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  *ډاکتر  رحمت ربی ځيـرکيار

  ٢٠١۶ فبروری ٠٢
  

  :د جرګې په مخکې او د ټـوپک تر شا
  ّد جنرال يارمحمد خان وزيری د کتاب لڼـډيـز

١  
. ابل پوھنتون، او په امريکه کې په دوه پوھنتونونو کې د سياسي علومو پخوانی ښـووانـدد برلين د ازاد پوھنتون، د ک* 

ماسټري او ډاکتري دواړه په سياسي علومو کې د برلين په ازاد پوھنتون کې، او مافوق بکلوريا په سياسي تعليم او 

  مايـن ښار/  د فرانکفورت–تربيه کې په ګويتې پوھنتون کې 

  

  سـريـزه

د خپلواکۍ او غلواکۍ جګړې د جنرال وزيـري او مـالکاتب په (  وړاندې ما ځيـرکيار خپله پښتو ليکـنه  څو ورځې

کانـديـد . ويب سـايټـونـو ته وليـږله او خپره شوه)  لمريز١٣٩۴ مرغومی ٢۵( ١۵ د جنورۍ په ٢٠١۶د ) کتابونـو کې

د دغې .  يې په دې عـلمي خدمت پـوروړی کړی يـماکادميسن اعظم سيستاني په ګړندي ډول په فارسي وژباړله او زه

» ورک معلومات « دی او» ځانګړی« د ليکلو سبک دې :ليکنې په اړه راته څو تنو په ګډه سره داسې ليکلي دی چې

په : يو بل افغان را ته ليکلي دي چې.  »مـوږ پـرې خبـر نـه وو«دې  پکې خونـدي کړي دي، ورک په دې معنی چې 

» تحـريف«را برسيره کړي دي او د راتلونکو نسلونو  لپاره مې د واقـعـيتونـو د » مبھم موضوعات«غټه کچه مې 

يم؟ » د ټوپک او جګړې جنرال«يو بل پوښتلی يم چې ايا زه .  دا ايميل په انګريزي ژبه راليـږل شوی و- مخه نيولې ده

شکايت کړی  ګڼ شميرنورو .  پوھيدونکی يم) سي علوموسيا(زه د قلم او واګپوھنې : »!نه«زما غبرګون دا دی چې 

دی چې د ليکنې په ځينو ځايونو کې مې  ګـړنـدي ګامونه اخيستلي دي، او کلکه ھـيله يې کړې ده چې بايد زيات 

به وړاندې کړم، په ) شواھد(دغه دی د تيرې ليکنې په شمول، نـور معلومات او السوندونه . معلومات وړاندې کړم

 رفـيع  ليکـوال، شاعـر،  اوتاريخپـوه دی چې اوس په کابل کې د علومو اکاډيمۍ د تاريخ په حبيب هللا الندې ډول

 .څانګه کې مصروفيت لري

د ھغـه مھال په مات ګوډ دموکراتيک ) »خپـلواک«( کالـونه وړاندې،  رفـيع په پـټ يـعـنې مستعـار نـوم ۴٧څه د پاسه 

د خپلواکۍ د الرې يـو لوی مجاھـد جرنيل يار محمد « : کې خپره کړې وهشرايطو کې په دې سرليک يوه ليکنه په کابل

 جمادی ١۶= زييز١٩۶٨ سپتمبر ١٠= لمريز١٣۴٧ وږي ١٩:  پرله پسې ګڼه٨۵افغان ملت اووه ورځنۍ ،( »خان
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ټا يپ ما ته  د رفيع د ليکنې  پاسنۍ فـوټو کوپي رارسيدلې وه او د ھـغې له مخې مې النــدې متـن ). ١٣٨٨الثانی 

يخ تر اوسه نه دی ليکل شوی او کومه کرښه vدا يو ثابت او منلی شوی حقيقت دی چه د افغانستان ملي تا« :کـړی دی

چه چيرته شته ھغه ھم ضمنی ده، نو دا د افغان ملت تاريخي او اساسي وظيفه ده چه د مليونو او ملی مجاھدينو  

محفوظ وساتی، په ھمدی غرض دلته د ھيواد د خپلواکۍ   بابونهکارنامی خوندی کړی او وخت په وخت د ملت د تاريخ 

د کابل فاتح شاه «دغه مھال [ ».سـره تاسی معـرفی کوو] وزيری[د الری د يوه لوی  مجاھد جرنيل يار محمد خان 

» افغان ملت«ژونـدی و، خو ھغه مھال لکه چې د افغانستان مورخينو اود طبقاتي مبارزې مشرانو په » ولـي خان

