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  دری متن ،د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي

  

  ډاکتر رحمت ربي ځيرکيار: ليکوال

  سيستانی : برگردان به دری

  :مدخل

ن  است که در افغانستارسا4رزی کن صيت علمی  واکادميک و از منورين قومکيار، يک شخځيرداکتر رحمت 

تحصيل کرده  و ) دکترا(درس خوانده ودرآلمان در رشتۀ علوم سياسی تا سطح پروفيسریدر ليسۀ خوشحالخان 

 ھای او يک نويسندۀ نامدار در زبان پشتو ومحقق و دانشمند ورزيده است که در رسانه. اکنون مقيم امريکا است

. معتبر جھان مقاله وکتاب مينويسد و در ارائۀ تيزس ھای خويش منابع ومآخذ خود را با نظرخود مشخص ميکند

کيار، بنياد علمی و تحقيقی دارد و ميتواند ماخذی قابل اطمينان برای تاريخ ځيرازاين جھت نوشته ھای داکتر 

  .وفرھنگ افغانھا بشمار رود

، يکی از بھترين مقا4تی است که در اين »خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړيد «تحت عنوان  مقالۀ اخيرايشان

اواخردر پورتال افغان جرمن آنRين به نشر رسيده و به نظرم که تنھا عنوان آن از لحاظ انتخاب کلمات وآھنگ 

 ای ومسجع بودن خود  يک شھکارادبی در نويسندگی است که ضرورت به ترجمه ندارد واگر ترجمه شود، ھيچ کلمه

  . ، توان رساندن معنا ومفھوم عنوان را نخواھد داشت

،اما اين ترجمه »)بچۀ سقو( با دزد سلطنتجنگ استقRل وجنگ « :گرچه ميتوان عنوان را چنين ترجمه کرد

  .بنابرين بھتر ميدانم تا عنوان مقاله را بحال خودش بگذارم . ھمان کيفيتی را ندارد که  آن عنوان در زبان پشتو دارد

مقاله مرکب از دوبخش است، بخش اول اشارات مختصری به خاطرات مR فيض محمدکاتب در مقالۀ اخير من 

 است که در ھفت قسمت آنھا را در مقالۀ خود بازتاب داده ام، وبخش )تذکرا4نقRب، آئينۀ تمام نمای فجايع سقوی(

 بخش مقاله ھمين ياد داشتھا وخاطرات به نظرم، مھمترين. دوم، خاطرات جنرال يارمحمدخان وزيری  می باشد

بنابرين من تصميم گرفتم تا . جنرال وزيری است که حقايق بسيار تازه و مھم تاريخی را در اختيار خواننده ميگذارد

  .از ترجمۀ بخش اول صرف نظر کنم وازآن بخش صرف نقاط نظر نويسنده را  گزارش دھم

قدر شناسانۀ ايشان نسبت به خود تشکرنمايم ومراتب امتنان دراينجا 4زم ميدانم تا از حسن نظر وکلمات 

کيارعزيزتقديم نمايم و برای شان سRمتی و توانائی خدمت به تاريخ وفرھنگ ځيروسپاس خود را،  خدمت داکتر

  ٢٠١٦/ ١/ ١٩سيستانی .  کشور را از خدا ميخواھم

*  *  *  
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 اميری واستاد سيستانی بسيار ممنون استم، و من زيرکيار،از زحمات  وخدمات علمی آقايان علی :دونظرمن

  :ميخواھم بردو نکته قدری روشنی اندازم

ببعد در منطقۀ ) ١٣٠٧ سنبله ٢٢ (١٩٢٨  سپتمبر١٣از)  ١٩٣۵ -١٨٨٨(  انگليسرنس  4دگروال  -١

در  هميرامشا. ، دريک ميدان ھوائی کوچک به حيث يک مامور پائين رتبه گماشته شده بود هميرامشاسرحدی 

فاصله دارد ودر افغانستان نزديک ترين شھر برايش  )  کيلومتر١٧( ميل١٠افغانستان شمالی، از سرحد وزيرستان 

  .، اگر سھو کرده باشم بخشش ميخواھم   نرفته بودرنس به شينوار4 از روی معلومات من، .خوست بود

