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 15از 2

 د مطالبو فهرست

 سریزه

 

 لومړۍ برخه:

 د ښاغلي زماني د لیکني په هکله 

 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 –

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

 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 



  

 

 

 15از 3

 

 دوهمه برخه

 د ښاغلي زماني یوه بله ذهني حیرانوونکې وینا
 

دي وایي چي " انګریزي استعمار سره له دې چي یو قوي افغانستان او غازي امان هللا خان خپلي واکمنۍ او سیاسي، 

اقتصادي، او پوځي ګټو ته لوى ګواښ ګاڼه، او د غازي امان هللا خان د وژلو او له مینځه وړلو دسیسو او توطیو په 

کي یې د هغه سلطنت د نسکورلو د پاره د هر فرصت څخه استفاده کوله، او په دې الر کي یې د مذهبي مشرانو څنګ 

او دولت د مخالفینو د لمسولو او مرستي هیڅ کوښښ نه سپماوه، تل دا تبلیغ کړئ دئ، چي ګواکي د اماني رژیم د 

د غازي امان هللا خان اشتباهات وو چي خلکوته د  نسکورېدلو اصلي سبب د اصالحاتو د پروګرام د پیل کولو له امله

 منلو وړ نه وو."

اول خو دغه فقره د امال او انشا له نظر نه د دغسي کس ښکاري، چي نوئ یې لوست او لیک زده کړئ وي. په فکري 

 الحاظ خو ښاغلي زماني په دغې فقرې کې غټې موضوعګانې راوړې بې له دې چې یوه یې هم بیان او شرح کړې ی

ثابته کړې وي. دى خیال کوي چې دى په دې اړه د صالحیت خاوند دئ او د برتانویانو پر ضد چې هرڅه ولیکي، 

لوستونکي به یې و مني، حال داچې، لکه چې وروسته به ولیدل شي، حتى پخپله پاچا امان هللا په  کندهار کې په یوې 

یان او روحانیون یې خپل مخالف ښوولي، بې له دې چې په مرکې کې برتانویان په خپله ناکامي کې تبرئه کړي او مال

دې اړه یې له چا نه پیسې تر السه کړي وي. په بمبیي کي یې پاچا خان عبدالغفار ته ال له خپلو خلکو شکایت وکړ، 

چي دى یې "قادیاني" او "وهابي" ګاڼه، او دى نه غواړي چې په دوى باندي بیا د واکمنۍ کولو په مقصد کوښښ 

ي. هغه ترېنه غوښتي وو چي، د کورني جنګ د مخنیوي لپاره له ده سره مرسته وکړي. غېر له دې هم د ښاغلي وکړ

زماني دغه فقره دغومره سرګیچونکې، بې سویې، او پروپاګنډي ده چي  په ځواب ورکولو نه ارزي، خوڅنګه چې یو 

ړه او یو شمېر جذباتي او ویبسایټي نېشنلسټان یې په اشمېر نور هم برتانویان د پاچا امان هللا په ناکامۍ کي دخیل ګڼي 

نارې سورې وهي، زه دلته کوښښ کوم چي د هغه وخت د معتبرو منابعو او لیکنو له مخې واقعیتونه په هر ډول چې 

، وي وړاندې کړم. ددغه مقصد دپاره ما دغه منابع په انتقادي، او دقت سره کتلي، او په نتیجه کي مې د پاچا امان هللا

د هغه د اصالحاتو او کړو، او داسي هم له برتانویانو سره د هغه د اړیکو په اړه نوي څیزونه کشف کړي، چي په 

پاتې پاڼو کي به یې لوستونکو ته وړاندې کړم. په دې موضوع به هم و غږیږم، چي ښاغلئ زماني چې" د اماني دورې 

چي پاچا امان هللا خان دده نیکه، میر زمان، چي د امیر حبیب  تاریخ سره بې کچي مینه  او تنده" ښیي، له دې امله ده

هللا په دوره کې په کومي جرمي موضوع کې بندي وو، ازاد کړ، او بیا یې د هغه د خدمتونو په بدل کې له حد نه ډېر 

تاني ښاغلئ سیسونازاوه، خو هغه د پاچا له ګوښه کېدلو نه وروسته، د کنړ مخالفانو له مینځ نه یووړ. په پاى کې به 

 هغو تېروتنو ته متوجه کړم چي د معاصر افغانستان د تاریخ په اړه یې کړي دي.

 

په یادې شوي فقرې کي له ښاغلي زماني نه پرته به بل څوک ومني چي "انګریزي استعمار" پاچا امان هللا ځان ته " 

ډېرو برخو کې خپور وو، پاچا امان هللا لوى ګواښ ګاڼه" او غوښتل یې هغه "ووژني"؟ دغه استعمار، چي  د نړۍ په 



  

 

 

 15از 4

په کوم قوت هغه ته ګواښ کېدلى شو. د خواشیني ځاى دئ، چې یو طبي ډاکټر دغسي کاواکه غږیږي او د پاچا امان 

هللا د ناکامي پړه هم په باندنیانو اچوي. دى به ځکه دغسي کوي، چي خلکو ته نیشنلست ځان و ښیي، ددې لپاره چي 

ه یې له یاده ایستلې شوې وي. دده " انګریزي استعمار" هم دده د "انګلیس دولت" په څېر یوه مجرده خپله ماوستي مخین

افاده ده، چې عمل کولى نه شي. دى نه پوهیږي چې استعمار د عمران په مانا ده، لکه استفاده چې د فایدې اخیستلو، 

ې استعمار )کولونیلیزم( په دې ډول یاد شوئ چې د یوه او استثمار د ثمر اخیستلو یا زبېښلو په مانا ده. هو په تاریخ ک

هیواد ځیني خلک په بل هیواد کې میشت شوي، او ځینو یې په پاى کې د هغه هیواد واکمني تر السه کړې. په افغانستان 

ده.  هکې برتانویان په دغه مفهوم نه دي میشت شوي. نو په دې ډول د "انګریزي استعمار" یادونه یوه پروپاګنډي افاد

افغانستان باید په مالي، اقتصادي او پوځي لحاظ یو پیاوړئ هیواد واى، چي برتانویانو امان هللا ځان ته یو لوى ګواښ 

ګڼلئ واى. افغانستان د پاچا امان هللا د ډیرو غېر معمولي لګښتونو له امله دغومره ناتوان شوئ وو، چي په مالي لحاظ 

" هغه وخت چې امان هللا د حکومت واک په الس کې ونیوه، د افغانستان په خزانه  برتانوي هند ته ګواښ کېدلى نه شو.

د خوست له ( 1میلیونه روپۍ وې، چي حبیب هللا په ډېر ځیر زېرمه کړي وې.") 150کې، د برتانوي منابعو پر اټکل 

کال په جون کې د برتانیې د نظامي اتاشې د راپور له مخي " په حاضر وخت کې د  1٩26یاغي توب نه وروسته، د 

( لیکوال عزیز 2اندېښنې غټ المل دادئ چي د کابل محلي خزانه له پیسو نه خالي ده، او خپل منابع یې لګولي دي.")

