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څو لنډې خبرې

دغهههه لنهههډه معموعهههه لهههه دوو مړالونهههه جهههوله ده چهههې پهههه ېلهههو
ېلووختونههو کههې مههې ليکلههې د م لههومړ مړالههه مههې څههه انههدې
ديهر

کالهه پاههوا پهه کا ه کههې د خوشهحال خهان پههه هينالمللههي

سههيمينار کههې ولانههدی کههړهم پههه رغههه سههيمينارکې دافغانسههتان
پاکستان ايران رند او امريکا ډېرو پياولو استادانو څېړنيهزې
مړالې درلودې اوپه زله پورې ويناوی يې وکړېم په دغهه ډلهه کهې
پورانههد عبههد الحههي حبيبههي اسههتاد عبههدالرتا ينههوا اسههتاد
عبدالشکور رشاد اسهتاد پريشهان خټهک پروفيسهر رام رارهول
او يههو شههمېر نههورو نوميههاليو شههنونکو خپلههې اارز ههته څېړنههې
ولاندې کړېم په رغه سيمينار کې ما د خوشحال خهان د عصهر او
چاپيريهال د پهوځي څېړنهې عهر عنههوان قنهدی مړالهه واورولهه چههې
وروسته په انګريزی ژ ه رم عرجمه شوهم ددې ټولګې لومړ

رخه

رماغه د سيمينار مړاله دهم
ددې معمهههوعې دويمهههه رخهههه چهههې د قزاقهههي جنه ه

پهههه هههاب د

خوشحال خان دليکنو يوه څېړنه ده وروسته ليک شهويدهم دغهه
څېړنه مې د۰۹۹۱يمې په لسيزه کې پهه مرکهز یسهيا کهې د خپلهو

دخوشحال خټک دعصر اوچاپيري ال پوځي څېړنه :پروفيسورعلياحمد جاللي

يو لړ نورو عحړيړات په لړ کې عر سره کړه او څوکاله وروسته مې
په ن کي د خوشحال خان په يوه غونډه کې چې په جرمني کې د
افغان کلتور ودې ټهولنې لهه خهوا جهوله شهوې وه ولانهدی کهړهم
اوريد لي مې د چې دغهه مړالهه يها د شمشهاد پهه معلهه کهي رهم
خپره شويدهم
خوشحاله يم چې اوس دغه دوې څېړني پهه يهوه معموعهه کهې د
افغانستان قلم ټولنې په رمت او د څېړندوی صالحي صهاح پهه
مرسهههته چهههاپ اوخپهههرې شهههوې د م ريلهههه ده چهههې دغهههه څېړنهههي
دخوشحال پېژندنې په رڅو کې يو

ګام وګڼه شهي او د ګرانهو

لوستونکو د عالقې ول وګرځيم
په درناو
پروفيسور علي احمد جاللي
کا

 ۰۹۹۱کال د ليند مياشت
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څو شېبې له پروفيسور استاد علي احمد جاللي سره
عهرمغهولو پښهتانه په عهوره هه د
که په پوره پښتانه وی څه رو يار
خوشحال خان خټک

دا کتاب چې د پروفيسور علي احمد جاللي له خوا (د خوشهحال
خهان خټههک د عصههر او چاپيري هال پههوځي څېړنههه) پههه نامههه انههدې
ليک شوی دی له عارياي پلوه په يوه ډېره مهمهه مووهو

لهه

نو ت نه ډکه څېړنه شهوې دهم د اسهتاد جاللهي پهه پيهاول قلهم د
حضرت خوشهحال خهان خټهک زمانهه لهه پهوځي زاويهې نهه داسهې
ارزول شوې ده چې نه يوازې په دې رخه کې له پاوانيو ارزونو
اوڅېړنو نه يوه مثبته پايلهه عهر قسهه شهوې ده لکهې دا څېړنهه د
کمال ريد عه رسېدلې دهم
د پښتنو ستر مشر او فکر قر ود حضرت خوشحال خان خټک
ژوند دوه لهوی الخونهه او ودونهه لهرل چهې يهو يهې قلهم او ه يهې
ټوپک وم دده د اد ي او شهور کارناموپهه اله عراوسهه پهورې د
کورنيههواو هرنيههو پورههانو څېړونکههو شههاعرانو اديبههانواو د
پورې اوسياست د ډګرماررينو له خوا ګڼ شمېر ليکنې شوې
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د

مګر د رغه د عصهر د پهوځي څېړنهې پهه رخهه کهې يهو داسهې

دقيق له پوځي او علمي غور نه ډک ا تکار اثر زما له سترګو
نه دی عېر شوی او موږ فکر کوو چهې درنهو لوسهتونکو هه رهم نهه
و ليدليم پدې رخه کې يو شهمېر اشهارې ليکنهې اومړهالې عهر
سههترګو شههوې خههو يههوه څېړنههه رههم پدغههه کلههه ژوره نههه ده ليههدل
شوېم ددې علت دادی چې ددې مووو د څېړنې لپاره مهوږ عهر
اوسههه پهههورې د اسهههتاد پهههه څيرپهههوځي ليکهههوال نهههه درلهههودم ددې
مووو د رو انتيا لپاره پهه ر هتيا رهم يهوه داسهې ليکهوال عهه
سههاته العيهها وه کههوم چههې لههه پههوځي پلههوه د افغانسههتان ژوره
مطالوه کړې او د افغانستان د حرب عاريخ يې ليکلي دیم
حضههرت خوشهههحال خهههان خټهههک پهههه پښهههتنو کهههې د حکمهههت او
فضيلت څښتن يو ې او استثنايي انسان وم عر اوسه پورې پهه
پښتنو کې دده په اندازه پوه سړی نه دی عېر شوی او نه يې دده پهه
انههدازه ژور علمههي او اد ههي یثارکښههلي د م هه رېلهها د پښههتنو
سايکالوجي دده په څېر نه ده يان کړې او نهه يهې دده پهه شهان د
پښتنو ه او هد دواله يهاد کهړ د م هه يهې سهتايلي اوددوی پهه
نيمګړعيههاوو يههې پههه ههکاره نيههوکې کههړې او ددې زلور او ههاعور
قوم سترګو عه يې د پند او عبرت خلي ور ولی دیم رغهه د علمهي
پښههتو نسهههی ايښهههي د افغانسهههتان د اد يهههاعو او د پښهههتو ژ هههې
اوسني یب وعاب ځال او کال دده د غښتلي قلم نه ستومانه
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کېهدونکو زيهارونو شهوور اواګارانهه مبهارزې لهه رکتهه رهم دهم
رغهه کههه څهه رههم لههه قبيلهو پلههوه خټههک و مګهرد خپ ه سياسههي
درايت ويښتيا او رو يارعيا له امله يې د افغان پهه ننه

عهوره

عړلې وه اوعر مرګه پورې يې خپلهه عهوره پهه عيکهي کهې کينښهوده
اوخپ قلم يې پهه ځمکهه انهدې و نهه غورځهاوهم دا دواله عهارياي
نښې دده مواريث د چې موږ نن پرې ويهالو اوکهه رهر څهومره
دده د ژوندانه ماتلف ا واد وڅېړل شهي پهه رمغهه انهدزه مهوږ عهه
نههوی فکههر راکههو اومههوږ کههولي شههو دګڼههو اوسههنيو سههتونزو پههه
اوار کې رم دده له کالسيکو( لهومړ درجهه ارز هت لرونکهو)
عوليماعو نه په زله پورې ګټه واخلوم
د خوشحال خان د شور او اد هي یثهارو لهوی صهفت دا دی چهې
لوستونکو عه رسا پېغام لر م رغوی عه د ژونهد کولهو قرې چهارې
او طريړې ور يي نا ريلې عه يې نه پرېږد

د ننه

اوکهامرانۍ

سبق ور کو او د زماني له خونکارو ظالمو کبرجنواو خونړيهو
زمرو سره د پنعې ازمويلو پوځي فن ور يي:
په دنيا د ننګيالي د دا دوه کاره
يا ه وخور ککر يا ه کامران شي
او يا داچې :
ه ځوانان ه خپ روډ پرې نه ږد له قسه
که يې سر شي د خوني زمر عر زامه
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له دې امله ه ه دا و چې په راعلهونکې کهې د يهو شهمېر نهورو
عکرار او نمايشهي مووهوعګانو پهر ځهای د حضهرت خوشهحال
خان خټهک د ژونهد پېښهواو عهارياي کارناموپهه اله

هه ډېهر او

ګههههڼ شههههمېررېوادني سههههيمه ييههههز او نړيههههوال علمههههي عحړيړههههي
سههيمينارونه ولههروم مههوږ پههوره ههاورلروچې نههوې څېړنههې ههه دده
علمي او اد ي مړام او منزلت ق پسې لول کړ م
د کورنيو چارود پاواني وزيردا اثر ډېرې هيګڼې لهر م کلهه يهې
چههې سههړی لههولي نههو د خوشههحال خههان خټههک د عصههر پېښههې د
ګورګههاني سههترواکي د مههن م پههون پههه ولانههدې د خوشههحال خههان
پوځي جدوجهد دپليواو سپرو ولسي لښکر ن ام د ګرياليي
او پههارټيزاني ډلههواو ډلګيههو ناڅههاپي غرنههي ريدونههه پيههاولی
مضبوط او نه ماعيدونکې مورال جګړه ييزه روحيه دد همن پهه
سترګو کې سهترګې غورځهول او د یزاد

ښهونکي رهدا پرلهور

پرله پسې رڅې له ز ردست ن امي اسهتوداد نهه ډک اولهه وخهت
سهههره سهههم د نو هههتګرو عهههد يرونو نيهههوونکي خوشهههحال خهههان د
ژوندانه او جنګونو عارياي کيسې اوګڼهې پېښهې د يهوې پهوځي
رژې اون امي پريی پهه شهان د سهترګوله ماهې نهه پهه ز ردسهت
شور او زوږ کې عېرېږ

دګورګاني نيواکګرو په ولاندې
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مارشههونه کههو اود عههاريخ پههه زرينههو پههاعو کههې خپهه اعتههرا
څرګندو :
ق په خوب کې په لړزه پريوز له کټه
چې د چا عر غوږ زما د عورې شرن

شي

ددې کتاب يوه له مهمه يګڼه داده چې پدغه کتهاب کهې علهم
اوشا صي جذ ات سره نه د ګډ شهو م عهارياي پېښهو عهه رنهر
پرداز نه دی ور کړ شوی او ديو شمېر شاعرانو او اديبانو په شان
مبالغه پکې نه ده شوېم مفاريم ه سوان او صيړ شو اوټهولې
پېښهې د علههم پههه کهاعي انههدې عل ه شهوې د م پههدې ډول رههر څههه
ثا ههت مسههتند مههدل او علمههي عشههري شههو

ليکههوال د وخههت

موتبرواو زياعره لومړ قس سرچينو عه پکې قس رسي مونهدلي
دیم له دې امله دا يوه مويار او اکاډميکه څېړنه للي شوم
د استاد دڅېړنيز ميتود او د مووو د عحړيړي څارنې اوکنترول
له لويه خو ي دا ده چهې نهورو او يها پهه ځهانګړې عوګهه ځوانهو
څېړونکوعه يې د څېړنې قره پرانسهتې او د يهو شهمېرليکوالوپه
څيهههر يهههې رهههر څهههه پهههه ځهههان انهههد نهههه د خهههتم کهههړ

لکهههې

نوروڅېړونکههو عههه يههې د نويههو څېړنههو او ارزونههو لپههاره رغههو عههه د
نويو څېړنولوری او استړامت ور هودلي دیم د ليکنهې دا رو
د ريسرچ او عحړيق يو ستندرد ميتود دیم عاسې د استاد د
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ليکنههې دې کههړ عههه وګههوره او پههه رغههې کههې د اسههتاد علمههي
عواوع سنګيني او شکسته نفسي عه

ه ځير شئ :

« د دې عصر د ټوپکونو د څېړنې لپاره اوس زموږ په قس کې يوه
هه نمونههه شهته چههې د خوشههحال خهان خټههک د ټوپهک پههه نامههه د
افغانستان د وسله وا ل پون د لرغونهو وسهلو پهه ډلهه کهې خونهد
دی (دا د۰۹۹۹مم کا ل خبره ده)م څو کالهه ماکهې ( )۰۹۹۱چهې زه د
عسکر مهوزيم د عاسهيل لپهاره د يهوه کميسهيون غهړی وم دغهه
ټوپک مي د لرغونو وسلو په ډله کې وموند چې په دفترونو کې
د « عفن

خټک » په نامه ثبت شوی ووم ددې ټوپک د سها ړې پهه

رکله چې څه وخت دلته رارسيدلي دی زما څېړنو چنهدان نتيعهه
ورنکړهم په دفترونو کې له پاوا څاه دغه ټوپک کله د خوشهحال
خان خټک او کله د خوشحال د پالر د ټوپهک پهه نامهه قيهد شهوی
دیم خو اصالً داسې هکار چهې دا ټوپهک د خوشهحال خهان پهه
پالر شهباز خان خټک پورې اله لر

ځکه د ټوپک پرمخ داسهې

حک شو د  « :از سهرکار شههباز خهان خټهک سهنه »۰۱۰١م پهه دې
ډول رم د نامه له ماې او رم د کهال لهه ماهې يهې لهومړني انتسهاب
شهباز خان خټک عه مسلم کار م خو ايي دا ټوپک وروسته
يا خوشحال خان عه رسيدلي و او د رغه پهه نامهه مشههور شهوی
و م»
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د پوه او ناپوه عر منځ يولهوی عهوپيررم دا دی چهې پهوه وايهي« :زه
عصور کوم» او ناپوه وايي  « :زه پورېږم» او پدې ول غهوال چهې
خپله علمهي خهال ډکهه و هيي مګهر عهالم د خپه علهم پهه رعهاکې
ډوب و اود ځان ودلو عهه العيها نهه لهر م دا ټولهو عهه څرګنهده او
ثا ته دهم
مههوږ چههې کلههه د ځينههو ليکوالههو ليکنههې ګههورو رلتههه ېاههې يههو
داسې حالت رم عر سترګوکېږ

لکه يوليکهوال چهې يهو سهړی عهر

قس ونيسي اوپه څلور قرې کې خوشهي کهړ

د ليکنهې پهه هيهر

او پايلهه کهې د لوسههتونکو لپهاره ولانديزونههه نهه لههر او يها نههو
طبيوي ده چهې ويهونکي ېاهې حيهران اوشهول شهيد پهاعې کېهږ
چې اوس نو پر کومه خوا سترګې و غهړوم او پهر کهوم لهور وقل
شم مګردا عارياي اوڅېړنيزاثر دغه ول کمي نه لر م
ددې په څن
رم

کې دا ټکي رم د يادولو ول دی چې استاد که څهه

هه زيهات وخهت پهه ههر کهې پهاعې شهوی دی مګهر پهه پښهتو

اودر ژ و يې شپړه واکمنهي نهه يهوازې لهه قسهه نهه ده ورکهړې
لکههې پههه دوالو د حيرانتيهها عههر کلههې پههورې واکمههن دیم ډېههرې
پېللې موووعګانې په لنډو او اسهانو کلمهاعو کهې داسهې يهان
او څېړلې د چې د انسان په ذرن کې را پيدا شويو پو تنو عهه
په زله پورې منطړي ځواب په قس ورکولي او رهره يهوه پهه خپه
خپ وخت او ځای کې ځوا ولي شيم
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موږ ويالو چې په پښتو ژ ه يو داسې قيمتي اثهر د علهم او ادب
د خپههراو پههه لههړ کههې د چههاپ او خپرولههو ډګههر عههه راوځههيم دا د
پښتوژ ې لپاره يوه له ستره نيکمرغي ده چهې د اسهتاد جاللهي
په څير دپياولی قلهم خاونهد اونامتوسياسهت پهوه يهې د داسهې
نو تګر اثر په ليکلو سهره پهالي اود رغهې ايسهته او ورېښهمين
دن عه نوې او عازه وينه ورکو م په قلم دې رکت او له ماهې دې
رعا شهم
کورودان
څېړندوی محمد نبي صالحي
کا

ه د علومو اکاډمي
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سريزه
چې مغولو عه مې وعړله عوره درست
پښههتون مههې وعههالم وعههه

ههکاره کههړ

اعفههاپ پههه پښههتانه کههې پيههدا نههه شههو
کنه ما ه د مغول ګرېوان پاره کړ

د خوشحال خان خټهک دغهه من هوم کهالم کهه لهه يهوې خهوا پهه لنهډ
عبارت د رغه نوميالي پښتون د اوږدو مبارزو اغيهزې او پهايلې
څرګنههدو

نههو لههه لههه پلههوه پههه دی مضههمون کههې د رغههه لښههکر

ځواک د داخلي کمزورعيها انوکهاس پهروت دی چهې پهه قبيلهو
ټولنيز ن ام اندې اعکا ل ر او له يوې مسلطې فيوډالي واکمنهۍ
سره يې د پوځي ازمايښت په ډګرونو کې د عکتيکي نتايعو په
منځ کې د اليکو د نشتوالي او يلتون په وجه معموعي اغيهزې
رېڅ کلهه پهه يهوه سهتراعژيک لهور عوجيهه نهه شهوې او پهه نتيعههه
کههې د زيههاعو عکيتکههي ريههاليتو ونو لههه ګټلههو سههره سههره يههې
ستراع ژيک مرام په مطلوب ډول عرسره نه شوم يها خهو دا څرګنهده
ده چې د ستراعيژيکي عمايالعو او ستراعيژيک عم په ساحه
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کهههې سياسهههي اقتصهههاد
عوامه

ټهههولنيز سهههايکالوژيک او لښهههکر

لههه يههوه ه سههره د دوه الخيههزو او څههو الخيههزو اليکههو پههه

درلودلو سره د يوه معمهوعي ځهواک وهرور عناصهر د او رهر
يو ځانته اغيزمن رول لو وقی شيم
د رنهد د ګورګههاني مغهولي واکمنههۍ لههه پوځونهو سههره د پښههتنو د
قبايلي لښکرو په دوه سوه کلنهو جنګونهو کهې پهر قبيلهو جګهړه
ييز طاقت انهدې د امپراعهوری قهدرت سهتراعژيک قس هری پهه
سههيمه ييههزو شههرايطو کههې پرامپراعههوری جنګههي ماشههين انههدې د
قبيلههو پرګنيههز جګههړه ييزځههواک عکتيکههي عفههوپ او د ټههولنې د
اقتصاد  -ټولنيز جول ت له ماې د قبيلو وروسته پاعې ن هام
پهههه پرعلهههه د فيهههوډالي امپراعهههوری ن هههام د جنګهههي پوعانسهههي
لههولوالي رغههه واقويتونههه د چههې د خوشههحال خههان خټههک پههه
زمانههه کههې د ګورګانيههانو او پښههتنو د عههاودو او سههړو جګههړو پههه
سرنوشت اندې اغي زمن شو د م ددې اوږدو جګړو په عرڅ کې
که له يوې خوا راجا ير

له خپلو اعو زرو من مو سپاريانو سره

د پښتوناوا په غرونو کهې خپه سهرونه هايلي 1د عيهرا پهه کهو
کې د احداد عوره د ګورګاني لښهکرو هيرونهه مهاعو

2

د خيبهر د

غريه ه خهههانۍ پهههه غا هههي کهههې د شهههينوارو اپريهههدو او مومنهههدو
جنګيالي د محمد امين خان اشي په لښهکرو مهاعوونکي عوفهان
جولو  3يا شعاعت خان له خپلو لښکرو سره د کړپې په غا ي
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کې د ايم مومند په عوره د ګورګاني لښهکرو لهه حشهمت سهره عهر
خاورو قندې کيږ

4

نو له لې خوا د ګورګاني حکومت سياسهي

ستراعيژ د پښتن و قبايلو په منځ کې د زور او زر چه او رنهر لهه
قرې د نفاپ او يلتون داسې اورونه لګو چې په نتيعه کې يهې
د پښههتنو عکتيکههي ګټههې پههه سههتراعژيکي محصههول پراختيهها نههه
موميم
رغه انسان عه چې موږ« د عورې او قلم خاوند» عنوان ورکړی دی
په ر تيا سره يهې د خپلهې زمهانې او چاپيريهال دې واقويتونهو عهه
پهام شههوی دی او ههه پوريهد لههي دیم رغههه څهه چههې ګورګانيههانو لههه
پښتنو سره په جن

کې د رنر له قرې عرقسه کړ د

ډېهر ځلهي

عر رغه څه زيات د چې د جګړې په ډګرونو کې يې ګټلهي د او
دا په دې وجه چې د پښتنو په قس کې خو ه کهار عهوره وه او د
عههاريخ سههتر عوريههالي او جنګيههالي رههم وو مګههر د خپهه ټههولنيز
محدود ن ام په چوکا کې يې د سياسي ستراعژ نورو قوعونهو
کافي وده نه وه کړېم
څو په عورو په عو ريو په نيزو شي
5

صد چند ان شي په عد ير په رنرونو

«عوره» او «عد ير» خو د خان د فلسفې او سياسي افکهارو پهه دنيها
کې پراخ مفهومونهه د او هايي وکهوقی شهو د پهوځي عمه او
سياسي عم

د جن

ماد طاقت او مونو قدرت عسکر
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ستراعژ او سياسي سهتراعژ

جنه

او ديپلوماسهي لهه عفسهير

سره يې مر وط و ولوم کهه څهه رهم دغهه عوبيهر او عفسهير د اوسهنۍ
زمانې د اصطالحګانو له ماې وشيم عغيير ه يې لف ي و او پهه
کلي مو نا کې ه يې ډېر عوپير رانه شي او يا ايي وکوقی شهو د
قههدرعونو د دوه الخيههزو او څههو الخيههزو مناسههباعو او سههياليو پههه
رخههه کههې « عههوره » او « عههد ير» پههه قههوه انههدې د متکههي سياسههت
( )Power Politicsد اساسههي وسههايلو د څرګنههدولو سههمبولونه
وګڼو چې د عم په صحنه کې يې د ريموندارون په وينها عسهکر
6

او سياستمدار دوه سمبوليک اکتوران د م

د رمدې احساس په رعا کهې وو چهې خوشهحال خهان لهه ګورګهاني
واکمن سره د خپلهو عهاودو او سهړو جګهړو پهه ډ رونهو کهې د يهوې
روحهي وسههلې پهه عوګههه لهه خپ ه قلهم څاههه رهم عههوره جهوله کههړهم د
خوشههحال قلههم خههو رغههه وخههت عههوره وګرځي هده چههې اغيههزې يههې د
پښتنو عوره ق عيره کړهم که څهه رهم پهه خپلهه خوشهحال د ګورګهاني
مغولو په مړا

کې د ډېرو جګړه ييزو ډګرونهو لهه عکتيکهي ګټلهو

سره سره د ژوند عر پايهه د غلهيم د سياسهي سهتراعيژ قر هاني ووم
خو څرنګه چې خوشحال په  ۰١۰۹مم کال کې په يوه جګړه ييزه فضا
کې دنيا عه راغي او يا د عورو په شور او زوږ کې پهه  ۰١١۹ممکهال
کې مړ شو جنګي عم يې د درست ژوند په دوران کې رميشنۍ
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مشغوق وه فرپ نه کو

که دا مشهغوق قبيلهو جګهړې و يها د

مغولو د مالعړنې او يامال ماعونې لپاره رزمي عال م
که ری که رزيمت واله ليدلي
خوی خصلت لرم د قت د قتال
پالر نيکه مې شهيدان و ګور عه عللي
پشتاپشت مې رنر دا دی یل په یل
که د جن

د پررارونو درعه وايم

چې له درده ه مې عن وو لکه نال
يوپر رار ه مې ق روغ په وجود نه وو
7

پررار ه مې په عن شو يا په ډال

ددې رميشههني پههوځي عمهه پههه عههرن کههې د خههان قلههم رههم عههوره
وګرځيده او يا دده په وينا په قلم کې يې رم عورې رژولېم
یفرين دې په ويلو شه خوشحاله
چې د عورې رژول کړې په قلم کې
دا ق څه کوې چې د خوشحال خان د اسهالفو عهاريخ رهم عهر زيهاعې
اندازې د جنګي عاريخ پاعې لر م
عوره اره د خوشحال ده
کان په کان خلق خبير
عر اوو پيړيو پورې
8

واله مړه په عيغ او عير
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د خان د اوو پيړيو عاريخ چې رر څه و
غههور نيکههه يههې ملههک اکههول

وی ه خو کاره ده چې

نيکههه يههې يحيههي خههان او پههالر يههې

شهههباز خههان درې واله د قبيلههو جګههړو پههه ډګرونههو يههاد قبيلههو
9

د منيو په عرڅ کې وژل شو د م

د خوشههحال خههان د ژوندانههه د جنګههي الخ لههه پراخههوالي سههره سههره
چې د زياعو عواملو محصول دی عراوسه په دې رخه کې زياعې
پههوځي څېړنههې نههه د شههو او پههه عي هره يهها مسههلکي او عانيکههي
څېړنې خو په دې اب رېڅ نشتهم رسيره پر دې د خوشحال خهان د
زمانې او چاپي ريال د عسکر حاقعو او عشکيالعو د مسهلکي او
عانيکههي څيړنههې لپههاره پههه قس عههه راغلههو منهها وو کههې دقيههق او
څرګنهههد مهههواد رههههم لهههږ د او لهههه معهوقعههههو ډک ليهههدل کيهه هږ م
رمدارنګه د دوسلو او ععهيزاعو جګړه ييز عانيک او مهماعو
د څرنګوالي او کيفيت د عملي څېړنهې امکانهات يهې رهم محهدود
د م په دې رخه کې رغهه څهه چهې زه يهې عراوسهه پهه ليهدلو ريهالي
شههوی يههم د خوشههحال خههان خټههک يههو پلتههه يههي ټوپههک دی چههې
غالباً له خپ پالره شهبازخان خټک نه ورعهه پهاعې شهوی او اوس
رههم ( )۰۹۹۹پههه رمههدې نامههه د افغانسههتان د وسههله وال پهههون د
لرغونو وسلو په ډله کې خوند دیم
په دې وجه رغه څه چې په دې مړاله کې څېړل کيږ

د خوشحال

خان د زمانې د عسکر حا قعو او عشکيالعو په رکله ه يوه
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لههومړنۍ مړدمههه و چههې ريلههه ده پههه راعلههونکي کههې پراختيههها
ومهههومي او د خهههان د عصهههر او چاپيريهههال د عسهههکر الخ شهههپړ
مسلکي او عانيکي پيژندنه پرې وشيم
پههه دې څيړنههه کههې زمهها اصههلي پاملرنههه داده چههې د خپ ه عههوان پههه
اندازه د خوشهحال خهان د زمهانې او مهاحول د عسهکر حهاقعو او
عشکيالعو په اب دا قندې موووعګانې وڅېړم:
 -۰د عصر او چاپي ريهال سهتراعژيک عمهايالت او د رغهو سياسهي
اقتصاد او ټولنيز نيادونهم
 -٢د د ههههمنو طههههاقتونو د پههههوځي قههههدرت نسههههی او د رغههههوی د
جول ت عشکيالعو وسلو او ععهيزاعو لنډه پېژندنه د رغهوی
ستراعژيکي او عکتيکي اغيزېم
 -۹د ګورګاني حکومت او پښهتنو پهه جنګونهو کهې د سهتراعژيک
او عکتيکي عم څرنګوالي اود رغه پايلېم
1پههه کههال  ۰۸١١کههي د جههالل الههدين اکبرمشهههور پههوځي مشههر راجهها ير ه لههه خپلههو اعههو زرو
سپاريانو سره له يوسفزو سره په جګړه کي د کړپې په غا ي کي عباه شو
2په  ۰١۰۱کال د نورالدين جهانګير له پون سره د عيرا په کو کي د مغولو ماعي
3په  ۰١۹٢کال په خيبر کي د کا

