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 ۱۸/۰۸/۲۰۱۷        محمدآصف خواتي
 

 تان دخپلواکۍ پالر ته ولې ځینې دافغانس
 

 ؟سپکاوی کوي
 

دې پوښتنې ته ځواب پخپله دافغانستان دخپلواکۍ دپالر) غازي امان هللا (د سترشخصیت په ځانګړتیاوو، افکارو 
اوتلپاتې کارناموکې لټولی شو چې دانګریزانو ، ارتجاعي روحانیت ،پردی پالو سیاستوالواوړندوقومي متعصبینو 

کیدو وروسته په کابل کې دپاچا په توګه وټاکل  دښمني یې په برخه شوې ده.شهزاده امان هللا دخپل پالر د وژل
 شواودتاج ایښودولو په مراسموکې یې ویلي و: 

هغه ...« زه داسالمي افغانستان دسلطنت تاج دهغه داستقالل اوکورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ په موخه پخپل سرایږدم »
لیک په استولوسره چې دافغانستان بشپړه څه چې ځوان شاه وویل دهغه پلې کولوته یې مټې بډوهلې اوانګریزانوته یې د

خپلواکي په رسمیت وپیژني خپل لومړی ګام اوچت کړ،خومغروره انګریزکوم غبرګون ونښوداوهماغه دي چې 
دانګریزانو خالف یې په دریو جبهوکې پوځي تعرضي عملیات پیل کړل ترڅو انګریزان اړشول دافغانانو ارادې ته 

خپلواکي په رسمیت وپیژني.دا تاریخي پیښه د بریتانیا دسترې امپراطورۍ  سرټیټ کړي او دافغانستان بشپړه
 دړنګیدوپیالمه وګرزیده چې پدې ډول غازي امان هللا دانګریزانو دښمني وګټله. 

ددې سربیره یې په ټولنه کې په یولړبنسټیزو بدلونوالس پورې کړ اودهیواد دچټک پرمختګ په موخه یې د نړیوالو 
په ختیځ کې دغربي » په خاطر سیمې اواروپا ته سفر وکړ.پدې سفرکې دغازي امان هللا څخه مرستو دراجلبولو 

ښکیالک ضد شرقي پهلوان اوپه اروپا کې د بریتانیا دامپراطورۍ په وړاندې د جګړې دفاتح په توګه هرکلی وشو. 
 ویلي و:  پخپله پاچا ددې سفرپه اړه« په لندن کې ځینورسنیو هغه دافغانستان لوی پطروګاڼه.

دپاریس ښارخوښ کړم، برلین حیران کړم ، لندن زما خیالونه او تصورات بوخت وساتل خودې ټولو له وطن سره »
دې ته وایې دخپل هیواد اوخپلو خلکو سره لیونۍ مینه. دخپل وطن سره « زما په وجودکې دمینې لمبې بلې کړې 

یکنې بربنډیږي چې هغه په روم کې ورسره کتلي و نوموړی دخپلواکۍ داتل مینه دایراني لیکوال، احمد نامدار له ل
ځكه ده په دغه خونه كې وطني »لیکي چې غازي په روم کې پخپل هستوګنځي کې یوه خونه دوطن په نامه یادوله 

شیان، انځورونه ،كتابونه ، دوطن خواږه اوترخه یادګارونه ایښي وو. كله به چې دى دغې كوټې ته ورننووت 
عتونه به یې په هغې كې دخپلو تیرو شپوورځو خاطرې اومنظرې كتلې اوپه هغه كې به داسې چې تا به نوساعتونه سا

وې نوې یې لیدلي او موندلي دي ډوب و.په هغوكې به یې وطن ، دوطن په سپینوواورو پټ غرونه، كابل اوښكلي 
غې دننګ په سترګو كې هره شیبه كندهاراوپه هغه كې به یې )كندهارۍ اروا ( چې دپاچاهۍ وروستۍ خاطرې یې د ه

د شهزاده امان هللا پالرګنۍ لکه دیحیی دکورنۍ په شان په پښتو نه پوهیدله ...« برمونه او پرتمونه وې ترسترګوکیده 
خوغازي دیوه ملي زعیم په توګه خپله داتشه چې د ولس شا وخوانیمایي یې په پشتوژبه ګړیږي اودی په پښتونشي 

کې ډکه کړله خودیحیی دکورنۍ یوه غړي پښوزده نکړله .په نړۍ اوپه تیره اسالمي هیوادونو  غږیدالی په لنډه موده
کې دشاه امان هللا عظمت ،برم او لوړاعتبارلدې نه څرګندیږي چې داسالمي ټولنووتلي او مخور مذهبي عالمان دې 

اکل شي. انګریزانو چې دخپلې چې شاه امان هللا دنړۍ د دمسلمانانو دخلیفه په توګه وټ پریکړې ته رسیدلي وو
امپراطورۍ دړې وړې کونکي واکمني اودده دټاټوبي ګړندی پرمختګ نشوای زغمالی دخپلو څرګندواوپټو مزدورانو 
پرمټ داماني دولت خالف اړودوړو او ښورښونوته لمن ووهله ترڅو وتوانیدل دحبیب هللا کلکاني پواسطه دافغانستان 

