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  ٢٠١٧/ ۵/ ٢١                                               کانديد اکادميسين سيستانی                      
  

   جرگه عليخيل پکتيا ھدف واھميت 

  سقويان چنگال درنجات کابل از

  

 به معرفی گرفتم وازاينکه مولف شاھد  رادوسال قبل من کتاب تذکرا#نق!ب فيض محمدکاتب
ث دوران حاکميت بچه سقو بود وچشمديدھای خود را از چگونگی به قدرت رسيدن او و زنده حواد

دست اندازی دزدان ھمراه  او به مال وناموس وعزت  مردم کابل بطور روزمره نوشته است، واز 
اقوامی که بخاطر منفعت شخصی در فکر تباھی وطن وپريشانی اقوامی که خود بدان منسوب بودند، 

ن سقوی را تقويت وحمايت ميکرده اند،مگر مردم ھزاره  و وردک و ميدان که ھيچ نبودند، ودزدا
پيوند تباری با شاه امان ? نداشتند، با قبول خطرات جان ومال خودبه حمايت از آن شاه ترقيخواه 

  . برخاستند و با قوتھای سقوی رزميدند وآنھا را بارھا شکست دادند

يری از محتوای کتاب تذکرا#نق!ب،من برای قدر شناسی درپايان معرفی کتاب ودر نتيجه گ
ازاين مردم با صراحت نوشتم که ھيچ قوم ديگری مثل قوم ھزاره واقوام  وردک وميدان وبرخی از 

  . رجال با نفوذ کنر ، از شاه امان ? در مقابل بچه سقو دفاع نکردند واز خود مقاومت نشان ندادند

مقاله مفصلی نوشتند ) یګړد خپلواکی او غلواکی ج« يار زيرعنوان  داکتر زيرکمدتی بعد آقای 
و در آن از سھمگيری و جانبازی مردم وزيرستان ومسعود 

ھم در جنګ استق!ل وھم در جنګ و ژوب وکند وغيره که 
معلومات . ردنديادآوری کسھم موثر داشتند، سقو هبرضد بچ

خاطر من داکتر زيرکيار تازه و برای من نو بود وبه ھمين 
آن مقاله را به دری ترجمه کردم و درافغان جرمن آن!ين به 

داکتر زيرکيارمنبع مقاله خود را کتابی نشان . نشر سپردم
داده بود که از طرف جنرال يار محمدخان وزيری نوشته 

 صفحه در #ھور ٣٨۵ مي!دی در٢٠٠٠شده بود ودر سال
  .پاکستان به چاپ رسيده بود

ين مقاله بيشتر توجه خود را داکتر زيرکيار در ا
 يادتتحت ق ستانبرتوانائی ھای رزمی وجنگی قبايل وزير

جنرال يارمحمدخان معطوف ساخته بود تا نشان داده باشد که 
وھم در ) استق!ل(»خپلواکی«، ھم در جنگ ستانمردم وزير

قربانی ھا نقش مھم وچشمگيری داشته اند، و استق!ل افغانستان مرھون ) سقوی(»غلواکی«جنگ  
 افتخار اين قربانی ھا بجای مردم وزيرستان،به مګروجان بازيھای مردم وزيرستان می باشد، 

  سپھسا#رنادرخان تعلق گرفت  واو به حيث  فاتح تل وقھرمان جنگ استق!ل شناخته شد؟؟؟

ش ١٣٠٨ حمل ١٢ ? خان اشاره ميکند که بتاريخداکتر زيرکيار ھمچنان به نامه شاه امان
بدست جنرال يارمحمدخان وزيری در شاھجوی ق!ت رسيده بود وشاه از ] مايار[سط عبدا#حد خان تو

جنرال وزيری خواسته بود تا به وزيرستان رفته کمک مردم وزيرستان را برای نجات افغانستان از 
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جنرال وزيری بعد از ھفت شبانه روز سفرصعب العبور در کوھستانات با . چنگ سقويان جلب کند
" وانه"ای پياده خود رابه وزيرستان رسانيد وبا سران قبايل ديدار وگفتگونمود وسپس آنھا را در پ

 پيغام شاه  ?مرکز وزيرستان برای جرگه فراخواند و با تشريح وضعيت سياسی افغانستان وشاه امان
 مردم وزيرستان  .غازی را برای جرگه قرائت نمود واز ايشان خواست تا از شاه امان ? حمايت کنند

که شاه امان ? غازی را از دل وجان دوست داشتند ب! درنگ آمادگی خود را برای کمک به شاه 
ابراز داشتند و شش ھزارمرد جنگجوی از اقوام مختلف وزيرستان آماده پيکار با رژيم سقوی شدند و 

