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 ۲۰۲۲جنوری  ۲۴ دوشنبه                                                                          عبدالرحمن زمانیداکتر 

 د انگريزی استعمار په وړاندې د ستر مباز باچا خان په خاطراتو کېنادرشاه 
 

 

تاريخچه اوږده   ومبارز د  باچاخانگاندهي،  د ، د سرحد د خپلواکۍ دسوله ايزی مبارزې  د نامتو اتل هندوستان د 
زه پرته له دې چې د عدم تشتتتدد د پاليستتتۍ د درې د د ه مشتتتر او درښتتتود په لر او بر پښتتتتانه پرې خبر د      او

باْ هکله، چې د ژوند  په زندانونو کې تيره ک ې ده، تقري مه برخه يې د انگريزی استتتتتتتت مار  ې د  ک ۍاون ېپددري
 هت« زما ژوند او جدو جهد»خا راتو   ليکوادنو خپاره شتتتتو  م الا بيا تکرار ک م، د ههه په خپل للم ليکل شتتتتو

ن چې د افهانستاههه لنډه برخه را اخلم ههو محترمو لوستونکو ته چې دا کتاا يې لوستلې نه وی، او   کوم مراج ه 
ته تر رستتيدو دمخه د جنرال محمد  ۍاو د کابل واکمن،  ازی امان هللا خان د انگريزی استتت مار د دستتيستتو ارتبا په 

   په هکله ده ده خالفيواو وع ولنادرخان سره د کت

 :ارواښاد خان عبدالهفار خان ليکی چې 

  په کابل و لندهار ته د انخو  شتتورش و امان هللا  نه شتتورش شتترو. شتتو  دا انقالا ېافهانستتتان ک ېوخت چ هڅ»
-ه پوهز نو،  ېشتترو. ک ۍاو خوشتتحال ې   نېکيستت اخباراتو د افهانستتتان برخال  ز ېرګان ه لبضتته وک ستتقاو بچه

ترلي  هڅ ېدلته په ستترحد ک ېبه تر ږمون نو نه شتتي یته کت ۍترل تنوښتتد پ ېپه افهانستتتان ک ېچ يانګرنيپ ېشتتوم چ
کلي په  ه شتتترو. ک ېوره مد او پوهول په کار د   تانهښتتترا ز پ ېپه د ېچ ه دا اراده وک ېم شتتتوو او فور     یوک

دار د خوبه را بي يکدموگرزيدم، جلسې مې وک ې، د خدای په فضل ټول پښتون  او عالله په عالله ارښپه  ارښکلي 
 «  له وت مال ېاو د افهانستتتتتتان د خدمت دپاره ي ه محستتتتتوستتتتته ک ېي برباد  شتتتتتو او د خپل لوم تباهي او-شتتتتتو پوه

 مخونه(  ۳۴۰-۳۳۹عبدالهفار خان، زما ژوند او جدو جهد،  )

د  ازی امان هللا  اوفا، کندهار ته تگ اوبيا د سردار عنايت هللا خان د ورتگ باچا خان د  ازی امان هللا خان د است 
   په هکله ليکي چې:او احساساتو د ويښيدو  نه وروسته د لرو پښتنو د مالت  خان د حکومت د بيا اعالنولو 

پل خ تنوښبرباد  او  م د سرحد پ تنوښد افهانستان د پشو،  اريانجمن هم هرلسم مالي او جاني خدمت ته ت ږزمون»
د  وڼد افهانستتتتتان د ورو ېک تنوښتتتتد ستتتترحد په پاو يو لوم يو او  هڼيو ورو ږمون ېچ کهځ له،ګڼ م او خپله برباد  

 و افتهيميو ،که ت ل ايکه  ر روينه شتتتم که ام یکول انيب ېهزه د ه ېشتتتوه چ دايجذبه پ ېيوه داستتت ۍامداد او همدرد
 مولويوو  او د امان هللا خان دوباره حکومت لا ريزه بتياو که نروو د افهانستتتتان په م تتت ېو ښتتتځېعلمه  ېاوکه ب

 بيايام مخور بادشتتاه امان هللا خان ته ک ږهللا ته زمون یا ېچ ېکول ېانګوو او خلکو به دعا اريدپاره هر خدمت ته ت
 او محبت د امان هللا نهيم ومرهڅ ېنرو چ و،ښتتځ تنوښتتشتتو  د ، ليکن د پ رېبادشتتاهان ت رډې ېک تنوښتت  په پ ېورک

