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  ډال９

  

ته ډالۍ كوم او په الحاج محمد ارسالن زماني دا اثر خپل محترم پالر 
ه پد تاريخ تاريخي څيړنو او ليكنو كې، په خاصه توگه د اماني نهضت 

  ه مننه كوم .برخه كې، د هغوې د الرښوونو او تشويق ن

  

  

  ت７ون

  

زما د ارواښاد تره محمد هاشم زماني په  دروند نوم چې د ژوند تر 
د هيواد دخپلواكۍ د الرې د شهيدانو گران وروستنۍ شيبې يې د

  پاكو هيلواو آرمانونو د ترسركيدو دپاره هڅې او مبارزه كوله .

  

  يزمان عبدالرحمن
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  ملي قهرمانان
  

لومړنۍ خښته دا ده چې په يوه ټاكلې خاوره كې يو شمېر  ملت د جوړېدود 
تر دې   . را غونډ شي او ګډ ټولنيز ژوند غوره كړي په خپله ارادهكسان 

، راشې جوړوي ملي تاريخد دوى  ګډ كړه وړهلېدو وروسته د دوى راټو
    ه ږدي.تخښ ملي اقتصاديې د  راكړې وركړېجوړوي او  ملي كلتوريې    درشې

يو شمېر آريايي  همداسې يو ملت دى چې پنځه زره كاله وړاندې افغان ملت
ګډ يوه راغونډ شوي، د    په خپله ارادهنومي ځاى كښې » آريانا ويجه«په    اقوام
 ورك ويدي سرودونهپه ګډه ژبه غږېدلي او » آربك«د  ،بنياد يې اېښې ژوند

   . يې رامنځ ته كړي دي

اهوره مزدا (لوى خداى) د خلكو د  آريانا ويجهوايي چې  ونديدادد اوستا 
اهريمن (شيطان) هغه ورانه كړه، دلته لس  هوسايۍ له پاره جوړه كړه، خو

مياشتې ښه هوا وه، نو ځكه آريايان له دې  مياشتې يخني وه او يوازې دوې
د شپاړسو خدايي ځمكو  آريانا ته چې دا هم لوى خداى د بلخځايه ولېږدېدل 

په توګه د خلكو د هوسايۍ له پاره جوړ كړى ؤ.  د څلورمې ځمكېپه ترڅ كې 
په مشرۍ د يوه پرمختللي ټولنيز ژوند خښته  جمشيديا  يمادوى په بلخ كې د 

بنسټ يې  د باختر د مدنيته او باغولي يې رامنځ ته كړه، كښېښوده، كرن
 يې پرې ور لوړ بيرغونه   .يې جوړ كړ البالد بلخ ام كښېښود، د نړۍ لومړى ښار

   . پول او د ژوند د هوسايۍ ټولې الرې چارې يې پكې سنبالې كړې
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شو، د هېواد حساس    له همدې ځايه راپيل پنځزر كلن ژوندزموږ د اولس 
ي موقعيت او ستراتيژيك حيثيت ددې سبب شول چې هر وخت له جغرافياي

پردې خاوره تېرى وكړي او ددې  يرغلګراو راتلونكي  يهرې خوا تلونك
 ملي تشكلنيولو او تل خوړلو نيت ولري. خو زموږ د ملت دا لومړنى  خاورې د

    يو داسې پوخ سوك ؤ چې د هر يرغلګر پر مخ يې حواله كړى دى. ملي وحدتد 

 قهرماناند زمانې په هر واټ او واټن كې  قهرمان ملتمدې وخت نه دې له ه
يې كړې قهرمانۍ زېږولي او د وخت د هر فرعون په مقابل كې راپاڅېدلي او 

    دي.

 جګړو په دوه نيم زر كلونهژوند  پنځزر كلنما چې حساب ورته كړى زموږ ددې 
ي او نيمى نور كې تېر شوي چې ددې جګړو نيمايي له پرديو يرغلګرو سره د

 او قومييې د اقتدار خپلمنځي جګړې دي خو جالبه داده چې په دې جګړو كې 
جګړې نشته او د ملت ټولو قومونو د وروڼو غوندې ژوند سره كړى او  خېلي

غوښتي هم چې دوى سره وجنګوي ناكام شوي او نه دى توانېدلي چې  كه پردو
    . كې ښكېل كړي قومي جګړو افغانان په

كمزورې  واكمنانو سلطهپياوړې او د  ملي ارادهپه اوږدو كې د ملت  د تاريخ
سره مخامخ شوي بريالي  پاچاهانووه. له همدې امله كله چې پردي يرغلګر له 

 چې د خپل هېواد ملتاهان يې فرمانبردار شوي خو چاپشوي او حتى همهغه 
راوالړ  ادتقيوېره ليدلي نو بيا د ملي مشرانو په  اولس د غالمۍاو د  اشغال

ليرې به نه ځو د    . شوي او دښمن ته يې د غيرت او عبرت درسونه وركړي دي
ته ورځو، د افغان انګرېز لومړۍ جګړه د هېواد  دريو جګړوافغان انګرېز 

 1838شاه شجاع د الهور د درى اړخيز تړون چې په  تښتېدلي او بې واكه پاچا
د افغانستان تخت ته دده درسولو كال وشو، له مخې رامنځ ته كړه او انګرېزانو 

 اولسي مشرانو. خو د  يې كښېنوي تخت (؟) ىمورثچې په خپل  ،له پاره وكړه
كال د نوامبر د دو همې نيټې په قيام سره انګريزي  1841د جرګې پرېكړې د 

لكه غازي  ملي مشرانوځواكونه له هېواده سروهلي بروهلي وايستل او 
اهللا خان لوګري، غازي مير مسجدي خان او  عبداهللا خان اڅكزي، غازي امين
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رسوا او شرمېدلى  (؟) ماتېدونكى ځواكنورو په خپله قهرمانۍ د انګرېز نه 
له هېواده ويوست او مات يې كړ. او د دوى راوستلي پاچا ته يې هم د خپل عمل 

     سزا وركړه.

انګرېز دوهمه جګړه هم همداسې يوه جګړه وه، انګرېزانو د  –د افغان 
امير  ضعيف النفس پاچاغانستان له يوه زندان ځپلي او له زندان نه وتلي اف

سره د ګندمك د تړون له مخې د افغانستان جنوبي خاورې  محمد يعقوب خان
، ملي د ځان له پاره بېلې كړې   كال 1878په  )وب، پښين، كوټه او نورېږ( 

پاڅون له الرې نه د  اسمايي غرهپه كابل كې له  اولسي قهرمانانواو  مشرانو
كې د همداسې مشرانو د  ميوندكال يې په  1880انګرېزان سخت وځپل او په 

دوولس هم پكې وه په يوه ورځ د انګرېزانو  ماللهغورځنګ له الرې چې مېړنۍ 
كړ او داسې درس يې وركړ چې بيا يې پرا افغانستان باندې    تس نس زره لښكر

   د وسله وال تېري نه كولو پرېكړه وكړه.

 خپلواكۍ د جګړېانګرېز د دريمې يا د  -ع) د افغان1919لمريز كال ( 1298په 
د افغانستان پولو ته راوستلې وې  درى سوه زره لښكرېپه ترڅ كې انګرېزانو 

افغانستان ته د ننوتلو زړه ونه كړ او تر لنډې جګړې وروسته    خو له وېرې نه يې
ته غاړه كېښوده او ټاكلو  متاركېچې دوى د جنوب په جبهه كې ماتې وخوړه، 

   . كرښو ته په شا شول

له انګريزي ښكېالك سره مله وو خو  پاچايانپه لومړۍ او دوهمه جګړه كې 
د خلكو په مالتړ مېړني او بيړني قيامونه وكړل او انګرېزان يې  ملي قهرمانانو

 قيادت ملي او صادق ؤپه شرمېدلې ډول مات كړل، د خپلواكۍ په جګړه كې 
متي ځواكونه ناكام وو، د ختيځ له جبهې نه چې د صالح محمد خان خو حكو

د خلكو له ملتيا او خبرتيا پرته جګړه پيل كړې وه، ډېر ژر مات  دولتي عسكرو
شول او دې او مرستيال يې محمد ګل خان له سنګر نه ننګرهار ته راوتښتېدل 

ت وځپل بريدونوكې سخ   او د دوى عسكر د انګرېزانو په ځمكنيو او هوايي
 ملي مشرانچې د دولتي عسكرو تر څنګ  جنوب جبههشول خو په مقابل كې د 

په  يار محمد خان وزيري جنرال   پكې وو او خصوصاً د ملي مشر روحانيوناو 
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مشرۍ د وزيرو ، مسودو، دوړو، زرګونو مجاهدينو انګرېزان سخت مات كړل 
    نيولي .و ۍڼپنځوس چواو په جنوبي جبهه كې يې له انګرېزانو نه 

مير زمان  غازي ملي قهرمانهمدا راز ختيځه جبهه چې انګرېزانو ماته كړې وه. 
رال او د كونړ جبهې) په پرانستلو سره چتد ( څلورمې جبهې ىد څنګېز خان

     . كړل بشپړماتفعاله او كاميابه كړه او انګرېزان يې 

 قهرمانانوملي زموږ ټولې مقابلې او مبارزې  يله دې وروسته هم همداسې شو
څه باندې   . ګټلې خو موږ ډېر لږ ددې اتالنو په باب څېړنې او ليكنې كړې دي

د كتاب  څلورمې جبهې دلوى خان مير زمان خان دېرش كاله وړاندې چې ما پر 
ليكلو له پاره څېړنه كوله، د ده په باب ډېر لږ معلومات موجود وو، حتى 

ې برخه كې ماته اسناد تهيه هڅه وكړه چې په د محمد هاشم زمانيارواښاد 
ويل چې د غازي مير زمان خان په وونه موندل خو دا يې راته يې كړي، ډېر څه 

كې ډېر مواد شته او زه به يې تاته تهيه كوم چې د  انګريزي آرشيفونوباب په 
هاشم زماني ناروغي زياته او    كتاب په بل چاپ كښې ځاى شي خو د ارواښاد

    . دا معلومات تر السه نه شولپه پاى كښې وفات شو او 

ډاكټر عبدالرحمن زماني ته دې خداى خير، ژوند او روغتيا وركړي چې په دې 
د لوى خان مير يې وكتل او  انګريزي آرشيفونهبرخه كې يې ګټور اقدام وكړ، 

وښوده  اسنادو په باب يې نوي او ډېر معلومات تر السه كړل او دې زمان خان
ي خان نه څومره په ويره كښې وو او څومره توطيې يې چې انګرېزان له نوموړ

     . شنډې كړي ملي هڅېورته جوړې كړې چې د دوى 

دده  مير زمان خاند مير زمان خان دا هڅې له دې امله نه دي ليكل شوى چې   
د پېژندګلوۍ او دده د  ملي قهرمان نيكه دى، بلكې دا هڅه يې د هېواد د يوه

    ه، ويې لولئ خوند او پند ترې واخلئ!خدمتونو د سپړنې له پاره د

ملي پر ځاى زموږ  پاچايانو تاسو وليدل چې زموږ د هېواد آزادي او خپلواكي د
دا زموږ دنده   . او په دې الره كې يې نه هېرېدونكې هڅې كړې دي ېساتل اتالنو

ورسره آشنا  ځوان نسلوپېژنو، كارنامې يې وسپړو او  ملي قهرمانانده چې 
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د دوى له قهرمانانه كړنو نه درس، پند او خوند  واد پال ځوانانهېكړو څو 
   . واخلي

هېوادپالو د ليكلو مباركي وركوم او  زه ډاكټر زماني ته د دې ګټور د كتاب
ته بلنه وركوم چې دا ګټور كتاب په مينه او عالقه ولولي او د خان  ځوانانو

    پكې وويني! ملي څېرهميرزمان خان لوړه 

    په مينه

  ،  څېړنوال حبيب اهللا رفيع

     1396/ 5/8كابل 
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   خان د لويو چارو روڼ انځور ميرزمان غازيد 

 
زموږ ملې تاريخ ګواه دى، چې د دې وياړلې خاورې لويشت لويشت د ملى 
كارنامو ټاټوبى او د ملى ميړونو زيږنځى او زانګو ده او د دې وياړلي غرني 

  .ه اللونو ډكه راغلې دههيواد د غرو سينه د مړانې او اتلوليو ل

د وياړونو او وياړنو د ډيرو اوږدو وهيو د راسپړلو پر ځاى يواځې د خپل ملى 
ونه ړتاريخ د شلمې پيړۍ د لومړيو دوو لسيزو د يوه څپركې د يو څو پاڼو په را ا

يوه راڼه او ځالند انځور ته تميږو او د هغه غازي د ملى غورځنګونو او ملى 
يوې  ۍرگند جاج اخلو، چې د همدې لوى كاله د لويې چغورځو پر ځويو څرګ

سرې سپرغۍ ځوان مورخ او ليكوال ښاغلي عبدالرحمن زماني په خپل 
. كه څه هم د هيواد د ملى خپلواكۍ د څلورمې ى لي او پييلى ددځواكمن قلم او

و كې  د ملى اتل غازى ڼجبهې د سوبمن بولندوى نوم زموږ د ملى تاريخ په پا
شاه د يوه همرزم سپاهي په توګه يو ځليدلى نوم دى. چې د تاريخ زرين  امان اهللا

(فردي) او  څپركي يې په ياد او نمانځه ګواه دي، خو تر دې شيبې يې ال د ځانى
ملى ژوندانه پر جزيياتو رانغاړنده او هر اړخيزه څيړنه نه وه شوې. ډاكټر 

اړلي پير سره په تړاو عبدالرحمن زماني بختور او وياړلى دې، چې له اماني وي
يې د پيرنګى د تور ښكيالك له شرميدليو يرغلونو پرده لرې كړه او په خپل 
ځواكمن قلم يې د خپل ملى تاريخ د حقايقو د پيو او اوبو بيلتون كې ښه په 
ځيرتوب او ناپييلي دقت وركړى دى؛ خو دا ځل يې د ملى وياړونو د داستان 

 :يو روڼ انځور وړاندې كړ

ان غازى ميرزمانخان كونړي د درنې كورنۍ شاليد او مخينه يې ښه د لوى خ
ندې كړې ده. له انګرېزي تور اپه زور و زير د ملى معاصر تاريخ مينه والو ته وړ

ښكيالك سره د لوى خان د ډغرو روڼ انځور يې كښلى. له بنده د امان اهللا خان 
ړ داستان او د په راخوشې كيدو د هغه په واكمنولو كې د لوى خان د مالت
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شادت جوتول په امانى پير كى لوى رخپلواكۍ په ملى غزا كې خپل اغيز او 
خدمتونه، د منګلو د سرغړنى په تمبونه كى د لوى خان ونډه، د پيرنګيانو 

ى خان اغزى كيدنه، د امانى نظام د ټينګښت لپاره وروستۍ وسترګو ته د ل
ادت له حقايقو پرده پورته ه د لوى خان د شهگهلې ځلې، د يوې دسيسې په تو

ې د زماني ككول، د لوى خان كړه وړه، په نادر شاهى او بيا ورپسې شاهۍ 
   ورنۍ برخليك او،ك

  !باالخره

  .خان په اړه د شويو خپرونو اوډون د غازى ميرزمان

دا ټول هغه زرچاڼ دى چې زموږ ځوان مورخ د تاريخ له ګنګخرو نه د حقايقو د 
ڼلي او د خپلو ملى وياړونو مينوالو ته يې په مخكې ه راچاگزربورې په تو

  .ايښې دې

كې څومره رښتينى، ناپېيلى او  ڼمورخ ددې راچاڼليو حقايقو په چا ېښاغل
بيا هم دده په څير د يوه سترګور مورخ نقاد فراست ته پريږدو او   بريالى دى؟

  .كوو ګران ليكوال ته دده د ګاللي زيار پر اجر سر بيره مباركى وړاندى

 من دي وييرب

 په درنښت

 محمد اصف صميم

28/8/1396 
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  سريزه

 

كه له يوې خوا ددې خاورې گوډ گوډ  اوږدو كېتاريخ  په د  زموږ د ګران هيواد 
په وړاندې زمونږ د ميړنيو او تيري كونكو او استعماري ځواكونو  پرديو د

 ې، نو له بلوېپاتې شډگر او سنگر تود خپلواكۍ غوښتونكو خلكو د مبارزو 
زمونږ استعمار ماتوونكي او شهيد روزونكي ملت هم داسې ډير رښتيني  خوا

او خپلواكۍ زادۍ، آساتنې، بچيان او قهرمانان روزلي چې د خپلې خاورې د 
قربانيو په وركولو يې نه يواځى  وپرمختګ لپاره يې مالوي تړلې او د بى سار

 وهڅهغو  د ېوركړى بلكه وندښمن او ښكيالكګرو ته غاښ ماتونكى ځواب
لو هيوادونو سره لپرمخت دنړۍ سيمې او د  هيوادكړې چې دا هم مالتړ يې 

  په كتار كې ودروي . ونسياالد

زادې غوښتونكې آ او يالينوم ه ستاسې په الس كې دا كتاب د همداسى يو
او  ي، پوځي، سياسيملهغه  او مبارزو ته يوه لنډه كتنه ده . ژوند شخصيت 

په يوې مبارزې كې  واكمنۍد امير عبدالرحمن خان په شخصيت چې  ټولنيز
 گريزانود امير حبيب اهللا خان په پاچاهۍ كې د ان، يسترګې غړولكورنۍ كې  

او سياه  زندانونو، د لېيدځلسرحد په وسله والو مبارزو كې  زادپه وړاندې د آ
ردار نصراهللا او س خان د شهزاده امان اهللا، يزغمليې تنگې او چالونو سختې 

كې يې د خپلواكۍ او آزادۍ غوښتنې سياليو ته د رسيدو په خان تر منځ  واك 
ريمه جگړه كې د انگريز په  -د افغان ، په روحيې سره د امان اهللا خان مال تړلې

يې د چترال او كونړ په محاذ كې برياوي او وياړونه گټلي، او په پاې كې يې  د 
 اره د شهادت جام څښكلې دئ .اماني رژيم  او نهضت دبقا دپ

، دا كتاب يواځې پدې نه خالصه كيږي چې غازي ميرزمان خان  څه سوچ درلود
ملي گټو او هيواد ته د گواښونو په هكله يې څه درك او احساس درلود، د 
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ژوند په بيالبيلو پړاوونو كې يې څه كارونه سرته رسولي، او د هغه وخت په 
د هغې دورې د حقايقو لودلې دئ . بلكې رغيز دتاريخي پيښو او بهير يې څه ا

     د روښانولو يوه هڅه هم ده .

ټولنيزو شخصيتونو او وطن د اصيلو  كه څه هم د هيواد د اغيزمنو
خدمتگارانو د ژوندليك لوستل په زړه پورې وي، خو د لوستلو اصلي موخه  

پاله او زړه ور چې ددغه هيوادم رد هغوې د ژوند نه څه زده كول دي .  نو هيله ل
شخصيت د ژوندليك لوستل د گران هيواد د ځوان نسل دپاره هم په زړه پورې 

  او هم د زده كړې وړ  وي .

او خپل  نسلونووراځۍ چې د خپلو مشرانو تاريخې هلى ځلى د خپلو راتلونك
  ژوندۍ وساتو. ،ملت د روښانه راتلونكي دپاره

د موضوعاتو او په اوږدو كې كتاب  ېدد يادونه وكړم چې بايد په پاى كې 
ې مقصد په هيڅ  ډول د هغوې د يادوند كسانو د نومونو  وځين پيښو په تړاو د

  . ته په كمه كتل او يا كم راوستل نه دېتوهين او تحقير او يا د هغوې كورنيو
د هغوې د كورنيو او د ملګرو د لرم چې د تاريخي واقعيتونو ليكل  هيله

 نشي . خپګان سبب 

 نښتپه در

  عبدالرحمن زما�

  ښار هيواردد شمالي كليفورنيا د ايالت د 
    مه نيټه4كال د دسمبر دمياشتې  2017د 
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  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

  الم دوام ماـع ۀريدـت است بر جـثب
  حافظ

  ىلومړى څپرك

  ۍميرزمان خان كورن ىد غاز

  

كال كې د كونړونو  )يزلمرهجرى  1248ميالدي ( 1869په ميرزمان خان د كونړ 
سترګې دې نړۍ كې د حاجي گلروز خان په كور كې په كلي كې لمټك د 

محمد اكرم زوې او د  خان   محمد عمروغړولې .  پالر يې حاجى گلروز خان د 
ومي قچې د  ومشر  د سپين غره د تيرا دسيمې محمد اكرم خان  .ولمسې  خان

د لمټك  كونړشخړو او اختالفاتو په وجه يې خپل كلې "كوټ" پريښود او د 
    شو.   په سيمه كې ميشت

د يوه روايت له مخې ددغو شخړو او اختالفاتو علت د روښاني نهضت  په 
او رقابتونه وو. څرنگه چې پدې  دښمنى مالتړ او پلويتوب پخوانۍ قومي 
ه شواهد نشته،  نو ځكه يې له تفصيل او هكله ال تر اوسه كره اسناد او مؤثق

  . ١ و تيريږوجزئيات

                                                

. د روښانيانو د عرفاني او ملي غورځنگ مشر بايزيد انصارى وو. بايزيد چې وروسته په پير  ١
بر روښان مشهوره شو، په هندوستان كې د ابراهيم لودې د واكمنۍ تر نسكوريدو وروسته د با

د خپل » تيراه«شاه د واكمنۍ په كال زيږيدلې وو . پير روشان د بابر د لمسي اكبر په زمانه كې 
غورځنگ مركز وټاكه او د مغلي پاچا په وړاندې يې خپله څرگنده مبارزه او د پښتنو د 
خپلواكۍ او ملي حاكميت دپاره جگړه پيل كړه .  روښانيانو د روښاني غورځنگ د جنگياليو 

م كال كې  په ننگرهار كې د  1581لي لښكرو تر منځ يو لړ كوچنيو جگړو نه  وروسته په او مغو
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. هغه د واو په پښتو او پښتونوالې مين تون ښپپه خټه ميرزمان خان  يغاز
، يهندو، هزاره، شيعه، سن«چې ويل يې والره روان هغه غازي امان اهللا خان په 

هغه له همدې ». افغان په نامه يو ملت يوي نلرو، بلكې ټول د و پوپلزا ياحمدز
  . وخپل ځان هيڅكله يوه قوم ته منسوب كړې نه  امله

او غازى امان د ټولو قومونو د مشر او الرښود ونو د كونړغازي ميرزمان خان 
اهللا خان د نږدې ملگري په توگه عقيده درلوده چې د افغانستان ټول قومونه د 

. هغه د هيواد د خپلواكۍ د نعمت په ارزښت  دهافغان په نامه د يوه ملت برخه 
اود اماني نهضت او  ېساتن د پوره پوهيده او په عمل كې يې هم د استقالل

  . ورځنگ مالتړ ثابت كړ او په دغه الره كې يې خپل سر او مال قربان كړغ

                                                

يوې لويې جگړې نه وروسته د كابل د والي محسن خان په مشرۍ د مغولي لښكرو نه ماتې 
وخوړه . تر دې ماتې وروسته پير روښان د خپلو څو تنو ملگرو سره د صوابۍ د ټوپۍ سيمې ته 

فزيو لخوا محاصره او په جگړه كې ووژل شو . خو د هغه مريدانو د هغه د مرگ الړ او هلته د يوس
  خبر تر ډيره وخته پټ وساته . 

د پير روښان زامنو د خلكو نه ماليه اخيستله او په خپلو نومونو يې سكه وهله . د پير روښان له 
ې كشر زوې يې، پنځو زامنو، څلور تنه د مغولو سره په بيالبيلو جگړو كې ووژل شول . يواځ

جالل الدين، چې ديارلس كلن ؤد مغولو لخوا وبخښل شو. هغه هم  پاتې روښانيان سره راټول 
راجه «او گوريالېي جگړې پيل كړى . په يوې جگړې كې دمغولو د شاهنشاه اكبر مشهور جنرال 

 الدين دهم ووژل شو. د بيربل تر وژل كيدو وروسته اكبر پاچا تصميم ونيوو چه د جالل » بيربل

ټكولو دپاره خپله د لښكرو په مشرۍ وجنگيږي، خو جالل الدين چترال ته و تښتيد او هلته په  
م كال كې مړ شو. جالل الدين  د "جالله" په نوم ياديدواو خلكو په ننگرهار كې د "آدينه"  1601

  مشهور ښار د هغه پو وياړ د"جالل آباد"  په نوم  بدل كړ.

) 300كې د كابل والى مهابت خان په تيراه كې د پير روښان درې سوه  (م كال  1619كله چې په 

پيروان په چل ول مړه كړل، نو د جالل الدين وراره "احداد"، چې د روښانيانو مشري ورپه غاړه 
  وه، د تيراه نه گرديز ته الړ شو او هلته يې وسله والې مبارزې ته ادامه وركړه .       

كال كې پاې ته ورسيدې، خو د پير  1638ير روښان د پيروانو جگړې په كه څه هم د مغلو سره د پ
روښان د پيروانو او مخالفو قبيلو تر منځ وسله والې او عقيدتي جگرې بيا تر ډيره وخته روانې 

  وى .
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ودل چې يو يې دوه زامن درل، غور نيكه ميرزمان خان يغازد ، محمد اكرم خان 
  .  نوميده محمد كريم خان بل يې  وا  محمدعمر خان

» بر نرهنگ«، او د پالر د مرگ نه وروسته چې د ويې مشر زوې  محمد عمر خان
د كورنۍ مشري او سرپرستي په كلي كې خاورو ته وسپارل شو، » لمټك«د 

خان ، محمد روزخان، محمد د حاجي گلروز  عمر خان  محمدور په غاړه شوه . 
   عادل شاه خان په نامه پنځه زامن درلودل . اوخان افضل خان،تيمور شاه 

ورپه غاړه  مسئوليتته د پالر د مرگ نه وروسته د كورنۍ  حاجى گلروز خان
او كشر  ميرزمان خانلوڼې درلودى . مشر زوې يې  شپږ. هغه دوه زامن او شو

 لوڼې يې ذوالحجه، درانۍ، درخانۍ، بخت جانه . و خان محمد خانزوې يې 
  گل نامه وى. او

د غازي ميرزمان ) لوڼې درلودى .  7اوه (زامن او ) 8( هاتغازى ميرزمان خان 
، گل محمد خان زمانى اهللا خان عصمت ،  زمانى شير محمد خانخان زامن 

په ارسالن مشهور ( ، محمد ارسالن زمانى، حبيب اهللا خان زمانىزمانى
ن خا و محمد هاشم ا  ، يار محمد خان زمانى، خيرمحمد خان زمانىخان)

   .نوميږي   زمانى

بى  ىبى بى شاه بوبو،  بسنيه، حُبى بى بى بى حاكمه، بى بى مريم،  ،لوڼې يې
 ىسدرة المنتهبى بى و اه بى بى گل) پ(مشهور  روضة المنتهىبى بى صندله، 

  .دي

. ده لس زامن او شپږ لوڼې ودحاجي گلروز خان كشر زوې ى ړنوخان محمد خان ك
عبدالقادر مسافر خان زمانى، ونړي زامن جنرال خان محمد خان كد رلودې . د

خان زمانى، محمد نادرخان زمانى، محمد عمر خان زمانى، جان محمد خان 
ان خان زمانى، شاه محمد خان زمانى، عبدالصمد خزمانى ، محمد حسين 

  . نوميږي ن زمانىخاو ظاهرا زمانى، عبدالخالق خان زمانى 

ى بى شاه جهان، بى بى نور السراج، بى بي لوڼې ړونك ن محمد خاندجنرال خا
  . نوميږي  و بى بى گل غوټۍ بى ليال، بى بى عايشه، بى بى نوريه 
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غازى ميرزمان خان

شيرمحمد خان زماني

لوامشر گل محمدخان زماني

لوامشرعصمت اهللا خان زماني

حبيب اهللا خان زماني

زماني محمدارسالن 

خيرمحمد خان زماني

يارمحمدخان زماني

محمدهاشم خان زماني
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  ړېنوك جنرال خان محمد خان

د غازي ميرزمان خان كشر ورور  ،ړېنوك ن محمد خانغازى جنرال خاارواښاد 
) هجري لمريز 1264( ميالدى  1885 په  . دېوجهاد او سنگر يار او ملگرې او د 

. د  وپه كلي كې زيږيدلې » هوسۍ«د ته نږدې كال كې د مردان د خيرآباد سيمې 
بدالرحمن خان د ده پالر حاجي گلروز خان پدې وخت كې، چې د امير ع

 او جال وطنۍ واكمنۍ دوره وه، د لنډې مودې دپاره د وطن نه لرې د تبعيد

شپې او ورځې تيرولى، او لږ وخت وروسته د خپل زوې غازي ميرزمان خان په 
  .٢تشويق بيرته هيواد ته راستون شو

هيواد د خپلواكۍ د بيا گټلو په جگړه كې د خپل ورور  خان محمد خان د يغاز
رو خپلوانو سره يو ځاې گډون كړې او د چترال او كونړ په جبهه كې يې د او نو

زړورو غازيانو د يوې ډلې د مشر په توگه په پوره مړانې او تورې سره 
ته د ده دخدمتونو په بدل خان محمد خان  يغازارزښتناكه خدمت كړې دئ .  

                                                

  ي سره مركهالحاج محمد ارسالن زماند غازي ميرزمان خان د زوې   . ٢
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و بيالبيل كې لومړې د ملكي كرنيل او بيا ملكي جرنيل رتبې وركړ شوي او په
    .ودندو گمارل شوي 

كال  م 1980 ) / قوسلمريز كال د ليندې ( 1359ړې د نوك جنرال خان محمد خان
كلونو په عمر ددې فاني نړۍ نه سترگې پټې كړې  95د نومبر په مياشت كې د 

او د نوآباد په كلي كې د خپل ورور غازي ميرزمان خان د مقبرې څنگ ته 
   ورو ته وسپارل شو .خا

  

  

   

 داكتر ظاهر جان زمانى
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  27 |د غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه
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  ىدوهم څپرك

  مبارزه ېاندړدوره او دا نگريزي استعمار په و ۍوانځ د

  

 سربيره دپښتنو داوسيدو سيمه هم دخپلجغرافيوي موقعيت  په افغانستان  د

ستراتيژيك او جغرافيوي موقعيت  له امله ددوې په ژوند او تاريخ  خاص
درلودلې او لري .  كه افغانستان دتيري كوونكوگورستان، باندې ژوره اغيزه 

او افغانان په نړۍ كې د خارجي حاكميت او پوځي تيري په وړاندې د مقاومت 
اتالن گڼل كيږي، نو بيا دپردي ښكيالك په  وړاندې  د پښتنو قبايلو د مبارزو 

و دواړكرښې تپل شوې د ډېورنډ د تاريخ هم ډير اوږد دئ .  دوې چې اكثره يې 
مذهب  و، قامولۍ اتور، ژبې ، تاريخ ، كلرواجونود خپلو خواوو ته پراته دي، 

ې افكار او احساسات، درد او رنځ، او تړل شويدي ـ ددو ټينگ مزو سره په 
  ه لري .بل اغېزريوپ خوشالي اوخپگان سره شريك او 

د  يواو افغانان په نړۍ كې د پرد ، تيري كونكو د قبرستان افغانستان د كه 
پښتانه بيا ، نو پيژندل شوي تيري او حاكميت په وړاندې د مقاومت اتالن

  كيالك په وړاندې د اوږدې مبارزې تاريخ لري . ښقومونه هم د استعمار او 

، انگريزانو، سكهانود خپلو سيمو د خپلواكۍ دپاره د مغولو، ښتنو پ
وركړي دي . روسانو او نورو يرغلگرو په وړاندې مبارزو كې ډيرې قربانۍ 

نن هم سيمې او په خاصه توگه دآزاد سرحد قبايلي سيمې ددوې د اوسيدو 

دنړيوالو طاقتونو دنوو وسلودآزموينې په البراتوار، د ذينفعو هيوادونو د 
جيوپوليتيكو گټو دټكر، او د مختلفو سيمه ايزو شخړو دحساب د تصفيي 

يمه كې ژوند په ټپه په ډگر بدلې شويدي . دغو شخړو اوجگړو نه يواځې په س
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ودروالى دئ، بلكې په درندې مرگ ژوبلې سربيره يې ددې سيمې په مليونونو 
 اوسيدونكي د بېكورى او نورو انساني ناوړينونو سره هم مخامخ كړيدي .

  ې جگړو آزادۍ بخښونكې  دآزاد سرحد د مومند

ه د پښتنو د مومندو (مهمندو) قوم هغه ستر، پياوړې او مهم قوم دئ چې پ

آزاد سرحد كې يې، د اپريدو او وزيرو نه وروسته،  بريتانوي هند ته تر ټولو 
زياته سرخوږي پيښه كړېده .  مومند د آزاد سرحد دنورو ټولو قبايلو په نسبت  
زيات تجريد شوي او پر خپله خاوره يې د پردو د تيري په وړاندې ډير مقاومت 

  ښودلې دئ .  

ندو دبريالي مقاومت په سترو السته راوړنو كې دانگريزانو په وړاندې د موم
، په خپله سيمه كې دډيورنډ دكرښې د نښه كيدو مخنيوې او همدا راز 

 مومندو سيمه د
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دسړكونو دجوړولو مخنيوې شامل دي، كوم چې په سرحد كې د استعمارې 
  نفوذ نښه گڼل كيده.  

د تحميلي كرښې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو د پاڅون د ډيورنډ 
  ونهعلت

سيمې د قومونو د پاڅون ستر علت په سيمه كې د انگريزي  يسرحد ېزاددآ
هندد  ختيځ م كال كې د  1600استعمار مداخله  او الس وهنه وه . دا الس وهنه په 

په جوړيدو سره پيل شوه، او په سيمه كې   East India Companyكمپنۍ 
 ، برنسElphinstone ايلفينستوند پښتنو د تاريخ او ژوند په هكله د 

Burnes  ويليام موركرافت ،William Moorcroft، چارلس ميسن و ا
 Charles Masson    ٣كړه هوار څيړنو هغې ته الره.   

د افغانستان او بريتانوي هند تر منځ پرته سرحدي انگريزانو هڅه كوله چې 
گريز څيړونكي او ديپلومات، د يوه انسيمه تر خپل كنټرول الندي وساتي .  

تيتلر په وينا، چې ډير كلونه يې دبريتانوي هند په شمال غربى ايالت  –فريزر 
 -او وروسته په كابل كې د انگريزانو په سفارت كې  كاركړى،  د افغانان 

النجو او تاوتريخوالي  تخم  له همدې  ډيرو د راتلونكو كې مناسباتو پهانگريز 
. د آزاد سرحد وخو پر دغو سيمو تسلط ساده او آسانه كار نه ځايه  كرل كيږي .  

  : په هكله د انگريزانو پاليسي مختلف پړاوونه درلودل 

پنجاب د نيولو نه  ا دد  پاليسي :  ”Closed Boarder“يا  »تړلي سرحد«د  .أ
ؤ. سرحد په هكله دانگريزانو تر ټولو محافظه كارانه سياست د وروسته 

نښه داوه چې د قبايلو د حملو په وړاندې  خپلې  ددى سياست ستره خاصه
پولې ټينگې وساتي،  دقبايلو په سيمو تيرې ونكړي او د هغوې په چارو 

ياغيستان  د  آزاد و قبايلو،   آزاد  سرحد، عالقۀ غير،  . كې گوتې ونه وهي

                                                

  مخ   32كې خپلواكۍ غوښتونكې مبارزى ،  زمانى، عبدالرحمن : په آزاد سرحد .   ٣
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      .٤او نورو اصطالحاتو استعمال له همدې ځايه  رواج  وموند

پدې پړاو كې انگريزانو   : ”forward policy“" يا د "وړاندې تگ سياست  .ب
د"تړلي سرحد"  خپل دفاعي سياست  پريښود او دخپلو صنايعو د 
خاوندانو د غوښتنو سره سم، چې د مستعمرو او جوړوشوو كالو 

، د "وړاندې و(صنعتي توليداتو) د پاره د بازار د پراختيا غوښتونكي 
غوښتل چې د آزادو  .  دوېه كړهخپل  ”forward policy“تگ سياست" يا 

سرحدي سيمو په الندې كولو سره  افغانستان هم د هندوستان په شان په 
م  كلونو تر منځ  د  1879او  1849خپله مستعمره بدل كړي .  دوې د 

ځله  37سرحدي ايالت د نيولو نه وروسته دديرشو كلونو په موده كې  
د قبايلو د سخت مقاومت پدې سيمو نظامې تيري وكړ او د آزاد سرحد 

 .  ٥سره مخامخ شول

الرد  ېوايسرا ېكال ك 1901په : يدلړايالت جو ړېانگځدشمال غربي سرحد د   .ج
)  د سرحدي قبايلو د حملو د مخنيوي دپاره Lord Curzonكرزن (

دپاره دشمال  ېپاملرن ېته د زيات ېدپراخو نظامي عملياتواو دغه سيم
. دغه صوبه په دوو ميشت او قبايلي  هړك هړصوبه جو ړېانگځغربي سرحد 

ميشتې سيمې د انگريزانو د نيغ په نيغه ادارې الندې  . سيمو وويشل شوه
داوسني پاكستان په شان په مركزي حكومت   لكه قبايلي سيمېوي . خو

 . ٦ېلپورې تړلې  وې او د ارتباط چارې يې د ايجنسيو له خوا سرته رسيد

) د انگريزانو عالي كمشنر عقيده Harold Arthur Deaneهيرالد دين" ( 
 ېپه سيمه د انگريزانو د حمل ېد هغو ونڅد مومندو د قوم پا ېدرلوده چ

                                                

  مخ. 63). 2007. زماني، عبدالرحمن ( ٤

٥  .Fraser-Tytler, W. K. (1967)   184 مخ  

په آزاد سرحد كې خپلواكۍ غوښتونكې مبارزې او د مومندو )، 2010زمانى، عبدالرحمن (.   6
  .35تا  30صفحات په مشهورو غزاگانو كې دغازي ميرزمان خان ونډه، 
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     .٧دگونگوسي نتيجه وه

دانگريزانو مشهور صدراعظم او په دوهمه نړيواله جگړه كې ددوې مشر 
) چې دپښتنو قبايلو سره يې Winston Churchill"وينستن چرچل" ( 

، دانگريزانو په مقابل ٨واوو په جگړو كې خپله برخه آخيستې  دهدبريتانوي ق
كې د مومندو دپاڅون علت  په سرحدي سيمو كې د مذهبي تعصب توفاني 

.  هغه ليكي  ٩څپې او په مومندو او نورو سرحدي قبايلو دهغوې اغيزه گڼي
 .  دمومندو حالت  دسوات او نورو سيمو نه مهم او زيات توپيرونه درلودل

وو او نه هم ددوې په چارو كې څه مداخله شوې وه .  نه يدلي ورځمومند نه  خو 
، نه هم پياوړو پوستو وخو ددوې په سيمه كې كوم عسكري سړك غزيدلې 

  ددوې دښمني راپارولې  او ددوې خپلواكي تهديد كړې وه.  

چې ديوه هئيت په مشرۍ دافغانستان او بريتانوي هند ترمنځ  ،لويس دين
، عقيده درلوده چې وفهميو دلرې كولو او جوړجاړي دپاره كابل ته تللې  دغلط

دمومندو دپاڅون علت ددوې په سيمه باندې دانگريزانو د حملو داوازو او 
افواهاتو دخپريدو نتيجه وه.  خو الرد مينتو ته بيا د قبايلو د ناكرارۍ اصلي 

    ١٠علت يوه معما ښكاريده . 

د پاڅونونو ځينې علتونه په قومونو د آزاد سرحد د دانگريزانو په مقابل كې  

                                                

مې نيټې تلگرام  17م كال د اپريل د مياشتې د  1908د باندنيو چارو سكرتر ته  د وايسراى د  .  ٧
.  

م كال كې دبريتانوي پوځ غړې وو. 1897په (دانگلستان مشهور صدراعظم) .  وينستن چرچل  ٨
كله چې هغه واوريدل چې  دبريتانوي پوځ درې غونډه دپښتنوقبايلو سره دجگړې دپاره 

ږي، نو په دې جگړه كې يې د گډون غوښتنه وكړه .  هغه د ملكنډ په عملياتو كې  دجنرال رواني
جيفري تر قوماندې الندې په دوهم غونډ كې وجنگيده .  هغه د مومندو په سيمه كې  ناڅاپه د 

مې قوې دمرستې په رسيدو سره 35پښتنو جنگياليو سره مخامخ شوي او په وخت دسكهانو د 
  وو.   ژوندې پاتې شوې

٩  .Churchill, Winston S. (1892) ،88 مخ 

١٠   .Baha, Lal  (1978)71-72 مخونه 
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 الندې ډول ذكر كوالى شو : 

په ســــيمه كې د انگريزانو مداخله او په بيالبيلو پلمو قبايلي ســــيمه كي  −
 دورننوتو او يرغلونو بهانه .

 دانگريزانو د وړاندې تگ د سياست په وړاندې پاڅون او مقاومت . −

ود ډيورنډ دكرښـــې د نښـــه كولو خبرې كابل ته د انگريزانو د هيئت تگ ا −
او د هغې په تعقيب قبايلې ســــيمې ته د انگريزي مامورينو دتگ له امله 

 دقبايلو شكمن كيدل او راپاريدل  .

په كافرستان (وروسته نورستان) كې د سپه ساالر غالم حيدرخان چرخي  −
په مشرۍ دافغاني لښكر دبرياليو عملياتو نه وروسته  د خلكو داسالمي 

حســــاســــاتو راپاريدل او دانگريزانو د محوه كولو په تكل دجهاد دپاره ا
 دقبايلو دلمسون  په برخه كې د ماليانو د تبليغاتو او خبرو مؤثريت . 

د امير عبدالرحمن خان لخوا د جهاد د كتاب خپرول  او دقبايلو دا گمان  −
 .11چې گوندې امير په رښتيا جهاد غواړي او د غازيانو مرسته به وكړي

په ملكنډ او چكدره كې  د انگريزي قواوو ديره كيدل او آزادو قبايلو ته  −
 د نورو قبايلي سيمو د نيولو د انديښنې پيدا كيدل .

ـــت بيا راژوندي  − ـــتنې دنهض ـــروطه غوښ ـــتان كې د دوهمې مش په افغانس
كيدل، دســـراج االخبار دوهم ځل تاســـيس، دتركانو مالتړ  او دخپلواكۍ 

 ا.غوښتنې د نهضت پياوړتي

په افغانســــتان كې دننه دخلكو دخپلواكۍ غوښــــتنې د حس پياوړتيا او  −
په توگه  كاره گوډاگي  ظه  حاف په نظر دانگريزانو ديوه پلوي او م دخلكو 

                                                

. ددى كتاب په نوم كې د تاريخ پوهانو اختالف دئ، ځينو تقويم الدين، چا تواقيم الدين او ١١
كلمات امير البالد فى الترغيب الى خو دا كتاب " ځينو بيا ترغيب الجهاد ذكر كړيدئ .

وميږي چې د مير محمد عظيم خان په اهتمام چاپ او يوه كاپي يې د نيويارك د ن" الجهاد
  پوهنتون " دافغانستان ديجيتال كتابتون" كې موجوده ده. 
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ـــكه د  ـــته بې له ش دامير حبيب اهللا خان د حيثيت ټيټوالې، كوم چې وروس
 هغې دمرگ سبب شو.

 دگډ هئيت راتگ.لومړۍ نړيواله جگړه او كابل ته دتركانو او جرمنانو  −

ندې دلومړۍ نړيوالې  − با نانو  ما په مســــل ند  تانوي ه تان او بري غانســــ داف
جگړې ژوره اغيزه، او ددئ جگړې په موده كې د انگريزانو دكمزورتيا نه 
دامير حبيب اهللا خان  گټه نه اخيستل، د خلكو سخت خپگان او په خاصه 

ـــا ـــاس توراپاريدل ، توگه د تركيې د ماتې او توهين له امله دخلكو د احس
ــه  ــان د جگړې د نتيجې ن ــــرانولخوا د  تُركيې او يون ــذهبى مش او دم
دمسـيحي قواوو په مقابل كې د مذهبي احسـاسـاتو دراپارولودپاره گټه 

 اخيستل .

دلوې شــلمان يا كابل د ســيند په غاړه د اورگاډي (ريل) د پټلۍ د غزولو  −
 ١٢د كار پيل ، كوم چې  مومندو د خپلې خاورې  نيول گڼل

. 

