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  6 تر 1  له:شميرهدپاڼو 

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه: يادښت 

  

  2017/ 17/5                                                                        محمد اياز نوري آزادي

  افغان مشھور پخوانی وياندوی ډاکټر نبي مصداق ته

  دغه زما پوښتنه
دروند مشھور افغان شخصيت او د پښتو ژبې منلی نطاق مصداق صاحب ته س�م او درناوي 

 له دې، چې خپلې پوښتنې ته راشم، وايم ما لکه مطمين يم په شمٻر ډٻرو افغانانو لر مخکې. تقديم کوم
ټولو ته معلومه ده، چې . او بر دغه ستا خدای درکړي غږ يا آواز سره يوه خاصه ع�قه لرلې ده

ًز کال پورې د بی بی سي راډيو او پښتو سرويس يې حقيقتا، چې پخپل ځای کښې ٢٠٠٠ًخصوصا تر 

  .، فرھنګ او افغاني تقافت لپاره نه ھيريدونکی خذمت تر سره کړی دئد خبرونو

تر عنوان Jندې ) حکمتيار د جنګ او سولې مخکښ ( تاسو جناب د می د مياشتې په اتمه د 
ما دغه ستاسو په زړه پورې ليکنه ولوستله او د محتواء .  ورکړله ليکنه مو افغاني رسنيو د نشرلپاره

 چې ستاسو د اړيکو ټيګيدل د پخواني يا وروستي افغان پاچا اعليحضرت څخه يې ھغه پاراګراف،
مرحوم محمد ظاھر شاه او زوم يې واJحضرت سردار جنرال عبدالولي او بيا مو روم ته تګ تشريح 

په خپل ټول عمر . پخوانی پاچا ډٻر نرم مزاجه او صبور شخصيت و« : شوی، دلته ورځينې را اخلم
له راديو او تلوٻزيون سره خو ھيڅ . له لومانډ ورځپاڼې سره يوه مرکه کړې وهکې يې يوازې د پاريس 

 زامنو، سردار ولي او  ځکه ھم څلور مياشتې يې ونيولې چې ما ھغه د ده د تره. مخامخ شوی نه و
سلطان محمود غازي لخوا وھڅاوه چې بي بي سي پښتو خپرونې سره چې ټول مھاجر او په داخل کې 

پاچا حاضر شو او زه روم ته ورغلم او د لومړي ځل لپاره مې . ي، يوه مصاحبه وکړيافغانان يې اور
ما . دوی غوښتل چې زما له خولې واوري چې څوک يم. د اعليحضرت او سردار ولي سره وليدل

سردارولی ته وويل چې زه د ځاځيو د اربکي د لښکر د مشر، حاجي کھندل خان زوی يم او کله چې 
ً، شاه ولي خان او تره شاه محمود خان چې تقريبا شپږ مياشتې په ځاځيو کې مٻلمانه ځاځيو ستا د پ�ر

وو او د کابل د نيولو په فکر کی وو، نادرخان، ستا پ�ر شاولي خان او ستا تره شاه محمود خان، د 
ځاځيو يوې لويې جرګې ته چې د افغانستان د آزادۍ لپاره راغوښتل شوې وه، جرګې ته وويل چې 

يو تجار قوم ياست او دا دئ څو مياشتې د خپل کار او تجارت پر ځای زموږ کوبه توب ) ځاځي (تاسې
. موږ له تاسو څخه درې غوښتنې لرو چې ھم به ستاسو او ھم زموږ راتلونکی پرې روښانه شي. کوی

 نادرخان د وروڼو په مشرۍ وويل چې ټول شاوخوا قومونه، يا سقاوي شوي او يا ھم په کوم مخالفت
موږ ھغه ته تسليم کړئ، له يوې خوا . کې نه دي را پورته شوي؛ خو سقاو زموږ په سر انعام ايښي 

دويم دا چې موږ ته . به تاسو ته انعام درکړي او له بلې خوا به موږ ھم ستاسې له مخې لرې شوي وو
را سره وواياست چې را څخه په تنګ شوي ياست او له ځاځيو نه مو وباسئ او درٻيم دا چې م� 

د جرګې سپين ږيرو، وروڼو ته وويل چې موږ غواړو ستاسو په غياب کې په . وتړئ چې کابل ونيسو
                                                .دې درې واړو غوښتنو خبرې وکړو

