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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۲1۲۱1۲۱۲۲          نـوري ایـاز محمد
 

 خواء له حکومت سقاوي د کول تکفیر خان هللا ناما غازي د
 کال ز 1۱۲۱ جنوري

 

 یې نیټه 1۱ په میاشتی د دسمبر د کال روان د چې کوم، یادونه قدر په نه کاظم عبدهللا شاغلي شخصیت پال ملت افغان
 تړاو سره تأریخ دېږن د افغانستان هیواد ګران د چې موضوع، يتأریخ یوه کې، پاڼه ویب پهآنالین  جرمن -افغان د

 پر شواهدو ریخيتأ  د ډول اړخیز هر پوره په «غازی هللا امان شاه تکفیر حکم ای توطئه» ئد یې عنوان او لري
 چې لري، ډېراهمیت ځکه دولت ویاړمن اماني ته ولس پال آزادي افغانستان د. کړله وړاندې ته نسل نوي افغان بنسټ

 عمالا  او ملي غوندې هللا امان غازي د بیا مونږ پورې نن تر بیا( کال ز 1۱۲۱ جنوري د 1۲) یې نه نېټې له سقوط د
 په افغانان نن. ورنغۍ الس په ته شخصیت افغان هغسې مجال کېدو زعیم د یا او کړ نه پیدا زعیم مین آبادي په وطن د

 کلنو لسو له پس دولت اماني که چې دي، خوله یوه سره دې په نور مجموعې ۍکوچن ډېرې یوې له پرته کې ټول
 اوس بلکې وای، چب نه کړاونو موجود دې د چې یواځې، نه هیواد زمونږ او مونږ به نن تللی، وای نه منځه له شتون

. درلودۍ ژوند عزتمند او بسیا یې به خلکو او وای هیواد مطرح او قوي لحاظ هر په یو کچه نړیوله په افغانستان به
 کلنو اتیاوو وروستیو په کې لیکنو يتأریخ په یې عوامل والړ، ترکچې سقوط د څنګه او ولې حکومت اماني چې دا،
 سره برخو دوو په کې ټول په محقیقین دلته. دي شوي وړاندی خواء له محقیقینو او لیکواالنو بهرني او افغاني د کې

 ټینګار باندې پرغلطیو اراکینو حکومتي او خان هللا امان اعلیحضرت د او عوامل کورني ګروپ یو. دي شوي ویشل
 دوهم د لیکونکی زه. بولي پرېکړنده او مهمه وهنه الس استعماري برتانوي یعنی عامل بهرني بیا ګروپ بل او کوي

 .لرم دالیل خپل ورته او یم کوونکی ییدتأ  او پلوی ګروپ
 د ئد شوی پاتې مامور ناظر او حاضر یو دورې اماني د چې غبار، محمد غالم میر مرحوم لیکونکۍ تأریخ افغان
 تأریخ مسیر در افغانستان) کتاب پخپل ته عنوان خوا له کلکانی بچه هللا حبیب د حرکت راپرزولو د دولت مستقل اماني
 غوڅ د خلکو د هیواد هغه د نه حکومت یو چې کله، نو ،ئد ئکړ ذکر «گبزر توطئه یک مقدمات» د کې( مخ ۵1۸

 له او کېږي ساقط زور په وسلې او ېئتوط د هم هغه خوا له ډلې مرموزې او شوکمارې یوې د بلکې خوا له اکثریت
 بل یو ځای پر شخصیت شوي یدئتا او شوی پېږندل یو کچه نړیواله په چې پاچا، مشر غازي ملي یوه د خوا بلې

 دې نوم په څېره، کرغېړنه غریبه عجیبه کې جغرافیه په افغانستان د حتی او اهله نا برخې بی لوسته لیک له جاهل،
 نیسي وروړي یرغل ارګ شاهي په کابل د او راځي مارانو شوک نورو ورسره شمېر یو د سره سقو بچه هللا حبیب

