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 5تر 1 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

  
  

 ۴۴کال د دسمبر  ۴۱۰۲ د سانین حقیقت نواز محمد

 

 يادونه خواږه خپلواکۍ د
 (او نکلونه ېکيس يړنتوبد ولسونو د م ړکوند  وړاندې)د انګريزانو په 

 (برخه نهمه)
 

 د کاميابۍ جشن ،سپورتي جشن

ر مهتدچترال د استقالل د څلورمې جبهې مجاهدینو کامیابي ترالسه کړه او انګرېزان او د چترال و اچې د کونړ  ،کله
 فغانله ایې او نور  لکواتي او میرکنډي څخه چترال ته ټول شول او له ارنوۍ، لمبربټ، دمیل، )پاچا( پوځیان ناکام شو

غویانو سره د ناړۍ مشران به په ډله ډله له ګډانو او قومونو د نو سره د مقاومت او جګړې توان له السه ورکړ، مجاهدی
او د بریکوټ قرارګاه ته د غازي میرزمان خان او نورو مشرانو درناوي او مبارکۍ لپاره راتلل. غازي میرزمان خان 

 ورکوله. د نورستان د ولسونبري مبارکي ویې د استقالل او  بهد قومونو مشرانو ته ارېده او اله ښکحډېر زیات خوش
رې دا ډې ،وهلو او شپېلیو وهلو راتلل او نڅاګانې به یې کولېپه چمبو د مشران به هم د غازي میرزمان خان مبارکۍ ته 

 تر غلط تبلیغه منځ کې انګرېزانو او د چترال مهد ویاړ شپې او ورځې وې، ځکه چې د نورستان ولسونو او قومونو پ
 به مخامخ کېږي، موږ به د کونړ پر الر ماتې سرهله ى، ي السته کوالان دلته کامیابي نه شمیرزمان خ ، چې غازيکاوه

وړ جونو له خوا یو لوى جشن د انګریزانو پر ضد دبري په ویاړ قومریکوټ کې د سیمې دکابل ته ځانونه ورسوو، په ب
 نورو قومونو پهلوانان ورته رابلل شوي وو. کوهستان او ،چې د نورستان ،شوى و

لواني، هپه دې لوبو کې پ شوې، پیل ۍ، د سپورت په میدان کې دپهلوانۍ سیالراغلي ووډېر ولسونه  دغه سپورتي جشن ته 
یرزمان خان او نور د جبهې مشران له غرمې نه مخکې او نېزه وهل شامل وو. غازي م او د ډبرو اچول، غشي ویشتنه

ازیګره روانې وې، تر م، دا لوبې ووناست  یونو کېلپاره په خاصو ځا لمانځه وروسته ددې لوبو د نندارې ډوډۍ اوتر 
په اړه یې خبرې وکړې او مجاهدینو دګټلو  ۍدسیالیو په پاى کې غازي میر زمان خان په ټاکلي ځاى کې ودرېد او د ازاد

لي ډو، لوى خان په دې ورځ ځانګړى پوځي لباس اغوستى و او یو نورستاني مبارکي ورکړه ۍد دې لویې خوښته یې 
 په الس کې نیولى و. ې د نورستان یو مشر ورته ډالۍ کړى وچډانګى یې، 

ډالۍ ورکړې او هر یو یې په غېږ ، ټولو پهلوانانو او لوبغاړو ته یې دهغه په څېره کې خوښي او برى له ورایه ځلېده  
دۍ د جشن . د ازاراغلي ووپه زرګونو ولسونه او قومونه  ددې جشن د نندارې لپاره له لرې او نږدې سیمو ،کې ونیو

 مراسم په دعا کولو سره پاى ته ورسېدل. ليدغه ویاړ

 سره اسونو شويو زين څلرويشتو له بدرګه خان ميرزمان دغازي پورې اسماره تر
 کې جګړو په ضد پر پوځونو د( پاچا) مهتر د چترال د او انګرېزانو د چې ته، مجاهدینو جبهې څلورمې د استقالل د

 .وې ورځې او شپې جشن د لپاره دافغانانو کې افغانستان ټول په ورکړه، کامیابي پاک خداى

 د او کې ناړۍ په کونړ د وشو، اعالن استقالل د خوا له خان هللا امان دغازي نېټه( ۴١) پر میاشتې د اسد د( ۰۴٢١) پر
 جاري لپاره مجاهدینو د لنګر مجاهدینو د او غږېدل سورني ډولونه، شپې او ورځې څو قرارګاه لویه په جبهې د چترال

