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

 

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندٔە مطلب میباشد
 

 

 8تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 
راکډ رعبدالرحمنرزماټ    

 مه۱۵رجونکالردرررر۲۰۲۰د                                      ن 
 

 : د يوه افغان لخوا د پاکستان د لومړني صدراعظم د وژل کيدو د معما په هکله 

 وتل کورنۍ   دد ببرک خان ځدراڼ له وزيرستان نه   –  برخه همنه

 او پلويانو د فشار زياتوالېکورنۍ په  د ببرک خان ځدراڼ 

په استخباراتي رپوټونو کې د هغه وخت د کابل او وزيرستان حاالتو  ښه انعکاس موندلې او شوروي  انګرېزانو د  

او د هغوې په پلويانو رڼا اچول شوې، کوم چې د غازي ببرک خان ځدراڼ په کورنۍ او په ټولو هغو فشارونو 

  و د حرمانه اسنادمپټو او  دد انگريزي استخباراتو  څخه آرشيف د د بريتانوي هند  دلته لومړې  . تحميليدل

(L/P&S/12/3200) : دوسيې څخه ځينې هغه بيلگې را نقلوم چې اوس د محرميت نه وتلي دي  

نيټه : د جنوبي په واليت کې دحاالتو انکشاف  د حکومت په گټه ؤ. د ايپي مه ۱۲او  مه ۵کال د مې  ۱۹۴۵د  −

افغان حکومت سره جوړه  خود فقير هم يوځل بيا خپل کوښښ پيل کړ تر څو زمرک خان راضي کړي چې يا

ي ملنگ او جد جنوبي واليت مقاماتو د غل  سره  د انگريزانو په مخالفت کې ملگرې شي .  دهوکړي او يا هم د  

زمرک خان په وړاندې خپلو تبليغاتو ته دوام ورکړې او د ځدراڼو په کليو يې ورقې شيندلي او گواښ يې کړې 

دوې د ملنگ د بدنامولو چې که دغه دواړو کسانو سره مرسته وکړي نو د سختو عواقبو سره به مخامخ شي .  

مسه د افغانستان د حکومت په وړاندې په دپاره دا آوازې هم گډې کړي چې گوندې هغه د انگريزانو په ل 

 دسيسو بوخت دئ .

يا افغان حکومت ته تسليم شي او يا داسې ښکاري چې د ايپي فقير هڅې بريالۍ نه شوې تر څو زمرک خان 

خو که څه ناڅه د وزيرستان په جگړه کې د هغه مرسته وکړي . ]دحکومت په خالف د مبارزې پر ځای[ د هم 

قانع کړي چې لږ تر لږه د جنوبي په واليت کې تازه ستونزه جوړه نه کړي، نو دا به هم د  هغه داليل زمرک خان

 افغان مقاماتو د پاره يوه ستره مرسته وي .

غالم رسول زوې، ملک سيد امير د زمرک خان سره په تماس کې  د گرديز د ملکنيټه :  مه۲۶او  مه۱۹د مې  −

د منگلو يوې ډلې د زمرک خان  نه د قاصد په توگه کار اخلي . دئ. هغه ددې کار لپاره د خپل ورور خاني گل

په ملگرتيا په کژه کې د مداخيلو د مشرانو سره ليدلي تر څو معلومه کړي چې هغوې به د زمرک خان لخوا د 

 يوه بل پاڅون څومره مالتړ وکړي . په خوست کې د زمرک خان په گټه تبليغات ډير زيات شوي دي .

په دې وروستيو ورځو کې د خوست يو شمير ملکان د کورنيو سره يوځاې نيول شوي نيټه :  ه  م۱۶او  مه  ۲د جون   −

او کابل ته استول شوي دي . په دوې تور لگول شوې دئ چې د غلجي ملنگ سره په دسيسه کې شامل دي . 

راضي يو شمير منگل ملکان د ځان سره ملگري کړي او هڅه کوي تر څو خپل کسان بيا وکړاې شو حکومت 

هم د گوربزو ملکانو ته خبردارې ورکرې چې که د غلجيو  واليد خوست  .شي حکومت ته تسليمکړي چې 
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زمرک خان په پڅه ميله کې د سليمان خيلو او ملنگ ته پناه ورکړي نو کلي به يې په توپونو وويشتل شي . 

