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

 

  
  

 ۰۴مبر 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( همتا)

 ملک مرزا سيد علي خان

او د بي بي نوموړى مرحوم ملک سیدعلي خان د ګواریانو یو مشهور دیني عالم تېر شوى دى، هغه د ملک ګل سیدخان 
ښور ګلزار ابۍ  سیمې کې زوى او په خټه ګوار و، هغه په هندوستان، الهور او پې د دیني علومو زده کړې کړې وې. د 

و پوهېده، روانې خبرې او لیک لوسالالالالت یې پرې بو اردو ژلوړ دیني اسالالالالعمي عالم ګڼل کېده،  په عربي، پښالالالالتو، در  ا
 .ېکوالى شو

او ډېر شاګردان یې روزلي وو، له دیني عالمانو سره به یې تل مشورې کولې، ډېر خواږه یې درلوده ډېره ژوره مطالعه 
 اسناد یې نه د  پاتې.خو څه نظمونه یې هم لیکل، 

د سالالالالالیدعلي خان په ریا الالالالالي او  ن وم علم کې لوى ال  درلود،  مرزا نورمحمدخان د مشالالالالالرانو وینا ده، حې مرحومد 
یې د  کې  نه درلود. په خپل وختیې خو  اوالد  ،ښالالالالالالکلي خط خاوند و، د ناړر د ح الالالالالالرت علي خان مشالالالالالالر ورور و

مشالالالالالر  کړې وه، د وومونو او ولسالالالالالونو په منع کې یې د علمیت له امله ډېر محبوبیت درلود، هغه یو   شالالالالالالوزو د کند
نرم، نېک خویه او ایماندار شخصیت و، هغه د افغانستان د استقعل د څلورمې  بهې د ورارګاه د مالي لګښتونو  ودردان،

رزمان یمشر  په غاړه درلوده، هغه یو ښه محاسب و، هغه د حترال او ارنور په غزاګانو کې برخه لرله او له غاز  م
 خان سره یې نږدې اړیکي لرلې.

( کالو په عمر له ٨٤هـالالال کال کې د )  ۰٠۱۰م(   2211) پي ناروغۍ له کبله په ناړر کې پهمرحوم سیدعلي خان د ناڅا
 دې فاني نړر څخه سترګې پټې کړې )هللا دې وبخښي(.

 فرمان د غازي امان هللا خان 

ملک محمد یوسالالا او ملک رحمن الدین د کونړ والیت د ناړر  ولسالالوالۍ زړور او په وطن مین شالالخصالالیتونه وو، حې د 
غاز  میرزمان خان سالالالره وو،  د  هاد په مورحلونو او دسالالالیمې په غزاګانو کې یې له  لهل په څلورمه  بهه کې اسالالالتقع

 ستر کارونه د وطن په سرحداتویې خپلو وسله والو ملګرو سره د غښتلو او مټورو ووماندانانو او وومي مشرانو په توګه 
 کې سرته رسولي وو.

و او بانډو د مشالالرانو په توګه یې ډېر سالالتر کارونه او د وطن د سالالرحدونو په سالالاتنه ددې کلی  هله بریکوټ څخه تر اسالالمار
 کې یې ډېرې هلې ځلې ترسره کړ  د .

کله، حې غاز  میرزمان خان  د څلورمې  بهې د غزاګانو لپاره له زرګونو ملګرو سالالره ناړر ته راورسالالېد ملک محمد 
ته یې د هر ډول هغه او  ى وان مخې ته د هرکلي لپاره ورغلخپلو ملګرو سالالره د لوى خ لهیوسالالا او ملک رحمن الدین 

خپلو ملګرو او لښالالالکرو سالالالره روان شالالالو  ی  او  له مرسالالالتو او همکاریو ډاډ ورکړ او ورته یې وویل: دا حې په مېړانه 
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کې  انوتاسې سره په  هاد او غزاګله دلته راغل  ان شاهللا برى ستاسو په برخه دى، ددې سیمې ټول ولسونه او وومونه 
 مل د .

