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کال   1۸۸۵دي. په   يړک يړزده ک یې کي  التیپه ا جرات ګاو د پنجاب د  یدلېږېکال کي ز  1۸۶۴عبدالغني په »

  خه څعبدالرحمن خان  رید ام یې هیاځ. له هغه دلید سردار نصرهللا خان سره ول یېاو هلته  ړته وال ډنیلګ نیکي ا

عبدالرحمن   ریاو د ام یکي کابل ته راغ کال 1۸90. په ړتر السه ک پیلپاره سکالرش لیکي د تحص ډنیلګ نیپه ا

 ث یپه ح ریکالج د مد هیکاله د الهور د اسالم ېدر یې. وروسته ړک لیکار پ یې ثیخان د مخصوص منشي په ح

مقرر سو، د افغانستان   ثیپه ح  بیکابل ته ستون سو او د سرطب  رتهیب  تنهښهللا خان په غو  بیحب  ریاو د ام  ړکار وک

او اجتماعي   اسيیدرلوده. د س فهیوظ یې ثیپه ح رید مد يځوونښ هیبیاو د حب ثیپه ح آمرد  اتوید عامه هدا

چي د   وله،ځرګرا و انځپر  یې لهډ وهیافغانانو  وانوځدرلوده  او د  هډفعاله ون یېراوستلو کي اصالحاتو په 

مل  بیحب ریکال کي د ام 1909طرفداران په  رېشم وی. عبدالغني او د ده ړک ړحو یې میتنظ ټپ ویپه نوم  یِسر ِ

امان هللا خان پاچا سو، عبدالغني خوشي  ریسول. کله چي ام ولیکي د الس لرلو په تور ون سهیهللا د قتلولو په دس

د  اتیکي د سولي په کنفرانس کي د افغانستان د ه ډینیپه راولپ یېکي  اشتیپه م ټسګکال د ا 1919سو او د 

 و ی یېپه باره کي  ایهند ته ستون سو او د افغانستان او مرکزي اس وستهور ی. دستله یبرخه واخ ثیپه ح يړغ

 .کشنريډی کلیورټسیکال کي وفات سو « آدمک ه19۴۵عبدالغني په  رټاکډ. یک یکتاب ول

From a Review of Political Situation in Central Asia. By Dr. Abdul Ghani. 

 :دوهم فصل    

 عبدالرحمن خان  ریام

مخ   ۍدوست محمدخان او د هغه د زامنو په وختونو کي د کرار ریپه پاچهي او د ام وید سدوز یحت افغانستان،

 دا یامکان پ دلوړېد جو رڅېمتحد ملت په  وهیپوري د  ېعبدالرحمن خان تر زمان ریام دی. افغانستان د فقیدیونه ل

قوي  وهی یېمطلقه استبداد الندي  او تر ېپلځو ۍمنښد ليیقوت او جبر قبا رډېعبدالرحمن خان په  ریاو ام ړنه ک

 .هړراو تهځاو منظمه پاچهي من

  ی . د لړِسن کي زده ک یپه لو یېاو لوستل  کلیوو او ل سوادهېمطلق ب ،ړینه وو ک میعبدالرحمن خان تعل ریام

 ،چيیېتابع کول چي د کابل د تخت په مقابل کي    یې  رانیمختلف م  تیهغه وخت په بدخشان کي وو او د هغه وال

او دا به دلچسپه وي   ېو ي ړحل ک ونزيد بدخشان ست له یوو. ده ا ړیبغاوت ک ، یدېوروسته د ده پالر ته ورس

  .واورو ېد ده د خپلي خول سهیک يړچي د سواد د زده ک

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/B_jahani_dakter_ghani_asar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/B_jahani_dakter_ghani_asar.pdf


  
 

 

 7از 2

  ه ښ هړد هغه تکرار مي پخپله پر ز چي په دغه موضوع کي ماته وسو او مړوک سه یدلته د هغه الهام ک دیزه با »

مي، چي زما نامزد ) چنغله(   خهڅمحمداعظم خان له لور    ریزه په دربار کي ناست وم چي د ام  ځور  وهی.  يګیږل

وه  ليیوو و ړیورک یې کیته چي ل يړس ههغ ې. دړترالسه ک کیل ویپه کابل کي ژوند کاوه،  یېوه، دا وخت 

.  یوا  ړیاو مهر ک  یکلیما په خپل الس ل  دیماته سپاري؛ او جواب با  یېاو شخصاً به    یيښته نه    چایبه ه  کیچي ل