ه و غبار نيز ھمين روايت را مR فيض محمدکاتب شورش شينوار را به تحريک 4رنس انگليس گفت: پاسخ

  واقعيت رفتن ونرفتن 4رنس انگليس را به شينوار ميتوان در کتابھای تاريخی خانم سنزل نويد و . تائيد کرده است

  .داکترصاحب  زمانی، رد يابی کرد و معلومات بيشتری بدست آورد

وردک و لوگر وتگاب،واقوام ھيچ قوم وطايفه ای مثل قوم ھزاره و مردم  «: مينويسد سيستاني استاد -٢

درانی  و ميرزمانخان کنری درافغانستان از امان b خان حمايت نکردند ومثل آنھا مورد خشم وسرکوبی و قتل 

ودر ميان خانواده ھای وابسته به امان b خان، ھيچ خانواده ای مانند خانواده نادرخان . سقويان قرارنگرفتند

  » .رد استھزاء واستيذاء وھتاکی  وبی باکی قرارنگرفته اندووابستگانش از سوی پسر سقو مو

مگر ميخواھم اين ارزيابی را بيشتر وسعت دھم و بر فداکاری  من زيرکيار، با پيام اين نقل قول مشکل ندارم،

مردانی که تا امروز در مردانگی  واستواری خود با کوھای . وجان بازی ھای مردم وزيرستان کمی روشنی اندازم

  .فلک سرزمين خود سر سيالی وھمچشمی دارند وھيچگاه از ستيز ونبرد با دشمن رونگشتانده اندسرب

] بسيار[مردم دلير وزيرستان برای استقRل افغانستان از دست انگليسھا، نسبت به ھرقوم ديگرکشور سخت 

وزيرستان ] محمدخيل[ مدخيلدر)ډيورند١٨٩٣معاھده  (دوسال بعد از معاھدۀ تقسيم افغانستان .قربانی داده وميدھند

پکتيا، به وزيرستان  برضد معاھده کثيف ديورند مردم قيام  کردند،  ودر طول يک سال دامنه قيام از ١٨٩٧در 

ھميشه برای وزيرستان مردم . رسيد شينوارو، باجوړ، دير و چترال څمکنيو، خيبراپريديو، ملکڼډ، مومندو، ساپـيو،

  ! ا خاسته اند ،  نه برای استقRل نيمه کنونی افغانستانبه پافغانستان استقRل تماميت 

منھم با اين نظرشما موافقم، اما نتيجه گيری من، برمحورمحتويات کتاب مRفيض محمدکاتب می چرخد : پاسخ

  .، نه برسھمگيری اقوام افغانستان درجنگ استرداد استقRل افغانستان

  

  جـنرال وزيـريکتاب خاطرات 

   :١٩١٩» ناولی تړون«- )١

نقش ) ١٩٢٩ سقاوی /  و جنگ با دزد سلطنت ؛١٩١٩جنگ استقRل (مردم وزيرستان، در ھردو جنگ 

اګست ٢۶-١٨٧١(ّيـار محمد خان وزيـریشخصيت نامدار ولسی ونظامی وزيرستان  .تعيين کننده بازی کرده اند

جنرال ولسی ) بچۀ سقاو(ب سلطنتو در جنگ با غاص. در جنگ استقRل قواندان نظامی اقوام وزيرستان بود) ١٩٧٢

به ارتباط جنگ   خودکتابدرّجنرال يار محمد خان وزيری . او را امان b خان بسيار عزيز وگرامی ميداشت. بود
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بعد از جنگ استقRل سھم ونصيب ما   مگر.ً از مناطق ما تقريبا دوھزار نفر شھيد شدند«:استقRل چنين مينويسد

تعيين شده بود، وما يک بار ډيـورنډ  عبدالرحمن خان  وانگليس ھا در معاھدۀ منحوس ھمان چيزی شد که بين امير

درحالی که غازيان ما درميدان » .ديگر با ريختن جوھای خون خود دست بسته به دشمنان خود تسليم داده شديم

امــان بودند که چرا حيران مانده  غازيان جنگ تفوق داشتند وانگليسان رو به فرار وبه شکست مجبور شده بودند،

آتش بس، بدون آنکه با مشران  «پيشنھاد ! پيشنھاد آتش بس را قبول کرده است ؟مغـلـوب با دشمن b خان 