  انگريزانو سره جگړو كې د روحانيونو برخه او رولپه آزاد سرحد كې 

د امير حبيب اهللا خان د سلطنت په لومړي سر كې د انگريزانو په مقابل كې د 
ستره كونړ د خلكو په وسله والو مبارزو كې د سيمې مخورو روحانيونو هم 

، د سركاڼو برخه درلوده، لكه د اسالمپور شيخ پاچا (ميرصاحب جان پاچا)
ميا صاحب (ميا محمد اكبر شاه) چې د هډې د مال صاحب مير نجم الدين 

په دوې كې داسې روحانيون هم وو چې د   آخندزاده مريدان او خليفه گان وو. 
انگريزانو په خدمت كې وو. او د جاسوسۍ  او ورانكارۍ دپاره د مبارزو 

   ليكو كې ځاې پر ځاې شوې وو.روحانيونو او غازيانو 

م كال د اپريل د مياشتې د پيښو  1908د   مرحوم مال فيض محمد كاتب هزاره
په لړ كې  د سركاڼو ميا صاحب ته د شيخ پاچا  صاحب د هغه ليك يادونه كوي، 

كه څه هم د عاموخلكو شورش او هنگامه « په كوم كې چې ليكل شوي وو 

                                                

١٢  .Keppel, Arnold (1911) ،22 .مخ   
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بلكې يوه ملكي خبره ده، خو بايد چې په ميړانې  شرعي جهاد او پاچاهي امر نه
». پريشانه كړوسره كوښښ وكړو تر څو د ملت نوم اوچت او د دين مخالفين 

دغه ليك سره ډير خلك نور هم جگړې ته روان او د جگړې « زياتوي چې كاتب 
ورځ رڼا  په ننگياليود جگړې د ميدان زياتې كړى...د كوډاخيلو د اور لمبې يې 

) تنو وسله والو 180ر په بازار حمله وكړه او د هغو يوسلو اتيا (د شبقد
ووژل، كومو چې د هغې يې تر نيمايي زيات د ټوپكو په گوليو څخه سپاهيانو 

    13 » لوځد ساتلو او ټينگولو دپاره  دفاع كوله، او ټول بازار  يې په اور وسي

د حملو د امير حبيب اهللا خان لخوا په آزاد سرحد كې د افغانانو 
    مخنيوى

د خپل پالر امير عبدالرحمن خان په شان د سرحداتو د  امير حبيب اهللا خان
ا له يوې خو -لوكنټرول او قبايلي چارو په برخه كې دوه گونې سياست پر مخ وړ

. احتمالي فشارهغوې ر او له بلې خوا پ ،يې د انگريزانو سره سياسي سازش 

ترسره كوالى نشو. نو ځكه  خو هغه د پالر د مړينې نه وروسته دغه كار يوازې 
او  وته، چې مال ډوله  نائب السلطنت سردار نصراهللا خانيې خپل بل ورور  

پټكې به يې اغوستلو، ددغه سياست د بل اړخ چلولو، يعنى د سرحداتو د 
،دا هغه وهاند عبدالحى حبيبى په ويناچارو كنټرول ته وگمارو. د مرحوم پ

، چې د نرمښت او وچې امير او د هغه ورور له خپل پالره زده كړې  وسياست 
  ١٤.سازش په څنگ كې د سختۍ او غضب  وسله هم په الس كې ولري

څو الندې بيلگې دبريتانوي هند د آرشيف د زياتو اسنادو څخه يواځې يو 
څرگندوي چې امير حبيب اهللا خان تر زياتې اندازې د آزاد سرحد په سيمو كې 

او د فشار او پر انگريزي لښكرو د كونړ او ننگرهار د غازيانو مخنيوې كوو. 
  :د تيريدو مخه نيولهبيالبيلو الرو يې د ډيورنډ له كرښې د وسله والو مبارزينو 
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  كال د حملو مخنيوې  1908د امير حبيب اهللا خان لخوا د 

په څلورم ټوك كې  د برگډ  سراج التواريخد   مرحوم فيض محمد كاتب هزاره
په نوم د امير  زبردست خان او جالل آباد د سرپرست حاكم عبدالرحمن خان

په خپله د جهاد «رانقل كوي چې  پريښودلو احكام جهاد د  حبيب اهللا خان د

لمسولو او تحريك كې برخه وانخلي  او د دې دولت  د اتباعو خلك د جگړې 
حضرت ته پيغام [تيرگړو]نه منع كړي او ميرصاحب  [جان پاچا] او د تگرى 

و دولت سره تړون لري، تر څو چې وركړي چې دافغانستان دولت د انگريزان
، د پاك شريعت د امر له مخې  ونكړيلت دا تړون مات نكړي او د تيري هغه دو

د غزا او دفاع  اجازه نشته، او له حضوره هم پدې هكله كوم حكم صادر شوې 
نو ځكه تر هغې چې انگريز دولت په خپلو نيول شوو او مستعمره نه دئ .

سره نشي حدودو كې وي، نو پر دوې بايد تيرې ونشي، او داسې ناوړه كار  تر 
 .١٥» چې بې وځلي او خوار خلك سره راټول او بې موجبه مړه شي 

د اعتماد  «وليكل چې  په يوه بل ليك كې امير د جالل آباد قايم مقام حاكم ته
ته واستوه او خبر وركړه چې د غزا دپاره صوفى صاحب [فقير آبادى] وړ يو تن  

او هم  ».ل كړى دئ؟ د پاچا امر صادر شوې نه دئ، نو تاسې څرنگه جهاد پي
كوم خلك چې راټول شوي دي، پوه كړي چې خپلو كورونو او «وليكئ 

استوگنځو ته ستانه شي، ځكه چې پرته د خرابيدو به كومه ښه نتيجه ورنكړي 
د احمدي . او عمومي شورش او بلوا د وقت د پاچا د حكم او اجازې نه پرته، 

چې اسالمي دولت د نصاراوو دين د مستقيم شريعت نه انحراف دئ ، ځكه كله 
د تړون د ماتولو و كتاب ا، سنت سره ژمنه ولري او نصرانيان تيرې پيل نكړي

اجازه نه وركوي ، چې د نصاراوو په نيول شوې مملكت حمله وكړي  او ځان ته 
      . ١٦»ځاني او مالي خطر  واړوي
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  انگريزانو ته د مومندو پر قوم د حملې او يرغل د اجازې وركول 

نه يواځې دا چې په آزاد سرحد كې د افغانانو د حملې ميرحبيب اهللا خان ا 
مخنيوې كوو، بلكې د مومندو په سيمه يې د انگريزانو د حملې او يرغل مالتړ 

په همدې «پدې هكله ليكي چې كاتب هزاره ارواښاد فيض محمد هم وكړ. 
كې د ، چې گواد معلومولو د پاره شكوخت كې د انگريزانو دولت د خپل 

په لمسه شوئ وي، د يوه  سرحد د خلكو شورش او د جهاد امر به د حضرت واال 
مكتوب په ترڅ كې د حضرت واال نه  د مومندو او نورو قبايلو د سزا، گواخ او 

و حضرت واال غوږ تاوولو په مقصد د خپلو لښكرو د ليږلو اجازه وغوښته . ا
هغوې  په دولت پورې تړلو د  «دهغوې د بدگمانۍ د لرې كولو دپاره  وليكل چې 

مومندو قبايلو سره په جگړه او د هغوې د غوږونو د تاوولو په برخه كې د هغوې خپله 
و قبايلو سره كار ونلري ، دخو په افغانستان پورې مربوطو مومن خوښه ده،

  . ١٧»هغوې و نه ځوروي اود هغوې په سيمه تيرې ونكړي 

  وىيكال د حملو مخن )1915( و د لخوا د افغانان امير حبيب اهللا خان د

م كال د اكتوبر په  1914د  كمشنردشمال غربي سرحدي صوبې (ايالت) عالي 
) نهمه نيټه د بريتانوي هند د حكومت د باندنيو چارو سكرتر ته خبر وركړ 9(

ه په يوه فرمان كې د خپل ټول افغان رعيت نه غوښتي دي چې پامير «چې 
، په جالل آباد كې د كابل د سيند د جنوبي اړخ جگړې كې برخه وانخلي

مومندانو د كوډاخيلو مومندانو بلنه چې د هغوې سيمې ته ورشي، منلې نده 
«١٨.  

مه نيټه خبر 24م كال د اكتوبر په  1914هم د  عاملپه كابل كې د انگريزانو 
سيد مير مپور  داسې مهم رپوټونه تر السه شوي چې د اسال«چې  وركړې دئ

پدې وروستيو كې امير ته ويلي دي چې په ټوپكو او مرميو  صاحب جان پاچا
يالي جگړې ته تيار او د [بريتانوي] ) جنگ80000( سمبال د مومندو اتيا زره 
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وركړې دئ چې  هدايتپاچا ته امير  هند په وړاندې د جهاد اجازه غواړي .  خو
د هغوې پر سيمه تيرې شوې نه وي ې تر هغې چ«مومندانو ته څرگنده كړي چې 

او د غير اسالمې طاقت له خوا د هغې د تخريش او سكون د خرابيدو دپاره 
كوم اقدام شوې نه وي، د مسلمانانو دپاره هيڅ داسې قانوني دليل نشته چې 
دښمنۍ ته الس وغځوي . د افغانستان دواړو پولو ته دوه عيسوي ځواكونه 

آن شريف كې عيسويان اهل كتاب، خير خواه او د څرنگه چې په قرپراته دي . 
مسلمانانو ملگري  گڼل شوي، نو د هغوې سره غزا او مقدسه جگړه قانوني 

    .١٩نده

پاچا صاحب د تليفون د مه نيټه هم امير د اسالمپور  31م كال د مارچ  په  1915د 
وي، چه هره ورځ ورته قبايل مراجعه او د غزا د اجازې غوښتنه كپه ځواب كې 

د يوه فرمان په ترڅ كې د جگړې پيل ځنډولې او غوښتلې چې د غلې د 
حاصالتو د فصل تر رسيدو دې جگړه ونكړي، ځكه چې د جگړې دپاره 

  خوراكي مواد اهميت لري .

د اپريل په مياشت كې هم د امير په الرښونه د ننگرهار چارواكو د افغانستان 
د هغوې ماليانو ته پيغام استولې او د هغوې نه  يې غوښتنه وكړه  مومندانو او

  چې د هر راز ستونزې د پيداكولو نه ځان وژغوري .

مه نيټه هم د شمال لويديز سرحدي ايالت عالي كميشنر رپوټ  16د اپريل په 
وركړې چې د مومندو سيمې ته ورغلي ټول سړې اوس بيرته په ننگرهار كې 

   .٢٠انه شويدي خپلو كورونو ته ست

د د امير حبيب اهللا خان لخوا د فشار او   فيض محمد كاتب هزارهارواښاد 
انگريزانو په وړاندې د جگړې نه دكونړ د مخورو روحانيونو د الس اخيستلو 

د  د غزا دپاره  د بتخاك د حضرت د ليكونو په خالف، « په هكله ليكلي چې 
، خليفه گانو، ونمأذوناو د غرونو نه د ارواښاد نجم الدين آخندزاده دمومند
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د ميرصاحب سركاڼو د مياصاحب او تيرگړو د سيد حضرت شاه  په نومونو 
رسيدلي دي . هغه ليكلي وو  لمسوونكي ليكونهجان، مشهور په شيچ پاچا، 

و غريزې سيمې ته الړ شي، چې  ټول خلك راغونډ او د جهاد دپاره د مومند
د تيرگړو حضرت په سركاڼو كې سره يوځاې او غزا ته د اوميا صاحب او 

روانيدو تكل وكړ، نو پوځي برگډ زبردست خان د هغوې د تكل او مقصد نه 
د پادشاه د امر او اجازت نه پرته  غزا پيل نكړي،  «خبر او دواړو ته وليكل چې 

ا ده سره تړونونه او اړيكي لري، نو ې د افغانستان او انگريزانو دولتونځكه چ
وگڼي . نو تر څو چې هغه  ماتولتړون د دولت له لورې زمونږ دهغه دولت كار به 

دولت تړون مات كړې نه وي او د اسالم امير امر كړې نه وي، د شرعي لحاظه د 
د ليك له امله  ردست خان برگد زب انگريزانو سره غزا سمه نده. او هغوې هم د

په سركاڼو كې تم شول او د مومندو غريزې سيمې ته يې د نورو خلكو د ورتگ 
  . ٢١»مخه هم ونيوله 

   د روحانى، پير،  سيد، حضرت او پاچا په جامه كې د انگريزانو جاسوسان

انگريزانو ته دديني عقايدو په هكله د افغانانواحساسات څرگند  څرنگه چې
ددغو احساساتو څخه دناوړې استفادې دپاره يې زيار وويست وو، نو ددوې 

تر څو دروحانيونو په جامه كې افغانستان ته خپل جاسوسان راواستوي . 
كله چې دانگريزانو مسلمانه نوكران داباسين «ارواښاد غبار پدې هكله ليكي 

ره څخه تيريدل، نو هريوه به ځانته د مال، مولوي، موالنا، پاچا او سيد لقب غو
كاوه ، او دخلكو دغولونې دپاره به يې د"انگريزانو دمخالفت" بيرغ په اوږه 

.  نو  دپاره سينه ډبولهكړې ، او داسالم ديووالي او هندوستان دخپلواكۍ  

دوې به دافغانستان د خلكو او افغاني دولتونو لخوا په مينه او اعتماد سره 
ي او ملكي مامورينو په ډله قبليدل، او ځينې به دافغانستان دلوړ پوړو نظام
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       .٢٢»كې شاميليدل

د روحانيونو په جامه كې  د  كسان ېدآزاد سرحد په سيمو كې هم ، ځين
ښكيل غازيانو په ليكو كې ځاې پر ځاې شوي د انگريزانو سره په جگړه كې 

او افغان حكومت دپاره انگريزانو  وو.  خو د هغوې اصلي موخه او هدف د
پدې لړ كې  .ول نفاق اچود تخريب او انو په ليكو كې او د غازي جاسوسۍ

د كونړ د حال داچې  چې ځانونه يې د كونړ سيدان ښودل . هوداسې كسان هم 
سيدانو د نسب شجره، كه هغه د سيد جمال الدين افغان، سيد هاشم  پاچا او 
د اسالمپور د ميرصاحب جان پاچا په شان د انگريزي استعمار مخالفين وو، 

، ټولو ردكونړ د سيد محمود پاچا په شان د انگريزانو پلوي او تنخواه خو او يا
ته معلومه ده . يو شمير نور كسان د پير، سيد، حضرت او پاچا په نامه د 
روحانيت په جامه كې د جاسوسۍ او تخريب دپاره د كونړ په بيالبيلو حساسو 

، دوې د وه او مهمو ستراتيژيكو سيمو، لكه اسماركې استوگنه غوره كړې
    روحانيت د پردې الندې هلته استول شوي وو.

ني دورې نه وروسته په ازوې، چې د امشخصيت د يوه داسې روحاني 
و خاطراتسياسي و مقاماتو ته ورسيد، په خپلو ړافغانستان كې سترو لوړپو

ه ته د ارادت الس مال نجم الدين آخوندزادزما پالر...د هډې «كې ليكلي چې 
.  آخوند زاده ورته دنده وركړه چې د كونړ په وهغه مريد او خليفه  وركړې او د

واليت كې، چې يوه گوښه او نا آرامه سيمه وه، اصالحات او تبليغات تر سره 
گانې او مدرسې جوړې كړى  هكړي، او هغه په دريو يا څلورو سيمو كې خانقا

وگمارل او خپل  جانشينان او نور عالمان يې د اصالح او تبليغ په دندواو خپل 
 او يا گرځيدو راگرځيدوعمر يې تر ډيره حده د هغه واليت د بيالبيلو سيمو په 

دا  هم د بريتانوي هند د سرحدي سيمو په جنگ او جگړو  كې تيرولو...
خانقاوې يوازې د عبادت ځايونه نه وو، بلكې د هغې په څنگ كې د خلكو د 

  ». ادارې او الرښوونې مركزونه هم گڼل كيدل

                                                

 مخ 455،  . افغانستان در مسير تاريخ )1366( . غبار، مير غالم محمد  ٢٢



 

  44 |غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه د
 

د كونړ خلك او د سيمې پوهان ټول پوهيږي چې په كونړ كې نه پخوا كومه 
خانقاه وه او نه اوس كومه خانقاه شته ، او د كونړ د خلكو مطلق اكثريت  د 
خانقاه د نوم سره پيژندگلوي نلري . د يو څو راتلونكو مؤثقه اسنادو په رڼا كې 

  : په څرگنده ليدل كيږي چې 

و او خلكو د ادارې او الرښــــوونې په نوم مركزونه دا د خانقاوو د جوړيد .1
 . څخه بل څه نه وو» جاسوسۍ د مركزونو«پرته د 

د مال نجم الــدين آخنــدزاده د د موجودو اســــنــادو او مــداركو لــه مخې  .2
خلفاوو او مشهورو مريدانو نومونه څرگند او ښكاره دي، نو ويالې شو 

نجم الدين  مالد هډې د چې د ذكر شوو خاطراتو د ليكونكي  پالر او تره 
لخوا، چې د امير عبدالرحمن خان د واكمنۍ په دوره صــــاحب  آخندزاده

،  هلته ليږل شوې وكې دخپل وخت د انگريزانو مخالف مشهور روحاني 
  .٢٣و، بلكې د انگريزانو لخوا به هغې سيمې ته استول شوې ونه 

ليدل كيږي چې ددغه روحاني ډوله شخصيت دندې هم د كونړ په حساسه  .3
او مهمې ســيمې كې اصــالحات او تبليغات نه وو، بلكې د معلوماتو او 

 وو.به  اطالعاتو ټولول 

يت  .4 غه وال تانوي د ه يدو او بري يدو راگرځ په بيالبيلو ســــيمو كې د گرځ
بلكې  ونه اد و جهاجنگ  هم  هدفو دكتنې مقصــد ا څخههند ســرحد[؟] 

ــيمو كې د غازيانو د تگ راتگ  ــرحد په س ــى و مخبرى د آزاد س ــوس جاس
  وه.

   گډونمير زمان خان  يغازد مومندو په آزادي بخښونكو جگړو كې د 

د افغانستان د ختيځ سرحد په قبايلي سيمو كې چې د انگريزانو په ضد د جهاد 
پولوكې دننه  ، دافغانستان  پهوكوم چاپيريال جوړ او خوځښت پيل شوې 

                                                

واكنش هاى مذهبى و «هډې د مال صاحب د خليفه گانو او مشهورو مريدانو لست د  . د ٢٣
په كتاب كې، چې ميرمنې سنزل نويد ليكلې او ښاغلي » تحوالت اجتماعى در افغانستان

  مخ كې كتالې شئ . 271محمد نعيم مجددى ژباړلې دئ، په 
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ميشتو خلكو ته، چې د انگريزانو د گوډاگې اميرانو تر پنجې الندې يې ژوند 
تيراوه،  هم دا زمينه برابره كړه چې، په پټه او يا څرگنده، دې مبارزو او 
پاڅونونو كې برخه واخلي .  پدې لړ كې د غازي ميرزمان خان  ټولې كورنۍ  هم  

كې  د آزادۍ ، نړ  سره نږدې سيمهوا كد آزاد سرحد په قبايلي سيمو، خصوص
غوښتونكو جنگياليو سره كلكې اړيكې درلودې او د هغوې د پاڅونونو او 

  مبارزو ټينگ مالتړ يې كاوه .  

پداسې حال كې چې د غازي ميرزمان خان دكورنۍ نورو غړو به  د جنگياليو 
ڼو د ميا غازيانو  دخوراك او آذوقې دپاره خپله شتمني په خاصه توگه د سركا

په وسيله ددوې په واك كې اچوله، خپله  غازي ميرزمان خان به  په  صاحب
و  ه ، اد كرغيړنې ليكې  تيريد ډيورنډد  خپلو جنگياليو ملگرو سره  څرگنده د

    عملي ونډه اخيسته .به يې په  وسلوالو مبارزو كې مومندو د 

  ې گډونكم كال په سرې غزا  1908د 

صوبه سرحد او افغانستان كې د غازي ميرزمان خان د دلومړي ځل دپاره په 
م كال كې د  1908نوم او شهرت انگازې هغه وخت خپرې شوې كله چې يې په  

انگريزانو په وړاندې د مومندو په مشهورې او تاريخې "سرې غزا" كې د 
.  دا غزا ، داقرب  په ډاگ  ٢٤ غازيانو د يوه وتلي مشر په توگه برخه واخيسته

 تخاك د حضرت صاحب (عبدالشكور) په مشرۍ سرته ورسيده .كې  د ب

(عين همدغه شهرت او د انگريزانو سره دښمني د ځوان شهزاده امان اهللا خان 
سره د پيژندگلوۍ سبب شوه. هغه پيژندگلوي چه د وخت په تيريدو او الدوله) 

گڼ شمير ازميښتونونه وروسته په كلكې دوستۍ بدله او د ژوند تر پايه يې 
  .  ٢٥دوام درلود

                                                

  مخ 93م)،  2005. اخالص، عبدالخالق ( ٢٤
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  لنډيزريان د جد سرې غزا 

كال دسرې غزا  م 1908هجرى/لمريز  1287د انگريزانو په رسمي اسنادو كې د 
  په هكله دا الندې معلومات خپاره شوي دي :

په تيرو څو اونيو كې دپيښور په شمال لويديز كې د  مومندو په سيمه كې د « 
اسې څرگنديږي چې  د 'زخه خيلو' خورا زياتو ناكراريو نښې ليدل شويدي .  د

په سيمه كې د وروستنيو جنگي سفربريو په موده كې  ماليانو دمومندو په 
قبايلو زور اچولې  تر څو د حكومت په مقابل كې د زخه خيلو سره يوځاې شي .  

سيمې ته ديوه كوچني لښكر په ليږدولو كې  بريالۍ شوې،  ،ځلې ددوې هلې
پوځي] زمونږ ډير ناوخته راورسيدل، ځكه چې [ خو دوې د عملياتو سيمې ته

عمليات  په ډيرې چټكۍ سره پاې ته رسيدلي وو.  څرگنده  ده چې راپاريدلو 
و سمالسې ن، لنه ښه كو ونهته  ستنيدو ته زړبير قبايليانو په آسانۍ سره 

نتيجه يې د مارچ د مياشتې تر پايه د مومندو او پيښور په سرحدي سيمه د 
لړۍ وه...   ددې بريدونو په نتيجه كې  د ملكې چارواكو په غوښتنه   بريدونو يوه

په  ابازيو او شبقدر كې پرتو پوځي ټولگيو ته مرسته ورسول شوه او د څارنې 
په مقصد د 'مټې مغل خيلو'  په وزگارولو(گزمې) دپاره د پوځي پوليسو د 

  ».سيمه  كې يو پوځې لښكر كوټ جوړ شو

شپه انگريزانو ته خبر ) 30/31 په  كال دحمل دمياشتې 1287(د 19/20داپريل 
ورسيد چې مومند په سرحدي پوستو د حملې تيارې نيسي،  د دواړو خواوو 

شويدي او په مټه كې انگريزي قواوو ته د سرزيان ال پخوا پيل ترمنځ ډزې 
 James)تې دئ .  د اپريل دشلمې نيټې په سهار   د 'جيمز ويلكوكس' ښاو

Willcocks)    په ملتيا دټولو وسله والو قواوو په گډون شبقدر ته د مرستې
دپاره لښكرې واستول شوې ، او د نوښار نه پيښور ته د هغو قواوو د ځاې د 

د څارنې ډكولو دپاره عسكر واستول شو، چې اوس يې د مومندو د سرحد 
) 10000اټكل شوې وو چې دراټول شوو قبايلو شمير لس زره ( .  دنده ترسره كوله

تنو ته رسيده ، خو دا شمير دافغانستان د خاورې په گډون هر لورې نه د 
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 .26  جنگياليو په رارسيدو سره  په چټكۍ مخ  په زياتيدو دئ

دمومندو سرتيرو ډزې  د  نيټه)3ثور   -31(دحمل په  مه  23-20 په  داپريل
و نانگريزانو دشاهي صحرايي توپخانې د اتلسمې او اتياومې بطريې د توپو

پونډه چټك  18د ډزو له امله له لرې روانې وې، انگريزانو دلومړې ځل دپاره د 
.  په مختلفو پوستو د شپې لخوا حملې او  كار اخيستلوويشتونكو توپونو نه 

  ډزې روانې وې . 

د حاصالتو  دانو انگريزان لدينه چې مومندو د كال پدې وخت كې، چې د غَلو
دښمني پيل كړې وه هك پك شوي وو.   د  ،  داسې ښكارهود ټولولو موسم 

يره غټه ستونزه وه،  او له السه وركول ډد حاصالتو دانو سرحد قبايلو ته د غَلو 
  هغې ته غاړه ايښودل پخپله د جنگياليو د ټينگ عزم  يوه څرگنده نښه وه.  

نه هم  كونړدانگريزانو سره په دې غزا كې د مومندو د مالتړ دپاره د ننگرهار او 

دميرزمان خان په مشرۍ يوه  كونړ. پدې لښكرو كې د 27و لوې لښكر تيار شوي
ستره ډله هم شامله وه.  انگريزان پدې خبر اوخپه وو چې ولې د افغانستان د 
امير سرحدې مامورين  د سرحد نه په تيريدو كې د غازيانو مخه نه نيسې، كوم 

.  دزخه خيلو 28 ودهچې ددوې دښمنانو ته د مادې او معنوي مرستې  معنى درل
د عملياتو په لومړي سر كې امير حبيب اهللا خان ديوه فرمان په ترڅ كې خپلو 
خلكو ته ويلي وو چې  د سرحد نه تير نشي او د انگريزانو سره د سرحدي قبايلو 

سره، او دجگړې  -په دښمنۍ كې گډون ونكړي .   خود هغه د ممانعت سره
ه جالل آباد كې د موجوديت با وجود، گڼ والې ، يعنى پنژديسيمې ته د هغه د 

  .29 شمير غازيان  د سرحد نه تير شول او په جگړه كې يې گډون وكړ

په 'مَټه' كې يوه عجيبه پيښه وشوه. د  شپه)3 -2(ثور   22/23 په  داپريل

                                                

٢٦  .Nevill, H. L. (1977) ،338 .مخ    

٢٧ .Khalil, Jehanzeb (2000) ،239 مخ   

  . هماغه ځاى ٢٨

٢٩ . Keppel, Arnold (1911) ،29 .مخ  
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په هغه شپه د غازيانو د ډزو  ٣٠دخپرونې د خبريال په وينا  Pioneer)  (پايونير
پ د رسالې (سپرو قواوو)  آسونو دناڅاپي ويرې له امله له امله د عسكري كم

ټيل ناټيل جوړكړې او دكمپ نه په چاپيرشوي اغزن سيم ورغلل . په دغه پيښه 
) آسونه مړه او نور داسې سخت ټپيان شول چې دوې يې په ويشتلو 10كې لس (

  مجبوره شول .  

توپچي او پياده ابازۍ كرښه د –مه نيټه د انگريزانو د ميچنۍ 23داپريل په 
قوواوو لخوا نوره هم تقويه شوه، او د غازيانو د ډاروونكې طاقت له ويرې 
انگريزانو دپيښور دوو مكملو غونډونو، دفرقې قواوو، او احتياط  غونډته  

ډگر جنرال اندرسن، تورن جنرال باريت او تورن جنرال د حركت امر وركړ .  
دخيبر او ملكنډ دگرځنده   .٣١ودهرامزي د غونډونو قومانداني په غاړه درل

څو د ضرورت په صورت كې پلټنو دقطارونو د بشپړه تياري حكم هم وشو تر 
.   د ملكنډ د صحرايي قواوو جوړښت په راتلونكي جدول كې چمتو اوسي

 .٣٢كتالې شئ

غازيانو د مَټې او سردار گړهۍ  شپه) 4 -3(ثور   23/24په داپريل د مياشتې 
ه حمله وكړه خو د اغزن سيم له كبله يې ونشوكړاې چې د په پوستو باندې سخت

جنرال اندرسن د غونډ لښكرو ته ماتې وركړي، ډزې د نيم ساعت دپاره روانې 
وې، خو دښې پناه (خوندي پوښښ) ددرلودو له امله د انگريزي قواوو تلفات 

. تردې وروسته غازيانو د 'مَټې' شمال لويديزې ته خپلې مورچلې وزيات نه 
ړې كړې او د سهار په شپږنيمو بجو يې د جيمز ويلكاكس قواوو سره سخته جو

جگړه وكړه. د انگريزي رسمې منابعو په حواله په دغه جگره كې د انگريزانو 
  .  ٣٣تنه اټكل شويدئ  500تنه او دپښتنو شهيدانو شمير  62تلفات 

انگريزي چارواكي اعتراف كوي چې ددې جگړې له امله دبريتانوي هند 
                                                

  مې نيټې خپرونه 25كال د اپريل د مياشتې د  1908. د ٣٠

٣١  .Keppel, Arnold (1911) ،31  مخ  

٣٢  .Nevill, H. L. (1977)، 338 مخ     

٣٣ .Nevill, H. L. (1977) ، 340 مخ    
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شمالي پوځ ټول هغه منصبداران چې په هندوستان كې دننه يې خپلې د
رخصتۍ تيرولې بيرته راوغوښتل شول او په لنډه موده كې د يوې سترې قوې 
د راټولولو ټولې تيارۍ نيول شوې وې .  دوې زياتوي چې كه چيرې زمونږ دفاع 

وې واې، لږه هم كمزورې واى، يا د مرستيالو  قواوو په رسولو كې ځنډ پيښ ش
نو بيا به د [ماتې له امله] گاونډيانو په وړاندې زمونږ حيثيت او آبرو ته سخت 

تردې وروسته دڅو ورځو دپاره جگړه سړه شوه او داسې   .٣٤ زيان رسيدالې واې
ښكاريده چې دافغانستان يو شمير غازيان دخپلو شهيدانو د وړلو دپاره تللې 

  دي . 

ان امير خبر كړ او دهغې نه يې غوښتنه وكړه الرد مينټو دحاالتو نه دافغانست
چې  دافغانستان د خاورې نه هغه راغلي وسلوال جنگيالي بيرته ستانه كړي ، 
كوم چې په جگړه كې برخه لري، او  دانگريزانو په خاوره د راتلونكو تيريو مخه 
ونيسي .  امير د انگريزانو په غوښتنه  سخت  احكام صادر كړل چې څوك تردى 

ته د انگريزانو خاورې ته تيريدې نشي او هغه كسان يې بيرته ستنديدو وروس
ده د افغانې   .٣٥وته وبلل، كومو چې دمومندو سره په غزا كې  گډون كړې 

دغو اقداماتو ، د٣٧، ٣٦لښكرو د مشرانو په وړاندې سخت اقدامات هم وكړل 
ان هم د د كونړ غازي ميرزمان خبه وليدل شي، چې ، لكه وروسته ه نتيجه كېپ

انگريزانو د خوشالولو دپاره بندې كړاى شو.  انگريزي چارواكي د امير حبيب 
  اهللا خان ددې كار نه خوشاله او هغه ته يې د مننې يو ليك واستاوه. 

انگريزانو اوس غوښتل چې د قبايلو سره د روغې جوړې كوښښ وكړي . دوې 
و ملكانو د راتگ د مومندو ديوې جرگې د راغوښتلو هڅه وكړه، خو د مومند

نه ډډه وكړه .  مينټو بيا دانگريزي لښكرو مشر سر جيمز ويلكاكس ته هدايت 
وركړ چې ددې موقع نه په استفادې سره كوښښ وكړي چې دمومندو خاورې 

                                                

  مخ  341. هماغه ځاى،  ٣٤

٣٥  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،240 مخ  

٣٦  .Baha, Lal  (1978) ،75 مخ  
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م كال 1897كې پرمختگ   وكړي، او دوې نه خپله بدله واخلي خو د وې ته د 
حب په مشرۍ غازيانو د ، كوم چې  د هډې د مال صاوهغه سبق ورپه ياد 

. دوې په وته وركړې    (General Elles)انگريزي اتمې فرقې جنرال ايليس 
ويرې او احتياط مخ ته تلل، او زړه يې  نه ښه كاوه چې په لومړۍ ورځ  د 

  "كړَپې" په سخت پيچومې ورشي .   

، ويلكاكس ديوه لوې نيټهمه ) 21(دثور دمياشتې په   11 په  دمې د مياشتې
ښكر سره په دې نيت روان شو چې د مومندو سره ددوې په درو او غونډيو كې ل

  . ٣٨جگړه وكړي.  په دې جگړه كې د الوتكو نه هم استفاده وشوه 

دانگريزانو د لومړي  غونډ په  شپه)  27-26(ثور په  16/17 په  مى دمياشتې
ي او قواووباندې په داسې حال كې يوه سخته حمله وشوه چې هوا سخته توفان

ام كنډك ته زيات تاوان  22شديده باران وريده .  پدې حمله كې د پنجابيانو 
ورسيد او انگريزان مجبوره شول چې د شپې د لسو او يولسو بجو ترمنځ ورته 

مرستيال قوتونه  ورورسوي .  سخته جگړه تر يوه بل ساعته هم  روانه وه .  
) تنه زخميان  24څلرويشت () تنه مړه او 9دانگريزانو تلفات پدې شپه نهه (

  ښودل شويدي .

كومه جگړه ونه شوه، خو انگريزانو د سيمې  نيټهمه )  28(ثور مه 18 په  دمې دمياشتې
دكلو ورانولو، داوبو د ذخيرو له منځه وړلو او دحاصالتو سيځلو ته دوام وركړ . جنرال 

و د حاصلخيزې باريت د مومندو په سيمه كې خپل پرمختگ ته دوام وركړ  او د خويز
سيمې 'بهايي ډاگ'  ته ورسيد .   غازيان ټوله ورځ د جنرال باريت سره په جگړه بوخت 

) تنو ته 33وو، د كومې په نتيجه كې چې د انگريزي قواوو تلفات دري ديرش  (

ورسيد.   انگريزانو د پنجابيانو داته ويشتم او وسله وال پنځه پنځوسم كنډك په 
شاوخوا غونډۍ  دغازيانو نه ونيولې .   انگريزي قواوو   مرسته د خپل عسكري كمپ

دمومندو دوه كلي او دوه برجونه ويجاړ كړل ، خو ناڅاپه د دولسو تنوغازيانو ديوې 
ډلې تر سختې حملې الندې راغلل .  ددې حملې  او الس په الس جگړې په ترڅ كې 

 هپه پاې كې دولس واړ دانگريزي قواوو څخه درې تنه مړه او دوه تنه زخميان شول، او

                                                

٣٨  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،240 مخ  
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  .  غازيانو د شهادت جامونه وڅكل

قي' په احدصافو يوې ډلې د'ن شپه) 30 -29(دثور  19/20په  دمې دمياشتې
  ه درلوده .  ړكمپ حمله وكړه. پدې مهال جنرال اندرسن د كمپ قومانداني په غا

 قي كمپ ته د دوهم غونډ پهاحن نيټه مه )30(ثور  مه 20 په  اشتېيدمې دم 
راستنيدو سره جنرال اندرسن د شمال په لورې وخوځيداو غونډ يې د'عمرا'  
په كلي  كې د دويزو، صافو او اتمانخيلو د يوې ډلې د سختې مقابلې سره 
مخامخ شو، كومو چې د يوې غونډۍ په سر مورچه نيولې او مخې ته يې  يوه 

ل كنډك، د چپ ژوره نالۍ  وه.   غازيان چې دښي لورې د اوه پنځوسم وسله وا
لورې د سكهانو د دري پنځوسم كنډك او په منځ كې د اتم نمبر غرني توپچي 

،  د خپل سنگر نه په شا شوو، خو كله چې  وقواوو تر حملې الندې راغلې 
انگريزي لښكرې بيرته كلي ته ستنې شوې، نو دوې هم ورپسې راستانه او 

څه هم د دښمنانو  سخته جگره يې وكړه .  انگريزان اعتراف كوي چې كه
ړانې، توري په الس ي(غازيانو) نه دوه سوه تنه مړه شول، خو دوې په ډيرې م

جگړه كوله، او كله به زمونږ قواوو ته سل گزه نږدې راننوتل .  دشپې لخوا څه 
      ٣٩.نوره جگړه هم وشوه ، خو كومه خاصه نتيجه يې ورنكړه

  نيټهمه) 2(جوزا مه 23 په دمې دمياشتېدانگريزانو درسمې اسنادو په وينا 
دآزاد سرحد دقبايلو يوې دوه زره كسيزې قوې دامبار دسيند ښي لورې ته د 
انگريزي قواوو په مقابل كې ټينگې مورچلې نيولې وې  او د دوې د اوه 

كنډك او اتم نمبر غرنۍ توپچي  پورپنځوسم وسله وال كنډك،يوويشتم س
  قواوو سره  يې جگړه وكړه.

سره غزا هغه وخت پاې ته  نيټه مه)10(جوزا په  مه 31 په  دمې د مياشتې
ورسيده كله چې د جيمز والكاكس انگريزي لښكرې په شا تگ او ستنيدو ته 

  42او   مړه 52مجبوره شوې .   د انگريزي قواوو د وروستنيو شلو ورځو تلفات 
  . ښودل شويدي زخميانتنه   176او  مړه 45و تلفات هندي قواواو د  زخميان

                                                

٣٩  .Nevill, H. L. (1977)، 345  .مخ    
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مونږ سره كوم باوري اسناد نشته، خو انگريزان  اټكل كوي چې په همدې موده 
  تنه غازيان وژل شوي او گڼ شمير زخميان شويدي .         400كې 

  كال په سرې غزا كې گډون كوونكې انگريزي قواوې 1908د

  40دقواوو قوماندان تورن جنرال سر جيمز ويلكاكس

 اندرسن : لومړى غونډ قوماندان ډگر جنرالد

د نارتمبرلين فيوزيلير لومړې كنډك  (وروسته يې د پنجابيانو دوه  −
 ويشتم كنډك ځاې ونيو)

 دسكهانو دري پنځوسم كنډك −

 د وحشي سپرو اوه پنځوسم كنډك −

 د سايند سپرو نهه پنځوسم كنډك −

 
  :(Major-General Barrett) دوهم غونډقوماندان تورن جنرال باريت د 

 لومړې كنډك د سي فورت هايليندر  −

 د پنجابيانو اته ويشتم كنډك −

 د كوكس پنځه پنځوسم نمبر وسله وال كنډك −

مخكښه سپاره چې وروسته يې ځاې د سكهانو څلورپنځوسم كنډك  −
 ونيو

  :) (Brigadier-General J. Ramsayدريم غونډ قوماندان ډگر جنرال رمزيد 

 د شاهي منستر فيوسيلر لومړې كنډك (وروسته يې ځاې د ويست −

 يوكشيئر لومړي كنډك ونيو)

 د پنجابيانو يوويشتم كنډك −

دپنجابيانو دوه ويشتم كنډك (وروسته يې ځاې د پنجابيانو نولسم  −
 كنډك  ونيو)

                                                

٤٠  .Nevill, H. L. (1977)، 339  .مخ    
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 دپښتنو څلويښتم كنډك −

  فرقې قواوې : د

 د سپرو يوويشتمه قوا −

 دشاهي لښكر كوټ د توپچي اتم نمبر غرنۍ بطريه −

 دپيښور درويشتم نمبر غرنۍ بطريه −

 يشتم نمبر غرنۍ بطريهاته و −

 دكنډر وهلو او ماين ښخولو لومړۍ او شپږم نمبر قوا −

 دسكهـ مخكښانو څلورديرشمه قوا −

 يو محلي صحرائي روغتون −

ديادونې وړ ده چې د هر غونډ سره د انگريزي صحرايي روغتونونو دوه برخې، 
  يو محلي صحرايي روغتون او دغونډ د لوژستيك قطار ملگري وو. 

  كې د جگړې سړيدل مومندو او آزاد سرحدپه  ه)كال 1294م (1915تر 

لمريز هجري)كال د سرې غزا نه وروسته  د لومړي نړيوال جنگ 1287م (1908د
تر پيله، كه څه هم كوچنۍ پيښې او خال خال ډزي كيدې، خو په مومندو او 
نورو قبايلې سيمو كې وضعه آرامه وه .  انگريزي چارواكي وايي چې په دې 

د آزاد سرحد دقبايلو د پاڅونونو د خپريدودمخنيوي درې مهم   موده كې
  علتونه وو:

دامير حبيب اهللا خان رويې تر زياتې اندازې پورې دغازيانو دحملو په  .1
، ومخنيوي كې مرسته وكړه .  امير  د زړه له كومې، كه څه هم تل بريالې نه 

يزانو ته د زيار وويست چې د خپل قلمرو نه د غازيانو دتيريدو او انگر
  )Keppel)-Roos42.     روز كيپل  ٤١ستونزو د جوړولو مخه ونيسي

                                                

٤١  .Baha, Lal (1978)  87 . مخ  .  

٤٢  .George Olaf Roos-Keppel  لومړې د كرمې او خيبر ايجنسيو د پوليټيكل ايجينټ په
كلونوو په موده كې درې ځل د شمال مغربي سرحدي  1919او  1908توگه كار كړې او وروسته د 

  د. انگيس په دريمه جگړه كې ډير شهرت ته ورسي –ايالت چيف كميشنر وو، او دافغان 
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دچارو د كال د اپريل د مياشتې په ديرشمه نيټه د بريتانوي هند  1915د
كه چيرې امير په وخت اقدامات ترسره كړى « پاره  سكرتر ته وليكل چې

او باجوړ  نه وې، نو د جهاد داور لمبې خپريدې، او د ټول ننگرهار، مومند 
سيمو به پاڅون كړې واى .  اعليحضرت  د ماليانو او جهاد دپارټۍ په 
وړاندې غير عادي زړورتيا وښوده، خپل محبوبيت ته  يې زيان ورساوه، 

  .  »خو دې كار سره يې مونږ ته ډير لوې خدمت وكړ

، د خيبر ايجنسۍ د مرستيال وبل عامل چې دانگريزانو په گټه  .2
صاحب زاده عبدالقيوم خان، په مرسته  او بې نظيره  پوليټيكل ايجينټ ، 

، چې وكوښښونو  په جگړو كې د افريدو دگډون مخنيوې او هغه چلند 
انگريزانو ځانته د هغوې وفاداري گڼله .  روزكيپل  دبريتانوي هند نائب 

ته اطالع وركړه  (Lord Charles Hardinge)السلطنه  الرد هاردينگ 
هم كال نه په خير سره تير شو، نو دا به، زما په گډون چې كه مونږ ددې ډير م

  . ٤٣د عبدالقيوم خان له بركته وي ې، د بل هر چا نه، بلك

دانگريزانو په گټه بل عامل په اوارو سيمو كې د خانانو، اربابانو او  .3
نوابانو همكاري او مرسته وه .  دوې د قبايلو د جهادي عملياتو په مقابل 

م كال د 1915انگريزانو مرسته كوله .  روزكيپل  د كې په خپله خوښه د 
) نيټه دبريتانوي هند نائب السلطنه  الرد هاردينگ ته 5اپريل په پنځمه (

 وليكل چې :

دپيښور د ولسوالۍ ډيرو وتلو خانانو، لكه څنگه چې ددوې پلرونو او «
 ، مونږ ته د خدمت دپاره دپَلُووگولو په وخت كې كړي  ونيكونو د تيرو ال

كال راهيسې بدل  1857(پياده) او سپرو د برابرولو وړانديز وكړ. حاالت د 
شويدي .  په هغه وخت كې به دوې خپلې وسلې درلودې، خو اوس بايد 

  »حكومت دوې ته وسلې وركړي...

) نيټې مشهوره جگړه پيل شوه نو 18كال د اپريل د اتلسمې ( 1915كله چې  د 

                                                

43  .Baha, Lal  (1978)   .Roos-Kepple to Hardinge, 19 July 1915, R. P) مخ 88، 
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لسوالۍ نوابانو، اربابانو  او خانانو په خپله د پيښور او ديره اسمعيل خان د و
خوښه د انگريزانو مرستې ته راودنگل او د مومندو په مقابل كې د جگړې  

  دپاره  شبقدر ته حاضر شول .   

د نړيوالې جگړې په پيل كيدو سره دبريتانوي هند سياسي اوضاع بدله شوه .  
كونه پيل، او سياسي مشرانو د خپلو سياسي دريځونو په اساس  تحري

غازيانو دجگړې دپاره ځانونه چمتوكول .  دترنگزو حاجي صاحب هم د اوارې 
سيمې نه لومړى ملكنډ ايجنسۍ او بيا د مومندو سيمې ته هجرت وكړ او په 

  "لكړو" كې يې د غازيانو مركز جوړ كړ .  

