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

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٦تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.   ته رابوليښت تاسو ھمکارۍنپه درافغان جرمن آن�ين 

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

  ٢٠١٦/ ١/ ٢٠                                                                                                کانديد اکادميسين سيستانی 
  

  دری متن ،د خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي

  )٢قسمت(

  

  ډاکتر رحمت ربي ځيرکيار: ليکوال

  سيستانی : برگردان به دری

  

  :شروع شدک9ت در )سقاوی(»ۍغــلواک«جنگ برضد  -)٣

 پای پياده به عزم امان هللا خان به خواست  شاه جوی از  زمان غند مشر بود، که در آنّ يارمحمد خان وزيری 
) ١٣٠٨ حمل ٢٢رد(روز بعد  ٧ و .)١٩٢٩ اپريل ۴(١٣٠٨ حمل ١۵(حرکت کرد  وزيرستانجلب حمايت مردم 

 طور پنھانی با بزرگان ومشران وزيرستان  و.زيرستان رسيدو، به )١٩٢٩اپريل ١١(]١٩٠٨ اپريل ١١[مطابق 
 مسجد بزرگ قوم »واڼــه«در .به طرفداری امان هللا قيام کنند )بچه سقو(»غلواک«  برضد تاشمالی وجنوبی ديدار کرد

ه  که دراين جرگھمــزهللا اخونــد ھم پيرمرد . ]دايرشددر آن جرگه قومی [داشت حيثيت مرکز وزيرستان راخوجلخيل 
 مولوي عتيداګل پس ازخطبۀ  .اشتراک داشت برای تصميم گيری جمع شده بودند، نيز) مسعود( و مسيدیوزيربزرگان 

م اغوضعيت سياسی افغانستان و امان هللا خان روشنی انداخت وپي  در سخنرانی خود برخان، يارمحمد خان وزيري 
  . امان هللا خان را به حاضرين جرگه قرائت کرد

خانجانخان ککه خيل در آنجا در مھمانخانۀ   گرديد وبـومۍرھسپار ّجـنـرال  يار محمد خان وزيری  آن بعد از
کرده اند بنابرين او ھم مجبور شده است به  او را ردپ9ن  و مسيد وزيرواين آوازه را انداخت که اقوام . پنھان گرديد
 اپريل ٢١ [ شمسی١٣٠٨در تاريخ اول ثور .  بکار بردس ھاانگليواين آوازه را برای غافل کردن .پناه ببردافغانستان 

بعد از  .بسوی افغانستان به حرکت افتادند» دھل واجرای اتن«با نواختن  ًتقريبا شش ھزار لشکر مسلح قومی ]١٩٢٩
يک سخنرانی ھيجان انگيز ايراد نمود وبرای لشکر دو سفارش مھم م9 فضل الدين مشھور په شھزاده انجام اتن 

ت9ش ميکند  که از  «ديگر اينکه  و»دراين خدمت عظيم سھيم ميگردند«يکی اينکه درھواداری از امان هللا خان : دنمو
 انګورخان، دلبازخان، زنګي خان و ھفتي  از آنپس. »طريق جرگه مخالفين شاه را به طرفداری خود ايستاده کند

  :رزيدنداز لحاظ عسکری بر سه نکتۀ مھم ذيل تاکيد و ک ھـر ي،خــان

  ؛ است خود بزرگ وخان ھرقوم، قوماندان قوم ) ١

تمام ] جنرال[را بحيث جرنيلّ جنرال يارمحمد خان وزيری ،دعوو مس وزيريب قوم اما بزرگان حاضر وغ«) ٢
  »لشکرھای قومی انتخاب کرده ايم

  ».تا فتح کامل کابل ، تحت قيادت او روان خواھيم بود«) ٣

  

  : رغزنین د امان هللا خاشکست لشکر) ۴

 قريب شش ھزارلشکر.باقی ميماند] شاه جوی؟[ ھمانجاوزيرستانطبق وعده منتظر لشکر امان هللا خان بايد 
اينکه به غزنی برسند ،مطلع شدند  مگر قبل از. گندجنبغـزني در بچه سقاو ضد تا بر نداورګــون رسيدبه وزيـرستان 

