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 7تر 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، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            
 ۷۲/۸۰/۷۸۰۷                    ډاکټر عبدالرحمن زماني

 « سقوط او اصالحات خان هللا امان حضرتیاعل د»دښاغلى جهانى 
 انگریزانو د الس وهنې څخه مطلق انکار د کېلیکنه ه پ

 

او تکړه په درشل کې زمونږ د معاصر خوږژبي یم تلین ٣٩گټلو د تاریخي او مهمې ورځې د  د افغانستان د خپلواکۍ د
او د نورو پاڼو له الرې خپره  ډله ایزو رسنیو او ویب دشاعر او پیاوړى لیکوال ښاغلي جهاني صیب مفصله مقاله 

  زیاتو هیوادوالو په شان ما هم ولوسته.

 مه نیټه، د٤٢میاشتې په  کال داگست د ٤٠٠٢ښاغلي جهاني دا مقاله اصالً د نن نه اته کاله مخکې، په جرمني کې د 
په نوم « دافغانستان د خپلواکۍ ستورى -غازي امان هللا خان»خپلواکۍ د پنځه اتیایمې کلیزې په ویاړ د  نستان دافغا

 اووه،  استولېتر عنوان الندې  «وعلتوندداعليحضرت امان هللا خان د اصالحاتو د ناکاميدو »جوړ شوي کنفرانس ته 
 .پکې کړیديزیاتونې  اوه یو څه بدلونونیې دا ځل 

خپل اولس له نیکمرغه کولو،  ې لیکنې په پیل کې د اعلیحضرت امان هللا خان ستاینه کوي او دخپلد لې جهاني ښاغ
مينه ستائي او هغه ديوه شاعر، هنر مند ليونۍ ژوره، صميمانه او صادقانه  د هغهعصري کولو او پرمخ بیولو سره 
  .او نقاش د مينې سره مقايسه کوي

په لومړي سر )دوهم پراگراف( کې خپله فرضیه څرگنده یا څیړنې یب د خپلې لیکنې زمونږ وتلې شاعر جهاني ص
 د کی مقابل په طاقت استعماری ستر ټولو تر د وخت د کی نړۍ په چی خان، هللا امان علیحضرتا»کړې او وائي چې 

 ورکړی یې لقب دغازي او کړی استقبال خروښ او جوش په اولس خپل افتخار په داعالنولو جنگ د او کولو پورته سر
 ملکه نوم له په الټي او کافر د گناه په مینی دلېونۍ دهغه سره مختگ اوپر ازادۍ ترقۍ، د صرف اولس هغه خپل و،

 .«وشاړه

 افغان اولسد ولس د داخلي او باندنیودښمنانو پرځاې، خپله ( ٢) ېغوره کوي چ ځدلته جهاني صیب د هغو کسانو دری
مهم او اساسى  پاڅون د اولس دتورونه   د کفر او بى دينۍ( پرهغه ٤، )مسؤل بولي اماني نهضت د نسکورولود 

وینو د توئیدو مخنیوې نه،  بلکه  ( گواکې د هیواد څخه د وتلو انگیزه یې د کورنۍ جگړې او خلکو د٩علتونه گڼي، او )
  .بوليد سپه ساالر محمد نادر خان په وینا بزدلي او غلیم ته د میدان خوشې کول 

مخونو کې د  ٤٢د خپلې دغې فرضیې د ثبوت دپاره په څه ناڅه تر دې وروسته جهانې صیب په ډیرې حوصلې سره 
د هغو په وړاندې  بیا  دي. لیکنه اصالحاتو ته په لنډې اشارې سرهبیالبیلو مأخذونو څخه مطالب خوښ او رانقل کړى 

دا  ،علتونه راباسياصلي مۍ او سقوط اماني رژیم د ناکدغو اصالحاتو او ا غبرگونونو باندې غږیږي، او بیا ترې د
د سقوط اصلي علت د هغه  ازي امان هللا خاند غ نظر په هد د. خو په بدلو کلماتو او الفاظو، ده نتیجههماغه پخوانۍ 

ح دوه سترې خطاوې وي، يوه په وروسته پاتې او بې تعليمه ټولنه کې د بې وخته اجتماعي او کلتوري اصالحاتو طر
  دغو اصالحاتو د عملي کولو دپاره د الزمې وسيلي يا قوي پوځ نه درلودل. او بل د ،کول

