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  *ډاکتر  رحمت ربی ځيـرکيار

  ٢٠١۶ فبروری ١٧
  

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

۴  
  

. 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 

  

 جګـــړهد کــابـل ) ١٨(

داچې د سقاويانو روحيه ګړبيدلې وه، وروسته له جرګې په دوه بجو ټول لښکر له زرغون ښار نه د کابـل په لوري و 

ّمحمدګل مومند موظف شو چې د احمدزيو کوچيانو او د رود د احمد زيو  سره دې د موسھي لـوګر له الرې د  .خوځيد

سردار شاه وليحان د .  چاراسياب له الرې کابـل ته ورنـنوځيکابل په خوا وخوځيـږي او پاتی نور لښکر دې  د

، ولسي جنرال ]١٩٢٩ اکتوبر ۶[١۴ د ميزان په ١٣٠٨د .  غالم حيدرخان په کور کې ديره شو) جنرال(جرنيل

ّيارمحمد وزيري د خپل لښکر سره د بچه سقاو په مقابل کې  د کابل په ھسکو کې مورچلې ونيولې او په ھغه ورځ يې 

کرنيل شاه وليخان په چھلستون .  قاويانو سره جګړه پيل کړه او په لــږ وخت کې يې څـلور مورچلې ورنه ونـيولېد س

ّدربار غـوړولــی و، سـپاه سـاالر صاحب محمدنـادرخان د ځاځـيو په عليخيلو کې زما د جنګياليـو د ماتې او «کې 

رنيل شاه وليخان مخکې له دې چې د ژغـورنې د لښکر کـ).  مخونه٢٩٢-٣٠۴(خـبر ته ستـرګې په الر و» بــري 

څه «داچې  سور جنرال . ّمحمد عمر خان سره يې ليـدلي وو] جنرال[مـورچـلـونو ته ورشي، د سقاوي سـور جرنـيل 

، )ځلمی خان منګل(سردارشاه وليخان چې له چھلستون نه د منګلو د مشر . »ورته ويلی وو، د ھغه څخه زه ناخبره وم

په بـدرګه د ليکـوال جنرال وزيري د )   ملک جانخان(او د ځاځيو د مشر ) زمرک خان ځدراڼ(اڼو  د مشر د ځدر

).  مخونه٣٠۴-٣٠٧(»مـا او زما ملګرو ته د مايوسۍ  او نااميدۍ تلقيـن کاوه«ليدنې لپاره په اس سپور ورغلی و، 

  شرانو په پـريکړه به يـې خبر کړي ّجنرال يار محمد خان وزيري ورته وويـل چې د ژغورنې د لښکر د م

د کومانـدې په  مرکز کې . د ارګ ھـر لوري ته رسوي» نــن شپــه« پـريکړه داسې شــوه چې خپــل جنګيالي به 

ّپخپله جنرال وزيري او ملګري يې  انګور خان ، دلبازخان، شيرمحمد خان، شيرخان تـڼـی، ښاديـن خيل دوړ، ملک 
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د . د شپـې په نھه بجــو د کابل په لـــوري د بريـد ډولــونه ووھـل شول. ن ناست ووګل خان،  او ملک ډنډ خا

ننوت،درې ګيـڼـټې وروسته ارګ ته ورسيد، بچه سقاو  ژغــورنې لښکر د سھــار په اووه بجو د کابل ښار مــرکز ته

 لمريز د ميزان په ١٣٠٨ د .يې ھلته محاصره کړ، او له ارګ نه بھـر د سقـاو ټولې مورچلــې يې ړنګې کړې وې

، سـردار شــاه ولی خان په اس سپــور د خــپلوځاځــيو او  ګرديــزيـو پيره دارانو او يو شمير ]١٩٢٩ اکتوبر ١٠[١٨

ته يې د کابل د نيولو مبارکي راکړه، او دومره خـوښ و چې » موږ«قومي مشـرانو ســره د کابـل ښار ته راورسيد، او 

يو چا ورته د ده دوه » .په ږيـره او مخ بانـدې څو څو ځله ښکـولو«ر کوماندان او مشر به يې د ژغورنې د لښکر ھ

ټول په کــورونو کې وو او يو کس مو ھم و نه ليد چې  ټــول مخــورين« د کابل ښار . کلـن ځوي عـبدالـولي راوړ

: د کابــل غـريــبـو خلکو نارې وھلې چې» يــواځـې«خو د دې پـر ځــای، » .ته د کابل د نيولو مبارکي ووايي...موږ

