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  ۲۹/۰۸/۲۰۱۹                                            کوال: سراج الحق ببرک زی ځدراڼ                           لی
 

سقوط عوامل ۍپاچا امان هللا د واکمن حضرتید غازي اعل  

په جومات  اهګدید ع ارښشهزاده امان هللا خان د کابل  پالګاو پرمخت انديڼرو وانځ ېپوره سل کاله مخک خهڅنن  له

. دا مهال تازه هړاعالن ک ۍخپلواک هړبشپ اسيیخپلواک پاچا د افغانستان ملي او س ،ېجامي اغوستي و يسفر بر ېک

 او د شوروي اتحاد الکېکښ والړین زيیرګد ان وادونهیه يیایاس رېشم ګڼوه او  دليیته رس یپا هګړج والهړین ۍړلوم

.وو ېالند ېد کمونستي استعمار تر ولک  

 واليړین یېد برتان هګتو يګړانځ. دا شوک په وړک کته شو ړۍن ېولټناببره اعالن  ېد ۍافغان ملت د خپلواک د

 د ېک ړۍن ولهټدا نعره په  ۍد افغان ملت د ملي خپلواک هګاحساس شو. همدارن هښ رډی ېلندن ک نهېپه پالزم ۍامپراتور

.دهځیرګو المهیستره پ وهیلپاره د خالصون  ونوګنځغور تونکوښغو ېد ازاد ېپه مستعمرو ک زانویرګان  

مدني کولو، عصري کولو او  ېولنټترالسه کولو ورسته د  ۍخپلواک اسيیس ړېامان هللا خان د افغانستان تر بشپ شاه

 وڅ. وړک لیکار پ ېباندنو راوستلو نوسمونونو او بدلو فورمونو،یر ایي،یپرمخت نوړیا زویستڼپه موخه پراخو ب ګپرمخت

ومومي او  تیاو قانون تیخپل مشروع ېک ارونویو نورمونو او معیمنل شو والوړیافغان خپلواکه شاهي دولتي نظام په ن

.قانون ته مسوول واوسي انونهګاور ولټد شاهي دولت   

افغانستان د  وڅموخه دا وه،  ېالرګت فورمونویپاچا امان هللا خان شاهي دولت د ر وانځ رګتښنو ،تسیفورمیر د

. يړاوچت ک امونهګپه لور  ګاو د پرمخت يړک الیسره س وادونویله پرمختللي ه ړۍد ن ېعصري کولو له الر

.سيیون یاځخپل  ېک ۍرګسودا والهړیمراجعو او ن کوییپلوماتډکچ په  والړیپر ن رڅیپه خپلواک دولت  يړاویپ ویافغانستان د    

 وړخپله پاچا کوله د لو ېمشر ېچ ،ېک لهیپه پا ګېجر ېد جالل اباد د لوی لځ ړۍافغانستان په لوم ېکال ک ۱۳۰۱ په

د پاچا واک او  ې. په نوي اساسي قانون کوړک بیاساسي قانون تصو اینظامنامه  زهټیمدني، انساني حقوقو بنس

ي.ړک بیتصو ېنظامنام ېنور ونهګلس هګتو ېپه پرلپس لت. اماني دودځیرګمحدود شول، پاچا د قانون تابع و تونهیصالح   

د خپلي شاهي  ل،ړک لیپ انهځله خپل  ېمرحله ک ړۍسمونونه په لوم بدلونونه او فورمونه،یامان هللا خان خپل ر غازي

پاچا  خهڅ ریله ام یېخپل نوم  ولډپه  ګېلید ب ل،ړک لیچارواکو پ وړپوړاو د خپل شاهي دولت له لو وړله غ ۍکورن

لغوه  ازاتیامت ګړېانځ انویشو، د دربار لړک ېنوم لر دارد سر وړله غ ۍد شاهي کورن ولو،ړامان هللا خان ته وا

مشروطه شاهي حکومت  ویاو  لړک لیپ ېک مټسیس ېد خپل دولت په ادار فورمونهینه او رنوشول. همداراز بدلو

 وی ووالي،یملي  ځد افغانانو تر من ېک امګ ړېموخه په لوم نواو بدلونو فورمونویانقالبي ر ې. د دلړاعالن ک ولړجو

