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  12 تر 1  له:دپاڼو شميره

 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، ې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ۶/٧کانديد اکادميسين سيستانی                                                                     

  

   »جرگه  دعليخيلویــاځ ځد«دری مقالۀ گـزارش 

  نبی مصداق کتردا: نويسنده 

 

  :مقدمه

ت که  به ونکات تازه اس)با محتوا( مقاله مھم وجاندارکي »هګ جرلويخي دعلوځياځ د «مقاله 

داکتر   بقلم »ګړی جی او غلواکیدخپلواک« افغانستان کمتراز مقاله خي محققان  تاری آن براتينظرم اھم 

  .ستي نوشته شده ،کمترنیري محمدخان وزاري کتاب خاطرات جنرال ی برمبناارکهيرکيز

جھم را نکات قابل مکثی تو از دوباره خواندم ودر آن شي ھفته بکيدر ظرف   مقاله راني امن

تا فتح ارگ بوسيلۀ لشکرھای جرگه آغاز ازرخدادھاکرونولوژی اينکه  ازصرف نظر .بخود جلب کرد

  : استوار استتايرواستون سه مقاله بر رعايت نشده است، ولی ميتوان گفتچندان نجات 

ونجات  کتاب بحران از تي روا- دوم.  استی جاجداني از قول پدرش وموسفسندهي نوتي روا- يکم

 یاسيس  یً وطبعا متأثر از فضادهي است که در عھد سلطنت نادرشاه به چاپ رسسي انني الدی محفيتأل

 یبرخ با است که یري وزارمحمدخاني لي منقول از کتاب جرنی داشتھاادي - سوم. ھمان زمان است

  ی مردم جاجاني میري وتحریجمله وجود ھرگونه سند رسماز  . داردشک وترديدنويسنده مطالب آن  

 نادرخان و سران اني مليخي جرگه علصلهي  فيیه فقرمورد طرح پانزده   ودر کند،يونادرخان را رد م

 شي برا،یري خان وزارمحمدي آن ازجانب نادرخان و یقرآن وامضا   وسپس درج آن در رستانيوز

 خان وبازگشت  که آنھا بنام امان هللاکندي مدي تائیمصداق از قول مردم جاج آقای  ا ام؟استبرانگيزسوال 

  . بودنددهي جنگانيافغانستان با سقو دوباره او به سلطنت 

ی وجا از نادرخان و برادرانش و تدارک نانتي در حمای نقش مردم جاج مقاله داکترمصداق،در

  .است برجسته شده وفتح کابل  امان هللا خان ی به ھدف گرفتن  سلطنت برارستاني وزی لشکرھایبرا 

 یري وزارمحمدخانينرال ج وشخص رستاني نقش لشکر وزار،يرکيقاله داکتر زدر مکه ی حالدر

 چي ھايکابل  است،و نقش نادرخان وبرادرانش درنجات شده  برحسته اري بسانيکابل از تسلط سقو در فتح 

 . استنشان داده شده  في ضعیلي خاياست 

 من ی از نوشته ھاوه  برنقل عo وکنديمرد ن سي نادرخان  را با انگلی مصداق روابط پنھانداکتر

  بود وضيمر  ًداي ازفرانسه به عزم افغانستان حرکت کرد که شدینادرخان درحال: ميگويدکاظم  وداکتر 

 وبرای رفتن به افغانستان چندين اسپ . آورده شد نيتذکره پائاز طياره بوسيله  ی کراچی ھوائدانيمدر

 .آماده شده بود از قبل ونوکر و اردلی برايش 

ھدف نجات   با اي پکتی جاجليخي از جرگه علیگري دیتي مصداق، روای داکتر نبۀ گفت مقالتوانيم

 و یجاج  ومشران قوم داني موسفاتي پدرخود و روااتي بنابر حکاکه است انيکابل از چنگ سقو

  .به رشته تحرير در آمده است که در لشکر نجات سھم گرفته بودند یبزرگان

 برجسته وا عضنھ يکی از آکه پدرتحصيل کرده پشتون  از قلم فرزندان تي دو رواني اانيدرم 

 زبان ی خوانندگان فارسنکهي ایبرا .  شودی مدهي دی قابل مکثی، تفاوتھاستبوده ا وموثر لشکرنجات 



  
 

 

  12تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئکړله موږ سره اړيکه ټينگه  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 از  را آن مقالهکه گرفتم ميحاصل کنند، تصم  ی مصداق آگاھی اقاۀ مقالی به محتوایھم به شکل بھتر

   تا قضاوت مي ترجمه نمایمرحوم شان، به در  از داکتر مصداق در مورد نظرپدر ی آزادینور یسوال آقا

  ٢٠١٧/ ٧/ ۶ یستانيس .  تر گرددوشفاف  سھل تر تي خواننده  نسبت به ھردو روادگاهيو د

* * *  

قبل ازاينکه به ترجمه سوال آقای نوری از جناب داکتر مصداق بپردازم، بايد يادآور شوم که 
از قول پدر خود نوشته در آن  نوشته آقای مصداق آغاز شد که  بحث برجرگۀ عليخيل جاجی ازيکاصل

 د ځاځيو يوې لويې جرګې ته چې د افغانستان د آزادۍ لپاره راغوښتل شوې وه، جرګې « نادرخان:بود
ی يو تجار قوم ياست او دا دئ څو مياشتې د خپل کار او تجارت پر ځا) ځاځي(ته وويل چې تاسې 

موږ له تاسو څخه درې غوښتنې لرو چې ھم به ستاسو او ھم زموږ . به توب کویرزموږ کو
نادرخان د وروڼو په مشرۍ وويل چې ټول شاوخوا قومونه، يا سقاوي . راتلونکی پرې روښانه شي

موږ . شوي او يا ھم په کوم مخالفت کې نه دي را پورته شوي؛ خو سقاو زموږ په سر انعام ايښي 
تسليم کړئ، له يوې خوا به تاسو ته انعام درکړي او له بلې خوا به موږ ھم ستاسې له مخې ھغه ته 

دويم دا چې موږ ته وواياست چې را څخه په تنګ شوي ياست او له ځاځيو نه مو . ]1[لرې شوي وو
د جرګې سپين ږيرو، وروڼو ته وويل چې .وباسئ او درٻيم دا چې مo را سره وتړئ چې کابل ونيسو

په جرګه کې ھيڅوک ھم .وکړو خبرې درې واړو غوښتنو په دې  غواړو ستاسو په غياب کېموږ
حاضر نه و چې مېلمانه د پيسو په مقابل کې وپلوري او يا ھم مېلمه ته ووايي چې موږ درڅخه په 

نو پرٻکړه وشوه چې د اربکيو لښکر جوړ کړي او زما د . تنګ شوي يو او بايد له ځاځيو نه ووځي
گلبدين دجنگ او سولی : مصداق(»  . شاه ولي خان په مشرۍ کابل ته په حرکت کې شيپoر او
   )افغان جرمن آن�ين/مخکش

