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 ۰۲/۰۷/۲۰۱۶          شهسوار سنګروال

 
 پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ کتاب ته یوه کتنه :

 ”د پا چا اما ن ا هلل وا کمنۍ ته يوه نوې کتنه“
 

لسګونه ټوکه کتابونه لیکلي اوژباړلي دي، چې ددغو کتا بونوپه لړکې   تاریخپوه پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ تراوسه پورې
یوکتاب هم دپاچا اما ن هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه نومیږي. پوهاند کاکړ د دغه اثر د بشپړولو لپاره له ګڼو السوندونو ګټه 

 اخستې ده .
لوستی و، خو داځل مې وپتییله چې په لنډه توګه پرې  کتاب مې یو ځل د مخه هم” د پاچا اما ن هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه“

 یوڅه ولیکم .
دغه کتاب له پایلیکونو او لمنلیکونو سربیره دیارلس سرلیکونو ته ځا نګړی شویدی. لیکوال دسریزې اوپېالمې ترسرلیکونو 

شویدی، خو د کتاب مینځپانګه بیا  الندې د افغانستان له لرغوني تا ریخ نه راواخله تر راوروسته پورې یوشمېر څرګندونو ته تم
د امان هللا پاچا کېدل ترسرلیک الندې پیلیږي. په دغه سرلیک کې دامیرحبیب هللا دوژل کېدو، الملونو ته ګوته نیول شوې ده 
ولې د کتاب په اتلسم مخکې دکتا ب له تندي الندې دپاڼې په مال کې، دامان اله خان دیوه تت انځور ترڅنګ کښل 

 پوها ند کاکړ ترهمدې سرلیک الندې جوخت داسې کاږلي دي :” دبشپړې خپلوکۍ جګړه“  شویدي:
مه د کابل د مرادخانۍ په یوه میدان کې،چې هلته خلک او عسکر را ټول شوي وو،په یوازې   24پاچا اما ن هللا دفبرورۍ په “

  .”ازادي اوبرابري اعال نکړه ځان څر ګند شو او د هغو په مخکې دهیواد بشپړه خپلواکي او د ټولو خلکو 
وایسراي ته دپالر د وژل کیدو اود ځان دپاچا کیدو خبرورکړ... داپرېل په دیارلسمه یې   همداراز د مارچ په دریمه یې د هند

دیوې اوږدې وینا په ترڅ کې برتا نوي ایجنټ، حافظ سیف هللا ته مخ واړوه او په نرمه یې ورته کړ، او سفیره، ته پوه شوې 
 ې ما څه ووېلې ؟ هغه د هو ځواب ورکړ .چ

د اما ن هللا خان پرلپسې کړنې اوڅرګندونې بریتانوي ښکیال ک ته دپا م وړ نه وې او د پاچا دغه عمل یې دخپلو ګټو لپا ره یو 
 ستر ګواښ ګا ڼه.

ه جګړو کې دسر او مال دافغا ن ټولواک ژبه به نرمه وه، ولې کیښکلې وه، سره د هغې چې انګرېزانو دافغان او انګلیس پ
درانه زیانونه ګا للي ول ولې بیا هم له افغا نستانه یې سترګه نه سوه ځیده او وروسته پا تې هیواد یې ګاڼه . هغه د لودویک 

همدومره لیکلي ول موږ دامیرد وژلو له با بته ” نیټه 15اپرېل “ادمک خبره، انګریزانو داما ن هللا خان دلیک په ځواب کې د 

 …خواخوږي څرګندووخپله 
له پاچا سره دا د برتانوي هند د دښمنۍ پیل نه و، بلکې دښمني له هغې نیټې په ډاګه شوه چې نوموړي دخپلواکي اعالن وکړ.  

دغه اعالن انګرېزانو ته ځکه دځغم وړ نه وو چې دهند په نیمه وچه کې هم ازادي بښونکو غورځنګونو او خوځښتونو زور 
 اخستی وو .
کې هیڅ واکمن نشوکولی په افغان 1919په “حب دخپل کتاب په یویشتم مخ کې د ګریګو ریین له انده کښلي دي چې  پوهاند صا

 .”ملت با ندې په ټینګه حکو مت وکړي،خو دا چې د پوره خپلو اکۍ لپاره یې ژمنه کړې وي 
دوي غواړي له برېتا نوي ښکیالکه خپله  دافغا نستان پاچا امان هللا په ځیرکتیا د افغانانو هوډ ځانته څرګند کړی وو، چې

