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  زلمی کرزی: ژباړن

  ډاکټرکاکړ ولی خپلواکي،پاچا امان � 

  او مشروطه غوښتونکي تخريب کوی؟
  ) برخهمهيدو(

  
          تا شخص سخن نګفته باشد

  نرش نھفته باشدــــعيب وھ 

  )ترڅوچی سړی خبری نه وی کړی، دھغه عيب او ھنر پټ وی(

  

  څه شی تدريس کول؟ داکتر کاکړ د خلق او پرچم د واک په وخت کی

 امين فرھنگ پر دومکتوبو باندی د تبصری په نامه مقاله لري چی د پ'ر د کتاب په پای کی

فرھنگ يک چپی دموکراتيک  « :ھغه په خپله مقاله کی د کاکړ دغه خبره ليکی.  کړی دهيی خپره
کاکړ د تره کی د اقتدار په وخت کی مقالی ليکلی  :رد وی او وايی چی ]١٢[»مربوط به پرچم است

داکتر کاکړ د  :ھغه د کاکړ د دو مقالو په باره کی داسی ليکی. يی خپرولی او د کابل په جريدو کی

چنګاښ مياشت ( کی په وخت کی د انيس په ورځپاڼه کی د تره
تر سر ليک ) امير عبدالرحمان او سر دار داوود(کال د ) ١٣۵٧،

Eندی مقاله خپره کړه، دغه دواړه افغانی واکمنان يی د پرتلی په 
ګتو ضد بللی دي د ھيواد دھغه وخت  ډول ظالم ، بی کفايته او دملی

څخه راپورته سوی او د ھيواد په  نځد ملت له مي) ١٣۵٧(واکداران 
کفايت . ښه بولي، ستونزوښه پوھيدلی دي او د افغانستان  راتلونکی

کاکړ د ) ۶ وګوري دانيس وړځپاڼه،چنګاښ. (لرونکی بللی دي
نگاھی به حکومت وجامعه (يوه مقاله  ببرک کارمل په وخت کی

د آريانا وليکله او ) افغانستان در دوره امارت اميرعبدالرحمان خان 
  ]١٣[خپره کړه  ) ١٣۵٩ دوھمه ګڼه، چنګاښ( په مجله کی

       ړپوھاند حسن کاک                                                                            

خلقي حکومت ته په دوه دليله  د داکترامين د خبری په تاييد بايد زياته سی چی داکتر کاکړ
يی  څخه چی په درانی لوي قبيلی پوری  دا چی واکداري د محمد زو له کورنۍسمپاتی درلوده، يو

په کندھار کی غلجييان وايی چی درانيانو ھم  تر اوسه .اړه درلوده غلجی قبيلی ته په Eس ورغله
تره کی او امين خلقی مشران دواړه په غلجی قوم اړه . پاچاھی د غلجيانو څخه غضب کړی ده 

دموکرات او يا ، که داکتر، کمونست،، له بده مرغه تراوسه د پښتنو په قبيلو کیدرلوده ، دغه ذھنيت
  .ليبرال وي تکراريږی
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ټولود خلق دموکراتيک ګوند غړيتوب ) زوی او لور (دوھم دا چی د داکتر کاکړ اوEده 
 ښه پيژاند، که ده دموکراتيک ګوند ته سمپاتی نه  نو دګوند مشرانو تره کی  او امين دی.درلود

 دا چی دکاکړ زامن د ؟څنګه يی خپلو زامنو ته اجازه ورکوله چی د ګوند غړيتوب و مني درلودای
ثورکودتا د مخه په ګوند کی جذب سوی دي او يا د ثور د کودتا وروسته، ما ته ښه پوره معلومه نده 

نجيب په د داکتر او ،يو څخه وو د ګوند د پرچم دمھمو غړ)سرفراز مومند (خو د داکتر کاکړ اخښی
د ده ونډه د کاکړدزامنو دګوند . وخت کی د قبايلو او اقوامو په وزارت کی معين يا اداری رئيس وو

  . چی کاکړيی له زندان څخه خوشی کړوھم ھغه .وپه نظرکی ولرپه جذب کی بايد 

 بل شی چی داکتر کاکړ د خلق او پرچم حکومت ته سمپاتی درلوده داده چی نوموړی د
ال پوری په افغانستان کی وو،آيا کاکړ وي'ی سی د کارمل په دوره کی چی د ک) ١٣۶۶تر١٣۵٧(