احتمال واين . دراين جرگه نامی از قبايل وزيرستان برده نشده استطوريکه مoحظه ميگردد، [
  ]يستانیس.قبايل وزيرستان تدوير يافته باشدکه اين جرگه قبل از ورود را بوجود می آورد 

  

 »تنهښد داکترنبی مصداق نه يوه پو«آقای نوری آزادی مقاله که   بودتذکر ھمين مطلب پس از 
به نشررساند  ودر آن ازآقای داکترمصداق سوال نمود که جنرال  )٢٠١٧/ ۵ /١٧افغان جرمن آن%ين(را در

امه يی در ن فيصله وجرگۀ عليخيل جاجی از )٢۵٩-٢۵٨صفحات(يارمحمدخان وزيری درکتاب خود
.  امضاء کرده بودوتنی وگرديزل وزيری و مسعود ومنگ ماده ياد کرده که نادرخان آنرا بامشران ١۵

  : اين فيصله نامه تصريح ميکند۶ و۵و ۴ مواد

  وبجای او . جابجا باشد]پکتيا(در عليخيل] نادرخان[تا زمان فتح کابل، سپھساGرصاحب  - ۴«

                                            
ھا نادرخان وبرادرانش را تکفير وتھديد به ھتک عصمت به ناموس شان کرده  فيض محمد کاتب، درتذکرا�نقoب ميگويد که پسر سقا بار- 1

 اپريل،  کاتب مينويسد که بچۀ سقاو فرمان تکفير وترور نادرخان  وبرادرانش را عنوانی 15مطابق / 1308 حمل 26و به ارتباط وقايع .بود
شخصی که آنھا را معدوم وتباه بسازد،غازی «:ان آمده بودًمردم سمت جنوبی ومشرقی رسما چنين اعoن و پخش کرد که در اخيرآن فرم

 :وخيرخواه اسoم شناخته شده، به قرارذيل از دربار سلطنت اسoمی سرفراز ميشوند

 . ھرکه نادر را زنده بياورد، چھل ھزار روپيه انعام وھرکه کلۀ او را بياورد، سی ھزار روپيه نقد ويک ميل تفنگ جاغور دار داده ميشود-1 

 زنده ھرسه برادران او فی نفری ده ھزار روپيه جمله سی ھزار روپيه ھرکه کله يا زندۀ ھرکدام را بياورد، ده ھزار روپيه ويک ميل تفنگ -2
محمدکاتب،تذکرا�نقoب ، فيض  (».به قرار فوق از امر و ارادۀ حضورم به نسبت نادر و برادران او، شما را آگاھانيدم. جاغور دار داده ميشود

  )سيستانی() 142ص

يکی کازک :  دو کس از سران قومی جنوبی حاضر به آوردن سر نادرخان به حضور پسرسقاو شدند:  کاتب درجای ديگری ميگويد
 بود که ميخواستند نادر خان را در بدل یئسرجھاندادخان احمدزابود وديگری غوث الدين خان پ) درانځبرادرزادۀ ببرک خان ( ځدرانخان 

جايزۀ ايکه برای قتل نادرخان از جانب پسرسقاو، خصوصی تعيين شده بود، مبلغ آن يک صد . يشتری از پسرسقا از ميان بردارندگرفتن پول ب
 )سيستانی() 362 ،314تذکرا�نقoب ، ص .( ھزارروپيه بود



  
 

 

  12تر 3  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئکړله موږ سره اړيکه ټينگه  په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 .ت از سپھساGر با لشکر ھمراھی کندشاه ولی خان به وکال ]دگروال[کرنيل

بعد از نجات وطن از اعليحضرت غازی امان M خان برای سلطنت کردن به وطن دعوت  -۵
 .ويا به کسی ازخانواده وی سلطنت سپرده شود.بعمل آيد

 ]نادرخان[ تا بازگشت دوبارۀ اعليحضرت غازی امان M خان به وطن، سپھساGر صاحب -۶
  ».ت باشدوکيل امور سلطن

ل وزيری يادآور ميشود که اين مواد در قرآن مجيد درج شده بود نيجراز قول اقای نوری 
 وقتی که کابل فتح شد، مگر .خان در پای آن امضاء کرده بودنديارمحمدل سپھساGرنادرخان وجرنيو

ای مصداق بنابرين از آق .نکرد قرار در قرآن وفا به قول ووسلطنت را برای خود ضبط کرد  نادرخان
ه ګفتچه مورد دراين ، برای شما  شخص مھمی بود پدرمحترم تان که دراين جرگه سوال ميکند که

 ؟شتدای وچه نظر

   »هګ جرلويخي دعلويځاځد « مقاله درجواب آقای نوری  )٢٠١٧/ ٧ /١(آقای مصداق مدتی بعد

  : استچنين آغاز نموده اھميت آن ۀدر باربا نقل قولی آنرا نوشت ورا 

مردم کابل و سرنوشت آينده افغانستان ھمان بخشی پکتيا، در نجات ] جاجی[جرګه عليخيل «  
 مقاله استاد .»قدر اھميت دارد که مذاکرات راولپندی برای حصول استقoل افغانستان اھميت داشت

 »ھدف و اھميت جرګه عليخيل پکتيا در نجات کابل از چنګال سقويان«: اکادميشين سيستانی

ايراد ) و`يت کابل(قو که از يک کلکين باغ مھمانخانهقاله اش را با اولين نطق  بچۀ سنويسنده م
  :کرده بود، چنين آغاز ميکند

  :طق بچۀ سقو از يک کلکين اولين ن

 در حاليکه باغ مھمان خانه پر از اھالي کابل ١٢نزديک ھای ساعت «:  مينوسدلدين انيسمحي ا
ون آمدن سقو بودند سقو بچه از يکي از کلکين ھای عمارت و کوھستاني ھا بود و ھمه منتظر بير

 کفر و بی دينی و ]اوضاع[ اوضای]من[مه «: دان لھجه عاميانه نطق مختصر نموبرامده و به ھم
تا شما ]کردم[ حکومت سابقه ره ديده، و برای خدمت دين رسول هللا کمر جھاده بسته کدم ]کفر[`تيگری
پيسه بيت الماله به ]بعد ازاين[مه باد ازی . ]بدھم[ و `تی گری نجات بتم از کفر]برادرھا را[بيادرا ره

 که چای و قند و پلو ]ميدھم[ خرج نخات کدم، ھمه ره به عسکر خود ميتم] مکتب[تعمير و متب 
 گمرک نميگيرم و ھمه ]محصول[بخورن، و به م� ھا ميتم که عبادت کنن، مه ماليه صفايی و ماسول

 باد ]برويد[ می باشين، برين]من[ مه]رعيت [ شماستم و شما ريت]پادشاه[ مه پاچایره بخشيدم و ديگه
 ، مرغ بازی ، بودنه بازی ]وقت خود را خوش بگذرانيد[ ھميشه سات خوده تير کنين]بعد ازاين[ازی

