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 ستلویاخ   رتهیب د یخپلواک افغانستان د د
 

 ادیپه  انویغاز او دانویشه د
 

                           
  انو یدانواوغازیشه  یدالر  ستلویاخ  رتهیدب  یاو آزاد  یافغانستان دخپلواک  یلرغون  وادی ه  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 ړهغوحساسو او دردمنوز  ی لیه  یله کوم  ه ړدز  ی راز دخپل  هواستوم .اوهمدغ   اتیدرود او تح  اتیبرخه درلوده ز

افغان ولس دن  یل ړدسرلو  واد یده  یچ حرکت   له یالراوه  کونوپهیدباتور اوقهرمان پلرونو ن  ی اوهمداس  یکمرغیاو د 
 . مړک یاندړو ګڼیجزء   بهیوج یاو مل ینیخپل د دلیاو دغه موخه او هدف ته رس یکو
 ی الیدافغانستان تور یسره سمون خور  کالیسویع۱۹۱۹د یچ زکالیلمر۱۲۹۸له نن د یکاله مخک  یدر وسلو یپوره  

دافغانستان   یک  هګړمهاله تخوسرنوشت سازه ج  دڼل  وهی طاقت سره په    یلو  الکیک ښ  یزیرګ دان  یشول چ  یاړولس وک
  ی اوبهرن  یخپل کورن  یالند  ادتیترق  یانیړاوم  مانیامان هللا خان دا   یغاز  حضرتیداعل  یاو اتل بچ  لیاص  ینیتښر

اخستل    رتهیدب  یدآزاد  ی وازیپوه ووچه    ی پال پاچا پد  وادیچه مسلمان ه  یش  لیوو  دیبا۰ړیاعالم ک  والوتهړین  یخپلواک
  ه یچه په کومه ب  ه څدغه    وڅتر  وړونه و  اده یله    هڅدوپ نشو او هر    ښیک  ی،غروراومستړایو  دپهینشه او با  دڼخو

او چشته     ی وش   هڅدیدپاره او وروسته با  هڅ چه د  یاومعلوم و   یسنجول شو  یمخک   یی موخه اوهدف    ځی السته را
 ۰ یلر ایتړا
نه  مشخص او    هڅاو سرحد مخ له هر    والونهید  ځنیدمخه د احساساتو او عقل ، علم او جهل په م  هڅتر هر    یعنی

او پالن   یمفکور  یدافغان  یاو سنجول شو  ی، منطق  ی علم  ودل، یښا  هړاوغا  یاو غالم  کتهیپرته له د۰و    ړیک  ندګرڅ
 و. یلړسره مال ت

  ی اودخلکودآرام  یدآباد  وادی دترالسه کولونه وروسته ده  یپاچا  دخپلواک  ستیفورم یاور  یتونک ښغو  یترق  ست ڼب  ید  پر
او   فورمونهیپالنونه او ر  یرفاه  یاودهوسا ژوند په چاروک  یاسی، س  یَزعمرانیولنټ،    ی، اقتصاد  ګیدپاره په فرهن
 . لړپورته ک امونهګپراقتضاء مثبت  یدعصراو زمان

  ڼی ما  ګدار  یارکښکابل    پهړایپه و  ځی ور  یاوساتلو دپاره دد  یادونید  تښشاهداو ارز  یخیتار  ویدخلکو او نسلونو د 
 .  شولړنامه جو ناراستقالل«پهید » م یآبد یارګته مخامخ یاد

دافغانستان   یلړاوسرلوړایکولو خاطر په و  هیساتل او تقو  یدژوند  ینیاحساس او م  یدمل  یکتابونوک  یپه درس  وځیوونښد
 ته راغله . ځنیم  یتران یسرود، دخپلواک ی، مل رغیب ی، مل یدیک یستلوخبریاخ رتهیدب یدخپلواک

او مدرن    یددارالمان په نوم دعصر  ارښ  یدنو  یک  مهیس  هیپه تپه تب  یدکابل دچهارده  یودانولوچاروک  یپه عمران 
 شول .  ودلیښا ټسڼاوقصرونه ب ڼیاو شانداره ما یکلښد ار،سرهښ
 ی چ  یآبد  یارګادیدطاق ظفر  ی. په پغمان ک  شولړجو  هښزکریاوسپن  یادګداور  یمرکز نه ترداراالمان پور  ارلهښد 