  .اين آمادگی خود را با نواختن دھل واتن ابراز داشتند

در تاريخ اول ثور «کيار که از آدرس کتاب خاطرات جنرال وزيری سخن ميگويدبقول آقای زير
» دھل واجرای اتن«با نواختن  ً تقريبا شش ھزار لشکر مسلح قومی]١٩٢٩ اپريل ٢١ [ شمسی١٣٠٨

سخنرانی ھيجان ه شھزاده بم! فضل الدين مشھور بعد از اتن  .بسوی افغانستان به حرکت افتادند
يکی اينکه درھواداری از امان ? خان : برای لشکر دو سفارش مھم نمود  و ايراد نمودیانگيز

ت!ش ميکند  که از طريق جرگه مخالفين شاه را  «ديگر اينکه  و»دراين خدمت عظيم سھيم ميگردند«
 ک ھـر ي، انګورخان، دلبازخان، زنګي خان و ھفتي خــان از آنپس .»به طرفداری خود ايستاده کند

  :ری بر سه نکتۀ مھم ذيل تاکيد ورزيدنداز لحاظ عسک

  ؛ بزرگ وخان ھرقوم، قوماندان قوم خود است  - )اول

را بحيث ّ جنرال يارمحمد خان وزيری ،دعوو مس وزيرما بزرگان حاضر وغايب قوم  «-)دوم
  ،»تمام لشکرھای قومی انتخاب کرده ايم] جنرال[جرنيل

  1) دخپلواکی اوغلواکی جگریمقاله(».خواھيم بودتا فتح کامل کابل ، تحت قيادت او روان « - )سوم

 ثور ۴به ھرحال وقتی لشکروزيرستان به اورگون رسيد، مطلع شدند که شاه ولشکرقندھار در 
  . ثور راھی برمل وزيرستان شدند۴از غزنی به ق!ت عوت کرده اند،بنابرين لشکر وزيرستان نيزدر 

ن نتيجه رسيد که يک بار ديگر لشکرھای قومی به اي جنرال  وزيری :زيرکيار درادامه مينويسد
جنرال وزيری .  به حرکت آورد  سقويرژيمبرضد  ورا بدور خود جمع کند ) مسعود( مسيدوزير و

لشکر مسلح داخل پکتيا  اين بار تاد م بعمل آ وفيصله کردجرگهقومي با بزرگان وسران بـرمل در
 با اين پ!ن  .افتندحرکت بد به استقامت کابل حمله کنند و بعاورګون  اول برمرکز نظامی  ،دنگرد

 دراورګون  رسيد و به ] ١٩٢٩ می ٢٢[شمسی  ١٣٠٨اول جوزای روزدر   جنرال وزيریلشکر
 ١٣٠٨درساعت ده بجۀ شب اول جوزای  .توقف کرد) موڼـډې(نزديک اورګون مقابل قلعه نظامی 

جنرال به سقاويان، .  اشغال گرديدقلعه د و با سرعتشحمله بر قلعه نواخته ل ھډ] ١٩٢٩ می ٢٢[
  ».تمام بزرگان سقوی با جنرال وزيری  بغل کشی وخوش آمد گفتند، و دندوزيري  تسليم ش

 دراينجا  به نظر ميرسد که آقای زيرکيار تحت تاثير جذات جنگی لشکر وزيرستان قرارگرفته باشد، 
 از مقاومت لشکر آقای زيرکيار.ت فتح يک قلعه نظامی از دست مخالفان مسلح کار آسانی نيسزيرا

دان لشکر دست به چی قومانجنرال وزيری د از فتح قلعه سقوی وتلفات طرفين ياد نميکند واينکه بع
  .اقداماتی زد، چيزی نميگويد

 جنـرال .داشتقرار یجاج رميان طايفۀ عليخيل قومنادرخان د« :ويددر ادامه ميگزيرکيار
فرستاد واظھار کرد که برای دوباره برگشتاندن امان . نامه ای برای نادرخان ّيارمحمد خان وزيری 

   2.»دوباره نيامد« مگر جواب خط جنرال وزيری. خان با تو يکجا بسوی کابل حرکت ميکنيم

                                            
1
 بيان  ماخذدقيقبدون ذکر  زيرکيار، به سبک خودش پيغام کتاب را می گيرد وگاه داخل قوس ناخنک وگاھی خارج قوس ناخنکداکتر-  

  .نه روش کارايشان استميکند که عبارت فوق يک نمو
2
ه يک بيان ساده است است، ک) جواب نامه  نيامد( گرفته است،وھدف آن )قوس ناخنک(را در داخل گيمه » دوباره نيامد«جمله زيرکيار،-  

