۹۱. غبار،  ۳۸

 .۱۵۵ -۱۵۳، ۱۹۷۹. کاکړ،  ۳۹
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 -۸۸. محمد حسن کاکړ، د نننیو سیايس، انکاشافونو مطالعه،  ۴۰

 ۱۹۷۱ -۱۳۷، د پنجاب پوهنې مطبعه، ۱۸۹۶

 ۲۴، ۱۹۷۹. کاکړ،  ۴۱

 ۶۸-۶۶. فیض زاد،  ۴۲

 ۷۹۴، . غبار ۴۳

 . امان الله خان غازي، حاکمیت قانون، در افغانستان، مقدمه، ۴۴

تصحیی و تعلیقات از حبیب الله رفیع، امان کتاب خپرولو موسسه، 

۱۳۸۷/۱۹۹۹ ،۱۸۷ 

 ۱۸۹. حاکمیت قانون،  ۴۵

 ۱۸۸. حاکمیت قانون،  ۴۶

  ۱۴۶. حاکمیت قانون،  ۴۷

  ۷۹۲. غبار،  ۴۸

  ۸۶. ادمک،  ۴۹

 ۸۰۲. غبار،  ۵۰

 ۹. عيل احمد،  ۵۱

 ۸۱۴. غبار،  ۵۲

 ۷۹۷. غبار،  ۵۳

 ۹. عيل احمد،  ۵۴

 ۱۰. عيل احمد،  ۵۵

  ۸۰۴. غبار  ۵۶

 ۸۰۶-۸۱۰، ۹۰-۸۸. ادمک،  ۵۷

 ۸۰۷. غبار،  ۵۸
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 ۸۰۶. غبار،  ۵۹

. فضل غني مجددي، افغانستان در عهد اعلیحرضت امان الله  ۶۰

 . ۲۴۰، ۱۹۹۷یا، ، چاپ شخصی، فریينت، کلیفورن۱۹۲۹ -۱۹۱۹خان، 

 ۷۹۸. غبار،  ۶۱

. جان رنارډ، داستان مذهبي ځواب کتاب، وزیبل انک پرس،  ۶۲

 ۲۱، ۲۰۰۲کانټون، مشیګن، 

 ۸۱۱، ۷۸۹. غبار،  ۶۳

 ۱. حاکمیت قانون،  ۶۴

، ۱۹۳۲. رولینن، امان الله د افغانستان پخوانی پاچا، لومړی چاپ،  ۶۵

ایلن په کابل کې د ډیيل مېل و  ۵۲، ۱۹۸۷دوهم چاپ، کوېټه، نیساټرېنرز، 

 خا  خبیال و.

 ۲۰۹. حاکمیت قانون،  ۶۷

 ۲۱۰. حاکمیت قانون،  ۶۸

 ۸۵. حاکمیت قانون،  ۶۹

 ۱۸۶. حاکمیت قانون،  ۷۱

 ۲۲۴. حاکمیت قانون،  ۷۲

 ۲۲۴. حاکمیت قانون،  ۷۳

 ۱۵۰. حاکمیت قانون،  ۷۴

 ۸۴.  حاکمیت قانون،  ۷۵

 ۱۶۱. حاکمیت قانون،  ۷۶

 ۲۲۶حاکمیت قانون، .  ۷۷

 ۱۲. عيل احمد،  ۷۸
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 ۱۲۳. ادمک،  ۷۹

