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 کې  پېړۍ یوه په افغانستان

 

(۱۳۰۰---۱۴۰۰) 
 

 څپرکی۳
 

 برخه۳
 

 :ستونزې بهرنۍ او کورنۍ مهال، د شاه نادر محمد د
 

  وه  لیدلی زیان دومره کې سلطنت میاشتنی (۹)  نه په هللا حبیب زوی د سقاو د ښارونو نورو هېواد  د او  ښار کابل د
 وړلې.  مخ پر  چارې دولتي کې کور شخصي یوه په او وه نه ځای استوګنې  د لپار  خان نادر محمد د  ان چې
  د  راغی،  مینځته کړکېچ اقتصادي  ودرېدلې،  ټپه په  چارې ګریزې سودا  روزنیزې، ښوونیزې،  ډېرې کې  پېر یاد په

 په چې ستونزې کومې کېدې. سره تر بڼه دودیزه په چې ېو چارې کرهڼیزې یوازې الړې. مینځه له چارې مالیې
 لود در شتون ستونزو بال هم کې چارو نظامي او سیاسي په رنګه دا وې موجودې کې برخو اقتصادي او فرهنګي

 وو. ګرېوان او الس ورسره دولت  ده د او نادرشاه محمد چې
  متحدین  وروسته جګړې نړیوالې لومړۍ  له  بلکې وه مخ  سره کمزورۍ اقتصادي  له  کچه  ملي په  یوازې  نه افغانستان

 وه. مخامخ سره کړکېچ اقتصادي  شمول په افغانستان  د نړۍ، ټوله ان متفقین، او
 حبیب زوی  سقاو د  شوه. کارول و  ګټو ملي له  پرته لپاره موخو سیاسي  د او شوه لوټ وارې  څو خزانه  افغانستان د

 شتمنۍ خزانې د هللا حبیب وکړ. چلن ناوړه سره خزانو او شتمنیو ګټو، ملي له افغانستان د چارواکو نږدې  ده د او هللا
 کړه.  لوټ هم خان هللا عنایت سردار یووړه، سره ځان  له
 وړل.  یو سره ځان له څه  ډېر یې نه  خزانې له شو روان ته  کندهار چې هم هللا امان  ان او
 یوڅه شوې، ورغول چارې کرهڼې د وشوه. پاملرنه ړېځانګ  ته اړخونو بېالبېلو اقتصاد د مهال په واک د نادرشاه د

 نورو او کونجدو لبلبو، پنبې، د  سربېره وریځو او جوارو غنمو، له شوې، راوستل الندې اوبو تر للمي او دښتې
  چې  شوه وکارول توګه په توکي مهم یوه د  کې چارو سوداګریزو په پنبه چې  دا  ان  وشوه. پاملرنه  هم ته ودې حبوباتو
 کېده. لېږدول ته هېوادو بهرنیو

  سوداګر  ملي  یوشمېر  کړه.   خپله   بڼه  بانک  ملي  یوه  د   یې  وروسته  چې  راغی  مینځته  شرکت  سهامي  یو  کال  ز  ۱۹۳۱ په
 ډېر یو کې اقتصاد په افغانستان د یې هلوځلو ډېرو په چې کوو یادونه زابلي عبدالمجید د کې لړ  دې په راغلل مینځته

 ولوبوه. رول مهم
 مهال هغه ولې وه. نه نږدې ډېر ته خان نادر او کېده ګڼل څخه خوږو خوا نږدې له خان هللا امان د زابلي هم څه که

  اړیکې  یې سره نوموړي له وو استازی  هېواد د  او سفیر کې مسکو په مهال په واک د هللا  دامان خان هاشم  محد چې
 وې. دوستانه او تودې

 ټایمز نیویارک د ستیوارت چې وه کړې جوړه مېلمستیا یوه کې مسکو په رناويد په خان هللا امان د زابلي عبدالمجید
 دي:  کښلي  داسې قوله له پاڼې ورځ د