میلیونه روپۍ پاته  66حبیب هللا کوهدامني په واک شو، په خزانه کې  هندى وایي چي له پاچا امان هللا نه وروسته چې

مخ(. دغه شمېره مشکوکه ښکاري، ځکه چي د پاچا امان هللا په وخت کې لګښتونه بیخي ډیر وو، په  445وې.")

ولو په رانیخاص ډول د خپلواکۍ په جنګ کي، او ودانیو په کولو سره، د ډیرو دباندنیو د استخدام له امله او د وسلو 

سره. له بلي خوا حکومتي عایدات تر پخوا لږ شول، د برتانویانو د مواجبو په درېدلو. په ځمکې باندي په نغدي سره 

د مالیاتو په اړولو سره. د خوست یو کلن یاغي توب سره هم، چې حکومت ته شاوخوا دېرش میلیونه روپۍ تاوان 

الص الس لګولې، لکه چي شخصي پیسې یې وي. د باندني سفر په واوښت. پخپله پاچا هم د بیت المال پیسې په خ

وخت کي یې د هر هیواد غریبانو ته یو لک پونډه بخښل، په داسي حال کې چي د خپل ملک غریبان یې تر هغو ډېر 

 غریب، او دغه پیسې هم په اصل کي ددوى وې. د ډېر لګښت له امله وو چې پاچا د خپل پالر او نیکه پوځ لږ کړ، او

په دغه ډول یې د هیواد دفاعي قوه ضعیفه کړه، او د منګلو له یاغیتوب نه یې هم عبرت وا نه خیست چي هغه یې په 

زیاته اندازه په قومي ایله جاري سره وځپه. د پیسو د لږوالي له امله  وو، چي له بهرني سفر نه وروسته یې له ملکي 

ي وسلې یې رانیولي وې، د دوو میاشتو ]درو میاشتو[ معاش او نظامي چارواکو نه وغوښتل، چې حکومت ته چي نو

بسپنه ورکړي. په هر بالغ نارینه باندې یې هم پنځه روپۍ حواله کړې، او په دغه ډول یې دغه دواړي ډلې ناراضي 

 کړې.

 

ه مودې مرپاچا امان هللا په خپلي لس کلنۍ واکمني دورې کې هغومره ډېر لګښتونه وکړل چي هیڅ افغان واکمن په دغو

کې دغومره لګښتونه نه دي کړي: هو، د ازاد مارکیټ او د الرو د اصالح له امله، سوداګري او ورسره ملي اقتصاد 
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 15از 5

مخ په ښه کېدو وو، خو دغه کار وخت غوښته، چي حکومتي عواید زیات کړي. په پاى کي به وویل سي، چې 

 ي لحاظ برتانوي هند ته ګواښ کېدى نه شو.افغانستان او واکمن یې پاچا امان هللا په مالي او اقتصاد
 

 له برتانویانو سره اړیکي
 

دعامه ذهنیت پر خالف د پاچا امان هللا او برتانویانو اړیکې د خپلواکې د جنګ نه وروسته خرابي و بحراني نه وې. 

ه خت بل وخت د خلکو پپاچا امان هللا له برتانوي هند سره په نېغ یا نانېغ ډول مرسته کړې، خو په ظاهر کي یې یو و

خاطر برتانوي ضد حرکتونه کول. پاچا امان هللا د خپلواکۍ د جګړې نه وروسته د ډیورنٰد آخوا پښتنو سره د هغو د 

خپلواکۍ ګټلو په الر کې عمل و نه کړ، که څه هم دغو پښتنو د خپلواکۍ په جګړه کي فعاله برخه لرله، او عمومي 

مهمه نه ګڼل کیږي، خو هغه وخت دا جدي موضوع وه. ارواښاد سید شمس الدین توقع هم دغه وه. اوس دغه موضوع 

مجروح، چې هغه وخت ځوان وو، د خلکو دغه احساس په دغه ډول ښودلئ دئ: " ... و هم بعضي مردم فکر میکردند 

. لذا ت نیامدهکه این جنګ سوم براى استرداد اراضي از دست رفته افغانستان رخ داده بود، که آن نتیجه مطلوب بدس

کي د ګوډ مال د  1٩24( د پاچا دغه بې پروایي په 3این جنګ را افتخار بزرگي نه، بلکه ناکامي تصور میکردند.")

یاغي توب یو المل شو. پاچا امان هللا د خپلواکۍ د جګړې نه وروسته څه کم دوه کاله ناکام کوښښ وکړ، چي په منځنۍ 

پیسو په لګښت، او په ملکي جامو کې د سرتیرو په لېږلو سره په دغي سیمي کي خپل نفوذ خپور کړي، او اسیا کي د 

د انور پاچا په مرسته او غوښتنه هلته د اسالمي کنفدریشن سروال شي، چي پاى یې ناکامي او د شوروي دولت سره 

  د لومړۍ دورې د تودو اړیکو سړېدل شي.

 

له برتانوي هند سره د پاچا امان هللا غټه مرسته د عجب خان اپریدي د موضوع په ارتباط وه چې لیکوالې سټیورټ 

مخونه(، او لنډیز یې دادئ: عجب خان اپریدي له برتانوي چارواکو سره، د هغو د زور  22٧  21٩اوږده بیان کړې )

ه، په کوهاټ کې د یوه زیاتي له امل

انګلیس مېجر ځوانه لور د مالي الیس 

(Molly Ellis په نامه د )کال  1٩23

په اپریل کي په نظامي چوڼۍ کې، د 

هغې له کوره وتښتوله، او بیا یې له 

خپل ورور شهزاده اپریدي او نورو 

ملګرو سره شنوارو ته، په افغانستان 

کې پناه یووړه. هلته دوى ټولو په 

تي نومي محل کې واړول او منډه 

کورنۍ یې هم ورسره یوځاى شوې. 

ملک منصور شینواري د دوى ساتنه 
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په غاړه واخیسته، او مشکوک کس هلته تللى نه شو. دا هغه وخت وو چي ختیځ پښتانه د برتانویانو په بمباري سره، 

ه کتل کېدل. برتانوي چارواکو چې نوي رواج شوي وو، په تنګسه کې وو، او عجب خان اپریدي ته د اتل په سترګ

ددوى پر ضد عمل کولى نه شو، خو په هغه حال کې چې په افغانستان یرغل وکړي. څنګه چي د دواړو هیوادو تر 

مینځ یو بل ته ددغسي کسانو د مبادلې تړون نه وو السلیک شوئ، برتانویانو د هغو د تر السه کولو ادعا کولى نه 

نو دوى دغومره و کولى شول د پېښور د یوې ډاکټړي مېرمني، مېرمن سار، او د هډې شوه. دغه قصه ډېره اوږده ده، 

اخندزاده د کورنۍ د یوه غړي، مال محمود اخندزاده، په مینځګړیتوب پېغله الس ازاده کړي، او هغه خپل کور ته ستنه 

ه ر همفریز په کابل کې پشي. په دغې ټول مودې کي له هغې سره د یوې درنې مېلمنې په شان سلوک کېده. خو سفی

