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  *ډاکتر  رحمت ربی ځيـرکيار

  ٢٠١۶ فبروری ٠۶
  

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

٢  
  

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

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 

  
  

  کـنـدر او ژوب ډګـــرد ګــومل، ) ٧(

دلته خروټو،سليمانخيلو او ځينو . د ګومل په سيمه کې انګريزانو له پخوا راھيسې پوځي مرکزونه جوړ کړي وو

نواب خان سليمانخيل، شيرجان خان خروټي، او نعمت خان  ملک فتح خان سليمانخيل،(کوچيانو دخپلو ميـړنو مشرانو

 کې د انګريزانو مرکزونه د بريدونو الندې ونيول او انګريزان يې په شا د کوماندې الندې  په خپله سيمه )خروټي

د اپوزې ښار په جګړه کې ھم د ګومل غازيانو غټه وڼـډه لرله، اود خروټـو غيرتي مشر نعمت خان خروټی . وتمبول

ې  د اشکې په د کندر په سيمه کې د فرنګي پوځونوپه مرکزونو باندې د بر يـدونو چار. په دغه جګړه کې شھيد شو

د فرنګيانو موجوديت زموږ د ولس نـر او ښځه مجاھدين ګرځولي « :غـوڼـډه کې  ليکوال جنرال ته سپارل شوې وې

غازيانو . د کندر په سيمه کې انګريزانو نھـه نظامي مرکزونه او چوڼۍ لرلې» .وو، ښځو به ھم ټـوپک په اوږه ګرځول

 فرنګي او ھندي پوځيان يې ووژل، او ورپسې يې د ۵٠٠ھله او د حضرت حسين نيکه زيارت ته نږدې  چوڼۍ وو

په ژوب کې ھم فرنګيانو . کندر ټوله سيمه د انګريزانو له حاکميت نه خپلواکه کړه او ھغوی يې ژوب  پورې وځغلول

 پوځي ١٨په ژوب کې انګريزانو . دلته فرنګيانو مليشه لښکر ھم جوړ کړی و. پاخه پوځي مرکزونه جوړ کړي وو

ګومل او کندر کې ماتې وخوړه، نو ژوب ته وتښتيدل او د  کله چې انګريزانو په وزير ستان،. رکزونه جوړ کړي ووم

په عين ډول، د غازيانو شمير ھم څلورچنده شو ځکه چې ټولو د انګريزانو پوځ تر . پوځ شمير ھلته څلورچنده شو 

 سردار حسن خان کاکړ،( ه مالتړ او د ژوب د مشرانود وزيرستان، ګومل او کندر د غازيانو پ. ژوب پورې وځغالوه

ميجر صوبدار اجمير  ّسردار رحيم خان کاکړ، سردار شيرخان کاکړ، سردار قالخان کاکړ، اختر محمدخان مندوخيل،
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د کوماندې الندې  په انګريزانو ) ّخان د اختر محمد خان مندوخيل ځوی، او مشوخان مرياڼی د فـرنګيانو ميجر صوبدار

په الرښودنه د ] مرياڼي؟[دې غوبل جوړشو اودا وخت غيرتي پښتنه مليشا د اجميرخان مندوخيل او مشوخان شيرياڼيبان

په انګريزانو باندې غازيانو په ګډه سره .  فرنګي پوځ پريښود او د فرنګيانو په وړاندې د غازيانو سره غبرګه شوه

و پوځونود خالصون لپاره درې زره تنه پـوځ د بوالن له درې لـه دې امله انګريزانو د خپل.  زمکه سره تبۍ وګرځوله

خو غازيانو پرې سم دالسه . نه د  سليزي  د چوڼۍ  او په  اپوزه  کې د محاصره شوو پوځيانو د نجات لپاره راوليـږه

 نه يې چې له بوالن درې( کچرو نه ٨٠د انګريزانو له . بريد وکړ، ماتې يې ورکړه او ټول وسايل يې ورنه ونيـول

د  سليزي  پوځي . درې کچرې وتښتيدلې او نورې ټولې د غازيانو په ولکه کې ورغلې) پرې جنګي  سامان راوړی و

  .غازيانو اپوزه وسيځله او د ژوب نورې ټولئ چوڼۍ او  پوځي مرکزونه يې ونيول. چوڼۍ غازيانو ونيوله

  

  ه کـړه  د ټـول افغانستان خـپلواکي شـڼـډ» دريـم ناولـي تـړون«) ٨(

چې د  افغانستان د داخله وزير علي احمد خان لوی ناب او د برتانوي ھند د بھرنيو ) ١٩١٩  اګست ٨(دريم تړون [

د :] چارو د سکرتر ھميلټن ګرانت په منځ کې رامنځته شوی و، ليکوال جنرال يې په الندې دليل کړولی دی 

