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 اثر عبدالغني ډاکټرد  
 دوهمه برخه

 

د خاوري د حدودو په برخه کي ماته امر سوی دی چي تاسي ته ووایم چي د کندهار ټول والیت به، له پښین او  

الندي وي. په نتیجه کي نو سیبی څخه پرته چي د برټانیې په واک کي به پاتیږي، د یوه جال واکمن تر الس 

حکومت ستاسي سره په دې موضوع کي هیڅ ډول خبري نه سي کوالی او نه د شمال لوېدیځي صوبې د چارو 

قوب خان سره فیصله سوې ده، خبري درسره کوالی سي. د برټانیې عی په باره کي، چي د مخکني امیرمحمد

)د هرات په شمول، چي موږ    سي پر افغانستان بانديحکومت، د دغو ټکو په نظر کي نیولو سره، تیار دی چي تا

یې ملکیت تاسي ته نه سو تضمینوالی، که څه هم چي که تاسي د هغه والیت د ترالسه کولو لپاره اقدام وکړی د  

برټانیې حکومت مو مخه نه نیسي( ستاسي واکمني تسلیموي چي ستاسي د کورنۍ بل هر امیر درلودلې ده. د  

لري چي د دغو سیمو په داخلي چارو کي هیڅ مداخله ونه کړي او نه به له تاسي څخه   برټانیې حکومت هیله

وغواړي چي یو انګلیس استازی په خپل هیواد کي ومنی که څه هم چي، د عادي او دوستانه اړیکو درلودلو لپاره  

 .به دا ښه وي چي په کابل کي د برټانیې یو مسلمان استازی ولری

نډ جواب ورکړ مګر د کندهار بېلېدل یې ځکه ورسره ونه منل چي هغه ښار د افغانستان  عبدالرحمن خان هغه ته ل

یوه مهمه برخه وه. دا چي ده په دغه وخت کي دا مسله راپورته نه کړه علت یې دا وو چي دی پوهېدی چي هغه 

ب ژمنه او قرارداد  ښار به کرار کرار پخپله د ده السته ورسي. نو دی ولي د برټانیې له حکومت سره په هغه با

 وکړي؟

دی په چاریکار کي خبر سو چي د برټانیې حکومت د ده د نیتونو په باب سخت اندېښمن دی. د جوالی پر شلمه 

د افغانستان هغو مشرانو چي هلته حاضر ول عبدالرحمن خان د خپل پاچا او امیر په حیث ومانه او د هغه په نوم 

په چاریکار کي رسمي دربار جوړ سو او سر لیپیل ګریفین د افغانستان   یې خطبه وویل. د جوالی پر دوه ویشتمه

 .د امیر په حیث د ده پېژندل په دغو ټکو اعالن کړل

د پېښو جریان سردار عبدالرحمن خان په داسي موقف کي راوستلی دی چي هغه د هند د وایسرا له غوښتنو  »

چي د مشهور امیر دوست محمدخان لمسی سره برابر دی او د علیا حضرتي ملکې حکومت خوشاله دی 

سردارعبدالرحمن خان د کابل د امیر په حیث وپېژني. دا د حکومت لپاره د خوښی خبره ده چي قبایلو او د هغوی 

مشرانو د بارکزیو د کورنۍ یوه مهم غړي ته چي ډېر مشهور عسکر، هوښیار او تجربه کار سړی دی، پر نورو 

انیې د حکومت په برخه کي د ده احساسات تر ټولو دوستانه دي او تر څو چي باندي ترجېح ورکړې ده. د برټ

پوري هغه خپل دغه احساسات په دغه شکل څرګندوی نو د برټانیې د حکومت مالتړ به ورسره وي. دی به زموږ  
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سره خپله دغه دوستي په دې توګه وښیي چي له هغو کسانو سره ښه سلوک وکړي چي د ده د دوستانو په حیث 

 «. یې زموږ خدمت کړی دی

 :د اګسټ د میاشتي په سر کي رسمي موافقتنامه ولیکل سوه او امیر ته وسپارله سوه

جاللتمآب ویسرا او ګورنرجنرال په خوښۍ سره خبر سوي دي چي تاسي جاللتمآب، د برټانیې د بلني سره سم،  »