و د استازو سره وکتل . تڼيو ورته وويل چې د سينکې په سيمه د حکومت تر حملې وروسته گڼ شمير تڼي

 کورنۍ غرونو ته ختلي دي .

خبر ورکړ شوې چې زمرک خان د سرکوټ سيمې ته تللې او هلته يې ټوله اونۍ د  تنگي د  مه نيټه : ۲۳د جون  −

مد خان ټوله اونۍ په پڅه ميله کې پاتې شوې او مرکې کړي دي . شيرمح  جرګېسيمې منگلو او ځدراڼو سره 

د هغو تڼيو سره يې خبرې کړي دي، کوم چې له پولې اوښتي او تغيکه سر، ډډم، سونخي او مداخيلو په سيمه 

 کې ميشت شوي دي .

مه نيټه بيرته پڅې ميلې ته راستون شو. هلته يې د چهارباغ د ۱۷د جون ديرشمه نيټه : زمرک خان د جون په  −

کتل . استازي وويل چې شير آغا حاضر دې د افغانستان د حکومت سره د وب، شير آغا، د استازي سره نقي

استازې بيا د ايپي د فقير او لندر د پير ليدو ته هغه د جوړ جاړي د شرايطو په سر يو ځل بيا کوښښ وکړي . 

 ه ورکړي .د شيرآغا د وروستني کوښښ په هکله د يوځاې کيدو بلن ورغې تر څو هغوې ته 

وړ دا  پته هم ولگيده چې د يوه پخواني فرقه مشر پت زوې د جون تشويش  د  زمرک خان ته  ورته وخت کې،  په  

يو لک روپيو فرقه مشر فيض محمد خان لخوا د  د اتلسمې او شلمې تر منځ د مداخيلو سيمې ته ورغلې او د 

 د ځينو بخشي خيلو په مرسته د وژلو دسيسه جوړه شوې ده.  يې  په بدل کېانعام 

د زمرک خان سره اوسيږي، گورويښت ته د ايپي فقير ته الړ او له  اوسچې  ،يو خوستوال مال ،شهباز خان

هغه يې وغوښتل چې د زمرک خان د وژلو د هڅې مخه ونيسي . هغه هم ومنله او د خپل ورور موالنا شير زمان 

، د دين  چې د زمرک خان وژل به، چې د مداخيلو همسايه دېبخشي خيلو ته الرښوونه وکړه په وسيله يې 

 يو عمل وي .خالف 

زمرک خان تيره هفته په پڅه ميله کې پاتې شوې دئ .  د رسيدلي رپوټ له مخې هغه ته د   نيټه : مه۷د جوالی  −

ايران نه د بلوچستان او بنو په الره يو ناشنا سړې راغلې، کوم چې ويل کيږي د پخواني پاچا امان اهلل خان 

ده . دغه سړې شاوخوا  يت د قامونو توجه جلب کړې ددغه نا آشنا سړي موجوديت د جنوبي وال   خپلوان دئ.

( کاله عمر لري او په انگريزي، فارسي او پښتو ژبو خبرې کوي، خو ال تر اوسه معلومه شوې نه ده چې د ۳۲) 

دغه کس د ايپې د فقير ليدلو ته هم تللې و، خو ويل ] پخوانې پاچا غازي[ امان اهلل خان سره به خپلوي ولري .   

 هغه ورته کوم اهميت ورکړې نه دئ .کيږي چې 

زمرک خان په دې اونۍ کې د حربيې د وزير سردار شاه محمود خان نه يو شخصي ليک ترالسه کړ . په ليک 

هغه به اوس دغه شرايط  کې د حکومت لخوا د صلحې د يوه بل نوښت ذکر شوې او هيله ښودل شوې وه چې 

 ومني .
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آرامه وه. زمرک خان د صلحې وروستنې وړانديز رد کړ.  اکبر جان کابل خيل مه نيټه : جنوبې سيمه  ۱۴د جوالې   −

له کابله بيرته راستون شوې او د په نږدې راتلونکي کې به د صدراعظم د الرښوونې سره سم د مده خيلو سره 

 خپلې خبرې له سره پيل کړي .

