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  4 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 
  ئلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 31/3                                                                                  محمدانور آڅړ
 

  ات	ن پٻژنی؟
  )شپاړسمه برخه(

  

   په جګړو کې د احمدشاه مسعود تٻښتې؛ پای مردي که نامردي؟
  

م اصل دی، چې د تٻښته د انسانانو او نورو ژويو لپاره له خطرونو څخه د ژغورلو يو مھ
انسانانو او نورو ژويو د ژوندي پاتې کيدو وسيله ده، خو کله، کله د ډٻرو مشھورو کسانو د تاريخي 

تٻښته ډٻر ډولونه او بڼې لري، چې موږ د ټولو تٻښتو پر . بې ننګيو او بدناميو سبب ھم ګرځي
و، چې زموږ په موضوع څرنګوالي باندې نه غږيږو، يوازې د جګړو تٻښتې له دوو اړخونو څخه څٻړ

  :په جګړه کې تٻښته په دوه ډولونو باندې پٻژنو. پورې تړاؤ لري

  . ډارنه، ناځوانه يا ليونۍ تٻښته: لوموړي

  .تکتيکي تٻښته، يا پای مردی: دوھم

په اسDمي شرعيت کې له جګړو څخه د تٻښتو په برخه کې ډٻر احکام ليدل کيږي، د قرآن 
  :تٻښتو په ھکله احکام راغلي دي، فرمايي) ناځوانه او تکتيکي(دواړوعظيم په Eندې آيتونو کې د 

َ﴿يا أيھا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفُروا زْحفا فD تولوُھم اJدبار  َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َُ ُU V Vُ َ ُ َ َُ َ َ ًَ ِ ِ ِِ U َ﴿١٥﴾ Eومن يُولھم يْومئٍذ دُبرهُ إ  V ِ َ َ َ َ َ َُ ِ ْ ِ ^

ُتح̂رفا لقتال أْو ُمتح̂يزا إلى فئٍة فقد باء بغضٍب ̂من ` ومأواهُ جھنمُم V َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َْ V َ ِْ َِ َ َ ٰ َ َ َِ َِ ً ًَ ٍ ِ◌ وبئس المصيُر﴾ ^ َ َ َْ ْ ِ ۖ 

کله چې د کفارو له لوی لښکر سره مخامخ کيږې، نو ھغو ته شا مه  !ای ايمان راوړونکو«
له بل پوځ سره د يو ځای کيدو پرته، د جګړې په  ]د مجاھدينو[اړوئ، څوک چې د جنګي تکتيک يا

نو ھغه به د خدای په غضب اخته شي، د ھغه استوګنځی به دوزخ وي او ھغه د  )شا واړوي(حالت کې
 )، آيتونه١۶-١۵ :د انفال سورت(» .ورګرځيدو ډٻر ناکاره ځای دی

و د څخه دوه ډوله تٻښتې، په خپلو شعرونو ا لوی خان خوشال بابا، ھم له جګړې
تٻښته چې د »:په کتاب کې په لنډه، خو په ژوره توګه راپٻژندلي دي، بابا وايي (دستارنامه)دستارنامې

خدای دې  [ده]غليم لپارو وي جايزه ده، که د ځان لپاره وي خواري، حيراني، پريشاني، نامردي
 شعرونو او د  په خپلو،ېتٻښ تولهډ دوه خهڅ ګړې خان خوشال بابا، ھم له جیلو نصيب د چا نه کا

 د ې چتهٻښت«:يي دي، بابا واژندليٻ راپهګ خو په ژوره توه،ډ په لنېپه کتاب ک) دستارنامه(ېدستارنام
 ې دیخدا] ده[ نامرديشاني،ي پرراني،ي لپاره وي خواري، حانځ ده، که د زهي لپارو وي جاميغل
 .  نه کاچا د بينص