در لود ، د پوھنی وزارت او د لوړو زده تام ص'حيت کابل په پوھنتون کی شوروی س'کارانو 
،داکتر کاکړ د غلی و کی د مارکسيزم، ليننيزم ايديالوژی سره سم بدلون را نصابکړوپه تعليمی

يله تاريخی ماترياليزم اوعلمی سوسياليزم څخه بل څه شی تدريس کول؟ آيا د تاريخ شاګردانو ته ب
د احتجاج په ډول د  يوه ورځ پر تعليمی نصاب نيوکه کړی ده او يی پوھنتون په د ننه او بھرکی

يوه پاڼه شاګردانو  آيا د مارکسيزم او لينيزم د تدريس پرضد يی! څخه وتلی دی ؟ ھيڅکله نه  ټولګی
 په کوم متن او مضمون يی ليکلی ده ښکاره ،ه؟ که يی ليکلی وی په کومه ورځپانه کیته ليکلی د

ډول  نه ښايی خپل ځان د سياسی شخصيت په څير مطرح کړی، او دا دي  يی کړی،نو په دی دی
  . ھم ووايی چی ما د تره کی، کارمل اونجيب د رژيم پرضد مبارزه کړی ده

ی دھيواد څخه ووت او امريکا ته وEړھغه جرئت و  کله چ،ھغه يوبی زړه او ډارن سړی دی
نه کړ چی دخلق او پرچم د رژيم د مشرانو او يا د غارتګرانو تنظيمی حکومت د برھان الدين 

د حامد  ربانی او احمد شاه مسعود په مشرتابه او يا د امريکا او ناټواشغالګرو پوځيانو په باره کی
نو د دی سړی کوم ځای . نيو کی ونه ليکلارسټولنيزی يوه پانه په  کرزی د حکومت په دوره کی

  ].١۴[ ؟ملی او مبارز شخصيت ته پاته کيږی

  

  :تلو څخه د داکتر کاکړتعبيريساخبيرته د خپلواکۍ د 

) يتکفا(ځواب د داکتر کاکړ اووم پښت او د ده ملګروته بسنه  د داکتر زمانی مستند او منطقی

ده نه درلوده، خو ھغه شی چی زه اړکړم چه دغه ليکنه وليکم ما د کاکړ د چټياټو د جواب ارا. کوی
کاکړبی شرمانه د انګريز تحت څخه ناسم، غلط او د خندا ډګ تعبيردی،  ھغه د کاکړ د خپلواکۍ

  .الحمايگی د خپلواکۍ پر اخيستلو ترجيح ورکوی

 ځای کی چی داکتر کاکړ خپله کره کتنه، افغانستان په آخيره پنځمه پيړی کتاب باندی، په ھغه
بی منطقه جمله  ،» د افغانستان خپلواکۍ دھيواد په تاريخ کی نوی دوره پيل کړه«:فرھنگ وايی

 د محتوا له مخی د خپلواکۍ او دخپلواکۍ دګټونکی پاچا امان e پرضد ښکاره مخالفت ی ده چليکلی
ضوع وه چی د دخپلواکۍ اخيستل د محدوديت له مينځه وړولويوه مو«:د کاکړجمله داسی ده.ښيئ

افغانستان په نورو برخو کی بشپړ آزاد وو او دغه .افغانستان په بھرنيواړيکو باندی وارده سوی ده
  ]١۵[».منلی وو) ١٨٨٠(محدوديت امير عبدالرحمان خان په 
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 افغانستان خپله سياسی خپلواکۍ د انګريزانو او شاه شجاع په لومړی !نه خير، ښاغلی کاکړ
کی ٢٠١۴په کال .سه ورکړی وه، نه د امير عبدالرحمان خان په واکمنی کیله E) ١٨٠٩( تړون کی
 ،  وهستاسو خبرو ته ورتهچی مقاله کی د داکترستانيزی په ځواب کی او مستنده وږده اما په يوه 

دافغانستان د پاچاھانو بھرنی خپلواکۍ له Eسه ورکول دشاه شجاع له وخت څخه بيا د امير حبيب 
آقای « :مفصله مقاله کی چی سرليک يی ودغه ما په .څرګند کړی دی ی پوړیe خان تر مړين

