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 ۸مبر سپتم کال د ۴۱۰۲د نواز حقیقت سانین محمد

 

 د خپلواکۍ خواږه يادونه

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

 برخه( همووا)

 د چترال د پاچا خوب ليدل

د چترال پاچا د ګواریانو مشرانو  ملک محمدیوسف خان او ملک رحمن الدین ته لیکونه  راولېږل، چې د یوې ضروري 
 رستان او چترال حاالت ښه نه وو.خبرې او مشورې لپاره د ارنوۍ کواتي یا میرکنډي ته راشي، دغه وخت د کونړ، نو

انګرېزان په چترال کې هرې خواته پراته وو او په افغانستتتتتان کې د انګرېزانو پر ضتتتتد د رهاد لپاره په ستتتترحدونو کې 
 ولسونه راپاڅېدلي وو.

ګرېزان د چترال د پاچا استتتتاز  د ارنوۍ رکوريه ته راغل  و او د چترال د پاچا یو ورور،  دوه ورېرونه او دوه تنه ان
کستتانو ستتره د خبرو لپاره رکوريه ته ورغلل، په  ۴۱ددې خبرو لپاره  موظف شتتوي وو، د ناړۍ  دغه دوه مشتتران له 

خبرو کې د چترال د پاچا ورور او دوو تنو انګرېزانو د ناړۍ مشتتتتترانو ته وویل: له بریکوت نه تر استتتتتمار پورې ددې 
ه بلنه درکوو، چې د چترال له پاچاهۍ سره یوځا  شئ،  موږ د سیمې واک او اختیارات به همېشه ستاسې شي، تاسې ت

نورستتتتان له مشتتترانو ستتتره هم په دې اړه خبرې کړې دي، تاستتتې ته به دوه ستتتوه  وپکې، دوه توپې او نقدې پیستتتې هم 
درکړو او  ینګار یې وکړ، چې زموږ مقصد داد ، چې د انګرېزانو پر ضد په غزا کې ګډون مه کوئ او له نورو سره 
هم په  غزا کې  مرستتته مه کوئ، دواړو مشتترانو یو او بل ته وکتل د چترال د  پاچا ورور او انګرېزانو ته یې وویل: له 
ناړۍ نه تر اسماره سیمه زموږ ده او زموږ به وي، دلته هېچاته د واکمنۍ ارازه نشته، موږ له خپلو نورو مشرانو سره 

ې ته احوال درکړو، ددې لپاره، چې انګرېزان او د چترال پاچا دې خبرې او مشتتتورې کوو، یوه رموه وروستتتته به تاستتت
مشتتتترانو ته تاوان ونه رستتتتوي، بندیان یې نه کړي او له وشلو خپه شتتتتي،  په دې چل بېرته بریکوت ته راغلل او له 

کله به د بریکوت نه یې  په عارل لیک کې د چترال پاچا  او انګرېزانو ته احوال ورکړ، چې موږ افغانان یو او هېڅ
وطن او افغانانو پر ضتتتتد ونه درېږو، تاستتتتې ته خبر درکوو، کوم خو ، چې مو لیدل ، چې له بریکوت نه تر استتتتماره 
پورې  دا سیمه به د چترال مربوط شي،  تش خیال د  او ان شاء هللا په ارندو او چترال کې به هم ستاسو پر ضد زموږ 

 ېزان پوه شول، چې افغانان له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي.رهاد ډېر شر شروع شي، د چترال پاچا او انګر
 

 پر الم بربټ او ارنوۍ حمله

په الم بربت کې د انګرېزانو توپچي قوه پرته وه او د چترال د پاچا کسان هم ورسره یوځا  اوسېدل، الم بربت د ارنوۍ 
شتتمال ختیت ته څېرمه پر هستتک ځا  پروت د ، له الم بربت نه  هر وخت توپونو پر بریکوت، دوکپم او شتتنګر ډزې 

ې له خوا افغان مراهدینو د یرغل مخه همدغه توپچي قوې نیوله، کولې او د دوکپم او بریکوت او یا د نورستتتان د باغچ
 مراهدینو نه شول کوال  چې دروش او میرکنډي ته په یرغل د غزا لپاره الړ شي.