  كې گډون مشهورې غزا په لمريز)كال د شبقدر 1294م ( 1915د

لمريز كال په جگړه كې مهمه  1294م /   1915د د شبقدر د غازي ميرزمان خان 
كې دغازيانو وتلي مشران لكه د چكنور مال  مياشتپه  ونډه درلوده . دمارچ 

صاحب، داسالمپور پاچا صاحب (مير صاحب جان)  او د بابړې مال صاحب د 
مومندو او باجوړ په ټوله سيمه وگرځيدل او  خلك يې د انگريزانو په مقابل 

  ې جگړې ته وهڅول .  ك

كې دافغانستان د پولې دننه هم گڼ شمير خلك جهاد ته تيار  مياشتپه داپريل 
شول . كله چې غزا ته د افغانانو د تياريو خبر انگريزانو ته ورسيد، نو 
دبريتانوي هند د خارجي چارو دفتر امير حبيب اهللا خان ته الندې  تلگرام 

  و:لواستو

چې د چكنور مال او نورو ماليانو په پارونه او لمسون  مونږ ته خبر رارسيدلې «
ستاسې اعليحضرت په سيمه كې مومندو دهزارناو، اللپورې، چارده، 
گوشتې، چكنور او باسول گڼ شمير سړې په كوډاخيلو كې راټول شوي او د 
انگريزانو په خاوره د حملې هڅه كوي . زه اطمينان لرم چې كه دا خبره رښتيا 

ليحضرت به سمدالسه  ددې قبايلي قواوو د خپريدو، او وي، تاسې اع
لمسوونكو ته د جزا اوامر صادر كړى .  كه چيرې دا قبايلي  قواوې د نگريزانو 
په خاوره تيرې وكړي، نو سخته سزا به وركړ شي .  او زه پوهيږم چې تاسې 
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 هاعليحضرت هم زما په شان د بې ځايه وينو د توئيدو د مخنيوې دپاره پريشان

  . ٤٤» ياست

دمومندو  نيټهمه) 27(حمل دمياشتې  ) اولسمه 17داپريل د مياشتې په (
لښكر د شاكوتل او ښاپښ تر منځ راټول شوې او په شبقدر باندې د حملې 
دپاره د كړَپې او گنداب په لوري روان شو.  په  الره كې ورسره  دملك ماسل 

  .٤٥خان (محصل خان) كوډاخيل لښكرې هم  ملگرې شوې

د مومندو لښكر  پر انگريزي  نيټهمه) 28(حمل په مه  18اپريل د مياشتې د
قواوو بريد وكړ .  پدې جگره كې د انگريزانو سره د ټول صوبه سرحد نوابانو او 
خانانو هم مرسته كوله .  د يوه تلگرام په ترڅ كې چيف كميشنر ته د حاالتو د 

نن، د اپريل د «  تشريح كولو په ترڅ كې پوليټيكل ايجينت وليكل چې
) اتلسمه نيټه، دبابړې مال تر مشرۍ الندې قبايلي قواوو 18مياشتې په (

دانگريزانو په خاوره د بريد كولو كوښښ وكړ، او ددوې حمله د پيښور  د 
كتارونو له خوا په شا وتمبول شوه .  زمونږ د توقع په خالف، دښمن بې نظيره 

دوې د موقعيت له پلوه برالسې لري ، زړورتيا او تكړه توپ وښود.  كه څه هم 
    ».خو زمونږ په عقيده ددوې تلفات زمونږ په نسبت ډير زيات دي

په دې جگړه كې، دانگريزي  رپوټونو له مخې، د   دواړو خواوو تلفات  په 
  الندې ډول ذكر شويدي : 

) عسكر مړه 25) منصبداران او پنځه ويشت (5دانگريزانو له خوا پنځه ( −
 ) عسكر ټپيان50) منصبداران او پنځوس (10(  شوي او لس

  ٤٦) تنه شهيدان150د غازيانو لخوا يوسلو پنځوس ( −

وكې چې د جگړې اور په اروپا كې پيل مياشت(ثور او جوزا) په  دمى او جون 
                                                

44  .File No. 8-A (1915-1916) Tribal Research Cell Home Department, 

N.W.F.P., pp..8-10. 
  مخونه 29-28-19ځاى هماغه.  45

46  .File No. 8-A (1915-1916) Tribal Research Cell Home Department, 

N.W.F.P., pp..38-39, 41-42, 51. 
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شوې و، او سراج االخبار هم په خپلو خپرونو كې  بريتانيا او روسيه د اسالم 
نيكمرغه گڼل چې امير حبيب اهللا خان نه دښمنان بلل،  انگريزانو ځانونه 

افريدو هم  ېيواځې په لومړۍ نړيواله جگړه كې خپله بې طرفي  ساتله، بلك
  نه ښورول .   ځانونه 

له نظامي پلوه، روان كال د بريتانوي هند دپاره يو ځوروونكې او ربړوونكې 
لپسې كال و.   د بريتانوي هند حكومت د بريتانيا دمركزي حكومت د هغه پر

غوښتنو په وړاندې مقاومت ښوده چې بهرته د هندوستان نه لښكرې وروليږي 
.  د هندوستان نه د ځينو لښكرو ليږل  په سرحد كې  دانگريزي دريو ميشتو 
فرقو كفايت تر زياتې اندازې پورې هغه وخت متاثره كړې و، كله چې ددوې د 

ول شوې وې .  ځايونو د ډكولو دپاره  ټيټې او ادنا هندې لښكرې است
دهاردينگ په عقيده  غازيانو محلي هندوستانې لښكرو ته اهميت نه 

  . 47وركاوه

(اسد) په مياشت كې د بريتانوي هند نائب السلطنه  الرد هاردينگ  دجوالى 
(Lord Charles Hardinge)   او دبريتانوي لښكرو عمومي قوماندان

عې په هكله سخته دواړو د سرحد د وض   (Beauchamp Duff)بيوچمپ ډف 
نگراني وښوده او لدې ځايه يې د هر ډول عسكرو د ويستلو سره كلك 
مخالفت وښود.   پدې وخت كې  په هندوستان كې دانگريزانو د عسكري 

) لښكرې موجودې وې چې ټولې په سرحد كې ځاې په ځاې شوې 8قواوو اته (
ه منځ ته رانشي، وې .   د هاردينگ په عقيده، كه دنړيوالې جگړې په هكله سول

  .   ٤٨نو دسرحد د حاالتو سره مقابله امكان نلري

په هماغه وخت د امير حبيب اهللا  دانگريزانو د استخباراتې رپوټونو په اساس
خان يو داسې پيغام هم په خلكو كې خپور شو  چې گواكې امير د جهاد اعالن 

د بريتانوي  .  ٤٩ندې كړې او په دې كمپاين كې بايد د هغه نوم استعمال نشي
                                                

47  .Baha, Lal  (1978) مخ 88 ، (Harding to Chamberlain, 2 Juky, 1915, H. P. 

  . هماغه ځاى ٤٨

 مخونه 8-1هماغه رپوټ، .  ٤٩
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له مخې دا هم څرگنديږي چې د امير حبيب اهللا اسنادو  ي استخباراتپټو هند د 
اقداماتو په لړ كې په جگړه كې د كونړي جنگياليو د گډون د مخنيوي د خان 

    دغازي ميرزمان خان بندي كول هم شامل وو. ، دپاره

ه پد اپريل دمياشتې ستاني استازي يا عامل د انگريزانو د هندوپه كابل كې 

متنفذه د اسمار د درې يو ميرزمان خان، ويل كيږي «چېرپوټ كې ليكل شوى دي 
د سيمې د قوماندان برگډ [لوامشر] محمد سرور خان لخوا   ولسوالۍمشر، چې د هغې 

ې وتور لګول ش الرښودپر دغه  ، كابل ته رسيدلې دئ .والندې استول شوې تر څارنې 
چې يو خو يې پر هند باندې د حملې تصميم نيولې، او بل يې د امير پر وړاندې د بغاوت 
تكل كړى دئ . ويل كيږي چې قوماندان همدا راز د اسالمپور د پاچا صاحب څخه هم 

د خپل نفوذ الندې قومونو كې خلك د هند پر هغه يې تور لگولې چې شكايت كړى او 
»سوي پروړاندې غزا او ناكرارۍ ته لم

٥٠
.  

) روپيو په نقدي ضمانت ، چې د 10000دا ځل د لس زره (ميرزمان خان  ي غاز
شهزاده امان اهللا خان (عين الدوله) لخوا وركړ شوې ، له زندانه خوشې شو. خو 
هغه له بنده د خوشې كيدو وروسته هم د انگريزي استعمار سره د دښمنۍ او 

 خان د اخطارونو او گوت څنډنو خپلواكۍ سره د مينې له امله د امير حبيب اهللا
سره سره بيا هم د انگريزانو په وړاندې خپلې وسله والې مبارزې ته دوام 

  . ٥١وركړ

د اسالمپور «د انگريزانو د هماغه كال دسپتمبر په رپوټ كې ليكل شوي چې 
او ديرش تنو سپرو ،  زمان خانا د كونړ د ملكي خان، خان [مير] ميرصاحب جان پاچ

يو زر كسانو سره پدې اونى كې د بابړې د مال سره د يوځاې كيدو دپاره له  تقريباًاو 
خپلو كورونو حركت كړيدئ .د بابړې مال غواړي چې د شبقدر په پولو كې تازه 
ستونزې جوړې كړي، خو ال تر اوسه يې له مومندو كومه ستره مرسته ترالسه كړې 

  ».نده

                                                

  م كال د اپريل اتمه اونۍ .1915د ( .  په كابل كي د انگريزانو د استازي محرمانه رپوټ  ٥٠

  م كال د اپريل اتمه اونۍ1915د ( يزانو د استازي محرمانه رپوټ . په كابل كي د انگر ٥١
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بيا هم  د جنگياليو پر مشرانو فشار راوړ چې له جگړې الس  امير حبيب اهللا خان
بيا هم د فرمان غازى ميرزمان خان په سر شي او سمدالسه كابل ته الړ شي، خو 

نه سرغړونه وكړه  او د انگريزانو سره په جگړې او د لښكر د كمښت دپوره كولو  
   شو . په چارو بوخت

كال د قوس) په مياشت كې داسالم پور پاچا،  1294(كال د سپتمبر  1915د
غازي ميرزمان خان  د افغانستان نه د  كونړميرصاحب جان (شيخ پاچا) او د 

  غازيانو  يو لښكر برابر كړ. 

او ډاكټر  52عزيز جاويد د ترنگزو د حاجي صاحب په نامه دخپل اردو ژبې كتاب
و ايجنسيو كې د مجاهدينو د تحريك تر مومندكنډ او په مل 53جهانزيب خليل

                                                

  مخونه 247-246)، 1981. جاويد، عزيز ( ٥٢

٥٣  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،251-252  مخونه  
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نامه الندې هغه تحقيقي انگريزي كتاب كې چې د خپلې ډكتورا (پى ايچ ډي) 
دپاره يې ليكلي،  د پيښور په آرشيف كې دچيف (مشر) كمشنر د استخباراتو 

مخ، او د مرستيال كميشنر  205گڼې د  36دروزنامچې (ورځنيو ياداشتونو)  د 
  مخ په حواله ليكې 252گڼې د  37بنډل د  15باراتو دروزنامچې د د استخ

  چې : 

د ملك كونړدترنگزو حاجي صاحب داسالم پور دميرصاحب جان پاچا او د«
ميرزمان خان نه غوښتنه وكړه چې دافغانستان نه د غازيانو دلښكر سره ددوې 

تيار  مرستې ته ورشي .  ددوې د درخواست په ځواب كې د غازيانو يو لښكر
او د سپتمبر دمياشتې په دوهمه هفته كې دلكړو سيمې ته ورسيدل .    د 

) نيټه په لكړو كې  يوه لويه جرگه جوړه شوه چې په 15سپتمبر په پنځلسمه (
هغې كې د صافو، ميټۍ، موسى خيلو، كوډاخيلو، بئيزو او خويزو مشرانو 

ې فيصله وشوه او د .  په دې جرگه كې د انگريزانو په قواوو دحملوگډون كړې 
جگړې يو جامع پالن جوړ شو.  تر دې وروسته  غازيانو د انگريزانو په پوستو 
متعددې حملې وكړې او انگريزي قواوو ته يې د سر او مال زيات زيان 
ورورساوه .   ددې تلفاتو په بدل كې انگريزانو د برهان خيلو دكلي دبمبارۍ او 

كلي دبمبارۍ په نتيجه كې  كه څه هم سمالسي ورانولو حكم صادر كړ.  ددې 
غازيانو ته زياته ځاني او مالي خساره ورسيده،  خو دوې خپل روحيات له السه 

په سيمه كې دانگريزانو په قواوو سخته ” كانگړې“ورنكړل او بله شپه يې د 
حمله وكړه، او دسر او مال زيات زيان يې ورواړاوه .  په دې حمله كې د برهان 

خيلو، كمالي او حليمزو قبيلو فعاله برخه واخيسته .  دانگريزانو خيلو، منډي 
قواوو ماتې وخوړه ،  او شاتگ ته مجبوره شول، خو د تيښتې په وخت كې يې 

  .»د مومندو كلو ته اور ونه هم واچول

غازيان اوس د شبقدر په لورې وخوځيدل . دشاوخوا غرونو نه داهللا اكبر د «
انگريزانو چې دغازيانو د طاقت اندازه وليده،   نارو انگازې اوريدل كيدې .

، نو پيښور سره نږدې د ابازيو په سړك واو دا طاقت ددوې د اټكل نه ډير زيات 
يې خپلې دفاعي مورچلې ټينگې كړى .  په عين حال كې  غازيانو د پيښور، 
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بڼو، ديره اسمعيل خان او هندوستان په نورو سيمو كې هم  دانگريزانو په 
»د پاڅون اعالنونه خپاره كړل وړاندې

٥٤ 
  .  

د پيښور په آرشيف كې د مرستيال كميشنر د  ٥٥ډاكټر جهانزيب خليل
56مخ په حواله 252گڼې د  37بنډل د  15استخباراتو دروزنامچې د 

ليكې چې  
دغازيانو د وسلو د ضرورياتو د پوره كولو دپاره، پاچا گل، ميرصاحب جان 

دغازي ميرزمان نه وغوښتل چې په پيسو د وسلو  كونړپاچا او د الينگار فقير د
او كارتوسو د اخيستو او ترالسه كولو دپاره كابل ته الړ شي .  دمومندو او 

  ) روپۍ هم  برابرې كړې وې.12000مسحودو قبيلو ددې كار دپاره دولس زره (

دانگريزانو سره دغازي ميرزمان خان دښمني او دآزاد سرحد په آزادۍ 
و كې دهغه درنده ونډه دانگريزانو څخه پټه نه وه.  پدې غوښتونكو مبارز

جگړو كې انگريزانو خپل مخبران او جاسوسان هم د معلوماتو دراټولولو 
. دغو مخبرانو به دغازي ميرزمان خان ودپاره دغازيانو په بڼه  مامور كړي 

دنقل او حركت او جهادي فعاليتونو په هكله رپوټونه استول چې اسناد يې 
م دانگريزي استخباراتو په آرشيفونو، او دپيښور، اسالم آباد  او اوس ه

  هندوستان په آرشيفونو موجود دي .  

انگريزانو لومړې دغازي ميرزمان خان او دهغه دزامنو او كورنۍ دوتلو غړو 
دتطميع كولو او جال كې دراگيرولو متعددې ناكامې هڅې وكړې، او كله چې 

سره ملگري نكړاې شول ، نو بيا يې د هغوې يې دغه آزادۍ غوښتونكي دځان 
  ٥٧په وړاندې  په راز راز توطئو الس پورې كړ.

    

                                                

 37بنډل د  15.   د پيښور په آرشيف كې د مرستيال كميشنر د استخباراتو دروزنامچې د  ٥٤

  مخ 251گڼې د 

٥٥  .Khalil, Jehanzeb (2000) ،251-252  مخونه  

56  .Deputy Commissioner diry No. 37, bundle No. 15, p. 252 

. دانگريزانو ددغو دسيسو په هكله مفصل معلومات دزماني دكورنۍ په ويب پاڼه كې د ٥٧
 www.ZamaniFamily.org   . په پته ترالسه كوالې شئ  
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  د غازي ميرزمان خان بندي كيدل

سره د غازي ميرزمان خان دښمني او د آزاد سرحد په دانگريزي ښكيالكگرو 
وسله والو مبارزو كې د هغه گډون د انگريزانو او د افغانستان د گوډاگي 

د پيرانو، حضرتانو . لكه چې وويل شول پدې جگړو كې ونظره پټ حكومت له 
او سيدانو په جامه كې د انگريزانو مخبرانواو جاسوسانو هم د اطالعاتو د 
ټولولو دندې درلودې . دې مخبرانو به د غازي ميرزمان خان د جهادي 
فعاليتونو او تگ راتگ رپوټونه ليږل . د انگريزانو دا ډول محرمانه 

راتي اسناد، چې اوس له محرميته وتلي، د لندن، هندوستان او اسالم استخبا
    ب كې وينو.آباد په آرشيفونو كې موجود او مونږ يې په دغه كتا

غازي اپ شوو آثارو او اسنادو كې راغلي دي چې چكه څه هم تر اوسه په 
د انگريزانو په او د ډيورنډ د تحميلي كرښې څخه په تيريدو ميرزمان خان 

د كې د آزادي بخښونكو وسله والو مبارزو ندې د آزاد سرحد د مومندو وړا
د امير حبيب اهللا خان په واكمنۍ دوه ځل نيول شوې او په كابل  گډون له امله 

خوزما څيړنې د انگريزانو د بريتانوي هند په كې زندان ته ليږل شوى دئ، 
نو په وړاندې آرشيف كې د موجودو اسنادو له مخې ښودلې چې هغه د انگريزا

په وسله والو مبارزو كې د گډون له امله دوه ځل نه، بلكې درې ځل بندي شوى 
  دئ.

كال كې د سرې غزا د گډون نه   م1908په  ميرزمان خان يغازې ځل لومړ
وروسته د امير حبيب اهللا خان د رژيم تر څارنې الندې راغلې او د يوې دسيسې 

  په ترڅ كې زندان ته استول شوې و. 

م كال كې دمومندو د سرې غزا په وخت كې نائب السلطنه الرد مينټو 1908 په
د مومندو په سيمه كې د ناڅاپي پاڅون په هكله دحاالتو نه اميرحبيب اهللا خان 
خبر كړ او دهغې نه يې غوښتنه وكړه چې سمدالسه  دافغانستان د خاورې نه 

ه جگړه كې برخه هغه راغلي وسلوال جنگيالي بيرته ستانه كړي ، كوم چې پ
  لري، او  په راتلونكې كې هم دانگريزانو په خاوره د  تيريو مخه ونيسي .  
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امير حبيب اهللا خان د بريتانوي هند دنائب السلطنه داپريل دمياشتې د 
) 5) نيټې د پيغام په اخيستو سره  د مې دمياشتې په پنځمه (24څلرويشتمې (

ته يې داسې سخت  احكام صادر كړي  نيټه هغه ته ډاډ وركړ چې خپلو مامورينو
چې خلك د سرحد د تيريدو نه په ټينگه منع كړي، كه څه هم د گڼ شمير 
ناپيژندل شوو الرو د موجوديت له امله به په ځينو سيمو كې د دوې د تيريدو 

 .   ٥٨قطعي بنديز امكان ونلري

ن بيرته دليك استولو سره سم  امير دمومندو او افريدو دسيمې نه افغان ماليا
وغوښتل او دوې ته يې په عام محضر كې په ډاگه كړه چې د مومندو سره د 
هغوې دملگرتوب   سره مخالف دئ .  امير همدا شان هغه كسان چې په جگړه 

، كابل ته واستول او ددوې مهم كسان يې تر څارنې الندې وكې يې گډون كړې 
يدو د ټينگ ممانعت  او .  د ډيورنډ د ليكې نه دافغاني غازيانو دتير ٥٩ونيول

په جگړه كې د گډون كوونكو غازيانو د بيرته ستنيدو په وخت كې دهغوى  د 
مشرانو په وړاندې سخت اقدامات  د كومو په نتيجه كې چې د كونړ غازي 
ميرزمان خان هم  د انگريزانو د خوشالولو دپاره بندې كړاى شو، سبب شول  

 خان ددې كار نه خوشاله او هغه ته د چې  انگريزي چارواكي د امير حبيب اهللا
  مننې يو ليك هم وليږي .  

م كال د اپريل په مياشت كې د امير ،1915د ميرزمان خان  يغاز دوهم ځل 
لخوا ونيول شو تر څو د هغه كال په جگړو كې د خلكو د د رژيم حبيب اهللا خان 

   مخه ونيسي . مخنيوي او پاڅون 

آرشيف نه د انگريزي استخباراتو د هغه وخت   دلته د لندن د بريتانوي هند د
د هغوې له مخې د آزاد سرحد په آزادي يو څو رپوټونه په گوته كوو چې 

بخښونكو جگړو كې د غازي ميرزمان خان تر مشرۍ او قيادت الندې د كونړ 
داولسونو د پراخه گډون، د دغو جگړو د مخنيوي دپاره د اميرحبيب اهللا خان 
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  ازي ميرزمان خان د بندي كيدو اصلي علت څرگندوي . د هلو ځلو او د غ

  

په كابل كې د انگريزانو د هندوستاني استازي يا عامل دپورتني رپوټ په 
ويل كيږي ميرزمان خان، د اسمار د درې «دوهمې مادې كې ليكل شوى دي چې

يو متنفذه مشر، چې د هغې ولسوالۍ د سيمې د قوماندان برگډ [لوامشر] محمد سرور 
ور ت الرښودان لخوا  تر څارنې الندې استول شوې و، كابل ته رسيدلې دئ . پر دغه خ

لګول شوې چې يو خو يې پر هند باندې د حملې تصميم نيولې، او بل يې د امير پر 
وړاندې د بغاوت تكل كړى دئ . ويل كيږي چې قوماندان همدا راز د اسالمپور د پاچا 

يې تور لگولې چې د خپل نفوذ الندې قومونو صاحب څخه هم شكايت كړى او پر هغه 
  .٦٠»كې خلك د هند پروړاندې غزا او ناكرارۍ ته لمسوي 

لدې بنده د شهزاده امان اهللا خان ميرزمان خان  ي غازلكه چې دمخه وويل شو، 
په مرسته او ضمانت ډير ژر خوشې او بيرته خپلو وسله والو مبارزينو سره يو 

د شبقدر او  اندې خپلې وسله والې مبارزې ته دوام انگريزانو په وړ ځاې او د 
  . په عسكري ښارگوټي حمله كې برخه واخيسته 

                                                

  م كال د اپريل اتمه اونۍ .1915د ( .  په كابل كي د انگريزانو د استازي محرمانه رپوټ  ٦٠
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م كال دپيښور د استخباراتو د څانگې د سپتمبر په رپوټ  1915د انگريزانو د 
ا د كونړ د ملكي خان، ميرصاحب جان پاچد اسالمپور «چې  وكې هم خبر وركړ شوې 

يو زر كسانو سره له خپلو كورونو  تقريباًرش تنو سپرو او او دي،  زمان خانخان [مير] 
  حركت كړيدئ .

بيا هم  د جنگياليو پر مشرانو فشار راوړ چې له جگړې الس  امير حبيب اهللا خان
بيا هم د فرمان غازى ميرزمان خان په سر شي او سمدالسه كابل ته الړ شي، خو 

و د انگريزانو سره په جگړې او د لښكر د كمښت دپوره كولو  نه سرغړونه وكړه  ا
   .په چارو بوخت شو 

 په يوه بل الندنيد دسمبر د مياشتې د دريمې نيټې د استخباراتو  د انگريزانو
شميرې د رپوټ د يوولسم پراگراف په  47د «سند كې هم ليكل شوي چې 

د  ه خپور شوې دئ .لښكر ته اشاره شوې وه، هغه لښكر  بيرت حواله چې كوم
) كسانو ته زيات شوې 600رارسيدلي رپوټ له مخې د ناوې د لښكر شمير تر شپږ سوه (

) نور كسان هم ميرزمان خان سره ملگري كيږي . د اسمار لوامشر 3000او درې زره (
به  شخصاًوركړ شوى چې كه ددغه لښكر مخه ونه نيسي نو  خبردارېته د جالل آباد نه 

ه خڅ سيمې ته تللې او له ميرزمان خان» ساو«هغه هم په تلوار سره د  .وگڼل شي مسؤل
   خپور كړي .غوښتې چې لښكر 
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ويل كيږي چې د شينكوړك پاچا د ميرزمان خان د فعاليتونو څخه د جالل آباد نائب 
!!!] دغه لښكر سره د ساالر ته خبر وركړې او خپله يې هم خپل مريدان د كفر د عذاب [

  ».ع كړيدي ملگرتوب نه من

د غازي ميرزمان   مجروحسيدشمس الدين خان د يادونې وړ ده چې ارواښاد 
تر » سرنوشت من«ي گڼي . هغه د غه بندي كيدل سياسي نه بلكې جنايخان د

نامه الندې خپلو خاطراتو كې په ضد و نقيض ډول له يوې خوا تور لگوي چې 
ان د امير حبيب اهللا خان په واكمنۍ كې د يوې جنائي واقعې غازي ميرزمان خ«

د امير حبيب اهللا خان د مرگ نه «او له بلې خوا بيا ليكي چې » په اتهام بندي شو
وروسته د امان اهللا خان لخوا د نورو سياسي بنديانو او قومي مشرانو سره له 

   .٦١»بنده خوشې او د خپلواكۍ جگړې ته واستول شو 

د امير حبيب اهللا خان په ني اسنادو له مخې په ډاگه څرگنديږي چې خو د پورت
وخت كې د غازي ميرزمان خان بندي كيدل يوه سياسي قضيه او د انگريزي 

مينې، د امير حبيب اهللا خان د  د استعمار سره د دښمنۍ، خپلواكۍ سره
اخطارونو نه منل، د آزاد سرحد په آزادي غوښتونكو جگړو كې فعاله برخه 

  خيستل او د شبقدر پر عسكري چوڼۍ حملې وي . ا

ه به د انگريزانو پاچا صاحب د شينكوړك پي چې شوپه پورتني سند كې دا هم ليدل 

وړاندې د غازي ميرزمان خان د فعاليتونو او حركاتو نه لږ تر لږه د امير حبيب اهللا 
ن به يې د غازي خان رژيم او د جالل آباد نائب ساالر ته اطالع وركوله او خپل مريدا

د خپلواكۍ هغه  منع كول چېځكه  ميرزمان خان د لښكر سره د يوځاې كيدو څخه 
  او هغوې به يې د كفر د عذاب نه ويرول .، ودپاره د انگريزانو سره جگړه كفر گڼل

كه د شينكوړك پاچا صاحب د انگريزانو سره په جگړه كې گډون كفر گڼلو، نو 
مجروح صاحب لخوا د جنايت په نامه د داسې بيا د ارواښاد سيد شمس الدين 

د شينكوړك د پاچا صاحب هغه مبارزو غندل څه د حيرانتيا وړ ځكه نه ده چې 
   و.  ىزو
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پر دې سربيره، لكه چې وروسته به وليدل شي، په اسمار پورې مربوط د 
شيگل د سيمې د شينكوړك كلې هغه ځاې دئ چې غازي ميرزمان پكې د 

د رژيم د بقا دپاره د خپلو وروستيو هلو ځلو په ترڅ كې، په  غازي امان اهللا خان
   ، په شهادت ورسيد .جومات كې د ماخستن د لمانځه د ادا كولو په وخت

نيغ په نيغه د انگريزانو په غازى ميرزمان خان ولې  امير حبيب اهللا خاندا چې 
كولو او د هغې د پاره به يې نورې غير ضد د وسله والو جگړو په جرم نه بندي 

سياسي پلمې او بهانې لټولې، علت يې هغه ويره وه چې د خلكو د اعتراض او 
كاتب مخالفت او خپل رژيم په وړاندې يې د هغوې د پاڅون نه درلوده . ارواښاد 

از محاربات [امير حبيب اهللا خان] آگاه شدن حضرت واال «پدې هكله د هزاره 
د دغو ذكر «يا » ايت به محمد اكبرخان كرنيل، مقيم موضع سركانىمذكوره و هد

د امير حبيب اهللا خان د خبريدو او په سركاڼوكې ميشت شوو جگړو په هكله 
كوښښ و اتوجه «ې ليكي چې دتر عنوان الن» كرنيل محمد اكبر خان ته  الرښوونه

، ځكه د غازيانو سره جگړه كې گډون وكړي نژديپريهيځ پوځي كس چې ي وكړ
په جگړه كې  د سپاهيانو گډون ، دولت تر نيوكو الندې راولي او ستونزې چې 

كومو ملكي افراد و ته چې په خپل سر او پرته له اجازې يې په جگړه كې پيښوي ، او 
 ژمن او، او د غوږ نه نيسي، او د حكومت نصيحت او الرښوونې ته گډون كړې او يا كوي

ندئ اخيستلې او نه اخلي، كه تردې زيات جگړې الس  لهيې  دوست دولت [انگليس] سره
دولت سره به د مخالفت او عداوت  دجوړه شي غوغا منع او وكړول شي، د هيواد دننه به 

    .٦٢».مخنيوې مه كوئ نو ځكه د هغوېالره خپله كړي . 

م كال د اگست په مياشت كې پر چترال  1916 د ميرزمان خان  ىغاز دريم ځل 
اوپر انگريزانو باندې دجندول د ارواښاد عمراخان د كورنۍ د باندې د حملې 

بريدونو د مالتړ په جرم لومړې د يوې قومې جرگې او سر د امن په ضمانت د 
ځنځير او زوالنه د په خالف شوې ژمنې د مومندو نه كونړ ته راستون او بيا 

   كابل د شيرپور زندان ته واستول شو.

                                                

 مخ . 307ش سوم، .  مال فيض محمد كاتب، سراج التواريخ، جلد چهارم، بخ ٦٢
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  ان خان ددريم ځل بندي كيدو څرنگوالىد غازي ميرزم

 ،پيښور ته نږدې د شبقدر په پوځي چوڼۍ د جنگياليو تر حملې وروسته
غازيانو د پيښور، بنو، ديره اسمعيل خان، او هندوستان په نورو ښارونو كې 

د  هم د انگريزانو په وړاندې د پاڅون اعالنونه خپاره كړل .  پدې وخت كې 
توسو د اړتيا د پوره كولو دپاره، چې د هغه وخت يوه غازيانو د وسلو او كار

ستره ستونزه وه، د غازي ميرزمان خان نه وغوښتل شول چې افغانستان ته الړ 
قبايلو هم ددې كار دپاره دولس زره (مسعود) مومندو او محسودو «شي . 

  .٦٣»وىروپۍ برابرې كړې 

ه مخې تر هغې د بريتانوي هند د آرشيف د استخباراتي دوسيو د اسنادو ل
د مومندو د لښكر خپريدل، د غازيانو د فعاليتونو په يعنى وروسته پيښو، 

مخنيوي كې د امير حبيب اهللا خان هلې ځلې، كابل ته د اسالمپور د پاچا 
ورتگ، د امير حبيب اهللا خان له احكامو دغازي ميرزمان خان  سر غړونه او په 

په خالف د غازي ميرزمان خان د پاې كې د چترال په خاوره كې د انگريزانو 
  لنډ ډول ليكو:وسله والې مبارزې د دوام تكل او بيا بندې كيدل  په 

ــتر كيپيل روز - ــرحدي ايالت س ــمال مغربي س ــنرد ش گڼه  1016په خپل  كمش
رپوټ كې په شيمله كې د بريتانوي هند د باندنيو چارو سكرتر ته ليكلي 

ندو «چې  قدر كې د رنوۍ] [اار په شــــب له مخې  يدلو رپوټونو  ته د رســــ
شوې ده . ميرزمان خان په  ښودل  شميره يو زر تنه  قبايليانو د مرگ ژوبلې 

د انگريزي حكومت  كونړ كې دئ او د ... په استول شوو دولس زره روپيو 
په  كارتوســــو  نه د  ندو  مامو ندانو او  پاره د موم فادې د په خالف اســــت

 .»اخيستلو بوخت دئ 

شـــاغاســـى على م كال د اكتوبرد رپوټ له مخې،  1915د عالي كمشـــنر د  -
مد  ندې اح په وړا يدئ تر څو د هغو كســــانو  ته اســــتول شــــو باد  جالل آ

اقدامات وكړي، كومو چه د امير لخوا د مومندو سره دمرستې د نه كولو 
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   د اوامرو څخه سرغړونه كړيده .

له مخې د دې اونۍ په ســر د اكتوبر د اومې نيټې د رپوټ د عالي كمشــنر  -
ـــاحب په  ـــالمپور پاچا ص ـــره » برې پنډيالى«كې د اس كې د بابړې د مال س

د ســـاتونكو او خدمتگارانو د يوې كوچنۍ ډلې پرته د  يوځاې شـــويدئ .
هغه د مريدانو لويه برخه خپلو كورونو ته ســـتانه شـــوي دي .  په پنډيالۍ 

 :شته كې دغه الندې مهم كسان هم 

 ميرزمان خاند كونړ  .1

 ه تنه زامندود جندول د خان عمراخان  .2

 ورور عمراخاند جندول د خان محمدشاه خان،  .3

 زړور خان  د ناوگۍ د نواب زوم  .4

 بازوان،  كوډاخيل، بئيزى .5

 بئيزى محصل خان، كوډاخيل .6

 . مرتالى شيخ عبدالمحمدد كامې  .7

له مخې  - عالي كمشــــنر د اكتوبر د اتمې نيټې د رپوټ  جان  ،د  باس  د ع
اسالمپور د پاچا صاحب زوې ، چې كابل ته د راتگ خبر يې په تير رپوټ 

، هبكې وركړ شوې و، د جهاد د حمايت  په كوښښونو كې  پرته د برياليتو
ته ســــتون شــــوې دئ .  ته بير پل كور  مات زړه خ يل كيږي چې په  يا و عل

ته يو پټ ليك وركړې عباس جان ] مور غازى امان اهللا خان دحضــــرت [
چې په هغه كې د جالل آباد د نظامي ديپوگانو د مســــئول مامور نه هيله 

شي .  معين شوې چې د مقدس جهاد دپاره هغه ته يو اندازه مهمات وركړ 
سردار عنايت اهللا خان سلطنه [ سه  ] ال سمدال ضوع نه په خبريدو  ددې مو

وركړې  خبردارېذكر شــــوي مامور ته يو مكتوب اســــتولې او هغه ته يې 
سختو  ضرت خبره ومني، نو د ډيرو  سره به مخامخ پايلو چې كه د عليا ح

   .  شي 

عالي كمشــــنر د اكتوبر د  - له مخې 15د  باد  ،مې  نيټې د رپوټ  د جالل آ
ـــتان د رعحاكم كال ـــويدئ چې د افغانس ـــخت خبردارې وركړ ش  يت ن ته س
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كړي  ن ــازه ور ــه اج ــا ت يڅ چ ه ــه   ظرو او د چې څخ ن ــگ  ــــبينتن تعص   وم
 .سره يوځاې شي ] دانگريزانو د مخالفينو[

ويل كيږي  ،نيټې د رپوټ له مخې  ديرشــــمېد عالي كمشــــنر د اكتوبر د  -
ه كړې، خو د چې د كونړ ميرصــــاحب جان پاچا د كابل نه نوې امر تر الســــ

هغې د منلو څخه يې انكار كړيدئ . خو په ورته وخت كې په پيښــور كې د 
  هغه د كابل د تگ آوازه خپره شويده .

ه نور رپوټونــ ،مې نيټې د رپوټ لــه مخې 13د عــالي كمشــــنر د نومبر د  -
صاحب جان پاچاوايي چې  سردار نه ليدنه كړې، او هلته ورته  كابلد مير

  وربخښلي دي .  يو آس، زر روپۍ او يو زر كارتوس نصراهللا خان

په هماغه رپوټ كې دا هم راغلي چې د كونړ ميرزمان خان د كوډاخيلو 
ته يو ليك استولې او د هغه نه يې غوښتنه كړې چې د  محصل خان 

د ټكولو په  قبيلې د يوې څانگې كافرستان د يوې سركښې او باغي
لښكركې ورسره مرسته وكړي . ددغه حملې اصلي موخه معلومه نه ده . په 

   .٦٤ځينو كړيو كې ويل كيږي مقصد يې د چترال خاورې ته ننوتل دي 

 15، د نومبر د په كابل كې د انگريزانو اســــتاځي، حافظ ســــيف اهللا خان  -
د رپوټونو له مخې د  )ۍارندو (ارنومې نيټې په رپوټ كې ليكلي چې د 

ــر  ــمار لوامش ــرور خان  اس ــوې او او د هغه  محمد س له خپلې دندې لرې ش
ــاســــتي،  ــاې ن ــانځ ــان خ ــد عثم ــل محم ــد د [، زمونږ كرني ــانوي هن بريت

ـــــه دريز غوره كړيــدئ ، او پــه  حكومــت] پر وړانــدې د ملگرتوب ډير ښ
 پر خاوره د حملو مخنيوې كوي . اطمينان سره د چترال

ــنرد روزكيپيل،  - مه نيټه 27م كال د نومبر په  1915د انگريزانو عالي كمش
په دې اونئ كې د  خان  مان  كل چې ميرز ته ولي پل مركز  په » نصــــرت«خ

ســيمه كې چې د ارندو څخه د يوه مارش په واټن پرته ده، يو لښــكر راټول 
                                                

شميره محرمانه پيغام  1280دشمال لويديځ سرحدي ايالت د عالي كمشنر، روزكيپيل  .  ٦٤
  مه نيټه استول شوې دئ .22م كال د نومبر په 1915چې د 
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غه د چترال  كړى دئ .  مال لرې چې ه په احت خاوره كې  ندو«په  يا ا » ار و 
ــكر » ارتزان« ــتولو تر وخته  په لښ ــد ولري . ددې رپوټ د اس د حملې مقص

كې د برخه اخيســــتونكو كســــانو شــــمير په قطعي توگه معلوم ندئ، خو 
ويل كيږي چې په بريكوټ كې د مخكښــــې ډلې شــــمير يو ســــلو پنځوس 

سانو ته رسيږي ) ك1500) او اصلي لښكر شمير يو زر او پنځه سوه (150(
ته وربللې او د » ســـاو«ويل كيږي چې د اســـمار لوامشـــر، ميرزمان خان  . 

تدابير  ] امنيتىكې چترالپه [هغه نه يې غوښـــتلي چې لښـــكر لرې كړي . 
 نيول شوي، او تر دې دمه د كومې ستونزې احتمال نه ليدل كيږي .

محرمانه   د انگريزانو د اســــتخباراتو د دســــمبر د دريمې نيټې په يوه بل  -

ټونو په اســــاس د ناوې د لښــــكر د رپو« ســــند كې پدې هكله راغلي چې 
) كســــانو ته رســــيدلې او تمه كيږي چې درې زره 600شــــميره شــــپږســــوه (

ســـره يوځاې شـــي .  له جالل آباد څخه د ميرزمان خان ) نور كســـان د 3000(
كه د لښــــكر مخه ونه اســــمار لوامشــــر ته خبردارې وركړ شــــوې دئ چې 

ژندل شي . هغه [داسمار لوامشر] تر هغې وپي مسؤلبه  شخصاًو نيسي، ن
ـــته په تلوار د  ـــاو«وروس ـــيمې ته ورغلې او د ميرزمان خان نه يې» س د   س

لښكر د خپرولو غوښتنه كړېده. ويل كيږي چې د شينكوړك پاچا صاحب 
عاليتونو خبر وركړې او  خان د ف مان  ته د ميرز ــــاالر  ئب س نا باد  د جالل آ

ــره د يو ځاې كيدو نه خپل مريدان  ــكر س يې هم د كفر د عذاب [!!!] د لښ
٦٥» منع كړي دي

  . 

كــال د دســــمبر د نهمې نيټې د رپوټ لــه مخې  1915د عــالي كمشــــنر د  -
ښكر د جوړولو په  شوې تر څو د دغه ل ښتل  ميرزمان خان جالل آباد ته غو

  هكله ځواب وركړي .

رپوټ له مخې، د تيرې د مې نيټې 18كال د فبروري د  1916د روز كيپل د  -
د كرنيل لخوا غوښــتل شــوې  اســمارد  ميرصــاحب جان پاچاجمعې په ورځ  

                                                

  مې شميرې يادداښت ، يوولسم پاراگراف .47. د  ٦٥
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او هغه ته ويل شوي چې د امير د جهاد د تياريو د امر په اړوند بايد كابل ته 
الړ شـــي .  يو بل رپوټ وايي چې هغه د ســـركاڼو د ميا صـــاحب او دوو نورو 

مير غواړي چې د هغوې ســـره د ماليـانو پـه ملگرتيـا كـابـل تـه تللې دئ . ا
  تركيې د سلطان د غوښتنې او جهاد د قانونيت په هكله سال مشوره وكړي.

په همدې رپوټ كې راغلي چې امير حبيب اهللا خان، ميرزمان خان ته د يو 
  )  روپومستمرې تنخواه د بخښلو حكم كړې دئ .1200زر او دوه سوه (

پل  - مارچ د  1916د د روز كي بل مې ن11كال د  كا له مخې، د  يټې د رپوټ 
څخه ميرزمان خان ته د ميرصــــاحب جان پاچا يو ليك رســــيدلې دئ . په 
ليك كې راغلي چې هغه [ميرصـاحب جان پاچا] د امير لخوا په بيسـارې 
ــو دوه غاړكۍ يې هم  قبولې  ــوې او يو ټوپك او د كارتوس درناوي منل ش

لل شــــوې، خو ته ب بل  كا خان  مان  يدي .  د كونړ ميرز ته د تللو  كړ غه هل ه
 اراده نه لري . 

ــنر - مې نيټې 15كال د جوالى د  1916روز كيپل د  د انگريزانو د عالي كمش
ــاتو او  ــاليو د مشــــرانو تر منځ د اختالف ــدو جنگي ــه رپوټ كې د مومن پ

ــاحب  ــاحب جان پاچا ص ــالمپور د ميرص ــوې ده. پدې اس د ليك يادونه ش
امير دا مهال چې چې ليك كې د ترنگزو په حاجي صــــاحب تور لگيدلې 

د ټولو قبايلو د غلي كيدو امر كړې دئ، نو هغه [دترنگزو  حبيب اهللا خان
ـــاحب  ـــښ كړې دئ .پاچا ص ـــتونزو د پيدا كولو كوښ ـــاحب] د س حاجي ص
همدا شـــان ليكلي چې افغان چارواكو ترې ضـــمانت اخيســـتلې، او هغه 

ته كومه مرســـته رســـولې نشـــي، خو ددغې ټولې پيښـــې رپوټ يې حاجي 
 امير ته وركړې او د هدايت په انتظار به پاتې شي .

مې نيټې  16د شمال لويديزې سرحدې صوبې د عالي كمشنر د سپتمبر د  -
د رپوټ په اســــاس، غازي ميرزمان خان د تســــليميدو پر ځاې د مومندو 

ر باســــي چې هغه خپل كورته په ســــيمې ته تللې دئ . د كونړ چارواكي زيا
ـــتنې رپوټ له مخې  ـــتنيدو اړ كړي. خو د وروس ـــر د راس هغه د ژمنې او س

ــوې، او بيا د كرنيل عثمان  ــتون ش ــمانت خپل كور ته س خونديتوب په ض
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  خان لخوا نيول شوې او ځنځير او زوالنه جالل آباد ته استول شوې دئ .

پتمبر د ديرشــمې د شــمال لويديزې ســرحدې صــوبې د عالي كمشــنر د ســ -
ندې د جالل  څارنې ال خان تر  مان  ــــاس، د كونړ ميرز په اس نيټې د رپوټ 

 آباد نه ماماخيلو ته استول شوې دئ .

م كال د نومبر د مياشــــتې د  1916د كابل څخه د انگريزانو د اســــتاځي د  -
مې نيټې درپوټ له مخې، پدې وروستيو وختو كې د شينوارو تر منځ 15

ويل كيږي چې  نو رســــيدل، امير وارخطا كړيدئ . ناارامۍ د گڼو رپوټو
شــــينواري د اســــمار د حاكم په وړاندې مقاومت كوي او د هغه احكام نه 
مني . د هغوې ددې چلند علت، د اســــمار د اوســــيدونكو مالتړ دئ، كوم 

ميرزمان خان چې پدې وروستيو كې د اسمار د تر ټولو مخور شخصيت، 
   . د بندي كيدو په دسيسې خپه شويدي

م كال د ســــمبر د مياشــــتې د  1916د كابل څخه د انگريزانو د اســــتاځي د  -
ميرزمان خان كورنۍ، چې خپله داوخت د مې نيټې درپوټ له مخې، د 16

ندې  څارنې ال ندان كې دئ، تر  په ز بل  بل كا ته ليږدول شــــوې او ټوله كا
    منقوله شتمنې يې ضبط شوې ده .

ـــتاځي  - ـــتې د  1917د د كابل څخه د انگريزانو د اس م كال د جنوري د مياش
اتمې نيټې رپوټ د غازي ميرزمان خان د بندي كيدو اوشيرپور زندان ته  
داستولو په هكله د زياتو معلوماتو په لړ كي ليكي چې دجندول د مرحوم 

ورور او دوه زامن د نايب الســــلطنت په لمســــون چې و خان ، عمرا خان ي
پك او يو شــــم ته يې دوه ســــوه ټو مات وركړي وو، د كونړ هغوې  ير مه

ميرزمان خان په لومړې ســر غازي  . ځيددرې او اســـمار له الرې باجوړ ته 
، خو وروســـته د هغوې ســـره ســـيې د پرمختگ مخه نيوكې په پوله د هغ

بريتــانوي هنــد پر حكومــت د و اغزا چې د  ويژمنــه كملگرې شــــوې او 
به ورســــره د څلور ســــوه (حمل پاره  ياليو مرســــ400ې د ته وكړي . د ) جنگ

او د مومندو څو كســـه مشـــران هم ورســـره ملگري مومندو يو متنفذه مال 
ـــمار د گارنيزون قوماندان،  ـــوي دي . د اس د هغوې محمد عثمان خان، ش
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، د هغوې د مخنيوي دپاره دوه ډلې استوي په دغه نقشې خبريدو سره سم
ــته چې دواړو خواوو ته پكې مرگد يوې . د وې  ــخړې نه وروس  كوچنۍ ش

باجوړو او مومندو د پاڅون د نقشــې عاملين نيســي او اوښــتې، د  ژوبله 
تر څارنې الندې يې كابل ته اســـتوي . ميرزمان خان لدې نيټې وروســـته د 

ساتل كيږي، او  محاكمې انتظار د شيرپور په زندان كې تر څارنې الندې 
         كيږي . جال وطنهباسي . د عمراخان كورنۍ هم ميمنې ته 

  

  هزاده امان اهللا خان سره د پيژندګلوۍ او ورورۍ پيلد ش

مخكې وويل شول چې د انگريزانو په خالف وسله والومبارزو كې د غازي 
ميرزمان خان گډون، په خاصه توگه مشهورې سرې غزا كې  دهغې ستره برخه 
سبب شوه چې د امير حبيب اهللا خان د رژيم او انگريزانوتر څارنې او تعقيب 

  ، او زندان ته واستول شي . الندې راشي

غازي امان اهللا خان چې ميرزمان خان ال دمخه پيژندو، او تير ځل يې په كابل 
كې د هغې سره ليدلي او دانگريزانو په وړاندې د هغه د فعاليتونو نه خبر ؤ، د 

د غازي امان اهللا خان مور » سراج الخواتين«عليا حضرت هغه قدردانى كړې او 
، د غازي ميرزمان خان سره مرسته وكړه چې د يو كال بند نه ورته زوې ويلي و

     وروسته د لس زره روپيو په ضمانت خوشې شي .

