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نستان سره د شمال لوېدیځي صوبې د یو ځای کېدلو خبري اپه لسیزه کي ځینو تنظیمونو او افرادو د افغ 1۹۳۰د 
ننه  په فیدراسیون کي دغفار خان به اکثر وختونه ټول افغانان یو قوم باله خو ډېر ځله یې د هند  ېکولې. که څه هم چ

د پښتنو د خودمختاری غوښتنه کړې ده. د دوهم نړی وال جنګ په کلونو کي د محور د هیوادونو او د افغانستان د 
حکومت د مخالفینو سره په تماس کي وو او له افغانستان سره د شمال لوېدیځي صوبې د یو ځای کېدلو غوښتنه یې 

ده هر وخت د یوه مستقل پښتو نستان د جوړېدلو مالتړ کړی دی؛  چېره کوله کال کي یې دا خب 1۹۴۷په ټول کوله. 
د متحد هند، یا وروسته پاکستان، سره نیژدې اړیکي وساتي. غفار خان د هندوستان او پاکستان له جال کېدلو څخه  چې

کال  1۹۸۶او حتی په مختاری په ډول خپلواکي یې غوښته و کله د کابل مالتړ کاوه او د خودا چېوروسته کله د کرا
ه پسې لالتړ کاوه. د غفار خان د دریځ پرکي، له خپل وفات څخه لږ مخکي یې، د افغانستان د خلق ډیمکراټیک ګوند م

تغییر او د مبالغې لپاره فوق العاده استعداد د ده له سیاسي فلسفې څخه یوه معمی جوړه کړه. پښتنو د خودمختاری او 
خان د د غفار چېاوس نو کله ری نه واهه او حتی کله کله به یې په معنا کي غلط سول. استقالل په مسلو کي چنداني 

وری تدریځ دونه زیاتو تغییراتو او عمومي نرم والي او په ضمن کی د خدایی خدمتګارانو په ګوند کي دننه د ده دیکتا
ه هره وسیله د قدرت د نیولو او هغه د سیاسي فلسفې سره دونه عالقه نه درلوده لکه پ چېته وګورو نو ویالی سو 

 یې لرله. چېساتلو سره 
 1۹۳۰هر ډول سیاسي اهداف درلودل خو سلوک یې د تشدد نه کولو سره ډېر توپیر درلود. د  چېخدایی خدمتګارانو 

کال د اپریل پر دیرویشتمه د برټانوي هند مقاماتو په پېښور کي د حکومت پر ضد فعالیتونو په جواب کي غفار خان 
لور زغره څ چېوځ، او د هغه ورور دواړه بندیان کړل، او د حکومت دا عمل د پراخو مظاهرو سبب سو. د هند پ

وال وسایط ورسره وه، د مظاهرو د کرارولو او نظم د ټینګولو کوښښ وکړ. زغره والو وسایطو پر هغو مظاهره 
ډزي وکړې او یوه زرهدار شپږ تنه الندي  پر دوی باندي یې د خښتو وارونه کول، د ماشین ګنو چېکوونکو باندي 

مګر عسکر په بله ورځ وایستل سول او یاغیانو ښار ونیوی. د راتلونکو نهو ورځو لپاره د حکومت کارونه یو کړل. 
  مخ ودرېدل.

د مې پر څلورمه د برټانیې پوځونو د پېښور ښار بیرته ونیوی او نظم یې ټینګ کړ. پېښور کرار سو مګر په ټوله 
خوا کي د نظم ټینګولو ټول اوړی ونیوی. د جون او اګسټ په میاشتو کي د مومندو او اپرېدیو لښکرو د ښار پر شاو

وډي یې ورکول، ډلور مارش وکړ. ټول اوړی جنګونه روان وه او د ښار اوسېدونکو له یاغیانو سره مرستي کولې 
دا حملې منظمي نه وي خو ډېر  چېکه څه هم ځای یې ورکاوه او کله کله خو به په حملو کي ورسره ملګري سول. 

ول ارتباطات قطع کړل او حکومت مارشال ال اعالن کړه او وه. باالخره اپرېدیو له ښار سره ټزیات تاوان یې ورسا
 د تقویتي قواو غوښتنه یې وکړه او د اکټوبر تر میاشتي پوري یې پاڅون ته خاتمه ورکړه.

