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 6تر 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 ۲۰۱۵ ارچم ۵                             زماني عبدالرحمن ډاکټر
 

 کاکړ کتاب ته يوه کتنه پر اماني دورې دپوهاند
 برخه(او وروستۍ  دريمه)

 

 ؟ نوې کتنه  او که د انگريزانو له  فتنو ډکو تبليغاتو په پلويتوب تکراري خبرې
کتاب کې نوي ندي، هماغه د « هنوې کتن هیود پاچا امان هللا واکمنۍ ته »هغه څه چې د جناب ډاکټر صاحب کاکړ 

انگریزانو له فتنو ډک  تبلیغات دي . کاکړ صاحب د تاریخي حقایقو پر ځاې، د نوې کتنې تر نامه الندې، پرته له باوري 
ړوي، ود جعل او تحریف پرده غواو واقعیتونپر حقایقو اسنادو او مدارکو ، دیوه انگریزی ایجنټ د یوې لیکنې په استناد، 

ملرنه بیا تکراروي. دلته ستاسې پا ېیم د لومړي درجه دښمن د تبلیغاتو په مرسته خپلې پیژندل شوې لیدلوراو داماني رژ
 څو بیلگو ته را اړوم:

 :انکار د امانی رژيم پر وړاندي د انگريزي دسيسو او توطئو څخه مطلق  .1
 ډاکټر»نشتوالي دلیل گڼي او وایې چې ړ د انگریزي دسیسو د اسنادو نه لیدل یا نه شتون، د دسیسو د ر صاحب کاکټاکډ

ی داسې کومه لیکنه نه ده چې خپل کتاب یې د برتانیې او هند د حکومت د رسمي پاڼو او راپورونو له مخې لیکل ادمک
په افغانانو کې تر اوسه هم » .(مخ ۱۳۸) «لیدلې، چې انگریزانو به د پاچا امان هللا په نسکورولو کې الس لرلې وي

چې د پاچاامان هللا نظام د انگریزانو په توطیو سره نسکور شوی. منشی علی احمد په دې اړه وایي چې  اوریدل کیږي،
په خپله په افغانستان کې هغه علتونه چې د انقالب سبب شول، د افغان مامورانو او درباریانو له خوا د برتانیې حکومت 

ې لیکنه لیدل شوې نه ده چې د هغې له مخې به د پاچا تر اوسه پورې دغس». (غه ځاې)هما.  توطیو ته منسوب شوي دي
 (.مخونه ۱۳۹و  ۱۳۸« ) )امان هللا( په نسکوریدو کې د هند حکومت الس لرلي وي

د برتانوي هند » ړ د خپل دغه دریځ څخه د دفاع په غرض پښه اوږدوي او داسې استدالل کوي چې اکتر صاحب کاکډ
چې د امان هللا نظام دې نسکور شي، هغه هم د داړه مارانو له خوا چې په واک او د برتانیې د حکومت سیاست دا نه و، 

البته دا لومړې ځل ندئ   (.مخ ۱۳۹« ) کیدو سره به یې افغانستان په حتمي ډول او هندوستان په احتمالي ډول ناارام وي
زه تر اوسه داسې سند سره مخامخ شوې نه یم چې چې ډاکټر کاکړ داسې استدالل کوي. هغه تر دې پخوا هم ویلي چې 

 په نسکورولو کې الس لرلې وي . هغه حتی دعوه کوي چې  خان هللا امان اعلیحضرتڅرگنده کړي انگریزانو د 
انگریزانو د امان هللا خان ځکه مالتړ )حمایت( کوو چې هغه  د عصري کولو )پرمختگ( او ټولنې د مدني کولو پلوي »..

