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واحد فقیري

له کندهاره و کابل ته د مغزي فرار تاریخي پروسه
()1۹۹۲-1۷۷۱
دویمه برخه
د امیر عبدالرحمن د تشدد دوران (:)1۹۲۲ – 1۸۸۲
د امیر عبدالرحمن خان په رکودي دوره کي ،په کندهار کي د نور افغانستان په شان عصري تعلیم او عصري پرمختګ
په برخه کي توره تیاره وه .که څه هم د خپل ژوند په جریان کي ئې په شمال او هند کي د معاصر مدنیت نښي نښانې
په خپلو سترګو ولېدلې ،خو د هغه پر دماغ ئې چندان اثر نه و کړی .عبدالرحمن خان په سیکالوژي لحاظ یو جبار
شخص و .نهایت شکاک ،کینه توزه او محافظه کاره سړی و .هغه په خپل اللهانده ژوند کي دا زده کړي ول چي پر
هیچا باید اعتماد و نه کړي.
که څه هم امیر عبدالرحمن خان په افغانستان کي د تلګراف او د ټرین له خط سره مخالفت کوي ،خو له انګریزي
«سرکاره» مستمري اخلي او حتی چنې هم ورسره وهي .عبدالرحمن خان په خپلو خاطراتو تاج التورایخ کي د وطن
د ترقي او آبادي له پاره هیڅ کوم عالي هدف او تګالره نه بیانوي .له تاج التورایخ څخه داسي ښکاري چي د «فوالدي
امیر» یوازنی لوی هدف دا دی چي څرنګه سلطنت په خپلو بچیانو کي ـ البته د پرنګي سرکار په موافقه – موروثي
او ابدي کاندي.
خو د امیر عبدالرحمن خان په لومړیو کلونو کي ( ،)1۸۸۲له کندهاره زیات شمېر نخبه ګان او انګریز ضد کورنۍ و
هند او نورو وطنونو ته فراري سوې .په دې فراري اشخاصو او کورنیو کي غازي محمد ایوب خان او کورنۍ ئې،
جنرال تاج محمد خان پوپلزی او فامیل ئې ،غالم محمد خان طرزي ،ځوان  1۲کلن محمود طرزي او کورنۍ ئې او
داسي نوري منوري کورنۍ مجبوره سولې چي له کندهاره و هند ،شام ،ایران او نورو ملکونو ته د اوږدې مودې له
پاره مهاجري سي.
لنډه دا چي عبدالرحمن خان په خپل شل کلن رکودي دوران کي د تنویر او عصري معارف د انکشاف له پاره هیڅ
عملي ګام وا نه خیست .حال دا چي په دې وخت کي په شاوخوا ګاونډي اسالمي ملکونو کي ،د نوي مدنیت موسسات،
عصري معارف او حتی پوهنتونونه جوړ سوي ول .په ترکیې ،هند ،ایران او مصر کي د عصري پوهنتونونو جوړېدل
له  1۸۱۲څخه راپېلېږي ،خو په افغانستان کي د کابل پوهنتون په  1۹۱۲کي افتتاح سو .په دې وخت کي د سید جمال
الدین افغان ،طهطهاوې ،محمد عبده ،کواکبي ،سید احمد خان او داسي نورو مسلمانو منورینو مبارزې خلګ را ویښ
کړي ول ،مګر په افغانستان کي په همدې وخت کي د عبدالرحمن استبداد تاریخي او تلپاته قومي او سمتي درزونه
ایجادول.