نــو نــه، نـه يواځې ھغه بـدل واخيست چې پــه ننګـرھار وزيرستان، کندر، ګومل او ژوب غـازيانو له فرنګي پوځو

اوکنــدھــار کې يې افــغـان پــوځيانو تــه ماتې ورکړې وه، بلکې غليم يې ديته اړکړ چې له امــان هللا خان نــه د 

، د وزيـرستان، انګريزان په دې پـوھــيدل چې کـه جګــړه دوام وکــړي. ھــيله وکړي) مــتارکې(جنــګ د اور بـنــد

ګــومل، کـندر، او ژوب غـازيــان بــه پــه لــومــړي پـړاو کې انګــريــزان له ډيــره غــازيخان، ډيره اسماعيل خان ، 

   .بنـو او کـوھاټ نه وشـړي،  او ورپسې به د پنجاب او مـلتان د غـازيانـو مالتـړ وکـړي

 نه زيات ۵۵اھيسې  په وزيرستان، کندر، ګومل او ژوب کې له ر) زييز١٨٩٣( د  ډيـورنـډ د رټلې تــوافـقنامې

 پورې انګــريزي او اجيرھندي پوځونه ١٩١٨ نه تر ١٩١۴له . برتانــوي  پوځي مرکزونه او چــوڼۍ جوړ شوي وو

د لومړي نــړيوال جنګ په مھال د ) ١٩٠١-١٩١٩(که امير حبيب هللا خان .په لومړئ نړۍ واله جګړه کې نښتي وو

په تيره د (پښتنو » سرحد«دا به ډيره اغيزمنه وای چې د  انستان د خپلواکۍ لپاره جنګ اعالن کړی وای،افغ

په لومړۍ نړيواله جګړه کې په ښکيل شووانګــريزانو  په برتانوي ھند کې ) وزيرستان، کندر، ګومل او ژوب ولسونو

د خپلواکۍ په جګړه کې ! ستان خپلواکي ګټلې وایله ھـرې خوا بريدونه کړي وای او په اسانۍ  سره يې د ټول افغان

د خپلواکۍ د «خو . لغـازيان شھـيدان شـو» زموږ د سيمو تقريبا دوه زره«چې لـږوډير دوه اونۍ دوام يې وکړ، 

جګړې نه وروسته زموږ برخه ليک بيا ھغه برخه ليک شو چې د اعليحضرت امان هللا خان د نيکه او د فرنګيانو د 

يو ځل بيا د رودونـو وينو تويــولو نــه وروسته د ښمنانو ته ] موږ[ډ په ناولي تړون کې ټاکل شوی و اواستازي ډيورن

ّاو د غليم د ماتې خبرونه ټول محمدنادرخان او ) فتحو(زموږ پښتنو غازيانو به د خپلو سوبو» .الستړلي وسپارل شو

ې د غـازيانو د برياليتوبـونو خبرونه بــه دغـو دوه خو داچ. شاه وليخان ته ليـږل چې امان هللا خان پـرې خبرکړي

په داسې  .)٩٨-١٠٠مخونه (امان هللا خان ته رسولي وي، غازيان پرې نه پوھيـږي» اندازه اوبڼه«وروڼـو پــه کـومه 

کـندر، ګــومل اوژوب غــازيان د جګــړې په ډګر کې بــرالسي وو او انګــريزان  حال کې چې د وزيرســتان،

غازيان اريان وو چې ولې به امــان هللا خان د مغـلـوب غـليم ســره د ـاستې او ماتې ته اړکــړل شوي وو، ځغـ

» بې له دې چې زموږ مشرانو سره پکې سال او مشوره وکړي«  د اوربند پيشنھاد !؟ياوربــنـد وړانـد يـز مــنلی و

زموږ سيمې بيا د متارکې په پـريکړو کې د «ا کې د خپــلواکۍ په غــز)ييــز ز١٩١٩(لمــريز١٢٩٨ د .ومنل شو

دا دريــم نــاولی  او زمــوږمجاھــدينــو له نظــرهافغاني او فـرنګي  ھيئـتونو له خوا په فــرنګيانو پورې وتــړل شــوې 
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 زموږ له السه مغـلوب شوي وو، او دې لره تيار وو چې د«نګيان د تودې جګړې په مورچل کې فر» .تـــړون و

علي احمد خان لوی [نو که ھغه وخت د افغانستان د حکومت نماينده ګانو .... غالب قــوت ټــول شرايط  په ځان ومني

پـوره په فرنګيانو باندې د زړه له کومي سياسي زور اچولی وای، د افغانستان د پـــولــو ننګــيالي افغانان به ھـم  ]ناب

نــه وروسته،  انګريزانو ليکوال جنرال » نــاولي تــړون«له  دغه ).   مخونه١٠٢-١٠۵(».خپلواکۍ ته رسيدلي وای

او د ھغه سره د خپلواکۍ د جګړې  نور ملګـري د  درنــوبمباريو، تـاوانــونو او زجــرونو سره مخامخ کړل، او له دې 

