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 ۴۱م کال د نومبر ۴۱۰۲د نواز حقیقت سانین محمد

 

 د خپلواکۍ خواږه يادونه

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

 برخه( دوهمه)

 د قرآن شريف ختم او دعا

 د وه، کړې برابره ډوډۍ  غرمى خلکود ناړۍ د ویاړ په دده ورسېېېېېې  ، ته کلي لوى ناړۍ د میرزمانخان غازي چې کله،

ستو او  ډوډۍ  زیاتو انوکس زرو تر کې م لمستیا دغه په و، شوى برابر ځاى کې باغ ولسي په کلي لر د ناړۍ د لپاره ک نا

 یې لمونځ ماسېېېېېپښېېېېېین د او وخوړه ډوډۍ غرمې د ګډون په میرزمانخان غازي د مجاه ینو م لمنو ټولو لرله، برخه خلکو

 د او انګرېزانو د ته مجاه ینو شېېېیران محم  مال. وشېېېو ختم شېېېری  قرآن د مشېېېرۍ په مال نومي شېېېیران د ناړۍ د او وکړ

 میرزمانخان غازي له یې ځینو او راغلل احسېېېاسېېېاتو په مجاه ین وشېېېوه، دعا لپاره بري خپل د او ناکامۍ د پاچا د چترال

 د شېېېول، جوړ ګروپونه مجاه ینو د مازیګر هم غه په ورکړي، امر غزا او بری ونو د انګریزانو پر چې وکړه، هیله څخه

پاره، جنګونو چریکي او غزا بری ونو، خان غازي د چې ل  ارن و، بریکوټ، د وه کې ناړۍ په قرارګاه جنګي میرزمان

 غازي د احساسات اسالمي او افغاني ، دغه مجاه ینو د. شول روان نارو په اکبر هللا د لور پر دروش او چترال ، کورتي

 .دى برخه په افغانانو د برى چې شو، باوري او شول سبب خوښۍ د میرزمانخان

  د استقالل کيسې

ینو زرګونو مجاه د کونړ د چترال د خپلواکۍ جبهه ډېره یوه ارزښېېېتناکه، بریالۍ او تاریخي جبهه وه، په دې جبهه کې په 

 برخه لرله، د اسېېېمار، غازي اباد او ناړۍ ولسېېېوالیو قومونو، ولسېېېونو، پښېېېتنو، ګواریانو، ګجرانو په داوډلبانه ډول ګډون

د جهاد په مورچلونو کې له ناړۍ نه تر یې درلود او له نورو سیمو څخه راغلیو مجاه ینو ورونو سره څنګ په څنګ  پکې

سونو د چترال بت، دروش، میر برچترال، لم ستې وه او ددې سرح ي منطقې ول کنډى، کواتى، ګډ، ایون، پورې برخه اخی

سېېرته رسېېولى دى، چې په دې برخه کې به په یو جال اېر کې د هغه وخت له موتېېوعاتو او  نقشپه جګړه کې ډېر سېېتر 

و سېېتر مشېېر اد یو ځالن ه  ترسېېره شېېویو فتالیتونو او سېېرښېېن نو سېېره اشېېنا شېېئ، غازي میرزمانخان د چترال په جبهه کې

ن ولسونه له وډ افغان رارس  لي دي. خوله تر موږ  رپه څ ر ځل  لى دى او د شهامت او م ړانې کیسې یې خوله پ الرښود

 ویاړ او جنت ښکاري. تلپاتېسره ډېره مینه لري او د وډن په مینه سرښن نه ورته 

 انګرېزان په چترال کې

د خپلواکو ولسېېېېونو بیرغ رپول څه سېېېېاده او اسېېېېانه خبره نه وه، ددې پر هسېېېېکو غرو د افغانسېېېېتان خپلواکۍ اخیسېېېېتل او  

ددې خاورې سېېاتنه کړې ده او د خپلواکۍ  ۍبچیانو او ننګیالیو ولسېېونو د سېېر په بیه په م ړانه او ایمان ار تورځنوخاورې 

 .لپاره یې افغانانو ډېره زیاته قرباني ورکړې ده
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کونړ کې د بریکوټ او چترال جبهه یوه ډېره تاریخي او با ارزښېېېېېېته پوځي جنګي جبهه وه، په چترال کې تر ان ازې  په

زیات انګرېزان ځاى پر ځاى شېېېېېېوي وو،  په چترال کې یې پوځي تمرینونه کول او د افغانسېېېېېېتان خاورې ته د ننوتلو او 

یوه لویه قرارګاه په چترال کې وه، چې اوس پکې سېېېېپورټي لوبغالى . دانګریزانو کې ووپه حال  ۍجنګ  و لپاره د تیارسېېېې

 جوړ شوى او ځینې ګروپونه یې په اوچتو غرونو کې اوس  ل.

( کې وه،  د قرارګاه څلورو خواووته په حاکمو محلونو کې نور پوځي ګروپونه په Drushبله لویه قرارګاه یې په دروش )

 درنو او عصري تجهیزاتو سمبال پراته وو.

