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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ته رابوليښت تاسو ھمکارۍ نپه درافغان جرمن آن�ين 
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  ٢٠١٦/ ١/٠٣                                                                                      کانديد اکادميسين سيستانی

  :برمقالۀنو  نگاه

  »، دری متند خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړي« 

  

  ډاکتر رحمت ربي ځيرکيار :ليکوال

  سيستانی از : وتبصره ھا به دریگزارش

  

  

  يار ځيرکداکتر

  

   :د9يلی که  مرا وادار به مطالعۀ مجدد اين مقاله نمود

 يک ماه قبل درپورتال افغان جرمن آن=ين منتشر شد ومورد کيار،ځيرداکتر رحمت يکی از مقا9ت خوبی که از قلم 
ه دری   ب جنوری من آنرا٢٠درتاريخ . بود »خپلواکۍ او غـلواکۍ جګړيد« استقبال گرم اھل قلم قرارگرفت، مقالۀ 
اما فرصت نيافتم تا برمحتوای  مقاله  وخ= ھای آن مکث نمايم وتبصره ھا .برگردان کردم تا فيض آن عام ترگردد

وتکمله ھای خود را بنويسم، اکنون ميخواھم اين مقاله را برای تکميل وقايع آخرين روز ھای سقوط رژيم سقوی 
  . مورد ارزيابی قرار بدھم ونکاتی برآن بيفزايم

بگويم که در متن مقاله و با اشارت به خاطرات جنرال وزيری، گاھی جم=ت وکلماتی از قلم 9زم ميدانم نجا دراي
.  بروزکرده که پاسخ طلب است و يا بگونه ای بيان شده است که خود نمائی تصورشده ميتواند] زيرکيار[نويسنده

ن جدران و Q نوازخان مولتانی، شاه ولی خان محمدگل خان مومند وببرک خا: گاھی از افراد مشھور ومعروفی مثل
وشاه محمودخان، وغيره طوری نام برده ميشود که گوئی آنھا اشخاص ھيچکاره ای باشند ومحض برای تبريک 
گفتن نزد جنرال وزيری آمده باشند، درحالی که آنھا ھرکدام در رأس بخشی ازقوتھای قومی قرار داشته اند و در 

اين موضوع را  وقتی خواننده بخوبی درک ميکند که .  نجات کابل نقش موثری داشته اندتنظيم و رھبری لشکر
  .گزارش مرحوم غبار را در مورد سقوط رژيم اغتشاشی درجلد دوم افغانستان درمسيرتاريخ خوانده باشد 

  :   برخی  سوا9ت در متن مقاله از سوی آقای داکتر زيرکيار چنين مطرح شده

   نفر طرفدار پيدا کند ؟٤٠٠ مدت شش ماه ت=ش در پکتيا نتوانسته بود که   محمدنادرخان در-

   شکست لشکر امان Q خان در غزنی ؟چرا امان Q خان منتظر رسيدن لشکر وزيری نماند؟ - 

- Q درحالی که قوتھای وزيرستان ميدان ھای جنگ را فتح کرده بودند، اع=ن متارکه از سوی شاه امان 
  ن وزيری را حيران نمود،چرا شاه متارکه را اقبول کرد ؟جنگجويا
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 که جنرال وزيری از کدام سمت برکابل حمله کرده بود، از سمت شاه شھيد وتپۀ مرنجان -من مپخواھم بدانم 
  يا از سمت با9حصار وکوه شيردروازه ؟

  ا9حصار ؟در چمن،حضوری، درشاه شھيد، در ب: قرارگاه لشکروزيری در کجای کابل واقع  بود

 ميزان درکجا  به سران ١٩ميخواھم بدانم که حضرت شوربازار پيام امان جان خواستن پسرسقو را درشب 
  لشکر نجات کابل  آورد؟

ميخواھم بدانم که در معاھده پانزده ماده ای سران لشکروزيرستان با محمدنادرخان قبل از حرکت بسوی کابل 
  ان، ديگر کدام مواد شامل بود؟ ،غير از گرفتن کابل بخاطر امان Q خ

در جريان حکومت سقوی، دو مؤرخ ورزيده يکی مير غ=م محمدغبار وديگری فيض محمدکاتب، وھمچنان 
يک نويسندۀ ديگر بنام غ=م محيی الدين انيس نيز در شھر کابل حاضر وناظر اعمال سقويان بوده اند،  ووقايع 

يات وخاطرات جنرال وزيری با نوشته وخاطرات آن سه نفر باھم وحوادث دوران سقوی را نوشته اند، آيا نظر
سرميخورد ويا از ھم متفاوت اند،کدام يک ازاين نظريات بدرد تاريخ ميخورد وکدام نظريات جنبۀ تبليغاتی وخود 

