
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  12تر 1  له:د پاڼو شميره
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  ٢٠١٧/ ١/٧                                                                                        مصداق نبي ډاکټر
  

  جرګه لوعليخي د ځاځيو د 
  

مردم کابل و سرنوشت آينده افغانستان ھمان بخشی پکتيا، در نجات ] جاجی[عليخيل جرګه « 
مقاله استاد . »رای حصول استقAل افغانستان اھميت داشتقدر اھميت دارد که مذاکرات راولپندی ب

 »ھدف و اھميت جرګه عليخيل پکتيا در نجات کابل از چنګال سقويان«: دميشين سيستانیاکا

  

  د سقاو ځوی لمړی نطق د ارګ يوه اطاق له کړکي نه

ھالي  سقو در حاليکه باغ مھمان خانه پر از ا١٢نزديک ھای ساعت «: محي اآلدين انيس ليکي
کابل و کوھستاني ھا بود و ھمه منتظر بيرون آمدن سقو بودند سقو بچه از يکي از کلکين ھای عمارت 

من اوضاع کفرو بې ديني وYتي ګري حکومت .: …برامده و به ھمان لھجه عاميانه نطق مختصر نمود
من پول بيت المال    منبعد ھم.. …تا شما بيادر ھا را از کفر و Yتی ګری نجات بدھم.. …سابق را ديده 

را به تعمير و مدارس صرف نخوام کرد بلکه ھمه را به عسکر خود ميدھم که چای، قند و پلو بخورند 
بروين .…ديګر من پادشاه شما ھستم و شما رعيت من ميباشيد، . …و به م� ھا ميدھم که عبادت کنند 

» کنين وترنګ تانرا خوش بګزرانين،مرغ بازي ، بودنه بازی . بعد از اين ھميشه ساعت خود تير کنين
محي اآلدين انيس بحران و نجات، ص . با اين الفاظ نتطق خود خاتمه داده وا پس به اطاق خود درآمد(

٩۶-٩٧(.  

رو څلور لسيزو جنګونو او نا اراميو افغانان خورا ستومانه کړي او د امنيت او ي د تد افغانستان
  . څه ته سترګې په Yر ديارامۍ د راوستلو لپاره، ھر چېرې او ھر

ولسمشرۍ ته د ډاکټر اشرف غني په نوماندۍ سره، په ميليونونو خلک او ھم په پښتنو سيمو کې 
ښځې د لمړي ځل لپاره را ووتلې او د ھغه په طرف دارۍ يې رايې واچولې؛ خو ډاکټر غني مخکې له 

 کابل پوھنتون رييس او ھم دبھرنيو کې، په افغانستان کې د ماليې وزير، د لمړي کالو ١٣نوماندې نه په
کلنې دورې، حتی ١٣عسکرو د انتقال د درې کسيزې کمېټې مشر و، تل به يې ويل چې د کرزي د 

  .پينځه سلنه ناخوالې له منځه يوسي، لويه Yسته راوړنه به وي

ره د د ګډ حکومت د ورځنيو ناندريو برسېره، ھغه په لومړيو دوه نيمو کالو کې افغانستان ته دوم
لرې مودې پروژي Yسته راوړنې لري چې افغانستان ته ٻې په سيمه کې مرکزي حيثيت ورکړی او تر 

يو پاچا او کوم بل ولسمشر تر دې   کالو به په سلھاو مليونه ډالر راوړي، چې داسې Yس ته راوړنه ٣٠
ې ھم اوج ته پخوا نه دي درلودلي؛ خو سوله نه ده راغلې، جنګونه روان دي او اقتصادي ستونز

کله چې د حزب اس�مي مشر ګلبدين حکمتيار کابل ته راغی، يو ځل بيا اکثريت افغانانو . رسېدلي دي
حکمتيار د (ما د . ته بيا دا توقوع پيدا شوه چې ګڼې د سولې په راتلو کې به حکمتيار مھم رول ولوبوي

ه ورځپاڼو، په يو شمېر تر عنوان Yندې يوه مضمون وليکه چې برسېره پ) جنګ او سولې مخکښ
  .ويبپاڼو او مجازي نړۍ کې خپور او ورباندې تبصرې وشوې
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زموږ نوميالی . دی) محمد اياز نوري ازادي(يو تن چې د تبصرې لپاره يې تحقيق ھم کړی و، 
تاريخ پوه، پوھاند اعظم سيستاني بل څوک و چې د موضوع په اړوند يې نور مالومات ھم وړاندې 

  .کړل

دروند مشھور افغان شخصيت او د پښتو « . ما په مقاله خپله تبصره داسې پيلوينوري صيب ز
مخکې له دې، چې خپلې پوښتنې ته . ژبې منلی نطاق مصداق صاحب ته س�م او درناوي تقديم کوم

راشم، وايم ما لکه مطمين يم په شمېر ډٻرو افغانانو لر او بر دغه ستا خدای درکړي غږ يا آواز سره 
ز کال پورې د بی بی سي راډيو ٢٠٠٠ًټولو ته معلومه ده، چې خصوصا تر . ع�قه لرلې دهيوه خاصه 

ًاو پښتو سرويس يې حقيقتا، چې پخپل ځای کښې د خبرونو، فرھنګ او افغاني تقافت لپاره نه 

  .ھيريدونکی خذمت تر سره کړی دئ

 تر عنوان Yندې ليکنه )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 څخه .  ورکړيوه  مو افغاني رسنيو د نشرلپاره

يې ھغه پاراګراف، چې ستاسو د اړيکو ټينګيدل د پخواني يا وروستي افغان پاچا اعليحضرت مرحوم 
و بيا مو روم ته تګ تشريح شوی، محمد ظاھر شاه او زوم يې واYحضرت سردار جنرال عبدالولي ا

  ».دلته ورځينې را اخلم

نوري صيب چې شپږ مياشتې د ماين پاکۍ د يو ټيم مشري يې په ځاځيو کې کوله، د ځاځيو چوڼۍ 
چې د ولسوالۍ او عسکري مرکز دی، په خپله ليدلی او ځکه يې ھم د افغانستان د خپلواکۍ او نجات 

 ليکلی، له ھغه نه د نادرخان په قول ماتولو نقل قول کوي چې تاريخ چې جرنېل يار محمد خان وزيري
  .د ټولو دلته راوستل به مقاله ډٻره اوږده کړي

