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 رسيزه
اعليحرضت غازي امان هللا خان داسې مهال دنيا ته راغی چې د هغه 

خان او د هغه پالر امري حبيب هللا خان د لويې برتانيې  نيکه امري عبدالرحمن
 ،تر نفوذ الندې شپې او ورځې تېرولې او افغانستان يو نيمه مستعمره هېواد و

 يعنې په خپل بهرين سياست کې خپلواک نه و.
م. کې يو ځل بيا د محمود طرزي تر مرشۍ ۹۱۹۹خبار چې په رساج اال 

وطيت او اصالح طلبانو قوي مرکز او د دوهم مرش  ،الندې خپرونې پيل کړې
خبار د انګرېزانو د استعامري نفوذ د ختمولو او د الرښود وګرځېد. رساج اال 

افغانستان د بشپړې خپلواکۍ غوښتونکی شو او په همدې روحيه يې 
مرشوطه خواهان وروزل او بې له شکه دغه اخبار د روښنفکرانو او د شهزاده 

ځېد او د افغانستان سيايس انقالب او د امان هللا خان فکري مريب وګر 
 خپلواکۍ د پاڅون په راوستلو کې يې ټاکونکی رول درلود.

دغه راز د شهزاده امان هللا په فکري روزنه کې د ده مور ملکې 
 رسورسلطان )عليا حرضت( او محمود طرزي له هغه وخته وروسته په

او په نتیجه  واده وکړه لور ملکې ثريا رسه يې مستقيم ډول داخل شو چې د ده ل
او ليرباالنو د  غوښتونکوکې د شاهي له کورنۍ يوازينی کس چې د مرشوطه 

ادیکال، د پاملرنې وړ وګرځېد، عني الدوله امان هللا خان و، ځکه نوموړی يو ر 
نکی او ترقي خواه، زيارکښ او په عني وخت کې يو نظر څښنت، آزادي غوښتو 

ښنت ځوان و. عني الدوله په دربار کې ډېر متواضع او د ښه سلوک او اخالقو څ
ژر د يوې متجددې ډلې په رس کې راغی، دغه ډله وروسته د ))افغان ځوانانو(( 

 ياد ))دوهم مرشوطيت(( په نامه هم ونومول شوه.
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له همدې امله د غازي امان هللا خان نوم د ))افغان ځوانانو(( او يا د 
نکی پيوند لري او هرڅوک چې ))دوهم مرشوطيت(( له نامه رسه نه شلېدو 

و ېوغواړي د افغانستان د خلکو د مبارزو تاريخ د شلمې پېړۍ په لومړيو در 
لسيزو کې وڅېړي، نو هرو مرو به د لومړي او دوهم مرشوطيت او د ))افغان 
ځوانانو(( په رس کې د شاه امان هللا د آزادي غوښتونکي، ترقي خواه، 

 نکي له نامه څخه يادونه کوي.کۍ ګټو ال او د افغانستان د خپلواهېوادپ
مه نېټه په لغامن کې  ۱۹م. کال د فربوري په ۹۱۹۱غازي امان هللا خان د 

د خپل پالر له وژلو وروسته د نايب السلطنه نرصهللا پاچاهي ونه منله او د 
مه نېټه يې په کابل کې د پاچاهۍ اعالن وکړ چې د کابل د  ۱۳فربوري په 

نايب ساالر صالح محمد خان او جرنال عبدالوکيل خان لومړۍ لوا قوماندان 
مه نېټه د کابل د خلکو او  ۱۲ور څخه مالتړ وکړ. سبا د فربوري په  نورستاين

پوځيانو په وړاندې يې د مراد خانۍ په ډګر کې خپله مشهوره او تاريخي 
 وينا وکړه. په دغه تاريخي وينا کې يې د افغانستان بهرنی استقالل او د هېواد

په داخل کې فردي آزادي، ورورويل، برابري، د ملت آزادي، د عدالت 
تامینول او د نوي دولت اصول اعالن کړل. ملت د نوي دولت له دغې 
کړنالرې څخه په غوڅه مالتړ وکړ او د لسو ورځو په اوږدو کې د هېواد د 

 ټولو واليتونو له خوا په رسميت وپېژندل شو.
خان لس ورځې وروسته يعنې د مارچ په ځوان واکمن غازي امان هللا 

 Lordنېټه يې په هند کې د برتانيې ويرسای الرد چلمسفورد  درميه
Chelmsford وه او د هغه په يوه برخه کې راغيل وو: الزم اته يو ليک واست

م. کال په تړون باندې نوی نظر ۹۱۵۰دي چې د افغان او انګليس ترمنځ د 
چې د دواړو خواوو  لپارهه د يوه نوي تړون انګليس رس  لهويش او افغانستان 