دي اوپه ایتالیاکې دکډوالۍ له غربت ډک ژوندته غاړه کیږدي اودکلکاني دوحشت او رښتینی بچی اړباسي هیواد پریږ
بربریت اوبیا دیحیی د کورنۍ استبداد اوپه خرافاتواوتیاروکې دخپل ولس دساتلوغمیزې ته یوازې اوښکې تویې 

، مرتداوکمونست ویل کړي.حبیب هللا کلکاني اودانګریزانوسره تړاولرونکو مالیانو شاه امان هللا ته التي ، کافر
ترڅوددې لوی انسان اتوریته اوعظمت ترپوښتنې الندې راوړي خوکله چې شاه امان هللا په سویس کې مړشواو کورنۍ 
یې افغان حکومت ته چې مشریې سردارمحمد داود و کابل ته دنوموړي دجنازې دوړلو خبر ورکړ دری ورځې یې 
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ن عبدالغفارخان چمتوشول چې شاه امان هللا ددوی په ملکونوکې ځواب ترالسه نکړ تر څو د عربستان حکومت اوخا
خاوروته وسپارل شي. دامهال دي چې افغان حکومت اجازه ورکوي چې د خپلواکۍ داتل جنازه جالل آبادته راوړل 
شي پداسې حال کې چې غازي امان هللا وصیت کړی و چې دزرنګارپه پارک کې خښ کړل شي. هیره نشي چې کله 

ن هللا په جالل آباد کې خاوروته سپارل کیده پاچاخان غوښتل دنوموړي دځالنده شخصیت اوتلپاتې کارنامو غازي اما
په هکله وینا وکړي خومارشال شاولیخان دوینااجازه نه وه ورکړې.سربیره پردې کله چې د پل خشتي په جومات کې 

د افغان روڼ اندي پاچا دزوی سره وویني دغازي امان هللا فاتحه اخیستل کیده دکابل ګڼ شمیر ښاریانوغوښتل 
خوحکومت نوموړی د جومات دشا دروازې څخه په پټه ایستلی وترڅو دخلکو سره ونه ویني. دابیا ښیي چې سلطنتي 

 کورنۍ دانګریزي ښکیالکګروپه څیردغازي امان هللا سره دښمني لرله. 
یا هم د صبورګي اوپدرام ګي په شان مجهول نن چې انګلوساکسوني نیواکګرې لښکرې په افغانستان کې دیره دي ب

الهویه څیرې دافغانستان دخپلواکۍ دپالر په پته سپکې سپورې وایي. مالعبدالصبورشاه امان هللا مرتداوبیدینه ګڼي پدې 
دلیل چې شاه ږیره خرییله اوپګړۍ یې نه تړله اوټولوته څرګندغله اوداړه مار حبیب هللا کلکاني خادم دین رسول هللا 

سترمجاهد اوګوډ مال ) مالعبدهللا( ته ولی هللا وایي . که چیرې دمالعبدالصبور ددې فتواسره چې غازي امان هللا ،
 ږیره خرییله اوپګړۍ یې نه تړله، مرتداوبیدینه و پردې اساس دافغانستان نیمایي نارینه مرتداوبیدینه دي. 

ګریزانو مزدور، غل کلکانۍ مجاهد ګڼي داپخپله په مالعبدالصبور اویوشمیرجهادي مشران او قوماندانان چې د ان
جهاد اومجاهدینو ملنډې وهل دي. مالصبور او ډله یې پدې ورځو کې دهغه کنسرت دحرام بللو تبلیغات پرمخ وړي 

تلین په ویاړترسره کیږي. که چیرې سازونه حرام وي نوپدې شپاړلس کلوکې چې دسندرو  ۹۸چې دخپلواکۍ د
تود دی مالصاحب صبور او انډیواالن یې چیرې وو؟ ددې څخه څرګندیږي چې دخپلواکۍ اوسازونوبازار خورا 

دکلیزې په مناسبت د کنسرتونواوسازونو دحرام ګڼلوپه اړه ددې ډلې لخوا داعالمیودخپرولو اوغونډوجوړولو موخه 
او د خپلواکې دالرې  دشاه امان هللا لوی اوله برمه ډک شخصیت دترور سربیره، دپرمختګ، ټولنیزعدالت دخپلواکۍ

زرګونو څرګندواونوم ورکو مجاهدینو سره دښمني هم ده. ځکه چې دغازي امان هللا دنامه سره دهیوادخپلواکي، 
پرمختګ اوټولنیزعدالت ټینګ تړاولري.ددې خبرې یادول اړین بریښي چې غازي امان هللا دیوه انسان په توګه دخپلې 

ه پلې کولو کې چې دوخت او زمانې غوښتنه وه یولړتیروتنې هم وکړې خودا واکمنۍ په مهال اودسمونو او ریفورموپ
تیروتنې وطن اوولس ته دنوموړي دخدمتونوپه پرتله په سمندر کې داوبو دڅاڅکوپه شان وې چې هغه مهال 

ي هم دصبورګي اوپدرام ګي په شان ځینې پرد غدارانګریزاوپه هغه پورې روحانیت ترې ناوړه ګټه پورته کړه اونن
 . پال مالیان، تنظیمي مشران اوسیاستوال پرې شخوندوهي اوددې لوی انسان په پته سپکې سپورې وایي
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