نا در خان له وزيرو، مسعودو، داوړو، منګلو، « مادو کې١۵په دې ليکنه کې ھغه تړون چې په 
ادوي چې موخه ، ي)،جرنيل بار محمد خان٢۵٩ - ٢۵٨ص(» له مشرانو سره کړی ؤ  ګرديزيو    تڼيواو

د سقاو زوی ته ماتې ورکول او د کابل له نيولو نه وروسته، امان هللا خان ته د بېرته په واک کې 
ورکول وو او که د ھغه راتګ بېرته ممکن نه وي، نو د سراج له کورنۍ څخه يو بل چا ته د سلطنت 

  .سپارل دي

  :نوری صيب لمړی شپږ مادې رانقلوی او ليکي چې

 مادې ذکر شوې دي، ١۵ مخونو کښې پوره ٢۶٠ – ٢۵٩ دلته د کتاب په !احبمحترم مصداق ص
  . راوړم  مادې۶-۵-۴-١چې زه ليکونکی دلته ورځينې 

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

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

 د وطن د نجات نه وروسته دې اعليحضرت غازي امان هللا خان سلطنت کولو ته :پنځمه ماده
واضحه څومره يوه . [ راوغوښتل شي او يا دې د ده د خيلخانې څخه وبل اھل ته سلطنت وسپارل شي

فيصله شوې، يعنی حتی د غازي امير امان هللا خان د انکار په صورت کښې ھم جنرال نادر خان 
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مطرح نه وه، بلکې د مشر غازي د کور څخه يو کس يو يا ورور يې بايد زموږ د افغانستان پاچا ټاکل 
  ].شوی وای

ر صاحب د سلطنت د اعليحضرت غازي امان هللا خان تر راتګ پورې به سپه ساY: شپږمه ماده
  .وکيل وي

!  محترم مصداق صاحب«: ښاغلی نوري د خپلې مقالې په پای کې له ما څخه غوښتنه کړې چې
دلته زما دغه ليکنه کښې بنسټيزه موضوع دا ده، چې د کابل شاھي ارګ د سقاو د زوی څخه د قرآن 

ھغه ملي قھرمان ته د شاھي مقام د مجيد په تعھد د غازي امان هللا خان په بيرته و ھيواد ته د رابللو او 
له ) رح ( بيرته سپارلو په نوم د مشر غازي د يوه کپن اغوستي عسکر جرنيل يار محمد خان وزيري 

ستاسو محترم پ�ر حاجي صاحب مرحوم کھندل خان چې په دغو مھمو حادثو . خواء نيول شوی دۍ
  .»حيث څه ويل او کوم نظر يې درلودکښې يو حاضر او مھم کس وه، تاسو جناب ته د ھغه د زوی په 

 چې غ�م محی –بحران و نجات (له ما سره په کابل کې خپل کتابونه نشته؛ خوپه کابل کې مې د 
 کال کې د کابل په انيس مطبعه کې چاپ شوی تر Yسه کړ، که ځه ھم چې د نادر ١٣٠٨الدين انيس په 

د امان هللا خان د   او شفاھي خبرو له مخې، ، د نورو د نوټونو )خان له نظره ھغه پيښو ته کتل دي
حکومت سقوط، سقوي دوره او د پښتنو قومونو د وزيرو او مسعودونه نيولې تر کندھاره پورې اوونيز 

  .او مياشتني مالومات پکې درج شوي دي

ھغه څه چې ما د ځاځيو د قومونو د نجات د جرګې په اړه په خپله مقاله کې ليکلي و، ھغه مې 
 کابل کې د نوروځاځيو مشرانو او روڼ اندو کسانو سره ورباندې بحث وکړ او ھغه درې نقطې دلته په

چې نادر خان او وروڼو يې په ډٻرې ځيرکۍ سره د ځاځيو دې لويې جرګې ته وړاندې کړې وې، 
يعنې نادرخان د وروڼو په وکالت د ځاځيو د عليخيلو جرګې ته وويل چې يا موږ . ھماغه درې نقطې دي

يا موږ له ځاځيو څخه وشړئ؛ ځکه چې . و ته تسليم کړی او ھغه انعام يې چې راباندې ايښی، واخلئسقا
او يا ھم را سره يو ځای شئ چې کابل د سقاو له . تاسې مو له خپل کار او تجارت څخه ايستلي ياست

  .زوی څخه بېرته ونيسو

دغه مکار جنرال ښه پوھيده، «: اياز نوري د جنرال نادر خان دې خبرو ته ګوته نيسي او وايي 
چې دغه پښتانه ځاځي افغانان دومره بيغيرته او بی مروته نه دي، چې ما سقاو باندې خرڅ او يا مې له 

  ”..»خپله کوره وشړي، راځه د دوی احساسات په دې چل ښه راوپاروه

 د يوې هللا خان، غازي امان دا د تاريخ په رښتيا سره يوه ډٻره لويه غميزه وه چې د استق�ل باني،
غازي . ډلې غلو په Yس چې انګرٻزانو مرسته او Yرښودنه ورته کړې وه، له صحنې څخه و ايستل شو

امان هللا خان په ترکيه کې د مصطفی کمال په شان غوښتل چې افغانستان ھم د پرمخ تللو ھېوادونو په 
 او وروڼو ٻې ھغه احساس چې قطار کې ودروي او که دا د سقوي پېښه نه وای شوې،او ھم نادر خان

ځاځيو ته د امان هللا خان د بيرته راوستلو په ھکله ورکړی وو پر ځای کړی وی، نو د ھغه زوی 
ھم ژوندي دي، د امان هللا خان پ�نونو ته په دوام سره ] ١٣٩۶جوزا [احسان هللا او دوې لوڼې چې اوس
افغانستان به دا ټولې ناخوالۍ، په .  کې ول او بيا ځوی ٻې په قدرت  به، تر اوسه يواځې ھماغه پ�ر

  .استثنا د ظاھر شاه د دورې، چې په افغانستان کې په دې اته اتيا کالو کې تېرې شوې، نه وې ليدلې

  په يوه مقاله کې سيستاني صيب د استاد کاظم نه به نقل قول سره د نادر خان يو ليک نقلوي چې  
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ه ګوش کې د حبيب هللا خان په مړينه کې Yس درلود او دې وروڼو نادر خان او د استاد خليلي پ�ر په کل
نادر خان په ھغه وخت کې د جنوبي د قومونو د . په ھغه وخت کې غوښتل چې پاچاھې ته ورسيږي

راپارولو اطمينان ورکوی، چې که ھرڅوک وروسته له حبيب هللا خان په قدرت راشي، مؤقت وخت 
ب د مقالې ھمدا برخه راواخلم ترڅو ھغه تړون چې جرنيل يارمحمد غواړم د سيستانی صي. لپاره به وي

