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ت  د خپرندوی یاد

  

ه را هغه سیمه، چې ډیری د وحشت،  وزیرستان؛ ې د مرکز په تو ترور او ج

يپ وحيش «له ورته په شعوري یا غیر شعوري ډول د  رېهغه خلک، چې ډ. ېژندل کی

  . يېاصطالح کار!! »وزیرستانیان

تیا هم وحشتپايل دي؟ ې اوسنی ! خو ایا ددې سیمې خلک ر ایا دلته د ج

ه دوی صادروي او که حاکم  تولیدي ماشین پخپله د سیمې خلک پرمخ وړي ؟ ج

ېديل؟ سیاستونه او سرتې لوبې ر   !ددې المل 

اغلی نذیر احمد سهار په  تنو ته  ونو نورو پو دغو او دې ته ورته په لس

ای: وزیرستان« وي» وروستی  وابونه ل په دغه کتاب کې د وزیرستان . کتاب کې 

تاریخ، جغرافیه، د نن او پرون پرتلنې، پر دې سیمه پرونی او اوسنی حاکم سیاست، د 

تو  نه، د تشدد او سخت دری عوامل، محرومیت او  نور ولنې قبیلوي جوړ

نه داده، چې . مسایل په خورا خوږه ژبه تحلیل شوي دي ان ددغه کتاب یوه غوره 

لیکوال یې پخپله مسید دی، ددې سیمې اوسېدونکی پاتې شوی او په تاریخ لیکلو کې 

  .یې د تحقیق او تحلیل له ترکیبه کار اخستی دی

ای«ی ویاړي، چې اکسوس کتابپلورن ویم د کتاب د» وزیرستان وروستی 

تنه کوي او لوستونکو  .ل لپاره چاپ کوي د کتاب لیکوال ته د ال ډېرو بریالیتوبونو غو

تنه کوي   .     ته ددغه کتاب د لوستلو سپار

  درناوی

ی   اکسوس کتابپلورن

  



 

  

  

 

  

 سوزېدلې زمکه

  

 من،ډخلک؛ هو  يړ اویخو پ هسک غرونه، ساده، مناظر کيل ه،یجغراف هی ز

  ....ې ېاو رشمناک ېکل نه،یپروا نار ېاو ب دن

ۍپ مهین وهیکم  ه  ېداس نهیستا رستانیوز د الیس زيیران وهی ېاندړ و ې

پر مالوستني پروت هغه  ایاس د ېترننه پور  خهیتار دهږله او) رستانیوز( .وه ېک

و او هم نن  ږیمهال دلندن رسخوپر  الکېک زيیرهم دان ېچ ،ینوم د کیسرتاتيژ

  .ید رس ېلبد د والوین د ېک ه ج ېاندړ په و!)  ۍر تره(د

 هړ چا  ۍپه خون ورندډید ېچ ،ید یافغانستان هغه غ خيیتار د رستانیوز

 ېپات یخون ېهمداس له،نخوله ونه  کلهېزخم ه ېشو، خو د یا ک  ېپر  خهور 

  .يیاحساس ېک هړ ز -  هړ په ز ۍن ېبلک ېمیس ېولنن هم د  یې ېکې یداد ېشو، چ

شوي دي، دقفقاز  ولهمدلته را وونکيرشخو   ۍن د ېاورو، چ له رډې

 يینایترچ انید سنک سهیراون یې انویاغیاو داغستا  نیچیله چ ونله  ایریبیاو سا

 ېلو  ېپور  لوډ يیقایعرب و افر تر ېولیمارو ن ه ج کیو اوزب کیله تاج ایتورکانو ب

 هکر  وهینو  ېواخل ېپس ېپل، چ وېپ وینخو  روډید  ۍن د. کاري ېهمدلته راغون

ېز ېخامخا تر همد یې دي او دا  ېپ ه؟ دلته  ېول. يیرارسول ک ېپور  یېجغراف ی

 هدي ؟ اوس هلته  ه یېالملونه  خيیتار ده ؟ ېک ارهیچا دومره توره او ت مهیس

 د.... تپل شوي ؟ ېپر  هدا هر  ای؟ ا يړ مدا غواه یېخلک  ېمید س ای؟ ايیرېت

کلونه  و دا. يیک ېشته او الراشن ېپه ذهنونو ک ېتنپو  ېداس ې هړ په ا رستانیوز

 

ای/ ٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه وو، چ وی ،ید یتاو  پر تب نوید اور او و رستانیوز ېچ  مهیدغه س ېچا ته په 

 کوالیاو ل ستیژورنال وان یداد .وه به، وه او ده ېراوپيژ چ یې ېراوپيژ او هغس

 یې هه الیبر وهی ژندلوېد راپ ېاسطوره يي زمک ېاو ددغ دېاحمد سهار راپا رینذ ران

  .ه وک

  :دي ړو ېادونید ېن ان نیکتاب الند ېسهار دد ران د

 ،تړحدود او صغور، برشي جو خيیتار یېبرشي جغراف ېاکل ېو ید کتاب

ېپ ايسیس - خيیتار  بیترک لويیاو قب تیوضع ی، نننریشاهم ،یېاو الملونه  ې

نه ېپه د. راپيژ ده  ېک یې هاو ه ندر  ینه د رډیبغض  ایحب  کوالیدل ېک ی

 خه نویرسچ قویله دق یې دهیممکنه بر تر .راوپيژ دلوريیله ل ونکيې  وهیموضوع د 

 ېک یې هه ېژندنېاصطالحاتو او نوموونو د راپ مو،یمفاه زویی مهیس او د یستیکار اخ

او  ېپوهنفرهن خ،یتار ،ېژندنېد برشپ ېچ، ده ېک هه ونکيې  وان ږزمو. ده

 ونو،یا د .ي ک ه بشپ نهې او خپله  ي پورته ک ه خه ویپوهنو له مباد کيیرافاتنو 

 هړ په ا رنوېان اهمیاو  انویراو و،ېپ خيیده او د تار ېک یې ژندنهېاو خاصو نومونو پ ربونو

ناست او دا کار  ینه د ۍمانا د قضاوت پر  ،ید یساتل ېکیپر له وروست ان یې

یلوستونکي ته پر یې کار  خه تودیم زیله پرتل ېنې د  یې ېبرخو ک نویپه . ید ی

ېپر ېستیالره پران نود النورو پل یې هتو  ېاو په د یستیاخ او  هږروانه، خو یې ژبه .ده ی

هغه مهال  ایب رهېکتاب په ت دا. ینه د یوچ او ستومانوونک یې انیب ېنې د . ده انهرو 

ېپ ننن رستانید وز ېچ روي،ډی ېال پس تارز  یخپل نومهال  لې  ېهم په ک ې

ېر خيیتار وېپ ېدي، دد ېشو  دي او لوستونکي ته دا هم  ېشو  وولهم  ی

خلکو  ویکلپر  یاو د هغو  ېمیس ېکل ېپر دغ ېول بدمرغ ېاوسمهال ېچ يي،

 استلوبویس والوید ن دونکيیاوس وزلهېب ېجنتي زمک ېدد ېدي، بلک ېورتپل شو 

   .دي انیقربان  لوم

نور  ېچ ي، ک لیپ هد ژغورلو ه رستانید وز يړ وغوا وککه  ېباور لرم ، چ زه

 واو د نورو د  نالوست ،وزلېب ،ېوروسته ساتن ،ېپالند بنس مهیس ېکلنو دغه 
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مشال  ېد الر  یېنه خالصه يش، د سهار صاحب کتاب به  دلوېک ېالند وپلپاره له تر

د ثبات لپاره دا په  ۍاو ن ېمید س ېچ ئ،یکتاب په لوستلو وپوه ېبه دد تاسو. وي

له خپل اصل  رتهېب دیبا ي شوي غ یا ک ېافغانستان له وجوده پر  خيید تار ېکار ده چ

له السه په  کوید  یېبه  ۍزه وي او نتا ېرسه وصل يش او که نه دا زخم به همداس

  .ي ارامه خوب ونه ک

ورته د  دیخو با ي،یک لکه انسانان  دونکيیاوس ېزمک ېسوزول شو  ېد د

 یدو  د واد،ېه خيیتار یدو  د ت،یهو یدو  يش، د یا کولو حق ورک انسا ژوند

افغا  یدو  ژبه او باالخره د یددو  ،فرهن یپوهنه، ددو  یدو  د ،ېنیاقتصادي رسچ

  .يږا راکایساه ب ارام د ۍبه ن لهیيش، ا ل ورک رتهېب دیبا ژاندېپ

 ېنې  ېددغ همطالعاتو د مرکز د مسئول په تو  زویی مهید افغانستان د س زه

د چم  ږزمو ېک رید اوسمهايل بحران په به ېده، چ ندهر  هته  ږشم، مو یژندال ېپ ایتړ ا

 پلوماسیدافغانستان په د. ېبرخه الهم نه ده راپيژندل شو  کهیژیمهمه سرتات ولوتر  اون

او ولسونو  مویدس ېک کوړیاو ا و کیقومي او وليس پر ونه،ړ جو ژيیسرتات تيیامن - يپو 

 هدا ه کوالیل اغيللپاره د  ېد همد. رضورتونه دي  معلومات لوم بشپ هړ په ا

   .م یر یز هولس ته  ده او افغان یې دلېبو او خپر ورهاو  یاخورا پر 

   لهیپه ه وه ویالید النورو بر کوالیقدرمن ل د او د ژغور رستانید وز خه اور له

  والېعبدالغفور ل یندو ې 

  مډعلومو اکا د افغانستان د

  سیمطالعاتو د مرکز رئ زویی مهیس د

  ، کابلسلواغه  -  ۱۳۹۲

  

 

  :رسیزه

  وزیرستان، د تاریخ تکرار

  

د  ېک خیتار ولله امله په  ایجغراف ېکیژیاو سرتات ايسیس ېد خپل لیقبا تانهپ

د افغانستان او  ېمیدغه س ایانېبر. شوي دي ېقربانيان پات ویکرکشهند پر لور د ل

 یېروس ،ېپه موخه کارول ويید مخن د پرمخت ایالیجرمني او ا ،یېهند پر لور د روس

 ېپه برخه ک او د هند پر لور د پرمختکولو  بډد نفوذ د  ایانېد بر ېته پر  ایمرکزي اس

او  ېوکارول هپه تو  الډد  ېاندړ د شوروي اتحاد پر و کایکار اخست ، پاکستان او امر

د نفوذ د  رانیاو ا نیچ ،یېد روس هتو  ېانپه  مه،یس ولهاوس په  ېتر  کایامر

   .کار اخيل هتو  په ېد تخت ېاچون وپپر لور د  ایاس ناو د من ويیمخن

ۍپ ېم۱۹ له  ،یشو  ېمرکز پات و د استخبارا ج رستانیوز ېچ ،ېسیراه ی

 ا،یانېبر ېک څپه تر  ېج ېوالین ېمیاو دو ۍد لوم. روانه ده ۍدغه ل ېترننه پور 

په موخه د خپلو  ېرسون ېبل ته د رضب وی رستان،یوز ولو ایالیجرمني او ا ،یېروس

 تیثیح ېوت ږد خو ایانېتان هغه وخت د بررسیوز. و یولر  رډ واستخبارا ه

او  یېروس کيید بلشو. درلوده لهیه دنېد رغ یېاو نه  یشوا یوال غو  یېنه  ېدرلود، چ

 کیژیته افغانستان له سرتات ایانېلپاره بر ويید مخن د پرمخت انویوروسته د جرمن

له سند نه د  ېک تیپه واقع ه ج مهیاو دو ۍله افغانستان رسه لوم. لحاظه مهم و

ترالسه  یبر  کارهافغانانو په  ېک و ج ېپه د. کول و ېد ران ېافغانستان پر لور د پول

 ېد خپل ېک ه افغانستان په هره ج ېچ ،یداد تیواقع خیخو له بده مرغه تر ،یک

په  تنو،د پ ېچ يي، ېد پرون او نن پرتلن. ده ېسرته برخه له السه ورک وهی ېخاور 

په شکل پرمخ  زیند  سیاو پاکستان پال ېانيید بر او په ت مویس يلیقبا هتو  ېان

او ملتپالو  يیاداره ک ېله الر  انوال هم له مرکزه د وايل او اجن ېمیس يلیقبا. ي

  .يیاجازه نه ور کول ک تید فعال ېک مویس يلیته ال هم په قبا وندونو
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د خپل نفوذ  ېه په افغانستان کن ېمیس ېله د ېک زویلس و روېپه ت پاکستان

او په  واکونو اييیانېد بر ېک رېپه ت ېمیاو افغانستان هم دا س یلپاره کار اخست

 ېکارول هپه تو  ېلیوس ېو ید فشار د  ېاندړ وخت ناوخت د پاکستان پر و ېک ویوروست

ۍپه شلمه پ ېچ ه،نلکه . دي او  کویژید سرتات ېمیس يلیاو قبا رستانیوز ېک ی

 ېو یلپاره د  و کویژیاو سرتات ايسینن هم د س ،ېقربا و  استونویس يیایرافجغ

   .يیاو ساتل ک يیکار هپه تو  ایجغراف کهیبرخل ېاو ب ېمتشنج

عامل  تخو  زیی ه او ج ېمبارز  ېد هر  رستانید وز ېچ يي، ریبه خيیتار

 ېپات یل رسه ت ونویدر او استونوید دوو قوتونو له س ېک خونوړ په دوو ا ېکر  ورنډید 

 فید تعر »ایجغراف«او  »استیس«د  وړ پر دوو غا  ېکر  ورنډید  نا،یپه بله و. ید

ۍپ ېد نولسم. یقربا د ۍپ ېشتمیووینه د  ييیله ن ی  ېپور  ېز یلس ېمیتر دو ی

اصيل  ېونی د تحرک او انقالب ز ېک مهیس ېال هم په د» خپلواکي« او » اسالم«

د کابل او اسالم  یې کیبرخل ېچ ه،په تو  ېمیس ېداس ېو ید  ستانر یوز. عوامل دي

رسه ال  ولوین ېد دغو دوو عواملو په پام ک ،یواقع د ېحالت ک ندړ و وهیپه  اباد ترمن

جبهه  ړېاویپ »ۍردپاچا«او  »ېناسالمي تخت «د  وړ هم د کابل او اسالم اباد دوا

   .ده

ۍنولسمه پ په واکمن وو، د  زانیران ېک مهیاو په سپاکستان نه و  ېچ ،ېک ې

هلته حاکم د اسالم  کهوو،  نیله کابل رسه  کيړیا د اسالمي ورورول رستانیوز

 ي هم د کابل پر مالت مالت ېد مبارز  یددو  ېاندړ پر و زیراو د ان دهېک لبادشاه 

له  هیتر پا واکمن ېد خپل رستانیاو وز مویس يلیاهند پر قب يیایانېبر. و ړمحور وال 

وه او  ېپه الس ک یېجبهه  رستانید وز ېکوله، چ هامله سرت  ېله د خه رانویافغان ام

ن وو، له د ېچ ،یدو  . یپورته کوال  ینه شوا ه ېاندړ د کابل پر و یې ېجبه ېنامسل

د امان هللا خان پر  ېکپه کابل  ېچ ه، حاالتو دغه معادله هغه وخت بدله ک ايسیس

. وشول ونونهپا ولیاصالحاتو پر خالف » اسالمي ریغ« الح د هغه د په اصط ېاندړ و

ته دا واک  زانویران ونو، خو پا ېک خړ په مخالف ا ونونوهم ددغو پا هکه  رستانیوز
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 تنود پ تونوید جنو وال ېاندړ پاچا پر و تونکيد کابل د اصالح غو  ېچ ،ورک

د اسالم په نامه  ېتر وتلو وروسته، چ انوز یرنه د ان ېمیله س. وکاروي روهه ياسالم

 دل،یېوپا فونهیحاکم تعر پر بنس »ایجغراف«او  »استیس«د  ،یته راغ پاکستان من

د . ودېته پر »ېملتپالن تونپ« یاد کابل اسالمي شعار  ېچ ر،یخو په دومره توپ

پام نه و  ېته پکاحساساتو  لوید قبا نادري کورن ېچ ،ته په پام رسه استونویس روېکابل ت

نور . و یولین »ېپالن نید« ېونه موند، کوم، چ یاشعار هغه  ېد کابل د ملتپالن ،یک

 نید«د کابل د  ېاندړ پر و زیرنن اسالم اباد د ان. ړمعکوس پرمخ ال  خیتار هیا ېله همد

 ېلپاره داس زویلس ود  ېکابل ک هپ کهد کابل پر ضد کاروي،  استیس یپرون »ېپالن

پاکستان شاوخوا . يیک رلیان ېالند تر مالت وید بهرن ېشوي، چ تهمتونه رامنحکو 

یپر اصيل نبض الس ا تنود پ ېچ ي،یک ېز یلس لور  تونخواافغانستان او په پ. ی

تر  المد اس یېپاکستان  ېرسه مخامخ دي، چ لوډله هغو وسله والو  وندونهملتپاله  ېک

  .لپاره کاروي توبید خوند و کویژید خپلو سرتات ېچرت الند

 يړ جا ړ او جو ېله پاکستان رسه د افغان حکومت د سول ېچ ،ېکال ک ۲۰۰۹ په

 ېادار  تیحامد کرزي او د هغه د ميل امن هتو  ېانکابل، په  ،ېدیوشل ېلیه

 رېه رډېاو  افغانستان لپه دې وروستیو کې  ېچ ه، ته مخه ک استیهغه س ایب لو ی

هللا  میحک. کول و اءیاح ېد جبه رستانید پاکستان پر ضد د وز استیدغه س. و یک

. و یک تهرامن بیترک ېاو اسالمپالن ېملتپالن توند پ ېپه پاکستا طالبانو ک دیمس

 مویس يلیاو قبا رستانیپه وز ېو، چ یته دا توان ورک وږد افغانستان خواخو بیدغه ترک

دغه . و رسوي اور، تر الهور او کراچ یشو  او د اسالم اباد په الس بل ي نفوذ وک ېک

 ژيیکه دغه سرتات ېچ ده،ېک کلا ېودراوه او داس هړ پر غا  ن پاکستان د  استیس

ېر که ۍژ یسرتات ېوچوي، خو د هيش، پاکستان به له من ېدوامداره پات  ،ېونه ک ې

د خپل پاکستان . نه باله یندو  ان ېپک) ېا یيس آ ( يړ اصيل لوبغا  ېد لوب ېچ

او تر  یشو  ېپات یر مل کیژیسرتات کاید امر ېک مهیتر ننه په س ېله ور  ونی ز

برعکس افغان . لري تیظرف استید س ېورک ېاو راک ېد معامل اتیافغانستان ز
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ثابت  هد پاکستان د متبادل په تو  ان ېچ ،یشو  یالیبر ینه د ېحکومت تراوسه په د

ه بد. ومنل يش هلوبو د سهمدار په تو  ايسیانو سد رو  ېک مهیپه س ه ترل ل ای ي، ک

هغه  ېدلیغ ه له کندهاره تر کون ېک دوږد حامد کرزي د حکومت په او ېدا، چال 

دا لکه د . ېو  ېاوبه ور ک ېد رس په کاسه ک یېپاکستان ته  ېچ ده،ېشبکه هم وش

په  ایناېمه افغان حکومت د بر۲۵پر  ېز کال د م۱۹۴۲د . تکرار وېکال پ ۱۹۴۲

هغه  ېک ېپه د. ولیشاوخوا سل جاسوسان ون ایالید جرمني او ا ېپه کابل ک تنهغو 

) ټلو یغالم عمرخان پ( رار  اييیالیا وهی ېچ ،ېهم ضبط شو  زره افغان وسپن

تر  کيړیا ایالیرسه د جرمني او ا ریفق پيیله ا ونوین ېد. یوا ېته رسول ریفق پيیا دیبا

وسلو د  وړ د افغان اردو د ز ېک ونپه غرب  ېچار  ېجرمني دد. ولنو  ېاشتیم یجوال 

رس نه  ېافغان حکومت په د. ېک ېبند ېخرب  ېک لیپر رس  له کابل رسه پ ېرنېپ

واخيل او  هله امکاناتو  منانودد ید هغو  ېاندړ پر و زانویرد ان هن ېخالصاوه، چ

  .ويمنلو ته وه تنوغو  ړو داېد کابل د عميل ک ېله الر  شارددغه ف زانیران هن

او د هغه  دیمس فیعبداللط ېک تیوال  رپه لو  مهکال د اکتوبر پر پن ۲۰۱۳ د

پر .شول ېته ورپ انویدوو جرمن ېکال ک ۱۹۴۱په  ېشول، چ ېور پ هته هغه  رومل

 ېم۱۱د ) ریابو( ېادار  ېر ار رسه هممهال، د جرمني د  دیشوروي د جرمني له بر

د جرمني سفارت ته امر  ېمه په کابل ک۲۴کال د جون پر  ۱۹۴۱مرش د  ېلډ ېورانکار 

خپلو  ېادار  ېر ار جرمني . ي ک لیپ اتیاوربلوونکي عمل ېک رستانیپه وز ېچ ،وک

او  ېته وسل ریفق پيیا ېچ ه، وک تنهته سپار ) فرد براندت راکډاوبردورفر او ( ویردوو 

په  یېاو هلته  یته تليل وا رستانیوز یغو ه دیرسه هممهال با ېله د. ورسوي ېسیپ

 ریفق پيیرسه سم، له ا دیله بر انویهند د جرمني پو  اييیانېپر بر ېک اشتیم مربسپ

په حال  ته د ت رستانیوز انیجرمن ېپه کابل ک. یوا ي ک اتیعمل ان پ یاو یرسه 

 انیاو شورو زانیران. همکاري کوله یېخان  رصاحبیم روالډافغان  وهیوو او د بنو  ېک

 ېداس ېک اتویپه اوربلوونکو عمل کهخرب وو،  ته د جرمني جاسوسانو پر ت رستانیوز

نه  نیته له برل ریفق پيیا انویجرمن. لوباوه یېد جاسوسانو رول  ېکسان هم شامل وو، چ
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ونه، د زغره والو  وپک، زيیران او د الوتکو ضد توغندي  ېضد وسل وډااليس 

په  روال د لو  هبدر  رستایوز یجرمني جاسوسان او د هغو  ېخو دا، چ ،وو تيغو 

 ،ېتومانچ ونه  یله دو . ېدېونه رس ېته دغه وسل ریفق پيیشول، ا ولیون ېپل علم ک

 مویس يلیاو د قبا لس زره هندي روپ ېباند ه ،سوه زره افغان ېکارتوس، در 

اوبردورفرو ووژل شو او وروسته په  یر  یجرمن وی ېک هېپ ېپه د. ېترالسه شو  ېنقش

ته د  ږپرتلنه مو وېددغو دوو پ. ولیون دیاو مس ریوز  واکونو تيیامن ېکابل ک

استخبارا جال  یدلړیغو ېک مهیاو په س ایترن کوړید ا او کابل ترمن رستانیوز

    .يش یودال را

هللا  میحک د مهیکال د نومرب پر دو ۲۰۱۳او د  دویک ولیله ن دیمس فیلط د

 یېپرته  د ژوند ساه واخسته او له درن ایب لو یوروسته، پاکستان  دویله وژل ک دیمس

يل وز دا، . ل وک اتیعمل ومر  ېاندړ د پاکستان ضد طالبانو پر و ېک رستانیپه ش

 ېپه مقابل ک اتوید عمل رستانیاو وز دویک پارلد ورس دیهللا مس فیپاکستان د لط ېچ

 کایامر ېيش، چ یدا درک را کوال  ه ترل ل یېومنل ، وروستي تحوالت  هته  کایامر

   .یترالسه ک د پاکستان مالت ېد انتقال په پروژه ک ویالیته د جن ایاس نمن

  :ېنیرسچ

  .دي دلېر  ېپس ویپه پ د مرغموندل اثار  زینی  او په ت رستانیوز د

د  ایورته کتل شوي،  کونیله ع زانویرشوي، د ان لیو هکه  مهیس ېد پر

هر . دي کيلیل ه ېپر  کوالویناخربه ل تونویله واقع رستانیپاکستان متعصبو او د وز

االنو نظر او د هغو  يد پو  یاستناد شو  ېچ ،ېر یچ . ېمطرح شو  ېپک ېتجرب یج

 قيیحق وېاو د پ ریتصو اصيل رستانید وز ېنشته، چ نهی کتاب او  ېداس یه

متکي دي،  زارشونوپه هغو  ول کيلیل ه ېچ کوالو،یل رستایوز. واويس ندارهیه

د  ېک من ېپه د.  دي ېراپات ېکتابونو ک زاريشاو  فونویمامورانو نه په ارش زیرله ان ېچ

خو د  ،یمتکي د زارشونوهم په ورته  هکه  »رستانیوز«کتاب  لېه درپه خشا قیال

 لیهاو نیولید اولف کارو، ا .ید رډی ېکپ رکد دقت او کره توب  رونواو کرک وېپ
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(Evelyn Howel) تید تثب ۍور یت ېاو د دید شخيص ل ید هغو  ېکنیکتابونه او ل 

 ه افغا ج نیالد س. وېشل شوی د کابل او الهور ترمن تونپ ېدي، چ ېک هپه ل

 له ېد استخبارا معلوماتو د تبادل ېچ ،ید یکونکامله را ېله د ېک من ېپه د

  .ید یدلیوکارزونو او مستندو متنونو 

  :دي ولهډ و ېنیرسچ ېدلیکار ېکتاب ک »یا یوروست: رستانیوز« په

افرسانو او  زیربوختو ان تیپه مامور ېک رستانیپه وز ېهغه کتابونه، چ: یلوم

  .يلک کوالوینورو ل

او  نهتو ادی ونه،شوي رپو  کلید مامورانو په الس ل واکمن زیرد ان: میدو

  .ېخاطر 

  خوندي اسناد ېکتابتونونو ک لیجډیاو  فونویپه ارش: مېیدر

د شته  ېچ ،ېندونر او مرشانو شفاهي  روږی نیدسپ  رستانید وز: لورم

 وونکو اضايف او بشپ«او تر کره توب وروسته د  ېارزول شو  ېک امعلوماتو په ر

  .دي ېدلیکار هپه تو » معلوماتو

د  ېاندړ تر اسالم و. يیک ژندلیدر پ ېورو کد ودلته په  رستانیوز

سندرو له  ديید و رېپ اييیاو د ار »ملو «د سکندر کتاب له  رثدهو یرسداو

 ۍتر اسالم وروسته له لوم. وجود ثابتوي خيیتار وملد  هړ دوا ېنه، چ ندیس »«

ۍپ ېز یمږسپو ۍهجر  په  وم د غلید پر ېچ ،ېپور  بربا نیرالدینه تر مغول پاچا ظه ی

تر مغيل وحشت وروسته . يیاو مبارزو بشپ نپه غور  انویاناو د رو  يیلیپ نهیستا

او  کانویخو بنو ته د س ي،یلیدور پ د نسبي ارام رستانید وز ېک رېپه ابدايل پ

د . يیته داخل ېد مقاومت دور  رتهیب رستانیرسه وز دوېپه غ ۍامپراتور  يسیلان

 تهد پاکستان تر رامن ېکال پور  ۱۹۴۷او تر  يیلیز کال پ۱۸۹۴له  ېچ ر،ېپ زانویران

له وليس مقاومت رسه مل دوام کوي، ددغه کتاب د محتوا سرته برخه  ېپور  دوېک

موادو  روډیلپاره د  لیاو تحل قیالمل د تحق ویرکز   رډېدوره د  ېپر د. ويړ جو

 تیوضع اييیاو جغراف ايسید س رستانیاو وز تنورسه د پ رېاو بل له دغه پ تیموجود
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 ریشم ویخو په  ،یشو  ل سپ ېک کو وپه لن تیکال وروسته وضع ۱۹۴۷له . ید او ت

د  ،ېپرمهال او هم په اوسني پاکستان ک زیرهم د ان ېچ ،یهغو عواملو هم بحث شو 

  .يديلر المل  وید بدمرغ رستانیوز

  یدرناو 

  سهار راحمدینذ

ږیکال، و ۱۳۹۴ کابل،
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ی   پرکی لوم

 طبيعتياغي 

  

ل و  او خوندور ش وساعته سفر  وله الر  ويشیبو شنې درې پر   .ته را لن

ن ې د مسیدو او بې انکیانک ته، چې رسی ومره، چې د  ي او  و کی ېرې ترسرت  - و 

ه ، مرتضی او  وا ويلچپر الر ډبرې، من ولې(ن ی ته )جن ې، د وزیرستان  دې کی  ن

يپرم طبيعت او یاغي ولی .خ در ن چن   .او مسیدو ترمن وروست پوله ده یود بې

ی و ار يل او جنو وزیر  بنو هغه  عیل خان، دی، چې ش ستان له ډېره اس

ور  ،کوهاټ لوياو افغانستان رس پې ي او په کم شمېر مسید  .ه ن دلته وزیر، بنو

ي ه ک، نابنو، دېره،  .اوسی همیرانشاه او وا چې پر وزیرستان د هغه نقطې دي،  پن

رول ه کارېدلې دي او اتصال کن یو کې په پرله پسې تو و پی ۍ هم،  .لپاره په تېرو  دم

الندې سیمو کې شامل دی، دغه نقطې پر وزیرستان د  واکچې وزیرستان د پاکستان تر 

ي رول لپاره کاری دغه الر د کندهار او پنجاب، کابل او پنجاب او دغسې نورو  .کن

ولو دورو کې  والیتونو ریزو توکو لپاره د تاریخ په  او د هند د لویې وچې ترمن د سودا

عیل خان او له  .کارېدلې ده کابل ته له غز او  او له پنجابهپنجاب کابل نه ډیره اس

دیدل    .همدې الرې توکي لی
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، د بلوچستان له ژوب جوزیرستان له کورمې ای یو(سن ، بنو، خوست او )مر

ول  .ې پولې لري پکتیکا رسه ره مربع مساحت او  ۱۱۵۸۵وزیرستان   ۷۹۱۰۸۷کیلوم

يل وزیرستان کې، چې مساحت یې  .تنه نفوس لري ي ۴۹۶۶په ش رو ته رسی کیلوم

ره مربع مساحت  ۶۶۱۹تنه او په سویيل وزیرستان کې په  ۲۴۶زره او ۳۶۱ زره ۴۲۹کیلوم

ي ۸۴۱او     .تنه اوسی

ه غرن س لې دهوزیرستان یوه بشپ لونو پو ن    .یمه ده، چې په 

ي رت او داسې نورې ونې موندل کی ې، ن ۍ، ملن ی  .په غرونو کې یې ډېری 

ک ور،، )مغز چار(  غوزي، ما ې، ان ورې، خجورې،  ، الوبخارا،)زردالو(مندتې م ور

ان، جوار، مزري ددې سیمې میوې او  يل  .کرکیله دهالو د میرانشاه په مرکزیت په ش

انزي وزیر ديو  یت پکې ا ي، خو اک دغه  .زیرستان کې ډېری وزیر او داوړ قبیلې اوسی

ي داوړ د  .قبیله د توچي، شوال، خیسوره، کیتو او د کورمې سیند په غاړو کې اوسی

ي وربز، خرسین او  .توچي سیند پر دواړو غاړو اوسی يل وزیرستان کې ملکيش ،  په ش

ي ي قبیلې هم اوسی تحصیلونو  يل وزیرستان په درې سب ډویژنونو او نهوش .سید

ویژن کې مرکز میرانشاه، غالم خان او یرانشاه په ډد م. وېشل شوی دی) عالقه داریو(

سپین وام او شیوه او د رزمک په ویژن کې میرعلې، دته خېل تحصیلونه، د میرعيل په ډ

یوم تحصیلونه شامل ديډ ز کال ۲۰۰۳وال په ش .ویژن کې پخپله رزمک، دوسيل او 

ه من ته راغی   .کې د یوه بېل تحصیل په تو

یکل  ارنوال په د ایجنساجن پولی ي کوونکي، قايض او  د مرش، همغ

ه کار کوي ي او د بیا رغونې د پروژو او نورو سیايس او  .تو د بېالبېلو ادارو ترمن همغ

رول چارې هم د سیايس استا ار او کن ونو د  دغلته اداري  .زي پرغاړه ويولنیزو پرمخت

واکونو له خوا پرمخ وړل  ي مرشانو او خاصه دار  چارې او حکومتويل د ملکانو، لون

ولنیزو مسایلو پوځ مسلط دی ي، خو په دې وروستیو کې پر سیايس، اقتصادي او   .کی

که دلته دوه سرتې،  په سویيل وزیرستان کې د سیايس استازي رول خورا مهم دی، 



 

ای/ ١٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي، چې خو رسک او ې د یو  د حکومتي سیاستونو په پایله کېل یونیم ې قبیلې اوسی

ي ېبل سیايس استازی پر قومي مرشانو او نورو بانفوذه کسانو د خپلو  .پر وړاندې دری

  .پر مخ وړيهم  د پیسو د پ ویش دنده په خاطر  اهدافوسیايس 

يل وزیرستان مشهورې سیمې دي رزمک د  .رزمک، شوال او میرانشاه د ش

يل وزیرستان خورا شنه او سمسوره سیمه ده ې  .ش په سویل کې یې سپین کمر، خ

ۍ ۱۱د شوال سیند د  .غر، توده چینه مسید میشتې سیمې دي ه لوړ غره په ل زره ف

ي او له مایزر نه دوه میله لویدیز خوا له  ې اته میله د ختیز پر لور بهی کې له ډیورن کر

ای کی د شوال په ختیز کې رزمک، شویدر غر او د بېرمل سیمې پرتې  .يتوچي رسه یو

ل کې یې منظر ) نیکه بند( په سویل کې یې موسی نیکه  .دي او درې نشرت  او په ش

  ١.خېل دره او د مایزر مداخېل وزیر پراته دي

په شکي کې ، په شوال کې ډېری کابل خېل، بکاخېل، جا خېل، ملکيش

خونیاخېل، بدین خېل، ها خېل، سپېرکي، سدن خېل او  شادیکي، ،میامي، ملکيش

ي اخونه اوسی په بېرمل کې کابل خېل، پیپيل،  .د مسیدو د بهلول زیو او علیزیو 

ي ه رزمک کې ممیت خېل او توري خېل، په شم کې ممیت خېل پ .سیپيل وزیر اوسی

نه کې خېل، توري خېل او وړوکي، په شیر  او بوهیم خېل، په خیسوره کې ممیت

رخېل، په رشکي او شکتو دره کې توري خېل، عمرزي او پلو ته ظمداخېل، خدرخېل، من

ي په شیره تله او شاوخوا کې ممیت خېل، توري خېل، حسن خېل،  .یې مسید اوسی

ي مداخېل، کابل خېل، ملکيش او زيل   .خېل اوسی

ي و پر دې دوو قبیل .په سویيل وزیرستان کې مسید او احمدزي وزیر اوسی

ي ن خېل او غلجي هم اوسی ي، سلې ، دوتا مسید د سویيل  .رسبېره دلته ورم

یت نفوس جوړوي د مسیدو په دریو خواوو کې دروېش خېل وزیر  .وزیرستان اک

ني، مسید،  عیل خان او بنو پراته دي، چې بی انک، ډیره اس ي او ختیز پلوته یې  اوسی

ي، وزیر، د يوړ او نورې قبیلې  رس ابنو    .ه پکې اوسی

 

ای/ ٢٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه په  .تحصیلونه لري اتهډویژنونو کې برخو یا سویيل وزیرستان په دریو  د وا

ه، ب رمل او توی خوله، د الدا په ډویژن کې الدا، ساړه راغه او مکین او تحصیل کې مرکز وا

ه د سویيل  .د رسویکي په ډویژن کې پخپله رسویکی او تیارزه تحصیلونه شامل دي وا

يوزیرستان مر  یت پکې احمدزي وزیر اوسی ه رسبېره  .کز دی، چې غوڅ اک پر وا

روم  ی ه  .شکی، مکین او الدا د سویيل وزیرستان مشهورې سیمې دي، )شوره(کا د وا

یت مسید ديډېری په ډویژن کې  ي، خو په دوو نورو ډویژنونو کې غوڅ اک    .وزیر اوسی

ي خېل، خجل خېل، توجی ن ه کې زيل خېل،  اخېل، ها خېل، رسکي په وا

ي ي اوسی ه دوتا ا دپه ال .خېل، بیزن خېل، پاینده خېل، خونیاخېل وزیر او په مرکز کې یو

ېديل س  انک له الرې د غ ه ته د  ي اړخ کې پرته سیمه کې، چې وا سب (ک په 

رخېل، پتو) ویژنډ ي، مل ، ده، لن شا خېل، بیبي زي، خدرخېل، خون خېل، تر

ي، ماالی، چرخېل، خلیلخېل، رسن خېل، عمرخېل، خېل، وزیر ، ایشن ي، سلطا

ي،  ی ي، شمیري، شمن خېل، ملکيش، برومي خېل، محمدي، م ری ي،  ، کیک ورم

ي، بندخېل، نانوخېل، اليل خېلا ، په مکین کې عبديل،)او نور( بدینزي ،تره کي  یشن

ر)او نور( لیيش، شمن خېل، چرخېل،  ي، خايل خېل، هیبت ، په ساړه راغه کې  ی

خېل، هیبل خېل، ملکيش، شمن خېل،  وري خېل، چون خېل، کایخېل، بدیوي، 

يل خېل، ا لیيش، منزي، سیدان، فریدي، خانخېل،  وري خېل،  ي، شمیري،  یشن

رخېل، بهادرخېل ي، لن ری ، په رسویکي کې منزي، ) او نور( عبديل، بندخېل، 

يبهلولزي، شمن خېل، په تیارزه کې ن اخېل، مچن خېل، کیک ی او  ورم ،یکزن خېل، 

اخونه ي نور    ٢.اوسی

ه توی، شوره او شینکی   ومل، کیتو، سپلیتوی، خیسوره، وا انک زام،  توچي، 

ونه دي د کې انک زام سیند په دوه توی سیمه  .د وزیرستان مشهور سیندونه او ل

خه رسچینه اخيلتوی له یو  تودې چینې او بدر د ) پیرغر، پرې غر(پرېغل  .ای کېدو 

ولو لوړ غر دی، چې د سمندر له سطحې  ه لوړ پروت دی ۱۱۰۰۰وزیرستان تر  پر  .ف



 

ای/ ٢١  وزيرستان؛ وروستی 

 

رب غر، ج رنی رس، خواجه ادې رسبېره شویدر، نېشه،  ې غر،  کوم، کون  میله، کو

  .حیدر، بیبک او خ کمر د وزیرستان نور غرونه دي

انونه په مسیدو کې شمېري، په قبیله، چې ډېری افراد ییا برکي ورم  ې 

ي روم سیمه کې اوسی ی ای هند ته هم  .کا نیو رسه یو ددوی یو شمېر خلک له بې

وال شوي دي ر  .ک ي د لو ه و او ، بره کي راجان په مرکز بره کي برک دددې قبیلې 

ور د  ک په اوږدو رسخ اباد سیمو کې او یو شمېر هغه یې د پې مکنیو او شمشتو س

يپه  کې ي کې اوسی و      .ورم

 

وال شوي مسید او وزیر   ک

ي  .مسید او وزیر پر وزیرستان او پاکستان رسبېره، په افغانستان کې هم اوسی

اوونو کې دلته میشت شوي دي و بېلو پ  .په افغانستان کې میشت مسید او وزیر په 

ریزان و خالف د هغوی افغانستان ته د مسیدو او وزیرو د رات اصيل محرکات د ان

ې او شخيص  ې، د سقاوي اړودوړ خالف ج مبارزې، د افغانستان د خپلواک ج

من دي و کې بوخت  .د ریز خالف په ج ریزانو و ډېری هغه مبارزان، چې د ان و، د ان

وال ته اړ وتل لکه نن، چې   .د ظلم او وحشت له امله د افغانستان پر لور ک

ته  او خوست او پکتیکا زیرستان نه د پاکستان بېالبېلو سیموله و ، وزیر او داوړ مسید

ریز واکمن په وخت کې هم ل انیایی هند او ان وال شوي، د برې ریزانو رسه ک ه ان

ېدونکي  ه الړ يش) افغانستان( ، چې داراالسالم ومبارزان اړ و  وزیرستاجن    .ته په ک

ل د  ي  ونده یپ مه له مال۲۲ی پر کال د جوال ز  ۱۸۹۶افغانستان ته پر لوم

لور زره کسان  امسید رسه د وزیرو، د ی بېرمل او  یوه  .راغللوړو او مسیدو  دوی لوم

ې او ماشومان هم و  .اوون وروسته  پالزمینې کابل ته الړل د دغو  .وله دوی رسه 

والو شویو کسانو  له ډلې  مسیدو او بیا وروسته د امیر حبیب هللا خان په وخت کې ک

ل شوېاو وزیرو  مکې ورک په دوی کې د غز د غوزبې  .ته په بېالبېلو والیتونو کې 

 

ای/ ٢٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

و د بکسمند سیمې  )۱(میاجي ري شامل  خالو، )۲( او د ورد بالیچ او د هغه نور مل

یالی ید میاجي او  تر مرشۍ الندې مسید، چې د مال پ .وو ونده مسید اصيل جن

ای شولواک یې جوړاوه، په غز او و  ای پر و کې    .رد

مکې  دغو خلکو ته په پیل کې افغان حکومت غله دانه ورکوله، خو وروسته یې 

ې په وختونو کې  او نادرخان امان هللا خان، ب هللا خانپه دوی پسې د امیر حبی .ورک

ر او وزیر نور مسید و ، راغلل، چې ډېری یې په لو ای او یو شمیر نورو سیمو ورد کې 

ای ش رخ، بره کي برک، واغجان، رسخ اباد، کیشم کال، شاهي کال،  .ولپر ر د  د لو

و د ظریف، بکسمند،  يل مسید بدکولسفیدسن او د ورد وډا او  ز ۱۹۱۹پر ، 

نادرخان د واکمن پر مهال له وزیرستان نه ز کال د ۱۹۲۹پر د امان هللا خان او کال 

رخ مسید  .دي راغيل رخي دد  که میشت شوي په سال هلته)۳(غالم نبي خان   ،

امان هللا خان په پلویتوب تر اوږدې مودې پورې د پخوا پاچا هغه په وزیرستان کې د 

ې کولې ر په کیشم .مسیدو او وزیرو د مالت ترالسه کولو ه او شاهي کال  کیشن\د لو

تر مرشۍ  )۵(اه دوله خاناو ش )۴( د موسی خان مسیدیو شمېر مسید کې میشت 

ی رسخاب او بیا دې سیمې ته ې الند رسه ډېری هغه مسید  دویله  .راغيل ديلوم

و کې یې په وزیرستان کې دده ۱۹۱۹راغيل وو، چې د  موسی خان او  ،ز کال په ج

ریزانو خالف مبارزې کولې )۶( رمضان خان مسید ر ته .تر مرشۍ الندې د ان یو  لو

ې  ضدشمېر مسید د سقاو د زوی پر  د مسیدو هغه  .دي و کې راغيلپه کلوند ج

ال موسی خانرستېري تر مرشۍ  ، چې په وزیرستان کې یې د شاه دوله خان او ج

و کې برخه درلوده،  ل په ج ه، رسویکي، تیارزې او  ریزانو خالف د وا الندې د ان

ریزانو تر فشار الندې راوستل هغوی خپلې ستونزې په کابل کې له امان هللا خان  .ان

ه نشوای رسه رش ریزانو پر وړاندې  ون له امله هغه د ان ې، خو د سملې ت یکې ک

ې، خو هلته  .کوالی مکې ورک د یول ستونزو له وروسته یې هغوی ته په رسخ اب کې 

د  .ډېر پاتې نه شول او د محمداغې ولسوال کیشم او شاهي کال سیمو ته الړلامله 

ال موسی خان تر مرشۍ الندې مسیدو ته ه محمداغه او نورو سیمو رسخاب ، م په ج



 

ای/ ٢٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل کې    .کال یې هم دده په نامه ونومولهکار شوې او مکې ورک

او میشتېدا د سقاوي اړودوړ پر وړاندې د  په افغانستان کې د وزیرو او مسیدو درېیم پ

ي ای پیلی کرکيش رسه یو کر کې له وزیر  .نادرخان له ل ستان نه له نادرخان رسه په ل

ل ري و  ، ورم او داوړوزیر، ورزره تنه مسیدشاوخوا  د هغوی یو شمېر کسانو ته په  .ومل

ل شوې او یو شمېر نور بېرته وزیرستان  مکې ورک و ، غز  او نورو سیمو کې  ر، ورد لو

ل رسوې کې  .ته الړل ل شوې وې، په دویم  مکې ورک ینې هغه مسید او وزیر، چې 

که مکې بېرته واخستل شوې،  مسید او وزیر په مني  .دوی وزیرستان ته تليل وو ترې 

ریز خالف د مبارزو په موخه  مو کې به د ان کې په افغانستان کې اوسېدل، خو په 

منیو کې  .بېرته وزیرستان ته کوزېدل او کې مسید او وزیر په شخيص د لورم پ په 

وال شوي دي   ٣.افغانستان ته ک

و رسبېره،  ر، غز او ورد ، کندز پروان، بغالن، ،کابل، په خوستپر لو

ان، تخار، کندهار ان ردیز، هلمند، سمن او نورو سیمو کې هم خواره واره مسید ، سمن

یو هغه مسید او وزیر مبارزان، چې  .الملونو هلته تليل دي واو وزیر پراته دي، چې په 

ریزان ترې ډېر په عذاب و  اون کې له میشت وان ریزانو د  ېداد وزیرستان په  وروسته د ان

يل والیتونو  دویمه  .ته واستول شول) ترکستان( شکایتونو پر بنس د افغانستان ش

ل خان مومند د  پالن له مخې ډله هغه وزیر او مسید دي، چې د نایب الحکومه محمد

يل،  د ناقالنو په ډله کې ورۍ هغه  .کندوز او بغالن والیتونو ته الړلش درېیمه ک

 یادووزیر دي، چې د اقتصادي او معیشیتي عواملو له مخې په انفرادي ډول  مسید او

  .سیمو ته تليل دي

  

 

 

 

 

ای/ ٢٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

 

  

  

پرکی   دویم 

  تاریخي مزل

 

کې د دریو سیندونو نومونه یاد شوي، ) ری ویدا(د اریایانو په ویدي سندرو 

وما او یویوا دي ي .چې کرومو،  مکې تېری    ٤.دوه هغه یې د وزیرستان له 

ي( یویوا ای کی ومل رسه یو ومل) د ژوب سیند، چې له   )( او 

ي مکې تېری درېیم سیند یې د کورمې سیند دی، چې د بنو په  .سیند، چې د وزیرو له 

ي ل کې له عیسی خېلو نه اباسین ته تویی ل کې وزیر او په جنوب  .ش ومل په ش د 

ي او  ومل درې زره کاله د  .قبیلې پرتې دي مندوخېلکې یې مر ویدي کتابونو له مخې، 

يي،  ې  مخکې شنې درې درلودې او په وزیرستان کې د یو شمېر پخوانیو زړو کالوو ن

ار اباد و - چې په باخرت ومل او توچي پر الره   .یونا پېر کې دلته پوځ او یا هم  د 

ي قافلو ت او رات کا ریزو او پو ۍ پورې سودا غوري او  .وهترلسمې میالدي پې

ر احمد شاه بابا  کرې له همدې الرې هند ته تللې او د درا امپراتورۍ بنس غزنوي ل

ان رساوه د اسالم تر رات مخکې په وزیرستان کې  .هم له همدې الرې پنجاب ته 

د وزیرستان په سپین وام او یو شمېر نورو  .بودايي مذهب او سانسکرټ ژبه دود ول

وپ هغه اثار، چې له شیره تله سیمې ترالسه  .ې اوس هم شته ديسیمو کې بودايي س

يي ود دور  هیپتالیانو - ، د کوشانیانو او پارتیانويشو  انې  ې ن د داریوش په  .ن

وش ۱۶هخامنيش دوره کې د لوی افغانستان   سیمې شاملې وې، چې یوه پکې ته ته 



 

ای/ ٢٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

Thattagush ېرمه وزیرو او د يوړ اوه، چې د کوهاټ او د بنو ور   .و سیمې پکې را

: کتاب کې لیکي ۴۴۴په خپل) م ق م۴۲۴(هیروډټ  

ای کشفولو لپاره یو « ېدو د  داریوش دریاب ته د سند رود د 

نومېد او د کاریاندار   Skyloxیونانی امیرالبحر، چې سکیالکس

ېناوه او د یاد  ۍ کې ک و باوري کسانو رسه په بی هېواد و، له 

مکې  .کار لپاره یې واستاوه او د ) اره(دغه ډله د کسپاتورس له 

ېده او دریاب ته ورسېده Paktuike پکتویک مکې وخو   ٥.»له 
 

ومل او کورمه سیندونه یاد شوي او تاریخي    دا، چې په ویدي رسودونو کې 

يي، کرکش د لویې چې د سند او هند نیمې  بهیر  وچې پر لور ډېری قافلې او ل

ومل له الرې ک ومان دادی، چې پکتیک به اوسن پکتیاکورمې او  ، ېدې، غالب 

ه پوله لري خوست کورمه مشهور  .او پکتیکا وي، چې له وزیرستان او کورمې رسه 

ومانسیند لري او  یو  .دهیا اوسنی اریوب سیمه » ایریاب«پاسنی دریاب،  په غالب 

ور تعبیروي، خو د کوشا پاچا   Paktuike شمېر تاریخپوهان کنیشکا په په پې

ور ته د پوروشاپوره  د  .نوم کارېده) او ساسا پېر کې پشکي باوره( پاچاه کې پې

ور او د دو کاپیسا و د کسپاتورس اصطالح، چې یو شمېر  .هغه د ژمي مرکز پې

ولو مهم دا،  پوهانو دیوالی لري او تر  د چارسدې لپاره کارولې، د کاپیسا له نامه رسه ن

ور د هغوی دوه پالزمینې وېچې په کوشا پې     .ر کې کاپیسا او پې

  

رث د سکندر په کتاب کې وايي  مل «: رسداویدهو و د 

ه شوه، د  ه کې، چې د درېیم داریوش او سکندر ترمن پې په ج

تانه او د هندوکش د غرو  یونا مورخ اریان له نومل رسه سم، پ

کرو کې شامل و     .»وخلک د داریوش په ل

مل ی ومل د وزیرستان مهمه سیمه ده، چې د ژوب پر لور الره لري او سند و ا اوسنی 

 

ای/ ٢٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

لوي ور موزیم کې درې  په پر دې رسبېره .او ملتان له بلوچستان او کندهار رسه ن پې

یو ډبرلیک په  .هپتايل ډبرلیکونه شته، چې د وزیرستان په توچي کې موندل شوي دي

ويل او دویم هغه په یونا    .لیکل شوی دی لیکدود من

یي، چې  لی دین تاریخي اسناد  ۍ هجري وزیرستان ته د اسالم سپې د لوم

ۍ په درېیمه لسیزه کې  يل وزیرستان د درپه خېلو په یوه کيل کې ترالسه  .یراغلپی د ش

يي، چې په سانسکرټ او عر ژبو هجري  ۱۰۰شوې کتیبه د  سپوږمیز کال تاریخ را

ۍ د  لیکدودچې عر م یې په کويف  دغه کتیبه، .لیکل شوې ده لیکل شوی، دم

يل وزیرستان د سپین وام په شیره تله سیمه کې د  .الهور په موزیم کې ده د ش

ن رض  ي د درېیم خلیفه حرضت عث کریشندي په نامه رسه یو کمپ دی، چې ویل کی

ي قوماندان مجاش بن مسعود د ورور پ ي کمپ د خالفت پرمهال، د هغه د یوه جن و

ۍ په درېیمه لسیزه یا  .و ۍ هجري پې میالدي  ۶۵۲سپوږمیز کال کې، چې له  ۳۲د لوم

ن رض د ایران د کرمان سیمې د بیا  کال رسه سمون لري، د وخت خلیفه حرضت عث

ومان ورور یې هم په همدې  لی و، چې په غالب  نیونې په موخه مجاش بن مسعود رالی

يل وزیرستان ې دي کلونو کې په ش    ٦.کې سوبې ک

ن ۳۴کال، چې  ۶۵۶په  ي، د حرضت عث د خالفت په  )رض( سپوږمیز کال کی

ه او د بلوچستان پر نورو سیمو  ، کو وخت کې عبدالرحمن ابن سمره پر کابل، غز

ې دي کرکش ک کرو دغه قوماندان د کابل او غز تر سوبو وروسته په  .ل د عرب ل

ومان د  ایه ژوب ته تللی او هلته یې د  له الرې وملغالب  وزیرستان او بیا له دې 

ې او کالت خانان ترخپل یوغ الندې راوستي دي ور میوزیم په  .کو مه نومره ۴۱د پې

او محمد  )ج(، په کويف لیک د هللا یډبرلیک کې، چې له توچي سیمې موندل شو 

ي )ص( و کی ه  .نومونه هم ترسرت دي االول  هجري، د۲۴۳(ددغو ډبرلیکونو نې ج

ریزو  .ده) ز۸۵۷میاشت،  ردیزه د هند پر لور د سودا توچي دغه مهال له غز او 

ۍ کې  ه میالدي پې يي، چې په ا کاروانونو او لشکرکشیو الره وه او یاد ډبرلیکونه 



 

ای/ ٢٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

   ٧.وزیرستان ته اسالمي فرهن او عر ژبه راغلې ده

هجري  ۴۳په   .ده ډېره کارېدلې کلیمه) داوړ( په اسالمي تاریخونو کې د داور 

ل لپاره عبدالرحمن بن سمره د سیستان واکمن ) ز۶۶۳( کال حرضت معاویه ددویم 

اکه او هغه تر  ې ۴۴و ولې ناامن کرارې ک تنو   .هجري کال پورې د افغانستان او پ

ې د  .هغه له بست وروسته کش، داور او رخج ته الړ او د زور تر غره پورې یې الرې وک

زمینداور، رخج اراکوزیا او  اورافغانستان په لن تاریخ کې کش د کندهار کشک نخود، د

ودل شوی ، خو که د هغه وخت ارغنداو سیمې او زور د زمینداور او غور ترمن یو غر 

ت وکتل يش، داسیمې په  ه ییز مسیر او د سیمې جغرافیايي سک همغو نومونو په ج

ي کرو د بریدونو اصيلسیست .وزیرستان کې موندل کی  ان دغه مهال د اسالمي ل

ی و لېدهبلوچستان د ژوب له الرې له وزیرستان رسه  دزابل  او من د  داور یا داوړ  .ن

يل  رب دیش تون  نی پ نې په سیمه کې یې د ، چې دوزیرستان یو می هپتالیانو  استو

يل وزیرستان ک .موندل شوې ديهم او عر واکمنو کتیبې  تو ک (د کش ې په ش پ

لیيس  تېKachاو ان ، دلتهپه نامه ) ، چې په عر کې یې چ پر ش او  خجوري ک

، او  ونه و نور بیچه ک رخج /رخذکوهژ کلیمه د د په اسالمي تاریخونو کې  .شتههم ک

ل شوې او بیا عبدالرحمن بن سمره له دې سیمې زور ته  په  .تللی دیسیمې یوه برخه 

يل وزیرستان ژور میله، من  –او ژور  )کوهک، کوهژ( ، کژه)رخج او رخذ( کې رغزی ش

ی ژور، زو ژور ه پرتې سیمې  )په عر کې ژ په ز بدله شوې ده: زور(ژور، تن پر یوه کر

اسالمي  .پرته دههم یوه سیمه  پر خوالکي مروت  دله دې اخوا د زور په نامه  .دي

شونې ده،  .غز له الرې کابل ته تللی دید  عبدالرحمن بن سمرهتاریخونه وايي، چې 

ومل تللی وي او  هپته  او کابل چې نوموړی غز  ژوب او وزیرستان ته )کالت(کورمه او 

د وزیرستان بر داوړ په بویه کيل کې د  .له زابل نه راغلی وي سپوږمیز کال۳۴هم پر 

يل و  نانو د ج یو پر رس د هغه وخت د کفارو او مسل و  اراو اث غون اوس هم ترسرت

ي ونکي په دې باور دي، چې د عراق په پالزمېنه بغداد کې بویه شاهان  .کی ی یو شمېر 

)The rulers of Boya ( ی، خو د وزیرستان له بویه سیمې تليل او بغداد یې ولکه ک

 

ای/ ٢٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

که بویه کورن یالن اوسېدونکي تاریخونو کې  په معتربو داسهي نه ده،  ل د ایران د 

ی یې اصفهان او اهواز ونیول او وروسته نورو سیمو ته پسې خپاره شول ،شوي  .چې لوم

ل کېدای يش، چې بویه سیمه د ال بویه د کوم واکمن پر وخت په دې نامه  اد احت

که ال بویه په عراق کې لوم واکمنان ول، چې د شیعه مذهب  نومول شوې وي، 

ې او د ایران او نورو هېوادونو پر لور استول شویو استازو یې  پیروانو ته یې ازادۍ ورک

ې، چې خلک شیعه مذهب ته وبويل ې وک يل وزیرستان بویه سیمه  .ه که د ش

تني سیمو کې د شیعه مذهب  و پ ل او هن ې وي، په کورمه،  دغو واکمنو اباده ک

اوه نه وي    .خپرېدل به هم له بویه واکمنانو رسه بې ت

هجري کال د وزیرستان  ۱۵۴د واکمن په وخت کې پر په بغداد کې د برمکیانو 

ن برمکي حکومت کاوه، خو وروسته، چې عبايس خالفت او په رس  په رزمک کې سلی

ن برمکي له السه هم واکونه  ول، د سلی کې هارون رشید برمکي واکمنان له تخته وغور

ور موزیم کې خوندي دي، په .واخستل شول يل دوه نورې کتیبې، چې په پې  ش

کال کې په عر ) میالدي ۸۵۷( سپوږمیز ۲۳۴یوه په  .وزیرستان کې موندل شوې دي

او لیکل شوې او دویمه یې په ناو سا ار د رغونې په ت انک  ) ۵۶۵(سکری متنونو د 

رین) باخرتي ۶۳۵(میالدي او  دویمه  .باخرتي متنونو لیکل شوې ده\کال په عر او بک

یدو  ری ۍ کتیبې د کتیبه د م د  ل شوې، خو د لوم ه نه ده سپ له امله په سمه تو

کاري، چې د وزیرستان توچي سیمه د  په » حی بن عمر«عر م له ژباړې داسې 

رولیده ي قوماندان له خوا کن ن  .نامه د یوه عرب جن حی بن عمر د وزیرستان په لوم

ې  » انک« ازه  درو  ی ارککې د خیر  ې  ارونه او ددغه  د رغونې چارې تررسه ک

ر حی بن عمر دی .دي نی بنس انک سیمې لوم هجري  ۲۴۳په ٨ .په بله وینا، د 

يي،  وچي کيل نه په عر او سانسکری ژبو ترالسه شوې کتیبې  سپوږمیز کال له 

نو واکمنو  ول وخت کې مسل چې د غزنوي محمود له واکمن مخکې دلته په دې 

ی دی سانسکری ژبه په رسمیاتو کې  مخکې په دې سیمه کې تر عر .حکومت ک

هجري سپوږمیز کال وروسته هم، چې  ۲۴۳له  .وخلک بودايي مذهبه و  چلېده او  ډېر



 

ای/ ٢٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

وو او په خپلو  بودایان ال هم ډېر خلکاسالم په سیمه کې په پراخه کچه خپور شوی و، 

یدلسانسکری کې په    ٩.ژبه غ

او وايي ور،  ، چېتاریخ د مغويل پېر په ت ظهیرالدین بابر وزیرستان ته د پې

 پرغلپه خپل کتاب کې د  بابر .وله الرې راغلی ومل  - او دغه راز د غزکوهاټ او بنو 

و ې او وايي، چې د کوهاټ او بنو له الرې  ، برمل، بغد م و سیمې ستاینې ک او بن

تونخوا د مرغې او مستوسیند  يوچت .غز ته تللی دی  له سیندونو پر د برې پ

ون  ي او ار يوی کې رسه یود وزیرستان په دوه ترا ات اصطالح په  .ای کی د بن

ولې هغو نقشو کې، چې د روسیې له ارشیفونو تر السه شوې، د وزیرستا ن او کورمې 

ولې سیمې یې ترې هدف سیمې په بر کې  ال دا  نیيس او بابر، چې بن یادوي احت

   .دي

ردیز او د «:بابر وايي کابل په ولسوالیو او اړوند سیمو کې پرغل، 

ې ډېرې مشهورې  ه د پرغل م ې تو ان ایونه دي، په  تناک  بن ارز

ي ې هندوستان او ملتان ته صادری   ١٠.»دي، دا م

تونخوا یا غز او  و په شاوخوا کې کومه د د پرغل په نامه په لره او بره پ بن

په نامه  )پیر غرپرې غر، ( پرغل\سیمه کې د پرېغل شواله ه نشته، خو د وزیرستان پسیم

ومان با ولو لوړ غر شته دی، چې په غالب  و بر د همدې سیمې دد وزیرستان تر  م

ې  ه  .دهستاینه ک ې تو ان ې، په  ه م» لوکُ «د وزیرستان م ې اوس هم په سیمه کې 

ياو  نوم لري    .د پاکستان بېالبېلو سیمو ته صادری

ای واييهغه  ل او ...« :بل  رو ان د سېند تر سینده پورې یرغلونه وک زموږ برید

ای شول ران بېرته راغلل او دوه شپې مو . یوه شپه وروسته رارسه یو کله، چې زموږ لو

ه وي ام به مو  ې، چې بل  ې، سالمشورې مو وک ه . په کوهاټ کې تېرې ک پرېک

و او و پر افغانانو او د بنوشوه، چې د بن اون یرغل وک بیا د نغر یا فرمل له الرې و په 

ای . »کابل ته الړ شو ې «  :واييبل  ای دی، خو م برمل یو بل تومان او نسبتا خوار 

 

ای/ ٣٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي، بدې نه دي ، چېیې ل کی ن . هندوستان ته لی شیخ زاده  اوالدد شیخ محمد سل

ای غد همد ان، چې په هند کې یې د افغانانو په دور کې ډېر قدر الره،    .»وه 

، ظفرنامه او بابرنامه کې دغه کلیمه د تغر او نغر په سالهبیرو په الجواهر ر الد 

ای راغلې ده، خو له اره دا دوه سیمې د جنو وزیرستان له مرکز  نامه له فرمل رسه یو

ه نه  ره لرې د برمل او بغ سیمې دي ۳۵وا بغ د برمل عالقدارۍ اړوند سیمه . کیلوم

ه پرته دهده     .، چې پر ډیورن کر

  

ې ده او وايي و غندنه ک د وزیرو قبیلو د  «: بابر د وزیرو او بن

ي کوله، د اپریدیو خالف د عملیاتو له هوډ وروسته  خراج په ورکولو کې ناغی

ن پرته یې  د وزیرو عقل رسته راغی، غوږونه یې ور تاو شول او له خن او 

ل   ١١.» ...درې پسونه نذرانه ک
 

زیب دویم زوی  ا مغل اورن ور هجري  ۱۱۱۰په  ، چېشاه عا بهادرشاهد 

زیب ا امپراتور اورن ور م  یر  کال د خپل پالر او په هند کې د شپ له خوا د کابل عامل

اکل شو ه و ک زوی بهرام خان ، د وايل په تو د یې محمد حسین او د خوشال خان خ

اک ه و او معلومات بهادرشاه ته بهرام  .لخپلو سالکارانو په تو د بنو او شاوخوا سیمو په ت

ې یې تر وزیرستان او بنو و رسولې ونې وې، چې د  بهادرشاه پ   .خان ورکول او همدا ه

هجري کال بهادرشاه له خپلو دوو افرسانو محمد حسن او راجابشن  ۱۱۱۰پر 

ای په توچي درې بنو ته راغی ومل او توچ ١٢.سن رسه یو پر بنو او وزیرستان د ي له 

ه اخستل شوې  لونې په برخه کې ډېره  بریدونو، یا په لویه کې له هند رسه د کابل د ن

عیل خان او  .ده ومل، توچي او کیتو په تېرو زمانو کې له کابل او غز نه د دیره اس

ریزې او د لشکرکشیو الرې وې د ر پر ال د توچي بهادرشاه  .ملتان پر لور مهمې سودا

ې په پایله کې سیمې خلکو ته د زیات ان پر وړاندې وليس و رسو زرو او انعامونو د ورک د 

ل يل  .مزاحمتونه کم ک یر په حکم د کورمې سیند په ش زیب عامل وروسته یې د اورن



 

ای/ ٣١  وزيرستان؛ وروستی 

 

دې یوه  وخېلو سیمې ته ن ستنېدو بهادرشاه کابل ته تر  .کال ورغولهشاهي غاړه کې جن

اکه بنو کې اصالت خان  وړو اوامخکې په د ه و له دې مخکې د   .د حاکم په تو

کرو قوماندان و مغل شاهزي ژمی په بنو کې تېر  .هزاره ولسوال په پکيل کيل کې د ل

ي کې وزیر  ، خو په حسن تن ، و، داوړ وک او وروسته یې د کابل پر لور د ت هوډ وک

یاليو یې ال  ومسید ربونو جن تني  بهادرشاه واردمخه خپل  .ره نیولې وهاو د نورو پ

تنو قبیلو هغوی  پي، خو پ ته سخته مرګ ژوبله ور رستېري ور واستول، چې ویې 

، شاهزي د خپل پوځ د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي او الرې پرانېستو په موخه .واړوله

ل کر یې له ، وزیرستانیانو الره پرانېستله، خو شاهزی او لهغوی ته بې درېغه رسه زر ورک

يل وزیرستان وروسته بهادرشاه  ١٣.وسایلو پرته لوڅ لپ کابل ته الړ ي په ش کې یو تن جن

اکه او پر هرې قبیلې یې حاکمړو قبیلې د افرس سید حسن د داو ه و  د هغه وخت په تو

و ستونزو  کې غيل کولو پهد داوړو او وزیرو  حاکمنوی  .روپ خراج ومانه ۱۲۰۰۰ له 

کرسه الس ا ریوان و،  چې ل فرصت به یې  ،ه ددې سیمې خلکو خراج نه مانه اوو 

ې کولې وروسته، چې د مغل  .وموند له مغويل واکمنانو رسه به یې شخې او شوالن

انونه له یوغ نه وژغورل بهادرشاه  .واکمن مدیریت کمزوری شو، د وزیرستان خلکو یې 

وماره، خ نوروسته د بنو والیت ته اصالت خان و یو، و  ه، چې دی له بنو ووت، بنو

او مروتو یې پر وړاندې بغاوت وک او په کال کې یې له رستېرو ) د وزیرستان خلکو(ړو داو

ای محارصه ک و  .رسه یو و ور یالیو رسه تر  ي جن اصالت خان له وزیرستا او بنو

ېد، خو وروسته  تپورې وجن ای  یې امان وغو میانوايل د او له ساتونکو رسه یو

ر سیمې ته الړ  ۱۶۹۹ ( هجري کال ۱۱۱۲د اصالت خان د ماتې خرب په .معظم ن

په داسې حال کې بهادرشاه ته ورسېد، چې دغه مغل واکمن په جالل اباد  )میالدي کال

ي دره کې  .کې و ، چې دده تر مرستې پورې په تن بهادرشاه اصالت خان ته خرب ورک

کرې بهادرشاه د بن قبیل .پاتې يش خان ته یو شاهي فاخر مرشانو میر ابراهیم او  ل

ک په مرسته د بلندخېلو له الرې بنو ته الړ  فرمان واستاوه، چې د محمد افضل خان خ

کله، چې دغه مرشان بلند خېل  يش او د اصالت خان بېرته رات ته الره پرانیزي، خو

 

ای/ ٣٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ورغی، چې دی هم  له خوا خرب سید حسن حاکمسیمې ته ورسېدل، د داوړو قبیلې د 

د کورمې  .تر محارصې الندې دی او دوی باید په خورا احتیاط رسه سیمې ته الړ يش

ې  الره د بلندخېلو پله سیمې نه تر خواجه عبدهللا زیارت پورې کابل خېلو وزیرو بنده ک

وډي راغله او بنو ته ونه رسېد .وه کر کې  درشاه ته ادا خرب په کابل کې به .په ل

له، خو ور اضايف مرسته  غهه .ورسېد ، چې د یې خپلو قوماندانانو ته ونه لی امر وک

ه یويس خپلې بریدکوونکو پر وړاندې ي له من   ١٤.وړتیاوې وکاروي او د هغوی مالت

ایه  ورپېکال بهادرشاه  هجري۱۱۱۵پر  ته الړ او اوړی یې  کوهاټاو له هغه 

ان( د کورمې په زري کيل دلته هغه پر بنو د برید  .کې تېر ک) اوسني یوسف خېلو ،زی

ندم پر لور یوه الره وبايس ، چې له زري کيل نه د   ، خوپالن طرح ک او هوډ یې وک

رشاه د اصالت دپه مني کې بها. په خپلو دې موخو کې بریالی نه شو دغه مغول شاهزی

د  او خپل سالکار محمد حسن د ورور عيل رضا په مرشۍ خان د ورور مبارزخان 

کر  ۍ ته یو ل هبلندخېلو له الرې راولپن دوی بنو ته پر الره روان ول، چې کابل  ، خوولې

ې تې وک کریانو تې کر قوماندان د  .خېلو وزیرو تر بریدونو الندې راوستل او ل د ل

، خو  ،وزیرو مرشانو ته د سولې او پخالینې وړاندیز وک که  دوی پر خپلو ژمنو عمل ونه ک

ول یې ووژلوسلې یې له ملکانو  وزیر په دې کار سخت غوسه شول او په  .واخستې او 

ل کر خورا سخت بریدونه وک ون کې یې په بلندخیلو کې پر ل د عيل رضا او  .غرب

کرې ماتې شوې او بېرته ستنې شوې مبارزخان  عيل رضا شاهي قوماندان  .ل

و درسمند وروسته  تېد) سمند درې( د هن ې بهادرشې کله، چ .ته وت اه له دې پې

تل قوماندانانخرب شو، خپل  ل یې کابل ته ور وغو  ۱۷۰۱د  .او غوږونه یې پرې ور تاو ک

، چې ز ۱۷۰۲او  کلونو په مني کې بهادرشاه وزیرستان ته د خوست له الرې راغی، خو ل

لې وه پرې ړو او مسیدوومخکې الړ، وزیرو، دا یالی بهادرشاه د الرې پر خالصون بر .الر ت

ي قوماندان محمد نصیر خان یې  یرک پو د خربو اترو او پخالینې له الرې نه شو، خو 

ه او په بریالیتوب رسه یې تر بنو ورساوه ل د . مرسته وک په بېرته ستنېدو کې بهادرشاه دا 

تنو داوړو او خوست له الرې غز  او بیا کابل ته الړ، خو په شواک دره کې د پ



 

ای/ ٣٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

یالیو د بریدو  ېد ېنو له امله دو جن ن د بهادرشاه تر ت وروسته په  .میاشتې پر الره و

ای کابل ته ابنو او د رو رسه یو ې او له خپلو مل ولې ک وړو کې نارصخان له خلکو مالیې 

ک هم تاب رانه وړ او لتمر ته الړ .الړ  مبارزخان  ١٥.په بنو کې محمد افضل خان خ

که   ، ه انکار وک لونو کې د سیمې له خلکو سختې ماتې بنو ته له رات هغه په تېرو 

رول ورته ستونزمن و خوړلې وې بنو او وزیرستان د ایرا نادر افشار تر  .او ددې سیمې کن

رو له یرغلونو په امن کې و    .ورات پورې د بهرنیو یرغل

تابه د مغولو پر وړاندې د مبارزې  ن په وزیرستان او وی نی منظم غور لوم

وکېدکې را  او درلود، خپلې  .و تنو له ورم قبیلې رسه یې ت ان، چې د پ بایزید رو

روم  ی ې سیمېمبارزې د وزیرستان له کا ان د  .پیل ک د کندهار په سفر کې پیر رو

تنو د هغوی ظلمونه ونه زغمالی شول او په زړه کې یې د  مغولو درباري قوانین او پر پ

بایزید په خپل ریاضتي ژوند کې د تفکر،  .ته شوېراپور  پېهغوی پر وړاندې د کرکې 

و اړخونو د پالن، عمل او  ه او له  مبارزې الرله مغولو رسه له  یې تر » رشیعت«طرح ک

خپله بلنه او تلقین چارې له خپلې کورن او  هغه .پورې خپله نقشه و اېسته» مسکنت«

ې ولې الرې ناسمې له خپلې طریقې پرته نور  بایزید ١٦.شاوخوا خپلوانو پیل ک لې و ې 

روم او وزیرستان کې د هغه پر وړاندې د نورو دیني عاملانو  ی او او دغه انحصار په کا

ون را وپاراوهخپل پالر قايض عبدهللا  ان  .غرب په داوړو کې د خپل تره داوخت پیر رو

ایناست عیل د  له  او کله یې، چې مونديل ووله الرې ډېر نور مریدان  زوی شیخ اس

و، داوج ته ورسې له خلکو رسه اختالف پالر او د سیمې ، داوړو  او ورپسې بنو، بن

یو، یوسفزیو او ساپیو ته الړاو مومندو، د اورکزیو، اپریدیو، هغه په دغو . دزیو، خوږیا

د خلیلو د  .دایرې راوتلی وقبیلوي سیمو کې  مریدان وموندل او نور د وزیرستان له 

ورسیمې خانانو له ب خان او د کابل حاکم جانس  ایزید رسه مخالفت درلود او د پې

ل، خو دواړو د ده پر وړاندې » مراه«حکیم ته یې دده د وايل مرزا  مغول شکایتونه وک

ه او نورو سیمو کې له خانانو او ملکانو  ربایزید په خلیلو، هشنغ .له اقدام کولو ډډه وک

ه یې په و  ې او په دې تو ېرسه خی وک ې ک ین ې ال  بایزید  .لسونو کې خپلې رې

 

ای/ ٣٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

ان کابل، بدخشان، بلخ، بخارا، پنجاب،  ان د بلنې په موخه خپل شیخان او خلیفه  رو

و نور سیمو ته واستول او اکربپاچا ته یې خپل لیکلی کتاب رصاط  قصور، ډیيل او 

ه ي .التوحید ولی که د مذهبي کلی رس کې د بایزید د استازي هر  اکرب پاچا په لوم  ، وک

ان نه خوښ وسا ود له  تل دغه مذهبي الر ویل  .تعدد د نظریې پر بنس یې غو

ي  ریزې قافلې ۱۵۸۱ پهکی ز کال کې له نوي ډييل نه د کابل پر لور د روانې یوې سودا

ل او دې مسالې د کابل وايل دې ته اړ د بایزید مریدانو توکي  و الندې ک د اسانو تر پ

، چې د  پي کسیز ۵۰۰بایزید د توی سیمې مریدان په خپل ک ي  .پوځ و دغه پوځ په لوم

ې او ماشومان کابل  ې  برید کې ماته وخوړه، خو په دویم برید کې یې د توی قبیلې 

ه بوتلل ې وروسته د کابل وايل ته د بندیانو د  .ته د اسیرانو په تو بایزید له دې پې

ونکی لیک وا او یو  ېد او د  خالصون په ت ه ونه ل واستاوه، خو دغه لیک پر وايل 

لی ور ويل ، چې بایزید الس ت ور حاکم ته یې امر وک د بایزید او مغولو ترمن دا  .پې

ام و نی  ي نفوذ په موخه د ده لوم ه او په سیمه کې د سیايس او پو ن ج  .لوم

دې  ې ته ن لپا ه وروسته د بایزید او مغولو ترمن د یوسفزیو  ۍ کې ج په شهباز

ته واکونو ماته وخوړه او  .ون ور د مغويل حاکم معصوم خان  ه کې د پې په دې ج

تېدل ور ته وت ه کې  .بېرته پې ود او په دې ج ر د اغازپور نوم کې ې پر ډ بایزید د ج

من  .رستېري یې اغازپوریان وبلل ۳۱۳برخه وال  ې وروسته د مغولو د هغه له دې ج

ې ر ې سیمې ونیولېو له کابل نه یې مقابلې  .د او په تیراه کې یې د اپریدیو په مرسته 

ه وخت وروسته د  .خان راغی، خو له ماتې رسه بېرته الړ نته مغول چارواکی محس

، خو  ن  پر کاروان برید وک بایزید مریدانو په خیرب دره کې د بدخشان د وايل مرزا سلی

ون کې له تې  مغولو یې په غرب ت او د دواړو خواوو ترمن سختې ن ور نه پوځ وغو پې

ه کې ماته وخوړه، خو په غچ اخستونکي دویم برید کې یې  .وشوې مغولو په دې ج

ل انیان مات ک ان یوسفزیو ته الړ او دلته له مغولو  .رو ې وروسته پیر رو له دې ج

رم وواهه او د  ې وروسته  ال په شاوخوا کې په هـ س ک۹۸۲رسه تر یوې سختې ج

   .حق ورسېد



 

ای/ ٣٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي او  تنو کې د سیايس، فرهن ن په اډانه کې په پ ا غور بایزید د رو

ود، چې اغیزې یې تر اوسه هم جوتې دي   .ولنیزې بیدارۍ یو داسې فکري بنس کې

ېر یوازې په وزیرستان کې پاتې نه اهغه د وزیرستان د نورو مذهبي او مبارز   مرشانو په 

تني سیمو ته هم شو،  ې نورو پ تون ولس د بیدارۍ لپاره یې خپلې ه بلکې د پ

ې و  .پراخې ک ان تر مرګ وروسته، د هغه زوی شیخ عمر او د کورن نورو غ د پیر رو

یو جاري وساته و پی ن تر  ن د خپل متنوع بنس له  .دده غور ا غور رو

ولنیزو  برخو  ي او  امونه واخستل او د مخې په سیايس، مذهبي، فرهن کې پراخ 

و ته  ل لپاره یې  ي  ې په بېالبېلو برخو ژوندانهد لوم ې ورک دغه  .کې پراخې ون

تو ن د پ تني دود او کولتور په دود کېدو کې د یوې  ،ادب الفبا، غور موسیقي او پ

ایې دورې رول ولوباوه    .خورا رغندې او ب

ې ديوزیرستان د درانیانو او سیکانو دورې ه د احمدشاه بابا له . م تجربه ک

ال رسدارخان راغی او وزیرستان د ابدايل  واکمنېدو رسه سم، بنو ته د هغه یو تن ج

هند د برید لپاره  ز کال د نادرشاه پوځ پر۱۷۳۸له دوی مخکې په  .ولکې ته ورغیواکمنانو 

وړو کې خلک خورا اکې یې په بنو او د سفراو په دې  ی ونه تېر شو ) وړواد(له وزیرستان 

واکونه ننوتل او له همدې  .ورويل وو لس کاله وروسته دې سیمې ته د احمدشاه بابا 

 وزیرستان د خلکود احمدشاه بابا پر وړاندې د  .الرې په کاالباغ کې له اباسین تېر شول

،  احمدشاهي .چلند دوستانه او د هغه د رعیت په ډول و واکونو دلته میشت 

يل چې د هند پ لو ه حکومت پورې ت و وش ن واکونو په بنو کې  دغو .و، د اباسین له 

ار اباد ک او تر اویا کلونو پورې دلته د درانیانو واک چلېده ر په نامه یو  د  .د معظم ن

ی کس سپهساالر رسدارجهان خان و، چې په  د کال  ۱۷۴۹ابدالیانو په واکمني کې لوم

يل وزیرستان د د احمد خان د ملک شاه  هغه دلته د بازار .ې بنو ته الړوړو له الر اش

ې يي،  .بزرګ له لور رسه واده وک او پر خلکو یې کلن مالیې وضع ک تاریخي اسناد 

کرو پر وړاندې مقاومت  چې د احمدشاه بابا په وخت کې مسیدو او وزیرو د هغه د ل

ي، چې د  .ونه ک کرو  دغه واقعیت له دې مسالې هم را برسېره کی ابدايل پاچا د ل
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میالدي کال احمدشاه بابا په وزیرستان کې د  ۱۷۶۰پر  .ورستېري مسید او وزیر و 

ې او په پایله کې یې ثابته شوه، چې  ې ک زره  ۱۸زره وزیر،  ۶۰رسشمېرنې چارې بشپ

ني او داوړ دي ۱۲مسید او  ي  .زره بی یو شمېر کسان دغه رسشمېرنه یوازې په جن

ي، چې ) و مې (رستېرو  لې  انزي او  ۳۰پورې ت زره احمدزي وزیر ول، دغه  ۳۰زره تنه ا

ي وو او پاتې  ۱۸راز  یايل مسیدو ورک ني و انور د۱۲۰۰۰زره جن دغه وېش  .ووړ او بې

ربونو د  ينارسمي اوس هم په وزیرستان کې د وزیرو او مسیدو    .رسشمېرنې لپاره کاری

له پ )او وزیرستان(وخت کې بنو لې واکمن په پاحمدشاه بابا د خ  هته دوه 

ي دي کلونو کې )هجري۱۱۷۳او  ۱۱۶۶( میالدي ۱۷۵۳میالدي او  ۱۷۴۹  .سفرونه ک

ه اړیکي درلودل او د هغه یې خورا درناوی  د سیمې خلکو له احمدشاه بابا رسه 

خان، د ابدايل واکمن نور واکمنان تیمورشاه، شاه زمان، شاه محمود، وزیر فتح  ١٧.کاوه

خان بارکزی هم دې  هجري کال یارمحمد ۱۲۳۶رسدار محمد عظیم، شیردل خان او په 

یسیمې ته راغيل د ابدايل واکمن پر  .، خو هیچا یې پر وړاندې بغاوت نه دی ک

ي وو، چې ددوی یو  وزیروخت تیمورشاه په توچي کې یو شمېر  له دې امله غوږتاو ک

لی و   .کاروان یې لو

ینېکال د احمدشاه بابا له  میالدي۱۷۷۳په  د وزیرستان پر لور تر بنو وروسته،  م

ل لپاره پر  .د سېکانو لشکرکش پیل شوېپورې  ي  ز کال له الهور ۱۸۱۹سکان د لوم

نه د عیسی خېلو پر الر د مهاراجه رنجیت سن تر قوماندې الندې بنو ته راغلل او تر 

ي، مروت او په  .کلونو پورې په دې سیمه کې پاتې شول ۲۷ ولو کلونو کې وزیر، بنو دې 

ه کې بوخت ول ، خو تر پایه یې د وزیرستان پر لور د عیسی خېل له سیکانو رسه په ج

و  ۱۸۳۲په  .پرمخت جرات ونه ک اسن او فتح خان  ن نه، دې سیمې ته از کال 

یې  ز کال کنورنهال سن او راجا سوچیت سن راغلل او په سیمه کې۱۸۳۴په  .راغلل

ل يل وزیرستان ته راغلل۱۸۳۸دوی په  .پر خلکو سخت ظلمونه وک  ز  کال هم بنو او ش

اوهیې په سیمه کې  او الو بندیز ول ې پر خر ې دا وخت  .د غو ان ه، په  هیچا غو
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ه نه شوای خوړالی ه د غویانو غو لولو له امله د سوچیت سن د غوا د حال .تو

کي هللا داد  ي(کو ل سیمې) سورا لورسوه تنه شهیدان ک نونهال او راجه  ١٨.شاوخوا 

ل، خو خلکو ددوی ددغو ظلمونو او  ن د خلکو له رسونو مینارونه جوړسوچیت سې ک

وده د تسلیم وحشت پر وړاندې    .غاړه کېن

ریز استازي الرډ اوکلن د یوې طرحې له مخې ۲۵کال د جون پر  ز ۱۸۳۸د  مه ان

، ترمن د دوست او ملد شاه شجاع او رنجیت سېن  ون السلیک ک رتیا یو داسې ت

ور، د یوسفزیو  چې ک، چیج، هزاره، امب، پې ۍ مادې پر بنس یې کشمیر، ا د لوم

ک،  و، بنو، داوړ شنغر، اسیمې، خ ، کوهاټ، هن ، )یوه برخه وزیرستاند (میچن

عیل خان، دیره غازي خان او ملتا ، دیره اس ن سیمې سیکانو انک، کاالباغ، خوشال

ودې که  .ته پرې ام و،  نی  انیا د نفوذ او پرمخت پالیس لوم دا په سیمه کې د برې

ي زور په ویيل کېدو دی او داسیمې  انیایان پوهېدل، چې د سېکانو سیايس او پو برې

ي خان له د داودشاه تپې مرش ملک دل اسا .په راتلونکي کې عمال دوی ته پاتې کی

خه د ل خپلې کال  او وک او دوه سوه سکان یې له تېغه تېر ک ین  .سکانو پر ضد کلک 

ودې او د  ای پرې ې پر ي شخ یانو خپلمن بنو ته د سیکانو په ننوتلو رسه وزیرو او بنو

ه جبهه پرانېسته یو فکر کاوه، چې   .سیکانو پر وړاندې یې د مبارزې  په رس کې بنو

انه شول، مبارزانو پرې یېد کم وخت لپاره راغيل، خو کله  هغوی ، چې اهداف رو

ل   .خپل بریدونه پیل ک

انک برید وک او یو شمېر سېک پلوه اهداف یې  ۱۸۴۰په  ز کال کې مسیدو پر 

ل ه ک پر  دالساخان نواب احمدخان او عیسی خېلو، کلونو کې ۴۳او  ۱۸۴۲په  .په ن

لو بریدونه  سختاو د هغوی پر یوې امنیتي حوزې سیکانو  چې دالساخان د کله،  .ک

ک سین او رسدار ف پر وړاندې کمزوری شو، د  سن تحسیک قوماندانانو کنور ک

ته ل، . وزیرستان له خلکو یې مرسته وغو د وزیرستان خلکو د دالساخان مرستې ته ودان

ان او ایپي کلیو د برید  خو په دې کار سیکان سخت غوسه شول او پر حیدرخېلو، مال
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یانرستان ته د دیون تره چند تر مرشۍ الندې په هوډ یې وزی واستول، خو ډېر ژر پر  پو

تېدل و زیانونو او مرګ ژوبلې وروسته بنو ته وت  .الره تر بریدونو الندې راغلل او تر 

ي مرکزونو، قشلو او پوستو د دالساخان تر مرشۍ الندې بریدونه  داوړو د سیکانو پر پو

زر ل کې د رام سن تر مرشۍ الندې د سیکانو یو میالدي کا ۱۸۴۴په  .جاري وساتل

کر د توچي  کسیز پي سیمې ته لور راووت پرل قاسم خان ورسېد، د ، خو کله، چې د 

ل بندخ ماته  سیکانو١٩.تر بریدونو الندې راغی وړواان ترمرشۍ الندې د وزیرو او داو 

هغنیمت  د توکي او نور وسلېجارحه  ېوړو ته اوخوړه او د له  .لپه الس ورغل په تو

، چې د توچي او وزیرستان پر لور لشکرې  دې برید وروسته سیکانو بیا جرات ونه ک

نت ترای او دیولیهای دې سیمې ته  ز۱۸۴۴په  .وبايس ال کوردت سن او او کال ج

راغلل، خو له خلکو رسه ددوی چلند د نورو سیکانو په پرتله متفاوت و او ددې یو المل 

په خپلو تېرو دورو کې په دې وپوهېدل، چې د وزیرستان او بنو سیمې په داو، چې دوی 

عیل خانزور سیکانو خپل  .زور نه يش ایلوالی انک پورې  ، بنویوازې تر ډېره اس او 

 .وزیرستان ته پورې نه وتلله داوړو پرته نور محدود وساته، خو 

 یومت کمزور حک کانوېوروسته، د س ېنیتر م سن تیز کال د رنج ۱۸۳۹پر 

د  ېدا وخت په پنجاب ک. هړ په الس ماته وخو زانویرد ان یېز کال ۱۸۴۶شو او په 

ي الرنس او د رنج یاستاز  زیی مهیس زانویران د  سن پیدل یزو  نېس تیه

له  ېز کال په الهور ک۱۸۴۶کانو په ېس. و ېپه الس ک  زانویرپنجاب وايل و، خو واک د ان

 یې ېله مخ ېچ ،ک کیالسل ون ت ېداس ویرسه  ډوار یاو تورن ا لناستازو کار  زیران

ز کال ۱۸۴۷د  یاو یرسه  سن پیله دل ډوار یا. یراغ ېالند ېتر ولک ايانویانېبنو د بر

ي الرنس سپار  که ،یبنو ته راغ ېک اشتیپه فربوري م له  ېوه، چ ېک تنهه

او  لړ مه بنو ته ال ۱۵کال د مارچ پر  ۱۸۴۷د  یهغو . ي ک ېولور  یېنه مال وړ او داو ویبنو 

په  ډوار یتورن ا ېکله، چ. و ل ت رستانیدربار رسه د بنو او وز کېله س یېد سفر موخه 

د  یېنه  ېلیله قب وړ د داو.  ولالسونه وغ یېتوچي کيل ته  ،ک نی انخپل  ېبنو ک

تورن .  ومارلو  هد جاسوسانو په تو  انیاو هندو مذهب کانیپه موخه هلته س ومعلومات
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تو او نورو  و،یالینفوس، د جن وید کل ېمید س ډوار یا  ولخپل  هړ په ا زونویمه

خو  ،ېو  ېاتر  ېکار له دالسه خان رسه خرب  یلوم ډوار یاوس د ا. ل ک معلومات بشپ

ونه  یې ایرتمل کانویاو س زانویرو، د ان یدلېغور  واندغه مبارز له  ېچ ،ېرسه له د

هر کور  ېچ دل،یول یې ېخو په الره ک ،یته ورغ وړ داو رستانیوروسته د وز ډوار یا. منله

د  ډوار یا. و رسن ېد ج ېاندړ پر و زیرد ان وهیهره  ېلري او دا کالو  ېکالو  ېان

 ۲۵له  ېدا کالو . ېول ون ېکالو  ۴۰۰په مرسته  انویمال رېشم ویملکانو او  زویی مهیس

پخپله  ېکالو  ېخپل ېملکان د ېچ ،امر وک ډوار یا. ېو  ړېوال  ېکپه بنو  ېسیکلونو راه

ې ېک وور  ۱۵په  ې، چې لرې پرتې وې، . ي ک ی ې ک ی هغه کالوې ړن وارد لوم ای

وي دا کار ددې لپاره  هغه .وروسته نور خلک هم اړ شول، چې د کالوو لوړ دیوالونه ون

ریزانو پر وړاندې د مق وروسته یې  .اومت پیاوړي مورچلونه ووکاوه، چې دغه کالوې د ان

اکه ای و ه کې یې د کال او چاو لپاره  کي او بری ه او په کو  .د سیمې رسوې وک

ار هم ورغاوه ورپسې  .له دې مخکې د سیمې اصيل بازار احمدخان و .یې د بنو 

وارډ  و ای ار ای لسیمه ییز هندوان رډ اباد ونوماوه او ادغه  دغه  ، خویې پکې میشت ک

  ٢٠.خلکو ونه مانه د سیمېنوم 

یمبتي  وارډ د ملک سوهان خان وزیر او یو شمېر نورو ملکانو په مرسته په  ای

ي مرکز ورغاوه او  ي رس معاش ورکاوه دهکې پو و ملکانو ته یې س  .او یو شمېر نورو مالت

عیل خان حاکم شو او بنو، مروت،  لسن د ډېره اس په مې میاشت کې وین کورا

عیل خان پورې عی انک، دراب او دیره فتح خان سیمې یې په دیره اس سی خېل، 

لې رسن کال د فربوري میاشتې په پای کې  ۱۸۴۷د  ٢١.وت ینو او ان په ملتان کې د وانزا

یان را وپارول وارډ .وژنو د دیوان ملراج په مرشۍ سېک پو یلر  ،ای ته تورن رنل جورج 

يملر  دیواندنده وسپارله، چې د  وانه د  .اج بلوا کراره ک هغه خپل یو رستېری فتح خان 

اکه او پخپله د ملتان د حاکم د مرستې په موخه ملتان ته الړ سیکان،  .دلیپ  امر و

وانه پر وړاندې  چې په دلیپ  کې د ملتان له بلواوو خرب شول، دلته یې د فتح خان 

ون وک نو رستېر  .پا ې له خپلو مسل ېد، وانه لس ور و رسه د هغوی پر وړاندې وجن
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او اوبه ختمې شوې، د کال دروازې یې پرانېستې او په مخامخ  ېدان ېچې غل خو کله یې،

ه کې و سیمه ییز مرشان یې د  .ووژل شو ج ل او  ول توکي چور ک سېکانو په کال کې 

ې ته یووړل انونو رسه د جهلم ج ه له    .بندیانو په تو

په غالب (  رعلمیم. ودهېخان ته پر رعلمیکال م ند سکانو افرس رام س

دوست  رید ام ېپه خوست ک) مرش و وی رب لمن شتيید خوست م ېپه بنو ک ومان

 ریاو بنو د افغان ام ه بلنه ورک دیرسدار محمد اعظم خان ته پر بنو د بر یمحمد خان زو 

 ېله مات کانوېس د جراتمه د ۲۱ز کال د فربوري پر ۱۸۴۹د . یراغ ېتر واک الند

جال وطنه  ريالس ته ورغله او د محمد اعظم خان مل زانویرد ان رتهېوروسته دغه کال ب

ال و یچارواک زیران زیی مهیس ېچ ،ېک سمربډکال په  ۱۸۴۷د .شول  ټلن ټکو  نیج

خان د  انملک سوه یلو  روید وز ،ېک لیپ یې ېچار  ولولورا یېاو د مال یبنو ته راغ

ال و . ه وک هډډ یېله ورکولو  یېاو د مال ېوک ېوکین ېچار  ېپر د ټلن ټکو  نیج

حاکم  الیمه د الهور مرست۱۱پر  ېاشتیم سمربډد ملک سوهان اعرتاض د  ټلن

 و ېک څپه تر  یېاعالم ېو یپه موخه د  رولوید و رویته ورساوه او هغه د وز زډوار ډا ټهربر 

 هړ ناز هړ ز یې ریوز رېشم وی شتیلته مسوهان خان او ه ېچ ل، ک هاډپه  کي ېداس

ه په بنو او شاوخوا ۱۷د ډسمرب پر  په دې اعالمیه کې، چې. ل منلو ته چمتو ک مه نې

یو سیمې یې په زور نیولې، وزیرو ته یادونه شوې وه، چسیمو کې خپره شوه ، خو ې د بنو

ي او د هغوی اصيل مکې جریب کی ي،  ریزانو قانون پلی کی تنان اوس دلته د ان  

ي ه شوې، چې له هغوی نه په خپله یرو ته په دې اعالمیه کې په ډاوز .به پېژندل کی

ي ۍ مالیه نه اخستل کی ي بیا مسیمه کې دم ف دي، چې کل، خو که په بنو کې اوسی

وک مالیې  .ددې سیمې قانون ومني په دې اعالمیه کې یو خربداری داهم و، چې که 

مکې به ترې ا ينه ورکوي،  ل کی ي او له سیمې به ش   .خستل کی

ریزانو  حکومتي چارې په الس ولې کې د بنو په مارچ میالدي کال  ۱۸۴۹ د ان

لې وې .کې واخستې ولې قبیلې د کابل له حکومت رسه ت په  .دغه مهال د وزیرستان 

ریزانو پر وړاندې مبارزه جاري وساتله یال په بنو کې د مرست .سیمه کې میشتو وزیرو د ان



 

ای/ ٤١  وزيرستان؛ وروستی 

 

کې  ریزانو پر ضد وليس مبارزې چ ومارنې رسه مل د ان ه د نکلسن له  کمش په تو

ي کمپ هغه دوه مرکزونه وو، چې وخت ناوخت  .شوې مبیتي پو د بنو چاو او 

ېرمه سیمو په وزیرستان  .وړو بریدونه کولاپرې وزیرو او د ریز رسه او ور ن کې له ان لوم

ه په  ریز ز کا ۱۸۵۰مشهوره ج پوړی ان مبیتي کمپ برید و، چې د یوه ج ل پر 

یان ووژل شول ون پکې  پو ه کې  .منصبوال ډونل په  رزان وژل امب ۹۳په دې ج

و په غچ کې د وزیرو  او شوي وو ریزانو د خپلو م ول ۱۴۵ان    .کورونه وسو

واکونه په  انیايي  يل وزیرستان خاورې ته ننوتل ۱۸۹۴برې   .کال د ش

مکو د وېش او  غود  ربونو ته د  يل وزیرستان  واکونو په دې سیمه کې د ش

نالره و اېستله او دا تر  او یوه ک مکنیو مسایلو په ت يل  ۱۹۱۰نورو  کال پورې، چې ش

ه اعالن شو، عميل کېده هوزیرستان د یوې بیلې ایجنس پ   .تو

انیايي هند رسه د پنجاب تر الحاق وروسته، د وز یرستان د خلکو او له برې

ې ې عمرزیو، دروېش خېلو وزیرو پیل ک ن شخ انیايي رسکار ترمن لوم ې  .برې دغه شخ

مکې دحاصالتو پر رس د مالیې د  ي افرس له خوا د وزیرو له قبیلو نه د  د یوه بنو

ولولو له امله پیل شوې یالیو د بنو  ۱۵۰۰کال کې د احمدزي وزیرو  ز ۱۸۵۰په  .را تنو جن

ل يتمبیپه  پلول ش واکونو پر پوستې بریدونه وک انیايي  په همدې وخت ٢٢.کې د برې

ونو کسان  ای شول او پر بنو یې د برید لپاره په زر کې عمرزي له مسیدو او وزیرو رسه یو

واکونو له کلکې دفاع رسه مخ شول انیايي  ل، خو د برې ول ک   .را

ه په  کلونو کې هم وزیرو په پرله ۵۲او  ۱۸۵۱په  هره ورځ د کې  يتمبیپسې تو

ي پوستو بریدونه کول انیا پر پو ریزي .برې چارواکو کو کاوه، چې له سیمه ییزو  ان

مکو او نورو  ي، په همدې موخه یې دوی ته د  خلکو رسه سولې او جوړجاړي ته ورسی

ریزان هم اړ ش ل او ان ه رد ک ل، خو وزیرو دا هر ول، چې پر خپلو امتیازاتو وړاندیزونه وک

ي ریز  .پوستو د وزیرستا مبارزانو د بریدونو د مخنیوي لپاره تصفیوي عملیات وک د ان

ي، د  رب غرونو ترمن اوسی له عملیاتو مخکې جنو عمرزیو، چې د توچي سیند او 

انیايي  ل بیا پر برې ل اهدافوکورمې له الرې یو ز کال په ډسمرب کې  ۱۸۵۲د  .بریدونه وک