 ھم  وزيرستان کرشلبنابرين . ندبودبرگشته کندھار باره به دو و شکست خورده ان هللا خان امکه لشکر قندھاری 
  .دند وزيرستان شراھی برمل ] ١٩٢٩ اپريل ٢۴ [ش١٣٠٨ ثور٤رتاريح د
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حرکت کرده بود، از آنجا خود ورشا پبه قصد هفرانساز] ١٩٢٩مارچ  [١٣٠٧ رماه حوتدکه ّ محمـدنـادرخان 
تا مردم را  با او بودند) نيل شاه وليخان و کرنيل شاه محمود خانکر ( برادرشدودر پکتيا  .را به پکتيا رسانده بود

 موقف خود را اع9ن نکرده بودنادرخـان  مگر، بودندبچه سقاو برادرانش برضد نادرخان و. برضد بچۀ سقو جمع کنند
  که يک باربه اين نتيجه رسيد جنرال  وزيری حکومت سقوی را برای خود ميخواھد يا برای امان هللا خان؟سقوط که 

ّسپه سا�ر محمد «. سقوط بدھد  را سقاوي رژيموبدور خود جمع کند را ) مسعود( مسيدديگر لشکرھای قومی وزير و
، و »   نفر از  تمام جنوبی به دور خود جمع کند٤٠٠ بود که  قادر نشدهپکتيا مدت چھارماه در رد شبرادراننادرخان و 

  ».فراربود ويدن ويک منطقه به منطقۀ ديگر درحال د « تيا ازدرپکسقاويان به دليل تعداد روز افزون 

فيصله کرد و اين بار با شش ونيم ھزار لشکر مسلح جرگه وقومي با بزرگان وسران  بـرملدر جنرال وزيری 
لشکر  .بعد به استقامت کابل حرکت ميکنند کنند وحمله اورګون که اول برمرکز نظامی نيت  اين هب ،داخل پکتيا گرديد

اورګون درمقابل قلعه نظامی اورګون  رسيد و به ] ١٩٢٩ می ٢٢[شمسی  ١٣٠٨در اول جوزای د  عوو مس وزير
ولي ا عبدالغياث خان کوھدامنی و کڼـډکمشر ميرحسن خان چندسقاویغوڼـډ مشر. کردتوقف ) موڼـډې(نزديک 

  .  قلعه نظامی ارگون بودندوماندانان ق

قلعه  د وبا سرعتشحمله بر قلعه نواخته ل ھډ] ١٩٢٩ می ٢٢[ ١٣٠٨درساعت ده بجۀ شب اول جوزای 
خوش آمد و بغل کشی جنرال وزيری با  سقوی تمام بزرگان، و دندجنرال وزيري  تسليم شبه سقاويان، . اشغال گرديد

برای نادرخان خط ّـرال يارمحمد خان وزيری  جن. استراحت داشتیجاج رميان طايفۀ عليخيل قومنادرخان د. گفتند
  خطمگر جواب .فرستاد واظھار کرد که برای دوباره برگشتاندن امان هللا خان با تو يکجا بسوی کابل حرکت ميکنيم

   ].بزودی نرسيد[»دوباره نيامد« جنرال وزيری

 از قلعه نظامی  ه راخوراک مواد و ح ، و س9ورزيده در اختيار داشتجنگجوی  ش ونيم ھزارجنرال وزيري ش
نه س9ح ونه پولی  داشتند که با آن سرباز وس9ح  برادرانش نه سرباز وادرخان و  نمگر. ه بودبدست آورداورګون 
 رو برو سقاويانبا تھديدات  و څمکـنيـخـوست رام نبودند، چرا که درآا در ميان طايفۀ عليخيل جاجی ھم آنھ .تھيه کنند

