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 ۳۲/۰۶/۳۰1۲ ډاکټر عبدالرحمن زماني

 په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
 (برخه مه نه)

 په افغانستان کې دبریتانوي جاسوسي فعالیتونو ځینې نمونې

 :  هدنفاق واچوه او حکومت وکړه د فورمول طرح
انگریزان پدې باور وو چې یوسړي یو پوره اوښ هم خوړالې شي که چیرې هغه لومړې ټوټې، ټوټې کړي . هغوې 
ددراني امپراتورۍ دکمزوري کولو، بې ثباتۍ او افغانستان دټوټې کولودپاره نه یواځې دشاه زمان دواکمنۍ په دوران 

وهڅاوه، بلکې دتیمورشاه داوالدې دخپلمنځي اختالفاتو  کې دایران قاجاري پاچا دافغانستان په لویدیزو سیمو تیري ته
څخه یې د استفادې پالن جوړ کړ او دسدوزایي ورونو څخه یې شاه شجاع دراني دخپلو اهدافو دپاره غوره اودالس 

و پوڅي په توگه استعمال کړ .  پر دې سربیره هغوې د سدوزیو او بارکزیو)سردار پاینده محمد خان داوالدې( داختالفات
څخه هم گټه واخیسته، او ددوې له منځه یې څو تنه استخدام کړل چې دسپه ساالر محمد نادر خان دحکومت تر جوړیدو 

 او حتى هغې نه وروسته هم ددوې په خدمت کې بوخت  وو.    

 دخپلو مقاصدو دپاره د مرورو او مهمو اشخاصو استعمال : 
او دهغوې دسر غړونې په صورت کې دخپلو گوډاگیو دنصبولو په  انگریزانو به دافغانستان په حکومت باندې دفشار

کال کې کله چې غازي 1١1١غرض دافغانستان دچارواکو مرور ورونه او دکورنۍ غړي دځان سره ساتل . دوې په 
 امان هللا خان په کابل کې دپاچاهۍ اعالن وکړ، سردار نصرهللا خان ته هم بله ورکړه چې بریتانوي هند ته الړ شي .

 دهيوادونو دطبيعي جغرافيې بدلول  اودراتلونکي دپاره د جگړو او النجو د تخم کرل :
لولو سره دافغانستان دپښتنو قبایلو، کورنیو، او ورونو دبیلولو هڅه نده کړې، پانگریزانویواځې دډیورنډ دکرښې په ت

جنگ جگړو ته ځیر شو نو څرگندیږي بلکې که په سیمه کې دمعاصرو هیوادونو تر منځ تاریخي اختالفاتو، النجو او 
چې دافغانستان او پاکستان تر منځ دسرحدي کرښې ،د هندوستان او پاکستان تر منځ دکشمیر، او شرقي پاکستان )بنگله 
دیش(، دایران او عراق ترمنځ  د شط العرب  دسرحدي النجو او جگړو تخم هم دوې د خپلو استعماري پالیسیو په ترڅ 

 کې کرالې دئ .

 وتونو او تحفو ورکول : درش
انگریزي چارواکو حاکمو کړیو کې دنفوذ دپاره د لویو رشوتونو او تحفو دورکولو څخه دیوې ښې وسلې په توگه 

م کال د اکتوبر په دیارلسمه نیټه دافغانستان دحاالتو دمعلومولو 1١۰١استفاده کوله .  کله چې مونستوارت ایلفنسټن د
کلن  ۳١الح ددوې دلومړني استاځي په توگه خپل ستر ماموریت پیل کړ، نو دغه دپاره، یا دانگریزانو په اصط

( 6۰۰بریتانوي سیاسي مامور دافغان درباریانو سره د مناسباتو دټینگولو دپاره دځان سره په تحفو بار دشپږ سوه )
زاتو، ځمکو او منصبونو .  انگریزانو وروسته هم دمادي امتیا(1)( پیالنو کاروان  روان کړي وو1۳اوښانواو دولس )

په ورکولو سره دځینو  ملکانو، اربابانو، خانانو او نوابانو نه استفاده کوله . په آزاد سرحد کې هم دوې ملکانو ته د 
تنخواه ، منظوریو )االونسونو( او امتیازاتو په ورکولو سره کوښښ وکړ  تر څو دوې خپل خلک دانگریزانو سره 

 دجگړې څخه منع کړي .