فته ر، چقدر پول از انگليس وپاکستان گبرای بی اعتبارکردن استق'ل افغانستان! ستانيزی
د ھيواد دخپلواکۍ  په بی اعتباره کولو کی دي څومره پيسی د انګريز او  !ښاغلی ستانيزی(»يد؟ا

ملی کسانو يی زيات په افغان جرمن پورتال کی خپره سوه چی  او )؟پاکستان څخه اخيستی دې
اوس می ستاسو دليکنی په لوستلو ذھن ته دغه موضوع راغله چی ستانيزی ھم . ھرکلی وکړ

کاشکی په ھغه وخت کی تاسو د ستانيزی دفاع .  نظرونو تر اغيزی Eندی راغلی دییبيخرتستاسو
  .ی دنوم سره يو ځای ليکلی وای نوم می ھم د ستانيزسوکړی وای چی ستا

دفرھنگ تاسو دافغانستان دبھرنی خپلواکۍ له Eسه ورکولو دپوھاوی لپاره يو ځل 
کی د او ورپسی پانوپه ھغه پاڼه  . وګوری)مخ٩٩۵( کی» درپنج قرن اخيرافغانستان«تاريخ

   .افغانستان ، انګريز او روس ټولو تړونونو متن راغلی دی

د مخه تر دی ما د کاکړ په غرب زده « :ملی په اړوند داسی ليکیدغی ج  دکاکړ د،فرھنگ 
گی خبری وکړی ، پورته جمله په ښکاره ډول په افغانستان کی د انګريزی دولت دفاع ده او د تيرو 

  .واکمنانو چلند د تحت الحمايگی د حيثيت په منلو سره او دخپلواکۍ بی ارزښټه ښکاره کول دي

 وړی د غرب زده گی سر بيره  په انګريز ګرايی ھم مبت' دیڅخه جوته کيږی چی نوم د دی

يو مھم بدلون وو چی ورستنی دوره يی د د  خپلواکۍ په خپل ذات کی: زما ځواب ده  ته داسی دی. 
څخه بيله کړه، ځکه د خپلواکۍ په اع'ن سره  د ھيواد دروازه د نړۍ پر مخ  خ'صه  مخنی دوری

ورکړه کی راکړه او نظريات پراختيا وموندله او اقتصاد د جنس په په ھيواد کی نوي ا فکار . سوه 
ټينګی  په پولی راکړه ورکړه تبديل سو، د مختلفو ځايونو سره فرھنگی او سودا ګريزی اړيکی

دافغانستان  د . دغه د کاکړ نظر د بريتانيا تحت الحمايگی د آزادی سره برابراو ورته شميړی.سوی
کاکړ په ھر فکر کی  دی ، بايد پوښتنه وسی آخير د ژوند ھدف څه دی ؟خلکو لخوا د تاييد وړ نه 

 د مبارزوڅخه څرګنديږی د افغانانو په اند ژوند افغانانوچی وی ،څنګه چی د تاريخ په اوږدو کی د
  ]١٧ [».، نه د بريتانيا د م'تړتر سيوری Eندی]١٦[خپلواک ژوندون دی

استاد څومره د ھډوکو تر مغز پوری په انګريز د فرھنگ د ځواب په پايله کی دغه د تاريخ 
 که کاکړ په انګلستان کی د څوارلسو کلنود ؟زړه بايللی دی) تحت الحمايگی(او استعماری سياست 

تحصيلی دوری په بدل کی په يو انګريزاوښتی وي نو بايد د افغانستان د آزادی غوښتونکوڅخه ھيله 
ی تحت الحمايگی پر آزادی او سياسی خپلواکۍ ونه لری چی دوی ھم د ده پشان فکر وکړی، چ

   .باندی ترجيح ورکړی

ټولنيز،اقتصادی  دھيواد د خپلواکۍ اخيستل ،افغانستان په سياسی،چی داکتر کاکړبايد پوه سی 
او فرھنګی نوی پړاؤ کی شامل سو، داسی پړاؤ چی د قانون په جوړولوسره د ھيواد ټولو خلکوته 
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بھرنيو ھيوادونو سره سياسی مناسبات پيدا سول ، په   د.جوړ سولتعليمی او تحصيلی مرکزونه 
محمد دکابل کی د دوستو ھيوادونو سره افغانی سفارتونه تأسيس سول، د اداری فساد پرضد مبارزه، 