. در دھند ّجنرال يارمحمد خان وزيری تناندۀ برادرانش مجبور بودند  به قوم ونادرخان در چنين شرايطی . بودند
کوشش شود تا با طرفداران سقاو بجای جنگ از در دوستی پيش آمد صورت :  چنين بود وزيرستان پاليسی لشکر

امان هللا  ، ازکابل با فتح ؛و سھم بگيرند جنگ برای نجات کشور دعوت شود تا در برادرانش ّمحمد نادرخان واز؛ گيرد
 سپرده  خاناختيارسلطنت به يکی از اعضای نزديک خانواده امان هللايا  و گرددرد تا دوباره به وطن ب  شودعوتخان 
  : نامه ای با اين مضمون فرستاد) ّجنرال يارمحمد خان وزيري(د عو وزير و مس به قوماندان لشکر  نادرخان.شود

ت ومردانگی شما در جنگ استق9ل شجاع، ]مسيدو[ـودعوزير و مسـبزرگان ومشران قوم غيور !  منعزيزان«
 اعليحضرت  غازي امان .امروز بازھم وقت نشان دادن غيرت ومردانگی شما رسيده است .برای من معلوم شده است

 .ھر گوشۀ وطن در آتش بی اتفاقی ميسوزد.  به خارج فرار کرده استطـريق قطاع السارق و از دست يک هللا خان 
»  محمد نادر.  بدھيمنجات را از فتنه جاری وطن خود اتـفاق و اتحاد ميکند که با تقاضا از ھمۀ ما  افغـاني ننگ وغيرت

  )٢٣٨-٢٣٩صص (-

  

  : امـيـد نا نقشۀ مشترک با نادرخان )۵

ځاځــی لشکر نجات  به عليخيل ] ١٣٠٨ مــيزان ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[ھـق ١٣۴٨ربــيع الثانی  ٢٠در 
 قومی استقبال  مشران تمام سران وازبيرون آمده بود، چاوڼۍ از» لباس افغانی«ر که ددنادرخان ّمحمدر آنجا رسيــد و 

حاجی جـانخان، سيدخان، (: جیاج بزرگان دلير و باغيرت قوم. کرد وخوش آمد گفت وبا ھريک آنھا بغل کشی
به   خود ميگيرند و سران قومی نان وغذای  لشکر وزيرستان را بر ذمه:کهسپردند وعده ) سربلــندخان اولـيـپت خــان

بعد از ادای نماز  .رف آذوقه لشکر را قبول کردندا قومی مصمند غيرتبزرگان  بدينسان. نوبت درخدمت شان ميباشند
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سران . از نمازخفتن، سران نظامی را برای جرگه نزد خود خواستپس ، وبه استراحتگاه خود رفت، نادرخان شام 
.  سينه استقبال کردراز آنھا دست ب) چوڼۍ(در بيرون ّمحمـد نـادرخان آنجا  درونظامی به محل اقامتگاه نادرخان رفتند 

او در مدت شش ماه  زيرا.است»سخت نا اميد«ّمحــمد نادرخان ًدراين جلسه سران نظامی کام9 درک کردند که 
  .به دور خود جمع کند» ي مرد جنگ٤٠٠ « حتاجنوبينتوانسته بود که در 

  : خانگرفتن سلطنت برای امان هللاه ھدف بد نـادرخان ّمحمامضاء پيمان با ) ۶

چنين ّ محمد نادرخان به  که قوماندان جنگ نجات بود،ّجنرال يارمحمد خان وزيري از بزرگان  په وکالت 
غازي امان هللا خاص  به اعتبار آن فرمان  اعليحضرت ... اين جنگجويان دلير وبا غيرت ! سـپاه سا�ر صاحب«:گفت
 وزيـر صاحب  به من  توسطجویه  شادر] ١٩٢٩ اپـريل ١ [١٣٠٨د  حمل ١٢ جمع شده اند که در تاريخ اينجاخان 

