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 18/08/2019                            عبدالباري جهاني
 

 اعلیحضرت محمد نادرشاه

 مه برخهرید

 :د اعلیحضرت محمد نادرشاه د قدرت کلونه

نادرشاه د خپل قدرت په لنډه، څلورکلنه، دوره کي د دونه زیاتو سیاسي ستونزو سره مخامخ سو چي د افغانستان په تاریخ کي به 

مخامخ سوي او بریالي ورڅخه وتلي وي. خو په دې لنډه او له ستونزو څخه ډکه دوره کي یې، لکه لږ سیاسي مشران ورسره 

څرنګه چي د خپلي پاچهی د اعالنولو په لومړۍ ورځ ژمنه کړې وه، د ژورو اصالحاتو د راوستلو له پروګرام څخه مخ وا نه 

حات، خو یو څه په تدریجي ډول، تعقیب کړل. نادرشاه د خپلي ړاوه او په حقیقت کي یې د امان هللا خان د دورې تقریبا ټول اصال

پاچهی د اعالنولوپه ورځ په هغه لنډه اعالمیه کي، چي سنځل نوید د اصالح د ورځپاڼي په حواله را نقل کړې ده، ښودلې ده چي 

  .يهغه غواړي، په افغانستان کي،د نړۍ د نورو متمدنو هیوادونو د معیارونو سره سم، اصالحات راول

اوس چي خدای تعالی د افغانستان ملت د اغتشاش له اور څخه ژغورلی دی او د » نادرشاه په خپله لومړنۍ اعالمیه کي وویل 

افغانستان ملت زه د پاچا په حیث انتخاب کړی یم؛ هیله لرم چي وروسته له دې به افغانستان د یوه مترقي او د اسالم اصولو ته 

سي. په اوس حالت کي هیواد تر بل هر وخت یوې صحیح ادارې ته اړتیا لري. د حکومتي څانګو  د وفادار هیواد په حیث پاته

آمرین باید د ملت په مقابل کي خپل مسولیتونه درک کړي، څو الزم اصالحات په اسانی او بې له اخالله عملي سي. ځکه نو د 

د نړۍ په متمدنو هیوادونو کي عملي کېږي الزمه بولم اسالم د سپېڅلي دین له احکامو او دغه راز د هغو اصولو سره سم چي 

 2۳۷سنځل ص  چي یو صدراعظم وټاکم او د کابینې د جوړولو وظیفه ورکړم.

نادرشاه د قدرت د نیولو له لومړۍ ورځي څخه د وژل کېدلو تر شېبې پوري خپلو سیاسي مخالفینو بې غمه پرې نه ښود کنه نو 

 .پوره کولو لپاره ال هم ډېر څه کړي وایهغه به د خپلو ملي آرمانونو د 

حبیب هللا کلکاني د ارګ د سقوط په وخت کي د شمالي دروازې د الري وتښتېدی او ځان یې چاریکار ته ورساوه. هغه او سید 

حسین غوښتل چي له هغه ځایه مقاومت پیل کړي او که د کابل تخت ونه نیسي نو لږترلږه د نادرخان سره جنګ او جنجال ته 

دوام ورکړي. نادرخان نه غوښتل، او ښایی کوالی یې هم نه سوای، چي د خپلي پاچهی په لومړۍ ورځ یو بل جنګ پیل کړي 

نو ځکه یې د دیني عالمانو او قومي مشرانو یوه جرګه حبیب هللا ته ولېږله او له هغه سره یې ژمنه وکړه چي که حکومت ته 
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سي. حبیب هللا هم خپل ځان تسلیم کړ. نادرشاه له هغه سره په لومړي سر کي ښه  تسلیم سي نو دی او د ده ملګري به ټول عفو

سلوک وکړ خو وروسته یې هغو کسانو ته تسلیم کړ چي د سقاوي رژیم په وخت کي یې عزیزان وژل سوي او یا پخپله د حبیب 

م غوښتنه وکړه او نادرشاه، هم له دې پلمې هللا په امر وژل سوي ول. هغوی ټولو د حبیب هللا کلکاني او د هغه د ملګرو د اعدا

څخه په استفادې سره، حبیب هللا او د هغه دوولس ملګري اعدام کړل. مورخین  وایی چي نادرشاه په قرآن شریف قسم ورسره 

 182آدمک ص  کړی او پخپله یې السلیک کړی وو.

اداري فساد د له منځه وړلو فیصله کړې ده او هغه  نادرخان په خپل لومړني فرمان کي خپلو وزیرانو ته هدایت ورکړ چي ده د

 180آدمک ص  چا ته به چي رشوت اخلي او یا د حکومتي مقام څخه بده استفاده وکړي سخته سزا ورکړي.

نادرخان له اداري فساد او د خلکو د کارونو د بېځایه ځنډولو یا کاغذ پرانۍ د مخنیوي لپاره د دفاع په وزارت کي د شکایاتو 

ق کښېښود. د کابل له اوسېدونکو څخه غوښتل سوي وه چي له حکومت سره د اداري فساد سره په مبارزه کي مرسته صندو

وکړي. مګر له حکومت سره د دې مستقیم تماس څخه پر چا باندي د ناحقه تور لګولو لپاره کار وانه خلي. شاه محمودخان ته د 

 299ګریګوریان ص . ي د تحقیقاتو د کولو صالحیت ورسپارل سوی ووخلکو د شکایتونو د اورېدلو او د ضرورت په وخت ک

د نادر شاه حکومت په لومړیو ورځو او شپو کي له سختو مشکالتو سره مخامخ وو؛ خزانه خالي وه او د مالیاتو د ټولولو لپاره 

 81-180ړه. آدمک ص ص یې هیڅ توان او قوت نه درلودی. ځوانانو د حکومت لپاره د پیسو غونډولو یوه کمېټه جوړه ک

هغو قومي پوځونو چي له نادرخان سره د کابل د نیولو لپاره یو ځای سوي ول، د سقاو له ماتي وروسته د قدرت له خال څخه 

ګټه واخیسته او د کابل او شمالي له چورولو څخه وروسته په خپله مخه والړل. نادرشاه ځکه د هغوی مخه نه سوه نیوالی چي 

قوت درلود او نه یې د هغوی د خدمت په بدل کي پیسې په الس کي لرلې. دا وخت له خنجان څخه هغه اته  نه یې منظم پوځي

لس زره کسیز پوځ را ورسېدی چي د سید حسین څخه پاته سوی وو. دا پوځي قوت د حربیې د وزیر شاه محمود خان تر قیادت 

ان کوهستاني، چي دا وخت د هغه والیت ریس تنظیمه وو، الندي له پوځي قوې سره یو ځای سو. له هرات څخه عبدالرحیم خ

 ۵12مجددی ص  نادرشاه ته بیعت را واستاوه او د هرات د خزانې څخه یې پیسې ورته را ولېږلې.