اما بیا هم د عبدالرحمن خان په اخرو کلونو کي ،کله چي افغانستان کامال آرام سوی و ،یو لړ کندهاري فامیلونه لکه د
بابا عبدالعزیز الکوزی ،د عبدالهادي داوی ،د عبدالرحمن لودین ،او داسي نور کابل ته وخوځېدل .ځکه عبدالهادي
داوی او عبدالرحمن لودین دواړه په کابل کي زېږېدلي دي ،او دواړه د حبیبیې د لیسې د انقالبي دورې شاګردان ول،
خو بیا هم دواړو معززو کندهاري منورینو د خپل مورني ښار سره نژدې اړیکي ساتلې او کله نا کله به ئې په کندهار
کي ژوند او ماموریت هم کاوه (حبیبي ،مشروطیت ،مخونه.)1۴۲ -1۱۷ ،
د عصري افکارو او مشروطیت د غوړیدا پېر (:)1۹۲۲-1۹۲۲
د  1۹۲۲په بهیر کي ،له کندهاره و کابل ته نه یوازي د سیاسي او حکومتي اشخاصو او کورنیو مغزي فرار یو ځل
بیا تر پخوا ال په شدت را شروع سو ،بلکي د کندهار د بشري سرمایې نوري ډلي لکه متخصصین ،فرهنګي نخبه
ګان ،علمي او مسلکي کدرونه ،تجاران او کورنۍ ئې ،هنري څېري او ځوان استعدادونه و کابل ته کډه سول .د 1۹۲۲
په لومړۍ لسیزه کي مانا د امیر حبیب الله په سلطنت کي ،څو کندهاري تبعیدي کورنۍ واپس وطن ته راستنې سوې
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او اکثره په کابل کي مېشتې سوې .د مثال په توګه ،یوه د محمود طرزي کورنۍ ده چي  1۹۲۲په سر کي کابل ته
راستنه سوه.
کله چي په  1۹۲۱کي د حبیبیې عصري مکتب په کابل کي تاسیس سو ،د حبیبیې مکتب د مترقي افکارو او د سیاسي
فعالیتونو مرکز و ګرځېد .همدا مکتب تر  1۹۲۹پوري کله چي د اول مشروطیت مشران اعدامېږي ،په افغانستان کي
د ګونده وو سیاسي نخبه ګانو د تعلیم او سبق مکتب و (غبار ،افغانستان در مسیر تاریخ ،مخ –  .)۷1۷په دې وخت
کي ،مولوی محمد سرور واصف کندهاري ،غالم محی الدین افغان کندهاري ،مولوي عبدالرب آخند زاده کندهاري د
حبیبیې لیسې وتلي استادان ول .هغوی په دې وخت کي د کابل په ټولنه کي د راسپړېدونکو سیاسي څېرو الرښود
مشران او رول ماډل هم ول.
واصف:
محمد سرور واصف ،د اول مشروطیت منلي مشر ،زوروره کریزما او تېره منطق لرل .صداقت او صراحت د بیان
ئې خلګ سمدستي متاثر کول .د محمد سرور واصف مقناطیسي شخصیت هغه په خپل ماحول کي محبوب کړی و او
په کابل کي د سیاسي ګرداوونو بارز محور ګرځېدلی و .د واصف علم ،سیاسي تقوا ،او نه لړزېدنکی ایمان خپل
شاګردان او پېروان اغېزمن کول .هغه د خپل وخت وتلی لیکوال ،ظریف او خوش طبع شخص و .واصف د جهاني
روابطو ،سیاست او مترقي مفکورو په اړه ژوره مطالعه درلوده او د قوي حافظې خاوند و .په اسالمي علومو کي
استاد و ،په څو خارجي ژبو ئې مطالعه کوله .ښه تکړه ترجمان و .هغه یو داسي استاد و «که مدرسهٌ حبیبیه نظیرش
باز به چشم ندیده( ».حبیبي ،مشروطیت ،مخ – )1۵
د محمد سرور تر څنګ نور کندهاري مبارز او منور شخصیتونه لکه ایوب خان پوپلزی او بابا عبدالعزیز الکوزی
هم په کابل کي فعاله ول او اکثرو د مشروطیت او قانونیت په الره کي ستري قربانۍ ورکړې .په همدې کلونو کي ،د
حبیبیې د لیسې همدا ملي او مبارز استادان په افغانستان کي د لومړی مشروطیت موسسین او معماران سول .د هغوی
کریزما زیات ځوانان ورجلب کړي ول او د کابل په ښار کي ئې مختلفي سیاسي حلقې پر ځان راغونډي کړي وې.