  .قبول شد» وبزرگان ما صR ومشورت کند

ًظاھرا علت قبول پيشنھاد آتش بس ، يکطرف تاثير بمباران ارگ کابل توسط طيارات جنگی انگليس بود که [

 وکابينه امان b خان را سخت پريشان ساخته بود وحتی کابينه به شاه پيشنھاد کرد تا خانوادۀ سلطنتی به مردم کابل

درۀ پنجشير بروند، از ديگرطرف خبر پيشرفت قشون افغانی در جبھات پکتيا و قندھار مثل امروز بسرعت  بگوش 

لۀ چاپار، از جبھه جنگ به مرکز واز مرکز به چندين روز را در برميگرفت تا يک مکتوب عاجل بوسي.مرکز نميرسيد

  جبھات جنگ مواصلت کند، بنابرين وقتی دشمن پيشنھاد متارکۀ جنگ را نمود، کابينه جلسه تشکيل داد و با در 

برای حصول استقRل بجای  نظرداشت اينکه در جبھات قندھار وننگرھار از دشمن شکست خورده بود، راه مذاکره را

  ]سيستانی.  تر دانست و قبول کردادامه جنگ مناسب

معاھده صلح [ مناطق ما در فيصله نامه متارکه« جنگ استقRل  رد) ميRدی١٩١٩ (شمسی١٢٩٨ رسالد

به انگليس ھا مربوط گرديد و از نظرمجاھدين ما، اين سومين ] انگليس[از طرف ھيئت افغانی وفرنگی ] راولپندی

ازدست ما مغلوب شده بود وآماده بود تا تمام شرايط «سنگر گرم جنگانگليس  در » .معاھده منحوس ونابکار بود

  ».طرف غالب را قبول کند

را ټل مرکز نظامی . رھبر وبزرگ تمام اقوام وزيرستان بود ر دوران جنگ استقRلّ يار محمد خان وزيری د

 مردم،جنگ استقRل رد. ندفتح کآنرا » رسمي«را دعوت کرد تا بطور محمد نادرخان بعد و لشکر وزيرستان گرفت 

فتح  تھانه ومرکز نظامی انگليس را ٥٥ظرف دو ھفته  بيشتر از وسھم گرفته بودند کندر، ګومل و ژوب وزيرستان، 

بزرگان  . به عقب راندندډيره غازيخان و ډيره اسماعيل خانرا تا » ]محلی[سپاھيان انگليسی وگورکه«  وردند ک

آنقدر تجھيزات نظامی نداشتند که با لشکر » افغانستانحکومت « و ھم ژوب، ګومل، و کندرقومی وزيرستان و 

 شھيد  رانوپښتنفر) ٢٠٠٠(ھزارَتقريبا دو  به ھمين خاطر ظرف دو ھفته انگليسھا .بزرگ و مجھز انگليس بجنگند

ا به شجاع مکندر، وزيرستان، ژوب و ګومل  و مجاھدين اگر مشران قھرمان « افغانستان رجنگ استقRلد. ردندک

ھدف ....ًايستاده نميشدند يقينا که لشکرھای انگليس خود را تا کابل ميرساندنداعليحضرت امان b خان طرفداری از 

ر  د.انگليس ھم ھمين بود و به  ھمين خاطرتعداد بسيار زياد لشکرخود را به سرحدات افغانستان سوق کرده بود

ذکرشده » جنرا4ن وکرنيRن وقھرمانان راستين « تن از ۶٣نامھای  وزيرستان ، ژوب ،ګوملې، او کندر جبھات

  ).٩۵ -٩١، ٨٩ -  ٨٧ړون،صص ناولی ت(.کشته شدندو ګورکه ليسی انګعساکر)١٧٧٠٠( ھزار ١٨ًتقريبا  . است

عطا ّمحمد نادر خان اينکه فتح از جانب انگليسھا به  ، نه بدست آمده استشتون ملت پ استقRل با خون گجن

 ّ جنرال يارمحمد خان وزيريکتاب )بچۀ سقاو(»جنگ استقRل وجنگ با دزد سلطنت«که به ارتباط  کسی !شده باشد