کي نیولو سره چي تاسي جاللتمآب د  د کابل پر لور حرکت کړی دی. ځکه نو د هغو دوستانه احساساتو په نظر

برټانیې د حکومت سره د دوستی په اړه ښودلي دي د برټانیې حکومت فیصله کړې ده چي تاسي د کابل د امیر  

په حیث وپېژني. ما ته دغه راز ، د وایسرا او د هند د ګورنرجنرال له خوا، صالحیت راکړه سوی دی چي تاسي  

رټانیې حکومت ستاسي تر واک الندي سیمو کي د مداخلې کولو هیڅ خیال نه  جاللتمآب ته اطالع درکړم چي د ب

لري او نه غواړي چي ستاسي تر واک الندي سیمو کي کوم انګلیس استازی ولري. د هغو دوستانه اړېکو د ساتلو 

استازی  لپاره به چي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ الزم دي دا ضروري وي چي د برټانیې د حکومت یو مسلمان  

په کابل کي و اوسیږي. تاسي جاللتمآب غوښتي وه چي د خارجي قواوو په اړه د کابل د واکمن په برخه کي د 

برټانیې د حکومت په نیت پوه سی نو دا به ستاسي جاللتمآب د اطالع لپاره درته ووایم چي وایسرا او ګورنرجنرال 

ې حکومت په افغانستان کي د هیڅ خارجي قوت مداخله  ماته واک راکړی دی چي تاسي ته اعالن کړم چي د برټانی

نه غواړي او څرنګه چي روسیې او اېران دواړو ژمنه کړې ده چي د افغانستان په چارو کي به هیڅ ډول مداخله  

نه کوي نو تاسي جاللتمآب ته دي څرګنده وي چي پرته د برټانیې له حکومت څخه به د هیڅ خارجي هیواد سره  

او که چیري کوم ګاونډی هیواد پر افغانستان باندي حمله وکړي نو د برټانیې حکومت به د هغه اړیکي نه ساتی. 

په شا تمبولوکي مرسته کوي، البته په دې شرط چي تاسي جاللتمآب په خارجي اړیکو کي د برټانیې د حکومت 

 «.سره سالمشوره وکړی

محمدایوب خان له السه ماته خوړلې ده او د دې   ضمناّ داسي رپوټونه راغلل چي د برټانیې پوځ په کندهار کي د

رپوټونو له امله د برټانیې پوځ ډېر ژر له کابل څخه روان سو او جنرال رابرټس، د آګسټ پر اتمه، د یوه افغان 

پوځ په ملتیا، د کندهار پر لور وخوځېدی . نور پوځیان د پېښور پر لور روان سول. ایوب خان د سپټمبر پرلومړۍ 

 .ه وخوړه او د هرات خواته وتښتېدی. له دې سره د افغان او انګلیس دوهمه جګړه پای ته ورسېدهنېټه مات

د برټانیې او افغانستان ترمنځ تړون، د یوه هیواد لپاره چي د هند له حدودو څخه بهر پروت وو، یو توهینونکی 

چي د روسیې حکومت به له   تړون وو. مګر امیر هغه ځکه ومانه چي په هغه وخت کي دی له دې څخه وېرېدی

ده څخه وغواړي چي د برټانیې په مقابل کي یې مالتړ وکړي. څرنګه چي امیر عبدالرحمن خان په روسیه کي  

ډېر وخت تېر کړی وو نو لیدلي یې وه چي روسیه پر له پسې د افغانستان پر لور را دمخه کیږي او پر هند باندي  

په یوازي سر او د یوه لوی قدرت له مالتړ نه پرته د روسیې د دغه راز  د یرغل لپاره ځانته الره هواروي. امیر 

یوه پېشنهاد په مقابل کي مقاومت نه سو کوالی. ده په حقیقت کي کوالی سوای چي په ډېره اسانی سره په کابل 

نو  کي د برټانیې پوځ ته ماته ورکړي مګر دی په دې پوهېدی چي که له برټانیې څخه ځان په زور خالص کړي 

کېدالی سي چي برټانیه له هند څخه د بل زورور پوځ سره حمله ورباندي وکړي او دی به بیا مجبور وي چي د  

روسیې لمني ته الس واچوي، او د روسیې د خرس له منګولو څخه د دوهم ځل لپاره ځان ژغورل اسانه کار نه  