پاچا امان هللا فشار راوړ، چي عجب خان او ملګرو ته یې جزا ورکړي. برتانویانو د مخه د همدغي کشالې په سر د 

(ال په یوه کتنه کي Francis Humphrysهند له الري افغانستان ته د وسلو د انتقال مخه نیولې وه، او همفریز )

" له اور سره لوبه و نه کړي." پاچا ددغي کشالې د هوارولو لپاره محمد ولي پاچا ته خبر دارى ورکړئ وو، چي 

ګمارلئ وو، پداسي حال کې چې تر دغه وخت پوري سرحدي چاري جنرال محمد نادر اجرا کولې، او دى ناراض 

یز شو. محمد ولي همفریز ته وویل چي که دده خوښه وي عجب خان او ملګري به یې مزار ته تبعید شي او همفر

له خپلو ډیرو ملګرو سره، په درو الریو کې مزار ته  2٨کال د جنوري په  1٩24هوکړه وکړه او عجب خان بیا د 

 تبعید شو، او هلته مځکي ورته ورکول شوې او نغده هم ورته وټاکله شوه.

 

خپلي اړیکې ورانې کړې. قومونه د هغوى د دوو سپېڅلو اصلو د سټیوړټ په نظر خو " امان هللا د خپلو خلکو سره 

په نقض سره وپارېدل: د ننواتې، او د موعودې پناه." په جالل اباد کې د برتانیې د قونسل په وینا، چي په الریو کې د 

ه ن پعجب اپریدي د کورنۍ غړو تبعید په ورځ هغوى ولیدل، د یوه تن خبرې په دغه ډول ثبت کړي، " که د واکم

توګه د امیر له خوا د بندي کېدلو وېره له مینځ نه الړه، پر هغه به له شک نه پرته د کفر فتوا صادره شي." پخپله پاچا 

هم منله چې " هیڅ امیر له برتانوي حکومت سره دمخه هیڅ ډول عوضي معامله نه ده کړې. زما تسلیمي په سرحد 

نواري په خاص ډول ناراضي او له پاچا او حکومت نه د انتقام ( ش24٨کې زما حیثیت ډېر ضعیف کړ." )سټیورټ، 

کي په الس ورغله، او دوى د انتقام اخیستلو په مقصد جګ  1٩2٨اخیستلو په انتظار شول، او دغه موقع هغو ته په 

ه چي په پورته کشاله کې په انګلستان کې دده د کارنامې قدر نه دئ شوئ." .پاچا امان هللا له برتانیې نه ګیله کول شول

له همدې امله به هم وو چي برتانویانو د هغه د رسمي سفر په موده کې دهغه او د هغه د ملګرو ښه هرکلى وکړ. درې 

ل د حکومت. پاچا له ورځي دى او ملکه یې په پاچایي ماڼۍ کې د امپراتور او ملکې مېلمانه وو، او یوولس ورځي ټو

سره یوه اونۍ په خپل لګښت تېره کړه، او په یوه ښار کې هغو برتانویانو چې د خپلواکۍ په جګړه کې  خپلو ملګرو

برخه اخیستې وه، په خپله خوښه د پاچا امان هللا په مخ کې په رژې تېر شول، په دې چې امان هللا دغسې پاچا دئ، 

لینج ورکړئ وو. د برتانیې حکومت ته د خلکو دغه تود هرکلى له توقع نه پورته چې و برتانوي امپراتورۍ ته یې چی

 د برتانیې حکومت د افغانستان د پیاوړتیا د پاره موافقه وکړه چې ډول ډول عصري توپونه، وو. ډېره مهمه داده چي

مۍ کې به شل تنه " په نظامي اکاډSandhurstتوپک او نوري وسلې او مهمات وړیا ورکوي او د خپل "سندهرسټ 

 (130افغان منصبداران د هند د حکومت په لګښت روزي.)ادمک، 
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د برتانیې او هند حکومت غوښتل 

چې پاچا امان هللا پیاوړئ او د خپل 

هیواد واکمن پاتي وي. په هغو 

او  1٩25لیکونو کې چې د 

کلونو کې ددوى تر مینځ  1٩26

مبادله شوي، ویل شوي چې " د 

موضوع داده لومړۍ درجې مهمه 

امیر په خپل تخت وساتلى چې 

شي. دى که څه هم د قناعت وړ 

شخص نه دئ، تر ده ښه بله څوک 

نه لیدل کیږي، او انقالب هغه 

څیز دئ، چې شورویان ورته 

کار کوي." پاچا امان هللا هم ویلي 

وو چي " زه پوهېږم چې د 

شوروي ایجنټان زیار باسي زما 

په خلکو کې انقالبي نظریې 

دغومره ړوند رې کړي، او زه خپ

نه یم چې فرض کړم چې 

کمونسټي حکومت به ما او زما 

تخت ته له دښمنۍ نه غېر بل څه 

 (311وي." )سټیوړټ، 

 

اساسي داده چې برتانویان د 
 انګلیس له دوهم جنګ نهافغان

 

 په لندن کی د شاه امان هللا له خوا د احترام ګارد منل                     

 وروسته، د پخوا برخالف، دغه 

ت غوره کړئ وو، چي افغانستان پیاوړئ او دوست وي، چې د باندني یرغل په وړاندي له ځان څخه دفاع وکړي، سیاس

او د لزوم په وخت کې پخپله هم د هند د دفاع په مقصد ددغه احتمالي یرغل دفع وکړي. دوي د "علمي 

د لپاره ایستلې وه چي د ډیورنډ (" په نامه عمومي پالیسي په واقع کي د همدغه مقصScientific Frontierسرحد)

توافق لیک ددغه سیاست یوه برخه وه. دا چې افغانستان د امیر عبدالرحمن په وخت کې د لومړي ځل لپاره ټینګ 

سیاست له امله وو. تاریخپوه، فیض محمد هم ددغه سیاست په مالتړ  مرکزي حکومت شو تر زیاتي اندازې د همدغه

ه با دولت روس دارد افغانستان را سد آهنین حمله رقیب خود پنداشته، در قوت و اقتدار وایي چي" برتانیه از رقابتي ک

 

 پارلمان ته بلنه له شاه امان هللا نه د برتانیی
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و استحکام افاغنه و مملکت ایشان جد وافي و جهاد کافي مبذول میدارند، نه اینکه به تخریب این سد متین همت گماشته 

د دغه مطلب په دغه ډول بیانوي: " ( سردار شیر احم31تیشه به ریشه خود مي زنند.")فیض محمد، تذکر االنقالب، 

لویه برتانیه له افغانستان سره کومه خاصه عالقه نه لري، خو هغه متجاوزه نه ده او دا یې پوره په ګټه ده چي غواړي 

( داهم اساسي ده، چې 2٧4افغانستان د بولشویکانو پر ضد د یوه حایل هیواد په شان پیاوړئ او اباد وي." )سټیوړټ، 

او برتانیې پاچایي نظامونه سره په اساس کې جوړ، او په یوې لیکې روان وو، د شوروي نظام پر خالف  د افغانستان

 چې هغه له بېخ نه ورسره وران وو. نو دا د برتانویانو په ګټه وه چي د پاچا امان هللا واکمني پر ځاى وي.
 