 ختيرګ که فDن از بD یلزدطعنه جاھ   /    ختيرګ زقضا از بD ی عاقلاهګنا

 ختيرګ چرا ثربي زمکه به رالبشريخ/  از سبب به سبب التجا روا ستي نرګ

 )مخ۴۵دستارنامه، : کټخوشال خان خ(

 

  وهھبانيګ نانځ د مړزه زخمي وE/  نامردي وييځ داني زخمه له مې بېچ

  وهانيي عهړوداناو ته دا دوا/  نامردي بله مردي ويتهٻښ توهي

  .)خهڅ اتويباباله شعري کلد خوشال (
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باندې چې د قرآن په پورته آياتونو  )نامردۍ او پای مردۍ(د خوشال بابا پر دواړو ډولو تٻښتو
يې ھم ذکر شوی دی، تر يوې کچې پورې رڼا اچول کيږي، ترڅو د دغو دوه ډولو تٻښتو تر منځ  کې

 .توپير وکړی شو

يوازې پاتې  ه بې وسلې وي، نه په جګړه کېھغه کسان چې نه ټپي وي، ن :ــ  ناځوانه تٻښته١
يا له دښمن  وي، نه د دښمن د غولونې په موخه تکتيکي شاتګ کوي، يوازي د خپلې ُبزدلۍ، وٻرې

 .سره د Eس لرلو له امله تٻښته کوي

 :خلکو تپوس وکړ .له اوو ھDکوونکو څيزونو څخه ليرې اوسئ»:په حديث نبوي کې راغلي دي

له خدای سره شرک، جادو کول، په ناحقه د چا  :ومې خبرې دي؟، ويې فرمايليا رسول ` ھغه ک
او په  له جھاد څخه تٻښته کولھغه حرام کړي وي، سود خوړل، د يتيم مال خوړل،  (ج)`  وژل چې

 )دويم ټوک، کتاب الوصايا :صحيح بخاري («.پاک لمنو مؤمنو ښځو باندې د زنا تور لګول

 ناځوانه تٻښتو حاEت ليکل شوي دي، سره له دې چې د ټيټ پوړو په تاريخي کتابونو کې د
سرتٻرو يا افسرانو د تٻښتو څرنګوالی نه دی ليکل شوی، خو د لوړ پوړو کسانو لکه پاچاھان، وزيران 
او د قوماندانانو تٻښتې په تاريخي منابعو کې خوندي پاتې دي، چې له ھغو څخه لومړۍ د سلطان محمد 

 :يادونه کوو نۍ تٻښتېخوارزم شاه د ليو

د چنګٻز يرغل په سلطان محمد خوارزمشاه باندې داسې لويه وٻره راوستلي وه، تر ھغې چې 
منډه يې کولی شوه په شاه يې مخ نه دی اړولی، نوموړی چې له ھر ښار څخه تٻريده، د ھغو ښارونو 

طايۍ په ليدلو سره به يې اوسيدونکو چې د خپلو ھيوادونو د دفاع لپاره ټينګ وEړ وو، د ده د وارخ
خپله ميړانه او مورال له Eسه ورکول، نه يوازې سلطان پخپله د جګړې له ډګر څخه وتښتيد، بلکه 
خپل درې تنه پياوړي زامن يې ھم له ځان سره وتښتول، چې له کبله يې خپله لويه امپراتوري بې 

چې له مغلو سره جګړه ونه کړي، سرپرسته پرٻښودله او ورسره يې خپلو ټولو ځواکونو ته امر وکړ 
ترڅو ونه وژل شي او ښارونه وران نه شي، دا وجه وه چې د دغه بې ھمته سلطان د ليونۍ منډې له 

 )،ز١٢١٩،ه ق، ۶١۶ (.امله بې شمٻره انسانان او ښارونه د لويو تباھيو ښکار شول

خو دا چې د مغلو له  خوارزمشاه د ايران مازندران ښار ته ورسيد او ھلته يې لږه دمه وکړه، 
رانږدې کيدو څخه خبر شو، له ھغه ځايه د خزر بحيرې، د آبسکون په جزيره کې پټ شو او په 