وه   يړمي پخوا زده ک ه څلوست سره عالقه نه درلوده؛ او چي  کیوخت له ل یڅما ه لیلکه مخکي چي مي وو

اوس هم په  مي    انګ خپه سوم او خپل هغه خپ  رډېنو زه    یدېرا ورس  کیچي دا ل  ه وه. ما ت  يړک  رېه  ولټهغه مي  

 توبړیاو س انيړ خوا د خپلي م ېویچي له  ړمالمت ک ېمي په د انځسو او خپل  دوېمي په درب هړ. زید ادی

سخت   رډې  ون  مړته وال  ې. په هغه شپه چي بسترینه سم لوستال  کیل  ویچي    میالپي کوم او له بلي خوا دونه ناپوه  

  یمي خدا  ولټاو    ولګ مي را ونن  انګاو بزر  اءیاول  ولټاو    ړېوک  یدعاوي او زار  یرډېته مي    یخدا  ل،ړمي وژ

  ک یزه ل وڅ هړک انه ښاو دماغ مي رو ه ېږرا ول اڼر  وهیته  هړ! زما زهیخدا ې چي  ا هړ. دعا مي وکلړک عېته شف

او د سهار په وخت    لړوژ  ر ډې  هښ سم. ته مي د خپل مخلوق په مخ کي مه شرموه. په هغه شپه مي    یاړلوست وک

وو   ړیقده س  انهی. میراته راغ  ړیمقدس س  ویچي    دلیسوم. په خوب کي مي ول  دهیاو و  یراغ  یکي خوب راباند

مخ  ضويیدرلوده، ب یې رهږی دهږوي، او یې يځور ۍکماني نر ،ېو یې يګدرلود، بادامي ستر یېقامت  هښاو 

 ړیتر مال تاو ک یې وکرټ یوه او خط لرونک  ېلړت یې ګړۍنصواري ب وهی. ېو یې وتيګ ېدږاو ۍوو او نر یې

وي او په   ړلکه زما سرته چي وال دهېکارښاوسپنه وه. داسي  یې ورسره وو چي په سر کي  ګیلر دږاو ویوو. 

 ایسوم او ب دهیو رتهی. بدمېرېسوم او وو یښ. زه وکه یچي عبدالرحمانه پورته سه او ول لیراته وو یېکراره  رهډې

سوم او  یښرا و ایب لځ وی. زه ېږېدیاو ته و کهیول میچي زه وا لیو یېسو او راته و کارهښراته را ړیهغه س

راته  یېقهر  رډېاو په  یلپاره راته راغ لځ مید در ړیسوم. هغه مقدس س دهیو رتهیاو ب دیمي ونه ل وکیڅه

سوم  یښاو را و دمېرې.  دلته نو زه وومړک یي درسورګبه دي په دغه لر نهینو س ېسو دهیو ایچي که ب لیوو

په باره کي   کلویاو  د تورو د ل  يړچي ماته قلم او کاغذ راو لړک غږنه سوم. ما خپلو نوکرانو ته  دهیو ایب رګ م

په ذهن کي  یتور وی ویتعالي مي په خپل قدرت   ی . خدایسوا یکالیمي ل هڅ وی. زه چي هلک وم  ړمي فکر وک

توري وروسته  وهیسول. له  ادیاو چي مي لوستي وه هغه مي په  هړمي مرسته راسره وک ې. حافظاوهځرګرا و

توري نه وه    نيځی.  یک یمکتوب ول  يښکر  ایاو  تهېمي، تر لمرخاته مخکي، شپ  هګتو  ېاو په د  یک یول  یمي بل تور

سم  یلوستال ولټزه  چينو پوه سوم  یولوست رتهیب کیسوي. کله چي مي ل کلینه وه لسم  نيځیاو  ېدلګېسره ل

. دونه خوشاله وم  یک یاو له سره مي ول ړک یريڅمي  کیته متوجه سوم. هغه ل ویغلط ولوټکي خپلو  کیاو په ل

 انویدوو وال ای وهید  دم،څېسهار، چي له خوبه را پا ځ. په هغه ورینه سوا یرولوالټمي کن يښچي خپله خو

نو   مېږچي د مکتوبونو په مضمون پوه  دلیاو ومي ل  لړک  خالصوه،    کليیل  یېمکتوبونه مي، چي زما په عنوان  

ماته د مکتوبونو  یې  فهینو هغه منشي چي وظ ید ېخوشالي مي لس چنده سوه. کله چي د دربار وخت را ورس