د کابل ښار مخـوريـن «د کرنيل شاه وليخان په رارسيدلو سره . »زنده باد غـازی امان هللا خان...زنده باد فاتحين کابل«

رې او سـرداران ھـم د خپلــو کورونو څخــه راووتل او ھـر يو شاه وليخان ته د کابل د نيـولو مبارکي ويله او د تيـ

، ]١٩٢٩ اکتــوبر ١٠[١٨ د تلې په ١٣٠٨د .مخونه )٣١۴ تر٣٠۶(»دورې څخــه يې خپــل شکايـتـونه وړانــدې کـول

سـردار شاه محمود خان د کابل له شـوربـازار نه پــه اس سپور د کابل د سيند په غــاړه د ژغـورنې د لښکر ساحې ته 

پردل سپه . حاالت ډير خطر ناک دي«: رال ته يې وويل چېاو ليکوال جن» تـر حده زيات وارخطا و«. راورسيد

د ھغه په تعـقـيب نـور مسلح ]او[ساالر د شپـږزره جنګي افرادو سره د خيرخانې د کـوتـل څخـه ھـجـوم راوړی دی

! صاحب] جنرال[جرنيل«: ّجـنرال يارمحمد خان وزيري ورغبرګه کړه چې» ....افـراد ھـم د شمالي څـخه راروان دي

بچه سـقـاو د ژغـورنې د لښکر له خـوا په ارګ کې محاصره شـوی دی، او دھغــه دوه تــکړه » ! او فکـر مه کـوهغم

جنرال وزيري، . د ژغورنې د لښکر له خوا ځغلول شوي دي) ناصري] جنرال[پيـردل خان اوسور جرنيل (جنراالن 

د » .دلښکر په مخکـې روان شـوو«ّشير محمد خان عبدهللا خان د ملک ډڼډ خان ورور، او  انګـور خان، بجان خان،

او په بي بي » پـه طرف د پـيــردل مـقابـلې تــه وخـوځــيـدو«ژغــورنې لښکـر د ده افغـانـان له الرې د کـلـوله پشــتې 

ان له درې سقاوی سپه ساالر پيردل خ. مھــرو کې د پــيردل خان د سقــاوي لښکر ســره پــه جــګــړه اخــتـه شــــو

غالبو . ګيڼــټې جګــړې وروسته د ژغــورنې د لښکر له خـوا ووژل شــو او پاتــي لښکر يې ھرې خوا ته وتښتيد

جنګياليو، ماتې خوړلی سقاوي لښکر د قلعه حسيـن کــوټ او قــلعه مرادبـيګ پـورې دومره وځغـالوه چې د خلکو 

 لمنـو ميـرمنو د جنګي فراريانو د امن او شفاعـت لپاره قرآنـونه  په پـاک«د ھغــې سيمې . کورونو ته يې پناه ويـوړه

پــه . »د ھغه افغاني بيبيانو په ليدلو سره ما خـپل جنګـيالي واپس د کابل په لـوري راروان کــړل. السونو کې نيولي وو

  کابل کې ارګ ھمغــه شان د محاصــرې النــدې و

ّـه محمد ګل خان مومند ، زمرک خان ځدراڼ، عـبدالغـني خـان ګرديـزی، ّ ولسي  جنرال يارمحمد خان وزيري  ت

ّد ټولو څخه لومړی محـمــدګل « .مـولـوي هللا نـوازخـان، شـاه محمود خان او شاه وليخان د مبارکۍ لپاره راغـلل

د جنرال  ) ڼ ځوید غــيـرتي ببـرک خان ځدرا( او زمـرک خان ځـدراڼ» مـومـنــد چې د ډيـر حساس فکـر خاونـد و

ّيار محمد خان وزيري نظر ومانه چې زر تـر زره دې پــه ارګ بـريــد وشي، مخکې له دې چې له کندھار، مشرقي ، 

ورپسې نورو ټولو . جنوبي او شمالي نه سقاوي لښکــرې کابل تـه راورسيـږي او دوی د ناکامۍ سره مخامخ کړي

. دې سھار وختي د ارګ عــمليات پـيل شــي] ١٩٢٩ اکتوبر ١٢[ـه شلمهپ) ميزان( لمــريز د تـلې ١٣٠٨ومنله چې د 

د . ځکه چې د کورنۍ غړي يې په ارګ کې بنديان وو» ظاھره څه اظھار نه کاوه«شاه محمود خان او شاه وليخان په 