  او د ههه دا خبره ميانقالبي بادشتتتاه  تنوښتتتزه د پ ېچ ې، امان هللا خان به وخان ستتتره و، ههه بل بادشتتتاه ستتتره نه و
په  ېچ مېږرانينو ح ورمګته  تنوښتتنن پ ېاو زه چ و، ک دايپ نقالاا بهييو عج ېک تنوښتتههه په پ ېوه چ ايتښتتبالکل ر

 وي انقالا  یرا  ېش ور په ک اسييشو او س داياحساس پ ۍاو ورورول ۍد لومول لييدا دومره زر دا تبد ېک تنوښپ
ن د افهانستتتتا ېد افهانستتتتان انقالا ک    ک ېاوچت ېديفا ېتر ښاووي وستتتييراشتتتي نو اوده خل   ېو ، چ الاېستتت
زما ژوند او ) « وو دارياو ب يښو هږمون ېچ ېول ، ېک ېاوچت ېديفا ېتر تنوښتتتکوزو پ ږدهو شتتتول، مون تانهښتتتپ

 مخ(  ۳۴۱جدو جهد،  

 باچا خان  پدې ترڅ  کې د سرحد د پښتنو او نورو سيمو دمشرانو د هلو ځلو په هکله زياتو  چې:
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 ېک بتي م او م تت ېد افهانستتتان په د یههو دهېلرار ېاو جلستتو باند انوګپه تشتتو دعا رتهېچ ه ز تنوښتتد کوزو پ »
 ې م ک ېپه د ستتره وڼروشتتو او خپلو و  افهانستتتان ته د ېلرلو چ ېخواهش ي ېخبر ېاو دد توښتتعملي شتترکت  و

 ه م وکڅ ېچ و، سره امداد وک انوګپس ماند یاو د ههو و دارو درمل وک وڼورو انويشو  او د خپلو زخم  يشر
« نوم دافهان هالل احمر ېد هه ېچ ه ک ه جو يېټکم وهيدپاره مو  ېشتتتتو  د ، د د ېپات يې ښتتتتځېد  او بچي او 

 ېټۍمک ېخدمت و، کلي په کلي عالله په عالله خلکو د د لي بي او ما تنوښتتتتکار د افهانستتتتتان د پ ېټۍکم ېو  او د د
 رټاکډههه زما د مشتتتر ورور  ېشتتتو چ ارييو  بي وفد ت ېوخت ک ږل وياو په  و جمع کولو انتظام وک ېدپاره د چند

يکن د بنو   لینه د  یک یکم هڅهم  تونښيو پ ې، د افهانستان په امداد کشو اريتلو ته ت ېک یخان احا په سرپرست
خانان، لاضتتي ع ا هللا خان، علي ا تتهر خان،  زويېخاندان، د ستتودم خانان، د با  ډخان گن لياستتماع رهډېد  خل ،
ه پ ید ههو وله،ښتتتخو رتهېدا خبره چ انوګيرنيپ کنيد ، ل  و  يت ر رډېاحمد شتتتاه  تتتاحا د  ايخان او م لګعلي 

خو  قهي ر ېپه د ېچ ېشتتتي ول  د تانهښتتتپ ستتترحدد  ېد افهانستتتتان د امداد دپاره د ېشتتتوه چ یدېايځ رتهېدا چ ه ز
کوشتتتتش  رداډې  ما خو ه اجازه رانه ک يېله  ږ  مونتلښتتتتدا  و رتهېچ یاو ههو دهېورورولي او لومولي لائم ږزمون
جاز ید دو ېچ و وک کار د ، مون ږمون رينه به ېد ا په  لل  ته ت تان  هانستتتتتتت جاز انوګيرنيته د پ ږله اف او د  ېد ا

 امان هللا خان وڅتر  ېچ ليته وو ېټۍونه منله او ما دا هم کم ېټۍزما دا خبره کم ېضرورت نشته، ول هڅ ټپاسپور
و که خ ږمون ېچ ليبه و ېټۍد تلو اجازت افهانستتتتتان ته نه راکو   خو کم زانېرګله ان ږو ، مون ېپه افهانستتتتتان ک

