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 پاڼو ۱2شمیره له  2

 د لیکنو لیږد

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

 
 د مطالبو فهرست

 لومړۍ برخه:
 لومړی قسمت

 سريزه 

  ښاغلي زماني د لیکني په هکلهد  
 قسمت دوهم

  د ښاغلي زماني يوه بله ذهني حیرانوونکې وينا 

 له برتانويانو سره اړيکي 

  د پاچا امان هللا ځیني مهمي تېروتني 

 د پاچا امان هللا وروستنۍ لويه جرګه  
 قسمت دریم

  د پاچا ضد تبلیغونه او بغاوتونه 

 د شنوارو ياغي توب 

  ارام کوهدامن او سید حسین په ناکرار کوهستان کي حبیب هللا په نا 
 قسمت څلورم

 په کابل باندي د حبیب هللا بريد 

 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 تاريخ سره بې کچي مینه او تنده 

 دوهمه برخه:
 ښاغلي سیستاني د لیکنو په هکلهد 

 لومړی قسمت 

 قسمت دوهم 

 قسمت دریم 

 يادښتونه
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 پاڼو ۱2شمیره له  3

 د لیکنو لیږد

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

 برخه دوهمه

 د ښاغلي سيستاني د ليکنو په هکله

 قسمت دوهم

ټ ده چې لیکني يې په واقعیتونو او د ثقه شواهدو پر بنس دندهښاغلئ سیستاني په تاريخپوه ياديږي، او دا خو د يوه تاريخپوه 

کال  20۱4د  يی جرمن ويب سايټ کېلیکني کاشکي دغسي واى. دغي لیکني ته يې ځیر شئ، چي په افغانده  وي، خو د

( ۱٨0٩۱٩۱٩چي افغانستان " ... از زمان شاه شجاع تا امیر حبیب هللا خان ) وو مه کړې ده، او ويلي ۱3د دسمبر په 

انست با هیچ کشور ديگر روابط ديپلوماتیک داشته در سیاست خارجي خود مستقل نبوده است، و بدون اجازه انگلیس نمیتو

 باشد. به کالم ديگر افغانستان يک کشور تحت الحمايه و زير نفوذ سیاسي انگلیس بوده است."

يوه غلطي  ښاغلي سیستاني په دغو دوو جملو کي درې غلطۍ کړي دي:

 تا امارت امیر حبیب هللا"" ده. ۱٩۱٩يې " ... تا امیر حبیب هللا خان ...

. په داسي حال کي چي د لیکونکي مطلب ۱٩۱٩کیږي، نه  ۱٩0۱  "خان

 دئ. ۱٩۱٩يا  "تا اخیر امارت امیر حبیب هللا"

کي شاه محمود پاچا شوئ وو،  ۱٨0٩دوهمه غلطي يې دا ده چي په کال 

په  کي پاچا شو او دوهم ځل ۱٨03نه شاه شجاع. شاه شجاع اول ځل په 

 (۱٨3٩۱٨۴2) برتانوي هند په لومړئ جګړه –د افغان  کی ۱٨3٩کال 

  کي په واک رسول شوئ وو.

، ياني د يوې پېړۍ نه اوږدې ۱٩۱٩نه تر  ۱٨0٩د ښاغلي سیستاني ډېره غټه غلطي دا بله ده چي دده په فکر افغانستان د 

" ... يک کشور تحت الحمايه و زير نفوذ سیاسي انگلیس بوده است." د هغه چا لپاره چي ځان د افغانستان  کیمودې 

 ګڼي، دغسي غلطي د هغه ټوله پوهه تر سوال الندي کوي. "تاریخپوه"

ند د نوي هبرتا –برتانوي هند تر دوهمي جګړې پوري، د افغان  –دئ چي افغانستان د ستر احمد شاه نه د افغان  حقیقت دا

پوري د افغانستان يوازي  ۱٩۱٩لومړۍ لنډي جګړې دورې نه پرته، پوره خپلواک هیواد وو، او له هغه نه وروسته تر 

 باندنۍ اړيکی د برتانوي هند د حکومت له خوا تر سره کېدې. افغانستان په دغې دورې کي هم د چا مستعمره نه وو. 

 :دغي موضوع لنډه شرح الزمي ښکاري د

، او نه دغومره سرټنبه ، چي له افغانانو سره په جنګ کې د خپل پوځ له تباه وو نه دغومره ساده ،حکومتهند انوي د برت

 لپاره يې په افغانستان کې د نفوذ د ساتلو میکانیزم او یساتلى شي. د هغوکېدلو نه وروسته دغه هیواد تر خپل نفوذ الندي 

وي، ورته الزمه ده چي په دې اړه د تاريخ  تاریخپوهد معاصر افغانستان  وسايل هم نه لرل. که ښاغلئ سیستاني غواړي

 يو کورس ولولي.

