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 13از ۲

 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

 د مطالبو فهرست

 لومړۍ برخه:

 لومړی قسمت

 سریزه 

  ښاغلي زماني د لیکني په هکلهد  
 

 قسمت دوهم

  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  
 

 قسمت دريم

  د پاچا ضد تبلیغونه او بغاوتونه 

 د شنوارو یاغي توب 

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

 قسمت څلورم

 په کابل باندي د حبیب هللا برید 

 د کابل ښار استحکامات او د پاچا ناڅاپي استعفى 
 

 قسمت پنځم 

 اچا امان هللا او د هغه لس کلنه واکمني  

 قسمت شپږم

 د اماني دورې له تاریخ سره بې کچي مینه او تنده 
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 13از 3

 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

 دوهمه برخه:

 د ښاغلي سیستاني د لیکنو په هکله 

 یادښتونه 

 

 برخه لومړۍ

 پنځم قسمت

 

 پاچا امان هللا او د هغه لس کلنه واکمني

د پاچا امان هللا لس کلنه واکمني، د پېښو د نظر نه، ډېره شتمنه ده. هغومره چي دى په افغانانو کې یادیږي، پالر او 

یوه د واکمنۍ موده، دده تر مودې ډېره اوږده وه، او نیکه یې امیر نیکه یې نه یادیږي، که څه هم د هغو د هر 

عبدالرحمن خان ال د معاصر افغانستان د دوهمي دورې مؤسس دئ، سره له دې هم د پاچا امان هللا د واکمنۍ په اړه 

مون وروستیو س تر اوسه کوم جامع، افاقي او انتقادي اثر کښل شوئ نه دئ. ددغسي اثر د نشتوالي له امله به وو، چې

پرته، غټي تېر وتني وکړې او افغان ولس ته یې ډېر زیانونه  نه پالو واکمنو ډلو، د محمد داود د صدارت له دورې

  ورسول.

یه ید پاچا امان هللا د واکمنۍ په اړه د عزیز هندي، فیض محمد، او غبار، او تر څه حده د لودویک ادمک، او ر

نه توقع کېدله  جامعي نه دي. ارواښاد غبار ته مي یوه ورځ یاده کړه چي له تا سټیوړټ لیکني ډېري مهمي دي، خو

 واى، خو هغه خبره هسي تېره کړه. چې د پاچا امان هللا په اړه دې جامعه لیکنه کړې

په اصل کي له پاچا امان هللا سره بېعدالتي 

 لهغه نوم نه اخیستشوې ده. کلونه کلونه د 

او داراالمان يې په نوي کابل واړول کېده، 

خو په افغانستان کې نوي په واک شوي  شو.

سره یوکورنۍ، له پخوانۍ واکمني کورن

همدغسي بې عدالتي ګانې کړې دي. نو د 

پاچا امان هللا په اړه نه دا چي بحثونه و نه 

شول، انتقادي بحثونه هم پرې و نه شول، 

ې سطحي او ناسم ذهنیت خپور او په اړه ی

شو او پاچا امان هللا او واکمني یې هغسي 

چي وه و نه پېژندل شوه. خو دى اوس هم مخالفان او پلویان لري، او په اړه یې احساسات پاریږي. په دې وروستیو 

ور په فغان کلتکې ال ویب سایټي نېشنلسټان د هغه د سر پرېکړو په شان سلوک کوي. دا به له دې امله هم وي، چي ا

اصل کې په یو کرښه ییز فکر بنا دئ: یا نیکي یا بدي، غندنه یا ستاینه، کفر یا اسالم، سپین یا تور او داسي نور. دا 

 … او داراالمان يې په نوي کابل واړول شو
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 13از 4

 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

( ته منسوب د اوښبه، زردښت، فکري میراث وي چي نړۍ یې Spitama( په حواله د سپتامه )Avistaبه د اوستا )

( د زردښت 1٩د دوه ګوني مفکورې، یا د اهورا مزدا )د نیکۍ خداى( او اهریمن )د بدۍ خداى( په نامه وېشلې وه.)

عقیدوي فکرونه د اټکل مخزیږدي شپږمي پېړۍ نه د اسالم تر خپرېدو پوري په افغانستان او پارس کې مروج وو. 

مه د پښتنو یوه څانګه وه چي ډېر نامتو اتل یې سپتامتنر وو، او هغه څه کم دوه کاله له مقدوني سکندر سره په سپتا

 اریانه او سغدیانه کې و جنګېد.

والۍ هم د تاریخي موضوعاتو په اړه د متوازنو او افاقي اثارو لیکل مشکل ستان کي د رسمي پاڼو د ارشیف نشتافغانپه 

حیرانوونکي عملونه، لیکني او تلقینونه  یوه کرښه ایز کلتور جذمي توب په اثر، د دین په نامه کړي دي. اوس خو د

کیږي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کې، د نویو تعلیم کړو، ازادي پالو په هسکېدلو سره په افغانانو کې انتقادي 

منحط یو کرښه ایز کلتور ځاى ونیسي او د روحیه ټوکېدلې، او هیله کیږي، چې وروسته به څو کرښه ایز فکر د دغه 

متوازنو او انتقادي لیکنو دپاره به ډګر هوار شي. دغه حال به بیا د فرد، ډلي او ټولني د پېژندلو په الر کي غټه مرسته 

 کړې وي.

 په به په دې اړه خاصي خبري وشي، چې پاچا امان هللا خپله واکمني له السه ورکړه، په داسي حال کي چې دىاوس 

کي ددغسي افغانستان واکمن شو، چې ټینګ مرکزي حکومت او قوي پوځ یې الره، او په خزانه کي یې شاوخوا 1٩1٩

میلیونه روپۍ موجودي وې. پاچا امان هللا د پوره خپلواکۍ په ګټلو سره، په ولس کي د منلي توب هسکي ته  1٥۰

کورنۍ سره له افغانستان نه د تل لپاره ووزي، هغه ورسېد، خو لس کاله وروسته ده ځان مجبور ولید چي له خپلي 

 "از خدمت به وطن باالتر عشقي ندارم."وطن چي ده یې په اړه ویل چې 

د پاچا امان هللا اوله غټه ناکامي په منځنۍ اسیا کي وه، چې هلته یې په ملکي جامو کي سرتیري واستول او ډیري پیسې 

او محمود طرزي د تجویز له مخي دى به د یوه اسالمې کانفډرېشن مشر  یې ولګولې، په دې هیله، چي د انور پاشا

