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 له سیاسي خپلواکۍ وروسته نافغانستا
 

 لومړۍ برخه
 
 

ر یامد د امیر عبد الرحمن خان لمسی ، ،یوامیر امان هللا خان مشهور په غازي امان هللا خان، د امیر حبیب هللا خان ز
ز کال د جون میاشتې په لومړۍ نېټه د کابل په   ۱۸۹۲  دی په   .دی او په قوم بارکزی  مد خان کړوسیح دوست م

مي ښوونځي کې زده کړې وکړې او له پوځ سره نږدې په  امان هللا په نظا  .پغمان کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې
نېټه  ۲۸ز کال د فبرورۍ د میاشت په  ۱۹۱۹اړیکه کې و. نوموړی د خپل پالر حبیب هللا خان له مړینې وروسته په 

ز کال د خپلواکۍ جګړه ) د افغان او انګلیس دریمه جګړه ( پیل کړه،   ۱۹۱۹غازي امان هللا خان په  .واک ته ورسید
دا کار د راولپنډۍ د تړون المل شو، چې برېتانیا زموږ هېواد )افغانستان( د یو خپلواک هېواد په توګه په رسمیت   چې

  .سره و پېژانده
 

اېټالیا، ترکیې او ایران   ، وروسته له(ز کال له پخوانۍ روسیې ) شوروي  ۱۹۲۰ هد شاه امان هللا خان حکومت پ
ۍ روسیې ) شوروي (  نز کال له پخوا ۱۹۲۱شاه امان هللا خان یو ځل بیا په سره د دوستۍ تړونونه الس لیک کړل. 

ته   دهېوا يشورو تیازمسره تړون الس لیک کړ، چې په دې تړون کې یې د هرات، کندهار او کابل د تلګرافي خطونو ا
میاشتینی سفر پیل  ۶ اروپایي، آسیایي او افریقایي هېوادونو ته خپل نېټه ۱۰ز کال د دسامبر په ۱۹۲۷هغه په  ورکړ.
  .ل کال د ایران له الرې بېرته افغانستان ته را ستون شو او په اصالحي اقداماتو یې الس پورې کړ ۱۳۰۷کړ او 

  .شاه و باله  روطه سلطنت اعالن وکړ او ځان یېشز کال د م ۱۹۲۶امان هللا خان په 
 

ول، د مري ساتلو له منځه وړل، د شاهي مشروطه  د لویې جرګې جوړول او په هغه کې د لومړني اساسي قانون تصویب
د اجباري  ،په اجباري توګه د پوهې زده کړه، په مالي سیستم کې د اصالحاتو راوستل نظام جوړول، د قواوو تفکیک،

بهر ته د ځینو زده کړیاالنو لېږل ، په کابل کې د لومړني  د لوړو زده کړو د ترالسه کولو په موخه، کار منع کېدل،
کتابتون جوړول، د ورځپاڼو خپرېدل او درې ورته نور کارونه د نوموړي پېر له اړینو بدلونونو څخه شمېرل  عامه

دا چې دشاه امان هللا خان  .په نامه یادیږي ېځالنده دور خان پېر د هېواد د  کیږي. په ټولیزه توګه د شاه امان هللا
ې  د شو، هم  ناسازګاره او له غبرګونونو سرهم مخامخاصالحي اقدامات د ټولنې د خینو اقشارو له روحیې سره 

حبیب هللا کلکاني د شاه پر وړاندې  په پایله کې هواره کړه چې وزښتونو ته الرهخ کارونو دده د سلطنت پر وړاندې 
  .دې ته اړ شو چې واک پرېږدي او اېټالیا ته الړ شي  ځوښتونه وکړل، دی

 

نو وم ( کال ځینو افراطي مالیانو او روحانی  ۱۹۲۴ل )  ۱۳۰۳ه مخکې په  هېره دې نه وي چې د حبیب هللا کلکاني څخ 
یې خوزښتونو ته   کنۍ پر وړاندې تبلیغات کول او خلمد انګلیسانو په مالتړ د شاه غازي امان هللا خان د واک

مترقي  دغه هېواد پال او هغوی دشاه امان هللا خان د دورې ټول اصالحي اقدامات د اسالم خالف ګڼل او  هڅول.
دغو مالیانو په یوه الس کې قرآن  .وکړ  د هغه پر وړاندې یې د فرض جهاد اعالن وا ګڼل غوښتونکی شاه یې کافر