 فو ديني او مذهبي ډلو ټپلو ترمنځ  نفاق اچول  : دمختل
دانگریزي استعمار دپخوانیو طریقو څخه یوه هم دمذهبي اختالفاتو اور ته پوکې وهل وو. دانگریزي جاسوسانو دغه  
 طرحې او پالنونه په سیمه کې دهندوانو او مسلمانانو، شیعه او سني او نورو نومونو الندې درې سوه کاله وروسته  هم

پلي کیږي .  دهمفر په نامه یو انگریز جاسوس، په اسالمي هیوادو کې دخپلو خاطراتو په کتاب کې لیکي چې 
دانگلستان دمستعمراتو وزارت دخپلو تخریبي فعالیتونو په ترڅ کې په اسالمي هیوادونو کې خپلو جاسوسانو ته دنورو 

ر ته پوکې ووهي، مسلمانان په جهل او بې خبرۍ کې دندو په ترڅ کې دنده سپارلې وه تر څو مذهبي اختالفاتو او
وساتي، گډوډیو، فساد او اړودوړ ته لمن ووهي، مسلمانه چارواکي او حاکمان  فساد ته راکاږي، او ددین دعالمانو په 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_ar_pa_azad_sarhadke_09.pdf
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 Memoirs Of Mr. Hempher, The British.   جامه کې دمستعمراتو په وزارت پورې تړلي عالم نما کسان ورننباسي
Spy To The Middle East  یا دیوه انگریز جاسوس اعترافات، هغه سند دئ چې په اتلسمه پیړۍ کې دهمفر په نامه یوه

انگریز جاسوس ته منسوب شوې، چا چې دمسلمان په جامه کې دعثماني خالفت  دمرکز دکمزوري کولو دپاره د 
د.  ددې کتاب دانگلیسي نسخې په مقدمه کې مصر، عراق، ایران، حجاز او استانبول په هیوادونو کې ماموریت درلو

چې په بمبئي کې چاپ شوې راغلي چې ددوهمې نړیوالې جگړې په ترڅ کې، جرمنیانو ددى انگریز جاسوس خاطرات 
دیوه پرلپسې داستان په توگه د شپیگل په مجله کې خپاره کړي ترڅو دانگیسي امپریالیزم اصلي څیره خلکو ته څرگنده 

هابي مسلمانانو له خوا غندل شوې او د محمد ابن عبدالوهاب او هغه دپیروانو دبې اعتباره کولو کړي .  داکتاب دو
 دپاره دانگریزانو هڅه گڼل شوې ده .      

 دپيرانو،  ملنگانو، تاجرانو او سيالنيانو په جامه کې د انگريزي جاسوسانو ليږل :  
 لومړنېوجاسوسانوله ډلې څخه یو هم میجر ایلدرد پاتنجر په افغانستان کې دانگریزانو د

م کال کې  1١۲6.  دغه انگریز عسکر او دیپلومات،  کوم چې په وو  (1811-1843)
دیوه سوداگر حاجي  پاتنجر په بڼه افغانستان ته سفر وکړ او ډیر یې غوښتل چې دخپلو 

وکړي، په هرات کې دیوه مقاصدو دعملي کولو دپاره دیوه محلي خان دلور سره واده 
هندوستاني مال په نامه فعالیت، او دهرات دښار په جامع جومات کې  دخطیب او مال 
امام دنده تر سره  کوله . کله چې هرات دځینو روسي منصبدارانو په گډون دایران 
دلښکرو تر گواښ او حملې الندې راغې ، نود هغه اصلي څیره هم خلکو ته په ډاگه 

دهرات په محاصره کې  Eldred Pottingerاته وتښتید . ایلدرد پاتینجر شوه او له هر
له هغه ځایه په تیښته بریالې شو. هغه په افغانستان باندې دانگریزانو دلومړۍ حملې 
دقواوو غړې وو، دمکناټن دمرگ نه وروسته په کابل کې دانگریزانو مشر سیاسي 