خان ٻې يادوي که ورسره کړی ٻې ھم وي ښکاره شي چې نادرخان ٻې د عملي کولو لپاره ھيڅکله ھم 
  .صادق نو

                                                  دشمني مستوفي الممالک پدر استاد خليلي با مشروطه خواھان 

نادر “از رساله مھمې بنام …استاد داکتر کاظم در يک مقاله ممتع و مستند خويش«  د سيستاني
   توسط٢٠٠٠ و برای بار دوم در پشاور در سال ١٩۵١نام ميبرد که اول در سال ” خان و خاندان او

زيرا ع�مه حبيبي يګانه   که کسې ديګری جز عبد الحی حبيبی، بوده نمې تواند   ، ”مھاجر افغان“
  .نده مخالف حکومت و عالم افغان در پشاور آنوقت بودنويس

استادکاظم از روی اين رساله نکاتی مھمی را انعکاس داده که فکر ميکنم تا آن زمان بسياری ” 
  .ازمورخان ونويسندگان افغان مثل من از آن مطلع نبودند

ی اسناد جنرال تاج  اين رساله برمبنا17در صفحه ” :داکترکاظم به استناد رساله مذکور مينويسد
محمد خان بلوچ راجع به دست داشتن سپه ساYر محمد نادرخان درموضوع شھادت امير حبيب هللا خان 

 ق رخ داد و امير 1337 جمادی اYول 18   واقعۀ کله گوش لغمان شب«: سراج الملت چنين آمده است
ثه دخيل بود، اسنادی موجود درين حاد] نادر خان[دست سپه ساYرب هللا خان را درين مسئله که حبي

نوشتۀ سردار ” اسرار در مورد افغانستان“است که حاضر و ناظر وقايع نوشته اند، از آن جمله کتاب 
شير احمد خان و يکی از نزديکان خاندانی نادر خان است که علت مھم وقوع آن فاجعه را شخص نادر 

ه تخت و تاج کابل داشت و پ�نھای خان می پندارد، زيرا اين شخص از ھمانوقت طمعی و چشمی ب
 طرح شده بود، چنانکه متن يک نامه سپھساYر محمد نادرخان  عميقی برای اين کار در دھلی و کابل

  : به آن وضاحت ميدھد از اينقرار است عنوانی نائب ساYر صالح محمدخان

صاحب را عاليجاه عزت و شجاعت ھمراه برادر بجان برابرم صالح محمد خان نائب ساYر 
کارھا بر وفق مرام .…ازين طرف خيريت است، شمايان خاطر خود را جمع داريد : واضح باد اينکه

منظورميت امير حبيب هللا خان [بعد از تدفين ميت . است، آنچه با شمايان گفته شده بود، بھمان قسم شد
 مايان تجويز کرديم که امير ساختيم و] مقصد سردار نصر هللا خان است[برادرش را ] داکترکاظم-است 

متوجه احوال ] مقصد از شاه ولی خان است[ارجمندم رکاب باشی .معامله بھمين قسم باقی نمی ماند
مقصد ميرزا محمد حسين خان پدر استاد خليلی [است و عاليجاه عزت مآب مستوفی الممالک صاحب 

اه تگاب باYی دارالسلطنة درين معامله شريک مايان است و انشاءهللا تعالی درين روز از ر] است
مقصد صالح [عساکر دارالسلطنة را به آن برادر بجان برابر. با قوم خود می آيد] مقصد کابل است[

بايد متوجه احوال باشيد که معامله از دست عساکر و شمايان . بسپاريده ايم] محمد خان نائب ساYر است
 از آن جھت خاطر جمع داشته باشيد. يان استانشاءهللا و تعالی سمت جنوبی از خود ما. بيرون نشود

آخر . در ج�ل آباد و کابل ھرکس که مدعی سلطنت شود، برای چند روز است]. تاکيد، داکتر مصداق[
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باقی در حفظ الھی . به نفری خود از طرف ماخاطر جمعی بدھيد. کار بدست مايان و شمايان است
  ».محمد نادر: اامض.  ق 1337 جمادی اYول 19فقط مورخه . باشيد

، ] د خليلی پAر[سند فوق بروشنی نشان ميدھدکه مستوفی الممالک«سيستا ني صيب زياتوي 
اين . بوده است  کله گوش لغمان در قتل امير حبيب هللا خان، با سپه ساcرنادرخان ،ھمراز در واقعه

  ».ھمرازی نشانه اينست که منبع الھام وعملکرد ھردو ھمانا انگليس بوده است

ڼو کله چې نادرخان او وروڼه ٻې ، د فرانسې د مام پليه جنوبي ښار نه، په داسې حال کې چې  
نادرخان ناجوړ ھم و او په کراچې کې د الوتکې نه په تذکره راکوز کړی ؤ، د ځان لپاره د پاچاھې په 

 د ځاځيواو نو د ھغوی لپاره وعدې. نيت را روان شوی وو، چې کلونه پخوا ٻې ورته تيارې نيولی وو
  .وزيرو او نورو پښتنو سره ښکاره ټګي او تير وتنې وی

را رسيدلي وو او له ھغه ځای ) ١(ھغوی په برتانوي ھند، کورمې ته څلور آسانواو اردليانوسره 
 وروڼه ، افغانستان ته په داخليدو   د پړه څينار له Yرې ځاخيو ته يواځی نادرخان راغلو ځکه دا څلور

ھاشم خان خوګياڼيو ته وYړ، شاه ولي خان منګلو ته، شاه محمود خان وزيرو : م کړلسره ځانونه تقسي
  )٢. (ته او نادرخان ځاځيوته

د سقاو د زوی په په دې څو مياشتو کې ھريوه ورور خپل ورتقسيم شويو قومونو مشرانو او ديني 
. ه ځاځيو،وزيروعالمانو سره مرکې او خبرې وکړې او ټولو که امان هللا خان ٻې خوښ وو، لک

داوړو او تڼيو ھغو سره به ٻې دھغه غازي بيرته راوستلو خبرې کولې او ھغوی لکه په منګلو . مسعودو
او خوست کې ځينو م�يانو چې د مکتب، سرک د نجونو د درس او ښځو د آزادې پر ضد وو، ھغو سره 