( کې جوړه شوې وه، چې ددې قرارګاه یو شم ر انګرېزي پوځیان Mirkandiبله لویه قرارګاه د انګرېزانو په میرکنډي )

په کواتي کې ځاى پر ځاى شېېوي وو او یو شېېم ر یې په لمبرب  کې له توپونو او عصېېري وسېېلو سېېره په عصېېري او پخو 

کوري او ګډ خوړ کې پراته وو، پر دې سرب ره انګرېزان  ،ارن ومورچلونو کې پراته وو. هم ا راز یو شم ر انګرېزان په 

ر په توپونو او وسلو سمبال ځاى پ ،الرې وې تګ راتګد  بری نورستان په  ختیزد چترال په ځینو نورو سیمو کې، چې د 

 ځاى شوي وو.

ږ د غازي میرزمان خان له امله شېېېېېوى و، چې انګرېزان ډارې ل، چې د افغانسېېېېېتان له اسېېېېېتقامت څخه پر موددې دا کار 

ناړۍ او دوکالم  ،لښکرې حمله ونه کړي. د چترال پاچا او نور واکوال خبر شوي وو، چې غازي میرزمان خان بریکوټ

ته له خپلو لښکرو سره راغلى او نن سبا پر چترال او دروش بان ې یرغلونه کوي، نو د چترال پاچا مهتر او د هغه پوځي 

تر شهزاده په چترال کې له انګرېزانو سره اوس  ه او د انګرېزانو په الرښوونه او قومان ه یې افسران ډارې ل او پخپله مه

 خپل کارونه سرته رسول.

 کسانو ته جامې او لونګۍ تړل وسلاو  تنو ته تورې ورکول ودولس

ه تپه ارن و کې په م ړانه او افغاني غرور  انګرېزانو  چې د چترال او کونړ د جبهې اتالنو او د څلورمې جبهې لښېېېېکریان

پوځونېېه او  يپېېه ارنېې و او الم بربېې ، کواتي، کورۍ، میرکنېېډي کې انګرېز ، نو پېېه ارنېې و کې مېېاتې ورکړهد چترال 

ل ومورچلونه د هغوى په وینو سره شول او په بریکوټ او دوکالم کې زموږ د ملي اتالنو له خوا د خپلواکۍ بیرغونه ورپ

 شول.

په بریکوټ کې دڅلورمې جبهې د اتالنو د سېېرښېېن نو او م ړانې په ویاړ یوه لویه غونډه جوړه شېېوې وه، په دې غونډه کې 

 م ړانې او لهد کونړ غازي میرزمان خان مجاه ینو ته د بریالیتوب او د خپلواکۍ مبارکي ورکړه او ویې ویل سېېېېېېتاسېېېېېېې 

ته رال ږل شېېوي په  ېکابل څخه تاسېېله ، چې  او سېېوغاتونه انتامونهاو هغه سېېرښېېن نو څخه غازي امان هللا خان خبر دى 

 دې لویه غونډه کې تاسو ته سپارم.

، چې د کونړ پر الره ځانونه د تورو اه افو د عملي کولو یې غوښتلچې  نور نو د انګرېزانو ارمانونه خاورې ایرې شول

له خطر سېېېره مړ کړي. د لوى خ اى)پ( په فاېېېل او سېېېتاسېېېې په لپاره جالل اباد او کابل ته ورسېېېوي او زموږه خپلواکۍ 

 تاسې په برخه شو.ساو په خپلو وینو کې ولمب  ل دا تاریخي ویاړ اوس  لهمت او جرات انګرېزان ناکام شو

یو شېېېم ر نورو مشېېېرانو هم په دې لویه غونډه کې خبرې وکړې او د غازي میرزمان خان م ړانه، شېېېجاعت او ایمان اري 

ورکړه. په دې غونډه کې د قومونو مشېېېېېرانو غازي یې یله او د څلورمې جبهې د لښېېېېېکرو د بریالیتوب مبارکي یې وسېېېېېتا
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میرزمان خان ته ډاډ ورکړ، چې ددې سیمې ولسونه هر وخت ستاسې په الرښوونه د وډن د خ مت په الره کې سرښن نې 

 ته چمتو دي.

د کونړ د مرکزي سیمو  ،ې وه، چې د ناړۍ او د اسمار ولسوالیودغه لویه او درنه غونډه د بریکوټ په سالم کوټ کې شو

 او  ختیځ نورستان له کلیو  زیاتو ولسونو پکې ګډون درلود.

