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 مه ۲۶جنوري کال د  ۱۰۲۵د  سانین حقیقت نواز محمد

 

 يادونه خواږه خپلواکۍ د
 (او نکلونه ېکيس يړنتوبد ولسونو د م ړکون)د انګريزانو په وړاندې د 
 (برخهاو د پاې  سمهلیارد)

 

 حقيقت

)حقیقت( په خپل وخت او زمان کې د اعلیحضررررررررت اازي امان   خان د شرررررررا ز دربار یو په ز ه پورې نشرررررررراتز 
ارزښتناکه ورځپاڼه وه. داه تاریخز ورځپاڼه به  ره ورځ په ښکلې بڼه او لیک له چاپه راوتله او ډېر زیات لوستونکز 

ل کال د سنبلې  میاشتې په یوولسمه نېټه چاپ شوې ده، ۲١۰١او مینه وال یې لرل. د حقیقت داه ښکلې ورځپاڼه چې د 
څو ورځې دمخه د یوه خوږ دوست له خوا  راک  شوه چې په لیدلو او لوستلو سره یې ډېر زیات خوښ شوم او څو څو 

ځله مې په مینه ولوسرررررررتله. د حقیقت 
ورځپاڼې په دې ګڼه کې  په ښرررررررکلز 
خط داسرررررې عنوان په سرررررر کې لیکل 

مجا دین کنرد  شررود دد: )شرررىیاب 
و میرزمرررانخررران لویخررران بحضرررررررور 
اعلیحضررررررررت مى م اازد و ممتاز 
شررردنم بمراحم  مایون ( ډېر په ز ه 
پورې مطلب په قلم لیکل شود چې د 

سرررررترګې ځان ته لوسرررررتونکو ز ه او 
کشررروي. په داه تاریخز ورځپاڼه کې 
د اعلیحضرت اازي امان   خان له 
 خوا د کون  والیت مجا د ولسررونه او
په سرررررررر کې اازي میرزمان خان په 
ا ه ډېر د سررتاینې و  موضرروعات په 

 چاپ رسېدلز دي. 

د کون  د مجررررا رررردو او ایمررررانرررردارو 
ولسرررررررونو پرره ا ه یو پرره ز ه پورې 
پروګرام د اعلیحضررررررت اازي امان 
  خرران او د   رره وخررت د حربیرره 
وزارت له خواو د کون  د ولسونو او 
اررازي میرزمررانخرران د سرررررررترراینې او 

مانځنې لپاره جو  شرررود چې په داه خار پروګرام کې پوځز پرېډ او د ډ ول او سرررورنا و لو او خار موزیک سرررره ن
مجا دین او اازي میرزمان خان او لښکریان یې ستایل شوي دي، چې په داو ویا لیو او درنو مراسمو کې اعلیحضرت 

  د دد.اازي امان   خان له خپلو لو و چارواکو سره په مینه ګډون ک

په داو مراسمو کې د اعلیحضرت اازي امان   خان له خوا اازي خان میرزمان خان ته د لوا مشرۍ منصب  م دده 
د مې انو او ښررررو خدمتونو په ویا  ورک  شررررود دد. چې دا د اازي میرزمان خان د اتلولیو او مې نتوب ښررررکاره بېل ه 
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یر لویه اونډه د تکبیر په نارو پاد ته رسررررېدلې، چې د  ېواد لو و بلالد شررررو. داه د خوښررررت او د اتلو د سررررتایلو او تقد
چارواکو پکې ګډون ک د و. د حقیقت داه تاریخز او درنه ویا لې  ډکه ورځپاڼه ماته   ه وخت راورسرررررررېده چې )د 

 خپلواکت خواږه یادونه( کتاب کار پاد ته رسېدل  و.

 ه پر خوله او سینه پر سینه موږ ته راپاتې شوي.دا کتاب زموږ دولسز رښتینو کیسو مجموعه ده، چې خول

دسييييمې د  دو درنو منيييرانو نومونه  ېې د دې خوږو کيسيييو په اړه يې مونږ ته م لومات 
 راکړي  دا دي:

 محترم نورمحمد کاکا

محترم نورمحمد د احمدشررررررراه زود د زینت شررررررراه لمسررررررر  د کون ونو دنا ۍ د کلز 
چې عمر یې له سلو کلونو  اوښت  دد، د دې اوسېدونک  دد، په خټه کو ستان  دد، 

کتاب ډېرې خوږې کیسې، لوبې او لنډۍ ورته یادې دي او ماته یې په مینه راسپارلز، 
 مایز له کیسو ځنې خوند او پند اخیست .