په   په شین باغ کې یې  لر کلي دډېر خوښ شو، د ناړر  څخهملک محمد یوسا خان او ملک رحمن الدین لوى خان له 
 درناو  ډېره لویه مېلمستیا شوې وه.

انګرېزانو باندې د غزاګانو او  هاد پعن ددې سالالیمې ولسالالونو ته وړاندې کړ، نو ټولو  رکله، حې غاز  میرزمان خان پ
کړ او پر ارنور، الم بربټ، کواتي، کور ، ایون، میرکنډ ، سالالالالالالالواردم، ممریت باندې د حملو او غزاکولو ویې معتړ 

ومانده او ګډون غوښتل، حې له بریکوټ نه تر اسمار پورې حملې پروګرامونه پیل شول. د حترال پاحا د انګرېزانو په و
د دوکعم او  ،د انګرېزانو او د حترال د پاحا پروګرام خان میرزمان خان ته رسالالالوا او افشالالالا شالالالوى و .او بریدونه وکړ 

 او کواتي  یې نورو ته ولېږل او د ارنور، ال م بریټ ډلېبریکوټ مورحلونه یې م الالالالالالبوط کړل، د افرادو او م اهدینو 
رڼا ې عسالکرو ی رانګرېزانو او د حترال پ رانګرېزانو او د حترال پاحا پر پوسالتو او عسالکرو یې حملې پیل کړې، حې پ

د شالالپې  ،ىحې سالالر یې نه شالالو پورته کوال ،په ارنور کې د انګرېزانو حاالت دومره خراب شالالول .ورځ  توره شالالپه کړه
ان خان سالالره دواړو مشالالرانو ملک محمدیوسالالا او ملک رحمن الدین د کواتي او میرکنډ  ته وتښالالتېدل، له غاز  میرزم

حترال په  ګړو کې ګډون درلود، حې په بر  سالالالالالالالره ترحترال، ایون او ممریت پورې له م اهدینو سالالالالالالالره تللي وو او 
 سالالالالالرلوړ  بېرته بریکوټ او ناړر ته راسالالالالالتانه شالالالالالول.  د غاز  میرزمان خان په وړاندیز غاز  امان هللا خان په خپلو
 السونو سره دواړه ګوار مشرانو ته د مېړانې او د مالیاتو د بخښنې فرمان او نور سوغاتونه او نقدې روپۍ ورکړې وې.

څو شالالالالالپې او ورځې په کابل کې له غاز  امان هللا خان سالالالالالره یوځاى پاتې شالالالالالو  وو حې د راتل په وخت کې په لویه 
 ټټر وټومبل شو. رو ته د )بهادرر( د سپینو زرو مډالونه پغونډه کې خان غاز  میرزمان خان او دواړو ګوارو مشران

 سالم کوټ

 هلوه، سالالالالالیمهد ناړر مرکز  کلى د افغانسالالالالالتان د اسالالالالالتقعل د ګټلو د څلورمې  بهې مرکز  ، په تېره د ناړر ولسالالالالالوالۍ
خپلې  هلمشالالرانو څخه کیسالالې پاتې د ، حې د افغانسالالتان د اسالالتقعل د څلورمې  بهې مشالالر غاز  خان میرزمان خان به 

ه لېږل. سالالیمو ت بېعبېلووراره ګاه سالالره په ناړر کې اوسالالېده او له دغه ځایه به یې وومانده ورکوله او خپل اسالالتاز  به یې 
یو  توتانودوه سالالوو یوه د ناړر د ارندو  پل ته مخامخ، حې د  ، په ناړر کې د غاز  میرزمان خان ورارګاه دوه ځایه وه

روانې وې، دغه سالالالیمه د ناړر د ګواریانو له خوا د غاز  میرزمان خان د اوسالالالېدلو ډکې پکې درې ویالې  و،باغ و لوى
لپاره غوره شالالالالالالالوې وه، دویم ځاى په ناړر کې د شالالالالالالالالیکوټ د کلي شالالالالالالالمال لویدیع ته بل د توتانو باغ و، خو د غاز  