  محورنمائی دارد؟ 

د محاصرۀ ارگ بايد خواننده جريان حمله برکابل وخطوط حمله قوت ھای مھاجم را تا حد ممکن بشناسد و رون
وچگونگی فرار بچۀ سقو وعاقبت کار او را دريابد که پسرسقو بعد از فرار به کجا رفت وحکومت جديد چطور او را 

  .به مرکز حاضر کرد و بعد وی وھمراھان وی را محکوم به اعدام نمود

ه خواننده تقديم ھمين سوا9ت بايد از 9ب=ی نوشته ھای مؤرخين مذکور وخاطرات جنرال وزيری دريافت و ب
. من حين برگردانی متن مقاله متوجه اين نکات بودم، ولی فرصتی برای دريافت  جواب سوا9ت متعدد نداشتم. گردد

چون ميخواھم ازاين مقاله درتکميل نوشته ھای تذکرا9نق=ب فيض محمدکاتب،ومرحوم غبار استفاده کنم،اينک در 
رای سوا9ت مذکورپاسخ پيدا کنم و  توضيحات تکميلی را در داخل مقاله تجديد نظرخود برآن مقاله  سعی کرده ام ب

موضوع را از خاطرات جنرال وزيری . بگنجانم ومتن مقاله را برنگ سياه بگذارم[  ] ،برنگ آبی در قوس ق=بی
  .آغاز ميکنم

  ٢٠١٦/ ١/٣سيستانی 

  

  جـنرال وزيـريکتاب خاطرات 

  )د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخ(

  

   :١٩١٩» ، يا قرارداد منحوسناولی تړون«- )١

نقش ) ١٩٢٩ سقاوی /  و جنگ با دزد سلطنت ؛١٩١٩جنگ استق=ل (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(و در جنگ با غاصب سلطنت. ی اقوام وزيرستان بوددر جنگ استق=ل قواندان نظام) ١٩٧٢
به ارتباط جنگ   خودکتابدرّجنرال يار محمد خان وزيری . او را امان Q خان بسيار عزيز وگرامی ميداشت. بود

سھم ونصيب ما بعد از جنگ استق=ل   مگر.ً از مناطق ما تقريبا دوھزار نفر شھيد شدند«:استق=ل چنين مينويسد
تعيين شده بود، وما يک بار ډيـورنډ ھمان چيزی شد که بين امير عبدالرحمن خان  وانگليس ھا در معاھدۀ منحوس 
درحالی که غازيان ما درميدان » .ديگر با ريختن جوھای خون خود دست بسته به دشمنان خود تسليم داده شديم

امــان حيران مانده بودند که چرا  غازيان  مجبور شده بودند،جنگ تفوق داشتند وانگليسان رو به فرار وبه شکست
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آتش بس، بدون آنکه با مشران  «پيشنھاد ! پيشنھاد آتش بس را قبول کرده است ؟مغـلـوب با دشمن Q خان 
  .قبول شد» وبزرگان ما ص= ومشورت کند

رابه جواب ) در جبھات سه گانه استق=لد9يل توافق متارکه وتوقف جنگ (داکتر صاحب سيد عبدQ کاظم، مقالۀ [
   : رجوع شود٢٤١به لينک مقالۀ (.اين سوال آقای زيرکيار نوشت ودر پورتال افغان جرمن گذاشت

 -afghan.www://http  

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_mutareka.pdf  

معاھده صلح [ مناطق ما در فيصله نامه متارکه« جنگ استق=ل  رد) یمي=د١٩١٩ (شمسی١٢٩٨ رسالد 
به انگليس ھا مربوط گرديد و از نظرمجاھدين ما، اين سومين ] انگليس[از طرف ھيئت افغانی وفرنگی ] راولپندی

رايط ازدست ما مغلوب شده بود وآماده بود تا تمام ش«انگليس  در سنگر گرم جنگ» .معاھده منحوس ونابکار بود
  ».طرف غالب را قبول کند

را ټل مرکز نظامی . رھبر وبزرگ تمام اقوام وزيرستان بود ر دوران جنگ استق=لّ يار محمد خان وزيری د
 مردم،جنگ استق=ل 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 وته بودند سھم گرفکندر، ګومل و ژوب وزيرستان، 
بزرگان  . به عقب راندندډيره غازيخان و ډيره اسماعيل خانرا تا » ]محلی[سپاھيان انگليسی وگورکه«  وردند ک

ا لشکر آنقدر تجھيزات نظامی نداشتند که ب» افغانستانحکومت «ژوب، ګومل، و کندر و ھم قومی وزيرستان و 
 شھيد  رانوپښتنفر) ٢٠٠٠(ھزارَتقريبا دو  به ھمين خاطر ظرف دو ھفته انگليسھا .بزرگ و مجھز انگليس بجنگند