 اچول الس او کول شه زړه ته کار لوی داسی( کال ز 1۱۲۱ جنوري 1۱) .؟...!اعالنوي پاچا افغانستان د ځان او یې
 .نلري ناامک پرته نه الرښوونې او مالتړ بهرني د
 ورته الرښوونه هم خوا له مقاماتو انګلیسي د وخت د چې یې، پلویانو او سقویانو یعنی دشمنانو ولس د افغانستان د

 لوی په ولس چې وراړوالی، نشو خان هللا امان پاچا په رذالت او خیانت ملي داسی هیڅ یې نور چې دې، له کېده،
 تهمت کفر د شخصیت مسلمان او عظیم په هغه د چې وه، دا یې مصلحت لومړی نو کړي، راپورته پرې شمېر

 .کړي ورصادر
 مقرریو حکومتي نویو له پس امیر شو مسقر حکومت سقوي دې،چې له پس»:لیکي کې مقاله پخپله کاظم عبدهللا داستا

 ملغی راوړنې ته الس ټولې دولت اماني د یې کې ترڅ په ضمیمو دریو او مادو 1۱ د چې کړ، صادر فرمان لومړنی
 :راوړم نه بیا دلته تفصیل یې لیکونکی زه چې ،«کړلې اعالن

 «مخرب دین د» د ته هللا امان غازي تهمت منطقه له لرې او ظالم لومړنی کې سر په فرمان د کلکانی هللا حبیب د
 بلکې شي، ورداخل ته دایرې کفر د مسلمان یو چې نشته، دلیل کوم داسی کې مادو 1۱ دغو په دوام په. ئد شوی ذکر

 که ته متن فرمان د. کېږي ګڼل سپکاوی لوی ته دین مقدس اسالم د پخپله دا چې شته، کې په هم مسایل مسخره ال
 هللا امان شخصیت افغان ملي عظیم یوه په کې ماحول باوري نه یو او وارخطایي پوره په هغه شي، دقیق شه سړی
 .ئد شوی لیکل پسې خان
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upnoori_m_ayaz_de_aman_ullah_takfir_kawol.pdf


  

 

 

 4تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د بیا شي، کافر باید لومړي چې وه، نه اړین هیڅ او وه مسلمان منور یو هللا امان پاچا غازي شهادت په تأریخ د لیکن
 زه اړه دې په. وتړي مال ته سوکالي ولس د افغانستان د بیا او کړي السه تر نه انګرېز غاصب د آزادي افغانستان

 .بولم مقبول ذکر سند يتأریخ مهم یوه د دلته
 1۲۵ اروپا و اسیا کشور دوازده در شاه هللا امان غازی های سفر) کتاب پخپل پوپلزایي وکیلي الدین عزیز مرحوم

 :کوي روایت داسی خوا له پالر خپل د کې( مخ
 حبیب هللا کلکانی د چې کاوه، نکل وه، نه ملګرو معتمدو او خپلوانو له هللا امان غازي اعلیحضرت د چې پالر، زما»

 امان ورځ همدې په. شو سره تر نیټه ۲۲ په لیندی د کال لمریز 1۰۲۱ د باندې ارګ شاهي او کابل په یرغل لومړی
 د جمعیت یو او زه بجو لسو په سهار د وه ورځ شنبی د چې یې، سبا په. وه نیولې روژه قضایي غازي هللا

 هدایت مې ماشام تېر»: وویل پاچا. وو والړ کې ارګ په کې مخ په حضور د مامورین ملکي او وزیرانو،عسکري
 دا. کوم افطار نه روژه خپله زه شي، نیول ونه سم کې سیمو نور او آراء شهر په ترتیب نظام د څو تر چې ورکړ،
شاه  د «کړي تېره کې ساړو او لوږه په شپه مې فوج او وم روژه زه چې قبلېږي، نه کې حضور په هللا د به زما روژه
 المرجب رجب د چې شوه، څرګنده پوره وکړ، یې کې مخ په معتمدینو او فدایانو د دولت د چې ،نه کالم دې د هللا امان