د مغولي صو دار محمد امين خان اشي پهه پهوخ انهدی

ماعوونکي ګوزار
4د ۰١۹۹کال په ژمي کي چي د کورګاني قوماندان شعاعت خان پون دکړپې پهه غا هي کهي
عباه شو
 5د خوشحال خان کليات د دوست محمهد خهان کامه پهه مړدمهه او شهر
 ۰۹١۱کال  ٢٢۱مخ ( وروسته له دې د کليات په نامه مورفي کيږ )م

د پيښهور چهاپ
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Raymond Aron, Paix Et Guerre Entre Les Nations, Paris, P-56
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8.کليات  ١۰مخ
 .9افض ه خههان خټههک :عههاريخ مرصههع د دوسههت محمههد خههان کام ه پههه مړا لههه او عصههحي (
وروسههته لههه دې د مرصههع پههه نامههه مورفههي کېههږ )م پيښ هور  ۰۹۹۱کههال  ٢١۹ ٢١١او ٢۹۱
ماونهم

د عصر او چاپي ريال ستراعژيک عمايالت او د رغوی نسټونه
د خوشحال خان ټول ژوند په  ۰۹مهيالد پيهړ کهې عيهر شهوی دی
او کارنامې يې زياعره د کا

سيند په کوزه جلګه يونهې د پيښهور

په واد کې پيښي شوی دی خو د زمان او مکان په دې حهدودو
کې د منځ عه راغلو واقويتونهو او پيښهو نيادونهه لهه دې حهدودو
څاه راخوا عيرېږ او د زمان او مکان په اعتبار د عيهرو پيړيهو او
نورو جغرافيو سيمو له پيښو او واقويتونو سره اليکي لر م نو
په دې وجه حتي په يوې لنډې څيړنې کهې رهم دا وهروری ده چهې
دجيهو سهتراعژياو سههتراعژيک عمه د نيههادونو او څرنګهوالي پههه
رکله موږ د خوشحال خان د چاپيريال او ګاونډيو سيمو عاريخ عه
پههه عمههومي ډول او پههه رنههد کههې د ګورګههاني مغههولي حکومههت لههه
جولېدو څاه وروسته په خاص ډول يو ځغلنده ن ر واچوو او په
دې زمينه اندې د خوشحال د زمهانې او چاپيريهال پهوځي څيړنهه
وکړوم
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رغههه څههه چههې د سههيمې د عمههومي عههاريخ پههه رنههداره کههې لههه ورايههه
څرګند کار دا دی چې د افغانستان په سهتراعژيک موقويهت
اندې د مسلطو سترو لښکر طهاقتونو لپهاره د انسبتاًاسهانه وه
چې د رند په نيمه وچه کې د سياسي حرانونو او مرکز قهدرت
د ععزيههې پههه وخههت کههې د ختيههز پههه لههور د پرماتهه

دروازې

پرانيهز او پهه شههمالي رنهد انهدې د پښههتوناوا او پهه عيهره يهها د
خيبر له قرې لښکر

ری عر قسه کړیم خو يا ددې عسلط سهاعنه

ډېهره ګرانههه او لههه دايمهي سههتونزو ډک کههار وم اسهانه خههو پههه دې وه
چې په داسې شهرايطو کهې لهه سياسهي ن هره کمهزوری رنهد او لهه
اقتصههاد پلههوه شههتمن رنههد د يرغلګههرو او پراختيهها غو ههتونکو
سترو لښکر ځواکونو لپاره يو جال ستراعژيک ردا ګرځيدهم
په عيره يا چې د رند کورنيو سياسي عر ګنيهو خهارجي يرغلونهه
رڅهههول او د رنهههد سهههيمه ييههههزو راجاګهههانو رايهههانو نوا ههههانو او
واکمنانو له خپلو کورنيو سياقنو سره د زور ازموينې په ډګر کې
پههر د عههورې عههه قس غههزاوه چههې مههوارد يههې پههه رنههد انههدې د
يرغلګرانههو پههه عههاريخ کههې لههږ نههه د م کههه پههه لرغههوني زمان هه کههې د
عاکسيال واکمهن د خپه رنهد رقيه پهوروس د مهاعولو پهه عمهه
مړدوني سکندر عه په رند اندی ديرغ

لنه ورکړه نو په  ۰٢مهي

پيهړ کههې د جموراجهها چکههره د يهوه غههور سههلطان شهههاب الههدين
محمد د پنعاب او شمالي رند د نيولو لپاره ورڅاوه9م
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د ۰١مې پيړ په لومړيو وختونو کهې دولهت خهان لهود د پنعهاب
حکمران او رانا سنګرام سن
مشههر هها ر عههه د يرغهه

د ميوار غښتلي او نامتو راجپوت

لنههه ورکههړه او مرسههته يههې رههم عههرې ونههه

سپموله 9او يا د ۰١مې پي ړ په لهومړ نيمهايي کهې نهادر افشهار
رنههد عههه د يرغه پههه رلههو ځلههو کههې د دکههن د والههي ن ههام الملههک او
داوود ()Oudhد صو دار سوادت خان لنې عرقسه کړې وې9م څو
کاله وروسته دا کهار د احمدشهاه ا هدالي او لمسهي يهې زمانشهاه د
رند سوقياعو په وخت کې رم شوی دیم انګريزانو خهو د رمهدې
راز کورنيو رقا تونو د نتيعو په اثر دوه سوه کالهه د رنهد شهتمني
وڅټلهم
خههو پههه شههمالي رند انههدې د داسههې يرغلونههو د لومړيههو څپههو لههه
رياليتوب وروسته ه يا يرغلګر طاقهت يهوازې د رنهد پهه عهارا
او يوه عش په نامه نفوذ قناعت وکړ او د رند له خزانو سره ه يرعه
خپ وطن عه ستون شو او يا ه يې رلته والول او په رند اندې ه
يې د دايمي عسلط رلې ځلې پراخې کهړېم پهه لهومړ صهورت کهې
پر دې يرغ يوازې يو خونړی او عاقکوونکي ع

او راع

وو او

په دويم صورت کې هه پهر دې يرغلګهر طاقهت پهه رنهد کهې د يهوه
غښتلي او متحد دولت د جولولو په عال

کهې د رنهد د يال يلهو

سيمه ييزو قدرعونو سره په داسې پراخ او دوامداره جنګهي عمه
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وخت شو چې په افغانستان کې ه يې د ستراعژيکو پولو ساعنه
يوه لويه ستونزه وګرځيدهم
د سياسي اقتصاد

فررنګي او ټولنيزو مؤسساعو په يوه غيهر

متعانل جغرافيي چاپي ريال کې د يوه پرد او په لښکر طاقت
متکههي واکمن هي ( )Super groupد ټينګي هدو پههه عههرڅ کههې چههې
استومار او استثمار خصلت يهې درلهود او د خپه خصهلت لهه
ماې يې د نومول چاپي ريال داخلي عضادونه په سهوله ييهز ډول
نه شو ح کوقی دکورنيو جګړودوام يو طبيوهي جريهان ووم کهه
څه رم په ۰١مه پيړ کې جال ل الدين اکبر د « الهي دين » د ن ريې
په ولاندې کولو سره په موقتي ډول راجپوعان او مرعه[مررټه] د
ځان ملګر کړل خو د عضادونو اصلي ريښې په خپ قوت پاعې
وې او يهها د اورنګزې ه د شههديد عوص ه لههه ماههې دغههه داخلههي
ماالفتونه په داسې قوت سره راغونډ شول چې په  ۰١مي پيهړ
کههې يههې د ګورګههاني حکومههت د سياسههي قههدرت زيههات رجونههه
والوزولم نو ځکه په داسې چاپيريال کې په رماغه عوګهه چهې د
داخلهههي عضهههادونو پهههه وجهههه د مرکهههز عشهههکيالعو نشهههتوالي يههها
کمزورعيها د يال ي لههو سهيمه ييههزو سياسهي او فررنګههي واحههدونو
رقيبانه جګړې رڅولې نو د مرکز مطلړه عشهکيالعو پهه عمرکهز
سره چې د يوه لښکر حکومت له قرې منځته راعهه  -پهه داسهې
حال کې چې سياسي فررنګي او ټهولنيز پاالعهوب عرسهره شهوی
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نه و سيمه ييزو جګړو د دوامداره داخلي جګړو ڼه نيوله چهې د
واکمن قدرت په مړا ه کهې هه جهار و م رانها سهن
پياول مشر ا ر عه په رند اندې د يرغ

د راجپهوت

لنه ورکړه خو کله چې

ا ر په رند اندی د عسلط په فکر کهې شهو يها رمهدا رانها سهن
لومړني سړی وو چې د ا ر په مړا

کې يې په جن

قس پهورې

کهړم دې ډول کورنيههو جګههړو پههه رنههد کههې د ګورګههاني حکومههت پههه
درسته دوره کې دوام درلودم
د رمدې حړايړو په رعا کې ا ر په  ۰۸٢١ممکال کې وروسته له رغهه
چههې د پههاني پههت ميههدان يههې وګاټههه ډرلههي عههه د خپلههې واکمنههۍ د
مرکهههز پهههه لي ږدولهههو سهههره هههه پوريه هده چهههې د شهههمالي رنهههد لهههه
ستراعژيکي اډې څاه د رند په ختيزو جنو ي او جنوب لويديزو
سههيمو انههدې د عسههلط قره چههې د نګههال کشههمير راجسههتان
دکههن ګعههرات مههالوه اوخانههديش پ هه شههان سياسههي او لښههکر
طاقتونه پکې پراعه وو ډېره اوږده او له ستونزو ډکه دهم نو ځکهه
په داسې حال کې چې عر خپلهې مړينهې يونهې  ۰۸۹۱ممکالهه پهورې
يې په شمالي رند کې يوه کم سورې عړانګه نيولې وه او حدود يې
په شمال کې له پتنهې سهررند سهيالکو او اټهک او پهه جنهوب
کې له چاندر

يا نه ميوار او نو څاه عيرېده 9په رند کې يهې

د خپ دريځ د پياول کولو لپاره د خپ قدرت مرکز په افغهاني
اډه يونې کا

او کندرار کې ليدهم د رغهه د قهدرت رخهه ق د رنهد
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په پراخه نيمه وچه کې د وسوت لهه ن هره ډېهره وله وهم کهه څهه رهم
سهههتراعژيکي ارميهههت يهههې زيهههات و خهههو ددې سهههتراعژيکي اډې
ارميت د پنعاب او خيبر ل ه قرې له کا
په ساعلو کې پی و ځکه چې د رند

او کندرار سره د ارعباط
يال يلهو قوعونهو پهه مړا ه

کههې د مههاعې پههه صههورت کههې يههې د افغانسههتان پههه سههاعلو سههره
واکمنهي خونهد پهاعې کيهده او پهه دې رکلهه ها ر د خپلهې سهترې
ماجرا غو تنې سهره سهره ډېهر پهه احتيهاط چلنهد کهاوهم وروسهتيو
پيښ و دا خبره ثا ته کړه ځکه کوم وخت چې رمايون په  ۰۸۱۱ممکا
ل کههې د سههور شي رشههاه پههه مړا ه کههې مههاعې وکههړه او د رنههد پههه
پرېښههودو معبههور شههو پههه افغانسههتان کههې ګورګههاني واکمنههي
خوند پاعې شهوهم کهه څهه رهم رمهايون پهه لهومړ سهر کهې د خپه
ورور کامران له قسه ددې واکمنۍ په نيولو ريالي نه شو خو يا
يههې د لسههو کلونههو خونړيههو جګههړو پههه نتيعههه کههې د کا ه صههو ه
وګټله او له رمدې ځايه و چې له خپلې ماعې نه  ۰۸کاله وروسهته
يې يو ځلې يا د خپ پالر په پله ګهام کيښهود او د افغانسهتان پهه
ستراعژيکي قوت يې يرعه د ډرلي عات عرقسه کړم
په دې عوګه په رند کې د کورنيهو عواملهو سياسهي اقتصهاد او
ټههولنيزو ډينههاميزم د ګورګههاني واکمنههي پههه درسههته دوره کههې د
افغانستان پر سيمو اندې د رغه حکومت سياسي اقتصاد او
سههتراعژيکي اعکههها ډېههره وهههرور ګرځههولې وه اوددې سهههيمې او
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ورسهره عړلههو سههتراعژيکي قرو او ارعبهاطي کړيههو د سههاعلو لپههاره
نومولې واکمني د خپ عوان عر وروستي پولې پورې جنګيدهم
ددې کورنيهههو عواملهههو پهههه څنه ه

کهههې د ګورګهههاني واکمنهههۍ د

سياسههي او سههتراعژيکي عمههايالعو پههه جول ههت کههې رغههو هرنيههو
عواملو رم ستره اغيزه درلوده چې له رند نهه ههر لهه نهورو سهترو
واکمنيهو سهره د سياسههي او سهتراعژيکو اليکهو پههه مسهألو پههورې
مر هههوط ووم پهههه  ۰١او ۰۹پيړيهههو کهههې چهههې ګورګهههاني واکمنهههي د
افغانستان او شمالي رند له حساسي سهتراعژيکي سهيمې څاهه د
خپ عسلط منګولې د رند د نيمې وچې په پراخهو سهيمو انهدې
ټينګولې د ايران صفو واکمنهي پهه عيهره يها وروسهته لهه رغهه
چې شيبانيان يې د افغانستان په شمال او لويديز کې مات کړل
ستر قدرت ومونهدم پهه مهاورانالنهر کهې د  ۰١مهي پيهړ پهه دوران
کې شيباني حکومت او په  ۰۹مهي پيهړ کهې جنيهد اسهتراخاني
واکمني مسلط طاقت وو چې د یمو په جنهوب کهې يهې پهر لهخ او
ورسره عړلو سيمو اندې رم نفوذ درلود او د رندوکش پر جنهو ي
رخو اندې يې د عسلط عمه رېڅکله له زله ونه ايستلهم
پههه دې ډول ددې دوو پي ړيههو پههه دوران کههې افغانسههتان د درېهههو
امپراعوری واکمنيو د رقا تونو او پراختيا غو تنو د پرلهه پسهې
رلهههو ځلهههو ډګهههر ګرځيهههدلي وو چهههې د سياسهههي سهههتراعژيک
اقتصاد او ععارعي ګټو په سر اندې يې رميشني کش او کهړپ
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روان وومپههه دې عههرڅ کههې ددې درېههو والو پراختيهها غو ههتونکو
رقيبو قدرعونو په منځ کې چې په سياسي او پوځي عم کې يهې
د واکمنو طبړو ګټې لټونې عسلط او نفهوذ درلهود لهه يهوې خهوا د
جغرافيي عماسونو او له

پلوه د ګټو دټکر او عصهادم پهه نتيعهه

کې پوځي نښتې او جنګي عم ( په له وسهيله د سياسهي عمه د
دوام پههه عوګههه) يههوه ههالړوه غو ههتنه او عمايهه وګرځيههد چههې د
شههرايطو پههه مسههاعدت او د قههواوو د عههوازن پههه ههدلون سههره پههه
االوم عصادم دليدهم
د ين المللهي روا طهو پهه سهاحه کهې د نومهولو قهدرعونو عهرمنځ د
جنګي شرايطو له ډلې څاه د پروفيسر رايت د جن

د څيړنهې پهه

اساس 9جغرافيو واټن له منځه عللي وو په داسې حها ل کهې چهې
د سولې او پاالعوب د شرطونو د يال يلو سياسهي اقتصهاد
او ټولنيزو الخونو په منځ کې واټنونهه زيهات او خالګهانې پراخهې
وېم دې ووويت د نومولو واکمنيو په اليکو کې په قهوه انهدې
د متکي سياست ( )Power Politicsعسلط ټين

کړی و چهې د

قدرت د عوازن (  )war Equilibriumپه له منځه علو سره د رغوی
په منځ کې د جن

پيښيدل حتمي وم

نههو پههه دې وجههه د ههالړوه جنګههي عصههادم پههه حالههت کههې عهه ددې
قدرعونو له خوا رڅه کيده چې خپ موقويت د

په مړا ه کهې

پيههاولی وسههاعيم پههه دې عههرن کههې د متحههدينو د پيههداکولو د
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اقتصههاد او ععههارعي امتيههازونو عرقسههه کولههو د سههتراعژيکو
رعرو جغرافيو سيمو د قس عه راوللو او حتهي د ايهډيولوژيک
نفوذ د خپرولهو پهه الخونهو کهې رقا تونهه رميشهني او د سهولې او
جن

په دوران کې مسلط عماي ووم دا خبره ټولې رغه رلهې ځلهې

رو هههههانو چهههههې ګورګهههههاني واکمنهههههي د منصهههههبونو الړههههها و
جههاګيرونو سههرکار زر او لښههکر زور لههه قرې د سههيمه ييههزو
قبههايلي مشههرانو د ملګههر کولههو لپههاره پههه سههتراعژيکي قرو او
ورسره عړلو ستراعژيکي اډو اندې د نفوذ او کنټرول د سهاعلو پهه
مړصد او د رندوکش پهه شهمال کهې د دفهاعي سهتراعژيکو پولهو د
خوند ساعلو او د کندرار د عرقسه کولو په قره کې عرسره کهړ
د م حتههي پههه داسههې شههرايطو کههې چههې د مررټههه وو او راجپههوت
طاقتونو په دوامداره عوګه د رنهد پهه نيمهه وچهه کهې د ګورګهاني
امپراعور قهدرت د مبهارزې ډګهر عهه ور الهه د ډيلهي سياسهي او
ستراعژيکي اساسي پاملرنه لويديز عه متوجه وه څو له يوې خوا
د رند دروازې د رقيبو قدرعونو په مړا ه کهې خونهد وسهاعي او
لههه لههه پلههوه د افغانسههتان لههه لښههکر

سياسههي او اقتصههاد

منا وو څاه ې رخې پاعې نه شيم
په افغانستان کې د ګورګهاني مغهولي واکمنهۍ د نفهوذ د خونهد
سهاعلو پههه رکلههه د ا رشههاه عماي ه د ا رنهامې پههه ډېههرو پههاعو کههې
منوکل شويدیم رمايون لل کاله د پرله پسې او خونړيو جګهړو
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کې ټينه

په يه خپ نفوذ يا په دخشان او کا

کهړ او د (یئهين

اکبر ) مؤلف ا والفض عالمي د اکبر پهه زمانهه کهې پهه دې هاب
داسې ليکي « :خِرد پژوران استان کا

و قنهدرار را دو دروازۀ

رندوسههتان رشههمرند از يکههي ههه ع هوران رونههد و از ديىههری ههه
ايران و از نىهباني اين دو فراخنای رندوستان از يىانهه ايمنهي
9

يا د و نيز جهان نوردی دين دو راه سزاوارم»

ددې سياسي او جيو ستراعژ حالت په چوکا کې د ا اسيند د
لويهديزې غهالې سهيمې چهې د پښهتنو قبهايلو وطهن دی د رنههد او
افغانسههتان پههه مههنځ کههې د مهمههې ارعبههاطي کههړ پههه عوګههه سههتر
ارميت درلودم خيبر کورمه او وقن د ختيز په لهور

د لښهکر

يرغ د څپو لپاره له ډېهرو لرغونهو زمهانو څاهه رغهه طبيوهي قری
وې چههې د ععههارعي او سههتراعژيک ارعبههاط اساسههي پلونههه ګڼهه
کيههدلم په هه خپلههه د افغانسهههتان طبيوههي جول هههت او جغرافيه هو
موقويت له ډېرو پاوا زمانو څاه په دی سيمه اندی د مسهلطو
پراختيهها غو ههتونکو قههدرعونو پههه سياسههت او سههتراعژ

انههدی

ستره اغيزه لرلي دهم ددی موقويت جيو ستراعژيکي ډينهاميزم د
رنههد پههه لههور د پرمات ه

سههتراعژ

د شههمال پههه لههور دفههاعي

سههتراعژ او د لويههديز پههه لههور د عههوازن سههتراعژ عشههويړوله او
مساعدت يې ورسره کاوهم
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ددې واقويههت پههه جول ههت کههې د خيبههر کههورمې او ههوقن او پههه
عمهومي عوګههه د ا اسههيند د لويههديزو غرنيههو سههيمو ارميههت خههورا
زيات وو ځکه لهه رنهد سهره د کا ه او کنهدرار د سهيمو ارعبهاط
يوازې په رمدې قرو اندې د حاکميت په اثر عرقسه کيدای شهوم
دې مسألې په ۰۹مه پيړ کې د انګريز استومار د علمي سرحد
( )Scientific Frontierد فرمول په طر کې رم اغيهزه درلهوده او
حتي په رند اندې د رعانو استومار د عسلط په دوران کهې د
رعانو رند لښکر ووع العهيش ( دپهوځي ځواکونهو د ميشهته
کيدو ځايونه) رم د رمهدې واقويهت عهر اغيهزې قنهدې ووم پهه دې
مونهها چههې د رعههانو رنههد ټههول وسههله وا ل پههون اساسه هاً د دوو
اردوګانو په چوکا کهې عن هيم شهوی وو :پهه شهمال کهې د نګهال
اردو پرعه وه چي ځواکونه ئي د نګال اله ا اد ډرلي قرور او
پيښههور پههه کر ههه کههې ځههای پههه ځههای شههوی وو او ټههول خيبههر عههه
ورڅيرمههههه ووم پههههه جنههههوب کههههې د مبيهه هي اردو د جنههههو ي رنههههد
حيههدرا اد س هي ند او سههيو پههه کر ههه کههې ځههای پههر ځههای شههو
ووچهې ماهه يهې ههوقن عهه وهم د راجپوعهاني صههحرا د دوالو اردو
ګانو په منځ کې د طبيوي مانع په عوګه حاي وو9م
نهههو پهههه عمهههومي ډول د ګورګهههاني واکمنهههي دې سياسهههي اوجيهههو
پولتيک عماي

په طبيوي عوګه د رند او افغانستان په مهنځ کهې

ستراعژيکي اليکې يو اصلي او حتمي شهرط ګرځهولي وې چهې
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په خوند قرو او د رغهو پهه اوږدو کهې پهر اوپراعيفهي اډو انهدې
کنټرول په کې شام ووم دې شرط د خيبر او وقن د قرې ارميهت
په ععارعي ارز ت سهر يره د سهتراعژيکو غو هتنو لهه ماهې ډېهر
مهم ګرځولي وو او په عيره يا د خيبهر قره د دوو عمهده دليلونهو
له ماې ګورګاني حکومت عه ډېره مهمه وه:
اول دا چههې د خيبههر لويههه قره رسههي يههوه لويههه قره نههه وه لکههې
يوستر اوپراعيفي استړامت ووچې د لښکر سوقياعو لپاره يې
په دوالو خواوو کې نورې قرې رم موجودې وې چې که څه رم د
خيبهر د قرې پهه شههان مسهاعدې نهه وې خههو د اوپراعيفهي قرو پههه
شبکه کې يې زيات ارز ت درلودم دا قرې د خيبر پهه شهمال کهې د
کړپې د غا ې قره او په جنوب کې يې د ازار د درې او د کهورمې
قرې وې چې د خيبر د عړل کيدو په وخت کې د لښکر سوقياعو
لپاره عرې کار اخيست کيدای شهوم لوکههارت داراکلهي لهه خهولې
چې له نادر افشار سهره د رنهد پهه سهوقياعو کهې ملګهری ووليکهي:
«کوم وخت چې نادر واورېدل چې پښتنو د خيبر دره د رغه پرمخ
عړلههې ده او نههه شههي کههوقی دغههه قههو سههنګر مههات کههړ

نههو لههه

اريکههاب څاههه يههې د جنههوب پههه لههور خپلههه قره دلههه کههړه او د
څڅ و ي غا ي او ازار درې له قرې يې د خيبر له جنو ه يو الخيهز
مانور اجرا کړ او له دې قرې نيغ علي مسهعد عهه ووت او د شها لهه
خوا يې د خيبرپه سنګرونو يرغ وکړم »9رمدارنګه د اورنګزې د
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واکمنۍ په زمانهه کهې مها هت خهان پهه  ۰١۹۹او شهعاعت خهان پهه
 ۰١۹۱کهال د کړپهې د غا ههي لهه قرې او لهږ څههه وروسهته یغرخههان د
ازار د درې له قرې ګورګاني پوځونه سوپ کړل9م رسهيره پهر دې
د خيبههر د اوپراعيفههي اسههتړامت پههه اوږدو کههې سههتراعژيک مهههم
موقويتونه لکه اټک نو ار پيښور او کورها پراعهه وو چهې د
لويو لښکرو د ستراعژيکي عاميناعو لپاره مساعدی اډې وېم
دويهم دا چههې د خيبهر اسههتړامت پهه مسههتړيم ډول شهمالي رنههد عههه
ورڅيرمهه ووچهې رلتههه د ګورګهاني واکمنههۍ د قهدرت مرکههز او د
ستراعژيک پوعانسي منبهع پرعهه وه پهه دې عوګهه د خيبهر قره د
شمالي رند او کا

عرمنځ د سهتراعژيک ارعبهاط لنهډه قره وهم پهه

داسې حال کې چې د وقن اوپراعيفهي اسهتړامت مسهتړيماً کهوز
سيندعه متوجه وو او يهوازې د يهوه اوږده قهوس پهه پرېکولهو سهره
يې د شمالي رند لهه لهويې قرې سهره ارعبهاط ټينګهاوه رغهه رهم د
ا اسيند د غالو په اوږدو کې او دا ځکه چې له رغه نه ختيهز پلهو
عه د راجپوعاني صحرا واقع دهم
دې سياسي او سهتراعژيک ډينهاميزم پهه  ۰١او  ۰۹مهو پيړيهو کهې د
پيښور د جلګې ستراعژيک ارميت په خهاص ډول او د ا اسهيند
د لويديزې غالې د سيمو سهتراعژيک ارميهت پهه عهام ډول زيهات
کړی ووم په دې وخت کې د اټک او خيبهر د لهويې قرې پهه شهمال
کې يوسفز او پهه جنهوب کهې يهې د ا اسهيند نهه د لويهديز پهه لهور
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خټههک او ههنګس اوسههيدل او د خيبههر پههه شههاوخوا کههې اپريههد
مومنهههد او شهههينوار ا هههاد وو نهههو ځکهههه د خيبهههر د اوپراعيفهههي
استړامت په شاوخوا کې ګورګاني حکومتونهه د خپه عسهکر
او سياسي نفوذ په ارعباط په لومړ کر ه کهې لهه رمهدې قبيلهو
سره ماامخ وو
د د منو طاقتونو د پوځي قدرت نسی او جول ت
او د رغو ستراعژيکي او عکتيکي اغيزې

له دې کبله چې ا ريان رند عه د يوه پرد طاقت پهه عوګهه ننوعه
او رلتههه يههې د خپهه حکومههت نسههی کيښههود پههه اول سههر کههې د
رغوی حکومت يو لښکر عسلط ووچې وروسته يا يې په رنهد
کې د زيات نفوذ په وجه د يوه فيوډالي اردو زلی عشکي کهړم خهو
ګورګانيان رند عه د خپ مرکز په ليږدولوسره پهه عهدريد د رنهد
ټولنې عمق عهه نن وعه او د خپه حکومهت د ټينګتيها لپهاره يهې د
سياسي قدرت له ټولو الخونو څاه ګټه واخيستهم پهه رنهد کهې د
ګورګانيانو دولت د رند لهه داخلهي قهدرعونو او خهارجي واکمنيهو
سره د دوامداره جګړو په جريان کې ټين