 کاوه، حرکت نیت په سفر د ته کابل بیا او مرکز کونړ د څخه ناړۍ له خان میرزمان غازي کې ورځو شپو دې په و،
 ناړۍ د. وکړ حرکت لور پر مرکز د کونړ د څخه قرارګاه له ناړۍ د خان میرزمان غازي چې وې، بجې( ١) پوره سهار

 پراته ټونهک ته سیوري باغ ددې وې، روانې کې منځ په یې ویالې دوه او و باغ لوى د توتاتو د کې، کلي لر په خواته پله د
 د روانېده، لپاره دلیدو سره هللا امان غازي له چې ته، خان میرزمان غازي ولسونه  قومى او مجاهدین زرګونو په او وو

 .وو والړ لپاره هرکلي
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 د وسپارلې، مخکې په مشرانو د ته الدین رحمن ملک اختیارات قوماندانې د او چارې ټولې جبهې د استقالل د خان لوى 
 رتیا اسونه پوښلي شالونو ورېښمینو په او شوي زین څلرویشت( ۴٢) خوا له قومونو او ولسونو د محل د جبهې څلورمې

 .وو شوي

 په  تیارى او ولوله دا  کله چې خان، میرزمان غازي و، شوى جوړ جشن خوښۍ د غږېده، موزیک سورني او ډول د
 حضرت مشر تن یو کړي؟ څه مو دا چې وویل، ته مشرانو یې خندا په او شو خوشحاله زیات ،ډېر ولیده سترګو خپلو
 چې یو، خوښ ډېر هم موږ یې، مشر غیرتي قومونو ولسونو د زموږ ته دى، کار زموږ دا: وویل ورته( مال ناړۍ) سید

 د او لرې حق  موږ پر یې، روان ور ته خان هللا امان غازي لوړى سر توګه په سرلښکر د جبهې څلورمې د استقالل د
 تر  احترام په ستا اسونه( ۴٢) دا او موږ یې، روان ته کابل سر اوچت نه جبهې له جهاد د توګه په پښتون توریالي یوه

 باندې اس پر خان میرزمان غازي او وکړې خبرې الدین رحمن ملک مشر بل یو بیا یو، ملګري تاسره له پورې اسمار
 مجاهدین تنه( ٢۱) ورسره  نه ناړۍ له او وکړه پاماني خداى نارو په تکبیر د سره غازي له مجاهدینو او شو سپور دعا په

 دناړۍ، یې نه خوښۍ له او وو راوتلي ځوانان مجاهدین مشران زیات ډېر ته مخې یې کې ګام نشه او ساو په شول، روان
 ېی ولسونو ورسېدل، ته ګام نشه مهال ماسپښین. شیندل غوزان کې الرو په ورته مېرمنو سرو سپین ګام دنشه او ساو

 اتېپ سره ملګرو نورو له ته شپې او وخوړه سره ولي ګل ملک له کې ګام نشه په یې ډوډۍ غرمې د وکړ، استقبال زیات
 د او وکړه شپه یې کې ګام نشه په. وه شوې ډوډۍ  لپاره ملګرو د هغه د او خان میرزمان غازي د کې ګام نشه په. شو

 هوسل نور ورسره همدلته او وو شوي زین اسونه لس نور ورته کې ګام نشه په و، شوى کې بارګام په ورته چاى سهار
 وو راوتلي ته مخې منصبداران پوځي ورته کې اسمار په ورسېدل، ته اسمار مهال غرمه او شول ملګري  هم کسان وال
 غازي شي، الړ ورسره پورې چغسراى تر یې غوښتل چې ، نه مجاهدینو له ناړۍ د او وشو یې استقال ډېرتود او

 د خان میرزمان غازي او وکړه پاماني خداى یې سره مجاهدینو له ګام نشه او ناړۍ د او وکړه مننه ډېره خان میرزمان
 .شو پاتې سره ملګرو نورو خپلو د کې اسمار په لپاره تېرولو شپې

 شاهي ماڼۍ ته تګ
 ه لیې د استقالل په څلورمه جبهه کې سف د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ یو زړور او په وطن مین شخصیت و، ملک محمد یو

