د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ
)١٢٩٧ــ  (١٣٠٧ﻫـ ل )١٩١٩ــ  (١٩٢٩م
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن زوی وو  .دی د ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ
د  ١٩١٩م ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧ＂５ـــﻪ ﭘــــﺎﭼﺎ ﺳـﻮ  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ
اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧــــﺎن ووژل ﺳﻮ ﻧــــﻮ ورور ﻳــــــ ３ﺳـــﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د
＄ﺎن د ﭘــﺎره ﭘـــــﻪ ﺟﻼل اﺑـــــﺎد ﮐـــــــﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ اﻋﻼن ﮐـــــ７ه او اﻧ／ــــﺮ４ـــﺰاﻧﻮ ﺗﻪ
ﻳ ３د ﺧﭙﻞ ورور ﭘـــــﻪ ﺷﺎن د ＊ﻮ رواﺑﻄﻮ اﻃﻤﻨﺎن ور ﮐــــــ . ７د ده ﭘــــﺪې ﮐﺎر
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻏﻮ＊ﺘﻮﻧﮑﻲ ﭼﻲ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻏﻮ＊ﺘﻮﻧﮑﻲ وه ډ４ﺮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ ﺳﻮه
ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د ده ﭘﺮ ＄ﺎی ﻳ ３اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﮐ. ７
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻋﻴﺪ－ﺎه ﮐﻲ ！ﻮل ﻋﺴﮑﺮ  ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ او ﺧﻠﮏ
راﻏﻮﻧ ６ﮐ７ل  .ﻟﻮﻣ７ی ﻳ ３ﺧﻠﮏ د ﭘﻼر د ﻣ７ﻳﻨﻲ د ﭘﻴ＋ﻲ ＇ﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﮐ７ه او
ﺑﻴﺎ ﻳ ３د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻋﻴﺪ－ﺎ ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ اﻋﻼن ﮐ７ه .

د ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻴﺪ－ﺎ
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﻮﻣ７ی د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د وﺧﺖ ﺑﻴﺮغ ﭘﻪ ﻟ ８ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮه ﺧﻮښ
ﮐ ７ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳ ３ﺗـــﻮر ﺳﻮر او زرﻏﻮن ﺑﻴﺮغ ﻣﻨ％ﺘﻪ را ووړ .

اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺪاﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﻲ ﭼﻲ ﻋﺴﮑﺮي درﺷﻲ ﻳ ３اﻏﻮﺳﺘ ３وه ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ داﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ورﮐ７ه :


” اې زﻣﺎ －ﺮان ﻣﻠﺘﻪ ! زه ﺑﻪ دﻏﻪ ﻋﺴﮑﺮي درﺷﻲ د ＄ﺎن ＇ﺨﻪ و ﻧﻪ
ﺑﺎﺳﻢ ＇ﻮ د ﻫﻴﻮاد ﻣﻮر ﺗﻪ ﻣﻲ د ازادۍ ﮐﺎﻟﻲ ﻧﻪ وي ور ﭘﻪ ﺗﻦ
ﮐ７ي .



زه ﺑﻪ دﻏﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﮑﻲ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﮐ７م ＇ﻮ د ﺧﭙﻞ －ﺮان ﻣﻠﺖ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗ５ﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻲ ﭘﺮ ＄ﺎی ﻧﻪ دي ﮐ５＋ﻨﻮﻟﻲ .



اې زﻣﺎ －ﺮان ﻣﻠﺘﻪ او ﺳﺮ ＊ﻨﺪوﻧﮑﻮ ﻋﺴﮑﺮو ! راوړئ ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ
اﺧﺮي ﻫﺴﺘﻲ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د ﺳﺎﺗﻨﻲ د ﭘﺎره  ،راﺳﺊ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ د
ﻧﻨ／ﻪ ډک ﺳﺮوﻧﻪ ﻣﻮ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د ﺧﻼ請ﻮن د ﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﮐ７و”
.