وي په منځنۍ اسیا کې د لومړي نړیوال جنګ په ختم سره، او د تزاري امپراتورۍ په پاشل کېدو سره سیاسي تشیا او 

ي یې په مرو ک ګډوډي مسلطه شوې وه. هلته افغانانو په اول کې ښه پرمختګ وکړ، او په ډیرو سیمو کې، په تېره بیا

النه تاشکند رېل وې بیرته چا نفوذ خپور شو، خو په مسکو کي چې د بولشویکي نوۍ حکومت ټینګ شو، او د مسکو

، دا د پاچا د اجندا پاى شو، او خبردارى هم ورته ورکړل شو، چي هشو لهنوي حکومت واکمني هلته جاري کړ او د

خو شورویانو سره له دې هم افغانستان ته د پنجده د سپارلو وعده پر له سیمي نه په شاشي. امان هللا همدغسي وکړل، 

 ځاى نه کړه. د دواړو دوستي پر ځاى وه، خو په منځنۍ اسیا کې د حکومت ټول کوښښونه او لګښتونه بابېزه شول.

کي د خوست یاغي توب وو. غبار یې علت دا ګڼي چي "... دهقانها و مردم  1٩۲4د پاچا امان هللا ډېره غټه ناکامي په 

خوست که از سوى اداره و فشار مامورین دولت ناراض بوده و از تبلیغ عمدي )قانون ناسخ مذهب است(، فریب 

( 14(. فیض محمد )٧٩٨ت لوگر حرکت کردند" )غبار، خورد، و زیر پرچم خان و مال قرار گرفته بودند، به استقام

 هم د چارواکو ناوړۍ چلند او بډي اخیستلو ته ګوته نیسي، خو دى دهغه نژدې او مشخص علت د حاکم امرالدین په

هغه امر کي ویني چي د منګلو د یوې ښځي په دعوه کي فیصله د هغه چا په ګټه شوې وه چي ښځه پرې والړه وه. 

 هللا د دعوې هغه بله خوا نیسي، چي دغه ښځه په وړکتوب کې د هغه په نامه شوې وه. دلته د حکومتقاضي مال عبد

 شریعتد اصالحاتو په لړ کې، د ښځو په اړه نوئ قانون له مروج دود سره په ټکر کي وو، او مال عبدهللا دغه دود د 

 هر کرده، حاکم به تردید و تنقید فقیهشرع مطاو له مخې د اجرا وړ ګاڼه. هغه "... بر حاکم اعتراض اعراض از 
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 13از ٥

 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

وقعي ننهاده، گفتارش را به گوش قبول جاى نه داد." دى بیا وایي، چي "مال عبدهللا که مترصد افروختن فساد بود،  

فرصت یافته اقدام در ایقاذ نایره کینه و عناد نموده و مدعي ملزم را 

قبایل کرده، تحریک و ترغیب به ننګ افغاني بودن در نزد ملکان و 

خود نیز دامن زن اتش فتنه گشت و نائره قتال را حسب الزام خویش 

در اشتعال اورده و تمامت قبایل سمت جنوبي از تبلیغات و تحریکات 

مال عبدهللا لنگ که ابراز تائید دین مبین و تنویر شرع متین مي نمود، 

ال و مردم را وعده بهشت میداد، رشته محاربت را با دولت تا یک س

 و دو ماه امتداد دادند."

ځیني کسان د خوست په یاغي توب کي د پخواني امیر، محمد یعقوب 

د کنیزي د زوى، عبدالکریم، الس ویني او وایي چي هغه له 

هندوستان نه منګل ته راغئ، او د ځان د امیر کېدلو لپاره یې دغه 

یاغي توب تحریک کړ. خو دوى فکر نه کوي، چې دغه یاغیګري د 

هغه وخت شوئ وو، چي هوا یوڅه  د مارچ په کومه نېټه یاني 1٩۲4

توده شوې وه او عبدالکریم د اګست د میاشتې په کومه ورځ، یاني 

شپږ یا اوه میاشتي وروسته منګلو ته راغلئ، او دغې یاغیګرۍ دغه 

وخت خپله تودوخې له السه ورکړې وه، او د هغه راتګ ال په یاغیانو منفي اغېزه وکړه، او دى بیا بیرته هند ته په 

شو، او د هند حکومت هغه برما ته تبعید کړ، او هلته یې هم تر څارنې الندي ونیوه، او هغه بیا ځان وواژه. په یوه شا 

ځان بل روایت هغه کوم بل افغان وواژه. عجبه ده چي څوک د نامتو غازي محمد ایوب هغه زوى نه یادوي چې، چي 

 یې له السه و نه شول. ددغي یاغي ګرۍ په وخت کي وزیرستان ته ورسوه، خو څهیې 

د خوست تراژیدي افغانستان ته ګرانه تمامه شوه. د فیض محمد په روایت له دواړو خواوو څخه څوارلس زره کسان 

له مینځه الړل. یو اته سوه کسیز کنډک چي له ځوانو رضاکارو افغانانو نه جوړ وو، ټول له مینځه الړ. او حکومت 

 وښت. ټول اصالحات چي تر دغه وخت پوري شوي وو، لغو شولته دېرش میلیونه روپۍ تاوان وا

یدي د پاچا امان هللا لپاره د عبرت درس کېدلى شو، خو هغه ترېنه زده کړه و نه کړه، او څلور کاله ژدغه لویه ترا

کي یې د لومړۍ دورې تر اصالحاتو نه په کراتو ډېرو پاروونکو اصالحاتو پیل وکړ، چي نژدې  1٩۲٨وروسته په 

ټول یې په افغانانو باندي په حکومتي زور د اروپایې ژوند طرز او دودونو تحمیل وو، چي پاى یې بیاهم د افغانانو 

وژل کېدل، د پاچایي نظام نسکورېدل، او له وطن نه د تل لپاره پخپله د پاچا او د هغه د کورنۍ وتل شول. د معاصر 

یدي وه. په دغو ټولو پیښو کې پخپله د پاچا رول محوري وو، ژترا او دردناکهافغانستان په تاریخ کې دا یوه بېسارې 

  چي په هغه به زر وږغیږم.