او په ھغه  !نه درلود )رخت(ټوکر کې په داسې حال کې مړ شو چې د کفنو لپاره يې )،ه،ق۶١٧(کال
  .جزيره کې خاورو ته وسپارل شو

 

يرغل وکړ  ھال چې انګريزانو پر افغانستان باندې، نيټه، ھغه م٢٠، ز، د نومبر په ١٨٧٨په 
اميرشٻرعلي خان د دومره ښٻګڼو او سرتمبګٻو سره سره له کابل څخه د بلخ وEيت ته وتښتيد، نه 

خپلو ځواکمنو  (سلطان محمدخوارزمشاه په شان يې)يوازې دا چې ده د تٻښتې Eره غوره کړه بلکه د 
څخه ډډه وکړي، د پکتيا،  نکي انګريزي پوځ سره له جګړېپوځي ځواکونو ته وويل چې له تيري کوو

کندھار او جDل آباد پوځي ځواکونه دې تر ھرات او کابل پورې په شا شي او تر وروستي امر پورې 
لنډه دا چې اميرشٻرعليخان د خپلې ليونۍ منډې له امله بې له دې چې له يرغلګر  .دې منتظر پاتې شي

ځان غازي او يا شھيد کړي، د سلطان خوازمشاه په شان په خورا  دښمن انګريز سره په جګړه کې
 )،ز١٨٧٩ (.کې مړ شو )تلتک(ناھيلۍ کې، په خپله بړستن

  ی واړ مې کګ په ننتانهښ د پوانځ ېکشک

  لره روان شو له تلتکهورګ ېنه چ

   خوشال بابایلو
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بې ننګه تٻښتې کړي له بلې خوا ھمدغو يرغلګرو انګريزانو د افغانانو سره په جګړو کې داسې 
دي چې پخپلو تٻښتو ھم نه دي بريالي شوي، له افغانستان څخه د انګريزانو لومړنۍ ليونۍ منډه 
وروسته له ھغې پيل شوه چې د دوی سياسي مشرمکناټن د ملي اتل وزيرمحمداکبرخان لخوا ووژل 

څخه، )برايډن(ډاکټروسله وال پوځ، بې له يوه )١٧٠٠٠(، چې په نتيجه کې د انګريزانو)،ز١٨۴١(شو
 .نور ټول ووژل شول

ډګه، تاريخي ليونۍ تٻښته اميرعبدالرحمن خان  د انګريزانو يوه بله د خندا وړ او له بې ننګۍ
 د انګريزانو سرحدي پDوی چې د پنجده سره نږدې د مرغاب رود په جنوب کې»:ياده کړي ده داسې

د روسانو يرغل وليد په بٻړې سره يې د ھرات ځای پرځای ؤ، کله چې انګريز پDوي، پر پنجده باندې 
تنو سپرو تر )۵٠٠(پر لوري تٻښته پٻل کړه، ھغه ھم د يلنګ توش خان جمشيدي او د ھغه د 

منډه وليده،  ]ليونۍ[Eندې، کله چې افغانانو د انګريزانو په وسلو سمبال پDوي دا ډول (حمايې)سيوري
لږ ترلږه خپلې وسلې موږ ته راکړئ، تر څو موږ خپله دفاع وکړو، خو انګريزانو ونه منله  :ويې ويل

) ۴٢( او د دې په لټه کې وو چې خپل ځانونه وژغوري سره له دې چې د تٻښتې په وخت کې د دوی
کسان د ساړه له امله مړه شول په داسې حال کې چې له دوی سره ټول اړين توکي آن د پښو بوټونه يې 

د انګريزانو لښکر او  ...م په خپل پنډغالي کې ترې پاتې شوي وو او تورې پښې تښتيدلي وو ھ
ګډوډۍ او ورخطايۍ سره وتښتيدل، تر ھغې چې د  صاحب منصبان دومره ډار شوي وو چې د لويې