 ليیقبا ېزیدود ېپه ورسته پات ږموخه زمو ېالرګت فورمونویکول وه. د نوي ر تهځملي مرکزي دولت رامن يړاویپ

 فورمونوی، رنوبدلونو ېوه. غازي امان هللا خان د د دلیاو د وخت او زمان سره سم عصري ک ایوده، پرمخت ،ېک ولنهټ

 ليیپرمختللي، عصري، ناپ ویپه  ېبرخو ک قتصادي،ا اسيیافغانستان په س وڅکوله،  هڅه ېپالنونو له الر ياو اصالح

.بدل شي وادیاو خپلواک ه  

خپل  رتهیسفره ب دهږپاچا د اروپا له او ېشوه، کله چ لیهغمهال پ ړۍل مهیدو رامګسمونونو پرو زویولنټاماني دولت د  د

د حقوقي،  یاو د دو ګپرمخت زیولنټاو  کيیتخن ،يمختللي تکنالوجپر وادونویه يیته راستون شو. پاچا د اروپا وادیه
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 ېک رانیاو ا هیپاچا په مصر، ترک هګاو همدارن دلیول وګپه خپلو ستر ونهټبنس تګښنټیثبات او د  مټسینظامونو س اسيیس

.شوي راستون شو زمنیسخت اغ خهڅ الروګله ت ولوړاو د ملي دولتونو جو ۍکنالوجټد پرمختللي  ړۍن يیځدید لو  

اسالمي  هړوا ې. هغمهال درلړکاته وک دهیل ېدږله مشرانو سره له ن وادونویاسالمي ه ادویامان هللا خان د  پاچا

پاچا فکر کولو، کوم رغنده  وادپالیه ستیفورمیپرمختلي با ثابته دولتونه وه. ر ولوټتر  ړۍپه اسالمي ن وادونهیه

.ړیپلي ک ېک وادیهم کولي شي په خپل ه ید دي، يړپلي ک وادونویاسالمي ه ېد ونهګاو پرمخت فومونهیر  

په ورسته  ږزمو ایتیښامان هللا خان لس کلن خپلواک شاهي دولت په ر حضرتیغازي اعل وانځد  ایا ،دا ده تنهښپو

.؟ړله امله سقوط وک دویک ېپالنونو د پل يیاید بدلونونو، سمونونو او اصالحي پراخت ېک ولنهټ زهیدود ليیقبا ،ېپات  

. د هړک ېاندړافغان ولس ته و اډنو اجننواو سمو فورمونویر وېغازي امان هللا خان د خپل شاهي حکومت د نو ېچ کله

په  ېاندړپه و فورمونوید ر هګوټ ګړېانځ. په دلیراوپار تونهیاو حساس ونونهګغبر اسيیس ېبرخو ک نوځیپه  ېولنټ

 اسيید نالوستي درباري محافظ کارانو له س ېک ارونوښ پهاو  انویعالمانو، مال ېنید ېکچ ټیټېد  ېک مویس واليیکل

او ورسته  ستیورو ورو زور واخ غاتویمنفي تبل ېاندړخپلواک مسلمان پاچا په و وانځسره مخامخ شو. د  ونونوګغبر

.ېدلیرا وتوک ۍناکرار ېک وادیپه ه  

 ځېپو ي،یقضا ،ېپه ادار ېسیخان د شاهي دولت راه رعليیش ریبدلونونه او اصالحات د ام ېهم په افغانستان ک هڅ که

 ېاندړاو بدلونونو په و فورمونویشاهي دولتونو ر ویشوي وه. افغانانو د مخکن لیپ ېحکومتوالي په برخو ک وښاو د 

.سره مخامخ شول کليسمونونه له تود هر  ېبلک ودل،ښونه  ونونهګمنفي غبر  

ونه منل شول؟ رامونهګپرو نواو بدلونو فورمونوید اماني نهضت اصالحي ر ېول  

 هډپه لن ۍواکمن ېافغان پاچا د خپل د،یغازي امان هللا خان واک ته ورس وانځ ېاند دي، کله چ ېکارپوهان په د ېرډی

. هغمهال افغاني وړالس پوري ک ېکولو باند ېنو پلنواو بدلو نوسمونو فورمونو،یر وینو روډی توځښپه  ودمی ېموده ک