 . 1 «ؤ

 اني نهضت د ناکاميدو پړه په خپله غازی امان هللا خان او افغانانو په غاړه اچولد ام .2
انگریزي استعمار سره له دې چې یو قوي افغانستان او غازي امان هللا خان  خپلې واکمنۍ او سیاسي، اقتصادي او پوځي 

یسو او توطئو په څنگ کې یې د هغه د گټو ته لوې گواښ گانه، او د غازي امان هللا خان د وژلو او له منځه وړلو د دس
سلطنت د نسکورولو د پاره د هر فرصت څخه استفاده کوله، او په دې الره کې یې د مذهبي مشرانو او دولت د مخالفینو 

گواکې د اماني رژیم د نسکوریدو اصلي سبب د د لمسولو او مرستې هیڅ کوښښ نه سپماوه، تل دا تبلیغ کړې دئ چې 
 ت وو، چې خلکو ته د منلو وړ نه وو.ارام د پیل کولو له امله د غازي امان هللا خان اشتباهاصالحاتو د پروگ

                                                           

 . د امریکا غږ راډیو آشنا د پروگرام سره د ۱۳۸۶ کال د زمري د میاشتې د ۲۹مې )۲۰۰۷ میالدي کال د اگست د ۱۸ مې( نیټې په 1

 هللا حبیب استاد د کابل او کلیفورنیا څخه د تاریخ د دوو کارپوهانو،  اته اتیاوم تلین په مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د گټلو د  پروگرام کې

ړ سره مرکهکاک ډاکټر و رفیع  
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 6تر 2 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

 

ډاکټر کاکړ هم د خپل کتاب له پیله، د تاریخي حقایقو پرځاې د انگریزانو دا تبلیغات سم گڼي او د خپل کتاب د لومړنیو 
و ي کولو انړې افغان واکمن دئ چې د ټولنې د مددی )امان هللا خان( هغه لوم»خبرو په لومړني پراگراف کې لیکي چې 

گواکې دا د افغانستان (.  مخ ۱۴) «عصري کولو لپاره یې پراخ سمونونه پلي کړل او د هغو له امله له وطن نه وشړل شو
ړ. کباندني دښمنان او د هغوې داخلي ایجنټان نه، بلکې د افغانستان خلک وو، چې هغه یې د هیواد پریښودو ته مجبوره 

د یادونې وړ ده چې کاکړ صاحب په خپل کتاب کې بیا بیا غازي امان هللا خان د انگریزانو په سبک او لهجه په سپکه 
په شان داسې ژبه  « په پښو کې ورغړیدو»او « وشړل شو»د   د هغه په هکله په نامه یادوي او د» امان هللا»تش د 

     گریزانو د نفرت او کرکې د انتها څرگندونه کوي .استعمالوي، چه د دغه ستر شخصیت په وړاندې د ان

بدنامول او انو نورو مخالفو شخصيتونو زدانگري وا رخی څمحمد ولی خان دروازی، غالم صديق خان د .3
 :پر هغوې د غازي امان هللا خان سره د خيانت تور لگول 

انگریزي ایجنټ د لیکنې په اساس د قضاوت پر کاکړ صاحب پرته له کوم تاریخي معتبر سند او مدرک څخه، بیا هم د 
انگریز دښمنو شخصیتونو د کرکټر د وژنې حکم صادروي او ملگرو او دغازي امان هللا خان د نژدې گدۍ کښیني او

د پروگرام له مخې په پټه د شینوارو او کوهدامن د داړه مارانو په لمسولو سره و محمد ولی  ا غالم صدیق»لیکي چې 
 (.مخ ۱۳۶« )کړي او د کابل د نسکوریدلو لپاره ډگر هوار کړو  واقعيي  بې امنیت

 د حقايقو او واقعيتونو د پټ ساتلو هڅې .4
د ډاکټر صاحب کاکړ په دې کتاب کې د ضد او نقیض لیکلو زیاتو مواردو سره مخامخ کیږو . البته دا ضد او نقیض لیکل 

رڼا واچوي، بلکې داسې هڅه ده چې  څخه پر پیښو او روایاتو له دې امله نه دي چې مؤلف د مختلفو سرچینو او اړخونو
ستونکي ذهن سرگردانه او مغشوش کاندي . مونږ د گران هیواد په  معاصر ود رښتیاو او دروغو په یوځاې کولو سره د ل

ه پرستۍ اتاریخ کې داسې نور مثالونه هم لرو چې د همدې ډول تحریفاتو په نتیجه کې یې ډیر کسان د شخصیت پرستۍ، ش
 په دام کې راگیر کړي دي .او بیگانه پرستۍ 

