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  *ډاکتر  رحمت ربی ځيـرکيار

  ٢٠١۶ فبروری ١٣
  

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

٣  
  

. 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 

  
  کې د امان هللا خان د لښکر مـاتېپـه غـزني ) ١٢(

خـو . د وزيــرستــان نږدې شـپـږ زره  لښکر اورګــون ته ورسيد چې د بچه سقاو په ضد په غـزني کې وجنګــيـږي

مخکې لـه دې چې غــزني تـه ورسـيـږي، خبـر شول چې ھلـته د امــان هللا خان کندھاري لښکر ماتې خوړلې وه او 

د وزيرستان برمل ته ] ١٩٢٩ اپريل ٢۴[۴ د ثور په ١٣٠٨د  وزيرو لښکر ھم  د .  شوی وبيرته کندھار ته ستون

  ستون شو

په مياشت کې له فرانس نه پيښور ته راسـتــون شوی و، ] ١٩٢٩مارچ [ لمريز د حـوت ١٣٠٧ّمحمـدنـادرخان چې د 

په پکتيا کې ) و کرنيل شاه محمود خانکرنيل شاه وليخان ا( دوه وروڼه يې . له ھغه ځايه يې ځان پکتيا ته رسولی و

ّپه ننګرھار کې ھم محمد ګل مـومند او سردار محمد ھاشم . ورسره وو چې ھلته ولس د بچه سقاو په ضد راټول کړي ّ

خـو د دوی ټـولو ھڅو کومه نتيجه ورنکړه ځکه چې د ولس مشران د . خان دغه ھدف ته د رسيدلو لپاره مال تړلې وه

غلجي «د . دي په مشورو کې ښکيل شوي ووصاحب نورالـمشايـخ  اغا ګل مجــدو او د حــضرت بچه سقاو پلويان و

نادرخان او وروڼه يې د بچه سقاو په ضد وو، خـــو . »پښتنو اکثر قـبـايل او مشران يـې د مريدۍ په حلقه کې وو

ا د خــپل ځان لــپاره د سـقــاوۍ خــتمـول نــادرخــان خــپــل دريــځ نــه و اعــال ن کړی چې د امـان هللا خــان يــ

پــه دې اړونــد کې بـه زه  وروستـه د نـورو افـغان او غيـر افغان څيـړونکو ).[ مخــونه٢٠٧-٢١٢( غــواړي

  ]. مــعلـومات اونــظـريې ھـم د د ې ليـکنــې پــه پــای کې وړانـــدې کـــړم

  

 ڼـډولد مسيدو او وزير د لښکر بيا را غـو) ١٣(
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جنرال  وزيری  دې پايلې ته ورسيد چې بيا دې د مسيدو او وزيرو لښکر راغـونـډ کړي او سقاوي دې پای ته 

د څلور مياشتو په مدت کې څلــور سـوه افراد په ّسپه ساالر محمد نادرخان او د ھغه سره مل وروڼو «. ورسوي

يوې «  د مخ په زيــاتيــدونکي  شميـر له امله  له، او د سقاويانو» درست جنوبي کې ھم نه وو په څنګ کې درولي

جنرال وزيری په بـرمل کې د قومي مشرانو سره پريکړه وکړه او » .سيمې څخه بلې سيمې ته په مڼډه او فرارکې  وو

دا ځل د شـپـږنيم زره لښکر سره پکتيا ته ننوت، په دې پالن چې لومړی به د اورګون چوڼۍ وھي او بيا به د کابل په 

اورګون ته ورسيد ] ١٩٢٩ می ٢٢[ لمريز د جوزا په لومړئ نيټه١٣٠٨د وزيرو او مسيدو لښکر  د . لوري خوځيـږي

ته نـږدې وواھه چې سقاوي غوڼـډ مشر عبدالغياث خان کوھدامنی او ) موڼـډې(او خپل کمپ يې د اورګون نظامي کال

 يري وروسته له خپلمنځې جرګې مشورې نه،جنرال وز.   ولي يې کوماندانان وواکڼـډکمشر ميرحسن خان چند

جناب غوڼـډ « :عبدالغياث خان او سيدحسن خان ته د پښتونوالې د اصولو سره سم له درنــاوي ډک لــيک ور وليـږه

د »  !مشر صاحب عبدالغـياث خان او جناب کڼـډ کــمشر صاحب سيد حسن خان، السالم عليکم علی عبادهللا صالحين

روغه به دا وي چې تاسې له دغه . تاجکو، خروټـو او ځدراڼـو ملکيت دی/سليمانخيلو، ديګانو و،موڼـډې کال د وزير

بيا د امکان په صورت کې د سيمې د قـومونو او قبيلو د « قـومي ملکيت نه ووځئ ، د بچه سقاو جڼـډه راکوزه کړئ او