 فورمونوینویو ر زویخړپراخو هر ا روډید دومره  ېک هیړاو ب ۍکټپه دومره چ ولنهټمخافظه کاره  ېدودپاله، ورسته پات

.هضمولو ته چمتو نه وه ریاو بدلونو به  

سره له ستونزو  ریتوپ ږاو سمونونه په ل فورمونهیته ورته ر ېدولتونو د رانیاو ا یېد مصر، ترک ېچ ېحال ک یپداس

.کول ېسره سره پل  

سمونوال پاچا شاه امان هللا خان په خپله  وانځ ه،ړوک یېخو په ورو  هړوک هیړب ،یمتل د وی ېک وادونویه ویځخت په

نه  ګډپه  هیړافغانان بدلون او ب ېچ دهی. داسي مالومستیکار واخ یړېله ب ېک ېولنټ ېخرافاتي ورسته پات زهیافغاني دود

.یدهوښخو  

اماني دولت سقوط کورني الملونه د  

پاچا د خپل شاهي  ېک هګجر هیراوبلل شوه، په دغه لو هګجر هیلو زهیزر کس وهی هیټن ۲۹پر  ستګکال د ا ۱۹۲۸ د

محافظه  نوځید  ېک هګ. سمونوال پاچا په جرهړک ېاندړو داڼنو اجنواو د بدلو فورمونوید پالنونو، ر اوړپ میدولت د در

.سره مخامخ شو ونونوګعالماوو له منفي غبر ېنیکارو او ناپوهه احساساتي د  

 ښواګله  ازونهیامت هیاځاو بي  ګټېخلکو  ریشم وید  ېک ولنهټپه  ېالرګنو نوي تنوبدلواو  نواماني دولت د سمونو د

.ودښمخالفت و ېاندړپه و ېالرګد ت فورمونویخلکو د اماني دولت د ر ېهمد ړۍلوم ولوټ رټ ل،ړسره مخامخ ک  
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او  فورمونویر کوټچ روډید اماني نهضت د دومره  ولنهټاند دي، هغمهال افغاني  ېپه د ولنپوهانټاو  استپوهانیس ېرډی

.سره مخامخ شول ونوډستونزو او خن روډید  فورمونهیامله نوي ر ېمنلو ته چمتو نه وه، له د نوبدلونو  

کوله،  هڅپاچا ه ستیفورمیوو. ر ساريیب ېک وادونویه ایيیاس ولوټنه په نوسمونونه او بدلو يیایاماني نهضت پرمخت د

.يړپلي ک ېک ولنهټ زهیدود لويیقب ېنه په خپله ورسته پاتنولودا نوي سمونونه او بد وڅ  

روحي نبض او نازک احساساتي  ېولنټ ليیقبا ېورسته پات ېزیدود ېد خپل ېچ ېله د ېپاچا ب ېتجرب ېاو ب وانځ

پلي کولو ته دوام  رامونوګپرو فورمونویپر اس سپور او د خپل حکومت د ر فورمونوید خپلو ر ید ي،ړحالت درک ک

 ېاپټاو حضرتانو د کفر  رانویپ انویوه، مال روان غاتیمنفي تبل ېورکولو. د امان هللا خان پر ضد په جوماتونو ک

په  یې ډخن یڅخبره نه وي او ه یڅه ېنه داسي پلي کول لکه چنواو بدلو فورمونهیهم امان هللا خان خپل ر ایخو ب ،ېولګل

.وي.نه ېشو یښپ ېاندړو  

 ونو،ډله خن ېک ولنهټنه به په نوبدلو فورمونه،ید ده ر ېتمه نه لرله، چ ېد د یڅمحبوب پاچا ه ونوړپه خپله د ز شخصا  

.شورشونو سره مخامخ شي دونکيیک کلټنه ا هیاځ ېاو ب تونویستونزو، مذهبي حساس  

 وادپالیصادق مسلمان، ه وی نویمخالف ولوټشورشونو سره مخامخ شول.  ویله در الرهګت فورمونویاماني دولت د ر د

پاچا له اسالم  ېچ ل،یخلکو به و نوځیوه.  ریاستعمار ضد پاچا په کفر تکف ېزیرګپاچا او د انړور زخپلواک افغان 