شجاع ما به کندر، وزيرستان، ژوب و ګومل  و مجاھدين اگر مشران قھرمان « افغانستان رجنگ استق=لد. ردندک
ھدف ....ًقينا که لشکرھای انگليس خود را تا کابل ميرساندندايستاده نميشدند ياعليحضرت امان Q خان طرفداری از 

ر  د.انگليس ھم ھمين بود و به  ھمين خاطرتعداد بسيار زياد لشکرخود را به سرحدات افغانستان سوق کرده بود
ذکرشده » جنرا9ن وکرني=ن 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 استق=ل با خون گجن
 ّ جنرال يارمحمد خان وزيرياب کت)بچۀ سقاو(»جنگ استق=ل وجنگ با دزد سلطنت« کسی که به ارتباط !شده باشد

   . قضاوتش عميق نخواھد بود،مطالعه نکرده باشد را

تمام نظم  وزيرستان و ، جنرال ولسی مردمّ، يار محمد خان وزيری)یسقاو(»غلواکۍ«ر دوران جنگ با د
خان اينکه او محتاج نادر، نه نددبرادرانش محتاج او بومحمد نادرخان و .  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 استق=ل،  جبعد از. دسيبه کابل رپکتيا از ّجنرال محمد نادرخان آن 
در بدل خدمات وطن دوستانۀ او، امان Q خان ] زيراکه انگليس ھا او را به نظردشمن خود می ديدند[ نميتوانست،
از امان Q خان  ھنگامی که .ين بخشيد زم]بين ک=ت ومقر [ شاه جوی نفر ازدوستان نزديک او در١٥٠برای او و
و وبرادرانش ّ محمد نادرشاه،  او بر.رشاه جوی به خانۀ وی رفت واو را م=قات کرد دپا خود برميگشت،سفر ارو

به زبان روان نوشته شده ّجنرال يار محمــد خان وزيـري کتاب خاطرات . دونيز بسيار عزيز ومحترم بّمحمد داود خان 
ن که برای تحقيق در بارۀ جنگ استق=ل وجنگ بگمان م 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 : خپروونکی. ّل يار محمد خان وزيری، د افغانستان د خپلواکۍ او نجات تاريخنيجر:رک(
  ). مخونه٣٨۵ټولټال . زييز کال٢٠٠٠/لمريز١٣٧٩ملت پريس، 9ھور، : چاپځی. پـيښور، پښتونخوا. خدمتونو اداره
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ّ جنرال يار محمد کتابوبسيار تشکر ميکنم که کتابخانۀ غنی خود را برويم بازکردند ی رشيد ي ډاکتر يحمن از
  ) ځيرکيار.(را برای مطالعه در اختيارم قرار دادندخان وزيري 

  

  :شروع شد ک=تدر )سقاوی(»غــلواکۍ«جنگ برضد  -٣

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

زرگان ومشران وزيرستان شمالی وجنوبی ديدار  طور پنھانی با ب و.وزيرستان رسيد، به )١٩٢٩اپريل ١١(مطابق 
حيثيت  خوجلخيل مسجد بزرگ قوم »واڼــه«در .به طرفداری امان Q قيام کنند )بچه سقو(»غلواک« کرد تا برضد

 و یوزيردراين جرگه  که بزرگان ھمــزQ اخونــد ھم پيرمرد . ]جرگه قومی در آن دايرشد[مرکز وزيرستان را داشت
 مولوي عتيداګل خان، يارمحمد پس ازخطبۀ . برای تصميم گيری جمع شده بودند، نيز اشتراک داشت) مسعود(مسيد

 در سخنرانی خود بر وضعيت سياسی افغانستان و امان Q خان روشنی انداخت وپيغام امان Q خان را خان وزيري 
  . به حاضرين جرگه قرائت کرد

  خانجانخان ککه خيل  گرديد و در آنجا در مھمانخانۀ بـومۍرھسپار ی ّجـنـرال  يار محمد خان وزيربعد از آن 

  او را رد کرده اند بنابرين او ھم مجبور شده پ=ن ) مسعود(و مسيد وزيرواين آوازه را انداخت که اقوام . پنھان گرديد

 [ شمسی١٣٠٨خ اول ثور در تاري. واين آوازه را برای غافل کردن انگليس ھا بکار برد.پناه ببردافغانستان است به 
بسوی افغانستان به حرکت » دھل واجرای اتن«با نواختن  ً تقريبا شش ھزار لشکر مسلح قومی]١٩٢٩ اپريل ٢١

يک سخنرانی ھيجان انگيز ايراد نمود وبرای لشکر دو م= فضل الدين مشھور په شھزاده بعد از انجام اتن  .افتادند
 ديگر اينکه  و»دراين خدمت عظيم سھيم ميگردند« از امان Q خان يکی اينکه درھواداری: سفارش مھم نمود

