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یادښت

دا کتـاب  د افغانسـتان د خپلواکـۍ د سـلم  کال پـه ویـاړ چـاپ شـوی دی.                         

پـه همـدې مناسـبت د جاللتـآب جمهور رییـس محمـد ارشف غني لـه هدایت رسه 

سـم د ګڼـو نـورو چـارو تـر څنـګ یـو زیـات شـمیر کتابونه هـم لیـکل شـوي، ژباړل 

شـوي او خپـاره شـوي دي.

 شـاه امـان اللـه او د اسـتقالل د تـر السـه کولو پـه مبارزه کـې د هغه نـورو ملګرو 

ارزو لرلـه چـې افغانسـتان پـه واقعـي معنا مسـتقل او د پردو لـه  منګولو راوتلـی هیواد 

وي. دوی دغـه سـپېڅيل هـدف تـه د رسـېدو لپـاره د هیواد ترقـي ته توجـه واړوله.

  پـه امـاين دوره کـې غالمـي منع شـوه. پـه مرکـز او والیتونـو کې ګڼ ښـوونځي 

پرانیسـتل شـول.خارجي هیوادونو ته محصالن واسـتول شـول چې ځوانان نوي علوم 

او مهارتونـه زده کـړي. د مطبوعاتـو وده چټکه شـوه. د وګړو تر منځ د مسـاوات د اصل 

رعایـت قانـوين بڼـه خپلـه کړه. نجونـو او ښـځو د زده کړې حق تر السـه کـړ. هیواد په 

لومړي ځل د اسـايس قانون څښـن شـو. د دولت د درې ګونو قواوو عرصي کولو او 

رسه بېلولو ته توجه واوښـته چې د اسـتبداد په مخنیوي کې اسـايس مرسـته ويش. ګڼ 

شـمېر قوانیـن او مقـررات تدوین شـول چـې د هر چـا د صالحیت حـدود معلوم وي 

او پـه دولتـي چارو کـې د خودرسي مخـه ونیول يش. مالیايت سیسـتم عرصي شـو، د 

جنـي مالیـې ځای نقـدي مالیې ونیو. له مختلفـو هیوادونو رسه سـیايس روابط ټینګ 

شـول او افغانسـتان له هغـې انزوا راووت چـې د هیواد د خپلواکـۍ مخالفانو ورباندې 
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تحمیـل کـړې وه. د اقتصـاد د ودې لپـاره مهم اقدامات پیل شـول. افغانسـتان ورو ورو 

پـه یـو داسـې هیواد بدلېـده چې د پـردو له  احتیاجـه راوتلـی وي.  اوس مـوږ ته الزمه 

ده چـې د وطـن د ترقـي لپاره شـوی مـزل جـاري وسـاتو او د نامتام فصل بشـپړولو ته 

راونغاړو. مټې 

 د خپلواکـۍ د سـلم کال پـه مناسـبت د اسـتقالل د پاکـو شـهیدانو، غازیانـو او 

مخکښـانو د روح د خوشـحالولو یـوه ډیـره ښـه ذریعـه همـدا د کتابونـو خپـرول او د 

معرفـت د مشـالونو بلـول بلـالی شـو. لـه ټولـو هغـو لیکوالـو مننه کـوو چې پـه دې 

بختـور مناسـبت یـې د کتابونـو پـه لیکلـو، ژباړلـو او چـاپ ته چمتـو کولو کـې برخه 

واخیسـته. پـه اوسـنۍ  پرمختللې زمانـه کې د اسـتقالل د سـاتلو او د واقعي خپلواکۍ 

د لرلـو لپـاره پـکار ده چـې پوهـه خپـره يش، فرهنـګ وغوړېـږي، مهارتونـه زیات يش 

او وګـړي د ښـه ژونـد کولـو په چـل پوه يش. شـاه امـان الله د لـوی اخرت په مناسـبت 

یـوه وینـا کـې ویيل وو چـې: »دا د قلـم ورځې دي، نه د تـورې.« د کتابونـو د دې لړۍ 

خپـرول د لیکوالـو د مالتـړ او د هغـوی د آثـارو د چـاپ یو بختـور باب دی چـې ادامه 

بـه مومي.

په درنښت

اسدالله غضنفر

د جمهور رییس فرهنګي سالکار

کابل/۱۳۹۸
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د رس خربې

آنـدرې فرانسـواز کرولیـن ژکـې )Andrée Françoise Caroline Jacquet( چې په 

آنـدرې ویولس )Andrée Viollis( مشـهوره ده یوه فرانسـوۍ ژورنالسـته او لیکواله ده. 

پـه ۱۸۷۰ کـې زېږېدلې او پـه ۱۹۵۰ کې مړه شـوې ده.

پـه فرانسـه او انګسـتان کې یـې زده کړې کړې دي او د ادبیاتو تر لیسـانس وروسـته 

یـې ژورنالیـزم تـه مخـه کړه. لومړی یـې په یوه فیمینیسـتي پاڼه کـې په کار پیـل وکړ، له 

 Le( »نظریـايت او څېړنیـز ژورنالیزم رسه اشـنا شـوه. پـه ۱۹۱۴ کې د »کوچنـي پاریي

Petit Parisien( همکاره شـوه او له لوی راپورتاژ رسه اشـنا شـوه. په بېالبېلو برخو کې 

یـې کار وکړ؛ لکه سـپورت، مهمې محاکمې، سـیايس مصاحبې او د جنـګ ژورنالیزم.

پـه ۱۹۲۹ کـې، هغـه مهال چې د سـقاو د زوی حکومت د سـقوط رسه مخ کېده، 

کابـل تـه راغلـه. دا کتـاب یـې د کابل د سـفر ګـزارش دی چـې د افغانسـتان د تاریخ د 

یـوې خاصـې دورې د لومـړي الس مالومات په کـې راغيل دي.

د لیکوالـې نـر د ژورنالیسـتیک راپورتـاژ او نـاول تر منځـه دی. واقعیتونـه په دقیق 

ډول را اخـيل خـو جملـې یـې کلـه کله د شـاعرانه وايل پر لـور هم ځي. لـه طنز څخه 

هم ډډه نـه کوي.

پـه پښـتو ژبـاړه کې هڅه شـوې چې تـر یو حـده د ليکوالـې خوزنـده، رشنګېدلی 

سـبک وسـاتل يش. څینـې ټکـي پـه کې داسـې هم دي چـې یا دفرانسـې لـه تاریخ او 

فرهنـګ رسه تـړيل دي او یـا د لېکوالـې لـه خـوا لفظـي تېروتنـې دي. د دې مـواردو له 

پـاره، د ژبـاړې پر مهـال، د پاڼـې الندې یادښـتونه اضافه شـوي دي.

نجیب منلی
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لومړی فصل
د جنګ ځپيل افغانستان پر لور

د افغانستان نړۍوال اهمیت - د امان الله له سقوط وروسته هلته څه تېرېږي؟ - په مسکو کې د 

سفر تیاري نیول کېږي – په پینځو ورځو کې د شوروي اتحاد له پالزمېنې د پریامنۍ تر ښار، تاشکند، 

پورې – د افغانستان د قونسلګرۍ ډاروونکې وړاندوینې

پـه څو میاشـتو کې په افغانسـتان کې یوه نالیدلې ماجرا تېره شـوه، یـوه فوق العاده 

ماجـرا چـې پرمختګ او وحشـت، د منځنیو پېړیـو تعصب او د نوي عـرص روحیه رسه 

پـه کې په شـدت ټکـر کې راغلـل. د دې ماجرا لـوړې ژورې کله فاجعه، کله مسـخره؛ 

کلـه خونـړۍ، کلـه خندنـۍ وې چې هـم د یوزر او یوې شـپو داسـتانونه د چـا فکر ته 

راويل او هـم مسـخره بـازار. خـو نړۍوالو ته یـې انګازه کدرې هم رسـېدلې ده؟

افغانسـتان. هغه ماشـوم چې د اسـیا نقشـه یـې مخ ته پرتـه ده او په دې ګـرد هېواد 

- چـې د یـو غمـي پـه څېر لګېدلـی، لوېدیـځ ته یې پـارس، سـوېل ته یې بلوچسـتان، 

جنـوب تـه یـې د برتانیـا د امپراتـورۍ د غـاړې ګل هندوسـتان پـروت دی - خپله ګوته 

ږدي، آیـا پوهېـږي چـې دې کوچني هېواد څومره سـرت نقش لوبولـی او ال یې لوبوي؟ 

دا هېـواد دومـره کوچنی هم نه دی. ۷۲۰۰۰۰ مربع کیلومرت مسـاحت لري. د فرانسـې 

یـا املـان په انـدازه. او د اتـو او لسـو ملیونو تر منځ وګـړي لري.

لـه ډېـرو پخـوا زمانـو راهیسـې دا د مدنیتونو یـوه زانګـو وه، د آریایي توکـم زانګو 

چـې، د ځینـو پـه وینـا، د هندوکش لـه لـوړو درو راکښـېوتی دی. د هیامالیـا د غرونو 
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هغـه سـرته څانګه چـې د نړۍ څلـورالرې وه او ده. د اروپا او اسـیا ټولې الرې همدلته 

رسه یـو ځـای کېـږي او دنګو غرونو کـې ننوځي. مشـهورو فاتحانو، بربـرو یرغلګرو، 

لـه کوریـوش او مقـدوين سـکندر څخـه نیولـې تـر چنګیز خـان او ګـوډ تیمـور او بیا 

د عیاشـو شـاهزادګانو، سـرتو مغولـو پـورې ټولـو دې نه نېـول کیدونکـې کال ته، چې 

د دوو لویـو وچـو، دوو نړیـو تـر منـځ والړه ده، سـرتګې نیولـې وې. د اسـیا او اروپـا 

متدنونـه، د ایـران، یونان، چین او هندوسـتان فکر او هرن، تجـاريت بهیرونه له دې څایه 

تېـر شـوي او یـو بـل رسه مخامخ شـوي دي. ګڼو مذهبونو پـه کې الر موندلـې او رسه 

مواجـه شـوي دي: زردشـتي عقیـده چـې ویـل کېـږي چې تـر میـالد اته پېـړۍ د مخه 

پـه افغـاين ښـار، بلـخ کې، د آمو سـین پر غـاړه وزېږېـد، د یونان اسـتورې، لـه هنده را 

پورتـه شـوی بودیـزم، باالخـره اسـالم چې پـه اومه پېـړۍ کې عربـو راوړ، لـه لویدیځه 

ورتـه راننـه ووت غښـتلې امپراتـوري او خپل مدنیت یې پـه کې جوړ کړ او بیـا د الهور 

لـه الرې - چـې هغـه مهـال د افغانسـتان پالزمېنه وه - هنـد ته والړ. 

پـه وروسـتیو وختـو کې دا هېـواد د دوو سـرتو قوتونو، روسـیې او برتانیـا، تر منځ 

حایـل و. دې دواړو قوتونـو، پـه اسـیا کـې د برالسـۍ ترالسـه کولو په موخـه، تل هڅه 

کـړې چـې دا پـه ازادۍ رسسـخت میـن ولس له ځانـه رسه یوځـای کړي.

افغانسـتان هغـه تړلـی میـدان دی چـې تـر یوې پېـړۍ ډېر وخـت کېږي چـې دوه 

رقیبـان پـه کې مقابلې ته راوتـيل دي. دا مقابله چې ال اوس هم دوام لـري یوازې د دوو 

ملتونـو مقابلـه نه ده چې غـواړي خپلې الندې کړې ځمکې پراخې کـړي، بلکې د دوو 

اصولـو ده چـې غواړي د دنیا پـر روح او مادي ژوند مسـلط يش: د نړۍوال کمونیزم په 

نامـه شـوروي دیکتاتوري او برتانـوي امپریالیزم چې د رسمایـه دارۍ اتل دی.

باالخـره، افغانسـتان شـاید د هغـه اوږده، بـې پایه او لـه ارسارو ډک زنځیـر تر ټولو 

مهمـه کـړۍ وي چې له هنده تر مراکشـه اسـالمي نړۍ جـوړوي. د لتـه د پېغمرب امت 

تـر بـل هـر ځای ډېـر ایامنـدار، ډېر پـر مذهـب میـن دی. هغه څه چـې پـه دې ظاهراً 

بنـده کال کـې تېرېږي، د اسـالم پـه زړه کې انعکاس کوي، انګۍ یې په وحشـتناک ډول 

د چیـن لـه صحـرا او هنده نیولـې، تر پـارس، بین النهرین، سـوریې، پلسـتین، مرص، د 

افریقـا ښـارونو او دښـتو او ان د تورې قـارې )افریقا( تر لویدیزو څنـډو خپرېږي. ځکه 
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چـې دا هېـواد، لکـه د پـارس او ترکیـې پـه څېـر یـو خپلـواک مسـلامن هېـواد دی خو 

ایـامن یـې هامغسـې نږه او پـاک سـاتلی دی. نو ایـا هغه څه چـې هلته تېرېـږي اروپا 

او پـه خاص ډول فرانسـه، چې په ملیونونو مسـلامن وګړي لري، بې تفاوته پرېښـودای 

يش؟

***

نېـږدې دوه کالـه کېږي، هغـه پاچا چې د افغانسـتان خپلواکي یې اعـالن کړه او په 

نـړۍ یـې ومنلـه، امان اللـه راغـی او اروپا رسه اشـنا شـو. هغه فرانسـې ته یـوازې د یو 

خپلـواک پاچـا پـه توګـه نه، د یـو ملګري په توګـه راغی. ځـوان و، زړه راښـکونکی و، 

پـوره خـوش اخالقـه و، زمـوږ د هرنونو د تاریـخ او زموږ د معـارصو اخرتاعاتو پېژندلو 

تـه لـه زړه لېوالـه و. ملکـه ثریـا وررسه مله وه. ښـکلې وه او زموږ د سـیمو جامې یې په 

خـورا ظرافـت پـر تـن وې. دواړه د خلکو ډېر خوښ شـول.

داسـې انګېـرل کېـده چـې امان اللـه پاچـا د خپـل ولس خـوښ و، خلک یـې ترې 

رايض وو. ځکـه خـو د ۱۹۲۹ کال پـه لومړیـو کې د دې خرب خپرېدلـو - چې امان الله 

د قبایلـو یـو شـورش لـه هغه پایتختـه وتلو تـه اړ کړ چې ده بـدل کړی او ښـکلی کړی 

و – هېښـتیا پیـدا کـړه. لومـړی د هېـواد په سـوېل کـې د کندهار په ښـار کې بنـد وو، د 

مقاومـت د تنظیمولـو هڅـه یـې کوله خو وروسـته اړشـو چې هند تـه او له هغـه ځایه 

ایټالیـې تـه وتښـتي. د جنـوري لـه میاشـتې راهیسـې د یـو لړ پېښـو پـه ترڅ کـې، چې 

ځینـې یـې خندنۍ ښـکارېدې، یـو جالب شـخصیت، د سـقاو زوی، چـې لومړی یو 

عـادي عسـکر و، بیـا د داړه مـارو مرش شـو، د چـارو واګې په الس کې اخیسـتې وې ، 

تخـت یـې نیولـی و او د حبیب اللـه پـه نامـه یې تاج پـر رس کـړی و. د ټوکانـو پاچا و؟ 

هېڅوک نـه پوهېدل.

بـس خلـک همدومـره خرب شـول چـې د څـو مامورانـو پرتـه، د اروپایـي ټولنې په 

شـمول، بهرنـۍ سـیايس اسـتازولۍ د فـربوري پـه میاشـت کـې د الوتکـې په واسـطه 

ایسـتل شـوې وې. پـه کابـل کـې یوازې شـل پیتځه ویشـت تنـه بهرنیان پاتـې وو چې 

یـو پـه کـې فرانسـوی و چـې لـه خپلـې کورنـۍ رسه و. دا ښـاغلی ژیـرار، د کرنـې د 

ښـووونځي مدیـر و چـې لـه تګه یـې انکار کـړی و.
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تـر هغـه وروسـته، د کابـل خربونـه کـم، پـه وقفـو راتلـل او بیـا بېخي بند شـول. 

هلتـه، د غاصـب پـر وړانـدې مبـارزه نـه وه غلـې شـوې.ویل کېدل چـې نادرخـان، د 

امان اللـه پاچـا خپلـوان، چـې په فرانسـه کې د افغانسـتان سـفیر پاتـې شـوی و او دلته 

یـې محبوبیـت هـم پیـدا کـړی و، د امان الله په څېـر د محمدزیـو له قبيلـې و، له خپلو 

وروڼـو رسه د سـوېل او ختیـځ ځینـې قبایـل پر ځـان راټول کـړي وو. خـو دا برید کوم 

ځـای تـه رسـېدلی و او د بریالیتـوب چانـس یـې څومره و؟ په دې ښـکيل هېـواد کې، 

چـې یـو کال تـر مخه یې پـه چټکۍ او لېوالتیـا د مدنیت الره خپله کړې وه، ریښـتیا څه 

تېرېـدل؟ څنګـه څـوک کـوالی يش چـې وريش او و یـې ګوري.

***

د اګسـت پـه وروسـتیو کـې د اورسـې، سـیندغاړې، دفرتونـو )پـه پاریـس کـې د 

بهرنیـو چـارو د وزارت مقـر( کـې راتـه وویـل شـول چـې دا کار تقریباً ناشـونی دی. د 

هنـد الره د جنـوري د میاشـتې راهیسـې تړلـې ده ځکه چې د پېښـور او کابـل تر منځه 

جنګونـه روان دي.

د تهـران الر هـم، چـې ډېره اوږده هـم ده، د همدغـو الملونو له مخې د اسـتفادې 

وړ نـه ده. د فرانسـوي لرغونپـوه، د ګیمـې موزیـم مـرش، ښـاغيل هاکـن ډلـې ایلـه په 

څلوېښـت ورځـو کـې وکړای شـول چـې د پارس لـه رسحده ځـان تر کابله ورسـوي. 

او دا کار یـې هـم دوه درې میاشـتې مخکـې کـړی و چې هغـه مهال ال حـاالت دومره 

ګډوډ نـه وو.

- او روسۍ الوتکه؟ د کابل او تاشکند تر منځ خو هوایي خدمتونه شته کنه؟

- یانـې کلـه چـې د هـوا حـاالت مناسـب وي. الوتکـه د هندوکـش پرغرونـو، پـه 

پینځـه زره مـرت لـوړوايل کـې اوړي. دا خـو ال څه کوې، چـې دا هم مالومه نـه ده چې 

پـه اوسـنیو حاالتـو کـې دا خدمتونـه دوام لري کـه بند دي؟

د سـپتمرب پـه میاشـت کـې مې پـه مسـکو کـې د نارکومیندېـل )د خلکـو د بهرنیو 

چـارو کمیسـاریا : Наркоминдел( څخـه پوښـتنه وکـړه.

د دې ادارې د مـرش ښـاغيل سـوکرمن پـه نـه شـتون کې را تـه ډېر مهربان ښـاغيل 
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سـالووڅکي، د منځنـي ختیـځ د څانګې مسـوول، وویل:

- بالـکل! الوتکـې تـګ را تـګ کـوي خـو د الوتنـو نېټې یې تـر پخـوا ال نامنظمې 

دي. پوهېـږئ چـې پـه دې شـپو ورځـو کـې مسـافرین ډېر لـږ دي. خو بیا هـم، څوک 

څـه خـرب، کېـدای يش چـې کابـل تـه د فـوق العـاده هیجـاين پېښـو لیدلـو لـه پـاره 

ورسـېږئ. د اڅکزیـو قـوم کندهار نیولـی دی. نادر خـان، او ورور یې شـاويل خان، پر 

کابـل ورخېـژي. اوس بـه ډېر تـرې لېرې نه وي، ځکـه چې ابله ورځ ګردېز ته رسـېديل 

وو. راشـئ، وګورئ.

د خـړ ټوکـر پـه باالپوش پوښـلی، چاالکه، ښـاغيل سـالووڅکي را تـه د دېوال پر 

مـخ لویه نقشـه چـې غرونه پـه کې وحشـتناک برېښـېدل او نا اشـنا نومونه پـرې لیکل 

شـوي وو، د نظامـي عملیاتـو وضعیت ترشیح کړ. پوښـتنه مـې وکړه:

- د افغانستان ویزې ته اړتیا شته؟

- کـه وي هـم د افغانسـتان له سـفیر نه غوښـتل بـه یې درته ښـه نه وي. د سـفیر او 

د نـوي اعلیحـرت اړیکـې چنـدان ښـه نه دي، کېـدای يش چـې له الوتکـې څخه د 

کښـېوتلو رسه سـم دې څوک ځوړنـده کړي.

- لعنـت دې وي! پـه یو حرکت مې داسـې څرګنده کړ چې ګوندې پـه دار ځړېدل 

مـې چنـدان نه خوښـېږي. یـو امریکایي دوسـت مـې رایاد شـو چې یـوه ورځ مخکې 

یـې راتـه پـه ډېـر قهـر وویل: څنګـه، تـه د قاتالنو وطـن ته ځـې؟ په داسـې وخت کې 

چـې ځنـاور پـه کې له زنځیرونـو خالص شـوي؟ او بیا د ورتلـو له پاره د نـړۍ تر ټولو 

خطـر نـاک د الوتکـو لین غوره کـوې؟ دالین حتـی د راکي غرونو تر لیـن هم خطرناک 

دی.

- هـو. بلـه یـې ال دا چـې دا بـه زما لومـړۍ الوتنه وي. زمـا د بېړیو سـفر د مینې تر 

حـده خوښـېږي خـو د الوتکو رسه دومـره عالقه نه لرم. لکـه په دار لـه ځړېدلو رسه یې 

چې نـه لرم.

زما قوارې ته یې چې وکتل، ښاغلی سالووڅکي په خندا شو:

- مـوږ حـارض یو چـې د خپلو امکاناتو تر وروسـتي حده تاسـې رسه مرسـته وکړو 
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او له ګواښـه مو وسـاتو.

هغـوی خپلـه ژمنـه پوره کـړه او زه د زړه له کومـي، د تل له پاره، د شـوروي مقاماتو 

یم. منندویه 

هغه جدي څېره ونیوله او راته یې وویل:

- یو ځل بیا هم فکر وکړئ. ګواښونه شته!

روسـان لـه احصایـې رسه ډېـره مینـه لـري. هغه هـم لـه همـدې رويس رویې رسه 

سـم وویل:

- د پنځوسـو او شـپېتو فیصـدو تـر منـځ دا خطـر شـته چـې پـه کـې والړه شـې. 

کورنـۍ جګـړې هېڅکلـه مینـه ناکـې نـه وي. پـه تېـره هغـې سـیمې کـې.

دوه ورځـې وروسـته نارکومېندېـل تـه لـه کابلـه یـو تلګـرام راغـی. اعلیحـرت 

حبیب اللـه خپـل دولـت تـه د کوچنـي پاریـي )Le Petit Parisien ( د خربیالـې لـه 

ورتلـو رسه مخالفـت نـه درلـود.

***

د اکتوبـر پـر څلـورم د تاشـکند پر لـور روان شـو. پینځه ورځـې پـه اورګاډي کې. 

خـو زمـا غرفه د کيښـتۍ د غرفې په څېر پراخه ده او رسـتوران کې ښـه پرېامنه بورشـچ 

)روسـۍ ښـوروا( او د بادرنګـو قورمـه پیـدا کېږي. او هغـه کنرتولران چې د سـاعت په 

څېـر منظـم راځـي، جـارو وهـي، ګردونه لـرې کـوي او پـه خنـدا د ګاليب رنګه چای 

ډک ګیالسـونه، چـې د لیمـو ټوټې په کـې المبـي، راوړي بېخي د ورونـو غوندې دي.

د بانـدې کلـه د چیچونکـي یخ باد الندې پرتې بې پایه دښـتې او کلـه طالیي رنګه 

ځنګلونـه چـې د اسـامن تـر سـوربخنې رڼا النـدې ځلېږي. د سـارایي سـیمو د رېل د 

تـم ځـای عنعننوي ننـداره دا ده چې د هقانان د ایشـېدلو هګیو، کباب شـوو چرګانو او 

مرغاویـو، له مڼـو، انګورو او ناکو ډک پتنوسـونه ګرزوي. په دویمـه ورځ، په اورنبورګ 

کـې مـوږ لـه یخې روسـیې څخـه وځو. پـه دې هېـواد کـې ګومبـزې او د کلیسـاوو د 

زنـګ برجونـه د رسو، د فېـروزې او الجـوردو د غونـډارو پـه شـان ښـکاري. یـو تـړم 

ماښـام، لکـه اوړی چـې بېرتـه راغلی وي، د مسـالو خـوږ وږم لګېږي. همـدا د ختیځ 



13  |   په افغانستان کې توپان په افغانستان کې توپان  |   12

بویونـه دي. بېخـې بېلـه نړۍ ده. ورپسـې د ارال مرموزه بحیره شـنه ځلېـږي. د طالیي 

څرمنـې واال، پـه لوګي تور شـوي، اوږده کبان یـې د رېل په متځای کـې پلورل کېږي. 

کـب نیوونکـي د مالګینـو اوبو بـوی لري. پلـن، مغويل مخونـه یـې دي. درنې خولۍ 

یـې درې کونجـه خېمـې تـه ورتـه دي چـې د وینو په رنګ د پوسـتکي اسـرت لري.

دوه ورځـې بیـا خړې شـګې وې چې ځای ځـای په کې ګـردې، د لیمڅې کیږدۍ 

درېدلـې وې او خـوارې رمـې پـه کـې د نامالومـو وښـو په لټـه څرېدلې. ځـای ځای د 

اوښـانو کتارونـه، خندنـۍ تنـې، لکـه په لور چې غوڅ شـوي وي. د سـیمه ایـزو وګړو 

تـور مببـل وېښـته د رويس مامورانـو له جوختو چپنو رسه ګډ شـوي وو. غمجنه شـان 

. فضا

پینځمـه غیـر منتظـره منظـره. ونې، ګـڼ باغونه، د ګلـو او تازه وښـو بـوی. رنګین 

ورېښـمین کايل پـه غـاړه، غـاړه غړۍ ښـکيل زملکیان، لکـه د پارس لـه میناتوریو چې 

راويت وو، پـه تـورو سـرتګو زمـوږ خواتـه ګـوري او ګالب پـه الس، مینـه ناکـه خنـدا 

کوي.

اخـر هم، په تود ماښـامي کـې دغه دی مزه دار تاشـکند - پر واټونـو یې رپېدونکي 

چنارونـه او پـه ویالـو کـې یـې رڼـې، شـڼېدونکې ویالـې، ښـکلې رسې مېـوې ۰- د 

پرېامنیـو ښـار. د اوزبېکسـتان د جمهوریت تجـاريت مرکز.

***

پـه سـبا یـې د جمهوریـت پـه نارکومېندېـل کـې دنـګ، طالیـي وېښـتانو واال 

انـداز کـې وویـل: شـارژدافیر، ښـاغيل سنامنسـکي، راتـه پـه رسـمي 

- پـه خوښـۍ رسه خـرب درکـوم چـې د نادرخـان د ورور، شـاويل خان، لښـکرې 

کابـل تـه ننوتلـې. پاچـا، حبیب الله، نن شـپه له څـو زره پلویانـو رسه ځان پـه ارګ کې 

کالبنـد کـړی دی. وایـي زه خـو د پاچاهانو اوالد نه یم چې وتښـتم. تېښـته د پاچاهانو 

کار دی. زه بـه تـر وروسـتي سـړي او د خپلو وینو تر وروسـتي څاڅکـي پورې همدلته 

جنګېـږم. کـوالی یـې يش، ښـه زړور سـړی دی. له کوهسـتانه نـوو، تازه دمو لښـکرو 

تـه هـم پـه متـه دی خو دغـه خلک په شـمېر کم دي او وسـلې یـې لـږې دي. و به یې 

ژغـورالی يش؟ احتـامل یـې کـم دی. غالباً چې تاسـې به پـه وخت کابل ته ورسـېږئ 
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چـې نادرخـان ته مبارکي ورکـړئ. هغه د خپل ورور پـر پلونو د کابل په لـور روان دی. 

الوتکـه تاسـې تـه منتظـره ده. د امان اللـه دوه تنـه افـران بـه هـم دررسه پـه الوتکه کې 

وي. کلـه غواړئ چې والړه شـئ؟

- هر څومره ژر چې کېدای يش.

- ښه نو سبا، ملرخاته مهال.

اوس نـو سـمه شـوه. ورځ د سـفر پـه امـاده ګـۍ او اداري چـارو کې تېره شـوه. د 

دقیقـې بیروکراسـۍ پـه دې هېـواد کـې اداري چارې ډېر وخـت نیي. خو بایـد ووایم 

چـې کارونـه په ښـه نیت او پـه چټکـۍ رسه کېږي.

مازیګـر خواتـه مـې ناڅاپـي ویـزه را پـه یـاد شـوه. پـه قونسـلګرۍ کې مـې درې 

سـړي ومونـدل چـې رنګونـه یې د مسـو او سـرتګې یې د سـکرو په رنـګ وې. غمجن 

پـر کوچونـو پراتـه وو. زمـا خربې یـې چې واورېـدې یو بل تـه یې وکتل، پـه خپلو کې 

یـې اوږدې خـربې وکـړې. آخـر یـو ځوان افغـان راغـی، په ډېر نرمـه فرانسـوي ژبه یې 

راتـه وویل:

- دوی وایي چې په دې وخت کې کابل ته تګ نه کېږي.

- څنګه. دا داسې ناشونی کار دی چې زه سبا ځم. دغه دی د الوتکې ټکټ مې.

- الوتکه؟

ټکـټ یـې په السـونو کـې واړاوه، راواړاوه. پـه خپلو کې یې رسه خـربې وکړې. بیا 

دې کوچنې په رشنګېـديل اواز وویل:

- هلتـه جنـګ دی، انقالب دی. خلک پـر واټونو یو بل وژين. تیلګـراف او مخابره 

نن سـهار قطع شوي دي.

قطـع شـوي؟ دا هغـه څه وو چـې نارکومېندېـل پرې نه و خـرب. د بري لـوری بدل 

شـوی کـه څه؟ و مـې ویل:

- ما نور جنګونه او نور انقالبونه هم لیديل دي.

- کېـدای يش خـو دلتـه هرڅـه بـدل دي. زمـوږ د خلکو بهرنیـان بد ایـي، په تېره 
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بهرنـۍ ښـځې. په یوه شـېبه کـې وژل کېدای شـې.

- خـو نادر خـان خـو یـوه اعالمیـه خپـره کـړې چـې بهرنیانـو تـه بـه څوک څـه نه 

وایي.

یو ځوان سـکرتر چې د سـپوږمۍ په شـان مخ یې درلود، په موسـکا سـرتګې پورته 

کـړې، الس یـې پـر مـخ تېر کـړ، د ټوکې پـه دود یې قونسـل ته سـرتګک وواهـه. هلته 

پـه یـو کونج کې یـو لوی، تور، چیچکي سـړی والړ دی، السـونه یې پر سـینه ایښـي. 

پـه کـړس خاندي. ماتـه په نادوسـتانه ډول ګـوري. تـر اوږدو بحثونو وروسـته ما خپله 

خـربه رس کـړه. خـو بایـد یو سـند السـلیک کړم چـې زه د خپـل رس او مال مسـوولیت 

پـه خپلـه اخلم او د افغانسـتان قونسـلګرۍ رسه پـه دې اړه کومه دعوه نه لـرم. مهرونه، 

ټاپـې، فـاريس لیـک لکه په ګالنو کې مرغان. دا دی زما ویزه وشـوه. نری شـان سـالم:

- خدای پامان ښاغلو. خربونه به درته راوړم.

نـه یـوه اشـاره، نـه یـوه خـربه. دا درې سـړي، همدلتـه ناسـت دي، غمجـن، بـې 

حرکتـه، لکـه پـر چوکیـو چې مېخ شـوي وی. السـونه یـې ځړېـږي. یـوازې ځوانکی 

ترجـامن، د ښـه هلـک پـه څېـر په نـرم غـږ را تـه وایي:

- ښـه سـفر مېرمنـې. کـه کابـل تـه ورسـېدې، زما د فرانسـوي ژبې اسـتاد ښـاغيل 

ژیـرار تـه زما سـالم ورسـوه.

بهـر لومـړی یو څه تشـویيش غوندې وم. ورو ورو ښـه شـوم. طبعـاً، دا بېچارګان 

نـور غمونـه لـري، زمـا د امنیت پـه خیال کې نـه دي. شـاید د حبیب الله پلویـان به وو. 

زمـا د ژونـد اندېښـنه وررسه نـه شـته، د ځان په غـم دي. الله دې یې وسـايت.
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شاه امان الله

او

ملکه ثریا
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نادرخان
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دویم فصل
الوتکه کې، له تاشکنده تر ترمزه

یو اس اس ار ۳۸ او پیلوټ یې. د الوتنې لومړی احساس – په سمرقند کې توقف – ترمز – د 

قیصار پر غرونو د باد توپان[

د اکتوبـر ۱۱ مـه، د سـهار شـپږ بجـې او دېـرش دقیقـې. دا دی د تاشـکند په لوی 

هوایـي ډګـر کـې یـم. دا هوايي ډګر هـم ملکـي دی او هم نظامي. سـاړه دي. اسـامن 

شـین دی. د املـاس په څېـر ځلېږي.

زمـوږ د سـپرلۍ یـو اېـس اې آر ۳۸ لړزېـږي او غرېـږي. دا یـو کوچنوټـي جنکـر 

دی چـې ۳۰۰ هـارس پـاوره طاقت لري. داسـې ښـکاري لکـه د نقـرې څیمڅار چې 

وزرونـه یـې غـوړويل او د ویښـېدو له پـاره خپل وړوکی نـری رس ښـوروي، خپل رسه 

طالیـي برېتونه پـه چټکتیـا رسه تاووي.

پـر وزرونـو یـې الس راتېـروم. نـرم فلز کږېـږي او بېرته ځان سـموي. ښـه نو دغه 

لوبتکه، دغه خوارکۍ حرشه به په یو رس ګرزونکي الوت کې، د روسـیې او افغانسـتان 

تـر منـځ پراته اسـامن څکه دېوال بانـدې اوړي. دا څنګـه کېـدای يش؟ لېونتوب خو به 

نه وي؟

لـه نېکـه مرغه په دې شـېبې کـې مـا رسه، د هندوکش تر اووښـتلو وراخـوا. نورې 

اندېښـنې دي. مـا څـو ورځې مخکې په کابل کې د فرانسـې د ماموریت مرش، ښـاغيل 

هاکـن تـه یـو تلګـرام اسـتولی و چې هېـڅ ځواب یـې رانغـي. پوهېږم چـې د تلګراف 
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مـزي قطـع شـوي دي. خو کله مې چې پرون د افغانسـتان په قونسـلګرۍ کې پوښـتنه 

وکـړه چـې اروپایـان ال هـم هملتـه دي کـه نه، د بـې خربۍ یـو حرکت مې ځـواب و. 

داسـې ښـکارېده لکه چې وایي د فرانسـې اسـتازويل بـه اوس چېرته لېـرې تللې وي.

کـه دا خـربه ریښـتیا وي، کـه اروپایان ریښـتیا هم له ښـاره لېرې تلـيل وي، زه به په 

دې ګـډوډ هېـواد کـې، د دې وحشـې قبایلـو پـه منځ کې، چـې زما یې ال هغـه ژبه هم 

نـه زده، څـه کـوم؟ دا هغـه څه دي چې تېره شـپه یـې ځورومل.

یـو سـړی رانېـږدې شـو. ډادمن او پاسـته قدمونـه. د پښـو پوندې یې په عسـکري 

دود رسه یـو ځـای کـړې، لږ ټیټ شـو.

- ایوانوف پیلوټ. 

اوه خدایـه شـکر! په فرانسـوي خـربې کوي. وروسـته پوه شـوم چې د تاشـکند د 

نارکومیندېـل پـه ټول پرسـونل کې یوازې دی په فرانسـوي پوهېده او لـه همدې امله یې 

غـوره کـړی و. مـا مـې هغه څـو زده کـړې، ماتـې ګـوډې، رويس کلمې بېرتـه په ځای 

کـړې. زمـوږ پیلـوټ برابـر قـد درلـود. په خـړه درېشـۍ کې، نـری، حسـاس، چاالک 

ښـکارېده، کـټ مټ لکـه الوتکه یې. له سـپینې، پـه طالیي رنګـه، وزرونو واال نشـان 

ښـکل شـوې، خولۍ الندې یې شـنو مهربانو سـرتګو نېغ نظـر درلود. هـم زړه ور، هم 

هوښـیار. زړه مې ډاډه شـو.

په فرانسوي یې را ته په لنډو جملو وویل:

- کـه چـا کښـېوتلو تـه نه پرېښـودو، سمدالسـه بېرتـه هوا کـې پورته کېـږو. که چا 

راتـه ګـواښ وکړ، دا رارسه شـته!

د خپلې کورتۍ الندې یې خپله غټه موزر متانچه راښکاره کړه.

په خوشالۍ مې وویل:

- خره شو!

- زړه دې جمـع کـړه. دې بـل جېب کې کارتوس هم شـته. هېڅ مشـکل به نه وي. 

دغسې!
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د پییـر ایوانـف دې »دغسـې« چې په جدي، قاطع، خوشـطبعه او طنـزي انداز کې 

یـې ویـل، پـه دې سـختو ورځـو کـې چـې زه د هغـه تر سـیوري النـدې وم، څـو ځله 

خوشـاله کړم.

میخانیـک، ایـوان پوپلنېڅکي را نېږدې شـو. درانـه قدمونه، چاغ، مظبـوط، پر مخ 

یـې د ماشـومانو په څېر موسـکا ځلېده.

ورپسـې زمـا د الرې ملګـري، دوه افغان افـران وو. یو اوږد، نـری، په مال کړوپ 

غونـدې، یـو څه پـه انګرېزي پوهېـده. بل، ځـوان، غنم رنګی، د زملکیانـو غوندې ګرد 

مـخ، بخمـيل نظـر، کـروړۍ کـروړۍ وېښـته. د روغبـړ پـر مهال یـې لومـړی الس پر 

تنـدي کښېښـود بیـا پـر زړه. د طالیـي تکمـو واال عسـکري خولـۍ باندې یـې پګړۍ 

تاوکـړې وه. د بـې کـوره شـویو خلکـو پـه څېـر خـوار لبـاس، د دويب بالپـوش، د نري 

ټوکـر پتلـون، سـپین کرمچ. هېڅ ښـه نه ښـکارېدل. بلـه دا چـې د هندوکش له پـاره په 

کار وه چـې څـوک د ژمـي د سـپورت جامـې واغوندي.

پییر ایوانف ویل:

- هلتـه ډېـر سـاړه دي. ډېـر سـاړه. پـه ترمـز کې به یـو څه پیـدا کړو چې پښـې دې 

پـه کې تـاو کړې.

او دې خـوارو افغانانـو تـه ګـوره، هلتـه به یـې یخ ووهـي. خیر، کېـدای يش چې 

نادر خـان یـې مجرایـي ورکړي.

***

د تلـو وخـت شـو. پیلوټ او میخانیک په غټو باالپوشـونو او د پوسـتکي په خولیو 

کـې په اسـکیمو بدل شـوي وو. ښـکلوکي، تنګ کابیـن ته وروختم. له مسـکو څخه د 

روانیـدو پـر مهال، دوسـتانو راته یوه ښایسـتوکې ګوډۍ، د »کوچنۍ روسـیې ښـکلې، 

ډبډوسـکې دهقانـه چـې پـه شـنو او رسو رنګونـو رنـګ شـوې وه، ارتـې سـپېږمې. 

ماتریوشـا نـوم مـو پرې ایښـی و. هغـه مې یوې تسـمې پـورې وتړله.

ښکلې ماتریوشا، ته او ستا ښکلې موسکا به مو هېڅکله هېره نه يش.

پـه اوږدو تسـمو یـې چوکیـو پـورې وتړلـو. دروازه بنده شـوه. پراشـوت؟ هېڅ یې 
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فکـر کـول هـم نـه وو پـه کار. مـا یې هـم د غوښـتلو جرأت و نـه کړ.

قـوي حرکـت، لـوړ غږ، پـه ټوپونو. بیا، نـا څاپه، بـې مقدمې، له ځمکـې د بېلېدو 

او پـه هواکـې د الوتـو خونـدور احسـاس. لکـه بڼکـه چـې پـه هـوا کـې ازاده ګـرزي. 

د ماشـین د زغـرد غرهـار پـه منـځ کې. یو شـېبه، داسـې ښـکاري چـې پـه ځوړند رس 

پسـانو ډک پټـی د الوتکې چـت جوړوي، بیا بېرتـه پر ځمکه پاتې وګړي ښـکاري چې 

پـه تدریجـي ډول کوچنـي کېـږي. لکـه د رسبو سـاچمې چې پـر هوایي ډګر شـیندل 

شـوې وي. ښـار، پـه اول رس کـې یې طالیـي رنګه باغونه ښـکاري، د پـارک له دقیقې 

نقشـې او د رسکونـو لـه پېچـيل جـال رسه. د ویالـو او چنارونـو لیکـه داسـې برېښـي 

لکـه پـه اوړي کـې مـاران. هـر څه داسـې واضـح دي لکه په یـو رنګه انځـور کې چې 

وي. لـږ وروسـته بیـا د پراخې دښـتې په منـځ کې د شـنېيل جزیره ټولـه راڅرګندېږي د 

ویالـو شـنې کرښـې ورروانـې دي. هلته لـرې تـرې د غرونو بنفشـه یی رنګـه حلقه ده. 

دوه سـاعته د همداسـې وچـې خال له پاسـه الوزو. دلتـه او هلته واړه کيل لکـه پر زېړو 

شـګو چـې تپـل شـوي وي او د کوچیانو ګـردې ګردې کېـږدۍ لیدل کېـږي. موږ چې 

تېرېـږو، پـه ګرانه لیدل کېدونکي موجـودات د دروازو په خوله کې ودرېـږي. رسونه او 

السـونه یـې پورته نیـويل دي. رمې – پسـان، وزې، غواوې او خويس هـره خوا ځغيل. 

اوښـان هـم منـډې وهـي، اوږدې غاړې، نرۍ کږې پښـې لکـه د لرونو، سـیوری یې په 

خندين ډول ورپسـې دي.

لـړې ډېرېـږي، دښـته تتـه ښـکاري. کیـڼ لـور تـه د اسـامن پـه منځ کـې د ملميل 

ورېځـو تـر څـادر تر النـدې د قنـد د ټوټـو یـو لـړ راڅرګندېږي.

پـه غوږونـو کـې مو مالوچ ایښـي. ما په خپله کتابچـه کې »هندوکـش؟« و لیکه او 

زمـا مخـې ته ناسـت دنګ افر ته مې ښـکار کړ. هغه را تـه بېرته ولیکل: »نـه، پامیر.«

پامیر، د دنیا بام. باور مې نه يش!

د  پیلوټ  ابرک د ښیښې شاته وینم چې  د  لړې ډېرې شوې.  برېښي چې  داسې 

میخانیک خواته ورکوږشوی، په غوږ کې څه ورته وایي. الس یې یو لوری ښیي. بیا د 

باندې پورته کېږي، لکه باد چې مالوموي. دا باد زموږ شاوخوا ته تېز لګېږي او شپېلی 

وهي. الوتکه لکه د باز پر مخ غورځي. بیا په ورو ورو دیکو، پورته خېژي. یخه هوا کابین 



23  |   په افغانستان کې توپان په افغانستان کې توپان  |   22

ته راننه وځي او زموږ پر پښو، السونو او ورمېږونو خوله لګوي.

زمـا څنـګ ته ناسـت ځوان مسـافر، چې زما غونـدې د لومـړي ځل له پـاره الوتنه 

کـوي، ژر ژر دبانـدې وګـوري او بیا مخ واړوي. په شـدت رسه خپل نوکان په غاښـونو 

کرنجوي.

هلتـه لېرې یوه شـنه چڼیاسـه لویېږي او پر زېـړه هواره ځمکه جوتېـږي. دا یو لویه، 

حاصلخېـزه دښـته ده چـې کوچنیو ویالو پـه کې د زمـردو، عنربو، عقیقواو تـورو مریو 

یـو قیمتـي موزاییـک جوړکـړی دی. یـو حیرانوونکی ښـار راڅرګندېږي. دلتـه کورونه 

پـه شـګو کې نـه دي ډوب، خړرنګې ښـکال یـې د طالیي رنګونـو په کرت کـې پورته 

خېـژي. دنګـې ودانـۍ، لوی لـوی رواقونه، الجـوردي ګومبـزې نرمه برېښـنا خپروي. 

د داسـې یـو ځـای په منځ کـې چـې د رنګارنګه چیني لوښـو د کوهي غونـدې دی، یو 

لـوی بـس موټـر را څرګندېـږي چـې د لنـدن د بسـونو غونـدې سـور رنګ لـري. دا نو 

دلته څـه کوي؟

څـه وشـو؟ د الوتکې د څـرخ خوب راوړونکی غرهار ورو شـو او بیـا ودرېد. موږ 

ښـکته کېـږو. ډېر په چټکـۍ، په چورلېـدو. دومره ]ټک کښـېوځو چې تړيل مسـافر یو 

بـل ته په تشـویش ګـوري. ما پـه خپله کتابچه کـې ولیکل:

- ترمز؟

ترمز زموږ د سـفر لومړی متځای دی. موږ به په دې ښـار کې څلېرویشـت سـاعته 

تېـروو، څکـه چـې له هندوکشـه اووښـتل دومـره هیبت لري چـې پیلوټـان هېڅکله له 

یـوې اوږدې دمـې مخکـې ورتـه زړه نه ښـه کـوي. هغه لـوړ افغـان را ته د »نـه« په مانا 

ښوروي. رس 

ښـه نـو څـه؟ د فکـر کولو وخـت نه شـته. غرونـه کږېـږي، ونـې را پورتـه کېږي، 

حیوانـات او انسـانان د سـرتګو پـه رپ کـې لویېـږي او موږ د یـوې پراخـې میدانۍ په 

منـځ کـې چـې یـو خـوا ته یـې پـه رسه بیـرغ ښـکلل شـوې یـوه وړه ودانـۍ والړه ده. 

یـو ښـکلی هواباز چې سـپینه خولـۍ پـررس ده، دیپلومـات بکـس وررسه دی، په منډه 

راځـي، د الوتکـې دروازه پرانیـزي او پـه خنـدا را تـه وایي:
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- سمرقند!

داسـې سـاده لکـه د انیېـر یـا شـارانتون  نـوم یـې چـې اخیسـتی وي. ایا دا سـړی 

پوهېـږي چـې د سـمر قنـد نـوم څـوک څومـره خیـايل دنیـاوو تـه بیایي؟

خـو د لـوی سـکندر او د ګـوډ تیمـور په ښـار کې زمـا یـوازې د همدغـې رنګینې 

نخچـې لیـدل په قسـمت کـې وو چـې وړانـدې مې ترشیـح کړه.

ایوانف وویل:

- باد ډېر تېز دی. موږ به ناوخته ورسو نو باید چې نور تېل هم واخلو.

خیال دی که واقعیت؟ په رڼو سرتګو کې یې راته اندېښنه غوندې ښکاري.

نیـم سـاعت د پښـو سـتومانۍ ایسـتلو او د یوې پیالـې تاوده چـای له پـاره. موږ د 

پیلوټانـو پـه واړه کـور کې یـو. دېوالونه په چونه سـپین شـوي او د هوا لویو، په شـوخو 

رنګونـو رنـګ شـوو نقشـو پوښـيل دي. هلتـه د لیلیـې چپرکټونـه پراته دي چې د پښـو 

څوکـې يـې ګالبې او شـنه ځال لـري. کارل مارکس په خپلـه – د سـمندري خدایګوټو 

پـه څېر نرۍ موسـکا باندې د حیواناتو په پوسـتکو پوښـيل انسـانان ارامـوي خو لینن، 

متشـدد، شـخې مټـې او پورتـه شـوي سـوکان، یـې نـورو مبـارزو او نـورو خطرونو ته 

رابويل.

ناڅاپه د الوتکې د ماشـین غرهار شـو. یوه الوتکه په خورا چټکتیا زمو د کوچنوټې 

ودانـۍ پـه لـور راروانـه وه. پوپلنڅکي چغـه کړه، او منـډه یې کړه. لکه چـې الوتکه یې 

تښـتېدلې او اوس بـه مـوږ ذرې ذرې کـړي. یـوه شـېبه اندېښـنه او بیـا په کـړس خندا! 

یـو ملګـری، د پخوانیـو وختونـو د ځنـاورو په څېر غټ، د ښیښـو غټې غټې سـرتګې، 

پـه خنـدا راننـوت. ظاهـراً په خپلـې ټوکې ډېـر خوشـاله و. له غرنـۍ دوشـنبې راغلی 

و. همدومـره مـو وکـړل چې سـتړي مـه يش وررسه وکـړو، د څرمنې پر باالپـوښ یې و 

ټپوو او بیـا والوتو.

لومـړی ډېـر ټيټ د یوې دښـتې له پاسـه الوزو چـې په لړو کې د مالوچو د سـمندر 

غونـدې ښـکاري او کورونـه پـه کـې د جزیـرو بڼـه لـري. ورو ورو پورتـه خېژو.باید د 

قیصـار پـر ۲۳۰۰ مـرته لـوړو غرونو ورواوړو. داسـې ښـکاري لکـه دا غرونـه چې په 
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یکنواختـه، د سـوربخنو تیـږو پـه تار تړلیـو، څپو کـې د الیتناهي پر لـور غځېديل وي. 