 .وو
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مطالعه کړې وه او په دې یې ځان پوه کړی وو ده په روسیه کي هره دقیقه د روسیې استبداد او د تزار پالیسي 

چي روسیه هیڅ وخت په سوله ایزه طریقه نفوذ نه کوي بلکه سیمي په حرص او وحشت الندي کوي. دی په دې  

پوهېدی چي له روسیې سره هر راز ډیپلوماټیک اړیکي دی له روسیې سره داسي نیژدې کوي چي یوه ورځ به 

 .د ده پاچهي ټوټه ټوټه کړي

عبدالرحمن د دغو شرایطو له امله غاړه دغه راز یوه توهینونکي تړون ته کښېښودله. ده به وروسته هر  امیر

وخت ارمان کاوه چي ولي یې دغه تړون السلیک کړ مګر څرنګه چي یو ځل یې ژمنه کړې وه نو باید چي پر 

دی او د لیک لهجه  آمرانه وه  خپل قول درېدلی وای. ما لیدلی دی چي کله له کلکتې څخه یو لیک ورته را ورسې

نو د خپل الس د شا غوښي یې په غاښو ونیولې او له دې امله  ډېر غمجن وو چي څرنګه یې ځان د برټانیې پر 

حکومت خرڅ کړ او ویل به یې» زه یو مسلمان یم او باید چي پر خپل قول ودرېږم« مګر سره له هغه چي په  

ي وو بیا به یې هم د موافقتنامې شرایط په ډېر احتیاط رعایتول. یوه ورځ دایمي توګه به تر دغه راز فشارونو الند

د برټانیې د پارلمان یوه وکیل په لندن ټایمز کي لیکلي وه چي برټانیه په یوه هفته کي افغانستان تباه کوالی سي. 

ژوندی وي د دې    امیر په غوسه سو او په جواب کي یې ورته ولیکل چي تر څو پوري په افغانستان کي یو افغان

 :هیواد یو اینچ خاوره به هیڅ خارجي طاقت د ځان نه کړي. ده د فارسي یوه رباعي ولوستله

 په عزت چي یمه پروت تر تیږي الندي

 باندي ه یم دـور نـړ یم او مشهـزه دي م

 اچا یمـدی یم او پـه دا چي زه ژونـو نـخ

 وري خانديـړۍ را پـر یم او نـاج پر سـت

سړي، له دغي روحیې سره، د سولي او دوستی تړون السلیک کړ. دا څرګنده خبره ده چي دا کار یې د خپلو دغه  

خلکو د ښېګڼي او د خپل هیواد د خاوري د راتلونکي تمامیت د ساتلو لپاره وکړ، چي له ده سره یې تل غم ورسره  

ی سي او ده په څه کم شل کاله سلطنت وو. داسي ښکاري چي دی په دې باور وو چي د خپل هیواد استقالل ساتال

 .کي د هغۍ آزادی بنسټ کښېښود

ده په روسیه کي د جاسوسی سسټم لیدلی وو چي د یوې خطرناکې وسلې په توګه یې د هغه هیواد عظمت او د  

سسټم  امپیریالیزم قوت ساتلی وو. نو کله چي ده د کابل تخت ونیوی سمدستي یې د استخباراتو یو داسي پېچلی 

جوړ کړ چي شبکه یې تقریبا هر کورته ننوتله. حتی ښځو د خپلو مېړونو او لوڼو د خپلو پلرونو رپوټونه ورکول. 

په دې توګه یې د هیواد په هره برخه کي له پېښو څخه ځان خبر کړ او هر کورته یې د خپلي ادارې لمنه وغځوله.  