 مــلک زنــګـي ردبرا، عـبــد هللا خان مداخــيل بعد ازاين سخنان). ٢۵٠-٢۵٧صص( ». سپرده شده بودحد خانعـبدا�
مان چيزی را بيان کرد که بزرگان ما برآن عھد ھ«ّجنرال  يارمحمد وزيري : گفت »ســپاه سـا�ر«به خان مــداخـيل 
  .ا اين فيصله پايان يافت که فردا جرگه خواھيم کردمجلس ب.  »وپيمان کرده اند

در جرگۀ نجات، سران جنگ ] ش١٣٠٨ ميزان ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/  ربيع الثانی ٢١فردا 
پس از نجات وطن قدرت به امان هللا يا : ای آن اين استکه يک چند تتعھدکردند ماده ١۵درباھم نجات ومحمدنادرخان 

 بحيث کفيل ّ محمد نادرخان به کشور، امان هللا خان تا بازگشت ؛ شودميبه يکی از اعضای خانواده اش  تسليم داده 
تا مگربنديان جنگ  .ھمين اکنون به تمام طرفداران سقوی اع9ن عفو شود  از... ؛ مقام سلطنت اجرای وظيفه نمايد

با ما در قرآن «محمد نادر خان پس از آن . آزاد شوند» با عزت واحترام«نگاه داشته شوند، وبعد » نجات وطن «زمان 
  .»نھد جرگه گردن می.... امضا کرد که به تمام فيصله ھای 

ھمراھان و کرنيل شاه وليخان و . به دوبندی رسيدند]لشکر[] ١٩٢٩ سپتمبر٢٧ [١٣٠٨در روز پنجم ميزان  
قب9 شش ونيم ھزار [رشاه ولی خان پريشان بود که چطور با چھارونيم ھزارلشک .ی به استقبال  بيرون آمده بودندو

ھزارنفری بچۀ سقاو را شکست خواھيم داد؟ مگر جنرال وزيری به به او  ميتوان لشکرھفتاد] ستانیسي.ذکر شده 
ُ ځلمي خان مـنګل، زمرک خان ځـدراڼ، ملتاني .ستکه روحيۀ سربازان بچۀ سقاو را در پکتيا ديده ا اطمينان داد

 توصيف کردند]جنرال وزيری[از نويسنده وحاجي نواب خان کاکا ھم )معلم ليسۀ حبيبيه(مــولـوي صاحب هللا نــوازخان
، »بنام خود بنامد«اين بود که درسنگرھای کابل رھبری لشکر نجات را شاه ولی خان ت9ش . درام شـآوشاه وليخان  ،

ر جنگ د( قابل قبول نبود،چرا که از جنگ استق9ل يادگرفته بودند  ]نجاتلښکرمشران  [ر اين ت9ش او برایمگ
 ۵۵ انګـريزان  از وزير و مسيدلشکر) ١٩١٩(در آن زمان ): شده بود  ټــل اع9نفاتح ّ محمد نــادرخــان ځان استق9ل

  .ناميده شدّحمد نادر خان مبنام  ټـل مگرفتح ، نظامی را گرفته بودندچوڼۍ و مرکز

  

  :لکابجنگ ) ٧

 ۶[١٣٠٨ ميزان ١٤رتاريخ د.   مسکن گرفتغ9م حيدرخان) جنرال(جرنيلمنزل  ر سردار شاه وليحان د
  کابلسنگرھای بلند  بسوی و قرارگرفت بچه سقاو خود درمقابلکرش لباّيارمحمد وزيري ولسی ، جنرال ]١٩٢٩اکتوبر 

 کرنيل . سقاويان گرفت ديری نگذشت که چھار سنگر را از وسقاويان آغاز نمود با ا ردرھمان روز جنگ  وپيش رفت 
ومن  ، عليخيلجی درميان طايفۀ اج رّسـپاه سـا�ر صاحب محمدنـادرخان دو کرده بود،دربار چھلستون  درشاه وليخان 

