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 ۲۰۲۱/ ۲۲/۱۰                           نعمان دوست 

 
 

 
 ماښامی مجلس 

 

(۴۶ ) 
 

 
 
 ( د تخنیکي ستونزو له کبله مجلس وروسته شریک شو)
 

 !میلمه پیاله پورته کړه؛ خو سترګې یې پر ما ګنډلې وې. اخر یې خوله پرانیسته: نن راته خوشاله ښکارې
 

ولې نه یم. نن د افغانستان د سږني کانکور عمومي اوله نمره )سلګۍ( ترکیې ته روانه شوه. که خدای خوشاله به  ــ  
 .کول څو کاله وروسته به ډاکټره راستنه شي او د خپل محروم قشر خذمتګاره به شي

 

روانې  مړې اوښکې ترې را  ـ   میلمه له پیالې ګوټ وکړ او نور یې همداسې راکتل. سترګې یې سرې شوې. مړې  ــ
 ...شوې او بیا یې ویل: موږ ډیر کم نصیبه نه یوو؟ آن سل کاله وروسته مو ذهن کار کوي. که سل کاله مخکې مو

 

خبره مې ور پرې کړه: څه له ځانه دې د معاصر تاریخ استاد جوړ کړی. سل کاله او سل کاله، سل کاله مخکې څه   ــ
 خبره وه؟
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کې کابل ښار کې ، د عصمت په نوم   ۱۹۲۰د غازي امان هللا خان دور یادوم. میرمن یې )ملکه ثریا( په شوق په   ــ
د نجونو ښوونځی جوړ کړ. وروسته د مستورات ښوونځی جوړ شو؛ خو یوه طبقه بانفوذه خلکو یې مخالفت وکړ، 

د ښوونځیو دروازې وتړي. بهر ته د   کې د موقت وخت لپاره د نجونو  ۱۹۲۴دومره شدید چې شاه مجبور شو په  
کال په جنوري کې یو   ۱۹۲۹نجونو استولو خو بیخي قیامت راښکته کړ. دا علم پروره شاه یې مجبور کړ چې د  

فرمان صادر کړي. فرمان کې راغلي و چې د نجونو ټول ښوونځي به وتړل شي او بهرته استول شوې نجونې به  
ښې یو پیړۍ وروسته پوه شوو چې تحصیل مهم دی. اوس هماغې ترکیې ته د  بیرته راوغوښتل شي. دا دی له دې پی

 .نجونو په تګ خوشحالیږو چې سل کاله مخکې مو ورسره دښمني کوله
 

ګوره، امان هللا خان په پرمختګ میین انسان و؛ خو اصالحات او تغییرات یې افراطي ول. له خپلو خلکو او ټولنې ــ 
کې یې حجاب پسې را واخیسته. د رخصتۍ د ورځې په تغییر پسې یې راواخیسته، یې درک کمزوری و. سل کاله مخ

 ...غربي لباس دود کولو پسې یې راواخیسته او
 

سمه ده؛ خو زموږ ستونزه دا ده چې د سپږې لپاره ټول پوستین ته اور اچوو. دا کوم شیان چې دې یاد کړل، د  ــ  
ولې له تعلیمه منع کولې؟ که د نجونو تحصیل هم درته افراط ښکاري؛  همدې مخالفت به یې شوی وو؛ نو نجونې یې  

نو بیا خو تیر وتلی یې. اوس چې له هغه وخته پیړۍ اوښتې؛ خو ال هم په وطن کې هر کال په سلګونه میندې په 
وه په  والدت مري، سل کاله مخکې به د روغتیایي خدمتونو او مړینې څه حال و؟ ایا د دې په مخنیوي کې عجله نه  

 کار؟
 

 .غلی شوم. ما ویل ګوره؛ دې ته باید په کراره بستر سازي شوې وایــ 
 

ه.ش. کال په جدي کې کابل کې د ښځو یوې غونډې ته    ۱۲۹۹عجیبه ده، ډیر خلک چمتو ول. وګوره کله چې د   ــ
اټولې میرمنې په ژړا ملکه ثریا وینا کوله، د نورې نړۍ د ښځو ژوند یې د خپل وطن له ښځو سره پرتله کاوه؛ نو ر

میرمنو په هماغه غونډه کې ځانونه د معارف خذمت ته وقف کړل. کیسه دا وه چې ځینو اختالفونو ته د   ۵۰شوې او 
  ۱۹۲۹افغانستان دښمنه کسانو لخوا، خلک هڅول کیدل. ښکاره بیلګه یې کابل کې د انګریزانو نماینده همفریز ته په  