دغه راز پیښو ته یې تیاری نه درلود او کافي  چېواخیستل. دوی پوه سول برټانیې له دې پاڅون څخه څو درسونه 
پر اعلی کمیشنر، د دې ښورښونو په جریان کي عصبي  چېامنیتی قواوي یې نه لرلې ) دې خبري ته باید اشاره وکړو

اصالحات  دایه وکړه. حمله راغله(. د پوځ عمومی قوماندانی او ایالتي مقاماتو د زیاتو لګښتونو او امنیتي تیاریو توص
عملي سول مګر غفار خان بیا هم خپل اعتراضونه وکړل او په دغه وخت کي په لندن کي د هند د سرنوشت په باب 

کال  1۹۳۲خبري هم په ټپه ودرېدلې او پېښور یو ځل بیا د عمومي ښورښ تر پولي ورسېدی. خدایی خدمتګارانو د 
نیولی وو مګر مقاماتو د غونډي څخه مخکي شپو کي د ډسمبر په  د جنوري پر لومړۍ نېټه د یوې غونډي ترتیب

میاشت کي د ګوند زیات شمېر غړي بندیان کړل، ګوند بې مشرانو سو او د ښورښ مخه ونیوله سوه. د جنوري په 
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ي کال د اپریل له میاشت 1۹۳۰تر دغه وخته یې ساری نه وو لیده سوی. دې کار د  چېمیاشت کي دونه مالیه ټوله سوه 
کال پوري سرحد ته له تللو څخه  1۹۳۷رې کاله په بندیخانه پاته سو او تر غفار خان دسره ډېر زیات توپیر درلود. 

 دی بیرته سرحد ته ستنېدی نو ایالتي اسامبلې څلور کاله د کار سابقه درلوده. چېمنع سو. هغه وخت 
مګړتیاوي موجودي دي او د برټانیې مقامات یې د برټانیې په پالیسیو کي نی چېپه پاڅون کي څرګنده سوه  1۹۳۰د 

په شمال لوېدیځه صوبه کي ډیمکراټیک اصالحات بیرته وګرځوي. دې فیصلې څو دلیله درلوده  چېپه دې عقیده کړه 
مخکي یې د هند د هر ډول حل سره د سرحد مسایل تړلي بلل، اوس یې د  چېاو یو دلیل یې د ګاندهي ټینګار وو، 

 کال کي د شمال لوېدیځي صوبې لپاره یو اعتدال خوښوونکی 1۹۳۲ی فیصلې مالتړ وکړ. په برټانیې د وروست
 .په حیث وټاکل سو. د قبایلو پالیسي د مرکزي حکومت تر کنټرول الندي سوه سیاستمدار عبدالقیوم خان د اعلی وزیر

سول او په هغو کي شمال ات اعالن ، په ټول هند کي ډیموکراټیک اصالحکال د مقررې سره سم 1۹۳۵د هند د 
ګورنر ته د قبایلو د پالیسی ټول واک سپارل سوی وو (. د ګورنر  چېلوېدیځه صوبه هم شامله سوه ) پرته له دې 

د لسیزي  ۳۰یو وخت د ده اعلی وزیر وو، ګډو کوښښونو پېښور او شاخوا سیمه د  چېکنینیګهم او د عبدالقیوم خان، 
  ه.تر پایه پوري نسبتا ارامه وساتل

ي سته ونه کړه او داسي پالیسانو سره هیڅ مرید افغانستان حکومت، د سرحد د ټولو ناکراریو په وخت کي، له ښورښ
اوسني پاچا » وبلله. د برټانیې یوه مقام وویل:  Anglophileبرټانیې پخپله هغه انګرېز دوستي  چېقیب کړه یې تع

کړي دي او خپل ځان یې تر ټولو ښه او وفادار ثابت کړی دی.  نادرشاه، خپلي ټولي وعدې، په باعزته توګه، پر ځای
دا تر ډېره ځایه د . وساتلموږ په خپله خاوره کي ساتلي دي، ډېر آرام  چېده په خپله خاوره کي توندروان، تر هغه 

