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  ۸۱/۸۰/۲۰۱۹                         ړآڅ رانو دمحم
 
 

 ېپاچا امان هللا د انګرېزي استخباراتو په توطیو ک
 

 لومړۍ برخه
 

 رد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په پا وادېهد 
 
 
د پاچا  خو  ه له منځه والړه،لد توطیو له ام وارتاستخب امان هللا خان پاچاهي د انګرېزي هشا دچې  هخبره د ښکاره اد

بیا هم نه غواړي د امان  تېر شوي دي هونلک نوي ېنه مني او اوس چې نږد انګرېزان خپل الس لرل په پرځولو کې
سناد د دوی ا چا ته اجازه نه ورکوي چې د امان هللا خان اړوند په اړه څوک پوه شي او وراپرځول هللا خان د

هغه خبرې چې په خپل کتاب ) اور  ېژورنالست کې وګوري چې د بېلګې په توګه د امریکایۍ لیکوالې او وآرشیفون په
هغه دا  ،هلددرلو همفکور په باب ټولو افغانانو یوه وقضی د امان هللا د»:وړاندې کوو يیکلي دپه افغانستان کې( یې ل

نوموړي لیکواله « .يڅخه ځان خالص کړ رش هچې د هغه ل ،هه جوړه کړي وئطپه مشورې سره تو وبرتانویان چې
هغو وختونو اسناد مطالعه کړم،  چې د ،موالړ ته ېکتابخان د هندي دفتر ،هکله چې زه لندن ت» :وایي وا يوړاندې ځ

څخه ځان خالص  رش چې د امان هللا له ئځرا) :وو يلیکل کې هپ وانګریزان چې، مووین ما غوښتل چې هغه لیک
د امان هللا د سقوط کنټرول په  وانګریزان .چې هغه اسناد وګورم .. ،رانه کړه نکو اجازهووکارک فارشی خو د (وکړ

    «.خپل الس کې درلود
پر  د خپلو خلکو او هیواد تنی ، د امان هللا خانهالوووغ پاچا امان هللا ېکړنو باند يشېطان په خپلو انګرېزانو له بل پلوه
نه  ،يودریږ د ودان او پرمختګ وکړي او د غربي هیوادونو په لیکه کېهیوا وه چې اهیله یې د پاک ؤ او وړاندې

د خپلو انګرېزي دښمنانو پر وړاندې یې هم ښه  هبلک ؤ یسپیڅل یوازې دا چې د پاچا نیت د خپلو هیوادوالو پر وړاندې
په شان په یوه ستان افغان)اصالحات( د  هریفورمون په دې نه ؤ خبر چې دې ده اپاچ له بده مرغه چې ،نیت درلود

د  ګڅه رن وا لدښمن سره ښکې يهډمات څه ډول هاو ل يلر ېپایل ټولنه کې څه ډول  هدریز سخت وا ياسالم
پاچا تر هغې پورې پر ځان  وانګریزان .يپلي کو رخاط هپ ود تباه کول ۍپاچاه ېلدښمنانو پالنونه د خپ وخپل

کې  ودسیس و او نوروللپه روزلو، پا وټپل او وډل يیاغ د حکومتچې د  لووی که امیر ته به یو چا ،ېؤ چ ىکړ باوري
په داسې حال کې چې د قبایلو له یوې ډلې  اپاچ کولو، په خبرو باور نه ىهغو نو امیر به د ىد پوره الس وانګریزان د

د بای کهېڅو د حکومت غړي زما ملګري دي او ېبرتانی د»:لووی په اړه خبرې کولې ومسایل ولد خپ ېی سره
   «.مال تړ کوي ویاغیان چې برتانیه د يونه نیس خبرو ته غوږ وشخو سېدا

له مالیانو،  اخوآ کرښې ډرنوډی نه په افغانستان او لهنوخه دمپه  ووړل د له منځه ۍپاچاه انګرېزانو د پاچا امان هللا د
جنټانو له جملې څخه چې ا يزانګری د .تڅخه کار واخیس وغداران او وبدماشان غلو، الر وهونکو او نور ډول، ډول

   .ؤ (ؤسقا بچه) يکلکان حبیب هللا ،وش عواق ه خطرناکخڅله ټولو 
امان هللا  دسړی ؤ او  لجاه بې سواده او ملک محسن مزدور ؤ، ملک محسن وکلکان کې د وړیملو زوی په ؤسقا د

پوځ  ، ز( کې د۱۹۲۰په کال) موړيؤ نو اداناو ن لجاه زوی هم د خپل بادار په شان ؤسقا د ،ؤخان د کړنو مخالف 
سره له دې چې په یوه ښه قطعه کې عسکر ؤ، خو له بده  کې عسکري کړي وه ... ()قطعه نمونه هونې په قطعمن د

د محلي حکومت  نکوهدام ځل هم د وغالوې کولې چې ی ېد عادت له مخ مد عسکرۍ په دوره کې یې ه مرغه چې
ورو دغه غل )د افغانستان د دښمنانو لخوا( په یوه سیاسي  ،وؤ... چې ور مه یندي شو،ز( کې ب۱۹۲۴وا په کال)خله 