په جرګه کې ھيڅوک ھم حاضر نه و چې مٻلمانه د پيسو په مقابل کې وپلوري او يا ھم مٻلمه ته 
نو پرٻکړه وشوه چې د اربکيو . ي چې موږ درڅخه په تنګ شوي يو او بايد له ځاځيو نه ووځيوواي

 ما سردار ولي   .لښکر جوړ کړي او زما د پ�ر او شاه ولي خان په مشرۍ کابل ته په حرکت کې شي
ًته د ده او زما د پ�ر ځينې د جنګ نورې يادونې ھم وکړې او ھغه وويل چې عينا ھمدا خبرې مې 

بيا . راته پ�ر ھم کړې دي، ولې ته په کابل کې ماته نه يې راغلی چې ما به داسې او ھغسې کړې وو
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نو چې د درې نورو مصاحبو لپاره ايټاليه ته ورغلم؛ نو د يو ښه دوست په صفت به يې له ما سره، 
  )افغان جرمن ان�ين  ٨/٠۵/٢٠١٧ نبي مصداق ، نوموړې مقاله، (» .پٻش امد درلود

ز کال په اوړي کې ستاسو د آريوب ولسوالی په ١٩٩۴ ما ليکونکي د :ی مصداق صاحبښاغل
 مياشتو په موده د مامور په ۶ھغه د غونډی په سرعسکري چوڼی کې د مين پاکولو په پروژه کې د 

حيث تيرې کړي دي، Jکن دغه د عليخيلو سيمه اوس زما نه ھيره ده، خير ستاسو د توضيح په اړه 
ض وکړم، چې نادر خان لکه د انګريز يو باوري موظف شوی کس پس له ښه سوچ لومړی زه عر

 دغه درې وړانديزونه تاسو ځاځيو ته مخته کړي ول او په دې حقيقت دغه مکار جنرال ښه  څخه
پوھيده، چې دغه پښتانه ځاځي افغانان دومره بيغيرته او بی مروته نه دي، چې ما سقاو باندې خرڅ او 

له بلې خواء لکه څنګه . کوره وشړي، راځه د دوی احساسات په دې چل ښه راوپاروهيا مې له خپله 
ز ١٩٢٩چې د زمانې بھير، بی پروا وښودله زمونږ د معاصر تاريخ يوه لويه ملي غميزه ھمداء په 

کال کې د اماني دولت له منځه تلل او د استق�ل د باني اعليحضرت غازي امان j خان تبادله د يوه 
دا چې ستاسو مرحوم والد الحاج کھندل . واده غله حبيب j مشھور په بچه سقاو سره ګڼل کٻږيبی س

خان صاحب بيا د غلواکي د سقوط لپاره د نادر خان او وروڼو يې يعنی شاه وليخان سره يو ځای د 
لويې پکتيا د ځاځيو څخه د کابل په لور مجاھدت کړی دئ د يو ځانګړي تاريخي اھميت څخه 

په ضمن کې دلته زما مخته د ھمدې لويې تاريخي پٻښې د يو بل او يا اصلي او . ورداره پٻښه دهبرخ
لومړي اتل خدای بخښلي جرنيل يار محمد خان وزيري د خاطرو يو کتاب پروت ده، او ھلته ستاسو د 
ه زوکړې د سيمې يعنی د ځاځيو د علي خيلو په ع�قه کې جنرال نادر خان د افغاني جرګې سره پ

قراڼ مجيد تعھد کوي، چې د غلواکي د سقط څخه به پس د افغانستان شاھي مقام د استق�ل محصل 
جرنيل صاحب يار محمد خان وزيري په دې خورا مھمې او . غازي امان j خان ته بيرته تقديم کوو
   : مخ کښې څه داسی ليکي٢۵٣برخليک ټاکونکې مسلې پخپل کتاب 

   

  :  رانو او د سپاه سا1ر لومړی غونډهپه عليخيلو کښې زموږ مش 

کله چې موږ مشران د مولوي j نواز او فيض محمد ګرديزي په ملتيا چوڼی ته ورسٻدوسپاه  
وروسته تور چای راوړه شو او په جرګه . ًساJر صاحب شخصا موږ خپل ميلمستون ته رھنمائي کړو

و وينا آغاز کړه، ځکه چې ھغه زموږ لومړی سپاه ساJر محمد نادر خان خبری ا.. باندې پيل وشو
  .کوربه او ميلمه پال وه

   

