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 کې  پېړۍ یوه په افغانستان
 

 ل( ۱۴۰۰---۱۳۰۰)
 

 څپرکی   درېیم
 

 برخه ۲
 

   شو؟ ګڼلی یقیني اړیکې انګرېزانو د سره نادرخان محمد د آیا
 

  بیال  داسې  حال  لیدلی  سترګو  خپل  د  تاریخ(  نجات  او  خپلواکۍ  د  )دافغانستان  کې  کتاب  خپل  په  یارمحمدخان  جنرال
 کړیدی.:

  جنګونوکې   وړو  وړو  په  جنوبي  د  چې   سره  خان(  شاولی  او  )شامحمودخان  وروڼو  دوه  دخپلو  نادرخان  محمد  ساالر  سپه
  ددې   سره 1اوسېدل.  امیده  نا  او  هیلې  بې  خېلوکې  علي  په  ځاځیو  د   وې  خوړلې  ماتې  پرلپسې  څخه  ملګرو  د  هللا  حبیب  د

  کولې   هڅې  خپلې  کې  وزیرستان  او  منګلو  په  ځاځیو،  په   خان  محمود  شاه  او  خان  ولي  شاه  خان  نادر  هم  بیا  وو  نهیلۍ
  په رچاڼغو اونهیلو ماتې  پسې پرله د ساالر سپه د هم  بیا کړي ټول را ځان په الرې  له غونډو او جرګو د خلک چې
 څېړو:  سره لنډیز په کې ټکو څو
 دي: کښلې کې کتاب خپل په مخې له نمبرونو۴۸ او دوه ګڼې F.NAI 47 1929, 1,-`148 د اډمک لوډویک ـ۱
 ماتې  نږدې  ته  زر«  شمه   »  کې  وادي  په  لوګر  د  نېتې  مې ۲۸ په  اپریل  د  ته  ځواکونو  دنادرخان  ځواکونو  هللا   حبیب  د

  ورکړ. السه له شوق جګړې د قبایلو دجنوب او  ورکړه
 وروڼو  د   دهغه   او   دنادر  چې   ورکړه  فتوایې  او   شول   راپوړرته  مالتړ  په  هللا  حبیب  د   روحانیون  او  مالیان  شمېر  یو  ـ۲

  او  روپۍ زره  دېرش وسپارل یې مړي که  او زره څلوېښت وسپارل ته حکومت ژوندی چا که  داچې ان  روادي  وژل
 ي.کېږ  ورکول توګه په دانعام یوټوپک

  له   ښودنو  الر  او  ښودنو  د  دقرانکریم  او  پیغمبر)ص(  د   همدارنګه  او   تړاو  په  خوارجو  د  هم  خپرونې  االسالم  حبیب
 وویل: مخې

 2 وي. هم مریې حبشي یو که ان  وي،  څه هر هغه که دنده مهمه وکړی  اطاعت او درناوی پاچا د
 وخوړه   ماته  پروړاندې  جنکیالیو  د  خان(  بېګ  )پنین  جنرال  د  کال۱۹۲۹ نېټې  مې ۲۵ په  اپریل  د  ځواکونو  دنادرخان  ـ۳
  وى.  شوى وژل نادرخان ووچې نږدې واړاوه مخ نادرخانه  له احمدزیوهم داچې ان
  د   ګردېز  هم  څه   که  نکړ  السه  تر  یې  بري  خو  وکړ  برید  شاه  پرزرغون ۱۹۲۹ په ۲۸ په  داپریل  شامحمودخان  ـ۴

 وه.  کې الس په خان شاولي
  و  هم یې نه دنورالمشایخ چې تردې ان شي موټى یو سره قومونه ټول الرې له جرګو د چې کاوه کوښښ نادرخان  ـ۵

 نهیلۍ ډېرې په کې جرګه لویه په خیلو علي ځاځیو د  خان نادر خو وکړي.ځکه مرسته ورسره تړاو پدې چې غوښتل
 اغیز  جرګې  ددې   خوا  یوې  له  وشړئ...   ځاځیو  له  مو  خو  یا  او  مالوتړۍ  مو  یا  کړئ،  تسلیم  ته  زوې  سقاو  مو  یا  وویل:

 باغ  د   وي،  بجې  ۱۲  ورځې  د  خبره:  انیس  الدین  محي  د  هغه  وو.  دریځ  کمزوري  زوي  د  سقاو  د  خوا  بلې  له  او  وو
 دماڼۍ   هغه  ووایي؟  څه  دوےته  به  هللا  حبیب  چې  وو  الر   په  سترګې  ټول  وه،  ډکه  خلکو  کابل  او  دکوهستان  مهمانخانه
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 یم...)وګوري پاچا ستاسو زه  وژغورلى...  نه  ګرۍ اوالتې  کفر له مې  چې تاسو ویل:  وې راوویست ر س  نه کړکۍ  له
 مخ(۹٧-۹٦ نجات او بحران

  روغې   د  عبدالطیف  اومولوی  علیشا  سردار  توګه  پسې  پرله   په  واري   څو  هم  االه  حبیب  زوی  سقاو  د  هم  څه  که  ـ۶
 وکړي.  جوړه روغه سره هللا حبیب له   چې ه،منل ونه خان  نادر ولې ولېږل  ته  خان نادر لپاره جوړې

