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 12از 2

 د مطالبو فهرست

 سریزه 

 لومړۍ برخه:

 لیکني په هکلهد ښاغلي زماني د  

 د ښاغلي زماني یوه بله ذهني حیرانوونکې وینا  

 له برتانویانو سره اړیکي –

 د پاچا امان هللا ځیني مهمي تېروتني  

 د پاچا امان هللا وروستنۍ لویه جرګه –

 د پاچا ضد تبلیغونه او بغاوتونه  

 د شنوارو یاغي توب –

 حسین په ناکرار کوهستان کيحبیب هللا په نا ارام کوهدامن او سید  

 په کابل باندي د حبیب هللا برید 

 د کابل ښار استحکامات او د پاچا ناڅاپي استعفى 

 پاچا امان هللا او د هغه لس کلنه واکمني 

 د اماني دورې له تاریخ سره بې کچي مینه او تنده 

 

 دوهمه برخه:

 د ښاغلي سیستاني د لیکنو په هکله 

 یادښتونه 



  

 

 

 12از 3

 سریزه

دغه لیکنه د ښاغلي عبدالرحمن زماني د هغو لنډو لیکنو په ځواب کي لیکل شوې چي ده زما په یوه پخواني چاپ 

په اړه کړې، په دغه مقصد چې په خپل فکر وښیي چې هغه  د پاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه شوي کتابګوټي

سکرتر، شیخ محبوب علي، د لیکني، د برتانویانو د استخباراتو پر  په زیاته اندازه په کابل کې د برتانوي هند سفارت

بنسټ تهیه شوې وه، ددې لپاره چې د پاچا امان هللا د ناکامۍ نسبت افغانانو ته وکړي، نه برتانویانو ته . په دغه لړ کې 

نه دا چې د پاچا امان هللا  دى دا هم وایي چې دغه لیکنه، یاني "د ا مان هللا سقوط "، د منشي علي احمد نه ده، او دي

 منشي نه وو، د کره مالوماتو خاوند هم نه وو.

ولوستل چي د پاچا امان هللا په اړه د هغه وخت  دا ځل په ډیر ځیر سره ما په دې اړه ټول هغه خپاره شوي اثار

و سره نویو ټکو، لیکوالو کړي وه. یو مدرس استاد چي د لکچرونو په ورکولو، او د محصالنو په انتقادي پوښتن

مفکورو او بصیرتونو ته متوجه کیږي; زه هم د پورته انتقادونو او د پورته اثارو په دقیقي مطالعې سره نویو فکرونو 

او نویو بصیرتونو ته متوجه شوم، او یو ځل بیا په دغه فکر شوم چي دقیقه او انتقادي مطالعه که ډېر زحمت لري، 

یرتونو او فکرونو ته الر موندل دي. په هر حال زه په خپلې دغې مطالعې سره ښه ثمره هم لري، چې هغه نویو بص

د پاچا امان هللا د واکمنۍ په اړه دغسي نویو ټکو ته متوجه شوئ یم، چي هغه سربېره پر دې چي د پاچا امان هللا په 

وجه نه وو. دغه ټول ما په اړه زما د کتابګوټي په تائید ده، نوي ټکي او بصیرتونه هم لري، چي دمخه څوک ورته مت

 متن کې په اوږده ډول بیان کړي، دلته یې یوازې لنډیز وړاندې کوم، هغه هم د غټو ټکو. 

ارواښاد منشي علي احمد د امان هللا د سقوط پاڼو یا لیکنې محرر دئ، نه محبوب علي.  د منشي علي احمد د وراره،  

استاد وو، او اوس په سویس کي اوسیږي، په وینا چي وایي، محترم مهدي شالیزي،   چي پخوا د حربي پوهنتون 

منشي علي احمد دهغه تره د پاچا په ټوله واکمنۍ کي د هغه منشي وو. دى وایي چي دغه تره یې یو دیني عالم، د ادب 

په  او شعر عالقمن وو او "د غزني تاریخ" په نامه یې یوه السي لیکنه هم لرله، چي د هغې ذکر د ارواښاد فرهنګ

اثر کي هم شوئ په نامه د " افغانستان در پنج قرن اخیر". هغه وخت چي پاچا امان هللا د کندهار نه د کابل بیرته نیولو 

په نیت غزني ته ورسید، منشي علي احمد هم ورسره وو. په دغه وخت کې په کابل کي د برتانوي هند سفارت تړل 

وو، نو د هغه د پاره ناممکنه وه چي د پاچا امان هللا د سقوط په نامه شوئ، او محبوب علي هم له افغانستان څخه وتلئ 

 لیکنه وکړي، چي په هغې کې غزني ته د پاچا دغه سفر په تفصیل او دقیق ډول بیان شوئ دئ.

ما په دغه موجود کتابګوټي کې هم تثبیت کړي چي د پاچا امان هللا د واکمنۍ نسکورېدنه د برتانویانو د توطیو او  

یسو نتیجه نه ده. نور خو ال څه چي پخپله امان هللا هم برتانویان په دغه هکله تبرئه کړي، او دایې ویلي چي، مالیانو دس

یې مخالفت کړئ، بې له دې چي چا پیسې ورکړي وي. خو دا یوه قوي افسانه ده چي پاچا د برتانویانو د توطیو ښکار 

له تاریخي واقعیتونو څخه بېله کړي. ما په دغه کتابګوټي کي  شوئ دئ. اوس ددې وخت دئ چي یو څوک دغه افسانه

دغه موضوع  اوږده څېړلې، لکه چي په ها بل کې مې په لنډ ډول بیان کړئ. له دېنه مي مطلب دادئ چې دغه تاریخي 

و اواقعیت باید لوستونکو ته بیان شي، او دوي دې ته هم ملتفت کړل شي چي کله ولسي خلګ و پاریږي، ډینامیزم 

قوت یې تر هر بل ډینامزم نه پیاوړئ کیږي. د حیرانۍ وړ او نه فکر کېدونکې پیښي رامینځ ته کیږي، او حتى د 

 تاریخ بهیر اړول کیږي. د پاچا امان هللا په وخت کې همدغسي وشول.
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واکي، د پاچا امان هللا د ستونزو منبع د هغه د اصالحاتو پاروونکي برخې، د هغه خپل شخصیت، د هغه زور 