 توپ ماشام او سهار د څېر په میاشتی د المبارک رمضان د لکه او وه نیوونکی روژه ئد کې میاشت هغه هم په
 وخت هغه دا او. «وه جاري نیولې، یې روژې قضایي یا او ثوابي چې ګډون، په پاچا د لپاره کسانو هغو ټولو د ویشتل

 سوکالي د ژوند د ته ولس افغانستان د یې مطلب چې نه، سفر اروپایي او آسیایي خپل له زعیم افغان ملي چې وه،
 اوس ال نه پخوا له نظر په مخربینو او مخالفینو د نو وه شوی راستون ته هیواد بریالی او لوړی سر بېرته ول، راوړل
 هللا بېرته روژې خوړلې سفر رسمي اوږد خپل د پاچا چې کې، حال داسی په!. ؟...وه شوی کافر پسې زیاد ال نورهم

 افسوس افسوس،...کولې ورادا ته پاک
 له دا چې راتلل، ته ارګ سیمو بیلو بیال له خلک به کې ورځو لومړیو په شو، مستقر حکومت سقو د چې کله، وایي،

 او مالیانو صفته ابلیس او مارانو داړه شریکو نور د هللا؟ رسول خادم هللا حبیب. وویني نژدې له څېره عجایباتو
 خپلو په به امیر نوي او راوړل ته ارګ بتان دانی څو نه موزیم د داراالمان د کابل د کې، مصلحت په سره حضراتو

 بت هغه چې یوووړ، منځه له ځکه ما هللا امان پاچا پخوانی چې یې، به ویل او ورښودل ته خلکو بتان دا کې کتنو
 بی او ساده د سیمې کومې د لوګر د امیر چې کې کتنه یوه په وایې. دي بتان عبادت د هغه د دغه او وه شوی پرست
 نارې ته هللا حبیب غله خطاب کس حاضر یوه پاچا، نوي د څرګندوونو او مراسمو دې له پس لرله سره خلکو خبره
 ته مقام( ع) ابراهیم حضرت د امیر نوی افغان چاپلوس دغه یعنی. ؟...!یې امیر شکن بت یو ته چې بیشکه،: کړې

 . کړ وربرابر
 زمونږ او نانوئخا افغاني د بلکې نه حرکت پرسته خدای او اسالمي کوم بغاوت سقوي چې ثابوي، شواهد يتأریخ لیکن

 بخته کم دې په نه شمال د کابل ویاړمن د چې وه، بال ډکه تعفن له پرسته قوم یو رهبري په انګریز دشمن يتأریخ د
 . شوله رانازله ملت

 افغانستان) کتاب کړي لیفتأ  پخپل ایاالتو متحده د مقیم مجددي غني فضل شاغلی لیکوال، یو کورنی د مجددي د
 هللا امان استعفای از بعد سیاسي موقف» د کې مخونو ۲۵۰-۲۵۲ په( 1۱۲۱-1۱1۱ خان هللا امان اعلیحضرت درعهد

 :لیکي داسی الندې عنوان تر «خان
 خبرو د سره سقو بچه هللا حبیب د غوښتنه په خان هللا عنایت پاچا نوي د چې لیکي، مجددي صادق محمد حضرت

 کوي، اضافه صاحب حضرت.والړو ته باال باغ کابل د ګډ سره عثمان صاحب سردار د او وکړله موافقه مې لپاره
 چې ولید، شاه علي محبوب سکرترشاغلی شرقي کابل، د مقیم سفارت د انګریز د مې کې ور په ماڼی د باال باغ د چې

 خادم د اجازه په مقام کوم د حکومت افغان د جناب انګرېزي دې شه،...) شولم پریشان ډېر وه، راوتو په نه ماڼی د
 (. لیکونکی زه... شۍ رابیدار خوبه له غفلت د او افغانانو ئوکړ فکر کول؟ څه هلته سره هللا؟ رسول

 حضرت یې څنګ تر شو پورته ځایه له رسم په درنشت د هللا حبیب شوم، وردننه ته ماڼی لیکي، مجددي حضرت
 هللا امان وویل، ورته ما راغلې؟ دلته کې وضع خطري دې په څنګه: وویل هللا حبیب. وه ناست مجددي جان بزرګ