ولولئ . لپريکړې سره سـم  په ارګ باندې  د توپـونو بريد وشو او له غـولي نه يې د اور لمبې او لـوګي جګ شو

 .٣٢٢ تر ٣١۵مخونه 
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  د حضرت اغـاګـل مجـد دي په مشرۍ د بچه سقـاو د سـولې ھـيئت) ١٩(

سال او مشــورې « حـضرت اغــاګل مجددي چې د حضرت نورالمشايخ مجددي ورور و، بچه سقاو ته به يې

ـلجي ټبــرونــه راټــول ځانته سلطنت او پادشاھي غوښته او پر ځان باندې يې غـ«حضرت نورالمشايخ . »ورکـولې

 اکتوبر ١١[ لمريز د تلې د نولسمې١٣٠٨پـه ارګ باندې له بريد نه څو ګيڼـټې وړاندې، د ).   مخ٣۴٣( »کــړي وو

د شپې نھه بجې وې چې حضرت اغاګل مجددي د دوه نـورو ماليانو او حکمران  سردار عليشاه خان سره يو ] ١٩٢٩

ې د امن د غــوښتلـو په شفاھي ھـيله د ژغورنې د لښکر مورچلونو ته له ارګ څخه ځای، د بچه سقاو او دھغه د خيلخان

ّمشرانو خپلمنځه جـرګه وکړه چې وزيـر محمدګل مـومنـد، . په مـوټـر کـې چې سپـيــن بيرغ ورباندې رپـانده و راغـلل

ّ يارمحمد خان وزيري  خپله ليکوال جنرال. ســردار شاه ولی خان، او سردار شاه محمود خان ھم پکې برخه لرله

بچه سقاو ته د امن او يا په  امـن د » د ملت قاتل«پريکړه حضرت اغاګل مجددي او د ھغه ملګرو ته په ډاګه کړه چې 

قدرت په زور اخلو او ھلته په ارګ کې به يې الس «پريکړه دا وه چې د بچه سقاو نه به . فــرار اجازه نـشي ورکولی

ډيــره عاجــزانه وينا سره « وغــوښته او پــه » ًفــورا د څو کلمو ويـلو اجازه« شاه ولی خان  سردار» ....تړلی نيسو

ھغه څه وويل چې زموږ ټولو مشرانو د واحد «ّليکوال جنرال يارمحمد خان وزيري : داسې وويل چې»  يې موږ ته 

په ارګ ګې ] حبيب هللا بچه سقاو[ھغه. اوس به موږ د حبيب هللا سره په څه توګه جنګ وکړو. زړه او فکر خبرې وې

زموږ د لــوري په حبيب هللا . يــې په ارګ کې يــرغمل کــړي دي...دی او زموږ د کورنۍ نارينه او ښځينه غــړي 

ولې بيا ھم د وطن د نجات په ھيله تاسو د قوم . باندې فــشار، زموږ د کورنۍ د غــړو ژونــد په خطر کې اچــوي

ليکوال جـنرال وزيری وايــي چې » .رڅه پــريکړه وکړه په ھغه باندې زما او د شـاه محمـود موافـقه دهمشرانو چې ھــ

  .  »پــريـشانـه او ماڼـيجن ښکــاريــده«دواړه سـرداران وروڼــه 

، »حکومتي او قـومي  ھوښيار او ځيرک  شخصيت و او د جـرګې چاپيـلایر يې ډيـر ښه څاره«ّمحمدګل مومند چې يو 

شاه ولی خان او شاه محمود (ټولو مشرانو ته وړانديـز وکړ چې د حبيب هللا د امن پريکړه دې دوه سردارانو وروڼـو 

ّمحمـد ګل مومـند چې د . ته وسپـارله شي په دې دليل چې د دوی ناموس د حبيب هللا له خـوا يرغـمل شوی دی) خان

سـردار شاه ولـيخان بـچه سـقاو تـه . انـو د ھغــه وړانـد يــز ومانــهنامــوس او پـت خبرې ته ګوته ونيوله، ټولو مشـر

ته د افــغانستان د حکــومت غـاصب يې او د افغانستان مظلوم ملت دې ټـوکر ټـوکر ! حبـيب هللا وروره«: داسې وليکل

د ] د ارګ[ عـيال سره زمـوږ له لــوري څخه تــاتـه امـن دی او د خـپل ال و.  کړی دی، اوس تـه امـن غــواړې