  : د نادر خان وينا

د څښټڼ تعالی زيات او زيات شکرونه ادا کوم، چې ستاسو په څٻر مٻړنو سره يې زما ! عزيزانو
م�قات مھيا او تر سره کړ او ھم د احد ذات شکرونه ادا کوم، چې تاسو د قوم ننګيالي مشران د 

ر محمد خان په زيار او کوښښ سره د وزيرستان څخه چې د انګريزانو تر اثر Jندی دئ د مرياڼي يا
 رارسيدلي  خپل افغان وروڼو او خويندو د عزت پر ځای کولو او د وطن د نجات لپاره تر عليخيلو

 زه د ځان او نورو راسره مل ملګرو او د خپلو دوو وروڼو شاه محمود او شاه ولي په نمايندګي. ياست
ستاسو ھغه جنګيالي چې د خوست په .  وايم ستاسو راتګ ته ھزار ھزارھر کلی او ښه راغ�ست

د اصحابو په کتار کښې حشر ) ص(جګړه کښې په شھادت رسيدلي دي، j پاک دې د نبي کريم 
ه کړي، يقين او باور لرم چې د افغانستان په تاريخ کښې به د ھغه شھيدانو او ستاسو ھر ننګيالي نوم پ

عجيبه وينا ده، تاسو جناب نادر خان، چې په j او د ھغه په رسول او . [ ط�ئي خط سره ليکل کيږي
د تاريخ په قضاوت مو J په دې دنيا کښې دومره کلک باور درلود، بيا مو څنګه د عھد په ماتولو د 
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لکه ...ه کړلبادشاھي مقام ځانته غضب کړ او دومره ناحقه قتلونه مو بدون د شرعی حکم تر سر
  ]، زه ليکونکی !ستاسو په مخامخ امر د غ�م نبي خان چرخي ھغسې په وحشيتوب وژل؟

زما پوره شپږ مياشتې ووتې چې د . اجازه راکړئ چې د زړه خواله ھم درسره وکړم! عزيزانو
جنوبي په غرونو کې د مقدس ھدف په نيت استوګن او مسافر يم، په دې اوږده مدت کښې ھر څه مې 

ھغوی . ه او ت�ش وکړ، چې د پکتيا ولس په څنګ کښې ودروم د ھغه ھم څه نتيجه په Jس رانغلهھڅ
زه ليکونکی د نادر خان . [ مالره دا ګوته نيسي چې ما ولې پخپل نوم باندې سلطنت نه دئ اع�ن کړی

دغه دليل ترديد کوم، کيدای شي يو څو کسو دستوري د پکتيا 
او راتلوونکي زعامت لپاره دا مشرانو د ھغه د J شھرت 

داسی چاپلوس اظھارات چيرته کړي وي، اما دا نيوکه يې په 
حضرت نورالمشايخ ھم زما په وړاندې د ] عام کې زه نه منم

دلته د اعليحضرت امان j خان . جنوبي قومونه راپارولي دي
درواغ ! نادر خانه. [ په نوم يادولو سره سر له تن څخه بيلٻږي

لغه کوې، که ته جناب حقيقت وايې، بيا دې ولې وايې او مبا
د ًآن په تعھد د غازي امان j خان د يوه مخلص فدايي 
کومانډر يار محمد خان سره د مھاجر شوي امان j خان د 
بيرته ھيواد ته د دعوت او شاھي مقام سپارل په ھم ھغه پکتيا 

امان j خان ھم مجبور شو چې وطن پرٻږدي، ] کې ومنل؟
زه ھم اوس ډٻر نا اميده او پرٻشانه يم او نا اميدي راباندې 

اوس چې تاسو عزيزانو د افغاني ننګ او غيرت .غلبه کړې ده
د پر ځای کولو لپاره م�وې تړلي دي زما اميد قوي دئ چې 

   دجنرال يارمحمدخان وزيری کتاب                              .x په ګډه به ان شاء j کامياب شو

   

  :د جرنيل يار محمد خان وزيري وينا

نن چې دا ننګيالي او جنګيالي د عليخيلو په سپٻره ډګر کښې خپل !  سپاه سا1ر صاحب«
کاکونه پخوي، دوی خاص د اعليحضرت غازي امان ; خان د ھغه فرمان په اعتبار راغونډ شوي 

 وزير صاحب عبدا1حد خان  کال د حمل په دولسمه نيټه په شاه جوی کښې مالره١٣٠٨دي چې د 
  ».D سپارلی وه