 ۱۳۰. ادمک،  ۸۰

 ۱۳۱. ادمک،  ۸۱

 ۱۳۲. ادمک،  ۸۲

 ۱۷. عيل احمد،  ۸۳

 ۱۸. عيل احمد،  ۸۴

 ۱۸. عيل احمد،  ۸۵

 ۱۳۳. ادمک،  ۸۶

 ۸۱۳. غبار،  ۸۷

 ۱۳۵-۱۳۳. ادمک،  ۸۸

 ۸۱۳. غبار،  ۸۹

 ۱۳۷-۱۳۵. ادمک،  ۹۰

 ۲۵. عيل احمد،  ۹۱

  ۸۱۳. غبار،  ۹۲

 ۲۵. عيل احمد،  ۹۳

 ۸۱۸. غبار،  ۹۴

 ۲۶. عيل احمد،  ۹۵

پاڅون په  ۱۹۲۹. فیض محمد کاتب، کابل تر محارصې الندې، د  ۹۶

اړه فیض محمد لیکنه، د فیض محمد دغه نامتام شوي یادښتونه په کابل 

ارشیف کې خوندي دي، چې هغه کوم رويس په رويس اړويل او ډاکټر رابرت 

زين انګریزي کړي او له خپلو تبرصو رسه له رسه تنظیم کړي او لنن کړي مک چ

 ۵۲، ۱۹۹۹دي. مارکس وایو، پرنسټن، 
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. د کابل له نسکورېدلو نه وروسته وايل عيل احمد د مرشقي قومي  ۹۷

مرشانو له خوا د امیر په توګه و پېژندل شو، دی له دوه زره پوځ او د شنوارو او 

ه جګدلک ته الړل او هلته د مومندو راتګ ته په انتظار خوګیاڼیو له ملیشا رس 

شو، چې د ورتګ وعده یې کړې وه. په دې مقصد چې د سقاو زوی او ملګري 

یې له کابل نه وایستل يش. د دغه مقصد د پاره وايل عيل احمد د جنورۍ له 

پورې ډېرو قومونو ته فرمانونه واستول، چې تابعیت یې ومني او  ۲۹نه تر  ۲۳

ه یوځای يش، د کابل خلک چې په دغه وخت کې د کوهدامنیو او وررس 

کوهستانیو له چور او چپاول نه په تنګ شوي وو. د هغه ورتګ ته سرتګې په 

الر وو، خو هلته د خوګیاڼیو ملک قیس د وايل عيل احمد په مخالفت د سقاو 

و پرېښود، زوی خوا ونیوله او په نورو قومونو کې هم درز را منځ ته شو او پوځیان

حبیب الله ته د متابعت کولو په نیت د کابل په لور وخوځېدل، دا ټول په اصل 

کې له دې امله  چې ویل کېده چې وايل عيل احمد رشايب دی. شنواري ال 

هم په هغه والړ وو یا دغسې ښکارېدل، خو پر هغو ده اعتبار له السه ورکړی و، 

 .۵۵ -۵۱ه الړ فیض محمد دی پېښور ته او بیا له هغه ځایه کندهار ت

  ۱۴۳. ادمک،  ۹۸

  ۳۳. فیض محمد،  ۹۹ 

. غبار بې له دې چې د محمد ويل نوم واخيل په دې ۱۴. عيل احمد،  ۱۰۰

هکله وايي چې: از مدتی قبل در والیت کاپیسا مرد مشهور و ماجرا جوی بنام حبیب 

 .۸۱۵، الله بچه سقاو زیر نظر دقیق مخالفین دولت ګرفته شده بود، غبار

 ۸۱۵. غبار،  ۱۰۱

 ۵. هندیه، له دعوت رسه یاده شوې مرکه،  ۱۰۲

 ۳۴. فیض محمد،  ۱۰۳
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  ۲۹. عيل احمد  ۱۰۴

  ۳۵. فیض محمد،  ۱۰۵

  ۳۶. فیض محمد،  ۱۰۶

 ۳۷. فیض محمد،  ۱۰۷

 ۸۲۲. غبار،  ۱۰۸

 ۳۸. فیض محمد،  ۱۰۹

 ۸۲۲. غبار،  ۱۱۰

 ۳۹. فیض محمد،  ۱۱۱

 ۴۱. فیض محمد،  ۱۱۲

 ۴۲. فیض محمد،  ۱۱۳

 ۴۵. فیض محمد،  ۱۱۴

 ۵۸. عيل احمد،  ۱۱۵

 ۶۰. عيل احمد،  ۱۱۶

 ۱۰. عيل احمد،  ۱۱۷

 ۸۲۴. غبار،  ۱۱۸

 ۳۸. فیض محمد،  ۱۱۹

 ۸۱۴. غبار،  ۱۲۰

 ۸۲۵. غبار،  ۱۲۱

 ۸۲۴. غبار،  ۱۲۲

. محمد هاشم کييل، قانون په افغانستان کې، د اسايس قانونو،  ۱۲۳

 ۲۰۳، ۱۹۸۵قانون، او قضائیه، د برخپرونه، لیدن، و دو 

 ۸۰. حاکمیت قانون،  ۱۲۴
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، ۱۳۸۳. شاهدخت هندیه با دعوت در ګفتګو، دعوت، تله او لړم،  ۱۲۵