وخت کې په عام ډول، او اوس هم تر یوه حده، عامه ذهنیت د ایا په پورته پیښو کې برتانویانو الس درلود؟ په هغه 
نو پر ضد وو. حتى اوس هم چې په دغې سیمه کي نه توقع کېدونکې پېښه وشي، ویل ابرتانویانو یا په عامه ژبه د انګرېز

دي نه الکېږي چي هغه د انګرېزانو کار دئ، لکه چې د شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې ویل کېده چې د افغانستان ل
ځان تودو اوبو ته ورسوي. په اصل کي دغه فکر څه کم درې پېړۍ دمخه د تزاري  کولو څخه د هغو مطلب دادئ چي

په سیمي کي دغومره ژور انکشافات شوي پیټر، وړاندې کړئ وو، خو له هغه وخت نه تر اوسه  سترروسیې سروال، 
هسکېدلو په وخت کې حتى ګلبدین حکمتیار ال ویلي وو چي دي، چي دغه فکر یې بې معنى کړئ دئ. د افغان طالبانو د 

دوى د انګرېزانو په تحریک راوالړ شوي 
 او تغییر قانع نه دي. په هر حال، پاچا امان هللا د خپلو خلکو د انګلیس افغانان لکه چې په عمومي ډول په تحولدي. 

 په ګډ مال قاضی مال عبدهللا مشهور
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 13از 6

 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

برتانیه انتقادونه کول، خو هغه له خپلواکۍ په  ضد ذهنیت نه خبر وو، او یو وخت بل وخت یې له دغه ذهنیت په پلوي
یې  پاڼو کي نیومخپه  ګټلو نه وروسته د هغو پر ضد عمل کړئ نه دئ، حتى د هغو په ګټه یې ډېر کارونه هم کړي، چي

فیض محمد، سره له دې  ذکر شوئ دئ.
چي د برتانویانو مخالف تاریخپوه وو، ال 
یو څه په زیږه ژبه، د پاچا امان هللا د وخت 
په پیښو کې د انګلیسانو د الس لرلو فکر 

 په دغه ډول ردوي: " ...

هر حادثه و داهیه سیاسي را که در داخل 

افغانستان و سرحدات شرقي و شمالي آن 

 و کردار از جهالت و وحشت ملت و س

 و رفتار و فشار و انزجار 

 
 
 
 
 
 

 کله څی په ملګرتیا ثریا یشاه امان د ملک
  ته پوهنتون د آکسفور انگلستان د 

  ډاکټری  د اخیستلو لپاره ورځی  افتخاری د 

حمل بر تحریص دولت انګلیس مي دولت و حکومت به روى روز افتاده و مې افتد، از اثرات اعمال قبیحه خود ندانسته،

( پخپله امان هللا هم د خپلي ناکامۍ پړه په خپلو وطنوالو اچوي، نه په بل چا. په بمبیي کي 31نمایند." )فیض محمد، ص

 د ،ویلیی وته د تگ په الر کې تم شوئ وو، د پښتنو لوى مشر پاچا خان ورته ځان ورسوه، او ورته  چي دى اروپا

مخه شه او د سرحد ]پښتونخوا[ پښتانه به دي مال په  دې لپاره چې په افغانستان کي د جنګ مخه ونیول شي، ته بیا د

دې قوم خدمت وکړ. په دې لسو کالو  کړه چي " بس زما کار ختم شو. ما لس کاله د هصافورته ټینګه وتړي. خو هغه 

کار کړئ، د خپلي ښځي او زامنو نه خبر نه وم. د شپې  هر نه مي تر ماښامهاکې ما په وخت ډوډۍ نه ده خوړلې، د س

وفیسر پر ."اني او کافر کړمکې زه قوم قادی صلهدوى په  به بیا ددوى په فکر کې وم، چي دوى به څنګه ترقي وکړي. د

کلونو د پښتون مجلې د لیکنو پر بنسټ د پاچا امان هللا په اړه لیکنه 1٩۲٩او  1٩۲٨ډاکټر وقارعلي شاه کاکا خېل چې د 

تهیه کړې، دغي نتیجې ته رسېدلئ چي : " زه تر قیامته پوري ددې خبري منلو ته تیار نه یم چې د افغانستان انقالب د 

(. له "انقالب" نه مانا د ۲۰مکارۍ نتیجه ده." ) بیروني سیاست د

حکومت بدلون دئ. په اول کي انقالب په دغه مفهوم یادېده. عامه 

زوى انقالب" وایي. لیکوال عزیز هندي هم  د سقاود  افغانان اوس هم "

په پاى کې وایي چي  اود انګرېزانو د السوهنې په اړه اوږده لیکنه لري 

نه شو لګوالى چي د وه انګریزانو دا تور " موږ به په هیڅ ډول پ

کال په پاڅون کې یو ډول د هغو الس وو.") عزیز  1٩۲٩افغانستان د 

( د برتانویانو د الس وهني په اړه د نامتو انګلیس، الرنس، ٥63هندي، 

کیږي، چي هغه په لومړي نړیوال جنګ کي عربان د نوم هم راوړل 

وو، د پاچا امان هللا ره هڅولي عثماني امپراتوري په وړاندي په بري س

په اړه پښتانه هم لمسولي دي. خو ددغي وینا مدعیان دې ته متوجه نه 

کال له مې نه وروسته په  1٩۲٨دي چي هغه د مکرم شاه په بدل نامه د 

کراچي او میران شاه کي د برتانیې فضایي قوه کي خدمت کاوه، 

انګلستان ته کال په جنوري کې په بېړه  1٩۲٩حکومت یې هغه د 

 مکرم شاها ی عربستان الرنسد 
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( په کابل کې د امان افغان ورځپاڼه د هغه له وظیفې نه خبره وه او په اړه یې 4٩1، سټیوړټ، 14۲واستوه. )ادمک، 

 راپورونه له مبالغې نه ډک ګڼل.

د پاچا امان هللا په وړاندي د وروستیو پاڅونونو په اړه د هغه خپل نظر قاطع دئ، چي لیکواله سټیوړټ یې په دغه 

(: " امان هللا برتانیه د هغه پر ضد اغتشاش کې تبرئه کړه." پاچا خپل دغه نظر د شیکاګو ٥11بیانوي )مخ ډول 

( ته هغه وخت ښکاره کړئ وو، چي هغه د مرکې لپاره په خاصه الوتکه Larry Rue) ړي روټریبیون جورنالست، ل  

ب طرزي، د محمود طرزي زوى، په ترجماني کال په فبروري کي کندهار ته ورغلئ وو. پاچا د عبدالوها1٩۲٩کې د 

هغه ته دا هم ویلي وو، چي " مالیانو یې مخالفت کړئ ، بېله دې چي پیسې ورته ورکول شوي وي." هغه داهم ویلي 

وو، چي " دى پوهیږي چي سقاو زوى د سفارت په وره کې له همفریز سره خبري کړي وې، خو د هغه په نظر دغه 

فاظت په اړه وې."، خو د هغه په نظر د هغه هغو کوښښونو چي مطلب یې د ایران، خبري یوازي د سفارت د ح

افغانستان، ترکیې، او روسیې سره متحد کول وو، برتانویان پارولي وو، چي خلع یې کړي، خو دوى یې ویلو ته زړه 

نه وو، او هغه هیڅ موضوع  نه کاوه. برتانویانو به ځکه په دې اړه څه نه ویل چي ددغسي اتحاد امکان بیخي لږ یا هیڅ

 شوې نه وه.