 سره  ځواکونو  اونوو  منظمو  زره ٧ اوه  له  وتښتېد  بنده  له  یا   شو  خوشی  لخوا  الدین  غوث  د  خان  صدیق  محمد  جنرال  ـ٧
  راوخوځیدل. ګردېز په مخ بېرته کابله له
  وروڼو   دریو  خپلو  له  خان  لغنيعبدا  هم  بیا  ولې  شه،  تسلیم  چې  وکړ  ګواښ  ته  نادرخان  الس  په  المشایخ  دنور  یې  بیا

  ودرېدل. وړاندې پر هغه د مالتړ په ساالر سپه د سره
 او شو ټپي صدیق محمد کې پای په چې نښته و جګړه توده ترمنځ غاړو دواړو کال (۱۹۲۹) نېتې مې ۲۳ په جون د

  یې  ورځ  څلورمه   اوپه  نشول  پرشا   هم  بیا  جنګیالي  ګډون  په  سلېمانخېلو  د   ولې  لېږدوه،  و   یې  ته   کال  خان  هللا  دعصمت
 ونیو.  ګردېز
 شو. یوځای سره وروڼو خپلو له هلته او الړ ته سجنک خان شاولي

  تاوتریخوالوډکو   همدې  له  وه  نهیلی  بېخي  وړاندې   په  ټولوپېښو  ددې   ر   ساال  سپه   چې  وه   دانه  مانا  ستونزو  ټولو   ددې
 قومونو   بېلو  بېال  او  مالتړو  پخپلو  نه   الري  همدي  ه ل  یې  بیا  او  وېسته  را  خپرونه  یوه  پنوم  داصالح  یې  لمړی  کې  شېبو

 وکړ. غږ  یوالې د
 قومونه  غاړي   پورې  ډېورنډ  د  یې  غوښتل  چې  وه  دا  هغه  وه   مهمه  ډېره  ته   نادرخان  چې   څه   کوم  کې   څنګ  په   ددې

  ورکړي   ډاډ  کوم  ته  ساالر  سپه  دمخه  هم  چې  خان  شاولي  سردار  راودانګې  ته  ډګر  مالتړ  په  دده  چې  راوبولي  ته  مرستې
 وو:
  او  محمدخان   سید  د  او   الړم  ته  ګردېز   سره  خان  سرور  محمد  ولسوال  له  خوست  د  او   خان   سنک  خان،  زلمي  له   زه

 شوم. مخ سره  هرکلی تاوده له خان شاه محمد
  ۳درلوده. ونډه کې  عملیاتو ټولو په وروڼو واړو درې  دغو خان  الغني عبد خان، محمد شېر خان، محمد خان

 اند: په دستیوارت  شي. برالسي پرزوی دسقاو چې  نکړه السه تر یلهپا کومه هم بېا
 ژوبله   مرګ  کومه  ته  ځواکونو  خان  محمدنادر  د  پرمټ  سورجرنیل  او  خان  صدیق  غالم  د  چې  جنګیالیو  هللا  حبیب  د

  له ډېورنډ  د  چې  ورکړي  اجازه  ته  قبایلو  هغوی  چې  وه  واړه  مخ  ته  انګرېزانو  موخه  په  مرستې  د  نوموړې  وه  اړولې
 ۴ دي.  استوګن ته غاړې پورې کرښې

  د  کال  ۱۹۲۹  دریمه  په  سپتمبر   د  څارګر  سیاسي  چنار  پاړه  د  چې  شته  السوندونه  داسې  هم  کې  ارشیف  ملي  په  دهند
 دي: کښلي چارواکوته هند برتانوي

  نه غوښت  وسلو   او  پیسو  د  کې  هغه   په   چې  دى   استولى  ور   یولیک  پالس  خان  اکبر  محمد  دحاجي  نادرخان   محمد  چې
  غواړي  چې   کوم  ورکړي  اجازه   ته  قومونو  وزیرو  او  دمسیدو  چي  دى   کړى  تینګار  هم  پدې   بیره  سره  دې   له   ده  شوې

 وکړي.  مرسته سره ده له
  دی  چېرې  که  وېرول  پدې   مخې  له  لیکونو  د   یې  هم  او   کې  خبرو  مخامخ  په   هم  چارواکي  برېتانوي  نادرخان  محمد

 دي.  شوني کېدل نواکم بېرته خان  هللا امان د نشي، بریالی
 ونیسي. مخه پرمختګ د اتحاد شوروي د کې افغانستان په چې ندی جوګه  دې د هم هللا حبیب زوی سقاو د

 لري. تړاو نېغ په نېغ سره  ثباتۍ بې له هند برېتانوي د ثباتي بې افغانستان د بنسټ پدې نو
  ډاګه   په  کې   اړیکه  په  لیک  یوه  د  ده  د   رهس  بارون«   »دینیس  لړکې   پدې   او  سره  چارواکو  بهرنیو  له   هند  برېتانوي  د

  دوستانه   اړیکې  برېتانې  او  افغانستان  د   چې  لپاره  دې   د  نو  دی.  ناشونی  بری   ده  د  پرته  مرستې  له  انګرېزانو  د  چې  کېږي
  لیکه   پټلۍ  وسپنې  د  پورې  هراته  تر  نه   چمن  له   وي،  شوې  نیول  مخه  پرمختګ  د  روسانو  د   کې  افغانستان  په  وي،

 لري.  اړتیا ته مرستو اړخیزو هر ستاسو څېر په تېر د رڼاکې په خپلواکۍ د افغانستان د نو وغوځېږي.
  وزیرو  له  کې  سر  په  قومونو  غاړې  پورې  ډیورنډ  د  بلکې  پاللې  اړیکې  ډول  دا  سره  انګرېزانو  له  ساالر  سپه  یوازې  نه
 وې. نیولې اړیکې وسیله په لیکونو د هم سره مسیدو او

 لره  موږ   الس  په  خان  نواز  هللا  صاحب   مولوي  او  کاکا  خان  نواب  حاجي  د  خان  نادر  حمد م  ساالر  سپه  چې  لیک  »هغه
 وو:  داسې یې ټکي څو وه. رالېږلی

  شوې   څرګنده  ته  را  کې  جګړه  په  خپلواکۍ  د  مېړانه  ستاسې   مشرانو.  غیورو  قومونو،  مسودو  او  وزیرو  د  عزیزانو!
  فرار   ته  خارج  السه  له  طریق  کوتا  او  سارق  یوه  د  خان   هللا  امان  غازي  اعلیحضرت  ده.  ګنټه  غیرت  د  همغه  بیا  ده.

