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 کې  پېړۍ یوه په افغانستان
 

 (ل ۰۱۴۰—۰۱۳۰)
 

 څپرکی   لومړی
 

 برخه  درېیمه
  
  :نوښتونه وروستي پاچا د
  

 . يوبول را جرګه  لویه لپاره سمون د  چارو د چې پتېیله و یې بنسټ په نوښت یوه د ورسېد ته کابل پاچا چې کله
  

  جرګه   لویه  لومړۍ  چې  شوې  جوړې  جرګې  لویې  دری  مهال  په  خان  هللا  امان  د  وشوه  یادونه  دمخه  چې  لکه  هم  هغسې
 . هشو جوړه کال( ق  ه۱۱۳۰) کې ښار په جالالباد د
  

 . يځ مخ پر مخې له )قوانینو( نظامنامو د  به چارې دولتي  چې وشوه ژمنه کې ګهجر پدغه
  

 .  وو کړی ګډون استازو ۲۸۷ کې جرګه پدغه
  

 په   نطامنامو  د  بڼه  ازاده  په  توګه  بشپړه  په   کې  جرګه  پدې  شوه،  جوړه  کې  پغمان  کال  ل(۳۱۳۰)  په  جرګه   لویه  دویمه
 . ېوشو اترې خبرې تړاو

  
 له  روسانو  د  هغه  وه  مهمه   ډېره  کې  جرګه  پدغه  چې  خبره  کومه  شوې.  یادې  مسالې  بهرنۍ او  کورنۍ  هېواد  د  ورپسې

 .  هرسېد ته تنو ۴۱۰۵ شمېر داستازو کې جرګه په شي.  سپارل و ته افغانستان بېرته باید چې وه نیول پنجدې د خوا
  

  د   هللا  امان  پاچا  چې  شوه  پرانستل  کال(  ز ۸۱۹۲ )  میاشت  سنبلې  د  کال(  ل۷۱۳۰)  کې  پغمان  په  هم  جرګه  لویه  دریمه
 . (ښیې تن  ۱۱۰۰ یې )ځنې رسېده. ته تنو (۱۱۰۰)یوزروسلو یې شمېر استازو  د وه. بللې را اړه په سفر خپل

  
 مشرانو  قومي  کې  پدې  وه،  شوى  رابلل   وو  کړى  ګډون  کې  په  استازو  یادو  چې  مخې  له  نوښت  دیوه  جرګه   لویه  دغه 

 . دلو در ونشت عالمانو دیني مخورو،
  

 او   پتلنونه  کورتۍ،  تورې  یې  ځای  پر  او  کړې  لرې  جامې  دودیزې  او  لنګوټي  خپل  چې  ول   شوي  اړ  دېته  وال  جرګه
 ..... يکړ  سر پر خولۍ تورې او تړي و نکتایې  واغوندي. کمیسونه سپین

  
 او  غږېږي  نه  توګه  په   نواکم  د  ته  وکیالنو   دی  چې  پرانستله  ټینګارسره  پدې  غونډه  لومړۍ  جرګې  د  خان  هللا  امان

 . يومن وړاندېزونه دده څو  چې نباسي هم اړ دېته به هغوی
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 : لووی ټینګه په  دایې... 
  

  رسول   او  ملت   خپل  د  به   هغه  ودرېږي   وړاندې   پر  استازی  کوم  بیا  که  وکړي.  پرېکړه  کومه   سره  رایو  ګڼو  په  جرګه  که
 [1] . يو کړی  خیانت سره )ص( هللا
  

 . هوکړ یې ستاینه تمدن نوي او پرمختګ اروپا د وکړې. خبرې اوږدې تړاو په حقوقو د ښځو د چآپا بېره سر دې  له
  
 : ړوک ټینګار ټکو پدغو مخې له لیک پرېکړه دیوه وه، روانه کې شاوخوا په اونۍ دیوې چې جرګه لویه پغمان د
  
 ته  کالو  درې  کالونو  دوه  له   دې  خدمت  پوځي  شي.  تاسیس   شورا  ملي  تشکیل  په  تنو ۰۱۵ د  پرځای  شورا  ددولتي- 

 . يوغځیږ
  
  لپاره  مرستې  د  افغاني  پنځه  به   غړي  عادي   هېواد  د  او  تنخوا  میاشتې  یوې  د  مامور  هر  لپاره  رانیولو  د   وسلو  د- 

 . يورکو
  
 . يیادش پنوم ولیعهد د هللا رحمت سردار یې زوی او پنوم ثریا ملکې د مېرمن پاچا د- 
  
 . ستاسی  کنترول او تفتیش د- 
  
 . ېوبښی مجازات چې لري حق پاچا- 
  
 . ټبنس مرستونو د- 
  
 . لکو لغوه نښانونو د- 
  
 . لټاک سزا  د مخې له  قانون د- 
  
 . لرغاو محاکمو پرمختللو د- 
  
 . لروز مالیانو افغاني د او محنیوی مالیانو د ددېوبند- 
  
 . لجوړو الیحو د لپاره مخنیوی بډو او  فساد اداري د- 
  
 . لټاک زرغون( درنګونو)تور،سور، بیرغ د افغانستان د- 
  
 . يکېږ غوښتل  را جرګه لویه به وروسته کالو پنځو هرو له- 
  

 یې  ته  غبرګونو  نورو  داسې   او  وې   ترخې  ډېرې   یې  پایلې   چې  ول  هم   وړاندیزونه  داسې  شمېر  یو  کې   جرګه  لویه  په
  کلنۍ (۱۸)  اتلس  له  چې  کولی  نشي  جلۍ  توګه  په  ساري  د  کړ  مخ  سره  کړکیچ  سیاسي  له  یې  هېواد  چې  پرانسته  الره