ھغه خپـرونه وه چې د امتياز خاونـد يې » افغان ملت«؟ !اخبار کې د حبـيب هللا رفيع پـښتو ليکـنه نه وه لـوستلې

د زياتـو معلـوماتو لپاره زما راتلونکی کتاب . ّانجنيـر غــالم محـمـد فـرھـاد و او مسئـول مديـر يې قـدرت هللا حـداد

: يوې د افغاني کلتور په چوکاټ کې له عبدالرحمن خان نه تر اشرف غنيد نا پوھۍ تيارې او د پـرمختګ ډ: ولـولئ

   ځيرکيار- ]٢٠١۵تر ١٨٨٠
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  ّاو ولسي جـنرال يارمحمد خان وزيری» بـريالي غـازي«) ١( 

د افغانستان د خـپلواکۍ او : مخونو کې يې خپرې کړې دي + ٣۵٠دلـتـه د جنرال وزيري خاطرې درپيژنم چې په  

پيښــور، : د افغانستان د کلتوري خــدمـتـونو اداره: خپروونکی. ّترتيـبـوونکی فـدامحمـد نـوميـر. خنجـات تـاريـ

  زييـز٢٠٠٠=ھـجري لمريـز١٣٧٩مـلت پـريس،الھـور، : چاپځی. پښتــونخـوا

ال افـغـان  خونــد د جنرال وزيري کتاب د  افغانستان د ملي تاريخ يو مھم د يـوان دی چــې له لـوســتلو نه يـې ھـر سيــ

جګړه پـوه، د : ســتـراتـيجيـست(ليکـوال يې نه يـواځې جګـړن و،بلـکې ځما پـه انـد جګـړانـد . او پـنـد اخـيستلی شـي

دا شمـله وال او ولسي جګـړانـد د وزيـرسـتان له بې نـومه .  و، خـبـرلـوڅ و او جـرګـه مـار و) جګــړې چار پــوه

 افـغـا ن و -د ا سـړی ھغـه ستـر پـښتـون. ـوھــنـتـون نـه د بـريالـيتـوب په جـګـه درجـه راوتـلـی ودفــاعـي او جھادي پ

دا ھغه زړه ور . جګـړې يې لومړی پــه جـرګـو او بيا په جګړو والړې وې) بچه سقاوۍ(چې د خپلـواکۍ او غـلواکۍ 

ې د  کابل ښار په کلوله پشته نومې سيمه کې  د کې ي) ١٩٧٢اګست ( ھـجري لمريز په سنبله ١٣۵١جـنرال و چې د 

ماسخـوتن په لـس بجـو د حق استازي ته لبيک ووايه او په سبا يې جنازه  د کندھار ښارته ويوړل شوه او  ھلته په خپل 

  .کې خاورو تـه وسپارل شو)  جنرال کاريـز= » جرنيل کاريـز«(کاريـز

خـو افسوس چې د افـغـانستان متـرقـي او .ينو مـينې  په خـوا کې پـراتـه دي د ھغه ھـديره او کاريـز دواړه د تاريخي عـ

ّديني مـورخينـو په خپلـو پـڼـډوتـاريخـونو کې د ولسي او جرګه مار جـنرال يـار محمـد خان وزيـري نـوم او کارنامې 

ګـڼ ) ّ خانه تر محمـد داود خانهلـه امان هللا(ّنـه دې ذکـر کـړي، سـره لـه دې چې د جنرال يار محمد خان پـه نـوم 

امکان لـري چې دغه تحسيـن نامې او فـرمانونه به په . شميـر  تحسيـن نامې او پادشاھي فـرمانـونه صادر شـوي وو

 ١٠کابل ښار کې په ملي ارشيـف کې ساتــل شــوي وو او پـه لـيدلو به يـې کوم بـنديـزنه و لګـيـدلی؟ پـه 

اووه نيزه خپرونه » افغان ملت«نوم په )مستعار(کې  حبيب هللا رفـيع په پټ )  لمريز١٣۴٧  وږي ١٩(١٩۶٨سپتمبر

ښايي نامتو . معرفي کړ» د خپلواکۍ د الری يو لوی مجاھـد جرنيل يار محمد خان« کې په پوره احتياط سره  

  .اخبار نه لوست» افغان ملت«مورخينو به 

کې نھه کلـن و، او د )م١٨٨٠(عــبدالرحمان خان د پاچا کـيدلو په کال ّجنرال يارمحمد خان وزيری ليکي چې د اميـر

پــه دې ډول ويلی شو چې  جنرال وزيری په .  کــلـن و٢٩کې  ) م١٩٠١(حبيب هللا خان د پاچا کــيدلــوپــه کال 