جنوبې سيمې د مشرانو سره وکتل او مه نيټه : پاچا او سپه ساالر شامحموود خان په کابل کې د ۲۱د جوالې  −

قومي مشرانو  سيمې  هغوې ته يې د کونړ د صافيو د پاڅون د عواملو په هکله معلومات ورکړل . د جنوبې

ډاډ ورکړ چې خپل قامونه به د حکومت د مخالفت نه منع کړي .  په ارگون  او متون کې حکومتي چارواکو د 

دپاره، کوم چې ويل کيږي پدې وروستيو وختو کې پڅه ميله کې د  امان اهلل خان د هغه خپلوان د پيژندلو 

دغه شخص په هکله رپوټونه ډير  د .  خاصو جاسوسانو ته وظيفه ورکړې، زمرک خان سره يوځاې شوې دئ

ضد او نقيض  دي . ځينې وايي چې هغه په ايران کې د پخوانې پاچا د ميشت ورور، سردار عنايت اهلل خان، 

     . آوازې گڼيتشې ې منابع بيا هغه د زمرک خان او مده خيلو لخوا خپرې شوي او نورزوې دئ، 

شاوخوا ،  صدد انگريزانو سره  د همکارۍ له امله د منظر خيلو د تهديد په مق  ،مه نيټه : د ايپي فقير  ۴د اگست   −

   . پر سيمې د ]انگريزانو لخوا[ د هوايي حملې امر ورکړ شوې دئ  درې سوه کسيز لښکر راټول کړی دئ .

نه  هغويکتلي او پاچا او صدراعظم يو ځل بيا د کابل په جشن کې د گډون د پاره راغلو قومي مشرانو سره 

رژيم سره وفادارۍ ته و خلک يې غوښتلي چې خپلو سيمو ته الړ شي او  د خپل اثر رسوخ په استعمال سره 

د همدې رپوټ له مخې، د چهار  د هيواد د پرمختگ دپاره حياتي ارزښت لري .]گوندې[ کوم چې ، هڅوي

باغ نقيب، شير آغا، د جشن نه مخکې له کټواز نه  د مهمو غلزيو ملکانو سره يوځاې بيرته کابل ته راستون 

د هاشم خان صدراعظم سره   هغویشوئ . 

کتلي او د خپل قوم د وفادارۍ اطمينان 

د مشرقي په واليت کې د  دئ . ېړيې ورک

پاڅون له امله، صدراعظم د شوربازار د 

حضرت، تگاو مال او چکنور مال د زوې  

غالم نبي خان په گډون د يوې جرگې په 

استولو غور کوي تر څو په صافيو د 

  صلحې شرايط ومني .

مه نيټه : ويل کيږي ۱۱د اگست د مياشتې  −

د  مه نيټه۲۹چې زمرک خان د جوالی په 

کامراني سليمان خيلو د يوې ډلې په گډون 

کټواز ته تللې ، هغه د اگست په دويمه 

 سره کړې ده .]صالح داد؟[  شپه يې د گيان مال صوالخ دادراستون شوې او  هنيټه بيرت

د بريتانوي هند د استخباراتو د رپوټونو هغه دوسيه چې په دې برخه کې 

 وې دئشترې کار اخيستل 
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مه نيټه : د جنوبي واليت د تنظيميې رئيس فرقه مشر محمد قاسم خان  له کابل نه بيرته گرديز ته ۲۵د اگست  −

د پخالينې يدو پورې شوې تر څو د مشرقي د سيمې د حاالتو تر سم ورکړ ستون شوې دئ . هغه ته هدايت 

  کړي .صلحې د نوي تړون وړانديز  ود  تهو زمرک خان ا چلند غوره 

سپتمبر لومړۍ نيټه : د جنوبي په واليت کې حاالت په ظاهره آرام ښکاري، خو زمرک خان د کال د  ۱۹۴۵د  −

بلنې په هکله کومه دلچسپي وروستنۍ صلحې د کونړ د صافيو د جګړې د خبر په اوريدو سره د حکومت د 

چې په  ښودلې نه ده.  په همدې رپوټ کې راغلي چې پاچا او صدراعظم دواړو د حربيې د وزير نه غوښتلي

