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 ستلو یاخ  رتهیب  د ۍخپلواک افغانستان د د

 
 اد یپه  انویاوغاز دانویشه  د

 
 رودـیـعالم روبه باال م یها یترق
 م ـیـترق یـم نـیـ یاـه پـباال ب  ا ازـم

 
 

 انویدانواوغازیشه   یدالر  ستلویاخ   رتهیدب  یاو آزاد  یافغانستان دخپلواک  یلرغون  وادیه  رانګدمخه د  هڅ دهر  مړغوا
  کاره ښسره په    ثاریاو ا  یمانداریقت واlپه صد  یجهاد او مبارزه ک  یاو مل  ینیپه دغه د  یروح ته اوهغو کسانوته چ 

  ونوته ړحساسو او دردمنوزهغو  یلیه  یله کوم هړدز  ی واستوم .اوهمدغه راز دخپل   اتی درود او تح   اتی برخه درلوده ز
حرکت   لهیالراوه  کونوپهیدباتور اوقهرمان پلرونو ن  یاوهمداس  یکمرغیاو د افغان ولس دن  یلړدسرلو  وادیده  یچ 

 .  مړک یاندړو ګڼیجزء   بهیوج  یاو مل  ینیخپل د دلیاو هدف ته رس وخهاو دغه م یکو
ولس    یالیدافغانستان تور  یسره سمون خور  کالیسویع۱۹۱۹د  یچ  زکالیلمر۱۲۹۸له نن د  یپوره سل کاله مخک 

 حضرتی داعل  یک  هګړمهاله خوسرنوشت سازه ج   دڼل  وهیطاقت سره په    یلو  الکیکښ  یزیرګدان  یشول چ   یاړوک
 ل یوو  دیبا ۰ړیاعالم ک  والوتهړین  یک خپلوا  یاوبهرن  ی خپل کورن  یالند  ادتیترق   یان یړاوم  مانیامان هللا خان دا  یغاز

  ه څ او هر    ینشه او دوپ نش  یی دڼاخستلوپه خو  رتهیدب   یدآزاد  یوازیپوه ووچه    یپال پاچا پد  وادیچه مسلمان ه  یش
دپاره او وروسته   هڅ معلوم ووچه د  ییموخه اوهدف    ځیالسته را  هیچه په کومه ب  هڅ دغه    وڅ تر   ړیونه و  ادهیله  
برخالف، احساساتو او عقل او علم او جهل   نیمجاهد  یدروسانو په مقابل ک یعن ی۰ یلر  ا یتړاو چشته  ا یوش  هڅ دیبا 

 ودل، یښا  ه ړاوغا   یاو غالم  کتهیپرته له د۰و    ړیک  ندګرڅ نه مشخص او    هڅ او سرحد مخ له هر    والونهید  ځنیپه م
  واد یدهوروسته    ولونهدترالسه ک  یوو،اودخپلواک  یلړاو پالن سره مال ت  یمفکور  یاو سنجول شو  ی، منطق  یعلم
  ی اسی، س  یَزعمرانیولنټ،    ی، اقتصاد  ګیپاچا په فرهن  ستیفورمیاور  یتونکښغو  یدپاره ترق  یاودخلکودآرام  یدآباد

 . لړپورته ک امونهګپراقتضاء  یاو دعصراو زمان  فورمونهیپالنونه او ر یرفاه یاودهوسا ژوند په چاروک
و  ځیور  یدد یاد  ڼیما   ګدار  یارکښکابل    پهړا یپه  مخامخ  م  یآبد  یارګته   « جو  ناراستقالل«پهید   شول،ړنامه 
درس  وځیوونښد دژوند  یدمل  یکتابونوک  یپه  تقو  یاحساس  او  و  هیساتل  په  خاطر  دافغانستان    یل ړاوسرلوړا یکولو 

 ی چاروک  یته راغله . په عمران  ځنیم   یتران  یسرود، دخپلواک  ی، مل   رغیب  ی، مل  یدیک  یستلوخبریاخ   رتهیدب   یدخپلواک
دچارده س  یدکابل  نوم دعصر  ارښ  یدنو  یک  مهیپه  په  مدرن    یددارالمان  ما  یکلښد  ار،سره ښاو  شانداره    ڼی او 

  ی . په پغمان ک شولړجو هښزکریاوسپن یادګداور ینه ترداراالمان پور  اردمرکزښشول . د ودل یښا ټسڼاوقصرونه ب
قصرونه  یاومجلل یکلښسره د  یحک او ضبط شو ښیهم پک   دانونومونهیانواوشهی دغاز یچ   یآبد یارګادی دطاق ظفر

 آباد شول . ونهیاځ  یحیاوتفر لیاودس ړیلوبغا  ی، پارکونه ، باغونه ، ورزش
،کندهاراونورو   یهمداس السراج  ،جبل  لغمان   ، فابر  رونهیتعم  ړولی  یارونوکښپه جالآلباد  نظام  ی کی،  نورو    ی او 
تعل   یرفاه  یاوملک د  ارشولی ت  ساتیاوتاس  ی ودان  یمیاو  اومقررات   ی نام  ن،نظامیقوان   ینو  نزومناسباتودپارهی ولټ. 