 .مه کوه او هر څوک وڅارهدا په حقیقت کي یو استبدادي سسټم وو. په هیچا باور 

امیر عبدالرحمن خان قدرت ته تر رسېدلو ډېر ژر وروسته د خپلو خلکو د زړونو د ترالسه کولو او پر ځان باندي  

د بشپړ باور پیدا کولو لپاره یو پالن جوړ کړ. د کابل او د ښار د شاوخوا په شپږ میلی کي یې له ټولو کلیو څخه  

لل، ډېر ښه ترتیبات نیول سوي ول. د ښار څخه دباندي په پراخه سیمه کي ډیري  خلک یوې لویي مېلمستیا ته وب

لویی خېمې وهل سوي وې او داسي ښکارېده لکه یوه لوی لښکر چي خېمې وهلي وي. اشپزخانه پخپله لکه یو  

ه، لوی ښار داسي وو. د وریجو، اوړو، غوښو او د اشپزی د نورو اړتیاوو لویي ذخیرې پکښې وې. چایي، بور

شیدې، تازه او وچي مېوې هر څه پرېمانه وو. موزیک چاالنه وو، سندري ویل کېدلې او چي د سات تېري لپاره 

د یوه افغان په زړه کي هر څه ور ګرځېدل ټول شیان موجود وه او د افغانانو لپاره داسي جشن وو چي نور یې 
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ل او په خېمو کي خوراک او چښاک شروع سو نو تصور نه سو کوالی. د سهار له لمر ختلو سره مېلمانه پیل سو

او چي د چا هر څه زړه غوښتل هغه ورته حاضر سول. مېلمنو ته ویل سوي وه چي که کښېني او که په خېمو 

کي ګرځي هغه د دوی خپله خوښه. په لومړي سر کي چي د کابل ښاریان، چي د دغه راز نعمتونو او سات تېریو 

ک چي دا حال یې چنداني نه وو لیدلی، یو څه خاموش ښکارېدل. خو کله چي  سره یو څه بلد وه او د کلیو خل

مېلمانه وار په وار زیات سول او د خوراک او سات تېري وسایل پرېمانه سول نو په خلکو کي کرار کرار جم و  

د  جوش پیدا سو. هر چا د خوراک او چښاک فرمایش ورکاوه او حتی پر خادمانو به په غوسه سول چي ولي یې 

دغه او هغه شي په راوړلو او حاضرولو کي ټنبلي کړې ده. کرار کرار د اعتراضونو آوازونه پورته سول او  

مېلمنو پخپله د خوراکونو او چښلو د شیانو په اخیستلو بنا وکړه. امیر باید د غرمې پر مهال حاضر سوی وای او  

رعیتو سره په خوراک او چښاک کي برخه  لکه پالر چي له خپلو ماشومانو سره ډوډی خوري ده هم له خپلو 

اخیستې وای. خادمانو به خلکو ته زارۍ کولې چي یو ګړی صبر وکړی امیر صاحب را رسیږي. تاسي تر هغه 

وخته پوري ځانونه په وچو او لندو مېوو او شربتو مصروف کړی خو چا د چا پر خبره غوږ نه نیوی او د خلکو 

دازه یې نه لګېده. عسکرو چي هر څه کوښښ وکړ د خلکو مخه یې نه سوای  اشتها داسي پر ښور راغلې وه چي ان

نیوالی او چي چاته هر څه په الس ورتلل هغه یې چور کړل. په دغه وخت کي، چي ګډوډي او بې نظمي روانه 

وه، امیر صاحب را ورسېدی او د جشن خېمې ته ورغی او په ډېره خواشیني یې دې حالت ته کتل چي خلک 

ه شېبه خپل ځانونه نه سي ټینګوالی او چي هر څه یې السته ورځي هغه چوروي. دی پوهېدی چي د څرنګه یو

دې خلکو کنټرولول یې په وس پوره نه دي او بېله دې چي چاته دي وګوري او یا دي ده ته څوک وګوري تر 

سم مګر زه خواشینی خلکو تېر سو. ده وروسته وویل چي ما ګومان کاوه په نرمي به د خپلو خلکو زړونه رانی

سوم چي دوی په دغه توګه نه کنټرولیږي. پرېږده چي زړه یې غواړي هغه وکړي او زه به هم هغه څه وکړم  

  .چي زما زړه غواړي 

امیر عبدالرحمن خان تر دې وروسته مطلق استبداد ته مخه کړه او د ټولو هغو کسانو په له منځه وړلو یې بنا 

لي کاندیدان ول، له دې سره یې ټول هغه کسان چي د امیر شېرعلي خان فعال  وکړه چي د تخت د نیولو احتما

طرفداران ول او د ټولو هغو کسانو له منځه وړلو ته مال وتړله چي د کابل د لنډي محاصرې په وخت کي یې له 