.ويړجو نیقوان انهځشوي او له خپل  ېله قران لر ،یمنحرف شوي د  

شو، کله  لید خوست شورش هغه مهال پ ایمال  ډوګد  ېک لیشورش د افغانستان په سو ېنړلوم ېکال ک ۱۹۲۴په . ۱

 ېشو.کله چ لیله امله پ یېشخصي حقوقي قض ېزیا مهیس ېویرابللي شوي وه، دا شورش د  هګجر هیلو ېکابل ک ېچ

حاکم اعلي د اسالمي  ایپکت ېهغه د لوی له،ګټونه  ټپر بنس ېد افغانستان د نوي نظامنام هیمال عبدهللا خپله حقوقي قض

له مخي خلک اغتشاش ته رابلل.  یېاو توط ېسیپالن شوي دس ېویمال د  ډوګ. وړتورن ک ونيړپه سر غ خهڅ عتیشر

قران که دغه  ي،ړکوم کتاب غوا ېچ ل،یته به و والویکل ولو،ځرګکلي په کلي  یېاو نوي قانون  میمال عبدهللا قرانکر

.انوننوي ق  

غازي  اليینوم ېجبهي فاتح د استقالل معرک لټد  ېک هګړپه ج ۍد خپلواک ېک لیپه سو وادید ه ېد خوست په شورش ک

رول  اکونکيټ کیمهم برخل ېک ګړېپه ج ۍد خپلواک ېاندړپه و واکونوځ روګرغلی ېزیرګد ان درانځببرک خان 

وه. غازي ببرک خان د مرکزي  يړک ۍالډ انښن ید لمر اعل ه کبلهل ېانیړم دې ي امان خان هغه ته دلوبولي وه. غاز

.لخوا په شهادت ورسول شو منانانوښاو ناپوهو د  لویجاه وادیدولت په پلوي د خوست شورش کابو کولو په مهال د ه  

او  څپ ړد پامو یې ریبه کواليټچد  رامونوګاو سمونونو اصالحي پرو فورمونویخوست شورش د اماني دولت د ر د

.وړک کنيټ  

اروپا  پاچا امان هللا خان د ېشو، کله چ لیشورش هغه مهال پ نواروید ش ېک یځد افغانستان په خت ېکال ک ۱۹۲۸په . ۲

او خوست شورشونه  نواروی. که د شهړاعالن ک اډد سمونونو او بدلونونو اجن اوړپ میراستون شو او د در هسفر هدږله او

 وړاغتشاشونه د و وړنه لرله. دوا کهړیا ما  یسره مستق فورمونویشورشونه د مرکزي دولت د ر هړشي، دوا لڅیړو

او  هړپورته ک هګټ اسيیس خهڅ ېد خلکو له ناپوه منانوښد وادیشول او د ه لیله امله پ وړشخ زویا مهیقومي س

.وړورک ګرن ېاو مذهب اسيیاغتشاشونو ته س  
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شورش د  ېشو. همد لیبچه سقو په نامه مشهور شورش پ ایهللا کلکاني  بیشورش د حب میدر ېکال ک ۱۹۲۹په . ۳

محافط  ياو دربار انویمال نيیحکومت د د یزو سقاو داړمارهم د  هڅ. که وړامان هللا خان شاهي دولت رانسکور ک

.پاتي شي ېپه واک ک رډینه  اشتویم ود نه د،یهم و نه توان ېهم په د ایبرخمن وه، خو ب هړکاروانو له مالت  

دولت سقوط بهرني عوامل یامان د  

دوو سترو  ېشوي وه. افغانستان د د لیپ اليیس مګی یټرګد  ایلوبه  هیاو شوروي اتحاد لو یېد برتان ېک ایمهال په اس دا

د  ېامپراتور ېافغانستان ته د خپل وېامپراتور وړوه. دوا وادیه لیحا جکیسترات ویج وی ځترمن ېاستعماري امپراتور

په  وڅوه،  رانهګ رهډی ېحالت ک ییایجغراف اسيیحساس س ویداسي  پهکتل. افغان شاهي دولت ته  رڅیپه  ېمینفوذي س

.يړک ړېجو ېکړیا ېسره متوازن واکونوځاستعماري زبر ليیشمالي او سو وړد دوا ېک اوندګخپل   

د  ېدولت په نسکورولو ک ید لس کلن اماني خپلواکه شاه ېانکار نشي کولي، چ ېله د وکڅ یڅله شکه ه پرته

