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محمد ایاز نوري آزادي

د پکتیا د ځاځیو د علیخېلو د جرګې پرېکړه
یا تړون د جرنیل یار محمد خان وزیر په خاطرو کښې
د کتاب نوم :د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاریخ
عنوان د موضوع :په علیخېلو کښې زموږ د مشرانو او سپاه ساالر لومړی غونډه ۲۶۶ -۲۵۳ ،مخونه
د جرګې د انعقاد نېټه :د  ۱۳۴۸هجري قمري کال د ربیع الثاني  ۲۱نېټه
جرنیل وزیری د کتاب په  ۲۶۱ - ۲۵۸مخونو کښې د هغه ډېرې مهمې جرګې او تړون په ارتباط ،چې د هغه او
سپاه ساالر محمد نادر خان تر منځ داسې لیکي:
«د  ۱۳۴۸هجري قمري کال د ربیع الثاني یوویشتمه نېټه وه چې سهار په لسو بجو باندې د علیخیلو په چوڼی کښې
چې د محمد نادر خان مقر وه د مشرانو غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کښې سپاه ساالر محمد نادر خان ،کرنیل
سردار شاه محمود خان ،مولویي صاحب هللا نواز خان ،حاجي صاحب نواب خان ،زلمی خان منګل ،زمرک خان
ځدران ،سنګ خان منګل ،عبدالغني خان ګردېزی ،فیض محمد د حاجي نواب خان زوی ،غونډ مشر صاحب نور
محمد ګردېزی ،سردار صاحب امین جان د اعلیحضرت امان هللا خان ورور ،فقیر محمد خان مومند د اعلیحضرت
غازي امان هللا خان په دوره کښې د جنوبي سمت د ځنګلونو رئیس ،حاجي صاحب جان خان سربلند ،سید خان او
لیپت خان د ځاځیو د ګل غونډی ،شېر جان تڼی ،سدو خان تڼی ،شادیخان دوړ او د وزیرو او مسودو ټولو مشرانو
زما تر قیادت الندې ګډون درلود… د جرګې او غونډې د ګډون کوونکو د اوږدو خبرو نه وروسته موږ مشرانو او
سپاه ساالر محمد نادر خان په دې الندینۍ پرېکړه تعهد او پیمان وکړ…»

د تړون بشپړ متن په پنځلسو مادو کښې
 -۱د ټولو قبیلو او قومونو مشران دې خپل جنګیالي وطن ته تر نجات ورکولو پورې ترغیب کوي.
 -۲د ځدرانو ،منګلو ،ځاځیو او ګردېزیانو لښکر دې بېل وي او د وزیرو ،مسودو ،دوړو او تڼیو د جنګیالیو لښکر
دې بېل وي.
 -۳د حبیب هللا د طرفدارانو سره د جنګ او جګړې ټول امور به د مشرانو په پرېکړه او فیصله تر سره کېږي.
 -۴د کابل تر نیولو پورې دې سپاه ساالر صاحب په علیخیلو کښې ځای پر ځای وي او کرنیل شاه ولي خان دې د
سپاه ساالر په وکالت د لښکرو سره مل وي.
 -۵د وطن د نجات نه وروسته دې اعلیحضرت غازي امان هللا خان سلطنت کولو ته راوغوښتل شي او یا دې د ده د
خېلخانې څخه وبل اهل ته سلطنت وسپارل شي.
 -۶د اعلیحضرت غازي امان هللا خان تر راتګ پورې به سپاه ساالر صاحب د سلطنت وکیل وي.
 -۷حقاني علماو او مشایخو د طریقت ته دې په درنده سترګه وکتل شی.
 -۸د عسکرو روزنه او پالنه دې په هغه طریقه سره وشي ،څنګه چې د یو مملکت پادشاه د خپلې کورنۍ د غړو
روزنه او پالنه کوي.
 -۹د ولس د لوټولو او بد اخیستلو څخه دې د حکومت د مامورینو الس ونیول شی.
 -۱۰هغه کسان چې د وطن د نجات له پاره د ځانونو او مالونو څخه تېر شوي دي ،حکومت دې د هغوی یادښت
واخلي او په تاریخ کښې دې ثبت شي.
 -۱۱د وطن د نجات د حاصلولو نه وروسته دې د ناجي لښکرو د شهیدانو او معلولینو وارثانو ته معاشات او
مکافات مقرر شي.
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 -۱۲څنګه چې د افغانستان پوځ په کورنی جګړه کښې تباه شوی دی او هم یو شمېر صاحب منصبانو د خاورې او
حکومت سره خیانت او غداري کړې ده ،نو د ناجي لښکرو مشرانو او افرادو ته دې په پوځ کښې دندې ورکړل
شي.
 -۱۳د وزیرو او مسودو د لښکرو مشرانو د  ۱۳۰۸لمریز کال د ثور د میاشتې څخه بیا تر دې ګنټو پورې د وطن د
نجات او د تاج او تخت د بیا اعادې له پاره په کروړونو کروړونو افغانۍ لګولې دي .د وطن د نجات نه وروسته دې
هغه لګښتونه محاسبه شي او د حکومت د خزانې څخه دې د لښکرو مشرانو ته تادیه شی.
 -۱۴همدا ګنټه دې د حبیب هللا ټولو پلویانو ته عفوه او بخښنه اعالن شي.
 -۱۵د جګړې بندیان دې د وطن تر نجات پورې وساتل شي او د نجات تر حاصلېدو وروسته دې په عزت او احترام
سره رخصت کړل شی.
دغه د دغه تاریخي تړون پوره محتواء ده ،چې ما لیکونکي په عین شکل او ادبیاتو درنو هیوادوالو ته تقدیم کړل،
ځکه د داسې مهمو او تاریخي حقایقو سره ډېر حساس یم او پوره احتیاط ورسره کوم.
پای
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