درانی شجاع شاه  
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 پاڼو ۱2شمیره له  4

 د لیکنو لیږد

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

امیر دوست محمد هغسي چي په خپلي لومړنۍ لنډي  و هغه دا چیابیرته راځو اصلی موضوع ته  په هر حال 

خپلواک وو. هغه ال په  اوږدې امیري کي هميوويشت کلنی او واکمنۍ کې د خپلواک افغانستان واکمن وو، په دوهمي 

انو د واکمن، رنجیت سنګه، هچي د سیک کي يو پوځ د خپل زوى، سردار محمد اکرم، په قومانداني هند ته واستاوه ۱٨4٨

په مصلحت له برتانويانو سره وجنګیږي. رنجیت سنګه امیر ته د پېښور د ورکړي وعده ورکړې وه. په ګجرات کي جنګ 

( يې پېښور هم ونیوه. د امیر دوست محمد خان په دوره ۱٨4٩پوځ مات کړ، او بل کال )وشو، خو برتانوي پوځ دغه ګډ 

هغه دواړو برابرو خواو السلیک  چیهم السلیک شو.  ۱٨٥٧او بل يې په  ۱٨٥٥يو تړون په  ،کې له برتانوي هند سره

له مخي افغانستان ومنله، چي  کړ، او هري خوا د بلي خوا دوست، خپل دوست، او دښمن خپل دښمن و باله. د دوهم تړون

غه وظیفه . د هکیږید برتانوي هند يو مسلمان تبعه، نه کوم انګلیس چارواکئ، به په کابل کي د وکیل په نامه ځاى پر ځاى 

خبرونه مخابره کړي. په دغه وخت کي برتانويان په هند  اړهنو په اپه اصل کې خبر لوڅې وه چي خپل حکومت ته د روس

پاڅون سره مخ شول، چي شاوخوا د يو میلیون پاڅوونکو په وژلو سره يې وځاپه. له هغه وروسته وو چي  کې له يوه ستر

  د برتانیې حکومت د هند اداره په خپل الس کې ونیوله.

 وړکوټۍ زوی د هغه  وا دوست محمد اچاپ کابل د

 اثر دی اخستل شوی.( (Lieutenant James Rattray بريدمن جیمز راتری څخه چی د یټپلد دوهم  "افغانستان"  د لیتو ګراف دغه

د دغی نښتی پايله د امیر په . کی ګډون کړی وو جګړه هاولپه  افغان  پوری د ۱٨۴2 نه تر کال ۱٨3٩ال کی د ک ځوپ په راتری د بنګال

په دغه  .ولری مرکهسره  امیر  ورکړله شوه چیاجازه  ته  راتری کی جنوریپه ل کا ۱٨۴۱ د.  پیژندل وو دوست محمد  مخلوع توګه د 

 بندی وودولتی په الره  په پیښور کی  تبعید   ی ته دامیر کلکت  وخت کی

او د هغه د ښايسته مخو او په ونه جګو ملګرو له لیدو نه اعتماد نفس  په  ،، ذکاوت برخورد  ، آزادد امیر د درانه غږ له اوريدوراتری  

 هک پک پاتی شو

زوی  د هغه له تر ټولو ځوانی   امیرد" فماشومانو په خالوو  لیمه  ود سر کابلد "  سرهسر  کی له خريیلی هیئت  وړوکۍ هلک په 

 وو، نو د پیښور د خلکو زمامدار  چارو ته ځیرحکومتی او خپلو   رحیم  عادل،دوست محمد   چی څرنګهولیکل ، راتری  میرمنی نه دی.

 دکی   باال حصارد غزنی ]کابل[ په  تزئینات آپارتمان  د دغه . له خوا هغه سره ډير ناوړه سلوک شوی دۍ( انو)انګلیس د موږنظر  په

 د پخوانی تاالر نه کاپی شوی ووامیر د لیدنو کتنو 
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 پاڼو ۱2شمیره له  ٥

 د لیکنو لیږد

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

د برتانوي هند حکومت له امیر دوست محمد سره د افغانستان په بیرته متحد کولو سره مرسته هم وکړه. کندهار او هرات 

چي کلونه کلونه په خپل سر شوي، او سرواالن يې، که څه هم د هغه ورېرونه وو، د فارس د حکومت تر تاثیر  دواړه،

