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 څپرکی  څلورم
 

 کې  پېړۍ یوه په افغانستان
 

(۱۳۰۰---۱۴۰۰ ) 
 

 څپرکی  څلورم 
 

 برخه  لومړۍ 
  
                        :کېدل پاچا ظاهر محمد د
  

 ونیوه:   ګوته   ته  خاطرې  دغې  او  واړوله  پاڼه  خاطرو  ترخو   له  ژوند  خپل   د   کې  ترڅ  په   مرکې  یوې   د  ظاهرشاه  محمد
  په   عمر  د  ظاهرشاه  د  ورکړه.«  سا  یې  وروسته  شېبه  لږه  او  شو  وویشتل  کې  مخ  په  زما  شاه  نادر  محمد  مې  پالر  »چې
  »محمد   انګېري  ځنې  دي.   شوي   وېشل  اندونه  او  ونهنظر  څېړونکو  او  لیکوالو  د   وه  کلن  څو   مهال  دغه   چې  یانې  تړاو

 ([1])درلود.« کې مخ په پسرلی پنځلسم ژوند د  مهال دغه ظاهرشاه
  کابل   په  کال(  ل  ۱۲۹۳)  کال  ز  ۱۹۱۴ په  نېټه  مه۱۵ پر  اکتوبر  د  نوموړی  چې  وګڼو  داسې   زوکړه  ده  د  موږ  چېرې  که
  په  ده  د  کې چمن  په  ماڼۍ« »لکشا  د  یې پالر چې  هالم  دغه ظاهر  محمد چې  رسېږو ته  پایلې دې   نو دی زېږېدلی کې

 وه. کلن نولس کېږي وژل وسیله په تومانچې د وړاندې
 لخوا  جرګې  یوې  کالد  ل ۱۳۰۹ )په  لرله  یې  بڼه  قانون  د  چې  مخې  له  اصولو«  »سیاسي  د  وروسته  مړینې  له  نادرشاه  د

 شو.  پاچا ستانافغان د ظاهر محمد یې زوی بنسټ پر مادې پنځمې د وه( شوې تصویب
  ورسولې  سرته   کې  فرانسه  په  یې  کړې  زده  مینځنۍ  او  لومړنۍ  الړ،  ته   فرانسې  سره  پالر  خپل  له   کې   وړوکوالي  په  دی
 شو. راستون ته هېواد کال  ز ۱۹۳۰ مهال په واکمنۍ د پالر د او

  سره  دودونو افغاني له خوا  بلې  له او وپېژني هېواد  خپل خوا  یوې له   چې وروزي داسې دی  چې کاوه کوښښ نادرشاه
 شي.  بلد

  الماني   بهرني  یوه  سربېره،  ښوونکو  کورنیو  شي،له  اشنا  سره  چارو  پوځي  او  ملکي  له  چې  کې  څنګ  په  دې  د  همداراز
 وروزي.  کې چارو ځي پو  په چې کېناوه هم ته ښوونکي

  شو   اشنا   سره  ښتونو ارز  اسالمي  له  ډول  ځانګړي  په  فرهنګ  ختیځ  د  خوا  یوې  له  دی  چې  وه  پایله  کړو  زده  همدې  د
 سره.  کلتور له اروپا  د کې سر په نړۍ لوېدیځې  د خوا بلې  له او
  بڼه   پاچا  تشریفاتي  یوه  د  مهال  تر  صدارت  د  خان  هاشم  محمد  سردار   د  ډول  ځانګړي  په  وخته  ډېره  تر  ده  هم  څه  که

 کېده. درناوی ډېر به ته ظرن او اند ده  د جوړېدې ګډون په ترونو د غونډې کومې چې دننه کور د هم بیا ولې لرله، 
  برېتانوي   د  هغه  شي.  بلد  سره  چارو  اداري  له  چې  شو،   وګمارل  ته  کار  لپاره  مهال  یولنډ  د  دمخه  نه  سلطنت  له  دی

 خبره: سایکس تاریخپوه
 ( [2])خوښېده.«  ډېره  یې  روزنه  بدني  او  درلوده  مینه  یې  سره  چارو  له  وه،  څښتن  پوهې  د  څېر  په  پالر  د  ظاهر  »محمد

 