 دی...  کړی
 نادر( محمد) ۵)ورکړو.« نجات نه فتنې  روانې د ته وطن سره اتحاد او اتفاق په چې کوو څخه ټولو موږ تقاضا دا

  او  ځواک  افغانستان  د   چې   کوله  غوښتنه  داسې  مرستې  د  غاړو  ټولو  له   مخې  له  اوښیارۍ  سیاسي  خپلې  د  ساالر  سپه
 کړي. خپل واک

 دي:  لیکلي انده له »دوپري« تاریخپوه امریکایي یوه د  مبارز عبدالحمید تړاو همدې په
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 ترالسه   مرسته  برېتانیانه  له (۱٧۰۰۰۰)  پونډه  زره  اویا  و  لک  یو  او  کارتوس  میلیونه  پنځه  ټوپک،  زره  لس  خان   »نادر
 ۶)وساتي.« څېر په امیرانو تېرو د سرحدات چي وه. کړې

  له  پرته  جېبونو،  خالي او   السو  خالي   په   چې   وه  ګرانه به   ته   خان  نادر   محمد  ساالر  سپه  شوي،   وی  نه   داسې  چېرې  که
 وی. رسېدلی ته واک پیسو او وسلو

 ویل:  و ډاګه  په پرانستله هـ( ۱۳۱۰) شورا  ولسي کله چې خان نادر محمد هم څه که
  پرته  دي   کړي   السه  تر  کارتوس( ۵۰ ټوپک  زره  ۱۰ –  پونډه ۱٧۰۰۰۰)  نه  برېتانیې  له   پیسې  او  وسلې  کومې  »ماچې

 ٧)ده.« اخېستې  مرسته دغه  نه  سود له پرته او شرط کوم له
 د  یې  وسلې او پیسې یادې  »چې ده ېکړ یادونه مرستې دې د هم تتلر  فریزر سفیر برېتانیا د مهال هغه د کې کابل په

 ۸)وې.« کړې ډالۍ  ته خان نادر محمد بڼه په تحفې
  نادر   له  او  پورېوځي  کرښې  له  ډیورنډ  د  چې  نیوله  ونه  مخه  جنګیالیو  مسیدو  او  وزیرو  د  چارواکو  برېتانوي  همدارنګه

 وکړي.  مرسته سره خان
  ځای   یو  سره  ساالر  سپه  له  خوښه  په  چارواکو  هند  تانويبرې  د  جنګیالي  وزیرستان  د  ګني  چې  مني  نه  خبره  دا  شمېر  یو

 شول.
 دي:  کړي غبرګ  را داسې کې کتاب پخپل لیدلي سترګو د خان یارمحمد جرنیل

 کارتوسو   او  ټوپکو  انګرېزیو  خپلو   له  جنګیالي  وسلوال ( ۴۵۰۰)  سوه  پنځه   زره  څلور   وزیرستان  د  کې  زیارت  ماما  »په
 پرنګیانو   د   کې  توچي  او   واڼه،  کورمه،  په  ول.   کړي  چمتو  ځانونه  یې  لپاره  ګړېج  د   کابل  پر   او  وو  شوي   ټول  را  سره

 ۹)کړي.«  منې  نه  تګ  له   کابل  د  جنګیالي  مسیدو  او  وزیرو  د  چې  وو   کړی  هاند  او   هڅه  دا   دارانو  تحصیل  او  پولیټیکل
 لیکلي:  کې پټانز کتاب  نامتو پخپل کارو سراولف

  ختیځ   کرښې  ډیورنډ  چې  وزیر  هغه  دی،  مېشته  کې  سیمو  نورو  او  برمل  هپ  افغانستان  د  وزیر  شمېر  زیات  »همدارنګه
  په   دوی  خو  کاوه  ممانعت  تګ  د  دوی  د  حکومت  هند  د  چې  دې  له  سره  او  تړلی  پورې  هند  برېتانوي  په  ته  جنوب  او

 ۱۰)تشکیالوه.« یې پیشقراول لښکر د   خان نادر د او ننوتل شمېر ګڼ
 چېرته  ورسېدل  ته  چوڼۍ  هغې  ملتیا  په  ګردیزي  محمد  فیض  او  نواز  هللا  مولوي  د  جنګیالي  شمېر  ګڼ  مسیدو  او  وزیرو  د

 وو.  استوګن خان نادر محمد ساالر سپه چې
 دي:  داسې یې ټکي مهم څو چې وکړې خبرې اوږدې سره جنګیالیو له نوموړي دلته