 

ای/ ٤٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ن جان نیکلسن له جوړجاړي نهیلد ب ، چې  ینو مرستیال کمش ج شو او هوډ یې وک

وي ر ان تابع و وپک له الرې د  تنبیهي «جان نیکلسن خپل  .د سیمې خلک د زور او 

یو ووېشه» واک واک و، چې د  .پر دریو ډل ۍ ډل د پنجاب دویم پلی  لوم

ه د شپې لس بجې له بنو ووت ي پر لور الړه او پر  مبیتيه او د ډسمرب پر شلمه نې غا

ل پري ه شویو سیمو یې تر سهاره بریدونه وک ن په ن ه  .او  دلته دواړه کيل له من

ای شوهیووړل شول او دویمه  ۍ هغې رسه یو  .ډله د کورمې سیند له الرې له لوم

ن نیکلسن تر مرشۍ الندې له لتم ۵۵۰دوی، چې شمېر یې  پري  نه پربتنه و، د ج ر 

، چې   .غللنتو ور او بر  ۴۰۰رستېري پکې د پنجاب د سپرو پولیسو او  ۴۰درېیمه ډل

ل او سین  ند پولیس ول، د خیسوره د ش ر ک  م کن پکې د پنجاب پولیسو د شپ

اروي ل او  ول وران ک ېدل، کيل یې  ر ي له الرې پر عمرزیو را و انونو رسه  یې غا له 

واکونه د  .یووړل ریزانو په دغو  .مه بېرته د کورمې له الرې بنو ته الړل۲۲ډسمرب پر دغه  ان

ې تسلیمي ادعا  ه هم هغوی د عمرزیو د بشپ پل، که  عملیاتو کې عمرزي سخت و

ریز  پرکوي، خو سیمه ییزو قبیلو ال هم   ٢٣.کولخپل بریدونه  انوان

کو هم د وزیرو کې کابل خېلو په اکتوبر او جون میاشتو کال  ۱۸۵۰ د یو شمېر خ

ریز  رۍ په بهادرخېلو او نورو سیمو کې د ان یانو بریدونه  انوپه مل پر میشتو کمپنیو او پو

ز او وروستیو دوو نورو کلونو کې عمرزیو خپل  ۱۸۵۱رسمي شمېرو له مخې، په  د .کول

ریزي پوستو یې  ل او پر ان ې ۱۹بریدونه منظم ک و شخو او په دغو  .له شخې وک ج

انیا د سپاره نظام ډېر رستېري او اسان ووژل شول او یو شمېر وسلې یې د وزیرو کې د ب رې

مه کال  ۱۸۵۹ د .الس ته ورغلې اخ  هاديد د احمدزیو وزیرو د نومرب پر پن دوو خېلو 

ي خان او یوه مداخېل غالم خان د لتمرب او ډومیل ترمن په  زملیانو محبت خان او زن

انیا لچنغويس  واکونو د یوې ډل کپتانکې د برې وواژه » مچم رابرټ ریچارډ « يي 

واکونو د وژونکو د  .او په کابل خېلو کې ېې پناه واخسته ریز  په ډسمرب میاشت کې ان

واک جوړ ک او له کوهاټ نه د توی پر لور رهي  لور زره کسیز  تعقیب په موخه یو 

انو  ۱۹د ډسمرب پر  .شول کو د لوا و او خ ای شول او مه د بن رستېري هم وررسه یو



 

ای/ ٤٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

ال اېن،  چمرب لین په مرشۍ د  .تنه و ۵۴۰۰ول شمېر یې  رج واک د ډ دغه 

په خوست کې یې د افغان چارواکي  ډسمرب پر شلمه له کورمې سیند پورې وت او

ه  بلند خېل دا مهال د افغان  .په بلند خېلو کې خیمې ووهلېحسن خان د اجازې په 

ول د میدا غر  .وکي الندې و حکومت تر ول ونه  ي او مې ه کابل خېلو خپل د رس س

تنه  ۲۰۰۰ددوی شمېر شاوخوا  .ته خېژويل وو او مورچې یې نیولې وې سرتاتیژیکو نقطو

کل کېده کر رسه د نورو .ا ه شوې وه، چې دغه برید د وزیرو مبارزانو له ل داسې پرېک

ای کېدو یا د سیمې له تخلیې د ډسمرب پر .او تیاري مخکې تررسه يش قبیلو له یو

رب پلی نظام، چې له سېکانو تشکیل شوی و، د ۲۲ لورم  مه شپ بجې سهار د سکانو 

ند لورم پلی نظام د  ی، درېیم او  ېدل اوبه هپنجاب لوم مبارزانو د میدا  .پرلور وخو

ارله، دوی هلته خپل  واکونو د ورت الره  ریز  ي کې د ان وسله وال کسان او په زخه تن

ي و  ای ک ای پر نده ومدافعان  ریزي  .کې یې دفاعي نظام کمزوری و اوبه، خو په  ان

مرګ ژوبلې په درندې واکونه د مبارزانو له سخت مقاومت وروسته اړ وتل، چې د 

په دې سیمه کې وزیرو په غره کې مورچې  ٢٤.زغملو رسه بېرته خپل کمپ ته ستانه يش

ر وې نیولې یو رسولی واو ان و او خر ریزي  .یزانو ته یې ډېر زیان په تی پر دویمه ورځ ان

ېده  ر واکونو ډېره برخه میدا ته را و کرې بیا د وژونکو په تعقیب پسې راووتې، د  ل

ېرمه کيل پر لور الړل د درنا کيل پر لور له درې پورې وتل او دلته یې شپه  .او زخه ته 

ه لد کابل خېلو ډ .تېره ک د  .ېر توکي او د هغوی د کورونو وسایل او امکانات یې لوټ ک

واکونه د سپین وام پر لور الړل او له بلندخېلو رسه د سیند پر ۲۹ډسمرب پر  ریز  مه ان

و وروسته محبت خان ها .غاړو میشت شول ور وسپاره   خېلکابل خېلو له ډېرو شخ

   .او دوی بېرته راستانه شول

لورمه دوه ډل رستېري او یو غرنی ذخیره  د نوي کال د جنوري میاشتې پر 

واک له خلکو رسه د اړیکو او خربو اترو د دوام په موخه د کورمې سیند په  غاړه کې 

واکونو پر وړاندې په سیمه کې ډېر  ٢٥.پاتې شول او نور هغه یې ستانه شول ریز  د ان

که ملکانو د خربو اترو په پایله ک ې وه، چې د وژونکو په مقاومت ونه شو،  ې ژمنه ک

 

ای/ ٤٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

روال  محبت خان، چې .نیولو کې به له دوی رسه همکاري کوي ریز قوماندان ډ د ان

و په مرسته نیول شوی ایلر، د بنو د کمش او قبایيل و وروسته یې په هغه و،  راینل 

ریز افرس  اوه، چې نوموړي یو ان ې وژلی پک» مچم رابرټ ریچارډ « ای کې پر دار را و

ریز پوځ له بریدونو  .و په شفاهي تاریخ کې یو روایت دادی، چې پاتې دوه مبارزان د ان

ای شول،  وروسته له کابل خېلو نه الړل او د مسیدو په سیمه کې له نورو مبارزانو رسه یو

ي، په هغو ۱۸۶۱که وروسته پر  ونونه السلیک ک ریز له مسیدو رسه کوم ت کال، چې ان

اخونهکې یې یو رش  ی، چې د مسیدو درېواړه  ل زي او علیزي، بهلو (  ط دا وړاندې ک

ان مچم) شمن خېل ي  وژونکو به د کپ يي، چې زن ته پناه نه ورکوي، خو تاریخي اسناد 

ای خان  ي خان منزي په مرشۍ د د له مېرمنې او بچیانو رسه یو مسیدو د یوې جن

ې په پایله کې، له خپلې ک ې د پرېک ای په مسیدو کې پناه قومي جر ورن رسه یو

  ٢٦.واخسته

ی د محمد خېلو وزیرو تر واک الندې و ۱۸۶۹په  دوی له  .کال کې د کورمې تن

یو د رستېرو په مرسته یې د  ت او د مسیدو او بنو ریزانو نه په هره برخه کې باج غو ان

ریزانو پر پوستو او اهدافو بریدونه کول و په غرنیو سیمو ددوی سرتاتیژیک موقعیت ا .ان

ون فرصت اخستی و ریزانو نه د هغوی پر وړاندې د غرب نې له ان    .کې استو

ي دوه میله لرې د محمدز کال کې د کو ۱۸۷۰په  خېلو او مسیدو رمې له تن

تاوه ا په نامه یو هندو د مسیدو سیمې ته وت ن توونکو ددغه برمته کس د  .ډلې د  ت

ریزانو  تېخالصون په بدل کې له ان ریزانو د  .پیسې وغو ه او ان ه ونه ک و  قومې جر

لور تنه مشهور کسان ونیول ا د هغه د محمد .محمد خېلو  ن خېل اړ وتل، چې 

تونې پر  ریزانو ته وسپاري۱۲ت ې چریزي نخېلو پر امحمد .مه ورځ ان او اوبه بندې ک

مکو پر  وله لوراو د اوبو مخه یې د خپلو  ر ریزانو دد .و ود پوی ان ون و ر وړاندې غرب

ولې ر مې پورې د محمدخېلو ډېری کورن د اوړي ۱۱د جون تر  .او بېرته یې اوبه ور و

و ته الړې او یوازې دېرش کورن یې پاتې وې یو داسې فکر   .بان سیمه ییزو خلکو او بنو

ریزان و ته الړل او دوی خامخا د ان و پر کاوه، چې محمدخېل له وخت مخکې د اوړي بان



 

ای/ ٤٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

ري  .ضد د بلوا هوډ لري ریزانو د محمدخېلو سیمې ته خپل  د جوالی پر لسمه ان

ې وروسته یې خرب ور ، چې هغوی د کورمې شل کسیزه پوسته وړ واستول او دوه ور

د محمدامان په مرشۍ د محمدخېلو رستېري د کورمې له نوې پوستې نه نیم  .نیيس

ای ای پر ک پر دواړو غاړو  دوی په خپل لوم برید کې د  .شول میل لرې د س

ل، وروسته یې وسلې ترې واخستې او د  پیان ک ه او درې نور  ریزانو اووه سپاهیان م ان

وزیرو ، چې په خپلو کې په  يله دغه برید وروسته، ها خېلو او سپېرک  .غره پر لور وختل

ودې او د محمدخېلو مالت ته یې  ې پرې من بوخت وو، شخيص شخ ل، د ودان

یرک کار واخست او دوی دواړې قبیلې یې بېرته په  ریزانو له  پلو کې رسه خخو ان

ریزانو غاړه واخسته او نور وزیر هم د  ۸۰۰ها خېلو له خپلو  .واچولې و رسه د ان می

ه الس اخستنې ته اړ شول ه ددوی  .محمد خېلو له مالت انزیو او احمدزیو وزیرو په پ ا

ریزانو په مخالفه جبهه کې مالت کاوه،  که خو دوی تر ډېره وخته په جالوطن کې د ان

ریزانو د تحرکاتو په اړه  ېپه بنو او شاوخوا سیمو کې هغوی ته د سیم .پاتې شول او د ان

ې په  ریزانو  یو معلومات ورکول او دوی په خورا تاکتیک د ان سیمه ییزو وزیرو او بنو

ه کولې    .ن

، خېلو او مسیمحمد دو په یوه برید کې د بشیر په نامه د هغه مال پر کور برید وک

تو ژبې استاد و او د مرستیال کمش په اجازه هلته په چاو کې  ریزانو د پ چې د ان

ان تر ک  .وررسه اوسېده ه تنه ووژل شول، خو مال  په دغه برید کې د ده د کورن پن

ی و مرب پر۱۸۷۱د  .الندې پ ک میاشتن  ۱۵شلمه محمدخېل له   ز کال د سپ

و مرشانو په هندي جالوطن وروسته بنو ته را کوز شول او د اووه زره  روپیو ناغې او شپ

مکې واخستې ورکولویرغمل  ددوی دوه تنه  ٢٧.رسه دوی بېرته خپلې مصادره شوې 

لور نور یې پر  ه شول او  ل۱۸۷۲مرشان په زندان کې م له دوی  .ز کال وایرسای وب

کال پورې له  ۱۸۷۸دروېش خېل وزیر تر  .روسته بیزن خېل او عمرزي وزیر  هم ناغه شولو 

ه کې بوخت و  مکې پر رس په شخ اوه ومسیدو رسه د  واښ نه پې ریز ته یې ډېر   .او ان

ې رسه سم، دلته د  ریزانو یوه الره پرانېسته،  تویپه افغانستان کې له ج او بنو ترمن ان
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انزي ریزانو په ژمي کې خپل ډېری  .و احمدزیو وزیرو پر خپلواکې سیمې وتلها وچې د ا ان

انو  الت او وسلې له همدې الرې انتقالول او په دې چاره کې به یې د وزیرو له او اک

انزي وزیرو یو شمېر مرشانو ته د دې چارې په  .ه پورته کوله ریزانو د احمدزي او ا ان

کال پورې پرمخ الړه، خو په  ۱۸۸۰دا چاره تر  .ولېهندۍ کلدارې ورک ۱۰۰۰بدل کې 

ریزي انتقاالتو یادمحی الدین وخت کې د مال  غههمد ک په نامه یوه بانفوذه مال پر ان

ه ه ک يل وزیرستان په دیاد .دغه الره تن وړو کې اک د خوست اوسېدونکی و، چې د ش

  .اوسېده

ه وخته له ب  ل الره تر یو ریدونو رسه مل پرانستې وه او د بنو کورمې یا بنو 

ي کمپ  دې د توریو پر کاروان او د یوه پو الت کول، خو توی ته ن ریزانو پرې خپل اک ان

ل شوهاپر مزدورانو د مسیدو، درویش خېل وزیرو  او د  .وړو له برید وروسته دغه الره وت

ې ترمن د شپې له مهاله  ۍ او دویمې نې د درویش و اوون وروسته، د مې د لوم

ي  پريخېلو، مسېدو او داوړو یوې دوه سوه کسیزې ډلې په  ریزانو پر پو کې د ان

یالیو کې ددوی  .سیمې اته میله لرې پروت وتوی دغه کمپ له  .کمپ برید وک په جن

وس تنه نیزه ویشتونکي او دېرش تنه تورزن و  ه وروستیو ز کال د جنوري پ۱۸۸۰د  .وپن

ریزانو پر یوه کتارکیکې د مال محی الدین اد  او پر لیرب کمپ، باران کال،  کسانو د ان

وک بېالب لپري   ٢٨.ېل بریدونه وک

کال تر اکتوبر پورې پر کابل خېلو او ملکيش وزیرو د هغوی د جرمونو له  ۱۸۸۰د 

ېدلې وې ریز رسکار ته دغه ناغې نه ورکولې .امله ډېرې ناغې ل واکونه  .هغوی ان ریز ان

ورډن تر مرشي الندې د کابل خېلو د اکتوبر  ال جې جې ایچ  ر ج ه د ډ پر شلمه نې

واک دوه توپخانې، د  .غرونو ته ننوتل ورډن رسه د اتم شاهي  ال  ي  ۸۵له ج  ۲۵۰ډل

ال د سپرو ډل او پنجاب  ري ول پلېرستېري او د بن ه سوه رستېري مل  .ډل پن

واکونو د عملیاتو هدف دا و، چې پ اروي ددغو  ي او  ه سیمه کې د ملکيش وزیرو س

، چې د رسکار ناغې ته غاړه  ان رسه وسا انونو رسه یويس او تر هغه یې له  له 

دي ی ارویو رسه د  .ک یت له خپلو  واکونو له ور رسېدو مخکې ملکيش اک ریز  د ان
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وکو ته وتيل و  واکونو  .او مورچې یې نیولې وې وغرونو  ریز  یاند ان شپې تر نهو  د پو

دوی  .شولخواره  رسهبجو پاتې او د ملکيش وزیرو په بېالبېلو سیمو کې درې خواوو ته 

انونو رسه واخستل او د مې پر  ۱۰۹اروي او  ۲۰۰۰ ي له  مه بېرته ۲۸تنه سیمه ییز و

ه وشوه او په پایله کې یې ملکيش وزیرو د  ترمنوروسته د دواړو خواوو  .ته الړلتوی  جر

هجرمان   ٢٩.ې یوه برخه ورک

ه ییزو تاکتیکونو په  یس د مسیدو او وزیرو د ج ي  ان پری کپ

رین وک«:  اړه وايي ه  ې ویشتنې  که ئموږ ته امر وشو، چې د ن  ،

ی یايل نسل رسه جن ۍ درجه جن ۍ له لوم ه له . ئتاسې د ن زموږ ج

ولو. وزیرو او مسیدو قبیلو رسه وه خطرناک چره  له دوی رسه د وخت تر 

وپک وو ې لیدلې . يي  وپکو ن و رستېرو په وجود کې د چره يي  موږ د 

ل . له همدې امله د هرکس په زړه کې له دې وسلې وېره وه. وې تنه ۲۲یو

ه پسې ووتل، خو  يان د اوبو په ل ېرو ۱۶پو تنه یې له وسلو پرته په ترهېدلو 

ي کې . بېر ته راغلل ا پر دوی برید وشو او په یوه هغوی ویل، چې په تن 

و په السونو  ۲۰او  ۱۵شاته مو، چې وکتل . وار یې شپ تنه ترې ووژل

وپک نیويل وو    .»کې چره يي 

 

 

 

 

 

  

  

  پرکی درېیم

  و محوراو مبارز  مرشۍ د

 

و مرشیو او مبارزو والړ دی    .د وزیرستان تاریخ د مسیدو او وزیرو په 

ندې مبارزه پیل شوې، په وزیر میشتو سیمو تر مرشتابه ال » مسید«کله، چې د 

یرلې او کله، چې مرشۍ له کېدو  کې یې پر وړاندې موازي مرشتابه د راپورته اړتیا نه ده ان

ه نه ده » وزیرو«  رسچینه اخستې، په مسیدو کې یې پر وړاندې د متوازي حرکت ه

د مبارزو د دوه قطبي په قبیلوي نزاکتونو والړ دغه دودیز سیستم په وزیرستان کې  .شوې

تونو او سیايس او مبارزوي  ر کې یې د قبیلوي جوړ توب مخه نیولې او د مبارزې په ډ

   .دری یووالی ساتلی دی

ۍ یوه نیمه لسیزه کې مال  د شلمې ۍ په لوم ول وزیرستان  پیوندهپې مسید د 

ریالی شو، چې کاله وروسته وزیرستان په دې ب ۲۲د مبارزو رسالری و، خو د هغه له مرګ 

د تاریخ په اوږدو کې  .په وزیرو کې د ایپي فقیر په نوم یو بل رسالری او مخک ومومي

ي  ه ییزو حاالتو کې دوی بې مرشه نه پاتې کی ې، چې په ج مسیدو او وزیرو دا ثابته ک

ی مسید رسه  پیوندهله مال  .او په هر دور کې یو نوی کاریزماتیک مرش موندالی يش

ي مال م  ی او له ایپي فقیر رسه  )۷(  وزیرحمزهللام  او  )۸( مولوي شیرعيلجن

ز کال کې په افغانستان کې د طالبانو د نظام تر ۲۰۰۱په  .وو  )۹(مسید خونیاخېل
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نی محور  .نسکورېدو وروسته، د دغه واقعیت تکرار محسوس دی د طالبانو د مالت لوم

مال  ، په وروستیو کې پهد وزیر، حاجي عمرپه وزیرو کې و، چې تر ډېره په مالنېک محم

ه او نورو وزیر حافظ نذیر او  ل بهادر متمرکز و، خو په وروستیو کلونو کې، چې په وا

ې په وچېدو شوې، دغه محور مسید میشتو  میشتو سیمو کې د هغوی د مالت رې

د یې او حکیم هللا مسی مسیدبیت هللا  وروسته، عبدهللا مسیدله سیمو ته الړ او 

دغه مرشۍ محوره حرکت په وزیرو او مسیدو دواړو قبیلو کې له  .مرشۍ پرغاړه واخستې

ون  .مذهبي او قومي دواړو محرکاتو رسه مل دی په وزیرستان کې د مذهبي مرشتابه زی

ان، د  عبدهللا، او ، مالنذیر او ایپي فقیر له دوره د نیک محمد وزیر  پیوندهمال پیر رو

هللا مسید تر پېره ډېری بهرنی عامل لري او دغه عامل د افغانستان  بیت هللا او حکیم

ولنیز بهیر دی لی سیايس او  د وزیرستان د دویمې یا قومي مرشتابه  .له وضعیت رسه ت

ول کېدای يش ون ډېری په کورنيو عواملو کې ل ي خان  .زی دغه مرشي د مسیدو د جن

وسی یې په  ۍ کې د بی۲۱له پېره، چې ک ېره کې له امریکا رسه مه پې ت هللا مسید په 

ته شوې ده ېده، په قومي تسلسل رامن    .جن

ل بهادر وزیر میشتې مرشتابه د وزیرستان  د بیت هللا مسید میشتې او حافظ 

هم نوی اړخ ) د قومي او مذهبي مرشۍ ترکیب( په تاریخ کې د یوې درېیمې مرشۍ 

ولو قوي او من دی، چې تر  وونکې مرشي د ي نن ریزان تر ډېره له داسې  .ل کی ان

من رسه مخ و   ، چې هغوی یا مذهبي او یا هم قومي اتوریته درلوده، خو د پاکستانود

مخه پر داسې مرشۍ ده، چې هغه د مذهبي او قومي نفوذ ترکیب دی، چې  او امریکا

وونکی دی ناک او نن وا ولو     .تر 

 

  »يکِ لَ مَ «او » امارت«

یو » تامار «او » امیر«د  و پی اصطالحات په وزیرستان کې له شاوخوا 

ۍ په دویمه لسیزه کې هم له  اتراهیسې دود دي او دغه اصطالح د یوویشتمې پې

دوو دریو د په پخوانیو زمانو کې د وزیرو او مسیدو  .ياسالمي رن او صبغې رسه مل د
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ه یو تن د له مناو د همدغو سرتو ملکانو  واخونو سرت مرشان او ملکان مشخص و 

اکل کېده ه  و تنو وړو  .نورو په تایید رسه د مرش امیر په تو ددغه امیر تر الس الندې به 

ه ییزو  امیرانو کار کاوه او هغوی هر یوه له شلو نه تر سلو پورې کسان درلودل، چې په ج

ول ایونو راغون    .حاالتو کې به یې پر مشخصو 

ۍ کې د پی۱۹مه، ۱۶په  ان، مال مه او شلمه پې مسید او له هغه  پیوندهر رو

د نېک محمد وزیر، بیت هللا او حکیم هللا مسید، مولوي نذیر راوروسته د ایپي فقیر او 

ل بهادر ول له همدغه دودیز امار  او  ه ییز فعالیتونه  م او ج د مرشۍ سیس

م نه په ل او ډېر توپیر رغېديل دي    .سیس

نی مبارز و، چې پیر ان لوم  یېمبارزې د وزیرستان له خاورې راپورته شو او  رو

تني سیمو کې ېدې ۱۶۰ شاوخوا په پ ان  .کاله وغ له مذهبي خپله مرشي پیر رو

رخوله» مرید«او » پیر«واخسته او دغه مرشي یې د  رول لوبونې هغه له  .پر محور را و

له او په لر او بر» تقریر«او » تحریر« کې یې مریدانو او پلویانو  وروسته د تورې الره غوره و

ې ې پورته ک  په وخت کې د هغه د پیوندهد مال  .د مغولو پر وړاندې د مبارزې جن

ي او ملکي تشکیالتو کې د هرې  .امارت تشکیالت په شیخانو والړ وو هغه په خپلو پو

ان رسه له شلو نه تر اکلی و) مال(سیمې لپاره یو شیخ  ، چې دغه شیخ یا مال به له 

 ۲۰۰۰د مکین په تودو کې  پیوندهپخپله مال  .و او یا تردې لوړ شمېر طالبان درلودلسل

ېدونکي شیخان او طالبان و لرلطالبان  ول په مرکز کې وخت ناوخت راغون   .و، چې دا 

ۍ کې په ز کال، چې په وزیرستان کې ایپي فقیر راپورته شو، ۱۹۳۵په  سیمه او ن

ي او ملکي تشکیالتو کې د  .وډېر ذو نفو پلویان ې دد قادریه طریق له ایپي فقیر رسه په پو

که د امارت او امار هغه د هرې سیمې خلیفه د همغې  نظام اصل موجود و، 

اک په برخه کې تر ډېره  .سیمې امیر و ان ته تشکیل درلود او د خوراک او  هر خلیفه 

انونو متکي وو ې او  يکې د امارت مرکز ، خو د تجهیزاتو او وسلو په برخه په خپلو  پرېک

روم، د مال  .مرستې مهمې وې ی ان مرکز کا ودوبی، او د ایپي مسید ت پیوندهد پیر رو

ورویک و   .فقیر 



 

ای/ ٥١  وزيرستان؛ وروستی 

 

ېر قبایيل سیمه کې مرشي او قومانده تل د یوه کاریزماتیک  د وزیرستان په 

یدلی دیشخص په الس کې پاتې شوې او دغه شخص د قوم او مذهب له  ه غ  .دری

واک درلود، چې  په پخوا وختونو کې امیر  ی  ان تي په نامه  لوی یا د امارت مرش د 

ون ک غرب ه ییزو حاالتو کې  .جلب دنده یې تررسه کوله او پولیسو د چ که چېرې په ج

ی، د  ای ک د امارت د کومې سیمې مسوول، یا الس الندې کسانو د امیر  حکم نه و پر

تي له الرې هغوی ن ونې او وژنې لوی اغه کېدل او که مقاومت یې کاوه د کورسو

ک  .واک یې هم درلود نیو حاالتو کې د منتظره قطعې او چ ه ییزو او بی تي په ج لوی

واک رول درلود و حاالتو کې د تادیبي او جزايي  ان ون او په  په بله وینا،  .غرب

تی د وزیرستان په امار تشکیالتو کې د امیر تر واک  لوې ار الندې یو ډول اجرایه 

واک مرشي هم پرغاړه درلوده .و     .امیر د قضایه 

د امیر او امارت نظام په لویه کې د ملک د نظام یا ملک مرشۍ محصول دی، 

يد که قومي امیر  ه غوره کی د امیر د واکونو په ډېرېدو رسه، چې د  .ملکانو له مین

ول ي او پر  ي، د ملکانو رول ورو  خپلې قبیلې له دایرې و وزیرستان او قبایلو متمرکز کی

م او رشایطو د تعریف په  ي او نوي تشکیالت د یوه نوي شعار، سیس ه  ورو له من

ي یو کې د امارت او  .اډانه کې وضع کی ، چې په مستقیمه او نامستقیمه جپه تېرو دوو پې

ه د کابل له امیرانو رسه  لی ) ولې تر مالمحمد عمر پورېله امیر عبدالرحمن خان نی( تو ت

م  ولی دیپاتې شوی، د ملک سیس په وزیرستان کې د ملک محوره مرشۍ  .نن

ه يي  ې مرکې، جر نې تر ډېره د یوه فرد په اقتصادي وضعیت، جر رکتیا او یان

دې اړیکو کې تعریف  منطق او استدالل او دغه راز له حکومت او چارواکو رسه په ن

ي، خو له  یديل امیران تر ډېره په مذهبي ن - قوميکی و شعارونو، خفوذه زی ان پلو 

ي نو او جذاب او کاریزماتیک شخصیت د امارت تر مقامه رسی و  .ان امیر په تېرو 

ې  یو کې له حکومت رسه په مخالفه جبهه کې پاتې شوی او ملک د هغوی د مالت پی

ېدلې ده ر امیر ترمن د کرکې، اختالف او همدغه تفاوت د ملک او  .جبهې برخه 

من المل دی او موږ وینو، چې په  ۍ کې د وزیرستان امیر او امار ۲۱د مه پې

 

ای/ ٥٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ۍ ۲۰مې او ۱۹تشکیالت د  م رسه په مخالف قطب مې پې ېر د ملک له سیس په 

   .کې پاتې دي

تني او قبایيل سیمو کې د  دغه استدالل، چې پالنې او طالبانیزم په پ بنس

م ته رضبه رسولېو ملک ا د مرشۍ  خو، ، تر یوه بریده سم دیمرشۍ دودیز سیس

یو روانې دي و پی ې او سیال له تېرو  او  لپاره د قوم او مذهب له الرې نفوذي ه

او واکمن  ددې چارې المل تر یوه بریده بهر یا په سیمه کې د سیاست او جغرافیا په ت

ونه دي ۍ پو  .دری نه رهربي کېده او ملک  له کابل ډولپه غوڅ رې امارت تر شلمې پې

ریزانو تر اغیز او مالت الندې و م د ان رسه په  دوړېد پاکستان په جو .محوره سیس

ېد امارت ر ېک مویس يلیاو قبا رستانیوز په  ېک ام ي په لوم که ،ېشو  ېکمزور  ې

د  ېک ام میدواو په  ړوویته  ېصفر  نقط مالت ید هغو  ت هد امارت له من ېکابل ک

 پلرسه نور خ دوېک تهپه رامن وادېظاهرا اسالمي ه وهید  یېاسالمي داع انویرستانیوز

په نوي حکومت  ایب لو ی مسیس د ملک ېو، خو په مقابل ک یله السه ورک تیجذاب

یپ روېپه ت ېوموند، چ یاهغه  ېک او امارت د نفوذ له امله له السه  رید ام یې ېک وی

ۍپ مهیوروسته شاوخوا ن دوړېد پاکستان له جو. وی ورک په  مسیس د ملک ې

د  ېاصيل محور و، خو په افغانستان ک رولد کن ېمید مرشتابه او د س ېک رستانیوز

 دوېک تهاو د طالبانو د اسالمي امارت په رامن دوېنسکور پهشاهي او جمهوري نظام 

ېر ېد امارت وچ ېک رستانیپه وز ایب لو یرسه    .ېشو  ۍرا ژوند ې

ل بیا په وزیرستان کې د امارت او امیر ۲۰۱۴په  ېر یو ز کال کې موږ د پخوا په 

په نامه د نویو تشکیالتو شاهدان یو، چې د القاعدې او افغان طالبانو له شعارونو په 

ي لی  ان د افغانستان له اسالمي امارت رسه ت دغه تشکیل کله کله په خپلو  .اغیز 

یالیو د پاس په موخه د اسالمي خالفت او لیکو کې د شت یوال جهاد«ه بهرنیو جن غ  »ن

نې هم پورته کوي، خو په عمل کې د هغوی اهداف تر وزیرستان، قبایيل سیمو او  او ک

یت  .افغانستان او پاکستان محدود دي دغه تشکیل یا نارسمي امار نظام په اک

او د مبارزو تر کې د اسالمي امارت قبایيل سیمو کې واکمن دی او په افغانستان  په ت



 

ای/ ٥٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

يل  ژوندي پاتې کېدو او په نهایت کې ېدو پورې به ژوندی ويامارت احت ۍ .ین  دم

ې د پاکستان تر مالت الندې دي، خو تاریخ ثابته  په افغانستان کې د امارت جوړونې ه

ې  ان تونخوا، په  ت پ ین ې، چې په کابل کې د امارت  ه قباک تر یيل سیمې تو

   .خپل واک او نفوذ الندې راوستې دي

ریزان په  ۍ کې ۱۹ان من کې پایېدل مه او شلمه پې له کابل رسه تر ډېره په د

انیابر« او د وزیرستان امیران هم دلته له میشت حکومت  ه کې بوخت » ې رسه په ج

يل امارت تر خپل رکز پر دې دی، چې د کابل احت مالت او نفوذ  وو، خو د پاکستان 

الندې وسا او په وزیرستان کې له شته نارسمي امار نظام رسه د کابل په مرسته 

ي رول هدف ته ورسی ز کال نه ۲۰۰۱له  .جوړجاړي او باالخره ددې سیمې د عميل کن

کال پورې د افغان طالبانو او په وزیرستان کې د میشتو طالبانو ترمن اړیکي  ۲۰۱۴تر 

ه دي، خ و پاکستان په دې نه دی بریالی شوی، چې پر افغان طالبانو د خپل خورا 

ه وکاروي ان په  ه اړیکي د  ولو سرت المل دا کېدای  .نفوذ له الرې دغه  ددې تر 

من  من له کابل او » امریکا«يش، چې امارتیان له یوه د ه کې دي او دغه د رسه په ج

دې اړیکي پايل    .اسالم اباد دواړو رسه ن

  

تون نشنلیزم او  البانط   پ

ۍ مخینه لري و پی تنو کې د مذهبي مرشانو رول     .په پ

تني محورونو کې ډېری سیايس او  لورواړو پ ه  ور او کو په کابل، کندهار، پې

ي دي ه پیرانو او مالیانو رهربي ک ې تو ان د  .ولنیز بهیرونه مذهبي مرشانو، په 

و کې د مرشۍ ت و زرینو خپلواک په ډېری ج ی، خو له  وغ همدې دوو طبقو پورته ک

دورو پرته، د سیايس لید د نشتوايل له امله د نظام جوړونې او ملت د سیايس رهربۍ 

ز کال پورې مال ادیک د وزیرستان ۱۸۸۰ز کال نه تر ۱۸۷۸له  .په برخه کې پاتې راغيل دي

ریزانو پر وړاندې سرت رس او وزیرو  وړوپه دا هغه په داوړو او وزیرو کې خورا  .خوږ وکې د ان

ه درلوده و طالبانو ون زکال  ۱۸۹۴ او بیا ۱۸۸۰په .محبوبیت درلود او په بریدونو کې یې 
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ولو سرت رسخوږ مال  ریزانو لپاره تر  ریز او ډیورن  پیوندهکې د ان مسید و، چې د ان

ې په مخالفت ی و کې کر ریزانو او  هپیوندمال  .یې د خپلواک ساتنې توغ پورته ک ته ان

ز ۱۹۳۶مال احمدزی وزیر، مال فضل دین او په  .خلکو د طالبانو بادشاه اصطالح کاروله

نی ، مالشیرعيل خان،کال کې ایپي فقیر د خپلواک  مال فضل دین او مال دین فقیر بې

ان دي، چې تشکیالت یې له یوې مخې له طالبانو، شیخانو او  ن هغه مخک د غور

انو ج   .وړ ووخلیفه 

ریزانو له ماتې وروسته، په  ، »پیرانو«له  هم ز کال کې پاکستان۱۹۴۷د ان

ای من ته راغی او» سجاده نشینانو« ارن رسه یو مسلملی د مشایخو  .مذهبي رن

ود ې بنس کې کاره  راو پ کمې ېرو کې را یوه شپه په پنجاب کې  کسان د پیرانو په 

وله مذهبي جغرافیا د پاکستان د د پیر او مال تر اغیز ال  ٣٠.شول انیايي هند  ندې د برې

ېده او د سیايس او حقوقي ر مرشوعیت په هدف په هویتي  –نوي هېواد برخه و

د هند له وېش مخکې د  خانقاوودغو  .پرانېستل شوې خانقاوېردو ایالتونو کې 

ي سرتاتیژیستان لیيس سرتاتیژیستانو او را وروسته د پاکستان د پو و په مرسته د ان

واک، افرادي قوت او نفوذ په برخه کې رغنده رول ولوباوه د مال، پیر او  .مسلملی د 

ریطالب هغه قدرت، چې له دې مخکې د افغان امیرانو  و، د نویو بدلونونو په پایله  مل

ریزانو او ورپسې د پاکستان حکومت ته په الس ورغی ی ان    .کې لوم

ن په وزیرستان کې د پیر او  ا غور ان له رو مال لیکلی تاریخ د پیر رو

ي ، ایپي فقیر، نیک محمد او بیت هللا او حکیم هللا مسید په پیوندهاو د مال  پیلی

ي ن دری ي، د  .طالبا غور له له عدم تشدد رسه پرتله کی د پیرانو رول، چې ډېر

ې تر پای ته رس یوال ج ېدو او د دویمې ن ېدو وروسته مخ پر عث خالفت تر ړن

ای سخت  .زوال دی الري تصوف  د کمونیزم د اوج او بیا زوال له کلونو راهیسې د من

که له  یالوژۍ رسه تقابل یوازې په سخت  کمونېستيدری نیولی،  مخ پر ودې ای

پاکستان، سعودي عرب او متحده ایاالت هغه مثلث دی، چې له  .دری شونی و

وندونه او سخت  .یاست پرمخ وړيدغه سز کال راهیسې  ۱۹۷۰ پاکستان مذهبي 
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رول لپاره  نې او کن وا ي د پاکستا نشنلیزم د تقویې او د هند او افغانستان د  دری

ني ختی او ایران پر وړاندې او کاروي، خو  واک د من د  یېامریکا سعودي عرب دغه 

ر  رۍتره وله س و او تره ن اسیا او  ې په نامه په من د  ذد خپل نفو  یمه کېضد ج

په برخه کې چین او روسیې د اقتصادي او سیايس نفوذ د محدودولو د پراخولو او 

  .کاروي

و لسیزود پاکستان واکمنو په تېرو  ی، چې د  شپ ظاهري کې کو ک

ي او په دې برخه  وندونو له الرې پاکستانی نشنلیزم پیاوړی ک اسالمپالنې او اسالمي 

په پاکستان کې د  .لیيس جوړوونکي تر ډېره بریايل شوي هم ديکې د اسالم اباد پا

وندونو خورا نفوذ، چې مرش  تنو په الس کې او قصدي یې په غوڅ ي اسالمي  ډول د پ

تنو کې پاکستانی نشنلیزم پیاوړی يش او باالخره د  ې، چې په پ ده، دې ته الره اواره ک

و له ترکیبه د اسالم اباد دیوال یو پوخ د وېش او تجزیې پر وړاندې  اسالم او پاکستان د 

ي ر وندونو اما ډېری  .و طالبان د اهدافو، اند دود او چلند له مخې له هغو اسالمي 

او د هغوی د پاکستان پالنې له شعارونو رسه متفاوت دي، چې له تېرو شپیتو کلونو 

اکونکی رول لو  .بولی دیراهیسې یې د پاکستان په سیاست او جغرافیايي دفاع کې 

یالوژي اسالم  دوی د مذهب په رن کې تر ډېره سیايس عمل کوي، خو د طالبانو ای

وي، چې ورته نظر  دې کېدو ته ه ولو هغو ډلو رسه ن یالوژي هغوی له  دی او دغه ای

  .او عقیده لري

ه کوي، چې د  ولنیزه، عقیدوي او سیايس مطالعه دا په ډا تنو  ولس  غهد پ

ۍ نیمه ی دی په هره پی ۍ کې پیر او مرید، په ۱۶په  .کې د مرشۍ بدلون تجربه ک مه پې

ان او خالفت او ۱۹ ۍ کې امیر او خلیفه  ۍ کې مال، شیخ او طالبان، په شلمه پې مه پی

تونیزم، په  ۍ کې ۲۱پ  ېین( مال او طالب او طالبیزم کهجمهوریت، ولسواکي، مه پی

او حات دي، په عمل او د مبارزې په ډول تر یوه بریده رسه ورته مذهبي اصطال ) هغه

تابه او مرشتابه فکر و، له له  .دي متنوعکې چلند  تنو د وی ان رسه د پ مال پیر رو

ې مخالف احساس او عمل موجود  پیونده مسید رسه د ژوند تر پایه پورې د ډیورن کر
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تونستان په نامه د یوه بېل هېواد  و او ایپي فقیر د خپل ژوند په وروستیو کې عمال د پ

لې کولې حکیم هللا مسید او اوس ددې ډلې نور ويل الرحمن، ، بیت هللا .لپاره هلې 

ې نوم ورکوي کیالکي کر ه په رسمیت نه پېژ او دې ته د یوې    .مرشان ډیورن کر

ن نه، تر ایپي فقیر پیوندهد مال   ن  - له اسالمي غور تون اسالمي غور پ

ار  تر خدايي باچاخاناو د  ولو د  انوخدمت ی بیرغ و توغ ومبارز پورې د  ولو په  .سور رن د 

ینو هغو کې د نشنلیزم د شعوري درک  تون نشنلیزم موجود دی، خو په  مبارزه کې پ

تانه یوازې  او عمل نشتوايل ويل ديپ ر واک برخه  ه ییز  په  دغه ورته وايل ته. د ج

تنو راتلونک ا شونېپام رسه د ه  ملتپالنې او اسالمپالنېې مرشي د ده، چې د پ ه ب په 

ه به دا وړاندوینه  .يشاو په تدریج رسه یو په بل کې حل کې رامخکې  بې هم  په دې تو

ی  ي، بدن او مالت ایه نه وي، چې که په کابل کې د اسالم په روح اسالمي امارت جوړی

تون نشنلیزم وي او د  تونخوابه یې پ تانه به هم د لرې پ يپ ر  .دغه امارت یوه برخه 

تون ملتپالنې له  تني جغرافیا کې مالت پرته تقویې او د پ ت په پ ین د امارت 

    .ناشونی دی

  



 

 

 

 

 

 

  

)۱(  

  مسید محوره مبارزې

 

ي کې له تېرېدونکو کاروانونو  غوالريد جالل الدین اکرب له وخته په  مسیدو تن

ې کولې له ج ولې قافلې  په مني .رسه په کال کې دوه  کې له افغانستان نه راتلونکې 

ته تلې او په پرسيل کې به بېرته جاب او د هند نورو سیمو پنپر همدې الره دیره جاتو، 

  .ستنېدې

ریزان  خان، ایچ يس ویيل او  حیات محمد .نه لري نظر هد مسیدو په اړه ان

االنو نور  یوشمېر ي دي وج ر او وژونکي معريف ک د دغې بدبین یو  .دوی غله، شوک

واکونو د خپلې واکمن تر پایه پورې د مسیدو په سیمه  ریز  سرت المل دادی، چې ان

ای ونه موند او په ولو  ین ې  ويل، کې د پ انک، رزمک رسویکي، چن ه،  بنو  او وا

ي مرکزونه تل د مسیدو    .تر بریدونو الندې راتلل رستېروکې یې پو

ی ۱۳د رستېرو شمېر  ز کال کې د مسیدو ۱۸۶۰په   زره تنه و او د غوالري غا

وملې په سیمه کې   .یې تل تر واک الندې و ال هم د  ریزانو اک ډېری کاروانونه او د ان

ه وړل یالیو له من ریز  ۱۸۵۵د . الرې مسیدو جن کال په مارچ میاشت کې مسیدو د ان

انک د برید لپاره درې زره تنه  تنه رستېري ووژل او  په نومرب کې یې ۱۲پوځ یو افرس او  پر 

 

ای/ ٥٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل ول ک یايل را ریز . جن او  ۱۸۵۵دوی له دغو بریدونو تر پوزې راغی او په د رسکار ان

کلونو کې د  ۱۸۶۰او  ۱۸۵۹کلونو کې اعلی کمش جان لورینس او بیا په  ۱۸۵۷

ال چمرب  رسحدي رج له د مسیدو پر وړاندې د غچ واکونو قوماندان ډ و  لین 

ل، خو الرډ کنین د هغه وخت رشایط د دا ډول اخ ستونکو بریدونو وړاندیزونه وک

ل بریدونو   ٣١.او عملیاتو لپاره وړ ونه 

  

ا  ی سرت بریدنک لوم نپر 

ر دې اړیکي لرل، د ان انک نوابان، چې له مسیدو رسه یې ن یزانو د واکمن پر د 

ریز انک امنیتي  .په خدمت کې وورسکار  وخت د ان ریزانو د  انک نواب او ان چارې د 

ه پرمخ وړې ریزانو ترمن د ر  .په  انک نواب د مسیدو او ان ې د  ې ه وغې جوړې 

ې، خو مسید جوړجاړي ته وررسه ونه رسېدل   .وک

ا ریز نکله، چې په  ېرمه سیمو کې د ان پوځ رسوخ او نفوذ مخ پر  يک او ور

ناک وبال ډېرېدو و، مسیدو د وا یې له دریواړو  کېمارچ  پهکال  ۱۸۶۰ه او د ان لپاره 

ل درېقبیلو ) بهلول زیو، علیزیو او شمن خېلو( ول ک یايل را د منزیو سرت مرش  .زره جن

ال  ریزان د ج ي خان او له هغه رسه نور مسید مرشان خرب شوي وو، چې ان جن

عیل خان او انک، دیره اس روم او رزمک ته له  ی یانبنو نه  چمربلین په مرشۍ کا  پو

ې د مسیدو د .راويل کې د انک زام ک په خوله نا ډېر ژر دو خرب درستېرو د را غون

م پنجاب  رو ته ورسېدسپاره نظام پن انک د نواب  مه د ۱۲نواب د مارچ پر  .او د 

ې او  ې ک ین له شاوخوا نورو قوماندان سعادت خان په مرشۍ خپلې دفاعي لیکې 

یو س اون لیې یمو پوستو او  غلوونکي او غيش ویشتونکي را غون ک ، خو اس 

ای شول واکونه هم وررسه یو ریز  ریز ۱۳د مارچ پر  .وروسته ان مه مسیدو رستېرو پر ان

من  ، خو د واکونو برید وک الړ او کله، چې رستېري میدا  شاپه تاکتیکي ډول پر پلوه 

ېوتل، بېرته پرې را تاو شول او درنده په وزیرستان  .مرګ ژوبله یې ور واړوله سیمې ته ک

روال  ېدلی ډ تونو کې د  ایچ يس ویلیکې جن ریزانو سعادت خانپه خپلو یاد د  او ان



 

ای/ ٥٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

پیانو  و شمېر یو تن او د  ر کې د  ۱۸م ې په ډ يي، په داسې حال کې، چې د ج تنه 

و شمېر  يي ۳۰۰مسیدو د م ه کې .تنه  ي خان سلیمي خېل، په دې ج خان د جن لو

ون د مسیدو شپ ملکان  اش خېل، جلک ملکيش او میراث هیبت خېل په 

  ١ .شهیدان شول

انک نواب یو شمېر مسیدو ملکانو ته د  کرکش مخکې د  د چمربلین له ل

ریزانو اعالمیه ولوسته او د ان کرکش په ت په سختو  مسیدیې په اعالمیه کې  .ل

يل وو وا انک کې د مسیدو دا  .بندیزونو او رشایطو  ملکان اوسېدل،  ۱۸۳وخت په 

ت دنده پرمخ  ین ریز رسکار او مسیدو قبیلو ترمن یې د سولې او اړیکو د  چې د ان

او معلومات ورکول  .وړله کو په ت ریزانو ته د مسیدو د ضعف او قوت د  دغو ملکانو ان

ه اخسته ي عملیاتو کې له دغو معلوماتو    ٣٢.او هغوی په پو

 

ریز لشکرکيشد م  سیدو پر ضد د ان

ل، چې که د مسیدو د بریدونو مخه  انکد  من ک االن اندې ریز ج ې ان ج

ري  انکونه نیول يش، د  ني به هم وررسه مل په اړوندو سیمو کې به یې نفوذ ډېر او بی

انزي قبیلې تر بریدونو الندې و ا له دې اخوا بنو .يش ه د وزیرو د ا و که په پرله پسې تو

ي  انک ریزان به یې په دوو جبهو کې سخت بوخت ک ېده، ان ر د مسیدو هدف 

                                                
س پر  ۱۹۱۱د  -  ١ انیا چاپ پیونیر میل ۱۱کال د ا ) Pioneer Mail(مه د برې

لی، چې په  ي خان د مسیدو مشهور قوماندان  ې جن پا ه کې د پنجاب  ۱۸۶۰ور انک په ج کال د 

ه کې یې خپل ژوند له السه ورک ي رسه په ج م سپاره ډل ي . له پن خان په د پوینیر میل په وینا، جن

ه کې د مسیدو د یوه  کر قومانده پر غاړه درلوده ۳۰۰۰دې ج د هغه زوی عمرخان، ملسی . کسیز ل

له . وبادشاه خان او ورپسې قطب خان د مسیدو مشهور مرکچیان و  و  عمرخان او بادشاه خان هم 

ی و ریز یې پر رس انعام هم اې ي، چې ان و بریدونه ک انک مر   .په 

شاه خان وروسته د هغه زوی قطب خان، چې د افغانستان د خپلواک په مسیدو تر باد 

ای  و کې له خپل تره رسه یو اکهبوخت ج ه و   . و، د مرش په تو

 

 

ای/ ٦٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه، چې د مسیدو  ۱۸۶۰د  .وای ه وک ال پرېک ورنر ج کال په اپریل میاشت کې د سیمې 

رول او پر  ي او هلته د وضعیت د کن او نورو سیمو د  انکغرنیو سیمو ته پوځ ولی

ي پوستې ورغويمسیدو د بریدونو د مخنیوي لپاره  ورنر  .نوي استحکامات او پو

اکه ال چمربلین و ر ج ال ددغه پوځ او عملیاتو مرشۍ ته ډ چمربلین مسیدو  ٣٣.ج

رول او نورو چارو کې د یوې  ، چې له دوی رسه د سیمې په کن ملکانو ته وړاندیز وک

ا کې همکاري  و په ر يناستې د پرېک کې په ددې همکارۍ په بدل  بهاو دوی  وک

ریز. وزیرستان او مسیدمیشتو سیمو کې عملیات نه کوي  غهقوماندان پر د مسیدو د ان

واک پر وړاندې یې خپله مبارزه جاري وساتله ر  راوه او د یرغل هغوی  .وړاندیز غوږ ونه 

ریز پوځ ورت پر دې سیمه بهرنی یرغل  خپلو سیمو ته د چمربلین تر مرشۍ الندې د ان

واکونو منظم عملیات د .ې لپاره یې تیاری ونیوهتعبیر ک او د ج ز کال د  ۱۸۶۰د دغو 

ون تنظیم شول۱۶اپریل پر  انو په  و لیوا انک کې د  په دې کې د پنجاب شپ  .مه په 

لور توپخانې او د هزار ه غر توپچي درې توپونه  ور د غر توپچي  توپخانې، د پې

، تنه د ال  ۱۰۸په رستېرو کې  .شامل ول ودې ډل تنه د پنجاب د دریېم سپاره  ۱۳۱ر

،  ۶۰تنه د ملتان د سپاره نظام،  ۱۰۰نظام،  ۍ امنیتي کمپن تنه د  ۴۰۷تنه د لوم

ودي پيل نظام،  لورم سېک پيل نظام،  ۴۲۷الر ي پيل  ۳۹۷تنه د  تنه د پنجاب د لوم

لورم  ۳۸۱د درېیم پنجاب پيل نظام،  ۳۷۳د پنجاب دویم پيل نظام،  ۶۸۴نظام،  د 

م پنجاب پيل نظام،  ۴۰۰پنجاب پيل نظام،  پنجاب پيل نظام او ۱۴ تنه د ۲۰۷د شپ

ان او  ۴۱۸ م  ۳۹۴او  ۴۶۴د پنجاب د پيل نظام مخک تنه د هزاره او د پولیسو د شپ

ک  یانکن چمربلین خپل پوځ په دوو برخو ووېشه، پخپله چمربلین له درې زرو  .وو  پو

یانو ن ترمرشۍ  شوره او توپونو رسه پو رمن لومس ته الړ او دوه زره نور رستېري یې د ډ

ويلچالندې د  ودل ن رۍ کې پرې و کیلوم واکونو خپل عملیات د اپریل پر . په  دغو 

ی پلوسین ک ته ننوتل۱۷ ل او لوم ي کوټ کوروسته یې یوه برخه د شین. مه پیل ک

ومارله ولو ته و ت .ړن ریزانو غو ه ان ل له مسیدو رسه د جوړجاړي خربې پیل په شلمه نې

ه ه یې ونه ک ي ، خو  ه حیدري ک ته  .ک کونه پر شلمه نې مرکزي قومانده او مهم کن



 

ای/ ٦١  وزيرستان؛ وروستی 

 

اري دې و ریز پوځ له حیدري ک نه د بروند پر  .الړل، چې سیمه او وضعیت له ن  لوران

ې پر سه۲۴الړ، خو په دې الره له مبارزانو رسه مخ نه شو او د  ار بېرته پلوسین ته مې نې

ېد ر توپخانې، دوه سوه نیزه وېشتونکي  .و ن تر مرشۍ الندې شپ رمن لومس دلته د ډ

  .تورزن ول ۱۵۰۰او  ۱۴۰۰او 

ويل ونې شپه د چن  مر

ه د ۲۲د اپریل پر  ويلچمبارزانو یوه درې زره کسیزه ډله مه نې ېرمه  ن په ته 

دې پلوسین کې  ریزانو مرکز ته ن   .غلهور د ان

یالیو شاوخوا   توره وهونکي په توره شپه کمپ ته ننوتل او  ۵۰۰د وزیرستا جن

ته ه ون ه  .د دواړو خواوو ترمن سخته ج تونو کې په ډا االنو په خپلو یاد ریز ج ان

وا عمل کې له سیمې  لورمې ډل په  یاليو ددوی د سیکانو د  ې، چې دغو جن ک

ې ې سپکې ک ود او خپل وزیرستا مبار .پ نتوب و ه کې خورا می زانو په دې ج

ل یايل یې د کمپ من ته داخل ک ه  .جن روال ایچ يس ویيل په وینا، په دې ج د ډ

ریزانو  ه او  ۶۳کې د ان پیان شول ۱۶۶رستېري م شمېر یوازې  ۶۳د ایچ يس ویيل  .نور 

ون  يان دي، چې د لوییس په  ریز پو پوړي افرسان ه ۹ان م پکې ول، خو په تنه ج

ول  ه کې  يان وژل شوي و  ۷۹۶ج اپي  ٣٤.وپو ونی او نا ریزانو دغه برید دومره مر پر ان

ې په ترڅ کې  توکي او وسلې  وډي راغله او مبارزانو ته د ج و، چې په لیکو کې یې 

ن  ای پل ورخه او  واکونو په خپلو  ریز  کونوپه الس ورغلې، خو وروسته ان رسه  کن

ل ین ک   ٣٥.انونه را

که د  ه کاوه،  ریزانو تر مې میاشتې پورې پر مسیدو د برید لپاره زړه نه  ان

ې وې ې وډې ک ويل برید یې لیکې  لورمه د مسیدو اووه زره مبارزان  .چن د مې پر 

ه دره کې رسه راغون شوي و  لې وه وپه بری ریز پوځ پر مخ یې الره ت ه   .او د ان په دې غون

اخونو کې  ی و رستېرود مسیدو د دریواړو    .ون ک

روم او  ی ېپه کا ي  ا ال چمربلین او د مسیدو د ملکانو ترمن د تن کې د ج

او  ې او سولې په ت ې ته رسه ونه رسېدلجر د مې پر درېیمه  .خربې وشوې، خو پرېک

 

ای/ ٦٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

وام ته ورسېدل او هلته یې له مسیدو رسه د یوې سول واکونه زی ریز  ه ییزې حل الرې ان

ه خیمې ووهلې ل بیا د برید  .په  ال یو ریز ج که خو ان ورې نه وې،  خربې اترې 

یالیو له دوو اړخونو  .پالن طرح ک تل، چې دلته د مسیدو او وزیرو پر جن چمربلین غو

ي ن تر مرشۍ الندې او بله یې د  .برید وک روال لومس په همدې موخه یې یوه ډله د ډ

روال  مسیدو په شاوخوا غرونو او  .ته واستوله دوو بېلو لوریورین تر مرشۍ الندې ډ

وکو کې ددوی پر وړاندې پاخه مورچل نیويل وو ي رس کې مرګ  .لوړو  ریزانو په لوم ان

وزارونه پیل  یالیو پرې  ه سیمې ته ننوتل، د مسیدو جن ژوبله نه درلوده، خو کله، چې 

ل او درنده مرګ ژوبله یې و  ه کې  .ر واړولهک ریز پلوه  ۳۰په دې ج یانان ه شول او  پو م

پیان شول ۸۶ ریزان پرې اعرتاف کوي .نور یې  دوی د مې پر  .دا هغه شمېر دی، چې ان

ې پورې دلته پاتې شول، خو له مسیدو رسه  ې نې رام ته الړل او د مې تر ا ی مه کا پن

رام .یې په هی برخه کې توافق رانغی ی او نه و په کا ین ریز رسه  و له ان ی،  کې ورم ک

واکونو له  ورکولو بلکې پوځ ته یې د مالیې رو  له الرې خپلې کروندې او نور شته د یرغل

ه پر  .وساتلت یلغاره سالم واکونه د مې پر نهمه نې ریز  د چمربلین تر مرشۍ الندې ان

ې  دغه مهال د وزیرستان خورا  مکین .را تېر شول او مکین ته ورسېدل) الدا( سام او ک

رۍ او اقتصاد مهم مرکز و ایه افغانستان او نورو سیمو ته  .مشهور او د سودا له دې 

دیدل ولو پرتو سیمو  .وسپنیز توکي لی ويل نه تر مکین پورې د مسیدو په  ریزانو له چن ان

ه یووړل او د مې پر  ول شته له من اروي او  په ( مه ۱۲کې د خلکو کورونه، کروندې، 

ه بېرته بنو ته ستانه شول) مه۱۸ینو رسچینو کې پر   ٣٦.نې

االنو او د بنو او  ریز ج ریز واکمنو هدف دا و، چې په دې  انکد ان د ان

و  کرکش رسه مسید ووېروي، خو د وزیرستان په غرنیو سیمو کې میشت خلک له  ل

یو راهیسې له دا ډول یرغلونو رسه بلد و  ریز بل هدف د له دغو عم .وپی لیاتو نه د ان

   .سیمې د جغرافیا په اړه پراخه مطالعه وه

ون السلیک ۱۸۴۶په  انیايي هند ترمن د الهور ت ز کال، چې د سیکانو او برې

ام یې د  نی  وارډ بنو ته راغی او لوم داوړو د سیمې، خلکو، وزیرو او شو، تورن ای



 

ای/ ٦٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

یالیو د شمېر په ت  ول وجغرافیا او د وسلو او جن د چمربلین د  .او د معلوماتو راغون

وزیرو د دروېش خېلو ، چې په وزیرستان کې د مسیدو او و لشکرکيش یو هدف هم دا

ه ییز تاکتیکونه و تشولو قبیلو می واک او ج ي  ایونه، خېلونه، د سیمې جغرافیا، جن

االنو د ادعاوو برعکس، د مسیدو د  .ارزوي ریز ج ه کې د ان وژل شویو په دې ج

ا ۱۰۵تنه و، چې  ۲۸۰شمېر  رستېرو ه دره او  ۳۶ک په خوله کې، ند  نور د  ۳۹په بری

ويل په پلوسین سیمه کې وژل شوي وو ه کې یوازې پر یوه شپه په پلوسین  ٢.چن په ج

ریز  و شمېر  ۵۰۰کې د ان تو کې یې د م او د  ۳۰رستېري وژل شوي او په پاتې نورو ن

وپکو   .تنه و ۸۶پیانو  ن  ای پل ورخه او  ه کې ډېر زیان رافل،  مسیدو ته په دې ج

  .اړولی و

  

ه  پر مسیدو کاختي او د سولې جر

ریز پوځ د مسیدو  ۱۸۶۰د  ز کال د دغو یو میاشتنیو عملیاتو په ترڅ کې ان

ه یووړل او دا  ایونه یې له من ن اروي، کورونه او استو ول،  تونه وسو یت ک اک

د  .المل شوې، چې په مسید میشتو سیمو کې د غلې دانې کاختي رايشچارې ددې 

ېد او په مکین او نورو سیمو کې د  مسیدو له سیمې نه د کاروانونو پر ت بندیز ول

کنی شو ول اقتصاد په کرنه او  .وسپنې او نورو کسبونو کاروبار هم  د مسیدو او وزیرو 

ری ۍمالدار  نې شوېوالړ و، خو دا دواړې برخې د ان  .ز پوځ د یرغل په پایله کې خورا زیا

ریز رسکار رسه پر  پوره یو کال وروسته کاخت د سیمې خلک دې ته اړ اېستل، چې له ان

ي ی مسایلو وغ ریزانو رسه د خربو اترو مخالف و  .یو ل ، خو یو شمېر ملکانو ومبارزان له ان

، چې سیمه تر  قحط الندې ده او که او با نفوذه اشخاصو هغوی ته قناعت ورک

وال ته اړ يش بهوضعیت همدغسې دوام ومومي، ډېر خلک    .ک

ریز لیکوال ډیویس او پر مسیدو د بندیزونو ان له « : وايي په ت

                                                
ه کې د مبارزانو تلفات .  ٢ يي ۸۵یو شمېر رسچینې د پلوسین ج   تنه 

 

ای/ ٦٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

ریزانو د وزیرستان پر خلکو ۱۸۴۹ د فشار په ) مسیدو( ز کال راهیسې ان

لې دي ولې الرې ت مکې د هغوی د ژوند لپا .موخه  ره دا، چې د هغوی 

کايف نه دي، دا قبایيل خلک به ډېر ژر د مرګ له وېروونکي واقعیت رسه 

  .»مخامخ يش

ینو مسایلو  توافق ۱۸۶۱په    ز کال دواړه اړخونه دې ته چمتو شول، چې پر 

ي ل او هغوی  .ته ورسی ونونه وک اخونو رسه جال جال ت ریزانو د مسیدو له دریواړو  ان

ل، چې ددوی پر تا و له بریدونو الس واخيلیې مکلف ک ون  .سیسانو او  ریزانو د ت ان

ل، چې په هغو کې له مسیدو نه د سولې تضمین اخستل،  ه رشطونه وړاندې ک لپاره پن

ولې قبیلې تطبیقول، مجرمانو ته له پن ي جرم پر  اخ د و ه ورکولو ډډه کول، د اد هر 

اخونو نه د تضمین په  غنیمت مالونو له پېرنې او خوندي کولو مخنیوی او له دریواړو 

ه د یوه یوه مرش یرغمل ساتل پکې شامل و  ریز پر دغه کال د مسیدو له  .وتو ان

ل ه واخسته او ډېر سخت او غیر مد رشایط یې ورته وضع ک په  .مجبوریت نه خورا 

ول کاروان ضبطول هم شامل و  ، چې که ودې رشایطو کې په واړه جرم د اړوند قبیلې د 

ریز رسکار رسه ضبط د  ول کاروان به له ان ی یا مجرم به له سیمې ووت، ددوی  قبیلې غ

ریزانو هدف دا و،  .پاتې و ون له السلیکولو د ان پر دې رسبېره له هر قوم رسه د جال ت

رول وي او د جرم په  ې او ملکانو کن و د اړوندې قبیلې د جر چې یوخوا د قبیلې پر غ

 غهمجرم ور وسپاري، بل پلو یې په ديش  قبیله او خېل کوالیصورت کې یوازې اړوند 

دغه مساله  .کار رسه د مسیدو د دریو قبیلو ترمن یو ډول بېلتون او بې اتفاقي راوستله

و کې  ریز رسکار د کوم جرم په بدل کې د مسیدو ثوروسته په یو شمېر پې ي، چې ان ابتی

وي، نورې قبیلې یې مر  اخ او پر یوې قبیلې بندیز ل ي او تر ډېره په  ستې ته نه ور دان

ي   ٣٧.قبیلې پورې منحرص پاتې کی

اخ   ییپه مسیدو کې یوازینی  ون یې ونه مانه، خو د نورو  شن و، چې دغه ت

یت مرشان د  ز کال په جون میاشت کې په بنو کې د بنو د مرستیال ۱۸۶۱قومونو اک

ریز استازو رسه ان مزو په مرشۍ له ان ونونه یې  کمش کپ ه شول او جال جال ت جر
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ل ون م په الندې ډول و  .السلیک ک   :د ت

اخ ملکان، چې دلته راغيل یو غواړو «  د مسیدو قبیلې د علیزیو 

و، په الندې ډول اقرار کوو ریز رسکار رسه د زړه له کومې سوله وک   : له ان

ۍ ماده ه دلته حارض شوي یو او د : لوم موږ په خپله خو

ې مو ده او پرراتل    .هغې اعرتاف کوو ونکې لپاره له رسکار رسه سوله کوو، ک

که په راتلونکي کې زموږ د قبیلې کوم کس د رسکار : مادهدویمه 

تنه کوالی يش ي، رسکار یې له موږ علیزیو پو ې په  .خالف عمل وک د بېل

ریز رسه یو کس بدي کوي، رسکار یې ل ولو علیزیو کې له ان ه که په  ه تو

تنه او حساب کوالی يش په دې اړه کاروانونه نیوالی يش  .ولو علیزیو پو

ې نور رشایط پيل کوالی يش    .او د همدې اقرارپا

اخونو کوم کس په سیمه : درېیمه که د بهلول زیو او شمن خېلو 

تررسه کوي او زموږ سیمې ته پناه راوړي، موږ به د هغه پناه نه منو، کې جرم 

ان رسه نه ساتومرسته به نه ور  ی مال به یې هم له     .رسه کوو او غال ک

که له رسکاري رعیت نه کوم تن د رسکار په سیمه : لورمه ماده

کې جرم کوي او زموږ سیمې ته پناه راوړي، هغه او مال به یې د خپلې 

کله دا  دو، په تېره بیا د مچم قاتالنو ته به هی سیمې په حدودو کې نه پری

  ٣ .و، چې زموږ سیمې ته رايشاجازه ورنه ک 

مه ماده من او وسله والو کسانو د برید او : پن موږ د سختې د

نت کوو، خو د غال په اړه  ې ض دا مسوولیت نه شو اخستی، چې ج

ي، اما تر خپل توانه کو کوو، چې دا کار  کله به نه کی که  .نه يشو هی

ای د رسحد په سیمه کې علیزي کوم زیان ورسوي، لکه و ژل، غال، یا کوم 

                                                
ان د -  ٣ ي خان او غالم خان نومېدل قاتالنمچم کپ ، خو محبت خان، زن

ي ديحیات ا ل په نومونو یاد ک   .فغا د خواجه هوس، ممریز او دین بار
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له کاروانونو  ته اور واچوي، د هغو په بدل کې رسکار واک لري، چې زموږ

 :الندې جریمه واخيل

پ په بدل  ،د وژنې په بدل کې شپ زره هندي روپ د سخت 

ي پکې ژوبل او له کاره لوېديل وي،  پ په ، روپ ۲۰۰کې، چې غ د واړه 

پ په کچه ن اچونې  د اوراو  بدل کې د  یا کوم بل زیان پر وړاندې د زیا

  .توکي په کچه

مه ماده تینول په خاطر د رسکار په : شپ په خپل اقرار کې د ر

ه، چې یو به یې له کورن رسه او بل  ه دوه معترب کسان د یرغمل په تو خو

انک یا بنو کې تر یوه کال پورې رسکار ته ور سپارو که د  .به په مجرد ډول په 

ي او د حکومتي حکومت په س ه زیان ورسی یمه کې تر یوه کال پورې 

ي، سیمې د مال   ته له پورتنیو رشایطو رسه سم حق ونه رسی

ي، یا نه، خو حکومت یا رسکار حق لري موږ له ، چې یرغمل خوشی ک

ې، چې وضع شویو رشایطو رسه سم  وژبه ک ین دری    .په خپلو ژمنو به 

ې په ت ه د اقرارپا ي او هیله من یو، دغه پا ه رسکار ته وړاندې کی و

ه ومني   .چې رسکار زموږ دغه اقرارپا

   )ملکان ۱۹( مه۱۹ز کال، د جون ۱۸۶۱د   

  

ل، شمن خېلو او بهلولزیو هم يیاخو د  په همدې م اقرارلیکونه ورک  وشن

ل ای یې نورو کسانو السلیکونه وک و له د اقرارلیکون .ملک دا وخت په کابل کې و او پر

ه واخستل، چې درې یې په بنو او  اخ نه دوه دوه تنه د یرغمل په تو ریزانو له هر مخې ان

انک کې اوسېدل ریزانو د میاشتې  .درې نور په   روپ او کور۱۲مجردو کسانو ته ان

ون یو کال نه و تېر شوی، چې د  .هندي روپ تنخواوې ورکولې ۱۸لرونکو ته یې  پر دغه ت

ي قبیلې میا ې) نبي(لکشن ریزانو پر وړاندې یې مبارزې پیل ک  .له کابل نه راغی او د ان

تنه ووژل ک شپ دې د پنجاب د رستېرو کن انک ته ن له دوی رسه  .د ملک نبي کسانو 
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ري و ) پوتیه خېل(فتح خېل  ه،  .وعلیزي هم مل ه ونه ک ریزانو ته دې اقرار لیکونو  ان

ېکه مسیدو په سیمه کې د هغوی پر و انک  .ړاندې وسله والې مبارزې پیل ک د 

که په  رولولو کې پاتې راغلل،  ري د مسیدو په کن ز  ۷۳او  ۱۸۷۲نواب او د هغه مل

ریزانو خالف  ل ۱۸۸کلونو کې د مسیدو بېالبېلو قبیلو د ان    .بریدونه وک

رول لپاره دې ته اړ وتل، چې په خپله اداره کې یو ل  ریزان د هغوی د کن ان

عیل خان مرستیال کمش میکاويل۱۸۷۳پر  .لونونه راويلبد  ز کال د ډېره اس

)Machaulay ( ومل درې د خوندیتوب لپاره انک له نواب نه واکونه واخستل او د  د 

مکې واخستې ومل درې ته د ۱۸۷۸او پر دې چارې  .یې په لس زره روپیو  ز کال 

ریزانو د پرمخت پر وړ میکاويل سفر  ل او د نویو او غچ مسید د ان اندې ال حساس ک

ه کې شول   .اخستونکو بریدونو په ل

  

ا  بریددویم سرت ک نپر 

انک د برید په وکال د کریسمس مراسم و  ۱۸۷۸د  ل بیا پر  ، چې مسیدو یو

ل ول ک یايل را واکونه په کریسمس مراسمو کې  .موخه جن ریز  دوی پوهېدل، چې ان

ه وخت دیبوخت دي او دا پر دوی د برید  ې انتخاب له  .لپاره  کاره ددې نې په 

ل کېدای يش، خو اصيل مساله داده، چې هغوی د  ه اخستل  فرصت نه 

او عیسویانو له مذهبي مراسمو کرکه درلوده او په دې ورځ یې پر هغوی برید سرت جهاد 

ي خان د غچ اخستنې  واکونو واردمخه احتیا .بالهه فرصت لپاره د جن ریز  طي ان

ینو سیمو کې هغوی   .تدابیر ونیول او په پوله کې یې دوه برابره نوې پوستې واچولې په 

ل واکونو او تجهیزاتو شمېر او کچه درې برابره زیات ک روال ایچ يس ویيل   .د خپلو  د ډ

ۍ ز کال د جنوري ۱۸۷۹په وینا، د  هپر لوم د » شیرعيل خان« افغان امیر دغه برید د  نې

و استاز  په دې وخت کې د افغانستان د امیر شیرعيل خان او  .شوی و پالنو له خوا پ

او د پرمخت پالیيس  انیا د افغانستان په ت که برې يل وو،  ریزانو ترمن اړیکي ترین ان

Forward Policy  انیا ترمن هم ې وه او په سیمه کې د روسیې او برې تصویب ک
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ریز .رقابت مخ پر ډېرېدو و واکونو په افغانستان کې خورا مداخله کوله، امیر  دا، چې ان

ول او مرستې  و ته ه واکونو پر وړاندې ج ریز  شېرعيل خان د وزیرستان قبایل د ان

   .یې وررسه کولې

ه  ۍ نې ي خان د زوی عمرخاند جنوري پر لوم ، متین مال حمزهللا ،د جن

شاوخوا له رشۍ الندې تر م خان، مشک عا خان، عظمت خان، یارحق خان، یویاک

ا ۳۰۰۰تر  ۲۰۰۰ ک پر لوري یې نپورې مسید مبارزان له خپلو غرونو را کوز شول او د 

غستل ریزانو او د هغوی د پلویانو کورونه او  ٣٨.و انک بازار ور ننوتل او د ان هغوی پر 

ول ه کې  .تاسیسات یې ور وسو یان او د  ۶۵۳په دې ج ریز پلوه کسان او پو ان

کر  مسیدو    .تنه رستېري ووژل شول دېرشل

  

م لوم    وار ید ملک پر سیس

پوړی رستېرو کله، چې د عبدالرحمن خېلو او عبديل مسیدو  په ژوب کې ج

ریز چارواکی  ریزانو د) M.Kelly(ان ، چې د ژوبمحسوس خطر  اوواژه، ان ومل  - ک

ي م پر وړاندې له ستونزو رسه مخامخ کی یمن سیس مسیدو یو شمېر  د  .الره د سن

عیل خان کې د  ریزانو د ډېر فشار په پایله کې په دیره اس ) M.Kelly(ملکانو د ان

ل، خو دې مسالې په مسیدو کې د  ریزانو ته په الس ورک » ملک«او » مال «وژونکي ان

وکاوهمخالفتي تر مرشۍ الندې یو نوی     .بهیر را و

ریزانو امتیازونه  ورکول او دا کار په بلوچستان کې د ملکانو ته وخت ناوخته ان

م له الرې پ یمن سیس سیمه کې د دا په  پیوندهلی شوی و، خو په وزیرستان کې مال سن

ریز  ي  پیوندهدا هغه وخت و، چې مال  .د نفوذ او د وزیرستان د اشغال پیل باله انوان د لوم

ودان ل لپاره په مسیدو کې  ه و د ملکانو په الس مال  .د یوه با نفوذه شخص په تو

ون او د  ریز پر ضد د وليس کرکې او پا و مبارزانو د سپارنې له مسالې نه د ان ریز ته د  ان

ه واخسته ملکانو د ه او له  پیونده .انزوا په برخه کې وړ  ي رس کې هغه ملکان م په لوم
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ل، چې  د ته اړ ک ریز  M.Kelly سیمې په تې  ۱۸۸۰د  ٤ .ته سپاريل وو انووژونکي یې ان

ریزانو پر خالف بیا را وپارېدل  پیوندهکال په مارچ کې مسید د مال  تر مرشۍ الندې د ان

ې انیا د حکومت پر وړاندې بلواوې پیل ک په سیمه  پیوندهمال  .او په سیمه کې یې د برې

ا ل او د  ول ک ونو کسان را ان په مالت په زر ریز  ۱۲ک په نکې د  رۍ کې یې پر ان کیلوم

لپ عیل خان نه یې  .وستو بریدونه وک ل، له ډېره اس االن په قهر ک ریز ج ې ان دې ج

مه درې توپخانې او درې نیم سوه  انونو رسه واخستل او د  یانپود اپریل پر پن له 

کورونو ته ستانه شوي خپلو وروسته بېرته  برید له د مسیدو رستېري .ک پر لوري الړلنا

ېرمه زۍ، مرتضی، ډبره او دا، چې په من ، خووو سیمو کې میشتو پرتو نورو انک ته ور

ن کر پرمخ یبې ولچو د مسیدو د ل وله(ین ریزي ېپرانېستې و  ېالر  او نورې )جن ، ان

یان پر  واکونو د غچ اخستنې په موخه .وسخت غوسه و  هغویپو ریزي  ومل  ان پر 

ي کوټ له الرې د اپریل پر  ، وروسته د خیر ويل ته الړل۱۲برید وک د دلته یې  .مه چن

نیو  ل او بېرته مسیدو او یو شمېر بې ېدلناول دوکانونه ړن ک ر   .ک ته و

  

لیس - دویمه افغان ه او وزیرستان ان   ج

انیاييز ۱۸۷۹په   انیا پر سفارت له برید وروسته، برې   کال په کابل کې د برې

نستان ته ننوتل او ل وخت وروسته، د واکونه د کندهار، خیرب او کورمې له الرې افغا

ته ه ون انیا دویمه ج ه فرصت  .افغانستان او برې په دې موده کې وزیرو او مسیدو 

ریزانو پر وړاندې خپل بریدونه جاري وسا    .وموند، چې په قبایيل سیمو کې د ان

ست تر میاشتې  ۱۸۸۰په  کال کې مسیدو، دروېش خېلو وزیرو او داوړو د ا

انیا پر  پورې که په دې وخت کې برې ل،  ریزانو  بریدونه وک په بېالبېلو سیمو کې پر ان

کرکش زور نه درلود ال چمربلین له خپلو زرو رسحدي رستېرو   .وزیرستان د ل ر ج ډ

کو  اورسه  ریز نور ډېری کن انیا د  .ل شوي وونه او توپخانې افغانستان ته لی د ان برې

                                                
ر -  ٤ تېدلو  ملک میر اجل او برامات نظرخېلیې ووژل  او  ملک کریم خان، چاپیرایي او دووی  . ت
  

 

ای/ ٧٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ست م ۱۸۸۰ واکونه  ماته وخوړه اویاشت کې په افغانستان کې کال په ا یې خپل 

ل بیا یې دا فرصت وموند، چې د  تل او یو ور ته وغو بېرته قبایيل سیمو او پې

ونه واستوي    .مسیدو غرنیو سیمو ته پو

ریزانو تر ناکام یا  د د افغانستان پر لور د پرمخت پالیيس په پلیتابه کې د ان

لیس - افغان ې وروسته دوله  ان ریزانویمې ج ل بیا د وزیرستان پر لوري پام  ان یو

تل .واړاوه ریزانو غو یدن Forward Policyخپله  ان ، چې د امو تر غاړې یې غ

ی و،  ارې په اوږدو کې تر ژوب او چمن افغان مقاومت شن ک د وزیرستان او قبایيل پ

يپورې  ریز - په افغان .پلې ک ه کې ان لیس دویمه ج ر کې ماته ان ي ډ انو یوازې په پو

ولو سرت سیايس بری له امیرمحمد یعقوب خان  ریزانو تر  ې د ان وخوړه، خو له دې ج

ون السلیکول و ندم ت ې  .رسه د  ریزانو کورمه، خیرب او  ون له مخې، ان ددغه ت

االنو ته  .نورې سیمې تر خپلې ولکې الندې راوستې انیايي ج دا دې چارې عمال برې

ون له الرې  ، چې د یوې لسیزې په ترڅ کې د ډیورن ت د قبایيل وزیرستان او فرصت ورک

ارې پاتې نورې سیمې هم ترواک الندې راويل ون د  .پ ندمک ت په دې معنا، چې 

ون لپاره د زمینې برابرول و ، چې مسید په ۱۸۸۱په  .ډیورن ت انیا هوډ وک ز کال کې برې

  .الندې راويل زور او جرب تر خپل واک

ریز   رام کې له مسیدو قومي مرشانو رسه ان ی د اپریل پر درېیمه اوون په کا

ېناستل، د دواړو خواوو پر رشایطو خربې وشوې، خو پایلې ته ونه  االن خربو ته ک ج

ریز رسه په مبارزه بوخت و  .لرسېد اخونه ال هم له ان و  ه ود مسیدو  ې تو ان ، په 

اخ اخ په زور تابع  .خېل قبیلهانان د بهلول زي  تل، چې دغه  ریز غو يان ، په ک

ا ریز  .ک کې د پوځ پر تیارولو الس پورې کنهمدې موخه یې په  ه کې د ان په دې ج

ورډن ول ال جې جې ایچ  رج ي او ډ ي جي کینی ال  ر ج له  .واکونو قوماندانان ډ

ک او  ۷۶۵۸دوی رسه  یان، یو ریزرف کن واک له  .وپخانې مل وېت۲۰پو اصيل 

مې چینې  واک د حیدري ک او ت ويل ته او دویم  ي کوټ له الرې چن انک نه د خېر

خېلو اناواکونه په خیسوره کې له علیزیو تېر شول او د ن ٣٩.له الرې د بروند پر لور الړ



 

ای/ ٧١  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه کې شول واکونه پر  .بله ډله رستېري په رزمک کې پاتې شول .قبیلې په ل اتلسمه دغه 

ېدل او  ر انک ته و ه بېرته  یانتنه  ۳۲نې پیان  پو ه او  ه کې م یې له مسیدو رسه په ج

   .شول

انیا رسه  ولو بریدونو محرک د کابل امیر باله، چې له برې ریزانو د مسیدو د  ان

که مسیدو  ې په حال کې و، خو دا یوازې یو عامل کېدای يش،  ، وزیرو او ددویمې ج

واکونو خپل بریدونه د ړو اود ریزانو له رات رسه سم پر دغو  وزیرستان شاوخوا ته د ان

ي او د هغوی د واکمن تر پایه پورې یې جاري ساتيل دي ریزان د مسیدو او  .پیل ک ان

کرکيش اغیزناکه بويل، خو د رسحد ایالت لپاره  ۱۸۸۱وزیرو په کرارولو کې د  کال ل

ریز اعلی وزیر اولف  پخوا ی، چې » Pathans«کارو په ان کتاب کې پر دې اعرتاف ک

 .مسیدو تر پایه ددوی واکمني ونه منله

م له مخې،  یمن سیس کال کې  ۱۸۸۳په د پرمخت پالیس په تعقیب، د سن

ریزانو له خجوري ک نه تر ژوب پورې  ېولې ان په بلوچستان کې دوی  .سیمې رسوې ک

ې ور  ومل وسته، د کالت له خانانو رسه تر پرېک ین پورې د وسپنې نه له  تر ژوب او پ

لې ی دې و ولو چارې له ن ل د غ ل په  .پ ریزانو کو داو، چې د ریل پ د ان

ین او  ونې رسه به د مسیدو او وزیرو په سیمه کې ددوی نفوذ پیاوړی يش او تر پ غ

کرکشیو او نورو مسایلو پر وړ  اندې خن راکم کندهار پورې به ددوی د کاروانونو ، ل

   .يش

ي رس کې ددې پروژې پر وړاندې مسیدو او وزیرو سخت مقاومت  په لوم

ېدو پلوی نه و ل د غ اډي پ که د کابل امیر عبدالرحمن خان دامهال د اور ، کاوه، 

امیر عبدالرحمن خان ترمن د  او موریتمر ډیورن مه د ۱۲پر  اکتوبر  دکال  ۱۸۹۳د   خو

ون کابل کنوانسیون د ډ ارې  ېدو وروستهک السلیکتر یورن ت وزیرستان او د قبایيل پ

انیايي هند تر واک الندې  ون په ترڅ کې د  .شوېې سیمې د برې  وزیرستانددغه ت

ې پورې غاړه په افغانستان کې پاتې شوه او نورې برخې یې په  هبېرمل سیم له کر

ل شوې انیايي هند پورې وت ین پر  امیر عبدالرحمن خان .برې ون وروسته د پ له دغه ت

 

ای/ ٧٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ود او په وزیرستان کې یې هم  ل رسه مخالفت پرې ېدونکې پ اډي له غ لور د اور

ول ون درناوي ته ه   .خلک د ت

واک پر دې و،  ول زور او  ریزانو  ون له السلیک کېدو وروسته د ان د ډیورن ت

وله سیمه تر خپل واک الندې ر     .اويلچې د وزیرستان او قبایلو 

  

ون   محرک پیوندهد مال ؛ ډیورن ت

ون  ت په موخه، ډیورن ت ین کله، چې امیر عبدالرحمن خان د خپل واک د 

وده ه وزیرستان کې یې پر وړاندې سخت ته غاړه کې ې تو ان ، په قبایيل سیمو، په 

ونونه را وپارېدل ون .غرب او  مسید پیونده مالدوه سرت مخالفان  په وزیرستان کې ددغه ت

ه کې، چې هدف یې له ډیورن  .ومزهللا احمدزی وزیر و مال ح ن جر د دوی په لوم

لول و، د ژوب او  ارې بېرته ن ې رسه مبارزه او له افغانستان رسه د قبایيل پ کر

ون درلود و قومونو او مرشانو     .وزیرستان 

، د مسیدو، وزیرو و پر بنس ې د پرېک یني عاملان د قومونو مرشان او د د جر

و امیر عبدالرحمن خان اړ بايس، چې  پیوندهمال  ون مسید په مرشۍ کابل ته الړل  له ت

تنو پر سیمو واکمن پاتې يش نه الس واخيل ریز د پ دي، چې ان د کابل په  .او پرېن

ري ولاو  نور مرشان هللا احمدزی وزیر زمرسه ح پیوندهپالوي کې له مال   .هم مل

ین والړ ون ددغه پالوي خربې ونه اورېدې او عبدالرحمن خا و    .پر خپلو پرېک

  

ونی برید ه پر کمپ مر  د وا

ون تر السلیک کېدو وروسته،  ریز رسکارد ډیورن ت د اکتوبر پر کال  ۱۸۹۴د  ان

ونو رستېري او توپخانې راوړل او د همدې  ه ته په زر لسمه د جنو وزیرستان مرکز وا پن

ې مه۲۵میاشتې پر  ه یې دلته له وزیرو رسه خربې اترې پیل ک   .نې

ون  پیوندهمال   ه اشغال مسید د ډیورن ت ی و او د او د وا سخت خواشینی ک

ریز خالف یې د مال په مرشۍ د مسیدو او د شکي د وزیرو  .جهاد پیل ک وسله وال ان



 

ای/ ٧٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه ه پر لور الړ او د نومرب پر دویمه پرېک روم نه د وا ی کر له کا شوه، چې رستېري به د و  ل

 .ج مسید او حمزهللا وزیر تر مرشۍ الندې د شپې په وروستیو کې پر کمپ برید کوي

ه هغوی  .له بریده خرب و او ددفاع لپاره یې بشپ تیاری نیولی و پیوندهبروس د مال  د وا

لپه کمپ کې رستېري ډېر  ل او شاوخوا یې امنیتي ک ، تجهیزات یې دوه برابره ک

لکمر    .بندونه تقویه ک

من د برید « : خپلو رستېرو ته له برید مخکې وویل پیوندهمال  که تاسې پر د

ي  ه، د پرن لو ډډه وک کن من ته له  پرمهال له ډوډۍ خوړلو، نسوار اچونې او د

  .»کارتوس به پر تاسې بې اغیزې وي

ه نیمې بجې شاوخوا  یالیو  ۵۰۰د نومرب پر دویمه سهار پن تر مرشۍ د ج جن

و اړخونو د کمپ داخل ته ننوتل او د کمپ   .پر کمپ برید وکالندې  یايل له  جن

ه یووړل د رستېرو پر وړاندې په  .اسان او نور سپريل وړونکي وسایل او تجهیزات یې له من

که خو یې  شمېر له تېغ تېر  یان وو،  ورخه پو ه کې  ۍ کر  وروسته ٤٠.شوللوم

يل  رستېرو واکونو کې یې ل او  اسان او کچرې خويش کهلته ت ریز   يوډسخته په ان

   .راوسته

ې په اړه وايي ول « : بروس ددې ج ، چې  رنر حکم ورک ال  ج

انونو رسه وسلې وسا یان د خوب پر وخت له  دغه شپه پوځ هم  .پو

که موږ  .پوره تیاری نیولی و ې،  له موږ نه هیچا هم جامې بدلې نه ک

ول  .برید کوي پیوندهو، چې مال پوهېد موږ د خپلو خیمو په شاوخوا کې 

ای ویده شول يان له وسلو رسه یو امونه واخستل او پو تکه  .دفاعي 

اپه یوه شیطا غوغا راپورته شوه او د کمپ پر  توره شپه وه، چې نا

ونه پورته شول د ملر تر راختو پورې الس په  .وړاندې د ډولونو ویروونکي غ

ه روانه وهال  و کې یې  .س ج ما له هغو افرسانو نه، چې په دا ډول ج

ې تجربې درلودې، واورېدل، چې دوی له دې مخکې له داسې ترخې  ان

  ٤١ .»تجربې رسه نه وو مخ شوي

 

ای/ ٧٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

ون   ۱۳۷زره روپ او ۲۶مسیدو رستېرو په دغه برید کې د اسانو او کچرو په 

انونو رسه یووړې، خو ایم ل پلو له وسلې له  ل او ش واکونو هغوی تعقیب ک ریز  ن

ل اپي تعقیبي برید کې مسیدو خپل  .و میله لرې یې په ل کې را ایسار ک په دې نا

ل و شمېر  . رستېري له السه ورک ریزانو د م ه کې د ان پیانو هغه  ۶۳په دې ج او د 

ه کې  .تنه و ۱۸۳ ه او د مال ۳۸۰په ج د عملیا  پیونده مسید او وزیر رستېري م

ون  قوماندان ج   .پیان وو نورتنه  ۲۵۰په 

رو پر خالصون او د وستتر برید ور  پیوندهمال  ور زندان نه د خپلو مل ه له پې

ار درلود ین عیل  .مسیدو په سیمه کې د حکومتي فعالیتونو پر بندولو  هغه د ډېره اس

ه، چې د مسیدو پر هغو میک خان کمش ته ل ي، چې په خپلو ولی لکانو باور ونه وک

وي ریزان د دغو سیمو نیولو ته ه   .سیمو کې نفوذ نه لري، خو ان

  

ې او غچ اخستونکي عملیات  جر

ریز ادارې او ۱۸نومرب پر کال د  ۱۸۹۴د ه د ان ه مسیدو او مه نې وزیرو ترمن جر

مسید په  ندهپیو مه مال ۲۷د همدې میاشتې پر  .وشوه، خو پایلې ته رسه ونه رسېدل

ته، چې له  ه راوغو ی و ۳۰۰۰تر  ۲۰۰۰شکي کې یوه لویه جر ون ک  .کسانو پکې 

ریز ادارې دوی ته  ي وو او مال د ملکانو له الرې ان او د  پیوندهخپل رشایط وړاندې ک

ل و پرې بحثونه وک ې غ ه، چې  .جر ه کمپ ته الړل، خو  قومي مرشان بېرته وا

ت انیايي رسکار غو لبرې ه  .ل، هغه یې ترالسه نه ک ه کمپ د برید په پې ریزانو پر وا ان

ي او عبديل مسیدو برخه وال مرشانکې  ری ، پشکی او شهیر  د  ار ج ین تل او  غو

ې  ان او نور وسایل بېرته  ۱۳۷یې کاوه، چې له کمپ نه ولجه ک میله وسلې، کچرې، او

ي د حمزهللا وزیر قبیلې ( د شکي وزیرو  یهغو  .ور وسپاري او یا یې حکومت ته بیه ورک

ې وه، چې مال ) ته تنه ک    .مسید له خپلې سیمې وبايس پیوندهسپار

ال   ، چې مرشي یې تورن ج واک جوړ ک ریزانو د ډسمرب پر دویمه یو سرت  ان

کونه و  .ویلیم لوکهرټ کوله واک کې درې کن ک کې اصيل  .وپه دغه  په لوم کن



 

ای/ ٧٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

ورخه لوم رسحدي ډل هسکوریان، دویم    ٤٢.شامل وو ډل ۍ، او 

ال ډبلیو،پي سیمونز  ر ج ک مرشي ډ د درېیمې ډلې مرشي او د دویم کن

رون پر غاړه درلوده روال ای ریزانو د مال  .ډ او مسیدو پر ضد د جرایمو، بریدونو  پیوندهان

ې وې ې دوسیې جوړې ک ه له مه مرکچیانو ووی۱۲د ډسمرب پر  .او بلواوو  ل، چې جر

ریزانو پر وضع شویو رشایطو موافقې ته نه ده رسېدلې او هغوی دغو  مسیدو رسه د ان

   .رشایطو ته غاړه نه ږدي

نالره خپره ۱۶د ډسمرب پر  واکونو ته د لشکرکش یوه ک مه ویلیم لوکهرټ خپلو 

ه، چې الندې مسایل پکې شامل و    : وک

ه نه د تیارزې له -  ک به له وا ی کن ي لوم روم ته  ی ي کوتل کا  الرې پر رشون

انک نه  -  ک به له  ويل پردویم کن يمکین  ،مرو، ساړه راغه او چن   ته 

ک به  -  ي، دروېش خېل به په له بنو نه د شکتوی او درېیم کن خیسوره پر الره 

ان رسوي دي او رزمک ته به   .من کې پری

ک به د ډسمرب تر  -  ې پورې خپلو اهد۲۱هر کن انونه رسويمې نې  .افو ته 
 

رام ته راغی، د لوکهرټ تر مرشۍ الندې  ی ک پر تیارزې کا ه نه یوکن له وا

ولې نه پر مرغه بند او شیلمنزۍ ک  ک له چن تېر شو او د مال کيل او دوه توی کن

ریز ان د مال په  .ته ورسېد مرو واکونو هره شپه بریدونه کېدل، خو دا، چې ان پر دغو 

ل کې درې ته  نیولو پسې ای د پرېغل په ش رو رسه یو راوتيل ول، هغه له خپلو مل

، چې که په سیمه کې یې د پیوندهمال  .وتلی و ریزانو ته خربداری ورک مسیدو ملکي  ان

و ته دې انتظار بايس ېر پې ه د برید او مرګ ژوبلې په  و ته زیان ورساوه، د وا    .و

ک تر بریدونو الندې و ا ې وروسته خپل اصيل هدف درېیم کن و دوه ور

واکونه په دغو عملیاتو کې پر بدر، شکتو  .رزمک او بیا مکین ته ورسېد ریز  ، شیرنه، یان

ي ، تن ېدلاو نورو سیمو  شینک ر ای  .و ای  واکونو رسه  مسیدو له دغو 

رنو وسلو او تجهیزات ریزانو قوت زیات او د وخت په م ، خو دا، چې د ان و مقاومت وک

 

ای/ ٧٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

لهسختې ، د مخامخ وسمبال و  ه یې وړ ونه  ې پرېک ل خپل ډېری  .ج هغوی دا 

انونو رسه وړي و  ونه ووسایل له  انیايي » امکې«، خو بر ي یې برې ن او نور استو

ول واکونو په  .واکونو ون ریز  د اوبو ژرنده او کور او پر الره د  پیوندهکې د مال  مروان

یو او ری رخېلو،  ه یووړل لن ول له من اروي  په دغو عملیاتو  .نېک زن خیلو کورونه او 

رایزانو کې  ه پر کمپ د برید ان ي قوماندان شهیر یو د وا    ٤٣.اژهوو هم مهم جن



 

ای/ ٧٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ریز بندیزونه پیوندهپر مال    د ان

ریزانو کلونو  ۹۵او  ۱۸۹۴ په مسیدو کې د پر مال له تصفیوي عملیاتو وروسته ان

ولیو ل ب پیونده ولو هغو خربو اترو بې  .ندیزونه ول مال ددغو بندیزونو په پایله کې له 

ریزانو ترمن به کېدې بهیر کې د مال د بیا  په سیايس .برخې شو، چې د مسیدو او ان

ریزانو یو رشط دا و، چې حضور لپاره  ه مني هغه بهد ان له  پیوندهمال   .د ډیورن کر

ه د  ې تو ان دې افغان حکومت په  امیر حبیب هللا خان له ورور نرصهللا خان رسه ن

ایه  پیونده .اړیکي درلودل ایونه درلودل او له همغه  ن مسید په کابل او خوست کې پ

ریزانو وروسته پر مال  .یې د عملیاتو لپاره مرستې ترالسه کولې ل  پیوندهان بندیزونه لرې ک

کو کې حقیر نه يش، خو حقیقت او ددې المل یې هم دا باله، چې مال په خپلو خل

ور نه و  ریزانو بندیزونه ددوی لپاره  که مال ورځ تر بلې په کابل ودادی، چې د ان  ،

ې پر وړاندې دلته  ریزانو او ډیورن کر متکي کېده او دې مسالې په وزیرستان کې د ان

ولې او  مسید د پیسو پیونده کاوه، چې مال انگریزانو کو  .میشتې نورې قبیلې ه

ه وکاروي، خو هغه د خپل مرګ تر پایه پورې د ډیورن  ان په  نورو امتیازاتو له الرې د 

کیالک مخالفت جاري وساته ریز  ې او ان ز کال په جنوري  ۱۸۹۵د  پیوندهمال  .کر

ریزانو خالف د مخالفت او جهاد چیغه په د ې او ان وړو، مداخېلو اکې د ډیورن کر

ه وه، په هغه کچه یې ، سپین وام او توزیرو ه ډول، چې  ه، خو  یراه کې هم پورته ک

له ریزانو په سیمه کې د هغه  .خلکو مال ونه ت د مالت د نه حصول یو المل دا و، چې ان

ول ر ه را    . پر وړاندې ملکانو ته پیسې ورکولې او هغوی خلک د مال له مالت

ای د  ۱۰۰۰نه له خپلو  مروله کال په جون کې  ۱۸۹۶مال د  طالبانو رسه یو

وړو، ااد په چندو پسې راووت او د رزمک په ممي راغه، توت نري، پايي خېلو، دجه

ول،  کې توري خېلواو  شیرنې، مایزر ، خیساره ې او خلک یې وه ولې ک یې چندې را

ریزانو رسه کار کوي ي، چې له ان   .چې د ملکانو او هغو کسانو جنازې ونه ک

  

ون یري پا   ن

 

ای/ ٧٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

واکونو۹۸او  ۹۷او  ۹۶ ز،۱۸۹۵ په انیايي  يل وزیرستان په  کلونو کې برې د ش

ل او دواړو خواوو هم  درو او سیمو کې خیويتوچي، دته خېلو، کژه، شوال،  عملیات وک

تې ه کولو وروسته  ۱۸۹۵په  .ته پکې مرګ ژوبلې واو ې له په ن او ز کال د ډیورن کر

لو  يانو له لی ریز دغو سیمو ته د پو رسه جوخت، په وزیرستان او قبایيل سیمو کې د ان

ه، رزمک او توچي  .شول ال کرکجنپر وړاندې خلک  ه کې وو، چې د وا ریزان په دې ل ان

ېر سرتاتیژیکې سیمې تر خپل واک الندې راويل  او په همدې موخه یې بېالبېلو  په 

ې کرکش وک ې له په ن .سیمو ته ل ریزانو د ډیورن کر ز ۱۸۹۶ه کولو وروسته، د ان

ي، دته خېلو،  ويل، شوره، توچي، میران شاه، سید کال په ډسمرب کې په رسویکي، چن

و ملبې  ل بیا د ج ل او دې چارې یو شیرنې او نورو سیمو کې پوستې او مرکزونه جوړ ک

ې    .تازه ک

او یزر کيل کې د مداخېلو وزیرو اد بر توچي په م پر لسمهجون  دز کال ۱۸۹۷د 

تې وشوې ریزانو ترمن ن ه م .ان ې رسه مل ادغه ج ي بدر د توچي د یزر ته له پو

ت او هلته د پوستې جوړولو پر رس پر  )H.A.Gee(ایچ اې جيسیايس استازي 

ته یان .ون پوړي افرسان او پو انیا  ج ژل شول او  نور یې وو په دغه برید کې د برې

ي رس کې  .پیان شول ریز  ه کېشخ  دېپه په لوم مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه  انو دد ان