کابل، د حبیب هللا کلکاني د حکومت او داخلي جنګ او دغه راز د ایله جاري او قبایلي لښکرو د چور او تاړاک له امله، دونه 

ی وو چي حتی ارګ د شپې د تېرولو او دفتري کارونو وړ نه وو. نادرشاه د اوسېدلو لپاره، د فرقه مشر محمدهاشم خراب سو

 ۵0۷هغه کتاب ص . خان کور غوره کړ او سلطنتي او اداري چارو لپاره یې د سردار فتح محمدخان کور انتخاب کړ

څرګند پرمختګونه وکړل. د قدرت په لنډه دوره کي یې څلوېښت فریزر ټیټلر لیکي چي هغه په خپله لنډه څلور کلنه دوره کي 

زره کسیز پوځ جوړ کړ او یو شمېر ښورښونه یې کرار کړل. د هندوکش په غرونو کي یې سړک تېر کړ او د دولت عایدات یې 

و کي یې داسي امنیت هغي اندازې ته ورسول چي د امان هللا خان په لس کلنه دوره کي نه وه رسېدلي؛ او د هیواد په لویو الر

زره پونډه  180کال کي لس زره توپک او  19۳1قایم کړ چي تر ده مخکي هیڅ وخت موجود نه وو. ټیټلر وایی چي برټانیې په 

نغده مرسته ورسره وکړه. دی وایی دا سخاوتمندانه مرسته وه مګر په دې پیسو په داسي یوه هیواد کي چي مساحت یې تر فرانسې 

سرکښو اولسونو څخه جوړ دی، د امنیت ټینګول او نیکمرغي راوستل اسانه کار نه دی. هغه له خارجي منابعو زیات دی، او له 

 2۳1څخه نوره هیڅ مرسته ترالسه نه کړه. ټیټلر ص 

کال  201۷کال راهیسي تر اوسه یعني  2002لوستونکي چي دا کرښي لولي نو دا باید ورپه زړه کړي چي یوازي امریکا، د 

افغانستان سره څه باندي سل زره میلیونه ډالره مرسته کړې ده، او په یوه وخت کي په افغانستان کي د امریکا او متحدینو پوري له 

د پوځي قواوو شمېر څه باندي یو سل او پنځوس زرو تنو ته ورسېدی. که له دې سره د ناټو او د امریکا د نورو متحدینو، 

تي په نظر کي ونیسو نو خبره ښایي تر یو سل او شل زرو میلیونو ډالرو واوړي. په غیرمتحدینو او عربي هیوادونو مالي مرس
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داسي حال کي چي اوس حاضر افغانستان په اداري فساد او د مخدره موادو په تولید کي، په نړۍ کي، دوهم او لومړی مقام لري 

او حیاتي الرو امنیت نه سي خوندي کوالی؛ او، او څه باندي لس کاله کېږي چي د کابل کندهار او کندهار هرات په څېر مهمو 

د پایتخت په شمول، په ښارونو او اولسوالیو کي د چا سر او مال خوندي نه دی. د دې ارقامو په مقابل کي چي، څوک انکار 

 .ورڅخه کوالی نه سي، هر ډول استدالل وکړو د عقل او معقولیت الري به راباندي تړلي وي

 :د نادرشاه سیاسي ستونزي

د افغانستان په تاریخ کي به چنداني داسي مشر نه وي تېر سوی چي د نادرشاه په څېر، په تش الس، د دومره زیاتو سیاسي 

 .ستونزو په غېږ ورغلی او بریالی ورڅخه وتلی وي

ر کي د مرحوم غبار لیکي په هغه ورځ چي نادرشاه د سلطنت اعالن وکړ، په هغه شپه، په دروازه الهوري کي، د ده په کو

جوانان افغان د جمعیت ګوندي جلسه وه. غبار موږته نه وایي چي په دې جلسه کي څو تنو برخه درلوده خو هغو کسانو چي 

ګډون پکښي کړی وو د کابل نسبتا مشهور منورین ول. په دې جلسه کي غالم محی الدین آرتي وایي چي دا د انګرېزانو او 

رخه پکښي اخلي هغه به خاین وي. غبار وایي چي د دې دولت د چپه کولو لپاره باید هندوستانیانو دولت دی او هر څوک چي ب

لومړی سري او وروسته علني مبارزه وسي. تاج محمد پغماني وایي چي هر وطن پالونکی باید د دې رژیم پر ضد مبارزه 

د مبارزې او قیام بلنه ورکوي. وکړي. فیض محمد باروت ساز هم د نادرخان رژیم د پردیو حکومت بولي او د هغه پر ضد 

عبدالرحمن لودین وایي چي د دې حکومت په کابینه کي باید برخه وانه خیستله سي او پر حساساو چوکیو یې کار ونه سي خو 

یو څه انتظار باید وایستل سي څو معلومه سي چي دا دولت باالخره پر کومه ځي. د اسماعیل خان په نوم یو سړی هم په دې 

غبار نه وایي چي د دې یادي سوي ناستي په تعقیب یې بله غونډه هم وکړه کنه؛  ۳9-۳8برخه لري. غبار ص ص غونډه کي 

خو مطلب یې دا دی چي د کابل منورینو د نادرخان سره دښمني درلوده او ټولو په یوه خوله او یوه زړه د امان هللا خان د بیرته 

 .پاچا کېدلو غوښتنه کوله

خپلي پاچهی په لومړیو میاشتو کي، یوازي د منورینو د بېځایه نفرت او دښمنۍ سره نه بلکه د خطرناکو عملي البته نادرشاه، د 

 .اقداماتو سره مخامخ سو

کال د جوالی په نیمایي کي د امان هللا خان طرفدارانو د کابل په شا وخوا کي غونډه وکړه او د رایو په اتفاق یې فیصله  19۳0د 

خان به بیرته پاچا کوي. دوی فیصله وکړه چي کوهدامنیان به په شمال کي د بخارایی مهاجرینو له مشر  وکړه چي امان هللا

ابراهیم بیګ لقي سره تماسونه ټینګوي؛ هغه به په قطغن کي ښورښ کوي، کوهدامنیان به د کابل په شمالي سیمو کي ښورښ 

او خپل نور ملګري به خوشي کوي او محمدولي خان به د امان هللا کوي او د امان هللا خان طرفداران به کابل نیسي او سقاویان 

 .خان تر راتګ پوري د دولت د موقتي رییس په حیث ټاکي

په دې شپو ورځو کي نادرشاه د مستوفي الممالک محمدحسین خان، چي امان هللا خان د جنایاتو او خیانتونو په ګناه اعدام کړی 

اکم مقرر کړی وو. محمدیوسف خان، کوهدامن ته له رسېدلو سره سمدستي، له خپلو وو، ورور محمدیوسف خان د کوهدامن ح

زړو سقاوي یارانو او لویو زمیندارانو سره الس یو کړ او د نادرشاه د چپه کولو دسیسه یې طرح کړه. له ده سره خپل مرستیال 

اریکاري، د سقاو په زمانه کي، د یو څه وخت محمدعمرخان، د سقاو په وخت کي د قطغن او بدخشان نایب الحکومه، میربابای چ

