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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
  

 ۱۱م کال د نومبر ۲۴۱۰د نواز حقیقت سانین محمد

 

خواږه يادونه خپلواکۍد   

 (او نکلونه ېکیس یړنتوبد ولسونو د م ړکوند  وړاندې)د انګريزانو په 

 )لومړۍ برخه(

 سریزه

 افغانانو وټول د چې سره رفیع هللا حبیب غړى اکاډمۍ علومو د افغانستان د او لیکوال نامتو هیواد د مې هکله په لیکنې ددې

 د للیک کیسخخو تاریخي ددې چې وویل، مهربانۍ ډېره په راته هغه وکړه، مشخخوره کیږي ګڼل شخخختخخیت وړ درناوي د لپاره

 طنپالوو او فرهنګیانو د کول خوندي کیسخخخو ددې کې پاڼو زرینو په تاریخ د او دى ویاړ تاریخي یو لپاره ولسخخخونو او وطن

 او اورېدو په کیسخخخو تاریخي ددې او کړم تشخخخوی  ورته مینه خوږه په یې زه چې وه، ه ونه همدا هغه د ده، دنده سخخخپی لې

 .شو خوشحاله ډېر لیدو

 پلوخ په ولسخخونو زموږ چې دى، کتاب هغه دا کړم، مجبور احسخخا  افغاني خپل ته لیکلو یې زه چې دى، کتابګوټى هغه دا

 ون یادېږي، نامه په جبهې څلورمې د اسخخخخت الل د افغانسخخخختان د جبهه چترال  او کونړ د چې دا. دي لیدلي حاالت دا سخخخخترګو

 د ېک باغچه او پاشنګر دوکالم، بریکوټ، په. وه ساحه مرکزي ولسوالۍ ناړۍ د والیت کونړ د مرکز جبهې تاریخي ددې

 انګرېزانو د کې وخت هغه په چې دى، کلى  ارنوۍ د مخامخ ته دوکالم او بریکوټ. وو مورچلونه غازیانو اتلو افغان

 دمیل، ،کواتى بربټ، الم  لکه ته، شاوخوا او اوسیدل کې مورچلونو( سیمټي) کانکریټي په سره وسلو عتري د پوځیان

 وپوسخخت شخخاوخوا د خو وو، شخخوي ځاى پر ځاى ګروپونه او پوسخختې انګرېزانو د کې سخخاحو غرنیو لوړو نورو او میرکنډى

 خاصو له عسکر پوځي( مهتر) پاچا د چترال د او مشران مسوول انګرېزانو د دلته چې وه، تاڼه  ارنوۍ د ساحه مرکزي

 .وو پراته تیارسۍ او ویښ ورځ او شپه کې قرارګاه دې په یوځاى سره کسانو

 په قرارګاه او قومانداني عمومي لویه انګرېزانو د وو، شخخخخخخان یو ارمانونه او هدفونه( مهتر) دپاچا دچترال او انګرېزانو د

 .وو ځاى پر ځاى کې دروش په پوځونه زیات او وه کې( جونال) چترال

ستان د چې درلود، پالن انګرېزانو سمار الرې دې له او راننوځي الر پر  ارنوۍ د ته خاورې افغان  ځانونه ته چغسراى -ا

 د چې کړي، رامنځته پیښخخخخخې جنګې نوې ته مجاهدینو او غازیانو افغاني او کړي کمزورې جبهه اباد جالل د او ورسخخخخخوي

 په خداى لوى د ذلت او عزت: وایي چې دى، متل پښخخخختو شخخخخي، ووېشخخخخل برخو دوو پر غازیان او پوځیان افغان اباد جالل

 .دى کې اختیار

 اسخخمار په کونړ د وو، روان جنګونه تاوده خوا له انګرېزانو د ته شخخاوخوا کې جبهه په اباد جالل د چې کې، وخت هغه په

 غازي د وه، نه توجه دومره خوا له پوځیانو د ته سخخیمې ناړۍ او  ارنوۍ د وخت دغه په وو، ځاى پر ځاى پوځونه هم کې