نو رغونو کې ځاى پر او زیاته برخه یې په بریکوټ او د دوکعم په غروکې میرزمان خان لښالالالالالالالکریان په الرو او کلیو 
له خپلو لښالالالالکریانو سالالالالره به خان په  ه  ګرځېده حېرته به حې خطرنال ځاى و لوى خان به هلته  ، حېځاى شالالالالو  وو

ځان ور رسالالالالالالالاوه، پرته د ناړر له لوى کلي نه حې غاز  میرزمان خان اصالالالالالالاللي ورارګاه او اسالالالالالالالتوګنځى ګڼل کېده، په 
له توپونو سالالره اوسالالېدل اوپه خال ډول سالالره سالالعم کوټ د غاز   بریکوټ او پاشالالنګر کې به هر وخت ډېر لښالالکریان

به  پاره غوره ځاى و. کله، حې  په  د لوى خانمیرزمان خان په وخت کې هم د مشالالالالالالالرانو پوځیانو او د تول خانې ل
 الرښالالالالوونه م اهدینو او لښالالالالکریانو د ارندو، حترال، دروي، ګډ، هین، میرکنډى، الم بربټ، کواتى او نورو سالالالالیمو ته د

شهزادګانو غعمان د انګرېزانو پر  د  ښکریانو او م اهدینو به انګرېزان یا د حترال د   هاد لپاره ووتونه ولېږدول او ل
ونیول، نو بریکوټ ته به یې راوسالالتل او په بریکوټ کې به دغه نیول شالالو  کسالالان سالالعم کوټ ته راوړل کېدل، هلته به 

کوله، د دیني عالمانو له خوا به، حې کومه پرېکړه وشالالوه، هغه به یې پوره تحقیق او غور وروسالالته پوره پرېکړه تر یې 
 نیول شویو کسانو عملي کوله.پر

ددې   .سالالالعم کوټ پرپوځي حارو سالالالربېره دپوځي میرزایانو اسالالالتوګنځى هم و او د خوراکي موادو ګودامونه هم دلته وو
ورکړ  مالونه )څارو (  ر الالاد لښالالکریانو او م اهدینو د مرسالالتې لپاره د خداى په  وطنپالوسالالیمې یو شالالمېر دیندارو او 

 دره موظا کسالالالالان نیول شالالالالو  وو. سالالالالعم کوټ د بریکوټ سالالالالعم کوټ ته راوړل، حې دلته ددغو مالونو د سالالالالاتلو لپا
 ملکیت څخه یو ښکلى په لوړه پروت تاریخي ځاى دى. لهګواریانو 
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  هاد په حترال د او یاوبدل  نه مویښور له یک زندان په لپاره  هاد د خان رزمانیم یغاز ېح ر،یتصو رغیب هغهد 
 .ید یولځرګ سره انځ له ئي یک
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 دوکالم

لمنه کې هسک، شین او سمسور کلى دى، حې په سیند ختیع ته د غرونو  دوکعم د ناړر د کلي شمال ختیع خواته دراسا
سرحد لر ، شمال ته یې د ارنور خوړ، ارنور او حترال او  نوب ته دېر سره   ارنور خوړ، شنګر او لهختیع ته یې 
 ته دراسا څپاند سیند او بریکوټ پراته د . لویدیعیې سنګله او 

 ىځانګړارنور سالالالره لګېدلى دى، دا سالالالرحد  کلى یو او حترال  لهکلى دى، حې  وروسالالالتى دوکعم د افغانسالالالتان د کونړ
 مووعیت او تاریخي ارزښت لر .  غرافیایي

 

 ړې و ېمورحل لپاره یمقابل له سره انوګیپرن له ېپک خان رزمانیم یغاز یح یکل دوکعم د یک  نوب په رارنو د
 . ېو ړېک
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په حترال  د، خو کوهسالالالالالالالتانیان د وام ژوند کو ، حې د ارنور خلک هم  ىدارنور دخوړ دواړو خواووته کوهسالالالالالالالتان
وو کوهستاني ووم تر د ،کو : کله حې د ډېورنډ لیکه )خط( په نښه کېده کیسېحکومت پورې مربوط د ، ولسي مشران 

