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 ۴۳م 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( مهيرد)

 پلونو سېزل ارندو او دباغچې

 یې هت ختیځ چې لري، حیثیت دروازې د نورسييييييتان ختیځ د ده، سييييييیمه پرته کې کیلومترۍ درې په بریکوټ د چې باغچه

 پل وی دلرګیو سيييييیند لنډي پر ته کڅ میزرو کڅ ارندو د نه باغچې له.. دى پروت نورسيييييتان یې خواته لویدیځ او کڅ ارندو

 کوټو او کڅ میزرو د کې منځ پلونو دواړو د او شيييوى ایښيييودل ته کڅ ارندو د نه کڅ میزرو له پُل بل او و شيييوى ایښيييودل

 له شييپې د جاسييوسييانو( پاچا) مهتر د چترال د او انګرېزانو د کله کله باندې پلونو دې پر دى، غر لوړ یو نامه په ګوړوک

 ېی به بیا او کاوه یې به شييييييم ر مجاهدینو د او مورچلونو او ټولول یې راپورونه مجاهدینو دافغاني او کاوه راتګ تګ خوا

 انګرېزانو د چې شيييو، ورکړ خبر ته مشيييرانو جبهې څلورمې د. ورکول راپورونه ته کسيييانو مهتر چترال د او انګرېزانو

 کسييانو مهتر د چترال د او انګرېزانو هکله په مورچلونو د مجاهدینو د او کوي راتګ تګ پلونو دواړو دغو په جاسييوسييان

 وړاندې ته خان میرزمان غازي او مشيييرانو جبهې څلورمې د راپور دغه. کوي افشيييا رازونه پوځي او وړي راپورونه ته

 .شو

 نهت لس نو ده، خبره ضييروري سيي زل پلونو دواړو د لپاره بندیز د راتګ تګ د وویل، ته ملګرو خپلو خان میرزمان غازي

 تنه لس دسييييیمې یې لپاره رسييييولو سييييرته د کار ددې. وسيييي زي پلونه کڅ میزرو او باغچي د چې وګومارل، یې مجاهدین

 د چترال د تنه ٦ کڅ میزرو د او وس زل یې پلونه دواړه الړل، ته ځایو هغو خوا له شپې د کسان دغه وګومارل، مجاهدین

 په چې راوسيييتل، ته مخې خان میرزمان دغازي تړلي الس یې سيييره ځان له او ونیول  یې جاسيييوسيييان انګرېزانو او مهتر

 ۍناکام د پاچا چترال د او انګرېزانو د جاسوسان بندیان  واړه شپږ دغه خان میرزمان غازي. شول بندیان کې کوټ سالم

 او وبښل هسر مهربانۍ په یې بیا او وروپ ژندل ته خلکو کې غونډه لویه یوه په وروسته بریالیتوب تر جبهې څلورمې د او

 .شول ول ږل ته ارندو الره په دوکالم د

 سېزل قرارګاه کواټي د

 وشو، دبری وختي سهار خوا له مجاهدینو افغاني د قرارګاه پر اوس دو د او مورچلونو انګرېزانو د کې بربټ الم په چې کله

 اهقرارګ او مورچلونه او وتښييت دل لور په کواتي د سييره عسييکرو له پاچا چترال د یې څه او شييول مړه پکې انګرېزان څه

 فغانيا. رسيي دل تلفات او تاوان به ته مجاهدینو او ک دلې ډزې توپ د ریکوټب پر به ځایه دغه له وسييوزوله، مجاهدینو یې

 ژوندي کې بربټ الم په چې انګرېزانو، هغو نو کړل، مات انګرېزان دلته ایماندارۍ او م ړانه په مجاهدینو او غازیانو

 د  دل،اوسييي انګرېزان ډېر پوسيييتو نورو تر  چې کې، کواتي په. ورسيييول ځانونه ته کوواتي یې ت ښيييته په وو، شيييوي پاتې
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 او اتللر ته  ارنوۍ او کڅ میزرو بربټ، الم لپاره حملې د توګه چیریکي په انګرېزان نه پوسيييتې دغې له کې تیاره ماښيييام

 سیمو نورو او اوهک شوګیر انګرېزانو دلته به شپه ټوله تلل، ته قرارګاه پوستې کواتي د ب رته به وروسته عملیاتو پوځي تر

 وه، وېش معلومه پوره ته مجاهدینو افغاني. راتلل ته قرارګاه به وختي سهار او کاوه یې به څار او کشف او تلخ پورته ته

 بریدونه غلچکي وخت نیم یو دا سيييييوزېدلي، مورچلونه انګرېزانو د کې بربټ الم په شيييييوې، سيييييوزول چوڼۍ ارنوۍ چې

 رېزانوانګ د کې کواتي په چې شول، پوه وروسته فکر او سوچ تر او شو تشویش په مجاهدین افغان ک ږي؟ څنګه او څوک

  ډله هډل خوا بل خوا یو شييييپې د انګرېزان قرارګاه له کواتي د چې راورسيييي د، راپور ته مجاهدینو افغاني ده، فعاله قرارګاه

 او انخ میرزمان غازي راپور خبرې ددې کوي، ارام ورځې د او راټول ږي، دلته وختي سييهار او ورځي ته ځایونو نورو

 شييييم ر یو وروسييييته لمانځه تر ماسييييپښييييین د کې قرارګاه لویه په ناړۍ د خان میرزمان غازي ورسيييي د، ته مشييييرانو نورو

 په یرغل او حمله قرارګاه په کواتي د اوس او ده اوښيييتې ژوبله مرګ تاوانونه پوره پوره ته انګرېزانو: وویل ته مجاهدینو

 وویل، یې ته خان میرزمان غازي او شييييول راپورته مجاهدین ډله یوه ي،شيييي وسييييوزول قرارګاه انګرېزانو د چې ده، کار