شو او پهه دې وجهه يهې

عسکر عشکيالعو د کميت او کيفيت له ماې په رماغه عناسه
پراختيا وموندلهم کله چې د جالل الدين اکبر د واکمنۍ ستنې پهه
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رند کې ټينګې شوې د ګورګاني حکومت په واک کې داسهې يهو
سهتر لښهکر ځهواک پهروت وو چهې پهه سهيمه کهې يهې سهاری نههه
درلهههودم دغهههه اردو چهههې لهههه مغولهههو عرکهههانو پښهههتنو عهههاجکو
پارسههيانو او راجپوعههانو څاههه جههول شههوی وو پههه اص ه کههې يههو
فيوډالي لښکر ووچې د رغه د عشکيالعو اساس په منصهبدار
سيستم وقل ووم دغه جول ت د رند د ټولنيزو شهرايطو محصهول
وو چههې ګورګهههاني امپراعههور پکهههي حکهههم چههالوهم دا رهههم يهههوه
طبيوهههي خبهههره ده چهههې درهههرې زمه هانې او رهههرې ټهههولنې د پهههوځي
مؤسساعو جول ت د رغې زمانې له عمومي ټولنيز جول ت سره
عړاولریم کله چې د يوې ټولنې اقتصاد  -ټولنيز جول ت هدلون
ومههومي نههو د پههوځي مؤ سسههاعو پههه ماريههت او جول ههت کههې رههم
دلون منځته راځيم په اروپا کې د منځنيو پيړيهو خهاص لښهکر
مؤسسههات د شههواليه ګههانو پههر طاقههت متکههي يههو فيههوډالي پههوځي
جول ت وو خووروسته په ټولنه کهې د پهولي اقتصهاد د ودې پهه
وجههه دغههه جول ههت ههدلون ومونههد او پههه نتيعههه کههې يههې د يههوې
اوږدې پروسې په عرڅ کې فيوډالي لښکر په حرفه يي اجير لښکر
ههدل شههو9م او رمدارنګههه د فرانسههې لههه انړههالب ( )۰۹١۹وروسههته
حرفههو يهههي اجيههر لښهههکر د ټههولنيز جول هههت پههه عحهههول سههره پهههه
ورژواز ملي لښکر دلون وموند9م
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دپوځونو جول ت

پههه رنههد کههې ا ريههانو د يههوه اسههتومار لښههکر پههه وسههيله خپهه
لههومړني عسههلط ټينهه

کههړاو وروسههته يهها يههې د رنههد ټههولنې د

شرايطو په اساس فيوډالي لښکر جول ت عه ماه کهړهم دا خبهره
لههه ګورګانيههان و څاههه دماههه پههه رنههد کههې د افغههاني حکومتونههو د
واکمنهۍ پهه دوره کهې رهم احسهاس شهوې وهم پهه پيه کهې افغهاني
سلطنت په شمالي رند کې د داسې يهوه لښهکر لهه خهوا ټينه

شهو

چې اکثريت يې مسلمانان وو 9او د ټينګيدو په جريهان کهې يهې د
مسلمانانو له مذربي جذ اعو څاه د رنديانو په مړا لهه کهې د يهوه
ايهډيولوژيک قههدرت پههه حيهث کههار اخيسههت کيهدهم وروسههته يهها
چههې رمههدې حکومههت پههه رنههد کههې ريښههې وځغلههولې لښههکر
جول ت يې فيوډالي ڼه ونيولهم د ۰۱مې پيړ عر نيمايي پورې د
افغههاني حکومتونههو لښههکر عشههکيالعو ثا ههت شههک درلههود او
عالوالههدين خلعههي د ۰۹مههې پي هړ پههه پههای کههې د مرکههز دايمههي
اردو د سپاريانو شمېره چې عر خپلې مستړيمې پاملرنې قنهدې
يههې پههه لښههکرو کههې نيههول عړريبههاً نههيم ميليونههو عههه ورسههاوهم 9د
راعلونکې سد له نيمايي وروسته د فيروزشهاه عغلهق د واکمنهۍ
په دوره کې چې پهه رنهد کهې د افغهاني حکومهت نفهوذ ژور شهوی
وو د اردو جول ههت د ټههولنيز چاپيريههال عههر اغيههزې قنههدې يههوه
شپړه فيوډالي ڼه وموندلهم
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په لښکر جول ت اندې د ټولنې د داخلي جول ت اغيهزه پهه ۰١
او  ۰۹مهي پي هړ کهې د پښههتنو د رغههو لښهکرو پههه نسهی کههې رههم
ليدل کيږ چې لهه ګورګهاني واکمنهۍ سهره د جګهړې ډګرونهو عهه
راوعلي د م په دې پرله پسې جګړو کهې د پښهتنو پهوځي طاقهت د
رغوی د ټولنې د خاص جول ت له ماهې قبيلهو شهک درلهود او
ې له دې چې کوم مرکز دايمهي مؤسسهات اويها ځانتهه مشها
رويت ولر

د قبايلو له جنګياقنو څاه راغونډېده او اکثراً يي

له خپلو شاصي وسلو سره د خپلو ولسهي مشهرانو عهر قر هودنې
قنههدې پههه ميههدان کههې عههوره ورلهههم دغ هه ډول عسههکر قههدرت د
قبيلو ن ام د ټولنيز جول ت ټيپک محصول ګڼ کيږ چهې د
ررې لښکر مړدمې لپاره ايد د خلکو له منځه راټول شوی وایم
خوشحال خان دې مووو عه په ډېرو مواردو کې اشاره کړې ده:
ما په نن

د پښتانه ځوانان قر ان کړه
9

يا مې غوره غوره جمع ه ځوانان کړه
ش زره ځوانان لرم رمه له يوه ذاعه

9

واله يګانه شا په خدمت کې راعه خمه

ري څ عرديد نه شته چې د خوشهحال دغهه شه زره ځوانهان پهه ثها تو
عسکر عشکيالعو کې نه وو عن يم شو

لکې د رغهه د قبيلهې

او ولل خلک و و چې د ورورت په وخت کې د لښکرو د جولولو
لپاره ميدان عه وعه م ددې ولسهي لښهکرو خهرڅ رهم يها پهه خپلهه پهه
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جنګيهالوو و او يها ههه د خانهانو او قبههايلي مشهرانو لههه خهوا ورکههول
کيدهم
واله دېر

زره خټک د

درست زما وو په فرمان
په لښکر ه زما خرڅوو
9

يا مې خرڅ وو په مهمان

د فيوډالي لښکرو داخلي جول ت که د جګړه ييزې رمارنګۍ او
مرکز کنټرول له پلوه ځانته خاصي کمزورعياوې لرلي نو شهک
نهههه شهههته چهههې د سهههتراعژيکي او عکتيکهههي اغيهههزو د اسهههتمرار
لوژسهههتيکي مالعهههړ وسهههلو او ععهيزاعهههو او سهههوپ او ادارې لهههه
ماهې د قبيلههو لښههکرو عهر جول ههت هتههره او اغي هزمن وو او دا
مووو په خپله د پښتنو او ګورګانيانو د جنګهي عړا ه پهه فضها
کې يو ډېر مؤثر عام ګڼ کيدای شيم
د فيههوډالي لښههکر جول ههت پههر نهها انههدې د ګورګانيههانو پههوځي
ځواک په  ۰١او ۰۹مي پيړ کې د عشکيالعو مسلکي پياولعيا
وسههلو او ععهيزاعههو لههه ماههې پرلههه پسههې پراختيهها وموندلههه او د
کلونههو پههه عيرېههدو سههره يههې د رنههد د يال يلههو قومونههو لښههکرې
مهاد او کيفههي ه ه الخونهه پههه ځههان کهې منح ه کههړلم منصههبدار
سيسههتم پههه خپلههه د فيههوډالي مميزاعههو پههه سههاعلو سههره د مراعبههو د
سلسلې يو من م جول ت وو که څه رم عکتيکي واحهدونو يهې د
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رنهههد د افغهههاني دولتونهههو او د مررټههه ه وو د اردوګهههانو پهههه شهههان
عشکيالعي ثبات نه درلود لکې د رر يونی عشهکي د منصهبدار
د «منصهه » د منطههور شهههو صههالحيت سههره عړلهههي ووم ځکههه نهههو
منصبونه غير ثا ت عسکر يونټونهه ووم پهه دې سيسهتم کهې دوه
اساسي عنصره ليدل کيدل :يو د پاچا مرکز لښکر چې زياعره يهو
مسلکي اوحرفو قشروو او د اردو مرکز زلی عرې جولېدهم پهه
دې قشههر کههې اجيههر سههپاريان د ن ههامي اشههرافو او قومانههدانانو
نههوکران او ازاد شههو مرئيههان شههام وو چههې دچيلههه ( )Chilaپههه
نامههه يادېههدل او د ههې کههور او ههې جايههداد پههه اثههر يههې يههوازني
عولهههق لهههه خپلهههو هههادارانو سهههره ووم دا رغهههه کسهههان وو چهههې پهههه
ولوکتوب کې ه يې د جګړو له ميدانونو او قحطۍ ورلهو سهيمو
څاه له خپلو کورنيو جال کهول او سهپاريګر

هه يهې ورزده کولهه

او زياعره يې رندو ځلميان وو چې د اسالم دين عه ه يې راوستي
ووم چيلهيوازني قشر وو چې د اجيرو سپاريانو او د فيوډاقنهو د
لښکرو په پرعله زياعره اعتماد پرې کيدای شو رغوی په رر ډول
شرايطو کې د خپلو ادارانو پهه سرنوشهت کهې شهريک او ورسهره
يوځهههای وو م دغهههه دود نهههه يهههوازې پهههه مرکهههز لښهههکرو لکهههې د
فيوډالي لښکر عشکيالعو په زل کې رم ليدل کيدلم
خودا رم ايد څرګنده شي چې د ګورګاني حکومت دايمي مرکز
پهون چهي يهو روزل شههو مسهلکي او عانيکهي عسهکر ځههواک

دخوشحال خټک دعصر اوچاپيري ال پوځي څېړنه :پروفيسورعلياحمد جاللي

وو د رغه ټول لښکر طاقت يوه وله رخهه وه چهې د منصهبدار
سيسهتم پهر نهها يهې د دولههت معمهوعي فيههوډالي پوځونهه جههولولم
مثالً د جال ل الدين اکبهر حضهر مرکهز اردو لهه  ۱۸زرو سهپرو
۸۱۱۱فيالنو او څو زرو پليو څاه جول شويوو9پهه داسهې حهال کهې
چهې ټهول سهفر قههوت يهې لهه عړريبهاً ( )۹۸١ ۹١۱سههپرو ()۰۱۱۱
عوپليانو او ( )۹١۹۹ ۸۸۹پليو څاه جولېهدهم رمدارنګهه شهاه
جههههههان ( )٢۱۱۱۱۱سهههههپاره ( )۰۱۱۱عوپليهههههان ( )۱۱۱۱۱پلهههههي او
اورنګزې

( )۹۱۱۱۱۱سپاره ( )۰٢۱۱عوپليان او ( )١۱۱۱۱۱پلي پهه

واک کې درلودل9م
پهه مرکهز دايمهي پوځونههو رسهيره د ګورګهاني واکمهن د لښههکرو
زياعه رخهه د « منصهبدارانو» لهه خهوا او د رغهوی عهر ادارې قنهدې
را رېده چې د خپلو منصبونو د واک او امتيازونو په عناس يې
د ورورت په وخت کهې ټهاکلې ډلهه سهپاريان د واکمهن خهدمت عهه
حاوههرول او ددې خههدمت پههه ههدل کههې د حکومههت لههه خههوا ورعههه
نړد حړوپ ځمکې او يا د ځمکو د مالياعو ټاکلې رخه ورکولهه
کيدهم د منصبونو د درجو شمېر لکه څرنګه چې ا والفض يې په
(یئين اکبر ) کې په مفص ډول ليکي  ١١وو 9چې په رغو کې عهر
ټولو لوله درجه «رعبه» د « ده رزار » منص او عر ټولو ټيټه درجه
د «ده اشههي» منص ه ووم لههه لههولی رعبههې څاههه عههر «پههند رههزاری»
منص ه

پههورې د رههرې رعبههې عههوپير زر عنههه سههپاريانووم لههه «پههند
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رزاری» څاه عر «صد و پنعاري» پورې د درجو په منځ کهې عهوپير
پنځوس پنځوس سپاريان و و او له رغو نهه ټيهی منصهبونه پهه دې
ډول وو :صدو يست و پنعي صدو يستي يوز اشي ( د سلو په
سههر مشههر) چهههار يسههتي سههه يسههتي پنعههاري دو يسههتي
عههرکش نههد يسههتي او ده اشههي9م د منصههبدارانو شههمير د جههالل
الههدين اکبههر پههه وخههت کهههې ()۰۸۱۱او د جهههانګير پههه وخههت کهههې
()۹۱۱۱ووم د رمدې منصبونو د واک په عناس چې د رر منص له
نامهه څاهه څرګنهدېږ
سپاريان را ر کړ

منصهبداران مکلهف وو چهې ټهاکلي شهمير
ويې روز او په حضهر او سهفر کهې يهې اداره

پهه قس واخلهيم دغهه مووهو د يال يلههو جګهړو پهه شهرايطو کههې
څرګنهده ههکار 9م پهه دې ډول پههه منصههبدار سيسهتم کههې د رههر
منصه ه مر هههوط سهههپاره او پلهههي پوځونهههه د عکتيکهههي واحهههدونو
کارندوی وو چې د عم په سهاحه کهې د مراعبهو د سلسهلې پهه
اساس له يوه

سره عړلي ووم

په منصبدار ن ام کې سپاريان مستړيماً د منصبدارانو لهه خهوا
خههدمت نههه نيههول کي هدل ( هرعههي کيههدل)م لههه دی کبلههه د سههپاريانو
اساسههي ارعبههاط لههه منصههبدارانو سههره وو چههې رغههوی عههه يههې د
خهدمت نړهد يها غيهر نړهد معرايهي ورکولهه قومانهده يهې پهرې
چلوله او اکثر ًا رهم پهه سهيمه کهې يوځهای ورسهره اوسهيدلم پهه دې
وجه د سپاريانو عولق عر رر څهه دماهه لهه خپه منصهبدار سهره وو
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چې په حضر او سفر کهې ورسهره عړلهي ووم لهه حکومهت سهره ددې
راز پوځونهو ارعبهاط د منصهبدارانو پهه واسهطه ټينګيهده چههې د
خپ ه خههدمت پههه معرايههي کههې يههې نړههد حړههوپ او جاګيرونههه لههه
حکومت څاه اخيست م موموقً رغو منصبدارانو او سپاريانو عه
چهههې د ګورګهههاني واکمهههن پهههه مرکهههز لښهههکر کهههې شهههام وو او
مستړيماً يې د پاچا عر امر قنهدې خهدمت کهاوه نړهد عناهواوې
ورکولې کيدې خو زياعره د منصبدارانو حړهوپ د جهاګير پهه ډول
ورکهول کي ه دهم دغههه مووههو پهه خپلههه د يههوې فيههوډالي واکمن هي د
داخلي جول ت پهر خصوصهياعو انهدې وقل ووم ګورګهاني دولهت
په مرکز کې ډېر غښتلي او متمرکهز او پهه لمنهو کهې ډېهر کمهزوری
ووم په ليری پرعو سيمو کي د حکومهت نفهوذ عهر زيهاعې انهدازې د
خانانو او فيوډاقنو د اطاعهت او صهداقت پهه شهرط متکهي وم پهه
رمدې وجه د مرکز حکومت لپهاره دا يهوه پهه زله پهورې خبهره وه
چې د لرو سيمو مهاليې پهه خپلهه د محلهي جهاګير دارانهو پهه قس
راټولې کړ او ټاکلې رخه يهې د رغهوی د خهدمت پهه قيمهت کهې
ادا کړ م دا موامله رم د حکومت او رم د جهاګيردارانو پهه ګټهه وه
چې د مالياعو په حصول کې يې څه ناڅهه یزاد درلهوده او لهه دې
قرې يې په سيمه کې نفوذ او حاکميت ق پياولی کيدهم
خو ددې راز لښکر جول ت کمزورعيا په دې کهې وه چهې د يهوه
دولههت پههه مههنځ کههې د قههدرت ثههانو مرکزونههه منځتههه راعل ه چههې
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رميشههنۍ وفههادار يههې لههه شههک او عرديههد څاههه عشههه نههه وهم کههوم
وخت چې ه دغو ثانو مرکزونو د مرکز دولت له اطاعت څاه
سر وغړاوه د رغې سيمې ټول لښکر طاقت ه رم له ياغي مرکز
سره د مستړيمو عولړاعو د لرلو په وجه د مرکز حکومت لهه واک
څاه ووتم په دې رکله د مرکز حکومت موموله پاليسي دا وه
چې يو سيمه ييز طاقت د

رقي سيمه ييز طاقت پهه مرسهته د

عهديد له قرې په عوازن کې وساعي او دا د فيوډالي واکمنهۍ يهوه
څرګنده مشاصه دهم کهه څهه رهم پهه لښهکر عشهکيالعو کهې ددې
ډول مشاصې نفوذ په يال يلو سهيمو او زمهانو کهې يهو شهاني نهه
وو خو سره له رغه رم په دولتي -لښکر جول ت کهې يهې خپلهه
عمومي اغيزه خوند ساعلهم
په ختيز کهې غزنويهانو پهه ۰۰مهه پيهړ کهې او پهه اروپها کهې دورهم
فريد ريک (لوی فريدريک) په ۰١مه پيړ کهې پهه خپه دولتهي-
لښکر سيستم کې د فيوډالي سيمه ييزو قوعونو اغيهزې پهه دې
وجههه کمههزورې کههړې وې چههې پههه يههوه سههتر مرکههز لښههکر پههون
اندې يې اعکا موندلې وه اوپه نتيعه کې يې د وسورت پهه وينها
پون او دولت سره يو شوی وو يا« په اردو کې دولت منځ عه راغي
»9يونهههي پهههون پاپلهههه د دولهههت ممثههه ووم پهههه دې ډول لښهههکر
جول ت کې د سپاريانو خدمت د واکمن د زرو په واسهطه پلهورل
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کي ه ده او لههه دې قرې د پوځونههو عولړههات لههه مرکههز سههره د منځنيههو
کړيو د څه نا څه نفوذ سره سره نسبتاً ټين

ووم

پههه لښههکر جول ههت کههې د مرکههز کنټههرول د پياولعيهها لپههاره پههه
۰١مه پي ړ کې ګورګاني واکمن جالل الدين اکبر عر يهوې انهدازې
پهورې او پښههتون واکمهن شي رشههاه سهور پههه پراخهه عوګههه جههاګير
دار سيستم لغو کړ او منصبدارانو عه يې د مرکز دولت له خوا
نړد حړوپ ورکول 9خو سره له دې رم د رند د  ۰١او  ۰۹مي پيړ
د ټولنيزو شرايطو په چاپي ريهال کهې د جهاګيردار سيسهتم او پهر
رغهههه انهههدې متکهههي لښهههکر جول هههت يهههو طبيوهههي سياسهههي-
ستراعژيک ميالن ووم
د ګورګههاني حکومههت پههه دغههه فيههوډالي لښههکر جول ههت کههې
يال ي سيمه ييز عسکر قا ليتونه نغښتي ووم ځکه سيمه ييهز
پوځونههه اکثههراً د خپلههې سههيمې لههه خلکههو جولېههدل رماغلتههه يههې
لښکر عمرينونه کهول او زيهاعره يهې رهم پهه خپلهو سهيمو يها ورعهه
نږدې منطړو کې په پوځي عملياعو کې رخه اخيستهم رغه جنګهي
قا ليت چې پښتنو په غرنيو او سړو سيمو کهې درلهودل د نګهال
په سيمه ييزوسپاريانو کې موجود نه ووم راجپوعهانو دراجسهتان
د يا اني طبيويت دغو تني سره سم عکړه او چټک سپاره روزل
او مرټه وود خپلو غرونو او سر درو په جغرافي چاپيريال کهې راز
راز ځواکونه درلودل  -رغوی دخپلي سيمي په لويديزو رخو کهې
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د عسکر کالوو يهو پهراخ دفهاعي سيسهتم جهول کهړی وو او پلهي
سپاريان روزل او په ختيهزو لمنهو کهې ئهي سهپک وهر و سهپاره
پوځونههه روزلههي ووم ګورګههاني حکههوت د رغههو داخلههي پرلههه پسههې
جګړو په دوران کې داسې پاليسي په مخ کې نيهولې وه چهې د يهوه
سههيمه ييههز لښههکر طاقههت پههه مړا ه کههې ورسههره متناس ه د لههې
سيمې جنګهي قا ليهت ميهدان عهه کهړی او يها پهه سهيمه کهې د نفهاپ
اچولههو لههه قرې د رههرې منطړههې قههوت پههه خپلههه د رماغههه سههيمې د
طاقتونو په ذريوه وټکو م ګورګانيانو راجپوعان چې رغهه رهم د
خپلههې ج غرافيههې سههات محههيط او عههارياي جګههړو پههه وجههه عکههړه
جنګياقنوو د پښتنو د مي ړنو او جنګياليو سهپاريانو پهه مړا ه
کههې اسههتومالول او رمدارنګههه راجپوعههان يههې پههه پښههتنو ټکههولم
رسي ره پر دې رغهوی لهه قبيلهو عر ګنيهو د همنيو او رقها تونو
څاه په ګټه اخيستو سره پښتانه په خپ منځ کي او راجپوعان په
خپ منځ کې سره واچولم که رغوی يوسهفز پهه خټکهو او خټهک
په نګس ټکول نو د ميوار راجپوعان يې د جيپهور جهود رپهور او
يکههانير پههه راجپوعهههانو ورهه م پههه نتيعهههه کههې د ګورګانيهههانو د
فيهههوډالي پهههون دنههها متعهههانل جول هههت کمزورعيههها د لښهههکر
عمليههاعو د سههتراعژيکي يههووالي پههه زور او د مرکههز دولههت لههه
سياسي اقتصاد او عسکر موسساعو څاه پهه ګټهه اخيسهتو
سره عالفي کيدهم
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د ګورګاني مغولي حکومت په مړا

کې پښهتنو د راجپوعهانو پهه

شان دايمي لښکر عشکيالت نه درلودل او د ملي العيا په وخهت
کې ه رغه ځوانهان چهې پهه کرونهدو کهې يهې کهار کهاوه او يها هه پهه
خپل و غرونو او سردرو کې د ژوندانه په نورو چهارو وخهت وو د
خپلهههو مشهههرانو عهههر يهههرغ قنهههدې اکثهههره لهههه خپلهههو راز راز غيهههر
سهههتاندردو زلو او نههههوو وسههههلو سهههره راغونډېههههدلم د رغههههوی د
عمليههاعو خههرڅ څههه د محلههي خانههانو لههه خههوا څههه د قبيلههو د ګههډو
شتمنيو له منا وو او يو څه رهم د د همن د لښهکرو او لوژسهتيکي
کهههاروانونو د ولعههههه شههههوو مههههالونو لههههه درکههههه را رېههههدهم دا ډول
لوژسهههتيکي مالعهههړد لنههههډې مهههودې عسههههکر عمليهههاعو لپههههاره
مساعدوو خو د اوږدی جګړی د حمايي عوان يې نهه درلهود او پهه
رمدې وجه ه زياعره وروسهته لهه يهوې جګهړې د لښهکرو مهوقتي
معموعه يرعه خوره وره شوهم
رغههه قبههايلي لښههکرې چههې د وههرورت پههه وخههت کههې ههه د قههومي
مشرانو عر قر وونې قندې راغونډې شوې که څه رم د غښتلو
مي ړنههو او سرسههاته جنګيههاليو سههپاريانو مههوقتي جبهههه وه خههو
جګړه ييزه عکتيکي رمارنګي يې د ثا تو لښکر عشکيالعو او
مراعبههو د مشاصههې سلسههلې د نشههتوالي پههه وجههه کمههزوری وهم
رمدارنګههههههه د عشههههههکيالعي واک او مکلفيههههههت د ا هههههههام او د
لوژستيکي کمزورعيا له کبله يې دجګړی په پېللو شرايطو کهي
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اداره سههاته وه او د سهههتراعژيکي عمهه رمغهههږ يههې د واحهههدې
جبهې د نشتوالي په سب
او نن

ميئن

اکثراً ناشوني وهم رغوی په خپ وطهن

ه ميړني زلور او جنګيالي سهپاريان وو چهې د

س هيالب پههه شههان ههه پههر غلههيم راکههوز شههول د جګههړې ډګههر ههه يههې
وګاټههه مګههر وروسههته لههه رغههه ههه يههې د عشههکيالعي کمزورعيهها او
داخلههي يلههوالي پههه وجههه د رههرې عکتيکههي ګټههې اغي هزه لههه لههې
عکتيکي اغيزې سره ونه عړل شوه او پهه پهای کهې هه ددې جګهړو
عکتيکي سو ې او ګټنې ستراعژيکي ردا عه د رسهيدو پهه چهاره
کهې پههاعي راغل هېم پهه پايلههه کههې هه رغههه يرغليههز سهيالب چههې پههه
شدت لهه اوچتوسهردرو راکهوز شهوی وو لهږ څهه وروسهته هه ارام
سيند شواو عر څو چې ه يا يو سيالب عرې جولېده نو د منانو
هه د عيهر سهي الب پهه اثهر خپلهې منځتهه راغلهې مهاعې ګهوډې يرعههه
جههولې کههړې وې او يهها ههه پههه ميههدان عههازه نفههل ورعههه وقل ووم د
خوشحال خان په زمانه کې د خيبر جګړه ( )۰١۹٢د کړپې د غا ي
عوفاني يرغ ( )۰١۹۱د نو ار کو ماعونکي ګوزار ( )۰١۹۹او
رمدارنګهه پهه ههاجول کهې د خهاپش د غا ههي جګهړه او د جګههدلک
عسکر

ری رر يو ځانته د پښهتنو سهتر عکتيکهي هر وو خهو

ددې ځههانګړو ريههاليتو ونو اغي هزې د سههتراعژيک عم ه پههه يههوه
واحده معموعه کې سهره مرعبطهې نهه شهوې او پهه رهر يهوه کهې يهې
قهومي لښههکری د ميهدان لههه ګټلههو وروسهته د عشههکيالعو او ګههډې
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رربر د نشتوالي په وجهه يرعهه خپهرې شهوې او يها يهې يهووالي
کمزوری شوم په داسې حا ل کې چې ګورګانيهانو عه دې عهه مهيالن
درلههود چههې نههه يههوازې يال ي ه جګههړه ييههز فواليتونههه د منځنيههو
رههدفونو د عرقسههه کولههو او د متناس ه او پرلههه پسههې اوپراعيفههي
پراختيها پههه مړصهد پههه يههوه واحهد سههتراعژيک پهالن کههې عوحيههد
کړ

لکې په عين وخت کې يې د پوځي ستراعژ په موازاعو

د سياسي ستراعژ ماشينر رم ورسره رمارنګه په کار اچولهم
د پوځونو صنفي ډلې

د ګورګاني اردو اساس د سپاره ن ام له پوځونو څاهه جهول شهوی
وو م دا مووو د رغهه عنونهو عمايه پهه وجهه وه چهې د منځنهۍ
ی سيا له خاص لښکر عاريخ سره يې عولق سهاعهم پهه ليريهو سهيمو
کې د پهوځي عمليهاعو عرسهره کهول او يها لهه مرکهز اردو سهره د
يال يلهو سههيمو د فيههوډالي لښههکرو يوځههای کي هدل چههې د سههفر
اردو عر ټوليدو پورې يې ايد اوږده مزلونه ورلهي وای د رمهدې
عمايهه ق رڅههونکي و وم ګورګانيههانو لههه سههپرو ن امههامونو سههره
عنونو ی شنايي درلهوده پليهو سهپاريانو عهه يهې پهه کمهه سهترګه
کت او په عوپاانه (عهوپلي) کهې د يهو لهړ عانيکهي پرماتګونهو
سره سره رېڅکله پاخه استادان نه شولم ددې عماي پهه اسهاس
سپاره په حړيړت کهې جنګهي سهپاريان وو او پهه سهپاره ن هام کهې
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خدمت خاص امتياز او ويال ګڼ کيدهم په داسې حال کې چې پهه
پليو کې عر جګړه ييزو پوځونو د خهدمتګارانو او نوکرانهو شهمير
څو ځلې زيات ووم
په پليو کې د در ار ساعونکي د اميرانو او لښکر قوماندانانو
د محهاف ينو او خهدمتګارانو او غالمهانو ډلهي رغهه پلهي ډلګهۍ
چې د استاباراعي چارو عاملين (ميهوله) وو يها يهې ارونهه ولل
(کهههار) او د ههار ولونکههو څههارويو سههاعنه يههې کولههه رمدارنګههه
کسههبه کههاران يهه داران او د لوژسههتيکي خههدمتونو ټههول رغههه
عسکر پرسون د پلي صنف په عرکي کې شام ګڼه کيهدل او
شمير يې رم عر محار و پليو زيات وو خو دغهه وروسهتۍ ډلهي
عر دې چې سپاريان و