پخپله د پاچا اصالحات او د حکومتي عمالو کړه او د هغو په  دادخیل نه وو، باندني عوامل د پاچا په مسافر کېدلو کي 

له امله یې له وطن نه ووت. په اصل کې دا خلک  او، وویل شول  چي په پورته ډول وو وړاندي د خلکو غبرګونونه

هغه وخت چې دوى وپاریږي، او ټولنه ډینامیکه شي، لکه  ،رامینځ ته کوي، او تاریخ جوړوي، په تېرهدي چي پیښي 

د پاچا امان هللا په وخت کې چي همدغسي وشول. د افغانستان په معاصر تاریخ کې دا لومړى وار وو چي حکومت په 

غوره کړي، او خپل  بڼه ژوند د  او  پراخو اصالحاتو الس پوري کړ، چي ځینو یې خلک مجبورول اروپایي دودونه

رواجونه او دودونه پرېږدي. د امیر عبدالرحمن په وخت کې حکومت د لومړي ځل لپاره سیمي او کلي ته ننوت، خو 

د خلکو کلتوري ارزښتونه یې په خپل حال پرېښوول. سره له دې هم په وړاندي یې پاڅونونه وشول، خو حکومت هغه 

پاچا امان هللا په وخت کې حکومت هم د خلکو کورونو ته ننوت او هم یې ښځي او نارینه په پیاوړي پوځ وځپل. د 

خپل ژوند طرز اروپایي کړي، او کافي پوځ یې هم نه الره. دا د سلیم عقل پر خالف کار وو. څومره د  مجبورول چې 

اچا امان هللا په خپل باندني شپږ چې یو څوک د پاچا امان هللا سیاستونو او کړو ته ځیر کیږي، هغومره حیرانیږي. پ

ډلو نور نه غوښتل چې په خپلو شیې ئ وو، چي لکه راغلمیاشتني سفر کي تر دې حده د اروپایې کلتور تر اثر الندي 

افغانانو واکمني وکړي. که داسي نه واى هغوى به یې نه مجبورول چي خپل د پیړیو کلتوري ارزښتونه پرېږدي، هغه 

غوښتل او نه یې ورته  هغوسمدالسه، او په عوض کې د اروپایي کلتور ظواهر ومني، چي نه  هم په حکومتي زور او

 هم څوک په افغانانو تحمیل کولى نه شي. یی اوس انضرورت الره. هغه دغومره پاروونکي وو چي 

 خپلواکي پهدا چي امان هللا ټینګ وطنپال او د پرمختګ او عصریت غوښتونکئ وو، په دې کې شک نه شته. ده د 

ګټلو، او د عصري پوهنې په پراخولو او خلکو ته د برابرو حقوقو په خوندي کولو، او د ټولني په مدني کولو سره 

لپاره، د حکومت په لګښت، باندنیوهیوادونو، په  وخپل ولسپال توب هم تثبیت کړ. هم یې ځوانان او ځواناني د زده کړ

ه په وطن کې، په کابل ښار او والیتي ښارونو کي، ثانوي او مسلکي خاص ډول ترکیې ته واستول، او هم یې دنن

ښوونځي پرانیستل. پخپله یې هم پوهني ته خاصه توجه وکړه. هغومره چي ده عصري پوهنې ته توجه کړې، بل افغان 

ته  یا ازاد مارکېټ په غوره کولو سره پانګه ورو (Laissez faire)فېر یه کړې. داسي هم ده د لیسوواکمن نه 

ممکنه کړه، د لګښتي مالونو لپاره کارخانې جوړي کړي. هغوى همدغسي وکړل، او دغه لړۍ روانه وه. په نتیجه کي 
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حکومتي عایدات یو څه ډېر شول. په ښېرازو مځکو باندي د جنس پرځاى د نقدي مالیاتو په ایښودلو سره هم دغه هڅه 

ي مځکي کرنیزي کړي. له دغو ټولو انکشافاتو سره پیاوړې شوه، چي مځکه وال مځکي ښي وداني کړي او شاړ

فردي ازادي هم ملګرې شوه. خو دا د پاچا کلتوري سیاستونه وو، چي په پاى کي یې دغه ټول انکشافات په صفر کي 

ضرب کړل. ارواښاد سید شمس الدین، چې د هغه وخت زلمى وو، په دې اړه داسي وایي چي: " با تمام این فضائل و 

ه اماني، امان هللا خان مرتکب سهوهاى بزرگى هم شد، که منجر به اشوب افغانستان و سرنگوني خود او مزایاى دور

شد. او در عصري ساختن مملکت از عجله و ناسنجیدگي کار میګرفت. او فریفته ظواهر غرب بود و بیشتر از تحمل 

ت داد. او خود را پادشاه انقالبي میگفت به عقائد به نو آوري ها دست زد، که مقبولیت و شهرت نیک خود را از دس

و حق هم داشت که او را انقالبي بگویند، اما قوتي را که چنین انقالب اجتماعي بکار دارد باخود نداشت. ماشین 

عسکري و جنگي او ضعیف و غیر فعال بود. پشتیباني یک گروه قوي مردم را که با او همنوایي داشته باشد، هم 

خود مردمان شایسته و الیقي را هم کمتر داشت، که درین راه موید و مددگار او باشند.")مجروح،  نداشت و در همکاران

 (4۰ص 

له یاد شوو پیښو او چلندونو نه ښکاره ده، چي د پاچا په ناکام کېدلو د هغه خپل نظرونه، یا په یوه کلمه، د هغه خپل 

انقالبي پاچا دئ، او غواړي د وطنوالو د ژوند په هره شخصیت محوري رول الره. هغه څو ځلي ویلي وو،چي دى یو 

ته یې په یوې مرکې کي   ( M. N. Roy) ویساحه کي انقالب راولي. د هند یوه نومیالي کمونست مبارز، م. ن. ر