او په خاص ډول د کابل د نارینه او ښځو مجبورول وو، چي اروپایي ژوند   اتوکراسي او د دوهمي دورې اصالحات

طرز غوره کړي، او خپل ژوند طرز بدل کړي، هغه هم سمدالسه او په حکومتي امر. په نتیجه کي وګړي ترېنه 

 په دغه حال بې عالقې شول. دى یوازې پاتې شو. بېګانه، مذهبي مشران ورسره مخالف، او خپل چارواکي یې ورسره

کې ده حتى په خپلو نژدې چارواکو هم اعتماد کولى نه شو، او په بحراني حال کې د خپل ژوند په وېره کې شو. ده بیا 

د خپل پوځ د یوې وړې مخکښې برخې په ډراماټیکي ماتې سره له پاچایي څخه الس واخیست، که څه هم د کابل د 

ترتیبات ټینګ، پوځ او حکومت پر ځاى وو. دغه وخت وو چې یو نالوستي کلیوال، خو زړه ور حبیب هللا  ښار دفاعي

 داړه مار ته د کابل د تخت نیولو موقع په الس ورغله، چي په ډېر غټ پوځ سره یې هم تر السه کولى نه شوه.

نه ده. یوازي هغه عوامل پکي بیان شوي چې  دغه لیکنه د پاچا امان هللا د واکمنۍ د ټولو پېښو بیان ته ځانګړې شوې

پاچا امان هللا په خپلو فعالیتونو او بېسارو اصالحي پروګرامونو سره، د خپل نیکه، امیر عبدالرحمن، په الس جوړ 

شوئ ټینګ نظام له السه ورکړ، او د هغه په دغې ناکامي سره په افغانستان کې د کورني جنګ یو نوئ فصل پرانیستل 

لیکنې وړه برخه د ښاغلي سیستاني د هغو نا سمو لیکنو په اړه ده چي ده یو وخت، بل وخت د معاصر  شو. ددغې

افغانستان په اړه کړي او د زماني د لیکنو تر اغېزي الندي یې د خپل چنګیزي ډول ذهن نه حکم صادر کړئ چي 

غرضناکو او ناسمو لیکنو، چي له هغو نه  وطنوال دي د پاچا امان هللا په اړه زما کتابګوټئ و نه لولي. ددغو دواړو

یې یوه ننداره جوړه کړې وه، زه مجبور شوم چې دغه لیکنه وړاندې کرم، چې په هغې کې مي اصلي او اړوندي 

موضوع ګانې د افغانستان د تاریخ په رنا کې طرح او بیان کړئ، او له دېنه مې ډډه کړې چي هغې ته شخصي بڼه 

 ورکړم.

دوره تر اوسه هم تاریخي او سړه شوې نه ده. اوس هم د هغې په اړه د عامه ذهنیت او تاریخي  د پاچا امان هللا

واقعیتونو تر مینځ واټن پراخ دئ. ما په دغې لنډې لیکنې کې کوښښ کړئ چې تاریخي واقعیتونه له پارتیزاني او د 

وکاږم، او د معمول په شان، شخصي  ناسم ذهنیت له سلطې نه وژغورم، او هغه یوازې د هغه وخت د اثارو پر بنسټ

احساسات پکې دخیل نه کړم. د اثارو ذکر مې ځاى پر ځاى کړئ، خو د هغو اول ځل ذکر مې په تفصیل سره په 

 لیست کې او د هغو تکرار مې دننه په متن کې په لنډ دول ذکر کړئ.

النو په نظر کې نیولو سره کښلئ، او هیله ما دغه کتابګوتئ هم، د ها بل په شان، تاریخ عالقه منو او پوهنتوني  محص

 کوم چي لوستل به یې ورته ګټور وي.

د محترم نسیم سلیمي ورور نه مننه کوم چي زما دغه لیکنه یې، له ډېرو مصروفیتونو سره سره ټایپ کړې،. ده ال 

عالمه  ئ. دغه اثر به زر  ددمخه یې زما یو بل اثر ' د افغانستان سیاسي او دپلوماتیک تاریخ' له انګریزي نه پښتو کړ

 رشاد  د خپرندویه ټولني له خوا خپور شي.

 
 محمد حسن کاکړ

    201٥ اکتوبر،

 

 



  

 

 

 12از ٥

 د ښاغلي زماني او ښاغلي سیستاني د لیکنو په هکله
 

 لومړۍ برخه
 

 د ښاغلي زماني د لیکنې په هکله

خان واکمنۍ ته یوه کتنه"، یوه لیکنه کړې او ښاغلي عبدالرحمن زماني، زما دیوه کتابګوټي په اړه، "د پاچا امان هللا 

جرمن ویب سایټ کې هم په پښتو او هم په فارسي کې په شپږو برخو کي خپره کړې او ورته یې د هغه یې په افغان

اعالن شکل ورکړئ دئ. دده مقصد دادئ چي وښیي زما دغه کتابګوټئ د یوه انګلیسي اېجنټ په استخباراتي راپور 

هغه د منشي علي احمد وي، چي د پاچا امان هللا منشي و، او لیکنه یې د امان هللا د سقوط په نامه  بنا دئ، نه داچي

کړې ده. په دې ډول ښاغلي زماني هغه د " غازي امان هللا خان پر وړاندې د انګریزي تخریباتو سرچینه" ښیي. دى 

پښتو متن کي هغه "... تر ټولو لوى او معتبر  دا هم وایي چي " مهمترین ماخذ کتاب داکټر صاحب کاکړ بوده...". په

ماخذ" ښیي. مانا داچي له دغې منبع نه په پراخې اندازې استفادې سره زما دغه کتابګوټئ د برتانوي هند د حکومت د 

 نظریو انعکاس دئ.