دی. ېد سور کمیسو یا سرخ پوشانو تحریک مستقلو سیمو ته، تر اوسني حالت زیات، ونه غځ چېده د نفوذ برکت دی 
» 

ه انګرېزانو ل چې و ته، په ډېره سړه لهجه، وویلڅرنګه قبایلد افغانستان حکومت  چېنورو برټانوي مبصرینو ولیکل 
په سوله کي ژوند وکړی او د لومړي ځل لپاره د افغانستان حکومت، جنګي او توندرو، قبایل له انګرېزانو سره سره 

ه سرحد پ چېحکومت دغه راز سلوک له برټانیې سره دا هیله پیدا کړه جنګ کولو ته تشویق نه کړل. د افغانستان د 
 کي دایمي ناکراری ختموالی سي.

لکو د خ چېکله له برټانیې سره د افغانستان د حکومت دغه ډول همکاری په هیواد کي دننه مخالفتونه را پیدا کړل. 
حکومت  ېچنو مخالفینو یې ږغ پورته کړ  لیدليابل کی د برټانیې وسلې ونیولو څخه وروسته، په ک نادرخان له قدرت

د هند حکومت نادرخان ته د مرستو ورکولو په باب اطالعات خپاره کړل نو په  چېلندن ته تسلیم سوی دی. کله 
هغه د ډهلي ګوډاګی دی. د هند حکومت د دې آوازو په مقابل کي هیڅ ونه ویل  چېپسي دا ډنډوره ګډه سوه   نادرخان

رخان د رژیم ستاینه یې کوله او خصوصا یې په مشترک سرحد کي د قبایلو د آرام ساتلو په برخه کي له او فقط د ناد
له نادرخان سره مخالف وه د  چېبرټانیې د قبایلو ښورښونه ځپل او هغو قبایلو ته یې  چېهغه څخه مننه کوله. کله 

 روش دی، نور هم زور واخیست.نادرخان یو بل وطنف چېسزا ورکولو خبرداری ورکاوه نو دې آوازو، 
، له انګرېزانو سره خپل کلتوري چېپه افغانستان کي دغه راز داخلي مخالفتونو د نادرخان حکومت دې ته مجبور کړ 

پوځي او اقتصادي اړیکي کنټرول کړي؛ په دې برخه کي له ډېر احتیاط څخه کار واخلي او خپل نظام ډیر اسالمپاله 
برټانیې مقاماتو د نادرخان له حکومت سره د زیات مالتړ کولو عالقه ښودله خو  د چېمعرفي کړي. که څه هم 

له یوې او بلي الري دا مرستي په داسي توګه ترالسه کړي  چېنادرخان د داخلي مخالفتونو له ویري کوښښ کاوه 
ه یې دا ورپه زړ مخالفین یې زیات تحریک نه سي. نادرخان پرله پسې له قبایلو سره مالتړ ښودی او هغوی ته چې

هر وخت یې د دوی سره اخالقي مرستي کړي او دوی ته یې پیسې او مواجب ورکړي دي. برټانیه په دې  چېکول 
د ښورښونو د زور اخیستلو سبب کیږي نو مهمو قبایلي مشرانو ته یې د تنخواوو او پیسو بندول څرنګه  چېپوهېده 

نیولو کي مرسته کړې وه هغه یې نازول. مګر په داسي حال کي د نادرخان سره د تخت په  چېپیسې ورکولې او چا 
نادرخان د سرحد پر پوري غاړه له قبایلو سره اړیکي نه سي شلوالی بیا یې هم له هغه  چېبرتانیه په دې پوهېده  چې

 څخه د همکاری کولو او په سرحد کي د ښورښونو په کرارولو کي د مرستي انتظار درلود.
هغه به  چېخالفینو اساسي شعار د امان هللا خان مالتړ وو او ډهلی او کابل دواړه په دې پوهېدل له نادرخان سره د م

د امان هللا خان فعالیتونو له حکومت سره دا د قدرت د نیولو لپاره کودتا کولو او بل هر ډول عمل ته مخه کړي. 
راضي ګورنران او قبایلي مشران ملګري له هغه سره، په دسیسو کي، خارجي حکومتونه، نا چېشکونه پیدا کړي وه 