 

 د پاچا امان هللا ځیني مهمي  تېروتنې
پاچا امان هللا او حکومت ته یې چې د خوست له جنګ نه وروسته بل غټ خطر پېښ شو، هغه دده له باندني سفر نه 

وروسته ددغسي اصالحاتو له امله وو، چي افغانان په هغو سره خپل د پیړیو دود دستور او ژوند طرز پرېږدي، او 

ي زور، او په ګړندي ډول. اول له ډیرو لوړ پوړو اروپایې دود دستور او ژوند طرز غوره کړي، هغه هم په حکومت

چارواکو سره دده شپږ میاشتي باندنى سفر، په داسي حال کې چې دى هم د دولت او هم د حکومت سروال وو، په 

دغسي وخت کې وو چې هم دده د لومړۍ دورې د نااشنا اصالحاتو، او هم د یوه کلني جنګ خاطرې هیري شوي نه 

ي هم په ډاډمن حال کې نه وه، دده په بیرون کېدلو سره د غبار په وینا " در تمام والیات افغانستان وې او د هیواد کرار

( لوى او اثرناک مخالف یې فضل عمر مجددي وو، چي د 4حلقه هاى مخفي مخالف به فعالیت ضد دولتي درامدند.")

 عقیدې له مخې عقیده لري چي دیوه مسلمان پاچا نوي پروګرامونه یې د شریعت مخالف ګڼل. مجددیان د خپلي نقشبندیه

ملک واکمنان مکلف دي چي د شرعي قانونو له مخې حکومت وکړي، او که یې و نه کړ، خلک دي د هغه مخالفت 

وکړي. فضل عمر مجددي د نقشبندي طریقې د مشر په توګه د پاچا امان هللا په مخالفت دمخه له افغانستان څخه وتلئ 

ېره کې دېره شوئ وو. د تاریخپوه ادمک د لیکني له مخي هغه د پاچا ضد تبلیغ تر څنګه د جنوبي او په اسماعیل خان د

او پکتیا له عالمانو سره غونډه وکړه او په دې و غږېدل چي" د ځوانو افغانانو پر ضد کودتا وشي، او پاچا امان هللا په 

ړه چي " په وروستي ګام کي دي پاچا ګوښه او ستنېدو سره له یوه شوي عمل سره مخ شي." دوى دغه پرېکړه هم وک

 (13٩جمهوري نظام په پښو ودرول شي." )ادمک، 

دغه اوږد سفر د پاچا په خپل نوښت وو. په کابل کې خسر یې، نومیالي او مجرب محمود طرزي، په دغه وخت کې 

ل محمد نادر، او وړونو یې محمد د نه سفر کولو مشوره ورکړه، خو هغه و نه منله. د ایټالیې د ناپل په ښار کې جنرا

هاشم، او شاه ولي، پاچا ته ځانونه ورسول، او ورته وویل چي " د افغانستان په اوسنیو اجتماعي، سیاسي او اقتصادي 

حاالتو کې د چټکو اصالحاتو لپاره ډګر برابر نه دئ." ددې مانا داکېده چي دغه سفر و نه کړي، او له دغسي اصالحاتو 

پر عوض یې پاچا جنرال نادر ته ته وویل چي دى دي افغانستان ته الړ شي. "سپاه ساالر یې پر امر  نه الس واخلي.

( د پاچا مور چې په حکومتي چارو 5باندي غوږونه کاڼه واچول." او په سفر کي یې هم ورسره ملګرتوب و نه کړ.)

                                                           

  ٨1٧، 1346/1٩6٧در مسیر تاریخ، دولتي مطبعه، کابل،  میر غالم محمد غبار، افغانستان -13
مخونه  ،1٩1٩1٩2٩ه وړاندي غبرګونونه، ) قول نقل(، په افغانستان کي د اجتماعي تحوالتو پ عبد الباري جهاني، د سنځل نوید -1۴

14٨14٩  
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ې غوښتل چي زوى یې " ... خپل تاج او تخت کې فعاله او د ملکې ثریا پر خالف وه، هم ددغه سفر مخالفه وه، او نه ی

 (3٧( )عزیز هندي، 6په خطر کې کړي.")

پاچا چي له دغه سفر نه وطن ته ستون شو، هغه پخوانى امان هللا هم نه، بلکي د اروپایي کلتور تر تاثیر الندي شوئ 

غرور شده بود، و با اقدامات وو. د غبار په وینا " وقتیکه شاه برگشت آنمرد گذشته نبود. او بسیار خود راى و م

( لیکوال عزیز هندي چي ٨12عجوالنه اي که نمود بزودي افغانستان را مستعد به یک انفالق منفي نمود.")غبار، 

پاچا یې له نژدې پېژانده د غبار د نظر په تائید کي د پاچا د وضع د تغیر په اړه دلیل هم راوړي او وایي چي )عزیز 

کي له ده نه کوم شاندار استقبال شوئ وو، دده په طبیعت باندي دا تاثیر کړئ وو، چي دى تر (: " په اروپا 55هندي، 

پخوا زیات د خپل عقل، پوهي او د فکر د رښتین توب مدعي شي، نو ځکه د هیواد د پرمختګ له پاره چي ده کوم 

همدې امله وو، چي پاچا په ترکیه  فکرونه او تجویزونه له ځان سره لرل ، هغه یې سم او د الس وهنې وړ نه ګڼل." له

 کې د هغه مشر اتا ترک ته په همدغې روحیې سره مالومات ورکړل.

 

اتا ترک و پوښته چې " ایا اعلیحضرت په خپل هیواد کې دومره محبوبیت لري چي د اصالحاتو خالف اعمال به د 

غاوت په ترځ کې تر زیاته حده د یوه بغاوت په شکل را مینځ ته شي؟ پاچا ځواب ورکړ، چي " ما د منګلو د ب

روحانیونو قدرت مات کړ، او دوى زما په هیواد کې یو مقتدر عنصر ګڼل کیږي، چي د حکومت پر ضد د خلکو د 

راپورته کولو او تحریک کولو قدرت او استعداد لري، خو اوس دغې ډلې ته پخوانى قدرت نه دئ پاتي چې د حکومت 

ترک له ده نه بیا پوښتنه وکړه، چې که بیا هم دغه ډله په دغه کار کې بریالۍ شوه پر ضد سرونه راپورته کړي." اتا 

" اعلیحضرت به وکړاى شي هغوى په خپل قدرت سره و ځپي. ]؟[ پاچا په ډاډ وویل چي " هو، زه په اساني سره 

ښتنه دا اتاترک بله پوکوالى شم چي د خپل پوځي قدرت په ذریعه د داسي شورشونو او فتنو په ټکولو بریالى شم." د 

وه چي پوځ به د "تحریک" په وخت کې " خپل دسپلین وساتي او تاسي ته به وفادار پاتې شي ]؟[" ځواب یې واورېد 

چې " هو، زه په خپل پوځ کي ډېر زیات محبوب، او ددوى په زړه کې ځاى لرم." د اتا ترک بله مهمه پوښتنه دا وه 

یقین لرئ چې ګاونډي هیوادونه به د اعلیحضرت د حکومت پر خالف کار روایي چي د بغاوت " ... په حال کې تاسي 

او الس وهنه و نه کړي ]؟[. ځواب یې واورېد چي " زه په دغه خبره کامل یقین لرم چي په دغه حال کي به روس او 

ه ک بیا ورته مشورانګرېز دواړه خپلو ژمنو او تړونونو ته په درنه سترګه وګوري، او احترام به یې وکړي." اتاتر

ورکړه چي " څرنګه چي دا ټول حاالت د اعلیحضرت په موافقت دي، نو دى دي دا اصالحات زر تر زره پیل کړي." 