ه کې  یان، او د هغوی ۲۲ودل کېده، خو وروسته جوته شوه، چې په دې ج  دوه پو

ودي  ریز افرسانو په په دې ج .وژل شوي ديالر نور تنه  ۲۴ون ه کې د دریو ان

ي س .ووپیان  رو ېپه وژل شویو کې د لوم ریز کپتان ډ ، ک غون  ان ال اې يس بو

ان جې، اېف ي په  .وهم شامل و براون او تورن ایچ اې کرویکشنک  کپ ر کاسی د ډاک

پیان شولون  ه کې  ه درې نور افرسان په دې ج ، چې دوه تنه ترې په وروستیو کې م

  .شول

ل لویدیز ایالت کتاب   انیايي اشغال هندی تاریخ، ش د برې

ي د توچي سیايس اف«: لیکوال وايي د جون پر لسمه ) H.A. Gee(رس 

و نور  ۳۰۰هغه   .سهار وختي له دته خېلو وتلی و یانو او  و سک پو



 

ای/ ٧٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه کاوه ک لپاره په هغه د مرک .رستېرو او توپخانې بدر زي قوماندې او پا

ه کې وشیر  ای په ل سیايس  .تم شو په مایزر کېوروسته  .نه کې د یوه وړ 

نو رستېرو  ته په مایزر کې یوه سیمه ییز ملک ساده افرس او د هغه مسل

ې وه، خو  ین دوه بجې خان ډوډۍ ک کسانو پر  ۵۰۰شاوخوا ماسپ

ل وډ ک ه یې ور     .»هغوی برید وک او هر

واک په ترالسه کولو رسه دوی رسه له دې، چې  نه کې په شیر د مرستندویه 

ول، خو د مبارزانو د مقاومت په پایله ک د دته خېلو پر لور ې کالوې او کورونه وسو

تېدل او   یانوت لوسلې ا ،پو ېرمه د خدرخېلو شیر  .و اسان یې له السه ورک نې ته 

ونه  پیانو ته ک ریزانو  پیانو ته اوبه  یې د خپلې انسا خواخوږۍ له مخېاو  را واېستلان

ې یان د شپې شاوخوا  .ورک روال بني او  .نیمې بجې خپل کمپ ته ورسېدل۱۲پو ډ

ان بر ک ه شولاو پ ک م د پر مهال پر س پونو وروسته د لی ونو  ریزان په دغه  .ن له مر ان

ي  لور مالیان هم پکې وو ۹۰برید کې د وزیرو م يي، چې یو ملک او     .تنه 

ریز چارواکي په دې اړه وايي  د توچي د سیاسی افرس « : ان

د مایزر پر لور  نې نهه کوونکو رستېرو برید، چې له شیر ي پر بدراغيل 

انزي دروېش خېلو وزیرو د مد    .»کار و اخ وخېلاتللی و، د ا

تې ته د رسحد ایالت په تاریخ کې د یوه غوره تاکتیکي شات  ریزان دې تې ان

وي، چې د وزیرو  ې پ اصطالح کاروي، خو په حقیقت کې دوی پر هغه ماته سرت

ولو قبایيل سیمو کې بریدو  غوله د .مبارزانو پر وړاندې یې خوړلې وه نو رسه سم، په 

ر ېدل او ان ریزانو پر وړاندې پا ون د مخلک د ان واکونو هم د عمومي پا یوي په نخیز 

ل مایزرموخه په  یز عملیات پیل ک ریزانو په دغو عملیاتو رسه دوه کاره  .کې سخت چا ان

ک ل، یو  خوا یې په قبایيل سیمو کې د زور پالیس له مخې په ل یو شمېر رکشیو رسه وک

په خلک د خپلې واکمن منلو ته اړ اېستل او بل پلو یې له عملیاتو رسه جوخت 

ولو پیل وک ین ي او نورو تاسیساتو پر     .وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې د پو

  

 

ای/ ٨٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

  او ناغې د مسیدو نوي تحرکات

که هغو  تو رسه پر یوه وخت مسید غيل ول،  یو ی د مداخېلو وزیرو له دې ن

ریز خوا  ل لپاره د مساعد وخت په انو د ان پيل وو او د بیا راپورته کېدو او اک چپاوونو 

ه کې وو ې سرتاتيژ  پیوندهبل پلو مال  ،ل ان له مخې د یوه وړ  ۍمسید د خپلې 

ه کې و   .فرصت په ل

ېد په  پیوندهز کال په اکتوبر کې، چې مال ۱۸۹۶د  ر له کابل نه بېرته را و

که امیر عبدالرحمن خان ترې سمبولی ه کوله،  ک ډول یې د سولې او نظم د ساتلو ه

ې وه تنه ک ويل د حوزې له امر غالم  .همدا ډوله غو ل لپاره د چن ي  هغه د لوم

یوام ریزان په کن ، چې که ان ار یې وک ین ې او  خدرخېلو او  ،محمد رسه خربې وک

ه يش، مسید، وزیر او اپریدي به یې پر مداخېلو کې د پوستو جوړونې له پالن تېر ن

   .وړاندې راپورته يش

ه ییزه سرتاتیژي پر خربو اترو او  پیوندهله کابل نه تر راستنېدو وروسته د مال  ج

ریزانو رسه  .والړه و ېج هممهالې  یکاو پر رس خربې کولې، یو خوا یې له ان د سولې او 

ن یې په بېالبېلو برخو کې خپلې دفا یايل تنظیمولخو تر الت او جن ې، اک  .عي کر

من د پرمخت د مخنیوي په هدف د خیسوره په توروام،  ل لپاره د د ي  مال د لوم

واکونو د  ریز  ې، چې دا په حقیقت کې د ان کي کې کالوې جوړې ک بروند او کو

ه ییز تاکتیک یو نوی اړخ و ل پر دې رسبېره هغه د خپ .پرمخت پر وړاندې د ده د ج

نې او خوراک او  ۲۰۰ کر لپاره د استو ېکسیز ل ولې زمینې برابرې ک د مال . اک 

ریزانو ترمن په  پیونده دا چاره د هغه د  .کال کې بېالبېل لیکونه تبادله شول ۱۸۹۷او ان

ولو او  یالیو پر راغون نوې سرتاتیژۍ یوه برخه وه او په دې فرصت کې یې د خپلو جن

لتیا ه .تنظیم کار کاوه ریزانو ترمن د اړیکو د ترین ه کوله، چې دده او ان غه دغه راز ه

يافرسان او ملکان مشخص عامل یو شمېر  ه ک په دغه وخت کې د مال   .هم په ډا

میاجي، ( عملیا قوماندان ج په زندان کې و، خو د نورو جبهو قوماندانان یې پیونده

ل داد عبدالرحمن خېل،  ی، خالو عبدالرحمن خېل، عمر دین عبدلی،  لمن یشن



 

ای/ ٨١  وزيرستان؛ وروستی 

 

ی   .وپه خپلو دفاعي او یرغلیزو پالنونو بوخت و ) سیمي جان او سیل

تل، چې له  که مال غو ریزانو دواړو خواوو اړتیا وه،  د سولې خربې د مال او ان

ېديل بندیزونه لرې يش او  ریز رسه تر روغې وروسته به پر ده ل واک د د ان ه ییز  ج

ي، چې په موخه به جلب او جذب  ر ولو هغو سیمو و ریزانو تر واک الندې په  د ان

تل، چې  ریزانو هم غو په مسید میشتو سیمو کې د دوی د پرمخت اصيل دي او ان

ويخن  ر ې راو مه مال ۲۶ز کال د فربوي پر  ۱۹۰۰د  .مال په پیسو او امتیازونو له ج

ويل کې رسه او د جنو وزیرستان سیايس افرس ایچ  پیونده سن په چن کتل، و ډي وا

ریزانو پر نه داخلېدو  وسیم میشتو  ط مسیدایخو دا، چې د مال رش  او په وزیرو ته د ان

  .، دغه خربې اترې کومې پایلې ته ونه رسېدېومتمرکز و کې د نویو پوستو پر نه جوړولو 

ریزانو د بریدونو په مقابل کې ۱۹۰۰د   ه ان ۍ نې  ۱۰۰د  کال د ډسمرب پر لوم

که د  روپیوزره هندي   ، ، خو دې چارې دومره اغیز ونه ک کال  ۱۹۰۱جریمې اعالن وک

ل بیا د  ، چې په نومرب کې یو ریز دې اته اړ ک  دویپه جنوري کې د مسیدو بریدونو ان

واکونه واستوي وسیم ه د نومرب پر  .ته  ه تو واکونو په پ ریز  مه د خیسوره او شوره ۲۳ان

لپالف تصفیوي او ورانکاري عملیات د مسیدو خ د عملیاتو هدف دا و، چې  ٤٤.یل ک

اروي  ه یويس او  د مسیدو مطلوب کسان ونیيس، د هغوی کورونه او کروندې له من

کونو برخه  هپ .او خوراکي توکي یې پوځ په ولجه یويس لورو کن دغو عملیاتو کې 

ک کې له په درلوده، چې  دوی د دته خېلو،  .وو یانپوپورې  ۱۲۵۰تر  ۹۰۰هر کن

ه له الرې په مختلفو الرو د مسیدو پر  ويل، رسویکي او وا ل ضدچن  .عملیات پیل ک

ال ډینن پر غاړه وهددغو عملیاتو مرش  ر ج ، خو مسیدو یې پر وړاندې په خورا ي د ډ

انه مقاومت کاوه ل۱۹عملیات یې د ډسمرب پر  ه برخهدویم .می ه پیل ک له  او مه نې

ول ،د رسویکيیې ويل نه چن ويل  .دوې شینک او سپلې توی ل پر لور وغ د چن

ک ، چې  لور توپونه پکې شامل و  ۱۳وپکوال،  ۲۰۵۲کن ، د ونیزه ویشتونکي او 

ي کوټ له الرې عمر ولې دفاعي  شین ې ل ته الړل او پر الره یې  رغزي، پریدیو او ت

ه یو و مورچلې، کور  روال هوګ په مرشۍ  .وړلنه او کروندې له مین له رسویکي نه د ډ
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که رستېري راوتيل و  وې د دوی هم د .، چې دوه توپخانې هم وررسه ملې وېودرې کن

د ډسمرب پر  .شینک له الرې په شوره، بادشاه خان، نانو نري او سپلېتوی ل راووتل

ا لشول او په دوې شینک یې بریدو  یدوه ویشتمه دواړې ډلې رستېري رسه یو  .نه وک

ریزانو، خو وته را غون شوي و  لېبدلته د مسیدو  مبارزان د هغوی مقا په توپونو  ان

ه یووړې او پر  ایونه او مورچلې له من ن ويل ته ۲۴رسه د هغوی استو ه بېرته چن مه نې

ويل نه د پرله  .ستانه شول ریز ته هم له چن دغو عملیاتو پر مسیدو اغیز ونه ک او ان

که مخکې ددوی عملیات له پسې عمل عیل انکیاتو پیلول اسانه و،  ، بنو او ډېره اس

ې  ويل کې چو جوړې ک ه او چن خان نه تنظیمیدل، خو په دې کلونو کې دوی په وا

واک یې درلود  .وې او پوره 

ل اوږدو عملیاتو کې دوی ش  لورم  ه او ش ېنر ، شییتو کپه  ه ل په ن

ي و  ل او د هغوی عملیات غوپه د .وک روي او کې دوی بیا یوازې د خلکو کورونه ړن ک

ه یووړل، خو بل محسوس بری یې نه درلود په همدې کلونو کې  .او کروندې یې له من

ریزانو د کابل خېلو وزیرو  پر ضد هم خېلو وزیرو  هاديکال په مې کې د  ۱۹۱۱او د ان

   .عملیات جاري ساتيل وو

 

  »د طالبانو بادشاه«

ریزانو لپاره رسخوږ و پیوندهمال     .په وزیرستان کې پوره دوه لسیزې د ان

ریزانو  له مال رسه  .باله) King of the Taliban(د طالبانو بادشاه هغه ان

ه کې له  ېدل او ، چې لرې سیمو او عملیاتو ته به یې  ۱۰۰۰په هره بدر ر کم کسان نه 

لورو زرو  رتیا کولهوررسه م طالبانونیت و، له درې تر  هغه په مسید میشتو سیمو  .ل

واک یې طالبان ول، چې د  ولو سرت  ي بیا رغونې مخه نیوله او تر  ریزانو د پو کې د ان

ويل او ډلې په رس کې به یې یو شیخ و د شیخانو او طالبانو ډوډۍ پر  پیوندهد مال  .هر 

ر هم ورته پرانېستی و مروخلکو وه، خو په  ېر، په  وطالبان دغو .کې یې یو لن د نن په 

اک له خلکو ور  الت  والوهولیز ډول خپل خوراک او  او دې چارې د هغوی اک
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ی    .واسان او مقاومت مداوم ک

 

  )Targeted Killings(هديف وژنې 

که له نورو رسه  پیوندهد وزیرستان په تاریخ کې د مال  ه ییز تاکتیک  ج

من لیکو ته د ) Targeted Killings(ت دی، چې نوموړي هديف وژنې و متفا او د د

ې کولې انیا د  پیوندهمال  .نفوذ ه د هديف وژنو سرتاتیژي په وزیرستان کې د برې

ي او سیايس فعالیتونو د محدودولو په  ریز پو پرمخت پالیس د مخنیوي او د ان

ه الو دغه سرتاتيژي په تېر کې ارساییلو او اوس یې  .موخه کاروله د تکو له الرې د بې پیلو

د نورو ډلو او او القاعده یې طالبانو او القاعدې پر ضد امریکا او دغه راز طالبان 

  .حکومتونو پر ضد کاروي

ریزانو د پرمخت پیوندهد مال  ه ییز تاکتیکونه په وزیرستان کې د ان  پالیس ج

ې او ترپغلچکیو بریدونو، یا خرپ د هغه منظمو  .وخورا اغیزناک و لپاره د مخنیوي   ج

ي وو ریزان خورا پرېشانه ک تیا ان رن ان وروسته دی  .او د عملیاتو  د وزیرستان له پیر رو

نی کاریزماتیک ي جذابیت له امله مرش و، ) Charismatic( لوم ان چې د خپل 

ی و ولنه کې د خلکو زړونو او فکرونو ته نفوذ ک د  پیوندهد مال  .یې د وزیرستان په دودیزه 

و شخصیت له امله په خلکو کې د هغه یو غیر عادي او استثنايي پلویتوب همد غه ال

وکېدلی و   .را

پوړي چارواکي وژل  ۱۹۱۳په وزیرستان کې، چې تر   ریز ج ومره ان کال پورې 

ري و  پیوندهشوي، طراح یې مال  ریزانو د الرډ کرزن په  .واو د هغه مل کله، چې ان

مه ییزو ملېشو طرح پلې کوله، مال په دغو ملېشو کې خپل وړاندیز په وزیرستان کې د سی

ای ک  ای پر انوچي .وي و  شمېر کسان  ن  ، بریدمن )۱۹۰۲( ج ان وای ، کپ

ان باورن د ، )۱۹۰۳( الن هارن ، )۱۹۰۴( سویيل وزیرستان سیايس استازی کپ

رمنایناستی سیايس استازی  سن ، )۱۹۰۵( ریچارډ هرمېن  ډ ان ډونل ، )۱۹۰۵(کپ

ان   يل وزیرستان ملېشه قوماندان کپ د رسحدي پولیسو قوماندان  ،)۱۹۰۹( د ش
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رلېن  ان س رسن ) ۱۹۱۴( کپ ریز افرسان وو، ) ۱۹۱۴( او تورن ان پوړي ان هغه ج

ینې وروسته د هديف وژنو  پیوندهچې ډېری یې د مال  و د هغه تر م مسید په ژوند او یو

پوړو منصبوالو     .د ترور په طرحو کې وژل شوي دياو د ج

ي سرتاتیژیستان  که د هغوی پو ریزانو ته سخته رضبه رسوله،  دغو بریدونو ان

ه د مال په  رو ادارو مسووالن په پرله پسې تو ار واک قوماندانان او د  ه ییز  د ج

رو ادارو په دغو وژنو او پالنونو کې  .تاکتیکي بریدونو کې وژل کېدل ار ریز  د مال ان

کیل باله پیونده   .د افغانستان د جبهې الس 

ې    په ملېشه کې د مسیدو د بغاوت ه

ې،  خه ملېشې جوړې ک ریزانو له مسیدو او وزیرو  د الرډ کرزن په وخت کې ان

ریز  .تنو ته رسېده ۱۷۰۰چې شمېر یې  لور ان دار او  دغو ملېشو یو سوبېدار، یو ج

ددغو  .ت د خوندیتوب دنده درلودهایې د امن او ثبافرسان درلودل، چې په سیمه کې 

رمن ریچارډ هرمن یې ملېشو یوه برخه د رسویکي په کال کې اوسېده، چې قوماندان  ډ

ریزان یې هم ویرول، چې مسید  پیوندهمال  .و ددې ملېشې سخت مخالف و او ان

والی يش واښ ورته پې ه په په حقیقت کې د رسویکي او و  .ملېشه رستېري هروخت  ا

ای شوي وو پیوندهکمپ کې د ملېشو په لیکو کې د مال  ای پر ان  . مبارزان  د کپ

لی و   .بورین له وژنې مخکې هغه بورېن ته خپل خربداری ور لی

مرب ز ۱۹۰۴د  کابل خان ( میاشت کې یوه مسید ملېشه رستېري کال په سپ

 وزیرستان سیايس د شپې ناوخته په رسوېکي کال کې د سویيل) عبدالرحمن خېل

ان ب  (Political Agent) استازی د  ٤٥.وواژه (Captain Bowring) نورېاکپ

رمن ریچارډ هرمن د جنو اب ورېن له وژل کېدو وروسته د ملېشو قوماندان ډ

اکل شو یکل اجن و مهالی پولی هرمن پر یوه وخت دوه دندې نه شوای  .وزیرستان لن

ای که خو یې پر د سویيل وزیرستان  (Evelyn Howel) ایولین هاویل پرمخ وړای، 

ه ته راغی ه وا یکل اجن په تو ریزانو په اد ب .د نوي پولی ورېن له وژل کېدو وروسته ان

ملېشو کې د مسیدو پر تصفیې الس پورې ک او  هغه رستېري یې و اېستل، چې 
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   .قوي تضمینونه یې نه درلودل

ه، ا ز کال د فربوري پر لسمه۱۹۰۵د  رمن ریچارډ هرمن او د یو نې لین هاویل، ډ

اه ډوډۍ خوړله، چې  اپه ملېشو مرستیال قوماندان پالن د بې ک نا ې د یوې ک د کو

ې ماتې شوې انونه دفاع  .ی یکل اجن او د ملېشو قوماندان  و، چې نوي پولی تر

رمن ریچارډ ه  ته چمتو کول، د ملېشې یوه مسید رستېري خپله برچه د ډ هرمن تر زړه بو

   .اېستې وه

د ملېشو مرستیال قوماندان پالن راغی او « : ایولین هاویل وايي

ی  مسید دی، خو دلته د مسیدو پوره نیم ) وژونکی( ویې ویل، چې دا س

ی وي ی یې هم کېدای يش غ د  .ولی پروت دی، چې دغه س

مخې بې زما په نظر دوی باید له یوې  .توقیفخونې پهره هم دوی کوي

  .»وسلې يش

ل  که دا احت ریزانو احتیاطي عمل و،  ه د ان د مسیدو د بې وسلې کولو پرېک

ه يش دا  .ډېر و، چې په راتلونکي برید کې نوی سیايس استازی ایولین هاویل په ن

انو کې  ه کمپ په توقیف خونه او ډیپو له  .مسیدو رستېرو پهره ورکوله ۵۰وخت د وا

ولی هم موجود وې کدې پرته په بهر  ریزانو په خپلو  .د مسیدو یو بل  و تاکتیکونو ان ان

تولو ېشې و اېستل، خو رسه مسید له مل وپک وت انونو رسه  د ریچارډ  .تنو یې له 

الس په د محاکمې چارې پخپله ایولین هاویل  »صابرخان شا خېل«هرمن د وژونکي 

  .کې واخستې

ومره زه یوازینی « : هغه پخپله وايي  باصالحیته قانونپوه وم او 

ده پر جرم  .مې، چې کوالی شوای، په هومره بې رحم مې محکوم ک

هغه ویل، چې له درې میاشتو  .اعرتاف نه کاوه، پر خپل کار یې ویاړ کاوه

ول ووژ ې ته منتظر و او زړه یې و، چې     .»راهیسې دې ور

کې یوه سندره هم جوړه شوې هاویل وايي، چې دده د اتلول په ویاړ په کابل 

اعدام کېده، دار ته له خیژولو نیم ساعت مخکې یې  کله، چې د هرمن وژونکی .وه
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ې ې ږمن ک ې تورې او  مسید د کورن  پیوندههاویل وايي، چې دی د مال  .سرت

دې کس و او پالن داسې و، چې دی به ډز کوي او په کمپ کې د مسیدو میشت  ن

انونو  ونووسله کو ولی به پر ن به له  انو برید کوي او د افرسانو د وژنې تر او ډیپو

ت وړي   .رسه وسلې او مه

مال  نایولین هاویل، اولف کارو او د هغوی په تقلید یو شمېر پاکستا لیکواال 

ر بويل پیونده    .مسید وژونکی، ظا او معامله 

په مال  ول حاالت) وزیرستان( ددې سیمې « : ایولین هاویل وايي

يل وو پیونده ولو مسیدو  .پورې ت ان په  یو  یو او بر ه حیلو او  هغه په 

ولو قوي او مهم کس و ی و او تر  ي امتیازات  .کې مشهور ک ان ده ته 

لونه  .ورکول کېدل یم، د پیسو بن ده ته یوې رسچینې، چې زه یې نه 

ه مخالفت کاوه، یو په بل پ .ورکول سې ورکېدل او چابه یې، چې په ډا

ه الړ ي  .داسې وخت هم راغی، چې اپوزیسیون یې له من ان س ده پر

ي وو ول ک ر نه بې خربه نه و، د  .وژونکي را دی د هغوی له اخالقو او کرک

ه وه له د حکومت پر ضد په ډېرو پده خ .هر یوه په بریالیتوب کې دده ون

له اړ وتی و، چې  و  له هېواده بهر عملیاتو کې برخه اخستې وه او 

تې بېرته به راغی او د سولې  ې له رسه واو تي، خو کله به، چې وری وت

که مال پخپله  .خربې به یې کولې سکرر یې هم همدا ډول خربې کولې، 

یکل اجن ته په پاريس ژبه اد لیکونه  .لوستی نه و ده به کله کله پولی

ي وو استول، چې د خپل بادار هیلې او نظرونه به یې پکې زما  .منعکس ک

ی و او د الرډ کرزن د ملېشې جوړونې پروژې پر  په باور دی هېوادپاله س

لپاره تل  د ساتلو هغه د خپلو خلکو دودیزې ازادۍ .وړاندې سرت خن و

کاره  .الرې نیولې، الرې یې ویجاړولې او تیوري یې ظاملانه عمل و ده په 

ون مخالفت نه کاوه، خو نورو مالیانو ته به یې  په ملېشو کې د چا د 

ي دې  ه یې خپل س ي، په پ ویل، چې د حکومت د نوکرانو جنازې ونه ک
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ول، چې په ملېشو کې شامل يش  ٤٦.»...ته ه

ي،  ی ه غ پوړي چارواکي په تو ریز ج و کې د یوه داسې ان هاویل په دغو کر

بارزې توغ په الس م خپلواک ساتنې او دین ساتنې د د پیوندهچې په مقابل کې یې مال 

 »میژ«ایولین هاویل په   ٥ .کې شامل و کې نیولی و او دی هم د هغه د ترور په لېست

له « :کتاب کې، چې د وزیرستان د هغه وخت پر وضعیت او مسیدو لیکل شوی، وايي

ر، شخصیت او وینا تر اغیز  پیوندهمال  وک دده د کرک رسه په ناسته پاسته کې هر

  .»الندې راتلل

ان( ، )ن هاویلایولی - میژ( ریزانو په بېالبېلو کتابونو ان  د  (، )اولف کارو - پ

ي رپوټ ود او ته  پیوندهمال کې ) ۱۹۳۵ - وزیرستان پو د بانفوذه شخصیت، مرض الر

  .ظا تیوریسن بېالبېل نومونه کارويل دي

  

  غچ اخستونکي عملیات

انک کې مبارزانو د۱۴ز کال د اپریل په ۱۹۱۴د  ن  مه په  کل اجن ج ه پولی وا

ریزانو یې تور پر مسیدو پورې ک .جي ډوډ وواژه ه کې  ان او د غچ اخستونکو عملیاتو په ل

ریزانو خالف د دغه مهال د هديف وژنو او  .شول  پیوندهبریدونو مرشي د مال نورو د ان

ریزانو پر وړاندې د پراخو عملیا .زوی مال فضل دین پرغاړه درلوده تو پلوی و، هغه د ان

ه وو ریز رسکار رسه یې اړیکي  په  .خو یو شمېر ملکان دده په مخالف اړخ کې وو او له ان

ریزانو پر  اکتوبر میاشت کې د مال فضل دین اتیا پلویانو د کجوري ک او تنايي ترمن د ان

                                                
ي او ژبه به یې خامخا ستوغه  ٥ ی من په اړه غ و کې د خپل یوه رسسخته د هاویل په دغو کر

و. وي مسید ته د هېوادپاله خطاب کوي، په داسې حال  پووندهکې مال  هغه په خپلو دې کر

ه وبايس ولو تورونو او ادعاوو د بطالن کر ته د  پووندهمال . کې، چې همدا یوه کلیمه دده پر 

و کې یې د  ه ده، خو دا، چې په وروستیو کر ون لونو ادعا تر ډېره  د » خپل بادار« پیسو د بن

ې، پ ومان به هدف د کابل امیر عبدالرحمن خان او رسدار هیلو د انعکاس خربه ک ه غالب 

  .نرصهللا خان وي
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و ته .تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله ۱۵یوې ډلې برید وک او  ې وروسته یې تورمن  و ور

ل، چې  دې بریدونه وک پیان شول او  ۱۰ن ه او درې نور  میله وسلې د  ۱۳تنه پکې م

   .مبارزانو السونو ته ورغلې

ریزانو رسه د سولې پلوۍ  په دې وختونو کې د مسیدو یو شمېر قبیلې له ان

فضل دین په  .وې، خو شا خېلو او عبدالرحمن خېلو له هغوی رسه جوړجاړی نه کاوه

ايي او افغان مبارزانو  وزیر حمزهللامال کې له اليل پیر، دې وختونو  او یو شمېر نورو 

ریز خالف  فعالیت کاوه ای د ان  .رسه یو

تل، چې محمدحسن ریزانو غو ک  - په فربوري میاشت کې ان سپینکی س

ي، خو یو شمېر قبیلو یې مخالفت کاوه ک پر  .جوړ ک وروسته مال فضل دین ددغه س

واکونو به خپل وړاندې خپل مخا انیايي  ، چې پر برې واښ یې وک یز ک او  لفت ډا

يبریدونه  ریزانو  .ډېر ک ه ان و په  ې د پرېک ولې، د جر ن ک خپلې چارې و پر دغه س

ې ته ونه رسېده ه کومې پرېک  مرومه په ۲۶د فربوري پر  مال فضل دین .خو قومي جر

ي رسه  وسوه شا خېل او عبديل مالت ل او کې  مه ۲۷پر د همدې میاشتې راغون ک

خېل اپه مارچ میاشت کې  شمېر نان .سپلې توی او یوه ورځ وروسته بروند ته ورسېدل

ېدل ه کې جن ۍ کر ریزانو پر وړاندې تل په لوم ای شول، چې د ان په بروند  .وررسه یو

ای شول او شمېر یې ري هم یو تنو  ۱۵۰۰ کې له دوی رسه د شکي د حمزهللا وزیر مل

انونو  .ته ورسېد ، چې د منزیو ملکان هم له  رو یې کو وک مال فضل دین او مل

ي، خو  ري ک ریز خالف جهاد کې مل ینو مسالو د اختالف له امله رسه د ان په دې پر 

، چې په بروند کې د مال فضل  .چاره کې بریايل نه شول ریزانو پر وخت خرب ترالسه ک ان

دوی رسویکي ته  .د برید تیاری نیيس یتنه مبارزان پر دو  ۱۵۰۰شاوخوا دین او حمزهللا 

تنه ور واستول او په دې سیمه کې یې خپل رستېري  ۷۰د جنوبی وزیرستان له ملیشو نه 

لته تنو  ۲۵۰ ه له مرکز رسه ددوی د پو  .ډېر ک ۍ نې راف اړیکي سد مارچ پر لوم ل تې د 

و کې یې د تنالپرې شو  و ور ې اوبه له الرې اړیکي ، خو په  يي، رسویکي ترمن  د در

لبېرته  کر رسه  .ین ک ای شول او شمېر یې درې  ۱۵۰۰د بروند له ل بهلولزي هم یو



 

ای/ ٨٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

ریيس رس د رسویکي .زرو تنو ته لوړ شو رونو  د  ای له سن ې غره په لوړ  پوسته د کون

یانو په خپل کم شمېر رسه د پ ریزي پو وستې او برځ د نیولو او له رسه مل جوړه وه او ان

ه وړو مخه نیوالی شوای ، خو پر وړاندې یې مبارزان په غلچکیو او ډله ییزو بریدونو من

ک ول   ٤٧.کې خورا چ

ه د شپې دوه بجې پر پوسته ډزې پیل  مسیدو او وزیرو ۍ نې  .ېک د مارچ پر لوم

ي برید کې  وستې په نیولو کسان پر پوستې ور وخیژول، دوی د پ ۱۵۰فضل دین په لوم

ریيس رس کې پاتې راغلل، خو په دویم برید کې   .ته په رسېدو بریايل شولپوستې د 

ل دوی واکونه محارصه ک ریز  یانو .د رسویکي په کال کې ان ریزي پو قوماندان  د ان

ري ی ۱۹اېف اېل هوغز و، خو دی او  ه او نور مل ه کې م پیان ۱۰ې په دې ج شول  نور 

ل ولجهترې ې وسلې او نور توکي  او مبارزانو د جنو وزیرستان د ملېشې  .ک

ه نه  ۱۵۰قوماندان له خپلو  ای د مارچ پر درېیمه له وا روملېشو رسه یو په  د خپلو مل

ېد او د مارچ پر نهمه  .مالت راووت ک راوخو انک نه هم ددوی مرستې ته یو کن له 

هدوی تر بروند پورې د فض .رسویکي ته راغی ه وک ، خو له ډېر ل دین په مبارزانو پسې ل

واکونو  .مقاومت رسه مخ نه شول ریز  ولان د مارچ پر ، پر الره کورونه او کروندې وسو

ېدل ر  .دلته د اپریل تر درېیمې پورې پاتې شول او یوولسمه بېرته کجوري ک ته را و

انک ته الړ يش، خو په غوالري نري کې یې پر وړاندې مبارزانو الره  دوی هوډ درلود، چې 

واکونو .نیولې وه ریز  مه خپل لوری له خجوري ک نه د نیيل ک پر لور ۹د اپریل پر  ان

ی، چې تر بریدونو الندې راغلل او  اوه، خو ل مزل یې نه و ک ر پیان  ۱۸و ه او دوه  تنه م

ل   .یې ورک

ل کې  ېشیرناو  ، نیيل کهتیارز  پهمبارزانو کې  په مې میاشتز کال  ۱۹۱۷د 

ي کمپ ه پر پو لبریدونه   پر کاروانونو، پوستو او د وا بریدونو کې  غوپه د .وک

کیل باله، خو واقعیت دادی،  ریزانو د افغان امیر  حبیب هللا خان الس  چې امیر ان

ریز پلوه سیاست درلود، اما  وونهورور یې د ترکیې او جرمنیانو په ان د وزیرستان له  الر

مه ملک موسی خان مسید د ۳۱ز کال د مې پر  ۱۹۱۷د  .اهدینو رسه مرستې کولېمج

 

ای/ ٩٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

وپک او  ۶۰توت نري پر کال برید وک او  په  .ت یووړلیمزره کاړتوس یې په غن ۱۲۰میله 

انک زام،  ، غوالیري نري، همدې کال په  و نیيل ک تیارزه، رسویکي، نانو، خیسوره او 

ې وش ریزانود الوتکو تر  .وېنورو سیمو کې شخې شوالن د جون په میاشت کې ان

کرې واېستې او د جون له  ل بیا د مسیدو پر ضد ل ې یې ۱۲سيوري الندې یو مې نې

ست تر  ، رسویکي، قمردین کيل، ۱۷د ا انک زام، شهیر، حیدري ک نانو، مې پورې په 

ې   .بروند او نورو سیمو کې مانورې وک

ریزان د منزیو د  که دغه کلی په نانو کې ان مرش کتب خان کيل ته الړل، 

ه کاراوه دې اړیکي درلودل .مبارزانو د خپل مرکز په تو د  .کتب خان له افغان امیر رسه ن

ال باینن د جون میاشتې پر  واکونو قوماندان تورن ج ریزي  ه ۲۱ان پر نانو کيل د مه نې

رونه نیويل رستېرو په شاوخو  ۳۰۰دغه مهال د مسیدو  .برید پالن طرح ک ا غرونو کې سن

کونه پر بېالبېلو الرو  .وو ورخه او مهندرادال کن  ، ک، نیپال رجمن م کن ریزانو شپ د ان

ه وساتل شو ۵۵واستول شول او  ک د ریزرف په تو ي کې د  .رایفل کن د نانو په غا

ورخه ر  تې وشوې او د مبارزانو په لوم وار کې د  ایفل دواړو خواوو ترمن سختې ن

ېد و وغور پوړی افرس تورن هار له پ ک ج م کن له دوی رسه په عملیاتو کې  .شپ

ه کول ای په ن رونه به یې له توپخانې رسه یو رې وې او د مبارزانو سن  .الوتکې هم مل

والو واړاوه ول کلی په کن ین تر دوو بجو پورې  ریزانو دوو غرنیو توپخانو د ماسپ  .د ان

واکونه ریز  ه بجې د پاوکم  ان یانو په وژل کېدو او  ۱۲پن پي کېدو رسه  ۴۰پو نورو په 

   .بېرته خپل مرکز ته الړل

ه یې، چې پرمخ ۲۳د جون پر  ول او  ک شاه سلیم مېله او کلی ون مه درېیم کن

ولو خواوو کې  .ور تلل اور یې ور اچاوه ریزانو د ادعا له مخې ددوی پر وړاندې په  د ان

ه، منزیو، ز مه دوی د عباس خېلو، ور۲۴د جون پر  .ه را غون شوي وولور زره تن

ولنانوخېلو او غازي کوټ کيل ت ل ر اور الندې ونیول او بیا یې  والو بدل ک د  .په کن

ون له دې رسه  .یې هم په توپو او چاودېدونکو توکو والوزول همچي خېلو یو شمېر بر

روم ک ی واک په کا ریز هوايي  ې او په مکین او هممهال ان بارۍ وک  مروې پر کلیو 
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ې ې ورانکارۍ وک ون په ترڅ کې  رو د ل    .کې یې د مال فضل دین او د هغه د مل

باریو او عمل د کابل د امیر کتب خان ته پل او یاتو مسید سخت و دغو 

ه مرس .را ونه رسېدې پر وختمرستې هم  ته پر امیر له ډېر وخته تور و، چې د مسیدو پ

، چې د ترالسه کلیک   یو مه د هند نایب السلطنه د افغان امیر۲۳د جون پر  .کوي

ه کوله ددغو  ېدل، چې هغه ه ریز لیکوالو په وینا له م او لهجې یې داسې برې ان

ي ی کیل  .نارامیو پراختیا و ن جي ډوډ په وژنه کې عبدالرحمن خېل  ریزانو د ج ان

و وسلوهغوی یې د وژونکل او له  یر غمل شویو کسانو د بېرته سپارنې او  و، ولجه ک

تنې کولې یانو د جون پر  .غو ریز پو ودو مخکې د ۲۷ان  ۵۴مه د سپین رغزي له پرې

ک  یانو ته دنده وسپارله، چې د بروند کمپ په شاوخوا کې د اوبو  ۲۵۰سېک کن پو

ه یو  و تر فشار الندې راوستل ددغه کار هدف د بهلولزیو مسید .يسول کانالونه له من

وده ریزانو رسه سولې ته غاړه نه کې که د هغوی یو شمېر قبیلو له ان    .و، 

ولو وران ست پر لسمه په کله دغو  اریو او وحشتونو وروسته، باالخره د ا

ه جوړه شوه، چې  ریز رسکار ترمن درې زره کسیزه جر د رسویکي کې د مسیدو او ان

واکونو قوم انیايي  ون برې ین جان ډونل پکې  ال باینن او د وزیرستان ریزی اندان ج

ول بندیان او یرغمل شوي کسان خويش .درلود و له مخې دواړو خواوو  ې د پرېک د جر

ل او مسیدو د  ت  ۳۰۰ک وپکو د  ۸۳حکومتي او  ۲۰۸د زره روپیو په ارز ملېشه يي 

ې، خو په دې کې  ې ژمنې وک وپک  ۱۹وزیرو پلورل شوي وو او  وپک د بېرمل پر ۴۰ورک

ه ولجه  .افغانستان ته وړل شوي وو ، خو یو ریزانو دغه رشط بشپ عميل نه ک دوی د ان

ریزانو د مسیدو له سیمو نه خپل  .شوې وسلې یې بېرته ور وسپارلې ې وروسته ان له جر

رۍ او ت او رات  هواکون ل او پر دوی د سودا یو او مرکزونو ته ولی ولې الرې بېرته چو

  .پرانېستل شوې

  

ې   د وزیرستان د تصفیې ه

ریز- افغان له ې وروسته  ان په کال پورې ۱۹۲۰نه تر  ۱۹۱۹له درېیمې ج
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واکونو انیايي او هندي  پونکيد وزیرستان  وزیرستان کې برې ي، خو   عملیات ان

  .لتررسه ک 

هکال ۱۹۱۷په   یواله ج واکونه په ن انیايي  کې بوخت شول،  ، چې برې

ې او ورپسې په  کې ک ریزانو پر وړاندې خپلې مبارزې چ کال کې ،  ۱۹۱۹مسیدو د ان

ته، وزیرو ریزان - چې د افغان ه ون ه واخسته  غهله د او مسیدو درېیمه ج فرصت نه 

ریزانو خالف یې خپلې مبارزې  کال تر نومرب پورې هغوی  ۱۹۱۹د  .جاري وساتلېاو د ان

ونو  ي ووپه سل پیان ک ریزانو ترمن د  .تنه وژيل او  نور یې  د امان هللا خان او ان

ریزانو وحشتونو ته یوازې  ون وروسته د وزیرستان خلک د ان وله ت ۍ له ناان  پاتېراولپن

ریزانو  .شول د غچ اخستنې په موخه په وزیرستان کې تصفیوي عملیات نه له هغوی ان

ل ې له پای ته رسېدو رسه ان - د افغان هغوی .پیل ک په وزیرستان سم ریز درېیمې ج

ک  ، چې که ددوی د س واښ یې وک ودل او  کې پر مسیدو او وزیرو نوي رشطونه کې

باریو رسه  ي، له بریدونو او  ي استحکاماتو پر وړاندې خن پې ک جوړونې او نورو پو

   .به مخ يش

ریزانو په۱۹۱۹د  يل او جنو وزیرستا ز کال د نومرب پر درېیمه ان ن کې د ش

و وزیرو او مسیدو پر ضد  لمر ریز افرسانو  .عملیات پیل ک کرکش ان ن ل په لوم

يل وزیرستان د وزیرو پر وړاندې د کې  واکونو او د مسیدو پر وړاندې د دد ش ته خېلو 

واکونو ته د تصفیوي او تعريض عملیاتو دنده وسپارله دوه پيل  په رس کې .دیره جاتو 

وین توماس تر مرشۍ او ۴۳ويل او  ال  ر ج ک د ډ ال  ۶۷کن ر ج ک د ډ کن

ال اې سکین تر  واکونه د تورنج لوکاس تر مرشۍ الندې او یو شمېر نور ضمیمي 

ي د وزیرستان پاتې  .مرشۍ الندې تنظیم شول، چې په وزیرستان کې عملیات پرمخ بو

ومارل شولد ارتباطاتو د نظام واکونه برخه  انک  .پر بیا رغونې و واکونو له بنو او  دغو 

ومارل شویو کسانو د امنیت تر وزیرستان پورې  نه ت پر چارو د  ین د ارتباطاتو د 

ې الرې شاوخوا  .دنده پرغاړه درلوده   ٤٨.میله کېدې ۳۵۰د ارتباطاتو دغه مالت

تعقیبي کسان او  رستېري، افرسان، ۹۰۸زره او ۱۴مه له توچي نه ۱۲د نومرب پر 
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اروي په دریو بېلو ۱۳۳۸۲د هغوی د تجهیزاتو او وسایلو د انتقال لپاره  اسان او نور 

ان او درېیم ۱۴کتارونو کې د دته خېلو پر لور الړل او په  ی کتار دته خېلو، دویم دی مه لوم

، چې که رش  .بویه ته ورسېد دي د ادوی وزیرو ته خربداری ورک مکې یطو ته یې غاړه کین

ه يش ال کالیمو د نومرب پر  .او هوا له الرې به په ن مه دته خېلو ته ورسېد او ۱۷تورنج

ه ه وک رکز یې پر مداخېلو او په کیتو کې پر دوو ېجر .له وزیرو رسه یې جر ول  ، چې 

ي کې د نومرب د  ریزانو یو شمېر رشایط ومنل، خو مسیدو په خیر اخونو و، د ان نورو 

ې۱۱ ل مې نې ول رشایط رد ک ه کې ددوی       .په جر

ويل نه یو نیم میل لرې سپینکي رغزي ته ۱۱پر  ډسمربد  ریزانو له چن مه ان

ک جوړونې د چارو امنیت  کونه او توپخانې واستولې، چې هلته د س خپل دوه کن

الس، یو  .وسا ې او دویم بریدمن ډو پر دوی مبارزانو له بېالبېلو اړخونو ډزې وک

یان ووژل شول او یو هندی افرس او هن پیان شول ۱۸دی افرس، دوه پو یان یې   .پو

ک خپلې چارې جاري وساتلې۱۳مه او ۱۲دوی د ډسمرب پر  و  .مه پر س په دې دریو ور

واکونوکې  ریزي  ل ۴۶ول  ان یان له السه ورک وله میاشت د .پو له دې مخکې دوی 

ل او د شپې عملیا باري ک ل، خو د مسیدو مقاومت یې ونه مسیدو کيل  ت یې وک

یت خلک په  .پالی شوای ه ورسوله، چې د مسیدو اک ریزانو ته دا  دغو عملیاتو ان

ای يش غرونو ای پر کر کې   .ای په وړو وړو ډلو ووېشل يشد جوړولو پر او د سرت ل

ي سرتاتیژي په دې متمرکزه وه، چې په هره سیمه کې له عم ریزانو پو لیاتو مخکې د د ان

پ سیمې اصيل واک له الرې و ي، هغوی غرونو ته پورته يش او کورونه، قوت د هوايي 

ه یويس ېلمې له من واکونو۲۹ مې تر۲۵نومرب له  د .کروندې یې وروسته له   مې دغو 

و ل شوې او د مسیدو پر کلیو  (Bristo)ته درې نورې برېس ي الوتکې ورک د یې جن

ې  ه  ۱۰ور ولزره پون روم  ددوی یوازې  .ونه غور ي  ونه ۱۶ پر کلیوکا نه  زره 

ول باریو  .وغور ونه تصدیقوي، چې د توچي د  ریزانو افرسان او د هغوی رپو د ان

باریو پر وړاندې نه یوا ل، بلکې پر ز برعکس مسیدو ددغو  انونه تسلیم نه ک ې دا، چې 

واکونو یې خپل بریدونه جاري وساتل ریزي  باریو هدف د  .ان ریزانو د دغو درندو  د ان
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ونو پرې اغیز نه کاوه ه وړل و، چې ددوی توپخانې او وړو  ورو کالوو له من    .هغو بر

ولو ژمنیو جامو او  ل، خو دوی په  ریزانو دغه عملیات په ژمي کې پیل ک ان

و مبارزان او د هغوی کورن په غ اماامکاناتو سمبال وو،  رونو او شاوخوا د مسیدو او ورم

و کې  رود  .پایېدلنورو کلیو کې په سختو س و  واکونو یرغل پر وړاندې د مسیدو او ورم

وپکو سمبال و  ۱۶۰۰۰ول رستېري   ۷۰۰۰دغه راز  .وتنه وو، چې اته زره یې په پرمختللو 

وپک درلودل ۳۰۰۰وزیر وو، چې  کر نه شاوخوا  .تنو یې پرمختليل   ۳۵۰۰له دې ل

ریزانو پر وړاندې یې هروخت مورچې نیولې وېداسې کسا ریز  .ن وو، چې د ان د ان

ول تاریخ کې  افرسانو په وینا، دوی ته دا وخت له خوست نه مرستې رسېدې او په خپل 

ې وې ې وسلې ترالسه ک ولو     .یې تر 

ول  ۸۰۰۰کې  مروز کال د فربوري پر اوومه په ۱۹۲۰د  مسید او وزیر رسه را

وی کې افغان منصبوال شاه دوله خان هم و، چې توپې او پرمختللې وسلې په د .شول

ریزانو رشایط نه وو منيل او له مسیدو رسه  .وررسه وې ه وزیرو تر دې وخته د ان د وا

ای کېدل ې وه، خو له  .یو ریزانو رشایطو ته غاړه اې ه هم د ان د توچي وزیرو که 

ای  تل، مسیدو رسه یې د خپلو مبارزانو د یو کېدو مخه نه شوای نیوالی، یا یې نه غو

  .چې مخه یې ونیيس

ويل ه د ډسمرب پر اوو  ي نه د چن کونه له خیر ریز کن لسمه د دیره جاتو او بنو ان

ېدل ین مسیدو مبارزانو ددوی پر یوه کن  .پر لور وخو برید  کپه همدې ورځ ماسپ

ه .کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله۳۴ او وک ه او  رستېري ې اته مسید په دې ج  ۱۲م

پیان شول ه مه ۱۷د ډسمرب پر  .نور  د مسیدو دوه زره تنه مبارزان په مندنه ک کې رسه نې

ه  ، چې د دیره جاتو د وته منتظر و  دېوزیر  ۱۰۰۰راغون شول او په شهیر کې د وا

ای يش کونو پر وړاندې له مسیدو رسه یو واکونه د تو  .کن انیايي  ال دغه برې رن ج

ریو سکین تر مرش ندنه کې د و نورو سیمو ته روان ول، چې په مۍ الندې پلوسین اان

 ، کر برید پرې وک ل ۱۴۰کسان یې ور ووژل او  ۹۵مسیدو یوه ل پیان ک مسیدو  .نور یې 

ه کې  وپک په الس ورغلل ۱۴۱ته په دې ج ه کې د مسیدو  .بېالبېل   ۱۳په دې ج
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ه او  پیان نو  ۴۰مبارزان م   ٤٩.ولشر 

واکون۲۲رد ډسمرب پ  ریز  واک په ملتیا رسه د ممه ان ندنې غر و د هوايي 

وله د مسیدو  .ونیو ین واکونو په غره کې خپله پوسته  ریز  په داسې حال کې، چې ان

ونه او نور  اپي برید وک او زیاته کچه وسلې، اليس  یوې ډلې پرې له بلې خوا نا

واکونه ددې ماتې المل د خپلو رستېرو کم ظرفیتي او  .تجهیزات یې ترې ونیول ریز  ان

یوالې  لیس درېیمې او ن ي، خو دا هغه وخت و، چې مسیدو د افغان ان ناسمه روزنه 

ې په اوږدو کې  ریزانو نه په ج ې وې او ډېرې نورې وسلې یې له ان ې وسلې ترالسه ک

   .غنیمت نیولې وې

ریزانو یوازینی تفوق د اډي  د ان ي  مکه شوبلې او نور پو هغوی الوتکې او پر 

ه کولو وو، چې مسید او د هغوی مورچلې او کور  ریزانو دې ناکام د  .نه یې په ن د ان

ه،  تنه یې وک از غو ل او د زهرجن  هغوی قوماندانان کلیمو او سکین سخت نهیيل ک

ری از و کاراوه او که نه، ان ه کې  االن وايي، چې مرکزي خو دا، چې دوی په دې ج ز ج

تنه ونه منله له دې ماتې وروسته، کلیمو خپل قوماندان ته  .قوماندا د دوی دغه غو

ي ، چې په سیمه کې یرغلیز عملیات وک ه کې مسیدو هم خپل  .امر ورک  ۵۰په دې ج

ه کې وو، چې د  ې او دوی په دې ل تنه مبارزان او یو شمېر دودیزې وسلې له السه ورک

يو   .ژل شویو رستېرو تشه ډکه ک

بېالبېلو سیمو و وو ترمن په تور غره او نور مې پورې د دواړو خوا۲۸د ډسمرب تر 

ې وشوې، خو د ډسمرب پر کې  ويل ته د ش۲۹و شخ ال کالیمو چن اوخوا مه تورنج

ه  تهمسیدو د ملکانو یوه جر که   .وغو  ، ون ونه ک ه کې  د مکین عبدلیو په دې جر

و وسلو د سپارنې او ناغې  .خپل رشایط لرلدوی  ریزانو له مسیدو نه د ولجه ک ان

تنې یې ونه منل شوې ې، خو دغه غو تنې وک ریزانو په همدې  .غو وختونو کې د ان

ۍ کار ېرمه یو شمېر مسید  .مې جاري وساته۲۵د ډسمرب تر  مندنې پر غون کي ته  کو

ۍ په شاوخوا کې تاوېد پر غون ریزي الوتکو د برید مجال نه ورکاوهمبارزان د   .ل، خو ان

ې شوې او دوی دغه پوسته په خپل واک کې  د مندنې غره د پوستې چارې په سبا بشپ
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   .واخسته

ال کلیمو واکونو قوماندان ج ې په  ۱۹۱۹د  Climoد وزیرستان د  کال ج

  : اړه وايي

ه کې دوه«   ه او د ډزو ډسپلین د رسحد په ج مهم  ماهرانه ج

ن نه لري او نه د خپل مالت په  .یزونه دي وپک ای دغه خلک پر خپل 

ه دي وپکو مرستې ته په      .»موخه د توپخانې، الوتکو او لیوي 

  

ې ده، چې یو  ه ک ې په اړه په خپل یوه رپوټ کې په ډا ال  کلیمو ددې ج ج

ه کول سخت و او بل خوا له مسیدو رسه د هغوی په سرتاتیژیکو غرنیو سیمو کې ج 

رانبیه وسلې او مرم یې هدر الړې نه يش  .پلو هغوی په دې پوهېديل وو، چې 

ه ډزې نه کولې ه کوله او له هدف پرته یې پر بل  مسیدو په  .هغوی خورا تاکتیکي ج

ی و ې بشپ تاکتیک زده ک یو او  .دغو کلونو کې د ج ی د کاروان پر لوم هغوی لوم

رو ا و او برچو رسه یې د وروستیو مو ک ته را کوزیدل او په چ ور بالوه او وروسته س

من کار ور خالصاوه ي قوماندانانو  .د ک ته نه د مسیدو پو يل خپل رستېري س په یو

ې  و د مخنیوي په موخه یې په سرتاتیژیکو نقطو کې مالت اپي پې کوزول، بلکې د نا

ای کولې ای پر    .ډل 

ک له پلوسین نه مه له ج۲۹د ډسمرب پر  واکونو یو کن ریزي  ې وروسته، د ان ر

ایه بریدونه وشول و  کي پر لور الړ، چې تر رسېدو پورې پرې  ک د  .د کو دغه کن

کي کې و کي پورې د  .جنوري تر اوومې په کو ويل نه تر کو په دې وخت کې دوی له چن

 .ونو لپاره یې الرې پرانېستېولې الرې امنیتي چارې په الس کې واخستې او د نورو کاروان

کي  واکونو د کاروانونو د الرې پرانېستلو او پرمخت په موخه د کو کي کې میشتو  په کو

واک  .سویيل سیمې هم تر خپلې ولکې الندې راوستې روال ) ۳۹\۴(ددوی یوبل 

ولې، خو د  ین او درې بجو ترمن پرې درې  ۱۱رایفل په سپین غره کې خپلې مورچې 

ول او د  ۱۵د شپې درې او  .بریدونه وشولله  پیان ور غون ي او  بجې دوی خپل م
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کمپ پر لور شاته کېدل، چې د مسیدو بې شمېره مبارزان پرې ورغلل او د دواړو خواوو 

تې پیل شوې روال رایفل له سیمې نه وتل، مسیدو له یوې  .ترمن سختې ن کله، چې 

ې، خو بریدمن  ې ک یانوکیني له لسو لوړې نقطې پر رامن ای پسې  پو رسه یو

ېد او د هغوی د ت الره یې پرانېسته ر ریزي افرسانو په  .راو په دغه برید کې د دوو ان

یان ووژل شول، خو د مبارزانو  ۳۵ون  پیان شول ۷۷پو ه او  دغه  .تنه هم پکې م

وکوله او دا یې د مبا واکونو کې روحیه را و ریزي  رزانو لپاره یو درس متقابل برید په ان

ي په شاوخوا کې د مب .باله ې تن کر رسه په همدې وخت کې د ا ارزانو یو بل ل

ېده دوی د شزه کيل له خوا، چې  .ووپکې الل خېل او هیبت خېل هم ، چې راغون

ه شوې وې، د برید هوډ درلود مه د  .ددوی کورن هلته ک ریزانو د جنوري پر پن ان

ونو د تقویې ونه مبارزانو ونیول  ۴۳لپاره سیمې ته  خپلو پېک ک واستاوه، خو دغه پیک کن

ېدلی  .او دوی بېرته خپل مرکز ته ستانه شول مه له پلوسین نه خو  ۶۷د جنوري پر شپ

کي ته ورسېد ک کو       ٥٠.کن

ي نیول و ې تن واکونو بل هدف د ا ریزي  ی اتیا مرته اوږد او  .د ان  ۳۰دغه تن

که  ېاد  .مرته پلن دی ام شول،  ریزانو لپاره خورا سخت  ي تېرېدل د ان د له تن

وکې جنوري پر اوومه  ي لوړې  دوی کو کاوه، چې د کاروان د تېرېدو لپاره د تن

یان ۱۷۰شاوخوا یې تاکتیک کې  غهونیيس، خو په د ل پو ي  .له السه ورک مبارزانو د تن

ایونو مورچل نیويل وو ریزي په کی اړخ کې پر داسې  ، چې د سیند بلې غاړې ته یې ان

االنو .واکونه په اسان تر برید الندې راوستل ریز ج و سیمو د نیولو لپاره د  ان د ج

نی پالن وسنجاوهزی  واک بی ي  ان کي  .وام پر لور د یوه   ۶۹د پالن له مخې، د کو

هی اته بجې د سیند پر بل اړخ ورغی او  ک د جنوري پر نهمه  وام په ۴۳کن ک د زی کن

ې ندۍ شوې او  .سویل ختیز کې پر نوي پیک چارې پیل ک پر پیک جوړونې چارې 

ېد۱۱اریزیون هم غرمه  مبارزانو پر دوی  .بجې له خپلو زیرمو رسه پر همدې لور وخو

ې، دوی له  ولې په اوبو الهو ک و ساعتونو خوارۍ یې  وله او ددوی د  سخته شخه ول

ېدلدرندې مرګ ژوبل ر واکونو .ې وروسته بېرته و من   ۶۷ته له غوړ ک نه د  دد
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ین درې بجې یې بېرته  ای یې ونه نیو او ماسپ ک مرستې ور رسېدلې وې، خو  کن

ې واېستې ې .پ واکونو الرې ورکې ک ریزي  ونو بریدونو کې ان مبارزانو ، د مبارزانو په مر

برید کې د  غهپه د .وسایل یې ترې په ولجه یووړل یې پر زیرمتونونو برید وک او ډېر توکي او

ون  ریز افرس په  ه او  ۱۸یوه ان یان م پیان شول ۴۰پو لور  .نور  پیانو کې هم  په 

ریز افرسان وو ه او  ۲۵په دویم برید کې هم ددوی  .ان پیان شول او  ۸۴تنه م پاتې نور 

تېدل یان بېرته د خپل کمپ پر لور وت واک له ) ۹\۲(ځ په همدې ور  .پو ورخه 

کي پر لور راغی او دوه نورې ډلې  له  ويل نه د کو ک رسه  ۴۳چن  تخلیهسیمې په  دکن

ومارل شوې   ٥١.کې په مرسته و

ال سکین  وام کې، چې د پیک جوړونې چارې ناکامې شوې، تورنج په زی

ن کول وړ نه دي ي په نیولو کې  ې تن ه، چې نور د ا ه وک ر  .پرېک وین د ډ ال  ج

ه بجې را  ۴۳توماس تر مرشۍ الندې  هی پن کي نه  ک ته امر وشو، چې له کو کن

ي او د جنوري پر  ی ای يش ۷:۱۵مه ۱۱وخو ای پر ي په لویدیز اړخ کې   .بجې د تن

ر  ک پتې ۶۷ال لوکاس تر مرشۍ الندې جد ډ لې وه، چې په شپه کې د سپین غر یکن

ي وريش ه  دوی .له الرې پر تن ، چې لشو  مرګ ژوبلې په ورکولو رسه په دې بریايلد یو

ې پای نه و ي، خو دا د ج ي خولې ته ورسی ي پر رس، چې  .د تن ریزانو ددې تن ان

کرکش پرمخ الره پرانېستله،  یان ۲۵۰افرسان او  ۱۵مسیدو ته یې د ل له السه  پو

ل ال کلیو او سکین پخپله پر دې اعرتاف  .ورک ی، چې ج ه کې مسیدو ډېرک  په دې ج

ن یې په خورا بې باک او  ه ییز تاکتیک د پیاوړتیا تر ی و او د ج ه تاکتیک غوره ک

  .زړورتیا رسه مقاومت کاوه

ېمه د ۱۵د جنوري پر   ریزانو له دې  ا ریزانو الس ته ورغی، خو ان ی د ان تن

ې ترخې تجربې یووړ  ک وروسته د زی وام په لوی ۶۷ .ېج ې کمپ په کن دیز کې د ا

ي له عملیاتو وروسته مسیدو داسې فکر کاوه، چې په شزه  .نامه مرکز ورغاوه ې تن د ا

ریزان عملیات کوي ه او  .کيل کې به ددوی خالف ان په همدې موخه ددوی، د وا

کر په شزه او شل منزي ک کې رسه راغون شوی و، چې د  توچي د وزیرو یو سرت ل
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واکونو د ریز  واکونو شاوخوا ۱۲د جنوري پر  .عملیاتو مخه ونیيس ان ریزي  مه ان

رول الندې راوستې او د  ک پرمخت ته یې الره  ۶۷سیمې او سیندغاړې تر خپل کن کن

ای شوې، خو د  .پرانېسته واکونه او ډلې یو ي کې له دوی رسه  نور  ې تن په ا

ي له کی اړخه برید و  ې تن و تنو ته یې مرګ غرمې په وخت کې پرې د ا شو، چې شپ

رول پالن یې درلود، اساخان کمپ  .ژوبله واړوله ال سکین، چې د مهمو سیمو د کن ج

و بریدونو کې ددوی  کسان ووژلمبارزانو ورغاوه،  لورو او پن په دغو بریدونو کې  .په 

انیايي افرسان او  ۹ول ددوی  پیان شول ۳۶۵برې ه او  یان م ر.هندي پو یزانو رسه له ان

ه ملتیا کوله واک بشپ مسیدو په دغو عملیاتو کې  .په دغو عملیاتو کې شاهي هوايي 

ېدې رول په سیمه کې وغور ریزانو دوه الوتکې وویشتې او د هغوی د کن    .د ان

التو، سرتاتیژيکو نقطو د تشخیص  واکونه د خپلو لیکو د رغونې، اک ریزي  ان

مې پورې د ساړه راغه په کمپ ۲۷افو په خاطر د جنوري تر او نیولو او دغه راز نورو اهد

ریزانو د  .کې پاتې شول کال د جنوري تر  ۱۹۲۰مې نه د ۲۹ز کال د ډسمرب له ۱۹۱۹ان

ي وو، چې د مسیدو د  ي تعريض عملیات په دې موخه پیل ک شلمې پورې پو

ریز رسکار پر وړاندې یې رس پورته کولو ته پي او د ان واک و    .پرې نه ږدي مقاومت 

 له کال د جنوري تر شلمې پورې ۱۹۲۰مې نه د ۲۹کال د ډسمرب له  ۱۹۱۹د مبارزانو 

ریزانو رسه  ې  داسېشل شاوخوا ان ېج کونه پکې د هغوی ، چې وک له یوه زیات کن

  .کیل ول

واکونو قوماندان شاه دوله خان  ه او مسیدو کې د افغانستان د نامنظمو  په وا

واکونو پر ضد مسیدو او وزی رو ته خپلې وسلې په واک کې ورکولې، چې د دیره جاتو د 

ت .یې وکاروي شاه دوله د  .وېشل هم هغه دغه راز پر وزیرو وړې وسلې او د هغو مه

تنې  ول، چې له افغان چارواکو رسه خپلې غو وزیرستان خلک خوست ته په ت ه

ي ري وو، چې توپخانې له دوی رسه حاجي عبدالرازق او مال ال .رشیکې ک ال پیر هم مل

کر  .او پرمختللې وسلې یې درلودې د شکي وزیر او د جنوري پر شلمه د مسیدو یو ل

ریز رسکار  .وام ته راوتيل وواحمد ال لوکاس په مرشۍ  دان دوی د ماتولو لپاره د ج

 

ای/ ١٠٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ې او رسکي غره ته احمد وام،  واکونه رسویک، کرک رمن د دواړو خواوو ت .واستولخپل 

ته ریزانو ته درنده مرګ ژوبله واو تې وشوې او ان ال موسی خان او مال فضل  .ن د ج

ي د برید لپاره تیاری نیوه ۱۲۰۰دین په مرشۍ  ي تن  .شا خېلو او عبدلیو پر بری

وین توماس تر مرشۍ الندې  ال لوکاس او  ریزانو ددغه برید د مخنیوي لپاره د ج د ان

ي پر لور  ي تن واکونه واستولبری    ٥٢.خپل 

کر رسه د شاه دوله خان په مرشۍ د وزیرو ۲۹د جنوري پر  مه د مسیدو له ل

کر  ای شوېل ریزانو خالف په  .او دوه توپخانې یو ل لپاره د ان ي  دغه توپې د لوم

ریزانو د سختو  .کې وکارول شوې او دوه زره مرته لرې هدف یې ویشت ٦ړشینکو ان

رانسپورټ نه شوای کاروالی او عملیات یې د فربوري تر ه امله خلبارانونو  ر او  پل مو

ول ن ې و ۍ نې د شاه دوله، مال الال پیر او حاجي عبدالرازق تر مرشۍ الندې  .لوم

ي ویاله کې یې په بېالبېلو  ۱۶۰۰ ای شول او په دوه توی او بن وزیر له مسیدو رسه یو

ل ای ک ای پر   .ډلو کې 

ي جوړ   ي تن و و د بری ول په لن لی و او نت داسې و، چې  و پو و او بو

ر جوړول پکې اسانهپ ي او سن من موندل پکې سخت وون له الوتکو هم  .، خو دد

ه کول ناشو و ای په ن ی  .ددوی دقیق  ت  ژور دتن د کتارونو له امله او تن جوړ

ن و ه پ ه کولو لپاره  کر اصيل مرکز شینکو .د په ن ددې سیمې او  و او ړد ل

ای شوي وو ای پر ول د مسیدو او وزیرو مبارزان   .احمدوام ترمن په پرتو کلیو کې 

ې  ولی رستېري د شپې له تیارو نه په  نی  ال سکین پتېیلې وه، چې خپل لوم تورنج

ي پر لور ورسوي ه له خپل کمپ نه  .اخستنې د تن ۍ نې ولی د فربوري پر لوم دغه 

ېد ي په  غاړه کې دوی د ت .وخو ولی او توپخانې د سیند په کی اړخ کې د ن او بل 

ای شول ای پر ي ویالې او اکاخېلو پر لور  وخت کې یو شمېر مبارزانو  غهپه همد .بن

تېدل .پر دوی برید وک او د اکاخېلو کلی یې ونیو ریزان له دې سیمې وت انیا  .ان د برې

                                                
ېرمه د کاوړ په نامه سیمه شته، خو د شین کوړ - ٦ ه ډبرې ته    .ونه مونده مې د نامه دقیقه ب
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رو الوتکو د مبارز  ار واکونو  ار کاوهشاهي  واکونو ته پر  .انو د تحرکاتو  هغوی پلیو 

بارۍ کولې  .وخت اطالعات ورکول او پخپله یې هم پر مبارزانو 
 

  پر لور لشکرکش مکیند 

واکونه  ریزانو خپل  ل او ه په پیاژه رغزي کې رسه م۱۶د فربوري پر ان غون ک

ل ويل یې پر دوه توی ور خويش ک ه نور  د شا خېلو او رڅ کې په همدغه تدوی  .یو

پلو لپاره  رو عبدلیو د  ی    .هنیو  یم او مکین پر لور د پرمخت تیار د کا

ول شوې  ې کې پردوی ل و په جر ، چې تر ریزانو مسیدو ته خربداری ورک ان

روم، الدا او مکین پر لور به ددوی  ی ل يش، د کا وپکې ورنه ک ناغې او مشخص شمېر 

وپک  .پونکي عملیات جاري وي ي وو، خو دغه  وپک ور ک مسیدو دوی ته یو شمېر 

ېديل او د ترمیم وړ نه وو ، چې د مسیدو مېنې به له یوې  .له کاره غور واښ وک دوی 

وي    .مخې ون

روم، الدا او مکین پر لور ۱۵د فربوري پر  ی واکونه له پیاژې نه د کا مه ددوی 

ېدل وین تو  .وخو واکونددوی د امنیت ساتنې لپاره د  و دوه توی او ماس په مرشۍ 

ېیو شمېر نورې سیمې  ې ک روال ډي .ین ک د ډ ایم واټ تر مرشۍ .اصيل کن

ېد ي پر لور وخو تل، چې د  .الندې د دوه توی تن واکونو غو ریزي  ې  مروان او ک

وي ره لرې ر م .پر لور کمپ وغ لور کیلوم وبی د پیاژې رغزي له کمپ نه لویدیز پلو 

ای یې په  .وپروت  ل او د پرمخت پر تودې چینې ته پر الر مبارزانو پر دوی بریدونه وک

و سوه مرته او له مکین نه دوه میله لرې پروت دی،  د رغزي کې، چې له تودې چینې 

ه لن وخت لپاره اروي له ۱۷د فربوري پر  .دمه وک مه ددوی دایمي جزايي قطعات او 

ېدلبار کوزولو وروسته بېرته د پیا ین دوه بجې شاوخوا  .ژې کژې پر لور وخو  ۵۰ماسپ

، چې په یوه ړن کيل کې یې  ۳\۴مسیدو رستېرو د  ورخه رایفلو پر هغې ډلې برید وک

ولول ي  له برید وورسته هغوی په یوه کيل کې مورچې ونیوې او سخت .د سون لپاره لر

ېدل ه او  .وجن یان م ریزانو لس پو ه کې د ان پیان شول ۳۷په دې ج مه ۲۲په  .نور 

 

ای/ ١٠٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه دوی د درې توی پر لور یو شمېر رستېري واستول، چې د درې توی په سویل ختیز او  نې

يمیشتو د مکین په ختیز کې  واکونو سپلېت رو و  .کلیو رسه خربې وک ریز  رس سته ان

و کې  .ونیوه او دلته یې د پوستې پر جوړولو پیل وک یان له السه ۳۴دوی په دې ج  پو

ل او  پیان شول ۲۸ورک ال لوکاس تر قوماندې  .نور یې  واک اصيل برخه د تورنج د 

پر دوی له شاوخوا کورونو او  .الندې وه، چې په سیمه کې یې د مبارزانو کيل ورانول

ایه ووتل ر درې نیمې بجې له دې  دوی په دغو  .دیوالونو سختې ډزې وشوې او مازی

ورې  ۱۷تخریبي عملیاتو کې  کورونه ړن  ۱۶۰کالوې، یو شمېر استنادي دیوالونه او بر

ل ه او ۲۷په دغو عملیاتو کې ددوی  .ک یان م پیان شول ۶۳پو    .نور 

اخ، چې د درې توی په  لمه د بهلو ۲۱د فربوري پر  زي مسیدو عمر خېل 

ریزانو ولجه  ریزانو ته خپل استازي واستول، چې دوی چمتو دي له ان ي، ان غاړه اوسی

ي  ال کالیمو ددوی د استازي وړاندیز ومانه .وپک بېرته ور وسپاري ۱۲ک له دې  .تورنج

ه  ونو د له من رسه هممهاله یې د عمرخېلو د ازموینې او په مکین دره کې د یو شمېر بر

و جزایي قطعات واستول ورې کالوې د توپو په  .وړو لپاره سپلیت رس ته  دوی دغه بر

ې ې     .ډزو ړن

مسید  پیوندهکې د مال فضل دین او د هغه د پالر مال  مرومدې ورځ په په ه

ی و ریزانو له خاورې رسه برابر ک ریزي افرسانو د  .کلی هم ان دا هغه کلی و، چې د ان

ایه  ترور ډېری طرحې دلته جوړېدې او د مبارزانو د عملیاتو مرکزي قومانده هم له دې 

ل بیا  مه د۲۳ر پد فربوري  .کول کېده ور درې توی په کی اړخ کې د مکین پر کلیو یو

ل ریزانو عملیات وک ه یووړل .ان ولو کورونو ته اور واچاوه او په توپو یې له من  .وروسته یې 

پیان شول يان ووژل شول او اووه نور یې  ه پو ریزانو پن په دوو  .په دغو عملیاتو کې د ان

و کې یې هم د کورونو او کلیو د ولو چارې جاري وساتلې نورو ور ه ۲۷په  .ړن مه نې

ریز ورانکارو د پاس درې توی او دشک فاصلې مرتو ۴۷۰۰ل پر وړاندې خن برځ له  يان

واکونو د  .خه د توپ په لسو مرمیو وویشت ریزي ورانکارو  و کې ان په راتلونکو ور

ونو او مېلو ولې مېلې )مېنو( عمر خېلو له کو ونه، چې ، ب)مېنې(پرته، نوې  ونه او کو ر
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ونو او  ۵۱شمېر یې  ل ۴۵۰بر د کورونو د ورانولو  .کورونو ته رسېده، له خاورو رسه برابر ک

و کې د دوی تر  و ور په وخت کې مبارزانو له دوی رسه سخت مقاومت کاوه او په 

یان وژل شوي وو او یوازې  ۲۰۰ و کې ووژل شول ۲۰ډېر پو یان په وروستیو دوو ور  .پو

روم پر ا ی ي او د پیاژې او کا ه له مکین نه وو ۍ نې تل، چې د مارچ پر لوم ریزانو غو ن

واکونه له مکین نه ووتل او د مارچ پر ۲۹د فربوری پر  .لور الړ يش مه ددوی یو شمېر 

واکونه هم له مکین،  ه یې نور  ۍ نې او دوه توی او درې توی نه د پیاژې پر لور  مرولوم

ېدل یان یې پر دوی الره کې   هپ .وخو ایه بریدونه وشول او شپ پنجا پو  یرغملو 

نان وو، مسیدو  ودل بېرتهشول، خو دا، چې هغوی مسل    .پرې

ېدل،  واکونه د بدرتوی پر لور وخو وین توماس تر مرشۍ الندې  ال  د ج

اري روم د لشکر کش لپاره وضعیت و ی ریز مه، چې ا۲۹د فربوري پر  .چې پر کا ن

ریزانو ته ورغلل، چې د  واکونه په توده چینه کې وو، د مسیدو یو شمېر ملکان ان

روم له تخریبولو الس واخيل ی ود، چې  .کا د  ۱۱۳حکومتي،  ۱۰۳دوی تیاری و

رو  ی وپک او م کا ریزانو ته وسپاري۲۴ساخت  و  ،زره روپ به ان خو ملکان په خپلو ه

که ډېری  وپک یا پلورل شوي وو، یا چېرته تر خاورې الندې شوي کې بریايل نه شول، 

وپک بېرته وسپاري ي  ریزانو ته ولجه ک    .وو او ډېر نور دې ته تیار نه وو، چې ان

واکونو خپل پرمخت پیل ک ریزي  روم پر لور ان ی پر  .د مارچ پر درېیمه د کا

کر یې پر وړان و اړخونو ډزې وشوې، خو سرت ل ول نه شودوی پر الره له  شاه  .دې را

ای شکي ته الړلادوله خان او حاجي عبدالر  واکونو  .زق له خپلو توپونو رسه یو ریز  ان

اوي لپاره بېرته  التو د بشپ ان یې د اک تونو کې واړول، خو ژوي او او دې په ک الدا ته ن

لپیاژې ته  یانو له پیوزار کيل .ولی مه یو شمېر پو لورمه او پن ي پر  د مارچ پر  رسه د تن

ک کار وک او یو شمېر نور یې د ال  ېدلدس    .ا پر لور وخو

روم پر لور الړل ی ک ثابت قطعات د کا دغو  .یوه ورځ وروسته د دیره جاتو د کن

روم نه اته سوه مرته لرې ختیز پلو یوه نوې الره و اېسته ی د الرې په اوږدو  .واکونو له کا

ې خورا دقیقې وې، د کې پر دوی وړو وړو ډلو بریدو  نه کول، خو دا، چې د هغوی ن

 

ای/ ١٠٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل لویدیز پورې یې     .تنه ووژل شول ۱۳ار تر ش

روم د مسیدو په سیمه کې یوازین دوه ژبې سیمه ده، چې مسید او ورم  ی کا

ي ي، چې  . پکې اوسی ل کی ېر د مسیدو یو اقتصادي مرکز  دا سیمه د مکین په 

کوره او  دلته په هغو کلونو کې شاوخوا زر .ز توکي پکې جوړېدلپخوا وسلې او نور وسپنی

ونه ودان وو ه بر ریزانو کمپ ته ورغی او  .پن و یو پالوی د ان ې وروسته د ورم و ور

ولولو کې پاتې راغلل،  وپکو په را ه، چې د مسیدو ملکان د  ه یې ک هغوی خو په ډا

ریزا يداسې هی هوډ نه لري، چې په سیمه کې ان    .نو ته رسخوږ جوړ ک

ولو په  ونو د ن ويل نه تر مکین پورې د مسیدو د کورونو او بر ریزانو له چن ان

ل، بلکې دغه سیاست په  سیاست نه یوازې دا، چې هغوی سولې او خربو ته تیار نه ک

ریزانو پر وړاندې د غچ ملبې را وپارولې رو  .قبیلو کې د ان ی کرکش کې  مد کا په ل

ي تاکتیکونو کې بدلون راوست او دلته شته کور دوی په خ ونه یې ونه و پلو پو نه او بر

ول ریزانو د بر بدر .ن که ددې  په اپریل میاشت کې ان  ، توی پر کيل د برید هوډ وک

ریزي  و او مرکزونو بریدونه کول او خپلې سیمې ته یې د ان ریزي  سیمې خلکو پر ان

واکونو یوه برخه د بدر توی، د اپر .واکونو ورت ناشونی باله مه ددوی د  یل پر شپ

يل او سیني تیژې پر لور الړل و يل .م و ونه او په سینی تيژه کې یې  په م کې یې دوه بر

ول ل .و کيل ون یان له السه ورک تو کې دوه پو په بله  .دلته یې له مبارزانو رسه په ن

اخېلو ته د عبدالرحمن خېلو په مبارزانو  ی که هغوی په بېالبېلو ورځ  پسې ورغلل، 

ریزانو پر وړاندې مقاومت کاوه ریزانو  .سیمو کې د ان و کې د ان ه او  ۱۰په دې ج تنه م

پیان شول ۲۹ واکونو تر دغو عملیاتو وروسته د الدا کمپ ته خپل نور  .نور  ریز  ان

اکه ي مرکز و   .واکونه واستول او دغه کمپ یې خپل دایمي پو

  

ل د هوايي   واک پراخ استع

ریز د افغانستان له اړخه ډاډمن شوی و او  ۱۹۲۰له  کال وروسته، چې ان

پونکو او تصفیوي  ریزانو د  ه هم پای ته رسېدلې وه، وزیرستان د ان یواله ج ن ن لوم
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کال پورې د مسیدو او وزیرو سیمې په پرله  ۱۹۲۳ز کال نه تر  ۱۹۱۹له  .عملیاتو شاهد و

ه تر   .بارۍ الندې راغلې پسې تو

الل خېلو ۱۲ز کال د مارچ پر ۱۹۲۲د   ریزانو پر   ېسخت) زالول خېلو( مه ان

ه یووړ ول کلی یې له من ې او  ه پر خاصه  .بارۍ وک لورمه مبارزانو د وا د اپریل پر 

ریزانو الوتکې  ، خو په غچ اخستونکي برید کې پرې د ان دارو د کالبندۍ په موخه برید وک

ونهر  ې پورې  د  .پرې وورول او مردکي اپورته شوې او د اپریل له اوومې یې تر لسمې نی

پورې رستېرو په  ۴۰۰تر ۳۰۰مه د موسی خان په مرشۍ د عبدلیو مسیدو له ۲۴اپریل پر 

ه  ریز افرسان پکې م ه ان ، چې پن اپي برید وک واکونو نا ریزي  جنجل سیمه کې پر ان

پیان شول واکونو الرې ورکې شوې او له الدا او ساړه راغه نه نور تازه دمه  ددوی له .او 

واکونه ورغلل ریزانو خپل  .مرستندوی  ل او  ۱۰په دغه برید کې ان یان له السه ورک پو

پیان شول ۳۷ ې،  ٥٣.نور یې  ل بیا خپلې مبارزې پیل ک وزیرو په اپریل میاشت کې یو

هکه د کابل د خربو اترو بهیر پایله ورن ل .ه ک ریزانو ته د وسلو سپارل بند ک ، هغوی ان

ریزانو رسه  مرب پر لسمه له ان هخو وروسته یې د سپ و  .روغه وک د وزیرو نویو تاکتیکي ج

ریزانو نه د خربو اترو او معاملې کولو واک واخست او په بېالبېلو سیمو کې د  له ان

کرو تر برید الندې راغلل ،  ې وزیروپه مې میاشت ک .هغوی د ل په توچي، باران پوس

ل در اوبه ک اوسپین ورس ریزانو پر بېالبېلو ډلو او کتارونو بریدونه وک د  .کې د ان

يل یمه له شه۱۶جوالی پر  ، خو له چ ي یو کتار تېرېده، چې مبارزانو پرې برید وک ر تن

واکونه ور ورسېدل او له محارصې یې وژغور    .هاو حیدري ک نه مرستندویه 

ست کې عبدالرحمن خېلو  ی و،  الداپه ا ریزانو پر یوه مرکز برید ک دې د ان ته ن

ې۱۱چې د همدې میاشتې په  بارۍ وک و  ریزانو تر اوو ور په همدې  .مه پرې ان

ود او د  تنه وسله وال فعالیت پرې میاشت کې موسی خان د افغان حکومت په غو

مه کابل ته الړ مرب پر پن مه ۲۷له ت رسه سم عبديل مسیدو د سپتمرب پر د هغه  .سپ

ریزانو رسه اوربند وک ې له مخې له ان ې د پرېک په ډسمرب میاشت  ، خود یوې قومي جر

ل بیا کې د ملک موسی خان مبارزانو  و انجنیران او د تورن ډکسن یو ک جوړونې  د س
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ریز  .په نامه یو افرس ووژل ه، انو له عبديل مسیدو نه د مبارزانان تنه وک و د ورسپارنې غو

واک په یوه غچ اخستونکي برید کې پر عبديل،  ریز هوايي  ه او ان ه وک خو هغوی ن

یو پوره  ری وري خېلو او  ې ۴۲الل خېلو،  بارۍ وک ې  ز کال د فربوري  ۱۹۲۴د  .ور

ریزانو د عبديل مسیدو خالف له ال  ه ان ۍ نې واک ولدا پر لوم ه او نه د پیاژې پر لور  ی

ې وروسته د مال  د له دوی رسه پر الره  .ته ورسېد مرومسید کيل  پیوندهدوه ور

ای شو او تودې چینې ته  واک هم یو ي سن تر مرشۍ الندې دویم  ال می ج

ېدل و په  .وخو ک ورغی او د اوو ور لورمه له رزمک نه هم یو کن د فربوري پر 

ل بارۍ کې یې عبديل، اليل خېل، بندخېل  .او یو شمېر نور کيل له خاورو رسه برابر ک

ست۱۹۲۴د  ونه او  او ډسمرب ز کال په ا اخ  ریزانو د شا خېلو پر استو  کې ان

وله بارۍ په ترڅ کې ترې مبارزانو یوه الوتکه را وغور ول، خو د  په مارچ  .مردکي وغور

و لپاره پر لورو ور واک د  ریز شاهي هوايي  شکي او دانا سیمو او په  میاشت کې ان

ز کال په فربوري کې پر  ۱۹۲۵اپریل او جوالی کې پر توجي خېلو او کوز شکتوی او د 

بار  ې ۍاحمد وام او عمر رغزي  کي، م ۱۹۲۴په  ٥٤.وک ، سکال کې په کو تون ل

ومل کې مبارزانو د  پیاژه، دوه توی، ساړه راغه، رزمک، منزۍ پوستې، رسویکي او 

ریزانو  ې مرګ ژوبلې یې ور واړولېان ل او  د  .پر مرکزونو، افرسانو او کتارونو بریدونه وک

ون وکېديل پا و را  ل، چې په  افغانستان د خپلواک له ج ریزان دې ته متوجه ک ان

که پوره یو کال دوی په  ي تشکیالتو کې بدلون راويل،  ه ییزو تاکتیکونو او پو خپلو ج

پيد مسیدو دې بریايل نه شول، چې  ریز سیايس ۱۹۲۴په  .مقاومت و کال کې ان

ل وادارې د پخواني واکونه جوړ ک ای نوې ملېشه  واکونو پر د نوي پالن له  .سکاوټ 

يل وزیرستان په ملیشه او د جنو وزیرستان سکاوټ د  مخې توچي سکاوټ د ش

ت وروسته جنو وزیرستان په ملیشا بدل او تر تشکیال بدلون او سازما جو ړ

یانو ته نوې دندې وسپارل شوې   .سکاو

خه ز کال په اوړي کې ۱۹۲۵د  و  ر، غز او ورد یو شمېر عبدالرحمن له لو

وال شوي  و لپاره را کوز شولو خېل، چې افغانستان ته ک ریزان  .و، وزیرستان ته د ج ان



 

ای/ ١٠٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ولو بهلولزیو رسه  انک کې یې له  ېله دوی نه ډېر په تن وو او په  ې مرکې وک  .جر

ل او لون یې ورته ومنلې ول بندیزونه لرې ک ریزانو پر دوی  په جنوري کې د مسیدو  .ان

ل او د فربوري پر شلمه د  و تنه هندوان برمته ک و کسانو له منزۍ او سپلې توی نه 

ریزانو د عبدالرحمن خېلو پر ضد .ومل پر پوسته برید وشو ل بیا ان  د مارچ پر نهمه یو

ل ې نورې سیمې یې تر اور ال  .عملیات پیل ک ، سپلې توی او  د  .دې ونیوېندرې ل

بارۍ وشوې په اپریل کې د رسېلې خلکو له یو شمېر  .مارچ پر دېرشمه پر مریسیو 

ریزانو د اپریل پر  مه هغوی ته خربداری ۱۲عبدالرحمن خېلو رسه مرستې کولې، خو ان

ل منه کورن په بروند  .ورک او بریدونه یې پرې وک ریز د په همدې وخت کې یو شمېر ان

ایه افغانستان ته  تل، چې بدر ل او له هغه  کې اوسېدې او عبدالرحمن خېلو غو

، چې  .الړ يش ریزانو ته وړاندیز وک په همدې ورځ د عبدالرحمن خېلو یو شمېر استازو ان

باري ودروي ن د .پر سپلې توی  ه ومانه،  وړاندیز دوی د وزیرستان ریزی خو په جر

ل بیا پر سپلې توی  ون یو ې ته رسه ونه رسېدل او د رسېلې په  کې کومې پرېک

ې ۲۴دوی ته  .بارۍ وشوې ریزانو رسه کومې پرېک ل شو، چې له ان ساعته وخت ورک

ي، خو هغوی له سپلې توی نه بدرته الړل ریزي الوتکو ودوی ال پرالره و  .ته ورسی ، چې ان

انونه و اېستلپ ې او بېرته یې سپلې توی او بروند ته  بارۍ وک ې  .رې  ه ک دوی پرېک

باریو د خالصون په موخه به د  ي، له  ریزانو رسه جوړجاړي ته ونه رسی وه، چې که له ان

ي ریز ۲۸مه او ۲۳د اپریل پر  .خیساره له الرې افغانستان ته  مه د عبدالرحمن خېلو ان

منه او له ان ويل کې دوه قبیلو ریزانو رسه په سوله کې پایېدونکو د په رسویکي او چن

بارۍ ودرېدې ې او د دوه اړخیزو رشایطو په ترڅ کې پرې  ې وک  ٥٥.جر

م ۱۹۳۰د  ه د رمضان خان مسید ز کال د جوالی پر شپ د ساړه  رستېريه نې

ې وپکو ډزې یې پرې پیل ک ک .راغه پر کال را تاو شول او د توپو او  ر  او دوی د خو ډن

ه یووړ انک زام کې یې د اوبوتاالب له من ولې او په  د رمضان بل  .رغزي پوستې وسو

ي پو  ۱۵۰۰خان د جوالی پر اوومه د  سادېورور  ې تن وله سمبارزانو په ملتیا د ا ته وسو

ل ه او ژوبل ک یان یې پکې م    .او  پو
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  وزیر محوره مبارزې

 

ي،  د مرشۍکې د خپلواک مبارزو  په وزیرستان او له وزیرو پیلی النده پ دویم 

ریز  ۍ کې یې د ان ي سیايس چې په شلمه پې    .ېستېختې وااو پو

ریزانو پر وړاندې  توري خېلو کال په فربوري کې  ۱۹۳۵د وزیر محوره مبارزې د ان

ې کاره  .وزیرو پیل ک ون المل د چاند   مساله د هغوی دپه  ي، خو  پا ل کی

ي کمپ جوړ ک ېداصيل المل یې په دې سیمه کې د یوه پو ل او د خیساره پر لور د س

ول و یان راوستل او دې  .غ يي کې توري خېلو ته خپل پو ریزانو د فربوري په نی ان

   .چارې د خلکو کرکې را وپارولې

ریز   ه د چاند   له مسالې نه د خپلې فارورډ پالیيس  حکومت ان لپاره 

نان  یت یې مسل که هغوی پر یوې داسې سیمې واک چالوه، چې اک پورته کوله، 

ه ناراضه افراد یو وړوکی هندووو  ه کی و - ، خو د چاند   پر پې ریزانو  .سک ل ان

مال مسالې او پرمخت پالیيس پر وړاندې به یې له د فکر نه کاوه، چې د چاند   
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راپورته  )حاجي میرزاعيل خان(یر په جامه کې یو بل کسقد ف مسید وروسته، پیونده

ي که د خطر احساس نه کاوه، چې ډېری توري خېلو او آیپي هغوی له  .کی فقیر نه 

ریزانو پیسې او امتیازات ترالسه کول دندو او نوکریو له الرې يد حکومت وړواد دغو  .له ان

ۍ  ریز سبسای هقبیلو له دې مخکې د ان ه مبارزانو ته ورکول هبرخ یو ه تو او په دې  هپه پ

ه یې  ان ژغوره او هم به یې تو اوههم  ین    .د هغوی مايل اړخ 

  

ه »  اسالم«د    پې

مه د رام کوري په نوم یوې هندوې اسالم راوړ او د  ۱۹۳۶د   ز کال د مارچ پر پن

ام کوري نوم په د ر  .بنو له یوه اوسېدونکي سید امیر نورعيل شاه رسه یې واده وک

ت، خو د هغې تره  ه په ډومیل حوز ) يمنسه دیو ( او مور ) هرنام داس(نورجهان واو

ه( هکې پر نوموړو د جربي واده ) تا د رام کوري مور او تره استدالل کاوه،  .دوسیه جوړه ک

ان ته چې  ې دهجین بالغه نه ده او نور عيل شاه په زور  ن  .واده ک د محکمې لوم

ه ه وه، خو هندوانو وروسته  پرېک شورغ وک او منسه دیوي رپوټ د نورعيل شاه په 

، چې  وخېلو نه نورعيل شاه په زور وړې دهورک ه ده او لور یې له جن د بنو د  .دا کون

، چې ل هغه وخت مرستیا ن ایويل کوب د نورعيل شاه کورن ته خرب ورک کمش ج

تل نورعيل .نورجهان خپلې مور ته وسپاري مبیتي او سپین وام له  شاه غو نورجهان د 

ریزان خرب شوي وو، یوه الرې افغانستان ته واړوي،  خو دا، چې ددوی پر هوډ او سفر ان

ن يس آی ډي انسپک نو مدیر( ر مسل ی سفره را  غهعطاهللا خان له د) د جنايي 

ول ر کيس کې  .و انک له الرې شام ته د یوه هندو په  د  چې، ول رواندوی د 

ې نورجهان د  .له پېژندنې وروسته ونیول شولپه سیمه کې ) امنیتي حوزې(غوریوالې تا

ه دار( حوزې د امر  ان اسالم  ) تا واب کې  تنې په  ود، چې  د نوم پو و

   ٥٦.وروسته په همدې نامه مشهوره شوه

، چې ا ر اعالن وک ومارل شوي هندو ډاک او کې  سالم د محکمې په وروستي پ

او ته شپ میاشتې وخت لري او واده یې له وخت مخکې شوی دیب  د  د  .لوغ پ

 

ای/ ١١٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه  ، چې محکمه او قانون هم دده په الس کې وو، اسالم   د کور او می بنو کمش

له ر شمندرشاه سېن رسه ولی ای له سېک ډاک ن کوب دې احمقانه  .پر د ج

ې د بنو او وزیرستان خلک را وپا رول او پر حکومتي دفرتونو او ادارو یې بریدونه پرېک

ل رول په موخه یې اسالم  .وک اوه او د وضعیت د کن بندیز ول ر ار کې  ریزانو په  ان

ه د یوه هندو    ن ملک تاج عيل خان ته وسپارله، خو وروسته یې په پ مسل

یار پورسودا ي له الرې د هند هو د هریپور له زندان نه تر عيل شاه  نور .ته واستوله ر ب

  .چا ونه لیدبیا خويش کېدو وروسته، خورا زهیر و، خو وروسته ورک شو او 

  

ون   وليس غرب

دونې په بنو او  یارپور ته د اسالم   لی يل هو وزیرستان کې سخت ش

ونونه را وپارول یو، وزیرو او د۱۱کال د اپریل پر ز ۱۹۳۶د  .غرب وړو مرشان په امه د بنو

ه او تو  ې خالف یې غون ریزانو د محکمې د پرېک چي کې رسه راغون شول او د ان

ې ري قايض محمد نظیف او یو شمېر نورو مرشانو  پیوندهد مال  .ویناوې وک دې مل ن

تل، چې د اس ې مرشي پرغاړه ز ستنولو د مبارراالم   د بېرته له ایپي فقیر وغو

ه کاوه، خو وروسته یې د مذهبي او په پیل کې ایپي فقیر دې مرشۍ  .واخيل ته زړه نه 

تنې ته لبیک ووایه او د  په ملک اژدر  مه یې ۱۹ز کال د اپرېل پر ۱۹۳۶قومي مرشانو غو

ه  تهکې یوه سرته جر    ٥٧.وغو

و له مخې، ایپي فقیر  ې د فتوا او پرېک د توچي د عاملانو او قومي مرشانو د جر

ه  ی د قبایلو او سماليس پر بنو له بریده ډډه وک او د خپلو مبارزو د پیل لپاره یې لوم

ې او بیا یې په شکتوی، نیتايس او  افغانستان له مذهبي او قومي مرشانو رسه خربې وک

ې ولولو چارې پیل ک کر د را ې وه، چې په وسلو او  .خیساره کې د ل ه ک ه والو پرېک جر

ریز پر خالف  ت وروسته به د ان    .غلچک وسله واله مبارزه پیلويتجهیزاتو له سمبال

رمضان خان مسید،  نایب ساالرایپي فقیر له نایب ساالر موسی خان مسید، 

نیو له  ورخان، دلباز خان احمدزي وزیر، د بې شهزاده فضل دین مسید، پیرمالخان، ان



 

ای/ ١١١  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل ، د دیر او باجوړ له نوابانو، کربوغې مال، د جالل اباد له نقیب فقیر، د سوات له میا

ریز پر نورو سیمو له قومي او مذهبي مرشانو رسه تر سال مشورو وروسته د او  د ان

کر شمېر تر  .خالف د مبارزو مرشي پرغاړه واخسته د اپرېل تر نولسمې پورې دده د ل

ه کې د رزمک، مکین، الدا، میرانشاه، دته خېلو،  لورو زرو ډېر و او د ملک اژدر په جر

ې او نورو سیمو مرش  ی وبنو، ک ون ک په نیتايس کې د جهادي مرکز له رغونې  .انو 

ریزانو خالف  ې د جهاد په مالترسه جوخت هغه د ان    ٥٨.ویناوې پیل ک

  

ریزانو خربداری   ایپي فقیر ته د ان

ریزان د ایپي  ریز خالف د جهاد اعالن، ان ې وروسته د ان د ملک اژدر له جر

ل ک ک يل وزیرستان سیايس استازي او د بنو  د .فقیر د فعالیتونو پر وړاندې  ش

ایويل کوب ایپي فقیر ته د توري خېلو وزیرو یو پالوی واستاوه، چې د  نکمش ج 

وي ر ریز رسکار خالف له فعالیتونو یې را و ، چې که ایپي فقیر   .ان واښ وک ریزانو  ان

وي ر مکه به پرې رسه تب و ي،  ر   .له خپل هوډه ونه 

ر ونو پروا ونفقیر د ان وا ه ساتله او هغوی هم د ورانکاري یزانو د خربداریو او 

ر( من ) ننني تره لې د نیولو د هغه په نامه وپېژاند او او سولې د ېیې هلې   .پیل ک

ې،  ې خپرې ک پا وا کر خورولو  ریزانو د الوتکو له الرې د ل په اپریل میاشت کې ان

کرې تیت او خورې نه شوې مه هغوی د ایپي فقیر او د ۲۳د اپریل پر  .خو د ایپي ل

و پر وړاندې له  ادر کې ددوی د سرت ل، خو فقیر په خ  رو کورونه وران ک هغه د دوو مل

   .کيل ووت او خیساره ته الړ

ه پرې نه  ي تر فشار الندې راوستل، چې که د هغه نن ریزانو د فقیر داوړ مالت ان

ر واکونو او سودا يږدي په خاسه دار  ونونو کې به یې بې برخې ک وړو اد د .یزو ت

ه جال شول او بېرته خپلو سیمو ته  ن ونو وروسته د ایپي فقیر له  وا کریان له دغو  ل

که د اپریل پر  ودل،  ریزانو هغوی کرار پرېن  دغه مه یې په توچي کې ۲۶الړل، خو ان

زره ۱۲په جون کې یې  .ساتلکسان ونیول او د جوالی تر وروستیو پورې یې په زندان کې و 

 

ای/ ١١٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل ه او هغه یې  .هندي روپ ناغه ک ې ډډه وک د خیساره توري خېلو وزیرو د ایپي له نن

ود ر پرې   .په ډ

ریز قوماندان جان کولریج وايي وړ د اسالم  ادکله، چې « : ان

کره ول شوي ل ود، ده د  پر مساله له را ړو ته په اوووتل او یوازې یې پرې

ېبېلتون  یراوې وک ې نه کولو له امله     .»او توري خېلو وزیرو ته دده د نن

ل،  وا ریز افرسانو د خیساره وزیر  يل وزیرستان سیايس استازي او ان د ش

ي،  په مې  .به پسې والوزوي )الوتکې(د مرګ مالیکېچې که د ایپي فقیر مال وت

ی و، چې خوست او بېرمل ته ال  ړ يش او خپله مبارزه له میاشت کې ایپي فقیر هوډ ک

ي، خو توري خېلو او د خیساره د نورو سیمو خلکو  په مېلمستیاوو راتم هغو سیمو پیل ک

یوم ته الړ او تر سپتمرب  .ایپي فقیر ورو ورو په سیمه کې نوي پلویان وموندل .ک وروسته 

یوم، شام او شکتوي کې اوسېده فقیر  هغه دلته له مال فضل دین او دین .پورې په 

ني رسه وکتل او وروسته رزمک ل وخت تېر نه و، چې د خپلې  .ته الړ )دین در(  بې

ې ریزانو پر ضد مبارزې پیل ک ه کې یې د ان    .قبیلې په ننواتې بېرته خیساره ته الړ او په کرک

ال کولریج وايي د ) ایپي فقیر(مه ۱۱ز کال د مې پر ۱۹۳۶د « : ج

ې( د کوز خیسوره پر سیند بیچي بشک زریني توري خېلو په بلنه  ته ) کرک

ل او د  ریزانو پرضد( الړ ، هلته یې کور او جومات جوړ ک د ستونزې ) ان

تې ې ونغ    .»جوړونې لپاره یې م

نج جومات د ایپي فقیر  نانو ته د شهید  د اسالم   او په الهور کې مسل

تنې کولې ویمه لسیزه کې د وزیرستان سیايس د نومرب میاشتې په د .بېرته سپارنې غو

يل رسه تر سال مشورې وروسته نایب  ن له خپل مرستیال ار، این بی استازي کریک

یکل کر او وسلو او  افرس پولی محمد نوازخان ته دنده وسپارله، چې د ایپي فقیر د ل

ي د ، یایپي فقیر تش السنوازخان په خپل رپوټ کې  .تجهیزاتو په اړه معلومات غون ک

و شیخانو په دایره کې ایسار کس وباله ه بې برخې او د  د  ددغه رپوټ نچوړ .ولس له مالت

ل شو او په پایله کې یې پر خیسوره د برید  ن ته ورک   .تابیاوې ونیول شوېوزیرستان ریزی



 