ج په زیاتره د ح چېدي. برټانیې د امان هللا خان د فعالیتونو په باره کي پنځه سوه مخه یوه دوسیه ترتیب کړې وه 
پوري له روم، برلین او  1۹۳۴کال څخه تر  1۹۳1موسم کي د هغه د فعالیتونو په باره کي اطالعات وه. هغه د 

الم نبی، غالم جیالني او غالم صدیق، کړي وه. چرخي وروڼو، غلو پایتختونو، له الري فعالیتونه نورو، له نظره لوېد
د امیرحبیب هللا خان  چېالر زامن ول اپه افغانستان کي، د مخالفینو رهبري کوله. دوی د عبدالرحمن خان د سپه س

ه را پورته سول او د هغه د طرفدارانو په سر په زمانه کي له نظره لوېدلي ول مګر د امان هللا خان په زمانه کي بیرت
د بچه سقاو د لیري کولو لپاره یې، د شوروي په مالتړ کوښښونو رهبري وکړه، د نادرخان په  چېغالم نبي، کي وه. 
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لو هغه د تخت نیو چېوخت کي، په یو شمېر ورانکارو فعالیتونو کي الس درلود؛ په ډېر غرور یې نادرخان ته ویل 
 نادرخان هغه اعدام کړ. چېی تر څو مستحق نه د

کال کي د حکومت پر ضد یو شمېر پیښي منځته راغلې. د جون پر شپږمه د چرخي یوه طرفدار، د نادرخان  1۹۳۳په 
 چېپه برلین کي سفیر وو، وویشتی او وواژه. قاتل پر دې خبري اعتراف وکړ  چېورور محمدعزیز خان، 

برټانیې ته یې په  چېافغانستان د حکومت له دې پالیسی سره مخالف دی دی د  چېمحمدعزیزخان یې ځکه وواژه 
کي د قدرت د ټینګېدلو او د پښتنو د استقالل د حق د سلبېدلو مالتړ کړی دی. د سپټمبر په میاشت   شمال لوېدیځ سرحد

، غالم نادرخانپه نتیجه کي کي یو سړی د برټانیې سفارت ته ننووت او د سفارت درې تنه کارکوونکي یې ووژل. 
جیالني خان او د سفارت د کارکوونکو قاتل او یو شمېر نور کسان د خیانت کولو او بغاوت لمسولو په تور اعدام 

 کړل.
د نومبر پر اتمه، د غالم نبی چرخي د اعدامېدلو څخه پوره یو کال وروسته، د عبدالخالق په نوم ، یوه  کال 1۹۳۳د 

هغه د لیسې شهادتنامې ورکولې. ځیني کسان  چېوخت کي وویشتی او وواژه شپاړس کلن هلک نادرخان په داسي 
دا یوازي د بدل  چېد نادرخان د یوې لویي او پراخي دسیسې یوه برخه وه خو داسي ښکاري دا عمل  چېادعا کوي 

وښښونه ه نور کد نادرخان د قتلولو لپاره ب چېاو کسات اخیستلو عمل وو. که عبدالخالق بریالی سوی نه وای نو ښایي 
 هم سوي وای.

د نادرخان د قتلېدلو په تعقیب، د جنګ وزیر شاه محمودخان، له خپل نفوذ څخه د ګټي اخیستلو په زور، د نادرخان 
افظه کار ظاهرشاه، د وروسته دیارلسو کالو لپاره، د هیواد د اداره زوی، ظاهرشاه پر تخت کښېناوه. مح یوویشت کلن

هاشم خان ته پرېښودلې. هاشم خان ډېر ژر په انتقامي عملیاتو الس پوري کړ او مخالفین کولو چاري خپل بل کاکا 
 کال کي، تر خپلي استعفی پوري وطن په ډېره دیکتاتوري اداره کړ.  1۹۴۶یې وځپل. ده، په 

ر ال، ل وروخان، تر خپ ړ، تغییر رانه غی. بلکه هاشمد نادرخان له مرګ سره د افغانستان په پالیسي کي، د لیدلو و
سټالین د خپل قدرت په  چېله برټانیې سره د نیژدې همکاری کولو طرفدار وو. هاشم خان، په هغه وخت کي 

