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 ۵مبر پتسم کال د ۴۱۰۲د نواز حقیقت سانین محمد

 

 د خپلواکۍ خواږه يادونه

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

 برخه( همپږش)

 اهميت جبهې کونړد او چترال د

په  تر پاچا د واکمنۍکې د هغو پاتې کېدل د چترال د مه ومختلفو سېېېېیمپه چترال کې د انګرېزانو پوځونه اوسېېېېېدل او په 
ضېېد  راکۍ پتر پاچا د واکمنۍ سېېاتنه وشېېن، انګرېزانو د اسغانسېېتان د خپلو، چې د چترال د مهووخت کې ددې لپاره نه و

 تخت یې پر هېواد کې د تل لپاره خپل ګوډاګى حکومت ولري او یا ، چې زموږ پرپراخه پالنونه لرل او غوښېېېېېېېتل یې
 ځاى شوي وو: په دغو ځایونو کې ځاى پرانګرېزان  کېنوي. په چترال کې

  (Two sites in Centeral Chatral) د چترال په مرکزي سیمه کې دوه ځایه -۰

 (Durosh) دروش  -۴

 (Garam chashma) ګرم چشمه -٣

 (Damil) دمیل  -٤

 (Kawati) کواتن  -٥

 (Lambarbat) الم بربټ -٦

 (Arnavi)  ارنوۍ  -٧

، چې مخه یې د اسغانستان قلمرو ځاى شوي وو سیمو کې د یو منظم پالن له مخې ځاى پردغه قوتونه او پوځونه په دې 
ته و او ډېته وه او د ی پاره چمتو پرا نه پر هلې ځلې یې وکړې او پالن یې درلودرې رغل ل غه د چترال پوځو ، چې د

جالل اباد او کابل ته ځانونه ورسېېېوي، د اسېېېتقالل  لورمه جبهه په ناړۍ او  ېالر له ریکوټ او اسېېېمار د ب الر ېهمدغ
رال د مهتر د انګرېزانو او د چت ،جوړه شېېوې وهغوښېېتنې سېېره سېېمه  لهیوې اړتیا له مخې د وخت د هغه بریکوټ کې 

او مورچلونه یې  لوشېېو پرېمرګونن ګوزارونه  او په شېېا وتمبول هې په سېېرښېېندنو او ایماندارۍ جبپاچا پالنونه ددغې 
رغلونه، چې په رڼا ورځې او توره شپه کې اسغانانو پر انګرېزانو . کوم مقاومت او بریدونه او یلوران او وسوزول شو
 پر پوځیانو یې رڼا ورځ توره شېېپه کړېپاچا  د انګرېزانو او د چترال ،نو پرړلپوځونو ترسېېره کاو د چترال د مهتر پر 

ار یې کالس او پښېېېو راغله،  وارخطایۍ اهدینو او غازیانو د هللا اکبر په نارو سېېېرهوه، انګرېزي پوځونو به د اسغانن مج
رو او کلیوالو ناړۍ خپلو ملګ مجاهد مشېر حاجن نورمحمدخان دپورته کولى، یو  کاوه او سېر او سېترګې یې نه شېوې نه
ۍ وې او ګول ( ۴٥سېېېېېېېره   هموږ هر یوله کواتن او دمیل ته په یرغل الړو، ه نبریکوټ  ، چې موږ لهکیسېېېېېېېه کوله ته

ږ مو ،چې بې ځایه به مرمۍ نه ولو، په رڼا ورځ مو د انګرېزانو په مورچلونو یرغل او برید وکړ ،پرېکړه مو کړې وه
نه وو،  ۰٦ټول   غاړه په یوه خوړګن کې  وکړه، په دمیل کې د سېېېېېېېین پر پرى ه موه دمیل ته الړو او حمل( تن٨( ت

کړ او د تکبیر نېاره مو وپیېل  وډزپېه موږ  ،مورچلونېه نیولن وولوړه غونېډۍ  روځیېانو پانګرېزان او د چترال پېاچېا پ
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کتل مو چې  ،نه شېېېېېېېوېخو هغو له خوا ډزې و ،موږ ډېرې ډزې وکړې ،باندې وشېېېېېېېوېځوابن ډزې رایو  و  ،یلهوو
 په تېښته وو. چترالن عسکر مخ په میرکنډي مریانانګرېزان او د هغو 

 رالىچتټپن درې تنه انګرېزان او دوه تنه چترالن پوځیان مړه پراته وو او یو تن  ،موږ د هغو مورچلونو ته ښېېکته شېېو 
 ،مقصېېد یې دا و ،په پښېېتو نه پوهېده ،ېیې وهل زموږ په لیدو غوږونو ته السېېونه پورته کړل او مسېېلمان مسېېلمان نارې