خو هغه په پاى کي دا هم ورته وویل چي " په ترکیه کي هیڅ اصالحاتو ته هرکلى نه دئ شوئ. ... هغه ما د برچې 

خواني دودونه، دستورونه، رواجونه په خپله خوښه نه پرېږدي، تر په څوکه عملي کړي دي. هیڅ اوسېدونکي خپل پ

څو د وخت حکومت د هغو ]د ځپلو[ لپاره قدرت استعمال نه کړي." د عزیز هندي د لیکني له مخي ) عزیز هندي، 

 ئ( " تر دغو وروسته اعلیحضرت تر پخوا زیات پر اراده او عزم ټینګ ودرېد.  ... دا فکر هم په ده کي پیاوړ4٩

 شو چي دى به افغانستان ته د رسېدلو سره سم اصالحات په قوت او زور رواجوي." پاچا په رښتیا همدغسي وکړل.

                                                           

فارسي کوونکئ محمد نعیم مجددي. له  ،1٩2٩ 1٩1٩قول نقل سنځل نوید، واکنش هاى مذهبي و تحوالت اجتماعي در افغانستان د  -1۵

  نقل یې را استولئ دئ.محترم نعیم مجددي نه مننه کوم چي ددغه مخ چاپي 
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کال د جوالى په اوله ورځ کابل ته  1٩2٨پاچا امان هللا وطن ته د رسېدلو په الر کي، د هرات او کندهار له الري د 

 وروسته یې لویه جرګه په پغمان کي راوبلله.ورسېد، او دوه میاشتي 
 

 

 د پاچا امان هللا ورستنۍ لویه جرګه
 

 1٩2٨لویه جرګه په پغمان کي د زرو تنو ولسي استازو، لوړ پوړو چارواکو، علماوو، او مخورو کسانو په ګډون د 

. او هغه تورې دریشي، پرانیستله شوه. ټول غړي یې په دریشي ملبس وو، نه وطني کالیو کې 2٩کال د اګست په 

سپین کمیس او نکټایي کړي، او وړیا ورکړي وي. غونډي په پنځو ورځو کې سر په سر وشوې، او جرګه د سپټمبر 

په دوهمه پاى ته ورسېده. ډیري موضوع گانې ورته وړاندې شوې، چي مهمې او اثرناکي یې د اوې: عسکري خدمت 

مکلف شول چې امتحان ورکړي، او تصدیق تر السه کړي، او له هغه نه له دوو کلو نه درو کلو ته اوږد شو. مالیان 

پرته مالیي و نه کړي. باندني مالیان، په تېره له دیوبندي مدرسې نه فارغ مالیان، وطن ته له راتللو نه منع اعالن 

، نه د شول. دا هم فیصله وشوه، چې شرعي محکمې دي له دې وروسته دعواګاني د شواهدو پر بنست فیصله کوي

شاهدانو په شهادت. له پنځلس کلونو نه پورته نارینه افغان باندې د وسلو د رانیولو د بابته پنځه افغانۍ حواله شوې. له 

هر حکومتي چارواکي نه وغوښتل شول چي د یوې میاشتي تنخواه اخیستلو نه تېر شي، او هغه دې حکومت ته وبښي. 

ماموریت په شروع کې خپله شتمني ثبت کړي. پاچا له لومړۍ وینا  هر نوئ چارواکئ مکلف و ګڼل شو ،چي د خپل

نه مخکي له یو سل او پنځو هلکانو، او پنځلسو نجونو سره مخه ښه وکړه. هغوى د حاضرینو له مخې تېر شول، او د 

 ه ديزده کړو لپاره په موټرو کې د ترکیې په مقصد روان شول. پاچا جرګې ته دغه نظر هم وړاندي کړ، چې نارین

کلنۍ نه، او نجوني دې له اتلس کلنۍ نه دمخه واده و نه کړي. حکومتي چارواکي مکلف وګڼل شول چي یوازې  22له 

یوه نکاحي ښځه ولري. پاچا ددغي جرګې په درشل کې د جرګې د یو څو تنو سره په یوې خصوصي کتني کې ښکاره 

نع اعالن کړي، خو د هغو او د خپلو لوړ پوړو کړې وه، چې غواړي دین له دولت نه بېل، او د څو ښځو کول م

 چارواکو د مخالفت له امله له هغو نه تېر شو. دغه موضوع به وروسته بیان شي.

 

پاچا په دغې جرګې اکتفا و نه کړه، او یوه میاشت وروسته یې د اکتوبر په دوهمه دباندنیو چارو وزارت کې د مخورو، 

باندنیو دیپلوماتو نه جوړه یوه شپږ سوه کسیزه غونډه پرانیستله. په دغې علماوو، چارواکو، دولتي شورا غړو او 

غونډې کې د افغان چارواکو مېرمنو هم ګډون کړئ وو، او دا لومړى ځل وو چې افغان مېرمنې  د خپلو مېړو سره 

ح کړي، په یوې عمومي، رسمي غونډي کې یو ځاى وي. مقصد داوو چي، پاچا خپل اصالحي پروګرامونه دوى ته شر

او د هغوى له الري خپل خلک د خپلو اصالحاتو پر خوا رامات کړي. پاچا ... هم خپل باندنى سفر ګټور و باله، او 

وې ویل چې د سفر ټول لګښت د هغو سوغاتو له ارزښت نه لږ دئ چې ورته ورکول شوي دي. خو ده د هغو څیزونو 

کې شاوخوا شپږ میلیون او په جرمني کې شاوخوا څورلس  د رانیولو پیسې و نه ښودلې چي په ایتالیې او فرانسې

میلیون نقد پرې لګېدلي وو. پاچا امان هللا خپل سفر په سیاسي لحاظ ګټور و باله، چې له نورو حکومتونو سره یې د 

 دوستۍ تړونونه السلیک کړي، او سوداګري اسانتیاوې برابرې کړې دي.