: زه به نن خپل مکتوبونه ولولم او ته به زما  لیما ورته وو رګ م یسره سم، زما خواته راغ لوستل وه، له معمول

خبري سره    ې او د ده له د  ینه س  یچي تاسي جاللتمآب مکتوب لوستال  لیو  ې. ده ومسل او وړېک  حاصال  یغلط

خبري سره سم مي   ې سم کنه. له د یې  یچي لوستال سهیراته ون ږچي غو لیاو ورته ومي و ستیما مکتوب پران

سل  خهڅمکتوبونو  ووله دوو س ږمو هګتو ې. په دړمي ورک تیاو د جوابونو هدا ړوک لید مکتوب په لوستلو پ

سوم او مکتوبونه مي هم   غمهېب خهڅکي زه د خپل منشي له مرستي  و ځور وڅ. په ړاو جواب مو ورک ستلیپران
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 غمبرانویاو پ اوویله سره ولووست او د اول فیوروسته مي قران شر يځور وڅلوستل او هم مي جواب ورکاوه. 

 هړمرسته وک یچي زما سره خدا کلیاو هغه ته مي ول وه. پالر ته مي خط واستاړېک راتیخ ېسیپه نامه مي پ

  ي ړمحافظ په الس واستاوه. پالر مي، په لوم وهی د  کیسم. ما، خپل پالر ته، دغه ل یلوست کوال کیاو اوس ل

او دا   یکالېل ینه سوا کیپخوا تاسي ته ل یوه: ستاسي زو ليینه منله او زما محافظ ورته و سهیکي، زما کسر 

وه او هغه   ېکي د هغه خبره منل ی. زما پالر په پاوريګبه تاسي ته  هګ رنڅوو. که هغه دروغ ووایي  قتیحق وی

 ېتوره، لس تخت وهی ،ېسو ولیپه طال کي ن ،یېوو. ماته  ړیخلعت ورک متيېق ویاو  ګېنټزره  هځپن یېته 

 «.هړمننه مي وک ویاو د پالر د مهربان  ړشکر ادا ک ی. ما د خدا لېږرا ول انیش نړیو وڅ ویاو  وکرانټطالکاره 

او د  میپه مذهبي تعل یېدرلوده هغه  یېسختي  ه ړد ز هڅخدایي نبوغ درلود او چي  ویعبدالرحمن خان  ریام

کي  ونوګ وه. عبدالرحمن خان په هغو جن ېله امله اصالح سو دلوېاو روزل ک دلویېکي د لو ویاشرافو په کورن

روزني  ۍکورن ېوه. ده د د  ېپاشلسره  یې ۍدوست محمدخان، کورن ریام یلو که،یوو چي د ده د ن یسو یلو

جربه درلوده. د خپل پالر او کاکا په وختونو پراخه ت  رهډېد خپلو خلکو له اخالقو او سلوک په برخه کي    ګنڅتر  

 اکلټ ثیقواوو د قوماندان په ح يځد ترکستان د حاکم او د پو ،یوید کابل تخت ون یې ېپه بل پس ویکي، چي 

وو او ده  ړیک ښورښد کابل د حکومت په مقابل کي  لویقبا یاو د هغو انوقومي مشر ميیوو. د هغي س یسو

او  پلځو ،ېو اتيیقواوي ورباندي ز فانوید حر یېکي، چي معموال به  وګړپه سختو ج و،یپه  وی ول،ټ یهغو

نفوذ او اداري تجربه هغه وخت  یېسو او په ترکستان کي  ندګرڅ هښ. دلته نو د ده اداري نبوغ لړک لېا یې ولټ

  ړی کابل اشغال ک یېي لپاره، چي په هغه وخت ک ستلوید ا انویسیلګ د ان خهڅ وادی چي ده له خپل ه هړپه درد وخو

کي خپل پالر ته وفادار   سویاو دس ویمنښد ویپه کورن ی. ددلېتر شا ودر یېکوله او د ترکستان خلک  هګړوو، ج

نه کاوه. د ده د کاکا زامن او   یې ړمالت یسیپال دونکيېک رییتغ ګړی هم چي د هغه د کمزوري او هر  هڅ وو، که 

سول چي   اليیبر ېوخت په د وی دل،ېارډ خهڅنفوذ او اداري قوت  دونکيېاتیز ځپه ور ځترونه، چي د ده د ور

  ې وه په د ړېدفاع ک خهڅله هغه  هیچي ده د خپل ژوند په ب ،یې. د ده هغه پالر يړورسره مخالف ک یېپالر 