ای/ ١١٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

نی بری   د ایپي فقیر لوم

ه د خپ تني نن له مخېلپه خیساره کې ایپي فقیر  ه د پ ، د و ویناوو او د 

ریزانو له توري خېلو په مکرر ډول له  .خپلې قبیلې او توري خېلو وزیرو مالت وموند ان

انونه بې  تنې کولې، خو هغوی په دې چاره کې  سیمې د ایپي فقیر  د اېستنې غو

ل ریزانو د  .وسه  ه، چې ۱۹۳۶ان ه وک خیساره ته د ز کال په نومرب میاشت کې پرېک

ويل  کرکش هدف له سیمې نه  .رستېري واستويرزمک او توچي دوه  ریزانو د ل د ان

ودل و واک  د نومرب پر  .د ایپي فقیر  اېستل، نیول او د سیمې خلکو ته د خپل زور او 

رمن اې۲۵ ولی د ډ ی  خه د خیساره سیند پر  سمه لوم یل  مارشل په مرشۍ له ډام

ېد ک پر لور وخو رمن ایس مارشل  .غاړه د بیچي ک ورخه دوه له ډ ی او  رسه لوم

ریزي او دوه هندۍ غرن کونه، یوه سپکه ان توپخانې او  نور رستېري او سپاره  کن

ه ل  .واکونه مل وو ه تی ولی پر کتیري او غون وچي یا میرعلې  و، د  پورې وت او تر

تې وشوې    .چې تلپکان سیمې ته رسېده، د دواړو خواوو ترمن سختې ن

ریز قوماند ریچ ان ت کې ان يس ایچ   ، چېواييپه خپل یوه یاد

نانو  ایپي فقیر «  و( مسل ونو به ته ) خپلو مالت ویل، چې له مرمیو او 

وک وویشتل يش عقیده یې کمزورې ده    .»خوندي وي او که 

ول او هم یې دهغه په  ریزانو د  دغه پیغام رسه خپل مبارزان هم مبارزې ته ه ان

ونو تنه ورته کوله ان ساتنې  د بریدونو پر وړاندې باریو او مر    .سپار

ولی، چې  ېد رزمک  د کتار د  .زی پیزی ته ورسېد، مبارزانو پرې ډزې پیل ک

واکونو  دتېرېدو پر الره مبارزانو  ریز  يل وو او کله، چې د ان ي ارتی ې او کا غره له لوړو تی

د مبارزانو په بریدونو کې یې سخته  ې،الر اېستونکې ډلې د الرې د پاکولو چارې پیل ک

ه، چې ددوی  .مرګ ژوبله وزغمله ک او سېک رسالې ته ایپي فقیر لیک ولی راجپوت کن

ریزانو رسه ده او دوی باید پرمخ ورنه يش، خو هغوی غوږ پرې ونه  ه له ان اصيل ج

که ویل یې ا« : راوه،  نیايي واکمن نوکران موږ د ایپي فقیر نوکران نه یو، موږ د هند د برې

که خو یې د ایپي .»یو ه  فقیر دوی په سیمه کې روږدي نه وو،  له مبارزانو رسه په ج

 

ای/ ١١٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

و ډیرۍ لهکې  پيزي سیمه کې له مبارزانو رسه  .جوړې شوې م ولی په زی د رزمک 

ې مرګ ژوبلې ورسته بیچ ت او له  ک ته ورسېد ېون ته او  .ک ریزانو شپه واو پر ان

و تر شا پ ول کسان  دوی خپل رستېري د  .یې په اخ و ډب کې ورک او د ونو او کا

راغ او شپیلکې رسه به پر دوی هم ډزې  ولول، خو له هر  اوو را راغونو په ر شپېلکو او 

   .کېدې

ولی، چې پروبین هارس یې په رس  کې و، د جلیر ل له الرې د د توچي 

ارونکې ډله ډزې غرم . او حسن خېلو پر لور رهي وکموسا ه لس بجې ددوی پر 

ولی تر سختو بریدونو الندې راغی ان ساتنې او  .وشوې او وروسته  یانو د  پو

بارۍ په پایله کې د رستېرو په  تې او د هغو د  محارصې د ماتولو په موخه الوتکې وغو

ونو کې وینې وچلېدې ون   .ر ریز افرسانو په  ته کې ددوی د دوو ان  په دې ن

پیان شول ه او  یان م النې وروسته هغوی تر کتیري  .پو له سختې مرګ ژوبلې او زیان 

يل غاړ  تل او د جلیر ل ش سپوږمی او وری دواړه ددوی پر  .ته تېر شول ېل واو

ه کېد ېدل او کتار یې له ورایه په ن ر ل له جلیر ل نه، چې تېرېد .ای شوایرس  ه یو

وروسته  .ریدونو الندې راغی او د رس او پای برخې یې رسه جال شوېبیا د مبارزانو تر ب

ه او باد او وور  و وپو ن وری نیزونه راوستل، چې دوی یې ال پسې خوار ) باران( اس

ل من پر ) ج(د ایپي فقیر مبارزانو دا له دوی رسه د خدای .ک له او د د غیبي مرسته 

   ٥٩.تې شوېاوچ ال وړاندې یې روحیې

ولې، ۲۶ پر د نومرب هی هغوی خپل ورک شوي کاړتوس او نورې وسلې ل مه 

ولی د نومرب پر  .یې ونه موندل شی خو هی مه له بري او السته راوړنې پرته بېرته ۲۷دغه 

ېد ر ن سیکومبي  .میرعلې ته و ریز افرسانو ج ه کې د دوو ان ن ج په دې دوه ور

ون  رایف او لر په  ین ن  یان ۱۳۳ج ه او  پو پیان شول ۱۰۷م د مبارزانو د  .تنه نور 

پیان یې  ۴۱رس زیان  ریزانو خپلې  د خیساره په لوم ۍ ج .تنه وو ۳۲تنه او  ه کې ان

اک  نور توکي  ، اسان، کچرې او د خوراک او پو ل او ې وسلې، مرم له السه ورک

ې وروسته  ی نوم او شهرت وموندایپي فقیر له دې ج    .ان



 

ای/ ١١٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

ن او سیايس استازي وزیرستان د ریز ریزی مرستیال سیايس افرس محمد ، ان

نوازخان له دې امله له وزیرستان نه وشاړه، چې د ایپي فقیر او د هغه د وسله والو 

ی و ول رسحد ایالت کې  .مبارزانو په اړه یې ناسم رپوټ ورک ې په وزیرستان او  دې ج

وله ا ي اتوریته ونن ریزانو پو کرکش د ان و د جربان لپاره یې پر خیساره د دویمې ل

ریز افرسانو د خپل باور او رعب د بیا احیا .تیاری نیوه او په نورو سیمو کې د  ء ان

يل پ ونونو د مخنیوي لپاره پر خیسار احت له ا ددغو عملیاتو  .نوي عملیات طرح ک

ال کولریج و ۍ نه د  .طراح او قوماندان ج ولی او دوه غرن هغه ته له راولپن انکونو 

هغه هوډ درلود، چې له میرعلې تر خیساره او توچي کمپ  .توپخانې را واستول شوې

وي او پر خلکو د فشار په موخه د خیساره په شاوخوا کې د ایپي  کونه وغ پورې دوه س

ه یويس مکې له من و کورونه، بازارونه او د کرکیلې     ٦٠.فقیر د مالت

مه د ۳۰د نومرب پر  قوماندې الندې د انجنیرانو ډلېر کولریج او د هغه ت

واک ته دنده سپارل شوې  - میرعلې ې او هوايي  ک جوړونې چارې پیل ک خیساره د س

باریو خربداری ورسويوه، چې  ریزانو  .خلکو ته د  او  رستېرود ایپي فقیر د په روژه کې ان

ه یووړ نپلویانو کورونه او مې ې او پر کلیو  لې له من بارۍ وک له  هغوی  .یې پرله پسې 

ولی و او  د بندیز ل خه د خیساره پر لور د خوراکي او نورو توکو پر لی ارونو  بنو او نورو 

اوه او په شیخ محمد زیارت قمه په زخه کې د ایپي ف۱۵هممهال یې د ډسمرب پر  یر کور ون

ې بارۍ وک ریزانو د وحشت پ .او ډاک کې یې پر کلیو  ه ډېرېدو رسه مسید، د ان

ه ودرېدې تني قبیلې هم د ایپي فقیر په نن ني او نورې پ دراڼ، بې د  .احمدزي وزیر، 

ولو ته دوام ورک او په ترڅ کې یې د ۲۲ډسمرب تر  واکونو د کورونو ن ریزي  مې پورې ان

ې الس واخيل، خو هغه پ ل، چې له ج ه توري خېلو وزیرو ملکان ایپي فقیر ته ور ولی

ین والړ و     ٦١.خپلو رشایطو 

ن ولیم تر مرشۍ الندې د پنجاب ۲۲د ډسمرب پر  مه د ایپي فقیر پلویانو، د ج

یانورجمن پر  ریزانو پوره درې او درې نیم  .یې ور ووژل  کسانبرید وک او  پو ان

ې، خو خپل رستېري یې ونه ژغورالی شول بارۍ وک ويل دغه برخه د  .ساعته  د رزمک 

 

ای/ ١١٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

انونه یې ډم پیزي سیمه کې تر برید الندې راغله، خو  یل پر لور روانه وه، چې په زی

یل ته ورسول ون  .ډم ن ویلیم په  ریز افرس ج ه کې د ان یان او  ۴۱په دې ج  ۲۱پو

پیان شول ۳۴ووژل شول او  رستېري يان  ریز پلوه پو په همدې ورځ زریني توري  .نور ان

ک کې  واک د خیساره په خېلو په بیچه ک ریز هوايي  ،خو ان ي مرکز برید وک پر پو

ار الندې راوستې وې او  ون د مسیدو او مداخېلو وزیرو مشخصې سیمې تر هوايي 

تې محسوسه پایله نه درلوده    .ن

دي ال کولریج په کوز خیساره کې پر مبارزانو فشار راوړ، چې سیمه پری له  .ج

ک د جوړولو چارې پیل شوېدې رسه جوخت د توري خېلو د   .غيل کولو او یوه نوي س

کولریج د ایپي فقیر او د هغه د مبارزانو په ماتولو کې پاتې راغی او د یو شمېر قومي 

مهالی اوربند وک۲۹مرشانو له الرې یې د ډسمرب پر  ې په ترڅ کې لن له  .مه د یوې جر

ندیتو  ک جوړونې د چارو  ایپي فقیر دغه مهال د   .ب واوربند نه د هغه یو هدف د س

دی له  .مسیدو په سیمه شکتوی کې اوسېده، خو وروسته بېرته ارسالکوټ ته الړ

که پوهېده، چې  ې مخالف و،  مه د کېدونکې جربي جر ریزانو رسه د جنوري پر پن ان

ې پوزه جوړوي ان ته د خ ي او  ریزان له سیمې و    .ان

او نورو سیمو مرستې وړو او، مسیدو، دبن، پکتیاایپي فقیر ته دغه مهال له 

ال کولریج وروسته پوه شو، چې  .راتلې ور نه ديج  د .په خیساره کې پاتې کېدل 

مه ز کال ۱۹۳۷ ریزانو د جنوري پر پن ه ان ته او د د توري خېلو او مسیدو یوه جر وغو

واکون طو یې چا غوږ د بنو پر لور واېستل، خو پر رشای هخپلو رشایطو په اعالن رسه یې 

راوه    .ونه 

ریزانو د  د جنوري تر ز کال ۱۹۳۷د مې نه ۳۱ز کال د ډسمرب له ۱۹۳۶ان

ه د ایپي فقیرپورې لورمې  ې په پرله پسې تو بارۍ  لور ور ي ارسلکوټ  ن پر استو

ې باریو په وخت کې په ارسلکوټ کې نه و .وک په بوبل او ډاک کې د   .ایپي فقیر د 

ریز ایپي فقیر  ي وو او ان رس توري خېل تر فشار ه د هغوی پ انوپلویانو مرکزونه جوړ ک

، جلیر  .الندې راوستل دوی شاوخوا تر یوې میاشتې پورې په ارسلکوټ، زی پیزي، ډا



 

ای/ ١١٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

بار  ل ۍاو شاوخوا نورو سیمو کې     ٦٢.او تصفیوي عملیات وک

ې ۱۸د جنوري له  که مې نه تر فربوري پورې په وزیرستان کې شخ کمې وې، 

ریزانو او توري خېلو د  ې وه، چې له ۱۵جنوري پر ان ه ک ه کې په دې پرېک مه په یوه جر

ای نه ورکوي ېل نه تر بیچببو ک پورې به خلک د ایپي فقیر مبارزانو ته  په دې  .ک

یان بېرته د رزمک او بنو پر لور  ودې، خو پو ریزانو پر توري خېلو ناغې کې ه کې ان جر

ریزانو .ېدلوخو ل، چې د امسیدو، د - ان وړو او مداخېلو وزیرو ته هم خربداري ورک

ه الس واخيل    ٦٣.ایپي فقیر له مالت

ریز رسکار بنو  که ان کېچن شو،  ل بیا ک په فربوري میاشت کې وضعیت یو

لو الس واخست او واکونو له لی ۍ ته د خپلو  ایب اباد او نورو سیمو یې  له او راولپن

تلیوه  انکونه وزیرستان ته را وغو ل  .لوا غرن توپخانې او  ایپي فقیر خپلو پلویانو ته یو

ې تنې وک و د تودولو سپار ي  .بیا د ج د فقیر د جهاد له اعالن رسه مبارزانو دوه پو

ان  ي ووژلافرسان کپ ر  .کیوغ او بریدمن ار اېن بی ويل ته په مو ان کیوغ له الدا نه چن کپ

پونو له امله پر سبا ومکې روان  د مکین کې دده په وژنه  .و، چې برید پرې وشو او د ژورو 

ل شول او  ه و ریز سیايس استازي  .خاسه دار یې ونیول شول ۱۲۰عمرخېل مسید پ ان

ه ور وبلله او  وده،  ۷۵بارنې بارنیس ساړه راغه ته د مسیدو جر زره روپ ناغه یې پرې کې

ې، بلکې وزیرو یې پچې دا پیسې  خو مسیدو نه یوازې دا، ود او ورنه ک د ر پله پل کې

يل وزیرستان مرستیال سیايس استازی ار ي  .اېن.ش ي د فربوري پر  .وواژهیې بی بی

اوومه خاسه دارو ته د تنخوا ورکولو په موخه له میرانشاه نه پر دته خېلو د رزمک پر لور په 

ر کې سفر کاوه، چې د غلن په سیمه ک ای مو ې د مبارزانو تر برید الندې راغی، دی 

ای م شو او تنخواوې او وسلې ترې مبارزانو په غنیمت یووړې ریزانو او  .پر وروسته د ان

ې وشوې، خو وزیرو وژونکي ور ونه سپارل ون  .مداخېلو وزیرو ترمن جر ریزانو په غرب ان

و الوتکو د کژې مداخېلو پر دوو کلیو سرتک و کې په خپلو شپ ساعته ۱۵۳يل او ا

ې ې په دواړو خواوو کې  .بارۍ وک ریزانو خالف د ډیورن کر په دې وختونو کې د ان

کر د فربوري پر  ن خېلو یوه ل و او سلی مه د ۱۷کرکې مخ پر ډېرېدو شوې او د خرو

 

ای/ ١١٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

ریزي کتار برید وک او  ه په اوبه رس سیمه کې پر ان ي تر مرشۍ الندې د وا لجان خرو

   ٦٤.نده مرګ ژوبله یې ور واړولهدر 

ه په خطبه کې خلک ۲۲ز کال د فربوري پر ۱۹۳۷د  مه ایپي فقیر د اخرت د ملان

ه کې یې په حکومت کې په  ریز پر خالف جهاد ته وبلل او ورپسې د جمعې په ملان د ان

ل وا ودو و وک له  .دندو بوخت کسان د دندو په پرې ، چې که  هغه اعالن وک

ریزانو  وک نه کويان لورمه ایپي  .رسه دندې پرې نه ږدي، جنازې به یې  د مارچ پر 

ه  ولو هغو ملکانو او خاسه دارو د جنازو پر ملان ، د  فقیر د مالیانو د فتوا پر بنس

ریزي حکومت په چوپ کې وو اوه، چې ال هم د ان ایپي فقیر خپلو مبارزانو  ٦٥.بندیز ول

عیل خان، ته په  ې او بنو، ډېره اس تنې وک د انک او نورو سیمو کې د بریدونو سپار

ریزانو کاروانونه نور پر الرو له بریدونو خوندي نه وو یان  .ان ریزانو وزیرستان ته نور پو ان

یل  .واستول او ارسلکوټ یې د هوا له الرې محارصه ک ون کې د ډام مبارزانو یې په غرب

لپر پوسته برید وک او  کسان یې پکې م  پیان ک مه له ۲۹مبارزانو د مارچ پر  .ه او 

ایب اباد نه راغلې لوا، چې د منزۍ او ډبرې پر لور روانه وه، په اسد خېلو کې وډزوله او 

ل پیان ک ه او  ریز  . کسان یې ترې م یان ان د ایپي فقیر د پلویانو له بریدونو په  پو

مه یې په میرانشاه کې ې ته خپل رشطونه او  تن شول او د اپریل پر پن د وزیرو یوې جر

ل پر ارسلکوټ او د اپریل پر لسمه پر دته  یې له همدې رسه جوخت .بندیزونه اعالن ک

و  و ور ېبخېلو تر شپ باریو او بندیزونو یو هدف دا و،  .ارۍ وک ریزانو له دغو  د ان

ي کې د ایپي فقیر او ملک خونیاخېل مسید د بریدونو  .مخه ونیيس چې په شهیر تن

   .ساړه راغه ته تللی وایپي فقیر پر ارسلکوټ د بریدونو په وخت کې 

  

ن ید شهیر بریال   پ

انک ی، چې په شهور رسه مشهور دی، د  ه پر لویه الر پروت دی - شهیر تن  .وا

الی او لویدی اړخ ته یې سپلې توی پروت دی ه  .ختی ته یې چ من لپاره  دلته د د

له شکتوی نه  رستېريمسید  دې سیمې ته د ایپي فقیر او خونیاخېل .هکمین نیول کېد



 

ای/ ١١٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

ریزانو کتار د بریدمن هوپکینز تر مرشۍ الندې د  . وويلراغ ز کال د اپرېل پر ۱۹۳۷د ان

ه پر لور رهي شو۹ اډي، ۶۵کې  کتارپه دغه  .مه له منزۍ نه د وا لور زغره وال  الرۍ، 

ي تجهیزات  دول کېدلامبوالنس، ب او  پو پر رس دپاسه الوتکې  یددو  ٦٦.لی

ېدې يل کوزېده، د خونیاخېل رستېرو پرې برید وک او په  .ر  ۱۵کتار، چې له چ

ونې الر  ان پ تې او  ل، چې د تې ترې ې یې دقیقو کې یې په داسې وضعیت اخته ک

ې ه ک .ورکې ک وکو رستېري نه شوای په ن والی د شوبلو ماشیندارو یې پاس د غره د 

که ووتې م او ورپسې نور لورم د کتار د رس  .او له س ایرونو کې وېشتل  او پن ر په  مو

لی و او رستېرو ته  .او مخکې ت یې نه شوای کوالی وو ي شو  ک ت رو پر مخ س د نورو مو

ه ترې په ولجه یويس اېم ډورا .د کتار طبي مسوول تورن اېن .ه فرصت و، چې هر

، د کتار مرش بریدمن  .خو دی هم د مبارزانو په مرمیو ډډ را ولوېد د ډزبندۍ غ وک

ې ې سپکې ک ي نه د سپلې توی پر لور پ اډو رسه له تن دده له ت  .هوپکینز له دریو 

واکونه او یوه  سیمې ته رسه مل ويل، رسویکي او میرانشاه نه مرستندویه  له منزۍ، چن

یکل لوییس س .راغللالوتکه  ر کې ملکان راوستل، چې مرستیال پولی یمې ته په بس مو

ر وویشت، نورو یې  وي، خو کله، چې مبارزانو یو ملک پر  ر مبارزان ډزبندۍ ته وه مو

ود او  ای پرې ېیې له سیمې پر ې سپکې ک لې د مبارزانو مورچال هم الوتکو  .پ

واکونو ويل او رسویکي نه راغلو  هم مبارزان  باري کولې، خو د جنو وزیرستان، چن

ای شول ېناسته .مات نه ک يل کې ک ه په چ په  .مبارزانو یوه الوتکه وویشتله او په بی

ن پاملر،  ، بریدمن فرانس، بریدمن سکاټ، ج ه کې د بریدمن ارل، بریدمن هاین ج

ون  ان ډورا په  ان کورني او کپ پیان شول ۱۹کپ ه او  شمېر نور     .تنه م

مرستیال سیايس استازی لوییس د شهیر له یو شمېر ستان د جنویي وزیر 

ېده، خو ویې نه موند ر ي له  .ملکانو رسه په الوتکه کې په خونیاخېل پسې  د شهیر تن

ن د اپرېل پر  ې وروسته د وزیرستان ریزی الل مه د چ۱۷پې خېلو رسه يل له 

ه وک  که برید ددوی په سیمه کې شوی و او خونیاخېل هجر یې ترې او نور مسید مبارزان ، 

تل ن(مه د وزیرستان سیمه ییز واکمن ۲۲د اپریل پر  .غو له عبدالرحمن خېلو  )ریزی

 

ای/ ١٢٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه او  ه وک    ٦٧.تنه یې ترې یرغمل بوتلل۱۲رسه هم جر

ریزانو د مې پر  ي له برید وروسته ان ۍ نه تازه دمه ۱۵د شهیر تن مه له راولپن

تل، خو پر وړاندې یې کې او پراخې شوې رستېري وغو ې ال هم چ توري خېلو د  .ج

ک یې بند او په تب نري کې یې پر  ل س ه، د میرعلې او  سپین وام کال محارصه ک

ل ریزي اهدافو بریدونه وک د اپریل پر )۷(ن مسیدد عمرخېلو مولوي شیرعيل خا .ان

ه او  د هغه .مه د تیارزې پر کال برید وک او تر محارصې الندې یې راوسته۱۷ رستېرو د وا

یلیفو ه یووړې الدا ترمن  ریزانو پر عمرخېلو او د مولوي شیرعيل  .ستنې له من ان

و د اپریل له اوومې نه تر  ول کلی یې په ۱۹خان پر سم ې او  بارۍ وک مې پورې 

واله بدل ک ه بریدونه  .کن زاندر پر پوسته او تجوړي تا مبارزانو په همدې وخت کې د الی

ال جان کولریج په مرشۍ په خیساره، سپین هغوی .لوک وام، دته خېلو،  د ج

ې او د مبارزانو له مقاومت رسه  کرکش وک ، بویه او نورو سیمو ل ې، کتیري ل سپېل

خه سمې ته راوبايس او بیا یې  .مخ شول کولریج کو کاوه، چې مبارزان له غرونو 

پي، خو دغه ناکاره تاکتیک یې له دې     .مخکې هم ازمویلی وو

ال ایلی په دې اړه وايي ال کولریج باید په دې پوه وای، « : ج ج

ې په چل  یالیو رسه مخ دی، چې له ده ډېر د ج چې دی له داسې جن

ي ېر سیمو ته د  .پوهی دی په دې نه پوهېده، چې ایپي فقیر د میرعلې په 

ال  ونې تېروتنه نه کوي، خو ج کولریج په خپل خره سپور رستېرو استولو مر

   .»و

ال اې ۱۰کولریج له  یانو او ج لورو زرو ژویو او .زره پو  ۶۰۰اېف هاريل له 

یانو رسه د ارسلکوټ مخه ونیوله ک  .پو دوی له دوسلې نه تر ارسلکوټ پورې د س

ونې  مه د دوسلې کال ته ورسېدل .پالن هم درلودغ په خیساره،  .دوی د مې پر شپ

یوم کې ددوی پر وړاندې تر  شکتوی، رسه ډېر رستېري مبارزان را  ۳۰۰۰مېله، شام او 

واکونو ته الرې ونیوې او په سیمه کې  ددوی  .غون شول ریز  ایشه او رزمک ترمن ان

ینو کې یې تیزاب وشیندل ې او په  ریزانو پر لور تللې ویالې ړن ه  .یې د ان ریزانو د  د ان
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یانو لپا اک و ره په یوه کال کې اوسېدل ستونزمن باندې لس زره پو که د  و، 

ایه شول او یوه برخه یې د دوسلې کيل ته  .پر ډېرېدو وې ستونزې مخ وروسته دوه 

ې پ .ېرمه میشته شوه ې نې یانو د مې د ا و  ۱۱غرمه ه پر دغو پو بجو مبارزانو مر

ل، چې بېرته د دوسلې کال ته ل او هغوی یې اړ ک په دغه برید کې له  .الړ يش بریدونه وک

پیان شول مبارزانو د رزمک پر لوا هم برید وک او  .دوی نه شل تنه ووژل شول او  نور 

ته ین .دواړو خواوو ته درنده مرګ ژوبله واو انونه  ل او له  مبارزانو په رسه مېله کې  ک

خه یې یوه برخه په رزمک کمر، شام ډاګ او نورو  ای لورو زرو رستېرو  سیمو کې 

ل ای ک    ٦٨.پر

یانو و ولو خندوونکی وضعیت د دوسيل کال د پو    .تر 

 .ابلنکي خطرناکې الرې شام ته رهي شولپه مه ۱۲ز کال د مې پر ۱۹۳۷دوی د 

واکونو مرشي کوله س ددغو  ر د دوی یو شمېر کسانو د مزریو  .جورج المین او پرین

ې وې، چې د شپې په مزل کې یې و ک وپ ونه اوري پل پ پ او ک دوی  .مبارزان ک

انونو رسه  ه خوله مزل  ۷۲۰له  هغه کچرې هم واخستې، چې غ یې نه اېست او په پ

ویې او تېرې وې .یې کاوه ې  ي کې الره ډېره خرابه، تی و  .په غا ولې په ونو، بو ډډې 

ویېدې او الندې به خوړ  لې وې او کچرې پکې  و او کمرونو پو  .ه ته رسېدېاو تېرو تی

ېدو رسه به  ویېدې، له رغ ې و که خو به یې، چې پ دول،  کچرو درانده بارونه هم لی

ی بغارو ونیو ول تن    ٦٩.یې 

ر هم په پېر کې سپرین ې ته د تلونکو د ، چې وروسته د جان کنین جاپان ج

ه کې پ هی په خ ر دوی له مسیدو او نورو قبایلو د یوې ډل قوماندان و، وايي، چې د 

روال کیز په مرشۍ د و خواوو بریدونه وشول او د  ک له ویرې ډ رسه بیخي سیکانو کن

ي ووتل او د  .غونج شوی و یان له درندې مرګ ژوبلې وروسته له ابلنکي غا ریز پو ان

یوم ته ورسېدل۱۷مې پر  یوم کې دوی له ږل او باران او د مبارزانو له بریدونو  .مه  په 

و وروسته ارسلکوټ ته ورسېده او  .ه مخ وودواړو رس  د رزمک لوا تر اوږده مزل او شخ

ه یووړکور هلته یې د ایپي فقیر  واک په مرسته له من مکني  د ایپي فقیر  .د هوايي او 

 

ای/ ١٢٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه یې کوله او یو تاکتیک یې  مبارزانو له نورو رسه دا تفاوت درلود، چې تاکتیکي ج

من  ي یونیفورم کې ج دد یوم کمپ، چې د مې پر  .ه کول وپه پو مه کومو ۲۲پر 

ېر خ کايل اغوستي وو وچي سکاوټ په  ولو د   ، یوم کې په شام او  .رستېرو برید وک

واکونو له خ ریزي  ای د مې پر شلمه شپه ایپي فقیر له ارسلکوټ نه ورد ان ېدو رسه یو

ي بونه منزه پرلور وتلی و ن    .د ملک خونیاخېل د استو

و کې مب دته خېلو کال، تیتاخېل، پیزو، تجوړي، پاسل په ارزانو په همدې ور

ل واکونو او د هغوی پر پوستو بریدونه وک ریزي  یوم کې پر ان د جون پر  .کيل او 

ریزانو د عمر ه ان ۍ نې ېرمه پر  لوم نیو کوټ ته  ون کې د بې ې په غرب تیتاخېلو پې

واکونو تصفیه لورو سیمو او د دین فقیر پر کور  مکنیو  ې او بیا یې په  بارۍ وک

ې کر .ک ې، خو د له دې وروسته یې د مسیدو پر سیمو ل محمد امیر کيل،  کش وک

ریزانو د  .خوا او تودې چینې په سیمو کې یې مبارزانو پر وړاندې مقاومت وک چ ان

ې ت۱۱جوالی پر لسمه او  ه وبلل او د مه د مسیدو ملکان په ساړه راغه کې یوې جر

ې لورو  .وروستي وضعیت په اړه یې له هغوی رسه خربې وک ریزانو د مسیدو د  ان

مشهورو مرشانو ملک خونیاخېل، ملک موسی خان، مولوی شیرعيل خان او مال 

مال فضل دین په دې وختونو کې غلی و او ملک موسی  .فضل دین نظرونه معلومول

ه ویيل و، چې افغان حکومت ل ه اړیکي لري او دی دغه خان په ډا ریزانو رسه  ه ان

ې په جبهه کې نه دی، خو ملک خونیاخېل خپل برخلیک په ایپي فقیر پورې  مهال د ج

ن منزه کې  ې ته ورنغی بلکې په اس لی و او مولوي شیرعيل خان نه یوازې دا، چې جر ت

ریزانو پر یوه پوسته برید وک او  پ ۱۶یې د ان ه او  لتنه یې ترې م حکومت ددې  .یان ک

روم او مردار ل پر خلکو واچوله، خو هغوی د مبارزانو په مخنیوي کې  ی ه د کا ې پ پې

وده   ٧٠.خپله بې ويس و

ېده او د ر وام ترمن پ ایپي فقیر په دې وختونو کې د ارسلکوټ او من

ن وو تل، چې  .شکتوی ل او رزمک ترمن یې  مبارزان استو ریزانو غو ایپي فقیر ان

و سیمو ته الړل یوم نه واالدین او لک دوی د  .ژوندی ونیيس او په همدې موخه له 
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ويل د پیزو او بنو پر ۱۹ز کال د جون پر ۱۹۳۷ مه د سویيل وزیرستان ملیشې هم له چن

ه دوسيل ته یووړې او هلته په رزمک نري کې د توچي ملیشې هم وررسه  ه تو الر په پ

ای شوې الړې او پر سبا یې شکتوی ل او ارسلکوټ ته یوم پر شلمه د جون  .یو

ې، خو ایپي فقیر له سیمې وتلی و    ٧١.سیمې محارصه ک

ت  ین ریزانو په سویيل وزیرستان کې د امنیت  او د مسیدو او وزیرو د ان

رول  تل د رزمک او کن ي،د بنو په موخه غو ه ترمن الره، چې د مسیدو پر سیمو تېری وا

واکونو او ر ال کتارونو  زمک د  تي،  .پرمخ پرانیزياو اک لوی په همدې موخه یې 

و  ه نه رسویکي، شپانه رغزي، او تیارز  يل، توروام او بر بدر ته او بلم ته د  ېپلو له وا

ه ه وک لو پرېک ي نري کې د مال شیرعيل خان ۲۳د جون پر  .واکونو د لی مه په رشون

ون  کسان رستېرو پرې برید وک ا د بنو  .ووژل شولو د دواړو خواوو د قوماندانانو په 

واکونه توروام ته پر الره په بدر کې د مبارزانو تر  ریز برید الندې راغلل، خو او رزمک  ان

ه د مال  .انونه تر توروام ورسولواکونو  ۍ نې ې وروسته د جون پر لوم له دې پې

ني پل په  ی ېسیمه او ترخه ل شېرعيل خان رستېرو د  تې وک ریزانو رسه ن    .کې له ان

الل خېلو  ېرمه د رازین کيل پر  ریزانو مکین ته  ه ان ه او نهمه نې د جوالی پر ا

ې او  بارۍ وک لپه مسیدو  اکو کورونه ړن ک الجان او    .سپین وام کې یې د ملک 

ریزانو تر  ه کوله، چې د ایپي فقیر او ان من سوله راويل او هغه له افغان حکومت ه

ې الس واخيل ته، خو ایپي  .ج په دې برخه کې یې د کربوغې له فقیر نه مرسته وغو

يل  و الس وانخست او په سویيل او ش فقیر، خونیاخېل او مال شېرعيل خان له ج

ریزانو پر ضد خپلې  ې مبارزېوزیرستان کې یې د ان کې ک ریزانو د  يایپ .ال چ فقیر د ان

ي رس سیمې ته الړ ددې سیمې موقعیت  .باریو له امله د شا خېلو مسیدو پرې ک

ریز اداسې و، چې دمسیدو، وزیرو، د ولو ورت ورته اسان و او بل پلو د ان نیو  وړو او بې

باریو خوندي و ایه خیساره، شوال، شکي،  .واکونو له عملیاتو او هوايي  ده له دې 

ه او نورو سیمو کې خ ولوا ې ته ه ریز خالف ج په همدغه وخت کې ده د  .لک د ان

اکه ه و نیو فقیر د خپل اعلی قوماندان په تو وام او پرې  .بې ریزانو ددوی پر ضد په کرک ان
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ې بارۍ وک ي رس کې عملیات او  ست پر  .ک بارۍ د ا درېیمه وشوې او بیا دغه 

  .یچ ته الړایپي فقیر مند

  

ې توبمند د افغان حکومت    ه

مو رسېديل وو ریزان د ایپي فقیر د مسیدو او وزیرو رستېرو له بریدونو تر سپ  .ان

ته، چې پر ایپي فقیر د خپل شته نفوذ له الرې ومدوی له افغان حک ت نه مرسته وغو

ويو هغه سولې ته     .ه

افغان حکومت ددې چارې لپاره نایب ساالر ملک موسی خان مسید د 

ه و ي په تو و کې فعال  .اکهمن ریزانو پر وړاندې په ج موسی خان دغه مهال د ان

ت دده پر ور د ، خو له افغانستان نه درول نه درلو  تلونکو رستېرو ډوډۍ او نور سمبال

ې بلنه ومنله او له رزمک نه شپ میله سویل پلو د  .غاړه و ایپي فقیر د موسی خان د جر

ې ته د مسیدو، توري خېلو او دې  .عبدلیو مسیدو سیمې مندیچ ته الړ حمدزیو اجر

تل شوي وو ون له وېرې د  .وزیرو قومي مرشان هم غو ریزانو د قومي مرشانو د پا ان

ست پر  ، خو موسی خان د ا ې مخالفت وک ه ۱۶جر ې سیمه کې یوه بله جر مه په م

ون درلود و زرو کسانو پکې  ته، چې شاوخوا شپ ه و  .راوغو ه کې پرېک شوه، په جر

ریزان به د خلکو په دیني او عقیدوي چارو کې له مداخلې الس اخيل، اسالم   چې ان

وي ر ون له هغو سیمو به  ، به بېرته را ول به بندوي او د مسیدو په  کونو غ د س

ریز رسکار چاو او مرکزونه نه درلودل یان وبايس، چې مخکې پکې ان دوی  .خپل پو

ې افغان حکو   .مت ته هم واستولې، چې په پلیتابه کې یې ددوی غاړه واخيلخپلې پرېک

ریزانو  ه او هغه ته یې د ان ه وک ې مال فضل دین د ایپي فقیر د رشطونو نن ه  په دې جر

ې او ژمنې ورک ي وزیر محمد .پر ضد د مبارزې په ت ان رسه د لوم  موسی خان له 

تنې پر بنس رسمي مکتوب راوړی و د مکتوب م په ضمیمو . ( هاشم خان د سپار

ورئ   ).کې و

و مرشانو رسبېره، سادي خان شمن  ه کې د مسیدو او وزیرو پر  په دې جر
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ی و ون ک و نورو مرشانو     .خېل، عبدهللا خان مداخېل وزیر او 

ست پر  يل وزیرستان۲۴د ا ال کولریج په سویيل او ش کې  )میرانشاه( مه ج

و ته ي او  د مسیدو او وزیرو جر واکونه په وزیرستان کې پاتې کی ریز  ، چې ان اعالن وک

ولو چارې به هم روانې وي کونو د غ مسیدو ته وویل شول، چې ددوی یو شمېر  .د س

ي او اېف يس ار قانون به ) Protacted Areas(سیمې به په خوندي سیمو  کې را

ي اخونو او عمر خېلو یې  .پکې پلی کی ودېد مسیدو پر دریواړو  وزیرو  .ناغې هم کې

ېااو د یزې ک نیو ۱۷ست پر د ا .وړو ته یې هم په همدې ډول مسالې ډا مه یې د بې

مرب  ست له دېرشمې نه د سپ ، د ا ن ته او پر دوی یې د بندیزونو تر ه هم وغو جر

ېمې پورې په دریو وقفو کې سخت۲۳تر  بارۍ وک ریزانو د برمته شویو هندوانو  .ې  ان

نیو خويش خالصون ت، چې وروسته بې ل غو    .ک

ونې چارې جاري وساتلې او چا یې،  ک غ ریزانو په مسیدو او وزیرو کې د س ان

ېر یې  ونه پرې  ۱۲او  ۱۱چې پر وړاندې خن جوړاوه، د خونیاخېلو او غیمبکي په  ني 

ول ې نه تر ستنېدو وروسته د بر بدر په لسوندي  .غور کې مولوي شېرعيل خان له م

ایه یې په وزیرستان او له وزیرستان نه بهر سیمو کې عملیات  اوسېده او له همدې 

عیل خان ولسوال په چودوان  .پالنول مه د هغه رستېرو د ډېره اس مرب پر شپ د سپ

ریز پلوه هندوانو، پر اوومه  ، تور وام، رش کيل کې پر  ان ه په بدر ل ې ژور، او ا ي، ت ون

لشوالم، شکي او  تي کې د خاسه دارو پر پوستو بریدونه وک ال کولریج  .لوې په ج

و کې بار  همدې ور هدد یو شمېر سیمو د  ه وک مرب په  .ولو پرېک مه او ۱۱هغه د سپ

ه مه۱۲ مرب پر نهمه او لسمه یې پر  د رزمک پوځ د تودې چینې او الدا پر لور ولی او د سپ

ې بارۍ وک واکونو  .لسوندي  ریز  ن منان ه او بر بدر او د ساړه راغه په رسنه ز په اس

مرب پر  ل او د سپ رو ۱۶کې پر کلیو بریدونه وک مه یې د ملک خونیاخېل او د هغه د مل

ې بارۍ وک    .پر کورونو 

ریزانو ودهد ایپي فقیر رشایطو ته غاړه کې ، چېان ر پمبک یله مندیچ نه د غ، ن

تنو پر ب  .لور الړ و کلیو کې زملیانو له خاسه دارو رسه نوکرۍ د فقیر د سپار ، په  نس
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ودې مرب پر  .پرې ریزانو د سپ ې او وزیرو ته یې خربداری ۱۶ان بارۍ وک مه په غیمبک 

رو مخه ونه نیيس ددوی پر ضد به عملیات  ، چې که د ایپي فقیر او د هغه د مل ورک

   .ويش

سپتمرب کې په سپین کمر، د مولوي شیرعيل خان او ایپي فقیر پلویانو په 

ریزانو  ر نري او تب نري کې له ان ې، ان مامورس، رسه دار، ممي راغه، رسویکي، پاکې لو

ې تې وک واک پر سپلې توی ل او په غیمبکي کې  .رسه ن دا وخت د هغوی شاهي 

ته رد ایپي فقیر پ ې، خو چاته پکې مرګ ژوبله ونه او بارۍ وک ي  ن د همدې  .استو

زمې ۱۸شتې پر میا ریزانو  یل، میرانشاه، بویې، توت نري،  پرمه د ان لک میدان، ډم

 ، ، پوست ل ک ، بیچې ک ېدې او بیا مندوامشکتوی ل او جلیر ل ر کوز  و

تې ، خوشکتوی ته الړې ه واو لې له مبارزانو رسه په شخ په  .په کوز شکتوی کې دوه 

یر  ن ي ل او نورو سیمو کې د دواړو خواوو ترمن اپریل کې په در رس، ونې رس، 

تې وشوې    .وړې ن

د مال شیرعيل خان رستېرو کو کاوه، چې در رس د توپ کارونې لپاره 

و کې د  ریزانو په سرت ، خو د ان ه ۱۹۳۶په خپل واک کې وسا ي پې ز کال د شهیر تن

تل مبارزان پر لوړو نقطو حاکم يش ېده او نه یې غو ز کال  په اپریل کې د ۱۹۳۸د  .غ

لور میله  ، چې له سپلې توی نه  یانو ته خرب ورک سویيل وزیرستان سیايس استازي پو

ي ی مه د تورن ایان ډیور او ۱۴د اپریل پر  .لرې په در رس کې مبارزان رسه راغون

ن  ويل د ج ه نور  خه  او پن ويل له رسویکي  رمن په مرشۍ شپ  بریدمن پیپ ال

ېدلووډز،  ریو تر مرشۍ الندې د در رس پر لور وخو ی ن او بریدمن پ د  .تورن بابن

ويل د مبارزانو د سخت مقاومت په  ه نور  ولیو در رس ونیو، خو پن تورن ایان ډیور 

ولی هم د  .پایله کې له درندې مرګ ژوبلې وروسته بېرته مرکز ته الړل نی  وروسته لوم

ددر رس په ساتلو کې بریالی نه شو او د قوماندان ډیور په مبارزانو په دویم برید کې 

ل واکونو ته وروسته هوايي مرسته او کارتوس را   .ون یې  کسان له السه ورک ریز  ان

ی توپ د د مال شېرعيل خان رستېرو  .ورسېدل او د در رس یې بېرته ونیو خپل جوړ ک
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ه په شپ سوه مرتو کې  دوی .اوهمه په ممي راغه کې وکار ۱۱جوالی پر  ترکی مورچل په ن

ې یې پرې وار مرم۱۴ او ک یان  .ک ریزي پو کي پر لور تلل ان وروسته، چې دوی د کو

ون پسې ووتل تې وشوې او  .یې په ل ددواړو خواوو ترمن په ونې رس  کې سختې ن

ته واکونو ته درنده مرګ ژوبله واو ریز  له  .رید هوډ درلوددوی د ساړه راغه پر کال د ب .ان

ل لوییس او پیپ  خه د ونې رس پر لور د بریدمن جیمبز او بی ويل او ساړه راغه  چن

واکونو د ت هدف هم پر ساړه راغه د مال شېرعيل خان د برید  رمن په مرشۍ  ال

ېناسته .مخنیوی و ويل کې ک ه په چن    .مبارزانو دلته یوه الوتکه هم وویشته ، چې په بی

ه کې و، چې د مداخېلو وزیرو سیمه ده دا وخت د    ٧٢.ایپي فقیر مرکز په خ

دلته د افغانستان او نورو سیمو مبارزانو وخت ناوخته پناه اخېسته او د زمرک 

دراڼ په مرشۍ له افغان حکومت ناراضه مبارزان هم دلته میشتېدل شاهي  .خان 

باري ک او د ز کال د جوالی پر ۱۹۳۸ واکونو په جوالی کې د ایپي فقیر دغه مرکز 

واکونه واستول۱۳ و  .مه یې دې سیمې ته پيل  دوی، چې خرسین ته ورسېدل، 

ل، پر سبا په دوو بېلو الرو  رسه بېل شول ولیو رسه  .کورونه یې ړن ک د رزمک لوا له اتو 

مه پلې لوا د باب ۱۳ویمه برخه او دپر لور ه د اې ډبلیو ویلیمز په مرشۍ د مزدک پون

ن په مرشۍ ووتهین وییېدې .م  .دوی پر الره بلد نه وو او د پیچومو له امله یې کچرې 

ل رد او توپان هم الرورکي ک ي وو ، خو وروسته  مبارزانو د  .مبارزانو پر الره ماینونه ورته اې

ایونه نیويل وو ي په مهمو نقطو کې  ې عملیات له   .تن ولو عواملو ددوی د خ دې 

ي ووناکام رسه مخ  دوی ته ماینونه د کابل یوه افغان طالب جوړول، چې وروسته  .ک

اوه ریزانو پر دار راو که  .په بنو کې ان ن پر لوا په یوه پېچومي کې برید وشو،  م د باب ین

وکو ته په  .خو یې مخکې او شاته د ت الرې بندې شوې ي لوړو  دوی په دې ورځ د تن

ې ته شپه یې همدختلو بریايل نه شول،  ه او پر سبا د سکاوټ رستېرو په ملتیا وژ لته تېره ک

   .الړل
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یوال شهرت   پر بنو برید، ن

رولېده ای و، چې وزیرستان ترې کن   .بنو هغه 

د اسالم    .ایپي فقیر پر بنو د برید لپاره له ډېر وخت راهیسې تیاری نیوه 

ي، وزی ې بنو او د بنو د محکمې غیرعادالنه پرېک ر، مسید او نور مبارزان سخت په ت

تنو مبارزانو پر بنو  ۲۰۰د مال شېرعيل خان مه ۲۳ پر ز کال د جوالی۱۹۳۸د  .قهرويل وو

ار ددوی په الس کې و وبرید وک ا ول  و ساعتونو پورې  انیايي  .تر  په برید کې اووه برې

ول شوې مامورین ووژل شول او یو شمېر ه    .وسو

ته او په دغه برید کې مبارز  ریزي  ۲۰انو ته هم مرګ ژوبله واو تنه ترې ان

و هندوانو له بنو  .واکونو ژوندي ونیول وله او  ي اتوریته ونن ریزانو پو دغه برید د ان

ې ې وک ي، چې د م ییو شمېر رسچینې ددغه برید سمبالوونک .خه ک ک  هردل خ

ریزانو په  .بنو احمدزي وزیرو یې مالت کاوه پونکي وروسته ان یمبتي کې پر دوی 

ل    ٧٣.عملیات وک

 

باریو دوام    د بریدونو او 

ز کال په ډسمرب کې ایپي فقیر له موسی نیکه نه په راستېدو رسه مچه ۱۹۳۸د 

بار  ریزانو پرې سختې  ېۍ مداخېلو ته الړ او ان باریو نه مداخېل ډېر په  .وک له 

کې میشت شو، خو دلته یې هم په کراره سته په تارموره و ایپي فقیر ور  .ستونزه کې وو

ې ته الړ کې، مستوۍ او په مې میاشت کې خ ود او ل ایپي فقیر دغه مهال له  .پرېن

لې  ریز خالف هلې  مداخېلو او توري خېلو وزیرو ډېر نهیلی و او په مسیدو کې یې د ان

که دده په ورت رسه ب .کولې ریزانو توري خېل او مداخېل وزیر مالمت هم نه وو،  ه ان

بارۍ کولې ریزانو د  .ددوی پر کلیو او کورونو  مه پر شکتوی ۱۶ز کال د مارچ پر ۱۹۳۹ان

ې بارۍ وک دې د یوه درېید ډسمرب پر  .برید او په فربوري کې پر مداخېلو  انک ته ن مه 

ریز تورن  بارۍ پیل ) Duggle(ان ریز الوتکو پر شا خېلو  له برمته کولو وروسته ان

ې او د    .ز کال تر جنوري روانې وې۱۹۴۰ک
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ې وشوې۱۹۴۰په  و سیمو کې ج   .ز کال کې د مسیدو او وزیرو په 

رفورډ تر مرشۍ الندې  مه د تورن بلیز ری ست پر شپ د همدغه کال د ا

پي یان د  ي او کی لوري را تاو شول، خو، چې شاوخوا وزیرو  کيل پو د مبارزانو په پر 

ریزمالت  ې پر ان ې سپکې ک غستل، له سیمې یې پ ه کې  .واکونو را و په دې ج

ریز افرس تورن رسل  ای وواژهوزیرو رستېرو ان ریزانو د  .ای پر ې وروسته ان له دې پې

مرب تر ۱۹۴۱مې نه د ۲۵مې له  ې، ۳۰ز کال د سپ مې پورې په اسدخېلو، سین تی

و سختې ج  ېیکري رس، کلندرې رس او دته خېلو کې     .ې وک

ر ه کې ان ه په سین تی تل، چې د رزمک او وا انو د عبديل په یزانو غو لوا

وي د رزمک لوا، چې تودې چینې ته رسېده، د مبارزانو تر برید الندې  .مسیدو کورونه ون

ته ول،  .راغله یان بېرته د رزمک پر لور په تې خو کله، چې د لوا قوماندان ووژل شو، پو

لورمه  .و تر بریدونو الندې راغللد مبارزانبیا هم  مه الوتکو پر سین د ډسمرب پر  او شپ

یان په دویمه ورځ د تودې چینې کمپ ته ورسېدل ه او پو باري وک ې  په دغه برید  .تی

یان ووژل شولکې د  ریزانو د رزمک لوا تر سلو ډېر پو ز کال په جوالی کې ۱۹۴۰د  .ان

ېده، خو وروسته د مولوي شیرعيل خان او نورو ایپي فقیر د بېرمل په مرغه کې اوس

تنه د نومرب په وروستیو کې مکین ته الړ دده په رات رسه د مبارزانو  .مسیدو په غو

ک شول ې کيل، درپه )نومرب۳۰( او پر تیارزې کال بریدونه چ ، الدې کال، شکرکوټ، خ

ه غره، ژام ز ر، منخېلو، سپین وام، رزمک نري، نرۍ ویالې، بویه کال، ابلنکي، خ کم

یل،  - چینې، سپیرې غر، سپین میدان، رسویکي ې غره، شکتوی، ډم ک، خم ه س وا

ل او په یو شمېر  واکونو بریدونه وک ریزي  و نورو سیمو کې مبارزانو پر ان زی غره او 

بارۍ وشوې ز کال په جون کې شا خېلو د جنو ۱۹۴۱د  .مواردو کې پر دوی 

تاوه او واړه شکتوی ته یې یووړوزیرستان سیايس ا و وت ې  ۱۲ډونل  .ستازی ډونل ور

شپ زره روپیو په بدل کې خوشی شو، خو شاهي الوتکو ددوی سیمې سختې  وروسته د

ې او دوه الوتکې یې د رس  ېدېبارۍ ک ه  .تېرو په بریدونو کې را وغور په دې پې

ي  که ویل کی ان په تومانچه وواژه،  ې سیايس استازي  ده له شا خېلو رسه ژمنه ک
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ي بارۍ او عملیات نه کی په همدغه کال او بیا پر  .وه، چې له خالصون وروسته به پرې 

ریزانو پر خالف په وزیرستان کې د ۱۹۴۷ ته کېدو پورې د ان ز کال د پاکستان تر رامن

ې روانې وې ال ا .مسیدو او وزیرو ج  ېز کال پور ۱۹۳۹نه تر ۱۹۳۶له  یلیج

  :وايي هړ په ا تیوضع

 

ز کال ۱۹۳۹ز کال نه تر ۱۹۳۶بغاوت له  رستانیهم د وز هکه «  

نه  رولکن بشپ مویس يلیو، خو حکومت پر سو یشو  پل رهډېتر  ېپور 

له  ېواز ی ځپو  .خوندي نه وو کونه او س ځپو  ېاو رزمک ک هپه وا .درلود

 ک پيل کن د ځد پو  .یشوا یسفر کوال  یاو یرسه  وانوسله وال کار 

بار  اتیعمل ېک ویپه کل یاپر  تر دوو  .لړ پرمخ و واکهوايي  ۍاو 

بار  هتو  ېکلونو په پرله پس  ېد روغ انولو یحکومت د پ .ېدېک ۍهوايي 

د برما  ېکلونو ک۴۵ز او ۱۹۴۴په  .وو اکيللپاره سرت انعامونه  داېستن

 یر ډې ېک یو په د .شول ړجو ويلنه دوه  ېمیله س دویلپاره د مس ېج

حکومت له رزمک  ېز کال ک۱۹۳۹په  .وو ريېپخوا رست شوېد مل دیمس

 تيیخو د امن ،غور وک زیپر تجه شوېاو د مل ستلوېپر ا ځنه د پو  هاو وا

کال په  ولد  ېز کال ک۱۹۳۷په  .دهېندا چاره و  ېملحوظاتو له مخ

د  ېک موینورو ساو  دانیله خپلو پوستو بهر په شام م يانو سکا ېک اتویعمل

په دنده  ېد محارص  لوید قب ېک یاو په شکتو  توبید خوند کونو س

ال ۱۹۴۴ پر  .شول ومارلو  د رسحد  ېالند ۍتر مرش  کرز کال د ج

ېدفاعي کم  یېرا ېکنیاو ل ژبن یافرسانو د هغو  ياو پو  ايسیله س ې

   :ل وک زونهیاندړ و ېالند یېاو وروسته  ېواخست

  يش ل ورک انکونهتوپونه او  هړ وا ،ېوسل ېاتیته ز ونوسکاو  •

 یا درجه ورک ځپو  زیی مهیس وهید  مویس لویته د ازادو قبا یهغو  •

   .يش
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به  وی ېيش، چ ومارلو  نان لپاره دوه ج تد سمبال یددو  •

 ېشېرسحدي مل ېک ورېاو بل به په پ ېشېد بلوچستان مل ېک هپه کو 

   .سمبالوي

  يش ېلر  مویدو سله ازا چاو  ياو پو  •

 ،وک زیاندړ و همنیوايل جورج کن) تونخواپ اوسن( د رسحد  

او  رانشاهیم ه،په وا ېواز یز کال تر حدودو، ۱۹۱۹د  ېک رستانیپه وز ېچ

 ېهغه وروسته کلونو ک له يش او ودلېپر ېپوست ېشېمل ېک ويلچن

  ٧٤.»خاسه دارو ته وسپارل يش ېپوست ېشو  ړېجو

  

وکېدمه د پاکستان په نامه یو نوی هېواد ۱۴ست پر ز کال د ا۱۹۴۷د  او  و

ې مخالف و او ایپي فقیر  .تر قلمرو الندې راغیوزیرستان هم ددغه هېواد  د ډیورن کر

ته کېدو رسه  که پیې د پاکستان له رامن وزیرستان کې پوځ او  هه بدلون ونه لید، 

ریزانو وو او  قانون، سیاست او  .انیا بیرغ رپېدهدفرتونو د برې پر سیايس استازي د ان

ه ددوی په الس کې وو تنو بېلتون په خپل حال پاتې  نظام هر ه او د پ او ډیورن کر

زه ده، چې «: هغه به ویل. شو ه شپېته  زه سپین ۲۵زه تورخم او  ۳۵د ډیورن کر

ه نشته او د رسه هم مخالفت وک  حکومتهغه د پاکستان له  .»بولدک دی او نوره کر

   .مرګ تر پایه یې ونه مانه

له خپل ۱۹۴۸په اکتوبر او د  ۱۹۴۷د  ز کال په مارچ کې ایپي فقیر کابل ته دوه 

ورویک کې  تونستان لپاره عميل چارې پیل یې پالوي واستول او په  ېد پ  .ک

تنې شعار د پراختیا په موخه له  تونستان د خپلواک غو ظهیرالدین رمضا د پ

تونستان په نامه یوه اوونیزه خپروله ورویک مرکز    .نه د ازاد پ

ز کال د جنوري میاشتې په دویمه اوون کې د وزیرستان، بنو، اکوړیو، ۱۹۵۰د 

ې او  ان تونستان د ميل اسامیلې د وزیرستان  ربونو د پ تنو سیمو  کورمې او نورو پ

ه او ایپي فقیر یې د خپل  ه وک او جر اکنې په ت اکهپ رییسمرش د  ه و نوي امیر له  .ه تو
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واکونه وبايس تني سیمو خپل  تل، چې له وزیرستان او نورو پ هغه  .پاکستان نه وغو

ه۱۳۳۱د ( مه ۲۸ز کال د مې پر ۱۹۵۲د  تونستان )ل کال د جوزا ا ه کې د  د پ په جر

ه لیک له الرې تونستان رسمي یوه پرېک ه کې د لر . کو اعالن  د پ و و بر اپه دې جر

تنو مرشانو او د وزیرو او مسیدو تر  ی و ۱۰پ ون ک ې په . زرو پورې کسانو  د جر

تونستان ني پ ه لیک کې د من يل )بنو او نورې سیمېکورمه، ، وزیرستان( پرېک ، ش

تونستان ، باجوړ ا(  پ ، اورکزۍ ایجنس او جنو ) و نورو سیموتیرا، مومند ایجنس

تونستان  ې او اړوند ( پ مرشانو، د ایالتي حکومتونو رییسانو او د چرتال ) سیموکو

تونستان په رسمیت وپېژ ، چې پ یوالو غ وک دوی پاکستان ته . شهزاده پر ن

ي، زندانیان یې ور  تونستان په خاوره کې له السوهنې ډډه وک ه، چې د پ نه وک ن وت

تونستان ملت به یې پر وړ  ي او که دا کار نه کوي د پ واک خويش ک اندې زور او د 

ي ل ته اړ و تونستان د حکومت رییس ایپي فقیر او د . استع ني پ دا وخت د من

رییس ) سرتې محکمې(د قضا . الدین رمضانی مسید و ایالتي ميل شورا رییس ظهیر

مولوي وارث خان او د ) وزیرایالتي (یې مولوي محمد ظاهر خان، د کورنیو چارو امیر 

زیب مسید د مسیدو د اعيل . حبیب الرحمن خان و) وزیر(بهرنیو چارو امیر  اورن

تونستان پر مرکزي  ورویک کې د پ ه دنده تررسه کوله او په  قوماندان د مرستیال په تو

انزي وزیرو  .کار کېده هم ارډ ي اعلی ، احمدزي، ا یو او داوړو هم خپلې پو سید

   ٧٥.قوماندان درلودې

ني د  ورومن تونستان د  ه کې ایپي فقیرپ ، حاجي میرزا عيل خان یک په جر

 شیر ، مالاه بهرام مسید، ظهیرالدین رمضاعبدهللا خان مداخېل وزیر، فرقه مرش ش

ي مسید، زمانخان داوړ، فرقه مرش دلبازخان احمدزي وزیر، د جنو  عيل خان جن

تونستان  يل پ تونستان د ایالتي حکومت رییس محمد ایوب خان، د ش تیرا  دپ

ې د ميل محيل شورا رییس او د اپریدیو مرش حاجي نوردل خان او ملک ويل خان  ان

ې د ميل محيل شورا رییس محمد شعیب خان، د  ان کوکي خېل اپریدي، د مومندو 

ې رییس زرغون شاه خان، د چرتال شهزاده ابحیات خان، د چرتال د  ان اورکزیو 
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ن  ی وصدراعظم دل ارام خان زوی محمد عث ون ک و نورو مرشانو    .خان او 

ورئ(  ه لیک په ضمیمو کې و ې پرېک   ).د جر

ونو کسان  ورویک کې په زر ن په  تونستان غور ل، خو دې ور د پ جذب ک

اوه ون ته وه پاکستا الوتکو د . چارې د پاکستان حکومت د ایپي فقیر پر وړاندې غرب

د فربوري  کال۱۹۴۹والی کې په خدرخېلو، د ج په مه په داوړو،۲۹ز کال د جون پر ۱۹۴۸

ۍ په ملک اژدر زیارت، د جون پر  ي، د ۱۲پر لوم د جوالی پر کال ۱۹۵۰مه په مغل

ه، د سپتمرب پر نهمه په مکین، د اکتوبر پر درېیمه په دانا ا۲۶ و شوالم کې د مه په وا

تونستان پر مالت  و کسانو ته یې مرګ ژو پ ې او  بارۍ وک و  د . بلې واړولېو غون

ورویک ې پرمهال هم پر  ېدې، خو د  مرکز ورویک د غون ر پاکستان الوتکې 

  . بارۍ لپاره یې فرصت ونه موند

  

 

  

 

 

 

 

  

  پرکی لورم

یاستخبارا ج  د   ې من
 

الیا  انیا، روسیې، جرمني او ای ې په ترڅ کې برې یوالې ج ۍ او دویمې ن د لوم

د رضبې رسونې، یا په بله وینا د هند نیمې لویې وچې د واکمن  یو بل ته ،ولو وزیرستان

ولی و ر ر  و ډ    .په موخه د خپلو استخبارا ه

والی  وتې حیثیت درلود، چې نه یې غو انیا د خوږ  وزیرستان هغه وخت د برې

د بلشویکي روسیې او وروسته د جرمنیانو د  .شوای او نه یې د رغېدن هیله درلوده

انیا ته مخنیوي لپاره پرمخت د  له  .افغانستان له سرتاتیژیک لحاظه خورا مهم وبرې

ه په واقعیت کې له سند نه د افغانستان پر لور د  ۍ او دویمه ج افغانستان رسه لوم

دې کول و ی،  .رسحدي پولو ران کاره بری ترالسه ک و کې افغانانو په  په دې دواړو ج

و کې د خپلې خاورې  دغوپه  افغانستانی، چې خو له بده مرغه تریخ واقعیت داد ج

ې ده   .یوه سرته برخه له السه ورک

 

ري ار ریزي    ان

ې ۱۸۷۸په   ان ي درستیزوالیو کې استخبارا  ولو پو انیا په  ز کال د برې

ي رس کې دریوپه  پرانېستل شوې، چې و مرستیاالنو پرمخ افرسانو او د هغوی دو  لوم

لورو مرستیاالنو ته کا ز۱۸۹۲، خو په ېوړ  و افرسانو او د هغوی  ل کې دغه شمېر پن
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ه ۱۹۰۳په  .لوړ شو ان وله  ال راغی، چې  ر ج و مرشۍ ته یو ډ ان ز کال کې ددغو 

انیايي پوځ په من کې  ۱۳او  ۱۹۱۲کله، چې په  .یې تنظیموله کلونو کې په هند کې د برې

ه پرانېستهپه نامه یې یو (MO3)  لوړ اصالحات پیل شول، د ان ې د .ه نوې  ان دې 

ي  ال په مرشۍ د پو رج ي عملیاتو او عمومي کارکوونکو ریاست درلود، چې د ډ پو

اخونه درلودل،  ٧٦.عملیاتو عمومي ریاست ته به یې رپوټ ورکاوه لور نور  ې  ان دې 

ا چې پر رسحد ایالت او قبایيل سیمو، افغانستان، او رويس ترکستان یې فعالیتونه ر 

و .رخېدل ان اخ یې پر  م  رکز درلود پن  ۱۵ول کارکوونکي یې  .محرمانه چارو  

ې تر .لکارکوونکو ته رسېد ۱۰افرسانو او  ان ز کال پورې فعالې ۱۹۴۷دغه استخبارا 

په افغانستان او قبایيل سیمو کې  .وې او له اړتیا رسه سم یې د کارکوونکو شمېر ډېرېده

انیا ډپلومات ن استخبارا د برې یکو مرکزونو او ډپلوماتانو د سیايس فعالیتونو تر

رو ادارو په بشپ خدمت کې ول  .فعالیتونه هم درلودل ار انیا د  ان د برې یکل اجن پولی

ریز او نور مراکز عمال  انیا، روسیې او جرمني سفارتونه او سودا او په افغانستان کې د برې

و مرکزونه و    .ود استخبارا ج

انیايي هند او رويس ترکستان کې خورا  ري په افغانستان، برې ار ریزانو  د ان

ي عملیاتو او وسلو د انتقال درې پرله  .پیاوړې وه رو د پراشو ار الیايي  د جرمني او ای

ې ې ک یرکتیا شن رۍ  ار ریز  ې د ان تمو کلونو  .پسې ه لوې ۍ په  د شلمې پې

ریز  ې هم د ان رۍ له خوا له ماتې رسه مخ شوېکې د جاپان ه    .ار

ري درلوده او  ۱۹۴۰د  انیايي هند کې قونسل کال په وروستیو کې جاپان په برې

یرکو جاسوسانو یې پکې کار کاوه رې ادارې کو کاوه،  .خورا  ار د جرمني ابویر 

ریزانو رس  که دوی تر دې وخته له ان ي،  ه په چې له جاپانیانو رسه یوه تفاهم ته ورسی

کیل نه ول او جرمنیانو ته یې معلومات ورکوالی شول ه کې  وروسته  .مستقیمه ج

او  واکونو په ت واکونو د استحکاماتو او  انیايي  جوته شوه، چې جاپانیانو هغوی ته د برې

ي  ریزانو د پو ي وو او په کابل کې یې خپل شارژدافیر ایواساکي د ان معلومات ورک

لی واستحکاماتو او بوال  ې ته لې ریزانو د ا .ن الرې د ارزونې په موخه د بلوچستان کوی ن
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ر  ار رن) استخباراتو(و جاپان او جرمني  اړیکي او د  او قبایلو اړیکي، د شوروي د کمین

و مواردو پرته یې د هغوی ډېری  ارل او له  دې  ول له ن جرمني او ایپي فقیر اړیکي 

ې وې ې ک ې شن   .ه

ن د پلویانو او  جرمنیانوبل پلو  یو شمېر د ترکیې د اسالمي خالفت غور

ریزانو پر وړاندې د  افغان واکمنو په مرسته کو کاوه، چې په وزیرستان کې د ان

تانه را وپاروي الیا او جاپان .وزیرستان او قبایيل سیمو پ ې په  ای یوالې ج د دویمې ن

ن کې د وزیرو او مسیدو د مبارزو په وخت کې پر داسې پالنونو کار کاوه، چې په وزیرستا

ي ریزان بوخت وسا او اروپايي جبهو ته ونه رسی ونې او پیاوړتیا رسه په هند کې ان  .ه

ونو  وا انیايي هند پرله پسې  کیل و، خو د برې افغانستان په دې لوبه کې تر یوه بریده 

ریزانو پر وړاندې  ون، دا مجال نه او په قبایيل سیمو کې د کابل واکمنو او ان عمومي پا

ي ر    .ورکاوه، چې ددغو لوبو اصيل برخه و

رۍ ډلې مرش سکارپن نیدر مایر او د ډپلوماتیکې ډلې   ار ي  د جرمني د پو

مرش ورنرپن هنتی په کابل کې پر دې کار کاوه، چې په وزیرستان او نورو قبایيل سیمو 

ریزانو پ ويکې د خپلو ترکي متحدانو په همکاري د ان  ۱۹۱۴په  .ر وړاندې خلک را پا

ریزانو پر وړاندې د مکې د وايل غالب بای په حکم د عبدالرحیم الهوري د  کال د ان

کې  ياسالم خالفت فتوا په قبایيل سیمو او د وزیرستان په توچي کې د وزیرو مبارزې چ

ې ریزانو په فشار جرمنیان وروسته  .ک ل، خو د ان سکارپن نیدر افغان امیر له کابل نه وش

   ٧٧.رسه خپل اړیکي ساتلوزیرستان  له مایر د چین له الرې

  

ریز پلوه شبکه  د قيل خان ان

 یېروس کيینه د کابل حکومت، بلشو انویمعاش خورو مال رېشم ویله  زانویران

د  یهغو  .کار اخست هپه تو  ېلیوس ېو ید  ېاندړ پر و ایالیاو وروسته جرمني او ا

د  ېک ستز کال په ا۱۹۳۹په موخه د  ويید مخن تونویفعال ېدد مخ پر و  کانویبلشو

د قيل خان  او  زانویران . ه ک هړ جو کهشب وهی انوید مال ېالند ۍقيل خان تر مرش 
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د  یېاو وروسته  ل ک نی کيړیرسه ا ءالعل تید رسحد له جمع ېمالمروت له الر 

  .دېتنو ورس ۵۹تر  رېشم انوید معاش خورو مال ېاندړ پر و انویروسانو او جرمن

قيل خان د مال « : وايي همنید هغه وخت وايل جورج کن التیرسحد ا د

 و له مالت ید هغو  ېله مرشانو او په هند ک ءالعل تید رسحد جمع ېمروت له الر 

او  ېناو یخالف و انوید روسانو او جرمن ېک وپه منرب او غون یدو  .ل ک نی کيړیرسه ا

  .»ېدېورکول ک ېسیپ سته د مال مروت په ال  لوو  یدو  .ېکول ېکنیل

اهل کتاب دي، خو  زانیران ېچ ده،ېورکول ک غامیپ ېته داس انویمال دغو

 ادوی .مبارزه ويش هپه  دیرسه با یاو کتاب نه مني او له هغو  یروسان خدا کيیبلشو

 کویپه ل ید هغو  ولډشعوري  ریغ ایخلک په شعوري  ېالند زیتر اغ زانویرد ان انویمال

  .ولته هم ه ېومارنخدمت او  ېک

مرشان  ءالعل تیما د رسحد د جمع« : يیوا ېک تونوادیپه خپلو  همنیکن

 ېيش او ورته ووايي، چ ړته ال  دویل ریفق پيید ا ېک رستانیپه وز ېچ ل، رايض ک ېپه د

رسه  ایالیاو ا پخپله له جرمني زانیرجهاد و، خو اوس ان ه خالف ج زیرد ان یېتراوسه 

 ه خالف ج زانویرد ان ېک وور  ېپه د ېد ریفق پيیدي او ا لیک ېک ه په ج

د اسالم  ولډ وینه  ویدي او دا هم په  لیک ېک ه د کفر خالف ج یهغو  کهودروي، 

  .»یخدمت د

، وهکا ید پالويو درناو ء العل تیاو نورو مبارزانو د رسحد د جمع ریفق پيیا

 انویمال وړ له و .دي ېوناو ه مالت زانویرتر شا د ان یددو  ېچ دل،ېه پوهن ېخو په د

 نخو د من ول،نی کيړیا ېد ملکانو او نوابانو له الر  ېمیچارواکو د س زیررسه ان

 کهړیپخپله له وايل رسه په ا انیاو سرت او مشهور مال انوکمش الیله مرست انیمال ېکچ

انز ي،ترناو، تن ،ټکو  ،د ر  دریغالم ح رپاوید ش ېوايي، چ همکنن .وو ېک  و،یا

او  ۴۰ ېاشتیته د م یدو  .ولنی کيړیرسه ا انویله مال ېاو چارسد ویعمرز ،ان پ

 تلغو  ونهکاري رپو  ېتر  ېک اشتویم لورواو په  ېدېورکول ک هندي روپ وسپن

د  .ېدېورکول ک روپ ۱۵ ېاشتیته د م انویمال) مشخصو( ورېاو پ ارد نو  .دلېک
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 ېسیته پ انویمال ویزیمردان او را ر،یحرضت عيل د سوات، بون ریوز ي سوات لوم

 ته لس روپ انویمال ېد اشنغر او دواب .ېو  هندي روپ ۱۵رس  ي س ېچ ،ېورکول

او  ېورکول ېسیمحبوب عيل پ خیکمش ش الیته مرست انویمال ټوهاد ک .ېدېورکول ک

ع رهید د ٧٨.خان ورکول ینواب ظفرعيل خان او تاج عل معاشونه انوید بنو د مال  لیاس

کمش محمد  الیته مرست) يړ زکو ریزي او پ یموس ریپ ر،یفق لوېد اماخ( انویخان مال

 ربید خ .ېدېورکول ک پهندي رو ۲۰۰رس  ي ته س یهغو  .ېورکول ېسیاسلم پ

ر مال ویدیاپر  ېورکول ېسیرکت هللا پاو مولوي ب کنیاستازي ب ايسیته س انویاو د اس

وايي،  همنیکن .کول غاتیپر ضد هم تبل رسد کان نتر  ایالید جرمني او ا یاو دو 

مال او  ېکربوغ ر،یفق لوېاماخ ر،یفق ېد شو هغه ته  ید خپلولو لپاره دو  ریفق پيید ا ېچ

 نودو یخالف له خپلو بر زانویرد ان ریخو فق ل،ی ور ول کونهیحاجي اخوندزاده په الس ل

  ٧٩.الس وانخست

د قيل خان او د هغه  یووته، هغو  رهیو رغلید شوروي  ېله رسه، چ زانویرد ان 

) زانویران(د قيل خان  .ل ک لیپ غاتیپر ضد تبل ایالید جرمني او ا ېله الر  انوید مال

او د  ېدرلود ېان ېک مویاو د هند په نورو س التیکابل، رسحد ا په ېشبک ېد

ادارو  ور ار د  یېروس د .کول یې تونهیرسه سم فعال تنواو سپار  استونویله س زانویران

 ونپه  ٧نید مال فضل د ېاندړ پر و ریفق پيید ا ېشبک ېد ېچ يي،اسناد  فيیارش

په بدل  يیسبسا کلن ویزره هندي روپ ۵۰د  ېاو په مومندو ک انیمال و رستانید وز

 ېبرخه ک ېوو، خو په د ي ور خپل ک لجاو ملک پن لپاچا یحاجي زو  ویرد ترن ېک

                                                
ې -  ٧ ت یو المل د نادرخان واکمنېدل و او بل له ایپي فقیر رسه یې د پ د مال فضل دین د مبارزو س

ز کال په نومرب کې د وزیرو او مسیدو د ۱۹۱۳المل دا کېدای يش، چې توري خېلو وزیرو د  همکارۍ

ی او  ه کې له هغه رسه وړ چلند نه و ک ت د رزمک په جر او د مال پوونده په نو و د حل په ت شخ

ون  و شیخانو په  و کې دده د تره زوی فقیر او شپ تنه  ۳۴وروسته یې د هغه له پلویانو رسه په شخ

ه کې له وزیرو هم . مسید ووژل تنه وژل شوي وو، خو مال پوونده هغوی له غچ اخستونکو ۱۵په دې پې

ول ر ه د مال له مر  .بریدونو را و   .نه درې میاشتې مخکې شوې وه) ، د نومرب دویمه ۱۹۱۳( ګدا پې
 



 

ای/ ١٣٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

 ېچ ،ېدا ادعا هم شو  هړ په ا نید فضل د .ي ک ېاندړ او شواهد نه دي و دکره سن یې

په خپلو  همنید رسحد وايل جورج کن رهېرسب ېپر د  .رسه مخالف و ریفق پيیله ا

 ،یک ادی یمال نوم نه د ېداس ید ه رستانیکسانو او د وز ویدر وید پورتن ېک تونوادی

  .وي  ېاخست ېسیپ ېالر  له ېد قيل خان د شبک یې زانویرله ان ېچ

  

رو نفوذ ار   په قبایلو کې د رويس 

ې  ۲۱او  ۱۹۱۹افغانستان د  انیا پر وړاندې د سرتې ج کلونو په ترڅ کې د برې

توان نه درلود، خو د وزیرستان او نورو قبایيل سیمو خلکو ته یې وسلې او امکانات 

   .ورکول

کال په ډسمرب کې د شوروي اتحاد د ډپلوماس مسوولیت په هند  ۱۹۱۹د 

پل  ریزانو   Detonator(او له قبایيل سیمو نه د یوه چاودېدونکي کپسول کې د ان

Capsule (ه کار اخستل و دغه مسوولیت د روسیې استازي براوین پر غاړه  .په تو

تل، چې په جال .درلود ي روسانو په دې وختونو کې غو ل اباد، کندهار، غز او کا

رۍ«روم کې  ې کونسل پرانیزي او له امان هللا خان نه قبایيل سیمو ته د وسلو د  ٨»پ

افغان حکومت په افغانستان او قبایيل سیمو کې د بلشویکانو   .رانزی اجازه واخيل

ریزانو  ت لهله نفوذ، د ان و له سمبال ون او په رويس وسلو د قبایيل و نه وېرېده،  غرب

الی شوای د کابل امیر که وا   .یې هم 

رو  - د افغان ې وروسته امان هللا خان او د هغه مل ریز له درېیمې ج ان

انیای هند د پرمخت پر وړاندې قبایيل سیمې د یوه پوخ  يکو کاوه، چې د برې

ېر وکاروي او په همدې موخه نادرخان د قبایيل سیمو او وزیرستان مبارزانو ته  دیوال په 

ې وسلې او مايل مرستې ورکولې کال په مارچ کې د افغان حکومت او  ۱۹۲۰د  .پ

انیايي هند پر لور د  برید په اړه خربې وشوې، خو د روسیې  شوروي اتحاد ترمن د برې

                                                
  .په رويس ارشیفونو کې همدا ډول لیکل شوید رويس لیکوال تیخانوف په وینا،  -  ٨

 

ای/ ١٤٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ې  ریزانو پر وړاندې د یوې نوې ج ژمنې او مرستې په هغه حد کې نه وې، چې د ان

ه  .ه يشپروژه پرې پرمخ الړ  ریزانو رسه د  امان هللا خان په اپریل میاشت کې له ان

ې او ا یتوب پر رس خربې پیل ک ، چې افغانستان د روساون یې او شوروي عالن یې وک

ي او د ناپییلتوب سیاست خپلوي   ٨٠.اتحاد ترمن نه را

رن  د (وروسته د بلشویکانو سیاست داو، چې په افغانستان او هند کې د کمین

رناسیونالب ریز  )لشویکانو کمونېستي ان ن اسیا کې د ان رې ادارې فعالیت په من ار

ه  .دری کمزوری کوي انیايي هند پر وړاندې د یوه انقال مرکز په ل شوروي اتحاد د برې

ای نه و ن اسیا او  ۱۹۲۰هغوی په  .کې و او دغه مرکز له وزیرستان پرته بل  کال د من

ې غیر رسمي  .کند کې د ترکستان دفرت پرانېستهند لپاره په تاش خې په بر ددغه دفرت پ

هغوی په قبایيل سیمو کې د  .افغانستان او هند کې استخبارا چارې تنظیمولې

ه، چې جذب کېدونکو کسانو ته پکې په  هخلکو د پارونې لپاره یو  ه جوړه ک ان ي  پو

ولو وسلو يي، سپاره نظام، پيل ویشتونکو او توپچي، هوا(قبایيل سیمو کې د کارېدونکو 

ې ورکول کېدې) انجنیرۍ وال شوي  .زده ک ه کې ډېری له هند نه ک ان په دې 

و  ن افرسان جذب شول، چې په شپ ي او د ترکستان مسل نان، قبایيل و مسل

ي   .میاشتو کې به وزیرستان او قبایيل سیمو ته استول کی

ۍ شمېره کا وند لوم رت د وزیرستان او خیرب د مرستیال د هند د کمونست 

ه را  .کمش وراره عبدالقیوم دولت خېل اخستی و هغه د پولن له جبهې نه په بی

يو تل شویغو  ې چارې پرمخ بو و د هند د انقال کمې په تاشکند کې رويس   .، 

ې، چې د  و رسه خربې وک ل لپاره د قبایيل سیمو له هغو و ي  رۍ د لوم ار

ریزا ولولو په هدف تليل و ان کال په پای کې له  ۱۹۲۰د  .ونو پر وړاندې د مرستې 

تل، چې  .ورغی) اکربشاه(وزیرستان نه د سلیم خان په مستعار نامه یو کس اکربشاه غو

کتیا لپاره د و  ي، خو ینېل الدیمیر ایلیچد وزیرو او مسیدو د مبارزو د چ ن مرسته ترالسه ک

رن او شورو  ېپه مسکو کې کمین تنې رد ک    ٨١.ي مرشانو د هغه غو

کال په نومرب کې د عبدالحق او محمد اقبال په نومونو دوه کسان د  ۱۹۲۰د   



 

ای/ ١٤١  وزيرستان؛ وروستی 

 

هغوی ته زر تزاري کرونسه او د  .قبایيل سیمې له یو شمېر استازو رسه تاشکند ته الړل

ت د سپین ۲۵ ل شوې وزره هندي روپیو په ارز په کابل کې د  .زرو افغا سکې ورک

يي، چې هغوی ته په باجوړ کې د ش رن اسناد  وروي د سفارت او ترکستان کمین

رن په باجوړ کې خپل پ دفرت پرانېستی و که کمین ل شوې وه،   .فعالیت دنده ورک

ولې پیسې ۲۹عبدالحق د نومرب پر  ې او  مه په کابل کې له افغان چارواکو رسه خربې وک

ې یې  رو پ ې او پهله خپلو نورو مل ای  ک داسې حال کې، چې له اطالعاتو رسه یو

ریزي چارواکو ته واکونو الس ته ورغی ان هغه  .روان و، د افغان حکومت امنیتي 

تناکو معلوماتو رسه ور روان  ن ته په خپل لیک کې لیکيل و، چې له مهمو او ارز همیل

ریزانو جاسوس و .دی ه دې روسانو پ .روسان دغه وخت وپوهېدل، چې نوموړی د ان

ول اطالعات له افغان  و خپل  ې، خو قبایيل و ې هم وک ې نورې ه برخه کې 

د روسیې اسناد  .چارواکو رسه رشیکول او د هغوی له اجازې پرته یې فعالیت نه کاوه

په اوړي کې په قبایيل سیمو کې وچکال خلک سخت  ز کال۱۹۲۱چې د کله يي، 

پل په ) کې د شوروي استازي راسکلنیف له الرې په کابل(د روسیې د ترکستان دفرت ، و

روبلو په  ۱۵۰۰۰وزیرستان کې د عبدالرزاق د فعالیتونو د پراختیا په هدف، نوموړي ته د 

ت د رسو لېر ز ارز    ٨٢.و سکې ولی

د افغانستان حکومت شوروي ته اجازه نه ورکوله، چې له افغان خاورې قبایيل  

ي رانزی ک  - چرتال( وسان دې ته اړ اېستل، چې د پامیردې چارې ر  .سیمو ته وسلې 

ي) باجوړ اوې پرمخ بو و الرو خپلې اجن ېر له پ و  .په  عیيل و دلته د میشتو اس

ین و  ياړیک ریزانو ته  .وله افغان امیر رسه  کال د نومرب پر  ۱۹۲۲د د چرتال خانانو ان

رن او ترکستان مه د ترکستان دفرت دوه  ډلې وسپارلې او په دې تو ۲۳مه او ۱۱ ه د کمن

ې شوې ې شن    .دفرت ه

کال په وروستیو کې، چې په وزیرستان او نورو قبایيل سیمو کې د  ۱۹۲۲د  

ریزانو د پرمخت پالیس ریزانو پر وزیرو او  ان پر وړاندې د خلکو مبارزې تودې شوې، ان

ې بارۍ وک ریزا .مسیدو سخت عملیات او  نو اړیکي دې مسالې د افغانستان او ان

 

ای/ ١٤٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل يل ک ل بیا په فرصت نه د  غهبلشویکي مرشانو له د .ترین ې اخستې په هدف یو

ند ې  او خپلې ه ې ۍقبایيل سیمو کې د نفوذ او د خلکو د پارونې په ت په کابل  .ک

و له الرې له قبایيل  ه کې و، چې د درېیم کې د شوروري استازي راسکلنیکف په دې ل

ي و رسه مرستې وک ریزانو پر وړاندې وپاروي و ریزانو د ش .او هغوی د ان وروي اتحاد ان

ار  نې  رې ک ار ه په بهرنیو اړیکو کې د  ۱۹۲۳لې او الرډ کرزن د ولې  کال د مې پر ا

ۍ مرستیال م ل، چې په قبایيل  .روسیې د خلکو د کمش لیتوینف ته داسې اسناد ورک

په دې کې یو داسې سند هم و،   .ته کولهمداخلې پرده پور  لهې یسیمو کې یې د روس

: مه شوروي استازي راسکلنیکف مسکو ته استولی و۲۱کال د فربوري پر  ۱۹۲۳چې د 

یا یم، چې له وزیرستان رسه  « صندوقه کارتوس  ۱۰او ) وپک(رویل  ۳۰۰زه په دې ل

م    .»مرسته وک

، چې په قبایيل   سیمو کې د دغو پرله پسې ناکامیو شوروي اتحاد دې ته اړ ک

ن پارونې الس واخيل و له بی ته کولو او د قبایيل و     .هند د انقال مرکز له رامن

ون هغه  د امان هللا خان پر ضد په خوست او جنو سمت کې د خلکو پا

پنې لپاره مرسته وغواړي انو نه د هغوی د  ، چې له رويس او جرمني پیلو  .دې ته اړ ک

انیايي هند کې د نفوذ لپاره د دې چارې روسيې ته دا ف ، چې په برې رصت ورک

ه واخيل ې  .افغانستان له خاورې  ې پ رن پر جاسوسانو سرت افغان حکومت د کمین

ې او هغوی نور له باکو نه په افغانستان او قبایيل سیمو کې خپلې چارې تنظیمولې  .ک

، چې کې هغوی په کندهار کې د قبایيل سیمو نامنظمه تشکی ۱۹۲۵په  التو کار پیل ک

ی  .په پام کې وه د هرات او میمنې له الرې وسلې ور واستوي دغه تشکیالت باید لوم

، وروسان دې ته چمتو و  .ومل له الرې وزیرستان ته تليل وای - بلوچستان او بیا د ژوب

و  رچې پ وسلې د افغانستان دفاع وزارت ووېيش، خو په افغانستان ددوی قبایيل و

ېکې وروس کن ک رو چارې  ار     .تیو بدلونونو د رويس 

 

ر   ار  »شامي پیر« جرمنی 



 

ای/ ١٤٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

ونونه را وپارول ۱۹۳۸په   یواله کچه غرب    .کال کې د وزیرستان عملیاتو په ن

ي عملیاتو ارو باریو او پو ریزانو پر وحشیانه  ي پايپه وزیرستان کې د ان

ې او په جرمني کې، چې انیايي هند کې د دویمې  هېوادونو سختې نیوکې وک په برې

ه کې و، په دې اړه ال  ریزانو لپاره د رسخوږ پیدا کولو په ل ې پر درشل د ان یوالې ج ن

تل، چې په قبایيل سیمو کې د  .ډېرې غوغاوې را پورته شوې د جرمني نازیانو غو

ریزان په د کې يش او ان ریزانو پر وړاندې د مسیدو او وزیرو مبارزې ال چ ې سیمه کې ان

   .کیل پاتې يش

د وزیرستان د  (Nations Union) ېیز کال د ملتونو اتحاد۱۹۳۷په   

ه، چې په وزیرستان کې  انیا ژمنه وک ې او برې ې ناستې وک ان د به وضعیت په اړه 

بار  ولو رسه  .نه کوي ۍملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور پر ملکي سیمو  له دې 

ي  خان کې د ایپي فقیر او مولوي شیرعيل رسه، په وزیرستان انیا پو مسید بریدونو د برې

ه، جرمني او  ې تو ان یواله کچه یې د اروپايي هېوادونو په  ولې وه او په ن اتوریته نن

الیا پام ور اړولی و   ٨٣.ای

الیا پالن درلود، چې په وزیرستان کې ایپي فقیر  ۱۹۳۸په   کال کې جرمني او ای

و ته وسلې وا ونو او جبهه یي ج ریزانو پر وړاندې غلچکي بریدونه په مر ستوي او د ان

رو عملیاتو پالن جوړ ک او  .واړوي ار ل لپاره په افغانستان کې د  ي  جرمني د لوم

ی ته غه دد ني ختی دفرت مسوول هین پالن مرشي یې د بهرنیو چارو وزارت د من

کلونو کې هم افغانستان ته راغلی و او په  ۱۶او  ۱۹۱۵هغه له دې مخکې په  .وسپارله

ول و ته ه ریز خالف ج هینتی له نیدیر مایر  .چین کې یې د وزیرستان مبارزان د ان

ل ین ک یال رسه اړیکي  ري محمد سعدي  په وزیرستان کې د فقیر ایپي  .خپل 

یال هم هلته خلکو د شامي پیر  مبارزان ډېری د قادریه طریقې پیروان وو او سعدي 

ری او تره یې د بیت املقدس لوی مفتي و،  .په نامه پېژانده دی د امان هللا خان مل

دې اړیکي درلودل ۱۹۲۰چې په  الیا او جرمني رسه ن    .کلونو کې یې له جاپان، ای

رو ادارو د پالن له مخې د شامي پیر دنده په کابل کې د امان  ار د جرمني د 

 

ای/ ١٤٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

و راپورته کول وهللا خان د بیا واک ته   .رسېدو لپاره د وزیرستان او قبایيل سیمو د و

ن خېل) پر ژمنو د نه درېدو( هغوی پوهېدل، چې یو خوا د وزیرستان خلک  د ( او سلی

له امله د نادري کورن خالف دي او بل پلو د امان هللا خان پلویان هم، ) مالیې لوړېدو

ه کې دي، د ه ریزانو رسه په ج    .غه بېرته رات ته لېوال ديچې له ان

ه، چې د سود له مخې به شامي پیر  ه وک انک له نواب رسه هوک هینیتی د 

ه کې د  ی و، په دې چلو دې س ریزانو ن انک نواب د ان ته پیسې ورکوي، خو دا، چې د 

ریزانو له الس درلودو انکار نه يش کېدای یو کې شامي پیر له  ۱۹۳۸د  .ان کال په لوم

ر یزانو نه د ویزې تر ترالسه کولو وروسته، وزیرستان ته الړ او په خلکو کې یې خورا تود ان

   ٨٤.هرکلی وشو

روم کې د مسیدو او وزیرو ۱۵کال د جون پر  ۱۹۳۸شامي پیر د     ی مه په کا

ې ته او د ظاهرشاه د نسکورلو په اړه یې له خلکو رسه خربې وک ه راوغو له شامي  .جر

ن سکې وې او پر خلکو یې د کابل حکومت خالف د پ رسه دا وخت  د رسوزرو یونیم 

ون په موخه وېشلې ه زره کسان راغون  .پا په ل وخت کې هغه د ظاهرشاه خالف پن

رو ادارو  ار که هغه پوهېده، چې د شامي پیر او   ، ل، خو ایپي فقیر یې مالت ونه ک ک

ه دی    .هدف بل 

ي وزیر هاشم کرو ډېر  د افغانستان لوم خان، چې د وزیرو او مسیدو له ل

ت، خو جرمني هغه د الوتکې د  وېرېده، له جرمني نه خپل سفیر هللا نواز خان راوغو

ې په بغداد کې ایسار ک ول مخور  .تخنیکي ستونزو په پلمه اووه ور ظاهرشاه خپل 

ه یې  ن خېلو ته واستول، خو  ه، وزیرو، مسیدو، مومندو، شینوارو او سلی ونه ک

، چې که د شامي پیر مخه ونه نیيس، دوی به له  ریزانو ته خربداری ورک باالخره یې ان

انیايي هند رسه خپل ډپلوماتیک اړیکي وشلوي ریزان دې ته اړ  .برې واښ ان دغه 

ي او د جون پر  یايل محارصه ک ه د مسیدو او ۲۴اېستل، چې د شامي پیر جن مه نې

باري ک موزیرو     ٨٥.يورچلې 

ې د الس اخستنې په بدل کې  ریزانو شامي پیر ته له ج ل  ۲۵ان ه ورک زره پون



 

ای/ ١٤٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه ې الوتکه کې بغداد ته ولی ان انیا کې د  .او  په جوالی میاشت کې یې په یوه  په برې

تل، چې له ایپي فقیر رسه هم ورته  ریز چارواکو وغو هند وزیر له وایرسای او ان

ي، خو و  واب کې ولیکلجوړجاړي ته ورسی   :ایرسای یې په 

که هغه «   ي،  ېر سودا نه کی له ایپي فقیر رسه د شامي پیر په 

وک یې په پیسو هم نه يش  رتیا نه کوي، بلکې  نه یوازې زموږ مل

  .»!وک به وي، چې ما له دغه رسکش مال نه وژغوري... .اخستالی

ریزانو ه پر ان ریز اچ د افغانستان حکومت د شامي پیر توطیې پ وله، خو ان

هم  ه کې جرمنی او د رسحد ایالت وايل جورج کنین چارواکي اولف کارو په دې پې

کیله بلله الیا  جرمني د شامي پیر له الرې په خپل هدف کې بریالی نه شو، خو د  .ای

ریزان یې دې ته هم اړ اېستل،  ل او ان يل ک انیايي هند اړیکي یې ترین افغانستان او برې

يچې اف ه میلیونه هندي روپ ورک  .غانستان ته وسلې او الوتکې او هر کال پن

ولو سرت پالن داو، چې په قبایيل سیمو کې د اړودوړ له الرې   د جرمني تر 

وي او خپلې وسلې،  ر ه کې د هندي رسچینو له کارونې را و یواله ج انیا په دویمه ن برې

یان او الوتکې په قبایيل سیمو کې مرصو  لر په دې باور و، چې امان  .فې وساپو ه

ی او  ود نوم خپل ک تني سیمو کې د جهادي الر ، الهور او پ هللا خان په هند، کراچ

ریزانو پر وړاندې د اور » جهادي یون«د هغه د پلویانو  انیایی هند کې د ان ول برې په 

   .ملبې راپورته کوالی يش

ې وروسته د  نیدر مایر ، رو وزیر فن ریبنرتوپجرمني د بهرنیو چاله دې پې

اکه ه و له دې وروسته هغوی په دې  .هینیت په افغانستان کې د جرمني سفیر په تو

ي، خو  ه کې ول، چې د امان هللا خان په بېرته رات کې د روسیې همکارۍ ترالسه ک ل

ېدغه  ریزانو و کېدونکو عملیات» ابویر «پر د ناباوریو او ترمن یې د مسکو او برلین  ه د ان

 .ېشو  ېد خربېدو له امله ناکام

  

ري - ایپي فقیر او جرمني ار الیايي      اي

 

ای/ ١٤٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

رسد هند د ميل  کال د  ۱۹۴۱پخوا رییس سوبهاس چندرا بوس د  کان

ی هاپریل په لوم هغه په  .و کې په جرمني کې د ایپي فقیر د وسله وال مالت طرح وړاندې ک

ی و، چې وزیرستان ته باید جرمني روزونکي واستول يش او د  خپله طرح کې وړاندیز ک

یشن او چاپخونې له الرې د  ه تبلیغات ويش ایپي فقیریوه راډیويي س  چندرابوس .په 

ای د امان  ه په کابل کې د ظاهرشاه پر الیا سفیر پرتو کوارو په بی او په کابل کې د ای

ریزانو هللا خان د رات پالن درلود او په وزیرستان، قبای يل سیمو او هند کې یې د ان

ونونو وړاندیزونه درلودل    ٨٦ .خالف د پا

ي وزیر مسولیني او د جرمني ۱۳ز کال د مې پر ۱۹۴۱د  الیا دیکتاتور لوم مه د ای

او د دواړو هېوادونو د همکارۍ  د بهرنیو چارو وزیر واخیم فون ریبنرتوپ د وزیرستان په ت

ې الیا له ایپي فقیر موسولیني پ ٨٧.پر رس خربې وک ، چې ای ه دې ناسته کې اعالن وک

ریزانو پر وړاندې یې ال  ي او د ان ي او غواړي هغه ته مرستې ورک ین ک رسه اړیکي 

الیا د ایپي فقیر د مالت په موخه شپ میلیونه لیرې او  .وپاروي له دې ناستې وروسته ای

ر ( او د ابویر ون مارکجرمني یو میلی ار ل) ې ادارېد جرمني   .دوه تنه کارکوونکي بېل ک

یالیایانو او جرمنیانو ایپي فقیر ته  ۱۹۴۱د  افغان واستولې  زره  ۳۰۰کال په فربوري کې ا

ورویک ته الړل او ایپي فقیر ته یې  الیایان د وزیرستان  زره  ۳۰۰او په مارچ کې دوه ای

وپک او د هغو کارتوس وسپارل ، دوه  ریزا .هندي روپ نو د استخبارا رسچینو په د ان

ري  الیايي  ری(وینا، دغه دوه اي د ایران له الرې وزیرستان ته تليل ) اشیري او د هغه مل

ریزانو خالف د مبارزې د دوام لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او دا دده   .وو  فقیر ایپي د ان

انیا او جرمني ي سیايل ی - سیايس نبوغ و، چې د برې الیا خپلمن ې د وزیرستان د ای

ي وزیر  .خپلواک لپاره کاروله له ایپي فقیر رسه د اړیکو مسوول د افغانستان د لوم

ری  ي امنیت سازمان  ان ر او د جرمني د  ی ډاک ان » کورټ بریکمن«هاشم خان 

که ناکامې شوې، چې د ایپي فقیر  .و ې  په نامه ترې له وزیرستان نه هر دده ه

  .خستېتلونکي کس پیسې اور 

  



 

ای/ ١٤٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ر په وزیرستان کې ار الیایی    ای

ر فرد  ز کال په جون کې۱۹۴۱د  ري مانفرد اوبردورفرو او ډاک د جرمني دوه 

الیا د سفارت په مرسته براندت کابل ته په دې موخه راغلل، چې  په وزیرستان کې له د ای

وري    .ایپي فقیر رسه و

ا لیا له سفیر کوارو نه مرسته هغوی وزیرستان ته د ت لپاره په کابل کې د ای

رې ادارې غ  ار رو بهارت رام تلوار او د افغانستان د  ته او هغه هم د خپلو   يوغو

شیرافضل خان په مرسته د بنو له الرې وزیرستان ته د جرمني جاسوسانو د سفر الرې 

لې ی    .چارې و

الیا سفیر د  یک «مستشار  خپلمه ۱۲ز کال د جون پر ۱۹۴۱د ای  »ویلانای

ه تنو په جامه کې وزیرستان ته ولی الیا د سفیر ترمن د اړیکو  .د پ د ایپي فقیر او د ای

ل حبیب او په کابل کې پیلوټ  ون کې د مرغې وزیر  او د ایپي فقیر خلیفه  مزي په ار

ي وو )غالم عمر پیلوټ( الت میر   ٨٨.ین ک

الیا   لیو د سفارت مستشارد ای ون ال  د غز له ان او ) باباجي چینه(رې ار

ل حبیب په پلر کور کې له تم کېدو وروسته ، مرغې ته الړ او د  لواړې پر  پیرکو

لیو)۱۰(عبدالحبیب تحویلدار( دوی  .الړ تهوزیرستان  ل حبیب او ان په مزدک ) ، 

ي په کور کې له ایپي فقیر رسه وکتل لیو .غره کې د وزیر ت ایپي  په دې ناسته کې ان

وس ز الیا چمتو دي دده پن ی و، چې جرمنی او ای ه کسیز غلچکی ر فقیر ته وړاندیز ک

ي واک لپاره د الوتکو خدمات ورک ي او د هوايي  دوی په  .واک په وسلو تجهیز ک

ې    .مزدک غره کې له ایپي فقیر رسه دوه شپې وک

الیايي شو، خو  یکوال پخپله  ږمو ېج مکن« : لیوو ریفق پيیته ا ري ای

ل به زمو .لرو ایتړ ته ا هوايي مالت به  انلو یپ ېواز یوي،  ېپه الس ک ږد الوتکو استع

الیايي .»وي ېستاس : لیده ورته وو .»؟ئکو دایپ هن لېبه ت ېتاس« : تلوپو  ري ای

د  ریفق پيیا  .»و له کومه ک یېالوتکو لپاره به  دنشته،  لېت نیرسه ددغه الل ږله مو« 