او د کونړ د عملياتو  کونړ کې په تيرو لسو ورځو کې د وضعيت د زيات خرابيدو له امله جالل آباد ته الړ شي

دغه کار دپاره دوې محمد داؤد جان  اداره په خپل الس کې واخلي . د حربيې وزير دوې ته يادونه کړې چې د

د  ه عمليات په برياليتوب سره ختم کړي . انتخاب کړې و، او دا اوس د محمد داؤد خان وظيفه ده چې دغ

حربيې وزير اضافه کړې ده چې محمد داؤد خان د هغه )حربيې د وزير( د ضمنې جوړجاړي او پيسو د ورکولو 

شوه او څه  څرګندهالرې په توگه  معقولېپر پاليسۍ نيوکه او انتقاد کړی، کوم چې ]په جنوبي کې[ د يوې 

    1ناڅه ښه نتيجه يې ورکړه . 

  يو څو بيلگې استخباراتي رپوټونو  دد شوروي اتحاد 

ځپلو د تنوښپوسله والو کابل د ېک وړيپه لومکال  ۱۹۴۵د 

نوي عسکر او د افغانستان ته  لييسو . و ول ين یلپاره چمتووال 

، په جالل  ې پرد رهيسرب  ی .استول شو و ېالوتک واکځ يیهوا

، هاشم ېک اشتويمارچ په م -کال د فبروري ۱۹۴۵د ېآباد ک

. د هاشم   ړېوک  ېقومونو مشرانو سره خبر  ويځخان پخپله د خت

مشهورو  روډيد  ځنيتر م تنو ښاو د پ ايتړو ېکټيپلوماډيخان 

 ه ښڅه ناڅه  تيوضع ېچ هړهغه ته اجازه ورک لوروديخلکو پ

 2.. يړک

 ی او د دو ڼو دراځد  ېچ دلي" پوهروانيهاشم خان او د هغه "پ

. په  اصلي الملونه ندي حل شوي ونونوڅپاد  لويقباد ملگرو 

کال په ۱۹۴۵د   تښساري کم  ې، د خوراکي توکو بهګتو  ېد

 ه ړوسله واله شخ ېنو سره کابل  بې له شکه د يياښ ېپسرلي ک

په ستونزه دا  ېچ  تلښامله هغه غو  ېد. ]له هم يړک تهځنيرام

د خان په ؤظاهر شاه ، د دا خو [ له منځه يوسي  ولډ زيسوله ا

 

 . (L/P&S/12/3200). د انگريزي استخباراتو محرمانه اسناد، د بريتانوي هند آرشيف   1

اتحاد د خارجې سياست مه نيټه. د شوروي ۶کال د دسمبر  ۱۹۴۴، د ادداشتکتنې د مجلس يد ساميلفسکی او اسکواير تر منځ د .  2

 آرانفر ژباړې په حواله(.-پاڼه )د تيخانف  ۸۲کارتن، دوهمه برخه،  ۲۰۸مه خاصه دوسيه، ۲۶کال اسناد،  ۱۹۴۴آرشيف، د 
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 ۍوزل ېبد    تنو ښد پ  ېچ  تلښد خان غو ؤ. داوکارولو   زور    ېتر فشار الند  ېلډ  ېو يد    استوالوي" سو وان ځد "  ۍمشر

 يتتابع ته د  حکومت    زيمرک  قومونه  نه تسليميدونکي  د جنوبي    ېوخت ک  ډپه لن  و څتر    يړپورته ک  هګټ  ۍوس  ېاو ب 

 . يړکسر ټيټ 

 ې دودغه سياست په خطر پوهيدل، خو  دوو،    په سياست کې د تجربې خاوندان    ېهاشم خان او شاه محمود خان چ 

، حرص  او ډير غوښتنې د خپل اللچ  ېک واديه ولټپه  ې، هاشم خان چ هم ايتيښپه ر لې وای . د پاچا امر من ديبا

د  ېچ  کهځ. ړونه ک ښښکو رډي دويودر ګنټيد  ېاندړد خان په وؤد دا شهرت درلود، له امله )وږسترگۍ( 

 3 رسولو. انيزته  ډير  داتو يهغه شخصي عاماليې کمول دانحصار ختمول او د  ېچارتراشو تجارت باند