نادرشاه، ظاهر شاه  وروستیو پیښو او اصالحاتو او د»د تأئید دپاره لیکلې وو چې دغه نظر خپل مخه د جهاني صیب د
ي او چې دیبا هر ډول اصالحات ممکن په افغانستان کې د پوځ او حکومت په زور تقراو داؤد خان کلونو وښودل، چې 

 .« خلک لږ او ډیر ورسره بلد شي، هرکلې یې هم کړى دى

او السته  کچهپه اصالحاتو د څه باندې نیمې پیړۍ تیرورژیمونواماني دورې په پرتله د د چې جهاني صیب پرته لدې 
 کې د پوځي طاقت دټکولواڅونونو په پو کنړ د اپکتیا شمالى، لوستونکو ته معلومات ورکړي، یا د قندهار، راوړنو 

د تره کي او امین د  تلفاتو رڼا واچوي، او یا هم تر هغې وروسته د فرمانونو او پوځ په زور استعمال په انگیزو او
 ه مقایسه کړیده. غد او د هغې پایلو ته اشاره وکړي، تجاربوگوډاگي رژیمونو

بیا داځل وو چې نه هغه دا او خواشینوونکي ښکاره شو،  خو هغه څه چې ماته د جهاني صیب په لیکنه کې عجیبه
د انگریزي استعمار د یوه هغه دا ځل په څنک کې ، بلکې د هغې خپلې هماغې پخوانۍ  نتیجې ته رسیدلې جهاني صیب 
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 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

 

برید جنرال پرسي  ،او استخباراتي چارواکي کارپوه سیاسي انگریزانو دد  کې چاروپه وتلي پوځي جنرال، دسیمې 
د غازي امان هللا خان د گناهونو پیټې  سره  په اصطالح ،د لیکنې په مرسته   Percy Molesworth Sykesکس  سای

 ختموي، چې ډیر کسان به پرې د لومړي ځل د هغه خپله اوږده لیکنه د سایکس په هغه تور .وند کړى دئنور هم در
 کلکاني دراوستلو د مسؤلیت تور او گناه درته د حبیب هللا --پاره د جناب جهاني صیب د قلم  له الري خبر شوي وي

 دی محکوم هغه ] غازي امان هللا خان[ ځکه کي محکمه په تاريخ د وايی سايکس پرسی سر» یادوم . هغه لیکي: 
 .«کړ نازل ده مصيبت زوی د سقاو د باندي افغانستان پر چي

د  و، اوونږ په واک کي اچوي تر څو هغه وڅپړیوه پوه ویلي چې تاریخ هیڅکله قضاوت نه کوي، خو خپله سینه زم
پټې پیښې راڅرگندې کړو. دا مونږ یو چې سم او یا غلط قضاوت کوو، دا مونږ یو چې په خپلو تنگو سترگو هغې څخه 

 یواځې یو کوچنې ټکې وینو، او یا په پرانیستو سترگو د حقیقت د موندلو دپاره پراخه ساحه لټوو.

ق سموالى ټینگار، نه یواځې داچې د تاریخ لیکني کار سختوي، بلکې د سم او ناسم ترمنځ د دیوې تاریخې مسئلې په مطل
د  ، پرته له تحقیقهاسنادو ته د مراجعې پرځاې په تیره بیا که تاریخي، توپیر د موندلو قابلیت هم له مونږ څخه اخلي

سره خپله افغانانو او امان هللا خان ه کې د په الرگټو د ساتلواستعماري خپل هیواد دچې د نظریات ومنو، داسې کسانو 
ه تیتلر فریزر او د جهاني ک، بلکې دائي مسلک او وظیفه هم ده، لهیڅکله هم نه پټويخاصه کرکه او نفرت دښمني او 

 نوې کشف شوې لیکوال پرسي سایکس. بصی

وړاندې کولو په هکله تبصره  غلطیا  مسخ کولو اوتاریخي پیښو او حقایقو د بیالبیلو په لیکنه کې د دلته زه نه غواړم 
ته مسئلې مهمې او جدي  یوېدده پام ، خو الزمه گنم په ټول هغه احترام سره چې جهاني صیب ته یې لرم، وکړم

لغاتو  ٢٩٣٢٢په د جهاني صیب ریزانو د دسیسو او توطئو څخه مطلق انکاردئ. گپدغه لیکنه کې د ان، او هغه راواړوم
هغه هم د  ،ل هم د انگریزانو یا انگلیسانو نوم ذکر شوى ندى. برټانیې ته درې ځلځیو مشتملې دغې لیکنې کې 

برټانوي استعمار څخه د استقالل د گټلو، افغانستان او برټانیې ترمنځ پولو، او برټانوي هند د خاورې په اړه اشاره 
 شویده.  