   او زمکه ورکــړهد پخواني لوی کندھار واليت  په شاجوی کې پناه کورنيو ته امله امان هللا خان د ھــغـوي

کې   ) ١٩١٩( امريکايي تاريخ پوه اداميک کاږي چې  امان هللا خان  د افغانستان او انګريز په دريمه جګړه - جرمن[ 

   ځيرکيار - ]َاساسا د سرحد د پښتنو په مټ بـريالی شو

Amanullah “had been successful in the Third Anglo-Afghan War [1919] primarily 

because of the assistance he received from Afghan tribes in the ‘Independent  Tribal 

Belt’ of  the Frontier[Pashtunkhwa]…. and once the war had been ended  the 

government of India considered the time ripe to punish the tribes for their assistance 

to Afghanistan and to consolidate its hold  over the Frontier [Pashtunkhwa]…. In 

December of 1922 and January 1923, Indian troops moved against the Masuds 

resorting, in the words of the viceroy, to ‘air operations on a large scale previously 

unknown on the frontier’.” (Adamec).  

 د ١٩١٩ جنګياليو د ۵۵٠٠روسي تاريخ پوه پوھاند يوري  تيخونوف  ھم په خپل کتاب کې کاږي چې د وزيرستان 

 وسله والو ۶٢٠٠٠انګريزانو په خپلو . نومبر پورې انګريزي  قواوې له دينه محرومې وساتلې چې  يرغل پرې وکړي

 په شمالي  وزيرستان خپل بريد پيل کړ او د توچي ١٧ر په  د نومب١٩١٩ الوتکو سمبال وې د ۵٢قواو سره چې په  

.  په دسمبر کې ونيو١٩٢٠د ) واڼـه(يې د سھلي وزيرستان مر کز»  ھـم مھالًتقـريبا«درې سھيلي برخې يې ونيولې او

  ولـولئ

Yuri Tikhonov, Politics of Great Game in Afghanistan and Pukhtun Tribes, 1919-

1945(2007?).  

  يوری  تيخونوف په الندې دوه چينو حواله ورکړې ده

Watteville H. Waziristan 1919-1920: Campaigns and Their Lessons, 1925; and  

Miller C. Khyber: British  Indians  North-West FrontierNew  York,  1977.    

يو ځل يې ورسره په کابل کې ليدنه شوې :  ليدلي ووّ ولسي جنرال يارمحمد خان وزيري د امان هللا خان سره دوه ځلې

 راھيسې د زابل ١٩۶٣جوی له ه شا[ جـوی کې کله چې د يــورپ له سفرنه راستون شوی وهوه او بل ځل يې په شـا

ارغنداب ولســـوالۍ ور ســـره  قالت او واليت يوه ولسوالي ده چې دغزني او کندھار په منځ کې پرته ده او شينکی،

مشاورينو او درباريانو د » خــودغرضهد« ترقي غــوښتــونکی بــاچــا خو دغــه زړه سوانــدی او].   پـولې لريګــډې

کې » لويه تيروتنه« له امــله  امان هللا خان  په د ھغـوی د مــشورو. په دام کې نښتې و» چاپلوسۍ او غوړمالۍ«

دغه تريخ » .پله خاوره کې د ژوند کولو زمينه برابره کړهته يې په خ] انګريزانو[دښمن«ښکيل شو او ھغه دا  چې 

فرنګيانو د دغې موخې لپاره : واقعيت انګريزانو ته د دې موقع ور په الس کړه چې د امان هللا واکمني رانسکوره کړي

لرشيد کې د مال عبدهللا ګرديزي او مال عبدا) پخوانئ پکتيا( کې په سھيلي افغانستان) مارچ١٩٢۴(لمريز ١٣٠٣په  
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 راھيسې په ھند کې د ١٨٨٠له يوې غالمې جينۍ نه له [غتشاش پيل کړ، سردار عبدالکريم په الس قيام او ا«

فرنګيانو د مسلح قيام په څنګ کې د يوشمير ....يې ورته له ھند نه راوليـږه] سردار يعقـوب خان ځوي/اوسيدونکي امير

او د » ت امان هللا خان بانـدې د قاديــاني او کـفـر تـور ولګـاوهو اومشايخو او روحانيونو په ژبه په اعليحضرء علما

استـقالل طلب «له الرې يې » او د درباريانو] غبرګ کړل[داغـتشاش کوونکو ســره وتړل « ھغه خپل درباريان يې 

   مخـونـه١٢۴ تـر ١٢١ولـولئ . پيــل کــړل» پاچا ته د ګــور کيــنـدل

لودويګ اداميک چې الماني او برتانوي ارشيفـونه يې لټولي دي، په احتياط سره ليکي چې رخ ؤد افغانستان د چارو م[ 