کلیو و بانډو کې چې له پوهې بې برخې وګړي وو،ګرځېدل    او په و او په بل الس کې د امان هللا خان د جزا قانو نیولی
طبیعي خبره ده چې خلکو به ویل  ا؟ دنون یا د امان هللا خان قاناو خلکو ته به یې ویل: چې کوم یو منئ! قرآ
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مداخلې یې الس پورې کړ او یو تن هندو ) د    ځانونه بریالي ګڼل نو په مستقیمې ېانګلیسانو په دغه توطئه ک قرآن.
ته دننه کړ،   قوم په پکتیا والیت کې د ځدرانو الندې عبدالکریم په نامه ( یې د امیر محمد یعقوب خان د زوی تر نامه 

لومړیو کې جګړه د پاڅون کوونکو په ګټه روانه وه،    په .چې وروسته یې د خوزښتونو رهبري په الس کې واخیسته
د  رپوخیان ووژل شول، چې دا کا   ۸۰۰ځکه له یوې خوا د دولت بودیجه پای ته ورسېده له بله پلوه په یو ځل د دولت  

و چې عبدالکریم د انګلیسانو په مالتړ په پکتیا والیت کې د اهمد  ه وه.ه ضربکلنوي جوړ شوي دولت ته ک  اماني
په یو غږ د دغو   ولامارت د عوا وکړه. دا چې د افغانستان ډېری وګړي د غازي امان هللا خان له کړنو خوښ و، ټو

لومړی  )  تان در مسیر تاریخ ((جاهلو پاڅون کوونکو پر وړاندې ودرېدل او ویې ځپل. میر غالم محمد غبار په خپل اثر )) افغانس
داچې خلک پوه شول چې دپکتیا پاڅون مذهبي ماهیت نه لري، بلکې سیاسي ماهیت   مخ( کې لیکي: ))  ۸۰۹ټوک،

لري او د انګلیس په مستیقمه مداخله پر مخ وړل کیږي، ټول د دولت په مالتړ را پاڅېدل او د بهرنیو د نفوذ پر وړاندې 
کال ډېر دوام وکړ، اماني دولت ته ډېر ګران تمام شو. تقریبآ د دولت دیوه   هوچې له یدغه خوزښت  سره یو شول.((

په لویه جرګه له ځینو مرتجعه روحانیونو سره   کال مالیات په سیند الهو شول. وروسته شاه امان هللا خان د پغمان
ې څنګ ته کړه. په پایله کې د خلکو ناچاره دتفاهم او مماشاتو له مخې وړاندې الړ او د خپلو اصالحاتو یوه برخه ی

پراخې مرستې سره نوموړي پاڅونونه وځپل شول او مشران یې په تېښته بریالي شول. د دوی په ډله کې ګوډ مال او  
ز کال د  ۱۳۰۴په  .تسلیم کړل  ، دخلکو لخوا ونیول شول او دولت ته یېوومال عبدالرشید چې غرونو ته تښتېدلي 

کسه همفکرو سره، وروسته له دې چې د محکمې لخوا  ۵۰ګوډ مال او مال عبدلرشید له خپلو نېټه  ۴جوزا میاشت په 
ورباندې د اعدام حکم صادر شو، د کابل په تپه مرنجان کې د یوې غونډې په ترڅ کې اعدام شول او سلګونه نور  

  .شمالي والیتونو ته تعبیده شول  کسان د دولت لخوا
 

نېټه چې یو یادګاري څلی د )) علم و جهل (( په نامه د کابل په دهمزنګ   ۲۲کال د جون  ز    ۱۹۲۷ هشاه امان هللا خان پ
جوړ کړی و، په یوه اړخ کې یې نوموړی پاڅون  رڅون د پای ته رسېدو په پا ا کې د کابل سیند تر څېرمه د ګوډ مال دپ

  .وړې جګړه کې شهیدان شوي وو شرحه شوی او دریو نورو اړخونو کې یې د هغو افسرانو نومه لیکل شوي، چې په نوم
 