ددې لپاره چې دروش او چترال او ایوان او ممریت ته د مراهدینو الره او مخه خپصه شي، لو  خان د سیمې له خلکو 
ګرېزانو دغه توپچي قواء څنګه له منځه یوستتوم ملک محمد یوستتف او نورو مشتترانو غازي ستتره مشتتوره وکړه چې د ان

میرزمانخان ته مشتتتتتوره ورکړه چې دپنځو  تنو تکړه مراهدینو یوه ډله باید تیار او پر شتتتتتنګر باندې د ارنوۍ خوړ ته 
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انو چې په الم بربت کې د انګرېزښکته شي او هلته د ارنوۍ پر غره وخېشي، البته دا حرکت باید په توره شپه کې وشي 
دغه توپچي قوت محاصتتتتتتتره شتتتتتتتي او د قربانۍ په بدل کې به د انګرېزانو دغه ځا  مراهدینو ته په ال  ورشتتتتتتتي او 

تنو مراهدینو غښتتتلې  ٠۱انګرېزان به په دغه یرغل کې ووشل شتتي. غازي میرزمانخان د ستتیمې د مشتترانو ومنله او د 
شوه. په دې ډله کې دد شهزاده د کن ډله روړه  شول، چې قوماندان یې ا ک او مرستیال یې ملک  سیمې کسان تنظیم  ې 

 زو  او شپږ تنه نور واړه قوماندانان یې دا وو:

 ه تنو سره۸قابل د شان زو  ګورر له ر -۰
 ه تنو سره۸شم  الرحمن د ناړۍ له ر -۴
 ه تنو سره۸رپت خان د بریکوت له ر -٣
 سره ه تنو۸رحمت هللا د ساو له ر -٤
 ه تنو سره۸احسان د نشه ګام له ر -٠
 ه تنو سره۸صنوبر د چیره ګل له ر -٦

د الم بربت د توپچي قوې پر ضتتتتد د یرغل لپاره له ناړۍ نه د شتتتتنګر په لور الم بربت ته روان شتتتتول. کله، چې دغه د 
 وشوه، مراهدین یې ونازول د سرتېرو ډله شنګر ته مازیګر ورسېد، هلته ورته د سیدران ملک له خوا یوه لویه مېلمستیا

ارنوۍ او بیا الم بربت پر لور روان شتتتتتتول او د ماښتتتتتتام په توره تیاره کې د الم بربت پر لور په غرونو د انګرېزانو د 
توپچي قوت له منځه وړلو لپاره وختل او خپل د هدف ځا  ته په بري ورستتېدل، نیمه شتتپه وه،  ستتیمه یې محاصتتره کړه 

ه تنه انګرېزان پکې ځا  پر ځا  مړه شتتوي وو، د ۸چترالي پاچا پر عستتکرو یې برید وکړ، چې راو پر انګرېزانو او د
ښتېدلي وو، دوه توپونه یې ونیول، د انګرېزانو مورچل ته یې اور واچاوه او  ښته کورتي ته ت چترال د  پاچا عسکر په تې

زان پکې مړه شتتوي وو، ونیو او نور یې په د ارنوۍ پر چوڼۍ راغله، یو توپ یې د ارنوۍ په چوڼۍکې ، چې دوه انګرې
تېښته کورتي او میرکنډي ته تللي وو، چې د الم بربت او د ارنوۍ د چوڼۍ داور د لګېدو له امله شین اسمان دبارودو په 
لوګیو تور ښتتتتکارېده او افغان مراهدین روغرمت بریکوت ته راورستتتتېدل. له دې بریالیتو  ځنې غازي میرزمانخان په 

خبر شتتتتو او د خپلو مراهدینو هرکلي او مبارکۍ ته یې دبریکوت ستتتتپم کوت ته پر ا  ځان راورستتتتاوه او د ناړۍ کې 
دروش او چترال په لور د مراهدینو الر پاکه شتتتتتتتوه، چې لو  بر  ګڼل کېده، مراهدین دغازي میرزمانخان له خوا 

 وستایل شول.
 

 خوراکي مواد
 

 یت  څخه ډیر لرې پروت وو، په هغه وخت کې مو ر  اوسړکونه نه وو.د استقپل د څلورمې ربهې مرکز له کونړ وال

د انګرېزانو ستتتره ستتتخته غزا شتتتروع وه مراهدینو ته  ول خوارکي مواد د غزا په اوږدوکې د غاز  میر زمان خان له 
محمد خپل ځانې مصرف څخه برابریدل ،یو وخت چې د ډیورنډ د پوري غاړ  د مهمندو د قوم ل  زره کسیزه لښکر د 

امین کوډا خیل په مشتتتر  هم  راورستتتید. عبدالخال  اخپه د خپلو ستتتترګو لیدل  حال د استتتتقپل څلورمه ربهه نومي 
 مخ کې داسې بیانوي: ۰٠٦کتا  د دویم چاپ په 