د برتانوي حکومت د وړيا پیسو او وسلو په مرسته، په عالي تدبیر او بې له جنګ نه، بیرته له مرکزي  امیر الندي شوي وو،

ستر امیر په لقب، له يوويشت کلونو واکمنۍ نه وروسته په کال حکومت سره يو موټي کړل، او د خپل بري په پاى کې د 

 کي په هرات کي وفات شو.۱٨٦3

د امیر دوست محمد په دوهمي واکمنۍ کې د نائب امین هللا لوګري، او محمد شاه بابکر خیل لغماني نه پرته بل مهم کس له 

مینځ نه وړل شوئ نه دئ. ياغي تګاو هم په پوځي قوت سره ارام کړل شو. امیر دوست محمد په ولسي ډوله اداره سره په 

به  . دى"د امیر دوست محمد له عدالت نه خبر نه يې"ه، ورته به ويل کېده، چي ډېر ښه نوم يادېده. که چا ظلم او تېرى کاو

په اس سور له خپل منشي سره د کابل په کوڅو کې ګرځېده، د عارض شکايت ته به يې په ځیر غوږ نیوه، او په اړه به يې 

. ه معاويه سره پرتله کېدى شيمنشي ته هدايت ورکاوه. ستر امیر په خپلي دوهمې واکمنۍ کي د اموي کورنۍ مؤسس خلیف

په داسي حال کي چي د قريش واکمني کورنۍ ته منسوب معاويه د شام له واليت نه ځان د خالفت درجې ته ورسوه، 

محمدزي دوست محمد، چي مور يې د کندهار د سپاه منصور قزلباشه وه، او دى د درويشتو ناسکه وړونو تر ټولو کشر 

بیا د خپلو مشرو وړونو په وړاندي له اوږدې مبارزې نه وروسته په خاص تدبیر سره ځان وو، اول د سدوزي واکمنو، او 

د افغانستان واکمنۍ ته د امیر په نامه ورسوه. امیر افغانستان ته په لږو حکومتي عوايدو، او له تشدد نه پرته، په ښې ادارې 

 خو افغانانو د هغه د خدمتونو درناوى نه دئ کړئ،، سره او د ټوټه شوي هیواد، په بیا متحد کولو سره غټ خدمتونه وکړل

ال د هغه وخت  په نامه، ښاغلئ سيستاني تاریخپوهاو د هغه وخت شرايط يې هم په نظر کي نه دي نیولي. اوس حتى د 

وذ فافغانستان د " انګلیس تحت الحمايه" هیواد بولي او په خپله هغه، بې له دې چي نوم يې واخلي، د برتانوي هند تر ن

 الندي ګڼي.

۱٨٧٩ال ک میاشت، می دګندمک،   

 له ښی نه کیڼ ته
 (Major Cavagnariتورن کوه نیاری ) (Mr.Jenkyns )مستر جنکنزافسر انګلیس 

 مستوفی و حبیب هللاا( جنرال داوود شاه منځنۍامیر محمد یعقوب )
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 پاڼو ۱2شمیره له  ٦

 د لیکنو لیږد

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

ه قوماندانۍ ابړتس پکه د ښاغلي سیستاني حکم رښتیا واى، برتانوي هند به ولي د افغانستان د الندي کولو لپاره د جنرال ر

انګلیس تر دوهم جنګ پوري د ښاغلي سیستاني د حکم پرخالف " ... يک يرغل کاوه؟ حقیقت دادۍ چي افغانستان د افغان

دغسي واکمن نه وو چي د افغانستان باندنى  هم کشور تحت الحمايه و زير نفوذ سیاسي انګلیس" نه وو، او امیر شیر علي

دوى يو انګلیس االصله سیاسي استازئ په کابل کې ومني، نتیجه جنګ او د کابل اشغال، او  سیاست دوى ته وسپاري او د

له خپلو چارواکو  (Cavagnari )اريينه کوپه مزار کې د امیر وفات شو، خو په کابل کې د برتانوي هند سیاسي استازي، 

دوى پوځ د کندهار په میوند کې د غازي محمد  سره په يوه ملي پاڅون کې ووژل شو، او کابل بیا اشغال شو. وروسته د