  . کــلــن و٢٢کـې ) ١٨٩٣نــومبـر (  زيـيـز کې زيـږيدلی و او د ډيــورنـډ د رټــلي استعـماري تــړون پــه کال ١٨٧١

ّد پالر نوم يې بــازمحمد . جنرال وزيری د مـرياڼـي قوم په قـنـديـل نومې سيمه کې په ديـني کورنۍ کې زيـږيـدلی و

کوسی ) جمرياڼي(ّد حقداد خان کړوسی و او د شيـر محمد  خان مرياڼي . ّخان و، د نــيکه نـوم يې  خان محمد خان و

دغه سيمه اوس . په شاو خوا کې د ټول افغانستان  د قـنـد يـل په سيمه کې استوګن و) لمريز١١٣۴( زييز١٧۵۵وچې د 

.  کيلـومتره واټن لـرې او د وزيـرسـتان پـولې ته نږدې پـرته ده٣١٧په پکتيکا واليت کې شامله ده چې له کابل ښار نه 

د ده مشر نــيکه .  نيانو کې ھم غښتلې مقام الرهّدين دوستۍ اوھيواد دوستۍ د جنرال يار محمد خان وزيــري په پخـوا

سره  د سيکانو په مقابل کې ) ١٧٩٣-١٨٠٠زييز(ّشيــر محمد خان مـرياڼـي د احمـد شاه بابــا د لمسي زمان شاه دراني 

ر يوسل او پنځوس په غله با... درې سوه پسونه... اووه سوه جنګيالي  ځوانان« :  کې  وسله وال مالتړ وکړ١٧٩۶په 

زمان شاه ته په پـيښور کې » افغان اولی االمر«يې په خپل الس خپل  » اوښان او شل د سپرلۍ لپاره ګړندي اسونه

پيـړۍ کې روحاني شخصيت حضرت حسين )  زييزه١٣( ھجري ٧د جنرال وزيری د کورنۍ سلسله په . وړانـدې کړل

يعنې . يارت يې قنديل ته په نږدې واټـن کې پروت دینيکه ته رسيـږي چې  په خټه د کاسيانو په قـوم ورګـډيـږي او ز
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ّد جنرال يارمحمد خان وزيري د سياسي ټـولنيـز کيدنې عمليه په يو کلک روحاني او پښتني چاپيلایر کې بشپـړه شوې 

  ّدغه ډول کوټلي  چاپيـريـال د ځـوان يارمحمد خان لپاره د مشرتابه زمينه بـرابـره کړې وه . وه

ته ) ځيـرک يـار( په سرلـيـک ليکـنه ما » ّيارمحمد خان وزيــري ژوند ليک او کارنــامې] جنرال[رنيلد غــازي جـ« 

ښــار » کـورونـا« د پــوستې له الرې د سھــيلي کــليفـورنيا له ١٧ د اکتــوبر په ٢٠١۴ّمنلي فـــدا محمـد نـومــيـر د 

دا بـيـدار او منلی  افـغـان  چې د کتابونو د لوستلو او ساتلوشوق لري، . هنــه په  تــقــريـبا دوه مخـونــو کې رالـيـږلې و

خــو زه  . زه او دی لـه اوږدې مـودې راھــيسې پــيـژنــو. ّد ارواښاد جـنرال يار محمد خان وزيــري شپـږم ځـوی دی

 لـومړی چاپ  دغه مھال ما د ده د پـالر د کتاب :نـږدې يـوکال وړانـدې پـوه شـوم چې دی څوک دی

ّ مخ کې مې يې د منلي  فـدا محمد نــوميـر او د ده د اتـه نـورو وروڼـو ٣۵۴لوستلی و، او په ) ٢٠٠٠ز=ل١٣٧٩(

                                                             .نـومـونـه لـوستـلي وو

   و ا ڼـــه                                          ،ميرانشا ،   ځدراڼ،خوست، ټل ،کوھاټ ،  ګرديز ،  پاړه چينار ،پـيښور  ٠

                                                                                                          

  امير عبدالرحمان ھغـوی له خپل رعيت نه ويستلي وو )٢(

نوموړی  په خپلو خاطراتو کې . ي چې يو وخت پخپله پـوونده او کوچی وواي)ّيارمحمد خان  وزيری( ليکوال جنرال 

. غـوڅ شول» الس اوپــښې «څخه  » دافغانستان د غـښتلي وجود«کاږي چې د ډيــورند په رټلـې توافـقـنامې سره 

اھد مال پونده  کلن جنرال د وزيرستان د لوي مج٢٢پخپله » .موږ فرنګيانو ته الس تړلي سپارلي وو«امير عبدالرحمان 