په برتانوي ارشيفي چينو کې يې کوم داسې ثبوت ونشو ميندلی چې د عبدالکريم د ارمان سره دې د برتانوي ھند د 

ه مخې کاږي چې امان هللا خان جرمني کې د بھرنيو چارو د وزارت د اسنادو ل/ُاداميک په  بـن. حکومت مالتـړ وښئ

  ] په می کې، وړاندې له جزا ورکولو نه الندې  وينا اورولې وه١٩٢۵نيـول شوو باغـيانو ته د 

خــو تاسې . سف يم چې تاسې  خپلو اتباعـو او اوالد ته کلکه جــزا در کــومأزه مت. تاسې رښتـوني افغانان نه ياستئ «

ما ښوونځي : تاسې زما په  اعمالو نيـوکه کړې ده.  ې زما په ضد راپاڅيدلي ياستئنور زما اوالد نــه ياستئ ځکــه چ

تاسې . تاسې فکر کوئ چې دا به مې د ځان لپاره کړي وي؟ دا ما  يواځې ستاسې د اوالد لپار کړی دي. جوړ کړي دي

نړۍ نه عالمانو ليکلي دي ھمدا اوس ماته له ټولې . غوښتنه کړې ده چې زه بايد د جينکـو لپاره نوي ښوونځي وتړم

ما داھم د ځان لپاره .  ما د اوبــو رسولو پـروژې جوړې کړې دي. چې د جينکو لپاره ښوونځي جـوړول روغ کـار دی

]. په ھند کې د احمديه ډلې غــړی[ ديانی يم اتاسې ويلي چې  زه قـ. نه دي کـړي، بلکې ستاسې او ستاسې د اوالد لپاره

ما ستاسې نه ھيله کړې چې . تاسې ويـلي چې زما نوي قـوانين د قرآن  سره ټکر لري. يانی نه يمدا دروغ دي، زه قــاد

د دې پــه ځـای، تاسې د ماجــرا . تاسې دغـسې نه دي کړي. ماته راشئ او په دې اکله زما سره بحث وکــړئ

ر شمـيـر زړه ورو عسکرو د وژنې غوښتونکي عبدالکـريم شا ته ودريدلئ، زما په ضد راپــورته شـوئ، او زما د ډي

 بنديانو د وژنې ۵٣امان هللا خان د . ».ځکه خــو بايــد تاسـې ومــرئ.  له دې امله زه تاسې نـشــم بخښلی. سبب شوئ

  .امر ورکړ او پاتې نور و ته يې په بيالبيلو واليتونو کې  سخت کارونه وروسپارل

 ھيواد دوست پاچا و او د خــپل ھـيواد د پـرمختګ او د خـپل ملت د  زه ځيرکيار په دې آند يم چې امان هللا خان[

 کلن ځوان و او ډيرې ٢٧امان هللا خان چې د قدرت واګې په الس کې ونيولې، .  سـوکالۍ لپاره يې روغه اراده لرله

لکه څومره چې خو له بدې مرغې، د ھغه مھال د افغانستان په ذھــني شرايطو ھـغـومره نـه پوھيده . ھيلې يې لرې

امان . ، محمود طرزي، او يو څـو ښاري روڼ اندو لرله)ځوان افغانانو(يواځينئ اتکا يې په يوه کوچنئ ډله . الزم وو

هللا خان نه د دې وس الره چې قـوي دولت جــوړ کړي او نه يـې د دې وس الره چې په قـوي دولت کې قـوي 

ټ غـليم ګاوڼـډي برتانوي ھند و چې د افغانستان د سر ټيټۍ لپاره په دغه شان، د افغانستان غ. عسکـري رامنځته کړي

دنيوي او شيطاني وسيلو سمبال و ، د دغـو ظرفـيتونو په استعمال کې يې مھارت الره، او له تش الس نه يې شـيطاني 

( د خانود داوّھغه څه چې باچا امان هللا خان پکې ناکام شوی و، لومړي وزيـر سردارمحم. کـوترې الوځولی شوې

پکې بريالی شو ځکه چې غښتلی دولت اوغښتلې عسکري يې رامنځــته کـړل او د سرحـدي پښتنو او ) ١٩۵٣-١٩۶٣

په فرانس کې زده کړې ) ١٩٠٩-١٩٧٨(د خانوّمحمد داو. بلـوڅو د مشرانو سره  يې ټول ټال کلکې اړيکې پالــلې وې

قي او کنــدھار واليــتونــو والي و، د دفاع او داخلي چارو وزير و، دی  د ھغه مھال د مشــر. کړې وې او ھلته سفير و

ّ درنو وظيفـو سردار محمد  دغـو). ١٩۵١-١٩۵٣(د کابل د مـرکزي قـواو کوماندان شو د جنرالۍ مقام ته ورسيد او 

   ځيرکيار-.]دخان  په افغانستان کې د مشرتابه لپاره پوخ کړی ووداو
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  ړه په کالت کې پيل شوه  دغــلواکۍ پـه ضد جګـ) ٩(

