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 ۴۹م 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( پنځمه)

 په جبهه کې د اخالص صاحب ناروغي

کله به و، مصررررررررو  تنظیم  پهد مجاهدینو د چارو په قرارګاه کې د ناړۍ یرزمان خان غازي م ،ډېره زیاته وهي مګر
ګ تمجاهدینو سرررررره پور له خپل اس سررررر اهدینو د احوال او لیدلو لپاره پردوکالم ته د مجیې بریکوټ ته ورته او کله به 

ا و، چې اخالص صراح  غاړه سریوري ته په خبرو لګی راتګ کاوه، خان میرزمان خان له خپلو ملګرو سرره د ویالې پر
 ل ځایه پاڅېده اوازي میرزمان خان، چې ولید له خپناست و، غو دقیقې په ویاله کې جامو سره لمبل او څ په ویاله کې له

ورو ورو لوى خان  ؟ جامو سرررررررره په ویاله کې پروت یېله چې  ،یې غږ وکړ چې څه چل دىپر اخالص صررررررراح  
وویل: خان صاح  دا دوه ورځې میرزمان خان ته یې په موسکا  نږدې شو، اخالص صاح  راپورته شو او غازيور

 لهخان لوى مې ده، ، اشررررررتلا نه لرم او سررررررړه لرې دى زړه مې بند .چې تبه مې ډېره شرررررروې او ډېر ناروغه یم ،کېږي
ټول  ،ته راغلل و ورو په خبرو خبرو د کېناستو ځاىونیو ایې  هالس له  ،اخالص صاح  سره ډېره مینه او دوستي لرله

یو  ،خبر شولناست کسان  ۍصاح  له ناروغ اخالصد، په کټونو کې دواړه سره نږدې کېناستل، ور پاڅېدل مجاهدین
اخالص صرررراح  ډېر ناروغه شرررروى او په تبه کې  :میرزمان خان ته یې وویل ، غازيحکیمي )یوناني( طبی  و تن چې

 .ښه او غوړه ډوډۍ خوړلې دهیې غوړه غو

تنو مجاهدینو دوو  س له آ : سررربا سرررلار په خیر سرررره زما پروویل ته محمد نومې یو مشرررر مجاهد ،غازي میرزمان خان
نور محمد او تور ) مجاهدین تنه  اخالص صاح  سره دوه له ل اباد ته ورسو،،سره اخالص صاح  چغسراى یا جال

 والړ شي. هکورتر ې وروسته دهغوى ناخالص صاح  سره تر درملله مله شول، چې  (محمد

زموږ د ټولو خوښرره  ،وویلخان په ټینګار ورته لوى خو  دومره ناروغه نه یم، ،چې زه نه ځم ،اخالص صرراح  وویل  
د دوو مجاهدینو له دې وختي اخالص صررراح   و ته پوره اړتیا لرې، سرررلاردرو درملخپل کور ته الړ شررره،  ، چې تهده

 .چغسراى ته الړنه له قرارګاه سره د ناړۍ 

 لزا حياوالدين ته د خپل آس بخښد غازي ميرزمان خان له خوا مير

ى عربي ژبو پوهېده او لیکل لوسررتل یې کوال او هوښرریار شررخصرریت و، په پښررتو،  ارسرري، ، الیقهوډمنحیاوالدین  میرزا
ایماندار مجاهد ګڼل کېده او مجاهدینو به ر کې یو ، د اسرررررتقالل د څلورمې جبلې په قرارګاه کې د مشررررررانو په کتالشرررررو

ډېر زیات باور او اعتماد کاوه او زیات رې هم پغازي میرزمان خان  ،، پر هر چا ګران وکاوه ورسرررررره ډېر ښررررره چلند
 ضد یوځاى و. ردواړه په بریدونو، مورچلونو او یرغلونو کې د انګرېزانو پ بهوختونه 

 ینډېر مشران او مجاهد ،روانېدهچغسراى ته قرارګاه څخه  ان خان د استقالل د څلورمې جبلې له کله چې غازي میرزم
پاکۍ،  ایماندارۍ او ډېرې خبرې وکړې او دده د اخالص، خان د میرزا حیاوالدین په باره کې لوى  و ،راټول شررررررروي و
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نور  ووکړه او خپل یو سررپین آس یې میرزا حیاوالدین ته بخشررک ورکړ او ویې ویل: میرزا حیاوالدین ایې یادونه ت اجر
ټولو مجاهدینو ته په  درګاه څخه و حق لري، خو زه د لوى پروردګار لهچې د ډېرو سوغاتون ،شتهډېر مشران مجاهدین 