زياعره خدمتګاران وو او د پليو د جګړه

ييزې ولعيا او محار و رول د مويارونو له ماې يهو نها متناسه
عنوان ورکړ شوی و وم رمهدې مووهو د جګهړه ييهزو غو هتنو پهه
اساس د پليو مړهام ډېهر ټيټهاوهم د پليهو د مړهام دغهه راز ټيټهول پهه
اروپا کې رم د منځنيهو پي ړيهو د رغهه لښهکر سيسهتم يهو څرګنهد
خصلت وو چې د زغره لرونکو او سپکو سپرو پوځونو پر اساس
منځته راغلي ووم پهه ګورګهاني اردو کهې د جنګهي پليهو سهپاريان
رغه وو چې ندوپ چيان يې ل او په ټوپکهو مسهل وو يها رغهه
پلي چې پراخ سپرونه او ډالونه يهې درلهودل او سهپکې يها درنهدې
عهورې يهې چلهولې او رغهه پلهي ډلهې چهې د جګهړې پهه ډګهر کهې يهې
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ليند او غشي چلهولم ا والفضه پهه (ائهين اکبهر ) کهې د «یئهين
پياد هان» عهر عنهوان قنهدې د رغهوی پهه رکلهه پهه عفصهي خبهرې
کو 9م
رغه وسله وال جول ت چهې د عوپاهانې پهه نامهه د ګورګهاني اردو
يو عرکيبي جز ګڼ کيده ډېر غی نوم او په زله پورې ظهارر

ڼهه

درلههوده خههو پههه عکتيکههي عمليههاعو کههې يههې اغي هزې او عاريبههي
قا ليت د نورو اور لرونکو وسلو پهه شهان چنهدان غهوڅ او د عوجهه
ول نه کارېدهم که څه رم ددغه عصر مغلي کورګهاني امپراعهور
د صهههفوی او عثمههههاني امپراعوريههههو سهههره يههههو ځههههای د « ههههاروعي
امپراعوريهو» 9پههه نامههه مشهههورې د

د کورګانيهانو پههه پههون کههې

عوپاهههاني کهههوم قهههاطع اثهههر نهههه درلهههودم اصه هالً پهههه دې عصهههر کهههې
اورلرونکې وسلې د خپ عکاملي سير په جريان کهې وې چهې پهه
اروپا کې له ۰۱مې پي ړ او په ختيهز کهې لهږ څهه دماهه پيه شهوې
وېم مګر عر  ۰۹مې پي ړ پورې ددې وسلو عاريبي قدرت دې حد
عه نه و رسيدلي چې د جګړې لرغونې جارحهه وسهلې د اسهتومال
له ډګر څاه و اسيم په ګورګاني عوپاانه کې د عوپونو د جولولو
کارخانههههه قورخانههههه سههههارايي او کههههو سههههاعونکي عوپونههههه
موجودوو خهو پهه عکتيکهي ډګرونهو کهې يهوازې سهارايي سهپکو
عوپونو او د ان عوغونديو د خپه اور د اغيهزې پهه محهدود واټهن
کې مؤثريت درلودم
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ګورګهاني واکمنانوددرنههدو عوپون هو جولولهو او نمههايش عههه زياعههه
مينه درلوده خو دغه وسلې يوازې دخروارو اوسپنې وې چهې د
خپلو ععيبو او جالبو نومونو له ماې د واکمن د شهرت جهز ګڼه
کيهدلم «غهاز خههان» «شهيردران» « هه » «رفههده نهال» او داسههې
نور رغه ستر او درانده عوپونه وو چې له ليرې ه هکارېدل خهو
د جګړه ييز استومال لپاره يې له ځايه هورول او پهه اوږدو واټنهو
کههې يههې لههه اردو سههره ليههږدول ګههران او حتههي نههاممکن کههار ووم
ګورګانيانو د خپلي عوپاانې د پراختيا او پياول کولو لپاره يو
شمي ر هرنيان لکهه انګرېهزان پرعګاليهان او نهور فهرار ماعوګهان
استادام کړل خهو حتهي د اورنګزېه پهه زمانهه کهې د عوپليهانو
شههمير لههه ( )۰٢۱۱عنههو څاههه زيههات نههه وو چههې د ګورګههاني اردو
عمومي شمې ر په عناس يو ډېر کوچني رقم کار م
رغه عوغوند چې د ( ان) په نامه په ګورګاني اردو کهې د سهپکو
اور لرونکو وسلو په ډله کې په پراخ ډول استوماليدل عر ماد ا
ثههر يههې روحههي اغي ه زه زياعههه وهم دغههه وسههله لههه يههوه فلههز ن ه څاههه
چههې۹۱سههانتي اوږدوالههي او ٢ ۸سههانتي قطههر يههې درلههود او لههه
منفعره موادو څاه ډکيده جوله شوې وه او يا دغهه نه د هانل
پههه يههوه لرګههي چههي درې څلههور ګههزه اوږد وو ټينګي هدهم د نه پههه
لګولههو ههه دغههه وسههله د ريههاکتيف عمهه پههه پرنسههي عههر نههژدې
زرمترو پورې د غشي په شان الوعنه کوله او ځينهې ډولونهه هه يهې
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په نښه اندې له لګيدو سره سم وچاودېدل چي روحي اغيهزه يهې
درلههوده او رههدا عههه ههه يههې اور اچههاوه اوعاوانونههه ههه يههې رسههول9م
شي رشههاه سههور د رمههدې وسههلې د اعفههاقي چاودېههدنې پههه اثههر پههه
کالنعر کې مړ شو 9او په  ۰١مه پيهړ کهې د رمهدې وسهلې روحهي
اغيزې د مانو پور په جګړه کې د احمدشاه ا دالي په لښکرو کې
يو څه عزلزل پيس کړ9م
د ګورګاني واکمهن د د همنانو لښهکر صهنفي عرکيه د رغهوی د
چاپيريا ل له شرايطو او عنونو جنګي قا ليتونو سره سم منځته
راغلههي ووم راجپوعههان پههه خپلههو چټکههو سههپرو جنګي هدل او د مرټههه
وولښکر ن ام د پليو او سهپرو يهو متناسه عرکيه ووم پښهتنو
خو د یس له سپرلۍ سره ه یشنايي درلوده او په جګړو کې يې رم
ډېر ځغلولي وو خو د خپ غرني چاپيريال او محدود اقتصاد په
وجه يې د پليو مبارزينو شمير عر سپرو زيهات ووم مګهر پهه غرنيهو
سهههيمو کهههې د پښهههتنو پلهههي پهههه داسهههې شهههرايطو کهههې جنګيه هدل
چې ګورګاني سپاره ن هام لهه خپه مهانور قا ليهت څاهه شهپړه
ګټه نه شوای اخيسهتې م پښهتانه پهه غرونهو کهې دد همن پهر پليهو
زورور وو خو د ميدان په جګړو کې يې قا ليت د د همن د سهترو
سپرو پوځونو په مړا

کې کمزوری کارېدهم د عصهر مهيالن پهه

پښتنو رم داسي اغيزه کړی وه چي سپاره جنګياقن يي وعلهي او
وياللي سپاريان انګيرلم خوشحال خان په دستارنامه کهې ليکهي:
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« پهه جهههان کهې چههې څهه د
غشي د » 9مخان د خپ

خههو هه ځوانههان او هه یسههونه او ههه

ند کيدو په وخت کې خپلې کهورنۍ عهه

د يوې وصيت نامې په عرن کې سپار هتنه کهو چهې لهه سهوادت
خي لو سره دې په مناسباعو کې د رغوی پلي سهپور شهميرل شهي او
سپور عه دې د دوو سپرو امتياز ورکړ شي9م
د پښههتنو د سههپرو او پليههو د عناسهه پههه رکلههه دقيههق مولومههات
نشته خو د رغې يادونې له ماې چې ا والفض په (یئين اکبهر )
کههې د پښههتنو د يال يلههو قههامونو د لښههکرو پههه رکلههه کههړې د
څرګندېږ چې د رغوی پلي سهپاريان ډېهر ځلهې عهر سهپرو زيهات
ووم په دې يادونې کې د يال يلو قامونو د سپرو او پليو شمير په
قندې ډول ودل شوی دی:
نګس :سپاره  ۹۱۱۱پلي ١۹١۱۱
خلي  :سپاره  ۸۱۱پلي ١۸۱۱
داودز  :سپاره  ۹۱۱۱پلي ۹۹۱۱۱
محمدز  :سپاره  ۱۱۱پلي ۱۱۱۱
خټک :سپاره  ٢۱۱پلي ۱۱۱۱
ساپي :سپاره  ۰۱۱پلي ۰۱۱۱
افريد  :سپاره  ۸۱۱پلي  ۰۱۸۱۱او داسې نور9م
پههه عههاريخ مرصههع کههې رههم د افض ه خههان خټههک د ليکنههو لههه ماههې
څرګندېږ چې د خوشحال خان پهه جګهړو کهې د پښهتنو د سهپرو
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شمير د پليو په پرعله ډېر لږ وو مثالً له يوسفزو سهره د خوشهحال
خان په يهوه جګهړه کهې د رغهه د سهپرو شهمير ۹۱۱يها  ١۱۱او د پليهو
شهههمير يهههې  ۸۱۱۱يههها  ١۱۱۱ه هودل شهههوی دی 9او لهههه ههههرام سهههره د
خوشحال په جنګونو کې په يهوه مهورد کهې خهان  ٢۱۱سهپاره او ۹۱۱
پلي او په
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مورد کې  ۸۱۱سپاره او  ۹۸۱۱پلي درلودل م

په دې عصر کهې د سهپرو او پليهو د جګهړه ييهزې ولعيها او حرفهو
قا ليت په رکله رم ډېر دقيق ن ر نهه شهي څرګندېهدی او يهوازې د
رغوی د وسلو د اغيزې او پهه جګهړو کهې يهې د عکتيکهي عمه د
څرنګوالي له ماې يوه عمومي ارزونه کيدای شيم پهه دغهه زمانهه
کهې د پوځيههانو مسهلکي ههوونه او روزنههه پهه رغههه سيسههتماعيک
ډول چههې پههه ځينههو اروپههايي اردوګههانو کههې جههار وه نههه عرسههره
کيده خو سره له رغه رم د سپاريانو انفراد روزنه په عيره يا د
ځانګړو وسلو په استومال کې او د پوځي مهانور (جنګهي عهردد)
ډلههه ييههز عمههرين د ههکار پههه وخههت کههې د محههار و چمتههوالي پههه
مړصد روا درلودم
مګر د پوځيانو د زده کړې اصهلي هوونځي پاپلهه د جګهړې ډګهر
وو چههې دجنګيههالو د ريښههتيني ازمههويني ميههدان ووم د ګورګههاني
مغوقنو په پوځونو کې کهه څهه رهم د جزوعهامونو پهه ڼهه عمرينهي
مانورونهههه نهههه اجهههرا کيه هدل خهههو د سهههپاريانو د روزنهههې انفهههراد
عمرينونه عرسره کي دل او په دې رخه کهې يهو لهړ عمرينهي حرکتونهه
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موجههودوو چههې د (کثههرت) پههه نامههه يادېههده9م پههه «کثههرت» کههې د
سههپرو لپههاره سههاندې پههه ههوعلي رههدفونو انههدې نښههه ويشههت

د

غشي ويشتلو لپهاره پهه خهاورينو رهدفونو (خهاک عهوده) انهدې د
لينههد چلههول او د عههورې ورلههو لپههاره د ګههام پههه مههخ ګههام پههه شهها
ناڅاپي ټوپونه څنګزن حرکتونه د عهورې د ګهوزار او د د همن د
غولولو فني عمرينونه شام ووم رمدارنګه پهه شهاري هکارونو
کې د پوځيانو ګډون او د وسلې استومال د پوځونو د محار و
ولعيا د لولولو لپاره ګټور ليدل کيدلم
خوشحال خان په دستار نامه کې د جګهړه ييهز چمتهوالي او پهوځي
ولعيا د پراختيا لپاره د یسونو ځغلهول د یس پهه سهپرلۍ د غشهو
ويشت  -چې ايد لږ عر لږه په اونۍ کې يو ځلې عرسره شي -د نيزه
از عمرين په نرمه ليند د غشي ويشتلو مشق  -چې رهره ورن
س غشي په کې وويشت شهي  -او رمدارنګهه د هکار لهه قرې د
«جنګهي عههردد» د زده کههړې سپار ههتنه کههو 9م خههو د اسههې ههکار
چې خوشحال په دغو سپار هتنو کهې د ګورګهاني اردو د من مهو
پوځونو د روزنې دودون ه عر سيمو

ځکه پهه خپلهه پښهتنو خپه

جن ګي رنر او د وسلو د چلولو فن زياعره پهه جګهړو او کلهه کلهه رهم
پههه ملههي مراسههمو ودونههو او ميلههو کههې پاههاوهم رس هيره پههر دې د
دايمي لښکر عشکيالعو د نشهتوالي لهه کبلهه رغهوی د ځهانګړ
پوځي عمرين وخت او امکانات نه درلهودل او کهوم مهن م عوليمهي
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سيستم په کې مرو نه ووم خو دا خبره رم ايد څرګنهده شهي چهې
پښتنو د جګړې او وسلو چلولو رنر په خپلو غرنيو سيمو کې زده
کړی وو او ددې سيمه ييزې محار و ولعيا پهه وجهه يهې پهه خپه
وطن کې د ګورګاني اردو عر سپاريانو خپلې وسلې هتره چلهولې
او اغي زې يې رم په ډېهرو مهواردو کهې پهه زله پهورې وېم پهه ۰١۹۱
کههال کههې کههو م وخههت چههې د شههعاعت خههان پههه مشههر د ګورګههاني
لښههکرو او پښههتنو عههرمنځ د کړپېپههه غا ههي کههې جګههړه وشههوه د
ګورګانيانو پر « نهدوقليانو » او «عيرانهدازانو» انهدی د پښهتنو
ټوپکوالو او ليند چلونکو رعر ډېره رو انه او څرګنهده وه او
دغه کار د ګورګاني لښکرو د سترې ماعې سب شو9م
لوژسههههتيکي عشههههکيالت او لوژسههههتيکي اکمههههاقت د پههههوځي
عملياعو په عکتيکي او ستراعژيکي سهاحه کهې د جنګهي عمه او
جنګي رنر لهه پيه څاهه د يهوه مههم او ټهاکونکي عامه پهه عوګهه
پيژندل شهو د م پهه پهوځي جول هت کهې لوژسهتيکي عامه لهه
يوې خهوا د پوځونهو د حعهم او عرکيه لهه ماهې او لهه لهه پلهوه د
رغو ستراعژيکي او عکتيکي عملياعو د مړصد له ماې خپ رول
عثبيتو چې جګړه ييز پوځونه د رغو د عرسره کولهو رڅهه کهویم
رر څومره چې اردو لويه او په وسلو او جګړه ييز عانيک کهې يهې
عنو موجوده و

رر څومره چې د وسله والهو پوځونهو وسهلې او

عانيهک مغلهق او پيللهي شهي رهر څهومره چهې د عمليهاعو سهاحه
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پراخه او ستراعژيک ردفونه د واټن له لحاظه ليرې و او په پای
کهې رهر څهومره چهې د سهتراعژيکو عمليهاعو پهه عهرن کهې د ارعبهاط
کر ې اوږدې شي په رماغه عناسه يهوه پهراخ مغلهق او درانهده
لوژستيکي نسهی عهه العيها زيهاعيږ م پهه رمهدې عوګهه د جنګهي
عم په ساحه کې د پوځونو د لوژسهتيکي نيهادونو محهدوديت
د عسکر عملياعود محدوديت سب ګرځيم
د رند په نيمه وچه کهې لهه سهيمه ييهزو طهاقتونو سهره پرلهه پسهې
جګهړې او لهه رنهد نهه ههر لههه خهارجي رقيبهو واکمنيهو سهره دايمههي
لښکر عړا

کورګاني واکمني عه د پوځي عملياعو ساحه ډېهره

پراخههه کههړې وهم ګ ورګهههاني لښههکرې لهههه يههوې خههوا پهههه دکههن کهههې
جنګي هدې او لههه ل هه پلههوه يههې پههه دخشههان او کنههدرار کههې عههاوده
ميدانونه ور م په داسې شرايطو کې له مرکز (شمالي رنهد) څاهه
د جګړې عر ډګرونو پورې د ارعبهاط او لوژسهتيکي اکمهال کر هې
ډېرې اوږدې وېم د دې کر و پهه اوږدو کهې د لوژسهتيکي اکمها ل
او مالعړ سيمه ييز منا ع رم اکثراً ناخوند او د ګورګاني مغولهو
په رميشني واک کې نه ووم ګورګاني اردو زياعره په پرديو سيمو
کې عمليات عرسره کول په داسهې حهال کهې چهې اکثهرو د همنانو
يې په خپلواستوګن ځايونو کې ورسره مړا له کولهم دې ووهويت
د ګورګاني اردو لوژستيکي نسهی ډېه ر درونهد او پهراخ ګرځهولي
وواو دا ورورت يې منځته راوستي وو چې د عملياعو په سيمه
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کههې ع ه د مههاد او عانيکههي اکمههاقعو لوژسههتيکي نړليههاعو او د
یذوقي د ګرځنده ډيپوګانو او زېرمو ستر کتارونه او کاروانونه له
محار و پوځونو سره يوځای حرکت او ملګرعيا وکړ م
ګورګاني مغولو که څه رم د منځنۍیسيا يو څهه عهارياي پهوځي
دود او دسههتور لههه ځانههه سههره سههاعلي وو خههو پههه رنههد کههې يههې د
واکمنههۍ او اسههتومار ګټههو پههه روسههايي کههې يههو شههمير رغههه
لښههکر قا ليتونههه لههه قسههه ورکههړل چههې د چنګيههز او عيمههور د
سپاريانو امتياز ګڼ کيدهم د رند ګورګانيانو د چنګيز او عيمهور
د لښههکرو پههه شههان نسههبي لوژسههتيکي سههپکتيا او ههې عکلفههي نههه
درلودهم د ديارلسمې پيه ړ مغوقنهو پهه رغهه ڼهه چهې مهارکوپولو
ليههدلي وو او پههه خپلههو ياد ههتونو کههې عههرې يادونههه کههو

 9خپ ه

جګړه ييز پوځونه عر زيهاعې انهدازې لهه درانهده لوژسهتيکي پيټهي
څاههه خههالص کههړ ووم د رغههوی سههپاري چههې ههه د وچ هو پني هرو او
ک رعو يوه منۍ کڅوله عر مال کړه يا ه يې پهه ورځهو ورځهو د یس
پهه شها يا انونهه ور ه م خهو د رنهد مغههولي اردو داسهې نهه وه او پههه
درانده لوژستيک اندې يې د نږدې عړنې په اثر عمليهات طهي او
پوځونهههه خهههورا درانهههده شهههول او پهههه زررهههاوو او هههانو فيالنهههو
سنډاګانو ټټوانو نړليه کراچيو او پليو ار ولونکو هه لښهکرو
عههه اوږډ پههايڅول جههول کههړی و چههې پههه خپلههه د رغههو د ههدرګې او
ساعنې لپاره زيات پوځونهه پهه کهار ووم کهه څهه رهم د خيبهر د لهويې
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قرې پههههه اوږدو کههههې ګورګههههاني حکومههههت د خپلههههو لښههههکرو او
لوژستيکي ارعباط د کر و ساعنه د خاصو امتيازاعو په هدل کهې
په خپله په پښتنو کوله او ملک اکول خټک په  ۰۸١۰کال کهې د
رمدې راز خدمت په معرايي کې د خير ا اد نه عهر نو هاره پهورې
عالقه په جاګير اخيسهتې وه او د قرې پهه محصهول کهې رهم رخهه
ورکههړل شههوې وه  9خههو سههره لههه دې رههم پههه دې سههيمو کههې د لويههو
لوژستيکي کتهارونو دسهاعني دپهاره خاصهو او مفصهلو امنيتهي
عرعيباعو عه العيا وهم کوم وخت چهې خوشهحال خهان د ګورګانيهانو
لپههاره خههدمت کههاوه لههه اټههک څاههه يههې د ګورګههاني لوژسههتيک د
نعاره وو عوپونو او فيالنو د پورې ايستلو او په خوند ډول د
رغو د پرمات

لپاره پهه ډېهرو مهواردو کهې وظيفهه واخيسهته او

زوی يې اشرا خان رعر رم داسې وظيفې عرسره کړ 9م
دمغولو په اردو کې شاري پالنځي يوازې د در ار کهارکوونکو
سههاعونکو مرکههز لښههکرو او حههرم عههه ډوډ ورکولههه او شههاري
لنګر خانې رم په محدوده اندازه خواله ويش م رمدارنګه پوځي
اميرانو او مشرانو رم يوازې خپ حرم او نهوکران یعاشهه کهولم لهه
دې محدودې کړ نه هر رر څوک معبور و چهې پهه خپلهه د ځهان
چاره وکړ او له اردو ازار څاه خپ احتياجات پوره کړیم اردو
ههازار رغههه ګرځنههده ههازار وو چههې د غيههر پههوخي پلورونکههو او
سوداګرانو له خهوا چهې نعهاره ګهان يهې نومهول د زرګونهو خيمهو
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قنههدې د لښههکرو پههه اردو ګههاه کههې جولېههده او لههه اردو سههره يههې د
عملياعو عر وروستي پړاو پورې ملګرعيا کولهم په دې ازار کهې د
خوراکي عوکهو پهه ګهډون د پوځونهو ټهولې العيهاوې پهه دوامهداره
عوګه د ګرځنده نعاره سوداګرانو له خوا عروه کيدلې او حتهي
په اردو ازار کې يو زيات شمي ر کسبګرو رم خپلې رټهۍ درولهېم
پههه دې عوګههه پههه سههفر کههې ګورګههاني اردو د عر ههو او روميههانو د
کمپونو پهه شهان د يهوه خوځنهده او خيمهه ييهز هار ڼهه درلهودهم پهه
داسې يوه ار کې د عوعه خبهره نهه ده چهې زيهات شهمير نهاپوځي
کسههانو د واکمنههانو اميرانهههو لويههو او ولو منصههبدارو حهههرم
کورنيو او شاصي نوکرانو رم له لښکرو سره يوځهای سهفر کهاوهم
دغهههه مووهههو د عکتيکهههي او سهههتراعيژيک مهههانور لهههه ماهههې د
ګورګاني پون يوه ستره کمزورعيا وه اګر که د لوژستيکي مالعړ
د استمرار په وجه يو امتياز ګڼ کيدهم ميهرزا حيهدر د ها ر عر هور
چې په قنو کې لهه شي رشهاه سهور سهره د جګهړې پهه ډ هر کهې لهه
رمايون سره يوځای او د رمايون د لښکرو د مرکهز قومانهده ورپهه
غاله وه په مفص ډول څرګنهدو چهې پهه ګورګهاني اردو کهې د
غير پوځي کسانو موجوديت چې د منصبدارانو خپلوان غالمان
او خدمتګاران په کې شام وو د جګړې په وخت کهې د ګهډوډ
د پيښولو په اثهر د محهار و ن هامونو ن هم ورانهاوه او دا کهار پهه
خپله په قنو کې د رمايون د ماعې يو علت وو9م
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د ګورګاني مغولو په مړا

کې پښتانه د مررټه وو او راجپوعهانو

پهههه شهههان پهههه خپلهههه سهههيمه کهههې جنګيه هدل او د لښهههکر عمليهههاعو
لوژستيکي مالعړ يې مستړيماً له خپلې سيمې څاه عرسره کيهدهم
دې ووههويت رغههوی د اکمههال لههه درنههدو کت هارونو څاههه عههر زيههاعې
اندازې ې نيازه کهړ ووم خهو داسهې محهدود لوژسهتيکي نسهی
يوازې د ځانګړو عکتيکي عملياعو د عرسره کولو لپهاره رغهه رهم
په خپله سيمه کې مساعد وو او د ستراعژيکو عملياعو د عهامين
لپاره يې شپړ کفايت نه درلودم
وسلې او جګړه ييزوساي
د عانيکههي کيفيههت او عنههو لههه ماههې پههه ګورګههاني اردو کههې د
عوروي او دفاعي وسلو يو پراخ سيستم موجود وو چې د جګړه
ييزو فواليتونو په يال يلو شرايطو کې عرې کهار اخيسهت کيهدهم
د ګورګاني اردو جګهړه ييهز عمايه چهې د يهوه عهارياي دسهتور پهه
عوګههه يههې د اميههر عيمههور ګورګههاني لههه زمههانې څاههه پوخههوالي عههه
رسههههولي وو د ميههههدان يهههها د صهه ه ف جګههههړه وه او دغههههه عمايهه ه د
راجپوعانو مرر ټه وو او پښتنو له خاصو عکتيکهي دودونهو سهره
عوپير درلود چې د غير من مې جګړې پهر اسهاس انهدې وقلووم
پهه دې وجهه د ګورګههاني اردو وسهلو زيههاعره د من مهو او ميههداني
جګړو د غو تنو په اساس پراختيا موندلې وهم
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په عحف ي وسلو کې د سپاريانو لپاره دوه ډوله زغهرې موجهودې
وېم يو ډول زغرې له فلز خول او د سر شا سينې او قسونو لهه
عحف ي پوقد دلو څاه جولېدې چې د چهار ائينه پهه نامهه رهم
يادېدېم