دغه ). مخونه٢١۶تر٢١٣(» ته داخل شئ مشــرانو د جــرګې د فــيصلې نــه وروسته واپـس اورګون او پوځي کال 

خو سقاوي عبدالغياث خان ورتـه د ليک ځواب بې له ليک نه، په . ليک د وزيرو او مسيدو مشرانو ھم السليک کړی و

ّجنرال يار محمد خان دغه سپکاوی . »پـر سر يې کړې«په څير ور ولـيـږه چې » پـړوني«درې ګـزه  سپـين ټوکـر د 

د جنګ کـومانـده د جـنرال وزيري پــه الس کې وه او مـرستيـاالن يې . ښکرسره شريک کړد نورو مشرانو او ل

  .انګـورخان او قطب خان مسيد وو

د . په لسو بجو ډول ووھل شو په موڼـډه کال بـريــد پـيـل شو] ١٩٢٩ می ٢٢[ د جـوزا د لومړئ شپې١٣٠٨د لمــريز

وب اورګـونی چې د ســقـاوي غـوڼــډمشرعبدالغياث له خوا يې درې ، ھغـه مال يعـقــ] ١٩٢٩ جون ١٠[جوزا په شلمه

ګزه سپيـن ټوکر جنرال وزيري ته تسليم کړی و، داځل د دوه سپيـن ږيـرو ســـره غـبرګ راغی او د عـبدالغـياث خان 

و مسيدو کمپ ته سبا سقاوي پـوځيانو ځانــونه د وزيـرو ا» .د تسليمۍ او د کال د راسپارلو پيغـام يې راورسـاوه« 

تسليم کړل، او ټولومشرانو ورســره د غـيـږې ستړي مشي وکـړل او د دښـمـن نه بلکې د يوه خواخـوږي دوست په 

] جنرال وزيري[ او ما....او ورسـره مل ملګرو عــزت او احترام وکړ] عبدالغياث خان کوھـدامني[څير يې د ھغـه

او ھم ]ل[ګـريزی ټــوپک، دوه ســوه کارتوس او يو د سپـرلۍ اس ورکړشخصا عـبد الغياث خان غـوڼـډمشر ته يـو ان

او نور ټــول پوځيــان مــو په عــزت او احترام سره ]...ل[مې څو تنه ننګيالي  د ھغه د حفاظت لپاره ورسره مل کړ

رته ليک وليـږه ّجـنــرال يارمحمد خان وزيری و. نادرخان د ځاځيــو په علـيخــيلو کې اړولــي وو» .رخصت کړل

پــه څـټ را «خو جـواب يې . چې د امان هللا خان د بيا راوستــلو لپاره ورســره د کابـل په لـوری وخـوځيـږي

جنرال وزيري شپـږنيم زره  تکړه سرتيري لرل، او وسله او خوراک يې په اورګون ). ٢٢۵تر  ٢١۶مخونه ( ».نغــی

و نــادرخان او وروڼو يې نه سرتيري لرل، نه يې وسلې لرلې او نه يې خ. کې له موڼـډې کال نه الســته راوړي وو

ھغوی د ځاځيو په عليخيلو کې ھم ارام نه وو ځکه چــې په .  پيسې لـرلې چـې د جــنګ سړي او وسلې پـرې راونيسي

 نادرخان او وروڼه يې پــــه دغـســې شرايطو کې. خــوست او څـمکــنيـو کې د ســقاويــانو د ګـواښ ســره مخامــخ وو

پـه ساړه موسم کې پکتيا په داسې . ّمجبور وو چې د ليکوال جنرال يارمحمد خان وزيری کومانــدې ته تن کښيـږدي

َد موڼـډې کال  له بري نه وروسـته، د وزيرو او مسيدو لښکر تقــريبا دوه . کوچيانو ډکه وه چې د سقاوۍ پلويان وو

ور کارونـه سم کـړي او ھــم پــريـږدي چې د ھــوا پـه نـر ميـدو سـره  کــوچيان له ميـاشتــې دمه وکړه  چې د کـ
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پــه نــرمه ھــوا کې د وزيــرو او مســيدو لښکـر کـولــی شـول . پکــتيا نه کــډې واخلي او د سقــاويانو زور کــم شي

  چې پــه يــو څــادر کې ھــم ځانــونــه تــــاوده وســاتــي   

نږدې اويــا تنه مشران ھلــته جــرګه . دی) ھديره( په وزيــرستان کې د يـو غــټ شخص مـړستون "ماما زيــارت"

  :شول او داسې پــريکــړې يې وکــړې

په اورګــون کې نيـول شوې وسـله او ) ٢(ّد جګړې کوماندان بيا ھم جنرال يارمحمد خان وزيری وټــاکل شـو؛ ) ١ (