ينکه به سنگرھای لشکر نجات سر قبل ازا کـرنيل شاه وليخان .بودندخـبرمنتظر   وآنھا»گجويان وشکست يا فتح جنبا 
چه چيز به او گفته بود، من از آن «سور جنرال اينکه  .سقاوی محمدخان م9قات کرده بود] جنرال[بزند، با سورجرنيل

و ) زمرک خان ځدراڼ(، )ځلمی خان منګل(:با بزرگان ومشرانی چونچھلستون  ازسردارشاه وليخان.  »بی خبربودم
رفقای او مايوسی و جنرال وزيري و برای «و،  رفتجنرال وزيريری اسپ به ديدار به سواځاځی )ملک جانخان (

  .» ناميدی تلقين ميکرد



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درين افغان جرمن آن�

  ئولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 شب دھل حمله بر ارگ ٩رساعت  د.دپردازمحاصرۀ ارگ به » ھمان شب«جنرال وزيری  فيصله نمود که 
بچۀ سقو را در ارگ محاصره سه ساعت بعد .دندرسيمرکز شھر کابل به   صبح ٧، درساعت نواخته شد ولشکر نجات 

  .درحالی که تمام سنگرھای بيرون ارگ بچۀ سقو را تخريب نموده بودند. کردند

سوار براسپ با پيره داران جاجی ، سـردار شــاه ولی خان ]١٩٢٩ اکتوبر ١٠ [ش١٣٠٨  ميزان١٨ر روز  د
آو آنقدر . داد  مبارکی گرفتن کابل را وبرای مارسيد،  کابـلبه  ران قومیسھمراھی يک تعداد از با  و خودوگرديزی

 عـبدالـولي  اويک کسی پسر دوساله ».مشر لشکر نجات را می بوسيد قوماندان و روی ھر ريش و«خوشحال بود که 
 نديديم که برای ما فتح شھر را کس را ھيچھمه در خانه ھای خود بودند  و کابل معتبرين شھر« . نزدش آورد  را

زنده باد ...زنده باد فاتحين کابل«: از خوشحالی فرياد ميزدند »تنھا مردم فقيرکابل«ای آن، ،مگربج».دگويمبارکی ب
  . »!غـازی امان هللا خان

 شاه  معاريف کابل وسرداران از خانه ھای خود بيرون  آمدند وھر کدام به «کرنيل شاه وليخان با رسيدن 
 ميزان ١٨ر ھمان تاريخ د . »   ميکردند ھاه به اوشکايت از دورۀ گذشت ومی دادندمبارکی را کابل گرفتن وليخان 
قرارگاه به کابل از شوربازارکابل بسواری اسپ درکنار دريای ، سـردار شاه محمود خان ]١٩٢٩ اکتــوبر ١٠ [١٣٠٨

ّ محمد ګل خان مومند ، زمرک خان ځدراڼ، ]درھمين روز [.معلوم می شدوارخطا از حد زياد  :رسيدلشکر نجات 
ّجنرال يارمحمد نزد تبريکی  برایلغـني خـان ګرديـزی، مـولـوي هللا نـوازخـان، شـاه محمود خان او شاه وليخان عـبدا

  .آمدند ،خان وزيري

کندھار، مشرقي ، لشکرھای سقاوی از آنکه  که قبل از اين بودجنگ نظرجنرال وزيری به رجال ومشران 
محـمـدګل قبل از ھمه « .دشو بايد ھرچه زود تر بر ارگ حمله  به کابل برسد و مشکل ايجاد کند،جنوبي و شمالي

ّ جنرال يار محمد خان نظر)  مشھور ببـرک خانپسر( زمـرک خان ځـدراڼ بعد  و) که صاحب فکر حساس بودمـومـند
حمله بر ] ١٩٢٩ اکتوبر ١٢ [١٣٠٨ ميزان ٢٠سپس ديگران نيز قبول کردند که در صبح روز .  را تائيد کردندوزيري

