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  ملي قهرمانان

 

را غونډ شي او ګډ ټولنیز  په خپله ارادهلومړنۍ خښته دا ده چې په یوه ټاکلې خاوره کې یو شمېر کسان  ملت د جوړېدود 

 ملي کلتوریې   ، راشې درشېجوړوي ملي تاریخد دوی  ګډ کړه وړهتر دې راټولېدو وروسته د دوی  . ژوند غوره کړي

  . ه ږديتخښ ملي اقتصادیې د  راکړې ورکړېجوړوي او 

په نومي ځای کښې « آریانا ویجه»په   یو شمېر آریایي اقوام همداسې یو ملت دی چې پنځه زره کاله وړاندې افغان ملت

یې رامنځ  ورک ویدي سرودونهپه ګډه ژبه غږېدلي او « آربک»د  ،بنیاد یې اېښې ګډ ژوندراغونډ شوي، د یوه   خپله اراده

  . ته کړي دي

اهریمن )شیطان(  اهوره مزدا )لوی خدای( د خلکو د هوسایۍ له پاره جوړه کړه، خو آریانا ویجهوایي چې  وندیدادد اوستا 

ته  بلخهغه ورانه کړه، دلته لس میاشتې یخني وه او یوازې دوې میاشتې ښه هوا وه، نو ځکه آریایان له دې ځایه ولېږدېدل 

په توګه د خلکو د هوسایۍ له پاره جوړ  د څلورمې ځمکېد شپاړسو خدایي ځمکو په ترڅ کې  آریانا چې دا هم لوی خدای د

په مشرۍ د یوه پرمختللي ټولنیز ژوند خښته کښېښوده، کرنه او باغولي یې رامنځ  جمشیدیا  یماکړی ؤ. دوی په بلخ کې د 

یې پرې ور پول  لوړ بیرغونه  .یې جوړ کړ البالد بلخ ام ود، د نړۍ لومړی ښاربنسټ یې کښېښ د باختر د مدنیتته کړه، 

  . او د ژوند د هوسایۍ ټولې الرې چارې یې پکې سنبالې کړې

شو، د هېواد حساس جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک حیثیت ددې   له همدې ځایه راپیل پنځزر کلن ژوندزموږ د اولس 

نیولو او  پردې خاوره تېری وکړي او ددې خاورې د یرغلګراو راتلونکي  يشول چې هر وخت له هرې خوا تلونک سبب

یو داسې پوخ سوک ؤ چې د هر یرغلګر پر  ملي وحدتد  ملي تشکلتل خوړلو نیت ولري. خو زموږ د ملت دا لومړنی 

  . مخ یې حواله کړی دی
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زېږولي او د وخت د هر فرعون په مقابل  قهرمانانه هر واټ او واټن کې د زمانې پ قهرمان ملتله همدې وخت نه دې 

  یې کړې دي.قهرمانۍ کې راپاڅېدلي او 

کې تېر شوي چې ددې جګړو نیمایي له  جګړو په دوه نیم زر کلونهژوند  پنځزر کلنما چې حساب ورته کړی زموږ ددې 

 خېلي او قوميجګړې دي خو جالبه داده چې په دې جګړو کې  پردیو یرغلګرو سره دي او نیمی نور یې د اقتدار خپلمنځي

غوښتي هم چې دوی سره وجنګوي ناکام  جګړې نشته او د ملت ټولو قومونو د وروڼو غوندې ژوند سره کړی او که پردو

  . کې ښکېل کړي قومي جګړو شوي او نه دی توانېدلي چې افغانان په

کمزورې وه. له همدې امله کله چې پردي یرغلګر له  واکمنانو سلطهړې او د پیاو ملي ارادهد تاریخ په اوږدو کې د ملت 

او  اشغال چې د خپل هېواد ملتاهان یې فرمانبردار شوي خو چاپسره مخامخ شوي بریالي شوي او حتی همهغه  پاچاهانو

