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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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خوشحال آصفي

د زمري د اته ویشتمې د نمانځلو اړتیا
کابو یوه پېړۍ وړاندې یعنې د  12۹۸هجري لمریز کال د زمري په اتمه ویشتمه نېټه د افغانستان په تاریخ کې یوه
زرینه کارنامه ثبت شوه .په دغه ویاړلې ورځ د افغانستان مېړني ولس د غازي شاه امان هللا خان تر مشرۍ راټول او
د افغان ملت لپاره یې د خپلواکۍ په نوم ویاړ ترالسه کړ .افغان ولس په دې ورځ د هغه زبر ځواک ټغر ورټول کړ،
چې لمر یې په امپراطورۍ کې نه ډوبېده.
هغه مهال په همدې ورځ د پاکستان نوم هېواد د نړۍ د نقشې پر مخ نه و راغلی ،بلکې د هندوستان د یوې برخې په
نوم یادېده .روسیه له کورنیو خونړیو جګړو کړېدله او چین هم خپلواک نه و او کورنۍ جګړې پکې روانې ویې.
د اسالمي هیوادونو له ډلې یوازې ترکیه ،فارس او سعودي عربستان له نسبي خپلواکۍ برخمن و .په ټوله کې ویالی
شو ،چې هغه مهال یادو هیوادونو هېڅ یوه هم د افغانستان د هغه مهال د حکومت په شان باثباته او سالم نظام نه
درلود .یوازې افغانستان و ،چې د شاه غازي امان هللا او د ملګرو پر مټ یې د خپلواکۍ په ترالسه کولو سره په سیمه
کې پیاوړی سیاسي نظام رامنځ ته کړ.
غازي امان هللا خان د اصالحاتو راوړونکی:
د دې تر څنګ ،چې غازي امان هللا خان د خپلو ملګرو پر مټ او د هللا ج په مرستې سره افغان ولس د خپلواکۍ له
ستر نعمت څخه برخمن کړ؛ په کور دننه یې ځینې اړین اصالحات هم رامنځته کړل ،چې د تاریخ زرینې پاڼې یې
ګواه دي.
لومړی او تر ټولو ستر ویاړ ،چې ځوان غازي د افغان ولس په برخه کړ؛ هغه د انګریزي ښکېالک څخه د افغان
ولس خالصون او په ټوله کې افغانستان د خپلواک هیواد په توګه منل یادولی شو.
دویم دا ،چې له خپلواکۍ اخیستلو سره سم د سیمي هیوادونو لکه هندوستان هم د افغانستان له خپلواکۍ مالتړ اعالن
کړ چې په دې سره د افغان ولس او د هند تر منځ د همکارۍ فضا رامنځته شوه؛ یعنې د شاه امان هللا خان دویم ستر
اقدام په کور دننه او بهر په هندوستان کې د افغان ولس او هند ولسونو او حکومتونو تر منځ د یووالي رامنځته کول
یادولی شو.
درېیم ستر اقدام،چې د شاه امان هللا خان لخوا ترسره شو؛ په کور دننه د مذهبي اختالفاتو له منځه وړل دي ،چې له
اماني دورې وړاندې ورسره د افغانستان سني او شیعه ولسونه الس او ګرېوان وو .امان هللا خان لومړنی شخص و،
چې د سني او شیعه تر منځ یې اختالف ته د پای ټکی کېښود او دواړه ډلې یې د یووالي په ټغر کېنولې.
څلورم ستر اقدام یې د ښې حکومتولۍ لپاره د اساسي قانون رامنځته کول و ،چې په سیمه کې د لومړي ځل لپاره د
شاه امان هللا خان په واکمنۍ کې اساسي قانون رامنځته شو.
پنځم ستر اقدام یې د هیواد اقتصادي وضعیت د ښه کولو او د دولت بودیجې د ښه تضمین او اصالح لپاره ،له جنس
څخه نقدي بڼې ته د مالیاتو اړول یادولی شو .شاه امان هللا خان د افغانستان لومړنی پاچا و ،چې د حکومت مالیات یې
له جنس څخه نقدي بڼې ته واړول .یعنې د امان هللا خان له دورې وړاندې به د ټوکرانو فابریکې حکومت ته په مالیه
کې ټوکر ورکول او بزګر به غنم او جوار ورکول.
د امان هللا خان شپږم ستر کار ،چې د افغان ولس لپاره یې ترسره کړ؛ هغه د غالمۍ یا مریي ساتلو بد فرهنګ له منځ
وړل او د هیواد د ټولو ولسونو تر منځ د عدالت او مساواتو پلي کول یادولی شو.
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دغه شپږ موارد د « مشت نمونۀ خروار» په توګه یادولی شو؛ کنې که د شاه امان هللا خان د وخت په اصالحاتو او د
هیواد لپاره د ده پر پالنونو وغږیږو نو ټول به په یوه لیکنه کې ځای نه شي .په ډاډ سره ویالی شو ،چې که له شاه
امان هللا خان سره هماغه مهال ولس همکار پاتې شوی وای او د هغه په خالف د کورنیو او بهرنیو جاسوسو کړیو
السونه موجود نه وای؛ نو نن به افغانستان په یو پرمختللې بڼه د نړۍ په نقشه کې مطرح وای او په افغانانو به ننۍ
روانې بدبختۍ نه وې راغلې.
خو د خوښۍ خبره دا ده ،چې اوسني حکومت په دې برخه کې اررښتناک او اغېزمن ګامونه پورته کړې دي،چې
کوالی شي د دې ورځې مهم پیغام ننني نسل ته ولېږدوي او دا یې په ذهن کې وتوږي ،چې افغانان باید تل د غازي
امان هللا خان الره تعقیب کړي او د هېواد د ځان بساینې لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د افغان حکومت وروستي پالنونه او دا ،چې د داراالمان ماڼۍ کار یې
بشپړېدو ته نږدې کړی د ستاینې وړ دی او په کار ده ،چې د غازي امان هللا خان خوبونه په رښتیا بدل کړای شي،
ځکه د ارواښاد غازي هیله یوازې د ملت سوکالي او د هېواد پرمختګ کې رانغښتې وه.
ولس هم باید د دې ورځې د شانداره لمانځلو کې بشپړه ونډه واخلي او د غازي امان هللا خان او د هغه د یارانو یاد د
تل لپاره تازه وساتي.
پای
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