 خپلواکي تر السه کړي .
دپا چا د خپلواکۍ هڅې پداسې مهال پیل شوې چې رښتیا هم دهند په نیمه وچه کې دانګرېزانو پر وړاندې کرکه هغه مهال زیاته 

سلګونو کسان وژل شوي او  یې داپرېل په میاشت کې دامرتسر پیښه را مینځته شوې وه او پدغه پیښه کې په1919شوه چې په 

 ټپیا ن شوي ول .
په دې سره جنرال ریګینالد له دندې ګوښه شو او د هند د ملي ازادي بښونکو غورځنګونو هڅې ال چټکې شوې. په مینځنۍ 
 اسیا کې هم بلشویکانو د وسلوالو بریدونو پر مټ او د پوځي ځواک په کارولو سره خپل ځواک ته پراختیا ورکوله چې دې سره

انډول د ګواښ سره مخ وو...له ترکیې نه د مصطفی کمال دفاع په سیمه کې یو بل ستربد لون   او واک  په سیمه کې دځواک
 وو...او ال هغه مهال چې پاچا اما ن هللا دخپلو اکۍ ناره پورته کړه ،دا یوبل ګوزار وه چې انګرېزان یې ولړزول .

 ک یې له ګواښ سره مخ کړ.دا ټولې هغه پیښې وې چې د برېتا نوي هند وا
پوها ند داکتر محمد حسن کا کړ په دې تړاو چې انګریزان دې ته ژمن نه ول چې دافغا نستان خپلواکي ومني، پخپل کتاب کې 

 دې ټکي ته دا سې ګوته نیولې ده:
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یې ونیوله او دانګریزانو د پاچا امان هللا چې پوه شو بریتانیه دافغانستان پوره خپلوا کي منلو ته حاضر نه دی، نو دجنګ الر 
حاکمیت پر ضد هم دننه اوهم دباندې په شمالي هندوستان کې یې دمسلمانانو، هندوانو اوسکانو په پارولو پیل وکړ.داچې امان 
هللا خان په شمالي هند کې دانګریزانو پروړاندې پارونې کولې، نو ښکاره ده چې د برتانوي هند چار واکي ورته الس تر زنې 

  ناستل . . . نه کی
 

دا دوي ته څرګنده شوې وه چې امان هللا خان د دوي دښمن دی، چې له یوې خوا یې په هیواد کې د دوي خالف د جګړې 
دریمه لویه خبره دا چې په افغانستان کې د هندي انقالبیونو شتون و چې آن   اعالن وکړ، او له بلې خوا هند کې لمسونې کوي.

 ځغرده ووېل:ګرانت افغان پالوي ته په 
 …افغان حکومت باید هندي انقال بیون له خپلې خاورې وباسي 

یو شمیر لیکوال داسې انګیري څنګه چې امان هللا خان د انګرېزانو دښمن وو نو ځکه خو یې له شوروي سره اړیکې ډېرې  
 دوستانه وې .

دوست باله او ښي اړخو له امان هللا سره په  ال یو شمیر په دې اند ول، په ځانګړي ډول کیڼ اړخو په دوستۍ کې دی دشوروي
 دښمنۍ کې دی دشوروي دوست ګا ڼه . ولې پوها ند صاحب په خپل کتا ب کې دې ټکي ته دا سې اشا ره کړېده :

امان هللا په دې فکر و چې بلشویکان له بخارا نه دانور پاشا له السه ایستل کیږي. له هغه سره یې د وسلو او رضاکارانو 
کړه او د تنظیمي رییسانو په نومونو یې جنرال محمد نادر د قطغن، شجاع الدوله د هرات اودعدلې وزیرمحمد ابراهیم مرسته و

مزار ته واستول .په هغو سربیره افغاني افسران یې په ملکي جا مو کې انور پاشا ته او یوه وړه نظامي قوه یې بخاراته واستوله 
… 

پر وړاندې   بلشویکان په دې پو شوي ول چې افغانان په مینځنۍ اسیا کې د دوي یوشمیر بهرني څیړونکې هم دامني چې
لمسونې کوي، له دې سربیره شوروي اوبرتانوي هند ته هم په ډاګه شوې وه چې امان اله خان د کنفډرېشن دجوړېدو هڅه 

