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 افغانستان په یوه پېړۍ کې
 

 ل (۱۴۰۰—۱۳۰۰) 

 لومړی څپرکی
 څلورمه برخه

 
  د پاچا امان هللا کورنی او بهرنی سياست

هللا خان د خپل هېواد له ودې او پرمختګ سره دېره مینه درلوده، دی چې کله واک ته ورسېد، په دې هڅه کې امان 
شو چې لومړی خپل هېواد ازاد او خپلواک کړي. ورپسې یې د هېواد د کورني او بهرني سیاست لور ته پام واړوه 

  یا او پراختیا ور وبښي.چې له دې الرې د هېواد سیاسي، اقتصادي او کلتوري چارو ته پرمخت
پاچا دې موخو ته د رسېدو لپاره چې هېواد د ودې او پرمختګ په الره سیخ کړي، په څو ټکو ټینګار کاوه، چې څو 

  بېلګې یې داسې دي:
د هېواد ښوونیزه او روزنیزه رغاونه او پرمختګ، د ده د هڅو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کېده، چې ده په دغه  – ۱

پرانیستل، چې نه یوازې هلکان په  ندي ګامونه پورته کړل، او د هېواد په ټولو لویو ښارونو کې ښونځيالره کې ګړ
  او روزنې ته مخه کړه. زده کړو بوخت شول، بلکې نجونو هم ښوونې

 د دې لپاره چې د زده کړې بهیر چټک کړي د ارشادالنسوان پنوم مهالنۍ یې نشر ته چمتو کړه او د دې بهیر د مالتړ
  لپاره یې د یوه انجمن بنسټ کېښود.

له دې سربېره یې د مالیې سیستم ورغاوه او له همدې الرې یې د ښوونې او روزنې د ودې لپاره بسپنه او اعانه هم 
  ورکوله.

د هېواد د اقتصاد د ودې او پرمختګ لپاره د هېواد کرهڼیز سیستم وراغاوه، ویالې یې وویستې، بزګرو ته یې یو  – ۲
  اسانتیا وې را مینځته کړې، شمېر

د مالیې درون پېټی د دهقانانو له اوږو نه لرې کړ، ولې د ډېرو ځمکو څښتن فیوډاالن یې دې ته وهڅول چې خپله 
  مالیه دولت ته وسپاري.

  یو شمېر میرزایان او د زده کړو څښتن ځوانان یې دېته وګمارل، چې مالیې او اقتصاد چارې منظمې او ورغاوي.
  شیني او السي صنایعو ودې ته یې ځانګړې پاملرنه وکړه.د ما

سوداګریزې چارې یې له سره ورغولې، د ګمرک کارونه یې چټک کړل او له دې الرې یې د هېواد سپما ته پاملرنه 
  وکړه.

 يله یوشمېر بهرنیو هېوادونو سره یې سوداګریز تړونونه السلیک کړل، چې موږ په دغه لړ کې برېتانیا او شورو
  اتحاد د ساري په توګه یادولی شو.

د امانیه شرکت په نوم یې د یوې مؤسسې بنسټ کېښود او په دې لټه کې هم شول چې یو شمېر فابریکې هېواد ته 
راوړي او د اوسپنې لیکه هم وغوځوي، پدې تړاو یې د جرمني او فرانسې هېوادونو سره موافقه لیکونه هم السلیک 

  کړل.
و الیتونو ته د سړکونو ایستل، د موټرونو او فابریکو راوړل او ترمیمول، د تلګراف او تلېفون  د هېواد بېالبېلو

غوځول، د باروت او چرم جوړولو فابریکې، د سمنت، ګوګرد اود برېښنا تولیدول په لسګونو بېالبېلې فابریکې، د 
څېړونکي کولی شي یو ځانګړی اثر هېواد په مرکز او والیتونو کې تر الس الندې ونیول شوې، چې په دې تړاو 

  وکاږي.
د هېواد په فرهنګي چارو کې هم د پام وړ پرمختګونه را منځته شول، چې نه یوازې د افغانستان د خلکو په  – ۳

سیاسي شعور اغېزه وکړه، بلکې د سیمې په هېوادونو یې هم ژوره اغېزه وکړه، په کابل او والیتونو کې په لسګونو 
  او خپرونې د مطبوعاتو ډګر ته را ووتې.ډله ییزې رسانۍ 
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له حبیبي لېسې سربېره په لسګونو ښوونځي، لېسې او په بېالبېلو څانګو کې مسلکي ښوونځي چې شمېر یې لسګونو 
  او سلګونو ته رسېدل جوړ شول او په زرګونو نجونو او هلکانو زده کړو ته مخه کړه.