ورو ورو هـوا تیـاره شـوه، پـر افـق یـوه توره پـرده وغوړېـده. باد پـه پوره زور شـغېږي، 

غرېـږي، سـلګۍ وهـي، کلـه د کونـګ پـه څېـرې چغې وهـي او کلـه د سـپوږمۍ په 

شـپه کـې د کيل د سـپیو پـه څېر انګـوال کوي. زمـوږ د بې سـېکه کوچني »اتـه دېرش« 

پـر وزرونـو یرغـل کـوي، ړکوي یـې . »اته دېـرش« په پـوره مېړانه رس هسـک نیولی. په 

ټوپونـو، ځـان نېـغ کـړي، اړخ پـه اړخ يش، لکـه کوچنـۍ کیښـتۍ چې توپـان په مخه 

کـړې وی. د افغـان افـر مـال نـوره هـم پسـې کړوپـه ښـکاري. زمـا څنګ ته ناسـت 

ځوانکـی، کلـه پـه السـونو ځـان ټینـګ کـړي او کله خپـل غوښـن الس، چـې نوکان 

یـې پـه غاښـونو کرنجول شـوي، وغځوي. زما هـم زړه کېـږي چې یو څه پـورې ځان 

ونښـلوم خـو مـوږ دواړه خپـل غـرور لـرو، سـرتګې یو بـل ته نه مـخ کوو.

دواړه د خال خوا ته ګورو.

زمـوږ تر الندې د تیږو سـمندر په مشـکله لیدل کېږي. سـیوري اوږدېـږي او توپان 

لېونـۍ چغې وهـي. د پیلوټ او میخانیک رسونـه رسه نېږدې کېـږی. دواړه رسه خربې 

کـوي، النـدې ګـوري، توپان څـاري، حرکتونه یـې، لکه اشـارې چې کـوي. دوه درې 

ځلـه پییـر ایوانـوف خپلـې غټې غټې د ښيښـې سـرتګې زموږ خاتـه راواړولـې. هر وار 

زموږ موسـکا د هغـه د ډاډمنې موسـکا ځواب و.

اوس نو د ښيښـې تر شـا څه نه ښـکاري، یوازې زیړرنګه دوړې دي چې ګردچاپېره 

چـوريل. زمـوږ زړونه د ماشـین لـه غرهار رسه تـړيل دي. ماتریوشـا، سـورککۍ، وازه 

خولـه، موسـکۍ څېـره، مېـخ پـورې ځوړنـده، ګډېـږي. زما پـه رس کـې رويس ولي 

سـندرې انـګازې کـوي. نـور مـې زړه نـه غـواړي څـه واورم یـا څـه ووینـم. زړه مـې 

غـواړي چـې خپـل ماغـزه تـش کـړم، ټـول یادونه تـرې وباسـم. ګرانـې څېـرې راته له 

لېـرې خاندي، ګوتې اشـارې کـوي. غږ را ته کوي کـه خدای پامـاين رارسه کوي؟ زړه 

مـې رېـږدي، سـرتګې مـې ناڅاپه ملدې شـوې. ښـه نو څـه؟ ګونـدې دا هر څـه ما په 

خپلـه نـه وو غوښـتي؟ ګوندې چـا نه وم خـربه کړې؟

اوه، یـوه معجـزه! یـو سـړک! ناڅاپـه مې پـه ګردجنـه فضا کـې، د انسـان په الس 

جـوړ شـوی سـړک تر سـرتګو کېـږي. ورپسـې دا کارګرې حـرشې چـې د پومبې پټي 
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یـې کـريل، د غنمو دښـتې یـې اړولـې دي، له ونـو او ګالنـو ډک باغونه یـې اوبه کړي 

دي، او د هـوارو بامونـو پخسـه یـي دېوالونـو دا کورونـه یـې جـوړ کړي، پـه خپله هم 

راڅرګندېـږي. دا کورونـه خـوار دي، خو په ځمکې پورې نښـتي دي، هغه ځمکه چې 

زه یـې خپـل وطـن بـومل او اوس به پرې د خوشـالۍ قدم کښـېږدم.

آرامـه، پـه دقـت، زمـوږ کوچنـۍ الوتکه، چې پـه خپل مقاومـت ویـاړي، د هوایي 

ډګـر څنډې ته، د شـنو بامونـو واال تعمیرونو پر لـور روانه ده. پییر ایوانـوف، خواره، په 

جګـړه کـې زخمې شـوې، څېره، رسې سـرتګې، د څرمنـې خولۍ، په خپله را خوشـې 

کړو.

په لنډو ټکو کې یې وویل:

- د سیروکو  توپان دی. 

پوهېږم. دا باد د هوایي چلند له پاره تر ټولو بد ګواښ دی. ایوانف زیاته کړه:

- مـوږ سـبا لـه ترمزه نه شـو روانېدای. بایـد دوه، یـا درې ورځې، یا تـر دې هم ډېر 

دلته پاتې شـو.
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URSS 38  

د هندوکش په لور روانېږي  

 ایوان پوپلنیک

میخانیک

پییر ایوانوف

پیلوټ

اندرې ویولیس
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د ترمز زوړ ښار

د ترمز بازار

د سفر پر مهال په ترمز کې توقف – )عکايس اندرې ویولیس(
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دریم فصل
له ترمزه تر کابله

مرموز ترمز او ګڼ نژادونه – موږ ځو خو له بکسونو پرته – د هندوکش پر رس – د دېوانو منظره – 

په کابل کې جنجايل ناسته

بالوهلـی توپان! تر شـپږو سـاعتو الوتنې وروسـته دا دی دلته پـر ځمکه مېخ پاتې 

یـو، ځوړنـد السـونه اسـامن ته ګـورو. پـه ګردجنه هـوا کې هڅـه کوو چې هغه سـرت 

دېـوال ووینـو چې تر شـا یـې کابل پـروت دی. څـه وخت به تـرې اوړو؟

ایوانف وایي:

- کـه اسـامن بېخـي صاف نـه يش ناشـونې ده. که الړ هم شـو یا به بېرتـه راځو او 

یـا به هلتـه بره پاتـې کېږو.

اشاره یې له مانا ډکه ده.

بـس نـو تسـلیم به شـو. افغان افران په ښـار کـې کوم مېلمسـتون تـه والړل. زه د 

»دوبرولیـوت«  یـا د هوایـي ځواک د دوسـتانو مېلمنه یم.

ښایستوکی کور. 

پـه هوایـي ډګـر کې مېشـت یو هوابـاز خپله کوټـه ماتـه راکـړه. ډېـره ابتدایي، خو 

تکه سـپینه، روښـانه. د هوابازانو، د سـینام د سـتورو او د شـوروي اتحاد د سیاسـتوالو 

عکسـونه پـه کـې ګـډوډ راځړېـديل وو. سـهار مـخ او الس لـه خونې بهر د پخسـو په 
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دېـوال احاطه شـوي انګړ کې، د چرګانو، سـپیو او پیشـوګانو په منځ کـې، په یوه مي 

الس مینځـوين کې پرېولـل کېږي.

باغچـه او د ترکاریـو کوچنـۍ اډۍ به، لـه ژورو چـرو رسه، ډېرې خونـدورې وای 

خـو چـې د هـرې ونې پر هـره پاڼه سـپین ګـرد نه وای ناسـت.

د لنیـن لـه طنـزه ډک او مهربان نظر تر الندې مـو څه یو خونـدور اوملېت  وخوړ. 

او څومره ښـه اشـتها! له بـده مرغه یوازې له چایـو رسه. دا الوتونکي نارینه ډېر سـخت 

سـاده ژوند لري.

د دوی له دې شـاقه کسـب رسه همداسـې مناسـبه هم ده. زه وروورو د هوابازانو له 

دې ویاړيل ټیم رسه اشـناکېږم چې په منځنۍ اسـیا کې - د سـایربیا له سیمیپاالتینسـک 

څـه نیولـې، افغانسـتان کې تـر کابل پـورې او د فارس له غـاړو نیولې د چیـن تر څنډو 

پـورې – تـر ټولـو خطرناک او سـتونزمن پروازونه کوي. پـه اوړي کـې دا د هوا مبارزین 

بایـد، پـه سـخته ګرمـۍ کې، له سـیروکو بـاد رسه – چې موږ یې ډېر ښـه پېژنـو – الس 

او ګریـوان يش، او پـه ژمـي کـې یې وژونکې یخني، چې کله تر منفي شـلو هم ښـکته 

کېـږي، چلوونکـي السـونه رسه ښـکېلوي او فلجـوي یـې. پـه هـر فصل کـې بادونه، 

توپانونـه، تالنـدې او برېښـناوې، بړبوکـۍ، د هـوا تشـې چـې پـه یوه لحظه کې سـړی 

تـر سـتوين تېـروي، لړې چـې یوناڅاپـه د غرونو څوکې وپوښـي. دا سـرت سـرت غرونه 

ګواښـوونکي غرونـه یـې ال بلـه بـال ده. د دې تـر څنـګ د هغـو قبایلـو وحشـت چې 

د مدنیـت لـه ښـکالوو رسه هېـڅ عالقـه نه لـري. هغـه څو میاشـتې مخکې چـې دوه 

رويس پیلوټـان مجبـور شـول چـې د هندوکـش پـه یـو کيل کې راکښـېوزي و نـه نیول 

شـول؟ او بیـا الس تـړيل پر تېـرو موږیو کښـې نه نول شـول؟

د کابل د کرښـې پر پرانسـتلو، په ۱۹۲۴ کال کې د رويس پیلوټانو د یو زړور سـفر 

پـه نتیجـه کـې د دواړو حکومتونـو تـر منځ پـه اصولو کـې فیصلـه وشـوه. دا دوه کاله 

کېـږي چـې فعالـه ده. پـه دې وروسـتیو کې خـو ال یوه اکتشـايف الوتکه د نـړۍ پر بام، 

د پامـر پـر رس د حیـران شـوو محـيل وګړو په منـځ کې هم کښېناسـته او ډېـر ژر به یو 

رسویـس دلتـه هـم پیـل يش. دا الوتکې، لکه نـه ډارېدونکـي مرغان، هغـه یوازینی تار 

دی چـې دا لېـرې پرتـې، خوارې سـیمې له مدنیت رسه نښـلوي.
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د دې مرکـز پینځلـس پیلوټـان او پـه همدې شـمېر میخانیکان، واقعیـت دی چې، 

تجربـه کار او ازمویـيل خلـک دي. ډېـرو جنـګ - نـه، جنګونـه – کـړي او بیـا ملکـي 

هوانـوردۍ تـه راغيل دي. ځکه خو تر دې دمه کومه د مړینې حادثه نه ده پېښـه شـوې. 

ټـول اتـالن دي. خدمتونـو ته یې په مناسـب ارزښـت کتـل کېږي. د یـو پیلوټ منځنی 

معـاش د میاشـتې اته سـوه روبله دی. د څینـو پیلوټانو تنخا تر زرو روبلو رسـېږي چې 

پـه کال کـې ۱۵۰۰۰۰ فرانکـه  کېږي. له دې رسه دوی د کال دوه میاشـتې رخصتي هم 

لـري او پـه قـرارداد کـې یې راغيل چې هـر یو به ځینې خطرناک سـفرونه، لکـه د کابل 

سـفر، پـه کار کې تر پینځـو وارو زیـات نه کوي.

پییـر ایوانـوف چې له دولسـو کالو راهیسـې الـوزي، د کرتـۍ پر سـینه د رسه بیرغ 

ډېـر نـادر نشـان ګرزوي. هغـه همدا راز یو بل نشـان هم لـري چې د یو لـک کیلومرتو 

الوتنې شـاهدي وایي.

- هاهاها، دا خو دوه کاله مخکې وو، اوس درې لکو ته رسېدلی...

***

مـوږ پـه ترمز کې ګـرزو. دا د خاورو ښـار دی. خاورې لکه پاغوندې پر سـړکونو، 

ټیټـو کورونـو، عامـو پارکونو او ښـکلو ونـو پرتـې دي. دا یو رسحدي ښـار دی چې په 

ګردجنـه فضا کې یې کله د سـپرو عسـکرو د اسـونو خپـه ترپا او د ترمونـو چونګا ځي 

راځـي. لـه نوي ښـار پر چاپېره سـور بخنې کال د پیره دارانو د ګزمې سـیوري ښـکاري 

چـې ټوپـک پـرې لـک شـوي دي. هـډور، دنـګ رستېـري، قـوي، رسه وېښـتان، رسه 

مخونـه، لـه شـامله راغيل عسـکر پـه پراخـو پراخو باالپوشـونو کـې پر څمکـه ګرزي 

او د دوړو ورېځې ترې چاپېره دي. دا د شـوروي افکارو د برالسـۍ ښـکاره سـمبولونه 

دي. هغـه اوزبېـکان چې په زاړه ښـکار کې، څنډې ته پرېښـول شـوي ښـکاري، د دې 

حالـت پـه اړه څـه فکر کـوي؟ عجیبه خلک دي. مرمـوزې څېرې، د مالوچـو په رسو - 

د ګالبـو، داوودي او پتـوين ګالنو په نقش سینګارشـوو- پراخو کمیسـونو پوښـيل . پر 

اسـانو سـپاره ګـرزي، یو الس یې پر ډوډي ایښـی وي، ټوپک یې شـاته پـروت وي، یو 

نوکـر یـا یو ماشـوم یې، پـر خره سـپور، تر شـا روان وي. ډېـر یې پلن، څـورب مخونه 

لـري چـې لـوی تـاو راتاو، کوڅـۍ شـوي پټکي یـې پـر کیڼـه اوږه راځړېږي. نـور بیا 
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اصـيل مغـول دي، د چنګېزخـان اوالده، نرۍ ږیـره چې په نریو هډوکینـو ګوتو کې یې 

رسه مـروړي، سـرتګې یـې کـږې او له شـیطنته ډکـې. خـو وررسه بیا شـاندار تاجیکان 

هـم شـته، اریاين نسـل، نېـغ، نازکه کـړه وړه، لکه په برونـزو کې چې قالب شـوي وي، 

غټـې بادامي سـرتګې، وېښـته او ږیـره تک تور، ځلنـده، کروړۍ کروړۍ چې سـړي ته 

د انجیـل هغـه مجـويس پاچایان وریـادوي چې د نوي زېږېديل عیسـی لیـدو ته راغيل 

وو. نېـغ، یـو دسـامل تر مال تاو کړی، پـه درنو، اتڼیـزو قدمونو ګرزي، یـا د قهوه خونو 

مخـې تـه په رسوغالیو پوښـل شـوو تختونـو د نعناع او شاه پسـند ګلونـو رسه ګډ چای 

تـه غځېـديل وي. دا ښـکيل خانـان پـه دې شـاهانه بـې تفاوتـۍ کـې څـه رسه وایي؟ 

شـوروي سیاسـت د دوی رسـمونو او رواجونـو تـه پـوره درنـاوی کـوی. خو بیـا هم، 

هلتـه پـاس پـه غرونـو کې، په ځینـو کلو کې کمونسـت اسـتازي و نه وژل شـول؟ خو 

دلتـه په ښـار کې نظـم بېخي برابر دی. پـه قهوه خونو کـې د نېږدې بیروبـاري، رنګین، 

معطـر بـازار غاملغـال اورېـدل کېږي. کلـه نا کلـه د اوښـانو کاروانونه چې خـر یې په 

مـخ کـې روان وي، پـه زنګېدلو قدمونو تېرېږي. شـاید د هغه پخوانو زمانـو، د داریوش 

یـا سـکندر پـه الس جوړ شـوي، د جالل او جامل ډک ښـار په نسـبت ژونـد چندان نه 

وي بدل شـوی.

چـا را تـه وویـل چې هغه ښـار، له یو بامه بل ته په اووښـتو، شـپېته کیلومـرته دوره 

درلوده. بې شـمېره شـتمنۍ پـه کې وې. بیا لـه منځه والړ.

***

خـو تـر مـز دې پـر خپل ځـای وي. کابل څنګـه دی؟ یـوه ورځ تېره شـوه. له نېکه 

مرغـه پـه سـبا یـې اسـامن روڼ شـو. د ورېځو په خړه ملن کې د شـنه اسـامن سـوري 

راښـکاره شـول. شاید سـبا وخوزېږو.

ماښـام، پییـر ایوانـوف چې په ترمـز کې د نارکومندېـل له اسـتازي رسه یې مجلس 

کـړی و، اندېښـمن ښـکارېده. د خپـل مرسـتیاالنو پـه منځ کـې، تریو تندی، پنسـل په 

الس، پـه پېچلو محاسـبو کـې ډوب و.

ناڅاپه یې را نه وپوښتل:

- څومره وزن لرئ؟
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- زه؟ نهه څلوېښت بکس مې؟ پینځلس کیلو.

- نه، بکس دې نه، تاسې په خپله؟

- زه؟ نهه څلوېښت.

مخ یې وغوړېد. ویې ستایلم:

- څومره ښه چې د چا دومره لږ وزن وي.

بیا یې په جدیت وویل:

- خو بیا هم، بکس به مو همدلته پرېږدئ.

- بکـس مـې؟ تـر دې ځایه پـه راوړلو مې یـې په خروارونو پیسـې ورکـړې دي. او 

بیا...

په غوڅ غږ یې وویل:

- رضورت دی. موږ باید د بېرته راتلو له پاره هم تېل واخلو.

نـور یـې څـه و نه ویـل. زه هم ټینـګار نه کـوم. پوهېږم چـې که په کابل کې ناسـته 

نـه کېـده بیا مجبـور یو چې ... خـو له دې رسه هـم دا فکر رارسه دی چـې که هلته څو 

اونـۍ یا څو میاشـتې پاتې شـم نو بیـا... ټنډه مې تروه شـوه.

- ځه خیر دی، زه به مې خپله کڅوړه تا ته درکړم، مه خپه کېږه.

مـا هم کڅوړه په خوشـالۍ واخیسـته. دوه دسـاملونه، یو جوړ د خـوب کايل، یوه 

ږمنـځ او یو د غاښـو بـرس په کې ځایېږي. ال رسبېـره د مخ د پـوډرو »زري رسخي« یو 

ډبـيل ته هـم ځای په کې شـته.

هغـه خوارکـي، افغـان افـران بـه، الس پـه جېـب کـې، بـې بکسـه سـفر کوي. 

هغـوی لـه داسـې حالـت رسه روږدي دي.

پیلوټ وایي:

- د دومـره لـوړ ختلـو لـه پـاره بایـد الوتکه سـپکه وي. ډېره سـپکه. نـورې الوتکې 

څـو ماشـینونه لـري، اتـه، لس، تر شـلو پـورې. خومـوږ یـوازې یو ماشـین لرو.
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- که هغه خراب يش؟

ويل یې پورته واچول. چوپ شو بیا یې وویل: دغسې نو.

پوه شوم. د غرونو پر څوکو له ناستې د خیر مته نه کېږي.

- خو مه ډارېږه. داسې نه کېږې. هېڅکله!

ماښـام کـې مـو هغه او میخانیک له نقشـو رسه یوازې پرېښـودل. نظر یـې دقیق و، 

وروځو یې اندېښـنه ښـکاره کوله.

هغـه څـه چـې ایوانـوف را ته نه وو ویـيل، خو لږ لږ مـې د هغه د سـکوت او نیمو 

نیمـو خـربو څخه حدس وهالی شـو، هغـه دا و چې د هغـه له پاره هـم دا لومړی ځل 

و چـې پـر هندوکش اووښـته. د یـو تجربه کار پیلوټ لـه پاره هم دا تجربـه یوه تاریخي 

شېبه ده.

***

یک شـنبه، د میاشـتې دیارلسـم، د سـهار شـپږ بجې. هوار روښـانه، صافـه، پاکه، 

خونـدوره. داسـې لکـه څـوک چې لومـړی ځل پـه ملانځه درېـږي. هغه سـپین ململ 

چـې د هندوکـش څنـډې یې پوښـلې وې، بـه معجزه یي توګـه الـوزي. روانېږو.

ټـول خوشـاله دي. د هغـو دروو افغانانـو سـرتګې ځلېـږي. دا اضـايف جال وطني 

هم ختمه شـوه. خطر مو هېر دی. لکه د ښـوونځي ماشـومان چې رخصت يش، موږ 

پـه خوشـالۍ کابیـن تـه خېژو. لـه امر رسه سـم پـه غوږونو هغومـره مالوچ ورننه باسـو 

چـې پـه کـې ځایېـدای يش. زموږ پیلـوټ د الوتکې پـر وزر والړ دی، خپلـه خولۍ له 

شـنو عینکـو رسه تـړي او ځان پـه څو وړینـو جامو کې نغـاړي. موږ متوجـه کوي:

- ممکـن چـې د غرونـو پـر رس الوتکه نڅا رشوع کـړي، ټوپونه ووهي، دغسـې...

)پـه دواړو السـو یـې د مسـت اتـڼ حرکتونه متثیل کـړل( هېڅ اندېښـنه مه کـوئ. هېڅ 

خـربه نـه ده. خطـر نـه لـري. د هـوا تشـه بـه وي. کـه مخـې تـه راغلـه زه بـه تاسـې ته 

درګـورم او تاسـې بـه خاندئ، ښـه!.

سـمه ده. خانـدم بـه. همـدا اوس هـم خانـدم. لکـه سـورککۍ ماتریوشـکا چـې 
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وښـکي یـې لـه خنـدا نـه رسه ورځي.

د وروستۍ خدای پامانۍ په دود یې راغږ کړ:

- که ډېر ساړه مو کېدل د پښو پر رس کښېنئ.

د سـفر ښـکلی پیلی. پـر آمودریـا ورواووښـتو. یوه تازه ریښـکۍ، چـې یه طالیي 

وزمـې دښـتې راتاوېـږي، ګلونـه او غوټې پرې جـوړوي. موږ پـه ډېره ارامـۍ د افغاين 

کال د دنګـو، خـړو دېوالونـو پـر لـور ښـویېږو.بیا ورو ورو، پـه کـراره، بـې جـړک او 

جړوکـه، پورتـه کېـږو، لکه د سـابون پوکڼـۍ چې نرمـه نرمه په هـوا کې پورتـه کېږي یا 

د ازغیـو د ګالنـو پاغونـدې چې په هـوا يش. 

بیـا نـا څاپـه ، هاغلتـه بره، دا سـپینه، کږه وږه کرښـه چې په شـنه اسـامن کې ورکه 

ده، دا بـه څـه وي؟ نـه نـه يش کېـدای! د ورېځـو لـړۍ؟ ایوانـوف مـخ راواړاوه، په زنه 

یـې اشـاره وکـړه. هغـه دنـګ افغـان مـخ راواړاوه، خپلـه کتابچه یې راښـکاره کـړه. ما 

ولوسـتل: »هندوکـش«. کتابچـه مـې هغـه کوچنـي افغان تـه ورکړه. مـوږ دغـه دیو ته 

ورتـه دښـمن تـه ځیر کېـږو چې بایـد پـرې ورواوړو. درېـواړو رس وښـوراوه یـو بل ته 

مـو وکتـل. په سـرتګو کې مو یو ډول تحسـین، حیرانتیـا او ډار رسه ګډ شـوي وو. ځان 

رسه فکـر کـوم: »دا څـه لېونتـوب دی؟« خـو پـه عیـن حـال کې د وجـد یو حـال را ته 

پیـدا کېـږي. زمـا پـه غوږونـو کې یـو ډول شـغار راځي، لکه د سـمندر غږ، هامغسـې 

چـې د سـیپۍ لـه منځه اورېـدل کېږي. ټوخېـږم. خپل ټوخی نه شـم اورېدای. داسـې 

احسـاس کـوم چـې پـه هـوا کـې الهـو یـم، لـه خپـل درانه جسـم څخـه بېله شـوې. 

یـوازې یـو نظـر او یـو فکـر یم. مـرګ ګوندې همداسـې یو څـه نـه دي؟ اوس ال هم د 

ژوندیـو پـه کتار کې یم؟ دې عجیبې نشـې څومره دوام وکړ؟ د پـوره ختلو ماجرا څنګه 

وه. نـه پوهېـږم. زمـان او مکان کډه کـړې وه.

بیـا یـو ناڅاپـه معجـزه وشـوه. مـوږ د غرونو پر څوکـو ښـویېږو، الـوزو. چټک او 

خامـوش، د وارو د څوکـو پر رس. د یخي ځالندې دښـتې، د تیـږو بې پایه ژورې کندې 

چـې سـرتګې ورتـه تور خـوري، شـنه، سـاړه سـیوري چې همداسـې پسـې غځېږي، 

د تیـږو پـر بسـرته غځېدلـې ورېځـې، یـا د پاغونـدو ګرزنده کتلـې چې پـر څوکو رسه 

شـلېږي. د ګډوډیـو منظـره، لـه فـوق العاده وحشـته ډکه چې سـړي تـه د دنیـا د پیل یا 
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پـای صحنـې ورپه زړه کـوي. د خدایانـو او دېوانو منظرې. د فاين انسـانانو ګناهګارې 

سـرتګې د دې منظـرو د لیدلـو وړتیا لري؟

***

معجـزه، څنګـه چـې پیل شـوې وه، هامغسـې پـه ناڅاپي توګـه ختمېـږي. موږ د 

غرونـو څوکـې پرېـږدو او شـنو دښـتو تـه راځو چـې سـیندونه په کـې ارام او روښـانه 

تاوېږي او ګډېږي. الرې او سـړکونه یو جړ جال جوړوي. دا کوهسـتان دی. د غاصب 

حبیب اللـه وطـن. څنګـه کېدای يش چـې خونړۍ کرکـې دا ارامـې درې الندې کړي؟ 

نـور غرونـه، یـو پراخـه میـدان، د کرونـدو حاصلخېـزه د شـطرنج تختـه. بیـا د تعجب 

صحنـه. پـه یـوه ښـکلې دره کـې، چـې شـاوخوا یـې واړه غرونـه دي، یـو ډېر ښـکلی 

پـارک، منظـم، رسـم شـوی لکه د ورسـای پـارک. دغه دي مودرنـې ودانۍ او سـړکونه 

چـې د سـتوري د څانګـو په څېر هـر لور ته خپرېږي. لـه غونډیو وراخوا یـو ژور تنګی 

یـو لـوی ښـار تـه الر پرانیزي چـې لوی لـوی طالیي وزمـه کورونه پـه کې د زمـردو له 

باغونـو رسه اوډيل دي.

دنګ افغان ما ته مخ را اړوي. څېره یې روښانه ده. په شونډو کې وایي:

- کابل

هغه بل کوچنی افغان السونه پړکوي.

یوه شـېبه زموږ الوتکه د ښـار پر رس د باښـې غوندې تاوېږي، لکه مرتدده غوندې، 

الر لټـوي. بیـا د یـو هوار، خړ میدان پـر لور غوټه وهي. هوایـي ډګر به وي.

پـه سـړکونو کې، چـې دواړو خواوو تـه یې لویې لویـې ونـې والړې دي، د خلکو 

ګڼـه ګوڼـه. یوه رنګـۍ ډله، پګړۍ پـر رس، رسه تاوېږي، السـونه یې زمـوږ خواته جګ 

نیـويل، ټوپکونـه یـې نېـغ کـړي دي، چغې وهـي. زمـوږ راتګ، طبعـاً هر چاته پـه زړه 

پـورې دی. دا هـر څـه رانېـږدې کېـږي، واضحـه کېـږي. تر هغـو چې موږ پـر ځمکه 

څښـېږو او بیا درېږو. 

یـوه ډلـه زموږ پـر لور را منـډه کوي، لکـه د موچیو ځاله، لـه الوتکـې راتاوېږي. د 

کابیـن دروازه پرانسـتل کېـږي. دواړه افغانـان د ملګرو غېږو ته ځـان وراچوي. 
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زمـا پښـې رېږدي، رس رابانـدې ګرزي. تور السـونه را نه تاوېږي. د سـرتګو په رپ 

کـې مـې یونفورمونـه او خړ خندين مخونه تر سـرتګو کېـږي. په خوږه لهجه فرانسـوي 

کلمـې مې پر غـوږ لګي. دوه ځـوان افـران را ته وایي:

- پاریس. زه پاریس ته د هوانوردۍ د زده کړو له پاره تللی وم.

- زه هم...

لـږ لـرې، یو څـو نـورې څېـرې را ته ښـکاري. قهرجنـې، لکـه راباندې ریشـخند 

چـې وهـي. ولې؟

د خلکـو پـه منـځ کـې یو موټـر رانېـږدې کېـږي. یـو نروچکی سـړی، چې شـاپو 

خولـۍ یـې پـر رس ده او طالیـي نرۍ ږیره لـري، ترې راکښـېوزي. رنګ یې تللی، سـا 

یـې ځـي راځـي. په بیړه را ته سـالم اچـوي، او بیا مې بـې هېڅ ډول ترشیفاتو له السـه 

نیـي او ځان پسـې مې کشـوي.

- هله مېرمنې، ښار ال چندان ډاډمن دی.

دا ښـاغلی ریکـس د شـوروي اتحـاد د سـفارت شـارژدافیر دی. تر یـوې ثانیې په 

کـم وخـت کـې زه په موټر دننه شـوم. دوه غټ غټ خـدای وهيل داړه مـاران، ټوپک په 

الس، دواړو خـواوو تـه پـر پایدان راټوپ کـوي او چغې وهي. دوه نـور د ډرېور خواته 

پورتـه کېږي. موږ پـه خورا چټکتیـا روانېږو.

ښاغيل ریکس را ته په انګرېزي وویل:

- ستاسـې الوتکـې بې حده اندېښـمن کړي وو. هېـڅ الره نه وه چـې منع کړې مو 

وای. نـه تلېګـراف شـته او نـه مخابره. پـرون...، که پـرون راغيل وای خـدای خرب چې 

څـه بـه کېـدل؟ هوایي ډګـر د مخالفو پـه الس کې و. بېګا شـپه او نن سـهار جارچیان 

پـه ښـار کې وګرزېـدل چې که چا پـر تاسـې ډز وکړاعدام بـه يش.خو...

زه بیا وروسـته خربه شـوم. دا ټوپکونه چـې زموږ خواته یې خولې رااووښـتې وې، 

د دې لـه پـاره نـه وو چـې د خوشـالۍ ډزې وکـړي. ویـل کېـږي چې پنځوسـو ګولیو 

زمـوږ هرکلـی وکـړ. یوازې یـوه یې پر ماشـین ولګېـده. د ماشـین غرهار موږ تـه اجازه 

رانـه کـړه چـې د ډزو غـږ واورو. خـدای دې سـیروکو توپـان ته خیـر ورکړي، مـا ورته 
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څومره ښـېرا وکړې. موږ یې اته څلوېښـته سـاعته پـه ترمز کې و ځنډولـو او زموږ ژوند 

یـې وژغـوره. خوارکـی ښـاغلی ریکـس چـې وړمـه ورځ، لـه خطـر رسه رسه، پـه ټول 

کابـل کـې ګرزېدلـی و او زارۍ یې کولې چې کـه څوک وررسه د مخابـرې په جوړولو 

کې مرسـته وکړي.

که مخابره نه وي، زموږ الوتکه مو له السه ځي. خو الله ته به منظوره نه وه.

مـوږ پـه ډېـر چټکـۍ روان یـو. پـه الر کـې د انسـانانو ننداره چـې منـډې وهي، د 

اوښـانو او اسـانو پړسېديل جسدونه، انسـاين شـکل، په الر کې پروت، یوه شنه دروازه 

برانسـتل کېږي. د طالیي چنارونو دوه کتاره، اخوا، دننه یو سـپین کور چې د اسـتعامر 

د وخـت معـامري یـې وه، د مخ پر دېوال درې رنګه بیرغ رپېږي. دا د فرانسـې سـفارت 

دی.
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څلورم فصل
د فرانسې د سفارت لوټېدل

کالبند شوي او د هغوی خوشخویي – د یو دقیق لوټامر نتیجه – په خرابو کې غرمه ناری – د 

کابل د ساتلو له پاره جګړې

پـه داسـې حـال کـې چـې موټر پـه چټکتیـا د خلکو پـه منځ کـې وړانـدې ځې، د 

ډزو پـه غږونـو او شـور کـې مـې ناڅاپـه، د ګرزنـده پګړیو، سـپینو پراخو کالیـو، تورو 

ډاروونکو غاښـونو او د اور غوندې سـرتګو واال څېرو په کتار کې دوه اروپایي شـکلونه 

تر سـرتګو شـول چې زموږ خوا ته راروان وو. یو یې ښـه پېژنم. دا دی د فرانسـې دغې 

ټوټـې تـه لـه رارسـېدو رسه ښـاغلی هاکـن د ګیمـې موزیـم مرش، پـه افغانسـتان کې د 

فرانسـې د لرغون پېژندنې د ماموریت مسـوول، او وررسه تل حارض، د سـفارت وفاداره 

ژبـاړن امیـر خـان زمـوږ مخـې تـه والړ دي. څومـره یـې پـه لیدو د سـړي زړه سـکون 

مومـي. دنګـه ونـه، مظبـوط بـدن، سـورککی مـخ او تـر پراخې ټنـډې النـدې دا نېغ، 

روښـانه نظر چې کله په کې د جذبې نخښـې ښـکاري او کله د طنز. دا ریښـتینی، ژور 

نظـر چـې د ملګـرو خوښـېږي، د چـا فکر تـه د یو عـامل پر ځای یـو سـپورټ مین یا د 

نااشـنا سـیمو پلټونکـی دروي. حقیقت هم دا دی چـې دی دواړه صفات لـري. په وازه 

غېـږ یـې په موسـکه خوله راغـږ کړ:

- ښـه، ښـه! دنیـا څنګـه روانـه ده؟ ستاسـې الوتکه یوازینـۍ اړیکه ده چـې موږ له 

دنیـا رسه تړي!
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ما پرې نارې کړې:

- دنیـا پرېـږده! تاسـې څنګه یاسـت؟ ښـاغيل ریکس را تـه همدا شـېبه وویل چې 

څـو شـپې د مخه لوټ شـوي وئ.

- مننه، ډېر بد نه یو. لږ وروسته به ورانۍ په خپلو سرتګو وګورئ.

یو لوړ خندنی غږ اوچت شو:

- ریښتیا هم چې یوه شېبه مو هم زړه نه دی تنګ شوی.

ګـډې وډې څڼـې، طالیـي رنګـه څوکړه ږیره، د عینکو شـاته ايب سـرتګې، دا دنګ 

هلـک ژان کارل دی. اصـالً د لورېـن دی خـو په پاریس کي اوسـې او د نوکانو تر څوکو 

پـورې لـه ښـکلو هرنونـو د فارغ شـوي، دیپلـوم انجنیـر ټول ظواهـر لري. په سـفارت 

کـې کار کـوي او د سـفارت هـرکاره دی. هـره ورځ د کارونـو د اسـانتیا لـه پـاره نـوي 

سیسـتمونه راوبـايس او خـدای شـاهد دی چې دلتـه دې کار ته سـخته اړتیا ده.

هلته د زینو له پاسـه، د سـفارت یو اړخ ته، مېرمن ژیرار راښـکاره شـوه، غوړېدلی 

مـخ چـې د سـتړیاوو نخښـې پـه کـې پـه ګرانـه ښـکارېدلې. او بیا ښـاغلی ژیـرار، په 

کابـل کـې د مېشـتو فرانسـویانو تـر ټولـو مرش کـس چې دا یـې په کابـل کـې اوم کال 

دی. لومـړی د فرانسـوي ښـوونځي د مرسـتیال مدیـر پـه توګه راغلـی، بیا یـې د کرنې 

د ښـوونځي بنسـټ کښېښـود او مدیـر یې شـو. د خندين غاصـب له راتلـو رسه، چې 

لومـړی کار یـې د ښـوونځیو بنـدول وو، هـر څه تـرې والړل، یـوازې پر ځـان باور یې 

ورتـه پاتـې شـو. همدلتـه یـې پښـې ټینګې کـړې. نه یې غوښـتل چـې پیل شـوی کار 

نیمګـړی پرېـږدي. فرصـت ته په متـه و، او دا دی فرصـت راغی. دی او وررسه کسـان 

دلتـه یـوازې وو، ځکـه چـې د ښـاغيل هاکـن ماموریت له فـارس څخه ایلـه د جوالی 

پـه میاشـت کې راورسـېد. اوږده پـوزه، توره ږیـره، یوه لویـه د خوب چپنه پر غـاړه د یو 

عـرب غونـدې ښـکاري. دلتـه پـرې اکره خلـک د مال ګومـان کوي.

زه هـر یـو بېـل بېـل، او ټول یـو ځای لـه نظره تېـروم. زما په فکـر کـې دا ورځې او 

شـپې اوړي را اوړي چـې لـه ګواښـونو او یرغلونو ډکې وې او هره شـېبه په کې داسـې 

فاجعـې شـونې وې چـې هېڅ چاره یې نه شـته. د دوی ارامتیا، د دوی زغم او خوشـاله 
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طبیعـت را تـه حیرانوونکي وو. ریښـتیا چې زموږ د هېـواد وګړي دی.

پـه دې وخـت کې یـو کوچنوټی کس راورسـېد، لـوړه ګاليب پوزه، ارتې سـپېږمې، 

خندنـۍ خولـه. دا روالنـد ژیـرار دی، د کابـل مېشـتو اروپایانـو تر ټولو کـرشی. پینځه 

کلـن خـو پـه هـر څـه پـوه. د نـړۍوال ګاوروش  مینیاتـوري څېـره چـې پـه درې ژبـو 

)د افغانسـتان ژبـه، د پـارس ژبـه او د پآریـس ژبـه( کـې د کوڅـې لهجـه او ښـکنځلې 

کاروالی يش. یـو درې رنګـه بیـرغ یـې تـر مـال تـاو کـړی دی. د چوغکـې غوندې په 

نـازک غـږ یـې وویل:

- دا مردارخواره دې ما نه لېرې ګرزي!

مور یې ورته د عتاب په ډول اشاره وکړه. بیا یې په غرور وویل:

- ریښـتیا هـم چـې د ټولو ګولیـو او د ټوپـک لـه ډزو رسه رسه هېـڅ ونه وېرېده. او 

دې ښـکيل ګـردي مـخ ته یـې ګوره، هېـڅ کلـه دومره ښـکلی نه و.

ما جزییات وغوښتل. راته وویل شول:

- راځۍ اول خو ځای وګورئ.

د فرانسـې سـفارت یـو خـورا بـد، او کـه لـه بـل اړخـه ورتـه ګـورې خـورا ښـه، 

موقعیـت لـري، د ښـار په منـځ کې دی. بـاغ یې چې دوه الرې په کې ایسـتل شـوي له 

دروازې د کـور تـر زینـې پورې شـپېته مرته دی. د بهرنیـو چارو وزارت تـه مخامخ دی. 

او وزارت پـه خپلـه د ارګ پـه ګاونـډ کـې دی. ارګ هغـه کال ده چـې حبیب الله په کې 

ځـان کالبنـد کړی و او بېګا شـپه تـرې ووت. بد مرغي دا ده چې د سـفارت هغه دېوال 

چـې اصـيل تعمیـر ورتـه تکیـه دی، دروازې په کې ایښـې دي د هغې ماڼـۍ له الحقې 

رسه رشیـک دی چـې پخـوا په کـې د امان الله مور اوسـېده کله چـې غل پاچا پر تخت 

کښېناسـت، دا ماڼـۍ یـې خپـل کـرش ورور، حمیداللـه ته )چې پـه اروپایـي وګړو کې 

بـه »کـرشي ورور« مشـهور و( وبخښـله. نتیجه دا شـوه چـې د بریايل لښـکر تاالنګرو 

ورتـه پـه منـډه منـډه ځانونه راورسـول. یو وار یـې چې د کـرشي ورور کور ښـه ولوټه، 

د څنـګ دروازو تـه یـې پام شـو. ماتول خـو یې د ماشـومانو د لوبې غوندې اسـانه وو. 

دېـوال سـوری شـو، دوی ورننه وتـل. د دې وحـيش جنګیالیو لـه پاره د لویې خوښـۍ 
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خـربه دا وه چـې د یـو کوچني دېوال شـاته، په پرانسـتي ځای کې د مهامتـو صندوقونه 

پراتـه وو. کارتـوس، د دې وخـت نایابـه متاع، تر رسو زرو ارزښـتمنه. په جوختو پښـو، 

سـفارت تـه ورننه وتل. نور نـو په خپله پوهېږئ چې هملته پاتې شـول. نـورې دروازې 

یـې چـې ماتولې، رسو رسـیو باندې تړل شـوې وې چې دواړو خواوو ته یې د فرانسـې 

د جمهوریت نښـانونه ځوړند وو.

پـه اسـانه فکـر کـوالی شـئ چـې د دیپلوماسـۍ دغـو نزاکتونـو د سـارا پـر دې 

شوخوماشـومانو څـه اغیـز درلـودای شـو؟ د اغیز نخښـې یـې په ډېـر روښـانه ډول به 

ګـډووډو شـوو خونـو کـې، پـه وړل شـویو قالینـو کې، پـه څیرې شـویو پردو کـې، په 

پورتـه شـوو توشـکونو او بړسـتنو کې، په ماتـو کټونـو، دړې وړې املاریـو، ټوټې ټوټې 

میزونـو او چوکیـو، پر ځمکه د هندارو شـیندل شـوو ټـوو، او خورو ورو بکسـونو کې 

تر سـرتګو کېدې. د ښـاغيل هاکن بکسـونه ښـه په دقت مات شـوي او تش شـوي وو. 

سـم پـه اخالص یـې کار کـړی و.

یـو شـېبه د مخـه، د ډوډۍ خوړلـو پـه خونـه کې یـو مېز پـه خواشـینونکي حالت 

کـې پـروت و، درې پښـې یـې په هـوا کـې وې او یوه یې لوېدلـې و. نه پوهېـږم چې په 

کومـه معجـزه دا مېـز والړ و، جوړ شـوی و، سـپین دسـرتخوان پرې غوړېدلـی و او په 

ښـکلو ګالنـو سـینګار شـوی و. د فرانسـې د کـور د مېرمنـو معجـزه. زما له پـاره یې د 

مدنیـت بېرتـه راتـګ افتتاح کـړی و. او د فرانسـې خـواږه نعمتونه چې را نه هېر شـوي 

وو، ښـکال او رشاب. هلتـه د شـامپاینو د بوتـل ښـکلې طالیي څړۍ ځلیـده. د دومره 

ډېـرو شـنو، تـورو او رسو چایـو له لښـتیو وروسـته د ملـر ځګونه څه عجیبه نشـه!

پـه خنـدا او خوشـالۍ رسه خـربې کـوو، هرڅـه هرڅـه وایـو. وروسـته، د قهـوې 

څښـلو پـر مهـال، پـه برنـډه کـې، تړمـې روښـنایې تـه، د نـږدې چاودنـو، د ټوپکونو د 

ډزو او د ګولیـو د پسـتې غنـګا پـه منځ کـې، ورو ورو لـه خندا او سـکوت رسه ځان له 

حاالتـو خـربوم. د دې مسـخره تراژیدۍ کیسـې.

پـه اول رس کـې کوربنـو را تـه د جنـګ د جریان او برخلیـک په اړه خپل حدسـونه 

وویـل چـې کلـه مې چـې دوه ورځې وروسـته له شـاه ويل خـان رسه )چـې د نادر خان 

ورور او د اردو مـرش جـرنال دی( مرکـه وکـړه، اکـره یې ریښـتیا وختل.



43  |   په افغانستان کې توپان په افغانستان کې توپان  |   42

د سـپټمرب د شـلمې شـاوخوا پـه کابـل کې اوازه شـوه چـې د جنوب یـوې قبیلې، 

اڅکزیـو، کندهـار )د هېـواد دویـم لـوی ښـار( نیولـی دی او د ښـار تـر نیولو وروسـته 

د نادر خـان لـه پوځونـو رسه د یوځـای کېـدو پـه موخـه وخوزېـدل. پـه همـدې وخت 

کـې پـه جالل ابـاد کې، د هنـد پر څنـډه، یو پاڅون وشـو چـې د حبیب اللـه د پوځونو 

لـه خـوا – چـې ښـار یـې پـه الس کـې و - و ځپل شـو، خلـک غرونـو ته وختـل او تر 

انګرېـزي واک الندې سـیمو ته وتښـتېدل. ایـا دا لنډمهالی، ژر ځپل شـوی پاڅون خو 

بـه د نادر خـان یـوه نظامـي مانـوره نه وه چـې د حبیب اللـه د هغو پوځونو یـوه برخه بل 

خـوا متوجـه کـړي چـې د کابـل دفاع یـې کوله په داسـې حـال کې چـې یوه بلـه برخه 

یـې د کندهـار د بېرتـه نیولـو لـه پـاره روان شـوي وو. چانس که محاسـبه؟ پـه هر حال 

نادر خـان ال د مخـه ګردېـز  – چـې د پالزمینې سـوېل ته په سـل کیلومـرتۍ کې پروت 

دی - نیولـی و. نادر خـان د دښـمنو ځواکونـو لـه دغـه لېـرې وايل ګټـه واخیسـته او په 

چټکتیـا پـر مـخ والړ. د اکتوبـر پـر پینځمه یې میـدان ونیو. نهـه بجې وې چـې د کابل 

پـه شـل کیلومـرتۍ ګې، چارآسـیا تـه د راتـګ خرب یې خپور شـو.

د اکتوبـر پـر شـپږمه، سـهار وختـي، زمـوږ ملګـري وپوهېدل چـې پر ښـار یرغل 

شـوی و. لـه ښـاره وتـل ناشـوين وو. درې کیلومـرته وراخوا، پـه داراالمـان کې جنګ 

روان دی. دا هغـه نـوی ښـار دی چـې ما یې لـه الوتکې څخه په ډېر خونـد ننداره کړې 

وه. نېـغ پـه نېغـه د امان اللـه له مغزو راوتلـی خو ال تر اوسـه څوک په کې نه اوسـېږي. 

پـه هغـه هواره سـاحه کې هم جنـګ روان دی چـې د دوو دېوال لرونکـو غرونو په 

وسـیله د کابـل ښـار رسه بېلوي. ویـل کېږي چې د املان سـفارت چې له ښـاره وتلی، 

د غونـډۍ پـر ملـن، د باغونو د چوتـرو په منځ کې پروت دی د شـاه ويل خان لښـکرو 

نیولی دی.

خـو حبیب اللـه ال هـم پر لـوړو حاکمـو نقاطو برالسـی و، پـه خـاص ډول پر یوه 

غټـه ګټـه چـې د »بابـر« په نامه تـوپ پرې لګېدلـی و. مبونه، د ماشـینګڼو ټـک ټک او 

د ټوپکو ډزې.

ښـاغلی ژیـرار، ژان کارل او ژبـاړن امیرخـان ووتـل چـې پـه ښـار کـې وګـرزي. 

کوهسـتانیان، یانـې د حبیب اللـه پلویـان لـه خپلو پوسـتو راوتـيل وو چې په ښـار کې 
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چـای و څښـي. کوهسـتان، د کابل شـامل ته پرته هواره سـیمه، د غاصـب ټاټوبی دی. 

ریښـتیا هـم هغـوی دلته دی او له ځانه پوښـتي چـې بېرته به هلته وختـالی يش که نه؟ 

د ښـار اکـره دوکانونـه تـړيل دي. یـو جارچي ښـکته پورته کېـږي، چغې وهـي چې د 

پاچـا امـر دی، کـه کوم دوکانـدار خپل دوکان بند کړ پـه دار به و ځړول يش او شـتمني 

بـه یـې ضبـط يش. خو په تلـو تلو کـې د هغه غږ هم ټيټېږي. شـېبه وروسـته یـوازې د 

شـتمنیو د ضبـط خربه کـوي. بیا ناڅاپه غلی کېـږي او پناکېږي. له دې پوهېدالی شـئ 

چـې حـاالت څومره په منـډه دي.

لـه یـوې نسـبتاً ارامـې شـپې وروسـته، د اکتوبـر د اومـې پـر سـهار، د کابـل ښـار 

شـاوخوا پـر ټولـو حاکمـو لـوړو ځایونو عمومـي برید کېـږي. هره خـوا ګـډوډي ده. 

پـه داسـې حـال کـې چې اوښـان پـه پـوره ارامـۍ او زنګېدلـو قدمونـو توپونه لـه یوې 

غونـډۍ بلـې تـه وړي، تښـتېدونکي پوځیـان ډلـه ډلـه د کوهسـتان پـر لـور روان دي.

حبیب اللـه په خپله، داسـې ښـکاري چې له تېرې شـپې راهیسـې یې ځـان څو تنه 

کـړی وي، هـر ځـای کې ښـکاري. د خړ قره قل خولـۍ یې پر رس ده، تنګـه ملن یې پر 

سـپین پرتاګـه پرتـه ده، غـټ، خندانه مـخ، په خپـل الس د یوې غونډۍ پـر رس، ختیځ 

لـور تـه، توپونـه چلوي. یـو ژباړونکـی زموږ لـه فرانسـویانو رسه مخ کېږي. هغـه ورته 

وایـي : »پاچـا تاسـې تـه بلنه درکـوي چې ورشـئ وګـورئ چې څنګـه توپونـه ويل!« 

واقعیـت هـم دا دی چـې اعلیحـرت د یو ماشـوم په څېر خوشـاله ښـکاري. هر وار 

چـې پـه کـوم کيل کـې کـوم کـور لګېـږي، السـونه پړکـوي او شـاوخوا ملګـري یې د 

پېغمـرب څلـور خلیفه ګان یـادوی: یاچاریار ! لکه مـوږ چې وایو »هیپ، هیـپ، هورا!«

جګـړه تـر مازیګـر ناوختـه پـورې دوام کـوي. د غرو پر څـوک د نادر خان عسـکر 

راښـکاره کېـږي. هغـه مـوړه چـې د بابـر تـوپ پـرې لګېدلـی، نیـي خـو د تـوپ په 

کارولـو نـه پوهېـږي. دا یـو فرانسـوی ۱۰۵ مـيل مـرته تـوپ دی چـې کوهسـتانیانو 

یـې بېـخ ایسـتلی و. کوهسـتانیان هـم یـوه زړه وره متقابله حمله کـوي او افغانان پرشـا 

متبـوي. پـه دې وخت کې یوه ښـکلې اورلوبه پیلېږي. داسـې ښـکاري چـې یو افغان 

افر چې د جنوري له اووښـتون راهیسـې له حبیب الله رسه بندي و. دا زموږ د ونسـن  

د توپچـي د ښـوونځي پخوانـی شـاګرد دی چې د امیر تر مسـتقیم نظـارت الندې دې 
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کار تـه اړ شـوی دی. غالبـاً چـې توپچې ته هـم لوبې خونـد ورکړی و، نخښـه نیي، 

ګـوزار سـموي او هـره ګولۍ پـر ځای لګېـږي. ویاړ یـې د اسـتادانو دی!