شوي او دښمن ته یې د غیرت او عبرت درسونه ورکړي  راوالړ قیادتوېره لیدلي نو بیا د ملي مشرانو په  اولس د غالمۍد 

تښتېدلي او بې واکه ته ورځو، د افغان انګرېز لومړۍ جګړه د هېواد  دریو جګړولیرې به نه ځو د افغان انګرېز   . دي

ن کال وشو، له مخې رامنځ ته کړه او انګرېزانو د افغانستا ۱۸۳۸شاه شجاع د الهور د دری اړخیز تړون چې په  پاچا

د جرګې پرېکړې د  اولسي مشرانو. خو د  یې کښېنوي تخت )؟( یمورثچې په خپل  ،تخت ته دده درسولو له پاره وکړه

لکه  ملي مشرانوکال د نوامبر د دو همې نیټې په قیام سره انګریزي ځواکونه له هېواده سروهلي بروهلي وایستل او  ۱۸۴۱

غازي عبدهللا خان اڅکزي، غازي امین هللا خان لوګري، غازي میر مسجدي خان او نورو په خپله قهرمانۍ د انګرېز نه 

رسوا او شرمېدلی له هېواده ویوست او مات یې کړ. او د دوی راوستلي پاچا ته یې هم د خپل عمل  )؟( ماتېدونکی ځواک

   سزا ورکړه.

انګرېز دوهمه جګړه هم همداسې یوه جګړه وه، انګرېزانو د افغانستان له یوه زندان ځپلي او له زندان نه وتلي  –د افغان 

وب، پښین، کوټه ږسره د ګندمک د تړون له مخې د افغانستان جنوبي خاورې )  امیر محمد یعقوب خان ضعیف النفس پاچا

نه د پاڅون  اسمایي غرهپه کابل کې له  اولسي قهرمانانواو  مشرانو، ملي د ځان له پاره بېلې کړې  کال ۱۸۷۸په  (او نورې

 ماللهکې د همداسې مشرانو د غورځنګ له الرې چې مېړنۍ  میوندکال یې په  ۱۸۸۰له الرې انګرېزان سخت وځپل او په 

ا افغانستان کړ او داسې درس یې ورکړ چې بیا یې پر  تس نس دوولس زره لښکرهم پکې وه په یوه ورځ د انګرېزانو 

  باندې د وسله وال تېري نه کولو پرېکړه وکړه.

دری سوه زره په ترڅ کې انګرېزانو  خپلواکۍ د جګړېانګرېز د دریمې یا د  -ع( د افغان۱۹۱۹لمریز کال ) ۱۲۹۸په 

افغانستان ته د ننوتلو زړه ونه کړ او تر لنډې جګړې وروسته   د افغانستان پولو ته راوستلې وې خو له وېرې نه یې لښکرې

  . ته غاړه کېښوده او ټاکلو کرښو ته په شا شول متارکېچې دوی د جنوب په جبهه کې ماتې وخوړه، 

د خلکو په مالتړ مېړني او  ملي قهرمانانوو خو له انګریزي ښکېالک سره مله و پاچایانپه لومړۍ او دوهمه جګړه کې 

خو  قیادت ملي او صادق ؤبیړني قیامونه وکړل او انګرېزان یې په شرمېدلې ډول مات کړل، د خپلواکۍ په جګړه کې 

د خلکو له ملتیا او خبرتیا پرته  دولتي عسکروحکومتي ځواکونه ناکام وو، د ختیځ له جبهې نه چې د صالح محمد خان 

پیل کړې وه، ډېر ژر مات شول او دې او مرستیال یې محمد ګل خان له سنګر نه ننګرهار ته راوتښتېدل او د دوی جګړه 

چې د دولتي عسکرو  جنوب جبههبریدونوکې سخت وځپل شول خو په مقابل کې د   عسکر د انګرېزانو په ځمکنیو او هوایي

په مشرۍ د وزیرو ،  یار محمد خان وزیري جنرال  مشرپکې وو او خصوصاً د ملي  روحانیوناو  ملي مشرانتر څنګ 

 ۍڼپنځوس چومسودو، دوړو، زرګونو مجاهدینو انګرېزان سخت مات کړل او په جنوبي جبهه کې یې له انګرېزانو نه 

  ونیولي .