   بدل شو. ېباند رتوطیه ګ
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د  ،ېخبرې کول توګه ېداو بې پر هآزاد په ېنو ځکه به یې په هر ځای ک ،ؤزوی چې یو سوچ بې سواده  ؤسقا د
یې  غدروا خبرو کې یې مبالغه نه کوله اوه پ ،لیې کت هت ي( یې نه درلود، خو مقابل لورتفع   )او د ژبې تنزاک خبرو

   :ه( سړی ؤ، چې الندې پېښه یې ښه بېلګه دهاو )بېباک ډر ،لهم نه وی
، چې غوښتل یې د جمعې په  زوی ته ورکړ ؤسقا د ټرپو قاري دوست محمد د خپلو ملګرو

امر یې پرې وکړ، خو  ماعدا ونیول او د اري دوست محمد د راپور پر بنسټد ق هغه کسان ؤسقا ووژني،  ؤسقا ورځ
   «!دکنی شاعدام ،یکرد خود خیانت یرفقا ( باثدیو)سؤد ای»:ویل ېوی قاري دوست محمد یې پورې واهه او

له استخباراتو سره یې اړیکې درلودلې او  وانګریزان له کرښې څخه اوښتی ؤ د ډډیورن زوی د ؤسقا هغه مهال چې د
سره یې کار کولو لیدنه وکړه ... .  (يسي، ای، ډ) له استخباراتو وزانانګری چې د نبابوخا هلته یې له خواجه

لسو میاشتو ووپه ی ،جرم رپ د غال []د هغه وخت د انګرېزي حکومت له خوا ېزوی د کورمې په پاړه چنار ک ؤسقا د
د  په ټوله نړۍ کې له بندیخانې څخه]،وڅخه خوشی ش دله بن ،هډېر زر په مرموزه توګخو  ،وبند محکوم ش

، په دې يوکارو لپاره یې ول، یوازې د استخباراتو واک دی، تر څو د خپلو موخوک يخوش محکوم بندي سیاسي یو
او  [.د استخباراتو لخوا ترسره شوي دي وانګریزان د ،لکو يخوش زوی ؤسقا بنسټ ویلې شو چې له بند څخه د

   وې. وکید لپې ړنۍ مرحلې مخ پهملو ویناآرام افغانستان ته راستون شو دا هغه وخت ؤ چې د کابل په ختیځ کې د
تر څو امیرامان هللا  ،وهڅول شو د څو تنو مالیانو له لوري په نامخامخ توګه، د انګریزانو د استخباراتو له خوا ؤسقا

د  ،دته ورسی کوا وروسته له هغې چې ،ؤاړي، په دې اړه سقکو  جګړه کړي او یا د حکومت پر وړاندېخان ترور 
د  ،مرته راتلو په وخت کې د پدیکوټ کلي ته ورسیدېب... د »:په تړاؤ یې حاضرینو ته داسې وویل ېروحاالتوخپلو ت

نو کله چې د ده  ،هد جهاد وعظ کاوپر وړاندې  رکف چې یوه مال د منبر څخه د موالړ جمعې ورځ وه مسجد ته
راته وکړه  ادع ، مالهنه وکړتغوښ ادع د رخی د مې او له ده څخه مورغل نو زه ،ېلورسید پای ته خبرې

او  هندیوک د هغې ونې الندې ځمکه ،ېووین په وتلو سره د الرې په سر کې به یوه ونه هڅخ د جومات»:لوی ېوی او
  «.هواخل ېی له ځان سره لوموند چې ېدهر څه 

روپى ، کارتوس او زر نقدې کچې څلور ټوپ ،ړما په بیړې سره هغه کار وک ېوي چتد سقاؤ زوی زیا
بیا په  یو ځل ،مکړې او له ځان سره مې واخیستې، کله چې له لغمان څخه د کوه دامن پر لوري روان و هترالس مې

د پغمان د جشن په ورځو  او د امان هللا پر وړاندې یې د جهاد امر راته وکړ،  الره کې د یو مال سره مخامخ شوم
ر پچې ماته یې د اسالم د دین  ،ممخ شو سره د یو بل مال ېپسور .ؤچې امان هللا د پغمان د ننه په تیاتر کې  ېک

امان هللا ووژنم، خو د دې لپاره چې د مسلمانانو جشن خراب نه شي دا کار مې ونه کړ، کله  ،ېحکم وکړ چ ،بنسټ
م غال ې)چ مته والړ باتګ ، زههړیې تکرار ک هتنښغو م چې د پغمان ماللدولی کوه دامن ته وګرځیدم یو بل مال چې

وروغوښتم او د امان هللا  نمال حمید هللا خا باده صاحزاخون  بتګا د وروسته ،(ؤفرقه مشر  بګات محمد خان د
)امان  هراوغوښتل او ما هم د هغ هلپار ېد پروان خانان یې زما د مرست ېخان د وژلو له پاره یې الره راوښودله او ځین