ریقه وي، باید افغانستان وساتل شي. اوس مې پرېکړه  له تاسو سره موافق یم چې له هر ط »کې د امان هللا خان وینا ده:  
لپاره د نجونو ښوونځي وتړم ... چې له دې بې ګټې داخلي جنګونو او ورور وژنې څخه    ۲۰کړې چې د   کلونو 
له دې څخه په ډاګه کیږي چې پر امان هللا خان د انګریزانو فشار هم و. کنه څنګه ممکنه ده چې په  «مخنیوی وشي.
شاه دې داسې پرېکړه وکړي؟ هغه پاچا چې کابل ښار کې به له خپلې میرمنې سره کوڅه په کوڅه  معارف میین  

ګرځیده او خلک به یې هڅول چې په لورګانو او زامنو تعلیم وکړي، هغه ولې د ښونځیو تړلو ته چمتو شو؟ د میرمن 
کال    ۲۰۰۴قصاب و. دې میرمنې په )  تابو کیسه دې نه ده اوریدلې؟ د دې پالر د امیر حبیب هللا خان په دربار کې

 :ته رسیدلی و( ویلي و ۱۰۰کې، چې عمر یې 
 

چوک ته راغلل، د سراجي، رکاخانه،  د پرون ورځې غوندې راته یاد دي؛ چې امان هللا خان او ملکه ثریا، سر  »
تعلیم په اړه خبرې  بارانه، باغ علیمردان او شوربازار خلک ورته راټول شول. پاچا او ملکې د ښځو د حقونو او  

 « .وکړې. امان هللا خان واقعا یو معارف پاله پاچا و
 

جون اوله،    –نومبر  ۱۵  ۱۹۲۷فکر کوم له امان هللا خان سره د خلکو ضد د اروپا له سفره وروسته پیدا شو)   ــ
 .، المل یې هم د اصالحاتو په نوم د ده ځینې غیر ضروري او افراطي تغییرات و(۱۹۲۸

 

کې جوړه شوه. هملته ورته مشایخو او ځینو مالیانو وویل   ۱۹۲۳بال دې واخلم، داسې نه ده. د پغمان جرګه خو په   ــ
چې نجونې باید د ښوونځیو په ځای کورونو کې له خپلو محرمو سبق ووایي. د دوی په ځواب کې امان هللا خان په  

د، مصر، مکه معظمه، مدینه منوره، شام، بیت المقدس،  فکر نه کوم ستاسو له دې نظر سره د هند، سن»ښکاره وویل :  
« بغداد، بصره، کوفه او ترکیه علمای کرام موافق وي؛ ځکه په دې یادو شویو هر یوه ښار کې د نجونو ښوونځي شته
 .خو چا ته یې وایې، هیچا غوږ کینښود او دا اختالفات ورو ورو د شدت په حال کې و چې باالخره یې انفالق وکړ

 

 .چای دې وڅښه انډیواله! نن داسې موډ کې یې لکه دا چې حجره نه، بلکې د تاریخ پوهنځي درسي خونه ويــ 
 

هههه، خبره له خبرې پیدا کیږي. سړی خپل فکر او برخلیک ته خپه شي. زموږ فکرونه هغه وخت کار کوي چې ــ 
ارمان وکړو. دا نن چې څوک خپلو اشتباهاتو ته وخت له وخته تیر وي. دا نن چې څه بد ګڼو شاید کلونه وروسته یې  

 ...نه متوجه کیږي، شاید یو وخت پښیمانه شي او
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ډیر   –سم نشو کوږ لیک زما په وچولي د ُمهر  »هرڅه ته زړه مه خوره، د علي خان بابا بیت دې نه دی اوریدلی:  ــ  
 «که مې په خاورو کې نسکو ولګاوه

 

 .بدنصیبه خلک یوو. په هرصورت، که اجازه وي نور به الړ شم زه هم همدا وایم چې سخت  ــ
 

 .ځه، په مخه دې ښه. نن دې ډیر لکچر ورکړ، ستړی شوی به یې ــ
 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :لوستي وننني مجلس کې چې میلمه تاریخي بحث کاوه، دغه اثار یې 
 

 م.غ. غبار: افغانستان در مسیر تاریخ
 

 امان هللا خان و معارف عصری )مقاله( -محمد اکرام اندیشمند 
 

 فارسی ترجمه: عزیز اریانفر –ډاکټر یوري تیخانف: نبرد افغانی ستالین 
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