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 ۴۵م 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( مهلورڅ)

 لېږل ومشران وېرشدد  برګمټال او کامدېش ته

شييير ي ددا چې  ،شيييو هرې خوا پرې  له زموږ د هېواد څنډې او لمنې د وخت او د زمانې د یرغلګرو د دسيييیليييو له امله 

 ، خو بیا هم ددې خاورې دښييمنان لپه مبین دین مشييرش شييود امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسييال   خلک نورسييتان

ستقالل د ا، چې او د چترال د مهتر له خوا ځینې جدیدیانو )نورستان( ته پټې پیلې ورکول کېدېارا  نه شو، د انګرېزانو 

ېر خو د چترال پاچا مهتر ډ ،ضييييييد یې پوځي عما په کار د  او پر يې د مجاهدینو په ضييييييد راپورته شييييييد څلورمې جبه

 یزخت، د ر ي نورسييتان او د کونړ سييرحد  سييیمه له بریکور نه تر اسييماره په خپا واس کې ونیليييکوښييک کاوه چې شيي

ې چ ې وې،د انګرېزانو او د چترال د مهتر له خوا په ډېر جدیت سيييره روانهڅې نورسيييتان په ځینو ځایونو او کلیو کې دا 

ه په نو  زیاتد چترال د مهتر  چې د انګرېزانو د واکمنۍ سييیمه، ضييد راپاڅو  څلورمې جبهې پرنورسييتاني د اسييتقالل د 

د یې ض ې او د څلورمې جبهې د مجاهدینو پرکولهڅې  ۍرال د مهتر په پلود انګرېزانو او د چت شي یو شمېر نورستانیانو

 لخبر شييو غاز  میرزمان خان او د هغه ملګر څخه انګرېزانو ته راپورونه ورکول، له دې موضييوعاتو او خبرو اترو 

، چې په نورستان کې یو شمېر کلان له انګرېزانو او مهتر پاچا سره د ، چې د مجاهدینو پر او دا خبره ورته ثبوت شوه

د څلورمې جبهې مجاهدینو او  ې او ناوړه پایلې او شييييييخړېخطرناک ېکو ، نو ددې لپاره چې نورضيييييييد کار او هڅې 

غاز  میرزمان خان د خپلو مشييييرانو ملګرو سييييره پرېکړه  مخنیو  لپارهددې ناوړه اعمالو د  ،لښييييکریانو ته پیدا نه شييييي

کامدېش او برګمټال وللونو او مشرانو ته یوه جرګه یا هئیت واستو  او د نورستان مشرانو  ،چې شر ي نورستان ،وکړه

افغاني  ضييييييد یو پرنه یوازې او یوازې د انګرېزانو پوځي فعالیت، بریدونه، یرغلو چې د څلورمې جبهې  ،ته تبلیغ وکړ 

 عما او کار د .

 یو بیرغ ،یو هدش لرو ،ه د ن ټول  ومونه او وللونه زموږ وروڼد نورستا ،وللونو سره هېڅ کار نه لرو د نورستان له

لندن نه چترال ته راغلي  راوالړ شييييو  یو، انګرېزان چې لهجهاد لپاره یوازې او یوازې د انګرېزانو پر ضييييد موږ  ،لرو

له خاوره او وطن کې چې زمو ،غواړ  په خپ یان ږ وطن او خاوره ونیلييييييي او موږ  غاز  میر زمان خان کړ ، مری

چترال پاچا او انګرېزان د  ،وللييييونو  وت زموږ د د چې د نورسييييتان  ،وویایرو ته په تاکید سييييره مشييييرانو او سييييپین ږ

د اوڅون، ګر  چشييييمه او  چې ،، موږ خبر شييييو  یوشييييمېر کلييييان په نورسييييتان کې زموږ پر ضييييد راپاڅو  یوغواړ  

تان د ، چې د نورسیو شمېر تورمخي ګروپونه د انګرېزانو او چترال پاچا له خوا نورستان ته لېږل شو پیشاورس پر الر 