 : کابينه لومړۍ واک د ظاهر محمد اپاچ د
 

  خان   محمود  شاه  سردار  وو.  کې   شمال  په  خان   هاشم  محمد  صدراعظم   هېواد   د  شو  پاچا  ظاهر   محمد  چې  مهال  هغه
 کړ. ترسره کار ورته نورو  وروسته او کړ مخته الس بیعت  د توګه دودیزه په لومړی،
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  د  پرتله  په   خان   هاشم  محمد   سردار  د   یې  ځان   خو  وه  هم  خیال  پاچاهۍ   د  کې  زړه  په  خان   محمود  شاه  وزیر  د   دفاع   د
 کړي.  پاچا کې غیاب په ورور ناسکه د وراره سکنی خپل چې وګڼله یې غوره نو شي،  پاچا چې ګاڼه نه جوګه دې
 خپله  او  وکړ  بیعت  وراره  ناسکه  د  هم  ده  ښکاره  خو  به   وو  وو،  کې  زړه  په  هرڅه  خان  هاشم  محمد  صدراعظم  د  که

 کال( ۱۹۳۳نېټه ۱۲ په نوامبر )د دلهوپېژن ور ته پاچا مخې له ژمنې د یې کابینه لومړۍ
 خان. محمود شاه  سردار وزیر حرب یا دفاع د –
 خان.  محمد فیض وزیر چارو بهرنیو د –
 مومند. خان ګل محمد وزیر چارو کورنیو د –
 مجددي.  احمد فضل وزیر عدلیې د –
 خان.  علي احمد وزیر روزنې او ښوونې د –
 خان.  محمد میرزا کفیل وزارت مالیې د  او وزیر چارو سوداګریزو د –
 خان.   نواز هللا وزیر عامې  فواید د –
 اکبر. محمد مدیر مستقل طب د –
 خان.  هللا رحیم مدیر مستقل تلګراف او پست د –
 

 کړنې:  ده د او خان هاشم محمد سردار
 

  محمد  د نومېږي. خان یوسف محمد سردار  یې یو چې  ده شوې یادونه زامنو  درې  د خان یحیی سردار  د کې تاریخ په
 وزېږېد.   کې  دون«  »دېره  په  هند  د  کال  ز ۱۸۸۶ په  دی  وه  خان  هاشم  محمد  زوی  دریم  کې  لړ  په  زامنو  د  خان  یوسف

  نادرخان،  محمد د  کېده. لور  خان عبدالعزیز  سردار د  او  وه زۍ  محمد مور  محمدعزیزخان ورور  مشر د  ده  د  او ده  د
 وه. ټبره له سدوزیو د بیا مور خان محمود شاه او خان ولي شاه
  ثمره   )صفیه  سراج  صفیه  لوڼې  دوه  چې  شول  نږدې  ته  امیر  دومره   مهال  په  هۍ  باچا  د  هللا  حبیب  امیر   د  وروڼه  ټول

 یکېاړ  مینځ تر هللا امان  شاه او  نادرشاه د کړه. نکاح په  ته  خان ولي شاه کېده خور سکنۍ خان  هللا امان  د  چې سراج(
 کېدې.  وسیله په خان  ولي شاه د

  وکړه.  غوښتنه  جایداد  شخصي   خپل  د  یې  وسیله  په  خور  خپلې  د لرلې  ستونزې  اقتصادي  هللا  امان  پاچا  چې  مهال  هغه
  کال   ز ۱۹۳۰ په  چې  مخې   له  پرېکړې  هغې  خپلې  د  جرګې  لویې  چې  وویل.  ته  خان  ولي  شاه  ورور  خپل  نادرشاه  ولې

 کړي. ور ورته شتمنۍ هللا امان پاچا د چې  کولی نشي کړېده کې کال( ل ۱۳۰۹ )سنبله میاشت په سپتمبر د
 کورنیو  همدې  د  وروسته  چې  کړه  کوژده  ته   خان  هاشم  محمد  نومېده  »نورالسراج«  چې  لور  بله  هللا  حبیب  امیر  د

 وشو.  واده رهس جان حسن زوی کاکا د یې بیا نو شي.  واده ته خان  هاشم چې غوښتل ونه هللا امان کبله له ستونزو
  پاتې   وروسته  ځکه  پرتله  په  خان  محمود  شاه  او  خان  ولي   شاه  د  ولې  درلوده  ونډه   کې  نیولو  په  واک  د  خان  هاشم  محمد

 شو. مخ سره ستونزو شمېر یو له کې خوګیاڼیو په دی چې شو
 سره   مشرانو  شمېر  وی  له  یې  بیا  الړ.  ته  ننګرهار  ختیځ  هېواد  د  سپارښتنه  په  خان  نادر  د  خان  هاشم  محمد  مهال  هغه

 وپاروي.  را غبرګون خلکو د وړاندې  په سقاویانو د چې ولیدل
  خان هاشم سردار چې وه کړې ورته یې سپارښتنه او ولېږل ځواکونه نوي یې ته سیمې نو شو خبر چې زوی سقاو د

