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  مه  کاليزه١٢٨جګړې د د ميوند 
  

ای سو   د دې جګړې په برکت کند هار بيرته د افغانستان سره يو 
  

لي جګړې نېکمرغه کاليزه ده چی د هغې له برکته يو خو داچی کندهار بيرته د ٢٧د جوالی  مه د ميوند د سپي
  . افغان دوهمه جګړه پای ته ورسېده -ل هم دا چی د انګريزافغانستان سره ملحق سو او ب

 
ه سوېده چی په آسيا کی ېې د برتانوي واک ٢٧ د جوالی پر ١٨٨٠دا جګړه د  مه د کندهار د ميوند په ولسوالي کی پې

ود  ې ونونو اساس ک تونکو پا و ولسونو د آزادۍ غو يوارټ په قومان. د اختتام او د ختي ده دوولس د جنرال ډانل س
ار تر يوې نيمی مياشتي ٢١ کال د نوامبر پر ١٨٧٨زره کسيز پوځ د  ين ولسسوال ته داخل او  مه د کندهار د پ

خه د کندهار د بېلتون پالنونه تر . وروسته يعنی د جنورۍ پر اوومه سقوط وکړ  په سمله او لندن کی د افغانستان 
و چی انګريزانو د  ه اعالن وکړ چی کندهار نور نو له افغانستانه بيل  د اپريل١٨٨٠غور الندی وو   پر لومړۍ نې

ه د کندهار چاری پر مخ » کندهار او ورپورو سيمو د خپلواک والی « سو او شيرعلی د مهردل خان زوی به د  په تو
ه راوب. بيايی  روال سن جان د مې پر يوولسمه يوه لويه غون لله او د په کندهار کی د انګريزانو سياسی افسر ډ

ی پر مهال شير علی . کندهار ولس يی لدې اقدامه خبر کړ  » د کندهار او ورپورو سيمو والی « سن جان د دې غون
چی په کورنيو چارو کی به خپلواک او په بهرنيو چارو کی به د برتانويانو تابع ئ والی هغه چا ته ويل کېد( اعالن کړ 

  ) .و 
   

ولی سيمی د انګريزی  ول هيواد منجمله کندهار کی د انګريزانو پر ضد . پوځ لخوا ساتل کېدې د کندهار  دا مهال په 
ی -جهاد او غزا د شدت په حال کی وو چی د انګليس پدې بهير کی د هيواد په شمال او .  افغان دوهمه جګړه بلل کي

کاره سول چی مخ پر کابل د يون په حال وانان را  خه دوه  عبدالرحمن خان .  کی وو جنوب کی د سلطنتي کهول 
د امير محمد افضل خان زوی له تاشکنده او محمد ايوب خان د امير شيرعلی خان زوی له هراته په سوقياتو بوخت  

انګريزانو د دې نوو پرمختياوو په ليدنه او شننه . و » جګړه ييز« الکن دوهم يون » محتاطانه « لومړنی يون .  ول 
( مرستيال واکمن .چی په عين حال کی د روسيې مالتړ او رضاءيت هم ورسره مل و سره عبدالرحمن خان غوره کړ 

يوارټ ته صالحيت ورکړ چی عبدالرحمن ) وايسرا  تلو تير سو ، نو س د « کله چی عبدالرحمن خان د کندهار تر غو
ه رسمأ ومني او هغه هم کله چی عبدالرحمن ال په چاري» کابل او ورپورو سيمو کار کی و ، د ميوند له د امير په تو

ی مخکی د ده په غياب کی هغه د کابل او مربوطه سيمو  واکمن اعالن کړ  ه ور   .جګړې نه فقط پن
   

په بېل کړای سوي کندهار کی چريکی . جهاد په کابل ، مشرقی ، جنوبی ، غزنی او کندهار کی شديدأ جاری و 
و چی پر انګريزانو او د هغو. عمليات د شدت په حال کی وو  ی پر رسد او کاروانونو پرله پسې حملې کېدې 