څیړنه، داصالحاتو سره د اغتشاشاتو تړاو، د  اماني دورې د پرمختیایي اصالحاتو د بیالبیلو اړخونو او ابعادو د
افغان اولس او د امتیازه بې برخې شوې حاکم قشر او د پردیو دگمارل  اصالحاتو په وړاندې د غبرگون په ترڅ کې د

شوو عناصرو تر منځ د کرښې بیلول، پر غازي امان هللا خان د شخصي تیري او د هغه داصالحاتو په اړه د انتقاد او 
ر منځ توپیر، د اماني اصالحاتو د ناکامۍ او د اماني رژیم د سقوط تر منځ فرق، او د اماني نهضت د ماتې د نیوکو ت

دا بحث مهم  البته  .ځانگړي بحث ته اړتیا لري ،کورنیو او باندنیو، اصلي او فرعي عواملو او عاملینو پیژندنه او تحلیل
د انگريزي استعمارد دسيسو او توطئو او . خو زه دلته یواځې هم دئ چې که د خداې رضا وه ډیر ژر به یې پیل کړو

د لیکوال او محترمو لوستونکو پام یو  لنډه توگه ډیره پهته گوته نیسم، او  مطلق انکارد جهاني صيب څخه  والس وهن
 : اړومغټوټکو ته څو مهمو

 باندنیوعواملو رول  داماني رژیم په نسکورولو کې د .１
دغازي امان هللا خان د رژیم په مقابل کې دوه ستر شورشونه شوي وو، لومړى د منگلو چې پدې کې هیڅ شک نشته 

د انگریزانو په  زمینه برابره شوه.سقوط داماني رژیم چې د په نتیجه کې  کومېد ، کال شورش ٢٣٤٩شورش او بیا د 
نو، واملو او پردو الس وهباندنیو )خارجي( عشمول دباندنیو او افغاني مؤرخینو اکثریت په دغه شورشونو کې د 

و یادونه کوي، خو فرق دومره دئ چې ځینې دا باندني عوامل د رژیم د نسکورولو عمده او اصلي دلیل دسیس لمسونو او
په افغانستان کي، د امان هللا خان په مقابل کي  »لیکي چې  ي او یو شمیر یې هم فرعي علت بولي. خو جهاني صیبڼگ

حاتو سره د ماليانو، حضرتانو، پيرانو او د زړو فکرونو د څښتنو سردارانو د اختالف له ټولي ستونزي د هغه د اصال
 «امله را پيدا سوې.

 دانگریزانو د دسیسو او الس وهنو څخه مطلق انکار  .２
دغازي امان هللا خان دواکمنۍ په ټول دوران کې د چه  قبلويد انگریزانو په گډون ټول باندني او کورني مؤرخین دا 

داچې انگریزانو د امان هللا خان څخه ولې نفرت درلود، یزانو او افغانستان مناسبات دستونزو او مشکالتو ډک وو. انگر
ولې د هغه د وژلو، د هغه پر ضد د کودتاوو او د هغه د رژیم د نسکورولو په لټه کې وو، او ولي یې د بریتانوي هند 

، او د هغه د رژیم د نسکورولو دپاره یې څه ډول زغمالې نشو دیتموجو په گاونډ کې یو خپلواکه او آباده افغانستان



  

 

 

 7تر 3 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

 

زه پدې برخه کې جهاني صیب ته بلنه ورکوم دې لیکنې د هدف او حوصلې څخه بهر موضوع ده.  دهڅې کړې وې، 
  german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?77-www.afghanد  ،په آرشیف کې پورتال دآنالین چې د افغان جرمن 

عنوان الندې نشر تر « توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى »هغو لیکنو ته مراجعه وکړي چې د دې قلم  د  ،په پته
 قالې د یادولو وړ دي:پکې وړاندې شویدي. پدې مقالو کې په خاصه توگه داالندنۍ مشوي، او په لسهاوو معتبره اسناد 

