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 ۲۰۱۵ اگست ۲۰                                اکتر عبدالرحمن زمانیډ
 
 

 ؤد خپلواکۍ د جگړې د څلورمې جبهې يو تود مورچل  دوکالم

 

د  دوه افغان سننننرتیري ،څخه دوه ورځې دمخهد رسننننی و  کلیزې مې۹۶د خپلواکۍ د  ،د خبري رسنننننیو د رپوټونو له مخې

 ان شننن ی ېه کګړپه ج واکونو ځافغان او پاکسنننتاني سنننر  ي  دپه سنننیمه کې  «دوکالم»ولسنننوالۍ د د ناړۍ  د والیت ړکون

ډیر کسان شای  او  سر   لريچترال ارنوۍ سره د ده چې  یوه م مه سیمهپرته ورنډ په کرښه یډد دوکالم سیمه د  .شول

    خبر نه وي . موقعیتاو جغرافیوي  سوابقو، ارزښت یې په تاریخي

ه په لویه کچ ،رمیته راوتليحادو کې چې اوس له مد انگریزانو د اسننننننتخباراتو رپوټونو په هغو اسنننننننیادونه « دوکالم»د 

تر  ،یږیپیل ک کرښې په ارتباطډیورنډ ې لخوا د تحمیل شوامیر عب الر من خان له وخته د انگریزانود . دا رپوټونه شوی ه

 دي، او د خپلواکۍ تر گټلو وروسته  هکلهنړ د محاذ په وهغې وروسته د انگریزانو سره د خپلواکۍ د جگړې د چترال او ک

ښودلو په اړون  د انگریزانو په ټی سیمو د پری شوو  گار ند صلحې د خبرو په اړون  د افغانو غازیانو لخوا د چترال د نیول 

کې د نایب سنننناالر محاذ په ، او د مشننننرقي د خیبر مقالې کې به وڅیړل شننننيمفصننننلې چې په یوې جال  پورې مربوط دي،

د یانو په مشنرۍ د کونړ د غازکې د غازي میرزمان خان محاذ  په د مشنرقو د چترالب ل کې ماتې په صنال  محم  خان د 

ه پماتې د جبیره کولو  دصنننننال  محم  خان  داو،  چترال د دروش تر قال پورې د افغانو قواوو د پرمختگد ، بریالیتوبونو

 اهمیت به رڼا واچوي .

کیڼ اړخ او د ارنوۍ د کلو جنوب ته پرته د سننین  « ارن و گل»یا د ارنوۍ د ناړۍ د کلي شننمال ختیخ خواته سننیمه  دوکالم

 د»د لیکل شننننوي کوال، ښنننناغلي محم  نواز  قیقت سننننانین یسننننیمه ده . د ناړۍ د کلي دیوه پی ن ل شننننوي څیړونکي او ل

هسنننني، شننننین او هغه لمنه کې  پهدراسننننا دسننننین  ختیخ ته د غرونو د دوکالم کلې په  واله  کتاب« خپلواکۍ خواږه یادونه

د ارنوۍ خوړ، شننننګر او دسر سنننره سنننر   لري، شنننمال ته یې د ارنوۍ خوړ، ارنوۍ او ، چې ختیخ ته ئد ېسنننمسنننور کل

 او بریکوټ پراته دي. چترال او جنوب ته یې سنګله او غرب ته دراسا څپان  سین 

دخوړ دواړو خواووته کوهسننننننتاني قام وون  کوي، چې د ارنوۍ خلي ها په قام کوهسننننننتاني دي، خو  چترال  دارنوۍ

په نښه کې ه کوهستاني قوم تر دوو میاشتو کومت پورې مربوط دي، ولسي مشران  کایت کوي: کله چې د ډسورنډ لیکه  

مظاهرې کولې او دبریکوټ سر   دارئ ته یې تلل راتلل کول، چې موږ د دوکالم او ارنوۍ  سرپورې د ډسورنډ لیکې پر

، چې موږ کېږيدیو وطن سننره او بل ورور د بل وطن سننره تړل ولسننونه دیو قام او دیوې کورنئ ولسننونه یو، یو ورور 

کوهسننتاني قوم ته دمنلو وړ نه د ، بای  چې د ارنوۍ ولسننونه دافغانسننتان سننره وتړل شنني او د میرکنډۍ پورې دا وطن د 

 افغانستان خاوره ده.

په ارنوۍ کې شته او ارنوۍ د ولسونو ځمکې په دوکالم کې شته، خو د ډسورنډ  د دوکالم د ولسونو ځمکې اوس ها

 .ي ديکرغېړنې کرښې یو ورور له بل څخه ج ا کړ
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دخپلواکۍ په جګړو کې د افغان لښکرو او جنګیالیو دمېړانې او غیرتونو او بری ونو  «دوکالم»ښاغلې  قیقت زیاتوي چې 

ن ولسننونه دي او د خپل شنن امت او شنن اعت د دې ځا  ولسننونه غښننتلي، زړور او پر وطن می. مرکزي ټاټوپى ګڼل کېږي

ولسننونو د اسننتقالل د ګټلو م اه ینو سننره یو ځا  اوږه په اوږه او ګام اد دوکالم  او مېړنتوب اعتبار یې په نره سنناتلى د .

 . «سره جنګې لي ديم تر د چترالد ګام په مېړانه د انګریزانو او پر 

. په غاړه درلوده قومان اني جب ې د چترال د او مشننننري لښننننکرو ولسنننني د کونړخان د  چې غازي میرزمان، هغه زیاتوي

 په جب ېۍ بریال څلورمې د اسنننتقالل دپه نامه یاده شنننوې او ( اسنننمار او لمبربټ دوکالم، ارنوۍ،) چترال ددغه جب ه چې 

، پاشننننګر او دوکالم ،بریکوټ په د کونړ والیت د ناړۍ ولسنننوالۍ مرکزي سنننا ه وه. یې مرکزیت، ده شنننوې ثبتها  نامه

چې په هغه وخت کې د  ،مورچلونه وو. بریکوټ او دوکالم ته مخامخ د ارنوي کلى د  نوباغچه کې د افغان اتلو غازیا

ټ، الم برب  لکه ،ي )سنننیمټي( مورچلونو کې اوسنننې ل او شننناوخوا تهوځیان د عصنننري وسنننلو سنننره په کانکریټپ انګرسزانو

ځا  شننننوي وو، خو د  نګرسزانو پوسننننتې او ګروپونه ځا  پراو نورو لوړو غرنیو سننننا و کې د اکواتى، دمیل، میرکنډ  

تر پاچا پوځي زانو مسننننوول مشننننران او د چترال د م چې دلته د انګرس ،شنننناوخوا پوسننننتو مرکزي سننننا ه د ارنوي تاڼه وه

 و.عسکر د خاصو کسانو سره یوځا  په دې قرارګاه کې شپه او ورځ ویښ او چمتو پراته و

شاه انو او غهه سیمې د عینې  سي روایاتو په  واله لیکې چې د غازي میرزمان خان په ابتکار او  بیا د  سره پهول  نوښت 

جوړه شنننوه، چې د دې  یوه پوځي تاڼهد دوکالم په لوړه دعسنننکرو د څارلو لپاره د م ترد چترال اودوکالم کې دانګریزانو 

 . پوځي محل )تاڼې( مسئولیت پخپله د دوکالم ولسونو پر غاړه واخیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیمه یسر   دوکالم د ۍولسوال د ړۍنا د ړکون د

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ې)پا 

 

 

  وکل دوکالم د وک جنوب په ۍارنود 
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