( تنو ته په خپل الس پوښېېېلې تورې )شېېېمشېېېیر( د م ړانې او غوره خ متونو له امله ٢١د خان میرزمان خان له خوا دغو )

  :ورکړل شوې

 ملک رحمن ال ین -٢

 محم  یوس ملک  -١

 ملک جالت خان -٣

 جمروزخان -٤

 میرزا حیاوال ین -٥

 عب هللا پهلوان -٦

 ملک عب المنان -٧

 مولوي غالم سی ، مشهور په ناړۍ مال -٨

 ملک ګل ولي خان، د نشه ګام -٩

 احم شاه -٢١

 ملک سی علي میرزا -٢٢

 عرب ال ین -٢١

یوه یوه لونګۍ ورکړل شېېېېېوه. دا درنه غونډه په دعا سېېېېېره پاى ته سېېېېېلو تنو مجاه ینو ته یوه یوه جوړه جامې او هر یو ته 

دې کار دغازي  میرزمان خان ډېره ق رداني وکړه او د هللا اکبر په نارو یې د انګرېزانو ه ورس  ه او د غونډې برخه والو پ

ال ین په السېېېېېېونو د  ناکامي په دې جبهه کې ټولو مجاه ینو خپل بریالیتوب وباله. ددې غونډې په اخر کې د ملک رحمن

د غازي میرزمان خان په ویاړ  په ناړۍ کې یوه درنه  او غازي میرزمان خان په اوږو بان ې یوه سپینه شوقه واچول شوه

خپلو مشېرانو ملګرو سېره د زین شېویو اسېونو په ب رګه ناړۍ ته خپلې بریالۍ جبهې عمومي  لهلوى خان  .م لمسېتیا وشېوه

 قرارګاه ته تشری  یووړ.

 ليک (مهتر) دپاچا چترال د

 اىځ پر ځاى پکې انګرېزان چې بان ې برب  الم کواتي او ارن و پر م ړانه ډېره په مجاه ینو جبهې د چترال او کونړ د

 ېک مورچلونو خپلو په یې انګرېزان زیات او ورسېېول ور یې تاوانونه ډېر او وکړل یرغلونه او حملې مسېېلسېېلې وو شېېوي

 مجبور هت ت ښتې لور پر میرکنډي او دروش د او ک  الى پاتې شو نه وېرې له سیموکې دغو په انګرېزان نو نور، ، ووژل

 وا دروش په.  شول نه ستانه ته چترال او دروش ب رته ژون ى هم یو وو کې چوڼۍ ارن و په چې انګرېزان کوم وو، شوي

 میرزمان غازي د چې ورکړه، مشېېېېېېوره مهتر مریي دچترال خپل انګرېزانو نو شېېېېېېول، کې وېره په انګرېزان کې چترال

 د او کړي ونه یرغلونه کواتي میرکنډي او ارن و پر نه لوري افغاني له نور چې واسېېېېېېتوي، لیک یو لخوا ځان د  ته خان

 .ک ږي ل ږل نه پوځیان ته سیمو دې هم به خوا له انګرېزانو
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 واسېېېېېېتاوه، ته خان میرزمان غازي الس په الملک ناصېېېېېېر اسېېېېېېتازي خاص زوى خپل د لیک دغه( پاچا) مهتر چترال د

 خپل د او وګوري کې ناړۍ او بریکوټ په سېېېېېره خان میرزمان غازي له چې یې غوښېېېېېتل او و راغلى ته ارن و نوموړى

 ټبریکو چې شېېوه، کړل نه ور اجازه ته زوى پاچا د چترال د لوري افغاني له. وسېېپاري السېېونو خپلو په ورته لیک پالر

 غازي وخت  دا راورس  ، ژر ډېر لیک ته خان میرزمان غازي. وسپاره ته مجاه ینو کې دوکالم په یې لیک نو راشي، ته

 یې نامه په مهتر د چترال د او وکوت سېېېېېېره غور په پوره یې لیک و، کې قرارګاه عمومي په کې ناړۍ په خان میرزمان

 :ولیکه لیک ځوابي دا سم السه

 ادارانوب ستاسو شوم، پوه پوره مطلب په راورس  ، الس په ناصرالملک زوى د ستاسو لیک ستاسو! پاچا مهتر چترال د»

 د او وشېې ناکام پالن دا انګرېزانو د ورسېېوي، لښېېکرې خپلې ته کابل الر پر بریکوټ او ارن و د چې غوښېېتل،( انګرېزانو)

 ابی ځل دا چ رته که درکوم خبردارى غرور افغاني په هم بیا ته تاسېېېېېېو نو شېېېېېېو، پاتې ارمان کې زړه په یې لی ل کابل

 رپ چترال او دروش د به مجاه ین افغاني نو وخوځ ږي، ته خوا شمال میرکنډي د یا او کواتي المبرب ، ارن و، انګرېزان

 د یې سېېېېېېربازۍ او م ړانه څومره په چې ولی له، ایمان اري او جرات مجاه ینو افغان د تاسېېېېېېو وکړي، یرغلونه مرکز

 او کوئ پورته نه ګام خوا په سېېېېېېرح ونو او خاورې د زموږ به نور کړل، سېېېېېېره وینو په هغوى د مورچلونه انګرېزانو

 «.لګوئ نه غرونو دنګو په ټاټوبي د زموږ به سترګې

 لوخپ چې شول، وسپارل خوا له مجاه  تن یو د ته ناصرالملک زوى پاچا مهتر د کې ارن و په ذریته په لیک د ځوابونه دا

 .واوروي یې ته بادارانو

 (پای برخې دوهمېد)
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