 میمحمدابراه  یعالمانولکه مولو  ینیرودی،سترواوخب  رپوهیوشمیاددیپربن  رویاوشعا   زواعتقاداتی ولنټ  یاوافغان  یداسالم
مولو  یکامو الرب   ی،  خواتدو  یشو  لڼاوم  ژندلیدوپیاونوروج   یریپنحش  یعبدالح  یمولو  ،یفضل    ن یپوهانوله 

 وروسته نافذ شول. دییاوتا  بیله تصو ګیجر یلوداستازودعنعنویاودافغانستان دقومونواوقبا 
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  ت ګښنټی  ه یپه سو  یدسفراء تبادل  ستڼپرب  واواحترامګټدمتقابل    یکړیا  کیدپلومات  ښیپه برخه ک  یالملل   نیاوب  یدبهرن
اواعتبارخاوندان   تیثیح ړمشهوراودلو  یک   ړی،په ن  دی ل ځ بل او و   ا ی ب  لځوی   وهډیوموند. افغانان اوافغانستان    ا ی او پراخت

،    ادول یاو  لټک  نهیاوم  تښافغانانوته په درن  تونهیاوشخص  ولنهټ  یراسالمیاوغ  یاسالم  یالملل  نیاوب  یمل  یشول . بهرن
په   اند  یالیدهندنوم  هګوټدمثال  پن  مندیښمتفکراو  وو  ستلوپهیاخ   رتهیدب  ینهرودخپلواک  تډجواهرلعل  :»    لیموقع 

  ی« . دغس هړک ړیاویپ یتنښغو یدخپلواک یاما ن هللا خان اوافغان باتورملت په ماک یمشرغاز یدافغانستان دخپلواک
لوم اروا  ړیدمصر  عبدالناصروو  ادښولسمشر  »    لیجمال  او   یتنښغو  یدخپلواک  ما ځ :  خپلواک  دافغانستان  استاذ 

 .یدامان هللا خان  یغاز حضرتی پاچا اعل فورمستیر
تار  یچ   یراوکارنامی به  ډقهرمانانولن  انواواتلی دانواوغازیشه  ستلواودهغهیاخ   رتهیدب  یواددخپلواکیووده  دا او   خینن 

په    یددو  نهیولس سره م  رتمنی غ  یالیافغانستان او تور  یلرغون  یکلښاود  ینیو  یکونوافغان یدپلرونواون  یهرافغان بچ
 . یکو یی ارنهڅ ساتنه او یاودخپل سراومال په بدل ک  یالیو یپر ،یږیبه یونوکګر
  ټ او م تګښل یدلسوکالوترشاوخوا اودافغان ولټ ادشولی ولډ ډپه لن یپاس ک یعملونه او کارناموچ  کډ نهړا یدو غهډ

، هغه    وو ځ رګو   واوسرمشقړزده ک  یک  ادونهیپه    ځیور  یخ یتار  یددغ  یش  یدایک  یچ   هڅ وو.نوهغه    یترسره شو
 یو  یرټس  ومرهڅ هر  یچ   یښیپ  کهځ ،    ید  وستونیپ   یوحدت اومل  ی،ملیوال یاو دخلکوفکراوعمل    نهیسره م  یآزاد

 .  یړیاومضمحل ک یکوچن یپه مقابل ک میتصم ګډقوت او یملت دمعنو وهیقام او وهید اهمیب
 : شوړوال یمخک

 
 وی نهیپـــــه م ړوال ګنټی،  ړیږیموک ونــهړز                  ییږیموتو ینــــــــــی، و یږیموبه یکښاو
 وی نهیپه م ړسخت لتا  و،ی یخوند او ژوند ته تل                  وی یاوغل ریو،زهی ینه لر وړخوب خو له
 
  ی اعتبار  یاو ب   یکچه شرمسار  والهړیاو په ن   ټیمفتضح ما   یدغه عوامل او در  یچ  بولمړسره دذکرو  یخواشن  په
خلکواو   وادپالیدافغانستان ده یچ  ولڅ وه ستلودپارهی ته دغچ اوانتقام اخ  یامپراتور یاومکاراستعمار لی مح  یزیرګنا