رغالم محمد یې د تاریخپوه می 33ماخذونو نه  146اول خو دده دغه وینا د واقعیت تحریف دئ. زما د کتابګوتي له 

 14یې د منشي علي احمد او  21یې د حاکمیت قانون په نامه د پاچا امان هللا،  21یې د لودویک ادمک،  2٩غبار، 

یې د تاریخپوه فیض محمد او نور یې د نورو دي. په دې ډول د ښاغلي زماني د وینا پر خالف "د امان هللا سقوط" په 

ى او معتبر ماخذ" یا " مهمترین ماخذ" نه دئ. مهمه داده چې "د امان هللا نامه لیکنه زما د کتابګوټي " تر ټولو لو

سقوط" په نامه لیکنه، د زماني د وینا پر خالف، د برتانوي اېجنټ یا د هغو استخباراتي راپور نه دئ. اول دى دغه 

. په داسي حال کې ( او هم د برتانوي سفارت سکرټر ښیي، په نامه د شیخ محبوب عليAgentلیکونکئ هم اېجنت )ِ

نه د  1٨٨0چې سکرتر او اېجنټ په بېلو دورو کي د برتانوي هند لپاره کار کاوه. د اېجنټ په نامه هندي مسلمان له 

پاچا امان هللا تر واکمنۍ پوري یوازې د خبرلوڅي په ظرفیت کار کاوه، او سکرتر یا منشي له هغه وخت نه چې 

رانیسته، په سفارت کې ماموریت درلود. دا هم باید وویل شي چې ددوى ځینو برتانوي هند په افعانستان کې سفارت پ

له افغانستان او په خاص ډول له واکمنې کورنۍ سره خواخوږي لرله. د امیر عبدالرحمن په وخت کې دغه اېجنټان په 

، چي دمخه د دې هم مؤظف وو چې هغه ته هم راپورونه تهیه کړي. ددوى اول اېجنټ قاضي عبدالقادر یوسفزى وو

امیر شیرعلي لوى مشاور وو، او د هغه په اصالحاتو کي یې فعاله او مهمه برخه لرلې ده. برتانویان مجبوره وو چي 

انګلیس له دوهم جنګ نه  هغوى چې د دقیقو مالوماتو خاوند او  ددوى مخالف هم وو، استخدام کړي. دوى د افغان 

بل څوک هلته استولى نه شو. حتى دغه شیخ محبوب علي، چي د سکرتر  وروسته د افغانانو د سخت مخالفت له امله

 په نوم، په کابل کي د برتانوي هند په سفارت کي کار کاوه، د پاچا امان هللا د کورنۍ سره خواخوږي لرله.

ه وروستدده دغه احساس هغه وخت ښکاره شو چي د پاچا امان هللا ځایناستي، معین السلطنه، له درې ورځو پاچایي نه 

له ارګ نه په انګلیسي الوتکه کې پېښور ته ته. " د غازي امان هللا زوال" نومي کتاب لیکوال، عزیز هندي، ددغې 

ورځي خپل مشاهدات په دغه ډول ثبت کري: " کله چي د ارګ د مخې دروازې څخه معین السلطنه قدم د باندي 
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، او دروازه یې په غېږ کي و نیوله او ډېر یې وژړله او د ډېره غمه بې هوښه شو، او بیرته راستون شو کښېښود، نو

کله چي د الوتکو ډګر ته ورسېد سترګي یې هماغسي له اوښکو ډکي وې. دلته د برتانیې د سفارت غړي په ډېر غم 

 دلړلي حالت والړ وو او له شکه پرته دا ډېره غم لړلې منظره وه. ... د برتانیا د سفارت هندوستانى سکرټر، شېخ محم

علي اکهي، حالت خو داسي وو چي په ډېره ژړا یې ستونئ بند شو. ... کله چي په اتفاقي توګه ما له هغه سره وکتل، 

نو له هغه څخه مې د دومره ویرجنتوب پوښتنه وکړه. نو هغه ماته وویل چي: او ته نه پوهېږې چي اماني کورنۍ پاى 

انو هیلې هم له مینځ څخه والړې. که د اماني دورې اغېزه په بل ته ورسېده او د هغه تر څنګه د سوبه سرحد د مسلمان

ځاى کي وه، که نه وه، د هغه موجودیت لږ تر لږه د صوبه سرحد د خلکو د بیدارولو لپاره ډېر ګټور وو. موږ دا هیله 

ن او د ( لیکوال عزیز هندي په خټه پښتو١کوالى شوه چي موږ به د هندوستان د نورو صوبو څخه زر ازاد شو.")

هند اوسېدونکئ وو. دئ له خپلي کورنۍ سره د پاچا امان هللا د واکمنۍ په ټوله موده کي په کابل کې اوسېده; په قطعه 

نمونه کي کفتان او د پاچا ټینګ پلوى، خو د واقع لیدونکي انسان او د افغانستان د وخت له اوضاع نه ښه خبر وو. 

د لنډې مودې لپاره بندي و. داسې ښکاري چي محبوب علي په اصل کي د دى د امیر حبیب هللا کلکاني په وخت کي 

بنګښ، یا ورکزي، یا کرمي له شعیه پښتنو څخه وو. د یوه روایت له مخي، دده یو زوي چي د ډېر عمر خاوند وو، د 

پل په خ افغان جهاد په وخت کي، په پېښور کې د ځینو اسالمي تنظیمونو د مشرانو سره ولیدل او چیرته نژدې یې

 مجلل کورکي مېلمانه کړل.

د امان هللا د سقوط لیکونکئ د شواهدو او دالئلو پر بنسټ منشي علي احمد )شالیزى مومند( دئ، نه محبوب علي. د 

محترم داود ملکیار په روایت، هغه په خپلو خلکو، یاني د شالېز کلي په مومندو کې د "منشي صاحب" په نامه یادېده 

ړوکتوب کي هغه لیدلئ وو. هغه وخت دى په دواړو سترګو ړوند وو. په غزني کې د ملکیار او د او ده پخپله په و

منشي کورنۍ ډیري مشهوري دي. مومندان په پنځلسمې پېړۍ کي د کندهار د مرغه نومې سیمې څخه اول غزني ته 

پاته  و یو شمېر یې په غزني کېولېږدېدل او بیا په خپله اوسنۍ سېمه کې ، له کامې نه تر پېښور پورې میشته شول ا

 شول.