  . ندارد، بجای آن ماخد نامه در کتاب مھم بود که نشان نداده است، واين يکی از نواقص معرفی يک متن استگيمه ولزومی به قراردادن در
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داکتر زيرکيار اين را ھم توضيح نميدھد که لشکر نجات از اول جوزاکه قلعه ارگون را از دست 
زان که به عليخيل رفتند درمدت چھار ماه درکجا بودند و چی  مي3سقويان فتح ومتصرف شدند تا 

   ميکردند؟

او ھم دريک مجلس بزرګان ،وزيری به نادرخانبه نظرميرسد که بعد از رسيدن نامه جنرال 
جدی  تصميم آنھا را وادار به يک د وبربخورجاجی  غيرت مردم به د تا نکمي را طرح تیسوا#جاجی 
از قول پدر خودحاجی که دريافت از نوشته آقای داکترنبی مصداق ان ميتو را هتنکاين  .بنمايد

 د ځاځيو «ولي خان و شاه محمود خانه شادو برادرخود  بشمول نادرخان،   :کھندلخان ځاخی ميگويد
يوې لويې جرګې ته چې د افغانستان د آزادۍ لپاره راغوښتل شوې وه، جرګې ته وويل چې تاسې 

به توب راو دا دئ څو مياشتې د خپل کار او تجارت پر ځای زموږ کويو تجار قوم ياست ) ځاځي(
. 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 . خو سقاو زموږ په سر انعام ايښي کې نه دي را پورته شوي؛ 

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

په  ب کېد جرګې سپين ږيرو، وروڼو ته وويل چې موږ غواړو ستاسو په غيا.ووتړئ چې کابل ونيس
په جرګه کې ھيڅوک ھم حاضر نه و چې مٻلمانه د پيسو په مقابل .وکړو خبرې درې واړو غوښتنو دې

نو . کې وپلوري او يا ھم مٻلمه ته ووايي چې موږ درڅخه په تنګ شوي يو او بايد له ځاځيو نه ووځي
ې د اربکيو لښکر جوړ کړي او زما د پ!ر او شاه ولي خان په مشرۍ کابل ته په پرٻکړه وشوه چ
  )افغان جرمن آن!ين/گلبدين دجنگ او سولی مخکش: رک(» .حرکت کې شي

از مکتوب نادرخان به جنرال وزيری ومجبوريت ھای نادرخان ياد ميکند  درمقاله خود،زيرکيار
مواد  و ح ، و س!وی ورزيده در اختيار داشتش ونيم ھزار جنگججنرال وزيري ش«:ومينويسد

برادرانش نه سرباز و نه س!ح  نادرخان و مگر. بدست آورده بود اورګون ه را از قلعه نظامی خوراک
آنھا در ميان طايفۀ عليخيل جاجی ھم آرام نبودند،  .ونه پولی  داشتند که با آن سرباز وس!ح تھيه کنند

و نادرخان در چنين شرايطی .  رو برو بودندسقاويانديدات  با تھخـوست و څمکـنیچرا که در
   به قوماندان نادرخان.  در دھندّجنرال يارمحمد خان وزيری تنبرادرانش مجبور بودند  به قوماندۀ 

  : نامه ای با اين مضمون فرستاد) ّجنرال يارمحمد خان وزيري(د عو وزير و مسلشکر

شجاعت ومردانگی شما در جنگ ، ]مسيد[ـودعير و مسـوزبزرگان ومشران قوم غيور !  منعزيزان«
 .امروز بازھم وقت نشان دادن غيرت ومردانگی شما رسيده است .استقBل برای من معلوم شده است
ھر .  به خارج فرار کرده استطـريق قطاع السارق و از دست يک اعليحضرت  غازي امان . خان 

اتـفاق و ميکند که با تقاضا از ھمۀ ما  افغـاني وغيرت ننگ .گوشۀ وطن در آتش بی اتفاقی ميسوزد
  )٢٣٨-٢٣٩صص ، جنرال وزيری(-  »محمد نادر.  بدھيمنجات را از فتنه جاری وطن خود اتحاد 

ربــيع الثانی  20در د وعازم عليخيل پکتيا شلشکر نجات   باجنرال وزيریويد که گزيرکيار مي
ّمحمدنادرخان در آنجا ــد و يرسځاځــی به عليخيل ] ١٣٠٨ مــيزان ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[ھـق ١٣۴٨
 قومی استقبال  وبا ھريک آنھا مشرانبيرون آمده بود، از تمام سران وچاوڼۍ از» لباس افغانی«که در 

حاجی جـانخان، سيدخان، (: جیاج بزرگان دلير و باغيرت قوم. کرد وخوش آمد گفت بغل کشی
 سران قومی نان وغذای  لشکر وزيرستان را بر ذمه خود : کهوعده سپردند  خانپت ولـي،سربلــندخان