کوښښ دې وشي چې د ســقاو پـلويانو ته د جنګ په ځای د دوستۍ الس ) ٣(سره ويوړل شي؛ خـوراک دې د ځان 

ّمحمد نادرخان او وروڼه دې ديته راوبلل شي چې د ھيواد د ژغورنې په جګړه کې برخه ) ۴(وروغځول شي؛

کوم نـږدې غړي ته د د کابل په نيولو سره دې امان هللا خان بيرته راوبلل شي يا دې د ھغه د کورنۍ ) ۵(واخلي؛او

  .سلطنت واګې وروسپا ل شي

مخونه ( د سنــبلې په مياشت کې راغــوڼــډ شــول١٣٠٨ کې څلورنيم زره وزير او مسيد جنګيالي  د "ماما زيارت" په 

 ّمحمـد نادرخان د لـوګر د کــوالنګار د حــاجي نواب خان  او له پنجاب نه افغانستان ته  د راغـلي  هللا). ٢٣٢-٢٣٣

ته داسې ليک ) ّجنرال يارمحمد خان وزيري(نواز خان په الس، په برمل کې د وزيرو او مسيدود لښکر کوماندان 

غــيورو مشرانو، ستاسې ميـړانه او شجاعــت د خپلواکۍ په جګړه ] مسيدو[د وزيرو او مســودو! عزيزانو«: ورولـيـږه

اعليحضرت  غازي امان هللا خان د يوه سارق او . رت ګيڼـټه دهنن بيا ھمغه د ميـړانې اوغي. کې  راته څرګند شوي دي

افغـاني ننــګ . د ھيواد ھــره بر خه د بې اتفاقۍ په اور کې سوځيـږي. کـوتاه طـريق له السه خارج ته فــرار کړی دی

نې فتنې نه نجات چې پــه اتــفاق او اتحاد سره وطن ته د روا: او غيــرت داتــقاضــا زمــوږ ټــولــو څخه کـوي 

  ٢٣٨-٢٣٩ مخونه - »  محمد نــادر. ورکــړو

  

  د خـوست جــګــړه ) ١۴(

قاضي . کــله چې د وزيــرو او مسيــدو لښکر د خوست پــولو ته ورســيد،د بچه سقاو پلويانو يې کلکه مخه ونيــوله

ڼ او مـلک جــان خان سليمانخيـل ورته د ، ګالم خان ګـربـز، بلــندخان ځدرا)د بچه سقـاو غوڼـډ مشر(عبدهللا خان شمل

د خوست اوسيدونکي  د وزيـرو او مسيـد و لښکـرنه پريـږدي چې د خوست له : خپلو سړو په الس اخطار ورولـيـږه

خوستيانو درې زره وسله » .موږ ژونـدي اوسـو تاسې به دا کار ونکـړای شئ«الرې کابل ته تيرشي، او تر څو چې 

 په ختـيزه خوا کې د وزيرو، مسيدو، دوړو اوتڼـيـو د جنګيالــيو شمير څـلورنيم زره تنو ته وال لرل، او د خوست

د الرې د خالصون په خاطر خـبرې «ځکه چې د مقابل اړخ سره يې » پوره دولس ورځې تم شول«رسيده چې ھـلته 

او نـه د پښتــونـوالې په اصولو د نادرخان ســړی مـولــوي هللا نــوازخان چې اصال د پنجاب و . کـولې» او جرګې

ھــره شيـبه بـه يـې د جـنــګ د پــيــلولو خبرې «پوھيده او نه يې کومه قبيلوي غليمي غاړې ته لـويـدله، 

  مخــونه٢۴٠-٢۴٢:ولولئ.»کــولې

ـيـږي او د مشرانو له خپلمنځې جرګې نه وروسته، پريکړه دا شوه چې بايد د دوی لښکر د سقاويانو په مقابل کې وجنګ

]. زيـيــز  د سپتمبــر د شلمې په شاوخــوا کې١٩٢٩د )[  د سنبلې اخري ورځې وې١٣٠٨دا د ( افغانــستان وژغوري

د قھرمان ببرک « سړو سره او زمرک خان ) ٧٠(په خوست باندې د بريد د تياري په مھال، ځلمــی خان مـنګل د اويـا

ټــول د . ـرو، مسـيدو، دوړو، او تــڼـيــو د لښکر سـره غبرګ شـولســړو سره د وزيـ) ٨٠(د اتيا» ځـدراڼ ځــوی

د خـوســتيانو کوڼـډي نومې قبيلې کلک بريد وکړ،او له . خوست د بازار په لوري وخـوځـيدل او سخت جنــګ پيـل شو