دا چي ارواښاد علي احمد )شالیزى( د پاچا امان هللا په ټوله دوره کي د هغه منشي وو، محترم ارکان حرب، مهدي 

شالیزى په الندي ډول تائیدوي. دى چې په افغانستان کي د حربي پوهنتون استاد وو، د منشي علي احمد وراره دئ، 

ژوند کوي. دى دا هم وایې چې دوى څو وړونه وه چي یو یې ارواښاد عبداستار شالېزى وو، او اوس په سویس کې 

چي د لوړو زده کړو او عالي شخصیت خاوند او په مشروطه شاهي کي د کورنیو چارو وزیر وو. منشي علي احمد 

نه هم لري، چي د هم یو عادي شخص نه بلکه یو مهم او پوه شخص وو. دى د "غزني د تاریخ" په نامه یوه لیک

صدراعظم محمد هاشم خان په وخت کي له چاپ نه پاتي او الدرکه شوه او ارواښاد میر محمد صدیق فرهنګ، چي 

مخ کې په دغه ډول یاده کړې: "  402هغه یې له خپل ورور، ارواښاد رښتیا، نه تر السه کړې وه، د خپل اثر په 

مد، ساکن شالېز غزنین، نسخه قلمي متعلق به س. ق. رشتیا." تاریخ خصوصي غزنین، تالیف علي احمد بن فقیر اح

                                                           

عزیز هندي، د غازي امان هللا خان زوال، له اردو نه ژباړوونکئ، فرهاد ظریفي، خپروونکئ، د افغانستان د  1 .１
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شالېزى دا هم وایي چي تره یې د وخت له علماوو او ادیبانو سره ناسته والړه درلودله او " دسترس کامل به مطالعه 

دې  رو بعضا اثار " شاعران کالسیک " از قبیل رودکي، جالل الدین بلخي، حافظ شیرازي و سعدي و بیدل داشت." پ

سربېره منشي علي احمد " در امور دیني و مذهبي وارد و بسیاري را رهنمایي میکرد." د ښاغلي مهدي شالیزي دغه 

 لیکنه ماته د ښاغلي داود ملکیار په الس رسېدلې او زه دلته له دواړو نه مننه کوم.

سقوط" په نامه لیکنه د هغه ده، خو ښاغلئ شالیزى په دغي لیکنې کې په قطعي ډول حکم نه کوي چي "د امان هللا د 

 له هغې نه واضحه ده چي منشي علي احمد هم د پاچا امان هللا منشي او هم ددغې لیکنې لیکونکئ وو. په دغه ډول:

" ارواح شاد علي احمد خان با دانشي کي که حاصل نموده بود در آغاز کار به حیث مرزا در نزد مرحوم عبداالحد 

د( و برگد صاحب از جمله همکاران مهم و قریب مرحوم امیر حبیب هللا خان بود. مدتي بعد خان برگید همکاري )کر

علي احمد خان بحیث میرزاى دفتر )منشي( با مرحوم عبدالکریم خان علومي، نائب الحکومه مزار شریف، شامل کار 

 شد و آهسته آهسته شهرتي کسب نمود."

ربار شاهي بحیث میرزاى  دفتر شاه و هم باسم منشي که اصطالح منشي " باالخره در عهد شاه امان هللا مرحوم در د

به آمر دفتر و میرزاى دفتر )درانوقت( استعمال میشد ]ایفاى وظیفه مینمود[ و منشي علي احمد خان الى ختم پادشاهى 

 با امان هللا خان باقي ماند."

ور به ترک وطن شد،  منشي صاحب به همرکابي " در وقتیکه  جنګ داخلي )سال سقاوي( که شاه امان هللا خان مجب

شاه نیز از وطن یکجا خارج و در کویته رهسپار شدند. قراریکه میگویند که منشي صاحب در موقعیکه شاه امان هللا 

خان با اعضاي فامیل از کویته به ایتالیه عزیمت نمودند، به تحت نظارت انګلیس ها در قونسلگري شان باقیماند. در 

کدام اثرى بنام سقوط امان هللا ... تحریر و تایپ شده در قونسلگرى و باالخره این اثر تایپ شده به ارشیف  همین وقت

 لندن سپرده شد."

لیکواله رییه ستیوارت هم په خپل کتاب کي په نامه د "اور په افغانستان کې" منشي علي احمد، بې له دې چي نوم یې 

( یادوي او دا هغه وخت چي پاچا امان هللا او منشي علي احمد په Private secretaryواخلي، د پاچا شخصي منشي )

 (٢غزني کي، د هغه کلي یاني شالېز ته نژدې چیرته وو.)

ماپه خپل کتابګوټي کې منشي علي احمد د دقیقو مالوماتو خاوند ښوولئ و، په تېره د غزني په اړه. خو ښاغلئ زماني 

" د غزني مومند میرزا علي احمد خان نه خو د دربار منشي وو او نه د دقیقو  له خپل ذهن نه دغه حکم راباسي چې

مالوماتو خاوند وو."  دى ددې پروا نه کوي چي دده حکم، هغه هم دغسي غوڅ حکم، په واقعیت بنا دئ یا نه دئ. دى 

 په خپل فکر په خپلددې هم پروا نه کوي چي په دغسي حکم سره دده ټوله لیکنه بې اعتباره کیږي. خو دى غواړي 

حکم سره ثابت کړي چي دغه لیکنه د انګلیسانو د سکرتر، محبوب علي، ده او هغه په اصل کي د پاچا امان هللا پر 

ضد لیکل شوې ده. دى ددې هم پروا نه کوي چي هغه وخت د محبوب علي د پاره ممکنه نه وه چي دغه لیکنه وکړي، 

 له کندهار نه د کابل په مقصد غزني ته رسېدلئ و، محبوب علي په کابل ځکه چي په هغه موده کي چي پاچا امان هللا
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کې نه وو. د برتانوي هند سفارت  د فبروري په پنځه ویشتمه تړل شوئ او غړي یې هند ته تللي وو، او پاچا امان هللا 

ن شوئ وو، او چي په غزني د مارچ په پنځه ویشتمه، یاني یوه میاشت وروسته له هغه له کندهار نه د کابل په لور روا

کې یې ځان د تخت بیرته ګټلو کې ناکام ولید، په شا سو او د مئ میاشتي په اخیره کي له خپل فامیل او ډیرو نورو 

 1٩2٩سره په څو موټرونو کي، د منشي علي احمد په ګډون، کوټي ته الړ.  د امان هللا د سقوط په اړه دغه پاڼې یا په 