 . يوکړ واده مخه د نه
  
  بې پر یې پاچا چې وشوې غوږ تر هم ګونګوسې داسې چې دې  تر ان  و...ش منل ونه  خوا  له جرګې د  عمر واده د» 

 [2] . ړک تورن دینې
  
 انګېري   تړاو  پدې  پژواک  عبدالرحمن  دېپلومات  افغان  ریس(Assembly)  ېټولن  د  ملتونو  ملګرو  د  زکال  ۳۱۹۶ د
 : ېچ
  
  دلوی کاکړ ډاکټر پوهاند درلود. شتون والسون سیاسي بهرني شا تر څرګندونو ډول دا  د وړاندې  په خان  هللا امان د» 

 : يد کښلي  داسې مخې له لیکنې  د احمد علي منشي د اړه په پایلو د جرګې
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 : لووی کې ځواب په هللا امان  غږېدل... و مخالفت په سمون ددغه استازي مالیان ځنې» 
  
 . يد  پټول بدن د  ښکته نه غاړې  له مخې  له  قانون داسالمي ستر«» 
  

 : لووی یې لوړاواز په او  کړ ور السه له کنترول پاچا کړ... رد ټینګه په نطر دده مالیانو
  
 نافذوم  څه  هغه  به  زه یې،  نه  څه  نور   پرته  نه دووسانو  له  چې  مالیان  تاسئ  دي،  السه  له  تاسو   د  مصیبتونه  ملي  ټول  دا

 : لووی غړوته جرګې د بیا ځل یو هللا امان پاچا غواړم... یې چې
  
  دسیسو   د  دښمنانو  د  سره  وعظونو  خپلو  په  مالیان  دغه ..  ورسوئ.  ته  ملت  ټول  توصیه  زما  ..  استازو!.  تمل  ګران  د
 [3]... يد مسوالن خپرولو د
  

 پاچا   د  چې  کړه  ورغبرګه  انیس  الدین  محي  غالم  چې  ناست   وه  نه  ګواښنې  دغې   له   او  غبرګون  خپل  له  ال  خان  هللا  امان
  پټوئ.؟ سترګې وړو کړو په زیرانوو د ولې خو دی، ګټور فکر درغاونې

  
 ګوته   شتوته  او  ماڼیو  ددوئ  بهر  او  ننه  د  کور  په  چلن  ناوړه  د  وزیرانو  د  ته  پاچا  ده  او  کتل  ټپې  ټپې  ورته  وزیرانو

 . . هونیو
  

 هڅولی   دېته  نوموړى  پخپله  پاچا  »  چې:  انګېري  غبار  محمد  غالم  میر  ولې  ګڼلې،  و  لرې  نه  موضوع  له  خبرې  دده  پاچا
 [4] . ېوښی غبرګون همداسې باید تړاو په وزیرانو د چې هو
  
 . ېش بېلې چارو سلطنتي له باید چارې حکومت چې  وکړ وړاندیز ته شاه اندو روڼ کې والو برخه په جرګې لویې د
  
 : دان په ستیوارت د
  

 [5]. يکړ جوړه کابینه چې  وسپارله دنده یې ته خان  احمد شېر سردار کېښوده. غاړه  ته وړاندیز ددوي خان هللا امان
  
  ستوري  د و فکر روښان څېر په  لودین خان عبدالرحمن د چې وه ځواب ښکاره څرګندونو هغو د سیاست دغه  پاچا د

 : لووی ځغرده په ته خان هللا امان کې چمن په ماڼۍ
  
 هلته  چې  شي  معلوم  مسول   حکومت  د  باید  دی...  نیولي  کې  الس  په  چارې  حکومت  د   تاسو  چې  کېږې  کاله  لس  دا» 

 «. ېووای ځواب ته
  

  په   صدیق غالم  څرخي  د  او  کینښوده  غاړه  ته  سپارښتنې  پاچا  د  ګاڼه  نه   وړ  دندې  ددې ځان  چې خان  شېراحمد  سردار
 . يوکړ يهمکار سره نوموړي له چې غوښتل ِنه ډېرو ګډون

  
  پای   په  او  وغوښته.  بښنه  نه  پاچا  له  بابته  ستړیاله  د  هغه  خو  وکړه،  غوښتنه  ورته  نه  خان   ولي  محمد  له  خان  هللا  امان
  پاچا   د  خان  ولې  محمد  واخیسټې:  غاړه  په  مټ  پر  وزیرانو  دغو  د  چارې  حکومت  د  څېر   په  پخوا  د  خان  هللا  امان  کې

 وزیر،  چارو  بهرنیو  د  خان   صدیق  غالم   څارې(،  به  چارې   وزیرانو  )د   روزی  لوي  ریس  جرګې  د   خان  شېراحمد  نایب،
  وزیر،   چارو  سوداګریزو  د   خان   احمد   علي   کفیل،  وزارت  چارو  دکورنیو  عبداالحد  وزیر،   حرب  د   خان   عباالعزیز
 . وش یادولی وزیران پخواني  نور او ریس شورا د  عبدالهادي

  
 . ينشو الړې مڼځه له پوښتنې او پېښې ستونزمنې شمېر یو سره دې  له هم بیا ولې

  
 برېښېده.  نه  خوشاله  ډېر  لیدل   وړاندیزونه  غړو  د  جرګې  د  کې  غونډو  پنځو  ټولو  په  جرګې  د  چې  پاچا  توګه  په  بېلګې  د