. ړمحمد افضل خان هم هغه بندي ک ریکوي او ام ېسیرزولو لپاره د سخان د هغه د پ رحمنچي عبدال ړقانع ک

 .ده ېولېاداره پر مخ ب یېمهارت  ړجنرال وو په بشپ ایحاکم او  اینور نو په هر وخت کي چي 

قومانداني   ځد پو  یې . پخپله  ودېښمحمداعظم خان ته پر  رید کابل تخت خپل کاکا ام  یې وروسته    خهڅپالر له وفات    د

د ده کاکا پخپله   رګ . مېورکول ېمشور ښې ولوټد حکومت په اداره کي تر  یېاو خپل کاکا ته  ستلهیواخ هړپرغا

ژر له عبدالرحمن خان سره مخالف   رډېلمسون،  په انویوو او، د خپلو دربار یله پلوه کمزور  ېد عقل او اراد 

  رعلي ېرشیچي ام و څتر  ود؛ ښنه  ېهم آرام ته پر یېکي په ترکستان  یترکستان ته واستاوه. حت یېسو او هغه 

کي مجبور   یپه پا  یاو د  دلېتښوت  خهڅور  انیاو د ده د کاکا دربار  هړپر کابل باندي حمله وک  خهڅخان له کندهار  

او وروسته  ړد مرستي لپاره را وبولي. عبدالرحمن خان سمدستي د کابل پر لور حرکت وک رهسو چي خپل ورا

. د عبدالرحمن  ېقواوي سره مخامخ سو  يړکي دوا  ډاونګ. د غزني په  یدځېسره د غزني پر لور وخو  له خپل کاکا

خان د داسي   حمداعظمم ری. امهړماته ورک له ځقواوو ته دوه  رعلي ېرشیاو با انضباطو قواوو د ام ویروزل سو

د خپل کاکا د   رګ درلود، م  تیثیوژني ح  انځد    یېکاوه چي عبدالرحمن ته    ارګ نټیپر غوره کولو باندي    کونویتاکت

 .ته مجبور سول دلوېتښت خهڅله وطن  هړدا سوه چي دوا جهیاوامرو منلو ته مجبور سو. نت
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او بخاراته   تښواو  ندیوروسته د آمو تر س  خهڅ  دلویخطرونو له ل  روډیاو    اللوګله    ویسخت  روډیخان د    عبدالرحمن

سوه   هړس رهډېوضع  یېوروسته  رګ م ړوک یدرناو  رډېسر کي  يړپه لوم یېهم چي د بخارا پاچا  ه څ. که ړوال

 ه ی. په روسيړژوند وک  هګمهاجر په تو  وهید    رهاو هلته د لسو کالو لپا  وسيیته پناه    یېمجبور سو چي روس  یاو د

  ي ځاو ور ېشپ ۍد سخت  یې کي  هیپه روسکوله.  وزارهګ یې سویپ وږل  روډېاو په   ړژوند وک ۍبید غر رډې یېکي 

د هغه کار  یې یدرلود او د تیثیح يځوونښکي ژوند د ده لپاره د  هیاو په روس وځدغو سختو ور ،ړېک ريیت

 .یوا ړیکي ک وادیپه خپل ه دیبا یېکي  ستهچي په ورو یلپاره وروز

د حکومت په  یېعبدالرحمن خان ، د روس ،یویکابل ون یېانټخان له ماتي وروسته، بر رعليېش ریچي د ام کله

 روګ مل  رېشم  ږد بخارا له الري ترکستان  ته ننووت او د هغو ل  ،یدځېافغانستان ته وخو  خهڅ  وادیاجازه له هغه ه

پاته سوي وه افغانستان ته داخل سو. په   ارسره چي د ده سره په وروستي مهاجرت کي ورسره وه او ده ته وفاد

 یېانټد بر خه،څله خپلي مقدسي خاوري    ،یېاو افغانان  هړمرسته ترالسه ک خهڅ رانویم ونځیله  یېترکستان کي 

چي د لوستونکو لپاره به له   خه،څ کونویته را وبلل. د ده له ل دلوېولټالندي را  رغیلپاره، تر خپل ب ستلوید ا

له   انوید بهرن یېچي ده  يیږندګرڅ اتینه وي، د ده خپل روحي قوت او د هغه قوم روح لي خا خه څ ۍدلچسپ