 په او م اماتو لوړو  له نوښخخت خپل په نوموړي و، قوماندان پوځي غښخختلى یو کونړ د چې اراده، او تدبیر په خان میرزمان
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 رلښک د ته سیمې بریکوټ د ناړۍ د ، لرلې اړیکي ملګرتوب او ورورۍ د نږدې سره خان هللا امان غازي توګه ځانګړې

 هل توګه په سخخخخخرلښخخخخخکر د خان میرزمان غازي خپله په. وکړه پرېکړه تلو د دي، پراته مخامخ ته  ارنوۍ چې ، پوځیانو او

 یاسيس جغرافیایي، تاریخي، چې ته، ساحې مرکزي اساسي جبهې چترال  او کونړ د سره لښکر مجاهدینو غازیانو خپلو

 .ورساوه ور ځان درلود، یې ارزښت پوځي او

 ورېپ ناړۍ بریکوټ تر نه اسمار له او درلود پالن راتګ د پورې اسمار  تر انګرېزانو چې وې، شیبې او وختونه هغه دا

 په یې لښخخخخخکریان خپل او شخخخخخو ځاى پر ځاى کې بریکوټ او ناړۍ په خان میرزمان غازي چې کله. و نه قوت پوځي کوم

 لونهیرغ او بریدونه یې  ارنوۍ په نو کړل، ځاى پر ځاى کې ځایونو هسکو نورو او کوټ سالم باغچه، دوکالم، بریکوټ،

 مشخخر  دین م د  په اسخخالم د نوي چې ولسخخونه، نورسخختان د شخخوه، څرګنده ته ولسخخونو ناکامي انګرېزانو د کړل، شخخرو 

 ورېزانانګ وې، کړې ټینګې سخخره اړیکې او نیاز و راز پټ( مهتر) پاچا چترال د او انګرېزانو هم سخخره هغو له وو، شخخوي

 کهل کې بریکوټ ناړۍ خان میرزمان غازي چې کله نو کوي، مرسخخته سخخره موږ له به ولسخخونه نورسخختان د چې کاوه، فکر

 اهدا  ارمانونه، چترالیانو  او انګرېزانو د او کړ اعالن مالتړ خان لوى د هم ولسونو نورستان د نو ودرېد، میدان په غر

 .شوې خاورې سره خاورو له دسیسې او

  ارنوۍ د موږ کله چې وه، ورکړې وعده ته( مهتر) پاچــــــا غـــــــالم چترال د انګرېزانو چې وي، نه پاتې دې خبره دا

 .وتړو سره چترال له به سیمه پورې اسمار تر نو ورسیږو، ته اباد جالل او چغسراى اسمار، الر پر

 !لوستونکو او پوهانو لیکوالو، درنو ډېرو

 چې دا وخ کړې، ده نه استفاده آثارو نورو له یا او ورځپاڼو مجلو، کتابونو، چاپي له مې کې وخت په دبشپړولو کتاب ددې

 او کړي پټې قتخخخخخخدي دښخخخخخخمنانو هیواد د برخې زیاتې تاریخونو د زموږ حتى او لري تاریخونه لرغوني ډېر هیواد زموږ

 خان میرزمان غازي د او میړانې د غازیانو د بریالیتوبونو، د جبهې څلورمې د اسخخخت الل د چې لپاره، ددې دي، سخخخوزولي

 د جبهې د است الل د او دي پاتې ته بل نه نسل یوه له راهسې کلونو له کیسې شوې ذکر کتاب د کې ولسونو په دلته اړه په

 افغان د او ولسخخخخونو افغان د دا. شخخخخي نه ورکې چې باید نو دي، پورې زړه په او خوږې ډېرې کیسخخخخې لښخخخخکریانو باتورو

 اریخت د او وویاړي لپاره تل د کارنامو او اتالنو په ولسخخخخخخونو خپلو د او ولسخخخخخخونو خپلو په چې ده، دنده ادیبانو فرهنګپالو