كه څه هم ځوان شهزاده عين الدوله امان اهللا خان د خپل پالر اميرحبيب اهللا خان 
دواكمنۍ په وخت كې د نورو سياسي بنديانو سره هم ليدل كتل او غمرازي 

د انگريزانو سره ستونزو د حل كولو كوښښ يې كوو، خو  كوله، او د هغوې د
له امله يې د هغه سره خاصه مينه او شهرت  ۍمنښدد ميرزمان خان غازي د 

د وخت په تيريدو او بيالبيلو تاريخي ازميښتونو نه درلوده ، كومه چې 
ه شوه، او د ژوند تر پايه يي دوام لوروسته په كلكې دوستۍ او ورورگلوۍ بد

  وكړ. 
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  غازي ميرزمان خان په سر د شهزاده امان اهللا خان جريمه د

هم بندي او ځنځير او د دريم ځل دپاره  غازي ميرزمان خاندمخه ذكر شو چې 
شيرپور په يوې اوږدې مودې دپاره د  دا ځل دو.  هغه شزوالنه كابل ته واستول 

او لغمان  چې امير حبيب اهللا خان په ژمي كې جالل آبادپاتې شو. كله زندان كې 
ته الړ اوعين الدوله امان اهللا خان په كابل كې دهغه په وكالت د حكومت چارې 

.  ددې لله بنده خوشې كړاو د هغه ملگري پر مخ بيولې.  ده غازي ميرزمان خان 
پيښې خبر اميرحبيب اهللا خان ته ورسول شو،  او وويل شول  چې ميرزمان خان 

ان اهللا خان بيا له بنده خالص كړيدئ .  دده په كورنۍ كې درزونه اچوي او ام
ددې اطالع  په اوريدو امير حبيب اهللا خان، امان اهللا خان ته فرمان صادر كړ 

كې  لچې ميرزمان خان دې زما تر درتلو پورې دشيرپور د جرثقيل په سياه چا
) واچول شي او عين الدوله دې د و(چې په اعدام د محكومو كسانو ځاې 

ند نه د خالصولو په وجه ددولت خزاني ته پنځلس زره روپۍ ميرزمان خان د ب
تحويل كړي . غازي امان اهللا خان، ميرزمان خان ته د تښتيدو سال جريمه 

  ته واچول شو. لوركړه، خو هغه قبوله نكړه او سياه چا

كې دغازي ميرزمان خان شپږ ورځې وتلې وي چې امير حبيب اهللا  لپه سياه چا
. غازي امان اهللا خان د خپلو لومړنيو .گوش كې ووژل شوخان د لغمان په كله 

اقداماتو په ترڅ كې نه يواځې داچې غازي ميرزمان خان له بنده خالص كړ، 
بلكې د هغې څخه يې وغوښتل چې د خالصون دپاره د نورو بنديانو لست هم 

  ورته وركړي .
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  ىدريم څپرك
  

  واكله زندانه خالصون او امان اهللا خان سره 

   سيدو كې مرستهته ر 

  وژل كيدل حبيب اهللا خاند امير  

چې هركال ژمي كې خپل دربار سره د مشرقي واليت ته  لكه امير حبيب اهللا خان
كال  1919جالل آباد ته الړ، او د هم په مياشت كې  دسمبرم كال د  1918تلو، د 

د ښكار په نيت د كابل له سينده  تير او د لغمان په ياشت كې د فبروري په م
  19/20فبروري د د  ،سفر په ترڅ كېكې خيمى ووهلى . د همدې » كله گوش«

غه امير د ژوند څراغ مړ شو، كوم ته دد  ډز ،يوه تمانچې په د، بجو 3شپې په 
  .   لقب وركړ شوې ؤ) سراج الملت والدين( چې د ملت او دين د څراغ 

كال د فبروري په  1919د لندن ټايمز معتبرې ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د 
 ،حبيب اهللاد افغانستان امير«مه نيټه د وژل شوي امير په هكله وليكل چې 25

زمونږ د بري كې جگړې  پهښه ملگرې ؤ.   په [لومړۍ نړيواله] جگړه كې زمونږ 
  ».په هكله د هغه په عقيده كې هيڅ كمې پيدا نشو

ه انگريزي ورځپاڼې د هماغه گڼې په سرمقاله كې د وژل شوي امير د دغ
تر عنوان الندې وليكل چې » متحدينو د ملگري«شخصيت او مقام په هكله د 

د جگړې په دوران كې د  ، څوك چې ل كيدلد افغانستان د امير حبيب اهللا وژ«
د  تيځ خپرته له شكه د منځني  لويې بريتانيا وفاداره ملگرې او متحد ؤ،

. په تيرو څلورنيمو كلونو كې،  ئنړيوالې اوضاع دپاره د انديښنې وړ د
د ايران له الرې د هند  ،دولت په توگه ]سپر[د يوه رښتيبې حائل  فغانستانا

  هڅو مخنيوې كړې دئ .ټولو لو د دمزدورانو د رسيپولو ته زمونږ د دښمن د 
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او جگړې هم حل شي، كه چيرې د كابل پر تخت ناسته پرته له كومې دعوې 
نوې امير به د پخواني وژل شوي امير په شان  په متانت گمان نه كيږي چې 

سختگير په شان عبدالرحمن،  د خپل پالر، حبيب اهللاحكمراني وكړاى شي . 
، خو د وخت د غوښتنو سره سم يې هيڅ وخت هم د سختو و ظالم نه وا

  ».شك لرالې ندئ  ويروونكو سزاوو په وركولو كې 

او زوړ  ملت پالود امير حبيب اهللا خان د وژنې له امله د اصالح غوښتونكو 
خيالو محافظه كارانو تر منځ  د واك د السته راوړلو مبارزه پيل شوه، او د هغه 

عين الدوله امان په پاې كې د ځاې ناستې په سر د يوې لنډې شخړې وروسته، 
د ډلې مشر بريالې شو چې د  ملت پالور ټولو ځوان زوې او د د امير تاهللا خان، 

زوړ خيالو محافظه كارانو مشر، خپل تره نائب السلطنه سردار نصراهللا خان له 
   ميدانه لرې او د سلطنت تاج و تخت الس ته راوړي .

  انگريزانو نه غوښتل چې شهزاده امان اهللا خان پاچا شي

انگريزانو د امان اهللا خان واكمني د خپلو موخو د  رسيدو په الره كې خنډ گڼلو، 
، خپلواكۍ ت پال، چې يو ملاو نه يې غوښتل شهزاده امان اهللا خان

، د امير حبيب اهللا خان پر ځاې د واو ستر اصالح غوښتونكې  غوښتونكې 
    واك پر گدۍ كښيني.

كال له پيله داسې رپوټونه ترالسه كړي وو چې  1917انگريزي مامورينو حتى د 
د مبارزو د ښه زور، د شهزاده امان اهللا خان د خپلواكۍ غوښنې او  ملت پالود 

استعماري ضد افكارو او نظرياتو، د هغه د مخ په زياتيدونكي محبوبيت او 
دريم زوې ؤ،  واك ته رسيدو د احتمال پوره  سره لدې چې وليعهد نه ؤ او د امير

كه څه هم د امير حبيب اهللا خان مرگ ناڅاپي او غير   ٦٦.خبرتيا يې وركوله
مترقبه و، هغوې پوهيدل چې امكان لري د امير وژنه د يو ډول قدرت غوښتنې 

ان د پلوي ماليانو كوله چې د نصراهللا خپيشبينى هغوې  د مبارزې پايله وي .
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او روحانيونو د قواوو او امان  اهللا خان د پلوي ملي گرا قواوو تر منځ د ټكر په 
هغوې له همدې   ٦٧.ته ورپه برخه شي ملت پالوصورت كې به برې او برالسې 

  و ځنډول . نصراهللا خان د نوي امير په توگه په رسميت پيژندلد امله 

  خوشې كيدلميرزمان خان  يغازله زندانه د 

د امير حبيب اهللا خان تر وژل كيدو وروسته نه يواځې دا چې غازي ميرزمان 
امان اهللا خان ورته ، بلكې له زندانه خالص او ځنځيرونه ترې لرې كړاى شوخان 

وويل چې كوالى شي د خپلو دوستانو بنديانو لست راوړي چې د بخښنې 
ان ته الړ او د يوسلو پنځوس تنو هغو مبارزينو فرمان يې صادر شي .  هغه  زند

او قومې مشرانو لست يې جوړ كړ چې تير حكومت ترې ويره احساسوله او 
و.   ددوې د عفوې فرمان صادر شو او ټول له زندانه وزندان ته يې اچولي 

راووتل.   په دوې كې هغه كس هم ؤ چې يو كال مخكې يې په زندان كې په 
غازي ميرزمان خان دپاره دجهاد يو بيرغ اوبدلې و. له خنجكې (كروشنيل) د

دې تاريخي وريښمين بيرغه چې قرآني آيتونه  او د ميرزمان خان نوم پكې  
اوبدل شوي و، څو مياشتې وروسته داستقالل د گټلو د جگړې په څلورمې 

كې كتالې انځور د همدې كتاب په پاې جبهې  كې  استفاده وشوه او تاسې يې 
ن اهللا خان وروسته غازي ميرزمان خان د هماغه بيرغ سره د چترال اما شئ .

جبهې ته واستولو چې زيات معلومات به يې په راتلونكي څپركي كې وړاندې 
  شي .

  د واكمنۍ په ترالسه كولو كې د شهزاده امان اهللا خان سره مرسته

ستحقاق په هكله، د دود دستور له حبيب اهللا خان د ځاې ناستي د اد امير 
مخې، معين السلطنه عنايت اهللا خان د امير د مشر زوې په توگه  د پالر تر 

 ائب السلطنه نصراهللا خاننمړينې وروسته لومړنې مستحق كس گڼل كيدو. 
د مير حبيب اهللا خان  اد وصيت او  امير عبدالرحمن خانتمه درلوده چې د 
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د امير د وژل كيدو د خبر په ( اوموافقت له مخې د خپل ورور ځاې ونيسي 
او معين اوريدو سره، پداسې حال كې چې د امير د خيمې دباندې ناست ؤ، 

زما چې دا وخت تاسې ته په كار ده «السطنه ته يې تسلي وركوله، وويل چې 
د مړينې الملت والدين  ءضياې يو چلند وكړئ لكه څنگه چې ما د سره هماغس

عين  ). ٦٨د پالر سره كړې او د زړه له كومې خدمت وكړپه وخت كې ستاسې 
څخه  عضو الدوله حيات اهللا خاند خپل دوهم مشر ورور الدوله امان اهللا خان

    په څلورم كتار كې ځاې درلود.وروسته 

د امير په توگه د خپلې ادعا دپاره د ښه مالتړ خاوند و. هغه  سردار نصراهللا خان
د مذهبي ډلې مشر ؤ، د امير حبيب اهللا خان د  او سربيره پردې چې سنت گرا 

  ټولو د زيات قدرت خاوند ؤ. لهواكمنۍ په وخت كې تر امير وروسته 

شاه آغاسى ، عنايت اهللا خانب اهللا خان مشر زوې د هغه په پلويانو كې د حبي
چې (ړحاجى عبدالرازق خان اند، كورنۍمتنفذه  د مصاحبانو، على احمد خان

ميرصاحب جان د اسالمپور )، و سره يې نږدې اړيكي درلودىقبايلد سرحد د 
خليفه او د  هد هډې  د مال نجم الدين آخندزاد چې شيخ پاچاپه  پاچا (مشهور
گڼ شمير د سلطنتي كورنۍ غړي او هغه ملكي او عسكري ) لنگر مسئول

درباريان شامل وو، كوم چې په جالل آباد كې د امير حبيب اهللا خان سره ملگري 
   وو.

شهيد امير بايد د شهيدانو د «د ديني مشرانو لخوا صادره شوې فتوا چې 
ل نډوځو او خاصو مراسمو ته وسنت سره سم، ژر تر ژره، پرته لدې چې تشريفات

شي، د هغه د ځاې ناستي لخوا په هماغه جامو كې چې د شهادت په وخت كې 
، نائب السلطنه نصراهللا خان ته د »خاورو ته وسپارل شييې اغوستلې وي، 

، د امير مشر سردار عنايت اهللا خان  ٦٩واك د انتقال سمالسي الره هواره كړه.
ت كې هم هلته حاضر و، خپل تره نصراهللا خان زوې چې د پالر د شهادت په وخ

                                                

 .741ص   )1366، مير غالم محمد (غبار.   68

 .مخ  61  )، 1388.  نويد، سنزل (سنځل) /ترجمه مجددي، نعيم ( 69



 

  80 |غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه د
 

عضدالدوله حيات اهللا په پيروۍ  د امير دوهم زوې، سره بيعت وكړ، او د هغه 
هم چې يو پوځي جگ پوړې افسر ؤ، نائب السلطنه سره خپل بيعت اعالن  خان

ا چې خپله په هغه ځاې په وين حافظ سيف اهللا خاند انگريزانو د استازي،  كړ.
سيد حسن دچهار باغ د نقيب مراسم  تاجپوشى)د لونگۍ د تړلو (، كې حاضر ؤ

 ،مير محمد معصومد چهار باغ د حضرت صاحب  حكم،په مشرۍ او  گيالنى
د مشرقي د واليت  پاچا]مير صاحب جان [سيد جان  اسالمپور د پاچا صاحب 

    ٧٠.رانو لخوا تر سره شولد وتلو دينو مش

نوي امير . ستل شوه وپه نوم ول امير نصراهللا خاند خطبه په لمانځه كې د جمعې 
 دد فرمانونو د ليږلو او بيعت د غوښتلو په څنگ كې د افغانستان والياتو ته 

د پنجشنبې «بريتانوي هند وايسراى ته هم يو ليك استولې او خبر وركړ چې 
 كله گوشد لغمان د درې په اعليحضرت سراج الملت و الدين بجو  3د شپې په 

كې د يوه نا پيژندل شوي شخص په تمانچې شهيد شو او زه د ټولو لخوا د 
كه د خداې رضا وه نو د دواړو هيوادونو تر منځ  سلطنت دپاره وټاكل شوم .

    اړيكي به د پخوا په شان وساتم .

كې په كابل كې د ديت ونه موجچې د پالر په خان  امان اهللاعين الدوله خو
په غاړه درلود، او د انگريزانو د استاځي د رپوټ له مخې په نيابت سلطنت 

ختو سړو په موسم كې جالل آباد ته د اميرحبيب اهللا خان سد ژمې د حقيقت كې 
د دغه آسانتيا څخه محروم او په جزائي توگه كابل كې پاتې  او د هغه د دربار

د پالر د مرگ د خبر په اوريدو سره، په كابل كې د چارو اداره او ، ٧١ى ؤشو
عسكري مهمات په الس كې واخيستل او سمدالسه يې په جالل آباد كې د 

هغه په دربار كې د  پادشاهۍ په تخت د نصراهللا خان كښيناستل ونه منل .  
جوړولو سره، نصراهللا خان د خپل پالر  فبروري د يويشتمې نيټې د غونډې په

وكړ چې د خپل پالر د قتل مجرم سره به  يې په وژنه كې شريك وبللو او اعالن
همدا شان ادعا وكړه چې د هغه دوو مشرانو امان اهللا خان بيعت ونكړي . 
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ورونود نصراهللا خان لخوا د سلطنت د غصب سره د موافقې په كولو د سلطنت 
د خپل پالر  سيدلو خپل حقوق له السه وركړي دي . هغه تاج او تخت ته د ر

د افسرانو او شهيد امير ته  پوځ  قاتلينو ته د سزا د وركولو په غوښتنې سره د 
  ٧٢.د وفادارو مخورو مالتړ هم ترالسه كړ

 هپه څلورم ټوك كې خپل تر سراج التواريخ د  فيض محمد كاتب هزارهارواښاد 
علتونه، لكه چې امير نصراهللا خان ته  د  د بيعت د نه كولوامان اهللا خان سره د 

  :مال غالم محمدخان د كابل په  احوال كې راغلي، داسې ليكي 

په استولو او د  شجاع الدوله خاندهغه لخوا د فراش باشي  ،لومړې علت«
زياتې مهربانۍ ې ورورۍ د هغد وه چې ش جوتهامارت د ليك راوړلو سره راته 

خاورو ته د پالر د سپارلو سره كړې، هغه تره د ده پالر يې  او لطف سره سره  چې
   هم يو ځل د هغه مخ او څيره ونه ليدله .تر وخته 

، او كه ونه گرځيدپسې دوهم علت داچې ، د پالر د قاتل  په لټولو او موندلو 
ټينگار وكړ، خو هغه ې د قاتل په پيدا كولو څه هم د پالر ځينو خدمتگارانو ي

  وكړه  او د لټولو په هكله يې كوم اقدام ونكړ...  د اوريدلو ډډه 

د باغ شاهي پر ځاې چې د هغه د ښخولو  مناسب ځاې ؤ،  د شاهې  دريم علت، 
په سپكه د گلف د لوبې په بڼ په هديرې د بدلولو د مخنيوي په نامه يې هغه 

شي چې هغه په ژوند كې تر څو خلكو ته معلومه او څرگنده ميدان كې ښخ كړ، 
لوبو او عياشۍ ته زياته ليوالتيا درلوده، نو ځكه په لوبغاړي كې ښخ كړاى 

  شو .

څلورم علت، په خپلو ځينو ويناوو كې يې ملوكانه ذات په ناوړو او نا مناسبو 
  الفاظو سره ياد كړې دئ . 

په وينا يې سمدالسه، پرته   مدخانعلى احپنځم علت، د ملكي ايشك آقاسي 
امارت ومنلو او زمونږ د مشر لدې چې د كار د پايلې  اړخونه سنجولي وي، 
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ورور معين السلطنت او شهيد اعليحضرت د نورو زامنو د تسليت او 
  همدردۍ دپاره هيڅ تم نشو او انكار يې ونكړ . 

آباد او كابل  شپږم علت، زه يې پردې او مخالفه گڼلې، سمدالسه يې د جالل
    ٧٣».ترمنځ تليفون بند كړ

ښاغلې مجددي، د كاكا خيل له قوله د پالر په وژنه كې د نصراهللا خان د تورن 
كولو په هكله ليكي چې د سردار نصراهللا خان لخوا په چټكۍ د سلطنت قبلول، 
هغه هم د قبايلو د مشرانو، سلطنتي كورنۍ او مشورتي شورا د غړو د بللو 

   .٧٤خان شكمن كړاهللا  ، امانپرته

  ياليتوبامان اهللا خان برپر خپل تره د 

په كابل كې امان اهللا خان ته د  ،محبوبيت امان اهللا خاند خلكو په زړونو كې د 
په مشرقي ، ې كنټرولخزان يدل، د دولت پرتسليمافسرانو  عسكري لوړپوړو 

چټك او پراخه هللا خان د پلويانو كې د غازي ميرزمان خان په گډون د امان ا
، د جالل آباد د عسكري قواوو شورش، د امير امان اهللا خان په نوم د فعاليت

نصراهللا خان ته ، ليكونو رسيدلخلكو، او ملكي او نظامي مامورينو د بيعت 
د شجاع الدوله لخوا په شفاهي توگه د كابل د وضعيت تفصيل، د امان اهللا 

سبب شوې  او نورې كورنۍ او باندينۍ ستونزې  عالنخان لخوا د خپلواكۍ ا
نصراهللا خان د دينې متنفذو مشرانو د وعدې او حمايت سره سره، د وينې  چې 

د  مه نيټه 28د تويدلو او كورنۍ جگړې د مخنيوي دپاره د فبروري په 
  ٧٥افغانستان د سلطنت د غوښتلو څخه د الس اخيستلو اعالن وكړي .

نه غوښتل او د خپلو  د وينې تويولنائب السلطنه ارواښاد غبار ليكې چې 
ددې نقشې له مخې په نظر كې وو چې ناظم . نه منله وپلويانو د جگړې نقشه يې 
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معين د گرديز د نظامي قواوو په مالتړ د جنوبي له لورې،  دوست محمد خان
المالك [د شاعر استاد خليل اهللا خليلي مستوفى د خلكو او  السلطنت د تگاو

شرق د مشرقي د نظامي قواوو سره د پالر] د شمال له لورې، او خپله سردار به 
، همد كونړ شيخ پاچا [د اسالمپور پاچا صاحب] وكړي . كابل حمله له لورې په 

راهللا خان د استعفا مخنيوې صن پرته لدې چې بريالې شي، هڅه وكړه چې د
وكړي. هغه حتى وعده وكړه چې د لس زره وسله والو مومندانو سره پر كابل 

وويل چې زه له هغې  خانسردار نصراهللا حمله او عين الدوله ونيسي. 
. نو بيا يې خپل  پادشاهۍ تير يږيم چې بنسټ يې د وينې په توئيدو والړ وي

وكړ چې د امير امان اهللا خان په نامه خپله بيعت امر ته  ميرزا محمد خانمنشي 
   ٧٦.نامه وليكي

خوښاغلې محمد طاهر قدوس، د خپل نيكه په روايت چې د ارواښاد ناظم 
دوست محمد خان زوى ؤ، د غازي امان اهللا خان سره د ناظم دوست محمد خان 

  ٧٧ه سم نه گڼي . مخالفت نه تائيدوي او هغ

ليكې چې دوست محمد خان ښاغلې عزيزالدين وكيلي پوپلزې، پدې هكله 
مشهور په ناظم او د هغه ورور خواجه محمد خان، چې د ميرداد خان باركزې د 

امير محمد خان زامن وو، او دواړو ورونو د اماني سلطنت نه اوه كاله زوې 
شهرت خاوندان وو، د نورو مخكې په جنوبي كې حكمرانان او د ښه رسوخ او 

كسانو په شان د پنجشنبې په ورځ د جالل آباد په شاهي باغ كې حاضر او د امير 
هغه زياتوي چې خواجه محمد خان، چې د  .  ٧٨نصراهللا خان سره بيعت وكړ

د نائب السلطنت سردار نصراهللا خان د اميرحبيب اهللا خان په واكمنۍ كې 
اد كې د نصراهللا خان د امارت د اعالن په حضور ايشيك آقاسي ؤ، په جالل آب
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سبا د جمعې په شپه، امير نصراهللا خان ته وړانديز وكړ چې خپل زوې سردار 
عزيزاهللا خان ته اجازه وركړي چې زما سره د شينوارو د سيمې خواته الړ شي، 
تر څو د شينوارو د خلكو يو لښكر جوړ او مرسته وكړم ، خو امير نصراهللا خان 

    نكړه .    موافقه و

ښاغلې مجددي په جالل آباد كې سياسي پيښو ته، چې د نصراهللا خان د 
د «سلطنت د سقوط سره يې نيغ په نيغه تړاو درلود،  په اشارې سره ليكي چې 

استعفى يواځې د وينې د توئيدو او يا اسالم او مسلمانانو نصراهللا خان امير 
ي سړې وسياسا عاقل يو هوښيار، امير نصراهللا خان وه .  سره د مينې له امله نه

او پوهيدو چې جنرال نادر خان  او د ؤ، د خپل چاپيريال د احوال نه ښه خبرؤ
هم د اطمينان شجاع الدوله هغه ورونه په پټه د امان اهللا خان سره اړيكي لري او 

  ٧٩وړ ندئ .

  او پراخه فعاليتد شهزاده امان اهللا خان د پلويانو چټك په مشرقي كي 

د سردار نصراهللا خان د  ،لكه چې دمخه ذكر شو، واكمنۍ ته په رسيدلو كې
ادعا څخه مذهبي او محافظه كارو ډلو، د امان اهللا خان ورونو، د مصاحبانو 

د ، ٨٠حاجى عبدالرازق خان اندركورنۍ، د ناظر صفر محمد خان كورنۍ، 
و، او ړد سلطنتي كورنۍ گڼ شمير غميرصاحب جان پاچا، كونړ د اسالمپور 

هغو ملكي او عسكري درباريانو مالتړ كوو، كوم چې د وژل شوي امير سره په 
    جالل آباد كې يوځاې وو.

  دد واكمنۍ د ترالسه كولو د نصراهللا خان او امان اهللا خان ترمنځ كه څه هم 
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دكابل د سلطانيه  و ددربار امام ا امير حبيب اهللا خان د.  حاجى مال عبدالرازق خان اندړ  80
اعتباري سړې او د سرحد د قبايلو د مشرانو سره  نصراهللا خانؤ. هغه د سردار رئيس  مدرسې 

د وژل كيدو نه وروسته هغه د خپلو امير حبيب اهللا خان  ټول اړيكي د هغه لخوا ترسره كيدل . د
ومندو ته الړ، او دا كار يې د نصراهللا خان په گټه كمپاين وگڼل دوو زامنو سره د كامې له الرې م

شو.  وروسته د غازي امان اهللا خان لخوا كابل ته وبلل شو او د آزاد سرحد د قبايلو د تبليغاتو د 
 رئيس په توگه وټاكل شو.
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ن اهللا خان سره مخالفت چيرې چه د اما ركشمكش او مجادلې په ترڅ كې ه
(د بيلگې په توگه په قطغن  احساس شو، د هغه ځاې عسكرو د هغه مالتړ وكړ

كې يې والي ناظر محمد صفر خان، چې د نائب السلطنت دپاره بيعت پاڼه 
ار عبدالغفبرابره كړې وه، له كاره لرې او كابل ته واستولو، په ميمنه كې جنرال 

ان اهللا خان د پلويانو لخوا ونيول شو، او دا كار بيا ورسته په هرات او د ام خان
مزار شريف كې هم تكرار شو)، خو په جالل آباد كې د سياسي پيښو جريان د 
نصراهللا خان د سلطنت په ړنگولو كې نيغ په نيغه مهم تاثير درلود، او پدې 

مير حبيب اهللا برخه كې د غازي ميرزمان خان هلې ځلې او كوښښونه، چې دا
خان د وژول كيدو په لومړنيو شيبو كې له زندانه خالص شوې ؤ، له ورايه درك 

   كيدالې شي . 

هم څرگنده ده چې هغه د امان اهللا د استعفى د علت څخه  سردار نصراهللا خاند 
خان د پلويانو په كلك مقاومت پوهيده، او گواكې د وينې توئيدلو د مخنيوي 

څخه الس په سر او امان اهللا خان ته خپله بيعت پاڼه  دپاره له خپلې ادعا
  واستوله .

د افغانستان جنرال نادر خان «كې لوستل كيږي چې كتاب د ښاغلي مجددي په 
د سلطنت څخه د امير نصراهللا خان تيريدل، د امير امان اهللا خان د پلويانو 

هللا خان پلويان د عسكري فرقو منځ ته پراخه حركت گڼي او وايي چه د امان 
د د دولت په خالف اننوتلي، شبنامې يې خپرې كړي وى او عسكر يې د جالل آب

راهللا خان د سلطنت تر صچې د نزياتوي مجددى ښاغلې  .  شورش ته بلل
) ساعته وروسته د امان اهللا خان پلويان جالل آباد ته 6اعالنيدو شپږ (

، د امان اهللا خان فرمانونه يې ل، د بريښنا په شان هرلورې ته خپارهورسيد
  . ٨١»وويشل او هم يې  خلك د پيسو په وركولو د امان اهللا خان بيعت ته وبلل

كال كې د  1310د جنرال محمد نادر خان په ژوندليك يا بيوگرافۍ كې، چې په 
، راغلي هنشر شويدتر عنوان الندې » نادر افغان«برهان الدين كشككي لخوا د 
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ې ندله يوې خوا د افغانستان د خبر رسولو ټولې ذريعې تر سانسور ال «چې 
نيول شوې وى، او د نصراهللا خان د امارت د اعالنولو او مشرقي شاهي 

ټولې الرې او گودرونه وفرمانونو زياته برخه د الرې په منځ كې ونيول شول، ا
د پاروونكو له بلې خوا  تر سخت عسكري نظارت الندې ونيول شوې، او

اعالنونو او تبليغاتو له الرې د پروپاگند گڼ شمير ډلې هرې خوا په خاصه 
واستول شوې چې د شپږو ساعتونو په موده كې  توگه موټرو سره جالل آباد ته 

د  افتح آباد ته رسيدلي او هلته ښكته شوي... تر څو سمدالسه د يوې بلو
غوغا په راپيداكولو الس پورې كړي . د امير  شور اوجوړولو او قيامت ته ورته 

د سلطنت پخې سټې او مهم غړي نصراهللا خان ټول ملگرې هيئت تاال ترغۍ او 
ونيسي . د اماني حكومت د همدغه مهمو هڅو او مؤثره اقداماتوپه وجه نه 

په ټوله مشرقي كې داچې د نصراهللا خان حكومت سقوط وكړ، بلكې  ېيواز
او د سراجيه حكومت لوې مشران  اشخاصستر  شو. يوسخت اړودوړ خپور 

سردار چې په هغوې كې د سردار يحيى خان او امير نصراهللا خان كورنۍ او د 
منسوبين او متعلقين هم شامل وو، يو تر بل  معين السلطنه عنايت اهللا خان

     ٨٢». كابل ته واستول شولوروسته بنديان او 

د فعاليت په هكله، په كابل كې د انگريزانو د وكيل ن اهللا خان د پلويانو د اما
ويل كيږي چې د بټيكوټ «د رپوټونو يوې نمونې ته پام وكړئ . هغه ليكي : 

ځكه بندي او په ځنځيرونو وتړل شو چې هغه د نصراهللا خان  سيد مختار پاچا
، د صورت كې هپې د كولو جگړد سره نوي امير وراره خپل د پلويتوب او د 

  .٨٣»پنځه زره قومي لښكر د تيارۍ اعالن كړې ؤ

ليكي چې » اور په افغانستان كې«په خپل معروف كتاب يوارت  ټريه تالى س
، او نصراهللا خان، چې تل به يې د جمعې لمونځونه بيا د جمعې ورځ راورسيده«

ان په نوم د خطبې په لوستلو د امير امان اهللا خ  په جومات كې په جمع كول، 
دا حركت حتى  حيران شو. مال دغه خطبه د سرنيزې د فشار له امله لوستلې وه .
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د نصراهللا خان د مذهبي ملگرو دپاره هم ډير چټك ؤ. د قبايلي جنگياليو څو 
ډلو د هغې د مرستې دپاره جالل آباد ته د ننوتلو كوښښ وكړ، خو د ساتونكو 

چې بله چاره نه درلوده، دجومات نصراهللا خان شول. لخوا بيرته تگ ته اړ 
پريښودلو ته مجبور شو، تر ټولو مهم كسان يې راټول كړل، او د امان اهللا خان 

      ٨٤.»په گټه يې استعفى وكړه 

تر هماغه ورځ  رسمي توگه په پهپه كابل كې د تاجپوشى مراسم امان اهللا خان د
حضرت فضل  .استعفا اعالن كړه نائب السلطنت خپلهسره شو، په كومه چې 

آخوند زاده  د، مشهور شو ه شمس المشايخچې وروسته پ،محمد مجددى
سره د لونگۍ (پگړۍ) د تړلو مراسم   مال صاحبتگاب ه پحميد اهللا، مشهور 

  د كابل د عيدگاه په جومات كې سر ته ورسول .

   

، د مظلومانو، او اخالقنيك  په لنډ ډول ويالې شو چې شخصي محبوبيت، 
چلند، د بيوځلو سره په رحم او مروت ملكي او عسكري مامورينو سره 

او د مشروطه غوښتونكو سره صميميت غازي امان اهللا خان ته د  سخاوت

                                                

84   .Stewart, Rhea Talley (1973) 35، ص. 
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  رعيت پلويتوب ترالسه كړ .

په كابل كې پر اردو او د دولت پر خزانې د كنټرول په څنگ كې، په مشرقي كې 
خان د پلويانو چټك او پراخه فعاليت د هغه د برياليتوب دپاره الره  د امان اهللا

اردو د خپلو ليكو له جالل آباد  د«هواره كړه . هغه برياليتوب چې په هغه كې 
منځه د غالم رسول خان په نامه يو هراتې عسكر د وكيل او قوماندان په توگه 

ادارو  او ټولو دولتي و. دې نوي قوماندان پر خزانې، گودام، جبه خانې لوټاك
محافظ وگمارل، خطبه يې د اميرامان اهللا خان په نوم ولوستله، د نائب السطنه 

يې په درناوي سره تر  نائب السلطنه او د ودانۍ له بامه ښكته شاهي بيرغ يې 
او د هغه سردار محمد نادر خان سپه ساالر  نظارت او حفاظت الندې وساتلو . 

سره بنديان او د  حسين خان مستوفى الممالكرزا محمد يم كورنۍ يې د
كنډكمشر شاه عليرضا خان تر قوماندې الندې د ساتونكو قواوو په وسيله 
كابل ته استولي  او د عسكري قواوو بيعت يې د خپل استازي په الس د كابل 

   .٨٥»دربار ته واستولو

ر په استخباراتي رپوټ كې پدې و چارو د سكرتختيځد انگريزانو د سفارت د 
د پيښو د عادي بهير په ترڅ كې د  امان اهللا خان «هكله ليكل شوي چې 

افغانستان تاج او تخت ته د رسيدو چانس ځكه نه درلود چې هم يې تره نصراهللا 
ال له پخوا دا ډول ادعاگانې  عنايت اهللا خانخان او هم يې ميرني ورور 

  .»درلودلى

نصراهللا خان او عنايت اهللا خان دواړه د ډير اثر «شوي چې پدې رپوټ كې زيات 
رسوخ خاوندان وو.  نو ځكه امان اهللا خان د خپل بري او خپل تره او ورور د نفوذ د 
كمزوري كولو دپاره يو پالن جوړ كړې ؤ، او په افغانستان كې د قدرت او نفوذ د 

نته جذب كړل، تر څو د خاوندانو د ملگرتوب د السته راوړلو دپاره يې ، هغوې ځا
افغانستان د تخت او تاج  د وراثت د حق  په سر د رقابت د فرصت د پيداكيدو په صورت 

  موقعيت كې ځاې ولري. كې په يوه ښه

                                                

 .مخ  744   )1366مير غالم محمد (، .  غبار 85
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له همدې امله  امان اهللا خان د ټولو هغومخورو سړو سره چې له مركزه لرې  والياتو 
غوې د ستونزو حل كول يې خپله څخه كابل ته راتلل، پيژندگلوي ترالسه كوله او د ه

دنده گڼله . كه چيرې د سفر مقصد خپله امان اهللا خان سره كتل ؤ، خپله به هغوې ته 
رسيده، او مخكې لدې چې هغوي خپلو كورونو ته ستانه شي، هغوې ته به يې د توجه 

   وړ سوغاتونه تقديمول .  

 در د حضرت او قلعۀ قاضي په يوه لنډ وخت كې و توانيده چې شور بازا خان امان اهللا
روحاني مشرانو، مهمو ماليانو، او د كونړي ميرزمان خان په شان شاه صاحب په شان 

 .٨٦»قومي مشرانو پلويتوب الس ته راوړي 

د خپلو خدمتونو په پاس د غازي امان اهللا خان  غازى ميرزمان خانكونړي 
   لخوا د وفا په نشان ولمانځل شو.

  

    

                                                

يخ محبوب چې د ش يادداشتامان اهللا د سقوط په نامه د انگريزي استخباراتو محرمانه «.  د  ٨٦
، په انگريزې ژبه ترجمه او د تورن رابرت نوئل گيرلينگ سكاتعلي د فارسي رپوټ څخه  

ې دوسيكال د مارچ په مياشت كې خپور كړې دئ .  د  1930باندنيو او سياسي چارو څانگې د 
  L/P&S/20/B289  شميره 
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   ىڅلورم څپرك

انستان د خپلواكۍ د بيرته تر السه كولو په جګړه كې دافغ
  زړورتيا

  

 د خپلواكۍ د څلورمې جبهې قومانداني (د چترال جبهه)

، د  ړد چترال او كونجګړې څلورمه جبهه  ېميدرافغانانو او انګريزانو د د 
په . ې ده شوه اديهم د محاذ په نامه چترال همدارنګه د او بريكوټ او ارنوۍ 

جګړې په  ېميدرد  انگريز -افغان د  ،اسنادو (السوندونو)رسمي بريتانوي 
رپوټونو (راپورونو)، محرمانه (پټو) ټلګرامونو او د انگريزانو په 

د شمالي چترال د ، استخباراتي رپوټونو كې د شمالي چترال د جبهې محاذ
 څخه تر جوالى پورې پر چترال د افغانانو د تيري په ىمكال د  1919او د  جبهې

  نامه ياده شوې ده .  

ۍ د جګړې د پالن د او د خپلواك، توبياليبرد پالو  محافظه كارو د ملت پر
ۍ او هغه ډاډ پر بنسټ لوګژنديپ تياريدو  وروسته، غازي امان اهللا خان  د هغې

يې درلود، هغه ته  د چترال د جبهې د قوماندانۍ خان  رزمانيغازي م چې پر 
 دنده وسپارله .

يو . ځواكونو ګډون درلود يځپوجبهه كې ولسي رضاكارو  او په نوموړې 
د چترال د جبهې د قومي ځواكونو  كونړېغازي ميرزمان خان  كواالنويلشمير 
قوماندان  واكونويې د پوځي ځخان نورستاني  لياو جنرال عبدالوكمشر 

 چې دخان نورستاني،  ليجنرال عبدالوكښودلى دى، خو دا خبره رښتيا نه ده. 
 بيا د نايب ساالر او وروسته  څخه وهجنراالنو ځ د تكړه او روزل شوو ان پوافغ
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كال د جون  1919ورځې وروسته د  42ته رسيدلى وه، د جګړې د پيل څخه  ېرتب
رلوده چې د دوكالم او ارنوۍ د ه يېاو دند ،د دې جبهې پر لور و خوځيده 23په 

د هغه ساتنه وكړي. د دې په سيمو كې تر السه (فتح) شوې ځايونه  تسليم او 
كال د جون  1919د خپلواكۍ د جګړې اوربند د  ټكي په پام كې نيولو سره چې

نيټه اعالن شوى، نو ښكاره خبره ده چې جنرال عبدالوكيل خان نورستاني  3په 
د اوربند د اعالن څخه درې اونۍ وروسته جبهې ته رسيږي او شوني نه ده چې 

  سي.دى د هغې جبهې قوماندان و او

، او رسيد ناوخته و اوربند د اعالن خبر د چې  ورئ،ګوروسته ويې تاسو به 
و نه يوازې دا واكونكونړى ځخان  رزمانيد غازي مهم  ايوروسته بله هغه  ىحت

بلكې د هغه  چې د انگريزانوانو په غوښتنه له خپلو سنګرونو شاته نه شول، 
 جنرال عبدالوكيل خانونو په ملتيا چې د كوروسته يې هم د اسمار د ځوا

نورستانى تر قومندانۍ الندې وې، خپلو عملياتو او پرمختګ ته دوام ور 
 "د افغانستان د كوالى شئ معلوماتجبهې په اړه بشپړ  ېد د كړى دى.

د  "له ياده وتلې جبهې كونړخپلواكۍ د بيرته ترالسه كولو جګړه: د چترال او 
ې همدې مولف ليكلى دى، تر السه كړئ. دلته د دې جبهې د كتاب څخه چ

  . پيښو په اړه په لنډه توګه يادونه كيږي

    زډيلن ړېجګې جبهې د لورمڅد 

ې كړيا ځتر من يېتانيد افغانستان او بركله چې  ه،يټنمه  5 په ىمكال د  1919د 
مرستيال  استازي اسييد سپه چترال كې د انګريزانو  ،خړې پړې شوې

)ssistant Political AgentA (جګړن ريلىاو  ٨٧ )Major Reilly ( د
 .٨٨د سكاوټ آمر دريو ټوليو ته د تيارسئ امر ور كړد چترال  ځد پو يېبرتان

                                                

87  .Noel Edmund Reilly  مرستيال په  كال څخه د انګريزانو د سياسي استازي د 1915د
  توګه د دير، سوات، او مالكنډ په سيمو كې دنده تر سره كوي.

88  .Molesworth, G. N. (1963) ، 132 ،مخ  Robson, Brian (2004) 34 مخ، او 

Government of India. (1926)  ،89 .مخ  
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دروش د د  ،ې. په ورته وخت كپه وسايلو سمبال وود سفر  واكونهځبريتانوي 
 Lieutenentپالمر () د ډګروال سامبورن Drosh Kalaكال ګارنيزون (

Palmer-Colonel Sambourn(حالت  فاعيد ،ېالند ېقوماند تر ٨٩
  ونيوه او د تيارسئ حالت يې غوره كړ. 

) غازي مير زمان خان د خپلو څلور 17د غوايي  1298(د  8كال د مې په  1919د 
جنګياليو سره د اسمار له الرې د بريكوټ لورې ته و  اولسي) 400سوه (

په  شنريعمومي كمريزانو انګشمال لويديز سرحدي ايالت كې د په خوځيد. د 
هند كې د بريتانوي هند د حكومت سكرټر، د انګلستان نائب السلطنه او د 

له چترال لسمه  كال د مى په 1919د انگريزانو د ځواكونو عمومي قوماندان ته 
ې ډول ټلګرام نقل استوي، چې متن يې په د هيوو د استازي د انگريزاند  څخه 

ټول پوځي له سركاڼو څخه چې څرګندوي  ٩٠رپوټونهد ارندو څخه را رسيدلي «و: 
د ميرزمان خان تر مشرتابه الندې، پر  ځواكونه ،د بريكوټ د پوستې د پياوړتيا لپاره 

. مير زمان خان د مى په اتمه د شپې په اته  چترال د بريد په موخه ځانګړي شوي دي
 رپوټنيټه پيل شي. بل مه  15له مخې به بريد، په  رپوټبجو اسمار ته و رسيد. د يو 

وايي چې هغوى به د ټوپكو تر رسيدلو پورې چې له جالل آباد څخه به و رسيږي، انتظار 
.»و باسي... مهتر مونږ سره د مرستې ژمنه كړې او د وفادارۍ پيغام يې استولى دى

٩١  

  : د ټلګرام د انګليسي متن څخه را اخستل شوې برخه

“Report received from Arandu that all regular troops from 
Sarkanni reinforcement to Barikot Thana five regiments have 
been allotted for an attack on Chitral under Mir Zaman Khan, 
who reached Asmar, May 8th, at 8 P.M. Attack will, according 

                                                

89   .Frederick Carey Stukely Sambourne-Palmer  كلونو تر منځ چې  1920او  1916د
كنډك مشري په  7او  10ى د راجپوټ د ځواكونو مشري په غاړه لرله او بيا يې د راجپوت د وكړ

                غاړه لرله.

   لپاره كاروي.ارنوۍ ګريزان او چتراليان يې د ان هغه نوم چې.  90
نيټه، په شمال لويديځ سرحدي  11د مى   1919د اسناد،  و محرمانه استخبارات ريزيانگد .  91

، سكرټرحكومت د  هند يبريتانوګڼه ټيلګرام،   1309كمشنر ي عمومد انوانگليست كې د ايال
 د ټولو ځواكونو قوماندان انگليسد و اانگلستان نائب السلطنه كې د هند  په
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to one report begin on the 15th instant, another report is that 
they will await rifles which are expected from Jalalabad”.    

او جاسوسانو كې د انګريزانو د نوكرانو  ېميس ېد پهخان  رزمانيغازي م
څخه د خبريدو  وروسته، په اسمار كې له ځنډ پرته، د ناړۍ پر لور  اتويعمل

كال د  1919بجو، د  8خپل حركت ته دوام ور كړ او د جمعې د ورځې د سهار په 
سره  18د غوايي كال  1298او د  8كال د شعبان  1337نيټه (چې د  9مى په 

  سمون لرى) بريكوټ ته و رسيد. 