، به استراحتگاه خود رفت، نادرخان بعد از ادای نماز شام . ميگيرند و به نوبت درخدمت شان ميباشند
سران نظامی به محل اقامتگاه . پس از نمازخفتن، سران نظامی را برای جرگه نزد خود خواستو
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ی  فردا.دست بر سينه استقبال کرداز آنھا ) چوڼۍ(در بيرون ـد نـادرخان ّمحمآنجا  نادرخان رفتند ودر
سران جنگ نجات ] ش١٣٠٨ ميزان ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/  ربيع الثانی 21 آن 

پس از نجات وطن قدرت به امان  :کردند که چند تای آن اين است ماده تعھد١۵ومحمدنادرخان باھم در
ّ محمد به کشور، امان . خان تا بازگشت ؛  خانواده اش  تسليم داده ميشود. يا به يکی از اعضای

 از ھمين اکنون به تمام طرفداران سقوی ... ؛  بحيث کفيل مقام سلطنت اجرای وظيفه نمايدنادرخان 
با عزت «نگاه داشته شوند، وبعد » نجات وطن «مگربنديان جنگ تا زمان  .اعBن عفو شود

با ما در قرآن امضا کرد که به تمام فيصله ھای «محمد نادر خان پس از آن . ندآزاد شو» واحترام
  )دخپلواکی او غلواکی جگری:مقالۀ (.»جرگه گردن می نھد.... 

  

 ماده  15چنانکه ديده ميشود داکتر زيرکيار به طور کلی ھدف جرگه عليخيل وفيصله آن را در 
 بسيار پراھميت است، له جرگه که برای  تاريخ يصميکند، اما از توضيح مواد پانزده گان ف ياد

درحالی که از نظرمن اگر جرگه عليخيل براثر تقاضای نادرخان و مشران . صرف نظر کرده است
اقوام مختلف پکتيا بشمول بزرگان وزيرستان تحت قيادت جنرال يارمحمدخان وزيری صورت 

يم سران جرگه  قرار نمی گرفت، نه نميگرفت و در آن يک تعداد شرايط مطرح  ومورد فيصله وتصم
به ياد شھدا " مينارنجات"کابل از چنگ سقويان نجات می يافت ونه نادرخان به سلطنت ميرسيد ونه 
بنام بعد ازاين بھتراست  که[وجانبازان پشتون در جنوب غرب چمن حضوری در دروازۀ Uھوری 

ست برای مدت چھل سال براين کشور برپا ميگرديد ونه ظاھرشاه ميتوان] دمسمی شو پکتيا دروازۀ
  .سلطنت کند

ازاين است که ميگويم، جرگه عليخيل پکتيا، درنجات بخشی مردم کابل  وسرنوشت آينده 
  .افغانستان ھمان قدراھميت دارد که مذاکرات راولپندی برای حصول استقBل افغانستان اھميت داشت

ه چی چيز  شد، ببينيم که دراين جرگھميت اين جرگه وفيصله آن اشارهابه اندکی اکنون که 
  : فيصله گرديد ونتيجه اين فيصله چی بود و چی نکاتی را در برميگرفتھای مطرح شده و

ابتدا متن فيصله جرگه را که بزبان پشتو نوشته شده وتوسط شاغلی محمداياز نوری آزادی از 
. دری ترجمه می نماييمکتاب جنرال يارمحمدخان وزيری اقتباس شده،نقل ميکنم وسپس آنرا به 

  .وسپس تبصره مختصری برمواد آن خواھيم داشت

  

  جرگه عليخيل ، به اشتراک بزرگان قبايل وسپھساUرنادرخان

  ) خانسلطنت برای امان .اعادۀ : ھدف (

  )1929 سپتمبر1308/26 ميزان 4= 1348 ربيع الثانی 21:تاريخ(

  

  : عليخيلهنامھای سران جرگ

کتاب خود به ارتباط آن جرگه مھم  که تعھدات آن  ٢۶١ - ٢۵٨ حاترصفجرنيل وزيری د« 
  ھجری ١٣۴٨  ربيع الثانی٢١تاريخ :در قرآن با سپھسا#رنادرخان امضاء شده است، چنين مينويسد

 صبح در عمارت چونی عليخيل  که مقر سپھسا#ر نادرخان بود، جرگه بزرگان ده قمری ، ساعت 
اه سا#ر محمد نادر خان، کرنيل سردار شاه محمود خان، مولوي  سپدراين جرگه. قومی داير شد

صاحب ? نواز خان، حاجي صاحب نواب خان، زلمی خان منګل، زمرک خان ځدران، سنګ خان 
حاجي نواب خان ، غونډ مشر صاحب نور محمد فرزند منګل، عبدالغني خان ګردٻزی، فيض محمد 