 ھجري قمري کال د ربيع الثاني يوويشتمه ١٣۴٨د « : دغه کپن اغوستی اماني مخکښې ليکي
نٻټه وه چې سھار په لسو بجو باندې د عليخيلو په چوڼی کښې چې د محمد نادر خان مقر وه د مشرانو 

 نادر خان، کرنيل سردار شاه محمود خان، غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کښې سپاه ساJر محمد
مولويي صاحب j نواز خان، حاجي صاحب نواب خان، زلمی خان منګل، زمرک خان ځدران، 
سنګ خان منګل، عبدالغني خان ګردٻزی، فيض محمد د حاجي نواب خان زوی، غونډ مشر صاحب 

 ورور، فقير محمد خان نور محمد ګردٻزی، سردار صاحب امين جان د اعليحضرت امان j خان
مومند د اعليحضرت غازي امان j خان په دوره کښې د جنوبي سمت د ځنګلونو رئيس، حاجي 
صاحب جان خان سربلند، سيد خان او ليپت خان د ځاځيو د ګل غونډی، شٻر جان تڼی، سدو خان تڼی، 

د جرګې او x  درلودشاديخان دوړ او د وزيرو او مسودو ټولو مشرانو زما تر قيادت Jندې ګډون
غونډې د ګډون کوونکو د اوږدو خبرو نه وروسته موږ مشرانو او سپاه ساJر محمد نادر خان په دې 

  :Jندينۍ پرٻکړه تعھد او پيمان وکړ
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 مادې ذکر شوې ١۵ مخونو کښې پوره ٢۶٠ - ٢۵٩دلته د کتاب په ! محترم مصداق صاحب
  . راوړم مادې۶-۵-۴-١دي، چې زه ليکونکی دلته ورځينې 

 د ټولو قبيلو او قومونو مشران دې خپل جنګيالي وطن ته تر نجات ورکولو پورې :لومړی ماده
  .ترغيب کوي

 د کابل تر نيولو پورې دې سپاه ساJر صاحب په عليخيلو کښې ځای پر ځای وي :څلورمه ماده
  .او کرنيل شاه وليخان دې د سپاه ساJر په وکالت د لښکرو سره مل وي

 د وطن د نجات نه وروسته دې اعليحضرت غازي امان j خان سلطنت کولو ته :دهپنځمه ما

څومره يوه واضحه  [ .راوغوښتل شي او يا دې د ده د خيلخانې څخه وبل اھل ته سلطنت وسپارل شي
فيصله شوې، يعنی حتی د غازي امير امان j خان د انکار په صورت کښې ھم جنرال نادر خان 

کې د مشر غازي د کور څخه کس يو ورور يې بايد زموږ د افغانستان پاچا ټاکل شوی مطرح نه وه، بل
  ]وای، زه ليکونکی

د اعليحضرت غازي امان j خان تر راتګ پورې به سپه ساJر صاحب د  -  :مه مادهږشپ
  .سلطنت وکيل وي

  :مخ کښې بيا داسی ليکي٢۶١کپن اغوستی اماني يار محمد خان وزيری د کتاب په 

د جرګې د پرٻکړې او فيصلې نه وروسته سپاه ساJر صاحب محمد نادر خان چې ډٻر « 
پرٻشانه او نھيلی ُو، زموږ مشرانو څخه يو ځل بيا تعھد واخيست چې مونږ به د کابل تر نيولو پورې 

موږ چې د افغاني ننګ او . او د حبيب j د طاقت تر محوه کولو پورې د دوی تر څنګ وJړ يو
پر ځای کولو له پاره م�وې تړلې وې، د محمد نادر خان سره مو عھد او تعھد وکړ چې د عزت د 

ھمدا د ځاځيو د عليخيلو د غره چې . خپلو ځانونو تر قربان کولو پورې د وطن د نجات لپاره جنګٻږو
 وکړ چې د په قرآن Jس ليکد سفر غره په نوم يادٻږي، جرګه کښې نادر خان زموږ مشرانو سره 

  ».ې ټولو پرٻکړو او فيصلو ته به غاړه ږدي او له حبيب j سره به مصالحه نه کويجرګ

  