 

نظامي افسران منع دي چې د روحانیونو او پیرانو مریدان وي، او پاچا په دوهمې غونډې کې څرګنده کړه، چي 

سرتیري باید دغسي مهارتونه هم زده کړي، چې وروسته ترېنه کار اخیستلى وشي. ده دا هم وویل چې نظامي افسران 
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د دي په خپله رضا د اصالحاتو په خاطر له دورو میاشتو معاش نه تېر شي. په عین حال کي یې دا هم وویل چي 

سرتیرو معاش به ډېر شي. په والیتونو کي یې د ښوونځیو د پرانیستلو وعده هم ورکړه خو زده کوونکي باید د زده 

 کړي پر مهال واده و نکړي.

په درېیمه وینا کې پاچا امان هللا د ښځو د ستر په اړه وویل، چي په دوو میاشتو کې به ستر له مینځ نه یووړل شي. 

یا ته خطر وباله، او وې ویل چي دوى دې د چادري پر ځاى له ترکي نقاب نه کار واخلي. پاچا چادري د ښځو روغت

هغه دا هم وویل چې " ... ستر په اسالم کې الزامي نه دئ، او ده بیا خپلي مېرمني ته مخ راواړاوه، او ورنه وغوښتل 

و ښځو هم مخونه لوڅ کړل. چي مخپټونى له مخ نه لیري کړي. هغې د ښځو په چکچکو سره همدغسي وکړل." نور

دا په واقع کي د افغان ښځو د مخ لوڅۍ لومړى ګام وو. په رښتیا هم د اسالم په صدر کې ښځې مخ پټي نه وې. د مخ 

پټۍ په اړه په اسالم کي ارشاد نه شته، او مخ پټى یا ستر له باندي نه په اسالمي عربستان کې رواج موندلئ دئ. پاچا 

 د نادانو او متعصبانو په نامه وغندل او د جهالت او تعصب د خپرولو او دوه مخۍ مسئول وګڼل.امان هللا بیا مالیان 

 

پاچا په څلرمه وینا کې وویل چې ده سردار شیراحمد صدراعظم و نوموه، خو هغه و نه کولى شو افغانان و هڅوي 

دى به د صدارت چاري هم تر  چي دده تر الس الندي کار وکړي، او تر هغو چې نوۍ انتخابي پارلمان جوړیږي،

سره کوي، ځکه چه یوازي دى انقالبي ریفورمونه پلي کولى شي. ده په پاى کې زیاته کړه چې " زه یو انقالبي پاچا 

 (12213٧یم او غواړم د ژوند په هر اړخ کي انقالب راولم." )ادمک، 

 

عامو نارینه وو ته امر وشو چې مغربي کالي د پاچا دغه ویناوي یوازې د اورولو لپاره نه وې، د عمل لپاره وې. "

واغوندي. ... په لومړي سر کي یوازي څو تفریحي ځایونونو ته بې له خولۍ او لویدیځ ډول کالیو ورتګ بند شو، خو 

وروسته څارندوى ته... حکم وشو چې له هر ډول الرې څخه دې، چي ټاکل شوي کالي یې نه وي اغوستي، یوه پیسه 

تر السه کړي." د بل حکم له مخې " ... هیڅ یوه نارینه ته چې اروپایي کالي یې نه وي اغوستي د  د جرمانې په ډول

استقالل په مراسمو کې ګډون کوالى نه شي." داسي هم د یوه بل حکم له مخې " هیڅ ښځي ته د مکتبي برقعې د په 

( له مخي، "شاه ٨13د غبار د لیکنې )مخ ( ٧٨٨1سر کولو نه پرته له کور څخه د وتلو اجازه نه وي." )عزیز هندي، 

امر نمود تا در جاده هاى مخصوص در پایتخت تابلو ها کذاشتند و نوشتند هیچ زني با برقع نمى تواند ازینجا عبور 

کند." پاچا دا امر هم وکړ چي " تمام مردم در شهر کابل دریشى و کاله بپوشند و در هر چند قدمي پولیس استاد بود 

فین جریمه نقدى میگرفت." غبار دا هم وایي چي " قطع نظر از مصارف گزاف دریشى، که از توان که از متخل

اکثریت مردم خارج بود، براى تطبیق این امر هیچ مغازه بزرگى ... موجود نبود. لهذا اغلب دکانداران کاله هاى 

و بایستى برسم فرنگ باید کاله از سر افسران نظامى در سر میکذاشتند." داسي هم "... سالم دادن با دست منع شده 

برداشته شود." دغه حکمونه عملي کېدل، او کابل ښاروال علي احمد لودین د هغو په عملي کولو کې ډېر فعالیت کاوه. 

یو ځل د بخارا پخوانى پاچا چي کابل ته یې پناه راوړې وه د " ... پولیسو له خوا  ودرول شو او جریمه شو، ددې 

 (411ټى یې په سر وو.")سټیورټ، لپاره چي لنګو

د حیرانۍ ځاى ال دادئ چي پاچا له روحانیونو سره په عام محضر کي ناوړى سلوک کاوه. د لیکوال عزیز هندي په 

( هغه وخت چي روحانیان د خارجه وزارت په سالون کي د پاچا د هرکلي د پاره راټول شوي 5٨، وینا )عزیز هندي

انو، مالزمینو، د بهرنیو دولتونو سفیرانو سره په اروپایي کالیو کې سالون ته راننوت، دا وو، پاچا "... د خپلو درباری
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دستور صادر شو چې د سالم علیک او ستړي مشي پر ځاى دي ټول له سر نه خولۍ راکښه کړي، او په دې ترتیب 

مشي وکړه او تېر شو. د  دي د هغه سالم ته ځواب وویل شي، او بیا ده له یوه سر نه تر بل پورې یوه وچه ستړې

اعلیحضرت دا عمل دده ډلې لپاره بیخي نوئ او د زغملو نه وو. هغوى د خپلو عقیدو له مخي دده دا عمل د مذهب په 

 خالف و ګاڼه." 

خو د لوړپوړو چارواکو په کورنیو کي د ښځو مخ لوڅى مخ په زیاتېدو وو. " ... په کابل او پغمان کي ښځي په ډیرو 

و کي په بې پروا ډول هري خواته په سیل او چکر بوختي وي. د هغو کالي اروپایي ډوله، مخونه بیخي ښایسته کالی

(. مخ لوڅى عموما مخ په ډېرېدو وو. پاچا مېرمن ثرایا د ښځو د شکایتونو ٧٧لوڅ او سینګار دي." )عزیز هندي، 

رېدل کېدل. چي خپلو مېرمنو ته یې " کافي لپاره ادارې ایستلي وې. په هغو کې د مېړو په وړاندې د ښځو عرضونه او

ډوډۍ نه ورکوله، وهلې یې، او ]مېرمنو[ یې طالق غوښته." پاچا مېرمن یوه پټه ښځینه پولیسي اداره تنظیم کړې وه، 

چي " ...  د کابل په نارینه وو کي یا حتى د ښځو تر مینځ د هر ډول ارتجاعي حرکت څارنه وکړي. زړو ښځو ته 

 (411ېدله، چي کورونو ته ورشي، او وګوري چي که له هغوى سره ښه چلند کېده." )سټیوړټ، وظیفه ورکول ک

 

شنبې ورځ کړي، په داسي حال کې چې د پنجپاچا دا هم د اصالحاتو یوه برخه ګڼله چې د جمعې ورځي رخصتي د 