 ونیسي.  ژوندی
 را  ته  ننګرهار  ځواکونه  زوی  د  سقاو  د  چې  کله  او  وه.  استوګن  کې  خېلو  بازي  په  خوګیاڼیو  د  کې  وخت  دغه  په  دی

 کړي. سپکې پښې خوګیاڼیو له چې وکړه یې  پرېکړه نو ورسېدل
 صاحب  سردار  دې،   ځوانان  تکړه  شمېر  یو  چې  ورسېده  ته  پرېکړې  دې  وه،  شوې  بلل  را  تړاو  دې   په   چې  جرګه  کومه

 ([3])واړوي.« ته کورمې الرې »له ترم تنګي وزیرو د
 دي: کښلي کې کتاب خپل  په بیا خان ولي شاه مارشال

  واوښت،   ته  توتکي  کړه  غلطه  یې  الره  خو  واوړي  را  ته  جنوبي  الرې  له  غر  سپین  د  غوښتل  خان  هاشم  محمد  »چې
 ( [4])راشي.« ته  پکتیا چې پرېښود انګرېزانو بیا
 مهال په هۍ پاچا د شاه ظاهر محمد د .وه صدراعظم  افغانستان د هم وروسته نه هغه له او واکمنۍ په نادرخان د دی
 شاه  سردار  ورور،  بل  ورغوي.  سره  له  اړیکې  دېپلوماتیکې چې  واستوو  ته  پاریس  نه  لندن  له  خان  ولي  شاه  سردار  یې

 پرېښود. دندې پخوانۍ پخپلې یې خان محمود
 راوستل: مهال په صدارت خپل د بدلونونه ځنې یې کې کابینه په ولې
  کال  ۱۹۴۰ تر  نه ۱۹۳۸ له   یې  معاون  او  وه  صدراعظم  هېواد  د  پورې  کال   ز ۱۹۴۶ تر  هن  کال  ز ۱۹۲۹ له   دی

 نومېده.  خان  عبدالرحیم پورې
 چې   هغې  تر  وه،  خان  عبدالرحیم  مرستیال  دویم  او  خان  نعیم  محمد  مرستیال  لومړی  پورې ۱۹۴۶ تر  نه ۱۹۴۰ له  خو

 شو. بندي
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 کال  ۱۹۲۹ –  ۱۹۴۶ –            وزیر حرب  د        –  خان محمود شاه – ۱
 ۱۹۲۹ –  ۳۹ – وزیر چارو بهرنیو د  – ذکریا خان محمد فیض – ۲

  –                //             –  خان محمد علي
 ۱۹۲۹ –  ۳۹ –وزیر چارو کورنیو  د – مومند خان ګل محمد – ۳

  –                //              –  خان فارق غالم
 –                 / /           – خان نوروز محمد

 کال  ۱۹۲۹  – ۳۲ –        وزیر عدلیې د –  مجددي عمر فضل حضرت -۴
 / /  ۱۹۳۲  – ۴۶ –       //       //            احمد فضل  حضرت

 کال  ۱۹۲۹ – ۱۹۳۳ –                   وزیر مالیې  د –  خان ایوب محمد – ۵
 / /  ۱۹۳۳  – ۴۵ –                 //                – محمد میرزا

 //  ۱۹۲۹ –  ۳۱ –    چارو سوداګریزو د –  خان اکبر محمد – ۶
 / /  ۱۹۳۱  – ۳۸ –                 //       –          محمد میرزا

 / /  ۱۹۳۸  – ۴۶ –                //        –      يزابل عبدالمجید
 / / ۱۹۲۹  – ۳۳ – ووزیر روزنې او ښوونې  د – خان احمد  علي – ۷

 / /  ۱۹۳۳  – ۳۸ –                //                –        خان علي احمد
 / /  ۱۹۳۸  – ۴۶ –                //       –                خان نعیم محمد

 / / ۱۹۳۳ –  ۴۳ – وزیر عامې فوایدې د  –    خان ازنو هللا – ۸
 / / ۱۹۳۴  –  ۳۹ –         وزیر روغتیا د  – طرزي  خان یحیی غالم – ۹

 وه.  مدیریت مستقل طب د دمخه  دېنه له یادونه:
 / / ۱۹۴۵  –  ۴۶ –        وزیر روغتیا د –          شېرزوی احمد سلطان

 //  ۱۹۴۵  – ۴۶ –   وزیر مخابراتو –  طرزي یحیی غالم –  ۱۰
 / / ۱۹۳۹  – ۴۵ –           وزیر معادن – خان هللا رحیم –  ۱۱