لپاره، د کندهار نایب الحکومه عبدالقدیرخان، د سقاوي رژیم د کابل مستوفي عبدالقیوم او ځیني نور زمینداران ملګري سول. د 

 ده. دجوالی د میاشتي پر دېرشمه ځینو حکومتي مامورینو د دفاع وزیر ته رپوټ وکړ چي په کوهدامن کي وضع غیر عادي 

دفاع وزیر له محمدیوسف خان څخه پوښتنه وکړه او هغه ورته وویل چي هر څه آرام دي او خیر خیریت دی. د همدې ورځي 

په سبا محمدعمرخان د حکومت پر یوه پوسته حمله وکړه او السته راوړي وسلې یې پر خپلو ملګرو ووېشلې. د دفاع وزیر 
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سره کوهدامن ته واستاوه او حاکم ته یې اطالع ورکړه. حاکم چي مخکي له مخکي جنرال عبدالوکیل خان له څلورو سوو عسکرو 

په مورچل کي ورته ناست وو، پر قوه یې حمله وکړه، او جنرال یې ټپي کړ. ټولي وسلې یې ونیولې او پر خپلو انډیواالنو یې 

یل کړ. نادرخان له میدان او ګردېز څخه ووېشلې. ښورښیانو قلعه مراد بېګ او کلکان ونیول او د پغمان پر لور یې حرکت پ

پښتانه قبایل مرستي ته را وبلل او په اعالن یې کي یې ورته وویل چي زموږ یوازي د ښورښیانو سرونه په کار دي مال او شته 

تنو  ومني یې ټول په تاسو اړه لري. حکومت ته ال تقویتي قواوي نه وې رسېدلي چي د شمالي د ښورښیانو شمېر پنځه ویشتو زر

 .ته، چي دریمه برخه یې وسله وال ول، ورسېدی

دې ښورښ به ال ډېره خطرناکه بڼه اخیستې وای خو د ښورښ په پیل کي د دوو مشرانو محمدعمرخان، چي یو غلجی پښتون 

ي وو، او اعظم خان، چي د شمالي تاجیک وو، پر رهبری او پاچهي باندي اختالف پیدا سو. حکومت ته په دغه حساس وخت ک

له وردګ، ګردېز، تګاو او نورو سیمو څخه څلور زره ملېشه ورسېدل. سره له هغه چي نادرخان په دغه وخت کي د سیاسي 

جنجالونو او بحران سره مخامخ سو او په نتیجه کي د کابل ښاروال عبدالرحمن لودین اعدام سو او د ملي شورا ځیني غړي ونیول 

ې بری تر السه کړ. محمد اعظم خان قطغن او محمدعمرخان مشرقي ته وتښتېدی او سول، خو د شمالي د ښورښ په ځپلو کي ی

 .هلته د اګست د میاشتي پر دوهمه ووژل سو

نادرخان په یوه هفته کي ډېر خطرناک ښورښ وځپی. په پایتخت کي یې تقریبا شپېته تنه د مخالفینو په نوم ونیول او ځیني یې په 

 بویکو ص ص ې د سقاو له زوی سره د همکاری کولو او نورو ګناهونو په تور غرغړه کړل.توپ کي والوزول. او شپاړس تنه ی

۳21-2۷   

یوه بله ستونزه چي نادرخان ته د امان هللا خان له وخته ورپاته وه هغه د شوروي اتحاد د کمونیسټي رژیم څخه د مرکزي اسیا د 

خان، د بخارا پرزېدلی پاچا وو، چي په کابل کي اوسېدی او بل یې د مسلمانانو مهاجرین ول. د دې مهاجرینو یو مشر سیدعلم 

ایشان خلیفه قزل ایاق په نوم یو روحاني مشر وو، چي بېحده زیات شته من وو او بې حسابه رمې یې درلودلې. د اندخوی په 

نظامي عملیات هم کول او ډېر  سیمه کي د مهاجرینو یو بل مشر ابراهیم بېګ لقي وو چي کله کله به یې د شوروي په خاوره کي

زیات جنګیالي یې درلودل. د افغانستان حکومت له ابراهیم بېګ څخه څو ځله وغوښتل چي یا خپل هیواد ته ستون سي او یا د 

افغانستان تابعیت قبول کړي، حتی د یعقوب خان په مشری یو هیات یې ور واستاوه او د بلخ د والیت د مرستیالی مقام یې هم 

ېشنهاد کړ؛ مګر ابراهیم بېګ ، د کابل د حکومت په شرایطو،روغي جوړي ته حاضر نه سو. د یعقوب خان سره په هغه ورته پ

سفر کي دوه توپونه او څو ماشین دار ورسره وه. د هغه اصلي وظیفه په شمال کي د سولي ټینګول وه او د سقاوي رژیم د 

البته د امان هللا خان ملګري یې سخت زورول او په تېره هغه کسان یې  مامورینو او فعالینو سره یې چنداني غرض نه درلود.

چي د غالم نبي خان چرخي په پوځي عملیاتو کي یې برخه اخیستې وه ویل چي تاسي زموږ لپاره د روسانو حیثیت لری او په 

 .تاسي اعتماد نه سي کېدالی

له ابراهیم بېګ څخه وغوښتل چي وسلې تسلیم کړي او خپل کال په مني کي ستونزه هغه وخت زیاته سوه چي نادرخان  19۳0د 

کال د ډسمبر په  19۳0ملېشه منحل کړي. ابراهیم بېګ د کابل د حکومت دا غوښتنه ونه منله او مقاومت ته یې دوام ورکړ. د 

د پکتیا ، وردګ میاشت کي شاه محمود خان له یوه لوی لښکر سره د شمال خواته روان سو. له هغه سره په دې پوځي سفر کي 

او د مسعودو او ځدرانو قبایل ملګري ول. د دې لښکرکښی هدف په شمال کي د حکومت د مخالفینو او ابراهیم بېګ له منځه 

 ۴۶-۳۳۴هغه کتاب ص ص . وړل ول

کومت حشوروي منابع وایي چي د شمالي سیمو ازبیکانو او تاجیکانو  د ابراهیم بېګ مرستي ته، چي نور یې نو د نادرشاه له 

سره مخامخ مقابله پیل کړې وه، دوه زره پنځه سوه تنه جنګیالي واستول. د قطغن ازبیکو د ابراهیم بیګ سره د وسلو او جنګیالیو 
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مرستي کولې. او ابراهیم بیګ هم په ښکاره د پښتنو په مقابل کي د اوزبیکو د نفرت او دښمنی پارولو لپاره شپه او ورځ تبلیغ 

اوخوا کي دونه سخت جنګونه وسول چي ابراهیم بیګ په ډېر افتخار سره ویل چي حکومتي قواوو ته یې کاوه. په قطغن او ش

دوه زره پنځه سوه تنه تلفات رسولي دي. دا رقم که څه هم چي له مبالغې څخه خالي نه دی، خو سړی ویالی سي چي هلته باید 

، وایي چي د ابراهیم بیګ سره ملګري باسماچیان په دې سخت جنګونه سوي وي... شوروي منابع، د سیمي د خلکو په حواله

جنګونو کي ډېر شته من سول او د قدرت سیمي یې سره ووېشلې او نور یې نو د سیمي پر هغو خلکو چي له دوی سره یې 

 تاجیکمرستي کړي وې ظلمونه پیل کړل او د هغوی د الس ډوډۍ یې ورڅخه واخیستله. د دوی د دغو اعمالو له کبله، د سیمي 

رازهای سر به مهر  او اوزبیک، چي دوی د هغوی په مرسته غښتلي او شته من سوي ول، د باسماچیانو پر ضد را پورته سول.