مخ كې دې  209كتاب په  »ړلرغونى او اوسنى كون«د  يوالړپوهاند رازقى ن
چترال په جبهه كې چې بايد و ويل شي چې د «كوي :  اشارهداسې موضوع ته 

  .»فعاليت وكړ بيايې هم كومه نتيجه ورنكړهاسوسانوهرڅومره انگريزي ج

 ېك مهيپه س ۍد ارنوسرحد ته نږدې  ېله هغه وروسته چ خان رزمانيغازي م
سره  خان ديخورش لنيقوماندان كرد  واكونوځ پوله ساتو د ،ځاى پرځاى كيږي

   چمتو كوي.و ته ځان دونيبر ساتويتاسيي ايتانيبريو ځاى جهاد او پر 

د  انويتانوي، بر)18 كال د غوايي په 1298 ، (دنيټه 9 په ىمكال د  1919د 
د  كې) ړ(كونچترال د سيند په كيڼه غاړه د چترال د سكاوټانو څخه دوه ټولي 

كښتنۍ برخې د (Mirkhani)ميركهنۍ دچې ته سيمې  )Galapachګله پيچ (
  استوي، تر څو د سيند د غاړې الره و څاري.   كې پرته ده، مايله واټن  6 په 

ترونو او يو دوه  ،زادګانوشه هاو د دو لښكر چمتو كوي ويهم  هترد چترال م
 ېد د.  د افغانستان پولو ته استوييې تر مشرۍ الندې مشر زوې يا وليعهد 

ټاكل لپاره  غاښو د ساتلو ، د بدخشان د كسه لريزره  ېچ ،ېلدوه ډ  لښكر
 يېبل  د غاښي اوه" ار و"دد  ېتر مشرتابه الند نيد شهزاد غازي الد وكيږي. ي

استول  ته غاښي" روغيل"بد  ېتر مشرتابه الند مظفرالملكد محم هد شهزاد
، شهزاد هتر د ځاى ناستيمشر زوى او د مهغه د د  لهډ. بله كيږي

د تر مشرۍ الندې  ي،ېږ" نومدستګير" ېچد مهتر ورور او ، ٩٢نصيرالملك

                                                

  . ۍ ته ورسيدچترال مهتركال كې د  1940 په رالملكي. نص ٩٢



 

  94 |غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه د
 

لپاره پر  انو د بريد د مخنيوياو د افغان ېساتند غاښو د نورستان لوري ته 
  دندو ګمارل كيږي.  

 21كال د غوايي د مياشتې  1298نيټه (د  مه12ى د مياشتې په م كال د 1919 د
خان  رزماني، د غازي م) سره سمون لريمې11د شعبان د مياشتې   1337چې د 

 دوپولې څخه تر تيريد  ياليګجنولسي ا  سوه ېشاوخوا در ېالند ۍتر مشر
و  ميسالندې  ۍواكمنتر د چترال  مخامخ،سميې ته  وټكيد بر ،وروسته

ړ او تر خپلې ولكې وك ديبر ې"، باندګډ" لمبربټ" او " ،"مكالود"، "ۍارنو"
ګياليو خپل وروسته، افغان جن ولويند  مويس و. د دغالندې يې راوستلې

د سيند د شمال په اوږدو كې  كونړچې د د ميركهنۍ پر لور ته، شمال پرمختګ 
  ٩٣ .ړدوام وركپرته ده، 

 ايتانيبركې د چترال  په)  22كال د غوايي په  1298(د   13 په ىمكال د  1919د 
د  ړد كون كرښل غازي ميرزمان خان كونړى د ېچخبريږي  لير نګړج ىاستاز

 8" سره د ميركهنۍ"دمر نثار"  او "كاوټي" چې د " ې غارې تهسيند ختيځ
دي او د جنوب لورې ته تر ولكې الندې راوستي كې پرتې دي،  مايلو په واټن

په   .٩٤مايله واټن كې مورچې نيولي دي 2په د ځواكونو يې د چترال د سكاوټ 
 غاښيپه يځې برخه د پيټاسن يا پاتكون ديلوپه  ميركهنۍد  ،ېورته وخت ك

)Patkun د افغان ښې يا شفر . دا نونكې اور رڼا ليدل كيږيارڅ د) كې
.  خبر ور كوي ديبرازيانو د لورې څخه د غ يځديلوساتونكو د پوستو د 

اړي په قوماندان غو ځد افغان پوداسې و انګيرله چې قوماندانانو وي تانيبر
د چترال د دوه  ،جګړن ريلى، خبر په ترالسه كيدو ېد ددروش بريد وكړي. 

د دروش سره  ساتونكو )  تنو120يو سل او شل (د مهتر دټوليو سكاوټانو او  
وكړ، تر څو د ګله پيچ له پورتنيو  برخو څخه و  پر لور حركت ميركهنۍڅخه د 

د سيند په ختيځو  كونړكوالى شي هم د پاټكون د غاښي څارنه وكړي او هم د 

                                                

٩٣  .Molesworth, G. N. (1963) ،132 ،مخ Robson, Brian (2004) 35 ،او  مخ 
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تنه د نغر په ) 30( رشيهغه د برخو كې د افغان ځواكونو پرمختګونه و څاري.
، خو له ځاې پر ځاې كړلپه شمال كې  ميركهنۍمايلو په واټن د  2، د سيمه كې

  وروسته پوه شو چې د لويځ له لورې د افغانانو د بريد خبر رښتيا نه وه. هغه 

ولسي ا ) نيټه د افغان مه 23د غوايي  1298(د  14مهكال د مى په  1919د 
ځواكونو او بريتانوي ځواكونو تر منځ سخته جګړه پيل كيږي، افغانان بريالي 

" تر ولكې الندې كيږي چې انګليسي ځواكونو  ته ماتې ور كړي او "ګله پيچ
  راولي.

) نيټه جګړن ريلي  مه24د غوايي  1298(د  مه15كال د مى په  1919د 
د د سين كونړافغانانو د " ته د رسيدو سره سم خبر تر السه كوي چې ميركهنۍ"

په دواړو غاړو كې د شمال پر لور پرمختګ كړى دى او د انګريزي ځواكونو 
" پر لور د تيښتې ميركهنۍه پيچ" كې يې ماتې خوړلې د "يو ټولى چې په "ګل

دمه ټولى د مهتر د ځينو تازه په حال كې دى. جګړن ريلي د چترال د سكوټانو يو 
سيند لويديځو غاړو ته ليږي او خپله د سيند په ختيځه غاړه  كونړسړيو سره د 

و ه چمتكې، د تښتيدلي لښكر مخه نيسي او د "ګله پيچ" د بيرته نيولو لپار
  .  كيږي

څلور د د غازي ميرزمان خان افغان ځواكونه، تر دې مهاله د چترال په جبهه كې 
و څخه جوړ ټولى پوځيان ه يود د خورشيد خان واو ولسي جنګياليا ) 400سوه (

    شوي دي .

   ه پرشاتگمهاللنډ د افغان غازيانو 

د تازه  ونگريزانا) نيټه د مه 25د غوايي  1298(د  مه16كال د مى په  1919د 
الس په دمو او افغان لښكر تر منځ د "ګله پيچ" او "كاوټي" په محاذونو كې 

جګړې دوام درلود .  "كاوټي" د سيند ختيځې لورې تر بريد او د توپخانې الس 
د افغانانو پر  تر اور الندې راځي په يوه سخته او نا برابره جګړه كې، انګريزان 

او له هغه ځايه افغان ستلې شي الندې راو مورچلو حاكمې نقطې تر ولكي
. افغانانو له "كاوټي" څخه  غازيان د غرني توپ د ګوليو تر اور الندې نيسي
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 هتوپ چې له كارډ شاته  تګ وكړ او د شاته تګ پر مهال يې يوازې يو سټنډر
لويدلى و، پر ځاى پريږښود. دا توپ وروسته چترال ته استول كيږي او د 

ه كې د نيول شوي توپ په نامه، د چترال د شاهي كال په مخ بريكوټ په جګړ
  .  كې د نندارې او ښكال لپاره ايښودل كيږي

) نيټه د "دمرنثار" و  مه28  د غوايي  1298(د مه  17كال د مى په  1919د 
 . سبب كيږي تلفاتو"كاوټي" په محاذونو كې سخته جګړه نښلي چې د سختو 

) شهيدان او 30ديرش ( مرگ ژوبلهفغانانو په دې مورچل كې د ا انگريزان
  .      ) ټپيان په ګوته كوي40څلويښت (

ورسره الس او غازي ميرزمان خان، د جبهې قوماندان، يوه ستره ستونزه چې 
لږوالي سربيره، د جګړې د ټپيانو درملنه وه. هغوى نه  پهد مهماتو گريوان ؤ، 

. كه چيرې دا  ډګر كې پريږديشو كوالى چې خپل شهيدان او ټپيان د جګړې په 
 دبه د شپې په تياره كې  نو، ېشوې وا توګه هم پيښتصادفي كار حتى په 

نو له همدې امله پريكړه  ٩٥.څيرونكو او وحشي حيواناتو تر بريد الندې راتلل
وكړي پرشا تګ په مؤقت ډول كوي چې د شهيدانو او ټپيانو د ليږدولو لپاره 

   .ستون شي بيرته و "بريكوټ" ته ااو "ارنوۍ" 

عالي  ورېښد پدا شاته تلل يوه ستره بريا و ګڼله افغانانو نو د اويتانيبر
د بريتانوي هند د په شيمله كې سكرټر او چارو او سياسي  وي، د بهرنشنريكم

 هړپه ا ېد وضعپورې جنوب څخه تر شمال استازي ته د  اسييسحكومت 
 كسان) 300( سوه ېدردښمن د  ،له مخې رپوټ دد چترال  ې"چ ور كوي رپوټ

په لس مايله واټن " ميركهنۍد " ېكيې د چترال د سيند شاوخوا په دوو سيمو 
سكاوټانو او د مهتر د سوه  ېد در كې نيولي دي. جګړن ريلي د چترال

ساتونكو په مرسته پر هغوى بريد كړى دى، له دواړو سيمو څخه يې شاته 
 يړلس م ېك دانيپه م منښد دى. شړلي دي او يو سټنډرد توپ يې ترې نيولى

ښايي ډير شمير په سيند او نهرونو كې ډوب او نور د ارنوۍ پر او  ودليښپر

                                                

٩٥  .Molesworth, G. N. (1963) 9  .مخ  
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و غرونتورو سوات، او د دير، نه درلود.  انيز يڅه ږموي. ولور تښتيدلي 
  ورډيد  ېكيند د كابل په س ېكوي چ ور رپوټمندان و. مسميې آرامې دي

 هارام شلمانىاو  مومندان . الهو شوي دي، قچرو او فيالنو جسدونه آسونو
" ٩٦دي. ېكچوپړ په  ږزمواو فعال دوستان ي رالګواو م نوارييش .  دي

ر ت ېچدى فشار يو ازمايښتې  ېافغانانو باند وهغپر دا  ېچ دليپوه ناويبرتان
   ٩٧.ى اچولىنه دكار  هپځواك  اصليپورې يې خپل اوسه 

) نيټه 29مهكال د غوايى  1298(د مه  18ى مكال د  1919د  ،ځپه ور ېكشنبيد
زمان خان،  ريغازي م ېچتر السه كړ خوا خبر ه لو د خپلو جاسوسانو انگريزان

شاته تګ پر مهال پريكړه كړې وه چې د بريكوټ د پوځي د د "ګله پيچ" 
 ېالند ېخان تر قوماند ديخورش ليد كرنڅو ډلې د سرتيرو ځواكونو څخه 

يو مايل په واټن د  "باشګل (لنډې سيند)" په د"ارنوۍ" پر حاكمو څوكو د 
د "ايستور" دسيند د فرعي ښاخ تر څنګ، كيڼه غاړه او د"شوټ درې" او 

خان محمد ورور  كشرخپل او مورچلونو كې ځاى پر ځاى كړي  په "ايستورز" د
مندو او باجوړ ودمه لښكر د چمتو كولو لپاره م تازهمندو د و، د مكونړېخان 

غوره وګڼل او په كول ه همدې امله هغوى د نوو ګامونو پورته ل ي. استو وته 
  :الندې جګړه ايزه نقشه يې كار وكړ

او د شمال  وو يلړله امله ت ېهم د واور الغاښي واخان او بدخشان څنګه چې د 
 ديږل د افغانانو  ېوه چ انهښ، او دا رونه بريښيده ښواګ ديد بر خهڅ يځديلو

"دروش كال" د دپالمر -شونى دى، سامبورن خهڅ كونړد نورستان او ې وازي
د هغو دوه زره چترالي ځواكونو  چې له هغه  وروسته ړتيابشپ كرښې تردفاعي 

 ٩٨غاښي څخه ساتنه كوله، وغوښتل چې د ارنوۍ پر لور حركت وكړي.

                                                

 - افغاند ، كال 1919د ، ګڼه ټيلګرام 1352 ،اسنادد انگريزانو د استخباراتو محرمانه .  ٩٦

  L/P&S/10/819; FileP.1953/1919 ، راسالتد دريمې جګړې اړوند لومړۍ برخه م انگليس
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و دكامديش نورستانيانو او د باشګل (لنډې سيند) د كيڼې غاړې  انگريزان
ژمنو له الرې  چې په هغه كې د افغانستان د حكومت  اوسيدونكو ته د بيالبيلو

، هغوى هڅوي چې په يڅخه د هغوى خپلواكي هم وه، د ځان سره ملګري كړ
جګړه كې ګډون وكړي او له هغوى سره يو ځاى د افغانانو په مورچلونو 

 . بريدونه وكړي

 رلمب )1/11پالمر، په خپله هم د ( –د انګليسي ځواكونو قوماندان سامبورن 
هغه پوهيده    ٩٩راجپوټ ځواكونو سره ځان د جبهې لومړۍ كرښې ته و رساوه.

 سره  ولسي لښكر سره د نوو غازيانو يو ځاى كيدواد غازي ميرزمان خان د چې 
) تنو څخه ډير نه دى او انګليسي 600بيا هم د افغان جنګياليو شمير د شپږو (

 1298(د مه  19ل د مى په كا 1919ځواكونو  شمير څو ځله تر هغوى ډير دى، د 
پالمر پريكړه -) نيټه د انګليسي ځواكونو قوماندان سامبورن مه 30 د غوايي 

كوي چې له دې فرصت او  زرين چانس څخه ګټه واخلي، د خپلو ټولو ځواكونو 
. هغه په بشپړ چمتوالي او ډاډ خپل  سره د افغانانو په مورچلوبريد وكړي

  : " څخه ور ته حركت وركويميركهنۍاو د " يځواكونه په څلورو برخو و ويش

) 1000لومړۍ ډله كې د چترال د ســكاوټ د ټولي، د مهتر د ســاتونكو زر ( −
سيدلي  ستانيانو ګډون درلود چې د پولې څخه نوي ر شمير نور تنه او يو 

، د مهتر مشر ځوى په غاړه درلوده چې وو. د دې ډلې مشري نصيرالملك
د مهتر ورونه، چې دستګير  او دالرام خان نوميدل د هغه سره  دوه ترونه،
. هغوى دنده درلوده چې د پولې ښــــي لورې څخه د"پاتكون"  ملتيا كوله

له غاښــي ســره نژدې تير شــي، د "ايســتور" د ســيند په غاړه كې كښــتنۍ 
لورې ته د "باشګل (لنډې سيند)"  د يو ځاى كيدو ځاى پورې مخته والړ 

) تنه د 50ه له رســــيدو وروســــته، بايد هغوى پنځوس (شــــي. هغه ځاى ت
"باشـــګل" د پل د ســـاتنې لپاره ځاي په ځاى كړي او د لويديځې څنډې د 

 لوړو غونډيو څخه د"بريكوټ" په قرارګاه  بريد وكړي.    
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باورز − له كې  مه ډ ټانو دوه  ١٠٠دوه كاو ندې د چترال د ســــ ندې ال ما تر قو
كښــــته راشــــي او د باشــــګل  ټولي د ســــيند د لويديځې څنډې څخه بايد

د دوه ســــيندونو د يو ځاى كيدو په  كونړ(لنډې ســــيند) پل د باشــــګل او 
. پر دې سربيره د چتراليانو  يو  نقطه د "ارنوۍ" په شمال كې تر السه كړي

) كســــيزه ايله جاري لښــــكر همدارنګه دنده درلوده چې 300درې ســــوه (
"ايســـتور" او  حركت وكړي او د ســـميې څخه د كوزيدو ســـره ســـم چې د

"چترال" د اوبو تر منځ يې موقعيت درلود، د دې دوو ځواكونو اړيكې د 
 .   چترال سكاوټ ځواكونو سره تامين كړي

پاملر  تر شخصي قوماندې  -دريمه ډله، يا اصلى (خوځښت) د سامبورن −
الندې الرښوونه تر السه كړې وه چې د چترال د سيند ختيځې څنډې څخه 

ت يدو وروســــ ندې را وليد را كوز په دې ځواك  ه، "ارنوۍ" تر ولكې ال  .
) 1/11كې د چترال ســــكاوټ چې د ريلى تر مشــــرۍ الندې و، د راجپوت (

مدر ته، د  نه، يو اځواك له يوه ټولي پر ندونكي ځواكو نده كي س ټولې ك
ــه  ــه او د بطريې يوه برخ ــاين خښــــونكې ځواكون ــه غرنۍ   23ټولى م ګڼ

 توپچي ځواك ګډون درلود.

شامل وو چې  كې له (د كيڼ لورې)څلورمه ډ − سكاوټ درې ټولي  د چترال 
تر قومـانـدې النـدې پـه يوه پراخـه بڼـه نيمـه دايروي  ١٠١د كپتـان كريمين

حركت د "دمرنثار" څخه بايد خپل ځان د افغانانو ښــــي اړخ ته ورســــوي. 
يد د مى تر  با ځان و مې  23ټولې ډلې  ته  ټاكلو موخو  نيټې پورې خپلو 

 . رسوي

د  ) نيټه نصيرالملك 31كال د غوايي  1298(د مه  22ل د مى په كا 1919د 
افغانانو له يوې كوچنۍ ډلګۍ سره له ټكر وروسته له باشګل (لنډې سيند) 

                                                

١٠٠  .Tomas Ivan Bowers  نمبر  9د بوپال د  ټ پلى ځواك مرستيال قوماندانراجپو 1/11د

  پياده پوځي ځواك څخه وه. 

١٠١  .Charles Clarence Crimmin پيش كال څخه د دوهم ځل لپاره د چترال د  1918 چې
  و ځواك كې يې دنده تر سره كوله. آهنگان
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او  22څخه تير شو او ځان د لويديځ بريكوټ لوړو سيمو ته و رساوه. د مى په 
وه چې "بريكوټ" يې د شپو د چتراليانو يو څو كسو  هغه پل و غورځا 23

"ارنوۍ" سره تاړه. په دې وسيله هغوى وكوالى شول د "ارنوۍ" د افغان 
پرې كړي، او هغوى ته د مرستې د رسيدو خنډ  همدافعينو اړيكه د بريكوټ سر

  ي. ش

كال د  1337د  او ( )1كال د غبرګولي  1298چې (د مه 23كال د مى په  1919د 
) خپل Sambvrn-Pamlrپاملر (-رنون لري سامبوسره سم ) 22 شعبان

"ارنوۍ" په پنځه ميلۍ كې، د ړنګ  د ،ېخو په الره ك ،حركت ته دوام وركوي
شوي پل سره مخ كيږي، چې د هغه د پرمختګ خنډ شو. خو د هغه سره مل 

خواريو له دې خنډ څخه وخپلو يو شمير ځواكونو سره په ډيرد جګړن ريلي، 
افغان غازيانو سره مخامخ كيږي.  ، ددېشمال سره نژ "ارنوۍ"تيريږي او د 

يسي جګړن ريلي او افغان غازيانو تر منځ درنه جګړه لګد ان ،ېبج ږسهار شپ
زړور لښكر، سره له دې چې دشمير او خان او د هغه  رزمانيغازي م پيل كيږي.

د ځواكونو سره نه شوې پرتله كيدى، له  مهماتو له پلوه په هيڅ ډول د انګليس
و كوچني ورد ډي ره لوړه ميړانه وښوده او مقاومت يې وكړ. هغوىخپله ځانه ډي

ډلو په بڼه په څو محاذونو لكه "انګارپتۍ پارى"، "ملك هور" او "لمبربټ" 
بطريه توپچي غونډ  23دقيقو د  45بجو او  7 د سهار په كې په جګړه بوختيږي.

نو او د د جګړن ريلي تر قوماندې الندې د چترال د سكاوټا په غرهار راځي.
) قوا ته هم الرښوونه كيږي چې پر "دوكالم" بريد وكړي. د 1/11راجپوت د (

. هغه ډله  "دوكالم" نيول شوو مورچلونو د دفاع لپاره درنه جګړه پيل كيږي
چې دكريمين تر قوماندې الندې ده "انګارپتۍ پارى" ، "ملك هور" و 

. د كويپيل  و دفاع پوست وشو وليم د ند دوكال ګړه كېج"لمبربټ"  په سخته 
كوي چې د ښي لورې څخه د ريلي د  هڅههم ډله  ېالند ېد قوماند نيميكر

 .كيږيد افغانانو له سخت مقاومت سره مخ  ځواكونو سره يو ځاى شي، خو 
دقيقو پورې مقاومت كوي او د  10بجو او  2افغان جنګيالي د ماسپښين د 

، خو  له هغه وروسته چې انگريزانو د دواړو ځواكونو د پرمختګ مخه نيسي
  كوي.    سيند څنډو ته په شاتګ كونړمهمات ور سره ختميږي، د جنوب لور ته د 
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ځواكونه په اصلي او مركزي مقاومت د د افغانستان ) راجپوټ ځواكونه 1/11(
 د افغانستان ى، خو دوپرمختګ وكړي يړ، غوابرخه كې تر بريد الندې راولي

مخامخ كيږي او درانه تاوانونه ور ته سره  د سخت مقاومت زوميړنيو د ډد 
ځواكونو  د افغان ېچي وو  شو لړبريتانويانو ته معلومات ورك ١٠٢.اوړي

لري موقعيت  ېكقرارګاه په ۍ د كال ارنوخپله د په ميرزمان خان، قوماندان، 
دقيقو پورې نوموړې  1بجو او  11 تر خهدقيقو څ 5بجو او  10له  د سهار  ىوهغ. 

غازيان بيا هم د انګريزانو د . نيسي انې تر كلكو بريدونو الندې كال د توپخ
كوي ، پاملر د ډيرې نورې مرستې غوښتنه -پرمختګ مخه نيسي. سامبورن

  .  د هغه مرستې ته استول كيږي ) كسه 250ه (كوبل هځپننور او 

فاع د خپلو مورچلوڅخه د ايورتړزپه  انوغازيافغان  ېچ ېحال ك ېپه داس
ټولي دوه  واكونوسكاوټ د ځد رز" تر قوماندې الندې د چترال "باو ،لهكو

رسوي او د سيند غاړې لويديځې لورې ته ځانونه د باشګل (لنډې سيند) پل 
بريكوټ ته او  كيږي ىاځويسره  واكونوځرالمك چترالي ينص هد شهزادته 
 مهتر د ساتونكو په مرستهد   ننوتل،ته  بريكوټ ىدو ې. كله چيځننو

مالونو په لوټ پيل د خلكو  داو كلي  چتراليان د بريكوټ داو  انينورستان
نورستانيانو تر بل هر  چا ډير  د بريكوټ د اوسيدونكو د مالونو په لوټ  . يوك

  .      كې ونډه و لرله

كال په اور ننه ړنګ شوي وو او دكال ديوالونو د  ۍد ارنو  چې ېحال ك ېپه داس
ټولو  وخپلسره سم ، پالن حه شوي طرخپل ، نګريزانوا، كې سوځيدله

ې، خو د تمې پر يدلو امر كوخوځد لپاره  ديد وروستي بر ۍد ارنو ه وتځواكون
 ېپه ددقيقو پورې دوام وموند.  30بجو او  6خالف، جګړې د د ماسپښين د 

افغان غازيان پر شاتګ پيل كوي، خو  . وژل شود مهتر يو ورور هم و  ېجګړه ك
ې د راجپوټ چ ، غټ ګټ شاته هكسيزه ډله د يو 25 د نخښې ويشتونكو يوه

دښمن ځواكونو ته ډير د حاكميت درلود، كمين نيسي او يې الره  رځواكونو پ
د چترال سكاوټ ځواكونو او د راجپوتانو يو  انگريزان.  درانه تاوانونه اړوي

                                                

١٠٢  .Molesworth, G. N. (1963) ،136 .مخ  
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اندې الندې دي امر كوي چې د افغان مبلوك ته چې د جمعه دار رام سنګ تر قو
په ډيره چټكۍ تښتي. د افغان او خپله مقابله وكړي، ه ندونكو سرسرښ

تر هغې دوام  هجګړالس په الس سرښندونكو مقاومت او د راجپوتانو سره 
چې د هغوى وروستى كس هم د السي بمونو د بريدونو له امله د مي، كله مو

  .   ي شهادت جام  څښ

رې د جګړې كړنالره بدله ۍ د كال د خالي كولو له الخان د ارنو رزمانيغازي م
كړه، پريكړه يې وكړه چې د هغه د ورور خان محمد خان تر رسيدو پورې چې د 

و تازه دمه لښكر به ور سره مومندد  محمد امين خان كوډاخيل تر مشرۍ الندې
    .  وي، د مخامخ جګړې پرځاى غلچكي بريدونه وكړي

 ېچ ېحال ك ې، په داسپالمر-ډګروال سامبورنقوماندان، وي پوځ تانيد بر
ماتې خوړلې او د افغانانو كې ادعا وكړه چې  رپوټخپل رسمي  يېمركز ته 

چترال مهتر لپاره يې د مكافاتو غوښتنه وكړه، خو پوهيده چې هره ګړۍ به د 
ته امر خپلوځواكونو  ېيامله همدې  ، نو له افغانانو تر نوي بريد الندې راشي

سيند ختيځ لورې تخليه كړي د   ،د شپې د تياري څخه د مخهډيره ژر،  ېچ ړوك
.  يځ په هواره ځمكو كې يو لنډ مهاله كيمپ جوړ كړيشمال ختۍ د د ارنواو 

د افغان  ايبيو ځل  ىوتخليه د انګريزانو لپاره بې تاوانه نه وه. هغخو دا 
پالمر  –چې په هغه كې خپله د سامبورن ، راغلل ندېاور التر  وپكوغازيانو د ټ

    ١٠٣. انظباطان هم ټپيان شول سييلګانپه ګډون د جګړن ريلي دوه تنه 

) تنه مړي 16شپاړس ( ېكعملياتو  وځنيور ودې څبريتانويانو خپل تلفات په 
 تلفات انوند افغا ېچ وكړهدا ادعا هم  ىو. هغ او اته څلويښته تنه ټپيان وښودل

خو دا ، ١٠٤وو انيبندتنه  وسځپن هځاو پن دانيشه) تنه 250( وسځدوه سوه پن
 ه،رېاصلي شم دانويشه فغاند ا ېجګړه ك ېمبالغه ده. په د هګتو هړادعا په بشپ

) 126( شتيو ږو شپل اس وي، خان په ګډونورور سردار د خان  رزمانيد غازي م

                                                

١٠٣  .Robson, Brian (2004) 37 .مخ  

١٠٤  .Molesworth, G. N. (1963) ،136 .مخ  
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   ١٠٥. دى 180 ريشم انويپټاو د تنه 

وروستۍ اونۍ د كومې برخه ليك ټاكونكي جګړې پرته  ىاشتيم ىد م
خپلو او د  وولولټراپه د مهماتو  ناويتانيافغانان او برلورې  هړاو دوا تيريږي

  و بوختيږي.كول يړاويپ ونو پهواكځ

ى خپل مركز ته د دير له الرې د استازانګريزانو  او د شنريكم لوې وريښد پ
نگريزانو د ځواكونو د ټپيانو د ليږد سره د په جبهو كې د ا كونړچترال او 

 Politicalت يادونه كوي او ليكي چې: "د ملكنډ سياسي استازى (مخالف

Agent "(وركړى چې د دير له الرې يې د چترال د ټپيانو د ليږد وړانديز   رپوټ
 داستازى په دې پريكړه نيوكه كوي، او وايي چې ا اسييس.  تر السه كړى دى

 دخلكو د  ېميد سگڼ شمير بريتانوي ټپيانو د ليږلو كتل به)  د  يعنېعمل (
  . "١٠٦هيجان سبب شي

 ١٠٧نيټه د ګلګت سياسي استازى په خپل ټلګرام كې 30كال د مى په  1919د 

يو ښايي د رسيدلي خبر له مخې له چترال څخه   شيملې ته خبر وركوي چې "
د "بروغيل" نور   مير) تنو سره او نور زيات ش500د پنځه سوه ( افغان جنرال 

. ما د  ) ټوپك غوښتي دي399ته راشي، هغوى د ګلګت څخه ( ]غاښي[
ياسين" د  " سكاوټ يو بل ټولي ته  امر  وكړ او همدارنګه مې د "مستوج" او

امنيت ترتيبات نيولي دي. ما د اكسوس په وادۍ كې د نښتې په صورت كې، 
  ى دي".   و د حاضريدلو امر هم كړځواكوند سكاوټ د نورو 

محمد د غازي محصل خان مومند د ځوى،  نيټه مه  31كال د مى په  1919د 
غازي ميرزمان خان ورور، خان د ، چې امين خان كوډاخيل تر مشرۍ الندې

                                                

  مخ. 205م) 2005. اخالص، عبدالخالق. ( ١٠٥

كال  1919د ، نيټه 27ګڼه محرم تلګرام، د مى  1470 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،. ١٠٦
 ;L/P&S/10/819.  انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، د ليكونو دوهمه برخه

FileP.1953/1919: 329  سند.ګڼه  

-د افغان، كال د ليكونو دوهمه برخه 1919د  خباراتو پټ اسناد،د انگريزانو د است.  ١٠٧

  سند.ګڼه  L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: 362.  انګليس دريمې جګړې پورې اړوند
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د باجوړ څخه  و يو لس زره كسيز ستر لښكرمومندانمحمد خان هم ورسره و، د 
 "د بريكوټ پر لور حركت كوي.

ايالت كې د بريتانوي هند د  يپيښور عالي كمشنر  او په شمال لويديځ سرحد د
كې د نوموړي  رپوټاړوند بشپړ په  حكومت استازى خپلو آمرينو ته د اوضاع 

د خبر له مخې، د ساالرزيو او مومندو قومونو يو "ايالت په اړه داسې ليكي چې: 
رابرتسن . د "را رسيدلى دى اسمار ته نژدې  ١٠٨لښكر د سركاڼيو  مال سره يو ځاى

(Robertson)  مى د ، "چاندلو تيراګ"انو] نورستاني[كافرانو يو ملگرې،  د
 . نيټه د باشګل (لنډې سيند) پر پل په يوه زړور بريد كې وژل شوى دىمه  23په 

چې "غالم خان"، د اسمار پخوانى خان چې اوس وايي  رپوټد چترال څخه يو بل 
) كسيز لښكر پر اسمار د بريد 3000شاوخوا درې زره ( ،١٠٩په چترال كې اوسيږي

) تنه "دانګام" ته چې د "اسمار" 800چې د هغوى اته سوه ( ،لپاره چمتو كړى دى
زمونږ نه غوښتې هغه  . د ختيځ په څلور مايله واټن كې پروت دى، رسيدلي دي

بر د خ وكړي، نو د هغه د حمايت ضمانت وكړو.بريدپر اسمار  حكومتدي چې كه 

رسيدلو سره، د اسمار د  وډلګ ودرېد له مخې اسمار ته د عثمان خان د ځواكونو 
. د ساالرزيو  ) كسانو ته رسيږي2000ګارنيزون د سړيو ټول شمير اوس دوه زرو (

يو لښكر هم  د اسمار د سقوط پر مهال له حكومت څخه مرسته غوښتې ده. په 
.  راوستلو لپاره سيالي لري دې ډول داسې ښكاري چې درې ډلې د اسمار د الس

ما "ريلى" ته الرښوونه كړې چې د حكومت له خوا په راتلونكې كې هيڅ ژمنه ور 
   ١١٠مرسته وكړي". حده نه كړي، خو ويلي مې دي چې د امكان تر 

                                                

  .دى د انګليسانو ضد يو نامتو روحانيميا صاحب، د سركاڼو ، څخه مقصد مالڼو سركاد .  ١٠٨

په خونزا (شاهدخت اسمار)  ۍاسمارد  خان، ، عبداهللاد پخواني خان يوه لمسىاسمار د .  ١٠٩

چې په آدم خور پيژندل محترم شاه، نامه د چترال  يوه  متنفذه  ښځه وه چې لومړى يې د مهتر 
مهتر شجاع واده وكړ، د  سره امان الملكورو ر مهتر وروسته يې د  و سره واده كړى وه ا،  كيده

  .  وه چترال مهتر كې د ال ك 1919مور وه چې په الملك 

كال د ليكونو  1919ګڼه محرم ټيلګرام، د  1504 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،.  ١١٠
 ;L/P&S/10/819.  انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، دوهمه برخه

FileP.1953/1919: 364  سند.ګڼه  
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د محمد امين خان كوډاخيل تر مشرتابه الندې د مومندو د يو ستر لښكر 
  رسيدل 

او  يا د  2قمري كال د روژې  1337چې (د كال د جون په لومړۍ نيټه  1919د 
ښكر ته د نوو ځواكونو اولسي ل) سره سمون لري، 10لمريز كال د جوزا  1289

رسيدلو سره، غازي ميرزمان خان يو ځل بيا د جګړې كړنالره د غلچكي څخه 
په كيمپ چې  ريزانوهغوى د ارنوۍ په سيمه كې د انګ جبهه ايزې ته بدله كړه. 

 ريزي. انګ پالمر په غاړه درلوده، بريد كوي-له سامبورنمشري يې په خپ

ځواكونه د اور د بل ساتلو له الرې د شپې د تيارې څخه په ګټه، تښتي او خپل 
درې -چې په دوهبريالي شول ته رسوي. افغانان يو ځل بيا  ميركهنۍځانونه 

چې مشري  ،راتلونكو ورځو كې د مهتر د ساتونكو او چترالي ځواكونو سره
او د مهتر ځوى كوله، د خورو ورو جګړو له الرې د "ګډ" او  ې نصيرالملكي

"لمبر بټ" سيمې يو ځل بيا تر خپلې ولكې الندې را ولي او د چترال په خاوره 
.  يړكې خپل پرمختګ ته دوام ورك

١١١ 
   

شاهنامې ليكواالن د انګليسانو دا چترال دځينې انګليسي سرچينې او د  
ښته د هغوى ماتې نه بلكې مصلحتي پر شاتګ ګڼلى دى. "په سرحد كې تي

 ١١٢پورې د وزيرستان كمپاين  20- 1919بحران: د افغان دريمه جګړه او د 
د " 

ليكي "سره له دې چې دا كوچني عمليات هڅونكي وو، په كتاب ليكونكې 
ې ډير هغه كې د افغان ځواكونو يوه كوچنۍ برخه په جګړه اخته وه. په اسمار ك

ډارونكي ځواكونه د راټوليدو په حال كې وو او د بدخشان د غاښو پر لور مخ 
په حركت وو . نښو پر دې داللت كاوه چې ډير ژر به د چترال كوچنى ګارنيزون 

پالمر پريكړه كوي چې -لږ تر لږه د دريو لورو له ګواښ سره مخ شي. سامبورن
ځاى د دروش كال پر لور شاتګ په دې شرايطو كې، د افغانانو سره د نښتې پر 

وكړي، او د ښمن وروستي حركت ته سترګې پر الر پاته شي. هغه د جون په 
لومړۍ نيټه يو باوري خبر تر السه كړ چې درې پياده كنډكونه د يوې ډلې افغان 

                                                

  مخ.  182م) 2005. اخالص، عبدالخالق. ( ١١١

١١٢  .Robson, Brian (2004) 37  7مخ.  
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ميلۍ كې را ټول شوي دي.   12سپرو  سره د "ساو" په سيمه د ارنوۍ د جنوب په 
) قبايليان... د ارنوۍ په ختيځ كې را 6000خه شپږ زره (پر دې سربيره له دير څ

پالمر ځواكونو د شپې په تياره كې د جون په لومړۍ -. د سامبورن ټول شوي دي
نيټه له كومې الرې څخه چې راغلى وه په داسې حال كې پر شاتګ كوي، چې د 

  كيمپ اور يې د افغانانو د تيرايستلو لپاره بل پريښي وه".       

د ګله پيچ څخه هم ځواكونه  ې، د انگريزانو ټول پات2 جون پهكال د  1919د 
چترال د د  ېچانګريزان پريكړه كوي  . پورې رسيږي ميركهنۍتښتي او تر 

و سره يو ساتونك) 400) تنه د مهتر د څلور سوه (400سكاوټ څخه څلور سوه (
پريږدي، په سيمه كې يې دفاع ته و استوي او  د "ګله ټك"  ميركهنۍځاى د 

نور نيمايي او ،  ې دهنيمايي الره ك تر منځ او  "دروش"  ميركهنۍد چې 
ې مورچلې ځواكونه د دروش كال ته و رسوي او د دروش په جنوب كې نور

   .  كړي ېجوړ

ځ ينيټه د پيښور لوى كمشنر او په شمال لويدمه  5كل د جون په  1919د 
 4جون د  "ريلې" دل استازى دايالت كې د بريتانوي هند د ګورنر جنراسرحدي 

زمونږ ګرځنده ځواكونه «مركز ته خبر وركوي چې  ،د ټلګرام له مخې مې نيټې 
. رپوټونو كې راغلي دي چې په داسې حال كې چې  ته رسيدلي دي ميركهنۍ

څلور ډلې پوځي سرتيري او يوه ډله د احتياطو پنځم ټولى د يو نامعلوم شمير 
ر مونږ د بريد په نيت له "اسمار"  څخه مارش قومي جنګياليو سره يو ځاى پ

كرښې او پيتاسن  ميركهنۍپيل كړى دى، سكاوټان او د مهتر ساتونكي هم د 
وايي چې د "دير"،  رپوټغاښي ته د رسيدو په حال كې دي. د نن ورځې 

"جندول"، "خار" او "براول" قومى جنګيالي هم د "اسمار" ځواكونو سره يو 
د تر څو اشغال كړي دي،  ]ارنوۍ[يكوټ" او "ارندو" ځاى كيږي، چا چې "بر

د لوټ پر برخه كې مرسته  مو چې له مونږ سرهكړي، كو تاوه باشګليانو غوږون
 همدارنګه د رپوټونه. باشګليانو د چترال پر لور تيښته پيل كړې ده.  كړې وه

شيشى پر غاښي د دير د قومونو د بريد د چمتووالي خبر وركوي، خو زه فكر 
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  ".      ١١٣كوم چې دا دې يو لوى بريد وي  نه

كې  ايالتځ يد پيښور لوى كمشنر او په شمال لويد، مه9 كال د جون په 1919د 
د ټلګرام مې نيټې  4د جون دد"ريلى"   يد بريتانوي هند د ګورنر جنرال استاز

په هغه ته د كامديش كافرانو ، ډګروال افغان  ېچ « له مخې مركز ته وليكل چې
هغوى ړنګ شوي پلونه بيرته كه چې د بخښنې وړانديز كوي، كې صورت 
   ١١٤».ورغوي

د خپل مركز ته  ١١٥ شنريكملوى  وريښد پ نيټهمه  10په  جونكال د  1919د 
د چتراليانو  ېكهغه په  ېچ ،د ټلګرام خبر ور كوي" يليد "رپه اړه  ميركهنۍ

 . ادونه شوې وهد مورال پياوړتيا او د نورو ټوپكونو او مهماتو د استولو ي
ډيرو وسلو او مهماتو  ې د دير له الرې دك تياوسني وضعنګه چې په رڅ«

لږ تر لوه دوه او يوازې د ګلګټ له الرې امكان لري چې استول شوني نه دي، 
هغوى ته يو څخه  ېچړي غو خهڅحكومت  هغه له مياشتې وخت به ونيسي،  

و  د هر ټوپك لپاره پنځه ) ډوله ټوپك ا.M. L. E 303زرو پورې ميله ( 2تر 
ې به د وخت د ضايع كيدو د مخنيوي په ورته وخت ك ) مرمۍ وليږي.500سوه (

 ولخپل ټژر تر ژره  ېچاوټانو څخه وغوښتل شي سكد  ګټلد ګ ،په خاطر
له دربار څخه بايد هم و غوښتل  ريد كشم. استوي ته و الچتر ونهوپكټاضافي 

  .   »استوي ته و الچترشي چې خپل اضافي ټوپكونه 

خو د پيښو لورى ډير ژر بدلون مومي. د تمې پر خالف، نه يوازې د اسمار د 
                                                

كال د  1919، د 5ګڼه محرم ټيلګرام، د جون  1563 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،.  ١١٣
 ;L/P&S/10/819.  انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، ليكونو دوهمه برخه

FileP.1953/1919: 420  سند.ګڼه  

 10(د جون په 9ګڼه محرم ټيلګرام، د جون  1003 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،.  ١١٤

.  انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، كال د ليكونو دوهمه برخه 1919رسيدلى)، د 

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: 453  سندګڼه.  

كال د  1919، د 10ګڼه محرم ټيلګرام، د جون  6111 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،.  ١١٥
 ;L/P&S/10/819. دريمې جګړې پورې اړوندانګليس -د افغان، ليكونو دوهمه برخه

FileP.1953/1919:  461  سندګڼه.  
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او  هيلې په ناهيلۍ بدلې  ۍو  ټولې خوش بينانگريزاناحتمالي سقوط په اړه د 
شوې، بلكې افغانانو د چترال په جبهه كې، د اوربند هغه غوښتنه چې د جون په 

ر منځ تصويب شوې وه، و نه منله، او خپل و او افغانانو تانگريزاننيټه د  مه3
و ويره هغه مهال انگريزان. د وي دوام ورككې خاورې په پرمختګ ته يې د چترال 

ډيريږي چې د بدخشان د ځواكونو څخه د افغاني ځواكونو شپږ كنډكونه 
راټوليږي، او  واخان ته د هغوى د ليږلو او د "بروغيل" او "مينجان" د غاښو له 

رال د بريد له هوډ څخه خبر ترالسه كوي. په اسمار كې هم جنرال الرې پر چت
كنډكونو د راټولو  7، د پوځي ځواكونو قوماندان د نورستاني عبدالوكيل خان

ه ې، پله الرې پر چترال د بريد چمتووالى نيوه. باالخره د چترال په جنوب ختيځ ك

هڅه كوي د يوسفزى د د اور ټوټه  "١١٦سوات كې هم، د "سنډاكۍ مال په نوم
 سره دچترال دچې  كوم جنګياليو يو ځواك تيار كړي چې پر چكدره بريد وكړي،

اعتراف  انگريزان ١١٧.لپاره د مال د تير په څير ډير حياتي ارزښت درلودارتباط 
و لپاره انگريزانواى، د د عمل جامه اغوستى  وكوي چې كه چيرې دې ګواښون

ډيره خطرناكه ثابتيدالى شوه. په دې وخت كې د مركز د احتياط ځواكونو 
شپاړسمه فرقه چې په سوات كې د ګډوډيو سره د مقابلې لپاره ټاكل شوې وه، د 
مرستې لپاره "ټل" ته وليږل شوه، او د بلوچستان د ځواكونو پياوړتيا ته په 

ايالت څخه چترال سره د مرستې لپاره شتون  پاملرنې، هيڅ بل ځواك د كشمير
وروستۍ احتمالي مرسته چې شونې وه د هغوى مرستې كومه نه درلود. يوازې 

 وايالت د كنډك سرتيري ود امپراتورى د كشمير د ګلګټ څخه د ته ورسيږي د 
) مايله  240د دوه سوه څلويښت ( ،چې بايد په يوه اوږده او ستونزمنه منډه يې ١١٨

 انگريزان. ١١٩هغه ځاى ته ځانونه رسوالى واى ،د ختيځ غاښي له الرېيو واټن 

                                                

په يو كوچني كلي كې زيږيدلى سوات  مال يا سنډاكۍ بابا د سنډاكۍ هچې پ احمد يول . مال ١١٦
د ښكيالك پر ضد انگليس  د فعالينو  او د تحريك جهاد  غوښتونكى فعال مال او داصالح و و يا

  د ال ډيرو معلوماتو لپاره د ضمايمو برخو ته پاملرنه وكړئ. د دې شخص په اړه وه .
١١٧  .Robson, Brian (2004) 38  مخونه. 39او  

118   .Kashmir Imperial State Troops 
١١٩  .Molesworth, G. N. (1963) ،137 .مخ  
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اعتراف كوي چې د نيكه مرغه نه "مال سنډاكۍ" بريالي شو او نه هم د بدخشان 
   ١٢٠له لورې د بريد ګواښ د عمل جامه واغوستله.