  به نه کونج کونج له  هېواد د چې کېده ویده نه به هغې  تر وه فعال دومره  کې دندې پخپلې صدراعظم  خان هاشم محمد
 ورېد.  وانه غږ خیریت د یې
 کارونه  کوم  غوښت.  نچوړ  وړو  کړو  خپلو   د  یې  به  نه  روزی  هر  له  او  رابلله  غونډه  وزیرانو  د  وار  یو   کې  اونۍ  په  به  ده
 وکاږله.  تر یې به کرښه سره نو ول بېړني لپاه غونډې راتلونکې د چې به

  مخابراتي  هېواد  د  او  وې   وړ  پام  د  ډېرې  ورته  څرګندونې  زابلي  عبدالمجید  د  کې  چارو  اقتصادي  په  هېواد  د  رنګه  همدا
 ولري.  اړیکه سره مرکز له  هم عالقداري لرې ډېره یوه ایدب چې وه مهمه  ډېره  هم ورته څارنه چارو

  تشکیالتو   پدغو  وه.  وړ پام  د  هم  جوړښت  حکومتي  چارو  ییزو  سیمه  د  کې  لسیزه  لومړی  په   واک  د  ظاهرشاه  محمد  د
 وه. شوی ګوته په هم واک ییز سیمه عالقداریو د  اوان ولسوالۍ والیتونه، کې

  ساري   د   چې  وه  مهم  ډېر   وروسته  نه   اړدوړ  کورني  له  تشکیل  ییز  سیمه  دغه   لپاره  کولو  کره  د  چارو   ټولو  د   افغانستان  د
 کوو:  یادونه یې توګه په

 پورې عالقداریو  تر چارې ییزې سیمه  –                          والیت
 دارۍ   عالقه۳ –  ییزې سیمه ۲۵ – ولسوالۍ لویې څلور –             کابل – ۱
 ۲۱                –      ۱۷        –       ۳       –           کندهار – ۲
 ۶                –       ۲        –       ۰       –              فراه – ۳
 ۲۵                –      ۵      –       ۰       –           جنوبي – ۴
 ۱۰               –      ۱۱        –       ۱       –          مشرقي – ۵
 ۱۹       –         ۸      –       ۲       –            هرات – ۶
 ۱۴       –      ۱۲        –       ۱       –     شریف مزار  – ۷
 ۱۷       –     ۱۷        –        ۱       – بدخشان او قطغن  – ۸
 ۶       –        ۵        –        ۰       –            همیمن – ۹
 

 سياست:  بهرنی هېواد د
 

  کلتوري   او  اقتصادي  سیاسي،  سره  هېوادونو  بهرنیو  له   یې   هېواد  چې   وه  بوخت  هلوځلو  پدې  حکومت  افغانستان  د
 کړې. ټینګې اړیکې

  موږ   چې  وې  نیولې  اړیکې   سره  اونډیانوګ  نږدې  او  لرې  له  حکومت  افغانستان  د  هم  مهال  په  پاچاهۍ  د  نادرشاه  د
 شو.  یادولی توګه په بېلګې د اتحاد شوروي او هند برېتانوي ترکیه، ایران،
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 6تر 4 له : پاڼو شمیرهد 

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

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

 

  افغانستان  ول.  رسېدلي  را  ته  پولو  افغانستان  د  مټ  په  ښکېالک  خپل  د  چې  هېوادونه  ستر  دوه  نړۍ  د  کې  وخت  پدغه
  انډول  مینځ  تر  هېوادونو  ښکېالکګرو  دغو   د   چې  وه  نه   ه، اسان  ته   هېواد  ځواکه   بې  او   کاواکه  واکه،   بې  یوه  غوندې
 وساتي.

 بهرني   په  افغانستان  د   لرلې،  اړیکې  اړخیزې  هر  نه  پخوا  له  سره  افغانستان  له  چې  هېواد  ترکیې  د  کې  څنګ  په  دې  د
 ي.کړ ګوته په لوری انډول خپل د باید مینځ تر شوروي او ترکیې د چې وه ستونزه مهمه بله یوه دا کې سیاست

  غورځنګ«  ترکي  پان  »د  وکړي.  هڅه  جوړېدو  د  ترکستان  واحد  یوه  د  مرسته  په  جرمني  د  چې  غوښتل  هېواد  ترکیې  د
  ښکېالک   روسانو  د  او  وژغوري  نه  برید  او  تیري  له  بلشویکانو  د  هېوادونه  مسلمان  اسیا  مینځنۍ  د  باید  چې  ګړنجوله  دا
 کېږدي. ټکی پای د ته