 ۱)شوې.« جوړه نده کې اتحاد شوروي په مېلمستیا پرتمینه داسې وروسته نه سکوت له تزاریانو »د
  چې  غوښتل وې ترې او وکړه مننه یې نه نوښتونو اقتصادي له  زابلي  د شو صدراعظم  خان هاشم محمد چې کله ولې

 کړي. پراخې ال کې افغانستان  په مرستې، اقتصادي خپلې
  وچې  د کې صادراتو په  هېواد د چې وشوه پاملرنه هم ته صنایعو السي او مالداری مهال  په واک د نادرشاه محمد د

  نور  او پنبه وړۍ، قل، قره پوست، ګیلم، لین،قا کې صنایعو السي په موږ چې  درلود  رول ښه ګډون په مېوې تازه او
 شو. یادولی
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  سفارتونه  ټول کې کابل په مهال په  اړدوړ  د  چې  دا  ان  لرلې  هم ستونزې بهرنۍ دولت افغانستان د  کې پېر دغه  په
 شول.  پرځای ې ځا کې پېښور په یا او الړل ته هېوادونو خپلو خو یا دپلوماتان ډېر او شول وتړل

 ورغوي.  سره له سره برتانیا له کې ټوله  په او هند برېتانوي له اړیکې خپلې لومړی چې غوښتل نادرشاه 
 ورکړی  ډاډ  ته  هغوی  نادرشاه  باید  لرله  تړاو  په  دوستۍ  د  اتحاد  شوروي  او  هللا  امان  پاچا  د  انګرېزانو  چې  اندېښنه  کومه
 بیا وپېژند. رسمیت په حکومت درشاه نا د (۱۹۲۹) مه  ۱۴ نوامبر د هم انګرېزانو کېږي. نه هغسې به نور چې وی
 کړې. تجدید بیا یوځل کې کال( ز ۱۹۳۰) میاشت په  مې د نامې موافقت ۱۹۲۳ ،۱۹۲۱ د  مخې له باور همدې د یې

 تر هېوادونو سترو دواړو دې چې لپاره دې د خان نادر محمد وو. اتحاد شوروي ګاونډی بل افغانستان د راز همدا
  دواړو  د چې کړ السلیک تړون یو پنوم دوستۍ د یې نېټې ۲۴ په  جون د  کال ز ۱۹۳۱ په وي ساتلی انډول یې مینځ

 اند:  په ګریګوریان د کېږي. نیول کې پام په به ګټې او مصالح هېوادونو
 ۲)درلود.« نه زیان کوم هم ته لوري دریم بلکې وو، ګټورو ته هېوادونو دواړو یوازې  نه چې ښیي تړون »دغه

 وساتي. وړاندې په ښکېالک برېتانوي د څېر په سیمې حایلې یوې د افغانستان چې وهکا کوښښ اتحاد شوروي
 ولېږه. ته مسکو توګه په  مختار وزیر د خان عزیز محمد  ورور خپل زر ډېر هم نادرشاه

 اړیکې یې سره شوروي له  چې  ځکه دا ورسوي، ته واک بیآ خان  هللا  امان غوښتل شوروي چې  کېدل ویل چې  دا
 .وې دوستانه

 کړي. ترالسه مالتړ انګرېزانو د غوښتل نادرشاه کې سر لومړي په چې وه پلمه یوه دا
 باور  سیاسي  او  دوستي  هېواد   بل  د   دوستۍ  په  هېواد  یوه  د   غواړي  نه   دی  چې  ورکړي  ډاډ   ته   اتحاد  شوروي  چې  دا  دویم

 ورسېږي.  زیان ته
  او  ورغولې  سره له اړیکې سیاسي خپلې هم سره رکیېت او ایران  له نادرشاه سربېره نه برېتانیې او اتحاد شوروي له

 وغوځوله.  ته نړی ټولې لمن اړیکو دیپلوماتیکو د یې ورورو
  دا  وکړه. مرسته سره خان نادر  محمد له لپاره رسېدو د ته واک انګرېزانو چې ول  خواشیني پدې  اندي روڼ یوشمېر

 ټکی پای  د  هم  یې ته واک  هللا امان  پاچا  د بلکې کړه نه  ور ماته  ته هللا حبیب زوی سقاو د  یوازې  نادرشاه چې  ځکه
 کېښود.