 انگلیس هانمیخواستند شهزاده امان هللا خان جانشین امیر حبیب هللا خان شود. –
 از بین بردن غازى امان هللا خان را نیز در بر داشت ٢٣٢٣ستراتیژى جنگى انگلیس ها در جنگ  –
 انگلیس ها کوشیدند جنگ سوم افغان انگلیس را بى ارزش جلوه دهند –
 ند که گویاپیشنهاد متارکه توسط غازى امان هللا خان  صورت گرفته استانگلیس ها ادعا کرد –
 مرور مختصر تاریخچۀ  فعالیت هاى جاسوسى انگلیس در افغانستان و شبه قارۀ هند –
 عاملین یا ایجنت هاى مسلمان انگلیس در کابل –
 نمونه هاى از فعالیت هاى تخریبى وجاسوسى بریتانوى در افغانستان –
 رى یا مستر وید آسترالیائى یکى ازمهره هاى مهم توطئه هاى انگلیس عبدالواحد شینوا –
 حمایت دولت امانى از قبایل سرحدى و مبارزات آزادیخواهان هند نفرت انگلیس ها را بیشتر ساخت  –
 انگلیس ها از ائتالف احتمالی غازى امان هللا خان وملی گرایان هند ترس داشتند –
 یگرى از دسایس انگلیس  جنبش هجرت مسلمانان هند یا تلک د –
 عزیز هندى کى بود و براى کى فعالیت میکرد؟ –
 دسایس و توطئه هاى انگلیس در قبال روابط افغانستان و روسیه  –
 توطئه هاى انگلیس براى جلوگیرى از تأسیس مناسبات سیاسى افغانستان با امریکا و جهان      –
 ن غازىتوطئه هاى ترور و ازبین بردن اعلیحضرت امان هللا خا –
 ترور شخصیت و سؤقصد بر جان غازى امان هللا خان بعد از ترک وطن نیز ادامه داشت –
 اثرات رفتن غازى امان هللا خان به حج –
 اقدامات انگلیس ها به تعقیب کشته شدن محمد نادرشاه –
 تقاضاى دستگیرى امان هللا خان از دولت ایتالیا –
 یک بر فعالیت ها و حرکات غازى امان هللا خاننظارت مشترک دستگاه هاى استخباراتى و دیپلومات –
 هائى که تحت تعقیب انگلیس ها قرار داشتند افغان –
 همکارى عملى انگلیس ها با رژیم کابل ... –
 جلوگیرى از نشرات مخالف رژیم خاندان محمد نادرشاه –

. د اغتشاش په وهاو دسیسه  دانگریزانو طرحهوائي چې دا هکله د افغانانو اکثریت داماني رژیم د سقوط د عواملو په 
هغه کسان هم تأکید کوي. په دې ډله کې  باندېوخت کې اکثره باندني څارونکي هم د انگریزانو په دسیسو او توطئو

 .پدې هکله یې هیڅ اشاره نده کړىخو آثارو څخه استفاده کړې،  هغو د شامل دي چې جهاني صیب په خپله لیکنه کې د

 ،کال کې په لندن کې مړ شو ٢٣٣٣چه په  ،د تاریخ کارپوهافغانستان اوسني ونکې او د انگلیسي څیړ انتوني هاى من
وائي چې د شاه امان هللا سره د انگریزانو د مخالفت څخه د مصاحبانو کورنۍ گټه واخیسته. هغه وائي چې پدې کې هیڅ 

 (٢) یو علت وو. ،دښمني شک نشته چې دشاه امان هللا د واکمنۍ په نسکورولو کې د بریتانیا د امپراتورۍ

 د حبیب هللا کلکاني د مصیبت د نازلولو مسئولیت .３
او دسیسو په  دوامدارو باندنیو او کورنیو توطئو دگڼ شمیر اسنادو او شواهد په استناد، دغازي امان هللا خان واکمني د

ادو څخه چې اوس د محرمیت نتیجه کې کمزورې شوه. د انگریزانو د بریتانوي هند د دفترد آرشیف د گڼ شمیرهغو اسن
څخه راوتلي، څرگندیږي چې د امان هللا خان د  رژیم سقوط او د هغه پرځاى د انگریزانو د خوښې د یوه بل کس 

 راوستل د افغانستان او سیمې دپاره د انگریزانو د ماسترپالن یوه برخه وه. 