د نـادر افغانـان – یـا د تخریباتـو د رامنـځ تـه کېدو له وېـرې، یا د مهامتـو د کمبود 

لـه وجهـی، واقعیت به وروسـته څرګند يش – په شـاکېږي. په سـړکونو کې سمدالسـه 

د نظامـي سـازونو او د خوشـالیو د چېغـو انـګازې راپورته کېږي او کوهسـتانیان په لوړ 

غږ څلوریاران سـتایي.

خـو ډېـر وخت نه. پر همدغه ماښـام اوازې خپرېږي چې د ارګ کال اسـتحکامات 

نیـي او شـاوخوا خندقونـه یـې لـه اوبو ډکېږي. په سـبا یې څـه خـرب دی؟ حبیب الله 

پاچـا ځـان لـه پینځه سـوو ملګـرو رسه پـه ارګ کـې کالبنـد کـړی. پرېکړه یـې کړې، 

خپـل ژوند پـه ارزانه له السـه نـه ورکوي.

حبیب اللـه؟ نـه. د کابـل اکـرو خلـک، چـې د مجبوریت لـه مخې زغامـه خو له 

زړه یـې تـرې کرکـه کولـه او هیلـه یـې درلـوده چې نور بـه نسـکورېږي، ورته »د سـقاو 

زوی« وایـي. کلـه ال ورتـه د »سـګاو زوی« هـم وایـي چـې د افغانانو په ژبه کې سـپي 

تـه اشـاره ده. شـاید چـې پـه دغه ماښـام هغـه خوارکـي »د سـپي زوی« خپل اقبـال له 

زوال رسه مـخ لیـده او د خپلـې حیرانوونکـې ماجـرا پـای ورته ښـکارېده. شـاید هم د 

»قسـمت« ناڅرګنـده انګېزه بـه وه چې دوه ورځې وروسـته یې دغه نـه ډارېدونکي غل 

تـه د کمـزورۍ احسـاس پیـدا کـړ، په داسـې حـال کې چـې تصور یـې هم نـه کېده.
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پینځم فصل
د فرانسې د سفارت د کالبندۍ څلور ورځې

بریايل کابل ته ننوځي – څرنګه ترکي مېرمنو تېرایستل – د سفارت باغ ته د اندېښنې وړ راتګ – د 

بازار تراژیدي-کومیډي لوټامر

تر دې ځایه د جګړو حوادث زموږ د فرانسویانو تر سرتګو الندې د یو ډېر په زړه 

پورې فلم په شان تېر شوي وو خو اوس لکه مجبورشوي فلمي ستوري، اړ وو چې په 

خپله هم ولوبېږي.

له سهار یې د خړو-نسواري جامو واال جنګیايل ولیدل چې د  اکتوبر د امتې  د 

سوېل-لوېدیځ له لوړو، هغه ځای چې تر پرونه د سقاو د زوی د کسانو په الس کې و، 

په څپو راروان وو. 

خړ-نسواري یونیفورمونه یوازې په هند کې اخیستل کېداي يش. دا ډلې چې راروانې 

وې، کوهستانیان )د شاميل قومونه( نه وو د ختیځ پوځیان وو، د نادر لښکرې.

ناڅاپي یوه دوزخي غوغا پورته شوه: کړیکې، چاودنې، د ډزو باړونه. امیر خان چې 

د خرب اخیستلو له پاره وتلی و، وویل چې عمومي باغ ونیول شو. یو اوږده همهمه په 

کوڅو کې د سېالو غوندې خپرېږي.

زموږ ملګري د سفارت له دروازو وځي، یو لنډکی چکر وهي. لومړی بریالی سپاهي 

ورته مخې ته راځي. یو دنګ دیو چې یوازینۍ وسله یې د لرګي پر الستي نښتی یو ترب 
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و. هلته له یوې نېږدې ماڼۍ د چغو غږ راځي. دا د یو ترک کور دی، یو مردارخور چې 

په پینځلسو کالو کې یې د دریو بادارانو چاپلويس کړې وه، لوټيل یې وو او خیانت یې 

وررسه کړی و. د امان الله نېږدې سړی چې په پوره بې حیایۍ د حبیب الله غېږ ته ورغلی 

و. د هغه کور، له لومړیو لوټ شوو کورونو و. دی په خپله بوهېده چې د حساب وخت 

رانېږدی دی، چېرته پټ شوی و. ویل کېدل چې د کوم ملګري »پیر« کور ته یې پنا وړې 

ده. خو د کورنۍ څو مېرمنې یې نر غوندې پرځای پرې ایښې وې. ښځه او ختیځ واله، 

الله خپلې مرستې ته راوغوښت.  یانې د چلونو او فرېبونو غربګه متخصصه. هغوی 

ځانونه یې په لویو پړونو کې ونغښتل، قرآنونه یې مخې ته کښېښودل او په تالوت لګیا 

شوې، داسې لکه د دنیا له حاله چې نه وي خربې. ژړل یې، زګېروي او اسوېيل یې کول. 

داسې ښکارېدې لکه په وجد کې چې وي. پاک زړو لوټامرو فکر وکړ چې که بیبیانې 

دي خو همدوی دي. پړوين یې ورښکل کړل. د غال په مالونو بار بېرته ترې والړل او په 

تلو تلو کې یې څو روپۍ هغو ته په الس کې کښېودلې.

په داسې حال کې چې د کومېډي دا صحنه د ترک په کور کې لوبېده، څنګ ته یې 

د جنګیالیو یوې بلې ډلې، چې ښه کش و فش یې درلود، د فرانسې د سفارت د یوې 

دروازې قلفونه ورماتول. د سفارت خلک پرې خرب شول، په منډه ورغلل بیرغ یې ورته 

وښود. خربې، چنې وهل، خو هغوی په دې کیسو پوهېدل؟ اخر یې وویل:

په خپل کور کې پاتې شئ، رضر نه دررسوو خو کوهستاين ساتونکي مو موږ ته 

راکړئ چې چارماري یې کړو. 

دا نهه تن خوارکي ازبکان وو چې د حبیب الله له خوا د سفارت د ساتنې له پاره 

ګومارل شوي وو. په ټولو یې یو ټوپک نه درلود. الس یې ورواچاوه. هغوی له ډاره رپېدل 

او خپلو فرانسوي بادارانو ته یې داسې په التامس کتل لکه غوایان چې د قصاب تر چړې 

الندې وي. بیا خربې، مذاکرې او چنې رشوع شوې. ښاغيل ژیرار او امیر خان سوالونه 

کوي، استدالل کوي، چنې وهي. یو څه تردید پیدا کېږي، بیا لوټامران وایي:

- سمه ده، خو ورکېږي دې! چې بیا چېرته مخې ته را نه يش! که نه...

د ټوپکونو د شپېلیو مخې ته، نهه واړه ژغورل شوي د سویانو په څېر خپلې کوډلې ته 

منډه کوي او هملته ځانونه خوندي کوي. اوس نو مهاجمین تږي دي:
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- چای راوړئ!

- د الله شکر دی چې پر دې خلکو یې رشاب حرام کړي دي که نه ، چې د بریا له 

نشې رسه دویمه نشه یوځای شوې وای خدای خرب ځه به کېدل! خو په دې وضعیت کې 

چا سودا نه وه کړې. ښاغيل ژیرار وویل:

موږ چای نه لرو

- ښه نو پیسې راکړئ. څلوېښت روپۍ! سمدالسه!

یو سل او شپېته فرانکه د څو پیالو چایو له پاره! اخر کې په دولسو روپیو خالص شو. 

مهاجمین ووتل. موږ سا واخیسته.

لږه شېبه وروسته بل د خطر غږ. د سفارت په مرکزي تعمیر کې یو بې رقمه غاملغال 

اورېدل کېده. غږونه د حبیب الله د »کرشي ورور« له کوره راتلل. د الحقې له دریڅو 

ګواښوونکې خربې اورېدل کېدې:

- اوس به دې په دار کړو... ټول په دار کړئ، دستي!

څه خربه وه؟

ښاغلی هاکن او ښاغلی ژیرار چې په څار والړ وو، ناڅاپه د څلورو بدشکله بالوو 

رسه مخ کېږي چې ټوپکونه یې ورته نیويل دي. دا هغه کسان دي چې د سفارت دېوال 

یې مات کړی دي. بحث ګټه نه لري. زموږ ملګري په ناتوانۍ رسه د لوټامر صحنې ته 

ګوري.

په رسک کې د روانو ډزو رسه رسه، امیر خان په ډېره مېړانه ووت چې پولیس راپیدا 

کړي. ښاغيل ژیرار، ښاغلی هاکن او ژان کارل، متانچه په الس همدلته پرېښودل او په 

خپله لوڅ رس او لوڅې پښې، په داسې حال کې چې یوه پښه یې ژوبله هم وه، بهر منډه 

کړه چې جرنال شاه ويل خان راپیدا کړي. یوازې د منګلو یو مرش په الس ورغی. زملی، 

دنګ او سورور لکه برج. منګل یوه ډېره پیاوړې او ښکلې قبیله ده چې د نادرخان په مالتړ 

راوتلې ده. شاوخوا لوټامران لګیا دي، مالونه چلوي، په ګاډیو، کراچیو، الریو او موټرو 

کې یې – چې په چلولو یې هم نه پوهېږي – باروي.
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ناڅاپه ښاغلی ژیرارد د یوه کس پر اوږو درې د سفارت قالینې پېژين. مرش ته یې 

ورښکاره کوي. هغه غله ته وایي:

- دا بېرته ورکړه!

غل، لکه مخ یې چې دلرګي نه جوړ وي، ځان ناګاره اچوي.

- نه یې ورکوې؟... نه یې ورکوې؟

د زملي تر ږیرې الندې غړمبا شوه او دوه درې لغتې یې د غله ګېډې ته حواله کړې. 

سړی قانع شو. ښاغيل ژیرار درې واړه قالینې سفارت ته راوړې. نور څه یې را نه وړل. 

زملي ژمنه کړې وه چې کسان به ورولېږي خو لکه چې نور غله ورته په الر کې وو.

دلته لوټامر ښه په کش کې روان و. چوکۍ او مېزونه غورځېدل، بکسونه ماتېدل، 

پردې، جامې، توشکونه او بړستنې یوه خوا بل خوا الوتل. په دې وخت کې د سفارت 

کسانو وغوښتل چې هغه نهه ازبکان، چې ژوند یې په یو نري تار نښتی و، وبايس.

- هلئ، د شاه وليخان لښکرې راننوځي، ځغلۍ که نه چارماري کوي مو!

له دننه څخه یو سپن هم نه راځي. لغتې، چغې، غږونه.... ښه شېبه وروسته یوه رس 

راپورته کړ، په مات غږ یې وویل:

- چېرته الړ شو؟

ژان کارل ورنارې کړې:

- هر چېرته چې ځئ خو له دې ځایه ورک شۍ. »زود برو!«

ښه ځنډ وروسته یې تلو ته زړه ښه کړ. کړوپه مال، رس تر توشکو او بړستنو الندې 

پټ. ال د کوهستان د الرې لومړي ګرزين ته نه وو رسېديل چې پر رسک د ارګ له خوا 

د ډزو باران جوړ شو. د کتار وروستي کسان لیدل کېدل چې په ټوپونو کېل، پېټي یې 

غورځول او یا پر سینه تښتېدل. د کوم برخلیک پر لور؟ په هر صورت څرنګه چې هغه 

کسان ووتل، هامغه مهال یو ښه فېشني افر د یوې ډلې رسه راورسېد. بیا خربې رشوع 

شوې، د فرانسې د بیرغ دری رنګونه مخې ته شول:

- ښه سمه ده، څه درته نه وایو خو ستاسې کوهستاين ساتونکي چېرته دي، هغوی 
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پسې راغيل یو!

ژان کارل وویل:

- ساتونکي؟ دلته خو څوک نه شته!

- څنګه څوک نه شته؟ موږ ته ویل شوي چې...

- هېڅوک هم نه شته. په خپله یې ولټوئ.

په دې وخت کې ښاغيل هاکن السونه پورته کړل. د ساتونکو د تښتېدو پر مهال هغه 

وتلی و.

- لیوين یاست که څه؟ که پیدا یې کړل تباه یو!

وروسته له دې چې هر ځای یې ښه په اخالص تااليش کړ، ډلګۍ ووتله. په همدې 

ته  باغ  پر اس سپور  به راغوښتی و،  افغان کرنېل، چې خدای خرب چا  یو  وخت کې 

راننه وت. له لېرې یې پر څلورو لوټامرو، چې د سفارت پر چوتره یې د لوټ مال رسه 

وېشه، غږ وکړ. یو څو تودې خربې ښکته پورته شوې خو هغوی یې په مخ کې نېغ شول، 

ټوپک یې ورته ونیو. کرنېل ويل پورته وغورځول:

- ښه ګورئ چې څه نه شم کوالی.

هغه وواته خو اس یې د فرانسویانو په غوجل کې پرېښود او ویې ویل چې واښه 

ورته واچوئ.

په همدې جریان کې خرب شو چې پر انګلیي سفارت برید شوی دی. څرنګه ممکنه 

ده چې مرسته وررسه ويش؟ د لوټامر د زړه بوږنونکومنظرو د دفع کولو په خاطر ښاغلی 

ژیرار، ژان کارل او امیر خان له یو انګړه بل انګړ ته، له یو کوره بل کور ته، د وچو لښتیو په 

منځ کې او د ماشیندارو تر باران الندې ځانونه بازار ته ورسول. هغوی خپله کودک کمره 

هم له ځان رسه اخیستې وه.

دغه دي چې د یوې حیرانوونکې صحنې رسه مخ شول چې ویل یې ناشوين غوندې 

ښکاري. یوه دردوونکې او خندوونکې لوبه، او ښاغلی ژیرار چې راورسېد ګډوډي نوره 

هم زیاته شوه. بد مخي، قهرېديل کسان یو بل ته ښکنځلې کوي. پر یو بل ګوزارونه 
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کوي، د غنمیت مالونه رسه تبادله کوي. خو دا هامغه مخکیني کسان نه دي. یوه ډله لګیا 

ده ځان پسې د کالیو ډکې کراچۍ کشوي، نور لګیا دي د غال له سل قسمه شیانو ډک 

موټر ټېله کوي. د لوټ شویو دوکانونو مخې ته ځوانان لګیا دي پر دوکاندارانو هامغه 

مالونه خرڅوي چې ترې یې لوټيل دي. هلته نور پر زینو ناست دي په زرګونو روپۍ، د 

پخواين ډول د رسوزرو روبلونه، ګاڼې او د سپینو زرو توکي شمېري.

دوه تنه کوښښ کوي چې د یو موټر سایکل پېچلې پرزې وڅېړي. یو بل د یوې 

پرمختللې کمرې ګردۍ سرتګې ته ځیر دی.

د یورودونال د یو بوتل ګټونکی له ژان کارل څخه پوښتنه کوي:

- دا د څه يش له پاره دي؟

کله چې ژان کارل ورته په تشبیهاتو او استعارو د درملو اغیز ووایه، هغه د نورو د 

خنداوو په منځ کې وویل:

- زما خو پښتورګي نه خوږېږي!

همدې ته ورته د تلګراف د ولټمیټر خاوند چې کله چې ورته د غنیمت ګټې او کارونه 

ویل کېږي، خوله کږه وږه کوي.

نور نو، که له اخوا دې خوا یو دوو قهرېدلو صحنو ورتېر شو، فضا د خوشالۍ 

ښکاري. د لوټونکو او لوټ شویو تر منځ د ښکنځلو او پېغورونو بازار ګرم دی. حتی 

هغه درې کوهستاين بدبخته چې په پړو تړل شوي او ممکن چې شېبه وروسته اعدام يش 

خپل بدمرغه برخلیک ته د بې تفاوتۍ په نظر ګوري. ډېر ارام، دېر درانه، سرتګې یې شنه 

اسامن ته نیولې دي او هغه نور یې مخې ته چړې اړوي را اړوي.

د دې ډله ییزې خوشبینۍ دلیل څه کېدای يش؟ د کابل یو دوکاندار یې وایي:

- ډېر څه مو له السه ورکړل، ښار لوټل شوی، خو په یو کال کې به دا هرڅه بېرته 

ورغېږي. مهمه دا ده چې غل وتښتېد او نادر بریالی شو.

او له دې رسه، څلوریاران یادوي.
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فرانسویان د لوټامر پر مهال د فرانسې په سفارت کې کالبند – )عکس: کارل(

له کیڼې خوا ښي خوا ته: د سفارت ساتونکی جرنال، اندرې ویولیس، منګل عسکر، 

ښاغلی هاکن، ښاغلی ژیرار، امیرخان د فرانسې د سفارت ژباړن، منګل عسکر
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د مرنجان غونډۍ )د کابل په یونیم کیلومرتۍ کې(

د حبیب الله پاچا عسکر خپلې موضع ته ځي )عکس: کارل(

د سوېل قبایل د ښار د نیولو پر ورځ په کابل کې خپرېږي
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شپږم فصل
د کالبندۍ وروستي جریانات

د ختیځ او سوېل بریايل قومونه څه دي – د حبیب الله کوهستانیان صحنې ته را ننه وځي – ګولۍ 

اورېږي – د ارګ اورلګېدنه – شاه ويل خان رارسېږي – کالبندي ماتېږي

د اکتوبر پر امته، د ماښـام خواته، هڅاند ښـاغلی ژیرار بریالی شـو چې شـاه ويل 

خـان پیـدا کړي. دا سـرت جـرنال، چـې د ټولو عملیاتـو مرشي یې پـه غـاړه وه او د څو 

ورځـو راهیسـې یـې دمه نـه وه کړې، په دې خرب، چې د فرانسـې سـفارت لوټل شـوی 

او د انګسـتان سـفارت باندې برید شـوی، سـخت خواشـینی شـو. رسـامً یې بخښـنه 

وغوښـته. نادر خـان خـو پـه دې اړه یـوه اعالمیه ورکـړې وه چـې د بهرنیو ژونـد او مال 

بـه خونـدي وي او رسغړوونکـو تـه یـې د مرګ سـزا اعالن کـړې وه. په خپله شـاه ويل 

خـان هـم پـه وارو وارو داخـربه تکـرار کړې وه خـو دا هم هېـرول نه دي پـه کار چې د 

نادر خـان پـوځ یو رسـمي متشـکل پوځ نـه و. که څـه هـم د امان الله د پوځ ګڼ شـمېر 

افـران پـه کـې شـته خو ډېـری لښـکر قومـي رستېـري دي چې وسـله یې اخیسـتې: 

وزیـر، منګل، شـینواري، اپریـدي، دراين، هـزاره او بال ډېر نـور. دا کوچي قومونه چې 

د سـوېل لـه دښـتو راغـيل یـا د ختیـځ پـه ډبرینـو ځمکو کـې په خـوارۍ ژونـد کوي، 

پـه پرله پسـې جګـړو کې ښـکېل دي، یو لـه بلـه درې، ورشـوګانې او کرنیـزې ځمکې 

النـدې کـوي. د کال یـوه برخه پـه دې تېروي چـې رمې څربې کـړي، د ځمکو حاصل 

واخـيل او د کال بلـه برخـه پـر دې تېروي چې دا شـیان یو له بله وتـروړي. جنګ د دې 
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زړه ورو او بې رحمـه پرګنـو اصيل حالـت دی چې د ډول له لومړي ډنـګ او د ټوپک له 

لومـړۍ ډزې رسه د جنـګ میـدان ته رادانګي او لوټـامر د دې کار طبیعي پایله ده. دوی 

وایـي چـې اللـه دوی تـه یوازې تیـږې ورپه برخـه کړې خو د هغـه لوړو غرونـو له رسه 

دوی تـه لـه شـتو ډک پاخـه، د رسو او سـپینو ډک کورونـه ښـکاري نـو ولې بـه په کې 

خپلـه برخـه نه کـوي. ان چې پېغمـرب هم خپله شـتمني د کافرانـو پر کاروانونـو د برید 

او د غنیمـت د مـال د وېشـلو لـه الرې پیدا کوله.

نـو کلـه چـې نادر خـان د غاصب پر ضـد د پاڅون غـږ وکـړ، د دې قومونو مرشانو 

مثبـت غربګـون وښـود. د دوی انګېـزه که لـه یوې خوا د افغـاين پیوسـتون او د یو لوی 

زړه ور مـرش درنـاوی و، لـه بـل لوري د سـقاو له زوی څخـه کرکه او پر هغـه بې باوري 

هـم وه. خـو د جنګیالیو له کتارونو پسـې تل خس او خاشـاک روان وي. دوی یوازې د 

یـوې موخـې لـه پاره پـر کابل ورختل: د دې ښـکيل ښـار، چې هغوی کله نـه و لیدلی 

او ورتـه یـې د دښـمن لـه پالزمېنـې وراخوا بـل کوم تقـدس نه درلـود، لوټـل. اوس نو 

ورشـئ دغـو بربرانـو ته چـې، بې هغې هـم له کافـرو او بهرنیانـو کرکه لـري، دا ور زده 

کـړئ چـې د یپلوماتیـک خوندیتوب څـه دی او د متحابـه دولتونو بیرغ تـه درناوی څه 

مانـا لري. 

پـر دې رسبېـره، شـاه ويل خان له خپلو وضایفـو او جنجالونو رسه سـخت بوخت 

و. رسه لـه دې هـم، هـر څـه چـې شـوين وو، ویـې کـړل. ځـای پـر ځای یې ښـاغيل 

ژیـرار تـه درې سـاتونکي ورکـړل، د نـورو سـاتونکو ژمنـه یې هم وکـړه او په تیـاره کې 

شو.  ورک 

پـه دې تکـه توره شـپه کـې، د ډزو په منـځ کې، چې ډلـو ډلو په کـې چغې وهلې، 

اخـوا دې خـوا کېـدل، غلـو، چـې سـرتګې او غاښـونه یـې د لېوانـو پـه څېـر ځلېدل، 

پـه ډول ډول وسـلو سـمبال هـره شـېبه الر نیوله، دغـه بېرته راتـګ زړه ورتوب نه، سـم 

لېونتـوب و. پـه دې کې هم ځینې د مسـخرې صحنـې راتلې. یو کس رانېـږدې کېږي، 

د قندیـل غوټـه پـه یـوه روپۍ بیه کـوي. نور، چـې د خپلو ریتـاړو جامو له پاسـه یې، د 

کلیسـا د راهبانـو قباګانـې اغوسـتي، ناڅـي. دا یې ال له کومـه کړې دي؟ یـو تن، چې 

ږیـره یـې تکـه رسه ده، د خپلـې غټـې پګړۍ له پاسـه یوه شـاپو خولۍ په رسکـړې او د 
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ماشـومانو د لوبو سـورنی پوکوي.

داسـې شـپه پـه هـر ځـای کـې لـه اړودوړ ډکـه وي، خو پـه کابل کـې ارامـه ده. د 

اکتوبـر پـر نهمـه، رس لـه سـهاره، بیا بله کیسـه روانـه ده.

دا وار د حبیب اللـه کوهسـتانیان دي چـې لـه ارګـه راوتيل، غرونو ته تښـتي او الر 

غواړي. هغه درې سـاتونکي چې بېګا راوسـتل شـوي وو، د سـرتګو په رپ کې تښتي. 

د سـفارت خدمـه، چـې ټوپکونه ورته نیول شـوي، مجبور دي چـې دروازې پرانیزي.

کوهستانیان چغې وهي:

- تاسو رسه کار نه لرو!

پـه ځغاسـته، پـه داسـې حـال کـې چـې ډزې کـوي، د بـاغ په منـځ کـې، د »کرش 

ورور« د کـور پـه لـور ورځـي. دوه تنه، چې ال هـم په چور بوخـت دي، وژين، څو نور 

ټپیـان کـوي، او د غـره په لور پنـا کېږي.

مببار، چې ال تر دې وخته سـوکه سـوکه روان و، زور اخيل او وررسه د ښـار چور 

هـم زور اخـيل. تېـره غږونه له ښـاره راځـي. حکومتـي ماڼـۍ، وزارتونـه، د وزیرانو او 

لوړپـوړو منصبدارانـو کورونـه، هـر څـه پـه کـې یو ځـای ځي. تلګـراف او بې سـیمه 

مخابـره ړنګېږي.

کابل له نړۍ پرې شوی دی.

د ښـار نـوی وايل، د خپـل نـوي مقام له ټول دبدب رسه، کوښـښ کـوي چې ځان 

پـر خلکـو ومنـي. پـه لوټامرو ډزې کـوي خو غربګـون ډېر ژر ښـکاره کېـږي. د دې له 

وېـرې چـې شـورش پر جنـګ ور اضافه نه يش، وايل په شـا کېږي. د څـو ګلولو چرې 

د سـفارت پر بامونو اوري.

پر دې مهال، زموږ کالبند ملګري، د ښـاغيل ژیرار په اسـتوګنځي کې، د سـفارت 

پـه یـوه څنګزنه ودانـۍ کې راټولېږي ځکه چـې دلته تل خونې نه شـته. هغوی خوراکي 

توکي راټولوي، پیسـې او ارزښـټناک اسـناد خوندي کوي او د شـپې د یاسـمینو په بوټو 

کې قیمتي توکي خښـوي. څلور نارینه – درې فرانسـویان او امیر خان – شـپه او ورځ، 

درې درې سـاعته پـه وار، پیـره کـوي. افغان خدمتـګاران چې په بې سـاري ډول وفادار 
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او بې شـانه زړه ور دي دروازې سايت.

وسـلې؟ یـوازې درې متانچـې پاتـې دي چـې یـوه یـې غلـه شـوې. پـه سـفارت 

کـې ټوپـک هـم شـته خو، بـې عقلۍ تـه ګوره، پـه یو صنـدوق کـې خونـدي دي او د 

صنـدوق کیلـی خدای خـرب چېرې ده، کیـدای يش پاریس کـې وي. که داسـې نه وای 

هـم، کارتـوس چـې بیـا په خـورا ښـکاره ډول زېرمه شـوي وو، ابله شـپه پـه خپله مخه 

تلـيل وو. او دا خـو بـه ډېـره ګرانـه نه وي چې څوک د هغو پېښـو تصـور وکړي چې په 

دې ورځـو کـې کابل کـې رامخ تـه کېدلې.

غله، افغانان دي که کوهسـتاين؟ څه فرق کوي، رارسـېږي، ښـاغلی هاکن نیي، 

سـیف ته یې بیایي:

- کونجي راکړه!

- ما رسه کونجي نه شته...

- دستي کونجي راکړه، که را یې نه کړې...

د ټوپـک یخـه شـپېلۍ یـې ورتـه وچـويل تـه ونیـوه او د چـړې څوکـه یـې ورته پر 

سـتوين کښېښـوده. هـر څـه کېدای شـول چـې ويش. یـوازې یـوې معجـزې یې مخه 

ونیوه.

دا ځـل د ګولیـو یـوه درنـه ږلـۍ لـه ارګـه، چـې حبیب اللـه او ملګـري یـې په کې 

کالبنـد دي، را والوتـه، پـه شـاوخوا کلیـو او د مهامتـو پـر زېرمتونونو راپرېوتـه. ګولۍ 

هـر وار پـر هـدف لګېدې. د ملېشـو پاچا پـه زړه ورتیا لـه ځانه دفاع کـوي. کېدای يش 

چـې پـه خپلـه به هـم ډزې کوي. پـر خپل ژونـد او خپله جـوارۍ وروسـتی داو وهي. 

پـه دوه سـاعتو کـې پینّځ څلوېښـت ګولۍ ایشـتل کېـږي. مببار ټوله شـپه او ورپسـې 

سـهار دوام کـوي. پـه منځ کې یوازې د ماشـندارو کړسـا د ټوپـک ډزې اورېدل کېږي. 

یوخـوا بل خـوا اورونه لګېږي. د شـپې ډېروخت د افغانسـتان تر ټولو ښـکلی ښـونځی 

د ملبـو پـه منځ کې ښـکاري. 

زمـوږ کالبنـد ملګـري خپـل وخت د عکسـونو پـه چاپولو تېـروي. پـه دې وخت 

کـې د سـفارت پـه یوه لرې پرتـه خونه کې د یو بېګنـاه، یووزري چورګـر رسه مخ کېږي 
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چـې فکـر یې کاوه چـې دا د »کـرشي ورور« کور دی او هغه په ریښـتیا هـم حق درلود 

چـې ویـې لوټـي. غالباً چـې اکره لومـړي بریدکوونکي بـه هم په همدې خیـال راغيل 

وو. هغـه خپـل نېـک قصد دومره پـه صداقت بیانـوي، خپل تش جېبونه ښـکاره کوي، 

السـونه ښـکاره کـوي او دومره په خـوږه خوله غږېږي چې اخر خوشـې کېـږي. د الله 

د نامـه پـه یادولو داسـې تښـتي چې ګـرد یې هم نه ښـکاري.

پـه دې جریـان کـې خرب راځي چې د کوهسـتان یـو مهم مرش، پـردل، د حبیب الله 

مرسـتیال او ملګـري، لـه شـامله د ګڼو کومکـي ځواکونو پـه مرسـته د متقابلې حملې 

قصـد لـري. دا هغه کومکي ځواکونه دي چې ما ته یې ښـاغيل زنامنسـکي په تاشـکند 

کې یادونـه کړې وه.

هغـه نـه یـوازې ماتـې وخـوړه، بلکـې مړ هم شـو. دا پـردل یـو پخوانی باغـوان و 

چـې د غاصـب پـه برکـت د یـو لـوی پـوځ مـرش شـو او هغـه مهال چـې د فرانسـې د 

لرغونپېژنـدې هیـأت لـه فارس څخـه کابل ته پـه الر و او په کندهار کې یـې اړويل وو، 

پـر کندهـار واکمـن و. هغـه ښـاغيل هاکن ته ویـيل وو:

- زه خـرب شـوم چـې ستاسـې د فرانسـې تـر ټولـو لـوی جـرنال مـړ شـو. زه هم د 

افغانسـتان تـر ټولـو لـوی جـرنال او د هغـه پـه څېـر مارشـال یم.

بیا یې له یوې لنډې چوپتیا وروسته پوښتيل وو:

- دا ریښتیا ده چې هغه هېڅکله د خپلو عسکرو په مرشۍ جګړې ته نه واته؟

- نه هغه تل شاوخوا سل کیلومرت د خپلو عسکرو تر شا پاتې کېده.

- دا نو څنګه؟

او بیا په غرور وویل:

- زه، تل د خپل پوځ په مخ کې ځم.

همدغسـې مړ هم شـو. جسـد یې دسـتي بازار ته یوړل شـو او هلته څو ورځې له 

پښـو ځوړنـد و. په هر صـورت، خپل بادار ته وفـادار پاتې شـو. دا یې په دې.

ورځ او ورپسـې شـپه تېرې شـوې. د ګولیو اوږد شـغار چې یا د باغ پر رس تېرېږي 
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او یـا پـه بـاغ کې لوېـږي. ډزې، چغې، له ارګه د رزمي سـندرو غږونه چې پاچا سـتایي 

او بریالـی یې بـويل. ګواکې په دې ډول تقدیـر بدلول غواړي.

پـه دې جریـان کـې، د سـتورو ډکـې شـپې پـه اوږدو کـې، د کال مخـې تـه لـوی 

سـاعت، زمـوږ د کليـو د کلیسـاوو پـه څېـر، پـه ارامـه ګـړۍ شـمېري.

پوښـتنه دا وه چـې محـارصه کوونکي پوځ ولې داسـې په نرمه حرکـت کاوه؟ د دې 

ډرامایـي دوه زړه وايل علـت او د جګـړې جزییـات مـې بیا وروسـته په خپله د شـاّ ويل 

خـان له خولـې واورېدل.

یرغـل باالخـره د اکتوبـر پـر یوولسـمه، سـهار، پیلېـږي. په داسـې حـال کې چې 

توپونـه – او پـه خـاص ډول هغه فرانسـوی ۱۰۵ ميل مرته توپ چـې اوس د افغانانو په 

الس کـې دی – د ارګ پرلـور غرېـږي او ګړزېـږي د سـفارت بـاغ هم په یوه سـرتاتیژکه 

الر بدلېـږي او هـم د جګـړې پر میدان. جنګي پېښـې په کې تکرارېږي. لومړی یوسـل 

او پنځـوس تنـه کوهسـتانیان تېرېـږي او د څنګ باغ ته، چـې ال جګړه په کـې روانه ده، 

اوړي. لـه خطـر رسه رسه، ټـول خـوښ ښـکاري. امیـر خان چې په ښـار کـې له چکره 

بېرتـه راسـتون شـو، ځان یې په پوسـتین کې نغښـتی، د سـالون په یو کونـج کې په مته 

دی چـې خـوب وريش. وربانـدې غږ کوي:

- خوبونه دې کوه، موږ ځو کار کوو؟

پـه دې ګومـان چـي د ګوګـړو ډبلـی به تر السـه کـړي، د ښـاغيل هاکن پـر مېز د 

پخوانیو سـکو یو کولکسـیون شـیند په شـیند کـوي. یوه دویمـه ډله، په خنـدا راځي. د 

سـفارت پـر یـوه خدمتـګار د افغان ګومـان کـوي او غواړي چـې چارماري یـې کړي. 

ټوپکونـه تیـار دي، یـو بـې واره کارتـوس د خوارکـي له پښـو رسه لګېږي. امیـر خان په 

منـډه ځـان رارسـوي. سـا یـې ځـي راځي. پـه فـاريس او پـه پښـتو )د افغانانو پـه ژبه( 

کوشـش کـوي چـې خلک پوه کـړي. اخر بریالـی کېږي. ژغورل شـوی سـړی چې تر 

دې دمـه بـې پروا ښـکارېده په زینو کې السـونه اسـامن تـه پورته کوي او پـه خپل غټ 

غـږ وایي:

- بخت مې ښه و، و یې نه وژمل!
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ور پسـې د کوهسـتانیانو ډلـې چـې لـه کال راوځـي یـا هلتـه ننه وځـي زیاتېـږي. 

چنـدان عجلـه نـه کوي. یـو امر کوي چـې چلم ورتـه ډک کـړي او هـر جنګیالی ترې 

پـه تلـو تلـو کې یـوه لوخړه وبـايس. یو بل چـې د ډاروونکـي دېو غوندې ښـکاري، په 

ډېـره پلرنـۍ لهجـه مېرمـن ژیـرار او کوچني تـه وایي چـې دننه يش.

- دلته وضعیت ښه نه دی.

او بیـا ال دا بـل کوهسـتانی مـرش چې د دوو نښـتو تر منځه په خوښـۍ حارضېږي 

چـې عکس یې واخیسـتل يش. خپلو کسـانو تـه وایي:

- ال وخت شته!

ژان کارل، خپـل غـږ لـوړ کړي، او پـه هغه ماته ګـوډه فاريس چې زده کـړې یې ده، 

هـر څوک چـې تېرېږي، پرې غـږ کوي:

- دا دفرانسې سفارت دی.

د بدلـون ټکی. هوښـیار ۱۰۵ ميل مرته توپ هدف وویشـت. ګـډې وډې دزې. دا 

پـه کال کـې دننـه د مهامتـو د ډیپو کارتـوس، اليس مبونـه، ګولۍ، دي چې الـوزي. دا 

چاودنـې ټوله شـپه همداسـې روانـې دي. د ارګ اورلګېدنه چې اسـامن یـې د اورلوبې 

پـه څېـر پـه رنګارنګـه ملبـو او رسو غونډسـکو ډک کـړی دی. پـه هغـه سـهار چې زه 

راغلـم، ال یـې هم لوګـي کول.

څلـور تنـه وزیـر، لوڅې پښـې، خیـرن پټکي، ریتـاړې ریتاړې کمیسـونه بـر دېوال 

اوړي، غوجـل تـه ننه وځـي او د سـفارت څلـور ښـکيل اسـان بیایـي. هغـوی اسـان 

پېـژين. د ډګـروال اس چـې هسـې ټټـو دی، هغـه پرېـږدي. هغـوی همـدا راز تـر ټولو 

ارزښـتناک شـیان، د اسـونو زینونـه او پوښـونه هم له ځانـه رسه وړي. امیرخـان چې په 

خپلـه هـم په قام وزیـر دی، او فخر پـرې کوي، په خپلـه ژبه کې ورته عـذر کوي. هغو 

ورتـه د ټوپکـو مـخ را اړوي. په دې وخت کې هوښـیار ژباړونکی پـه زوره چغې کوي:

- وه وزیرو! وه وزیرو!

- ښـه تاسـې وایاسـت چې دا اسان د فرانسـې د سفارت دي؟ سـبا به یې بېرته درته 

راولو.
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ال به یې راويل.

د شـپې پـه اوږدو کـې ګڼـې نـورې حملـې هـم وشـوې چې یـوه یې کېدای شـوه 

چـې خطرناکـه يش. نېـږدې وه چـې لـه متانچو کار واخیسـتل يش. که داسـې شـوي 

وای نـو قتـالن په کـې حتمي و.

د دولسـمې پـه سـهار، د فرانسـویانو کوچنـي ګرنیـزون د څلـورو شـپو راهیسـې 

سـرتګې نـه وې پټـې کـړې او د لـوږې له پاره یې هسـې د شـونډو پر رس څکـه غوندې 

کولـه. ژان کارل د خـوراک د بدلـون لـه پاره فکر وکړ چې د سـفارت پـه انګړ کې ګردي 

شـین رنګـه ډنـډ څخـه یو څـو کبان ښـکار کـړي. هغه یو ښـه غټکـی کـب رانیولی و 

چـې یو منصبـدار له څـو سـپاهیانو رسه راغـی. ژان کارل وغړمبېد:

- ښه نو بیا یو بل غویمنډ!

خـو داځـل جرنال شـاه ويل خان و چې په خپلـه راغلی و چې د سـفارت د لوټامر 

په اړه بخښـنه وغواړي.

ژان کارل یـې د درنـاوي لـه پـاره د ټوپـک پـر ځـای د کـب نیولـو چنـګک په الس 

و. والړ 
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اوم فصل
اروپایي سفارتونه او د هغوی بدې ماجراوې

د کابل خوندونه - »د کرش ورور« پر ماڼۍ څه وشول – اروپایان رسه راټولېږي – افغان هوایي 

ځواک طالع نه لري – څرنګه رحمت خان د انګلستان سفارت وساته

کـه لـه ورځـې ورتېـر شـو، نـو د کابـل تـر شـپو خوزنـده بـل څه نه شـته. داسـې 

سـپېڅلې شـپې چـې د نـړۍ تـر ټولـو جادویـي سـپوږمۍ ورتـه د سـپینو زرو رنـګ 

ورکـوي. عجیبـه تضـاد دی: د ځالنـده سـتورو په بې حرکته ښـکال ډک شـوي پراخه، 

ارام، تت رنګه اسـامن سـکوت او د ځمکې د دې څنډې خوزنـده، ناهمغږې ګډوډي.

زه یې چې خونې ته بوتلم، را ته یې وویل:

- همدغه یو کوچنی شیطان چراغ درکوو، ځکه چې هغوی پر ټولو روښانه کړکیو 

ډزې کوي. دا یې یو ډول لوبه ده. کوښښ وکړئ چې کړکۍ ته ډېره نېږدې نه شئ.

ال مې رس نه و ایښی چې د سفارت د دېواله شاته ډزې شوې. ودرېدې، بېرته پیل 

شوې. ورپسې یو ډول بغارې، غږونه، بیا د ډزو نور باړونه، له لږې وقفې رسه، د مرمیو 

نرۍ شانته شغا، د درد او قهر چېغې، او دا د کيل ساعت چې ګړۍ شامري. دا د لوټامرو 

ډلې دي چې یو بل رسه مقابله کوي. سهار وختي، د دروازې مخې ته د سپیو انډوخر 

چې د اوښ پر بویناک جسد رسه لګیا دي. دا هم ورځې ته د هرکيل یو ډول دی. اوږدې، 

دردمنې نارې اورېدل کېږي او بیا غلې کېږي. ملرخاته، د انسانانو او سپیو جسدونه وړل 

کېږي. هر څه ارامېږي او ملر په رسه اسامن کې رسلوړی را ښکاره کېږي.

خټګر لګیا دي هغه تاریخي کنډو راجوړوي. دا نو د دې له پاره مناسب وخت دی 
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چې د »کرش ورور« په باغ کې چکر ووهې. ښکلی باغ، چې په دې وروستیو میاشتو کې 

چا ورته توجه نه ده کړې خو د ګالنو پټي په خپل رسم شوي ډیزاین د بیضوي شکله 

ډنډونو ګردچاپېره ، د ګالبو تر چرتونو الندې، والړ دي. د ماڼۍ ټولې دروازې پرانستې 

دي. نوې ماڼۍ ده، کوم خاص سبک نه لري خو پراخه او مجلله ده. په لوی داالن کې، 

چې د مرمرو پر ستنو والړ دی، د نقشونو درلودنکي الستي واال ګردې زینې پورته کېږي. 

په پراخه سالون کې چې چتونه یې طالیي نقشونه لري او دېوالونه یې په مرمرو او لرګیو 

پوښيل دي او پاس په خونو کې یوه د نه ویلو ګډوډي ده: لویې هندارې ټوټې ټوټې دي، 

دروازې ماتې دي، قندیلونه چې د کریستال ځونډي یې په بد حالت راځړېږي، سیفونه 

دړې وړې دي، مېزونه او چوکۍ مات پراته دي او پوښونه یې څرې شوي دي، پیانو د 

موسیقي د یوه ډبيل رسه چپه پرته ده. وایي چې د موسیقي دغه ډبيل د چور په سختو 

شېبو کې په خپل نري غږ کې »د ساحل پر غاړه« سندره ویله .یوازې یوه اوږده پیانو چې 

تارونه یې شلېديل وویوازینی شی و چې ال والړه وه. د پارس او د چین د قیمتي ظرفونو 

شنې ټوټې پر څمکه خپرې وې او، له ډېره بده مرغه هلته پورته پر دېوال، یوازینی څه 

چې د معجزې په توګه روغ پاتې وو هغه یو شل دانې هغه مردارې تابلوګانې وې چې 

د ښکار صحنې، کبان، مېوې او سابه پرې کښل شوي وي او په لیالمونو کې په پینځو 

فرانکو پلورل کېږي.

تـر لوټـامر دمخه د دې دېوالونو تر شـا څه تېر شـوي؟ حمیدالله، »کـرش ورور«، د 

سـپتمرب پـه میاشـت کې تللی و چـې د جالل ابـاد پاڅون وځپـي. وایي چې پـه ډېر بد 

حالـت کـې، د کابـل تر بریـد څوورځې مخکې، لـه هغه ځایـه راوړل شـوی و. د جاز 

د سـندرو پـه څېـر پـه لـوړ غږ، بـې ډولـه خنداګانې لـه کړکیو راوتـې. طبیعـي ځکه نه 

وې چـې پـه ډېـر نري غږ کېدلـې. د ماڼـۍ نوکرانو د سـفارت مزدورانو ته کیسـه کوله:

- بادار ډېر ناروغه و. دلته ټول خپه دي، هر څوک ژاړي، خپل وېښته شکوي.

ایا ټپي تر لوټامر مخکې په تېښته بریالی شوی و؟ په دې توپان کې پرې څه شوي دي؟

د مجلـل سـالون په منـځ کې، د قیمتـي لرګیو پر غويل د اور نخښـې ښـکاري. په 

هـال کـې دوه چاودېـديل نلونـه پـه خونه کـې د اوبو سـېالو بهوي. موږ هغو عسـکرو 

تـه چـې د کور سـاتنې ته ګومارل شـوي، لږ تر وخـت ناوخته، وویل چې بایـد دا نلونه 
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بنـد يش کـه نـه نودېوالونه به هـم و نړېږي. یـو دوه د څټک ګوزارونـه کفایت کوي.

- موږ دلته د ساتلو له پاره یو، دا زموږ کار نه دی.

د حیرانتیا خربه! دلته یوه ژمنۍ باغچه ده چې هېڅ زیان نه دی وررسېدلی. د طالیي، 

نیمرنګه سیورو خوندور جنت. په منځ کې د اوبو یو فواره د کايش په ډنډ کې والړه ده. 

اوبه یې د خاورینو پخو ناوو له الرې د جرینب ګالنو پټیو ته بهېږي چې پاڼې او ګلونه یې 

رسه ځال لري. شا ته یې د مني ګالب او د بنفشې ګلونه خپل عطرورین رسونه له خپو تازه 

رنګونو رسه په غرور پورته نیويل.د ارام په خونه کې، د مرمرینو زینو له پاسه، د یو ځوان 

افغان شهزاده انځور دی چې د املاسو په غمي ښکلل شوې پګړۍ الندې رسه غومربي 

پړسېديل او نرمه، ساده موسکا یې پر خوله ده.

***

هغـه څـو تنـه اروپایـان چـې څـو ورځـې رسه بېـل وو، د درک وړ خوشـالۍ رسه 

د فرانسـې پـه سـفارت کـې راټول شـول. ورپسـې لـه وسـله والې بدرګې رسه ښـاغلی 

حاجـب د پـارس شـارژدافیر او حکمت بای د ترکیې سـفیر، چې نېـږدې ګاونډیان وو، 

پـه پښـو راغلـل. د ټوپکوالو سـاتونکو په بدرګـه املان او انګلسـتان هم راورسـېدل. د 

روسـیې شـارژدافیر ښـاغلی ریکس هم د نظامي اتاشـې رسه راښـکاره شـو. هر یو یې 

خپـل داسـتان لـري. د روسـیې، پـارس او ترکیې سـفارتونو خپـل نېږدې ټول پرسـونل 

سـاتلی و نـو د نسـبتاً لـږو تخریباتـو او لوټـامر رسه مـخ شـوي وو. د املان سـفارت، 

مخکـې مـو وویـل چـې له ښـاره درې کیلومـرت لېـرې د باغونو پـر چوترو واقـع و او د 

اکتوبـر لـه شـپږمې نادرخان ترصف کـړی و په روغتون بـدل شـوی و. د توپونو ګلولې 

او د ماشـیندارو مرمـۍ په خطرنـاک ډول د بامونو پر رس الوتلـې را الوتلې خو پوځیانو، 

د مـرش تـر نظـر النـدې، ښـه د عـزت چلن کـړی و. بیـا هم ځینې پـه کې لیدل شـوي 

وو چـې پـر زینـو ناسـت وو او د دېرش زره روپیو )یو سـل او شـلو زرو فرانکو( د رسو 

او سـپینو زرو کڅـوړې یې رسه وېشـلې.

خـو بیا ښـاغلی پلوشـارد، د سـفارت طبیـب، چې پـه ډېره مېړانـه یـې، د توپان پر 

مهـال، شـپه او ورځ پـر ځان یوه کـړې وه، او د زخمیانو او ناروغانو عـالج یې کاوه، لږ 

مخکـې یـې پـه رڼـا ورځ، د سـړک پر مـخ ترې چا د چـړې پـه زور بټوه خپله کـړې وه. 
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یـو بـل املانی، ښـاغلی منګـر، لوټل شـوی و او کندې تـه غورځول شـوی و. او ډاکټر 

ایفـن، چـې د جرمني ښـوونځي مدیـر و او د نـورو اروپایانو غوندې یې سـفارت ته پنا 

وړې وه، د هغـه کـور کامالً لوټل شـوی و.

***

یـو بـل تـه رسه مبارکـۍ او تسـلۍ ورکـول کېدې.بیـا د خربونـو تبادلـه: نادر خان 

لـه خپلـو لښـکرو رسه د چهلسـتون پـه ماڼۍ کـې اړويل دي. چهل سـتون یوه ښـکلې 

ماڼـۍ ده چـې د امان اللـه نیکـه، عبدالرحمـن جـوړه کـړې ده. مالومه نه ده چـې نن به 

په شـانداره مراسـمو کابل ته راننوځي که سـبا؟ او حبیب الله؟ داسـې ښـکاري چې به 

کوهسـتان کـې دی، چاریـکار تـه نېـږدې او هڅه کوي چـې مالتړي رسه راټـول کړي. 

ویـل کېـږي چې لـه ارګه یې بې شـامره پیسـې وړې دي. د څو الریو خـربه کېږي چې 

د پیسـو لـه کڅـوړو ډکـې وې. دا هم ویل کېږي چـې د الرې په اوږدو کـې د رسو زرو 

هغـه سـکې هم پیدا شـوې دي چـې له کڅـوړو رالوېدلـې وې. دې اوازو ډېـر کابلیان 

د خزانـو پـه لټوونکـو بـدل کړي دي. لیـدل کېږي چې په مـال کـړوپ، د الرې خاورې 

بویـوي. د اوس لـه پاره د حبیب الله پر رس د شـپږ لکو روپیو انعام ايښـودل شـوی دی. 

هـر لـک سـل زره دي نو پـه دې حسـاب دوه ملیونـه او څلور سـوه زره فرانکـه کېږي. 

ښـې پیسـې دی. اوس، سمدالسـه کيل د ښـار خوا ته راروان دي، له درناوي او بیعت 

رسه. دوکانونـه ښـه کلـک تـړيل دي. بازار تـش دی. دا هم ویل کېږي چـې په ارګ کې 

شـاه ويل خان هڅـه وکـړه چـې له یـوه لوټامر څخه د پیسـو یو کڅـوړه بېرتـه واخيل او 

کـوټ یـې د خنجـر په څوکه څیرل شـوی و. سـرت مـرش! احرتام نـو چېرته دی؟

***

پـه دې وخـت کـې، پرتـه لـه دې چې څـوک یې پـه متـه وي، د فـريش دروازې له 

الرې چـې انگـړ تـه وتلـې وه، یو ځوان افغان راورسـېد. یـو افر. پیلـوټ. د غنمرنګه 

اننګیـو رنـګ یې تښـتېدلی. السـونه او غږ یـې رېـږدي. په فرانسـوي وایي:

- د کوهسـتان لـه پـروازه راغلـم. د نادرخـان اعالمیـه مـې و شـیندله. ملګـري مې 

غوښـتل چـې پـه خپـل وار پورته يش، دوه سـوه مـرته اخـوا راولوېـد. الوتکه یـې ماته 

شـوه، دی ټپـي دی. سـخت ټپـي. یـوې سـلګۍ یې خـربه پـرې کړه. 
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- دغلته دی...