نورمحمد کاکا وایز داستقالل د څلورمې جبهې کیسې او د سترګو لیدلز حاالت راته داسې یاد دي، لکه پرون. نومو د 
د   ه وخت د دې تاریخز کیسرررررو عینز شرررررا د دد، نورمحمد کاکا د خپلو کلیوالو په من  کې دپوره اعتبار او محبوبیت 

 لرونک  مینه ناک مشر ګڼل کېږي.

حاجز ىضل محمود، عبدالحمید، محمد ابرا یم او االم خلیل دنورمحمد کاکا زامن او حاجز منان، قاري سبحان، یوسف 
 ام یې لمسیان دي.خان، رىیع   او صد

 محترم حاجز نورمحمد کاکا

حاجز نورمحمد کاکا دنیازمحمد زود دنا ۍ د زرو کڅ اوسرررېدونک  او په خټه پښرررتون دد، دنومو ي عمر  م تر سرررلو 
 کلونو زیات اوښت  او د ارنوۍ، دوکالم، الم بربټ او دګډ دازاګانو عینز شا د دد.

وایز، چې زه په   و وختونو یو چابک او ویښ سرررررررپین ږیرد دد، نومو د 
کې څو څو ځل له بریکوټ او نا ۍ څخه د کون  مرکز او د کون  له مرکز 
څخه جالل اباد ته پل  تلل  او راال  یم، د نومو ي کیسرررررررې ډېرې خوږې او 
په ز ه پورې دي،   ه د چترال او د کون  دجبهې ټول بریدونه او ولسرررررررز 

 ز دي.لښکرې او مورچلونه په خپلو سترګو لیدل

د نا ۍ دزرو د کڅ اوسررررررېدونکز  امیر محمد خان او حاجز ګل د حاجز نور 
 محمد کاکا زامن دي.

 محترم ګل محمد کاکا

محترم ګل محمد کاکا دملک میاخان زود دد، په خټه ګوار دد، دسررررررریمې 
پېژندل شررود سررپین ږیرد دد، دخپلواکت دازاګانو او د اازي میرزمان خان 

ه خواږه یادونه یې پر ز ه لیکل شررروي او اوم  م دسررررښرررندنو او مې انې دا
 ځوانانو ته داه تاریخز کیسې په ډېره مینه کوي.

 ګل نبز او میر نبز دګل محمد کاکا زامن دي.

دنا ۍ د کلز له داو درنو مشرانو څخه د ز ه له کومې مننه کوم، چې د داه 
  ې ده:تاریخز کیسو په راسپارلو کې یې له ما سره ډېره زیاته مرسته ک

اسرررررررتاد محترم پیرمحمد کاکا، محترم حاجز شررررررراه تمام خان، محترم ملک 
عبدالخالق، محترم میرزا نورمحمد خان، محترم نوراحمددین ملنګ او محترم 

 ملک محمد امین خان. 
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 کونړ د غازي ميرزمان خان لنډه پېژندنه د

په اى انسرررررررتان کې له ان رېزانو د لود خان اازي میرزمان خان نوم 
سررررره د اى انانو په درېیمې ج  ې پورې نه شررررلېدونک  ت او لري. پر 
 ېواد او خپلواکت مین داه شخصیت د   و څو کسانو په ډله کې وو، 
چې د  ېواد د بشررپ  اسررتقالل د ګټلو او ژورو بدلونونو په پ او کې یې 

م ۲٦٨١ن په سرررررررتر او تاریق سررررررراز نقم درلود. اازي میرزمان خا
ل( کال د کون  د لمټک په کلز کې د حاجز ګلروزخان په کور ۲۱٢٦)

کې سترګې وا ولې. د   ه اور نیکه محمد اکرم خان د سپین اره د 
تیرا د سرررریمې مشررررر و، چې د قبیلوي شررررخ و او اختالىاتو په وجه یې 
 خپل کل  )کوټ( پرېښود او د کون  د لمټک په سیمه کې مېشت شو.