د دغه  اردو ځپلو دپاره هيله نه درلوده .  نديګړد  ونڅد پا ېکجنوبي او مشرقي نور په  حکومت  ېپه کابل کخو 

هم نه درلودل، ځکه چې د پاڅون کونکو سره جگړو کې يې له السه ورکړي وو.  او مهمات  ېلپاره کافي وسل کار 

.  واخلي ېوسل د اړتيا وړ خهڅ لستانګله شوروي اتحاد او ان  ېچ  هړوک هڅ، هاشم خان هېبحراني حالت ک ېد په

 یالمان  وو  په غنيمت نيول ش    یهم افغان لوري حت  هڅکه    ،په مسکا سره رد شوه  تنهښد هاشم خان غو  ېپه مسکو ک

   ته چمتو و. ستو ياخ و وسل 

گټه درلوده، نو له همدې امله      ېک  تګښنټيپه    ېافغانستان په پوله د سول   اوهند  بريتانوي  د    لستانګله بله پلوه ان 

جوپه ورسيده . په دې کې لس زره  ینړوسلو لوم وشو  وړجو مه  په انگلستان کې د۱۳ په پټمبرسکال  ۱۹۴۵د 

شاملې  ۍمرمد توپونو  زره لسځپن، او توپونه  شتيو هځپنمرمي، نهه سوه زره ټوپکې، پنځه زره ماشيندار، 

 4 .وې 

خو .    يړک  ليله سره پ  اتيعمل   يګجن  غښتلي  ېاندړو په ويفاد ص  ېشو چ   ید خان وکول ؤوسلو په مرسته، دا  ېد د

 نويمخالف ېک اشتويپه دوه م يري، دولتي سرتپه درلودو هم  واکځ يید عصري وسلو او هوا یحتدې سره سره، 

نور د افغان   ی. دوړوک  اومتسخت مق  ېاندړپه و  واکونوځو  د جابر  مشرقيوالو . ل  راغل  ېپات  ېورکولو ک  ېته مات

د  یو حتيفاص ېک په اکتوبرکال  ۱۸۴۵وله .  د ک هګړجۍ مرمي يې وروستتر او  ه درلودحکومت پر ژمنو باور ن 

 ې ته يې دوام ورکړ .ګړجاو ړرد ک هم زياندړظاهر شاه و

 ۱۹۴۵وو. د  رانګ لپاره روياو حکومتي سرتپاڅون کونکو  هړدوادوام   ګړېجد  ېو او په غرونو کدليرارس یژم

مقاومت  یاړ، خو هغه ونه شو ک يړورک ېمات ړل  و يو ته يفاص ېشو چ ید خان وکولؤدا ېک ید اکتوبر په پاکال 

. د هاشم خان حکومت د  ومني  ېتنښغو ېول ټو قومونو يځد خت ېشو چ  ړحکومت اه نتيجه کې . پيړمات ک

 

آرشيف، د افغانستان د  ې، د بهرنيو استخباراتو د ادارټرپو ټې ني ۱۹۴۴/۱۰/۸د  ټشت ايجنېد شوروي اتحاد د م ې . په کابل ک 3

 ه(. ړد آريانفر ژبا -ه )تيخانف ڼپا ۱۳۸(، ۳۱۲۵۲قبايلو دوسيه ) 

آرشيف، د افغانستان د  ې، د بهرنيو استخباراتو د ادارټرپو ټې ني ۱۹۴۵/۹/۱۳د  ټشت ايجنېد شوروي اتحاد د م ې . په کابل ک.  4

 (. ې په حوالهړآريانفر ژبا -)تيخانف مخ   ۴۰۷د دوسيې لومړۍ ټوک، قبايلو 
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او  للغوه شو لروديپ وړد حکومت د جبري خو خهڅ والو يد کل وړاندې شا تګ ته مجبوره شو. سرحدي قومونو پر 

 وشو . ې اعالن نښعمومي بخ دپاڅون کونکو ته  ولو ټ

تحرک     خپلد    ېچ  شو   ړک  ړته ا  ېدهم    زمرک خانپه نتيجه کې    و څهډو  ګد    رېزانو ګان خانداني حکومت او  د  د کابل  