له .  قدرت خپل مشــر ورور عنايت هللا ته پريښود او پخپله کــندھار ته الړ١۴ د جنــورۍ په ١٩٢٩امان هللا خــان د [

 د ١٩٢٩عنايت هللا د . ديـنه نــږدې درې او نۍ وړانـدې، د امان هللا خان د کورنۍ غــړي کــندھار ته تلــلي وو

خو د اوسني )].  اداميک(درت  نه الس واخيست، او يوه ورځ وروسته بچه سقاو ارګ ته ورننوت له  ق١٧جنورۍ په 

د سـقاو سره د بيعت ) چې لـه وزيــرســتان او مـريــاڼ نه راغــلي وو( جوی ولسوا لۍ اوسيـدونکــو ھزابل واليت د شا

  .پــه ځای د نــومــوړي پــه ضــد پــــه پــاڅـون الس پــورې کــړ

 ١۵٠، ]١٩٢٩ مارچ ٢۴[ نيټه۴ ھجري زييز د وري د مياشې په ١٣٠٨ّ د جنرال يارمحمد خان وزيري په مشرۍ  د 

) غرب کې د زابل واليت  ولســوالـــي ده- جوی په جنوبه چې د شا( تنه وزيري او مــرياڼی  کوچــيان د کالت په لور

دغه کوچنی  .قابل کې  د خپلو کورونو د ساتنې لپاره پريښودلوخوځــيدل، خو يــو شميـر ســړي يې د سقــاويانو په م

مخکې له . نومې ځای ته ورسيد» سر اســپ« کسيزغوڼډ د کالت ١۵٠خو د خپلواکۍ په جنګې تجربه کې پوخ شوی 

نږدې دوه . دې چې سقاويان د کالت پوځي کڼډک ونيسي، د ليکوال د کوماندې الندې پرې ناڅاپي غلچکي بريد وشو

د  دغه بري خبر امان هللا خان ته ورسيد . قاويان تس و نس شول، وتښتيدل او مالي او ځاني تاوانونه ورواوښتلزره س

ّوردګ داخــله وزيـر، محمد يعــقــوب خــان د دربــار /عــبداالحـدخان مايـار( چې د يو شمير لوړ پــوړو مامــورانــو 

د سقــاويانو له کلکې .  ســره يې  په کندھار کې يې اړولي وو) ن السلطنهعــبدالعـزيزخان د دفاع وزير او معــي وزير،

 لمريــز د  وري په ١٣٠٨حد خان مــايــار د  ورځې وروستــه، د امان هللا خا ن له خوا داخله وزير عبداال۵ماتې نه  

ه ورغی او ھلته يې د جنرال جــوی ته د دوو موټرو په پوځي بدرګه سره شا ، د شپــې په اووه بجو]١٩٢٩اپريل ١[١٢

د « :د ماخــوستن لــه ډوډۍ نــه وروستـه ورتـه داخــله وزيــر مــايــارداسې وويل. وزيري  په ميلمستون کې واړول

په اينده .... اعليحضرت امان هللا د سلطنت ستنــې زمـوږخـپلوملګرو او د اعليحضرت د کورنۍ خپلو غړو ولړزولې

دا ګيـنـټه ھم زموږ په کندھاري لښکر کې  د دراني سردارانو . ږي نو زموږ له الســه به ويکې ھم چې څه واقع کيـ

وزير مايار حاضرينوته د خپل راتګ ھدف څرګند کړ او شخصا جنرال » .او خانـانو اخـتالفات او بې اتـفاقي روانه ده

دغـه شان مايار ورته  د امان هللا خان  . ـړی ووزيري تـه يې يــو فـرمان تسلــيم کــړ چې امان هللا خان السلــيک کــ

د مشرانـو په نوم ليکل شوي او ) پـکـتيا(وزيرستان او جنوبي واليـت  نور ليکلي فـرمانونه ھم وروسپارل چې ١۴تر١٢

د کابل مشايخو له غزني نه تر کالت پورې د ميشتو قومونو مشران دٻته را . د امان هللا خان له خوا السليک شوي وو

حبيب هللا کلکانی په دې ھـڅه کې . پارول چې امان هللا خان له کندھار نه وباسي او د واکمنۍ لپاره يې ھـڅه شـڼډه کړي

و چې که پـه کـندھـار بانـدې لـه خپـل بـريد نه وړانـدې، په شاه جوی کې اوسيدونکي وزيـريان د امان هللا خان له 

د تره کي، » د شمالي اغتشاش پلويانو«د دغه ھدف لپاره . ګرځويکړي او د ځان پلويان يې و» بيل«مالتړ نه 

اميـن هللا خان تره کي، عبد المجيد خان تره کي،عـبدالـرشيد خان تـره ( سليمانخيلو او اندړ قومونو د خانانو او مشرانو