لوى كمشنر او په شمال لويديځ ايالت كې د مه  21كال د جون په  1919د 
 رپوټنيټې د  20مېد جون د  "ريلي"د «مركز ته وليكل چې و استازي انگريزان

له مخې، جنرال وكيل خان چې په دې وروستيو وختو كې اسمار ته رسيدلى 
) سپاره كسان را وستي دي، 200) كسه پلي او دوه سوه (1000دى له ځان سره زر (

چې په وسله ښه سمبال دي. وكيل خان د هغو كافرانو له جملې څخه دى چې د 
سالم دين ته اوښتى، او باور دا دى چې باشګل (لنډي سيند) په كافرانو  د ا

په ګوته كوي چې د "رامګل'، "ويران"  رپوټونهناتاييد شوي .  بريد تكل لري
 او " ورګل درې " كافرانو د افغانانو پر وړاندې په بغاوت الس پورې كړى دى

ږلو څخه د ځان ساتلو په افغانانو ته د جرګې د ليهم  "انشكگلي"د "لوت ده" . 
        ١٢١".ړېبرخه كې له "كامديشييانو" سره ملګرتوب ك

كې  شمال لويديځ سرحدي ايالتلوى كمشنر او په مه  22كال د جون په  1919د 
دروش څخه خبر وركړه و استازي د جګړن ريلي د ټلګرام پر بنسټ له انگريزاند 

دكافرانو د بغاوت ، "دره ويران" او " ورګل" د رامګل"« او  ويې ليكل چې 
پلو د د وكيل خان په اسمار كې . د معلوماتو له مخې،  تائيدويخبر 

چې اوس نوي د  دي نورستانيان ه برخه د رامګل له درې هغه ځواكونوډير
ريلى اجازه غوښتې ده چې افغانانو سره خبرې  دي .  اسالم په دين مشرف شوي

  ١٢٢."  ته و ويل چې اوس مهال داسې يو كار و نه كړي. ما هغه  اترې وكړي

                                                

١٢٠  .Robson, Brian (2004) 38 .مخ  

كال د  1919، د 21ټلګرام، د جون ګڼه محرم  1721 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،.  ١٢١
 ;L/P&S/10/819.  انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، ليكونو دوهمه برخه

FileP.1953/1919: 536  سندګڼه.  

-د افغان، كال د ليكونو دوهمه برخه 1919د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد، د .  ١٢٢

  .سندګڼه  L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: 553 .انګليس دريمې جګړې پورې اړوند
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    نورستانى رسيدل هې ته د جنرال عبدالوكيل خانـبج

او يا  24كال د روژې  1337د دوشنبې په ورځ (د مه  23كال د جون په  1919د 
په جبهه كې د جګړې له پيل څخه  كال د چنګاښ  لومړۍ)، د چترال 1298

له اسمار  ) ورځې وروسته، جنرال عبدالوكيل خان42شاوخوا دوه څلويښت (
هغه د غازي  ١٢٣.نيټه بريكوټ ته و رسيد 23څخه حركت وكړ او د جون په 

لښكر څخه د "دوكالم" او" ارنوۍ" د مورچلو د  اولسيميرزمان خان د فاتح 
ې ري دندد خپلو سرتيرو  يو كنډك ته د دې مورچلو د ساتلو  اويميدو تسل

د غازي ميرزمان خان او مهتر عبدالرحمن خان سره يو ځاى  سپارلو وروسته ،
(د چترال د مهتر شجاع الملك ورور چې د انګليسانو  او ورور له  ١٢٤

درې كنډكونو او شاوخوا يو زر او د خپلو سرتيرو د  مخالفينو ګڼل كيده)، 
نورستانيانو ته چې هغو  په ملتيا ولسي لښكرا) كسه 1500پنځه سوه (

له بريكوټ څخه د سزاء وركولو په موخه،  و سره يې مرسته كړې وه، انگريزان
له دې امله چې هغوى كوالى شول له  انگريزان.  شمال لور ته حركت كوي د

ې درې ته را وګرځي او  چترال تر بريد الننورستان څخه په آسانۍ ختيځ لو
د مهتر ساتونكي چتراليان له كامديش څخه  ١٢٥. يږيسراولي، په ډار كې او

" پټيګل" په لويديځ كې د  دمايله د بريكوټ په شمال لويديځ كې  13
چې يو ټولى سكاوټان هم له هغوى سره ته "برمبوال" له غاښي څخه، هغه ځاى 

  . يو ځاى كيږي، تيښته كوي

خپل پرمختګ ته دوام وركوي او مه  29كال د جون په  1919افغاني لښكر د 
په ياده نيټه "لوت ده" (په چترالي ژبه لوى كلي) ته د باشګل (لنډې سيند) په 

                                                

وروسته دې جبهې ته راننوتى  42ي د جګړې د پيل څخه نورستان .  جنرال عبدالوكيل خان ١٢٣
د  ميرزمان خان يغازفتحه شوې مورچلونه چې د و ارنوۍ ادوكالم د هغه دنده دا وه چې و ا دى

   ر له لورې ور ته سپارل شوي وو، وساتي .لښك

پيژندل كيده، ارواښاد  جاللهپالر چې په خان د. مهتر جو (شهزاده) عبدالرحمن خان،  ١٢٤
  .   وهجالله نيكه او ښاغلى شجاع الملك امان الملك او د ښاغلي عبدالملك خان 

١٢٥  .Molesworth, G. N. (1963) ،137 ؛ مخ  Robson, Brian (2004) 38 و ا  مخ؛
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پورتنۍ برخه كې رسيږي، سزاء وركونكي ګامونه تر سره كوي او هغه مشران 
    ١٢٦. چې په تيري كې ونډه اخستې وهبنديان كوي كومو 

له دې بريا وروسته، پريكړه و شوه چې غازي ميرزمان خان د يو زر كسانو  
لښكر سره د "بمبوريټ" له الرې په "آيون" بريد وكړي او د چترال د  اولسي

ښار او دروش كال مواصالتي او ارتباطي ليكه پرې كړي، او جنرال 
عبدالرحمن خان سره يو ځاى د  د پوځي ځواك او مهتر عبدالوكيل خان

    ١٢٧بريكوټ له الرې د دروش پر كال بريد وكړي.

لپاره،  چې د شمال ختيځ لور ته د افغانانو د پرمختګ د مخنيوي  انگريزان
د ډير شمير غاښو څخه د تيريدولو، د "بمبوريت" د سيند حوزې غوښتل يې 

، د مهتر د ساتونكو ځواكونو څخه وكړي ال بريدته د رسيدلو وروسته پر چتر
د چترال د سكاوټانو دوه ټولي د "ايون" سيمې ته چې د چترال د ښار او دروش 
كال تر منځ په لږ تر لږه لس ميله واټن كې واقع دي، استوي. دا سيمه د چترال 

  .    )  او "بمبوريت" د سيندونو په منځ كې موقعيت لريكونړ(

) مه9 په ليږديز لمريز د چنګاښ 1298جوالى په لومړۍ نيټه (د  كال د م 1919د 

انګليسي ځواكونه په "پټيګل" كې ماتې خوري او "اورتسن" ته چې د 
پر شاتګ لري  موقعيت  په شمال لويديځ كې د دوه نيم ميله په واټن ميركهنۍ

پالمر په دروش كې پرته له دې -ځواكونو قوماندان سامبورن ي. د انګليس كوي
ه شې، بل ېه انتظار پاتپچې د كال دننه  د خپل برخه ليك او وروستيو پيښو 

چاره نه درلوده. هغه چې د بدن ټپ يې ال په بشپړه توګه روغ شوى نه و، د افغان 
 پالمر پريكړه-جنګياليو زړورتيا د سر په سترګو ليدلې وه. ډګروال سامبورن

خان جنګياليو او بله د جنرال  وكړه چې په دوه بيلو جبهو (يوه د غازي ميرزمان
) كې د جګړې پر ځاى د دروش كال څخه دفاع وكړي. عبدالوكيل خان ځواكونو

هغه پوهيږي چې د هغه د خالصون يوازينۍ الره دوه عناصر يعنې پر وخت 
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  ١٢٨دي. ]چټكه تيښته[استخباراتي معلومات او  چټك خوځښت  

په چترال كې د   ،و  لوى كمشنرانگريزاند نيټه  مه 10ى په كال د جوال 1919د 
د «) ته ليكي چې : Assistant Political Agentسياسي استازي مرستيال (

اترو  په اړه، هغه ته و وايي  واړوند د چترال او د سولې د خبرپه مهتر د پيغام 
-چې په دې كړكيچن وخت كې ناشونې ده چې هغه تاسې او يا هم سامبورن

 د يات مې . زه په شيمله كې يم او د چترال نظر پالمر سره يو ځاى چترال پريږدي
هيڅ  د چترال د سيمې د پراخواليته  .  هغهل بهرنيو چارو دفتر ته تشريح كړ

د سولې د  شئ بيخو امكان نلري .داسې يو   مه وركوئ ، ځكه چې  هوعد ډول 
او افغانانو د  ]رستانيانونو[خبرو د پايلو تر څرګنديدو، هغه د كافرانو 

او  ١٢٩واالحضرت لقبد پاچا هغه ته  [د انگلستان]څخه لرې و ساتئ. لمسولو
ډزو  سالمي  ور كړې ده. هغه ته د رسمي خبر تر رسيدو پورې په دې  11د توپ د 

   ١٣٠»اړه څه و نه واياست.

د نيټه د غازي ميرزمان خان تر مشرتابه الندې   مه17 په  كال د جوالى 1919د 
) كسيزه ډله د "شاوي" د غاښي څخه تر  800افغان جنګياليو يوه اته سوه (

اوښتلو وروسته د "بمبوريت" په اوږدو  كې د "ايون" پر لور د "بمبوريت" د 
كلي تر يو ميل واټن پورې وړاندې ځي. په هغه درنه جګړه كې چې د "بمبوريت" 

) ميلى په واټن كې 10د كلي سره نژدې چې د دروش كال شمال لويديځ ته د (
) كسه 10د افغانانو د لس ( انگريزانته تاوانونه اوړي،  خواوونښلي، دواړو 

  ١٣١. شهيدانو يادونه كوي

                                                

١٢٨  .Robson, Brian (2004) 39 .مخ  
١٢٩  .His Highness   لقب  ي كورنۍ د غړو سلطنتي ديا  
 1919، د 10جوالى  1919ه محرم ټيلګرام، د ګڼ 1911 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،.  ١٣٠
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په شمال كې د "زيديګ" څخه په  ،نيټه افغانانو مه 19 په كال د جوالى 1919د 
ټول هغه غاښي چې د افغانستان او چترال تر منځ جنوب كې تر "برمبوال" پورې، 

خپلې ولكې الندې راولي. له دې وروسته افغانان د سولې په خبرو اترو ع وو، واق
و د پالوي د فشار او شكايت له امله، په خپلو جګړه ايزو انگريزانكې د 

    ١٣٢ځواكونه په جګړه كې برخه اخلي. اولسيتاكتيكونو كې بدلون راولي او يوازې 

ان اهللا غازي، غازي د خپلواكۍ د څلورمې جبهې د ليكوال په وينا شاه ام
ميرزمان خان ته د يو فرمان د ليږلو له الرې د سولې د خبرو اترو په اړه خبر 

ځواكونو د بريد او   اولسيوركوي او  غواړي چې تر بل امر پورې د پوځي او 
  ١٣٣پرمختګ څخه ځان و ژغوري 

نيټې سره سمون مې  16كال د زمري د  1998چې د مه  8كال د آګست په  1919د 
ي، د انګلستان او افغانستان د سولې د تړون له السليك كيدو وروسته د لر

پاى ته رسيږي، خو د سولې د تړون سره جگړه په دې جبهه كې  كونړچترال او 
پورې د  17كال د جنورى مياشتې تر  1922سره بيا هم، ارنوۍ او دوكالم د 

  افغانانو په الس كې پاته كيږي.

  څې ملكي ه انوريتانويبد ه هكله پجبهې  دد چترال 

ي تخنيكونه او پوځي انكشافات چې په لومړۍ نجګړه ايز ماشين او وروست
نړيواله جګړه كې آزمويل شوي وو، يوازينۍ وسيله نه وه چې انګليسانو ترې 

لته د هغوى د ناوړه هڅو او شيطاني  . د چترال او نورو جبهو كې كار اخستهپه 
  :   وړاندې كيږيبيلګې په الندې توګه يو څودسيسو 

  خپرول  اوويخبرتتير ايستونكو  د تبليغات او 

د هغوى ، ړتيا او ځواكمنتياوپيادولت  يامانان پوهيدل چې د انګليس
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.  واكدارۍ ته د افغانستان له تنې څخه جال شوې سيمې له ګواښ سره مخ كوي
ان اهللا د غازي ام ې په اعالن سره دريمه جګړانګليس  -افغان نو له همدې امله د 

او پټ او ښكاره تخريبونه هم ډير زيات  تبليغاتخان پر وړاندې ناوړه پارونې، 
لږ تر لږه د انګليسانو ټولو رسمي سرچينو كوښښ كړى چې د افغانستان .  شول

هغوى نه . انګريزانو دريمه جګړه كم اهميته و ښايي –د خپلواكۍ يا د افغانانو  
په بې شرمۍ دعوى وكړه چې د جګړې پايله د سترې برتانيې په ګټه پاى يوازې 

كورنۍ امان اهللا خان ې وايي چې ګنې د جګړې اصلي المل د بلكته رسيدلې، 
و او يحيي كورنۍ د ژغورنې مصاحبانكورنۍ د غړو  او يا د ستونزې وې، چې 

دارنګه په موخه، چې د حبيب اهللا خان په وژنه كې تر شك الندې وو او هم
و ان او متعصب افغانا مغرض. ځينې پيل كيږيڅخه محكوميت د  نصراهللا خان

ريزقنو انګد ، كويكې  آئينهپرديو په ننداره د  خپل مخد چې شاګردان هم د هغوى 
افغانانو او د  ې، پيښۍ وايى چې وروستاو ، ويتكرارنې ادعاګادغه 

تيا نتيجه كمزورد مستقيمې ان اهللا خان د ام  اعالند جګړې  واړيكې انگريزانو ا
اعالن جهاد پر وړاندې د ريزانو انګد  مجبوره ؤامير يعنې دا چې ځوان .  وه 

د خپل  ، له ځان څخه بل لورې ته و توجه افكارقهر او عامه دد خلكو ، ترڅووكړي
     . واړوي ، لورې تهانګليس پخواني دښمن 

ايسراى او د ود افغانستان د ځوان او خپلواكۍ خوښونكي پاچا پر وړاندې 
بريتانوي هند ګورنر جنرال الندينى اعالن د دې ډول تبليغاتو يو بيلګه ده. 

او د  (نائب السلطنه) ىسرايا"ودمه  10كال د مى په  1919د  سندنوموړى 
 دانګريزانو  ېچتبليغات دي هغه ، چيلمسفورد"، بريتانوي هند ګورنر جنرال

 ليپآوازو خپرولو او د السوندو د جعل كارۍ د ر خالف غازي امان اهللا خان پ
د عامه ګڼل كيږي او ګمان كيږي د هغو تبليغاتو يوه برخه ده چې ګنې پاچا 

ټولو لپاره په د پ اوويكمزورتد خپلو او  امان اهللا خان افكارو د تير ايستولو 
   جګړې الس پورې كړ. 

  نال اع«

  !ه جانب د رسکارانگریزی په طرف د دیانتدار اوبهادرخلقودافغانستانل 

تاسو خربش$ چې له قدیمې زمانې نه رسکار ان�ریزی او د افغانستان سلطنت په من� کې 
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دوستی او اتحاد موجود دی او ستاسو د نیکونو په وقت ک� چه روس په افغانستان ظلم 
1ن په درخواست مداخلت وکه ، او کول رشوع که، رسکار ان*ریزی د امیرعبدالرح

ډیرتکلیف اوخرڅ رسه روس لره یی دجن6 ویره ورک4ه اوهغه یی ظلم نه اودافغانستان په 
آزادۍ کې له مداخلت کولو نه منع که ، په دي شان رسه افغانستان او رسکاران*ریز په من; 
کې دوستي مضبوطه شوه ـ چنانچه دخپلې دوستE په ثبوت کې رسکاران*ریز 

ی او Nوپک او کارتوس او یو لوی امداد د رپو ورکه ، دپاره ددې پمیرعبدالرح1ن خان لره توا
ف دافغانستان آزادي قایمه وساتی ، هرکله ال چې هغه خپل ملک مضبوط ولی ، او روس په خ

چې امیرعبدالرح1ن خان په رسکار ان*ریزي اعتباروکه اومعلوم یی وکه چې د رسکار دPمنان 
دي ، هغه رسکاررسه د دوستE عهد نامې وک4ې چې هغوی په ذریعه هغه خپله  دهغه دPمنان

پادشاهی مضبوطه ک4ه اوخپل ملک دپاره یی امن پیداکه اوهرکله چې هغه لره Uه تکلیف 
دهغه زوی امیرحبیب الله خان هغه عهد نامی چه  . پیZیده هغه به له رسکارنه مدد وغوPت

4ې اوهغه دوستی چه رسکار رسه قایمه شوې وه پالریی ک4ې وې صداقت رسه مضبوطی ک
جاری وساتله ، په هغه وقت چه Nوله دنیا په جن6 ک� مبتال وه هغه د رسکار عاقالنه نصحت 
باندی عمل وکه اوخپل رعیت یی دجن6 له خطر بچ که ، ا[رچه په هغه وقت کE هم رشیرو 

ه دافغانستان چه دهغه نتیج کولو کوشش ک4ی و، المفسدانو افغانستان لره په جن6 ک� د مبت
اود افغانستان دخلکو تباهی وه ـ په عوض دهغې وفادارۍ چه امیرحبیب الله خان خپلې عهد 
نامی پابندۍ په ذریعه قایمه وساتله ، رسکار دهغه نقدی امداد زیات که ، اوهغه لره یی یو 

هم  تE به نورهکروړ روپE په طور دانعام ورک4ی او امید پیدا شو چه جن6 نه پس دا دوس
مضبوطه يش . په هغه جن6 ک� چه ډیرقومونه ورک� پرله پسې تباه شو ، رسکار فتحیاب 

چه امیرحبیب الله خان په غدارۍ ووژلی شو  .شه او له وړاندی نه زیات طاقتور ثابت شه
،رسکار ډیرزیات افسوس وکه ، اوپه Nول هندوستان کZی دغم اظهار دپاره حکمونه جاري 

ن الله خان خپله تخت نشینی مشهوره ک4ه ،هغه لره رسکار تحریرپه ذریعه دخپلې شو. چه اما
اوخپل  ر روان شیال اونیکه په  الردوستE یقین ورکه او نصیحت یی وکه چه که دخپل پ

ملک دپاره د امن او د اقبال باعث ويش په اول ک� امان الله خان دباهمی دوستE اظهار 
ه ډکه وه تو نال فیر رسه دیوې مراسلې چه د دوستE خیاوکه اوهندوستان ته یی یو نوی س

ب ک� نو دبریت په باال ر قاتال پس چه امان الله خان دخپل پ ]موده[،ولیکلو ، لیکن لk مده 
او د نورو خلقو سزا په متعلق رشیعت نه مخالف کاروایی وکه ،په رعیت ک� یی نا راضگي 

اود  ان*ریزي په برخالف جن6 رشوع که پیدا شوه اوددې ناراض*ي د دفعیه دپارهغه درسکار
افغانستان دخلقو qانونه اومالونه یی محض خپل غرض دپاره اودخپل تخت Nین*ولو دپاره 
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ان الله یآمر بالعدل (وه له دې نه هغه د قرآن رشیف دحکمونو چه ال په خطر ک	 واچول ، ع
.ط واوفو تذکرونواالحسان و ذالقربی وینهی عن الفحشاء واملنکر والبغی بعضکم لعکم 

بعهد الله اذاعاهدتم والتقضو االی"ن بعد لوکیدها وقد جعتم الله علیکم کفیآل ان الله یعلم ما 
مخالفت نه هم هی0 پرهیز ونه که، که چیری خدای ناخواسته دافغانستان خلقو  )تفعلون .ط

اندې ب ]ونو9ان[امان الله خان لره په دی لیونی کار کې مدد ورکه نوهغوی به خپله 3انونو
تباهی راويل 9که چه رسکار بدعملو خلقو په خالف به مجبورآ 3ه سنگین کاروایی وکی ، 
داخربه چه ددي سپیره زملي خواهشونه بی بنیاد دي ، اوس هم ډکه سخه ثبوت ته رسیدلی 
دی 9که چه فو9ونو لره یی شکست ورکGی شوی دی اودهغوی ډیرو فو9ونو پیش خیمې 

کې لJیا دی هغه نه توپی اخستی دي . آیا داسی به وی چه دافغانستان چه رسکار جمع کولو 
ی ر د یادMار نه او دخپل ملک د فایدال خلق دی نا تجربه کارزملي لره چه خپل شهید شوی پ

نه اود قرآن رشیف حکمونو نه برخالف دی ، ددې خربې اجازت به ورکوي چه هغه دخدا 
  غانستان بهادر خلقو باندی مصیبت راويل . نخواسته د افغانستان Nایسته ملک اود اف

اودافغانستان بهادر خلقو اوس ددي خربې فیصله تاسو رسه تعلق لری چه آیا یو رسک	 
زملی دتاسو لره هغو بی ش"ره نعمتونونه چه عبدالرح"ن خان او جبیب الله خان ستاسو 

 اسو زرMونهدپاره حاصل کGی دی محروم وکی ، دهندوستان د دوستي په وجه رسه ست

سوداMران او لکونه پوندMان تجارت اومال خر3ولو دپاره هندوستان ته تراوسه راتلل اوهغوی 
ندې دتa راتa اوخپل دین پوره آزادی لرله ـ تاسو غواړۍ چه ال یی به درسکار حفاظت 

اوس ستاسو سوداMران تباه يش اوتاسو او ستاسو عیالونه بی له جامو او نورو رضوری 3یزونو 
هندوستان نه به راتله زندگی برس کGي او ستاسو اوNان هغو میرو نه چه په کوم ک	 هغوی چه 

د ژمي په موسم کې 3ریدل بند کGي يش اوتباه يش ، دا فیصله په تاسو منحرصه ده 9که چه 
 ندي چه هغه عبدالرح"نال  رسکار انJریزي دا خواهش لري چه افغانستان ډیرعقلمند امیر

رحومین په شان دخپل ملک دبهبودي خواهان وي اورسکار انJریز رسه اوحبیب الله خان م
لقو خدای تعالی د افغانستان خ. یدوستي لري ، بیا با امن او با اقبال او آزاد اوخود مختارش

  .رې ته رايشال لره توفیق ورکی چه هغوی زر سمی 
  ردچمسفودال  

  ١٣٤»وایرسای او Mورنرجhال دهندوستان

                                                

  څخه په مننې . د پروفيسور عبدالخالق رشيد١٣٤
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    135له مذهبي نفوذ څخه ګته آغا خان د چترال په سيمه كې د

لوى كمشنر او د  شمال لويديځ سرحدي ايالت دپه پيښور كې كيپل، -وز
او سياسي ګورنر جنرل استازي، د بريتانوي هند د حكومت د بهرينو 

چاروسكرټر او د بريتانوي هند حكومت او په هند كې د بريتانوي هند يعنې د 
زه وړانديز كوم چې « :١٣٦ليكي چېته ) انګلستان نايب السلطنه (وايسراى

بايد له آغا خان څخه وغوښتل شي تر څو يوه اعالميه خپره كړي او خپلو 
پيروانو ته الرښونه وكړي چې انګليسانو ته وفادار او د هغوي په چوپړ كې و 

چې سنيان يې د اسماعليه فرقې پلويانو هغه نوم اوسي. يو شمير ستر مواليي (
ترال او  ګلګت، او يو شمير هم په كابل (بدخشان او بغالن)  ز) په چ -ته كاروي

  .» او پيښور كې شته دى

و دې غوښتنې ته مثبت ځواب انگريزانشهزاده سلطان محمد آغا خان ثالث د 
كال د مى په  1919وايي او د هند لپاره د بريتانوي هند د حكومت سكرټر د 

ياسي څانګې) ته ټلګرام ،  له لندن څخه د هند وايسراى (بهرنۍ او س24مه
مهرباني وكړئ اړين ګامونه پورته كړئ «استوي چې د هغه متن په دې ډول و: 

                                                

نوموړى لقب د  .ميراثي لقب دىامام د اسماعليه فرقې د مذهبي او عمومي . آغا خان  ١٣٥
آغا حسن امام،  46د اسماعليانو ، له لورې قاجار،لومړي ځل لپاره  دايران د شاه، فتح علي شاه 

 كال كې هغه مهال رامنځته شوه، چې 765په فرقه ته وركړ شو. د اسماعليانو مذهبي  على شاه

ه دوه ډلو و پ،  د هغه د ځاى ناستي پر سر ،له شهادت وروسته امام جعفر صادقګانو د شيعه 
امام له ، ناو عشره په نوماثبلې ډلې د  و ا، يامام اسمعيل ابن جعفر پيرو ويشل شول. يوې ډلې د

و سره د يو محلي مقاماتكال كې هم د انګليسي  1877په . آغا خان ي وكړهموسى كاظم پيرو
 ه املهبغاوت په آرامولو كې مرسته وكړه او د هغوى دې لومړني مذهبي مشر د همدې مرستې ل

په دود د توپ په ډزو د هغه هر كلى و كړ. د  امتيازۍ د سالمو ور ته د انگليسى مقاماتوه چې 
 دآغا خان ثالث  ، پرنس سلطان محمد ياامام 48، انګليس د دريمې جګړې په مهال –افغان 

  .   فرقې مشري به غاړه درلودهاسماعليه 

نيټه،  20كال د مى  1919ګڼه محرم ټيلګرام، د  1401د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد، .   ١٣٦
.  انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، كال د ليكونو دوهمه برخه 1919د 
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  او په سرحد كې خپور شي: ئپيغام و ژباړ وېتر څو د  آغا خان  ليږل ش

د معقول دليل د وړاندې كولو پرته، څنګه چې دا مهال ټينګه سوله حاكمه ده، د يو څو 
سانو له لورې، د مقدس تړون ماتول، د ستر عبدالرحمن د ګمراهو، شوخو او ناپوهه ك

عاقالنه واكدارۍ،او د حبيب اهللا د پاچاهۍ ښايسته بيلګې هيرول دي، چې پر 
بريتانوي هند بريد وشي. له شك پرته چې فرمان وركونكى سلطان(امپراتور) يعنې 

شي دا ان له پښو و غورځول، كوالى يهغه څوك چې پراخه پوځي ځواكونو يې جرمن
ډول اشخاص و ځپي. خو زمونږ لپاره، زمونږ مقدسه دنده داده چې فرمان وركونكى 
سلطان سره مرسته و كړو، ځكه چې هغه په حقه دى، ځكه چې تړونونه مقدس دي. 
مونږ هر يو د خپلو دندو د تر سره كولو له الرې، كه كوچنيان يا غټان يو، كوالى شو د 

ه الرې سوله، نيكمرغي تضمين كړو. زه هيله لرم، زما مذهبي او مدني آزاديو د بريا ل
ټول ګران ځامن، زما په څير، نه يوازې په رښتوني توګه وفادار وي، بلكې ډيره هڅه 

  آغا خان.  .وكړي چې د نورو سترګې د خپلې او هم د انسانيت د ګټې لپاره، و غړوو

و تر منځ د خپرولو د آغاخان له لورې يو پيغام، په هندوستان كې د هغه د پيروان
لپاره، په مستقيمه توګه په  بمبيي كې د اسماعليانو د شورا رئيس ته ليږل 

  .»كيږي

 ې هڅې ستنياخ ذ څخه د ګټېد نقيب صاحب له نفود بغداد 

،  څخه  سيد عبدالرحمن ګيالني ، د بغداد د نقيب  اشرف و هڅه وكړه انگريزان
د  كې و، هم ګټه واخلي.  په افغانستان ١٣٧چې ورور يې سيد حسن ګيالني

 پهفارس  دبريتانوي هند د حكومت د بهرنيو او سياسي چارو د څانګې سكرټر 
 يلخليج كې د انګليسانو سياسي استازي ته چې په بغداد كې ميشت و، ليك

                                                

بغداد لمسى او په  و  سيد سلمان گيالنىځوى اگيالنى  يسيد علد . سيدحسن گيالنى  ١٣٧
هغه ته د حبيب اهللا خان او د طريقت د . ته راغىافغانستان كال كې  1905او په ، كې زيږيدلى

ورته د مياشتې درې زره او پنځه سوه . امير حبيب اهللا خان و له لورې هركلى و ويل شوپيروان
استوګن روپۍ مرستندويه معاش و ټاكه او د جالل آباد په چارباغ كې يې ورته د ژمى يو ) 3500(

محاذ هغه په دې ډول د چارباغ د نقيب صاحب په نوم و پيژندل شو. د ملي ، او ځاى جوړ كړ
      ځامن وو . نقيب صاحب  دو سيدعلى گيالنى اپير سيد احمد گيالنى پخوانى مشر ارواښاد 
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ګرامي پيغام تلپه هندوستان كې به ځينو مسلمانو معززينو ته د نقيب د « چې
هندوستان،  دېشوني وي، نوموړى پيغام . كه چيرې  اغيزې، ډيرې لوړې وي
  .»د تبليغاتو په چوكاټ كې په پام كې ونيول شيسرحد او افغانستان ته 

 د رسمي اعالميې صادرول«: چې ١٣٨د دې غوښتنې په ځواب كې نقيب و ويل
پاره يو غير دد هغه به، پرته لدې چې له هندوستانه يې غوښتنه شويې وي، 

د هند د ټولو د شرعي قوانيو په اړه به ړه چې عادي كار وي...  هغه ژمنه وك
آيا د جهاد د اعالن لپاره د امير هڅې، شرعي ، مثال داچې علماو پوښتنو ته 

  . »دي كه نه، هرور مرو هغوى ته ځواب و وايي

د ډيورنډ د تپل شوې كرښي دواړو لور ته د آزادو قبايلو د مالتړ د السته 
 لراوړلو  لپاره د پيسو څخه كار اخست

د قبايلو د مالتړ د ترالسه كولو لپاره د پيسو وركول يوه بله وسيله وه چې 
سته، د بيلګې په توګه، په هندوستان كې د يانګليسانو له هغې څخه كار اخ

 ١٣٩انګلستان نائب السلطنه په لندن كې د هندوستان د چارو وزير ته وليكل
كيپل (په -مونږ روز ى اود خهڅله مهمو عواملو  وياو چلند  دود لوييقب ...«

ې ايالت كې لوى كمشنر) ته  صالحيت ور كړى دى چې د دشمال لويديځ سرح
هغوى د مالتړ د تر السه كولو لپاره د پيسو وركولو باندې هيڅ سختي و نه 

  .»كړي

 د كامديش نورستانيانو ته د ژمنو او امتيازاتو  وركول

امتيازاتو د وركولو  له  و هڅه و كړه چې د كامديش نورستانيانو ته دانگريزان
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الرې، چې د چترال د جبهې سره نژدې يې موقعيت درلود، هغوى د چترال او 
ې تر السه تراو مرسته  يارنوۍ د ملي مجاهدينو د لښكر په مقابل كې را وپارو

  .  كړي

كې لوى كمشنر، په هندوستان كې د  شمال لويديځ سرحدي ايالتپه 
ال د سياسي استازي د مرستيال انګلستان نائب السلطنه ته د چتر

(Assistant Political Agent) چې  ١٤٠د ټلګرام په اړه خبر ور كړى او ليكي

او د باشګل (لنډې سيند) د كيڼ لورې  ١٤١آيا كوالى شو د كامديش كافرانو  «
مونږ سره د مرستې په صورت كې به، نور زسره ژمنه وكړو چې  ١٤٢سيمو خلكو

ي؟ كه مونږ همداسې وكړو، فكر كوم، هغوى د افغانستان د واك الندې نه و
به افغانانو ته سرخوږي جوړ كړي، او مونږ سره به د هغوى پر ضد پر بريكوت 
او دوكالم د بريدونو لپاره مرسته وكړي. كه حكومت چمتو وي، داسې ژمنې 

  .  »به د پام وړ اغيزې و لري

  د خپريدو مخنيوى د خبرونو سانسور  او د حقايقو

و د آوازو خپرولو او ناوړه تبليغاتو تر څنګ، نه غوښتل چې په انگريزان
انګلستان كې يې خپل خلك له هغه څه څخه چې په بريتانوي هند او د جګړې 

كيپل، د شمال لويديځ -په جبهه كې تيريدل، خبر شي. د بيلګې په توګه روز
ې كايالت لوى كمشنر په شيمله كې د بريتانوي هند د حكومت سكرټر، په هند 

د انګلستان نائب السلطنه او د پوځي ځواكونو عمومي قوماندان ته و ليكل 

                                                

كال د  1919، د 16ګڼه محرم ټلګرام، د مى  239 د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد،.  ١٤٠
  .سندګڼه  200 انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، ليكونو لومړۍ برخه

 په الس په خان امير عبدالرحمن كال كې د  1896يان دي چې په نورستانمقصد يې هغه .  ١٤١
و كې ال و  نقشااسناد كال په پوخي   1919ول او د انګليسانو د دين مشرف شپه اسالم د زور 

   په نامه ياد شوي دي.  كافرستان اوكافر  دهم   اوس
څخه  ې برخېجنوبله هندوكش  په كنړ كې د مانول پاس (غاښي) سره نژدې د سيند ي. لنډ ١٤٢

د دا سين. چينه اخيستې او د جنوب او جنوب لويديځ پر لور بهيږي او د كنړ سيند ته توييږيسر
   د سيند په نوم هم ياديږي.  د ارنوۍ
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) او لندن ټايم د ورځپاڼې ځانګړى خبريال، Pioneerد پيشګام ( « ١٤٣ چې
 ]د خبرونو د ليږلو[رسيدلى او و يې ويل چې را) Sandersښاغلى سنډرز (

هغه ټلګرامونه .  كه خبره داسې وي، زه په سياسي موضوعاتو كې د  اجازه  لري
او ټلګرافونه سانسور كوم، او د پوځي موضوعاتو د سانسور لپاره، به هغه 

  .   »پوځي مقاماتو ته وليږم

د شيملې څخه دا الندې ځواب تر السه كړ:  ١٤٤، يوه ورځ وروستهروز كيپل
ي د وړانديز سره سم، د هغه سياس ،مهرباني وكړئ لري، [خو]سندرز  اجازه «

. هغه ټول به د عمومي قوماندان تر اجازې الندې و  ټلګرامونه سانسور كړئ
  . »ليږل شي

د امير   ډې وركول، د امتيازاتو او ځمكې وړاندې كول او د مجاهدينوب
 پيرودل

و پر خالف د آزاد سرحد انگريزانهغه مهال د هندوستان د مسمانانو دوه ډلو د 
وه ډله » مجاهدينجماعت «و څخه يوه د په سيمه كې فعاليت درلود. له دې ډل

په كلي  (Asmas)) يا (Smatsaچې مركز يې د بنير په عالقه كې د سمڅې 
يې د يوه جگړه ايز تشكيل په چې څو تنو  هندوستانيانو ، دا جماعت   كې و.

حكومت څخه د آزادۍ لپاره بنسټ ايښى و، د نړۍ د غير اسالمي د توگه، 
او د يوې طفيلي او كمزورې  ېيون څخه ناخبره پاتپرمختګونو او د زماني له 

ډلې په بڼه راټول شوي وو او د خپلو اړتياو د پوره كولو لپاره يې د هندوستان 
يې هم د مسلمانانو په مرستو  اړخ لګولى وه او د افغانستان د حكومت څخه 

و سيمې سره مومند دتنخواه السته را وړله. د مجاهدينو د جماعت دوهم مركز
                                                

كال  1919نيټه، د  11ګڼه محرم ټيلګرام، د مى  1310د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد، .  ١٤٣
 ;L/P&S/10/819. اړوند انګليس دريمې جګړې پورې-د افغان، د ليكونو لومړۍ برخه

FileP.1953/1919: .110  سندګڼه.  

كال د ليكونو  1919ګڼه محرم ټيلګرام، د  442د انگريزانو د استخباراتو پټ اسناد، .  ١٤٤
 ;L/P&S/10/819.    انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، دوهمه برخه

FileP.1953/1919: .280  سندګڼه.  
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دې په چمركنډ كې وه،  چې مشري يې چمركنډ ته د مولوى فضل الهي د نژ
كډوال كيدو وروسته د مولوى بشير  په غاړه وه او هلته يې بنسټ ايښودل 

 هيود شوى وه. نوموړى مركز  وروسته د محمد حسن يعقوب په مرسته د چاپ 
و د اډيره ساده ماشين (سايكلوستايل)، په وسيله تبليغاتي خپرونې درلودې 

  . لهورونه، چاپپانګليسانو پر خالف يې د المجاهد په نامه يوه مياشتنۍ خ

شمال لويديځ سرحدي د بريتانوي هند حكومت لپاره سكرټر له شيملې څخه د 
هغه كوالى «چې  ١٤٥د لوى كمشنر د غوښتنې په ځواب كې اجازه وركړه ايالت

سي سيمو كې و شي څنګه چې الزمه و ګڼي متعصب امير و بخښي او په انګلي
رته ځمكې ډالۍ كړي، په دې شرط چې هغه او د سمڅې كالوني د جګړې په 

. كه ئ ټاك مهمهال آرام پاته شي.  خو د هغې ځمكې ځاى، اندازه او ارزښت 
   .  »چيرې هغه زمونږ سره ښه وكړي، مونږ به هم هغه جبران كړو

  چتراليانو ته د افغانستان د ځمكو  د بخښولو ژمنه

نانو پر وړاندې په جګړه كې د چتراليانو د پاملرنې د السته راوړنې او د افغا
و له لورې د انگريزانو، ژمنه وكړه چې كه چيرې انگريزانونډې اخستلو لپاره 

جالل اباد او كابل د نيولو څخه د مخه  چتراليان، د ناړۍ (نارى يا نارست) او 
سيمې به چترال ته و د نورستان باشګل (لنډې سيند) سيمې و نيسي، نو دا 
  . ١٤٦بخښي او په راتلونكې كې به د هغوى د خاورې برخه وي

 جګړې د څلورمې جبهې اهميت په تالفۍ كې د ماتېدمحاذ  دد خيبر 

كسه  126د چترال او ارنوۍ د څلورمې جبهې اهميت يوازې په دې كې نه دى چې 
-پنځه"  كې واليت په "اسمار" او "كوټكي كونړشهيدانو د وارثانو لپاره د 

، يا د يو فرمان له مخې دا وارثان له ماليې څخه ېل شوړجريبه څمكه ور ك پنځه

                                                

نيټه،  30كال د مى  1919ګڼه محرم ټلګرام، د  720راتو پټ اسناد، د انگريزانو د استخبا.  ١٤٥
  .سندګڼه  46 انګليس دريمې جګړې پورې اړوند-د افغان، كال د ليكونو لومړۍ برخه 1919د 

  مخ. 156 ) 1941و ميرزا شير احمد خان (ا.  ميرزا محمد غفران  ١٤٦
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معاف شوي ، يا د نورو جبهو د شيهدانو په څير د نوموړې جبهې د شهيدانو 
شوي، يا د هغې رسمي اسناد د امان كيندل نومونه هم د پغمان په طاق ظفر كې 

تاريخي مداركو، اسنادو او نخښو بلكې د ي، افغان په جريده كې خپاره شو
د  له مخې، نوموړې جبهې د خيبر په جبهه كې د سپه ساالر صالح محمد خان

ځواكونو ماتې جبران كړه. اصالً په دې محاذ كې د افغاني غازيانو  پرمختګ 
او د "ارنوۍ" نيول او د دروش  تر كال پورې د افغاني ځواكونو پرمختګ د 

المل شو  چې انګريزي ځواكونه چمتو شول د هغې په بدل كې د تورخم او  دې
ډكې څخه په شا شي او د "دوكالم" په سيمه كې د افغانستان د ملكيت د حق 

 .  مشروعيت تثبيت شي

 ، غازي ميرزمان خان،د مراتبو د پوړيو له پلوه، د دې بريالۍ جبهې سرلښكر
په نيغه  سره نيغ غازي امان اهللا خاند خپلواكۍ د جګړ ي د اعلى قوماندان، 

تاريخي مهم اسناد او يادښتونه په الس  داسېاړيكې درلودې او د هغه كورنۍ 
اړخونو يې رڼا اچوالى او تتو كې درلودل، چې د اماني دورې پر ناڅرګندو 

"غازي فرمانونه او د   اښتونه، دشوه. خو نوموړي اسناد، كتابونه، ياد
كورنۍ د رژيم له آل يحيى دكورنۍ پورې اړوند نښانونه د په   ميرزمان خان"

  .  بط او له منځه وړل شوي ديضلورې 

د  ويستلود خپلواكۍ د جګړې د څلورمې جبهې د سرلښكر د اتلولۍ د ياده 
ن او بدلوكې تقلب  تاريخپه  رژيم له لورې همدغه مهمو عواملو له جملې څخه د 

جبهو د جنوبي دجبهې د سترې ښودنې او سپه ساالر محمد نادرخان او تر ټولو 
جوړولو په موخه په د څخه د خپلواكۍ د جگړې د يواځيني او ستر اتل 

اماني غورځنګ د نوم او نښان د له منځه وړلو  ، دتاريخ ليكنه فرمايشي توگه 
ې يادولې شو، كوم چمحدوديتونه هغه د استبداد او اختناق شرايط او ې، هڅ

    د تاريخ ليكونكوپه وړاندې پراته دي .
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  ىڅپركپنځم 

  په اماني دوره كې د غازي ميرزمان خان خدمتونه

   د دولت د شورا غړيتوب

دا شورا د اهللا خان امانغازى د دولت د شورا غړى ؤ.  خان  غازى ميرزمان
او  مشروطيت د غورځنگ د اهدافو د پلي كولو او هيواد كې د قواوو د بيلتون 

د  موضوع د قواوو دبيلتون او وظيفو د ويش جوړه كړه . ظيفو د ويش په موخه و
كې مطرح شوې » نظامنامه تشكيالت اساسى دولت«كال په تصويب شوي  1301

   ه .واو په هغې كي د دولت د شورا جوړيدو او اختياراتو ته هم اشاره شوې 

روسته ځوان دغه قانون جوړوونكې شورا، چې د خپلواكۍ د ترالسه كولو و
دپاره  و تصويباتسويد، تعديل پاچا ته د سال مشورې او نوو قوانينو د 

مه نيټه د اعليحضرت 11كال د زمري د مياشتې په  1300، د رامنځ ته شوې وه
   غازي امان اهللا خان لخوا د ارگ په شمالي برج كې پرانستل شوه.

هللا خان د اروپا، پخواني شوروي، تركيې او ايران د دولت شورا د غازي امان ا
كال د پغمان په لويه جرگه  1307/1928د اوږده سفر تر راستنيدو وروسته د 

  په ملي شورا بدله شوه .كې د خپلو يوسلوپنځوس غړو سره   

   مرسته كې جوړولو په جرگې سترې د هډې د آباد جالل د

اتحاد مشرقي د تاريخي جرگې په د د جالل آباد د هډې ستره تاريخي جرگه  
نوم هم ياده شويده. دا ستره تاريخي غونډه دافغانستان د خپلواكۍ تر گټلو 

جنوري)  په مياشت كې د سپه ساالر كال د  1920كال د حوت  ( 1289وروسته د 
سارو كوښښونو او ې غازي ميرزمان خان په ب دمحمد نادر خان په مشرۍ او

   ل شوې وه .د حكومت لخوا رابلاهتمام 
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مشرقي (اوسني لغمان، كونړ او ننگرهار) او سرحد د غونډه كې دلويه دې ه پ
مشران او سپين ږيري، ) د بيالبيلو قومونو 5000دواړو خواوو نږدې پنځه زره (

او نور مخور د فرضي كرښې د دواړو خواوو قومونو    مشايخعالمان، سادات، 
او  خاورې د تماميت ،، آزادۍد اتحاد او يووالي د ټينگښت، او خپلواكۍ

په برخه كې پريكړې وكړې . په دې جرگه كې انگريزانو ته اخطار هيواد د آبادۍ 
د افغانستان په كورنيو چارو كې د الس وهنې او د هيواد په چې وركړ شو 

سرحداتو كې د ورانوونكو تحريكاتو څخه الس واخلي،  او كه نه نو يو ځل بيا 
  قومونو د قهر او مقاومت سره مخامخ شي .به د افغانانو د ټولو 

د بريتانوي هند د شمال لويديز ايالت د استخباراتو دفتر په خپل پنځمه گڼه 
رپوټ كې د مومندو او فريدو قومونو په گډون د دغې سترې قومي جرگې په 

د «هكله خبر وركړې او بيا يې د خپل اوم رپوټ په دوهمه برخه كې ليكلي چې 
خانانو ته استول شوي دي . ويل  رپيغامونه د باجوړ او ديخان  ميرزمانكونړ د 

د چهارمنگ وا] زوې اناسل خغازى مد محمد امين [كيږي چې د كوډاخيلو 
د خان زړه ور خان يو استازې او د باجوړ يوه جرگه د ميرزمان سره يوځاې د 

    . ١٤٧»جالل آباد په لورې حركت كړيدئ 

  گډون كې ېجرگ لويې لومړۍ كې آباد جالل په

د كابل او شاوخوا د دولت د شورا، د افغانستان د خپلواكۍ تر گټلو وروسته، 
سيمو، ننگرهار، لغمان او كونړونو د خلكو په گډون لومړنۍ لويه جرگه د  

كال په ژمي كې په جالل آباد كې جوړه شوه.  ددې جرگې د غړو شمير   1301/1921
 يكوله . ددې جرگې اصلاو مشري ه نرتنو ته رسيدلو، او خپله پاچا يې څا 872

اساسي نظامنامه يې چې د افغانستان لومړنې  ، اوهدف ټولنيز اصالحات و
په دې نظامنامه كې د مرئيتوب له منځه  ، تصويب كړ. اساسي قانون گڼل كيږي

وړل، د ملي يووالي استحكام، د شخصي آزاديو وركول، د اتباعو د حقوقو 

                                                

يز سرحدي ايالت د استخباراتو .  د بريتانوي هند د محرمانه اسنادو ارشيف، د شمال لويد١٤٧

   بند . 139دفتر، دوهمه برخه، 
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   ول د ماليې تړل او داسې نور شيان شامل وو.، د عايداتو په انډمساوات

څرنگه چې دا لويه جرگه د ژمي په موسم كې جوړه شوې وه، نو د ټولو واليتونو 
استازو پكې گډون ونشو كړاى .  پدې جرگه كې فيصله وشوه چې راتلونكې 

 د هيواد مركزاو  لويه جرگه به په يوه مناسب موسم كې په كابل كې چې پايتخت

د اماني دورې ددغې لومړنۍ لويې جرگې بشپړ جريان ثبت   شي . ئ، جوړهد
  شوې ندئ، او د هغې په هكله زيات معلومات په الس كې نشته .