یستلو په خبرو کې د انگلیسي هیئت نماینده شو، دافغانستان څخه دانگریزي قواوو دو

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eldred-pottinger-c1840.jpg
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کال کې دکاپیسا په کوهستان کې  1١٨1مشر وو، دافغانو او انگریزانو دلومړۍ جگړې دماتې مسئول وگڼل شو، په 
هغه وخت دافغانانو لخوا بندي او وزیر اکبر خان ته وسپارل شو، کله چې یې په سیمه کې تبلیغات کول . هغه څو 

لک دقواوو په مرسته له زندانه خالص او دخیبر په دره کې دانگریزي قواوو دقتل عام څخه میاشتې وروسته د جنرال پا
 .م کال کې په هانگ کانگ کې د محرقې په تبه مړ شو 1١٨۳ژوندې پاتې شو او یو کال وروسته په 

  میجر ایلدرد )حاجي پاتنجر(  

کرنیل الرنس بل مشهور انگریز جاسوس وو چې دپیرکرم شاه تر نامه الندې یې دغازي امان هللا خان دواکمنۍ 
کاوه ، او زیار یې ویست تر څو دانگریزانو څخه دهیواد دخپلواکۍ دغه گټونکي مترقي دنسکورولو دپاره فعالیت 

 پاچاخلکو ته دکافر او درسم او رواج ددښمن په توگه وروپیژني .

دافغانستان دکنټرول دپاره  دانگریزانو دهلوځلو په ترڅ کې گڼ شمیر نورو انگریزي جاسوسانو هم فعالیتونه درلودل . 
دترکمن آسونو دسوداگر په نامه په افغانستان کې فعالیت درلود.  ده دسیالني او   William Moorcroftفت ویلیام مورکرو

کلونو ترمنځ   همالیا، پنجاب، کشمیر، پیښور، کابل، کندز او بخارا کې فعالیت  1١۳١او  1١1١سوداگر په نامه د
په نامه یوه  (Abbé Huc)   خو د ابي حک کال کې بلخ سره نژدې مړ شو.  1١۳١درلود. هغه په یوه روایت په 

م کال کې دتبت مرکز السا ته ورسید او دولس کاله وروسته، کله چې 1١۳6فرانسوي عیسوي مبلغ په وینا هغه په
 بریتانوي هند ته ستنیده، په الره کې ووژل شو.   

مامور وو چې دسترې لوبې په  دانگریزانو دنظامي استخباراتو یو بل Charles Stoddart ډگروال ریچارد ستودارت  
کال کې دبخارا دامیر نصرهللا خان لخوا 1١٨۳دوران کې یې په هرات او مرکزي آسیا کې فعالیت درلود. هغه په 

کال دجون په  1١٨۳سره یوځاې  د   Arthur Connollyونیول شو.  هغه دخپل یو بل انگریز ملگري  ارتر کونولي 
. دغه وروستي کس هم داستخباراتي فعالیتونو په ترڅ کې سیمې ته اوږده میاشت کې دجاسوسۍ په تور ووژل شو

کال کې د جوسف 1١٨١سفرونه کړي وو.   دا دواړه جاسوسان په انگلستان کې هغه وخت مشهوره شول، کله چې په 
لومولو په نامه یوه تن مسیحي مبلغ چې پخوا یهود وو، دهغوې د سرنوشت دمع   Joseph Wolff (1795 - 1862)ولف 

دپاره سیمې ته سفر کړې  او وروسته یې دسفر خاطرات نشر ته وسپارل . جوسف ولف 
خپله دمرگ نه هغه وخت ژوندې پاتې شو، کله چې امیر ته دهغه په جامو ډیره سخته 

 Lord   (۳)ډاکټر پيرسيول بارتون خندا ورغله او ځان یې کنټرول نکړاې شو . 

Percival Barton (1١۰١-1١٨۰ یو بل انگریز ډاکټر او جراح وو چې دالکساندر )
برنیس دسفر ملگرې  او دافغانستان دچارو کارپوه گڼل کیده .  هغه وروسته دمکناټن 

کال دخیبر په جگړه کې یې برخه واخیسته، دامیردوست 1١۲١سیاسي مرستیال شو، د
هغه په هکله دمعلوماتو کال کې ورته د 1١٨۰-1١۲١محمد خان دتختیدو نه وروسته په 

 1١٨۰دپیداکولو ماموریت وسپارل شو، ژمې یې د بامیانو په سمڅو کې تیر کړ او په 
کال کې هغه وخت ووژل شو،کله چې انگریزي قواوو دپروان په دره کې دامیردوست 

 محمد خان دقواوو څخه ماتې وخوړه . 