السليک کړي. د افغانستان دولت د دغه  ،د برابرو حقوقو پر بنسټ والړ وي
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ليک تر استولو وروسته د انګليس د دولت ځواب ته منتظر پاتې نه شو او د 
يوه خپلواک او آزاد دولت په توګه يې د محمد ويل خان په مرشۍ يو 

وه او په نتيجه کې شوروي اتحاد ارا او مسکو ته واستت بخاأ ديپلوماتيک هي
مه د افغانستان استقالل په رسميت وپېژند او  ۱۲م. کال د مارچ په ۹۱۹۱د 

 .هباملقابل افغانستان هم د شوروي روسيې استقالل په رسميت وپېژند
مه  ۹۰م. کال د اپريل په ۹۱۹۱برتانوي حکومت يوه مياشت وروسته د 

خان د ليک په ځواب کې يوازې د تجاريت تړون په باب نظر  ېټه د امان هللان
څرګند کړی و، د مارچ د درميې نېټې د ليک، د سيايس تړون او د افغانستان 

نو ځکه غازي امان هللا خان پېژندلو په اړه يې څه نه وو وييل، د خپلواکۍ د 
و پيل د کندهار، ننګرهار او پکتيا جبهو ته د دولتي او قومي لښکرو په لېږل

لر او بر افغانان متحد  لپارهوکړ او د انګرېزانو پر ضد يې د يوه سرت جهاد 
 کړل.

او د  ووایهد شاه امان هللا دعوت ته لبيک د افغانستان هېوادپالو خلکو 
( زره جنګيايل او غازيان چې له مختلفو ۰۵) درميهپه  ېم. کال د م۹۱۹۱

ړو نې پر روحيه او په هغو زادۍ غوښتقومونو څخه وو، خو د ورورولۍ او آز 
يې په لومړي او دوهم جنګ کې په الس  څخه انګرېزانو  لهوسلو چې 
سمبال او جګړې ته تيار شول. د څلورزرو ناروزل شويو  ،راوړې وې

دغه پياده  ،توپچيانو له خوا چې په زاړو توپونو او محدودو وسلو سمبال وو
و او ناروزل شويو عسکرو عسکر بدرګه کېدل. خو باملقابل دښمن د دغو لږ 

څخه تر  ۹۸۰ لهزره مجهز پوځ  ۲۰۵زره او وروسته  ۳۲۵په وړاندې لومړی 
ېږدولې او په سلګونو زرو حيواناتو په مالتړ چې د دوی وسلې يې ل ۲۰۵

طيارې يې د افغانستان جنويب او جنوب لويديځو رسحدونو ته سوق جنګي 
د کلک هوډ په نتيجه کې يې  کړې، خو د افغانانو د يووايل او هېوادپالنې
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وخوړه او دا پر انګرېزانو يو لوی مرګونی ګوزار و. د انګرېزانو د جبهې  ېمات
شا په زرګونو افغانانو وسله وال قیام وکړ او په نتیجه کې برتانوي  تر

استعامرګر متارکې ته اړ شول او باالخره د افغانستان بشپړه خپلواکۍ يې په 
 رسميت وپېژندله.

م. کال د اګست په ۹۱۹۱پنډۍ تړون چې د دواړو خواوو تر منځ د د راول
( د شاه امان هللا ۱۸ش د اسد  ۹۱۱۸مه ) ۹۸امته السليک شو او د اګست په 

ش د اسد  ۹۱۱۸مه ) ۱۸همدا دليل دی چې د اګست  ،له خوا توشيح شو
مه( هر کال په شاندارو مراسمو رسه د ملت او دولت له خوا منانځل ۱۸

 کېږي.
غازي امان هللا خان په مرشۍ نه يوازې د هېواد خپلواکي وګټل شوه، د 

وکراتيک اسايس قانون، د درې ميد يوه د لپارهبلکې افغانستان د لومړي ځل 
ګونو قواوو )اجرائيه، مقننه او قضايه(، د مطبوعاتو قانون، د ميل بودجې، 

و، متقابلو کاغذي پيسو، نړۍ رسه د خپلواکو سيايس او ديپلوماتيکو اړیک
ګټورو اقتصادي اړيکو، برابرو سيايس، اقتصادي او فرهنګي حقونو، رسمي 
ښځينه معارف، لويو الرو، راډيو، تیلګراف او پوستې، د کار او کسب د 

 د ، سيناموو اونوغوره کولو د انتخاب، د ښځينه وو د مدين آزاديو، کتابتونو 
 تیاتر څښنت شو.