هغوی په ګډه د افغان په ځوان نسل کي د وطپالني افکار ،د جهان او مدنیت په ارتباط نوي نظریې ،د عصري معارفو
عامول او په حکومت کي خلګو ته د ونډې ورکولو د حق ترویج خوراوه .د خلګو ملي حاکمیت ئې تدریساوه .د هغوی
اساسي مفکوره د سلطنت په رامهارولو باندي راڅرخېده .په همدې زمان کي ،په ایران ،مصر ،او نورو اسالمي
ملکونه کي د مشروطیت په شان ورته سیاسي نهضتونه راسپړېدلي ول.
په  1۹۲۲کي ،کله چي د سراج االخبار لومړۍ ګڼه خپرېدله ،د سراج االخبار د انجمن ریس مولوی عبدالروف
کندهاري و او یو مرستیال او قلمي همکار ئې محمد سرور واصف و .دغه راز ،بابا عبدالعزیز خان الکوزی ،مولوي
عبدالواسع او غالم محی الدین افغان ئې ځوان همسنګره او همفکره ول.
غالم محی الدین افغان د کابل په شور بازار کي کوټه لرله چي د سیاسي ګرداوونو او نویو مترقي مفکور د جر و
بحث میدان و .د غالم محی الدین افغان شخصیت او کریزما د کابل په ښار کي زیات وطنپال او با شعوره سیاسي
ځوانان پر ځان باندي راغونډ کړي ول .افغان په الهور کي درس ویلي و او په هند کي ئې ژوند کړی و .په اردو او
څه انګریزي پوهېدی .ښایي همدا د جهان ګښت او په څو خارجي ژبو خبري کول د هغه شخصي کشش څه نور هم
زورور کړی وي .ځکه هغه د خپل وخت په ځوانانو کي سخت محبوب و .د ژوري مطالعې خاوند و .بلخوا ،افغان د
پښتو ژبي له لومړیو معاصرو لیکواالنو څخه دی .د هغه په کوټه کي به دیګ باندي و او د افغان نسل د شلمي پېړۍ
د اوایلو صادق زامن به په سیاسي او فرهنګي بحثونو لګیا ول .همدا ځای د ځوانانو د تجمع مرکز و .همدلته ،د
اجتماعي او علمي بحثونو په دریځ کي نوي ځوانان روزل کېدل( .حبیبي ،مشروطیت).
طرزي:
کابل ته محمود طرزي له راستنېدو سره سم ( ،)1۹۲۵د افغانستان په تنویر او فکري انکشاف کي یو نه هېرېدونکی
ستوری ور اضافه سو .هغه نه یوازي د نوو مفکورو سره راغلی و ،بلکي هغه د دې اراده لرله چي د یو نوي افغان
نسل له پاره معلم او فکري الرښود سي .هغه داسي ځوانان وروزل لکه غازي امان الله خان ،عبدالهادي داوی او
عبدالرحمن لودین.
محمود طرزي  1۲کلن زلمی و چي د جال وطنۍ تریخ خوند ئې ولید او مهاجر سو .هغه جمعا  ۲۱کاله په تبعید کي
د خپل پالر غالم محمد خان طرزي سره په کراچي ،بغداد ،دمشق او استامبول کي تېر کړل .ځوان محمود طرزي د
شاعرانه ذوق خاوند و ،د تجسس او تحقیق فکري تنده ئې لرله .د افغان وطنپالني او نشنلیزم پوخ فکري میراث ئې له
ځان سره الره او د علم د زده کولو له پاره ئې یو خدایي استعداد الره .د طرزي آرام او متین شخصیت ،د هغه پراخه
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علمي او جهاني تجربه او د هغه شیکه او معاصره سلیقه د نویو افغان ځوانانو له پاره د علم او تنور ډکه چینه وه .په
هر صورت ،د  ۲۱کلن مهاجرت په جریان ،محمود طرزي یو مبتکر لیکوال ،د تجدد او مترقي افکارو یو الهام
بخښونکی منور شخص او د افغان نشنلیزم یو ځالنده او تلپاته څلي را وخوت .هغه د خپل ټول مصروف ژوند سره
سره نه یوازي څو کتابه ولیکل ،بلکي څو اثره ئې په خورا روانه او عصري فارسي ترجمه کړل.