اعتراض  خو اول دا انوګيرني  پ  ک بنددارو او درمل  هږبه په مون ايشتتتتتتتو نو ب  د اجازت نه د زانوېرګبهير د ان
که   ،   ليکن که ههه هم ستتتتتتاستتتتتو د امداد خواهش وکئځتاستتتتتو خو د امان هللا خان امداد دپاره  ېچ و، اوچت ک

کار دپاره  ېج فر شتتتتاه د د ايتاستتتتوله د تلو اجازه در کوو  زه او م ږمون ايب ه تاستتتتو د ههه اجازت نامه راو ېرېچ
خو د لوم او خپلو  ږمون ېچ ليته وو ېټۍما کم ېول و راو ېرشو او اجازتنامه ت  امان هللا خان ته د ېمقرر شو چ

د امدا د پاره  تنوښتتتتتتخود پ ږاو مون یضتتتتتترورت د هڅ ېد امان هللا خان د اجاز ېک ېپه د و،ځد امداد دپاره  وڼورو
 مخ(  ۳۴۲زما ژوند او جدو جهد،  ) .« تلو

باچا خان د انگريزانو د بهانو او  از  امان هللا خان ته ددوې د انستانی او رو تيايي مرستتو د رستولو د مخنيو  په 
 هکله زياتو  چې:

 ېرېت ځېور وڅ ېچ کنيل  ، دپاره اجازه را و وا ږههه زمون ېچ و تجارت له د ليوک ورېښتتتتتتتاول د پ ږمون»
  په و د امان هللا خان نه اجازتنامه راو ېچ ه کندهار ته د تلو اراده وک ږ نوموندهېاو ههه اجازه راونه رستتتتت ېشتتتتتو

سه وشوه، ما او ج فر  تنوښد پ ېشاهي باغ ک شانه جل ته هم ور ېدا م کنيل ل، د خپلو تلونه خبر ک شاهيوه عظيم ال
 رېډوفد له د تلو اجازت نه راکو  او دا به تاستتتو ته  ږپخپل وس زمون ید ،ههو ېبان انوګيرنيد پ ېولټدا  ېچ ېوو

د  ږجلسه وشوه او سبا له مون هيلو وهي ېد شپ ه ک رهېشپه مو هلته ت و، ته د ارښله نو ېشپ ږزر م لومه شي، مون
س ارښنو سحاق  احا  دو،ېته ورس شنټېس یسواره شو  د راولپند ېک لېنه ر شنټېد   ارښهزارو  او د مودنا ا
نو  دو،ېدهور ته راورستتتت ډیاګ ږزمون ېوخت چ هڅته را لي وو، او  شتتتتنټېدپاره ستتتت دويد ل ږمستتتتلمانان زمون رډې

 و نه راکوز ک  ډاګد  ېي ږرا لي وو، مون هل دويل ږزمون درانيل رډېاو د مسلمانانو او هندوانو  خانيمودنا ظفر عل
د  ېنه مخال  وم  په سبا له په دهور ک ېحادنکه زه د د کلوښاو يېجلوس  یلو ويبوتلو او  يېته  ارښاو د دهور 

 یستتره د امداد او همدرد ږاو مون ايد حکومت د مالمت ېک ېپه هه ېجلستته وشتتوه، چ هيلو وهيهندوانو او مستتلمانانو 
 شتتو، نته روا ېټېد دهور نه کو ېک ليپه م ۍد کراچ ږمون ځېوشتتول  او لرار دادونه پاس شتتول، بله ور رونهيتقر
سره مو  یرا لي وو، ههو دلولهيل ږد سنده مسلمانان زمون ېد سنده حضرت مودنا او ب ض دو،ېسکهر ته ورس ېچ
ته  ېوېستتت  ډاګ ږته روان شتتتو، ستتتحر وختي زمون ېټېکو ږبدل شتتتو او مون ډیاګ ږدلته زمون ،ېوشتتتو ېخبر ېرډې

ته  ېبډ ږزمون ېک ېپه د ېچ کوڅو هګنڅ هب یچا ېچ وي ېفکر ک ېپه د ږاو مون ید  ود ډیاګ ږزمون دو،ېورستتت
ن و ، راننوتل کپتا سيپول ېخان چ ويو او بل ورسره د پبو جنتيا کلټيد بلوچستان پول ېچ ديکپتان  احبزاده خورش