 ته کابل چې کله او کړ ګوښه ځان خپل دندې له توګه په احتجاج اد د داوي خان عبدالهادي وزیر مختار کې برلین په
  شو. بندي لخوا خان نادر محمد د شو ستون را بېرته

 برېتانوي  په  چې  کسان  هغه  ډول  ځانګړي  په  وګړي،  پراته  ته  ړېغا  پورې  کرښې  د  ډیورنډ  د  او  دننه  کې  افغانستان  په
 خپرې  کې  رسنیو  ییزو  ډله  په  مقالې  ډېرې  بلکې  ول  خواشیني  یوازې  نه  ول  مخالف  سره  شتون  له  انګرېزانو  د  کې  هند

 وه. شوې پکې غندنه نادرشاه د او  مالتړ خان هللا امان  د چې کړې
 ښکېل سیمې قبایلي چې وهلې بډ را مټې لپاره موخو ښکېالکګرانه خپلو د بیا یوځل کال ز ۱۹۳۰ په برېتانیا چې کله

 شوه. ډېره ال کرکه ولس د کړي،
  ډېرو  پښتونخواپه د او زیاتېده غوسه  خلکو د اندازه هماغه  په  کوله  استفاده نه ځواک پوځي له انګرېزانو چې څومره
 شول. پیل پاڅونونه وړاندې په هند برېتانوي د کې سیمو

  مخه   د  ال  هڅې  غورځنګونو  ملي   د  هم   هغسې  کې  وچه  نیمه  په   هند  د  وغوځېده  هم  ته  سیمو  هند  د   لړۍ  دغه  ونونوپاڅ  د
 زیاتېدل. پسې بل د یو غبرګونونه  او وې روانې را

 خلکو  له  پښتونخوا  د  بلکې  کاوه(  چې   خان  هللا  امان  )لکه  ونکړ  مالتړ  بښونکو  ازادي   دملي  هند  د  یوازې  نه  نادرشاه  ولې
  پلوي  کومه (۳)دی.« ولس و واحد یو بنسټ پر ملت او  اسالم  د افغانان سرحد  د  او اوسېدونکي افغانستان د ې »چ هم

 ونکړه.
  ز  ۱۹۳۱ »په  انګرېزانو  ځکه  نو  شول  بدي  زړه  نه  خان  نادر  محمد  له  قومونه  پراته  غاړوته  دواړو  ډیورنډ  د  سره  پدې
 ( ۴کېږي.«  ګڼل  مرسته  بهرنۍ  لومړنۍ  دا  چې  وکړه  مرسته  سره  نادرشاه   له  پونډه  زره  اتیا  یوسلو  او  ټوپک  زره  لس  کال

 پخپلو  انګرېزانو  او  وه  ګرېوان  او  الس  سره  ستونزو  راز   راز  له  لوري  له  وچې  دنیمې  هند  د  یوازې  نه  خان  نادر  محمد
 وې. مخ سره ګواښ له  اتحاد شوروي هم سیمې شمالي افغانستان  د بلکې ګواښل، افغانان بریدون

 بېګ« »ابراهیم چې ووت پرې را نه سین امو له پوځ وسلوال شوروي د کې میاشت په جون د کال ز ۱۹۳۰ په
  کرښې  د ډیورنډ د خوا یوې له  نه  نادرشاه له که وپاروله. را یې کرکه افغانانو د خو نشول بریالي هم څه که ونیسي.
  نارامه  هم سیمې شمالي هېواد د سره برید په اداتح شوروي  د خوا  بلې خو لرله  ګیله افغانانو پرتو ته  غاړو دواړو
 شوې.
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