په مرکزي  روګاستعمار ېزیرګان هګتو ګړېانځدي. په  دليیکار ېسیاو دس یېتوط کارهښاو  ټېپ یېاستعماري برتان

په  ښواګ یلو ویته د  وګټ يځپو اسيیس او ۍمنواک يټسیالیکولون ېافغانستان ته د خپل يړاویخپلواک پ وی ېک ایاس

.کتل هګستر  

غلي  ږغ ونوګنځغور تونکوښد ازادي غو ېپه خپلو مستعمرو ک وڅکوله،  هڅه ویامپراتور واليړین روګالکېکښ وړدوا

نشو زغملي ېک ډاونګافغانستان د خپلو مستعمرو په  ېلیاو ناپ ړېاویخپلواک، پ وی ېامپراتوراستعماري  واليړین هړ. دواېوسات  

 ولوټد  ېمیپاچا سره د س ونوړد ز ېبلک تله،ښد افغانانو لپاره نه غو ېوازی ۍاتل پاچا خپلواک ۍد افغانانو د خپلواک کهځ

.مفکوره وه ۍمظلومو ملتونو د خپلواک  

. د اماني خپلواک دولت په يیږک ستلیازادي په زور اخ ېرسولي وه، چ غامیامان هللا خان مظلومو ولسونو ته دا پ شاه

د  خهڅ. د هند مسلمانانو د غازي امان هللا دهځیرګ ېکلمه د خلکو په خوله ک ۍد ازاد ېسره په هند ک دویته ک ځرامن

.تمه لرله يمرستغورځنګونو په اړه د خپلو ازادي غوښتونکو   

:.زډیلن  

 فورمونویخو د ر ستله،یپراخه برخه واخ ېک نواو سمونو فورمونویافغان ولس د اماني دولت په رغنده ر هګتو هیږولټ په

او د اماني دولت په  دلیکیله لوري تحر انویناپوهه مال نظروګد تن ېاندړعامه اذهان د اماني دولت په و ېک ریپه به

.دلیک ندونهګمنفي پروپا ېاندړو  

 ږل رډی ېک مویس واليیاو کل ارونوښپه  هړاو اصالحاتو په ا فورمونویر ویخلکو ته د نولخوا حکومت لوري د  ېوی له

.لرله رهیو خهڅاو له بدلونونو او سمونونو  دلیپه مانا سم نه پوه فومونویخلک د ر رډی ده،یک ېاندړو ېعامه پوهاو  

لرله. د اماني  ایتړته ا سوینغدي پ روډیکولو لپاره  ېپل ستمیس ۍحکومتوال ېمدرن ېاماني حکومت د خپل لوري بل له

تشه شوي وه. برتانوي  با  یتقر ېپلي کولو ک فورمونویر ویاو د نوي پالن شو ېدولت خزانه د اغتشاشاتو په کرارولو ک

 ېپر افغانستان باند یدو ه،ړسخته ضربه وک ېسره سم. په اقتصادي برخه ک دوید اعالن ۍهند افغانستان ته د خپلواک

.يړک ېبالکل بند ېمالي نغدي مرست ۍکلن ېخپل  

دغه بغاوتونه د  د ده په اند ،یقرباني شوي دنو ونوبدل اسيید ده حکومت د س ېاند وه، چ ېامان هللا خان په د خپله

.دلیک کیله خوا تحر ونویناپوهو روحان  
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نو پایله ګنې او المل یې په نون د اماني دولت پر ضد بغاوتونه د ریفورمونو او بدلوخپوهایتار والیځدیلو ېرډی خو

نو کې نوتیروتنه په سمونونو او بدلوافغاني ټولنې کې ورسته پاتوالي، تعصب او تنګ نظري ښیې. د غازي امان خان 

.پاچا خپله ورسته پاتي، دودپاله ټولنه سمه نه پیژنده او بیړه او بې تجربګي ښیې  

ایا د اماني دولت ټولنیز ریفورمونه د اغتشاشاتو او ناکرارۍ المل وګرځیدل که د اماني دولت د شورشونو قرباني شو. 