ې یادونه کړې، عقیده لري چې دانگریزانو په څو ځله په خپلې لیکنې ک -هماغه لیون پوالدا، چې جهاني صیب ترې څو
بریتانوي هند ته درې گونې خطرې متوجه کولى: امان هللا خان عقیده درلوده چې  نظر د امان هللا خان فعالیتونو

افغانستان یو مستقله دولت دئ او حق لري چې د ]بریتانیا رقیب[ شوروي اتحاد سره دوستانه روابط ولري; همدا شان 
بند کي دخپلو مسلمانو ورونو هغه دیوه مستقل مسلمان دولت د پاچا په حیث وجیبه لرى چې په هند کې د انگریزانو په 
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مالتړوکړى; او د ډیورند د کرښې بلې خواته هغو قومونو سره روابط مجاز گڼي، کوم چې د افغانستان سره نژادي، 
 کال په معاهدې کې پر دغه حقیقت اعتراف کړې او هغه یې د ٢٣٤٢مذهبي او تاریخي تړاو لري، او بریتانیاهم د 

 . افغانستان طبیعى حق بللې دئ

د افغان لیکوال سید قاسم رشتیا په وینا د انگریزانو د ماسټرپالن ټول کارونه په سمه توگه پرمخ تلل، خو دامان هللا خان 
قدرت مستقیم انتقال مطلوبه نتیجه نه ورکوله او سم نه وو، نو ځکه باید یو حائل دولت  څخه محمد نادرخان ته د

دې کار دپاره غوره قرباني وبلل  په ځوې مشهور حبیب هللا خان کلکاني درامنځته شوې واى، او له همدې امله د سقاو 
د شمالي د شورش د مرستې « تاریک اندیشو»پاره استعماري قواوو او  کورنیو  شو.  د هغې د مؤقتي بریالیتوب د

پاچا په توگه د  ددپاره ټولې قواوې په کار واچولې، تر څو اماني دولت د ماتې سره مخامخ او حبیب هللا دافغانستان 
قدرت پر گدۍ کینوي. دلته یوه ټکي ته توجه په کار ده او هغه د امان هللا خان د مترقي دولت پر ځاى د یوه حائل او 

نادرخان هلې ځلې د امان هللا خان د سلطنت ختمول وگڼل  انتقالي دولت دراوستلو مقصد وو. هغوې نه غوښتل چې د
و اوږدو گډوډیو او شورشونو څخه د هیواد خالصون وښودل شي. پدې ترڅ کې د شي، بلکې دا باید د وطن د نجات ا

پاره د سردار شیراحمدخان، سردار فیض محمد خان ذکریا او محمود  بریتانوي هند د حکومت د پالنونو عملي کولو د
، یلې وائي چې خلاستاد خلیل هللا (٤)سامي په شان د مشاورینو یوه کړى هم د حبیب هللا کلکاني څخه راتاوشوې وه. 

خداى غوښتل ] په حقیقت کې انگریزانو غوښتل[ چې د سلطنت ټول مدعیان د حبیب هللا کلکاني په الس له منځه یوړل 
 شي، او هغه بیا د نادر خان په الس له منځه لرې شي.   

دئ چې د غازي امان هللا پر  هغه تور سره ورته دلته په غازي امان هللا خان باندې د حبیب هللا کلکانى د راوستلو تور
 نږدې همکار، محمد ولي خان دروازى،  ولگول شو، او د امان هللا خان پر ضد د حبیب هللا کلکاني د مرستې په تور

 اعدام شو. 

وسیې  ښه به داوي چې دشورشونو په هکله د غازي امان هللا خان خپل نظر ته هم وگورو. په کابل کې د وخت در
مه نیټه د غازي امان هللا خان څخه وغوښتل چې خپل حضور ته یې  ٤٢کال د نومبر  په  ٢٣٤٩سفیر، ستارک، د 

پاچا ورته پرته له کومې مقدمې په کلکه وویل چې شورش د »ومني، او د اوضاع په هکله ورته معلومات ورکړي. 
ترکومه ځایه چې »لیکي چې ستارک «. انگریزانو په لمسه شوې او هدف یې د هغې ]امان هللا خان[ له منځه وړل دي 

خلکو  د شورش په ]نورو[ عواملو پورې اړه لري، پاچا ټینگار وکړ چې پرته له دغه اصلى عامله، د اصالحاتو څخه د
د رضایت کموالې، او دهغه څخه د انگریزانو استفاده او په اطرافو کې داصالحاتو غلطه معرفى او په ناوړه ډول  د 