 : لووی یې غوسې ډېرې په چې  ورسېده دېته خبره داچې ان
  
 . مراول اوښتون او سمون کې ګوټ هر په هېواد  د چې یم من هیله یم، پاچا انقالبي یو زه» 
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  کړي...   ګوښه  دندې  له  ځانونه  چې  شي  کولی  غواړي.  نه  کول  کار  سره  لما  چې  چارواکي  رتبه  لوړ  هغه  نو  اوس

 [6]. لوکړ  همداسې لودین خان عبدالرحمن
  

 : ېچ دي لیکلي اړه په پایلو د جرګې دِدغې سټیوارټ
  
 په  انحضرت)ص(  د  چې  وانینق  تعلی  څښتن  د  کړي.  جوړ  قوانین  چې  لري  نه  حق  انسان  هېڅ  کاوه،  فکر  مالیانو» 

 . يکړ تفسیر هغه چې لري حق مالیان شویدي. راټول بڼه په قوانینو شرعي  د وسیله
  

 [7] . یکړید محدود فکر او اند ددوئ نظامنامې چې کاوه فکر دوی
  

  ه ت  پاڅون  خلک  شینواروکې  په  چې  وه  المل  یوازیني  پرېکړي  جرګې  لوې   د  چې  انګېري  لیکوال  شمېر  یو  هم  څه  که
 . لکړ اړ
  

  درلود.   تړاونه  ځانګړی  سره  اوښتون  او  سمون  له  پاچا  د  څېر  په  پاڅون  د  منګلو  د  لکه  هم  پاڅون  شینوارو  د  ښایي  ولې
 . هو المل السوهنو  بهرنیو او  کورنیو د یې المل بنسټیز بلکې

  
 صوم مع  )محمد  ملتیا  په   وراره  خپل  د  مجددي  صادق  محمد  ورور  مجددي   عمر  فضل   د  چې  وښوده  جرګې  لوې  پغمان  د

  السلیک مالیانو (۴۰۰) سوو څلورو په فتوا، کفر د پاچا د چې کې حال پداسې ګډون، په  مالیانو شمېر یو د مجددي(
 ریښتینوالی  پاڅون  دهغه  چې  څنګه  ولې  الړل.  وو  شوی  پاڅون  منګلو  د  چې  چېرته  لورته   سهل  د  هېواد  د  وه،  شوی

  څېړونکي   شمېر  یو  ولې  وسپارل.  ته  حکومت  یې  بیا  او  ونیول  دوی  ولس  پکتیا  د   ځکه  نو  وه  شوي  څرګند  خلکوته
 .  لوکړ  همداسې  بیا  ټولو  شي.   تسلیم  ته   دولت  باید  چې  ګڼله  و   غوره  خوا   له  ځان   خپل  د   عبدالرحمن  قاضي   چې  انګېري

  
  والي  پخواني  کندهار  د  موږ  هم  چې  ول   هم   سرداران   شمیر  یو  بلکې  ول   نه  مالیان  یوازې   کسان  ککړ  تور   دغه  به

 . وش یادولی توګه په  ساري د خان فاروق غالم زوی  دده او خان  عثمان مدمح سردار
  
  بلې   له  او  وهله  لمن  فسادته  خوایې  یوې  له  چې  وه  کړی  نهیلی دومره  بهیر پېښو  روانو  د  سرداران   او  چارواکې  ډول  دا

 وړاندې   په  پېښو  د  چې  ېهغ  تر  کاوه،  شکایت  دوستانو  ریښتینو  د  دده  ته  پاچا  مخې  له  مالۍ  غوړه  او  چاپلوسۍ  د  خوایې
 . ړک یوازې

  
  پاڅون شینوارو د

 چې   مهال  هغه  او  ګڼي،  پایله  نښتې  یوې  د  خېلو  سنګو  د  او  کوچیانو  د  المل  پاڅون  د  شینوارو   د  غبار  محمد  غالم  میر
 [8] . ړوک پاڅون هغو نو نیوه. ونه غوږ ته شکایت شینوارو د حکمران  اباد جالل د
  

  هندوستان   توکي  افغانستان  د  به  دوئ   چې  تړاو  په  رول  د  کوچیانو  دافغان.A RobinsonCaptain.J  نرابنس  کپتان
 . يد کړي خبرې اوږدې راوړل هېوادته څیزونه کوم چې یې به ځایه هغه له او وړل ته

  
“Nomad merchants who trade between India and Afghanistan in auto mun they bring 
from Afghanistan for sale in India such commodities as wool, chilghoza…  

  
  وړل   نور  او  بادام...  پسته،  جلغوزي،  وړۍ،  لوري  له   افغانستان  د  لري.  تاریخ  اوږد  لېږد  را  او  لېږد  دغه  توکو  د 

 .لدکې  راوړل  ته  افغانستان  پرمټ  اوښانو  د  به  نور  ډېر  او  چای،  کالي،  اغوستلو  د  بوره،  لوري  له  هند  د  او  کېدل..
[9]  

  
  کې  سیمه په  شینوارو  د وه  الره په ته هندوستان کاروان  یو  کوچیانو  د کې( میاشت  نومبر )د کال ز۸۱۹۲ په چې کله
  د   ووژل،   تنه  څو  خېلو  سنګو  د   دي   غله   دوی   چې   اند  پدې   خیلو  سلېمان   شول.   ګرېوان  او  الس  سره  سنګوخېلو  له

 . لسپار وه ته حکومت یې تړلې الس  او نیول وه یې کوچیان ووت را ورپسې کلي کور شینوارو
  
 . لکړ خوشي کوچیان  ونیسي الندې څېړنې تر پېښه چې ګروېږنې کومې له پرته  حکومت ییز سیمه شینوارو د
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 وسلې   ډېرې  وکړ،  برید  ولسوالۍ  په  اچین  د  یې  بیا  نو  ورېد  وانه  فریاد  دوی  د  حکومت   ولیدل  شینوارو  چې  مهال  هغه