د شـپې لس . »شمالي  دروازې له الرې نه کـوھدامــن ته والړ شه، په بيت المال او جبه خانه باندې الس مــه وھــه

بجې وې چه دغـه ليک حضرت اغـاګل مجددي او دوه ماليانو ته وسپارل شــو، خو د ژغـورنې د لښکـر د مشرانو 

دا ھغه  نمک حرام سردار و چې  په کند ھار کې د والي  په حيث .   سره وساتهجـرګې  سردار عا ليشاه خان د ځان

په ھغه شپه . د کرنيل پايو خان ساه  په زندان کې وختله. يې د ھيواد د نجات په اتالنو د کندھار زندانونه ډک کړي وو

څه .  په خوايې حرکت وکړحضرت اغــا ګل مجــددي د خـپلو دوه ملګرو سره په خپل موټر کې  سپور شو او د ارګ

د . فرار کړی دی«کم يوه ګيڼټه وروسته د جرګې مشران خبر شول چې بچه سقاو د ارګ د شمالي  دروازې له الرې 

د شپـې په يولس بجـو ارګ ته د خپلو جنګيالــيو  ....دې خبر اوريدلو موږ ټول حيران او په سخته انديښنه کې  واچولو

مو د چور او چپاول د مخنــيوي لپاره پيــرې او ګزمې مقرر کړې او په ھغه تياره شپه «او ھلته » .سـره  داخل شوو

د   ّمو د حبيب هللا د بنديخانې  څخه د ســپه ساالر محمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه محمود خان، سر دار اسد هللا خان،

پــه کابل کې به د ژغــورنې . »يستلسردار عليشاه خان دکورنۍ غړي او د اعليحضرت امان هللا خان ورور راوو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ّتر دغــه مھاله  محمـد .  جنګياليــو پــيرې او ګــزمې کــولې او مشــران بــه ھــم په ګــزمـــو او پيــرو ګـرځيدل

. ـي ونادرخان په ځاځــيـو کې و، امان هللا خـان له ھــيواد نـه بھــر و او ھيــواد ته بـيــرتــه راتــګ يـې زر نـاشـون

ّخــو محــمد نـادرخان د ژغـــورنې د جنــګــيالــيو د مشــرانــو ســره قــرآن مجــيــد السلــيک کـړی و چــې د بــري 

اعـليحضرت غازي امان هللا خــان يا د سراج دکــورنۍ کــوم بل غـړي ته تاج و تخـت «پــه صــورت کې بــه د

     ٣٢٩ تر ٣٢۴: ،  مخونه»سپاري

  

  سيـــاســي لــوبــــــه) ٢٠(

ّ د ارګ له نـيولـو نه درې ورځې وروسته، محــمد نــادرخان کابل تـه راغئ او د ژغورنې د لښکر ھـر مشر يې پـه 

ھغــه د کابل د نيولو . »حجـر اسـود پــه غـيـږ کې نـيسي«لکه د بيت هللا حاجي چې » ټــينګ نيـوه«غــيـږ کې داسې 

مــوږ «] ١٩٢٩ اکتوبــر ١۵[٢٣په ) ميزان( لمريز د تــلـې١٣٠٧د . ستون ماڼۍ  کې تيره کړهڅلورمه شپه په  چھل

  .ّاو محمدنادرخان له چھـلستــون نــه د ارګ سالمخــانې ته ورسـيدلو» قـومي مشران

 

ّجنرال يار محمد وزيري ته د محمد نادر شاه له خوا  په کندھار کې د کور اوزمکې فرمان    ١٩٣٠ری فبرو/ ١٣٠٨ّ

يوشمير «ادرخان  ھـرکلي تــه راغلي وو او د سفـارتـونو kھلته د کابــل مخـور او سـرداران د سپه ساالرمحمد 

خپل زحمتونه اوتـالشونه بيـان کړل، د «کې » لڼډه وينا« ّمحمدنادرخان حاضرينو ته په خپــله. ھم ليدل کيدل »غړي
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ولــې زموږ د خدمتونو او ھڅو يې لـږ ....پلو وروڼــو پورې وتــړلې وطن د نجات ټـولې کارنامې يې په ځان او خــ

سم د السه د » .اود اعليحـضرت غازي امان هللا خان د بيا راوستو تـش وړانديـز يې وکړ...شانـته يادونه ونــه کړه