   2». خوش بگذرانين]تان راوقت [کنين، و ترنگ تانه

ريزی را در باره نطق بچۀ سقو از کتاب داکترزيرکيار، نظر مورخ ايرانی داکترباستانی پا[
در واقع شايد اين ساده ترين نطق پادشاھانه ای باشد که تاريخ در «:نقل کرده است  چنين حماسه کوير

».خود ديده است
3[  

انان برای يد جودوضعيت بحرانی کشور در سالھای اخير وطرزاشاره به  با مصداقسپس اقای 
  : ولھای از آقای نوری مينويسد با نقل قبرون رفت ازاين وضعيت ،

جاجی را ] قلعه نظامی[یڼی بود، وچومدت شش ماه آمريک تيم ماين پاکی درجاج نوري صيب«
، »د خپلواکۍ او نجات تاريخ«که مرکز ولسوالی جاجی بود،خودش ديده وازاين جھت است که از کتاب 

                                            
2
سراغ تاب بحران ونجات ک 87صفحه  در را نوشتۀ مرحوم محی الدين انيس حمزه ياسر، .٩٧ -٩۶ بحران و نجات، صنبی مصداق،-  

  ، )٨/٢٠١۶ /۴درافغان جرمن آنoين، (داده
3
  )۴٣٣ ص،٢٠٠٣حماسه کوير،چاپ " بحوالۀ ،٢٨٢،ص ٢٠١۵ -١٨٨٠ زيرکيار،له اميرعبدالرحمن خان نه تراشرف غنی احمدزی-  
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ول ميکند که آوردن تمام آنچه وی نوشته  جنرال يارمحمدخان وزيری ،در بارۀ نقض قول نادرخان نقل ق
  ...».بسيار طو`نی خواھد کرد نوشته، اين مقاله را

اينجا در نوشته ! محترم مصداق صاحب : ه خوداز من خواسته است کهمقالپايان  رنوري دآقای «
 تصرف  ارگ شاھی کابل از دست بچۀ سقو بنام غازی امان هللا خان ،من موضوع بنيادی اين است که

ت دوباره وی به افغانستان و سپردن سلطنت به آن غازی قھرمان با تعھد در قران مجيد وبازگش
شما پدرمحترم  .گرفته استصورت) رح(يل يارمحمدخان وزيریتوسط يک عسکر کفن پوشيده جرن

که دراين حوادث مھم حاضر ويک شخص مھم بود ، برای جناب حاجي صاحب مرحوم کھندل خان 
  .» ؟ه گفته وچه نظر داشتشما به عنوان پسرخود چ

غ�م محی الدين انيس که  را ليکن درکابل کتاب بحران ونجات؛  کتابھايم با من نيستنددرکابل 
اگرچه به حوادث از نظر (،  کرده است،بدست آوردمچاپ انيس شمسی درمطبعه  ١٣٠٨آنرا در سال

 امان هللا خان از سقوط حکومت، ی ديگرمگراز روی ياداشتھا و اخبار شفاھ )نادرخان نگاه کرده است 
معلومات ھفته گی وماھوار درآن  کندھار اتگرفته  و مسعود  وزيرنوپښتاز اقوام  و سقوي از دوره ، 

  .درج شده است

آنھا را من ،آنچه من در باره جرگه قومی اقوام جاجی  برای نجات کابل درمقاله خود نوشته بودم 
 مورد بحث قراردادم وآن سه نقطه  قوم جاجینفکرانشرو ودراينجا درکابل با ديگربزرگان ومشران 

ن سه ، ھماکه نادرخان وبرادرانش با بسيار زيرکی در جرگه بزرگ جاجی پيش کرده بودند  ]نکته[
 يا ما را :يعنی نادرخان به نمايندگی از برادران خود به جرگه عليخيل جاجی گفتند که .اند] نکته[نقطه 

؛  ما را از جاجی اخراج کنيد يا که سقويھا برسرما گذاشته اند، بگيريد؛ می رابه سقو تسليم کنيد وانعا
با ما يکجا شويد  که کابل را از بچۀ سقو و يا ھم زيرا که ما شما را از کار وبار تجارت کشيده ايم؛ 

  !دوباره بگيريم؟

که ،نست اين جنرال مکار خوب ميدا«: ميگويد برسخنان نادرخان انگشت گذاشته و اياز نوري
از خانه خود يا و  بچۀ سقو بفروشندرا به  که ما بی مروت نيست غيرت و قوم پشتون جاجی اينقدر بی

  » !بيا که با اين چال احساسات شان را تحريک کنيم ،ندبيرون ک

از  غازي امان هللا خان،،براستی که اين يک مصيبت بزرگ تاريخ بودکه بانی استق�ل کشور
 .راھنمايی کرده بودند،از صحنه خارج ساخته شد انگليسھا به آنھا کمک ودست يک گروه دزد که 

در قطارکشورھای مصطفی کمال عھد مثل ترکيه ميخواست که افغانستان را غازي امان هللا خان 
برادرانش ھمان و ھم نادر خان اگرو  ،اگرحادثۀ بچۀ سقو رخ نميداد وايستاده کند جھان پيشرفته 

سلطنت به آنھا داده بود، بقول خود رای  بامان هللا خان برای آوردن دوباره یجاج که مردم  ی رااحساس
،   زنده استھم] ١٣٩۶جوزا [دختراو که اکنون احسان هللا و پسراو  ]او و بعد[می بايد ،عمل ميکردند 

رت می ھمين حا` تنھا ھمان پدر وبعد پسرش در قد ا، تو ادامه آن امان هللا خان برای تطبيق پ�نھای 
 سال گذشته ديده ٨٨که دراين  ،به استثنای دورۀ ظاھرشاه  ،ھا را   تمام اين بدبختی افغانستان  و.بود

   .بود، نمی ديد

را نقل ميکند که نشان نادرخان يک نامه  استاد کاظم با نقل قول ازب احمقاله سيستاني صدر يک 
واين .در کله گوش دست داشت هللا خان حبيبدرحادثه قتل امير استاد خليلي پدرنادر خان و ميدھد 

درھمان زمان تحريک اقوام جنوبی را نادر خان . برادران در ھمان وقت ميخواستند به پادشاھی برسند
 .قتی خواھد بودؤبيب هللا خان به پادشاھی برسد، ماطمينان ميدھد وميگويد ھرکس که بعد از امير ح

انتخاب کنم تا ھمان فيصله وتعھدی که جرنيل را احب  سيستانی صھمين قسمت از مقالۀ  ميخواھم
  يارمحمدخان از آن ياد ميکند که با وی بسته شده بود معلوم گردد که نادر خان برای عملی کردنش 
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  .ھيچگاھی صادق نبود

                                                  دشمني مستوفي الممالک پدر استاد خليلي با مشروطه خواھان 

نادر “از رساله مھمې بنام …استاد داکتر کاظم در يک مقاله ممتع و مستند خويش « :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“
  .ه مخالف حکومت و عالم افغان در پشاور آنوقت بودنويسند