یې یو په بل داسې غرض نکوه کوي. څرنګه چې دواړو ښکیالګرو )برېتانیه او شوروي ( هیوادونو ګټې شریکې وې، نوځکه 
چې خپلې ګټې وګواښي .لکه امان هللا خان چې له برتانوي چارواکو وغوښتل چې بخارا او خیوه په رسمیت وپیژني اوهم ورته 
وسلې ورکړي چې دافغانستان له الرې ورورسیږي ...ولې انګرېزانو داونه منله .اود ؛اقابکوف؛ څرګندونو له مخې د پنجدې 

وروي هغه سیا ست وو چې له یوې خوا یې ژمنه کړې وه چې بیر ته به یې افغانستان ته سپاري او له بلې خوا یې مساله هم دش
څار ګرو د پنجدې وګړي ځورول اودېته یې هڅول چې ورته ووایې چې ګنې موږ پخپله نه غواړو له وروسته پاتې هیواد 

ه کیږي چې افغان ټولواک هم دشوروي اتحاد اوهم دبرتا نویانو افغانستان سره یو ځاې شو ...له یادو څرګندونو نه په ډاګ
 دسترګو ازغی وو، ولې دواړه هیوادونه پدې لټه کې هم ول چې دیو شمیر فشارونو له مخې افغان پاچا دځان پلوی کړي .

واد له بشپړې خپلواکۍ لکه څومره چې ښکاره وه له برتانیې سره دامان هللا نږدې کیدل ناشونی کار و، داځکه چې پاچا دخپل هی
 تیرېدی نشو، او انګرېزانو هم هڅه کوله چې با چا کمزوری کړي نوځکه یې د ده پر وړاندې لمسونې کولې .

 ډاکترصا حب کاکړ ددې لمسونې په تړاو پخپل کتاب کې داسې کاږلي دي:
ا نستان کې دیوبندي مال یان دیوه پاچا امان هللا لویې جرګې ته دغسې شواهد وړاندې کړي ول، چې دهغه له مخې په افغ“ 

 ”.پا رونې کولې  باندیني ځواک په لمسه )برتانوي هند(
مخ چې ما دبرېتانې اودهند دحکومت درسمي پاڼو او راپورونو له مخې داسې کومه لیکنه نده  138داچې ډاکتر ادمک انګیري 

او دا چې د پاچا امان هللا خان بنسټیزو سمونونو بنسټیز  لیدلې چې انګرېزانو به دپاچا امان اله په نسکورولوکې ال س لرلی وي،
  دغه څرګندونې دتامل وړدي.  عکس العمل تولید کړ،

څه ، په سلګونو څیړونکي د ده په څیر چې دبرېتانې او هند رسمي ال سوندونه، ملي ارشیفونه،   لومړی داچې ادمک 
نیو چارو وزارتونه، ګالري ګانې موزېمونه ... عمرونو عمرونو کتابتونونه، نندارتونونه، رسمي دفترونه، دکورنیو اوبهر

د دغو پاڼو یو ګودام هم نشي تما مولی. زه چې په پرلپسې توګه دا نږدې شل کاله دبرټش کتابتون په ګډون دبرتانیې   وګوري
کتابونو بارې او د داسې پا ڼو  ملي ارشیف ته تللی یم او یامې په پر لپسې توګه نندار تونونو کې برخه اخستې ده... ما د داسې

 درمندونه لیدلي دي چی سړی ورته ګوته په خوله کیږي .
هغه څرګندونې هیرې کړیدي چې برتانوي چارواکو ته یې په ځغرده ووېلې که  Mallesonایا ډاکتر ادمک دجنرال مالیسن 

وي ترمینځ اړیکې خړې پړې کړو .؛ موږ غواړو چې دشوروي د پر مختګ مخه ډب کړو غوره به وي چې دافغانستان اوشور
 Wilfred Malleson,January 24.1922 The British military mission to turkistan1918/20 royalوګورۍ 

central Asian journal ,volume ,1922Numbers  … دی وایي )ملیسن( کله چې افغان ځواکونو له کشک نه مروې

هغوی هم یو پال وی مروې اوعشق اباد ته   ویکي څارګرو ته خبر ورکړ.لورته پرمختګ وکړ ما ډېر زر ځان بلش
 واستوه...بیامې دهرات چارواکوته دپیښې خبر ورسوه.

له یوې خوا شورویانو او له بلې خوا برتانویانو، د افغانستان پر وړاندې له دښمني ډک چلند غوره کړی و. د بیلګې په توګه، 
څارګرې ادارې د روسیې له نامتو جنرال سامو ییلوف  GPUته سفر وکړ، د جي پي یو هغه مهال چې افغان ټولواک شوروي 
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زوې چې په پارسي ژبه پوهیده دې ته وګماره چې افغان واکمن شیبه په شیبه وڅاري .افغان پالوي داسې فکر کاوه چې هغه 
 یوازې په روسې ژبه پوهیږي .