چې دبخارا په برنیس مشهور وو، د سترې لوبې  Captain Sir Alexander Burnes (1805 –1841)الکساندر برنيس  
یو بل لوبغاړې وو چه دسیالني په جامه کې یې فعالیت کاوه. هغه په شپاړس کلنۍ کې دشرقي هند دکمپنۍ دپوځ 
غړیتوب ترالسه کړ. لومړې ماموریت یې داباسین د سیند او درې په هکله دمعلوماتو ترالسه کول وو. وروسته یې د 

کال کې  1١۲١ه ملگرتیا دافغانستان او هندوکش له الرې بخارا او پارس ته سفرونه وکړل .  کله چې په موهن الل پ
شاه شجاع دکابل په تخت کښینول شو، نو برنیس هم په کابل کې دانگریزانو دسیاسي 

کال کې ووژل شو، هلته اوسیدو. په  1١٨1ایجنټ په توگه وټاکل شو او تر څو چې په 
کال کې له کابله دهغه په ځینو استول شوو  1١۲١گنده شوه چې په کال کې څر 1١61

                                 رپوټونو کې گوتې وهل شوې وي تر څو دهغه نظریات په بل ډول منعکس کړاى شي .
 الکساندر برنس

اروپاېي  او دیادونې وړ ده چې انگریزانو دخپلو استخباراتي فعالیتونو په لړ کې د
 Josiah Harlanامریکاېي جاسوسانو څخه هم کار اخیستلې دئ . حوزیه هارلن     

( چې وروسته دغور په شهزاده مشهوره شو شاید په افغاستان کې  1١٩1۰  -1٩١١)
لومړنې امریکایي جاسوس اوسي .  هغه پرته لدې چې کومه رسمي زده کړه ولري، 

 حوزيه هارلن
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کتې په عمومي روغتون کې دجراح په توگه مقرر شو. لومړې د څه مودې دپاره دشرقي هند په کمپنۍ کې د هند دکل
 دپنجاب د مهاراجا )په سانسکریت کې ستر پاچا( رنجیت سنگهـ په 

دربار کې او بیا دافغانستان دفراري پاچا شاه شجاع په خدمت کې وو.  هغه دشاه شجاع دبیا قدرت ته رسولو په لړ کې 
ونه درلودل . هغه په پیښور کې د امیر دوست محمد خان دورور نواب جبار خان سره ځکه پیښور او کابل ته ماموریت

وکتل چې انگریزانو کوښښ کاوه جبار خان د شاه شجاع په ملگرتوب دامیردوست محمد خان درقیب په توگه  استعمال 
یوځاى دیوه ستر لښکر په کاندي . حوزیه هارلن  وروسته دامیردوست محمد خان په پلویتوب دهغه د کشر ځوې سره 

ملگرتیا دازبیک مراد بیگ دټکولو دپاره دهندوکش څخه تیر شو او ځان ورته دنوي عصر مقدوني سکندر ښکاره شو. 
هغه په سیغان کې دیوې کوچنۍ جگړې نه وروسته د محلي واکمنانو سره ملگرتوب پیدا کړ او بیا دڅه مودې دپاره د 

میلمه وو. او ویل کیږي چې رفیع بیگ هغه سره ژمنه  وکړه چې که غور ته غور د محلي واکمن محمد رفیع بیگ 
راستون شي نو هغه او دهغه اوالده به دغور شهزادگان وگڼل شي . حوزیه هارلن     په امریکې کې هغه وخت شهرت 

په نامه خپل "هغه سړې چې  پاچا کیدو" له هغې څخه د   Rudyard Kiplingته ورسید، کله چې  رودیارد کیپلینگ  
 داستان  د اتل په نامه یادونه وکړه .  