 .وه ېل ړژغورلو ته مال ت  خهڅ ۍبادار

وو، د ده د   ړیواده هم ک  ویعبدالرحمن خان    یک ۍقومي مشر، شهزاده حسن، چي د هغه په کورن  وهیترکستان    د

چي پام کوه د   کلیوو، ول  یلېږورته رال  خهڅله کلي    لونوګد خواجه    یېپه جواب کي، چي په بخاراکي   کیل  وهی

ورباندي  ښېپ روګ چي ستا او ستا د مل به هټوټهره هغه  کيځاو که نه نو زما د م ېنه س رېرا ت ندیآمو تر س

وي.  ړېقدمونو ناپاکه ک روګ چي هغه خاوره به ستا او ستا د مل کهځ ويځوغور یاځ ویوي له تا سره  دليګېل

 :کلیعبدالرحمن خان په جواب کي ورته ول

او ستا   الستړمي ک ی نامرده نمک حرامه! ما خو ته او ستا ورور کلونه کلونه وساتالست او لو ې احمقه، ا ې ا »

به د ضرورت په وخت کي زما خدمت  ځور وهیاو فکر مي کاوه چي  ړسره مي واده هم وک ۍله نامردي کورن

نو تر  یدالېرېو هګسوه. زه که له مر ندهګرڅراته  رهڅېي پوه سوم او ستا اصلي . زه اوس په خپله غلطړېوک

 «ید یتلښغ ویکي کوم  ږ نامرده! سبا به معلومه سي چي په مو ېبه نه راتلم. ا هی اځدغه 

تنه   110سو. شهزاده دوولس زره عسکر درلودل او له عبدالرحمن سره  رېرا ت ندیخان د آمو تر س عبدالرحمن

پر  هیتک  یېوایي په دغه وخت کي  ی. دهړماته وخو ېشرموونک  وهیکي  ګورسره وه. شهزاده په جن ريګ مل

دونه قوي   هړزما ز یوای ی. دسي یسره مقابله کوال ایدن  وليټکاوه چي له  یېاو داسي احساس  هړوک یخپل خدا

. يیږالندي ک وښبه لکه حشرات زما تر پ یسره مخامخ سم نو هغو ونوځله پو ړۍن وليټکه د  لیما و وو چي

وو... دا زما د   یلښورتوب نه وو  بلکه هغه روح وو چي ده ماته بخ هړنوم وو، دا زما ز یوایي دا د خدا  ید

ور په برخه   یبر یوي نو خدا  یسره وقف سو ایشتیته په ر خدمت ی د خدا وکڅتجربه ده چي که  وهیژوند 

 .میپاچا   یدا د ځدا سوه چي نن ور جهینت ېدیکوي. زما د هغي عق

 کونهیدوه ل یېمشرانو ته  یخلکو او د هغو یاځُرستاق ته روان سو او د هغه  هیاځخان له هغه  عبدالرحمن

مسلمانان   تونيیښچي ر   م ړوک  هګړانانو سره جچي له هغو افغ  ی راغل  م یلپاره نه    ېمسلمانانو! زه د د   ې: » ا لېږول

او د هغه د رسول    یچي هغه د خدا  ی. نو تاسي ته دا الزمه ده چي زما اوامر ومنمی  ی دي بلکه په غزا پسي راغل

 «  باندي فرض ده ولوټ ږاو غزا پر مو وی انګبنده  ید خدا ولټ ږاوامر دي. مو
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چي پر مسلمانانو باندي د ده تر خپل نامه د مسلمان   یدېپوه ید کهځ ړک کید مسلمان په نوم السل کیدغه ل ده

قومي  وهیاو  ړک کیالسل یېاو په خپل نامه  یک ید قومي مشرانو په نوم ول یې کی. دوهم لید زمنېاغ اتینوم ز

 :ړورک یېبابا ته  ریمشر م

د  خهڅ انویسیلګ خلکو! زه تاسي ته اطالع درکوم چي زه له انآباد قومي مشرانو او  ضیحسن، د ف رشهزادهیم »

او که نه   ه ښتر  هښ سوم خو  ی الیکار کي بر ېپه د  ول ډ ز ی. که زه په سوله امی یآباد د ژغورلو لپاره راغل  ضیف

السته  انوګیچي د مسلمانانو خاوره د فرن ړیکاجازه ورنه  دیاو با استی رانیم ولټبه کوم. تاسي  ګوي نو جن

  ي ړ خلک به فکر وک  ړۍشهرت هم تباه سي او د ن  ږسره به زمو  ې نو له د  سيیخاوره ون  ږزمو  ی . که دويېږولو