( خو له انقالب نه د پاچا مطلب هغه اصالحات کېدل چي ده ۲1)"... دى انقالبي او کمونست دئ." ویلي وو، چي 

نه د هغه مطلب، د سټیوړټ په نظر، "... کوم ډیالکټیکي یا ټولنیز جوړښت "کمونیزم" پرې شروع کړې وه، او له 

( په دې ډول ٥1۲نه، بلکي په عمومي ډول هغه احساس وو، چي هر یو باید نیکمرغه او برابر وي.")سټیوړټ، مخ 

چا امان هللا د خپلو وطنوالو د ژوند د ښه کولو لپاره غوښتل دغه اصالحات وکړي. آیا ده دغه فکرونه له خپل پا

( او په روسیه 1٩۰٨(، عثماني ترکیې )1٩۰6چاپېلاير، یا له هغو انقالبونو نه ترالسه کړي وو، چي دمخه په ایران )

شویکانو له خپلو هسکېدلو نه وروسته د انقالب او کي پېښ شوي وو؟ بول 1٩1٧کي او بیا په  1٩۰٥کي اول په 

کمونیزم په اړه په دغسي پراخ پروپاګنډ الس پوري کړئ وو، چي حتى د لویدیځي اروپا په نومیالیو تحول غوښتونکو 

 باندي یې هم اثر کړئ وو. په افغانستان کې، د دربار په غالم بچه ګانو، او د حبیبیې ښوونځى په فارغانو او په نورو

کې یا په لنډ ډول په مشروطه غوښتونکو کي د تحول غورځنګ په قوت پروت وو، خو ددوى اساسي غوښتني، قانوني 

نظام، د پوره خپلواکۍ ترالسه کول، او د لوېدیځ مدنیت رواجول وو. دوى په عمومي ډول اعتدالي وو، خو افراطیان 

لغمان په کله گوش کې وژل شوئ وي. که د پاچا امان هم پکې وو، چي امیر حبیب هللا شاید د همدغو په تحریک، د 

هللا بیوګرافي چا لیکلې واى، دغه او دغسي نوري موضوعګاني به بیان شوي واى. خو دغسي بیوګرافي تر اوسه لیدل 

 شوې نه ده. 

 یو څه ولیکم.په دې اړه دلته  به زه نو

لسټ، محمود طرزي چلوه، متاثر اورنژنومیالي وطنپال  امان هللا په اولي ځوانۍ کي د سراج االخبار له لیکنو نه، چې

شنا او بیا ښځه او مېړه، او ملکه او پاچا شول. ملکه ثریا د خپل مېړه د آشوئ دئ. دى هلته د هغه له لور، ثریا سره 

ه ناصالحاتو، په تېره د ښځو په موضوع کې د هغه ټینګه فکري ملګرې وه. پاچا ترکي ژبه زده وه، خو پښتو یې روا

شنا نه وو. د پاچایي په آاو له اطرافي ژوند سره  ېکړ هپه کابل ښار کې تېربرخه ئې نه وه، او ده خپل عمر زیاتره 

وخت کې یې ډېر ترکي متخصصان استخدام کړل، او د هغو او افغان متخصصانو په مرسته یې ډېر قوانین وایستل. 
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اتاترک په وخت کې ډېره مهمه پېښه د دولت نه د دین بېلول او د دى د ترکي اصالحاتو په خوا وو. په ترکیه کې د 

سیکولر نظام په پښو درول وو، چي په ټوله اسالمي نړۍ کي یې غټ غبرګونونه وپارول. ترکانو ډېر پخوا د عباسي 

متونه کړي دخلیفه ګانو په وخت کي، په تېره د سلجوقیانو، او عثماني ترکیې په وخت کي اسالم او مسلمانانو ته ډېر خ

وو. پاچا چي په افغانستان کي اصالحات پیل کړل، په زیاته اندازه د ترکیې د اصالحاتو نه په الهام وو. خو ده دا په 

نظر کي نه ده نیولې، چي د عثماني ترکیې اصالحات، چي د تنظیماتو په نامه یادېدل، د نونسمي پېړۍ په سر کي 

دئ، په  (Bernard Lewis)جوړې اثر د پروفیسر برناړد لویس بېشروع شوي وو. په دې اړه په انګریزي کي 

دغه  . ما د لندن پوهنتون کي د(The Emergence of Modern Turkeyیا) نامه د معاصري ترکیې هسکېدنه

اثر نه د درسي کتاب په توګه ډېره استفاده کړې، او د هغه د مؤلف لکچرونه مي ډېر اورېدلي دي. دى هلته په هغه 

رکي اصالحات یا تنظیمات د نونسمي پېړۍ تر پایه پوري په وقفو د تاریخ د څانګي مشر وو. په هر حال ت   وخت کي

سره کېدل، او د مخالفت له امله به کله پر ځاى ودرېدل. په همدغو اصالحاتو سره هلته په ملکي او نظامي ساحه کې 

دوى نوئ نظام د لومړي  قالب وکړ. خو دکي یې ان 1٩۰٨دغومره ډېر تعلیم کړي کسان هسک شوي وو، چې په 

نړیوال جنګ له امله، چي دغه نظام یې یو جز وو، تجزیه شو، او بیا له یوې لنډي وقفې نه وروسته، دغه اوسنۍ 

 اترک هتآترکیه د مصطفى کمال په سروالي د یوه متحد او نېشنلستي نظام په بڼه هسک شو، او مصطفى کمال هم د 

مخه عصري اصالحات نه وو شوي. د پاچا  ه یاد شو. خو په افغانستان کې تر پاچا امان هللا نه دپه نام )د ت رک پالر(

کتابګوتي له مخي " هغه وخت افغان ټولنه په ټینګه سنتي او نژدې ټوله نالوستې وه. د هغو  د زماامان هللا په نامه 

ږ وو. په دوى کي مشروطه غوښتونکي یا ډېرو لږو سواد لرونکو اوښتون غوښتونکي لرل، خو د هغو شمېر بیخي ل

د قانوني حکومت غوښتونکي، چي غبار یې روښان فکران ګڼي ال د ګوتو په شمار وو. ... ددوى په برابر کي د 

اوښتون مخالفان یا ساتنپاالن وو چي هم بیخي ډېر وو او هم یې له اولس سره یوځاى د عنعنوي دودونو او چلندونو له 

ي دودونه ال داسي ګڼل کېدل، چي لکه د دین برخي وي. اسالمي شرع ددغسي ذهنیت په جوړولو مخي ژوند کاوه. ځین