زيرا که خانواده ھای آنھا در ارگ » ردند اظھار نه کًا چيزیظاھر «شاه محمود خان و شاه وليخان . آغاز شودگ ار
ناولی ( .دود از داخل ارگ به ھوا بلند گرديد ارگ آغاز شد و توپھا بر طبق تصميم گرفته شده  فير .بندی بودند 
  ).٣٢٢ تر ٣١۵ ترون،صص

   :  او سردارشاه وليخان بهجواب ل  و پيغام بچۀ سقو به فاتح کاب- )٨

 ، برادر مجددی] محمدصادق[لگغاآحـضرت  ساعت نه شب ]١٩٢٩ اکتوبر ١١ [ش١٣٠٨  ميزان١٩رتاريخ د
 -پسرسردار سليمان خان بن سردار آصف خان [با دو نفرم9ی و سردارعليشاه خانحضرت نورالمشايخ مجددي 

بنابرمقالۀ اخيرداکتر کاظم دربارۀ ميرھاشم خان، حضرت مجددی  [ بچه سقاوبراثر تقاضای شفاھی] محبوس در ارگ
وسردار عليشاه  خان را نيز از محبس ارگ با او فرستاده .حامل نامه ای از سوی پسر سقو به سردارشاه وليخان بود

مان جان برای خواستن ا] سيستانی.بود تا به شاه ولی نشان داده باشد که خانوادۀ او در چنگ پسرسقو زندانی است
 .نجات وارد گرديد برای بچۀ سقو وخانواده اش سوار برموتر با بيرق سفيد از ارگ خارج شده به قرارگاه لشکر

ّمحمدګل مـومنـد، ســردار شاه ولی خان، و سردار شاه دراين جرگه .بزرگان لشکرنجات درميان خود جرگه کردند
ھمراھانش غاګل مجددي وآحضرت تصميم خود را به  ّجنرال يارمحمد خان وزيري . داشتندحضورنيزمحمود خان 

وع9وه نمود که تصميم ما اينست که . داده نميتواند فــرار اجازۀن و يا اام ،» بچه سقاو ملت قاتل«به  :واضح گفت که
   »... کنيمدر ارگ بسته راخودش  دستان گيريم وبقدرت را بزور از بچۀ سقو «

جنرال «: چنين گفت » صورت بسيار عاجزانه ب  و خواست  صحبتهاجاز « ًفـورا  سردار شاه ولی خان 
اکنون ما با . ،ھمان چيزی را گفت که در فکر و دل واحد تمام بزرگان ومشران ما خطور ميکردّيارمحمد خان وزيري 

 از طرف فشار.  در نزد او گروگان است...مرد و ن وزخانوادۀ  ما و قرار دارد  گ ار در اوبچۀ سقو چطور جنگ کنيم؟
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 مگر بازھم  بخاطر نجات وطن ھرچيزی که بزرگان فيصله. زندگی خانوادۀ ما را به خطر می اندازد،ما بر حبيب هللا 
  ». داريمموافـقهھم به آن محمـود د، من وشاه نکن

.  »شکست خورده معلوم می شدندر پــريـشان و اردھر دو س:در خاطرات خود مينويسد که جـنرال وزيری 
دقت ا ه را ب جـرګحيه ور وھوا و بود يرک زھوښيار و   قومیشخصيت و مامورسابقه دار«که يک  مومند ّمحمدګل

) شاه ولی خان و شاه محمود خان(برادر سردار  دو به  حبيب هللان بهان امدپيشنھاد کرد که فيصلۀ دا،»زيرنظرداشت 
 تمام بزرگان اين پيشنھاد .روگان گرفته شده است گحبـيب هللاواگذاشته شود، به اين دليل که ناموس ايشان از طرف 

  : چنين نوشت بـچه سـقاو به سـردار شاه ولـيخانمومند را تائيد کردند و

از دست تو تکه افغانستان ملت مظلوم و ،  استیغانستان اف] سلطنت[تو غاصب حکومت ! حبـيب هللابرادرم  «
ل خود از دروازۀ شمالی ارگ به با آل وعيا. ن است اه شما اماز طرف ما ب. ن ميخواھیاکنون تو ام ، اتکه شده است