د «د کابل په لور الړ په دې ھيله چې عبدالرحمان خان ) چې د وزيرستان نور مھم سړي ورسره مل وو( اخونـد سره

د مال پونده اخوند او مال ھمزهللا اخوند په . او د انګريزانو په مقابل کې يې غزا ته وخوځوي» خپل تړون څخه واړوي

او امير عبدالرحمان خان ورته په حکومتي ميلمستون کې  بل ته ورسيدله،مشرۍ د وزيرستان د خلکو جرګه ګۍ کا

خــو د باچا ګمارل شوو اشخاصو به د . د کابل ډيرو مشرانو غوښتل چې د دغې جـرګه ګـۍ سره وويني. ځای ورکړ

 مال پونده اخوند امير. »راپريښودل چې به دحکومت سړي وو«وزيرستانيانوسره د مالقات لپاره ھغه څوک 

خو ھغه يواځې مال پونده . تنو نومونه ښودلي وو چې مالقات ورسره وکړي) ١١(عبدالرحمان خان ته د يولس 

او وزيرستان سيمه يې د انګريـزانو سـره د جګړې د مخنيــوي له املـه ) ژوب(د ږوب: وغوښت او ورته ويې ويل چې

امير ورزياته کړه چې ھغه مھال د . ال کې ويدوی  ته پــريښې ده، تر ھغه مھاله چې دوی په ھندوستان او بنګ

د دوی په ضد په دوه جګړو کې افغانستان ويجاړ شو، خو پخپله انګريزان . انګريزانو په ضد جنګيدل اسان کار نه وو

د وزيرستان ولس کولی شي چې پخپله ) ١:(امير عبدالرحمان ورته دوه وړانديزونه وکړل. ال ھـمغسې په زور کې دي

خپل کور افغانستان ته دې را په کـډه ) ٢(ريزانو سره معامله وکړي، خو که ھلته يې ژوند تريخ وي، نو خوښه د انګ

ولــس يې پــه دې وپــوھــاوه چـې ) ژوب(جرګه سم دالسه وزيرستان ته ستنه شوه او د وزيـرستان او ږوب . شي

موږ د «امير عـبد الرحمان . ـزانو ته سپا رلې دهعـبدالـرحمان خـان د خپل امارت د ساتنې لپاره د دوی خاوره انګـري

ھغـه مھال چې د وزيرستان جرګه له کابل نه راستنه شوه اود مال پـونده په . »خپل رعيت د حساب نه ايستلي وو

ولې مال صاحب د فرنګيانو وړانديز د جھاد د مورچل . فـرنګيانو ورته امارت وړاندې کـړ«مشرۍ غـزا دوام درلود، 

خو د ده . د خپل پالر الر ونيوله» زموږ د سيمو په اړه« ھـم )١٩٠١-١٩١٩(امير حبيب هللا خان . » . رد کړله الرې

ورور سردار نصرهللا خان به د وزيرستان د غازيانو سره  د رئيس المجاھدين مال عبدالرزاق انـدړ له الرې اړيکې 

په .  ږوب د ولسونو غزا برياليتوب ته ورسويخو د ده مرستې دومره زياتې نه وې چې د وزيرستان او. پاللې

خو په وزيرستان کې . مال پونده اخوند له نړۍ سترګې پټې کړې»  ملي قايد«کې غازي او ) ز١٩١۴(لمريز ١٢٩٣
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د مال پــونده له . مال ھمزهللا اخوند او په کابل کې مال عبدالرزاق اندړ د غازيانوخواخوږۍ او مال تړ ته چمـتو وو

  د مشرتابه لپاره غـوره شو ) د مال پونده اخوند ځوی(وروسته، د غــازيانو په  خوښه مال فضل الدين اخونـد مـړينې نه 

  

  امير حبيب هللا خان نه دځان او نه دملت شو    ) ٣(

نه د ځان لپاره څه وکړل او نه يې  موږ « په مھال، امير حبيب هللا ) زييز١٩١۴-١٩١٨(د لومړئ نړئ والې جګړې 

په لغمان کې د ده د شھادت پورې، د وزيرو اود ږوب د خلکو غــزا د مال ھـمزهللا اخونـد په » . ګټه راورسيدهته څه

. د خپل پالر په شان، امير حبيب هللا خان ھم د ږوب او وزيرستان ولس په خپل رعيت کې نه شميره. مشرۍ چليدله

د فرنګيانوپوځ د لومړئ نړئ والې »  .يل ولس يوموږ دا فکر او خيال نه کاوه چې موږ د خپل توکم څخه ب«خو 

ې وه چې د خپل غـليم د جګړې په مھال بوخت و، او لـه دې امله امير حيبيب هللا خان ته ښــه موقــع ور په الس شـو