کتابتونونو جوړول، د لسګونو ورځپاڼو او مهالنیو چاپول، د اساسي قانون تسوید او تصویب، په لسګونو ټولنیز او د 
فرهنګي کارونه د بېلګې په توګه یادولی شو، چې علم پالونکي پاچا، چې د افغانستان د خلکو له ودې او پرمختګ 

  سره یې مینه درلوده پیل کړل.
امیر عبدالرحمن خان د واک په مهال د افغانستان بېالبېلو قومونو ډېر زیانونه ګاللي ول، نه یوازې د هېواد د  – ۴

  لږکیو قومونو بلکې پخپله پښتانه هم د امیر له خوا ډېر وځپل شول.
ر ګامونه پورته همدا المل و چې د هېواد ملي یووالي ډېر زیانونه لیدلي وو. ولې پاچا امان هللا، په دې الره کې ګټو

  کړل.
ان دا چې په نظام نامه کې هم د افغانستان د وګړو د مساوي حقوقو او شخصي ازادۍ په تړاو څو مادې ځانګړې 

  کړې وې.
د د ه د واک په مهال د لومړي ځل لپاره د یوه لیکلي قانون پر بنسټ د اجرایه، مقننه، او قضایي، درې ګونو قواوو 

  ده نه د مخه یې دا ډول ساری نه درلود، چې د هر قوې دندې یې تعریف کړې وي. بنسټ داسې کېښودل شو، چې
مه ماده تشریح کړې وه، چې قاضي پخپلو پرېکړو کې  ۵۳ ده په اساسي قانون کې د قضایي قوې د واک په اړه

  خپلواک دی.
  الن کړه:د هېواد د اجراتو لپاره یې خپله کابینه د اعتماد الدوله تر صدارت الندې داسې اع

  د کورنیو چارو وزیر شاغاسي علي احمد خان. – ۱
  د بهرنیو چارو وزیر محمود طرزي. – ۲
  حربیه وزیر صالح محمد خان. – ۳
  مالیه وزیر محمود خان. – ۴
  د سودګریزو چارو وزیر غالم محمد خان وردګ. – ۵
  عدلیه وزیر محمد ابراهیم خان. – ۶
  ن.معارف وزیر عبدالحبیب خا – ۷
  د کرهڼې وزیر علي جانخان. – ۸

یو شمېر ملي او ټولنیز شخصیتونه یې هم په مرکز او د هېواد په والیتونو په بېالبېلو دندو وګمارل، چې موږ محمد 
انور بسمل، تاج محمد خان پغماني، میرزمان الدین، نظام الدین خان، پاچا میر لوګري، سید احمدخان لودین، عبدالرحمن 

  ، عبدالهادي خان داوي او په لسګونو نور د بېلګې په توګه یادولی شو.خان لودین
د دغه مهال د سیاسي چارو په تړاو میر غالم محمد غبار د دوه نامتو حلقو یادونه کوي، چې لومړی حلقه د  – ۵
کي ګالرې درلودونپنوم چې پاچا امان هللا خپله ورته دغه نوم ټاکلی وو، کیڼ اړخ او د یوې تېزې ت« افغان ځوانانو»

کال اعدام شو، تاج محمد خان پغماني  ۱۹۳۰ ول. لکه لودین عبدالرحمن خان چې بیا د وخت د حکومت له خوا په
  چې په همغه کال د توپ خولې ته وتړل شو.

  باروت جوړوونکي فیض محمد خان، چې دی هم د تاج محمد خان غوندې اعدام شو...
شول، لکه سعید الدین، میرزا عبدالرحمن، محمد انور بسمل، میرزا نور محمد...  یوشمېر نور بیا زندان ته ټېل وهل

  په دویمه کړۍ کې چې د میر سید قاسم خان له خوا رهبري کېدل، دغه سیاسي شخصیتونه ول:
کال( زنداني شول، چې فقیر احمد خان اعدام شو، سید غالم حیدر  ۱۹۳۳ عبدالهادي داوي، فقیر احمد خان )دواړه

کاله زنداني وه(، غالم احمد خان )دی هم  ۱۳ چا )دی هم په زندان کې ومړ(، غالم رضا خان )دی د داوي په څېرپا
  بندي شو(، فیض محمد خان ناصري، عبدالحسین خان عزیز او...