م خان محمد خيل ، عبدالقادر خان اندړ، حاجي اد]چې وروسته د بچه سقاو جنرال شوی و[ ّکي، محمـد خان تـره کي

جرګه د شاه جوی وزيريانو ته ) سـليمانخيل، پاچاخان شه خيل سليمانخيل، او محمد  عمر خان عـلی زی سليمانخيل

تر څو چې : د شاه جوی وزيريانو ورته په ډاګه کړه» .بيعت واخلي«واستوله چې له دوی نه د حبيب هللا کلکاني لپاره 

ترھغه به زموږ يو فرد ھم د سقاوزوی حبيب هللا ته د بيعت او ھمکارۍ الس « امان هللا خان په افغانستان کې وي، 

ّد مخه ښې په مھال، محمد . کړل» نااميده«دريځ د سقوي ھيئت غړي » غـوڅ«د شاه جوی د وزيـريانو » .ورنکړي

ھمـدلته سره ان شاءهللا چې ډير ژر به يـو ځل بيا ! ّمرياڼی يار محمد خانه«: خان تره کي داسې غبرګون وښود

د ) ١٩٢٩مارچ ١٩( نيټه٢٨حوت په /  لمريزد کب١٣٠٧دا چې سقوي ھيئت تش الس ستون شو، د » .وګورو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 کندھار د - سقـوځوی د پلويانو يوغوڼـډ د دوه توپـونو او ماشيندارو سره د شاه جوی د وزيـريانو د ويرولو لپاره د کابل

د عبدالحکيم خان تره کي، احمد .  مورچل وواھه پکې استوګن وو،لوی الرې په غاړه  په قالخيلو کې چې سليمانخيل 

د امان ) ١:(خان علی خيل، او سيد احمد توخي په مشرۍ بيا جرګه د الندې شرايطو سره د وزيريانو سيمې ته ورغله

. تړ کويهللا خان د پلويتوب په ځای به، د حبيب هللا کلکاني سره بيعت کوي او د سقوي لښکر سره به وسله وال مال

) ٣.(خو که وزيريان لومړی شرط نه مني، نو بايد چې خپلې وسلې د جګړې د پای پورې سقويانو ته وروسپاري) ٢(

. په ډول سقـويانو ته وسپاري) برمتې(که لومړي او دوھم  شرط  نه مني، نو بايد چې لس تنه جنګي ځوانان د يرغمل 

داخله  .  مخونه١٣۴ تر ١٣٠.چې ځانونه جګړې ته چمتو کړيخو که پورتني درې شرطونه نه مني، نو بايد )  ۴(

وردګ  جنرال وزيري ته وويل چې د امان هللا خان په استازولۍ دې  دغه فـرمانونه  د /مايار عبد االحد خان وزير

  عبد االحد خان. وزيرستان او پکتيا مشرانو تـه ورسـوي او د سقاو د مقابلې لپاره دې ځانونه غزني ته راورسوي

  .جــوی له خلکو نه د کالت په لــور رخصت شــوه د شا» دھـم ھغه شــپې په يولسو بجــو«مايــار 

نور . ّد امان هللا خان لپاره د جنرال يار محمد خان وزيري ماموريت څـرګـندوي ) سند( الندې انګريزي رسمي السوند

  ملونه د کتاب په پای کې خوندي شوي دي

No. 439-S 

Copy to the Secretary of the Chief Commissioner, North-West Frontier Province, 

Peshawar, for information. 

                                                                 __________ 

COPY OF MEMORANDUM No. 107-S., DATED THE 20TH APRIL 1929 FROM THE 

POLITICAL AGENT, SOUTH WAZIRISTAN, TO THE RESIDENT IN WAZIRISTAN. 

                           Reaction from Afghan reforms agitation in Waziristan. 

                   In continuation of my telegram No. 171, dated the 17th April 1929 

I send herewith translations of the various letters addressed by Mirza  Yar 

Mouhammad, Mirani, an Afghan official from Shahjui to Musa Khan, Abdullai, and 

Mahsud and Wazir maliks. 

                          The facts of the case appear briefly to be as follows: 

Ex-King Amanullah on his arrival at Shahjui is said to have publicly called for a 

volunteer to carry farmans to the Wana Wazirs and Mahsud maliks, the maliks of 

Khost and Urgun areas and the maliks of the Saifali, Mangal and Marani (Sherani) 

tribes as well as to the son of Babrak. The person undertaking the mission was 

promised a Wazirship. 

By public acclamation Mirza Yar Muhammad (Marani), a petty Afghan official, was  

selected. The latter was entrusted with the farmans and set out alone in the guise of 

a fakir. He reached Manzai Obe, west of Khwaja Funga in British limits on the 15th 

instant and departed for Birmal  on the 16th instant. 
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He entrusted certain letters* written by himself to one Gul Ajam Kaka Khel Zili Khel, 

for delivery. The latter , who is a relation of Malik Qayum, a petty Maka Khel malik, 

brought the same to the Political Tehsildar, Sarwekai, requesting their return after 

perusal. 