 ورېدلېا خولې له ولسونو خپلو د وار وار په ما کیسې ژوندۍ دا وسپاري، کارنامې او کیسې نالوستې دغه ته پاڼو زرینو

 هېرېدونکي نه تاریخي اړه په اتالنو د هیواد د او هیواد د دا چې ومنله، مینه په احسخخخخخخا  افغاني زما نو یې، اورم او وې

 کتاب نوم په جبهې څلورمې د اسخخخخت الل د اخالص عبدالخال  مرحوم شخخخخاعر او لیکوال نامتو هیواد د شخخخخي، ولیکل یادونه

 ښخخخوپی تاریخي او ویاړونو په هیواد د چې ده، خبره ښخخخکاره دا نو دي، کړې نظم یې کارنامې او کیسخخخې خوږې چې لیکلى،

 .ګورم سترګه درنه ډېره په ته کار صاحب اخالص د زه کوي، لیکنې څیړونکي او لیکوال ډېر

 د احبص اخالص لیکوال قدرمن د هم برخه دا لیکلي حاالت لیدلي سترګو د ولسونو تاریخي ژوندیو پخوانیو د ما چې څه

 کلونو په مهاجرت د چې و، لیکوال شخخوى پیژندل یو کچه په هیواد د او کونړ د صخخاحب اخالص مرحوم. بولم ادامه لیکنو

 اریخت په ولسونو د او تاریخ په زموږ تل یې به یادونه او ورسید ح  په کې صوابۍ په پښتونخوا د کال( ل٦٦١١) پر کې

 .غواړو جنتونه ته هغه او ګورو سره درناوي په ته ه و فرهنګي_  ادبي هغه د موږ وي، ژوندي کې
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 جمهوریت د خان داود سردارمحمد د مخکې ډېر نه نن له دى، کړى کار  کلونه ډېر ما لپاره تکمیل او ترتیب د کتاب ددې

 دېرو هپ کلیوالو به مخکې جګړو کلنو دېرش د چې ده، ښخخخخخخکار ته ټولو  الړم، ته کونړ څخه والیت غزني له کې کلونو په

 سخخندرې مجلسخخیانو چې ته، دېرې یوې ناڅاپي هم زه چې کول، بنډارونه او مجلسخخونه او سخخازونه ختخخوصخخي کې هوجرو

 رهس اواز خواږه په یې سندره دغه او و شرو  سره شور پوره په ټکور ټنګ خوږ شپیلۍ او منګي سیتار، د والړم، ویلي

 :ویله خوند په

 خان میرزمان اوچت سر نه چترال د وتلى

 غازیان ټول دي خوشحال

 غازیان ټول دي خوشحال

 

 نه او خوږ مغزو او روح پر زما یې کې اواز په شخخخخخخپیلۍ او منګي د او پردو په سخخخخخخیتار د واورېده، سخخخخخخندره دا چې ما

 ده؟ یلېو او لیکلې چا سندره دا چې وکړه، پوښتنه مشرانو کلیوالو له وروسته ورځې څو مې بیا وکړ، تاثیر هیرېدونکى

 خان میرزمان غازي د وخته هغه له راکړل، معلومات هکله په جنګونو د چترال د او خان میرزمان غازي د راته مشرانو

 لیوالوک شوه، پیدا مینه سره پښتون اتل نوموړي له مې کې زړه په چې ده، خبره رښتیا او شوم خبر میړانې او کارنامو له

 .راکاوه خوند یادونو او کیسو دغو به ماته کولې، کیسې خوږې ډېرې اړه په دهغه مشرانو سیمې د او مشرانو

 د اسخخخخخخت الل د او څخه خولې له کلیوالو او مشخخخخخخرانو درنو خپلو د( یادونه خواږه خپلواکۍ د)  کتاب دا! صخخخخخخورت هر په

 چې ،دي ژوندي تراوسخخه ال یې تنه دوه بیانولې، کارنامې یې اړه په غازیانو د او حاالت لیدلي سخخترګو د له جبهې څلورمې