 .نه الس واخلي 

يې عملي  ېژمناو کړې ، مشرانو د ترخو تجربو نه زده کړه وکړه خانداني حکومتد  ېچ ودلهښو ويښپ راتلونکو 

کال  ۱۹۴۵او  ۱۹۴۴منځ ته راغئ . د ثبات  دمهالهږاوجنوبي او مشرقي کې چې کړې، د کومې په نتيجه کې 

 . وه نهيخورا جدي ازمو  وهيد افغانستان لپاره  ونه ونڅپا

اقتصاد ته د   واديله امله د ه وګړد ج ځنيقومونو ترم تنو ښدمه د دولتي عسکرو او پ ېد ترچې » ليکېتيخانف 

په اطمينان سره ويلې شو چې  پدې کلونو کې . په هرصورت ،  کوم معلومات ندي خپاره شوي هړپه ا انيز تيښاو

 . «ه مصرف شو  ېک اتو يو پرضد عمليفابرخه د زمرک خان او ص هيلو دويعواد افغانستان د دولت د 

 و سدول    له  استواليدغه س اصلي مجرم و.  ،زاوهړول  يې واديه ېچ  ،دغوپيښو هاشم خان د  »تيخانف زياتوي چې 

، په يريږسپين  ۍهاشم خان، د پاچا کاکا او د شاهي کورن و. مشر خپل سرې  د افغان حکومت  ېسيکلونو راه

هم که    وکيڅ، هېک  ستانپه افغان   مجبوره و چې دا کار وزغمي .  خو   او ظاهرشاه    لهد حکومت مشري کو   ېمل کع

. ]د ځينو نورو باندنيوعواملو  شيکيدای نه  ېپات ېه قدرت ک نفرت سره مخ شي، پ اود پښتنو قومونو د کرکې 

 ته مجبور شو. «استعفا په مياشت کې  اپريل کال د  ۱۹۴۶په څنگ کې[ هاشم خان هم د 

 ؟څوک ؤپه وزيرستان کې د زمرک خان ميلمه 

وزيرستان کې د زمرک خان ببرکزي کور ته هغه شايد ډيرو لوستونکو ته به دا پوښتنه پيدا شوې وي، چې په 

ميلمه چې د غازي امان اهلل خان د خپلولۍ  ادعا يې کوله څوک او د چا لخوا استول شوې ؤ. پدې هکله  د غازي 

»څه وخت چې . د هغه په وينا  يوه په زړه پورې خاطره لري   ی، قاضي محمد عمر خان ببرکزېببرک خان د لمس

رستان کې اوسيده يوه ورځ له هندوستان څخه يوه قاصد خبر راوړ او ويل يې چې له زمونږ کورنۍ په وزي

هندوستان څخه )سر( راځي. دا زمونږ کشرانو له پاره يوه عجيبه خبره وه ځکه چې مونږ فکر کاوه چې له تنې څخه 

به عجيبه شانته مخلوق   څنگه راتالی شي . نو له خپلو مشرانو څخه مو پوښتنه کوله او ويل به مو چې داپرته )سر(

 وي، خو هغوې به خندل او راته ويل به يې چې دا مخلوق به وگورئ .

ډه دا چې )سر( راغې، يو ښايسته ځوان و، غټې سترگې يې درلودې، ښايسته جامې يې اغوستې او ښکلي نل 

ر صاحب )سر( نايب له روغبړ وروسته زمونږ د کورنۍ د ميلمنو په کوټه کې پريوت. سردابوټونه يې په پښو وو. 

ه ورونو ته وويل چې زه د کابل د تاج او تخت وارث يم او د تخت د نيولو لپاره راغلې يم غ ساالر زمرک خان او د ه

وسلو، ،  او په دې مهم پروگرام کې ستاسو د کورنۍ مالتړ غواړم . زما مشر )انگريز( زما له پاره د هر ډول مرستو .  

ره تياری نيولی دئ . که په خير د کابل پادشاهي ونيول شوه او زه پاچا شوم کارتوسو او سترو سترو لښکرو دپا
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نو تاسو ته به هر ډول منصبونه، چوکۍ او مالي امتيازات در کړم . که نايب ساالر زمرک خان او دده ورونه دا خبره 

 ومني، نو د انگريزانو دغه مشر له ټولو امکاناتو سره راځي .