لورو  ديوالو کی د کالبندۍ په حال کی راغلل  ار په    . بااالخره انګريزان د 
ون ته چمتو د د هرات او ورپورو . ئ مخورو او مشرانو ايوب خان ته پرله پسې احوال ورکاوه چی ملت عمومی پا

اکًی او د ده په  په جون کی د دينی علما١٨٨٠سيمو ولس د  ه و وو په فتوا سره ايوب خان د افغانستان د امير په تو
ه د انګريزانو پر ضد جهاد اعالن سو او  شمير ملی مجاهدين مخ پر کندهار او کابل . نوم يې خطبه وويل  پدې تو

ېدل    .راوخو
   

ر وال سن جان ته د ی قوماندان جنرال بوروز او سياسی افسر ډ  د جوالی پر دوولسمه خبر ١٨٨٠ د کندهار پو
واک  ه  د . ئ پخپله هم له هغه نه ډير ليری نه دئ ته رارسېدلی او د» واشېر« راغًی چی د ايوب خان د  پوځ مخک

ت ئ جوالی پر شلمه يو برتانو کر هم  د ميوند د ل سو او په همدې ورځ د ملی مجاهدينو دغه ل غون هلمند ته ولې
  . ته راورسېد 

و چی د جوالی پر دواړه پ ونه يوه اوونی يو بل ته مخ په مخ پراته وو  ه سوه چی آن ٢٧و مه دومره سخته جګړه پې
ول ختي کی يې د برتانيې مال  ور ماته کړه او په نتيجه کی د افغانستان سره د کندهار بيرته پيوستون هم  په آسيا او 

و. تحقق وموند  يو له آخوا  ارله د ليری بامونو او د غون انو سره  نه او دعا  ، زړو او ماشومانو دا جګړه په اندې
منو بی .  پانده سو او د کالبندۍ په حال کی سول نو  رم په وجه  کله چی د مجاهدينو مقاومت د ډيری تندې او 
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ی سوې  وپ کړه او په جګړه ور پي افغا. اختياره ور خه توره واخيسته او خپل پوړنًی يې د پيغلي مالل د يو  ن 
ې غوندی ور پوری وتړ ن راوستې ئ جن ۍ سره په غور  : او د غازيانو وينی يې په دې لن

  
الب و شرموينه ل  دم        چی شينکي باغ کی  ې   خال به د يار له وينو ک

    !که په ميوند کی شهيد نه سوې       خدای ږو الليه بې ننګ ته دې ساتينه 
  

من ور  لو احساساتو مجاهدينو ته يو روحانی سېک ورکړ او د اهللا اکبر په ملکوتی ږغ سره پر د دغو افغانی سپي
ېدل او هغوی يې دړی وړی کړل    .وغور

   
يانو برخه لرل چی يو  ه باندی دوه نيم زره پو د برتانوي مؤرخينو په حواله د ميوند په جګړه کی د جنرال بوروز 

ک يې له خه جوړ وو کن کونه يې له هنديانو  د هغوی د انګيرنی له مخی په دې جګړه کی .  انګريزانو او دوه کن
يان ووژل سول او زيات توپونه او وسلې يې هم ولجه سوې ١٣٠٠ » مک الين « جګړن ئ يو برتانو.  انګريزی پو
ک پرته له يو کس۶۶ئ برتانو. ونيول سو چی پسی محاکمه سو ئ ژوند ول تباه سو  نمبر کن خه يو .  نه  د جګړې 

  :بچ سوي برتانوي افسر خپل کهول ته داسی وليکل 
   

ه سوه «  من . يوه ستره تباهی را پې انونه ، د موسيق ترومان او ډولونه د مهماتو په شمول د ې ، ن زموږ جن
خه ولجه کړل که ولوې.... را له پر م ه سوه ، درې  واکونه زه وروسته له هغه چی ماتې را دم حال داچی زموږ 