خان له ان رېزي اسرررتىمار سرررره د ىطري دښرررمنت په وجه د میرزمان 
ځوانت له وخته دازادو پښرررررررتنو په سررررررریمه کې له ازادۍ اوښرررررررتونکو 
جن یالیو سررره نږدې ا یکز درلودې، د   ود د پاڅون او جهاد مالت  
یې کاوه او له خپلو جن یالیو مل رو سرررره به یې د ډیورنډ له کراې نې 

پ په تېرېدو د   ود  نه  نډه لیکې  بارزو کې عملز و له والو م ه وسررررررر
 اخیسته.

په پښتونخوا او اى انستان کې د اازي میرزمان خان د نامه او شهرت 
م کال یې د ۲١۰٦ان ازې   ه وخت خپرې شررررررروې، کله چې یې په 

ان رېزانو پر و اندې د مومندو په مشررررهورې او تاریخز ازا )سرررررې 
خه واخیسرررررررته. له ازا( کې د اازیانو د یوه وتلز مشرررررررر په توګه بر

ان رېزانو سررررره د اازي میرزمان خان  مدا دښررررمنز او شررررهرت له ځوان شررررهزاده )عین الدوله( امان   خان سررررره د 
ښتونو نه وروسته په  شنایز، چې د وخت په تېرېدو او له بېالبېلو تاریخز ازمې شو،   ه پېژندګلوي او ا سبب  پېژندګلوۍ 

د ژوند ترپایه  مداسې ټین ه پاتې شوه. له بله پلوه د ډیورنډ له لیکز اوښتل او  کلکې دوستت او ورورګلوۍ بدله شوه او
پر ان رېزي قواوو وسررررله وال بریدونه سرررربب شررررول، چې اازي میرزمان خان د امیر حبیب   خان د رژیم تر څارنې 

په زندان کې د اازي الندې راشررررز او د یوې دسرررریسررررې په تره کې زندان ته واسررررتول شررررز. شررررهزاده امان   خان به 
میرزمان خان پوښتنه کوله. په زندان کې د یوه کال  تر تېرولو او له نورو سیاسز بندیانو او مشروطه اوښتونکو سره 
تر مىرىت وروسرررته اازي میرزمان خان په ضرررمانت خوشرررې او کون  ته سرررتون شرررو، خو ډېر ژر بیا ونیول شرررو او د 

م کال تر ىبرورۍ پورې، کله، چې امیرحبیب   خان په ل مان کې ۲١۲١د  شررېرپور زندان ته واسررتول شررو.   ه دا ځل
 ووژل شو، څه کم پنځه کاله په زندان کې پاتې شو.

کابل ته د امیر حبیب   خان د مرګ د خبر له رسرررېدو سرررره سرررم اازي میرزمان خان له خپلو مل رو سرررره د زندان نه 
امان   خان ته د مشرررقز د خلکو او قومونو د بیىت په اخیسررتلو او د خالر شررو او د سررردار نصررر  خان پرځاد یې 

  ه د حکومت د ټین ښرررررت په الر کې تاریخز کوښرررررښرررررونه وک ل او ډېر ژر ورته بیا له ان رېزانو سرررررره د اى انانو په 
 ندانز وسررپارلدرېیمه ج  ه یا د  ېواد د خپلواکت په ج  ه کې دکون  د ولسررز لښررکرو مشررري او د چترال د جبهې قوما

شرررروه. د چترال )ارنوۍ، دوکالم، لمبربټ او اسررررمار( داه بریالت جبهه د اسررررتقالل د څلورمې جبهې په نامه یاده او  بت 
م( کال د ګوډ مال په مشرۍ د من لو د شورم په شنډولو کې ستره ۲١۱٢ل ) ۲١۰١شوې ده. اازي میرزمان خان پر 

 ب اوت په الز کولو کې یې  م ارزښتناک خدمتونه وک ل.کال د شینوارو د  ۲١۰١برخه واخیسته او د 

اازي میرزمان خان د امانز دورې د دولتز شورا ا د و، دا قانون سازه شورا، چې د استقالل تر ګټلو وروسته ځوان 
ه پاچا اازي امان   خان ته د سرررررال مشرررررورې ورکولو او نویو قوانینو او ن امنامو د جو ولو، تىدیل او تصرررررویب لپار

تنو ا و سره د اى انستان په لوم نت ملز شورا  ۲٥۰ل کال تر لویې جرګې وروسته له خپلو ۲١۰١جو ه شوې وه او د 
 بدله شوه.