 حت ی! زما نصرانویم  ې. ا للیبا  دهیاو عق  وادیخپل ه  یېله امله    یاتفاق  ېلري او د ب  رتینه شرم او نه غ  رانیچي م

سره به غزا کوم. خپله   و ړده چي ستاسي او کافرانو دوا فهینو دا زما وظ یسینه راته ن ږ غوکه  یسیون ږته غو

 «. استی اریته ت ګاو که په خپلو کي جن ړیوک ړاو د هغه د رسول مالت ید خدا ړیچي غوا ړیمو وک صلهیف

 یدېتښته وت  ریکشم  ،یدېمیاو هغه عبدالرحمن خان ته نه تسل  هړمشر سره سال مشوره وک  یمشرانو له خپل لو  قومي

چي په  تلښوغو یې خهڅ یواستول او له هغو کونهیته ل رانوید قطغن م  یېسو. وروسته  ړژر هلته م رډېاو 

په  رانوی. مهړوک تنهښغو وړیاو س مرستود مالي  یې خه څ یاو له هغو يړاجازه ورک دلوېرېخپله خاوره کي د ت

  دلو ېرېکولو توان نه لرو او تا ته په خپله خاوره کي د ت ګسره د جن سانویلګ له ان  ږچي مو لیورته ووجواب کي 

  میهم تسل  ایهغه ب  رګ م  يړک  اریغزا ته ت  ان ځچي    کلیمشر ته ول  ی. عبدالرحمن خان د هغویاجازه نه سو درکوال

 :مضمون واستول ېته زر مختصر مکتوبونه په د انوځید بلخ پو  ننه سو. عبدالرحمن خا

سلطان مراد تاسي نه   ریستاسي م رګ م میتاسي د افغانستان خلکوته  زه اطالع درکوم چي زه ُرستاق ته روان » 

 «ینیچي زما سره وو ديېږپر

ته د   انویسیلګ او ان ولوید عبدالرحمن خان د ن یپه مشر رباباید خپل مشر م رانویوخت کي د بدخشان م نیع په

 :یدېورس ټته هغه دا رپو هړا ېکوله او په د سهیهغه د سپارلو دس

کي  ال یخان او د هغه منشي په خ ربابایدي چي م دلي ېاو دا مي اور میافغان تاجر  وی یکونک یل کیل ېزه د د »

 یبه د بدخشان حکومت په راتلونکي کي د دو هګتو ېته دي وسپاري. په د انویسیلګ او ان سيیلري چي تا ون

 «هځآباد ته مه را  ضیف ورهګته و یرو  ی ته پاته سي. د خدا ۍکورن

په ظاهره له ده سره دوستانه   ربابای. مړدوام ورک  یېونه واهه او خپل سفر ته    یکي ر  کیل  ېخان په د  عبدالرحمن 

. عبدالرحمن  هړمحاصره ک یدېاوس يښهغه قال چي عبدالرحمن پک  یېوروسته  ي ځ ور وڅ رګ درلودل م کيړېا

  خه څله قال  ی سي. د ژندلېونه پ وڅ ړې بدلي ک ېنو جام یې کسان درلودل؛ خکه  ږ ل رډېسره  ان ځپه قال کي له 

 چا یه ی ورغ ېژدیته ن ریوه. تر هغو پوري چي م ېستیخپله توپنچه ورسره اخ یېکي  يڼراووت او په لستو ټپ

ته   وړیچي خپلو س ړمجبور ک یېاو هغه  ولهید هغه سر ته ون یېاو توپنچه  یویون هړتر غا یې ری. میدیونه ل

سو او عبدالرحمن خان خپل سفر ته دوام   میتسل ربابایقال ته ننوزي . م ريله ال ې درواز ړۍچي د لوم يړک غږ

ورته سالمي سو او د   ځدرلود. د کندوز محلي پو یې کر ښل زینو شل زره کس ید ې. کله چي کندوز ته ورسړورک

  رته و کیدغه ل نیفیرګ لیپیسر ل رید سف انویسیلګ . په دغه وخت کي د انړېوک زيډ 101د توپ  یې ړایده په و

 :یدېورس

 .دوست سردار عبدالرحمن خان یلړایزما و» 
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 یېانټچي د بر کمی وروسته درته ل خهڅکولو  تنيښله پو ایاو ستا سي د روغت لوید سالم و  نیفیرګدوست  ستاسي

به خوشاله وي چي پوه سي   ی. دویې یدلېرا رس ټچي ته تر قطغن پوري روغ رم ی خوشاله د ېحکومت په د