ســردار ( قـومي مشرانـواو د امان هللا خان ورور »يوشميـر«او »  د مال او مقام وږو او تږو چاپلوسو افـرادو« کابل 

خو د وزيـرو، مسيدو، دوړو، ځدراڼو او تڼيـو مشران غــلي  .، نادرخان ته بيعت وکړ])د نـادرخان خوری[امـيـن جان

دغه مشران د غوڼډې پــه پــای سره له ارګ نه . پاتي شـول او له دې الرې يې نـادرخان پـوه کړ چې دوی ناراض دي

په سبا ورځ دوی  پــه جــرګـه وو، پــه پکــتيــا کې د . وتل او په ښار کې يې خپلو مورچلونو ته ځانـونه ورسولو

! ّيارمحمـد خانـه« :ّځــنګلـونو رئيس او د امـان هللا خان کـلک پلـوي فـقيـر مـحمد مـومـند، جـنـرال وزيري تــه وويـل

ّ رسـولې وه چې محمـد نــادرخان دې تيــر نــه باسي، دتـيرې ورځې بـيعت ښـه ما په ګــل غــوڼــډۍ کې ستـا تــرغـوږ

ھغــه ...اوس ھم د کابل اداره زما په الس کې ده « :ّجـنرال يار محمد خان وزيري ورغبـرګه کړه» .سياسي لـوبـه وه

 وليد چې ھغه ډارن لومړی شخص چې تا ســو د سلطنت د معـين  په توګه په ګل غوڼډۍ کې راته په ګوته کړی و، تا

ما د ھغه د خانــدان او د ھغــه د ورور په خــاطر دا ټــولې وينې . ّفـرد و چې د محمد نادر خان سره يې بيعت وکــړ

د مشرانو د » .وبھـولې ، اوس به ھم د وينو ويـالې جاري کـړم ولې کاشکې د خپـلواکۍ محصل را لـره نژدې وای

شاه ]١٩٢٩ اکتوبر ١٧) [١٣٠٨ميزان ٢۵(په سبا . ّ محمــدنـــادرخان تــه رسولـی ودغې غوڼډې راپـور کوم چا

ّمحمودخان او محمدګل خان مومند د وزيرو او مسيدو مشرانو ته ورغلل چې احوال يې واخلي او د محمدنادرخان   ّ

ّجنـرال يـارمحمـد خان ليکــوال . »په ځانګـړې توګـه ستاسو سـره وګـوري]به[نن ورځ «ورته ورسوي چې » ھيلـه«

ّوزيری دغه بلنه ومنله او د شاه محمو خان او محمدګل خان مومند سره يـوځای د ســردار فتــح خان کورته ورغــلل 

  .ّچې محمدنادرخان پکې ديــره و

ـورتــه په کـ. په دغه کور او الرو کې د ګــرديــزيــانو، ځاځـيـو او موسـی خيلــو د ســړيـو پــيــرې او ګـزمې وې

دافغانستان ملت او زه شخصا «: ّننــوتــلوسـره، محمدنادرخان يې روغـبـړ تـه ور ووت، او داسې يې ورته وويل چې

 په دنــيا او ديــن کې ضايع نــه ءاد وطن د نجات په الرکې ستاسو ھريو خدمت به انشا. ستاسو قھـرمانانو مـديـون يم

له دې » .ُاو پيمان والړيم چې موږ او تاسو په ځاځيــو کې وربانــدې دعا کــړې وهزه نــن ھـم په ھغه عھد ....شي

ھم څه يادونې ] مومند[ّويــنا نه وروستـه، هللا نــوازخان، ځلمی خان منګل، عبدالغــني خان ګــرديزی او محمد ګل خان 

په استازيتوب » د ټـولـو مشرانـو«و مسيـدو ّورپسې ليکــوال جــنرال يار محــمـد خا ن وزيــري  د وزيــرو ا» .وکړې

د هللا په نصرت او د قـومي مشرانو ! صاحب] ّمحمد نادرخان[سپه ساالر «: د امان هللا خان بيا راوستلو ته ګوته ونيوله

ی؛ شر او فساد د ھيواد د يـوې برخې څخه ټـول شــوی د] بچه سقاو[پــه ھمت او ميـړانــه کابل فتح شو، د حبيب هللا 

اوس مـوږ ټــولــو تــه پــه کار ده . په کنـدھار، مشـرقي اوشمالي کـې  اوس ھـم دھغه پـلويـان فعال دي او بھانې لـټـوي