مستحکمولو لګیا وو، په شوروي اتحاد کي سفیر وو او د هغه له تصفیوي عملیاتو او د مځکو او ملکیتونو په زور 
ر شي او هر کار سره سخت مخالف وو او د شوروي نیتونو دی د روسیې له هشاهد وو. د پروګرامونو  اشتراکي کولو

ټوله نړۍ د عصري کېدلو پر خوا روانه ده نو افغانستان  چېته یې د شک په نظر کتل. هاشم خان دغه راز پوهېدی 
 يبرټانیه به، د قبایلو په برخه ک چېولي تر ټولو شاته پاته وي. ده هم، د خپل وژل سوي ورور په څېر، هیله درلوده 

 د افغانستان د همکاریو په بدل کي، ډیري مرستي ورسره وکړي.
برټانیې د افغانستان له پالیسی څخه خوښي ښکاره کوله او معموال به یې د افغانستان د حکومت د دوستی عمومي 

و په لروحیې ته اشاره کوله او په سرحد کي به یې د کراری غوښتنه کوله. دواړو خواوو په خپلو سرحدونو کي د قبای
اک ستان تر وکرارولو کي زیات فعالیت وکړ. د هاشم حکومت د هند یاغیان خپلي خاوري ته نه پرېښودل او د افغان

واوو د دواړو خناکرایو کي د برخي اخیستلو اجازه نه ورکول.   کي د انګرېزانو پر ضدهند  الندي قبایلو ته یې په
عناصرو د سپارل کېدلو پر موضوع باندي، په څو کنفرانسونو کي بحثونه استازو یوه بل ته د ورانکارو او جنایتکارو 

د ګډ سرحد په اوږدو کي دي د قبایلو د چارو د څارلو لپاره مشترک  چېوکړل. داسي پېشنهادونه وړاندي سول 
ی رکمېسیون جوړ سي او برټانیه دي له افغانستان سره د سرحدي پولیسو په روزلو کي مرسته وکړي. د دغي همکا

د برټانیې او افغانستان اړیکي به نور هم بهتر سي. یوه معاصر څېړونکي ولیکل  چېله دوام څخه داسي ښکارېدله 
 د برټانیې او افغانستان تر منځ اړیکي هیڅ وخت په دغه اندازه ښه نه وه. چې

نځ د اړیکو او برټانیې تر م د افغانستان چېپرله پسې ناکراریو په باره کي دونه رپوټونه خپرېدل د خو په قبایلو کي 
یې هیڅ  تو سرهمااخپل کار وو او د افغانستان له مقد ښه کېدلو مسله به بیخي شاته پاته سوه. دغه ناکراری د قبایلو 

په لسیزه کي، د سور کمیسو په ښورښونو او ناکراریو کي د سرحد د دواړو غاړو مومندو،  1۹۳۰اړه نه درلوده. د 
کال په پاڅون او له  1۸۹۷د  چېکال پوري، برخه درلوده. د ترنګزیو حاجي صاحب ) 1۹۳۵څخه تر  1۹۳۲له 

هغه وخت څخه وروسته یې په یو شمېر نورو ناکراریو کي برخه درلوده او یو وخت د عبدالغفار خان معلم وو( او د 
ي ه یو شمېر حملو کویل کیږي سورکمیسو هم برخه پکښي درلوده، پ چېله خپلو لښکرو څخه،  هغه زوی بادشاه ګل،

 ۳۰کال تعرضي عملیاتو ته مجبور کړل. انګرېزانو، د څه باندي  1۹۳۵کار واخیست؛ او باالخره یې انګرېزان د 
زرو پوځیانو په مرسته، دا ښورښونه وځپل مګر سره له هغه هم ښورښونه له سره پیل سول او بیا هم د سورکمیسو 

 کار بلل کېدی.
د لسیزي په پای کي، هغه وخت په ټول  1۹۳۰ت په تاریخ کي تر ټولو لوی ښورښ د د شمال لوېدیځ سرحد د ایال

 1۹۳۶په  دا جنګمیرزا علي خان یا ایپی فقیر خپل طرفداران ګیریالیي جنګ ته وپارول.  چېوزیرستان کي پیل سو 
، په حملې په تعقیب کال کي د اسالم بي بي له قضیې سره پیل سو. په الهور کي پر یوه جومات باندي د سیکهانو د