 109-108ص ص 

ترکمن، تاجیک او ازبیک مهاجرینو، چي شمېر یې په یو وخت کي یو میلیون تنو ته رسېدی، او د ابراهیم بیګ لقي په  څېر په 

او جنګیالي یې درلودل، د افغانستان د خاوري تمامیت تهدیداوه او د پښتنو او نورو قومونو ترمنځ د جالوالي  لس هاوو قوماندانان

او دښمنی سبب کېدی. د شمالي سیمو اوزبیکو او ترکمنو ابراهیم بیګ ته ویل چي ته غازي یې او چي هر څه دي زړه غواړي 

له بلي خوا به یې نادرخان ته  ، افغانان د اعتبار او باور خلک نه دي اوهغسي وکړه. د هاشم خان په خبرو او وعدو مه غولېږه

 10۳-102هغه کتاب ص ص . د ابراهیم بیګ په باره کي چغلۍ کولې او هغه ته به یې ویل چي ابراهیم بیګ د پاچهی خیال لري

افغانستان پر خاوره باندي تېری وکړ د جون په میاشت کي یو ناڅاپه د شوروي سرو لښکرو، د باسماچیانو د ځپلو په منظور، د 

او په علي آباد او آق تپه کي یې، چي شوروي مهاجرین یا باسمچیان پکښي اوسېدل، ډېری زیاتي تباهی منځته راوړې او د 

باسمچیانو منابعو ویل چي په دې حمله کي تر زرو تنو پوري ووژل سول. ابراهیم بیګ لقي او د هغه قوماندانان، چي له شوروي 

 10۳ص  ښکرو سره یې د مقاومت کولو توان نه درلود، د جنګ له سیمي څخه وتښتېدل.ل

نادرخان هم د بخارا د پخواني او مهاجر پاچا عالم خان او هم د خپلو سړیو په واسطه ابراهیم بیګ ته لیکونه او پیغامونه واستول 

ړل مګر ابراهیم بیګ باالخره نادرخان ته په لېږلي پیغام او هغه یې کابل ته وباله او د وسلو د ایښودلو خواستونه یې ورته وک

کي وویل چي زه به خپلي وسلې او په تاجیکستان کي تر السه کړي وسلې د شوروي حکومت ته تسلیم کړم خو تاسي ته به تسلیم 

فغاني قواوو او ابراهیم کال د جوالی په میاشت کي د ا 19۳0نه سم. نادرخان ته له جنګه پرته بله هیڅ چاره پاته نه سوه او د 

بیګ ترمنځ نښتي پیل سوې. په لومړیو جنګونو کي افغاني قواوو ته درانه تلفات واوښتل او ډېري زیاتي وسلې یې د ابراهیم بیګ 

د قواوو الس ته ورغلې. د دې جنګونو لمن د بدخشان له والیت څخه تر میمنې پوري پراخه سوه او د اکټوبر تر میاشتي پوري 

 .وکړ یې دوام

نادرخان په دې جنګونو کي هم د وزیرو او مسعودو له لښکرو څخه ګټه واخیستله او په مقابل کي د شمالي سیمي تاجیکو او 

اوزبیکو هم له ابراهیم لقي سره مرستي کولې. ابراهیم لقي، چي د افغاني قواو سره یې د مخامخ جنګ کولو توان نه درلود، 

افغاني قواو ته یې ډېر درانه تلفات واړول. نادرخان، چي نه یې په خزانه کي پیسې درلودلې  ګیریالیي حملو ته الس واچاوه او

او نه یې په قشلو کي وسلې، له انګرېزانو څخه د مالي او پوځي مرستي غوښتنه وکړه. انګرېزانو هغه ته لس زره توپک او 

ېزانو له نادر خان سره همدغه یو ځل مرسته کړې پونډه دی، ځکه چي انګر 180000زره پونډه مرسته ورکړه) دا رقم  1۴0

ده(  او نادرخان خپل ورور سپه ساالر شاه محمودخان د ډسمبر په میاشت کي، د وروستي او قاطع جنګ لپاره، واستاوه. ابراهیم 

لود نه در کال د فبروري او مارچ د میاشتي په جنګونو کي تر سختو شکستونو وروسته نور د مقاومت توان 19۳1بیګ لقي د 

 111-10۵هغه کتاب ص ص  او د خپلو ملګرو سره د شوروي خاوري ته واوښت او ځان یې شوروي مقاماتو ته تسلیم کړ.
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شوروي مقاماتو ابراهیم بیګ هم د څو تنو ملګرو سره اعدام کړ. د تاجیکستان یو ختیځ پېژندونکی س شاه خماروف د کابل د 

 ۳۵1-نادرشاه پر ابراهیم بېګ باندي بری د کابل د فتحي په څېر مهم باله. بویکو ملي آرشیف د موادو په حواله وایی چي 

په دې کي هیڅ شک نسته چي نادرخان ته د دې جنګ ګټلو باید د کابل د فتحي په څېر اهمیت درلودلی وي. نادرخان د پاچهی 

نزي ته په هره طریقه چي کېږي خاتمه له پیل څخه د ابراهیم بیګ له ستونزي سره مخا مخ وو. هغه مجبور وو چي دې ستو

ورکړي. باسماچیان د شوروي اتحاد په سرحد کي اوسېدل او د نادرخان، نوي قدرت ته رسېدلي دولت، چي نه یې وسلې او نه 

یې پیسې درلودلې، د باسماچیانو چاره نه سوای کوالی. پر باسماچیانو باندي، د افغانستان په خاوره کي، د شوروي حملې او د 

نادرخان چوپ پاته کېدل د هند په مسلمانانو او افغانستان کي د هغه د بدنامی سبب کېدی او په داخل کي یې سیاسي رقیبانو د هغه 

له دې بدنامۍ څخه ډېره ګټه اخیستله. دغه رازپر شوروي اتحاد باندي د افغانستان له خاوري څخه د باسماچیانو حملو شوروي 

 .ندي د متقابلو حملو پلمه په الس ورکولهمقاماتو ته پر افغانستان با

له بلي خوا، شوروي مقاماتو، چي د نادرخان په مقابل کي یې د غالم نبي خان چرخي او امان هللا خان څرګنده طرفداري کوله، 

مزوري د کله یوې خوا پر باسماچیانو باندي پوځي حملې کولې او له بلي خوا یې د افغانستان په شمال کي د نادرخان د حکومت 