حبیب هللا اوامیر عبدالرحمن خان په څیر دې ته اړ کړي چې یوازې په برتانوي چارواکو هڅه کوله چې امان هللا خان دامیر
دوی ډډه ولګوي اوکنه وبه پرځول شي. دساري په توګه برتانوي چارواکو په ایټالیې ،فرانسې، امریکې اوپه نورو هیوادونو 

 دخور په نوم یوه جعلي میرمن فشار راووړ چې دافغانستان نړیوال باور له ماتې سره مخ کړي .ان داچې انګرېزانو دامان هللا
 نومیده امریکې ته واستوله چې دافغان واکمن واک او ځواک بې باوره کړي. فاطمه سلطانهچې 

 
همدا ډول پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ پخپل یاد کتاب کې کرنیل ټي.اې الرنس چې دعربستان الرنس په نوم یادېده، یادونه 

 کړېده.
دبرېتانیې د نورو څارګرو په څیر یې دواکمن پاچا پر وړاندې دمال په جامه کې وګړي دهغه پر دغه الرنس هغه څوک دی چې 

 وړاندې پاڅون ته رابلل .
چې دکومې شهزادګۍ له پیښې پلو پورته کړیدی اویا نورو کورنیو او بهرنیو څیړونکو په دې تړاوکومې  Stewartسټیوارت 

رنس پورې کومو ګڼو برتانوي څارګرو چې دافغانستان د کورنیو دښمنانو پر مټ څرګندونې کړېدي، له ملیسن نه راواخله ترال
 دافغانستان دځوان حکومت دبې ثباته کولو اوپرزولو لپاره کومې هڅې کړېدي تاریخ ترې سترګې ندی پټې کړي .

برتانویانو په ځانګړې توګه دافغانستان د کورنیو دښمنانو لړۍ ان ترسلطنتي درباره هم راغوځیدلې وه، چې دغو درباریانو له 
 …له برتانوي څارګرو سره په ګډه له افغان ټولواک سره د دښمنۍ په پلمه افغانستان د بربادۍ کندې ته وغورزوه 

ستیوارت په ځغرده ویلي دي چې : برتانوي چارواکي پدې پوهیدل چې دوي له افغاني سردارانو اودرباریانو سره څه ډول چلند 
ې الرډ رابرتس په کابل کې وو له افغاني سردارانو او درباریانو سره په ډېر ادب ا ودرنښت غږېده، ان وکړي ؟ هغه مهال چ

په اداري چاروکې له دوی سره سال کوله . موږ دساري په توګه د اما ن هللا خان یوه نامتو سردار شیر احمد خان یادولی شو 
کال ولیدل . نوموړي نه یوازې، هغه ته  1924نیټه  17سپتمبر په چې دبرتانیې سفارت له یوه استازي )مکو نا چي( سره د 

 یوشمیر پټ اسناد ورکړل،بلکې د پاچا او محمود طرزي په کړو وړو یې هم نیوکه وکړه.
دهمدغو کورنیو اوبهرنیو السوهنو پایله وه چې دمکوناچي په څیر استازو نیغ په نیغه دپاچا امان هللا دواکمنۍ دځپلو لپاره الرې 

 ارې لټولې، اوبیا همدغه کورني ال سپوڅي ول چې دخوست او شینوارو پا څونونو ته یې الره پرا نسته.چ
 مخکې دتاریخپوه غبارله قوله را خستي دي: 138استاد کاکړ د خپل کتاب په 

توطیه ومداخلت یک  اینکه ناکامي مرحله دوم ریفورم حکومت امانیه را بعضاً تنها نتیجه مخالفت اقلیت فیودال و روحاني ویا“
 .”مخ  789دولت خارجي میدانند تماماً منطبق با حقیقت نیست ؛ غبار

ګڼي چې دجالل اباد حکمران   همدا راز میر غال محمد غبار دشینوارو د پاڅون المل د کوچیانو او دسنګوخیلو یو نښته
 …دشینوارو شکا یت ته غوږ ونه نیوه ،نو هغو پا څون وکړ

افغاني کوچیانو دنقش په تړاو یو ګټور کتاب کښلی دی چې ددوي رول یې  Captaln.j.A.Robin sonکپتان رابنسن 