   . قضاوتش عميق نخواھد بود،مطالعه نکرده باشد را
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تمام نظم  وزيرستان و ، جنرال ولسی مردمّ، يار محمد خان وزيری)یسقاو(»غلواکۍ«ر دوران جنگ با د

اينکه او محتاج نادرخان ، نه نددبرادرانش محتاج او بوادرخان و محمد ن.  دوباو وسررشته جنگ در دست 

و رھنمونی ھای دقيق ّ جنرال يارمحمد خان وزيري قبل از ھرکس ديگراز طرف کابل ارگ  ربچه سقاو د !وبرادرانش

چھار روز بعد از   و ،چھلستوناز شاه وليخان بعد از آن . ده بودوزيرستان محاصره شنظامی او توسط جنگجويان 

به وزيرستان رفته ّيار محمد خان نگ استقRل،  جبعد از. دسيبه کابل رپکتيا از ّجنرال محمد نادرخان آن 

در بدل خدمات وطن دوستانۀ او، امان b خان ] زيراکه انگليس ھا او را به نظردشمن خود می ديدند[ نميتوانست،

از امان b خان  ھنگامی که .ين بخشيد زم]بين کRت ومقر [ه جوی شا نفر ازدوستان نزديک او در١٥٠برای او و

و وبرادرانش ّ محمد نادرشاه،  او بر.رشاه جوی به خانۀ وی رفت واو را مRقات کرد دسفر اروپا خود برميگشت،

 نوشته شده به زبان روانّجنرال يار محمــد خان وزيـري کتاب خاطرات . دونيز بسيار عزيز ومحترم بّمحمد داود خان 

بگمان من که برای تحقيق در بارۀ جنگ استقRل وجنگ  و.تاريخ ھا ومکانھای جنگ در آن بخوبی حفظ شده است، 

   .با غاصبان سلطنت وفھميدن  رسم و دستور پشتولی در افغانستان خواندن آن حتمی است

د افغانستان د کلتوري : پروونکیخ. ّل يار محمد خان وزيری، د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخنيجر:رک(

  ). مخونه٣٨۵ټولټال . زييز کال٢٠٠٠/لمريز١٣٧٩ملت پريس، 4ھور، : چاپځی. پـيښور، پښتونخوا. خدمتونو اداره

ّ جنرال يار محمد کتابوبسيار تشکر ميکنم که کتابخانۀ غنی خود را برويم بازکردند ی رشيد ي ډاکتر يحمن از

  ) ځيرکيار.( اختيارم قرار دادندرا برای مطالعه درخان وزيري 

  : به حرکت افتادند ډيورندبسوی سرحد  افغـان سه جنرال  

 کRتبه استقامت  ]صدراعظم[عــبدالقدوس خان   می۵ررسيد، ده ډکبه ّ صالح محمد خان ،م١٩١٩ می٣رد 

تمام بزرگان ومشران   .مواصلت کردـه خوست ب پکتيا ر می د٦رّ محمد نادرخان دو. به حرکت افتادکندھار /یئغلزا

مـR ھمزb اخـوند قريۀ  ر د» واڼـه«در) م١٩١٩(ش ١٢٩٨ راوايل ثوردوزيرستان فيصله کردند که ] دينی[وعالمان

 »اشکې« ر جلسه تاريخی وپنھانی  د.بطور پنھانی جرگه ميکنند ونبايد انگليسھا از آن با خبر شوند) اشکې(در

ّاشکې، انګور خان، شيرمحمد  قاضی ھمزb اخوند:وزيرستاناز :ه بودند ذيل اشتراک کرددينيعلمای و  مشران

قايم خان قاضي، مR زنګي خان، زرمعين خان،ملک ګل خان، سيد خان، ملک رقيم شاه  ھفتي خان، دلبازخان، خان،

 قطب ، ملک موسی خان،)مR پـونده اخوندپسر( مR فضل الدين اخوند:از مسعودخان، مشرف خان او پايو خان؛ 

ّ سردار حسن خان، اخترمحمد خان  مندوخيل و سردار قايم خان؛ : کاکړازخان،قاضي صاحب و اميرشاه خان قريش؛ 

ّ جنرال يار محمد خود نويسنده کندراز نعمت b خان خروټی، و:خروټاز ملک فتح خان او نواب خان؛ :ل سليمانخياز