 يې اياو ب و شپ شرو. ک پګسره  ږمون یرا لي د ، ههو ېپس ږمون یدو نيګشو،  دايش  پ هڅ ېک ه زما په ز
 ږشتتتئ، مون  ته به د ېټېکو نئېک ېک  ډاګبه  اينو ب کئ،څو یستتتره په مرام چا ږمون لتهد ئځرا ېچ ېته وو ږمون

ستاعت  رډې  ډاګدلته  ېچ ېشتي ههه و  به رانه د ډیاګستتاستو مهرباني ده،  ېچ لياو ورته مو وو و ا ترار وک
 ېتاد  کوله چ ږنمو کله،څمو و یته درو چا ېلګبن ديستتتتره روان شتتتتو، د کپتان خورشتتتت یههو ږو ، نو مون  ود
 ېپات ږاو مون  د ډیاګ د ،ېږتلو ته نه پر ېمخک ږحکومت مون ېته م لومه نه وه چ ږنه شتتي، مون  را نه د ډیاګ

 هحکومت  احبزاد ه، مو وخو ډۍوډ ،یوخت را  ډۍوډ ،دېوشو ېخبر ېرډې ېک ځنيپه م یاو د دو ږشو، زمون
 ورېښسره واپس پ هښپه خو ېچ   رضا ک ېپه د ږمون ېوو، چ ليېږرال ېراپس دپاره دې د خان پبو د او  احا
 ږمون ېپه واپس تلو رضتتتانه شتتتو او چ ږمون ېول ،ېوشتتتو ېخبر ېرډې ېک ځنيپه م ږاو زمون یشتتتو، د ههو  ته د

 ېچ و په حواله ک ېپوليس ته ي نولو،ېک ېک  ډاګپه ههه  ېپه زور ي یرا  ډیاګکوم  ېچ ريګرضتتتانه شتتتوا نو ماز
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نه   ډاګ د شنټېپه س ږنو هلته پوليس مون دوېرا ورس مباد ته کايج ېنه بهر وباسي او چ ېد بلوچستان د عالل ږمون
 هيمو په کرا یاځ ې وند یوک و وياو  و مباد ته د کاېج ږشتتتتتتتو، مون ېپات ږاو مون ل را نه د یههو و کوز ک
ښاو پ ستويواخ را  ېينه  شنټېد س ۍوېاو د س ودوښنه  ېته پر ېټېحکومت کو ږمون ېچ ه، ته مو ا ال. ورک ورې

حکم ونه منو اوسبا بيا د  زهيد حکومت دا ناجا ېده، چ  ېاراده ک ږاو مون د ېږکندهار ته نه پر ږاو مون و واپس ک
سبا له مونوېږکندهار په  ر  روان  ږمون ېچ و، ورک]ټلگرام[ رزدنت له يوتار (  Residentد بلوچستان ) ږ  په 

زما  ) «وږته رواني ېټېکو ږمون ايستتتبا له به ب ېتا خبروو چ ږنه يو او مون اريحکم منلو ته ت ائزلستتتم ناج ېستتتتا د د
 مخونه(   ۳۴۵- ۳۴۳ژوند او جدو جهد، 

دونه د اعترا  يار ستتد ههوې د يوه افد ټگۍ او چل  ستتياستتت ته د انگريزانو په بهانه باچا خان د بي رفۍ د پاليستتۍ  
 ليکي چې: هم کو  او

 ېچ وروګ هڅنو  دوېته ورس شنټېس ۍوېد س ډیاګ ږزمون ايسحر ب ېروان شو او چ ايب ږمون ېک  ډاګپه  ېد شپ»
نه  ېبډد  يې ږاو مون یا له ر ېبډ ږزمون ګیرنېههه پ دهېودر ېچ ډیاګد    ود يګرنيپ ويسره د  انيمسلح سپاه

ته  ېلخانېج ېو، چ اليخو دا خ ږستتتتتتتره نه وو ، زمون دوی د خان پبو د او  تتتتتتتاحا ه تتتتتتتاحبزاد لځدا  و کوز ک
په و نولوېک ېروم ک ګنېټپه و ږمون يګرنېههه پ کنيل ييايموب لهډ وهي يېروم  ګنېټاو  له دا  رهيپ ب  ريوېډودرو

 ر  ته خو  وي مېږنه پوه ۍستتتتتيحکومت په پال  ېزه د د ېچ ېوو ېپه خبرو خبرو ک يېو، ماته  ګیرنيپ  يشتتتتتر
نو تاستتو  ئ له دامان هللا خان نه اجازتنامه راو ږشتتئ، مون  د ېچ يياو تاستتو ته وا ويجانبدار  ري  ږمون ېچ ييوا