رۍ، د افغانانو په زور په غوڅه مات شو. په کابل کې د برتانوي ايوب په مش

هند چارواکي د دوي له دوهم يرغل نه وروسته په دې لټه کي شول، چي افغانان 

ددوى په خوښه کوم افغان د امیر په نامه په شمالي افغانستان کې د امیر په نامه 

کې هم پاتي راغلل. ومني، او پخپله له افغانستان څخه په شا شي. دوى په دې 

حتى سردار عبدالرحمن هم، چي په سمرقند کې له يوولس کاله کډوالي وروسته 

دوى شرايطو ته غاړه نه ايښوده. په خان  نه افغانستان ته ستون شوئ وو، اول د

دوى  اباد کې، چیرته چې هغه له سمرقند نه ځان رسولئ وو، د برتانويانو د

که د وخت افغانستان واکمني غوښتله. افغان قاصدانو له الري د خپل نی

برتانويانو قندهار له افغانستان څخه جال تر خپل نفوذ الندي نیولئ وو، خو 

سردار عبدالرحمن چي د میوند فاتح، سردار محمد ايوب، په خپلې الري کې 

  لوى خنډ ګاڼه، د برتانويانو شرايط ومنل، او له خپلي اولې ادعا نه تېر شو.

کال د جوالى په شلمه د شاوخوا دېرشو  ۱٨٨0ويانو په موافقه کابل ته د تګ  په خط کې په چاريکارو کې، د دى بیا د برتان

( د هغه واکمني په رسمي 22زرو افغانانو له خوا د امیر په توګه غوره شو، او برتانويانو دوه ورځي وروسته )جوالى 

، له امیر عبدالرحمن (Lepel Henry Griffin)ګريفن هنری لډول ومنله. په کابل کي د برتانوي هند سیاسي استازي، لیپ

سره، د سراى خوجه شاته، په کي دوه ورځي په رسمي ډول خبري وکړې او د موافقې شرايط رسمي او نهايي شول. 

برتانويان له کابل نه ووتل، او امیر عبدالرحمن هلته خپله واکمني پیل کړه. دغه ټول انکشافات په تفصیل سره يوازي زما 

کې په څه باندي درې سوه مخونو کې په دغه نامه خپور ۱٩٧۱کې بیان شوي، چې هغه په  سزپه تی (M. Phil)د ايم. فل. 

  .۱٨٨0۱٨٩٦شو: افغانستان، د داخلي سیاسي انکشافاتو مطالعه، 

ه لنډ ډول، افغانستان د امیر عبدالرحمن په واکمنۍ کې هم د کوم هیواد مستعمره نه وه. د هیواد يوازي باندنۍ اړيکې د پ

ند حکومت ته منحصرې شوې. په کابل کې يوازې د هند مسلمان تبعه د اېجنټ په نامه هستوګن شو، چي وظیفه برتانوي ه

 ، ان د انګريزانو تر منځ په عوض و متانت اتواضع  دپه خپلو اړيکو کی کوه نیاری د يو استازی په توګه .  ۱٨٧٩

 چی د امیرعسکر  ههغو باالخره ا کی کړکیچن شولکابل  په حاالت. بی ځايه غرور شهرت درلود په بی پروائی او

ه ورسراو دهغه ټول کوه نیاری  وپاريدل او په استوګنځی يی د بريد په ترځ کی نه و رسیدلی معاش ورته  خوا له

 ی، تازه دمجګړی دوام وکړ، د تړون د السلیک سره سره .لد سپتمبر په میاشت کی ووژ ۱٨٧٩ملګری د کال 

انو باندی غچ اخیستونکی بريد افغان څو په د نیولو لپاره د غرونو له ها خوا را وغوښتل شول تر کابل پوځیان د

ورپسی د دسمبر په ی چ ،الس واخیست او د انګريزانو کمپ ته يی پناه يوړه نه امارت له. يعقوب خان وکړی.

 میاشت کی هند ته ولیږدول شو.

 د میوند فاتح، سردار محمد ایوب

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Napoleon_Cavagnari


  

 

 

 پاڼو ۱2شمیره له  ٧

 د لیکنو لیږد

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

يې د خبر لوڅۍ وه، او هغه په دربار کې هغسي حیثیت الره لکه وکیل چې د 

امیر دوست محمد په وخت کې الره. پر ده باندي امیر قیود هم ايښې وو. ده امیر 

 یلهپه وس ول او خپله پوسته يې هم د امیر پوسته رسوونکوته هم رپوټونه تهیه ک

وړله، او راوړله، او په دربار کې يې هم يو محقر ځاى درلود، چي حتى مارټمر 

کې هغه په دربار کې په دغه حال ولید، خپل حکومت  ۱٨٩3ډيورنډ، چي په کال 

  ته يې د هغه په هکله شکايت وکړ.