ي امان هللا خان د سفرونو په نتيجه کې اسيا، افريقا او اروپا ته د غاز 
افغانستان نه يوازې د يو خپلواک او آزاد هېواد په توګه دنيا ته ور وپېژندل 
شو، بلکې همدې سفر سرت سيايس، اقتصادي او فرهنګي اهميت هم درلود، 
ځکه په دغه سفر کې له بېالبېلو دولتونو رسه د دوستۍ او متقابلې همکارۍ 

سليک شول او د دوی له علمي او تخنيکي تجربو الهام او مختلف تړونونه ال 
افغانۍ و، خو د  ۹۱، ۰۹۵۵۵ګټه واخيستل شوه. د دې سفر ټول لګښت 
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هم افغانۍ و. کاشکې زموږ اوسني چارواکي ( 15،199،911) سفر عوايد
 دغه ډول ګټور سفرونه بهر ته وکړي.

( ۲۵باندې ) غازي امان هللا خان د لومړين اسايس قانون تر څنګ څه
نظامنامې او فرعي قوانني تصويب او توشيح کړل، څو لويې جرګې يې را 
وبللې، د مسلامنانو د اتحاد او اتفاق په موخه يې په هېواد او له هېواد څخه 

م. کال ترکيې ۹۱۱۳بهر نه ستړي کېدونکې مبارزه  وکړه، د بېلګې په توګه په 
مهال دوی ته په خطاب کې امان  ته د افغان نجونو د لومړۍ ډلې د لېږلو پر
عه، سني، احمدزي او پوپلزي نه يهللا خان داسې وويل: ))هندو، هزاره، ش

لرو، بلکې ټول يو ملت او افغان يو((. دغه وينا په کابل کې د ))روزګاران(( 
د  لپارهاو امان هللا خان د لومړي ځل  ېپه نامه ميل او آزادې نرشيې را اخيست

 امه يادوي.ميل قهرمان په ن
بې له شکه ميل قهرمان و، هغه غوښتل چې ګټلې سيايس خپلواکي په 
هېواد کې د ژورو سيايس، اقتصادي او فرهنګي اصالحاتو په پيل کولو رسه 
پياوړې کړي او افغانستان پر يوه بشپړ خپلواک او پر خپلو مټو متکي هېواد 

ستقالليت، پرمختيا باندې بدل کړي. خو زموږ تاريخي دښمنانو د افغانستان ا
زغمالی او د ده  شو او په سيمه کې د غازي امان هللا خان سيايس نفوذ ونه

پر ضد يې د اسالم په جامه کې توطيه وکړه او د افغانستان د مرتجع 
روحانيونو او جاسوسانو په وسيله يې لومړی پر هغه باندې د کفر فتوا صادره 

اسې حال کې چې غازي امان هللا د کړه او بيا يې له هېواده تبعيد کړ. په د
زياتو بعدونو لرونکی شخصيت و. دی يو سپېڅلی مسلامن، وطندوست، د 
اسالمي نړۍ د ترقۍ او يووايل غوښتونکی او تر دې اندازې مذهبي او دين 

 دوسته پاچا و چې حتی د جمعې او اخرت ملونځ به يې په خپل امامت کاوه.
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د شو، خو هغه په هېواد کې د آزادۍ، که څه هم غازي امان هللا خان تبعي
موکرات یترقۍ داسې تخم وشينده چې تر اوسه هم ټول د او عدالت

مبارزه کوي او د  لپارهغورځنګونه د هغه د غوښتنو او هدفونو د عميل کولو 
د څخه دغو مقالو  لهده له شخصيت او افکارو څخه په مېړانه دفاع کوي او 

رسجارج ارکيپل په خپل وخت کې د دغه ليکلو يو غوره هدف همدا دی. 
نوميايل واکمن په اړه داسې ليکيل وو: ))امان خان يو داسې اوربل کړ چې 

بې له شکه دا يو تاريخي واقعيت دی تر  .د هغه وژل اوږد وخت غواړي((
څو چې افغانان او د هغوی هېواد بشپړې او هر اړخيزې آزادۍ، ترقۍ، 

د دوی مبارزې به  ،سولې ته ونه رسېږي موکراسۍ، يووايل او دوامدارېید
 روانې وي.

په پای کې بايد ووايم چې د دې اثر په منت کې د غازي امان هللا خان 
شخصيت او کارنامې د کورنيو او بهرنيو مؤرخينو او ليکواالنو د څېړنو او هم 

دي. اثر د  ېخپله د امان هللا خان د ويناوو پر بنسټ بيان او ارزول شو ه پ
))دانشنامه ادب فاريس(( څخه را  لهيوه ټولګه ده چې يوه مقاله يې مقالو 

ژباړل شوې او نورې ټولې علمي او تحقيقي مقالې دي. هيله منديم چې د 
امان هللا خان د تاريخي او لوی شخصيت او د ده د خدمتونو او هېواد پالنې 

سته وکړي او په پېژندنه کې له ځوانو مؤرخينو او د تاريخ له مينه والو رسه مر 
د السته راوړنو او تاريخي خاطرو د تاريخ  ،د هېواد د خپلواکۍ د بېرته ګټلو

 په روښانولو او بيا ژوندي کولو کې ګټور متام يش.
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