وي، یاني هغه وخت چي منشي علي احمد هلته وو، او محبوب علي هلته نه وو. زماني دغه کي  لیکل ش 1٩30یا په 

فکر نه کوي چي که دغه لیکنه د پاچا امان هللا پر ضد د برتانویانو جعل واى، هغه به یې په هماغه وخت کي په 

ړونکو په دغو نزدې کلونو انګریزي او فارسي کي خپره کړې او افغانان یې خبر کړي واى. حال دا چي هغه نورو څې

کې د دهلي ملي ارشیف نه تر السه کړې.  تاریخپوه لودویک ادمک ددغې لیکنې یادونه په خپل اثر کې کړې چې په 

کې خپور شوئ ، په نامه د "افغانستان دپلوماتیکي  1٩۶7کي خپور شوئ، نه په خپل لومړني اثر کې چې په   1٩74

د منشي په قلم د " سري او سیاسي یادښت" په نامه ښیي، چي برتانوي سکاټ دي هغه لیکنه  ".1٩23 1٩00تاریخ 

( د سکاټ له خوا د لیکني د سرلیک تبدیل د حیرانۍ وړ 3هغه د 'د امان هللا د سقوط' په نامه په انګریزي اړولې ده. )

 .ښکاري، خو محتویات یې هغه دي، چي د هغه وخت د افغان لیکوالو په لیکنو کي بیان شوئ دئ

برتانویانو چي د افغانستان د تاریخ په اړه جعل کړئ هغه یې په هغه خپل وخت کي په ډېر شمېر خپاره کړي دي. 

ددغو جعلیاتو ډېر مهم یې د تاج التواریخ دوهم جلد دئ، چې له هغه نه یې په خاص ډول د ډیورند کرښې په اړه په 

د وږغېږم. بله داچې سلیم عقل ته د منلو وړ نه ده چي خپله ګټه ډېر کار اخیستئ دئ. په دې اړه به وروسته اوږ

برتانویان به خپلو چارواکو ته یوه جعلي لیکنه تهیه کړي، او هغه په خپل ارشیف کې وساتي. مهمه داده چي د منشي 

علي احمد په لیکنه کې دغسي موضوع نسته چې په نورو اثارو کې نه وي بیان شوي. دا یوه داسي منسجمه او دقیقه 

یکنه ده چې ښیي لیکونکئ یې عالم او د ډېرو مالوماتو خاوند و. په تېره د امان هللا د دورې په هکله خو زماني دغه ل

لیکنه د "انګلیس د استخباراتي راپور" او زما کتابګوتئ چي تر څه حده دهغې له مخې تهیه شوئ، "د انګرېزانو د فتنو 

ان د ډاکټر په نوم هم یادوي، که څه هم 'د تحصیل' تصدیق لیک یې نه ډک تبلیغات" ګڼي. د رښتین توب دغه دښمن ځ

 تر لیسانس پورته دئ، نه د ډاکټري.

بله نوې موضوع داده چې ښاغلئ زماني زما له قول نه وایي: " د غازي امان هللا خان په الس پرته له محکمې د 

 په زرګونو انسانان نه دي وژلي، هغه هم په خپل زرګونو انسانانو وژل کېدل.". دغه وینا زما نه ده او پاچا امان هللا

الس. د هغه په دوره کې ډېر انسانان وژل شوي دي: اټکل څوارلس زره د خوست په جنګ کې، او تر هغو لږ د 

کوهستان، د لوېدیځ کابل ښار او د غزني شاوخوا جنګونو کې. خو هغوى چي د پاچا په حکم بې  شینوارو، کوهدامن

عدام شوي دي، په شمار او د ممتازو او نفوذ ناکو کسانو وو، چې دده په سقوط کي یې نېغ یا نانېغ اثر له محاکمې نه ا

لرلئ دئ. د هغو د ذکر نه دمخه به ووایم چې ما په خپل کتابګوټي کې ویلي چي د " پاچا په څه لږ لس کلنه دوره کې 

وي ش حکم اعدامهغوى چې دده په څرګند یا نا څرګند  هیڅ افغان د سیاسي نظر څرګندولو له امله بندي شوئ نه دئ" او

 دي، په اصل کې د قدرت ګټلو، یا د قدرت ټینګولو په مقصد وو، چي په پاى کې یې دى ناکام او د وطن نه په وتلو مجبور کړ.
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غوربندي وو، د دغو ممتازو قربانیانو نه لومړى د پاچا امان هللا پالر وو، چي قاتل یې په غالب احتمال شجاع الدوله 

او هغه په ویاړ سره خپلو دوستانو ته ویل چي ده امیر حبیب هللا د خپل تره، جوهر شاه غوربندي، په انتقام وواژه، 

چي هغه د امیر په حکم اعدام شوئ و. شجاع الدوله د پاچا امان هللا په وختو کي په لوړو رسمي مقاماتو کې کارکاوه. 

ار نصرهللا، د پاچا امان هللا تره، وو، چي خپل ورور امیر حبیب هللا ته یې په شفاعت د ممتازو قربانیانو نه بل کس سرد

کولو سره امان هللا او مور یې د مرګ له خطر نه ژغورلي وو. دى که څه هم د خپل ورور د وژل کېدو نه وروسته، 

په ګټه الس واخیست، چي هغه په  په جالل اباد کي د هغه پر ځاى امیر غوره شوئ وو زر له امارت نه یې د امان هللا

کابل کې امیر غوره شوئ و. نصرهللا بیا په ډاډه زړه د کابل په لور روان شو. په دغه فکر چې ژوند به یې هلته 

خوندي وي، او له خپل وراره امیر سره، چي د مرګ نه یې ژغورلئ و، په کارونو کي همکاري وکړي. خو دى چې 

هللا په امر، چې هلته رسېدلئ و، بندي شو. مال فیض محمد، چي د امیر عبدالرحمن د بتخاک ته ورسېد، د امیر امان 

کورنۍ مخلص و، د مشرقي لویانو او قومي مشرانو له قول نه وایي چي "... پس از یک سال در شب جمعه، اول 

شعایر اسالمي  رمضان به بدترین احوالي، او را در محبس به خپه کردن هالک فرمود و بعد ازان به امور خالف