 . هوتړل یې  الره پېښور او کابل د کړې. لوټ یې پیسې او
  

 .  هواخیست ګټه دښمنانو بهرنیو او کورنیو نه ډب و اخ دې  له
  

 . ددرلو  نه زړه ښه نه اصالحاتو او رغاونې له  خان  هللا امان  د چې کسان شمېر هغه ډول ځانګړي په
  

  هغه  له  وي  کړې  معلوم  ځانته  هڅې  او  هاندې  هللا  امان  پاچا  د  چې  لپاره  ددې  هم  همفریز  سفیر  برتانوي  کې  کابل  په
 . لولید سره

  
 وه دا وتنه تېر لویه هغه د ولې وه. ګمارلی دنده په توګه په ریس تنظیمه د اباد جالل د  خان احمد شېر پاچا هم څه که

 . يجنګو هو سره بل له  قوم یو یې غوښتل چې
  

  خان  محمود  چې  کله  پرمټ  وسلو  همدغو  د  وګړو  خوګیانیو  د  او  ورکړه  وسله  ته  خلکو  خوګیانیو  او  مومندو  ځکه  نو
 ډېرې  او  وشو  برید  پرې  کې  سیمه  په  نملې«  »  د  نو  واړول.  کې  خوګیاڼیو  په  الره  په   ته  اباد  جالل  نه  کابل  له  یاور

 . ېنیول وه ترې یې وسلې
  
 قومونو   شمېر  یو  د  شینوارو  د  ده  او  شو،  ولېږدول  کې  الوتکه  په  ابادته  جالل  خان  صدیق  غالم  یروز  چارو  بهرنیو  د

 . يکېږد ټکی پای د ته ډب و اخ  چې  کړل راټول ځان  په مشران
  

  خان   احمد  علي  والي  هم  څه  که  درلوده،  نه  یې  بڼه  عملې  چې  شوې  منل  ونه  ځکه  یې  غوښتنې  الړ  چې  ته  کابل  ولې
 : ېوای او ګڼي لمسون په ګوند جمهوري د ګرۍ یاغې شینوارو د دي شو وټاکل  ځای  په خان ددشېراحم بیا چې

  
 بابته  له څرخي خان حیدر  غالم پالر خپل د صدیق غالم وه... نه خوښه په  ملګرو د دهغه او صدیق غالم د حکومت 

 .. هو څښتن ذنفو ډېر د کې منځ په قومونو  دغو د مهال( په خان عبدالرحمن امیر )د
  

  په   وعدو  غټو  د  ته  هغوی  صدیق  غالم   خان(  علم   محمد  او   خان   افضل   )محمد  وو.  کې  کابل  په  مشران  شینواري  دوه
 [10]. يلمسو  و ته پاڅون قوم خپل چې واستول ته وطن بېرته سره کولو ور

  
 په  ال  پاچا  او  هو  دبه  دب  او  نیشه  پاچاهي  د  کې  سر  په  خان،  احمد  علي  والي  د  خپله  په  چې  وښوده  تاریخ  وروسته
  نورستانی،   خان  عبدالوکیل  خان،   صدیق  غالم  خان،  احمد  شیر  هم  بیا  ولې  کړ.  پورته  بیرغ  خپل  ده  چې  وو  کې  کندهار
 . يیوس منځه له کړکېچ دغه  چې پیدانکړ وس ددې نورو او یاور، جان محمود خان، ګل محمد وزیر

  
 . ړوک  برید اباد جالل په شول ملګري هورسر هم قومونه نور شمېر یو چې وګړو شینوارو د وروسته

  
 . ړک خاورې سره خاورو له زیې پال یې ژمنې کورنۍ سلطنتي د او العماره سراج

  
 په  وګړو  د  ننګرهار  د   پورې  اوسه  تر  شعرونه  ولسي  شمېر  یو  خولې  له  شینوارو  د  ورورسته  نه  لوټ  له   اباد   جالل  د

 : يد  داسې یې بېلګې چې کېږي زمزمه کې منځ
  

  نعمتونه وه ډېر  خدای د کې اباد جالل
  
  کباب  شیش د ارمان                                                       
  
 : ېچ دا یا
  

  خبره وه نه ځان په غوره وکړه چې مومند
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  شول وران کورونه ظلم د شول چاالن پسې سمدستي وي برقرار دی حکومت
  
 : اد یا
  

  وه دل  قهر په  خدای د وه غل یو  نومې برماڼو کې ګالبانو پاس
  
  ایستل یې به جامې ګرځېدل به شپې د
  

  کې کټ کله په شپه یوه کول یې به غال
  

  عذاب وه یې نصیب غوراب کې غاړه شو ګیر
  

  او   الس  سره  غمیزې  لویې  یوې  یې  افغانستان  چې  شو  ته  منځ  را   ناورین   ملي  ستر  بل   یو  وروسته  نه  ورین نا  دې  له
 . ړک ګرېوان

  
 مال   صاحب  زاده  اخون  تګاو  لړکې  لفینوپه  مخا  یوشمېر  څخه  دې  اوله  وه  روان  دوړ  اړ  دغه  ال  کې  ختیځ  په  هېواد  د

 . هو ورکړی لقب )فخرالمشایخ( د ورته خان هللا  امان چې وه څوک هغه دی ودرېد. وړاندې په دولت د هللا حمید
  