 لښکرو خالش یې وهڅو . د ۍوللونو ذهنیت د افغان مجاهدینو پر ضد بدل کړ  او د ازاداو وطندوستو  ننګیالیو
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غونډو کې په اخالص او اوپه جوماتونو  ،ته په جرګه ورشيييييئ و برګمټال ټولو سيييييیمووکړئ د کامدېش اتاسيييييو مهرباني  

چې د بریکور، دوکال  او ناړۍ  ،یاسييتتور اهداش افشييا کړئ او هغو ته ووافغاني روحیه د انګرېزانو او دچترال د پاچا 

 لښکرې ستاسو  وت د . پوځي  رارګاه او د مجاهدینو

وطن او ننګ مو سييره شييریک د  د خپلواکۍ بیرغ او تاری  مو شييریک  ،افغانان یو موږ ،موږ سييتاسييو همکارۍ ته اړ یو

 ن شریف او د اسال  مبین دین مو یو د .آد  او د لو  خدا )ج( اسماني کتاب  ر

په ه نورستان ت ختیزمشران او سپین ږیر  په یوه دعا دېرش کله د بېالبېلو  ومونو په الرښوونه  د غاز  میرزمان خان

 ،  په دې جرګه کې دوخت مخور(مشييران د برګمټال په لور روان شييول٥١او ) (مشييران د کامدېش ٥١چې )نوتا نجرګه 

 او هوښیار دیني عالمان هم شاما وو.کار تجربه 

وکتا، د غاز  میرزمان خان له مشيييرانو او سيييپین ږیرو سيييره له نږدې  و مشيييرانو د کامدېش او د برګمټال لهدغو د جرګ

او هر محا ته په جرګه الړل او د استقالل د څلورمې  کلياو هر  لمشران ډېر خوښ شو، یې ورته ورکړخوا لیکلى پیغا  

دغې جرګې د مشييرانو تود  د کامدېش مشييرانو د .وکړې ه یې له خلکو سييره په اخالص او مینه خبرېجبهې د اهدافو په اړ

لک، وادین ملک او راملیک او ملک شيييهليييوار وکړ. د مشيييرانو له خوا ملک محمد امین او چندلو اسيييتان، هزارمهرکلى 

دلته کار او  ۍد چترال د مهتر پاچا په پلو څوس د انګرېزانو اویچې ه شييييييو، خان له خوا د جرګې مشييييييرانو ته ډاډ ورکړ

، چې هر غاز  میرزمان خان ته ډاډ ورکوو اسييتقالل د څلورمې جبهې مشييرانو او موږ تاسييو او د ، فعالیت نه شييي کوال

بیا  ،موږ مليييييلمانان یو ، مهتر سيييييره هېڅوس رابطه نه شيييييي کوالله تیار یو او د انګرېزانو او د چترال  ه ډول خدمت ت

ګا ، سيياریت، پیتي  مشييرانو سييره یوځا  د جرګې مشييران منډهله د کامدېش  ،شييریک د ویاړ مو افغانان یو او د اسييال  

ددې جرګې مشر  ملک رحمن الدین، ملک همایون  ،ګا، میردیش، ګواردیش، اګرو، ورمور او ځینو نورو کلیو ته الړل

مشييييييران جانااسييييييتان، وړملک، مال ځا  او ملک ګا ولي په غاړه لرله. دغه بله جرګه چې برګمټال ته ورسييييييېده ددې 

یوځا  د برګمټال کلي ته  ،عبدالجبار او نورو مشرانو له خوا د اسونو سره د پپړوس خوړ ته د جرګې مخې ته راوتلي وو

مشيييرانو سيييره یوځا  له مشيييرانو او ولليييونو سيييره وکړه او بیا د برګمټال  لومړ  جرګه یې په برګمټال کې لهل، ورسيييېد

ګه ر کلي کې د جرپه ه ،شييیدګا، افڅي، پشيياورس، دیوانه بابا، چپو، بدموس، اوله ګا، بدین شيياه او نورو کلیو ته ورغلا

چترال د مهتر کليييان په هېڅ ډول به د انګرېزانو او د چې ،وشيييو او مشيييرانو د جرګې غړو ته ډاډ ورکړ مارو ډېر هرکلى