د فرنګيانو چې په  دغه جھاني جګړه کې بری په برخه شو، د سيند او پنجاب د . دغې پوځي کمزورۍ نه ګـټه واخلي

د وزيرو او ږوب په ولس  يې زور واچاوه  چې مليشې  پکې رامنځته کړي، او : کلک کنټرول لپاره وزګار شول 

 غـلچکي بريدونه کول، په ھغـو ټـوپکونو چې پخپله د دغو بريدونو په خو ولس پرې. پوځي مرکزونه پکې جوړ کړي

خو په مليشــو کې ځيــنو صوبـدار ميجــرانو او کــومانــدانانو د . اوږدو کې يې له انګريزانو نه السته راوړي وو

 به غازيانو لوټول او وسلې غازيانو سره الس الره او دوی به يې د انګريزانو په قافلو او کاروانـونـوخبرول، او په ډول

د وزيرستان او ژوب ولـسونه د مال عـبدالرزاق انـدړ له الرې د امان هللا خان په فکر خبـر شوي . به يې ورځنې نـيولې

  وو چې د خـپلواکۍ پـلوي دي او د انګـريــزانو غـليـم 

  

  مان هللا خان ته د ولس ھـيلې زياتې شوې) ۴(

 په لغمان کې ووژل شــو او ورور يې ٢٠ د فــبرورۍ په ١٩١٩ بجې د ٢د سھار / ـيمه شپهاميــر حبيب هللا خان نـ [ 

د امير حبيب هللا خـان دريم .  خپل ځان ســم دالسه په جالل اباد کې امير اعالن کړ،نائب السلطنه ســردار نصرهللا خان

 د ھــند وايــسرا سردار ٣ مـارچ په مخکې لــه دې چې امــير شــوی وي د)١٨٩٢-١٩۶٠(  ځـوي امان هللا خان 

لـه ) نائب السلطنه سردار نصرهللا خان(» غـاصب«ھـلته يې ديته ګوته ونيوله چې : چـيلمسفــورډ  تــه ليک وليـږه

درې افغـان جنراالن د ډيورند د .  ټاکلــی دی) امان هللا خان(واکمنۍ نه الس اخــيستلی دی او پـر ځای يې خلکــو دی 

 عــبدالقدوس خان د ۵ّ صالح محمد خان ډکې ته ورسيد، د می په ٣م د می په ١٩١٩د : په لــوري وخــوځـيدلسـرحد 

د خپلواکۍ .  د پکتيا پـه خوست کې ديـره شو۶ّکندھار په لوری وخوځيد او محمد نادرخان د می په /غلزای-قالت

  ځيرکيار. ]په انګريزي ژبه)١٩٧۴ان بھرنئ چارې، لـودويـګ اداميک، د افغانست( جګړې تقريبا دوه او نۍ دوام وکـړ

پريکړه يې دا شوه چې ټــول دې ځانونه . د وزيـرستان او ژوب د غازيانومشران، خانان، ملکان او ماليان جـرګه شول

ّد ليکوال جنرال  يار محمد خان وزيري په کورنۍ .  کې په حق رسيدلی و١٩١۴مال پونده اخوند په . تـيارسۍ کړي

د ديني عالمانو په .  کوم مشر نه و پاتي شوی، او ځکه خو  پخپله ده ته دخپلې کورنۍ مشري رسيدلې وهکې ھم

، د اشکې قاضي، )مشھور په شھزاده(مال ھمزهللا اخوند، د مال پونده اخوند ځوی مال فضل الدين اخوند چاپيلایر کې،

. دې امله به ورته د فـتوې اخيستلو مـخ وراړول کــيدهملک زقيم شاه خان او اميرشاه خان قاضي پخه وڼـډه لرله او له 

د خانانو او ملکانو په لړۍ کې لکه غازي موسی خان مسيد، انګور خان، ملک ھفتي خان، زنګي خان، دلبازخان، 

ّمشرف خان، ملک دنـډخان، شيرک خان کاکړ، سردارحسن خان کاکړ، قايم خان کاکړ، اخترمحمد خان مندوخيل، ملک 
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سليمانخيل، نواب خان سليمان خيل، شيرجان خروټی، نعمت خان خروټی او پخپله ليکوال جنرال نــوم فتح خان 

  .ويستلــی و

 دې زيري چې سردار نصرهللا خان د خپل وراره امان هللا خان سره غبرګ شوی دی، ولس ډيـر خوښ کړ، د نوي 

خو ولس . ر ورته د کړيدلي ولس ھيلې زياتې شوېاو د يوه خپلواک واکمن په څي امير سره يې د وفامنۍ ژمنه وکړه،