س ېپام کوه چ ېاو بل  ر  ته ماله حکم را کو  چ دوېږبه پر شي، او ب  د ېدرنه مخک   دا  س اينه  سو د دا  ېتا
نشتتتتتته   یشتتتتت ېڅنه بل ه ريد مخلوق د خ ید خدا ېک ېپه د ېچ د ېږاو ستتتتتتاستتتتتو  بي وفد نه پر و کار نه منع ک

 و، وز کک ايب يې شتتتنټېمباد په ستتت کاېاو د ج نولوېک ېپه ک ېي ږنو مون یواپس را  ډیاګ لېههه ر ايب ېچ رېګماز
 لڼګتلل راتلل مومناسا ونه  ېسنو ه د ېږلسم کندهار تللوته نه پر ېڅحکومت په ه ږمون ېته م لومه شوله چ ږمون

د  هڅدپاره  ږکه ههه زمون نويشتتتو او د افهانستتتتان کونستتتل جنرل ستتتره به وو  دهلي ته به د ېچ ه او اراده مو وک
 ېاو خبر دوياو کونستتل جنرل  تتاحا مو ول دوېشتتي، دهلي ته روان شتتو، دهلي ته ورستت  یانتظام وک ېاجازه نام

 يې  هياو د تار په ذر و تار ورک يېاو امان هللا خان ته  ه ظاهره ک همدرد  رهډې يېستتتره  ږمون ،ېمو وشتتتو ېاتر
  تهښله اجازتنامه را و و ږمون

په هندوستتتتان  ېد شتتتوربازار د حضتتترت ورور چ انوګيرنيپ ېم لومه شتتتوله چ ېته په دهلي ک ږمون ځېپه د ه ور 
د  د امان هللا خان برخال   دانيمرد ههه  ېچ ېاو د ههه پاوندو پستتتتتتت تي،ښتتتتتتتاوستتتتتتتي را  و ېک هياوارټپه کا ېک

 دايهمدرد  د امان هللا خان سره پ هڅنه  هڅد خلکو  ېوه چ ېته م لومه شو انوګيرنيپ ېچ کهځ  ،ېږافهانستان ته ل
د کونسل جنرل  احا نه رخ ت واخست او سرحد ته را  ږشي  مون اايکام رتهېههه چ ېنه چ ېده، او هس ېشو

تجارله هم د  ليد افهانستتتتان وک ېته م لومه شتتتوه چ ږمون نو دوېته را ورستتت ورېښتتتپ ږمون ېوخت چ هڅروان شتتتو، 
هم حکومت چل  ايدپاستتته به ب ې  د دید یشتتتو یلېږدپاره د امان هللا خان پخپل دستتتتخ  فرمان رال ږکندهار نه زمون

وفد  ږزمون قهي ر يڅحکومت په ه ېچ یزما بالكل دايقين را  ېوخت چ هڅوخت هدوه  يېبه  ږول کوو او په مون
پات ږزمون ېبان ېان ېولټد حکومت دا  ېچ ېته وو روګنه ورکو ، نوما خپلو د جماعت مل تله اجاز  دوېک ېد 

لسم د افهانستان  ېڅشئ او ه ېنو همد ه شان به ناست پات ئيتاسو د حکومت اجازت ته ناست  ېدپاره د  او که چر
 ږمون وید هڅضرورت  ټپاسپور ادينو ب وسفارت نشته ید دو ېافهانستان ک ايا ېشئ او بله دا چ  یامداد به ونه ک

 د اينو ب و،ځ ۍپخپله ذمه وار ونوځکه افهانستتتتتتتتان ته  ږمون و،ځپه ذمه وارئ نه  يانوګرنېخو افهانستتتتتتتتان ته د پ
تلل او راتلل به بند شتتتتي  ږو ، زمون اليداخ وڼزما د اکثرو ورو کنيل ویحاجت د هڅته  ږمون ید راه دار انوګيرنيپ

 د افهانستتتان ږشتتي او نه به مون دايمشتتکالت پ ېپه ستتلستتله ک تلوښتتبه د دارو را  و ېپه دره ک فدو ېد د ږاو زمون
شو،  ېپات ېد ه شان په انتظار ک ږبه مون ې ورت ک ېپه د ېچ ېشو  ما ورته وو  یسره مالي امداد وک وڼورو