  ی قصرونه ، پارکونه ، باغونه ، ورزش  یاومجلل  یکلښ سره د  یحک او ضبط شو  ښیهم پک   دانونومونهیانواوشهیدغاز
 اوچمنونه آباد شول .  ساتیتاس یرڼګ لو دپاره خا ځجشنونه لمان یدآزاد ونهیاځ یحیاوتفر لیاودس ړیلوبغا

  یاو نورو نظام  یک ی ، فابر  رونهیتعم  ړولی   یارونوکښ په جالل آباد ، لغمان ،جبل السراج ،کندهاراونورو   یهمداس
 . ارشولیت  ساتیاوتاس یودان یمیاو تعل یرفاه یاوملک 

داسالم  ینام  ن،نظامیقوان  ینو  نزومناسباتودپارهیولټد  رو یاوشعا  زواعتقاداتیولنټ  یاوافغان  یاومقررات 
 یعبدالح  یمولو  ،یفضل الرب  ی، مولو  یکامو  میمحمدابراه  یعالمانولکه مولو  ینیرودی،سترواوخب   رپوهیوشم یاددیپربن 

 نیمشرانوله خواتدو  ی اوقوم  تونویشخص  یوملپوهانواومحورو مشران  یشو  لڼاوم  ژندلیدوپیاودوخت نوروج   یریپنحش
 وروسته نافذ شول.  دییاوتا بیله تصو ګیجر هیلو یلوداستازودعنعنویاودافغانستان دقومونواوقبا

  ت ګښن ټی  یتبادل  هیدسفراء په سو  ستڼ پرب  واواحترامګټدمتقابل    یک ړی ا  کیدپلومات  ښیپه برخه ک  یالملل  نیاوب  یدبهرن
 وموند. ایاو پراخت
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  یاواعتبارخاوندان شول . بهرن  تیثیحړمشهوراودلو  ی ک  ړی،په ن  د یلځبل او و   ایب  لځ وی   وهډیافغانانو اوافغانستان    د
  ه ګوټ، دمثال په    ادولیاو  لټک  نهیاوم  تښافغانانوته په درن  تونهیاوشخص  ولنهټ  یراسالمیاوغ  ی اسالم  یالملل   نیاوب  یمل

 : لیموقع وو ستلوپهیاخ رتهیدب  یت نهرودخپلواکډجواهرلعل پن مندیښ متفکراو اند یالیدهندنوم
« .    هړک  ړیاویپ  یتنښغو  ی دخپلواک  یاما ن هللا خان اوافغان باتورملت په ماک  یمشرغاز  یدافغانستان دخپلواک  »

استاذ دافغانستان خپلواک    یتنښغو  یدخپلواک  ماځ: »    لیجمال عبدالناصروو  اد ښولسمشر اروا  ړیدمصر لوم  یهمدغس
 . یامان هللا خان د یغاز حضرتیپاچا اعل فورمستیاو ر

تار  یچ  یراوکارنام یبه  ډقهرمانانولن  انواواتلیدانواوغازیشه  ستلواودهغهیاخ  رتهیدب  یواددخپلواکیووده  دا او   خینن 
  نه یولس سره م  رتمنی غ  یالیافغانستان او تور  یلرغون  یکلښاود  ینی و  یکونوافغانیدپلرونواون  ی افغان  بچ  لیهراص

 . یکو یی ارنهڅساتنه او یاودخپل سراومال په بدل ک یالیو ی پر ،یږیبه یونوکګپه ر یددو
لن  یپاس ک  یعملونه او کارناموچ  کډ  نهړایدو  غهډ او    طیدلسوکالوترشاوخوا دمحدودو شرا  ولټ  ادشولی  ولډ  ډپه 

 وو. یترسره شو  ټاو م تګښل یامکاناتواودافغان
او    نهیسره م  ی ، هغه آزاد  ووځرګو   واوسرمشقړزده ک  یک  ادونه یپه    ځیور  یخیتار  ی ددغ  یش   یدایک  ی چ  هڅ  نوهغه