مـوږ ټـول بـاغ ته وروځو. دا ښـکلی هلـک چې پر تسـکره پروت دی، السـونه یې 

غځـويل، رس یـې پـر ولیـو ورکـوږ شـوی، ویـده دی؟ د وینو یوه نـرۍ الر یـې ورو له 

سـپېږمو د شـونډو خواتـه بهېږي. مـا وپېژاند، یو له هغـو ځوانو هوابازانـو و چې پرون 

یـې پـه هوایي ډګر کـې په ډېره مهربانـۍ زما هرکلی وکړ. ډاکټر پلوشـارد ور ټیټ شـو، 

نبـض یـې ولید، پر سـینه یـې ورته غوږ کښېښـود، بېرته راپورته شـو، د بې وسـۍ الس 

یـې وښـوراوه. هـر څه ختـم دي. ورمېږ یې تـر کوپړۍ الندې مـات دی.

ملګري یې له ځان رسه و بنګېده:

- تـر مـوږ ټولـو الیقـه و. په فرانسـه کې یې څلـور سـوه الوتنې کـړې وې، یوه کې 

یـې هـم څه پېښـه نه وه شـوې. د مـوره یـو زوی و. مور تـه یې څنګه خـرب ورکړم؟

وررسه تخنیکر سخت ټپي دی. باید سفارت ته راوړل يش. موږ په خاموشۍ کې 

بېرته ننوځو.

چا وویل:

الوتکې  ماډل  د ښه  درویشت،  افغانانو  دمخه  کاله  دوه  ده.  دا هم عجیبه خربه   -

درلودې. اوس یې ایله یوه یا دوه پاتې دي. او هر وار د نه پوهېدو وړ پېښې کېږي، تجربه 

کارو، تکړه پیلوټانو رسه. د دې زملکي خربه نه کوم، دی له څه مودې راهیسې نه و الوتی. 

خو په ۱۹۲۴ – ۱۹۲۵ کې انګرېزانو افغان حکومت ته د څو الوتکو د وړیا ورکولو 

وړاندیز کړی و، افغانستان له روسیې څخه د مراعات په بیه شپږ جرمنۍ الوتکې، له پرزو 

او عملې رسه واخیستې. پیلوټانو او روسانو هېڅ کومه ستونزه نه وه لیدلې. ښه نو، په ډېر 

لږ وخت کې دا هر څه ختم شول. هغه الوتکه چې هلته ټوټې ټوټې پرته وه، فکر کوم چې 

تر وروستۍ یوه مخکې ده. داسې بدې طالع هم څه عجیبه شان ښکاري.

یو غږ واورېدل شو:

- سبوتاژ؟ که اسالمي افراطیت او یا بل څه؟

هیچا، هېڅ و نه ویل.

***
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پـه دې وخـت کـې یو نری، وچ سـړی ، د نويل غوندې چاالکه، د سـرتګو کي او 

برېتونـه یـې تک تور لکـه رانجه. رحمـت خان دی، د پـوه او د لوړ شـخصیت خاوند. 

کلـه چـې د انگرېزانـو د ټولنې غړي له یوې مخې والړل د سـفارت سـاتنه ده ته سـپارل 

شـوې وه. دی یـو هنـدی دی چـې پـالر یـې د برتانیې په خدمـت کې یو لـوی افر و. 

د مـور لـه خـوا د وزیـرو جګړه مـارې قبیلـې رسه، چې د هنـد د پولـې دواړو اړخونو ته 

پرتـه ده، تړلـی دی. هغـه خپلـه وظیفه په داسـې ډول تـر رسه کړه چې د نیکونو له شـان 

یې ښایېدله. رسه 

راغلـی دی چـې مـوږ ته د نښـتې ځای او نخښـې را ښـکاره کړي. پـه تړلې الرۍ 

کـې. اوس هـم، خصوصـاً د ښـځو لـه پـاره، ډېـره ګواښـوونکې ده چـې پـه موټر کې 

وګـرزي. مـوږ په خوشـالۍ پـه بنـده ډبه کـې ځانونه ځـای کړل.

درې ښـکيل عسـکر رارسه ملـه دي. د هغـوی کـړه وړه تـر حد تېر رشیفانـه دي او 

د غمیـو پـه شـان سـرتګې یې، چـې په رنجـو تـورې دي، ډېر څه ښـکاره کـوي. افغان 

جنګیـايل پـه هـرن رسه سـرتګې تـوروي، پـه تېره چـې جنګ ته ځـي. به هغـوی کې یو 

دی، چـاالک، مظبـوط، نـازک کـړه وړه یـې لکـه له ویيل شـوو، روښـانه مسـو نه چې 

مسـګر پـه بـټ کـې جـوړ وي، څڼې یې ګڼـې، درنې، د وسـمې پـه رنګ تورې شـنې، 

پـر ورمېـږ لګېږي.ځانګـړې ښـکال یې د چا غوسـه راپـاروي. له زېـړو جـوړه د اپولون  

مجسـمه. درېـواړه منګل دي. منګل یوه شـوره پښـته قبیلـه ده چې هر وخـت جنګ ته 

تیـاره وي. پـه داسـې حال کـې چې موږ پـه رسعـت رسه روان یو، دوی خپـل ټوپکونه 

د تېرېدونکـو خلکـو خوا تـه نیـي او د هغوی ترپکو تـه خاندي. 

دا ډلـې چـې موږ ګـورو چې تېرېږي چاتـه ډاډ نه ورکوي. هغوي ټول مسـلح دی، 

پـه ډول ډول ټوپکـو، تربونـو، لویـو لویـو تـورو، د فوالدو پـه نېزو چې د کباب د سـیخ 

غونـدې تېـرې دي، کله یې مخې ته په اس سـپور، تور-سـور-زرغون بیـرغ په الس، یو 

مـرش روان وي. ټـول کوهسـتان تـه خېژي. نـور له هغې خـوا بېرته راکښـېوځي. رمې؛ 

اسـونه؛ پـه پنډو، غالیو، توشـکونو، د مسـو او زېړو په لوښـو بـار خره؛ چې پـه خوارو 

کلیـو کـې راټـول شـوي د جنـګ غنیمتونـه دي. هلته بـه څه د خـوارۍ حالـت وي، د 

وحشـتونو له کومو صحنو وروسـته؟
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دا دی د برتانیـې سـفارت تـه راورسـېدو. د رخصتیو یو ښـار ته ورتـه دی چې ګڼې 

بنګلـې پـه کـې دي، ورالنـدې یـو لـه ونـو ډک بـاغ دی چـې د رنګارنګ ګالنـو پټي په 

کـې د قیمتـي ډبرو په شـان ښـکاري. څـو میاشـتې د مخه، کلـه چې حبیب اللـه کابل 

نیـوه، هـم پـوره تخریب شـوی و. د امان الله یو شـمېر افرانو به چې پـر هغه کال چې 

دښـمن نیولـې وه د تـوپ ډزې کولـې نـو اکـره به یې ګـوزار لنـډ وکړ او ګولـۍ به یې 

په ښـکلو باغونو کـې ولګېدې.

د سـړک بلـې خـوا ته یو لړ ټیټ سـپین کورونـه پراتـه دي چې هلته هم د سـفارت 

ځینـې کارمندان اوسـېږي. همدلته وو چې د سـلو شـاوخوا کوهسـتانیانو، چـې د نادر 

د لښـکرو لـه خـوا شـړل شـوي وو، پـه لوټـامر پیـل وکـړ. لومړی یـې هغه درې کسـه 

محافظیـن ووژل چـې مخـې تـه یـې والړ وو او بیا پر سـفارت راننه وتل. د دایره شـکله 

برنـډې لـه رسه، چـې د انګـړ او بـاغ خواتـه پرانسـتې وه، رحمـت الله خـان او څلورو 

منګلـو ډزې پیـل کـړې. یـو خـوا بـل خـوا پـه ټوپونـو، د ډز لـه پـاره زنګون پـر ځمکه 

ایښـی، د چغـو او ډزو پـه منځ کې، د ګولیو تـر باران الندې، پرته له دې چې د مرسـتې 

هیلـه ولـري، د دښـمن پروړاندې کلک ودرېدل. آخر دښـمن هم د تېښـتې الر ونیوه او 

پینځلـس مـړي یـې لـه ځـان رسه د غرونو خوا تـه یوړل.

دویمـه حملـه پر سـبا وشـوه، د پردل کسـان چې د خپـل جرنال تر مړینې وروسـته 

د کـور پـه لور تلـل. هغوی پـه ارګ کې د بند پاتې شـوي »بچٔه سـقاو« د خالصون یوه 

ناکامـه هڅـه کـړې وه. دا ځـل یې د برتانیـې اصیلو اسـونو، موټرو او الریو ته سـرتګې 

نیولـې وې. یـو وار بیـا رحمـت خـان او سـړیو یې په شـا ومتبـول او دری تنـه یې ورته 

ووژل. رحمـت خـان د بریا پـه دود ویل:

- یوه ورځ د مخه یې راڅخه درې ټوپکه وړي وو، موږ ترې څلور ونیول.

منـګل عسـکر چـې ګام پـه ګام را رسه روان دي ، پـه ځـواب کـې په کـړس کړس 

خانـدي. څومـره پـه خونـد د خپـل مـرش کیسـه چـې متثیـل هـم پـه کـې دی اوري، 

سـپېږمې یـې پورتـه نیولـې او غاښـونه یـې ځلېږي.

خـو بیـا، پر اومه نېټه، دا وار وزیر او اپریدي، د بریايل لښـکر سـپاهیان، راغيل وو، 

محافظیـن یـې تـړيل وو او د پـارک بـل رس تـه یـوه بنګله یې لوټلـې وه. هغوی وشـړل 
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شـول. بلـه ډلـه راغله، غوښـتل یې چـې د دېوالونو دننـه او چتونه و پلټـي، ویل یې:

انګرېزان په داسې ځایونو کې خپل سټرلېنګ پونډونه پتوي.

پـه تخریـب یـې پیـل وکړ. رحمـت خـان غـواړي چې را نـرم یـې کړي، چـای او 

ډوډۍ ورتـه ږدي. ورتـه وایـي چې اشـتباه کـوی، انګرېزانو خپلې پیسـې لـه ځان رسه 

وړې دي. خوشـطبعه جنګیـايل قانـع شـول، او په تلو تلو کې یې لـه چمن څخه موټی 

موټـی واښـه راوشـکول، پـه خولـو یې و منـډل. رحمت خـان ته یـې وویل:

- دا سابه دې ډېر خوندور دي.

موږ چې حیرانتیا وښوده، زموږ منګلو هم وویل:

- هوخوندور دي، ډېر خوندور دي. 

او لکـه مـوږ تـه چې قناعـت راکول غـواړي، ټیټېـږي شـوتلې، او نور کرل شـوي 

بوټې په منګولو منګولو راشـکوي او خوري یې. خپل شـنه شـنه غاښـونه را ته ښـکاره 

کـوي، لکه اسـان چې څرېـږي. وایي:

- د هغه چا له پاره چې جنګ ته ځي تر ټولو ښه خواړه همدا دي. 

زه هم دغه اقتصادي خواړه خپلو د اعاشې مسوولو نظاميانو ته ورپېژنم.

رحمت خان چې د جنګیالیو په پېژندلو کې ځان ته یو څه ویالی يش، په ډېر غرور 

وایي:

- څه تکړه عسکر دي! او عادت لري چې په هېڅ هم ګوزاره وکړي. پوهېږئ دې 

منګلو را ته څه وویل؟ »تیږې مو بالښتونه دي، بوټي مو خوراک دی او وسلې او مهامت 

له دښمنه اخلو. دوی به نو څنګه نه بریايل کېږي؟«

ګالن په پګړۍ کې ټومبيل، او د غوږونو له پاسه ځړېديل، د مازیګر ملر ته، چې پر 

سرتګو او غاښونو یې ځلېږي، والړ، دا ماشومان، چې یوه یې په یو ګالب ځان مشغول 

کړی، خاندي. ښکيل، معصوم، سخت زړي، لکه د پخوانیو اسطورو خدایګوټي. 
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شاه ويل خان  
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شاه ويل خان )کیڼې خواته( د نادر خان پاچا ورور، د افغانستان د پاچا مرستیال، د هغو 

لښکرو مرش جرنال چې کابل یې ونیو. ښۍ خوا ته جرنال محمد ګل
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اتم فصل
د فاتح جرنال شاه ويل خان رسه مرکه

د افغاين قبایلو په اړه – د بهرنیو چارو په وزارت کې – د نادر خان ورور د مبارزې جریانات بیانوي 

– د دوو بریالیو مرشانو دراماتیک تردید – د حبیب الله چل

ایله اوس مې رس خالص شو.

پـه لومړیـو ورځـو کـې د قامونـو او قبيلـو نومونـه زما په رس کې داسـې کړسـېدل 

لکـه بـې نومـه کاڼـي. اوس پوهېږم چې افغانسـتان د خپلـو غرونـو او ژورو درو په پېچ 

وتـاب کـې ګڼې جنګیالـۍ قبیلې لرې چـې نژادونه، طبیعتونـه، ژبې او حتـی دینونه او 

مذهبونـه یـې رسه بېـل دي او اکـره پـه خپل منځـي جګړو بوختـې دي. تـر دې مهاله 

دا قبیلـې تقریبـاً د مـيل یـو وايل لـه روحیـې رسه مخالفې دي، یـوازې یوه ډلـه، چې پر 

کندهـار راټولـه ده، درانیـان، یـوه اسـتثنا جـوړوي او همـدوی د افغان مرشانـو د مالتړ 

سـتنې او د هیلو ځـای دی.

د ختیـځ او سـوېل قبیلـې، هامغـه چـې اوس د نادر تر بیـرغ النـدې جنګېږي، تر 

ټولـو ډېـرې جنګـي دي او تـر ټولو ډېـرې رسه وېشـلې دي. وزیـر، منګل، شـینواري، 

مسـود، اپریدي، او نور چې اوس مې فکر ته نه راځي، پښـتو وایي چې د سانسـکریت 

یـوه افغاين-ایـراين لهجـه ده. دوی سـني مسـلامنان دي او ال اوس هـم پـه یـو ړانـده 

مذهبـي افراطیت کـې بند دي.
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ځینـې دغـه قبیلـې کوچیـان دي. نـور په ډېـرو ابتدایـي کلیو کـې چـې کورونه، یا 

کـه بهـرته یـې ووایو، کوډلـې یې له تیـږو او پخسـو جـوړې دي، بامونه یې هـوار دي، 

او لـوړو برجونـو سـاتيل دي. مـرشان یې، د سـیمې بانفـوذه خلک، په ریښـتینو کالوو 

کـې اويس، د خدمتګارانـو ډلـې ورتـه والړې دي، کله د دفاع په حالت کـې وي، کله د 

تعـرض، اسـان، ښـځې او رمې سـايت. د دې قبیلو، یو شـمېر د ناپوهـو افراطي مالیانو 

تـر واک الندې دي.

د مرشانو تر منځ شخړې هم ښې ډېرې دي.

جـارج ب. سـکاټ، د هنـد یـو انګرېـز صاحب منصب چـې دا خلک ښـه پېژين، 

د دوي پـه اړه وایـي: »زړه ور خـو بـې رحمـه، مېلمـه پـال خـو چلباز، کلـک جنګیايل 

خـو د سـولې پـر مهـال لټـان، سـوداګرو او سـوداګرۍ تـه پـه ټيټه سـرتګه ګـوري خو 

شـکوونکي دي. او غالبـاً چـې دا ټـول صفتونـه پـه یو ځـای لري«

د پالزمېنـې شـامل تـه کوه دامنیـان او کوهسـتانیان، اکـره تاجیـک دي. لـه اصلـه 

ایرانیـان دي او پـاريس وایـي. دوی لـږ څـه ډېـر متمـدن دي، څکـه چـې ژوند یې ښـه 

دی، د هندوکـش پـه ملنـو کـې، پـه پراخو، حاصلخېزو دښـتو کې اوسـېږي چـې اوبه 

پـه کـې پرېامنـه دي او د هېواد د غلو او سـبو زېرمه جوړوي. هوښـیار دهقانـان، د ارام 

طبیعـت درلودونکـي، دوی پالزمېنـې تـه مېوې، سـابه، هګۍ او چرګان رسـوي. څکه 

خـو د جنـګ تاثیـر د کابل پر بـازار محسـوس و. له حبیب اللـه رسه، چې د کوهسـتان 

و، دوی د لومـړي ځـل لـه پـاره واک اخیسـته، چې هم پـرې خوښ وو او هـم یې پرې 

کاوه. ویاړ 

افغـاين ترکسـتان، د هندوکـش پـر شـاميل څنـډو تـر آمودریـا پـورې پـروت دی. 

دلتـه پخوانی یوناين شـوی باخـرت واقـع دی او قرغیز-ترکمن، چې اکـره کوچیان دي، 

اوزبیک -ترکمـن، چـې زمینـداران دي، او د تاجیکـي اصـل دهقانانو یو کتله اوسـېږي. 

دا ټـول پـاريس وایـي، کرکجـن شـیعه مذهبـي دي او اکره له سـنیانو رسه پـه مخالفت 

وي. کې 

لوېدیځ خواته هزاره، ایامق او تایمني اوسېږي. دوی په نژاد مغول دي او غالباً چې د 

چنګېزخان د سپاهیانو پاتې شوين دي. دوی خپله ژبه لري، شیعه مذهبي دي او پر هغه 
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غرنۍ سیمه چې له هراته تر کابله د مالتیر جوړوي پراته دي. دووی له پیله د حبیب الله 

رسه مخالف وو او د ختیڅ او سوېل له قبایلو رسه یې الس یوکړی و.

خـو دغـه جوړجـاړی چـې لـه کرکـې او جنګ څخـه منځ تـه راغلـی، وبـه کړای 

يش چـې د سـولې او بیارغونـې پـر مهال باقـي پاتې يش؟ دا مته کېـدای يش چې ميل 

یووالـی، چـې دلتـه بېخي نـوی دی، هغه مسـاله يش چـې  بېالبېل، خوزنـده، بې حده 

مسـتقل قبایل رسه یوځـای کړي؟

***

زه تـر برنـډې النـدې تـاوده پیتـاوي تـه ناسـته وم، مـخ مـې د باغ پـر لـور و چې د 

طالیـي رنګـه سـپېدار پـه کـې والړ وو او هڅه مې کوله چې د یوې نقشـې پـر مخ ټول 

دا عجیبـه نومونـه ځـای پر ځای کـړم. خرب راغی چـې جاللتآب شـاه ويل خان، فاتح 

لـوی جـرنال او د نادرخـان ورور حـارض دی چې مرکـه رارسه وکړي.

د مرکـې ځـای مخامـخ د بهرنیـو چـارو پـه وزارت کـې دی. له نېکه مرغـه کوالی 

شـو بـې لـه ډاره په پښـو ورشـو، خو بیـا هـم د وسـله والو یـوه بدرګـه رارسه ده. دا هم 

سـړي تـه د خپـل اهمیت خونـدور احسـاس ورکوي.

بـاغ اوچوتـره لـه جنګیالیو ډک ښـکاري. څوک پـه والړه رسه خربې کـوي، څوک 

د پښـو پـر رس ناسـت دي، ټوپکونـه یـې لکـه د ماشـومانو پـه غېږ کـې نیـويل دي، یو 

ګالب یـا د لېشـکۍ یـو ګل یـې د غوږ له پاسـه ټومبلی. دا وحشـیان، چې په الشـعور 

کـې هرنمنـدان دي، لـه ګالنو رسه یـوه ډېره زړه راښـکونکې مینه لـري. ځینې یې خپله 

زنـه د پټکـي په شـمله کـې رانغاړي چې پـه دې ډول یـې په رنجو تورې سـرتګې یو بېل 

ډول ځال پیـدا کوي.

***

چـې زه رانېـږدې شـوم، خربې ودرېـدې، رسونه زما پر لور راتاو شـول، په سـرتګو 

کـې د حیرانتیـا او کونجکاوۍ نظرونه وځلېـدل. د حیرانتیا غږونه یو بـل ته رسه جواب 

وایـي. یـوه ښـځه، دلتـه پـه داسـې یـوه ورځ! هغـه هم تـر ټولو د مهـم مرش د لیـدو له 

پـاره! ډېـره مـوده به په قبیلـو کې دا خـربه یادېږي.
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د ترشیفاتـو رییس، ټوله موسـکا او مهربـاين، او د بهرنیو چـارو وزیر فیض محمد 

خـان، واالشـان شـخصیت چې غټې، تـورې بخميل سـرتګې لري، زمـا هرکلی کوي. 

مـوږ یـوه واړه سـالون تـه ننه وځو چې په عجلـه فرش شـوی او فرنیچر په کې ایښـودل 

شوی. 

پـه شـاوخوا خونـو کـې کارګـر لګیـا دي، د څټکونـو پـه ټـک ټـک کـې، دروازې 

رغـوي، دېوالونـه سـموي، موبلونـه ترمیمـوي.

تـر مرسـومو اوږدو ترشیفـايت خربو وروسـته، فیـض محمد خان هیلـه کوي چې 

زه کلـه بیـا پـه ارامـو وختونو کې راشـم. پـه څو کلونـو کې به ښـوونځيو بیـا وده کړې 

وي او موزیـم بـه، چـې اوس لوټل شـوی، بیا منظم شـوی وي.

***

دا موزیـم، چـې فیـض محمـد خـان په کـې د خپل هېواد د شـته هرني شـتمنیو په 

ریښـتینې ارزښـت پوهېږي، زموږ د سـرت لرغونپوه، پروفیر فوشـې، په زیار جوړشوی 

او تنظیـم شـوی و، د فرانسـوي ماموریـت لـه خـوا د مینـدل شـوو اثـارو نیامیـي او یو 

شـمېر ځانګـړې، منحـرص پـه فـرد، ټوټـې ورتـه بېلـې شـوې وې. لـه نېکه مرغـه دغه 

مجسـمې، د یوناين -بودایـي هـرن ښـکلې بېلګې، ټولې روغـې رمټې وې. لـه بده مرغه 

د لرغونو ارزښـتناکو سـکو د نړۍ یو تر ټولو ښـکلی کولکسـیون، ګاڼې، قلمي نسخې 

غالبـاً ورکـې شـوې وي. فیض محمد خان وایي : »شـک نه شـته چې د سـقاو زوی له 

ځـان رسه وړي وي چـې پـه هند کې یـې وپلوري«

- مـوږ بـه یـې د بېرته السـته راوړلو هڅه وکړو. پـه هر صورت، مـوږ هیله لرو چې 

د لرغونپوهنـې د کارونـو پـه اړه، د فرانسـې له حکومت رسه شـوي تړونونه به په ال ښـو 

رشایطـو کې دوام وکړي، افغانسـتان او فرانسـه بـه دواړه ترې ګټه واخيل. ستاسـې د یو 

سـرت پوهانـد، ښـاغيل هاکن، حضـور د دې له پاره یو ښـه زېری دی.

***

لـه پرانسـتې کړکـۍ، چوترې ته یو شـور او د لنـډو خربو غږ راځـي. دا جاللتآب 

شـاه ويل خـان دی چـې پـه چټکـو قدمونـوراروان دی. یـو نااشـنا تناقـض دی. دا 
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جنګیالـی، دا د وحـيش قبایلـو لوی مرش، یوه ډېره نرمه او دوسـتانه موسـکا لـري او په 

یـو څـه حجـب د رنګ شـوي لرګـي پر نازکـه چوکۍ کښـېني.

نـری، نېـغ، پـه ډېر نزاکـت یې د منګلو شـنه، خامک دوزي شـوې غاړه اغوسـتې. 

پـه دې ډول بـه غـواړي چـې د هغوی قـدرداين وکـړي. د زرغونې پګړۍ دواړه شـملې 

یـې شـاته پـر ولیو پرتـې دي. کـړه وړه یې راټوله شـوې انـرژي څرګنـدوي او د طالیي 

عینکو شـاته یـې نظر نېـغ او ژور دی.

رنـګ یـې لږ شـان تـه غنمرنګی دی. کـه له جامو یـې ورتېر شـو، دا افغـان جرنال 

د فرانسـې د پرووانـس یـا ګاسـکوين یو اسـتوګن ته ورتـه دی. کټ مټ لکه سـیرانو. 

جاللتـآب شـاه ويل خـان پـه فرانسـوي پوهېـږي خـو غوره ګڼـي چې پـه فاريس 

خـربې وکـړي او پیـاوړی ژبـاړن امیر خان یې پـه فوق العـاده ډول ترجمه کـوي. زموږ 

مبارکـۍ تـه پـه داسـې سـاده ګۍ ځـواب وایـي چـې د رشقـي توب نخښـې پـه کې نه 

. شته

- مـوږ پـه دې بریـا کـې چندان ویـاړ نه لـرو. دا د هر وطنپـال وظیفـه ده چې خپل 

هېـواد و سـايت او ملـت په ښـه زړه زمـوږ غږ ته لبیـک ووایه.

له لږ ځند وروسته :

- کـه خوښـه مـو وي، د وروسـتیو میاشـتو د حوادثـو جریـان بـه درتـه په لنـډ ډول 

ووایـم. تاسـې پوهېـږئ چې زمـا ورور، نادر خـان، په فرانسـه کې سـفیر و. ناروغۍ اړ 

کـړ چـې له سـفارته اسـتعفا وکړي او پـه نیس کې مېشـت يش . په دې ځـای کې ژوند 

یـو خـاص کیـف لري او زمـا د ورور دا ځـای، چې د نړۍ تـر ټولو مینه ناکه سـیمه ده، 

ډېـر خوښـېږي. لـه دې رسه رسه، تـر هغـو غمجنو پېښـو وروسـته چې تاسـې ته ښـې 

مالومـې دي، کلـه چې امان اللـه کندهار تـه والړ، رسه له دې چې نادرخـان ناروغه هم 

و بـې لـه هېـڅ ډول تردیـده راروان شـو. زه او زمـا ورور محمد هاشـم خـان چې هلته 

وررسه وو هـم وررسه راغلـو. زمـوږ د هېـواد د عزت خـربه وه. موږ به څنګـه دا زغملې 

وای چـې یـو غل دې د افغانسـتان تخت خیـرن کړي؟

رسه له دې چې ارام ناست و، له نیم پټو سرتګو یې یوه غربګه برېښنا راوتله.
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- موږ له مارسـۍ څخه د مببیي پر لور کيښـتۍ ونیوه او د فربوري پر څلوروېشـتمه 

هلتـه ورسـېدو. لـه هغه ځایه مو په لنـډو او چټکو الرو ځان پېښـور ته راورسـاوه. دلته 

رسه بېـل شـوو. محمـد هاشـم خان پـه ختیځ کې پاتـې شـو، زه او نادر خان په سـوېل 

کې خوسـت ته والړو.

غلـی کېږي. داسـې ښـکاري چې د شـک او اندېښـنې سـختې شـېبې رایـادوي. 

سـتونزه ریښـتیا هـم غټـه وه. نادر خـان چـې راورسـېد، بایـد کابـل تـه تللـی وای کـه 

کندهـار تـه؟ پـه لـږو ورځو کـې دې نتیجې ته ورسـېد چـې امان الله نور پـه خلکو کې 

محبوبیـت نـه درلـود او هېـڅ ډول مرسـته وررسه نـه شـو کېدای. لـه بل لـوري کابل ته 

یـوازې تـګ، پرتـه له دې چې پیسـې ولـري او یا پـر حبیب الله د عمل کومه بله وسـیله 

ولـري ګواښـمن او بـې ګټـې کار و. ځکـه خو یـې لومړی خوسـت ته مخه کـړه. هلته 

یـې ملګـري درلـودل. جرنال بیـا ووبل:

- پـه دې اوو میاشـتو کـې مـو سـختې سـتونزې وګاللې. نه مـو پوځ درلـود، نه مو 

پیسـې درلـودې. مجبـور وو چـې قبایـل قانـع کـړو او مرسـتې ته یـې راوبولـو. لوړې 

ژورې ډېـرې وې خـو هېڅکلـه ناهیيل نه شـوو.

د لـوړو ژورو عوامـل اوس روښـانه دي. پـه خوسـت کـې د قومونـو رقیبـو ډلـو 

نادر خـان پرې نه ښـود چـې کـوم پرمختـګ وکړي. ځکـه خو د ګردېز سـیمې تـه راغی 

چـې غلجـي، ځاځي او منـګل رسه راټـول کـړي. د احمدزیو یو لوی مـرش هم وررسه 

یوځـای شـو خـو دوه طرفـه لوبـه یې کولـه. نادر خـان پرې پوه شـو او هغه اړ شـو چې 

د نـادر لـه قهـره د ځـان ژغورلو له پـاره برتانـوي قلمرو تـه واوړي.

شـاه ويل خـان د دې خیانـت پـه اړه څـه نه وایـي. هغه همـداراز د پوځ پـر لومړي 

سـفر، چـې د اپریـل پـه پـای کې یـې لوګر تـه وکـړ، دقیقاً هغـه مهـال چـې امان الله د 

غـزين پـر لـور روان و او داسـې ماتـې رسه مخ شـو چې د می په میاشـت کـې د هېواد 

پرېښـودلو تـه اړ شـو. حبیب اللـه او نادر خـان، دوه پـه دوه رسه مقابلـه کولـه. خو د یو 

بـل مـرش د خیانـت له املـه نادر خان خپـل تعـرض ودراوه او پر ګردېز د یـو لړ بې ګټې 

یرغلونـو او نـورو عملیاتـو وروسـته تر سـپتمرب پورې بند پاتې شـو. دا هغـه وخت دی 

چـې حبیب اللـه پـر جالل ابـاد د بریـد سـرتاتیژیکه تېروتنـه وکـړه. درانیو لـه دې حالته 
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ګټـه واخیسـته، کندهـار یې و نیـو او نادر خـان، چې د وزیرو مرسـته ورته راورسـېده، د 

سـپتمرب پـه پـای کـې یـو وار بیا وخوزېـد. دلته لـوی جـرنال بیا خربې پیـل کړې:

- د جګـړې پـر لومړیـو د خربو حاجت نه شـته. مـوږ ګردېز نیولی و چـې نادرخان 

پرېکـړه وکـړه چـې د لوګـر لـه الرې پـر کابـل وروخېـژي. دوه واره د سـقاو د زوی لـه 

لښـکرو رسه مـخ شـو. زر تنه بندیان، وسـلې او مهامت یـې ترې ونیول او له چاراسـیا 

یـې وشـړل. زه دغـه مهال وررسه یو ځای شـوم. مـوږ تر داراالمان پـورې مخکې والړو 

او ماشـینخانه – سـرته مـيل فابریکـه - مـو ونیولـه. کابـل مو لـه دریو خـواوو محارصه 

کړ...

جرنال په خپلو السونو د عملیاتو متثیل کوي. 

- پـه دې وخـت کـې په زرګونـو د شـاوخوا کلیو خلـک رارسه یوځای کېـږي. بې 

پیسـو، بـې اذوقـې، په خپلو وسـلو، په ډېرو سـاده وسـلو، پـه مېړانه وجنګېـدل. جنګ 

دوه ورځـې دوام وکـړ. بیـا وروسـته، تاسـې پوهېـږئ چې، د سـقاو زوي ځـان په ارګ 

کـې کالبنـد کـړ او د اکتوبـر پـر نهمه موږ ښـار ته راننـه وتو.

یـو بـل سـکوت. فاتح السـونه په لسـتوڼو کې ننه ایسـتي، فکـر کوي. بیا سـرتګې 

پرانیزي:

- مـوږ کـوالی شـول چې سمدالسـه عمومـي یرغل پیل کـړو او ارګ ونیسـو. خو 

کلـه چـې د مـی پـه میاشـت کـې زمـا ورور د سـقاو زوی رسه لـه ليدلـو نټه وکـړ نو ده 

زمـوږ شـتمنۍ غصـب کـړې او زمـوږ د کورنـۍ غړي یـې ونیول: ښـځې، ماشـومان، 

ورېرونـه او ورېـرې، زمـوږ یـو شـپېته تنه له هغـه رسه په ارګ کـې بندیـان وو. د هغوی 

ژونـد تـه ګـواښ و، نـو غـوره مو وبللـه چې صـرب وکړو.

تراژیـک تردیـد. د جـرنال څېـره هېڅ احسـاس نه ښـکاره کـوي خو بـې ارادې یې 

غږ پـه عاطفـه پاروونکي ډول ډډ شـو.

- بـس، الزمـه وه چې یو تصمیم نیول شـوی وای. د سـقاو زوی پرله پسـې پر ښـار 

مببـار کاوه. آبدې ړنګې شـوې. قربانیـان وو. درې افغانې مېرمنې ووژل شـوې. نور نو 

زمـوږ د خپلوانـو د امنیـت سـوال نـه و مطـرح د ولس د امنیت سـوال مطـرح و. له دوه 
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ورځـو انتظـار وروسـته موږ لـه دریو خـواوو پـر ارګ د یرغـل قومانده ورکـړه. همدغه 

مهـال زمـوږ د تـوپ یوه ګولـۍ، چې له غره ویشـتل شـوې وه، د مهامتو پـر زېرمه تون 

ولګېده او ارګ اور واخیسـت. 

شاه ويل خان بیاغلی شو.

وګـورئ، دا درې مـرشان، درې وروڼـه، چـې سـرتګې یې پـر ملبو او د سـپرغیو پر 

فـوارو، پـر دې اور ګنـډيل دي چـې دوی په خپله بل کـړی او د هغه چا لـه پاره ګواښ 

دی چـې دوی تـه تـر بـل هـر څـه ډېـر ګـران دي. او پـه دې حال کـې دا وېره هم شـته 

چـې د ملېشـو پاچـا چې له هېـڅ دول جنایتـه یې مخ نـه اړاوه په غوسـه يش.

څنګـه یـې دا درد زغمـالی شـو؟ بې شـکه چـې د پخواين یونـان پـه تراژیدیو کې 

دومـره عاطفـه پاروونکې صحنې ډېرې نـه دي. خو ختیځ وال د خپلو ژورو احساسـاتو 

او اندېښـنو پـه اړه خـربې کول نه خوښـوي. ما په هیجـان له جرنال څخه پوښـتنه وکړه 

چـې خپـل عزیزان یـې روغ رمـټ وموندل که څنګـه؟ هغه په لنـډو وویل:

- د خدای شـکر دی، روغ رمټ وو. د سـقاو زوی پر دغې شـېبې نورې اندېښـنې 

درلـودې. ماښـام خـوا ته یې سـپین بیـرغ اوچت کـړ او د ماښـآم خوا ته یـې د خربو له 

پـاره یـې زموږ یـو وراره، عيل شـاه جان، مـوږ ته راواسـتاوه. غاصب چې د تسـلیمېدو 

نیـت یـې کـړی و، زموږ رشایط پوښـتل. دا یـوه دوکه وه. مـا د قبایلـو د مرشانو جرګه د 

مشـورې لـه پاره راټولوله، اور بند شـوی و، نظـارت کمزوری و، هغه له خپلو عسـکرو 

رسه لـه ارګـه وتـی و او څومـره مهـامت او پیسـې یـې چې له ځـان رسه وړای شـوې، 

وړې یـې وې. یـو څـو مـو په کـې ووژل خو نـور یې غرو تـه وختل.

ښـه نـو د هغـې معـام حل چې لـه څو ورځـو راهیسـې اروپایانـو پرې فکـر کاوه، 

چـې څنګـه حبیب اللـه تـه اجـازه ورکـړل شـوه چـې لـه پیسـو رسه و تښـتي، دا و. مـا 

پوښـتنه وکړه:

- پرته له شکه چې حبیب الله به مبارزې ته دوام ورکړي؟

- نـه یـې يش کـوالی. هـر سـاعت نـوي قومونه خپـل بیعـت راوړي. نـورو ته مو 

ویيل چې د سـقاو زوی راوسـپارئ، تاسـې به وبخښـل شـئ کـه نه نو جنګ بـه بیا پیل 
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يش.

- خو هغه پیسې لري.

- او ښـې ډېـرې لـري! دا څو اونۍ کېږي چې ډېرې پیسـې، ګاڼې او قیمتي شـیان 

یـې خونـدي ځایونـو تـه وړي دي. خـو ژوند تر پیسـو ډېر ارزښـت لـري او د جنګ له 

پیله کوهسـتانیانو پینځلس زره سـړي له السـه ورکړي دي.

- او تاسې؟

د جرنال څېره په یوې نادرې موسکل کې ځلېږي:

- د خدای فضل دی، زموږ تلفات لږ دي.

مـوږ چوتـرې ته وختلو. هلته شـاه ويل خـان او فیض محمد خـان، د خپلو ملګرو 

لـه رخجنـو نظرونو پنا، اجـازه راکړه چې عکسـونه یې واخلم.

د خړو او ګاليب غرونو د یوې کال په زړه کې، ، لکه په یوې ډېرې ښکلې قالینې کې 

چې شنې، خندنۍ درې اوبدلې وه، ښار رسه راغونډ شوی ښکارېده. ما له ځان رسه وویل:

- یو د نړۍ تر ټولو ښکلی هېواد...

فاتح له یو ساړه اسوېيل رسه، په غمجن انداز وویل:

- یو هېواد چې کېدای يش تر ټولو نېکمرغه هم وي، په دې رشط چې انسان طبیعت 

ګډوډ نه کړي.
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نهم فصل 
نادر خان د قبایلو له خوا پاچا شو

 نادر خان څوک دی – د پخواين محبوبیت او بیا وروسته د مقهورېدلو دالیل – بریالی بېرته راتګ 

–په ماڼۍ کې جرګه – د ولس غږ

نادرخـان کابـل تـه راتـګ د دې لـه پـاره ځنډولی وچـې د قبایلـو مـرشان وررسه د 

ملتیـا او بیعـت لـه پـاره رايش؟ د ولـس فکر یې ځـان ته مالومـاوه؟ لـه دې ډارېده چې 

یـو وار بیـا به پـر پایتخت نوې، بې دسـپلینه، د بریا په مستۍمسـتې او د غنیمتونو وږې 

لښـکرې ورخـويش کـړي؟ څلـور ورځـې یې پـه چهلسـتون کې تېـرې کـړې. هلته د 

مملکـت مخـور خلـک او لـوي مالیان د خـربو له پـاره ورتلل.

نـه ښـکارېده خـو د هغـو وګـړو پـه خولـو او زړونـو کې حـارض و چې پـه نېږدې 

وخـت کـې به یـې رعیت تـرې جوړېده. تـر دې څوکاله مخکـې هم هغه د افغانسـتان 

یـو مخـور، ټوملنلی شـخصیت و چې تر هر چا ښـه یې پـر ځان د ولـس د ټولو پرګنو 

باور راجلبوالی شـو. 

اول خـو د محمدزیـو لـه کورنـۍ څخه دی چې په یـوه پېړۍ کې یې افغانسـتان ته 

ټـول پاچایـان ورکـړي دي. دا پـه دې هېـواد کې یو لـوړ امتیاز دی ځکه چـې دلته هغو 

تـه چـې خلک یې خپـل رسداران بويل یو ډول فیـوډايل درناوی کېږي. هغـه د امان الله 

نېـږدې خپلـوان نـه دی ، یو لېرې تربور او ملګـری یې دی.
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زده کـړې یـې پـه هنـد کې کـړې دي او هلتـه هم د مهمو مسـلامنو شـخصیتونو په 

منـځ کـې ډېـر محبوبیت او نفوذ لري. ډېر سـفرونه یـې کړي دي، بافرهنګه سـړی دی، 

پـه انګلیـي او فرانسـوي هم خربې کـوالی يش. د امیـر حبیب الله په زمانـه کې هم د 

اردو مارشـال او د جنـګ وزیـر و چې زموږ په حسـاب د صدراعظـم انډول دی.

***

ال پـه ۱۹۱۸ کـې، چـې افغانسـتان ال اسـتقالل نه و اعـالن کړی، په کابـل کې یو 

مـيل مرتقـي ګوند جوړ شـوی و چې د هېـواد د پرمختګ رسه یې عالقه درلـوده. ډېرژر 

پـه دې ګونـد کـې دوه لـوري راڅرګند شـول. یو  رادیکال )سـخت دریځـی( جریان و 

چـې مـرشي یې محمـو طـرزي، د امان الله خر کولـه او بل یې معتـدل جریان و چې 

نادر خـان یـې مرش و.

د ۱۹۱۹ کال پـه کودتـا کـې، چـې وروسـته بـه پـرې بیـا خربې کـول پـه کار وي، 

هغـه مهـال چـې د امان اللـه پـالر حبیب اللـه ووژل شـو او دی پـه خپلـه پـر تخـت 

کښېناسـت، نادر خـان او ورونـو یـې ښـه کلـک فعالیت وښـود او پـه طبیعـي ډول یې 

پـر نـوي پاچـا خپـل نفـوذ زیـات کـړ. د نادر خـان نقـش د ۱۹۱۹ کال افغان -انګلیس 

پـه جنـګ کـې ال پیاوړی شـو. انګلسـتان قصد درلـود چې د افغانسـتان د اسـتقالل پر 

ضـد غربګون ښـکاره کـړي، نیت به یـې درلوده چې دا کار د وسـلې پـه زور وکړي خو 

افغـان ځواکونـو، د نادرخـان تر قومانـدې الندې تعـريض حالت غوره کـړ او له کوټې 

تـر خیـرب درې یـې د هند پر پولو قاطعانه یرغل وکړ. د څلورو میاشـتو شـدیدې جګړې 

پـه جریـان کې، چې وروسـتۍ پایله یـې د راولپینډۍ تـړون و، افغان پوځ وکړای شـول 

چـې هنـدي قلمـرو تـه ژور ورننه وځي او د څه وخـت له پاره ټل ترصف کـړي. د ولس 

پـه نظـر کـې نادرخان یوازینـی افغان جرنال و چې لـه انګلیس رسه یې ډغـرې ووهلې. 

یـو فـوق العاده محبوبیـت یې پیـدا کړی و.

همدغـه محبوبیـت و چې د ځینـو رخه یـې راوپاروله؟ که نادر خان د هغه سـخت 

دریځـي جریـان قربـاين شـو چـې ورو ورو یـې مرتقي عنـارص او لـه هغـوی رسه دده 

خپلـوان او ملګـري لـه واکـه لېرې کـړل؟ یا هم شـاید نالیـدل کېدونکو قوتونو داسـې 

وګڼلـه چـې غـوره ده چـې ځـوان او زړه ور پاچـا پـه چل ول له خپل هوښـیار سـالکار 
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څخـه لېـرې کـړي؟ خـو حقیقـت دا دی چـې هغـه څـوک چـې تـر ۱۹۲۳ پـورې د 

امان اللـه د جنـګ وزیـر و لومـړی د یـو والیت وايل شـو او بیـا په ۱۹۲۴ کې فرانسـې 

تـه د سـفیر پـه توګـه ولېـږل شـو، د ناروغـۍ پـه پلمه تر اسـتعفا وروسـته پـه نیس کې 

پاتـې شـو چـې دا پـه ګلونـو کې د یـو ډول بـې مهـرۍ حالـت و. رقیب یـې، محمود 

طـرزي، د بهرنیـو چارو وزیر شـو.

نن، پینځه کاله وروسته، د یو فاتح په ډول کابل ته راننه واته.

د اکتوبـر پـر پینځلسـمه، د غرمـې خواتـه، پـه یـوه پسـته تړمـه ورځ کـې، د مسـتو 

سـورنیو لـه رشنـګا چـې د افغـاين ډول د یکنواخته غږ رسه ملـه وه، د کابل ښـار پر رس 

واخیسـت. د تـوپ ډزې، د ټوپکـو ټـکان، د بې شـمېره وګړو د خوشـالۍ غوغا تر نقره 

یي اسـامنه پورتـه کېده.

د رسک دواړو غـاړو تـه، تر سـیوري النـدې، هغه پوځیـان والړ وو چې څو ورځې 

مخکـې لـه شـاه ويل خـان رسه راغـيل وو. ښـه بـه دا وي چـې ووایـو چـې دا یـې تـر 

ټولومنظمـه ډله وه.

نادر خـان، پـه داسـې حـال کې چې لـوړو، دنګـو جنګیالیو یـې په مخ کـې د ډول 

لـه بـې رقمـه ډنـګا رسه اتڼونـه کـول او خپلـې ګورې، تـورې څڼې یـې یوخـوا بل خوا 

اړولې، پر سـپین ورېښـمین اس، چې لکۍ او ورږ یې ښـورول، سـپور راښـکاره شو. د 

جنـګ پـه لبـاس کې و، پګـړۍ یې پـر رس وه، د نصـواري څرمنې کورتۍ یې پر سـپین 

افغاين پرتوګ له پاسـه اغوسـتې وه.

شـا تـه یـې پر اسـانو سـواره، قبایـيل مـرشان روان وو چې شـنه، تـور او پاخه رسه 

بیرغونـه یـې وړل او د هغـوی پسـې پـه خـاورو ککړ، پـه ریتاړو پوښـيل، پـه رنګارنګ 

وسـلو سـمبال سـړي وو چـې د لیشـکیو او دالیـه ګالن یـې د ټوپکونـو په شـپېلیو کې 

وو. ټومبيل 

ډېـرو ځـان رسه ملګري او دوسـتان هم راوسـتي وو چې د دوی هـرکيل ته له لېرې 

راغـيل وو. او دا ټـول ولـس دواړو خـواوو تـه د والړو سـپاهیانو او طالیـي رنګه دنګو 

څراغونـو ته ورتـه ونو تر منـځ غونځېده.
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د ارګ مخـې تـه نادر خـان له اسـه کوز شـو او د دربـار ړنګې ماڼۍ تـه ننه وت چې 

پـه بیـړه پـه کـې یو څـو چوکۍ ځـای پر ځـای شـوې وې. څومـره خلک چـې کېدای 

شـول، را ننـه ويت وو، د لوڅـو شـوو دېوالونـو پـه منځ کې، چـې پردې او نقاشـۍ یې 

پـه خپلـه مخـه تللـې وې، راټـول وو او د »غازي زنده بـاد!« چغې یې وهلـې. د ېوالونه 

چاودلـو ته نېږدې ښـکارېدل.

فاتـح یـوه شـېبه د دغو سـلګونو کسـانو خندانو څېرو تـه وکتل، بیا یـې الس پورته 

کـړ. هـر څـه خاموش شـول. او هغـه خربې پیل کـړې په خپـل بم غږ یـې وویل:

- د اللـه پـه فضـل دغه دی موږ بیـا، روغ رمـټ، رسه یو ځای شـوو. هغه بدمرغۍ 

چې دا څو میاشـتې پر افغانسـتان راغلـې وې، څومره خلک یـې ووژل، څومره خرابۍ 

یـې وکـړې، څومـره مـادي او معنـوي فاجعـې یـې راوړې، دا بدمرغـۍ اوس پـای تـه 

رسـېږي.موږ خپـل دښـمنان مـات کـړل. مـوږ خپلـې بـې عزتـۍ ومینځلـې. پـه دغو 

میاشـتو کـې کـه څه هم افغانسـتان خپلـواک و خو نوم یـې د متمدنـو هېوادونو په منځ 

کې نـه یادېده.

مـوږ یـوازې د خپـل هېـواد پروړانـدې، چې زموږ تـر ټولو ارزښـتناکه شـتمني ده، 

خپلـه وظیفـه اجراکـړې. او مـوږ چـې وطـن ته فکر کوو نه شـو کـوالی چـې امان الله 

چـې دې خـاورې تـه یـې بـې شـانه خدمتونه کـړي او نوم بـه یـې د رسوزرو پـه ټکو د 

افغانسـتان پـه تاریـخ کـې یـاد وي، هېرکـړو. خو اوس چـې زموږ کـور اور اخیسـتی، 

الزمـه ده چـې ټـول رسه یـو ځای شـو ، خپلـې ټولـې ارادې رسه یـوه کـړو او دا اور مړ 

کـړو. زه د ديپلوماتیکـو اسـتازولیو مننـدوی یـم چـې ما ته یـې د دوسـتۍ او همدردۍ 

پیغامونـه را اسـتويل او د هغـو سـتونزو او ناخوالـو لـه امله ترې بخښـنه غـواړم چې په 

دې میاشـتو کـې وررسه مـخ شـوې دي. زه همـدا راز د هغـو قبایلـو مننـه کـوم چـې د 

اتومیاشـتو په اوږدو کې یې زما تر څنګه د سـپاهیانو د ژوند سـختې ګاللې دي، خپلې 

پیسـې او خپله وینه یې ورکړې او د افغانسـتان عزت یې سـاتلی دی. د ټولو قبایلو مننه 

کـوم، پـه تېـره بیـا د ختیزو رسحدونـو د قبایلـو، چې تل یـې افغانسـتان ژغورلـی او په 

مېړانـه او ورورولـۍ یـې مبارزه کـړې ده. خـدای دې یې اجرونـه ورکړي.

د خلکـو نـارې پورته شـوې او پـه څپو خپرېـدې. بیا عيل محمد خان چـې پخوا په 
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روم کـې سـفیر و او اوس د پوهنې وزیـر دی، وینا وکړه:

- مـوږ نـه پوهېـږو چې څنګه به ستاسـې مننه وکړای شـو. لس میاشـتې پـر هېواد 

د لېونتـوب خپسـه خپـره وه. تاسـې ورتـه د عقل الر وښـوده. تاسـې د امان الله سـتاینه 

وکـړه. اجـازه راکـړئ چې مـوږ په خپل وار تاسـې او ستاسـې کورنۍ وسـتایو. تاسـې 

پـه فرانسـه کـې پـه نـاز او نعمـت کـې اوسـېدئ. خـو تاسـې هغه هـر څه پرېښـودل، 

راغلـئ زمـوږ خـوا تـه او لـه مـوږ رسه مـو، زمـوږ لـه پـاره زحمتونـه وګالـل. مونږ مو 

بـې نهایتـه مننـه کـوو. خـو په مـخ کې پراتـه کارونـه بې حـده ډېـر دي، دا ړنـګ او بې 

نظمـه مملکـت بایـد جـوړ يش. مـوږ د دې درانه او سـخت کار له پاره تاسـې تـه اړتیا 

لرو. تاسـې یوازینی کس یاسـت چې کوالی شـئ افغانسـتان د یو مسـلامن، خپلواک 

او متمـدن هېـواد پـه توګـه د پرمختـګ پـر الر روان کـړئ او په عیـن حال کـې زموږ د 

پخوانیـو عنعنو درنـاوی وکړئ.