 یوې دوو بیلگو ته پاملرنه وکړی او خپله پرې قضاوت وکړی :

  په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره ددغسې بنسټیزو امان هللا( غازي »...)لیکي چې لومړې ډاکټر صاحب کاکړ
ه مدني، سیاسي نظام عصري او د فرد خپلواکي واقعي سمونونو په پلي کولو پیل وکړ، چې په هغو سره افغان ټولن

مخونو کې د بیالبیلو آثارو په حواله یوځل بیا د ټولنې د مدني کولو  ۱۲۹و ا ۱۲۸هغه بیا هم په (. مخ ۱۳« )کړي
ن هللا خان په واکمنۍ کې د قانون د حاکمیت صفتونو ته ااود سیاسي نظام  عصري کولو ته گوته نیسي د غازي ام

د پاچا امان هللا په څه لږ لس کلنې دورې کې هیڅ افغان د سیاسي نظر د څرگندولو له امله   »ورکوي چې ادامه 
. دا چې په هغه وخت کې سیاسي ډلې له افراطي مفکورو سره فعالې وې، د همدغه آزادۍ له  بندې شوی نه دی

دیوه پاک زړي واکمن په توگه د جاسوسۍ )استخباراتو( له څانگې نه کار وانه خیست . ښځو   برکته و. پاچا امان هللا
ته د ځینو اساسي حقوقو په منلو سره پاچا امان هلل د ټولنې د مدني کولو په لور یو بل مهم گام پورته کړ. د ټولنې د 

ه نظر له مخې واخیستل شو، چې "باید مدني کولو په لور یو بل اساسي گام  د پوهنې عام کول وو، چې پاچا ددغ
کوشش ما و شما در عالم بودن و دانسته شدن تمام افراد افغانستان باشد اگر چه مسلمان باشد یا هندو و یا دیگر کسې 

کی یې د محمود طرزي له ثریا  ۱۹۱۴ي لرله، چې په کال دباشد" ده له پوهې او پوهنې او فن سره دغومره عالقمن
 «. واده لگښت د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره خاص )وقف(کړخپل نومې لور سره د 

هغه د امنیت د گډوډونکو »خو ډاکټر صاحب کاکړ وروسته د غازي امان هللا خان په هکله بل څه وایې او لیکي چې 
 منیکه چې یې و. د هغو د له مینځ نه وړلو لپاره یې سم له السه د اعدام حک هپه برابر کې هغسې بې رحم و لک

 (.مخ ۱۳۲« )ورکاوه، بې له دې چې د اعدام پایلې په نظر کې ونیسي

  په دغه ډول افغانانو د پاچا امان هللا په مشرۍ په جنگ او سولې سره له انگریزانو  »ډاکتر صاحب کاکړ لیکي چې
 نو په قطار کېکلونو نه وروسته ترالسه کړه. افغانستان د نړۍ پوره خپلواکه هیوادو ۳۹نه خپله پوره خپلواکي له 

لوړي شول او پاچا امان هللا غازي وپیژندل شو او په نړۍ کې یې نوم وایست، خو  رسر هسکی ودرید او افغانان س
 (.مخ ۲۵« )د سرحد د پښتني قومونو په اړه اساسي څه ونه شول

اړیکې د  په دې کې شک نشته  چې دافغانستان او د هند حکومتالبته »خو بیا په یوه بل ځاې کې لیکي چې 
ختیځوپښتنو په سر کړکیچن و او احتمال لري، چې د هند د حکومت سرحدي مامورانو به د خپلو معاش خورو 
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 6تر 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

 

مالیانو له الرې د پاچا امان هللا او ملکې ثریا پر ضد لمسونې کړي وي. که دغه لمسونې په رښتیا شوي وي، هغه 
     (.مخونه ۱۴۰و  ا ۱۳۹« )به لمسونې وي، نه نظامي عمل

           مو په داسې مهارت شه چې خلکو ته په شاتو کې زهر ورکوۍ!آفرین کاکړ صاحب 

 تاریخ کې د سترې جعل کارۍ کوچنۍ بیلگې په
ې و الهو شوو گلونو یو څو نمونو ته یرندي . په اوبو د نو يالبته د کاکړ صاحب په کتاب کې ټول شیان هم تکرارالبته 