بنو کي پښتنو یوه هندو نجلۍ وتښتوله؛ هغه یې په زوره د اسالم د دین منلو او له یوه مسلمان سره واده کولو ته 
مجبوره کړه او پر هغې باندي یې د اسالم بي بي نوم کښېښود. د هغې اصلي مېړه محکمې ته عریضه وکړه او 

و کي ری ونه واهه او هغه ښځه یې خپل اصلي مېړه ته وسپارله. فقیر محکمې هم د مخالفو اعتراض کوونکو په چیغ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یو  چېله انګرېزانو سره د هغه دښمني او نفرت مشهور وو، له دې فرصت څخه ګټه واخیستله. هغه وویل  چېایپي، 
له  کيمسلمان له خپلي عقیدې څخه بیرته ګرځېدالی نه سي او جهاد یې اعالن کړ. ده یو لښکر جوړ کړ او حتی مخ

کال کي د انګرېزانو  1۹۳۶د محکمې فیصله نهایی سي پر انګرېزي قواوو باندي یې حملې وکړې. په  چېهغه 
مګر فقیر ونه نیول سو او په وروسته دریو کالو کي د هند  انتقامي عملیاتو د هغه طرفداران سره تیت او پرک کړل

 او پر چا یې چنداني رحم ونه کړ.قواوو د هغه پر طرفدارانو باندي په غرونو کي حملې وکړې 
په عام ذهنیت کي خپل اعتبار لوړ کړي. ایپي فقیر د جینیوا په  چېد جنګ ماهیت له افغانانو سره دا مرسته وکړه 

کانوانسیون کي السلیک نه وو کړی نو هغه چا په ټروریسټي تاکتیکونو مالمتوالی هم نه سوای. پښتنو له خپلو غرونو 
. هغوی پر انګرېزانو باندي ناڅاپي حملې کولې. د انګرېزانو له دیت څخه ډېره ښه ګټه واخیستلهاو سیمو سره له بل

منظمو قواوو سره یې له مخامخ جګړو څخه ځانونه ژغورل او په جنګ کي یې صبر او حوصله د ختمېدلو نه وه. 
له پر مخ تللیو جنګي  چېه برټانیې د جنګی الوتکو په شمول ډېري ښې وسلې درلودلې او سره ل چېسره له هغه 

د ایپي فقیر قواوي هیڅ وخت په یوه زمان کي له اتو سوو څخه  چېتاکتیکونو څخه یې کار اخیستی؛ او سره له هغه 
مقاومت  سرهزرو قواوو  ۵۰زرو څخه تر ۴۰تر زرو تنو زیاتي نه سوې مګر څه باندي دوه کاله یې د انګرېزانو له 

زره عسکر موظف  1۰وکړ او په جنګ کي یې مصروف وساتل. انګرېزانو یوازي د اکماالتي الرو د ساتلو لپاره 
تنه تلفات  1۰۰۰کال د ډسمبر تر میاشتي پوري برټانیې ته، د وزیرستان په جنګونو کي، تقریبا  1۹۳۷کړي وه. د 

 اغلی وو.رسېدلي وه او څه باندي یو نیم میلیون پونډه یې لګښت ر
په همدغه وخت کي د افغانستان حکومت له قبایلو سره د انګرېزانو په اندازه ستونزي درلودلې. د نادرخان بریالیو 

یو ځل بیا په افغانستان کي د یوه پاچا د لیري کولو او  چېله سرحد څخه هاخواته قبایلو سره دا هیله پیدا کړه حملو، 
غوښتل یې د دوی د حملو رهبري وکړي،  چېخه واخلي؛ او یو شمېر کسان یې، بل پاچا د کښېنولو په عملیاتو کي بر

جلب کړل. قدر ته د نادر خان له رسېدلو څخه لږ وخت وروسته، د وزیرو او مسودو قبایلو لښکري جوړي کړې او 
نسکور کړي د هغه په وسیله د نادرخان حکومت  چېد امان هللا د زوی په نوم یو سړی یې را مخته کړ. دوی غوښتل 