رئيس ضرت امان ? خان ، فقير محمد خان مومند  اعليحبرادرګردٻزی، سردار صاحب امين جان 
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اعليحضرت غازي امان ? خان ، حاجي صاحب جان خان سربلند، سيد  عھدردجنوبی  سمت جنگ!ت
تمام بزرگان ګل غونډی ځاځی ، شٻر جان تڼی، سدو خان تڼی، شاديخان دوړ و ازخان و ليپت خان 

از بحثھا وتبادل نظرھای طو#نی، مشران  بعد �اشتراک داشتند  تحت قيادت منوزيرو مسود
د داکترنبی مصداق نه يوه ، محمداياز نوری( :وبزرگان قومی وسپھسا#ر به نکات آتی توافق کردند

   )٢٠١٧/ ۵ /١٧افغان جرمن آن!ينپوشتنه،
  

   تړون بشپړ متن په پنځلسو مادو کښېد :آزادی آياز نوری

  .نګيالي وطن ته تر نجات ورکولو پورې ترغيب کوي د ټولو قبيلو او قومونو مشران دې خپل ج-١

 د ځدرانو، منګلو، ځاځيو او ګردٻزيانو لښکر دې بٻل وي او د وزيرو، مسودو، دوړو او تڼيو د -٢
  .جنګياليو لښکر دې بٻل وي

 د حبيب . د طرفدارانو سره د جنګ او جګړې ټول امور به د مشرانو په پرٻکړه او فيصله تر -٣
  .سره کٻږي

 د کابل تر نيولو پورې دې سپاه ساUر صاحب په عليخيلو کښې ځای پر ځای وي او کرنيل شاه -۴
  .ولي خان دې د سپاه ساUر په وکالت د لښکرو سره مل وي

 د وطن د نجات نه وروسته دې اعليحضرت غازي امان . خان سلطنت کولو ته راوغوښتل شي -۵
  .ته سلطنت وسپارل شياو يا دې د ده د خٻلخانې څخه وبل اھل 

  . د اعليحضرت غازي امان . خان تر راتګ پورې به سپاه ساUر صاحب د سلطنت وکيل وي-۶

  . حقاني علماو او مشايخو د طريقت ته دې په درنده سترګه وکتل شی-٧

 د عسکرو روزنه او پالنه دې په ھغه طريقه سره وشي، څنګه چې د يو مملکت پادشاه د خپلې -٨
  . غړو روزنه او پالنه کويکورنۍ د

  . د ولس د لوټولو او بد اخيستلو څخه دې د حکومت د مامورينو Uس ونيول شی-٩

 ھغه کسان چې د وطن د نجات له پاره د ځانونو او مالونو څخه تٻر شوي دي، حکومت دې د -١٠
  .ھغوی يادښت واخلي او په تاريخ کښې دې ثبت شي

  وسته دې د ناجي لښکرو د شھيدانو او معلولينو وارثانو ته  د وطن د نجات د حاصلولو نه ور-١١

  .معاشات او مکافات مقرر شي

 څنګه چې د افغانستان پوځ په کورنی جګړه کښې تباه شوی دی او ھم يو شمٻر صاحب -١٢
منصبانو د خاورې او حکومت سره خيانت او غداري کړې ده، نو د ناجي لښکرو مشرانو او افرادو 

  .کښې دندې ورکړل شيته دې په پوځ 

 لمريز کال د ثور د مياشتې څخه بيا تر دې ګنټو ١٣٠٨ د وزيرو او مسودو د لښکرو مشرانو د -١٣
. پورې د وطن د نجات او د تاج او تخت د بيا اعادې له پاره په کروړونو کروړونو افغانۍ لګولې دي

 خزانې څخه دې د لښکرو د وطن د نجات نه وروسته دې ھغه لګښتونه محاسبه شي او د حکومت د
  .مشرانو ته تاديه شی

  . ھمدا ګنټه دې د حبيب . ټولو پلويانو ته عفوه او بخښنه اعBن شي-١۴

 د جګړې بنديان دې د وطن تر نجات پورې وساتل شي او د نجات تر حاصلٻدو وروسته دې په -١۵
  )١٨/٠۵/٢٠١٧من آنBين، افغان جرآزادي نوري اياز  محمد(.عزت او احترام سره رخصت کړل شی

  

  :ترجمۀ دری فيصله جرگه عليخيل در پانزده ماده

  تمام بزرگان ورؤسای قبايل جنگجويان خود را تا نجات کامل وطن ازچنگ سقويان ترغيب  -١ 

 .وتشويق نمايند
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يھا جدا باشند ولشکرھای اقوام وزير، زٻردګ و ځیاځ ل،ګ مندران،لشکرھای اقوام ځ -٢
 .ی،جدا باشندڼ  توړ  دومسعود،