شاه غازي امان هللا خان زموږ په تاریخ کې د یوه روښان فکره او مترقي غوښتونکي شاه په نوم یادیږي، دده په پېر 
نېټه د سوئیس په  ۲۵ز کال د اپرېل  ۱۹۶۰کې زموږ هېواد د ډېرو تحوالتو او اصالحاتو شاهد و. بالخره دی په 

  .ې جالل آباد ته ولېږدول شوه او د خپل پالر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شومړ او جنازه یو زوریخ کې
 

واکمنۍ ته ورسېده، برتانوي هند په افغانستان کې حتا سفارت هم نه درلود،    ز کال ۱۹۱۹کله چې امان هللا خان په 
او هغه هم په نظر بندۍ په کابل کې اوسېده، نوموړی کس واقعه لیکوونکی و     یوازې یو کس د حافظ سیف هللا په نامه

کې ژوند تېره ؤ. دا په داسې حال کې ده، چې یو کس د سردار عبدالرحمن خان په نامه په رسمي توګه په دهلي کې 
د افغانستان د سفیر په توګه دنده درلوده. نو افغانستان څنګه یو ښکېالک شوی هېواد ؤ، چې ښکېالکګرو یې په دې 

م پوځیان او نه هم کوم اداره چي؟ دا په داسې حال کې ده چې، هندوستان کې د مالیې هېواد کې نه استازی درلود، نه ه
کارکونکي، دګمرک مدیران، د امنیې قوماندان حتا د پوسته خانو کارکوکونکي ټول انګلیسان ؤ، تاسو کولی شئ د  

  .ئنوموړې پوښتنې ځواب د افغان او انګلیس د دویمې جګړې د پاي ته رسېدو په وخت کې وڅېړ
 

ز کال د جون تر دویمې پورې دوام درلود، د راولپنډۍ   ۱۹۱۹د افغان او انګلیس دریمه جګړه د مۍ له دویمې څخه د  
ورسېده. د انګلیسي   ز کال د اګست په اتمه نېټه رسمآ پای ته ۱۹۱۹د اوربند د هوکړلیک په السلیک کولو سره د 

باندنیو چارو وزیر هم شتون درلود، د افغاني هیئتانو رئیس )  بریتانوي هند د  هیئتانو رئیس سرهملتن ګرانت چې د
دکورنیو چارو وزیر هم و، په یو مکتوب کې دا تائیدوي، چې د انګلستان هېواد د   علي احمد خان (چې د افغانستان

یدوي  افغانستان خپلواکي په کورنیو او باندنیو چارو کې په رسمیت سره پېژني. نوموړی په دې مکتوب کې دا تائ
جګړې او هوکړلیک سره د دواړو ښکېلو اړخونو تر منځ پخواني هوکړلیکونه له منځه ځي او نه    په دغه  چې))

  (شمېرل کیږي(
 

ز کال د مارچ په دریمه، د لوړې ) خول اېښودنې ( مراسمو دادا کولو   ۱۹۱۹امان هللا خان دپالر له مرګ وروسته د  
شرط    لو ژمنو ته د عمل جامه ور اغوندي. امان هللا خان ویلي و: ) په دېپه ورځ، له خلکو سره ژمنه وکړه، چې خپ

سره دا خول او تخت منم، چې تاسو زما د افکارو او پالنونو په پلي کولو کې را سره مرسته وکړئ، د افغانستان 
   حکومت باید په بشپړه توګه په باندنیو او کورنیو چارو کې خپلواک و اوسي.((

 

ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځي او معموآل د نوموړې ورځې جشن د سنبلې په   ۲۸د اسد  افغانان هر کال
میاشت کې تر سره کوي، که څه هم د افغانستان خپلواکي او د افغان او انګلیس دریمه جګړه د انګلیسانو لخوا کوچنۍ 

کیږي، په دغه جګړه کې بریتانوي  او کم ارزښته وښودل شوه، له دې سره سره نوموړې جګړه یو لویه جګړه بلل
   .نظامي کسان وژل شوي دي ۲۰۰۰میلیونه پونډه مالي زیانونه اوښتي دي، همدارنګه په دغه جګړه کې د دوی  ۱۶هند ته
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ځینې کسان د افغانستان د خپلواکۍ په نېټه او تاریخ کې فتنه انګېزي کوي او هڅه کوي چې په دغه برخه کې د ابهام 
را منځته کولو ځوانانو و غولوي، حقیقت دادی چې د را ولپندۍ هوکړلیک ورسره د هغه ضمایم په  او پېچلتیا په