ې نو ځای  انګلیسیانو سره مرسته کړې وه. بندیخانې او تورڅاهان ) سیاه چاه( له خلکو داسي ډک سول چي نور ی

نه درلود. د امیرد، واجب االجراء، امر سره توپونه وغړومبېدل. السونه، پښې او د انسانانو د وجود نوري برخي 

له یوه بل څخه بېلېدلې او د وجود غړي هري خواته الوتل. سرونه د فوټبال د لوبي د توپونو په څېر الوتل او د  

چي نیژدې ورته والړ وو. د خلکو ارواح د خپلو هغو هغوغونډیو څنګ ته رغړېدل چي د مرګ خطرناک جار

قفسونو ننداره کوله او شاوخوا ورباندي ګرځېدل چي په زور ورڅخه ایستل سوي ول. ښایي دغه ارواح به له  

خپلو قفسونو څخه په دغه ناڅاپي خوشي کېدلو خوشاله ول. خلک حیران ول، په تېر پسي یې ارمان کاوه او 

اد کي یوه خطرناکه چوپتیا حاکمه وه. داسي ښکارېدله لکه د  امیر عبدالرحمن روح چي  خاموش ول. په ټول هیو

هر شی څاري. دوستان چنداني د یوه بل لیدلو ته نه ورتلل. د جمعې د ورځي تبلیغ منع سو. خلکو په پټه خوله 

هسي نه خبري یې  خپلي راکړه ورکړي کولې. خلکو له یوه بل سره په ډیري کراري خبري کولې او وېرېدل چي  

د امیر تر حساسو غوږونو ونه رسیږي. اوضاع، د وخت په تېرېدلو سره، یو څه بهتره سوه؛ مګر کله کله چي به  

امیر په دربار کي وغړومبېدی نو آواز به یې د هیواد تر ټولو لیري برخو ته ورسېدی او خلک د هغه تر مرګه 
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ي په کابل کي وم. خلکو د امیر ناروغي نه منله او فکر یې  په وهم او وېره کي وه. زه د هغه د مرګ په وخت ک

کاوه چي دا د هغه له خوا د یوه بل خطرناک عمل لپاره یوه پلمه او مقدمه ده. کله چي د هغه د مرګ خبر له یوه 

غوږه تر بل پوري رسېدی نو هیچا باور نه کاوه. دوی به ویل چي امیر ژوندی دی او غواړي په دې توګه معلومه 

ړي چي موږ د هغه په باره کي څه وایو. ږغ مه لری وروڼو! ډېر ژر به واوری چي بیا یې آواز لکه تالنده  ک

وغړومبیږي. په هغه ورځ چي یې د ده مړی له باغ باال څخه را وایستی، سره له هغه چي د ده مرګ اعالن سوی  

هلته، له څو پیاده خلکو پرته، چنداني   وو، ډېر لږ خلک الرو کوڅو ته راوتلي ول. څوک سړک ته نه وتل او دلته

څوک نه ښکارېدل. چوپه چوپتیا وه. داسي ښکارېده لکه طبیعت چي د ده ماتم کوي. د هغه جنازه په خاموشی 

سره تېره سوه او هغه ځای ته یې یووړه چي ده په ژوند کي د ځان لپاره ټاکلی او وصیت یې کړی وو. نوي امیر، 

بار جوړ کړ او د پالر مړی یې له خاصو حکومتي مراسمو پرته خاورو ته وسپاره. دی  حبیب هللا خان، د ماتم در

اوس په هغه ځای کي په مرمرین قبر کي پروت دی چي د زرګونو انسانانو د وژلو او ارواح د رخصتېدلو امرونه 

چي   یې صادر کړي ول. دا په هغه وخت کي د مرګ کور وو او اوس هم د مرګ کور دی. په هغه قصر کي

 .ژوندي مرګ پاچهي کوله اوس یو بې واکه مرګ پکښي پروت دی. هغه قصر اوس مقبره ده

د کابل خلک په یقین سره په دې پوهېدل چي د امیر عبدالرحمن خان د وحشت او دهشت دوره ختمه سوې ده. 