 وه یقام او  وهید  اهمیب  یو  یرټس  ومرهڅهر  یچ  یښیپ  کهځ،    ید  وستونیپ  یوحدت اومل  ی،ملیوالیدخلکوفکراوعمل  
 . یړیاومضمحل ک یکوچن یپه مقابل ک میتصم  ګډقوت او یملت دمعنو

 :  شوړوال یمخک 
 

 و ی نهیپـــــه م ړوال ګنټی،  ړیږیموک ونــهړز                  ییږیموتو   ینــــــــــی، و یږیموبه یک ښاو
 و ی نهیپه م ړسخت لتا و،ی یخوند او ژوند ته تل                  وی یاوغل ریو،زهی ی نه لر وړخوب خو له

 
 یاعتبار  یاو ب  یکچه شرمسار  والهړیاو په ن  ټیمفتضح ما  یدغه عوامل او در   یچ   بولمړسره دذکرو  یخواشن  په
خلکواو  وادپالیدافغانستان ده یچ ولڅوه ستلودپارهیته دغچ اوانتقام اخ یامپراتور یاومکاراستعمار لیمح یزیرګ ان

شجاع په  ادشاهیب۰ یس یالره ون  ټګاو پرمخ یدترق اناودافغانست ړیداکیپ ونهډخن یمحبوب مشرتابه په مقابل ک یددو
هغه    یچ  ،ړمخه ک  نالروتهړاوک  یسیپال  ی. نوړک  لی پ  یالس وهنه اوناکرار  لهیوس  جنتانواومزدورانوپه یا  ردخپلڅی

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

دترق  تهځنیرام   یثبات  یاوب او  پرمخ  یکول  ک  ټګاو  الره  حت  ید  داکولیپ  دونهڼخ  ی په  ک  ی،  کابل    ی دبهرن  یپه 
  زانو یرګ دان  یک څڼګپه   دافغانانو  همږمون یکه ضرورت و  یچړزوکیاندړحکومت ته و یواواستازوامانړسفارتونوغ

  ی په نوم ووچ اد«یروګداکتر »  یسفارت استاز یدجرمن ی په  کابل ک یی غوره مثال   یو،چګیږاوجن ویږپرخالف در
 رتمن یپوه اوغ  استیدافغانستان س  رګ «، م  یته ورش  رډګ  ګړیپرخالف دج  زانویرګ دان  یحاضر د  یوو:» د  یلیو

او هغه ته   هړ مننه وک  خهڅمغرضانه !احساساتو    ایدوستانه    ینه له د  یاستاز  هل  یامان هللا خان دجرمن  یودغازښالر
اوار  یچړورک  وابځ  یی او  دستونزوله حل  پخپله  د  ی ش  یوتال  خهڅ   ی افغانان  غا   من ښاو   وابځ  یوونک ټما  ښته 

 .یش یورکوال
  ی امان هللا خان پد  یغاز   حضرتیزامن اعل   ارمحبوبګ خدمت  نیتښاودخلکو صالح اور  وادیمشراوده  یدخپلواک  دغه

  ی استفاد  هړنه ناو  یترشادخوشباور  ی او دپرد  ینش  یدالیته مخامخ در  ی دملت اراد  منښد  لیمکاراومح   یپوه ووچ
افغان په    ،یویږاونفاق ز  ینا باور  ځنیمدخلکوپه    ستڼپرب   یاو نسخ  نالرهړ زکیشوم اوناجا  یاودخپل طرح شو  یکو
  ه ړ، استعفاء ورک  یشړجا یاوملک و  یخلک ووژل ش  ناهګ  یب  ی چ  تلښ. لهذا نه غویوړجا یاوملک و  یافغان وژن  لهیوس

 خواته روان شو .  ییتالیا  یاودکندهار له الر
د ۰او تالشونه ختم او برباد شول  یلیه  یپالنونو او دملت پاک ولوټامان هللا خان دحکومت دوره د  یدغاز بی ترت یپد