  .به ٻې د سقو د ظلم نه، د خلکو ژغورلو اطمينانو نه ورکول

ه مياشتو کې چې سقاو کابل ونيوه، مزار، ھرات او مېمنه ورته تسليم شول؛ خو د په ھغو نھ
افغانستان په جنوب، ختيځ او جنوب لويديځ کې، په عمومې ډول دير پښتانه قومونه وار په وار د سقاو 

خو د نادرخان وروڼو تر را رسيو پورې داسې زعامت نه ؤ چې قومونه سره . په مقابل کې را پاڅېدل
  .د کړيمتح

محی . په ځينو تاريخي ليکنو کې ھمدا پاڅونونه د وخت په لحاظ سره، ګډوډ وړاندې شوي دي
در اين کتاب حوادث “:  کې، په درې برخو ويشي او ليکي بحران و نجاتالدين انيس دا پاڅونونه په 

دوره تقسيم و تاريخ وقوع ايشان ګرفته شته است، از اين رو وقايع جنوبی به سه ] روان؟[قرار رون 
  :ګرديد

به سمت جنوبی تا جنګ ) نادر خان(دوره اول از تاريخ ورود سردار واc سپه ساcرصاحب 
  .چرخ

اما دوره سوم از تاريخ ورود شان از جاجی اc استيA . دوره دوم از جنګ چرخ تا جنګ ګرديز
  ). مخ١٢٢بحران و نجات  (”.کابل و نجات يافتن وطن

 خان ، وروسته له تقريبآ دو مياشتو نه په منګلو   ولې خان او شاه محودبې له ھاشم خان نه، شاه 
په ھغه وخت کې ځاخيو .  وزيرو کې، له خپل مشر ورور نادرخان سره په ځاځيو کې يو ځای شول او

لوی حجرې او مھمان خانې نه درلودې، نو ځکه ھم دې، درو ورڼو او آسانو لپاره د ځای پيداکولو په 
ځلې يو کورنه بل کورته وخوځيدل او کله چې نور قومونو راتګ لکه منګل، غرض ھغوی، درې 
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ځدراڼ، صبري، احمدزي ،ګرديزی ، مسعود، وزير شروع شو نو د ځاځيوقومونو فيصله وکړه چې 
ميلمانه وروڼه دې د عليخيلو چوڼې کې خای پرخای شي او ددوی او راتلونکو قومي مشرانو پيره او 

  .ريک کړیمصارف به پلرينې سره ش

د ځاځيو ھغې لويه جرګې ته چې نادرخان، شاولي خان او شاه محمود خان خپلې غوښتنې 
وړاندې کړې، پرٻکړه وشوه چې زما پ�ر، کھندل خان د حمزه خيلو د لوی قوم د ملک باګی خان مشر 

ډه Yر د ځوی، د ځاځيو د قومونو د اربکي مشري په غاړه واخلي او له شاولي خان سره، کابل ته په لن
له Yرې، چې د کچرو ) زرغون ښار(د لوګرد زنوښار کټه سنګ، لټه کورې، دوبندۍ، د خوشي له پاسه 

دلته بايد واضح کړم چې ولې . Yر نوميده، محمد آغې ته او له ھغه ځايه کابل ته ځانونه ورسوي
: م دليله ووداربکي لښکر د سرمشرې مسؤليت زما پ�رحاجي کھندل خان ته ورکړ شوی ؤ؟ دوه مھ

زما پ�ر لمړی ځاځې وو چې په دو کچرو به ٻې څلور چھار تراش کابل ته، د امير حبيب هللا خان په 
کله چې غازي امان هللا ځان د دارال امان د قصر جوړيدل غوښتل نو . وخت کې د خرڅ� لپاره راوړل

 اله خان په کلونو کې د علي د لرګيو قرارداد زما پ�ر ته ورکړشو، پس له دې مرحوم پ�ر مې د امان
آباد د روغتون يوه برخه، د غازي ليسه او بيا وروسته د ساينس فاکولتې تعمير، چې اوسه ھم وجود 

مقصد دا چې په کابل کې بلد وو او د . لري، ھغه مشھور ځايونه وو چې په جوړيدو کې ٻې برخه درلوده
  .کلي کې ٻې کور وو عاشوقان او عارفان لويځ، باYکوه 

د ملک باګی . دوھم داچه پ�ر مې د ھمزه خيلو ځاځيو د مشھور ملک باګي خان مشر ځوی وو
، په خپل وخت کې پيږندل شوی فاميل وو، ځکه ھم امير )يوسف خان او مستکې( پ�ر او نيکه  خان، 

 ځاځيو عبدالرحمان خان، بې له دې چې ځاځيو ته راشي، زما د نيکه نه ٻې اوريدلی وو، او ھغه ته ٻې د
معاش ٻې په حدود د څو سوه روپيې وې چې په کال کې يوځل به . د Yرو ساتنې مسؤليت ورکړی وو

 کې په ځاځيو   په ھغه وخت. ورکول کيدې خو ھره مياشت به ٻې چای او بوره د کابل نه ورته راليږل
  .شوی نه ؤ کې Y چای رواج 

عقيده دا ده .  په اساس جوړيږي  ونډيو د اربکي لښکر ھميشه د تاريخ په اوږدو کې د ډ ځاځيو
دواړه بيا په خيلونو او ونډيو تقسيم شوی . چې خاځي دوه زامن درلودل، يو ٻې عمر او بل ٻې ھاشم ؤ

  .په ونډيو کې پلرينې معلومې دي او اربکي لښر ته د پلرينونه نفر نيول کيږي. دي

سقوی دشته کې چې سقويان راغلي و، د کابل نه د باندې يواځې په ګرديز، د لوګر په زنوښاراو  
 سره مخامخ شول او د دواړو خواونه په   شوي وو، له کلک مقاومت  او ھم محلي شيعه ګان سقاويان 

  )٣. (لسګونو کسانو ته پدې جنګونو کې تلفات ورسيدل

يک عده اقوام به اثر ھدايت م� صاحب شاه “: د لوګر په اړه غ�م محی الدين انيس داسې ليکي 
ر و بعضی افراد ديګر به سقو اطاعت کرده اند، يک عده اقوام ديګر به زعامت و تبليغات نوروز مزا

خان و نواب خان، پسران ايشان و عبدالغنی خان سرخابی و غيره ايشان مخالفت را به سقاو اختيار 
  ).مخ١٣۴بحران و نجات (” .نموده بودند

حمد خان په مشرې چې د وزيرو ،  د اربکي لښکر، دوبندې کي وو چې د يار م د ځاځيو
 کال ١٣٠٨« : جرنيل يار محمد خان ليکي . مسعودو، تڼيو او دوړو لښکر ھم ورسره يوځای شول