ره په ژبه بدمذهبه  بلې، هغه د دهشت دوره وه مګر داسي دهشت چي د هغه هیواد او خلکو لپاره الزم وو. د بې پی

 .پوهیږي. یا په بل عبارت کږه خوله سوک سموي. له دې هیواد سره بله الره انتخابېدالی نه سوای

د هغه د پاچهی په دوره کي اکثر قبیلوي مشران او خانان یو په بل پسي ونیول سول، بندیان سول، تبعید سول او 

له کي چي پر هر چا به بدګومانه سو هغه په همدغه سرنوشت یا ووژل سول. د ده په خپله کورنۍ او یا په خپله قبی

اخته وو. په ټولنه کي له ده پرته بل سر نه وو. په ځینو برخو کي خلکو ښورښونه وکړل مګر په آهنین الس یې  

 .وځپل

ا  د برټانیې حکومت کندهار د یوه جال والیت په توګه ساتلی او د سردار شېرعلي په نوم خپل ټاکل سوی ګورنر ی

والي یې پکښي مقرر کړی وو. مګر هغه کندهار اداره کوالی نه سوای. نو د برټانیې حکومت هغه برطرفه کړ 

کال د اپرېل پر یووشتمه یې خپلي قواوي له کندهاره و ایستلې او ښار یې امیر عبدالرحمن خان ته   1۸۸1او د 

په کندهار کي یې د برټانیې سره په جنګ  تسلیم کړ او هغه په خپله پاچهي کي شامل کړ. محمدایوب خان، چي د

کي ماته خوړلې وه، هرات ته تښتېدلی او له هغه وخته یې دغه ښار په الس کي وو، پر کندهار باندي لښرکښی  

وکړه. د امیر پوځ له هغه سره مقابله وکړه. دا جنګ د جوالی د میاشتي پر شلمه وسو. د ایوب خان پوځونو په 

مګر د هغه د پوځ سل تنه انتخاب کړي غښتلي عسکرپه میدان کي پاته وه او نه یې  لومړي سر کي ماته وکړه 

غوښتل چي د دښمن السته ژوندي ولوېږي د کندهار پر پوځ باندي یې حمله وکړه او د لویو صاحب منصبانو 

ه وکړه. خېمې ته یې چي چنداني ساتنه یې نه کېدله ځانونه ورسول. صاحب منصبان وتښتېدل او د امیر پوځ مات

 .محمدایوب خان د کندهار ښارته د فاتح په حیث ننووت

کله چي امیر ته دا خبر ورسېدی نو هغه سخت په غوسه سو او پخپله یې د لښکر قومانده پر غاړه واخیستله. د  

کال د سپټمبر پر دوه ویشتمه، د کندهار د زاړه  ښار په  1۸۸1امیر عبدالرحمن خان او ایوب خان لښکري، د 

کي  سره مخامخ سوې. ایوب خان ماته وخوړه او هرات ته ستون سو، مګر امیر عبدالرحمن خان د وخته   څنډو
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ال پوهېدی چي ایوب خان به دا کار کوي او سردار عبدالقدوس خان ته یې د هرات د نیولو وظیفه ورکړې وه او 

 .پخپله یې کندهار ته حرکت کړی وو

خان هرات ته روان وو چي په الره کي د هرات د نیول کېدلو اطالع   سردار عبدالقدوس خان هرات ونیوی. ایوب

 .ورته ورسېده، ځکه یې نو د مشهد الره ونیوله

امیر عبدالرحمن خان د کندهار او هرات له نیولو سره د ټول افغانستان پاچا سو. مګر د هغه پاچهي ټولو قبایلو 

ي ډېر کارونه ال پاته وه. امیر پخپله سوانح عمري کي  او د هغوی مشرانو نه وه منلې او هغه ته په دې الره ک

 :دغه حالت ډېر ښه بیان کړی دی. دی وایي

لکه مخکي چي مي ویلي دي، هرپیر، ُمال او د هر کلي او قبیلې مشرخپل ځان مستقل پاچا باله. او له تېرو دوو  »

ن، د هزاره ګانو میران، د غلجیو  سووکالو راهیسي هیڅ پاچا د دغو پیرانو چاره نه وه کړې. د ترکستان میرا

مشران ټول تر خپل امیر غښتلي او قوي ول او  څرنګه چي قدرت د دوی په الس کي وو نو پاچا په وطن کي  