 انګورخان، دلبازخان،  از آنپس. »ت=ش ميکند  که از طريق جرگه مخالفين شاه را به طرفداری خود ايستاده کند«
  :از لحاظ عسکری بر سه نکتۀ مھم ذيل تاکيد ورزيدند ک ھـر ي،زنګي خان و ھفتي خــان

  ؛ رقوم، قوماندان قوم خود است بزرگ وخان ھ) ١

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

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

  

  : رغزنی امان Q خان دشکست لشکر -۴

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

 ھم   وزيرستانکرشلبنابرين . ه بودندبرگشتندھار دوباره به ق و شکست خورده امان Q خان که لشکر قندھاری 
  .دند وزيرستان شراھی برمل ] ١٩٢٩ اپريل ٢۴ [ش١٣٠٨ ثور٤رتاريح د

 ثور بدون شکست نظامی، محض در سايۀ دسيسه وسبوتاژ اعضای دربار و ٦اما بقول غبار،شاه امان Q در[
 ٦ امر رجعت سپاه قندھار را در شب سران نظامی، اردوی شاه از سنگرھای خود پرگنده شدند وشاه مجبور گرديد،

به  )  اپريل٢٧( ثور ٦ ثور از ارگون راھی برمل شدند خود را تا روز ٤ اگر لشکر وزيرستان که در .١ ثوربدھد
  .غزنی ميرساندند، شايد تصميم شاه عوض ميشد

                                                        

١
  ١٣ ،ص ٢ جلدچاپ امريکا،يخ،راغبار،افغانستان در مسيرت-  
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دا9حدخان ًاشخاصی که علنا شاه را درچاه می انداختند، عبارت بودند ازعب« غبار بصراحت مينويسدکه 
،محمديعقوب خان وزير )والی وسفيرسابق ورئيس اردو در آينده (،احمدعلی خان لودين)وزيرداخله(ماھيار وردکی

،جالب است که اين ھرسه تا بمبئی شاه را ھمراھی کردند ووقتی شاه عازم ايتاليا گرديد، آنھا به افغانستان »٢.دربار
  .اخله، وديگری بمقام  رئيس اردو ابقا گرديدندبرگشتند ودرعھدنادرشاه يکی به مقام وزارت د

 ]وزيرداخله [در محاربۀ غزنی عبدالعزيز خان وزير حربيه با عبدا9حدخان«:فضل غنى مجددى ميگويد
ھم ميساخت که با حبيب Q  در اتصال است و وی از حزب تمخالفت شديد داشت، عبدالعزيزخان  عبدا9حدخان را م

ان Q خان را اخت=ف بين عبدالعزيز خان وعبدا9حدخان در شک انداخت و اسباب فرارش ام. محمدوليخان می باشد
Q تعدادى از اعضاى حزب محمدولى خان در قيادت عليای عسکری امان فضل غنی می افزايد که . را آماده ساخت

 و محمد وليخان را خان را برای محمد وليخان بکابل گزارش ميدادندQ خان موجود بودند و تحرکات قواى امان 
   ٣ ».ميرساندQ متھم ميسازند که تمام احوا9ت را  به حبيب 

خان به وفادارى عبدا9حد خان سوء ظن پيدا کرد، Q امان «:ميگويد» آتش در افغانستان« نويسنده کتاب 
 به دام اندازد، راپور دادند که عبدا9حد خان در نظر دارد که وى را در غزنى) پسرکاکای شاه(زيرا افراد حسن جان

خان  Qامان  غلزائى ھا:پ=نى را که حسن جان توضيح نمود مشابه پيشگوئى ھمفرى سفير برتانيه بود که گفته بود
   ٤»).عبد9حدخان به قوم غلزى منسوب بود(را در تله مى اندازند

  دشاه يک کشورپر از اگردوباره ھم پادشاه شود، پا: بقول ريه تالی استوارت، حسن جان به امان Q خان گفت

  مردم  قدر خدمات و زحمات ده سالۀ شما را ندانستند، بعد از . ھرج ومرج خواھد بود که ثروت آن غارت گرديده است

  .اين ھم نخواھند دانست، بھتراست ازت=ش برای بقدرت رسيدن صرف نظرنمائيد

   جنگ وخون ريزی بخاطر دوباره براثر چنين مشک=ت ومشورتھای است که امان Q خان تصميم ميگيرد از

به ساعت ده شب لشکر قندھار . به قدرت رسيدن صرف نظرکند و دستور دھد که لشکرقندھار جانب قندھار برگردند
 .٥ بسوی ق=ت به حرکت می افتد، درحالی در طول راه ، صداھای فيرھای تفنگ دشمن از عقب لشکر شنيده ميشد