با فيصله وتصميم مشران وبزرگان قومی ] کلکانی[تمام امور جنگ با طرفداران حبيب .  -٣
 .به پيش برده ميشود

  وبجای او . جابجا باشد]پکتيا(در عليخيل] ادرخانن[تا زمان فتح کابل، سپھساUرصاحب  -۴

 .ھی کندشاه ولی خان به وکالت از سپھساUر با لشکر ھمرا ]دگروال[کرنيل

بعد از نجات وطن از اعليحضرت غازی امان . 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 . خان به وطن، سپھساUر صاحب -۶
 .وکيل امور سلطنت باشد

 .ی به چشم عزت واحترام ديده شوندقعلما ومشايخ حقي -٧

تربيه و توجه به حال عسکر بايد به ھمن طريقی صورت بگيرد مثلی که پادشاه از اعضای  -٨
 .خانواده خود تربيت ومراقبت مينمايد

 .وچپاول و رشوت خوری دست بردارندمامورين حکومت بايد از چور  -٩

شته اند، حکومت آنھا را ياد داشت  کسانی که برای نجات وطن از جان و مال خود گذ-١٠
 !ثبت شوند] نام آنھا[نمايد و درتاريخ  

پس  از نجات وطن بايد به وارثان شھيدان ومعلولين لشکر نجات معاشات ومکافات تعيين -١١
 .و پرداخته شود

 از آنجای که اردوی افغانستان در جنگ داخلی تباه شده اند ويک تعداد صاحب منصبان - ١٢
کومت خيانت ورزيده اند،بنابرين بايد به بزرگان لشکر ناجی در اردوی افغانستان وظيفه با حاک وح

 .ومناصب نظامی داده شود

 تا ھمين اکنون برای نجات وطن واعاده ١٣٠٨بزرگان لشکر وزير ومسعود ازماه ثور -١٣
ت ز نجاتاج وتخت به لکھا وميلونھا افغانی پول از جيب شخصی خود مصرف کرده اند،بايد پس ا

د واز خزانۀ حکومت به افراد لشکر وبزرگان شان پرداخته وطن، مصارف اين مشران محاسبه گرد
 .شود

 .سراز ھمين لحظه به تمام طرفداران حبيب . عفو اعBن شود - ١۴

اسيران جنگی تا نجات وطن نگھداشته شوند وبعد از حصول نجات با عزت واحترام  - ١۵
   ».رخصت شوند

  

  : فيصله نامه جرگه عليخيل  تبصره بر

،ع!وه براقوام نشان ميدھد که در آن جرګه  قبل از ھمه  پکتيا جرگه عليخيل  هفيصله نام
   . اندرديزی شامل بودهگپکتيا مثل ځاخی، ځدران، منګل، واقوام مختلف وزيری ومسعود،تنی ودوړ، 

  ).دومماده (

ض نجات افغانستان از چنګ رژيم  تصريح ميکند که ھدف اين لشکر کشی بغر۶ و۵و ۴ مواد
سقوی، برای اعاده سلطنت مجدد شاه امان ? غازی بوده است وتا زمان برګشت شاه غازی به وطن ، 

ودرصورتی که شاه از قبول .وکالت امور مملکت را برعھده خواھند داشته ھسا#رنادرخان، بپس
  .زيده خواھد شدگپادشاھی بربه ) سراج(خانواده سلطنتی بستگان ، يکی از دسلطنت اباورزن

،به اين معنی که در ماده دھم ستبسيار با اھميت ا دھم مادهدرميان بقيه مواد اين فيصله نامه، 
خود را فدا حيات وزندگی  ھاسقويب!ی تصريح شده است تا از آنانی که در راه نجات کشور از 
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خاطره ايشان فراموش نگردد د تا  دولت بايد نام ھای آنھا را ياد داشت وثبت تاريخ نمايد،ميکنن
 به ھمين خاطر بود که نادرخان به ياد  اين جانبازان شجاع .دکنن ايشان قدردانی فداکاری ازوآيندگان 

جای که لشکرھای نجات از آن راه به کابل وارد شده  ، را در دروازه #ھوریمينار يادګار نجات
  . را در آن منار ثبت نمود پکتيانامھای برخی از بزرګان قومی اعمار نمود وبودند، 

ند وبه آنھايی که معلول ويا شھيد ميشنيز حايز اھميت زياداست،زيرا در اين ماده ،ماده يازدھم
در نظر  حقوق ومعاش مناسب ، ومعلولينءتا به وارثان شھدامکلف است دولت اطمينان ميداد که 
کشور بسته کابل وتمام  نجات ه ه کمر بک یاين امر برای جنګجويان. تاديه نمايدگرفته وعندالموقع 