دا انديښنه ھم لرله چې ھسې نه ځوان امان هللا خان د خپل پالر او نيکه په الر الړشي او د وزيرستان او ژوب ولس د 

فـرمانونه ) ١٩١٩= لمريز١٢٩٨وری (حاجي مال عبدالرزاق د امان هللا خان ! فـرنګي زور زياتي ته ځانله پريـږدي

   .ال جنرال  وزيري ته ور وسپارل چې د سيمې قـومي مشرانو او ديني عالمانو ته يې ورسويليکو

د ثور د مياشتې په لومړيو کې به  په واڼـه کې د مـال ) ١٩١٩ (١٢٩٨ټولو مشرانو او عالمانو پريکړه وکړه چې د 

د اشکې په تاريخي . پرې خبر نشيکې په ډير پټ ډول راجرګه کيـږي چې انګريزان ) اشکې(ھمزهللا اخـوند په کلي 

له وزيرستان نه ھمزهللا اخوند، د اشکې قاضي، انګور : او پټه غوڼډه کې الندې مشرانو او ديني عالمانو برخه لرله

ملک ګل خان، سيد خان،  قايم خان قاضي، مال زنګي خان، زرمعين خان، ھفتي خان، دلبازخان، ّخان، شيرمحمد خان،

، ملک )د مال پـونده اخوند ځوي(رف خان او پايو خان؛ له مسيدو نه مال فضل الدين اخوندملک زقيم شاه خان، مش

ّقاضي صاحب او اميرشاه خان قريش؛ له کاکړو نه سردار حسن خان، اخترمحمد خان   موسی خان، قطب خان،

مت هللا خان خروټی، او د مندوخيل او سردار قايم خان؛ له سليمانخيلو نه ملک فتح خان او نواب خان؛ له خروټو نه نع

  .ّکندر له سيمې نه پخپله  ليکوال جنرال يار محمد خان وزيری

  

  د اشکې په غـوڼـډه کې پـريکـړې) ۵(

خپل  بوډا مجاھد مال ھمزهللا اخــونــد د ټـولو » په اتفاق او يو اواز سره«د اشکې په غوڼډه کې مشرانو او ماليانو  

ھـر بــالـغ مسلمان بايـد په ځـان، )  ١: ( پاتی نورې غټې پريکړې په دې ډول وې. جنګي جبھو ستر کوماندان وټاکه

ځوانان وي، يوبه يې غزا ته ځي؛ په غزا کې چې  که پــه کور کې دوه) ٢. (مال او وســله خــپــل فــرض اداکــړي

 که په يوه سيمه کې غزا پيل )٣. (کوم غنيمت له فرنګيانو نه نيول کيـږي، د ھمغې سيمې په غازيانو پورې اړه لري

که په کــومه سيمه کې انګريزان په غازيانو برالسي شۍ، بايد د ) ۴. (شوه، بايد په نورو ټولو سيمو کې دې ھم پيل شي

د جګړې په ډګر کې د ھرې سيمې خپل مشر د ) ۵. (نورو سيمو غازيان دې د مغلوبې سيمې مالتړ ته ورودانګي

جاسوسانو ته جزا دې د غزا ) ۶. (وليت لري، او غلچکي او ګډ بريدونه دواړه روغ ديؤمسټپـيانو اوشھيدانو د پالنې 

مال ھمزهللا اخوند دې امان هللا ) ٧. (تر پاې پورې وځڼـډ يـږي، د دې لپاره چې قـومي او ځايـيزې فتنې رامنځته نـشي

نور څوک د دې  اجازه نلري چې د ) ٨(. خان ته ليک وليـږي چې غازيان دھغه مالي او ځاني مرستو ته اړتيا نـلري

 د بل چا مشوره د اوريده ده، خو –، کـنـدر او ګومل د خلکو په جھادي چارو کې الس ووھي )ژوب(وزيرستان، ږوب 

» جرنيل«مال ھمزهللا اخوند د سيمو د مشرانو د غـزا ) ٩. (پريکړې به د دغـو سيمو د مشرانو په الس کې وي

ّپخپله ليکوال جنرال يار محمد خان وزيری د خپلې . ولو مشرانو او غازيانو ته د منلو وړ ده يې ټادی او فتو] جنرال[

انګريزان ښايي د اشکې په دوه ورځنئ پـټه او غـټه  جرګه غوږيدلي . د عمومي مشرپه څير وټاکل شو) کندر(سيمې

 کاوه چې د اشکې د جر ګې ګډون په اند، ښايي انګريزانو به فکر) ځيرکيار(ځما . وي، خو عکس العمل يې ونـښود

  کوونکي به خپل په خپله په مشرتابه وران شي او په خپل منځ کې به پـه شخـړه بــوخت شــي 