    (٩) «ې دئ.هغو اجراکول هم  رول لوبول

 په غازي امان هللا خان د کفر او التي توب تور .４
د کورنیو او باندنیو تاریخ لیکونکو اکثریت په گډه عقیده لري چې د مذهبي مشرانو سره د غازي امان هللا خان مشکالت 

ې ځکه دغازي مالیانو په لومړي سر ک»مثال په ډول پوالدا لیکې چې   دیني مشکالت نه، بلکې سیاسي مشکالت وو. د
امان هللا خان طرفداري او مالتړ کاوه چې هغه د ترکانو پلوي، او د انگریزانو مخالف ؤ، او د پان اسالمیزم سره یې 

ددې بدلون علت ر وکړ او ځینو مالیانو د هغه په هکله خپل نظر بدل کړ. یکرار تغی -همکاري کوله. خو وضعې کرار
تيا نه وه، او ماليان پوهيدل چې امان هللا خان يو مذهبي سړى دئ. واقعي علت د امان هللا خان دمذهبى عقايدو کمزور

پدغه پالیسیو کې دیوې منظمې او فعالي اداري دستگاه جوړول شامل  د امان هللا خان د پاليسيو څخه د هغوې ويره وه.
و حکومتى مرکزونو کې وو، کوم چې په دوو سطحو کې د مذهبى مشرانو گټې د خطر سره مخامخ کولى. په ښارونو ا

دعواگانو د فیصلو او رشوت له الرې یې   د مذهبي مشرانو د قاضیانو، مفتیانو او محررانو دندې سرته رسولې، او
دوامداره عایدات درلودل.  هغوې پوهیدل چې د قانون په چوکاټ کې دیوې پاکې اداري دستگاه جوړول،  د هغوې 

 سیاسي او اقتصادي نفوذ ته زیان رسوي. 

، کوم چې غازي امان هللا خان په ټینگه تعقیبول، د مالیانو د گټو سره یمو کې د تعلیم او تربیې اصالحاتپه کلیوالو س
ملکانو گټې د جلبولو په شان اداري اصالحاتو، د   مالیاتو دټولولو او عسکري خدمت ته د ټکر کاوه. برسیره پردې، د

حاتو د مذهب سره هیڅ رابطه نه درلوده، خو مالیان چې په کلو کې .  سره لدې چې دغو اصالخطر سره مخامخ کولې
د ملکانو او خانانو د اقتدار طبیعي شریکان وو، له دغو اصالحاتو څخه زیانمن کیدل، نو ځکه یې خپلو شکایاتو ته 

  مذهبي رنگ ورکاوه.
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لیک کال ددسمبر دمیاشتې دانگریزي سرکار هغه  ٢٣٤٩د 

د انگریزي  چې په افغانستان کې د یوې غورځیدلې طیارې

 افسرانو د مرستې په بدل کې د ډیر انعام اعالن کوي

ى اړه لري، او هم د تاریخ په ، چې هم د امان هللا خان په سختې مخالفې مذهبي کورنۍ پوراستاد فضل غنى مجددى
دین په هکله د امان  داسالم د»قه کې زیاتې څیړنې او آثار لري څانگه کې د ماسټرۍ په درلودو سربیره، په اسالمي ف

دین د کړۍ څخه وتل تعبیروي، له انصافه لرې  هللا خان شخصي دریځ، چې مخالفین یې د اسالم سره مخالف او د
برخه کي د هغوې د مخالفینو سره ملگرى نه یو، او د څیړنو په ترڅ کې پوه شو، چې امان بولي. هغه وایي مونږ پدې 

هللا خان د خپلو نیکونو په پرتله په دیانت کې ښه دئ. امان هللا خان د شرابو په څکلو او معشوقو په درلودلو کې شهرت 
خپلو نیکونو په  کې لیکي چې زه  دددي صیب په یوه بل ځاې مج .(٢)«حجاب لرې کول، کفر گڼالې نشو نلري.  د

    . مان هللا خان ته یې کافر ویلي وياسنادو کې دهیڅ  کوم داسې سند په لوستلو بریالې شوې نه یم، چې ا

مشهور دنمارکي اسالم پیژندونکې د روحانیونو رول څیړي او د غازي امان هللا خان سره د هغوې د  « استا اولسن»
د خان په خپل وروستي سفر کې د ترکیې د مصطفى کمال او ایران د رضاشاه  مان هللاا مخالفت په هکله لیکي چې