نايب ساالر زمرک خان له خپلو ورونو سره مشوره وکړه او بيا يې د خپلې مشورې نتيجه )سر( ته داسې واوروله : 

د خپلو افغانانو ورونو د مرگ ژوبلې طرفدار او پلوي نه يو . وکيل شيرمحمد مونږ هيڅکله د مادياتو په بدل کې  

ي ببرک خان ځدراڼ د ټوپک گولۍ تر اوسه پورې د ټل د خان لږ په تنده لهجه وغږيد او ويې ويل : زما د پالر غاز

نظامي چوڼۍ په ديوالونو ښخې دي انگريز هيڅکله زمونږ رښتينی دوست نه شي کيدالی، نو ته له مونږ څخه د  

د وطن او زمونږ د مسلمانو خلکو تباهي او بربادي زمونږ   يوې داسې مرستې تمه مه لره چې د هغې په نتيجه کې

ږي، نو له موږ څخه مه خپه کيږه ... دوه ورځې وروسته د مشر انگريز خبر ورته راغی چې ته هلته اوسه رامنځ ته کي

او د وزيرو د مشرانو سره ليده کاته کوه. ځينو مشرانو ته نقدې بخششۍ ورکوه، چاته لونگۍ اخله او چاته نوي 

 کالي ورکوه، تر څو په وزيرو کې ستا باور او اعتبار پياوړی شي. 

.سردار په وزيرستان کې ډيرې ورځې تيرې کړې چې د وزيرو مشران او خلک به ډلې ډلې ورته راتلل او د کابل د ..

تخت د نيولو جلسې يې گرمې روانې وې، خو يوه ورځ له هند څخه مشر انگريز سردار ته يو ليک راوليږه چې د 

ص کړ او چې تر پايه يې ولوست نو هغه نوکر پاکټ پر مخ د )خاص( کليمه ليکل شوې وه . سردار پاکټ په بيړه خال

چې ليک يې ورته راوړې و، بيا يې خپله ټنډه په څپيړه ووهله. وکيل شير محمد خان يې له کوټې څخه وويست 

ورڅخه وپوښتل سردار صاحب ولې پريشانه شوې؟ سردار ځواب ورکړ : انگريز په ليک کې ليکلي دي چې د 

. بيا سردار وويل :  حل شواو ستا وظيفه ختمه شوه، بيرته هندوستان ته راځهکابل له حکومت سره زمونږ مشکل 

د انگريزانو هدف زما له پاره د کابل د پادشاهۍ نيول نه وو بلکې زما په سر يې د کابل له حکومت سره خپل 

 5  مشکالت حل کول او الزم سياسي امتيازات يې واخيستل.«

نوم نه يادوي، خو زياتوي چې هغه مهال چې د روسانو او د هغوې د پلويانو که څه هم  ښاغلې ببرکزې د هغه سردار  

په خالف د افغان مجاهدينو جهاد روان ؤ، زه د ملي اسالمي محاذ مشر پير سيد احمد گيالني د يو کال له پاره د 

دار صاحب ميلمه کويټې تنظيمي دفتر ته وليږلم . يوه ورځ يو سړې دفتر ته راغی او راته وې ويل سبا شپه ته سر 

کړې يې، کله چې د سردار صاحب کور ته ورغلم  نو په کور کې يو سپين ږيرې سړې ناست ؤ او ماته يې وويل : ته 

ببرک زی يې؟ ما ځواب ورکړ هو زه ببرک زې يم، نو پر مخ يې ښکل کړم او راته وې ويل : زه هغه سردار يم چې په  

ډۍ تر خوړو وروسته ما ترې وپوښتل : سردار صاحب اوس څه  وزيرستان کې ستاسې کورته درغلې وم . د ډو

ئ؟ ده وويل د افغانستان د تاج او تخت اصلي وارث زه يم، خو له بده مرغه زه اوس ډير بوډا شوې يم .  خياالت لر

وان زوې سردار تربيه کړې ځکه هغه د سياست په علم کې لوړ تحصيالت سرته ځخو د خپل ميراث  دپاره مې 

 .6او پاکستان هم زما تر شا والړ دئ «رسولي دي 

 