ې کـوڼـډيانو مخکې له دې چ. مقابل اړخ نـه يې لس تـنه ووژل او فـرقه مشر اخـتی جان احمد زی وزير يې ټپي کړ
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شپيته تنه جنګيالي يې ووژل شــول او :تــه د نـورو سقاويانو مالتړ راورسـيـږي، د ماښام په خړه کې يې ماتې وخوړه

وروستــه لــه دې چې کـوڼډيانو خپل مړي خاورو ته وسـپارل، د جنرال وزيري د کــوماندې النـدې .نــور وتــښتيــدل

ّپه دغـه مھال ورته د غــوڼـډ مشر نـور محمد ګـرديزي . ل شوو وګړو وسلې ونـيولېلښکر د کوڼډيانو د مړيو او نيو

د ځانګړ وفادارانو «نوموړی د امان هللا خان . پيغام راورسيد چې په خوست کې دخپلو جنګياليو سره محاصره شوی و

 ته ورغی او ده ورته ټوله ّجنــرال يارمحمد خان وزيری بله ورځ د غوڼډمشر ګــر ديــزي چوڼۍ» .له جملې څخه و

له دې وروسته ، د افغانستان د ژغورنې زمريالي د زمرک ځدراڼ او ځلمي منګل .  وسله او جبه خــانه وروسپــارلــه

په ګډون د بنګي باغ د کال په لوری وخوځيدل ځکه چې ھلته د بچه سقاو د غوڼډ مشر قاضي عــبدهللا شمل، ګـالم خان 

درې ورځې او شپې  » پــوره«جګړه . او ملک جان خان سليمانخيل جنګياليــو اړولي ووګـوربز، بـلند ځـدراڼ 

خو په پايله کې سقـاوي اړخ ماتې ).  مخونــه٢۴٧ تر ٢۴٠(جنګــيدلــې» په ميـړانه«وغځيدله، او دواړه خواوې 

وروســته لــه دې، . ]لمــريز١٣٠٨ ميزان ٣= ١٩٢٩ سپتمبر ٢۵)[ ١٩ ھجری قمري د ربيع الثانی ١٣۴٨(وخــوړه

ّبــريــالی اړخ د ځاځيو د علی خيلو په لــور وخوځـيد چې ھـلته د محمد نـادر خان سره وګوري اوپه ګـډه سره د 

  نــقشه جــوړه کــړي )نجات(افغانستان د ژغــورنې 

  

  ّد نـاھـيلي محمد نادرخان سره ګـډه نـقـشه جوړول ) ١۵(

ھلته سقاويان د ملک ميراکبر او مغل خان د مشرۍ الندې .  څمکني ميشت وود خــــوست او ځاځيـو په منځ کې

خو بې له جنګه د ليکوال جنرال وزيري  پيغام ته تسليم شول،ځــکه دوی دواړه د خــوستـي ســقاويــانو . برالسي وو

د ژغــورنې ] ١٣٠٨ مــيزان ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[٢٠ھـق د ربــيع الثانی په ١٣۴٨د .  په کــلکه ماتې خبــر وو

کې له چاوڼۍ نه بھر » افــغاني جامه«ّلښکــر د ځاځــيو عــليخيــلو تــه ورسيــد او ھلـته ورتــه محمــدنادرخان په 

  .  راوتـلی و او د ټولو مشرانو سره يې پـه غـيـږ روغـبـړ وکړ

  

 مد خان وزيري ته ورکړی وّکې جنرال يار محځاځيو ّپاس ھغه ليک دی چې  سپه ساالرمحمد نادر خان په 
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ّد جــنرال يارمحمد خان وزيري ) حاجی جـانخان، سيدخان، سربلــندخان اولـيـپت خــان(»غيرتي مشرانو«د ځاځــيو 

د وزيـرو، مسيدو، دوړو او تـڼـيو د [ زمــوږ« تـرھغه مھاله بــه دغــه مشـران او ولــس پـه وارســره : ھيله ومنله چې

غــوښتنه ] جنـرال وزيري[ميـړنيـو مشـرانـو پـه وريـنـه ټـڼـډه سـره زمـا«او دغــو »  بـرابـروی ټـيکــله] لښکـر

توګنځای ته ستون شو، او د ماخوستن له لمانځه نـه وروسته د ماښام له لمانځه نه وروستـه، نادرخان خپل اس. »ومـنلــه

ّکې محمـد ) چوڼۍ(ھغوی ورغلل، او پــه استوګنځای. يې جنګي مشـرانو ته بلنــه ور کړه چې جرګه ورسره وکړي

ّچې محــمد » پوره درک کـړه«په دغــه غوڼـډه کې مشرانو .  »زموږ دھرکلي لپاره الس پر نامه والړ و«نـادرخان 