چه کسی اين فيرھا را ميکرد، معلومدار،ازميان خود لشکر قندھار بدستوری کسی چنين فيرھا صورت ميگرفت تا 
  .]نشان بدھد که دشمن در تعقيب آنھا است

حرکت ورشا پبه قصد هفرانساز] ١٩٢٩مارچ  [١٣٠٧ رماه حوتدکه ّ محمـدنـادرخان :زيرکيار ادامه ميدھد
با ) کرنيل شاه وليخان و کرنيل شاه محمود خان ( برادرشدودر پکتيا  .پکتيا رسانده بودکرده بود، از آنجا خود را به 

موقف نادرخـان مگر ، بودندبچه سقاو برادرانش برضد نادرخان و. او بودند تا مردم را برضد بچۀ سقو جمع کنند
به  جنرال  وزيری Q خان؟خود را اع=ن نکرده بود که سقوط حکومت سقوی را برای خود ميخواھد يا برای امان 

  را سقوي رژيمورا بدور خود جمع کند ) مسعود( مسيداين نتيجه رسيد که يک بار ديگر لشکرھای قومی وزير و
 نفر از  تمام ٤٠٠ در پکتيا قادر نشده بود که مدت چھارماه ردبرادرانش ّسپه سا9ر محمد نادرخان و «. سقوط بدھد

يک منطقه به منطقۀ ديگر درحال  « درپکتيا ازسقويان ه دليل تعداد روز افزون بو  جنوبی به دور خود جمع کند
  » .فراربود

  غبار نيز از قول شاه محمودخان به نورالمشايخ . شواھد  تاريخی، اين حکم جنرال وزيری را تائيد نميکند[

                                                        

٢
  ٦ ،ص ٢ جلدچاپ امريکا،يخ،راغبار،افغانستان در مسيرت-  

٣
    ٢٩٠ ص افغانستان در عھد سلطنت اعليحضرت امان Q خان،چاپ امريکا،فضل غنى ،-  

٤
   ١٧٦ صچاپ پشاور،ترجمۀ يارمحمد کوھسارکابلی،آتش در افغانستان،ريه تالی استوارت،  -  

٥
   ١٧٦ صترجمۀ يارمحمد کوھسارکابلی،چاپ پشاور،آتش در افغانستان،ريه تالی استوارت،  -  
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  .٦خبرميدھد که تعداد قوتھای قومی به حمايت از نادرخان به ده ھزار نفررسيده اند

ازشش ھزار لشکر نادرخان ياد آورميشود که تا لوگر پيش آمده ) تذکرا9نق=ب(فيض محمدکاتب، درکتاب خود 
می /ثور٢٢از جمله در ارتباط به وقايع . وبا قشون سقوی جنگيده وتلفات زيادی به سقويان وارد کرده بود

ن روز سمر ومشتھر گشت که  نفر مجروح به روز گذشته در کابل در افواه به اي٨٠از وصول «:مينويسد
محمدنادرخان قشون مامور لھوگرد حبيب Q را در موضع بيدک مغلوب ومنھزم واکثر را مقتول واسير و دستگير 

 می ١٥ ثورمطابق ٢٥، وباز در وقايع ٧ ».ومخلوع الس=ح ساخته موضع مذکور را از لوث وجودشان پرداخت
ان از کوتل تيره عبورکرده چھل ويک توپ اع=ن ورود خود را گشاد وھم دراين روز، قشون محمدنادر خ« :مينويسد

واھالی لھوگرد که از جور وستم قشون حبيب Q خان وقتل وغارت وبا دختران پنج ساله مخالطت واطفال پنج . دادند
ًوھم کرھا واجبارا مکلف شده بودند که ھر ، ساله وھفت ساله را از قفا سربريدن شان، به ستوه آمده خانه يکصد ً

ًوبيست روپيه ماليات مزارع خود را پرداخته، تاديه نمايند ومردان شان عموما بدون استثنا کمر به جنگ بربندند، از 

، ودر جای ديگری ٨» .ورود قشون محمدنادرخان در لھوگرد، از حبيب Q روی برتافته به محمدنادرخان پيوستند
اين ھمه . ٩ ارقشون نادرخان از راه حصار به خاک جبارخبرميدھدمی، از وصول شش ھز١٦ ثورمطابق ٢٦دروقايع 

  ].قوای جنوبی بخصوص قوم جاجی در معيت نادرخان قبل از وصول جنرال وزيری وقوتھای وزيرستان بوده است

جرگه وفيصله کرد و اين بار با قومي با بزرگان وسران بـرمل در جنرال وزيری :زيرکيار درادامه مينويسد
حمله کنند و بعد به اورګون به اين نيت که اول برمرکز نظامی  ،زار لشکر مسلح داخل پکتيا گرديدشش ونيم ھ