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

اسناد جنرال تاج  اين رساله برمبنای 17در صفحه ” :داکترکاظم به استناد رساله مذکور مينويسد
محمد خان بلوچ راجع به دست داشتن سپه سا`ر محمد نادرخان درموضوع شھادت امير حبيب هللا خان 

 ق رخ داد و امير 1337 جمادی ا`ول 18   واقعۀ کله گوش لغمان شب«: سراج الملت چنين آمده است
 دخيل بود، اسنادی موجود درين حادثه] نادر خان[دست سپه سا`رب 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 

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

  : به آن وضاحت ميدھد از اينقرار است عنوانی نائب سا`ر صالح محمدخان

حب را عاليجاه عزت و شجاعت ھمراه برادر بجان برابرم صالح محمد خان نائب سا`ر صا
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
ايان تجويز کرديم که امير ساختيم و م] 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 

 تگاب با`ی دارالسلطنة درين معامله شريک مايان است و انشاءهللا تعالی درين روز از راه] 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 سا`ر است
 از آن جھت خاطر جمع داشته باشيد. ن استانشاءهللا و تعالی سمت جنوبی از خود مايا. بيرون نشود

آخر . در ج�ل آباد و کابل ھرکس که مدعی سلطنت شود، برای چند روز است]. تاکيد، داکتر مصداق[
باقی در حفظ الھی . به نفری خود از طرف ماخاطر جمعی بدھيد. کار بدست مايان و شمايان است

  ». محمد نادر:امضا.  ق 1337 جمادی ا`ول 19فقط مورخه . باشيد

]  خليلیردپ[سند فوق بروشنی نشان ميدھدکه مستوفی الممالک «:احب ع�وه ميکندسيستا ني ص
اين  . بوده است  کله گوش لغمان در قتل امير حبيب هللا خان، با سپه سا`رنادرخان ،ھمراز ، در واقعه

  ».تھمرازی نشانه اينست که منبع الھام وعملکرد ھردو ھمانا انگليس بوده اس

درحالی که نادرخان ،  واقع درجنوب فرانسه"  مام پليه"ازشھر، برادرانشو  نادرخان پس 
 شبه نيت پادشاھی که سالھا قبل براي، مريض بود ودرکراچی از طياره بروی تذکره پائين آورده شد

وزير  وبه اقوام جاجی دادن بنابرين برای او وعده  .، راھی افغانستان شده بودآمادگی گرفته بودند
  . معلومدار فريب دادن بودپشتوناقوام وديگر 
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رسيده بودند  واز آنجا از )١(خدمتگاری در کورم چھار اسپ با چندين برای آنھا در درھند برتانو
ھاشم خان به :برادران با داخل شدن به افغانستان تقسيم شدند. راه پاره چنارنادرخان  به جاجی آمد

   )٢ (. جاجیودخان به وزيرستان ونادرخان به شاه محم ،نگل رفت وليخان به مخوگيانی رفت ،شاه

ی که برايش تعيين شده بود، با رؤسا با اقوامان  برادريک ازدرچند ماه حکومت سقويھا، ھر
وافسوس او را از امان هللا خان خوش بودند به آن اقوامی که .  کردندداروگفتگوديدينی ی اومشران وعلم

به آنھا ازدوباره آوردن امان هللا خان سخن  ، ، وزير ومسعود،داوړ،تنیمثل مردم جاجیند دميخور
 مکتب، سرک طرفدار م�يانبعضی  هخوست کو   منګللی درو .طلب ميکردند ميزدند وکمک شان را

مردم از دست سقوی سخن ميزدند برای آنھا از ظلم سقو ونجات  ،رس دختران و ازادی زنان نبودنددو
  .واطمينان ميدادند

  ولی ؛ دندتسليم شبه بچۀ سقومنه يو م  مزار، ھرات سقو کابل را گرفت،] بچۀ[ر آن نه ماھی که د

  مردم افغانستان جنوب غرب وجنوب وجنوب شرق بصورت عمومی اقوام پشتون روز تاروز در مقابل 

ھم  تا رسيدن نادرخان وبرادرانش چنين زعامتی وجود نداشت که اقوام را بامگر .قيام ميکردند سقو
  .متحد کند

  . غيرمنظم تحرير يافته اند، در بعضی نوشته ھای تاريخی ھمين قيام ھا به لحاظ وقت وزمان 

 وقايع «: مينويسدو به سه قسمت تقسيم کرده ، بحران و نجاتدرکتاب  اين قيامھا رامحی الدين انيس 
  :رديدگجنوبی به سه دوره تقسيم 

به سمت جنوبی تا جنګ ) نادر خان( سا`رصاحب دوره اول از تاريخ ورود سردار وا` سپه
 ]الی[اما دوره سوم از تاريخ ورود شان از جاجی ا`. دوره دوم از جنګ چرخ تا جنګ ګرديز.چرخ
  ).١٢٢ ،صبحران و نجات (”. کابل و نجات يافتن وطن]ی[استي�

  حضوردر منگل وًپس از تقريبا دوماه خان ،  ودمو شاه مح شاه ولې خان به استثنای ھاشم خان، 
 مھمانخانه ھای ځاخیدر آن وقت مردم . دندای شج ک يځاځیدرنادرخان  با برادر بزرگ خود،وزير

آمد آمد ه  کزمانی و بنابرين برادران سه بار از يک خانه به خانه ديگری منتقل شدند ، بزرگ نداشتند
  نادرخان  برای ديدارزيرمنګل، ځدراڼ، صبري، احمدزي ،ګرديزی ، مسعود، واقوام از قبيل  ديگر

جابجای شوند  عليخيلو رچونید برادران مھمان تاکردند  ځاځی فيصله سران اقوام  د،شروع ش
  .صورت بگيرد ) پلرينې-وند(رسوم محلی  ومصارف نان وپيره داری مھمانان مطابق دود و

ود را خواست ھای خو شاه محمود خان  نادرخان، شاولي خان  کهځاځیدر ھمان جرگه بزرگ 
  حمزه خيلازقوم ملک باګی خان بزرگ  فرزند کھندل خان فيصله شد که پدرمن ،  مطرح کردند

از  کابل بسوی شاولي خان ،با و را بدوش بگيرد) ځاځی  مليشای قومی-اربکی( قوماندان لشکروظيفه،
که ، لوگر)زرغون ښار(زنوښارخوشی به استقامت با`سراز کټه سنګ، لټه کورې، دوبندۍ، راه کوتاه 

م اولين راول پد: دوم بھ مدو دليل.  برسانند کابلازآنجا خود را به و  همحمد آغبه ،  راه قاطرناميده ميشد
به برای فروش ، چارتراش را چوب دوقاطر چھار با   امير حبيب هللا خانر وقتدکه  دوبځاځې مرد 
ساندن چوب قرارداد ر اعمارکند، را ماندارا`ميخواست قصر غازي امان هللا ځان وقتيکه .می بردکابل 

بعد از آن پدرمرحومم در عھد امان هللا خان برای اعمار قسمتی  ،چارتراش به پدر من داده شد
وليسه غازی  وپسانتر برای تعميرفاکولته ساينس که اکنون ھم موجود است، از  ازشفاخانه علی اباد