امیر عبدالرحمن په داخلي چارو کې پوره خپلواکي درلوده. افغانانو هم په خپل 

عادي ژوند کې د خارجي نفوذ احساس نه کاوه. خارجي قوه په افغانستان میشته 

نه وه. حکومت د خپلو قوانیو له مخې چلول کېده. د افغانستان پوځ هم محدود نه 

ک منظم دايمي پوځ تنظیم او وسله وو. د امیر د واکمنۍ په اخیرو کې نزدې يو ل

وال شوئ وو. د امیر په وخت کې د کابل ماشین خانه، چي امیر شیرعلي خان 

شروع کړې وه، دغومره فعاله وه، چې ډول ډول توپونه پکې جوړېدل. په داخلي 

چارو کې د امیر عبدالرحمن خپلواکي له دوه الندي بېلګو څخه ښه پوهېدل کېدلى 

که دى د افغانستان ځیني وغوښتل چي ورچي امیر په رسمي دعوت هند ته تللئ وو، هلته وايسراى  کي ۱٨٨٥شي.په کال 

 زما رعيت په داخلي چارو کې ستا مشوره نه مني،امیر ورته رډ وويل، چې  ده مشوره ومني. په داخلي چارو کې هم د

بل مثال د امیر د داخلي خپلواکۍ په اړه  منم. او زه دغه کار کولى نه شم، او زه یوازې په باندنيو اړیکو کې ستا مشوره

د کونړ د سید محمود پاچا په اړه دئ، چي هغه د جنګ په وخت کې د غازيانو پر ضد د برتانويانو خوا نیولې وه. په جالل 

سره په کتنه کې ورته ( Lepel Henry Griffin)  اباد کي يې د برتانوي هند حکومت له سیاسي استازي، لیپل ګريفن

شوره ورکړې وه، چې افغانستان دي په وړو برخو ووېشل شي، م

په دې ډول چي يوه له بلې نه بېله او ټولي يې د برتانیې تر الس 

الندي وي. ده دغه مشوره هم ورته ورکړې وه، چي " ... تر هغو 

چي محمد جان خان او پلويان يې پوره مات شوي نه وي، او د 

ه وي، له هغه سره دي برتانیې حکومت پوره الس بری شوئ ن

 ( Griffin) اخیري فیصله و نه شي."  د هغه مشورو په ګريفن

دغومره ښه اثر کړئ وو، چې ورته يې دغه بل ضمانت ورکړ، چي 

يی  دي ډاډه وي چي حکومت به خپل لوزونه، او ټولي وعدې  دۍ" 

چي ورسره کړي، هر څه چي پېښ شي، تر سره کړي او له دې 

ورته و نه رسېږي، چي ده د برتانیې خوا نیولې امله به هیڅ تاوان 

 (Griffin)ده." خو د امیر عبدالرحمن په وخت کې د ګريفن 

ضمانت بې اثره شو او هغه له سید محمود سره چي د امیر شیرعلي 

ه د وغوښتل چي د يی د کورنۍ پلوى هم وو، سخته ونیوله او ترېنه

ېرېده، چي امیر به يې له و سالم ته کابل ته راشي. دى پر ځان و

مینځ نه يوسي، لکه چي نور محلي متنفذ کسان يې هم له مینځ نه 

 استازۍ هنٔد سیاسی برتانوی د لپل هنری گرفن 
(Lepel henry griffin) 

  مار تیمور ديورند
 (Mortimer Durand ) 

 د الهور په  دیورند واټ کی ښخ دی
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ده سپارښتنه وکړي. په دې اړه څو لیکونه تبادله شول، او په يوه ذوړي وو. ده د هند له حکومت نه وغوښتل، چې امیر ته د

چي کړي، په دغه مقصد نه وو چي په بله نړۍ  ته وويل: " کوم هغه خدمتونه مي( Lepel Griffin ) کې يې لیپل ګريفن 

کې راته ګټه ورسوي." ده دا هم ورته ولیکل چي " تر اوسه مي چي څه په وسه کي وو، حکومت ته خدمت وکړ، او په 

خلکو کي مي بد نوم وګاټه، او تر هغو به کابل ته والړ نه شم چي تر څو مي د برتانیې حکومت نه ډاډينه ترالسه کړې نه 

مه امیر ته ولیکل چي وايسراى " ... ۱2کال د جنوري په  ۱٨٨2د برتانوي هند حکومت د باندنیو چارو وزير، د وي." 