ډول زغره د فوقد جالۍ يوه شپړه نيم عنهه وه چهې د

کميل په شان اغوسهتله کيهده او لهه رغهې سهره يوځهای د فهوقد
جههالۍ خههولې رههم عړلههې وه چههې سههر غههاله او مههخ يههې سههاعهم ددې
فوقد جالۍ قنهدې د مهالوچو پنهډ کمهيل چهې (ائهين اکبهر )د
صادقي په نامه ياد کړی دی اغوسهت کيهده او د عهورې د ګهوزار
پهه مړا ه کههې يههې د وجههود سههاعنه کولهههم د سههتوانه د قس او مټههو
خههاص زغههره ورپو ههونه وو او د پښههو د س هاعنې لپههاره اوسههپنيزې
موزې وې چې عر زنګنو پورې رسيدېم په دې رسيره د (اګ) په
نامههه اوږدې زغههره ورې مههوزې رههم روا وې چههې عههر ورنههو پههورې
پښهې پهه کهې پټيهدېم د یسههانو زغهرې د « کعهيم » او « ارعهک » پههه
نامه د جنګي ی سانو د شا مخ غالې او څنګونو ساعنه کوله چې
د رګستوان په نامه رم ياد شو د م
د پليو پوځونو په عحف هي وسهلو کهې رسهيره پهر دې سهپرونه او
ډالونه رم شام وو چې له عورو او نيزو سهره اسهتوماليدل او لهه
اوسپنو او څرمنو څاهه يهې جهولولم سهپرونه نسهبتاً اوار عحف هي
وسههلې وې چههې پههه راز راز ميلونههو جولېههدلم ځينههې سههپرونه د
سهپاري د ونههې پ ه ه انههدازه لههول او د يهوه ګههز پههه م هيچ سههورور وو او
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سپاريان يې په پناه کې په شپړ ډول پټيدلم درانهده پلهي پوځونهه
په رمهدې راز سهپرونو سهمباليدلم ډال يهو نسهبتاً کهوچني محهدب
سههپر وو چههې سههپاره ن ههام او سههپکو پليههو پوځونههو عههرې کهههار
اخيستم
پښتانه رم د عحف ي راز راز وسهايلو سهره اشهنا وو خهو د رغهوی
دغه ععهيزات دکورګاني لښکرو دسپرونو په عناسه سهپک وو
او دې مووو د رغوی د مانور قا ليهت لهولاوهم دا خبهره رهم ايهد
رو انه شي چې زغرې او د زغرو کام ععهيزات په پښهتنو کهې
زيههاعره د خههان خي لههو د رغههوی د خاصههو سههاعونکو او سههپاريانو
جنګههي لبههاس وواو پههه عمههومي ډول پههه قبههايلي سههپاريانو کههې د
درنههدو عحف ههي وسههلو دود نههه وو عههام شههویم پښههتنو زيههاعره لههه
عههورې سههره ډالونههه چههې نسههبتاً واله سههپرونه وو اسههتومالول او
درندو سپرونو چې د درندو پليو اختصاصي وسله وه د رغهوی
په منځ کې روا نه درلودم
ددې عصر په عوروي وسلو کې د ليرې واټن او نږدې واټن وسلې
موجودې وېم که څه رم د ليرې واټن وسلې لکه لينهد

ټوپهک

عهوپ ههان او کههو مهاعوونکي وسههاي شههام وو خهو پههه جګههړه
ييزو فواليتونو کې وروستۍ فيصله د نږدې واټن په وسلو کيهده
ځکههه نههو ددې وسههلو ماررانههه اسههتومال زيههات ارميههت درلههودم د
نږدې واټن وسلې چې د « کوعاه يراپ » په نامهه يادېهدې پهه پنځهو
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ډولونو وېشلي کيدې :عوره او ډال ګرزونه جنګي عبرونه نيزې
او خنعرونهم
عورې د دروندوالي او اوږدوالي له ماې څو ډوله وېم په عمومي
عوګهه سهپاره ن هام سهپکې عههورې درلهودې چهې قبضهه يهې د يههوه
صلي ډوله سپر په واسطه جال شوې وهم پليهو رسهيره پهر سهپکو
عورو په درندو عورو رم جګړه کوله چې قبضه يې ه اوږده وه او
په دوالو قسونو ه يې چلولهه9م د عهورې پهه رنهر کهې پښهتنو ذاعهي
مهارت درلود او په نږدې جګړه کې يې ه استومالولهم
ګرزونه رم په څو ډولهه وو لکهه « شهش پهر» چهې يهوازې يهو سهر يهې
درلود؛« پيازی» چې له دريو فلزی پنډوسکو څاه داسي جولېده
چي رر پنډوسکي د يوه ځنځير په وسيله دلرګو پهه يهوه قسهتي
عړل شوی ووم ثا ت درې سهر ګرزونهه رهم اسهتوماليدلم د جنګهي
عبرونو په ډله کې عاد عبر چې اوږد قستي يې درلود او عيغ يې
عي هره وو؛ زاغنههول چههې عي ه ره او نههر څوکههه يههې درلههوده او ګههډ عبههر
زاغنول وو چې يوه خوا يې عبر او له خوا يې زاغنول ووم په نيزو
کې رم زيهات عنهو موجهوده وهم يهو ډول يهې قسهي نيهزه وه چهې د
سپرو له خوا له ورايه په غليم اچوله کيدهم له اوږده نيزه وه چې د
( رچههها -رچههه) پههه نامههه يادېههده او د پليههو لههه خههوا پ هه کههار لوېههدهم
رمدارنګههه سههان

( منځنههۍ نيهه زه چههې پلههن او اوږد عههو ری يههې
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درلود) سونټي او سيلره چې رغه رم نسهبتاً لنهډې نيهزې وې او د
سپرو او پليو له خوا استوماليدېم
څوډوله خنعرونه روا وو :پيش قبضهه چهې يهوه منحنهي چهاله وه
او دوه شههاخه قبضههه يههې درلههوده؛ خنعههر چههې عي هغ يههې کههوږ وږ و
کټاره چې يو دمه چاله وه او قستي يې له دوو مهواز ميلهو څاهه
جول شوی او په منځ کهې د قبضهې لپهاره لهه يهوه ه سهره مر هوط
شهوی وواو جمههدرر چههې عيهغ يههې دوه دمههه درلهودل او قبضههه يههې د
کټارې په شان وهم
ددې وسههلو پههه ډلههه کههې چههې د ګورګههاني لښههکرو پلههي او سههپاره
پوځونه پرې سمبال وو پښتنو عوره نيزه جمد رهر او خنعرونهه
ه استومالولم
د ليرې واټن په وسهلو کهې لينهد

ټوپهک او نهورې اور لرونکهې

وسلې د پاملرنې ول د م ليند د جن

په عاريخ کې ډېره لرغونې

ليهرې ويشههتونکې وسههله ده چههې د ځينهو عحړيړههاعو لههه ماههې يههې
قدامت له دېرشو عر پنځوسو زرو کلونو پورې رسيږ او عر ۰١مې
پيړ پورې چې ټوپک رونق وموند ليند دجګړې په ډګهر کهې
ې ساری ليری ويشتونکي وسله وهم اوږدې او لنډې ليند رهرې
يوې ځانته خپ خصوصيات د جن

په عاريخ کې ثبت کړ د م د

منځنيههو پي ړيههو پههه وروسههتيو وختونههو کههې پههه اروپهها کههې لههولې
لينههد د سههپاره ن هههام پههه مړا ه ه کههې د پليهههو عههارياي ارز هههت
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راژوندی کړم ددې سره جوخت په منځنهۍ یسهيا کهې د مغوقنهو او
عاعارانو لنډې ليند

د چټکو جګړه ييزو عملياعو په جريان کهې

ډېری اغيزمني وځليدېم
په یسياکې له منځنيو پيړيو راريسې لنډې ليند د سپرو له خوا
او اوږدې ليند د پليهو لهه خهوا اسهتوماليدېم ګورګهاني مغهولي
لښههکرو پههه عمههومي ډول داسههې لينههد چلههولې چههې عړريب هاً ۰٢۱
سانتي متره اوږدې وې او له دوو منحنيهو څاهه جولېهدېم پهه دې
کار کې د څارويو له کرو عا

د انل لرګي او يا پوقدو څاه

کههار اخيسههت کيههدهم ددې یسههيايي لينههديو عمههومي خاصههه چههې د
عاعار د لينديو په نامه رم پيژندل شو د

دا وه چي د لينهديو زه

د سپينو ورېښمو له عاوشوو عارونو او کله رم د پيشهو لهه کولمهو
څاه جولېدهم د ليند اغي زه د غشي په حعم د عو ر په کيفيت
او د لينهههد پهههه کتلهههه د زه پهههه ټينګهههوالي يههها نرمهههۍ او د غشهههي
ويشتونکي په مهارت اله درلودهم
غشههي د ههانل لههه لرګههي جولېههدل او پههه سههر کههې يههې فلههز عههو رې
(پيکان) او پهه پهای کهې يهې پهر خهانې ټينګيهدېم د غشهو عيکهي د
عرکش په نامه يادېده چهې غشهي ويشهتونکي هه پهه اوږه اچهاوه
خوشحال خان ورعه درسته وايي:
خپ پردی چې چا لينده په قس اخيسته
9

رر يوه کړه په ماعشه درسته درسته
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د غشههي اغي هزه کههه لههه يههوې خههوا د لينههد پههه کيفيههت او د غشههي
ويشههتونکي پههه مهههارت اله درلههوده نههو لههه لههه پلههوه د غشههي
جول ت رم په کې ډېهر مههم ووم سهم او مسهتړيم غشهي چهې عيهره
عو ری او مناسبه پرخانه ه يې درلودهم د سرعت او نفوذ قوت له
ماههې مناس ه ګڼ ه کي هدهم د محرکههې قههوې اغي هزه پههه ناسههم غشههي
اندې لږه او د روا د مړاومت اغيزې پرې زيهاعې وې او پهه نتيعهه
کې يې په اسهتړامت سهرعت او نفهوذ قهوه انهدې منفهي اثهرات
پريوع م
ليند چې نه و په غوږيو سمه
غشي چې کوږ و پرخانه کمه
نه ه د ناښې ګوزار پرې وکړې
9

نه ه په غشي کړې غرڅه ې دمه

پههه عيرانههداز کههې د لينههد او غشههي عههرمنځ متړهها لې اليکههي
موجهههههودې د م د لينهههههد د عمههه ه پرنسهههههي خهههههو دادی چهههههې
مياانيکي انرژ ورو ورو راغونډ يده او پهه (زه) کهې لهه مهوقتي
ذخيره کيدو وروسته په ناڅاپي ډول غشي عهه ليږدېهده او يها يهې
غشهي پهه مطلهوب اسهتړامت او نښهې عوغهاوهم پهه دې عمه کهې د
ليند کتله د زه نرمي او ټينګوالي د غشي ويشتونکي قوت او
د غشي عو ری او پرخانه ټولو اغيزه درلودهم په ليند کهې ذخيهره
شو مياانيکي انرژ په شپړ ډول غشي عه نهه ليږدېهده لکهې
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يوه رخه يې د غشي او لينهد د کتلهې پهه عناسه پهه لينهد کهې
وايع کيده او په دې وجه د ليند کينيتيک انرژ يا رغه انرژی
چي د حرکت په وجه را پيدا کيده ( )KineticEnergyرم د ليند
او غشي له کتلې او د غشهي د سهرعت لهه مر هع سهره مسهتړيماً اله
درلهههودهم کهههه دغهههه فزيکهههي پرنسهههي پهههه ن هههر کهههې ونيسهههو نهههو
څرګندېږ چې يو شمير پاوانيو ليکوالو د ليند د اغيهزې پهه
اره کې ډېرې مبالغې کړې د م کله يې ادعا کړې ده چهې غشهي د
فوقدو له پنډو پو ونو څاه عيرېدل او کله يې ويلي د چهې لهه
څو مسلسلو ردفونو څاه په يوه ګوزار وعلهي دیم خوشهحال خهان
په دستارنامه کې ليکي چې « :کمهال ددې رنهر دادی چهې غشهي
عر غوا عر ميښه رسې ازاد پرېوز چې د غشي پرخانې په وينو
ککړې نه شيم» 9څرګنده ده چهې ددې ډول نفهوذ قهوت لپهاره يهو
ډېر لول سرعت قزم دی چې ګومان نه کيږ په یسانه په غشي کهې
منځته راشيم
د اوسههنيو ععر ههو او فزيکههي محاسههبو لههه ماههې چههې شههوې د
داسې اټک کيږ چې د عاد لينديو په واسطه پهه عړريبهاً سهلو
مترو کې د نښه ويشتلو صحت او دقت په داسې يوه ردا اندې
ممکن دی چې د يهوه سهړ پهه انهدازه جسهامت ولهر م رهر څهومره
چې دا مسافه زياعه شي او يا ردا کوچني شي د غشي ويشتلو د
اصها ت دقههت عړليه مههوميم د رمهدې ععر ههو لهه ماههې څرګنههده ده
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چههې د غشههي اع مههي انههرژ دې حههد عههه رسههيدای شههي چههې د
څارويو له دن څاه ووز

په دې شرط چې لهه رهډوکي سهره ونهه

لګيهه ه ږ او کههههه پههههه متوسههههط ډول د غشههههي کينيتيههههک انههههرژ
( ۸۱ )KineticEnergyفت پونډه و

نو له يوه داسې کتاب څاه

وز چههې زر پههاعې ولههر م خههو سههره لههه دې رههم دغههه عامينههات د
قضيې يو الخ دی او د غشي ويشتونکي مهارت چې ليند
کش کړ

هه

قبضه مناسبه ونيسي شست په ليند کې هه صهاا

کړ او د ليند په استومال کې ه پهوخ شهي پهه خپه وار سهره
مؤثر دیم
په یسيا کې د ليند قبضه زياعره د ټې ګوعې په وسيله کيده په
داسې حال کې چې غشي په زه کې د ټې او ګټې ګوعې په منځ کې
نيههول کي هده او زه د ټههې ګههوعې پههه واسههطه راکشههيده او ددې کههار
لپاره په ټه ګوعهه انهدې فلهز يها د څرمنهو پهوت اغوسهت کيهده
چههي د «شسههت» او «انګشههتاني» پههه نامههه يههې يههادولم د ختيههزو
رېهوادو پههه فررنه

کههې د «شسهت» او «انىشههتاني» د ارميهت پههه

اب زياعي څرګندوني شويدیم
د قبضې او غشي ويشتلو عمرينونه په نرمه ليند په « خاک عوده
» اندې کيدهم خاک عوده د خاورو يوه کوټه وه چې خهاص د عمهرين
لپاره ه يې ليند پرې چلولهم قزويني په ا واب العنان کې وايي:
« خههاک عههودهن زمههين ههه امهها جههش سههينه سههپر سههاخته» 9م دغشههي

دخوشحال خټک دعصر اوچاپيري ال پوځي څېړنه :پروفيسورعلياحمد جاللي

ويشههتلو د عمههرين پههه ههاره کههې خوشههحال خههان پههه دسههتارنامه کههې
ليکي « :په رره قبضه چې و خوا ستومال ډېر ويه څو ډېر مشق
رومره يې می او شسهت ورعهه جهولېږ

د غشي کيږ

کهه مشهق

يې يهوه ورن پرېښهي شهي د لسهو ورځهو کمهي پهه عيرانهداز کهې
وشيم د عير انداز مشق پهه نرمهه لينهد

ويهه خهاک عهودې وعهه

نيژدې په يوه قهدم پهه دوه د ودرېهږ څهو لينهده نرمهه و رهومره
می په کې ه جولېږ

ه يهې د غشهي زيهان نهه دی

هتر و

يې ګورت په کې ه پوخ شي

يې شست په کې صاا شي

که لينده ټينګه و
د کاراوجن

دا واله رعکل و م د مشق لينده دې ېله

لينده دې ېله و م رغهه چهې پهه نرمهه لينهده مشهق

ډېر کا ټينګهه لينهده د رغهه د ولانهدې رهيڅ نهه و م عوريهف د هې
ليند دا دی چې رم په نرمه ولې رم په ټينګه رم په ي ولې رم
9

په کيڼهم»

لينههد د ګورګههاني سههپرو او پليههو لههه خههوا اسههتوماليده او ځينههو
سپرو يې په دې رنر کې داسې مهارت مونهدلي و چهې د  ١۱يها ۹۱
ګز و په واټن کې ه يې پياله ډېره دقيړه پهه نښهه ويشهتله 9خهو پهه
ګورګاني اردو کې د « عيرانداز » رن ر زياعره له سهپاره ن هام سهره
عړلي وو او په پليهو کهې ددې وسهلې د پراختيها لپهاره چهې کيهدای
شوای د سهپرو پهه مړا ه کهې يهې قهوت ډېهر زيهات کهړ

چنهدان
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عماي موجود نه وو او حتي له پلي حالهت نهه د لينهد چلهول رهم د
سپاره ن ام يو ځانګړی رنر وم
پښتنو له پلي حالت نه ليند ډېرې ې چلولې خو رغوی رم پهه
کتلو او من م ډول دې رنر عه پراختيا ورنکړه او ګورګانيانو پهه
دود يې ليند له سپرو سره متناسبه وسله ګڼلهم په رمدې ارعباط
خوشحال خان عاکيد کو چې رغه سپاري چې په یس هه غشهي
ولي عر ډېرو نيزه ازو هتره دیم
ه يو سور د عيرانداز و
9

نه ګورم د نيزه از و

دې ډول عمايهه نههه پههه ګورګههاني اردو کههې چههې د سههپاره ن ههام
ور و قا ليت عه يهې عنونهو پاملرنهه درلهوده او نهه پهه پښهتنو
کې د پلي صنف رغه ممکنه پياولې اغيزه ميهدان عهه را و ايسهتله
چې د  ۰۸او ۰١مي پيړ په جريان کهي يهي پهه اروپها کهي د پليهو
محههار و قههدرت د لينههديو پههه کتلههو اسههتومال سههره د اروپهها
دسپرو په مړا

کې پياولی کړی ووم

ددې عصهر د ليههرې واټههڼ پهه وسههلو کههې ايهد د ټوپههک رههم يادونههه
وشي چې رم د ګورګاني لښکرو او رم د پښتنو له خوا په جګهړو
کې استومال شو د م په  ۰١او  ۰۹مي پيړ کهې د دوالو خهواوو
پههههه قس کههههې موجههههود ټوپکونهه ه ه اساسهه هاً پلتههههه يههههي ټوپکونههههه
( )Matchlockوو چههې ددې وسههلې ا تههدايي نمونههه وه او اغي هزه
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يې رم محدوده وهم پهه رمهدې وجهه پهه دې عصهر کهې ق لينهد د
ويشتلو د چټکتيا سپکوالي او د استومال د یسانتيا له کبله پهر
ټوپک اندې زوره وره ګڼله کيدهم ګورګاني لښکرو ټوپک چې
د رغوی « نهدوپ چهي» پوځونهه پهرې سهمباليدل عړريبهاً يهوازې د
پليو وسله ګڼلهم پښتنو رم دا وسله په کار او په محدوده اندازه
په جګړو کې استومالولهم دپهوځي وسهلو د عکامه عهاريخ عهه چهي
وګوری نو دا څرګنديږی چي رره نهوې وسهله رغهه وخهت پهوځي
ځانګړيتوب مومي چې په پراخه پيمانه او د نويو اصهولو پهر نها
وکههارول شههيم د شههلمې پېههړ پههه لومړيههو لسههيزو کههي محههار وی
ټانک او جنګي الوعکه عر ډيهره وختهه د عوپاهاني متممهې وسهلي
ګڼ کيدیم خو کله چي دغه وسلې پهه ډېهر شهمېر کهي دجګهړی پهه
ډګرکي را څرګندې شوې نوځانته دپهون مسهتړلې څهانګې شهوې
او په جګړه کي يي د استومال دپاره نو اصول را منځته شولم
خوشههحال خههان پههه دسههتارنامه کههې د ټوپههک د ههکار پههه ههاره کههې
خبرې کو  9او په خپلو اشوارو کې يې رم په کار او جګړه کې د
ټوپک استومال عه اشارې کړ د م
ه په خوله ګولۍ خوللي د ټوپک
9

نه نمړ د يتيمانو د انک

د ګينډيو په ځګر کې يې ګولۍ دی
که ليدلي چا زما د کار عفن

9

دی
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د ټوپکو د ويشتلو په لوګيو
9

اسمان اعم پيدا شو کبود فام

کار د ټوپک نشته نه کار د از شته
9

که مې په زله کې د دوالو راز شته

په دغهه عصهر او چاپي ريهال کهې مهرو ټوپکونهه ټهول پلتهه يهي ووم
پلته يي ټوپک چې د لومړ ځ لپاره په ۰۱مه پېهړ کهې راپيهدا
شهوو د يههوه اوسهپنيز مي ه او اوږدې کنههدې څاهه جههول شههوی وو
چې د خولې له خوا په دارو او ګولۍ ډکيهدهم د ټوپهک د ميه پهه
شا کې يهو کهوچني منفهذ د هاروعو د اشهتوال لپهاره موجهود ووم دا
وسههله پههه اول سههر کههې ډېههره اوږده او درنههه وه او دوې پښههې يههې
درلودې چې پر ځمکه اندې يې استناد کاوهم وروسته يا د پلته
يي ټوپک د اشتوال کانال د مي په څن

کې جول شهو او ورسهره

نږدې د مي په الخ کې د اروعو ګوعمه نصه شهوهم د ميه پهه شها
کې يوه ګيرا عوبيه شوه چې پلته ه پکې ورکولهه کيهدهم کلهه چهې
ه ددې ټوپک ماشه کش شوه پلته هه قنهدې راغلهه او د ګهوعمې
اروعو عه ه يې اور ورعه کړ او په دې ډول هه اورد ميه د اشهتوال
د کانال له قرې د مي منځ عه وليږدېد او ټوپک ه خالص شوم پهه
دې ډول ټوپک کې پلته او د اروعو خهارجي ګوعمهه عه د ازادې
روا په عماس کې وه او په دې وجه د رطو ت په وخت کې د ټوپک
د نه خالصيدو ډېر امکان موجودووم د ۰۹مهې پيهړ پهه سهر کهې د
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اروعو د خارجي ګهوعمې قنهدې يهو متحهرک څهرخ عوبيهه شهو او د
پلتههې د ګيههرا پههه ځههای د مصههادمې کلن ه
راکشولو ه له يهوې خهوا کلنه

جههول شههوم د ماشههې پههه

پهه شهدت هکته راغهي او لهه لهه

پلوه ه متحرک څرخ وچورليدم د کلن

او متحرک څرخ د عماس

په اثر ه سپرغۍ ګوعمې عه ورسيده او اشتوال ه منځ عه راغهيم
په دې ډول ټوپک کې د پلتې ورورت له منځهه قل او د ( Wheel
 )Lockټوپههک جههول شههوم دې راز ټوپههک عههه ا والفض ه پههه( ائههين
اکبر ) کې رم اشاره کو 9م
يو نيم س کاله وروسته د ۰١مهي پېهړ پهه نيمهايي کهې چړمهاقي
ټوپک پراختيا وموندله او د جګهړې پهه ډګهر کهې يهې د پلتهه يهي
ټوپکو ځای ونيوم په چړماقي ټوپک ( )Flint lockکې د پلتې په
ګيرا کې چړماپ ټينګيده او د اروعو په ګوعمه انهدې چهې د ميه
په الخ کې وو پوت نصه شهوم د ماشهې لهه راکشولوسهره هه څهو
کاره يو دم عرسره شول  :چړماقي کلن

ه په شدت قندې راغهي

دګوعمې پوت ه پورعه شو او د ګوعمې څن

عه پهه يهوې فهوقد

زخې اندې ه د چړماپ له لګيدو سره سپرغي والوعه او په نتيعه
کې ه اشتوال منځته راغيم دغه ډول چړماقي ټوپک پهه  ۰١او ۰۹
پېه ړ کهې د ګورګانيههانو او پښهتنو د جګهړو پههه دوران کهې ق پههه
رند کهې روا نهه وو پيهدا کهړی او لکهه چهې ماکهې وويه شهول
ددې عصر مرو ټوپک رماغه ا تدايي پلته يي ټوپک وم
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پلته يي ټوپک سد او رخ نه درلود او د خهولې لهه خهوا ډکيهده پهه
دې عوګه چې اول ه اروت يا ګولۍ او يا ه د ګهولۍ د نهدولو
لپهههاره مهههواد پهههه کهههې د سهههيخ پهههه ذريوهههه ډکيه هدلم ددې ټوپکهههو د
استومال ستونزې رغه وخت ې څرګندېږ چهې دا پهه ن هر کهې
ونيسو چهې د رغهو د ډکولهو او چلولهو لپهاره د يهوه منفهرد اور پهه
مړصد په معموعي ډول ايد عړريباً  ۹۸حرکتونه اجرا شهوی وای
چې البته زيهات وخهت يهې نيهوهم رنيهه ( )Bernierددې عصهر لهه
پلته يي ټوپکو سره د ليند د مړايسې په اب ليکي چې :په رغه
مهههوده کهههې چهههې هههه يهههوه ټوپهههک دوې ګهههولۍ چلهههولې غشهههي
ويشتونکي شپږ غشي په نښه ويشت 9م
په رند کې ددې عصر ټوپکونه يا په خپله په سيمه کې جولېدل او
يا يهو څهه يهې لهه ههر نهه د خهارجي سهوداګرو لهه خهوا راولل کيهدلم
خوشحال خان وايي چې « :د ټوپک کار له فرنګستانه په دا اخر
پيههدا شههوم» 9او دا رههم رو ههانه ده چههې پههه اروپهها کههې رههم عههر ډېههرې
مودې پورې ټوپک او عمانله زياعره د کار لپهاره اسهتوماليدل
او په جګړه کې يې استومال په  ۰۹و  ۰١پيړيو کهې پهراخ شهوم رغهه
ټوپکونه چې د ګورګاني مغولو له خوا په رند کې جولېهدل پلتهه
يههي ټوپکونههه ووم ددې و سههلو د جولولههو لپههاره ههه يههې د اوسههپنو
عاتې په اريه ډول ونغا هتلې او يها هه يهې پهه جهو

کهې لحهيم

کولېم رغه ټوپکونه چې (ائين اکبهر ) يهې يهان راولی دی درې
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څلههور ډولههه وو :اوږده يههې دوه ګههزه لنههډه يههې يههو ګههز او چهاريههک
ودل شوی او په راز راز قطرونو جولېدل يهوازې يهوه ډول يهې د
استناد پښې درلودې9م
د دې عصر د ټوپکونو د څي ړنې لپاره اوس زموږ پهه قس کهې يهوه
هه نمونههه شهته چههې د خوشههحال خهان خټههک د ټوپهک پههه نامههه د
افغانستان د وسله وال پهون د لرغونهو وسهلو پهه ډلهه کهې خونهد
دی (دا د ۰۹۹۹کهها ل خبههره ده)م څههو کالههه ماکههې ( )۰۹۹۱چههې زه د
عسکر مهوزيم د عاسهيل لپهاره د يهوه کميسهيون غهړی وم دغهه
ټوپک مي د لرغونو وسلو په ډله کې وموند چې په دفترونو کې
د « عفن

خټک » په نامه ثبت شوی ووم ددې ټوپک د سها ړې پهه

رکله چې څه وخت دلته رارسيدلي دی زما څيړنو چنهدان نتيعهه
ورنکړهم په دفترونو کې له پاوا څاه دغه ټوپک کله د خوشهحال
خان خټک او کله د خوشحال د پالر د ټوپهک پهه نامهه قيهد شهوی
دیم خو اصالً داسې هکار چهې دا ټوپهک د خوشهحال خهان پهه
پالر شهباز خان خټک پورې اله لر

ځکه د ټوپک پرمخ داسهې

حک شو د  « :از سهرکار شههباز خهان خټهک سهنه »۰۱۰١م پهه دې
ډول رم د نامه له ماې او رم د کهال لهه ماهې يهې لهومړني انتسهاب
شهباز خان خټک عه مسلم کار م خو هايي دا ټوپهک وروسهته
يا خوشحال خان عه رسيدلي و او د رغه پهه نامهه مشههور شهوی
و م
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دغه ټوپک يو پلته يي ا تدايي ټوپک دی چې د پلته يي ټوپکو
مومههولي جول ههت د پلتههې ګيههرا ماشههه د ههاروعو ګوعمههه او د
اشتوال کانال لر م د جول ت له کيفيت څاه يې څرګندېږ چهې
قسي او سيمه ييز کهار دی او ډېهر شهډل جهول شهوی دیم د ټوپهک
اوږدوالي دوو مترو او لسو سانتيو عه رسيږ او د ميه قطهر يهې
 ٢٢ملي متره دیم پهه دې اوصها فهو دغهه ټوپهک د هکار او قزاقهي
جن

ټوپک کار

خوشهحال خهان پهه دسهتار نامهه کهې ليکهي

چې « :کار لره د قزاقي جن

لره لنډه کوعاه سهپز رخهت ټوپهک

ويه چهار مثړالي په طول دوه ګزه ق کم عر يهوه ګهزه زيهات»9م د
ټوپهک ميه لهه سهره عهر پايهه پهه عهدريد سهره پنهډېږ م ميه يهې لهه
ک ندې سره د درېو کړيو په واسطه ټين