 دپيرانو او  ملنگانو په جامه کې دهندوستاني  جاسوسانو ليږل :
له کومه ځایه چې انگریزانو ته ددیني عقایدو په هکله د افغانانواحساسات څرگند وو، نو ددوې ددغو احساساتو څخه 

دروحانیونو په جامه کې افغانستان ته خپل جاسوسان راواستوي . دناوړې استفادې دپاره یې زیار وویست تر څو 
ارواښاد غبار پدې هکله لیکي چې "کله چې دانگریزانو مسلمانه نوکران داباسین څخه تیریدل، نو هریوه به ځانته د مال، 

فت" بیرغ په اوږه مولوي، موالنا، پاچا او سید لقب غوره کاوه ، او دخلکو دغولونې دپاره به یې د"انگریزانو دمخال
کړې ، او داسالم دیووالي او هندوستان دخپلواکۍ  ډبره په سینه وهله .  نو دوې به دافغانستان د خلکو او افغاني 
دولتونو لخوا په مینه او اعتماد سره قبلیدل، او ځینې به دافغانستان دلوړ پوړو نظامي او ملکي مامورینو په ډله کې 

 ".    (۲)شامیلیدل

عبدالستار شاه ووچې په نقاب پوش مشهور وو، او په قندهار کې یې د شاه زمان دوژلو  میانو په ډله کې یو هم ددې پیرا
د  وو چې میا غالم محمد هنديناکامه دسیسه جوړه کړه، خو خپله دنیول کیدو څخه وروسته ووژل شو. بل کس 

ه زمان پرضد د یوې بلې دسیسې كار ترسره چې د شا ه ې كوله یپه جامه كې په كندهار كې اوسېده او هڅروحاني 
پاینده باركزي ، عظیم الكوزي ، نورهللا بابري ، اسالم پوپلزي ، حكمت سركاني ، سلطان دده په کور کې د كړي . 

د شاه زمان  په گډونشریف قزلباش او نورزي ، خضر علیزي ، زمان پوپلزي ، جوانشیر ارسالن ، جعفر جوانشیر ، 
 ه .شوه جوړه زولو دسیسرد راپ

 دغازيانو او انگريزانو دمخالفينو په جامه کي دهندوستاني ايجنټانو استول :
کله چې دآزاد سرحد په قبایلي سیمو کې دانگریزانو په خالف غزاگاني او فعالیتونه پیل شول نو انگریزانو هم ددئ 

تونکو مبارزینو په جامه کې هلته واستول .  غورځنگ دناکامولو دپاره خپل ایجنټان دانگریزانو دمخالفینو او آزادي غوښ
م کال کې په کابل کې دهندوستاني آزادي غوښتونکو دجال وطن یا 1١16دوې داکار وروسته دخالفت دتحریک، په 

موقت حکومت دجوړیدو، اوبیا وروسته د هجرت دتحریک په وخت کې هم وکړ او خپل گڼ شمیر جاسوسان یې 
 مسلمانانو او مهاجرینو په جامه کې کابل او دافغانستان نورو سیموته ولیږل . دبریتانوي هند په خالف  دهندي

 دهيواد پاله مشرانو ترور او وژنه : 
دانگریزانو مخالفین او هغه کسان به چې ددوې دپالنونو دعملي کولو په وړاندې خنډ واقع کیدل، نه یواځي داچې د دوې 

بدناموونکو تبلیغاتو تورن کیدل ، بلکې ددوې دکرکټر د وژلو د کوښښونو راز   -دجاسوسانو او الس پوڅو لخوا  په راز
په څنگ کې  به  په فزیکي توگه هم له منځه تللي  او په مرموزه او یا څرگنده توگه  وژل کیدل . دمثال په ډول  موهن 

ره مخالفت کاوه.  په الل  دهغو ملي او قومي مشرانو دوژلو دپاره زیاتې پیسې مصرف کړي، کومو چې دانگریزانو س
دې ترڅ کې دعبدهللا خان اچکزي وژل، دمیرمسجدي خان  او امین هللا خان لوگري دوژلو هڅه ، په جالل آباد کې  په 