 Nomad merchants who trade between india andدافغانستان په سودا ګریزو هڅو کې ستایلئ دی ؛
Afghanistan   تان ته په الره له کال هندوس1928؛ دهمدې بنسټ له مخې دکوچیانو یوکاروان دنوامبرپه میاشت کې

 سنګیوخیلوسره الس اوګرېوان شو.
حکومت دخپلې ناغیړۍ له امله دغه پیښه سمه ونه څیړله نو لومړی شینوارو د اچین په ولسوالی برید وکړ، د کابل اوپیښور 

 الره یې بنده او وتړله .
اورسیدل. په دغه وخت کې دجال ل اباد دافغانستان کورني اوبهرني دښمنان چې داسې پیښو ته بډ وهلي والړ ول ،سیمې ته ر

تنظیمه ریس شیر احمد خان وه ،له یوې خوا هڅه کوله چې قومونه پخپلو کې وجنګوي اوله بلې خوا برتانوي استازي همفریز 
 له پاچا سره ولیدل چې پدې تړاو دهغه اند اونظر ځانته معلوم کړي .

په ځانګړي ډول هغو کسانو ال ډېرې لمسونې وکړې چې پاچا له  له دې کړکیچ نه کورنیو اوبهرنیودښمنانو ګټه واخسته.
 رغاونو اوسمونونو سره جوړ نه ول .

یو شمیر کورنیو او بهرنیو څیړونکو بیا بیا خپلې انګیرنې غبرګې کړیدي چې بریتا نیا ښکیالک دامان اله خان پر وړاندې له 
 نګه له پښو وغورزوي ؟همغه مهاله چې ده خپلواکي واخسته،پدې لټه کې ول چې دی څر

 هغه وخت چې دخوست کړکیچ پیل شو، دانګرېزانو هڅې ال ګړندۍ شوې چې څو بیلګې داسې دي : 
ستیوارت ددې خبرې پخلی کړیدی چې یو شمیر بهرنیو هیوادونو په سرکې برتانویانو هڅه کوله او یوشمیر څارګر یې دې ته 

ستیوارت داخبره هم سپینه کړېده او په ټینګار یې دېته ګوته نیولې ده،؛  ګمارلي ول چې د امان هللا خان حکومت نسکور کړي.
؛ مخ ...وایي کله چې الرډ را برتس په کابل کې و، له خپلې ځانګړې دندې سربیره یې له یو شمیر مخورو کسانو سره  266

 لیدل او په ډېر مها رت به یې خپلې موخې پلې کولې .
اومال یان داما ن هللا خان پر ضد نه ول ، شمس المشایخ دپاچا له ټینګو مالتړو اوپلویانو  دا ښکاره وه چې ټول دیني عا لمان

 څخه و.
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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

 

همدا راز دترنګزو حاجي صا حب، عبدالرزاق اندړ او نور بیلګې په توګه یا دولی شو . خو د یو شمیر السوندونو له مخې چې 
محمد ایوب خان دوه زامن محمد اکرم او محمد اعظم چې په بر لیدل شویدي ، دسردار  په لندن کې یوشمیر نندارتونونو کې

دفبروري میاشت( چې په کندهار کې پا څون وکړي . لکه څرنګه  1927تانوي هند کې استوګن ول دې ته هڅول شوي ول ) 

 چې د دوی تربورانو د سردارمحمد یعقوب خان زامنو ته هم ورته سپارښتنه شوې وه .
د خپلو الوتکو په وسیله خپل یوشمیر دپلوماتان او استازي له کا بله ووېستل . په کابل   وره کولو لپارهانګرېزانو د پاچا د بیبا

کې دبرتانیې داستا زي همفریز میرمن پخپلو خاطرو کې کښلي دي : ما کتاب لوسته چې ناڅا په د سفا رت یو تن دېپلومات ؛بي 
 یز چیرته دی ؟ په باغ با ال کې دپام وړ پیښې تر سترګو کیږي . . .جي ګا ولډ ؛ راغی رانه یې وپوښتل : وزیرمختارهمفر

همفریز په بله خونه کې دفرانسې له استا زي سره ناست وو ...دخبرې په اورېدو، دی هم دباغ باال لور ته متوجې شو، کتل مو 
ۍ ته راورسیدل، اود سقاو چې شورشیان ډېر زر د سفارت ماڼۍ ته راورسیدل. کتل مو چې شورشیان ډېر ژر د سفارت ماڼ