 وې.  روانې هم وه شوي اېښودل کې وخت په هللا امان پاچا د یې بنسټ چې ېک  افغانستان په هڅې  ورته ته دې
 شول.  روان ځوړه په  مخ وروسته ولې ول. فعال ډېر بېګ ابراهیم او پاشا جمال پاشا، انور مهال هغه  هم څه که
 وسلو  د سره وبښونک   ازادی ترکي مېشتو له کې افغانستان په موخه په سیالۍ د سره اتحاد شوروي له هېواد جرمني د

 کوله. مرسته پیسو او
  دغه   د  وسلې  یوڅه  مټ  پر  څیمکې«  »کورټ  استازي  جرمني  د  کې  کابل  په  الرې  له   افغانستان  د  کال   ز ۱۹۳۶ په

 شوې. ورکړ کې واک په غورځنګ
  د   چې  غواړي  حکومت  کابل  د  چې   پوهېدل  دوی  ځکه  دا  کولی  نشو  باور  چارواکو  افغان  په  هم  هغسې  شورویانو
  له  وه  من  هیله  حکومت  افغان   چې   وه  دا   المل  یو  دغې  د  کړي.  اغېزې   بې   کې  افغانستان  په  اغېزه  حادات  شوروي

 وګرځوي. وړ باور د دوستي خپله سره برېتانویانو
  وساتي  انډول اړیکو د  سره شوروي او برېتانیا له چې وه دا مهمه لومړی ته دوی انګېرله داسې حکومت افغانستان د

 په  چې  ځواکونه  ضد  شوروي  د  یا  او  باسمچیان  کوم  ساته،  نه  و  خیال  ډېر  اړیکو  د  جرمني   وا  ترکیې   د  یې  ځکه  نو
  مبارزې  د  سره  ملخو  له  کال  ز  ۱۹۳۵ په  سربېره  دې  له   ووځي...   نه  افغانستان  له   چې  کړل   اړ  ته   دې  ول  کې  افغانستان

 لیکونه  موافقه  دوستۍ  د  مینځ  تر  هېوادونو  دواړو  د  هم   تړاو  په  کال( ۱۹۳۶)  ترانزیت د  کې  چارو  سوداګریزو  ،په
 شول. السلیک

  هاندې   یې  لپاره  خپلواکۍ  د  هند  برېتانوي  د  چې  وشړل  هم  مبارزین  هندي   هغه  یې  لپاره  خوشالولو  د  برېتانیا  د  همدارنګه
  او   پراختیا  د   ال  هللا  امان  پاچا  ورته  بیا  وه،  شوی  اېښودل  کې  پېر  په  پاچاهۍ  د  هللا  حبیب  امیر  د  یې  بنسټ  او  کولې  هڅې

 وه. کړی برابر ډګر پرمختیا
  هم  وژغوري  ځان  نه  ښکېالک  له  هند  برېتانوي  د  یې  غوښتل  چې  جنګیالیو  پښتنو   هغو  د  سربېره  دې  له  کوچاروا  افغان
 چوي.  نه وا الس ته ترریخوالي تاو چې هڅوه دېته یې ولس غاړې پورې ډیورنډ د ان او ونکړه، ننګه
 پلمه  دې  په  جوړېدو،  په  نوسړکو  د  نو  کړي،  اېل  قبایل  ازاد  چې  وکړه  یې  پرېکړه  او  شول   زړور  انګرېزان  سره  پدې
  شول  پوه  پدې  خلک  خو   واخلي.   ګټه  څخه  سړکونو  له به  خوا  بلې   له  او  شي  پیدا  کار  خوا   یوې  له  به  ته  ولس  ګني  چې
 واخلي.  خپلواکي نه دوی له  الرې  همدې له غواړي  انګرېزان بلکې اخستی. نشي ګټه کومه نه سړک له چې

 سیاسي  او پاڅونونو  وړاندې پر انګرېزانو د  کې سیمه ټوله په او هند انويبرېت پښتونخوا، په چې  وه مهال  داسې یو دا
  خپلواکۍ   د   لپاره  هند  د   کې  لومړیو  په   لسیزې  ۱۹۳۰ »د   اند   په   اډامیک  لوډویک  د  وه.  شوې   اواره  الره  ښه  ته  مبارزې

  افغان   نور  او  انخ  عبدالغفار  د  ولوباوه،  پکې  رول  غټ  افغانانو  »سرحد«  د  چې  ورسېدې  ته  پړاو  نوي  یو  ځلې  هلې
  فعاالنه   او  السنیوي  د  ته  افغانستان  غورځنګ  مسلمانانو  شمېر  ګڼ  د  کې  هند  په   هم  او  کمیسو«  »سور  د  مشرانو  سرحدي