دا وروسـتۍ خـربې، ورو، خـو پـه قـوت وشـوې. ویناوال کښېناسـت. ورپسـې، 

فضـل ريب، یـو مقتـدر مال چې سـپینه ږیره او سـپینه پګړۍ یـې درلوده او پـه هېواد ډېر 

منلی شـخصیت دی، پورته شـو.

- د ټـول ملـت سـرتګې تاسـې تـه دراوړي. تاسـې افغانسـتان د هغه قطـاع الطریق 

لـه منګولـو وژغـوره چې خـدای تعالی یـې د السـونو اوپښـو غوڅولو امر کـړی دی. 

د سـقاو زوی چـې ټـول عمـر یـې د جرمونـو او قتلونـو یـو سلسـله وه، زمـوږ پاچـا نه 

شـو کېـدای. دا د رشیعـت لـه مخې هـم د منلو نـه وه، یو پاچا چـې د ټولو درنـاوی او 

اعتـامد وررسه نـه وي، نـو پر هغه وطـن به څه بـالوې رانازلېږي. ځکه خو موږ تاسـې 

تـه مـخ دراړوو، سـوال درتـه کوو، چـې د پاچاهـۍ دروند بـار ته غاړه کښـېږدئ.

د نادر خـان درنـې څېـرې یـو ژور احسـاس څرګنـداوه. لـه لـږ څنـډ وروسـته یـې 

خـربې وکـړې، خـو د هغـه وړاندیـز د ردولـو لـه پـاره چـې ورته شـوی و:

- مـا چـې خپـل دیـن ادا کـړ، د کوم شـخيص مطلب لـه پاره مـې نه دی کـړی. ما 

یـوازې غوښـتل چـې خپـل هېـواد له هغـه مصیبتـه وژغـورم چې پـرې راغلـی و. ډېره 

مـوده کېـږي چـې صحـت مې ښـه نـه دی. نو لـه تاسـې هیله کـوم چې یو بـل څوک 

وټاکـئ. زه در رسه ژمنـه کـوم چـې زه بـه ورتـه خپـل ټول وخـت او خپل ټول کوښـښ 
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وقـف کـړم. کلـه چـې حـاالت عـادي يش، یوه جرګـه به پـه کابل کـې راټولـه يش او 

نـوی پاچا بـه وټاکي.

خـو پـه حارضینـو کـې د اعـرتاض غږونـه اوچت شـول. غـالم محمد، یـو دروند 

سـپین ږیـری، چـې پخـوا د کورنیو چـارو وزیـر و، په مـات غږ ټینـګار وکړ:

- لـه تاسـې پرتـه هیڅـوک د سـلطنت درونـد بـار نـه يش پورته کـوالی. مـوږ دعا 

کـوو چـې خـدای صحـت درکړي ځکه چې تاسـې خپـل ټول قـوت وطن تـه ورکړی 

دی. مـوږ ستاسـې دالیلـو ته درناوی لرو خو تاسـې تل خپل مسـولیت ادا کـړی دی او 

اوس ستاسـې مسـوولیت دا دی چې سـلطنت ومنئ.

نادر خـان ال هـم دوه زړی و. د کابـل مېشـتو کوردیپلوماتیـک څـو اسـتازو ته یې، 

چـې د مراسـمو لـه پاره وسـله والو بدرګـو رسه راوسـتل شـوي وو، مـخ ورواړاوه او د 

نـوي پاچـا د غـوراوي لـه پـاره یې ترې مشـوره وغوښـته. د ترکیـې مختار وزیـر ورته د 

خپلـو سـیاالنو پـه مناینده ګـۍ ډاد ورکـړ چـې تـر ده غـوره بـل کاندیـد نه شـته. غالم 

محمـد پـه داسـې غږ چـې احساسـاتو ورتـه بېرتـه د ځوانۍ رنـګ ورکـړی و، وویل:

- که نادر خان پاچا نه وي نوهیڅوک به پاچا نه وي!

پـه دې وخـت کـې د راټولـو شـوو خلکـو شـور شـو. منګلـو، وزیـرو، اپریدیـو، 

درانیـو، د ختیـځ او سـوېل تکـړه جنګیالیـو السـونه، ټوپکونـه او تـورې پورته کـړل او 

نـارې یـې کړې:

- کـه نادر خـان پاچـا نه يش مـوږ ټول بېرتـه ځو! ای زمـوږ غازي، پاچا شـه. و یې 

منه! زموږ پاچا شـه!

نادر خـان یـوه شـېبه له خپلـو وروڼو او ملګرو رسه مشـوره وکړه. داسـې ښـکارېده 

چـې لکـه چـې قانـع کېـږي. پـه دې وخت کـې دا ټـول ځواکمـن ولس چـې مخه یې 

نـه نیـول کېـده، د هغه پـر لور وخوزېـد، څوک یې السـونه ښـکلوه، څوک یـې جامې 

ښـکلوه، څـوک یـې ږیره نیسـه. لکه یو خسـړی یې پـر هوا کـړ، د بري د نښـان په څېر 

یـې د اسـانانو د کړنګېديل سـمندر پـر رس پورته کړ.

یوه شـېبه وروسـته نـوي واکمن، دغه نرم او ظریف سـړی، د خپلـو خلکو د لېونۍ 
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مینـې پـه غېږ کې شـړکېدلی، نیول شـوې څېره، خړه پګـړۍ، مې وریجې ږیـره د راټولو 

شـوو خلکـو د زرګونو پګړیو له پآسـه پر برنډه راښـکاره شـو په نرم او لـه دینې عاطفې 

ډک غـږ یې وویل:

- اوس چـې تاسـې وټاکلـم، مجبـور یم چې و یې منـم. زه له خدایه غـواړم چې ما 

تـه وس راکـړي چـې ځـان افغانسـتان ته وقـف کړم او تـرې ځار یـې کـړم او عزت یې 

بـې داغـه وسـاتم. زه بـه پاچا نه یـم، زه به د هېـواد او د قبایلو خدمتـګار یم...

بیـا یې سـجده وکـړه او دعا یې وکـړه. توپونه ګړزېـدل. ډولونواو سـورنیو د پاچا د 

درنـاوي سـاز واهـه. او تر هغـې ال لوړ، د جنګیالیـو نري، رشنګېديل د خوښـۍ غږونه 

وو. دوه بجـې وې. ملـر ځلېده. نادر خان پورته شـو، اوږده شـېبه د غرونو پر رس واورو 

تـه ځیـر شـو، دا غرونه چې د افغانسـتان سـاتونکي دېوالونـه دي او څوکې یـې په نقره 

یـی اسـامن کې چېرتـه پنا کېـږي. ويل یې لږ ځوړند نیـويل و، بار یې پر غاړه اخیسـتی 

و.
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لسم فصل
نادر خان په جومات کې خربې کولې

جرنال د جومات پر لور ځي – د ښار د جشن په منځ کې – داراالمان، ویده ښار چې د ښاپېریو د 

شهزاده  په مته دی – د نادر خان عروج

نـن سـهار )د اکتوبـر شپاړسـمه( زمـوږ جـرنال ږېره لـه نېـږدې خرېیلې، وېښـته او 

یونیفـورم یـې ځلېږي. خـربه دا ده چې موږ تـه د جنګ وزیر، جاللتآب شـاّ ويل خان، 

د سـفارت د سـاتلو لـه پـاره یو جرنال رااسـتولی دی. عـزت خو همدومـره وي نو!

دی یـو تجربـه کار جنګیالـی دی، درونـد او مهربـان. ویـل کېـږي چـې ډېر سـرت 

کارونـه یـې کړي، خصوصاً د وروسـتیو پېښـو د بغاوتونـو په ماتولو کې. خـو موږ ته له 

جګـړې وروسـته راغلی او اوس یې وظیفـه داده چې چلم و څکـوي او کوچنی روالن 

ژیـرار لـه السـه ونیي د بـاغ په الرو کې، د طالیي سـپېدارو په منځ کـې وګرزي. خپل 

اوږد، یـو څـه شـخ شـوی قامـت یـې د هلکي پـر لور کـوږ کـړی وي. چا لـه کوچني 

پو ښـتنه وکړه :

- ښه نو تاسې یو بل ته څه رسه وایاست؟

- هغه را ته د خپلو جګړو خربې کوي او زه ورته په فاريس او پښـتو د »سـورخولۍ«  

کیسـه کوم. هغه سخت ډارېږي. موږ دواړه رسه ملګري یو.

جـرنال خپـل کوچني شـاګرد ته، چـې لـه نوکرانو رسه د وریجو کاسـې ته ناسـت 
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دی او، د افغانانـو پـه دود، پـه دریـو ګوتو په الس کـې غټې غټې مـړۍ راپورته کوي او 

پـه اشـتها یې پـه خوله منډي، پـه مینه مینـه ګوري.

خـو نن سـهار زمـوږ زړه ور مدافع نور کارونه لري. سـرتګې یې د اوسـپنې د عینکو 

تـر شـا ځلېـږي، پـر ګونځې ګونځـې مخ یـې موسـکا خپـره ده. اوه هو! خپل تـور او 

سـپین برېتونـه یـې هـم ښـه پـه خوند تـور کـړي او چـې مخ تـه یې ځیر شـې نـو تازه 

حجامـت یـې کـړی او د سـرتګو کونجونـه یـې هـم پـه سـالیي اوږده کـړي دي. دلته 

یوازې ښـځې سـینګار نـه کوي، جنګیايل یـې هم کوي. جومـات ته پـر الر دی. هلته 

بـه پاچـا نادر خـان، چې په ټوله اسـالمي نړۍ کې په دیندارۍ مشـهور دی، د شـکرانې 

تـر ملانځـه وروسـته وینـا کـوي. د دې عمیقـاً مذهبي ملـت له پـاره به نو دا وروسـتی 

غټ اقـدام وي.

دې تـه خـو اړتیـا نه شـته چـې ووایو چـې هېـڅ اروپایي، هېـڅ کافر، جومـات ته 

نـه يش ننوتالی.

- جرنال صاحب بیا به را ته کیسه وکړئ.

جـرنال پونـدې رسه یوځـای کـړې، پـه ډېر متانـت یې رس ټیـټ کـړ او الس یې پر 

سـینه کښېښود.

په دې ضمن کې، ښـاغلی ریکس، د شـوروي اتحاد شـارژدافېر، چې په افغانستان 

کـې د دیپلوماتانـو تـر ټولـو ډېـره سـابقه لـري – دلته یـې یوولس کالـه تېر کـړي او هر 

څـوک پېـژين – موږ پسـې راغی چې شـاوخوا چکـر ووهو.

الرې، رسکونـه او میدانـۍ خلکـو داسـې پـه رس اخیسـتي چـې پـه ګرانـه پـه کې 

موټـر ځـان ته الر وبـايس. دلته د نادر خان او شـاه ويل خـان دوه پوځونه هـم دي او له 

شـاوخوا غرونـو، کلیـو او قبيلـو څخه په بیړه راغلی لښـکر هـم دی چې غـواړي پاچا 

وویني.

په دې ګڼه ګوڼه کې یوازې سړي دي. کله به نو دلته کومه ښځه ولیدالی شم!

څـوک پـه دایرو کې د پښـو بـر رس ناسـت دي، څـوک د غونډیو او موړو له پاسـه 

ناسـت دي، نـور بامونـو تـه ختـيل، ټـول او هر یـو پـه رنګارنګ وسـلو – چـړو، نیزو، 
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تربونـو او خصوصـاً ټوپکـو چـې په مینـه یې ښـکته پورته کوي - ښـه سـمبال دي. هر 

یـو ټوپـک پورتـه کـوي او د الله په توکل  ډزې کوي. یوازې سـړي هم نـه دي. حیوانات 

، اسـان، پـه پنډونـو بار خره، پسـان، ترهېدلې غواګانې او خويس، اوښـان چې هسـکه 

غـړۍ یـې پورتـه نیولـې او دې هرڅـه یې خـوا وربـده کـړې، او پـه دې غونځېدونکې 

میـدان کـې په ډولیو بار سـرت سـرت تور پیالن چـې د خلکو د ناارامه سـمندر له پاسـه د 

جزیـرو غوندې ښـکاري. څه غـواړي؟ اخوا دې خـوا، په دوړو او ګردونو کې نغښـتي 

سـورين، ډولونـه، د ټوپکـو باړونـه، چاودنـې او چغـې. دا څنګـه کېـدای يش؟ خوب 

وینـو؟ کـه دا ټوپـک او زمـوږ موټـر نـه وای سـړي بـه فکـر کاوه چـې دا هـم د بریاوو 

د هغـو جشـنونو یـوه صحنـه ده چـې پـه پخـوا زمانـو کـې ډېـرو فاتحاتو، لـه مقدوين 

سـکندر تـر چنګېـز خان، ګڼـو فاتحینو پـر دې خـاوره ملانځيل دي.

څومـره د خوشـالۍ ځـای بـه وای چـې سـړی پـه دې کوڅـو او دې میدانونو کې 

وګـرزي، د خلکـو دې ډلـو رسه مـخ يش، د معجزه یی ننـدارو د جزییاتو په لیدلو خپلې 

سـرتګې مـړې کـړي. لـه بـده مرغـه دا کار ناشـونی دی. ال راغـيل نـه وي، چې خلګ 

ځـای پـر ځـای، هېـښ پاتـې يش. د دې اکـرو خلکـو له پـاره چې لـه سـوېله راغيل 

دي، تـر معجـزې کمـه نـه ده. دا شـیطاين ګاډی. هغـوی یې »شـیطان ارابه« بـويل. په 

سـلګونو مخونـه زمـوږ خواته رااوړي. په سـلګونو له اوره ډکې سـرتګې پر موږ نښـتې 

دي. نظرونـه یـې چـې لومـړی په کې تعجـب او حیرانتیـا ځلېـده ورو ورو، یوه وحيش 

کراهیـت کې، د دښـمنۍ رنګ اخـيل. غربیان، کافـران... او تر هر څه بـرت، لوڅ مخې 

ښـځه... یـوه ښـځه له څو سـړیو رسه!

شـور، چغـې، ناڅاپـي ټوپونـه. زمـوږ سـاتونکي، د موټر پـه چوکیـو او پایدانونو، 

هـرې حادثـې تـه تیار، ټوپک پـه الس دي. ډرېور، یو آرام روسـی، د موټـر په چاالکولو 

کـې بـال کوي چې هېڅـوک ترې نه لګېږي. که داسـې شـوي وای جنجال بـه جوړ و. 

مـوږ د نـارو، چغـو او بـې دلیلـه ډزو په منځ کـې پرمخ ځو.

ناڅاپـه، لـه هغه تنګي وروسـته چې د کابل دښـته لـه داراالمانه بېلـوي، د صحنې 

فـوق العـاده بدلـون! پـه یـوه نااشـنا تنهایۍ کـې، یو پـراخ واټ چـې دواړو خـواوو ته 

یـې ونـې کرل شـوې دي او پلیو او پر اس سـپرو له پـاره جوړې الرې د سـیورو په دوو 
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کامنیـو کـې رانغاړي. د لسـو کیلومـرتو اوږد واټ چـې ، د پراخې هـوارې په منځ کې، 

مخامـخ ځـي او پـه افـق کې یـې د ماڼۍ نخښـې ښـکاري. دا نـوی پایتخـت دی چې 

ال د پـروژې پـه حالـت کـې دی. پخـواين پاچـا، امان الله څـه خوبونه لیـديل وو او په 

ریښـتیا کولـو یې پیـل کړی و!

پـه داسـې حال کـې چې په زاړه ښـار کې، د یو ګـډوډ بیروبار په منـځ کې، هیجان 

ځپلـی ولـس د نـوي پاچـا هرکلـی کـوي. دې خواته نوی ښـار سـړي ته هغه بـل پاچا 

وریـادوي چـې پـه جادویي ګوتو یې له نشـته را پیـدا کړی دی.

د لـوی واټ پـه اوږدو کـې، چـې څنـګ تـه یـې یـوه کوچنـۍ د رېـل پټلـۍ پرتـه 

ده، عـرصي کورونـه او د منـي پـه الس طالیـي شـوو ښـکلو باغونو په منـځ کې لویې 

ویالګانې.

باغونـه. امان اللـه وررسه دومـره مینـه درلـوده چـې یـوه ورځ ، کله چې نـوي خورا 

بدرنـګ تعمیرونـه نـړول کېـدل، امر یـې وکړ چې هغـه د خټو بدشـکله دېوالونـه هم د 

انسـان د قـد پـه انـدازه راټیټ يش چـې باغونه یـې د خلکو له سـرتګو پناکـول. دلته به 

د غونډیـو پـررس، د نـوې پالزمېنـې پـه زړه کـې، خورا ښـه وده کـوي. پـراخ منظم پټي 

چـې پـه منـځ کې یـې ډنډونـه جوړ دي لـه یوې لویـې ګـردې میدانۍ چاپېـره دي چې 

هـرې خوا ته ترې شـنې سمسـورې الرې تليل او له پاسـه پـرې دولتي ماڼـۍ والړه ده.

دا د هغـه پاچـا وړ طـرح وه چـې پـه ترقـۍ میـن و. فرانسـه هـم په کې خپلـه ونډه 

لـري ځکـه چې زمـوږ د هېواد یـو مهندس، ښـاغيل ګودار، چـې د لرغونپـوه پروفیر 

فوشـې د ماموریت مرسـتیال و او اوس د فرانسـې د تاریخي آبداتو مرش مسـوول دی، 

د دې بـې جـوړې ښـار نقشـه ډیزاین کـړې ده. کلـه چې د حکومتـي ودانـۍ کار تر یو 

ځایـه پوره شـو، پر شـاهي ماڼۍ کار پیل شـو. شـاهي ماڼۍ لږ څه شـاته، پر یـوه لوړه، 

د چوتره یـی باغچـو او قوریـو پـه منـځ کـې – چـې منـي ورته سـوربخن رنـګ ورکړی 

- والړه ده. ډبریـن تعمیـر، سـاده جوړښـت، ماڼـۍ پـه خپلو شـاوخوا سـلو کړکیو چې 

څینـې یـې البنـدې ي، الندې بې سـاري شـنه ورشـو د خـړو غونډیو په پسـمنظر کې 

څـاري. د انسـاين خواهشـاتو د بې پایښـتۍ بېلګـه، چې بیا به کله د ښـاپېریو شـهزاده 

راځـي او دا ویـده شـهزادګۍ بـه راویښـوي. خـو رسه لـه دې هـم، ښـه به نـه وي چې 
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کارونـه لـه رسه پیـل يش، هغـه څه چې شـوي خونـدي يش، ځکـه چې وخـت او باد 

او بـاران یې ګواښـي.

د بېرتـه راتلـو پـر مهـال په یـو خوندور ځـای کـې، د غره په ملنـه کـې، د املان تر 

سـفارت لـږ پورتـه درېږو. دلتـه د یوې خـوارې محوطې پـه منځ کې – چـې وخت یې 

مرمـرو تـه رسه بخنـه ځال ورکـړې - درې قربونـه دي. تر ټولـو لوی یې د بابـر دی. د نه 

ماتېدونکـو مغولـو تـر ټولـو مېړنی پاچـا، ټوله دنیـا کې و ګرزېـد خو د ابـدي خوب له 

پـاره یـې دا ارام او زړه راښـکونکی ځـای خـوښ کـړ. دی د هند په اګره کې مړ شـوی و 

خـو ملـي یې، شـاه جهـان، دلتـه راوړ او د هغه له وصیت رسه سـم یې تر یوې سـاده 

ډبـرې النـدې د مېرمنـې ګوهرنسـا بېګـم او یـو زوی تـر منځه ښـخ کړ. لږ ښـکته د یو 

جومـات کوچنۍ ګومبزه د پاڼو شـاته ګرده ښـکاري.

زه بـې ارادې، هلتـه لېـرې، د ایټالیـا پـه سـان ریمـو مـو کې، د ځوان شـړل شـوي 

پاچـا، امان اللـه د ارمانونـو تصور کوم چې دا ښـکلې دښـته بـه یادوي چـې دومره مینه 

یـې وررسه درلـوده هډوکـي بـه یـې په کـې نه دمـه کېږي.

پـه دې ضمـن کـې، پـه کابل کـې، په لوی جومـات کې چـې په زرګونـو خلک په 

کـې راټـول وو، د قـرآن تـر تالوت وروسـته، نادر خان ، چـې دا یې د عـزت د اوج ټکی 

و، وینـا کوله.

هغـه پـه والړه خـربې وکـړې، جومـات د لویـې ګومبـزې له پاسـه د سـپینو پتو په 

رس. لوړ 

هغـه یـو وار بیـا د دې بریـا سـتاینه وکـړه چـې له منظمـې اردو، له وسـلو او پیسـو 

پرتـه، د یـو بـې پتـه غاصب پر ضـد، د یو ملـت د وطنپرسـتانه پاڅون نتیجـه وه. یو وار 

بیـا یـې لـه قبایلـو مننه وکړه چـې د ده مـال یـې ورتړلـې وه او ورنه یې وغوښـتل چې د 

وطـن د خیـر لـه پـاره د یـووايل او پیوسـتون دغـه روحیه وسـايت. بیـا یې په ډېره سـاده 

ژبـه خپلې پـروژې بیـان کړې:

- دوه روحـاين مـرشان کوهسـتان تـه تلـيل چـې لـه خلکو وغـواړي چې د سـقاو 

زوی تسـلیم کـړي. تـر هغـه وختـه، زمـوږ لښـکرې کوهسـتان ته ځـي چـې د اړتیا پر 

مهـال مداخلـه وکـړي. زه لـه دوی څخـه په کلکـه غواړم چې هغـه چا رسه بـده رویه و 
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نـه کـړي چـې د دوی هرکلـی کـوي خو هغـه څـوک دې په بـې رحمۍ وځپـي چې د 

دوي پـه مـخ کې درېـږي. زړو او وړو ته دې څه نه وایي او د ښـځو عزت دې وسـايت.

بیا نادر قرآن پورته کړ او په ډډ غږ یې وویل:

- دا مه هېروئ چې د ښځو درناوی د سپېڅيل کتاب الرښونه ده.

خلـک راووتـل. پـر دې بیانیـه یـې تبـرصې کولـې. دا بیانیه، چـې مرشان بـه یې د 

خپلـو قبیلـو هغـه وګـړو ته تکـراروي چـې وررسه راغيل او هغـو ته به یې رسـوي چې 

هلتـه پـه غرونـو، کلیـو او په دښـته کې تـر کیږدیو النـدې پاتې شـوي دي.

ټـول متوجـه شـوي وو چـې پاچـا اروپایـي دریـيش اغوسـتې وه خو پـر رس یې د 

خالفـت پګړۍ تړلـې وه.
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د پاچاهۍ د اعالن پر سبا نادر خان پاچا د کابل په لوی مسجد کې خپله لومړۍ وینا کوي
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د جلوس پر سبا خلک د مسجد مخې ته د پاچا په انتظار دي )عکس: کارل(

د نادر شاه د داخلېدو پر ورځ منګل جنګیايل پر سړکونو اتڼ کوي )عکس : اندرې ویولیس(
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یوولسم فصل
د افغانستان د تاریخ په اړه څو ټکي

لومړي یرغلونه – اسالم راځي او پاتې کېږي – مهاجمین تېرېږي – د انګلستان او روسیې تر منځه 

– د عبدالرحمن او حبیب الله ميل کارنامې – یو مرموز قتل

پـر هغـو پېښـو د پوهېـدو لـه پاره چـې پـه وروسـتیو کلونو کې پـه افغانسـتان کې 

تېـرې شـوې دي، الزمـه بـه وي چـې د افغانسـتان د تاریـخ پـه اړه لـږ مالومـات ولرو. 

دا تاریـخ اوږد دی، پېچلـی دی او لومـړي وختونـه یـې، کـم له کمه د اسـالم تـر راتلو 

پـورې، ال هـم پـه تیاره کـې دي.

خـو لـه ميالده پینځـه پېړۍ د مخه هېـرودوت د دې هېـواد په اړه خربې کـوي او د 

نامـه مانـا یـې ورکوي: دا نـوم له سانسـکریت له »اسـپه ګان« څخه راغلی چـې د اس 

سـوارانو د ټاټـويب مانـا لري، افغانـان په دې هرن کـې بـراليس وو او ال اوس هم په کې 

شـهرت لـري. د فـاريس ژبې لوی شـاعر، فردوسـې په مشـهورو بیتونو کـې د هغوی د 

سـورلۍ مهارت او اتلواله سـتایيل دي.

دوی د پـاريس او سانسـکرېت پـه پخوانیـو تاریخونـو کـې هم یاد شـوي دي چې 

هلتـه اکـره افغانسـتان او پـارس، چـې ډېـر ځله یـې برخلیـک رشیـک و، رسه مغالطه 

شـوي دي. کېـدای يش چـې پـه افسـانوي زمانـو کـې، د افغـاين هندوکـش د غرونـو 

لـه الرې اریایـان د ویـدي سـندرو »سـپتا سـندهو«، اوسـني پنجـاب، تـه تلـيل وي. 

پـه همدغـو غرونـو او درو کـې وار پـه وار د کـوروش او داریـوش سـاتراپۍ  او بیـا د 
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مقـدوين سـکندر لښـکرې هـم تېـرې شـوې دي. د سـکندر ځایناسـتي او د هغوی له 

خوا سـلطنتونه درې پېړۍ په افغانسـتان کې پاتې شـول، تر هغو چې سـاکان یا هندو-

سـیت، چـې هغـوی هم غالبـاً د هندوکش له لـوړو راکښـېويت وو د عیسـوي دورې په 

پیـل کې دلته مېشـت شـول.

د دوی د واک دورې شـپږ پېـړۍ دوام وکـړ. دوی یـو داسـې مدنیـت را منـځ ته کړ 

چـې د یونـاين مدنیـت پاتـې شـوين یـې د بودایـي او مزدایي عقیـدو له عنـارصو رسه 

ګـډ کـړي وو. د زرتشـت دغـه مذهـب پـه دې پخوانیـو وختونو کـې خـورا مهم نقش 

ولوبـاوه او د چیـن او منګولیـا د مدنیتونـو او د هنـد او پـارس د مدنیتونـو تـر منځ یې د 

وصـل کـړۍ جوړه کـړه. بودیزم هم چې له سـویيل هندوسـتان نه راغلـی و او د جالل 

ابـاد د درې لـه الرې شـامل کـې تربامیانـه خپـور شـوی و، لـه یوناين اسـطورو رسه په 

همرنګـۍ یـو ځای شـو. هغه خرابې شـوې ودانـۍ، قربونـه، مجسـمې او کندنکارۍ 

چـې پـه دې وروسـتیو کلونو کـې زموږ پوهانو په هـډه او پیتاوه کې راسـپړلې دي د دې 

وخـت شـاهدي وایـي او داسـې انګېرل کېږي چې دا بـه د یوناين-باخـرتي هرن تر ټولو 

نـږه او ځانګـړې بېلګې وي.

لـه بـده مرغـه دغه مدنیـت د بېالبېلـو تهاجمونو پـر وړاندې شـاته والړ. پـه تېره د 

ریښـتینو بربرانـو – هېپتـايل هونانـو – یرغـل چـې ټـول رسـوم یې پـر بل مخ کـړل؛ ور 

پسـې د لوېدیـزو ترکانـو یرغل چـې د باخرت څنډې یې ونیولـې او بیا په ټـول هېواد کې 

خپـاره شـول او پـه اومه پېـړۍ کـې د عربو تر راتلـو هلته پاتې شـول.

***

بیـا نـو له اسـالم رسه، چې افغانانو سمدالسـه خپل کـړ او تر ټولو کلـک او وفادار 

سـاتونکي یې شـول، چې اوس هم دي، د افغانسـتان د برم دوره پیلېږي.

عربـان چـې راغلل دلته یې شـتمن او سـوکاله خلـک وموندل. خلفـاوو چې ورته 

یـو مذهـب او یـو فرهنـګ راوړي وو، لـه دوی څخـه مطلـق اطاعـت و نـه غوښـت. 

افغانانـو تـه یـې د خپلـو سـیاالنو په سـرتګه وکتـل. دوی چـې، ځمکـه یـې د پېړیو په 

اوږدو کـې یرغلګـرو – چـې ځینـې یـې لـه شـامله راغـيل وو او ځینې لـه لوېدیځه –

النـدې کـړې وه او د خپـل اسـتقالل د سـاتلو پـه خاطر د غرونـو هغو ځایونـو ته تليل 
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وو چـې د چـا الس نـه وررسـېده، باالخره په ارام سـا واخیسـته.

د غزنـوي ترکانـو لړۍ چـې امپراتورۍ یـې دوه پېړۍ دوام وکړ، هم ميل ارزښـتونو 

تـه درنـاوی وکړ او ویې پالل. دوی دې هېواد ته داسـې پرسـتیژ وروباخښـه چې تر هغه 

وختـه یې سـاری نه درلود: د هند شـامل، ترکسـتان، شـاميل او ختیز پـارس یې ونیول. 

پالزمېنـې، غـزين، نـه یوازې د مشـهورو پوهنتونـو او پوهانو لـه کبله بلکې همـداراز د 

صنعـت لـه اړخـه او د زړه ورې بادسـپلینه اردو په درلودلو، له ښـېرازه بغداد رسه سـیايل 

کوله.

پـه دې وخـت کـې، غزنویانو خپـل پایتخت الهور تـه منتقل کړ، اسـالم یې د هند 

یـوې پراخـې برخـې تـه ورسـاوه چې هلتـه افغانسـتان هم یـو نـه انکارکېدونکـی اغیز 

پرېښـود او هـم یـې د خپـل هـرن او متدن ځینـې عنارص راخپـل کړل.

لـه بـده مرغـه د محمـود له مړینـې رسه، چې پـه غزنویانو کې یو سـرت شـخصیت 

دی، د ګـډوډۍ او کورنیـو جګـړو یـوه ناارامـه دوره پیـل شـوه. یو افغان مـرش، محمد 

غـوري، هڅـه وکړه چـې یوه نږه افغـاين پاچاهي جـوړه کـړي. د دې پاچاهۍ عمر لنډ 

و او شـاو خـوا دېـرش کاله وروسـته پر دې هېـواد ناورینونـه راغلل او په تیـارو کې یې 

کړ. ډوب 

د افغانسـتان ټـول تاریخ ته دغـه ،د څلورالرې جغرافیایي موقعیـت، چې هم د دې 

هېـواد د قـوت ټکـی دی او هـم یې د کمزورۍ، شـکل ورکـړی دی. یرغلګـرو، چې د 

هنـد افسـانوي شـتمنیو د مقناطیـس په څېـر ځان تـه کشـول، افغانانو تـه د دې وخت 

پـرې نـه ښـود چې ځان تنظیـم کړي او خپـل دریځ ټینګ کـړي. وار په وار، دهشـتناک 

چنګېـز خـان )۱۲۲۱(، ورپسـې ګـوډ تیمـور )۱۴۰۰( او بیـا وروسـته سـلطان بابر او 

مغـويل امپراتـوري چـې ، پـه ګدوډیـو کـې تر پاشـل کېـدو د مخه، یـې دوه سـوه کاله 

دوام وکـړ، بیـا د پارس مشـهور نادر شـاه چې هېـواد یې په بې رحمۍ وځاپـه، د یووايل 

هڅـې یـې ورشـنډې کـړې او لږوډېـر پـه کـې حاکـم و. هر ځـل، په لـږ بـري، او ډېر 

همـت، افغانـان د بهرنیانو جـغ ماتوي.

د نـادر شـاه تـر مرګ وروسـته به افغانسـتان خپل خوبونه ریښـتیا کـړي؟ یو وخت 

ورتـه دا هیلـه پیـدا کېـږي. د دوی د نـژاد یـو مـرش، احمد خـان، چې د خپلو سـیاالنو 
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لـه خـوا غوره شـوی و، د خپـل ملت خپلواکـي اعالن کـړه، کندهار یـې د پالزمېنې له 

پـاره غـوره کـړ، په زغـرده یـې اصالحـات را منځ ته کـړل، منظمـه اردو یې جـوړه کړه، 

الهـور، خراسـان او پنجـاب یـې و نیول او افغانسـتان په لـږ وخت کې د منځنۍ اسـیا 

یو تـر ټولـو ځواکمن دولت شـو.

د ډېـر وخـت لـه پاره نه. احمدشـاه چـې په خپلو خلکو ډېـر ګـران و او د بابا لقب 

یـې ورکـړی و، او مشـهورو واقعـه لیکونکـو »در دران« )د درانایانو ملغلـره( باله، ومړ. 

زامـن یـې او ورپسـې یې ملي، چـې د حرمرای مرموزو دسیسـو یو د بـل پروړاندې 

درويل وو، پرتـه لـه دې چـې د تخـت پر رس شـخړې وکړي، نـور یې څه نـه وو زده. له 

دې اختالفاتـو د هنـد نـوي ځواکمـن، برتانویـان، ګټه اخـيل. دوی اوس یـوازې یو څه 

پـه نظـر کې لـري او هغه د دغه کلک مورچـل او دفاعي موقعیت، چې افغانسـتان دی، 

النـدې کول، د ښـارونو )کابـل، جالل اباد، غزين( چـې په حقیقت کې د هنـد دروازې 

دي او پـه خـاص ډول د خیـرب درې چې د هند کیـيل ده، خپلول دي.

خـو یـو بل هېـواد هم ورته غوښـتنې لـري. روسـیه، د لوی پیـرت له وخته، پر اسـیا 

د دوی د حاکمیـت رسسـخته رقیـب دی. روسـیه هـم ورو ورو را مـخ تـه شـوې او د 

ترکسـتان د خانانـو ځمکـې یـې النـدې کـړې دي. هغـه هـم غـواړي چـې ازادو اوبو 

تـه د رسـېدلو لـه پـاره، چـې د دوی د سـمندري ځـواک او سـوداګرۍ لـه پـاره الزمې 

دي، پـه افغانسـتان کـې یـو ډاډمـن سـرتاتیژیک موقعیـت او د یرغـل له پـاره ټینګه کال 

ولـري. د خوارکـي افغانسـتان پـر خـاوره د دې دوو بـې شـانه لویـو ځواکونـو تـر منځ 

مقابلـه لـه یـوې پېړۍ راهیسـې روانـه ده. دا مقابلـه په۱۸۳۹ کـې پیلېـږي. انګرېزان د 

افغانسـتان پـر خاوره یرغـل کوي او تر غـزين پورې مخکـې ځي. درې کاله وروسـته، 

د روسـانو پـه ملسـه، چـې دوسـت محمد خان ته یـې، چې د هېـواد په نامـه پاچا و که 

څـه هـم ریښـتینی واک یـې نـه درلود، یو پـالوی اسـتولی و، یو لـوی بغاوت وشـو او 

شـاتګ تـه اړ کـړل. خـو پـه ۱۸۴۳ کې بیـا راغلل، کابـل یې ونیـو او پر امیر یې د ښـه 

ګاونډیتـوب، یـا که بهـرته ووایو، د مرییتوب، یـو تړون تحمیل کړ. دی چـې د دوه نوي 

کلونـو پـه عمر مړ شـو، د دوو ځواکمنـو ګاونډیو تر منځ د تلې )ښـکته پورتـه کېدو( د 

سیاسـت بنسـټګر دی چې له هغه وخته راهیسـې یې ټولو ځایناسـتو لوبولـی دی. کله 

چـې برتانویـان د افغانانـو خپلواکي ګواښـي دوی روسـیې ته نېږدې کېـږي او کله چې 
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روسـیه پـه خپـل وار د خپل مالتـړ بیه غواړي تـرې مـخ اړوي. دا یوه خطرناکـه لوبه ده 

چـې ګټـې او تاوانونـه لري خو داسـې ښـکاري چې تـر دې دمه یې دوی لـه یو ناهیيل 

مرییتوبه سـاتيل وي.

پـه دې پلمـه چې د دوسـت محمد خان ځایناسـتی، شـېرعيل خان، روسـیې رسه 

دوسـتانه اړیکـي پـايل، انګرېزانـو پـه ۱۸۷۸-۱۸۷۹ کـې یووار بیـا پر افغانسـتان برید 

وکـړ. لـه ګڼـو ماجراوو وروسـته چې مهمه یـې په کابل کـې د هغوی د لوی کمیشـرن، 

کیونـري قتـل و )کیونـاري یـو عجیـب ماجراجـوی شـخصیت و چـې ژونـد یـې بېل 

داسـتان دی(. انګرېزانـو باالخـره وکړای شـول چې د افغانسـتان د یووايل د بنسـټګر پر 

ملـي، د دوی دخوښـې پـر امیـر، عبدالرحمـن، خپـل رشایـط ومنـي. ده، د ۱۸۸۳ د 

تـړون لـه مخـې د انګرېزانو حاکمیـت ومانه او له نـورو خارجي ځواکونـو رسه د اړیکو 

لـه جوړولـو منرصف شـو. هغـه دا رشایط په ښـه زړه نه وو منيل. په شـاميل رسحدونو 

کـې د رويس پوځونـو لـه خـوا د څـو ځلـه رامنـځ تـه شـوو سـتونزو او بیا وروسـته د 

بویرانـو  لـه خـوا انګرېزانـو ته د وراووښـتې ماتې په نتیجـه کې عبدالرحمـن هڅه وکړه 

چـې پـه سـوله ییزه توګه ځان لـه انګرېزي ښـکېالک څخه وبـايس خو بریالی نه شـو. 

برعکـس، هغـه وتوانېـد چـې هېـواد په مهـارت رسه تنظیـم کړي، پـر نامنونکـو قبایيل 

مرشانـو چـې تـر دې وختـه یـې د ده حکومـت تـه غاړه نـه وه ایښـې خپـل حاکمیت و 

مانـه، دولـت یـې رسه یـو کړ او کله چې پـه ۱۹۰۱ کې ومـړ، خپل زوی ته یـې یو ارام، 

مرکـزي دولـت په میراث پرېښـود چې سـوداګري یې ګرمـه وه او د پرمختـګ په مته و.

امیـر حبیب اللـه د خپل پـالر کارونو ته ادامـه ورکړه. هغه هم هڅـه وکړه چې ځان 

د انګرېزانـو لـه سـلطي وبـايس، نور د هنـد وایرا تـه مراجعه و نه کـړي بلکې مخامخ 

د لنـدن د بهرنیوچـارو د مرسـتیال رسه مـراوده ولـري، انګلسـتان او نـورو هېوادونـو ته 

خپل اسـتازي واسـتوي او د هغوی اسـتازي په کابل کې ومني. ده هم د خپلو اسـالفو 

پـه څېـر پـه دې برخـه کې بـری و نـه موند. دی هم پـه خپـل وار، په ۱۹۰۵ کې اړ شـو 

چـې ژمنـه وکـړي چـې له انګلسـتان پرتـه به لـه بـل هېـواد رسه دیپلوماتیـک اړیکي نه 

جوړوي.

لـه دې وروسـته، امیـر حبیب اللـه له بهرنیـو چارو رسه بـې عالقې کېـږي او یوازې 
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پـه کورنیـو اصالحاتـو مترکـز کـوي. د اسـالمي ختیځ فکـري رنسـانس پر افغانسـتان 

هـم اغیـز وښـانده، نـوی لیدلـوری او نـوي فکرونه دلتـه هم راغلـل. حبیب اللـه د دې 

خوزښـت مالتـړ کـوي، عـرصي ښـوونځي جـوړوي، پـه خـاص ډول په هېـواد کې د 

ښـوونکو د روزلـو لـه پاره یو ډول انسـتیتوت – حبیبیه ښـوونځی – پرانیزي. هڅه کوي 

چـې خپـل پایتخـت تـه، چې نـوې ماڼـۍ او آبـدې په کـې جوړې شـوي، د یـو غريب 

ښـار بڼـه ورکړي. خپلـه اردو عـرصي کـوي او اروپایـي روزونکي ورته اسـتخداموي، 

تجـارت هڅـوي، د نـوو صنایعـو وده تشـویقوي او د اسـالمي قانـون پر اصـالح فکر 

کـوي. هغـه ال پـه خپلـو پالنونو بوخت و چـې نړۍواله جګـړه د ټکې غونـدې راغله. 

هغـه کـوالی شـول چې له هغـو بدلونونو ګټـه واخيل چـې دې جګړې رامنـځ ته کړي 

وو او هغـه جـغ یـې مـات کـړی وای چې هم تـرې ولس او هـم یې تـرې مرشانو کرکه 

درلـوده. هغـه داسـې څـه و نه کـړل، هغـو ژمنو ته پـه کلکه، په عـزت وفادار پاتې شـو 

چـې زور وربانـدې تپلې وې.

خـو پـه ۱۹۱۸ کـې حـاالت بـدل شـوي وو. رويس امپراتـوري ړنګه شـوې وه او 

پـه هغـې ګـډوډۍ کې چې لـه دې ړنګېـدو رسه را پیدا شـوې وه، هېڅ کوم مسـتحکم 

ځـواک نه و رامنځ ته شـوی. انګسـتان د جنـګ خواریو، په بین النهرین کـې ماتې او په 

قفقـاز کـې – چـې هغه یې شـتمنیو ته سـرتګې نیولـې وې او وتلو ته ترې اړ شـوی و– 

اخالقـي ناکامـۍ کمـزوری کـړی و نور یـې د بل یرغل وس نـه درلود. د هند او د اسـیا 

پـر خلکـو د بغاوت بـاد رالګېدلی و. د افغانسـتان نخبه ګان د بې تابۍ تبـې نیويل وو. 

هغـه ازادي چـې د پېړیـو راهیسـې د دې هېواد هیلـه وه، څه وخت بـه اعالنېږي؟ کله؟

ډار یـا ژمنتیـا، حبیب اللـه ال دوه زړی و. د خلکـو غږ، په تېره بیـا د نوي ميل مرتقي 

ګونـد په غړیـو، ورو خو پـه قوت ویل:

- هغه زوړ دی، کمزوری دی.

د ۱۹۱۹ کال د فـربوري پـه شـلمه د بدمرغـه امیر په خیمه کـې - چې له خپل زوی 

عنایـت اللـه او خپـل ورور نرصاللـه رسه جـالل ابـاد ته نېـږدې، د ځینو په وینـا د خپل 

لښـکر پـه منـځ کې د ځینـو نورو په وینا د ښـکار په چکـر تللی و – ډز وشـو. کله چې 

خلـک راغلـل، هغـه پر خپل کـټ پروت و، پـه خپلو وینو کـې ملبېده.
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کـوم الس پـرې ګـوزار کـړی و؟ د ګارد یـو افـر، د قتل پـه تور سمدالسـه اعدام 

شـو. دا بیـړه کـه څه هـم د افغاين عنعنې رسه سـمه وه خـو یو څه هېښـوونکې هم وه. 

دا اوازه هـم خپـره شـوه چـې امان اللـه پـه خپلـه وواژه. خو دغـه ټیټ پـوړي افر ولې 

قتـل وکـړ؟ چـا هڅولـی و؟ لوی لـوی نومونه هغـه وخت واخیسـتل شـول، اوس هم 

اخیسـتل کېـږي. له یوې مسـخره څېړنې وروسـته د پاچـا ورور، نرصالله پـه عمري بند 

محکـوم شـو او لـږ وخت وروسـته پـه بند کې مړ شـو. خو د قتـل ارسار رسـامً معلوم 

نـه شـول. د امیـر دریـم زوی، چـې پر هغه ګـران هم و، د ترقي غوښـتونکو د خوښـې 

کـس، امان اللـه نـه حیران شـو او نـه دې وحشـتناک خرب لـه الس او پښـو وغورځاوه. 

پرتـه لـه دې چـې وخـت ضایـع کړي یـا د نورو ورونـو پر حق فکـر وکړي دغـه زملي، 

د خلکـو پـه وینـا، لومـړی پـر پـوځ، پـه هامغه کمـپ کې چـې پالر یـې په کـې وژل 

شـوی و، خپلـه پاچاهـي ومنلـه او بیـا یې، په بیړه راغوښـتل شـوېو، د مخـورو جرګې 

باندې تاییـد کړه.

هغـه تخـت یـوازې په دې رشط قبـول کړ چې پر بشـپړ خپلواک هېـواد به پاچاهي 

کـوي. لـه جذبـو ډک هر کيل ورتـه ځواب ووایـه. څو ورځې وروسـته یـو لنډکي، بې 

ترشیفاتـو، لیـک د هنـد وایـرا تـه د امان اللـه د پاچاکېـدو او د افغانسـتان د خپلواکۍ 

خـرب پر یـو ځـای ورکړ.

د ښـکيل غرور نخښـه، دا حرکـت لومړۍ بې احتیاطـي وه او نـورې بې احتیاطۍ 

هم ورپسـې راروانې وې.
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دولسم فصل
هغه څه چې امان الله یې تباه کړ

د ځوان پاچا د ميل پیاوړتیا کارونه – زړه ورتیا او بې احتیاطي – تله د روس خوا ته درنېږي – 

تروخت د مخه خطرناک اصالحات – له اروپا څخه له راستنېدو رسه شورش

امـان اللـه پاچـا اتـه ویشـت کلـن و چـې پـر تخـت کښېناسـت. منخنۍ ونـه، لږ 

چـاغ، هـډور، چسـت ، غټه زنه، سـرتګې رووښـانه او خندنۍ د ښـه نیـت او د ځوانې 

انـرژي احسـاس یـې خپـراوه. هغه په یویشـت کلنۍ کـې د محمود طرزي لـه لور رسه 

واده وکـړ. محمـود طـرزی هغه مهال د افغانسـتان یوازینی اخبـار خپروونکی و. رساج 

االخبـار اونیـزه چـې پـه ۱۹۰۱ کال کـې یـې پیل کـړې وه، په ټوله مسـلامنه اسـیا کې 

مشـهوره وه او افغانسـتان تـه یې نوي افـکار راوړل.

ځوان پاچا، له حريب ښـوونځي څخه له خالصېدو رسه سـم، دا سـرت ژرنالیسـت 

پـه اسـتادۍ منلـی و او بیـا یې خپـل خر کړ. چـې قدرت ته ورسـېد، د بهرنیـو چارو 

وزیـر او خپـل خـاص سـالکار یې کـړ. ایـا دا اغیز همیشـه ګټـور و؟ محمـود طرزي، 

چـې لـه خپل پـالر رسه یې دېـرش کاله په دمشـق کې جالوطنـي تېره کړې وه، ریښـتیا 

یـې هـم دومره عمـيل تجربه درلـوده لکه په تیـوري چې پوهېـده؟ د وطن لـه خلکو او 

حادثاتـو رسه یـې متـاس لـه منځـه نه و تللـی؟ او بیـا د تخت شـاوخوا د راټول شـوي 

مخلـوق په غوراوي کـې دقیق او هوښـیار و؟

پـه هـر صـورت، امان الله سمدالسـه د هېواد پر پښـو درولـو چارې په خـورا فعال 
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ډول پیـل کړې.

تـر دې مهالـه پـه افغانسـتان کـې د قـدرت واګـې د پاچـا پـه الس کـې وې چې د 

هېـواد ټولـې چـارې، تـر عدالـت پورې – یـې په خپـل الس کې سـاتلې. پاچـا باید په 

هـر څـه پوهېـدای او هـر څه یې کـوالی شـوای. امان اللـه په خپله لـه دغـه درانه واک 

څخـه ځـان بې برخـې کړ، عـرصي حکومت یـې ورغاوه، کابینـه، قانـون جوړوونکې 

او تصمیـم نیوونکـې شـورا، خپلواک او مسـوول محاکم یې رامنځ ته کـړل. هغه خپلو 

وزیرانـو تـه د عمـل ابتـکار پرېښـود او ځان تـه یې یـوازې د نظارت حق وسـاته.

هېـواد خـوار دی، صنعت او مواصـاليت الرې نه لري، کرنې او سـوداګرۍ – چې 

پـر محـدودو امکاناتـو چلېـږي - په لسـو پېړیو کې پرمختـګ نه دی کـړی. پاچا بهرين 

تخنیکـران راوسـتل، د کابـل پـه خوله کـې یې یوه لویـه »فابریکـه خانه« جـوړه کړه، له 

بهره یې ماشـینونه واخیسـتل، د کورين صنعت د جوړو شـوو ټوکرونو په اغوسـتلو یې 

خلکـو تـه عميل مثال ورکړ او پـر درباریانو او مخورو یـې د دې تولیداتو کارول حتمي 

کـړل، نـوي سـړکونه یـې پرانیسـتل، یو سـړک لـه کابلـه د ختیزې پولـې پر لـور چې پر 

جـالل ابـاد تېرېـده، بل شـاميل پولې تـه د ترکسـتان خواتـه، د کندهار او غـزين لوري 

تـه لویدیـځ سـړک یې بیـا ورغـاوه. د ټولـو سـړکونو پرغاړه یـې ونې وکرلـې ځکه چې 

د ځنګلونـو پراختیـا هېـواد تـه هغه ملده بـل ورکوي چـې اړتیا یـې ده، او لـه دې رسه د 

اوبـو رسـولو د کانالونـو او لویـو بندونو جوړول د سـلطنت تر ټولو ګټور نوښـتونه وو.

امان اللـه هېواد تـه بېالبېل مخابرايت-تلګرايف سټیشـنونه راوړل، د تلېفون لینونه یې 

راوړل، د هندوکـش پـه وروسـتیو ښـاخونو کـې یـې د پغامن د اوړي ښـار جـوړ کړ او 

لـه هغـه ځایـه یې پرېامنـه پاکـې اوبه کابل تـه راوسـتلې. هر ځـای کې ماڼـۍ، دولتي 

ودانـۍ، پارکونـه او باغونـه جـوړ کـړل، د امپراتـورۍ لـه پـاره د یو مناسـب پایتخت په 

خاطـر یـې ځـای غوره کـړ او کار یې پـرې پیل کړ. همـداراز یې معارف ته، چې شـاید 

د هغـه تر ټولو سـرته اندېښـنه وه، ښـکلې وده ورکړه لومـړين او ثانوي ښـوونځي یو په 

پـل پسـې جوړ شـول، ډېـر ژر یـو داراملعلمیـن او یو د انجنیرۍ ښـوونځی هـم ایجاد 

شـول. د غـريب ژبـو یو ښـونځی، یو فرانسـوي ښـوونځی چې تر شپږسـوو شـاګردان 

لـري، یـو املـاين ښـوونځی او نـور څـه او څـه. د افغانسـتان د هـرن تاریـخ یـې هـم 
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څنـګ تـه پرې نه ښـود، له فرانسـې رسه یـې یو تړون وکـړ او د فرانسـې د لرغونپېژندنې 

ماموریـت تـه یـې په هېـواد کې د کیندنـو انحصاري حق ورکـړ. له دې کیندنـو الس ته 

راغـيل توکـي د دواړو هېوادونـو تـر منځ وېشـل کېږي، او پـه هغه موزیم کې ايښـودل 

کېـږي چـې نوی یـې جوړ کـړی دی.