 مخونه . ۱۶۰-۱۵۹د غازيانو او اتالنو ياد، . غروال، محمد عارف .  5

 مخونه . ۱۶۲ -۱۶۰. هماغه ځاې، 6
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  د خانداني حکومت او انګرېزانو د موږک او پيشو لوبه

کې  د مرورو بريتانوي هندبيا وروسته پاکستان و لکه د کابل پر  واکمنانو د فشار په غرض  په گاونډي هيواد

ه .  وکومه نوې او تازه خبره نه يا د استعمال گواښ افغانانو ساتل او د ضرورت په وخت د هغوې استعمال 

اريدو په حال داسې پيښې څو څو ځل تکرار شوي او اوس هم د تکرپه شان د راوستلو د دغه سردار وزيرستان ته 

شخصی او واکمنانو هم وخت نا وخته خپلو  ونول شو. له بلې خوا د پرديو پر مټ د کابل پر تخت کښي کې دي

د اعتراض،  تير ويستلو، او يا هم په رښتينې  د خلکو د  په چل ول  يا  خانداني گټو ته د خطر او گواښ په صورت کې  

کومه نوې ننداره نه  هاو په اصطالح د موږک او پيشو دا لوب دي،  کړياو سياسي قبلې د بدلولو هڅې   سرغړونې

د برياليتوب د احتمال په صورت کې د آلماني قواوو . د دوهمې نړيوالې جگړې په ترڅ کې د  ، او نه به ويهو

ولي نعمت نه خانداني حکومت تدابير، په انگريزي الوتکو کې د سيمې نه د شامي پير دژوندې ويستلو په سر د 

حتی د اصالح په ورځپاڼه کې د سردار هاشم خان په اشاره د انگلستان د حکومت په وړاندې پاروونکي خپگان او  

 و څو بيلگې دي . ليکنې او نور د دغه لوبې ي

 وتلکورنۍ  دد ببرک خان ځدراڼ  څخهله وزيرستان 

  ې د که څه هم  زمرک خانپه نتيجه کې  و څهډو ګد  رېزانو ګان خانداني حکومت او د د کابل يادونه وشوه لکه چې 

د وزيرستان خو  اتې شو.  بيا هم ترڅه وخته په وزيرستان کې پ، خو نه الس واخليتحرک      خپلد    ېچو  مجبوره شته  

د  په سرحدې مهمې سيمې کې د هغوې اوسيدل هم د خاندانې حکومت او هم د انگريزانو د گټو په خالف وو. او 

د د خطر او تهديد سره  هغو سيمو د اولسې خلکو ژوند څو او گډو هي حکومت پټو معاملو بريتانيا سره د خاندان

د غازي  رهد اولسې خلکو د مرگ ژوبلې د مخنيوي له پا له همدې امله  . اوسيدل  ، چيرې چې دوېمخامخ کولو 

 شول . ړته ا ودلو ښد وزيرستان پري ببرک خان ځدراڼ کورنۍ

وروسته محمد ظاهر شاه د فضل خان اوسيدو نه  کاله ېدر کې دوزيرستان  ېاسنادو له مخ ببرکزي د کورني د

يوه تيروتنه او سهوه  ې»ستاسو په قضيه ک ېشو چ  ړورک ډاډته  ېونيوله . دو يکهړسره ا  ېگيانخيل په وسيله  دو

ن ته راستانه شئ«  خپل وط  ۍوله کورن ټ  ېشئ چ   ېده، تاسو کوال   ېه پرانيست  ږوشوه، اوس ستاسو له پاره زما غي

اخيستلو بيرته خپل  هټنه په گ انديزړد دغه و تلښغو  ينو ځ.  هړد خپلو ورونو سره مشوره وک ڼدراځ. زمرک خان 

.   هړهيواد ته ستانه شي، خو خپله زمرک خان  په حکومت  د باور نه درلودو له امله د کابل د تگ سره موافقه ونک

 ړمامون خان او سيد اکبر خان ببرکزي سره بريتانوي هند ته ال  گروالډد خپلو دوو ورونو  انزمرک خ ېپه نتيجه ک

 شو. اکلټو  څاو خر ېاځ ېورته د استوگن ېک ېسيم  ړېاد په سآب   ټد ايب ېاو د آزاد سرحد نه لر
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