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 پاچا امان هللا د انګرېزي استخباراتو په توطیو کې 
 

 دویمه برخه
 

 رواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په پاېهد 
 

 
سره تړون   ؤسقا د تحکوم کې [یز کال د۱۹۲۸سم یې ] ،ز،۱۹۱۸ لبه وه، نو په کال کې وضع خرادا چې په شما

خپل حالت ته  ؤسقا السلیک ... او له امله یې په شمالي سیمو کې د ده عزت او اعتبار ال پسې زیات شو، نو کله چې
( کې د شپې لخوا سره راټول شول نکلکا)الدین په کال سمالوی متوجه شو. لږه موده وروسته یو شمېر خانان او غله د

ار په سر تړي دوی تخلک دس]...هوروتاړ وماوه او دستار یې پر مالنپه توګه و ایې د افغانستان د پاچ زوی ؤسقا او د
سرای خواجه باندې برید وکړ، حکومت یې  ،ززوی د ځایي حکومت په مرک ؤسقا سبا ورځ د هپ وا [یې په مال تړي!

سین یې د چاریکارو حد کابل پر لور روان شو او سید  هبې وسلې کړل او وروسته د برید په موخ یېاو ساتونکي  لوټ
   ... .وولیږل رلو راو جبل سراج پ

زوی ته یو مکتوب ولیکلو او  ؤسقا امان هللا خان د پاچا کله چې په شمال کې وضعیت په پوره توګه خراب شو نو
له تا سره  ږمو»وو: ، په مکتوب کې لیکل شويهورولیږ خان په الس یې ياحمدعل رئیس ېبلدی قرآن یې مهر او د

مشر به وټاکل شې، څه چې  وعسکر کار نه لرو، که زموږ سره یو ځای شې نو هر ډول مرستې به درسره وکړو، د
دې و د فشار النا ۍسخت اوس مهال دولت په» زوی یې په ځواب کې وویل: ؤسقا د «.وغواړې موږ به یې درکړو ... 

( ۵۰۰شی نه غواړم او حاضر یم چې د امیر صاحب د مخالفینو پر وړاندې جګړه وکړم، په دې شرط چې) څهې دی زه
( ۳۰۰۰آسونه راکړئ، ما او سید حسین ته د میاشتې)( ۲۰۰۰مرمۍ او)( ۵۰۰میله توپک او له هر یو توپک سره)

  «.افغانۍ راکړل شي( ۱۵۰) هت ونوکران افغانۍ او زموږ
زوی  ؤسقا ورکړل شوې، کله چې د بلدیې رئیس ټول توکي د ېپېس وسلې او ېوی ټولې غوښتنې ومنل شوز د ؤاقس د

ویل:  ېوی وکړ، نټلیفو خپله امان هللا خان ته هپ ؤسقا کړ او يد بلدیې رئیس یې په کوټه کې بند ،کړل مورتسلی ته
بندي کړی مې دی، اوس د هغه سره څه و ا وونیول زوی مې په زور ؤسقا زه د بلدیې رئیس یم، د !هاعلیحضرت»

  «وکړم؟
وروسته له « ووژنه. فوراً  هغه»ویل:  ېوی چې دا به په ریښتیا د بلدیې د رئیس غږ وي نګما په دې تاعلیحضر 

   کړې ... . لپې یې جګړېد امان هللا پر خالف  ېواوریدل د امان هللا خان دا خبرې ؤسقا هغې چې
پوځ ځای پر ځای شو او په ( ۱۱۰،۰۰۰) وځواکون او هندي وانګریزان نږدې د کرښې سره ډډیورن د دا مهال

ل شول، د دغو یپ همانورون وقطعات او هندي ویزانرانګ ،ز( کال کې د کرښې سره نږدې د۱۹۲۸)
تر څو  ،وو زمانه د افغانستان د ختیځو والیاتو د بغاوتونو سره هم همانورون وقواو نظامي

د مورال د لوړولو لپاره یې وکاروي او د امان هللا خان پر وړاندې  ویاغیان تړ وکړي او دالم يروان څخه ویاغیان له
   کار واخلي. ترې د فشار په توګه ؤپاچا  چې له حده زیات خپلواک او ځان غوښتونکی

الوتکې، بې له اجازې د  وانګریزان سره جګړه روانه وه د ؤسقا ل کې چې په کابل کې دپه داسې حا
ورکړ شوی ؤ، چې په کابل  راخطا او د کابل په ښار باندې یې پاڼې وغورځولې، په پاڼو کې ېننوت ته أفض تانافغانس

لس الوتکې کابل وود وانګریزان په جریان کې د وباندې بریدونه ونه شي... د جګړ ویقونسلګر کې زموږ پر سفارت او
د مورال  وسقاویان دا ډول کړنې د وګریزاننا )د .ښځې وایستلې وخارجیان ته راغلې او له کابل څخه یې د