شوی دی او د لرګي رخه

يې  ۰۸۸سانتي متره اوږده ده او په پای کې يې کنده د پل لګهد د
عافيف لپاره کږه جوله شوې دهم دغه کيفيت په رغو ټوپکونو کې
نه ليدل کيهږ چهې عصهوير يهې ا والفضه پهه (یئهين اکبهر ) کهې
کښههلي دی او مسههتړيم قنههداپ ههکار م د خټههک د ټوپههک د مي ه
خوله عزئينات لر او خارجي قطر يې په خولهه کهې  ۹١ملهي متهره
او په شا کې  ۱١ملي مترو عه رسيږ م له ټوپک سره د ډکولو سيخ
رههم موجههود دی چههې  ۹١سههانتي متههره اوږد دیم د ټوپههک فلههز
رخهه لهه اوسهپنې څاههه جهوله شهوې او داسههې هکار چهې ډېههره
ټکول شوې ده او په رغې کهې يهوازې ميه  ۰١۸سهانتي اوږدوالهي
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لر م د نښې نيولو عرعيبات يې ثا ته جر او زخه دهم ټوپک د نهد
لپاره دوی حلړې لر او داسې کار چهې پهه اوږه هه رهم اچهول
کيدهم
دغه ټوپک د خوشحال خان په اصهطال سهر دسهت ټوپهک دی او
پښې نه لر م خوشحال خان ليکي « :د ټوپک ويشت په دوه رنګه
د

يو په مځکه شي چې پښې په مځکه اې کهړ

دا شهان ويشهت د ټوپهک پههه رنهر شهمارلي نههه دی

ولهي يهې
هځه هه رههم دا

رسهې ټوپهک ولهي لکهه رلهک رهم د ټوپهک د ويشهتلو رنهر پهه
سردست دیم رر څوک چې ټوپک په سردست ه ولهي رغهه مهرد
دیم»
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ايد دا خبره څرګنده شي چې که څه رم پښتانه له ټوپهک سهره نها
اشنا نه وو او په عاريخ مرصهع کهې د افضه خهان خټهک لهه ليکنهو
څاه په ډېرو مواردو کې څرګندېږ چې د قبيلو جګړو په عرڅ
کې ډېر کسان په ټوپک لګيدلي د او په جګړو کې له ټوپک نهه
کار اخيست شوی دی خو دغه وسله په خپله ا تدايي ڼه يوازې
د يو شمير شتمنو او په عيره يا خان خيلو کورنيهو پهه قس کهې وه
او استومال يې د ګورګاني پليو په شهان نهه وو عهام شهویم افضه
خان ليکهي چهې :د شهاه جههان پهه زمانهه کهې خوشهحال خهان ډېهر لهږ
ټوپک وال (عوپليان) درلودل او په دې وجهه ګورګهاني واکمهن د
يوسفزو په جګړو کې رغه عه د زرو عنو حکهومتي ټوپهک والهو د

دخوشحال خټک دعصر اوچاپيري ال پوځي څېړنه :پروفيسورعلياحمد جاللي

استادام صالحيت ورکړ9م رمدارنګه پهه نهورو جګهړو کهې رهم د
پښتنو محدود شميرجنګيالو ټوپکونه درلودلم
د

عوپاانههه پهههه عيه ه ره يههها سههارايي عوپونهههه او د هههان عوغونهههد

ګورګههاني واکمنههۍ خههاص امتيههازووم پښههتنو پههه خپ ه قس کههې
عوپاانه نه درلوده او حتهي پهه رغووختهو کهې چهې د عوپاهانې د
عرقسههههه کولههههو لپههههاره يههههې امکانههههات رههههم ومونههههدل د خپلههههو
ځانګړوجنګي عمايالعواو عکتيکي اصولو عهر اغيهزې قنهدې يهې
زياعره سپکې عوپاانې عهه پاملرنهه درلهودهم دوی سهپکه عوپاانهه
پهه ډيرمهههارت کارولههه او پههه راوروسههته وختههوکې يههي پههه سههپکه
عوپاانهه کهې يهو لړنو هتونه را منځتهه کهړلم د زنبهورک پهه سهپکو
عوپونههوکي اصههالحات رههم د رمههدې عماي ه محصههول ووم کلون ه
کولهههو مبهههارې پهههه خپههه عحړيهههق کهههې چهههې د زنبهههورک (

Les

 )Zanbureksپه نامه يې کهړ دی ليکهي چهې :د کنهدرار پښهتنو
په  ۰۹٢٢کال کې د لهومړ ځه لپهاره زنبهورک د يهوه څرخيهدونکي
زيههن دپاسههه نص ه کههړ چههې د رغههوی مهههم ا تکههار ګڼ ه کي هږ 9م د
روعکيههانو او درانيههانو د حکومههت پههه دوران کههې رمدغههه سههپکې
عوپلي وسلې يا زنبورک د مانور د لول قهدرت لهه ماهې ډېهرې پهه
زله پورې عکتيکي وسلې ویم زنبورک په کال  ۰۹٢٢کي د ايران د
صفوی واکمنۍ له پوڅ سره د ګلنا اد په جګړه کهې دروعکيانوپهه
9

ری کي قاطع رول درلودم
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د پښتنو سپکې او درندې وسلې د خوشهحال خهان پهه زمانهه کهې
غير ستاندارد او د عانيکي اغيزې له ماې نا مسهاو او راز راز
وېم د پښتنو مهارت په دې کې وو چې دغه وسلې يې که څه رم
د کيفيهت او کميهت لهه ماههې د ګورګهاني اردو عهر وسهلو کمههزورې
کارېدې په پلي حالت او غرنيو جګړو کې په ډېرې اغيزې سره
چلولېم د ګورګاني لښکرو د وسله وال عانيک او من مهو سهپرو
شپړه اغيزه يوازې رغه وخهت ممکنهه وه چهې لهه د همن سهره پهه
پراخو ميدانونو کې من مې جګهړې عهه ووز م پهه داسهې حهال کهې
چې په غرنيو شرايطو کې يې دغه قا ليت ډېهر کميهدهم پهه داسهې
چاپي ريال کې عکړه او عوريالي پلي مرد ميهدان وو چهې د پښهتنو
لښکرو زياعه رخهه يهې جولولههم کهه څهه رهم د وسهلو او محهار و
عانيک له ماې کمزور سمبال شو ووم د دوی په مړا ه کهې د
ګورګانيانو پلي صنف د اروپا د فيوداليته دوران د پليهو پهه شهان
ددې په ځای چې ه سپاريان و

زيهاعره هه خهدمتګاران وو او

په رماغه عوګه چې سويسهي پليهو پهه  ۰۸مهي پيهړ کهې د خپلهې
عانيکي پلي ولعيها لهه ماهې د سهپرو لښهکرو زر کلهن شههرت پهه
ځمکه وواره 9د پښتنو پليهو ميړانهې او کهار عهورو د ګورګهاني
مغولي سپرو د حرفو او عنونو ويالونو خمار د پښتوناوا په
سردرو کې مات کړم
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د ګورګاني حکومت او پښتنو په جنګونو کې
د ستراعژيک او عکتيکي عم څرنګوالي اوپايلې

د ګورګههاني ارد و جګههړه ييههز عکتيههک زيههاعره پههه رغههو عنونههو
قواعههدو نههاوو چههې د اميههر عيمههور ګورګههاني لههه خههوا يههې اسههاس
کيښههودل شههوم ددغههو قواعههدو پههه اسههاس پههه يال يلههو محههار و
شرايطو کهې د جګهړه ييهز ن هام څرنګهوالي د «عهوزوک عيمهور» پهه
پاعو کې په مفص ډول څرګند شوی دی9مپه داسې يهوه جګهړه ييهز
ن ام کې چې د من مو پوځونو د عکتيکي فواليت اساسي فهورم
وو ددې قندې عناصرو نه جوليده:
د سههتر قوعونههه يهها طاليههه (قههراول) د ماکينههي او څنګنههي پيشههد
ارمفه ه رزی ( رهههر اول او الهههتمش)

هههي الخ ( رانغهههار) کهههيڼ الخ

(جرانغار) مرکز (قول) او د عړبهد ار مفهرزه (چنداول)مدغهه ن هام
چهې د «صهف یراسهتن» پهه دود د جګهړې پهه ډګهر کهې جولېهده يههو
متراکم دروند او طي ن ام وو چې اسهتړرار يهې د مرکهز (قهول)
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په متانت وقل وو او د مانور ولعيا يې ډېره محدوده شوې وه پهه
عيره يها چهې د لوژسهتيکي کتهارونو او اردوګهاه درونهد او پهراخ
پايڅول يې رم عر شاه عړلهي وم رغهه جګهړه چهې پهه دې ن هام کيهده
پايله يې موموقًغوڅه عکتيکي ماعې يا غلبه وهم په دې ن هام کهي
د ندوپ چيانو (پليو ټوپکوالو) نورو پلي پوځونو عوپاهانې
د ان راکټونو سپرو او فيالنو ټولو طاقت متمرکز کيده او ددې
پوځونو رر يوه په جګهړه ييهز ن هام کهې ټهاکلي ځهای درلهودم ددې
ن ام شپړه اغيزه رغه وخت شوني وه چې ميدان اوار او د سپرو
د عاختونو لپاره پراخ وایم ځکه په محدود ميدان کهې د سهپرو لهه
فواليههت او اغي هزې څاههه چههې د ګورګههاني اردو اسههاس يههې جههول
کههړی وو ګټههه نههه اخيسههتي کي هدهم حتههي رغههه ميههدان چههې لههږ څههه
خنډونه ه يې رم درلودل ددې راز ن ام لپاره ه نه ووم په غرنيهو
سيمو او سردرو کې خو د سپرو عکتيکي عم زياعره محدودېده
او له دې کبله ددې ډول ن ام پښه په غرونو کې ګوډه وه پوځونه
په ډېرو نا مساعدو شرايطو کې ګيرېدل او نابه سپاره يې په کهې
له پښو لويدل:
په دا قر د شهسوارانو خت ګران د
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ګوډ څو ه اندې خيژ ملکنډ دی

په دې وجه له داسې شرايطو سره د ګورګاني مغولود پوځي ن هام
د جنګههي قا ليههت د نههه مطا ړههت لههه کبلههه د رغههوی درنههده او لههه
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حشهمت او جاللههه ډکهه اردو د پښههتنو راجپوعهانو او مررټههه وو د
لښکرو په مړا

کې له زيهاعو سهتونزو سهره ماهامخ ووم د رمهدې

دليهه لههه ماههې ګورګانيههانو عهه د جګههړې لپههاره اوار ميههدان او
پراخه سيمه لټولهم
ګورګانيههانو کههه څههه رههم د منځنههۍ یسههيا د جنګههي دودونههو ځينههې
ارز تونه ساعلي وو خو په رند کې يې د امپراعهور پهه حشهمت
کې ځينې رغه جګړه ييز دودونه رير کړل چې د منځنهۍ یسهيا پهه
يا ههانونو کههې لههه لرغونههو زمههانو څاههه د يا ههاني قبههايلو اغيههزمن
جګړه ييز رنر ووم خوشحال خان دا رنهر د رغهې د منبهع د رويهت لهه
ماې د قزاقي جن

په نامه پيژنهيم د قزاقهي جګهړې رنهر زيهاعره د

اوسههني عصههر د اصههطالحاعو لههه ماههې ګرياليههي جنهه

عههه او د

کالسيک جنګي رنر پهه عهاريخ کهې د فيبهان سهتراعيژ ( Fabian
 )Strategyعه ورعه دی چې د کار عهاژ رنبيهال پهه مړا ه کهې لهه
مههيالد څاههه ماکههې د درېمههې پيههړ پههه وروسههتيو کلونههوکې د
رومهي لښهکرې مشههر فيبيهوس ( )Fabiusد جنګهي عم ه لهه ماههې
پي ژنهههدل شهههوی او پهههه عسهههکر اد يهههاعو کهههې يه هد عکتيکهههي او
سههتراعژيکي غيههر مسههتړيم عړههرب عههام مفهههوم ګرځي هدلي دیم پههه
منځنۍیسيا کې د يا هان قبهايلو لهه خهوا ددې ډول جګهړه ييهز رنهر
عطبيههق ی ن لههه لرغونههو حماسههي دورو څاههه نيههولې د کههور و

او

مړههدوني سههکندر عههر زمههانې پههورې او يهها د يونههانو اختريههانو
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کوشانيانو يفتليانو ساسانيانو او اسالمي واکمنيو عهر زمهانې
پههههورې مسههههلم ههههکار م د چنګيهه ه ز او عيمههههور د زمههههانې جنګههههي
ډينههاميزم رهه م لههه دې رنههر څاههه ههې رخههې نههه ووم شههيبانيانو او
جنيديه استراخانيانو رم په  ۰١او  ۰۹پيړ کهې دې رنهر عهه خاصهه
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پاملرنه درلودهم

د قزاقي جګړې رنر په دې کې وو چې د سترو او من مو پوځونو
په مړا له کې د ولو غير من مو لښهکرو د جګهړه ييهز عمه د پهاره
يي منطړي عناس منځته راوست او ې له دې چهې پهه ميهدان کهې
لهه سهترو من مهو پوځونههو سهره پهه غوڅههه عوګهه وجنګيهږ

خپ ه

قوت يې ګرځنده ساعه او په ناڅهاپي ډول يهې د غلهيم پهر کمهزور
ټک ګوزار کاوه او يا يرعه په داسې سيمو کې پناه کيده چهې د
د من د عکتيکي مانور او اغيزې له ميدان څاه ه وعلي وو او لږ
څ ه وروسته ه يا په ه ځهای کهې راڅرګنهد شهوم دا ډول جګهړه پهر
د من اندې ستره روحي اغيزه اچوله په عدريد سهره يهې سهتړی
کاوه او په پای کې يې جنګهي قهدرت ماعهاوه مکهه څهه رهم دې عمه
زيات وخت نيوهم له خارجي استومار لښکرو سره د ملي قوعونو
جګړه د عاريخ په اوږدو کې ع په رمدې دود عرسره شوې دهم
غرنههۍ سههيمې يا انونههه او داسههې نههورې سههيمې چههې د ګرياليههي
قوعونههو لپههاره خونههد اډې لههری او د من مههو پوځونههو د شههپړې
اغيزې امکانات په کې محهدود ګرځهي د ګرياليهي جګهړې لپهاره
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مسههاعد ې سههيمې د م رسههيره پههر دې ګرياليههي جګههړه د پههرد
يرغلګر لښکر په مړا

کې د سيمې د خلکهو عنونهو جګهړه ييهز

عماي وو ځکه پهه داسهې چاپي ريهال کهې ګرياليهي قوعونهه ځانتهه
خوند اډې درلودې په داسې حال کهې چهې پهردی لښهکر هه پهه
رره رخه کې ناخوند ووم
پهههه  ۰١او ۰۹مهههي پيههه ړ کهههې د ګورګهههاني واکمنهههۍ او د رغهههې د
د منانو په منځ کې جنګي چاپيريال او جګهړه ييهز عناسه داسهې
وو چ هي دکورګههاني واکمنههۍ ماههالف ولسههونه يههي لههه من مههو
پوځونو سره د مړا لې دپاره ګرياليي جنګي عم عه رڅاوهم
د مرر ټههه وو نههامتو مشههر شههيواجي رههم د خپلههې سههيمې (دکههن) لههه
طبيوههي محههيط څاههه پههه ګټههه اخيسههتو سههره د ګههوزار او عيښههتې
ګرياليي عکتيک غوره کهړ او رغهه يهې د خپلهو پوځونهو سهتر رنهر
وګرځاوهم شيواجي د ګورګاني واکمهن او د دکهن دحکومتونهو پهه
مړا

کې جنګيده چې دوالو من م او درانهده پوځونهه درلهودل

او حرکت يې د درنهدې عوپاهانې او د اکمهال د اوږدو کتهارونو پهه
اثر ډېر طهي وم دغهه کهار شهيواجي عهه هه فرصهت ورکهاوه چهې د
خپلههو سههپکو او چټکههو سههپرو پههه وسههيله د ګورګههاني لښههکر پههه
پايڅول ناڅاپي يرغ وکړ

ولعې عرې اوچتهې کهړ او يرعهه د

رېښنا په څير خپلې غرنۍ اډې عه په شا وقل شهيم شهيواجي دغهه
اډه د مضبوطو کالوو په جولولو ساته ټينګه کهړې وهم شهيواجي

دخوشحال خټک دعصر اوچاپيري ال پوځي څېړنه :پروفيسورعلياحمد جاللي

پوريده چې د ګورګاني پوځونو پهه مړا ه کهې يهې رهم د لښهکرو
شمير لږ دی او رم يې وسلې د رغوی په پرعله کمزورې د

نو يې

نههه غو ههت چههې پههه ميههدان کههې د ګورګههاني اردو پههه مړا ه کههې
من مه جګړه وکړ

لکې په ناڅاپي ډول ه يې په داسې ځهای او

وخت کې پر د من اندې ګوزار وکړ چې انت ار هه يهې نهه کيهده
او غليم عه له ګډوډ او عاوان الولو وروسته ه يله دې چهې پهه
دوامداره جګړه کې ځان کي کهړ

پهه چټکهۍ سهره هه د خپلهو

غرنيو کالوو اډې عه په شا وقل او يها هه پهه ه ځهای کهې راپيهدا
شوم د رمدې ډول عملياعو له ماې وو چهې اورنګزېه شهيواجي
عه ( د غره موږک) نوم ورکړی وم
له ګورګاني حکومت سره د راجپوعانو په جګړو کې رم دا حړيړت
څرګند رېښيم د راجستان يا هاني سهيمې د راجپهوت د لښهکرو
سپکو او چټکو سپرو او د يا ان او ځنګلونو په زله کې د رغهوی
سههيمه ييههزو اډو او پههه عيهه ره يهها لههه ګورګانيههانو سههره د رغههوی د
لښکرو د شمې ر او وسلو نا انډول عناس د ګرياليهي جګهړو لپهاره
شرايط مساعد ګرځولي ووم
راجپوعانو خو له د من سره د من مو او د صف جګهړو ععر هه رهم
ډېههره عرخههه عي ه ره کههړې وهم د راجپوعههانو نههامتو مشههر رانهها سههنګرام
سن

د و او ههادرو سهپاريانو لهه درلهودو سهره سهره پهه ۰۸٢۹

کال په (کانوا) کې د ظهيرالدين ا ر په مړا ه کهې مهاعې وکهړه او
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په رمدې وجه راجپوعانو وروسته له رغه ګرياليي جګړو عهه ماهه
کړه چې د جالل الهدين اکبهر پهه مړا ه کهې د راجپهوت د ه مشهر
مهاراناپراعاب سن
دې طريړه پراعاب سن

په عملياعو کهې پوخهوالي عهه ورسهيدېم پهه
په دومره اغيزمند له ګورګاني لښکرو

سره مړا له وکړه چې خان خانان د مهارانا په ستاينه کهې مفصهله
هو وليکلههه او يها رمههدا ګرياليهي جګههړې وې چهې د ګورګههاني
واکمنۍ په دوره کې د راجپوعانو د پايښت او ړا سب وګرځيدم
دا خو د ګورګاني حکومت په مړا

کې د مررټه وو او راجپوعانو

د جګړه ييز عم څرنګوالي وو چې د دوه الخيز لښکر عناسه
او جغرافي هو چاپيريههال د خصوصههياعو د مسههتړيمې اغيههزې پههه
نتيعه کې منځته راغلي و مګهر د ګورګهاني حکومهت د سياسهي
او سهههتراعژيکو عمهههايالعو لهههه ماهههې د پښهههتنو وطهههن د دکهههن او
راجستان له شرايطو څاه څرګند عوپير درلود او په نتيعهه کهې د
رغو عواملو له ماهې چهې پهه عيه رو پهاعو کهې يهې يادونهه وشهوه د
ګورګانيانو اصلي ستراعيژيکه پاملرنه پښتوناوا او افغانستان
عه الوله شوې وهم د پښتنو وطن د سترو ستراعژيکي استړامتونو
قره او د شههههمالي رنههههد پههههه الخ کههههې د سياسههههي او سههههتراعژيک
پوعانسي او ډيناميزم يوه غښهتلې سهيمه وهم ګورګهاني حکومهت
په دکن او حتي راجستان کې عر يوه حهده مهوقتي مهاعې يها عوقهف
منالی شو خو په پښتوناوا کې يې د يوې شيبې لپاره رم د خپ
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نفوذ د ايللو ميالن نه درلود او دا ځکه چې په دې کار کې يې نهه
يوازې د اټک له لور په شمالي رند کې د قهدرت سهتنې سسهتې
کيهههدې لکهههې پهههه افغانسههههتان کهههې د مغولهههو د امپراعههههور د
سياسي اقتصاد او ستراعيژيکي مفاداعوسرنوشت رم ورسهره
عړلي ووم
پههه دې وجههه ګورګانيههانو د پښههتنو پههه مړا ه کههې پههه خپ ه

شههپړ

طاقت درېدل او عر وروستۍ پولې پورې يې پهه سهتراعژيکو قرو
انهههدې د نفهههوذ د سهههاعلو لپهههاره رڅهههه کولههههم پهههه دې عهههرڅ کهههې د
ګورګاني لښکرو د پرله پسې څپو په مړا

کې چې پهه عيهره يها د

سترو قرو او ستراعي ژيکي اډو په لور خپرېدې د پښتنو جنګي
عم

ي

ي الخونه درلودلم که يهې يهو الخ د ګرياليهي جګهړو لهه

قرې د ګورګههاني لښههکرو پرلههه پسههې ټکههول او د سههتراعيژيکي او
لوژسههتيکي ارعبههاط د قرو پرېکههول وو نههو ه الخ يههې ماههامخ
ميداني جګړه وه چې په عيره يا په غرنيو سردرو سهتراعيژيکي
غا و او ګذرګاوو کې عرسره کيدهم په کړپه خيبر خاپس ازار
دره او جګهههدلک کهههې د ګورګهههاني لښهههکرو مهههال پهههه رمهههدې راز
ماامخ جګړوکې ماعه شوهم مګر ددې راز رميشهني جنګهي عړا ه
سره سره په  ۰۹مي پيړ کې پښتانه قامونه له يوې خوا د قبيلو
مناسباعو او عر ګنيو په وجه او له له پلوه د ګورګهاني حکومهت
د زررپاشههيو پههه اثههرد يههوې ګههډی او پايههداری پههوځي جبهههي پههه
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جولولو کې پهاعي راغله م پهه پايلهه کهې پښهتنو د غلهيم د من مهو
لښههههکرو پههههوځي عشههههکيالعو سههههترې عوپاههههانې او ډول ډول
سههتانداردو وسههلود معمههوعي طاقههت سههره پههه جن ه
ريههالي نههه شههول چههې خپ ه
عکتيکي عړا

کههې پههه دې

شههپړ لښههکر طاقههت پههه داسههې يههوه

کې ميدان عه کړ چې د پاني پت چوسا قنهو

او کرنال د جګړو په شان سمدقسه او غوڅه نتيعه عرې راووزی م
خو په عين وخت کې د پښهتنو د خهاص جګهړه ييهز عمه پهه وجهه
چې د خپلو اوچتو غرونو په سردرو کې يې د د من په مړا ه کهې
عرسره کول ګورګاني لښکرو عه رم لږ دا موقع ميسره شوه چې د
جګهړې پههه ډګرکهې د خپلههو من مهو سههپرو او درنهدې عوپاههانې لههه
شپړی اغيزې نه ګټه اوچته کړیم په نتيعه کې ګورګانيان په دې
ريالي نه شول چې د پښتنو جنګهي پوعانسهي لهه منځهه يوسهي
لکههې دغههه اغيزنههاک طاقههت د غرنيههو جګههړو پههه شههور او زوږ او د
پښتنو عورياليو سپاريانو په عوره چې په خپلو غرونو کهې يهې د
ګورګاني سهپرو هيرونهه مهاعول د ګورګهاني مغولهود واکمنهۍ د
قدرت په ټوله موده کې خوند پاعې شوم
په دې عوګه د عوعه

ځهای نهه دی چهې خوشهحال خهان پهه دسهتار

نامه کې اشاره کو چې« :په غره کې سه

زر سهره يهو دی» 9او پهه

رمدې حث کې د درېو جګړه ييزو ميتودونو يادونه کو چهې د
صف جنګي قزاقي جن

او شباون په نامه يې ياد کړ د م رغه
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څه چهې خهان د صهف جنګهي عوصهيف پهرې کهو

کهی مهی د رغهه

کالسيک جګړه ييز ن ام څرګندونه ده چې په ميداني جګهړو کهې
د من مو لښهکرو لهه خهوا غهوره شهو وواو د ګورګانيهانو عهدوين
شوې جګړه ييهز ن هام ووم د قزاقهي جګهړې پهه يهان کهې خوشهحال
خان د مانور په ارميت او اغيزی ټينګهار کهو اوپهه ډېهر مناسه
ډول د « جنګي عردد » نوم ورکو م خوشهحال قزاقهي جنه

چهې د

افضه خهان خټههک د ليکنهو لههه ماهې د پښهتنو پههه داخلهي قبههايلي
جګړو کې رم مرو وو 9د ولو پوځونو له خوا د سترو لښکرو په
مړا له کهې يهو مناسه جنګهي عهردد ګڼهي چهې د چټکهو سهپرو لهه
خوا چې ې عکلفه او سپکې وسهلې او ععهيهزات ولهر

عرسهره

کيږ م رغه په دې اره کې ليکي « :عرصف جنګي نه جنه

هتهر د

قزاقههي دیم د قزاقههي جن ه

غلههيم کههش دی د ځههان محاف ههت پکههي

احتمال لر م قزاقي د عرکستان د ملوکانو پاڅيدلي دهم په عرکهانو
کې يوه طايفه ده قزاپ نومې ډېر ههادران د
مممم دوه کهاره د قزاقهي قزمههه د

قزاقهي د رغهو ده

يهو هه یسههونه ه غشهي د ههو

اسونو په زور د غشيو په زور په لږ سواره رم مسار په عالم شيم
رګسهتان او ډېهر سهال پهه قزاقهي کهې نهه ويههممم د قزاقهي پيشهه د
دکن رکي رم لر چې غشي نه لر

په نيزه جنه

کها رکهت يهې

نشته د قزاقي مي ړانه داده چې په غليم راشهي يهک دلهه ور انهدې
می يک جل

وکړهم که ز ون دی د رغه يخ نياد يهې وکهاږه او کهه
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نه حمايت يې پيدا شو يا در اندې زور ور وو رسې ورځنهې ځهان
وشلوه چې ګرد دې رم ونه ويني د قزاقهي ميړانهه پهه عيښهته او د
يار او د ځان په ساع کې دهم يا چې نهن وقل شهوې و غلهيم عهه وار
نه ورکو
دقزاقي جن
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په څومه ورن يا ورعه حاور شيم»

نسی اصهول او ځهانګړيتوب پهه راعلهونکي رخهه

کې يان شويدیم
خوشحال خان د شباون په عوصيف کې ددې ډول جګړه ييز مانور
ناڅاپي اغي زې او عکتيکي ګټنې څرګندو او اسهاس يهې لهه يهوه
الخ نه د غليم راجلبول او غولول او له له الخه چې انت ار يې نهه
کيهږ