اورګون  به ] ١٩٢٩ می ٢٢[شمسی  ١٣٠٨در اول جوزای د  عوو مس وزيرلشکر  .استقامت کابل حرکت ميکنند
دالغياث خان کوھدامنی و  عبسقاویغوڼـډ مشر. توقف کرد) موڼـډې(نزديک اورګون درمقابل قلعه نظامی رسيد و 

  .  قلعه نظامی ارگون بودندوماندانان قولي اکڼـډکمشر ميرحسن خان چند

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

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

   ]. نرسيدبزودی[»دوباره نيامد« جنرال وزيری

 ه را از قلعه نظامی خوراکمواد  و ح ، و س=ش ونيم ھزار جنگجوی ورزيده در اختيار داشتجنرال وزيري ش
برادرانش نه سرباز و نه س=ح ونه پولی  داشتند که با آن سرباز وس=ح  نادرخان و مگر. بدست آورده بوداورګون 
 رو سقاويان با تھديدات خـوست و څمکـنیم نبودند، چرا که درآنھا در ميان طايفۀ عليخيل جاجی ھم آرا .تھيه کنند
.  در دھندّجنرال يارمحمد خان وزيری تنو برادرانش مجبور بودند  به قوماندۀ نادرخان در چنين شرايطی . برو بودند

 کوشش شود تا با طرفداران سقاو بجای جنگ از در دوستی پيش آمد صورت:  چنين بود وزيرستان پاليسی لشکر
امان ، از کابل با فتح ؛و دعوت شود تا در جنگ برای نجات کشور سھم بگيرند برادرانش ّمحمد نادرخان واز؛ گيرد

اختيارسلطنت به يکی از اعضای نزديک خانواده امان Q خان يا و  دعوت  شود تا دوباره به وطن برگرددQ خان 
نامه ای با اين مضمون ) ّجنرال يارمحمد خان وزيري (دعو وزير و مس به قوماندان لشکر  نادرخان.سپرده شود

شجاعت ومردانگی شما در جنگ ، ]مسيد[ـودعوزير و مسـبزرگان ومشران قوم غيور !  منعزيزان«: فرستاد

                                                        

٦
  ١٦، ص ٢غبار، افغانستان درمسيرترايخ، ج-  

٧
  ١٩٢ فيض محمدکاتب، تذکرا9نق=ب، ص-  

٨
  ١٩٧ فيض محمدکاتب، تذکرا9نق=ب، ص-  

٩
  ٢٠٠ فيض محمدکاتب، تذکرا9نق=ب، ص-  
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 اعليحضرت  .امروز بازھم وقت نشان دادن غيرت ومردانگی شما رسيده است .استق=ل برای من معلوم شده است
ھر گوشۀ وطن در آتش بی .  به خارج فرار کرده استطـريق قطاع السارق و ز دست يک اغازي امان Q خان 

 نجات را از فتنه جاری وطن خود اتـفاق و اتحاد ميکند که با تقاضا از ھمۀ ما  افغـاني  ننگ وغيرت.اتفاقی ميسوزد
  )٢٣٨-٢٣٩صص (- »  محمد نادر. بدھيم

  

  :مايوس  نقشۀ مشترک با نادرخان -۵

ځاځــی لشکر نجات  به عليخيل ] ١٣٠٨ مــيزان ٣=١٩٢٩ سپتمبر ٢۵[ھـق ١٣۴٨ــيع الثانی رب ٢٠در 
 قومی مشرانبيرون آمده بود، از تمام سران وچاوڼۍ از» لباس افغانی«که در ّمحمدنادرخان در آنجا رسيــد و 

حاجی جـانخان، (: یجاج بزرگان دلير و باغيرت قوم. کرد وخوش آمد گفت استقبال  وبا ھريک آنھا بغل کشی
 سران قومی نان وغذای  لشکر وزيرستان را بر ذمه :وعده سپردند که)  خــان]فتح[ پت ولـي،سيدخان، سربلــندخان

بزرگان  غيرتمند قومی مصارف آذوقه لشکر را قبول  بدينسان. خود ميگيرند و به نوبت درخدمت شان ميباشند
پس از نمازخفتن، سران نظامی را برای جرگه ، و استراحتگاه خود رفتبه، نادرخان بعد از ادای نماز شام  .کردند

از آنھا ) چوڼۍ(در بيرون ّمحمـد نـادرخان آنجا  سران نظامی به محل اقامتگاه نادرخان رفتند ودر. نزد خود خواست
ا سخت ن«ّمحــمد نادرخان ًدراين جلسه سران نظامی کام= درک کردند که . دست بر سينه استقبال کرد

  .به دور خود جمع کند» ي مرد جنگ٤٠٠ « حتاجنوبي نتوانسته بود که در شش ماهاو در مدت  زيرا.است»اميد

  