  .».یدست نزنبيت المال و جبه خانه  به  ،ھدامن بروکو

 حضرت .ی سقوی تسليم داده شدبه حضرت اغاگل مجددی  ودو نفرم9 ساعت ده بجۀ شب بود که اين نامه 
 . موتر خود نشست  وبسوی ارگ حرکت نمودبه] سين.بشمول سردار عليشاه[با دو م9ی ھمراه ددي اغــا ګل مجـ

در ھمان . رده است کارفرگ ارراه دروازۀ شمالی  ازبچه سقاو چيزی کم يک ساعت بعد اعضای جرگه مطلع شدند که 
ّسا�ر محمد نادرخان، شاه ولی خان، شاه محمود سـپھاعضای خانوادۀ   ]در ارگ[حبيب هللاز محبس «تاريکی شب 

تا . »کشيديم  را اعليحضرت امان هللا خانبرادرسردار عليشاه خان و اعضای خانواده  و خان، خان، سر دار اسد هللا
از کشور بيرون  رفته  و برگشت او بصورت ، امان هللا خـان منطقۀ جاجی پکتيا بود   درّ  محمـد نادرخانين زمان،ا

قرآن تعھد وامضاء کرده بود که در صورت با مشران لشکرنجات وطن، در ّمحـمد نـادرخان د مگر .عاجل نا ممکن بود
به يکی از اعضای خانوادۀ سراج سپرده اعـليحضرت غازي امان هللا خان يا «پيروزی برسقاويان ، سلطنت  به 

  )٣٢٩- ٣٢۴ جنرال وزيری، صص(» .ميشود

ت را چنان در ھر قوماندان وسرکردۀ  لشکر نجا و  آمد کابلبه ادرخان ّارګ ، محــمد نسه روز بعد از گرفتن  
او شب چھارم بعد از .  »در آغوش ميگيردحجـر اسـود « بيت هللا ردمثلی که حاجی آغوش خود سخت می گرفت،

 و »ما بزرگان قومی«] ١٩٢٩ اکتوبــر ١۵ [١٣٠٨  ميزان ٢٣ر د. گرفتن کابل را درقصر چھلستون گذشتاند 
 برای استقبال از کابــل و سـرداران  آنجا تعدادی از معاريف در. يم رسـيدۀ ارگ س9مخانبه چھـلستــون ازّمحمدنادرخان 

در بيانۀ کوته ّمحمدنادرخان . يک تعداد از اعضای سفارتخانه ھا ھم ديده ميشدند .آمده بودندادرخان نسپه سا�رمحمد 
ا به نام خود  وطن رنجاتبرای   وقربانی وتمام کارنامه ھا، از زحمات وت9ش ھای خود بيان کرد « حاضرينخود به 

اعليحـضرت ھم به خشک اشاره و...ی ما اندکی ھم ياد نکردمگر از خدمات ما وت9ش ھا....وبرادران خود نسبت داد
  » . به وطن کردغازي امان هللا خان 

 امان برادرو يک تعداد بزرگان قومی و»  اپلوس چوافراد مال و مقام گرسنه گان وتشنه گان «  بدون معطلی 
، یوزيـر نبزرگان ومشرا مگر . کردندادرخان  بيعتبه ن، )]اھرزاده نادرخانخو[ســردار امـيـن جان( هللا خان 

. فھماندند که آنھا ازاين فيصله ناراض اندنـادرخان از اين طريق به و  خاموش ماندند ، دوړو، ځدراڼ و تڼییدعومس
اين ھمه خون خود را امان هللا خان  بخاطر« :گفت مامور مومندبه  بود و،امان هللا خانيکی از مخلصان جنرال وزيري 

 اين سخن را » .محصل استق9ل کمی نزديک می بودکاشکې  کنون ھم جويھای خون را جاری ميکنيم مگر  ، اريختيم
شاه محمودخان ]١٩٢٩ اکتوبر ١٧) [١٣٠٨ميزان ٢۵ (فردای آنروز .رسانده بودّمحمــدنـــادرخان به ھمانشب کسی 