مقصد اين است که در کابل بلد بود و  .داشتجمله مح�ت مشھوری اند که پدرم در ساختمان آنھا سھم 
  . داشتقريه با` کوه عاشقان وعارفان خانه در

 پدرملک باگی خان و. دوب از قوم ھمزه خيلخان مشھورباګي ملک بزرگ  اينکه پدرم پسرم دو
به ھمين خاطر ،  از فاميل ھای شناخته شده  بودنددر زمان خودشان، )و مستکېف خان يوس( اونيکه 
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مسئوليت نگھداشت راه و ، را شنيده بودم نيکه شھرت،  بيايدیجاج عبدالرحمن بدون اينکه به امير
د ولی چای  حواله ميکرش`نه براياس ھمصد روپيه   ی در حدود چندمعاش. داده بود را به او ځاځی

  .ودنشده ب ی رواججاج در آن وقت ھنوز نوشيدن چای در.برايش فرستاده ميشدھرماه وبوره از کابل 

چنين . تشکيل ميشود )سھميه"(ونډ"براساس  تاريخ ر طول ھميشه دجی اقوم ج" اربکی"لشکر
 و ھا خيلاو`د اين دو برادربه .  داشتوھاشم عمر پسر بنامھای ي دوجاجبزرگ نيای عقيده است که 

   .گرفته ميشودپدری  از افراد "اربکي"و ھا سھم پدری معلوم است "ډون"در. ندشد  تقسيمھا ونډ

که سقوی  دشتر وگ لورزرغون شھر د و ګرديزدر] لشکر اربکی جاجی [کابل در بيرون از 
با مقاومت سقاويان روبرو ، ده بودندش  سقاوی  ھای محلی کهو شيعه، بودند مستقر به آنجا سقويان 
  )٣ (.از ھردو طرف ده ھا تن دراين جنگھا تلف شدند شدند و

  يک عده اقوام به اثر ھدايت م� صاحب «: گرچنين مينويسدبه ارتباط لوغ�م محی الدين انيس  

  شاه مزار و بعضی افراد ديګر به سقو اطاعت کرده اند، يک عده اقوام ديګر به زعامت و تبليغات 

نوروز خان و نواب خان، پسران ايشان و عبدالغنی خان سرخابی و غيره ايشان مخالفت را به سقاو 
  ).١٣۴ ،صو نجاتبحران  (».اختيار نموده بودند

و  یوزير لشکر وزيری،در رأس يار محمد خان  بود که   دوبندېدر،  جاجی اربکيلشکر
ما  ١٣٠٨ در تاريخ پنجم ميزان «: مينويسد جرنيل يار محمد خان . با آنھا پيوستو دوړ و تڼی مسعود

، شاه با رفقای  خود از ما استقبال کردند) کرنيل شاه وليخان (برادر سپھسا�ر ..…به دوبندی رسيديم
و نواب خان  نواز خان ، مولوي هللارکنار رفقای خود لباس مردم جاجی را پوشيده بودوليخان د

در ). ٢٧١ص(» .کردندديگرمعرفی  يک اب  را، تڼی وزير، مسود، دوړبزرگان ومشران کولنګاري 
و ) منګل(زمرک خان نگلی بسرکردگی جوی م جنګ١۵٠« دوبندې  به استقامت ځاځیراه از چونی 

  ).٢۶٩. ص(». ندرسيد) ځدراڼ(زلمی خان 

 آنھا با لشکر بسياری از ديگر لوگريان نه تنھا خوب مھمان نوازی کردند بلکه تعداد، پدرم ميگفت
خرابات،  بعضی از جنوب شرق بشھرکابل داخل شدند وبعضی از راه شھدا به محله ما يکجا شدند که 

برای اشغال نقاط مھم کوه  جاجيان مسلح با س�ح ثقيله .گرفتند  سنګر]پل[تختهحوالی و درخت شنګ 
ما در کابل بلد   «:نزدپدرم آمد وگفت جرنيل يار محمد خان مگر خيلی زود.شيردروازه فرستاده شدند

شما و  نيستيم ، اشغال قله ھای کوه را برای ما بدھيد
  . » ھای شھر برويد و بازارچه ھاکوبه  

ا فرستادن  لشکر وزيری به کوه شيردروازه به آنھا ب
ھدايت داده شد که تا سه روز مکمل از سنگرھای خود 

گفته شد که از طرف شب با نواختن و ھم پائين نشوند 
 خود سقويان را بخواب کردن دھل وآوازھای

  ).۴(دنگذارن

پدرم با شاه ولی خان دربرج سمت غرب کوه  
اکنون با  (اميده ميشودن کاسه برج که ،شيردروازه 

از ميان رفتن خاک وکاه گل ونزديک شدن خانه ھای 
آنرا برای رھنمائی ) مردم بی کيفيت شده است
مگروقتی که يک توپ ؛ لشکرنجات انتخاب کرده بود

که  سقوی از دروازۀ ارگ کابل ]پوند[ پن18دور زن 
، برکاسه برج گذاشته شده بود روبروی سينمای کابل
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 روی  وشه ای ازکاسه  برج اصابت نمود،براثر پريدن پرخچه ھای سنگ خون از سرفيرکرد،وبرگو
 پاکرا  خود بدر آورد و با آن روی پدرم بيج که دستمال را ازولي خان ه شا. پدرم جاری گرديد

  .»د، در ھمانجا ميباشيمکراء هللا از ھمانجای که توب فير  کھندل خان، سبا ما انش« : گفت،ميکرد

 وزيری، نادرخان  ويارمحمدخان ميان   تعھد نامه ومھر درقرآن نظرميرسد که  چنين به«
 بزرگانھنگامی که لشکر جاجی  با و داوړ   ځدراڼ ومسعود، وزير،تڼی، منګل ]بنمايندگی ازمردم[

پدرمن و آن بزرگان جاجی که  من در باره اين  !امضاء شده باشد بسوی کابل حرکت کرده بودند،خود 
، بعضی بزرگان جاجی نظربراساس و از آن بی خبر بودند ،م ه اصحبت نمودکابل درنھا با آنوشته 

  »؟ وبی احترامی به پشتولی بودپښتونولي دور از از برادران مھمانگرفتن چنين تعھد نامه ای 

جاجی ھم کرشل« :]آقای مصداق بعد ازاين تذکر دوباره به کوه شيردروازه برميگردد ومينويسد[
جبه يک فير آن به . ھانجای با`ی ارگ انداخت ميکرد ازو کوه با` کرده بود کاسه برج ه يک توپ را ب

شاه . د شروع شسو آتش مرمی ھا وانفجارھا  ھر وبه،خانه ارگ اثابت نمود وجبه خانه آتش گرفت
ګ ار ھای ما در فاميل .کرد که ما چنين نميخواستيمشروع ی بود به گريه  وزيرکه با لشکرمحمود خان 