ی داشتند که از پRن دشمن، پيش از پيش غازيان را مطلع غازيان در داخل نظام انگليسھا اشخاص مگر.خان وزيری

 :در گروه ستون پنجم اشخاص ذيل شامل بودند]. گفته ميشودِ ستون پنجم به اين گروه،سياستدر  [.ميساختند

عصمت b خان ميجر صوبدار، پت خان ميجـر صوبـدار، تريـن خان جـمعـدار، مـشـوخان مـيجر صـوبـدار او اجميـر 

  .ـيجــر صوبـدارخان م

 کـندر، به اين اميد که مردم ،وارد شدُ اورګون با يک تعتداد فوج کابلی از گرديز به سردار شاه ولي خان 

جرگه   ساله١٠٠ًمR ھمزه b آخوند پيرمرد تقريبا . ، امور جھاد را بدست خود گيرندګـومل، ژوب و  وزيـرستان

انګورخان،اميرشاه خان، عبدb جان  :رستاد که در آن  سران قومی مثلقومی را نزد سپھسا4ر نادرخان به گرديز ف
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ودر آنجا با شاه ولی خان ھم  . در آن شمال بودندّخان، سليم خان،شيرمحمدخان، قطب خان،دنـډخان او مشرف خان

 داد که حمله  اطميناناورد وبه کمRقات سردارشاه وليخان قلعۀ نظامی اورگون با  رد  جرګه .معرفت حاصل شده بود

دليل آن اين بود که ».ذمۀ مردم وزيرستان ميباشد« و فتح تمام چونی ھا ومراکز نظامی انگليس در وزيرستان بر

عRوه کردند که شاه وليخان به . مردم وزيرستان ومناطق نزديک آن،منطقۀ خود را خوبتر از ديگران می شناسند

ومجاھدين ما به پيش ميروند تا   نيم، بدوش فوج کابلی باشدنگھداشت چھاونی ھا ومراکزنظامی که ما فتح ميک«

  ». راقبول کردجرګهتمام پيشنھادات « شاه وليخان ».عساکر انگليس را از پنجاب ومولتان تير کنند

خوست، جبھات  ،  افغانستانتجاوز و پيشروی انگليس بر  اين بود که برای جلوگيری ازّ محمد نادرخانپRن 

فکر ميکرد که با آغاز جنگ، انگليس ھا ّ  محمد نادرخان ].توظيف کند[ بودند مھمۀجبھ سه کهځاځی و اورګون 

مثلی که در ننگرھار وقندھار داخل خاک افغانستان «]: و پيشروی خواھند نمود[ برافغانستان حمله خواھند کرد

 از پيش روی سپاه انگليس اين سه جبھه را برای جلوگيری پکتيا نادرخان مينويسد که درجنرال وزيری   ».شدند

   ].بردشمن[مدنظر داشت نه برای حمله 

  :در جرگۀ اشکی، بزرگان قومی برای حمله چھار منطقه را تعيين کرده بودند

  .تھيه ونگھداری سنگرھای جنگی را خود مردم وزير ومسعود بدوش گرفتند ، وزيرستان رمنطقۀ د-١

  .  بودندوخيلکاکړو م، سنگرھا بدوش  اقوام  ژوب رمنطقۀ د-٢

  .   استحکام می يافتو کوچيان مـرياڼ، سليمانخيل، سنگرھا از طرف اقوام  کندررمنطقۀ د-٣

  .دوبخـروټ و سلـيمان خـيل سنگرھا بدوش اقوام  ګومل رمنطقۀ د-۴

  ؟ کی بودټـلفاتح  -٢

 اين شکست. ورد درجبھه ننگرھار سپاه افغانی درمقابل انگليس ھا شکست خ:ّسپـه سا4ر محمد نـادرخـان 

 )١٩١٩ (١٢٩٨  آخرين روزھای ماه ثور.رد کد و پريشانمنش انـديـ را وزيـرسـتانمشران جبھه محمد نـادرخان و 

مناطق اطراف آن دستور جھاد با کفار انگيزی را بوسيلۀ  مردم وزيرستان و به بزرگان مR ھمزb اخـوند بود که 

يک مرکز بزرگ نظامی انگليس بود که برای پکتيا بسيار  ،ټـل] ۀقلع[. شدداد و جھاد آغاز  دوعو مسی وزير