اداره دنهه »    ی و ځهللا دسقاو  بیداوناپوه مشهور غل حب  سوایب  ګیوداګ  یسیلګ دان  اشتودپارهیم«  ۹حکومت واک او 
ته ورننوت    ڼیما   ګار   ید کابل شاه  یوځسم دسقاو  هپالن سر  یزیرګ اودهغه دارودسته په الس وسپارل شول اودان

  ی سواد ی، ب یدبدمرغ ایب لځویشو . افغانان او افغانستان  لړوطن پلورولخوا ورته وت وغلواوڅد ګړیپ یاو دپاچاه
افغانا ن او افغانستان دوخت بل  یی لیپه پا یچ دځیغورته و ډیاونوکنړقتل وقتال،چوروچپاول او نورک ،یتی امن ی، ب

،   یبحث د  لیب  یاونابود  ټیهم مفتضح ما  یدد  ایدهغه تجاوزاوب  یواچول شول چ  یپه لمن ک الکیک ښخوارسور  ړین
تجاوزاودما دهغه  م  ټیچه  شوم  کوم  وروسته  پات   راثینه  اسباب   یدنیږیبتونودز یاودمص  ید  یچه  دتداوم  تراوسه 

سره شل کاله  افغان    رغلیدپاره لرهواره شو چه دخپل تجاوز او  ییاو اندواالن    یک ی او دتور استعمار امر  یدلځیرګ
غل    یک  ارهیپه ت  یوروسته دشپ  يټاو باالخره مفتضح ما  ودیښک  یک  راثیپه م  یو برباد  یبل تباه  واد یولس او افغان ه

  ه څ  یچ  یرراغیبه  ی.  دا چه اوس داس  یلویاوناخوالوجال تورباب تشک   یزیدغم   خیدتار  ریدغه به  دچهیت ښوت  يډغون 
 هړتر بشپ  یاسالم   ودادامارتیولس او ه   داویوطن پلورونکوغلوهم وتشت  تکاراویکوم  جنا  اد یکال نه ز  یښټلوڅد  هڅاپ

 ځ   یدړیته عفو ک  نویو مجرم  نانیخا  یاومل  تکارانیجنا ول ټ  یطالبان دخپل نه دباند  یچ   یسره له د   ی سلطي نه راغل
  منانښد  یپخوان  یچ  یمنانوکاردښد  یاونو  الهځاومکارو  لیهم مح  ایخوب  ی دافغان ولس د  یوازی  تیکه دا حق او صالح
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 ی شانیپه انزوا او پر  وادیتفغان ولس او ه   یږیکال ک  وی   یدړیوکی الس     یپه مقابل ک  یددو  ید دوستا نوپه جاموک
 . یدړیمخامخ ک

  ی وطن پال افغا نانو دپاره که دننه د  یافغان ولس او مل  ی حال چ  یپداس  بولم،ړو  لویپه موقع اودو   یچ  هڅ  اهغهیب  خو
 ی د یدلځیرړګو  شیاوتشو  یانیښاوکه په بهردپر

 . ییا یخپل موخو پرمخ ب یاودو یاتویز اونهړپربناء ک اونوړپ یدنو یتربله د درام ځور
 وستون یپ  ی، مل ینیپخال ی، مل یثاراوفداکاریپال افغانانوا وادیاوه لیداص اتیحال سره نن له هروخت نه ز یپد  بناء

او    ړی نه زدهک   یترخه تجرب  رویله ت  یاسالم   ړیالس ورک  ،یوشیسره    یچ  یږیاوحرکت ته ضرورت احساس ک
په مرسته پخپله   وګړو یاو افغانان دمل  یش  ډالس لن  جنتانویا  یکورن  تهیخاص  یبدناموب   ویدپرد  یچ   ړیموقع برابرک

 :یچ  یکو ږغ یباند ږاومون ړیغوا نهږ زمون وادیهړجایو ړیکړجو ستمینظام اوس یمل واداویخپل ه
 

 یدږن یپر ی، پردوته م میکور  ستاسو وـافغانان
 یدږن یپر یته م دوی، وران میافغانستان  ړجایو
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