 ([5])وکړي.« اتحاد سره کانګرس له هند د چې  شول کې لټه پدې کسان  وې.همدغه نیولې سترګې مالتړ
  انګرېزانو   د  سره  ګاندي  او  خان   باچا   له  اتحاد  شوروي  چې   انګېرل  داسې  بلکې  ول  اندېښمن  دېته  یوازې  نه  هند  برېتانوي

 کوي. مرسته پیسو او  وسلو د ضد پر
 کړه   ترالسه  خبرتیا  دغه  بیا  چې  کله  او  شوه  ډېره  ال  وېره   ښکېالکګرو  برېتانوي  د  شو  ووژل  نادرشاه  چې  مهال  هغه
  افغانستان  د  چېرې  که  وویل:  ته  »رویتر«  کولې  خبرې  کې  روم  په  چې  ته  ډلې  یوې  خبریاالنو  »د  خان  هللا  امان  چې

 ( [6])وکړم.« خدمت هېواد د څېر  په تېر د چې یم چمتو ته دې او ځم ته هېواد وغواړي ما خلک
 مشر  ګوند  نازي   د  کال(  ز ۱۹۳۳)  کال  په   مرګ  د  نادرشاه  د   چې   وه  هم   دا  ته  انګرېزانو  خو  خبره  ستونزمنه  بله   دېنه  له

 مینځه  له   ول  شوي  السلیک  جرمنیآنو  په  چې  تړونونه  عادالنه  غیر  کوم  وروسته  هن  جګړې   نړیوالې  لومړۍ  د  هټلر،
  ته   ډګر  سیالۍ  د  سره  وه(   رقابت  هم  مینځ  تر  دوی  د  هم  څه  )که  فرانسویانو  او  انګرېزانو  له  چې  وېغوښتل  او  یووړل،

 ودانګي. را وه( ښکېل کې جګړه کورنۍ په شورویان وخت )دغه
  اړیکې   نږدې  سره  ترکیې   او  ایران  افغانستان،  چې  وکړ   کوښښ  ورسېد(  ته  واک  لرهټ   چې  کله  )ال  چارواکو  جرمني
 ځواکمن  وړاندې   پر  برېتانویانو   د   کې  هند   پر  غوښتل  دمخه   لسیزې   دوه  چې   ورغوي  سره  له   نخشه  هغه   او  کړي  ټینګې
 شي.
 وه.  مهم ډېر »وزیرستان« کې سر په او افغانستان ته چارواکو جرمني لپاره رسېدو د ته موخې دې
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 6تر 5 له : پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 ستېشنه  راډیو  دوه  کې  واک  پخپل  سازمان  شوي  جوړ  هند«  خپلواک  »د  د  لخوا  بوس  چ  –  س  د  کې  جرمني  »په
 رسول. سرته توګه کارنده په هم یې تبلیغات ضد برېتانوي چې  درلودل

 ([7])کولې.« خپرونې نامه په راډیو وزیرستان« »د راډیو یوې څخه هغوی له
  دېپلوماتیکې   داسې   سره  اتحاد  شوروي   او  برېتانیا  له  چې   کاوه  کوښښ  څېر  په   رتې  د  چارواکو  افغان   چې  دې   د  سره

 رسېږي.  نه و زیان  ته انډول چې وپالي اړیکې
 سیاسي  نوی  یو  هم  حکومت  کابل  باید  چې  کړ  مینځته را  چاپېلاير  سیاسي  نړیوال  داسې  پېښو  نوو  هم  هغې  د   سره  ولې

 وی. کړی  خپل  وړاندې په نړیوالو د دریځ
 سترو  شمېر  یو  د  کړه،  بدله  بڼه  پوځي  او  سیاسي  جرمني  د  چټکۍ  ډېرې  په  ګوند  ناسیونال  سوسیال  توګه  په  ساري   د

 کړ. ترالسه یې مالتړ هېوادونو
 کړ. مینځته را ګواښ نوی یو ته نړۍ ځواکمنتیا برلین  او  روم د کال  ز ۱۹۳۶ په
  او   سیاسي  جغرافیوي،  د  نړۍ  د   چې  شوی  تت  وو  نه  انځور  جګړې  نړیوالې  لومړئ  د  ال  سره  هېوادونو  له  نړۍ  د

 شوه. ترسترګو ننداره نوې وېش فزیکي
 لیدلې سترګو پخپلو پایلې بېطرفۍ د افغانستان د کې جګړه نړیواله لومړی په خان هاشم محمد صدراعظم افغانستان د