د علی خــيلو په پيــمان بانــدې عمل وکـړو چې د نــورو ويــنــو تويــولـو جـلوګــيري پـه ھــمدې کار ] د ځاځيو[چې 

دعلی خيلو پـر ھغه عھد او پيمان والړ ] دځاځيو[نـن زه....«: ان ورغــبرګه کــړهّمحـمد نـادرخ» .ســره وشــي

پــه وطــن کې د ارامۍ او امنــيت راوستــلو وروستـه ستاســو عـزيزانو ھــره فـيصله زمـوږ د وروڼــو فــيصله ...يـم

د اعليحضرت امــان هللا خان ســره بــه . ي وتعـالی چې درست کــارونه بــه قـدم په قــدم درســت شءهللانـشا....ده

تر ٣٣٠: ولولئ  مخــونه» .مــوږ پـه تماس کې شـو چې خــپل وطـن تــه راستـون شي او دا کـار څـه وخت غــواړي

٣٣۶   

  

  د قـومونـو تر منځ د روغې جـوړې جـرګـه) ٢١(
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 د ھغه د پلويانو له لوري خطرې شـڼـډې شوې، کــله چـې د وزيـرو او مسيدو په ميـړانه د حبـيب هللا بچه سقاو او

 او له دې  ّمحمد نادرخان ھڅه وکړه چې د وزيرو او مسيدو او نورو قـومونو په منځ کې روغه او جـوړه رامـنځـته شي

 ١٩٣٠جنوري [ھجري سپــوږميـز د شعبان په مياشت ١٣۴٨د   . الرې د ھغوی تر منځ جګړې او سيالۍ تم شي

نورالمشايخ مجددی په رياست د ارګ په سالم خانـه کې جــرګه راوبلــل شوه چې الندينـيو کې د حضرت ]زييز

ّحضرت نـورالمشايخ مجددی، محمدنــادرخان، محمــد ھاشــم خان، شاه محــمود خان، د : اشخاصو پکې ګډون کړی و ّ

). ســليمان خــيلو او انــدړو علی خيـلو،( تنه مشرانو٣٣او د پکـتيا واليت   مشــرانو،٩٧وزيرو او مسيـدو دقـومــونو 

  . مخـــونــه٣۴٢ تــر ٣٣٩ولــولئ   

  

  ّله شاه جوی څخه کابل ته د جنرال  يارمحمد خان وزيري د کډې کولو فرمان

  

  انګـريـزانو د مغـلګۍ په تـاڼـه بـريد را وپـاراوه) ٢٢( 

، سيد حسين او ملک محسن راوپارول او دھــغه واکمني يــې )بچه سقاو(انګــريزانو پــه امـان هللا خان پسې حبيب هللا 

په دغه الر کې يې د نورالمشايخ حضرت مجددي کورنۍ ھم استعمال ). ١٩٢٩ اکتوبر - فبروري(رانسکــوره کــړه

ړ له منځه وړلو وروسته، انګريزانو پـه افــغانستان کې په نوي نظام پسې شــرارت راوال) سقـاوۍ(د  غـلواکۍ . کړه
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د امـان هللا خان د ورور  په نــوم يـې بغــاوت راپــورته کړ، په دې پلمه چې بيـرته امان هللا خان قدرت ته : کړ

ســردار  شاه محمود خان  په مھال، د افغانستان په پــولــو ] ١٩۴۵-١٩۵٣: لومړی وزير[د صــدراعظــم . رســوي

کله چې امان : ّ يارمحمد خان وزيري د وزيرو او مسيدو جرګې ته وويلجنرال. کې د مغــلګــۍ په تاڼــــه بريــد وشو

پـر ما «َهللا خان شخصا وزيرستان ته راشي او د افغانستان د واکمنۍ دعــوه وکــړي، نــو بيـا پـه وزيــرو، مسيــدو او 

ر دی او نه يې د ليک په اوس چې نه غــازي امان هللا خان حاض«. چې د ھغه سره مالتړ وکــړو» بانــدې الزمي ده

د امان هللا ....[ ی، زموږ ھر حرکت د قوم تباھي او بربادي ده ذريعه د سلطنت د ګټلو لپاره مرسته او امداد غــوښتی د

ّپـه مخالفت يې د محمد نــادرخان ] امـان هللا خـان[ھـمدا ســر دار امــيــن جان و چې  د خــپــل ورور ]خان ورور

  مخــونه٣۴۶-٣۴٩:  ولولئ. »وکــړســره بيــعــت 

  

  پـايـلـه 

د کور جوړول په دې نه کيـږي چې د کور د بيخ په ځای دې د کور لوړ پـوړ : کې ويلۍ وو ّمحمدنـادر خان په يوه وينا

» .امان هللا خان ھـڅـه وکړه چې د خـلکـو ذھـن د ھغـوی د خـولـيـو  د بدلولو له الرې واړوي«: لومړی جوړ شي

  . د نادرشاه بھرنئ سياست په ناپـيـيلتوب والړ ويعنـې

“You can not build a nation anymore than you can build a house by starting at top.. 