 رغاونو  او  اصالحلتو  د  خان  هللا  امان  د  یې  څېر  په  روحانینو  نورو  شمېر  یو  د  نو  ولیده  کمزوري  دولت  د  ده  چې  کله
 . هوکړ ډډه تلو له یې ته کابل ولې شاشي.  پر نه دریځ خپل  له چې وغوښت ته کابل دی پاچا: ړوک مخالفت

  
 [11]. لشو  ووژل  لخوا  والو  وسله  د  یادېده  پنوم  زوی  سقاو  د  چې  هللا  حبیب  د  وه  شوی  لېږل   هلته  چې  ځواک  پوځي  کوم

  
 برابره  زمینه  ال  سیاالنوته  شمېر  یو  او  مخالفینو  خان  هللا  امان  د   اعدام،  کسانو  شمېر  یو  د  کې  ټوله  په  بریدونو  هوایې
 . ېکړ زیاتې پارونې او لمسونې چې کړه،

  
  الرې   له  اترو  خبرو  د  ستونزې  پېښې  ور  چې  داوه  یې  موخه  ولېږل  ته  سیمې  کسان  کوم  چې  خان   هللا  امان  هم  څه  که
 . يکړ حل

  
 شینوارو  د   چې   ول   ځکه  وړ  دپام   ډېر  راوړل،  ته  کابل  سره  ځانه   له   خان   صدیق  غالم   څرخي   چې   وړاندیزونه  کوم  ولې

 . ددرلو شتون السونو بهرني او کورني ډېرو ګډون په چارواکو حکومتي د شا تر پاڅون د
  
 : وو ډول پدې وړاندیزونه شورشیانو د
  
 . يش ورکړل  برخه غوښنه ته عالمانو دیني باید چاروکې په دوالت د ـ
  
 . ېووځ نه هېواد له باید کورنۍ طرزي محمود د ـ
  
 . يکړ طالقه ثریا ملکه باید چا پا ـ
  
 . يش لغوه بېرته باید نظامنامې نوې ـ
  
 . يش الړې منځه له نمایندګۍ بهرنۍ ټولې پرته  برېتانیا له  ـ
  

  قومونو   شمېر  یو  د  وخوځېد  لور  په  اباد  جالل  د  نه  کابل  له  توګه  په  تنظیمه  ریس  د  پاچا  د  خان  احمد  علې  والې  چې  کله
 . يراول سمسمکی کې ننګرهار په  چې کړل جرګه کورکې په صاحب نقیب د یې مشران سیمو او
  

  یې دولت  ول روان  کې سیمو نورو او پروان کاپیسا،  نجراو، تګاو، په  وړاندې په هللا  امان  د  چې خوځښتونه کوم ولې
 . هورسو ته واک کې ترڅ په دوړ اړه یوه د هللا حبیب زوی سقاو د کې پایله په  چې کړ. مخ سره ګواښ ستر له
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  دښمنان بهرني  او کورني خان  هللا امان د

  په   وخت  او  وس   ددې  ته  دښمنانو  بهرنیو  او  کورنیو  پاچا  د   پاڅونو  شینوارو  د کې  ننګرهار  په  او   منګلو  د  کې  پکتیا  په
 . يودرېږ وړاندې په هللا امان د چې ورکړ الس

  
 په   او  شول  پورته  را  مخالفت  په  سمونونو  د  هللا  امان  د  حضرتان  تېره  په  عالمان  دیني  مشران  قومې  مالیان  شمېر  یو

 . ړک پورې الس یې تبلیغونو
  
  ه پ ساري د عبدالکریم  مال چې ودرېدل وړاندې په پاچا د مالیان  شمېر یو هم مهال پر واک د خان عبدالرحمن امیر د

 . لشو وځپل بېرحمۍ په خوا  له عبدالرحمن د خو شو، یادولی توګه
  

  خو   یا  رسېدل.   ته   بري  کې  ازموینه به  مشرۍ   په  مالخوسه(  »   د   چې  ورکاوه  ارزښت ته  مالیانو  هغه  هم   بیا  امیر  ولې
 . يځپ و شورشیان څېر په نیکه د چې غوښتل نه یې یا او وه  نه ځواکمن دومره خان هللا امان

  
  یې خوا شاله  د چې وه  درباریان او  سرداران دده وغورځاوه پښو له یې دی  او شوه ستونزمنه ته پاچا چې خبره کومه
 . ړوک برید پرې

  
 : هخبر هندیه« لور» د  خان هللا دامان هغه بلکې ودرېدل وړاندې  په دده چې  ول نه مالیان ټول دا
  

 . لو نه دوستان هغوی یم  دوست یلو چاچې دا: هغه ول وړ اندېښنې ډېرې  د چې څه کوم
  

 . ېپټول سترګې اصالحاتو په هللا امان  د هم ده وه،  څخه کسانو باوري او نږدې ډېرو له  پاچا د  چې خان ولي محمد
  
  رول   سمالسي  نورو  او   حضرت  شوربازار  د   ولې،   محمد  سرکې  په  غوښتونکو،  جمهوري  کې  نسکورولو  په   پاچا  د

  د   کابل  د   ..  سره.  لمسولو په  مارانو  داړه   کوهدامن  او  شینوارو  د پټه  په  ولي  محمد  او  صدیق  غالم  شو.  ثابت  ټاکونکی
 [12] . ړک هوار ډګر لپاره نسکورېدو

  
  په   یې  موږ   چې  ودرېدل  وړاندې  په  پاچا  د   کسان  ځنې  چې  شویدي،  سترګو  تر   هم  السوندونه  نور  شمېر  یو  تړاو  پدې

 : وکو یادونه لنډیز
  
  سرداران   او  درباریان  ماالن  غوړه  هغه  ډول  ځانکړیې  په  او  ول  خطرناک  ټولو  له  ماران  نستوړي  د  هللا  امان  پاچا  د  ـ۱