حد دارئ ته یې تلل راتلل کول، حې موږ د مظاهرې کولې او دبریکوټ سالالالالالالر الالالالالالد لیکې پر  دمیاشالالالالالالتو پورې د ډېورنډ
سالالره  هېوادبل  لهسالالره او بل ورور  هېوادیو له ولسالالونه یو، یو ورور  ۍدوکعم او ارنور ولسالالونه دیو وام او دیوې کورن

 ه ترځک ې،افغانستان سره وتړل شله موږ کوهستاني ووم ته دمنلو وړ نه دى، باید حې د ارنور ولسونه دا تړل کېږ ، 
 د افغانستان خاوره ده. ټولى سیمې  ر پورېمیرکنډ

 افغانستان سره لهپه هغه وخت کې د حترال مهتر پاحا او انګریزانو دکوهستان مشرانو ته وعده ورکړه، حې  ارنور به 
الم بریټ، کوارتي او ګډ خوړ ولسونه هم زیات کوهستاني او نورستاني د ، دهغه وخت نه  ،وتړل شي، ځکه د کور  

 تپل شوه. و خپل حال پاتې ده، د ډېورنډ دلیکې مسئله دانګریزانو لخوا پر افغانانو ور را مسئله پتر اوسه د

په ارنور کې او  په دوکعم کې د د دوکعم د ولسالالالالالالالونو ځمکې او  هم  ، خو د ډېورنډ د ارنور د ولسالالالالالالالونو ځمکې 
 کرغېړنې کرښې یو ورور له بل څخه  دا کړ.

لښکرو او  نګیالیو دمېړانې او غیرتونو او بریدونو مرکز  ټاټوپى ګڼل کېږ ،  ىفغاندوکعم دخپلواکۍ په  ګړو کې د ا
ش اعت او مېړنتوب اعتبار یې په نره  ،د دې ځاى ولسونه غښتلي، زړور او پر وطن مین ولسونه د  او د خپل شهامت

 ساتلى دى.

انګریزانو او مهتر پاحا سره  نګېدلي  لهاوږه  په مېړانه  رم اهدینو سره یو ځاى اوږه پ لهد دوکعم ولسونو د استقعل 
د . کله حې غاز  میرزمانخان د اسالالالتقعل دګټلو دلښالالالکرو مشالالالر  پر غاړه لرله، دهغه په نوښالالالت سالالالره په دوکعم کې 

اره یوه پوځي تاڼه د دوکعم په لوړه کې  وړه شوه، حې د دې پوځي پاحا دعسکرو د څارلو لپد د حترال او دانګریزانو 
سونو پر غاړه واخیست، حې د دې کار له امله غاز  میرزمانخان د دوکعم له ؤومحل )تاڼې( مس لیت پخپله د دوکعم ول
غیرت او کسالالالالالالالانو خپلې پوځي او  هاد  دندې په  ۰۴په دې تاڼه کې  د دوکعم د کلي  .خوښالالالالالالالي وکړه هخلکو نه ډېر

 ایماندارئ سره سرته رسولې، یادو کسانو ته وسلې او نور پوځي مهمات دغاز  میرزمان خان لخوا ورکړل شو  وو.

داتاڼه حی دغازی میرزمان خان په نوښالالالالت له لویو ګټو څخه په دریو پوړو کی  وړه شالالالالوی وه اوپه  درېیم پوړ کې یې 
 پکې   وړ شوی وو.حې نیمه دیوالونه یې درلودل  د څار لپاره ځایونه 

دا تاڼه )حوڼى ( حی یوه تاریخی ودانی وه د سردار داود خان د واکمنی تر وروستیو پوری مو ود وه، خو د خپل منځي 
 ګړو پرمهال ونړېده، خو هثار یې او  هم تر سالالالالالالالترګو کېږ  . په او  وخت کې  ددوکعم د تاڼې په سالالالالالالالیمه کې  یو 

 ښوونځی  وړشوی . 

شالاه حسالن،  مروز خان  لکه ه بریکوټ دیوې غونډې پر مهال د دوکعم ځینو وتلو وومي مشالرانوغاز  میرزمان خان پ
 ۍ په سر کړې وې.ګاو سید خان ته لون

 (پای برخې مېتاد) 
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