محمود طرزي په خپلو جالبو خاطراتو کي خپل د ژوند داستان په خورا روانه او نوې فارسي باندي لیکي .د طرزي
خاطرات د  1۸۷۲د کابل د سیاسي جوړښت او د افغان – انګلیس د دوهم جنګ په باب اول الس معلومات راکوي.
طرزي د خپل وخت د کابل ښه تصویر راته ښیي .هغه په خپلو خاطراتو کي د کابل اصیل اصطالحات لکه «کتره»
ویل« ،چوني» او «کنچني» استعمالوي.
طرزي په خپلو خاطراتو کي نهایت صادق او روک دی .هغه د خپلو ښو او بدو ورځو یاد په صداقت سره کوي .هغه
لیکي :کله چي مي پالر په کابل کي مفلس سو ،هغه د کور سماوار ،پتنوس او غوري خرڅ کړل او څو شپې مو په
همدې پیسو ښه غوړ «سماوار پلو و غوري پلو» وخوړ .محمود طرزي په خپلو مشاهداتو کي لیکي :د انګریزانو په
مقابل کي د افغان سلطنتي عسکرو جنګي روحیه نه درلوده .هغوی یوازي د «پرېټ» له پاره ښه ول او چي چانس
به برابر سو ،افغان عسکرو عموما «چور» کاوه .طرزی لیکي :کله چي انګریزانو د دوهم ځل له پاره پر افغانستان
باندي تجاوز وکړ ،ځینو سردارانو او د کابل ځینو اقلیتونو د فرنګي راتګ ته خوشحالي کوله او ویل ئې چي «نان
شان پخته شد» (محمود طرزي ،خاطرات ،مخ .)۸۸
په هر صورت ،د مشروطیت د اعضاو د  1۹۲۹د قتل عام زلزلې ،له کندهاره و کابل ته د نویو کورنیو کډه کول څه
وځنډول .په دې قتل عام او بندي ګریو کي د اول مشروطیت ساالر محمد سرور واصف ،ورور ئې سعدالله خان،
ایوب خان پوپلزی ،عبدالقیوم الکوزی بندیان ول .مولوي عبدالواسع اخند زاده ،مولوي عبدالرب اخند زاده ،غالم محی
الدین افغان ،کاکا سید احمد خان لودین کندهاري ،عبدالرحمن لودین او عبدالهادي خان داوي شامل ول .په دې سیاسي
اعدامونو او بندي ګیرو کي ډیر زیات کندهاري فامیلونه خوږ او وزهیرېدل .د زیاتو خلګو عزیزان د ابد له پاره نیست
او یا هم د کابل د تورو زندانونو د اوږدو کلونو هستوګن سول.

غازي امان الله خان ( )1۹۲۹-1۹1۹د کندهار د رشد او غوړېدا دوره:
د  1۹1۹را پدې خوا ،د غازي امان الله خان په دوره کي په کندهار کي د عصري مکتبونو او فرهنګي موسساتو
پرانیستل د مغزي فرار پروسه ډېره سوکه کړه ،ځکه په کندهار کي دننه معلمینو او استادانو ته ضرورت پیدا سو .د
غازي امان الله خان په دوره کي په کندهار کي لومړی ابتدایي مکتب د «تجار» په نامه په  1۹۲1کي پرانیستل سو.