دا ټول د پاچا د ستر  (411جمعې ورځ خلکو ته یو ډول مذهبي ورځ شوې وه. د لیکوالي سټیوړټ په نظر )سټیوړټ،

پالن شروع وه. پاچا د خپل پالن د عملي کولو لپاره د باندنیو چارو وزارت کې ژوند غوره کړ، او عادي چاري یې 

محمد ولي ته سپارلې وې. خو په نورو ساحو کې د پاچا امان هللا د لبرل او ازاد مارکیت د رواجولو له امله پرمختګ 

هسکېدلو په حال کې وه. په ټولیز ډول " په اقتصادي برخه کې هم یو ژور اوښتون د شوئ او پانګه وره ډله خلک د 

مینځ ته راتللو په حال کې وو، او د خلکو د ژوند څرنګ والئ مخ په ښه کېدو وو. ... د سوداګرو منځنۍ طبقه هم د 

جوړولو ته زیات پرمختګ  خپل راپرزېدلي حال نه راپورته شوې وه. ... په کلیو او کورونو کې د السي مصنوعاتو

په برخه شوئ وو. د حمل او نقل لپاره هره ورځ نوي اسانتیاوي را مینځ ته کېدلې." د کابل او پېښور تر مینځ د 

تجارتي مالونو د لېږدولو لپاره یوه کمپنئ فعاله شوې وه. " د حکومت له خوا د موټرو دغه ترانسپورټي مؤسسو ته 

. د هیواد واردات او صادرات ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو وو." )عزیز هندي، خاص حقوق او واکونه ورکول شول

( په ختیځ کې د بند غازي په نامه یو بند جوړ شوئ وو، چي ډیري مځکې په خړوبېدلې. نهر کریم داسې هم په ٩٧٩٩

مو په وګړو کې د غزني کې د سلطان محمود پاچا د وخت بند سلطان د فعال کولو لپاره کار کېده. خو د اطرافي سی

بېکارۍ له امله غریبي ډېره وه. داړه مارانو او غلو د همدغو بېکاره خلکو په مرسته یو وخت بل وخت داړې اچولې 

او امنیت یې ګډ وډ کاوه. دغه اجتماعي رنځ لیکول عزیز هندي په افغانستان کي د لومړي ځل لپاره اوږد بیان کړئ 

 حبیب هللا کلکاني په بریالي کېدلو کې ښوولئ.او د هغه رول یې په ملي سیاست کې د 

 

حکومتي چارواکو په دغه حال کې هم له خپل مقام نه ناوړې ګټې پورته کولې، او د حکومت او خلکو د نارضائیت 

پروا یې نه کوله. حتى نائب الحکومه ګانو هم په خپلو سیمو کې د " دزد بگیر" په نامه ډلي ساتلې، او "... اکثرو لنډ 

او طامعو حاکمانو ددوى په منځکړتوب له لوتمارو سره اړیکي )ساتلې( او په هر لوټ کي به یې خپله برخه  فکرو

( له نائب الحکومه ګانو هم پوښتنه کېدالى نشوه، ځکه چي " همه آنها بارکزایي و مربوط 146اخیستله." )عزیز هندي، 

بي د هغو نومونه ذکر کړي، او دا یې هم ویلي چې ددوى به خاندان سراج الخواتین، مادر شاه بودند." تاریخپوه حبی
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زیاترو په خپلو ناوړو کارونو سره " شاه محبوب و ترقیخواه را از آغوش مردم دور ساختند، و حمایت ازو رو به 

( پاچا مور، سرور سلطان، چي په سراج الخواتین یادېده، په حکومتي 1٧4کاهش نهاد." )حبیبي، جنبش مشروطیت، 

ې ګوتي وهلې، او زوى یې د هغې مخه نه نیوله، ځکه چي هغې د هغه په پاچا کېدلو کې رول لوبولئ، او هم چارو ک

یې خپل وراره، والي علي احمد، له هغه سره پخال کړئ وو. والي علي احمد د پاچایي په فکر وو. سراج الخواتین په 

ي وه. وروستۍ دغومره نوم ایستلئ وو چې ویل سیاست کې هغسي فعاله وه، لکه ناسکه خواښې یې، بي بي حلیمه چ

کیده چي نړۍ له امیر عبدالرحمن نه ویریږي، او هغه له بي بي حلیمې نه. خو په بحراني وخت کې سراج الخواتین 

او بي بي حلیمې د ملت په ګټه کوم مهم کار نه دئ کړئ. په داسي حال کې چې د امیر محمد یعقوب خان او غازي 

ارواښادي قمر جاني، لوى غازي مال مشک عالم، او لوى غازي غټ مشر، محمد جان وردګ او محمد ایوب مور، 

نور غازیان د برتانوي یرغلګرو پر ضد هڅول. تر ډېره حده د هغې په هلو ځلو او د پیسو په لګښت وو، چي لمسى 

و. خو محترم عبدهللا کاظم یې، دوولس کلن موسى جان، په غزني کې دغازیانو له خوا د پالر پر ځاى امیر اعالن ش

په خپلې یوې لیکنې کې هغه "... از پشتون هاى فقیر" په نامه یادوي، په داسي حال کې چې هغه د ارواښاد سعادت 

 خان مومند لور وه، چي څلوېښت کاله د مومندو خان او د برتانویانو سخت مخالف وو.

 

راغلئ او مخ په پیاوړي کېدو وو. د اروا ښاد مجروح په  د پاچا امان هللا په وخت کې د کابل خلکو کې فکري بدلون

( " بعد از حصول استقالل در رفت و آمد به خارج زیادت قابل مالحظه اي رخ داد، که 4243الفاظو )سرگذشت من، 

این هم براى احیاى شعور سیاسي عامل مهمي به شمار میرفت. ... اصطالحات و لغات نو از زبان آنها شنیده میشد. 

نورین و مکتبیان عوض نام عشیره و قبیله، و بجاى نام مسکن و ولدیت خود نام ملت و وطن را جانشین ساختند. م

افق نظر وسیعتر میشد." دوى کوښښ کاوه "... آزادى سیاسى بیشتر بوجود آید. حتى نام جمهوریت هم از زبانها 

 میخاست، و الغاى رژیم پاچاهى راقرار میدادند."

( لیکواله 13٨ن" یوه وړه ډله خلک وه. دوى کابل ته منحصر او د پاچا تینګ پلویان وو.")ادمک، خو دغه "منوری

( چې " در بین روشنفکران ٨14سټیوړټ یوازي د جمهوریت غوښتونکو د نامه ذکر کوي. او غبار وایي )مسیر تاریخ، 

ین نقابداران شارلتان در مرکز وطنپرست یکدسته عناصر مرموز بشکل یک حزب نقابدار و مصنوعى رخنه کرده. ا

و شرق کشور جهت فریفتن مردم شعار هاى دروغین )انقالبي( میدادند، و ظاهرا از جمهوریت دم میزدند." له "حزب 

نقابدار" نه د غبار مطلب به د جمهوریت ګوند وي، چي د منشي علي احمد په وینا مشر یې محمد ولي، او غړي یې، 

یو څو لوړپوړي چارواکي وو. په دغه وخت کې له دغه ګوند نه پرته بل ګوند نه وو.  د غالم صدیق څرخي په ګډون،

خو محمد ولي قومي او ولسي بنسټ نه الره، او د کابل په تعلیم کړو منورو ډلو باندي یې له پاچا نه وروسته ډېر نفوذ 

الره، هغه له مینځ نه تللئ  الره. د مشروطیت حرکت دمخه په افرادو وېشل شوئ وو، او که کوم منظم جوړښت یې

وو. په پاسنیو رسمي کړیو کې وړې ډلې په اشخاصو څرخېدلې، او والي علي احمد هم جمهوریت غوښته، خو هغه 

 ځانته ډنګوله.