 وزیرستان   زیار   په  خان  محمد  یار  مریاڼي  د  مشران  ننګیالي  قوم   د  تاسې  چې  کوم  ادا   شکرونه  تعالی  څښتن  د   نوا  »عزیز
  لپاره   نجات  د  وطن  او  کولو  پرځای  عزت  د  خویندو   او  وروڼو  افغان  خپل  د  ده،  الندې  الس  تر   انګرېزانو  د  چې  څخه

 ۱۱)یاست.«  رسېدلي  را پورې خېلو علي تر
  خېلو   علي  د   چې  وې  بجې  (۱۰)   لس  سهار  د  نېټه (۲۱)   یوویشتمه  الثاني  ربیع  د  ق(  هـ ۱۳۴۸)  کال  سپوږمیز  لېږدي  د

 ول:  کسان دغه وال  ګډون غونډې د چې شوه جوړه  جرګه یوه مشرۍ په خان نادر محمد ساالر سپه د کې چوڼۍ په
 منګل،   خان  سنګ  ځدران،  خان  زمرک  منګل،  خان  زلمی  خان،  نواب  حاجي  خان،  نواز  هللا  خان،  محمود  شاه  سردار

  ورور   خان  هللا  دامان  مشران،  شمېر  ګڼ  مسیدو  او  رووزی  د  مشرۍ  په  خان  محمد  یار  جنرال  د  ګردېزی،  خان  عبدالغني
  خان  شادین   خان،   سدو  تڼی،  شېرجان   خان،   لیپ  او   خان  سید   سربلند،  جان   صاحب   مومند،  خان   محمد  فقیر  جان،   امین
 شو.  یادولی نور او دوړ

 شول:  خوله یوه پرېکړه دغه  په وروسته اترو خبرو اوږدو له وال جرګه
 کړي.  السه تر بری چې وهڅوي دېته جنګیالي لپاره  خالصون او نجات د ادهېو د  دې مشران قومي ټول-۱
  بېل   دې  جنګیالیان  تڼیو  او  دوړو  مسیدو،  وزیرو،  د  او  وي  بېل  دې  لښکر  ګردېزیانو  او  ځاځیو  منګلو،  ځدرانیو،  د-۲

 وي.
 ځي.  مخ پر خوا له مشرانو د به جګړه وړاندې په خان هللا حبیب د-۳
  له   خان  ولي  شاه   د  وکالت  په   ده  د  او   وي   کې  خېلو  علي   په   نادرخان  محمد  ساالر  سپه  دې   پورې  نیولو  تر   کابل  د-٤

 وي. مل سره لښکر
 شي. وسپارل سلطنت ته کس کوم کورنۍ د ده د یا او  شي وغوښتل را خان هللا امان غازي دې وروسته بري له-٥
 وي.  غاړه  په خان نادر محمد ساالر سپه د وکالت سلطنت دې  راتګه تر هللا امان چا پا د-٦
 وشي. درناوی د ته شیخانو او عالمانو دین د-٧
 وشي.  څېر په غړو د دکورنیو دې روزنه سرتېرو د-۸
 مخنیوی.  لوټولو د ولس د  او اخستل بډو د-۹

 شي. یاد کې  تاریخ په دې مېړني وطن د-۱۰
 رغول.  بیا پوځ د-۱۱
 معاشونه. وارثاتوته معلولینو او شهیدانو الرې د نجات د  وطن د-۱۲
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 7تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  کوم   چې  پورې  نجات  تر  وطن  د  نه ۱۳۰۸ له  مخې  له  بېمحاس  رښتنې  یوې  د  دې  ته  جنګیالیو   مسیدو  او  وزیرو  د-۱۳
 شو(  نکړی ور )چې  شي. ورکړ دې  نه خزانې له   هېواد د دی کړی دوی لګښت

 اعالن.  عفوې د ته  پلویانو هللا حبیب د-۱٤
 شي.  خوشې درناوي او عزت په وروسته نه نجات له  دهېواد  دې بندیان جګړې د-۱٥
 شول.  رهي کابل  پر مخ څېر په ځواک منظم  یوه د جنګیالي او ځونهپو ټول وروسته نه لیک پرېکړه دغه له
 
 : نیول کابل د
 

  په   او  وتو  و  نه  فرانسې  له  موږ  چې  شوې  تېرې  میاشتې (۸)  اته  چې  دي  کښلي  کې  کتاب  پخپل  خان  ولي  شاه  مارشال
 وې   او  وغوښتو  مخ( ۸٧)  خان  نواز  هللا  او  خان  محمود  شاه  سردار  زه،  ساالر،  سپه  ورځ   یوه  واړول.  مو  کې  ځاځیو
 ویل:

  اوځي  وخت  چې  څومره  هر  ځکه  وکړو.  برید  کابل  پر   باید  شي  موسم  اورېدو  د  واورې  د  چې  دې  له  مخکې  »موږ
 ۱۲)رسېږي« پایته زیان په افغانستان د او ډېرېږي ستونزې

 ته   نیولو  بلکا  د  خوا  یوې  له  جنګیالي  منګلو  او  ځدرانو  ځاځیو،  احمدزیو،  د  چې  وپتېله  مخې  له  ناستې  همدې  د  دوی
 الرښونه   په  مشرانو  وزیرو  او  مسیدو  د  وګړي  وزیرستان  د  خان   نواب  حاجي  او  خان  نواز  هللا  خوا  بلې  له   او  وهڅوي.