 جنتونه غواړم.رښندنو په بدل کې و ځلو او سهل اخرت کې ددوى د

 خبرې وروستۍانګرېزانو سره  له

ددې غره ختیځ ته د چترال سرریند او  ،رایه ښررکاريد بریکوټ دوکالم شررمال خواته یو لوى او هسرر  غر )سررنګالي( له و
ځ دى او د ختی پروتکڅ ته مخامخ  و کڅ چې د ارنوۍزردا دواړه سیندونه د می ،نورستان لنډى سین بلېږيد ته لویدیځ 

 نېږدې پروت دى، یوځاى کېږي. سره باغچېله نورستان دروازې )دوابه( ته 

و و يوکالم او بریکوټ کې جوړ شرررومې جبلې زیات پوځي مورچلونه ارنوۍ ته نږدې مخامخ  په دد اسرررتقالل د څلور 
 ، الم بربټ، کوري، کواتي کې جوړ شوى و.او د انګرېزانو مورچلونه په ارنوۍ

 غره له پاسه)سنګالي( د  چې یو شمېر مجاهدین باید ،مجاهدینو او سرلښکر غازي میرزمان خان پرېکړه وکړهمشرانو 
 .خواته څارنه )ترصد( وکړي ېځاى پر ځاى شي او له دې غره نه هر

 او ته ډېره مرګ ژوبلهاو د چترال ملتر پاچا کسرررانو  ، دا وخت انګرېزانو وختلته  ې( تنه مجاهدین ددې غره څوک٠۱)
، په دغو ورځو کې د جنګي روحیه یې له السرررره ورکړې وه ،وارخطایۍ سررررره مخامخ شرررروي وووو او له  اړولىتلفات 
نور یې او ځینې  لشرررورېزان پکې ووژل ، انګلچوڼۍ ته اور واچول شرررو او د الم بربټ مورچلونه په اور وسرررو ارنوۍ

پې له خوا څوکه به مجاهدینو د شررررځنګلي  رسرررر  غره پهراتلو او یرغل وس یې نه درلود. د دغه  د بیاچې  ،وتښررررتېدل
 په انګرېزانو به له وېرې لړزه ،ېمیرکنډي او دمیل څخه لیدل لهانګرېزانو یې لمبې به اور واچاوه، چې و ته یډېرو لرګ

انګرېزانو  ى.یا الم بربټ ته د راتلو لپاره ګام نه شو پورته کول ۍارنویې او بېرته  راتله او د درېدلو قدرت یې نه درلود
پرېشاني او مایوسي احساسوله او نو اور بلولو او د لمبو په لیدو پاچا کسانو به د شپې له خوا ددغه مجاهدیداو د چترال 

که څه هم میرکنډي او دمیل او دغه هس  غر ډېره اوږده  اصله  .ویل به یې چې ا غاني پوځیان بیا برید او یرغل کوي
د انګرېزانو له خوا د اسرتقالل د څلورمې جبلې مشرر څخه  ېر نږدې ښرکاري، د میرکنډيخو د شرپې له خوا اور ډ ،لرله

 تاسرررررې سرررررره له نږدېله ( نومى یو انګریز Sambarسرررررام بر ) لى احوال راورسرررررېد، چېغازي میرزمان خان ته لیک
 نو بریکوټ یا دوکالم ته به هم راشي. ،که اجازه ورکړ، ،ګوري

ا غاني خاورې ته انګرېزانو لپاره د قدم حق او اجازه نه شررررته، زه به دوه تنه مشررررران وویل:  ورتهغازي میرزمان خان 
چې تاته  ،او مجاهدین به خبر کړو ، د ارنوۍ او دوکالم د خوړ په کوزه برخه کې به درسرررررررره ووینيمجاهدین درولېږم

 څه تاوان ونه رسوي.

انګرېز  اړخ نه دوه تنه مشررررران ورسررررره مخامخ شررررول، ا غاني انګرېز د دوکالم او ارنوۍ د خوړ غاړې ته راغى او له
)سررررنګالي( غره کې اوس هم په سررررتاسررررې مجاهدین  ،یو يالم بربټ نه وتل ارنوۍ، ارنوۍ کڅ او   له  ، موږورته وویل

په هدایت انګرېزي  واکمن ته وویل که چېرته دا  چې ښررکته شرري، مشرررانو مجاهدینو د غازي میرزمان خان ،باید ،شررته
 په خپلو وینو کې به ډو  شئ. ،کڅ او الم بربټ ته راشئ، نو ډېر به پښېمانه شئ ارنوۍ، ارنوۍځل بیا 

 سوله کوو. ،، جنګ نه غواړودرځو، چې نور موږ له میرکنډي څخه ستاسو لور ته نه انګرېز هئیت وویل

ر تکه تاسې یا د چترال مل ،ختلىته ستاسو د څارنې لپاره پورته  همجاهدین هس  غرا غاني مشرانو ورته وویل: زموږ 
تاڼې نه هم زیات لوټې لوټې او  ارنوۍ به له روک  چترال کې وګوري او دپه ځوا  به یې نوڅه ګام پورته کړي،  بیا

 په اور وسوزي.