  . بشمار ميرودبودند در امر پيروزی  بردشمن مشوق وسايق خوبی

 تا ميزان ١٣٠٨ورکه از ماه ث وزيرستان را  پرداخت مصارف لشکرکشی مردمماده سيزدھم ،
خته سال از جيب خود متقبل شده بودند، بردوش دولت ميگذاشت تا پس از محاسبه به آنھا پردا ھمان
  .شود

وابسته  به رژيم سقوی است تا به دشمن  وپيش از پيش  افراد  بيانگر عفو عمومیماده چھاردھم
واين يکی از .بفھاند که اگر شمشيربرزمين گذارند، واز جنگ ومقابله درگذرند، مورد عفو قرارميگرند

  .بھترين مواد اين فيصله نامه شمرده ميشود

بطور خاصی مشمول امتيازات  ماده ايکه مردم قبايل را خوشبختانه دراين فيصله نامه کدام
ازقبيل معافيت  ازخدمت عسکری ويا عدم تاديه ماليات به دولت وبخشيدن مستمری دولت کرده باشد،

واتھام ھای که برخی از وکBی شورا در . زمين وکاريز ومعاش دسترخوان باشد، ديده نميشود
راسی به آدرس مردم جنوبی کشور دراين ارتباط روزھای رأی اعتماد صدراعظمان دھه ديموک

  .ميزدند، ھمه  بی اساس بوده وجنبۀ تبليغاتی وعقده گشايی داشته اند

ی می پسرنوشت ساز وطن خود   به اھميت مسايلزمانش،متاسفانه ما افغانھا خيلی ديرتر از 
شد که ھيچيکی ازما غرور بيجای ناشی از بی پروائی و کم توجھی ای باشايد  علت اين امر . بريم

اه گھرمنظورم اينست که . خود را از ديگری کمترنمی شماريم وھريک به اصط!ح من خود ھستيم
از جانب تحصيل يافته ګان  مي!دی ٢٠٠٠کتاب جنرال يارمحمدخان وزيری بعد از چاپ در سال 

عليخيل  جرګه نامه فيصله متن کامل  ويا آقای داکترزيرکيار بطورھمه جانبه معرفی ميگرديد،شتون پ
 را به نشر خود)د خپلواکی اوغلواکی جګړی (مقالهکه  ٢٠١۵سال   در قبل از اين يعنیرا کتياپ

 جواب آنھايی را بدھيم که با اعمار  ميتوانستموامثال من خوبتر منشايد ګنجانيده می بود، رسانيد، 
  .شمردند می وحدت ملیابراز مخالفت ميکردند  و آنرا مخالف  ٢٠١۶مجدد مينار نجات درسال 

بزرګان پشتون مقيم کابل استادان وھنګامی که تعدادی از روشنفکران و ھمه بخاطر داريم که 
بعضی از نويسندگان وابسته به ند، بگذارْمينار نجات را مجددا درجای سابقش ميخواستند سنگ تھداب 

 وحدت ملی را تخريش وصدا انداخته بودند که اعمارمجدد مينار نجات سر مافيای شورای نظار
ميکند، وچند تن از صاحب نظران افغان درھمين پورتال اسنادی را از #ب!ی تاريخ کشوربرون دادند 
که نشان ميداد در اين مينار لوحه سنگی وجود داشته که در آن نامھای برخی از سران وبزرگان قبايل 

اب جنرال يارمحمدخان وزيری را در ھمان گيرو دارھيچ کسی از آنھای که کت.پشتون نقر شده بود
، ورنه ما ند وچيزی دراين باره ننوشتندداشتند متوجه اين سند مھم تاريخی واز جمله ماده دھم آن نشد

   وقبايل پکتيا در دفاع ازاين اقدام ملی وقدر شناسانه برويت اين فيصله نامه تاريخی جرګه ميتوانستيم 

  .د تری ارايه کنيمو مستن براھين قوی تر وزيرستان، د#يل و

  :نتيجه 

  شرکت داشته و بعداز سخنرانی  عليخيل جاجی در جرگه که خود جنرال يارمحمدخان وزيری 



  
 

 

  8تر 8  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ  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 جرح وبحث ھای مفصل اعضای جرگه  سپھساUرنادرخان ، خودش ھم سخنرانی نموده است، پس
اده سلطنت به شاه اعو سقويان الفيصله ميکنند تا برای نجات افغانستان از چنگچنين به اتفاق آرا 
سپس .از سر وجان ومال خود در اين راه دريغ نورزند  تا حصول پيروزی  برزمند وامان . خان،