 لغو ونو امتياز مستمری معاشونو اوقبايلی مشرانو او با نفوذو روحانيونو ته د مياشتنی زوکورنيو ،
  .پراختيا ارزښتونو ی د نورو ټولنيزوکول،او په ھيواد ک

ځل لپاره د عصری اساسی قانون  د ھيواد د تاريخ ھمدغه پړاؤ و چی افغانستان د لومړی
څپرکی کی ، د برابری اصول او شخصی آزادی، د   د دغه قانون د حقوقو په عمومی.خاوند سو

 د شتمنيو ،مصئونيتونو ند خا مريئتوب لغو ، د مطبوعاتو او کسب آزادی، د شخصی مالکيت حق،
د مصادری منع کول ، د بيګار او شکنجی لغو کول ، نا قانونه سزا ورکول او نور ډير مھم ټکی 

کسان  ٧٠٠ مادي له حکم له مخی د کابل ښار) ١١(د دغه قانون د  .)مادي٢۴١٠ ،٩،٢٢(راغلی دي
  .د ھزارو منيځي اومريان  د خانانو له کورو څخه  راووتل

په دغه اساسی قانون کی د افغانستان خلګو ته ھم ھغه «: نکی استااولسن وايیڅيړو ډنمارکی
په توګه د  »افغان« ملی ھويت د .حقوق ورکول سوی وه کوم چی غربی ليبرال قوانين يی لري
 دغه اساسی قانون د افغانستان په .مساوی حقوقود ساتنی له Eری د ھيواد ټولو وګړو ته برابرسول

و،نه يوازی د ښاريانو د مدنی حقوقو ساتنه بلکی د دولت دستګاه يی ھم تر څارنی ټولنه کی انق'ب 
Eندی ونيوله او د کابينی  د مسؤليت قانون يی ھم ټاکی ،په ھم دغه دليل د پاچا واک محدود او د 

  .]١٨[.»قانون تابع وو

ړه چی خپل اجازه پيدا کاقليتونه د ھمدغه اساسی قانون د ګټو په رڼا کي دينی او مذھبی 
وه کی ادو روح دغه ود دغه قانون د م« :غبار ليکی چی. مذھبی مناسک په ښه ډول ترسره کړي

د اماميه مذھب ، تکيه . دروه څخه پاک و منافقت او چی په عمل کي پلي کيدل او د درواغو ،
غانستان د ټولنه د اف خانی او مذھبی مراسم آزاد وو، د کندھار،غزنی ،جCل آباد او دکابل د پوھنی

د . ھندوانو يو يو استازی په وEيتی شورا ګانو کی شامل وو،اوپه اداری چاروکي برخمن سول
له  ) د امان � خان د فرمان له مخی١٩٢٠- ش١٢٩٩(لنګوټی ژيړرنګ د باج، د پيسوباقيات 

ليسوکی د پوځ په  )حربيه او حبيبيه(دھندوانو زامن په ملکی او پوځی ، ښوونځيو .مينځه Eړل 
ټول ملت د  .نورنو د مذھب، ژبی اوتوکم تبيعض  شتون نه درلود.منصبداري کی ومنل سول
  ]١٩[ ».حقوقو له مخی مساوی سو

 د دوی تکيه خانوته تلی او د .امان e خان د افغانستان شيعه خلګو ته زيات درناوی درلود
و مياښتنی تنخواه لغو کړه او م'يان يی د مفت امان e خان دم'يان .ھند وانو درمسال ته ھم تلی

يی منع  د اوقافو پيسی. او ح'ل پيسی وګټیمجبور يی کړل چی کار وکړی،اوخوړلوڅخه منع کړل 
   .کړی ،امری وکړ چه دغه پيسی دي دولت ته ورکړه سی

 او دغه چاره د ټولنيزو.د دولت داصلی دندوڅخه يو ھم د ښووني او روزني پراختيا وه 
لونونو په سر ته رسولوکی آغيزمنه ونډه درلوده، ھمدا رنګه امانی دولت په مرکز او وE يتونو بد
مادی سره سم د ابتدايی دوري درس يی اجباری ) ۶٨(داساسی قانون د.ښوونځې وپرانيستل   کی
  ليسی ھم)وروسته نجات او استق'ل( او امانیمان  په پ'زمينه کی سربيره د حبيبی ليسی د ا.کړ
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ھمدا ډول غازی رشديه ،استق'ل  .جوړی سوی چی جرمنی او فرانسوی استادانو تدريس کاوه
 عربی دارلعلوم، دمستوراتو رشديه ،د ج'ل ،رشديه ،تلګراف ،رسامی ،ترکاڼی،معماری ،کرھڼه