جاجی يک روقيان حاکم  صاحب ګل،. …ما خو اينطور نميخواستيم  !!ديگر فيرنکنين، ًتماما تباه شدند
 ما در، تو فکر لشکر را مغشوش ميکنی" !چپ شه"زد وگفت محمود خان  بر روی شاه  محکمسيلی

نجا رفت و در که سروصدا را شنيد به آ شاه وليخان دراين وقت . نيامده ايمااينجا برای تقسيم کردن حلو
 به برادر خورد خودشاه محمودخان و» !افغانستان ما قربان استقoل  فاميل «، گفتآنھا حضور تمام 

4»)۵ (!ستندنما از اين جوانان زيادتر فاميل « : گفت
  

ًبا رسيدن لشکروزيری به عليخيل جاجی، نادرخان با ھريک از مشران وزيری تقريبا يک دقيقه 

که تا تا … از بزرگان ما تعھدگرفت « : دسويمينجرنيل يار محمد خان  .ميکند پرسی بغل کشی واحوال
در ھمين جرگه کوه   .ر پھلوی برادران ايستاده باشيم ، دحبيب هللاتصرف کابل  ومحوکردن طاقت 

امضا کردکه به تمام فيصله ھای قرآن  با بزرگان ما در، نادر خان ميگردد يادعليخيل  که بنام کوه سفر
بايد از اقوام ديگر ھم در [). ٢۶١ص  ( ».ھيچگاه مصالحه نکند حبيب هللابا و  گردن می نھدجرگه 

   ]مصداق. فقره يی پرسان شود15مورد اين فيصله 

:  ما بزرگان را مخاطب ساخت وگفت «سپھسا`ر،ھنگام رخصت شدن از نزد نادرخان «
، چيزی در دست ندارم.نجا ھستمبه شما معلوم است من امروز مسافر ومھمان مردم اي: معزيزان
که امشب شما بزرگان مگر برای بجا آوردن احترام ھمگی تان ، خواھش من از شما اينست ……

دعوت او را پذيرفتيم .…ما مشران قومی   ،)٢۶١ص  (بنشينيد  مسافری ھمراه من نبردسترخوان 
 من به بزرگان قوم غيرتی درھمانجاو .ونان ھمان شب که شوروا بود با او در يک دسترخوان خورديم

شما مشران قوم ومردم جاجی  به نوبت ، تا زمانی که ما بسوی کابل حرکت ميکنيم: گفتم.…جاجی 
ھمان بود که در . برای لشکر ما نان تھيه کنيدو آن مردان غيرتی با پيشانی باز خواھش مرا قبول کردند

  . گل غوندی جاجی با لشکر خود حرکت کرديمازعليخيل به استقامت  )پنج سپتمبر( بيع الثانی ٢٢تاريخ 

زلمی خان منګل او زمرک (تن ميرسيدند با مشران خود  ١۵٠که بهجنگجويان منگل وجدران 
 آن برای غيرتي دھاتيان ومشران با غيرت جاجی  ګل غنډې در.در عليخيل باقی ماندند) خان ځدراڼ

نان تھيه ميکردند ميکردند وروز گوسفند وگاو حoل ھر وزيری جويانجنګنفر ۴۵٠٠خوراک 
  ).٢۶٢. يار محمد خان، ص (» .جنگجويان مرا از پختن نان کاک بيغم ساخته بودند

                                            
4
داستان رسيدن لشکر ی آن به بجاداکتر مصداق بقيه کار نامه جنگجويان وزيری را ازفراز کوه شيردرازه بر ارگ شرح نميدھد و - 

  .وزيرستان به عليخيل جاجی می پردازد و از استقبال گرم سپھسا�ر نادرخان با سران لشکروزيری ياد ميکند
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مگر بقول جنرال يارمحمدخان، درمقابل آن ھمه قربانی ھا ومصارف خود از برادران  توقعاتی 
 با او نکرد، داشت ، به استثنای يک وقت شوروا در عليخيل جاجی از سوی سپھسا`ر ھيچ  کمکی کس

  ).٢٣٣ صيار محمد خان،(، …» 

وبعد ازصرف ازاين معلوم ميشود که سران ومشران وزيری نا وقت به عليخيل رسيده بودند،
با سپھسا`ر چنانکه در با` تذکر رفت، از عليخيل به گل غندی ودرۀ ھاشم  وارويک شو"چای سياه "

 مسعود، داوړ،  ازاينکه رؤسای قومی وزير ،قبل،  عليخيل لويه جرګه.خان بسوی دوبندی روان شدند
برخی از لشکرھای قومی . کرده بودندحرکت به جاجی برسند، منګل، صبري او ببرک خان د ځدراڼ 

 به کابل سرازير شوند هو محمد آغ سقاوېدشت لم، پل ع، ګرديز، تيرې کنډو پoن داشتند تا از راه  
 شدند که شيعه ،گروه ھای  با ھمدستی انسقوي وجنگبه علت مخالفت و ګرديز  سيد کرم مگر در

.  برسانندښارزرغون و خوشي را در پيش گرفته خود را به   روسکه دشت بزرگ  دندمجبور ش
از راه پل کنداری به دشتی ميرسيد که بعد از ،زرغون شھر که از طرف لشکر جاجی فتح شده بود 

سقويان دراين دشت . ن نام ياد ميشودبه ھميھم جنگ نجات به نام دشت سقوی ياد شد و اکنون 
جنگجويان  . جابجا شده بودندی خودسنگرھادر برای جلوگيری از لشکرھای اقوام جنوبیزيادی 

  جنگ آزادی  .  سقوی اشغال گرديد بعد از جنگ شديد سنگرھای.جاجی ووزير خود را به آنجا رساندند

  .ه ھفته را در برگرفتًی نجات بازھم تقريبا سکابل با وجود رسيدن تمام لشکرھا

با :  ميگويد)جان محمد خاننواسۀ کاکای (حاجي عبدلغفوراز جاجی بنام   يک مرد ريش سفيد
پيره داری لشکر وزير درکوه شيردروازه از کوه پائين آمدند  وبا لشکرھای قومی  پوره شدن سه روز

اولين . ی ارگ حمله بردندچھاريارگويان  بردروازه ھاو وزارت معدن   کابلاز راه سينمای ديگريکجا
  .» .نام داشت مستقيم د،شھيد شدر دروازه ارگ که جوان جاجی 

مگر برای ؛  وزارت ھا داد  و ھامنصببرای بعضی ھا نادر خان «ميگويد که يار محمد خان  
 ی صورت ھيچ کمک، ودرجنگ خوست شھيد داده بودند  کرده بودندمصرفکه به ميلياردھا وزيريھا 

ب فضل عمر اححضرت ص به «: ميگويدو بعضی نامھا را ياد ميکند ل يارمحمد خان يجرن. نگرفت
به تنھايی با لشکر ما   که در زرغون شھر جناب محمد ګل خان مومند به،دشداده وزارت مقام مجددي 

 زلمي خان منګل  به.مقام بلندی داده شد… داشت  لښکر شموليت زدروپوره ھشت ر ويکجا شده بود 
  . »٣٣۴ ،صجرنيل يار محمد خان (».ی داده شدب سا�رد نايمنصب 