پــه ځان » څلـور سوه جنګـيالي«ده په شپـږ مياشتو کې ونشوکولی چې پـه جنوبي کې . و» څــومره ناھـيلی«نادرخان 

  راتـاو کړي

  

  ّد محمد نـادرخان سره د امـان هللا خان لپاره تـړون السليک کول) ١۶( 

ّ کوماندان و، محمـد نـادرخان ته ّد مشرانو په وکالت لـيکوال جنرال يارمحمد خان وزيـري چې د ژغـورنې د جګـړې

حـضرت غازي امان هللا خان د ھغــه خاص د اعلي...ګـيالي او جنګيالي دا نـن! سـپاه ساالر صاحب«:داسې وويــل

په شاجوی کې مالــره وزيـر ] ١٩٢٩ اپـريل ١[د حمل په دولسمه نيټه١٣٠٨فرمان په اعتبار راغـوڼـډ شوي دي چې د 

تـر دې وينا وروســتـه، عـبــد هللا خان  مداخــيل د مــلک ). مخونه٢۵٠-٢۵٧(» سپارلی وصاحب عــبداال حد خان

ّليکـوال جنرال  يارمحمد وزيري او د ژغورنې د !...[ســپاه سـاالر صـاحب«: زنــګـي خان مــداخـيل ورور وويل

غوڼډه په دې پريکړه پای ته . »دیھغه څه بيان کړه چې موږمشرانو عــھد او پيــمان پــرې کـړی ]جګړې کوماندان

 ميزان ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/ ٢١سبا د ربــيع الـثــاني په . »سبا به جرګه کوو«ورسيده چې 

 پـريکړې ومنلې چې يــو څــو ١۵ّپه جــرګه کــې د ژغـــورنې د جګــړې مــشرانـو او محمد نادرخان ] لمريز١٣٠٨

  :يــې دادي

 ژغورنې ورپسې دې واکمني امان هللا خان ته  يا دې د ده د کورنۍ کوم بل غــړي تـه ور وسپارل د ھـيواد په) ١ (

حکــومت دې د ھغه چا يادښت ) ٣(ّد امان هللا خان تر راتګ پورې به محمد نادرخان د واکمنۍ کفيل وي؛ ) ٢(شي؛ 

له ) ۴(؛ »ــاريخ کې دې ثبت شيت«وکړي چې د ھيواد د ژغورنې په الر کې يې سر او مال ښندلی وي، او په 

معاشات او مکافـات مقرر «ژغــورنې وروسـته دې د ژغــورونکي لښکر د شھــيدانــو او معلولـينو پاتي شـونــو ته 

تباه شوی دی او ھم يو شميـر صاحب «له دې امله چې د ھيواد پـوځ پـه کورنئ جګړه کې ) ۵(؛ »شي

مشرانو او افسرانو ته دې په پوځ «، نو د ژغورونکو لښکرو»...ړی دیمنصبانودخاورې او حکومت سـره خيانت ک

 لمريز له ثور راھيسې د ١٣٠٨د وزيــرو او مسيــدو د لښکــر مشرانـو د   ) ۶(؛ »کې دندې  ورکــړل شــي

دې ، له بــري نه وروستـه »په کروړونو کروړونو افغانۍ لګولې دي«افغــانستان د ژغورنې لپاره د سقاو پرضد 

ھمدا اوس دې د سقاو ټولو پلويانو ته عـفوه اعالن شي، خو د ) ٧(حکـومت ھغـوی ته دغــه لګـښتـونه ورکړي؛ 

ورپسې . ازاد شي» په عـزت او احترام سره« او بيا دې » وساتل شي«جګړې بنديان دې د ھيواد د ژغورنې پورې 

د  . »ته بــه غــاړه ږدي... ــولــو پــريکړوزموږ سره په قرآن السليک وکړ چې د جــرګې ټ«محمد نادر خان 

 ٢٧ [ ٢٢سپــوږمـيز د ربيع الــثانی پــه ١٣۴٨ّلــيکوال جنرال يار محمد خان وزيری د کــومانــدې النــدې لښکر د 

 ، د ځاځــيو لــه علی خيلو نه د ځاځيــو د ګل غـوڼـډۍ په لوری وخوځيد،او د ځدراڼو]١٣٠٨ تــله ۵= ١٩٢٩سپتمبر 

پاتي «سره په علی خيلو کې  ] زمرک خان ځدراڼ او زلمي خان منګل[ تنه جنګيالي د خــپلو مشرانو ١۵٠او منګلو 

د « ّفقير محمـد خان مومند چې د امان هللا خان په پـيرکې دسيھلي سيمو د ځنګلونو رئيس و، د امان هللا خان . »شول
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ّ چې د جنرال يارمحمد خان وزيري جنګيالي د ځاځيو په ګل او ھغه مھال» درجـه اول پــلويانو او ملګرو څخه و