کرنيل شاه (زمونږ ھرکلي ته د سپاه ساYر ورور ..…ندې ته ورسيدومونږ دوب..…ميزان پنځمه نيټه
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او د ھغه ملګري را وتلي وو، شاه وليخان د خپلو ملګرو په څنګ کې، د ځاځيو جامې په تن ) وليخان
کړی وې، مولوي اله نواز خان او نواب خان کولنګاري مونږ د وزيرو، مسودو، دوړو، تڼيو مشران ور 

 جنګيالي چې مشران ٻې زمرک ١۵٠« د ځاځيو د چوڼې نه د دوبندې په لور ). ص٢٧١(» وپيږندلو
  ).٢۶٩. ص(وو ھم را ورسيدل ) ځدراڼ(او زلمی خان ) منګل(خان 

  لمه پالنه وکړه؛ خو ډٻر لوګريان يلوګريانو يې نه يوازې دا چې ښه مزما د پAر له خولې، نورو 

. ار ته له رسېدو سره په دوو ډلو ووٻشل شولښکر د کابل بني حص. له لښکر سره ھم يو ځای شول
چې ځينو يې ښار ته د جنوب ختيځ له cرې ور ننوتل او ځينې د شھدا له cرې په خرابات، درخت 

ثقيله وسله وال ځاځي، د شير دروازه د غره څوکو .شنګ او تخته پل شا وخوا کې سنګرونه و نيول
 موږ کابل کې بلد نه يو د «: د خان زما پ�رته راغی خو ډير ژر جرنيل يار محم. وليږل شول نيولو ته

د شير دروازې غرته په . »غره څوکې مونږ ته راکړي او د ښار کوځې او بازارونو ته تاسې وcړ شی
درو ورځو لپاره له خپلو مرچلونو نه، نه  ليږلو سره وزيرو لښکر ته وويل شول چې دوی به مکمل د 

چې د شپی به په ډولونو او آوازونو باندې سقويان خوب ته نه راښکته کيږی او ھم موافقه وشوه 
ٍپ�ر مې له شاولي خان سره د شير دروازې غره په لويديځه برخه برج کې، چې کاسه  ). ۴(پريږدي

اوس د خاورې او کاګل په منځه تلو او د کورونو ورته په نږدې کيدو کې ډير بېخونده (برج نوميږی 
کې د لښکرو د Yرښوونې لپاره موقيعت غوره کړی و؛ خو کله چې د کاسه بورج   په ھمدې ) شوي

سقاو، يو لرې ويشتونکی توب چې په حجده پن مشھور و، د ارګ له دروازې، چې سينمايې کابل په 
د توب په پرخچو . په کاسه بورج يو ډز وکړ او د دې برج يوه برخه يې وويشتله. امتداد ايښودل شوی و
شاولي خان چې خپل دستمال له جېبه را وويست او د . مخ نه وينې روانې شوېباندې زما د پ�ر له 

کھندل خان، سبا ما انشاء هللا از ھمانجای که توب فير کرد، در ھمانجا « : ھغه مخ يې پاکاوه وويل
  .»ميباشيم

جرنيل يار محمد    تعھد نامه او په قرآن مھر چې نادر خان د جرنېل يارمحمد د کتاب په اساس 
ن ھغه ورسره کړې، ښکاري چې د مسعودو، وزيرو،تڼيو، منګلو، ځدراڼو او داوړو سره په ھغه خا

زما پ�ر او ھغو ځاځيو . وخت کې چې د ځاځيو لښکر او مشران روان شوی وو Yسليک کړي وي
د   مشرانو سره چې ما ددې ليکنې لپاره په کابل کې خبرې وکړي، له ھغه نه بې خبره دي او نه ھم 

 خپلو ميلمنو وروڼو نه د داسې تعھد نامه اخيستل  ،احترام په پښتونولې اځيود وينا به اساس دځينوځ
د ځاځيو لښکر ھم يو توپ د کاسه برج غره ته خيجولی وو او له ھغه ځايه په ارګ . پښتونولي نه وه

دنې شروع په يو ډز باندې د ارګ جبه خانه ولګيده، اور ٻې واخيست او په ھر لوری چاو. ډزونه کول
شاه محمود خان چې د وزيرو له لښکر سره ؤ په ژړا شروع و کړه چې زمونږ فاميلونه په ارګ . شوې

د ځاځيو د روقيان حاکم صاحب ګل، . …ټول تباه شول، نور ډزونه مه کوی، داسې خو مونږ نه غوښتل
  خو دلته د حلواشاه محمود خان ته يوه څپيړه ورکړه چې چپ شه ته د لښکرو فکر مغشوشه وې، مونږ 

په دې وخت شاه وليخان چې شورماشور واوريد ورغلواو د ټولو په . …ويشلو لپاره نه يو راغلي
« او خپل کشر وروته ٻې وويل،» زمونږ فاميل د افغانستان د استق�ل نه جار« حضور کې ٻې وويل، 

  )۶. (»زمونږ فاميل ددې ځوانانو نه زيات نه دی

  ھريو مشر، تر نږدې يوې دقيقې  و سره، نادر خان د وزيرو ورسره ځاځيو عليخيلو ته په رسيد
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تعھد …  زمونږ مشرانو څخه ٻې « اوجرنيل يار محمد خان واي چې   په غيږ کې نيسي او روغبړ کوي
واخيست چې مونږ به د کابل تر نيولو پوری او د حبيب اله د طاقت تر محوه کولو پوری، 

 د عليخيلو د غره چې د سفر غره په نوم ياديږدی، جرګه کې   دا ھم  .تر څنګ وYړ يو) وروڼو(ددوی
نادر خان زمونږ مشرانو سره په قرآن Yس ليک وکړ چې د جرګې ټولو پريکړو او فيصلو ته به غاړه 

بايد ددې نورو : ډاکټر مصداق). [٢۶١ص . (»ايږدی او له حبيب اله سره به ھيڅکله مصالحه نه کوی
  .] مادې پوښتنه وشی فقريزې١۵قومونونه ھم د 

 ده چې   تاسو ته څرګنده: عزيزانو: مونږ مشران مخاطب کړو«نادر خان نه په رخصتيدو کې، 
ولې د ټولو د عزت او ……راسره څه په Yس کې نشته، . زه نن مسافر او ددې سيمې د ولس ميلمه يم

 زما سره د مسافرې په  چې نن شپه تاسو معزز مشران  احترام پرځای کولو لپاره اوس زما دا ھيله ده
بلنه ومنله او د ھمھغې شپې ډوډوی چې ښورواه ..… مونږ مشرانو   ،)٢۶١ص (دسترخوان کينی، 