سره سمون خوري، د افغانستان خپلواکي تائیدوي.   ۱۶ه کال د اسد له     ۱۲۹۸   نېټه،چې د  ۸م ز کال د اګست په  ۱۹۱۹
 ۱۲ې ورستۍ برخه وګورئ. امان هللا خان دلندن د الروز د ورځپان  د دغه مطلب د ال ښه وضاحت او روښانتیا لپاره

  .د خپلواکۍ ورځ د عمومي رخصتي په توګه اعالن کړه(  ۲۸د اسد په  ۱۲۹۸ورځې وروسته ) 
 

د راولپندۍ په ټول هوکړه لیک کې د خپلواکۍ کلمه نه ده یاده شوې، دافغانستان خپلواکي د سرهملتن ګرانت ) د  
برتانوي هیئتانو رئیس ( اود برتانوي هند د باندنیو چارو وزیر په رسمي مکتوب کې چې علي احمد خان ) د افغاني 

د راولپندۍ )   دغه مکتوب  یې لېږلی و، تائید شوې ده، چېهیئتانو رئیس او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ( ته 
ز کال تړون د دوستۍ تړون دی، ۱۹۲۱د رسمي تړون د ضمیمې په توګه دی. د کابل د (  ۸ز کال د اګست  ۱۹۱۹

  .د را ولپندۍ د تړون او د هغه ضمایمو تکرار او تائید کوي
 

نېټې سره سمون خوري، د انګلیسانو له   ۱۶ل د اسد له لمریز کا  ۱۲۹۸په اتمه، چې   زیږیز کال د اګسټ ۱۹۹۹په 
نېټه د امان هللا خان لخوا د  ۲۸کال د اسد په  ۱۲۹۸وري د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پېژندنې ورځ ده. په ل

ورځې ۲۸راولپندۍ د سولې د تړون تائید، د خپلواکۍ تصدیق دی، نه د خپلواکۍ ورځ. نو په همدې دلیل سره د اسد د  
اکل د خپلواکۍ د ورځې په توګه سم دی.تر اګست د مخه، په حوت او حمل کې د امان هللا خان بیانیې، مخکې د ټ

انګلیسانو لخوا د افغانستاد د خپلواکۍ ورځې له تصدیق څخه وې او دا کار منطقآ د خپلواکۍ پیل نشي ګڼل کېدای. دا 
  .بیانیې د خپلواکۍ دترالسه کولو لپاره تبلیغات و

 

کې وګړو د ورور ولۍ په فضا کې   پورته یادو شویو پېښو پرته، د افغانستان د دولتونو نږدې درې سوه کلونو له
ژوند درلود، په دې کې شک نشته چې ځینې سالطین لکه امیر عبدالرحمن او له ده وروسته او مخکې دده د کورنۍ 

له قومي او ژبني تعصبه پر ټولو مخالیفینو تظبیق  غړي چې ظالم او مستبده واکمنان و، مګر دا استبداد او ظلم پرته
شوی دی. د پښتون ټبر ډېری قومي مشران له خپلو خېلونو او ټاټوبو څخه د هېواد نورو برخو ته تبعید شوي دي. حتا 
د نادر خان او د هغه د ورونو په دور کې مخور پښتانه لکه: ملک قیس چې د ننګرهار د خوګیانیو اوسېدونکی و، له  

کې    عید له کبله یې د هېواد نورو سیمو کې ژوند کؤ. همدارنګه ملک خان د مالیې وزیر خپل ډېری عمر یې په زندانتب
ټولو اقوام باندې   تېړ کړ. دا منو چې مستبده واکمنان و، خو دا استبداد پرته له کوم قومي او ژبني تعصب څخه پر

په شتون کې د ټولنیز، زېربنایي، مواصالتي، مخابراتي او پلي شوی دی. پښتون مېشته سیمې د پښتونو واکمنانو 
  .انرژۍ په برخه کې د غیر پښتون مېشته سیمو په پرتله په ښه وضعیت کې نه و، بلکې البدتر حالت کې و

 
  :هليکون ځخا
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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