 :وکړی  پاملرنه

 ۱۸)ما دیوې باوري سرچینې په حواله د خپل بندي تره د وژنې سبب شوز ایامیر امان هللا ب»لیکي چې ر کاکر ټاکډ .1
دلته د سردار نصرهللا خان د مړینې د پیښې څخه تقریباً یوه پیړۍ وروسته هم کاکړ صاحب د خپلې باوري  ( .مخ

و څرنگوالې وښایي . ولې کاکړ سر چینې د ښودلو جرئت نه کوي، او نه حاضریږي  چې د هغې پیښې جریان ا
 صاحب نه غواړي چې خلکو ته حقیقت څرگند شي؟

وروسته له دې چې  )استاد خلیلي د پالر مستوفی  امیر حبیب هللا خان »په یوه بل ځاې کې لیکي چې  ړر کاکټاکډ .2
الممالک د رپوټ په اساس د امان هللا خان او د هغې د مور لخوا د  ده د وژلو( په دغه توطیې ځان نور هم باوري 
کړ، پریکړه وکړه چې امان هللا ووژني او مور یې طالقه کړي، خو دوې چې د امیر د پریکړې نه خبر شول، 

کې یې ورغړیدل او په عذر او زارۍ یې ترینه و غوښتل، چې امیر ته یې شفاعت ل او په پښو نصرهللا ته الړ
     . (مخونه ۱۷او  ۱۶« )وکړي

رسوي،  ځان خپل هدف تهد تاریخي حقایقو په بدلولو سره  اوبیالبیلې پیښې سره یوځاې کوي  دوه دلته کاکړ صاحب
 لخوا امیر ته د ممالک میرزا محمد حسین خانمستوفی ال دلومړۍ پیښه  او ماهیان نیسي . ياوبه خړ ، یا په بله ژبه

ې ر سختې څارنپه هکله د رپوټونو ورکول وو. دا یو منل شوې حقیقت دئ چې مستوفی الممالک هغه ت امان هللا خان 
 او په کابل کې دامیر د ډزو  ، او د امیر او ځوې تر منځه د مناسباتو د خرابولو دپاره یې پراو تعقیب الندې درلود

  .لوونو په شان هر حرکت  پر هغه تپرپخپټو 

جال پیښه د غازي امان هللا خان د مور د طالق گواښ وو، چې په څپیړه د امیر حبیب هللا خان د وهلو کامالً دوهمه 
ر کې قص دا پیښه د چهلستون پهوروسته منځ ته راغلې  او په رښتیا هم د نصرهللا خان په منځگړتیا حل شوې وه . 

منځ ته راغلې وه چې د امیر خور، اخت السراج، ورته برابر کړی محفل کې هغه د امیرحبیب هللا خان د عیاشۍ په 
محفل نه خبریږي، په چټکۍ سره ځان د چهلستون ماڼۍ ته و. کله چې د امان هللا خان مور، علیا حضرت ددغه 

چې د امیر څنگ ته والړه وي، رسوي او هغې ته یوه  قصر ته ننوځي، او ځان اخت السراج  تهپه ناڅا، رسوي
سخته څپیړه حواله کوي. خو اخت السراج ځان په چټکۍ سره شاته کوي او څپیړه د امیر پرمخ  وربرابریږي . د 
امیر پر مخ د ملکې د څپیړې آواز ټول خلک اوري او ددغه نندارې په لیدو ټول حاضرین خاندي او وایي چې د 

 ل په غیش تبدیل شو. امیر د عیش محف

د تاریخي پیښو د متن څخه د خاص مقصد دپاره د ټاکل شوو جمالتو راویستل او هغه په بله بڼه خلکو ته رسول که 
امیرحبیب هللا خان د خپل ځوې امان چې  ادد تاریخ بدلول او د شخصیت ترور نه وي، نو په څه نوم یې یادولې شو. 