ته . …قوم مشرانو   په ھماغه ځای کې ما د ځاځيو د غيرتی  په يو دسترخوان وخوړله او.. …وه
او اولس به په نوبت ترڅو چې مونږ د کابل په لور حرکت کوو، تاسو د ځاځيو د قوم مشران : وويل

نو ھغه . زمونږ لښکرو ته ټيکله برابروئ او ھغو ميړنو مشرانو په ورين تندې سره زما غوښتنه ومنله
 نيټه د ځاځيو د ګل غنډې په لور د خپلو لښکرو سره د علي خيلو څخه و ٢٢و چې د ربيع الثاني په 

  .خوځيدو

زلمی خان منګل او زمرک (و مشرانو افراد کيدل د خپل١۵٠د ځدراڼو او منګلو جنګيالي چې 
په ګل غنډې کې د ځاځيو ميړنو مشرانواو غيرتي کليوالو . سره په عليخيلو کې پاتې شول) خان ځدراڼ

 او غوايي زبح کول او زما جنګيالي ٻې د   جنګياليو د خوراک لپاره ھره ورځ پسونه۴۵٠٠زما د 
  .)٢۶٢. يار محمد خان، ص(، ».کاک پخولونه فارغ کړي وو

 له خولې چې ممکن د خپلو ټولو مصرفونواو قربانيو په مقابل کې چې   خو جرنيل يار محمد خان[
لو کې يپه استثنا د ځاځيو په عليخ«… ]: د وروڼو نه ٻې لرله وايې چې ھيچا ھم ورسره مرسته و نه کړه

  ). مخ٢٣٣يار محمد خان، (، …» د يو وخت له شوروا څحه

دلی وو، ي ناوخته، علي خيلو چوڼۍ ته را رسمشران چې ماښامله دې څخه ښکاري چې نوموړي 
له خوړلو نه وروسته لکه چې پورته ذکر » د غرمۍ د ښوروا« يې له نادر خان سره او» تور چای«

 د علي خيلو لويه جرګه، . دوبندې ته روان شوی دي  شوو عليخيلو نه ګل غنډې او د ھاشم خيلو په دره
وزير، مسعود، داوړ، منګل، صبري او ببرک خان د ځدراڼ ځاځيو : نمخکې له دې چې دا قومي مشرا
چې د ګرديز، تيرې کنډو او  ددې قومونوځينې لښکری په پAن کې ؤ . ته ورسيږي حرکت يي کړی وو

پل عالم، سقاوې دشته او محمد آغې په لويه cر کابل ته وcړ شی خو په سيد کرم او ګرديز کې سقوي 
 مخالفت له امله، مجبور شول چې د روس په لوی ډاګ ځانونه خوشي او او شيعه ډلو د جنګ او

چې دنجات . زنوښار چې ځاځيو فتح کړی وو، د کنداري پله له cرې بلی دشتې ته. زنوښار ته ورسوي
د جنګ نه وروسته، د سقوې دشته په نوم تر اوسه ياديږي او سقويان د کابل نه د جنوبي د لښکرو د 

وروسته له سخت   .  مرچلونه نيولې وو، ځاځيو او وزيرو ھلته ځانونه ورسولمخنيوي لپاره ھلته
د کابل د آزادې جنګ ، ددې نوروټولو لښکرو په رارسيدو . مقاومت نه د ھغو مرچلونه ونيول شول

  .سره ھم، نږدې درې ھفتې دوام وکړ
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د ددرو ورځو واي چې ) د جان محمد خان د تره لمسی(د ځاځيو يو سپين ګيری حاجي عبدلغفور 
په پوره کيدو سره وزير د شير دروازې پيرې په پوره کيدو سره د غره نه راښکته شول اود نورو 

ټولو په يو Yس په ارګ نې « قومونو د لښکرو سره د کابل سينما او وزارت معدن د دروازو له Yرې، 
  .».و مستقيم نوميدهاولين ځاځی ځوان چې په دې دروازه کې شھيد ش. ووې] يعنېی يا چاريار[ غر

يار محمد خان وايي چې نادر خان ځينو ته منصبونه او وزارتونه ورکړل؛ خو دوی چې په  
ميلياردونو مصرفونه يې کړي ول او د خوست په جنګ کې يې شھيدان ورکړي ول، ورسره ھيڅ 

 حضرت صيب فضل عمر«: جرنېل يارمحمد خان د ځينو نومونه يادوي او وايي. مرسته ونه شوه
د وزارت مقام ور کړل شو، جناب محمد ګل خان مومند ته چې په زرغون ښار کې يو سر،  مجددي ته 

لوړ مقام ور کړل … زموږ د لښکر ملګری شو او په حساب اته ورځې يې په لښکر کې شموليت درلود
  .» مخ٣٣۴جرنيل يار محمد خان . (زلمي خان منګل ته د نايب ساYر منصب ورکړل شو. شو

د خان زياتوي چې ھمدې متملقو افرادو، چې لمړی بيعت ھم د امان اله ورور، بې وخته يارمحم
نادر خان د امان هللا خان د . بيعت وو چې، زموږ د ھيلې او ارزو پر وړاندې ربړ او مشک�ت پيدا کړل

 غونډ مشران، فرقه مشران شول. پوځ يو شمېر مشران او غونډ مشران، بېرته په خپلو دندو وګمارل
  .او کنډمشران غونډ مشرۍ ته ورسېدل

لکه چې بورته وويل شول د ځاځيو په عليخېلو کې د ھيڅ کومې ژمنې چې نادرخان او يا يې 
وروڼو په ليکلي رسمي ډول له قوم سره کړي وي، نه وه Yسليک شوې؛ خو زما د پ�ر له خولې، له 

کله چې . ستلو لپاره په جنګ وتلي ديټولو سره دغه احساس و چې دوی د امان هللا خان د بېرته راو
وروسته له درې اوونيو څخه سقاويان له ارګ او کابل څخه وتښتېدل، ارګ د ھمدې قومونو له خوا 

پ�ر مې وايي چې ھغه يو تن وليد چې د ښځو کوري بلند بوټونه يې اغوستي ول او . چور او تاYن شو
يو تن . څه په Yس ور تلل، ھغه يې خپل کړي ولسم په Yره ھم نه شو ت�ی، نورو ھم ھر چا چې ھر 