 کاوه. ټینګار یې پالیسي همغې په او وې
  له   ان  او  خان   داود  محمد  سردار  نعیم،  محمد  ظاهر،  محمد  پاچا  پخپله  کې  سر  په  غړو  نورو  کورنۍ  سلطنتي  د  ولې

  چې   کړي،  ټینګې  اړیکې  نوې  سره  ایټالیا  او  جاپان  المان،  له  غوښتل  هم  چارواکو  شمېر  یو  سربېره  کورنۍ  سلطنتي
 شو. یادولی توګه په  بېلګې د زابلی عبدالمجید موږ
 داسې  او  وو  رسېدلی  ته   برلین  موخه  په  سفر  د  ته  اروپا  مخه  د  ال  نواز  هللا  زوی  خان  نواز  رب  بهادر  خان  د  هم  څه  که

 ورغوي.  سره له اړیکې دېپلوماتیکې سره هېوادونو شمېر یو له  غواړي چې کېده انګېرل
  کار  په لپاره وژلو د هللا  امان د رسف دغه  یې ویل چې  دې تر ان کتل سترګه په شک د  ته  سفر دې اتحاد شوروي ولې

 دی.  شوی اچول
  کمیساریو   شوروي  »د  کې  میاشت  په  جنوري  د  کال  ز ۱۹۳۴ په  چې  ښیي  السوندونه  ځنې  کې  ارشیپ  په  روسیې  د

 دېته   نواز  هللا  یاور  نادرشاه  محمد  د  چې  ورکړ  خبر  ته  مکین«  »پوتو  سفیر  شوروي  کې  روم  په  خان  قره  مرستیال
 ([8])ووژني.« خان هللا مان ا چې دی شوی ګمارل

  حرب د  وي  کړی السه تر مالتړ دېپلوماتیک جرمني  د  ډول  ځانګړي په باور نړیوال حکومت کابل د  چې  لپاره دې  د
 یې  سره  چارواکو  جرمني  له  او  الړ  ته  جرمني  پلمه  په  لوبو  د  اولمپیک  د  خان  محمود شاه  سردار  تره  پاچا  د  او  وزیر

  ولیدل.
  اقتصاد   د   او  خان  محمد  فیض   وزیر  چارو  بهرنیو  د  لپاره،   درمل  د  خان  هاشم  محمد  صدراعظم   د   هېواد   د  همدارنګه

  ولیدل   سره   هټلر  له  موخه  په  مالتړ  مالي  د   هېواد  د  او  رانیولو  د  وسلو  او  ماشینونو  شمېر  یو  د  زابلي   عبدالمجید  وزیر
 کړه. غبرګه ور هم  یې اړیکه ګډه اریاییتوب د او
 شوې.   پیل  هم  الوتنې  یووار  کې  اونۍ  مینځ  تر  کابل  او  برلین  د  کې  پایله  په  هلوځلو  اړخیزو  هر  او  دېپلوماتیکو  همدغو  د

 شول. السلیک  پسې بل د یو تړونونه اړیکو سوداګریزو د کال ز ۱۹۳۷ په کانونو، د کال  ز ۱۹۳۶ په
  نادرشاه خان، عزیز محمد هپ وو. وړ پام د هم غبرګونونه انګرېزانو د وړاندې په پرمختیا او پراختیا د اړیکو دغو د

  جرمني  او  جاپان  ایټالیا،  شوروي،  د  خان،   هللا  امان   د  خوا،  یوه  بریدونه  پسې  بل  د  یو  سفارت  په  برېتانیا  د  کې  کابل  په  او
 مرګ   له  نادرشاه  د  پخوا   پرمختګونو  دې له  یې  ځکه  نو  ول.  کړي  اندېښمن  چارواکي  برېتانوي  خوا،  بلې   له ځلې  هلې

 پښتانه  چې   ولېږل،  تلګرامونه  ته  کمشنریو  بېالبېلو  پښتونخوا  جنوبي  او  مینځنۍ،  شمالي،  د  او  کوېټې  پېښور،  وروسته  نه
 واوړي.  ته افغانستان چې شي پرېښودل قبایل

  یې   مخابرې  او  وسلې  ډېرې  وپېژندله،  رسمیت  په  پاچاهي  ظاهرشاه  د  بیړه  ډېره  په  چارواکو  برېتانیا  د  سربېره  دې  له
  او  کابل د چې وښود  غبرګون تړاو په  وینا هغې د خان هللا امان د یې ته حکومت ایټالیا د ورکړې، ته چارواکو افغان