   :د سلطنت پر سر د مشرانو دوګانګي او د نادر خان عھد شکني

په افغاني غيرت او صداقت سمبال او په پ�زمينې کابل مطلق حاکم جرنيل يار محمد خان 
 مخونو کښې د پورتني عنوان ٣٣٣-٣٢٩ب په وزيری د تاريخي کابل د فتحې څخه پس د خپل کتا

  :Jندې څه داسی ليکی

د کابل ښار او کابليانو د حفاظت له لپاره زما جنګياليو په ډٻر ] پس[د کابل د فتحې کولو څخه « 
په کابل کښې د . محمد نادر خان په ځاځيو کښې وه. اخ�ص او صداقت سره ګزمې او پيرې کولې

د سلطنت اصلي وارث او خاوند د ھيواد څخه بھر . ومت وه او نه دولتارګ په فتح کولو سره نه حک
د ھغه راتګ په يوه ورځ او يوه ھفته سره نه کٻده او بل داسی نامي شخصيت ھم نه وه چې د . وه

اعليحضرت غازي امان j خان تر راتلو پورې د مملکت چارې ورته وسپارل شی او يا په ھغه باندې 
 سپه ساJر محمد نادر خان د ځاځيو په عليخيلو کښې موږ د قومونو مشرانو ته .اعتماد او باور وشي

 راسره Jسليک کړی وه، چې د فتحې او کاميابي په صورت په قرآن باندېډاډ راکړی وه او ھم يې 
. کښې به اعليحضرت غازي امان j خان او يا د سراج د کورنی کوم بل غړي ته تاج او تخت سپاري

د . لو او د کابل د فتح کولو څخه درې ورځې وروسته محمد نادر خان کابل ته راورسٻدد ارګ د نيو
 نٻټه وه چې موږ قومي مشرانو د کابل د فاتح لښکرو او سپاه ساJر صاحب د ښار په طرف ٢٣ميزان 

زموږ جنګياليو ډولونه وھل، ملي سندرې او غاړې يې ويلې د خوشالي اتڼونه وو او ھم د . حرکت وکړ
 نارې په ټوله Jر کښې پورته وې او په ھمدې څٻر سره ھغه قصر ته ده باد غازي امان j خانزن
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محمد نادر خان او . x ننوتو چې د ھغه قصر سپين ديوالونه زما جنګياليو په خپلو وينو رنګولي وه
 د دلته. موږ قومي مشران ھغه محل ته وJړو چې ارګ کښې دوی ورته س�مخانه نوم اٻښودلی وه

د سفارتونو يو شمٻر غړي ھم . کابل ښار مخور او پاتې سرداران د سپاه ساJر ھر کلي ته راغلي وو
نادر خان د مجلس د صدر . خلکو د محمد نادر خان ښه تود ھرکلی او ښه راغلی وکړ. تر سترګو کيده
ن د نجات ټولې د وط. خپل زحمتونه او ت�شونه يې بيان کړه. يوه لنډه وينا يې وکړه. محل ته وJړ

موږ ټول د قومونو مشران د ده د سترګو تر نظر . کارنامې يې په خان او خپلو وروڼو پورې وتړلې
د خپلو ربړو او . Jندې ناست وو، ولې زموږ د خدمتونو او ھڅو يې لږ شانته ھم يادونه ونکړه

عليحضرت غازي امان ت�شونو د يادونې څخه يې وروسته د سلطنت په اړه څه يادونه ھم وکړه او د ا
 يې وکړ او د دې وړانديز سره جوخت د مال او مقام وږو او تږو او چاپلوسو وړانديزj د بيا راوستو 

افرادو نادر خان ته د بعيت کولو Jسونه اوږده کړه چې په دې افرادو کښې يو شمٻر د قومونو او قبيلو 
 يو افغان پوښتم چې نادر خان ولې د بادشاھي زه لکه. [ مشران او د امان j خان ورور ھم شامل وه

د مقام سپارل بھر کښې مھاجر غازي امان j ته د وړانديز په شکل مخته کړل، دا مسله خو پخواء د 
قرآن په قسم فيصله شوې وه، نادر خان که د قرآن قول ته ژمن وای، بايد ځان يې حاضرينو ته د 

ھلته يې تلګرافچي ته امر صادر کړی وای، چې روم د بادشاھي مقام موقت سرپرست معرفي او ھم 
کابل فتح شو، تاسو بيرته ھيواد ته ! حضور د غازي امان j: ايټاليا ته په دغه متن تلګراف صادر کړه