کال د اگست دمیاشتې په لویې جرگې کې یوزر کسو گډون  ٢٣٤٩ځواکمنو پالنونو څخه د الهام په اخیستلوخپلې هیلې د 
. ریفورمونه مطرح کړل صالحىدپاره یې خپل اپرمختگ  چټک  کونکو ته وړاندې او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز

قاضیانو د  پدې کې د مالیانو زده کړې، د دغو پروگرامونو په افغانستان کې د روحانيت د قدرت زړه په نښه کړې وو.
پیرۍ او مریدۍ د  وقف لغوه کول، په اردو کې د مکتب تأسیس، د غیر مذهبي مدني قوانینو جوړول، په مکمله توگه  د

د مدرسې پر مالیانو بندیزشامل وو، چې محافظه کارو مذهبي مشرانو هغه د ځان « دیوبند»د  سلسلې له منځه وړل، او
 .هگاڼپه وړاندې د جنگ اعالن 

  الس د غازي امان هللا خان د سلطنت په سقوط کې د انگریزانو .５
گڼ شمیر  اسنادو  د بریتانوي هند داستخباراتو د

څخه څرگندیږي چې د خوست داغتشاش د 
وروسته انگریزان د کودتا او غازي  ناکامۍ څخه

دوې د خوښې دیوه تن  امان هللا خان پرځاې د
دراوستلو په فکر کې شول. پدې ترڅ کې یو سند 

کال د جون د دوهمې نیټې هغه تلگرام  ٢٣٤١د 
دئ چې ددغه کار پر پایلو، د  نادرخان په چانس 
او د غازي امان هللا خان د مور دغبرگون په 

  . نظر څرگندوينفوذ یې درلود، هکله، چې زیات 
ما  :لومړى»کې لیکي چې   تلگرام ډ پدې گول

علیا سره داسې هیڅ دلیل نشته چې فکر وکړم  
به د خپل [  مور غازى امان هللا خان د ] هحضرت

وطئې کې تگران ځوې  په وړاندې مخالفت یا 
اچې امیر یوه داسې الره برخه واخلي، مگر د

نظر وژونکي  مور په ، چې  د هغې دغوره کړي
، او خپل ټول نفوذ سره د هغې مخه ثابته شي

. که چیرې امان هللا دیوې کودتا ونشي نیولې
نو شاید هغه د عنایت هللا خان او یا  قرباني شي، 

، خپل ه خان د کورنۍ د کوم بل کس پرځاېپایند
زما  :مهدو ;راره او زوم، علي احمد، ته ترجیحو
احمد او سلطان محمد معلوماتو مطابق، د علي  د

تر منځ مناسبات ښه نه ] د نادرخان کورنۍ( خیل 
دي، او هغه به هم دغې کورنۍ سره ملگرتوب 

قام یوه مگر داچې د هغه م ،ته زړه ښه نکړي
 .«ټینگ تهدید سره مخامخ شي

انگریزي استعمار د بریتانوي هند تر څنگه یو قوي 
 او پرمختللې افغانستان زغملې نشو، او تل یې



  

 

 

 7تر 6 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

 

«  جمعیت العلما»شوي   تأسیسدامانې نهضت تر سقوط وروسته  دانگریزانو د خوښې د جوړ شوي حکومت په الس د نوي 

 ( نیتهمه٤٠کال داگست دمیاشتې په  ٢٣٩٠مه )د ٤٣کال د اسد دمیاشتې په  ٢٩٠٣پنځو مادو هغه لومړنۍ اعالمیه چې د د 

 خپره شوه

.است یت، مرگ او مرگ جاهلیردنکند و بم یعتهر که با پادشاه ب(  ٢  

.فرموده یمساوامر خود  یتامر پادشاه را بر اطاعت و معص یت، اطاعت و معصیعتخداوند بعد از ب(  ٤  

.....!!یدمکروه اطاعت کن یاپادشاه را خواه محبوب باشد  یهشرع یع اوامر.. جم:یفرمایدخداوند م(  ٩  

.کرده یفوجود پادشاه را ظل هللا حس کرده اهانت او را اهانت خدا تعر یغمبرپ(  ۴  

.. یدرا بقتل برسان یشاناکه  یدهدامر م یفبکفار به قتل بالس یرا مساو یپادشاه یو طاغ یزجرباغ(  ۵  

 

 

د هغه د رژیم د ه همدې امله دوې تل ل.  سلطې په وړاندې یو ستر گواښ گاڼهغازي امان هللا خان په هندکې د خپلې 
 .بیالبیلې دسیسې او کوښښونه وکړل نسکورولو دپاره