(. ددغه اثر مترجم ډاکټر 4پرداخته، تغیر روز جمعه و بې ستري مستورات و بعضي قوانین بر خالف شرع نمود." )

 1٩20رابړټ میک چیزني، دغه وینا په دغه ډول راوړې ده: د نصر هللا د بندي کېدلو نه " څه کم یو کال وروسته، د 

نیشې نه وروسته د هغه د وژلو حکم صادر کړ، او بیا یې دغسې سیاستونه مه امان هللا له یوې سختي ٩کال د مې په 

( تر ده هم ثقه روایت د پاچا امان هللا د موجودي کورنۍ یوه 5غوره کړل چي د مسلمانانو د عنعنو پر خالف وو." )

 په امر مسموم غړي ) چي ماته یې د نوم د نه ښودلو په شرط کړئ( او هغه داچي سردار نصرهللا د پاچا امان هللا

شوئ، او له مینځ نه وړل شوئ دئ. سردار نصرهللا یو ټینګ مذهبي شخص وو; ټول قرآن شریف یې په یاد کړئ، او 

په خاص ډول د هیواد ختیځو علماوو او لویانو کي یې نفوذ الره، د ګوډ مال عبدهللا د یاغیتوب یو المل همدا وو. دننه 

لرل، چې هغو غوښتل پاچا امان هللا د هغه په انتقام کې د پغمان په الر کي ترور په کابل ښار کي خو یې دغسي پلویان 

کړي، خو هغوى په خپل دغه پروګرام کي ناکام او ونیول شول. د پاچا امان هللا د واکمنۍ په پیل کې د هغه په حکم د 

امونو کې کار کړئ، د مستوفى میرزا محمد حسین له مینځ نه وړل وو. ده د امیر عبدالرحمن له وخت نه په لوړو مق

الممالک په نامه د غټ نوم خاوند او د امیر د حکومت په ټینګښت کې یې نوم ایستلئ وو. دي امیر حبیب هللا ته هم 

ډېر مقرب وو، او هغه ته یې خبر ورکړ چې امان هللا او مور یې د هغه پر ضد نقشه لري. خو ده یوازې د حکومت 

                                                           

د هزاره، تذکر االنقالب، مدون داکتر حفیظ هللا شریعتي )سحر(، ناشر انتشارات میچید، محل نشر و چاپ فیض محم ۴ .１
. دکتر سحر نمى گوید که نسخه اصلى و یا نقل آنرا  از کدام منبع به دست آورده و نسخه اصلي 61، ص 2013/ 13٩3نامعلوم، 

ین اثر به ارزیابى مفصل ضرورت دارد، که متاسفانه این جاى آن آن در کجا است. محل نشر آن هم واضح نیست. در هر حال ا
 نیست. له لیکوال محترم سعد الدین شپون نه مننه، چي دغه اثر یې را استولئ، هغه هم په ډېر ښه وخت.

، دغه اثر د فیض محمد ٩2، ، 1٩٩٩میک چیزني، کابل تر محاصرې الندي، خپرونکئ مارکوس واینر، پرنسټن،  ۵ .１
االنقالب ترجمه ده، چي میک چیزني له روسي نه په انګریزي اړولې ده. او ځاى ځاي یې خپل یا د روسي مترجم تبصرې تذکر 

هم راوړي. دغه ترجمه جمله په جمله نه، بلکه د هغو د مفهومونو لنډ بیان دئ، خو میک چیزني یو طالب العلم او امانتکار 
 مترجم دئ.

 



  

 

 

 12از 10

پاچا امان هللا په قلعه مراد بېګ کې دهغه ټول جایداد، چي د یوه لوړ چارواکې د پاره بیخي په چارواکو کې نفوذ الره. 

 ډیر وو، ضبط کړ او هغه یې محمد ولي ته و باخښه.

کال په مې کې د خوست له یاغیتوب نه وروسته د پکتیا والو وه. پاچا "  1٩2٥بله وژنه چي په شمېر کې ډېره وه، د 

وژلو امر وکړ."، ټول بندیان شاوخوا زر ښځې، کوچنیان، او څو سوه ځوانان او قومي مشران  د دره پنځوس بندیانو د

( د سوداګرۍ وزیر عبدالهادي داوي پاچا ته عرض وکړ چې " بهتر است این محکومان به اعدام محکمه شده ٦وو.)

( دا 7نواسه عبدالرحمن ام.")و بحکم قاضي کشته شوند. پادشاه با کمال خشونت و غرور گفت: مگر نمیداني که من 

په جنبش مشروطیت کي د ارواښاد عبدالحى حبیبي روایت دئ. دغې تراجیدي دواړو خواوو ته ډېر مالي او ځاني 

تلفات واړول. د فدایي ځوانانو په نامه یو اته سوه کسیزه کنډک ټول تلف شو. پکتیاوال د حکومت او پاچا نه دغومره 

له جاري وروسته د کابل په جنګو کي د پاچا مالتړ کي ډېره ناغیړي وکړه، او میر ناراضي شوي وو چي، د هغو ای

 غوث الدین د احمدزیو د ایله جاریو مشر ال په حکومتي قواو ډزې وکړې، او میدان ګردسره پرېښود، او یاغي شو.

 شمېر لویان د امنیت د ګډوډولو پاچا امان هللا د باندي شپږ میاشتي سفر نه دمخه کندهار ته الړ او هلته یې یو نامالوم

په تور په اعدام محکوم کړل. ددوى شمېر به ډېر وو، چي پاچا وروسته وویل چې " زه کندهار ته لکه چي د کار د 

پاره نه بلکه د قصابۍ د پاره راغلئ یم." د پاچا د اعدام نور قربانیان یو څو تنه قاضیان وو چي نه یې غوښتل د ښځو 

فتوا ورکړي، چي پاچا ترېنه غوښتې وه. ددوى مشر پخوانى ستر قاضي، عبدالرحمن پغمانى وو. د مخ لوڅۍ په اړه 

دوي پکتیا ته د خلګو د پارولو او یاغي کولو د پاره الړل، خو په دې کې ناکام او حکومت ته پخپله خوښه تسلیم شول، 

مرسته وغواړي. پاچا په کابل کې دوى د نه دا چي هند ته الړ شي او د برتانوي هند له حکومت نه په دې برخه کي 