( د بهسودو د یوه ٨16د ډلو سرانو کوښښ کاوه له رسمي قدرت نه په استفادې سره خپلې ډلې پیاوړي کړي. غبار )

له قول نه وایي چي په کوهدامن کي چیرته چي والي علي احمد د تحقیق لپاره تللئ وو، یوه  مشر، میر غالم صدیق،

شپه یې کلکاني حبیب هللا او سید حسین ورته و پېژندل او وویل چي "... ما تا کنون سه برادر بودیم; حاال چار برادر 

السلطنه یې، محمد ولي په قلعه مراد بیگ  د منشي علي احمد د لیکني له مخي، پاچا چې په سفر کې وو، نائب«" شدیم
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کې، په خپل کور کې د حبیب هللا کلکاني سره د شپې  په پټه لیدل او ورته ویل چې که دى یې و بښي پاچا به یې و نه 

بښي. له حبیب هللا کلکاني سره د همدغو کتنو له امله به وو چې محمد ولي د پاچا امان هللا د وخت یوازي لوړ پوړئ 

کئ وو، چې د حبیب هللا د امارت په وخت کې په کابل کې مامون اوسېده، په داسي حال کې چې څو نور چاروا

لوړپوړي چارواکي، د محمدزي سردارانو په ګډون، وځپل شول. ال عجبه داده چې د شاه اغا صدیق مجددي په روایت 

بیب هللا، له یو څو نورو مخورو، د حیات کال په نومبر کې د صاحبزاده عبدهللا مجددي په کور کې کلکاني ح 1٩2٨د 

هللا عز الدوله په ګدون، ددغي یوې ناستي لپاره بلل شوئ وو، چي د پاچا پر ضد پاڅون تحریک کړي. پاچا، ددوى 

په نظر، د شریعت خالف شوئ وو. په یوې مخکنۍ غونډه کې د پاچا مشر ورور، سردار عنایت هللا هم ګډون کړئ 

( دغه روایت د یوې سرچشمې له مخې 15غونډي کي یې د وعدې پرخالف ګډون و نه کړ. )وو، خو په دغې دوهمي 

دئ او تائید ته اړه لړي. وروسته حبیب هللا چې د سردار عنایت هللا پاچایي و نه منله، دغه روایت یو څه قوي کوي. 

قوم ته واستول چي د پاچا پر په هر حال، غالم صدیق )څرخي( په خپل وار، له کابل نه د شینوارو دوه مشران خپل 

ضد پاڅون تحریک کړي. د پاچا ضد دغه ورانکاري او کړه د یوې لړۍ پیل شو. په شلمې پېړۍ کې، د طالبانو د 

 رجیم نه پرته، نور ټول حکومتونه د رقیبو لوړ پوړو چارواکو د ورانکاریو او کړو په نتیجه کې نسکور شوي دي.

 

لو مشران هم سره وران وو، او پاچا نه غوښته او یا یې نه شو کولى سره متحد یې د پاچا امان هللا په وخت کې د ډ

(. 61کړي. د اروپا د سفر نه وروسته "... د هغه د وزیرانو تر مینځ بې اتفاقي رامینځ ته شوې وه." )عزیز هندي، 

ر مخ بوزي، لوړ قدرت ځانله ددغې بې اتفاقۍ دلیل دا وو چې پاچا ددې لپاره چې خپل انقالبي پروګرامونه په قوت پ

منحصر کاوه. په دغه کار سره د وزیرانو صالحیت لږېده له لویي جرګې نه وروسته سردار شېراحمد ته پاچا بلنه 

ورکړه چي، لومړى وزیر یا صدراعظم وي، خو ټولو هغو، په تېره غالم صدیق چې د هغه وزیران و نومول شول، 

( چي " او پخپله امان هللا د کابینې غړو 400ار وکړي. سټیوړټ ال وایي )و نه غوښتل چې د هغه تر الس الندي ک

هر ځانګړي وزیر ته په پټه ته او مشوره ورکوله، چي ] د هغه تر الس الندي[ له خدمت نه سر وغړوي." پاچا او 

اى کې د سپټمبر سردار شېر احمد له اول نه سره وران وو، لکه پاچا او والي علي احمد چي سره وران وو. پاچا په پ

مه څرګنده کړه چې، څرنګه چې ممکنه نه ده د کوم صدراعظم په مشري کابینه جوړه شي، نو دې ال هم د  22پر 

دولت او حکومت سروالي کوي. پاچا په دې ډول د صدارت مسئولیت ځان ته متوجه کړ، چي پایله یې ورته ګرانه 

 تمامه شوه.

فسران دا وو: عبدالعزیز بارکزى د حرب وزیر، محمود سامي د قول اردو دده په اخري حکومت کې د امنیتي چارو ا

قوماندان او عبداالحد )مایار( داخله وزیر. غالم صدیق )څرخي( د باندنیو چارو وزیر وو. محمود طرزي، چې د 

یاني ملکې  تجربې خاوند او د پاچا رښتینئ خواخوږئ وو، له نظرنه  لوېدلئ وو. په دې چې د پاچا مور د هغه د لور

ثریا سره مخالفه وه. د پاچا د کورنۍ دغه ستونزه تر اخیره پوري پاتي وه. خو پاچا ډاډه وو چې د ستري جرګې له 

الرې، چې دې ېې مؤسس وو، د ولس له مالتړ نه به بهره من او په اوضاع به حاکم وي.  له همدې امله وو، چي ده 

کیږي، او چاري به د هغو په مشوره اجرا کیږي. دا چې دده  څرګنده کړې وه چې لویي جرګې به په منظم ډول

حکومت د پغمان د لویي جرګې د استازو بې سارې عزت وکړ، په دغه مقصد وو چي په دوى کې به دغسي یوه 

پیاوړې ډله هسکه شي چي "... د پاچا د نویو فکرونو هر ډول ننګه او مالتړ وکړي."، خو هسي چې پاچا فکر کاوه 
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شول." سره له دې هم چا فکر نه کاوه چې " ... همدا وکیالن چي نن یې دغومره قدر کیږي، کله به چې  هغسي و نه

 (62... خپلو کورو ته ستانه شي په هر ځاى کي به د پاچا پر خالف د الحاد او بې دینۍ تبلیغ کوي." )عزیز هندي، 
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