 اصالحاتو په نتیجه کې د روحانیونو، سردارانواو خانانو په گډون متنفذو ډلو خپل مطلق صالحیتونه، امتیازات او د
دوې تر څنگه د سردارانو او فاسدوغوړه مارو  . دى او د رژیم په مخالفینو بدل شولمستمري تنخواگانې له السه ورکړ

درباریانو خیانت، په دربار کې دننه ډلو ټپلومخالفتونو او رقابتونو، اود مصاحبانو د کورنۍ فعالیتونو،  اماني رژیم 
رته کړه او دعوامو د مذهبي عقایدو څخه په ناوړې استفادي، او د کمزورې کړ. انگریزانو دغوحاالتو څخه گټه پو

ملکې ثریا د عکسونو په بدلولو، چاپولو او خپرولو سره یې د شورشونو او اغتشاشاتو په اور تیل وروشیندل، او 
 مرکزي حکومت یې کمزورې او بې ثباته کړ.

د « د کارکوونکى"شاو" په بدل نومنوي هوائي قواوود بریتا»  د بین المللي مطبوعاتو رپوټونه، په میرانشاه کې د 
، داغتشاش په دوران کې د بیطرفۍ د سیاست په  بهانه د انگریزانو موجودیتانگریزانو د مشهور جاسوس الرنس 

انگریزي طیارو گرځیدل او  پاسه د څرگند جوړ شوې خنډونه، پر کابل باندې د مخالفینو د حملې په وخت کې، د ښار د
انکریزانو په سفارت کې د حبیب هللا  سفیر کتل، د حبیب هللا کلکاني سره د انگریزانو د ه ډکو پاڼو شیندل، دد گواښ

کلکاني د ټپونو عالج، په کابل کې د انگریزي سفارت د کارکوونکو دسیسې، د عبدالواحد شینواري )مستر وید 
ت په وړاندې د انگریزانو د دسیسو د پټ ساتلو د آسترالیائى( او نورو انگریزي جاسوسانو فعالیتونه، داماني نهض

د کورنیو عواملو په څنگ کې د اماني نهضت په سقوط کې د انگریزانو د ستر او داسې نور، ، ونو رسواکیدلښکوښ
 رول څرگندونه کوي، چې تفصیل به یې په جال بحث کې ذکر شي.

هغه  ځوان وو، او پرته له عیبه او اشتباه به نه وو. م هپدې کې هیڅ شک نشته چې غازي امان هللا خان هم یو انسان او 
په ډیرې بې صبرۍ سره غوښتل د خپل ملت د هوساینې او خپل هیواد د ترقۍ او پرمختگ دپاره ژر تر ژره خپلو 

هغه په ځینو مواردو کې په فرعى او غیر اساسي اصالحاتو هم الس پورې کړ. . لوړو او انساني اهدافو ته ورسیږي
پر هغه انتقاد کوونکي، د هغه درژیم د سقوط نه وروسته، پرته لدې چې  اصالحى پالنونه تجزیه او تحلیل  خوداچې

له او د حبیب هللا کلکانى د نازلولو تور هم پر هغه لگوي، کړي، پر هغه شخصى نیوکې کوي، او هغه مالمته کوي، 
 ده.ستره بې انصافي  هډیرواقعیته لري 

 

 )پاى(

****************** 

کتاب لیکونکې سره د بى بى « افغانستان د شوروى  تر سلطې الندې»انتوني هایمن افغان پیژندونکې انگریز او د  . 1
 (.٢١سى د دري څانگې د ظاهر طنین  مرکه )افغانستان در قرن بیستم، ص 



  

 

 

 7تر 7 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

 

میوند نشراتي (. نادر چگونه به پادشاهى رسید؟  د٢٩١٩.  رشتیا، سید قاسم )د سیدال یوسفزى په مستعار نوم( )٤
 مرکز، سبا کتابخانه. 

عزیز  لیکنې او د ولودارسکى، میخاییلمخونه )د   ٢٢٢-٢٢٩ټوک،  ٢٤. د شوروي دخارجي سیاست اسناد،  ٩
 مخ په حواله(. ٢٣٢،د (٤٠٠٢)د ژباړې  آریانفر

 مخ.٩٩٠ افغانستان در عهد اعلیحضرت امان هللا خان(،٢٣٣١.  مجددى، فضل غنى ) ٢
 

 