ساتلو او په شمال کي د نادرخان د دایمي مصروف ساتلو په منظور له باسماچیانو سره پټي مرستي کولې. په خارجه وزارت کي 

د ختیځ د دریمي سیاسي څانګي رییس تسوکرمان د خارجه وزارت مرستیال قراخان ته ولیکل چي زه د ابراهیم بیګ په مقابل 

خطرناک بولم. تسوکرمان لیکي چي که چېري موږ د افغانستان په شمال کي ښورښونو ته کي د خپل حکومت سلوک ډېر سخت 

د بزګري تحریکونو په سترګه ګورو او غواړو د ابراهیم بیګ، ایشان خلیفه ، بچه جنید او نورو په واسطه د نادرشاه رژیم 

منان دي او غواړي د نادرخان د رژیم په کمزوری کړو نو دا به مو ډېره ستره اشتباه وي؛ ځکه چي دوی د شوروي سسټم دښ

کمزوري کولو سره د هغه هیواد په شمال کي داسي یوه سیمه السته راوړي چي له هغه ځایه پر مرکزي اسیا باندي حملې وکړي. 

 ږتسوکرمان لیکي چي د ابراهیم بیګ په مقابل کي باید یوه ټاکلې برنامه ولرو، ځکه چي هغه به هم په مرکزي اسیا کي زمو

 ۴۷-۳۴۶بویکو  .حکومت تهدید کړي او هم به د کابل د حکومت په مقابل کي بې اعتباره سو

د نادرشاه حکومت، چي د ابراهیم بیګ د ځپلو لپاره یې نه ښې وسلې او نه مالي قوت درلود، په دې ګومان چي باسماچیان د 

څخه جنګي الوتکي او وسلې وغوښتلې؛ مګر  شوروي او افغانستاتن د حکومتونو مشترک دښمنان دي، د شوروي له حکومت

شوروي حکومت یې غوښتنه ونه منله. د افغانستان حکومت باالخره له شوروي څخه وغوښتل چي لږترلږه هغه وسلې ورکړي 

هغه  چي د غالم نبي خان چرخي څخه د جون په میاشت کي شوروي قواوو ضبط کړي دي. شوروي دا غوښتنه هم ونه منله.

 ۳۴۷کتاب 

لي خوا ابراهیم بیګ لقي د نادرشاه له حکومت سره د اختالف پیداکولو او په تېره بیا نظامي مقابلې له پیل کولو سره سم، نه د ب

یوازي د نادرشاه د حکومت بلکه په عمومي صورت د پښتنو پر ضد ځکه تبلیغاتو ته مال تړلې وه چي نادرشاه د هغه په مقابل 

ته ایستلي ول. د ابراهیم بیګ دې تبلیغاتو، چي د افغانستان په خاوره کي یو بېګانه مهاجر  کي د وزیرو او مسعودو قبایل جنګ

وو، په نهایت کي خطرناک عواقب درلودل او په افغانستان کي یې د پښتنو او نورو قومونو ترمنځ د بدبینی او جالوالي په 

  .زمینه برابروله راوستلو سره د عمومي قومي وېش او حتی د خاوري د جال والي لپاره،

نادرشاه بیا هم نه غوښتل چي د ابراهیم بیګ لقي سره جګړه وکړي او یا هغه له خپلي خاوري څخه ایستلو ته مجبور کړي. هغه 

یوازي غوښتل چي ابراهیم بیګ کابل ته راولي او د عالم خان په څېر په پایتخت کي و اوسېږي. کله چي ابراهیم بیګ په دغه 

اه ټولي مرکې رد کړې او حتی د نادرخان دا پېشنهاد یې چي هغه یې د مزار شریف د والي د مرستیال په حیث برخه کي د نادرش

مقرر کړی وو ونه مانه. خو کله چي هغه د نادرخان د وسلو د تسلیمولو پېشنهاد هم قبول نه کړ او په شمال کي یې ځانته 

وي پر خاوره باندي، چي افغانستان په هیڅ توګه له هغه سره د خودمختار حکومت جوړ کړ او له افغانستان څخه یې د شور
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دښمنۍ کولو توان نه درلود، حملو ته دوام ورکړ نو نادرشاه د ابراهیم بیګ په مقابل کي پوځي عملیاتو ته مجبور سو. ابراهیم 

هاجر وو او افغانستان د بیګ د شوروي ترکمنستان د جمهوریت د خلکو قهرمان وو؛ خو په افغانستان کي هغه یو بېګانه م

 .شوروي اتحاد په څېر یوه قوي ګاونډي باندي د هغه د حملو له امله خطرونه نه سوای تحمل کوالی

شوروي اتحاد د نادرخان او د هغه د کورنۍ پر ضد، سره له هغه چي د نادرشاه رژیم یې په رسمیت هم پېژندلی وو، د دوهم 

کال کي، کمونیسټ انټرنیشنل یا کمینټرن، چي بودجه  19۳0څخه الس وانه خیست. په نړۍ وال جنګ تر پایه پوري،  له دسیسو 

او پالیسي یې په مستقیمه توګه د شوروي د کمونیسټ ګوند او حکومت له خوا رهبري کېدله، په افغانستان کي د حزب انقالبي 

څخه، چي  تي فعالیتونو لپاره باید د ایران د کمونیسټانوخلق افغانستان په نوم یوه ګوند د جوړېدلو پېشنهاد وکړ. د دې ګوند د تبلیغا

په فارسي ژبه یې مواد برابروالی سوای، ګټه اخیستله سوې وای. تاریخي اسناد په افغانستان کي د دې ګوند دفعالیتونو او د 

ې څخه ښکاري چي اغېزې په باب چنداني څه نه وایي خو د شوروي اتحاد په آرشیفونو کي یې له خوندي سوي عمومي برنام

شوروي اتحاد د افغانستان په باب څومره شوم اغراض لرل. حزب انقالبي خلق افغانستان باید دا الندي مرامونه پر مخ بېولي 

 :وای

 .الف: د انګلیس د امپریالیزم په مقابل کي پراخه او پیګیره مبارزه

خپل سرو عملونو په مقابل کي مبارزه، د تاجرانو د مالونو، د  ب: د افغانستان د مالیاتي نظام او د دولتي مامورینو او پولیسو د

ځمکه والو او لویو خانانو د جایدادونو مصادره کېدل او خواري کښو بزګرو ته د هغوی مساویانه او عادالنه وېشل...  ضمنا د 

ول بخښل او د ټولو مامورینو انتخابي ک مالیاتو د کمولو لپاره مبارزه او د ګروی او اجارې د قراردادونو فسخ کول، د ټولو باقیاتو

 .او خپلو انتخاب کونکو ته مسوول کول

پ: د افغانستان ټولو اوسېدونکو قبایلو او قومونو ته بېله استثنا په ټولو اقتصادي او سیاسي چارو کي مساوي ونډه ورکول او دغه 