و  نو  ېپه افهانستتتتان ک ېپور ېمتر کو ېشتتتو  او امان هللا خان چ  ید ونه کلستتتم امدا ېڅد ه وډد افهانستتتتان به ه
 .  له اجازه راک ږبه مون اينو ب  ههه د افهانستان نه د ېله اجازه نه راکو  او چ ږمون یدو

 او وېږد اجازت نه د افهانستتتتتتان د امداد دپاره روان انوګيرنيپ رديبه ږمون ېچ ه دا اراده وک روګمل وڅ وياو زما  ما
ر  له راهدا ږمون انګيرنيپ ېچ و، ک کارهښ قتياو لوم ته مو دا حق ه جلسه وک وهي ېک ورېښ رض مو په پ ېپه د

له پخپله  وڼخپلو ورو ږاو مون یافهانستان ورور د ږزمون و،ګڼراه دار  ضرور  هم نه  ید دو ږنه راکو ، او مون
له پاره درخواستتت  ۍله د راهدار ږمون ېفورة د ېچو   ارياو تلو ته ت   تلل  وا وکڅ ېچ و،ځ ېباند ۍذمه وار

پوه شوم ليکن د جماعت اکثرو خلکو را  اليخ ې  زه د حکومت په د ېږورسره راول ېد رونهياو خپل ت و   راک
شوم او د کار ښدرته د چل او دروغ  رهڅې یاو د دو یحکومت نه نفرت د ېد د ېستا هس ېچ ېته وو   زه چپ 
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زما ژوند )«  ل او درخواستتتونه ورک رونهيدپاره مو ت تتو ۍاو د راهدار ودهېښتتپر ېم اليتلو خ ردينه به ۍراهدار
 مخونه( ۳۴۶-۳۴۵او جدو جهد،  

د ټگيو برگيو نه د  ماللات او د هههد خ و ی د جنرال نادر خان او بيا وروسته نادرشاه په هکله د باچا خان 
هم دا افهانستان د م ا ر تاريخ د مينه والو د پاره ډير اهميت لری   باچا خان پدې هکله ليکي  پردې پورته کول

  چې : 

 ،ید یسره د فرانس نه را روان شو وڼنادرخان د خپلو ورو ېو، چ یوسګونګدا  ېمل  ک ېپه د ونهځور روډې د»
 ېاو دوکيل تجار په کور ک ید یدلېته را رستت ورېښتتپ وڼدرخان ستتره د خپلو ورونا ېراته م لومه شتتوه چ ځېبله ور

شتتان ستتره مو  هښتتپه  ژندلېنادرخان او هاشتتم خان ماد اول نه پ و، دپاره د دويهم د ل يې تتاحا  رټاکډ  زه او ید
 لېږاستتتاز  را ول رډې ېشتته او امان هللا خان ورپستت  لندهار ته د ېچ ولوګزور ول ېخلکو پر روډې و، ماللات وک

  نادرخان د لندهار د تلو دپاره تيار نه شو کنيل

 ېماته وو ده ېچ ېکول ېمو خبر قبلناست وو، د افهانستان په مست ېيوه کمره ک ېوازيزه او نادر خان  ځېيوه ور
 یهللا خان ههه زو ايد حب ېچ يېخل  وا ېچ ېکوم ماورته وو يېکوم نو د امان هللا خان د پاره  هڅهر  ېزه چ

 یته به هم ژوند ېچ ېدپاره کوشتتش کوئ، ده راته وو نولوېد ک ېتاستتو د ههه په حکومت باند ید يیستتتا خور ېچ
او  ه پخپله بادشتتاه شتتوم، نو ته راشتته او مخ را له تور ک اي و ما ههه بادشتتاه ک ېرېکه چ م،ي یاو زه به هم ژوند يې

پس هاشتتتتتم خان جالل اباد ته او نادرخان او شتتتتتاه ولي  ځېور هڅ ،ه پوره نه ک ېنادره خپله وعده د ېچ هيراته ووا
 ه  پوي ېک لټ ږسبا به مون ېرانه واخستله چ يېاو وعده  م خبره مجبور ک ېپه د يېته روان شول، زه  يوځاځخان 

ه و، ن یشو ساريا ېک لټو او یتل نادر خان په مخه کنيل م ته د لټزه سباله  نه،يسبا له هلته راشه او ماضرور وو
د  ېوليدو چ ېک رټپه مو ېم]ايم ای حکيم د نادر خان ستتتتتتتره د انگريزانو راب [  ميحک ېپه وخت ک دوېد را روان