شجاع په  ادشاهی ب۰ یسیالره ون ټګاو پرمخ  یدترق  اناودافغانست  ړیداکیپ ونهډخن یمحبوب مشرتابه په مقابل ک یددو
هغه    یچ   ،ړمخه ک  نالروتهړاوک  یسیپال  ی . نوړک  لیپ  یالس وهنه اوناکرار  لهیوس  جنتانواومزدورانوپهیا  ردخپلڅی

او  انهښ. دغه الس وهنه دومره رولړافغان وژنه وو طرح ک لهیتفرقه اچول اودافغان په وس یک ځ نیدافغان ملت په م
 ید    وګډ  یک  مهیپه ملک اوس ینده بلک  یخبره دکفراواسالم ک  یووچ   یپوه شو  ی افغانان پر  ی وازینه    یچ   ووملموس  

دترق  تهځنیرام  یثبات   یاوب او  پرمخ   یکول  ک  ټګاو  الره  حت  ی د  داکولیپ  دونهڼخ   یپه  ک  ی،  کابل   یدبهرن  یپه 
 زانویر ګدان یک څڼګپه  دافغانانو همږمون یکه ضرورت و یچ ړزوکیاندړحکومت ته و  یواواستازوامانړسفارتونوغ

 یپه نوم ووچ  اد«یروګداکتر »  یسفارت استاز یدجرمن یپه  کابل ک ییغوره مثال  یو،چګیږاوجن ویږپرخالف در
 رتمنیپوه اوغ  استیدافغانستان س  رګ«، م  یته ورش  رډګ  ګړیپرخالف دج   زانویرګدان  یحاضر د  ی وو:» د  یلیو

او هغه ته    هړمننه وک  خهڅ مغرضانه !احساساتو    ا یدوستانه   ینه له د  یاستاز  هل  یامان هللا خان دجرمن   یودغازښالر
اوار  یچ ړورک  وابځ   یی او  دستونزوله حل  پخپله  د  یش  یوتال  خهڅ  یافغانان    واب ځ   یوونکټما   ښته غا   من ښاو 

 . یش یورکوال
  ی امان هللا خان پد  یغاز  حضرتیزامن اعل   ارمحبوبګخدمت  نیتښاودخلکو صالح اور  وادیمشراوده  یدغهدخپلواک

  ی استفاد  هړنه ناو  یترشادخوشباور  یاو دپرد  ینش  یدالیته مخامخ در  یدملت اراد  منښد  لیمکاراومح   یپوه ووچ 
افغان په   ،یویږاونفاق ز  ینا باور  ځنیدخلکوپه م  ستڼپرب  یاو نسخ   نالرهړ زکیشوم اوناجا   یاودخپل طرح شو  یکو
وژن  لهیوس و  ی افغان  نه غویوړجا یاوملک  لهذا  ش  ناهګ  یب   یچ   تلښ.  و  یخلک ووژل  استعفاء    یشړجا یاوملک   ،
 خواته روان شو .  ییتالیا یله الر اودکندهارړکور
د ۰او تالشونه ختم او برباد شول  یلیه یپالنونو او دملت پاک ولوټامان هللا خان دحکومت دوره د یدغاز بیترت یپد

« دنهه  اداره  او  واک  حب  سوایمشهورب  ګیوداګ  یسیلګدان  اشتودپارهیم«  ۹حکومت  غل  مشهور  هللا   بیداوناپوه 
 ڼیما    ګار  ید کابل شاه یوځ سره سم دسقاو  نپال  ی زیرګاودهغه دارودسته په الس وسپارل شول اودان  یوځ دسقاو

،    یدبدمرغ  ا یب   لځویشو . افغانان او افغانستان    لړوطن پلورولخوا ورته وت  وغلواوڅ د  ګړیپ یته ورننوت او دپاچاه
افغانا ن او افغانستان   یی لیپه پا  یچ  دځیته وغور ډیاونوکنړوقتال،چوروچپاول او نورکقتل  ،یتیامن ی، ب یسواد یب

 لی ب یاونابود  ټیهم مفتضح ما یدد ایدهغه تجاوزاوب  ی واچول شول چ  یپه لمن ک الکیکښخوارسور ړی ن بلدوخت 
تراوسه دتداوم    یدن یږیبتونودزیاودمص  ید  یچه پات  راثینه وروسته کوم شوم م  ټی، چه دهغه تجاوزاودما   یبحث د
دغل    ی چ  یروان د  ررا ی به  یاوس داس چه.  دا    یلویاوناخوالوجال تورباب تشک  یزی دغم   خی دتار  ید  یدل ځیرګاسباب  

د دوستا نوپه   منان ښد  یپخوان  یچ   یمنانوکاردښد  یاونو  الهځ اومکارو  لیدا هم دمح   ړیږینه اتل اواتل نه غل جو
 . یدړیوکیالس  یجاموک