 د قطغن ، دھرات دارالمعلمين ، دمزار شريف رشديه،آباد رشديه، دکندھار رشديه،د ھرات رشديه
لنډه دا . موزيک ، دغاليو اوبدل ، د ښځو تدبير منزل اوطبيه ښوونځی، پوليسو ښوونځی د،رشديه 
او څو کاله . څخه زياتی ابتداييه ښوونځی په ټولو وEيتونو کی جوړی سوی)٣٢٢(چی د
ايتاليا،شوروی اتحاد او ترکيی ته د تخنيک او راز  جرمنی، افغانی شاگردان فرانسی،٣٠٠وروسته

  ]٢٠[.  کړو لپاره  وليږل سولراز علومو د زده

شاگردانو ليږل » ٣٠٠«کال د زده کړو لپاره د »  م ١٩٢١ ش ١٣٠٠«پاچا امان e په 
اروپا ) ١٠٠(څخه شاگردان ھند ته، چی له دغوجملی) ٢٠٠(شاگردان اروپا ته او ) ١٠٠.(منظور کړ

لپاره مفتشين ھم ټأکل سوی او د شاگردانو د څارنی .ته دلوړو زده کړولپاره په ھند کي چمتو کيدل 
شاگردان د پاچا دزوی ھدايت e سره  ٣۵په ھم ھغه کال .وه چی د افغانی شاگردانو سره بھر ته تلل

شاګردان د سيد ھاشم خان په Eر ښوونه  ۴٨يوځای د سردار محمد عزيز  تر نظر Eندی فرانسی او 
   ]٢١[.دان بھر ته وليږل سولکال گڼ شمير شاگر)١٣٠١(او بيا په . آلمان ته وليږل سول 

پاچا امان e په ھيواد کی د سواد د پر مختيا او ښوونی اوروزنی سره زياته مينه درلوده،په 
ماھرڅومره چی ستا سو ملت د پر مختګ اوښيګڼوپه باره کی فکر کړی «: يی وويل  يوه وينا کی

ښوونځۍ ده ښه به دا وي ،ھر شی   دی،بيله علم څخه  بله Eر می پيدا نه کړه او دعلم لومړنی بنسټ
چی ستاسو په خير وي اوتاسی سمی Eری ته راوبولم،غواړم په علم خبر سی او پر مختګ وکړی 

  ]٢٢[».ياست  ترڅو چی په دغه کنډ واله  کی جھل وي د علم څخه به ناخبره  اوبی برخی

تاسو پوھانو او نن ورځ موږ او «:په بله وينا کی پاچا په ساده الفاظو  خلګو ته وويل 
ټول دعلم له برکته څخه دی، بايد په تعليم کی زيار . ګورو سترګهفاض'نو ته  د عزت او احترام په 

آيا نه وينی او نه شرميږی ھغه کسان چی زموږ اوتا سو په نسبت د کمال ،عزت او برم . وباسو
 ډير کوښښ وکړ  ستاسو حکومت او ما عاجز؟خاوندان دي او پخپل علم او پر مختګ وياړ کوی

ټنبلی  ولی د علم په زده کړه کی ،چی ستا سو ملت د پوھی او زده کړی لپاره ښوونځي جوړکړل
د خدای لپاره د خپل حکومت د کوښښ او زړه سوی په مقابل کی ولی خپل اوEد  ....کوی

علمه بی . ښوونځيوته نه شاملوی ؟ ولي دخپل اوEد په راتلونکی او ژوند باندی زړه سوی نه کوی
» خپله خرابویپ،جاھل او بی کماله پاته کيږی، وe که تاسو ښوونځي ته وEړ نسی خپل ځان 

].٢٣[  

پاچا امان e ھر وخت د شاګردانو د تدريسی چارو او آزموينی خبر اخيست، امانی حکومت 
 آباد د ج'ل) ١۶ زمری.(د. د ښوونی او روزنی په پراختيا کی د ھيواد ھيڅ گوټ ھير کړی نه وو