حرب وزارت د حرب دیوان ته د محاکمې لپاره وسپارل. د دیوان غړي د حربیې د وزیر په ګډون لوړ رتبه نظامي 

افسران وو. وزیر او یوه کنډک مشر د هغو اعدام غوښته، خو له یوې میاشتې محاکمې نه وروسته دوي په اعدام 

مجددي او د هغه له وراره معصوم مجددي نه پرته، چي هغوى بندي شول، په اعدام محکوم شول. له محمد صادق 

محکوم قاضیان په یوه روایت نهه تنه وو، چي په سیاه سنګ کي براال اعدام شول. د قاضیانو محکمه په دیوان حرب 

معاصر افغانستان کې دا  کې د نظامي افسرانو یاني د اجرائي څانګې له خوا وو، نه د قضائیه د قاضیانو له خوا. په

لومړى ځل وو، چې یوه ډله قاضیان اعدام شول، چي هغه د " شینوارو او کوهدامن د داړه مارانو د بغاوت لپاره 

 لومړى ګام شو،" او له امله یې یو څو تنو لوړ رتبه چارواکو سمدالسه استعفى وکړه.

له سوچه د اعدام حکم ډېر اثرناک ثابت سو، چي پایله یې  د حبیب هللا کلکانې په اړه د پا چا امان هللا سمالسي او بې

د هغه او د کورنۍ د واکمنۍ ختم شو. دغه پېښه یو څه تفصیل غواړي چې په جبل السراج کي د تنظیمې رئیس، علي 

 احمد لودي، د پاچا په هدایت له حبیب هللا او سید حسین چاریکاري سره پوهاوي ته ورسېد. هغوي د ډېرو امتیازونو

په بدل کې ومنله، چې له نا ارامي جوړولو څخه الس واخلي، او د امنیت په خوندي کولو کې به له حکومت سره 

مرسته وکړي. دوى د کابل په لور رهي شول چې د کابل د حکومت په خدمت شروع وکړي، خو څنګه چې  پاچا 

                                                           

 ٩0، ٨٩(، یاد شوئ اثر، 1٩74ادمک، ) ۶ .３
 173 ،1٩٩٩چاپ دوم،  مسلمان افغان،عبدالحي حبیبي، جنبش مشروطیت در افغانستان، سازمان مهاجرین  7 .４
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وې وه، حبیب هللا په دې فکر شو چې نه دمخه ګوډ مال اعدام کړئ وو، که څه هم هغه ته د مامونیت وعده ورکول ش

چې دده برخلیک به هماغسي شي، نو په سراى خواجه کې چیرته چي کابله ته د ورتګ په نیت رسېدلئ وو، په تلیفون 

کي د علي احمد په نامه وږغېد، چي د ځان په اړه د پاچا په نیت ځان پوه کړي. نور نو د فیض محمد په ژبه چې د 

نقل کوي" اکنون که با پسر سقا عهد کرده اورا به دست اورده ام، چي معامله کنم ]؟[ و امیر امان حبیب هللا د خولې 

هللا خان امر سر زدن و هالک او نمود. او که خود را علي احمد خان اظهار کرده بود، عرض کرد که در صورت 

شود;  و امیر امان هللا خان اینرا شنیده  عهد و پیماني کي در میان نهاده شده است، چگونه در اعدام او اقدام ورزیده

فرمود، که: با تو عهد کره، نه با من. زنده اش مگذار و چون پسر سقا اسرار دروني امیر امان هللا خان را نسبت به 

خود کشف کرد، به همان تلیفون که سرگرم مکالمه بود، اظهار راستي کرده و خود را پسر سقا گفته، مخاطبانه لب به 

زن و زوجه امیر امان هللا خان ... کشوده از وصول و حمله خود در کابل بیم داده، گفت: در وقت حاضر امدنم دشنام 

خواهى دید، انچه دید. و امیر امان هللا خان از این  گفتار او که از روى معاهده وعده اي جانبداري محمد ولي خان 

طر بر لب اظهار آورد، و همه ازماجراى خیانت وزراى وکیل و غیره وزراى خاص و بزرگان کابل که با اطمنان خا

 (8خود بي خبر بود، از خشم متغیر گردید، تلیفون را به غیظ بر روى میز زده هیچ نگفت.")

لیکوال عزیز هندي هم دغه موضوع لږ و ډېر په همدغه ډول بیانوي او وایي چې د ګوډ مال د اعدام په نظر کي نیولو 

ي د ځان په هکله د پاچا نظر په کوم چل ځانته معلوم کړي. نو یې کابل ته د تګ په الر په سره، حبیب هللا غوښتل چ

سراى خوجه کې " ... د پاچا حضور ته یې تلیفون وکړ، او کله چي پاچا پوښتنه وکړه، چې څوک خبري کوي د سقاو 

یل چي دغه وخت د سقاو زوى زوى ځواب ورکړ، د شمالي د تنظیمیې رئیس احمد علي خان، او هغه بیا پاچا ته وو

دده په کنټرول کې دئ، او په مخامخ کوټه کې د پیره دارانو تر مینځ ناست دئ، او پاچا چې د هغه سره هر سلوک 

وکړي، امر وکړي. په دې خبره غازي امان هللا خان له جوشه په ډک غږ ځواب وکړ ]ورکړ[ چي دا سپى سمدالسه د 

پرېکړه، او کابل ته یې راولېږه ]راواستوه[. د سقاو زوى په دې خبره سره ځان  مرګ غیږي ته وسپاره، او د هغه سر

 (9څرګند کړ او پاچا ته د بد او رد په ویلو سره یې تلیفون پرېښود.")