The Mirza announced that on his return from Birmal he expected to find the requisite 

lashkar collected and that he would then show all concerned Amanullah’s farman. 

He impressed on Ajam Gul and his audience  the necessity for baste in delivery of 

the Mission and for the seedy collection of the lashkar. 

Reading between the lines it would appear that Amanullah has little faith in his 

50,000 lashkar and that he is in dire straits for reinforcements of reliable material.  

His halt at Ghazni with such a stupendous army in hand is otherwise unaccountable, 

unless the numerical strength is a fictional paper one. 

There seems no reason to doubt the truth of the story and certainly the Mirza’s 

letters appear genuine.___________________________________ 

*)Translation of which are above referred to. 

برتانوي ( ملونه چې له بريټـيش اليبـرٻـري ٣ولولۍ په انګريزي ژبه کې د کتاب په پای کې د ډاکتر ببريګل وزيـر 

  سته راوړي وونه يې ال) کتابتون

   

  بـې جـبه خانې او بـې خـزانې غـوڼـډ مــشـر ) ١٠(

ّ  يارمحمد خان وزيری چې ھغه مھال غـوڼـډمشر و، د امان هللا خان په غوښتنه د وزيرستان په لـور پـياده  ځانـله 

يرستان په خلکو د امان هللا خان فـرمانونه يې خزانه وه، او د وز]. ١٩٢٩ اپريل ۴) [لمريز١٣٠٨ حمل ١۵(وخوځيد

) ١٣٠٨، ٢٢د حمل په ( ورځې وروسته٧ھغه . کې د غوڼډ مشر وزيري نږدې او کلکه پيژندګلوي  يې جبه خانه وه

ّنومې کلي  نوميالي شيرمحمد خان » غړوبه«او د » خپل قدم د وزيرستان  په خاوره کې کښيښود«]١٩٠٨ اپريل ١١[

 ورننوت او د ماخوستن له لماځه وروسته يې  د کلي د مشرانو سره خوجلخيل وزير ميلمستون ته د ماښام په تياره کې

 ٢٣(د سھر له لمانځه نه وروسته. ھم په ميلمستون کې په موضوع خبرې وکړې او ھغوی ورسره خپل مالتړ وښود

وزيرو سره د سھيلي » يوې ډلې«ليکوال جنرال يارمحمد خان وزيری د ] ١٩٢٩ اپريل ١٢[ لمريز١٣٠٨وری 

ّھمغه ورځ د واڼه په سيمه کې بوميخيل نومې کلي ته ورسيدل او د محمد . د مرکز  واڼـه په لور وخوځيدوزيرستان 

د ماخوستن له لمانځه نه وروسته، . ١٧١ تر ١۴٨؛ ١۴۶ تر ١٣٧:  مخونه- خان زليخيل په ميلمستون کې يې واړول

دولس مشرانو ته يې پيغامونه .  پيغام  واوراوهټول مشران ميلمستون ته راغلل او جنرال وزيري ورته د امان هللا خان 

   .چې سھار وختي يې د ځوانانو په الس ھغوی ته ورسوي وليکل
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  ّپـاس سند د وزيرستان د مشرانو له خوا د جنرال يار محمد خان وزيري کومانده او مشري تصـديقـوي

راتلونکې جمعې په ورځ به د خوجلخيلو په مشرانو ته په پيغامونو کې يې ھر ولسي مشر ته په ګـــوتــه کړه چې د 

جنرال وزيری او يــو څو تنــه مشــران ] ١٩٢٩ اپريل ١٣[١٣٠٨ حمــل  ٢۴(سھار. »جـرګه کــوو«غټ جومات کې 

شکۍ د /شکه( وخوځـــيدل د بــوډاشــــوي احـمــدزي وزيــر مال ھــمزهللا اخونـد د لــيــدنې لـــاره د شکې په لــوري

په واڼــه کې ).  وزيرستان د مرکــز واڼــه پــه شمـــل کې او د رزمک او مکيــن په جــنوب غرب کې پــرته دهسھــيلي

په تن کمزوري ھمــزهللا اخونــد ھم پــه دغـه غټه جــرګه کې ګــډون . د خوجلخيــلو غټ جومات مرکــزي مقام الره

د مولوي عتيداګل خان له خطبې نه . ره راغوڼـډ شوي ووالره چې د وزيرو او مسيدو مشران پکې د پريکړې لپا

په خپله وينا کې د افغانستان او امان هللا خان په وضعه رڼا واچوله او د امان هللا خان پيغام يې  وروستــه، ليکوال 

ې له موږ موږ بې له افغانستان نه او افغانستان ب«: ورپسې ننګيالي مجاھد انګور خان وويل چې. حاضرينو ته ورساوه