 لهاو ېچ کلينادرخان ته ول ېم ېک ېاو په هه و خ  ورک وي ېههه له مته روان و، يوځاځدپاره  دوينادرخان د ل
    حال و و هڅ ېبه د ېوعد ېد بل ېشوه، نو چ  یپوره نه ک ېوعده خو د

 کنيل  ، له اجازت راک ږبه د افهانستتتتان د تلو او امداد دپاره مون انګيرنيپ ېو، چ اليخلکو دا خ ولوټزمانه د  ريبه
او  توښتتتتنه  و ېک ستتتتتانبادشتتتتاه په افهان رخواهيخ تنوښتتتتد پ ېد امان هللا خان  وند یدو ېچ ېزما دا خيال نه و، ول

د ف تتتتل وخت و،  اجازت به راشتتتتي یکه ستتتتبا د ینن د ېپراته وو ، چ ېک ديام ېپه د هڼخوش اعتقاده ورو ږزمون
د  ۍپه اخالص او خوشتتحال رډېپه دوره وو خلکو را ستتره  زويېد با اليد افهانستتتان دپاره چنده جمع کولو په خ ږمون
زما ژوند او جدو  )« وو اريت هر لستتم امداد کولوته وڼد ورو افهانستتتاند  تانهښتتپ  ، وک ېزکواة د راکولو وعد ولټ

 مخونه(  ۳۴۸-۳۴۹جهد،  

 باچا خان بيا د  ازی امان هللا خان سره د خپل وروستني ماللات يادونه داسې کو :

نو خبر شو  دوېمردان ته را ورس ېپه دره مردان ته را روان شو، چ ټزه او خوشحال خان د باريكاو د سخاکو »
 انګ م او خف رډېپه ما  دوېخبر په اور ې  د دید یته را ل ېټېاو کو ید یودېښتتتپر اليخ ګامان هللا خان د جن ېچ

 تموېپر ريوي و ېک ټاو په يو ک م ته د یاځخان   اهللا  خوشحال خان کلي ته رخ ت شو، او زه د لاضي عیرا 
 ېچ م  تتتاحا او نورو دوستتتتانو مجبور ک رټاکډو زه  دېته ورستتت ۍامان هللا خان بمب ېوخت چ هڅپس  ځېور وڅ
 ږکه مون ېچ ه او دا خبره م لومه ک ه او د افهانستان مت لق مشوره ورسره وک نهيشه امان هللا خان وو  ته د ۍبمب
د  ید نادر خان او د ههو ېچ ه او دا هم م لوم ک و نو د چا ستتره وک و لستتم امداد کول  وا هڅستتره د  هانستتتاند اف
د  ېم  هيعبد الهاد  خان داو  هم ههه سره و، او د ههه په ذر م ته د ۍ  زه بمبوید اليخ هڅق د ههه مت ل وڼورو

   ېمو وشو ېههه سره ماللات وشو، خبر

 ېښیپر ېي اليو، او د افهانستان خ یشو وسهيليکن ههه د افهانستان نه ما ه، افهانستان ته د واپس د تلو خبره وک ما
په  وګفتګد  ، ېوک ېخبر ېک توښپه پ يېده سره ماللات وشو،نوما سره  ېزما چ دهېم لوم  مو رډېنه  تنوښو، د پ

د افهانستان دپاره کوم حساا جمع  ېسره چ ږمون ېچ ليوو دااو ما ورته  یذکر هم را  ید نادرخان دو ېدوران ک
 ئ او د نادرخان امداد وک ئ نادرخان ته ورک ېتاستتتتتتتو ي ېچ ېده راته وو ېپه جواا ک وونو ههه چاله ورک ید

سترداران وو   رډېههه ستره نور هم  ېک لټنه جدا شتو په ههه هو وبليد  ږستره مون انګخف رډېماللات ختم شتو، په 
شپ دليهم ل ېم رهس یههو سل په کور ک ید بمب]داو [ عبدالهاد  خان  ېكتل وشو او د  او د  م ک لمهېزه م ېد کون
امان هللا خان به  ېو، چ اليخلکو دا خ ې  د دېوشتو ېاتر ېستردارانو ستره خبر روډېنورو  ېم ېپه وخت ک ډۍوډ