لې تیواځې د کاکړ صاحب په کتاب کې لوس هغه بله نوې خبره ده چې مونږ یې، ړه کړې وهریکهللا خان  د وژلو پ
  .   شو

کاکړ صاحب د محمد ولي خان دروازي او غازي امان هللا خان د اړیکو په هکله، په خاصه توگه کله چې د اروپا  .3
له السه ورکړې  دا هغه وخت و چې د حرب پر وزیر محمد ولي باندې پاچا خپل باور»سفر ته روانیدو، لیکي چې 

څه (. مخ ۷۵« )و او غوښتل یې له دغه وزارت نه یې لیرې کړي . هغه یې خپل نائب او د بهرنیو چارو وزیر کړ
ت هغه د دول، نو پاچا پر یوه کس بې اعتماده کیږي، او غواړي چې له صحنې یې وباسي و منطق! ا استدالل عجیبه 

، هغه هم هغه وخت چې خپله شپږ میاشتې د هیواد بت ورته ورکويپه تر ټولو لوړې چوکۍ کښینوي او د سلطنت نیا
     . نه بهر ځي

په کابل کې یو شمیر کسان چې زده » په حواله لیکي چېمنشی علی احمد خان کاکړ صاحب په یوه بل ځاې کې د  .4
کړه یې کړې او په باندنیو هیوادونو کې گرځیدلي وو، د محمد ولي په گوند کې په پټه ننوتل او د افغان جمهوریت 

ثونه کول . په هغو کې دغه کسان وو: غالم صدیق څرخي، عبدالهادي داوي، جوړولو په امکاناتو باندې یې په پټه بح
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حبیب هللا خان )د حرب وزیر مرستیال(، عبدالرحمن خان لودین، علي محمد خان، میرزا محمد خان، میرقاسم خان، 
محمد یعقوب  خان اوشجاع الدوله او نور . )غبار( ځیني نظامي افسران او ځینې غیر مهم کسان لکه میرغالم محمد 

 .مخونه(  ۵۵و ا  ۵۴)« د دربار وزیر هم په دغه گوند کې وو خان 
دا کسان چې کاکړ صاحب یې نومونه یادوي، مشروطه غوښتونکي او د غازي امان هللا خان  نیږدې ملگري او 

ور ته رپلویان وو. کاکړ صاحب بیا هم د انگریزي تبلیغاتو په مرسته ددغو انگریز دښمنو عناصرو د شخصیت ت
 تور معرفي کوي . ، او غواړي چې بیا هم د عامه ذهنیت د بدلون دپاره تور سپین او سپین لستوڼي رانغاړي

ې په دښه به دا وي چې په دې هکله  خپله د ارواښاد غالم محمد غبار نه واورو چې د نقابدار گوند تر سر لیک الن
د نقابدار او مصنوعي گوند  عناصرو په منځ کې یوه ډله مرموزه روشنفکراند وطن پرستو »  :دې هکله څه لیکي

« انقالبی»غولولو دپاره په دروغو په بڼه ورننوتل .  دغو نقابدارو شارلتانانو د هیواد په مرکز او ختیځ کې د خلکو د 
ۍ سخت دیموکراسۍ، جمهوریت او ترق پلویان وو، خو په حقیقت کې جمهوریت شعارونه ورکول او په ظاهره د

د استبداد او ارتجاع د  چې دوې یواځېدښمنان وو، او د نورو دپاره یې خدمت کاوه ، او وروسته بیا څرگنده شوه 
الس آله او د نورومزدوران وو، ځکه یې د جمهوریت غوښتنې تر عنوان الندې د اماني رژیم پښې وهلې او په 

ه .په داسې حال کې چې حقیقي دیموکراتان د زاړه فیوډالي حقیقت کې یې د یوه ارتجاعی رژیم راتگ ته الره پرانیستل
افغانستان در مسیر « ) د ارتجاع په وړاندې یې د اماني دولت د اصالح او بقا پلویتوب کوواو وو، نظام مخالفه 

        چاپ .د ایران  ،مخ  ۸۱۴، تاریخ

دورې د وروستنۍ لویې جرگې یو  د لیکنې په مرسته د امانيکاکړ صاحب بیا هم د هماغه انگریزي استخباراتو  .5
 دغازی امان هللا خان داسې روایت رانقل کوي، چې لږ تر لږه ما چیرې هم لوستلې ندی. کاکړ صاحب لیکي چې 