 - ده له جرمن .و یودلور  رډپراخ  وی ېمیس ړېلپاره د لوا ناستوېجرمني الوتکو  د ک

 

ای/ ١٤٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

تنې وروسته، رسه  واکونو اييیالیا وو شورا تر نظر پو رشطونو په  ویدر الندې پرد عل

   :و یتوافق ک ه ج ه

  وي ږبه واک او قومانده زمو ېک ه خالف ج زانویرد ان -

  وي لېبه ب انمي ناو اسال  رغیب ږزمو -

نانو په س -    یترصف نه يش کوال  یه یبه جرمن ېک موید مسل

ر  ردېز، د لو ون،  یانې له الرې ار دغه درې تنه پر درېیمه ورځ د لواړې او 

لیو په جوالی میاشت کې کابل ته  .محمد اغې او بیا کابل ته راغلل او  ورسېدان

ي، چې له ایپي فقیر رسه  واکونو پر یوې پوستې د برید داسې ویل کی انیايي  یې د برې

ی و ون هم ک   .په عملیاتو کې 

رې ادارې ارشیفونه وايي، چې   ا لیو او ایپي فقیر د روسيې  په دې ان

کولو لپاره ناسته کې  ریزانو پر ضد د مبارزې چ هد ان ه وک الیا به د هوک ، چې جرمني او ای

ونونو په ډېرېدو رسه به ن۱۲وزیرستان د مبارزانو مرش ته  ه مرسته ورکوي او د پا یم زره پون

ير ز ۷۵یې کچه  و ته رسی رلین پون تنه  .ه س پر دې رسبېره ایپي فقیر له هغوی غو

ي، خو وسلې به له الوتکې نه ور غو  ه، چې وسلې ور ولی جرمنیانو ایپي فقیر  .وير وک

وسلې د جرمني مشهور  داته افغانستان  .ته د افغانستان له الرې وسلې استولې

ر قاچاق کولې ایران له الرې افغانستان  هغه دغه وسلې د ترکیې او .جاسوس اېف وېن

  .رسولېته را 

ر  ار لیو رسه تلونکي دوه جرمني  ر فرد «له ان مانفرد اوبردورفرو او ډاک

ردیز کې ونیول شول او بېرته کابل ته واستول شول» براندت غان اف .په جون کې په 

لیو د نیولو لپاره  ون د ملېشو  ۱۵۰حکومت د ان ې وې او د ار زره افغان اعالن ک

لیو او  ي وزیر محمد هاشم خان دنده سپارلې وه، چې ان مرش  اکربجان ته لوم غون

ر ونیيس ار      .جرمني 

رې ادارې  ار د ) ابویر(پر شوروي د جرمني له برید رسه هممهال، د جرمني د 

مه په کابل کې د جرمني سفارت ۲۴کال د جون پر  ۱۹۴۱رانکارې ډلې مرش د مې و ۱۱



 

ای/ ١٤٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

، چې په وزیرستان کې اوربلوونکي عملیات پیل )Firebug Operations(ته امر وک

ي ریو  .ک رې ادارې خپلو دوو  ار ر فرد براندت(جرمني  ته ) اوبردورفر او ډاک

ه، چې ایپي فقیر ته وسلې او پیسې ور ر سپا له دې رسه هممهال باید  .سويتنه وک

مرب میاشت کې پر هند د جرمني  هغوی وزیرستان ته تليل وای او هلته یې په سپ

ي وای ان عملیات ک ای پ یانو له برید رسه سم، له ایپي فقیر رسه یو په کابل کې  .پو

روال میرصاحب خان یې  جرمنیان وزیرستان ته د ت په حال کې وو او د بنو یوه افغان ډ

ریزان او شورویان وزیرستان ته د جرمني جاسوسانو پر ت خرب وو،  .همکاري کوله ان

، چې د افغان حکومت او وکه په اوربلوونکو عملیاتو کې داسې کسان شامل و 

ریزانو جاسوسان وو    ٨٩.ان

اډو  ونه، د زغره والو  وپک، اليس  ریزي  جرمنیانو ایپي فقیر ته له برلین نه ان

تي وو، خو دا، چې جرمني جاسوسان او د  ضد وسلې او د الوتکو ضد توغندي غو

ر په پل علم کې ونیول شول، ایپي فقیر ته دغه وسلې  ه وال د لو هغوی وزیرستا بدر

ه باندې لس زره  .ونه رسېدې  ، و تومانچې، کارتوس، درې سوه زره افغان له دوی نه 

ری .هندي روپ او د قبایيل سیمو نقشې ترالسه شوې ه کې یو جرمنی   په دې پې

واکونو ووژل شو او وروسته په کابل کې  اوبردورفرو       ٩٠. وزیر او مسید ونیولامنیتي 

ي اطالعاتو سازمان  په وزیرستان کې د اوربلوونکو ) ابویر(د جرمني د پو

تل ان عملیاتو پيل کېدل غو هغوی اوس له ایپي  .عملیاتو تر ناکامي وروسته د پ

ه کې و فقی ي وو،  .ور رسه د مستقیمو اړیکو په ل ک ک ریزانو خپل استخبارات دومره  ان

ونه په سکو بدلول، هغوی  چې په کابل او هرات کې به جرمنیانو د ایپي فقیر لپاره بانکنو

ې له مخې په میاشت کې  .ترې خربېدل ه ور رسېديل  ۲۵فقیر ته باید د پرېک زره پون

رداسې  کې یوپه لواړه سیمه وزیرستان  دست کې جرمنیانو زکال په ا۱۹۴۱د  .وای  ډ

ېناستو لپاره وړ و، چې د کوندوموند بهارت رام کو کاوه، چې د  .ور الوتکو د ک

ر د جوړونې لپاره له فقیر ایپي رسه اړیکې ونیيس په کابل کې جرمني جاسوس  .هوايي ډ

ل، چې راسموس هغه ته طال، پیسې، فیشن اچوونکي او د هغو  دېرش کار توس ورک

 

ای/ ١٥٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ر  د الوتکو د ورت پر وخت به یې دوی هوا ته خويش کوي او الوتکو ته به هوايي ډ

ي ریزانو په کابل ک .جوتی رۍ د فعالیتونو پان ار ون کې ې د جرمني  پر افغان ه غرب

ی وزیر هاشم خان یې هم له افغانستان نه د جرمني او  ول او لوم حکومت بندیزونه ول

مه هغوی له ۳۱مه او ۳۰د اکتوبر پر  .الیايي جاسوسانو پر اېستلو فکرکولو ته اړ اېستای

ه  .کابل نه و اېستل شول جرمنیانو د مسکو په ویرماخت سیمه کې له ماتې وروسته پرېک

ي ویان ونه لی ه، چې وزیرستان ته خپل کومان دغه راز کومې پیسې او امکانات،   .وک

ان عملیاتو لپا د چې ای ته بېل شولوره په پام کې نیول شوي و پ   .، هغه بل 

کې جرمنیانو د ایران په ختیز کې شاوخوا سل تنه  يز کال په جنور ۱۹۴۲د 

ل، چې په وزیرستان کې ایپي فقیر ته الړ يش او له  ورانکاري له الوتکې را کوز ک

ل والوزوي، خو فقیر تر هر کار مخکې له هغوی ن ېدلې پ ه پیسې بلوچستان نه غ

الیايي سفیر کوارو پیسې نه درلودې تې او اي زره  ۳۰۰وروسته جرمني کوارو ته  .غو

ان له  س لې، خو جرمني پراشو ي هغوی ایپي فقیر ته ولی ې، چې ویل کی افغان ورک

ل د الوزولو  اډي پ رو نیويل وو او ایپي فقیر هم د اور ار انیايي  ورانکارۍ مخکې بری

ر  .کپالن پلی نه  ار و په نامه  ۍد جرمني  جاسوس بهارت رام په باجوړ کې د ما

ې وې د اپریل په دویمه لسیزه کې جرمنیان په دې بریايل شول،  .سازمان چارې پیل ک

ي له چې ین ک د ایپي فقیر استازو په کابل کې له  ٩١.ایپي فقیر رسه مستقیم اړیکي 

که ددو  وجرمنیانو نه د وسل تنې کولې،  یالیو شمېر ډېر و او په رسحدي غو ی د جن

    .سیمو کې پرمختللې او کار وړ وسلې نه پیدا کېدې

  

ر راسموس ایپي فقیر ته په یوه لیک کې لیکيل وو ار     :جرمني 

و له تاسې رسه هوايي اړیکي نه «  په شته وضع کې مو، چې تر 

ه ییزو چارو لپاره اړتیا وړ مرستې نه شو  ي، د ج ین   .دررسه کوالیوي 

ي ه داده، چې  .زموږ په باور تر هغه وخت بریدونو ته اړتیا نه لیدل کی

ول زور د قبایلو په یووايل واچوو واکونه زموږ د  .خپل  تاسې باید خپل 



 

ای/ ١٥١  وزيرستان؛ وروستی 

 

تینې مرستې تر رسېدو پورې خوندي ک دا کار هله کېدای يش، چې  .ئر

دې وي ې لپاره بای .جبهه تاسې ته ن په  .شئد چمتو د یوې سرتې ج

اکيل وخت دغو و او  کې واکونو باید په خپل  ریزانو بریدونه وک پر ان

پو    .»دخدای په مرسته یې و

  

تنه په کابل کې د ۲۵ز کال د مې پر ۱۹۴۲د  انیا په غو مه افغان حکومت د برې

الیا شاوخوا سل جاسوسان ونیول وس زره افغان  ٩٢.جرمني او ای په دې کې هغه پن

الیايي جاسوس هم ضب باید ایپي فقیر ته ) غالم عمرخان پیلوټ(ط شوې، چې یوه ای

الیا اړیک .رسولې وای تر جوالی میاشتې  يدې نیونو له ایپي فقیر رسه د جرمني او ای

ول ن ون کې ایپي فقیر ته د افغان اردو د زړو وسلو د  .و جرمني ددې چارې په غرب

ې خرب له کابل رسه  پېرنې پر رس  ې، خو وروسته یې د خپلو پورونو په پیل ک ې بندې ک

ي تل، چې دغه وسلې وزیرستان ته ولی پر دې رسبېره جاپانیانو هم هوډ  .بدل کې غو

وي په افغان وروسته  .درلود، چې د الوتکو له الرې په وزیرستان کې وسلې وغور

ري پیدا شول او له ایپي فقیر رسه د هغوی اړیکې او  حکومت کې هم د جرمنیانو مل

هته مرستې بیا پیل شوې او هغه هم د د ي کمپ کالبندي اوږده ک ریزانو د  .خېلو پو ان

ب ې او په خوست کې یې  ۍر افقیر په مرکزونو  بارۍ رسه  پر یوېوک سیمې په 

ان ۵۰شاوخوا  ل زره تنه د  منان ک ه اړیکي درلودل او د  .د ایپي فقیر له کابل رسه 

ه کاوه، خو هغوی  ون کوونکو مرستې ته زړه نه  تنې پرته یې د پا افغان چارواکو له غو

امونه اخيل ریز پر ضد  ې، چې پر خپل وخت به د ان    .ته یې ژمنې ورک

  

ه   وزیرستان ژغ: تبلیغا ج

ریز الوت ، چې پر افغان خاوره د ان الیا ته دا فرصت ورک بارۍ جرمني او ای کو 

ونونه را وپارويد تبلیغاتو له الرې  انیا پر وړاندې غرب تنو کې د برې  .په قبایيل سیمو او پ

ه د هغوی ۱۹۴۲د  ۍ نې ست پر لوم لیا«ز کال د ا راډیو د افغانستان او قبایيل » ه

 

ای/ ١٥٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ې او خپرونې پیل ک ن په جرمني کې دوه پر دې رسبېره د  .سیمو په ت ازاد هند غور

انې درلودې، چې یوې یې د وزیرستان غ په نامه د وزیرو او مسیدو لپاره خپرونې  راډیو

ریزانو پر ضد تبلیغات کول او  .کولې دې راډیو په قبایيل سیمو او وزیرستان کې د ان

ول ې ته ه    .خلک یې د هغوی پر وړاندې ج

ست پر ۱۹۴۲د   د بیت املقدس لوی مفتي سید حسین  مه۲۲ز کال د ا

ریز پر  نان د ان انیايي هند مسل الیا غ راډیو له الرې په یوه وینا کې د برې یال د ای

راډیو چلوونکو د وزیرستان او قبایيل سیمو خلکو ته  .وړاندې د ایپي فقیر مالت ته راوبلل

الیایان هند ونیيس، د وی ته به د سند سیند په ژمنې ورکولې، چې که جرمنیان او ای

ي مکې ورک   .غاړو کې پراخې او د کرکیلې وړ 

یل په همدې میاشتو  رې ادارې سیمه ییز رییس ویت ار په کابل کې د جرمني 

یالیو د اعاشې او اباتې لپاره د میاشتې  ۵۰فقیر د  پيکې د ای ، ۱۲زره جن نیم زره مرم

 ، رامه رسه زر  زره د سپینو زرو سکې۲۵وسلې، یو میلیون روپ او دوه سوه کیلو

تل ه، چې د الوتکو له الرې به په  .وغو هغوی دغه راز د ایپي فقیر استازو ته ژمنه ورک

راد کې د جرمني  دوي، خو په قفقاز او ستالین وزیرستان کې ددوی جبهو ته توپونه ور ولی

د رسونې دغه رستو ماو مايل د هوايي ته  واکونو له ماتې وروسته وزیرستان او ایپي فقیر

ز کال په مني ۱۹۴۲د   .پروژې ناکامې شوې او جرمنیانو پر هند له برید نه الس واخست

ولې،  و صندوقه وسلې را وغور ل لپاره  ي  کې جرمنیانو د ایپي فقیر مبارزانو ته د لوم

ېده ل او د .خو د نورو مرستو پته یې ونه ل ته خېلو د دې وسلو د فقیر السونه ډک ک

ه کمپ ه ک ین مرب  .محارصه یې  ریزانو دغه محارصه په سپ انکونو میاشت ان کې د اوو 

ه پهاو درې الوتکو  تل، چې د  .له السه ورکولو ماته ک جرمنیانو په وروستیو کې غو

یايل واستوي، خو په  ن جن وته سازمان له الرې وزیرستان ته درې زره هندي مسل ما

ه کې وروسته په افغانستان او سیمه کې د هغوی استخبارا  له پرله پسې ناکامیو ج

ه  ې او له من   .الړېشبکې هم یو په بل پسې شن

انیا،  ۴۳او  ۱۹۴۲ز کال نه تر ۱۹۱۴له  کلونو پورې، چې په وزیرستان کې د برې



 

ای/ ١٥٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

ې روانې وې، ایپي فقیر   رو تر من روا او فزیکي ج ار الیا او شوروي د  جرمني، ای

ی و، چې د نورو تان نورو مبارزو مرشانو او د وزیرس له مايل او داسې سیاست خپل ک

من پر ضد کار واخيل او مبارزان او د عقیدې او  ي امکاناتو نه د خپل اصيل د پو

ي سیالیو، یا د نورو د اهدافو د پلیتابه  خپلواک ساتنې مبارزه یې د نورو د خپلمن

ي ر رو   دغه سیاست د ایپي فقیر .قربا ونه  یرک او د او د هغه د مل د سیايس 

او د هغ کارندويي کوي ویخپلواک او دین ساتنې په ت      .د ژمنتیا 

  

   په جبهه کېد جاپان قبایل 

ې په درشل او  د جاپان او جرمني له کې کال ز ۱۹۴۱په د استخبارا ج

تل، چې له قبایيل سیمو ن االنو غو انیايي ج ونو رسه مل، برې ې وا یوالې ج ه د ن

واک  ر ته یو نوی او مقاوم    .واستويډ

ې ته ورسېدل او د  ېد ډسمرب په وروستیو کې دوی له افغانستان رسه پ هوک

ه میلیونه  ۱۹۴۲ ریزانو په پن ه کې د ان کال په فربوري کې شاه محمودخان په یوه جر

انیايي  ل، چې په برې تنو له هندي روپیو رسه قومي مرشان دې ته اړ ک پوځ کې د پ

ي ریزانو او افغان (روسته په مارچ او اپریل کې دوی و  .ومارنې رسه مخالفت ونه ک ان

ولې ) حکومت تنو ملکانو  ې او د پ ې وک ور کې دوه نورې جر په جالل اباد او پې

تنې یې ومنلې   .غو

تنو  ریزانو د اپریدیو، موندو، یوسفزیو او نورو پ و وروسته ان ه له دې جر له من

ې ومارنې چارې پیل ک هم دد .د رستېرو د    .پالن طراح و غهد رسحد وايل جورج کنین

ام اصيل هدف د جاپان پر وړاندې په هند کې د خپلې جبهې پیاوړي  هم ددغه  د کنین

واک اېستل و ه ییز  هم ددې چارې  .کول او له قبایيل سیمو او وزیرستان نه د ج کنین

اسلپاره د وزیرستان  ر  (G.H. Prendergast)سکاوټ پخوانی افرس جي ایچ پرین

ت او دنده یې ور وسپارله، چې شپ  ور ته وغو  سوه مسید، د تیرا له نوي ډیيل نه پې

لور يله سوه اپریدي او  او خیرب  لور سوه مومند راغون ک د  .مومندو نه 

 

ای/ ١٥٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

که هغو  ول جنجايل کار و،  اس لپاره د مسیدو راغون ر ی له دې مخکې په پرېن

کې د خپلو افرسانو امرونه نه منل او کله، چې ډېر  (Baloch Regiment) بلوچ غون

ول افرسان یې ور ووژل ریزانو دې رستېرو ته ویل، چې جاپانیان د  .ترې په عذاب شول  ان

منان دي او دوی له هغوی رسه جهاد ته بیايي اس ته  .خدای د ر  هم پرین کنین

وونه وک  ي او د همدغه بیرغ تر الر کلی شوی بیرغ په الس کې ورک ه، چې په کلیمه 

ي ر ته بو ې ډ هم له یوه شنه  .سیوري الندې یې د ج دغه بیرغ پخپله جورج کنین

ولو یې پرې لوړه اخسته ی و او له  ریزانو پر مسیدو او  .بخمل نه په هندو خیاط جوړ ک ان

ای یې د قبایيل سیمو د کمپنیو جوړ  نورو قبایيل رستېرو باور نه درلود او وپکو پر د نویو 

ل روم کې وپېرل .وپک ورک ی وپک په ادم خېلو درې او کا ریزانو دغه    ٩٣.ان

اس له مسیدو نه   ر تنه  ۲۵۰او له مومندو هم  ۲۵۰، له اپریدیو ۵۰۰پرین

ای شول، چې شمېر یې  ول ک ېرمه .تنو ته رسېده ۱۰۰۰را ک ته  ی ا مانسا  دوی لوم

رام، اندرا پردیش، جنو بیهار او ۱۹۴۲سیمې ته الړل او د  ست کې ویزا ز کال په ا

دول .اړیسه ته الړل ا ته ولی ال خلیج په ختیزه غاړه کې ویز دوی  .وروسته یې د بن

بوي، خو له دوی رسه نوې  تل، چې دلته د جاپانیانو پوځ په قبایيل زملیانو شاته و غو

يوسلې نه وې او ق ی تل، چې په کمزورو وسلو وجن دغه رستېري  .وماندان یې نه غو

دې کاالدام ته الړل اکان او برما ته ن قبایيل رستېرو په کاالدام کې پر خپل  .وروسته چی

ي، خو دوی نه ورکولې او باالخره  ي پرمختللې وسلې ورک ، چې پو ار وک ین قوماندان 

ې انکار وک او بېرته پې     .ور ته راغللهغوی له ج

 په دغو وختونو کې په قبایيل سیمو او افغانستان کې جاپان هم خپل استخبارا

ي وو او  تون د هند په رسحد کې یې فعالیتونه پیل ک یالیو لپاره یو پ تنو جن د پ

ومارلی و ریزو فعالیتونو کې   .قوماندان  ار کله، چې جرمنیان په قبایيل سیمو کې په 

ردې چارې یې جاپانیانو ته وسپارلې، خو هغوی هم په خپلو عملیاتو کې  مات شول، 

له دې مخکې، چې کوم اپریدي اروپايي هېوادونو ته تليل وو، هغوی د  .وبریايل نه و 

  .ومخابرې په مسلک کې ډېر بریايل و 
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م   پرکی پن

  مرم او روپ لیيسان
ي او ملکي سیاست(  )پو

 

مونه په وزیرستان او قبایيل سیم ي او ملکي طرحې او سیس ریزانو پو و کې د ان

و په دفاع او خوندیتوب کې وضع کېدل ریز قوانین او الیحې یوازې د  .د هغوی د  د ان

وونکی اړخ و   .هغوی د پرمخت پالیيس تقویتي او بشپ

ي سیاستونو په خدمت کې و ریزانو ملکي سیاست د هغوی د پو  .د ان

ي او ملکي سی ریز پو ز کلونو کې له خپل اداري نظام رسه ۱۸۴۹او  ۱۸۴۳استوالو په ان

ې پولې لپاره  ین ای کولو وروسته، په سیمه کې د یوې  د سند او پنجاب له یو

تې لې پولې دوه بېلې  .سرتاتیژیکې نقطې غو دې مسالې په هغوی کې د پرمخت او ت

وکولې یاوې را و ي او سیا .ای ریز پو يس سرتاتیژیستانو د په سند کې واکمنو ان

ریزانو د  افغانستان پر لور د پرمخت پالیس پلوی کاوه، خو په پنجاب کې واکمنو ان

لې پولې او  ې پورې د ت د  .پالیس سیاست درلود ثابتېسند سیند یا ډیورن تر کر

پنجاب واکمن الرډ الرنس په دې باور و، چې د سند سیند ددوی محکمه پوله کېدای 

ته يش، خو الرډ هغوی د   .کین دغه پوله د افغانستان پر لور په مخکې سیمو کې غو
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ې او په رسحد او قبایلو  (Non-interference) عدم مداخلې پالیس تعقیب نه ک

په مخ کې  (Forward Policy) کې یې د تورن جان جاکوب د پرمخت پالیيس

ور .ونیوله او هند ته د ناپلیون  ددې پالیس اصيل هدف هرات، کندهار او ورپسې پې

م هم د همدې  .او شوروي د پرمخت مخنیوی و یمن سیس ه کې د سن دوی په کو

ې او بوالن نه تر خیرب او وزیرستان پورې  انیايي هند لپاره له کو لپاره پرمخ یووړ، چې د برې

ریز سیاستوال ددغه  .یوه محکمه پوله ورغوي ېر ان د الرډ کن او جان الرنس په 

ې، خو د رسهومخالف و  سیاست یر نورو تر کو او کورمې پورې د  ي راولنسن په 

ریزانو د نفوذي سیاستونو مالت کاوه دغه سیاست په وروستیو کې تعقیب شو او  .ان

یمن او الرډ رابرټ په دې بریايل شول، چې د پرمخت پالیس په پلیتابه کې  رابرټ سن

انیا د نفوذ سیمه باید په قبایيل وو هغوی په دې باور  .اکونکی رول ولوبوي ، چې د برې

واښ پر وړاندې  ې یې رسه رشیکې يش، چې د هر بهر  سیمو کې پیاوړې يش او 

ي ه ودری انیايي هند په نن ي، چې د برې الرډ رابرټ لن قبایيل سیمې  .به هغوی اړو

تنه ې په بللې او سیاست یې هم پر دې متمرکز و، چ  (No man Lands) بې 

  .قبایيل سیمو کې له تدریج رسه مل پرمخ الړ يش

واکونو ددغې پالیس د تعمیل ۱۸۹۴ز نه تر  ۱۸۴۹له   انیايي  ز کال پورې برې

ې کولې، خو له  پورې دوی د  ۱۹۴۷نه تر  ۱۹۲۳او له  ۱۹۲۳نه تر  ۱۸۹۵پاشلې ه

دوی په همدې وختونو کې  .وپرمخت او نوي پرمخت پالیس تعمیلوونکي و 

واکونه واستول او د نوې پرمخت پالیس له مخې یې په قبایيل ته وزیرستان  ي  پو

ولو الس پورې ک ین االنو او  .سیمو کې د خپلو استحکاماتو پر  انیايي ج د برې

لور مسالې پر وړاندې پرتې وې، چې له مخې  سرتاتیژستانو لپاره په قبایيل سیمو کې 

ي تر خپ    :ل واک او مدیریت الندې راوستي واییې باید دوی قبایيل و

انیایي هند اړیکي، د (سرتاتیژیک مسایل  • حایل سیمه، د افغانستان او برې

الیا نفوذ او د برید وېرې   )افغانستان او هند پر لور د روسیې او وروسته د جرمني او ای

ې رسچینې •   سیمه ییزې او مالت
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ي مسایل •   عقیدوي او فرهن

ولنپوهنې •   لیداو د 

ۍ افغان ریزانو د لوم ې پرمهال د افغانستان او هند پر لور د  - ان ریز ج ان

واښ او  یره، خو قبایيل سیمې او وزیرستان ددوی پر وړاندې د  واښ نه ان رويس یرغل 

ي په  .مقاومت پوتانسیل و ي، توکمیز او عقیدوي لحاظ له فرهند قبایيل سیمو و

يل و  ریزانو پر وړاندې د خپلواک کارت  او هره شیبه وکابل رسه ت ل و، چې د ان دا احت

ول، خو   .وکاروي ین انک د نواب له الرې اړیکي  ریزانو په پیل کې له مسیدو رسه د  ان

چې له دوی رسه یې په اداري په وروستیو کې یې په سیمه کې داسې ملکان وموندل، 

ت کې مرسته کوله چارو ین ز کال کې هغوی د ۱۸۷۸په  .او د قبیلوي اړیکو په 

او یې د فرد  تونې، بریدونو او نورو جرمونو په ت ه، چې د ت رسحدي جرایمو الیحه وضع ک

ه کولې ای قبیلې په ن   .پر

انک نه  ۱۸۹۳ز کال نه تر  ۱۸۴۹له  کال پورې د وزیرستان اداري چارې له بنو او 

عیل خان ولسوال تر ادارې الن .تنظیمیدې ، چې مرشي یې یوه ودې و دوی د ډېره اس

دغه کمش په خپل وار رسه د دیره جاتو کمش ته رپوټ ورکاوه او  .مرستیال کمش کوله

واب ویونکی و او د الهور حکومت په خپل وار  هغه په الهور کې د پنجاب حکومت ته 

انیايي حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر واک الندې و ه او وروسته په وا .په هند کې د برې

ومارل ې او سیمه ییز استازي یې و ریزانو سیمه ییزې ادارې جوړې ک   .توچي کې ان

ریزان، چې د پرمخت په سیاست کې پاتې راغلل، په  کال کې نایب  ۱۹۰۰۱ان

تونخوا یو شمېر سیمې له پنجاب نه بېلې  السلطنه الرډ جورج کرزن اړ شو، چې د پ

ل لویدیز ایالت په نامه  ي او د ش يک نی لوی  .یو بېل ایالت جوړ ک د رسحد لوم

واب ویونکی و، خو  انیايي حکومت ته  کمش رسهارلوډ ډین شو، چې د هند برې

رولېدې ېر له مرکزه کن کيل سوی د کيل په سپي « د  کرزن .قبایيل سیمې د اوس په 

ه یوو وینا په مصداق،» ووهه ي تشکیالت له من ړل او په رسحد او قبایيل سیمو کې پو

ریز افرسانو ترمرش  و نوي ملیشايي تشکیالت جوړ  ۍد ان الندې یې د سیمه ییزو و
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ل واکونو رسه د عملیاتو او رغونې په چارو کې مرسته  تشکیالتودغو  .ک انیايي  له برې

رولېدې  وهی ېاندړ پر و دوید مس کرزن .کوله او د سیايس استازي له خوا یې چارې کن

او  ېله ج ېپه بدل ک ازاتویامت ولید  پیوندهمال  یې تلاو غو  ه خپله ک يسیپال ېنو 

  .وير مقاومت را و 

انیا او روسیې د  ریزانو د پرمخت سیاست د برې  ۱۹۰۷د افغانستان پر لور د ان

ه په قبایيل سیمو کې د  کال د کنوانسیون له مخې ودرېد او د نوې پرمخت پالیيس په ب

ت م ین ریز واکمن پر  ز کال د جون په ۱۸۹۹د هند وایرسای د  .تمرکز شوان

دې وختونو کې به د وزیرستان غرن  ، چې په ن میاشت کې په یوه وینا کې اعالن وک

   .سیمې ددوی تر بشپ واک الندې رايش

دا خربه حتمي ده، چې د وخت په تېرېدو رسه به ... «: هغه وايي

ام  ام پر ول وزیرستان  ې پورې  رول الندې رايشتر ډیورن کر  .زموږ تر کن

ۍ هی پالیيس ددې کار مخه نه يش نیوالی او نه یې پر وړاندې خن  د ن

ي انیايي پوځ ل .ر مرستې او فشار پرته  ههیله من یم، چې دغه کار د برې

م   ٩٤.»پرمخ بو

ریزانو د    ل بیا  ۱۹۱۹ان ي تشکیالتو کې یو و وروسته په خپلو پو کال له ج

ي چاو او مرکزونه نه ول، هلته یې تغییرات راو  ستل او په ډېرو هغو سیمو کې، چې پو

واکونو یې  مکنیو  ل، خو رسه له دې، چې  هوايي او  ای ک ای پر واکونه  هم خپل 

ت کېده، له  ه ل ه ملتیا کوله او په میلیونونو پون ه تو پورې  ۱۹۰۱نه تر  ۱۸۹۵په بشپ

لونو پورې د جرمني نفود او یرغل پر وړاندې په خپله ک ۱۹۴۷نه تر  ۱۹۲۳د روسیې او له 

پرمخت او نوې پرمخت پالیيس کې په دې بریايل نه شول، چې وزیرستان او دلته 

رول الندې راويلبشپ میشتې قبیلې تر     ٩٥.واک او کن

ریزانو په داسې میکانیزم کار کاوه، چې د   يل رسحد پالیس له مخې ان د ت

هند په نیمه لویه وچه کې خپل واک خوندي رسه د او محکومولو  قبیلو په محصورولو

تکې یې د وا) پرمخت(وسا او په دویمه هغه  ریزانو  .هک د سیمې پراختیا غو ان



 

ای/ ١٥٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

تنې په سیاست کې تعریفول او  و او پراختیا غو م د خپلو  ول قوانین او سیس خپل 

کې یې خلک پر وړاندې پراخ دغه سیاست ددې المل شو، چې په وزیرستان او قبایلو 

يي ون و لې سیمه کې را ایسار شوي و   .غرب ېر ت ارویو د شپول په  او له  وهغوی د 

هیچا رسه یې د اړیکو حق نه درلود، خو له بهره هر ډول مجرمانو او جنایتکارانو ته په دې 

ېدو او اوسېدو حق و ، د بازا .سیمه کې د پ کرکش ر په وړه خربه د سزا لپاره ل

ه  مکو او کرکیلو بندیز، د کورونو او کلیو ورانول هغه  ت، اقتصادي بندیزونه، پر  بند

ریز او پاکستان حکومت دواړو ترې د قبایلو د رام کولو په  په راوروسته کې دي، چې ان

ه اخستې ده    .موخه 

  

 (Frontier Crimes Regulation)  کال د رسحد د جرایمو قانون ز۱۸۷۲پر 

دغه قانون واک  .رسه له خکو مد ازادۍ او حقوق واخستل شول په تصویب

ېمد  صو ملکانو ته وسپاره او ډیرې غیرمشخ الرې یې وضع ک دغه قانون تر  .ت

ریزانو وروسته د پاکستان حکومت هم په قبایيل سیمو کې په همغه شدت پلی  ان

يل رس  .کوي او او د ت ت پ ریزان د پرمخت پالیيس د ازموی حد پالیيس د ان

او بويل ت یا تطبیق پ ای ۍ هغه کې یې سیمې په زور ونیولې او په دویم  .پر په لوم

ز کال کې د  ۱۸۷۴درایزيل په  .هغه کې یې په زور او جرب تر خپل قانون الندې راوستې

افغانستان پر لور د پرمخت پالیيس پرمخ وړله او په همدې موخه یې په وزیرستان او 

ېقبایيل سیمو  ن په  .کې لشکرکش وک واښ په  ۱۸۷۶لردلی کال کې د روسیې د 

ې ورغوي تل، چې په هرات او کندهار کې دفاعي کر هغوی د سند پوله  .پلمه غو

ي دکتورین له مخې یې هوډ درلود، چې سرتاتیژیکه پوله تر  له او د خپل پو ه نه  ین

وي ه وغ     .امو او هندوکش پورې د یوه علمي رسحد په تو

  

یمن«   »د روپ سیاست« او » سن

ریزانو د افغان پر افغانستان ې ستان له برید مخکې ان  قبایيل (دفاعي کر
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ندمک او ډیورن(نه په بېالبېلو  خپلې اصيل خاورېله ) سیمې ونونو) الهور،   جال او ت

ې او د روپ سیاست .تر خپل واک الندې راوستې  پر هغوی یې مالیې کمې ک

»Money policy «ي امتیازونه ومنل ان    .تر نامه الندې یې مشخصو ملکانو ته 

ر یمن و، چې  د پنجاب کمیسیون منصبوال ددغه سیاست بنس رابرټ سن

د پنجاب ایالتي ادارې په  هغه .ز کال راهیسې یې په بلوچستان کې کار کاوه۱۸۶۶له 

ې مالت ې ک ین ې  انیا پ ه کې د برې و او کو او له سیمه ییزو قبایلو یې  په بوالن، کاک

ل واکونه جوړ ک ه ییز  ل لپاره په  .ج ي  یمن سیاست کار ورک او د لوم  ۱۸۷۶د سن

واکونو د بوالن له الرې د خپلو کاروانونو د ت رات امکان وموند ریز  په  .کال ان

انیا ته اج هندي روپیوکال د کالت خان له کاله د سل زره  غههمد ازه په بدل کې برې

وي راف تار وغ ل ل او  اډي پ ې ته د اور ه، چې کو     .ورک

ې او په خیرب او کورمه کې یې هم  هغه د بوالن نورې سیمې هم ور خپلې ک

ول اوو جوړول د  .خلک بې پریتوب ته وه ي قرار یو او پو هغه په بلوچستان کې د چاو

ریز په دغه کار رسه که ان کی باله،  ه کې و، چې د اباسین  فارورډ پالیس مهم  په دې ل

ي ون او د کالت له خانانو رسه تر . پر لور د روسیې د پرمخت مخه ډب ک ندم ت له 

ردې سیمې  ه او تر بوالن پورې  ین، لورااليي، کو ې وروسته، خیرب، کورمه، پ هوک

ریزانو تر خپل واک الندې راوستې ریزانو - په دویمه افغان. ان ه کې ان ریز ج د  ان

وله الره هغوی له مزاحمت رسه مخ نه  که پر دې  ې،  ې وک ون نه ډېرې  یمن له ت سن

ریزانو  ې سیمې پر ان تونخوا  شول او پای دا، چې امیرمحمد یعقوب خان د لرې پ

ې ې ک ، چې په نیول شویو او هغو سیمو  .خر ریزانو ته دا مجال ورک ون ان ندم ت

ي،چې  ې ک ین ې  انیايي هند کې خپلې پ ون له الرې له برې وروسته یې د ډیورن ت

لولې   .رسه ون

ی و او   من ک ریزانو د پرمخت سیاست اندې افغان امیر عبدالرحمن خان د ان

، چې په چرتال، باجوړ او وزیرستان کې پر خلکو  ۱۸۹۲په  کال کې یې خپلو رستېرو ته امر وک

ریزانو وزیرستان ل .افغان تذکرې ووېيش که له دې رسه جوخت یې ان ه السه نه ورکاوه، 
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عبدالرحمن خان د هند د نایب السلطنه الرنس دون د رضب  .کورمه هم له السه ورکوله

واکونه له چرتال، باجوړ او وزیرستان نه  االجل په پایله کې دې ته اړوت، چې خپل 

ي ون هم السلیک ک ن ت کې د هند کال  ۱۸۹۷په   .وبايس او ورپسې د ډیورن کرغی

ه، چې دوی د خپل علمي رسحد  ه ک نالرې له مخې په ډا امو ( نایب السلطنه د یوې ک

ون پر وړاندې په وزیرستان او ) سیند پر لور د پرمخت الره پرانستې ده، خو د ډیورن ت

ونونه وشول او عبدالرحمن خان هم له دې امله، چې په  نورو قبایيل سیمو کې پراخ پا

ون کې د موم ې، قبایيل ت ونې وک ې رسغ ریزانو له خپلې هوک ندو د سیمې پر رس ان

و ته د اتیا زرو  ېمیلو و ونون .په شاوخوا کې وسلې ورک ریزانو دغه پا په سختو  هان

ل، خو په وزیرستان کې یې دوام وک ي عملیاتو رسه غيل ک ریزانو د زور   .پو د ان

کرزن له  الرډکال د هند نوي نایب السلطنه  ۱۹۰۰۱سیاستونو کار ورنه ک او باالخره په 

ل لویدیز رسحدي ایالت  ور په مرکزیت یې ش واکونه و اېستل او د پې قبایيل سیمو 

ي تونخوا یادی ، چې اوس خیرب پ واکونو په درلودو  .جوړ ک قبایيل سیمې د ملېشه 

و ایجنسیو ووېشل شوې، چې اوس یې شمېر اوو ایجنسیو ته ر  يرسه پر پن    .سی

 

م په وزیرستان کې یمن سیس   سن

یمن  ریزانو د پرمخت پالیيس په خدمت کې د سن و ا (Sandmen) ان

رول یمن . سیستمونه هم پرمخ وړل  (Control From within)داخيل کن سن

اه  .پالیيس په سوله ییز نفوذ والړه وه م هدف په هره سیمه کې د یوې قرار ددغه سیس

ېرو ته په امتیاز ورکولو، د قوانینو پر وضع کولو او د قومي مرشانو له  پر جوړاوي، بانفوذه

لول او  .الرې له خلکو رسه پر اړیکو متمرکز و ددې پالیس هدف د بېالبېلو الرو ن

کیالک رسه مل اقتصادي اړخ یې درلود ریزانو په دغه .پرانېستل و، چې له  م  ان سیس

ولو سیمو کې سرتاتیژیغرسه  تل په  کې نقطې تر ولکې الندې راويل او د ارتباطي و

ي و له الرې یې رسه وت م عمال د پرمخت پالیس په خدمت کې  .کر یمن سیس سن

تل .و یمن غو ا سن ل له وزیرستان رسه ه پي پډبلوچستان د ژوب له اړخه د اور

 

ای/ ١٦٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

لوي او  م په وزیرستانخپل ون   .يک او نورو قبایيل سیمو کې هم پلی  سیس

لويله   ومل له ژوب رسه ون تل، چې  یمن مخکې میکاويل غو   .سن

م د بلوچستان په مشخصو سیمو کې بریالی و، خو په وزیرستان کې  دغه  سیس

م او نور مسایل د پيل کېدا پر وړاندې خن  یې چاپیریايل رشایط، دودیز قبایيل سیس

روال يس اي بروس ز کال ۱۸۸۹کله، چې پر  .ول نی هدف یې وزیرستان ته راغډ ی، لوم

م پيل کول و ېر سیس یمن په  یمن او  .په دې سیمه کې د سن رسه له دې، چې سن

ه له ژوب رسه  ومل الره تر پایه په اصيل ب ې، خو د  ې ډېرې پیسې ورک بروس خلکو ته 

لېده ې او کالت په سیمو کې پيل .ونه ن شوي  بروس په دې باور و، چې د کوی

   .ن کې هم د پيل کېدو وړ ديپه وزیرستاپرنسیپونه 

انیا تر واک الندې سیمو کې  ېدو وروسته د برې ې له غ مسید د ډیورن کر

تل، چې دلته هم نامستقیمې واکمن عميل يش االنو غو انیايي ج په  .راغلل او برې

انو  ، چې د بلو که کار ورک م  بلوچستان کې د نامستقیمې واکمن یا حاکمیت سیس

انو و او مندوخېلو یې پر وړاندې  او د بلو د خوی تر اغیز الندې نرم چلنده کاک

، خو په وزیرستان کې خلک وسله وال و  م یې  واوږدمهالی مقاومت ونه ک او دغه سیس

واښ باله ی  .د خپلې ازادۍ پر وړاندې  په بلوچستان کې یې د بریالیتوب بل المل مالت

ې منلېاانو او خانواک و، چې د هغه په زور یې پر خلکو د ملک بروس د  .نو پرېک

رول هوډ درلود ه د کن م له مخې د وا مسید هغه ته د یوه  پیوندهمال  .همدغه سیس

ه نه الس پر رس يش او د مسیدو سیمې ته  ، چې له وا لیک په ترڅ کې خربداری ورک

ي راوه او مال .پوځ ونه لی واښ یې غوږ ونه   پیونده بروس پر ملکانو متکي و او دده پر 

ه پر کمپ د  م او په  .کسانو په ملتیا برید وک ۳۰۰۰مسید هم د وا یمن سیس دا د سن

ای کېدو پر وړاندې د مسیدو او وزیرو  ای پر واکونو د  ریزي  وزیرستان کې د ان

ون و نی سرت برید او غرب     ٩٦.لوم

ر ل شوی و او هغوی د ان م کې ډېر واک ملکانو ته ورک دیمن سیس یز او په س

ه رول لوباوه م د ناکامېدو  .عام ولس ترمن د پله په تو یمن سیس په وزیرستان کې د سن



 

ای/ ١٦٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

م رسه د مالیانو حساسیت هم و د ملکانو د رول او د روپ په  .یو المل له دغه سیس

کېدو رسه مالیان او مذهبي مرشان حاشیې ته الړل او  سیاست د هغوی د پېرنې په چ

دلته یو بل  .مسید یې هم پر ضد شدیده مبارزه کوله پیونده همدا المل و، چې مال

ان عموماْ د خپلو خانانو  تر سخت ) لکه د کالت خانان( محسوس توپیر داو، چې بلو

ي حد پورې  ان اغیز الندې وي، خو په مسیدو او وزیرو کې مرش او ملک تر یوه 

ولې قبیدمحدود واک او صالحیت لري او دا ستونزمنه  و ه، چې  لې دې پر یوه یا 

ول ملکان دې په یوه خوله واويس ې يش او یا  یمن  .ملکانو راغون دا، چې سن

انیا د پرمخت پالیيس او حکومتي پیاوړتیا په خدمت کې و،  م په غوڅ ډول د برې سیس

ولنیز پرمخت او عدالت په برخه  ه وايل او د قانون واکمن یا  د خلکو د ژوندانه په 

یت سیاستونه او  .رول نه درلودکې یې هی  ریز واکمنو اک په دې معنا، چې د ان

ونې او دوام په موخه وضع شوي او پر کومو سیمو، چې  پالیس د هغوی د اقتدار د غ

   .دوی واک چالوه، د هغو د بهبود لپاره یې هی طرح او پالن نه درلود

ېرمه نورو قبای يل سیمو کې حاکم و، هغه قبیلوي نظام، چې په وزیرستان او ور

ولنیز پرمخت نه و رکز پر  که د پالیس  همدا  .له دې پالیس رسه ال پیاوړی شو، 

کیل دي،  اوس، چې قبایيل سیمې او بلوچستان ال هم د ژوند د ادامې په بحران کې 

ی او  ریزانو یې بنس اې ول کېدای يش، چې ان المل یې په همغو پالیسیو کې ل

ې دهپاکستان ادامه  رکز  .ورک تنو پر نالوستي توب  ریزانو په خپلو سرتاتیژيو کې د پ ان

که په دې ډول په هغوی کې د  و بې برخې ساتل،  رنو زده ک کاوه او هغوی یې له م

وکېدې یزې را  تابه او ميل بیدارۍ ان ي جوړونې  .وی وون کله، چې د باچاخان د 

ریزانو پ تنو هرکلی ووایه، ان ول او په یو شمېر مواردو کې یې بهیر ته پ رې بندیزونه ول

ه یويس ي له من وون ول، چې  ي کسان دې ته وه دغه سیاست په لرو او   .رشخو

ه پرمخ روان دی تنو کې نن هم په همغه ب   .برو پ

ع رهډېد  مېرکد بروس له ت وروسته  هکمش د نوي خان  لیاس  په تو

په  ېد کرک یدو  ېچ کل،یاب حکومت ته ولجد پن ېک یز کال په جوال ۱۹۰۰د ده  .راغی

 

ای/ ١٦٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

 شتویم دیاو د مس ديلېلو وله سرت  ېک دویملکان په مس کهحرکت کوي،  ېک رهیدا

 ولو یاد ملکانو پر  ېچ ،وک زیاندړ هغه و .ید یشو  کهیرول پ ید هغو  او په ت مویس

له  تیمسوول زیولنرسه د  دویله مس یايش او د افرادو پر  ل ورک ازاتیتته ام دویمس

د پنجاب  ،نیکرزن د پنجاب وايل  ډالر  ېپه سمله ک زیاندړ پر دغه و .عمل ويش ېمخ

ال ا واکونود رسحدي   .ېوک ېخرب  ېپه دوو ناستو کرک ېاو م نجر یقوماندان ج

 ۶۰نه د  دویله مس یې ېمخک تابهیله پل ېرحط ېومانه، خو دد زیاندړ رک وېد م یهغو 

   ٩٧.ودېرشط ک لولوو را ېناغ ویزره روپ

 دیپر مرکز بر سویپول يد پو  ېک وملپه  روېرست دویمس ېک اشتیاکتوبر م په

مرک د وژونکو د  .ووژل انیپو  لور یې ونپه  (Nensy)نيسین دمنیبرد او  وک

 دوید مس ېک انکاخستلو په موخه د نومرب پر اوومه په  ېد ناغ دویاو له مس ېمحاکم

خو  ،رضب االجل ورک ېپور  ېم۲۵د نومرب تر  یېته  پیوندهاو مال  تهراوغو  هملکانو جر 

   .راوهونه  ږپر رضب االجل غو یېمال 

ېن ۍله لوم سمربډرسکار د  زیران  دوید مس ېپور  ېد مارچ تر لسم خه ې

 زونویاو بند ېله محارص  .ل بندل ک یې ازاتیامت ول یاو د هغو  ېمحارصه ک ېمیس

په  زانویران .جاري وساتل دونهیخپل بر ېژوب کاو  ومل ره،ډېه پ دویرسه رسه، مس

سوه زره  میدوه ن یېته  دویاو مس ل کو  اتیعمل ېک یاو شکتو  ریشه ،یتو  ېسپل ن،یمک

   .ېناستېخربو ته ک ېخواو  ړېمه دوا۱۶ز کال د مارچ پر ۱۹۰۲د  .اوهړ وا انیز روپ

 يیایانېبرمه د ۲۷د مارچ پر  نډیکمش  فیچ التیرسحد ا د

 « :يینه مات ېاو محارص  زونویپه بند دیمس ېچ کل،یهند حکومت ته ول

 رېپه ظلم ت انویاوناو پر  ټپه لو  یېوخت  ولخپل  ېچ ،ېلیقب ېله داس

 هړ ته غا  ېبه سول زونویاو بند ېپه محارص  ېناسمه ده، چ لهیدا ه ،یک

   .»یزور د يحل پو  ینیوازی ېلیقب دویمس د .ديی ک

او  سویپه پ دیمس ېرک فکر کاوه، چېباور و، خو م ېخت کرزن هم په همدو  دا

   .يش یور خپلوال  ازونویامت



 

ای/ ١٦٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

 دویمس زره روپ۵۴ خه ازیکلني امت ویزره روپ۶۱له  هېمه ن۱۵هغه د نومرب پر 

لپاره  تنی ېد سول ېک دویپه مس ده .ېخپلو وفادارو ملکانو ته ورک ېنور  ېته او پات

میرک له  .ودېهم ک بنس واک تيیلو وهید  ونایزمل دویسم هله دوه سو 

ه خربې  ې له الرې په پارملا ب تلمسیدو رسه د یوې لویې جر ، خو دې کول غو

ې سماليس پایلې نه يش  ریزان دې پایلې ته ورسول، چې دا ډول لویې جر مسالې ان

که هر کس انفرادي نظر ورکوي او د نظرونو د وحدت و  ورکوالی ،  ه  په موخه باید جر

ي ی ې وغ   .ور

 ېنه راوست، بلک کاوی ېک دویپه مس ېدا، چ ېواز ینه  سیرک پالېم د

د  ېچ ،ېتاو  ېنه و  ېاشتیم ېبدلونونو در  پرد هغه  .ووت رولهال هم له کن تیوضع

د هغه په باور، د  .ېستېرا وا ېالر  ېلپاره نو  دوید مس ناستازي جانس ايسیس هوا

کمزوري شوي او  کيړیا ترمن ملکانورسه د حکومت او  مسیپه نوي س شېد و  توازایامت

 ېناکواته  تیاو امن ې ېب ېجر  ېدونکړېوسله والو کسانو جو ونوله زر  دوید مس

 التید رسحد ا .يش ېاتیهم ز ېنور  زره روپ ۹ملکانو ته  ېچ ،وک زیاندړ هغه و .دي

   .ومانه زیاندړ دده و نډیکمش  فیچ

 هسرته جر  وهی دوید مس ېک ويلپه چن نجانس ېز کال په فربوري ک۱۹۰۳د 

 ېوشوه، چ ه کېپر ېک هپه جر  .درلود ون ېهم پک دیمس پیوندهمال  ېچ ته،وغو 

 ېدغه راز در  .يیبه ورکول ک ازاتیامت زره روپ۱۶استازي وي او  دویملکان به د مس

مال  .راغله يپر ورکولو همغ ازاتویامت پزره رو ۵۴د  ېته هم په کال ک لویقب دیمس

کاره  پیونده خو واک ته  ود،رسه مخالفت ونه  ازونویاو نورو امت ېکېله پر ېد جر په 

  ٩٨.ت پر چاره رايض نه وراد بېرته  د ملکانو

ریزانو په وزیرستان او  کاري، چې ان مونو او پالیسیو  له دې بېالبېلو سیس

ي حضور او د افغانستان پر لور په پرمخت غور  سیمو کې یوازې پر قبایيل خپل پو

ه وړل او د نویو هغو معريف کول پر  .کاوه م له من د هرې زړې پالیس او سیس

ای د  ریزانو په دې سیمه کې د حکومتول پر حکومتول منفي اغیز پرېبايس، خو ان

 

ای/ ١٦٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

م خپل نفوذ لپاره کار کاوه او دا که د قبایيل دودونو د تقویې له  الرې کېده او که د سیس

یې کش له الرې، دوی تر او پالیس د بدلون او یا هم زور او لشکر  په  .دریغ نه دی ک

رول،  رکز د معاش خورو ملکانو له الرې د قبیلو پر کن ریزانو ډېر  وزیرستان کې دان

تیاوو، تر مالت الندې سیمو  رن ، د کيل او قبیلې پر )Protected Areas(جرمي 

رۍ«وولیت مشخصولو او د مس هغوی په دې باور ول، چې د   .پر مخنیوي و» یاغی

که د خلکو  ي،  ی سیمې طبیعي رسچینې او عواید باید د قبیلو او سیمو پر رغونه ونه ل

ې رسه یې په سیمه کې د  ، د سیايس شعور په وده او سواد زده ک ولنیز پرمخت په 

ریز استازو د بیا رغونې او البته په  .خپلې واکمن ملر ډوب لیده وروستیو کې یو شمېر ان

ار درلود ین ې پر سیاست  ې و امتیاز  .خیر  ان ت ملکانو ته په  ول ل ریزانو  ان

ک )Allowance(ورکولو ي عملیاتو او ارتباطاتو لپاره پر س واکونو، د پو ، خاصه دار 

ي تصفیوي عملیاتو کاوه، ي کالوو او پو چې پایلې یې تر ډېره منفي  جوړولو، پخو پو

   .وې

روال يس اي بروس په وزیرستان کې د خپلې سرتاتیژۍ په اړه  ډ

ت او بری د خلکو او قبیلو لپاره د  «: وايي د هرې پالیس سرت ازموی

ه کې دی ی ته کولو او خیر  د پالیس بنس د  .فرصتونو په رامن

ولو  دېپه  .قبیلې موجوده اډانه او د هغوی دودونه دي برخه کې تر 

اغیزناک رول د ملکانو دی او د هغوی له مرستې پرته هی کار شونی نه 

   .»دی

ای د و يد ملکانو په برخه کې د بروس خربې پر ان ریزانو د  که ان  ،

ې وې    .امتیازونو او د روپ سیاست له مخې هغوی او هغوی خپلې قبیلې یرغمل ک

سوال افرس او د قبیلوي د مدیریت بنس د ول «: بروس وايي 

ت او تنظیم هغه ملک دی ، .جوړ ) ملکان( چې دوی  هغه پالیس

    .»کمزوري کوي، هغه د قانون بنس کمزوری کوي

ریز خپل  له فرصتونو نه په سیمه کې د د روپ سیاست او ملکانو د پېرنې ان



 

ای/ ١٦٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه پورته کوله ې .نفوذ لپاره  ین ې  ریزانو په سیمه کې پ ې، د خپلو  کله، چې ان ک

ل، خو وروسته، چې د شوروي اتحاد او جرمني  و مالیانو امتیازات یې ورقطع ک مالت

ل رې ادارې فعالې شوې، نور اجیر مالیان یې پیدا ک    .ار

 

ریز د پرمخت دویمه پالیيس   د ان

انیا او افغانستان تر ۲۲ز کال د نومرب پر ۱۹۲۱د  میاشتن خربو ۱۱مه برې

ریز وروسته د ډیورن ې ته ورسېدل، خو ان ې پر رس هوک په وزیرستان او قبایيل انو  کر

ې ې ژمنې پلې نه ک او خپلې ک پونکو عملیاتو په ت    .سیمو کې د 

ون په ۲۲د نومرب د    :مه ماده کې راغيل و۱۱مې ت

ې «  وړاندې دواړو خواوو قبایلو پر  د دواړه اړخونه به د ډیورن کر

خواوې به په قبایلو کې د نظم په موخه  ېا او دواړ س ياړیک په درناوي والړ

او یو بل ته خرب ورکوي يد جدي پو    .»امونو په ت

ي دابس د افغانستان د بهرنیو چارو  ریز پالوي رییس ه په دې کتنه کې د ان

ی و امان هللا خان د وزیرستان او  .وزیر محمود طرزي ته یو بل تضمیني لیک هم ورک

ریز قبایيل سیمو خ پر وړاندې د مبارزې نه کولو  انولکو ته تر دریو کلونو پورې د ان

وي، د  ریزان له خپلو ژمنو غاړه وغ ، چې که ان ار یې هم وک ین ه، خو دا  تنه وک سپار

ه را وغواړي ې لپاره به د لر او بر دویمه جر    ٩٩.راتلونکې پرېک

ې ژمن۱۹۲۱د   ریزانو خپلې ک ون پر بنس ان ې او ز کال د ت ای نه ک ې پر

يل شول ل بیا د دواړو خواو ترمن اړیکي ترین ریزانو او افغان حکومت ترمن د   .یو د ان

لتیا یو المل دا و، چې افغان حکومت قبایيل سیمې  ېر ازادې او اړیکو د ترین د پخوا په 

ریزانو کو کاوه، چې د نوې پرمخت پالیيس تې، خو ان ه غو  د یوه حایل په تو

(New Forward Policy)  رول الندې له مخې یادې سیمې تر خپل بشپ واک او کن

ولو  .راويل که دغه دوه سیمې په  رکز پر وزیرستان او خیرب و،  د نوې پالیيس اصيل 

ونونو رسچینې وې    .قبایيل سیمو کې د پا

 

ای/ ١٦٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

ال میغي په  کال د وزیرو او مسیدو او  ۱۹۲۱د رسحد ایالت نوي قوماندان ج

پنې په موخه د خیرب او وزیرستان د ن ونونو د  یولو او هلته د نورو قبایيل سیمو د پا

واکونو د م ریزانو د نوې پرمخت پالیس شیخپلو  ، چې د ان تونې یو نوی پالن طرح ک

ریز  .کارندوی و ی کار په قبایيل سیمو کې د ان په دغه پالن او وړاندیز کې د هغه لوم

ت او ین رول په  واکمن   د یرغلونو د مخنیوي په هدف په رزمک او د مسیدو د کن

ي مرکزونو جوړول وو ه کې د سرتو پو ولې سرتاتیژیکې  .خاطر په وا ریزانو  ه ان په دې تو

ولو رسه د  کونو په غ یري س ن ار الندې راوستی شوای او بل پلو یې د  سیمې تر 

رول      ١٠٠.تنظیموالی شوایمرستې رسونې چارې او د بی وضعیت کن

  :د میغې پالن وړاندیز کاوه، چې

  کې د بریدونود مخنیوي په خاطر  سیموپه وزیرستان او نورو قبایيل

ای يش ای پر واک  ند     .یو سرت خو

  د رستېرو د مانورو او عملیاتو د توان لوړاوي په هدف د الرو شبکه

   .پراخه يش

 ر يشله رستېرو رسه په تعامل، د پولیسو شمېر ډې.  

  د قبایلو یرغمل استازي د رشطونو تر پيل کېدو پورې په هندي

  .زندانونو کې وساتل يش

 رول الندې رايش و له الرې تر کن  .قبایل په هند کې د هغوی د 

مکې پر  ریزې چارې، کاروانونه او په بنو او نورو سیمو کې د هغوی  سودا

ي ه وکاری     .هغوی د فشار په تو

 ې ا واک د ډیورن کر و اداري پولو په امنیت کې ډېر رول هوايي 

ل يش    .ته ورک

   ل يش او له و او بانفوذه کسانو ته امتیازونه ورک او یو شمېر رسک

ای له وزیرستان مکو ونازوي نه کورنیو رسه یې یو    .بهر په 

ال میغي په پالن کې وړاندیز شوی و، چې د وزیرستان او قبایيل سیمو د   د ج



 

ای/ ١٦٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

رولخلکو د ک ل يش او هغوی تر سختې  ن اډي ورک لپاره ډېرې الوتکې او زغره وال 

ریز حکومت منلو ته اړ اېستل يش په مرګ د  .محارصې او لوږې الندې د ان

محارصې او لوږې تاکتیک دوی له دې مخکې هم په وار وار کارولی او د محکومیت، 

کی الکي حکومت ته سختې کاخت په مقابل کې هغوی اړ شوي، چې خپلې وسلې 

ي    .وسپاري او بندیزونه پرې لرې ک

یو کې ددغه وړاندیز په تصویب رسه د افغانستان او  ۱۹۲۲د  کال په لوم

ت عميل چارې پیل شوې ین انیایي هند د نوې پولې د  ریزانو د نیو فارورډ  .برې ان

ولو سیمو  ې پورې په  ه، رزمک، میرا( پالیس له مخې د ډیورن تر کر ) نشاه او خیربوا

ې ې پیل ک ونې پراخې ه ین ان  ي کمپ جوړونې او  .کې د پرمخت او  د رزمک پو

ل بیا مسید را وپارول ۱۰په هغه کې د  ای کولو یو ای پر کال له  ۱۹۲۳د  .زره رستېرو 

ې شخې وشوې ریزانو او مسیدو او وزیرو ترمن   .جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې د ان

ې، خو د خلکو مبارزې په هغوی په مکی بارۍ وک ېرمه نورو سیمو کې سختې  ن او ور

میرانشاه او  - چورلکو تر چرت الندې د بنو ۷۲هغوی په وزیرستان کې د  .په ونه درېدې

ويل الرو د جوړونې چارې پیل او د  - رزمک ې ۱۹۲۳چن ې ک په  .کال تر پایه یې بشپ

ه، رزمک او میرانش ي مرکزونو ودانیزې دې موده کې دوی په وا اه کې هم د خپلو پو

ین او په امنیتي لحاظ  .چارې رسته ورسولې ه، میرانشاه او رزمک کمپونه یې خورا  د وا

ای يش ل، چې مسید او وزیر مبارزان د کمپونو داخل ته الره ونه ک د  .داسې خوندي ک

انک او میرانشاه هوا ه دواړو کمپونو هوايي مالت له  رونو تنظیم شورزمک او وا  .يي ډ

ریز افرسانو تر مرشۍ  ریزانو له اداري حوزو نه د بریدونو د مخنیوي په هدف د ان ان

ونو او خاصه دارو په نامه نوي  الندې د سیمه ییزو خلکو له جلب او جذب نه د سکاو

ل ي تشکیالت اعالن ک ول شمېر  .مرستندویه پو تنه و، چې ډېری یې په  ۷۲۸۵ددوی 

ای شول وزیرستان ای پر ریزانو نویو تشکیالتو ته مسید او اپریدي ونه نیول،  .کې  ان

و کې خپل افرسان وژيل وو او د افغان ې په  - که دوی په ډېرو پې ریز درېیمې ج ان

واکونو ور اړولې وې ریز پلوه  وپک میلې پر ان واکونو په قبایيل   .ترڅ کې یې د  ریز  ان

 

ای/ ١٧٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ین و د  ه سیمو کې د خپلو پ ې او په دې تو ولو لپاره ملکانو ته خورا ډېرې پیسې ورک

    .یې په بېالبېلو قبیلو کې پلویان او د پر وخت اطالعاتو د انتقال کانالونه وموندل

ل   يل ک انیا ترمن اړیکي ترین ریزانو نوې فارورډ پالیس د افغانستان او برې د ان

ریزانو پر نوي  مه افغان حکومت۱۳کال د جنوري پر  ۱۹۲۳ د او په وزیرستان کې د ان

ې او  باریو د ژر بن دلتهسیاست نیوکې وک ېدیدیې د  تنې وک امان هللا خان  .لو غو

و ته یې د  ریز ددغه سیاست پر وړاندې په متقابل عمل الس پورې ک او قبایيل و د ان

ې ریز خالف د مرستې ژمنې ورک ه کې د ان ېره هغه په پر دې رسب .جالل اباد په جر

ېصوزیرستان کې د خا ې ډلې جوړې ک ان    .ه دارو 

ریزانو په وزیرستان کې    لتیا رسه رسه، ان انیا د اړیکو له ترین د افغانستان او برې

ل ریز هوايي د  .خپلې چارې جاري وساتلې او د مسیدو کيل یې له خاورو رسه برابر ک ان

و لپاره  مسید میشتې  ۵۷وستیو کې د کال د اپریل په ور  ۱۹۲۵الوتکو د  ۷۲واک  ور

ارولې   .سیمې 

هغوی د سیمې د کرارولو لپاره ډېر خلک د وزیرستان او قبایيل سیمو له حوزې 

ې، هغه سیاست، چې  مکې ورک ه  بهر واېستل او په نورو سیمو کې یې د ناقالنو په تو

ۍ وروسته هم تجربه کوي یاست هغه وخت خو دغه س، د پاکستان حکومت یې یوه پی

که په خلکو کې د خپلوۍ او قوم او قبیلې رشتې همغسې قوي وې او نن  هم ناکام و، 

که له وزیرستان نه د مسیدو په جربي مهاجرت رسه نه یوازې دا، چې  هم ناکام دی، 

ارونو  ریزو  تونخوا ناامنه شوې، بلکې دغه نارامي د پاکستان سرتو سودا وله پ

، اسالم   .و الهور ته هم رسېدلې دها اباد کراچ

ریزانو د خپل سرتاتيژیک پالن له مخې د وزیرستان لرې پرتو سیمو ته د   ۱۰۰ان

کونو پر جوړونې کار کاوه او هوډ یې درلود، چې د وزیرستان له الرې  ري س کیلوم

وي ل وغ اډي پ یوال اقتصادي ناورین لیده او په سیمه  .افغانستان ته د اور هغوی ن

ت لپاره د خلکو بې وسلې کول او د مالیې اخستل حتمي کې یې  ین د خپل واک د 

ه په وزیرستان کې نسبي  .ل مهالې تو واکونو په دې پالیس رسه په لن انیايي  برې



 

ای/ ١٧١  وزيرستان؛ وروستی 

 

و او د هغوی د ناقلو  ارامي راوستله، خو وروسته په قبایيل سیمو کې د میشتو و

رول کې یې خپل رول له السه ملکانو ترمن اړیکي دومره کمزوري شول، چ ې د قبیلو په کن

نن هم، چې له وزیرستان نه کومې کورن ناقلې شوې، ملکانو یې په وزیرستان کې  .ورک

ي  وربیله کې پخوانی نفوذ او په خپل قوم او ق له میشتو خلکو رسه اړیکي له السه ورک

    .پاتې نه دی

  

 

  

 

 

 

 

  

م   پرکی شپ
  

  د سیايس قبلې بدلون

 

یو کې په هند کې د ل ۍ په وروستیو او د دویمې هغې په لوم ۍ هجري پې وم

تانه میشت و  ه  .و پ تنو د ت اصيل الملونه تر اوسه نه دي په ډا هند ته د پ

تنو سیمې  یو پ ومل او دغه راز خیرب (شوي، خو د کرال هغه الرې وې، چې  )توچي، 

کرکشیو کې  ډېرید هند پر لور په  ه کارېدلې دي»وب کيلد بريالیت«ل   .په تو

تنو له وخت نه تر مغولو، غزنوي او درا واکمنو پورې په   ډېرید لودي پ

ي واک د اوسنیو قبایيل سیمو له کرال ې اصيل  کرو کې د ج تنو  او غلجي ل پ

کرکشیو کې د هند په بېالبېلو سیمو کې  .جوړېده تنو یوه سرته برخه په همدې ل د پ

اورتوب له امله په هند کې د  او یو هپاتې شو  شمېر کسان یې د خپل زړورتوب او جن

ومارل شول ه و یردارانو په تو تنو  .بېالبېلو واکمنو له خوا د نوابانو او جا وروسته د پ

ې ې ترالسه ک ای شوې او په هند کې یې د حکومت وا   .دغه خورې ورې کتلې رسه یو

تون وا   :وايين بهلول لودي  له خولې کمتاریخ مرصع په هند کې د سرت پ

ې عمر  په حرست  او فقر تیروي، غواړم چې دوی له وطن را «  په خپل ملک  ک

ي خالص  ي او له تن خر م چه له تن یر په هندوستان کې ورک م او منصب جا طلب ک



 

ای/ ١٧٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

نو غالب  واړو په فکر دست شم،يش  او زه هم به په قوت او په مدد د دوی په خپلو غلی

تانه له کوهستانه د روه په مالزمت د سلطان راغلل...ېل افرین وو د بهلو  ره پ    .»بېش

و الملونه کېدای يش وال  تنو د ک    :د هند پر لور د پ

ې اړتیاوې • تنو د سیاست او ج   په هند کې د واکمنو پ

تون•  تنو پراخه واکمني، چې د قبایيل سیمو او پ وا خپه هند کې د پ

لظرفیتونه یې ور ج   .ذب ک

په قبایيل او غرنیو سیمو کې د خلکو کمزوری او په کورنیو دودیزو رسچینو  •

لی اقتصاد او د کرکیلې لپاره د    ې او الزمو اوبو نشتوالیمکت

تنې • ډېرې ( .په قبایيل سیمو کې د نفوس چاودون او قبیلوي پراختیا غو

مکې ی ه  .ې ونیولېقبیلې، چې پراخې او زورورې شوې د نورو وړو قبیلو  ې په تو د بېل

ل، چې  ني دې ته اړ ک ه او مسیدو  ورم او بې په وزیرستان کې وزیرو د بنو پر لور مخه وک

  .)له خپلو سیمو پر شا الړ يش

تنو په هند کې د مغولو تر واکمنېدو پورې د ډييل پر لور  د سیايس  - پ

ایل درلود، خو کله، چې د مغويل نظام په پیاوړتیا  اقتصادي نقل مکان پر بنس ډېر  

تانه واکمن کمزوري شول،  د اقتصادي نقل مکان ددوی اړیکي رسه هلته پ

(Economic Relocation)   رۍ ای د صادراتو او وارداتو پر اصل والړې سودا پر 

تل ي اړتیاوو پر بنس د اقتصادي نقل مکان مساله د بهلول  .ته واو د سیايس او پو

ي لودي له نقل قول نه   .ه را برسېره کی

ل بیا په هند کې د  د غزنوي محمود او احمدشاه بابا په مهالپېرونو کې یو

ولواک مرکز غز او  ل د واک او  تنو واکمن راژوندۍ شوې، خو دا، چې دا پ

ي رشایطو والړ  ورو ورو » نقل مکان«کندهار وو، دغه اړیکي او په اقتصادي او پو

ریزانو ته کېدو رسه د الهور او  کمزوری شو او د ان په واکمن او د پاکستان په رامن

یکي  .کراچ پر لور الړ د پاکستان د جوړېدو له وخته تر اوسه د سرتاتیژیکو او جیوپولی

تانه د کراچ پر لور  اړتیاوو له مخې اقتصادي نقل مکان لور میلیونه پ ه باندې 

 

ای/ ١٧٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

دويل دي تونو او  .لې ي سیايس دغه نقل مکان د قومي جوړ پوتانسیل له پلوه په مالت

ن ې  (MQM) سند کې د مهاجر قومي غور و مخه ډب ک ولو ه د بېلتونپالنې د 

یو کې په شعوري یا غیر شعوري ډول د بېالبېلو  .ده تانه په تېرو پې ه، چې پ ن لکه 

ېدلی، په اوس ر واک   ی او دفاعي  مهال کې  امپراتوریو د سیاستونو او قدرت مالت

ي ه کاراخستل کی واک په تو   .هم ترې د همغه 

تنو له نقل مکان رسه رسه، د هغوی دودیزه سیايس قبله کندهار  هند ته د پ

، چې ۱۹او کابل وو، خو په  ریزانو په شعوري ډول په دې کار وک ۍ کې ان مه او شلمه پی

تنو مخه د دودیزې سیايس قبلې  ور محوره سیايس» کابل« د پ ای د پې و  - پر

   .پر لور واړوي) په اوس وخت کې اسالم اباد( پوتانسیل په مرسته د نوې قبلې الهور

وره اغیزمن دي هحکومتون ډېریتېر  په افغانستان کې له شاه شجاع نه  .له پې

 انواکمنافغان  ډېریمجاهدینو او طالبانو پورې ) یحی خېلو کورن( نیولې تر ، نادرخان

ور محوره سیايس  - دغه سیايس .دي  پوتانسیل په مرسته واک ته رسېديلو  - د پې

ی، چ ې په افغانستان کې د اسالم تاریخي شالید ته په پام رسه، پاکستان تل دا جرات ک

  .ورسويواک ته  وکتر اغیز  الندې  اباد

تانه په تاریخي لحاظ د هندوانو تر  که پ  ، ریزانو د تاریخ خالف عمل وک ان

تنو تر واک الندې راغلی دیدي راغيلواکمن الندې نه  هغوی  .، بلکې هند تل د پ

تنو ، چې د پ ي تاریخي،  په شعوري ډول کو وک سیايس، اقتصادي او فرهن

ي یايس او اقتصادي لحاظ له پنجاب په س .اړیکي په ډیيل او پنجاب پورې وت

تنو د وصل اصيل هدف دا و، ) اوسمهال الهور او اسالم اباد( چې د کابل او رسه د پ

تنو ترمن تاریخي ي او خلک په نوې جغرافیا کې یو  - رسحدي پ ې وشلی سیايس رې

په وروستیو کلونو کې، چې پاکستان من ته راغی، یوه نوې سیايس  .نوی هویت ومومي

ي بر اقلیت  تیوري هم من ته راغله، چې که د قومي نفوذ او اغیز مساله را پورته کی

تون باید د لر اک تنو د پ تون تر واک الندې وي، خو دا، چې دغه تیوري د پ یت پ

ي، پاکستا  ر ه کېدو المل  و ته کېدو او د پاکستان د  یوه بېل هېواد د رامن



 

ای/ ١٧٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي ې ونه ک   .سرتاتیژیستان به یې د پلیتابه ه

تنو ترمن د بېلتون په سیاست کې تر ډېره بریال  انیا د پ تنو وهبرې که په پ  ،

رس او مسلملی نفوذ د سیاست او واک محور پر الهور او ډیيل را سیمو ک ې د کان

رخاوه تنو  .و ور محوره پ ریزانو ) خانباچا(پې او د افغانستان پاچا امان هللا خان له ان

ې  و کې د سیاست او جغرافیا اصيل تنستې له السه ورک نه د خپلواک اخستنې په ه

تیاوو پایلې د هند نیمې او د خپلواک اخستنې د ناسم تعری ف له مخې مو د خپلو نیم

ي  .لویې وچې د وېش په وخت کې ولیدې د امان هللا خان د خپلواک اخستنې نیم

نې  تنو د سیايس برخلیک ت و اقدام او په هند پورې د پ و لورو بېلو  تانه په  و پ ه

ود ) افغانستان، بلوچستان، رسحد او قبایلو(    .لکې بې برخلیکه پرې

انیایي هند د مبارزو د ثقل مرکز و ول برې ومره، چې  .وزیرستان دغه مهال د 

وزیرستان او قبایيل سیمې تر کندهار وروسته د افغانستان د سیاست او جغرافیا په 

و کې د ثقل دویم مرکز و، د هغه دوه برابره یې دا توان درلود، چې د پنجاب، الهور او  ج

ي نوي ډیيل د وليس مقاومت ې سپرغ په اور بدلې ک وزیرستان خپل دغه  .س

که ال هم له کابل نه تر الهور او کراچ  ی،  واک په اوسمهايل پېر کې هم ثابت ک

تون مقاومت د ثقل مرکز  دی ۍ د پ    .پورې د یوویشتمې پی

ي امکانات  ول پو ۍ په دویمه او درېیمه لسیزه کې خپل  ریزانو د شلمې پی ان

انیايي هند او  پر وزیرستان که یو خوا دا سیمه د برې ي وو،  او قبایيل سیمو متمرکز ک

الیا، جرمني او ( افغانستان، روسیې او محور هېوادونو  ترمن له خورا سخت ) ...ای

مقاومت رسه مل حایل و، له بله اړخه په دې سیمه کې د وخت درې مهمو استخبارا 

الیايي ( شبکو  رن، ابویر او ای روکمین دغه مسایل ددې المل  .پراخ فعالیت درلود) ار

انیا خپل ډیری اقتصادي ېديل وو، چې برې ي رسچینې  ر ه، (او پو په میلیونونو پون

واک ه ییز  وي، په داسې حال کې،  )وسلې او ج پر وزیرستان او نورو قبایيل سیمو ول

   .ان ته غم کتل وچې ددې سیمو له نشتمنو خلکو د مالیې اخستل هم په لوی الس 

ریزانو  ېر ان تون د نن په  ولو مسالو ته په پام رسه، په رسحد کې د پ دې 

 

ای/ ١٧٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

نشنلیزم د بیدارۍ سیايس مبارزې او د پوهې او پرمخت فردي فعالیتونه تر سخت 

رول الندې راوستي وو  .ار او کن

تونويل  تو، پ تنو کې د یووايل سرت محرکات اسالم، پ تني جغر په پ  افیا، پ

تون نشنلیزم دی تونو، ژبې او  .او پ تانه له خپلې جغرافیا، قومي جوړ ومره، چې پ

ی، خو له خپلو همژبو رسه یې د  ولنیزو ارونو او معیارونو لرې پاتې شوي، پرمخت یې ک

د پردیو پر وړاندې د مقاومت زور هم  په نهایت کې یېپیوستون روحیه کمزورې شوې او 

تنو پر یوه مخلوط فرهن او د قبیلوي د ا .اوبه شوی دی ریزانو سیاست د پ ن

ن والړ و تونو ترمن په تفریق او ترب تونه له اختالفاتو رسه  .جوړ هغوی قبیلوي جوړ

 . مل ژوندي ساتل

ول کو په دې دی، چې د  نه کې  د الفنستون او اولف کارو په تاریخ سپ

ن د غرو او اباسی يدرانیو او غلجیو، د سلی  .ن د غرو ترمن اختالف او بېلتون ثابت ک

تون او افغان،  ه کوله، چې د پ هغوی په خپل شاوخوا سلن کلن حکومت کې دا ه

ان، پشتو ،پختو تون او پ تنو په  - پ ي او نورو پ تو، لویدیزو او ختیزو افغانانو، کرال پ

تني نفوس او جغرافیا کې یو داسې بېلتون راويل، چې پ تون د کابل او نومونو په پ

و رسه سم په دوو بېلو محورونو ووېيش    .الهور له 

  



 

  

 

 

 

 

  

  پرکی اووم

نې«د  ې »تخت    ج
 

انیايي  ې او د جهاد تر اعالن وروسته، د برې د افغانستان د خپلواک له ج

نانو، د اسالمي خالفت پلویانو، خدايي خ ارانوهند مسل وزیرستان او نورو د ، دمت

ه کتلقبایيل سی    .مو خلکو  امان هللا خان ته د ناجي او د اسالم د بادشاه په سرت

کله، چې امان هللا خان د سقاوي اړودوړ په پایله کې له واک نه لرې شو، د 

ې نانو او د وزیرستان او قبایيل سیمو پر خلکو یې خورا بدې اغیزې وک په  .هند پر مسل

تنې کولې او په الهور، کراچ او نورو سیمو کې خلکو د ام ان هللا خان د بېرته رات غو

ولولې   .وزیرستان کې عمالْ د هغه د مرستې لپاره خلکو بسپنې را

  

  هپه نند زملي پاچا 

ې له پیلېدو رسه سم په افغانستان کې د  یوالې ج ۍ ن په اروپا کې د لوم

ې پلویان وموندل ریز ضد ج انیا پر ضد د ترکیې .ان ه کې د برې ون په کابل او  په ج

کیلې ډلې او  ه کې  انیا رسه په ج انیایي هند کې د اسالمي خالفت او له برې برې

ول ې ته وه امان هللا خان او د امیر حبیب هللا  .مبارزان هم د خپلواک ساتنې ج

ۍ  خان ورور نایب السلطنه نرصهللا خان د هغو کسانو په ډله کې وو، چې د لوم

ې په  یوالې ج ې پلویتوب کاوهن ریزانو پر ضد د ج    .درشل کې یې د ان

 

ای/ ١٧٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

حبیب هللا خان له وژل کېدو وروسته، د امیر د  کېفربوري  پهز کال ۱۹۱۹د 

ریزانو رسه د په مې میاشت کې ، خپلواک او هغه زوی امان هللا خان د پاچاه له ان

ې  - درېیمې افغان ریز ج واکونو د پکتیا،  .اعالن وکان چرتال، خیرب او کندهار افغان 

ل ریزانو بریدونه پیل ک    .له استقامتونو پر ان

ز کال په مې کې د افغانستان سیايس وضع او د پوځ تحرکات ۱۹۱۹ریزانو د ان

ارل دې  ریزي  .له ن يل وزیرستان د ان دغه مهال د دیره جاتو، بنو او سویيل او ش

ال ووډیاټ و ال نادرخان له خپلو ۲۱د مې پر  .واکونو عمومي قوماندان تورن ج مه ج

ه پر لور د بریدونو تیاری نیوه ای د خوست له الرې د توچي او وا ه  .واکونو رسه یو د وا

ت کار کاوه، خو  او توچي ملېشاوو د سیايس ین او اداري پولو پر خوندي کولو او 

و  ال ووډیاټ د  ، چې له بنو نه یې د ج اکونو مرستې ترالسه وضعیت دومره ژر تغییر وک

ای شوې کرو پر  .نه ک واکونو یو خوا د افغان او مسیدو او وزیرو د ل ال ووډیاټ  د ج

ه کې وزیر او مسید له افغان  وړاندې د مقاومت توان نه درلود او بل خوا په توچي او وا

، د ډېرو پوستو پر نیولو بریايل شوي وو ۍ پر بنس  .واکونو رسه د مخکین همغ

ه کې د مسیان ومل، توچي او وا په دو او وزیرو قومونو مقاومت او ریزانو، چې کله په 

تنو رستېرو  ریز ملېشه وو کې د پ واکونو  له خواان ې ولیدې، د د افغان  د هرکيل پې

ې ې سپکې ک انیايي هند د نورو سیمو پر لور یې پ   .برې

انو رسه په کیتو او توچي مه د متون له الرې له درې زرو کس۲۳نادرخان د مې پر 

يل وزیرستان ته راغی ال ل۶۵مه د بنو د ۲۴د مې پر  .ش ر ج وکاس مې لوا قوماندان ډ

اریزیون او سیمه ییزې قبیلې دردونې ته د ورتلونکو  تل، چې د برتوچي د ملېشو  غو

وي په همدې وخت کې دوی ته خرب ورسېد، چې  .رستېرو تر ورت پورې دفاع ته وه

ال  ل او میرانشاه پر لور پرمخت کويج ل لویدیز ایالت د رسحدي  .نادرخان د  د ش

ي او دلته د افغان  ر واکونه زر دردونې ته و ، چې  واکونو عمومي قوماندان امر وک

ال ل .واکونو د پرمخت مخه ونیيس ر ج وکاس د برتوچي له دغه حکم وروسته ډ

ې۲۵ دوی د مې پر .پوستو د تخلیې امر ورک ریز د  .مه خپلې پوستې تخلیه ک د ان



 

ای/ ١٧٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

واکونو وړې ډلې دته خېلو، توت نري او  تې په ترڅ  .ره ته الړېاخیس شپانهمنظمو  د تې

یزونو ته یې اور واچاوه انونو رسه واخستل او پاتې  رانبیه توکي له  د ملېشو  .کې یې 

تېدل واکونه محمد خېلو ته وت یان له بویه پوستې  دوی خپل .اریزیونونه او نور  پو

ونې  .هم و اېستل او پوسته یې یوه سیمه ییز داوړ قومي مرش ته وسپارله د پوستو د سو

ېر په وزیرو کې په خپرېدو و ه موقع نوزیرو د غچ اخست .او تخلیې خرب د اور په  ې 

ېدو وروسته یې بویه پوسته ونیولهوموند  په .ه او په بویه او محمد خېلو کې تر راغون

ېدې، خو په ملېشو کې  ې شوې ملېشې د دردونې پر لور وخو محمد خېلو کې راغون

ې پلویان نه وو او د شپې په اوږدو کې ترې  واکونو رسه د ج یت کسان له افغان  اک

ای الړل ۱۵۰شاوخوا    .تنه له وسلو رسه یو

تل او د سپ۲۴د مې پر  تي واو واکونه د کیتو له سپینکي ل ین مه د نادرخان 

يل وزیرستان کې د مې پر  .وام مخه یې ونیوله یان او ۲۵په ش ریزانو خپل پو مه ان

تې پرمهال  او تجهیزات د بر توچي له پوستې، شیوې کال او سپین وام نه و اېستل د تې

ن  وروسته کالسپین وام کال ته اور واچاوه، یې  ن دادمحمد اورکزي او ج د ج

واکونو تر خپل و    ١٠١.اک الندې راوستهعبدالقیوم 

یان شیره تله او د مې پر   ریز پو تېدل، خو سپاره رستېري ۲۵ان مه ایدکو ته وت

ریزانو شاوخوا  .یې د خجوري پر لور الړل او د هغوی منصبوال  ملېشه رستېري ۱۸د ان

ای شول او د دته خېلو، توت نري، شپانه  واکونو رسه یو ایدکو ته پر الر له افغان 

ملېشه یوه ورځ وروسته په  .ېلوې هم افغان او سیمه ییزو مبارزانو ونیو خیساره کال 

مې لوا قوماندان تصمیم ونیوه، چې د برتوچي ۶۷د بنو د  .میرانشاه کې خپل مرکز ته الړه

واکونو او قبایيل  ای افغان  یان وبايس، خو پوستې د تخلیې پر پوستې نه خپل پو

کرو ته تسلیم شوې   .ل

که دا د سپین وام او ش ن وو،  ې ریز افرسان پ یوې پوستې په تخلیه کولو ان

دې پرتې وې ۲۹او  ۲۱له ایدکو نه په  ن ن دلته پر دې الر د اوبو هی رسچینه او  .میله وا

واکونه  ترې د شات او ماتې، یا  ای یا مرستندویه پوسته نه وه، چې ملیشه  ن داسې پ

 

ای/ ١٨٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

تو کې د دوی په سختو حاال  .ته واخيلله سپین وام نه د تعقیب په صورت کې مرس

روال   الیووډ تر مرشۍ خملېشو د مرستې لپاره له  جوري ک نه د کیتو پر لور د ډ

واک واستاوه  د برتوچي له نیولو وروسته مداخېل، منظرخېل او خدرخېل وزیر، .الندې 

کر د میرانشاه په شاوخوا کې د ملېشو پر  مرکز د برید په بر داوړ او د مسیدو یو سرت ل

واکونو یووايل په میرانشاه کې د  .موخه رسه راغون شول کرو او افغان  د قبایيل ل

کېچن ک ایي ملېشو وضعیت ک ریزانو او د هغوی د هندي او  يل وزیرستان  .ان د ش

په ملېشو کې شاملو قوماندانانو او رستېرو ته له خوست نه داسې لیکونه راغلل، چې د 

واک ریز  انیايي ان ای له وزیرستان نه د برې واکونو رسه یو دي او له افغان  ونو لیکې پری

ه کې برخه واخيل  ۶۰۰د اړیکو د پراختیا په پایله کې شاوخوا  .واکونو د اېستلو په ج

ریزانو ته وفاداره پاتې  ک رستېري ان ه کې شول، خو خ وزیر له ملېشو نه د جال کېدو په ل

ې وشوې او  ددوی ترمن په .شول د د جمعه دار غیور ترین په مرشۍ وزیرو کال کې شخ

ای په قراولخانه کال  دشپې په اوږدو کې  تو رسه یو ل او له وسلو او مه کې سوري وک

واکونو ای  .ته ورغلللیکو  د افغان  واکونو رسه یو د اپریدیو رستېري هم له افغان 

یان ۲۶شول او د مې پر  ریزانو خپل پو لمه ان يل  .میرانشاه ته رسه ور غون ک د ش

واکونو کې د وزیرستان رستېري وړ ونه  یری په خپلو  وزیرستان سیايس استازي تورن ار

ریزانو خالف کرکې ډېرېدې که هره شیبه یې د ان ری وزیر له کال نه و اېستل  .ل،  ار

واکونو ته وسپارلې    ١٠٢.او ددفاع چارې یې هندي 

ې وخت واخستد میرانشاه کال  ه ور    .محارصې پن

ولې پوستې ونیولې مه شپه د لر توچي ۲۷مه او ۲۶د مې پر  .مبارزانو شاوخوا 

ل، سور کمر، ایشه ي پوسته تر بریدونو الندې راغلې او د  ه( پوستې او سید ، )او

والو بدلې شوې ای په کن تو رسه یو د مې پر  .خجوري  او شینکي پوستې له مه

ر۲۷ کرو د مه د ان ارونکې الوتکه، چې له کوهاټ نه د دردونې پر لور د ل یزانو یوه 

وله رۍ لپاره را الوتې وه، مبارزانو وغور واک د اعتبار  .ار ریزانو د خپل هوايي  ان

ې بارۍ وک    ١٠٣.خوندي کولو په موخه د جون پر دویمه په توچي کې پر کلیو 
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ال ایس ایچ  کالیمو هم له ورته وضعیت رسه په جنو وزیرستان کې تورن ج

زره مسیدو او اووه زره وزیرو د نادرخان له ورت مخکې خپلې سوبې پیل ۱۶دلته  .مخ و

ې وې ې چاو او  .ک ولې مخابرا الرې وشلولې او  ریزانو  د مسیدو مبارزانو د ان

  .پوستې یې ونیولې

ه کمپ په  ری۱۸د وا تنو  ۳۷ز او سوه کسیزه ملېشه کې دغه وخت د اتو ان پ

ک،  ۳۵۰وزیر،  ۲۳۰افرسانو تر قوماندې الندې  ني،  ۶۰یوسفزي،  ۹۰خ  ۷۸۰بې

شیرا رستېري په دنده بوخت وو، خو د  ۹۰دون او  ۹۰اورکزي،  ۱۳۰ریدي، پا

ریزانو پوره باور نه و يل وزیرستان ملېشو ته په پام رسه، پر دوی د ان   .ش

واکونه د موس۲۱د مې پر  ه پر لور د پرمخت په مه افغان  ی نیکه له الرې د وا

 .دغه وخت د جنو وزیرستان د ملېشو قوماندان تورن جي ایچ روسېل و .حال کې وو

وای په رسویکي کې د مسیدو یو شمېر ملکانو  سیايس استازی تورن يس جي کروس

شو سیايس استازي او د ملې ،چیف کمش .ته د لون او امتیازاتو پر وېش بوخت و

واکونو له  ې وې، چې د پیسو په زور قومي مرشان د افغان  تنې ک قوماندان ته سپار

وي ر ه را و االن  یمه د جنو وزیرستان سیايس استاز ۲۵د مې پر  .مالت ي ج او پو

واکونو او مسیدو او وزیرو د   ډېرېدونکود توچي له تخلیې خرب شوي وو او د افغان 

   .قاومت تاب نه درلودبریدونو پر وړاندې یې د م

ه پر کمپ برید وک۲۶د مې پر  ریزانو خپل یو شمېر  .مه مسیدو او وزیرو د وا ان

ام شپ بجې د تیارې په خپرېدو رسه د خجوري ک او ژوب پر لوري واېستل  واکونه ما

ل ، اې ار  .او پاتې نور یې پر مرتضی متمرکز ک ریل، او بریدمن ار اي هون ان ایچ ار  کپ

ې پر الر کرب ب ه کمپ نه د تورې تی ام له خپلو اویا رستېرو رسه له وا ارکر، په همدې ما

دي او تنايي ته  .کوټ ته ووتل اریزیون پری تل، چې  ریل او بریدمن هون غو ان  کپ

، مغلکوټ او ژوب پر لور الړ .ان وبايس د شپې اووه نیمې  .بریدمن بارکر د خجوري ک

يبجې تورن روسېل د کم ، چې یو یو له کمپ نه وو تنو افرسانو ته خرب ورک  .پ پ

ي برن هورداک،  ان يس  ال ایچ روسېل، کپ اه پاوکم لس بجې د تورن ج دوی بی
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ي تر مرشۍ الندې د توی  بریدمن يس اېس لیز، تورن اون او بریدمن اي جي مککورس

ریز اف ي کې ان رسانو ولیدل، چې یو خولې پوستې پر لور ووتل، خو د توی خوله په غا

ول ترې پر الره بېل شوي دي له دوی رسه یوازې سل تنه هندي  .اپریدی او وزیر نشته او 

یان پاتې وو، خو دوی خپل مزل جاري وساته او د مې پر  مه سهار اووه بجې د توی ۲۷پو

که ددوی د  .خولې پوستې ته ورسېدل ې،  دلته پر دوی له ختیزې خوا مبارزانو ډزې وک

وک هم نه ومال  ه، چې د مغل کوټ پر لور  .ت لپاره په پوسته کې هی ه وک روسېل پرېک

رم او د وزیرو د بېالبېلو مبارزو ډلو له بریدونو  .خپل مزل جاري وسا دوی له سختې 

ه کې ووژل شول او ډار، لوږې او تندې یې  .رسه مخ وو ري په ج پرالره ددوی ډېر مل

پلې وې و تر قوماندې الندې رستېرو یې مغلکوټ پوسته د سیايس روسېل ا .روحیې 

وده او د مې پر  وونه پرې ېدل۳۰استازي په الر په  .مه د میرعيل خېلو پر لور وخو

ي بر کوټ کې د مبارزانو د سختو او پرله پسې بریلو مغ ان يس  ن دونو په پایله کې کپ

ان اې ایف ریيل، بریدمن  ریل، کپ ان ایچ ار  يس اېس لیز او بریدمن اي هورداک، کپ

پیان شول ي ووژل شول او تورن روسېل او بریدمن ار اې هون  ان  .جي مککروس کپ

ی مرستیال کمش خان بهادرمحمدیارخان مغل کوټ ته تر رسېدو مخکې  ان ریيل او 

ې خواتنو ته  ۴۰د دوی مرګ ژوبله  .وژل شوي وو یمن ورسېده او یوه برخه یې د م ، سن

تېدهاو کمپ    ١٠٤ .شیرانیو پر لور وت

انونه  ۶۰۰د جنو وزیرستان له ملېشو نه یوازې  تنه پاتې وو، چې هغوی هم 

انک ته رسويل وو وپک،  ۱۱۹۰  .تنه بېل شوي وو  ۱۱۰۰له دوی نه  .مرتضی او  رایفل 

انونو رسه وړي وو کارتوسزره  ۷۰۰وپکو  ۳۰۳مسکی او د  ۵۰ ونه  .یې له  ینې رپو

و توپونو ۲۶چې د مې پر وايي،  ه پر کمپ له برید وروسته د شپ مه مسیدو او وزیرو د وا

ون  ي ۱۱۹۰په  یني ه وپک، یو میلیون کارتوس، دوربینونه او نور توکي  ۳۰۳مار

ل، خو دا رو و هغو بېلې وې او که همغه د نیانه نه ده، چې دغه وسلې له لوم ترالسه ک

ه شمېرل شوې دي   .غنیمت په تو

ي کالوې محارص  رن او خیر ې او د ارتباطي مزو ک  هد مال فضل دین مبارزانو 
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ولو وروسته یې د  ويل کال تر محارصې الندې  ۶۰۰۰تر غو مبارزانو په مالت د چن

ي او  .راوسته ریزانو په سید ويلان ل چن واکونه تقویه ک مه د ۲۹د مې پر  .کې خپل 

ال پي جي میلز په مرشۍ ان ر ج ې ډ ې ک ین ې  ي کې خپلې پ واکونو په خیر ریز 

ې رن ، مانجي او نورو سیمو محارصې یې ماتې ک ويل،  مسیدو او شیرانیو  .او د چن

ومل، مانجي او زرکا پوستې تر پرله پسې بریدونو الندې  رستېرو د مرتضی، 

ه د موسی خان مسید تر مرشۍ الندې  ١٠٥.راوستې ست پر ا تېرو عبدلیو رس  ۲۰۰د ا

ي او شینک ترمن د پنجاب د  ونی برید وک او د یوه ۸۴د سید ک پر رستېرو مر کن

ون یې شل تنه ترې ووژل    .افرس په 

ې د مال فضل دین، ملک موسی خان مسید،  ریزانو خالف دغه ج د ان

رخېل، حمزهللا احمدزي وزیر، زرخان او  رمضان خان مسید، جرنېل ملک بهادردین لن

  .ر په مرشۍ تررسه کېدېزرین وزی

ېدل۲۸افغان او قبایيل رستېري د مې پر  ل پر لور وخو  .مه له سپین وام نه د 

ل کال ونیوله او له کوهاټ نه، چې د کال د بېرته نیولو په هوډ د ۳۱د مې پر  مه نادرخان د 

دراڼ ل ېدلی و، پر الره د بربک خان  ال ار ایچ ډایر په مرشۍ کوم پوځ راخو ر ج ه ډ

واک رسه مخ شو   ١٠٦.لور زره کسیز 

کرې د پرمخت په حال کې   واکونه او قومي ل وزیرستا مبارزان او افغان 

ه ودرېدهوو  له اوربند او  .، خو د جون پر درېیمه د دواړو خواوو ترمن اوربند وشو او ج

ریزانو یو شمېر کالوې بېرته ونیولې او په دته خې ون السلیکولو وروسته ان لو، میرانشاه، ت

ول او  وغري کيل، کجوري او ایپي کلیو کې یې  کورونه وسو ل، توچي، انغر کيل، 

ودې واکونو د مالت له امله درندې ناغې کې نو یې د افغان     .پر قبیلو او پر

ي،  ر، کجوري ، شینکي تن ریز خالف د بنو په هوايي ډ مسیدو او وزیرو د ان

ي، مانج مبیلې تن ي،  رن او نورو سیمو کې تر اوږدې مودې پورې شخې سید ي، 

ې ې وک ې پورې د مسیدو  او وزیرو په  .شوالن ې نې ست میاشتې تر ا ه کال د ا د وا

ای د  افغان .الس کې وه مبارزان الال پیر، عبدالرزاق، شاه دوله خان له مسیدو رسه یو
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و بوخت ول ریز پر خالف په ج و توپونه  ۳۰۰ له شاه دوله خان رسه .ان تنه مبارزان او 

روم وو  ی ه، رسویکي، کا ریزانو پر )شوره(او په وا ومل او نورو سیمو کې یې مسید د ان  ،

ول ونې میاشتن  .ضد مبارزې ته ه ریزانو پر مسیدو مر په نومرب میاشت کې ان

ونه ه  ونو پون ې او په زر ول بارۍ وک   .یې پر کلیو او جبهو را وغور

تل او بیا یې په نادر  خان په اکتوبر کې د وزیرو او مسیدو مرشان متون ته وغو

ریز خالف د وزیرو  .کابل کې له افغان پاچا امان هللا خان رسه وکتل امان هللا خان د ان

ې او هر مرش ته یې  ندنو ستاینې وک ، اعزازي رتبې او  ۳۰۰او مسیدو د رس روپ

ي رس  ې او رستېرو ته یې س ې ۱۰۰مکې ورک یو کې  .روپ ورک دوی د نومرب په لوم

ریز په  .یو شمېر یې په افغانستان کې پاتې شول ، خوبېرته وزیرستان ته راغلل  د افغان ان

ي وو، چې د  ونو واړه بریدونه ک ریزانو سل سرت او په لس ه کې مسیدو پر ان درېیمه ج

يل وزیرستا .و اړولیرس او مال دروند زیان یې ور  ونو  ۵۰ن وزیرو د ش سرت او په لس

ه وزیرو  ي وو ۳۲واړه او د وا    ١٠٧.سرت او  واړه بریدونه ک

  

ون   سقاو ضد پا

په الس د امان هللا خان د واکمن تر نسکورېدو وروسته،  د حبیب هللا کلکا

ې پر دې متمرکزې وې، چې د کندهار او شاوخوا  پخوا پاچاتر ډېر وخت پورې د  ه

یايل ويسیمو جن ې ته وه نې ج    . د تخت 

امان هللا خان د خپل وخت د کورنیو چارو وزیر عبداالحد مایار ، شاه دوله خان 

ي ته دنده سپارلې وه، چې د مسیدو او  او مال عبدالرزاق او ده جرنېل یارمحمد مریا

ز ۱۳۰۸د ( کال په اپرېل ۱۹۲۹د امان هللا خان .وزیرو سیمو ته د جهاد فرمانونه ورسوي

او د مسیدو او  حرکت کاوهکې له کندهاره د غز پر لور  )غويي میاشتې په پیلکال د 

کرې هم باید په همدې وخت کې غز ته رسېدلې وای کال د حمل  ۱۳۰۸د  .وزیرو ل

ه او شکي سیمو ته ورسېدل )مه۱۶د اپریل ( مه۲۸پر  وبه، وا  .دغه فرمانونه دوزیرستان غ