وخت از سوی  اولين بيعت بی، ع�وه ميکند که ھمين افراد متملق بودند که يارمحمد خان 
. ھای ما خلق کردند ومشک�ت زيادی را در جلو اميدھا وآرزو، خان صورت گرفت  امان هللابرادر

آنھا را دوباره به وظايف  رتبه ھای بلند نظامی داد و خان  امان هللابه يک تعداد افراد نظامی نادر خان 
غونډ مشرۍ ،به مشران ک و کنډشدند  ی ارتقا داده فرقه مشربرتبه غونډ مشران، . شتشان گما

  .ندديرس

 ھيچگونه تعھدوقول وقراری که نادرخان ويا یجاجرگه عليخيل ج ر دطوريکه در با� گفته شد،
مگر به  قول پدرم نزد ھمه مردم ؛   بطور رسمی ونوشته امضا نشده بودبرادرانش با قوم کرده باشد،

 . به جنگ بيرون آمده اندامان هللا خان  که آنھا برای سلطنت دوباره غازی اين احساس موجود بود
شاھی از سوی ھمين اقوام گ ، ارفرارکردند کابل ازو  ارګ ازسقاويان  که بعد از سه ھفته زمانی 

 ميگفت که او کسی را ديد که بوتھای کری بلند زنانه را پوشيده بودکه با آن درمپ .چور وغارت شد
يک کس که . ندديگران ھم ھرچه در دست شان ميرسيد برای خود برميداشت .درست راه رفته نميتوانست

بطور گيله آميز به ديگران ميگفت ببينيد ديگران پول سفيداشرفی نصيب شدند ، دستش از ط� پر بود
  يک مرد جاجی با گرفتن اشرفی ھای زرد ودادن  .بد قسمت اين روپيه ھای زرد رسيده استوبمن 
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  .ندشدخوشحال ھردو  ،اشرفی سفيد به او

مردان جاجی قالين ھای ارگ را بردوش خود «که  يک مرد از جاجی بنام ملک منگل ميگويد
خانه خود  ارگ «: گفتیجاجردان بيرون برآمد به منادر خان وقتی انداخته بودند تا بيرون ببرند، مگر

من ؟ تان است وقتی که شما از جاجی به اينجا بياييد مجبور درخانه خود بروی زمين بنشينيد
ھمين »  .مردان جاجی قالين ھا را ترپ ترپ از بغل انداختند.»نميخواھم که شما بروی زمين بنشينيد
کردند وقربانی فداکاری  زيادتر ی قوم جاجديگربيش ازھرقوم ريش سفيد ميگويد که در جنگ نجات 

ن به و کرنيo ان برګټ وان نايب سا�ر ونجنرا�دارای بيشتراز ھرقوم ديگر جھت دند به ھمين دا
  )۶(» . می باشندنادرخانفرمان 

مoقات   ارگ سoم خانهدرنادر خان نی که اقوام با زما پدرم ميگويد بعد از سقوط بچۀ سقو
باقی نمانده زيرا در خزانه ھيچ چيزی ،ميخواھم پاچاھي نه   گفت من ماقواخطاب به نادرخان ،  کردند
  ؟ به عسکر ومامورين  از کجا معاش بدھمپس  ؛است 

   نادر خان از، نام گرفتهآنھا از بعضی ل يار محمد خان يجرنين مشران وبزرگان اقوام که ھم

 که ي جاج تنھا يک نفر. نيدول کقباين مسئوليت را ، به صفت بزرگ ما شما بايد که  خواھش کردند
وقت  دل تان بخواھد مرا ھرو، نيدا پاچا کر م« گفت که ماقوبه اوبا` شد چ ي سټبه ،ام داشت ن ولسمير

. اين خاندان پاينده خان است«:با اشاره سر رو به نادرخان کرده گفت بعد و؛ » برطرف کرده ميتوانيد،
  .»!ميتوانيدشان کرده ن که بقدرت رسيدند باز پسيک بار

 را ھميشه) چوب بلند(دانگکه دانک شش فوته ای با خود داشت از ترس سگ ھا اين  ولمسير
 کورې، سترګې دې «: وميگفتزده وھمينکه سگی را می ديد چوب را برزمين ميگرفت خود در دست 

 شد مگروقتی حکومت خلقی روی کار.به ھمين دليل مردم به سخن او توجه جدی نکردند. »کاسيرې دي
 ولسمير را بسيار مورد اعزاز قراردادند وميگفتند تو نادر غداررا خوب آگاه شدند،و وازاين سخن ا

  ...شناخته بودی

دشاھی را شما کمائی کرديد چرا آنرا به نادرخان  پا« من از پدر خود يک روز پرسيدم که
د که تخت را دوباره برای برای ما نادرخان در جاجی گفته بو  «پدرم گفت که. » وبرادرانش گذاشتيد؟

 ينلباس ھای ما چرک، ًتقريبا دوماه  در جنگ ھا ودر سفر بوديم ما   کهاز آنجا.امان هللا خان ميگيريم
تا وقتی که به آمدن امان هللا خان .واشپشی شده بود،از طرف خانه ھريکی از ما درانديشه بوديم

واگذار  ن که يک جنرال امان هللا خان بود،تصميم گرفته ميشد،فيصله کرديم که حکومت را به نادرخا
  » .کنيم

 ۴۵٠٠زمانی که شما : من ميخواھم ھمين پرسش را از جرنيل يارمحمدخان وزيری  ھم بکنم
ود بدست با خود داشتيد وبرايت معلوم شد که نادرخان پادشاھی را برای خود وبرادران خلښکر نفر

که در مقابل شما ايستاده  قوتی ھم با خود نداشت ينچنو  عھد در قرآن ھم وفا نکرد،و،وبا شما گرفت
 سردارمنظور[چرا تا رسيدن امان هللا خان ، برادر او نصرهللا خان؟ چرا بر ضد او ايستاده نشديد ،ميشد

يا از خاندان سراج کسی ديگری را طور و ]سيستانی.نصرهللا خان کاکای امان هللا خان فوت کرده بود.امين است
5»؟يدموقت پاچا نکرد

  

ومھمات  تجھيزات ديگرو ، توپفنگتنظامي چونی   درحمله برو څمکنی خوست  درپکتيامردم 
بعد  محی الدين انيس مردم جاجی ھم برچونی نظامی خوست ھمين حمله را نمودند  که  .را برده بودند
 جاجی ن شورش پيدا شد، ع�قهآدومين ع�قه که در «: چنين ياد ميکند و څمکنیخوست ھا از آن از

                                            
5
کرده خIف ورزی نمايد، ايستاد شدن در که ين است که اگر يکی از طرفين زيرقول خود بزند واز تعھدی امضاکردن در قرآن امنظور از - 