د اصههلي ګهوزار واردول د او پههه معمهوعي عوګههه دا ډول

مانور عکتيکي ردا عه يو غير مستړيم عړرب دیم
دا خبره رم د يادونې ول ده چې د خوشحال خان عر زمانې پورې ق
په پښتوناوا کې پهه ځمکهو او دايمهي اسهتوګن ځهايونو انهدې د
اکثرو پښتنو قبايلو ميشته کيهدل دومهره ژورعيها نهه وه مونهدلې
چې رغوی د ټينګو جنګي کالوو جولولو عه ورڅو م له له پلوه
د پښتنو وطن طبيوي غرني سنګرونه ډېر درلودل چې د خطهر پهه
وخت کې ه ورخته او د جنګهي کهالوو جولولهو عهه يهې مهيالن لهږ
کههړی وومد افض ه خههان خټههک د ليکنههې لههه ماههې پههه خپلههه سههرای
اکهوله د خټکهو د سههردار مرکهز چهې د لههويې قرې پهه حسههاس
موقويت کې پروت وو د يحيي خان خټک په ژوند کهې کهو نهه
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درلههود لکههې يههوازې خههار نههدی يههې شههوی وه چههې يههو کمههزوری
دفههاعي دېههوال ووم 9پههه دې وجههه د پښههتنو غرنههي سههنګرونه د رغههو
مضبوعو کالوو په شان نهه وو چهې مررټهه وو د خپلهې سهيمې پهه
لويديزې غرنۍ سيمې کې جولی کړ وېم دا مووو د د منانو
پهههه مړا ههه کهههې د پښهههتنو يهههوه رغهههه دفهههاعي کمزورعيههها وه چهههې
ګورګانيههانو عههرې زياعههه ګټههه اوچتههه کههړهم خوشههحال خههان د خپ ه
ژوند په وروستيو کلونو کې افسوس کاوه چې يو دفهاعي کهو
يې ځانته نه وو جول کړیم
خدای وکړ دا چارې په ما واله وکړ زله
څو چارې غلط شوم چې مې لوی کړ احمق عره
چې مې يو کو محکم نا نکړ په غره
9

چې مې په عوره په خدمت غرور کاوه

پهههه نتيعهههه کهههې لکهههه څرنګهههه چهههې د عصهههر او سهههيمې د لښهههکر
عشهههههکيالعو جول هههههت وسهههههلو او ععهيزاعهههههو عکتيکهههههي او
سهههتراعيژيکي عمههه څاهههه هههکار

پهههه  ۰۹مهههي پيهههړ کهههې د

ګورګانيانود فيوډالي واکمني عسکر مؤسسات له خپلهو ټولهو
موثراعو سره د سيمه ييهزو قبهايلي پښهتنو د لښهکر جول هت پهه
مړا ه کههې دريههږیم د کورګههاني مغولودغههه پههوځي طاقههت مههن م
پوځونههه او د يال ي لههو مليتونههو ټههاکلي لښههکر عشههکيالت لههر
چههې لههږ عرلههږه د پههوځي واحههدونو پههه چوکهها کههې پههه سههتاندردو
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وسهههلو ععهيزاعهههو او لوژسهههتيکي پهههراخ مالعهههړ سهههمبال دی او د
عدوين شوو جنګي قواعدو له ماې په پرد خاوره کې جنګيږ م
په داسې حال کهې چهې مړا ه لهوری عهه يهي د پښهتني قهامونوملي
ځههواک وقل دیم مګردغههه ځههواک د يههوه مليههت د قبههايلي لښههکرو
موقتي عکتيکي جول ت دی چهې د ګهډ ملهي او قهومي احسهاس
مز يې د يوه استومار قدرت په مړا

کې سره يو مهوټي کهو

او د د ههمن پههه عناس ه د غيههر سههتانداردو وسههلو او ععهيزاعههو د
کمزورعيا سره سره په خپلو غرونو کهې د خپلهې عنونهو جنګهي
ولعيا او دود او دستور له ماې په ټين

عزم د مبارزې ډګهر عهه

راوز م د مغولو پوځي طاقت خپ زور د حرفو لښکرو راز راز
سپکو او درندو وسهلو او ععهيزاعهو پهراخ لوژسهتيک مالعهړ او
من م جنګي رنر په قهوت او اغيهزو کهې ګڼهي پهه داسهې حهال کهې
چې د پښتنو ملي وسله وال جول هت پهه سهتر روحهي قهوت ملهي
ګهډ احسهاس او داسهې ميړانههې او غيهرت سهمبال دی چهې د خپ ه
ولل د خپلواک ژوندانه له حماسي عاريخ او دود او دستور څاهه
يې په ميراث اخيستي دیم
د ګورګانيههانو او پښههتنو پههه جګههړو کههې د دوالو خههواوو لښههکرې
مړايسههه رمههدا ډول ده نههو پههه دې وجههه ددې لپههاره چههې مغههولي
فيهههوډالي جنګهههي طاقهههت د مړا ه ه لهههور د عکتيکهههي ارز هههتونو
اغيهههزې محهههدودې اوشهههنډی کهههړ او پهههه سهههتراعيژيکو سهههترو
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ارز تونو د رغو د پراختيا ماه ونيسي د سياسي ستراعيژ له
قرې زيار اسهي چهې د قبهايلي عکتيکهي ارز هتونو پهه مهنځ کهې
اليکي وشلو

په يال يلو سيمو يې محدود کهړ

ېلهوالي پهه

کې منځته راولي او په پای کې يې د يوه ه پهه مړا ه کهې داسهې
سره واچو چې دغه پتمن او له غيرعه ډکې سکروټې پهه خپلهو
منځو کې يو

سره وسوځو او ميدان د من عه صاا شيم

ګورګاني حکومت په شمالي رند کې د پښتنو په عوره ټينه

شهو

او يادغه حکومت په رمدې عهوره نهور زيهات ميدانونهه وګټه او
يا خو ععيبه داده چې له ټولنيزو او سياسهي شهرايطو څاهه يهې
پههه ګټههه اخيستلوسههره پههه رمههدې پښههتني عههوره پههه خپلههه پښههتانه
وور م که يوسفز د خټکو په وسلو وځپ شول که د نګښهو او
خټکو عورې په خپ کور کهې دوه وروعهه سهره وسهوځول او کهه پهه
عمهههومي عوګهههه پښهههتنو قبهههايلو د خپلهههې عهههورې زور چهههې پهههرد
استومار عه د عوپان په شهان عبهاه کهوونکي وو پهه يهوه ه

انهدې

وازمايهه نههو پههه دې عههرڅ کههې رغهه چ ها چههې ر ههتياني سياسههي او
سههتراعژيکي ګټهههه عهههرې اوچتهههه کههړه ګورګهههاني واکمهههن وو چهههې
پښتانه ورسره د دوو پي ړيو په موده کې د جنه

ډګهر عهه راوعلهي

ووم
رغه سياسي وسلې چې ګورګاني حکومت د رمدې مرام لپهاره پهه
کههار واچههولې رماغههه زلې او پيژنههدلي شههوې وسههلې وې چههې د
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ټولنيزجول ت له ماې ماصوصاًپه رغه زمانه کهې د پښهتنو د
قبايلي ژوندانه او قبايلي رقا تونو او عر ګنيو پهه چاپيريها ل کهې
ډېرې اغي زمنې وېم پهه داسهې لويهه فضها کهې د عوعه خبهره نهه ده
چههې کههه لههه يههوې خههوا د يوسههفزو د قيههام نوميههالي مشههر هههاګود
ګورګانيانو په مړا

کې د خپلې مبارزې سهنګر پهه کلونهو کلونهو

عهههود سهههاعي لهههه له هه پلهههوه د ههههاګو زوی د شهههاه جههههان لهههه خهههوا
«صدودري» منص

عرقسه کو

9

که له يوې خوا خوشهحال خهان

خټک د ګورګانيانو پهر وهد د مبهارزې جنهډه رسهکه نيسهي او عهر
پايه پورې وسله په مځکه ورعه نه ږد

له

پلوه يې زوی ههرام

عهههه د اورنګزېه ه لهههه خهههوا خهههاني او سهههردار او پهههوځي مرسهههته
د ځمکههههو او جههههاګيرونو ورکههههول د

من ههههورېږ م د زر وېشهههه

منصبونو او لړبونو اشش رغه وسيلې وې چې د پښتنو جنګي
طاقت يې ټوټې ټوټې کړاو يا يې د اورنګزې په وينها يهو رهډ پهه
رډ مات کي 9يا د خوشحال خان په قول:
دا منصبونه دا انوامونه
9

واله زند د واله دامونه

دا کار خو د ګورګاني ستراعيژ ډېره پاوانۍ مميزه وه خو کوم
وخت چې د يوسفز

هاګو ايم خان مومند درياخان اپريد

خوشهحال خهان خټههک او نهورو ورسههره پښهتنو ولسههي مشهرانو عههر
رربر قندې د  ۰۹مي پيړ په دويمه نيمايي کې د ګورګانيهانو
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په مړا

کې د وسهله وال پهاڅون ټينه

سهنګرونه جهول شهول لهه

کندراره عر اټکهه ولسهونه را پاڅيهدلي وواو پهه سهوات هاجول
عاعره دوا ه خيبر نو ار کړپهه خهاپس او نهورو سهترو او ولو
جګړو کې د پښتنو عهورې وځليهدې او اورنګزېه پهه خپلهه حسهن
ا ههدال عههه راغههي کورګههاني واکمههن لههه يههوې خههوا د زرو د کڅههولو
خولې خالصې کړې او له

پلوه يې د نامحدود عشدد د عهورو او

غم لړلو پيښو په عرن کې د پښتنو له ککريو منهارې جهولې کهړې
کلي او کورونه يې وسوځول په ډله ييزو وژنو لو او عاقن يهې
قس پورې کړ په رر ستراعي ژيکي موقويت کې يې پوځونه ځهای
پر ځای کړل او عر ټولو مهمه يهې دا چهې د جهاګيرونو منصهبونو
او لړبونو په دامونو کې يهې يهو شهمير پښهتانه داسهې هکي کهړل
چهههې د رغهههوی سهههترې عکتيکهههي اغيه ه زې يهههې د خپلهههې سياسهههي
ستراعيژ په ډ يناميزم کې عر زيهاعې انهدازې شهنډې کهړېم پهه ه
عبارت رغه ګټنې چې پښتنو د پوځي ستراعيژ په غير مسهتړيم
عړرب کې عرقسه کول ګورګانيانو د عمومي ستراعيژ ( Grand
 )strategyپه غير مسهتړيم عړهرب لهه منځهه ولل او دا رماغهه ډول
ستراعيژ وه چې ليدل رارت ځانته يو کتاب پرې ليکلي دی9م
په نتيعه کې ويالی شو چې په  ۰١او  ۰۹مي پيړ کې له مسلطې
ګورګاني واکمنۍ سهره د پښهتنو وسهله والهې مبهارزې ځکهه خپه
وروسههتي مههرام عههه ونههه رسههيدې چههې دپښههتنو د قبيلههو ن ههام
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حماسهي او ههادر جول هت هې د کهومې واحهدې رربهر د يههوې
فيوډالي واکمنۍ له ټولو مؤسساعو سره د لښهکر جول هت پهه
ګډون ماامخ ووم که څه رم د پښتنو د ټولنې اقتصاد  -ټهولنيز
جول ت د عکام يوه لهول پهړاو عهه د ليږدېهدو پهه مرحلهه کهې وو
ټولنيزو مؤ سساعو يې په داسې ڼه چې د سياسهي او پهوځي عمه
په ساحه کې رمارن

موثرات منځته راولي وده نه وه کړېم په ۰١

پي ړ کې د رو انيانو نهضت چې په لومړ سر کهې يهي د رو هان
پير په مشرعوب لهه پهوځي عمه سهره ايهډيولوژيک عمه

چهې د

سياسي ستراعيژ يهوه اغيزمنهه وسهله ده ملګهری کهړه د رغهه لهه
مړينههې وروسههته لههه ايههډيولوژيک اغيههزې څاههه د ګورګانيههانو د
سياسي ستراعيژ د پرلهه پسهې رلهو ځلهو او د پښهتنو د سياسهي
مؤ سساعو د غير کافي ودې په وجه محروم شو ان عر دې حده چې
ځينو پښتنو پير رو ان د د من د مبلغينو په خوله « پيرعاريک »
ومانه او په دې عوګه رو اني نهضهت رهم يهوازې لهه پهوځي عمه
سره په ميدان يوازې پاعې شوم
دا د  ۰۹پيړ خوشحال وو چې د دې ټولو عارياي واقويتونو په
درک کولو سره يې له عورې سهره قلهم رهم راواخيسهت او پهه دوالو
وسلو يې مبارزې عه دوام ورکړم رغه په خپله زمانه کې د سياسهت
او عسکر سهتراعي ژ د يهوه نسهبت ًا پهراخ نهړ ليهد پهه رعها کهې د
جنګي شرايطو مفصله څېړنه وکړهم له يوې خوا يې د ژوند عر پايهه
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د من عه عوره په ځمکه کينښوده او له له پلوه يې عر مرګه پهورې
د پښتنو په قومي عحريک کې د رغوی سياسي او ستراعيژيکي
کمزورعياوې کله په خوږه او نرمه او کلهه پهه عرخهه او سهتوغه ژ هه
څرګندې کړ م
پههه  ۰۹پي هړ کههې د پښههتنو د مبههارزو د اوږدې مههودې اغي هزه دا وه
چې له قبايلي ن ام څاه يهې د ټهولنيز عکامه يهوه لهول پهړاو عهه د
پښههتني ټههولنې د لي ږدېههدو او د ملههي حکومههت د جولېههدو لپههاره
شرايط ق مساعد کړل چې په  ۰١مه پيړ کهې يهې عحړهق ومونهد
او د لنډی مودې اغيزه يهې دا وه چهې دې جګهړو لهه يهوې خهوا پهه
راجستان کې د راجپوعانو پر ود د پښتنو استادام عر يوه حده د
ګورګاني حکومت له واکه وايست او له له پلهوه يهې پهه دکهن کهې
دمررټه ووپرشيواجي اندې د ګورګاني حکومت فشهارکم کهړ او
په داسي حال کي چې د ګورګاني حکومت سياسهي او عسهکر
زياعه پاملرنه پښتوناوا عه او هتې وه او د پښهتوناوا پهه پېښهو
کهههې سهههات مصهههروا وو دمررټهههه وو مشهههروکوقی شهههو پهههه
کارناعههک يعههاپور او ريګههار کههې سههتر رياليتو ونههه عرقسههه
کړ 9م
پههه دې عههرڅ کههې د خوشههحال خههان خټههک د زله فريههادونو عههر پايههه
پورې د پښتوناوا په غرو او رغو کې پښتانه د د همن پهه مړا ه
کې يووالي عه را ل م
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ه ده

رره چاره د پښتون عر مغ

اعفاپ ورڅاه نشته ډېر ارمان
د هلول او د شيرشاه خبرې اورم
چې په رند کې پښتانه وو ادشاران
شپږ اوه پيړ يې رسې ادشاري وه
چې په دوی پورې درست خلق و حيران
يا رغه پښتانه نور و دا څه نور شول
يا د خدای دی اوس دا رسې شان فرمان
که عوفيق د اعفاپ پښتانه مومي
77
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خوشحال او قزاقي جن
خوشحال خان خټک په خپ مهم اثر دستار نامه کې په يوه خهاص
جګههړه ايههز عاکتيههک غږېههږې چههې دې ورعههه «قزاقههي جن ه
داجن

» وايههيم

يهو راز قبهايلي ګرياليهي «چريکهي » جګهړه ده چهې رهدا

يې د پرله پسې خرپ او عرپ له قرې د سترو او من مو ځواکونهو
ستړې کول او په پای کې د رغو ماعول د م کهه څهه رهم د خوشهحال
خان نه ماکې او درغه نه وروسته يو شميرليکوالو په عام ډول د
(قزاقههي عههوب) او پههه خههاص ډول د قزاقههي جګههړې مشاصههات د
جنګههي رنرونههو پههه اډانههه کههې يههان کههړ د

خههو دخههههټکو خههان

دخپلي سيمې لومړني څيړونکي دی چي ددی جګړه ييزعکتيهک
په اب عفصيلي خبرې کویم
خوشحال خان په دستار نامه کې د سياسي او اجتماعي سهلوک د
غوره رنرونو او خصلتونو د يان په عرن کهې د دې ډول جګهړې پهه
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جزئياعو غږيږی مګر د (قزاپ عوب) او (قزاقي) حالت د عهارياي
ريښههې پههه ههاب د خټکههود عوريههالي خههان مولومههات نيمګههړ او
صرا درغه عصر او محدود جغرافيايي چاپيريال په روايهاعو نها
د م خوشههحال خهههان داسههې ه هيي چهههې ګههواکي قزاقهههي جنه ه

د

منځني یسيا دقزاپ ولل نه را پاڅيدلي دی مګر پهه حړيړهت کهې
د قزاقي او قزاقي عوب عاريخ د قزاپ ولل د منځ عهه راعلهو نهه چهې
په پنځلسمې پيړ کې واقع شو نور رم شاعه ځيم
په دې حث کې درې مهم ټکي څيړل کيږ :
 د منځني یسيا په عاريخ کې د قزاپ او قزاقي عهوب اجتمهاعي او
سياسي ماريت او انګيرني
 د قزاقي جګړې خصوصيات چې د قزاقي عوب لهه اجتمهاعي او
سياسي حالت نه راوعلي د
 له متداولو ګرياليي جګړو سره د رغه قزاقي جن

سياسهي او

پوځي مړايسه چې جزئيات يهې د خوشهحال خهان پهه دسهتار نامهه
کې يان شو د م

قزاپ او قزاقي عوب
کههه څههه رههم نههن د منځنههي یسههيا يههو لههوی ولههل ځههان قههزاپ ههولي او
قزاقسهتان پههه رغههه سههيمه کههې د يههوه خپلههواک ري هواد نههوم دی د
قزاپ د کلمې عارياي نسهی پهه قهومي او نهژاد اساسهاعو نهه دی
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نام په لرغونو زمانو کې (قزاقي عوب) يها (قهزاپ ولهي) د ځهانګړو
افههرادو يهها ټولنههو د يههوه خههاص اجتمههاعي حالههت څرګندونههه کولهههم
قزاپ يوه عرکي کلمه ده چې مونې يې ې کهوره یواره رټه شهوی
او ياغي شوی دیم ۰د قزاپ د کلمې عر ټولو لرغوني يادونهه پهه يهوه
عرکههي – عر ههي قههاموس کههې شههو چههې پههه  ۰٢۱۸م کههال کههې پههه
مصرکې ليک شو او په  ۰١۹۱کې په لندن کې چهاپ شهو دیم
پهههه دغهههه قهههاموس کهههې قهههزاپ د هههې کهههوره شهههو

عبويهههد او

ماجرالټونکي په مونې راغلي دیم ٢په دې مونې قزاپ يهو سهريله
خهود ماتهاره او لهه اصهلي ملهک او ولهل نهه يه شهوی عناصههرتم
قزاپ رغه چاعه وي کيدل چهې پهه خپلهه خو هه يالهه معبهور لهه
خپ ولل او ټاټو ي نه ي شو ت او د ژوند ژواک پهه چهارو کهې
د ځان ساعنې په کار کې يوازې په ځان عکيه تم دغهه يلتهون کلهه د
غهههاوت او سياسهههي اخهههتالا پهههه وجهههه و او کلهههه د نامسهههاعدو
سياسي اقتصاد او اجتماعي حاقعو نه د عيښت لپارهم څوک د
مناس

وخت په انت ار د خپلو زورورو د منانو نه د خالصيدو

لپاره قزاقان کيدل او څوک د ژوند لهه سهاتيو سهره د یشهنا کيهدو
دپاره قزاقي ژوند غوره کاوهم
داسې نور رم ت چې د داله مهار دپهاره يهې د قهزاپ عهوب ژونهد عهه
ماه کولهم د پنځلسمې پيړ مؤرخ عبدالرزاپ سمر قنهد ليکهي
چې :د  ۰۱۱۱او ۰۱۱۱م کلونو عر مهنځ «د اوز کهو قهواوو يهوه رخهه
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قزاقههي شههوه او مازنههدران عههه ولي ږديههده او رلتههه پههه لههو او عههاقن
لىيا شوه خو وروسته يا په څی راغله» او له قزاقي عوب نهه يهې
قس واخيستم
قزاپ عوب يهو اجتمهاعي حالهت ت چهې پهه ټهاکلي وخهت کهې يهې د
ټولنې حکومت او دولت په مړا

کې د يوه سهړ يها يهوې ډلهې د

ټولنيز دريځ څرګندونه کولهم دغه حالت په کوم خهاص قهوم پهورې
نه ت محدود لکهې ټهول دغهه ډول خلهک کهه عهرک ت کهه ايرانهي
کوچي ت که ځايي عامي ت که خان رعيت ت کهه پاچها قهزاپ له
کيدلم د زريني اردو خان عوقتمش خان (وفات ۰۱۱١م) دشهيباني
او ز کهههو د دولهههت نسهههی اېښهههودونکي ا هههوالاير خهههان ( – ۰۱۰۰
۰۱١١م ) د رغهههههه لمسهههههي محمهههههد شهههههيباني (۰۸۰۱ -۰۱۸۰م) او
ظهيرالدين ا ر (۰۸۹۱ – ۰۱١۹م) ټولو قزاقي ژونهد عيرکهړی دیم
د قزاقي ژوند خصوصيات په عرکي منا وو کې د (قزاپ ليک) پهه
فارسي کې د (مدت قزاپ) او (در ايام قزاقي را) او په روسي ژ هه
کې د ()казчесвоپه کلماعو کې منوکل شويدیم ۱رمدغهه راز د
(قزاپ دا ) کلمه چې موني يهې (قزاقهي انهډېوال) ۸دی درمهدې
فررن

نه راوعلې کلمه دهم ظهيرالدين ا ر (۰۸۹۱ – ۰۱١۹م) چې

د شههيباني اوز کههو د عههاختونو پههه وجههه يههې پههه فرغانههه کههې خپلههه
واکمني له قسه ورکړه او ډېهره مهوده د قهدرت د ياګټلوپهه رڅهه
په منځني یسيا او افغانستان کې سر ګردانه ت د خپلې پردېسهۍ
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کلونه ( قزاقهي وختونهه) هوليم دی پهه ها ر نامهه کهې ۰۸۱٢ – ۰۸۱۱
کلونه ځکه د خپ ژوند قزاقي وختونه ( قزاقي لر) ولي چهې پهه
دغه وخت کې د خپ ټاټو ي نه يه شهوی ت او پهه مهاورالنهر کهې
سهرګردانه ګرځي هدهم١د ا رلورګلبهدن رههم پهه رمههايون نامهه کههې دې
کلونو عه قزاقي کلونه واييم
دا يادونههه پکههار ده چههې د دغههه عرکههي دود او د سههتور اغيههزه پههه
روسههانو اند رههم پرېههوعې دهم پههه منځنيههو پيړيههو کههې روسههان د
عرکانو او مغلو له پرله پسې عېريو سره ماامخ و او په نتيعه کهې
روسان د عر کانو له فررن

نه متاثره شولم پهه روسهانو کهې رهم دا

عادت اب شو چې خپ ځوانان ه يې له وسلو سره ليريو مځکو
عهههه ليه ه ږل او رغهههو عهههه هههه يهههې قهههزاپ ويه ه م۹پهههه روسهههي ژ هههه کهههې
د( ) казчесвоکلمه رم له رمدې ځايهه راوعلهې دهم پهه روسهيه کهې
قزاپ رغه چاعهه ويه کيهده چهې لهه خپه ولهل او ټهاټو ي نهه يه
شههوی ت او د مههاجرا جههويۍ ژونههد يههې عي هراوهم دغههو کسههانو کومههه
مشاصه دنده او دايمي استوګنځي نه درلهود او پهه عمهومي ډول
سر يله او سر ګردانه خلک تم روسي قزاقان( )соssacksپهه اصه
کې د سالو

زګهرو ماجراجويهانو او هې کهوره خلکهو نهه جهول و

چې د حکومت او هرده دارانهو د فشهار نهه يهې سهرحدونو عهه پنهاه
ول وهم په دوی کې د یزادو خلکو نه نيهولي عهر وعلهو جنګيهالو او
جهانګردانو له عښتي دلو غالمانو نه يا عهر هاعورو پهلوانهانو او
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رغو کسانو پورې رر څه موجود ت چې د نوو مځکو په لټه ليريهو
سيمو او پردو ملکونو عه وعلي تم

١

د پنځلسمي پيړ له پي نه په ليک شوو یثارو کې د روسهي ژ هو
قزاقانو خبرې کي ږ چې د روسيې او اوکراين د جنو ي سرحدونو
په ساعلو ګمارل شو تم دا وخت په دغه سيمه کې د زريني اردو د
لنګيه دو وروسهته د مسهکو دولهت يهو لهړ سهرحد کهالوې جههولې
کړې عر څو ملک د کريميا (قرم) د عاعارانو د پرله پسې حملو نهه
وسهاعيم اکثههره دغههه چههاوعۍ د دنييپههر ( )Dnieperدون ( )Donاو
اورال ( ) Uralد سههيندونو پههه غههالو پرعههې و م د دغههو سههرحد
مورچو عرمنځ مځکو کهې سهپرو قزاقهانو ګزمهې ورلهېم لهه رمهدې
وخته د روسي قزاقانو پوځونه مهنځ عهه راغله چهې اکثهره يهې پهه
سهرحد سهيمو کههې پهه سههاتو امنيتهي د نههدوګمارل کيهدلم۹دغههه
حا لت قزاپ عه ارو مرود خپلواکي نا پيلتوب او استړالل روحيهه
ورکولهم په دې حساب قزاپ عوب يو مؤقتي حالت ت او کله چې هه
ي شو افراد او پرګنې له خپ ولل سره يو ځای شوې د قزاپ
عوب حالت يې پای عه رسيدهم
مګر په پنځلسمه پيړ کې د اوز کو نه د ي شوو قبيلو سياسي
او دولتههي خوځښههتونود قههزاپ کلمههې عههه دايمههي قههومي ماريههت
و ا هههم پههه دغههه وخههت کههې د قبلههاپ پههه د ههته کههې چههې د جنههو ي
روسيې نه د اورال عر سمندرګي پهورې سهيمې پکهې شهاملې و

۰۱
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اوز کههههو د زرينههههي اردو پههههه خههههانۍ کههههې سههههتر نفههههوذ ومونههههد
اوا والايرخان ( )۰۱١١ -۰۱۰۰په  ۰۱٢١مم کال د اوز کو د قبهايلي
اعحاد خان شو او له عو ولسک څاه عرسير دريا پورې ځمکې يې
په قبضه کې و م ده په منځني یسيا کې د اوز کود سياسي رسوخ
د پراخولهههو د پهههاره پرلهههه پسهههې کو ښه هونه وکهههړلم ميهههرزا حيهههدر
دوغالت چهې د دغهې سهيمې حهاقت يهې پهه شپالسهمه پيهړ کهې
ليکلي د

وايهي چهې د پنځلسهمې پيهړ پهه دويمهه نيمهايي کهې

ا والاير خان له يو لړکورنيو ستونزو سره ماامخ شو او غو ت
يې چهې يهو شهمير قهومي مشهران ونيسهيم مګهر دغهه مشهران چهي
ځانونه يې په خطر کي ليدل د قهرا او جهاني يه

پهه مشهر لهه

خپ ه اوز ههک ولههل نههه ي ه شههول (۰۸١۸م ) او د چغتههای د ولههل
سيمو عه وليږدېدل ۰۰اورلته د چغتای اولوس خان ايسين وغها
د اوز کهههو د يهههاغي مشهههرانو رهههر کلهههي وکهههړ او د مغولسهههتان پهههه
لويديزو حدودو کهې يهې د چهو د سهيند پهه غهاله ځمکهې او ورشهو
ګانې ورکړې او پهردېل او ز کهان پهه رمهدغو مځکهو کهې ميشهته
م۰٢

شول

د ا والاير خان د مړينې وروسته د اوز کو پهه خهاني کهې کورنيهو
اختالفونو او عر ګنيو زور واخيست او له دې کبله يهو شهمير نهور
اوز ک مشران رم له خپلو قبيلو او پيروانو سهره لهه ولهل نهه يه
شول او د چو د سيند په سيمه کې يې له قرا او جهاني يه