درپای آن سران جرگه اقوام پکتيا ووزيرستان ھمراه با را در پانزده ماده می نويسند وجرگه فيصله 
د آنرا در قرآن نيز داخل وشخص ء ميکنندوبرای پايبندی طرفين به تعھد خوامضاسپھساUر نادرخان 

  .جنرال يارمحمدخان وزيری با سپھساUرنادرخان در حاشۀ آن امضاء می نمايند

،  که با ھدف نجات کشور از سلطۀ سقويان، واعادۀ   ١٩٢٩بدينسان جرگه عليخيل پکتيا در
سه متر از سلطنت مجدد به شاه امان . غازی تدوير يافته بود بطورجدی تصميم گرفت و درظرف ک

ازاين لحاظ ، . گرفتامور سلطنت در کف نادرخان قرار از ارگ فراری نمود ورا ھفته بچۀ سقو 
اطBع بر يکايک مواد فيصله اين جرگه  سرنوشت ساز، برای من ھمانقدر مھم  وبا ارزش است که 

 از فتح ولی  با دريغ که پس. بود برای استقBل کشور با اھميت ١٩١٩ندی درپصلح راولمذکرات 
کابل وتخليه  ارگ سلطنت از وجود سقويان، نادرخان با زيرکی وزرنگی خاصی سلطنت را درپانزده 

  .وخود را پادشاه ساخت غصب نمود،)١٣٠٨ميزان ٢٣( ١٩٢٩اکتوبر

 شاه ]١٣٠٨ميزان ٢۵ روز[ :دنجنرال وزيری ميگويداکتر زيرکيارونيز ايازنوری از قول 
 ندرساندپيام نادرشاه را ی آمدند و دعو و مسی وزيرنزد بزرگان  ل خان مومندگّمحمودخان و محمد

اين ّجنـرال يـارمحمـد خان وزيری . ».امروزشاه  بطور خاص ميخواھد با شما مBقات کند« :که
 ، ســردار فتــح خانيکجا به خانۀ ّ خان و محمدګل خان مومند د شاه محموباو دعوت را پذيرفت 

بعد از  و[بيرون آمد برای استقبال ّ محمدنادرخان .، رفتکونت داشتجای که نادرشاه در آنجا س
 مديون شخصا من افغانستان و ملت  «:نادرخان خطاب به ما چنين گفت]احول پرسی ونشستن

خدمات ھريکی شما انشاء . در دين ودنيا ضايع  وطن ر راه نجات د. يمی ھای شما ميباشقھـرمان
ايستاده ام که ما وشما در جاجی باUی آن دعا عھد و پيمان ھمان من امروز ھم به ....نخواھد شد
  ».کرده بوديم

ھمت وفداکاری بزرگان . وبا نصرت ! سپه ساUر صاحب«: به نادرخان گفت  جـنرال وزيـري
از يک بخش وطن جمع شد، مگر در قندھار و ] بچه سقاو[حبيب . شرو فساد ، دکابل فتح شقومی 

اکنون برای ما ضروری است . نوز ھم طرفداران او فعال ھستند و بھانه می پالندمشرقی وشمالی  ھ
با عملی شدن  ھمين پيمان جلو . تا به تعھد و پيمانی که در عليخيل جاجی  بسته ايم به آن عمل کنيم

  ».خون ريزی ھای  بيشتر گرفته ميشود

 .... جاجی ايستاده امعلی خيل  امروز ھم من به ھمان پيمان وتعھد....«:گفتّ محـمد نـادرخان 
ما با ... ھرفيصلۀ شما عزيزان ، فيصلۀ ما برادران است وطـن بعد از آوردن آرامی وامنيت در

درتماس ميشويم تا به وطن خود بازگردد و اين کار کمی وقت ميخواھد اعليحضرت امان . خان 
  )دی مقاله سوالی از داکتر نبی مصداق،اياز نوری آزا)٣٣۶ - ٣٣٠ صص جنرال وزيری،خاطرات زيرکيار،(».

تعھد و امضای خود در   اميدوارکننده وياد آوری ازسخنانبدينسان نادرخان  سران قبايل را با 
 بعد نمود بلکهنھرگز به عھد خود وفا نکرد وسلطنت را به شاه امان هللا اعاده لی و. داداطمينان قرآن 

نام سران ومشران پکتيا ودادن امتيازاتی به ھريک از سرکوب سقو وھوادارانش با صدورفرامينی ب
طرفداران شاه مھجور را يکی بعد ديگری با قساوت وسنگدلی آنھا را از کابل رخصت نمود  وسپس   

  :ازميان برداشت و اين گفته سعدی  مصداق پيدا کرد که 

  !م در ربودی        وليکن عاقبت گرگم توبودیگتو از چنگال گر

 پايان