رال چتد ) څلورمې جبهې ید څنګېز میر زمان خان غازي ملي قهرمانهمدا راز ختیځه جبهه چې انګرېزانو ماته کړې وه. 

   . کړل بشپړماتاو د کونړ جبهې( په پرانستلو سره فعاله او کامیابه کړه او انګرېزان یې 

ګټلې خو موږ ډېر لږ ددې اتالنو په باب  ملي قهرمانانوزموږ ټولې مقابلې او مبارزې  يله دې وروسته هم همداسې شو

د کتاب  څلورمې جبهې دلوی خان میر زمان خان څه باندې دېرش کاله وړاندې چې ما پر   . څېړنې او لیکنې کړې دي

هڅه وکړه چې په دې  محمد هاشم زمانيلیکلو له پاره څېړنه کوله، د ده په باب ډېر لږ معلومات موجود وو، حتی ارواښاد 

انګریزي ې د غازي میر زمان خان په باب په ویل چوونه موندل خو دا یې راته یې برخه کې ماته اسناد تهیه کړي، ډېر څه 

هاشم زماني   کې ډېر مواد شته او زه به یې تاته تهیه کوم چې د کتاب په بل چاپ کښې ځای شي خو د ارواښاد آرشیفونو

   . ناروغي زیاته او په پای کښې وفات شو او دا معلومات تر السه نه شول
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انګریزي د او روغتیا ورکړي چې په دې برخه کې یې ګټور اقدام وکړ، ډاکټر عبدالرحمن زماني ته دې خدای خیر، ژون

وښوده چې  اسنادو په باب یې نوي او ډېر معلومات تر السه کړل او دې د لوی خان میر زمان خانیې وکتل او  آرشیفونه

شنډې  ملي هڅېانګرېزان له نوموړي خان نه څومره په ویره کښې وو او څومره توطیې یې ورته جوړې کړې چې د دوی 

   . کړي

 دده نیکه دی، بلکې دا هڅه یې د هېواد د یوه میر زمان خاند میر زمان خان دا هڅې له دې امله نه دي لیکل شوی چې  

   د پېژندګلوۍ او دده د خدمتونو د سپړنې له پاره ده، ویې لولئ خوند او پند ترې واخلئ! ملي قهرمان

او په دې الره کې یې نه  ېساتل ملي اتالنوپر ځای زموږ  پاچایانو او خپلواکي د تاسو ولیدل چې زموږ د هېواد آزادي

ورسره آشنا  ځوان نسلوپېژنو، کارنامې یې وسپړو او  ملي قهرماناندا زموږ دنده ده چې  . هېرېدونکې هڅې کړې دي

  . د دوی له قهرمانانه کړنو نه درس، پند او خوند واخلي هېواد پال ځوانانکړو څو 

ته بلنه ورکوم چې دا ګټور کتاب په  هېوادپالو ځوانانود لیکلو مبارکي ورکوم او  زه ډاکټر زماني ته د دې ګټور د کتاب

   پکې وویني! ملي څېرهمینه او عالقه ولولي او د خان میرزمان خان لوړه 

   په مینه

  څېړنوال حبیب هللا رفیع

  ۱۳۹۶ /۵/۸کابل  

ندويه مؤسس  ُمسکا د ) ( څخه خپر  
 په منن 

 دا کتاب په پي ډي ايف بڼه له همدې ځايه شکته کولې شئ: 

http://zamanifamily.org/?p=1523 
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