 رمش محترم بل او  دی اوسیدونکی کلي د ناړۍ د او کوهستانی قوم په زوى شاه احمد د چی نورمحمدکاکا محترم مشر یو

 دواړه او اوسخخخخخخیږي کې کڅ زرو په ناړۍ د چې پښخخخخخختون قوم په زوى محمد نیاز د کاکا، نورمحمد حاجي هم نوم دده چې

 .دي مشران وخت د غښتلي او بیدار زړونو په لري، توان کار او خبرو د خو دي، مشران ږیري سپین

 یوځاى سخخخره میرزمان غازي له توګه په حسخخخابدار شخخخیانو خوراکي د جبهې ددې یې پالر چې واحدي، پیرمحمدخان اسخخختاد

 .دي کړي کیسې خولې د پالر خپل د راته هغه وو،

 خواپ له هکله په سخخخخیمې د او کیده ګڼل پوه تاریخ یو افغانسخخخختان د او و لیکوال او شخخخخاعر ښخخخخه یو چې ملنګ، دین احمد نور

 لېکو کیسخخې خوږې دارنګه ته موږ به مشخخرانو زموږ چې ویل، به وې، ښخخکاره ورته پیښخخې تاریخي ټولې راهیسخخې زمانو

 .دي پرتې مې کې سینه په چې

 .وې کړې ورته مشرانو تیرو خپلو کیسې دا چې دي، نیولې اړیکي مې سره مشرانو ییزو سیمه ځایي ډېرو نورو له

 !لوستونکو کتاب د ادبپوهانو والو مینه ادب د خوږو ډېرو

 پنځه هیواد تاریخي او ګران زموږ لیکم، یادونه هغوى د هکله په ویاړمنو او میړنو د هیواد د چې ویاړم، خبره دې په زه

 يننګیال اتالن، ملي ډېر کې خاوره دې په او هیواد دې په دى، روښخخان لمر لکه او ځالنده تاریخ دا او لري تاریخ کلن زره

 هپ ویاړونه نور ته قومونو او ولسخخخخونو هغو دي، شخخخخوي سخخخخپیلني کې ډګرونو په ننګونو د مینه په خاورې ددې توریالي او

 ومونو،ق او ولسخخونو هغو د. وویاړي پرې او وسخخاتي یادونه او تاریخونه ننګیالیو او اتالنو ملي خپلو د چې کیږي، نتخخیب
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 هیواد زموږ کیږي، ایرې خاورې ویاړونه تاریخي کوي نه یې یادونه او لري نه تاریخ ننګیالیو او اتالنو ملي خپلو د چې

 د اد شخخي، وسخختایل مینه په وطنپالنې او ایماندارۍ او قدر په چې باید دي اتالن غیرتي خاورې ددې چې ولسخخونه، زموږ او

 د او وعظمتون د ټاټوبى دا او خاوره دا. ویاړو است الل خپل په موږ نن چې ده، بریا او برکت سرښندنو د میړنیو او اتالنو

 .دى کور ګډ ننګونو د ولسونو او قومونو ورونو د او غیرتونو

 پورې، زړه پخه تخاریخي، دا چې لري، کیسخخخخخخې خوږې خوږې زمخانو لرغونو د کې غیږه خپلخه پخه وطن دا او خخاوره دا

 وویاړو، تالنوا ملي خپلو پر چې ده، خبره ح  شو، لیدالى کې پاڼو زرینو په تاریخ افغان د کیسې هیبتناکه او بوږنوونکې

 خپلو په چې څوک یو، بچیان ولسخخخخخخونو باتورو ویاړمنو د چې وویاړو، ځان پر او وویاړو لرغونتوب پر خاورې خپلې د

 د او يکو نتخخیب په نیکمرغۍ او برکت الپسخخې یې پاک خداى لوى  وویاړي، ټاټوبي او خاوره خپله په او مشخخرانو اتالنو

 او مینه ډول هماغه په باید یې موږ رارسخخولي، موږ تر مینه په پورې تراوسخخه مشخخرانو زموږ چې یادونه، خواږه خپلواکۍ