 وکړي. برید کابل په ګډه په او کړي موټی یو هم
 برید  ګردېز   په  »میرزکې«  له   چې  وسپارله   دنده  ته  خان   محمود  شاه  سردار   مخې  له  نخشې  نوې  یوې  د   ساالر  سپه

  ځواکونه   زوی  د  سقاو  د  کې  ګردېز  په  وخوځېږي.  کابل  په  مخ  سره  لښکر  پیاوړي  یوه  د   خان  ولي  شاه  سردار  او  وکړي
 نېټې   دېرشمې ۳۰ پر  سپتامبر  د  خان   شاولي   مارشال  او   شول  بوخت  سره  جنګیالیو  له   خان   محمود  شاه   سردار  د
  ته   واغجان«  »تنګې چټکۍ  ډېرې  په  وه  ابرهبر  سره  نېټې  کال(  هـ  ۱۳۰۸) (۱۰)  لسمې له میزان  تلې  د  چې  (۱۹۲۹)

 ورسېد.
 وخوړه. ماته کې اغې محمد او تنګي« »وغجان  په  ول  لېږلي لپاره مرستې د نه کابل د هللا حبیب چې ځواکونه کوم

  یې   ولس  پکتیا  د  چې توګه  په  نښې  د   بري   د  بڼه  په  اسیرانو  او   یرغمل  د   بیا  او شول  ونیول  یې  ګڼشمېر  سرتېرو  دغو   د
 شول.  ولېږل ته ساالر سپه وګوري

 سیمو  ختیځو  د  هېواد  د   مشرۍ   په  مومند  ګلخان  محمد  د   دلته   ورسېد  ته   ښار   »زرغون  خان   شاولي   سردار   چې   کله
 شول.  ځای یو ورسره هم جنګیالي

 پوځونو  د   خان   عمر  محمد  جرنیل  سور   د  کې   لوګر  په   المل  یو  بري   د  خان  ولي  شاه  »د   بنسټ  پر  خپرونې  د   انیس  د
 ۱۳)شو.« تېر مالتړ په خان  نادر محمد ارسرد  د نه هللا حبیب له چې وه مرسته
 ووېشل: برخو درې په مې جنګیالي  چې وایي خان ولي شاه سردار

 ځدرانو   او  منګلو  ځاځیو،  د  مو  کې  برخه  مینځنۍ  په  او  لښکر  احمدزیو  د  ته  پلو  کیڼ  جنګیالي،  وزیرو  د  لورته  ښي
  هـ(  ۱۳۰۸)  نېټه (۱۳)  دیارلسمه  په  میزان  د  او  وکړ  برید  دښمن  پر  مو  وو  خوا  درې له  کړل.  ځای  پر  ځای  جنګیالي

 ۱۴)ورسېدو.« ته چاراسیاب
  حشمت   د  الرې   له  نوشته«  »سنګ  د   سره  لښکر  خپل  له  مومند  خان   ګل  محمد  وزیر  او   خان   نواز  هللا   کې  وخت  پدغه
 کالبند یې ارګ وکړاو  پرمختګ ته پلو  سوېلي ښار د کابل د  خوا  له ستون  چهل د  خان  ولي  شاه وختل  ور کال په  خان
 کړ.

 لور  په  کوهستان  او  کوهدامن   د  یې  پلویان  نور  شو.  پاتې  کې  ارګ  په  سره  کسانو  شلو   یوسلو  له  یوازې  هللا  حبیب
 وتښتېدل.

  روان  را پلویان هللا حبیب د نه جنوب او شمالي مشرقي، کندهار، له چې وې ګډې انګازې او  اوازې داسې هم څه که
 وکړي. بریدونه ویان پلو په خان نادر د به  زر ډېر دي
  خان   پردل  ساالر  سپه  الره  په  ته  کابل  نه  پغمان  له   چې  کله  ولې  کاوه  مقاومت  جنګیالیو  تنو  اتیا  په  هللا  حبیب  خو  ځکه  نو
 کابل له محسن ملک ړومبی هرچا له پلویان، زوی د  سقاو د شوه ډېره ال وېره دوی د  شو، ووژل لخوا کسانو خپلو د

 شو. ټپي هم  حمیدهللا یې ورور او پرېښود  زېیوا یې هللا حبیب وتښتېد، نه
  نږدې  خپلو  هم  هللا  حبیب  کې  لړ  پدې  شوه.  خوره  وېره  کې  کابل  ټول  په  واخست  اور  زېرمو  باروتو  او  وسلو  د   چې  کله

 وتښتېد. ته چاریکارو او پرېښود ارګ سره دوستانو
  د  کال( ز ۱۹۲۹) نېټه مه۱۵ په اکتوبر د بیا او ورسېد ته کابل خان نادر محمد وروسته ورځې درې نیولو له ارګ د

 ننوت.  ته ماڼۍ خانې سالم
 هغې   هللا  حبیب  د  پخپله  لومړی  شو؟  پرځول  و  څنګه  او  ورسېد  ته  واک  څرنګه  خان  هللا  حبیب  زوی  سقاو  د  چې  دا

 ده:  شوې کښل انده  له غبار محمد غالم میر د چې کېږو تم ته کیسې
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 7تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  خرڅاوه.   چای  مې  هلته  الړم.  ته  پېښور  ول  زامن  ماما  د  زما  چې  ملتیا  په  ندرسم  او  سکندر  د  ډاره  له  هللا  امان  د  »زه
 ته  جومات  شوم،  ستون  ته  بریکوټ  کې  الره  په  شوم. روان  را  ته  وطن  وروسته  کوه.  مې  سماوات  الړم  ته  توتکي  بیا