دا سـرت کارونـه یـې، چې د یـوې پاچاهـۍ د نامه ځلولو لـه پـاره کايف دي، په نهو 

کلونـو کـې وکـړل. او پـه څومـره ناچیـزه امکاناتـو! هېـڅ پاچا پـه دومره شـوق د خپل 

هېـواد د ښـکال، د فکـري او هـرني فرهنـګ، د مادي هوسـاینې او علمـي پرمختګ له 

پـاره دومـره په شـوق کار نـه دی کړی.

***

او لـه دومـره زیـار رسه رسه، دا دی هر څه ترې والړل. اوس پـه ایټالیه کې آواره دی 

او د بېرتـه تلو هیله یې نه شـته. د قسـمت بې پایښـتي او د ولسـونو بې وفایـي دا حالت 

رشح کوالی يش؟

نـه. غـم به د امان الله د ښـو صفاتـو په افراط کې وي. د هغه ښـکلی شـجاعت او 

چټکتیـا چـې، شـاوخوا یې نه کتل او سمدالسـه یې هغـه پالنونه عميل کـول چې د ده 

پـه انـد د هېـواد په ګټـه وو. کیدای يش چـې لوړ اسـتعداد یې درلود خـو هغه کوچنۍ 

خـو الزمـې ښـیګڼې، احتیـاط او تدبیـر، پـه کې نه و چې سـړی پـرې د خلکـو روح ته 

الر کـوي او د پېښـو د مخالـف بهیر وړاندوینه پـرې کوالی يش.

بـې احتیاطـي یـې له انګلیسـانو څه په خـورا واضحه کرکه کې ښـه جوتـه وه. مور 

یـې، رساج الخواتیـن، چـې پـر ده یې د محمـود طرزي هومـره اغیز درلـود، هغه په دې 

کرکـه کـې ال ټینـګاوه، چـې هغې په خپله هـم د خپلې مور په شـیدو کې رودلـې وه او 

د خپـل ژونـد پـه بنده موده کـې یې پاللـې وه. دې ته د هند د انګلیسـانو پـر ضد جګړه 

مقدس جهاد ښـکارېده.

ومـو لیـدل چـې چـې څرنګـه ، وروسـته له هغـې چـې هغـه د اطاعت تـړون یې 

مـات کړ چې افغانسـتان یـې برتانوي امپراتـورۍ رسه تړلی و، امان اللـه تعريض حالت 

غـوره کـړ او خپلې لښـکرې یـې د هند پر پولو وروسـتلې. وایي چې انګرېـزان پوهېدل 

چـې دی د هنـد لـه فعالینـو رسه پـه اړیکـه کـې و او پـه پېښـور کـې د ده د اسـتازو پـه 
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تحریـک د سـیمه ییـزو سـپاهیانو پیل شـوې بلوا پـه مټې غلې کـړای شـوه. رسه له دې 

هـم، دا دښـمنۍ چـې پـه ډېـره زړه ورتیـا پیل شـوې او لـه لـوړو ژورو رسه مـخ وې، د 

هېـواد لـه پـاره تر متـې پورته ښـې متامې شـوې.

دوو سـختو نښـتو، پـه کوتـل او ډکه کې، چـې انګرېزي هوایي ځـواک په کې مهم 

نقـش ولوبـاوه، یرغـل کوونکـي په شـا ومتبـول او ورته ثابته یـې کړه چـې د پنجاب پر 

ولـي پاڅـون – چې مـرشان یـې انګرېزانو ونیول – مال نه شـوه تـړل کېدای.

د راولپېنـډۍ سـوله چـې د ۱۹۱۹ پـه اګسـت کـې السـلیک شـوه یوه بې سـاري 

ديپلوماتیکـه بریا وه.

پـه ۱۹۲۱ کـې دوه مهـم تړونونه السـیک شـول. یـو د فـربورۍ پر اته ویشـتمه په 

مسـکو کـې له روسـانو رسه او بل د نوامرب پر دوه ویشـمه په کابل کې لـه انګرېزانو رسه 

چـې د افغانسـتان خپلواکـي یې تسـجیل کړه او ځـوان پاچا تـه یې د یو خپلـواک پاچا 

ټـول امتیـازات ومنـل او هغـه څه یـې ورکړل چې لـه ډېرې مـودې ورته لېوالـه و: نړۍ 

لـه ټولـو هېوادونـو رسه د ديپلوماتیکو اړیکو جوړولو بشـپړ واک. که څه هم افغانسـتان 

هغـه لـږه عنعنوي سبسـایډي چې انګرېزانـو ورکوله له السـه ورکړه، خو پـه مقابل کې 

یـې د هنـد لـه الرې خپلـې سـوداګرۍ او د خپلـو صادراتو له پاره ښـه رشایط تر السـه 

کړل.

پـه همدغـو وختونـو کـې امان الله لـه دوو سـرتو اسـالمي هېوادونـو رسه د نېږدې 

دوسـتۍ اړیکـې جـوړې کـړې. د افغانسـتان اسـتازي، محمـد ويل خـان د ۱۹۲۱ پـه 

مـارچ کـې له مصطفی کـامل رسه یو دفاعي او تعريض تړون السـلیک کـړ چې د یوې 

کړنـالرې حیثیـت یـې درلـود. پـه دې توګـه دواړه هېوادونـه، د دې تـړون د یـوې مادې 

لـه مخـې »د اسـیا د ټولـو ولسـونو د ازادۍ اصل، د ولسـونو له خوا د خپـل برخلیک د 

ټاکلـو د حـق پـر بنسـټ، ثابت بـويل، او هېڅ کوم بهرنـی قدرت نه يش کـوالی چې د 

دې ولسـونو پـر کورنیو او بهرنیو چـارو کنرتول یا د پرېکړې صالحیـت ولري.« هغوی 

پـر دې هـم موافقـه کـړې وه چـې دواړه وروڼه ملتونـه نور یو لـه بله نه يش بېلېـدای او 

د دواړو معنـوي یووالـی بایـد د یوتـړون پـر بنسـټ پـه واقعي یـووايل بـدل يش. ترکي 

افـران، او د هغـوي پـه ډله کې د انګرېزانو پېژندل شـوی دښـمن – جامل پاشـا، کابل 
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تـه والړل چـې د افغانسـتان اردو تنظیـم کړي.افغانسـتان هغـه مهـال د برتانیـې پر ضد 

یـو بـالک جـوړ کـړ چې پارس هـم لـه افغانانـو رسه د هرات پـر رسحدي سـیمو خپل 

اختـالف هېـر کړ او په کې شـامل شـو. یـو درېګونی اتحـاد چې ترې په الهام اخیسـتو 

د شـوروي اتحـاد د بهرنیـو چارو کمیسـار، غوښـتل چې د مسـکو تر کنـرتول الندی، 

د اسـیا د ولسـونو یـو اتحـاد جوړ کـړي او د هغه ځایناسـتی یـې کړي. دغـه درېګونی 

اتحاد د افغانسـتان په نوښـت جوړ شـو.

پـر دې رسبېـره، یـو فـوق العـاده هیئـت د همدغـه محمـد ويل خـان پـه مرشۍ د 

اروپـا دوره ووهلـه او تـر امریکې پورې والړ چې د افغانسـتان په ګټه خـاص قراردادونه 

السـلیک کـړي. پـه هـر ځای کـې د دې هیئت ښـه هرکلی وشـو.

پـه دوو، دریـو کلونـو کـې ځوان پاچـا هغه څه تر السـه کړل چې پـالر او نیکه یې 

د نیمـې پېـړۍ په اوږدو کې غوښـتل خـو نتیجه یې نه وه اخیسـتې: پـوره خپلواکي، په 

اسـالمي نـړۍ کـې مخکښ دریـځ او د نړې د ملتونـو په منځ کـې د عزت ځای.

ولـې یـې پـر همـدې اکتفـا و نـه کـړه، ولـې یـې، د بریالیتـوب پـه نشـه کـې، بـې 

احتیاطـه خـربې او پاروونکـي اقدامات وکـړل؟ آیا رضور وه چې پـه خپل پایتخت کې 

یـې د یـوې شـکمنې بریا پـه ویـاړ څلی جوړکـړی وای؟ ایـا مناسـبه وه چـې د افغان-

انګلیـس د معاهدې د السـلیک پر مهـال یې د ځواکمنې امپراتورۍ اسـتازي ته د ترحم 

او خواخـوږۍ پـه لحن داسـې خربې کـړې وای چې د یو سـرت قدرت حاکـم به هم نه 

وې کـړې، او ورتـه نصیحـت وکـړي؟ د دغـې بیانیې لوسـتل عجیبه غوندې ښـکاري. 

د افغانسـتان پاچاګوټـي د برتانیـې حکومـت تـه وایـي چې د مسـلامنانو پـر وړاندې د 

هغـوی سیاسـت ناراضـه کـړی دی او تـر څو چې دا سیاسـت بـدل نه کړي، نه ښـایی 

چـې د هغـه پـر ملګرتیـا او مالتړ حسـاب وکـړي. یـا دا چـې د هندوسـتان د خلکو پر 

وړانـدې د انګسـتان د سیاسـت بدلون ته په اشـاره، د انګلسـتان اسـتازي تـه وایي چې 

»زمـا هیلـه او مشـوره ټکي پـه ټکي خپـل پاچا ته ورسـوه!«

د برتانـوي اسـتازولۍ مـرش پـه حیرانوونکـې نرمـۍ ورتـه وویل چـې حکومت به 

یـې لـه ترکیـې رسه ښـه چلنـد وکـړي او هنـد به تر لسـو کالـو د مخـه د کاملـې ازادۍ 

څښـن يش.
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د ځـوان پاچـا مغـرورو څرګندونو د فاریـن آفیس په پېچلو مجـراوو کې خطرناکې 

وکړې. انګازې 

د »کاکه ګـۍ« پـه هېـواد کـې خلک تـر بل هر ځـای ډېر د خپـل مخالـف زړه ورتیا 

او بریـا تـه پـه درنه سـرتګه ګوري. هغـوي د ۱۹۲۱ پـه معاهده کې د خپلې سـل کلنې 

دیپلوماسـۍ ماتـې منلـې وه. نور ترې څـه غواړئ؟

***

بلـه خـربه هـم وه. شـوروي روسـیه، چـې بې کچـې هوښـیاره ده غـواړي یې چې 

افغانسـتان »پـه فکـري ډول د اسـیا د النـدې کولـو« پـه الر کـې د زینـې د یـوه پاټکـي 

پـه توګـه و کاروي. دا هغـه لویـه پـروژه ده، چـې لـه ځینـو ماتـو رسه رسه، روسـیه ال 

ورتـه لېوالـه ده. ځکـه خـو لومـړی هېـواد و چـې دا نـوی، بـې صـربه دولـت یـې پـه 

رسـمیت و پېژانـده. د ۱۹۱۹ پـه اګسـت کې امان اللـه په کابل کې د ختیـځ پېژندونکي 

عـامل، براویـن، پـه مـرشۍ د رويس هیئـت هرکلـی وکـړ. رسه لـه دې چـې د بخـارا د 

امیـر سـقوط )چـې ځای یـې یـو ،ظاهـراً خودجوشـه، جمهوریـت ونیـو او امیر خپل 

ملګـري، امان اللـه تـه پنـا راوړه( ځینـې سـتونزې را پیدا کـړې وې خو پـه ۱۹۲۱ کې د 

روسیې-افغانسـتان تـړون السـلیک شـو. دې تړون پـه خپلو مـوادو کـې د متقابل باور 

او متقابلـو مرسـته یاونـه کوله چـې د افغانسـتان او انګلسـتان د تړون لـه وچ لحن رسه 

یـې جـوت توپیـر درلـود. روسـیې پـه افغانسـتان کې پینځـه قونسـلګرۍ پرانیسـتې او 

افغانسـتان تـه یـې اجـازه ورکـړه چې پینځه د ترکسـتان پـر پولـه او اوه نورې د روسـیې 

پـه خـاوره کې پرانیـزي. انګسـتان د افغانسـتان په خـاوره کې یـوازې دوه قونسـلګرۍ 

درلـودې او افغانانـو تـه یـې پـه هند کې یـوازې د دریـو اجازه ورکـړې وه. د افغانسـتان 

حکومـت لـه هغـو دوه سـوه زرو سـرتلېنګ پونـډو تېر شـو چې پخـوا برتانیـې ورکول 

خـو د افغانستان-روسـیې د تـړون د یـوې اضـايف مـادې پـر بنسـټ یې د روسـیې د یو 

ملیـون روبلـو کلنـۍ سبسـایډي و منلـه. همـدا راز یې و منل چې روسـیه بـه ورته ټول 

هغـه تخنیکـي کارکوونکـي او نور متخصصان ورکوي چې افغانسـتان ورتـه اړتیا لري. 

په مقابل کې افغانسـتان روسـانو ته د کشـک-هرات-کندهار-کابل د تلېګراف د کرښـې 

جوړولـو امتیـاز ورکـړ. باالخـره، د تـړون پـه لسـمه مـاده کې راغـيل چې »کلـه چې د 
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دواړو عـايل عقـد کونکـو لوریـو تر منـځ دوامـداره اړیکې ټینګـې يش نو د شـوراګانو 

حکومـت به افغانسـتان تـه مايل مالتـړ او نورې مرسـتې برابـروي.«

امان الله د شـوروي اسـتازي ته په ښـکاره خپل نېک احسـاس څرګنداوه. ښـاغلی 

سـوریڅ د دیپلوماسـۍ یـو سـتوری و چـې د مخلـوع امیـر لـه خوا پـر رامنځ ته شـوو 

ناخوالـو برالسـی شـو او وروسـته یې د مصطفی کامل بـاور او ملګرتیا هم ترالسـه کړه 

چـې تر اوسـه یې سـاتلې ده. 

د سـفارت څلوېښـت غـړي، دا تـر ټولو ګڼ سـفارت دی، د شـورویانو پـه دودیزه 

لېوالتیـا کار کـوي، راپورونـه لیکي، یاداشـتونه اخيل. مشـاهدې کوي، سـفرونه کوي. 

کلـه چـې بېرتـه وطن ته ځـي، او د خپل دیپلوماتیک بکـس د انتقال له پـاره د کاروانونو 

پـر الر ځـي، د لـوړو غرونو له اوسـېدونکو رسه وخت تېروي، او کلـه خو، لکه څرنګه 

چـې د څـار پـه زمانـه کـې د کیم  پـه ناول کې لیـدل کېـږي، الر هم ورکـوي او رس یې 

د هنـد خاورې تـه وځي.

کلـه چـې پاچـا د انګلسـتان الوتکې و نـه منلې او له روسـیې یې الوتکـې او عمله 

دواړه ومنلـې، پینځـه ویشـت ځـوان هوابازان یې مسـکو ته د سـتاژ له پاره واسـتول، او 

خصوصـاً، کلـه چـې د شـوروي اتحـاد د رسحدي ښـارونو، تاشـکند، ترمز، سـمرقند 

او د افغانسـتان د مهمـو ښـارونو تـر منـځ منظمـې اړیکې جوړ ې شـولې نـو د برتانیې 

اندېښـنې هم جوتې شـوې.

موریـس پېرنـو، چـې پـه ۱۹۲۵ کال کـې کابل تـه تللی و، د افغانسـتان پـه اړه یوه 

دقیقـه او لـه وړاندوینـو ډکه څېړنه کـړې  ده چې په کې د هند د حکومت هغو اندېښـنو 

تـه اشـاره شـوې ده چې یو »حایل دولت« د روسـانو پـه هڅو د ترکسـتان او د هغوی د 

خپـل قلمـرو تـر منځه د مزل پـر یو پړاو بدل شـو. هغه پـه دې خربه تاکید کـوي چې د 

داسـې ګاونـډي په الس کـې، چې مخالف کېـدای يش، د الوتکو په څېـر د خطرناکې 

وسـلې موجودیـت، د هنـد لـه پـاره ګـواښ جـوړوي. هغـه مهـال د انګلسـتان مهمـو 

مطبوعاتـو دا ګـواښ پـه ډاروونکـو ادبیاتـو و غانده. هغـه دا هم وایي چې لـه قفقازه تر 

پامیـره او تـر هغـه ور اخـوا، د شـوروي جمهوریتونـو یـو زنځیـر د مسـکو حکومت ته 

اجـازه ورکـوي چـې پـه ګاونډیو هېوادونـو کې نه لیـدل کېدونکـي او مدهش عملیات 
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وکـړي. پـر دې رسبېـره د روسـیې تجـارت بـه له داسـې یـوې الرې چې یـو رسه تر بل 

رسه تـر الس النـدې حکومتونـو کـې تېرېـږي ډېـره ګټه واخـيل. دا هغه موخـه وه چې 

د سـلو کالـو را پـه دې خـوا د انګلسـتان حکومـت پـه ډېـره لېوالتیـا، خو پرته لـه بري، 

تعقیب کـړې وه.

پرتـه لـه شـکه چـې امان الله شـاه، چې له یـو جغ یې ځـان خالص کـړی و، هېڅ 

عالقـه نـه درلـوده چې بل جغ پـر غاړه کړي او په داسـې حـال کې چې د لنـدن د ارادو 

پـر وړانـدې ودرېـد، د مسـکو ارادې ومنـي. هغـه بـه د دې دواړو ګاونډیـو ځواکونـو، 

زمـري او خـرس – چـې هـر یـو د ده خوړلـو ته تیـار و - په رقابت کـې د ځان لـه پاره د 

دوی لـه پراخې اشـتها د نجات وسـیله لټوله.

خـو یـا بې احتیاطي وه او یا ناپوهي، هغه داسـې ښـکاره کړه چـې ګواکې انتخاب 

کـوي او د خپلـو ختیځ والـو نیکونو لـه عنعنوي بې طرفـۍ څخه یې فاصله واخیسـته. 

ایـا انگرېزانـو کـوالی شـول چـې پـه ښـه زړه دا ومني چې یـو ارزښـتناک نفـوذ یې له 

السـه ورکړ او اوس د یوې دښـمنې امپراتورۍ د پرمختګ شـاهدان و اويس؟ آیا هغوی 

تـه بـه سـخته نـه وه چې په داسـې وخـت کې چـې په کـور دننـه سـتونزې راوالړېدې 

دوی دې غيل ناسـت نندارچیان وي؟

***

دا سـتونزې مرګونـې وې. ځـوان پاچـا د قبایلـو د ګـډوډۍ حالـت تـه سـم نه وو 

کتـيل چـې د ده حاکمیـت تـه یې د غـاړې ايښـودلو نیت نه درلـود. د هغـوی د ميل یو 

وايل نشـتوالی، د ناپوهـو، قـدرت غوښـتونکو مالیانو له خـوا پالل شـوی افراطیت، د 

خپلـو مرتقي او اصالحي سیاسـتونو د مخالفو عنارصو شـتون یې سـم نـه وو ارزولی. 

سـرتګې یـې پـه هـدف کې ښـخې کـړې وې او پـر مـخ روان و. ولس یې چـې تر هغه 

ډېـر ورو و، لومـړی یـې د هغـه پـر پله پـه تګ کې سـا وسـوزېده، بیا یـې مقاومت بيل 

کـړ او آخـر ورته نېغ شـو. همدغـه د فاجعـې علت دی.

لومـړۍ صحنـه پـه ۱۹۲۴ کـې، په سـوېل ختیځ کـې د منګلو او ځدراڼو سـخت 

بغـاوت و. امان اللـه، لومـړی د مهربانۍ له مخـې او بیا په دې خاطر چـې د رواجونو د 

وحشـت علت ورته همدا ښـکارېده، کوښـښ وکړ چې د افغانسـتان د ښـځو وضعیت 
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سـم کـړي. هغـه لومـړی د ښـځو پـر تعـدد بریـد وکـړ او پـه خپلـه یـې هـم د پراخـه 

حرمـرای امتیـاز تـه شـا کړه چـې د ده په بـاور د ختیـځ د دربارونو د سـتونزو، بې پایه 

دسیسـو او بدمرغیـو اصـيل المـل و. بیـا یـې پېغلـو نجونـو تـه حـق ورکړ چـې خپل 

میړونـه پـه خپلـه غوره کـړي. د سـوېل مالیانو په یـو غږ وویـل: »دا کفـر دی!« هغوی 

کيل پـه کيل وګرزېـدل، پـه یـو الس کـې به یې قـرآن نیولـی و او په بـل الس کې به یې 

د نـوي قانـون مـن. هغوی به مسـلامنانو ته ویـل چې باید یـو غوره کړي. ځـواب ډېر 

و نـه ځنډېـد. قبایلـو وسـلې پورته کړې، د شـامل په لـور وځوزېدل، او یـو کال وخت 

یـې ونیـو جې تر جنګونو، لوټامر او اعدامونو وروسـته شـورش غلی يش. هغه پیسـې 

چـې دومـره اوږد مقاومـت یې شـونی کړ؟ نـا مالومه. هوښـیارو شـاهدانو دې ټکي ته 

اشـاره کولـه چـې هغه دوه سـوه زره سـټرلېنګ پونډه چې پخـوا به انګرېزانو افغانسـتان 

تـه ورکـول، د هنـد لـه بودجې نه وو ایسـتل شـوي. هغه پیسـې کومو السـو تـه تلې؟

موریس پېرنو چې کابل ته راورسـېد له دې جنګه د راسـتنو شـویو بریالیو عسـکرو 

غنیمتونـه یې وکتل او د باغیانو ټوپکونه او ماشـیندارې یې وليـدې. هغه همدومره وایي 

چـې »د دې وسـلو او مهامتـو منشـاء او د راتلـو ځای ډېـر جوت ښـکاري. کم له کمه 

هغه چاتـه چې د انګرېزي ټکي لوسـتی يش.«

خـو پاچـا پـر دغه لومـړي اخطـار غوږونه کاڼـه کړل، خپلـې هڅـې او اصالحات 

یـې دوه چنـده کـړل. هغـه یـوه جرګـه راوغوښـته چـې د نجونـو د ښـونځیو را منځ ته 

کېـدل یـې تصویـب کـړل. دا د اعرتاضونـو یـو بـل دلیـل و. ورپسـې یـې یـو لـړ نـور 

اقدامـات وکـړل چـې یو تـر بل ډېـر زړه ور او د خلکو د خوښـې خـالف وو: رشیعت، 

هغـه مذهبـي قانـون چـې د قـرآن پر بنسـټ جوړ شـوی او قاضیـان یې، رشایطـو ته په 

کتـو، پـه خپلـه خوښـه تعبیروي لغـو کړ او پـر ځای یـې لیکلـی قانون چـې جزاګانې 

یـې ټاکلـې نافذ کـړ، هغه لـه وکیالنو وغوښـتل چـې خپل عنعنـوي لباس پرېـږدي، د 

لیمڅـي اوږده خولـۍ او زمـوږ د پخوانیـو سیاسـتوالو پـه شـان چپنې واغونـدي. هغه 

څـوک چـې اروپایي جامې یې نه اغوسـتې، هغوی یـې د داراالمان پر سـړک له تېرېدو 

منـع کـړل، ښـځو ته یې امر وکـړ چې لوڅ مـخ راووځي، او د ښـځو د تعدد پر مسـئله 

یـې ال ټینـګار وکـړ، و یې و یـل چې د دولـت د مامورینو له پـاره دا کار د تعزیر موجب 

دی. دا یـې د رسـومو پـه برخه کې؟
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هغـه همـداراز د دفـرتدارۍ پـر کال برید وکړ. رشـوت یې - چې پـه دولت کې عام 

رواج و، سـوداکرو هـم منلـی و او پـه خپلـه بودجـه کـې یـې ورته پیسـې بېلولـې - بند 

کـړ. لـه وظیفې مخکـې او وروسـته، د دولت د مامورینو د شـتمنیو پـه اړه یې د تحقیق 

اعـالن وکړ. 

ما ته یو چا وویل:

- د خـربو پـر ځـای پـه کار وه چې یو څو کسـه یې بالفعـل نیـويل وای او ځای پر 

ځـای یـې ځوړنـد کړي وای. افغانان په دغسـې کارونو ښـه پوهـول کېدای يش.

یـو وار چـې یـې یو منظـم پارملـان جوړ کـړ او د انګلسـتان پـه څېر یـې د کابینې 

مـرش وټاکـه، یوناڅاپـه یـې عسـکري خدمـت اعـالن کـړ چـې د مالیاتو پرمـټ– چې 

ډېـره برخـه یـې د دهقانانو د ځمکـې مالیات وو – متویلېـده. )له ډېر وختـه باید پاچا د 

داسـې یـو ځواکمن پـوځ د جوړولو تابیـا نیولې وای چـې ورته وفـادار وي. دا هغه څه 

و چـې پـه حسـاس وخت کـې یې کمبود احسـاس شـو.(

خـو تـر ټولو سـرت مقاومـت د افراطي مسـلامنانو و. که څـه هم پاچا د اسـالم ټول 

ظاهـري شـعایر پـر ځای کول، خـو هغه پوهېـده چې یو شـمېر مالیان په خـاص ډول 

د پرمختـګ رسه دښـمني لـري او پـه خـورا بـې احتیاطۍ یې هغـه ډېر خولـه ور بندیان 

کړل.

پـر دې بانـدې چـې هغه لګښـتونه هـم ور اضافه يش چـې د نوي ښـار پرجوړولو 

کېـدل، او ډېـرو تـه له حـده زیـات ښـکارېدل، د اعرتاضونو یوه ښـکلې مجموعه ترې 

جوړېږي.

نارضایتـۍ پـه چوپتیـا کـې پراخېدې، کېـدای يش چې نـا څرګندو السـونو به هم 

وررسه مرسـته کولـه. پـه همدغو وختونـو کې و، چې دروغ یا ریښـتیا، د هندوسـتان پر 

پولـه د هغـه مرمـوز شـخصیت د حضور خـرب راغی چـې په ټولـو ختیځـو جنجالونو 

کـې، لکـه پېـری، راڅرګندېـږي: ډګـروال الرنـس! وایي چې د شـا پـه نامه د یو سـاده 

عسـکر پـه جامـه کـې یـې ځان پـټ کـړی و. کـه ریښـتیا نـه وي...  خـو بیا هـم هغه 

مهـال چـې امان اللـه او ملکـه د اروپا پر شپږمیاشـتینۍ پرمتینې دورې وتل، افغانسـتان 

ښـه ارام ښکارېده.
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پاچـا لـه هغو ګواښـونو چـې واک ته یې متوجـه وو، تـر دې حده بې خـربه و؟ یو 

خـربه چـې پـه دې وروسـتیو کـې څرګنده شـوې سـړي ته شـک پیـدا کـوي. کله چې 

اروپـا تـه تـه نـو لـه ځـان رسه یې نـه یـوازې د ملکـې ثریـا ګاڼې یـوړې – چـې دولس 

ملیونـه ډالـره ارزول شـوې وې – بلکـې پینځه ویشـت ملیونـه ډالره نغـدې د رسو زرو 

سـکې یـې هم ځان رسه اخیسـتې وې. هغه دا شـییان بېرته له ځـان رسه را نه وړل. ویل 

کېـږي چـې ګاڼـې یې د برلیـن د یو بانک په سـیفونو کې خونـدي کړې او پیسـې یې د 

څـو اروپایـي بانکونـو تر مېنځه ووېشـلې. دا هم ویـل کېږي چې هغه لـوازم یې چې د 

سـفر پـر مهـال پېريل وو، ټـول یې په پـور اخیسـتي وو او د راتلـو پر مهال  یـې پورونه 

نـه وو ادا کـړي. اوس یې چې، تر فاجعې وروسـته، پر خپلو شـتمینیو شـل ملیونه ډالره 

نـور هـم ور اضافه کـړي، د خپلې دورې د وخت پـوروړي د افغانسـتان حکومت ته را 

اسـتوي. خو خـربه ال دلته نه ده رسـېدلې.

یـو شـمېر هغـه سـړي چـې امان الله پـرې بـاور کـړی و، د هغه لـه غیابتـه یې ګټه 

واخیسـته، پـرې یـې تورونـه ولګـول او خیانـت یـې وررسه وکـړ؟ دا هغه څـه دي چې 

ویـل کېـږي. یـا دا چې د سـفر نشـې له ځـوان پاچا دا هېر کـړل چې ملت یـې پر کومه 

روحیـه و؟ ایـا پـر خپـل واک تېروتـی و او هڅه یـې کوله چې تـر پایه د خپل اسـتاد او 

مـوډل، مصطفـی کـامل پېښـې وکـړي؟ واقعیـت دا دی چـې لـه راتګ رسه سـم یې د 

عامـه افکارو پـه ننګولو پیـل وکړ.

پـه پغـامن کې راغونډې شـوې لویـې جرګې ته یې خپله ښـځه په ښـکلو پاریي 

جامـو کـې ښـکاره کـړه. د نـه منلو خـربه، د ملکې مخ لوڅ و او ښـکلې موسـکا یې پر 

شـونډو وه. همدومـره یې وویل:

- ملکه

او څـو ورځـې وروسـته یې په خپله، شـاوخوا شـل نجونـې د هند لـه الرې ترکیې 

ته واسـتولې چـې هلته د نرسـنګ او معلمۍ زده کـړې و کړي.

دا نـو تـر حـده تېره وه. غربګ خرب، چـې د مالیانو یو طرفه تبرصو او شـاید، څوک 

څـه خـرب دي، ماهرانـه تبلیغاتـو ، زهرجـن کړی و قبیلـه په قبیلـه خپور شـو. ناپېژندلو 

السـونو د ملکـې هغـه عکسـونه خپـرول چـې د ارت ګرېـوان کمیـس یې اغوسـتی په 
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محفلونـو کې برخـه اخيل.

هر خوا همدا یو غږ اورېدل کېږي:

- زمـوږ نجونـې خرابـوي! د اروپایانـو عیاشـۍ ورزده کـوي! خپلـه ښـځه یـې په 

څومـره بـې حیایۍ، بربنـډه، اروپایانو ته وښـودله! مالیان بندیانوي!زموږ پیسـې د دین 

رسه پـر مخالفـو شـیطاين شـیانو – موټرو، الوتکـو – لګـوي! کافر دی!

او دغـه دی چـې د جهـاد غږ پورته شـو. پـه پټه وررسه هغـه لوړپـوړي مامورین او 

ان وزیـران هـم یـو ځـای شـول چـې خپلـې ګټـې او د غـال الرې چـارې یې پـه خطر 

کـې ليدې.

پـه داسـې حـال کې چې په جـالل اباد کـې – دا مه هېـروئ چې جالل ابـاد د هند 

پر پوله پروت دی – د ۱۹۲۸ د نوامرب د پینځلسـمې شـاوخوا شـینوارو پاڅون وکړ، یو 

بـل قـوم، چـې د شـاهي پـوځ او کابل تر منځـه واقـع و پر پایتخـت د برید تابیـا نیوله. 

توطئه او خیانت، د ختیځ دوه سـرت ناسـورونه، رسه الس ورکوي، په ډول ډول دسیسـو 

کـې داسـې خلـک رسه یوځـای کـوي چې له یو بـل کرکه لري. هـر یو بېل بېـل او ټول 

یـو ځـای، فقـط یوه خـربه کوي. پر ځـوان او سـخاومتند پاچا چـې خپل هېـواد ته یې 

خپلواکـي راوړه، عزت یـې راوړ ، برید کول.

غمجنه خو منطقي بې وفایي!

پـه دې رشایطـو کې وو چې د دسـمرب پر څوارلسـمه د تیاتر د ننـدارې دا لوبغاړی. 

دا خوشـطبعه سـپاهي، چـې نـه یـې زړه ورتیا کې کمی شـته او نه په شـکل او شـامیل 

کـې، د یـوې حیرانوونکـې ماجـرا پـه تـرڅ کـې اته میاشـتې د یو سـرت دولـت پر تخت 

کښېناسـت: بچـٔه سـقاو – د سـقاو زوی – د حبیب اللـه تـر نامـه النـدې د افغانسـتان 

پاچا.
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            حبیب الله او ځوان ورور یې یو رسم ګذشت ته ځي

         د حبیب الله عکس د خپلواکۍ په جشن کې اخیستل شوی
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د یو سلطنت خامته

د حبیب الله او د هغه د وزیرانو عکس یو افغان د هغوی تر اعدام درې ورځې د مخه 

اخیستی
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دیارلسم فصل
د سقاو د زوی حیرانوونکې ماجرا

یو افغان ټوپکوال چې غل شو – د تېښتې ډرامایي صحنه – امان الله رسه خیانت وشو، کابل یې 

پرېښود، د غله پاچا خوشاله راتګ

حبیب اللـه ریښـتیا هـم د سـقاو زوی و او کـه دا سـقاو یې د مـور دویم مېـړه و؟ یا 

هـم، لکـه ځینـې چـې وایـي، مشـهور غلـه ایامن الدیـن، چـې د لومـړي حبیب الله په 

پاچاهـۍ کـې اعدام شـو، زېږولـی دی؟ د تاریـخ دا ټکی په تیاره کـې دی خو څه توپیر 

کـوي؟ هغـه څـه چې په بـاور ویـل کېـدای يش دا دي چې دی سـپاهي و.

دی د ممتـازو عسـکرو پـه هغـه کنډک کې و چـې ترکـي افرانو روزنـه ورکوله او 

د امان اللـه نیـت دا و چـې دوی بـه د افغانسـتان د اردو کدرونه وي. ویـل کېږي چې په 

۱۹۲۴ کـې یـې د منګلـو او ځدراڼـو د ځپلو پـه جګړه کې ونـډه درلوده.

دی یو نخښه ویشتونکی و. په دې هېواد کې چې پاچاهي د ټوپک ده، دی د غورو 

غوره بلل کېده. له ګیوم تېل  څخه به یې هم میدان ګټلی وای خو ده له مڼو رسه رسوکار نه 

درلود. جګړه، الس اچول، رسوایي جوړول، کمین نیول یې ورځنۍ چاره وه. خوشطبعه 

سړی و، خندا او ګوزارونه یې دواړه خوښېدل، نه یې په ښه خوراک رصفه کوله او نه یې 

د خپل ګرزنده حرم پر ښکلو نجونو. یوه افغاين ټوپکواله بال وه.

یـوه شـپه چې د خپل اسـتوګنځي پرلـور روان و، پر درې تنو غلو ورپېښ شـو چې 

غوښـتل یـې ټوپک تـرې واخيل. ویلـو ته یې حاجـت نه شـته، درې واړه یـې ووژل او 
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وسـلې یـې تـرې یـوړې. تـر دې ځایه خو هېڅ خـربه نه وه خـو هغه خپلـو مرشانو ته د 

ټوپکونـو لـه سـپارلو ډډه وکـړه. شـاید ډېر بـه په ناحقـه هم نه و، خـو زندان تـه واچول 

شـو. لـه زندانه وتښـتېد او له ډېر قهـره غرونو ته وخاتـه. د خپل ګران کوهسـتان غرونو 

تـه. شـاید سـیرانو  او دارتانیانو به هم همداسـې کړي وو.

خـو ژونـد کـول هم پـه کار وو. پرته له ټوپکه یې بله وسـیله نه پېژنـده او له جګړې 

پرتـه یـې بـل څه نـه وو زده نو د داړه مارو مرش شـو. او دې مسـلک ته په افغانسـتان کې 

ډېـر پـه بده سـرتګه هـم نه کتـل کېږي. مشـهور نادرشـاه چـې د پـارس، بین النهرین او 

ډیـيل فاتـح و، هغـه هم د داړه مـار په توګه پیـل کړی و.

پـه لـږ وخـت کې یـې یو ډلـه برابـره کـړه، زړه ور او بـې پروا ملګـري یې پیـدا کړل 

چـې وروسـته یـې وزیـران او د دولـت اراکیـن شـول. یـو پـه کـې هغـه د انګلسـتان د 

سـفارت پخوانـی باغـوان، پردل و چې مارشـال شـو او پای کـې د کابل په بـازار کې له 

پښـو راځوړنـد شـو. بـل یې ملک معصـوم و چې پـه روح او تـن د خپل بـادار خدمت 

کـې و او دریـم یـې سـید حسـین و چـې د جنـګ وزیـر یعنـی صدراعظم شـو. سـید 

حسـین وړوکـی سـړی نـه و. د پیغمـرب ملسـی و چې د غچ اخیسـتلو لـه پـاره داړه مار 

شـوی و. هغـه نجلـۍ چـې دده پـه نامـه وه، پـالر یـې د کابـل یـو شـتمن سـوداګر ته 

ورواده کـړه. دا د نـه بخښـلو نادوده وه، نو سـید حسـین ناوې، د هغې پالر او سـوداګر 

درې واړه ووژل او بیـا پـه غـره کـې د سـقاو لـه زوی رسه یوځای شـو.

دې کسـانو ښـه پـه ایامندارۍ خپـل کاروبـار کاوه! خلک یـې لوڅـول، کاروانونه 

یـې لوټـل، کورونه یـې وهل او کلـه کله یې وژنې هم کولې. سـپین سـرتګي یې تر دې 

حـده ورسـوله چـې پر پغامن یې هـم داړه وغورځولـه او د دولت یو لوړپـوړی کس یې 

وواژه. خـو تـر ټولـو لویـې کارنامې او د خوښـې کار یې د دولـت د خزانـو او د مالیاتو 

وو. لوټل 

د سـقاو زوی ښـه سـخي هـم و، په اسـانه الس تـه ورغلې پیسـې یې پـر خوارانو 

پـه پـراخ مـټ وېشـلې. کله بـه چې کوم لېـرې پراتـه کيل تـه راغی، نـو دا به د مـزو او 

چړچـو موقـع وه. او چـې بېرتـه بـه تـرې تـه نـو خپلـو مېلمـه پالو تـه به یـې غټ غټ 

سـوغاتونه پرېښـودل. ځکـه خو یې په خپـل والیت کې نـوم ګټلـی و. زړه ور داړه مار، 
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د افسـانو عیـار، وفـادار ملګـری، د خوارانـو مدافع، د بـې عدالتیو سـموونکی. هر چا 

وررسه تـر خپل وسـه مرسـته کولـه او د پلټنو پـر مهال یې پـرې پرده اچولـه. ځواک یې 

ورځ پـه ورځ ډېرېـده او نـوم یې ورځ پـه ورځ خپرېده. تر انقالب څو میاشـتې د مخه د 

سـقاو زوی د کوهسـتان اتـل ګڼل کېده.

پـه دې ضمـن کې امان الله لـه زرو جنجالونه رسه الس او ګرېـوان و، چې د ختیځ 

د قبایلـو پاڅـون یـې یوه مهمه برخـه وه. په دې وخت کې د سـقاو لـه زوی رسه دا فکر 

و چـې تخـت ونیـي، یـا چـا ورتـه دا الرښـونه کـړې وه؟ هغه څه چـې تقریبـاً ثابت 

دي او پـه هـر صـورت منطقي هـم دي، دا دي چې ځینو شـخصیتونو او ګڼـو مالیانو، 

چـې لـه پاچـا څخـه خوابـدي وو، د داړه مـارو د مـرش د ارادو مالتـړ کاوه. هغوی فکر 

کاوه چـې »دا سـړی ګنکی، یـوه ښـه وسـیله ده، د ده په مرسـته به موږ پـر امان الله خپله 

خـربه منو!«

د سـقاو د زوی پـر ضـد عملیـات یـو لـه بل پسـې ناکامېـدل. کـه کله به یـې کوم 

ملګـری ونیول شـو، پـه مرمـوز ډول به بېرته خوشـې شـو.

د دسـمرب پـر څوارلسـم، پـه داسـې حال کې چـې حکومت هغـه پاڅـون وارخطا 

کـړی و چـې د کابـل او شـاهي اردو تـر منـځ پرتو سـیمو کې پیـل شـوی و او کومکي 

ځواکونو ته په مته و، د سـقاو زوی او سـید حسـین د ښـار دروازو ته راورسېدل. وررسه 

څـو زره بـې ډولـه او بې نظمه غله هـم وو چې چا رسه ټوپکونه وو، چـا رسه نېزې وې، 

چـا رسه تربونـه وو، چا رسه چړې وې. دوی جبه خانه ونیوله، او د پایتخت او شـاوخوا 

کلیـو په حاکمو سـیمو کـې یـې دوه درې کالوې هم ونیولې.

لـه څـو سـاعته ګـډوډۍ وروسـته مقاومـت تنظیـم شـو. ښـاریانو او سـوداګرو 

ټوپکونـه راواخیسـتل، شـاهي ګارد لـه ارګ څخـه راووت، هغـه یو موټی عسـکر چې 

جـالل ابـاد تـه نه وو تلـيل رسه راټول شـول، د ارګ توپونـه و غړمبېدل او سـخته، توده 

جګـړه هـر لور تـه پیل شـوه. دې جګـړې څوورځې دوام وکـړ. یرغل کمزوری شـو. د 

دسـمرب پر درویشـتم د انګلسـتان سـفارت چـې د یاغیانو تـر واک الندې سـیمه کې و 

ازاد شـو، نـور پـرې هغـه ګولۍ نـه رالوېدلې چـې مخامخ یوه لـوړه یې په نخښـه کوله 

خـو شـاهي توپونـو ډېرې لنډې وېشـتلې. له نېکه مرغه پرسـونل ته رضر نه و رسـېدلی 
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حتـی داړه مـارو هـم ورته څـه نه وو ویيل، ان چـې الرۍ، موټر، اسـان او نور غنیمتونه 

یـې هـم، چې پـه مخ کې یـې پراتـه وو، له ځـان رسه نـه وو وړي.

دا خـربه هـم ریښـتیا ده چـې د سـقاو زوی ټپـي شـوی و. د ۲۴ او ۲۵ دسـمرب تـر 

منـځ شـپه کې د هغه لښـکرې، پـه هامغه چټکۍ چـې راغلې وې، خپلـو اصيل غرونه 

ته بېرتـه والړې.

یـو فرانسـوی، ښـاغلی ریـرت، چـې د کرنـې د ښـوونځي اسـتاد و او د فـربوري په 

میاشـت لـه افغـان پالزمېنـې بېرتـه راګرزېدلـی و د صحنـې عینـي شـاهد و پـه خـورا 

جالـب ډول کیسـه کوي:

»پـه دې څـو ورځو کې ټول اقتصادي، اداري ژوند داسـې و لکـه ځوړند چې وي. 

سـوداګرو پـه بیړه خپل دوکانونه خوندي ځـای ته چلويل وو او دولتـي مامورینو ادارې 

تړلـې وې، وسـلې یـې راخیسـتې وې. دا هم یو حقیقـت دی چې پـه دوی کې هېڅ یو 

د تـاوده جنـګ میـدان تـه والړ نه شـو، هر چا به د ښـار پـه کوڅو کې، وسـله په الس، 

د کارتوسـو ګردنـۍ پـر غـاړه، چکـر واهه او ځـان به یې ښـوده. طبعاً رسـمې اعالمیې 

هـم خپرېدلـې چـې ډېـره خوشـبیني یـې څرګندولـه. دا اعالمیې به لـه الوتکو پر ښـار 

شـیندل کېدلـې خـو چا پـرې چنـدان بـاور نـه کاوه. خلکو غـوره ګڼله چـې د غونډیو 

رسه تـه د جګـړې د متاشـې له پـاره وخېژي. کله کلـه به په هغو ګولیو هـم لګېدل چې 

د دوی لـه پـاره نـه وې. خـو هغـه څه چې په رسـمي اعالمیـو کې نه ویل کېـدل هغه دا 

وو چـې پـه لومړیـو ورځو کـې نیول شـوي بندیان اکـره ووژل شـول او رسونـه یې په 

پینځـه روپـۍ )تقریبـاً شـل فرانکه( له عسـکرو اخیسـتل کېدل. جسـدونه بـه په کوڅو 

کـې غورځـول کېدل چې سـپیو به پرې مـزې کولې او لـه رسونو به څـيل جوړېدل. ال 

داسـې هم لیدل شـوي چې ځینې شـپې به موټرسـایکلو د رسپرېکړو مړو جسـدونه له 

پښـو کشـول. زه دلتـه هغـه څه نـه وایم چې پـه خپله مې لیـديل ځکه چې هـر څه مې 

په خپـل نه دي کنټـرول کړي.«

ریښـتیا هـم، هامغسـې چې په مسـکو او تاشـکند کـې ویل کېـدل، د افغانسـتان 

کورنـۍ جګـړه د سـات تېـرۍ ځـای نه و.

بیا هم، شـاوخوا پینځلس ورځې سـا اخیسـتل کېـده. یوه لویـه برلین -ویکر الوتکه 
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لـه هنـده راغلـه، د کابل پـه هوایي ډګر کې کښېناسـته، د انګلسـتان د سـفارت مېرمنې 

یـې، چـې ال وېـره یې نـه وه ختمه، پورتـه کړلې. اروپایانـو، چې له مدين نـړۍ رسه یې 

متـاس بېخـي قطع شـوی و، د دې الوتکې داسـې هر کلـی وکړ لکه د نوح په کيښـتۍ 

کـې د کوتـرې. نـورې الوتکې هـم راغلـې. کارونـه ورو ورو، په خورا احتیـاط، له رسه 

پیل شـول، دفرتونه، دوکانونه، ښـوونځي بېرته پرانسـتل شول.

خـو پـه دې جریـان کـې خـرب راغـی چـې د سـقاو زوی، د پایتخـت شـامل ته، د 

جبـل الـراج کال نیولـې ده، هلتـه یې پرېامنه وسـلې او مهـامت مونـديل دي، پلویان 

یـې لـه هـرې خـوا راځـي لـه لښـکرو رسه یـې یوځـای کېـږي. پـه دربـار کـې، چې د 

توطئـو او دروغجنـو خربونـو محراق دی، اندېښـنې پسـې زیاتېږي. له داړه مـار رسه به 

مذاکـره ممکنـه نـه وی؟ ویـل کېږي چـې امان اللـه ورته د کوهسـتان کمپ تـه، د کابل 

وايل وراسـتولی و چـې پوخـال یـې کـړي، وررسه یـې د پیسـو ژمنـه کـړې وه. وايل ال 

خپلـې خـربې پوره نه وې خالصـې کړې چې د سـقاو زوی تلېفون پورته کـړ، ارګ یې 

وغوښـت او پـه ارګ کـې یـې په خپلـه امان اللـه وغوښـت. ور ته یـې وویل:

- زه وايل یم. د سقاو زوی مې نیولی، څه وررسه وکړو؟

له مقابل لوري د خوشالۍ یو ناره واورېدل شوه او بیا غږ راغی:

- و یې وژنئ او مړی یې کابل ته راوړئ.

د سقاو زوی ورته په ځواب کې وویل:

- سـخت وارخطـا یـې! زه غـواړم چـې په خپلـه در تـه، شـخصاً، ژونـدی ژاړنده، 

خپـل خـرب دروړم. ډېـر ژر بـه لـه خیـره رسه ګورو.

نـور د داړه مـارو مـرش نـه و. دا سـړی اوس د پوځ د مـرشۍ مقام ته رسـېدلی و. د 

پـوځ مـرش، د ګونـد مرش، مذهبـي مرش. لښـکرې یې درلـودې، وسـلې او مهامت یې 

درلـودل. پـر دې رسبېـره یـې یو اخالقي پرسـتیژ هـم درلود چـې ورځ پـه ورځ زیاتېده. 

اسـتازي یـې هـره خـوا تلـل او هر ځـای یې ویـل چـې د سـقاو زوی د قـرآن د دفاع په 

خاطـر لـه امان اللـه رسه پـه جنـګ دی ځکه چـې امان اللـه قرآن تـه کم کتـيل، درناوی 

یـې ورتـه نه دی کـړی. د قبایلو په نظر، چـې د خاصو منافعو په خدمـت کې خوله ورو 
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مالیانو په شـور راوسـتي وو، د سـقاو زوی یو مجاهد و او د اسـالم پر اتل بدل شـوی 

و.

پاچـا بیـا د خپلـو اطرافیانـو لـه خـوا، له هـر لوري، لـه خیانتونـو رسه مـخ و، چې 

باغـي تـه یـې ټـول خربونـه رسـول او حتـی دا یـې هـم ورتـه ویل چـې کـوم وخت به 

کابـل تـه د راننوتلـو لـه پاره مناسـب وي. د یـوې شـړېدلې اردو پاتې شـونو، چې تنخا 

سـمه نه وررسـېده، کايف خواړه یې نه درلودل، بې دسـپلیني او لټي په کې خپره شـوې 

وه، پـه مشـکله د هغـه مال ورتړالی شـوه.

د جنـوري پـر دیارلسـمه، د شـپې، د واورې لـه توپانـه پـه اسـتفاده، د سـقاو 

زوی او لښـکر یـې کابـل تـه راننوتـل. د شـامل خـوا تـه دفاعـي کال او کمـپ یـې 

ونیـول او پرتـه لـه کـوم مقاومتـه یـې هغـه کيل اشـغال کـړل چـې اوسـېدونکو یې 

ورته د اسـالم د سـاتونکو په سـرتګه کتل. سـهار د انګلسـتان د سـفارت تر دروازو 

راورسـېدل. دلتـه یوه شـدیده جګړه ونښـته چې څلېرویشـت سـاعته یـې دوام وکړ. 

امان اللـه هغـه مهـال پـوه شـو چـې کیسـه ورانـه ده. د خپلـو اطرافیانـو، کورنۍ او 

درباریانـو یـې ومنـل. هغوی ورتـه له یوې میاشـتې راهیسـې همدا مشـوره ورکوله. 