کې اغېزمنه برخه لرله، او اسالم په ټینګه هم دین او هم دولت ګڼل کېده. دا د ټولو خلکو ذهنیت او د مالیانو، پیرانو 

" عامه مردم افغانستان و محافظه کاران، که او سیدانو ټینګه عقیده وه." ارواښاد مجروح ال وایي چي په ټولنه کې 

تمایل داشتند و براى از بین بردن رژیم توطئه ( Status Quo)ستاتس کواکثریت و قوت با انها بود، باعاده سنن قدیم 

 (44میکردند." )مجروح، ص 

کي په ال پاروونکو اصالحاتو  1٩۲٨پاچا امان هللا د خوست له ورانوونکي پاڅون نه وروسته په   ،په دغه حال کي هم

شروع وکړه، په داسي حال کي چي کافي نظامي قوه یې هم نه لرله. ده د خپل زوى احسان هللا په وینا د خپل دوست 

لې ماڼۍ جوړه کړئ، ښه بنسټ یاني " تاسي غواړئ یوه ښک  هم هېره کړه چې یې ورته ویلي واترک هغه ساله تآ

بیا نو کولى شئ چې بې له وېري نه د خپل هیواد په پرمختګ والړ  اردو مه هېروئ. لومړى دا اردو جوړه کړئ

 (۲۲شي.")

پاچا امان هللا له پیښو نه زده کړه نه کوله، که څه هم هغه به غټي وې، لکه د خوست پاڅون چي خلکو او دولت ته یې 

ولئ وو. پاچا اتوکراټ وو او چاري یې د خپل فکر له مخې اجرا کولې، که څه هم د خلکو ژوند به یې ډېر تاوان اړ

کال  1٩۲٨په ژور ډول متاثر کاوه. ده یو ځل له نورو څخه وغوښته چې دده په دغه وړاندیز نظر ښکاره کړي. ده د 

ه یوې خاصي غونډي کې وویل چي غواړي د لویي جرګې په درشل کې یو څو وکیالنو او څو لوړ پوړو چارواکو ته پ

دغه څه عملي کړي. " د ستر له مینځ نه وړل، او په عمومي ډول د ښځو ازادي، د څو ښځو کولو الغا، له دولت نه د 
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دین بېلتون د دغسي قوانینو په ایستلو سره چي حتمي به نه وي په اسالمي شرع بنا وي، په افغانستان کي د وسلو مجاز 

کو باندي د مالیاتو زیاتول، د ملي بانک تاسیس او د بانکنوټونو خپرول." د سټیوړټ په وینا " هیڅ یوه ګرځول، په مځ

د هغه یو هم تائید نه کړ. غبرګون یو هیبت وو، په خاص ډول د خوست د وکیالنو، او نورو سرحدي وکیالنو کې. 

ه السه په مخالفت بدل شو. امان هللا خفه کومه هغه روغ نیتى چي ددوى په خاص قدر کولو سره پیدا شوې وو، سمل

وو. هغه به سره له دې په خپل دریځ والړ واى، خو ]محمد[ ولي، غالم صدیق او څو نورو ترېنه په ټینګه وغوښتل 

چي خپل وړاندیزونه تعدیل کړي. هغه بیا په دغه فکر شو چې دغه لویه جرګه له دغسي بې تعلیمو او شډلو کسانو نه 

 (3٨6دغسي موضوع ګانو په اړه سم نظر ورکولي نه شي." )سټیوړټ، مخ جوړه ده، چي د

د سیاسي ټولنو واکمنان مشورو، او په خاص ډول د ولس یا د هغه د استازو د نظریاتو پوهېدلو ته اړتیا لري. په تېره 

ښتل. هیرودوټ، کي که څه هم د اوس په شان منظمې دولتي مؤسسې نه وې، واکمنو بیا هم د خپلو خاصانو نظرونه غو

دوه نیم زره کاله دمخه، په دې اړه د یوه واکمن د یوه مشاور نظر په دغه ډول ثبت کړئ دئ. د هخامنشي امپراتور، 

خشا یارشاه یوه خپلوان، مشاور ارته بانوس هغه ته وویل چي " صاحبه! څه وخت چې مخالفي نظریې نه وي وړاندي 

، او یو څوک مجبور دئ هغه ومني چي وړاندیز یې شوئ وي. کله چي شوي، ممکنه نه ده چي ډېره ښه یې غوره شي

دغسي مخالفتونه اورېدل شوي وي، هغه د سرو زرو په څېر وي، چي ته یې له بل سره په یوه ګډ محک وسولوې، 

 (۲3او توپیر یې ووینې." )

 وو، بیا هم په تشیا یا په خپل په افغانستان کي امیر عبدالرحمن، سره له دې چي د خپلو اسالفو پر خالف، زورواک 

سر کارونه نه کول. هغه به لومړى ملي موضوع د خپلو خاصانو تر مینځ طرح کړه، هغو به په اړه یې بحث وکړ، 

او امیر به ددغه بحث په نظر کې نیولو سره هغه نظر غوره کاوه، او عملي کاوه چې ده به غوره ګاڼه. امیر چې په 

کړي ، او د هیواد په ډیرو سیمو کي ګرځېدلئ، او د تجربو خاوند وو، د خلکو په ژوند کې ډیري سړې تودې حس 

دود دستور ښه پوهېده، 

اومراعات به یې کاوه. تر هغه 

دمخه پاچایانو مهمي چاري له 

قومي مشرانو، مخورو او له 

خپلو ملکي او نظامي مشاورانو 

سره په جرګو اجرا کولې. په 

دې ډول ولس د واکمنو له 

ونو، چلندونو، او نظریو سیاست

نه خبرېده او جرګې چي قومي 

 وې، د خلکو په ژوند اثر کاوه.