 .ي اعالنول او د ژبو برابري غوښتلراز د ځینو قبایلو او کورنیو د ټولو امتیازاتو لغو کول، د عمومي عفو

ت: د افغانستان په باب د کمینټرن بل هدف ) چي سړی یې تر ټولو بې شرمانه او زیانمنه مداخله بلالی سي، جهاني( دا دی چي 

 لله افغانستان سره دي ټولي هغه سیمي چي په آزاد سرحد کي څلور میلیونه انسانان پکښي اوسېږي، یو ځای سي، او په عین حا

کي دي د افغانستان د شمال اوسېدونکو تاجیکانو،اوزبیکانو، ترکمنانو او نورو ته د سرنوشت د ټاکلو بشپړ حق ورکړه سي. د 

کمینټرن د ا ورستی برخه د هغه د ترتیبونکو اصلي ستراتیژیکه غوښتنه څرګندوي. دې ټکي ته په توجه سره چي په افغانستان 

ن د رژیم په مقابل کي په ټول هیواد کي د ملي قیام له الري تر السه کېدالی سي، د حزب کي ریښتونې ازادي یوازي د نادرخا

انقالبي خلق افغانستان وروستنی هدف د نادرخان د حکومت نسکورول او د خلکو د مستقل جمهوریت ټینګول دي. په دې برخه 

 په مقابل کي د هند د پرولتاریا او بزګرانو د بریالي کي پر دې ټکي ټینګار سوی وو چي دا کار باید د امپریالیزم او فیوډالیزم

 ۳۶1-۳۶0هغه کتاب ص ص . انقالب سره په ارتباط کي سرته ورسېږي

کال منی په نظر کي نیول سوی وو. د امان هللا خان طرفداران په خپل بري  19۳1په افغانستان کي د ښورښ د پیل لپاره د 

 خان د هماغه کال د سپټمبر پر یودېرشمه  نادرشاه ته یو ټلګرام واستاوه او په هغه باوري ول او حتی یو ځل خو امیر امان هللا

غه ه کي یې ورته ولیکل چي نور بس دی پورته سه او د ملکه ووزه. زه ډېر قوت لرم. د بېګناه خلکو ویني په ناحقه مه تویوه.

 ۳۶۵کتاب ص 

د آزاد سرحد قبایل ټاکلي ول، او په هغه سیمه کي یې پرله پسې تبلیغات امان هللا خان د خپلو سیاسي فغالیتونو لپاره اصلي مرکز 

کول. داچي په قبایلو کي د عام ښورښ او پر افغانستان باندي د را ماتېدلو په صورت کي به څه پېښ سوي وای سړی څه نه سي 

ایل د یوه ټاکلي هدف لپاره تر یوه ویالی؛ خو په عمومي صورت دونه ویالی سي چي قبایل په هیڅ صورت د باور قوه نه ده. قب
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ټاکلي وخت پوري سره یو ځای کېږي او په هغه صورت کي هم هر ګړی خپلو ګټو ته ګوري. قبایل پر ملي ګټو او ملي او 

سیاسي شعارونو او هدفونو باندي عقیده نه لري. که د هغوی تر منځ کله اتحاد او یووالی راتلالی سي نو هغه به یوازي مذهبي 

ه او هغه هم د یوه منل سوي او پېژندل سوي مذهبي یا روحاني مشر تر رهبری الندي وي، چي تر یو وخته پوري دوام انګېز

کوالی سي. حتی کله کله خو د مذهبي جذبې او جهاد په وخت کي هم میدان پرېږدي او په قبایلي ګټو پسي روانېږي. د سیکهانو 

یوسفزي ښادي خان، چي په لومړي سر کي یې سید احمد برېلوي ته د مرستي  پرضد، د سید احمد برېلوي د جهاد په ترڅ کي 

الس اوږد کړی وو، د خپل مذهبي دښمن رنجیت سینګه سره الس یو کړ او د سید احمد پر لښکرو یې حمله وکړه. دغه راز 

د اخوند صاحب او انګرېزانو سردار یارمحمدخان د سید احند برېلوي پر ضد د رنجیټ سینګه سره یو ځای سو. دغه راز د سوات 

تر منځ د امبالې په جنګ کي، چي ښایي له قبایلو سره د انګرېزانو تر ټولو پراخ او دوامداره جنګ به وو، ځیني پښتانه خانان د 

 .جنګ په جریان کي پر شا سول او له انګرېزانو سره یې خبري پیل کړې

اصالحاتو پر ضد پاڅېدلي او جنګېدلی ول. وروسته یې د نادرخان مالتړ همدغه آزاد قبایل لږه موده مخکي د امان هللا خان د 

کړی وو او یو کال وروسته بیرته د نادرخان په مقابل کي یوه بل پاڅون ته تیارېدل. که یې پاڅون په ریشتیا هم بریالی سوی وای 

ی او د یوه بل ښورښ او یوه بل چور په نو یوازي به یې کابل او شاوخوا سیمي چور کړي وای او بیرته به په خپله مخه تلال

انتظار به کښېنستالی. د دې یو اساسي علت دادی چي قبایل په خپلو سیمو کي د خپلو تربرونو او نورو قبایلو سره د وینو دښمنۍ 

و ري ااو د مځکو او څړځایونو پر سر ډېر زاړه اختالفات لري او د دوی لپاره تر بل هر کار د دغو دښمنیو فیصله کول ضرو

اړین دي. که د دې دښمنیو د پوره کولو لپاره د جنګ په ترڅ کي پر شا سي هم کېدالی سي او که د جنګ څخه مخکي پر شا 

سي هم یې امکان موجود دی. د افغانستان په تاریخ کي د قومي مشرانو د جبهو د هر ګړی او څو ځله تبدیلولو پېښي دونه ډېري 

 .ږد او غم لړلی فصل ور جوړويدي چي د دې هیواد د تاریخ یو او

کال د سپټمر په میاشت کي یې د برټانیې د استازي  19۳0پخپله نادرخان هم د قبایلو د مذهبي جذبې څخه په وېره کي وو او د 

ریچارډ میکوناچي سره په خبرو کي اندېښنه ښودلې وه. نادرشاه میکوناچي ته وویل چي د امان هللا خان د بیرته پاچا کېدلو 

لي. په هغه یوازینی چانس دا دی چی د برټانوي هند په مقابل کي د جهاد جنډۍ پورته کړي او د جهاد رهبري پر غاړه واخ

صورت کي به د ده لپاره ګرانه وي چي مقاومت ورسره وکړي او چي هره الره واخلي نسکورېدل به یې حتمي وي. په هغه 

صورت کي به افغانستان یو کمزوری هیواد سي چي د دوو لویو قدرتونو ترمنځ به د حایلي سیمي رول نه سي لوبوالی او ډېره 

 2۵۴تیخانوف ص ه د روسانو ګوډاګی سي. بده به دا وي چي امان هللا خان ب

 19۳2مخکي له هغه چي امان هللا خان د نادرخان په مقابل کي له مذهبي وسیلې څخه کار واخلي، نادرخان واری دمخه کړ او د 