 . لو ښکېل کې فساد په چې
  
 . هلیدن  خان  احمد شېر د سره مکوناچي« » استازي برتانوي له ـ۲
  
  ماتې   له   پاچا  شو  پوه  بیا  چې   کله  ل...ووی  ورته  یې  اسرار   ددولت  چې   کال( ۱۷-۴۱۹۲ سپتمبر  )د   توګه  په  ساري   د

 : هورسو چارواکوته برتانوي پیغام زما دا وویل: یې ته حافظ هللا مطیع استازی انګرېزانو  د دی مخ سره
  

 . مکو ډز به امیر په چې  یم سړی لمړی به زه
  
  یاغیان   یې  ال  شو،  واستول  ه ابادت  جالل  چې  کله   زوی.  ماما  د   یې  هم  او  کېده  اوخښی  پاچا  د  چې   خان  احمد  علي  والي  ـ۳

 . يکېږ پاچا دی به  وروسته نه هللا امان  له چې اند پدې دی وهڅول. ته دوړو اړو
  

 یوه  انګلیس  د   وه  تللی  ته   شمال  هېواد   د  سفر  یوه  په  پاچا  او  وه  والي   کابل  د   چې  نېته ۴۱ په   دمې  کال  ۷۱۹۲ په  ان   ده
 : لووی یې ورته او  ولیدل سرهBasil Gould  ډګول بسیل استازي

  
 .. مکېږ بریالی تویدنو وینو له  پرته زه وي نه السوهنه بهرنۍ چېرې که لرم،  پلویان ډېر کې سرحد په زه
  

 [13]. ؟وباسي نه صحنې له  روسان  چې غواړي  برتانویان سره بري په کودتا د آیا
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 د  چي  وو،  نه  المل  ددې  شتون  نه  دځواکونو  کې  کابل  په او  یاغیتوب  دشینوارو  یوازې  چي  شته،  هم  انګېرنې  داسې- ٤

 لمسونو،  نورو  د   او  صادق  محمد  حضرت  شوربازار  او  خان  ولي  دمحمد  بلکې  ورسید.  ته   واک  هللا  حبیب  زوې  سقاو
 بري   زوي  دسقاو  حکمونو  کولو  اعدام  فکره  بې  او  سمالسي  د  پاچا  د  پخپله  هم  او  تېروتنو  چارواکو  رتبه  لوړ  دحکومتي

 [14] . هولوبو رول سمالسي کې
  

 وړاندې  پر  دپاچا  ښکیالک  برتانوي  چې  کړېدي  غبرګې  څرګندونې  خپلې  بیا  بیا  څېړونکو  کورنیو  او  بهرنیو  شمېر  یو
  دخوست   چې  کله  خو  وغورځوي؟  پښو  له  څرنګه  دی  چې  ول  کې  لټه  پدې  خسته  وا  خپلواکې  ده  چې  مهاله  همغه  له

 .  يد داسې یې بېلکې څو چې شوې ګړندی هڅې انکرېزانو د وروسته دې  له شو. پیل پاڅون
  
  ول   کې  هڅه   پدې  هند  برتانوې  او  برېتانیا  ډول  ځانکړې  په  هېوادونو  بهرنیو  شمېر  یو  »  چې  کړېده  ډاګیزه  ستېوارت  ـ۱

 [15].« يکړ کورنس حکومت خان  هللا امان  د چې وګماري دېته استازي شمېر یو چې
  

  یو  له  یې  سربېره  دندې  ځانګړې  خپلې  له   وه  کې  بل  کا  په  رابرتس  الرډ   کله  مخ(۶۲۶)   چې  دي  ویلې  هم  دا  ستېوارت
 .  ېکول  اترې  خبرې  تړاو   چاروپه   اداري  د  سره  چارواکو  له   یې  به  درناوی  ډېر  په  او  لیدل  سره  افغانانو  مخورو  شمېر

  
  مخوره   او  نامتو  کېده،  ګڼل  نه  تړو  مال  ټینګو  له  پاچا  د  المشایخ  شمس  ول  نه  ضدپر  خان  هللا  امان  د  مالیان  ټول  ـ۲

 . وش یادولی ګه تو په بېلګې د نور او  اندړ عبدالرازق مال صاحب، حاجي ترنګزو د لکه شخصیتونه
  

 خان  بیغقو محمد سردار د ول  شوي سپارل  ته(exhibition)  ننندارتو کې لندن  په  مخې له السوهنو شمېر دیو خو
  د   کال(  ز ۷۱۹۲)  ول  شوي  هڅول   دېته  ول   ګڼ  استو  کې  هند  برتانوي  په  چې   اعظم(  محمد  - اکرم  )محمد  زامن  دوه

 . يوکړ څون پا کې کندهار په چې میاشت فبروری
  

  انګرېزانو   کې(  )پکتیا  څېر  په  زامنو  خان  یعقوب  محمد  ورو  د  دده  لکه  زامن  خان  ایوب  سردار  د  چې  نشته  شک  کې  دې
  تاریخپوه   االصل(   )اتریش  امریکایې  اډمک.  لودویک  ډاکتر  پروفیسر  هم   څه   که   شي.  الړ   ته  کندهار   چې  يو  لمسولې

 السونه  کوم  تړاو  په  نسکورولو  د  هللا  امان  پاچا  لرل.  الس  هند  برتانوي  د  کې  شویدی(  خپور  کې ۳۱۹۷)  کتاب  پخپل
 . يکړ ګوته په ندي

  
 چې کوي ګوته په دا نښانې نښې نورې داسې او هڅې او هاند سفیر يدبرتانو کې کابل په پخپله استازو برتانوي ولې