د  دا ټول ملي مصیبتونه»ې جرگې د بحث په ترڅ کې خپل کنټرول له السه ورکړ او په لوړ آواز یې وویل چې یلو
دووسانو نه پرته نور څه نه یئ، زه به هغه څه نافذوم چې یې غواړم او زه  تاسو له السه دي، تاسې مالیان چې له

  ۸۸) «به ستر پریښودل ان د برچو په زور عملي کړم، نه په غوړه مالۍ سره . پوه شئ چې زه یو انقالبي پاچا یم
 .ې موندلې شئدا هغه په اصطالح د نووحقایقو بیلگې دي چې یواځې یې د کاکړ صاحب په کتاب ک(. مخونه ۸۹و ا

د غازي امان هللا خان په الس پرته له محاکمې د زرهاوو انسانانو وژل کیدل، بیا هم پرته له اسنادو او شواهدو هغه  .6
 . صاحب له خولې زیات اوریدل کیږي  بل تور دئ چې مخکې ورته هم لنډه اشاره وشوه او پدې ورځو کې د کاکړ

یې جرگې په اړه د ارواښاد غبار د افغانستان در مسیر ود همدې ل د کاکړ صاحب یوه بله څرگنده جعل کاري هم .7
د همدغې موضوع په پاې کې  »مخ په حواله یو روایت دئ . کاکړ صاحب لیکي چې  ۸۱۳تاریخ د لومړي ټوک د 

چې په روسیې کې یې زده کړه کړې وه، والړ شو او پاچا یې په دې ډول )انیس( د کابل وکیل غالم محی الدین 
ستاسې اعلیحضرت فکرونه ډیر ښه دي، خو تاسې اعلیحضرت ولې د وزیرانو په چلونو سترگې پټې :»وپوښته چې 
ده دغه پوښتنه په دغسې حال کې وکړه ، چې وزیران هم ناست وو. پاچا ځواب ورکړ، چې "ما څنگه  کړي دي؟" 

انونونه اړه ق"لس کاله کیږي چې  تاسې اعلیحضرت د اداري چارو په  بیا کړه چېمحی الدین رگې پټې کړي دي؟" ست
د وزیرانو په اند  . اعدام یا بندي شوي دي، خو یو وزیر هم محاکمه شوی نه دیپه زرگونو .  او مقررۍ ایستلي دي

« ه نه هغه ددې زړه نه الره، چې په دغه ډول وگړیږيپه خپله پاچا هغه د دغسې اعتراض کولو لپاره هڅولې و او ک
 (.مخونه ۹۰و ا  ۸۹)

که د کاکړ صاحب پورتنې متن د هغه د سرچینې یعنی د غبار، چې په خپله د کابل وکیل او لویې جرگې کې حاضر 
رسالت به پوه شو. مؤرخ په تاریخ لیکنې او سره مقایسه کړو ، نو د هیواد د نامتو  د متن  مخ  ۸۱۳ وو،  د کتاب د

 : د دغو دوو متنونو په مقایسې سره لیدل کیږي چې

o  بحران و او د " مؤسسد انیس د جریدې )غالم محی الدین انیس کوم وکیل چې خبرې کړې وې، ښاغلې
د هغه وخت یو مشهور مشروطه ، غالم محی الدین آرتی ې، بلک) نه دئ د مسخه شوي کتاب مؤلفنجات" 

تیا ځاې دئ چې د افغانستان د معاصر تاریخ متخصص او استاد د دغه شخصیت غوښتونکې وو. د حیران
د نوم سره پیژندگلوي نه لري، او د هغه نوم یې په لوې الس په انیس بدل کړې دئ .  که فرض کړو چې 

ان کې یا په افغانست« جنبش مشروطیت در افغانستان»کتاب،کاکړ صاحب د پوهاند عبدالحی حبیبي مشهور
لوستلې نه وي، نو  مشروطیت غورځنگ، د ارواښاد حبیبي صاحب سره د حساسیت او حسادت له املهد 
مخ کې   ۳۸د هغه کتاب د دوهم ټوک په آیا کتاب خو به یې حتماً لوستلې وي .  فغانستان در مسیر تاریخد 