 « ید ه څ الیتر راوتلو وروسته دي خ خهڅ یېچي له روس

چي په    لړتبادله ک  هکونیل  وڅسره    نیفیرګ  لیپیمخکي  د سرل  خه څ  ون ړخان د هند د حکومت سره د ت  عبدالرحمن 

ورته ولووست او له خپلو  یې کیل نیفیرګ لیپیاو د سرل ړک ډراغون ځلوستلو ارزي. عبدالرحمن خان خپل پو

وخت  يځور ېدو یي. هغوړکي مرسته ورسره وک کلویچي د جواب په ل تلښوغو یې خهڅصاحب منصبانو 

 :دي  يړپخپله داسي نقل ک ریام یې نيځیچي  لړک هیسل جوابونه ته یېاو وروسته  تښوغو

سو« په بل   هړبه په دي الره کي م ایبه تاسي وباسو او  ږ . مویدېږپر وادیه ږزمو دی! تاسي باانویسیلګ ان ې ا »

  دلي ېوروسته د رس خهڅ ګله رات یمخکي، افغانستان ته د هغو دلوېک لیسره د خبرو تر پ یکي، له هغو کیل

او توپونو   انوګدي د افغانستان د قال  هیانټروه چي ب  ړېک  تنهښغو  یې  کیبل ل  وهیوو. په    یسو  تلښتاوان جبران غو

تر  ر،څېبه ، لکه د پخوا په  سانیلګ . او که نه وي نو انيړک هیتاوان تاد ۍروپ هړد تباه کولو په بدل کي سل کرو

  ی د یولین انتیو خکفارو! تاسي هند په چم ا نویخا ې وه چي ا کليیمشر ل وهی. یږیپوري ژوندي ونه رس ورهېښپ

به تر هغه چي وس لرو ستاسي سره مقابله  ږ. موړیک انځد  هګچي افغانستان هم په دغه تو ړیاو اوس غوا

 .وګیږسي او ستاسي سره به وجن یرګ سره مل ږبل قدرت زمو وی رڅېپه  یېبه نو د روس ایاو ب وړوک

  ی دو  کونهیوه. ما دغه ل  کليیل  ټاټیدغه ته ورته چ  ولوټ  یدو  مړک  يډعبدالرحمن خان وایي چي خبري را لن  ریام

 کاره ښته  یدو کمیول دیچي پخپله با کیچي اوس به نوهغه ل لیته وو یمي نو دو ایآواز ولوستل. او ب ړ ته په لو

او له    ستیکاغذ را واخ  هڼپا  وهی. ما  ید  یړک  رکا  ېسال مشور  ېب  یچي ما د دو  ي ړفکر ونه ک  دیبا  ی . او دومړک

 کوی. ما د اوو زرو اوزبتهښکي مرسته وغو  بولویپه ترت  کید ل  ید  یمخلوقاتو خدا  ولوټمي چي د    خهڅ  هیخپل خدا

 :یک یول  کیپه مخ کي دغه ل تنوښاو پ

 .صاحب ته نیفیرګاستازي  یېانټدوست، د ستري بر ليړایزما و» 

چي  ړمي ترالسه ک کیل کډ یچي ستاسي له مهربان می. زه خوشاله یسردار عبدالرحمن خان سالمونه ومن د

په جواب کي چي له   تنيښوه. ستاسي د هغي پو ړې ک کارهښ ي ښله امله خو دلوېقطغن ته مو زما د سالم رس

د حکومت په اجازه  یېوسجنرال کوفمان او د ر سرایچي زه د وا میووا دیبا م،ی یراوتل هګ رنڅ خهڅ یېروس

. وروسته مړچي د خپلو خلکو سره چي په سختو ستونزو کي دي مرسته وک یهدف مي دا د یوازنی. می یراوتل

 « ېو يړهم ک ېنوري اضافي تبصر هڅمي 

 یېاب چي زما جو هړک تنهښپو خهڅ یآواز ولووست، نو مي له دو ړپه لو کیته دا ل ځکله چي مي خپل پو»

 ي؛ګیږلپاره وجن نیالندي د وطن او د رغیزما تر ب ي ړغوا ی چي دو لیراته وو غږ وهیپه  ی سو کنه. دو ښخو

او  ړک ادی ندګاو رسول سو  یاپه خد ی. دوسيیرابطه ن هګ رنڅله پاچاهانو سره  وکڅچي  يیږنه پوه یدو رګ م