ډاډه دئ، چي د عدالت په هغه احساس چي تاسي جاللتمآب پکي نوم ايستلئ دئ، ټکنى به مو کړي چي له سیداحمد ]سید 

ید احمد د امیر د پوځ نه هغه وخت په شا شوئ وو، چي محمود[ نه د هغه د زوى د ګناهونو قصور واخلئ." دده زوى س

دى کندهار ته له سردار محمد ايوب سره د مقابلې لپاره روان وو. په ځواب کې امیر ورته ولیکل چي " که هغه ]سید 

نو محمود[ په پاک زړه د هغه احترام وکړى. ... زه به د هغه د زوى په ګناه جزا ورنه کړم، او که يې عملونه د قولو

پرخالف وو، زه به بله چاره و نه لرم، غېر له دې چې ويې شړم." د هند حکومت د هغه په اړه نور څه و نه کړل. او امیر 

کال په نومبر کې سید محمود له ۱٨٨2خپل سپه ساالر، غالم حیدر څرخي ته د هغه په اړه همدغسي حکم وکړ، او هغه د 

ته پناه يووړه، او د امیر د ژوند تر  حسن ابدالاو بیا له هغه ځايه د هند  مټایي خپل مقر، د کونړ له پشد نه وشاړه. هغه اول

 پايه پوري هلته يې د برتانوي حکومت په معاش ژوند کاوه، او د امیر حبیب هللا په وخت کې بیرته کونړ ته ستون شو.

 ۱٨٩2کي چي روسانو په کال کي چي د برتانوي هند حکومت چترال ونیوه، په داسي حال  ۱٨٩٦امیر ال په کال  

عالقه له افغانستان نه په زور نیولې وه، افغانستان ته خطر حس کړ، او په فرمانونو کي يې  د بدخشانپنجده نه پرته کي له 

او خلکو، هغو چې په افغانستان باندي دوه ځلي يرغل کړئ، غواړي درېیم ځل "خپل ولس په دې ډول مخاطب کړ، چي 

هند حکومت په دې اړه ځان پوه نه کړ. لکه چي په دې اړه يې ځان ناګاره اچولئ وو، چي امیر د خو د  "يې هم وکړي،

خپلي واکمنۍ په اخیرو کلونو کې چې حکومت يې ټینګ او پوخ يې پیاوړئ وو، ځان حتى د هند حکومت ته په رسمي 

لیکونو کې هم د خپلواک افغانستان او د هغه د مضافاتو واکمن 

  ښوده.

ښاغلۍ سیستاني د غټو ويناوو او حکمونو په صادرولو سره عادي 

دئ. هغه هم بې له دې چي حکمونه يې په واقعیتونو بنا وي. دده 

کال په جون کي يې په  20۱٥دغي وينا ته توجه په کار ده، چي د 

جرمن ان الين کې کړې: " ... هر يکي از اينها ] شاهان و افغان

ستان، از زمان احمد شاه بابا تا ظاهرشاه[ ده ها، صدها امیران افغان

لشکر زير فرمان خود داشتند، که در سرتاسر قلمرو مستقر بودند." 

يو څوک چې دغې وينا ته ښه ځیر شي، ورته به عجبه ښکاره شي 

چي دا څنګه تاريخپوه دئ چي دغه وينا يې کړې، چي هغه برسېره 

. په واقعیت بنا نه ده. له هغې نه پر دې چې مبهمه او مبالغه ايزه ده

ښکاري چي افغانستان په دغې اوږدې مودې کې لوى پوځونه لرل. 

ال داچي تر امیر عبدالرحمن نه دمخه افغان واکمنو دغومره ح

 خان شیرعلي امیرعوايد نه لرل، چې لوى پوځ لرلى وشي. لوى پوځونه له کافي 
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. په داسي حال کې چې ځینو قومونو حکومت ته مالیات عوايدو نه برسېره ودانیو، دفترونو او میرزايانو ته ضرورت لري

نه ورکول، او نورو چې د جمع بست په نامه ورکول، ډېر لږ وو، چي هغه هم د هغو ملکانو له الرې حکومت ته رسېدل. 

 ،دا امیر عبدالرحمن وو، چې له درانیو نه پرته، د نورو قومونو په ښیرازو مځکو باندي يې د سه کوټ سیستم جاري کړ

چي د هغه له مخې دمځکو درېیمه برخه حاصالت حکومت ته تخصیص شول. په دې اړه ډېر پاڅونونه وشول، او حکومت 

په خپل پوځ هغه ټول وځپل. تر هغه دمخه د افغانستان نظامي قوت له منظم پوځ )سپاه منظم( نه په غیر منظم پوځ ) سپاه 

 غیر منظم( ډېړ متکي وو. 