دوست او دښمن توپير يې نه شو کولی او د سړې ھوا له امله څو تنه بٻچاره ھندي ملګري يې له 
خه غورځويدلي او يو شمٻر صاحب منصبان ھم له آسانو څخه لويدلي وو خو د ھغوی نومونه آسونو څ
د افغانستان په خلکو کې د انګريزانو د دا ډول عمل اغٻزه تر نن ورځې پورې پاتې ده  ...نه يادوم 

 )،مخ٢۶۴تاج التواريخ،( «. ...چې دانګريزانو نوم په سپکاوي سره يادوي

 

ې غٻرته تٻښتې د نړۍ په ډٻرو قومي دودونو او دينونو کې ناوړه او بې دا ډول ناځوانه او ب
په افغانانو  .ټاکلي دي ننګه عمل بلل کيږي، د دا شان بګٻلو کسانو لپاره ھر ھيواد ځانګړي سزاګانې

څخه د تښتيدليو کسانو لپاره په نظامي قوانيو کې مجازات ټاکل شوي وو او په قومي  کې د جګړې
خو له بده مرغه چې په افغانستان کې ھغه پخواني مجازات او )سزاګانې ورکول کيدلېدودونو کې ھم 

 ، د يادولو ده چې د پخوانيو جاپانيانو د سمورای(څه سرچپه شوي دي مکافات له منځه تللي دي، ھر

څخه نه تښتيدل، بلکه د ماتې په  ډلې مجازات بيا له افغانانو څخه ھم ور آ خوا وو، دوی به له جګړې
 .حالت کې به يې خپل ځانونه پخپله وژل

عDمه  :په ھيواد کې د پخوانيو مجازاتو او مکافاتو په اړه Eندې دوه بٻلګې وړاندې کوو
فرار از جنګ را »:ترسرليک Eندې داسې ليکلي دي (مجازات فرار از جنګ)سيدجمال الدين افغان 

ند و در حال ګريز اګر کسی از دست افغانھا به حدی بد می بينند که فراري را سزای قتل می دھ
دشمن کشته شد، نعش او را ګور کردن ھرګز روا نمي دانند و اګر ګرزی از دشمن سر به سDمت 

 )مخ، د محمدامين خوګياڼي دري ژباړه١۴٠تاريخ افغانستان،  («. ...برد او را اعدام می نمايند 

ې ھم رامنځ ته شوي وه چې تر اوسه يوه بله په زړه پورې پٻښه د لوی احمدشاه بابا په لښکر ک
لوی احمدشاه بابا چې د ھندوستان له  :پورې افغانان پرې وياړي او د پٻښې ليکل اړين بولم، وايي چې

څخه راګرځيدلی ؤ او د کندھار ښار ته نږدې د ورځې ناوخته راورسيد، نه يې غوښتل  يوې جګړې
يې وکړ چې لښکر دې په ھم ھغه ځای کې شپه چې د شپې په تياره کې کندھار ښار ته ننه وځي، امر 

ھغه مھال يو تن د لښکر سرتٻری چې کور يې ھغه  .تٻره کړي او سھار دې د ښار پر لور روان شي
د ليدلو لپاره وEړ، کله  )عينو(څخه په پټه ووت او د خپلې ميرمنې ځای ته نږدې ؤ، له لښکر کوټ



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-anafgh@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

 .ھو :بريالی راغلې؟ ميړه يې وويل :ښتنه وکړهچې ميرمنې خپل ميړه وليد په خوشالۍ سره يې پو

عينو بيا پوښتنه وکړه چې  .ميړه يې د ھو ځواب ورکړ .احمدشاه بابا ھم په خير درسره راغلی دی
ته ولې  :عينو وويل .د لښکر په پنډغالي کې دی :احمدشاه بابا نن شپه چٻرې دی؟ ځواب يې ورکړ
يې؟ يوازې ته زړه لرې چې وړاندې له  ور ته راغلیمخکې له دې چې پاچا خپل کور ته وEړ شي، ک