 . نه کړئمې مړ داچې  یا او نور راته  ه تاوان ونه رسوئ ،رحم وکړئ ،چې مسلمان یم

 ؟ هغه مېانګرېزانو سره ملګرى شوى یې لهې چې یته  نګه مسلمان ، چې په پښتو مې ورته وویل ،ږدې شومېنزه ور
 . واچاوهاو مورچلونو ته مو اور  وایستمورچل نه بهر  له

، د میزرو کڅ ، د ممریت   ارنوۍاو د کې د ا وڼ پر الر نورسېېتان د  ، چې په چترال کې انګرېزي پوځونو پالن درلود
رستانن د خپل واک او د چترال د او د وسلو په زور به نو او د ګرم چشمې پر الرو به د اسغانستان خاورې ته راننوځن

شاملمه سماریو  ه  ، ويتر پاچا په قلمرو کې  اتې به د او پ او دانګام کې د تل لپاره پاتې کېږي انګرېزي پوځیان به په ا
 ېک اسېېمار پورې  ه ګونګوسېېه په ولسېېونو او د کابل پر لور حرکت کوي، ددې انګرېزانو د راتګ په اړه تر جالل اباد

ه تماس کې و او پوره قومونو او ولسېېېونو سېېېره پله  ، چې د سېېېیمېغازي میرزمان خان ،چې انګرېزان یرغل کوي ،وه
بلې خوا  دي، او لهځاى شېېېوي  انګریزان ننوتن او ځاى پرډېر زیات ، چې چترال ته د دیر پر الر معلومات یې درلودل

انګرېزان  ى د اسېېالم دین منلى، خداى مکړه چې نورسېېتانن ولسېېونو نو ،غازي میرزمان خان ته پوره  رګنده شېېوې وه
و خپل نورې سېېتونزې منځته رانه شېېن، نو له خالف پورته شېېن او رچې د مجاهدینو پ ،دا ولسېېونه یو ځل بیا ونه غولوي
له یوې خوا  ،بریکوټ او ناړۍ ده ځاىچې د اسېېېېېېتقالل د  لورمې جبهې لپاره غوره  ،ملګرو سېېېېېېره یې مشېېېېېېوره وکړه

 هللې خوا نورسېېېتان یرغل کوي او له ب پر خاورهزموږ  ى او له بلې خوا انګرېزان د ارنوۍ پر الرچترال ورته نږدې د
ل لیدل کتسېېره ژر ژر او په اسېېانۍ رانو او قومونو سېېره به د اړتیا پر وخت مشېې لهبریکوټ نه پورته دى او د نورسېېتان 

ځاى بریکوټ او ناړۍ د  ، چې د دانګام او اسېېېېېېېمار پرځاى ابتکار و  د غازي میرزمان خان یو لوى او پر نو دا ،وکړم
 شوه. سیمهجبهې مرکزي 

وره شوى واى، نو انګرېزان د ارنوۍ له خوا زموږ خاورې ته راننوتل اسمار یا بل ځاى غ سیمهبهې مرکزي ددې جکه 
راته او اسغانن مجاهدینو ته ډېرې وى بدلون حاالتو کې هم ن هپستونزې به زیاتې شوې واى او بله دا چې د نورستان او 

 . ستونزې پیداکېدلې

زانو مخې ته لکه یو لوى غر ودرېږي، د انګرې ړۍ او بریکوټ ته راغى، چېسره نا خان په هوښیارۍ او زیرکتیالوى 
سېېمار ا انګرېزانو له، نو د انګرېزانو پر ضېېد د غزا پرېکړه نه واىپه بریکوټ او ناړۍ کې ار خان خپل ابتکد لوى که 
 . لهکوروکالم پورې سیمه د چترال د مهتر په واک او اختیار کې وبریکوټ دتر نه 

رستان ولسونه د اسغان مجاهدینو پر ضد راپا وي او نوختیز ر پاچا د انګرېزانو په مالتړ پالن درلود چې د تد چترال مه
کې د په دوکالم او بریکوټ میرزمان خان  خپل پوځونه تر ناړۍ، نشېېېېېېېه ګام او جالله پورې ځاى پر ځاى کړي. غازي

 ناوړه  پالن ځنې لهې مشران یې د انګرېزانو سیمټینګ مورچلونه جوړ کړل او د  ضد انګرېزانو د یرغل او راتګ پر
 ترړ اعالن کړ او د انګرېزانو او د چترال د مهمالت پالندمیرزمان خان  يزپه یو اواز د غاخبر کړل، د سیمې ولسونو 