په دې اند وه، چې د ده ریفورمونه او اصالحات د اغتشاشونو المل نه وه، خپله زړور ریفورمیست پاچا امان هللا خان 

.بلکې د ده حکومت د سیاسي تبدالت قرباني شو، کوم چې د متعصبو روحانیونو له لور تحریکیدل او مالتړ ترینه کیده  

بهرني سیاسي څارونکي د  د ډیرو معتبرو اسنادو او شواهدو په بنسټ، ډیرې روڼاندې افغان تاریخپوهان او د افغانستان

یزه سیاست یاماني واکمنۍ د سقوط یا نسکوریدو عواملو په اړه یوه خوله دي، دا د برتانوي نړیوالي امپراتورې د سیمه 

کتل، ځکه افغانان  رطرحې او پالنونه وه انګریزانو برتانوي هند ته ورتلونکي الر د خیبر الره ته د یو سوری په څی

.د ته تللی وهڅو ځلې په دغه الر هن  

ارزیابي علل اغتشاشات وشکست نهضت اماني به تحلیل  :لیکي داکټر عبدالرحمن زماني په خپله یوه څېړنیزه لیکنه کې

و تجربه عوامل مغلق و پیچیده ان نیاز دارد. در این که اغتشاشات سبب تاخیر و انقطاع برنامه هاي اصالحي و 

.ولې شکست رژیم اماني را باید از ناکامي اصالحات تفکیک کردود ندارد، انکشافي سقوط رژیم اماني شد، هیچ شکي وج  

یو بد  مامان هللا خان د مدرنیز٬٬لیکوال ګریګورین د مډرن افغانستان پیدایښت کتاب کې د دې سرلیک الندې لیکي 

کې او بله  ۍې حوصلګهغه لیکي، د امان هللا خان د سقوط ریښي یوه برخه د یو شمیر افغانانو په ب ٬٬چانسه اتل وه 

کې نغښتي وه. همدغه لیکوال په خپل کتاب کې د ایمانوبیل په حواله لیکي، ښایې افغانان د  وبرخه د دوی په تعصبات

ځمکې پر مخ تر ټولو متعصبترین مذهبي خلک وي. مالیان د امان هللا خان د نسکورلو اصلي عاملین وه. د ده په اند، 

دولت د لوړو پراخو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ریفورمونو تګالرې په وړاندې د خلکو ناکرارۍ او شورشونه، د امان 

کیدو ته چمتووالي نه لرلو ي. داسي بریښیدل، چې خلک پرمختګ ته لیواله نه وه او مدرنیزیشن یا عصروه یو غبرګون  

یو او  یستور نه هیردونکيیو د افغانستان د خپلواکي د افغانانو د تاریخ او زما په اند غازي اعلیحضرت امان هللا خان 

ملي اتل دی. روڼاندی زړور پاچا د خپلو عالي مترقي فکرونو، د اړینو ریفورمونو پروګرامونو سره او د خپل هیواد او 

با استعداده صادق سپیڅلې مسلمان افغان وهوښیار، هسره یو ډیر  درلودلو نيلو سره د بې کچې میاد خپلو هیوادو  

، زه مجبور شوم، چې د خپل ښار د پوهنتون مواد راټولد دې لیکنې په اړه نوي دا هم د یادونې وړ بولم، کله چې ما 

کتابتون ته او د المان ډیجیټال ارشیف ته ورشم. څو وګورم، جرمني لیکوال د غازي امان هللا خان په اړه څه لیکلي دي 

خو زه  لي دي. ما ډیر څه ولیدل،او سل کاله مخکي د جرمني رسنیو د غازی پاچا امان هللا د اروپا سفر په اړه څه لیک

. د دې لپاره چې په افغانستان کې رانقلومیوازې دوه متونه کټ مټ په هماغه سل کاله مخکي الماني ژبه کې دلته 

ناپوهو مالیانو غازي امان هللا خان په کفر تکفیره، خو د اروپا ایډیالوجیکو کمونیسټانو افغان خپلواک پاچا د اسالمي 

کمونستانو غازي امان هللا خان د اروپا د او غیرتمن پاچا په څیر کتلو.  ، غزتمنهوښیار، پیاوړې نړۍ یو بیساري،

خپلې کمونستي مفکورې او د شوروي اتحاد امپراتوري ته د یو ګواښ په سترګه کتلو. د غازي امان هللا اسالمیت او 

ا سفر په ترڅ کې د جرمني برلین کله چې غازي امان هللا خان د اروپ .ثابیږي غه الندې الماني لیکنو کېافغانیت په د

