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 3تر 1 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، یزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکن: یادونه

  
  

 1۱/۹۰/۶۹1۲         شهسوار سنګروال
 

 د سقاو زوی حبیب الله په تړاو،
 ښي اړخو بنسټپالو ګډ دریځ د کیڼ اړخو او

 

څوک ناسکه وګڼي. بلکې تاریخ هغه هنداره ده چې  تاریخ له چا سره د مور او میرې سلوک نکوي چې څوک سکه او

 ...ېږيبې پرې سترګو ته هر څوک پخپله رښتینې بڼه څرګند
کې یې د هغه د رښتنې څېرې  پخپلو پاڼو دی او په اړه هم خپل قضاوت کړي للهسقاوزوې حبیب ا همدارنګه تاریخ د

توکمیزوناندریو پربنسټ له یوه غله نه اتل جوړوي، راته بې  د څوک . اوس که هرڅومره،..رښتنی انځورکښلی دی

 . یګټې ځکه برېښي چې بېالرې وګړي تاریخ نشي بېالرې کول
کلونو  5291او  5291د "دغه مهال پېښې خوله په خوله راخستي دي داسې کاږي:  میر محمد صدیق فرهنګ، چې د

غالو له با بته ډېر نامتو شو او د یوه زړور شخص په توګه  د هلحبیب ال ترمینځ د نوروغلو او الره شکوونکو په څېر
 "...یې شهرت وموند

، هغه اړودوړ د چې دی پکتیا ته د نورو احتیاطي جلبېیانو په څېرواستول شو او هغه وو ده د ال شهرت لومړی پړاو د

 . واخلي شورش په نوم نامتو دی برخه منګلود کې چې د په کرارولو
چې ده ته به  سقاو زوې په دغه جګړه کې ښه وځلېد، ان تردې چې د جګړې پوځي چا رواکوورسره ژمنه وکړه، د

ه لوفا ونکړه، نوځکه حبیب ال دي چې هغو په خپلو ژمنو ي فرخ په دې تړاو کاږليپوځي رتبه ورکوي. خو سید مهد
بېرته غالو ته مخه کړه .نوموړي له غالو او جګړه ییزو فعالیتونو سر بېره د عبدالحی پنجشېري په ملتیا فرغانې، 

یم بېک ځواکونه ولیدل چې د ده ابراه ه، اولپاشا، فیض ال جمال پاشا، انور اوکوالب ته هم سفر وکړ. ده هلته دا بخار

 .جګړه ییز مهارت یې الپیا وړی کړ
ه پرې وګواښي. لاو سلطنت غلوهم ګټه واخسته، چې پاچا امان ال ه دغه مهارت او زړورتیا نه د دربارلحبیب ال د

 اللهیب لیکلي دي چې: "دا علی احمد خان وو، چې حب میرغالم حسن هزاره له خولې د تاریخپوه میرغال محمد غبار،
 ."تحقیق لپاره تللی وو چې دی کوهدامن ته د راتلونکو عملیاتولپاره هغه وخت هڅولی وو، سید حسین یې د او

خپلوشخصي ګټو لپاره  د اللهیوازې علي احمد خا ن نه وو چې له ده یې استفاده کوله بلکې محمد ولي خان هم حبیب 

 . استعما لوه
ځمکه کې کار کاوه .دا هغه  د محمد ولي خان په باغ او اللهشوه چې حبیب  د دوی تر مینځ اړیکه هغه مهال ټینګه

خلیلي پالر( له اعدام وروسته د ده د دپلوماتیکو  محمد حسین خان مستوفي )د استاد د اللهځمکه وه چې پاچا امان 
 .خدمتونوله امله ور کړې وه

یې دوه  او پالر اللهچې حبیب  ده، ه کړېدا کیسخپلو څرګندولو پر بنسټ  د دې خبرې پخلی کړې او استاد خلیلي د

 . دوي په باغونو کې کار کوه د لهادرې ک
 ته د اللهسقاو زوې ترې څو وارې وغوښتل چې پاچا امان  وروسته چې د دغو باغونوڅښتن محمد ولي خان شو نو د

 . ده سپارښتنه وکړي
تر پاچا هم رسېدلې وې چې له محمد ولي خان نه یې دې خبرې مانا داوه چې د دغه لوټمار او الره وهونکې کیسې  د

 . وغږیږي سره اللهبښنې په تړاو له امان  ده د چې د هیله درلوده،

دې خبرې یوال مل داوي  پوښتنې وړدی؟ ښایي د ولې دا چې محمد ولي خان د کومو الملونو له مخې دا کارونکړ د
دې جرأت نه درلود چې  چې دغه محافظه کار چارواکي د وه،جرمونو کچه دومره لوړه  چې د پاچا پر وړاندې د ده د