د ذکاوت  ښوونځی په باميان اوپه چھلستون ) ش کال١٣٠٠ ،٢۶کب (رشديه ښوونځی جوړه سوه د
 ١٣٠٠(د. کی د دانش ښوونځی وپرانستيل سوه، او په تاشقرغان کی د معرفت ښوونځی جوړه سو

امانی دولت ښوونځيوته د کوچنيانو د  .څراغ وځليد په نيمروز او ميمنه کی ھم د پوھنی) ش کال 
څولو لپاره، ھرکوچنی ته تنخواه وټاکله څو په دغه ډول خلک ښوونځيو ته د خپلو زامنو د تګ ھ
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ډول په  خو وليدل سوه بيا ھم خلکو خپل زامن ښوونځی ته نه ليږل، نو په دی. ونه ګرزی خنډ
  ]٢٤[ .اساسی قانون کی د کوچنيانو ابتدايی زده کړه اجباری کړه

ورځی په  يو نا لوستی لس. نوی طرز جوړ او آزمايښت کړپاچا امان � د سواد زده کړی 
  . ساعته درس زده کړی، لوستل او ليکل يی زده کول٢٠ھره ورځ کی دوه ساعته ټوله 

کال کی پيدا کړ او خپله په ھماغه کال ھره شپه شاه ) ١٩٢٧(غازی پاچا دغه طرز په 
 او د شاګردانو څخه  يی آزموينه دوشمشيره جومات ته تلۍ او شاګردانو ته يی سواد ور زده کاوه

يو سړی  له مخی) اصول صوتی( ساعتو ليک لوست وروسته د ٢٠ھم اخيستله، نو دا جوته سوه د
کوEی سی  چی کلمات ولولي، وروسته د دغه اصول څخه يی د پوځيانو په سواد زده کړه کی ھم 

  ]٢٥ [.يی ورکړی کار واخيست او ګټوری پايلی

په اړخ کی د کتابتونو جوړل تياتر، سينما، راډيو،موسيقی،او د خلکو د ښوونځيود پرانيستلو
دھنری استعدادونو وده، د نشراتو پرمختيا او د مطبوعاتو آزادی د امانی دولت په پروګرام او پام کی 

اردومجله، د معارف مجله، د امان افغان جريده، دکندھارطلوع افغان، : ونه او مجلی لکه  اخبار ٢٣.و
يف بيدارجريده، د ھرات اس'م اتفاق جريده ستاره افغان جريده دغبار په مديريت، د انيس د مزارشر

د ارشادالنسوان جريده د ملکی ثريا  د مور اسما په مديريت ،د اتحاد  ملی جريده، د نسيم سحر جريده،
او ټولو د خپلواکۍ مځکنی بشپړتيا.مشرقی جريده په مرکز او وEيتونو کی په فعاليت پيل وکړ

دخپلواکۍ دساتنی لپاره تبليغات کول، ليکوالو په امانت داری او د حکومت د ټولو کوښښونو او 
   ]٢٦[.سمونونو په ګټه مقالی ليکلی او د خلکو اندونه يی ھم د مقالو په اړخ کی ليکل

پاچا امان e د خپلی پاچاھی په پيل کی د افغانی روښان فکرانو سره ډيره «: غبار ليکی
ی او ھمدردی درلوده، ھغه ټول سياسی بنديان او مشروطه غوښتونکی د پ'ر له خواخوږ

  .ګډون وکړ زندانوڅخه آزاد کړل،ډيرو روښان فکرانود دولت په چاروکی

 په ھيواد کی دغه آزاده سياسی فضا د دی سبب سوه چی د اميرحبيب e خان د واکمنی پټ

سی فعاليتونو ته ادامه ورکړی ، که څه ھم  تراوسه ګروپونه را څرګند سی اوپه آزاد ډول  خپلو سيا
 په کابل کی دوی مشھوری. ګوندونو بڼه  درلوده  ګوندونه نه وه خو دغو ډلو د غير رسمی قانونی

  :ډلی وی

نوم پرايښی و، تند مرام اوکيڼ Eس جنبه يی درلوده ،  ) د افغان ځوانان(يوه ډله چی خپله پاچا 
عبدالرحمان خان  لودين ،تاج محمد خان پغمانی،فيض محمد :ډول دي  ډلی مھم غړي په دی د  دغی