  پخپله د دغې ډلې مشر میر سید قاسم په اعدام محکوم شو، ولې وروسته په عمري قید زندان ته ټېل وهل شو.
کسان او د دوی په څېر نور سیاسي شخصیتونه د پاچا امان هللا د واک په مها ل، که څه هم ګوندونه قانوني نه  دغه

ول، خو په سیاسي فعالیتونو بوخت وو، چې ګڼ شمېر یې د ده له واکه وروسته یا خو زنداني شول او یا اعدام کړی 
  شول.

اد په بهرنیو چارو کې هم فعال و، یوه پالوي ته یې دنده وسپارله چې پاچا امان هللا له کورنیو چارو سربېره د هېو - ۹
  د نړۍ له بېالبېلو هېوادونو سره سیاسي او دیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي.

کال( پېژندلې وه، دې ته ژمن ول  ۱۹۱۹ فبروري ۲۸د شوروي اتحاد مشرتابه چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت )
  اسي او دېپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي.چې له افغانستان سره سی

همدا رنګه افغان ټولواک هیله څرګنده کړه، چې له خپل یوه بل ګاونډي هېواد ایران سره سیاسي، فرهنګي، او 
  دېپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي.

ستوه او د ز کال یې سردار عبدالعزیز خان د یوه سیاسي استازي په توګه ایران ته وا ۱۹۲۰ همدا المل وو چې په
ایران سره یې سیاسي، کلتوري او سوداګریزې اړیکې ورغاولې او بیا یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر میرزا 

  کال( یو تړون السلیک کړ. ۱۹۲۱ مه نېټه ۲۲ کال د سرطان په میاشت کې )د جون ۱۳۰۰ حسین خان سره په
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دې سربېره پاچا امان هللا په نړیوال سیاست کې هم د پام وړ ګامونه پورته کړل او ویې غوښتل چې د نړۍ له بېال له 
  بېلو هېوادونو سره سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکې ټینګې کړي.

دونو و هېواده هغه پالوي ته چې د مخه یې شوروي اتحاد ته استولى سپارښتنه کړې وه چې د نړۍ په تېره له لوېدیز
سره سیاسي او دېپلوماتیکو اړیکو ته پرمختیا او پراختیا ورکړي، لکه ایټالیا، فرانسه، پولینډ، سویزرلینډ، فنالند، 

  جاپان، او نور یادولی شو.
همدا رنګه امان هللا خان وپتېله، چې د دغو اړیکو د ال ودې او پرمختګ لپاره هڅې چټکې کړي، ترڅو افغانستان د 

ورو هېوادونو سره د سیالۍ جوګه شي، نو ځکه خو ده خپله یوه سفر ته مال وتړله او بېالبېلو هېوادونو ته نړۍ له ن
  الړ.

ولې له بده مرغه د هېواد د کورنیو او بهرنیو دښمنانو د سترګو اغزی پاچا د دوی لپاره د ځغم وړ نه وو، نو ځکه 
  خو یې د ده پر وړاندې ډول ډول توطیې پیل کړې.

 
  که امان هللا خان غوښتي وی!؟

کله چې دتاریخ په رڼا کې موږ د خپلواکۍ د ګټلو شور او زوږ ته ګورو، نو ویلی شو، که چېرې د افغانستان پاچا د 
ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پرتو افغانانو غږ کړی وی، نو د ډیورنډ د کرښې ناسور زخم یې جوړولی شو. پدې 

  ان خپلواکي یې اعالن کړي وي...ما نا چې د لوى افغانست
ښایې امان هللا ته به د ده سالکارانو او یا د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب هللا خان درباریانو هم کومه کیسه د 
ډیورنډ د دښمنۍ په تړاو چې له افغانانو سره یې درلوده نه وي کړې، چې موږ دلته دده د ناوړه چلن یوه بېلګه د امیر 

  دې د ګواښ په توګه راووړ چې ډیویډ الین ورته اشاره کړې ده:پر وړان
کال د تړون پر بنسټ سرحد وټاکل شي، په دغه تړون کې افغانستان د روسیې او برېتانیې  ۱۸۷۳ برېتانیا غواړي د

  تر مینځ یوه بېطرفه سیمه بلل شوې وه. شېرعلي د دغه تړون د السلیک لپاره شیملې ته تللی وو.
  خان اسویلي وکیښ او وې ویل، چې شېر علي یو احمق انسان وه... عبدالرحمن

په دغه کار سره، د ده پر وړاندې ټولې الرې وتړل شوې... هغه ته کومه پښه پاتې نشوه چې پرې ودرېږي، اړ وو 
  چې په سر ودرېږي.