چې ښکاره شوه وروسته به محمد  لکه یوه بڼه کار کاوه، د بښنې هیله ترې وشي، او یا ښایي ده ځانته په یوه بڼه نه،
 . ولیخان په قلعه مراد بېګ کې په پټه له هغه سره لیدل

چې دی څو وارې دغال  دا یوه خبره څرګنده ده، وړو په تړاو دکړو اللهفکر هرکس به قدر همت اوست" خو د حبیب "

غالو پرلپسې پېښو نه یوازې ولس ګواښه بلکې حکومت  وتښتېد...د په تورزنداني شوي و. ان تردې چې له زندانه هم
الندې  یدرب د داړې تر اللهحبیب  یې هم وننګوه. د بېلګې په توګه کله چې د خزانې لېږد له کابل نه مزارته په الره د

 .ې نورې هم ډېرې شوېېښناند راغله،
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 3تر ۶ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئه کړله موږ سره اړیکه ټینگ 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

 

بیا هم یو شمېر کین اړخي اوښي اړخي بنسټپال "اخوانیان اوکمونستان" د ده د  چې دی یو څرګند غل و، سره د دې،
 ...کړو وړو ستا ینه کوي

خو د غالم ښه مې په یاد دي چې زما یوکتاب )شمله( د لیکوالو اتحادیې د پرېکړې له مخې پام کې و چاپ شي، 
 .دستګیر پنجشېري امر ځنډېدلی و

 کې له ده سره استاد پوهاند زه په همدې موخه د ښاغلي پنجشېري دفتر ته الړم چې السلیک ترې واخلم. د ده په دفتر

ته د  پنجشېري ده. سقاو زوی حبیب الله په سر وه نایبي ناستول...خبره د ام، اسد الله حبیب، غالم سخي غیرت اواله
 مه سلطنتي کورنۍ، د چپه کولو اتل وګاڼه...که څه خلق" کلمه څو وارې وکاروله او دی یې په افغانستان کې د "بچه  

ځواک په مهال له نوموړي اجازه ترالسه کړې وه چې مجید  مخه د نورمحمد تره کي د واک او پنجشېري له دې د
 .ښونې او روزنې په وزارت کې په دنده وګماره کلکاني یې د

دهقاني  کلکانی د اللهکې حبیب  طبقاتي مبارزې په لړ تاریخ کې د کارمل هم څو وارې د افغانستان په معاصرببرک 

 .پروانی هم ستایه ده سره جوخت یې محمد عثمان غورځنګ یوالروی ګاڼه او د
کې  رړو په سنورو تنظېمونو یو شمېر غ په ښي اړخو بنسټپالو کې اسالمي جمېعت، اسالمي ګوند، اتحادې اسالمي او

احمد شاه مسعود، یونس قانوني، سیاف، عبد الله، صالح، محمدي او په لسګونو نورو په ځانګړي ډول توکمپالو، 
تی ثبوت دې خبرو وروس ...داللهکفر پر وړاندې رښتنی ب کلکانی یورښتنی مسلمان ګاڼه او ګڼي یې. د ده پا څون یې د

 : مخه یې وویل د هغه څرګندونې وې چې نږدې یوکال صبور مال د
 

 ... اولین حکمران بې دین بود کافر بود، اللهامان 
 

 ... څښتن تعالی ولي ګڼي د جمیعت اصالح دغه مشر، ګوډ مال، د
 

ې دی چ خان کیڼ اړخو په دوستۍ او ښي اړخو په دښمنۍ کې د شوروي دوست ګاڼه...ولې تاریخي حقیقت دا اللهامان 

 زادۍ په خاطر انورپا شا، جمال پاشا، ابراهیم بېګ اوآسیا د آروړاندې د مینځنۍ شوروي پ وو چې د اللههمدا امان 
محمد حسین خان مستوفي په یوه باغ کې  د بخارا امیر سید عالم ته یې د بښونکي وسله وال کړل او زاديآنورملي 

 .ځای ورکړ
تان ته سپاري، کله چې له خپلې هغه وخت چې شوروي چارواکو له پاچا سره منلې وه، چې پنجدې به بېرته افغانس

 .کرکه نوره هم زیاته شوه اللهژمنې په شا شول، د امان 

ومت خپلواکۍ په تړاو، د انتقالي حک له دې سربېره پاچا انګرېزانو پر وړاندې هم په افغانستان کې د هند د نیمې وچې د
 ...د پیاوړتیا لپاره مټې راونغاړلې