موږ د وزيرو او مسودو مشران په ھمھغه ځايونو باندې ناست وو او ] ليکونکی! ؟...حرکت راوکړئ
دلته معلومه شوه چې کپن اغوستي وفادار يار [ » .انتظار ايستهزما ملګرو مشرانو زما د حرکت 

  ]محمد خان نادر خان ته ورنغی او بعيت يې ورته ونکړ،ليکونکی

   

   :محمد نادر خان ته د ھغه د عھد شکنۍ يادونه

کله چې د ارګ په س�مخانه نومي محل کښې د محمد نادر خان د راتګ په وياړ او مناسبت 
ده او يو شمٻر افرادو د آينده مقامونو د ګټلو په اسره محمد نادر خان سره بعيت غونډه پای ته ورسٻ

وکړ، موږ د وزيرو او مسودو د جنګيالي قومونو مشران بی له تم کٻدو څخه د ارګ څخه راووتو، 
په سبا چې موږ د لښکر مشران سره جرګه وو او په دې جرګه . خپلو سنګرونو او مورچو ته راغلو

ما په ګل غونډی کښې ! يار محمد خانه« : مد خان مومند د ځنګلونو رئيس مالره مخ کړکښې فقير مح
د تٻرې ورځې بعيت ښه سياسي لوبه . ستا تر غوږ رسولې وه چې محمد نادر خان دې تٻر نه باسي

 رئيس فقير  ما په ھمھغه ګنټه. د فقير محمد خان وينا ټولو قومي مشرانو په غوږو واورٻدله» .وه
 او  ان ته يادونه وکړه، اوس ھم د کابل اداره زما په Jس کښې ده او د کابل په ټولو کوڅومحمد خ

ھغه شخص چې تاسو د سلطنت د معين په توګه په ګل . محلو کښې زما جنګيالي پيره او ګزمه دي
غونډی کښې راته په ګوته کړی وه تا وليدل چې ھغه ډارن لومړنی فرد وه چې د محمد نادر خان سره 

ما د ھغه د خاندان او د ھغه د ورور په خاطر دا ټولې وينې وبھولې اوس به ھم د وينو . ې بعيت وکړي
  .رالره نژدې وای]غازي امير امان j [ ويالې جاري کړم ولی کاشکې د خپلواکۍ محصل 

د . [ زمونږ د ھم ھغه ورځې د خبرو راپور کوم کس سپاه ساJر محمد نادر خان ته رسولی وه
په سبا چې د ]  خان جواسيس بيا وخته د اماني جرنيل تر څنګ ورسره موجود ول، ليکونکینادر

 نٻټه وه، شاه محمود خان او محمد ګل خان مومند زموږ د وزيرو او مسودو ٢۵ميزان د مياشتې 
مشرانو احوال پرسي ته راغلل او راته يې يادونه وکړه چې محمد نادر خان زياته ھيله او آزرو لري 

د فتح خان سردار په . ما د نادر خان دعوت ومانه. نن ورځ په ځانګړي توګه ستاسو سره وګوريچې 
منزل ته په ننوتو . کور او Jرو کښې د ګردٻزيانو، ځاځيو او موسی خيلو د سړو پيرې او ګزمې وې
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تان د افغانس« : پس له روغبړ يې يادونه وکړه. سره سپاه ساJر صاحب زموږ ھر کلي ته راوتلی وه
د وطن د نجات په Jره کښې ستاسو ھر يو خدمت به ان . ًملت او زه شخصا ستاسو قھرمانانو مديون يم

ما ھم تاسو عزيزانو ته د ھمدې لپاره بلنه درکړه که چيرې . شاء j په دنيا او آخرت کښې ضايع نشي
غه پيمان وJړ يم چې زه نن ھم په ھ. زموږ تاسو په ليدنه کښې ځنډ راته، چې تاسو ګيله من نه شئ

فکر وکړو، مکارتوب او دوکه ورکول ھم يو [ » .موږ تاسو په ځاځيو کښې ورباندې دعا کړې وه
د سپاه ساJر محمد نادر خان د خبرو د اتمام ] انداز لري، خو په دغه نادر خان تمامه وه، ليکونکی

مد ګل خان ھم څه يادونې وروسته j نواز خان، زلمی خان منګل، عبدالغني خان ګردٻزي او مح
د ھغوی نه وروسته ما د وزيرو او مسودو د ټولو مشرانو په نمايندګي څو کلمې د مجلس . وکړې