غاړه  ل او ملک رحمت هللا او احمدشيياه پرملک محمدیوسييف، سييیدجالدجرګې مشيير  ددې ، ته ناوړه فعالیت ونه کړ دل

د کامدېش د جرګې غړ  او مشييران ورمور ته ښييکته شييو   ،کله چې د برګمټال د جرګې کلييان منډه ګا ته ورسييېدل ،وه

اله د کامدېش او د برګمټال د حډېر خوشييييي ،یوځا  شيييييوې ( تنو زیات وو ٠٦چې شيييييمېر یې له )ګې دواړه ډلې وو، د جر

، د هر کلى وکړغړو  ور کې غاز  میرزمان خان د جرګې د. په بریکللور روان شييو د بریکور پر  ،مشييرانو په ګډون

او په څلورمه ورځ بېرته نورسييييييتان ته  درې ورځې په بریکور او ناړۍ کې تېرې کړې وبرګمټال مشييييييران کامدېش او 

له  انګرېزانو او د چترال  ، چې موږ له، د نورستان ټولو مشرانو په یوه ژبه غاز  میرزمان خان ته ډاډ ورکړلروان شو

 مهتر سره هېڅ رابطه نه لرو، ټول په اتفاق او یو وحدت ستاسو سره ملګر  یو.

 ، مشييييرانوشييييون ډالۍ تان راغلو مشييييرانو او سييييپین ږیرو ته یو یو الټیپه پا  کې د غاز  میرزمان خان له خوا د نورسيييي

د بار  ته مننه وکړه او د نورسيييتان د مشيييرانو له خوا غاز  میرزمان خان  چلندان خان د مهربانۍ او ښيييه دغاز  میرزم

ې لجوړه ښکلرګو  د غوزانو لهد زمرو په انځور او د غرڅه د پوټکي په تلمو پوښا شو  نومي یوه ماهر ترکاڼ په الس 

 ومنله. ۍډالۍ شوه او غاز  میرزمان خان په خوښچوکۍ 
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 شاملول سیمو د  او د اسماردچترال د پاچا په قلمرو کې د بريکوټ 

کارنامو  او نو زموږ د تاری  هره پاڼه د ویاړونو، سيييرښيييندنو ،که زموږ د خوږ هېواد تاری  ته په ژوره توګه کتنه وشيييي

ویلو او څېړنو یې د انلييان زړه ته نو  خیالونه او سييترګو ته نو   ،یخي کیلييې لر  او په لوسييتلوځالنده او بې سييار  تار

 نکى د .ونوه خوږ او څومره بوږڅومر .تصویرونه راولي. زه حیران یم چې زموږ د هېواد تاری  څومره ځالنده د 

یې په مینه ددې خاورې په غېږه کې د د خپا هېواد په مینه څومره سييييرښييييندنې کړ ، څومره  ددې خاورې باتورو بچیانو

وینو په تویولو  یمتي سيييييياتلى، څومره یې د نړۍ  یمتي مینې شييييييپې او وختونه تېر کړ ، څومره یې خپا هېواد په خپلو 

لوړ رپولى، څومره یې دا جنتي وطن په نورو  بیرغګه درې رند تاریخونو حیثیت،  وللييييييونو ته ددې خاورې غرور او

اتلى. سييي کې ازاد او خپلواس ښيييتونوېۍ د پېړیو پېړیو په تاریخي ازمڅومره یې په همت او ایمانداریرغلګرو دوزخ کړ ، 

په هره خوا نذرانه کړ ، دا خاوره د هلکو هلکو غرونو او جګو  افغانانو په ویاړ ددې خاورې په عشق کې خپا سرونه

د کوپړۍ او  را  ژوند اجازه نه ده ورکړې اوآ ه دجګو شيييملو خاوره ده او په خپله غېږه کې یې پرد  یرغلګرو ته هېڅکل

د ټټر هډونه یې دلته خاورې ایرې شييو ، موږ دلته چې موضييوږ اوږده نه شييي د چترال او د کونړ د اسييتقالل د څلورمې 

 تلولیو په اړه خبرې کوو. د بریکور او د اسييييمار الره جنوب لویدیا خواته لو  ننګرهار او کابا تهاجبهې د فعالیتونو او 

 رسېږ  او شمال لویدیا خواته نورستان دیوانه بابا او حتى د مونجان او بدخشان خواته رسېدلې ده.