ړي. یو ځل بیا به کابل چور ک چېاو په کابل کي یې له داخلي ناراضیانو سره تماسونه ټینګ کړل او هیله یې درلوده 
دوی د افغانستان محلي قواوو ته ماته ورکړه او د خوست مرکز متون یې محاصره کړ. ایله د افغانستان او برټانیې 

 بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. چېکړل ګډو ملکي او پوځي قواوو دوی په دې قانع 
هاشم خان د خپل قدرت د ټینګولو لپاره عملیات پراخ کړل نو په خلکو کي یې نور هم دا شکونه قوي کړل  چېکله 
د لسیزي په وروستیو کلونو کي،  1۹۳۰او د دغه احساس له مخي د هغه په مقابل کي، د  هغه د برټانیې تابع دی چې

په شامي  چېکال په پسرلي کي، د سوریې یو روحاني سړی،  1۹۳۸یوه سلسله ښورښونه وسول. د مثال په توګه د 
د وزیرو او  چېلومه سوه پیر مشهور وو او د امان هللا خان ډېر لیري خپل کېدی، هند ته ورسېدی. ده ته ډېر ژر مع

، د لسو جنګي الوتکو حمایه ورسره وه چېمسودو لښکر پر کابل باندي حملې ته تیار دي، مګر د افغانستان پوځونو، 
 شامي م جنګ ته داخلي سوې نو برټانیېد برټانیې الوتکي ه چېد دوی د پرمختګ مخه ونیوله. وروسته له هغه 

که مقاومت ته دوام ورکړي نو د برټانیې الوتکي  چېړ او دا یې هم ورته وویل زره پونډه رشوت پېشنهاد ک ۲۰پیرته 
 ډ باندي وکړي. ده رشوت ومانه او هغوی په الوتکه کي له هند څخه و ایست.به بمبار

د لسیزي تر وروستیو کلونو پوري، د هند تقریبا نیمایي پوځ په شمال لوېدیځ ایالت کي پاته سو؛ نه د دې  1۹۳۰د 
یا د روسانو د یرغل او یا د افغانانو د حملو مخه ونیسي بلکه د قبایلو د مقاومتونو د ځپلو او داخلي ښورښونو  چې لپاره

روپۍ ورکولې؛ مګر د سولي  ۸۸۵،۷۹۰کال پوري د هند حکومت قبایلو ته په کال کي  1۹۳۹تر د کرارولو لپاره. 
ټانویانو او د افغانستان حکومت، د سولي د ښه ټینګولو لپاره، د ټینګولو لپاره پوځي عملیاتو ته بیا هم اړتیا وه. بر

د عملي کېدلو لپاره یې ډیرو زیاتو لګښتونو ته  چېپېشنهادونه وړاندي کړل. د بې وسلو کولو پروګرام ځکه رد سو 
و یپر سر حد باندي دي د اغزن سیم داسي  چېضرورت درلود او ډېر مشکل عملیات یې غوښتل. ځینو پېشنهاد وکړ 

 د سرحد په اوږدو کي دي چېد مصر او لیبیا تر منځ درولی دی. ځینو بیا ویل  چېلوی دېوال جوړ سي لکه ایټالیې 
ت جوړ سي او په دې توګه دي قبایل، د یرغلونو الښوونځي، سړکونه، د اوبولګولو سسټمونه، روغتونونه او نور تسهی

 پر ځای، نورو ګټورو کارونو ته تشویق سي.
او د لومړي ځل لپاره، په ه کي هر ډول اصالحاتو د افغانستان د حکومت همکاری ته اړتیا درلوده په دې برخ

هر ډول همکاری کولو ته تیار وو. د مصاحبانو د کورنۍ قدرته ته  چېافغانستان کي داسي حکومت ټینګ سوی وو 
برتانیې په شمال لوېدیځ سرحد  چېرسېدلو او له بهر څخه د لمسوونکو څخه د هغوی ویري داسي وضع راوستلې وه 

له افغانستان سره په نورو پراخو ساحو کي  چېکي ډېر کارونه کوالی سوای. دغي پالیسی داسي وضع راوستله 
 همکاري وسي. دغه اړیکي په راتلونکې لسیزه کي نور هم پراخ سول.
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