  1303/1924 د جالل آباد د لومړۍ لويې جرگې نه وروسته، دوهمه لويه جرگه د 

كال په دوبي كې په پغمان كې جوړه شوه، چې ډيره توجه يې اقتصادي 
  وه.  اصالحاتو ته

په دغه لويه جرگه كې چې لس ورځې يې دوام درلود، گډون كوونكو، چې شمير 
په بشپړې آزادۍ سره خپل نظريات ويل، او كله به  كسانو ته رسيدلو،  1054يې 

كال په  1301د په همدې جرگې كې  يې د پاچا د نظرياتو سره مخالفت هم ښودلو. 
. كه هكې د پاچا لخوا تائيد شو اساسي نظامنامې  بحث وشو او د جرگې په پاې

په آزاده توگه د نظرياتو د څرگندولو او كله هم  انتقادي نظرياتو له پلوه ورته 
    .وكتل شي، نو دغه لويه جرگه په ټولو لويو جرگو كې يوه بې سارې لويه جرگه وه

كال په دغه لويه جرگه كې د  1303د يادونې وړ ده چې غازي ميرزمان خان د 
د ټكولو په عملياتو كې د مصروفيت له امله گډون ونكړ او  شورش جنوبي د

  پر ځاې يې زوې، عصمت اهللا خان گډون كړې ؤ.

       گډون كې جرگې لويې دريمې په

دغه لويه جرگه، په پغمان كې  د دوهمې لويې جرگې د   م 1307/1928 د كال 
 .او بيا كتنې په مقصد جوړه شوي وهتصويب شوې اساسي نظامنامې د تعديل 

) كسانو ته رسيدلو، 1000پدې جرگه كې، چې د گډون كوونكو شمير يې يو زر (
د دولت شورا، چې يوسلو پمځوس غړي يې درلودل، په ملي شورا بدله شوه، 
د سزا او مجازاتو بخښل د پاچا حق  وپيژندل شو، د عسكرۍ دوره درې كاله 

  شريفاتي القاب لغو شول .وټاكل شوه او رسمي او ت
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  غازي ميرزمان خان ته وركړل شوي نښانونه او مكافات 

داعليحضرت غازى امان اهللا خان دواكمنۍ په  دوره كي دهيواد دصادقو او 
خدمتگارو شخصيتونو دتقدير او ددوې دخدمتونو د نمانځنې دپاره ددولت 

ا به دخاصو مراسمو لخوا راز  راز نښانونه جوړ او دخاصو امتيازاتو په ملتي
غازي ميرزمان خان   كونړاو تشريفاتو په ترڅ كې وركول كيدل . پدې ترڅ كې د

ته هم ددوې د بې ساروخدمتونو او سرښندنو په وياړ الندني څلور مډالونه 
 وركړ شوي دي چې هر يو سره نقدي او د ځمكو امتيازات هم ملگري ؤو: 

   د وفا نښان

ړ شوې چې واكمنۍ ته دغازى امان اهللا خان په دوفا نښان هغو كسانو ته ورك
رسيدو او دهيواد دخپلواكۍ په گټلو 
كې يې دهغوې سره دملگرتوب او 
وفادارۍ مال تړلې، او  وفا او اخالص 

دوفا نښان وروسته په . وښودالې 
دريو درجو تقسيم شوې وو، چې 

) جريبه 100لومړۍ درجې سره يې سل (
ځمكه، دوهمې درجې سره يې 

) جريبه ځمكه او دريمې 50ځوس (پن
  ) جريبه ځمكه وركول كيده . 20درجې سره يې شل (

  د لوې خان نښان 

دلوې خان نښان هغو افغانانو ته وركول 
كيده چې د هيوادپالنې په ولولو سره به 
يې دهيواد د لوړتيا دپاره لوې كارونه سر 

ته رسولي او دافغانانو تر منځ  
برخه كې يې دورورولۍ او يووالي په 

ځانونه  ستړې كړې وو.  دلوې خان دنښان 
  .   و) جريبه ځمكه او د لوې خان لقب هم ملگري 40سره څلويښت (



 

  128 |غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه د
 

  نښان خدمت د

ددولتي نښانونو، افتخاري رتبو،  تقديرنامو او 
خدمت نښان هغه بل نښان  تشويقي جايزو په لړ كې د

چې هيواد ته د بيسارو خدمتونو دسرته رسولو په  و
غازي ميرزمان خان  دتقدير دپاره وركړ  ابل كې دمق

  .   و. دغه نښان سره نغدي مكافات هم مل وشوې 

  نښان صداقت د

په صداقت سره دخپلو مسئوليتونو دسرته رسولو 
اوپه  مهمو ټولنيزو چارو اومهمو دولتي ماموريتونو 
كې دبرياليتوب په وياړ دصداقت نښان يو بل  هغه 

  زمان خان ته وركړ شويدئ .   ، چې غازي ميرونښان 

  

  د اماني غورځنگ د پوهنې او پرمختيايي پروگرامونو پلويتوب 

د اماني غورځنگ د پرمختيايي او پوهنې په مشرقي كې غازى ميرزمان خان 
لمريز) كال هجرى  1302 ( 1923 د پروگرامونو يو ټينگ پلوي ؤ. د حكومت د 

څخه وروسته، چه د نجونو د  د پوهنې د پروگرامونو د پلي كولو د تصميم
ښوونځيو تاسيس يې هم يوه برخه وه، غازي ميرزمان خان پدې هكله د سركاڼو 
د ميا صاحب په ذريعه، چې يو وتلې مبارز روحاني او د هغه د سنگر ملگرې 

  ؤ، د كونړ د مشرانو او روحانيونو مالتړ تر السه كړ .

مې نيټې په گڼه كې د 13 كال د جنوري د  1923د اتحاد مشرقي جريدې د    
نړ د مشرانو لخوا كود سركاڼو د ميا صاحب د مالتړ يوه اعالميه خپره كړې چې 

  ١٤٨ امضا شوې وه.

                                                

 گڼه،  10/1081 .  د انگريزانو د استخباراتو د سياسي او سري څانگي د محرمانه رپوټ،  ١٤٨

  مه شميره . 6كال د فبروري د مياشتې د اومې  1924مخ، د  1054
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  لست د فرمانونو نيمگړې 

يادداشتونه درلودل  تاريخىكورنۍ داسې مهم اسناد او  زمان خاند غازي مير
څه هم د غازي  چې د اماني دورې پر ډيرو تتو زاويو يې رڼا اچوالى شوه . كه

ميرزمان خان په كورنۍ پورې اړوند ټول اسناد، كتابونه، 
ونه  او نښانونه د آل يحيى د خانداني رژيم  لخوا ضبط او فرمان  ، ونهشتداياد

له منځه وړل شويدي، دا مؤلف بريالې شوې چې د انگلستان په كتابتون كې د 
بشپړه كاپي الس ته » هاستقالل اماني«بريتانوي هند د اسنادو د آرشيف څخه د 

» شمشير افغان«راوړي . دا كتاب په اصل كې د موالنا عبدالخالق اخالص د 
له دوو رسالو جوړ شوې او په منظومه » گلشن رنگين«او سيد عبدالغفار د 

   پښتو ژبه يوشمير فرمانونه، اسناد او ليكونه پكې ثبت شوي دي .

ې دند استقالل امانيه په كتاب كې د غازي ميرزمان خان په نوم دغه الن
  فرمانونه او ليكونه هم ثبت شوي دي :

 فرمان غازى امان اهللا خان د متاركې په هكله د .1

 د وفا د نښان د وركولو فرمان .2

 د لوې خان د نښان د وركولو فرمان .3

 د بخښلو فرمان كېمد خدمت او صداقت د فرمانونو او دوه سوه جريبه ځ .4

ـــهيدانو  .5 ـــتقالل د جگړې د ش ـــانونو او اس د كونړ ملكانو ته د خدمت د نښ
 پنځه جريبه ځمكې د وركولو فرمانونه –وارثينو ته د پنځه 

د كونړ او آزاد ســـرحد دقومې مشـــرانو، مشـــايخو او ســـاداتو د بيعت د  .6
 فرمانفعاليتونو په اړوند 

 د ښه خدمت او صداقت په  اړوند فرمان .7

 وۍ د جگړې د احوال په هكله فرماند ارن .8

 د مجاهدينو د احوال د استولو د سپارښتنې فرمان .9

 د مشورې د رسيدلو د اطمينان په هكله فرمان .10

 د القابو فرمان عزت مآبرتبې د منصب او د دريمې  .11

 د دوهمې رتبې د منصب او عاليقدر د القابو فرمان .12
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 د دولتې شورا د غړيتوب د مقررى فرمان  .13

 زير عبدالعزيز خان او اميرنظام ميرهاشم خان ليكد حربيه و .14

ــي محمود خان  .15 ــك آغاس د عدليه  ناظر (وزير) محمد ابراهيم خان او ايش
 ليك

  ليك صالح محمد خاند حربيه ناظر  .16

 ليك علياحضرت سراج الخواتيند  .17

 ليك  ر محمد نادرخانسپه ساالدهډې د جرگې په هكله دحربيه ناظر  .18

د حربيه ناظر ســپه ســاالر صــالح محمد خان د زخمي كيدو په هكله د هغه  .19
  .ليك
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  ىشپږم څپرك

 د منګلو داړودوړ په كرارولو كې مهمه ونډه   

  

د پكتيا واليت  په پسرلي كېكال  1924بلوا د  ۍلومړپر وړاندې رژيم  امانيد 
او د هغه د چې په ګوډ مال پيژندل كيده  د مال عبداهللا و  د سيمې څخهد منګل

  الندې پيل شوه.  مشرۍ تر مال عبدالرشيد مزو

اړودوړ پيلول له ډيرې مودې راهيسې په پام كې نيول شوي په پكتيا كې د دې 
ه. دې سړي دعوى د يو تن يوه دعوى و قومهغه د پيل المل د منګلو د  ، مګر دوو

سره كوژده شوې وه، مګر د دې سړي نجلۍ  ېلرله چې په كوچنيوالي كې يې د يو
مخالف لورې اعلى حاكم او قاضي ته 

د امرالدين خان، شكايت و كړه. اعلى حاكم 
نوې نظامنامې له مخې د كومې پر بنسټ چې 
د صغير كوچني واده كول منع شوي و، د 

كولو   نجلۍ د نظر او خوښې د تر السه
  . منله وروسته، د لومړي كس دعوا و نه

چې د كوژده شوي سړي څخه ال  مال عبداهللا
بايد د دې پخوا بډې اخستې وې،  او 

د حاكم په ، واىې ړيې كشخړې پريكړه 
نيوكه وكړه او و يې ويل چې دا كار پريكړه 

   ١٤٩.د شريعت څخه سرغړونه ده

                                                

، كابل تر چيسنىمك مخونه (ژباړه. 51و ا 50 تذكراالنقالب، كاتب، فيض محمد .  ١٤٩
 .) مخونه 14و ا 13 كالبندۍ الندې 

 )مالګوډ (  مال عبداهللا
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 دكې يې او بل كريم قران س كې چې په يوه الهغه د مال عبدالرشيد په مرسته، 
نيولي و، د قبايلو په منځ كې تبليغ كاوه او چيغې به يې وهلې چې قانون  ءجزا

 « څرګنده خبره وه چې خلكو ويل  كه دا قانون؟قرآن كريم ؟ تاسې كوم يو منئ
  .  خلك بلوا ته را بلل توگه ې هغه پد. » منو قرآن كريم  مونږ 

مشهور كتاب اړه په خپل ه پمشر  بلوا كونكو د ستيوارت، د يريه تالميرمن 
، چې د چپنه اغوستله"هغه يو شنه :  ي چېليكل په افغانستان كې"اور "

په دوديزه ټولنه كې په يو شخصيت هغه د چپنې رنګ ته ورته وه.  (ص)پيغمبر 
د ناوړه ګټې اخستنې په اړه خلكو داسې د هغه بدل شو. په وروستيو كلونو كې 

"  چې: ته ويلمنګلو  ولسونو  . هغه د  ته له آسمان څخه الهام راته ويل چې هغه
البته  ،، تاسو به هلته پيسې ومومئ"ولټوئونې الندې هغې پالنۍ د  الړ شئ

له شك پرته دا پيسې انګريزانو هلته ايښودلې، ځكه چې هغوى غوښتل چې 
    ١٥٠".مالتړ وكړي د هغه د منګلو  ولس په ګوډ مال باور او

  دوړ الملونه   و اړ  بي كې دپه جنو

و  كې يو شمېر ماليان راپه سيمه پكتيا د په وينا، " اد سيد قاسم رشتي
 خواه اهللا خان ل د امانچې په هكله هغوى د هغې نظامنامې او قوانينو . پاريدل

د خپله ځانه او  ىامان اهللا خان د قران څخه ليرې شوطرحه شوي وو، ويل چې 
   ١٥١. "دي جوړ كړيقوانين او مقررات يې 

د عبداهللا او  "د امان افغان جريدې د دې اړودوړ په اړه داسې ليكي 
ګرديزيان، د يو شمير مغرضو  وطني مال ډوله دوه كسه عبدالرشيد په نامه 

كړيو او ځينو پرديو خاينينو د ناوړه تبليغاتو په پايله كې، پاچا ته عريضه 
شاهانه .  حكم سره سمون نه لريدځينې مواد د شريعت  ېكړې وه چې د نظامنام

چې پاك اسالمي شريعت او  الهى احكامو او د پيغمبرو سنتو  سره بې حضور 

                                                

١٥٠  . Stewart, Rhea Talley (2000)) . مخونه. 260-259)،  كې اور افغانستانپه 
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نوموړې  "و چېكچې مينه درلوده ... د هغو ماليانو په ځواب كې ويلي 
نظامنامه په مركز كې ډيرو سترو ماليانو او  قاضيانو تياره او  تصويب كړې 

تصويب له مخې پلې شوې ده. كه چيرې تاسې د ده او  د هغوى د السليك او 
لې او د هغې د حكم په اړه چې د شريعت سره به سمون و نه لري، ئكومې مس

شك لرئ نو مركز ته راشئ او د نوموړو ماليانو سره خبرې اترې او بحث وكړئ 
او خپل شك مو ليرې كړئ. " د عريضې ځواب او شاهي فرمانونه د خوست 

  . ل شوياعلى حكمران ته استو

ې لپاره چې د پاچا حكمونه هغوى ته بيان كړي، د دښايي  اعلى حاكمد خوست 
نوموړي ماليان خوست ته رابولي. د الرې په اوږدو كې هغوى ته دا ويره پيدا 
كيږي چې د خوست حاكم د هغوى په اړه كوم ناوړه نيت و نه لري، او غواړي 

. د همدې ډار له امله  ور كړي ې په همدې پلمه هغوى ونيسي او سزاء به ور تهچ
. څرنګه چې حكومتي چارواكي د هغوى په تلو   هغوى له تلو څخه ډډه كوي

ټينګار كوي، ماليان د يوه منګلي كور ته پناه وړي او داسې ور ته وايي چې 
لكه څرنګه چې د شريعت څخه سرغړاوى شوى دى، مونږ دا خبره كړې او اوس 

. نوموړى  بنديان مو كړي او سزا را كړيحكومت غواړي چې مونږ يوسي او 
منګلى د مال د بڼې له ليدو او د شريعت د نوم د اوريدلو سره سم د هغوى په 

د قبايلو او ټبرونو تر منځ د اختالفاتو له او پدې ترڅ كې ،  مالتړ پاڅون كوي
  د ماليانواوډلې ټپلې جوړوي، ماليانو پر وړاندې ، ځينې خلك د دې امله

    .خپلې لورې د يو ډول بلوا او سرغړاوي څرګندونه كوي" مالتړي له

كې، د دې اړودوړ المل، د قبيلوي نوبتي  رپوټونود برتانوي استخباراتو په 
  ١٥٢ . بغاوت څخه لوړ، او ديره دون د سردارانو  الس لرنې ته ګوته نيول شوې ده

وايي چې "داسې نښې نښانې شته چې په خوست كې دا ځواكمن  رپوټيو 
اڅون يو ناڅاپي قومي پاڅون نه دى، بلكې د يوې ژورې دسيسې يوه برخه ده پ

                                                

ال د ك 1324كال د جوالى د لومړۍ څخه د  1923. د انگليس د استخباراتو  پټ رپوټونه (د  152
  L/MIL/17/14/1613 )924نيټې پورې د پيښو لنډيز  30جون د مياشتې تر 
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  ١٥٣. چې د هغه زړى په كابل، ګرديز، هند يا نورو ځايونو كې ايښودل شوې وي

د پردې شاته د  بريتانياپه خپله يوه ګڼه كې و ليكل چې ستره امان افغان 
په ، حقيقتې ورو خپرونو لكه په كابل كن  ١٥٤ي دښمنه ده. افغانستان اصل

 همدارنګه ور ته طلوع افغان كې  قندهار  په و ااتحاد مشرقى كې جالل آباد 
د الس د يوې آلې په توګه خلكو  انګليسلكريم يې د و عبداخپاره كړل امطالب 

ته راغلي او د كوچنيوالي  افغانستانچې د كفارو د وطن څخه  ته ور پيژنده،
شاهي  په. امان افغان په هند كې وه څخه د دښمن د ګټو سره سم په خوځښت كې

 ېسخاوتمندانه مرستسره بې خرته افغان كډوالو كورنيو  پورې اړوندكورنۍ 
ې الندې راوستې او داسې يې ليكلي پوښتنتر  انگيزهحكومت د د بريتانيا 

اروپائيان په ډيره هوښيارتيا او د راتلونكې په اړه  د فكر كولو له الرې داسې «دي:  
ره كوي چې مونږ ختيځوال تر هغې پورې چې د هغوى رښتوني موخې نه چارې تر س

وي روښانه شوي، د نوموړو خوځښتونو په پټو رازونو نه پوهيږو. نن ورځ زمونږ پر 
ينونه پراته دي او مونږ د هغوى په ژورتيا هغه مهال پوهيږو چې د ړوړاندې ډير ناو

» ګريوان شو هغوى په پايله كې رامنځته شوو ستونزو سره الس او
د ورته ډول ه پ . ١٥٥

د مالي مرستو سرچينې تر پوښتنې الندې راولي جريدې عبدالكريم ته  حقيقت
      ١٥٦.نيسيچې د انګريزانو څخه عبارت دى ګوته ، د هغوى مالتړو ته و ا

  د سولې له الرې د ستونزې د حلولو لپاره هلې ځلې  

ورو ورو د هغو سره د نورو ، نوموړې اړودوړ له يوه كال څخه ډيردوام و موند
دواړو ماليانو د  قومونو د يو ځاى كيدو له الرې تر لوګر پورې خپور شو.

ځدراڼو  د خلكو د مالتړ پر بنسټ له پاچا څخه و غوښتل چې د جزاء و ا  ومنګل
ځينې مواد چې د هغو په اند يې د شريعت سره سمون نه  قانوند عمومي 

                                                

 مخ . 5. هماغه ځاى  153

سره  6زيږديز كال د سپټمبر د مياشتې د  1924چې د  17ې سنبلكال د  1303امان افغان، .  154
  سمون لري.

155 FIBD, IOR, L/P&S/10/1081, P137, No. 46, Dec. 18, 1924.  
156 FIBD, Ibid, P4757, No. 41, Nov. 6, 1924. 
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كړ چې نوموړى قانون پخوا د ديني علماو پاچا ځواب ور. كړيتعديل درلود، 
و له هغوى څخه يې و غوښتل چې له دې علماو سره اله لورې تصويب شوى دى 

 ياسالمد  و يانو دا بلنه و نه منله ا. البته مالد خبرو اترو لپاره كابل ته راشي
 بزګران چې دپكتيا د . كې پاڅون وكړپكتيا د ساتنې په نامه يې په  شريعت

رواكو  او  اعلى حاكم د چلند څخه ځوريدلي وو، د هغوى په مالتړ ي چادولت
   ١٥٧. خانان هم د هغوى سره مل شولمغرض ځينې  و ا، را پورته شول

هڅه وكړه چې د منورو او رسوخ لرونكو علماو  په مرسته دا امان اهللا خان 
 يانومالسيمه كې د بلواګرو   بيدكپه علما د لوګر نوموړو  . ستونزه حل كړي

خبرو اترو  تكل نه مذهبى  ډير ژر پوه شول چې ګوډ مال د و ا سره ليدنه وكړه
امان اهللا  لري او دښمنانه چلند څخه كار اخلي او په څرګنده توګه د واك څخه د

ليرې كيدل غواړي او اعالن يې وكړ چې نوى امير يې ټاكلى دى. د دې خان 
حه شوني نه ده او اړودوړ ولت دا پريكړه وكړه چې مصالدليدنې په پايله كې 

 وعلمايوازې د بلواګرو  ځواكونو د ماتولو له الرې له منځه وړل كيداى شي. د 
ده او د سياسى موضوع پالوى همدارنګه پوه شو چې د ګوډ مال غوښتنې يوه 

ي سالكارانو  داسې سپارښتنه امان اهللا خان مذهبد   سره اړيكه نه لري.مذهب 
را و بلل لويه جرګه ته د ځواب پيدا كولو په موخه ونو شكايت يمذهبوكړه چې 

خو د جزاء د ، ي ډول و منلعموموړانديزونه په امان اهللا خان ې د . جرګشي
  ١٥٨.رامنځته كړلاصالحات قانون په اړه يې ځينې 

، د حضرت شوې برخېتعديل تو د پروګرام ااصالحلويې جرګې له خوا د د 
 ضرت فضل عمر  (نورالمشايخ)او حپه مشرۍ ) المشايخ(شمس  فضل محمد

، د تميز د محكمې محمد ابراهيم، د عدليې وزير، مال عبدالرحمن، ١٥٩
او يو شمير نور د پالوي د غړو په توګه د  ،  سردار محمد عثمان خانرئيس

                                                

 مخ. 807)، 1366، مير غالم محمد (.  غبار ١٥٧

١٥٨  .Poullada L. B. (1973) مخ. ١٢٢ 
له  ته دا لقبونه د اعليحضرت امان اهللا خان غازى او نورالمشايخ . القاب شمس المشايخ 159

 لورې د خپلواكۍ په جګړه د هغوى د وڼدې له امله وركول شول.  
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خبرو اترو په موخه بلواګرو ته و استول شول تر څو هغوى ته يادونه وكړي چې 
موادو ته د اسالمي شريعت سره سمون وركول شوى دى او هيڅ د قانون ټولو 

داسې ماده نشته چې د اسالم سره توپير ولري، مګر بيا هم د بلواګرو سره خبرو 
سردار محمد د  استاد فضل غنى مجددىاترو زړه پورې پايله تر السه نه كړه.  

له خولې كيسه كوي او ) مور مجدديصبغت اهللا حضرت د ( د لور عثمان خان
و سردار احضرت نورالمشايخ ليكي چې د هغه ځانګړې خبرې اترې چې د 

د حضرت نورالمشايخ تر منځ تر سره شوې،  و مال عبداهللا امحمد عثمان خان 
ال په پايله كې د م شمس المشايخ مال عبداهللا ډير نظريات تاييد كړل، خو  

     ١٦٠. ټول وړانديزونه رد كړلعبداهللا 

الطودالشامخ فى مناقب الشيخ فضل د  حضرت محمد صادق المجددى
يا حضرت شمس » المشايخ قدس سره محمد  المجددى  الملقب بشمس

اهللا او مال عبدالرشيد او بلواګرو سره د ژوند ليك كې، د مال عبد المشايخ
او د مرافعې د رئيس مال عبدالرحمن خان د يو ځاى  سردار محمد عثمان خان

او د اماني رژيم له رانسكورېدو كيدو د پټو اړيكو په اړه يادونه كوي، 
موړې طرحې د نو و ته د رسيدلو  ا وروسته د سردار محمد عثمان خان واك

      ١٦١حضرت شمس المشايخ د مخالفت څخه پرده پورته كوي. سره د

  د سولې د خبرو اترو ناكامي

كله چې د يوې سوله ايزې پريكړې لپاره د دولت ټولې هڅې له ناكامۍ سره 
ايد د پوځې ځواك په پريكړه وكړه چې اړودوړ بامان اهللا خان مخامخ شوې، 

په څلورو جبهو كې له   يد دوبي په پاى كې دولتي سرتير. شي غلېمرسته 
، محمد ولى خان ه د حربيې وزير ګرديز جبهد :  بلواګرو سره په جګړه بوخت وو

د حربيې وزارت  هغزنى جبهد على احمد خان،  ه د كابل د واليجبه جالل آبادد 
اعتمادالدوله د  هجبه ووردكد و ا تر قوماندې عبدالعزيز خان د مرستيال

                                                

  مخ.239)، 1997. مجددى، فضل غنى ( ١٦٠

 مخونو پورې 181تر  178. المجددى، محمد صادق،  ١٦١



 

  137 |د غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه
 

و جنرال ي اعبدالقدوس خان، سردار شاه ولى خان، غالم نبى خان چرخ
په جګړه كې . ي تر ګډې قوماندې الندې رهبري كيدلهنورستان خانعبدالوكيل 
ن اړودوړ ته د پاى ټكي ايښودلو په موخه د دولت د و ګډواشخاصد دې مهمو 

  ټينګ او كلك هوډ ښكارندويي كوي. 

بلواګرو ته ډير و ځواكونو اولتى د اړودوړ  او د پكتيا د جګړو  پر مهال د
اد ارواښ. زياتره دا جګړې د بلواګرو په ګټه پاى ته رسيدلې. تاوانونه وا وښتل

وزير محمدولى  ېحربيكله چې د «و څخه په يوه كې ليكې چې د دغو جګړ غبار
كسيزه  700څخه يوه كابل  د، د بلواګرو له لورې كالبند وكې ګرديز په خان 

يا ځان قربانونكي سرتيري په نامه د دوه » عسكر جان فدا« د ځواك
غنډمشرانو سره د حربيې وزير د ژغورنې لپاره د ګرديز پر لور و استول شول، 

په سيمه كې د شپيني تاړاك الندې راغلل او تر  لوګر بيدك د مګر دا ځواك 
  ١٦٢د مخالفينو تر چړې تير شول. كسه وروستي 

د غزني ، شوه هي چوڼۍ كالبندخوست عسكرد اړودوړ په سخت مهال كې د 
د  واخجان تنګىد لوګر د ، ه بريد و شوخزانڅخه د ګرديز  پر الره د دولت په 

اښ د ګومستقيما   پايتختبريد كې و نيول شو  او بلواګرو له لورې يوه ناببره 
و يو ا، احمدزد غزني ښار هم كالبند كړ وڅه وخت وروسته بلواګر . الندې راغى

ت استقامله غزنى بلواګرو د ، اړيكه پرې كړهپكتيا سره د كابل م د هو طوطاخيل
 و مالتكيه سيمې ته و رسيدل ا وو د وردكاشيخ آباد پر لور تر كابل څخه د 

  .  سيمه كې ولوټلهه پدولت خزانه د شيخ آباد د سبحان ورور يې  و اعبداالحد 

ته را ستون شو كابل څخه بيرته سفارت د پاريس  دمحمود طرزى په همدې كال 
چې  وپه همدې كال كې و ا، د بهرنيو چارو وزارت دنده يې په غاړه واخيستهو ا

شكمن شو او و يې غوښتل مجددى  حضرت نورالمشايخپر شاه امان اهللا خان 
د و چې يو مجاهد سړى ا و حضرت شمس المشايخخ، هغه زندان ته واچوي

د دې كار ، او د انګريز د نفوذ څخه د سرحداتو د آزادۍ پلوى و ضد و ښكيالك 

                                                

  مخ. 808)، 1366، مير غالم محمد (.  غبار ١٦٢
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مس ، ششخصيتي روحانپاچا د هغه درناوي له امله چې نوموړي . مخه و نيوله
د بندي كولو څخه په دې شرط تير شو چې نورالمشايخ د ، رلوددالمشايخ ته يې 

په همدې توګه د خپلې . حضرت نورالمشايخ هغه بايد له افغانستان څخه و وځي
ء اداد پولې څخه تير شو او د حج د مراسمو د د افغانستان كورنۍ سره يو ځاى 

   كړ.  كې سكونت غورههند كولو وروسته يې په برتانوي 

په هر حال جنرال محمد عمر خان چې په سور جنرال مشهور وه، د پكتيا د 
د غزني كالبندي ماته كړه، او د پكتيا د جګړه مارو د ماتې  بلواګرو له خوا

وروسته يې چې شيخ اباد او تكيه يې اشغال كړي وو، كابل ته ور پيښ ګواښ 
نظامي چوڼۍ دفاع وكړه  دلوګر هم د  مشر محمد امين خان ډغنله منځه يووړ. 

د لوګر د  يخرڅغالم نبي خان ماتې وركړه. يې ته  واو د پكتيا بريد كونك
واخجان تنګي كې ټولو  اړودوړ كونكو ځواكونو ته ماته ور كړه، او غنډ مشر 

مات شوي ځواكونه پسې و څارل. سردار شاه ولي خان په خان  ثمحمد غو
ي او كونړپيل كړې او ميرزمان خان  لوګر كې د اړودوړ كونكو سره خبرې اترې

د لوګر د جګړې په ميدان كې ډيره  هم نورستانى جنرال عبدالوكيل خان
ټولى مشر و ا رجب علي خانك مشر كندو د قطعې انشاأتزړورتيا وښودله. د 

. بهرام  لوګرځيدوړ پام  دافسرانو پوځى  لويو  جان محمد خان نورستاني د
د دولت په مالتړ د لوګر ټولې الرې خوندي او په امن كې و ساتلې.  خان سرخابى

  .  ېپريښودلد بلواګرو ليكې خلكو هم  ود احمدزي

 تياپكاو  بل ا، د كداخليدل افسرانو او چارواكوته د دولتي په پاى كې، پكتيا 
و څخه د تيرې د غاښي  بلواګرل، د تر منځ د ارتباطي الرې پرانستل كيد

په ميرزكه  ، او پاكيدل، په زرمت او نيكه ځډران سيمو كې د بلواګرو ماتيدل
پكتيا كې د اړودوړ كونكونو د ورستي  پهناكامي، او و بلواګر ومنګلكې د 

بلوا جوړونكو مشرانو  ، دتښتيدلعبدالكريم خان هند ته د ، ځواك ماتيدل
تنه بلواګر مشران ماليان چې  25ال عبد الرشيد او نورو لكه مال عبد اهللا او م

د يو شمير او په كابل كې  اعدامول په دې بلوا كې يې الس درلود، نيول او 
د هغوى يو شمير دې ته اړ كول چې د هيواد په شمال كې و  ، اولبنديانو
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ببرك خان مشهور غازي، اوسيږي، د پكتيا ستر اړودوړ پاى ته و رسيد. 
چې د مركزي دولت مالتړى و، هم د دولت په مالتړ په همدې جګړه كې ، درانځ

  ١٦٣.و وژل شو

ولس مال عبداهللا او مال عبدالرشيد چې اد ځډراڼو ليكي چې "  ميرغالم محمد غبار
او هغوى د كابل په يوه پوځي  غرونو ته تښتيدلي وو، ونيول او دولت ته يې وسپارل

تنو  بلواګرو مشرانو سره يو ځاى د  25شول او د محكمه كې په مرګ محكوم 
  .164"زيږديز) په ګوليو ويشتل شول 1925( مه4كال د جوزا د مياشتې په  1304

د قومي جرګې له الرې د جګړې پاى ته رسولو كې د غازى ميرزمان 
  ي رول كونړخان 

مير يو سړى چې ځان يې د اد عبدالكريم په نامه د جنوبي د اړودوړ په موده كې 
له الرې د جګړې ډګر ته داخل شو  او د هند د برتانوي ،  ځوى بالهيعقوب خان 

  كې خپور شو. افغانستان ډيره چټكۍ په ټول ه پخبر دا . امارت دعوا يې وكړه

يو مدعي راتلل چې د بلواګرو مشري وكړي، تخت تاج او د برتانوي هند څخه د 
لكه څرنګه  .ى لولې را وپارولد بلواګرو پر وړاندې د ولس ملي او  اسالمي و

دې سړي هويت خلكو ته څرګند شو،  كې، كله چې دپه مياشت اګست چې د 
انګريزان كړ چې  خلكو ته خبردارى ورد وخت د ضايع كولو پرته حكومت 

  د افغانستان په كورنيو چارو كې السوهنه وكړي.غواړي د پخوا په څير 

ولس د دولت د ناوړې ادارې څخه اله دې چې د وينا له مخې سره  غبار د 
ا همد، ې وساتل توبليخپل ناپلږ تر لږه ناخوښه و، د پكتيا په جګړه كې يې 

چې پوه شول د پكتيا اړودوړ مذهبي نه، بلكې سياسي بڼه لري او دا چې انګريزان پكې 
الس  رديو د نفوذ پر وړاندې يوپالس لري، ټول د دولت په مالتړ راپورته شول او د 

                                                

پورې  811 څخه  806  د )،1366( تاريخ  ، افغانستان در مسير، مير غالم محمد.  غبار ١٦٣
 مخونه. 
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د  و كابلا، وو پروان، هزاره جاتامشرقى، قندهار، كاپيسا  د شمال، ١٦٥.شول
 يدفاعو كې د جبه ي ځواكونه په،  دولتخلكو د چمتو كيدلو او مالتړ وروسته

كې هم عمومي پكتيا په  يري يې الس پورې كړ.ه تپو پړاو څخه را و وتل ا
دولت لورى غوره  په خوځښت راغلل، د ځاځيو او څمكنيو خلكو داحساسات 

انو دولتي سرتيرو ته د خوړو رسولو دنده په غاړه هندود خوست و كړ ا
. د كابل ښار هم لوګر ته د استول شوو درېو پوځي كنډكونو  تنخواه  واخيسته

و زده كونكو د وسلې  او  په جګړه كې د ونډې مدرسد كابل و منلې،د  ګانې
خپلې ګاڼې دولت سره د مرستې اخستلو غوښتنه وكړه،  او د كابل ځينو ښځو 

هم د اړودوړ په سياسي بڼې او مير زمان خان غازي  په موخه وسپارلې.
انګريزانو د السوهنې پر پوهيدلو  د دولت په مالتړ را پورته شو او د يو نيم زر 
كسيز ځواكمن لښكر سره يو ځاى كابل ته راغى او د دفاع وزرات له هركلي 

  مخ شو. سره 
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ګڼه جريده ) 9،10زي ميرزمان خان د رسيدلو خبر د امان افغان په (كابل ته د غا
    ١٦٦.كې خپور شو

وه چې د  جريدهه  دولتي اونيزه مهمپير) تر تولو دورې (امان افغان د اماني 
كال د  1919نيټه چې د  مه28كال د وري د مياشتې په  1298هغې لومړۍ ګڼه د 

خپرونې "امان افغان"  پره شوه. دسره سمون لري، خمې  12اپريل د مياشتې له 
، خپلواكۍيعنى غي مهمې موخې سراج االخبار افغانيه هماد محمود طرزى د 

د ښكيالك پر وړاندې دريدلو او  د اسالمي ، غوښتنې پرمختګ، ت پالنېمل
سراج پر الره روانه وه. يوازې په يو توپير چې د و ترقى والى اوهيوادونو ي

اكۍ غوښتنې لپاره د يوې وسيلې په توګه كار  پړې خپلوشڅخه د باالخبار 
پرمختګ او افغانستان د خپلواكۍ د ساتلو او د  و امان افغان اخستل كيده ا

  اوه. تبليغ كلپاره ترقى 
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ګڼه كې يې ) 9ه، چې د دفاع د وزارت له خوا خپريده، په خپله (حقيقت جريدد 
 7 ې پر ورځ د سنبلې پهشنبد «چې كابل ته د غازي ميرزمان خان په اړه وليكل 

كونړي، يوازې د لوى څښتن د اوامرو د لويخان د كونړ يرزمانخان ښاغلى م
پرځاى كولو او په جنوبي سيمه كې د بلواګرۍ د ماتولو په موخه د يو زر او څو 
سوو سرښندنې ته چمتو سرتيرو سره په يوه اسالمي افغاني مينه او ولوله 

  .  ١٦٧»بيې وزارت له لورې يې تو هركلى وشوكابل ته راغلي او د حر

د شاه امان اهللا خان سره د غازي  ميرزمان خان كونړي د ليدنې كتنې   بشپړ خبر 
   ګڼه كې خپور شوى دى.) 10چې د دلګشا په ماڼۍ كې تر سره شوى، د حقيقت په (

                                                

 1924اگست،   31لمريز  ( 1303،  9د سنبلې 9ڼه لومړى جلد، ګ) 9د حقيقت جريده كابل، (.  167
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او وسايل د هغه ، وهته د لوامشرۍ رتبه ور كړل شمير زمان خان غازي 
 په لوګرتيار شول او د بلوا د آرامولو لپاره لوګر ته و استول شو. د تجهيزات 

، د عبدالكريمكې د اړودوړ كونكي د ماتې څخه وروسته يې د  را جان بره كى
دعوا يې لرله، يو ليك تاج و تخت د  ، څخه چېزوى د امير محمد يعقوب خان

چې د هغه   وڅخه غوښتې مير زمان خان د غازي  يې  چې په كوم كې تر السه كړ 
مير زمان  خوغازي مالتړ وكړي، 

ته كلك ځواب وركړ  او د ه هغخان 
اشرارو   پر وړاندې يې جګړې ته 
دوام وركړ او په زرمت او ځډرانو كې 

  د اړودوړ كونكو د ماتې وروسته، ځان خوست ته و رساوه. 

او  28ګڼې چې د سنبلې په ( 18او  17نه يوازې كورنيو  جرايدو لكه د حقيت 
ميړانه" او "په شاه مزار كې د اشرارو ماتې"  خاننيټه د "لوى خان ميرزمان) 30

نځم خپرنيز كال په پاو د امان افغان 
ګڼو كې "د لوګر جګړه او د   13/14

اشرارو تيښته" تر عنوان الندې د 
ي د كونړغازي ميرزمان خان 

زړورتيا، ميړانې او برياو څخه 
يادونه شوې ده، د دې تر څنګ په كابل كې د انګليس د سفارت د چارو 

كې د افغانستان د كورني  رپوټګڼه پټ  61څارونكي، مكوناچى هم په خپل 
وضعيت په اړه وايي په دې سترګې نه شو پټوالى چې د خوست بلواګرو و نه 
شو كوالى د غازي ميرزمان خان تر مشرۍ الندې جنګياليو د بې سارې 

  ١٦٨ . ورتيا پر وړاندې ودريږيزړ

 د جنوبي اړودوړ د يو كال څخه ډير دوام وكړ او د بلواګرو سره د جګړې 

                                                

كال د سپټمبر  1924ګڼه پيغام د  124. د انگليس استخباراتو  پټ سټراتيژيك السوندي،  168
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د بلواګرو ورستۍ ماتې او د منګلي  سختوالي بيالبيل پړاونه درلودل او
د جګړې له امله پيښ شوي . ود جګړې د پاى په معنا نه ، بلواګرو مشرانو نيول

او دښمني او د  مخالفتنوبي د بيالبيلو قومونو د ج، مالي او ځاني تاوانونه
دولت څخه د غچ اخستنې ډار د پښتونولۍ د يو دود په توګه هماغسې تر ډيره 

 وناجګړه ايزه حل الره ا، دوام درلود. دې ستونزې ته د پاى ټكي ايښودلو لپاره
فرقه  ې مشران دجرګخو د ځډرانو د قومي .  ه تر ټولو ښه وسيله وهجرګقومي 

د خوست څخه د لښكر تر  وا، سره پايلې ته و نه رسيدلر شير احمدخان مش
  . د ځډرانو جګړه له سره بيا پيل شوه، راستيدو وروسته

 ،جګړې په موده كې د ځډرانو ملكانو  په دې شرط خبرو اترو ته غاړه كيښوده د
په دې جرګه كې ، ي چې خپله يو قومي مشر وهكونړغازى ميرزمان خان چې 

له  قومي مشرانو جرګې ته غاړه كيښوده،و دا وړانديز و منل شو ا. خليونډه وا
ي كونړ ميرزمان خاندولت څخه غنيمت شوو وسلو بيرته ور كول يې ومنل او د 

د پيښې بشپړ معلومات . ته راغلل تر څو د پاچا سره پخال شيضمانت كابل په 
، كې هنسخ يقلميه سيف االمان او د غازي ميرزمان خان د كړنو ټوله كيسه د 

خپله يې هم د غازي ميرزمان خان او، ده ليكنه عبدالخالق اخالصد موالنا چې 
    ذكر شوي دي .، ده تر مشرۍ الندې په دې جګړه ونډه اخستې

و ملكانكسو زياتو  150دې جرګې د پريكړې په پايله كې د ځډرانو د قوم تر  د
و اګل محمد خان  دوه ځامنى ميرزمان خان غازپه داسې حال كې چې د 

ي سره يو ځاى كونړميرزمان خان د ، په ځډرانو كې پاته شول عصمت اهللا خان
سره يې ليدنه وكړه او جګړه پاى ته و  غازى امان اهللا خانته راغلل او د كابل 

  .رسيده

نيټه مه  22كال د ډسمبر په  1924په كابل كې، انګليس وزيرمختار همفريز، د  
چې ميرزمان «ور كړ  رپوټپه خپل شفري ليك كې د بهرنيو چارو  وزارت ته 

ملكانو سره كابل  150قومې وګړو  او  د ځډرانو د ه ي پرون د څلور زركونړخان 
برې اترې او تړون و نه مانه ځډرانو د فارسي ژبو  چارواكو سره خ ته را ورسيد. 

او ويلي يې وو  چې د  افغانستان د حكومت سره يوازې د يو پښتون منځګړي 
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. ميرزمان خان خپله د ضمانت او خونديتوب  له الرې خبرو اترو ته حاضريږي
  ». دنده په غاړه واخسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د السوندونو (اسنادو) له مخې يوه باوري سرچينه  رپوټد انګليس د سفير د 
) ځډرانو يوه د پام وړ شمير  دولتي وسلې دولت ته وسپارلې 1«(توي چې زيا

او  تيارى يې وښود چې د دولت د بخښنې د ژمنې پر بنسټ به پاتې ټوپكونه 
) د وزيرو او مسعودو يو ډيرى شمير د ځډرانو جګړه 2هم دولت ته سپاري. (

حال كې چې د ) عبدالكريم  او ګوډ مال په داسې 3مارو څخه مالتړ كوي، او (
د هغوى سره د خبرو اترو د پايلې بوخت دي .  و په سيمه كې پناه اخستېمومند

  ».  موافقه شوې ده اوربندپر تر معلوميدو پورې، 

ګڼه كې د جنوبي سيمې څخه د غازي ميرزمان  22د امان افغان جريدې، په 
  :  يږيي د را ستنيدلو خبر خپور كړ چې  متن يې په الندې ډول وړاندې ككونړ
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  د جنوبي د سيمې څخه د مشرقي د زړورو بيرته راستنيدل«

لوستونكي خبر دي چې  
ښاغلى (لوى خان) لوامشر 

ي چې د كونړميرزمان خان 
خپلو يو زرو او څو سوو 

يانو سره كونړخپلوانو او 
يو ځاى د باغيانو د 
مخنيوي او له منځه وړلو 
لپاره د جنوبي لورې ته 

ر يې تتللى و او په لوګر كې 
شهامت او  اندازې ډير

جالدت او زړوتيا ښكاره 
كړه، او د ښاغلي فرقه مشر 
عبدالوكيل خان سره يو 
ځاى يې اشرار د لوګر څخه 

و شړل او  خواره يې كړل، د زرمت او ځډرانو  په جګړو كې يې خپلې قومي 
ځانګړتياوې په كار واچولې، له جنوبي څخه د خپلو ملګرو سره يو ځاى بيرته 

  ل ته راستون شو او  د پاچا په حضور مشرف او و نازول شو.كاب

د دې زړور سړى او د مشرقي ټولو باتورانو چې د لوګر، زرمت، ځډراڼو او هم 
د ځاځيو او څمكنيو له لورې يې د اشرارو په ډله زړور بريدونه وكړل، ياغيان 

تي يې يې مات او تسليم كړل، او د وطن سره د مينې دنده او حكومت سره دوس
تر سره كړله، په ډير وياړ ستايو او قدر يې كوو  او هغه ته د دې بې ساري بريا 
مباركي وايو او دا چې روغ سالمت بيرته راستون شو د لوى خداى ډير شكر 

  ١٦٩.»آداء كوو
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صورت شرفيابى نفرى ميرزمانخان لوامشر «ګڼه كې  58د حقيقت جريده په 
خپور كړ  او  رپوټان الندې يو بشپړ تر عنو» لويخان بحضور شهريار افغان 

زړه ماڼۍ كې په د دلګشا ) 2د سه شنبې په ورځ د مرغومي («ويې ليكل چې 
چې د ښاغلي ميرزمانخان لوى خان د مخلصانه و كسانوفاتحورو سرتيرو او 

مشرتابه الندې يې د جنوبي په سيمه، د لوګر په شاوخوا،  شاهمزار  او سپين 
او له كړې وو، نورو ځايونو  كې مهم فعاليت تر سره تخت، زرمت او زاهو او 

 جګړهسره تكړه توب يې ښودلوپه او د خپلې ميړانې  ېځانه يې زړورتيا ښودل
د هغه ځاى د صاحب منصبانو د خوښۍ سبب شوى او زمونږ د خلكو په  ،كړې

زړونو كې د ځاى درلودونكي غازي د سرلوړۍ او خوښۍ سبب ګرځيدلى، په 
و او بريدونو كې يې لږ تلفات ور كړي او د شهيدانو او ټپيانو ټولو مهمو جګړ

تنو څخه لږ دى، په خپل ډول او سورني يې لكه څرنګه چې په ) 60شمير يې د (
لومړۍ ورځ د اعليحضرت 
غازي سره ليدنه كوله په يو 
ډير زيات شوق او ولولې 

خپل  –سره ليدنه كړې وه 
ځان ثابت كړ ... په دې اړه د 

وا بيانيه او د دفاع پاچا له خ
د وزير ځاى ناستي حضرت 

، بې عالي عبدالعزيز خان 
ساري ولوله انګيز او زړه 

   ١٧٠.»پورې وې...