.  »ّاوسيده، نوما او رئيس صاحب فـقير محمد خان  مومند به ھره ورځ يو دبل سره لـيدنه او کتنه کوله«غـوڼـډۍ کې 

ه تللی و او ّھغه مھال چې امان هللا خان پربښی او کندھار ته تللی و،  فقير محمد مومنـد د ملنګ په جامو کې شاجوی ت

ھغـه مھال . له جنرال وزيري نه  يې ھــيله کــړې وه چې که ھــزاره جات تــه يې د بــدرګې په واسطه ورسـوي

ھغــه « ّفقير محمد مومند ورته وويــل چې . ليکوال جنرال دغه مومند نه پـيـژانده خو د ملنګ ھيله يې په ځای کړه

فقيـرمحمد .  يې داوه چې ھــزاره قـوم د امان هللا خان د دفــاع لپاره راوپـارویاو د سفـر مــوخه» ملنــګ پـخپـله دی و

ګـوره ....مينه او محبت دی]  امان هللا خـان[ســتا سره ھــم د ھــغه «: مومند  ليکــوال جنــرال ته ور زياتــه کــړه چې

مد نادرخان پـه عھد او پيمان باندې باور ونه ّستر خدمت کې د چا په سياسي لوبه کې راښکيل نه شې او د مح...په دې 

سـردار ] د امان هللا خان د ورور[اوال ته د سلطنت د وکــالت له پــاره د «جنرال وزيري ور غــبرګه کړه چې . »کړې

 د ربيع الثاني په ١٣۴٨دسپوږميز »  .وروسته ټولې چــارې زمــا پــه غــاړه دی امين جان موافـقه تر السه کړه،

ســردار اميــن جان د «ّورتــه فــقيـر محمد مــومنـد وويـل چې ]    لمريز١٣٠٨ تله ٨= ١٩٢٩ سپتمبر ٣٠[٢۵

سلطنت د وکالت ستـر کـار ته ځان نه شــي نــيوالی، ھغــه بې زړه شـوی دی او يا داچـې د ســردار يـوسـف خـان 

د ھغه پــه زړه بــانــدې د ] ّــان محــمد خان طاليـي لمسیّد محمد نادرخان پـالر، د يحی خان ځوی او د سـلط[ ځـــوی

  مخـونــه ٢۶۶تـر ٢۵٨» .خــپل قـھـرمان ورور پــه وړانــدې حـسـد نــنــه ايــستلی دی

 ١٠=  ربيع الثاني٢٧ ١٣۴٨ق(جـنرال وزيري د مشرانو ملګرو سره له ګل غوڼـډۍ نه بيرته علی خيلو ته راستون شو

علت يې داو چې د ځدراڼو اومنګلو د جنګــيالـيو مشرانو غوښتل چې ټول يو ځل ). ١٩٢٩ اکتوبر ٢= لمريـز١٣٠٨تله 

ّمحمد نادرخان ورته وويل چې د لوګر په دوبندۍ کې دې د سر دار شاه وليخان . ّبيا د محمد نادرخان سره جرګه وکړي

لمريز د ١٣٠٨ټــول لښکر د .   غــوره کړيسره وويني او په ګډه  سره دې په کابــل بــانــدې د بريــد نـقــشه

دوبندۍ ته ورسيد او کرنيل شاه وليخان او ملګري يې  ښه راغالست ته ] ١٩٢٩ سـپتمــبر ٢٧[ ۵په ) ميزان(تلې

. شـاه وليخان د ځاځيــو جامې اغوستې وې او د لښکر د ټولو مشرانو سره يې د غيـږې ستړي مشي وکړل. راوتلي وو

خو . خان انديښمن و چې څنګه به څلورنيم زره لښکر د بچه سقاو اويا زره لښکر ته ماتې ورکړيخو کرنيل شاه ولي

په اورګون، خوست او څمکنيو کې « ليکوال جنرال وزيري ورته ډاډ ورکړ چې د بچه سقاو د جنګياليو روحيه يې 

د حبيبيې ښوونځي (ـوازخانُځلمي خان مـنګل، زمرک خان ځـدراڼ، ملتاني مــولـوي صاحب هللا نـ. »ليدلې ده

 تله ۶( سبا. اوحاجي نواب خان کاکا ھم د ليکوال جــنرال ستايــنه وکــړه ، او کرنـيل شاه وليخان  ارام شـو)ښوونکی

په دغه قافـله کې د شاه . ُد ژغــورنې لښکر د شـتــرګــردن له ليـــارې دوشــۍ ته ورسيــد] ٩/٢٨ /١٩٢٩)[ ١٣٠٨