هغـه غلطـي یـې وکـړه چې وروسـته پـرې ټولـو مالمتـاوه. لـه کابلـه ووت او خپل 

ورور عنایـت اللـه یـې د ځایناسـتي پـه توګـه پرېښـود. د جنـوري پـر څوارلسـمه ، 

پـه یـو خـړ او سـاړه سـهار کـې، لـه دوه درې ملګـرو رسه پـه موټـر کـې، چـې پـه 

خپلـه یـې شـټرنګ تـه ناسـت و، د کندهـار پـر لـور روان شـو. د الرې لـه خطرونو 

رسه رسه، چـې لـه غلـو ډکـه وه او هـر یـو کوالی شـول چـې رس یې راوړي او ښـه 

انعـام تـر السـه کـړي، روغ رمټ کندهـار ته ورسـېد. هلته یـې ورته مـور، مېرمن او 

ماشـومان پـه متـه وو. مخکې له دې چـې بېخـي والړ يش، درې میاشـتې یې هلته 

په اندېښـنو کـې تېـرې کړې.

پـه کابـل کـې د عنایـت اللـه رول یـو څـه مرمـوز غونـدې و. ورور یې پـه مټې له 

کابلـه وتلـی و چـې ده د دربـار لږ و ډېر خاین لوړ شـخصیتونه او مالیـان خپل حضور 

تـه ومنـل. د سـقاو زوی دا خـربه دومـره تکـرار کـړې وه چې یـوازې د اسـالم د دفاع په 

خاطـر یـې وسـله پورتـه کـړې، چـې د امان اللـه لـه تلـو رسه، بې خـربو خلکو داسـې 
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وانګېرلـه چـې ګواکـې جهاد ختم شـو.

د جنـګ فاتـح تـه پـه یـو موټر کـې چې سـپین بیرغ پـرې لـک شـوی و، دوه درې 

تنـه مالیـان واسـتول شـول چـې د هـزاره ګانو لـوی مـال - چـې د »کفري عقایـدو« پر 

وړانـدې یـې دومـره مقاومت کـړی و چې څـو واره زنـدان ته اچول شـوی و لـه زندانه 

را و ایسـتل شـو او پـه سـفیر بدل شـو – هـم په کـې و.. په الر کـې موټـر د امان الله له 

لښـکرو رسه مـخ شـو. ریښـتیني وو او کـه د یاغیانو رسه ملـه وو، خو مالیانـو پوځیانو 

تـه وویـل چـې جنګ ختـم شـوی دی او هغوی دې کابـل ته والړ يش. عسـکر هم بل 

وار سـت تـه منتظر نه شـول. 

د مالیانـو سـفیرانو او هوښـیار داړه مار تـر منځه څه وویل شـول، هېڅوک به ترې 

هېڅکلـه خـرب نـه يش. نتیجـه یې یـوه غټه لوبه شـو. ګـرد وهلی، رتـاړې پر غـاړه خو 

بادسـپلینه لښـکر ناڅاپـه بې وسـلې شـوي، ګونګ کابـل ته راننـه واته. د بریـا چغو او 

هوایـي ډزو بدرګـه کاوه. د دې لښـکر پـه رس کـې پـر یو قوي اس سـپور، یـو وړوکی، 

تنـه ور سـړی چـې پـه غوښـو پـټ و، غـټ د مغولو په شـان مـخ یـې درلـود، چلبازې 

سـرتګې یـې تنګـې تنګـې وې، روان و. دا د سـقاو زوی و چـې د هغه څـه له کبله چې 

کـړي یـې وو، تر خوشـاله هم خوشـاله و.

هامغـو مالیانـو چـې تېـره ورځ یـې عنایـت اللـه پـر تخـت کښـېنولی و، پـه عام 

محـر کـې ګټونکـي تـه وویل:

- د کافر دا ورور، چې د الله هم نه دی خوښ، وشړه او په خپله پاچا شه.

هغـوی نیـت درلـود چـې د دغـه وحـيش په نامـه به پـه خپلـه پاچاهي چلـوي، او 

خـدای تـه یـې شـکرونه ایسـتل. انډیوال هـم، په خنـدا سـرتګک وواهه:

- واچوئ، پنجه!

الله ته یې سجده وکړه. په دې ډول یې د مذهبي مرشانو بیعت تر السه کړ.

بـې عسـکرو، بې وسـلې او پرتـه له مالیانـو، عنایت الله څـه کوالی شـول؟ د اوه 

لسـم پر سـهار تسـلیم شـو او یوې انګرېزي الوتکې، دی او کورنۍ یې هندوسـتان کې 

ایستل.  کښې 
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پـر سـبا یـې، نېکمرغه غل، شـاهي ماڼۍ تـه ننـوت او د حبیب الله تـر نامه الندې 

د امیرانـو پر تاریخي تخت کښېناسـت.

څـو ورځـې د مخـه یـې، د دې لـه پـاره چـې اندېښـنه یـې ورکـه يش او لـه خپلې 

مـايض څخـه راووځـي، خپلـې ښـځې او بچـي یـې وژيل وو. دا هغه داسـتان و چې 

هغـه وخـت پـر خولو ګرزېـده. نور بیـا وایي چـې دا کار د هغه ملګري، سـید حسـین 

و. کړی 
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څوارلسم فصل
د حبیب الله پاچاهي څه وه؟

د خېله¬خندين تاجدار سات تېرۍ – امان الله افغانستان پرېږدي، نادر خان صحنې ته راځي – د 

خپلواکۍ جشنونه، د تراژیدي-کميدي ماجرا اوج

 

ښـه نـو دغـه دی د سـقاو زوی، تاج یې پر رس، د پاچاهۍ سـور شـال یې پـر اوږه، 

ځـي راځـي، خپـل وزیران ټېل وهي، په دواړو السـو د پیسـو صندوقونه تشـوي، خپلو 

پخوانیـو ملګـرو باندې منصبونه، ماڼـۍ، د روپیو کڅوړې، مقامونـه او وظیفې وېيش.

بایـد اعـرتاف ويش چـې د خپلـې پاچاهـۍ په پیل کې یـې خپل قدرت بـې افراطه 

تعمیـالوه، لښـکر یـې، لکـه یوه منظمـه مـدين اردو، په دسـپلین برابـر و. پـه کابل کې 

چـور او تـاالن منـع شـوي وو او که چا به چور کاوه سـزا یـې اعـدام وه، دوکاندارانو ته 

ډاډ ورکـړ شـو چـې هېڅ ګواښ ورتـه متوجه نـه دی او د دوکانونو پرانیسـتلو ته راوبلل 

شـول. غـل پاچـا، د امان اللـه د کورنـۍ لـه ځینو غـړو رسه چې پـه پایتخت کـې پاتې 

شـوي وو دومـره عیارانـه برخـورد وکـړ چې د ختیـځ پاچایـان، هغه هم چې له شـاهي 

نسـله وو، وررسه عـادي نه وو.

وروسـته، کلـه یـې چـې تخـت و لړزېـده، دخپلـې پاچاهـۍ د ټینګولو له پـاره یې 

علنـي اعدامونـو او پټـو وژنـو تـه مخه کـړه. پـه ارګ کې موندل شـوي هغـه مړي چې 

وپېژنـدل شـول او د بـدن هغـه ټوټـې چـې بـې نومـه پاتـې شـوې، د هغه پر ضـد هغه 

درانـه شـهادتونه وو چـې د ده بـده خامتـه یې توجیـه کوله.
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خـو د خپـل عـزت پـه دې لومړیـو ورځـو کـې د سـخاوت خوښـیو کـې ډوب و. 

خوش طبعـي یـې درلـوده. هغه مهال بـه یې ډېر خنـديل وي چـې د امان اللـه وزیرانو، 

درباریانـو، خپلوانـو او حتـی یـوه ورور ورتـه یـوه اعالمیـه راوړه چـې په کـې یې خپل 

پخوانـی بـادار عـزل کـړی و او په ډېره خوشـالۍ یې غـازي حبیب الله ته هرکلـی وایه.

خـو هغـه پـه دې خوشـامندو نـه غولېـده. لومـړی کار یې چـې وکړ لـه کوهدامن 

او کوهسـتان څخـه یـې یـو لـس زره کسـیزه پـوځ اسـتخدام کـړ. په جـالل ابـاد کې د 

امان اللـه یـو اخښـی و، شـاغايس - یانـې د کورنیو چـارو وزیر – عيل احمـد جان چې 

د شـاهي پـوځ یـوه برخـه وررسه وه، غلـط فکـر ورته پیـدا شـو او ځان یې پاچـا اعالن 

کـړ. د سـیمې قبایلو، شـینوارو، چـې امان الله او د هغـه کورنۍ یې نه خوښـېدله، ورته 

ژر ثابتـه کـړه چـې دې ټوکې یـې خوند نه و ورکـړی. له ټاکل کېدو رسه سـم راوپرځول 

شـو. عيل احمد جـان لومـړی پېښـور تـه وتښـټېد او لـه هغـه ځابـه کندهـار تـه، خپـل 

ته ورغی. اخښـي 

***

د مـارچ پـه میاشـت کـې حبیب الله ځینـې قبیلـې ماتې کـړې وې، لکـه تګاویان، 

نـورې یـې رضـا کـړې وې خـو بیـا هم لـه دریـو سـرتو دښـمنو ځواکونو رسه مـخ و: 

هـزاره ګان، چـې د هېـواد ټولـه هغه برخه یې تر پوښـښ الندې وه چې لـه هرات څخه 

تـر کندهـاره پرتـه ده او د جـوالی تـر میاشـتې پـورې امان الله ته وفـادار پاتې شـو. بل 

نادر خـان و چـې، لکـه مخکې مو چـې ولیدل، له خپلـو دوو وروڼـو رسه یې په جنويب 

کـې عملیـات کـول او باالخـره امان الله په کندهـار کې. 

امان اللـه، چـې د واورو فصـل یـې مخـه ډب کـړې وه، له فرصتـه اسـتفاده وکړه د 

پـريل جګـړې تـه یې تیـاري ونیوله. پـر ځان یـې د خلکو راټولولـو له پاره لـه یو چل 

څخـه هـم کار واخیسسـت، ژمنـه یـې وررسه وکړه چـې خرقه رشیفـه به، چـې افغانان 

یـې سـخت درنـاوی کـوي، ورته ښـکاره کـړي. د پېغمرب خرقه، پـه دوه سـوو کالو کې 

ایلـه دوه یـا درې واره خلکـو تـه ښـکاره شـوې. بـاور دا دی چې یوازې یو متقي سـړی 

کـوالی يش چـې هغه صنـدوق پرانیـزي چې خرقـه په کې خونـدي ده.

تـر شـپېتو زرو زیات خلـک د کندهار دروازو تـه راغيل وو چـې دا معجزه وویني. 
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امان اللـه تـر دوه سـاعته خواریو وروسـته وکړای شـول چې صنـدوق پرانیـزي او خرقه 

هیجـاين شـوي مخلوق ته ښـکاره کړي. معجزې د یـو وخت له پاره خپل اثر وښـانده.

د می تر میاشتې، هغه بریالی شو چې کايف ځواکونه راټول کړي، حرکت یې وکړ، 

غزنی یې اشغال کړ او د غزين او کابل تر منځ ځینې سرتاتیژیک مواضع یې هم ونیول.

خـو د غاصـب لـه خوا پـه ډکو لپو وېشـل شـوو پیسـو او د مالیانـو تبلیغاتو خپل 

کار وکـړ. مـوږ مخکـې ورتـه اشـاره وکـړه چـې څنګـه د سـلېامن خېلـو قـوم د پاچا د 

لښـکرو تـر شـا بغـاوت وکـړ او هغه یـې اړ کړ چـې بېرته کندهـار ته سـتون يش. هلته 

یـو څـه موده پاتې شـو. خو ګـواښ هره خـوا و، د بزدلـۍ او خیانت فضا، چـې د ماتو 

شـوو پاچاهانـو شـاوخوا جوړېـږي، زړه ماتـی کـړ، د می په میاشـت کې یـې خپل بې 

وفـا هېـواد پرېښـود او هند تـه یې پنـاه یوړه.

څـه مـوده وروسـته لـه هغـه ځایـه پـه مـات زړه اروپا تـه والړ. ملکـه ثریـا، چې د 

تراژیـدۍ پـه اوج کې یې ماشـوم وزېږاوه، په تسـکره کې تر کيښـتۍ پورې یوړل شـوه. 

هغـې کوچنـۍ ډلـې، چـې د زحمتونو تر پایـه وررسه ملـه وه، ولیدل چـې څنګه د هغه 

بـې حرکته سـیوری ورو ورو له نظـره پناکېده.

پـه همـدې جریـان کـې، غالم نبـي، په مسـکو کـې د افغانسـتان مخکینی سـفیر، 

مـزار رشیـف تـه، چـې په افغاين ترکسـتان کې پروت د سـنیانو یو سـپېڅلی ښـار دی، 

راورسـېد: ښـار یـې و نیـو او یو تهاجـم یې پیل کـړ. په کابل کـې خپرېدونکـي اخبار، 

حبیـب االسـالم د دې تهاجـم خـرب خپـور کـړ او ادعـا یـې وکـړه چـې ناپېژندل شـوو 

الوتکـو پـر ځینـو کلیو، چـې نومونه یې اخیسـتل شـوي وو، مببـاري کړې ده. په سـبا 

یـې همدغـه اخبـار دا خربونـه رد کړل. غـالم نبي بریالـی روان و خو چـې د خپل مرش 

لـه تلـو خرب شـو، ځـای یې پرېښـود او د شـوروي اتحـاد لـه الرې اروپا تـه والړ.

مقاومـت ډېـر ناوختـه راورسـېد او نـور هغـه وخـت تېـر و چـې امان اللـه دې د 

افغانانـو پـر عامـه افـکارو ومنل يش. په شـوروي اتحاد کې یوه افسـانه پـه خپرېدو وه: 

نـوی پاچـا د ولـس لـه متنـه راپاڅېدلـی او پر خپـل دغه اصل ویـاړي، لـه خلکو څخه 

مالتـړ کـوي. نـه تعلیـم لري او نـه تجربه، نـو ممکنـه وه چې په اسـانه تر نفـوذ الندې 

رايش. اسـتازي او پلویـان یـې پـه دوامـداره توګـه د ترکمنسـتان لـه پولـې اووښـتل، را 
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اووښـتل. لـه بـل لوري، د یـو نامنـيل پاچا پـه موجودیت کې، په داسـې یو هېـواد کې 

چـې رسه وېشـل شـوی، په ګـډوډۍ کې ښـکېل دی، پروپاګنده او کـه د انقالب نظریه 

نـه وي، کـم له کمـه د خودمختـارۍ فکرونـه ګوندې په اسـانه نـه خپرېږي؟

کله چې د اروپایي هېوادونو استازي او دلته مېشت وګړي په شاوخوا دولسو برتانوي 

الوتکو کې له افغانستانه و ایستل شول نو یوازې د دېرشو تنو په حدودو کې بهرنیان پاتې 

شول: د ترکیې وزیر مختار او درې څلور مامورین یې، د فارس شارژدافېر ښاغلی حاجب 

او پرسونل یې، اوه تنه املانیان، درې فرانسویان ) ښاغلی ژیرار، مېرمن او زوی یې(. خو 

د روسیې سفارت څوارلس غړي ساتيل وو چې یو په کې یو تجربه کار شارژدافېر و چې 

پرته له دې چې د چا توجه جلب کړې، شیان او خلک یې څارل.

برعکـس، هېـڅ کـوم ايټالـوی او هېـڅ کـوم برتانوی نـه وو پاتـې. د هند تـر پولې 

وراخـوا، برتانویانـو ظاهـراً ځان بې طرفه ښـوده خو هـر څه یې تر نظر النـدې وو. پرته 

له شـکه، د امان الله سـقوط هغه څه نـه وو چې دوی پرې ناخـوښ وي، خو وررسه یې 

ضدیـت هـم نه درلود. په انګرېـزي مطبوعاتو کـې د امان الله په اړه یـو ډول خواخوږي 

هـم لیـدل کېده. هغوی نه شـوای کوالی چې د سـقاو لـه زوی رسه ځـان بدنامه کړي. 

آیـا الزمـه ده چـې دا هـم اضافـه کړو چـې د فاریـن آفېس له رسـمي پالیسـۍ رسه رسه 

چـې یـو ارام افغانسـتان یـې غوښـته، برتانـوي امپراتـورۍ له هغو شـخړو تشـویش نه 

درلـود چـې ډېر ځلـه یې د هغـې نفوذ تامیـن کړی و.

***

پـه زور، پـه چـل، د ځینـو پـه بزدلـۍ، د نـورو پـه سـیايس محاسـبو، حبیب الله د 

افغانسـتان واکمن و.

لنـډ مهالـی واکمن، ځکـه چې دا هېـواد چې د ارشافیـت اوږد تاریخ لـري، دې ته 

حـارض نـه و چـې د یو نوم ورکي عسـکر مـرشي ومني ، چې نه یې نسـب درلـود او نه 

یـې روابـط،. افغـان مرشان، چـې د ارشافیت مناینده ګـي یې کوله ورو ورو ښـورېدل. 

قبیلـوي روحیـه هـم فعالـه وه. اپريـدي، منګل، وزیـر او پـه خـاص ډول دراين، چې د 

افغانسـتان د سـپېڅلې وینـې مناینده ګـي یې کوله، د یـو تاجیک په اطاعـت، چې قوم 

یـې هېڅکلـه هېواد تـه کوم پاچـا نه و ورکـړی، رشمېدل. 
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لـه بـل لـوري د هند مسـلامن مذهبي مـرشان د افغانسـتان لـه چلبـازو او بې فکره 

مالیانـو خپـه وو. یـو غل او یـو قاتل چې ځان ته د اسـالم اتل وایي؟ دا نـو د رشم خربه 

ده! هغـوی ډېـر ژر لـه نادرخان څخه مالتـړ اعالن کړ.

پـه دې ضمـن کـې حبیب اللـه لګیـا و د پېغمـرب پـه نامه یې خـربې کولـې، د هغه 

جامـه یـې اغوسـته. د پاچاهۍ لومـړۍ اعالمیه یـې، د امان اللـه د المذهبۍ تـر یادولو 

وروسـته، پـه دې ټکو ختمه شـوې وه:

» لـوی متعـال ذات دوو تنـو زړه ورو ځوانانـو تـه خپلـه مرسـته ورپه برخـه کړه. یو 

حبیب اللـه، د رسـول اللـه د دیـن خـادم او بـل حسـین خان چـې اوس د بهرنیـو چارو 

وزیـر دی. دوی د ایـامن پـه زور وکـړای شـول امان اللـه مـات کـړي. لومـړي تـه پـه 

مکافـات کـې د خپلـواک افغانسـتان تخت ورسـېد، موږ د هغه د سـلطنت د سـوکالۍ 

دعا کـوو.«

هـډور، بـربه ږیـره، هم یـې اروا تـوره او هم یې څېـره، »زړه ور او پرهېـزګاره زملی« 

لومـړی د هېـواد پر چارو داسـې راخوشـې شـو لکه پیل چـې د چیني لوښـو دوکان ته 

ننوځـي. ښـوونځي یـې وتـړل، ټول هغـه کارونه چـې امان الله پیـل کـړي وو، هغه یې 

ودرول، د ځینـو واټونـو پـر غاړه یې څو سـوه کلنې ونې چپه کـړې، د خلکو ګالب یې 

لـه بېخـه راوایسـتل او څرنګه چې پوهېـده چې ماجرا یـې کېدای يش ډېره لنـډه وي، د 

دولـت لـه خزانـې یې په لپو لپو پیسـې ایسـتلې، موزیـم ، ماڼۍ او هغه آبـدات چې څه 

ارزښـت یـې درلـوده، لوټ کـړل او په پتو الرو یې وایسـتل.

بیـا یـې یـوه غټـه اشـتباه وکـړه. د مـی په میاشـت کـې، کلـه چـې امان اللـه والړ، 

اخښـي یـې، عيل احمـد جـان، بیـا خپلـه کړنـه تکـرار کـړه، بیـا یـې ځـان پاچا کـړ او 

بریایـې هـم د تېـر ځل په څېـر وه. د غلجیو له خوا مات شـو، ولوټل شـو او حبیب الله 

تـه راوسـتل شـو. هغـه تـرې وغوښـتل چـې بیعـت ورته وکـړي. په غـرور یـې ځواب 

ورکړ:

هېڅکله به دې د خپل پاچا په حیث و نه منم. و مې وژنه!

د ښـار د یـوې کال څنـګ تـه توپ پـورې وتړل شـو، په تـوپ والوزول شـو. د دې 

خـربې کولـو تـه حاجـت هم نه شـته چې پـه مېړانه مړ شـو.
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هغـه ډېـر دوسـتان درلـودل. د هغـه اعـدام، او ورپسـې د ګڼـو نـورو مخـورو او 

معتـربو کسـانو پـه تـوپ الوزولـو، ټوټـې ټوټې کولـو او پـر موږیـو کښـېنولو د خلکو 

کرکـه راوپارولـه.

حبیب اللـه ورتـه متوجـه شـو. که څه هـم بې سـواده و، خـو ناپوهه نـه و. یو ډول 

سـیايس فکـر یـې هم درلـود چې کـه خدای غوښـتي وای پخېدای شـو. فکـر یې وکړ 

او د مېتـود د بدلولـو پرېکـړه یـې وکـړه. ډېـر ژر یـې یـو منظم حکومـت جوړ کـړ او د 

امان اللـه پـه نېـږدې کسـانو او حتـی کورنـۍ کـې یې ځان تـه مشـاورین پیدا کـړل. بیا 

یـې هڅـه وکړه چـې بهرنیو قدرتونـو رسه اړیکې ټینګـې کړي. د خپلواکۍ جشـن چې 

د ۱۹۲۹ د اګسـت پـه پـای کـې تجلیل شـو دا فرصـت برابر کړ.

ډېر ښـکيل، خوندور مراسـم وو. د افغانسـتان د دولت د لوړو مقاماتو او د والیاتو 

د والیانـو پـه حضـور کې اجرا شـول. د داراالمان د سـړک شـاوخوا چمنونو کې خېمې 

درول شـوې وې. د کوردیپلوماتیـک څـو تنـه غړي، او کابل مېشـتي اروپایـان هم ورته 

رابلل شـوي وو.

پاچـا، چـې سـینه یـې د مراسـمو په یوه ښـکيل واسـکټ کـې چې سـپین ګرېوان 

یـې درلـود، خـو نکټایـي وررسه نـه وه، نغښـتې وه. یـوه بیانیه یـې ورکړه چې نـه یې په 

مهـارت کـې کمـی و او نـه په شـوکت کې. و یـې ویل چـې د افغانسـتان خپلواکي به، 

پـه هـره بیـه چې وي، سـايت خو لـه نورو قدرتونـو رسه ډېر وښـو اړیکو پاللـو ته چمتو 

دی. د خپـل حکومـت پـر پروژو یې خـربې وکړې. و یې ویل چې ډېر ژر به ښـوونځي 

پرانیـزي او د شـوو او راتلونکـو اصالحاتـو مخـه بـه و نه نیـي خو پـه دې رشط چې 

دا اصالحـات د اسـالم اساسـاتو تـه، چـې د ده د عمـل یوازینی الرښـود و، زیـان و نه 

رسوي.

کلـه یـې چـې خپل د پاچـا وظایف تـررسه کړل، پـه ډېره سـاده ګۍ او ښـه زړه یې 

پـه خوشـالیو کې ونډه واخیسـته. ورور یـې، حمیدالله، لـه خپل لوري تـر یوې خیمې 

النـدې مېلامنـه پالل. حمیدالله یو ښـکلی هلک و، لږ ښـځونک غوندې، کـړه وړه یې 

منظم و، وېښـته یې غوړ کړي وو. هغه مخکې له دې چې مارشـال او د پاچا مرسـتیال 

يش، د موټـر کلیـرن او ګډېدونکـی )رقـاص( و. هغه د دې وروسـتۍ وظیفـې له پاره یو 
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څـه طبیعـي وړتیـا هم درلـوده، دریيش وررسه ښـه ښـکارېده او د احـرتام وړاندې کول 

یـې ښـه زده وو. پـه اخـر کـې یـې ځان يـو څه خوشـې کـړ، د کورنیو چـارو وزیـر ته، 

چـې خولـه یې په چاپلوسـۍ وازه نیولـې وه، د کېک ټوټې وراچولـې او اخر یې مجبور 

کـړ چـې پـه خاپـوړو وګـرزي. د پاچا پـالر، یو سـاده غونـدې سـپین ږیری، ډېـر مینه 

نـاک، چـې د کوهسـتان د بزګرانـو جامې یـې په تـن وې، پلتۍ وهلې وې، السـونه یې 

یـو پـر بـل ایښـي وو او د خپـل زوی ذات نخرو ته یې په فیلسـوفانه انـداز کتل.

مېلمنـو پـه دوه برخـو کـې یـو تاریخـي ننداره هـم و کتلـه: څنګه اسـالم اسـپانیه 

و نیولـه او څنګـه یـې لـه السـه ورکـړه. ننـداره پـه زړه پـورې وه. د لوبولـو طـرز یې تر 

ډېـره غیـر مرتقبه و. هغو لوبغاړو چې اسـپانویان یې متثیلول، د شـاهي سـازیانو رسې 

کورتـۍ اغوسـتې وې او زړې انګرېزي نظامي خولۍ یې پـه رس کړې وې. د جګړې په 

جریـان کـې د پېغمرب خدمتګارانو په خپلو اوسـپنیزو تورو، کونکیسـتادوران )اسـپانوی 

عسـکر( داسـې د زړه لـه اخالصـه ووهل چـې ډېر یې هملتـه ولوېدل. پاچـا په لومړي 

کتـار کـې ناسـت و، خندل یې، السـونه یې پړکول او کلـه کله به د یوې تبـرصې له پاره 

ودرېد.کلـه یـې چـې بوعبدل ولید چـې په خپله له ښـځو رسه بوخـت و او وزیرانو یې 

جېبونـه ډکول، پاچـا وویل:

- دا پاچـا ګـورئ؟ یـو پاچا همداسـې د خپل مملکت چارې سـمبالوي؟ هغه باید 

خپـل وزیران او خپلې ښـځې پـه دار ځړويل وای. 

یـو ځـوان هلـک د پردې تـر پورته کېدو د مخه د صحنې کیسـه بیانولـه. حبیب الله 

له چکچکـو رسه وویل:

- آفریـن! افریـن! اورئ؟ دا ځـوان تعلیم لري کنه. تعلیم ډېر ښـه شـی دی، رضور 

دی. لـه همـدې خاطره غواړم چې ښـوونځي بېرتـه پرانیزم.

بیـا د خپـل رضایـت د اپلتو په لـړ کې د اروپایـي مېلمنو الس ونیو، اوښـکې یې په 

سـرتګو کې رغړېدې:

- تاسې مې د سرتګو تور یاست.

بېچـاره حبیب الله. همدا جشـن یې د قـدرت د اوج ورځې وې. تقدیـر له نادرخان 
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رسه پـر الره و. هغـه د خپـل قـوم پـه بـې خیاله تسـلیم پذیرۍ ورته سـرتګې پـه الره و. 

قامریـې وهلـی و، بایللـی یـې و. اوس یـې وخـت و چې تـاوان ورکړي. په وروسـتیو 

وختونوکـې به یـې ویل:

- زه غل وم، پاچا شوم. اوس که مړ شم پروا نه کوي. 

خـو ویـل کېـږي چـې لـه ارګ څخـه د وتلو پر مهـال یې پـه خپل الس خپـل بوډا 

پـالر وواژه چـې د دښـمن الس تـه ور نه يش.

هغـه د کورنۍ په ارزښـت پوهېده. د دښـمن ښـځې او ماشـومان یې و نـه وژل. په 

کار وو چې د دې نارینتوب حسـاب وررسه شـوی وای.
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له کیڼې خوا ښۍ خوا ته فیض محمد خان د بهرنیو چارو وزیر، اندرې ویولیس، 

جاللتامب شاه ويل خان د نادر پاچا ورور
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نادرخان پاچا، ورور یې او مېرمن ویولیس )عکس کارل(  
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پینځلسم فصل
د افغانستان له پاچا نادرخان رسه مرکه

د افغاين روح او رواج او د فرانسوي تعلیم او فرهنګ درلودونکی پاچا – د رسوم د درناوي او د 

پرمختګ د فکر تر منځه – د خالفت موضوع

پـه دې جنـګ ځپـيل هېـواد کـې، په دې ګډوډ شـوي ښـار کـې چـې د مواصالتو 

امکانـات یـې نـه درلـودل، چـې تېلېګـراف په کې ایلـه فعال شـوی و، چې تجـارت په 

کـې پـه ټپـه والړ و، چـې خـواړه په کې نـه وو، زرغمونـه د پاچـا پـر زړه پراته وو.

رسه لـه دې هـم، د اکتوبـر پـر اتلسـمه، تـر پاچـا کېـدو دوه ورځـې وروسـته یې و 

منـل چـې د »کوچنـي پاریـي« له اسـتازې رسه، چې پـه کابل کې د نـړۍ د مطبوعاتو 

یوازینۍ اسـتازې وه، مرکـه وکړي.

مرکـه پـه یـوه شـاهي ماڼـۍ، دلکشـا، کـې وه چـې تکـه سـپینه، د لـوړو سـتنو له 

برنـډې رسه، د ښـکلو چمنونـو پـه یـو پـارک کې چـې الرې یـې د ونو د ښـاخونو پرله 

نغښـتو څپـرو پوښـلې وې، والړه وه. پـه دروازه کـې د عـادي وحيش بیروبـار پر ځای، 

پـه یونفـورم کـې محافظیـن، چـې د منګلـو اوسـپنیزه څېره یـې درلـوده، په منظـم کتار 

کـې، وسـله پـر پښـو والړ وو. پـه چمن کـې یوه ډله نور عسـکر د پښـو پر رس ناسـت 

وو، سـندرې یـې ویلې، سـپینو د زر ګيل د ګالنـو زومبکونه یې پر غـوږو راځړويل وو 

او سـینې یې داسـې ښـورولې لکه نشـه چـې وي.

هغـه لوی سـالون چـې د بهرنیو چارو مهربانـه وزیر، فیض محمـد، زموږ هر کلی 
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وکـړ، د انګریـزي، بـې خونـده سـټایل پـه مېزونـو او څوکیو، چې پـه بیړه راوړل شـوي 

وو، سـمبال و. دېوالونـه خیـرن وو، ښيښـې ماتـې وې او دروازې په سـپین لرګي ترمیم 

وې. شوې 

فیض محمد خان، په یو څه ناخوښۍ، وویل:

- د سـقاو د زوی سـپاهیان چـې ارګ تـه راننوتـل دا ماڼۍ یې لوټ کـړه، اوس چې 

قبایـل راغلل او دا نامناسـبه حالت یې ولید، په غوسـه شـول او په خپلـه یې هم هر څه 

مـات کـړل. زه د همـدردۍ په ښـودلو دغه د خجالت رسه ملـه توضیح منم.

وزیر السونه اسامن ته پورته کړل، را ته یې وویل:

- آه، تاسې د توپان په منځ کې راغلئ.

یـوازې څوشـېبې وروسـته بهر د موټر غږ شـو، په لنـډو ټکو کې نظامـي قوماندې 

ورکـړل شـوې، د بوټانـو او د ټوپـک د قونداغونـو ټکا شـوه. نادر خان راغـی. پر وخت 

راتګ د شـاهانو ادب دی.

ورور یې، شـاويل خان، تر شـا روان و. نادرخان د سـالون له بل رسه په ورو قدمونو 

راننـوت. زه کايف وخـت لـرم چـې لوړ قد، مناسـب خو نـازک اندام او د ګرزېدو شـان 

یې پـه دقت رسه تر نظر وباسـم.

یـوه خـړه، لـږه وخـت وهلـې دریيش یې پـر تن وه چـې زموږ د هېواد ښـه سـټایل 

یـې رایـاداوه. د لبـاس ټـول جزییات یې د یو ښـه، سـاده ذوق ښـکارندوی وو: نکټایي 

یـې توربخـن رنـګ درلود، سـن په کې نـه وه ټومبل شـوې، د کمیس غاړه یـې نرمه وه، 

ښـکيل السـونه، په ګوتـو کې یې ګومتۍ نـه وې. د رشقي پاچاهانو لـه زرق وبرقه ډک 

جـالل، هېڅ هـم په کې نـه وو.

کلـه په فرانسـوي، کلـه په انګلیي، پـه دې خربه یې خپګان ښـکاره کړ چـې زه يه 

داسـې بـدو رشایطـو کې له افغانسـتان رسه مخ شـوم. و یې ویل:

- زمـوږ قبیلـې لـه بـده مرغـه د روښـانتیا تـر حده نـه دي رسـېديل او سـږکال چې 

زمـوږ هېـواد پـه بـدو السـونو کـې و، تـرې لږ نـور هم لېـرې شـوې. څومـره وخت به 

لګـي، او څومـره ماهر السـونه بـه پـه کار وي چې دا مـادي او معنوي تخریبـات بیا له 
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رسه ورغـول يش؟

- اوس خو ملت ستاسې السونو ته ځان سپارلی

یـوه غمجنه موسـکا پر ښـکلې د برونـزو په رنګ څېـره باندې ځغـيل. د عینکو تر 

شـا نظـر لېرې او اندېښـمن ښـکاري. ږیـره یې، ویـل کېږي چـې په دې وروسـتیو کې 

سـپینه شـوې. دوه ګونځې یـې پر خوارو اننګیو کرښـې جـوړوي. او زه د کړاوونو هغو 

اوږدو میاشـتو تـه فکـر وړې یـم چـې دې پـه نزاکتونو پوه سـړي، چې د غريب رسـومو 

لـه نرمیـو، د پوهـو خلکو له ناسـتې والړې رسه روږدی دی، د بربـري قبایلو د افراطیت 

او وچ فکـر رسه پـه اوسـېدلو کـې زغمـيل دي. هغـه د خپـل ژونـد پـه اوږدو کـې يـو 

پـه بـل پسـې د ویاړونـو نشـه، د تبعیـد او د مرشانـو د بـې مهرۍ ترخـه، ميل بریـا او د 

خلکـو هرکلـی تجربه کـړل. ده د ترټولو لـوړ واک شـوق درلود خو په خـورا دقیق ډول 

سـتونزې او ننګونې ارزوالی يش.

پـه غـږ کې یـې د یـو دردوونکي صداقت نخښـې ښـکاري. دا ځل یـې، لکه ځان 

رسه چـې لګیـا وي، په فـاريس وویل:

- زه خپـل هېـواد تـه پـه دې نیـت نه یـم راغلی چې پر تخـت کښـېنم، د دې له پاره 

راغلـم چـې لـه ډېـرې رشموونکـې غالمۍ یـې وژغـورم. د خپلـې روغتیا لـه امله مې 

نـه غوښـتل چـې د سـلطنت درونـد بار پـر غـاړه واخلم. مـا دا خربه کـړې ده. پـه وارو 

وارو مـې کـړې ده، خـو خلکـو پـه یـوه غـږ را تـه وویل : »مـوږ پرته لـه تا بـل څوک نه 

غـواړو«. زمـوږ علـاموو را تـه وویل چې ته دلتـه رضور یـې. کوردیپلوماتیک هم همدا 

غوښـتنه کولـه، د بهرنیـو د امنیت په نامـه. نو...

په یو حرکت یې خپله خربه لنډه کړه. بیا یې په زړه بوږنوونکي لحن وویل: 

- زه همدومره غواړم چې د خپلې وظیفې د تررسه کولو سېک ولرم.

یـو شـېبه پـه اندېښـمنو خیالونو کې ډوب شـو. خو چـې خربې یې پیـل کړې، غږ 

یې خپـل ډاډ بېرته پیـدا کړی و:

- کار درونـد دی. مـوږ بایـد لومړی په خپـل کور کې نظم راولـو، کنډوالې ورغوو، 

د افغانسـتان خپلواکـي پـه کلکـه وسـاتو. تـر دې وروسـته، پرتـه لـه دې چې زمـوږ له 
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رسـومو او عنعناتـو رسه ټکـر را منځ تـه يش، خپل خلک د فکري او مـادي ترقۍ الرې 

تـه برابـر کـړو. زه غـواړم چې هر څومـره ژر چـې کېدای يش، ښـوونځي بېرتـه پرانیزم 

ځکـه چـې پرتـه لـه تعلیمـه زمـوږ هېـواد یـو ګام هـم پر مـخ نـه يش تـالی. د املاين 

ښـوونځي پرانسـتل او پـه تېـره بیـا د فرانسـوي ښـوونځي پرانسـتل چـې ډېر مینـه وال 

لـري، تـر دې چـې څـو واره یـې د لویولو له پاره اقدام وشـو او اسـتادان یې شـاګرادانو 

تـه ډېر محـرتم دي.

دا هـر څـه طبیعـي او اسـانه ښـکاري، خـو د هېـواد مرشانو تـه ډېر جـرأت په کار 

دی چـې دا ښـوونځي لـه رسه پرانیزي ځکه چـې د هغوی پر ضـد، د خارجیانو د ناوړه 

تعلیـم، پـر ضـد وو چې مالیانو ډېر تبلیغ وکـړ. د نجونو د تعلیم پـه اړه، چې د امان الله 

د سـقوط عمـده المـل و، زه اصالً د خربو جـرأت هم نه کوم خو پوهېـږم چې پاچا یې 

په جـدي ډول په فکـر کې دی.

- مـوږ بایـد سـړکونه هم جـوړ کـړو. او هغه سـړکونه پسـې وغځوو چـې مخکې 

جـوړ شـوي دي. ځکه چې سـړکونه د تبادلې او سـوداګرۍ رسه مرسـته کـوي او زموږ 

هېـواد لـه دې لـوري ډېـر وروسـته پاتـې دی. د دې ویلـو تـه بـه حاجـت نـه وي چـې 

خلـک یـې، خصوصـاً پـه جنـوب کـې، پـه اهمیت نـه پوهېـږي. د رېـل د پټلیو پـه اړه 

هـم فکـر کېـدای يش. مـوږ باید خپلـو اقتصـادي زېرمو ته د ارزښـت ورکولـو په برخه 

کـې هـم کار وکـړو، هغـه صنعتونه چـې تیار شـته، هغـه پیـاوړي او پراخه کـړو، نوي 

صنعتونـه ایجـاد کـړو. د دې پروګـرام د تطبیـق له پـاره زه د بهرنیو قدرتونو پر مرسـته او 

همـدردۍ حسـاب کـوم. زه غـواړم چـې له هغـوی رسه نېـږدې اړیکـي ټینګ کـړم. زه 

خصوصـاً پر فرانسـې ډېر حسـاب کـوم...

پاچـا د دې نـوم پـه اخیسـتلو یو شـېبه غلی شـو. دا نوم یـې تقریباً د مینې پـه انداز 

کـې واخیسـت. او دا ځـل یـې پر عزمتن مـخ یوازې رڼـا ځلېده.

- دا درتـه نـه شـم ویـالی چـې دا هېـواد ما تـه څومـره ګـران دی. زما دویـم وطن 

دی. مـا مـې هلتـه د ژونـد تـر ټولو ښـه کلونه تېـر کـړي دي. زه هلته ډېر ګـران ملګري 

لـرم او کلـه چـې نـاروغ وم ټولـو رارسه دومـره مهربـاين کړې چـې ما مې خپـل دردونه 

هېـر کـړي. زه هیلـه لرم چـې زمـوږ د دواړو هېوادونو تـر منځ فکري همـکاري به، چې 
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شـاه امان اللـه رامنـځ تـه کـړې وه، هامغسـې دوام وکـړي او ال به پراخـه يش. هغه هم 

ستاسـې هېـواد تـه د نـړۍ د یـو فکـري قوت په سـرتګه کتـل. زه بـه هڅه وکـړم چې دا 

همـکاري نـه یـوازې د لرغون پېژندنـې په برخه کې، چې دومره ښـه نتیجه یـې ورکړې، 

او د ښـوونځیو پـه برخـه کـې دوام وکـړي بلکـې نـورو علمي بنسـټونو ته به یـې هم و 

غځوم.

فرانسـه کـوالی يش مـوږ تـه اسـتادان، انجینیـران، د بېالبېلـو برخـو تخنیکـران 

راواسـتوي چـې لـه مـوږ رسه زموږ د شـتمنیو په ارزښـتمنولو کې مرسـته وکـړي. پخوا 

راتـه ځینـو ملګـرو د مـايل چارو په برخه کې ښـې مشـورې راکـړې دي. زه بـه د خپلو 

مـايل چـارو د بیـا رغولـو لـه پـاره د هغـوی تجربـې ته مراجعـه وکـړم. اوس مـو مايل 

چـارې لـه ګـواښ رسه مـخ دي، زمـوږ مـيل خزانه پـه دې وروسـتیو وختونو کـې ډېره 

کارېدلې ده، او لوټل شـوې ده. خو زموږ هېواد غني دی او ډېر ژر به پر پښـو ودرېږي.

پـه دې وخـت کـې یـو موټـر د ماڼـۍ مخـې تـه درېـږي. فیض محمـد خـان را ته 

اشـاره کـوي. زه پاڅېـږم. پاچا بیا هم راڅخه مننـه کوي چې د خطر پر مهـال یې هېواد 

تـه راغلـم او بلنـه راکوي چـې په ښـو وختونو کـې بیا راشـم. وایي:

- هیله لرم چې هغه وخت درته وښایم چې هېواد مو څومره بدل شوی.

پـر مـخ یـې لـه رسه یو ډول له درنښـته ډکه اندېښـنه ښـکاري. پر خوله یې موسـکا 

ده او د درنـاوي پـه یو وروسـتۍ اشـاره لېرې کېـږي. رس یې ټیټ نیولـی، قدم یې ټینګ 

دی.

یوه شـېبه وروسـته، د صحنې یو شـاهد چې د افغانسـتان او د مسـلامنۍ له خربو 

ښـه خرب دی را تـه وویل:

- پوهېـږې چـې ممکنـه ده همـدا اوس دې لـه راتلونکـي خلیفه رسه خـربې کړې 

وي. کـم لـه کمه اوازې شـته.

- د څه پر اساس؟

- شـاه نـادر ټـول رشایط پـوره کوي: ريښـتینې او جوته تقـوی، بې داغـه مايض، د 

ټولـو مومنانـو درنـاوی. هغه له شـاهي کورنـۍ رسه تړلـی دی، د یو خپلواک مسـلامن 
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هېـواد واکمـن دی، ویل کېږي چې د هند د شـتمنو مسـلامنانو کاندید هـم دی، هغوی 

وررسه تخـت تـه د رسـېدو پـه چـاره کـې مـايل مرسـته کـړې. او تاسـې پوهېـږئ چې 

هغـوی تـل د خالفـت د بیـا احیـا کولـو پلویـان دي او داسـې یـو خلیفـه غـواړي چې 

یـوازې روحـاين مرش نـه وي بلکـې یـو ځواکمن پاچا هـم وي.

یـوازې د هنـد مسـلامنان نـه دي چـې د خالفـت لـه پـاره کاندیـد وړانـدې کوي. 

انګرېزانـو هڅـه وکـړه چـې د اسـتانبول د عثـامين خلیفه پر ځـای د مکې یو هاشـمي 

خلیفـه راويل چـې د حجاز د پخواين پاچا، حسـین، له کورنـۍ وي. عبدالله یا فیصل.

دا خوب او د عربو د یوې لویې امپراتورۍ خوب اوبو یوړ.

- ښـه، کېـدای يش، خـو تـر هغـې وروسـته یـې ګوندې پـه فـواد پاچا فکـر نه وو 

کړی؟

- ډېـر امـکان لـري چـې اوس یـې هغه هـم هېر کـړی وي. په هر صـورت مرص ال 

خپلواک هېـواد نه دی.

- او پارس؟ هغه خو خپلواک دی!

- هـو، خـو اول خـو پـارس شـیعه مسـلامن هېـواد دی. دویـم رضـا خان پـه ډېرو 

دالیلـو د خالفـت رشایـط نه پـوره کوي. نه، که مسـلامن مرشان وغـواړي چې خالفت 

بیـا احیـا کـړي نادر خـان یوازینـی ممکـن کاندیـد دی. خو یـو ټکي تـه موپـام وي، زه 

ګومـان نـه کـوم چـې هغه بـه د روحـاين مرش د مقـام منلو تـه حـارض يش، ځکه چې 

دا بـه یـې پـر اوږو یـو بـل بار وي. خـو په هر صـورت، نور د هغـه پر ځای ورتـه لېواله 

دي.

زمـا پـه یـاد دي چـې موریـس پېرنـو چـې افغانسـتان تـه سـفر وکـړ، د خالفـت د 

موضـوع پـه اړه یـې د امان اللـه نـوم یـاد کـړی و. د بهرنیـو چـارو وزیر ته یـې ویيل وو 

چـې »مـا څـو واره پـه مـرص او په هند کې، د مسـلامنانو په حلقـو کې، د امیـر نوم د یو 

مناسـب کاندید پـه توګه اورېدلـی دی«.

محمـود طـرزي د دې احتـامل سـخت مخالفـت وکـړ. د هغـه پـه فکـر اوس د 

مذهبـي اختالفونـو او اندېښـنو وخت نه و. هغه ویيل وو : »سـمه ده چـې موږ په خپله 
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مسـلامنۍ ویـاړو او اجـازه بـه ور نـه کړو چـې د اسـالم حیثیت تـه تـاوان وريس، خو 

مـوږ د یـو بـل هدف پـه لټه کې یـو. موږ غواړو چـې ژوند وکـړو، ځواکمن و اوسـو او 

افغانسـتان پـه یـو مدرن دولت بـدل کړو. موږ له السـه تلـيل وختونه جربانـول غواړو«

دا هـم ریښـتیا ده چـې امان اللـه، کـه څه هـم د مذهب ټـول ظاهري مراسـم یې پر 

ځـای کـول، لـه زړه، د نادر خـان غوندې ریښـتینی مسـلامن نـه و. دی د جزمـي دریځ 

او د مذهبـي افراطیـت مخالـف دی چـې په پخوانیـو وختونو کې یې ډېر وخت شـیعه 

ګان او سـنیان یـو د بـل پـر وړانـدې درويل وو او پـر هر چا بـه چې د کفر تـور ولګېد، 

زیاتـی به وررسه کېده. د اسـالم د اکرو روښـانه مرشانوغوندې، هغـه هم یو زغمونکی 

مذهـب غـواړي، چـې د نـوي عرص لـه فکرونـو رسه جـوړ وي، د معـارصو علومو او 

غـريب فرهنـګ تدریـس و منـي او تشـویق یې کـړي. خـو لـه دې رسه، هغه بیـا هم یو 

متقـي مسـلام دی چـې پـر خپلو رسـومو او د خپل مذهـب پر شـعایرو ټینګ دی.

خـو هـر وار مـې چـې د شـاهي کورنـۍ او د پاچـا نېـږدې حلقـو پـه مـخ کـې د 

خالفـت خـربه یـاده کـړې لـه اعرتاضونـو رسه مـخ شـوې یـم:

- کـه دا وهـم منـو چـې څـوک یـې وغـواړي، نادر خـان د خالفـت مسـوولیت نه 

منـي. د پاچـا وظیفـه هم ورتـه کايف ګرانه او کايف جنجـايل ده چې ټولـه پوهه او عقل 

یـې بوخـت کـړي. او تاسـې پوهېږئ چـې افغانسـتان ډېر شـیعه ګان لـري، خصوصاً 

د هـرات شـاوخوا سـیمو کـې، چـې ممکـن د یو سـني خلیفـه د قـدرت منلو تـه غاړه 

کښـې نـه ږدي او د بغـاوت فرصت پیدا کړي. او بیا تاسـې ریښـتیا هم فکـر کوئ چې 

خالفـت رضور دی او اسـالم یـې غواړي؟

زه هېـڅ فکـر نـه کـوم. زه همدومـره پوهېـږم چـې نادر خان رس له اوسـه په سـرتو 

کـې سـرت دی ال کـه د ټولـې اسـالمي نـړۍ تر ټولو سـرت هـم وبلـل يش، بـې ځایه به 

وي. نه 

فرانسـه د یـو اسـالمي قدرت پـه توګه، د هغـه په وجود کې یو ارزښـتناک دوسـت 

لري. 
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شپاړسم فصل
د حبیب الله بده خامته

د دروغو خرب – بیچاره لېوه په دام کې نښتی – پاچا بخښل کوی، قبایل عدالت پلی کوی – له 

کابله تګ : پر هندوکش د واورې توپان

پـه ورپسـې څـو ورځـو کـې، پـر هغـو الرو چـې کوهسـتان ته تللـې وې لـه دوو 

خـواوو ډلـې ډلې خلک روان وو. له یوې خوا د نادرخان لښـکرې ټولـی ټولی وړاندې 

تلـې. پـه هغـوی کـې داسـې بـوډاگان هـم وو چـې د کجیرانـو پـه څېر وچـې څېرې 

یـې درلـودې، ږیـرې یـې تکـې رسې وې. پـه څنګ کـی یـې زملکیـان روان وو چې د 

غـوړو پـه څېـر ځالندې سـرتګې یې درلـودې، څېرې یـې د نجونو وې، تر غاښـونو په 

وسـلو سـمبال وو، رسسـخته، پـر یو سـواره، بیرغ په الس مـرش او یا د سـپینو جامو پر 

یوسـپېڅيل روحـاين مـرش راټـول وو. لـه بلـې خوا بیـا هغه عسـکر وو چې لـه غرونو 

بېرتـه راکښـېوتل، رمـې، خره، کچرې، او اسـونه یې پـه رنگارنگ توکو بـار وو. له خندا 

بـه یـې غاښـونه په بـې رحمـۍ پړکېـدل او په لـوړ غږ به یـې ویل:

 ولجه!

پـه دې وخـت کې، هغـو اروپایانو چې لـه دوی رسه مخ کېدل، کوالی شـول ځان 

تـه د غوایـي د غوښـو کبابونـه په داسـې بیه پیـدا کړي چې زمـوږ قصابان بـه یې لېوين 

کـړي وو. غوایـان او غواګانـې په دېرش فرانکه اخیسـتل کېدل، خويس په شـل، پسـان 

پـه لـس. دا هم ریښـتیا ده چـې ډوډۍ اسـانه نه پیدا کېـدې، هګۍ، چرګان او سـابه له 
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بازارونـو ورک شـوي وو، او دوکانـداران په ډېر احتیاط راښـکاره کېدل.