ۍ ه د مسیدو او وزیرو شاوخوا  )مه۲۰اپریل( د غویي پر لوم تنه مبارزان له  ۶۵۰۰نې
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ه د خوجلخېلو په جومات کې د مال فضل دین او مال حمزهللا  ای د وا وسلو رسه یو

و  ان و وروسته د خپلو  احمدزي وزیر تر مرشۍ الندې رسه راغون شول او  تر پرېک

ک .مرشانو تر مرشۍ الندې د غز پر لور روان شول ون دغه ل ر د غويي پر درېیمه د ار

ون ته ورسېد غون مرش عبدالغیاث کوهدامنی دا مهال د  .کال د محارصې په موخه ار

ي کال قوماندان و ون پو  ١٠٨.ار

 ، ي کال د برید پالن طرح ک کرو قوماندانانو پر دې پو خو  د مسیدو او وزیرو ل

کریان خرب شول ي، ل ، چې د امان هللا خان مخکې له دې، چې دوی پر کال برید وک

ې او بېرته کندهار ته ستون شوی دی کرو ماته ک وزیر او مسید د امان هللا خان د  .ل

ېدل ر کرو له ماتې وروسته، بېرته وزیرستان ته و   .ل

ې  امان هللا خان هومره مايل امکانات نه درلودل، چې د خپلو مبارزانو او ج

ي، خو د هغه تر ت وروس تونه ترې وک ته، نادرخان په دې بریالی شو، چې د امان ل

ي ې مرستې ترالسه ک   .هللا خان له پلویانو نه 

ور ته راغی او په قبایلو ۲۳ز کال د مې پر  ۱۹۲۹نادرخان د  مه له فرانسې نه پې

نې تر شعار الندې د غفارخان په مرشۍ د خدايي  او وزیرستان کې یې د اما تخت 

ارانو او د مال فض ن او نورو خلکو د مالت  پیوندهل دین په مرشۍ د مال خدمت د غور

ې ې پیل ک ته الړ او په خلکو کې یې د  جنونادر په مارچ میاشت کې  .ترالسه کولو ه

ې لې پیل ک   .سقاوي اړودوړ خالف د راپورته کېدو هلې 

ې اصيل   ه ییز پالن کې نادرخان د ج تون واک د ژغورنې په ج د کابل یا پ

ې وسلې درلودې او هم یې له  که هغوی هم  ی و،  رول مسیدو او وزیرو ته ورک

ي تاکتیکونه بریايل وو ه کې پو ریزانو رسه په پرله پسې ج    .ان

کر غوڅ  مسیدو او وزیرو ته ددې رول سپارنې یو المل دا هم و، چې د ل

یت دوی و ول په خپلو وسلو او تجهیزاتو سمبال و  اک زرو  ۹۰ه خپلو هغوی ل .واو 

خه شاوخوا  یالیو  نې لپاره یې  ۴۵۰۰جن ل، چې د کابل د تخت  یايل راغون ک جن

کر د .کفایت کاوه په  ل کال د غویي۱۳۰۸ د په مې او ز کال۱۹۲۹ د مسیدو او وزیرو ل

 

ای/ ١٨٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي کال، ٩وروستیو کې ون پو ه یې د ار ۍ نې ېد او د جوزا پر لوم له وزیرستان نه وخو

کمرش سید حسن خان په  چې قوماندا مرش عبدالغیاث خان او کن یې د غون

ه ېده .السونو کې وه، محارصه ک مرش  .دغه مهال پر دې کال د سقاو د زوی بیرغ  غون

ه بجې پر کال بریدونه رستېرو هم د وزیرو او مسیدو خربداري ته پام ونه ک او   سهار پن

ل ې وروسته کال مسیدو او وزیرو ۱۹ .پیل ک ت هم  ونیولهته  ور ولې وسلې او مه او 

ون د کال خرب  .السونو ته ورغللوی دد کرمرشانو نادرخان ته د ار د مسیدو او وزیرو ل

و د شته وايل له امله د هغوی تر  .ورک کر پر الره د کوچیانو او د سقاو د مالت دغه ل

تل، چې په خپل من کې یې وین که نه یې غو ېد،  ن ې رسه توی کوچېدو پورې و

ست پر  ۱۹۲۹د  .يش ې په ترڅ کې ۱۸کال د ا مه دوی په ماما زیارت کې د یوې غون

ان رسه اخيل ون کال وسلې به له  ه، چې د ار ه وک د خوست په ختیز کې د  .پرېک

ای شول یو مبارزان هم یو دلته د سقاو یو شمېر  .مسیدو او وزیرو له مبارزانو رسه د ت

ولې، خو پلویانو ددوی پر وړان ې وروسته  ۱۲دې ستونزې پې ل او د زمرک  ۷۱ور من

ري شول دراڼ هم له دوی رسه مل کر د خوست  .دراڼ په مرشۍ اتیا  وزیرستا ل

ې مرش  .ار ونیو او د خوست د چاو وسلې  یې ترالسه ک ي باغ کې د غون په بن

ک ۳۰۰۰قايض عبدهللا شمل په مرشۍ شاوخوا  یالیو ددوی پر ل ې او جن ر ډزې وک

ه روانه وه، خو په ې ج ه د دواړو اړخونو ترمن درې ور پای کې د سقاو  په دې تو

کرې یې خورې شوېپلویانو ماته وک  ه یې د علیخیلو په سفري  .ه او ل نادرخان او ورو

لور میاشتې د پرمخت مخه  مکنیو کې یې د سقاو پلویانو پوره  کې میشت ول او په 

ې وه یو او امسیدو، دد  .ډب ک کرو دغه خن له مخې لرې ک او په عيلو وړو، ت  زیرو ل

ای شول مرب پر ۱۹۲۹د  .خېلو کې له نادرخان رسه یو مه نادرخان او د ۲۵ز کال د سپ

                                                
شهزاده مال فضل دین، ملک موسی خان مسید، جرنېل یارمحمد  مرشان د سرتو او وړو ډلودوی  د-  ٩

ورخان وزير،  فرقه مرش دلبازخان وزير، ي مداخېل وزیر، فرقه مرش ان ي، ملک ډان فرقه مرش  مریا

 رخېللن) دادک(فرقه مرش امیرخان نازي خېل، جرنېل عيل بات خان، مزرکیړ، داوملک شودي خېل 

  .وو کرنېل سادي خان او



 

ای/ ١٨٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه وشوه، چې د ۲۸د همدې میاشتې پر  .وزیرستان مرشانو رسه وکتل ه کې پرېک مه په جر

کر به بېل، د یو ل ا لو او  و، من یو به بېل وي او امسیدو، وزیرو، د درا وړو او ت

یو کې وي او شاه ويل خان به له دوی رسه  ا نادرخان به د کابل تر نیولو پورې په 

ری وي ه وزیرستا مبارزان د دوبندي او کابل پر لور الړل .مل ۍ نې مرب پر لوم په  .د سپ

ردند دوبندي کې شاه ولیخان ددوی هرکلی ووایه او بیا  د  .له الرې خويش ته الړل شرت

ه ۱۳۰۸ مرب پر ۱۹۲۹د ( کال د تلې پر ا تنه  ۱۲۰۰د وزیرو او مسیدو  )مه۲۹کال د سپ

ر د واغجان  ي مبارزان د لو ېدلتن کر کې د وزیرو او مسیدو  .پر لور وخو په دغه ل

یو  ۴۵۰۰شمېر  یايل اتنه، د د ۹۰تنه ، د ت لو  ۲۰۰وړو جن و۷۰تنه، د من درا ، ۸۰، د 

ردیز  یو او  ا نخېلو او ۴۰۰د  یايل و  ۳۰۰د سلی    ١٠٩.وتنه جن

واکونو ) سورجرنېل(ه د محمدعمرخان نارصي یوه ورځ وروست او پردل خان سقاو پلوه 

تل ه کې  .رسه ون ی اوپه دې ج سقاویان ونیول شول او  نور یې  ۵۰۰واغجان تن

پیان شول ه او  هغوی وروسته د زرغون  .تنه ووژل شول ۲۰له وزیرو او مسیدو نه دلته  .م

ي ته ورغيل ووپار  وزیرو  .ر لور الړل، خو په همدې وخت کې سقاویان بېرته واغجان تن

ی ۱۱پر د تلې او مسیدو  ه د محمد اغې ولسوال له نیولو وروسته واغجان تن مه نې

ا ل خان مومند هم له دوی رسه یو ار کې محمد پر  .ی شوبېرته ونیو او په زرغون 

ل خان مومند تر مرشۍ الندې د موسهي له ۱۴ ه احمدزي کوچیان د محمد مه نې

ي د چار اسیاب له الرې د کابل خولې ته ورسېدل او د االرې او وزیر، مسید، د وړ او ت

واکونو او دوی ې پیل شوې سقاوي  رو  .ترمن سختې ج شاه ولیخان له خپلو مل

ستا مبارزانو بیني حصار، الهورۍ دروازه، باالحصار  وزیر  .رسه چهلستون ته رسېدلی و

ه( مه۱۷او شاوخوا سیمې تر خپلې ولکې الندې راوستې او د میزان پر  یې پر  )اکتوبر ا

انونه چمتو کول شاه ولیخان د شیر دروازې د غره د نیولو پر رس یو  .ارګ د برید لپاره 

اکلې وېمیلیو  ۷۰۰میلیون افغان او د ارګ نیونې لپاره  وزیرو او  .نه افغان جایزې 

ه ددوی الس ته  ه نی ې او باالخره د اکتوبر پر ا ې وک ې ج مسیدو پر دې غره دوه ور

  .ورغی

 

ای/ ١٨٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

ودو اعالن وک   ار پرې یالیو ته د  حبیب هللا کلکا پر همدې ورځ خپلو جن

و ساتونکو ته یې د ارګ د دفاع مسوولیت وسپاره ۴۰۰او  و مسیدو سهار وزیرو ا .ان

انونه رسويل وووختي د  واک هم سخت مقاومت . ارګ دیوالونو ته  د سقاو شاهي 

و زرو یالیو رسه د ارګ پر لور رهي  کاوه او د خیرخانې له خوا پردل له شپ  ۱۲۰۰ .وجن

ي رسه  مسید او وزیر د هغوی پر وړاندې ودرېدل او له کابل نه ېې د پردل خان له م

ای وتلو ته اړ ل یو    .ک

ل  )مه۱۰پر  اکتوبرد ( مه۱۹د میزان پر  د نوراملشایخ مجددي ورور اغا

تنې  ای د سقاو د زوی د تسلیم او امن غو رو رسه یو مجددي له خپلو نورو مل

رو ددغه پیغام منلو ته  .پیغام راوړ شاه ولیخان او شاه محمودخان اود هغوی نورو مل

وده، خو مسیدو او وزیرو د  تنه کوله کاکلغاړه کې وروسته دوی هم په  .د اعدام غو

تنه  ینه او نارینه بندیانو د خالصون په موخه خپله غو ارګ کې د هغوی د ایسارو 

يل دروازې له الرې د کوهدامن پر لور  .ېرته واخستهب حبیب هللا کلکانی د ارګ د ش

کرې ننوتې تېد او ارګ ته د وزیرو او مسیدو ل سووالن سلطان د ارګ ساتنې م .وت

ه کې د مسیدو او وزیرو ١٠ .وخان او امین خان وزیر و  مبارزان ووژل  ۲۰۰د کابل په ج

پیان شول وس نور  ه د شپې ناوخته کابل په ملز کال د میزان پر ش۱۳۰۸د  .شول او پن

ه د مسیدو او وزیرو الس ته ورغی ه تو ې وروسته نادرخان هم چهلستون  .بشپ درې ور

یا و  .دما ته ورسې ار په ساتنه ل و یې په خپلو  ووزیرستانیان د  او نادرخان او ورو

ونو کې د حکومت تشکیالت جوړول ه و  .من ، چې نادرخان به ووزیرستانیان په دې 

ان  پاچاهي د امان هللا خان او د هغه د ورور په نامه اعالنوي، خو نادرخان پاچاهي د 

ه ه اعالن ک ، یو شمېر هغو یې و دو ته پر ورک وزیرو او مسی هغه .په  ژمنو  عمل ونه ک

                                                
و وزیر او مسید پورته شول او پر نورو د مسیدو او وزیرو مرشان وايي، چې  - ١٠ غ یې په همدې شپه 

ي ه یې اعالن ک ، چې د پاچا په تو پر قبایيل رستېرو د لوټ او تاالن تور  ونکيیو شمېر تاریخ لیک  .وک

ی و و محدودو کسانو ک وي، خو دا کار    . ل

  



 

ای/ ١٨٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

ې مکې ترالسه ک و او غز کې  ر، ورد هغه یې بېرته ، خو ډیری په خوست، لو

 .الړلوزیرستان ته 

  

ون هنادرشا ی پا  ضد لوم

ریز پلوه سیاستونو او د امان هللا خان د  له پاچا کېدو وروسته د نادرخان ان

پنې د هغه پر وړ   .په وزیرستان او قبایيل سیمو کې د خلکو کرکې راوپارولېاندې پلویانو 

ي عملیاتو او د  ، چې په وزیرستان کې د پو ریزانو ته دا فرصت ورک نوي پاچا ان

ي ې ک   .استحکاماتو د رغونې له الرې د نیوفارورډ پالیس پاتې چارې بشپ

که هغه ل ولو ډېر له مسیدو او وزیرو وېرېده،  کر، چې نوموړي ته نادرخان تر 

لی و، په خورا خواشین بېرته وزیرستان ته را  یې د سقاو له زوی نه واک او تخت 

ېدل و ژمنو عمل ونه ک او وروسته یې د امان  .و یر ی له هغوی رسه پر ک نادرخان لوم

ه اعالن ک ان د پاچا په تو ای  ام کې هغه د امان هللا خان په  .هللا خان پر په درېیم 

انیا رسه د پ جوړجاړي له الرې  ام کې یې له برې لورم  پلویانو پسې راواخسته او په 

، چې په وزیرستان کې میشت مبارزان او د امان هللا خان  هغوی ته دا فرصت ورک

پي   .پلویان و

انیا استازي  ۱۹۳۰نادرخان د   ه د برې ۍ نې مرب پر لوم کال د سپ

ي، په تېره د وزیرستان مسید او ق «: ریچارډ مک اوناکي ته وویل بایيل و

ي،  وزیر د امان هللا خان رسسخته پلویان دي او که هغه د جهاد اعالن وک

ای  ولو  ین ې د  انیا په رسحدي ایالت کې د پ نه به زه یم او نه به برې

  .»ولري

 

پنې  ریزانو په وزیرستان کې د مبارزانو د  د نادر له دغه خربداري وروسته ان

ېچا ندۍ ک ز کال په وروستیو کې د امان هللا پلویانو، لیو فقیر او ۱۹۳۲د   .رې ال 

ې رخي د نادرخان پر وړاندې کودتايي چارې پیل ک ه غالم نبي  ې تو ان    .په 

 

ای/ ١٩٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

یوې  ضدهغوی په اکتوبر میاشت کې د وزیرستان له مبارزانو رسه د نادرخان پر 

ې ته ورسېدل د  .پلویانو اصيل مرکز په مداخېلو وزیرو کې و د امان هللا د .ې هوک

ه شوې وه  تیمه د اتو سوو زرو افغانیو او غنوزیرستان له مبارزانو رس  د مالونو پر رس هوک

ه کې رشیک يش، خو د وپکتیا قومونه هم چمتو و د  او ، چې له دوی رسه په دې ج

که نادرخان د غالم نبي ه د هغوی پالن شن شو،  ون، د امان  نومرب پر ا رخي په 

ې ې ک ول مهم پلویان ونیول او د هغوی کودتايي شبکې یې شن  .هللا خان 

و شمېر نورو قبیلو مرشان، چې د نادرخان پر ضد یې د ید لېو فقیر پلویان او 

يل وزیرستان ته الړل ی و، ش کرکش هوډ ک مسیدو او په وزیرستان کې وزیرو  .د ل

، چې دوی یو  ې او اوس، اعالن وک کرې ماتې ک ازې د امان هللا خان لپاره د سقاو ل

ې ته تیاری لري ریز پلوه کس نیولی، دوی يې پر وړاندې ج   .چې د هغه تخت یوه ان

لورو نورو پلویانو د  ریزانو د لیو فقیر او د امان هللا خان د  نادرخان او ان

ې لې پیل ک ې هلې  ریزانو د  .نیولو لپاره  کال د جنوري پر لسمه په  ۱۹۳۳ان

واکونو  ، چې ددوی خاصه دار  ل میر ته خرب ورک خوست کې افغان چارواکي ډکروال 

یو  ي، خو مداخېلو وزیرو او ت په مداخېلو کې د امان هللا د پلویانو خالف عملیات ک

بويل دي ریزانو کو کاوه، چې د وزیرو مرشان په پیسو واخيل او د .بېرته پر شا   ان

وده ي ور وسپاري، خو وزیرو غاړه ورته کېن ه واړه مالت زکال د ۱۹۳۳د  .امان هللا خان پن

یو کې په کابل کې نادرخان ته داسې اطالعات ورسېدل، چې مسید او  فربوري په لوم

یو په مالت پر کابل د برید  یا وزیر د جنو سمت د قبیلو او مومندو، شینوارو او خو

ریزانو  .لپاره تیاری نیيس واکونه واستول او ان نادرخان ژر خوست ته خپل وسله وال 

يان واستول ریزانو  .هم له رزمک او میرانشاه نه رسحدي سیمو ته پو وزیرو او مسیدو ان

ي، په وزیرستان کې به یې پر وړاندې  ه وک ، چې که ددوی د مخنیوي ه واښ وک ته 

ي ی ودل، چې .پا کاره دوی پرې ریزانو په  پنې لپاره  ان افغانستان ته الړ يش، خو د 

ی و زره  ۱۱مې پورې له وزیرستان نه خوست ته ۲۱د فربوري تر   .یې بشپ پالن چمتو ک

یايل الړل د  .مه یې پر متون برید وک او یو شمېر سیمې یې ونیولې۲۲د فربوري پر  .جن



 

ای/ ١٩١  وزيرستان؛ وروستی 

 

ای شول او ددوی ش زرو تنو  ۲۱مېر سیمې  نور خلک هم له وزیرو او مسیدو رسه یو

یو کې .ته ورسېد ې سیمې ونیولې  د هغوی د مارچ په لوم ار په شاوخوا کې  ون  ار

ای شول کونه هم وررسه یو ي کن ینې پو   ١١٠.او 

ارډ  غهنادرخان د من ک او خوست ته یې له کابل نه د شاهي  وضعیت اندې

ون اضافی رستېري واستول ی .په  واکونو د وزیرستان جن ايل او د هغوی دغو 

ل، چې د فربوري پر  ي دې ته اړ ک ي۲۶مالت کال د مارچ په  ۱۹۳۳د  .مه شات وک

یايل خوست ته الړل او د متون پر  یو کې د لیو فقیر په مرشۍ یو شمېر نور جن لوم

ی و،  .لور یې پرمخت پیل ک کرو وارخطا ک نادرخان، چې د وزیرستان او فقیر لیو ل

ېر یېد امان هللا خ تي و ( ان په  ان یې راغو ریزانو پر ) وچې رويس او جرمني پیلو له ان

بار  کرو د  ه د وزیرو او  ۍدغو ل واکونو هم د مارچ پر ا انیايي  ته او برې مرسته وغو

ل مکې او هوا له الرې عملیات وک ریزانو د خوست او  .مسیدو پر وړاندې د  وروسته ان

له واکونو  وزیرستان ترمن الره وت ون په شاوخوا کې میشتو  ه متون او د ار او په دې تو

   .ته له وزیرستان نه د مرستې رسېدو الرې بندې شوې

تونخوا( د مارچ پر نهمه د رسحد ایالت  هم د ) اوسن پ  ۱۶وايل جورج کنین

، چې  ه کې اعالن وک ه ته الړ او وزیرو او مسیدو ته یې په جر ې رسه وا تر الوتکو په بدر

یايل بېرته را وغواړي و پورې خپل جن ، چې که دغه  .لورو ور واښ وک هغه دغه راز 

امونه واخيل تل يش پر وړاندې به یې جدي  یايل را ونه غو ریزانو د مسیدو او  .جن ان

کرې بېرته  رو کې یووړل، چې هلته تللې ل ونو مرشان خوست ته په مو وزیرو په سل

ي د متون پر فرقه د برید لپاره تیاری نیوه، چې مسیدو او وزیرو فقیر  لیو .راستنې ک

واښ خرب ور ورساوه هم د  یالیو ته د کنین د مسیدو او وزیرو پر کورونو د  .خپلو جن

ي ر ل، چې بېرته وزیرستان ته و یايل دې ته اړ ک واښ ډېر وزیرستا جن   .بارۍ 

ه د مارچ تر ش ریزانو او افغان حکومت په  لمې پورې پر خوست ان

ولو پالن ناکامه شو ه پر کابل د برید او د نادرخان د راپر پل او په دې تو  .بریدکوونکي و

ېدل ر یايل بېرته خپلو کورونو ته را و ول جن    .د مارچ تر پایه پورې د وزیرستان 

 

ای/ ١٩٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

 

ون نادر  ضد دویم پا

ون ور  ي پا وسته، د اپریل پر نادرشاه د پکتیان قبیلو او وزیرستانیانو تر لوم

ه  ه د هللا نوازخان او شاه محمودخان په کو د وزیرو او مسیدو جر ۍ نې لوم

ي ، چې په بېالبېلو امتیازونو یې بېرته خوشاله ک ته او کو یې وک دا، چې په  .راوغو

ی و او د لېو فقیر په اړه یې  ون ک ه کې د مسیدو او وزیرو ډېرو کمو مرشانو  دې جر

تنې ونه منلې، افغان چارواکي د مسیدو او وزیرو په خپلولو کې د کاب    .پاتې راغللل غو

ل بیا په  ې تېرې نه وې، چې د وزیرو او مسیدو وسله والو یو و ور ې  له جر

ل او نورې  ل او هلته میشت من واکونو خپل بریدونه پیل ک خوست کې پر افغان 

ای شوې تني قبیلې هم وررسه یو مه لیونی فقیر هم ور ورسېد او پر ۱۷پر  د اپریل .پ

ې ې پیل ک د متون فرقې قوماندان په یوه تاکتیکي عمل کې پر  .متون یې له رسه ج

دې  یايل ورن فرقه د تسلیم په دود سپین بیرغ ودرواه، خو کله، چې وزیر او مسید جن

یايل پاتې نو  .شول، تر خورا سختو ډزو الندې راغلل او  کسان یې ترې ووژل ر جن

واکونو  انیايي  وسلې میله  ۴۵۰۰بېرته وزیرستان ته الړل، خو له هغوی هم پر الره برې

ل کسان واخستې او ډېر کال په نومرب کې د نادر له وژل  ۱۹۳۳د  ١١١.یې ترې بندیان ک

ز ۱۹۳۷کېدو وروسته جنو والیتونه د وزیرو او مسیدو له بریدونو په امن کې وو، خو په 

یرستان کې د ایپي فقیر او د وزیرو او مسیدو مبارزو د افغانستان په جنو کال په وز

ول ن ونه وک ې زن ل بیا د ج افغان حکومت د ایپي فقیر پر وړاندې د  .والیتونو کې یو

تنې قبیلې یې هم د مسیدو او وزیرو  ریزانو له نېغې مرستې ډډه کوله، خو د پکتیا پ ان

ودې ه پر ۱۹۳۷انستان د بهرنیو چارو وزیر د د افغ .مرستې ته نه پرې ز کال د جون پر ا

وي ون ته ه اوه، چې خلک د کابل پر وړاندې پا واکونو تور ول انیايي  وزیر او  .برې

ریز پر ومسید د نادري کورن له سیاستونو خورا ناراضه و  که دغو سیاستونو د ان  ،

  .بولو فرصت اخستی ووړاندې له دوی نه د خوست میشتو قبیلو د همکارۍ جذ

، چې په راتلونکي فرصت کې به یې بې  واښ وک وزیرو او مسیدو افغان حکومت ته 



 

ای/ ١٩٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

   .وابه پرې نه ږدي

انیايي هند د روسیې او جرمني د بریدونو اوازو زور واخست،  کله، چې پر برې

ریزان یوتربلهافغان چار  دې شول او په قبایيل سیمو کې یې دال رسه  واکي او ان  ن

ې ې پیل ک یالیو او قومي مرشانو د ور خپلولو ه ې  .جن شاه محمودخان ډېرې ه

وي، خو هغوی یې خربې ونه  ر ې را و ریزانو رسه له ج ې، چې وزیر او مسید له ان وک

ریز پر وړاندې یې خپله مبارزه جاري وساتله وروسته شاه محمودخان د  .منلې او د ان

و رسه، چې پ ی نوم درلود، په دې هللا نوازخان په ه ان ه مسیدو او وزیرو کې یې 

مه په خوست کې د وزیرستان له خلکو ۱۲کال د جوالی پر  ۱۹۴۰بریالی شو، چې د 

یني ه کې ک ه جر و هغه ته د شوروي یرغل په صورت کې د  ١١٢.رسه په  قبایيل و

ې ۷۰ ست پر  .زره رستېرو ورکولو ژمنې وک کې د مه، چې په کابل ۱۷وروسته د ا

ون د قبایيل سیمو او  افغانستان د خپلواک جشن جوړېده، د ایپي فقیر په 

ې ۵۰مرشان کابل ته الړل او د  مشهور ۵۶زیرستان و  د  .زره رستېرو د ورکولو ژمنې یې وک

دواړو اړخونو ترمن پر دې توافق وشو، چې د اوربند په وخت کې به افغان حکومت 

يل معاش به یې افغان ا ۲۰هغوی ته د میاشتې  ه ن ت ورکوي او که ج و نور ل

ي ۵۰ پیانو لپاره پر  .افغانیو ته لوړی لپاره نکو افغانیو او د وژل کېدو  ۵۰۰پر دې رسبېره د 

ه وشوه، خو فقیر ایپي او د هغه نورو مبارزانو له کابل نه په ستنېدو  ۱۰۰۰پر  افغانیو هوک

ریز پر ضد خپلې  ېرسه په وزیرستان کې د ان   .مبارزې بېرته پیل ک

کال په جنوري کې هاشم خان د مالیانو د یوې ډلې له الرې له فقیر  ۱۹۴۱د  

ې فقیر ایپي له کابل رسه د خپلو سرتاتیژیکو اړیکو د خونديتابه  .ایپي رسه خربې پیل ک

په موخه تر مشخص وخت پورې عملیات کمول، خو وروسته به یې بېرته خپل بریدونه 

ل    .ډېر ک

 

  ه وزیرو کې د افغان حکومت مخالفانپ

ي ای ده، چې تاریخ تکراری و  .دا خربه پر درا په » حقانیان«لکه نن، چې د 
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ي، په پرو افغانستان کې یې  ی يل وزیرستان کې د افغان حکومت پر ضد جن ش

ېدلد نادري کورن سلف    .پر ضد جن

دراڼ زوی زمرک خان په مرشۍ ميل مبارز د   دراڼ او بربک خان   

ولو بوخت و  کرو پر راغون نخېل په وزیرستان کې د ل ه  .وسلی ې پرېک د مسیدو جر

ه  ه، چې دوی له زمرک خان رسه مرسته نه يش کوالی، خو مداخېلو وزیرو یې نن وک

ه، چې د پیسو له  .کوله ال پیرمحمد خان وزیرستان ته ولی شاه محمود خان خپل یو ج

ويالرې خلک د زمرک او ن ر رتیا راو و له مل درا ي خان ته د زمرک خان  .ورو  هغه زن

، وروسته یې دوه میلیونه  ې وړاندیز وک لو په بدل کې د یو میلیون افغانیو د ورک د ش

وي ، چې دوی خپل غیرت او عزت په پیسو نه خر ي خان اعالن وک ې، خو زن    .ک

فقیر ته واستول، خو هغه  د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپل استازي ایپي

ه هاشم خان په دې برخه  .د زمرک خان د زامنو په نیولو کې د کابل له همکارۍ ډډه وک

ریزانو هم د وزیرو مرشان بنو ته  ته او ان ریز له حکومت نه مرسته وغو غون ور کې د ان

ري چاته ونه دي، خو هغوی د زمرک خان زامن او مل و مالت پری درا ل، چې د   ک

ودېز کال په اپریل کې ۱۹۴۴زمرک خان د  .سپارل ې پرې ون پای  ج و پا درا او د 

په جون میاشت کې هاشم خان د وزیرو د بیا راپورته کېدو وېرې واخست او  .ته ورسېد

و ته یې  درا ل، چې  بار ک ول هغه کيل  ریزانو یې په مالت په وزیرستان کې د وزیرو  ان

   .پناه ورکوله

ل بیا په مسیدو او وزیرو کې د پخوا  ۱۹۴۵په  کال کې د امان هللا پلویانو یو

ل او جنو والیتونو ته  واکونو الړلپاچا په پلوي تبلیغات پیل ک ته شا، خو افغان 

ې ناکامې شوې بول او ددوی ه   .و

  



 

  

 

 

 

 

  

  پرکی اتم

  سرتاتیژي» وسلې«او » خولې«د 
الرې د باچا خان او ایپي فقیر مبارزا(   )ت

 

   .يیلیپ هیدر زییله سوله  لیهاب د ېاندړ پر و لید قاب عدم تشدد

 زییبدلونونو لپاره د انسان له سوله  ايسیاو س زویولند سیاست تشدد  عدم

 خوايلید تاو تر .دوام کوي ېپور  بیاخيل او د هدف تر حصول او تعق نهیچلنده رسچ

 .نه لري تیپرته پا خوايلیله تاوتر) رتاو قد استیس( ېلیپا ېدونکېترالسه ک ېله الر 

یاو د قدرت او ا يیترالسه ک ېاو قدرت د جرب له الر  تیحاکم ېپه خشونت ک  ولوژيی

  .يیلپاره په جرب او زور غ توبید خوند

او  »میتسل«، »عدم جهاد«برعکس، د  فونویتعر نویتشدد د  عدم

نه  ولیرس  ېاندړ ظلم پر و هدف د سیاستد عدم تشدد  .یپه معنا نه د »بلواک«

پرته هم انسان  ولویتو ېنیوژلو او و ،ېج لو،کنله  ېدي، چ ودلدا  ېدي، بلک

د  ۍدم .يیته ورس هدفمد او ولسواکو الرو خپل  زو،ییيش په سوله  یکوال 

   .يیکار ۍژ یسرتات ېکیموکراډی لورلپاره  ويیخشونت د مخن

  ارنی اکنوپر شفافو 

  او احتجاج ونونهیالر زییسوله 
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   بولیترغ واکاصالحاتو ته د حاکم  ېله الر  کوړیله چارواکو رسه د ا

   .)پلومايسډاو  رسن( کيړیکول او پراخ ا يړ اویاو اقتصاد پ

 هبنس قتیپه خپل طر انرو  دیزیبا ېاندړ له باچاخان و ېک تنوپ په

د خپل  ژيیدغه سرتاتهم ي،یله عدم تشدد رسه پرتله ک لهر ډې ېچ ،ېک استیس

   .کاروله ېک انهډمنرب او کتابونو په ا کو،ړیاعرتاض، له چارواکو رسه د مکاتبا ا

د  ېک تیپه عامه ذهن ۍعوامل او د ن خوايلید تشدد او تاوتر ېک تنوپ په

 زویدود تنيبدل او نورو پ ،ېنید غچ، و .ید یبهرن ېلمېتصور له  یدلېوکهغو را

« د  ېچ ،یشو  او کو  یک تنوناپ رهډیتر  رېپه  خیتار تونپ د فیتعر تونوارز 

په  »ونکينیم نهیپه و نهیو«د  تانهپ برعکس،متل  توپ »يیک لنینه م نهیپه و نهیو

   .ژېرا وپ هتو 

د  ېاندړ پر و ایجغراف تنيد پ ېاهرمونو په هر دور ک استید قدرت او س

او  ېخپله ک يسیپال (Hard Conduct) د سخت چلند ېله مخ فیهمدغه تعر

امو نه تر  له .دي ستيېا ړخشونت ته ا ېاندړ هم د خشونت پر و تانهدغه چلند پ

او هر  ېشو  ېاصيل الره پات دونوید بر رورغلید  ېپه هر دور ک مهیپرته س ېپور  نیاباس

په دغو  .ید یک تنوپر پ ېوار ي ین لوم ،یشو  رېد هند پر لور ت ېچ ر،د یامپراتور او بر

له  ېپک یې ېراز ی ېول ېشوي او خپل ړته ا ېالس ج یپه لو  تانهپ ېک اکونوړ تا 

شوي،  ېپات ېپه امن ک اکهړ له تا  وید بهرن تانهپ ېچ ،ېپه هغو دورو ک .دي ېورکالسه 

د  ېچ ل،خو هر  ي، ک ړجو تونهیمدن ېپور  يلډیاو  ورېتر پ یېله کابل او کندهار نه 

پر  خوايلید تاوتر یې ېپه نشتوايل ک» دولت او قدرت«د  ديل،ېر  هدف رغلیبهر 

د  ېاندړ د تشدد پر و ېک تنوپه پ اکونوړ تا  ویبهرن .ده ېته مخه ک خوايلیتاوتر ېاندړ و

 یالست ېشېد هرچا د ت ېپه هر فصل ک یاو دغه خو  یوکولرا  یتشدد فصيل خو 

  .ید یولر 

 

  »ایپي فقیر« او »باچاخان«
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 ېمبارز  ولهډ وهممهاله  ېاندړ پر و زانویرد ان ېوچه ک هیلو مهینهند په  د

ا ېک خړ ا وهی په .ېو  ېروان  ورېد هند او پ ېالند ۍاو باچاخان تر مرش  انديد مها

 رېشم وید اسالمي خالفت  ېک خړ خو په بل ا ،ېو  ېد عدم تشدد مبارز  تیپه مرکز

 ویاو  بېحاجي ص زود ترن ر،یفق پيیا، پیوندهمال  ېک لویاو قبا رستانیاو په وز انیپلو

رسه مل په جهاد او  زمینشنل تونشعوري پ رینور ميل مبارزان له شعوري او غ رېشم

 ېمیبندوبستي س ېالند ېتر ادار  زیراو د ان ېمیس يلیقبا .وسله واله مبارزه بوخت وو

 ېپور  دوړېر جود پاکستان ت ېک مویس يلیپه قبا .ېو  ېقطبونو تر نفوذ الند لوېد دوو ب

تر نفوذ  زیرد ان رهډېو، تر  ورېپ یېمرکز  ېچ ،ېمیس ېو، خو بندوبست یکابل برالس

 نغور  ارانوخدمت يیخدا دد باچاخان  ړوال  سیاستد  عدم تشدد په  .ېو  ېالند

او نورو مبارزانو د کابل د واکمنو تر   ریفق پيیمتکي و، خو ا رسپه هندمحوره کان رهډېتر 

   .ېکول ېمبارز  ېالند مالتمتزلزل 

 ېمبارز  ریفق پيید باچاخان او ا او وطن په ت لېد ب تنود پ ای »تونستانپ«  د

 وړ د دوا او په ت توبونویاو لوم ایترند  ېخو د مبارز  ،ېدېرخهدف را وهیپر  رهډېتر 

او  ېو  ېک ېپه شعار متمرکز  ېساتن نید د ېمبارز  ېخپل  ریفق پيیا .وو لېانتخابونه ب

یباچاخان د خپل ا په  ېلیه ېخپل ېهند تر شعار  الند يومو یوطن لپاره د  تونپ الی

اهداف درلودل، خو   وړ وو او دوا يلېشعارونه سپ وړ د دوا .ېو  ېل ت ېپور  رسکان

   .ېو  ېک کررسه په  ېمواردو ک نویاو په  ېمتفاوت یې ېالر  دوېسر اهدافو ته د 

 دایپ ريزره مل ۱۲۰شاوخوا  ېک تونخواپرته په پ ې له تنخوا او ج باچاخان

د چره يي  ېاندړ پر و زانویرهم د ان ېمیس يلیاو قبا رستانیوز یې تلوو او غو  ي ک

 يلیهغه د قبا .ويته وه» عدم تشدد« ېمبارز  ونید قلم، اعرتاض او الر یاپر  وپکو

او  يهمغ یې ترمن ېچ ،ېل ېمیامله ن ېد له ېج ېد مبارزانو وسله وال مویس

  .ېو  ېمحدود ېپولو ک لويیپه قب رهډیتر  ېدلته مبارز  کهنه و،  یووالی

 او ازادو قبايلو ترمن يانوکله ناکله د پرن« : باچاخان وايي 

 کهخوله نه وو، نو  وهیقبايل په يوه سال او  ولخو  ،ېدېک ېج
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وزير،  ،وک دیبر ېمومندو به، چ .سيدهنه ر  انیز هته  زانوېران

 ريزانومسود او اپريدي به کرار ناست وو او که به د اپريدو او ان

 ېوه، مومند، وزير او مسود به نه وو خرب، هر يوه به ويل، چ ه ج

قبايل په  ول ېپه کار و، چ .کوو ه ېي ږدى، مو دا د هغه جن

 ليو  ولاو  يروزل شو  هشوي واى،  ولرا ېک نيوه غور 

  .»شوي واىراپورته 

له  ېکوله، چ تنهدا غو  طویرشا نيیپه باور، د هغه وخت ع ریفق پيیا د

و  یک رغلیپر خاوره  یددو  زانویران کهوسله واله مبارزه ويش، جهاد او رسه  زانویران

 .يش لړ وویپرمخ  استید عدم تشدد س ېپه هغه ک ېنه و، چ انیجر ايسیاو کوم س

 یهغو  ېکچه دومره نه وه، چ ېهشعور او د پو  ايسید خلکو س ېدا و، چ یې لیبل دل

عمومي  ېک ولنهپه  .يش یا اصل درک ک ېمبارز  ېز ییسوله  ايسید عدم تشدد او س

سلبوي  یې ۍازاد ېز یولناو  نيیاو د ېولیخاوره په زور ن تنود پ زانویران ېو، چ باور دا

 زیاو دود ین نفوس لومد  مویس شتویم توند پ ېاندړ عمل پر و الکيیک ېاو د د غس

او  ېساتن نید د وندغه غرب  ېمهم دا، چ ولوله  .ته الس اچول دي ېوسل ونغرب 

د  رهډېتر  ېک لویاو قبا رستانیهم په وز یېشعار رسه مل و او مرشي  بيیله ترک تونولپ

   .وه ېپه الس ک ریمال او پ

د نظر  ترمن ریفق پيیدده او ا لیا اتیز دهیپر لور د باچاخان له بر رسکان د

ۍپ وهیپوره  ېچ ل،یو؛ هغه قبا یک دایپ نوا ېله مخ وړ دوا ېاو مبارز   ېد خپل یې ې

 او قربان ېو  ېک ېمبارز  ېلپاره وسله وال تابهید خوند واکمن فرهن زیولناو  ېدیعق

او  زید هندوانو تر اغ ېوه، چ ېناشون ،ېپر درشل و  دوېرسته د  ېلیحتمي پا ېو ی یې

مبارزانو  مویس يلیاو قبا رستانید وز ېحساسه مساله دا، چ ولوتر  .رايش ېفوذ الندن

 رېشم وید  یاو ددو  ېوهل ېغر ډرسه  واکونو رویله هندي اج زانویرعمر د ان ولخپل 

   .و ریتصو ولډ وی وړ او هندو دوا زیرد ان ېهغو په ذهن او فکر ک

ده او  ایتړ ته ا ېمبارز  ېوسله وال ېاندړ پر و رغلید  ېباور و، چ ېپه د پيیا ریفق
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ا .يش ولر ژوندانه برخه و  زیولناو  استید س دیعدم تشدد با تل  انديمها

يش،  یهم وده کوال  ېک ولنهنامتمدنه  وهیعدم تشدد په  ېورکاوه، چ ډاډباچاخان ته 

بلده رسه نا تیوضع ياقتصادي او فرهن ز،یولنمذهبي، او  یله خو  تنواما هغه د پ

 یو او هغو  ېپه الس ک) ریمال او پ( ېطبق ېد عام ولس واک د حاکم ېک تنوپه پ  .و

د عدم تشدد د  ېباله، خو برعکس په هند ک ېک کرعدم تشدد له جهاد رسه په 

 .و نیلقله تشدده د اجتناب ت ېک روههدود او  ولنه،مهم المل په هندي  وی توبیالیبر

 ېپه داس اندي .یوداتو د اعدام او عدم مخالف دپرمخ د موج ېمکدغه مذهب د 

د  خهړ او مذهبي ا زیواردمخه له دود ېچ ،ېک لیپ ېدعدم تشدد چار  ېک ولنه

په  ېد مطالع ېولنپوهند  ایانېهغه د بر ېک خړ په بل ا .ته چمتو وه ودوېپر خوايلیتاوتر

 ېد ج ېاندړ پر و زمیالیکلون زیران ربالید ل ېدرلود، چ رکزمساله هم  ېپر د ېک ار

    .کار ورکوي هعدم تشدد  یاپر  خوايلیاو تاوتر

 ریپه به شېو، خو د و  ړد ولسونو پر مبارزه وال  ېوچ ېمین ېولشعار د  اندي د

او د موالنا ازاد، الل نهرو او پخپله  و کېپر وړ او په معامله وال  ویدوه مخ رسد کان ېک

د حقوقو  ربونومحکومو « د  ید هغو  تانهپ ېچ وده،و  ۍاو همغ و هوک اندي

د فشار لپاره  زانویراو پر ان دوېک ېد او د هدف پر لور د ن ويړ اصيل برخه نه جو» شعار

   .ید یکار  اخست ېتر  هپه تو  ېلیوس ېو ید  یې

فضا تر  ايسید هغه وخت د سرسه له دې چې په کابل هم متکي و،  باچاخان

 ايسیس«  خړ د ا لیا زیولناو  ايسیس زید دود مویس يلید رسحد او قبا ېالند زیاغ

د  »ۍرهرب « ېهست ايسید س ېک تنوهغه په پ .وساته یژوند انیجر ریید تغ »ېقبل

 یاپر  ۍپه محور د عدم تشدد او وسله وال مقاومت د همغ تونخوااو  د پ ایتړ اویپ

 ېچاره ک ېپه د .لويهند رسه ون يمو  ویله  ېمیس يلیقبا ېاو نور  رستانیوز تلغو 

د  ېمیس يلیقبا که ده،ینه ل ېراتلونک انهمرشانو خپله رو  رېپه  ریفق پيیاو د ا لویقبا

او  ېل ت ېپه افغانستان پور  ېتر نن ور  خهړ او اقتصاد له ا فرهن ،ېتوکم، ژب ،ېدیعق

لور د پر  يلډید  .نه و هپرته بل  ېوژن انورته له  لړ و هله من سماليس او ددغه ت
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ا  خيیاو تار ايسید س رانوید افغان ام ېپک وی ېهم خپل عوامل وو، چ لیباچاخان  د 

کال نه ز ۱۸۴۶له  زانویران .و کیبرخل یل ت مویس تنيد پ ېپور  زیرله امله په ان روتنوېت

 ياقتصادي او فرهن ايس،یس تنوپ ېد الند ېچ ه،کار کاو  ېپر د ېکال پور  ۱۹۴۷تر 

بل  .یهم د یشو  یالیبر ېچاره ک ېاو په د وير د پنجاب پر لور و  یاپر قبله د کابل 

افغانستان د حکومت  د او په ت ایاو جغراف کیبرخل ايسید س تنوپ ېالمل، د الند

دفاع  تنوپ ېد الند یېوخت ناوخت  ېله امان هللا خان پرته، چ .و یدر یکمزور 

 توناو د پ ایت بشپ مکنرسه د  ېلمسا ورنډیواکمنو له  یر ډېکوله، د افغانستان 

په  ېمسال قويیاو سل ايسید شخيص، س ،یاپر  ېمسال ېاکونک کیولس د برخل

   .ید یچلند ک هتو 

تحوالتو او  ايسیته خورا ژمن رهرب و، خو س الرود عدم تشدد ت باچاخان

 يلیقبااو هغه د  ي غور وک ېالر  ېمېیدر ېو یپر  دی او کابل ېتقاضا کوله، چ طویرشا

تر وخت  شېد هند د و  ېو، چ ولړ نوي قوت جو وهید  ۍله مبارزانو رسه په همغ مویس

 لویاو قبا رستانیپه وز .ي ته چمتو ک یېداع وادېه زادا وهید  تنود پ تیعام ذهن ېپور 

 مېیددغه در .پوره رجحان او قوت  محسوس و یېداع ېددغس ېز کال پور ۱۹۵۴تر  ېک

 تنودغه وخت د پ که ي،یک رلیپر وخت  ان شېستان د و تشه د هند او پاک واک

 .زیراو نه هم ان ېدېواور رسنه کان ېد باچاخان خرب  او په ت التیازاد ا لېب اید حقونو، 

د  ېچ ،ېد هغه وخت د وايل اولف کارو له خول التیپخپله باچاخان د رسحد ا

 تنورسه له پ شېپه دغه و  ایانېو، وايي، کارو او بر یتقاعد شو  ېک وپه ور  ېتنولپو 

 ارانواو خدايي خدمت تنود پ ېپه وخت ک شېد و  .د مبارزو غچ واخست ینه د هغو 

 ېکېپه پر شېهند د و  کهوه،  ړد نه منلو و هب ېتنولپو ) هند ایپاکستان (  دلپاره 

بر  ېمبارز  ېادغام د هغ یې ېاو په پاکستان ک ېودېک ېپر حقونو پ یرسه ددو 

ز کال ۱۹۴۷ د .ېلپاره کول وادېه\ایالت تونخپلواک پ وهید  یدو  ېو، چ ریکس مسع

 ېنقش شېاصيل دنده د هند د و  نبالويي مون یرساید هند د نوي وا ېپه مارچ ک

ل لو    .معامله کول و د خپلواک التیرسحدي ا زیدیپيل کول او د ش
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شعار  تونستانخان د پ راکډد باچاخان او د هغه د ورور  ېک التیرسحد ا په

هغه په رسحد  .و یشو  ومارلوايل اولف کارو  زیرلپاره ان پلوحکومت د  توناو پ

پر  لیپر ضد خلک راپارول او د اپر ارانود خدايي خدمت ېک) تونخواپ اوسن(  التیا

پاکستان زنده «د  یې انیپلو رډېزره  ۵۰له  ،یراغ ته ورېپ نبامون ېمه، چ۲۹مه او ۲۸

مه د باچاخان د ۲۷ز کال د جون پر  ۱۹۴۷د  ١١٣.وو ستيلېورته را ا ېتر شعار الند» باد

 تونستانلپاره د پ ل ي د لوم ېک هېاعالن او د هند په کاري کم ولوړ جو تونستانپ

انو رسه د  زیرله ان وړ غا اصيل لوب رسد کان کهله وخت وروسته کار و،  دلېمطرح ک

هند رسه د  يومو یاو  رسکه باچاخان له کان .وه ېمعامله کپر حقوقو واردمخه  تنوپ

 ېدغس وهیخلک او ميل مبارزان پر  ېک ویپه لوم ېد مبارز  یاپر  لو د ت لوېخپلو ه

او د  هد هند مقننه جر  زان،یران ېپه وخت ک شېد هند د و  ،یوا ي ک شعار راغون

ېاورته  یې هړ غا  ېمجبور وو، چ هد موسسانو جر  اکستانپ د هند په کاري  .یوا ې

او جواهر الل  هیاچار وپالراج  ل،یرسدار پ ېک ( Working Committee) هېکم

 ېناسته ک ۍپه لوم وند باچاخان په  او په ت شېوو، خو د و  ي مالت شېنهرو د و 

   .له مال وت یهم ددو  اندي

له  ېک رو ېپه پ ېله خپراوي مخک یېاعالم شېد و  نبامون یرسایهند وا د

ته  یبه مسلمل کیبرخل التید رسحد ا ېو، چ یتوافق ک ېاولف کارو رسه پر د

او  البه د بن زیران ېو، چ یدلېته رس ېهوک ېرسه د رسله کان نبامون .سپاري

   .کوي تنهولپو  ېک التیابه په رسحد  رساو کان ديږ هړ ته غا  شېپنجاب و 

د هند د  کهغچ واخيل،  تنوله پ ېهدف دا و، چ زیرباچاخان وايي، د ان

 وړ دوا يپه اقتصادي او پو  ېچ ،ېو  او قربان ېمبارز  تنوسرت عامل د پ وی ۍازاد

کاله له  ۶۰ رسکان نا،ید باچاخان په و .ېورک ېرضب ېته سخت ایانېبر یې ېک خونوړ ا

 ېاو کله، چ وهرانه  ږغو ېپر  زانویرخو ان ،ېوک ېمبارز  ېاخستن ۍد ازاد هرس  زانویران

 رتهېب ۍراوستل، د ازاد ېان تر فشار الند زیران ندنورس  تنود پ ېک مویس تنيپه پ

  ١١٤ .ودهېک هړ غا  یېورکولو ته 
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او باچاخان د هند د  ارانخدمت يیخدا ده،ېرېو  ریفق پيیا ېنه، چ ههغه  له

   .وررسه مخ شول ېک او اوج په پ ايسیس ای شېو 

  

  قبایلستان او یاغیستان

عام  ېک مویس يلیهند او قبا اييیانېپه برلپاره  یېد داع وادېد ازاد ه تنوپ د

 ېاندړ پر و او د نادري کورن کوړیا ېد رسه د ن زانویرله ان افغانستان .چمتو و تیذهن

د  تونستانلحاظ د پ ايسیله امله په س ونونود ممکنه پاد خلکو  مویس  يلید قبا

او هند  ایانېله بر لیلحاظ قبا ياو فرهن زیولن دوي،یاو په عق الحاق شعار نه پورته کاوه

 یشته وال وادېه لېب وهیالر د  مهېیلپاره در یغو د ه .نه وو ېک یپه در يړ جا ړ رسه د جو

   .يش یاو یرسه  ېپک ېک انهډپه ا او فرهن ېژب ،ېدیعق ېد خپل ېو، چ

 ېمید دو زانویران ېک مویس يلیاو نورو قبا رستانیز کال په وز۱۹۴۰پر  ېچ کله،

 وند پا لویاو نورو قب دویاو د مس ۍبار  ېخپل ېمخک دوېلتر ن ېج ېوالین

نو س رېشم وید هند  ،ېک ېکچ ېه ويیمخن پر دغه نوي  زانویرد ان استوالویمسل

    .ېوک ېوکین ېسخت(New Forward Policy)  استیس زیرغلی

د  ېموالنا ظفر عيل د هند په پارملان ک ي غ ېجر  ېونړ هند د قانون جو د

 لیخلک او قبا رستانید وز ېچ ه، ک یې هاډاو په  ه مساله راپورته ک اتوید عمل رستانیوز

پر  وهی تونول يخو که د پو  ي،ید حصول لپاره جن ۍحقونو او ازاد عيید خپلو طب

 ېبه له دغس زانیرنا ،یوا ېدلېخدمتونو ل زویولنپر رغونه او  ېمیلسمه برخه د س

 مویس یلیپه قبا ېچ ،وک زیاندړ ته و زانویرموالنا ظفرعيل ان .دلېرسه نه مخ ک تیوضع

 ي، ک تهرامن) لستانیقبا( وادېه لیحا ینو  وینفوس په درلودو رسه  ونهیلیم ېد در  ېک

 ېچ ي، ورک ډاډته  ریفق پيیوبايس او ا مویس يلیاو قبا رستانیله وز واکونهخپل 

  .رسه رس او کار نه لري روهو دويیله عق یبه د هغو  زانیران

نو س کارهپه    ېطرح ېد دغ استوالوید موالنا ظفرعيل او هندي مسل

بندول او د  خوايلیاو تاوتر ېد ج ېک مویس يلیاو قبا التیهدف په رسحد ا
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 تهرامن لیحا وهید  ېک اپه ر استونوید س زانویرد ان هند ترمن اييیانېافغانستان او بر

 ي ان وهید  تنود پ ېک مویس يلیقبا هوکتل يش، دا پ ریبه خيیکول و، خو که تار

ن س وهی ېده، چ هینظر ن لوم ولوړ د جو وادېه هغه  .ده ېورک استوالیهندي مسل

 د .يش یداېل رک ېتر  ېک ونویپه مبارزو او در ریفق پيید ا دهیبر رهډېتر  ېچ ه،ینظر

 وند پا ېک وړ غا  وړ په دوا ورنډید  ېمخک ېپه نامه له د »ستانیاغی«او  لستانیازاد قبا

 و کلونو د ج ۲۹او  ۱۹۲۸مرشانو په کچه او د  زویی مهیس رېشم وید  یکوونکو او د هغو 

 ل رډې هړ ا ېپه د ېله مخ »اطیاحت«د  استوالویخو مهمو س ،ېدېک ېخرب  ېپه وخت ک

  .ېکول ېخرب 

 مویس يلیپه قبا زانویران که ،ته چا پام ونه ک زیاندړ غه وموالنا ظفر عيل د د

د  رستانیوز ېپه دغو کلونو ک .باله استیس ېهند د ژغورن ولاو حضور د  ېج ېک

 اييیانېبر ېو او د افغانستان له الر  یمن تونویادارو د فعال روار  اييیالیجرمني او ا

په  ېد افغانستان په پولو ک یهغو  وېرېه ل د رات واکونو يهند ته د رويس او جرمن

د  واکونواو نورو  یېپر هند د روس یهغو  .وو ي ک یاپر  یا ريېزره رست ونوسل

 شېد پاکستان تر و  استیس ېساتن لید حا مویس يلیپه خاطر د قبا ويیمخنواک د 

د پر افغانستان د شوروي اتحا (Buffer Zone) لیپه خپل حال وساته او دغه حا ېپور 

 ېروسان له همد که ،ثابت ک یپوخوال  استید س زانویرد ان ېپه کلونو ک رغلید 

 مویس لیحا يلیقبا ایب لو ی )اوسنی پاکستان او هند( جبهو مات شول او هند و مالت

 وادونوېه لوېدوو ب ای ویپه نومونو د  لستانیاو قبا تونستاند پ .وژغورهاو نیواکه  رغلیله 

رسه  دوېک تهپه رامن وادېخپلواک ه وهید  کهو،  ې ېلپاره ب زانویرد ان رات تهمن

د  ید هغو  ېک تیکاوه او دغه زون په نها له السه ور زیپر بفر زون خپل اغ یهغو 

السونو ته ) د افغانستان ېک امپه وروستي  ا،یالیجرمني او ا ،شوروي اتحاد( منانود

د خپلواک  ېک ویو، خو په وروست استیس ېمخک شید هند له و رهډیدا تر  .دهېلو

  .لپاره مبارزه کوله» تونستانپ« وادیخپلواک ه وهید  تنود پ عمال مبارزانو
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رس     په وزیرستان کېکان

او په  د مرش جواهر الل نهرو  رات رسته د کان مویس يلیاو قبا رستانیوز

 ارانوخدايي خدمت او رسد کان ېدا، چ ېواز ینه  ېناو یو ېک وغون رشوېشاوخوا د

ریزانخلک ې، بلکونه و  ورلپاره    .ل الهم حساس ک یې ، مسلملی او ان

يل وز  یپول زیی مهیس ېک رستانید نهرو لپاره په ش په  یبروم ه نجيیب کلی

ورته  ېخرب  ېالل نهرو خپل ېچ ته،را وغو  هجر  زهیدوه زره کس وهی روید وز ېخپل باغ ک

ینې تېروتنې ددې المل شوېپه وینا کې  .ېوک ېپک په  یې د وزیرو مرشان ېچ ،د هغه 

يرا وپار ونغرب  الوتکه د  ېبم اچوونک ېواز یيش،  یال یو زور واکد  واک ېواز ی« : ی

او له  هړ دا هم ز ېچ وپک،غيش او  ،ېيش، نه تور  یال یو واب ېالوتک ېبم اچوونک

یپ ود  انوید ميل مبارزانو او غاز رستانیرسه دا د وز تیپه واقع .»وسله ده ېکاره وت  وی

خلکو په  مویس يلیقبا وا رستانید وز کهو،  یسپکاو  ولډ وینه  ویاو په  ولنن ومبارز 

یله پ ېوسل ېز یاو دود ېدلیله کاره لو ېهمد یپ وی دفاع  ېمیس ېد خپل ېسیراه وې

 يیمر زیران له خوا له رسرا وپارول د کان ېپه رزمک ک یې دیمس ېچ ه،بل  .ده ېک

 دویوپاروله او د مس هجر  وله ېخرب  ېد .د خالصون شعار و دویاو مس رویتوب نه د وز

: لیو یېاو ورته و ینهرو ته مخامخ ورغ یاو یملک مهردل خان کاکا له امسا رسه  وهی

نه  توبییمر چاید ه ږمو لو،و  انیمر زانویرد ان ېد ږمو ېچ وله،ړ ته سپکه راوا ږتا مو«

  .»...و وک توبیېمر ېاو نه به ستاس ی ک ید

د  وهی ېپه هغو ک ېچ ،ېهم وک ېخرب  مهمې ېنی ېک هغون ېپه د نهرو

د  ېچ ل،ینهرو وو .ېو  ېوکینForward Policy سیپر پال د پرمخت زانویران

په  یهغو  ېمسال ېله د ېستونزه نه ده، بلک زیربرمته کول د ان و او و  و ۍهند

 ه ېپه برخه ک تنید  ېنقش ستيیالیاهدافو او امپر الکيیک د خپلو ېک مهیس

د  ېچ ه، هم وک ادونهی کید هغه ل ریفق پيیالل نهرو د ا ېناستو ک ېپه د .اخيل

د تورونو د  زانویراو د ان ېد برمت و د هندي و  ېک رستانیپه وز یېمرش ته  رسکان

د  ېوه، چ ېته بلنه ورک رسکان ېک کیپه دغه ل ریفق پيیا .و یپه موخه استول حیتوض
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هغه  .يی و  ېد له ن هور واستوي او هر  یته خپل پالو  ېمیلپاره س ېنی  تیضعو 

 وهی ۍد ازاد« : و  یک ارنیپر دوام  ېمبارز  ېرسه د وسله وال زانویرله ان ېک کیپه ل

 لوید اسالم او قبا تور ېونید برمته ن .له ژونده غوره ده توبیید زرو کلونو د مر بهیش هلن

  ١١٥ .»بدنامه کول دي

 ناستيیا زیرخو د ان وري،له نهرو رسه و  ېچ تل،مرشانو نه غو  دویمس د

یپول د  .شول هوروسته رسه جر  تنوغو  ېله پرله پس سنیه) استازي ايسیس( کلی

هم له هرکيل او  ېک ړاو باجو ربیخ ،په مالکن رهېرسب رستانیالل نهرو دغه سفر پر وز

 تل،غو  ارانواو خدايي خدمت رسکان ېچ ه،رسه مل و، خو هغه  وړ مخالفتونو دوا

 رېشم  ېاندړ د الل نهرو پر و ېشک نشته، چ ېک ېپه د .ونه موندل یې ېک لویپه قبا

او هندو  رسد کان لویرا پارويل وو، خو له قبا زانویراو ان یقومي مرشان مسلمل

   .ېنه و  ېبرابر  طویوخت په رشاد  ېتنغو  ولډدا  او په ت ۍمرش 

 ېچ کي،یل ېک (Facts Are Facts) دي ایتر  ایتخان په خپل کتاب ر  ويل

هم په  ریپ فینه و او د مانکي رش ښد الل نهرو پر سفر د رسحد وايل اولف کارو خو 

کسانو او  رېشم ویکاوه او  غیتبل په مالت ید مسلمل ېک ورېاو پ ړباجو رب،یخ ،مالکن

   .ېدېک شلېو  ېسیو ته پملکان

  

 

 

 

 

 
 

  

  پرکی نهم

اله کېډیورن    د غومبسو په 

 

 ېجنابید عال ...ده يمساله پو  رستانید دولت په نظر د وز ېحرضتید اعل  - 

 لږ اراک ېپول ېاو دوامدار  ېثابت ېو یرسه د  وادېله ه ېدولت ژر ستاس

 !يړ غوا

په خپل حال  یهغو  ېوي، چ هده، دا به  الهدا د غومبسو ! رستانیوز  - 

 دئی پر

ل رسه به  ځد غوره پو  ۍد ن. ده ېک ېناشون قویحقا اييیجغراف  -  په استع

  و ک وونپه  یې

 ....هپرته، هر  رویله وز - 

د نه  یامله هغو  ېله همد. يیرسه اوس ېمک ېو  ېو ی ېله خپل یهغو   - 

 بدلوو تیبه دغه وضع ږمو. يیک ل ړو رولکن

 شئ؟ېپه دوه برخو وو  ریوز ېچ وئ،ړ جو والیبه د ېتاس  - 

وجو يل ېداس ېبه په پولو ک ږنشته، مو یې ایتړ ا  -   وکهر  ېچ ،ړ ک

 .پرته ده ېر یچ) مهیس(دا  يیوپوه
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  ....یداېرسه معامله نه يش ک رویوز له  - 

ي  ې، چيي ډیالوګ دیویسنار ې مذاکرېد هغ دا ن ریامویل کی  خان عبدالرح

ون له السلیکولو مخک د  رستانیوز ریام. رسه درلود ورنډی مریله مورت ېد ډیورن ت

 هارامه نه د ،یله کوم وخته الس ور اچول شو  ېته، چ ېال ېاو د له الهغومبسو 

  .ېشو  ېپات

ریزان د  ي عملیاتو کې بوخت و ۱۹ان يي پورې تر ډېره په پو ۍ تر نی ، ومې پې

ه کمپ تر خپل و  ل د افغانستان امیر کو وکز کا۱۸۸۴خو کله، چې په  زیر  او د وا

ودون غربیې واک او اغیز الندې راويل، پر وړاندې    .و

ه نیول ۱۸۸۸په   ، چې دده هدف د وا ریزانو ته ډاډ ورک ز کال کې افغان امیر ان

ون د السلیک کېدو تر وخته له وزیرستان نه ۱۸۹۲خو امیر تر  نه و، ز کال او بیا د ډیورن ت

اوه ریزانو په  ددې یو .زړه نه س کلونو کې پشین، ۱۸۹۱او  ۸۷، ۱۸۸۶المل دا و، چې ان

ک، جرتال او یوسفزي نیويل وو او امیر له سویل او سوېل ختیزو اړخونو  ه، ا چمن، کوی

تل، چې د وزیرو او مسیدو خپلواکي . کالبند شوی و ن خان غو امیر عبدالرح

پاتې يش، خو دده دا هیلې خوندي او په سیايس او اداري لحاظ له افغانستان رسه 

که هغوی وزیرستان ته ننوتل او دلته یې د چ ې،  ای نه ک ریزانو پر ي اان یو او پو و

ې انو د رغونې چارې پیل ک    .کال

د فشار  د افغان امیرانو د سیاست ضعف په دې کې و، چې هغوی یې یوازې

ه ي وو، خو کله یې هم  د یوې وسیلې په تو ه درعیت د خپلواک پرېی  هغوی د په تو

ه وايل فکر نه درلود ی  .ولنیز پرمخت او ژوند  ریزانو ته دا فرصت ورک دې مسالې ان

وپک په زور خپل  ېو، چې د وزیرستان او قبایلو سیم ي او هلته د نیزې او  تنه و بې 

وي وله، چې په یوه سیمه کې دې دوه دولتونه واکمن  .واک وغ سن دا نه خو الرډ لن

ل وي،  وا په همدې المل افغان امیران په قبایيل سیمو کې د السوهنې له امله 

ي رس کې پر یوې داسې طرحې فکر کېده، چې دروېش خېل وزیر د بېرمل  .کېدل په لوم

ي، خو د پيل کېدو لپاره یې  ون په افغانستان پورې وت امونه اوچت نه په  عميل 
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ریزانو په وزیرستان او د قبای .شول مداخلې یو دلیل په په قومي او کورنیو چارو کې د لو ان

لې ددوی په وینا، د افغان امیرانو د  .وزیرستان کې د افغان امیرانو السوهنې 

ربونو چارې او ووسیاستونو له امله دوی اړ  ، چې په قبایيل سیمو کې د میشتو 

ینو مواردو کې یې په زور تر خپل وا اري او په  دې و   .ک الندې راويلفعالیتونه له ن

ل بیا په وزیرستان کې ۱۸۹۲د   ز کال په فربوري کې امیر عبدالرحمن خان یو

ل ل محمد خان په مرشۍ د سپاره  .خپل فعالیتونه پیل ک په مې میاشت کې د رسدار 

کونه وزیرستان د رسدار رستېرو له مسیدو او دروېش خېلو  .ته راغلل او پيل نظام دوه کن

تل، چې ل ولې وزیرو غو ریزانو رسه  ېه ان ي او د امیر تر امارت الندې  لغو هوک ک

ریزانو خپلو وفاد د رستېرو پر وړاندې  ارو ملکانو ته ویيل و، چې د امیررايش، خو ان

ي ه اړیکي لرو او استد امیر استازو ته وواي«  :مقاومت وک ریزانو رسه  ، چې موږ له ان

  .»د یوه اړخ پلویتوب هم نه کوو

انیايي هند په جوالی میاشت کې افغان امیر ته د لیک له الرې خربداری برې  

، چې  د وزیرو په د هند حکومت د وزیرستان له قبایلو رسه له پخوا اړیکي لري او ورک

انیايي حکومت وزیرو او مسیدو ته هم  ١١٦.سیمه کې یې مداخله نه يش زغمالی برې

، چې و کې اعالن وک دې ور اکي او د له افغا لندن په ن ن حکومت رسه خپلې پولې 

ورنر  .خربداریو تر اغیز الندې رانه يشامیر د  ال   په بلوچستان کې هم هغوی ج

ل محمدخان د امیر په نامه د هند د وایرسای د لیک له محتوا وپوهاوه ، چې رسدار 

ي د مسیدو مهمو مرشانو بادشاه خان، بدرالدین، غازي خان، مشک عا  .خرب ک

ل محمد رسه مرسته کوله او په  خان، مظهرخان، جمعه خان او افضل خان له رسدار 

تونو په پایله کې د دوی د فعالی .زمینې برابرولېلپاره وزیرستان کې یې د هغه د فعالیتونو 

ریزانو پر دریو ۱۵ز کال د جوالی پر ۱۸۹۲د  مه په مغلکوټ او میرعيل خېلو کې د ان

ي سپرو او د ژوب  و بریدونه وشول لیويپر پو د کجوري ک او د جوالی پر شلمه  .مر

یان ووژل شول لور پو ست پر دویمه  .مغلکوټ په سیمه کې د بلوچستان لیوي  د د ا

خه  ریز سپرو  و ان لک ترمن له پن تنه ووژل شول او د  درېمیرعيل خېلو او 
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ورنر پر هغو استازو هم برید وشو، چې رسدار ال   ته یې د ل محمد بلوچستان د ج

وونه د زري بند وزیر، جمعه خان،  .ووړه لیک هغ ل محمد په الر دغه بریدونه د 

ریزانو پر وړاندې د مسیدو او  رسدار .ستارخان او عیدمحمدخان مسید رستېرو کول د ان

ويل ته خپل استازی خلیفه نورمحمد مسید  روم او چن ی نیو د پارونې په موخه کا بې

ه ریزانو تر واک الندې وه او نورمحمد ته یې له سیمې د د بې .ولی نیو سیمه دا وخت د ان

انک کې د مسیدو  هغوی  .وتلو خربداری ورک ل ملکانو د فراري په  په مشوره د 

سون تر مرشۍ الندې کجوري ک ته  محمد د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د کرنېل ډیوی

ک واستاوه او وروسته یې د  ست پر وسله وال کن ويل ته هم د رستېرو یوه ۱۳ا مه چن

له    .ډل ولی
  

ست پر  انیايي هند وایرسای افغان امیر ته لیک واستاوه، چې ۲۹د ا مه د برې

ل ک نه بېرته کابل ته وغواړي او که داسې  ه او  ل محمد او د هغه رستېري له وا رسدار

ریزان به یې پر وړاندې له زوره کار واخيل مرب پر  .ونه يش ان مه افغان امیر ۲۲د سپ

ل محمد خان ته امر وک ي رسدار ل ک نه وو ه او   دز کال ۱۸۹۳او د ، چې له وا

ریزانو رسه یو داسې مه یې ۱۲پر  اکتوبر  ن له ان ، چې د وزیرستان کرغی ون السلیک ک ت

ون یې  تني ې په  انیايي هند ته ورک پ مسیدو  کابل ته د وزیرو او. ېسیمې پکې برې

تللی  پالوی د امیر د مرستې او مالت له حصول پرته بېرته وزیرستان ته راغی او دې 

ریزانو  ل بیا وینې په حرکت راوستې، چې د ان ونو کې یو په چارې د هغو ملکانو په ر

  ١١٧.مالت یې کار کاوه
  

ه، چې۱۲د ډیورن او امیر عبدالرحمن خان تر من د اکتوبر میاشتې پر   مه نې

رخېدې یت یې پر وزیرستان را ي اک دا خربه د رون . کومې خربې شوې، ویل کی

يل ویکاري، چې  له تیاتري سناریو )۱۲(هوچینسن انیا د ارشیفي اسنادو پر  کی د برې

خو  له،الره غوره  يد حل لپاره پو  ېمسال رستانید وز ایانېبر. هبنس یې لیکلې د

په  هپه تو  ېمیس ېازاد ېو ینه وي، د  ېده تر واک الندکه د رستانیوز ېچ تل،غو  ریام

 

ای/ ٢١٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

کاوه،  یې او کو  اله بلله ود غومبس رستانیهغه وز. يش ېپات تیخپل شته وضع

 یدو  ېدرلود، چ ارنی زانویران. وير را و  ېنالسوهله  ېک مهیس ېپه د زانیران ېچ

 هید خپل واک تر پا راويل، خو ېالند رولخلک تر حکومتي کن ېمیس ېيش دد یکوال 

  .نه شول ايلیبر ېپه دغه هدف ک

  

ي» ی م«د افغانستان  ی   !غو

ریزانو ترمن د کابل کنوانسیون په ۱۸۹۳په  ز کال د امیر عبدالرحمن خان او ان

ونونه را وپارول ې تشخیص په وزیرستان کې دوه ډوله غرب اړخ یو  .پایله کې د ډیورن کر

و شمېر ملکانو، چې د یکې د احمدزي وزیرو او کابل خېلو کال په اکتوبر  ۱۸۹۴د  ته،

ه کولو  ریزانو معاش یې خوړ، د دیره جاتو کمش او په وزیرستان کې د پولې د په ن ان

روال يس ا ریز چارواکو ته  يمسوول ډ ران ان ه بروس او  د جنو وزیرستان د مرکز وا

ېد اشغال  لکانو له خوا، چې د بروس په نامه د احمدزي وزیرو د مشخصو م .بلنې ورک

ریز چارواکو ته ویل شوي و، ۱۸د اکتوبر  پر  مه کوم لیک لیکل شوی و، په هغه کې ان

ی، چې وزیرستان به د  چې امیر عبدالرحمن خان د وزیرستان خلکو ته خرب ورک

ي لی پاتې کی   ١١٨ .افغانستان په خاوره پورې ت

او ي دوه ډوله دریخان امیر عبدالرحمن  د د وزیرستان په ت   : لیدل کی

ی يل وزیرستان په : لوم دوسیه کې د  )Indo-Afghan Boundary(د ش

الې رسه د وزیرستان احمدزي وزیرو د ملکانو لیک  ریزانو ته د غومبسو له   تشبیهاو ان

  .رسه پاتې يش دهوزیرستان له  کو کاوهامیر چې  يي،کول 

تونو د خ د امیر :دویم   هسرت دده، د وزیرستان له خلکو له مخېپلو یاد

رول الندې نه يش راوستالی او  ېده او په دې باور و، چې مسید او وزیر تر کن هره سو

و  پاچاه شیبه دده واښ پې   .الی يشته 

که  ل،  ون په وزیرستان کې خلک د امیر پر وړاندې کرکجن ک د ډیورن او امیر ترمن ت

پر  ېپه بدل ک ویسوه زره روپ بدالرحمن خان د شپع ریام ېخرب شوي وو، چهغوی 



 

ای/ ٢١١  وزيرستان؛ وروستی 

 

 ږمو ایتنه ر «ې چ دل،یاور تونهیدا شکا ید هغو په وار وار  زانویران. پلوريل دي زانویران

 داسېپر رس  ږزمو ېچ ،یک هغه ته دا حق چا ور«، »!و؟یلکه پلوريل  د کال په شپ ریام

 ورنراو د هند د  ريسکر  فید چ د پنجاب ېک فیهند په ميل ارش د. »ي؟ معامله وک

د  انیرستانیوز ېچ يي، کونهیتبادله شوي ل ېاشتیکال د جنوري م ۱۸۹۳د  ترمن

د  ومرهاو  زیرد ان ومره ېنه وو خرب، چ بشپ ېاو په د ون پر ت ترمن ریاو ام زانویران

د  نرور د هند حکومت  ېچ ،ېک کیل رمپه هغه مح. راغيل دي ېالند ېتر ولک ریام

د  زانویرااو ان ریام ېچ ،یاعرتاف شو  ېپه د ،یلی ته ل ريسکر  فیپنجاب حکومت چ

 )۱۳(.يډ. دي ويلله پامه غور  بشپ لیاو قبا انیرستانیوز ېپه معامله ک ورنډی

يش، خو زما په نظر له  لیيش، دا خربه له هرچا رسه ونه و یداېک« : وايي کیتزپرتیف

پخپله  هبه هر  هتو  ېپه د ،یوا ېشو  هړ شورا جو وهی روید وز دیرسه د خربو لپاره با ریام

او  ه ولواو دا به تر  دهېک ولیله خوا ن یبه د دو  میوو، هرتصم وندړ ا ېپور  یپه دو 

رسه موافق نه  ږله مو ېچ ریهغه وز رېيو شم یزما هدف داد. یهم وا میتصم زیخړ هرا

اوس  ،یوا یولین ېپه پام ک ېک ون تپه  ریاو هم ام ږمو دیبا مه اتینظر یدي، د هغو 

 ولپه ان ریبرخه د ام اتهیز رستانید وز ېواک ېچ و، نه ک هاډدا هم خلکو ته په  دیبا ږمو

  ١١٩.»ده ېپه واک ک ږزمو

مسید، مال حمزهللا احمدزی وزیر او د هغوی نور  پیوندهاړخ کې، مال  بلپه 

او د امیر  ري د ډیورن په ت ې ساحمقانه  مل روال   .پارويل ووخت پرېک په اکتوبر کې ډ

واک په ملتیا له  رنر د  ال اې ایچ  ر ج ودنې لپاره د ډ ې اې يس اي بروس د پولې د ن

ه پر لور راغی انک نه د وا عیل خان او  مکه کې د ډیورن  .دیره اس د وزیرستان په 

ون د مال  نی غرب ولو پر وړاندې لوم ې د غ له امیر رسه یې مسید و، چې  پیوندهکر

دې اړیکي درلودل د خپلو استازو په الس بروس ته په کرب کوټ سیمه کې  پیونده .هم ن

ریزانو دلیل دا و، چې  ونکی لیک واستاوه، خو د ان وا ی د وزیرو د ملکانو په بلنه و دیو 

ي او مال  ه ته   د نومرب پر دویمه ١٢٠.ه ویل غواړي د ملکانو له الرې دې یې وواييکه وا

که په  پیوندهمال  روال بروس ته یو بل لیک واستاوه، خو د لوم هغه په پرتله نرم و،  ډ

 

ای/ ٢١٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ې وه، چې د پولې له تنه ک ریز افرسانو ته سپار تشخیص وروسته  دغه لیک کې یې ان

ي ه نه وو که .له وا ا کې و،  ومان د امیر  ددری په ر ت په غالب  د مال دغه نرم

ریزانو رسه امیر عبدالرحمن خان  ون ته ژمن وله ان ي ت    .ک

ېدې ن ه کولو چارې و ې د په ن ه کمپ له برید وروسته د ډیورن کر د  .پر وا

پر ضد له عملیاتو  پیوندهد مسیدو په سیمو کې د مال ز کال په جنوري کې ۱۸۹۵

وروسته، چې نوموړی ترې مداخېلو وزیرو ته الړ، د وزیرستان په سیمه کې د ډیورن 

ل بیا پیل شوېکر  ولو چارې یو   ١٢١ .ې د غ

ون( د افغانستان له اړخه د امیر په فرمان د پکتیا ل محمد خان د  )ار وايل 

ملک اکرم یحی خېل، سلطان خان، (  وخپلې سیمې او د شیریندل خان سیمې ملکان

ي خان او امیر حذر ریزانو ) ک روال يس اي بروس، تورن واب، تورن پالک، (او ان ډ

ې معلومولو )ډبلیو کن.ن میکسویني، بریدمن شپرډ او اېلکپتا رسمي چارې  د کر

ې کاره،  او ېمه رسته ورسېد۱۲د همدغه کال د فربوري پر  چارېدغه  .پیل ک د په 

ې خالف    .او افغانستان پولې رسه جال شوېسویيل وزیرستان د  ولس د خو

ریزانو له سویيل وزیرستان وروسته د  په فربوري میاشت کې  ز کال په۱۸۹۵ان

ې د اېستلو پر رس په بنو کې د وزیرو او د يل وزیرستان کې د ډیورن کر وړو قبیلو له اش

ې وړو او مداخېلو کې امسید په د پیوندهدا وخت مال  .ملکانو رسه خربې پیل ک

ې په اوهغه د .اوسېده ریزانو رسه د ډیورن کر ه، چې له ان تنه وک ړو مرشانو ته سپار

راوه او د فربوري پر ستلو کې اې ي، خو هغوی د مال پر خربو غوږ ونه  همکاري ونه ک

ې.کمش ایچمه یې د بنو له مرستیال ۱۸ ه خربې وک رسن رسه پر ډیورن کر د  .اې ان

ې سرت مخالف مال  يل وزیرستان کې هم د ډیورن کر ریزانو پر وړاندې په ش  پیوندهان

وړو کې ال له جنوري راهیسې په مداخېلو، کابل خېلو او دز کا۱۸۹۵د  پیونده .مسید و

ې خالف تبلیغات کول ریزانو او ډیورن کر    .د ان

ان رسه  .ایچ رسن له  يان اې ان ال لوکهارټ تر مرشۍ الندې  پو د ج

اوه پیوندهتوچي ته بوتلل او په عیدک کې یې د مال  د دته خېلو په شیرنه کې د  .کور ون



 

ای/ ٢١٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

ملک عبدالوحید زرمت خېل، ملک میر اکربخان ( یریندل خان استازيافغان ملک ش

يل وزیرستان ) خوستوال، غالم رسول شادم خان مداخېل، نبي خان (  ملکاناو د ش

لیم توري خېل او  مداخېل، سیدخان خدرخېل، پیاوخان حسن خېل، اکرب توري خېل، 

ه د کر  .وو) خان محمدخان محمد خېل چارې پیل  معلومولوې د مارچ میاشتې پر ا

ې شوې۱۵شوې او د اپریل تر     .مې پورې بشپ

ریزانو په سویيل وزیرستان کې د ډیورن  نې ان ې له کرغی ه کولوکر رسه په  په ن

يل وزیرس ي کمپ جوړ ک او په ش ه کې پو ې لپاره ان کې یې هم، چې توا د کر

یره خورو ملکسیمه معلوموله،   .انو په مرسته کمپ ورغاوهپه توچي کې یې د خپلو 

ون کې ددغه کمپ پ وروسته په توچي، درپه خېلو، میرانشاه، ممي راغه او یو شمېر ه غرب

یان یې  و بریدونه وشول او  منصبوال او پو ریز منصبوالو مر نورو سیمو کې پر ان

   .ور ووژل

  

 

  

  

  

  

 

 

  پرکی لسم

  ای وروستی مقاومتد 
 

  

ې جبهه پاتې شوې او  خوزیرستان د خپل تاری ولو دورو کې د افغانستان مالت په 

توند همدا المل دی، چې  يهم  ایمقاومت وروستی هر د  لر او بر پ  .ل کی

ې وروسته وزیرستان نارامه شوی او، چې  په تاریخي لحاظ د افغانستان له هرې ج

   .وی دیافغانستان د ارام ساه هم اخستې وزیرستان په مقاومت کې پاتې ش

و، د خپلواک  ریزانو رسه د افغانستان له دریو ج دغه تاریخي واقعیت له ان

ې، سقاوي اړودوړ، رويس یرغل، طالبانو او د امریکا له یرغل او حضور نه ترا  ج

ي وزیرستان د کوشانیانو، هپتالیانو، غزنویانو او درانیانو په دورو کې د افغانستان  .جوتی

تنې سیاستونه تر اغیز الندې و، خ ریز د پراختیا غو و په افغانستان کې د روسیې او ان

ریز پر وړاندې، چې د  من ان دې د ددې المل شول، چې افغان امیران د خپل ن

ای یوازې افغانستان په خوله کې پروت و، د وزیرستان جبهه  ، د فشارد رعیت پر

ه وکاروي مقاومت    .او مالت د جبهې په تو

د بارکزیو له واکمن مخکې او  د امیر شیرعيل خان تر واک ته ز کال ۱۸۳۶په 



 

ای/ ٢١٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

و ترمن وې، وزیرستان  ې پکې د بارکزیو ورو د افغانستان د رسېدو پورې، چې ډېری شخ

ور د رسدارانو پر په دغو  .له محوره وتلی وکور سیاست  وختونو کې ډېر رول د پې

و شاوخوا     .قبیلو متمرکز ومالت

ل لپاره د افغانستان د عيل خان ز کال کې امیر شیر ۱۸۶۸چې په  کله، د دویم 

تنې  ریزانو د پراختیا غو ېناست، افغانستان د تزاري روسیې او ان دۍ ک د واک پر 

واښ رسه مخ و انیا پر وړاندې د روسیې د  .سیاستونو له  امیر شیرعيل خان، چې د برې

ه تنې د مخنیوي په ه ریز پراختیا غو په وزیرستان کې یې وخت کې و،  مرستو او ان

ریزانو پر  ناوخت د ميل مبارزانو او هغو ډلو وسله وال او مايل مالت کاوه، چې د ان

ه بوخت وو و میاشتې مخکې په  - د افغان .وړاندې په ج ې  ریز له دویمې ج ان

انک کې  ریزانو د  د عمرخان او حمزهللا تر مرشۍ الندې مسیدوجنوري کې په  د ان

ي خان د  .تنه یې ترې ووژل ۶۵۳سمس پر مراسمو برید وک او کر  د عمرخان پالر جن

ۍ په شپیتمو کلونو  کې د افغانستان له امیر دوست محمدخان ) ز۱۸۶۰( اتلسمې پې

دې اړیکي  درلودل او د عمر خان زوی بادشاه خان هم دغه اړیکي وساتل او دده رسه ن

ويس  ي خان ک اکه،  قطب خان، چېزوی او د جن وروسته منزي مسیدو خپل مرش و

و پرمهال په افغانستان کې له خپل  ۱۹۱۹په  ز کلونو کې د افغانستان د خپلواک د ج

ریز خالف په جهادي فعالیتونو بوخت و    .تره رسه د ان

ې پورې په کابل کې د امیر محمد یعقوب خان واک ته رسېدل د ډیور  ن کر

تنو لپاره ب کد پیغام درلغاړې پ ندمک په ود،  ه دغه بې تجربې او خام مغزه امیر د 

ی وباله وډا ریزانو  ې او خلکو هم د ان ریزانو ته ورک تني سیمې ان ې پ ون رسه  په  .ت

تاریخي لحاظ د یعقوب خان او د وزیرستان د مبارزانو ترمن هی اړیکي نشته، خو د 

ریزانو په مرسته د امیر عبدالرحمن خان له واکمن ل بیا د ان ېدو رسه هممهاله یو

ین شول   .وزیرستان د مبارزانو او افغان امیر ترمن اړیکي 

ۍ په نوییمو کلونو کې مال  مسید د بېرمل له خلیفه او د  پیوندهد اتلسمې پی

ون( پکتیا  دې اړیکي درلودل) ار ل محمد رسه ن له همدې اړیکو نه د  .له وايل رسدار 

 

ای/ ٢١٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

که وزیرو او مسیدو یو شمېر  ال په سیمه کې خورا نفوذ پیدا مملکان په وېره کې وو، 

ی و ې نه و  .ک ین ریزانو پیسو ته د  ه وسله  وملکان د ان ولو  او کابل یې پر وړاندې تر 

ل ه، چې نن یې د کابل پر وړاندې پاکستان  .مالیان او طالبان       .کويهغه 

ریز حکومت ته د مال  ملکانو ۵۰مه د مسیدو ۱۵ز کال د جوالی پر ۱۸۹۶د  ان

که مال په مسیدو کې  پیونده وده،  هغه کسان نه له مخ پر ډېرېدو نفوذ نه وېره و

ریزانو معاش یې اخست او یا یې له هغوی رسه کار او پروژې پرمخ  ودل، چې د ان پرې

ې وروسته له ۲۲کال د جوالی پر ز  ۱۸۹۶د  پیوندهمال  .وړې ه ور مه بېرمل ته الړ او پن

ېده ایه کابل ته وخو ي له  .غه  لور زره تنه وزیر،  پیوندهویل کی رسه په دغه سفر کې 

ري و امسید او د انونو رسه بوولې  .ووړ مل په دې کې ډېری کسانو خپلې کورن هم له 

ن خان له حکم رسه سم هر محمدزي امیر  .وې تنه  ۲۰۰په کابل کې د امیر عبدالرح

ل او وروسته یې  نه ک ېمېل اک اسانتیاوې ورک ي او د خوراک او  ن د  .استو

ون  ه مال له امیر عبدالرحمن خان رسه په کتنه کې پر ډیورن ت ه نې ست میاشتې پر ا ا

تنو نظر نه و اخستل شوی او امیر  ون کې د لرو او برو پ که په دغه ت وده،  ي  و ناخو

ریز ته ور په  تنو برخلیک ان ی وظاملانه ډول د الندې پ دری دا و، چې  پیوندهد مال  .ک

ریزانو تر واک الندې اوسېدل نه غواړي او کابل ته یې د ت هدف دادی، چې  دوی د ان

ه بېرته واخيل او خپله پرېک واب  .امیر د ډیورن او وزیرستان په ت د مال پر وړاندې د امیر 

ون بېرت ریزانو رسه شوی ت ار یې کاوه، چې له ان ین    .ه نه يش ملغی کېدایستغ و او 

يل او جنو وزیرستان د ایجنسیو د ریکارډ ارشیف د ادعاوو برعکس،  د ش

لی و، عبدالرحمن  پیوندهچې امیر مال  ه چلند پرته بېرته وزیرستان ته لی له مرستې او 

ی و او د هغه  ه چلند ک خان او د هغه دربار د مسیدو او وزیرو له مرشانو رسه خورا 

رو ته یې مسیدو او وزیرو ولو هغو  ی مل ې، چې افغانستان ته یې هجرت ک مکې ورک

لور زره کسانو رات  .و ون کې د هغوی پراخ  بل پلو کابل ته له وزیرستان نه د  او په ار

 پیوندهعبدالرحمن خان په دغه سفر کې مال  .د امیر له اجازې پرته ناشونی وهرکلی 

ل او مال حمزهللا ته یې )افغان(کابل روپ ۱۲۰۰مسید ته  وپک او یو اس ورک ، یو 



 

ای/ ٢١٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل ۸۰۰ ي رس لس افغان او لون  .افغان او یو اوس ورک نورو مالیانو ته یې س

ې ون کې یې هرکيل ته پیونده .ورک  ۷۰۰۰، چې له کابل نه وزیرستان ته ستنېده، په ار

له رسېدو رسه سم د  ته مروز کال د اکتوبر پر اوومه ۱۸۹۶مال د  .وکسان راوتيل و 

ه سیايسامسیدو، وزیرو او د تل او د وا ران ته یې  وړو مرشان ور وغو افرس 

ي تنې ډډه وک ، چې په سیمه کې له پراختیا غو يي،  .خربداری ورک دغه خربداری 

رسه له دې، چې امیر  .له کابل نه د امیر له پوره ډاډ رسه راستون شوی و پیوندهچې مال 

ي وو، له د ډیورن کر ریزانو خرڅ ک تانه عمالْ پر ان ولو رسه الندې پ ون او غ ې په ت

ېدونکو مبارزانو امیر عبدالرحمن  پیوندهدې رسه رسه مال  او په وزیرستان کې نورو جن

ینې یو کال مخکې هم ته  پیوندهمال  .م بادشاه بالهخان د اسال  ز ۱۹۱۲د د هغه له م

ې کال په جنوري کې د جنو سمت نا یب الحکومه شاغايس محمد اکربخان بلنه ورک

    .وه، چې متون ته الړ يش

وروسته د هغه مبارزه او الره د ده زوی مال  ګله مر  پیوندهز کال د مال ۱۹۱۳په 

رسه امیر عبدالرحمن خان او او مال فضل دین  پیوندهله مال  .فضل دین جاري وساتله

که  ریزانو رسه په دوست قایل وو، حبیب هللا خان دومره مرستې نه کولې،  دوی له ان

 هخو د جنو سمت نایب الحکومه او د امیر حبیب هللا خان ورور نرصهللا خان د هغ

ریزانو پر  .مرسته جاري ساتله د وزیرستان پر لور د نرصهللا خان د پاملرنې یو المل د ان

ې وې ینې وروسته د مال فضل دین د پالر  .وړاندې د جرمني او ترکیې د اتحاد ه له م

د کابل  .کال په اکتوبر کې کابل ته الړ او له رسدار نرصهللا خان رسه یې وکتل ۱۹۱۴

اکله  پر مال فضل دین رسبېره افغان  .رسدار هغه ته اته زره کابل روپ کلن بودجه و

ي امتیازات د رسدار د وزیرستان  ان عبديل او عبدالرحمن خېلو مسیدو مرشانو ته 

، چې د  ۱۹۱۷امیر حبیب هللا خان په   .ورکول کال کې مال فضل دین ته خربداری ورک

و الس واخيل، خو د امیر ورور نرصهللا خان د هغه مرسته جاري  ریزانو خالف له ج ان

وپک او مايل مرستې یې ورکولې    .ساتله او 

ریز خالف  ۱۹۱۹په  د ز کال کې د امان هللا خان له واکمنېدو رسه سم، د ان

 

ای/ ٢١٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

ل امان هللا خان د  .جهاد اعالن له وزیرستان رسه د نوي افغان امیر اړیکي مضبوط ک

ت او اړودوړ د مخنیوي په  ین جهاد او خپلواک له اعالن نه د کور سیاست د 

ه واخسته او د وزیرستان او نورو قبایيل سیمو خلک یې  ل وربرخه کې پوره     .جذب ک

ه خلکو رسه د اړیکو لپاره مال عبدالرزاق او شاه دوله امان هللا خان د وزیرستان ل

و فرمانونو له مخې د مسیدو او وزیرو  ان ل لپاره یې د خپلو  ي  ومارل او د لوم خان و

له مشهورو مرشانو مال فضل دین، ملک موسی خان، مال حمزهللا، د شکي له قايض، 

ويس قطب خان رسه ا ي خان له ک ې شوېجرنیل مرشف خان او د جن ین   .ړیکې 

ېر وزیرستان نه هېراوه او پر  ز کال د مسوري په ۱۹۲۰امان هللا خان د نورو امیرانو په 

ه وویل، چې وزیرستان د افغان خاورې نه  ریزانو ته په ډا کنفرانس کې د هغه پالوي ان

  .بېلېدونکې برخه ده

ندېدو رسه  ر يل وزیرستان کې د ایپي فقیر په را  ز کال نه تر  ۱۹۲۹له په ش

ریزانو خالف د مال فضل دین  .وساړه و د مال فضل دین فعالیتونه کال پورې  ۱۹۳۶ د ان

ت سرت المل د  و د س مه په کابل کې د ۱۹۲۹د ج خالف  ژمنېزکال د اکتوبر پر شپ

ریز پلوه پاچا محمد نادرخان واک ته رسېدل و نادرخان په وزیرستان کې میشت  .د یوه ان

ې منع کول او کومې مرستې، چې د امیر مسید او وز ریزانو خالف له ج یر د ان

عبدالرحمن له وخت نه د امان هللا خان تر وخته پورې د وزیرستان مبارزانو ته ورکول 

د نادرخان  .کېدې، د نادرخان د واکمن په اوږدو کې کمې او وروسته بیخي بندې شوې

ه هم د خپل پالر سیاستونه تعقیب ظاهرشا محمدله وژل کېدو وروسته، د هغه زوی 

ون د ظاهرشاه پر وړاندې  ل، خو د افغانستان او روسیې ترمن پر یو او بل د نه برید ت ک

ز کال نه د پاکستان تر جوړېدو پورې د ۱۹۳۵ایپي فقیر له  .خلک را وپارولهم 

ل  ست پر  ۱۹۴۰د افغانستان له واکمنانو رسه اړیکي درلودل او یو د مه ۱۷ز کال د ا

ون لپاره کابل ته  افغانستان الړ، خو د ژوند په وروستیو کې د خپلواک په جشن کې د 

ود   .افغان حکومت یوازې پرې

انیايي ه ند ترمن د نادري کورن په واک ته رسېدو رسه د افغانستان او برې



 

ای/ ٢١٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي وزیر هاشم خان ۱۹۴۲د ، خو اړیکي دوستانه پاتې شول ه، وپتېیلز کال په مني کې لوم

خه له ډیورن پو  ریزانو  تني سیمې بېرته واخيلچې له ان یوال  .رې غاړه پ د دویمې ن

ې په اوږدو کې هند ته د ار کرېپس د سفر پر مهال افغان حکومت له لندن نه په  .ج

تل، چې له ډیورن پورې غاړه سیمې بېرته ور وسپاري انیا افغان  .لیکيل ډول وغو برې

واب  ون  تنو پر سیمه د کابل د ادعاوو مساله به جدي حکومت ته  ، چې د پ ورک

ل يش ی او د افغانستان حکومتونو ثابت دری نه درلود .و تونستان په ت کله له  .د پ

ای کېدو سیاست پرمخ وړل کېده او کله د ازاد  تونستان د یو افغانستان رسه د پ

ینو مواردو کې یې  تونستان هېواد او په  تونستان پ سمندر ته د الرې  شعار یوازېدپ

و موندلو  ریزو  ریزان، را وروسته  .کاراوهلپاره او قبیلوي سودا دغه متزلزل دری ان

ل، چې افغان حکومت په خپله ادعا کې  یر ک واکونه دې ته  پاکستان او نور سرت 

  .جدي نه دی

تل کېدو د ز کال د افغان حکومت له خوا ۱۹۴۹ رپ ې راغو د لویې جر

ت ې پ انیايي هند رسه ک ې له برې که دې جر ونستان مساله خپل اوج ته ورسوله، 

له یوالو حقوقو له اړخه بې اعتباره و ه یې د ن ې او ډیورن کر    .معاهدې لغو ک

تونستان پلوه داودخان له  له دېش له جال کېدو او په افغانستان کې د پ د بن

نې ډېرې شوې، چې کابل د شوروي واکمنېدو رسه جوخت په پاکستان کې دا اندې

ن ته عميل اړخ ورکوي تونستان غور انیایانو  .اتحاد په مرسته د پ هغه وېره، چې برې

ریزانو په وتلو رسه د پاکستان رس ته وخته    .له بلشویکي روسیې درلوده، له سیمې نه د ان

ونونو پرمهال امریکا کویکلونو کې د س ۵۵او  ۱۹۵۴په  و ت  کاوه، تو او سین

د امریکا . چې افغانستان او پاکستان دواړه له دغسې دفاعي چرت الندې رايش

ن په خپل هدف  نولسمرش ریچارډ نیکس او کابل ته سفر درلود، خو واشن په همدې ت

ون دا وخت پاکستان د سیمې مهم هېواد باله او افغانستان ته له  .کې پاتې راغی ا پن

تنې پر بنس امریکا تر نن  .ل کېدلسرتاتیژیک اړخه په کم نظر کت د پاکستان د غو

ې هم افغانستان ته وسلې نه ورکوي امریکا په دې وختونو کې د پاکستان د داعیې  .ور

 

ای/ ٢٢٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي ر تونستان داعیې د  .مالت کاوه او افغانستان اړ وت، چې شوروي اتحاد ته ور و د پ

یوال اړخ وموند  او دواړو هېوادونو په سیمه کې شوروي اتحاد او امریکا په دخالت رسه ن

ې    .خپلې مداخلې پیل ک

د داودخان له کودتا رسه سم پاکستان په وزیرستان او قبایيل سیمو کې د 

ې ه اېستل شوي  .پرمخت چارې پیل ک له قبایيل سیمو د محمد عيل جناح په پرېک

ل شول یو ته ولی ل مومند ز کا۱۹۵۱په  .واکونه ورو ورو بېرته خپلو پخوانیو چاو

دوله  اه یې غلن ته ولی ز ۱۹۴۷ پهد رزمک کمپ، چې .ایجنس من ته راغله او قرار

واکونه ورغللشوی تخلیه  کېکال  و په وخت کې بېرته  و پر  .و، د ذوالفقار عيل بو بو

ېنساو اورکزیو په نامه دوه نوې ایجکال د باجوړ ۱۹۷۳    . جوړې ک

  انون له مخې قبایيل سیمې دپر همدغه کال د پاکستان د اسايس ق

(FATA)  کون ل شوې او له افغانستان رسه د قبایلو د را په نامه له اسالم اباد رسه وت

ه یووړل شوې ولې الرې او زمینې له من ای کېدو  ومره  .او یو په افغانستان کې، چې 

ونه بدلېدل، په همغه کچه  ستان پاکد سیايس بدلونونه او د پاکستان پر وړاندې دری

ي ې  - حکومت په قبایيل سیمو کې سیايس، اقتصادي او پو استخبارا رې

ې په درشل کې جرمني په افغانستان  .غلولې یوالې ج ه، چې د دویمې ن ن لکه 

انیا په رسحد ایالت  ې وې او برې ندۍ ک رونو چارې  کې د لویو الرو، پلونو او هوايي ډ

ز کال کې د سالن ۱۹۶۳ ته زور ورکاوه، په کې د هغو پر وړاندې د پرمخت پالیس

اوه، چې په قبایيل  هتر کندهار  نه له ترکستاناو  الرې ېدو پاکستان دې ته وه الرې غ

ې  ین يل یرغل پر وړاندې خپلې پولې  سیمو او وزیرستان کې د شوروي اتحاد د احت

ي و  .ک یواله  رې وه او په دې چاره کې له پاکستان رسه د امریکا په مرشۍ ن لنه هم مل