 د هغې »ي نه دي چې د افغانستان د خلکو د نظر تر سر خط الندې لوستلیې د نادر شاه د دولت په هکله 
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د کابل د )جوانان افغان( د ډلې یو شمیر روشنفکرانو . وشو اعالند پادشاهۍ  سپه ساالرورځې په شپه چې د 
ناسته جوړه او د نوي دولت په وړاندې یې د خپل  د لیکونکې د الهورۍ دروازې په کور کې یوه حزبي 

غالم محی الدین د هغو له ډلې څخه ، اوږده شوهه کړه . دا غونډه تر نیمې شپې طرح قضیهدریځ د ټاکلو 
و دهیواد د مقدرات د افغانستان مسئله دومره ساده نه ده لکه تاسې چې یې فکر کوئ .:  وویل چې  خان آرتی

په ټاکنه کې یو پټ خارجي الس لوي رول لوبوي . امانیه دولت د ښه نیت او انقالبي صبغې په درلودو 
مغروره وو، باندنیو السونو د کورنیو ایجنټانو په الس بې الرې کړ او په  سره، د لږې تجربې خاوند او

، علی احمد خان والی، شیر د بلدیې رئیسآیا احمد علی خان لودین  خپلو السونو یې د هغه قبر وویست . 
، میرزا محمد یعقوب خان کابلی، و رئیسضبط احواالتدرئیس، گل احمد خان د دولتی شورا احمد خان 

شیر د  حتیوستانیان، ندد سوداگرۍ وزیر، او په لسهاوو هر، علی محمد خان د گمرک مدیندی حسین اف
او نورو په شان بیسواده کسان څوک وو چې لس کاله د مارانو په شان د دولت په لستوڼو  (تاجر)احمد خان 

ارو کې باندنیو چد انگریزانو دولت څنگه په افغانستان کې کورني مترقي پروگرامونه او په  کې ولوبیدل؟
آزاد سیاست زغملې شو؟  آیا هغه بریتانوي هند ته  دیوه تیره خنجر په شان متوجه قوي افغانستان لیدلې 

د انگریزانو دولت لس کاله زیار وویست تر څو امانیه دولت او د هغې پروگرامونه له منځه یوسي .  شو؟ 
تاسې به په هیواد کې د یوه داسې مخربه پروگرام تر دې وروسته هغه د افغانستان له لورې ډاډه کیږي، او 

د پلي کیدو ننداره وکړئ چې د افغانستان )په تاریخ( کې به یې سارې لږ ولیدل شي .نو ځکه هر هغه ډله 
داسې معنی به ولري لکه چې په جنایت کې یې یا کس چې د نوي حکومت سره مرسته او ملگرتیا وکړي، 

 .«گډون کړې وي 
تاج محمد خان پغمانی، د  د هغه مجلس گډون کوونکي غړيلوستلي وي چې حتماً به  کاکړ صاحب تاسې

 مشروطهپه شان  غالم محی الدین خان آرتی خپله  وافیض محمد خان باروت ساز، عبدالرحمن خان لودین، 
 . غوښتونکي د خانداني رژیم لخوا ووژل شول  زادیغوښتونکي د استعمار مخالفه آ

د دلکشا ماڼۍ ته ، وو رئیس، چې د کابل د بلدیې نعبدالرحمن خان لودیپه یوه پلمه نادرشاه محمد  
ه  پورته مړې  بیا یېاو وروغوښت او رسیدو سره سم یې پوځیانو ته امر وکړ چې په مردکیو یې  وولي، 

 هم پاچا وروغوښت او پوځیانوتاج محمد خان پغمانی   .وواستو د هغې میرمنې ته په شوربازار کې خره 
ته یې امر وکړ چې د شیرپور په غونډۍ کې یې په توپ وروتړي او ټوټې ټوټې یې کړي، چې دا کار تر 

چې د خپلواکۍ د جشن په مراسمو کې یې یوه پښه له السه ورکړې فیض محمد خان باروت ساز سره شو. 
 لـدین خان آرتی. غــالم محی اوه، له یوې پښې په زولنو تړل شوې او د توپ په خوله کې ټوټې ټوټې شو