  : خانبه ھدف گرفتن سلطنت برای امان Qّمحمد نادرخان امضاء پيمان با  -۶

سـپاه «:چنين گفتن ّ محمد نادرخابه  که قوماندان جنگ نجات بود،ّجنرال يارمحمد خان وزيري از بزرگان  په وکالت 
اينجا جمع شده غازي امان Q خان خاص  به اعتبار آن فرمان  اعليحضرت ... اين جنگجويان دلير وبا غيرت ! سا9ر صاحب

 . سپرده شده بود وزيـر صاحب عـبدا9حد خان به من  توسطجویه  شادر] ١٩٢٩ اپـريل ١ [١٣٠٨د  حمل ١٢اند که در تاريخ 
:  گفت»ســپاه سـا9ر«به  مــلک زنــګـي خان مــداخـيل ردبرا، عـبــد Q خان مداخــيل ازاين سخنانبعد ). ٢۵٠-٢۵٧صص( »

مجلس با اين فيصله پايان .  »ھمان چيزی را بيان کرد که بزرگان ما بر آن عھد و پيمان کرده اند«ّجنرال  يارمحمد وزيري 
  .يافت که فردا جرگه خواھيم کرد

در جرگۀ نجات، سران جنگ نجات ] ش١٣٠٨ ميزان ۴=١٩٢٩ سپتمــبر ٢۶[ھــق ١٣۴٨/ ی  ربيع الثان٢١فردا 
پس از نجات وطن قدرت به امان Q يا به يکی از اعضای : کردند که چند تای آن اين است ماده تعھد١۵ومحمدنادرخان باھم در

 بحيث کفيل مقام سلطنت اجرای وظيفه  نادرخان ّ محمدبه کشور، امان Q خان تا بازگشت ؛ خانواده اش  تسليم داده ميشود
نگاه داشته » نجات وطن «مگربنديان جنگ تا زمان  . از ھمين اکنون به تمام طرفداران سقوی اع=ن عفو شود... ؛ نمايد

.... ی با ما در قرآن امضا کرد که به تمام فيصله ھا«محمد نادر خان پس از آن . آزاد شوند» با عزت واحترام«شوند، وبعد 
  .»جرگه گردن می نھد

ھمراھان وی به و کرنيل شاه وليخان و . به دوبندی رسيدند]لشکر] [١٩٢٩ سپتمبر٢٧ [١٣٠٨در روز پنجم ميزان  
قب= شش ونيم ھزار ذکر [شاه ولی خان پريشان بود که چطور با چھارونيم ھزارلشکر .استقبال  بيرون آمده بودند

 وليخان اطمينان داده ھزارنفری بچۀ سقاو را شکست خواھيم داد؟ مگر جنرال وزيری به شاميتوان لشکرھفتاد ] سيستانی.شده
 ځلمي خان مـنګل، زمرک خان ځـدراڼ، مــولـوي صاحب Q نــوازخان .که او روحيۀ سربازان بچۀ سقاو را در پکتيا ديده است

ت=ش . درام شـآوشاه وليخان   توصيف کردند]نرال وزيریج[از نويسنده وحاجي نواب خان کاکا ھم  )معلم ليسۀ حبيبيه(ُملتاني 
مشران  [، مگر اين ت=ش او برای»بنام خود بنامد«اين بود که درسنگرھای کابل رھبری لشکر نجات را شاه ولی خان 

  ټــل اع=ناتح فّ محمد نــادرخــان ځان ر جنگ استق=لد( قابل قبول نبود،چرا که از جنگ استق=ل يادگرفته بودند ] نجاتکرشل
بنام  ټـل مگرفتح ، نظامی را گرفته بودند  چوڼۍ و مرکز۵۵ انګـريزان  از وزير و مسيدلشکر) ١٩١٩(در آن زمان ): شده بود

  .ناميده شدّمحمد نادر خان 

  نواسۀ امير عبدالرحمن خان )شيون کابلی(درمقاله ايکه داکتر سيد عبدQ کاظم در بارۀ محمدرحيم ضيائی [



  
 

 

  ٨تر ٨  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�

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

 

وب نادرخان ومفرور به خاک شوروی در پورتال افغان جرمن به نشر رسانيده ، به نکات مھمی اشاره کرده ومغض
  .است، که نشان ميدھد عقب نشينی عساکرانگليسی در جبھه پکتيا دستوری بوده تا کريدتی برای آيندۀ نادرخان باشد

شيون (ی سردار محمد رحيم ضيائی ضمن تبصره برخاطرات سياسی و تاريخخود داکتر صاحب کاظم درمقالۀ 
 ٢٦(١٩١٩ می ٣٠از نامه نادرخان به برادرش شاه ولی خان درتاريخ  به نکات بسيارمھمی اشاره کرده، ) کابلی