 بیـــــــــا چې راغ  عالیراه محمد امین
 هم ورســــــــــــره وو  ول مــؤمن مراهدین

 و ل  هزارهچې په شمار دغـــــه حسا  و
 پسې تــــــــل  خــــان محمد وو برخورداره
 هم چــــــې تل  وو "ډېرۍ" له درې کنډکه

 بېـــــــــرته راغــــــله بریکوت له له کومکه
 یوه میــــــاشت هلــــــته دېره وو هسې شان

 ورکـــــــولـــــــه اذوقــــــــه مــــــیر زمان خان
1 

 د خوراکي موادو د برابرولو لپاره یو هئیت و اکل شوچې د نوموړ  هئیت لوي مشران دا وو  : 
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 د ناړۍ ملک محمد یوسف  -۰ 
 د ناړۍ ملک رحمن الدین  -۴
 د  دوکپم ملک شاه حسین  -٣
 د ناړۍ میرزا صباوالدین  -٤
 د ناړۍاحمدشاه  -٠
 د ناړۍ مپ محمدشیران  -٦
 د ناړۍ میرمحمدشاه  -٧
 د  ساو ملک ګلوخان  -۸
 ملک شهزاده د کن زو  -٩

 د بریکوت ملک محمد  -۰۱
 د ګوررو حبی  نور -۰۰
 د ګوررو شال  -۰۴
 د مچڼ  اشرف خان  -۰٣
 د شنګر سیدران  -۰٤
 د شالیکوت مح  الدین  -۰٠
 د ناړۍ ملک سیدعلي میرزا  -۰٦

د لکه غنم، روار، لوبیا، غوړي او په سوونو سوونو دغه شپاړ  کسیز هئیت له اندازې او تصور نه زیات خوراکي موا
څاروي  را ول او د ناړۍ په قرارګاه کې ځا  پر ځا  کړل. د څارویو د رمو د  ستتتتتتتاتلو لپاره له شتتتتتتتلو تنوڅخه زیات  

 شپانه وګمارل  شو.

 بي بي ګلزار ابۍ

په ګواریانو کې د ګلزار نوم لکه لمر روښانه د ، د بي بي ګلزار له نامه سره هر څوک اشنا د ، دا په ګواریانو کې له 
یوې درنې کورنۍ څخه ده، پپر یې هم د وخت نامتو هوښیار او مراهد شخصیت تېر شو ، دقام له مشرانو و. کله چې 

 رې پاتې شوه، نور اوالدونه یې نه درلودل.د بي بي ګلزار پپر په ح  ورسېد، دغه یوه لور ت

بي بي ګلزار د خپل پپر تر سیوري الندې لویه شوې وه، پپر یې دیني عالم او روښان فکر سړ  و، ډېر وخت یې په 
بي بي ګلزار ته یې ښه تربیت او دیني علوم زده کړي قام کې د یو مشر په توګه ولسي او قومي دندې ترسره کړې وې.

 پښتو، دري، چترالي او نورستاني شبو پوره پوهېده، د ولسونو او قومونو تر منت د پوره شهرت خاوند وو. وو، هغه په

کله، چې د بي بي ګلزار پپر په ح  ورستتېد، ولستتونه را ول شتتول او د پپر پر ځا  یې پر بي بي ګلزار د مشتترې دعا 
 وکړه.

عالمانو ځنې پوره ښوونه او روزنه کړې وه، په پښتو، دري، بي بي ګلزار په هغه وخت کې له خپل پپر او نورو دیني 
عربي شبو پوهېده او ګلستان، بوستان او نور کتابونه یې ویلي وو او په لیک لوست کې یې ډېر لوړ مقام درلود. خط یې 

ډېره هوښتتتیاره، ډېر ښتتتکل  و، هغه  قام  او ولستتتونو ته د نېکو اخپقو او ایماندارۍ او شتتتراعت له امله ډېره ګرانه وه،  
پوهه او باتدبیره ښتتځه وه، په دیني مستتایلو، میرا  او حقوقي مستتلو  پوره پوهېده. خاوند یې  ملک ګل ستتید او زو  یې 
حضتتترت علي نومېده ، د پپر نوم یې محمدستتتید و، چې په ګوارو کې له یوې درنې کورنۍ څخه وه او په پیرشتتتا دارۍ 

 کورنۍ یې شهرت درلود.