 ته  را  نو  تلم  ترې  چې  واخسته  دعا  نه  مال  له  مې  وروسته  نه  وعظ  له  کولې.  خبرې  جهاد   د  باندې  ممبر  په  مال  الړم.
 یوسه.  یې سره ځان له   کړل ترالسه دې چې څه وسپېړه بېخ هغې د  راځي. مخه په ونه یوه دې کې الره په ویل: وې

  د  کړل  السه  تر  مې  دا  شوې.  سترګو  تر  مې  روپۍ  زر  او  کارتوس  ټوپکه،  څلور  ګورم  که  وسپېړه،  مې  بېخ  ونې  د
 شوم.  رهي را  کوهدامن په مخ الرې له لغمان

 وکړه.  سپارښتنه جهاد  د راته یې وړاندې په هللا امان د او ولید مال مې کې الره په
 جشن مسلمانانو د مې بیا خو ووژنم. هغه  غوښته مې کې  تیاتر په پغمان د راکړه، فتوی  وژلو د  هللا امان د مال بل یوه

 نکړ. خراب
 کړه. غبرګه  خبره هماغه راته څېر په مال د پغمان د مال بل یوه هلته الړم. ته کوهدامن بیا

  ته   را  دوی  ولیدل.  سره  حمیدهللا  مال  صاحب  زاده  اخون  تګاو  د  او  خان   محمد  غالم  مشر  فرقه  له  مې  هلته  الړم  ته  تګاو
 کړې. ګوته په چارې الرې وژلو د پاچا د
  هغه   کړم.  ورنسک   را  هللا  امان  چې  وکړه  پرېکړه  مې  بیا  وکړي.  مرسته  سره  ما  له   چې وپېژندل  را  یې  خانان   پروان  د

 وکړ...« برید مې کابل په چې وه
  او  الړ  مینځه  له   کې  شپه   توره  په   همدغسې  ورسېد.  ته   واک  کې  شپه  توره  په  هللا  حبیب  زوی  سقاو  د  چې  څنګه  لکه

 ۰شو پاچا افغانستان د خان نادر محمد
 ده.کې ویشتل وسلو درنو او سپکو په نه غونډۍ  له مرنجان د او وو الندې اور تر همغسې ارګ
 هماغه   پرېږدي،  ارګ  چې  وکړه  سال  سره  کاکا  له  یې  بیا  نو  دی  نه  جوګه  چلولو  د  واک  د  نور  چې  شو  پوه  هللا  حبیب

 وکړي. ډزبندي چې واستول ته  خان ولي شاه سردار  یې کسان یوشمېر چې وه
  مخه   د  وتلو  له  هللا  حبیب  ووت.  نه  ارګ له  سره  کورنۍ  خپلې  له  هم   دی  او  ومنله  غوښتنه  هغه   د  خان   ولي   شاه  سردار
ً   چې  طالوې  )کیسه(  خلتې  دوه  کېږي  ویل  وو.  جواهر  قیمتي  او  خزانه  دولتي  چې  چېرته  الړ  ته  »ګلخانې«  پخپله   تقریبا
  ارګ  د او وتړله ټینګه پرې یې مال کړې، تاو کې پګړۍ پخپلې یې بیا واخستې سره ځان  له وې به وې طال زره دوه
 ووت.  نه دروازې شمالي له

  د   او  ورسېد  ته  ماڼۍ  چهلستون  د  نه  پکتیا  له  نېټې (۲۲)  ویشتمې  دوه  په  )میزان(  تلې  د   خان  نادر  محمد  ساالر  »سپه
 شو.  مخ سره هرکلي تاوده له خلکو

 نور  شمېر  ګڼ   ول(  شوي  اسیر نه  واغجان   تنګي  له   )چې  شمول  په  اسیرانو جنګي  د  راغی.  ته  ماڼۍ  خانې   سالم  د  سبا
 ۱۵)ننووت.« ته ارګ ول ورسره جنګیالیان جنوب د ښاریان،

 دي:  لیکلي داسې کې  کتاب پخپل لیدلي سترګو  د وزیري خان محمد یار جرنیل
 حرکت   طرف  په  ښار  د  صاحب  ساالر  سپه  او  لښکرو  فاتح  کابل  د  مشرانو  قومي  موږ  چې  نېټه  درویشتمه  په  میزان  »د

 ټوله په نارې خان هللا امان غازي باد زنده د هم او ویلې... غاړې او سندرې ملي وهل، ډولونه جنګیالیو زموږ وکړ.
 ۱۶)وې...« پورته کې الره

 وویل: کې ترڅ په وینا یوې د خان نادر محمد کې ماڼۍ سالمخانې د
  بلکې   غواړم،  نه  پاچایي  وژغورم.  یې  غلو  له  او  ورکړم  نجات  ته  هېواد  چې  شوم  راستون  بېرته  ته  هېواد  لپاره  دې  د  زه

  د  چې   وویل  ځغرده  په   مشرانو  قومي  جنوب  د  وټاکي.  مشر  خپل   استازي  ملت  د   چې  وبولم   را  جرګه   لویه   یوه  غواړم
 فیض  وزیر  پخوانی  روزنې  او  ښوونې  د  کې  وخت  دغه  په  یی.  پاچا  زموږ  پخپله  تاسو  نشته  اړتیا  کومه  ته  رابللو  جرګې
 کوي...  ټینګار ټاکلو په پاچا د او  لري شتون دلته غړي  جرګې د اماني د چې  ویل وې او پاڅېد خان محمد
 ترکیې  د  واخست.  اوږو  پخپلو  یې  بار  درون  سلطنت  د   او  کېښوده  غاړه  ته  وړاندیز  دغه  خلکو  جنوبي  د  خان  نادر  محمد
 وه. کړې غوښتنه ورته نه خان نادر له  هم وو نه وتلی  نه کابل چې بایور تحکم  سفیر
 هغه   د  یا  او  هللا  امان  چې   وه  شوې  ژمنه  لیک  پرېکړه  فقریزه  یوڅو  په  کې  ترڅ  په  جرګې  یوې  د  کې  پکتیا  په  چې  کله