سردارمحمد اکبر خان  حمله او دهغه ټپي کیدل ، او لسهاوو نورو کسانو ته دزهرو ورکول یواځې څو نمومي دي .   
له منځه وړلو دا سلسله وروسته حتى دسیمې څخه دانگریزي مستقیم استعمار دټغر دانگریزانو دمخالفینو دوژلو او 

ترټولیدو  وروسته هم روانه وه چې ژوندي مثالونه یې  دغازي امان هللا خان دحکومت په وروستیو شیبو کې دکنړ 
 اوږد لست دئ .   دغازي میرزمان خان شهادت او وروسته دمحمد نادر خان او دهغې دکورنۍ داستبداد دقربانیانو
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 دانگريزانو پلوي چارواکي او افغاني گوډاگيان :
داعلیحضرت  غازي امان هللا خان ددولت په نسکورولو کې  دانگریزانودتوطئو دکتاب  دلیکونکې محمد ولي په 

ا د وینا"انگلیسي ختیځ پیژندونکو دختیځې نړۍ دخلکو خواص او عادتونه درک کړي او پوهیدل چې دیوه انگریز لخو
هغوې دپالنونو عملې کول ناشوني دي، دمثال په ډول که دافغانستان خلکو ته شاه شجاع دمنلو وړ نه وو، نو بیا مکناټن 
او یا ایلفنسټن کله په مستقیم ډول دا دنده تر سره کوالى شوه .  له همدې امله یې کوښښ وکړ داپالنونه خپله دافغانانو په 

یې له چارواکو نیولې تر روحانیونو، سیاسیونو او غلو او داړه مارانو پورې سره الس عملي کړي او ددى کار لپاره 
 راټول کړل".  

انگریزانو په خاصه توگه هغو کسانو ته ډیره اړتیا درلوده، کومو چې سیاسي، روحاني او نظامي  مهارتونه درلودل، 
ې او دخلکو ترمنځ د جگړو اونفرت اور ته تر څو دخپلو مقاصدو دالسته راوړلو دپاره په سیمه کې دامنیت خرابوال

پوکې ووهي . څرنگه چې دانگریزانو دافغاني جاسوسانو او همکارانو لست ډیر اوږد او ددې لیکنې دحوصلې نه بهر 
 Ladyلوستونکي کوالى شي په دې هکله دزیاتو معلوماتو دپاره د لیډې سیل  ) دئ، نو دلته یې دلیکلو څخه  ډډه  کوو.

Florentia Sale (1790-1853)  کال  1۲٩۰کتاب )چې د "شبیخون افغان"  په نامه میر عبدالرشید بیغم ژباړلې او په
کې په کابل کې چاپ شوې(، دموهن الل  د"امیر داست محمد خان دژوند" کتاب ، دارواښاد میر غالم محمد غبار د 

از تاریخ معاصر وطن ما" او نور کتابونه  "افغانستان در مسیر تاریخ" کتاب، دښاغلى عبدالرحیم شیون د "برگ هاى
 . (ولولي

 دديوبندي ماليانو په جامه کې د جاسوسانو او تخريب کارانو فعاليتونه :
ددیوبند مدرسه د هندوستان د " ډیلي" شمال لورې ته سل میله لرې د "اوترپردیش" د ښار ددیوبند په سیمه کې موقعیت 

نونسمې پیړۍ په لومړي سر کې ددى مدرسى نه  د "شیخ الهند موالنا لري . د اتلسمې پیړۍ په وروستۍ او د 
محمودالحسن"  په گډون گڼ شمیر اسالمى عالمان فارغ  شوىدي . ددیوبند فارغانو په مختلفو سیمو کې  مدرسې جوړې 

د خپل دین  کړي او په اوسني پاکستان کې گڼ شمیر پیروان لري .  دوې عقیده لري چې د مسلمانانو لومړنۍ وفاداري
سره  او بیا وروسته د خپل هیواد سره ده;  دویم داچې مسلمانان یواځې د خپل امت دیني سرحدات )پولې( پیژني نه ملي 
سرحدات ; او دریم داچې دوې د مسلمانانو د حمایت دپاره هر هیواد ته د تگ او جهاد کولو حق او وظیفه لري . 