 حاجت ته جګړې دي، شوي لغو اصالحات ضد اسالم د او ئد شوی پاچا خان هللا عنایت او ده ورکړې استعفا خان
 کړله ماته چوپتیا وه مرشد هللا حبیب د چې ،مجددي جان حلیم حضرت لیکن وه غلی هللا حبیب وایي، حضرت. نشته

 پښتون غیر د افغانستان د اوس وکړ حکومت کاله سل کورنی زایي محمد د! صاحب حضرت: وویل یې ماته او
 وکړي؟ حکومت افغانستان پر چې نلري، نوبت نور آیا وکړي، حکومت چې ده، وار قامونو
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 ده دغه) نکړ؟ کاندید کس بل تاسو میباشد برادر مانند برادر و است هللا امان برادر هللا عنایت: وویل ماته کلکانی هللا حبیب
  ،(لیکونکی! کچه تحلیل د او تحلیل هللا رسول خادم د

 کوی؟ بعیت ته هغه آیا ئد کس متدین صاحب سردار ویل، ومې کړ ته خان عثمان سردار مخ ما لیکی، صاحب حضرت
 .لري فرمایش سم صاحب حضرت دا: ویل وې او کړ مخ ته جان حلیم حضرت اورېدو په خبرو دې د هللا حبیب

 او ول شوي پرست قام بلکې نه پرست خدای پخپله یې تړي مال او سقو بچه چی تېږي،ثاب موضوع دا بیا ځل یو دلته
 د اسالم د داسی دوی چې دا، نه او ول کول ودونه سره ښځو څو د عیاشي، مفته نیول، ارګ شاهي د د دلته منظور
 .وه شوی کافر هللا امان غازي لیکن ول پتنګان مخلص دین مبارک

 درنو تاسو یې متن چې شو، سترګو تر اعالن یو کې( خاوران) پاڼه، ویب دشمنه افغانستان د مې اونی تېره دا
 :لیکم مټ کټ لوستونکو

 

 لندن اروپایی کنفرانس اګهی
 معاصر تأریخ در کلکانی هللا حبیب شاه جایګاه

 اروپایی تحقیقاتی کنفرانس
 ۲۲1۲ دسمبر 1۲ ویستمنستر دانشګاه لندن
 خرد و جا خداوند بنام

 

 شوی لیکل تکرار متن پورتني د بیا
 

 !اروپایی های کشور در مقیم ګرامی هموطنان
 !جوانان نو آقایون، خانمها،

 لندن شهر در افغانستان معاصر تأریخ در کلکانی هللا حبیب امیر جایګاه ارزیابی و تحلیل منظور به اروپایی کنفرانس
 پیرامون مدنی و سیاسی فعاالن فرهنګی، نخبګان روشنفکران، دانشمندان، از جمعی کنفرانس این در. میګردد برګزار

 نو آقایون، خانمها،)  شما از بناء. پرداخت خواهند سخنرانی به «خراسان عیاران» های کارنامه و شخصیتی ابعاد
 مشارکت و آوری فتشری ضمن که خواهشمندیم «هللا رسول دین خادم» هللا حبیب ګان دلباخته و دوستداران( جوانان

 .نمایید اداء تان ملی وجیبه این قبال تانرادر وجدانی و ایمانی سهم یتأریخ کنفرانس این در
 .میباشد شمالی محلی غذای صرف و خوانی مرثیه حماسی، اشعار دکلمه شامل کنفرانس

 عالقمندان همه به آزاد ورود
 :زمان
 ۲۲1۲ جاری سال دسامبر 1۲ تأریخ شنبه یک روز

 چاشت 1۲ شروع دقیق ساعت
 !یابید حضور محفل شروع از فبل اندکې لطفا

 نشانی
.... 