میرزمانخان سره څنګ په څنګ د جهاد په مورچلو د یوغښتلي قوماندان او قومي مشر په توګه د مېړنتوب ستر  غازي
دوکالم، بریکوټ، ساو، نشه  ترکلي اوسېدونکى و او  ىناړۍ د لو ملک محمد یوسف خان د .دي کارونه سرته رسولي
ان نورست ختیزاو د   ۍله نوابه. نوموړى مشر د دیر نو او ولسونو مشري یې پر غاړه ومېشتو قوموګام او اسمار پورې د

 .درلودهراشه درشه هم د ګاونډیتوب یې پاچا سره ، دچترال له مشرانو سره نږدې اړیکي لرلېله د کونړ 

لدین دواړو په بریکوټ پورې ولسونو ته پېښېدل هغه به ملک محمدیوسف او ملک رحمن ا اسماره ترله ل چې څه مسای
لو خپ ناړۍ ته له میرزمانخانچې غازي  ل، دواړه نېک او د ولسونو د اعتماد وړ شخصیتونه وو. کلهخبرو او جرګو حلو

یوسف خان له خوا په زروکڅ ملک محمد د  ،لپاره راغى د مقابلىلښکریانو سره د انګرېزانو او چترال د پاچا د عسکرو 
راوتلي وو، ډېر تود هرکلى  قومونو مشران ډېر ولسونه او د  هرکلي تهخان او د هغه د لښکریانو  میرزمان کې دغازي

لو د انګرېزانو او د چترال د باچاد وسله وا ورتهنو له خوا ملک محمد یوسف خان وشو او د ټولو قومونو او ولسویې 
دلته ناړۍ نه چغسراى  له ته یې وویل دا چې تاسېوره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ او کسانو پر ضد د جهاد او غزا لپار

ونه و پالنپاچا او انګرېزاند چې د چترال   ،په راتګ خوښ یو او یقین لروول ولسونه مو موږ ټ،سیمې ته راغلي یاست 
 کې موږ ته خداى پاک انه شنډ شي او د انګرېزانو په مقابل کې به په غزاد مجاهدینو په مېړاو ستاسې په الرښوونه به 

 ته یې غاړه ورکړهمیرزمان خان ددې خبرو په اورېدو ډېر زیات خوښ شو او ملک محمدیوسف  راکړي. غازي برى 
 هللا اکبر نارې وکړې. د خوښۍ ځنې لهاو لښکریانو  وولسون واو نورو راټول شوی

کڅ، الم  انګرېزانو د لښکرو پر ضد په ارنوۍ، ارنوۍملک محمدیوسف د  ه الرښوونه او مشوره انخان پمیرزم د غازي
کې پ پخى مورچىچې انګرېزانو ځانونو ته  ،ځایونو کې ي، دیون، ممریت او نورو هغوبربټ، کورتى، کورى میرکنډ

رۍ ډېر بریالي کارونه او هوښیا ملک محمد یوسف د ټولو قومونو او ولسونو په مرسته په ډېره مېړانه، ىوجوړ کړي 
 چې غازي میرزمانخان د ملک محمد یوسف د بریالیو کارونو له امله ډېر خوښ و. کله کله به سرته ورسول. غازي

میرزمانخان د ټولو کارونو د اجرا کولو  ملک محمد یوسف د غازي ته،اباد ته میرزمانخان اسمار یا چغسراى یا جالل 
 دکې ناکام شول او هڅوچې انګرېزان په ارندو، کورتى، دروش او چترال کې په خپلو  ،د. کلهماد درلوتمسوولیت او اع
میرزمانخان د غازي امان هللا خان له خوا کابل ته دده د بریالیو کې غازي  ۰٢۰٢برى نصیب شو. په افغان مجاهدینو 
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تګ پر وخت ملک محمد یوسف او نور ددې ناړۍ څخه د  بریکوټ او  هغه له نو او بریالیتوب له امله غوښتى و، غزاګا
 لیدلد غازي امان هللا خان سره یې ولي وو او د کابل په شاهي ماڼۍ کې ېتنه مجاهدین له ځان سره کابل ته ب ٢۱ ځاى

شوي وو او څو ورځې په دربار کې پاتې شوي وو. ملک محمد یوسف د غازي امان هللا خان له خوا یوه توره او یو د 
خوا د ملک  د غازي امان هللا خان له ،( ویل کېدهۍورته )بهادر، چې هغه وخت او یو د سرو زرو مډال مېړنتوب فرمان

و نوموړي مشر د غازى میر زمانخان لخوا غازى امان هللا خان ته ښه پیژندل شوي ټومبل شوى و سینه رمحمدیوسف پ
 .    وو

 