مدرسه وه، خو گڼ شمیر داسې مجاهدین یې وروزل چې دمذهبي احکامو په  ددیوبند مدرسه که څه هم ددیني علومو یوه
اساس یې دانگریزانو دښکیالک څخه دهندوستان خپلواکي غوښتله . ددې مدرسې شاگردانو دانگریزانو د ښکیالک نه 

وړ مبلغینو په دهندوستان دخالصون دپاره په مبارزو او سیاسي فعالیتونو کې د فعاله برخې اخیستلوله کبله داعتماد 
توگه دهندوستان دخلکو په زړونو کې ځاې نیولې وو.  دارواښاد غبار په وینا، څرنگه چې انگریزانو دهند په ټولنه کې 
ددې مدرسې اغیزه په خپله گټه نه لیدله، نو ځکه یې دهغې دشنډولو دپاره گڼ شمیر کسان دغه مدرسې ته ورننویستل، 

تر نقاب الندې دانگریزي استعمار په خدمت بوخت شي .  دا ددیوبند دمدرسې ښه تر څو دفراغت نه وروسته ددیوبند 
نوم ته یوه سخته ضربه وه .  انگریزانو دامیر حبیب هللا خان اوغازي امان هللا خان دواکمنۍ په وخت کې ددیوبند 

و برسیره، دمال عمادالدین  دمدرسې یو شمیر مالیان افغانستان ته واستول .  داماني دولت په وړاندې پرسختو تبلیغات
هندوستاني په نامه یوه تن دخپلو ملگرو په مرسته د پغمان په الره دقرغې دپله په برخه کې دغازي امان هللا خان دوژلو 

 ناکامه هڅه هم وکړه .   

انانو سره دافغانستان د خپلواکۍ د گټلو نه وروسته  دانگریزانو جاسوسي او تخریبي فعالیتونو شدت وموند. دوې دافغ
دانگریزانو ددوو لومړنیو جگړو ددرسونو په نتیجه کې دافغانستان په هکله تر ټولو ویجاړونکي پالیسۍ ته الس واچوو. 
داپالیسي خپله دافغانانو په واسطه دهیواد کنټرول وو. ځکه چې دمستقیم اشغال په صورت کې خلک خپل خارجې دښمن 

عینوالې شي، په داسې حال کې چې دکورني نقاب الندې ددښمن نفوذ دخلکو پیژندالي او دهغو په وړاندې خپله الر ت
 څخه دغه الره ورکوي .  



 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

په دې عکس کې یو بل مال او دهغې دوه تنه ملگري لیدل کیږي چې په غازي امان هللا خان باندې دناکامه حملې څخه 
 وروسته نیول شویدي .

افغانستان په هکله دانگریزانو ددولت پالیسي په مختلفو پړاوونو کې یو واحد هدف او د (٨)دارواښاد غبار په وینا
ستراتیژي تعقیب کړې او هغه داوو چې څه دجگړې او پوځي اشغال له الرې، څه دولسلي د په اصطالح ملگرتوب او 

کومتونو له الرې دهیواد مرستې د پالیسۍ له الري، څه دټوټې کولو او تجزیې له الرې ، او څه دافغاني گوډاگي ح
سیاسي استقالل او دنړۍ دهیوادو سره دهغې اړیکي له منځه یوسي، ملت په نفاق او کورنۍ جگړه کې وساتي ، د دولت 
څخه دخلکو تنفر ځکه زیات کړي تر څو دوې ته اړتیا ولري، او ددې په څنگ کې خپلو پراخو تبلیغاتو سره هیوادنړۍ 

 غو په صفتونو وروپیژني، او هیڅ ډول تاریخي افتخار او فضیلت ورته پرې نږدي .  ته  دجهل، وحشت، غال او دروا

که چیرې دافغانستان اوسني حالت  او په افغانستان کې دناتو دسوله ساتونکو قواوو په ډله کې دانگریزي لښکرو او 
ستعمار  بڼه په نوي استعمار، وړو ته ځیر شو نو څرگنده به شي چې  که څه هم  د زاړه ا   –قواوو موجودیت او کړو 

 او بیا دنړۍ په نوي نظم بدله شوه، خو دافغانستان په هکله دانگریزانو په پالیسۍ کې کوم بدلون راغلې ندئ .  
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