د امان الله خان په روښانه دوره کي ،په کندهار کي د تلګراف کورس هم جوړ سو چي د پنځم صنف هلکانو ئې په
کښي داخل سول (رشاد ،دوهم جلد ،مخ  .)۲۱۹د همدې کورس اکثره شاګردان د امان الله خان کلک پلویان ول او په
راوروسته زمانو کي ،د کندهار د ښاري طبقې مخکښ او مخور کسان سول ،او د  1۹۴۲په کلونو کي زیاتره د وېښ
زلمیانو غړي سول.
په  1۹۲1کي ،له کندهاره د طلوع افغان اوونیز جریده د مولوي صالح محمد هوتک په مشرۍ د لومړی ځل له پاره
خپره سوه ( رشاد ،مخ  .)۲۱۵-۲۱۴د طلوع افغان لومړي مدیران او قلمي همکاران د کندهار د شلمي پېړۍ د نخبه
ګانو په جمله کي حسابېږي .د طلوع افغان په جریده کي څو نسله کندهاري منورین او ځوان لیکواالن تربیه او ټرین
سول .د طلوع افغان دفتر په کندهار کي د یوه فرهنګي مرکز حیثیت الره .په راوروسته لسیزو کي ،د طلوع افغان
دفتر د کندهاري لیکواالنو له پاره یوه کلب ته پاته کېدی .د امان الله خان په دوره کي ،بابا عبدالعزیز د طلوع افغان
مدیریت تېر کړی دی او عبدالرحمن خان لودین د کندهار د ښاروال و .په دې وخت کي ،دواړه له کابله و کندهاره ته
راغلی دی.
لنډه دا چي د امان الله په منوره دوره کي له کندهاره و کابل ته د مغزي فرار پروسه نه یوازي څه سوکه سوه ،بلکي
حتی په ځینو مواردو کي ځیني کندهاري منورین له کابل بېرته و کندهار ته په څټ راغلل .ښایي له کندهاره څخه و
کابل د مغزي فرار په څه باندي  ۲۲۲کلن بهیر کي دا لومړي ځل وي چي له کابله و کندهاره ته د منورینو او تحصیل
کرده ګانو ریورس مهاجرت کېږي او د دې په څټ تګ لوی عامل په کندهار کي د لومړي ځل له پاره د عصري
مدنیت د ځینو موسساتو او مکتبونو پرانیستل ول.
غازي امان الله خان شخصا د کندهار له انکشاف او پرمختګ سره خاصه عالقه لرله .هغه د خپل سلطنت په دوران
کي شپږ ځله کندهار ته سفر وکړ .د همدې سفرونو په ترڅ کي ،امان الله خان د ښار له مختلفو طبقو او اقشارو سره
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وکتل .په ښار ګښې آزادانه ګرځېدی .او تل ئې په ښار کي د عصري معارفو وده تشویقول .همدا سبب وو چي په
کندهار کي د امان الله خان له پاره زښته زیاته سمپتي ایجاده سوې وه .لنډه دا چي غازي امان الله خان و اکثرو
کندهاریانو ته ګران او محبوب و .دا پلوي په ښاري طبقاتو کي نهایت زیاته وه او ال تر اوسه پوري په ښځینه او نارینه
کندهاریانو کي ژوندۍ ده .په  1۹۲۹کي ،کله چي د بچه سقاو ارتجاعي او ایله جاري قواوو کابل ونیو ،د غازي امان
الله خان آخري سنګر د کندهار ښار او ښاریان ول .په دې وخت کي ،د کندهار ښاریان د غازي امالله له پاره و هر
راز قربانۍ ته چمتو ول ،او تر غزني پوري ورسره مل ول
.