مؤلفه رییه ستیورټ، ابراهیم عطایي، سید رسول رسا،  او غالم محي الدین انیس هم په خپلو اثارو کې دغه پېښه یاده 

نډ ډول. منشي علي احمد، چې زماني د هغه پاڼى د انګلیس د استخباراتو راپور ګڼي، دغه موضوع یاده کړې، خو په ل

شاوخوا کې شوې او سمالسي اثر یې دا شو چې سید  12کال د ډسمبر  1٩2٨کړې نه ده. په هر حال دغه پېښه د 

 1٩2٩او پاچا یوه میاشت وروسته، د  حسین جبل سراج کالبند او بیا تصرف کړي، او حبیب هللا په کابل یرغل وکړي،

له پاچایي نه الس واخلي. وروسته به دغه پېښي بیان شي. د پاچا امان هللا پالر، امیر حبیب هللا،  14کال د جنورۍ په 

او نیکه، امیر عبدالرحمن، زورواکي یا مطلق العناني کوله، او ډېر افغانان یې په حکم اعدام شوي دي، خو د هغوى 

انون محدود نه وو. عجبه داده چې پاچا امان هللا چي په وخت کې یې د ترکي او افغان متخصصانو په قدرت په ق

همکاري افغانستان د لومړي ځل لپاره د لیکل شویو قانونو او مقررو خاوند شو، سره له دې هم د خپل پالر او نیکه 

تل شوئ وو، خو په هغه کي دده بېحد ه په شان زورواکي کوله. دده په وخت کې لیکل شوئ اساسي قانون هم ایس

                                                           

  17فیض محمد، یاد شوئ اثر،  ٨ .１
  24٥عزیز هندي، یاد شوئ اثر،  ٩ .２
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قدرت محدود شوئ نه وو، که څه هم دا د مشروطه غوښتونکو اساسي غوښتنه وه، چي پاچایي قدرت دې محدود شي. 

نو زما دغه وینا پر ځاى ده، چي په یوې غونډې کې مې اورولې وه، چې هغومره ډېر افغانان چې د امیر عبدالرحمن، 

ا په حکم اعدام شوي دي، تر دوى دمخه د معاصر افغانستان د ټولو پاچایانو او امیرانو په حکم امیر حبیب هللا او پاچ

اعدام شوي نه دي. په لنډ ډول دوى ټولو په ځان متکي، منظم، دایمي پوځ، او نور وسایل، د پیسو په ګډون، نه لرل 

په افغانستان کې یې د لومړي ځل  چې دغسي زورواکي وکولى شي. دا امیر عبدالرحمن او امیر شیرعلي وو، چې

لپاره منظم پوځ تنظیم کړ، او امیر عبدالرحمن بیا د مالیاتو په زیاتولو، او په مجموع کې د حکومت د عوایدو په 

زیاتولو سره د دایمي منظم پوځ ثبات او پایښت یقیني کړ، تر اوسه په اساس کې په هماغه ډول باتي دئ. تر امیر 

ومت عواید، چي لوى قلم یې د مځکو مالیات وه، دغومره کم وو، چې واکمنو نه شو کولى عبدالرحمن دمخه د حک

دایمي پوځ ولري. هغوى په زیاته اندازه قومي مشرانو ته محتاج وو چي د ضرورت په وخت کې ایله جاري تهیه 

هغه هم د قومي مشرانو د کړي. هغه وخت په قومونو باندي د جم بست په نامه ټاکلې او کمه مالیه حواله کېدله، چې 

الري حکومت ته رسېدله. امیر عبدالرحمن له درانیانو نه پرته د ټولو قومونو، او په واقع کې د ټول هیواد په ښېرازو 

مځکو باندي د سه کوټ په نامه مالیه، چې د حاصل درېیمه برخه کېدله، حواله کړه، چې هغه ډېر عواید کېدل. په 

ډېر پاڅونونه وشول، خو حکومت په پوځي زور او داسي هم په قومي ایله جاري سره وړاندي یې په ټول ملک کې 

هغه ټول و ځپل او حکومت و کولى شول چي ټول هیواد په نیغ ډول د خپلو چارواکو له الرې اداره کړي. تر ده دمخه 

ه وخت کې د دهمزنګ افغانستان د دفترونو لپاره حکومتي ودانۍ او رسمي محبس نه الره، او هغه او نور دده پ

بندیخانې په ګډون ودان شول. په دغو او دغسي نورو اجراآتو سره وو، چي امیر عبدالرحمن په افغانستان کې د لومړي 

ځل لپاره مرکزي حکومت تنظیم او پر ځاى کړ، چې د هغه اصالح شوئ او عصري شوئ شکل دوام لري. دده په 

افغانستان د ټولو پولو تحدید او په نښه کېدل تکمیل شول، او په نتیجه  وخت کې وو، چې په بین المللي موافقو سره د

کې یې معاصر افغانستان هسک او په نړۍ کې وپېژندل شو. نو امیر عبدالرحمن د معاصر افغانستان د دوهمي دورې 

 مؤسس ګڼل کېدلى شي.

انګلیس ده سال زحمت کشید تا دولت دلته به بیرته پاچا امان هللا ته وګرځو. ښاغلئ زماني ادعا کوي چي " دولت 

انګلیس" افادې ته توجه په کار  امانیه را با پروگرامش معدوم کند." ډېر عجب فکر او ډېره عجبه جمله! اول د "دولت

ده. "دولت انګلیس" یاني څه؟ دغه افاده نه په هند باندي د برتانیې د حاکمیت، او نه په برتانیه کي برتانوي حکومت یا 

ډول د متحد سلطنت افاده کوي. دا هسې یوه عامیانه او پروپاګنډي افاده ده. دى باید پوه شي، چې "د انګلیس په دقیق 

دولت" یو مجرد مفهوم دئ، او یو مجرد مفهوم بل مجرد مفهوم لکه "امانیه دولت" له مینځ نه وړلى نه شي. دا مشخص 

ه کړي چې په دغو لسو کلونو کې برتانویانو کوم کارونه او ډینامیک انسانان دي چې دغه کارونه کوي. دى باید ثابت

وکړل، چي اماني دولت یې معدوم کړ. په اصل کې دلته د دولت کلمه راوړل بې ځایه او د ناپوهانو کار دئ، ځکه 

چي د دولت اساسي عنصر ولس یا خلک دي، او څوک هغه "معدوم" کولى نه شي. زماني خوښ دئ چي غټ الفاظ  

 ـيــانـــــور بـ    بنسټه حکمونه وکړي، بې له دې چې مانا او پایلو ته یې پام وکړي، یا پرې پوه شي. راوړي، او بې
 

 يادداشت آريانا افغانستان آنالين

ه زبان دری هم وبسايت ببه زودی از طرف همکاران  ړجناب پوهاند داکتر محمد حسن کاک توی اين مطلب  ښمتن پ

 به نشر می رسد.