  ی ) حکومت دهشت مل  الکیکښ  ییکا یافغانان د امر  یحال چ   یپداس  بولم،ړو  لویپه موقع اودو  یچ   هڅ   اهغهیب  خو
وطن پال افغا    ی ولس او مل  ولټاو    ی قرارلر  یک  ځنیغم په م  ګونګویاو  ندهګرڅ  ونا یاو د  روګپه    یلوکګپه من  ی جانکر
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هغه    ،ید  ړیو  یترسوال الند  یاوهرش  یخپلواک  یدی دلځیرړګو  شیاوتشو  یانیښاوکه په بهردپر  ینانو دپاره که دننه د
،    یاسیس  غهیدر یب  وال ړیاو ن   یدیشو  جادی حکومت ، اداره او نظام !؟ا   یک  وادیپه ه  یچ  یږیدا چه اته لس کاله ک

 ولګول  ټیدخلکو پرزخمونوپ  یچ   یا ځ پر  ی سره دد  ی نیورسره شته ، په خواش  هم ړمرسته اومالت  یاو نظام  یاقتصاد
پورته   امونهګاو صادقانه    ز یستڼاوودانولودپاره ب  یرغاون  ا یافغانستان دب   ړجا یاو د وران و  ی سوکال  ت،ین، دخلکو ام  یش
او    یمصالحو سره ، مل  واو ګټ  یبرعکس مل  ی شو  ولیپربنا پرمخ ب  توبونوړیاولوم  رامګاو پرو  وپالنی ،کار ونود  یش

 .  یږیاومعامله ک یپکاو، س یسرلوب ارانوپهګنوخدمتیتښتونواوری شخص یتونواوملښارز یخ ی تار
فساد ، ارتشا او    یاو اخالق    ی، قتل وقتال ، غال، اختطاف ، ادارا  اونهړپربناء ک  اونوړپ  یدنو  یتربله د درام  ځور

مفتضح    ځنیقواو په م  یونګ  یادریاوکلتور رواجول، ددولت ثالثه    ګفرهن  یالوژیدی، ا   یوارادیاو دپرد  یپخپل سر  
بمبارمان او    رحمانهیخلکو ب  ناه یګموپربیس  یځاوجنوب لود  یځ،لودیځپه خت  هګوټاصه  او په خ   ی او قام شرم  ییرسوا
  هګوټ  ګړیانځاوپه    ی او جواز نلر  یمنطق او عدالت سره سمون نخور  ثاق،ینورم ،م  یڅده  ی چ   یلر  انی جر  یتباه
 هاو مصلحتون یتګ وادیاودافغانانواوه یش هینه پاک اوتصف رو ګاو معامله  اکامڼاداره د نااهلو. فاسد  یچ  یا ځ پر  یدد

دغبن او ناروا الس    یجان کر  ییکا یدامر  ،یوساتل ش  یخوند  ښیاو پک  یاحترام وش  ولوسرهین  یپه نظر ک  یخپلواک
  ی نه سار خی په تار یددولتمدار ړیپه نو م چه دن یاداره دوحدت مل فیوا ک او ضع یب ګیوداګ ومطلقیسره  یوهن
سره خپل موخو په   یاو نفا ق نه په استفاد  عددغه وض  یش  یوکول  وځ تر   یشو  تهځ ن یرام  ف یاونه سابقه اوتعر  یلر

  ی د  رډی  ته ښاو اخالص ز  نهیم  وتهیپرد  تیداکثر  وګړو  یدد  یچ   کهځ ، دا   ړیک  یپل  یپه آسان  یاستتاراو پنهان کار
حال سره    یبناء پد  ۰میترق   یم  نییما ازباال به پا   رود××یعالم روبه باال م  یها   ی: ترق یل چ   ودښو  یل ی.اتلس کاله پا 

اوحرکت ته ضرورت   وستونیپ  ی، مل  ینیپخال  ی، مل  ی ثاراوفداکاریپال افغانانوا  وادیاوه  لیداص  اتینه ز  ختنن له هرو
او    یش  ډالس لن  جنتانویا  یکورن  تهیخاصیبدناموب  یاو ددو  ویدپرد  یچ   ړیالس ورک  ،یوشیسره    یچ  یږیاحساس ک

 ږاومون  ړیغوا  نهږزمون  وادیهړجا یو  ړیکړجو  ستمی نظام اوس  یمل  واداویپه مرسته پخپله خپل ه  وګړو  یانان دملافغ
 : یچ  یکو ږغ یباند

 
 ئ دږـ نـیرـ پ یته م ردوـ، پمـی  ورـک  ستاسو و ـانانـغـاف

 ئ دږن ی پر  یته م دوی، وران  میافغانستان   ړ جایزه و 
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