ېرې ډ ن خادم، چې یو نالوستی وو او په پاچا امان الله د کفر تورلګول کېږي، دسقاو زوې کلکانی د دی چې اوس د دا
هغه ناوړه کړه وړه  سره شخصي نه وه بلکې د اللهحبیب  خان دښمني له اللهامان  خواشنۍ خبره ده، دا ځکه چې د

 ...وو،چې د پاچا کرکه یې د ده پر وړاندې زیاته کړې وه

 :هغه په ځغرده ورته ووېل ڼۍ ته څېرمه له محمد ولي خان سره په پټه ولیدل اویوه ورځ کلکانی په پټه دلکشا ما
 بس...کله چې دی نهیلی شو، د ګناهونو بښل زما په وسه ندي، د دې واک یوازې یوازې له پاچا سره دی او ستا د

 .غالو له یوه بل ملګري سره چې سید حسین نومېده پېښورته الړل
ې چ برېتانیا سفارت ته وسپاره، په کابل کې د څارنې په موخه یولیکلړ الره وهونکو د او غلو افغانستان حکومت د د

بیب ح سر نوم د دي ونیسي. په دغه نوملړ کې د ډیورند له کرښې پورې غاړې استوګن له هېوادنه تښتېدلي غله چې د

 .کلکاني وو الله
اعظم په نوم دوه تنه غله ونیول ،سید حسین  مان اوپېښور پولیسو محمد عث د داسې لیکلي دي: ؛ دې تړاوه استیوارت پ

 :دې اړه فرخ مهدي انګېريه پ.پېښورمالګې مڼډه یې کې کارکاوه، ونه نیول  او وروریې، چې د اللهوتښتېد.حبیب 
 ...شینوارو په اړدوړ کې ښیي سقاو زوې هم خپل رول د کله چې کلنل الرنس شینواروته ځي، همدارنګه د

ه مال فیض محمد کاتب پ چې تاریخ پرې شر مېږي. کلکانی واک ته ورسېد داسې څه یې وکړل، اللهکله چې حبیب 

 : چې نچوړ یې داسې دی داسې بیانکړي،حال سترګو لیدلي  تذکره انقالب کې د خپل نا متو اثر
 .ورکړلوټ اوچکابلیان ووژل. کورونه یې ورته ل ګڼ شمېر اللهحمید  پردل خان او ، سید حسین، سپه ساالراللهحبیب 

خزانې یې لوټ کړې، نجونې یې بې  بې ناموسي یې واړوله غله او نالوستي یې په دندو وګمارل. د بیت المال شته او
هر بط کړل، نجونو ان زضکورونه یې  چارواکي به یې د شپې له کوره ایستل، د ډېرو پته بې عزته کړې، سرداران او
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئه کړله موږ سره اړیکه ټینگ 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

 

اولوڼو نه یې  خان او محمد علي خان له میر منو اللهامین  خان، للها، د سردار نصر وخوړل، ځان وژنه یې وکړه
 سردارمحمد علي خان لورهم زهر وخوړل... د سقاو ملګرو نه هېرېدونکي او ان تردې چې د ،ناوړه غوښتنې وکړې

ډېرو معلوماتو لپاره کولی شي د تذکره انقالب په  چې لوستونکي د دي، کارونه کړيغیر انسانی نه بښونکي 
 ... 7مخونو کې ډېر څه ولولئ7582 751,75857581,,827,5711755175

 

په اصل کې غواړي په  غلو درناوی پرځاې کړي اړي د خپلوپه ټوله کې سقاویان، چې غو اوس نو هغه بنسټپال او
غواړي ن یمفسد ورکړي. په توکمیزو ناندریو روږدي غله او ته نوی رنګ توکمپا لنو دې پلمه خپلو شومو غوښتنو او

لسګونو  ده او هره ورځ په ال کې چې په هېواد کې جګړه روانهه له تاریخه پټ کړي. په داسې حاوس خپل کړه وړ
. ته کړهتېر په څېر ګډ وډ ي رامینځد سنبلې په یولسمه د پنجشنبې په ورځ  افغانان مري، دوي یوځل بیا په کا بل کې د

کې  شهراره په کوڅو ل مړي دویان خپچې سقا ده، دا خو شرم خبره اتل کړي .ولې د دې هیله چې غل،ه هغه پ

 . ل شيرپه تاریخي غونډۍ کې خاوروته وسپا رااشهر د جنرال دوستم یې نه پرېږدي چې د ګرځوي او
 پای
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