  )س(داشتن چنين سندی ھيچ اقدامی نکرد؟  با وزيریمعلوم نيست چرا جنرال.را محکوم ميکنندعھدشکن   ومردم ستکن روامقابل عھد ش
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و باز خبری چمکنی با اين )  فرستاده شده بودھاشم خانکه آنجا ( که خبر ھای مشرقی یاست، زيرا وقت
رسيد، قوم ھای حسن خيل و احمد خيل با ديګر قوم ھای مجاور خود اتفاق کرده، بر ) جاجی(ع�قه 

بحران و  (».دھجوم عمومی برده، ان را منحل و سقوط دادن) چوڼۍ(مرکز حکومتی به نقطه عسکری 
  ).ص١٢۴نجات ،

آن عده از مردم وزيرستان که در خوست به شھادت رسيده بودند، دليل مھم آن تا حد زيادی ھمانا 
ببرک خان جدران قوم صبری به جاجی آمدند به اين اميد آمده  بعد که منگل و.ولجه اموال وس�ح بود

  .اھم برسندو با برادران نادرخان به يک تف بودند که س�ح بدست آرند

 براستی ميگويد که آنچه را نادرخان در گفتارخود در تا`ر س�مل يار محمد خان وزيري يجرن
 ار نجات ثبت شد، اينطور نشان ميدھد که اين جنگ و اين فداو آنچه که بعد در پای منخانه بيان کرد ،

  .ندباشکاری را اين برادران نموده 

  از روشنفکران پشتون بفکر اعمار مجدد منار نجات دی پيش ،ھنگامی که در کابل تعدادی نچ

نزديک به ) ١٣٩۶جوزا  (اين منار اکنونودند گرديشدند وتمام مصارف اعمار منار را خود متقبل 
ودرپای آن .ويب سايتھا نشرگرديد من در ھمان وقت يک مقاله نوشتم که در روزنامه ھا و، اکمال است 

دراينجا .شھيد  داودخان ويران کرده است رميشد، اين منار راشک وترديد نقطه پايان گذاشتم که فک
 )٣۵۴شماره(که در روزنامه سرخط ،ميخواھم يک قسمت از مقاله شھرت ننگيال نويسنده شناخته شده 

از ترس اينکه کمونستان اين منار را ويران نکنند ومتن سنگی  دميگوياو . به نشر رسيده است نقل کنم
مگر پس از  .شمسی ياد داشت کردم ١٣۵۶ متن سنگ نوشته را  درسال من خودم“از ميان نرود 

گرفتم تا نقل کنم ، بسياری نقاط آن برای من قابل  )دلي جنتيسوځ(سالھا وقتی اين متن را درکتاب خود
کابل اروال ش محمد ناصر غرښت، نوشته ١٣۴۵چاپ  »رھنمای کابل« تا آنکه کتاب ضخيم ، فھم نبود

 : متن سنگ نبشته را چنين نقل کرده است” رده بودچاپ ک…  صفحه ٣۶۶ را که در

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 

د از قيام به عزم استيصال سارقان در طی اقدامات ھشت استخoص وطن در سمت جنوبي رسانده و بع
 ھجری شمسی مرکز سلطنت ١٣٠٨ ميزان ١۶ھجوم وزيرستان ه ماھه خود با دليران جنوبی و ب

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

د، تا در بادی النظار اھل بصيرت، شجاعت و شته شوار و آبده ثابته بنياد ګذااين خاطره است
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

يادگار ديگر تمام بزرگانی که برای  درمنار جديد درکنار متن فوق الذکر، در يک لوحه اميدوارم 
نجات وطن از سرو مال خود گذشته وسھم گرفته بودند نام ھا ومقامھای شان براساس فرمانھای که 

کرنيل با رتبه حاجي کھندل خان ( ،از جمله پدر ونيکه من از آنھا با رتبه ھای نظامی تقدير بعمل آمده
       .آنھارا شامل ميسازم    ومن اينجا] گردنددرج[ ) با رتبه بيرگتملک باګي خانمن  نيکهو، 

بقه اول منار دريک اطاق گرد در يک سنگ ديگرنوشته شود ودرطنجات نامھای قھرمانان 
حفظ ،ت داری نبا اما تاريخي حقايقو .ان شود تا برای نسل جوان ما افتخارات شان معلوم باشدآويز
  )ختم (. باشدشده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خان ابندا در خانه دو طبقه آنھا جابجا نادر  برادران جان محمد خان ،]جنرال[نواسه  ساله٧۵حاجي عبدالغفور  بقول )١( 

ھنگام حرکت شان،در جلو اسپ ھای برادران روان بودند، آيا اين ھمه ترتيبات را بدون ) خدمتگاران اسپ(شدند واردليان
  نگليس کسی ديگری ميتوانست تھيه کند؟ازا
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با داؤد او نعيم خان ھم     پدرعزيز خان، برای من گفت که  ، نايب سا�ر سربلند خان٨۴  پسرحاجي عبدالرزاق)٢ (  
  .د مقرر شآلمان سفيربرليننادرخان شان بود که بعد در

گفت که  سقوي په دشتوزرغون ښار و  لوګر  ،  برای من در مورد جنگ ھای گرديز٧۵   ملک منگل جاجی مرد )٣(  
در آن زمان وھم اکنون  در ھر موضوع با ما در مخالفت  ھم . ده بودندسقويان شدراين جا تمام پيروان مذھب شيعه طرفدار 

  .قراردارند

ی دھل مينواختند وزيرنيز برای من گفت  که مردم انجنير عبدالغفور  جنرال جان محمد خان ، ساله ٧٠نواسۀ  )۴( 
چنين يا چنان بکنند که مقصد شان سقويان را ،  از اينطرف يا آنطرفکرش لو، عين حال ميگفتند از دروازۀ چپ برويد ودر

  .بيخواب ووارخطاکرده بترسانند

سيستاني صيب .  از قول پدرخود کردانجينير سليمان صاحبيان،حاکم صاحب ګل خان را بری من پسربزرگ قصه اين ) ۵(
نادرخان اطفال و بچۀ سقو زنان آمدن ميگويد که با   خود»؟ عيارې از خراسان يا دزدې از کلکانحبيب هللا«در مقا�ت 
ِ برده بودند،مگر وقتی که بچه سقو نسوان خانواده نادرخان را نزد خود  پناهشوربازارحضرت صيب به خانه وبرادرانش 

  .دسپريان سقاوزنان خانواده نادرخان را بدست   ودليلیبرھانخواست، حضرت شوربازار بدون کدام مقاومتی وبدون اظھار

برای شان رتبه ھای ، بودندنادرخان که در جنگ تل با و بريګټ محمد جان خان ند خان نايب سا�ر سربل) ۶( 
در يک طياره دوباله  امان اله خان :برايم گفت کهسربلند خان  ساله ٨۴فرزند د حاجې عبدالرزاق. غوندمشری دده شده بود

مگر دو روز بعد .  قوم جاجی را بحرکت آور افغانستان برای پدرم نوشته بودکه برای نجات  وا را برفراز خانه ما انداخت اخبارھ،
   ”!درجای خود باشيد,من افغان کشی نميکنم” ھمان طياره اخبار ديگری را بر خانه ما انداخت که 

  

 