 د پاچا امان هللا په وخت کي 

په اروپائی دریشیانو سمبال څی ې غړیجرګ ېلوی کال د1٩۲٨د      

د حکومت له خوا په وړیا توګه ورکول شوې وې       

 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 13از 11

 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

لویي جرګې د لومړي ځل لپاره رواج شوې. پاچا دستور ورکړ چي هر پنځه کاله به لویه جرګه کیږي، او د خلکو 

کال لویي جرګې یوې وړې ډلي  1٩۲٨اخلي. خو د استازي به په مشوره ورکولو سره په حکومت کولو کې برخه 

د هغه د اصالحي پروګرامونو په اړه اختالف دومره ژور وو، چي نه وښووله چې د پاچا او اولسي استازو تر مینځ، 

ې لږ تر لږه ئپخالکېدونکئ ګڼل کېده. په دغه حال کي توقع کېدله چي پاچا به له خپل افراطي پروګرام نه تېر شي، یا 

څو هغه ډېر شمېر ځواناني او ځوانان، چي په هیواد او باندي په زده کړه پنځلس کاله وروسته و غورځوي، تر لس، 

شي. خو پاچا دغسي و نه کړه او په یوازي ځان بوخت وو، فارغ شي او د اصالحاتو او تحول غوښتونکې ډله پیاوړې 

 ئېمن وو، دغومره انتظار رخنه ب تیاروغ ښې یې د خپلو اصالحاتو په عملي کولو شروع وکړه. دى چي ځوان او له

وړاندي  بې له دې چي مخالفان یې په کړید تعلیم کړو ځوانانو په مټ خپل سمونونه پیل  څی لږ وروسته بیا ایستلى شو

کي په پغمان کي زېږېدلئ وو.( سره له دې دغه ډینامیک ځوان پاچا په  1٨٩۲. ) دى په کال ګرځیخنډ واغېزناک 

مخه په دې پیل وکړ، چي د یوې میاشتي مزل په یوه ورځ ووهي، او خپل  کي، یاني له وخت نه ډېر د 1٩۲٨کال 

چارواکي او نژدې کسان یې هم  چي حتى حکومتي ،افراطي پروګرامونه په دغسي ټولنې کې پیل کړي، چي خلک څه

ده د هغو مشوره منله. هسي چي د شنوارو د پاڅون په پیل کي ویل شوي، پاچا په خپل نه هم ورسره موافق نه وو، او 

پوخ او په خاص ډول په خپلي هوایي قوې ډاډه او په دې خیال وو، چي په وړانډي یې څوک مخالفت کولى نه شي. 

بې توپیره تلفات لرل، شنواري او د شمالي خلک یې په خپل یې  وبمباریو سره، چي ډېرحال دا چي د دغو الوتکو په 

عزم نور هم ټینګ کړل. همدغه بمبارۍ وې چي د شمالي هغه خلک، چي تر دغه وخته د حکومت پر ضد نه وو، 

 وتورېدل او هغوى د حبیب هللا ډله پیاوړې کړه.

دده د ژوند دښمن حبیب هللا کلکاني له خپلو ملګرو سره په رڼا ورځ دده د پاچا هغه وخت خپلو تېروتنو ته پام شو چې 

نیولو په نیت ځانونه ارګ ته ورسول. حبیب هللا په مقصد و نه رسېد، او له تلفاتو ورکولو نه وروسته په شا شو. خو 

دلو په مون کېأیې د م دغې نه توقع کېدونکې پیښې په پاچا باندي ناوړئ اثر وکړ، په دې ډول چې خپله ټوله کورنۍ

مقصد کندهار ته په الوتکه کي واستوله، او د کابل ښار دفاعي ترتیبات یې دغومره ټینګ ونیول چي د عزیز هندي په 

ژبه "... د شمالي سیمي ټول قدرت هم نه شو کوالى چي دا کلکه کال ماته ]کړي[ او ورننوزي، خو غازي امان هللا 

( پاچا 416ېر کړه." )عزیز هندي،څله امله په شپه کي دا کلکه کال د شګو بند په خان د خپل تذبذب او وار خطایي 

 هپ السه وروسته له هغه " دا کلکه کال د شګو بند په څېر کړه"، چي د هغه د لوى پوځ یوه وړه برخه د جنوريد سم

ا په برابر کي تېښته وکړه. پاچیوه ډراماټیک او هیبتناک وار په  دمه نیمه شپه په قلعه مرادبیگ کي د مقابلي خوا 13

همدغي شپې کي هرڅه بایللي وګڼل او له واکمنۍ نه یې الس واخیست، که څه هم حکومت او د ښار دفاعي ترتیبات 

پر ځاى وو. په پاچا باندي واهمه او وېره غالبه شوه. په نورو څه چې په نژدې کسانو هم شکمن شو، او خپل ژوند ته 

فیض محمد یې په اړه داسي غږیږي: "... از بي وفایي قشون نظامي و قومې و اهالي یې خطر حس کړ. تاریخپوه 

شهر کابل و چاردهي... امیر امان هللا را از حصول ظفر مایوس ساخته و در خوف و رعب گرفتن و به پسر سقا 

کندهار نه غزني ته  ( وروسته چي پاچا امان هللا د کابل د نیولو په نیت د1٥٨، ۲1سپردن انداختند." )فیض محمد، 

رسېدلئ وو، هم ټکنى شو. دلته دى حتى په خپل داخله وزیر، عبد االحد )مایار( باندي هم شکمن شو، چي دده په فکر 

( هغه ورته مشوره ورکړې وه، چې د ٥6٥غوښته یې دي د حبیب هللا کلکاني پوځ ته په الس ورشي. )سټیوړټ، 

 دګ به یې په ټینګه مال وتړي.وردګو په الر کابل ته ور دمخه شي، او ور
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اوس به په دې بحث وشي چې یوه نالوستي، غریب کلیوال ولي وکړاى شول دغسي نظام چپه کړي، چي مؤسس یې، 

امیر عبدالرحمن تر څلوېښت نه ډېر واړه او لوى پاڅونونه ځپلي وو، او لمسي یې هغه له دغه حبیب هللا نه ژغورولى 

 و نه شو. 

ول تاجک ګڼل کیږي، خو نور په دې شک لري. ارواښاد میر محمد صدیق فرهنګ دى په نسب حبیب هللا په عام ډ

مخلوط ګڼي او وایي چې: "... عالوه بر عنصر اصلي تاجک، احتماالً خون هزاره یا ازبک هم در رگ هاى او جریان 

ي لیدلئ وو، هم د هغه ( ارواښاد مجروح، چې حبیب هللا یې د امیرۍ په وخت کي په کابل ک4۰1داشت." )فرهنگ، 

په اړه ورته نظر ښکاره کوي. " او مرد چارشانه، گندمي رنگ، متوسط قامت بود. چشم و بیني او چهره مردان 

توراني، مغولي را به خاطر مي اورد. معلوم بود که او از اختالط دو نژاد آریایي و توراني به وجود آمده است." 