چې څو کاله وروسته له ترکیې څخه هند ته راستون شو، د پیښور په ښار کې په مرموزه توگه د یوه 
، او کله چې په روغتون کې له مرگه راستون شو، ناپیژندل شوي کس لخوا د ټوپک په گولیو وویشتل شو

ووژل شو. کله چې ارواښاد غبار د ددوهم ځل دپاره تر برید الندې راغې او ون کې تنو بیا په هماغه روغ
دي رژیم سره د نیغ په نیغه مبارزې دپاره له جرمني څخه کابل ته  راستون شو، نو سمدالسه زندان استبدا

یې  ته واستول شو چې اعدام شي، خو د نادر شاه په وژل کیدو سره له مرگه وژغورل شو او لس کاله
لوان یې له دولتي کارونو ځنځیرونه، زندانونه او تبعیدونه وزغمل، ماشومان یې له ښوونځیو محروم او خپ

دا ټولې وژنې، بندیتوبونه او فراریتوبونه پرته لو کومې محکمې، اسنادو د وړاندې کولو او  .وویستل شول 
 تر سره شول . او حتی  په مشخصه جرم د تورن کیدو شاهدانو د شهادته 

o   د ارواښاد غبار په متن کې، د کاکړ صاحب د نقل شوي متن په خالف د ارواښاد محی الدین آرتي وینا
، چې د دولت د جنگی مهماتو د اخیستلو آرتی خان الدین محی غالمد کابل انتخابي نماینده »داسې لولو چې 

څو چې دا په فساد تر ،هاعـلیحضرت دپاره یې شخصاً درې سوه زره روپۍ، منلې وې، چیغې کړې چې "
   محاکمه او اعدام نه شي، په هیواد کې هیڅ ډول اصالحات امکان نه لري". مشهور وزیران 

o  لس کاله کیږي چې  تاسې اعلیحضرت د اداري چارو  محی الدین بیا کړه چېد کاکړ صاحب دا وینا چې"
 ،ې دا د یوه بل مشروطه خواهبلک، هیڅ د غبار په لیکنه کې نشته. په اړه قانونونه او مقررۍ ایستلي دي ،

په چمن کې د صدارت د استور  ده چې په یوې  وروسته غونډې کې یې  د کابل د ،عبدالرحمن خان لودین
 دندې په اړوند کړې ده .
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 6تر 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

 

o  د لومړي ټوک د  افغانستان در مسیر تاریخخو شاید د کاکړ صاحب تر ټولو ستر دروغ او تهمت چې د
د زرهاوو کسانو پورې تړلې دئ، د اماني رژیم لخوا محی الدین خان آرتی غالم مخ په حواله یې   ۸۱۳

کاکړ صاحب هماغه شان چې د انگریزانو د ایجنټ لیکنه پر منشي علي احمد خان  .وژل او بندي کول وي 
  ورتپي، د دغه سترو دروغو او تهمت مسئولیت هم د ارواښاد غبار په غاړه اچوي .

او پوښلي ساتل کیدای نه شي . د جناب پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ څخه د کابل پوهنتون د ونه د تل دپاره پټ واقعیت
یوه سابقه داره استاد او هیواد د معاصر تاریخ د مؤرخ په توگه نه یواځې دا تمه کیږي چې تاریخي واقعیتونه لکه څنگه 

تاریخ کې ضبط او ثبت کړي . دوې   سره دارۍ امانت پوره په ،وپرته له حب او بغض او روابطدي،  ېچې پیښ شو
، او یا هم  لږ تر لږه د خپلې لیکنې د دفاع په برخه وکړي اوس باید پر خپل دغه ذکر شوي کتاب بیا له سره نوې کتنه

کې کره اسناد او مدارک وړاندې کړي، او که نه نو خپله به په تاریخ کې د یوه داسې تحریف کاره مؤرخ په توگه ثبت 
د  خ کې یېیسره ورگډ کړي، تاریخي پیښو ته یې جعلي روایتونه جوړ کړي، او په تاررښتیا او دروغ یئ شي چې 

 .دروغو د ثبتولو دپاره جعلي اسناد او سرچینې جوړې کړې دي 

  (یپا)
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