سمبال انګرېزانو چې چترال ته  ستقالل پخپا پوځونه او لښکرې رسوپه عصر  وسلو  لتان د ا یې د ض رلې وې د افغان

شو  پوځي پالن جوړ کړ  ویوه جوړه شوې لویه خطرنا له او  رال د مهتر )پاچا( حکومت هغه وخت  ډېر د چت ،که دسی

حتى شييو  وو،  ګډېر په تنور نه زیاتي او ز له زورد چترال وللييونه د پاچا خاوند و،  کمزورې ادارېدخوار، ناتوان او 

چې )کټور ( ورته ویا کېږ  په اکثریت وللييونو د  ،د چترال وللييونو په مړه خېټه ډوډۍ نه لرله او د شييهزادګانو په نامه

پاچا و، څه چې به انګرېزانو ورته ویا هغه به یې منا،  مریىاو جبر حکومت کاوه. د چترال مهتر د انګرېزانو زور 

ه، ړکومرسته سره موږ له ، چې موږ به له تا سره مرسته وکړو، ته وعده ورکړې وهد مرستې انګرېزانو د چترال پاچا ته 

و   ېستا په  لمرو کې شاملد تا لپاره  به  دا سیمې، ونیلوې سیم اسماره پورې دغه اویکور بر څخه تر ارنوۍ  لهچې 

له خوا به د چترال وللييييييونو ته الر خوښ  رېډ د انګریزانو په دې خبرو، د چترال پاچا  و، ځکه یو خو دا چې د ژمي 

شي ښو ،خالصه  سمار پر الر چې پې وادو ، د خوراکي مو د ژمي واوره ډېره نه ر ته تګ راتګ وکړ ، د بریکور او  ا

له چترال سره یو شي، هغه پراخه شي او نورستان به هم  پاچاهي  چترالل ته اسان شي او له بلې خوا به  د به چترا وړل

له  ه دغه الره دواوروب، چې په ژمي شييریت په غرونو وهاد ټاپ او د  ل وللييونو پېښييور ته د تګ راتګ الرد چتراوخت 

 .امله پنځه میاشتې بنده وه

د  ،دغه پالن چې بریکور او اسيييييمار به زموږ په  لمرو او پاچاهۍ کې شييييياما شيييييي مهتر او د انګرېزانو د چترال پاچا 

د انګرېزانو  و د غاز  میرزمان خان په مدبرانه الرښييييوونواسييييتقالل د څلورمې جبهې د مجاهدینو په  ربانۍ او مېړانې ا

و خ پاچا ته وسيييپار ، مریىکور او اسيييمار د چترال چې بری ،، انګرېزانو غوښيييتالاود چترال د مهتر پالنونه ناکا  شيييو

د چترال  کوز کېناسيييييتو او خوب ته پرې نښيييييودل او سيييييرړانې له مخې انګرېزان په ارنوۍ کې هم ېمجاهدینو د خپلې م

په خپلو وینو رنګ په تېښييته الړل او د انګرېزانو او  ،مات هډونه ،مات سييرونهغو او فریادونو سييرټیټي مهتر پاچا ته په چی

               .  خاورې ایرې شو هړانمیرزمان خان په تدبیر او مې پاچا تورې دسیلې او نقشې د غاز دال د چتر
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 4تر 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 

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

 

 

، نو اوس  ادرېدلى نه واندارۍ سييره میرزمان خان په خپا نوښييت او ایماندارۍ د کونړ چترال جبهه کې په ایم که غاز 

، چې نه هېرېدونکې د ویاړ جبهه وه همیرزمان خان یوغاز  دا د  لې وا ،ڼسکهم نوره د هېواد نقشه انګرېزانو به زموږ 

 ویاړلي یو.موږ پرې 

 (پای برخې مېڅلورد)
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