 .شته درسونه ویاړ د ته افغانانو ټولو کې ویاړونو دې په ځکه وسپارو، ته پاڼو تاریخ د جذبه

 یوه خان هللا امان غازي( ٥/٩١/ل٦٩٢١) شختیت اعالنوونکي خپلواکۍ ملي د هیواد د او بچي اتل د هیواد د کې پاى په

 :شوه رایاده خاطره

 شو رمهاج سره غړیو له کورنۍ خپلې د ته ایټالیې او اړ ته پرېښودلو غیږې غیرتي هیواد د خان هللا امان غازي چې کله،

 یوه په داګرسخخو افغان ناڅاپه یو وو، تللي ته ایټالیې سخخوداګر افغان تنه څو وروسخخته کاله شخخپږ. کړ اختیار ژوند یې هلته او

 :وو شوي لیکل ژبه پښتو په یې وره پر چې وې، لګیدلې سترګې استوګنځي پر  خان هللا امان غازي د کې ځاى

 او ولګیدې کلیمو پښخخخختو شخخخخویو لیکل دې په سخخخخترګې سخخخخوداګرو د( ځاى اوسخخخخیدو د خان هللا امان غازي اعلیحضخخخخرت د) 

 ازيغ اعلیحضخخرت له چې ده، خبره ښخخه چې وویل، سخخوداګر تن یو. شخخول حیران او وکتل ته بل یو کې خپلو په سخخوداګرو

 کې ح  په دده خو ولسخخخونه، افغان وګورو؟ ورسخخخره  به سخخخترګو کومو په وویل سخخخوداګر بل ، وګورو سخخخره خان هللا امان

 .دي مالمت

 .ګورو یې حتمي چې وکړه، مشوره سوداګرو صورت هر په

 ته سوداګرو افغان راغله، ته دروازې لور کوچنۍ خان هللا امان غازي د چې ، ودرېدل ته  دروازې کور د اعلیحضرت د

  .راغلي سړي شان په ستا پالره: وویل یې ورته او والړه ته خان هللا امان غازي پالر خپل د بیرته او وکړ سالم یې

 په یې بل یو ولیدل، یې سخخخخره سخخخخوداګرو افغان له او راغى ته دروازې خان هللا امان غازي خپله په اورېدو په خبرې ددې

 .وې روانې اوښکې سترګو له دسوداګرو او ونیول کې غیږ

 پلخ کې کوټه مالقات د یا او کیناسخخخختو د چې غوښخخخختل، سخخخخوداګرو وایي بوتلل، دننه ته کور سخخخخوداګر خان هللا امان غازي

 غازي ، شخخول حیران سخخوداګر وباسخخئ، مه بوټان ورونو وویل، ورته مینه ډېره په خان هللا امان غازي خو وباسخخي، بوټونه

 ېدوړ خاورې د زما او افغانسخختان د  به بوټانو پر سخختاسخخې چې وباسخخئ، مه ځکه بوټان: " وویل ته سخخوداګرو خان هللا امان

 ."شي پیدا برکت کې کوټه او کور زما به دوړو دې په وي، پرتې

 ناک مینه څومره وطن دا او خاوره دا لري، قیمت لوړ څومره ته اتالنو ملي دوړې خاورې ددې چې وګورئ، تاسخخخخخخې نو

 .ټکورېږي زړونه ټپي اورېدو په نامه د چې دي، روزلي کې غیږ خپله په یې اتالن ناک مینه څومره لري، بچیان
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نه په ډېر پالونکو ادب او لیکوالو قدرمنو له کې اخر په له می  به کې( یادونه خواږه خپلواکۍ د) کتاب ددې چې کوم، هی

 .کړئ اصالح سره یې مهربانۍ ډېره په او احسا  افغاني په مینه، افغاني په چې وي، نیمګړتیاوې  ډېرې

 (پای برخې دلومړۍ)

mailto:maqalat@afghan-german.de