امیر شیرعلي په دوهمي واکمنۍ کي د 

اول ځل لپاره، تنظیم کړ، دا امیر 

عبدالرحمن وو، چي نژدې يو لک منظم 

او پوځ يې تنظیم او وسله وال کړ،

حکومتي عوايد يې د درندو مالیاتو او 

ګمرکي عوايدو په وضع سره تر پخوا نه 

په کراتو زيات کړل. تر دوى دمخه 

قومي ايله  واکمنو په زياتي اندازې په

جاري يا سپاه غیر منظم اتکا لرله، خو 

هغه د قومي مشرانو تر نېغ حکم الندي 

وو، او هغو ددغه خدمت په بدل کي له 

حکومت نه ډيري پیسې او امتیازات 

ترالسه کول. په دې ډول دوى د ډېر 

قوت او اهمیت خاوندان کېدل. څنګه چي 

په افغانستان  کې د واکمنو کورنیو په 

ډېر جنګونه کېدل، او باندني  غړو کې

يرغلونه هم يو وخت بل وخت کېدل، 

واکمنان قومي ايله جاريو ته ډېر محتاج 

وو. دا امیر عبدالرحمن وو، چي د لوى 

منظم پوځ په تنظیمولو سره يې د 

افغانستان دغه ملک الطوايفي طرز له 

مینځ څخه يووړ، او په ټول ملک کي يې 

مت وکړ. دغه د خپلو چارواکو له الرې حکو

موضوع او دغه انکشاف په اصل کي ډېر پېچلئ او د ټولني او امنیت په چارو کي يې اهمیت هم ډېر دئ. هغه زما په دغه 

 اثر کې په تفصیل څېړل شوئ دئ: د افغانستان ټولنه او حکومت د امیر عبدالرحمن په واکمني کي.

 د دوهمی برخې د دوهم قسمت پای

 امیر عبدالرحمن خان
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 یادښتونه

ه پ او ضمنی ياد شوي، چې په متن کې د لومړي ځل لپاره ذکر شوي دي. تکرار يې په لنډ ډولدلته نابع هغه وخت ددغې لیکنې م

 متن کې ياد شوئ دئ.

عزيز هندي، د غازي امان هللا خان زوال، له اردو نه ژباړوونکئ، فرهاد ظريفي، خپروونکئ، د افغانستان د  (۱

 440، مخ 2002، /۱3٨۱علومو اکادمي، پېښور، 

 ٥٦0، ٥٥٨، مخونه، 2000ريه تیلي سټیورټ، اور په افغانستان کي، دوهم چاپ، خپروونکئ، يونیورسل.  (2

لودويک ادمک، د شلمي پېړئ تر نیمايي پوري د افغانستان باندنۍ چاري، له شوروي اتحاد، جرمني، او  (3

 4٩، ۱٩٧4برتانیې سره اړيکي، د اريزونا پوهنتون، توک سان، 

کر االنقالب، مدون داکتر حفیظ هللا شريعتي )سحر(، ناشر انتشارات میچید، محل نشر و فیض محمد هزاره، تذ (4

. دکتر سحر نمى گويد که نسخه اصلى و يا نقل آنرا  از کدام منبع به ٦۱، ص 20۱3/ ۱3٩3چاپ نامعلوم، 

رزيابى دست آورده و نسخه اصلي آن در کجا است. محل نشر آن هم واضح نیست. در هر حال اين اثر به ا

مفصل ضرورت دارد، که متاسفانه اين جاى آن نیست. له لیکوال محترم سعد الدين شپون نه مننه، چي دغه 

 اثر يې را استولئ، هغه هم په ډېر ښه وخت.

، دغه اثر د فیض ٩2، ، ۱٩٩٩میک چیزني، کابل تر محاصرې الندي، خپرونکئ مارکوس واينر، پرنسټن،  (٥

، چي میک چیزني له روسي نه په انګريزي اړولې ده. او ځاى ځاي يې خپل يا محمد تذکر االنقالب ترجمه ده

د روسي مترجم تبصرې هم راوړي. دغه ترجمه جمله په جمله نه، بلکه د هغو د مفهومونو لنډ بیان دئ، خو 

 میک چیزني يو طالب العلم او امانتکار مترجم دئ.