الیانو کال په سر کي یې خپل دواړه وروڼه  شاه محمود خان او محمدهاشم خان قبایلو ته ولېږل او هغوی د روحانیونو او لویو م

  .په واسطه قبایلي خلکو ته قناعت ورکاوه او د امان هللا خان له ملګرتیا څخه یې را ګرځول

که څه هم چي له نادرخان سره چنداني پیسې نه وې، چي قبایلي مشرانو ته یې په رشوتونو کي ورکړي وای خو دولتي قدرت 

ته د مالیاتو د معافولو، ځینو ته د مځکو د بخښلو او ځینو تپه د پخپله ډېره لویه وسیله ده او هغه وکړای سوای چي ځینو کسانو 

منصبونو د ورکولو له الري قانع کړي او د امان هللا خان له ملګرتوب څخه یې را وګرځوي. نادرخان په دې توګه د یوه لوی 

 2۵۵هغه کتاب قبایلي بحران، چي د ده قدرت یې تهدیداوه مخه ونیوله او ثبات یې قایم کړ. 

کال د اکټوبر پر دیارلسمه له انقرې  19۳2امان هللا خان د طرفدارانو زړونه هغه وخت پوړه سول چي غالم نبي خان چرخي د  د

څخه کابل ته ورسېدی. نادرشاه له هغه سره وکتل او هغه ته یې پېشنهاد وکړ چي که له سیاسي فعالیت څخه الس واخلي نو په 

مقرره کړي. د هغه ورور غالم صدیق خان به په برلین کي د سفارت پر چوکۍ پرېږدي او استانبول کي به د سفیر تنخوا ورته 
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دغه راز به یې بل ورور غالم جیالني خان هم د سفیر په حیث مقرر کړي. غالم نبي خان ژمنه وکړه چي د دې پېشنهادونو په 

 ۳۶۶هغه کتاب ص  ورکړ.باب به غور وکړي. مګر په عمل کي یې سمدستي خپلو سیاسي فعالیتونو ته زور 

افغانستان ته د غالم نبي خان له رسېدلو سره، د امان هللا خان طرفدارانو، د سرحد له قبایلو سره، د نادرخان پر ضد د یوه وسله 

فقه اوال قیام لپاره تماسونه ټینګ کړل او ډېر زیات کسان یې قیام ته تیار کړل. د وزیرو قبایلو د نادرخان له دښمنانو سره یوه مو

السلیک کړه چي د هغې په اساس به د کابل د نیولو په صورت کي دوی ته اته سوه زره افغانی او د کابل د خزانې د چورولو 

 ۵۷-2۵۶تیخانوف ص  اجازه ورکوله کېدله.

 فعالیتونو څخه خبر وو او دنادرشاه، د خپلو فعالو استخباراتو له الري، د غالم نبي خان او د امان هللا خان د طرفدارانو له ټولو 

 .هغه د پالنونو د عملي کېدلو د مخنیوي لپاره یې الزم تدابیر نیولي ول

انګرېزانو هم په صوبه سرحد کي د غالم نبي خان د فعالیتونو د څارلو لپاره بشپړ ترتیبات نیولي ول. هغوی په دې خبر ول چي 

د سرحد پښتني قبایل دي. په کابل کي د شوروي سفارت پوځي آتشه رپوټ د امان هللا خان د طرفدارانو د قیام اصلي قوه د آزا

ورکړ چي په پېښور کي  د انګرېزانو پوځي قطعات د تیارسی په حالت کي دي؛ او ځیني قواوي یې د افغانستان او برټانوي هند 

  .پولو ته استولي وې

شواهد په الس کي لرل. د شوروي استخباراتي اسناد ښیي نادرخان او د هغه انګلیسي متحدینو په دې برخه کي کافي اسناد او 

چي باید افغانستان ته د غالم نبي خان د رسېدلو سره سم، د خوګیانیو قبیلې د ملک قیس په مشری ښورښ پیل کړی وای، مګر 

 .نادر خان د خپلو استخباراتو په زور د هغه مخه ونیوله او غالم نبي خان کابل ته راغی

اټان د غالم نبي خان دې خطرناک حرکت ته حیران ول او حتی د شوروي سفیر ستارک په ارګ کي په یوه ډېر زیات ډیپلوم

مېلمستیا کي له غالم نبي خان څخه په ډېر احتیاط د هغه د پروګرامونو په باره کي پوښتنه وکړه. غالم نبي خان ورته وویل چي 

هغه په مقابل کي د عمل کولو جرأت نه لري. ستارک د شوروي سفارت د کار لپاره راغلی دی او حکومت، د قبایلو له وېري، د 

ته په خپل رپوټ کي ولیکل چي غالم نبي خان، د نادرخان په مقابل کي د پاڅون لپاره، والیاتو ته خپل سړي او لیکونه استولي 

ي د نادرخان د استخباراتو سړي دي، او دا کار په ډېره بې احتیاطي کوي. ډېر زیات کسان چي د ده پیغامونه او لیکونه رسو

 2۵9-2۵8هغه کتاب ص ص  دي؛ او د نادرخان حکومت د غالم نبي خان په ټولو فعالیتونو پوره خبر دی.

د شوروي اتحاد د حکومت ټولي څانګي د افغانستان په چارو کي د مداخلې او د امان هللا خان د طرفدرانو د مالتړ په برخه کي 

وي اتحاد استخبارات او د ګوند په رهبري کي ځیني کسان د شوروي د عاجلو اقداماتو پر خوا ول په یوه نظر نه وې. د شور

مګر خارجه وزارت د شوروي عملیاتو ته خوشبین نه وو. د خارجه وزارت یو عالي رتبه مامور تسوکرمان د خارجه وزارت 

اسي ګومان کوي چي په نیژدې راتلونکې کي به د مرستیال لیونید قراخان ته په یوه یاداشت کي لیکلي وه چي هر څوک چي د

نادرخان پر ځای زموږ یو طرفدار، چي زموږ به په ګټه وي، په کابل کي قدرت ته ورسېږي، اشتباه کوي. ځکه چي په اوسنیو 

داسي  ښایي شرایطو کي د نادرخان پر ځای د امان هللا خان منځته راتلل ؟په افغانستان کي د قواوو تناسب خرابوي او انګرېزان

مداخله وکړي چي خپل یو ګوډاګی به قدرت ته ورسوي. د نادر خان له پرزېدلو سره به په افغانستان کي قومي او قبیلوي جنګونه 

پیل سي چي ټول هیواد به ټوټې ټوټې سي او په هره سیمه کي به یو پاچا ناست وي. په افغانستان کي د اوضاع دغه راز خرابېدل 

ا فرصت په الس ورکړي چي د منځنۍ اسیا په هیوادونو کي به د مداخلې کولو لپاره ډېري الري ورته خالصي به انګلیسانو ته د

 ۵۶-۳۵۵بویکو ص ص . سي او موږ به مجبور یو چي د خپلو پولو د ساتلو لپاره زیات پوځي اقدامات وکړو