   .کړهدې مې حمله پیل هللا خان( د راغورځولو هوډ وکړ او په کابل بان
خاطر د خیبر په دره، د سلیمان په سراى کې یوه مال یو تعویذ ورکړی ؤ او په  هپد مورال د لوړولو  ؤاسق د دا شان

د خداى نظر  ،هسره دې بې رحمانه رویه کړي د وکسان []د ښو خلکويخیر دى چې له قانون»هغه کې لیکل شوي وو: 
   .ؤ [ندۍ]تېغ بىنظر بند هغه تعویذ د« به پر تا باندې وي
کړه  د غلو ډله جوړه یې په کاپیسا او پروان کې ،دورسی چې سقاؤ له پېښور او کًرمې څخه شمالي ته وروسته له هغې

د  .ل..دپټی وا غالوې کولې او د ورځې به په غرونو کېخه لدوی به د شپې  ،ړل وکیپاو په غالوو او الروهلو یې 
به یې د  ګمرک مقاماتو ته چې تجارتي مالونه به یې وړل راوړل او د ،للوټو کاروانونه هغه ونمارااړادزوى  د ؤاسق

وتښتول او د هغوى کورنۍ  تنه هندي تجاران هوزوى د ؤاد سق ېترهغې چ ورکول... هلوټ شویو مالونو رسیدون
   .پى ورکړيورې چې د هغوى د خوشي کیدو په خاطر شپږ زره لړک ېاړ یې

سې چې د بلخ والیت څخه کابل ته راوړل یسید چې یوه اندازه د دولت پور هتر هغه ځای د سقاؤ د زوی کار
   وا تعقیب نه شو... .خحکومت له  يو د ځایخدولت خزانه یې لوټ کړه،  ورته ونیوله او د یې الره ،ېلدکی

بلکه یو یاغي نه  ازېنو د کوهدامن خلکو نوموړی یو ،هوضع خرابه کړي و امنیتي د سقاؤ زوی د کابل په شمال کې
   وو.(  غله او الره وهونکي چې د دوی ډېری کسان د ده په شان ځکه رهبر په توګه پېژندلو ... لد یوه اتل او خپ
شان جګړه ونه کړه،  په او مالعبدالرشید (یګردیز عبدهللا)پکتیا د ګوډ مال دد سقاؤ سره  تحکوم له بده مرغه چې
رعکس د سقاؤ سره یې د روغې جوړې الره غوره کړه، پ، بلکه وونه شنډ کړي ویتلد هغه فعا ېچې په نطفه کې ی

تړلی  منه والړ او نه خو د قرآن په ژمنهژسره له دې چې د سقاؤ زوی، نه د ګوډ مال په شان دینې عالم ؤ، نه په خپله 
څو تنه د  ،همزوري ولیدلورو مخ پر زیاتیدو شول نو کله چې نوموړي د دولت کد سقاؤ د زوی فعالیتونه ورو په  ؤ.

سقاؤ  دخان چې د تنظیمیه رئیس ؤ او  يلووژل، احمدع ېپه یوه ناڅاپي برید ک ،وچې کابل ته روان و ،ردولت عسک
رالسه کړ تر له مرکز کابل سره یې پېښه شریکه کړه او په اړه یې واک ت ،ؤخت وسره د روغې جوړې په خبرو ب
او په  تنو ساتونکو سره د سقاؤ زوی ته ورغلو همدعلي خان یوازې له دو.. رئیس اح.څو له سقاؤ سره روغه وکړي
او سیدحسین سره د قرآن په لمن لیک کې یو تړون السلیک کړ، په تړون کې د سقاؤ  ؤنتیجه کې یې له حبیب هللا سقا
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لګرو جرمونه س اخلي، له بلې خوا دولت هم ومنله چې د سقاؤ او مزوی ومنله چې له مخالفت او شرارت څخه به ال
ی اد سقاؤ زوی او سید حسین له ځانه سره سر یو ځای، بې ساري تړون سره یو د ، احمدعلي خانيښل کیږبیې  به

توپک، مرمۍ، تنخوا او د غونډ مشرۍ)ډګروالۍ( ( ۸۲ته یې خبر ورکړ چې ) رخواجه ته راوستل او د دفاع وزی
د دفاع وزارت، مالیې وزارت او د تنظیمیه رئیس   خانهللا امان .اړو سقاؤ او سیدحسین ته ورکړل شيوې دې درتب

 ۸۲کړ،) او پلی احمدعلي خان په عنوانونو فرمانونه صادر کړل او د احمدعلي خان او غلو تر منځ تړون یې تصدیق
افغانۍ یې د ( ۳۶۰افغانۍ دواړو غلو ته او ) درې زره ،ېګدی مرمۍ او د کال در(۱۶۴۰، بورد توپک( )۳۰۳میله 

  ...ر یوه غله ته وټاکلېدوی ه
 د لومړۍ برخې پای
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