دوی . مال خيرالدين مرياڼـی او سليمان خيل مال شفيق هللا اخوند نه يواځې تکړه مبلغين وو، بلکې په سياست ھم پوھيدل

ّثماني خالفت له منځه وړی و، ھمـمھال به يې ولس ته د مال دين محمد به ولس په دې پوھاوه چې انګريزانو ع
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او د مال پونده اخوند د غزاګانو د کړاندو بيلګې ور په زړه کولې، ځکه چې پرګنې د دغـو ) مال مشک عالم(انـدړ

انګريزانو . ازيان ووپه خپله سيمه کې دغه دواړه نامتو مشران او غ. دواړو غازيانو  او عالمانو د کړاندو سره اشنا وې

جاسوسانو به يو مشر د شپې له خوا وواژه، . به د خپلو جاسوسانو له الرې د سيمې مشران د يوبل سره په فـتنه اچول

خو د . او د وژنې ګناه به يې په بل بې ګناه مشر وروتپله، او په دې ډول به يې د خپلمنځي اور لمبو ته ببـوځی واھه

 کې، غازيانو داسې اشخاص لرل چې غازيان او مشران به يې مخکې له مخکې د انګريزانو انګريزانو د نظام په دننه

په دغه پنځم غوڼـډ کې دا سړي شامل ]. ِستون پنجم وايي/ »پنځم غـوڼـډ«ديته په  سياست کې [ –په پالنونو خبرول 

ــوخان ميجر صـوبدار او عصمت هللا خان ميجر صوبدار، پت خان ميجر صـوبدار، تريـن خان جـمعـدار، مش: وو

  اجميـر خان ميجــر صوبـدار

ُسردار شاه ولي خان د يو شمير کابلي پوځيانو سره له ګرديز نه اورګون ته راغی، په دئ ھيله چې که د کـندر، 

 کلن مشر مال ١٠٠نږدې . او د وزيـرستان د ولس جھـادي چارې پــه خپل الس کې ونيســي) ژوب(ګـومل، ږوب

 خان ته ليـږلې وه رّ اخوند اورګون ته بيا ھغه جرګه وليـږله چې ګرديز ته يې سپه ساالر محمد نادھمزهللا خان

او ھلته يې ) دنـډخان او مشرف خان ّشيرمحمدخان، قطب خان، اميرشاه خان، عبدهللا جان خان، سليم خان، انګورخان،(

وځي چوڼۍ کې د سردارشاه وليخان سره ليدنه جرګه ګۍ د اورګون په پ. د شاه وليخان سره ھـم پيژندګلوي شوې وه

وکړه اوھغه يې په دې پوه کړ چې په وزيرستان او شاوخوا سيمه کې د فرنګيانواوګوره پوځيانو نه د چوڼيواو 

دليل يې دا و چې د وزيرستان او ګاوڼډيو سيمو خلک خپله سيمه ښه » .زموږ د ولس په ذمه دی« مرکزونو نيول 

د نيول شوو چوڼيواو مرکزونوساتنه به موږ کابلي پوځ ته سپارو او «ه يې ورزياته کړه چې شاه وليخان ت. پيژني،

 شاه وليخان د جرګه ګۍ سره ».تر څو چې فرنګيان د پنجاب او ملتان نه تير کړيزموږ مجاھدين به په وړاندې ځي، 

نو د تيري او پرمختـګ د مخنيوي ّد محمد نادرحان پالن داو چې په افغانستان باندې د انګريزا» .ھرڅه منلي وو«

ّد محمد نادرخان سره دا انديـښنه وه چې د جګړې په پيل . لپاره د خوست، ځاځيو او اورګون درې جبھې مھمې وې

» .لکه څنګه چې په ننګرھار او کندھار کې د افغانستان خاورې ته ننوتل«سره به انګريزان په افغانستان بريد وکړي 

د . يا کې د نادرخان دغه درې جبھې د  انګريزي پوځونو د مخنيوي لپاره وې، نه د تيري لپارهليکوال کاږي چې په پکت

د وزيرستان د سيمې مورچل پخپله وزيرو ) ١: (واڼـه د اشکې په جرګه کې مشرانو د بريد لپاره څلورسيمې ټاکلې وې

د کندر مورچل د مـرياڼو، ) ٣. (ی ود ژوب مورچل کاکړو او مندوخيلو ته سپارشو) ٢. (او مسيدو په غاړه واخيست

د اشکې په . د ګومل مورچل خروټو او سليمانخيلو ته ور په غاړه شوی و) ۴. (سليمانخيلواو کوچيانو په الس کې و