از ] ١٩١٩ می ٢۵[شمسی  ١٢٩٨  جوزای ٣ر تاريخ د اين مرکز مھم نظامی را  غازيان .خطرناک شمرده می شد

  اين بزرگترين مرکز نظامی انگليس را بطور»تل«دعوت کردند تا ّمحمد نادرخان  سپس از ، وانگليس ھا گرفتند

، که تا ھمان لحظه حتی يک گلوله از تفنگ خود بسوی انگليس فيرنکرده بودّمحمد نادرخان »  .نديفاتي فتح کتشـر«

را با نام خود  »ټـلفتح «بی عدالتی  بې انصافۍ و بجا آورد، ولی با بسيارټل مراسم فتح تل را با آتش توپھا  بسوی 

  .ناميد) فاتح تل(يکجا کرده خود را 

سليمانخيل  ،یخروټاينجا جنگجويان .گليس ھا از خيلی پيش مراکز نظامی ساخته بودنددر منطقۀ گومل، ان

ملک فتح خان سليمانخيل،نواب خان سليمانخيل، شيرجان خان خروټي، :با بزرگان دليرخود چون کوچی مردم  بعضیو

وعساکر دشمن را به ،  مراکز نظامی انگليس ھا را زير ضربات وحمRت خود قرار داده بودند و نعمت خان خروټي

به مراکز نظامی انگليس، مطابق فيصلۀ   امور حمله و ضربه زدن  کندرر منظقۀ د.عقب نشينی وادار کرده بودند

موجوديت انگيس در منطقه ما، زن ومرد ما را « :سپرده شده بودمشر يارمحمد خان وزيري   غوڼډجرگۀ اشکی به
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 مرگز نظامی وچونی ٩انگليس ھا،  کندر رمنطقۀد» . شانه می گشتندزنھا ھم تفنگ به ،به مجاھدين تبديل کرده بود

و تن عسکر انگليسی  ۵٠٠ و  انگليس حمله کردندچوڼۍبر حضرت حسين نيکه رنزديکی زيارت غازيان د. داشتند

ری فراژوب  منطقۀ  آنھا را تا و.و بعد از آن تمام منطقۀ کندر را از چنگ انگليس ھا آزاد کردند، را کشتندھندي 

دراينجا انگليسھا ، لشکرمليشه ای نيز تنظيم کرده .  مرکز مھم نظامی ساخته بودند١٨انگليس ھا ژوب ھم در. دادند

ر آنجا لشکر شان و دفرارکردند ژوب به ، شکست خوردند ګومل و کندر وقتی عساکرانگليس در وزيرستان،. بودند

ند رسيد، زيرا که درھمه جا غازيان عساکر انگليسی را  به عين صورت تعداد غازيان ھم به چھارچ.چھارچند گرديد

 قاطری که از درۀ بو4ن،  سامان و ٨٠از ]باری[. از منطقۀ خود خارج کرده و آنھا ھم  ژوب فرار کرده بودند

 را سليزي غازيان چونی .تجھيزات جنگی حمل ميکردند، فقط سه قاطر فرارکرد و بقيه تمام بدست غازيان افتاد

  . را متصرف شدند ژوبتمام مراکز نظامی ورا آتش زدند اپوزه چونی و  گرفتند

، ادامک [ .دندسيرشھادت به  ژوب وکندر ، وزيرستان، ګومل نفر از٢٠٠٠ًرجنگ استقRل افغانستان تقريبا  د

َساسا ا )١٩١٩ (ليس و انګستانافغانجنگ سوم  ر  امان b خان  د:مينويسد که  تبار، اطريشيتاريخ دان امريکائی

حکومت ھندبرتانوی موقع را مناسب ، مگر وقتی که اين جنگ پايان يافت . ی موفق شدسرحدبزور مشت پشتونھای 

  : ځيرکيار-].دانست تا  قبايل مذکورازاين جھت جزا بدھد که به افغانستان کمک کرده بودند

Amanullah “had been successful in the Third Anglo-Afghan War [١٩١٩] primarily because of the assistance 

he received from Afghan tribes in the Independent Tribal Belt.” –Adamec  

  

  

  

  