    شوې.( بسب ولوړید د
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( په وشا ستام)په توګه د  کمیخانی په پېښور کې د الوتکو د سالرن جاسوس ډګروال زانګری مشهور او ورسره،
د  ېچ ... وایينکارګو چګریکووی رویکتو ډاکټر لیکوال یپه دې اړه روس ل کړ،یباندې خپل کار پ ممستعار نو

   لري... . ؤتړا له کړنو سره ویاغیان شتون په سیمه کې د سالرن والډګر
او نظریات یې  افکار لډو ډول سالرن د سیاسي ژوند تفصیالت خپاره کړل او د سالرن د هند او اروپا مطبوعاتو د

په  سالرن اخبار، دکرښې سره نږدې یې ترسره کول، نشر کړل... ، )امان افغان(  [ډډیورن] دد ده د کړنو په اړه، چې 
ي: وزیات رډاکټرویکټو ودې نیول شي. يننوځ چې د افغانستان خاورې ته سالرن اړه د هیواد خلکو ته ولیکل: ډګروال
   الس لرل ال پسې تقویه کوي. وانګریزان ې ددا ډول کړنې د افغانستان په پېښو ک

په  کرښې ډډیورن د ترور او بدنام کړ داسې چې ندېپه یوه بله طریقه با د پاچا شخصیت وشېطانان انګرېزي له بلي خوا
شوي وو  (ژمونتا)ونه چې د انګرېزانو له خوا په بې حجابه توګه جوړره لوڅ انځومثریا نی ېملک دواړو خواوو کې د

نه یې د پاچا په اډېری پښت ،وکړ ل چې په پښتنو باندې یې خورا ناوړه اغېزوسو ته ورسخپاره او د مالیانو ال
  .لراوپارو وړاندې

باندې یې برید وکړ او په سره چې نه توپ او نه الوتکې ورسره وې پر کابل  وسووکسان له درو ؤسقا لنډه دا چې
ساتونکي د کابل د دفاع لپاره راټول  ومخزنون هم د دولت د  تنه، هغه( ۸۰ځواب کې یې د دفاع وزارت یوازې)

   کړل.
ټولو خلکو ته یې د کابل د چور او چپاول غږ کړی ؤ، هر ډول خپلو  وو او نتاجکا له زوی سره ډېری کسان ؤسقا د

   نور توکي یې د کابل د خزانو او مغازو د لوټولو لپاره له ځانو سره راوړي وو... .توپک، لورونه او بېلونه او 
کسانو  ؤسقا ووژل شو، هغه داسې چې د ټپیلو زوی په داسې حال کې کابل اشغال کړ چې یوازې یو تن هوایي ؤسقا د
او په خپله  لوویشت ه یې دوه تنهد غلو څخ ؤسقا خپله وسله ورنه کړه او د ټپیلو غوښتله هتفنګچ څخه د هغه ټپیلو له

   .هم د کابل په چوک کې ووژل شو
د سفارت ساتنه  وانګریزان او ډاډ یې ورکړ، چې د وورغل سفارت ته وانګریزان چې کابل ته ننوت، په کابل کې د ؤسقا

ارت کې په سف وانګریزان په جګړه کې ټپي شو د ؤسقا لمر په شان ښکاره ده او کله چېبه کوي، دا لیدنه د 
   .هوشو هم هدرملن یې
له خوا ونیول  ؤسقا ، اوس چې کابل دهکید ترسره هپه پټه توګ لمالتړ چې دا مها وانګریزان د هڅخ له زوی ؤسقا د

خپل حکومت ته  رڅخه غوڅ او ښکاره مالتړ وکړ، سفی ؤسقا د زهمفری سسرفران سفیر ویزانانګر شو، په کابل کې د
له امان  کڅوړې دې ېپُست ټینګار کولو چې د زهمفری السه ورکړي دي ... له امان هللا خپل چانسونه»:لولیک داسې

استازي دې  ىزو د ؤاسق چې د وولکدې ورکړل شي، نوموړي ټینګار  ته ىزو ؤسقا وګرځول شي او د هللا څخه
کړي وه چې د امان هللا استازي  هم ېی ته ورسول شي او دا غوښتنه نخارناد په هند کې اف الوتکه کې -اې -را په

   وو له هند څخه وباسي ... . يورغل چې نادر ته
فار خان )پاچا خان عبدالغ ،نیې فخر افغا ېسرک د کوزو پښتنو مشران چې په کله چې امان هللا خان په کندهار کې ؤ