نۍ اډول قرب په قومانده د هرده ونو ځوانان د غزا په لښکرو کې په سیالۍ میدان ته راووتل او د ضد په سو دپوځونو پر
 . لځاى شو لپاره په مورچلونو کې ځاى پر

، چې په ارنوۍ جنګېدلو قدرت له السېېېېېېېه ورکړد اسغانن غازیانو پر وړاندې دتر پوځونو د انګرېزانو او د چترال د مه 
او مورچلونو ته یې اور  ، انګرېزان یې مړه کړل او تاڼېیرغل او برید وشېېېوکې په رڼا ورځ د انګرېزانو په سېېېنګرونو 

ه اسمار او جالل اباد ت بریکوټ پر الرانګرېزانو ته  رګنده شوه چې د  .ه او پوځن تجهیزات یې په غنیمت ونیولواچاو
 . زموږ تګ او حرکت امکان نه لري
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 ،پوهېدلښه او یو د بل په خصوصیاتو  ېلرل امان هللا خان سره ډېر نږدې اړیکېغازي  دا چې غازي میرزمان خان له
نو  ،وهان ته د غازي میرزمان خان د وطن دوسېېتۍ مینه  رګنده عتماد درلود او غازي امان هللا خیو پر بل یې باور او ا
ولیت ؤپه مېړانه او زړورتوب د کونړ او د چترال د جبهې مسېېېېېې په حقیقت کې په هغه وخت کې ډېر خان میرزمان خان

ام هغه وخت په بریکوټ او ناړۍ دغه پرځاى اقد، که سېېېرلوړى راووتښېېېت نه ېغاړه واخیسېېېت او ددې تاریخن ازم رپ
نو له خوا زموږ د هېواد غېږه سېېېکڼل کېده او اوس به له ترا، نو د انګرېزانو او د چترال د مهى ترسېېېره شېېېوىاکې نه و

 . د چترالیانو په واکمنۍ کې پاتې شوى واىسیمې دیوانه بابا پورې  او نورستان تر ختیز اسمار نه پورته 

 ) توکل ډبرې( توکل واټ

د شېېپې پخوا  ېکه دغه غر په دى،ته نږدې د توکل واټ په نامه یو غر اته ته د ارنوۍ خوړ شېېمال د ارنوۍ د کلن لمرخ
 اوسېده.شپونکى به په دغه بانډه کې یو ساتلو لپاره یوه بانډه وه او  د  ارویوله خوا 

 وۍ، چې ارنووتوکل شپونکن ته چا ویلن استقالل جګړې په دوکالم او ارنوۍ شروع شوې،  چې د کونړ چترال د ،کله
ډه خوشې باناو ته  خپل مالونه له دغه ځایه بلى خوا ته یوسه  کوي دوکالم بریکوټ باندې برید ته انګرېزان راغلن او په

 کړه.

وپک یې ه جګړه کوم، ټښبه انګرېزانو سره له  ، چېپرېکړه یې وکړه، چې د انګرېزانو له راتلو خبر شو توکل شپونکى
ډکه کړې وه او د بانډې بام ته یې انګرېزانو سېېېېېره د جګړې لپاره  له ډبرو له دغه بانډه   نه درلود ، نو توکل شېېېېېپونکن

 د انګرېزانو ماته وخوړه توکل کې  بش هم مات شېېېوى و، کله چې په ارنوۍچې د بانډې یو  خېژولې وې، ډېرې ډبرې 
، خو ښېېېېېه ګړې لپاره ځان سېېېېېاز کړى وما هم د جاو ویل به یې چې  ورکولهانګرېزانو د ماتې له امله خلکو ته مبارکن 

ته انګرېزان رانغلل ه،شېېېېېېېو ا د چې م به، جوړ کړى واى، په هغو ډبروبه مې پرې ګنې د ډبرو باران  ،چې زما خوا
 .بله بانډه جوړه کړمجګړې لپاره راټولې کړې وې 

ډبرو ته کې ګواري ژبه  یادېږي، توکل د شېېېېېېېپونکن نوم و او واټ په په نامه  توکل واټ(د ورځې  ىله هماغدغه غر 
 سترګو کېږي ترکې خورې ورې ډبرې اوس هم  یادېږي او په هغه ځاى نامهپه  دغه غر اوس هم د  توکل واټ( ،واین

. 