وويل چې ) مشھور په شھزاده( د مسيدو په استازيــتوب مال فضل الــدين اخوند» .نه ژوندي نه شي پاتی کيدلی

لــوي مجاھد مال . ّزرترزره جنګيالي راټــول کړو او د  جنرال  يار محمد حان وزيري کومانــدې ته يــې وروسپارو

په نــھم اصل کې يې وويل . وونکي او ګټور اصول ور په ګوته کړلھمزهللا احمدزي اخــوند جرګې ته  نھـه الرښــ

 ١٩١٩په [ ّھغه زياته کړه چې يارمحمد خان وزيری  دې  چـې . »ســال او مشــوره وي«چې ھــره چــاره بايــد په 

وڼـډ مشـر و، د حا جي صاحب مال عــبدالــزاق خان اخونــد د مجـاھـديــنو غــ] کې  د خپـلـواکۍ پــه جګــړه کې 

دغه وړانديز د ټولو مشرانو له خوا ومنل ). مخونه١٨۴ تر ١٨١( ».وي] جنرال[اوس دې د ھــمدې لښکر جرنيل«
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 پکې ١٣يو پکې فرقه مشر و، :  مشرانو ګډون کړی و۵٧د خوجل خيلو د جامع جومات په غټه جرګه کې . شو

: د ګډون کوونکو قـومي نومونه په دې ډول وو. رال وغوڼډمشران وو، شپـږ پکې کڼـډ ک مشران وو او يــو پکې جـن

  .اتمانزي وزير، احمدزي وزير، زليخيل اتمانزي وزير، خوجلخيل وزير، مداخيل وزير، او مسيد

  

  انګـريـزان بايد غـافـل وساتل شـي  )١١(

تون کې پټ شو او دا اوزه ھلته د خانجانخان ککه خيل په ميلمس. ّلـيکوال جـنـرال  يار محمد خان وزيری بـومۍ ته الړ

په دې ډول يې . يې ګـډه کړه چې وزيرو او مسيدو د ده پال ن ردکړی دی او له دې امله افغانستان ته ستون شوی دی

د څيرې او جامو په «د څو تنو ســره ] ١٩٢٩اپريل ١٩[په ديرشمه نيټه) حمل(د وري .  انګريزان غافـل وساتل

 لمـريز د ثور په ١٣٠٨د مشرانو د پريکړې له مخې بــايــد لښکـر د .  وځيدد واڼه مرکز په لور ي وخ» يريتغـ

ھلته يې .  شي او له ھغـه ځايه دې د غـزني په لوري وخوځيـږي په واڼه کې راغـوڼډ] ١٩٢٩ اپريل ٢١[لــومړئ نيټه 

انــو ھڅې چــې د وزيــرو د انګريز. د خــوجل خــيلوپه جومات کې واړول او مـلګــري يې نورو ځايــونو ته وليـږل

شوي امان هللا خان له مالتړ نه وګرځوي، نتيجه ورنګړه، او نـږدې شپـږ زره تنه وسله » قادياني«او مســيدو لښکـر د 

» ډولــونو او اتــڼ«د افغانستان په لوري په  ] ١٩٢٩ اپريل ٢١[ لمــريــز د  ثــور په لومــړئ نــيټه١٣٠٨وال لښکرد 

ھغه ننګيالي «: ته له اتڼ نه ورته مال فضل الدين مشھور په شھزاده يوه کوټلې او ھـڅوونکې وينا وکړهوروس. وخوځيد

تر ) حاجي مال عبدالرزاق خان انـدړ(او رئيس المجاھدين ) مال ھمزهللا اخوند(مشران چې زما د مرحوم پالر ،  اګا 

يو دا چې : لښکر ته يې دوه مھمې سپارښتنې وکړې.  »څنګ جنګيدل، د افغانستان په تلو کې ســتاسو په اوږه والړ دي

ھڅه به کوئ چې مخالفين د «، او بل داچې »دې عظيم  خدمت کې وڼـډه ورکوئ«د امان هللا خان پلويانو ته بــه په 

ورپسې انګورخان، دلبازخان، زنګي خان او ھفتي خــان ھــر يــو پـه . »خپله خوا کې ودروئ په جـرګې لــه الرې...

) ٢(د ھر قوم مشر د ھمغه قوم کـومانــدان ټـاکل شوی دی؛ ) ١:(عسکري لحاظ  پـه درې مھمو ټکو ټينګار وکړ

[ ټـولــو لښکــرو جـرنيل«ّجنرال يارمحمد خان وزيری د وزيرو او مسيدو د » مــوږ غايب او حاضر مشـرانو«

  مخــونه١٩۶ تر١٨٨،»رقيادت النـدې روان يــود ده ت]بــه[تر نيــولو پورې«د کابل ) ٣(ټاکلی دی؛ او » ]جنرال
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