عدالت نه سو ټینګوالی. د دې خلکو ظلم او تېری تر حد وتلی وو. هغوی د خپل سات تېري لپاره د نارینه او 

به یې پر سره اوسپنه کښېښودل او د هغوی د غورځېدلو سیل به یې ښځو سرونه پرې کول او پرې کړي سرونه 

کاوه. تر دې ال ډېر بد عادتونه وه مګر زه ځکه هغه ټول دلته نه راوړم چي زما د کتاب د لوستونکي پر ذهن 

ېر باندي بده اغېزه ونه کړي. هر خان، دولتي مقام، شهزاده او حتی پاچا به د قاتالنو ډلي درلودلې او زیات شم

غله او داړه ماران به یې ساتلي ول. کله چي به دغو غلو الري ووهلې، خلک به یې قتل کړل او مالونه به یې  

لوټ کړل نو هغه به د غلو او د هغوی د بادارانو تر منځ تقسیم سول. هر غله به ځانته جال ډله درلوده او توپکونه 

غه کیسه وکړم چي د دادو او سدو په نوم دوو غلو سره اوتوپنچې به ورسره وې. زه به په بل فصل کي تاسي ته ه

مي څونه ستړي کونکي جنګونه وکړل. هغوی زما پوځیانو ته څو څو ځله ماتي ورکړې. یو مي  په قفس کي  

  .واچاوه او د لته بند د کوتل پر سر مي وځړاوه

خو دا تبلیغات په ډېرو اسالمي   ډیرو پیرانو داسي غلط دیني تبلیغات کول چي د اسالم په دین کي له سره نه وه

هیوادونو کي د حکومتونو د نسکورېدلو سبب سوي دي. دوی به خلکو ته ویل چي هیڅ کار باید ونه کړي او ژوند 

د نورو خلکو په شته منیو وکړي او له یوه بل سره وجنګیږي. نو دا خو څرګنده خبره ده چي دغو خپل سرو  

خیستله. نو زما لومړی کار دا وو چي د دغو بې شمېره داړه مارانو، غلو،  پاچاهانو له خپلو رعیتو څخه مالیه ا

دروغجنو پیغمبرانو او بې ارزښته او چټي پاچاهانو چاره مي وکړه. زه باید اعتراف وکړم چي دا اسانه کار نه  

ل او یا مي بل وو  او پنځه لس کاله وروسته ایله دوی زما پاچهی ومنله او یا له وطنه وتښتېدل، یا مي تبعید کړ

 «. جهان ته واستول

د امیر د دغي پالیسی په مقابل کي، چي هر دښمن یې ځپی، ډېر ښورښونه وسول. لومړنی سړی چي د ده په 

مقابل کي یې بغاوت وکړ هغه سیدمحمودکنړی وو، چي د کابل د تخت په مقابل کي یې ښورښ وکړ؛ مګر مات 

 .سو او هند ته وتښتېدی

رآصف علی روسانو ته بلنه ورکړې وه چي له ده سره د خپلواکی په کار کي مرسته وکړي. د شغنان او روشان می

 .امیر ته رپوټ ورسېدی او هغه هم لښکر ور ولېږی. هغه یې ونیو او کابل ته یې بندي راووست

ام ورکړ.  د جالل اباد په جنوب ختیځ کي، د شینوارو قبایلو د جالل آباد او پېښور تر منځ د مسافرو لوټلو ته دو

امیر پخپله جالل آباد ته والړ، د هغوی مشرانو ته یې پیغامونه ولېږل او هغوی یې  خپلو دغو بدو عادتونو ته، 
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چي د اسالم په دین کي منع او حرام دي، متوجه کړل. مګر دوی غوږ ونه نیوی. امیر پوځ ور واستاوه. څلور  

ماته وکړه. امیر د هغوی د مړو د کله منار د جوړولو   جنګونه یې ورسره وکړل او یاغیانو په ټولو جنګونو کي

 .امر وکړ څو ژوندیو ته عبرت سي او پوه سي چي د جنایت سزا څه ده

د منګلو او زرمت قبایلو ښورښ وکړ. له کابل څخه یې یوه قوه ور ولېږله. ټول یې مات کړل. له هغه څخه  

 کری.  وروسته تسلیم سول او بیا یې ښورښ نه دی

 نوربیا

 

 

 

  

 