چي Yس يي د ط� نه ډک وو، په ګيلې سره نورو ته ويل چې وګوری نورو سپينې اشرفې پيسې 
يو بل ځاځي د اشرفيو په بدل سره، دواړؤځانونه . واخيستلی او زما په بد قصمت دا ژيړرې روپې وی

يو ھم د ارګ قالينې لوله او په اوګه کړی وی، ځاځ«د ځاځيو ملک منګل وايي چې  . خوشحاله کړل
 راشی  ارگ ستاسو کور دی کله چي تاسي ځاځيو نه” خوکله چې نادر خان راووت ځاځيو ته ٻې وويل 

ځاځيوھم قالينې ترپ ترپ له . ”پخپل کور کې په ځمکه کشينې؟ زه نغواړم چې تاسو په ځمکه کشينې
 نجات په جنګ کې ځاځيو تر نورو قومونو زياته ھمدا سپين ګيری وای چې د» .اوګو وغورځولې

قرباني او فداکاری ورکړی ځکه ھم له ھر بل قوم نه دير جنراYن، نايب ساYران، برګټان او کرني�ن د 
  )۵(» .نادرخان په فرمان لري

زما پ�ر وايي کله چې قومونو له نادر خان سره د ارګ په س�م خانه کې د سقاو له سقوط نه 
ليدل، نادرخان قومونو ته وويل چې زه پاچاھي نه غواړم، ځکه په خزانه کې ھيڅ شی ھم نه وروسته و

  دي پاتې؛ نو عسکرو او مامورينو ته به څه ورکوم؟

ل يار محمد خان يې د ځينو نوم واخيست، له نادر خان نه غوښتنه وکړه يھمدا مشران چې جرن
چ يده، سټينوم ولسمير يوازې يو ځاځي چې. ړېچې زموږ د مشر په صفت، بايد ته دا مسووليت قبول ک

 ما پاچا کړئ، ھر کله مو چې زړه غوښتي وي، ما لرې کوcی «ته وخوت او قومونو ته يې ويل چې
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يو ځل چې په قدرت را . دا د پاينده ګھول دي«؛ خو نادر خان ته په اشارې سره يې وويل چې »شئ 
  .»غلل، بيا يې نه شئ لرې کوcی

ورسره ؤ او   فوټه قد درلود، ھمېشه به يو ډانګ، چې د قد نه به يي ھم جګ ؤ ولمسير چې شپږ
: له سپيو به سخت وٻرٻده؛ کله به ٻې چې کوم سپی وليد خپل ډانګ به ٻې په ځمکه وټکاوه او ويل به ٻې

خو کله چې . په ھمدې دليل خلکو، ھغه ته جدې توجه ونه کړه. »کورې، سترګې دې کاسيرې دي« 
 خپل وخت کې له ولسميره خبر شول، ھغه يې ډٻر ونازاوه او ورته ويې ويل چې له ټولو نه ته خلقيان په

  ..د غدار نادرخان په اړه ښه پوھېدلی وې

 پاچا ھي تاسې وګټله، ولې مو نادر خان او «ما له خپل پ�ر څخه يوه ورځ پوښتنه وکړه چې
خان په ځاځيو کې ويلي ووچې امان اله  موږته نادر«پ�ر مې وويل چې . »وروڼو ته ور پرٻښودله؟

څنګه چې امان اله خان خارج ته تللې ؤ او مونږ نږدې دوه مياشتې په .  ته تخت بيرته نيسي  خان
جنګونو او سفر کې وو، جامې مو خيرنې او سپګنې شوې وې، د کورنۍ له خوا ھم ھر يو اندٻښنه 

ٻکړه کېږي، فيصله مو وکړه چې نادرخان چې تر ھغې چې د امان هللا خان په راتګ باندې پر. درلوده
  ».د امان هللا خان يو جنرال ؤ، حکومت ورته پرٻږدو

 په ۴۵٠٠کله چې تاسو :  زه غواړم ھمدا پوښتنه له جرنيل يار محمد خان وزيری نه ھم وکړم
له او اندازه لښکر درلود او درته معلومه ھم شوه چې نادر خان پاچاھي ځان او خپلو وروڼو لپاره وګټ

تاسو سره په قرآن ھم وفا ونکړه او داسې قوت ٻې ھم نه درلود چې ستاسو مخې ته ودريږي؟ نولې د 
ھغه پر ضد و نه دريدی؟ ولې مو د امان له خان تر راتګه د ھغه ورور نصر اله خان او يا د سراج 

  کورنې کوم بل څوک د موقت لپاره پاچا نکړ؟
نظامي پکتياوالو په خوست او څمکنيو کې په 

چوڼيو بريدونو کې توپک، توپونه او نور تجھيزات 
ځاځيو ھم په چوڼی باندې . له ځانه سره وړي ول

ھمداسې بريد کړی و چې محی الدين انيس يې 
وروسته له خوست او څمکنيو نه داسې يادونه 

دومين ع�قه که در ان شورش پيدا شد، “: کوي
ع�قه جاجی است، زيرا وقت که خبر ھای مشرقی 

و باز خبری ) چې ھلته ھاشم خان استول شوی و(
رسيد، قوم ھای ) ځاځيو ته(چمکنی با اين ع�قه 

حسن خيل و احمد خيل با ديګر قوم ھای مجاور 
خود اتفاق کرده، بر مرکز حکومتی به نقطه 

ھجوم عمومی برده، ان را منحل ) چوڼۍ(عسکری 
بحران و نجات بحران و (” .و سقوط دادند

  .)) مخ١٢۴نجات،

  

  د وزيرو ھغه کسان چې په خوست کې په شھادت ورسېدل، مھم دليل يې تر ډيره، ھمدا د ولجې 
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وروسته چې منګل او ھم د ببرک خان ځدراڼ او صبري قوم کسان ځاځيو ته راغلل، په . موضوع وه
  .ھمدې ھيله چې ھم وسله تر Yسه کړي او ھم د نادر خان له وروڼو سره، يو تفاھم ته ورسېږي

ل يار محمد خان وزيري رښتيا وايي چې نادرخان په خپلو خبرو کې چې د س�مخانې په ينجر
ماڼۍ کې کړې وې او ھم ھغه څه يې چې د نجات په څلي باندې ليکليول، داسې وانمود کوي چې دا 

  .جنګ او دا مېړانه دوی وروڼو کړې ده

و لپاره روڼ اندو پښتنو، ټول څه موده وړاندې کله چې په کابل کې د نجات د څلي د بيا جوړول 
جوړٻدو ته نېږدې دی، ما په ھغه وخت ) ١٣٩۶جوزا (مصارف په خپله غاړه ومنل او دا منار اوس 