  د   مشرانو  ميقو  یوشمېر  بنسټ  همدې  په  نو  کېږي.  بښنه   به  کوونکوته  اړدوړ  او  کېږي  پاچا  به  کس  کوم  کورنۍ  د
  وکړه  غوښتنه بښنې  د ملګرو د  هغه د  او زوی د سقاو د  نه خان  نادر محمد له ټینګار  په نورالمشایخ صاحب حضرت

 بښي.  به هغه چې وکړه لوړه کریم قرآن   په هم هغه او
  له   ېچ  شو  اړ   ته   دې  ټینګار  په   حسین  سید   د   کې  سر  په  ملګرو  نږدې   خپلو   د  هم  او   مخې   له  باور  همدې   د  هللا  حبیب
  خان،   صدیق  محمد  شیرجان،   حسین،  سید  هللا،  حمید  هللا،  حبیب  لکه   کړي   تسلیم  ځان  سره  چارواکو  لوړپوړو  خپلو

  شمېر   چې  نور  او  »مارکي«  الدین  غیاث  سرپوچ،  اسلم  عطاوالحق،  محسن،  ملک  بېګي،  قلعه  محمد سید  خان،  محفوظ
 رسېده. ته تنو (۱٧) اولس یې

 چې:  دي  شوي کښلي قوله له فرهنګ صدیق محمد میر د   کې تاریخ« حریق در »مردې
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  جنوب   او  وزیرو  د  کوهستان(   او  )کوهدامن  وي  ورکړې  سزا  ته  اوسېدونکو  شمال  د  چې  لپاره  دې  د  خان  »نادر
 پوځیان  غونډ  یو  هم  یې  قومانده  په  خان  عبدالوکیل  ساالر  نایب  د  ډول  همدا  کړئ.  چور  شمالي  چې  وویل  ته  جنګیالیو

 ۱٧)کړل.« پرځای ځای کې کوهدامن په
  ونډه   هېڅ  کې  چور  په  شمال  د  وګړو  وزیرستان  د  چې  دي  اند  پدې  بیا  شاهدان  عیني  ډول  ځانګړي  په  او  کسان  یوشمېر

 دی:  تور یو دا درلوده، نه
 ووتو. را څخه ارګ له جنګیالي مسودو  او وزیرو د موږ وروسته نه شکنۍ عهد  له  خان نادر محمد »د

 غولوي...   ونه دې  خان نادر خانه! محمد یار وویل: راته مومند خان محمد فقیر ریس ځنګلونو د
 ترڅ  په   خبرو  د   کړو...  مېلمانه  کې  کور  په  خان  فتح  سردار  د   موږ  خان   نادر  محمد  ورځ  بله  کبله،  له  شکایتونو  د  زموږ

 السه  له  خان  انګور  او  زه  خان  نادر  وروسته  نه  ډوډۍ  له  ماسخوتن  د  وکړه...  یادونه  ژمنې   د  خېلو  علي  د  ورته  ما  کې
  تماس   په سره  هللا  امان  علیحضرت  له  به  موږ   یم،  والړ  پیمان  په  خېلو  علي  د  زه  خانه! محمد یار  ویل: وې  راته  ونیولو

 شو... کې
  او   وسپارله  ته  خانه  نادر   شپه  اوله  همغه  په  مو  شتمني  ارګ  د  وو.  خوندي  اثر  په  ګزمو  د  زموږ  ځان   او  مال  خلکو  د

 ۱۹)ول.« کړي ولجه یې نه  پرنګیانو چې الړل ته وزیرستان سره  پکټو هغه یوازې جنګیالي زما
  سید  او  هللا  حبیب  له  کې  کور  په  مجددي  اغا  شېر  حضرت  د   خان  نادر  چې  دي   شوي  کښل  هم  قوله   له   خېل  کاکا  ظفر  د 

 وویل: ته  خان نادر زوی  سقاو د بیا او ولیدل سره حسین
 پاچایي   شوق  پخپل  ته  لري،   اړه  پورې  تا  تاج  سلطنت  د  وسا  راکړ،  وس  کولو  حکومت  د  ورځې   څو  ماته )ج( خدای
 وې...  پاچا چې لرې حق ونیوه، زور په تورې د وطن تا وکوه،

 په   نوامبر  د  دوی  وروسته  چې  شوي  لیکلی  هم  دا  وسپارل...«  ته  خان  نادر  مهرونه  خپل   حسین  سید  او  هللا  حبیب  بیا
 ۲۰)ووژل.« بدرنګۍ ډېرې په هغوی وا شول وسپارل ته جنګیالیو جنوبي او وزیرستان د اول

  مه  «۱۴»  په  وه  کړی  السلیک   مشرانو   پکتیا   او  مسیدو  او   وزیرو  د  چې  لیک   پرېکړه  کوم  کې  جرګه  په  خېلو  علي  د
 شوی  ذکر  چې  وړدی  تامل  د  دغه  بیا   نو   کېږي.  عفو  به  ته  جنګیالیو   ټولو  مهال  د  هللا  حبیب   د  چې  ول  راغلي  کې  ماده
 بلکې  دي  کړې  لیکنې  لیکوالو  کورنیو  شمېر  یو  یوازې  نه  تړاو   په  چورولو  د   ارګ د  وي.   شوی  لخوا   وزیر  د   دې  کار