 .بګیرید تماس پیمان عبدهللا و کریم کریم...  های شماره به لطفا لزوم صورت در
 

 غله او مجرم ملي د کې خبرتیا دې په. کېږي نیول کې لندن پالزمینه په انګرېز د غونډه یوه داسی چې ده، دا زړهپه 
 غله ملګري وخت هغه د سقو د چې کې حال داسی په. ئد شوی ذکر خراسان عیار او هللا رسول خادم د نه سقو بچه
 جمعیت د رباني د پرچمیان، یې مخلصین او مریدان اوسني او مالیان صفته شیطان او پرستان قام نیوونکي، الرې او

 دا آیا کېږي، لیدل پرستان قام خوټیدلي عقدو له او جواسیس پورې دولتونو بهرنیو په ماران، جګړه اچوونکي نفاق
 پیدا مینه او عشق څنګه سره هللا؟ رسول دین خادم هللا حبیب د بیا مفکورو کیڼو پخپلو ډلې افغاني شوې ذکر پورته
 ته دلګیو دغو اچول الس ته نفاق ملي او پرستی قام ځای، پر هللا رسول دین او پرستي خدای د هغه هم بیا، دلته. کوي

 . ده مطرح
 بهرنی وای، مستقر زعامت ملي او حکومت پال وطن خوښه په خلکو د یو کې افغانستان يتأریخ په زمونږ نن که

 جوړوالی کې بهر یا دننه په غونډې ملي ضد داسی به دلګیو افغاني غوندی دغو وای، نه موجودی قواوې والې وسله
 .شته هم حساب سره شي هر د لیکن وای راغلي الندی پوښتنی تر لحاظ حقوقی په غونډو داسی د مجریان باید شوای؟



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 افغانستان په او عزتمند او درانه او دي ژوندي ال اوالدونه خان هللا امان غازي اعلیحضرت د دي نه خبرې پېړیو د دا
 . کوي درنشت کومې زړه د یې افغانان مین رښتني

 یې ویل او وکړ فون ماته کوي، سوداګري کې ښار استانبول هیواد په ترکیې د چې دوست، افغان یو زما اونی تېره
 غازي خپل ګورم، انځور اتاترک کمال د زه چې چیرته، هر او رسیدلی ته مدارجو مناسبو ژوند شه د هیواد دغه نن»

 کرکه لوړه خپله او ئد سر په خاورې داسې ولې افغانستان زمونږ چې کوم، افسوس او درېږي ته مخ مې هللا امان
 .«کړ مخامخ سره سقوط له یې دولت اماني زمونږ چې ورښییم، ته سقو بچه هللا حبیب

 بهترینو د هیواد د چې ،یې دولت اماني ویاړمن او خپلواک هغه چې وه، حرکت نئخا او ملي نه یو هللا حبیب د دا
 تر مشر دوست افغان او دوست وطن ډېر او سوانده زړه خپل د وه لګیا او وه راغلی منځته نوی وینه پاکه په بچیانو
 هم پخپله او یوسي منځه له ډول فکره بی او باکه بی ډېر یو په کول، طی پړاوونه آبادي او ترقي د یې الندی قیادت

 حضوري چمن د کابل د یې جسدونه خونړي سم سره پالن د انګلیس د موجودیت کرغیړن میاشتو نهو فقط له وروسته
 .شي راځوړند لکړو په اعدام د ډګر په
 یو تحول سقوي د کال ز 1۱۲۱ جنوری د 1۲ هغه هم د مسوولیت حالت ډک مصیبته له ډېر نني د افغانستان ګران د

 شول، حاضر یې پلویان او ملګري ورسره او سقو بچه هللا حبیب چې دا. لري دوام پورې نن تر چې ،ئد تسلسل
 او اوسني د کې حق په ملت مظلوم د افغانستان د مسوولیت ملي لوی دا او یوسی منځه له دولت او حکومت اماني

 د چې لپاره، افغان هغه د ئد درس عبرت د یو کې مضمون پخپل عمل دا واخلي ځان پر کې مخ په نسل راتلوونکي
 .کوي چلند جدي سره حساب له خالق او ملت خپل

 
 پای