 ٩0، ٨٩(، ياد شوئ اثر، ۱٩٧4ادمک، ) (٦

 ۱٧3، ۱٩٩٩جنبش مشروطیت در افغانستان، سازمان مهاجرين مسلمان افغان، چاپ دوم،  عبدالحي حبیبي، (٧

 ۱٧فیض محمد، ياد شوئ اثر،  (٨

 ٨٥ادمک، ياد شوئ اثر،  ۱0 24٥عزيز هندي، ياد شوئ اثر،  (٩

 3٨2سټیورټ، ياد شوئ اثر، (۱0

 32، ۱3٩۱/20۱2سید شمس الدين مجروح، سرگزشت من، به اهتمام سید فضل اکبر، چاپ شخصي، کابل،  (۱۱

عبد الباري  ٨۱٧، ۱34٦/۱٩٦٧میر غالم محمد غبار، افغانستان در مسیر تاريخ، دولتي مطبعه، کابل،  ۱3

جهاني، د سنځل نويد ) قول نقل(، په افغانستان کي د اجتماعي تحوالتو په وړاندي غبرګونونه، 

  ۱4٨۱4٩، مخونه ۱٩۱٩۱٩2٩

، فارسي کوونکئ ۱٩2٩ ۱٩۱٩تحوالت اجتماعي در افغانستان د قول نقل سنځل نويد، واکنش هاى مذهبي و  (۱2

 محمد نعیم مجددي. له محترم نعیم مجددي نه مننه کوم چي ددغه مخ چاپي نقل يې را استولئ دئ.
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 پاڼو ۱2شمیره له  ۱۱

 د لیکنو لیږد

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

.چاپ شخصي، کالیفورنیا، ۱٩۱٩۱٩2٩فضل غني مجددي، افغانستان در عصر اعلیحضرت امان هللا خان  (۱3

مجددي نه په دغي وسیلې مننه کوم، چي د خپل دغه اثر يوه نسخه يې . له محترم فضل غني 2٥٥، ص۱٩٩٧

 رابښلې ده.

 42، ص ۱3٧٨/۱٩٩٩سید رسول، حقايق ناگفته در باره حبیب هللا کلکاني، کتابفروشي فضل، پشاور،  (۱4

 2٩، 20۱۱، اکسفوړډ  پوهنتون، نیويارک ۱٩٧٩۱٩٨٩نوردک بريت، افغانسي، روسان په افغانستان کي،  (۱٥

 2٩، 2004اى، د پارس میراث، خپروونکئ مزدا، کلیفورنیا، رچړډ فر (۱٦

بېالبېل لیکوال، غازي امان هللا خان، د افغانستان د خپلواکۍ ستورئ، د افغانستان د کلتوري ودي ټولنه،  (۱٧

 ۱٦0۱٦۱، 200٥جرمني، 

 ٥۱۱،٥۱2، د قول نقل سټیوړټ، 30٧، مخ ۱٩٥4، 2٧د راى ديوي لیکني، راديکال هیومنست له مخي، جون  (۱٨

احسان هللا، اماني دوره، د افغاني رنسانس دوره، له فرانسوي نه پښتو کوونکئ، پروفیسر ډاکټر محمد اکبر  (۱٩

 24ستايلئ وردګ، ماخذ غازي امان هللا خان، بېال بېل لیکوال، ياد شوئ اثر، مخ 

 4٧۱مخ ، اووم کتاب، لسمه ماده، ۱٩٨٨هیرودوت، تاريخ، ژباړه د ډېويد ګرين، شیکاګو پوهنتون،  (20

 ۱٥٧، 20۱۱جان لوکاس، د تاريخ راتلونکي، يیل پوهنتون،  (2۱

داکتر يوسف متولي حقیقي، افغانستان و ايران، پژوهشي پیرامون روابط سیاسي و چاپ هاي مرزي، از  (22

 ٧3، ص ۱3٨3ستان قدس رضوي، مشهد، احمدشاه دراني تا احمد شاه قاجار، نشر کرده ا

 بيا نور

د  او د دوخمی برخب دلومړی قسمت لومړي،دوهم، دریم، څلورم، پنځم، اوشپږم قسمتبلنه کوو د لومړی برخې د 

 لوستلو لپاره دغو الندینيو لنکونو ته ورسۍ

 

۱. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zamani_sist

ani_likano_pahakla_۱.pdf 

 

2. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zamani_sist

ani_likano_pahakla_2.pdf 

 

3. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zamani_sist

ani_likano_pahakla_3.pdf 

 

4. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zamani_sist

ani_likano_pahakla_4.pdf 
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 پاڼو ۱2شمیره له  ۱2

 د لیکنو لیږد
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٥. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zamani_sist

ani_likano_pahakla_٥.pdf 

٦. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zamani_sist

ani_likano_pahakla_٦.pdf 

 دوخمه برخه

 لومړۍ قسمت

٧. http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Kakar_H/hassan_k_de_zamani_sist

ani_likano_pahakla_٧.pdf 
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