د خان، چي د جنوبي په پښتني قبایلو کي یې زیات نادرشاه، د غالم نبي خان د فعالیتونو د شنډولو لپاره، خپل ورور شاه محمو

نفوذ درلودی، هغي سیمي ته واستاوه. هغه ته ډېر ژر معلومه سوه چي غالم نبي خان په پښتني قبایلو کي په خطرناکو فعالیتونو 
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هماتو له کمبود بوخت دی او د نادر خان پر ضد ډېر زیات خلک پارېدلي دي. شاه محمودخان په دې پوهېدی چي قبایل د پوځي م

سره مخامخ دي نو یو چل یې وکړ او هغه دا چي، د پوځي مهماتو په نوم، یو کاروان یې خوست ته واستاوه. پښتني قبایلو پر 

هغه باندي حمله وکړه خو وروسته ورته معلومه سوه چي ټول صندوقونه له ډبرو او شګو ډک دي. په دې توګه شاه محمود خان 

 .یت خبر کړ او نادرشاه ته یې د غالم نبي خان د دسیسو په باب اطالع ورکړهخپل ځان د قبایلو په ن

د شوروي سفارت پوځي آتشه واسیلییف حکومت ته په خپل رپوټ کي لیکي چی د ورځي د نیمایي په شاوخوا کي د نادرشاه یو 

ي وزي او ته یې بللی یې. کله چي یاور د غالم نبي خان کورته ورغی او هغه ته یې وویل چي پاچا د هوا خوری لپاره دباند

غالم نبي خان ارګ ته ورغی نادرخان د ارګ له برنډې څخه په ښکنځلو او بد ویلو بنا وکړه. غالم نبي خان په پوره زړه ورتوب 

 هغه کتاب صجواب ورکړ او نادرشاه هم هیڅ رحم ورباندي ونه کړ. عسکرو ته یې امر وکړ چي د توپکوپه قنداقونو یې ووهي. 

 2۶0-2۵9 ص

نادرخان د غالم نبي خان چرخي د اعدامولو سره، د مطلقه شاهي له رسم او عادت سره سم، د چرخي کورنی او د امان هللا خان 

نور طرفداران په زبردستی سره وځپل او پر چا باندي یې چنداني رحم ونه کړ. د دې کورنی څو تنه نور غرغړه سول. د چرخي 

یخانو ته واستول سول، چي څو تنه یې هلته وفات سول. او ډېر زیات یې تر ډېرو کلونو پوري د د کورنۍ ډېر زیات کسان بند

 ۳۶8بویکو ص  بندیخانو شومه سول.

شاه محمود خان له پنځه لسو زرو عسکرو سره د جنوبي خواته خوځېدلی وو او د غالم نبي خان د طرفدارو ځدرانو خانانو د 

پاسه پنځه میلیونه افغانی په رشوتونو ولګولې، مګر بیا هم وضع کراره نه سوه خو کله چي  اېلولو او رانیولو لپاره یې څه د

هغوی د غالم نبي خان له وژل کېدلو څخه خبر سول نو له مقاومته یې الس واخیست، مګر شاه محمود خان د ښورښیانو په نیولو 

ه یو ځای د خوګیانیو مشهور مشر ملک قیس، چي د علي بریالی نه سو او هغوی د وزیریستان سیمي ته والړل. له دې پېښو سر

احمدخان د نیولو لپاره یې له سقاو څخه اووه لس زره روپۍ اخیستي وې، د نادرخان د غوښتني په خالف کابل ته ورتللو ته 

ږي ي. ویل کېحاضر نه سو او نادرخان ته یې جواب واستاوه چي دی غالم نبي خان نه دی چي پر خپلو پښو به دار ته تسلیمېږ

چي د خوګیانیو مشر پنځه ویشت زره وسله وال سړي، وسلې او توپونه درلودل او له هغه سره په داسي حال کي چي نادرخان 

تیخانوف ص ص نوري زیاتي ستونزي درلودلې مخامخ مقابله ګران کار وو؛ او نادرخان دا موضوع بل فرصت ته پرېښودله. 

2۶1-۶2  

ته د شوربازار د حضرتانو دسیسې، چي هم د اما ن هللا خان د سلطنت د پرزېدلو یو لوی عامل سو او نادرخان او د هغه کورنۍ 

هم یې د سقاوي رژیم په مقابل کي پټي اوښکاره توطیې کولې، یوه بله لویه ستونزه وه. فضل عمر مجددي، چي په وطن کي په 

ني علماوو څخه د کفر فتواوي را غونډي کړي وې؛ د اعیحضرت شېرآقا مشهور وو، او د امان هللا حان په مقابل کي یې له دی

امان هللا خان د تخت د بیرته نیولو په جنګونو کي میدان ته داخل سو او د غزني په شاوخوا سیمه کي یې د هغه پر ضد غلجي 

نادرشاه هم، چي د  قبایل حملو ته وهڅول. امان هللا خان باالخره د جنګ میدان پرېښود او حضرت د نادرخان مالتړ وکړ.

حضرتانو، روحانیونو او دیني عالمانو په زور پوهېدی، نه یوازي نورو دیني عالمانو ته امتیازات ورکړل او د امان هللا خان 

ځیني اصالحات یې لغو کړل؛ شېر آقا یې د عدلیې د وزیر او د علماوو د شورا د رییس په حیث مقرر کړ. حضرت، ډېر ژر، د 

ل کي دسیسې پیل کړې؛ ښایي ده به نور داسي امتیازات غوښتل چي نادرخان به نه سوای ورکوالی او یا یې ال نادرخان په مقاب

ښایي پخپله د پاچهی خیال په سر کي وو؛ ځکه چي که سقاو پاچاهي کوالی سوای نو دی تر چا پاته وو. حضرت هم د سقاو او 

کړل او د امان هللا خان ملګرو خو ورته وویل چي که امان هللا خان قدرت هم د امان هللا خان له ځینو ملګرو سره تماسونه ټینګ 

ته ورسېدی نو دی به په هغه نظام کي د عدلیې وزیر وي او د شیخ االسالم لقب او امتیازات به ولري، او چي دی یې غواړي په 

ه پیغام کي ویلي وه چي حاضر دی خپله هغه اندازه صالحیتونه او واک به ورکړي. ویل کېږي چي امان هللا خان هغه ته په یو
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یوه خور هغه ته په نکاح کړي. شېرآقا په خپلو دسیسو کي له دونه بې شرمۍ څخه کار واخیست چي د شوروي له سفارت سره 

یې هم د تماسونو د ټینګولو او مذاکراتو کوښښونه وکړل. د شوروي اتحاد سفیرلیونید ستارک د شوروي خارجه وزارت ته ولیکل 

 شېرآقا د متحدینو د پیدا کولو په لټه کي کوښښ وکړ چي حتی زموږ سره خبري پیل کړي، مګر موږ د هغه غوښتنه رد کړه. چي

   ۳1۶-۳1۵بویکو ص ص 

 ******** **** 
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