 زوې حبیب هللا پخپله په دروازه کې له همفریز سره ولیدل . . .
له ېوې خوا له شورشیانو سره دسفارت خواخوږي اوله بلې خوا دپا چا او همفریز “ ستیوارت پدې تړاو کاږلي دي چې : 

 مخونه ؛ . 504_ 437اختالف ... دبرېتانیې دالسوهنې انګیزه ال پیا وړې کوي... ؛ .وګورئ 

یو شمیر تاریخپوهان لکه دمیرمحمد صدیق فرهنګ په څیر داسې انګیري : ؛هیڅ السوند شتون نلري چې الرنس دې دکومې 
څارګرې ادارې له خوا دې ته هڅول شوی وي چې کوم بهرني هیواد کې لمسونې کړې وي...موهمه داچې الرنس ددې 

 دې ته ګومارل شوی وو.استعداد هم نه درلود اونه پدې تړاوکومې دن
پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ ددې خبرې پخلی نه کوي چې فرهنګ وایي الرنس استعداد نه درلود ولې دی د ډاکترادمک له 
قوله کاږي : دی چې د عربستان ړ الرنس په نامه یاد شوی او د لوی جنګ په بهیر کې عربا د عثماني امپراتوري پر ضد په 

م هندوستان نه وېستل شو ...دهند حکومت هغه په کابل کې د بر تانیې سفیر همفریزپه ټینګه غوښتنه بري سره لمس,لي و، ه
 انګلستان ته ولیږه .

پوهاند صاحب او ډاکترادمک دده داېستلو المل ندی په ګوته کړی، خو یوه خبره څرګنده وه چې دی په عربستان کې دومره بد 
یو ستر دښمن ګاڼه .ان تردې چې ده هم د یو شمیر نورو په څیر د مسلمانانو د  شوی و چې خلکو به دی دمسلمانانو  نام 

نایووالي لپاره به ده عربانوته ویلې چې دمسلمانانوقبله په عربستان کې ده او داسالم دخالفت دعوه دعثماني ترکیې واکمنان 
 کوي ؟

کال دسپتامبر په  1928په    London Sunday Expressهره خبره چې وي وي به خو لندن سندې ایکسپرس مهالنۍ 

دیارلسمه نیټه پخپلې دغې ګڼه کې په ډاګه دغه خبره سپینه کړېده چې الرنس دیوه پټ څار لپا ره دافغانستان پولې ته ګمارل 
 شوی وو .

شوی هم وي،خو دی دپیري غوندې دافغانستان په ختیز کې یو ناڅاپه راڅرګند شو او باروتو ته یې تیلی وواهه، نوکه بیا اېستل 
 خپله دنده یې دبرتانوي چارواکو په سپا رښتنه ترسره کړې وه.

 کال دشینوارو په پا څون کې دالرنس دشتون پخلی کوي. 1928مه 9رویتر هم دډسمبر په 

داچې یوشمیر څیړونکي انګیري چې دبرېتانې ښکیالک نه غوښتل دبلشویکانو له وېرې دامان هللا خان دحکومت په نسکورولو 
 سره افغا نستان بې ثباته شي یو څه راته دتا مل وړ ښکاري .

انګرېزانو دېوې ټا کلې ولې کوټلې نخشې له مخې دامان هللا خان دحکومت نسکورولو ته ژمن ول، که داد هرچا په الس شونی 
دهمغې اندېښنې له وی. دوي له همغې شومې وسلې ګټه اخسته. ولې کوم اړودوړ چې دسقاو زوی له خوا رامینځته شو،هم یې 

مخې پاېته رسوه،دا ځکه دده دنده نوره پاېته رسیدلې وه .دوئ غوښتل چې دخپل یوه متحد او پلوي پر مټ یو داسې باثباته 
 حکومت چې په سیمه کې دبرېتانې دواک اوځواک انډول خوندي کړي را مینځته شي .

مخونوکې بشپړ کړیدی 162کړیدي ستایم او دغه اثر چې یې په دتا ریخ پوه استاد کاکړ هاندې هڅې چې دتا ریخ لیکنې په اړه 

 دپام وړ یوه لیکنه ده ،چې درانه لوستونکي یې لوستلوته را بولم .
که چیرې څوک وغواړي یوه بې عیبه لیکنه وکړي لیکوال به نشي اوکه څوک غواړي بې عیبه ملګری پیداکړي نو بې ملګري 

د ډاکتر کاکړ ته اوږد عمر غواړم دده دنورولیکنو په هیله . داوس لپاره همدومره .په ډېر به پا تې شي . په پاې کې استاد پوهان
  درنښت .
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