خان باروت ساز کابلی ،غ'م محی الدين ارتی، سعد الدين خان ، ميرزا عبدالرحمان خان، محمد 
انور بسمل ،ميرزا نورمحمد خان، عبدالطيف خان، ميرزا اسمعيل خان ،محمد سعيد حان ،ميرزا 

  .مد غبار او نورليکوال ميرغ'م مح.جي'نی خان

  :يی دغه کسان  وه غړی.دوھمه سياسی معتدله ډله چی مشريی ميرسيد قاسم خان وو

د سياسی ) ١٩٣٣کال کی ديارلس کاله سياسی بندی و، فقيراحمد خان) ١٩٣٣(عبدالھادی داوی په 
ان پاچا سيد غ'م حيدرکنړی په سياسی زندان کی  ومړ، غ'م رضا خ. زندان څخه وروسته اعدام سو

فيض محمد ناصری ديو لنډ زندان . ډيروخټ بندی و ديارلس کاله سياسی بندی و، غ'م احمد رحمانی
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مير قاسم خان د ډلی مشر يو ځل د اعدام حکم . وروسته د سياسی فعاليت څخه Eس واخيست
سردار عبدالحسين خان عزيز د سزا څخه  .پرراووت خو اعدام يی  په دوامداره زندان تبديل سو

ډلو د فعاليت له کبله وايی   سياسیوغبار د دو.وزارت او سفارت مقام ته ورسيد اونور، ورل سووژغ

افغانی روښان فکرانو دسياسی فعاليتونوسربيره چی د دوی چپی روح څرګنده وه په امانيه «د : چی
  ]٢٧  [».يو روښان فکر نه اعدام اونه سياسی بندي سوی دی دولت کی

اوله بالکل بی انصافی پال پر ترقی او بدلون مين واکمن سره دښمنی په رښتيا سره د دغه وطن
 اجازه ورکوی د دغه و ده ته وجدان څنګه يی  چیدی تاسف کوم  پره ز.دی  کار څخه ليری عقل 

څخه يی بله ھيله  وطنپال پاچا پرضد، چی د افغانستان دخلګو شيرازه ،سرلوړی اوپر مختګ
  .یچلوندرلوده ،قلم و

 ی باندی خو پراستق'ل او آزادړی سسوادي او بی اموي ی جان چګه پخوا شاعر ملنکلونه کلون
  : وویلي وی داسی انسان و، داستق'ل په باره کنيم  وي

          یقCل  نه وـــ استی دچا چی نه دی ژوندی دړم       

 ی نه والي آزاد خی مغزو کيی ی په ھغه سر چهڅ

 او ی د آزادوڅ تری احساس خاوند وای په شان، دمل، ھم دملنگ جانړ داکترکاکیکاشک
  . ی واړی  قدرکخهڅ پاچا امان e یونکګټ استق'ل  

 ضد او د ۍ انسان، د خپلواک)مشرب(ککړ زيرګ انوي ړ کاکی سره تر دغه اندازايتښ په رما
 e خان  ل.  نه کاوهرګ فمنښد پاچا امان e یاسي ته د سوګ خدمت د افغانستان خلږد پاچا امان 

 ی د امانۍ خپلواک،ی نه ورکوتښ خدمت ته ارزی دغسړ کاکی دي، خو وللړراو  Eس ته ۍخپلواک
 دغه  ړاو کاک.  دهلهي د مبارزو پاې مشروطی او د دوھمنهړ Eس ته راویاسيس  مھمه وهيحکومت 

د افغانستان د  لي د دغه کار دلی چ،ی بولزهي رفع کول په سطح ناچتيمحدو  یاسيوسي د توبياليبر
 وارلسڅ  ی سلي ووی چی دلهي ؟ بی دی شهڅعلت . يږی کلګڼبرخ'ف   د نظر وګوطن پالو خل

 ړیاوس غوا. ی دړی کړ انسان جوزمشربهګي انوي ھم خهڅ  د ده ونهښ  او تي تربیزيرګنکاله د ا
 ،نه د ړی کی خوشحالهړززيرګ نعمت انی ضد خبرو، د خپل ولونوړايو  ی خاينانه او د ملیپه دغس

   .ونهړافغان  دخلکو ز

 

 ی پای برخی دوھمد

  

  