ن و انیا لوباوه، په وروستیو کلونو کې یې لوبغاړی واشن د  .هغه رول، چې پخوا برې

ونې چارې  کونو د غ ای په وزیرستان او قبایلو کې د س داودخان له کودتا رسه یو

اورکزي له کالت رسه، کورمه د تیرا له اپریدیو رسه او تیرا له سدې رسه  .ندۍ شوې

لول  ریز د وخت چاو او قشلې  .شولون په تیارزه، الدا، دته خېلو او رزمک کې د ان



 

ای/ ٢٢١  وزيرستان؛ وروستی 

 

ز کال پورې د پاکستان مرکزي حکومت په ۱۹۷۶ز کال نه تر ۱۹۷۱له  .بیا فعالې شوې

ولې کونو خورا زیاتې پیسې ول ل لپاره له  .وزیرستان او قبایيل سیمو کې پر س ي  د لوم

ت پرته نا ستنې بېل او ل ول شول د برې مکې شپېته په سلو ، او مزي وغ د کرنې 

   .کې پراخې شوې او قبایلو ته د کرنې په برخه کې مرستې لس سلنه لوړې شوې

ر  ې وې، داودخان په عميل ډ او، چې روسانو کومې ژمنې ک تونستان په ت د پ

تونستان مساله د افغانستان د نیولو که روسیې د پ او  کې د پيل کېدو وړ ونه لیدې، 

ان رسونې لپاره کاروله ز کال له پاکستان نه د ۱۹۷۱په  .ورپسې د هند تودو اوبو ته د 

له دېش تر جال کېدو وروسته، اسالم اباد کو کاوه، چې د پاکستان په کور  بن

ا ي او په قبایيل سیمو کې د ر سیاست، پوځ،  ې ورک تنو ته ون رو او نورو ادارو کې پ

تون بېلتونپالنې مخه ونیيساقتصادي او نورو اصال     .حاتو له الرې د پ

واکونو له پر  په وزیرستان کې رسه جوخت،  یرغلافغانستان د شوروي اتحاد د 

یت شوافغان حکومتونو د  اسالم اباد په پاکستان او افغانستان او  رول او نفوذ صفر ته 

وندونو په پیاوړتیا او مالت رسه په دې بریالی شو تنو کې د مذهبي  ، چې په الندې پ

ي او بیا د افغان جهاد په پېر کې د اسالم تر شعار  کې پاکستانی نشنلیزم پیاوړی ک

ې دواړو غاړو ته په عامه ذه الندې د ډیورن تونستان او ډیورن نیکر تونو کې د پ

   .مساله حد اقل کچې ته ورسوي

ه کې  ز کال وروسته پاکستان په افغانستان کې د سرتاتیژیک۱۹۷۹له  عمق په ل

ي ل کی واښ نه  تونستان مساله نوره ددغه هېواد لپاره بالقوه  پاکستان  .دی او د پ

ه کې دی، چې د اسالم اباد د سیمه  په کابل کې د یوه داسې حکومت د واکمنېدو په ل

ی او د پخوان  ې جبهه«برعکس یوه » مخالفې جبهې«ییزو سیاستونو مالت » مالت

او  ز۱۹۷۹له  .واويس کال وروسته د افغانستان او پاکستان ترمن سیايس لوبه یوه بل پ

او تر ډېره د پاکستان په الس کې دی اوس په وزیرستان او قبایلو کې د  .ته الړه او  دغه پ

ی شوی، خو برعکس د افغانستان په قبایلو کې د  واکمنوافغان  رول صفر ته 

رو رول پیاوړی دی ار   .پاکستا 

 

ای/ ٢٢٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ان او قبایيل سیمو کې د مذهبي ډلو رول د ضیاالحق په واکمنېدو په پاکست

ولو اغیزناک  که هغه د کشمیر او افغانستان دواړو جبهو لپاره تر  رسه ال پیاوړی شو، 

لې رو ادارو په  .واک مذهبي ډلې  ار یوازې په  یمو کلونو کې۱۹۸۰پاکستا 

تونخوا ایالت کې د دیني مدرسو شمېر  رساوه او دې چارې د پاکستان په ته و  ۱۳۰۰پ

 مهمپه برخه کې  »پاکستا یووايل«او  »پاکستانیت«مخالف او مختلف نفوس کې د 

ې قومي او ناسیونالستي  .رول ولوباوه ې مودې پورې د ډیورن کر افغان جهاد تر لن

ه کتل کېدل ې په تو یالوژیکې کر ې ته د یوې ای ه یووړ او نور دې کر ه پ .رن له من

ول  ې په یوه خوا کې کفر او په بله کې اسالم دی او دغه توپیر نور  دې معنا، چې د کر

ې د اسالم او  .ژبني امتیازات نفی کول\قومي د افغان جهاد له بري وروسته ډیورن کر

ې رن  ی و، خو د اسالم اباد سیاست پر همدې متمرکز و، چې له کفر د کر السه ورک

ه باید خپل ای يدغه کر د طالبانو او القاعدې رات او  .یالوژیک رن له السه ورنه ک

ل بیا پاکستان ته دا فرصت  »امریکا «واک بهر په سیمه کې د یوه بل  حضور یو

ويیورک  او خپل دغه سیاست وغ   .، چې د افغانستان او ډیورن په ت

ي وزیرستان رسه له دې، چې د شوروي اتحاد د یرغل او د مجاهدینو د خپ لمن

و پر وخت له کابل رسه خپل دودیز ی و - ج دیتوب له السه ورک  طالبانو، خو د تاریخي ن

ل بیا پخوانیراتگ رسه ی په رولېدونکی«و اړخیز ، اما ې یو   .رول وموند »کن

  



 

 

 

 

  

 

 

 پرکی یوولسم

  د امارت راستنېدل
  

  .دهېک ژندلېپ هپه تو  ېمیس احتيیس ېو ید  ېز کال پور ۱۹۹۴تر  رستانیوز

یز هطبيعت تونله پ ،طبيعتاو ازاد  کيل   لويیاو له قب ۍالر من ېدلی

د  ل میونی .ورکاوه یر یز ېاند ې ېو ید  ونی لیپر لور مت تونوژونده د نويو ارز 

 تونوړجو لويیور کاوه، خو د قب کانته  ارام رستانید وز و خال خال شخ ترمن لویقب

  .ساته یثبات ژوند ېمید س» نرخ«قانون  کيلینال

د  رستانیوز رسه دوړېپه جو نطالبانو غور د د افغانستان  ېزکال ک۱۹۹۴په  

ز ۱۹۹۶راتله او تر  ېالند زیورو ورو د کابل د امارت تر اغ ،پر بنس دیشال خيیخپل تار

او  عتید اسالمي رش ېک رستانیپه وز دل،ېواکمن ېپه کابل ک یهغو  ېچ ،ېکال پور 

   .ېو  دوېلیپه پ ېه تنید او جبهې امار نظام  ورپسې امارت او

اجي عمر، مولوي عبدهللا مسید، بیت هللا مسید، نیک محمد وزیر، ح

ز کال وروسته په وزیرستان ۲۰۰۱عباس، حاجي رشیف او  نور هغه کسان، چې له 

تنان شول، د طالبانو د اسالمي غو  واک  ي وور کې د واک او  په  .ن مخک غ

یت یې دوی ک ون غوڅ اک وو،  ١١طلبهاو  طالبانې یوه ډله، چې د عبدهللا مسید په 

                                                
وندونو د پوهنتون او کالج د دورو محصالن   11د اسالمي 

 

ای/ ٢٢٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

ې جبهې او دویمه برخه یې وزیرستان میشتي پخوا مجاهدین او ور د مالت جهاد  د پې

   . ته لیواله کسان وو

 ونونوله پا »رینورمحمد وز«د مقتدر مولوي  هد وا ېکلونو ک ۷۶او  ۱۹۷۵ په

د  ېز کال ک۲۰۰۴لپاره په  ل ي امن د لوم ېز یلس لور ېباند ه رستانیپرته، د وز

وروسته،  ېد طالبانو تر مات ېز کال په کابل ک۲۰۰۱ رپ  .دېونن ېک مهیپه س ریهمدغه وز

مرش اسامه بن الدن  یاو د هغو  ايلیجن ېد القاعد ېه کړ په توره بو واکونو کاييیامر

 اتویله عمل واکونو و اند  کایاو د امر ویاربله سختو  یوو، خو هغو  ي محارصه ک

 ي،یک لهغه کس  ریمولوي نورمحمد وز .شوي وو ايلیپه وتلو بر ېمیرسه رسه، له س

 منیبن الدن او ا یېپه مرسته  ېلډ ېز یکس وسپن ېاو خپل ځد پاکستان د پو  ېچ

  .وو ستيلېپر لور ا رستانینه د وز ړېبو ېالظواهري له تور 

رسه سم، د ازبکستان  تراله  ېد اسامه بن الدن او القاعدته  رستانیوز

او اسالمي جهاد  نترکستان غور  یخت ،ناسالمي غور  ایبیل ،ناسالمي غور 

 .اوهړ پر لور وا رستانید وز پام ۍاو ن کاید امر ېمسال ېاو د لړ ال  ايلیشاوخوا اته زره جن

 یلپاره هم د هغو  سویخلکو د پ رېشم ویاو  ېو  ېسیپ نهیرسه پر ویالیله دغو جن

   .همکاري کوله

ن  ترمن ویالیجن چنیاو چ انوید پاکستا پو  ېز کال په جون ک۲۰۰۲ د لوم

د  انویته د خپلو پو  ېمیپه موخه س اتوید عمل ېک رستانیاو اسالم اباد په وز تهون ه ج

او  جنسیا ربیلپاره خ ل ي د لوم ېک یز کال په جوال ۲۰۰۲د  یدو  .ه وک ه کېاستولو پر

 زویی مهید س ځپاکستا پو  ېچ ومره، .ېواستول ېجوپي پو ته  رستانیجنو وز ېورپس

په خلکو  ده،یرډی یې رېشم روېپراخوله او د رست رهیدا اتوید عمل ېاندړ پر و ویالیجن ویاو بهرن

  .ېدړېهم لو ېپ ېپر ضد د کرک انوید پو  ېک

 خپل پ ېک رستانیپه وز انویوکومان کاييیامر ېز کال په مئ ک ۲۰۰۲د  

ال  ېکرک ېاندړ پر و ځد پاکستان د پو  ېپه خلکو ک ېمسال ېد .وو ي ک لیپ اتیعمل

 انویوکومان يیکاید امر ېاطالعات خپاره شول، چ ېداس مهېید مئ پر در .ېک ېر ډی



 

ای/ ٢٢٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

يل وز لهډ وهی له  انکد  ېی لهډبله  وهیاو  يیاوس ېک رانشاهیپه مرکز م رستانید ش

  ١٢٢ .ده ېته تلل هوا ېالر 

او حاجي  فیحاجي رش د،یهللا مس تیب د،یعبدهللا مس ر،یمحمد وز کېن

 رستانیوو، په وز ريمل کویل زویی ه د افغان طالبانو د ج ېپه افغانستان ک ېعمر، چ

له  ېکلن و، چ ۱۸ ریمحمد وز کین .ېک یاو یرسه  ېلډاو پرک  تید طالبانو ت ېک

يل  د پخوان یې ېک راماو ب انپه پرو  ېهغه، چ .و یشو  یر طالبانو رسه ملافغان  ش

 همرش په تو   د طالبانو د لوم ېک رستانیپه وز ،ېو  ېک ېج ېاندړ پر و ېلوال

لېد ز کال  ۲۰۰۳او په  ل ک ولسوه تنه را  و رویوز رکيید سپ انپر  ېک هده په وا .و

په  باسحاجي عمر او مولوي ع ف،یمرشانو حاجي رشد  نویمجاهد وید پخوان یېکې 

د طاهر  ېک رستانیمحمد په وز کین .ل ک لیپ دونهیبر واکونو کاييیاو امر ومرسته پر نا

 تیب ېچاره ک ېپه د .ېورک ېمیس ېنته د استو  ویالیازبک جن ۍپه مرش  ولداشی

  .کاوه مالت يړ د نومو دیهللا او عبدهللا مس

ز  ۲۰۰۴لپاره د  ل ي د لوم ېک لهیفشارونو په پا ېد پرله پس کاید امر پاکستان

په  رستانیوز يلید سو اتیعمل دغه .ل وک اتید طالبانو خالف عمل ېکال په مارچ ک

په  واکونوپاکستا  .اوهړ وا انیسخت ز یېخلکو او بازار ته  ېوشول، چ ېک همرکز وا

ته  ړېجو ېرسه روغ رید وزمحم کیله ن ېاو په شکي ک هړ ماته وخو ېک ه ج ېد

 ېد القاعد ېچ ه، طالب مرشانو ته ژمنه ورک ېک ون په ت ېپاکستان د سول .ناستلېک

ور کوي،  روپ ونهیلیم ېکولو په موخه به شاوخوا در  ېد پورونو د پر  ویالیازبک جن وا

 ېسولرسه د  دوېله وژل ک ریمحمد وز کید ن ېک دیپه بر ېالوتک هلو یپ ېد ب کایخو د امر

  .ړال  ههم له من ون ت

ده د ازبک  .ویون یاد هغه  وروسته، ګتر مر  ریمحمد وز کیعمر، د ن حاجي

او  کایامر، ود نا ویالیازبک جن ېجاري وساته، خو دا، چ مالت ویالیجن ویاو نورو بهرن

 ېمیو، د س یورک توبیته لوم ېخالف ج ځد پاکستان د پو  یاپر افغان حکومت 

 یمولو  .وپاراوه یېمخالفت  ریمولوي نذ نانفوذه حکومت پلوه طالب قومانداب وهید 

 

ای/ ٢٢٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

 مهیس روید وز ېچ ،رضب االجل ورک ېپور  لیز کال تر اپر۲۰۰۷ته د  یهغو  رینذ

او  ېپر لور د طالبا رجحان، ج دوینه د مس رویهمدا رضب االجل له وز .ديی پر

او پر  ه ته پناه ورک یهغو  دی مسهللا تیاو ب دیعبدهللا مس .و لید انتقال پ ۍمرش 

په هلمند  .ل ک کچ دونهینه خپل بر رستانیله وز یېاهدافو  کاييیاو امر وافغان، نا

و میاشتني غیابت  کې د عبدهللا مسید له بوختېدو او د وزیرستان له صحنې نه تر 

د  ېلډ ړېد طالبانو وهغه . وروسته د طالبانو مرشي د بیت هللا مسید الس ته ورغله

طالبانو د او د پاکستان  راوستې ېالند ۍمرش  ېو یتر  ېک سمربډز کال په  ۲۰۰۷

يل وز ندغه غور  .یې اعالن ک نغور  طالب مرش حافظ  واکمن رستانید ش

 ېک ړموالنا فضل هللا او په باجو یې ېاو په سوات ک اکهو  ریام ېمیس ېد خپل بهادر ل

ومارل انر یام زیی مهیس رمحمدیموالنا فق د  ېکال ک ز۲۰۰۸د پاکستان حکومت په  .و

بهادر د  لته په پام، حافظ  ویالیس ياو خپلمن تونوړجو لويیقب رویاو وز دویمس

ه او  اوهته وه ودوېپر نپاکستان د طالبانو غور  په  ند طالبانو غور په دې تو

یويي وینا ز کال په مارچ کې مال نذی ۲۰۰۹د  .پاتې شومنحرص  ېپور  دویمس ر په یوه وی

ایونو  اوه، چې په جوماتونو او عامه  رو ادارو تور ول ار کې بریدونه کې د پاکستان پر 

ه، چې نن یې افغان ولسمرش حامد کرزی د کوي، خو  وي، هغه  تور یې په دوی ل

یري ل بهادر او بیت هللا مسید ترمن د درز . خپل متحد امریکا په اړه ان مال نذیر د 

ته کېدو عامل آی اېس آی وبالهرا   .من

هللا او  تینه و، خو د ب یپلو  ېد ج ېبهادر په پاکستان ک لحافظ 

 د،یهللا مس تیب ېز کال ک ۲۰۰۹په  .متمرکزول و ېپالن پر پاکستان د ج ېالقاعد

ولرسه  ېپه شورا ک نوید مجاهد رینذ لويبهادر او مو  ل  رډیشورا هم  ېشول، خو د را

رو او بیت هللا د  .ه کدوام ون په ژوب کې د عبدهللا مسید له مرګ وروسته دده د مل

ودل   .کسانو ترمن اختالف من ته راغی، خو بیت هللا هغوی رس پورته کولو ته پرېن

ۍ   ې  ۴۰شاوخوا  ېک نطالبانو په غور  کستاد پادم  ېلډوړې او غ

بنو، کرک،  .يیمرشي ک یېوا مرکزي شورا له خ ېشتیم رانشاهید م ېدي، چ ېشامل



 

ای/ ٢٢٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ع رهډیکالچي،  و،هن مردان،  ر،یبون ر،ید ،ټخان، لکي مروت، دوابه، کوها لیاس

اصيل  تونوید فعال نددغه غور  ېمیس يلیاو قبا کراچ ور،ېپ له،سوات، شان

واکون .دي ېمیس و او افغان  و پر دوی وخت ناوخت په افغانستان کې هم د نا

ي وړاندې  ر   ١٢٣ .کوي وسله وال بریدونه او ډله ییزا

  

ون الرې بدلون او غرب   د ت

د  الرهت يخپله پو  ېلډ ېپه انتقال رسه د ۍته د طالبانو د مرش  دویمس

االن د ېچار  ېد .ه متمرکزه ک ولور پر هدف  وپاکستا   ړته ا ېپاکستا ج

په  ېالر او زلزل ېغورند ژ  .ي وک اتیعمل يپراخ پو  ېک مویپه س دوید مس ېچ ستل،ېا

نه  رستانیله وز هتو  زهیی لهډاو په  لړ ال  هله من يناستو  تیاک دوید مس ېک اتویعمل

 هلو یپ ېد ب کاید امر وا اتویعمل يوسله والو طالبانو هم د پو  .شول یا ک ړکولو ته ا هک

يل و  ېودېپر ېمورچل ېله امله خپل دونویبر ېالوتکو د پرله پس په  رستانیزاو د ش

    .ېک ېنی ېپ یې ېک مویس انیاو د هسپل لو،ېدته خ ،ېرعلیم رانشاه،یم

د پاکستان  ېک اتویالر عمل ېژغورن په مه۱۷پر  ېاشتیکال د اکتوبر مز ۲۰۰۹ د

 .ل وک اتیعمل رستانیخواوو پر جنو وز ویله در یدو  .درلوده هون انویزره پو  ۲۸

 تید ب ېو، چ کيکو  واپر پلر  نیاو قاري حس دیهللا مس مید حک دیبر ین لوم

 ېپه واک ک ویالید ازبک جن ېشو، چ هپه ن رومیکا ېورپس .مرکز و ویالیهللا د جن

راغه پر  هړ د سا  .ېک هیتصف ېمیس نیراغه او مک هړ سا  ېی ۍپر لوم ېاشتید نومرب م .و

 رولتر کن ېمیس ېد الدا  یېاو وروسته  ېوشو  ېج ېپور  ېم۱۷د نومرب تر  رولکن

طالبانو پر ضد مه د ۱۲ پر سمربډز کال د  ۲۰۰۹د  واکونوپاکستا  .ېراوست ېالند

د عملیاتو په ترڅ کې مسیدو  ته ورسول، خو یپا اتیعملکې خپل  رستانیجنو وزپه 

ې او  نې سیمې له السه ورک نفوس یې  شاوخوا یو میلیون تنهخپلې شتې او د استو

ه الړان عیل خان او نورو سیمو ته په ک رسه  اتویعمل يله پو  پاکستان . ک، ډیره اس

  .ېلړ هم پرمخ و ېپروژ  ولوړ جو کرود طالبانو پر ضد د قومي ل مل،

 

ای/ ٢٢٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

د  یاو د هغو  ېقومي مرشان له طالبانو رسه مبارز  یهغو  ېک ویلوم په

قومي مرشان په طالبانو  ونوپه سل یې ېک لهیپه پا ېچ ول،ته وه ويیمخن تونویفعال

ملکانو او قومي مرشانو  کهکار نه ورکاوه،  کروسوچه قومي ل ېک رستانیپه وز .ووژل

حکومت  .و یله السه ورک زیخپل اغ هرس  دوېد طالبانو د نفوذ په خپر ېپه ولس ک

 ېهغه قومي مرشان رامخک یې ېاندړ او د طالبانو پر و بدل ک کیوروسته خپل تاکت

مرشي له قومي او  یې رېنورو په  رېشم ویبهادر او  لحافظ  ر،یمولوي نذد  ېچ ل، ک

 یالیبر ېپروژه ک ېحکومت په د ېک مویس شتویم ریپه وز .وه ېدلېرغ وب وړ مذهبي دوا

 پیوندهد مال بل پلو . یې دغه مرشي په مخالف قطب کې ده ېک دویخو په مس ،ید

 دیهللا مس تید ب ېنفوذ نه لري، چ ېمرشان هغسقومي او نور » خان ونیه«یملس

  .يیودر ېاندړ پر و لوډواکمنو د  دیهللا مس میاو حک

ز کال په ۲۰۰۶کال په فربوري او د  ۲۰۰۵د  ل،یپه اپرز کال ۲۰۰۴پاکستان د  

 ېلډبهادر  لاو حافظ  ریاو مولوي نذ دیهللا مس تیمحمد، ب کیله ن ېک مربسپ

لغو شول او  رتهېب ونونه خو له وروستي هغه پرته نور ت ل، وک ونونه جال جال ت ېرسه د سول

په  ېد وژن وبو  رینظ ېب ېر یوز ۍلوم پخوان دنه د پاکستان  رستانیطالبانو هم له وز

د کې کال ز ۲۰۰۹په  .ل پالن ک ېاو چاودن دونهیبر ومر  په دغه هېواد کې  ون،

هللا  می، حکوروسته دوېوژل ک له هللا تید ب ېک دیپه بر ېالوتک هلو یپ ېد ب کایامر

او  ورنه اله تونخواله پ ه د طالبانو ج ،ېله مخ ۍژ یسرتات يجن ېنو  ېو ید  دیمس

پنجاب او  تونخوا،پ( التونهیا ېد پاکستان در  یې هتو  ېاو په د ولهته وغ کراچ

پر مرکز، د پاکستان د  ېا ید يس آ  ېپه خوست ک .ل رسه مخ ک ویله ناکرار) سند

 ېچ ،ک ړته ا ېاسالم اباد د دونو،یبر چلوېپ رونوډپر مرکزونو او هوايي  ځاستخباراتو او پو 

  .ويسی هله من هم قوماندان یالیدغه جن ېله الر  يړ جا ړ جو درسه  کایله امر

د طالبانو  ېک مویس يلیاو قبا رستانیپه وز وروسته ېوژنله  دیهللا مس میحک د

هغه له دې . ته په الس ورغلهمال فضل هللا خالف مرسسخته  یوهمرشي د پاکستان 

خو له مخکې د پاکستان له پوځ رسه په سوات او شاوخوا سیمو کې ډغرې وهلې دي، 



 

ای/ ٢٢٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

او  رستانیپه وز ېچ ،ید ړا رېز کال په ۲۰۰۲وروسته، پاکستان ال هم د  ېج ېکلن۱۲

، پو  ېکقبایلو  د جمعیت  ېاو وژن اتیاما دغه عمل ي، وک اتیعمل يخلک ووژ

وندونو له مالت  ءالعل ېر مذهبي  عت اسالمي په    وه ايسیس لنوک۱۲او او ج

   .کوي نه ور لهیرسه رسه، کومه پا

  

ي او طالبان   سخت دری

موازي پرمخ تليل او په  ېپک مذهب او فرهن ېچ يي، خیتار تنوپ د

   .شوي دي ۍاو غ هړ رسه غا  هړ دوا ېک تینها

د  یددو  ېچ ،ید یژر منل رییتغ زیولناو   اینظر هر هغه مذهبي، یدو 

ۍپ و تصوف .ید یساتل شو  ېپک الیدود خاو ژوند فرهن کار  ېک مهیس ېپه د ی

ېد مرشتابه ر ېپه خلکو ک یېوروسته  ي کېدواو بنس ېکدر تر روزن ۍاو د رهرب  وک  ې

 جيیتدر ریغ رود سلفي افکا ېک رستانیبرعکس، په وز مویس تنيد نورو پ .ېغلولو 

 ونهچلند ولهډدوه  ېپه خلکو ک یې تابهینه و، خو سماليس پل ړجو تینفوذ ته عام ذهن

 میخو په دو ود،و  تیحساس ېاندړ پر ویوې طبقې  یې ېچلند ک ي په لوم .وکولرا و 

د او  لی، تحللید، درک پراخ مذهبيراغلل او له  ېالند زیخلک تر ژور اغ یې ېچلند ک

 نیله د .ېک لیپ ېهولو او نورو د پيل ک انپر  یېپرته  ېونړ جو تیهنذخپل او بل له 

او  یخوالیتشدد، تاوتر ېچلند په خلکو ک ودغه دوه  ړوال  ۍخرب  ېنه په ب عتیاو رش

ل لپاره  ي      .ېوکولراو  ېمذهبي شخکې  او قبایلو په شاوخوا  وزیرستان دد لوم

 ېالمل په د دوېد خپر١٢یرسخت داوسن د  ېک مویس شتویم تونپ په

 افغان د ېچ، يیک لهم  الیریلپاره هغه مساعد چاپ ېشبک ېد القاعد ېکسیمه 

ه  ؛یک ړجو نویمجاهد ېپه کلونو ک جهاد ې تو ان حقا د مولوي جالل الدین په 

ۍ ، چې ېشبک يل وزیرستان په دروازه دم پرته کې ) د کورمې ایجنس په خوله(د ش

                                                
وي ١٢ ري رسه  ي او تره ي  ، په داسې حال کې، چېیو شمېر کسان سخت دری سخت دری

یز دی     .بیل 

 

ای/ ٢٣٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

رهار  پکتیکا، کتیا،پد ده او  ون خوست او نن والیتونه  رسحدي د افغانستان په 

رولوي   .کن

 لویقب تنيپد پرتو  وړ غا  وړ پر دوا ېکر  ورنډیاو  رستانید وز ره،ېرسب ېپر د 

 يلید قبا ېپور  وادونوېپه عربو ه .په کار بوخت دي ېک وادونوېپه عر ه ي و  تیاک

فاکتور  ېدود هم داسفکر، ژونددود او اند یدلیدی صاد او رالاقت یل ت رستانیاو وز مویس

 ېله ود یاو د سخت در التویله تشک ېد القاعد یې ېک مویس يلیپه قبا ېچ ،ید

  .ده ېک تهرامن يهمغ  طيیرسه مح

  

  که نور عوامل؟، »مدرسه«

د پاکستان  ېپه کلونو ک ېد افغان ج ېز کال پور ۱۹۹۶ز کال نه تر ۱۹۷۹ له

عت اسالمي او جمع ولډ کندهېپه پر ېاو مذهبي چار  ېرسمد  ءالعل تید ج

ادارو رسه  روار او  ځد پاکستان له پو  ډلودغو دوو  .ېو  ېپه الس ک ډلوفکره  وبنديید

   .اسانه و رولکن تونوید فعال لوډاو د مذهبي  مدرسولرل او د حکومت لپاره د  کيړیژور ا

د  رېرسه سم د مدرسو شم دوېک تهرامن د پاکستان له ېز کال ک۱۹۴۷ په

 زیتر اغ استوالویس التيیادارو او ا روار  ،ځپو  د .ړله تنوع رسه مل پرمخ ال  لوډمذهبي 

عت اسالمي، جمع ېالند  ویک و انپه خپلو  ېلډالحق  عیاو سم ءالعل تیج

په  لوډ عهیپه پنجاب او ش ېلډ ثیاو اهل حد انویلویبر ،ېک) او بلوچستان تونخواپ(

 .ېک لیپ ېل ېهل ولهډ ېدر  يمذهبي او پو  ايس،یس ېک اوویخپلو مذهبي جغراف

 میتنظ ېلډ ېاو وسله وال ېوسل ېلډ ېاو هر  ل ک ړاو جوماتونه جو ېمدرس ېلډ ېهر 

قطر، عرب  ا،یانېبر کا،ید امر ېد پاکستان له الر  یدو  ېد افغان جهاد په وختونو ک .ېک

 زویی ه او د طالبانو د جذب او ج ېترالسه ک ېمرست ېکچ ېب باماراتو او سعودي عر 

ل، روغت یته د هغو  کویل  یې ېپه چاره ک ولولورا ېخدماتو او بسپن اييید استولو، اک

د طالبانو د روحا  ېمدرسه ک هیپه بنور د کراچ ېکال ک ۱۹۸۹ په .رقابتي عمل کاوه

 ېدنی مرش اسامه بن الدن له لد پخوا ېشبک ېمحمد عمر او د القاعدمرش مال 



 

ای/ ٢٣١  وزيرستان؛ وروستی 

 

او د طالبانو په  یته راغ من یووالی ینو  وی ترمن لوډاو سلفي  وبنديیوروسته د د

ء خپل تیرسه جمع ایتړ اویپ ېر ېالعل ز کال نه تر ۱۹۹۴له  یدو  .ېک ېنیال  ې

 )زرو تنو۲۸( ېپه سلو ک ۴۰ېطالبان ورزول، چ ېزرو په شاوخوا ک ۸۰د  ېکال پور ۱۹۹۹

د  ېکلونو ک ویپه وروست د طالبانو د واکمن .درلوده هون ېک و د افغانستان په ج یې

يل  ء شاوخوا اته زره طالبان او د القاعد تید جمع ېاندړ پر و ېلوالش  - دوه ېالعل

او  دوېله متمرکز ک ېپر پاکستان د ج ېز کال ک۲۰۰۴خو په  دل،ېجن ريېزره رست ېدر 

 وندړ ا ېد پاکستان د برخ ،یاو یرسه  دوېله تررسه ک اتویت عملد الل جومات او سوا

عت اسالمي او جمع که د،ېوش تالفیسلفي ا - وبنديیدغه د ء تیج ډلو  العل

 ېاو له هغ ېالقاعد ېچ ،ېحال ک ېپه داس ،ېتغو  ېپه افغانستان ک ېواز ی ېج

ار  یدر ولډ ویر پ ېاندړ پاکستا طالبانو د کابل او اسالم اباد پر و زمنویاغ   .درلودین

عت اسالمي هد افغان جهاد کلونه او د طالبانو پن او جمعیت  کلن دور د ج

ء  وبنديید«د  ېکلونو ک ویخو په وروست ي،یک ل» طاليي دور«د نفوذ او واک  العل

د  ېچدا،  ېواز ینه  ېپماالمال  ویاو له شتمن ېپراخ» انوسلفي«د  ېاندړ پر و» مکتب

طالبا «ي نو تر اغیز الندې  ېد القاعد ېبلک ،ېک ېمحدود ېمید نفوذ س انویندوبید

 .ېواخستهم  ېاو د مذهبي تقدس پا ېنیوليس رسچ د مالتنه  یهغو  له »نغور 

پاکستان د طالبانو  دلکه افغان طالبان، چې حزب اسالمي په حکومت پلوۍ تورنوي، 

هللا او موالنا فضل هللا د  میهللا، حک تیب ،محمد کیمهمو مرشانو ن ولو نغور 

عت اسالمي او جمع د حکومت د  یې یاو هغو  ل غوره ک ونهیضد در ءعل تیج

د  ېپه پاکستان ک ېدا، چ ېواز یدغه درز نه . ل ک ریپه نامه تکف »ېپلورن نید«او  مالت

د شمیر کې په افغانستان او ک ېبلک ه،ړ ووی هله من ياو همغ یووالی ترمن لوډمذهبي 

و لپاره  تنو د ج  روار د پاکستان د  واک زیی ه ج څغو روزل شوی طالبانو لرو پ

  .ادارو له السه هم ووت

 يلیاو قبا رستانیشنونکي په وز افغان او پاکستا رېشم ویاو  زوالیدیلو یر ډی

مدرسو په  نيید د ېچ ،ېحال ک ېپه داس ي، مدرسورسه ت نيیله د ريتره ېک مویس

 

ای/ ٢٣٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

لی زموږ مدرسه  .یقضاوت منطقي نه د ېدغس او ت ای دیسپی په  .مذهبي روزن

تني جغرافیا کې ري ناکرارۍ او ه تش پ ، رسچینه نه اخيل ېمذهب او مدرس لهتره

یوالو سیاستونو او په  رهډیتر  ير ترهناکرارۍ او  شتهدلته بلکې  دولتي سیمه ییزو او ن

و « هافرادي قوت وخت ناوخته ل یېه لپار  لید تعم ېچ ي،یفیتعر ېک زمیترور ان

   .یشو  راغون مویس يلیاو قبا »مدرسو

يل او جنو وز ېز کال پور ۲۰۰۱ تر  مهید س یر ډی ېمدرس ېک رستانیپه ش

ء او  تیپه فکري لحاظ له جمع ېچ ،ېو  ېپه الس ک انویمتنفذو مولو زویی العل

عت اسالمي رسه ت د  یدو  .ېکول ړېاویپ ېکم ېر ډی یې ېکیل يوو، خو جن يل ج

 یو شمېر کمنه درلوده، خو  ایوالتیل دوېبهر بوختد نه  رستانیله وز ېجهاد په کلونو ک

عیل خان، په  ېطالبان، چ ریاو وز دیمس انک، ډیره اس الهور، پنجاب او  ور،ېپبنو، 

د بنو  .دلېک یاو یرسه  کویله ل و وخت ناوخت د ج ،ېکول ېزده ک یې ېک کراچ

يل  وزیرستان کې د مولوي حقا او جنو حسینیه نورک او معراج العلوم او په ش

ي نور ضیااملدارس او د مولوي نورمحمد مدرسهمنبع العلوم ه د زی هغه مدرسې  ، د وا

ون د طالبانو  ه ییزو لیکو ته کس یو شمېروې، چې د بیت هللا مسید په  ان ترې ج

یت یې  ېر سرت . افغانان وو برجذب شوي، خو غوڅ اک د موالنا حسن جان په 

وله کې  ز کال کې۱۹۶۲په مذهي مرش هم  په حسینیه نورک کې پاتې شوی، خو په 

ه ییز مراکز ي دغو مدرسو ج واک د د دلته . نه درلودل او روزن ه ییز  د  بهیرروزنې ج

ز  ۱۹۸۰ه ل، چې له فعالیت رسه مل واتحاد اسالمي، حزب اسالمي او حقا شبکې 

ه یمو کلونو پورې ۱۹۹۰کال نه یې تر  يل وزیرستان پر ډیورن کر د جنو وزیرستان، ش

، او کورمې ایجنس پر دواړو غاړو د  ېبغ ل په  او سپینې ش  سیمو کېېر تري من

ال جبهې درلودې اتحاد اسالمي د افغان جهاد له پای ته رسيدو رسه سم خپلې . اک

لې، خو  په وزیرستان کې عبدهللا مسید په کمزوري کېدو رسه ب اسالمي د حز جبهې وت

ېر د مال په راوروسته کلونو کې خپل نفوذ بایلود او  هنذیر په  قوماندان  نسبي نرم دری

  . کوله اجازه نه ور د فعالیتهم 



 

ای/ ٢٣٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

افغانستان ته  ېک کویپه ل لوډجهادي  لوېالبېد ب ېچ د،یاو مس ریوز هغهبل پلو 

   .وو ېک هپه ل کوفونوید رويس کالشن یې ریو شمېراتلل، 

 نیم رډی هتر هر  ېپه وسل لیوسله وه او قبا رنهد هغه وخت م کوفیکالشن

او د وسلو پر رس د  ېو  ېر ډی ېشخ يخپلمن ترمن لوید قب ېپه دغو کلونو ک .دي

کسان هم وو،  ېداس رډی ېک په دغه من .ېو  ېهم پراخ الیس او افرادو ترمن لویقب

   .په نشت برابر وو ېد جهاد په موخه افغانستان ته تلل، خو د مدرسو طالبان پک ېچ

د مدرسو  ېک لیتشک  د طالبانو په لوم رستانید وز ل،ېافغان طالبانو ب له

پر وزیرستان د هغه د تاریخي تسلسل له مخې ، خو د امارت اغیز طالبان خورا کم وو

مذهبي  ېنه و، چ وک ېفعال داس ین ومد طالبانو ل ېک رستانیوز په .محسوس و

شوي کسان هغه  راغون یر ډیپر شاوخوا  وزیر محمد کېد ن .ولري ېاو زده ک نهیمخ

دیتوبلید قب یېرسه  يړ له نومو ېخلک وو، چ تر شعار  ېاو اسالم پالن ۍر مل ،وي ن

د تليل طالبان  تیله افغانستان نه اک ېک خړ وه، خو په بل ا ېوسله اخست ېالند

ای  والو په مدرسو نيیپه داسالمي امارت د بیا احیاء له فکر رسه یو ، د افغان ک

د وسلو،  ېهم وو، چ ايلیبهر جن ېک یپه هغو  .شول شتیم ېکاو کورونو  کمپونو

او د  یېکا پر ضد د جهاد روحید امر .بلد وو کونویتکت ویپه نو ېاو ج ېونړ ب جو

او هغه  ستلېا ړته ا ۍاو همغ ۍ طالبان همفکر شعار کور او بهر و ج بيیصل

د خپلو مرشانو له چلند،  ېک ویپه نامه طالبان وو، په وروست ېواز ی ېچ واک،افرادي 

مرشان ثابت \ايلیجن يیسخت در ولوتر  کوید ل ید هغو  زیاو فکر نه په اغ نو ک

   .شول

 هله من رومل او د هغه د ریمحمد وز کید ن ېز کال ک۲۰۰۲په  ېچ پاکستان،

له اعظم ورسک او  ه دغه ج ېکال ک ۲۰۱۴وه، په  ېک لیپ ه لپاره کومه ج وړ و

 ويید سوات د تصف .ده ېدلېغ ېپور  الهور او کراچ ور،ېنه تر پ ېمیس ېکلوش

د  ترمن رستانید سوات او وز که، ېور نه ک ېلیپا ېک رستانیتجربو په وز اتویعمل

او  ونویخو تونو،ارز  لويیاو قب زویولن ت،یاو ذهن ېچشعور د ک ايسیخلکو د س

 

ای/ ٢٣٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

طالبان او  ېچ ي،یاوس ورو ورو جوت  قتیدا حق .دي رونهیتوپ کاره ېله مخ ایجغراف

او  ېاو د وژن دوېد منزوي ک ېد مدرس ېچ ومره، .حل الره نه ده لړ و هد مدرسو له من

  .يیوررسه پراخ ایاو جغراف راف ثبات ېهومره د ب ي،یرډیرکز  ۍژ یپر سرتات یېتصف

د متکي طالبا توب د  یاو سخت در ه په ج خړ مهم ا وی ېحل الر  د

   .ید رییتغ استونویس وونکوعواملو او ه

او تر  فیتعر ۍر او تره ید سخت در ېک اپه ر ود  کایاو امر زیدیلو د

په  ېمداخلوي هپاکستان او سعودي عرب د مثلث  کا،ید امر ېهمدغه نامه الند

  .یسرت عامل د ېد ود یاو سخت در ۍر د تره ېک ۍاو ن مهیس

او  استونویمحوره س ۍر له تره ېپه افغانستان او هند ک وتر  ېپاکستان، چ  

الس  ژيیله سرتات ثبات ېاو اقتصادي ب ايسیاو س ېد ج ېله الر » مقام میقا«د 

وونکو او امریکا له  وانخيل رۍ زی ي،سیاستونو رسه له خپلو تره له  دې سیمې ونه و

او  رستانیتر وز نه له کابل هاو کابل او په عکس العميل ب نه به تر کراچ رستانیوز

د پاکستان  ېک خړ په بل ا .وي هنی هدغه رسه کر  ویاو ناامن خوايلید تاوتر ېپور  کراچ

او دغه  یکز دکولو متمر  تهپر رامن تیذهن منانهد د ېپه خلکو ک استیس یکورن

او مذهبي  نيید ېپه عامه افکارو ک یېاسالم اباد  ېپر ضد، چ وادونوېد نورو ه تیذهن

  .کاروي هپه تو  ېکوي، د وسل معريف مناند

دومره  ېاندړ پر واو افغان حکومتونو د هند  ېک وندونوپاکستان په مذهبي  

و افغان حکومت ااو اسالم اباد  يلډید نوي  ېچ ،یشو  ړوج تیذهن منانهسخت د

   .يو وخت ناوخت شن ېه دوېک ېد د ناو طالبانو 

 

  مبهمه راتلونکې

 ینه د یالیهر وسله وال کس طالب او جن ېک مویس يلیاو قبا رستانیوز په

یالی نه دی د  یهغو  ېپه نشتوايل ک قانون او حکومتول د .او هر طالب هم جن

وسله  ېچار  ېد ېک قتیخو په حقبويل،  ایتړ ساتل خپله ا وپکلپاره  تیشخيص امن



 

ای/ ٢٣٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

  . ده ېبرابره ک نهیطالبا توب ته زموال کېدو او 

اته زره  رېشم ویالیجن ویاو نورو بهرن ېد القاعد ېک رستانیز کال په وز۲۰۰۴پر 

 ۱۰ رېشم روېرست ولود طالبانو د  ېک رستانیزپه و  ېکال ک ۲۰۱۱خو په  ده،ېک کلتنه ا

ي  ېد حقا شبک ېپک ييین ېچ ،یشو  لزره تنه   وزرو تر پن ېدلته له در . ديغ

له مذهبي او  التیاو ددغه ا التیله پنجاب ا ېطالبان هم شته، چ ېداس ېزرو پور 

 لیو ېدي، چ ردغه طالبان د پنجا طالبانو په نامه مشهو . لري او رسه ت لوډوسله والو 

  .رولويکن یې ېادار  ېر ار او  ځد پاکستان پو  يیک

نفود  ېد القاعد ېک هیعرب پرسيل او په عراق او سور د ېک وادونوېعربو ه په

 ویودراوه او  ریبه ویالید جن ېپر لور د القاعد رستانید وز رولکن مویس رېشم ویاو پر 

 ېمیس غوریاو د ا اييیچنیخو ازبک، چ ول،ته وه پر لور ت وادونوېد عربو ه یې رېشم

یالیو  .دي العف ېک مهیال هم په س ايلیجن امریکا د مال نذیر په وژنې رسه د ازبک جن

ه یووړ او د لطیف هللا مسید نیونې او ورپسې د حکیم  پر وړاندې سیمه ییز خن له من

په  .وزیرستان او افغانستان اړیکي هم تر یوه بریده وشلولسولې او هللا مسید وژنې د 

د  ایب لو یوروسته،  دوېر ناکاماو سعودي عرب د پالن ت یېترک کا،ید امر ېک هیسور

ل د دوېد رامات ویالیجن ویپر لور د بهرن رستانیوز ې ویالیجن وید بهرن. یاحت ان ، په 

یالیو د  ن اسیا د جن ه د من جنو  مهیمساعده س ولوحضور لپاره اوس تر تو

هم له ) دیمس( لهیاو  هغه قب ید ېتر الس الند ځد پو  ولډ څپه غو  که ،ید رستانیوز

او د  ېدلېدر ېاندړ زور پر و يتل د پو  ېک دوږپه او خید تار ېچ ،ېشو  ل نه ش رستانیوز

 تونهیفعال ي،ته را رستانیوز ايلیبهر جناوس که  ېانی. ده ېولین یېافغانستان خوا 

  .وي ېالند رولاو کن ارتر  ي سرتاتیژیو په اډانه کېپو پر سیمه د حاکمو  یېبه 

 عتیطالبان به د رش. ید ېحالت ک ون وهیاوس په  تیوضع رستانیوز د

د نفاذ  حکومت هم د ماالکن یاو پاکستان دي نیک هړ ته غا  ېسول ېله نفاذ پرته بشپ

پاکستان ته د رشعي نظام او د طالبانو د  ولته په پام رسه  ېمحمدي تجرب عتیرش

ي هم دا. ید ېک رهیپه و دوېله خپر نغور  ه کی به د یوې سرتې معاملې  که داسې 

 

ای/ ٢٣٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي ل  راتلونکي ېداس هو ید  ېک مهیوضع په س اوسن. په ترڅ کې کی  ېچ ،ډیروياحت

ن اسیا،  ني ختیروسیې، من ې رسایت کوياو  چین، من . نورو سیمو ته به ترې ج

نه د  ایجغراف تنياو پ رستانیله وزد سرتې لوبې لوبغاړي به  ېچ ،یدا هغه وخت د

ه . يلکار اخ هپه تو  ېد تخت ېاچون وپپر لور د  یخت نياو من ایاس نمن په دې تو

د او که  ير ته ور  ېتجرب ستانیاغید  زانویرد ان ایب لو ی ېمیس يلیاو قبا رستانیوز

ې همکارۍ پاکستان  ،افغانستان  د ېد سولاو طالبانو او نورو وسله والو ډلو په 

د  چیک ک رستانیاو د وز جوړجاړيسرتو قدرتونو د ، د طبیعي رسچینو پر رس د تنی

ې ېمعقولحل   ېلوب ېد سرت  ایب لو ی ېراتلونکي ک ېد به په ن مهیيش، دا س ونه ه

   .مرکز وي

  



 

  

  

  

  

  

  

  پرکی لسمدوو 

يل«تحمیيل   ژوند »ن
  

د قبایيل سیمو او وزیرستان اوسنی وضعیت او په هر دور او زمان کې د رسخوږ 

ون، بې برخلیکه توب او ال قانونیت نه رسچینه اخيلجوړېدو المل له ډ ریزانو  .یورن ت ان

انیايي هند پر لور د شوروي اتحاد او ناپلیون د رات د مخنیوي لپاره د  دغه سیمه د برې

ۍ نقشې ته راغی،  ه او وروسته، چې پاکستان د ن ته ک ه رامن یوې حایل سیمې په تو

ری ت رسه مل پاتې وزیرستان او قبایيل سیمې د ان زانو له سیاستونو، قانون او جوړ

   .شوې

ستونزې د افغان جهاد او طالبانو د ولې د عام تحلیل برعکس، د قبایيل سیمو 

ولنیز مخ پر ودې بهیر  ي او  دور محصول نه دي، بلکې دا له سیايس، اقتصادي، فرهن

ند په نامه» ازاد قبایل«د  نه جال ه دي، چې له نولسمې د هغه سیاست او قوانینو زی

ۍ او  دغه سیاست او غیر انسا  .ز کال راهیسې پر دې خلکو تپل شوي دي۱۹۰۱پې

ي او قبایيل ي له مد او سیايس حقونو بې برخې ک اره یې په یوې قوانینو قبایيل و  پ

ې ده بې یوال مرکز بدله ک او مې ۱۹پر قبایيل سیمو د  .برخلیکې سیمې او د جرایمو په ن

ۍ د قوانینو جربي تنفیذ هغوی د ې شلم ولنیزو او ۲۱پی ۍ له سیايس،  مې پی

نیو حقونو د حصول له حقه لرې په یوه دایره کې  یوالتوب او  و ونو، ن کنالوژیکو پرمخت

نیو او برشي حقونو  تر ۲۱په حقیقت کې دا د  .ایسار ساتيل دي ۍ انسان د و مې پی
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که د قبایيل  و الندې کول دي،  تونو وتيل او له پ ي، نور له قبیلوي جوړ سیمو و

امه ت غواړي یوال مخ پر ودې بهیر رسه هم   .سیمه ییز او ن

يي پورې د قبایيل سیمو له ازاد او یاغي  ۍ تر نی په نولسمه او د شلمې پې

تونکي اهداف او د نورو د هغو پر  ریزانو هدف خپل پراختیا غو وضعیت نه د ان

ته کول ووړاندې د یوه بف کیالک وروسته، دغه سیمه د  .ر زون رامن ریزي  له ان

ني ختی د نارامیو  ن اسیا او په دې وروستیو کې د من افغانستان، پاکستان او من

یوالو سرتو لوبو  يل لپاره کارول شوې او شته وضعې ته په پام، د راتلونکو ن مرکز  به احت

رلپه نو  .هم وي ۍ کې ان یزانو د هند پر لور د ناپیلیون او شوروي اتحاد سمه او شلمه پې

ه وکارولې،  د لشکرکشیو د مخنیوي په موخه قبایيل سیمې د یوه پوخ کمربند په تو

د اخ  .وروسته دغه کمربند امریکا پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر وخت وکاراوه

کورمې ایجنس  د ،)پاکستان، امریکا او متحدین یې(مثلث  اوسنی مدیریتياوډب 

، )و پاکستانایران، هند، امریکا ا(مربع حاالتو او د سعودي عرب سیاستونو ته په پام 

او په عکس العميل چلند کې  )سعودي عربایران او  هند، امریکا، پاکستان،(مخمس 

هم د خپلو سیمه  )سعودي عرب او افغانستان ،ایران هند، امریکا، پاکستان،(مسدس

ه پورته کويییزو او کورنیو سی ت په موخه  له دغه کمربنده  ین  .استونو د تعمیل او 

ۍ شلد  تشکیالت او قوانین  یمو کلونو کې د وزیرستان او قبایيل سیمو ازادیپه نومې پی

ر  ونو ددې المل و ن ن اسیا د اسالمي غور ېدل، چې دغه سیمه د القاعدې او من

ي او ر یالیو مرکز و یوالو جن ېر د ن تونکي  په  امریکا یې هم د خپل پراختیا غو

ه وکاروي  .سیاست لپاره د یوې سرتاتیژیکې نقطې په تو

 

  قوانین مدغیر زاړه او 

و او حکومت  ریزانو قانون او حکومتويل د سیمه ییزو و پر یوه  ترمند ان

ر  ریزانو .ېده، چې وروسته یې حکومتي نفوذ ته الره اوارولهخانفرادي منتظم را په هره  ان

واک حدود تشخیصول او عامه ذهنیت او اړتیاو ته په بې پام  سیمه کې د مورو 
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و په  .یې شخص محوره سیاست پر مخ وړ کال په دې باور و، چې  ۱۸۲۴تامس م

ی  اقتصادي نظریې او اروپايي معیارونه په دې سیمو کې د پيل کېدا وړ نه دي او لوم

ې  .لک مالیې ورکولو ته چمتو يشباید حاالت داسې برابر يش، چې خ و د من م

ې پالیس پلویان وو ینې نور د من د قبایلو لپاره  .حکومتي پالیس مخالف و، خو 

ه او قومي مرشان یې د قبایيل چارو د (FCR)  په شته قانون کې دوی پر ملکانو تکیه وک

ل ه رامخکې ک و په تو    .انتظام لپاره د من

ریزانو د اېف يس ار په ز کال د ۱۹۴۷په  انیايي هند له وېش وروسته، د ان برې

یزه او غیر  ول ناقص قوانین پاکستان ته په میراث پاتې شول او دغه هېواد له نا ون 

اېف يس ار او د  .موثرو تعدیالتو او بدلونونو رسه رسه ال هم همغه زاړه قوانین پيل کوي

م دوه مختلفې او ن که دا دملک یا جوړجاړي سیس حکومت  واړې داوړه الریحې دي، 

وله شخصیت پالنې تیورۍ پر بنس والړې دي په دواړو نظامونو کې شخيص  .د ناان

تل، چې د واک د  .اثر لوړ دی ریزانو په دا ډول حکومتول او قانون جوړونې رسه غو ان

ولې قبایيل سیمې په  ونو په مالت او مرشوط خوندیتابه رسه،  خپل واک کې دودیزو بنس

ه وکاروي پر وړاندې یې د خن او بفر درېیم قوتواخيل او د    ١٢٤ .زون په تو

د اېف يس ار په مخکینيو او تعدیل شویو دواړو قوانینو کې یوازې د جرایمو او 

او کوم رشایط وضع شوي، د  .سزاوو  وړاندوینې شوې دي ې په ت دلته، چې د جر

ه وړي او قوم ې اصيل ماهیت له من و امتیازونو له مخې د جر ان ي مرشان د 

وياو چارواکو حکومت  ر ې  .د الس الې  مرستیال کمش  واک لري، چې د جر

ي ي او یا تورن کس بري ک تلو رسه مسرتدې ک ې په راغو ې د دویمې جر تر  .پرېک

رۍ، حمل او نقل۲۰۱۱ ، سودا ل شوې قبیلې پر ت رات او  ز کال پورې د سزا وړ 

ولنیز نورو  ددغه قانون له مخې، که د قبیلې کوم  .فعالیتونو بندیز وو ولو اقتصادي او 

ې وي، یا د مجرم په نیولو کې ناکامه شوې، یا یې د  فرد په جرم کې له چا رسه مرسته ک

ې وي، مرستیال کمش کوالی يش د کيل پر یوې  رتیا ک مشکوکو افرادو پالنه او مل

ول کيل ناغه کی  ولنیز مسوولیت اصطالح  .ديبرخې، یا  ه کې هم د  په تعدیل شوې ب

 

ای/ ٢٤٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

په همدې معنا کارېدلې، خو په دومره توپیر، چې اوس به په تدریج رسه له خېل، نه 

ي ل ۲۹په . قبیلې او بیا قوم ته مسوولیت راجع کی ول هغه کسان مجرم  مه ماده کې 

ي، یا  ي، چې د کوم جرم د ارتکاب شک پرې کی دې له وسلې رسه ي مراکپوکی زو ته ن

ي ای نیول کی ل شویمجرم ته د \التو کې تورنپه نویو تعدی .یو  غ پورته کولو حق ورک

ې ۲۰۱۱تر  .دی تې ه ، چې د تې یانو کوالی شوای هغه کسان ووژ ز کال پورې پو

ل شک پرې کېده هغوی د هر ډول وژنې او  .به یې کولې، یا د وسلې د استع

د اېف يس ار په تعدیل  .ووړاندې له قضايي مصوونیت نه برخمن و تاوتریخوايل پر 

نت شونی دی او له نیول کېدو  ه کې د تورن کس ض ساعته وروسته به د ۲۴شوې ب

ي کلونو د  ۶۵کاله د کم عمر او له ۱۶دغه راز له  .اړوندو چارواکو پر وړاندې حارضی

ې او نران نه يش زندا کېدای  کال کې د مد قدرتز ۲۰۱۱په  .سرت عمر 

ی قانون من ته راغی، چې د محکمې له حکم پرته وژنو مخنیوی کوي ددغه قانون  .مالت

ي، خو تر  ه ژغورل کی واکونو برید کوونکي له حتمي مر له مخې د پاکستان پر امنیتي 

ي ولنو  .اوږده وخت پورې په زندانونو کې ساتل کی پر دغه قانون د برشي حقونو د 

ولو ناوړه نیوکې د یانو  نوادي، چې د پو وي او خلک په ناثابتو  ک ته قانو الرې چارې ل

ست میاشتې له ۲۰۱۱د  .جرمونو تر اوږدې مودې پورې په زندانونو کې سا ز کال د ا

تل ایف يس ار قانون له  تعدیالتو مخکې پخوا ولسمرش اصف عيل زرداري غو

ه ه یويس، خو وروسته یې خپله پرېک که د ایف يس ار قانون په لغو  من بېرته واخسته، 

ي ْ جال کی   ١٢٥.کېدو رسه قبایيل سیمې له پاکستان نه رس

یکل او په قبایيل سیمو کې د  ریز پولی ۍ نظام د ان ي کمش   . میراث دیډپ

ز کال کې یو ل اصالحات پکې راغلل او په حکومتي چارو کې یې  ۲۰۰۱په 

ې، خو پا ې ورک په  د سیمه ییزې حکومتول نظام .موړ پایلې یې نه درلودېخلکو ته ون

پيل کېدو رسه په سیمه ییزو حکومتي نظامونو کې دوه مسالې راپورته شوې، یو د 

ې ته رانغی او ناامن وررسه ډېرې شوې  .اسايس خدماتو له مخې حکومت وليس ب

نو د واکونو په بل خوا  ډېره ال بیروکرايس  رسه زیاتېدوخلکو شکایت درلود، چې د ناظ



 

ای/ ٢٤١  وزيرستان؛ وروستی 

 

  .شوې ده

ور له  ز کال پورې د سیمه ییزې ۲۰۱۱ز کال نه تر ۲۰۰۲اسالم اباد او پې

تونخوا  ۲۰۰۸په  وخت ناوخت تغییرات راوړل اوحکومتول په نظام کې  ز کال کې د پ

ۍ د افرسانو ، چې مسوولیت یې  (RCOs) وايل د سیمه ییزې همغ  پهمرکز جوړ ک

سیمو کې ددولت د واک او اقتدار او سولې   (Settled areas)قبایيل او مستقرو 

، چې له ١٣دوه میاشتې وروسته یې د جنايي اجرااتو قانون .شو کول و وړاندې ک

ل انو ته ورک نو یې یو شمېر واکونه بېرته مرستیال کمش  هپه ماالکن کې تر ډېره وخت .ناظ

ای له کې د ۱۹۷۰د ایف يس ار قانون پلی کېده، خو په  محکمو له نوي نظام رسه یو

تونخوا تر ایالتي١٤مدیریته فدرايل ز کال ۱۹۹۴په  .واک او مدیریت الندې راغی١٥د پ

ې له مخې نور بدلونونه هم پکې راغلل، چې  کې د پاکستان د سرتې محکمې د پرېک

ول ماالکن کې د اسالمي رشیعت پر  ونو په  ن ېر غور وروسته یې د نفاذ رشیعت په 

ار درلود اذنف   ١٢٦ .ین

ېر ۲۰۰۱په  له مذهبي ډلو ز کال کې نویو اصالحاتو دلته د قبایيل سیمو په 

يل  لرسه ت د ماالکن د قانو حیثیت بدلول د پاکستان  .سیمه ییز استازي پیاوړي ک

تي کار و، خو دغه بدلونونه او په قبایيل سیمو کې وروستي تحوالت  د حکومت ازموی

ې د پاکستان حکومت په قبایيل سیمو کې د ایف يس ار او نورو ، چلددې المل شو 

ي اصالحقوانینو  ه نه ک ن  .کولو ته زړه  هغوی د ماالکن د اسالمي رشیعت غور

تجربې، چې سوات او تیرا یې هم د طالبانو تر واک الندې راوستل، په قبایيل سیمو کې 

يله اضايف اصالحاتو ویرويل او پر دې سیمو د مرکزي ک رول شته والی مهم  د  .ن

و د سیمې خلک په حکومت  سیمه یییزې حکومتول د پلویانو دلیل دادی، چې تر 

د به سیمه کې خپل واک او نفوذ ونه ویني، تر هغه کې شامل نه يش او هغوی په خپله 

                                                
13 (CCP- Code of Criminal Procedure) 
14 (Federally Administered Tribal Areas) 
15 (Provincially Administered Tribal Areas) 

 

ای/ ٢٤٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

په قبایيل سیمو کې د حکومت اصالحي او  .کې وي )طالبانو(حکومت په مخالفه جبهه 

يد پرمخت پ ه پرمخ نه  حکومت د بیا رغونې چارې له زور رسه  .الیس په موازي ب

ه او شکل بدل نه يش، تر هغه د  و، چې دلته د حکومتول ب مل پرمخ وړي، خو تر

رسه له دې، چې په دې سیمو کې د حکومتي   .پرمخت د پالیسیو تطبیق ناشونی دی

ام نه دی پورته شوی، د  پرمخت او بیا رغونې چارې هم اصالحاتو په برخه کې هی 

  .کن دي

رامونو پيل   په اوسنيو حاالتو کې په قبایيل سیمو کې د پرمخت او ودې پرو

ه له سولې او امنیت رسه اړه لري که دا چارې په مستقیمه تو  .کول ستونزمن هم دي، 

ي، بلکې خلک اقتصادجوړونې او د اداري، قض ايي سوله او امنیت د پوځ په زور نه را

په وروستیو تطمیعي سیاستونو او عملیاتو  .او سیايس نظام اصالح کولو ته اړتیا لري

ت له رسه  په وزیرستان او قبایيل سیمو کې د پاکستان پوځ او سیايس استازو خپل ارز

ی او خلک یې مالت نه کوي پوځ د قبایيل دودونو او له قبایلو رسه د پاکستان  .السه ورک

ر  محمد ع د ملکانو رول د  .يل جناح د ژمنې خالف دې سیمې ته راغلی دید بنس

س کې خورا کمزوری شوی او طالبان » حکومتي خواخوږۍ«پوځ د حضور له امله د  په 

ه کويله همدې امله هم  ې تاریخ  .هره ورځ ملکان په ن دلته د ملک او مال ترمن د ج

ریز په وخت کې هم ملک که د ان ي،  ل بیا تکراری ته حکومت پیسې ورکولې او  یو

کولېمالیانو یې پر وړاندې تورې  رسه له دې، چې د اېف يس ار قانون د برشي حقونو  .پ

یوالو سازمانونو، د پاکستان سرتې محکمې او رشیعت محکمې د اسالمي  او انسا  ن

حقونو خالف بللی، خو د پاکستان حکومت ال هم پر قبایيل سیمو همدغه قانون پلی 

ولو  .کوي ي د پاکستان د اسايس قانون له  دغه تبعیيض قانون د قبایيل سیمو و

ي دي نیو حقونو بې برخې ک د اېف يس ار قانون په حقیقت کې د  .امتیازونو او و

کر  یوال منشور له موادو رسه په بشپ  پاکستان د اسايس قانون او د برشی حقونو د ن

ي یې د  په  .په درجو رسه وېشيل دي» درېیم انسان« و ا» دویم« کې دی او قبایيل و

ي، په هی متمدنه  وتشمېر قبیلو پرته، چې په خپلو قبایيل دودونو پایی و  ۍ کې له  ن



 

ای/ ٢٤٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

ولنیزو اصالحاتو پرته ژوند  ولنه کې له قانون، نظام، محکمې او سیايس، اداري او 

ۍ دودیزه قبایيل ازادي،  .دینه شونی  تونه، د ولسواک په قبایيل سیمو کې دم ارز

یکيل اېف يس ولې نه یوازې دا، چې  ار او پولی ي، خو دې  ای پيل کی ول یو نظام 

ای شو، بلکې له  ز کال پورې ۲۰۱۴ز کال نه تر ۲۰۰۲هلته د خلکو ژوند او نظام جوړ نه ک

ي دي ی او پر خلکو یې پوځ او تشدد مسلط ک کېچن ک   .یې وضعیت ال ک

  

  ادۍاکنې او سیايس از 

اکنو کې د برخې  و ته په  و کلونو کې د قبایيل سیمو و پاکستان په تېرو 

ي، خو هغوی د رایې له اصيل حق نه ناخست ی او پارملان ته یې استازي  ې حق ورک

او د قانون جوړونې واک نه  که پارملان د قبایيل سیمو په ت ې،  ه نه ده پورته ک تراوسه 

تونو له  .ولسمرش رسه دیلري او دا صالحیت یوازې له  ه د ولسواک د ارز په دې تو

ي ه  ت او ماهیت له من اکنو اصيل هدف، ارز    .مخې، د 

ه فعالیتونه دپه قبایيل سیمو کې د سیايس ډل  پلو په اوسن ب دغو سیمو په و 

که دوی په پارملان او مرشانو  یز بدلون نه يش راوستالی،  شته وضعیت کې بنس

ه کې د قب ایيل سیمو د وضعیت، قانون جوړونې او د بیا رغونې او حکومتول په جر

ې او تصمیم نیونې بې برخې دي و له  درې نیمد شاوخوا  .برخه کې له پرېک میلیونو و

ه  ه په وليس جر ه  ۱۲کې ) قومي اسامبل(من کې اته استازي ) سنا(او په مرشانو جر

يسناتوران د قومي اسامبل د قبایيل س .لري اکل کی و له خوا  دا خلک د  .یمو د غ

پارملان په داخل کې د قانون جوړونې په چاره کې برخه نه لري، خو د نورو سیمو د قانون 

ه دلته سیاست او سیايس  .جوړونې په برخه کې خپل غ پورته کوالی يش په دې تو

ولنیز مسوولیت پر مخ  نه يش وندونه د ولس او خلکو پر وړاندې خپل سیايس او 

ي و په برخه کې عمل کی وندي  کله، چې استازي په  .وړالی او یوازې د شخيص او 

ولنې  و کې حق نه لري، هغوی د  او پرېک قانون جوړولو او د خپلې سیمې او حلقې په ت

و  ول پر شخيص  او ولس پر وړاندې خپل مسوولیت نه يش درک کوالی او عمل یې 

 

ای/ ٢٤٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

رخي وندي  په دې صورت کې سیايس .را ای پر  ډلې په دغو سیمو کې د خدمت پر

ودو لپاره  وندونو د انتخاب او پرې منفعت کار کوي او پارملان ته تلونکي استازي هم د 

اکي ې معیار  ېدلی، چې د وزیرستان غه د .خپلې شخيص  ر سیاست ددې المل 

ون ډېری قبایيل سیمې د پرمخت له بهیره شاته پاتې يش او د سیايس  ډلو د په 

رو ادارو او پوځ تر اغیز الندې ډلې نفوذ  ار ي او د  ای، هلته سخت دری نفوذ پر

ي    .وک

ای په ملک، په واقعیت کې اوس د  ې، وايل او سیايس استازي پر جر

ر واک چلويامیر، قبایيل سیمو کې  ن ن او کور ک د اېف يس ار قانون په  .تورن، ج

ي حکومت په معنا دی ملتیا رسه دغه تشکل عمال د یوه    .پو
 

  

  سیمو حقوقي حیثیت د قبایيل 

ای کېدل له  تونخوا رسه د قبایيل سیمو یو واک له پ په پاکستان کې حاکم 

واښ بويل تیا ته  مکن بشپ   .سرتاتیژیکي او سیايس لحاظه د پاکستان 

ریز له وخت   تونخوا، بلوچستان او داسې ویره شته راهیسېد ان ، چې که په پ

تون مثلث« تیت او پرک ولس یاقبایلو کې  ل  پر یوه مرکز راغون» پ يش، دا احت

ي او په پاکستان کې د پنجاب د  ر شته، چې د مرکزي حکومت پر وړاندې رسخوږ و

ېر په دوه قطبي توب واوړي  له دېش په  ل بیا د بن قدرت او واک یو قطبي توب به یو

ر تونخوا خلک د یوه باو دا چاره باالخره ددې المل هم  ل هېواد ېېدای يش، چې د پ

يلپاره  له دېش رس  .مبارزې پیل ک ه کوم چلند کېده، همدا په عميل ډول، چې له بن

تو    .خوا او بلوچستان هم ددغسې یوه چلند قربانیان ديناوس پ

او د  افغانستان دری پر هېواد د واک ن وضعیت له امله مد قبایيل سیمو په ت

د په اسالم اباولسمرش حامد کرزي مه ۱۱ز کال د مارچ پر ۲۰۱۰د ، خو دی محتاطانه

کې یوې خربي ناستې ته په وینا کې وویل، چې په قبایيل سیمو کې د اېف يس ار نافذ 

تنه  ه وړو غو کر کې دی او افغان حکومت یې د له من قانون له برشي حقونو رسه په 



 

ای/ ٢٤٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

و مطابق فهیمول و، چې دا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته دا ت .کوي په د پخوانیو هوک

او  ي الزمه دهقبایيل سیمو کې د بدلون او تغییر په ت پخپله په  .له افغانستان رسه همغ

ونه دي او بېل بېل دری یو  .قبایلو کې هم ددې سیمو د اداري او سیايس برخلیک په ت

ې يل سیمو په  تونخوا نه جال د ش ر حیثیت غواړي، شمېر ملکان دې سیمو ته له پ

ار کوي ین ای کولو  تونخوا رسه پر یو    .خو یو شمېر نور یې له پ

تنو د  وند سیاستوال دي، چې د پ ارکوونکی اړخ ډېری د نشنل عوامي  ین

وندونه او هغه سیايس ډلې، سیايس یوه پیاوړي ایالت فکر پرمخ وړي، خو  مذهبي 

د خوندي یيل سیمو د اوسني حیثیت چې د پاکستان د پوځ تر اغیز الندې دي، د قبا

ه د قبایيل سیمو را برسېره کېدل، د پاکستان  .توب کويپلوي کولو د یوه بېل ایالت په تو

، ياوسني کمزوري اقتصادي، سیايس او اداري وضعیت ته په پام رسه ستونزمن د

ت غواړي خو له  ،که دلته بېله قضا، پولیس او اداره په کار ده، چې په میلیاردونو ل

ای کېدل  تونخوا ایالت رسه یې یو اداري، قضايي، سیايس، اقتصادي،  دپ

ي، قومي او هر بل عامل له مخې  دغه سیمې که له خپل اوسني   .دي منطقيفرهن

ل ډېر دی، چې له اوسني قبایيل  ي، دا احت هم او محصور حالت نه منزوي حالته وو

ي ام کې  .وو اه کچپه وروستي  ې او سیايس شعور په لوړېدو رسه د خلکو د ا

  .سیايس او جغرافیايي خپلواکي هم ترالسه کوالی يش

  

رنایزیشن ولنې م  د قبایيل 

ولنیز نظام  دي ي  ان ي تر ډېره بریده د خپل     .د قبایيل سیمو و

ت کې دغه نظام بریالی  ین و ترمن د اړیکو په  ولنیزه راشه درشه او د و په 

ت ویو سیايس،دی، خو د ن ولنیز نظام له غو وياقتصادي او  له  .نو رسه ډېر کم اړخ ل

ې دي، چې یوه د  ای پرېی دیتوب دوه پایلې پر ولنې ن ولنو رسه د قبایيل  اري 

و د هغوی برخمنېدل  ې اري  سوله ییز چاپیریال او سوله ییزو اړیکو په ترڅ کې له 

ۍ او ت اوتریخوايل په چاپیریال کې یو دبل پر وړاندې دي، خو په دویمه هغه کې د ناهمغ

 

ای/ ٢٤٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

کويل دي» یاغیانو«درېديل او دولتونو هم د    .په نامه دوی 

ولنو برعکس، وزیرستان او نورې  تني د ډېرو نورو قبیلوي  قبایيل سیمې له پ

ه پرتې دي دیتوب او موازي  .اري او مخ پر وده سیمو رسه په موازي کر دې ن

ت له ی  جغرافیایي جوړ ولنو رسه د دې سیمو د پرتلنې معیار هم بدل ک نورو قبایيل 

ې  .دی اري سیمو د انسان د فردي ژوندانه د پرمخت له مخې وده ک ومره، چې 

یده، په همغه کچه دغه فردمحوره پر  ، خو برعکس له مخت پر قبایيل سیمو هم اغیز ک

ماتو د جذب د مراکزو، حکومتي او سازما خدماتو یې په سیمه کې د دا ډول خد

ولنیز تعامل له مخې  تونو او د نویو افکارو د منلو او له هغو رسه د یوه  اصالحي خو

ې دههد چلند د قوې د نشتوايل له امل ه پورته ک    .، ډېره کمه 

ولنې  رنې  ولنې د یوه ملت، هېواد او م په دې کې شک نشته، چې قبیلوي 

ته کېدو پر وړاندې سرت  ي د ملت  .خن دید رامن په قبیله او قبیلوي نظامونو کې و

ای خپلو رشایطو، دود او نرخونو او د واکمن  ای، قبیلې، د سیاست او قانون پر پر

ای، د قبیلې مرش او ملک ته ژمن وي انیايي هند او پاکستان  .پر د افغانستان، برې

واک او بو  ول  یو او لسیزو کې خپل  و پی دجه د قبیلو پر ایل کولو او حکومتونو په تېرو 

ويل الرې  .د هغوی د مرشانو پر خپلولو ل د هغوی د بغاوت او  تر یوه بریدهدغې ت

رۍ په بدل  ول فرصتونه یې د همدې یاغی رۍ مخه نیولې، خو د پرمخت او ودې  یاغی

ي دي    .کې له السه ورک
  

په تېره  .کم ويچېرته، چې نظام او قانون واکمن نه وي، هلته د ودې فرصتونه 

ای پر  ۍ او اوسمهايل پېر کې له قبایيل سیمو رسه د حکومتونو چلند د پراختیا پر یوه پی

رخي په سیمه کې هر سیايس بدلون ددې سیمې د پراختیا او ودې مخه  .سیاست را

واک او  ي سرتاتیژیو د اجرایي  نیولې او برعکس، سیمه د سیاستونو د تعمیل او پو

ه کارېدلې دهقوماندې د مرکز    .، او یا هم د هېوادونو د ساتنې په موخه د بفر زون په تو

وسو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په دواړو خواوو کې د  په وروستیو پن

رنې  یوالو رشایطو په بدلون رسه په قبایيل سیمو کې د م ولنیزو او ن ي،  سیايس، فرهن



 

ای/ ٢٤٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

ی، خو د قبا نو نفوذ ک ان د دغه نفوذ د دوام او  »بې برخلیکه جغرافیا«یلو ولنې ډېرو 

ې ده یز کېدو مخه ډب ک ولنو د دوامدار تغییر  .بنس نیو د نورو قبایيل  یا د تغییر د لوم

اوونو د تکامل  المل په یوه مشخص ملت او هېواد کې د هغوی فعال حضور دی، خو پ

تونخوا کې پرتې قبایيل سیمې  ال هم د هویت رسه رسه، له خپل تاریخي ملت او په پ

ریوان ديمشخص       .ملت او هېواد له ستونزې رسه الس او 
  

ولنې د تغییر لپاره د تغییر اوزار موجود وي تون کې د  ، يد هند .په هر او

ت د تغییر لپاره هغوی متبادل معیارونه، قوانین يي امریکا او سورپوستانو قبیلوي جوړ

ونې پرته پيل شوي په قب .او اجرایي وړتیاوې درلودې ایيل سیمو کې تغییرات له متبادل ل

ې دي ې په اوبو الهو ک ولې ه رنایز کولو  ولنې د بدلون او م    .او دې چارې د قبیلوي 

تون له فیوډالیزم په افغانستان والړ و، په شعار مبارزې  درسه ١٦کې د غويي او

ه یې د هغوی بدیل نه درلود، ایناستي په تو تشې چا  خاناو  ملکد  خو دا، چې د 

ای شوې ته کېدو رسه هم وشو او د ملک او  .ډکې نه ک دغه کار د پاکستان په رامن

ونه او د بهرنیو عواملو پر وړا ه ت رسه قبیلو خپل دودیز بنس ندې د خان د رول په له من

یالیو ډلو  او لله السه ورک  اهرمونهمقاومت  او قبایيل سیمې په عميل ډول د بهرنیو جن

رو ادارو السونو ته ولوېدې تیک کار پرته د  .ار د واردمخه بدیل له شته وايل او سیست

تون یا په مجموع کې د اصالحاتو د بهیر مخه پر یوه دغسې  کلېدونکيهر بدلون، او  ناا

  .حتمي ده لور

ۍ  که د قبایيل سیمو تاریخي شالید ته وکتل يش، دې سیمو په هره نیمه پې

ی دیکې د مرشۍ ا ولنیزو او مذهبي چلندونو یو نوی بدلون تجربه ک په  .و سیايس، 

کارندويي  واک  تنو قبایلو کې د تغییر او بدلون منلو د  حقیقت کې دا مساله په پ

کوي، خو د هر بدلون د اسايس بنس د نشتوايل له امله نه یوازې دا، چې دغه 

ام شوي، بلکې  ه نه دي  د بهرنیو عواملو په دخالت رسه له بدلونونه ددې سیمو په 

                                                
مکوال وو) ملکي او خا(دلته له فیوډال نه هدف یوازې یو اړخ  - ١٦   .ده، چې معموال 

 

ای/ ٢٤٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

تي دي ۍ تر اتیایمې لسیزې ز کال  ۱۹۵۰له  .خپل اصيل مسیره او نه د همدې پې

ین و او  ولنیز ثبات  پورې په قبایيل سیمو کې په ملک محورۍ یو نسبي سیايس او 

تنې له سیاست  خلکو د بدلون پر لور حرکت کاوه، خو د شوروي اتحاد د پراختیا غو

ای رسه  په ودرېد او د ملک محورۍ کور قبایيل سیاست پر مل، دغه بدلون په 

دغه سیاست د شوروي اتحاد د  .ولنې ته په سخت دری والړ سیاست راغی

کیلو هېواد تنې پر وړاندې د سرتو او په لوبه کې  مهالې پروژې پراختیا غو ونو د لن

ت ته برخه و، خو ولنې جوړ ولنه کې د  په پام دې پروژې دوام وک او  په قبایيل 

انیا رول پرغاړه واخست او د  حده ایاالتو په سیمه کې د پخوانوروسته، چې مت برې

پاکستان سیاستونه هم په افغانستان کې پر سرتاتیژیک عمق متمرکز شول، دې پروژې 

ل    .قبایيل سیمې، افغانستان او پاکستان یوه خورا پیچيل وضعیت ته داخل ک

  

رنایزبایلو قد ایا   ؟يد شو کول م

ولو سرت خن کوچ١٧نويتوبد  ولنې د حرکت تر   .ري دهيپر لور د یوې 

ايي کول او پر هغوی د   نی هدف د هغوی  ولنو کې د دولتونو لوم په دغسې 

ه  .مکې او نورو امتیازاتو وېش وي ايي کولو چاره او پر کوچیانو د نوي ژوند منل یو د 

ولنې اوږد او تدریجي ک ار غواړي، خو له خیرب تر وزیرستان پورې میشت ولس د قبیلوي 

رن  اوونو تېر دی او په یوه نوي دور کې واقع دی، چې بشپ د یوه م نیو پ له دغو لوم

او دی ولنې پ رنې    .انسان او م

لوبالیزیشن ته په پام، هی انسا  یوالتوب، یا  نو او ن ان انسا خوی او 

ولن ې په قصدي رول او یوازې داخيل الملونو د ودې او پرمخت له بهیره شاته نه ولنه د 

ي ولنې د پاتې کېدو علت باید ډېری د هغې  .پاتې کی تونو کې د یوې  په قبیلوي جوړ

ول يش ولنو په سیاستونو کې ول ه راتاوو هېوادونو او  و لور  تر  .ولنې د شاوخوا او 

۱۹۷۰ ، ې  یمو کلونو پورې ماالکن سوات، بونیر او دې ته ورته نورې سیمې هم بشپ
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ای/ ٢٤٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

ولو ۲۰۰۴قبایيل سیمې وې، خو له  تونخوا تر  ز کال مخکې وختونو پورې دا سیمې د پ

رنې او د نویو بدلونونو پر وړاندې غیر مقاومې او بدلون منونکې سیمې و  وروسته،  .ېم

پلې   نسخهپر دې سیمه د سخت دریچې پر پاکستان او سیمه واکمن سیاست 

ولنو خاصیت تر اسالم اباد، پنجاب او کراچ پورې  کوله، د سخت دری او قبایيل 

ېد     .هم وغ

ولنې هم د بدلون پر لور  د انسان خوی او روان او انسا پرمخت قبایيل 

   .سوق کوي

ۍ ولنه نشته، چې د پرمخت مخالف جهت  په ن کې هی داسې انسان او 

ولنه حاکم سیاست ددې المل کېدای يش، چې د هغوی د  ونیيس، خو پر انسان او 

ه هغوی له فکري، سیايس، اقتصادي او  پرمخت پر وړاندې خن واقع يش، یا ل ترل

راغ  .ولنیز اړخه په یوه راکد او جامد حالت کې وسا ي، چې د  ی د هرچا دا خو

وري، د مخرب لویزیون و ای  نا ولري، د راډیو پر ای برې یلیفون کار  پر ای له  پر

ر کې الړ يشسپرل واخيل او د خره او اس  ای په مو کله، چې د انسانانو ترمن د  .!پر

تنه هم پکې  ونې خوی دومره مشرتک وي، د پرمخت او بدلون منلو غو سهولت خو

   .رشیکه ده

ریزانو پ ه په وزیرستان او قبایيل سیمو کې د قبیلوي نظامونو د اصالح لپاره ان

ې دي ې ک ام، چې وروسته له ناکام  .خپل وخت کې ډېرې کمې ه د هغوی یو 

او ناقيل سیاست و، چې له  ز کال راهیسې پاکستان ۲۰۰۱رسه مخ شو، د قبایلو په ت

  .هم دغه سیاست تعقیبوي

 :برخو کې کار اخيل ودولتونه له ناقيل سیاست نه په دو  

ی تیا : لوم مکن بشپ ت په موخه د هېواد د پولو او  ین  د 

ولنې رسه د : دویم  د ثبات او قبیلوي نظامونو د اصالح او باالخره له ميل 

تونو د اغام په موخه  قبیلوي جوړ

په لوم مورد کې دولتونه د انتقالېدونکو کورنیو او قبیلو لپاره تر شته وضعیت 

 

ای/ ٢٥٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه کې وي ه هغه په ل قتصادي یانې کو کوي، چې د هغوی نقل مکان له ا .د 

رکز د عام قبیلوي ذهنیت \عواملو امتیازاتو رسه مل وي، خو په دویم هغه کې ډېری 

ي  .پر تغییر وي، اما اقتصادي اړخ یې په پام کې کم نیول کی

نی ډول په افغانستان او پاکستان دواړو هېوادونو کې  د ناقيل سیاست لوم

يل والیتونو  .پلی شوی دی تني قبیلو نقل مکان له جنو والیتونو نه د ش پر لور د پ

ې ده تیا تضمین ک مکن بشپ هغوی ته د دغه نقل مکان په بدل کې په  .د افغانستان 

ل شوې دي مکې ورک يل والیتونو کې د کرکیلې پراخې  له اقتصاد رسه د مل  .ش

ېدای يش رک په پاکستان کې هم ل یوازې په کراچ کې شاوخوا  .ناقيل سیاست 

ي، چې لور میلیو  ای اوسی رول رسه یو م له کن رانسپوري سیس ار د  تانه د  نه پ

ول د کراچ ددفاع د سیاست تر چرت  ي دي او دا  یت یې د قبایيل سیمو و غوڅ اک

وند راغون دي تون ملتپالنې  .الندې پر عوامي نشنل  رسه له دې، چې پاکستان له پ

تنو مذهبي ډلو په  تونخوا او په وروستیو کې له پ ، قبایلو او پ ویره کې دی او په کراچ

ای، په  وندونو پر تني مذهبي  کې یې د اسالمي نظریاتو د پالنې په موخه د پ

تون  ی، خو د ) عمران خان(پاکستا نشنلیزم متکي لربال پاکستانی پ رامخکې ک

اکنو ته په پام رسه، د ناقيل سیاست اصيل محور یې ال  اسالم اباد هم په وروستیو 

برعکس د پاکستان د ثبات او قبایيل سیمو د اصالح او له  .خپل واک کې دی

او د اسالم اباد سیاست تر دې دمه ناکام  ولنې رسه د هغوی د ادغام په ت پاکستان 

 .دی

ای، چې ۲۰۰۴په  ن له ودې رسه یو ز کال په وزیرستان کې د طالبانو د غور

ریزانو ناقيل  د دې ډلې مرشي د مسیدو سیمې ته تللې ده، پاکستا پوځ د ان

ی دیسیاست  ریزانو  .خپل ک ي پر وړاندې » مجرمو قبیلو«د په خپل وخت کې ان پو

انیايي هند نورو سیمو ته په  عملیات کول او هغوی یې افغانستان او یا هم د برې

وال مجبورو  دغه سیاست د دولت او هېواد د ثبات د سرتاتیژۍ او اصالحاتو  .لېک

ریزانو په وخت کې له وزیرستان او  .دواړو له مخې ناکام و تنې قبیلې، چې د ان هغه پ



 

ای/ ٢٥١  وزيرستان؛ وروستی 

 

و، هندي او قبیلو برعکس په نورو سیمو کې په نورو  قبایيل سیمو اېستل کېدې، د بلو

ای کېدې تونه  .کتلوي ډول رسه یو ای کېدو یو خوا د قبیلو قبیلوي ارز دغه یو

من پر وړاندې د هغوی یووالی ساته خوندي کول او له بلې خوا یې د دوی د بنو د  .د

ریزانو تر قانون الندې  ، په ژمي کې د ان وال پر بنس ېر د اوړي او ژمي د ک وزیرو په 

، د قبیلوي لارام ژوند کاوه، خو په اوړي کې به، چې بېرته خپلو غرنیو سیمو ته ستنېد

تونو له مخې به یې عمل کاوه مکې مالیې ورهغوی په بنو کې  .جوړ ریزانو ته د   ان

ریز قانون  کولې، خو، چې غرونو ته به وختل، یا خپلو اصيل مېنو ته به ستانه شول، د ان

 .له منلو او مالیې ورکولو به یې ډډه کوله

ونونو د مخنیوي په موخه دولتونو په بېالبېلو دورو کې قبیلې پر  د قبیلوي پا

تنو کې  مختلفو سیمو وېشلې او د هغوی واک او ی، خو په پ واک یې کمزوری ک

وايل او هر ناقل سیاست په یوه خاصه محدوده کې د قبیلې یو ډول خلک رسه  هره ک

ي دي ول وزیرستان او  .را غون ک د افغانستان د جهاد په وختونو کې وزیر او مسید 

ن او کون(د ختیزو والیتونو ، خو خپلو پخوانیو مېنو ته الړل رهار، لغ ور ) نن خلکو د پې

وال کې اسالم اباد او کراچ  مخه ونیوله او هغوی، چې په کابل کې اوسېدل، په ک

   .ته الړل

کاره له  په وزیرستان کې د پاکستان د اوسني ناقيل سیاست تعمیل په 

ي ل کی ې رسه ت رۍ ضد ج رو ادارو او په افغانستان کې د امریکا دلته  .تره ار د 

ي اهداف ددغه نقل مکان ډیورن کر  د حضور ت او نور سرتاتیژیک پو ین ې 

ن کې پاکستا سرتاتیژیستان له دغه ناقيل سیاست نه په  بنس جوړوي، خو په 

ه هم کوي ولنه کې د قبایلو د ادغام ه انک، ډېره  .پاکستان  له وزیرستان نه تر 

ۍ، الهور او کراچ پورې د مسیدو د  ور، پن عیل خان، پې وال بهیر هغوی اس ک

ل، د هغوی فکر او ذهنیت بدل  او رسه روږدي ک د ژوند او اقتصاد جوړونې له یوه نوي پ

ېر په خپله اقتصاد جوړونه بوخت دي    .شوی او د نورو په 

ي، کار له  ی ی ولنه کې یې په کار رس نه  نه ده، چې په خپله  ان تنو  دا د پ

 

ای/ ٢٥٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

ي، ی  دي او یا هم له نورو پکې رشم  خپلې سویې او قبیلوي غیرت  یا یې نور نه پری

همدا علت دی، چې ډېری نارینه مو په عربو او له قبایيل سیمو بهر تر کراچ  .کوي

تنو د شهکاریو او واکمنیو راز هم په همدې کې دی .پورې مساپر دي  .په هند کې د پ

ای، له نوي مهاجرت او ناقيل سیاست رسه د دوی فکر او ذهنیت د قبیلو  و پر ي شخ

   .د خپل ژوند پر جوړولو متمرکز شوی دی

مکو د  اخونو ددوی پر  يي کې د وزیرو بېالبېلو  ۍ په نی د نولسمې پی

که د وانان، چې د بنو په  مسیدو له بریدونو او پرمخت ویره درلوده،  یت  دوی اک

و  اري سیمو ته تلل، خپلو سیمو ته یې د بېرته ت او ج شوق نه کاوه، خو ېر نیمه 

تونو او  وزیرستان ته ستنېدونکې قبیلې به په ل وخت کې بېرته له خپلو قبیلوي جوړ

ای کېدې دغه مساله د پاکستان د اوسني ناقيل سیاست په اوج  او  .خویونو رسه یو

اري سیمو کې پاتې شوې فکر او ذهنیت  .پای کې محسوسه ده هغه قبیلې، چې په 

بېرته له خپل له الزمو اصالحاتو پرته شوې او ستنېدونکې هغه  یې بدل شوی، خو ستنې

ولنه تشکیلوي قبایيل ذهنیت ای     .رسه یو

  

 اصيل مساله چېرې ده؟

مهالې حل الرې دي او  د ستونزېډیری وخت ناقيل سیاستونه  په تل لن

ي   .سرتاتیژیک او دایمي حل نه منتج کی

ستان د تېرو حکومتونو له ناقيل د وزیرستان او قبایيل سیمو وضعیت د افغان

ولو خلکو نقل مکان ستونزمن  .سیاست او د کراچ له وضعې رسه توپیر کوي دلته د 

ي امی د وزیرستان د خلکو نقل  .دی، خو ل هغه یې یوازې په دویم مکان کې اغیزناک 

ای شو، بلکې دویم مکان یې تر کراچ ی مکان امن نه ک  مکان نه یوازې دا، چې لوم

ریوان ک د پاکستا پوځ دغه  .پورې د بې ثبات او ناامنیو له بهیر رسه الس او 

پې د سوات، اسالم اباد، الهور او کراچ په  سیاست ددې المل شو، چې د ناکراریو 

ي ول هېواد له بې ثبات رسه مخامخ ک وي او     .ېر کرارو سیمو ته وغ



 

ای/ ٢٥٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

والو د بېرته ستنولو په پر  ور نه د پاکستان د ک رام کې دغه نقل مکان  و

ي ي .امی ن خلک بېرته را ستنی  .وزیرستان ته له مد حقونو بې برخې شوي او زیا

اصالحاتو، سیايس او مد ازادیو، بیا رغونې، اقتصادي  يدوی له اداري او قضای

تونو ته مخه کوي  خوندیتوببېخبنايي چارو او قانو تر  .پرته بېرته خپلو قبیلوي جوړ

ې مد ازادۍ، ثبات او انسا او و حقوق  Citizen(و، چې هغوی ته بشپ

rights ( ل يش، تر هغه په قبایيل سیمو کې د اصالحاتو او وزیرستان او نورو ورنه ک

    .بدلون راوستل اغیزناک نه دي

تونو د قبیلو د پرمخت او پراختیا پوتانسیل  په اوسمهايل پېر کې قبیلوي جوړ

ي، بلکې پر وړاندې یې خن  له ر ی او نه یوازې دا، چې د پراختیا المل یې نه  السه ورک

ي   .ر

ۍ کې له کوچ  اوه تېرې شوې، خو د یقبایيل سیمې په تېره یوه نیمه پې ري پ

ای په یوه ثابت حالت کې پاتې دي او کې د پراختیا او ودې پر دا  .ايي کېدو په پ

که پ یال حالت نه دی،  ايي کېدو پسې د پراختیا، پرمختای او  فکري ، اقتصادي،ه 

ي، چې د انسا پرمخت او ودې مهم هدف جوړوي او را ومره،  .سیايس ودې پ

ي، په  ن کی رن کولو کې  تونو په م ايي کولو او د قبیلوي جوړ چې د کوچیانو په 

يستونزې د همغه کچه  لو شمېر و او قبایکاله مخکې ممکن د کوچیان ۱۰۰ .ابعاد ډیری

ي او نورو سیمو ته نفوذ  تر اوسني دغه خورا کم و، خو اوس یې شمېر میلیونونو ته رسی

ان کې پخپله تغییر راويل، یانې د تغ .کوي ر اصيل محرک ییانسانان په طبیعي ډول په 

يي ون  . پخپله دوی دي، خو که دغه محرک بهرنی وي، پر وړاندې یې مقاومت او غرب

ي وي، په یوه فرد، قبیله ومره، چ دې او همغ ې د تغییر داخيل او بهر عوامل رسه ن

ي ولنه کې د تغییراتو بهیر اسانه کی   .او 

، خو د افراد او شخصیتي نظام اصيل رول لوبويال هم کې قبیلوي ژوند په  

ېدلی، چې فردي او  ر ولنیز شخصیت تل ددې المل  مسیدو او وزیرو سایکالوژي او 

ولنیز شخصیت تر اغیز الندې ويي نظام شخصیت په وزیرستان او  .پکې د قبیلې د 

 

ای/ ٢٥٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

ریزانو له پېره تر دې وخته پورې د دولتونو او قبیلو ترمن د اړیکو  قبایيل سیمو کې د ان

ۍ کې هم د ۲۱پاتې شوی او دې چارې په » مال«او » ملک«اصيل محور  مه پې

  .شخصیتي نظام تیوري ژوندۍ ساتلې ده

ول شخصی له له قبایلو رسه د دولتونو د اړیکو ان تي نظام او ملک محورۍ ډېر

ه وړی او دوه قبیلې یې د یوبل پر وړاندې په دوو مخالفو جبهو کې ساتلې دي  .له من

ولو سرت المل له شخصیتي نظام نه د حکومتي نظام او نیواک د سیاست د  ددې تر 

ه اخستل دي ې، مسید یې ، چې حکومت. تعمیل په برخه کې  وزیرو ته ډېره پاملرنه ک

 فپه مخالف قطب کې واقع شوي او، چې دا پاملرنه مسیدو ته شوې، وزیر یې په مخال

و  .قطب کې والړ دي ي شخ دې چارې نه یوازې دا، چې په قبایيل سیمو کې خپلمن

ې، بلکې په سیمه کې یې د پراختیا او پ ت ته الره اواره ک ین رمخت او د قبیلوي نظام 

ې ده  .مخه هم ډب ک

ي او د هغو لپاره واردمخه   ه  ولنه کې دودیزې الرې له من ومره، چې په یوه 

ولنه ژر د پرمخت له بهیر رسه  ایموډل او متبادل موجود وي،  ي یو د پاکستان  .کی

ي، له دریو الرو کوالی  دولت که په قبایلو کې سیايس او سرتاتیژیک اهداف یوې خوا ک

ييش،  و ژوند بدل ک ي او : چې د قبایيل و ی و شته وضعیت و ی د قبایيل و لوم

ام کې دوی له نوي سیايس،  .د مطلوب حالت پر لور ت یې و ارزوي په دویم 

ولنیز نظام او اصالحاتو رسه بلد يش، نیم پرې عميل يش او د  قضايي، اقتصادي او 

تونو د پالنې فرصت ل يش قبایيل ژوند د یو شمېر ارز او کې له  .هم ورک په درېیم پ

ه  ولنیز مشارکت رسه مل د هغوی د بشپ وضعیت د بدلون ه هراړخیزو اصالحاتو او 

ولنه کې  اوونو کې به هغوی دې ته چمتو يش، نیپه لوم . يش مدغمويش او په  و دوو پ

او کې باید په اقتصادي، سیا ولنه ومني او په درېیم پ ولنه دوی او دوی  يس او چې 

ار او مدیریت په موخه سرتاتیژیک سیاستونه و  ولنیزو برخو کې د هغوی د مرستې، 

  .اوډل يش

  



 

 

 

 

 

 

 

  پرکی لسمدیار 

وپک کې   روزي په 
 

د صنعت او قاچاق وزیرستان او قبایيل سیمې په اوسمهايل پېر کې د وسلو 

   .سیمه ییز مرکزونه دي

او نورو هېوادونو نه وسلې قاچاق افغانستان، ایران، چین  پاکستان، دلته له

ي ي او په ازادو بازارونو کې پلورل کی د وسلو دغه ازاد بازار خلکو ته دا فرصت  .کی

ي ی، چې د وسلې صنعت پرمخ بو ن اسیا،  .ورک دغه وسلې بېرته افغانستان، من

ومره، چې په سیمه کې  يکشمیر او د پاکستان ادار  ي او  واحدونو ته قاچاق کی

ي، دلته د وسلو صنعت او بازار وررسه وده کويناکر     .ارۍ ډېری

ې تر پیل کېدو مخکې، چې په وزیرستان او قبایيل سیمو  یوالې ج د دویمې ن

ریزانو پر وړاندې مبارزې خپل اوج ته رسېدلې وې، په قبایيل سیمو کې د وسلو  کې د ان

یزې وسلې درلودې او د له دې مخکې سیمه ییزو خلکو دود .فابریکې مخ پر ډېرېدو وې

  .غنیمت او ولجې الرې کارېدې ،نویو وسلو لپاره د قاچاق

کلونو کې په تېرا او وزیرستان کې د جزایل په نامه زاړه کور  ۹۸او  ۱۸۹۷په  

ریزانو په قبایيل سیمو کې د  .وپک په ډېرو کورونو کې موندل کېدل ومره، چې ان

و عملیاتو چارې ډېرولې او د پرمخت پا لیيس یې پرمخ وړله، هومره د قبایيل سیمو و

یانو وسلې په غنیمت نیولې ینو مواردو کې یې ددوی د پو    ١٢٧.ته وسلې رسېدې او په 
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تنو ډېری هغه وسلې کارولې، چې د غلچکیو بریدونو لپاره د کار وړ وې،  پ

ه نشوای کوالی يجبهه یتل که دوی  ریزانو په مقابل کې د وخت پرمخ .ج تللې ان

نیو کې وزیرو او مسیدو توپ او نورې درندې وسلې نه درلودې، خو  .کاروله وسله په لوم

ې    .ورو ورو یې درندې وسلې هم ترالسه ک

ې له شدت  ۹۸او  ۱۸۹۷په  کلونو کې په وزیرستان او قبایيل سیمو کې د ج

ریزي وسلو اړتیا ډېره شوه  یې او شدیدې اړتیا د لوړې ب .رسه مل د پرمختللو اروپايي او ان

له مخې له هند، افغانستان او فارس خلیج نه د وسلو د قاچاق شبکې د قبایيل سیمو 

ې فابریکې فعالې  پرلور راماتې شوې او پخپله په قبایيل سیمو کې د وسلو د صنعت 

  ١٢٨.شوې

که   ري چ یو کې قبایيل سیمو ته د وسلو د قاچاق سودا ۍ په لوم د شلمې پی

ومره ، چې دا وسلې ډېرېدې او نوې کېدې، په وزیرستان او قبایلو کې یې د شوه او 

ته  ول په رامن ې د نسبي تسلیحا ان که هغوی د ج نې ډېرولې،  ریزانو اندې ان

له روسیې، جرمني، ایران او فارس  .کېدو رسه د پولو پر لور پرمخت نه شوای کوالی

ریزان ددې ستونزې د  .ل کېدېخلیج نه ډېری وسلې د افغانستان له الرې راوړ  ان

دې وسا او  ه کې وو، چې له افغانستان رسه خپل اړیکي ن مخنیوي لپاره تل په دې ل

يل کېدل، قبایيل سیمو ته به د افغانستان الرې د وسلو د  کله، چې به دغه اړیکي ترین

ه افغان حکومت به یې پر وړاندې جدي خن   .نه و قاچاق پرمخ پرانستې وې، یا ل ترل

وپک  په وزیرستان او قبایيل ریزي او پرمختليل  ل لپاره ان ي  سیمو کې د لوم

ریزانو د پرمخت پالیيس له  ۱۸۹۰په  یمو کلونو کې هغه وخت زیات شول، چې ان

وي کونه وغ تل د وزیرو او مسیدو سیمو ته س رو ادارو د  .مخې غو ار انیا د  د برې

ونو له مخې، په  ال کال ک ۱۸۹۴رپو ول ي  ۲۵۰۰ې له مسیدو او وزیرو رسه  مچکالک لن

ې او غيش او نیزې وې ۍ کې  .وپک، تورې، زغرې، چ په مقابل کې په شلمه پې

ه یې دقیقه او  وپک کارول، چې ن فورډ  ایز او يل می یني ه ر، مار ریزانو ډېری سنای ان