د نسب په لحاظ هر څوک وو، ددغسي غریب، نالوستي کلیوال په الس د  ( په هر حال، حبیب هللا چي64)مجروح، 

افغانستان د پاچایي نظام چپه کېدل په معاصر افغانستان کې یوه بېسارې پېښه ده. هو امیر عبدالرحمن او پاچا امان هللا 

د په د وختونو شرایط بایپه بېلو وختونو او شرایطو کې واکمني کړې، چي دهغو د واکمنیو د سم پوهېدلو لپاره د هغو 

نظر کي ونیول شي. خو شرایط او حاالت چې په هر ډول او هرڅنګه وي، دا خلک دي چې پیښي زېږوي، او تاریخ 

اجتماعي، مذهبي، اقتصادي  جوړوي، او د خلکو اعلى واکمن یا مشر پکې محوري رول لوبوي، او نفوذ ناکې ډلي 

 هم پکي مؤثر رول لوبوي.

 تشکیالت"ده په وخت کي د لومړي ځل لپاره د  هللا رول محوري وو، که څه هم دپه افغان دولتي نظام کي د پاچا امان 

 13۰6په نامه نظامنامه، د نورو نظامنامو په لړ کې، ایستل شوې وه. ) دغه نظامنامه په کال  "اساسي افغانستان

ه شوې وه، او یوه نسخه یې زه لرم( په دغې نظامنامې یا په کابل کې په پښتو خپر د رفیق شرکت له خوا( 1٩۲٧)

اساسي قانون کې د مرکزي حکومت او والیتي ادارو تشکیالت او وظیفې بیان شوي دي. په مرکز کي اوه وزارتونه، 

 یوه دولتي شورا، او یوه د طب مستقله اداره تجویز شوې وه. د کابل والیت آمر د والي، او د والیتونو آمران نائب

الحکومه ګان، او د ځینو سیمو آمران اعلى حاکمان یاد شوي دي. لیري اطرافي وړې سیمې عالقه داري یادي شوي 

خو په دغه اساسي قانون کي د پاچا واک محدود شوئ ، دي. په والیتونو کې مشورتي شوراګانې هم تجویز شوي دي

 او عنعنې شریعتو زورواکي کوله. ولس د قانون، نه دئ. نو پاچا د اساسي قانون په شته والي سره هم اتوکراسي ا

له مخې د هغه واکمني منلې، او مالیات ورکول ددې لپاره چي پاچا امنیتي قوه ولري، او د هیواد امنیت، د خلکو ژوند 

او ملکیت خوندي وساتي، او ددوى د استازو په مشوره واکمني وکړي. خو پاچا امان هللا سیاستونه په خپل فکر ایستل 

او پلي کول. په دې ډول د هغه شخصیت، د هغه نړۍ لید، او د هغه اراده د حکومت په کولو کې اساسي وو. دى 

نو یې غوښتل  " از خدمت به وطن باالتر عشقي ندارم."ډینامیک او د وطن خدمتګار وو، او ویل یې چي  ،ځوان، روغ

د سترو کسانو په څېر غټ کارونه وکړي، خو ده دغه کارونه هم په بېړه تر سره کول او هم یې د خپلي خوښي 

سمونونه پلي کول، بې له دې چي په وړاندي یې د خنډونو پروا وکړي. که څه هم هغه به غټ وو. دى په خپلي وړې 

ل. د سمونونو په پلي کولو کي یې له دولتي شورا او حتى له هوایي قوې دومره ډاډه وو، چي خنډونه یې مهم نه ګڼ

 خپلو لوړ پوړو چارواکو سره هم مشوره نه کوله.

دې ډول پاچا امان هللا د خپلي واکمنۍ تر پایه پورې اتوکراسي کوله. دده د اتوکراسۍ وروستۍ بېلګه هغه وه، چې د 

اد بیگ کي د خپلي وړې، مخکښي قوې له ډراماټیکي تښتي مه شپه، همدا چې په قلعه مر13کال د جنوري په  1٩۲٩

السه له پاچایي نه الس په سر شو، بې له دې نه چي د چا سره یې مشوره کړې وي، که څه هم دده د نه خبر شو، سم

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 13از 13

 د لیکنو لیږد

 info@arianafghanistan.com و یا اspineghar@gmail.com 

استعفى ټول ملت متاثر کاوه. دغه وخت حکومت او پوځ پرځاى او د کابل ښار دفاعي ترتیبات هم ټینګ وو، خو دى 

پیښو د ادارې نه عاجز شوئ وو، چي دده د سیاستونو او چلندونو زېږنده وې. په دغه حال کې دى په خپل ژوند  د هغو

وېرېده، او غوښته یې چي څومره ژر کیږي، له کابل نه بهر شي. بیا نو ده په هماغه نیمه شپه کې خپل مشر ورور 

تله او نه یې کوالى شوه. پېښو بس درې ورځي ده پر ځاى پاچا شي، که څه هم هغه نه پاچایي غوښ وهڅوه چي د

 وروسته دغه فیصله باطله کړه، او د کلکان حبیب هللا د امیر په نامه بې له جنګ نه د کابل په تخت کښېناست.

پاچا امان هللا برسېره پر دې چي اتوکراسي کوله، له پېښو نه زده کړه نه کوله. د خوست لوى پاڅون، چي څه باندي 

دوام وکړ. او ډېر ځاني او مالي تلفات یې واړول، ده ته د عبرت درس کېدلى شو، چي بیا دغسي کارونه یو کال یې 

و نه کړي، چي په هغو سره خلک وپاریږي، او امنیت ګډوډ شي. خو ده څلور کاله وروسته ددغسي سمونونو په کولو 

پر خالف وو. ددغو ټولو پایله دا شوه  پیل وکړ چي له وخت نه ډېر دمخه، غېر ضروري، پاروونکي او د سلیم عقل

چې د پاچا له ګوښه کېدو نه وروسته د نهو میاشتو په بهیر کې د هیواد د دوو لویو ژبو ویونکي د لومړي ځل لپاره 

سره و جنګیږي. د پاچا ټول سمونونه په صفر کي ضرب شي، په کابل ښار کې سمونپال زلمیان و ځپل شي، د قانون 

فکوره هوا وکړي، د کابل ښار نژدې ټول کورونه چور شي، دولتي خزانه له پیسو نه خالي او د او قانوني حکومت م

 عصري کېدلو غورځنګ په ټپه ودریږي، او افغانستان کلونه کلونه بیرته پاتي شي. 

 

 قسمت پایپنځم د لومړۍ برخې د 

 د لوستلو لپاره قسمت ، دريم او څلورمدويم ،د لومړي ، د لومړۍ برخې لطفاً 

 ،ته ورسۍ ونوالندينی  لنک
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