يوه مقاله وليکله چې په ورځپاڼو او ويب پاڼو کې خپره شوه او ھغه شک او ترديد ته مې د پای ټکی 
  کېښود چې ګڼې د نجات منار داود خان

ړم، د شھرت ننګيال چې پېژندل شی ليکوال دی، د مقالې يوه برخه چې د دلته غوا. ړنګ کړی و
ھغه وايي د کمونېستانو پر وخت له .  مه ګڼه کې خپره شوې، نقل قول کړم٣۵۴سرخط ورځپاڼې په 

د ډبر ليک متن ما په “: دې وٻرې چې د نجات څلی يا ډبرين متن يې له منځه وYړ نه شي داسې ليکي
خو کله مې چې له کلونو وروسته دغه متن د خپل کتاب .  کال کې له څلي کښلی و لمريز١٣۵۶خپله په 

لپاره را اخيست، پر ډٻرو ټکو مې يې سر نه شو خ�صېدای، ځکه خو مې له يو ” سوځېدلي جنت“
 لمريز کال په سنبله کې د ١٣۴۵پنډ کتاب ښاغلي محمد ناصر غرښت، د ” رھنمای کابل“څه لټون نه د 
 : د نوموړي منار د ډبرليک متن داسې دی” چاپ کړی دی…  مخونو کې٣۶۶له خوا په کابل ښاروالې 

به يادګار فداکاريھا و مجاھدات وطنخواھانه يګانه قاعد معظم و نابغه بزرګ اعليحضرت «  
محمد نادرشاه افغان که به استماع فرياد وطن از ګوشه يې مملکت فرانس خود را برای نجات و 

ت جنوبي رسانده و بعد از قيام به عزم استيصال سارقان در طی اقدامات ھشت استخ�ص وطن در سم
 ھجری شمسی مرکز سلطنت سنيه ١٣٠٨ ميزان ١۶ماھه خود با دليران جنوبی و بھجوم وزيرستان 

  .افغانيه را فتح و تسخير و بچه سقاو را به اراکين خاينش از صفحه افغانستان معدوم نمود

ده ثابته بنياد ګذاشته شود، تا در بادی النظار اھل بصيرت، شجاعت و اين خاطره استوار و آب
علوھمت اين نجات دھنده وطن ثابت بوده، ملت افغان اين خدمت عاليشان را تقدير و اينګونه ايثار و فدا 

کاری را در تامين سعادت حيات اجتماعی خويش تاسيس و 
  ».تعقيب کند

 تاريخي متن ھيله ده د نجات په نوي څلي کې د پورته
تر څنګ، په بل ډبرين يادګار کې د ټولو ھغو مشرانو چې د 
وطن د نجات لپاره، له سر او مال نه په تېرٻدو سره برخه 
اخيستې، نومونه او دھغو فرمانو په اساس چې تقدير شوی او 

حاجي ( نظامي رتبې ورکړ شوی دي، لکه چې زما پ�ر 
ملک باګي خان ته د   کھندل خان ته د کرنيل رتبه، زما نيکه

د نجات       . او زه ٻې دلته شاملوم ورکړ شوئ، ) بيرګټ رتبه
د قھرمانانو نومونه ھم په بل سنګي ډبر ليک کې وليکل شي او 

  د منار په لمړې طبقه، ګرد
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اطاق کې وځړول شي څو زمونږ ځوان نسل ته خپل افتخارات څرګند وي او تاريخي حقايق په  
  .ره شوي ويامانت دارۍ سره، تر س

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    د جان محمد خان د تره لمسی، چې نادر وروڼو لمړی ددوی په دوه چته حجره کې ځای٧۵حاجي عبدالغفور )١(
آيا دا ټول ترتيبات بې له انګريزانو نه بل چا دوی ته . اردليان به ددوی پر آس سپرونه مخکې روان وو.  ځای شولپر

  نيول کيدای شو؟

داؤد او نعيم     ماته وويل چې عزيز خان، د     کلن زوی، حاجي عبدالرزاق٨۴د نايب ساYر سربلند خان، ) ٢ (  
  .سفير مقرر شوخان پ�ر ھم ورسره و، چې بيا برلين کې 

کلن ملک منګل ماته د ګرديز، د لوګر د زرغون ښار او سقوي دشتې د جنګونو په ھکله وويل ٧۵   د خاځيو )٣(  
چې دلته ټول شيعه افغانان دي ھغوی ټول سقويان شوی وو ھم په ھماغه وخت او ھم نن په ھره موضوع زمونږ سره په 

  .مخالفت کې دي

انجنير عبدالغفور ھم ماته وويل چې وزيرو به ډھلونه کړنګول او  کلن لمسي،  ٧٠د جنرال جان محمد خان  )۴( 
ويل به ٻې د چپې دروازی نه ورشی، د لښکر دا يا ھغه برخه، داسې او ھغھسې وکړی چې مقصد سقويان به بې خوبه او 

  .په ھيره کې وساتي

 ټل په جنګ کې وو، ورته غونډ نايب ساYر سربلنند خان او بريګټ محمد جان خان چې نادرخان سره د) ۵(
دوه   کلن ځوی حاجې عبدالرزاق ماته وويل، چې امان اله خان په يوه، ٨۴د سربلند خان . مشرې رتبې ورکړ شوی وې

وزره طياره کې، زمونږ د کور له پاسه يو اخبار را وغورځاوه او زما پ�ر ته ٻې ليکلي وو چې د افغانستان د نجات 
, زه افغان كشي نه كوم” خو دوی ورځی وروسته په ھماغه الوتکه کې بل اخبار راوليد چې . وباسهلپاره د ځاځيو قوم را 

  ”.په خپل ځای اوسی

  .دا قصه ماته د حاکم صاحب ګل خان مشر ځوی انجينير سليمان صاحبيان د خپل پ� له خولې کړيده) ۶(

الو کې وايې چې د نادرخان کھول د امان مق» حبيب هللا عيارې از خراسان يا دزدې از کلکان«سيستاني صيب   
د سقاو زوی په راتګ سره د ھغو ښځۍ او ماشومان، د شوربازار حضرت . اله خان په دوره کې په ارګ کې اوسيدل

صيب کور ته ٻې پناه يوړه، خو کله چې سقاو ورپسې ورغی حضرت بې له کوم مقاومت يا برھان څخه دا ښځينه ډله 
  .سقاو ته ته وسپارلې

  یپا

   

  