 .  هندیه د پخواين پاچا امان الله لور ده.۵ناروې، 

 ۲۱۱. حاکمیت قانون،  ۱۲۶

 ۲۱۱. حاکمیت قانون،  ۱۲۷

 ۲۱۰. حاکمیت قانون،  ۱۲۸

 ۲۴۳حاکمیت قانون،  . ۱۲۹

 ۸۱۲. غبار،  ۱۳۰

  ۲۱. عيل احمد،  ۱۳۲

 ۷۸۹. غبار،  ۱۳۳

  ۱۳۸. ادمک،  ۱۳۴

 ۱۴۳. ادمک،  ۱۳۵

  ۷۱. فوفلزایي،  ۱۳۶

  ۸۱۷. غبار،  ۱۳۷

  ۱۳۹. ادمک،  ۱۳۸

 ۲۵۱. فضل غني مجددي،  ۱۳۹

  ۲۳. عيل احمد ۱۴۰

  ۸۱۷. غبار،  ۱۴۱

  ۸۱۷. غبار،  ۱۴۲

 ۲۵۱مجددي،  ۸۱۸. غبار،  ۱۴۳

 ۲۵۵. مجددي،  ۱۴۴

  ۲۳. عيل احمد،  ۱۴۵

  ۸۲۶. غبار،  ۱۴۶
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 د ارواښاد پوهاند محمد حسن کاکړ خپاره شوي اثار 

 انګلیيس -په افغانستان کې دولت او ټولنه ک د امیر عبدالرحمن خان دوره (  .1

 انګلیيس  تتت        افغانستان کد شوروي یرغل او د افغانانو غبګون ( .2

 د افغانستان په کورين سیاست کي د پرمختګونو یوه څېړنه  .3

 انګلیيس            ( ۱۸۹۶تت  ۱۸۸۰ک

 انګلیيس  - ( ۱۹۰۱تت  ۱۸۶۳ری  ک د افغانستان سیايس او ډپلوماټیک تا .4

 تتتتت پښتو                 د افغان تتت شوروي جګړه .5

 پښتو تتتت        امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنهد پاچا  .6

 پښتو او دري  تتتت    وطن ته یو سفر ک طالبان او اسالمي بنسټپالنه ( .7

 پښتو   تتتت         پښتون ، افغان ، افغانستان  .8

 پښتو  تتتت           افغانستان په باب د ژینو جوړهد  .9

دولتونو  کې دافغان ، افغانستانکپه هند، فارس او افغانستان  .10

 تتت  دري               رامنځته کول(

 تتت  پښتو او دري        افغان انګلیس دوهمه جګړه  .11

 ری  او روانو پېښو په نفوسو،تارڼا او دفاع د افغانستان د .12

 پښتو تتتت            ،باب لیکنې

 تتتت  دري         دموکرايس در جهان امروز .13

 تتتت   پښتو        د کابل سلطنت بیان .14

 تتتت   پښتو                                    زما غوره لیکنې  .15

 دري    تتتت                 انستان در پنج قرن اخیرافغ .16
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 پښتو     تتتت         خاطرې ک د یوې دورې لنن تاری  ( .17

 پښتو    تتتت           کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتئ پیالمهد ثور  .18

 پښتو   تتتت                                      د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې .19

 پښتو     تتتت                                                          تاری  څه ته وایي ؟ .20

 پښتو      تتتت                                 دقیقو کې ۹۰جان سټورا  مل په  .21

 پښتو تت     تت                     د انسانتوب په اړه د اخالقپوهنې پرنسیپونه .22

 پښتو    تتتت                                                           جنګ او زمونږ نړۍ  .23

 پښتو تت   پیکور او زینو په نظر ښه انسانا د سقراط ، افالطون ، ارسطو ، .24
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