 . يڅرګندېږ ډول یو نه ډول یو په السوهنه هند برتانوي
  
 . لوویست نه کابل له استازي سفارت د وسیله په الوتکو د برتانویانو چې وه کې واک په پاچا ال
  

  نه  دا  مانا  خبرې  ددې  لري.  نه  السوندونه  کوم  دالسوهنې  انګرېزانو  د  څېړونکى  نور  څېر  په  دده  یا  او  ادامیک  داچې
 . يشو لیدل وي  نه هم السوندونه لږ  لږونه له ارشیفونو د ښایې وي.  لیدلي اسناد پټ ټول برتانیا د ده چې ده
  
 : يد کښلي کې خاطرو خپلو په بیا مېرمن همفریز سفیر د برېنانیا د کې کابل په ـ۳
  
  مختار)همفریز(   وزیر  چې   پوښتل  ویې  نه  را   راغی   ګاولډ«   جي-بي  استازی  سفارت  د  ناڅاپه   چې  لوسته  کتاب  ما» 

 . يکېږ سترګو تر پېښه وړ  پام د کې باال باغ په دی؟ چېرته
  

 متوجه   ته  ماڼۍ  باال  باغ  د  هم  دی  اورېدو  په  خبرې  د  وه.  ناست  سره  استازي  له  فرانسې  د  کې  خونه  بله  په  همفریز
 . وش
  

 . لراورسېد ته ماڼۍ سفارت د  ژر ډېر او  دۍ روان  را لور  په ښار د نه  مقاومت کوم له  پرته شورشیان چې مو لیدل
  
 : لووی ورته نوموړي ولیدل سره همفریز د کې دروازه په پخپله هللا حبیب زوی سقاو د
  

 . ید شوی  کافر چې ځکه وژنو هللا امان نلرو. کار سره تاسو له موږ
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 . ينش پېښه ورته ستونزه کومه چې  ساتئ خیال سفارت د بریتانیا د وویل جنګیالیوته پلوخ یې بیا
  

 ګڼلی  المل  بل  یو  دا  کوي   تداوي  زوی  سقاو  د  چې  ډاکتر  سفارت  د  چې  مهال  هغه  ...!؟  وړوده. پوښتنې  د  خبره  همدغه
  شو...!؟

  
 : ېمخ له سپارښتنې د سټیوارت د
  

 ده  خبره مهمه بله یوه دا اختالف همفریز او خان هللا امان   د خوا بلې اوله خوږی خوا سفارت د بریتانیا د خوا یوې له
 [16]. يکو پیاوړی  منطق دالسوهنې برېتانیا د چې

  
 ونیوله  مخه  هغوی  د ځواکونو  برېتانوي  ولې  دانګي.  راو   ته  مرستې  هللا  امان  د  چې  غوښتل  مشرانو  قبایلي  شمېر  یو  ـ۴

 . ه کړېد ډاګیزه مخې له څرګندونو  ورته د هم ادمک لودویک چې
  
 چې   مخنیوی  کسانو  دهغو  او  وی  شوې  راوړل  ته  افغانستان  باید  چې  وو  لګېدلی  بندیز  وسلو  هغو  په  الري  له   هند  د

 [17]« ،راواوړي پولو له هند برتانوي د یې غوښتل
  
  دېپلوماتیک   نو  هېوادو  بهرنیو  د   همفرېز  چې  وه  کې  حال   په   برید  د  بیګ  مراد   کالی  الد  هللا  حبیب  زوی   سقاو  د  ـ۵

 . يووځ کابله له چې هڅول دېته غړي
  

 پېښورته  ېپلوماتان  د  سفارت   د  برېتانیا  د  وسیله  په  الوتکو  د  کې  اونۍ  کال(۸۱۹۲)  وروستۍ  په  ډسامبر  د  ده  خو  ځکه  نو
 . للېږ و
  
  نه   دا  تاریخپوهان  شمېر  یو  ولې   درلود.   شتون  کې  سیمه  په  الرنس  وه  تللي   سفر  په   بهرته  هللا  امان   چې   مهال  هغه   ـ۶

  په   لمسول   وړاندې  په  ترکې  دعثماني  یې  عربان   چې  کې  بهیر  په   جګړې  هغې   د  الرنس  چې   رول  کوم  گنې  منې،
 : يد یې کاږلي  چې دى، څخه ډلې همدې له فرهنګ صدیق محمد میر وي!؟ کړی ادا کې افغانستان

  
 هېواد  بهرني  کوم  په  چې  وي  شوي  هڅول  دېته  خوا  له  ادارې  څارګرې  کومي  د  نوموړی  چې  نلري  شتون  السوند  هېڅ
 ... يو کړی لمسونې کې

  
 [18] ۷.شویدی ګمارل ته دندې کومې تړاو پدې  نه او درلودل  نه هم استعداد ددې الرنس چې دا موهمه

  
  د Colone I. T.E Lawrence  سالرن  اي  -ټي  نامتو،  الرنس«  عربي  »  په  چې  کړېده  ډاکېزه   ځېړنو  وروستیو   ولې
 . د درلو رول ځانکړی لمسون په  چارواکو د برېتانیا د کې نسکورولو په حکومت د هللا امان پاچا

  
 London Sunday expressپه   نېته  دیارلسمه   په  برسپتم  د  کال  ز  ۸۱۹۲ په  مهالنۍ  پرېس  اېکس  سنډې  لندن   د  

 . ي د شوي ګمارل ته پولې افغانستان د لپاره څار پټ یوه د الرنس  چې کړېده ډاګه  په کې ګڼه خپله
  