چاپ شده ُياد ميکند وازاينکه سردار » غږ دجمھوريت « مجلۀ ١٩٥٢ اکست ٢٢که در شمارۀ مورخ )ق١٣٣٧شعبان 
انگليس  پيروزی نادرخان از برکت ياری و مساعدت « :باس کرده ونوشته است رحيم ضيائی آنرا درخاطرات خود اقت

:  وسپس از قول متوند ادامه ميدھد»ًو برپايۀ پ=ن قب= طرح شده، بدست آمد) منظور تعاون مالی و روانی است(ھا 
ه را به شرح آتی می ما بدين سخن باور ندارند، در آن صورت نامۀ نادرخانرا بخوانند و متن نام اگر خوانندگان "

طبق . من به موفقيت کامل دست يافته ام و شمايان با آرامش خاطر کار خود را بکنيد"  :]قسمتی از متن نامه[" آورد
. جنگ نمی پردازند و داوطلبانه از مواضع خود عقب نشينی مينمايند اط=عات که در دست است،عساکر انگليس به 

بپردازيد، ھيچگونه مقاومتی عليه شما  فاده کنيد و بسوی وانه به پيشروی وقت را از دست ندھيد، از موقع است
از موضوع  ھيچکس نبايد . به ھوشياری و زيرکی شما باور دارم. نخواھد بود، به من اطمينان قطعی داده شده است

١٠ ».ميشويم کامياب جا اط=ع يابد و بفھمد که شما بر آنجا و من درين
  

 کتاب خود در بارۀ رژيم سقاوی در يک ١٠١رحيم ضيائی در صفحه «:مه مينويسدداکتر صاحب کاظم در ادا
 در کابل به تخت نشست، ]کلکانی[زمانی که حبيب Q « :را بيان ميکند و می نويسد جملۀ کوتاه، مطلب بسيار مھمی 

مؤقتا به قدرت رسيده تاريخ کشور است که به کمک انگليس ھا  بسياری ھا می فھميدند که اين يک چھرۀ تصادفی در 
  ».است و به زودی تعويض ميشود

 آن را بخواند وبداند که شورش ړ ودر ھمانجا نکته ديگری جلب توجه ميکند که قبل از ھمه بايد داکترکاک
  . رقی امان Q و رژيم تحول طلب مشروطيت بودتتوطئۀ انگليس برضد شاه م م=ی لنگ ،يک قيام مردمی نبود،بلکه 

برکناری سپھسا9ر نادرخان را از کار   کتاب خاطرات شيون کابلی، علت ٩٠ و ٨٩ بحوالۀ صفحات داکتر کاظم
اسنادی بدست  امير امان Q : علت سبکدوشی نادرخان اين بود« :و اعزام او به سفارت فرانسه چنين بدست ميدھد

مشھور [ اشخاص مانند م=عبدQ لنگ آورد که ارتباط مستقيم نادرخان و برادرانش را با سرکردگان شورش منگل با
، برادرش عبدالرشيد ونيز يکی ازاقوام نادر خان يعنی عبدالکريم نواسه شيرعلی خان فرزند [لنگ کاظم به م=ی 

در حقيقت اين عبدالکريم . خان که در راولپندی ھند می زيست، ثابت می ساخت مدعی تخت و تاج افغانستان يعقوب 
در جنوب کشور پايگاه مخالف با امير امان Q را ايجاد  را نزد قبايل منگل فرستادند، برای اينکه بود که انگليسھا او 

مبنی بر ارتباط نادر خان با  در زمينه تعيين سرنوشت نادرخان، امير امان Q نارضايتی سفارت شوروی را . کنند
اين  و برای ] از قطغن و بدخشان کاظم[ل احضارنمود امان Q خان نادر خان را به کاب. بسماچی ھا نيز در نظر گرفت

  به افغانستان آمده بود، در فرانسه ] از سفارت فرانسه کاظم[که وی را دور ساخته باشد، درعوض محمود طرزی که 

  ].نکات فوق برای من تازه و بسيار پراھميت پنداشته ميشود وبه ھمين خاطرآنھا را اقتباس نمودم . »١١سفير ساخت

   داردباقی

                                                        

١٠
سقوط رژيم سقوی و  نقش انگليس ھا در عروج و "متن مکمل اين نامه در مقالۀ از اين قلم تحت عنوان [ :اکتر کاظم ع=وه ميکند که د -  

   .]آن=ين درج گرديده است   ، منتشرۀ افغان جرمن ٢٠١٦ جنوری ١٠، قسمت سوم، مورخ "پايه گذاری سلطنت محمد نادر شاه شھيد

١١
   در آرشيف مقا9ت نويسنده"شيون کابلی"به ياد نويسنده و شاعر آوارۀ افغان ـ له مقــامقــامقــامقــارجوع شود به  -  