څخه د سنګالي له غره ا غاني خوا  خو ،وکړىسره یې مخامخ  ا سر ، چې له انګرېزخبرې وې ۍدا د مجاهدینو وروست
 دو خبره ونه منله.کوزېمجاهدینو د د
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 د سنګالي غر

 

 

 

 ،څېړیو،ونانو یخي غر د ښرروټ او دوکالم شررمال خواته د سررنګالي غر ښررکاره او هسرر  والړ دى، د سررنګالي تارد بریک
ښترو  شنو ونو او ن سین  هتالمر خ هښکاري، ددې هس  غرپټ په  شیګل  لنډى هد او  لمر لویدته د چترال   دینس ته د با
یوځاى کېږي او په جوک او په هیبت د  کې (کڅ میزرو)په الندې برخه د  هاو دواړه سررررریندونه ددې هسررررر  غر بلېږي

دواړو سررریندونو د یو ځاى کېدو سررریمه کونړ والیت له ، د رځنګونو د سرررپین غر په لور بلېږيکونړونو په خاوره په غو
( مترو ته رسررېږي، ٠۱۱د سررنګالي غر یو هسرر  او شررین ځنګلي غر دى چې لوړوالى یې )بېلوي.شرررقي نورسررتان نه 
میرکنډي، دروک او ځینې نورې  ، الم بربټ، کواتي، دمینیسرررررررار،د چترال زیاتې برخې لکه ارنوۍددې غره له سرررررررره 

 د سنګالي غر

شمال کی د ارنوۍ کلی چی د پرنګیانو ناولی هیلی پکې  د دوکالم په  
.د غازی میرزمان خان په مشری ښخی شوې  
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سرته ا غان مججبله کې ماته وخوړه، چترال په  د،ښکاري، کله چې انګرېزانو د کونړ سیمې و خپلله اهدین  ددغه غره 
ل او انګرېزان په الم و بریدونه وکړچترال باندې یرغل ا رمیرزمان خان پ ، چې غازيوووسلو سره داسې وخت ختلي 

 وتښتېدل او ځینې یې چترال ته ورسېدل. ته  او دروک ل، کواتي، دمیل کې مات شوبربټ، ارنوۍ

څارل او سرررنګالي غر  یان له همدغه ځایهتر پاچا پوځاو د چترال د مل ځایونهره مجاهدینو به د انګرېزانو د سرررنګالي  غ
 .پوځي محل ګڼل کېده ځانګړىو لپاره یو قوتونو د څارلد ښمن د

زیاتو سررررریمو څخه  لهدغه د اور لمبې به د چترال  ،ډېر اور بالوهسرررررر  را غان مجاهدینو ددې غره پد شرررررپې له خوا به 
  طا کېدلتري پوځونه وارخنګرېزان او د چترال ملښررررکارېدلې، پخواني مشررررران وایي چې ددې اور او لمبو په لیدلو به ا

ا غاني مجاهدین یو ځل بیا چترال ته ننوځي او غزا به کېږي. ا غاني مجاهدینو به دا کار  ګنىاو  کر به یې کاوه چې 
 رځو. دچې موږ ال یو او د وطن د سرراتنې لپاره چمتو او ویګ ګ ،شرري انګرېزان او چترالي پوځونه خبرچې  ،ځکه کاوه

له اوانګرېزانو او د چترال د مل ته راغ تاڼې  له د دوکالم  نه غواړو تر پوځ څو څو ځ یل موږ نور  چې جنګ  ،ویې و
 شي. کوزوکړو د سنګالي د غره پوځیان باید 

ورته شوي دا په تاسو باندې چې دا مجاهدین په خپله خوښه دغه غره ته پ ،ا غاني مسوولینو به ورته خندل او ویل به یې
موږ  ،کسررررررران د شرررررررپې اور بلويچې دا  ،پوځ کسرررررررانو به ورته ویلد یرغل او برید نه کوي د انګرېزانو او د چترال 

 چې مجاهدین بیا غزا کوي. ،او زموږ کسان تشویک کوي پرېشانوي

 اور نه هم په وېره کې لهتک د غره په سررر  ،وخپل معنویات له السرره ورکړي و تر کسررانود انګرېزانو او د چترال د مل
 یې نه شو کولى.خو  او ارام  وو، 

ي مجاهدینو ته به اوبه او خوراکي شررررریان دباغیچې پر الر تلل، د سرررررنګالي د په دې هکله د زرو کڅ نور محمد کاکا وای
غره مجاهدین د دوى د مېړانې له امله په یوه لویه غونډه کې، چې په بریکوټ کې جوړه شوې وه دغازي میرزمان خان 

 .ورته ورکړ شوې ۍلخوا وستایل شول او ډال

 (پای برخې مېپنځد)
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