ټول لښکر په . »نه درلودې...ټوپکې ھم] يې[يو شمير«برخه لرله او ) ځاځيانو او ګرديزيانو(يو  جنګيال۴٠٠ولی خان 

د ژغورنې د لښکر خوراک او څښــاک د . خـوشۍ کې دوه شپــې او ورځې تـم شوی و چې د جګړې نقشه جوړه کړي

)  د تلې په اتمه( ه ورځــې وروستــه ّد جنرال يارمحمد وزيري د کوماندې النــدې دو. دوشـۍ ولس په غــاړه اخيستی و

په تنګي . د وزيرو او مسيدو د لښکر دولس سوه جنګيالي د تنګي په لــوري د ســقاويانو سره د مــقابــلې لپاره ورغلل

د کوماندې الندې مورچلونه ) »سور جرنيل«(کې سقاويانو د سپا ساالر پردل خان او جرنيل محمد عمر خان ناصري 

جګړه تن . يې په مقابل اړخ له ھرې خوانه بريدونه پيل کړل)  بجو۵په ( يــوه ورځ وروسته سھار وختي.  نيولي وو

مخکې تـيـښته کــړې « بجو په ھغـوی مــاتې ګــډه شـوه او دوه جــنراالنــو يې ١٢په تن وا وښتــله او د غـرمې په 

ځکه » نه د دوی په تباھۍ او مـرګ کې«  کې غوښتله ليکــوال جنرال وزيري د سقاويانـو ماتې د جګړې په ډګر» .وه

» .زما د ميـړنيو په الس کيوتل«زيات شمير سقاويان مړه او ژوبل شول او پوره پنځه سوه يې . دوی ھم مسلمانان وو
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دغه شان خپل پاتي لښکر . د لښکر د مشرانو په مشوره، پريکړه وشوه چې لـه تنګې څخه دې زرغون ښارته الړ شي

 ٢۶=١٩٢٩اکتوبر [  د تلې په نھمه١٩٠٨د . خبر کړ چې له خوشۍ نه دې ځانونه زرغون ښار ته ورســوييې ھم 

د سقاوي بنــديانو په . دوی تنګــي ته ورسيــدل او کــرنــيل شــاه ولي خان ھــم ځان ھلتـه ورساوه] ١٣۴٨ربيع الثانی 

دغـو » .په عـزت اواحترام رخصت کړل شــي«وسته دې اکــله داسې پــريــکړه وشــوه چې په کابل کې له جګړې ور

ولــولــئ .  د لښکر پـه ضـــد جــنګــيـږيامان هللا خان» قــاديــانــي«غريــبو بنـديانو ته ويـل شوي وو چې دوی د 

       مخونه٢۶٧-٢٨٣

  

  کرنيل شاه ولی خان غوښتل چې د ژغـورنې د لښکر مشر شي) ١٧(

رنې لښکـر په زرغون ښارکې ھم  د ميلمستونونو په ځای، يو ځل بيا غوره وګــڼلـه چې په  د تيــر په شان د ژغــو

 د تلې ١٣٠٨د . کې شپـه تيـره کړي او ھم ھلته د پيرې او فوري تيارسۍ ترتيبات ونيول شي» سـپـيـره ډکــر«

و نورو پلـوونو نـه د زرغـون ّچې سپيدې ال نه وې چاودلې د محمـد اغـې ا]  ١٩٢٩اکتوبر ٢[په لسمه نيټه) ميزان(

ښار په لـوري د ماشينګڼـو، توپـونو اوټـوپکـونـو ډزو د تنګـي د جګړې ستړتيا او ساړه د ژغـورنې له لښکر نه ھير 

کـرنيل شاه ولی خان او نـورو ملګـرو يې ځانونه د .په نيمه ګيڼټه کې دغه لښکر د مقابـلې لپاره چمتـو شـو. کړل

شاه وليخان په وارخطايي سره د ژغورنې د لښکر مشرانو ته خپله انديښنه .  تـه راورسـولژغـورنې د لښکر ډګر

عبدالغني ګرديـزي او » .مـوږ په ھمـدې زرغــون ښار کې محاصره کـړي«سقــاوي لښکـر غواړي چې :څرګنده کــړه

ولو پـــړه د ژغــورنې پــه لــښکـر غوښتل چې د سقاويانو له خوا د تنګي د بيرته نـي» په غيرمستقيم ډول«شاه وليخان 

خـو زمرک خان ځـدراڼ، ځلمی . پای ته ورسيـږي» نــژدې و چې زمــوږ او د دوی تر منځ ھمکاري«. ورواړوي

غوڼډ مشر » .خبره سړه کړه«، سنک خان منګل، شيرجان تڼی او کوکو خــان چې په قـومي چارو پوھيدل  خان منګل