ونه کوشش کولو ېد بچه سقه د لر النيکوم کوم جرن ېک ګپه موجوده جن ېچ کهځ يځضرور واپس افهانستان ته را
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شي،  یهللا خان راتل اتفاق په امان ولوټنه شي او د  یاو بل اتفاق کول وياتفاله د  او په  ېب ېپه کور ک یکو ، ههو
د ترکستتتتتتان د  ېاو بل  الم نبي خان و، چ ستتتتتتويکابل اخ يېپه مرستتتتتته  وځياځد  ېيو نادرخان و، چ النيد ه جرن

انجمن هالل احمر ته  ېم ېخبر ېولټنه واپس را لم دا  ۍو ، زه د بمب نکولو دپاره را روا ې ر  نه په کابل حمل
 ېم زياو دا تجو ه، ته ظاهره ک یهم ههو ېاو د نادرخان مت لق خبره م يېاو را الياو د امان هللا خان خ ېورستتتتتول

سامان چ ۍروپ ومرهڅدا  ېچ و ک شېپ   یراک کوته خل ږد  بي وفد دپاره مون ېهالل احمر سره جمع د  او کوم 
و  ينيد چخان  ميسر نه ابراه ید ههو ېچ النويوک ېب ض ېک ېپه د کنيپه کار د ، ل لېږنادرخان له ل ولټدا  ید

 ېوشتتتتتوه، چ ېپه د  تتتتتلهېد خپلو چندو واپس اخستتتتتتو دپاره دا بهانه وه اخر ف ی  زما په خيال د ههوو مخالفت وک
ته ل ۍروپ ېخپل وکڅ حا تتتتتتتتل د هت ینو ههو   نه  وا لېږنادرخان  واپس واخلي،  ۍروپ ېخپل ېچ یدا حق 

 وه،  ېچنده راک هڅنه  هڅله  ږمون ېچ النوياکثرو وک بايحادنکه د هالل احمرد لانون نه دا خبره خال  وه، او تقر
  یله خلکو را ک ږمون ېستتامان چ ولټاو ههه  ۍروپ ېزره نهد وسځنادرخان له پن ږواخيستتته بيا هم مون ېواپس ي
 مخونه( ۳۴۹ -۳۵۰زما ژوند او جدو جهد،  ) «  و دپاره انتظام هم وک ېمو د چند ېاو په عالله ک هېږو ول

 بيا د نادرخان په هکله ليکي چې:باچا خان 

 ږمون ېخبره باند ېپه د و، اعالن وک ۍبادشتتتتتتاه ېفتح شتتتتتتو او نادرخان د خپل ې. کال په اکتوبر ک۱۹۲۹د  کابل»
س ېچ ېشو، ول رانېحرډې سره  ږههه خو مون ېچ کهځنه و،  ېپه خواا او خيال ک ږزمون ېچ و، وک ېکار ي ېدا

 .مېږزه به نه باچا ک ېوه چ  ېوعده ک

 ېک وځ  پتته د و ور ېک ېهم متتات ېههتته ي ېو  ېک ېوعتتد ېکوم ېخپلو خلکو ستتتتتتتره ي ېچ دهېږخو پر ږمون
وعده  وهيکم بخت په  ېچ ليو يېوخندل او و يېستتتتتتتره  دويزما په ل دويل ېکابل ته روان و، وم ېعبدالهاد  خان چ

مانر  وشتتتنلټېکانستتتتي  (Monaechy Constitutional)و  نو کم از کم  هښتتتخو ېنه شتتتو، که بادشتتتاهي ي ګنټيهم 
نادر خان بیو  یک يېاعالن به  «ېک  یکول هڅ ږمون کنيو، ل  یخراا اثر ک رډېپه خلکو  ږزمون يیوفا ې  د 

 «  نه کو  ستتهيک ېلوم ستتره داستت وکڅ ايب ېچ  ، ستتزا ورک ېد یخدا ېچ ودهېښتتته پر یدا خبره خدا ږشتتو  مون
 مخونه(  ۳۵۴-۳۵۳جهد،   عبدالهفار خان، زما ژوند او جدو)

 سرچينه

ميالدی کال، د افهانستتتتتتان د کلتوری ودې ټولنه، جرمنی   ۲۰۰۸باچا خان"، زما ژوند او جدوجهد، عبدالهفار خان "
 د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانگه، پيښور 
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