خو انګرېزي  مالتړ وکړي يانوم څخه مالي او خان کندهار ته والړ شي او له امان هللا ېوالړ ؤ غوښتل ی خان(
پلمه تېر ایستل او  په یوه او بله انګرېزانو کرښې واوړي او ډډیورن ته اجازه ورنه کړه چې له يدو تحکوم

   . ګرځیدل ... پورې اللهاند او سرګردانهتر ګوټې(  هپېښور له)کرښې په اوږدو کې  ډډیورن د
د ده د وژلو)ترور( په لټه کې هم وو چې څو  هبلک ر خالف ووپ ۍپاچاه نه یوازې دا چې انګرېزانو د امان هللا خان د

، کال په غزني کې یو تن مال ۲۸/۱۳۰۸د حمل په  ،وکړي چې له هغو څخه یې د پاچا د ترور هڅې ځله
او په پاچا باندې یې د  وورغل ته ېمخی منځ د ځینو موضوعاتو د یادولو په پلمه د پاچاتر  وغلجی او وُدرانی د
کتابچې له پوښ څخه چې له ده سره ورسره  د کله چې وپلټل شو د هغې وي( برید وکړ، خو مال ونیول شو اګتبر) رتب

  .باندې ووژل شواو وروسته په هغه خپل تبرګي  هوش  لوموند هه تصدیق پاڼولخوا ی وانګریزان وه د
موخه یې یوه ناکامه هڅه وکړه،  په د کابل د نیولو ،ړندهار ته والک دپرېښو په پای کې پاچا امان هللا خان کابل

له خوا  یمجدد خنورالمشای یو تن وحضرتان د راشورباز د پښتنو سره چې وخیل د سلیمان ېچې په غزني ک داسې
ه چې هغ نپاچاخا فخر افغان په دې اړه .شوی ؤ مخ شو لرالېږ خوا چې د انګرېزانو له يمجدد لمسول شوي وو او

د شور بازار د  وپیرنګیان شوله چې همالوم دغو ورځو کې موږ ته په ډیلي کې هپ»:يلیک مهال په ډیلي کې ؤ داسې
چې پسې  وپاوند او د هغه یراغوښت کې اوسي ړکاټهیاوا چې په هندوستان کې په [یمجدد خنورالمشای]رحضرت ورو

شوي وه چې د خلکو  همالوم ته وپیرنګیان ، ځکه چېيږلی د هغه مریدان دي د امان هللا خان بر خالف افغانستان ته
   له امان هللا خان سره پیدا شوي ده او هسې نه چې هغه چېرته کامیاب شي. يهمدرد څه نا څه
خلکو  وجاهل او له خپلو نادانو وؤ خ یړیدلجګ خان چې له لوی نړیوال ښامار انګرېز سره امان هللا يغاز ېهغه وو چ

د ثور په میاشت  ېل، ل ک۱۳۳۹ته والړ او په کال  اایټالی وروسته کندهار او بیا هند او ه ونه کړه،ړجګ یې سره
ِ َوإِنَّا إِلَْیهِ ﴿ .شو توفا په حال کې ۍغریب او نهجرا په هیواد کې د سسوی د ېک   [۱٥٦رة: البق] ﴾َراِجعُونَ  إِنَّا ّلِِلَّ

اړه، چې امان هللا خان ته  په ودسیس د هغو وانګریزان او د ؤتړا ، د اړیکو پهوانګریزان او ؤسقا د ېکه چېر
ته الس  وارشیفون يانګریز په وجود کې جوړولې، ژوره څېړنه وشي او وغداران او نورو ؤسقا د ېی
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حیرانوونکي اسناد به تر السه  ریم چې ډې هتالي ویلي دي( زه ډاډ هری څه ډول چې لیکوالې شي، )لکه لوموند رسی
اتل او  ، ملييمترق دا پر موږ باندې د دغه څېړنه ده، يسرسر یوه (نمونه خروار تُمش)یوازې  تمالوما ، پورتهيش

         .وتوطیې رسوا کړ وغداران م د داخلياو ه ۍغدار پر هیواد میین پاچا حق دی چې په اړه یې د انګرېزانو
 

 تپه درنښ
 

  :پورته لیکنه د الندې سرچینو پر بنسټ لیکل شوي ده
 

   پر معاصر تاریخ یوه لنډه کتنه ندافغانستا :يعطای محمد ابراهیم ناکاډمیسی دکاندی ــ
   اور په افغانستان کې ؛ترسټیوآ تالي هری ــ

  .دجه وجد ــ عبدالغفار خان: زما ژوند او
   ختاری رمسی در ننستا اافغ :غبار دمحم ممیرغال ــ
   يمیالد مبیست و سي، قرن تبیس یسالها افغانستان در :نکارګو چګریکووی رویکتو ډاکټر ــ
 

 ایپ
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