نيل شاه ولی خان او عبدالغني خان ګرديزي ته وويل چې د ژغورنې لښکر پخپله خوښه  وزير کر- عبدهللا جان احمدزي

د ژغـورنې لښکـر په ګرديز او تنګي کې د سقاوي غــټانو غــوږونه . راپورته شوې چې خـپل ھـيواد وژغــوري

د .  اچـــوي» وږ پــړه پــه مـ«اوس دې ھغه کسان د تنګـي پيره داران شي چې . ورتــاوکړي او تـيښتې ته اړکړي دي

په خپل نوم سره « شاه ولی خان ھڅه په دې راڅرخيدله چې د کابل په مورچلونو کې د ژغورنې د لښکر مشــرتــوب 

ته دغه ھڅه د منلو وړ نه وه ځکه چې د خپلواکۍ له جګړې نه يې » ]د ژغورنې د لښکر مشرانو[ونوموي ، خو موږ 

ھغه مھال ): ّړه کې محمد نــادرخــان ځان د ټــل فاتـح اعالن کړی ود خپلواکۍ په جګ( زده کړه کړې وه 

 چوڼۍ او پوځي مرکزونه ونيول، خو د افغانستان ۵۵د وزيرو او مسيدو لښکـر له انګـريزانو نه ) زييز١٩١٩(

يوله ، بيا او د ټـل پوځي چوڼۍ  چې مجاھدينو ون...په خوله ياد نکړ«حکومت د وزيرو او مسيدو  د يـوه مشر نوم ھم 

چــوڼۍ په رسمي ډول فتح ] دې دغه فـتح شوې[ ّيې سپـه ساالر محمـدنادر خان ته بـلـنه ورکړه چې په خپـل قـدم سره 

په پايـله ). ٢٩٠-٢٩١مخونه (ّفتح د محمد نادر خان په نوم سره ونومول شـوه«خوبيا د ټـل د فتح شوې چوڼۍ . »کړي

ّوزيري جنګيالي دې په تنګي او محمــداغـه کې د سقاويانو په  ّال يارمحمد خانکې اتـفاق په دې شو چې د ليکوال جنر

د ده لـښکر د تيارسۍ په حالت کې و او د د نـورو لښکر په ميلمستـونونو کې : دليــل يې دا و چې. مقابل کې وجنګيـږي

تــنه وخــوځيـدل او نـور لښکر په په  تنګي او محمداغه کې د سقاويانو پـه ضد د جګــړې لپــاره دوه زره . اړولي و

  زرغــون ښـار کې د زيـرمې پــه تــوګـــه پاتــي شــو 

په تياره سھار کې لښکر ته کومانـده ورکــړل شوه چې له ] ١٩٢٩، اکتوبر ٣[ لمريز د ميـزان په يــولسمه نيټـه١٣٠٨د 

کله چې د توپ . ړه کې بچه سقاو پخپله جنګـيدهپه دغه جګ. ّدرې خواو دې په محمداغه کې په سقاويانو بريد پيل کړي
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يوه ګولۍ د ھغه په جبه خانه او بله يې د ھغه اس ته نږدې ولګيـدله ، په سقـاويانـو ماتې ګـډه شوه او د کابل په لوري 

ّد ژغـورنې لښکر په محمداغه کې د غـليم ټـول مورچلونه او درې سوه جنګي سړي ژوندي ونيول چې د . وتښتيدل

ون د عسکري کال  تسلــيم شــوی او پــه درنـاوي سره بـخښـل شــوی غـوڼـډ مــشر عـبدالغـياث خان کــوھدامنی  اورګ

د ده په شـمــول نور ټول نيول شوي سړي زرغون ښار ته واستــول شول، خــــو دوھم ځل . ھــم پکــې شامــل و

د افغانستان د ژغــورنــې جنــګــيالي  د . ښار کې اعدام شونيــول شــوی عبدالــغياث خان کوھـدامنی  په  زرغــون 

ماتې خــوړلي سقـاويــان . ، د تـنګي واغـجان په بيا نــيــولو پسې الړل]١٩٢٩، اکـتوبـر ۴[١٢ د ميـزان  په ١٣٠٨

( ھــمغــه ورځپه . ډيــر ژر وتــښتـيـدل، او لـيکوال جنرال وزيری د خپل لښکر ســره زرغـون ښـارته ستــون شــو

ّمـحـمــد ګل مــــومــنــد » نــنګــيــالی او غــيــرتي افــغــان«دولس بـجــو ] ١٩٢٩ اکتوبر ۴)[١٣٠٨ميزان ١٢

  .ځــانــله زرغــــون ښـــار تــه راورســيـد او د ژغـــورنې د لـــښکــــر ســـره غـبــرګ شــو
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