 چې:  ده کړې اشاره ته ټکي دغه هم  ادارې څارګرې برېتانیا د سرکې په څېړونکو بهرنیو
 ونیول   مخه  چورولو  د  کورونو  د  خلکو  د  کابل  د  نه  الرې  دغې  له  چې  شو  چور  امر  په  ولي  شاه  سردار  د  ځکه  »ارګ

 ۴۱).«شي
 پدغو چې اند په خان شاولي مارشار د کړل. اوږده السونه  بیعت  د درباریانو شمېر یو ته خان نادر محمد حال هر په

 مخ(.۱۰۵) خان هللا امین  سردار او  خان  عمر محمد سردار لکه ول هم وروڼه هللا امان د کې کسانو
  »هزاره   په   چې  ده  کړې  یادونه   ورور  هغه   د  خان  هللا  امان  د  کې  مخ  ۹۰ په  کتاب  خپل  د   خان  شاولي   مارشال  هم   څه   که

  زوی   په  الدین   الملة  سراج  د  مو  سترګې  واوښتو  نه  کوتل  له  ګردن«  »شتر  د  وې  بجې (۱۲)  دولس   وو.«  کې  جات«
  ساالر  سپه له  کې ځاځیو په  چې  وویل مې ته نوموړي ولګېدې... وو. ورسره هم  ملګري تنه څو  چې جان  امین محمد
 وویل:  ورته ساالر سپه ولیدل، سره هغه له ېچ کله وګوري. سره
 ۴۲)الړ.« ته هندوستان  او منله  نه ویې ولې واخله، برخه سره موږ له کې پاڅون پدغه

  محمد  چې  کله  خو  وتاړله.   سره  په   خان   نادر   محمد  د   یې  پګړۍ  پاچا  د   او   پاڅېد  نورالمشایخ  هم   بیا  سره  سره   خبرو  دې   د
  کسان  شمېر  یو  الندې  صدارت  تر  خان  هاشم  محمد  ورور  خپل  د  چې  وو  دا  یې  کار  لومړی  کېناست  تخت  په  خان  نادر

 وګمارل:  ته چارو حکومت د
 شو. وټاکل سفیر مسکو د  خان عزیز محمد سردار ورور مشر خان نادر محمد د   –
 سفیر. پاریس او لندن د السلطنه وکیل خان ولي شاه سردار   –
 صدراعظم.  خان  هاشم محمد سردار   –
 وزیر. حربیه د  خان محمود شاه سردار   –
 وزیر. چارو بهرنیو زوی تره د پاچا  )د خان  محمد فیض سردار   –
 وزیر.  چارو کورنیو د مومند خان  ګل محمد   –
 دنده  پدغه  احمد  فضل  حضرت  زوم  خپل  یې  وروسته  چې   وزیر  عدلیه  د ایخ()نورالمش  مجددي   عمر  فضل   حضرت   –

 وګماره. 
 وزیر. مالیه خان ایوب محمد   –
 یفتلي(  محمد میرزا )وروسته وزیر چارو سوداګریزو د اکبرخان محمد   –
 وزیر. پوهنې د  خان محمد علي   –
 وزیر.  دربار د زوی( تره پاچا )د خان شاه احمد سردار   –
 وزیر. عامې فواید د زوی( هندوستاني نواز رب )د یاور خان  نواز هللا   –
 سرمنشي. پاچا د خان نوروز محمد میرزا   –
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 ریس. شورا  د مایار خان عبداالحد   –
 ریس.  جرګې د مشرانو د حسیني  خان محمد عطا میر   –
 مدیر. مستقل طب د  خان اکبر محمد   –
 مدیر. مستقل تلګراف او پست د خان هللا رحیم   –
 رامینځته  لخوا  نوموړي د  چې  وو  بنسټ  قانون  نوي  یوه  د  کار  مهم  بل  یو   څخه  کارونو مهمو  له  خان  نادر  محمد  پاچا  د

 شو.
  له   خان  هللا  امان  باچا  د   کې  تاریخ   په  هېواد   د  دا   شو.  تصویب  لخوا   جرګې  لوی   د   کال  هـ  ۱۳۰۹ په  چې   قانون  دغه 

 دی:  داسې یې لنډیز چې وه قانون اساسي دویم وروسته نه قانون اساسي
  دی. )رح(حنفي  مذهب  رسمي  او  اسالم   دین   افغانستان  د  چې  دي   راغلي   کې  ماده  لومړی  الندې  سرلیک  تر  اصولو  کلیه  د
  دغه  ی.د  شوی  یاد  بیرغ   هېواد  د  او  )کابل(  پالزمېنه  هېواد  د  استقالل،  افغانستان  د  کې   مادو  نورو  په  څپرکي  دې  د

 دی:  جوړ نه څپرکو او سرلیکونو دغو له  دی، درلودونکو مادو لسو یوسلو ۱۱۰ د چې قانون
  او  حقوق وزیرانو د مجلس، داعیانو دندې، او تشکیل شورا  ملي د حقوق، عمومي اتباعو د افغانستان د حقوق، پاچا د

  د   کې   پای  په   او  اصول  متفرقه  چارې،   ريادا  والیاتو  د   چارې،  مالیاتو  د   دېوان،   عالي  حقوق،  مامورینو  د  وظایف،
 ده. شوې کښل هم ضمیمه یوه تړاو په اصولو اساسي د هېواد
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