ګ د بي بي ګلزار په اړه د مشتتتترانو په روایت ویل: بي بي ګلزار ستتتتربېره پر دې، چې په دیني علومو نوراحمد دین ملن
پوره پوهېده، ډېره مهربانه، عادله او هوښتتیاره ښتتځه وه، د هغې له خبرو، پرېکړو او امر ځنې هېچا ستترغړونه نه کوله 

 او هر چا به یې خبره منله، هغې ډېر وسله وال مپتړ لرل.
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دین ملنګ ویل: چې هغه د ناړۍ په کلي کې چې کله غپم حیدرخان څرخي د نورستتتتتتتانیانو د حال احوال لپاره نوراحمد
بریکوت او نورستتتتان ته راغل  و، نو رنرال عبدالوکیل خان نورستتتتاني له دواړو ستتتره په بېپبېلو وختونو کې د قومي 

 مسایلو او د رهاد د بري لپاره له نږدې کتلي وو.

ویل: کله چې غازي امان هللا خان په کابل کې د افغانستتتتتتان خپلواکي اعپن کړه. بي بي ګلزار غازي امان  نوراحمد دین
هللا خان ته د بریکوت د پوځي قوماندانانو په ال  د مبارکۍ لیک استتتتتتتول  و، هغه لیک چې غازي امان هللا خان ته ور 

  و، چې بي بي ګزار، چې کله له بریکوت او ناړۍ نه  رستتتتتېدل  و. غازي امان هللا خان د مشتتتتترقي پوځیانو ته امر کړ
هغه وخت په شتتتتتاهي ماڼۍ ته راځي،  دوه تنه افستتتتتران او درې تنه عستتتتتکر یې د درناوي او د ستتتتتاتنې لپاره وګوماري.

 بریکوت دوکپم او ناړۍ کې ډېر پوځیان مېشت وو.

و شول، له هغې سره په دې تاریخي سفر کې څو بي بي ګلزار کابل ته د تګ پرېکړه وکړه او د تګ لپاره یې اسونه چمت
تنه نور مشتتهور مشتتران ګواریان  لکه ملک ستتید علي خان، ملک همایون، مولوي حضتترت ستتید او مرزا حیاالدین ا ک 

 هم  کابل ته والړل.

وو.  نوراحمددین وویل چې بي بي ګلزار په کابل کې په شتتتتتتتاهي مقام  کې له غازي امان هللا خان ستتتتتتتره له نږدې لیدلي
غازي امان هللا خان ته یې د خپلواکۍ مبارکي ورکړه او هغه ته یې وړاندیز کړ  و، چې زموږ د ستتتیمې ولستتتونه عواید 
سره مخامخ دي. غازي امان  ستونزو  سونه حکومت ته د مالیاتو د ورکولو له  نه لري، ځمکې یې حاصپت نه کوي، ول

ره ډېرې خبرې اترې وکړې او د کونړ حکومت ته یې د ناړۍ په هللا خان د بي بي ګلزار او ورستتره ورغلیو مشتترانو ستت
 با  هدایت ورکړي وو، چې دا ولسونه پنځه کاله د مالیاتو له ورکولو ځنې مواف دي.

بي بي ګلزار له خپلو نورو مشرانو سره د شاهي ماڼۍ د مهربانۍ په مننې سره غازي امان هللا خان ته دعا وکړه، چې له 
راتلو په وخت کې غازي امان هللا خان په داستتتتتتتې حال کې، چې د غازي امان هللا خان مېرمن ملکه  کابل نه کونړ ته د

 ثریا هم ورسره وه. بي بي ګلزار ته د زرو ربهادرۍه او د سپینو زرو په تېکي کې پوښلې یوه توره ورکړې وه.

صمت هللا د بي بي ګلزار لمس  وایي: دغه تاریخي توره چې غا صاح  ملک ع زي امان هللا خان په خپل ال  د حاري 
ډالۍ په توګه بي بي ګلزار ته ورکړې وه، زما له مشتتر ورور حاري شتتاه طهما  خان ستتره وه او هغه به د کت ستتر ته 
ایښې وه، خو متاسفانه کله چې زموږ په هېواد کې دروسانو په مپتړخلقي بدلون راغ ، موږ چترال ته مهارر شو، دغه 

تراوسه ترۍ تمه ده. بي بي ګلزار ادې ته ملکې ثریا یوه روړه ورېښمینې رامې او نورو مشرانو تاریخي یادګاري توره 
ته یې یوه یوه توره رشمشېره او نور سوغاتونه ورکړل. کونړ او ناړۍ ته  د بي بي ګلزار د راتګ پر وخت ډېر مشران 

 اسمار ته مخې ته ورغلي وو.

 هپای برخې مېاوودر
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