 یوه  ولې  لري.  شتون  انګېرنې  تړاو  په  وزارت  چارو  بهرنیو  د  برېتانیا  د  هم  کې  السوندونو  پټو  په  ارشیف  د  برېتانیا  د

 . ي ش اوږد کړکېچ افغانستان د وېرې له بلشویکانو د چې غوښتل نه یابریتان  داچې هغه نکړو هېره باید خبره
  

 . يکړ نسکور خان هللا امان  چې غوښتل یې مخې له نخشې ځانګړې یوې د خو
  

 شونې  الس  په  چا  هر  دا  که  وه.  ژمن  نسکورولوته  حکومت  د  خان   هللا  امان  د  مخې  له  نخشې  ټاکلې  یوې  د  انګلیس»
 .  هو
  

 . ئش ټنګ حکومت مرکزي باثباته یو لخوا متحد یوه د ددوی  چې خو غوښتل هم یې رسول تهپای انقالب د ولې
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 .هوواه  تیلي  یې  ته  باروتو  او  پیداشو  کې  منځ  په  قومونو  د  کې  ختیز  په  دافغنستان  الرنس  کلنل  سرکې  په  شورش  د
[19]  

  
  دې   خپلې  پهondon daily newsthe L  ېنېت  کال(  ز ۸۱۹۲)  پنځمې  په  ډسمبر  د  ورځپاڼې  لندن«  نیور  ډیلي  د

 . ید کې شل در په یادولو د ژبې پښتو د کې ډېلي په الرنس چې کښلي کې ګڼه
  

  د   الرنس  چې  کړی  پخلی   خبرې  ددې (۹/۱۲/۱۹۲۸)  وروسته  ورځې  څلور  خپرونې لهDaily News  هپ  رویټرهم
 . ددرلو الس کې شورش په شینوارو

  
 ورګډ  کې  مخالفینو  په  حکومت  د  نوم  په  پیر  شاه  کرم  د  الرنس  چې  ده  نیولې  ګوته  دېته  هم  ورځپاڼې  افغان  همدرد  د

 [20]. يشوید
  

  الړ   ته  هند  سر  وروسته  وه  استوګن  کې  پښتونخوا  په  موده  یوڅه  ووت  نه  افغانستان  له   نورالمشایخ  حضرت  چې  کله
 . هیاداو نوم په عمر  فضل اغا  شېر د دی به خلکو ټولو او لوروز موریدان ډېر کې خان اسماغیل دېره خوپه

  
  وړاندې   په  پاچا  د  ولس  چې  ول  راغورځېدلي  او  شوي  راوږد  ته  دوړ  اړو  شینوارو  د  هم  السوهنه  مریدانو  دده  یا  او  دده

 . يولمسو
  
 د  انځورونه  بنډ  بر  او  لوڅ  ثریا«  ملکې  »  د   چې  شول  راپورته  ګونګوسې  داسې  هم  کې  رسانیو  ییزو  ډله  مسکوپه  د

 «. يد سمبال وسلو برتانوي په شورشیان او خورېږي کې منځ په یاغیانو شینوارو
  

  دښمنمان بهرني او کورني افغانستان د کې نسکورولو په هللا  امان  پاچا د  چې رسېږو ته  پایلې دې  نه څزګندونو دې  له
 . يغورځول  سو نه پامه له هم درباریان او  دوستان نږدې ډېر ته خان  هللا امان  ان او ول. ښکېل

  
  سمونې   چې  غواړې  که  وو:  یې  ویلي  ورته  چې  کړه  ونه  پاملرنه  ډېره  ته  سپارښتنې  هغې  اتاترک  د  هم  پاچا  مرغه  بده  له

 یې  شمېر  اردو  د  بلکې  کړه  ونه  پاملرنه  چې  یوازې  نه  ده  وکړه.  پاملرنه  ځانګړې  ته  ځواک  ځي  نوپو  کړې.  پلې  دې
 عثمان  عمر  محمد  جنرال  شاه  مبارک  موږ  چې  ول،  مالتړې  دده  چې  کړ  ونه  پام  هم  یې  ته  مشرانو  پوځي  هغو  او  کړ  لږ

 . وش دولی نوریا او ورکزی خان مددادمح )سور(،
  
  نایب   د  سامي  محمود  جنرال  اصله  ترکې  یو  قوماندان  ځواکونو  مرکزي  د  خان  هلل  ا  امان  چې  داوه  خو  خبره  وړ  پام  د

  شمېر   یو  څېر  په  دوئ  د  او  خان  قاسم  میرسید  داوي،  الهادي  عبد  طرزۍ،  محمود  د  سربېره  دې  له  وټاکه.  توګه  په  ساالر
 . لشو بدي خوا نه ده له هم خوږي خوا نږدې دده او رواکيچا رتبه لوړ نور

  
  
  مخونه ۲۴۶-۷۲۴ اثر همدغه: [1]- 
  
  مخ ۳۲۱ تتلر سرفریز: [2]- 
  
  مخونه ۸۸-۹۸ کتنه نوي یوه ته واکمنۍ هللا امان پاچا د  حسن ډاکټر پوهاند کاکړ: [3]- 
  
  مخ ۳۸۱ تاریخ مسیر در افغانستان محمد غالم میر غبار: [4]- 
  
  مخ۰۴۰ )ستیوارت( ار: [5]- 
  
  مخ ۴۲۵ اډمیک: [6]- 
  
 . راث هماغه سټیوارت د : [7]- 
  
  مخ ۸۸۱ تاریخ مسیر در افغانستان محمد غالم میر غبار،: [8]- 
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[9] :- Robinson, nomad tribes.p.2  

  
  مخ ۶۹ هللا امان پاچا د  قوله، له خان احمد علي د کاکړ پوهاند: [10]- 
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