Amnullah tried to change the house by starting at top. Amanullah tried to change the 

minds of people by changing their hats.” 

 

   زيـيز کې١٩۶٨/ لمريز١٣۴٧ کالونه وړاندې په ۴٧ّد جنرال يار محمد خان  وزيري مونه  

خو برتانيې د نادرخان حکومت ته په . د دغه ډول سياست ګټه دا وه چې افغانستان د کوم بل ھيواد ګوډاګی نه دی

مخکې .  د مرستې په ډول ورکړلليون کالتوس، او نږدې يوسل اتيا زره پوڼـډهي کې لس زره ټوپکونه، پينځه م١٩٣١

له دې چې قدرت ته ورسيـږي، نادر خان د ريچارډ مکونکي سره ليدلي و چې پخوا په کابل کې د برتانيې  پـه سفارت 

له دې امله ځينې خلک په دې عـقيده . ُکې قـونسل و او بيا د پښتونخـوا په کــرم ايجنسي کې د برتانيې سياسي ايجنټ و

خو نادرخان د دغه شک په مقابل کې . نادرخان ته امتياز ورکړی و چې په خپل ھيواد کې واکمن شيووچې برتانويانو 

داسې استد الل کاوه چې د ذکرشوو برتانوي مرستو سره شرايط نه دي تړل شوي او دغه ډول مرستې د امان هللا خان 

  .سره ھم شوې وې
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 مخيـز ژوند ليک کې د خپل ٧٨٨په خپل » فـخرافغان«او » باچا خـان«مشھور په ) ١٨٩٠-١٩٨٨(عـبدالغـفار خان 

) پښتو(ّافغان وـ ھغـسې محمدزی چې افغاني /ّباچاخان په خټه محمدزی پښتون. تنسته غـځولې ده) مبارزې(پرځنګ 

ډيرې خبرې مې ورسره وشوې، په خبرو « .  کې  يې په کابل کې د امان هللا خان سره وليدل١٩٢٠په ! پرې ګرانه وه

خو خپله  تا له ترکي درځي، فـارسي درځي او نورې ژبې ھم درځي،« :يې امان هللا خان ته داسې وويل» ېخبرو ک

  . وعده يې ورسره وکړه چې زده کوي به يې. »نه درځي] پښتو[ژبه 

ته ھڅه يې وکړه چې ليدنې ته يې کويټې .  باچاخان خبر شو چې امان هللا خان افغانستان پريښی او کويټې ته رسيدلی و

بيا ډھلي او له ھغه ځايه بمبۍ ته الړ او . ورشي، خو انګريزانو له نيمايې الرې نه ستون کړ او بيرته پښاورته راغی

باچاخان د امان هللا خان سره » .ھلته يې ماسره پښتو کې خبـرې وکړې«. ھلته يې د امان هللا خان سره وليدل

او د پښتـنو نه ډيـر مـوړ ...ن ھغه د افـغانستان نه مايـوسه شوی وافـغانستان ته د بيرته تــلــلو خبره وکړه، ليکـ«

طبي مواد او ( باچا خان د سـقاوي ګډوډۍ په مھال، د افغانستان لپاره په پښتونخوا کې چـانــده يانې بسـپنه . »معــلوميده

ه مھال  پوښتنه کړې وه چــې لـه امان هللا خان نه يــې په بمبۍ کې د مالقات پ.  راټــولې کــړې وې) نغـدې پيسې

نـو پــه جواب کې ده راتــه ووې چې تاســو يـې نــادرخان ته ورکـړئ «چا ته وروسپاري؟ ) بسپنه(» حساب« دغــه

  ».مالقات ختم شو ، په ډير خـفګان ســره مونږ د يو بل نــه جــدا شــو[.] او د نــادر خان امــداد وکــړئ