تېدل  خه دوری هوری ت و او تعقيب په حال کی . د زياتی بيری  زموږ تورن ووژل سو ، شپه تر سهاره د من
  »....وو

   
  .  په شاوخوا کی افغانان هم شهيدان سول چی نن د ميوند هديره ور باندې وياړي ٧٠٠په دې جګړه کی د 

لورو بې ام اخيستنوته اړيوست د ميوند ماتې هلته وايسرا    : ړنيو 
واب ، -لومړی     د برتانيې د بی حييثيت په بدل کی ايوب خان ته غاښ ماتونکًی 

ونه او د زياتو مالی-دوهم  ی مرستو ورکړه ، -  د امير عبدالرحمن خان ه    پو
خه تېرېدل ، -درېيم      د کندهار د بېلتون او د افغانستان د تجزيې 

  شېرعلي ته د هغه د بی کفايت او نفرت له امله د تقاعد ورکړه ،» والی «  د کندهار -لورم 
   

س په قومانده  خه يې يو لوی منتخب او خورا مجهز پوځ د جنرال رابر انګريزانو همدغسی هم وکړه او د کابل 
واکونه د سيب. کندهار ته سوق کړ  خه هم تازه  و چی د  کوږک له الری مخ پر کندهار س- بوالن-د هند  وق سول 

ته چی د ايوب خان پوځ په پيرپايمال او چهل ١٨٨٠ ه په کندهار کی سخته جګړه ومو مبر پر لومړۍ نې  د سپ
کندهار او هرات دواړه انګريزانو ونيول او امير . دختران کی د کلک مقاومت سره سره مات ا وخاکريز ته پر شا سو 

نًی بيلتون پدې ډول پای ته ورسېد ٨٨٨عبدالرحمن خان ته يې وسپارل او د کندهار    .  ور
د .  يعنی د ميوند  تر جګړې  پوره نهه مياشتی وروسته له کندهاره ووت ٢٧ د اپريل تر ١٨٨١برتانوًی پوځ د 

ت زرو برتانوي -انګريز لوې  افغان دوهمه جګړه پدې وتنه سره پای ته ورسېده چی په بيلو وقفو سره يو لک او
ی  ون پک يانو  ت وسو پو ه يې لګ ت مليونه پون لوې   . درلود او درې زره کسه يې تلفات او 

  
نًی بيلتون پای ته ورساوه ، د ميوند جګړې په آسيا کی ٨٨٨هو ، د ميوند جګړې د افغانستان تجزيه او د کندهار    ور

مکن بشپړتيا او ملی  واکمني تأمين کړه ، د ميوند د انګريزانو استعماري پای پيل کړ ، د ميوند جګړې د افغانستان 
خه خالص کړ ، د ميوند جګړې  ينه(جګړې افغانستان د ملوک الطوايف  افغانانو مېړانه او افغانيت ) د نرينه او 

و په اړولو سره معاصر تاريخ پيل کړ ، د ميوند جګړې د آسيا ولسونه  ثابت کړ ، د ميوند جګړې د تاريخ د مخکنيو پا
ه وړاندې راوي او د خپلواک په مينه پوه کړل ، د ميوند جګړې غازی ايوب خان ، جنرال تاج د برتانوي استعمار پ

ه ثبت او ثابت  محمد خان ، مال يحيی اخند زاده ترين ، ميربچه خان کوهدامنی ، او امير محمد خان د ملی اتالنو په تو
ته کی به هم د دغسی خاينانه اهدافو نامرده د ميوند جګړې تجزيه طلبانو ته هميشنًی سبق ورکړ او په وروس. کړل 

که دې نو د دې تاريخی وياړنی کاليزه د افغانستان د ملی  ېرې او عزايم د تورو خاورو ميلمانه کړی انشااهللا ، او 
  والسالم . يووالی د الري پر الرويانو نېکمرغه اوتلپاته وی 

  
 