  سرلښکر د ېجبه ېلورمڅ د استقالل د افغانستان د ېچ کلى یلو ړۍنا د

 . وه قرارګاه عمومي خان ميرزمان غازی
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ر پنځه شپې مننه کړې وه. څلو له غازي امان هللا خان ځنې  استازۍو په مجاهدینو او ولسونخان میرزمانخان د کونړ د 
ه راورسېدل. ملک محمد یوسف چغسراى تاو بیاجالل اباد ته  غازي میرزمانخان سره لهوروسته دغه دواړه مجاهدین 

ته یو لنډى، ملک محمد یوسف یې او په سهار  میرزمانخان سره یوځاى شپه وکړه غازي  لهسره خان له خپلو ملګرو 
ویښ، سپین، چابک او زین کړى اس د سوغات په ډول ورکړ او نورو ټولو مجاهدینو ته غازي امان هللا خان له خوا د 

ت سهار ناړۍ ته رخصلونګۍ د ملک محمد یوسف کسانو ته وسپارل شوې او ورکړ شوې کابل په شاهي ماڼۍ کې یوه یوه 
 شو.

 ته ګام نشه مازیګر لوړ وو، ملګري مجاهدین زیات  تنو ٢۰ تر کې دوره ویاړلې دې په سره یوسف محمد ملک له
 کې ګام هنش په ورکړه،شپه بلنه تېرولو شپې د ورته مشرانو ګام نشه د وو، راوتلي ولسونه ډېر یې ته هرکلي ورسېدل

 د ناړۍ د شو، روان ته ناړۍ وروسته لمانځه او ډوډۍ تر بیا ورکړه، بلنه ساومشرانو د ورته غرمه سبا او شو پاتى
 غازي ،د وو وختونه خوشحالۍ او خوښۍ د دا وو، راوتلي ته کڅ نانګل د ته کلي هر محمدیوسف دملک ولسونه شاوخوا

 فرس تاریخي دې په سره خان یوسف محمد ملک له و، شوى اعالن خپلواکۍ د کې افغانستان ټول په خوا له خان هللا امان
 :درلود ګډون کسانو دغو کې

  الدین رحمن ملک  ناړۍ د -۰
  (ګلى) جمروزخان دوکالم د -۴
   حسین شاه دوکالم د -٣
   زوى ارسال د ضیاالدین میرزا ناړۍ د -٢
  زوى شاه زښت د احمدشاه ناړۍ د -٥
   مېرزا سیدعلي ملک ناړۍ د -٦
   بېګ حضرت ناړۍ د -٧
   شاه ملک  ناړۍ د -١
  خان ارسال ناړۍ د -٢

  زوى لنګرخان د هللا رحمت ملک دناړۍ -۰۱
 ( پهلوان) عبدهللا ناړۍ د -۰۰
  اټک ناړۍ د -۰۴
  دین عرب ناړۍ د -۰٣
  زوى شاه ملک د ظفرخان ناړۍ د -۰٢
  عبدالمنان ناړۍ د  -۰٥
 (مال ناړۍ) سید غالم -۰٦
   خان رضا ناړۍ د -۰٧
  جالل سید ناړۍ د -۰١
  الدین شهاب دناړۍ -۰٢
  عبدالجلیل ناړۍ د -۴۱
  ګلوخان ملک دساو  -۴۰
  هللا رحمت ملک ساو د -۴۴
  احمدخان ساو د -۴٣
  سیدخان ملک بریکوټ د -۴٢
  خان جالت بریکوټ د -۴٥
  جان عبدهللا بریکوټ د -۴٦
  خان نورعالم بریکوټ د      -۴٧
  الدین محى ملک خوړ درام  د -۴١
  پالر نورمحمدخان میرزا د الدین سراج ناړۍ  د -۴٢
  ملک همایون ناړۍ  د -٣۱
  محمدجى ناړۍ  د -٣۰
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

  ګجر سیدنور ناړۍ د -٣۴
  ګجر  شال دناړۍ -٣٣
  زوى کن د ګجر شهزاده ملک ناړۍ د -٣٢
  کچى دناړۍ -٣٥
 شیرګل او امان سید ناړۍ د -٣٦
  ملک سیدجان شنګر د -٣٧
  حسن ملک کرچیګل د -٣١
 ګجر  بهرام ملک ناړۍ د -٣٢
  خان اشرف ناړۍ د -٢۱
  جان سلطان ناړۍ د      -٢۰

  
 

 
 (پای برخې دنهمې)
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