ټول خپل که څه هم هغمهال د جرمني اقتصاد ځښټ ډیر کمزوري وه. بیا هم د جرمنی دولت په  ښار ته راورسید،

بیا د دریمي نړۍ یو مسلمان پاچا ته دومره ستر رسمي تشریفات او دولتي مصارف ه ه تیرپتاریخ کې هیڅ یوه پاچا ته 

دولتي رسمي او پوځي نښت سره رپه ډیر دنه وه ترسره کړي، لکه چې دوی غازي اعلیحضرت پاچا امان هللا خان ته 

 ترتیبات نیولي وه، ځکه امان افغان په نړۍ کې لومړني پاچا وه، چې د انګریزي استعمارګرو څخه په زور خپلواکي

نو ووادیایټالیا، فرانسه او جرمني هتوګه په  يځانګړټوله نړۍ کې بیا په ترالسه کړي وه، له همدې امله افغان پاچا په 
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شان او شوکت او بیساري ښکال شاهي کې د بیساري تود هرکلي سره محامخ شو. د افغان پاچا او ملکه ثریا ډیپلوماتیک 

. اروپا کې ټول اروپایان حیران کړي وو ټوله په  

Zitat 1 

Beim Brandenburger Tor stand eine Gruppe Kommunisten, die den König mit dem 

unfreundlichen Rufe: „Nieder!“ begrüßte. Auf die Frage des Königs an den ihm beigegebenen 

Botschafter Rosen, was der von geballten Fäusten begleitete Ruf bedeute, erwiderte dieser 

geistesgegenwärtig: „Gott schenke Euer Majestät ein langes Leben.“ Freudig wendete sich der 

König im Auto um und winkte  dafür den überraschten Kommunisten freundlich zu. 

 

ا په ډیرو د برلین ښار د برندنبورګ تاریخي دروازې یا برج تر څنګه یوه ډله کمونیستان والړ ول، دوی پاچژباړه: 

پوښتنې یوې د  د پاچا (ه نه پوهیدوبالماني ژ هپپاچا ) ژباړن : .نارې وهلي ٬٬مړ دې وي پاچا  ٬٬ و الفاطو یادولوبې ادب
 ،صیبه :وویل، چې دا خلک څه وایي؟ ، د المان دولت سفیر ښاغلي روزن د پاچا په څنګ کې ناست وه، په ځواب کې
 ې په اوردو سره په خپل موتړ کې دکړي، پاچا د دې خبر اوږد عمر دریو ه اعلیحضرت ته خدای دې تاسو :دوی وایې

تانو د حیرانتیا الس وښوروه، د پاچا دغه عمل د کمونسد درنښت  شو، دوی ته په ډیر ادب سره  کوږرالږ  په لورخلکو 
غلي شول. المل وګرځیدو او  

  

Zitat 2 
Der afghanische Gesandte hat sich nach heutiger Besichtigung des Parks des Palais 

Prinz-Albrecht damit einverstanden erklärt, dass die hiesigen etwa 1.000 

Mohammedaner, die den König von Afghanistan zu begrüßen wünschen, in dem 

hinter dem Palais gelegenen Park aufgestellt werden. 

 ۱۰۰۰ کلاټ چې ،ې موافقه وکړهرک کتني ورسته په دورځ د پالیس البرت ماڼۍ او پا د ننافغان سفیر پالوې  :ژباړه

شا  ۍبه د ماڼمسلمانانو هیله څرګنده کړي او غواړي، څو د افغانستان پاچا ته ښه غالست ووایې، دوی میشتو  یېاپارو

شي.  ودرولسره و لپاره لیدد ارک کې ه پپته   

زي امان هللا اغد المان د نورو لیکنو په بنسټ دا مخور ایډیالوجیک مسلمانان د ټولې اروپا څخه د افغان خپلواک پاچا 

کچ دویم ستر جامع  رپاو غازي شاه امان هللا خان په برلین کې د ټول جرمني او د اروپا و وو لپاره راغلي د لیدخان 

جمعي لمنځ ادا کړو.  دپه جومات کې  سرهنو نامسلما دېهمد او  هجومات پرانیسته هم وکړ  

 د حق او باطل، د علم او جهل ترمنځ جګړه ال تر اوسه روانه ده.

.پای . 
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