ھش نادرشاه را به انھا  بگيرند ودرضمن خواتا احوالآمدند ی  و مسيدی وزيرنزد بزرگان ن مومند ّو محمدګل خا
اين دعوت را ّجنـرال يـارمحمـد خان وزيری . ».امروزشاه  بطور خاص ميخواھد با شما م9قات کند «:برساند که

 رفت، جای که نادرشاه در آنجا تــح خانســردار فجا به خانۀ يکّ شاه محمو خان او محمدګل خان مومند باو پذيرفت 
 .سکونت داشت



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درين افغان جرمن آن�

  ئولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

البته بعد [،  برای استقبال ما از خانه بيرون آمد ّمحمدنادرخان با داخل شده به حويلی سردار فتح محمدخان ،  
ی  قھـرمانمديون شخصا من افغانستان و ملت «: چنين گفتما نادرخان خطاب به ]از احول پرسی ونشستن در سالون

من امروز ھم به ....خدمات ھريکی شما انشاء هللا در دين ودنيا ضايع نخواھد شد وطن ر راه نجات د. يمما ميباشھای ش
  ».ايستاده ام که ما وشما در جاجی با�ی آن دعا کرده بوديمعھد و پيمان ھمان 

فداکاری بزرگان و ھمتهللا وبا نصرت ! سپه سا�ر صاحب«: به نادرخان گفتّ جـنرال يار محـمـدخا ن وزيـري 
مشرقی وشمالی   قندھار و از يک بخش وطن جمع شد، مگر در] بچه سقاو[حبيب هللا فساد  شرو، دکابل فتح شقومی 

اکنون برای ما ضروری است تا به تعھد وپيمانی که در عليخيل . بھانه می پالند ھنوز ھم طرفداران او فعال ھستند و
ّ محـمد .گرفته ميشود   بيشتر ھایعملی شدن  ھمين پيمان جلو خون ريزیبا . عمل کنيمبه آن جاجی  بسته ايم 

 رامی وامنيت درآ بعد از آوردن .... جاجی ايستاده امعلی خيل ھمان پيمان وتعھد ه امروز ھم من ب....«:گفتنـادرخان 
اس ميشويم تا به وطن درتماعليحضرت امان هللا خان ما با ... ھرفيصلۀ شما عزيزان ، فيصلۀ ما برادران استوطـن 

  )٣٣۶ - ٣٣٠ جنرال وزيری،صص(».اين کار کمی وقت ميخواھد  خود بازگردد و

 يار  مدبر جنرالچشمديدھای سرباز شجاع و »خپلواکۍ او غلواکۍ« ھایبه ارتباط جنگ اکنون برای من زيرکيار
شتر اعتبار دارد، نسبت به فرضيه  بياست،موثر  تعيين کننده و که  رخداد ھای ھر دو جنگدرمورد ّمحمد خان وزيري 
برای حصول استق9ل افغانستان به پيروزی  ران محمد نادرخاجنگ استق9ل ، ردانگليس ھا . ھا وحدس وگمانھا

می پکتيا گليس دراننظامی  از قدرت ، زيرانرسانده بودند، چون او يک کارتوس ھم بسوی انگليس ھا فيرنکرده بود
د وتلفات دادنانگليس ھا را پيھم شکست  بود که وزيرستان، کندر، ژوب و ګومل  دمان ه اين زور وقوت مربلک. ترسيد

مگرجنگ برده !  ھرچه زود تر پيشنھاد آتش بيس کندتا مجبور کردند  راانگليس ھاو دند نموسنگينی بردشمن وارد 
ًشخصا شرکت داشت، ن وزيري ّجنرال يار محمد خا»  خپلواکۍ او غلواکۍ «رجنگ د! شده افغانھا با نوک قلم پنچر شد

  پايان  .و در ھردو جنگ جرگه ھای قومی ادامه داشتند وموضع گيريھا نيز معلوم ومشخص بود
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