. وکړ امر برید  د مجاهدینوته خان میرزمان غازي وکړو، غزا او جګړه مخامخ قرارګاه پر کواتي د چې یو، حاضيير موږ

 کیلومترۍ لس د لشيييما د ارندو د او والړل ته کڅ میزرو د لور پر باغچې د چې رسييي ده، ته تنو( ٥١) شيييم ر مجاهدینو د

 د لکه انګرېزان چې ولیدل، مجاهدینو ورسييي دل، ته قرارګاه کواتي د بجې( ٩) سيييهار. وکړ حرکت لور په دکواتي یې کې

 ایدب خواوو دوو له چې وکړه، پرېکړه مجاهدینو افغاني. دي ویښ یې داران پهره تنه څو فقط او دي پراته ګډو او پسييييييونو

 مورچې یې کې سيييييرونو هسيييييکو په او وتل پورې خواته خاته لمر سيييييین پر مجاهدین تنه څو وشيييييي، پرې یرغل او برید

 ت ښته هپ خوا بل او یوخوا کې شاوخوا په قرارګاه د انګرېزان کړ، پیل یرغل او ډزې ناڅاپه یو یې انګرېزانو په او ونیولې

 تنه شييييپږ او شييييول ت ښييييته په رلو پر دمیل د او میرکنډي د کسييييان پاتې نورو او شييييول ووژل یې داران پهره شييييول، کې

 شيييييهادت په و، شيييييینوارى یو او صييييياف  یو چې تنه، دوه خوا له مجاهدینو افغان شيييييول، ووژل کې قرارګاه په انګرېزان

 په بریکوټ د چې راورسييييييول، ته بریکوټ یې شييييييهیدان خپل او واچاوه اور ته قرارګاه مجاهدینو افغان. وو رسيييييي دلي

 د یې ته مجاهدینو او لرله برخه خپله په خان میرزمان غازي کې جنازه په ل،شيييييو وسيييييپارل ته خاورو کې سيييييرحددارۍ

 نارو په اکبر هللا د خوا له مجاهدینو د چې وکړې، خبرې ډکې نه جذبې له ایماندارۍ او غیرت د اړه په مقام د شييييييهیدانو

 .شو ولټ ټغر انګرېزانو د هم څخه کواتي له توګه دې په او وګرځ دې وړ تایید د او استقبال

 خان ميرزمان  غازي او ګارد امنيتي 

 تشيييييریف ته ناړۍ توګه په لښيييييکر سييييير د جبهې څلورمې د اسيييييتقالل د لپاره ځل لومړي د کله چې خان، میرزمان غازي

( ٥١١) چې سييره، مجاهدینو سييوو دوه له خان میرزمان غازي. وشييو هرکل  تود یې خوا له مجاهدینو د سييیمې د راووړ،

 یا قرارګاه اصيييلي جبهې څلورمې د شيييو، پاتې کې ناړۍ په سيييره تنو( ١١) له خان لوى پخپله او الړل ته بریکوټ یې تنه

 .وه شوى غوره کې شالیکوټ په خواته خاته لمر کلي نومي ناړۍ د ګارد

 د به لپاره دخوړو دلښييکریانو وې، روانې چارې سيينګر د جبهې څلورمې د وو، شييوي خواره خوا و شييا مجاهدین ګارد د

 .وه کې بریکوټ په قرارګاه بله دمجاهدینو وړل، ته سنګر غوړي کورني وریجې، اوړه، سره اخالص په خلکو ولس

 هر خو اوس دل، یوځاى سره خان لوى له به مجاهدین مشران سیمې د  و، اس ګړندى لنډى سپین یو خان میرزمان دغازي

 ګرپاشييييين هم به کله او دوکالم، په ،کله بریکوټ په به کله دى؟ چ رته خان میرزمان غازي چې ک ده، نه معلومات به چاته

 ګروپونو ورو خورو او مجاهدینو د یې به سيييييياعت په سيييييياعت او اوسيييييي ده کې ناړۍ په به وخت زیات خو ګرځ ده، کې

 .اخیسته معلومات
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 قربانۍ د مجاهدینو د اباد جالل او کندهار د غږېده، سيييره هرچا له تندي ورین په به تل کوله، نه غوسيييه ه څکله خان لوى

 لپاره نیولو د وطن د زموږ انګرېزان چې تکراروله، ته مجاهدینو یې به خبره دا او کولې یې به کیسييييييې بریالیتوبونو او

 په افغانانو او پښييتنو ، مسييلمانانو د چې دى، حق موږ پر. کړي مرییان خپل  موږ او کړي خراب وطن زموږ چې راغلي،

 بې نو ده، الر جنت د شيييهادت کې الر دې په دى، ناموس ملي زموږ وطن وسييياتو، وطن خپل څ ر په نیکونو دخپلو توګه

 .ښایي نه سره شان له افغان او مسلمان د پرېښودل ته انګرېز ناموس وطن د او کول غیرتي

غازی میرزمان خان جنګی د غرب ته مخامخ د بریکوټ کلی چی  ۍد ارنو

 تیارسۍ وو لی لپارهځواکونه پکی له پرنګیانو سره دمقاب
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 ادنی له ایمانه بې چې وي، دا به مرګ او نسييلونه راتلونکي نه او بښييي( ج)خداى لوى نه موږ بیا نو وکړو، داسييې موږ که

 .ت رېږو

 ودخپل یې به ته خان میرزمان غازي او شوې توپاني پسې ال ولولې دمجاهدینو به اورېدو په خبرو دې خان لوى او دغازي

 .ورکاوه نارو په اکبر هللا د ډاډ سرښندنو

 (پای برخې دریمې د)
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