 یېاو ماته  ړېپورته ک ېنار اریچهار اید  ولوټ. کمیوي هغسي ول هښمي خو هګ رنڅچي  ړواک راک یېماته 

 «ویدرسره موافق  ولټ ږاو مو ید  یکلیچي تا سم جواب ل لیوو

مقاماتو ته په شفاهي  یېانټد بر یېپه کابل کي  ؛ړپر لور حرکت وک کاریوروسته د چار ېخان له د عبدالرحمن

 انوځیمنظمو پو  انو،ینو د غاز  یدېته ورس  کاری. کله چي چارړپر لور حرکت وک  کاریچي ده د چار  لیوو  یک  غامیپ

ورته    کیبل ل  نیفیرګ  لیپید ل  رشمه ېپر د  لېپرکال د ا  1۸۸0. د  یدېسوو زرو تنو ته ورس  ویدر  یېرېشم  شوېاو مل
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عبدالرحمن خان د   رګ وه چي د کابل د حکومت چاري په الس کي واخلي. م تيښ غو یې خهڅاو له ده  یدېورس

 :ړداسي جواب ورک سمهړپر شپا ېم

 .دوسته تمنښزما ارز »

نه   هیاېځب لهیچي زما ه هړثابته ک یهم لرم او ستاسي دوست یې درلوده او اوس   لهیه خهڅله حکومت  یېانټد بر ما

خبري  هګټپه  یپوه نه سي چي زه د هغو یچي دو وڅ. تر یمعلوم د عتیوه. تاسي ته د افغانستان د خلکو طب

مخکي دغو   خهڅکولو  لید پ ګنه کوي. بلکه خلک کابل ته زما د پرمخت زهېزما خبري اغ وازيیکوم، نو 

 :يړسوالونو ته جواب غوا

 پوري وي؟ هیاځسرحدات به تر کومه  وادیزما د ه :1

 شامل وي کنه؟ يښکندهار به پک  :2

 ي؟یږافغانستان کي پاتقوه به په  یېانټد بر ایاو  یاستاز یکوم اروپای یېانټد بر :3

 له خپلي خاوري باسم؟  منانښکوم د یېانټزه به د بر :۴

 راکوي؟ ازاتیامت  هڅحکومت به زما خلکو ته په عوض کي  یېانټد بر :۵

 او په عوض کي د کومو خدماتو انتظار لري؟ :۶

کوم چي زه به تر کومه  نيیقیسره په همکاري به دا  یاو د هغو مړجوابونه ورک تنوښپو ېخلکو ته د د دیبا زه

به زه او دغه ملت ستاسي   ځور  وهیچي    مړ غوا  خهڅ  یبه کوم. زه له خدا  شيڅسره موافقه کوم او    طویحده له شرا

 ړۍپه ن ایيښ رګ ونه لري م ایتړته ا تيمرس ږحکومت به زمو یېانټهم چي د بر هڅ. که وړخدمت وک وادید ه

 «ړیک دایپ ایتړخدمت او مرستو ته هم ا ږراسي چي زمو تهځکي داسي وضع من

 :کلیپه جواب کي ورته ول وارلسمهڅد جون پر  نیفیرګ لیلپ سر

 .له القابو وروسته »

  .مړهند د حکومت له خوا جوابونه درک انويټچي ستاسي سوالونو ته د بر ید یته امر سو ما

حکومت په  یېانټ چي د بر هګ رنڅوه.  هړچي د خارجي قدرتونو په مقابل کي د کابل په ا تنهښپو ړۍلوم ستاسي

ده چي د   ړېژمنه ک وړدوا رانېاو ا یېچي روس هګ رنڅخارجي قوت مداخله نه مني او  یڅافغانستان کي د ه

 یېانټرته له برحکومت واکمن به پ دده چي د کابل  ندهګرڅچارو کي به الس نه وهي نو دا  اسيیافغانستان په س

 ي ړکوم خارجي قوت د افغانستان په چارو کي السوهنه وک ريینه لري او که چ کيړیله بل خارجي قوت سره ا

حکومت، د ضرورت   یېانټنو د بر  یږیک  یرېکي د کابل پر واکمن باندي ت  جهید دغي الس وهني په نت  ريیاو که چ

په برخه    کوړیشرط چي د کابل واکمن د خپلو خارجي ا  ېخو په د   ، ید  اریتپه وخت کي، له هغه سره مرستي ته  

 « .يړد حکومت له مشورو سره سم عمل وک یېانټکي د بر

 ر بیانو

 

  

 