دا ﻳ ３و وﻳﻞ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﭙ７ه ازادي ﻳ ３اﻋﻼن ﮐ７ه  .د ده د
ﭘﺎﭼﺎﻫ ９د ﭘﻴﻞ ﺳﺮه د ده د ﭘﻼر او ﻧﻴﮑﻪ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ د ﭘﻠﻮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺎی ﺗﻪ و رﺳ５ﺪ او ﻧﻮﻣﻮړي د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮره ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ اﻋﻼن ﮐ７ه .
د ١٩١٩م ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﺮ ﭘﻨ％ﻤﻪ ﻧ＂５ﻪ ﻳ ３د اﻧ／ﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ درو ﺟﺒﻬﻮ ﮐﻲ ﺣﻤﻠ３
وﮐ７ې ﭼﻲ دﻏﻪ ﻧﻮ د اﻓﻐﺎن او اﻧ／ﺮﻳﺰاﻧﻮ درﻳﻢ ﺟﻨ ，دئ .
د ﺟﻨ ，د ډ４ﺮ ﺷﺪت ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ دواړو ﺧﻮاوو ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺮه وﮐ７ه .
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮑﻪ اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﺧﭙﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ －ﺎوﻧ６ي ) روﺳﻴ３
( دوﺳﺘ ９ﺗﻪ ﻻس واﭼﺎوه  .ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ ﻳ ３ډ４ﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ا請ﻼﺣﺎت ﭘﻴﻞ ﮐ７ه ﭼﻲ د ﻳﻮې
ﺧﻮا د ﺷﻮروي ﺳﺮه دوﺳﺘﻲ او دﺑﻠﻲ ﺧﻮا ＇ﺨﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن دﻏﻪ ژر ا請ﻼﺣﺎت  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮ ﻣﺦ
ﺗ／ﻮﻧﻪ او د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﺮوﭘﺎ－ﻨﺪه ﺳﺒﺐ ﺳﻮه ﭼﻲ ﺧﻠﮏ دده ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ و در４ﺪل او ＊ﻮر＊ﻮﻧﻪ ﻳ ３وﮐ７ه .
ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د ﮐﺎﺑﻞ ﭼﺎري ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﺳﻘﺎو د زوی ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﻲ
ﺑﻨﺪي وو و رﺳ５ﺪې .
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﻣﺨﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﺪه را ﺧﻼص ﺳﻮ  .دا ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ د اﻣﺎن
اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ د اﻧ／ﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻻس وﻫﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎ اراﻣﻲ راﻏﻠﻪ او اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻧﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻪ ﭼﻲ
اﻧﺴﺎﻧﺎن دي ووژل ﺳﻲ ﻧﻮ ﻳ ３دﻏﻪ ＇ﻮ ﺟﻤﻠ ３ﭘﺮ ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭘﺎ１ﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ وې :
” د ﻫﻴﻮاد ﺧﻴﺮ ﭘﻪ دې ﮐﻲ دئ ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎر ＇ﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻢ ＄ .ﮑﻪ ！ﻮﻟﻲ
وﻳﻨﻲ ﺗﻮﻳﻮﻧﻲ او اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ دي زﻣﺎ ﺳﺮه د ﺑﺮﺧﻼﻓ ９ﭘﻪ
ﺳﺒﺐ دي ”

اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺴﻠﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﺎﻫ＇ ９ﺨﻪ د  ١٩٢٩ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎل
د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻣــــﻴﺎﺷﺖ ﮐـــــﻲ د ﮐﻨـــــﺪﻫـــــــﺎر د ﻻري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
＇ﺨﻪ ووت  .اﻳ＂ﺎﻟ ３ﺗﻪ ﻳ＄ ３ﺎن و رﺳﺎوه او د ژوﻧﺪ ﺗﺮ اﺧﺮه ﭘﻮري
ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ وﻓﺎت ﺳﻮ ﺟﻨﺎزه ﻳ ３د اﻟﻮﺗﮑﻲ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوړه ﺳﻮه او ﻫﻠﺘﻪ ＊ﺦ ﺳﻮ .

د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ﮐﻲ
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