  وغوښتې... څو ورځې نورې هم تېرې شوې، امیر له برېتانویانو نه یو شمېر نور لیکونه او نخشې هم
  ډیورنډ وېره درلوده که خبرې نورې هم وځنډېږي ښایي ستونزې جوړې شي.

دلته د پیني یادونه وشوه، هغه پرته د امیر له سال نه د امیر د وسلو کار خانې ډیورنډ ته ور وښودلې. نوموړي ډیورنډ 
  ته هغه کیسه هم وکړه، چې یو چا امیر ته تلېسکوپ ورکړی وو.

  ل: آیا له دې څخه کومه وسله جوړېدلی شي.امیر ورته ووی
  له دې څخه څرګندېږي چې امیر له وسلې سره د هېواد د ساتنې لپاره ډېره مینه ښوده.

« ونالنسډ»انګرېزانو ته دغه ګونګسې هم رسېدلې وې، چې امیر د روسیې له لوري ځان ډاډه کړی وه، په دغه لړ کې 
سې تړون کړی وي، چې روشان، شفنان او د امو سین ختیخې به بېرته امیر انګېرله چې امیر ښایي له روسیې سره دا

ته پرېږدي او امیر به روسانو ته په بدل کې د واخان د تنګي دعوې نه تېرېږي، سره ددې ټولو توطېیو چې د امیر 
  پر وړاندې روانې وې، ولې بیا هم ده له روسانو او انګرېزانو سره ډغرې وهلې.

ډ په یوه لیک کې النسډون ته وکښل: زه چې هرڅه وکړم بیا مې هم په هغه زړه سوځي، هغه په په دې تړاو ډیورن
یوازې سر لګیا دی له برېتانیې او روسیې ډغرې وهي، بیا هم امیر ستونزې درلودې او ډیویډ الین د امیر او ډیورنډ 

  ګار کاوه.د چڼو په اړه کاږلي دي امیر د اسمار، چمن او وزیرستان په نه ورکولو ټین
  ډیورنډ له ګواښونو سره سره ورته وویل، چې پدغې پرېکړې سره ډېره لږه شتمني له السه ورکوى.

امیر پوه شو چې نشم کولی له روسانو او انګرېزانو سره یو ځای وجنګېږم نو بیا یې د اجارې په بڼه د پیسو یو لست 
  توه.د وزیرستان، د شاګۍ، دشترګردن... او نورو سیمو ورته واس

  ډیورنډ دا له خندا او ملنډو ډک لیک احمقانه وباله.
مه معامله ترسره شوه او له دې سربېره ډیورنډ د واخان تنګی یوه بېطرفه  ۱۲ نږدې شپږ اونۍ وروسته د نوامبر په

  افغان سیمه وټاکله.
هللا تر واک او ځواک پورې د انګرېزانو دغه السوهنې پر همدې ځای پایته ونه رسېدې، ان خپل السونه یې د امان 

  را وغوځول، کنه له امان هللا سره د سیمې په تړاو ډېره لویه نخشه موجوده وه، چې ترسره نشوه.
 

   اخځليکونه
  مخ۱۷۹تاريخ په رڼا کې  کا خيل،پښتانه دظفرکا

  مخ۲۷۷-۲۷۶لوديک اميک...
  مخ ۱۸۴جرنيل دنجات تاريخ 

  مخ۲۷۴افغانستان دبهرنيواړيکو تاريخ  د
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
 

   مخ۵۲۰ت... ستيوار
  مخ ۲۹۸هملتن لندن چاپ 

  مخونه۱۴۲—۱۴۰ډيويډ لين دوه پېړۍ...
  په افغانستان کې... مروت فضل رحيم،

  مخ ۹۳غوث عبد الصمد سقوط...
  هستری اف افغانستان ...

   رابرتس ،دبرتانوی هند تاريخ
  مخ ۲۰۷سايکس ،ديورنډ...

  تاج التواريخ،امير عبد الرحمان...
  مخ۳۷سټيوارټ،په افغا نستان...
  دبرتا نوی هند ارشيف...

  مخ۱۸۸خا طرات..۱۷۹ايبک ظفر حسن ،
  نوی ډيلي ...سندونه

  مخ۲۹۸هملتن، افغانستان لندن چاپ
  سټيوارت،افغانستا ن...

  مخ۲۱۳ټېټلر، افغا نستان...
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