فورډ  ۳۰۳وروسته هغوی په  .سوه مرتو پورې هدف ویشت ۱۲مرم یې تر  يل می
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ه کاوه ۲۰۰۰سمبال شول، چې تر ریزانو ته پر  .مرتو پورې یې هدف په ن دغو وسلو ان

ه کې و  ي هم په دې ل ی و، خو د قبایيل سیمو و ه ییز تفوق ورک تنو یو ج ، چې وپ

و ۱۸۹۵په  .نوې وسلې ومومي ېده، چې د قبایيل سیمو و ریزانو ته پته ول کال کې ان

ر او ا  وپک او د هغوسنای ي دي ینفیل     .کارتوس ترالسه ک

وپکو بیه   ي  یني ه  روپ يهند ۴۵۰په دغو وختونو کې په اپریدیو کې د مار

ه کېدل ۲۷وه، چې  رلېن پون وپک جوړول .س ریزي  .پخپله اپریدیو هم  دا، چې ان

ه ویشتونکي او بریايل وو، بیه یې تر ډېره لوړه وه او هرچا یې د  وپک تر نورو هغو لرې ن

ریزانو  ۹۸او  ۱۸۹۷په  .پېرنې وس نه درلود یان ۲۸۷کلونو کې، چې په تیرا کې د ان پو

پیان شول، هغوی داس ۸۵۳ووژل شول او  و  کل کاوه، چې شلنور یې مر سلنه  ې ا

ي دي وپک ترالسه ک ي  یني ه ر او مار فورډ، سنای دا هغه کلونه وو،  .اپریدیو يل می

ولیزه وسله له مجهزو مبارزانو رسه  بایيلچې په ق ریزان په سیمه کې  په ان سیمو کې ان

تانه، چې له  .مخ کېدل که هغه پ من ول،  ریزان ددغو وسلو له امله سخت اندې ان

ې وې، چې له  ه کوله، اوس یې داسې وسلې پیدا ک دوی رسه یې په توره او ډال ج

هغوی فکر کاوه، چې دغه وسلې له  .وایدوی رسه یې پرې متناسبې ډغرې وهالی ش

انیايي هند او قبایيل سیمو  ایه د فارس خلیج له الرې برې هم نه بلجیم او له هغه  بیرمن

ینو فکر کاوه، چې دغه وسلې د افغانستان د امیر له کارخونو راغلې  .ته رسېدلې دي

ینې یې په دې فکر ول، چې یادې وسلې له هند نه غال شوې او دل ته پر خلکو پلورل او 

ه پر  .شوې دي انیايي هند زیرمه تونونو او فابریکو په پ ل هم و، چې پخپله د برې دا احت

  ١٢٩.قاچاق وړونکو پلورلې وي

ې وورسته شاوخوا هغه   االنو له دې پې انیايي ج ل، چې ۱۳۷۹برې ی وپک و

ۍ کې زېرم و کلونو کې یې له خلکو نیويل وو او دوی په راولپن ي ووپه  ددوی د  .ه ک

نده شوه، چې  ر نو په پایله کې  یې رغول شوي  ۱۰۱۹وپک ترې غال شوي،  ۳۴۰ی

په دې وسلو کې داسې  .نور له افغانستان نه راغيل دي ۷۹او په غنیمت نیول شوي او 

يي، چې یادې وسلې پخپله اپریدیو  وسلې هم وې، چې له ډز رسه به وچاودېدې او دا 
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    .جوړولې

نې او  ۱۸۹۸نایب السلطنه په د هند  ی ز کال کې د وسلو د قاچاق او ډول د 

روال  وکر او ډ ال اېل ایچ اي  رۍ د قانو کولو لپاره د تورن ج د هغو د تولید او سودا

ه  ل غر رسحدي ایالت د وسلو  .ومارلهو ډبلیو هیل تر مرشۍ الندې یوه کمې د ش

، چې قبایيل ې اعالن وک نې دې کمی ایونو او رسچینو وسلې ی و   سیمو ته له 

ي وکر په خپل رپوټ کې وویل، چې په قبایيل سیمو کې  .رسی ال  زره اورن  ۴۸تورن ج

رمې وسلې ددغه  .وسلې دي) جزایل( زره کورن دودیزې  ۳۰او   (Fire guns)یا 

ال په وینا، په دې کلونو کې د قبایيل سیمو په  ریز ج یالیو کې له  زرو ۲۶۰او  ۲۵۰ان جن

و کسانو یو هغه په پرمختللې وسله سمبال و وپکو  .هرو پن نو له مخې، د ی ددوی د 

انیايي هند نه و یت انتقال او قاچاق له برې انیایي هند  ۱۴۰۰  .اک له میله وسلې د برې

میله وسلې په فابریکو کې له غیر قانو  ۳۰۰۰دولت نه په غنیمت وړل شوې وې، 

ې وې او  ۲۵۰۰وې،  توکو جوړې و قبیلو او ملکانو ته ورک میله نورې هغوی خپلو مالت

  .میله نورې وسلې له افغانستان، روسیې او فارس خلیج نه قاچاق شوې وې ۴۰۰

ې په ترڅ کې د قبایيل سیمو ډېرو مبارزانو ته افغان  - د افغان ریز دویمې ج ان

ې او په ډېرو مواردو کې یې په غن    .یمت ونیولېامیر وسلې ورک

انې ترالسه شوې، چې ډېری هغه وسلې او توکي،  ۱۸۹۷په  ې ن کې داسې ن

انیايي هند ته راوړل شوي، په قبایيل سیمو کې پلورل  کار په نامه برې چې د ورزش او 

ې  .شوي دي ان ې  ان ریزانو د وسلو د قاچاق لپاره په رسحدي پولیسو کې  ان

ې ولو قبایيل سی جوړې ک الو او په  مو او رسحد ایالت کې یې د وسلو پر قاچاق او خر

ین ک رول  ه وړه هم  .ار او کن او په  ارلله دې پرته هغوی د خپلو هندي رستېرو ک

ار الندې راغلې ایونو کې د وسلو زیرمتونونه او فابریکې تر  او  ۱۸۹۹په  .هند او نورو 

انیا بهرنیو چارو وزارت په ۱۹۰۰ یانو د مرګ  قبایيل کلونو کې د برې سیمو کې د خپلو پو

او نوي قوانین وضع  رۍ په ت ژوبلې د مخنیوي په موخه د وسلو د قاچاق، وېش او سودا

ل ل او ملکانو او قومي مرشانو ته یې د وسلو ورکول منع ک وپکو د صدور، ثبت او  .ک د 
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الو د مخ ر الیحې جوړې شوې او په رسحدي سیمو کې د وسلو د خر نیوي راجس

ې وشوې   .ه

وزیرستان ته غلجي کوچیانو له افغانستان نه بېالبېلې وسلې راوړلې او پر خلکو 

ن  .یې پلورلې له الرې د وسلو په قاچاق رسه په وزیرستان ) مسقط(د فارس خلیج او ع

ې دود  او نورو قبایيل سیمو کې د وسلو بیې ولوېدې او نور هرچا په کور کې یو د ور

   .وپک درلود

وپک او د هغو  ۹۴ز کال کې قبایيل سیمو ته  ۱۹۰۷په  ي  یني ه زره میله مار

دغه وسلې په کابل، غز او  .مرم رسېدلې وې او دا شمېر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو و

و پلورل کېدې ې پر قبایيل و رهار کې پ په دې وخت کې د افغانستان د امیر او  .نن

ه وو،  ریزانو ترمن اړيکي  ریزان وايي، چې دغه وسلې د افغانستان د امیر په ان خو ان

او راوورسته کلونو کې قبایيل سیمو او هند ته د وسلو د  ۱۹۰۹په  ١٨.اجازه قاچاق کېدې

ل، چې له  ریزان دې ته اړ ک قاچاق، په تېره کرابین او نورو پرمختللو وسلو رات ان

يل احتجاج سیايس او ډپلوماتیکو الرو فرانسې ته په دې اړه خپ او د مسقط له الرې  وک

وي رۍ او قاچاق بندیز ول ریزانو په همدې کال په فارس خلیج او  .د وسلو پر سودا ان

ل ي کې د وسلو د قاچاق پر وړاندې پراخ سمندري عملیات وک له دې  .عربو سمندر

رسه هممهال اپریدي او غلجي کوچیان، چې له هند او نورو سیمو یې د وسلو 

ري ه وخته هغوی په  سودا ریزانو تر بندیزونو الندې راغلل او تر یو  او قاچاق کاوه، د ان

محارصې او د قاچاق مخنیوي په موخه یو  يپه فارس خلیج کې د سمندر  .زیان کې ول

ې ې کمې ک   ١٣٠ .شمېر تدابیرو قبایيل سیمو ته د وسلو د قاچاق پې

روم، تیرا او نورو په وروستیو کلونو کې په ادم خېلو، د وزیرستان په  ی مکین او کا

و پخپله د وسلو او ان توپونو کارخونې پرانېستې رمضان خان  .سیمو کې قبایيل و

ریزانو پر  ی و، په رسویکي کې د ان مسید، چې د افغانستان په پوځ کې یې وخت تېر ک

                                                
ی و، نن یې پاکستان او   ١٨ ریزانو پر وړاندې خپل ک هغه سیاست، چې پرون افغان امیرانو د ان

انیايي چارواکي د افغانستان پر وړاندې عميل کوي   .برې

 

ای/ ٢٦٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

ی و ت جوړ ک ه  .پوستې په هغه توپ ډزې کولې، چې ده په خپل ل دا وسلې که 

ر تودېدې او په پرله پسې ډزو چاودېدې، خو په وزیرستان کې یې د وسلو د قاچاق هم ژ

مسید په اپریدیو کې خورا نفوذ  پیوندهمال  .د مخنیوي پرمهال مبارزانو ته ډېر کار ورکاوه

روم ته د توپونو د جوړولو  ی درلود او په یوه لیک کې یې د کربوغې مال ته ویيل و، چې کا

ریزانو د ثقیله وسلو پر وړاندې د تخری .تويماهر کسان ور واس وونکو بدوی دا وخت د ان

اپریدیو، مسیدو او وزیرو د وسلو پرزې په هند کې د  .وسلو ترالسه کولو ته اړتیا درلوده

ې پېرلې یوالې  .وسلې جوړونې له کمپنیو پ ونو له مخې، د دویمې ن د استخبارا رپو

ې په کلونو کې په رسحد ایالت ا  ۳۰۰۰و قبایيل سیمو کې د وسلې جوړونې ج

وپک جوړولهغو فابریکې فعالې وې، چې ډېری  ریزي     .یې ان

ندۍ  انیايي هند پر لور د شوروي رات د وسلو د قاچاق او وېش چارې  د برې

ې او کله، چې په  ته، د وزیرستان او  ۱۹۱۹ک ه ون کال د افغانستان د خپلواک ج

ې نورو قبایيل سیمو خلکو په کابل کې د سقاو پر ضد د وزیرستان  .ې وسلې ترالسه ک

ې  یالیو لشکرکشیو هم وزیرستان او قبایيل سیمو ته د وسلو زیرمې را خالصې ک د جن

یالیو د وخت دود هر ډول وسلې وموندې ریزانو  .او جن د شوروي اتحاد له رات نه د ان

ل ې ویرې هم هغوی دې ته اړ ک ، چې د وزیرستان او نورو قبایيل او نادري کورن 

ي    .سیمو او جنو سمت قبیلې په وسلو مجهزې ک

ې په وختونو کې وزیرستان او قبایيل سیمې د  یوالې ج ۍ او دویمې ن د لوم

الیا او جرمني( شوروي او محور هېوادونو  که ) ای رو ادارو د فعالیتونو مرکز و،  ار د 

ه هم دغه مهال افغان  .رې هم پرانېستې وېخو دې سیمې ته د وسلو د قاچاق ال  که 

دې اړیکي درلودل او قبایيل سیمو او جنو والیتونو ته  ریزانو رسه خورا ن حکومت له ان

دوونکی اېف  یې د وسلو د انتقال او قاچاق مخنیوی کاوه، خود جرمني مشهور وسله لی

ر او یو شمېر رشکتونه په دې بریايل شوي وو، چې افغان ایه قبایلی وین ستان او له دغه 

دوي ر په افغانستان کې د جرمني د بیا رغونې موسسې  .سیمو ته وسلې ولی وین

رو د ازموینې د سیال په کتار  ۱۹۴۰هغه د  .رییس و) تودتا( کال په جون کې د نویو مو
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دول ت را ولی ې وسلې او مه په اپریل میاشت کې په افغانستان  .کې افغانستان ته 

نه  کې ل رشکت استازي سکار مارلوک افغانستان ته دوه   ۳۰(د جرمني د راین م

دولې، چې په دې کې یوه برخه ) صندوقه ن(وسلې را ولی د افغانستان د دفاع ) نیم 

تودتا (دغه وسلې ډېری د جرمني له صنعتي تجهیزاتو رسه مل د  .وزارت وسلې هم وې

دول کېدېساخت او باروړنې رشکتونو ) او شینکر   ١٣١ .له خوا افغانستان ته رالی

ته کېدو هم دلته د وسلو پر صنعت او بازار منفي اغیزې ونه  د پاکستان رامن

ې کوف په وزیرستان نیپر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې رويس کالش .ک

وپک کارېد .او قبایيل سیمو کې خورا محبوبیت درلود یت بوړي  ل، له دې مخکې اک

ونو(ۍ د وزیرستان له نارینه نفوس خو دم ي) می  .رسه سم کالشنیکوف موندل کی

ر، پکتیکا او پکتیا والیتونو وړ ااو دمسید  ،ډېری وزیر د افغان جهاد پر مهال خوست، لو

ای راستنېدل ایه به له کالشنیکوفونو رسه یو او په اعظم ورسک  .ته تلل او له هغه 

ونه و نویو جهاد پر مهال د کې د افغان نورو سیمو  یت چارې ووسلو پوره مارکې ، چې اک

  .یې افغانانو پر مخ وړې
  

ي، چې  ۶۰۰۰یوازې په ادم خېلو دره او باړه کې د میاشتې  میله وسلې جوړی

ي ۷۳په کال کې یې شمېر  يل وزیرستان په میرانشاه او د ماالکن  .زره میلو ته رسی د ش

ي ۴۵۰۰ې په سخاکوټ کې هم د میاشت ه او  .وپک او تومانچې جوړی ومره، چې ج

ي د وسلو د جوړونې صنعت هم وررسه وده کوي کاري  .ناامن پراخی د پاکستان د 

نو له مخې، په  ی میالدي کال کې د  ۲۰۰۶او ورزيش وسلو د پراختیا کمپن د 

الو له الرې  وپکو د خر د پاکستان  .دی میلیونه ډالره عاید ترالسه شوی۱۶تومانچې او 

کار او لوبو د وزارت په وینا، یوازې په باړه او ادم خېلو دره کې د وسلې جوړونې   ۲۵۰د 

رۍ کې بوختې دي ۲۲۰۰وړې فابریکې دي او     .کورن د وسلو په سودا
  

ه هم د پاکستان د ورزيش او   ،رشکت کو وک ایوسلو پراخت کاريکه 

ي  ه ورک ای ورته ومومي، خو سیمه چې دغو وسلو ته قانو ب یوالو بازارونو کې  او په ن
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و پر .ییز خلک یې په دودیز ډول د پرمخ وړلو پلویان دي مهال  د افغان جهاد او کورنیو ج

ونو کې وسلې په ارزانه پلورل کېدې او د جوړونې صنعت یې  د قبایيل سیمو په مارکی

ک نه و، خو له  ې سیمو کې د وسلې پېرنې چار  کال راهیسې په قبایيل ۲۰۰۱هومره چ

که  او د ناکراریو په سیمو ته له بهره د وسلو قاچاق کم شوی  دغوندۍ شوې، 

خورېدو رسه په قبایيل سیمو، افغانستان او د پاکستان د حکومت تر واک او قانون 

   .الندې سیمو کې د وسلو اړتیا ډېره شوې ده

  

  د وسلو د صنعت او قاچاق عوامل

او قبایيل سیمو کې د وسلو د صنعت د ودې او قاچاق بېالبېل په وزیرستان 

ته کېدو په دور کې دغه  .عوامل دي ریزانو او له هغوی وروسته د پاکستان د رامن د ان

په نورو سیمو کې د جرم له ارتکاب  .سیمې تر ډېره بې برخلیکه او بې قانونه پاتې دي

ای قبایيل سیمې دي او ومره، چې په دې سیمو کې د  وروسته، د جرم د عواملو 

ې وررسه وده کوي او پایله یې د  ي، ناامن او جرمي پې مجرمانو شمېر او نفوذ ډېری

   .وسلو د صنعت او بازار پراخېدل دي

یو کې د حکومتونو تر مستقیم واک  و پی پر دې رسبېره، قبایيل سیمې په تېرو 

رو پر وړاندې او مالت الندې نه دي پاتې شوې او دا چاره ددې سب ب شوې، چې د یرغل

ا خوندیتابه او عقیدې او خپلواک ساتنې په موخه  يپد  ی ا  .خپله وجن د 

ان ساتنې په موخه وسلې  (Self Defence) دفاع له مخې هغوی اړ دي، چې د 

ي تیا د خوندیتابه لپاره  .ترالسه ک مکن بشپ و او  ومره، چې سرت هېوادونه د خپلو 

کیل دي، د وزیرستان او نورو قبایيل سیمو خلک هم په تېرو په وس له والو سیالیو کې 

وي یو کې دې ته اړ شوي، چې د خپلو امکاناتو ډېره برخه د وسلو په پېرنې ول    .و پی

رب  و لسیزو کې د وزیرستان او قبایيل سیمو هر  یو او وروستیو  په تېرو دوو پی

یايل، جبهه او ل لپاره یې  خپل مشخص شمېر جن تجهیزات درلودل او د هغو د استع

ومارلې د افغانستان د جهاد په کلونو کې هغوی دا فرصت  .کارپوهې ډلې په کار 
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، پیکا او نورې درندې او پرمختللې وسلې وپیري ه ک د  .وموند، چې توپونه، هاوان، زی

او درندې  طالبانو له رات مخکې په وزیرستان کې هرې قبیلې خپلې مشخصې سپکې

ومارل، چې په  ل لپاره یې هم ډېری هغه کسان  وسلې درلودې او د هغو د استع

   .ووسلو بلد و 

ري تر یوه بریده پر دغو سیمو د غوړېدلو سیاستونو پایله هم  د وسلو دغه سودا

و کې وزیرستان او قبایيل سیمې د  ومره، چې د سیاست او جغرافیا په ج که  ده، 

ای یوې حربې په تو ن شوي او پر ونه زیا ه کارېدلې، په همغه کچه یې اقتصادي بنس

ې ده ي  .یې د وسلې صنعت وده ک دغه سیمې د افغانستان له هر سیايس او پو

نې او یا  ي برخه کې د کابل د تخت  ه اغیزمنې شوې او په پو بدلون نه په مستقیمه تو

ه پاتې شوې دي ونې د جبهې په تو ورت کې دلته د وسلو تولید، په دې ص .تخت پر

ه د وسلو فرهن دود کېدل  ولیزه تو    .غیر عادي مساله نه دهقاچاق او پیر او پلور یا په 

ریزانو او له هغه را وروسته د پاکستان حکومت په قبایيل سیمو کې د وسلو  ان

که په قبایلی سیمو کې د هغوی سیاست پر دوه اړخیز ې،   د ازاد کاروبار اجازه ورک

تونو دواړو له اړخه هم  ون او مايل ل و د غرب ولول د و رخي او د وسلو  جوړجاړي را

ریز ته ستونرمن و او هم یې پاکستان پر وړاندې عاجز دی ریزانو هم په وسله  .ان پخپله ان

ۍ ورکولې د قبیلو  که دوی، چې خلکو ته کومې سبسای واله سیايل کې رول لوبولی، 

ه      .کې بوختو مبارزانو ته وسلې پېرلې مرشانو پرې په ج

له  تیشید اقتصاد او مع ېک زهیلس وهی په وروست رستانیوز ره،ېرسب ېپر د

ده،  ېحد ک یاقتصادي وده په  ېک مهیس په .ده مهیس ېکالبنده شو  وهی ېمخ

په هرو سلو کورونو . ده ها ږېد هرچا د او وپکاو  ېبرخ ېب و نفوس له زده ک تیاک

نور د کور د  ېاويس او پات ېک په عربو او کراچ یغ وی هغو د کورن اید شاوخوا ات ېک

 یاو یرسه  التجه يلیاو تحم ېله عقد ېاو کاري فرصتونو په نشتوايل ک لیکف

 لوډ تکارویاو د جنا اتویعمل و، او د ج یفلج شو  مسیس زیدلته د ژوند دود. يیسرت

 یک رهډیاو  ويل د خلکو کورونه ن ځپو . دي پيل ونهنسب تیشید اقتصاد او مع تونویفعال
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   .ید یشو  هیا ېب موینفوس له خپلو س

 اييیانېد بر ،یشو  ېمرکز پات ېد ج یر ډی ېچ ،ېک مویس شتویدمیپه مس

د  یخو د هغو  ،یکار شو  رولد خلکو پر کن ېواز ی ېهند له وخته تر اوسني پاکستان پور 

 یفکر نه د وړ و هد عواملو پر له من ۍر یاغیاو  ېجد  ېک مهیاو په س ېونړ ژوندجو

د کر  ېنشته او هلته، چ ېمک ړو ېپرته، د کرن مویاو س ونواډمحدودو  وله . یشو 

له افغانستان او نورو . یشو  یکار نه د یې مسیاو کانالونو پر س ېد اوبون ي،امکانات د

 ایحکومتونو د ب. ده ېالند تیاو محدود ارتر  رياو سودا ېرسه اقتصادي الر  مویس

، مرستې د پوځ او ېک ېمحدود اويړ تر جو ویچاو  يد خپلو پو  ېواز ی ېپروژ  ېرغون

او د سرتو پروژو نشتوايل خلک د وسلو د صنعت او قاچاق پر  واکمنو جیبونو ته تللې

 ېچ ي، ک ړخلک ایو شمېر  او محکومیت تیوضعتحمیيل دغه  .دي ي ک لیلور مت

  .ويول ېک ه قاچاق او ج کوف،یپه کالشن خپله روزي

  

  )پای(
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ل شویو شمېرو توضیح )۱۳(تر ) ۱(د کتاب په م کې له    مې ورک

  

 میاجي مسید) ۱(

 ایمهم عملد نظامي لیکو  پیوندهد مال  میاجي مسید په وزیرستان کې

 زیران یر ډې .خورا ماهر طراح وکې وژنو  او هديف  دونویبر ویغلچک پههغه  .قوماندان و

، و او اتیرعب خورا ز اجيید م زانویرپر ان .لیجرات ستا زیی ه او ج ایورتړ افرسانو دده ز

تر پخوا  ېچار  تيیامن ېبه خپل ویچاو  زيیران ،ړته ال  رستانینه وز غزکله به له  ېچ

دي ز ۱۹۰۰هغه له  .ېولنی ېاتیز  واکونو، زيیرپر ان ېل پور ز کا۱۹۰۷کال نه تر ی

التو او نورو اهدافو  خورا فشار  ېلیدده پر قب زانویران .ل وک دونهیبر کاروانونو، اک

   .يش ړته ال  ېمیس ېلیرس رمهېته  کيیرسو ېوت، چ ړهم ا یراوست او د

د  هغهپر ملکانو د  زانویران د میاجي د عملیاتو او بریدونو له ډیرېدو رسه سم،

میاجي ملکانو  ېکله، چ .ویرسه ون او بر  هم په  یهغو  ل، ک رډېلپاره فشارونه  ولوین

 .وواژه وپک يیملک په چره  ویپه نامه  لدادد  یېپر الره  داوه،ی کال پر لور ل زيیرد ان

د  اجيیم .دېتوت ولومن له یهم د هغو  یپه خوندي کولو شول او د اننور ملکان د 

 ېغوزب د فشارونو له امله د غز  د جغتو ولسوال ېلیقب ېت او خپلحکومانو د ز یران

 وو پیونده د ېنه پر  رستانیله وز ېچ ه، ک هخو  که مهیس ېهغه د غوزب .ړته ال  ېمیس

 اجيیم .یشوا یژر احوال اخستال  ېمینه د س انویو او ده له کوچ رات کاروانونو تد 

 وکياو ه دېپه شهادت ورس ېک ه په ج ېارز یتجنو وزیرستان د ز کال د ۱۹۰۸په 

قرب  نیدده خاور .دولی ته ول ېد غز غوزب انویوروسته کوچ ېاشتیم شپ ګتر مر  یې

ي. ید ېاوس هم په غوزبه ک    .ملسیان او پاتې قبیله یې هم همدلته اوسی

که و ینیخورا خواش ګپر مر  لېعبدالرحمن خ اجيید م دیمس پیونده مال  ،

ی و هغه خپل زړور ي قوماندان له السه ور ک که  ېچ ل،یبه و لیچارواکي هاو زیران. پو

خالد بن  میدو« الحق  فید س یېته به  اجيیم ،یخرب وانه  خیله اسالمي تار پیوندهمال 

  .یوا ینوم ورک »دیول
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 د مسی - )۲(

 دیمس پیوندهد مال هم  ید .و خه  ېلیقب لېله عبدالرحمن خ  مسید

پر وخت  دیکمپ د بر هز کال پر وا۱۸۹۴پر   .قوماندان و ایمهم عمل الس او ی

 ېز کال ک۱۸۹۳هغه په  .هم و یشو  پي ېک ه ج ېدقوماندان و او په  روېرست ۵۰۰د 

ز ۹۵او ۱۸۹۴په .الس درلود ېملکانو په وژنه ک دویمس رېشم ویافرس او  زیران يلید ک

قومي  ویشو رغملیپه  ل، وک اتیعمل يپو  ودیپر مس واکونو زیران ې، چېکلونو ک

ع رهډېد  ځور  وهی ج .ړوویرسه  انهم له  ید یې ېمرشانو ک خان له زندان نه  لیاس

هغه  .بند ورته واورول شو کډ  ونو کاله له رب لوروروسته  ېوه، چ ېک هه ېتېد ت

خالف خپل  زیرد ان ایب لو ی ېاو ژوب ک وملله زندان نه تر خالصون وروسته په 

  .ل ک لیدونه پیغلچکي بر

خو ده ورته  ي، ته نوا ورک  ېچ تل،غو  لیاستازي هاو ايسیس هد وا 

 ئپه توپونو وول ولاو  ئدی ته پر رډ ېمو د ج ایيش،  یداېک ه کېپر وهی«  ېو، چ يلیو

او  ه په نوابستونز  رستانید وز ېباور و، چ ېپه د  .»ئنوابان ک دیمس ول ږمو ایاو 

   .به روانه وي ه ج د خپلواک ېبلک ي،یاوارنه  ملک

ي  کاته په سفر  دهید ل پیوندهعبدالرحمن خان رسه د مال  ریله ام ویل کی

 وورد  دانیاو وروسته د م ېورک ېمکهغه ته افغان حکومت  .و یر هم مل ېک

خاورو ته وسپارل  ېکسمند کاو په ب دېز کال په حق ورس۱۹۲۸هغه پر  .ړبکسمند ته ال 

ي  .شو   .اوالده یې اوس هم په بکسمند کې اوسی

  

رخی وروسته له مسیدو ډېر - )۳( رخ سپین ږیري وايي، چې غالم نبي خان  د 

ول وسله وال ووپه عذاب و که  ي. ،  نه د وسلې  مسیدوله  نوموړيیوه ورځ  ویل کی

ول مسید نارینه  ي وو، خو ډوډۍ ته په خپل کور کې اخستو په نیت ،  نه ک مېل

انونو رسه داخل ته یووړل او دی  وپک له  یې په بې وسلې کولو کې مسیدو خپل 

  .بریالی نه شو
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  مسید موسی خان- )۴(

   .و دیمس یعبدل ېمیس چید مند نید مکموسی خان 

 زانویرد ان ېک رستانیپه وز ېز کال پور ۱۹۲۵ز کال نه تر ۱۹۱۹دغه ميل مبارز له 

امان هللا خان  هتو  ېانده د افغانستان له حکومت، په  .و مبارزو مخکخالف د 

په  ېجامو او نورو توکو مرست ،لرل او له کابل نه د وسلو کيړیا ېد او نادرخان رسه ن

   .ېدېک شلېو  ېالند ېووندده تر الر  ېک نیمک

 .ېوک ۍبار  ېسخت نیپر مک ېک اتویعمل وپه خپلو  زانویرپر خالف ان دده

او  انک ،یمرتض ويل،چن کي،یراغه، رسو هړ سا  اژه،یپ روم،یکا ارزه،یالدا، ت ن،یپه مک

 ېز کال په خوست ک۱۹۲۲پر  .ېوک ېج ېخالف سخت زانویرد ان یې ېک موینورو س

د خپلو دوه زره  دیخان مس یموس ېپه کرارولو ک وتونود بغا ېاندړ د امان هللا خان پر و

د  زره روپ ۱۰۰ ریهغه ته ام .رغنده رول ولوباوه په مالت روېرست رویسوه وز۱۵او  دویمس

 یموس .یته راغ رستانیوز رتهېلپاره ب دونویخالف د بر زیراو د ان ېورک هپه تو  ېز یجا

په بدل  ندنوقوماندان و او د پراخو تورو او رس  يباوري پو  ریخان د افغانستان د ام

کال  کار ېک تیوال رنادرخان په لو  .هړ ا یلقب وو په ۍساالر  بید اعزازي نا یې ېک

 یېکله به کابل ته تله، امان هللا خان او نادرخان  ېاو، چ ېورک ېمکاو  ودان خيیتار

   .وهکا یخورا درناو 

 یشو  میتسل) خان یموس( که هغه « : افرس بروس وايي زیران 

 لهو ما  .یوا ینفوذ ک رډې یېبه  ېک) دویمس(  لهیپه خپله قب ،یوا

خان له افغانستان نه  یموس وتر  ېچ ،ېک هاډاستازي ته په  ايسیس

ثبات رانه  یدمهالږاو ېک رستانیاخيل، تر هغه به په وز ازاتیسرت سرت امت

  .»يش

ز کال په ۱۹۵۶پر  اداوه،ی بابا په نامه یسیخلکو د م ېک رپه لو  ېچ د،یخان مس یموس

 ېنیخان تر م ید موس .خاورو ته وسپارل شو ېک همیس چیپه مند نیاو د مک دېحق ورس

   .شو یناستیادده  دیمس رمحمدیخ یوروسته دده زو 
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  شاه دوله خان - )۵(

د  رویاو وز دویخالف د مس زانویرد ان ېک رستانیشاه دوله خان او مال عبدالرازق په وز

او د  ولر رسه د امان هللا خان فرمانونه  انونوله  یدو . ړېپرمخ و ېدند ېونه

د مال عبدالرازق دنده خلکو ته د . ولته ه ېج د خپلواک یېخلک  رستانیوز

 تد مبارزانو پر سمبال ېک رستانیکول و او شاه دوله خان په وز غیخالف تبل زانویران

  . کار کاوه

 ېاغ په محمد یېخو وروسته  ده،ېاوس ېپه پادخواب ک رد لو  یشاه دوله خان لوم

  .رلهېکال وپ خان دیجم ېکولسوال 

  

  رمضان خان مسید - )۶(

  .درلود او رسه ت ېلیقب لېله شمن خ رمضان خان مسید

انک کې  و داریسوب ېوخته په خاسه دارو ک وهیتر  رمضان ریز رسکار په  او ان

ی و پر ضد د وسله وال  ید هغو  د،یوحشت ول زانویرد ان ېچ ،یې، خو کله کور ورک

 دویمس ېالند ۍدده تر مرش  ېز کالونو ک۳۱او  ۱۹۳۰په  .شو یاو یرسه  کویجهاد له ل

 .واخسته هون ېک ه په ج ېاندړ پر و یب مید ابراه ېشاوخوا ک په ندید امو س روېرست

د ساالري او  بیته نا دیرمضان خان مس ېاو تورو په بدل ک و ج ېنادرخان د همد

 هدده نور ورو  .ېورک ېمککابل والیت په شکردره ولسوال او رسای خواجه کې 

رمضان  .خورا مشهور وو ېله مخ ایورتړ او فرمان هللا خان هم د ز زخانیخان، عز ېساد

د  رسد کان ېک رستانیوز يلیاو په سو دیکال د بر زيیرراغه پر ان هړ ز کال د سا  ۱۹۳۰په 

دغه  .ېکارول یې ېاندړ پر و زیراو د ان ېولړ جو ېتوپ ړېده پخپله و .مرشي کوله لوهلو 

خاورو ته  ېپه الدا ک یې یاو م دېپه حق ورس ېز کال په خوست ک۱۹۵۹مبارز مرش پر 

   .وسپارل شو

ریزانو خالف  د رمضان خان مسید زامنو ظهور زیب خان هم د ان الدین او اورن

ه درلوده ورویک مرکز  ظهور .په جهاد او مبارزه کې ون تنو د یووايل لپاره له  الدین د پ

 

ای/ ٢٧٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

تو ژبه د ۱۹۴۹نه په  تونستان«ز کال کې په پ دغه اوونیزه  .په نامه اوونیزه خپروله» ازاد پ

ورویک په چاپخونه کې چاپ کېده    .پخپله د 

  

  : مال حمزهللا وزیر - )۷(

له بنو  ېک رسه د مخالفت په ل زانویرله ان ېو، چاحمدزی وزیر  ،مال حمزهللا

   .ړنه شکي ته ال 

افغان   ریپر حمزهللا وز .و یسرت مالت ولوتر  استاد او پیوندهد مال  هغه

 زیرپه ان رستانید وز ېز کال پور ۱۹۲۰ز کال نه تر ۱۹۱۹له  .حکومت خورا باور درلود

وروسته  حمزهللا د هغه د  ګتر مر  پیوندهد مال  .درلوده هده پراخه ون ېضد مبارزو ک

او په شکي  دېپه حق ورسز کال ۱۹۲۴حمزهللا پر  مال .کاوه مالت نیمال فضل د یزو 

  .خاورو ته وسپارل شو ېک

  

  موالنا شیرعيل خان مسید - )۸( 

ری او زړور قوماندان و موالنا شیرعيل خان دې مل    .د ایپي فقیر خورا ن

رو په مرسته یې په خپل مرکز کې توپونه  ي مال مشهور و او د مل دی په جن

خېل قبیل .جوړول اخ له ورم ي مال د نانو خېل  او درلودجن پالر یې تورخان  .ې رسه ت

ردو  .نومېده ه مسید میشتو سیمو کې د ایپي فقیر د  ې تو ان په وزیرستان، په 

یو بل تن مبارز  او عملیاتو پالنول دده او د ایپي فقیر د ډیری بریدونو. وفعالیتونو مخک 

   .پر غاړه وونیاخېل خو 

کال په ډسمرب کې ده ته د خلیفه ز ۱۹۳۷د له اوږدو مبارزو وروسته، ایپي فقیر 

ر واچاوهتوب  ه او په لسوندي کې یې لن ي مال په خلکو او رستېرو کې  .ویاړ ور وبا جن

ریزانو او ایپي فقیر دواړو خورا نفوذ درلود او په عامیانه ډول داسې باور و، چې پر ده  د ان

ي ی ي مال د مبارزو کیسې اوس هم د مسیدو او و  .مرم نه ل زیرو د هر نر او د جن

ي ژبهې په  دې اړیکي له افغان حکومت رسه خورا ن  مولوي شیرعيل خان .ر

   .مه په حق ورسېد۲۷ارچ پر ز کال د م۱۹۷۸ساتل او د 



 

ای/ ٢٧١  وزيرستان؛ وروستی 

 

  خونیاخېل مسید - )۹(

ریزانو یې مسید  خونیاخېل د ایپي فقیر بل مهم عملیا قوماندان و، چې پر ان

ې وه    .مکه رسه تب ک

ریز دی یو له  یو کې د ان خه و، چې ایپي فقیر یې د مبارزو په لوم هغو کسانو 

اوه او  .خالف وسله وال جهاد ته ه اخ رسه ت الل خېل مسیدو له  دغه مبارز د 

ول وزیرستان او  .درلود ې خونیاخېل په  ي ج تونخواد شهیر تن وکو  پ کې د شهرت 

   .ته ورساوه
  

  وزیر خلیفه تحویلدار - )۱۰(

اصيل نوم یې عبدالحبیب و، خو  .د مرغې کابل خېل وزیر و تحویلدار خلیفه

ی و .په تحویلدار مشهور و تحویلدار د ایپي فقیر له مهمو او  .دی ډېر زړور او رستېری س

خه و ه درلوده .رازدارو کسانو  و مبارزو کې ون ک رسه په   .ده په بنو کې له مهردل خ

مبیتي مرکز همدوی نیولی و او  ه یې کارواهد  ایه یې په  .د خپل مرکز په تو له همدغه 

ریزانو خالف مبارزې کولې   .کوهاټ، لتمرب، بنو، پیزو او نورو سیمو کې د ان

ریز افرس رسه الس په الس   ه کې تحویلدار له ان د خو زاوې په مشهوره ج

اوه و وغور ېد او په پای کې یې هغه له پ و وروسته دی هم په مرم و  .وجن ېد او  ل

پونو په شهادت ورسېد ې وروسته له  ایناستی  .ور ل حبیب  له ده وروسته یې ورور 

اکل شو ه دنده تررسه کوله .او خلیفه و د ایپي  .ل حبیب د ایپي فقیر د سفیر په تو

ول ین الیا د سفارتونو ترمن اړیکي ده  دی له  .فقیر او په افغانستان کې د جرمني او ای

الیايي ر رسه مزدک غره  ای      .ته تللی و) ورویک( ار

  

   ورویک- )۱۱(

ته  ېکر  ېنی کرغ ورنډیپلو  زیدیلو ېلر  لهیم۲۵ لوېله دته خ مرکزورویک 

ل پلو در  ل،ېدته خ یې ېک زیپه خت .ده مهیپرته س رمهې او وررسه خوست،  له،یخ ېش

 لوېد مداخ کیورو .پراته دي هشوال او وا یېخوا  لیته برمل او سو خړ ا زیدیلو لیسو

 

ای/ ٢٧٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

د وچو  کیورو .و یته وقف ک ریفق پيیا ېک ویپه وروست یو، خو هغو  تیملک رویوز

ل ا .یپروت د ل یې ېک په من ېده، چ ۍل وهیغرونو   ۍغون ېسخت یېته  خړ ش

   .يیک واوس هم ترسرت  ېپک ېسم ریفق پيید ا ېدي، چ

املال  تیاو ب ېونړ جو ې، جومات، وسلخلوت رو،ېد رست ېک کیوروپه  ریفق

 ېنناستو او دده د شخيص استو  و ان ر،د لن .ېو  ړېجو ېسم ېلېالبېلپاره ب

 ونهیاناو استو  ېخلوتکد روېاو رست انو فهید نورو خل یېشاوخوا  .وو ېهم پک ونهیا

 وانو دلته هندو  .دلړېاو نور کارتوس جو د هغو مرم ،ېتوپ یې ېپه وسله تون ک .وو

د  ریفق پيید ا کیورو .ېپلورل ېسوداو  یې انویپر غاز ېوو، چ ي ک ړدوکانونه هم جو

التو، تبل ،ېته د ج مویس يلیقبا ولو یې هیا ېامارت مرکز و او له د په  کوړیاو ا غیاک

، م ثد وار  ېپه وسله تون ک ریفق پيید ا .ېکول ېوونالر  او ت بخش  میاو کر ادهایپنجا

 .ته راغيل وو کیورو ایوام او ب نینه سپ ټله کوها یهغو  .مونو کسانو کار کاوهپه نو 

د  .ه زده ک ېونړ جو ېهم د وسل لېخان مداخ لبتاو  لېشاه منظرخ لوروسته 

 په ان فهیدغه خل .ېولولرا انو فهیخل ریفق پيید ا ېمرکز لپاره مايل مرست کیورو

   .بوخت وو تیپر فعال ېاو افغانستان ک مویس يلیقبا ولو

   :کسانو کار اخست ویورک ېلپاره له در  کوړید خپلو ا هغه

االن -۲          ان فهیخل -۱   عاملان نيید -۳        ج

يل وز په  ل،ېتوري خ ریجنت م ل،ېخ يغازي مرجان تور  ېک رستانیش

توري  ریزل ماو ا ان فهیاو موالنا ظاهرشاه خل لجانعبدالرحمن،  ل،ېمداخ الخان

، شادي خان، امان هللا او  ،یبرسمان رباز،یشودي خان، ربنواز، ش ل،ېخ مشک عا

االن  یپنجاب ریفق مولوي  ېک رستانیجنو وز په .وو) قوماندانان يپو (دده ج

هللا لسوندي، جمعه  بیمولوي نج ر،یوز رمالخانیپ ل،ېاخی، خون)مال يجن( رعيلیش

 ریفق ،یغون رمالخانیبابا، پ اتیاو ملک ح ان فهیخل لعجم  ل،خان، جمعه 

دده  یخان عبدل اپساو  ریجالت خان وز ل،ېخ اعظم رسن ریسخي مرجان، م

 ياو روغان خان دده پو  فهیمحمد خل نید ریفق ېک وینېپه ب .استازي وو ي ان



 

ای/ ٢٧٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

 فهیخلشاه  البمحمد عيل شاه او  ،یبنو  لنواز، احمد  ل ېپه بنو ک .قوماندان و

افرس عيل خان  رخان او ماس رصاحبیم ر،یرشابت خان وز ي،او بهادرخان بنو  ان

 .دده استازي وو بیحب لنظام خان، عارف خان او  ېپه برمل ک .دده استازي وو

او  بیعبدالحب لداریمسوول  او تحو کوړید ا ریفق پيیرسه د ا ېلیقب يد یله س رخانیم

خلیفه  ریفق پيید ا ېک کوپه خ .وو ان فهیدده خل ېپه مرغه ک بیحب لد هغه ورور 

 یاو یرسه  یله ده جال او له مسلمل ېک الیپه خ ۍر یوروسته د پ ېمهردل خان و، چ

 ولوپه دغو  .خان وو راحمدیرسدار خان او م ان فهیخل ریفق ایپيد  ېک وپه مروت .شو

  ١٣٢ .کاوه یې غیاومت تبلد جهاد او مق ېوو، چ وماريلعاملان هم  نيیده د ېک مویس

 

ه لیک ې پرېک تونستان جر ورویک کې د پ   په 

وتوهنې پرته ک م راخستل شوی دی( ه لیک له    )پرېک

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  !نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

ه ورځ کال  مه او د جوزا د میاشتې په ا نن د روژې مبارکې میاشتې په پن

تو مو ۱۳۳۱ ني پ نستان د ایالتي موقتي حکومت رییس حاجي میرزا عيل خان ن د من

تونستان د ایالتي موقتي  جنواو د شورا رییس ظهورالدین خان رمضانی، د  پ

ې د ميل محيل  ان تونستان د تیرا  يل پ حکومت رییس محمد ایوب خان او د ش

ان کوکي شورا رییس او د اپریدي لوی قام سرت مرش حاجي نوردل خان او ملک ويل خ

ې  ان د ميل محيل شورا رییس محمد شعیب خان، د خېل اپریدی، د مومندو د 

ې د ميل محيل شورا رییس زرغون شاه خان، د چرتال شهزاده ابحیات خان  ان اورکزو 

ني  ن خان، د من او د چرتال د موجوده صدراعظم دل ارام خان زوی محمد عث

رویک کې  تونستان په مرکز  کې، چې د پاکستان تجاوزکار  په داسې حالپ

رویک په ازاده فضا کې پر مون  امپریالیس او ظا حکومت الوتکې پرله پسې د 

ونو توریايل  تونستان زر ني پ رزي او مون او د من رزي را  باندې د تجاوز په غرض 

 

ای/ ٢٧٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

ران ملک  هچخلک تهدیدوي، رسه غون شوي یو او دا الندې مواد  د خپل 

تونستان د آز  و، په پوره اتفاق فیصله کووپ   : ادۍ د تکمیل په الره کې یې رضوري 

  : اول

ې د خپلو  تونستان په خاوره ک ري قوتونو د همیشه دپاره د پ استع

ې د اختالفاتو د اچولو او  تنو ک ري ناپاکو مقاصدو د وړاندې بیولو دپاره په پ استع

ې ده او چه کوم وخت  ې  په یوه او بل نامه تفرقه اندازۍ نه استفاده ک تنو ک یې په پ

ې په ل ډیر راوړاندې کېدلو موفق شوی دی مون په خاوره ک لکه . بیلتون اچولی دی، 

مون  چه اوس هم د پاکستان حکومت په مختلفو دسیسو او وسیلو کوشش کوي چه 

ري  ې خپل ناروا استع مون په ملک ک ي او په دې وسیله  ترمن اختالف پیدا ک

تونستان د آزادو . قاصد په مخ بوزيم ددې دپاره مون فیصله کوو چه که آینده د پ

قسم تېری او تجاوز  عالقو په هره برخه د پاکستان یا کوم بل خارجي طاقت له خوا هر

تونستان ميل مرکزونه او خلک به په یوه اتفاق د  ني او جنو پ يل، من وشو، د ش

ي او  ولو مادي او مهغه تجاوز مقابلې ته دری عنوي قواوو به د هغه مقابله په خپلو 

ول ميل مرکزونه او . کوي تونستان  تونستان او جنو پ يل پ ه به د ش همدارن

تونستان د محکومو او هغو عالقو د آزادولو او نجات دپاره چه د  خلک په یوه اتفاق د پ

ري حکومت دالندې د مرګ او ژوند په مجادل ه اخته دي، په یوه پاکستان د استع

خه کار  ولو ممکنو وسیلو  ې به د  اتفاق مجاهده کوي او په دې مقدسه الره ک

  .اخيل

   :دوهمه ماده

تونستان ازادي او د  ه تقاضا کوو چه د پ ین مون د پاکستان د حکومت نه په 

ول هغه  تونستان  ې ومني او د پ امیت فوري او د روغې او امن په دایره ک خاورې 

ې پراته دي او یایې تر نظارت الندې نیويل دي، ک سان چه د پاکستان په جیلخانو ک

ې خپل  ي، چه په دې کار ک ي او مون مجبور نه ک سماليس او بې له رشطه خويش ک

و ل ک   . طاقت او قوت استع



 

ای/ ٢٧٥  وزيرستان؛ وروستی 

 

  :درېیمه ماده

رکز او یووا  ولو قواوو او ميل منابعو  تونستان د  ول پ لی ددې دپاره چه د 

ه نه ډیر الزم او رضوري ( تکمیل يش لو او ساتلو دپاره د هر چه دا کار د ميل ازادۍ د 

ې به کو کوو او ) دی لو په الره ک نو مون فیصله کوو چه ددې ميل مقصد د 

و   . زیار به وباسو چه زر تر زره خپل دغه لوی مقصد ته ورسی

   :لورمه ماده

ني ا يل، من تونستان د ميل مرکزونو ددې دپاره چه د ش او خلکو و جنو پ

ین يش او د نژدې نژدې دایمي ارتباط رسه  ترمن د یووايل او وحدت مزي پوره 

و ت او  تونستان ترمن د داراز جر يل پ ني او ش ، من وساتلی يش، مون د جنو

و ه آینده به په دې واسطه فیصله کوو چ. رات لکه چه نن مون دلته راغيل یو، الزمي 

لو او  و لی اینده جر تونستان ترمن د  ني او جنو پ يل، من وخت پر وخت د ش

لو ته دوام ورکوو   . رالی

مه ماده    :پن

لو په الره  تونستان د ازادۍ د  د افغانستان ملت او ميل حکومت چه د پ

ي او کوي ی مون رسه تر اوسه ک ې کوم اخالقي کومکونه او معاونتونه  ې، هغه ک

تونستان ملت یې په خپلو  ددیني او نژادي یووايل او ورورول حقوق دي چه د پ

ادي  مون او د افغانستان غم او  و لري او ددې المله مون اعالم کوو چه  افغا ورو

منان یې د . رسه رشیک دي تونستان دوستان او د د افغانستان دوستان د پ

منان دي او همدا ډول  تونستان د تونستان دوستان د افغانستان دوستان او پ د پ

منان دي منان یې د افغانستان د   . د

مه ماده    :شپ

مون د  و چه  ې مون خپل وجدا او ميل فرض  ې په پای ک د جر

نه او  افغانستان د ورور او ډیر همدرد او خواخوږي ملت او ميل حکومت د هغو صمی

اینده  د زړه د کومې  لوړو اخالقي معاونتونو او مرستو نه تونستان د ملت په  د پ

 

ای/ ٢٧٦  وزيرستان؛ وروستی 

 

تونستان  ې یې د پ تونستان د آزادۍ د مجاهدو په سلسله ک و چه د پ شکریه ادا ک

ې او کوي یې ران افغانستان د محبوب او قام پرور پادشاه . د ملت رسه ک مون د 

اهش کوو چه نه خو ) سلمه هللا تعالی(ی هللا محمد ظاهرشاه اعلیحرضت املتوکل عل

ران افغا ملت ته ورسوي او  تونستان د ملت د شکرانې مراتب خپل  مون او د پ

کله ددوی  تونستا ملت اوسني افراد او راتلونکي نسلونه به هی ي چه د پ ډاډ ورک

مون  ي او ددې دپاره چه  ې دغه لوړ اخالقي معاونتونه هېر نه ک د ازادۍ په الره ک

زر تر زره ان او د افغا ملت او حکومت دغه اخالقي مرستې دغه مجاهدې او قرب

مون رسه خپل دغه مرشوع اخالقي  ي، هیله کوو چه  خپلې مطلوبې نتیجې ته ورسی

ي مون رسه ددغو  ییقین ولر . معاونتونه د اوس نه نور هم ډیر زیات وک چه دوی 

تونستان د ران پ مون د  ې  لو  اخالقي مرستو په وسیله نه یوا امیت د  آزادۍ او 

ن ایشیا او بالنتیجه ددنیا د امنیت او روغې د  ې مرسته کوي، بلکه د من په الره ک

ې هم لویه مرسته او د برشیت دپاره لوی خدمت کوي   .ساتلو په الره ک

   :اوومه ماده

ې د امریکې، یورپ، هند او نورې دنیا د اوسیدونکو او د هغو د  په پای ک

ونو او  تونستان د ازادۍ د کو ران ملک پ مجاهدو نه هم تشکر کوو چه د خپل 

تانه به ددوی دغه معاونتونه چه د  ې او کوي او ډاډ ورکوو چه پ ې یې ک لو په الره ک

ي ي او کوي، هی وخت هېر نه ک ې یې د خپل ملک دپاره ک   . پردیس په حال ک

  ومن هللا التوفیق و علیه التکالن

تون ني پ   ستان د حکومت رییس د من

تونستان د حکومت د شورا رییس  ني پ   د من

تونستان د حکومت رییس    د جنو پ

ې رییس  ان تونستان د تیرا د  يل پ   د ش

ې رییس ان تونستان د باجوړ د  يل پ   د ش

انو رییس  تونستان د صافو خانزاد يل پ   د ش



 

ای/ ٢٧٧  وزيرستان؛ وروستی 

 

  د چرتال شهزاده

  د چرتال د صدراعظم زوی 

يل  ې رییسد ش ان تونستان د اورکزو د    پ

  ١٣٣)السلیکونه(

 

ای/ ٢٧٨  وزيرستان؛ وروستی 

 

ه، چې  ن جر تونستان هېواد لوم ورویک کې د پ ني، جنو او د ایپي فقیر تر مرشۍ الندې په  د من

ولو استازو او چارو  تونستان  يل پ ی وش ون ک   .اکو پکې 



 

ای/ ٢٧٩  وزيرستان؛ وروستی 

 

،یرون هوچ - ۱۲  ویپه نامه کومه سنار  (Durand’s Line)ېکر  ورنډید  ېچ ن

ېپ خيیتار ېپک رهډیتر  ،ېکلیل  ورنډید  ریام ېبرخه ک وهیپه  ویسنار ېد د .ثبت دي ې

ي مار په خوله  رستانیوزد  هن ېخربه کوي، چ هړ په ا ګد مر  ورنډی نید پالر ه

ز کال د ۱۸۹۳پخپله د  ورنډی.  وروسته وم ځور  وهیاو  دېنه وغور  لیله ف ېک) انک(

مرکه  دهږاو رهډی هرس  ریله ام ېنن م« : ېچ کيل،یل ېمه په خپل جورنال ک۲۶اکتوبر پر 

. ..او غوسه شو ینیخواش رډیپر رس  رستانیخوشاله و، خو د وز رډیهغه  یلوم. درلوده

ن خان د وز ریوايي، ام ورنډی. »....ديی ک هړ هر حال هغه به اخر غا په   رستانیعبدالرح

 ریاو ام ورنډید  نیهوچرون  يیک لیو  .درلوده تنهبرخه د واک درلودو غو  وهیپر 

ن خان الند زه  یېاو دلته  یشو  کلیل ېمخونو ک۳۴په  ېچ ،ګالو ډی اتريیت ېعبدالرح

ددغه . دی یکلیل اسنادو پر بنس خيید تار م،ړ راو ېخرب  ېد برخ رستانید وز ېواز ی

ېپ خيیخو تار ،یثابت ک یکره توب چا نه د خيیتار ګالو ډی  کي ړاو د اختالف و ې

  .ده ېاخستل شو  ه ېاسنادو پک خيیله تار يي ېشوي، چ لړ راو ېداس ېپک

ه هم پکې شوې وي   .ممکن د امیر د سپکاوي او د حقایقو د تحریف ه

مخامخ  ېک هکو  ېداس وهیعبدالرحمن خان رسه په  ریله ام ېپه کابل ک ورنډی «

 وهیپه  یهغو .  وه ېلپو  لویپه وسا ېاو په هره کچه د رسو  ونوپه نقشو، چار  ېشو، چ

 يسیلساده ان رېشم ویو او  یچمتو شو  ېلپاره په کابل ک ورنډید  ېوو، چ ېکور ک

  ....دلېک وترسرت  ېپک کېک وا یجدولونه او چا انو،یتوکي لکه پ

رسه  ونووا ویله نو یس پرمخت ام وی ېوختونو ک نویپه : ورنډی

 ېچ ي،یزما خو ) هکر (دا کار  ره،یام. ي ک هیورته  هړ غا  دیبا یس ېمخامخوي، چ

 ېاوس د معامل. کوو ېوخته خرب  رډیپر دغو او متقابلو نقشو له  ېد پول ږمو. م ک یېو

په  ېواز یده او  يمساله پو  رستانیزد دولت په نظر د و  ېحرضتیاعلد . یوخت د

 ېدولت ژر ستاس ېجنابیهند ددفاع لپاره د عال اييیانېد بر. نه لري هړ ا ېپور  استیس

   .يړ غوا لږ راکا ېپول ېاو دوامدار  ېثابت ېو یرسه د  وادېله ه

  :ه ک یې اتهیاو ز ه ک رهېنقشه را ت وهیپر  یې وته

 

ای/ ٢٨٠  وزيرستان؛ وروستی 

 

. او په ت تید هغو د وضع. ېطرح يینها ږزمو ورئ،و  زونهیاندړ و ږبه زمو ېتاس

په  ېتليل، چ هیاتر هغه  یدو  ېچ ي، ک انهروسانو ته به رو  ېچ ت،یوضع ېداس وی

نه  ېد اوس هلته دي، نور را ن ېچ ه،یاد هند پر لور له هغه  دیبا یو، دو  یې ېتوان ک

  .يش

ن  ېچ ،ېامر کوي، تر د ،یحاکم د مطلق ویته ونه کتل، هغه  ېنقش یه رح

  .واوري ېد مخامخ کس خرب 

ن د . ستونزه ده وهیدا . تلوپو  یې ایرانتیپه ح)! رستانیوز(  انیریوز: رح

  دئی په خپل حال پر یهغو  ېوي، چ هدا به . ده الهغومبسو 

 یېرايض  ېده، چ ایتړ ا ږدا زمو. ده ېک ېناشون قویحقا اييیجغراف: ورنډی

  .و به دا کار وک ږاو مو و وک ېت پر حکوم و، ک

ن   .ئ ماته راک یهغو  ی: رح

  شئ؟ ايلیبه بر ېتاس: ورنډی

ن   ورته مینه  نهیخوشب: رح

  دي ېکر  ايلیخ ېواز یدا  هپا ېخو پر د: دېوموس شدارین

په بله . ( وررسه وي مالت اتوید عمل ځغوره پو  وهید  ۍد ن ېنه کله، چ: ورنډی

ل رسه به هغو  ځد غوره پو  ۍد ن: ېنسخه ک    ).و ک وونپه ) انیرستانیوز( یپه استع

ن   ئ؟ېوجن ېلرئ، چ تین و ج ومرهد  مور،یمورت یاغل: رح

   م وک) لوبه( کږ او مو شویرسه تل د پ ېله تاس ېچ مړ زه نه غوا ره،یام: ورنډی

ن   له السه ورکوئ؟ ېبه تاس ي س ومره: رح

اخيل او  خهرا ېچ ومره،: نسخه مهیدو(کن وي مم ېتر کومه، چ: ورنډی

 یاشو هر  یکوال  ږمو. او افراد لرو وپک ي، س ږمو). وی ک ايلیبر ېک یبه په پا ږمو

   .وی ول واکوي هلته  هړ ز ېمو، چ

ن   به وخوري؟ کان ېچ م،ی وک ېزه داس ایا: رح

هغه  ئ،ړ نه غوادلته روسان نور  ېتاس. ویزه او ته د عمل کسان  ر،یام: ورنډی



 

ای/ ٢٨١  وزيرستان؛ وروستی 

 

  دي ښواته  ېتاس رېپه  ږزمو یدو . کوو یې ږمو ېچ ه،

ن  ه ج ههلته  یاهند د غرونو پر  اييیانېد بر ېتاس ېچ م،ی زه پوه: رح

  ...).ورکوئ حیته ترج ېرسه ج یدلته له هغو  ېاو تاس.( شئ یوررسه کوال 

   و وک ه رسه ج یغو له ه ېنه وو، چ ړبه ا ږشو مو یا دا غيل ک ږکه مو: ورنډی

  خوندي افغانستان وي وی دیبا ترمن یاو هغو  ږزمو: ورنډی

ن    ږیو وی) د غنمو( ترمن وی د دوو ت ېچنید م ي؟ ک ړجو ه ږدا به له مو: رح

 ږمو. دي ېک تیپه ناسم موقع) تانهاو پ: نسخه مهیدو( رستانیوز: ورنډی

پر نورو  ېستاس ېچ وره،و  وادېه ول ېستاس ېمواردو ک نویپه . شو یدلیدا ل ول

   .دي هخواوو 

ن په ناسم  ږمو ېفکر ويش، چ ېداس) هړ الهي په ا تید مش( هن: رح

  وی ېک تیموقع

   :ه را کش ک وتهپر نقشه  ورنډی

 لید افغانستان پر لور کيل ده، هم دلته و ېداستان، چ ېد سول رستانیوز د

  ....دلته ، دلته او دلته ،یشو 

ن   ....هپرته، هر  رویله وز: رح

 یامله هغو  ېله همد. يیرسه اوس ېمک ېو  ېو ی ېله خپل یهغو : ورنډی

  بدلوو تیبه دغه وضع ږمو. يیک ل ړو رولد نه کن

ن   ؟په رن: رح

  ....شو لید هند سرت حصار پ هن ېو، چ رن: ورنډی

ن   ؟شئېپه دوه برخو وو  ریوز ېچ وئ،ړ جو والیبه د ېتاس: رح

 وکهر  ېچ وو،ړ جو يل ېداس ېبه په پولو ک ږنشته، مو یې ایتړ ا: ورنډی

  .پرته ده ېر یچ) مهیس(دا  ېچ ي،یوپوه

ن   )ېودېپربل ک وی ېو  کیهغه د ک(  ېاو داس ېوک ېاه، ته به داس: رح

ن   ه؟نو  ایب ،یدی ک ېپر  ېپ یخو که هغو : رح

 

ای/ ٢٨٢  وزيرستان؛ وروستی 

 

دا  وي،ر رس و  ېپس روتنوېپه تيش او  هخلک ملن ېدا اسانه ده، چ: ورنډی

  کوو یې ږمو ېاسانه دي، چ هله هغه 

ن خان د لوم ریام  ېهغه په نقشه ک. ته وکتل ېلپاره نقش ل ي عبدالرح

ته در کوي او  ېبرخه تاس مهین ېلیقب ېو ید  هکر  ېستاس: هړ وویته  ېبرخ ېو ی وتهخپله 

 ېالند نویتر قوان ېستاس یېبرخه به  وهی ېدا ستونزمنه ده، چ. ديی ته پر ږنوره مو مهین

نه  خيیقانون ب انیریوز ېچ ،یداد قتیحق. برخه هړ و وهیهغه هم . ږوي او بله زمو

،ېپ   ....خپل هغه ېواز ی ژ

  .اداري ستونزه ده وهی ېواز یدا : ورنډی

ن هرکار به حاالت ال  ېخو داس ئ،ی ریمد هکچه  والهیپه ن ېتاس: رح

   .ي ک چنیک ک

  .کوالی شوحل  لهیتوپونو په وس واو پن واکغر  وهیدغه ستونزه د : ورنډی

ن   است؟ی هډاډ ېتاس: رح

 ېسرت الکساندر دغه خلک تر خپل ېچ ه،یدا مه راته وا. می هډاډهو زه : ورنډی

   .نه درلودل وپکاو  واک رېپه  ایانیهغه د بر. شول یرانه وستال  ېالند ېولک

ن ): ته وکتل ېکر  ېبل ېو ی ېهغه په نقشه ک( ستونزه ده  بله وهیاو دا : رح

غرونو ته  رتهېب ېته را کوزوي او په پرسيل ک) اوارو( ویکل ېک ېخپل ېپه ژمي ک یهغو 

او پسه ته به د  ېوز  ېدا کار کوي؟ هر  هنبه  یوي، دو  هکر  وهیکه دلته . يیخ

  وي؟ ایتړ ا (Permission) ېاجاز 

 ېچ ،یمقصد د ویدا . مینه  منېخربو دومره اند ېزه په د رهیام: ورنډی

  براليس شو ېپر  دیباالخره با

ن او  ېکر  ېولطرح ده، خو زه  ه وهی دا د رسام: و ریته  ېنقش: رح

  .نمینه و ېزه خو خلک پک نم،یو ېپک ېر ېشم

نه  هده، بل  ایجغراف کيیفز ېمیدا د س. سمه ده ئړ غوا ېکه تاس: ورنډی

، که )نقشو ته اشاره کوي رید ام(  میرسه موافق نه  تړدغه واردمخه جو زه له.... دي



 

ای/ ٢٨٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

  وي؟ ېر ېبه چ ریدا دلته نه وي، وز

ن   ....یداېرسه معامله نه يش ک رویله وز: رح

هم  نيیپ رچارو سالکار توماس سل يد پو  رید ام ېبرخه ک ېخربو په د د

  .حارض وي

ن  وونبه په ) دیاو مس ریوز(  یدو  ېچ ،یباوري د تموریمور یاغل: رح

   .يش یدا کار کوال  یدو  ېچ يي، ېدده نقش. کوي

  ...ي دررسه وک ه ژر به ج رډی....بد دي رډی انیریوز: نيیپ

  يش یکوال  واک یهر غرن ږدا کار زمو: ورنډی

  دي ېپه خپلو باغچو ک انیریخو وز: نيیپ

ن   دو؟ی ته پر ېو خ ېخپل ږمو انیریوز ېکومه الره نشته، چ ېداس: رح

  دي؟ی پر ږبه مو یدو  دو،ی ته پر ېخو  ېخپل یې ږکه مو: ورنډی

ن   په وخت: رح

  وخت نه لرو ږمو: ورنډی

ن   دي یېبرعکس  ېی ایل ېچ ه،خو په  ،ړېته نظم غوا: رح

  ....ید سن خيیب ېرس م: ورنډی

ن   ....؟.وي ېول ېک وپا ېپه د دیبا ېنو کر : رح

  پرته نشته ېدولت هم له نقش یدلته ه کهوي،  ېکر  دیذ باپر کاغ: ورنډی

  ....ئ ک کیالسل دیبا یې ېتاس

ن  ېپه خدمت ک(  ړېو هپه تو  ېته که خپلو چارواکو ته زما رس د سوب: رح

  ...).ید ېد

  ....م وک هستا په رس  ېچ م،ی زه نه پوه م،ړ رس نه غوا ېزه ستاس: ورنډی

ن دا کار  ېخو زه فکر کوم، چ... میزه مجبور  کهوم، ک کیجنابه، زه السل: رح

  . يوب هړ دوا ږمو یيش ستا او زما خدا یداېک. ړېته غوا

۱۳ -    

 

ای/ ٢٨٤  وزيرستان؛ وروستی 

 

   رامل

   ۱۸۹۳جنوري  ۱۳ ه،ېن

  کلکته ري،فارن سکر : یاستوونک

ن ريسکر  فیچ: یاخستونک   اف پنجاب، الهور ور

   وريجن۱۸۹۴، د)۶۵( رهېشم ف،ید هند ميل ارش: یاسند  د

 ېله کاپي رسه، چ ون د هغه ت کیل رهېشم) ۶۵(ته  ېد جنوري پر لسمه تاس  

 ېپر تاس ېک کیپه ل. یدراستول شو  ،ینهايي ک هړ په ا ېافغان پول - د هند يورنډ

 پورته يش، غ هړ په ا يلید پا ون د دغه ت دیبا امونهکوم  ېلپاره چ ندونور د  ېستاس

 دیيش او له هغه با کلیول کیل ویته هم  ریام ېچ ،یاند د ېپه د یرسایوا. ید یشو 

 امو یلپاره  ولول ېدن دیبا ېچ ،ید ده لپاره کوم وخت مناسب د ېيش، چ تلوپو 

د دغه کار لپاره د  ېوررسه ويش، چ دیدا خربه هم با ېپه ورته وخت ک. يش ل پورته ک

دا  یرسایوا. رابره يشالره چاره ب دوېدعميل ک سيونویکم اتوید ز یاپر  سيونیکم وهی

 وللپاره وه دوېد عميل ک اتوید محتو ون د ت دیبا نیمامور زیی مهیس ېهم وايي، چ

او حميل  رغلونهی ید دو  ېنور به په راتلونکي ک ېيش، چ لیته دا وو لویيش او هم قبا

په  یدو  ،ک ېالس پور  ېاو تعرض باند رغلیوروسته په  ېترد یدو  ېر یوي، که چ ېبند

سزا  یهمکارد ېبرخه ک ېرسه په د ږله مو ېله خوا چ ریهم د ام ایاو  ږزمو ای هجدي تو 

ملکانو ته بلنه  ريیوز دیبا ېويش او په هغه ک ایدربار تاب وهید  ېيش، چ یداېک. نيیوو

او  رامتل ږزمو ېله مخ د مهربان. يش هاډاو په  حیيش او دغه موضوع ورته ترش ل ورک

مو خپل نظر هم  هړ په ا کو وړ د نومو ېده، چ لهیه ئ، ک بوارا  کیل ېر ېشم) ۶۵(

   .ئیته راول ږمو

  

  :ېک وابپه  کیل پورتني د

   تادی وا ورنر نیند هند د حکومت د لف 

   کیل رهېشم)۶۵( منتپار ډیفارن  د
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   کال، د جنوري لسمه۱۸۹۴

  )محرم(

کولو لپاره په  هناو په  اکلود  ېد پول ېد در  ېد کرم ېچ اتیئزه هغه جز  :۱

 هژر ترژره عميل ب دیبا ېچ م،یاند  ېاو په د دومییشوي تا ولین ېپه پام ک هتو  ی ب

 دیپر دنده با قیاو تطب دوېد دغه کار د عميل ک ېزه داهم منم، چ رهیبرس ېپر د. ومومي

  .يش اکلو  رکیم اغيل

جاتو  رهیاو د ورد پ دیهغه با ېهم شته، چ ېنېاند هرسه  ږله مو هړ ا ېد په

انو رسه په ل يش،  هاډپه  و و، رسه وک دیبا ېاو مشور  م ک ېکیرش ولډ کيلیله کمش

   .واخستل يش دیبا امونهويش او کوم  دیبا ه هړ په دغه ا ېچ

رسه  ریله ام ږمو ېاو معامله چ ون کوم ت ېدا انتظارهم ونه لرو، چ دیبا ږمو :۲

 لویله قبا ولډ م په ک ږمو ههغه  ېواک ېچد هغو مانا به داوي،  ،ېتررسه ک

هغه  ېپه خپل ذات ک رېوشمی نو د هغو ک ېدا ده، چ ایتر . دي ي رسه هم  تررسه ک

 دیهم با ږمو هړ په دغه ا. دي ېد باند ېله کچ راو باو  ډاډد  ږهغه زمو ېهم دي، چ ه

 ید هغه لو . وي ړمنلو ولپاره هم د  رویدغه چلند به ان د وز ږزمو ېدا انتظار ونه لرو، چ

. پر خوا دي ږاو زمو ښرسه خو  ږهم له مو ریتر ام اتیز یهغو  ېلپاره چ ېاو برخ واک

 دیبا ېخوشاله نه دي، چ ېدکله هم په  یدو  ېچ ل،یوو هاډکال په  مړ خان ماته و یمن

 لوېخ شېخربه د مسودو او درو  م ک ېوي، لکه چ تیرع ږتابع دار او زمو ږزمو

د  ایشوه او ب تهرامن ېکلونه مخک ېک څپه تر  و او ج مند يپل مند خ ترمن

 یېاو خپله ستونزه  ناستلیرسه ک یرسه آرام شول، دو  پربنس ون د ت ړېسوملن د جو

اس ک ږنه له مو ېچ ه، کرسه حل  ېداس له . رسه ریشول او نه هم له ام ېرسه په 

پرخوا  ږزمو ېشول، چ والېته ل ېد شکه یب رېوشمی ید دو  ایوروسته ب ېستونز  ېهمدغ

ا ید  ېدا هغه وخت و، چ ېپوه وو، چ دیهم با ېخو په د ي، ک لیپ لیخپل 

 یار یت یې کهورکوي،  هخپله خپلواکي له الس ېترولکه الند رید ام یدو  ده،ېکار

هم  خه نویله مامور ږزمو ېر یاوس هم که چ. ي رامخه ک یپه لور د ږزمو ېچ ود،و 
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په  هړ د کنرتول په ا ږزمو طیرسه هم خپل رشا ږبه له مو یدو  ني،یت ووحاال  م ک

   .ي ک هاډ  

دا د  ېچ ،ېشو  لیته تل دا و یدو  خواېراپه د ېمود ېدږله او ېپرد رهېس بر

زه په  هړ او که له هغه رسه، په دغه ا یرسه را ږله مو ي،یووا ېده، چ هخپله خو  یدو 

 ېمرکو له الر  وهغه هم د جر  ،ېخرب  ېدږاو دیرسه با یو له د ېچ م،یدا وا هتو  هړ ناز هړ ز

په  ويش،  شلیوو او لون ېسیپ دیبا یولري، پر دو  ېخپله برخه په ک دیبا یدو  ېچ

 ېپه باره ک اناو رشطونه د خپل  ه کېخپله پر ولډ وینه  ولډو یيش، په  یوکوال  ېک یپا

د  ېچ ده،ېدا واور هتو  اپهان ویپه  یدود و خو اوس دو  یداخو پخوان. ي ک هاډپه 

 ېداس ود،یک یک یته د پا ېمسال ېدغ وکر  وماهرانه مذاکراتو او د قلم  يورنډ

   .ږزمو ایشول او دا نور ب ېپات ېترواک الند رید ام رید برمل وز د هغو خربو پربنس ېچ

لپاره د  یدابه د دو  ېوم، چ ېسوچ ک ېپه همد خواېراپه د ېمود ېدږله او زه

مات  ېاندړ پر و ود خپلو سرت  تړخپل قومي جو دیبا یدو  ېوي، چ نهړ نلو وم

زه فکرکوم، . کوي هاډپه  یوالیاو  وستونیميل پ ید دو  هتو  ېپه تلپات ېهغه چ ني،یوو

ر  ېچ دا په خپل ذات  ېوو، چ ریته  کيدغه  او ي سم فکر ک هړ په دغه ا يورنډرسمو

دا به د  ېچ م،یهم پوره باوري  کيزه په دغه . م دهه هن وهی ۍدار یلپاره دب ږزمو ېک

 ینور نو دو  ېچ ،ېپرته له د ږمو ایاو  ریام ېوي، چ نونکيیاو خواش رانه رهډېلپاره  یدو 

په خپل کنرتول او ولکه  یله رشطونو دو  یاو پرته د دو » په اجازه ېستاس«  ېچ و،یته ووا

لپاره دا چانس هم د تل  یور نو د دو ن ېخوا دا خربه هم شته، چ ېله بل. سویراون ېک

را پارولو  مند د ترمن ریاو ام ږيش، زمو یاو بله پلمه به وکوال  وهیپه  ېلپاره نشته، چ

  .يش یرول ولوبوال  ه ېپه برخه ک

 هترهر  ېچ دینه وي، با قیبه دق رډېيش،  یداېک ېچ ،ید کلدازما خپل ا :۳

له شکه خايل نه دي، هم په جدي  ېه چد خلکو احساسات هغ ېدمخه په دغه برخه ک

 ېچ خه هله هغه  ریوز ېک ویاوون ویوروست و روېپه ت ېچ که سو،یون ېپه پام ک هتو 

 یهغو  رېوشمی ید دو  ېچ ديل،یرارس پورونهته را ږدلته تررسه شوي رايض نه دي، مو
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د کال په  ریما ږمو ېده، چ ایتدا ر  ایآ« : ېدي داخربه کوي، چ ېالند ېتر ولک ږزمو ېچ

 ي؟ دا معامله وک ېپه باره ک ږزمو دیبا ېچ ،یهغه ته دا حق چا ورک و؟یلکه پلوريل  شپ

تر واک  رید ام ېچ ي، هم راپورونه ترالسه ک هړ په ا روید هغو وز ېحال ک نیپه ع ږمو

 ېرانه غلل، چ ېالند ېتر ولک ږزمو ېول یدو  ېکوي، چ تیهم شکا یدي، هغو  ېالند

 ېک رتیبل رسه په مغا وهیله  ېپه خپل ذات ک ېکوناو رس  تونهیشکا ولهډ هړ دغه دوا

نا  ید دو  تونهیشکا ولهډ هړ دغه دوا ېيش، چ یدلېپوه هتو  هپه  ېاو دا تر  کاري

 یېتراوسه  ېنوره خپله آزادي چ یدو  ېکوي، چ هاډدا په  هړ او دوا ندوير  يخو 

 یاو د دو  دهېورکول ک تیبه اهم ته ېخرب  ید دو  ېهغه چ ،ېدرلوده له السه ورک

   .دلېک ولین ېرشطونه به په پام ک

شورا  وهی رویيش، زما په نظر د وز لهیيش، داخربه له هرچارسه ونه و یداېک :۴

په خپله په  هبه هر  ېک څپه دغه تر  ،یوا ېشو  هړ رسه د خربو په موخه جو ریله ام دیبا

او  ه ولواو دا به تر  دهېک ولین له خوا یبه  د دو  میوو، هرتصم وندړ ا ېپور  یدو 

 رېيو شم ېهغه دا چ  ،یزما مطلب د هړ په دغه ا ېچ هکوم . یهم وا میتصم زیخړ هرا

 ېک ون په ت ریاو هم ام ږمو دیهم با اتینظر یرسه موافق نه دي، د هغو  ږزمو ېچ ریوز

د  ېکوا ېچ و، نه ک هاډداهم خلکو ته په  دیبا ږاوس مو ،یوا یولین ېپه پام ک

 رستانید وز ېده، چدا ایتر  خو، ده ېپه واک ک ږزمو ولپه ان ریبرخه د ام اتهیز رستانیوز

 ېد په .ده اتهیهم ز هون ږزمو ېنو د هغو په چارو ک کهده،  ېپه ولکه ک ږبرخه زمو اتهیز

 ي، ک انهدا رو   لهیپا يیرسه به طبع دوېپه عميل ک ولول هد ن ېشک نشته، چ ېک

په نورو  یرايش او د هغو  ېپه واک ک ږرسه زمو دوېرېبرخه به د زمان په ت اتهیز ور یدوز ېچ

په  اتیبه تر تصور ز ږلپاره برابره يش او مو ږنوره موقع هم زمو ېبه د السوهن ېچارو ک

باوري  ېال په د ږمو ېخو دا خربه هم شته، چ شو،ړ ال  ېاندړ پر لور و وید بر ېدغه برخه ک

 به پر دغه الره پرمخت هنوي او  ور ومرهلپاره  ږبه زمو ره تپه دغه ال  ېچ و،ینه 

فکر رسه په  يی لري، خو زه په خپل  ایتړ بحث ته ا ه ویدا مساله تر اوسه هم   و، وک

ال سم باوري نه  ېخو په د ،ېل ته مالت پرمخت ېبرخه ک ېد هپ ږمو ېچ م،یباوري  ېد
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   .او که نه شوړ وال  به پرمخ الرهپه خپله دغه ت ېچ و،ی

 ېو ید  هېمه ن۱۳په  ېک رامفارن سکرتري په تل ېپه باب چ هزه د هغه  :۵

 هکوم  ېچ ،یزکیاندړ هغه دا و که م،یجدي شکمن  کيلیل هړ دربار په ا ایاو  یېاعالم

تررسه  ههغه  ېاکدهغو په ر واو حسا وي،  یومو ی ول دیبا ي،ېدلته تررسه ک

 الرهت ېاو نو  وی روان هکر  ېنو  وهیپه  هړ ا ېپه د هتو  ه په بشپ ږوم ييو  ېيش، چ

 ېنېاند ېان ېبرخه ک ېپه د ېلپاره چ لویاو نورو قبا رویدا به د وز. کوو ېاندړ و

پرته له هر  ه ولدغه  هب او ژبن کنیپه ل دیته با ینو دو  کهمهمه وي،  رهډېلري، 

به مو د  ېپه راتلونکي ک«: هلک. يش لیوو ېپرد ېباو  هاډپه  ېاو غولون درغل ولډ

 ږله مو ېله خوا هغه چ ریاو ام ږزمو ،دا کار تر رسه ک ېنه وي، که تاس یالپاره  رغلی

   .»نئیمرسته کوي، درنه سزا وو ېرسه د قانون د پيل کولو په چاره ک

 یغو ورسول يش، ه هاډته په ) قام (دغو خلکو  غامیکه دغه پ ېفکرکوم، چ زه

د  ېهغه مهال چ ایب رهېپه ت ي،یدغه بدلون وستا ېک تړپه خپل جو هتو  زهیولبه په 

. يیاوعميل ک تهرامن ېک لهیپه پا کوړیا ود  ریاو ام ږزمو الرهکولو سمه ت هد ن ېپول

 م،یوا هړ ا ېپه د هنور  ېر ېاو که چ یال ینه شم و ېباره ک غهپه د هنور  اتیز ېزه تر د

 هوي، خو  هاو ترموضوع ورهغه خوا ي مین ېهغه به رغوونکي نه بلک ېچ فکر کوم،

زما  ېچ هتر اوسه کوم . له زمان او حاالتو رسه برابر وي دیيش، هغه با لیوو دیبا ېچ

 واککمش ته دا  وهیما  ېچ هاوشک سبب شوي، هغه دا دي، لک ېروتنېله خوا د ت

 لیوو دیرضوري وي، با ېبرخه ک وهیپه  ېچ ههغه  ل،یو ېاو ورته وم ورک تیاو صالح

 رید ام رویوز رېشم ویشوه اوهلته  تهموضوع رامن م ک ېچ ځيش، لکه هغه بله ور 

 هدا  که ېچ ه، ما کمش ته دا خربه وک. ه ک هخربه راج رغلید  ېپرعالقه او قلمرو باند

 یشون ېه هغه حال کدا کار پ ېيش، چ لیته وو یهغو  دیمهم وي، با رډېستا په نظر 

ته دا  یدو  ږبه مو یپه هغه حال ک ي، پردغه برخه د خپل قلمرو ادعا وک ریام ېچ ،ید

   .ي ته سزا ور ک ریام ېچ و، اجازه ورک

 ږمو ېدا دي، چ ه ړو ېد پاملرن هړ په ا اتوید کاري جزئ ولول وپر پوله د ن :۶
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په هغو  دیبا ېده، چ ایتړ ا وهیس دا او . یوا ي ک ادی هو ی ېک ون په ت هړ په ا ېد هغ دیبا

 ېشو  ادونهی( کورمه ده،  ېچ ،ېما الپخوا هم اشاره ورته ک ېلکه چ ېک ونویار ېشم وی

«  ېپه هغو برخو ک ېواز ی دیبا ېچ ،ېشو  نهیاندوړ دا و ایب ېمخله  ون ، خو د ت)یوا

دا  یک حال نیپه ع. وي، تررسه يش ایشونت»  ایوالتېاول دوېد عميل ک یې ېچ ېر ېچ

 ېو ید  دیخربه با ولول ېد ن ېچ ېلیلرو او دا مو پت لهیه ږمو ېخربه هم ده، چ

 ږزمو ېچ ېحال ک ېداس پهيش،  ولیون ېترالس الند هپه تو  سیپال ېو یاو  ېالر ت

په  ېفکرنه کوم دغه کار ته به تر هغه چ ېچ ،یخالف د ید در لوید هغو قبا یدغه در

  .ديې ک هړ غا  ېاو عالق ایوالتېل د ني،یونه و لیدل هړ ا ېد

ل په لور د  نوا هو یپه  خه) کومدور دماندي؟ (يش، له  یداېک :۷ د ش

د  ېد هغ ېوي، چ ېپه پام ک دیوي، خو دا هم با ایتړ ا وهی اتیجزئ ېاو د هغ اکل ېپول

او  دویله ل وید هغو هسکو او  ېوي،  چ ېپه الس ک لیدال عميل کولو لپاره هم بشپ

لپاره  رویبه د وز کيدغه  ېهمداس. المل يش وی هرس  ږله مو ېپه حال ک لته د نه ته

ل له مخ هن  يیاد  ږزمو یاو یرسه  کوله دغو  دیبا ږيش، مو ړد منلو و ېد احت

 والېته ل ېهم د ایتپه ر  ریيش، وز یداېک. ووهم له پامه ونه غور  اتینظر نویمامور

 ېده، چ ېداهم شون هالبت. يش یا ک هپه ن ېبرخه ک ېدپه  دیدغه پوله با ېوي، چ

 هړ په دغه ا یاو زرعميل يش، دو  ل ویکه دا کار  ېچ ي، وک داغ هتو  عيیپه طب یدو 

لکه  دل،یرس ېپور  ېترپول ېاو د کورم دویرید ت یمیله س رویدوز. اعرتاض نه لري ېه

 ېپه پام ک يغا ړواید پ دیبا ږمو ،ک هاډد هغه په باب خپل نظر په  ېما مخک ېچ

 کوتل ترمن ياو لن یاد هغه  ېوي، چ ېدابه له منطقه لر  ېچ م،یووا دیاو با سویون

زه  کهيش،  ولیون ېالند ترالس هپه عميل تو  ۍدم  ېد هه دوېل هد ن ېپول

ال شکمنه  ېدغه پوله تراوسه پور  ېپور  ندید کابل ترس ایکوتله ب يله  لن ېچ م،یباوري 

دغه  دید مخه با هکومه ستونزه نه ده، خو تر هر  دنهېل هن ېباند مهیس ېپه د. ده

   .يش یا ک هپه ن هتو  انهپه رو  مهیس

د  ږمو ېور هغه خوا ده، چ ېهغه خوا پوله د پنجاب له پول ندید کابل ترس :۸
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 ولوین ېم کپه پا ارونویمع و انرسه د  ېنه کوو او نه له هغ نهېاند اتهیز هړ په ا ېهغ

د  ېوي، چ والېد هند حکومت ل ېر ېکه چ. لرو ېرسه کوم چلند او معامله په پام ک

نو په هغه  ي، تررسه ک ه ېرسه د معامل الیمرستهم د هغه له  ایکمش او  وریپ

 ېدندو ته پاملرنه ويش، چ نویچارو د مامور ړد باجو ېبه داسمه وي، چ ېحالت ک

   .يش ل ک ېه دندو لر ل رېوشمی یيش، د هغو  یداېک

خربه دا  ه ولولپاره تر  ږبه زمو ېزه فکرکوم، په اوس مهال ک ېدا چ هلن :۹

آرام  دیبا ان ورو،جدي ونه  رډېته  هاو هر  و هم ونه ک ېه ېبرخه ک ېپه د ېوي، چ

هغه . ورته ولرو لیکلک دل ېچ و، ک ېالس پور  ېباند هپه  دیاو هغه وخت با سویون

که . ویخوشايل ونه  اتهیز دیبا هړ د هغه په ا ،یته را په برخه ک ږمو يورنډ رس ېچ یبر 

د  ېخربه نه وي، چ رانید ح هړ په ا رستانیدا به د وز و، لپاره غوره ک اند  یدغه در ږمو

په  اید چوپت ږاو مسود هم زمو لېخ شېوروسته درو  ېمود ېبه ترلن ېک لهیکار په پا ېد

 وی ېپه داس ږکه مو. ي پورته ک خپل غ پارهترالسه کولو ل سوید پ خه ږله مو ېک څتر 

 ېسیته پ یشو، دو  یکوال  ږمو ېوي، په دغه حال ک ړته ا ږمو یدو  ېوو چ ېک یدر

  ههر  ېپه باره ک ېمیس ېد دغ ېوي، چ ېلپاره شون ږپه هغو رسه به زمو ېچ  و، ورک

 م،یوا یې ایب ل ویاو  ېدا خربه کما تل  ېحال ک نیپه ع. و ک انهغه  به د  و،ړ وغوا

او له  و مرشتابه رسه هم خپلو مشورو ته دوام ورک يله پو  دیبا ږمو ېبرخه ک ېپه د ېچ

اس ک دیبوخت دي با ېپه چارو ک رستانید وز ېرسه چ یهغو   ید هغو . وو ېتل په 

 سو،یون مید خپل براليس په باب تصم مهیس ېشو، پر د یکوال  ږله مشورو وروسته مو

ترالسه کوو، هغه به  ېک مهیس ېپه د ږمو یکوم در ېمانا نه لري، چ اخو زما دا خربه د

   .وي یدر ېپور  هړ رسه سم، په ز ېله خو  ږاو زمو یالیخامخا بر

 ږمو یچ یولرو، هغه حالت او در ېپه پام ک دیدا هم با ېورته وخت ک په

 وبلی ېبرخه ک ېيش په د یداېوي، ک ېور پ هړ او په ز ه ولولپاره تر  ږفکرکوو هغه به زمو

لپاره  اند  دیبا ږوي، خو مو او بشپ هتر دغه به  ېيش، چ تههم رامن یدر ېداس

 ږمو ېچ ېباند ویپه هغو نظر ېواز یولرو او  افمهم او مطلق اهد ېپه هغه حالت ک



 

ای/ ٢٩١  وزيرستان؛ وروستی 

 

   .و نه ک اریوي، خپل پالنونه ع هپه  ږفکرکوو هغه به زمو

انو، فارن سکر  تادید دغه  ېچ ،میمن  لهیه :۱۰ او نورو  ريکاپي به کمش

  ١٩کیتزپرتیف. يډ .مقاماتو ته هم ور واستوئ

  

  : د افغان حکومت رسمي مکتوب

ب «  اجي حران نایب ساالر صاحب موسی خان، فضیلت

  !عيل خان او د وزیرستان شهزاده صاحب میرزا

ه ور ۱۶ل کال د اسد پر ۱۳۱۶د  ي مه د جمعې تر ملان وسته لوم

اغلو ته د واالحرضت  ی تاسې  ه، چې لوم وونه وک یلیفو الر وزیر ماته 

ریز  م، چې د افغانستان مهربان حکومت ان سالم ورسوم او بیا دا زیری وک

تونول له پت او نن رسه سم له وزیرو او  ، چې د پ رسکار دې ته اړ ک

يعمس ریز رسکار د افغانستا. ودو رسه سوله وک ن له حکومت رسه ژمنه ان

واکونه د وزیرو او مس ې، چې خپل  دو له خاورې بايس، خو دا کار عو ک

يعو هله شونی دی، چې وزیر او مس ریزانو دې ته . د پرې بریدونه ونه ک ان

ې، چې د وزیرو او مس ودو په مذهب، پت او نن او عهم غاړه اې

ي ی لې رشایطو تر پيل اوس تاسې ته په کار ده، چې د سو . ناموس به نه ل

ې الس واخل د خدای په لورېینه او د افغانستان د . ئکېدو پورې له ج

ی، دا د افغانستان  و نن کوم بری ترالسه ک و، چې زموږ ورو حکومت په ه

. هیله وه او دا یو سرت خدمت دی، چې افغان حکومت تاسې ته وک

او  کوم تفصیل مخکې در استولی و، هغه په  تاسې ته مې، چې په دې ت

ریزانو ته کم رانه يشئپام کې ونیس   ١٣٤.»، چې افغانستان ان

  )پیرمحمد تره خېل، فرقه مرش. ش.ع(

                                                
ول افغان، . لخالقپروفیسور عبدا.رشید  ١٩ ويل ۱۳۹۴د وزیرستان د ویش د توطیې په اړه یو تاریخي سند،  کال د غرب

   مه۱۳
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  ېنیرسچ ېراغل مرپه  ېپه کتاب ک
  

ندیراج اور غ يفرن. نواز خان محمد راکډ. محسود) ۱ يل  ر ن، ش مسل

 کال الديیم ۲۰۰۰مرکز، نومرب  کیورو: رستانیوز

د افغانستان د : ورېمبارزه، پ ۍژمن، پاچاخان او د ازاد ریزب: نړ ژبا . را.چند )۲

 ل کال۱۳۹۱دانش کتابتون،  ،یجرمن - ولنه ېکولتوري ود

دولت  ېله طالبانو وروسته په افغانستان ک. الند راکډ: نړ ژبا . مزیج .نزیوبډ )۳

 .ل کال ۱۳۹۲مطبعه،  لیمرکز، النخ ړېاو ژبا  فید زرملوال د تال: کابل ونه،ړ جو

 ز کال۱۹۹۳کلی،  پرانی انار: الهور رستان،یوز. شاه قیال ل،ېدرپه خ )۴

 ، کال ریزمل۱۳۹۰دانش کتابتون،: کابل ي،ینه پ قتیمحمد، حق رسدار .رملسن )۵

 مخ ۴۱

اد  توپ: ورېپ وک، میدو ،ںیم ےائینکے تاریخ  لیقبا. ل تور ریانجن .یمکن )۶

 ز کال۲۰۱۳مارچ، ۲۵ ه،جر 

د کتاب خپرولو  د سالن: بهار، کابل: تانهد هندوستان پ. هیصف. میحل )۷

 مخ۷ ل کال، ۱۳۸۶ز  او ۲۰۰۸موسسه، 

 هلن وهیاثر  خيیپر دغه ژور تار" هند سلطنت پشتونها در." عبدالخالق. دیرش )۸

 ل کال۲۰۱۳  یتاند، جوال   کنه،یل

علوم  یاکادم: نیاستال ینربد افغان. انفریار زیعز: نړ ژبا . چیویکوالین وريی .خانوفیت )۹

 یالدیم ۲۰۱۰جون  ه،یروس ونیفدراس

افغا  ۍد جرمني امپراتور . یمحمد طاهر کا :نړ ژبا . چیویکوالین وريی.خانوفیت )۱۰

 ل۱۳۸۳ ور،ېدانش کتابتون، پ ولنه، ېد افغانستان د کولتوري ود: یجرمن ه، ج

 :هکو  خ،یتار یک د افغانستان لن .یعبدالودود کرز : نړ ژبا . یعبدالح.بيیحب )۱۱

 ل کال ۱۳۷۸

 ېمی٩۴د  ېج ېيمېد در ريزد افغان او ان: هپا هنردجد تاريخ . زمان .یز یستان )۱۲

 ز کال۲۰۱۳ ،ېم۲۹ازاد افغانستان، : په ياد ېکاليز 



 

ای/ ٢٩٣  وزيرستان؛ وروستی 

 

د : کابل ره،ېعرفا او فلسفي  انرو  دیزید با ېپه حالنامه ک. محمد اکرب. رکر  )۱۳

 ل کال۱۳۷۰ ور،ېچاپ، دانش کتابتون، پ ،مډاکاعلومو 

 اتیطالبي، ح ادی فیاو عبداللط فيیفرهاد ظر: ونکيړ ژبا . محمد. خان اتیح )۱۴

، پ  ل کال ۱۳۷۰ ولنه، هیدانش خپرندو: ورېافغا

 هیدانش خپرندو: ورېعبدهللا پاچا، بابري نظام، پ دیس: نړ ژبا . نیالد ریظه. بابر )۱۵

 کالل  ۱۳۷۰ ولنه،

 )نسخه PDF ( ریفق پيیا. نورهللا اتل:   نړ ژبا . لبربي . ریوز )۱۶

 هیدانش خپروندو: ورې، پ)انزپ( تانهپ مي،یکر رمحمدیش: نړ ژبا . اولف. کارو )۱۷

 ل کال۱۳۸۳چاپ،  میدو ولنه،

برخه،  ېپات وک ي افغانستان تر وروستي افغانه، د لوم. غالم محمد. زرملوال )۱۸

 ل کال۱۳۹۲مرکز،  ړېا یاو ژ فیلوال د تالد زرم: کابل

 محمد د جرنېل یار(د افغانستان د نجات او خپلواک تاریخ . فدامحمد .نومیر  )۱۹

  ل کال۱۳۷۹د افغانستان د کولتوري خدمتونو اداره، : ، الهور)خان وزیري خاطرات

دور تک  یراج سے موجودہ جمہور  یفرنگ .ملک اشرت :ترجمه. جوشوا.وای) ۲۰

اسالم : ، ماهنامه تجزیاتںیکے مختلف ادوار اور جہت یعملدار  یحکومت ںیوبہ رسحد مص

   .ز کال۲۰۰۹جنوری، ۵اباد، 

ک) ۲۱ ونه د دوست محمدخان کامل . افضل خان .خ مقابله، تصحیح او نو

ور.مومند ي بک ایجنيس، : تاریخ مرصع، پې   ل کال۱۹۷۲یونیورس

د : بنو یا زموږ افغا رسحد، جرمني. کریمي شېرمحمد: ژباړن. اېس اېس. تاربرن )۲۲

ور،  ولنه، دانش کتابتون، پې تني فرهن د ودې او پراختیا   . ل۱۳۷۷پ

ی )۲۳ ور. حبیب هللا .ت تانه، دویم چاپ، پې ولنه، : پ ل ۱۳۸۲دانش خپرندویه 

  مخ۱۸۸کال، وری، 

تونستان شتمني، . میراجان .سیال) ۲۴ د مطبوعاتو  :رب چاپ شمېره، کابل۳۶د پ

  )ميل ارشیف(مستقل ریاست، د کابل عمومي مطبعه 

تونستان محکوم، کابل. محمد قدیرخان. ترکی) ۲۵ د کابل عمومي : ریفرندوم پ

 ، تونستان د خپرونو ل   )ميل ارشیف( ل کال ۱۳۳۱مطبعه، د پ
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ه . والوربت) ۲۶ تونستان د ازادۍ جر تونستان )زارش د وزیرستان(د پ د ، د پ

  )ميل ارشیف(تقل ریاست، د کابل عمومي مطبعه د مطبوعاتو مس: ، کابل)۵( ونو لخپر 

: سیاست خارجی پاکستان، کابل. احمد عيل کهزاد: ژباړن. رس ویلیم. بارتن) ۲۷

ره  تونستان، ش   )ميل ارشیف( ، ۶انتشارات پ

نظر  اختالف بین افغانستان و پاکستان از. احمد عيل او سیدال یوسفزی. کهزاد) ۲۸

هم، کابل ه، : رسجارج کنن پا   )ميل ارشیف( ل کال، ۱۳۲۹حوت،  ۲۰انیس ور

تونستان د : امیرعبدالرحمن خان او ډیورن خط، کابل. احمد عيل. کهزاد) ۲۹ د پ

، د مطبوعاتو د نرشیاتو عمومي داخيل مدیری رب خپرونو ل ه، عمومي  ان ، ۷۶ت، دویمه 

  )ميل ارشیف(

تونستان، شعبه : رسحد و افغانستان، کابل. عبدالهادي. داوی) ۳۰ انتشارات پ

 )ميل ارشیف( دوم، نرشات داخلی ریاست مطبوعات، 

ه، وروستي اصالحات، . د پاکستان اسايس قانون او ایف يس آر قانون) ۳۱ سالی ب

 ز کال۲۰۱۱

ن ریام) ۳۲   کال ل۱۳۷۳ ولنه، هیخپرندو وندیم: ورېپ. خیتاج التوار. عبدالرح

 يورسیونی: ورېپ ،ېـکـ ـــاپــه ر ـخید تار ـتانهپـ. شاه بهادر دیس. لیکاکاخ ظفـر )۳۳

 .ز کال ۲۰۰۹اووم چاپ ،  جنيس،یبـُـک ا

) ۳۷ ۲۰۱۳مه، ۲۰جنوري: باچاخان او عدم تشدد، تاند. عيل خان .محسود) ۳۴

ه کتنه، لر . عيل خان. محسود ې تاریخي او حقوقي بهیر ته لن ، ۱۸نومرب : اوبرد ډیورن کر

  ز کال۲۰۱۲

، جوالی، ۲۴یې،  کیاو تحر ژوند، کورن انرو  دیزید با. دوکتور فاروق. اعظم) ۳۵

نو او پراختیا مرکز۲۰۰۹ ی تو    ، د ساپي پ
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