 اازي میرزمان خان د خپل وخت په الندنیو درېو مهمو تاریخز جرګو کې ګډون درلود:

 خان ميرزمان غازي د ړکون د
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ز جرګې په نامه  م یاده شوې ده. دا ستره په جالل اباد کې د  ډې لویه تاریخز جرګه، چې د اتحاد مشرقز د تاریخ -۲
کال د حوت په میاشررررت کې د  ډې په تاریخز سرررریمه کې  ۲١۱۰، ۲۱١٦تاریخز اونډه د اسررررتقالل ترګټلو وروسررررته د 

داازي میرزمان خان په ا تمام او کوښررښ، د سررپه سرراالر محمد نادرخان په مشرررۍ جو ه شرروې وه، په دې جرګه کې د 
و پښتونخوا د دوا و اا و مشرانو، سپین ږیرو، علماوو، ساداتو، مشایخو او ولسونو پنځه زره نن ر ار، ل مان، کون  ا

( کسرررانو ګډون ک د و او د سررررحد د دوا و خواوو د قبایلو د یووالز، د  ېواد د خپلواکت او ځمکنت بشرررپ تیا د ٥۰۰۰)
ورک ، چې د اى انسررتان په کورنیو چارو  سرراتلو او دوطن دابادۍ په  کله یې ىیصررلې وک ې او ان رېزانو ته یې اخطار

کې له السو نې او د  ېواد په سرحداتو کې له ورانکارۍ او لمسونونو الم واخلز او که نه، نو د ز ورو اى انز اقوامو 
 او قبایلو له قهر او مقاومت سره به مخامق شز.

خپلواکت تر ګټلو وروسررررته لوم نت لویه کال د جالل اباد لوم نت لویه جرګه، چې د اى انسررررتان د بشررررپ ې  ۲١۰۲د  -۱
جرګه وه، په دې جرګه کې د دولتز شررورا پر ا و سررربېره د کابل او شرراوخوا سرریمو، نن ر ار، ل مان او کون  اسررتازو 
ساس (  سز قانون )ن امنامه ا سا ستان لوم ن  ا ستې وه. ددې جرګې اصلز مقصد ټولنیز اصالحات او د اى ان برخه اخی

ن امنامه کې د مرییتوب ل وه کول، ملز وحدت، شرخصرز ازادي، د حقوقو مسراوات او پر عایداتو  تصرویبول وو. په دې
 د مالیې ل ول په ګوته شوي وو.

م کال کې د پ مان درېیمه لویه جرګه د یادولو و  ده، چې اازي میرزمان خان د پ مان په دویمه ۲١۱٦ل، ۲١۰١په  -١
ې ادامه وه، د من لو د ب اوت د ټکولو د مصرررررررروىیت له امله ګډون ونه لویه جرګه کې، چې د جالل اباد د لویې جرګ

ک اد شرررررو. په دې جرګه کې د اازي میرزمان خان پر ځاد د   ه زود عصرررررمت   خان برخه اخیسرررررتې وه. اازي 
سررررره  میرزمان خان ته د   ه د بې سرررراري خدمتونو او سرررررښررررندنو په ویا  الندې مډالونه له نقدي او امالکز امتیازاتو

 ورک ل شوي دي:

 د وىا مډال 

 د لود خان مډال 

 د خدمت مډال 

 د صداقت مډال 
پر  ېواد او خپلواکت مین داه ستر شخصیت د   و لږو کسانو په ل  کې و، چې د ژوند تر پایه اازي امان   خان او 

ګ د پروګرامونو پلوي یې د  ېواد د پرمختګ لپاره د   ې ارمانونو ته وىادار پاتې شررررررو او د   ه د نوښررررررت او پرمخت
کوله. سرررتر اازي او ز ور قوماندان، لود خان اازي میرزمان خان د اعلیحضررررت اازي امان   خان د سرررلطنت په 

کال د حوت په میاشت کې د  ۲١۰١وروستیو میاشتو کې د   ه د سلطنت د ټین ښت لپاره په   لو ځلو بوخت و، چې د 
و ک د کلز په جومات کې د ماسرررررخوتن د لمانځه د اداکولو پر وخت پرې یوې دسررررریسرررررې په تره کې د کون  د شرررررینک

 کلونو په عمر په شهادت ورسېد. روح دې یې ښاد وي. ٥٦ناځوانمردانه حمله وشوه او د 

 )پای(
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