 نښه ويشتل 

کلن دلوى د ناړۍ جګړې قومانده  دالرښېېېوونې او  به یې  سېېېره لیده کاته او هغوى تهمجاهدینو غازي میرزمان خان به 
 . مرکزه ورکولهله جګړه ایز 

کلن لمر خاته ته  يد ناړۍ نه تګ راتګ کاوه  ماچن مڼه( او  شېېېېېېېینګر( د ناړۍ د مرکزیې بریکوټ او دوکالم ته به 
، چې مشهور مشران وواو اشرف خان د هغه وخت  سیدجان چن مڼې د دواړو کلیو مشرانود شینګر او   ما ،يپراته د

 .کن لرلېمیرزمان خان سره یې ډېرې نږدې اړی غازي له

د شپې لپاره میرزمان خان ته دواړو  و  و ځله  اشرف خان په ماچن مڼه او سیدجان په شنګر کې اوسېده، غازي ملک
غزا  خه نوى ناړۍ  ، یوه ورځ چې غازي میرزمان خان د چترال لهته وخت نه پیدا کېده  ، خو لوى خان  هورکړبلنه 

چې زیات یې د  ،پنځوسو تنو مجاهدینو سره له نا اپه خه خوښ و،نو  غزا او بریدو لهته راستون شوى و او د چترال 
ورته د چیریګل او د باټاش ولسونو له خوا تود ، پر الر  حرکت وکړخوا د ماچن مڼې ته د سهار له  ،ووقومونو مشران 

ورته نه کې د ناړۍ په نانګوڅ چیته سېېتون شېېو، چې  چن مڼې کلن ته د اشېېرف خان ملک ځاىهرکلى وویل شېېو او د ما
اړۍ کې ډېره مشهوره ده، د غرمې تر ډوډۍ او د دغه چینه په نوو، ورسره  ، د سیمې ډېر مشرانتیاره شوې وهډوډۍ 

 ازيد غ آس  ادرو پوښلى ینورېښم زین کړى پهملک سیدجان خپل  ،روان شو ماسپښین تر لمانځه وروسته شنګر ته
سانو له خوا په  ، لهشنګر ته ورسېدلرالېږلى و، مازیګر وختن یې میرزمان خان مخې ته  سیدجان ک خوښۍ نه د ملک 

 ر، د بامونو پشېېوي ووتیار د ټولو ورسېېره مجاهدینو لپاره د ډوډۍ او د ارام ځایونه  ،غشېېو باندې نښېېې وویشېېتل شېېوې
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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

 

 

ن ې غشېېخپله خان هم په لینده درپ. او د غشېېو د ویشېېتلو ننداره یې کوله  وکۍ ایښېېود شېېوې وېچسېېرونو ورته کټونه او 
میرزمان خان او  ن وکړه او د هللا اکبر په نارو یې د غازيچې درې واړه په نښېېېه ولګېدل، ټولو خلکو خوښېېې ،وویشېېېتل

 . مېړانه وستایله

سونو او د جغر شاوخوا ول شنګر او   سیمېد  په ش مشرانو پوره پوره معلومات ورکړل. اسیاین موقعیت په هکله ورته د 
اتې چې نن ورځ پ روان شېېو، ملک سېېیدجان  ورته ډېر ټینګار وکړ، تهار بېرته ناړۍ سېېهیې په شېېنګر کې تېره کړه او 

چې ډېر خوښ  ،میرزمان خان غازيراځن. او بیا داسېېېېې وخت نه ګل ته د غر انو ښېېېېکار ته ځو شېېېېه، بډانې او ناسېېېېپ
  خان وىد ل ،اغلن یور موږ د انګرېزانو په ښکار پسې :جان ته یې وویلیې وکتل او ملک سید ښکارېده خپلو ملګرو ته

 . وخندل بړک بړکټولو مجاهدینو په  هدې خبرپه 

راین چرګان، زرکان او غر ان اپه غرونو کې یې هغه وخت زیات سېېې چې ،شېېېنګر یوه ډېره زرغونه او رنګینه دره ده
او ویې  په زرکانو ډزې وکړې، غازي میرزمان خان په الره کې  و  و ځایه د زرکانو سیلونه راغلل و،موجود و پکې

 .هغه نه یوازي دا چې با جرئت او تلى قوماندان وو بلکه په نښه ویشتو کې یې خوار زیات شهرت درلود .ویشتل

 ل ګارد سېېېره دخپله اړۍ ته راورسېېېېد بې له ارم کولو سېېېیده دوکالم او بریکوټ ته چې خان له خپلو ملګرو سېېېره ن ،کله
 ه ورغى.مجاهدینو لیدلو ت

 (پای برخې مېشپږد  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