 وطن   او  دین  زه  وغواړي  نه  لما  که  ونکړي...  اطاعت  نادرشاه  د  چې  وه  غوښتي  نه  خلکو  له  سیمو   شمالي  د  هېواد  د
 یم... چمتو لپاره خدمت د ته
 نېټې  دریمې  په  جنوري  د  سفیر  اېټالیې  د  کې  کابل  په  پرېنښود.  ځوابه  بې  ټینګار  انګرېزانو  او   کابل  د  هم  هېواد  اېټالیې  د
 ورغی.  ته سفیر برېتانیې د سره یادښت یوه له کال( ز ۱۹۳۴)

 هللا  امان  چې  دي  غوښتي  نه  هېواد  له  دوی  د  حکومت  کابل  د  چې  وویل  ته  نوموړي  ځغرده   په  «Galanti »ګالنتي
 ونیسي. خان

  کابل   د  چې   وویل  ته  سفیر  ایټالیا  د   کې  کابل  په  استازي  برېتانیا  د   کې  کابل  په   مخې  له   السوندونو   د  ارشیپ  ملي  د   هند  د
  او   لري  کرکه  نه  خان هللا  امان  له  ولس  افغان  چې  مانا  پدې  ه،شوېد  بنسټ  پر  مالتړ  د  خلکو   د  غوښتنه  دغه  حکومت  د
 کوي. مالتړ  نه واکمنۍ له  شاه ظاهر د
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 6تر 6 له : پاڼو شمیرهد 

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

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

 

 پرلپسې   د  یې  رنګه  دا   کړې،  ټینګې  اړیکې  دېپلوماتیکې  خپلې  سره  )جرمني(  المان  له   چارواکو  کابل  چې  څنګه  لکه
 کړه. پیدا ژبه ډېپلوماتیکه ګډه یوه هم سره ایټالیا او جاپان  له  مخې له هلوځلو

  او  کړې  ړندۍګ  هڅې  پرمختګ  د  کې  منچوریا  په  جاپان   وکړ.   یرغل  حبشې  پر  کال ۱۹۳۵ په  ایټالیې  هم  څه   که
 د  نه  شوروي  له  وروسته (۱۹۳۷)  جګړې  له  چین  د  غوښتل  جاپان  شوه.  پیل  جګړه  کورنۍ   اسپانیې  د  کې ۱۹۳۶ په

 کړي. چټکې هڅې څارګرو د کې شمال  په فغانستان د لپاره اخېستو غچ
  چې   کړ  تېر   ته امریکا  یې   الس نشو. سر  په  الس  ځلو هلو  خپلو  له  کې شرایطو  کړکېچنو   ډول  پدا حکومت  افغانستان  د
 نفتو د کال ز ۱۹۳۷ په کې پای په ځلو هلو همدې د ورغوي. سره له اړیکې دېپلوماتیکې هم سره هېواد ستر هغه له
  ایران   په  کال   ز ۱۹۳۵ په  هېواد  امریکې  د  هم   څه   که  وانخسته.  ترې   یې  ګټه  خو  کړ،  السلیک  هم  تړون   استخراج  د

 افغانستان   وغوځوي.  استازیتوب  خپل  هم  کې  افغانستان  په  چې  وه  لېسپار  ور  دنده  ته  )سفیر(  مختار  وزیر  مېشت  کې
 تړون یو کې  ماڼۍ  اباد«  »سعد  په  تهران  د  نېټې (۷)  اومې   په  جوالی  د  کال ۱۹۳۷ په  سره  عراق  او  ترکیې  ایران،  له

  اقتصادي   هب  سره  بل  له  یو  چې  وکړه  پرېکړه  هېوادونو  واړو  څلور  شو.  یاد  نوم  همدې  په  کې  تاریخ  په  چې  کړ  السلیک
 درېږي.  به مالتړ په بل د یو وکړي برید غړي یوه کوم  په هېواد بهرنۍ کوم چېرې که او ټینګوي اړیکې کلتوري او
  افغان   له  مخې  له  ارزښت  جغرافیوي  د  افغانستان  د  وه  څښتن  ځواک  پیاوړي  یوه  د  چې  هټلر  باکه  بې  او  مغرور  ځان  په

  سوداګریز   یو  کال(  ز ۱۹۳۹)  کې  میاشت  په  اګست  د  وکړه.   رستهم  تخنیکي  او  اقتصادي  کال ۱۹۳۸ په  سره حکومت
 ونښت.  جنګ کې اروپا په کال(  ز ۱۹۳۹ )سپتمبر وروسته میاشت یوه او کړ. السلیک هم تړون
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