غټه جرګه کې دا ھم منل شوې وه چې په جګړه کې نيول شوی غنيمت دې د ھـمغې سـيمې د جنګي سـړو په سـر 

  .وويشل شـي

  

  ّسپـه ساالر محمد نـادرخـان!  ح؟د ټـل فـاتـ) ۶(

ّسھيل ته يې سردارمحمد نادرخان د کوماندان : امان هللا خان د انګريزانو د مقابلې په ضد دجګړې درې ډګرونه وټاکل

 د کوماندان په ډول واستاوه، او د ختيز ډګر ته يې الدولهپه توګه وروليـږه، کندھار ته يې سردار عبدالقدوس خان اعتماد

دغـې . په ننګر ھار کې  افغاني پـوځ د انګـريزانو په مقابل کې ماتې وخوړه. ّزيـر صالح محمد خان وليـږهد جنګ و

د ) ١٩١٩( د ثـور١٢٩٨د لــمــريز .  جــبھـې مــشران انـد يـښمــن کــړل ماتې محمد نـادرخان او د وزيـر سـتان د 

 وزيرستان او شاوخوا سيمو مشرانو ته د وزيرو او مسيدو په مـــــياشې اخري ورځې وې چې مال ھمزهللا اخــونــد د

د سروکي په چوڼۍ ] ١٩١٩ می ١۵[٢۴د ثور په ١٢٩٨احمدزو وزيرو لومړی بريد  د . الس د جھاد د پـيل امر ورکړ
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و  يې ونيو،  ا٢دوی په واڼـه کې ھم د انګريزانو په غـټ پوځي مرکزباندې بريد پيل کړ او د جوزا په . باندې وکړ

ھمـمھال مسيدو په خپله سيمه کې  د خپلو . ورپسې يې د کجيرې، نيلي، سپينکي کڅ، تنايـي او د توی چوڼۍ ووھلې

په ) او موسی خان... ين اخوند، قاضي اميرشاه خانالد  موسی خان، قطب خان، مال فضلعبدلي( زړه ورو مشرانو

د دې سره جوخت، مـداخيل وزيرو د خپلو .  ونيوليکومانده د رزمک، سيفلي توی، ساړه راغه، ډبرې، او نجې چوڼۍ

د . په کومانده د ميرامشا او تته خيلو په چوڼۍ  بر يـدونه پيل کړل) ملک دندخان، عبدهللا خان او زنګي خان(مشرانو

غازيانو غوښتل چې په دغـو چوڼيو کې پښتني مليشې د ميجر .  ھنګو او ميرامشا نيولو لـږ زيات وخت غوښته

ت خان اوجمعدارتريـن خان د مشرۍ الندې ځانونه د فرنګي او ګوره پوځونو نه روغ راوباسي او د غازيانو صوبدار پ

پت خان او ترين خان د خپلو .  لرلې» ټينګې اړيکې«د مليشو د غو دوه تنو مشرانو سره  غازيانو . سره ملګري شي

يــې د ھــنګـو او ميـرامشا پوځي مرکزونه له مليشو سره راووتل، د غـازيانو سره غـبرګ شول او په ګــډه سره 

   .انګريزانو نه ونيـول

غازيانو دغه ډير مھم عسکري مرکز د .  ټـل د انګريزانو غټ پوځي مرکز و چې د پکـتيا لپاره يې غټ خطر الره

مد نادرخان ته ّغازيانو مح» بيا په زړه سپيڅلو«. له انګريزانو نه ونيو] ١٩١٩ می ٢۵[ نيټه٣ لمريز د جوزا په ١٢٩٨

سوبـې  مراسم پرځای  د ټـل  او ديتشـريفاتي توګه فتح کړستر نظامي مرکز په «بلنه ورکړه چې د فرنګيانو د ټـل 

ّمحمد نادرخان چې تر ھم ھغه ګينټـو يې د ټوپک نه يوه ګولۍ ھم د فرنګيانو په لور ويشتلې نه وه، د ټل پوځي . کړي

ونو د ګوليو په اور سره فتح کړ او بيا يې په ډيره بې انصافۍ او بې عدالتۍ سره د مرکز يې په تشريفاتي توګه د تو پـ

ّھم ھغه وخت موږ د محمد نادرخان نه ھيله وکړه چې د فرنګيانو نه فتح شوې ....ټـل فـتح په خپل نوم سره ونوموله

ي ولې د ھغــه دا لــورونــه  د مجاھد غازيــانـو د يــوه يوه مـشـر په نـوم ونـومــول شــ... چوڼـۍ او مرکزونه دې د

   ٧۶-٧٧،مخونه»ينـو پــه مشـرانــو ونــه شوه

  نوربيا

 

 
 