خـو ناوریـن مـخ پـه ختمېـدو و. پـه ښـار کـې، د ژان کارل پـه وینـا »د ټوپکـو په 

کـړس خنـدا« غلې کېـده. د قبایلـو بیعتونـه همداسـې راروان وو. خلـک پوهېدل چې 

حبیب اللـه د ښـار شـامل تـه په سـل کیلومرتۍ کـې پراته کوچني ښـار، جبـل الراج 

کـې، چـې د کابل برېښـنا تامینـوي، کالبند شـوی و. پلویانو یې یوازې پرېښـوده، نیول 

کېـدل یـې د ورځـو، یـا هم د څو سـاعتونو خـربه وه.

او ریښـتیا هم، په یوروښـانه ورېښـمین مازیگري کې، ناڅاپه د سـفارت په باغچه 

کـې یـوه همهمـه خپـره شـوه. نوکـران رسه راټـول شـول، السـونه یـې رسه ښـورول. د 

برنـډې مخـې تـه والړ، د برتانیـې د سـفارت د موټر شـاوخوا منګل سـاتونکي السـونه 

پړکـوي، پـه منظـم ډول یـو ځـای رسه تاوېـږي او خپلـې اوږدې څڼـې رسه غورځوي.

- څه خربه ده؟

- د سقاو زوی ونیول شو. راويل یې. سګاو! 

هغـوی دغـه زیـږه سـېالبونه پـه یـو کرکجن غـږ رسه تکـراروي او پـه کرکـه یې له 

وبايس. خولـې 

زمـوږ لـه جاللـه ډک جـرنال پـه منـډه راځـي، یو الس یـې په هـوا کـې دی، په بل 

الس کـې یـې ټوپـک نیولـی، د موټـر چوکۍ ته پـه یو ټوپ ځـان وراچوي، سـاتونکي 

پـر پایـدان والړ دي، مـوږ د موټـر دننـه رسه را ټول شـو او حرکـت مو وکړ.

رسک لـه مـوږ رسه یـو ځـای روان دی. مـوږ د خلکـو د هغـو ډلـو یـوازې څټونـه 

ګـورو چـې په ځغاسـته، له چغـو او ډزو رسه روان دي. د لومړي ځل له پاره زه د ښـځو 

شـکلونه ګـورم چـې پـه خرامانۍ پـر هامغه لـور روانـې دي چې مـوږ ورځو.

هغـوی، لکـه پـه ترکسـتان کـې، د تـورو وژغنـو پـه مکعـب ډولـه تور غـالف کې 

نـه دي نغښـتې چـې د سـکرو د بوجیـو غوندې یې ښـکاره کـوي. دوی په نرمـو، نریو 

څادرونـو کـې ځانونـه تاو کړي چـې مخونه یې پټوي خـو د رس، ولیو او تنې شـکلونه 

یـې په واضـح ډول ښـکاره کوي.

ناڅاپـه پـه یوه څلـورالرې کې هر څـه درېږي. الره بنـده. ناهیيل. دا »بچه سـقاو« 
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نـه و چـې راوسـتل کېـده، یـوازې څو سـوه کوهسـتاين بندیـان وو. هغوی پـه خاورو 

ککـړ، جامـې څرې، سـتړي خـو له بې تفاوتـه څېرو رسه تېرېـږي. که دغه یـو ټکی نه 

وای، چـې دوی بـې وسـلې وو )او دا ورتـه یـوه فاجعـه ښـکارېده(، د دوی او د بریالیو 

لښـکرو ترمنـځ هېـڅ توپـر نه شـوای کېـدای. دا سـړي به وبخښـل يش، ژمنـه به ترې 

واخیسـتل يش چـې بیـا بـه بغـاوت نه کـوي او خپلـو کورونـه ته بـه ولېـږل يش. دا په 

افغانسـتان کـې د رحم یـو نادر اقـدام دی. دلتـه عموماً بندیـان قتلېږي.

. ***

څـو ورځـې وروسـته، د اکتوبـر د میاشـتې پـه پـای کـې ، د څـو ځـوايب حملو تر 

ماتېـدو وروسـته، د سـقاو زوی، د هغه »کوچنی ورور« حمیدالله چـې ټپونه یې ال پوره 

روغ نـه وو، وفـادار ملګری یې، سـید حسـین او شـاوخوا لس تنه وزیـران او مخور بې 

قید و رشطه تسـلیم شـول. 

ما له یو ځوان افغان څخه پوښتنه وکړه:

- نـو لویـه خدایـه، د دې پـر ځای چـې رايش، په خپلـه خپله غاړه تر چـړې الندې 

کـړي، ولې یې ځان نـه واژه؟

زملکی، چې ال هم ماشوم و، نېغ شو، سرتګو یې غربګې ملبې وکړې:

- ولـې؟ نـو ځـان وژنه خـو زړه ورتیـا نه غـواړي. یوه شـېبه کې کار خـالص يش. 

چې څوک اوږدو شـکنجو ته غاړه کښـېږدي، دې ته شـجاعت وایي. د سـقاو زوی نه 

غـواړي چـې د افغانانـو پـه نظر کـې بې عزتـه يش. غل بـه وي، خو زړه ور سـړی دی.

زه خـربه یـم چـې په قبایلو کـې پر امان اللـه اعرتاض کېـده، اوس هـم کېږي، چې 

ولـې یـې پـه یـو الوتکـه کـې تېښـتې تـه زړه ښـه کـړ. الوتکـه خـو د اروپایانو یـوه بله 

شـیطاين وه. ریښـتینی افغان له سـختو کړاوونو نه تښـتي، خپل قسـمت ته غاړه ږدي، 

کـه هرڅومـره وحشـتناک هـم وي. زمـا ځوان افغـان را ته د ماشـومانه شـوق پـه انداز 

کـې وویل:

- د اوسپنو پنجره تیارېږي. سختې شکنجې به وي!

واقعیـت د یـو متمـدن پاچـا، د متمـدن کېدونکـي ملـت لـه شـان رسه مناسـب 
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راوخـوت. خـو د خوارکـي غله-پاچـا خامتـه بیـا هـم بـده وه. ولـې پـه هغـه شـپه ، د 

اکتوبـر په یوولسـمه، مړ نه شـو چې په اور اخیسـتې ماڼـۍ کې، د انفجارونـو او د ملبو 

د ګېډیـو پـه منـځ کې یې ال هم پـه خنـدا او رسزورۍ خپل یوازینـی روغ توپ چالوه!

کلـه چـې له کوهسـتانه بنـدي راغـی، جامې څیـرې، خوار شـوی، رډې سـرتګې 

چـې پـه تـور ګونځـې ګونځـې مخ کې یـې تر حـد ډېـرې لویـې ښـکارېدې، دا باغي 

ټوپکـوال، رومانتیـک داړه مـار، د »ټوکانـو« پاچـا په دام کې نښـتي لېوه تـه ورته و چې 

قتـالن ته جـوړ و.

د لـوی زړه خاونـد نادر خـان خپلـه ټولـه هڅه وکـړه چې و یـې ژغـوري. هغه ټول 

ګنهـګاران بخښـيل وو. رضور بـه یـې دا پـه یـاد وو چې داړه مـار د هغه خپلـوان نه وو 

وژيل.

رسـامً ادعا وشـوه چـې د مخورو یوې شـورا، چـې د محاکمې له پاره دایره شـوې 

وه، د پاچـا عفـوه تاییـد نـه کړه. یـو بل بیان کې بیـا راغيل دي چې د جنـوب او د ختیځ 

قومـي مرشانـو، وزیرو، منګلـو، اپريدیو، احمدزیـو، په قاطعیت رسه پرېکـړه وکړه چې 

عدالـت پلـی کـړي. آیـا هغـوی وغوښـتل چـې د ارګ پـه یـوه انګړ کې ایسـار شـوی 

ښـکار ور تـه تسـلیم کـړل يش او کـه د پاچا د حکم خـالف په خپله ورغلـل او را و یې 

ایسـتل؟ دا واقعیـت بـه د تـل لـه پاره پـټ پاتې يش ځکـه چې هېڅ یـو اروپایـي په راز 

کـې رشیـک نـه و او د اعـدام په مهال حـارض نه و. 

د نومـرب پـر لومـړۍ، ماښـام، حبیب اللـه او ملګري یې ناڅاپـه له زندانه راوایسـتل 

شـول. په دوی کې د دربار وزیر شـېرجان، دوه تنه مارشـاالن عبدالوکیل او عبدالغیاث، 

د کابـل پخوانـی وايل او د هغـه ورور، محمـد صدیق د بهرنیو چارو د وزیـر ورور، دوه 

یـا درې کوهسـتاين مـرشان، بېچـاره خـدای وهيل چې لویـو کارونو ته پـه ناپوهۍ کې 

راغيل وو ، شـامل وو. د سـقاو د زوی یو وراره او دوه هغه کسـان چې پر دغه سـخت 

زړي سـړي، چـې په وفـادارۍ پوهېده، تر هر چـا گران وو، کـرش ورور یې، حمیدالله، 

او وفـادار ملګـری یې سـید حسـین چـې تر ورور هـم ورته نېـږدې و او د ځـان په څېر 

یـې ګاڼه هم په کـې وو.

د محکومیـت حکـم ورتـه ولوسـتل شـو او کـه پـه بـې رحمـه ډول ورتـه وویل 
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شـول چـې نـور مړه کېـږئ؟ په هر صـورت، پوهېـدل چـې د نجات الر یې نه شـته 

نـو هـر یـو پر مـخ هغه ډاډمـن نقـاب غوړولـی و چـې مسـلامنان یې په وروسـتۍ 

شـېبه کـې لـري. د ارګ پـه شـامل لوېدیـځ کې یـوې کندې تـه بوتلل شـول چې ال 

هـم پـه کـې د هغـو قربانیانو د وینـو پرنډ شـوې ټوټې ښـکارېدې چې څو میاشـتې 

مخکـې د غاصـب لـه خوا وژل شـوي وو. پـه خپله د سـوربخن دېـوال خواته کتار 

ودرېـدل. مخامـخ ورتـه د قبایلـو تـر ټولو زړه ور عسـکر والړ وو چـې خاص د دې 

مېلـې لـه پـاره غـوره شـوي وو. د زر ګيل ګالن یې پـر غوږونو د پاسـه ځړويل وو، 

د مـخ النـدې برخـه یـې د پګړۍ په شـمله کـې نغښـتې وه، خپلې غټې سـرتګې یې 

چـې د بـې رحمـۍ ځـال یې درلـوده پـه هـرن رسه تـورې کـړې وې او د قربانیانو له 

بـې اختیـاره لړزې یـې خوند اخیسـت. لومړی یې پـه ډډ غږ چغې کړې، ښـکنځلې 

یـې وکـړې خـو قربانیانـو ورتـه به بـې اعتنـا موسـکا او د تحقیـر په حرکاتـو ځواب 

ورکـړ. بیـا غيل شـول. یـوه دقیقه چـوپ وو. هغـه عجیبـه، بوږنونکـې چوپتیا چې 

د نـړۍ پـه ټولـو هېوادونـو کـې، د هـر اعـدام پـر مهـال، د هغـه وحشـتناک قتـل 

اعـالن کـوي چـې د انسـانانو پـه الس کېږي. هغو کسـو، چې شـېبه وروسـته به له 

تیـارو ډکېـدل، د اسـامن پـه رسه څنـډه کـې د وحـيش مرغاویـو هغـه سـیل وکوت 

چـې د کوهسـتان پرلـور روان و. د یـو سـپي غـږ اورېـدل کېـده چـې پـه خـوارۍ 

کوړنجېـده. ناڅاپـه ډزې شـوې. شـدیدې، بـې نظمـه. یـوه شـېبه غلـې شـوې، بیا 

پیـل شـوې. پرلـه پسـې باړونه چـې د کرکې او بریـا له کړيکـو رسه ګډېـدل. په دې 

توګـه اروپایانـو د مسـخره ناوریـن د پـای خـرب واورېـد. غالباً چـې په ماڼـۍ کې به 

ایامنـدار نادرخـان هـم، مـخ پـر لوېدیـځ، د ماښـام د ملانځـه په سـجده پـروت و، 

غـږ بـه یـې اورېدلی وي او متمـدن زړه به یې رپېدلـی وي. کله چـې اعداموونکو د 

بې احساسـه جسـدونو د سـوري سـوري کولو خوشـالۍ پای ته ورسـولې، پر مړو 

یـې بریـد وکـړ، مثلـه یـې کـړل او خپلې ګوتـې یې پـه تـودو وینو کـې رسې کړې.

پـر سـبا یـې مثلـه شـوي جسـدونه، یـو د بـل تـر څنګـه، پـر یـو سـرت دار، چې د 

باالحصـار تـر غونـډۍ النـدې، د خندنۍ ورشـو پـه مخ کـې درول شـوی و، و ځړول 

شـول. ټـول کابـل د پـرون د بـادار مخې ته تېر شـو. یو وار بیا د ښـار ښـځې، ډارېدلې 

او هوسـناکې، د ګوډیـو تـر نرمـو څادرونو النـدې، راغلې او د ریتاړو او خوسـا شـوو 
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غوښـو ننـداره یـې وکـړه چې څـو واره یې هـم وبوږنولـې او هم یـې د خیالونـو دنیا ته 

یـوړې. او ډېـر ژر دا ځړېـديل جسـدونه هېر شـول.

***

وخـت راورسـېد چې لـه دې هېـواده راوتلې وای، خو ومې نه شـو لیـدای. د بېرته 

راتـګ الر مـې ونیولـه. د هنـد رسحـد الهم تړلی و او شـاید پـه نېږدې وختونـو کې نه 

وای خـالص شـوی. هغـه الوتکه چـې زه یې راوسـتې وم، را تـه یې انتظار کـړی و، په 

تلـو کـې وه. ژمـی رانېـږدې کېـده. د لـړو او واورو پـه دې فصـل کـې بلـې الوتکې ته 

انتظـار د طالعـو جنګـول وو. اونۍ، کله میاشـتې تېـرې يش خو یوه الوتکـه هم پر لوړ 

دېوالـه نـه يش اووښـتای. د دې دېـوال پـه اړه افغانـان وایـي چې »مرغان هـم ترې پيل 

اوړي« پـه داسـې حـال کـې چـې کاروانونه چې پـه تنګـو درو کې الروبـايس په پینځه 

ویشـت، دېرشـو ورځو کې رسـېږي.

مـوږ هـم یـو څـه په حـال خـرب وو. د تلو پـه ورځ، په روڼ سـهار کې، چـې غرونه 

پـه کـې د ورېځـو له څـادر پرته ځلېدل، یـو د پام وړ ګـروپ لـه URSS-38 څخه راتاو 

و. پـه دې ډلـه کـې افغـان لوړپـوړي چارواکـي وو چـې د خپلـو خپلوانـو د بدرګې له 

پـاره راغـيل وو چـې تـر هندوکـش اخـوا د رسـمي ماموریـت له پاره اسـتول کېـدل. د 

شـوروي اتحـاد شـارژدافېر او وررسه یـو څـو مامورین ووچـې الوتکې یې بکسـونه او 

د بېالبېلـو سـفارتونو لیکونـه وړل. زمـا د سـفارت ملګـري وو چـې پرېښـودلو یې زما 

زړه رسه مـروړه. عسـکر هـم وو چـې د کوهسـتان خـوا تـه روان وو او د باروړونکـو او 

اوښـانو یـو کاروان هـم و. يوه ډېره تاثیرناکـه صحنه وه. الوتکې تـه د ختلو پر مهال مې 

پیلـوټ، ایوانـوف، نه پوښـتنه وکړه:

- ماتریوشا چېرته ده؟

ماتریـو شـا هغه برکتـي ګوډۍ وه چې یوه روسـۍ بزګـره یې متثیلولـه او د لومړي 

پـرواز پـر مهـال یـې راتـه ښـه بخـت راوړی و. زمـوږ بـې وفایې ته ګـوره چـې له هغه 

وختـه مـې بیـا نه وه پـه یاد شـوې. ایوانوف السـونه اسـامن ته پورتـه کړه:

- په سفارت کې مې هېره شوې. 
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هغـه ما ته په ناډاډمنو، اندېښـمنو سـرتګو ګـوري، زه هغه ته په هامغومره تشـویش 

ورګـورم. الوتکه هم په پـوره توان رسه خپـل برېتونه رپوي.

- ورک یې کړه، پسې ورځم!

د شـارژدافېر پـه غـوږ کـې یې یـو څه وویـل، موتر ته یـې ورټوپ کـړ. هغه محرتم 

ناظریـن چـې پـه ډېـر متانـت یـې انتظـار وېسـت، هېڅکله پـوه نه شـول چې پـه دغه 

اوږده پاکـټ کـې، چې څو شـېبې وروسـته ایوانوف غلی شـان له ځانـه رسه راوړ، څه 

وو.

خو داسـې ښـکاري چې ماتریوشـا را نه مروره وه. سـفر مـو د ژوند، ژونـد له نارو 

او د دسـاملونو له ښـورولو رسه پیل کړ. خو چې لوړو سـیمو ته ورسـېدو، اړ شـو چې 

بېرتـه راوګـرزو. د هندوکـښ پـر رس د واورو توپان لېونی شـوی و. یو سـاعت ال نه وو 

تېـر چې بېرتـه، ځوړند رس، په تـش هوایي ډګر کې کښېناسـتو.

چا په ټوکو ټوکو کې ویل: ځینې الوتکې تر نهو وارو هم له الرې راګرزېدلې دي.

***

خـو پر سـبا یـې بریا! موږ په ډېره اسـانۍ، بې سـاري راڼه اسـامن ته پورته شـو. تر 

توپـان پورتـه، د ورزونـو په یـوه څنډ پراخـې فضا ته ورننوتـو او تر الندې مـو ورېځې، 

تیـږې او واورې رسه رغړېدلـې، او پـه یـوه فـوق العـاده خوځنده، سـپینه ګـډودۍ کې 

یـوه پـه بله کـې ورکېدلې. دوه سـاعته نـه هېرېدونکي، جادویـي، ډاروونکـی تحیر. پر 

دېـوال واووښـتو. د افغانسـتان لوړپوړي شـخصیت، سـید عبدالله چې پـه لومړي رس 

کـې یـې ارتفـاع دومـره پـر زړه اغیز کـړی و چې مـا، په وېره او بې وسـۍ، لـه ځان رسه 

ویـل چـې اوس به بې سـده يش، سـرتګې و غړولې.

د سـرتګو لـه غړولـو رسه سـم یـې د الوتکـې کړکـۍ پرانیسـته او د مېږتانـه په څېر 

کلـو، د جرگـې پـه دایـره کـې پـر را ټولو شـوو کېږدیـو او پر سـپینو- تورو کښـتونو یې 

موټـی موټـی هغـه پاڼـې وشـیندلې چې دغـو خلکو ته یـې، چې لـه مرکزه دومـره لرې 

وو، د نادر خـان د نېکمرغـه جلـوس زېـری ورکاوه.

***
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پـه ترمـز کـې لـه مـوږ څخه بېـل شـو او د مزاررشیـف او ورپسـې د هرات پـر لور 

وخوځېـد. مـوږ باید د هوایي ځـواک په کوچني کور کې څلېرویشـت سـاعته اجباري 

توقـف وکـړو او بیـا د قیصـار پـر غرونـو واوړو. هلتـه یـی زموږ ښـه تود هرکلـی وکړ، 

ځکـه چـې زموږ د مـرګ اوازې ورته راغلـې وې. دوی، تر موږ الښـه، د ټوپکو له هغو 

باړونـو خـرب وو چـې کابل کې د کښېناسـتلو پر مهال یـې زموږ هرکلی کـړی و او هغه 

خطرونـه ورتـه مالوم وو چې مـوږ وررسه مخ شـوي وو.

پییـر ایوانـوف چـې ال یـې هـم سـرتګې رسې وې، څېـره یې د یـخ له نېشـونو او د 

سـفر لـه سـختیو تکه سـپینه اووښـتې وه، راتـه مبارکـي وویله. پـه خندا یـې وویل:

د مسـلکي هوابازانـو له پـاره هم پر هندوکش اووښـتل کامل دی. او تاسـې په دې 

ټـول وخـت کـې ارامـه پاتې شـوئ. زما درتـه پـام و. ډېـره ارامه وئ. لـږ نارینه به سـتا 

په شـان ارام وي. 

هغـه وخـت چـې ال تنکۍ پېغلـه وم، هـم د چا له سـتاینې رسه مې رنـګ دومره په 

خوند نه وو سـور شـوی.
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حبیب الله او وزیران یې اعدام شوی
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تر باالحصار الندې دښته کې نندارې ته ايښودل شوي جسدونه  

 

د کابل مېرمنې د اعدام شویو د جسدونو لیدو ته ځي  
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     اوه لسم فصل
د افغانستان راتلونکی

رضوري یووالی به پایېدونکی وي؟ - د انګستان او روسیې تر منځه – یوه ښکلې اقتصادي 

راتلونکې – په افغانستان کې د فرانسې اخالقي او فکري نقش

د ترمـز پـه خاورینـه کلیـوايل سـیمه کـې، د آمـو پـر غـاړه، چـې سـتړی د خپلـو 

طالیـی رنگـه څنـډو ترمنځـه بهېـده، روانه یـم او سـرتګې مې پر هغـه لوړ دېـوال کې 

خښـې کـړې دي چـې زمـا او هغو دښـتو ترمنځـه والړ و چـې د کابل پر لـور ورو ورو 

ورکوزېـږي. د افغانسـتان پـر راتلونکـې باندې فکـر کوم. لـه هغه مهال راوروسـته مې 

ډېـر ځلـه فکـر دې خـوا تـه تللـی. دا ښـکلی هېـواد چـې لـه ویـاړه ډکه مـايض لري، 

ځمکـه یـې تـر یـو حده حاصلخېـزه ده، شـتمنیو ته یـې ال الس نـه دی وروړل شـوی، 

جنتـي آب و هـوا لـري، انسـانان یې نا اېل شـوي خو لـه ټېټوايل لېـرې، د قربانیـو او د 

سـخاومتندانه حرکتونـو لـه وړتیا رسه، که خدای غوښـتي وي، د سـولې یـوه دوران ته 

ورداخلېـږي چـې سـوکايل به ورتـه راوړي.

هـو، دا چـاره اسـانه نـه ده. پایتخـت، ګـڼ ښـارونه او د هېواد تـر ټولو ابـادې او له 

ذکاوتـه ډکـې سـیمې ړنګـې شـوې دي، دولتي خزانـه تشـه ده او پرته له شـکه چې څه 

مـوده یـې د ډکولـو لـه پـاره د مالیاتـو راټولولو فکر هـم نه يش کېـدای. د اوس لـه پاره 

قبایـل ارام دي. مزاررشیـف، د رويس ترکسـتان لـه پولې رسه نېـږدې، چې ډېر مقاومت 

یـې کـړی و او حتـی د نادر خـان پـه مقابـل کـې یـې د حبیب اللـه لـه ملګرو یـو رقیب 
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هـم وړانـدی کړی و، خپل بیعت اسـتولی دی. هـرات چې ال هـم د خپلواکۍ خیالونه 

لـري او د دیموکراتیـک ناسـیونالیزم باد پـه کې لګېـږي، د الوتکې په واسـطه یو پالوی 

اسـتولی چـې د سـولې پـه اړه خـربې اترې وکـړي او داخـربې یې نتیجې ته ورسـولې، 

هـزاره ګان، چـې تـر ډېـره امان اللـه ته وفـادار پاتـې وو، هغوی هـم باالخره نـوی پاچا 

منلـی دی. خـو دغـه یو والـی به، چـې په خـوارۍ رامنځ تـه شـوی، پایېدونکی وي؟ 

پـه قبایلـو کـې ال هم یـوه ګونګه شـان نـا ارامي شـته. دا قبایـل تل د هغه دښـمن 

پروړانـدې یوځـای کېدلـو تـه چمتـو دي چې د هېـواد خپلواکي ګواښـي خـو ال هم د 

یـو مرکـزي دولـت منلو تـه حارض نـه دي. خوځنده، نامنونکـي، په خپلو کـې د قوم او 

مذهـب پـه نامـه وېشـل شـوي، دا قبایل ډېر پـه اسـانه، اکره پرتـه له دې چـې په خپله 

هـم ورتـه متوجـه يش، له شـامل او ختیځ څخه د راغلـې، یوې ماهرانـه پروپاګنډې تر 

اثـر الندې راځي چې په قسـم قسـم خپله څېـره بدلوي. آیـا دا قبایل به دا ځـل دا خربه 

درک کـړي چـې کـه هېـواد یې غـواړي چې پرمـخ والړ يش او سـوکاله يش، یـو والی 

ورته لومړنـی رشط دی؟

***

له ډېرې مودې راهیسې هېڅکله افغانستان تر دې په ښه وضعیت کې نه دی واقع 

شوی. اوس دا هېواد د خلکو د اکریت له خوا یو ټاکل شوی پاچا لري، یو پاچا چې 

پر ټولو ګران دی، او ټول ورته درناوی لري. په کور دننه او په هند کې، هم د ترقۍ او 

پرمختګ پلویانو منلی دی او هم اسالمي منورو مرشانو. حکومت چې تقریباً دستي جوړ 

شو، هغه وزیران په کې شامل دي چې د امان الله په وخت کې یې پر ځان خطر و مانه او 

هېواد یې د مدنیت پر لور روان کړ. نادر خان په خپلو لومړنیو څرګندونو کې وویل چې 

هغه به د هغه پاچا الر تعقیب کړي چې نوم به یې په زرینو تورو د افغانستان په تاریخ کې 

ثبت وي. هغه دا وړتیا لري چې پرمخ والړ يش خو ورو ورو، د خپل سلف په نسبت په 

ډېر احتیاط، پرته له دې چې ډېرو تودو مسایلو رسه – لکه د ښځو ازادي - متاس ونیس؛ 

او، څرنګه چې په وارو وارو یې ویيل، پرته له دې چې له عقایدو رسه په ټکر کې رايش 

او یا په شدت له سنتي الرې فاصله ونیي.

***
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پرتـه له شـکه چې لـه بهرنیو قدرتونو، او په خاص ډول انگلسـتان او روسـیې، رسه 

پـه اړیکو کـې به یې هم همـدا احتیاط د الرې مشـال وي. 

مـوږ ولیـدل چې امان اللـه په بې صـربۍ د انگرېزانـو تحت الحامیه ګي پرېښـوده 

خـو پـر هغې برسـېره یـې دا جرأت هـم وکړ چـې د برتانیې سـرته امپراتـوري وننګوي. 

د ترکیـې او د هنـد مالتـړ یـې وکړ، د فاریـن آفېس )د برتانیـې د بهرنیو چـارو وزارت( د 

دیپلوماتانـو پـر وړانـدې یې د بـې احرتامۍ لهجـه وکاروله، او ځان یې داسـې ښـکاره 

کـړ چـې ګواکې د شـوراگانو له روسـیې رسه، چې د هند د راپاڅولو کوښـښ یې کاوه، 

همـدردي لـري. انګلسـتان دغو کړنو تـه په نرمۍ او درنـاوي ځواب ورکـړ. د بوکرانو 

پـه وینـا، ګوزارونـه یې جذب کـړل. خو څو کاله وروسـته د افغانسـتان د خاورو منګی  

ټوټې ټوټـې پر ځمکه پرېـووت...

نادرخـان ډېـر وخـت پـه اروپا کې ژوند کـړی، د خـربو او د کړنو زور ښـه ورمالوم 

دی، هغـه پوهېـږي چـې سـړي او دولتونـه څنګـه وارزوي، نو نـه به هغه اشـتباه تکرار 

کـړي او نـه به د هغـې ضد اشـتباه وکړي.

زه چـې د دسـمرب د میاشـتې پـه پیـل کـې مسـکو کـې وم، اوازه خپـره شـوه چـې 

نادرخـان د انګرېزانـو پـه مرسـته قدرت ته رسـېدلی دی. د پیسـو، د وسـلو او د مهامتو 

مرسـته. نـورو بیـا ویل چـې انگرېزان بـه هېڅکلـه د هغه جـرنال مالتړ و نـه کړي چې 

د هغـوي پروړانـدې د مخامـخ جګـړې مرشي یـې کړې وه. وایي چې پیسـې، وسـلې 

او مهـامت د هنـد هغـو شـتمنو سـوداګرو برابـر کـړي وو چـې دې خربې یـې غیرت 

راپارولـی و چـې د اسـالم پـر یـو ځواکمـن تخـت یـو غـل کښېناسـت. اوازې بیـا هم 

ښـه پـه کـش کـې وې. یـو ډول ناهیيل هـم وررسه ملـه شـوه: نادر خان خپل ډېـر ګران 

ورور، شـاه ويل خان، چـې حبیب اللـه یـې مـات کـړی و، د سـفیر پـه توګـه واسـتاوه. 

عامـو خلکـو ویل:

- مـوږ تـه یـې خپـل تـر ټولـو ناپېژنـدل شـوی ورور رالېږلـی چـې هېڅکلـه لـه 

افغانسـتانه نـه دی وتلـی.

دومـره بـې دلیلـه او نه توجیـه کېدونکو حملو بایـد د رويس مرشانو دریځ سـخت 

کـړی وای، خـو لـه دې حملـو رسه رسه، یا شـاید د همدې حملو له املـه، هغوی خپل 
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زړونه حسـاس وسـاتل: افغانسـتان د اسـیا هغه هېواد و چې د شـوروي اسـتازو ته یې 

تـر ټولـو ښـه هرکلـی ویلـی و او تـر ټولـو ډېر درنـاوی یـې ورته کـړی و او د دوسـتۍ 

څرګندونـه یـې ورتـه کړې وه. آیا شـوروي مرشان بـه دا موقف او دا پایـګاه چې څارګر 

یـې لـه هغه ځـای منځنۍ اسـیا او هنـد څارالی يش له السـه ورکـړي؟ نادر خـان به د 

انگرېزانو سیاسـت ولوبوي؟

پاچـا پـه دې ښـه پوهېـږي چـې د شـوروي خپل اختیـارو جمهوریتونـو رسه د 

افغانسـتان اوږده پولـه څومره ماتېدونکـې ده. موږ له خپلې الوتکې هغـه ګڼ کاروانونه 

و لیـدل چـې د دواړو قلمروونـو تـر منـځ یـې تـګ را تـګ کاوه. پـه دوی کـې بـه هغه 

شـورش پاروونکـي عنـارص څنګه پېژنـدل کېږي چې په هغو سـیمو کې چـې د یو قوم 

یـوه برخـه افغانـه ده او یـوه برخه یې د شـوروي د جمهوریتونو تابعیت لري، د ولسـونو 

لـه خـوا د خپـل رسنوشـت د ټاکلـو د داعیـې په نامـه خلک یـو پټ خوزښـت او حتی 

یـو ښـکاره پاڅون تـه هڅوي؟

پـه تېـره بیـا څرنګـه او په کومـه بیه کېـدای يش چـې د هندوکش په شـاميل څنډو 

کـې، چـې لـه مرکـزي حکومـت او اردو څخه د پینځـه یا شـپږزرو مرتو لـوړو واورینو 

څوکـو بېـل کـړي دي، بغاوتونـه و ځپـل يش؟ د دې کار لـه پـاره بـه سـختې تـاواين 

لشکرکشـۍ پـه کار وي، هغـه هـم د هېـواد د مايل وضعیت پـه دغه حالت کـې! په تېر 

وخـت کـې، د څـار پـه زمانه کې ،مسـکو، هر کله چـې د افغانسـتان له امیـر څخه یې 

سـیايس او تجـاريت امتیـاز ترالسـه کول غوښـتل، لـه دې ډول ګواښـونو مخ نـه اړاوه. 

شـوروي مـرشان بـه هم د داسـې وسـیلې په کارولـو کـې دوه زړي نه يش چـې هم یې 

سـیايس اهـداف تأمینـوي او هم یـې انقـاليب ارمان پـوره کوي.

نادر خـان لـه دې وضعیتـه بـې خربه نـه دی او ډېر ژر بـه د هغوی د تشـویش د رفع 

کولـو هڅـه وکـړي، ال که رس له اوسـه یـې دا کار نه وي پیـل کړی. د شـوروي مرشانو 

اندېښـنې لـه دې املـه هـم جـدي دي چې روسـیې، چې یـو وخت کې یـې په منځنۍ 

اسـیا کـې مخکـښ دریـځ درلـود، شـاید د لنډ وخـت له پـاره، ځینـې ماتـې ومنلې. د 

امان اللـه سـقوط خامخـا د هغوی د دیپلوماسـۍ، چې پـه دېر مهـارت او ډېره حوصله 

یـې پلې کـړې وه، ناکامي بلـل کېږي.
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پـه لنـدن کـې، لکه په مسـکو کې، رسـمي دریـځ دا دی چـې د افغانسـتان ارامي، 

نېکمرغـي او سـوکايل غواړي. په اوسـني وخت کې انګلسـتان په مـرص او هند کې له 

ډېـرو سـتونزو رسه مخ دی او روسـیه خپلو داخـيل نا ارامیو او د صنعتـي کولو د پینځه 

کلـن پالن اندېښـنو بوختـه کړې نو د افغانسـتان د نېکمرغۍ د مختلولـو هڅه نه کوي. 

الزمـه ده چـې دواړو لوریـو تـه دا پلمـه پـه الس ور نه کـړل يش چې، په پټه یا ښـکاره، 

لـه رسـمي دوکرتین څخه پر شـا يش.

***

کلـه چـې پاچـا په کور دننـه نظم جـوړ کړي، یا یـې لـه رسه ورغوي نو ایلـه به یې 

کارونـه پیـل يش. پـه دې هېواد کـې چې اوس راویښـېږي، هر څـه بایـد وده وکړي، یا 

اصـالً رامنـځ تـه يش. مـوږ پوهېږو چې تـر ځمکې النـدې معدنیات یې غنـي دي. په 

کندهـار او بدخشـان کـې د رسو زرو کانونـه، د جـالل ابـاد او کابـل تر منځـه د یاقوتو 

کانونـه، د سـکرو، د اوسـپنې، د ګوګـړو، د رسبـو ذخیـرې. خـو دغه ټولې شـتمنۍ نه 

یـوازې دا چـې اسـتحصالول غـواړي، خـو تـر هغـې د مخـه بایـد پـه علمي توګـه او 

میتودیـک ډول وپلټل يش.

د ځمکـو ډېره برخه چې ال هم شـاړې دي، یـوازې د کوچي قومونو د رمو د څرولو 

لـه پـاره کارول کېـږي خو هغـه ځمکې چې کـرل کېږي، که څـه هم د بزګرانـو د خورا 

ابتدایي الروچارو په مرسـته وي، که ښـې اوبه ورته ورسـېږي، ډېرې حاصلخېزې دي: 

ټولـې غلـې دانـې، لکه غنـم، اوربشـې،جودر، جوار او پـه خـاص ډول وریجې چې د 

هېـواد د خلکـو د خـوراک لویه برخـه جوړوي په اسـانه وده کـوي. سـابه او خصوصاً 

مېـوې، چـې وچې شـوې یـې په پراخـه پیامنـه صادرېـږي، ښـې پرېامنـه دي. قیمتي 

لرګـي، د ځنګلونـو بوټـي او د رنـګ مـواد هند، پـارس او حتـی امریکا تـه صادرېږي. 

د جـالل ابـاد پـه ګرمـو درو کې نارنجـان، لېمو، ګنـي، پومبـه، متباکو زرغونېـږي. که 

اسـالم نـه وای منع کـړي، انګور ډېر ښـه رشاب ورکوي خو له ممنوعیـت رسه رسه یې 

اوس جوړېـدل پیـل شـوي او هند ته صادرېږي. د پسـانو وړۍ د کالیـو د جوړولو او د 

غالیـو د اوبدلـو لـه پـاره، چې د ترکمنسـتان غالیو تـه ډېـرې ورتـه دي، کارول کېږي. د 

ورېښـمو د چینجیـو روزنـه په هېـواد کې دننه د ښـکلو رنګونو، ډېرو کلکو، ورېښـمینو 
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ټوکرانـو تولیـد تـه الر جـوړوي چې ما د افغـان جنګیالو پـر اوږو په ډېر شـوق ولېدل.

صنعـت ال د ماشـومتوب پـه حالـت کـې دی خـو بایـد وده وکړي، خصوصـاً که 

هېـواد غـواړي چـې د متـدن الره خپله کړي. سـړکونه بایـد تکمیل يش او ډېـر يش، د 

اوسـپنو الرې بایـد جـوړې يش، او رسه لـه دې چـې اسـالم د پیسـو کاروبار ته ښـه نه 

ګـوري، کېـدای يش چې د کرنې د تشـویق او د سـوداګرۍ د اسـانولو له پـاره یو ميل، 

د کرېډېـټ بانـک هـم جوړ يش.

نادر خـان د دغـو اقتصـادي پروګرامونـو له پاره، چـې د هېواد خلکو تـه ډېر رضور 

دي، د لوېدیـزو هېوادونـو مرسـته غواړي. امان الله هم د سـوله ییزې همـکارۍ په فکر 

کـې و او لـه هغـو هېوادونو یـې، چې په افغانسـتان کې یې سـیايس منافع نـه درلودل- 

فرانسـه، ايټالیه، جرمني، وغوښـتل چې خپل اسـتازي ورته راواسـتوي او د ده اسـتازي 

مني. و 

د ايټالیـې فعالیـت چـې تـل پـه جـوش کې و، پـه وروسـتیو کـې ورو شـوی و. د 

ایټالیـې د یـو انجنیـر غمجـن رسنوشـت )د یوې شـخړې پـه جریـان کې یې یـو افغان 

پولیـس وژلـی و نـو پـه عـام محر کې پـه کابل کـې اعـدام شـو( د دواړو حکومتونو 

اړیکـې ترینـګيل کړې. جرمني د افغانسـتان د اردو له پاره روزونکي را اسـتويل وو او د 

»افغان-جرمـن تجـاريت رشکـت« لـه الرې یې هڅه کوله چـې د صادراتـو او خصوصاً 

وارداتـو پـه برخـه کـې کار وکـړي خـو څرنګـه چې بـې حـده زیاته ګټـه یې غوښـته د 

حکومتـي مقاماتـو لـه بدبینۍ او شـک رسه مواجه شـو.

د فرانسـې نقش تر ډېره اخالقي او فکري و او دی. فرانسـې د افغانسـتان استقالل، 

لـه اعالنېدلو رسه سـم، پـه ۱۹۱۹ کې په رسـمیت وپېژاند. پرې یې باور وکړ. فرانسـې 

یـو کار پیـل کـړ چـې بایـد دوام ورکـړي. ما و نه شـو کړای چې فرانسـوي ښـوونځی، 

امانیـه وګـورم، چـې پخواين پاچـا خپل نوم ورکـړی و او د حبیب الله له راتلو رسه سـم 

وتـړل شـو. اوس ویـل کېـدل چـې بېرته پرانسـتل شـوی دی. خو مـا د دې ښـوونځي 

ګـڼ شـمېر پخـواين شـاګردان و لیـدل چـې په شـوق او د مننـې په اظهـار یې یـاداوه. 

شـاګردانو تـه پـه فـاريس او فرانسـوي درس ویل کېده او وروسـته له هغې چـې زموږ د 

یـو اسـتاد لـه خـوا به د تعلیـم پـه اړه او د هغه ځـای د ماشـومانو د زده کړې د شـوق په 
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ارتبـاط خـربې وشـوې، بیا به یـې د یو زاړه مال تر لښـتې النـدې د قرآن آیتونه لوسـتل. 

ښـاغلی ژیرار چې د دې ښـوونځي د مدیر مرسـتیال و، له دې یې رس ټکاوه چې زموږ 

دريس پروګرام او میتود هلته په مشـکله تطبیقېدای شـو. له هغو سـتونزو رسه رسه چې 

دې غـربګ دريس نظـام را منـځ تـه کولـې پـه څـو محـدودو کلونـو کې السـته راغلې 

پایلـې د سـتاینې وړ وې او زمـوږ د اسـتادانو د زیـار حـق یـې ادا کاوه. ما چـې هر کله 

دغـه زملکیـان اورېـديل چـې زمـوږ ژبه یې دومره ښـه، پـه خـوږه لهجه ویله، یـو ډول 

احساسـاتو به رابانـدې غلبه کوله. 

د کرنـې ښـوونځی چـې ښـاغيل ژیـرار د شـاه امان اللـه تـر حامیت النـدې جوړ 

کـړی و، او پاچـا بـه اکـره ورتـه راتـه او ورته یې لـه زړه توجـه کوله، هم بېرته پرانسـتل 

شـوی و. دا، د کابـل پـه څـو کیلومـرتۍ کـې، د داراالمـان په دښـته کې یوه شـانداره، 

برجـوره پخوانـۍ کال ده. شـاوخوا تـه یـې یـوه باغچـه او یو د تـرکارۍ پالېـز دی چې 

ښـاغيل ژیـرار په کـې، په خـورا بریالیتوب، زموږ د هېواد ګڼ شـمېر بوټـي روزيل دي. 

دلتـه همـدا راز د ازمايښـتي کرنـې لـه پـاره د پینځلسـو هکتارو شـاوخوا یـوه ځمکه ده 

چـې پټـي په کـې جوړ شـوي او دپټیو شـاوخوا، د دې هېواد لـه رواج رسه سـم، د اوبو 

ویالـې دي. پـه دې پټیـو کې قسـم قسـم غلـې، هغه بوټـي چې للـون غـواړي )جوار، 

چغنـدر، کچالـو،...( او واښـه پـه ډېـرو مدرنو طریقـو کرل کېـدل. دا بوټـي د بېالبېلو 

سـیمو لـه ځمکـې او آب و هـوا رسه په مطابقت کـې وو. د دې ښـوونځي وظیفه دا ده 

چـې ځـوان، د کرنـې انجنیـران وروزي، چې بیـا والړ يش او د افغانسـتان په قبایلو کې 

)د کرنـې د الروچـارو( ښـه تبلیـغ وکړي او ښـه مثال وړانـدې کړي.

ځینـې نـور ځوانـان، چـې د امان اللـه مـرش زوی هـم پـه کـې و، په دې وروسـتیو 

کلونـو کـې راغلـل زمـوږ په لېسـو کې یـې زده کړې وکړې، په »سـن سـیر« )د فرانسـې 

حـريب ښـوونځي( کـې او پـه پولیتخنیـک کـې یـې سـتاژونه وکـړل، ډېـرو افرانو او 

هوابازانـو زمـوږ پـه تخصيص تعلیمـي مرکزونو کـې اوږدې میاشـتې تېرې کـړې دي، 

ځـوان ډاکټـران زموږ د طـب پوهنځیو او البراتوارونـو ته راغيل. که د پوهنـې د وزیر او 

پـه خپلـه د پاچـا خربو ته وګـورو نو الډېـر ځوانان به فرانسـې ته د یـوې فکري چرګۍ 

پـه توګـه را يش. مـوږ ولیدل چـې څرنګه یو سـاختامين انجنیر، چې پـه عین حال کې 

لرغونپـوه هـم دی، د داراالمـان د نـوي ښـار پـالن جـوړ کړ او په خـورا اسـتادۍ یې د 



159  |   په افغانستان کې توپان په افغانستان کې توپان  |   158

هغـه تطبیق پیـل کړ.

خـو د دواړو هېوادونـو سـرت ګـډ کار چـې پـه خـورا بریالـۍ او ګټوره توګـه رس ته 

ورسـېد هغـه د لرغونپېژندنـې پـه برخـه کـې همـکاري وه چـې دا اتـه کاله کېـږي چې 

روانـه ده. پـه ۱۹۲۲ کـې پروفیر الفرد فوشـې د افغانسـتان له حکومـت رسه یو تړون 

السـلیک کـړ چـې له مخې یـې افغان حکومـت د فرانسـې ماموریت ته د دېرشـو کالو 

لـه پـاره د افغانسـتان پـه خـاوره کـې د کیندنـو انحصـاري حق ورکـوي. میندل شـوي 

هـرني اثـار نیـم پـه نیمـه د دواړو هېوادونو تر منځ وېشـل کېـږي، یوازې هغـه اثار چې 

یـوازې یـوه منونـه لـري، د کابل موزیـم ته ځانګـړي کېږي.

د زرو زحمتونـو پـه بیـه، او رسه لـه دې چـې بودجـه یـې لـه بـده مرغه ډېره لـږه ده 

)خـو د فرانسـې پوهـان لـه کمې بودجـې رسه عـادت دي( او د کار ځـواک یې محدود 

دی د »فوشـې-ګودار« او »هاکن-برتو« ماموریتونو د سـتاینې وړ توکي پیدا کړل چې دا 

ښـکاره کـوي چې څرنګـه هرنونـه او مدنیتونه، ملـړي مذهبونه، په دغـې بټۍ کې چې 

د افغانسـتان غرونـه دي، رسه یـو ځای شـول، رسه مله شـول او رسه ګډ شـول.

ښاغيل رونې ګودار، د اسیا بې ساري بیانوونکي، په خپل وروستي کتاب »د بودا پر 

پلونو« کې، چې په حقیقت کې د ماجراوو یو ښکلی ناول دی، تل پاتې ځایونه، پنا شوي 

ښارونه او هرني اثار چې د معجزې په بڼه ال هم پاتې دي، را ژوندي کوي.

دلتـه پـه ډبره کې کيندل شـوي، د بامیانو سـرت بوداګان چې په سـیمه کـې د یوناين 

هـرن بې سـاري پاتـې شـوين دي، لوړې دیوايل نقاشـۍ، د پـاريس میناتوریو لـه اتالنو 

او د ساسـاين لـړۍ د ږیـره ورو پاچاهانـو )چې تاجونه یې په ملر او سـپوږمۍ ښـکلل 

شـوي(، د ګندهـارا بوداګانـو او هنـدي راهبانـو رسه یـو ځـای کېـږي. دلتـه پخوانـۍ 

کاپیسـا، د اوسـني افغانسـتان یـوه ټوټـه چـې د کابل شـامل تـه پرتـه ده، د هندوکش پر 

مهمـو درو او پـر هغـې تجـاريت لویـې الر چـې هنـد او باخـرت رسه وصلـوي حاکمـه 

ده. دلتـه هغـه عجایـب دي چـې برتو د اوسـني جـالل باد ګرمـو درو کې، پـه هډه کې 

ومونـدل. دا اثـار چـې د ګيمې موزیـم کې په ۱۹۲۸ کې نندارې ته کښېښـودل شـول، 

د برتـو پـه وینـا »په غیـر مرتقبـه، او ډېـر زړه راښـکونکي ډول د یو نوي هـرن څرګندونه 

کـوي چـې تر اوسـه موندل شـویو یوناين-باخرتي اثـارو یې څرک هم نه ښـکاره کاوه.
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د هـډې کوچنـۍ مجسـمې ډېـرې ځانګـړې څېـرې را ښـکاره کـوي. د پخوانیـو 

پارسـیانو خولـۍ لرونکـي رسونـه، د ګول د خلکـو په څېره د »اندو-سـیتیانو« روښـانه 

انځورونـه چـې اوږده ځوړنـد برېتونه په کې ښـکاري، منګويل څېرې، له پیتـو پوزو او 

راوتلیو غومـربو رسه.

او د نـه منلـو خـربه خو دا ده چـې دا ټولې څېرې داسـې دي لکه د کـوم »ګوتیک« 

تیـږو توږونکـي لـه مغـزو چـې راوتـيل وي: د ملنګانـو رسونـه؛ کاریکاتـور شـوي 

شـیطانان؛ ږیرور پاچایان او روحانیون؛ د راهبانو رسونه؛ روحاين، سـاده پرېښـتې چې 

د رمـس  موسـکاوې در پـه زړه کوي؛ نورې پرېښـتې چې السـونه یې پـه څومره نزاکت 

او سـاده ګۍ رسه پـه ژوره مذهبـي تلوسـه داسـې یوځـای نیولـی چـې ته بـه وایې چې 

زمـوږ د وطن دي. 

دا ټـول اثـار د افغانسـتان پـه دغـو درو کـې د دې ګواهـي يل چـې دلتـه یونـاين-

باخـرتي مـړاوی شـوی هرن بېرتـه راژوندی شـوی، نوې سـا په کـې پوکل شـوې، د یو 

ډېـر پاخه نوښـت نخښـې پـه کې ښـکاري.

د لرغونپېژندنـې په برخه کې د افغانسـتان او فرانسـې همکارۍ، نه یـوازې دا چې د 

دواړو هېوادونـو موزیمونـه یـې شـتمن کـړي دي، د نړۍ پر هرني شـتمنیو یـې هم ډېر 

ناپېژنـدل شـوي غمـي ورزیـات کـړي دي. هغه کیندنـې چې ډېـر ژر به پـه بامیانو کې 

د هاکـن د ماموریـت لـه خـوا پیـل يش، په ډاډ رسه ویالی شـو چـې په زړه پـورې نوې 

خوښـۍ او نـوې حیرانتیـاوې به را پـه برخه کړي.

پـه تکـرار رسه وایـو چـې فرانسـه په دغـه اخالقي او فکـري ډګر کې یو سـرت نقش 

لري او دا نقش د فرانسـې له شـان رسه سـم دی.

فرانسـه بایـد دا کار وکړي، دا پـرې د امان الله پور هم دی چـې د دواړو هېوادونو تر 

منـځ د بـاور او دوسـتانه اړیکو له پـاره يې زحمتونه وګالـل او د نوي پاچـا حق هم دی 

چـې د مینـې او دوسـتۍ دومـره ګرم پیغام یـې راورسـاوه او د هغه ډېرو افغان دوسـتانو 

حـق هـم دی چې په هـره ممکنه موقع کـې دومـره زړه ګرموونکې مینه څرګنـدوي. او 

باالخـره فرانسـه بایـد دا کار وکړي، د هغه مدنیـت جوړونکي ماموریت پـه نامه چې په 

ټولـه نـړۍ کې یـې په حقه، او پـه عزت، خپـل بللی دی.