با . شو او بله ورځ خبر شو چې محمدنادر خان ھم د خپلو وروڼو سره پيښورته راغلی وباچا خان پيښور ته راستون 

باچا خان په نادرخان شکمن شوی و .  چا خان او دھغه مشر ورور ډاکتر خانصيـب  د نـادر خان ليدلــو ته ورغـلل

خو . حبيب هللا خان ځوی ود] د سردار امين جان په نوم[چې نادر خان به د خپل ھغه خوريي لپاره سلطنت ګټي چې 

ته به ھم ژوندی يې او زه به ھم ژوندی يم، که چيرې ما ھغه بادشاه کـړ يا پخپله «:نادر خان پخپله باچاخان ته وويل

څو ورځې .».بادشاه شوم، نو ته راشه او مخ راله تورکړه او راته ووايه چې نادرشاه خپله وعده دې پوره نه کړه

وعده «باد ته وخوځيد او نا درخان او شاه وليخان ځاځيو ته، او نادرخان له باچاخان نه وروسته، ھاشم خان  جالل ا

په مخه تللی «  باچاخان سبا ټـل ته رسيـږي ، خو نادرخان. چې سبا دې په ټل کې د نادرخان سره وويني» واخيستله

باچاخان ورته د . ځاځيو ته روان وحکيم نومې يو سړی يې په موټـر کې وليد چې د نــادرخان د ليــدلو لپاره » .و

  . »اوله وعده خو دې پوره نه کړی شوه، نو د بلې وعـدې به دې څه حال وي؟« : نادرخان په نوم يــو ليک ورکــړ

. ته يې راپـور ورکړ) د ســرې مياشتې ټولنې(باچاخان چې له بمبۍ نه  پښتونخوا ته راستون شو، انجمن ھالل احمـر 

بيا ھم موږ «. ــې غــوښتل د نـادرخان سره مرسته وکــړي،  خپله چانده يې بيـرته واخيستلهډيـر خلکو چې نه ي

د نادرخان تـار ما له «باچاخان کاږي چې » .وروليـږه...نادرخان لـه پنځــوس زره نغــدې روپـۍ او ھغـه ټــول سامان 

وشحالي په خلکو راغله چې بــيان يـې راغی چې کابل فتح شو او چې خلک خبر شو چې کابل فتح شو نو يوقسم خ

په دې خبره باندې مونـږ ډير  حيران شـو، ولې چې «خو کله چې نادر خان خپله پاچاھي اعالن کړه، » .کولی نــه شـم

د بـاچـاخان عبدالغفار خان سره په پـيـښور » داسې کاريې وکړ چې زمونږ په خواب او خيال کې نه و، ځکه ھغه خو

  .وه چې پخپله به دی نه پاچا کيـږيکـې وعـده کړې 

 جرمني، -د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه: خپرندوی. ، زمـا ژونـد او جـد وجـھد)باچا خان(عبدالغفارخان :  ولولئ

   ٣۵۴تر٣٣٩:  زييز، مخونه٢٠٠٨=لمريز١٣٨٧ پيښـور،ھجري-دانش خپرندوی ټولنه: چاپځی

ّانستان کې د محمد نــادرخان پــه واکمنۍ کې لــيدلې، شوروي  کـه انګــريــزانو خپلې ملي ګټــې پـه افغ

په ھغـو شرايطو کې  . شوروي اتحاد خپلې ملي ګټې په افغانستان کې د امان هللا خان پـه واکمنۍ کې ليدلې/روسيې

ې نه وای، چا به د ّکه د غلواکۍ په مھال محمد نادر خان  او وروڼه ي .افغانستان د دواړو ځامنو کفايتونو ته اړتيا لـرله
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په ګډ کار سره به ) ّامان هللا خان او محمد نادرخان(ځای نيولې وای؟ د دواړو) بچه سقـو( »خادم دين رسول هللا«

  ! افغانستان ډٻـر پر مخ تللی وای

ّامحمد راته فـد: ّله منلي فــدامحـمـد نـوميـر او له ځوان غـرزي نـوميـر نه د زړه لـه کـومي منـنـه کـومپـه پــای کې 

ځوان غـرزي په ګړندي ډول زما کمپيـوټـري مشکالت حل ! شواھـد راوسپارل او ټايپې تير وتنې  يې راته وښودلې

   ٢٠١۶ جنوري ٢٧ځيـرکيار !  ټيم خو ديته وايي. کړل

 

 
 