سهره
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والولم پهه دې وخههت کهې د دغههو فهرار او ز کههو شهمير دوو سههوو
زرو عه ورسيدم۰۹د دې نوو مهاجرو په راعلو سهره د قهرای او جهاني
ي

ډله ډېره پياول شوهم څنګه چې دغه اوز کان له خپه ولهل

نه ي شو او پرديو سيمو عه ليږد يدلې ت نو دو عه يې (قهزاپ
۰۱

او ز کان) وي م

څهههو کالهههه وروسهههته (۰۸١١م) د جهههاني يه ه

زوی رنهههدپ خهههان د

قزاقهانو د خپلههواکي خههانۍ نسههی کيښههود او دغههه خههانۍ پههه يههوه
راعلونکي پيړ کې يوې سهترې کوچيهانۍ امپراعهور عهه پراخهه
شههوه چههې لمههن يههې د کسههپين د سههمندرګي د ختيههز او د اورال د
سمندرګي د شمال نهه د ايهرعيش عرسهينده او د التها د غرونهو عهر
۰۸

لويديزو څنډو پورې غزېدلي وهم

خو له دې کبله چې قزاپ او قزاقي عوب د يلتون يو موقتي حالهت
ګڼ کيده د قزاقانو لومړنيو خانانو ( رندپ خان زوی يې قاسم
خان او لمسي يې حق ن ر) خپله خاني يو موقتي دولت الهم۰١مګر
پههه شپالسههمه پي ه ړ کههې د اوز کههو او قزاقههو عههر مههنځ سياسههي او
جغرافيايي يلتون د فررنګي اختالا په وجه نهور رهم ژور شهو او
په پايله کې له دغو دوو سره خپلو خلکو نه دوه ي ولسهونه جهول
شولم
په دې اله څو مهم عوام د يادونې ول د م
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اوز کهههان د منځنهههۍ یسهههيا پهههه جنهههو ي سهههيمه ( مهههاور االنههههر) او
خراسهان کههې د شههيباني امپراعههور د جولېهدو سههره زيههاعره ځههايي
شول او د قزاقانو ژونهد د سهير دريها پهه شهمالي اوارو مځکهو کهې
رماغسې کوچياني پاعي شوم پ ه عهين وخهت کهې ددوالو ولسهونو
عر منځ دسهيمه ايهز قهدرت پهه سهر سهيالي د رغهو قهومي خپلهو
کمزر کړهم په دې ر سي ره د فض

هن روز ههان خنعهي پهه وينها د

اوز کو او قزاقو عر منځ ديني اختالا رم ورن په ورن ژور ېدهم

۰۹

کههه څههه رههم دوالو ولسههونو پههه يههوه وخههت کههې اسههالم منلههي ت د
شهههيباني اوز کهههو مهههذربي عړيهههده او فررنه ه

د منځنهههي یسهههيا د

لرغونو اسالمي مرکزونو په چاپيريهال کهې غنهي او پيهاول شهو
په داسې حهال کهې چهې د قزاقهانو دينهي انګيرنهې د قبهايلي دود او
دسهههتور او د سهههيمې د غيهههر اسهههالمي مؤثراعهههو عراغيه هزې قنهههدې
نيمګړې پاعې شوېم
مګههر کههه څههه رههم د شپالسههمې او پههه عي هره يهها د اوه لمسههې پي هړ
راريسې قزاپ ديوه ځانګړ ولل او دولهت نهوم ګرځيهدلي دی د
قزاپ او قزاقي عوب عارياي مفههوم( لهه ولهل او کهور کههول نهه د
يلتههون پههه مون هي ) د منځن هۍ یسههيا او عههر يههوه حههده دروسههيې پههه
فررنګي قاموس کې اقي پاعې شوی دیم

قزاقي جن
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قزاقههي جن ه

د قزاقههي ژونههد د ف ررنګههي او سياسههي ژوندانههه يههو

م هههردیم (قههزاپ) نههه رغههه پههوځي عههوان درلههود چههې لههه خپلههو
ځواکمنو د منانو سره ماامخ مړا له وکهړ او نهه يهې عهدارکاعي
او لوژسههتيکي ن ههام دومهههره پيههاولی ت چهههې د من مههي جګهههړې
وروريات را هر کهړ م نهو ځکهه د (قهزاپ) لهه ووهوې او امکانهاعو
سره نا څاپي او لنډ يرغلونه او د خرپ اوعهرپ جګهړې جهولې و م
او څنګه چهې ( قهزاپ ) جغرافيهايي او مکهاني پا نهد نهه درلهوده
یسانه چاعه په قس نه ورعه م درهرې حملهې وروسهته هه يهې ځهان لهه
زورور غليم څاه پناه کړ او يا څه موده وروسته ه نا څاپه په ه
ځای کې د

چټک ګوزار د پاره راپيدا شوم

دې ډ ول جګړو د قزاقي جن

ا واد و ټاک م په وروسته وختو کې

د منځني او جنو ي یسيا په پوځي فررن

کې قزاقي جنګيالي د

اوسنيو کوماند ګانو په شان نابه اووعلي کسان ګڼ کيدلم
د لښکرو په سر کهې د ولوجنګيهاليو ډلهو عمليهات پهه دې قزاقهي
ل شويد چې دغه ډول عمليات له يوې خوا له زياعو خطرونهو
سره ماامخ و او له له پلوه زياعه زلورعيا او چا کي ور له په کهار
وه عر څو غليم غافلګيره او ګمراه کړی شيم
ا ر د مغولهو د کشهف او څهارنې دوه درې سهوه کسهيزه ډلهه د زله
ورو قزاقهههانو (قهههزاپ يکيهههت لهههر) پهههه نامهههه يه هادو  ۰١او چريکهههي
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عملياعوعه (قزاقانه) عمه وايهيم د (قزاقهانو) سهاده او هې عکلفهه
ژوند رم قزاقانه ژوندياد شوی دی م
له لې خوا فض

۰۹

ن روز هان خنعي چې د محمهد خهان شهيباني د

در ههار عههاريخ ليکههونکي دی ليکههي چههې« :قههزاپ در قههوه و ههاس
مشهور یفاقندمممممکه رر يهک از ايشهان ده مهرد کهار را از جوانهان
٢۱

کار مي زندمممم»م

فض چې ولهي نومهت يهې (محمهد خهان شهيباني) د قهزاپ ولهل لهه
د منۍ سره ماامخ ت د قزاقانو دځواک په اب مبالغهه کهو او
ليکي چې :د قزاقانو د عم چټکتيا زلورعيا جنګي مههارت او
جاه طلبي د ځايي خلکو دپاره ستر خطر دیم
ر جهان را ه يک قزاپ درند
ور خراسان و ر عراپ د رند
خويش را ميشمارد او محروم
٢۰

که نه کردست عاخت جان روم

پههه ک لههي ډول لههه پنځلسههمې مههيالد پيههړ راپههدې خههوا قزاقههي
جګړهييز فررن

د چريکهي جګهړو کمهين شهباون د کشهف او

طاليي عملياعو او داسې نورو خاصو جنګي فوهاليتونو سهره عهړل
شويد م
داسهې ههکار چهې خوش هحال خهان رههم د خپه عصههر د متههداولو
جنګههي رنرونههو عههر څن ه

قزاقههي جګههړه ييههز فررن ه

عههه رههم عوجههه
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کړېدهم دی په دستار نامه کهې د شهعاعت د رنهر پهه حهث کهې پهه
غږيهږ او وايهي« :عههر صهف جنګهي نهه جنه

قزاقهي جنه

قزاقي دیم د قزاقي جنه

هتههر د

غلهيم کهش دی د ځهان محاف هت پکهې

احتمال لر م قزاقي د عرکستان لهه ملوکهانو نهه را پاڅيهدلي دهم پهه
عرکانوکې يوه طايفه ده قزاپ ډېر هادران دی قزاقهي د رغهو ده
اص شعاعت رغه دی چې په قزاقي کهې زده شهي قزاقهي پهه يهوه
سواره په دوه په لل په شه

پهه سه

پهه زر پهه لهل زره پهه

ش زره رم شيممم پهه ظفهر نامهه کهې چهې عمهام د اميهر عيمهور احهوال
دی عاليف د موقنا شهريف الهدين يهزدی ععه نىهار

د اميهر د

قزاقي عرددپکې شته یفرين ور اندې د شيرشاه سور احهوال رهم
٢٢

په دا و عيره»م

خوشحال خان قزاقي جنه

د جګهړې لهه دوو نهورو ډولونهو (صهف

جنګي او شباون) نه ي ګڼي که څه رم شهباون د قزاقهي جنه
له خصوصياعو نه د م په قزاقي جن

کهي د اصهولو پهه خهالا د

جنګيالو شمير يو قاطع عام نه دی لکې پهه قزاقهي کهې لهه يهوه
نه نيولي عر ش زرو جنګيالو پورې رخه اخيستي شهي ځکهه پهه
دې ډول جګهړه کههې رهدا د غلههيم خهوږول د

نههه قهاطع عکتيکههي

غلبهم دی وايي « :د قزاقهي ميړانهه داده چهې پهه غلهيم راشهې يهک
دلههه ور انههدې مههی جل ه و کړهمکههه ز ههون د د رمههه هيخ نيههاد يههې
وکاږه او که نه حمايهت يهې پيهدا شهو يها در انهدې زورور ت رسهې
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ورځنې ځهان وشهلوه چهې ګهرد دې رهم نهه وينهيمد قزاقهي ميړانهه پهه
عي ښته او د يهار او د ځهان پهه سهاعلو کهې دهم ه چهې نهن وقل شهوې
وغليم عه وار نه ورکوې په څوومه ورن يها ورعهه حاوهر شهيم پهه
داکې حف ظ د ځان خريزمان په غليم شيم که رر څو سات غليم و
٢۹

ورعه په سر ردانۍ حيران شي ورعه نرم شيم»

د خرپ او عهرپ جګهړه دا غهوال چهې جنګيهالي لهه يهوې خهوا پهه
غليم د يودم پياولی ګهورزار امکهان ولهر ا و لهه لهې خهوا دومهره
چا ک و چې په عيښته کې د غليم قس پرې ر نشيم
د اوسنۍ وخت ګرياليي جګړو ايعا ات رم رمدا د م
خوشحال خان ليکي « :دوه کاره د قزاقي قزمه د

يو ه یسهونه

غشهيم د هو ی سهونو پهه زور د غشهيو پهه زور هه لهږ سهواره رهم
مسار په عالم شيم ر ستان او ډېر سال په قزاقي کهې نهه ويهه
يههوه زغههره ډکههه درسههته کههه کههيعم ولع ه

و

ګڼههه خههالي یس ههي

عکلفههه زيههن مشههکي چاک ه عوشههه کههم و يشههه ورڅاههه نههور رههيڅم
عفکلي په ه یس سورو اعلي څو د جن

استومال او رنر واله

په قزاقي کې زده شيمد شباون کار د صف جنګهي کهار رهم پهه دا
کهې زده کها از هک د قزاقهي پههه زور پهه درې قسهمه د جنه
٢۱

زيات په رر چاد م»

رياليي (چريکي) جن

لکههه
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پههه سياسههي او پههوځي لحههاا لههه متههدالو ګرياليههي جګههړو سههره د
(قزاقي جن

) د مړايسې دپاره په کار ده چهې د ګرياليهي جګهړو

ماريت و څېړوم
»

ګريال د رسپانو ژ ي نه راوعلي کلمه ده چې د « کوچني جنه

موني لر او د غير من مهو جنګيهالو لهه خهوا د رغهو ځواکونهو پهه
خهالا کيههږ چههې پهه سههيمه مسههلط و م پهه ګرياليههي جن ه

کههې

جنګيالي له من مو پوځونو سره له قهاطع عکتيکهي نښهتې نهه ډډه
کو او زياعره د کمين جنګي چلونو او ناڅاپي خهرپ او عهرپ نهه
کار اخليم په دې ډول جن

کې د ر دپاره قزمه ده چهې ولسهي

خلک لهه جنګيهالو سهره خواخهوږ ولهر

ويهې سهاعي او مرسهته

ورسره وکړ م په دې رسيره ګريال په غرنيو او داسې مځکهوکې
چهې د غلهيم د من ههو قهواوو د فواليهت دپههاره مسهاعد نههه و

ق

اغيزمن و م
که څه رم ( ګرياليي جن

) يهو نهوی عوبيهر دی د دې ډول جګهړې

عاريخ خورا لرغوني دیم رغهه جګهړه ييهز عکتيهک چهې روميانولهه
ميالد نه ماکې دريمې پيړ کې د کهار عهاژ د قهوواوو د ځپلهو او
سههتومانه کولههو دپههاره اسههتومال کههړ د دغههه جنګههي ميتههود يههو
لرغوني مثال دیم په دغه جنه
پهه نامههه يههاديږ

کهې چهې د پونيهک د دويهم جنه

رومهي جنههرال فهها يوس ماکسهيموس ( Fabius

 )Maximusد کههار عههاژ د مشههر رنيبههال ( )Hanibalسههره د ما هامخ
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جګړې نه ډډه وکړه او پهه چريکهي حملهويې د کهار عهاژ پهون دومهره
کمزور او ستومانه کړ چې د رغوی د ماعې سب شوم دغهه ډول
جنګي ميتهود د فا يهان د عکتيهک پهه نامهه يهاد شهوی دی چهې او
٢۸

سنيو چريکي جګړوعه ورعه يو حرکت تم
له رغهه وخهت نهه را پهه دې خهوا د نهړ

يلو يلهو ولسهونو او ډلهو د

زورور غليم سره د مړا لې دپاره له چريکي جن

نه کار اخيسهتي

دیم د امريکهها د یزاد پههه انړههالب کههې د رغههه ملههک څههو نههامتو
قوماندانانو لکه فرانسهيل مهاريون ( )Francis Marionینهدريو
پيکينز ( )Adrew Pickensاو عامل سهمتر ()Thomas sumter
پههه چريکههي اصههولو جنګي هدل او د امريک ها پههه کههورني جن ه

کههې

چريکي عمليات ډېر اغيزمن ثا ت شولم
په ۰١۹۰ -۰١۹۱م کې د پروسيا او فرانسې په جن

کهې فرانسهو

چريکههانو جرمنيههانو عههه ياههي سههتر عاوانونههه ورسههولم پههه لههومړ
نړيوال جن

کې د عر ستان ټاپو وزمه د ګرياليي جنه

يهو سهتر

ميههههههدان وګرځيههههههدم رلتههههههه د فيصهههههه الحسههههههين او قرنههههههل
( )T.E.Lawrenceپههه مشههر د عر ههو يلههي يلههي چريکههي ډلههي د
عثماني عرکيي له سترو من مو پوځونو سره وجنګيدېم
د افغانستان خلکو د خپ عاريخ په اوږدوکې لهه يرغلګهرو سهره د
مړا لې دپاره په رمدې جګړه ييز عکتيک جنګيدلي او اکثهره يهې
ميدان ګټلي دیم له مړدوني سهکندر نهه نيهولي عهر مغولهو پهورې
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ټول فاعحين د افغانستان پهه غرنيهو سهيمو کهې د خلکهو لهه کلهک
مړاومت سره ماهامخ شهو د مد دغهه مړاومهت لويهه اغيهزه داوه
چههې د رههرې سههيمې خلههک د چريکههي عمليههاعو لههه قرې د غلههيم
لښههکر ځپ لهههې او سهههتومانه کهههولېم پههه نونسهههمه پيه هړ کهههې لهههه
انګريزانهو سههره د افغانسههتان د خلکههو جن ه
جن

کههامالً يههو چريکههي

تمپه راوروسته پيړ کې د شورو يرغ او اشغال سره د

افغانستان د خلکو مړا له په شپړه عوګه د يوې ريالۍ چريکهي
جګړې په واسطه عرسره شوم
مګر د شهلمې پيه ړ پهه لهومړ نيمهايي کهې د ګرياليهي جګهړو پهه
سياسهي ماريهت کهې يهو لهوی هدلون راغيمپهه دغهه هدلون کهې د
چهين د انړال هي کمونسهت مشههر ماعسهه عونه

Mao Tse-Tung

رخه ډېره ستره وهم مات ګرياليهي جګهړه (د خلکهو جګهړې ) پهه چهو
کها کهې د دولتهي قهدرت د ګټلهو پهه مبهارزه کهې لهومړنۍ مرحلهه
ګڼله چې اقخره په من مي جګړې پراختيا موميم نو ايي چهي
ګريالئي جګړه يهو مسهتړ او ځهانګړ ډول ونهه ګڼه شهي لکهې
ايد د خلکو د عمومي جنه

پهه کهار کهې ديهوه ګهام پهه عوګهه او د

انړال ي مبارزې ديوه الخ په عوګه وانګيرل شيم

٢١

دمههات نههه وروسههته د امريکهها د لههويي وچههې انړال ههي مارکسيسههت
چېګهههوارا ( )Guevaracheګرياليهههي جنههه

د واکمهههن قهههدرت د
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راپرځولههو دپههاره د کليوالههو سههيمو د خلک هو د سياسههي او پههوځي
مبارزې اساسي وسيله وګڼله م

٢۹

پ ه ه دې دوالو عوبيرونههو کههې ګرياليههي جن ه

د اجتمههاعي ن ههام د

دلولو دپاره د سياسي مبارزې يوه عهاجمي وسيله ده پهه داسهې
حهال کهې چهې عنونهو چريکهي جنه

د فهاعي و کهه عههاجمي

حتم هاً د اجتمههاعي ن ههام د ههدلولو دپههاره نههه لک هې اکثههراً د رغههې
دساعلو دپاره استوماليږ م
کههه څههه رههم خوش هحال خههان د مههات پههه شههان چريکههي جګههړه د جن ه
لومړ پړاو ولي او وايي« :ا تدا د رر چا کار مدارچه داعيه لهر
په قزاقي دی» مګر د خوشحال خان دغه (ا تدا) د داسې يوه من م
او ټاکلي سياسي مفکورو ن ام رخه نه ده چهې د شهلمي پيهړ
انړال يان پرې موتړد تم
په پايله کي رغه څه چي خوشحال يې قزاقي جن

ولي د سهنتي

قبا يلي 9جګړې يوکام انځور دی چي پوځي ماريهت لهری اوپهه
کومي سياسي محتوی کهي نهه دی اخښه شهویم دغهه ډول جنګهي
عکتيک په عام ډول ستراعژيک چوکا

نلری نو ځکه يې اغيزه

مههوقتي دهم دا ډول جګ ه ړه ېيههز عم ه يههوازی رغههه وخههت د سياسههي
رههدا د عههر قسههه کولههو عههوان لههری چههي پههه پراخههه سههيمه کههي پههه
دوامدار ډول عر سره شي او ستراعژيک استمرار و مهوميم دا کهار
د اوه لسههمې پيههړ پههه اجتمههاعي او سياسههي مههاحول کههي چههي
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خوشهحال خههان پکههي د مغولولههه امپراعهوری پههون سههره جګههړې عههه
راوعلي وو چنداني ممکن نه کاريدهم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
۰م پاکسو

دقزاقانو او اوز کو د اص او نس پهه هاب د وليهد عوغهان څيړنهي د مرکهز

یسيا سروې معله يوولسم کال دريمه ګڼه ۰۹۹٢
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٢م کالشههتورني سمګم او ت

سههلطانوا د قزاقسههتان درې زرهکلههن عههاريخ المههاني

 ٢۸۱ ۰۹۹٢م مخم
G.T.КJIЯШTOPHbIЙ И T. И. CYJTTAHOB; KAЗAXCTAH ТРЕх
ТЫСЯЧЕJTETИЙ- JTETOIIИСЬAJIMA-ATA 1992- ct.250

۹م کالشتورني او سلطانوا  ٢۸٢مخ
۱م کالشتورني او سلطانوا  ٢۸۰مخم ګلبدن رمايون نامه قرور  ۰۸٢ ۰۹١١م مخ
۸م د قزاپ دا

کلمه د عرکي ژ ې د يو شمي ر نورو مصطلحو کلماعو په عشا ه منځ عهه راغلهي

دی لکه (وطن دا ) يوني وطندار (يول دا ) يونهي د قرې ملګهری (یوول دا ) يونهي
کليوال او (یرقه دا ) يوني ملګر م
١م

ا رنامه د انيت يوريد ژ اله قرور  ١۹ ١١ ۹۸ ۰۹١۹ماونه
Babur-nama, Translated by Anette S. Beveridge, Lahore, 1987, pp. 35,66,67

۹م پاکسوی دقزاقانو او اوز کو د اص او نس په هاب د وليهد عوغهان څېړنهيم د مرکهز
یسيا سروې يوولسم کال دريمه ګڼه ۰۹۹٢
H.B. Paksoy, S.V. Togan: The origins of the Kazaks and the Ozbeks, Central Asia
Survey, Vol.11, No. 3, 1992

١م ليسهههتر ګهههرات پهههه روسهههيه کهههې د قزاقهههي ورورولهههۍ راعهههازه کيه هدل فهههورت ليونهههورت
کنزاس ٢- ۰ ۰۹۹٢م ماونهم
Grau, Lester W., Rebirth of the Cossack Brotherhood: A Political\Military Force in a
Disintegrating Russia, Foreign Studies Office, Ft, Leavenworth, Kansas,1992, pp.1-2
۹م

رنار د پيرس د روسيي عاريخ نيو يارک ۰٢۰ ۰۹۹۰

 ۰٢٢ماونه

Bernard Pares, A History of Russia, Dorset press, New York, 1991, pp.121- 122

۰۱م د عور اګاعا لهه غرونهو نهه عهر سهير دريها (سهيحون) او لهه خهوارزم نهه د ولګهاعر حهوزې او
کريميا پورې دغه سيمه په عارياي لحاا ددشت قبلاپ په نامه يادېده م

دخوشحال خټک دعصر اوچاپيري ال پوځي څېړنه :پروفيسورعلياحمد جاللي

دغه لويه د تې سيمه (ست ) د ديار لسمي پيړ په سرکې د چنګيزخان د امپراعور يوه
رخه و رځيده او خاني يې د چنګيز د مشر زوی جوجي کورنۍ عه ورسيدهم په دې سيمه کې
د ميشته مغولي عرکي ولسونو خاني له  ۰۹مۍ عر  ۰۸مۍ پيړ پورې د زرينې اردو په نامه
يادېده ماوز کان چهې د جهوجي د زوی شهيبان اوقده د پهه پنځلسهمه پيهړ کهې د اورال او
سير دريا په سيمه کې مسلط قوت پاعي شوم
لويديز کې يې د زرينې اردو خاني ديو لړ کورنيو جګړو نه په څو ي لو خاناعو ععزيه شو چې
په رغو کې د قازان کريميا (قرم) استراخان نوغای او سيبير خانات ديادونې ول د م
مګر دغه خانات په شپالسمه پيړ کې يو په

پسې د روسانو له خهوا را وپهرزول شهول او

يوازې د کريميا خانات د اعلسمې پي ړ عر وروستي وختو پورې خپلواک پاعي شو خو رغه
رم په  ۰۹١۹م کې له روسيې سره وعړل شوم
په دې عرڅ کې اوز کان د  ۰١مې پي ړ په سر کې چې د عيمور يانو حکومت کمزور شو ت
د شيباني امپراعور په جولولو ريالي شولم
دغه دولت د  ۰١مې پيړ عرپايه پورې دوام وموند او وروسته د خيهوه او اهارا پهه خانهاعو
ععزيه شو او عړريباً يوه پي ړ وروسته د خوقند خاناعو په فرغانه کې د اارا نه ځان ي کړم
۰۰م ميرزا حيدر دوغالت عاريخ رشيد

انګريز ژ اله (ژ الن ن ايلن) لندنم ١٢ ۰۹۹٢م مخ

۰٢م دغه سيمه ميرزا حيدر د مغولستان په نامهه يهادو چهې مړصهد يهې د رفهت رود (اوسهني
ختيز قزاقستان شهمالي قيهر غيهز سهتان او ختيهز عرکسهتان) سهيمه ده د چنګيهز د مړينهې
وروسته د اورال د سمندرګي نه د مغولستان عر ټکه او د عارم له حوزې نه عر لخ پورېسيمه
د رغه د زو ی چغتای د خاني سيمه شوه چې د او لوس چغتا په نامهه يادېهد پهه دغهه سهيمه
کهههې ختيهههز عرکسهههتان داوسهههني قيهههر غيزسهههتان او ز کسهههتان جنهههو ي قزاقسهههتان او د
افغانستان شمال ختيزه رخه شامله وهم اولهوس چغتهای پهه  ۰۹۹۱مهيالد کهال د فررنګهي
اختالا او کورنيو ماالفتو نو له کبله په دوو رخو وويش شو د اولوس لو يديزه رخه چې
ماورا لنهر اود رغې جنو ي سيمې د لخ کندز غالن او کندرار په ګډون پکې راعلې د او
لوس چغتای په نامه او پاعې ختيزه رخه يې د مغولستان په نامه يادېدهم
۰۹م ميرزا حيدر دوغالت عاريخ رشيد

 ٢۹۹ - ٢۹٢ماونه

۰۱م انګيرنه داده چې په اول سر کې د ي شوو اوز کو مشران د قزاپ اوز ک په نامه يادېدل
خو وروسته چې دغه يلتون نور رم پسې اوږد شو د دغو مشهرانو ټهول پيهروان قهزاپ و له
شولم

دخوشحال خټک دعصر اوچاپيري ال پوځي څېړنه :پروفيسورعلياحمد جاللي

۰۸م سلغر اوولي کو شيغاره قزاپ قوم عاريخ په قزاقي ژ ه الماني  ۰۰۹ – ۰۰۰ ۰۹۹٢ماونه
CAJIГAP YJIbIKOЙШИШЕГAPA- KAЗАТЬI TAPИхЫ-АJIMATЫ-1992=СТ-.111-117

۰١م پاکسوی دقز اقانو او اوز کو د اص او نس په اب د وليهد عوغهان څېړنهې د مرکهز
یسيا سروې معله يوولسم کال دريمه ګڼه ۰۹۹٢
H.B Paksoy, S.V. Togan: The origins of the Kazaks and the Ozbeks, central Asia
survey, vol. 11. No.3, 1992

۰۹م فض

ن روز ههان خنعهي مهمهان نامهه اهارا عهاريخ پادشهاري محمهد شهيباني چهاپ

همن عهران  ۱٢)۰۹١٢( ۰۹۱۰او  ۱۹م ماونه دغه کتاب د پنځلسمې ميالد پيړ په سر
کې د محمد خان شيباني په در ار کې ليک شوی دیم
۰١م

ا رنامه  ١١مخ

۰۹م

ا رنامه  ۰١۹مخ

٢۱م فض

ن روز هان خنعي مهمان نامه اارا عهران  ۰۱۰ ۱۰ ۰۹١٢ماونه

٢۰م فض

ن روز هان خنعي  ۰١۹ - ۰١۸ماونه

٢٢م خوشحال خان خټک دستارنامه پښتو ټولنه د  ۰۹۱۸کال چاپ  ۱۰مخ
٢۹م خوشحال خان خټک دستار نامه د پښتو ټولنې چاپ کا

 ۱٢ )۰۹١١( ۰۹۱۸م مخم

٢۱م دستارنامه  ۱٢ - ۱۰ماونه
٢۸م جي ويلز دروم لنډ عاريخ لندن  ۰۰۱ - ۰۰۹ ۰۹۹۰ماونه
H. Wells, a Short History of Rome to the Death of Augustus, London, 1931, pp. 113- 114

٢١م مات عسه ه عون

ګرياليي جن

 ۰۹۹۹لومړی څپرکيم

Mao Tse- Tung, on Guerrilla Warfare, 1937,First chapter what is Guerrilla warfare

٢۹م چيګووارا د ګرياليي جن

اصول ۰۹١۱

Che Guevara, General Principles of Guerrilla Warfare (1960), chapter one,
http://www.che-lives.com

٢١م دستار نامه  ۱۰مخم
*****
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