 بيا راوستو ته يادونه   ًحاضرينو ته په ګوته کړې او اشارتا مې د اعليحضرت غازي امان j خان
د . ھمت او مٻړانه کابل فتح شود ; په نصرت او د قومي مشرانو په ! سپاه سا1ر صاحب« : وکړه

په کندھار، مشرقي او شمالي . حبيب ; د شر او فساد د ھيواد د يوې برخې څخه ټول شوی دئ
اوس موږ ټولو ته په کار ده چې د عليخيلو په . کښې اوس ھم د ھغه پلويان فعال دي او بھانې لټوي

! معنی، نادر خانه[» .ھمدې کار وشیپيمان باندې عمل وکړو چې د نورو وينو تويولو جلوګيري په 

ناحقه شاھي مقام ته ختلی يې د ھغه قرآن په باور او درنښت، غازي امان j خان بيرته ھيواد ته ر 
سپاه ساJر محمد نادر خان چې پوره ھوښيار او زموږ د ھر يوه قومي مشر ] ادعوت کړه، ليکونکی

ښې د ھغه سړو د بٻ� بٻل مشر مالي، مقامي او طبعيت او مزاج يې درک کړی وه او زموږ په مينځ ک
فردي تماي�ت په ښه توګه بيان کړي وو په مجلس کښې زما د خبرو په اړوند د څو شيبو سکوت او 

« : موږ د وزيرو او مسودو مشرانو ته په خوږه وينا سره وويلمکث څخه په ځانګړي توګه 
ستاسو د خدمتونو دين پر . ع کيدونکي ديستاسو خدمتونه په دين او دنيا کښې نه ضاي! عزيزانو

دا ھم تاسو د قوم مشران واست چې د يو څو رھزنانو څخه مو وطن ته . موږ ټولو باندې واجب دي
نن زه د . دا عظيم دنيوي او اخروي افتخار ستاسو په برخه او نصيب کړ) ج(خدای . نجات ورکړ

سوولو افرادو خبرو ته غوږ مه ايږدی او مه تاسو د غيرو م. عليخيلو پر ھغه عھد او پيمان و1ړ يم
په وطن کښې د آرامي او امنيت راوستلو . د ھغوي احساساتي حرکاتو ته خپلې سترګې اړوی

عجيبه ده د انګليس په مکتب ! ھو[ ».وروسته ستاسو عزيزانو ھره فيصله زموږ د وروڼو فيصله ده
د ماسخوتن ډوډی مو د سپاه ساJر ] ونکیکښې لوستی بابا خپلو کوچنيو اوJدو ته نصيحت وکړ، ليک

محمد نادر خان سره د فتح خان سردار په منزل کښې وخوړه او د خدای په اماني په حالت کښې چې 
محمد نادر خان په يوه Jس کښې زما Jس نيولی وه او په بل Jس کښې يې د انګور خان Jس وه، 

ان شاء ; و تعالی چې درست کارونه به قدم په ! يار محمد خانه« : زموږ د ډاډ لپاره يادونه وکړه
د اعليحضرت امان ; خان سره به موږ په تماس کښې شو، چې خپل وطن ته . قدم درست شي

يو څه وخت؟ بيا لومړی په څلورو کالو تبديل شو او [ » .راستون شي او دا کار يو څه وخت غواړي

 خان وروستنيو خبرو موږ لره اطمينان راکړ چې ھغه د سپاه ساJر محمد نادر] بيا په دايمي، ليکونکی
  .په خپل عھد او پيمان باندې وJړ دئ چې يې زموږ سره د ځاځيو په عليخيلو کښې کړی وه

دلته زما دغه ليکنه کښې بنسټيزه موضوع دا ده، چې د کابل شاھي ! محترم مصداق صاحب
 j خان په بيرته و ھيواد ته د رابللو او ارګ د سقاو د زوی څخه د قرآن مجيد په تعھد د غازي امان

ھغه ملي قھرمان ته د شاھي مقام د بيرته سپارلو په نوم د مشر غازي د يوه کپن اغوستي عسکر 
ستاسو محترم پ�ر حاجي صاحب . له خواء نيول شوی دۍ) رح ( جرنيل يار محمد خان وزيري 

تاسو جناب ته د ھغه د او مھم کس وه، مرحوم کھندل خان چې په دغو مھمو حادثو کښې يو حاضر 
 پای؟  زوی په حيث څه ويل او کوم نظر يې درلود