ښځې په غٻږه کې ويده شې؟ که چٻرې خلک پوه شي نو زما لپاره به لوی پيغور  نورو څخه د خپلې
 يو نيم کال له احمدشاه بابا سره په جګړه کې تٻر کړل، خو د خپلې پرٻږدي او وبه وايي چې ميړه يې

څوک  ، زرتر زره د لښکرپنډغالي ته وګرځه ھسې نه چېيوه شپه نه شوه تٻرولی ښځې لپاره يې
غازي چې د خپلې  .دا يې ورته وويل او دروازه يې د خپل ميړه پرمخ وتړله .درباندې خبر شي

ميرمنې دا ډول خبرې واوريدلې پښيمانه او اړ شو چې د لښکر پنډغالی ته وګرځي، خو کله چې 
ونيول شو، ھرڅو يې چې وويل، زه ھم ستاسو په لښکرکوټ ته نږدې شو، د ساتونکو سرتيرو لخوا 

ځای کې دی، کور ته تللی وم چې د خپلې ميرمنې حال واخلم او  شان غازي يم، کور مې په دې نږدې
يې له ځان سره وساتلو او سھار  بيا راوګرځم، خو پھره دارانو ھغه خوشې نه کړ او تر ګھيځه پورې

 با پٻښه د غازي له خولې واوريدله او بيا يې امر وکړ چېاحمدشاه با .يې احمدشاه بابا ته حاضر کړ

سره د اسونو او کجاوو دې د غازي  ميرمنې عينو کور ته وEړ شي او غازي ته يې  [سرتيري]څو تنه
وويل چې له دغو کسانو سره وEړ شه خپله ميرمن او خواښي دې په دغو اسانو باندې راوله، موږ 

، کله چې غازي له سرتيرو او اسونو سره ! له موږ سره يو ځای شئروانيږو او تاسو ھم په Eره کې
ته احمدشاه بابا خپل حضورته  :يو ځای د عينو کور ته ورسيدل، ميړه خپلې ميرمنې عينو ته وويل

ځه بابا دغه ټوکې  :غوښتي يې، زر شه چې وEړ شو، عينو چې باور يې نه کولو په خندا يې وويل
او احمدشاه بابا چٻرې؟ غازي په قسم خوړل ھغه پوه کړه چې پاچا دغه پريږده، زه بې وزله چٻرې 

عينو  .اسونه ستا او ستا د مور د وړلو لپاره راليږلي دي، بايد زر تر زره د پاچا حضور ته حاضر شو
ځانونه تيار کړل لږ وخت وروسته د پاچا حضور ته ورسيدل، عينو له آس څخه کوزه شوه  او مور يې

ا حضور ته ورغله او د افغانانو د دود سره سم يې د احمدشاه بابا Eسونه ښکل کړل او او د احمدشاباب
بيا احمدشاه بابا د تٻرې شپې جريان د عينو له  .د پاني پت د جګړې د فتحه مبارکي يې ھم ورکړه

 آفرين دې وي پر تا، کوم کار چې تا ترسره کړی دی، د يوې :احمدشاه بابا ورته وويل .خولې واوريد
د دغې شريفانه احساس او افغاني تربيې لپاره ھغه کارٻز  :ښځې سره ښايي او زياته يې کړه افغانې

وروسته عينو د خپل ميړه او مورسره  .چې د دولت په ملکيت کې دی، د ټګري په نوم تا ته ډالۍ کوم
وب او د کارٻز د د احمدشاه بابا سره يو ځای د کندھار ښار ته وEړل، د عينو د دا ډول افغاني زړورت

د اکاډميسين  .(ورکړي خبرې د خلکو پر ژبو شوې او تر نن ورځې پورې په ھمدې نوم ياديږي
اوس مھال په ھغه سيمه باندې د  )څخه؛ يادی از زنان دلير ونامدار افغان در تاريخ سيستاني له ليکنې

ګوټې ر کورونو يو ښاولسمشر حامد کرزي د حکومت په دوران کې، د عينو مٻنې په نوم د شلو زرو
 .ھم جوړ شوی دی

 نور بيا

  