کندهار د نادر خان – هاشم خان ( )1۹۴۲-1۹۱۲په دوران کې:
د کندهار د انکشاف او پرمتختګ له پاره د نادرخان او هاشم خان دورې ( )1۹۴۲-1۹۲۹د سیاسي اختناق ،اجتماعي
عقبګرد او مغزي فرار زمانه ده .په دې دوره کي ،سلطنت هڅه کوله چي په کندهار کي د غازي امان الله خان
محبوبیت او سمپتي ختمه کړي .د هغه پلویان مشخص او تیت و پرک کاندي او د مشروطیت او آزادۍ فعاالن خفه
کړي .په عمومي صورت ،ډارن سلطنت د منورینو له تجمع څخه بېرېدی ،په تېره بیا له داسي منورینو څخه چي د
غازي امان الله خان سره ئې خواخوږي او فکري تړاو درلود .نادر خان په لومړي سر کي په مختلفو پلمو د مشروعیت
باقي پاتي کسان قتل او یا هم بندي کړل .د نادر خان تر وژل کېدو را وروسته ،د هاشم خان په دوره کي سیاسي
اختناق ،د ضبط احواالت وهم ،د سیاسي مخالفانو د تصیفه کاریو پروسه نوره هم پراخه سوه .بابا عبدالعزیز ،عبدالهادي
داوی او غالم محی الدین افغان بیا زنداني سول .په دې باره کي ،د میر غالم محمد غبار (افغانستان در مسیر تاریخ،
دوهم جلد) په تفصیل بیان کوي ،او د نادر – هاشم خان د توري دورې محبسونه ،بندیان ،د بندیانو تحقیر او توهین او
سلطنت شکنجه ګران په نامه یادوي (غبار.)1۵۲-11۲ ،
د نادر خان – هاشم خان په دوره کي ،د امان الله خان د پلویانو د تصفیه کارۍ او د منورینو د تیت و پرک کولو په
منظور ئې وزیر محمد ګل خان د کندهار نائب الحکومه مقرر کړ .محمد ګل خان محمد په خورا غضب او هیبت د
سلطنت پالیسي په کندهار کي عملي کړه .که څه هم د وزیر محمد ګل خان په دوران کي په کندهار کي د (پښتو ادبي
انجمن) جوړ سو ،خو همدا فرهنګي موسسه بېرته په  1۹۱۵کي کابل ته انتقال سوه او باالخره په پښتو ټولنه کي ادغام
سوه (رشاد ،مخونه  .)۲۱۱-۲۱۲داسي ښکارېده چي سلطنت هیڅکله د امان الله خان له پاره د کندهاریانو مالتړ هېر
نه کړ .سلطنت په دې برخه کي له کندهار سره خاصه کینه اخیستې وه او دا کینه حتی د کندهار د زاړه ښار تر د
یوالونو ،د پخواني ابداتو تر ورانولو پوري هم ورسېده.
بلخوا ،په کندهار کي د  1۹۱۲او  1۹۴۲په کلونو کي اقتصاد مخ پر ښه کېدو و ،او ښایي یو علت ئې نسبي امنیت و.
بل سبب ئې دوهم نړیوال جنګ و .په دې جنګ کي افغانستان بې طرفي غوره کړه او د جنګ په دوران او راوروسته
کي ئې څه اقتصادي ګټي ترالسه کړې .د  1۹۴۲په لسیزه کي ،د کندهار ملي بورژوازي له شرایطو څخه ګټه واخیسته
او خپل کار و بار ئې پراخ او منظم کړ .ځکه د کندهار بورژوازي ډینامیک او مبتکره وه .د  1۹۱۲او  1۹۴۲په
لسیزو کي په کندهار کې څو خصوصي شرکتونه ،لکه پښتون شرکت ،د وطن شرکت ،زرغون شرکت او د ویسا
شرکت ،تاسیس سول .همدې اقتصادي ودي د کندهاري ځوانانو له پاره دننه په ښار کي کار او په خصوصي سکتور
کي د استخدامېدو فرصت برابر کړی و .په همدې کلونو کي ،د کندهار د برق له پاره د کوچنیو سټېشنونو د جوړېدو
کارونه پیل سول او سمدستي په ښار کي د فابریکو د ایجادولو له پاره زمینه برابره سوه( .محمد ولي ځلمي ،کندهار،
.)۲۴1 – ۲۱۷
د دویمې برخې پای
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