                                                

    6جريده، لومړى جلد، د مرغومي  58. د حقيقت جريده، 170
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) 61د حقيقت جريدې په خپله (
ګڼه كې د "تعليق نشان مه 

خدمت" تر عنوان الندې خبر 
ور كړ چې: "د سه شنبې پر 

مه، 9ورځ د مرغومي په 
الى ښاغلي حضرت ع

د حربيې  عبدالعزيز خان
وزارت ځاى ناستي د خدمت 
هغه نښانونه چې باهرالنور 
اعليحضرت معظم غازي د 

 خان لوي لوامشر ميرزمان
فاتح  او لوړ همته كسانو  خان 
د هغه  ...پيسو سره هغې ته د 

نوبي سيمې په هوښيارتيا او زړورتيا له امله چې د هغه صادقو ملګرو د ج
جګړه كې، كومه چې په اصل كې د پوهې او جهالت جګړه وه، څرګنده كړه، د 

ښاغلي هغه ى ړ. نومول هغو رښتينو سرتيرو په سينو ولګول او ځوړند كړ
پيسې چې د اعليحضرت د افغان ملت ژغورونكي له خوا وكالتا ډالۍ او 

دواړو لورو  يو بل ته  ه دې ورځ د ولولو ډكې ويناوې و شوې او مهرباني وكړه. 
مخلصانه دعاګانې كولې او ټولو د اعليحضرت غازي د عمر د اوږدوالي او د 
افغان مملكت د پرمختګ او لوړتيا او د دې اسالمې ملت د ښيرازۍ غوښتنه 
كوله، په داسې حال كې چې د هغو ويناو اوريدلو په زړونو او په سرونو كې 

  .١٧١خوشحالۍ رامنځته كولې"

  

  

                                                

  ګڼه.  61. د حقيقت جريده،  171
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  جهل څلىد علم او 

شير  نډۍ، دوغتوپ ، پل آرتلپه سيمه كې د  دهمزنګ څلى د» و جهلاعلم «د 
د خپلواكۍ د ساتلو  د الرې د  افغانستانې د غره تر څنګه، د درواز

و  مرمر متره په لوړالي د 7په لويديځه سيمه كې د كابل  د ياد، سرغندويانو په 
  نيټه جوړ شوى دى.   23زا په كال د جو 1304ې په يوه غونډۍ د ږپر ډبرې، د تي

جګړې تاريخچه او د هغو ټولو سرتيرو او قومي  د پكتياپه دې څلي كې د 
د دفاع په الر كې يې ځانونه قربان كړي وه، په الندې دولت ي امانمشرانو  چې د 

  توګه حك شوي دي. 

د هيواد د هوښيار  او غيور ملت د زمريانو اوالدونو د لوړ ارزښت لرونكو "
ندنو په پام كې نيولو سره چې د جنوبي د سيمې د  تاركيو خوښونكو سرښ

په حقيقيت كې د پوهې او جهل كومه چې ياغيانو سره يې په جګړه كې و كړې، 
 حضرت، الغازي (اميرياعلكال كې د  هجريلمريز  1303 پهاو سيالي وه، 

پرمختګ افغانستان ژغورنكي يعنې د  افغان ملتد خان)  اهللامان
چا د ملي ودې او د علم او تمدن د لوړتيا غوښتنې د پاونكي غوښت
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دولت پروګرامونو  پر وړاندې را پورته شوي وو، په ټينګ هوډ او  تكل د خپل 
جګړه بې الرو واشراربغاوت شعارو وي د ساتنې په موخه د اد شرف او درن

مت اسالمى همارنو  چې ناوړه ارادې يې درلودې، د مخ نيولو كوښښ وكړ او د 
له مخې يې د مقابلې شعار ور كړ او خپل ژوند يې د مملكت د و غيرت ا

د پاكو هيلو ځار كړ او د ځان لپاره يې تلپاته ژوند اولواالمر د و پرمختګونو ا
 1304وياړ د و اادګار نوموړى نيكمرغه ي. او تاريخي نيك نامي تر السه كړه

ونكى نسل د حقيقت د الرې وطن راتل د ر څوت جوړ شو، 23په جوزا لمريز كال د 
پوهه خوښوونكو سرښندنو ته په درنده سترګه وګوري او انو دوستوطند هغو 

 ".الرې مشال و ګرځيو او افغان بيدار او حق پلو ه وګړي د خپل وياړ المل ا

 

د  حاكم محمدعمريدان د لوګر شهد پوهې او پرمختګ د الرې افغانستان د 
زوى، مزك د ببرك خان  مشرونډغي ملكزوى، احمدشاه خان خواجه زاده 

 زوى،  رانځډسردار عباس خان  دك مشر قومى خان عبدالكريم ډكن يملك
ولى ي ټملك زوى،حاجى محمد خان هزاره  دك مشر جان على خان ډكن يملك

وريښمين قوم خان د تڼيو د  زوى،مهرعلى خان هزاره د جان محمد خان  مشر
نياز  زوى،زمبر خان وزيرى  دان قومى ملك مكرم خ زوى، بازګى دخان 

، زوى ولى دادخان وزيرى دملك محمد خان  زوى، ميرخان د ولى خان وزيرى
  او داسې نورو څخه عبارت دي. 
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لمريز كال راهيسې  1301ديوال په كښتنۍ برخه كې د اماني دولت نښان چې د  د
دي، په د دوه تورو او تاج لرونكې خولې چې د غنمو وږي ترې را چاپيره شوې 

  ديوال رسم شوي دي. 

  د منګلو په اړودوړ كې د سپه ساالر نادر خان الس لرل

كال د  1302خان ليرې كول د حمد نادرد حربيې وزارت له دندې څخه د سردارم
ورځو كې د جنوبي د سميې د اړودوړ سره اړيكه  ليندۍ د مياشتې په لومړيو 

رژيم سره د اختالفاتو  نښې . په بل عبارت سړى ويلى شي چې د اماني  درلوده
. ځينې خلك دې اختالف ته د بلواګرو سره د چلند  له همدې ځايه را څرګنديږي

په كړنالره كې ويني، د بيلګې په توګه، چې ښايي هغه د جنوبي د سيمې ټكول 
دروازي (وروسته  نه وي منلي. همدا بيلوالى وه چې پايله يې د محمد ولي خان

كفيل) له لورې د بلواګرو د ټكولو د عملياتو د  سلطنت دد حربيې وزير او د 
قوماندانۍ په منلو، د حربيې وزارت څخه د محمد نادر خان له دندې څخه د 
ګوښه كولو ، او په فرانسه كې سفير كولو، يا د سفارت څخه د هغه د استعفا 

  سبب شوى وي.  
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كې راغلي چې   رپوټرې محرم د شمال لويديځ سرحدي ايالت جاسوسۍ ادا
"په جنوبي سيمه كې شخړې د منګل ټبرونو او نورو قومونو ترمنځ سياليو 
پورې محدودې پاتې شوې، خو د اعلي حاكم  واك په دوامداره توګه مسخره 

او نښې نښانې چې زياتره په يوه بدګمانۍ والړې دي داسې څرګندوي كيده 
كه چې هغه دا منلې ده چې امير چې نادر خان په دې پيښه كې ښكيل دى ځ

الدين خان ته چې جنرال محمد عمر ته يې، چې د هغه له خوا په ډيرو هڅو  پر 
   ١٧٢دنده ګمارل شوي، ستونزې پيدا كړي، ډير په قهر دى".

كې   رپوټبل محرم  ه د شمال لويديځ سرحدي ايالت جاسوسۍ ادارې يو
او هغه دا چې امير سره  راغلي چې "چې ټول شواهد يوې پايلې ته ګوته نيسي

اوس مهال د خلكو مينه لږه شوې چې هغه يې ډير زيات انديښمن كړى دى ..... 
د منګلو خلكو په دې وروستيو وختو كې په هغه تور لګولى چې يا خپله 
قادياني دى او يا دې مذهبي ډلې ته تمايل لري .... پر دې سربيره يو ه ټوليزه 

خپله قبيله هم له پامه غورځولې ده چې [موخه بدګماني هم شتون لري چې امير 
يې پر يو شمير  تجربه لرونكو سردارانو باندې د امتيازونو بندول دي] كه 

څخه به جنرال نادرخان ښه ګټه  سرښتيا وي، نو له دې احسا رپوټونهچيرې دا 
واخلي. هغه چې خپله د استراحت دوره په جبل السراج كې تيروي، د نه 

  سخت موقف يې غوره كړى دى."   همكارۍ يو ډير 

د جاسوسۍ ادارې د نوموړې ياد داښت په ضميمه كې چې په خوست كې د 
منګلو د اړودوړ تر نامه الندې يې يادونه شوې، راغلي چې " داسې ښكاري 
چې بلوا ډيره سخته بڼه غوره كړې ده.  د خوست نوى حكمران نه شي كوالى چې 

كز ته والړ شي او تقاعد شوى حكمران مه كې خپل حكومتي مريد متون په س
هم بهر نه شي وتالى؛ د اړودوړ كونكو د شكايت اړوند خبرو اترو لپاره 
وړاندې شوې طرحه هم داسې نه بريښي چې كوم پرمختګ پكې رامنځته شوى 

                                                

ګڼه پټ يادداښت، هغه ) 29ګڼه پراگراف، د شمال لوديځ ايالت د جاسوسئ ادارې ( 380.  172
  پاى ته رسيږي.   9كال د  آګست په  1923اونۍ چې د 
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. د يادونې وړ ده چې داسې بريښي د اړودوړ سره مهم مرسته كونكى …وي 
ندي كول، له دندې څخه د نادرخان د ليرې كولو او يا د هغه بيا را ژو  –المل  

پر سر د قبايلي وګړو شكمن كيدل دي، چې په كابل كې د دوى اتل ګڼل كيږي. 
د هغوى ګمان سره له دې چې اغراق اميزه دى، د موخې څخه ډير ليرې هم نه 

ه پاريس او ورور يې اوس د مسكو لپاره ټاكل شوى دى. د پدى؛ ځكه هغه 
  ١٧٣"24/ 24/4ټ. مونټيټ. السليك ځاى ډ. 

ه ل رپوټپه خوست كې د ناامنۍ په اړه په كابل كې د برتانيې د پوځي پالوي د 

مخې ويل كيږي چې "سردار نادر خان ال تر اوسه نه دى تللى، خو دا شونتيا 
 دچې ژر تر ژره به په خوست كې شخړې (جنجالونه) تصفيه شي، د هغه 

خو تر كم كړې دئ . تنيدلو چانس ډير راسد بيا  استعفاء او پوځي خدمت ته 

افغانستان كې په هغې پورې چې هغه او د هغه وروڼه، شاه ولي او شاه محمود 
زې ا. داسې آو شتون لريامكانات تل او رسمي دنده و نه لري، د جنجالونو  وي

  ١٧٤»ته دندې ور كړل شي كسانوشته چې ژر تر ژره به دوه وروستيو 

   

                                                

ادارۀ استخبارات تحت   1924اپريل  17خ )، مؤر15ياداشت  محرمانۀشماره پانزده (.  ١٧٣
ايالت سرحدى شمال غربى    7978و  7238عنوان اغتشاش منگل در خوست ، تلگرام هاى 

  ختم ميشود،   1924اپريل  10براى هفتۀ كه به تاريخ 

آتشۀ نظامى نمايندگى بريتانيا در  1924مى  16)  مؤرخ 17.  يادداشت  محرمانۀشماره  (174
   كابل.
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  ىاوم څپرك

  د انگريزانو د سترگو اغزې خان  ميرزمان يغاز

 

م كال د استقالل د گټلو په جگړه كې، د چترال  1919د ميرزمان خان  يغاز
 ي استعمارانگريز په توگه د(اسمار، ارنوۍ، دوكالم او لمبربټ) د جبهې د مشر 

هغه همدا راز د په وړاندې  برياليتوبونو او فتوحاتوكې ستره برخه درلوده . 
او د  دجنوبي د شورش په ختمولو كې اساسې  رول درلود كال)1303/1924(

   شينوارو د بغاوت په ټكولو كې يې د ارزښت وړ تاريخي خدمتونه وكړل .

ميرزمان  يغاز. او څرنگه چې  ؤ انگريزانو الس  د شاتهددې شورشونو البته 
د انگريزي استعمار يو ستر مخالف مبارز او د اعليحضرت امان اهللا خان  خان

اماني غورځنگ  يو ټينگ پلوي و، نو بې له شكه چې د انگريزانو د سترگو او 
اغزې گڼل كيده او د انگريزانو او هغوې د كورني گوډاگيانو د دسيسو څخه 

   خوندي نه و.

  د كونړد بدلولو هڅې اډېد انگريزانو د فعاليتونو په 

. دا سيمه، چې د گران لې دئ اهميت درلودكونړ تل د انگريزانودپاره خاص 
برخې كې د ډيورنډ د فرضې كرښې سره موازي پرته ده ،  ختيځېهيواد په شمال 

، او د موقعيت لريپه گاونډ كې  سره د آزاد سرحد د مومندو، باجوړ او دير 
تاريخ په ټولو دورو كې يې خپل خاص جغرافيوي، اقتصادي، فرهنگي او سوق 

لښكرې   اتلې دئ . د سكندر او بابر په شان جهانگشايانو الجيشي اهميت س
هندوستان ته تر رسيدو دمخه د كونړ د سيمې څخه تيرې شوي او الهور او ډيلي 

، حتى مخكې لدې چې د مومندو او يوسفزو سيمو ته ته تر رسيدو دمخه
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 قبايلو سره پنجه وهلې ده .  نيو سيموورسيږي، د كونړ د غر

و چترال سره جال او د افغانستان او نني پاكستان په دوو مخكې لدې چې كونړ ا
وريښمو د الرې د يوې سيمې د دواړه د   ،ي وتړل شځانگړو هيوادونو پورې 

، چې مهم تاريخي او تجارتي ارزښت يې درلود او تې وېڅانگې په اوږدو كې پر
 ميدانونو ته د پراخود نيمې وچې هند پامير د پيچومو څخه د تيريدو او د 

تر ټولو آسانه الره وه. د كونړ دا موقعيت، چې د مركزي ايشيا او لويديز  رسيدو 
چين د الرې په اوږدو كې پروت و، په شمال كې يې بدخشان او د روسيې 

هم د بريتانوي هند   سرحدونه د باجوړ له الرې پيښور او اباسين تر غاړې نښلول،
پيچ ددرې له لورې پنجشير ته دپاره ځانگړې ستراتيژيك ارزښت درلود. كونړ د 

هم الره لري، د كومې څخه چې د شوروي اتحاد د تيري په وړاندې زمونږ د خلكو 
  د مقاومت د جگړې  په وخت كې مجاهدينو كار اخيستلو .

د واكمنۍ په وخت  امان اهللا خان يغازكونړ همداشان د امير حبيب اهللا خان او 
چمركنډ په سيمه  انو ته د امنيتي لحاظه ځكه اهميت درلود چې دانگريز كې

كوچنې سرحدي كلې وكې، چې د مومندو او كونړ د سركاڼو د سيمو تر منځ ي
د جنگياليو يو دئ، د انگريزي استعمار په وړاندې د هندوستاني مسلمانانو 

او انگريزانو ته له يوې لورې له دې ځايه د پيښور په ؤ.  مركز موجود
شاوخواكې پرتو امنيتې پوستو باندې د جنگياليو د حملو مخنيوې، او له بلې 

  اهميت درلود.  ډير زيات لورې د جنگياليو د مقاومت ماتول او ټكول 

څرنگه چې د سرحدي سيمو كنټرول د انگريزانو د خارجي سياست بنسټ 
د  جوړولو، نو له همدې امله د انگريزانو د ستراتيژيكو پالنونو جوړونكو

ې ړخپلې امپراتورۍ په اوږدو كې د ډيورنډ د كرښې دواړو خواوو، په ځانگ
  . توگه  كونړ او مومندو ته خاصه توجه درلوده

ځكه خو په كونړ كې د انگريزي چارواكو لخوا د جاسوسۍ د ځالو او نفوذ او 
، او اميردوست محمد خان او ډې د درلودلو هڅي اوږده سابقه لرياټينگې 

  ي خان تر وخته رسيږي .امير شيرعل
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هم، انگريزانو ته د كونړ د سردار محمد نادر خان د حيرانتيا خبره نه ده چې 
، د سيمې د اهميت  په پوهيدو، د غازي امان اهللا خان د واكمنۍ په وخت كې

خپلو راتلونكو پالنونو د پاره د هغوې د مالتړ د السته راوړلو په مقصد د كونړ 
  رخې د وركولو وړانديز وكړ.د خاورې د يوې زياتې ب

م كال د جنوري د مياشتې په لسمه نيټه، په  1926  د سپه ساالر محمد نادر خان
سره د ليدلو په ترڅ كې  (چې  "رابرت هوجسن"مسكو كې د انگريزانو د سفير 

اسې كس له هغه وغوښتل چې د يوه د، هغه وخت يې له فرانسې كتنه كوله) 
كوم چې د بريتانوي «سره ورته د خپلو نظرياتو د طرح كولو فرصت وركړ شي، 

   ».هند د دفتر د اعتماد وړ وي

د مخالفت په هكله وو. والي او روسيې سره نژديد هغه نظريات بريتانيا سره د ال 
د ملگرتوب له الرې د سرحداتو د د يوه طبيعي سرحد دپاره «هغه وويل چې 
زې حل به په ځواكمنه توگه د ډيرو اختالفاتو د علتونو له منځه حدودو د ستون

 دبريتانوي هند تر منځ هغه پدې اړوند د افغانستان او  ». وړلو سره مرسته وكړي
سرحد په توگه د كونړ دسيند د پيژندلو او د انگريزانو په سيمه كې د طبيعې 

غواړي « غه وويل چې هوړانديز وكړ. شاملولو كونړ د خاورې د يوې لويې برخې د 

  .   ١٧٥»اوسيبريتانوي هند سره د افغانستان شرقي پوله  ې دد كونړ سيند د

دا   سپه ساالر محمد نادرخانانگريزانو په هغه وخت كې تبصره وكړه چې  كه 
خبره په ټينگه كړې وي، نو د افغانستان د خاورې د يوې لويې برخې وړاندې 

ل شايد د يوې اټكل شوې كودتا په اړوند د بريتانيې د مالتړ د ترالسه كولو كو
     . ١٧٦يو كوښښ وي

                                                

كال د فبروري د مياشتې څخه  1919لندن د آرشيف محرمانه اسناد، د افغانستان په اړوند د د  .  ١٧٥
 ,Stewartداشانهم  . L/P&S/20/B285 كال د سپتمبر تر مياشتې پورې د رپوټونو لنډيز 1927د 

Rhea Talley (2000). Fire in Afghanistan, 1914-1929; faith, hope, and the British 
Empire. Garden City, N.Y., Doubleday) . مخ  305)،  كې افغانستاناور په.  

  .غه ځاې هما.  ١٧٦
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   د كونړ څخه د غازي ميرزمان خان د ويستلو دسيسه 

انگريزانو او د هغوې كورنيو گوډاگيانو له د غازي ميرزمان خان په وړاندې 
سره د  راز راز دسيسو څخه كار واخيست . پدې هكله د قومي مشرانو

اختالفاتو او سيمه كې د ناآرامۍ د پيداكولو د هڅو، د غازي ميرزمان خان 
او د هغه د زامنو د وژلو كوښښونه، هغوې ته د وفادارۍ په بدل كې پيښور ته 
نږدې د ځمكو او مادي امتيازاتو د وركولو وړانديزونه، د كونړ څخه د هغه د 

 دمستر ويد آستراليايى ري يا ويستلو او هلته د خان په توگه د واحد شينوا
او حتى د د پيدا كولو  سئو تفاهم ټاكلو هلې ځلې، د غازي امان اهللا خان سره د 

   . ې شوه يادوالهغه د شخصيت د بدنامولو او ترور كوښښون

ه اماني لس كلنې پپه پاې كې د انگريزي استعمار سره د هغه همدا دښمني او 
د ثبات او بدلون  د راوستلو په الره كې د غازي ميرزمان خان دورې كې 

ارزښتناكه خدمتونه سبب شول چې غازي ميرزمان خان د اعليحضرت غازي 
امان اهللا خان د حكومت په وروستيو ورځو كې د انگريزي گوډاگيانو د يوې 

 دسيسې د برياليتوب په ترڅ كې په شهادت ورسيږي .

  د دسيسو شدت  وروسته تر ختميدو د جنوبي د اغتشاش 

تر ختميدو وروسته، چې يو كال يې دوام وكړ، كونړ او غازي  شورشد جنوبي د 
ميرزمان خان ته يو ځل بيا د انگريزانو توجه زياته شوه . داځل كوښښ وشو چې 

كونړ د لرگو څخه د استفادې  عبدالواحد شينوارې (آستراليايي مستر ويد) د
او هندواستان ته د هغې د صادراتو او قيمې كاڼو د استخراج په پلمه په كونړ 

   بدل شي . اډېكې ځاې پر ځاې او  كونړ د انگريزانو د فعايت په يوې مهمې 

و حاالت گډوډيو د جوړولو،د بريتانيې وزير مختار يا لوې سفير په كونړ كې د 
په   امير« د خرابولو او عبدالواحد شينواري د نصبولو په هكله وليكل چې 

چوپتيا سره په جالل آباد كې اوسيږي . كه څه هم د هغه [روغتيايي] حالت 
دومره ښه نه دئ چې بهر ته ووځي، بيا هم د محلي ادارې د چارو د تفتيش څارنه 

د  خو پر ځاې عبدالواحد وټاكي،  كيده چې امير به د ميرزمان خان . فكر..كوي 
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عبدالواحد تاريخچې ته په كتنې سره تمه نشته چې د روحانيونو د مالتړ سره سره دې 
كه څه هم مامورينو عبدالواحد دخپلې پانگې  هغه د كونړ خلكو ته د منلو وړ وي.

خو هغه اوس هم دومره كافي پيسې لري د زياتې برخې څخه محرومه كړيدئ، 
لرگو څخه په خپله گټه كار واخلي . د كونړ اداره يوه ډيره حساسه  چې د كونړ د

موضوع ده، او په سياست كې يوه تير وتنه هم د كونړ د صافيو په انقالب  
     .١٧٧»ختميدالې شي، او امكان لري چې ځايي مومند هم ورسره ملگري شي 

   په اماني دورې كې د كونړ د حاالتو خرابيدل

قوم  هچې د اوسيدونكو اكثريت يې د شينوارو په شريف، د كونړ د شيگل سيمه
د خپل ستراتيژيك موقعيت د اهميت له امله، او هم د عبدالواحد  هم، ئپورې تړلي د

سنگوخيل شينواري د قومي او استخباراتي اړيكو له امله، چې د انگريزانو يوه مهمه 
د فعاليت دپاره يوه مهره گڼل كيدله، د انگريزانو او د هغوې د كورنيو گوډاگيانو 

   مناسبه سيمه پيژندل شوې او ټاكل شوې وه.   

د هغو افغانانو له ډلې د آزاد سرحد  مستر ويدآستراليايي يا  عبدالواحد شينوارى
م كال كې خپلو اوښانو سره د فيض محمد او تاج محمد لخوا  1880ؤ چې په 

ته يې د يوې آستراليايي ښځې سره واده وكړ . هغه آستراليا ته يوړل شول، او هل
د كمپنۍ د مدير په توگه د هغې » بورك كيمل كيرئينگ« م كال كې د 1895په 

كمپنۍ د منشي سره يوځاې د اوښانو د اخيستلو او اوښبنو د استخدام په 
مقصد څو څو ځله د بريتانوي هند د كراچۍ ښار ته سفرونه وكړل . هغه په لږه 

، واردولو او د زياتې پانگې په ټولو سره  خپله د اوښانو د اخيستلو موده كې
افغانانو په استخدام الس پورې كړ او د آستراليايي مستر  اوښانو د ساتونكو

    ويد په نامه مشهوره  شو.

د انگريزي استخباراتو د محرمانه اسنادو له مخې، عبدالواحد د لومړي ځل 
 با احساسه افغان په د يوه داسېوروسته ر گټلو دپاره د افغانستان د خپلواكۍ ت

                                                

په كابل كې د بريتانيې د نمايندگۍ د نظامي  . د بريتانوي هند د آرشيف محرمانه اسناد، ١٧٧
   مه نيټه) .21م كال د مې 1926آتشې يادداشتونه (د 
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 ،شو ، معرفيچې غوښتل يې خپله پانگه او تجربه د افغانانو خدمت ته وقف كړي توگه
چې  د قندهار د سرو زرو د كان د استخراج او كونړ د لرگو د غوښتنه يې وكړه او

د ترالسه كولو په تجارت امتياز ورته وركړ شي . او ددغه كار د پاره يې د امتياز د حق 
   وركولو وړانديز وكړ .د مقصد د لس زره طاليي پونډو  

ه پ مير عبدالواحد د« د استخباراتو د څانگې  په رپوټ كې راغلي چې د بلوچستان 

ه كه څ .»ته د قندهار د سرو زرو د كان په اړوند د كتلو وعده وركړ شوې ده نوم يو تن سيد

خو ډير ژر څرگنده شوه چې د پردې تر شا دانگريزانو  هم د هغه وړانديز په زړه پورې ؤ،
الس دئ، د هغه اصلي شريكان انگريزي مؤسسې دي، هغه يې يواځې استازولي كوي او 

 ١٧٨.هم د افغانستان حساسو سيمو ته د نفوذ د الرې موندل دياصلي هدف 

په وخت كې  د سيد پر ځاې د شينواري  شورشيوځل بيا د جنوبي د مستر ويد 
د بلوچستان د استخباراتو د ادارې په يوه محرمانه .  وم افغانستان ته راغئپه ن

عبدالواحد خان په دې وروستيو وختو كې «رپوټ كې ليكل شوي دي چې 
له قندهاره كوټې ته ورداخل شوي دي . هغوې آستراليائى يو تن و ا شينوارى 

  .١٧٩»د قندهار د سرو زرو د كان ليدلو ته تللي وو

مخ  452د كتاب د » اور په افغانستان كې«ميرمن ستيوارت د څرنگه چې د 

كال كې په كابل كې د انگريزانو  1925 څخه  څرگنديږي، نوموړي مستر ويد په 
د سفارت نظامي آتشې ته ليكلي چې اوس يې هم يواځينۍ هيله د انگريزانو د 

ير دولت خدمت دئ ، او ډاډ لري چې پدې الره كې به سردار نادر خان، چې ت
  كال يې په پاريس كې ورسره كتلي و، هم مرسته او ملگرتيا وكړي . 

  الس ؤ؟ كومو كسانود كونړ د حاالتو په خرابولو كې د 

په كونړ كې د گډوډيو په پيدا كولو كې گمارل شوو روحاني ډوله كسانو او د 

                                                

كال د مارچ  1921ره محرمانه رپوټ (د ) مه شمي43. د بلوچستان د استخباراتو د څانگې ( ١٧٨
  دوهمه نيټه) .

كال د اپريل  1924) مه شميره محرمانه رپوټ (د 186. د بلوچستان د استخباراتو د څانگې (١٧٩
  مه نيټه) . 16د مياشتې 
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د شيگل د اوسيدونكي اماني رژيم مخالفو سيمه ايزو  روحانيونو الس درلود. 
د هغه كورنۍ د كونړ د شيگل  ،په وينا سيد شمس الدين خان مجروحښاد اروا

په دره كې د شينوارو د ځينو قومي مشرانو په لمسولو، او په سيمه كې د 
امنيت په خرابولو كې الس درلود. ترڅو چې اماني دولت مجبوره شو په سيمه 

  مقصد څو تنه محاكمه او اعدام كړي . كې د امنيت د بيا راوستلو په

ې دا كسان په كونړ كې د قدرت كولو چحكومت فكر «ښاغلې مجروح خپله ليكې 
او نفوذ د پيدا كولو په موخه سره مشغول دي . عام خلك يو د بل په وړاندې لمسوي او 

ر الپه سيمه كې ناآرامي منځ ته راوړي . په دوې كې زمونږ تره سيد زيورشاه، زمونږ د پ
خليفه ځاې ناستې او زمونږ د كورنۍ مشر او رئيس، هم و، څوك چې كابل كې 

واكمنۍ نه مخكې هم  ته مجبور شو. هغه د امان اهللا خان سره د هغه د جالوطنۍ
 . يو بل علتپيژندگلوي درلوده، خو په وروستيو وختو كې د هغه څخه ناراضه شوې ؤ

كسانو  وناراض پهزمونږ تره د دولت څخه د امان اهللا خان د بې دينۍ شهرت هم ؤ، او 
د  كېپه كونړ كې دغه  اخ و ډب څو كاله كونړ ناآرامه كړ، خو په پاې  و.ششميرل وكې 

حكومت په وروستي تصميم سره په سيمه كې حاالت او امنيت بيرته ښه شو. د كونړ د 
 چې د هغې له امله د نوموړي خان [غازيشينوارو څو تنه مشران اعدام شول، 

ميرزمان خان] په وړاندې كينه او انتقام زيات شو او پايله يې د خان دپاره ښه نه 
  )١٨٠(.»وه

په همدې هكله په كابل كې دانگلستان د سفارت شارژدافير په خپل رپوټ كې 
هغو كسانو د ليدنې او  دد جالل آباد څخه د اعليحضرت امان اهللا خان 

على خان، تاج و په هغوې كې د و خبر وركړې چې اكثره يې غله وو، خلاعدامو
كسان شامل نسبتاً مهم په نومونو درې تنه  خان [مفاد خان] و وافيدامحمد 

  )١٨١(.د شيگل د درې شينواري وو كونړدريواړه د وو، چې  

                                                

مخونه . ښاغلې مجروح پدې   43-42) سرگذشت من ، 1391. مجروح، سيد شمس الدين ( ١٨٠
كومو كسانو چې  د غازي ميرزمان خان په شهادت كې الس  ځاې كې داسې  وايي چې گوندې

 درلود، دا كار يې د اعدام شوو كسانو د انتقام له عمله تر سره كړيدئ . 

كال د جون د مياشتې د لسمې نيټې   1926. د بريتانوي هند د محرمانه اسنادو آرشيف، د  ١٨١
 مه شميره رپوټ . 42
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  د غازي ميرزمان د كركټر وژنې د سيسي او كوښښونه

 د او څو ځله كوشش وكړ چې غازي ميرزمان خان، د هغه زامنو -انگريزانو څو 
د ځمكې او نورو مادي بډو په وړانديز سره د هغوې د ته  كورنۍ  وتلو غړو

مخالفت له كړاوه ځان خالص كړي، خو كله چې يې دا هڅې كومې نتيجې ته 
  ونرسيدلې، بيا يې  په بيالبيلو دسيسو او توطئو الس پورې كړ. 

يسو د د هغو كسانو په لړ كې چې د غازي ميرزمان خان په وړاندې يې د دس
جوړولو سخته هڅه كوله، يو هم سردار محمد هاشم خان، د سردار محمد نادر 
خان ورور ؤ. ده د غازي امان اهللا خان د سلطنت په لومړيو كلونو كې د ننگرهار 

ې شي پدې هكله د محترم لوستونكي كوالد نائب الحكومه په توگه كار كوو. 
محترم ډاكټر سيد خليل اهللا هاشميان د پالر كونړ دهغه وخت د لوې حاكم ، د

مستند روايات او خاطرات هغه په زړه پورې ارواښاد محمد سرور خان كونړي 
م كال د اگست دمياشتې په  2009افغانستان د مجلې د  ۀ، كوم چې د آئينولولي

ريزانو لخو د  اماني دولت دولت د مه گڼه كې خپاره شويدي، او د انگ115
   نسكورولو په دسيسو پورې اړه لري . 

په «افغان ليكوال او تاريخ ليكونكې محترم سيستاني صاحب  ليكي چې 

كلونو دكونړ، خوگيانيو او شينوارو د  1921او  1920كې د آئينۀ افغانستان 
خاطراتو سيد سرور خان د ډاكټر سيد خليل اهللا هاشميان دپالر،  حاكم ، 

انو د خپلواكۍ تر گټلو وروسته خپريدل،  دا واقعيت څرگندوي چې انگريز
سمدالسه د اماني رژيم نسكورولو ته مال تړلې  وه . هغوې دغه مقصد ته 
رسيدلو دپاره د شاه امان اهللا خان د مالتړو شخصيتونو له منځه وړل  په نښه 

ې وسيلې د خپلې كړي وو، او كوښښ يې كولو چې دا عناصر په هرې ممكن
مخې لرې كړي . د انگريزانو يو داسې دښمن او د شاه امان اهللا خان يو ټينگ 

خاطراتو  پدېزه  ملقب د كونړ ميرزمان خان ؤ. » لوې خان«پلوي او مالتړ په 
كې  د سردار هاشم خان د شخصيت او كونړي ميرزمان خان  سره د هغه د ضديت 

     :، چې دلته پرې لږ تم كيدل غواړم هكله نورو ټكو سره مخامخ شوې يم په

) كلونو 1921-1919(  د كونړ د سيد سرور خان د خاطراتو پر بنسټ، كله چې په
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كې سردار محمد هاشم خان د ننگرهار د والي په توگه  دنده سرته رسوله، د 
هغه حركات او فعاليتونه د انگريزانو د گټو پر محور څرخيدل . كونړې 

چې د استقالل تر گټلو وروسته، د ننگرهار والي  تائيدويسيدسرور خان 
سردار هاشم خان  د كونړ د ميرزمان خان ټينگ دښمن و، او د كوچنيو 
مالكانو، گاونډيانو او دهقانانو د شكايت په پلمه يې ميرزمان خان ته ليكونه 
استولي او هغه يې جالل آباد ته غوښتلې ؤ. خو ميرزمان خان يا د اعليحضرت 

 خان سره د دوستۍ او نږدې پيژندگلوۍ په وجه او يا د انگريزانو سره امان اهللا
د والي د پټو اړيكو له امله د والي دغو مكتوبونو او پيغامونو ته اهميت او 

      ارزښت نه وركولو، او دوالي سالم ته به هم نه تللو.    

ې له هرې او غوښتل يله دې امله ميرزمان خان ته د سردار هاشم خان زړه ډك و، 
داسې دسيسې كار واخلي، د كومې له امله چې د شاه امان اهللا خان له نظره 

د كونړونو پر حاكم ميرزمان خان نامطلوبه او خطرناكه وښودل شي . نو ځكه 
دغه ملي مشر ته دسيسې جوړې كړي چې گواكې هغه د اماني حكم  كوي چې 

...»نظام پر خالف د طغيان اوبغاوت نيت لري 
١٨٢

 .  

  پيداكولاختالف اعليحضرت غازي امان اهللا خان سره د بدبينۍ او د 

د كونړ څخه د غازي ميرزمان خان د ويستلو او واحد شينواري د نصب كولو د 
او مادي  ، ځمكودسيسې تر ناكاميدو وروسته، او كله چې د قومې دښمنيو

ې بلې وړانديزونو، او غازي ميرزمان خان د وژلو هڅو نتيجه ورنكړه، نو له يو
وسلې كار واخيستل شو، او هغه د اعليحضرت غازي امان اهللا خان او غازي 

دا ځل دا   ميرزمان خان تر منځ د بدگمانۍ او خپگان د پيدا كولو دسيسه وه . 
دسيسه په دربار كې دننه پلې شوه . دسيسه جوړونكو پاچا ته د جعلي ليكونو 

و نيت لري . ددې دسيسې د په ښودلو وويل چې گواكې ميرزمان خان يې د وژل
ډير سخت خپه شو. او تقريباْ د يونيم كال دپاره ميرزمان خان برياليتوب له امله 

                                                

تاريخى افغانستان  –، برخى شخصيت هاى ملى . كانديداى اكادميسين اعظم سيستانى١٨٢
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د كابل په بنى حصار كې  په خپل كور كې پاتې شو، او دربار ته تگ او دولت 
     څخه يې ډډه وكړه .شورا كې د گډون 

تر نظارت الندې  كابل كې وينا،په كور كې دغه ناسته او د ځينو كسانو په 
د  اعليحضرت غازى امان اهللا خاناوسيدلو تر هغه وخته دوام وكړ، كله چې 

اروپا د اوږده سفره تر راگرځيدو وروسته، يوه ورځ  د بني حصار د قلعچې په 
ال ته الړ، او د هغه د پخال كولو كجهيل كې تر ښكار وروسته  د ميرزمان خان 

دوستان او د وطن خدمتگاران را څخه  په ترڅ كې يې وويل چې دښمنانو زما
    جال كړل . ما اوس خپل رښتيني دوستان او دښمنان پيژندلي دي .

پدې اړوند د افغانستان د ستراتيژيكو اطالعاتو تر نامه الندې د انگريزي 
ميرزمان خان د كونړ « استخباراتو د پټو اسنادو په يوه رپوټ كې راغلي چې 

. تمه كيږي چې ژر به كابل ته راستون شي، ځكه  اوس دم په جالل آباد كې دئ
»چې كونړ ته د تگ اجازه نلري 

١٨٣
. 
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  رار ناست يمـمه كړه گومان چې په ك
  ناست يم د پيښې په انتظار ناست يم

  ن په الر كېـچې وخت يې راشي د وط
  ار ناست يمـه تيـو تـر ښندلـد س

  ىاتم څپرك

  ځلي د اماني رژيم د ټينگښت دپاره وروستنۍ هلې

   شورشد شينوارو 

لكه د جنوبي  شورشمقدمات ال پخوا برابر شوي و. دغه  شورشد شينوارو د 
په شان د اصالحاتو سره هيڅ تړاو نه درلود (دزياتو معلوماتو دپاره  شورشد 
  كتاب ولولى . » بازنگرى دوره امانى و توطئه هاى انگليس «د 

سليمانخيلو كوچيانو يو كال د نومبر په مياشت كې د  1928په ظاهره د 
كاروان، هندوستان ته د خپل ژمني كوچ د الرې په اوږدو كې، د شينوارو د 
سنگوخيلو يوې ډلې سره مخامخ كيږي . كوچيان پرې د غلو گمان كوي او څو 
تنه ترې وژني . سنگوخيل هم قاتلين نيسي او سيمه ايز حكومت ته يې سپاري 

سره ملگرې كوي او خپله آزادي الس ته خو كوچيان په څه ډول حاكم د ځان . 
د ارواښاد غبار په وينا، سنگوخيل خپل فرياد د جالل آباد حكومت  راوړي . 

اعلى ته رسوي، خو بيا يې هم څوك آواز نه اوري . د حكومت سره د سنگوخيلو 
چې شكمن كسان د ضديت له همدې ځايه پيل كيږي، په خاصه توگه كله 

ټ ، او پ يت د كفر او بيعدالتۍ سخت تبليغات  كوشينوارو په منځ كې د دول
   ١٨٤. يد بيلتون  الره هوارو ډول او پرلپسې  السونه په منظم 
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د نظامي پوستو په نيولو يې د » كهي«او » اچين«شينوارو شورش وكړ او د 
په نيولو سره يې » ډكې«وسلو او كارتوسو سترې زيرمې الس ته راوړې، او د 

  كابل) الره بنده او جالل آباد ته مخه كړه .  -پيښور جالل آباد (-د تورخم 

او په آسانه د غنيمت د   ،د حكومت د كمزورتيا او تصميم نه نيولو له امله
نواري هم د شورشيانو سره نور شي ،السته راوړلو د زمينې  د برابريدو له كبله
راج سقوط وكړ، او د س ،جالل آباد، ملگري شول، او د مشرقي د واليت  مركز

حاالتو چې ډير ناوخته د امان اهللا خان العمارت قصر ته هم اور واچول شو. 

وخامت ته متوجه شوې و، شورشيانو سره مقابلې ته عسكري قوا واستوله . 
عبدالواحد دپراخو تبليغاتو، د شينوارو د برياليتوب د خبرونو د خپريدو، د وخ

په شان انگريزي جاسوسانو د فعاليت، صحنې كې د راليائى) (مسترويد آست شينوارى
 د استولو، او گڼو جرگوخوله ورو روحانيونو د څرگنديدو، نورو قبايلو ته د پيغامونو 

ماليان او روحانيون بريالي شول چې د اصالحاتو د جوړولو نه په گټې اخيستلو سره 
كار واخلي، او يوه كوچنۍ اماني رژيم په مقابل كې د يوې وسيلې په توگه څخه د 

غه ته بدل او ه  شورشناڅيزه پيښه، يعنې يوه كوچنۍ قبيلوي ستونزه ، په يوه ستر 

   مذهبي رنگ وركړي .

د  مه نيټه29چې د دسمبر د مياشتې په ، كه چيرې د اوربند هغو شرايطو ته
استازي غالم  استول شوي شورشيانو لخوا، خبرو ته د غازي امان اهللا خان 

،  په زير وگورو، په آسانۍ سره د هغه ي ديته،  سپارل شو خان چرخي  صديق
په سياسي ماهيت او د تر يوې اندازې د پردې شاته د استعمار د الس  په ليدلو 

  پوهيدالى شو.  

              د شورشيانو غوښتنې په الندې ډول وى :

  طالق ثرياد ملكې   -1

  جالوطنۍد طرزي د كورنۍ   -2

  لغو كول  هيئت خارجي نمايندگيو د له انگلستانه د نورو پرته   -3

  كوللغود ټولو نوو قوانينو  -4

  د مالياتو كمول -5
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  ١٨٥عالمانو گډون   ]د دولت په چارو كې د [مذهبي -6
د بشپړې پيښې،  او ورپسې په كابل باندې د حبيب اهللا  شورشد شينوارو د 

په كتاب او نورو » ير تاريخافغانستان در مس«كلكاني د حملو مكمل بهير د 
  و كې لوستلې شئ .آثار

   د غازي ميرزمان خان هڅېپه غلي كولو كې د اور  شورشد شينوارو د 

 د(كال د قوس (ليندۍ) په لومړۍ نيټه  1307 د  اعليحضرت امان اهللا خان
ميرزمان  يزغا، د وزيرعبدالعزيز خاند حربيې ) مه22م كال د نومبر په  1928

كور ته واستولو، او له هغه يې وغوښتل چې يوځل ارگ ته ورشي او د  خان
   په هڅو كې د گډون دپاره ننگرهار ته الړ شي . د غلي كولو شينوارو د شورش 

پيژندل شوي ليكوال او څيړونكي استاد حبيب اهللا رفيع، د استقالل د 
د ورځود  شورشجريدې د څلورمې جبهې د كتاب په مقدمه كې د امان افغان د 

د قوس په  «چې  يحواله ليكمې) گڼې په 4كال د قوس  1307فوق العاده (
د ميرزمان خان جالل آباد ته روان شو او له بلې خوا له يوې خوا څلورمه نيټه 

الل آباد ته راوړل كونړ د خلكو دوه زره كسيز لښكر د هغه د زوې په وسيله ج
     ١٨٦.» شو

اور (  Fire in Afghanistan د خپل مشهور كتاب ريه تالى ستيوارت  ميرمن 
 د كونړ قومي مشرامان اهللا خان، «مخ كې ليكي چې  422  ) كې افغانستانپه 

هغوې چې تل ورته وفاداره و، پدې هيله چې د دوې اغيزه به هم دميرزمان خان،
  ». ل آباد ته واستولووي، جال ټوپكو په شان د

 نرال عبدالوكيل خانتر رسيدو دمخه د جميرزمان خان  يغازميملې ته د 
عسكري قواوو د شورشيانو له السه ماتې  ومحمود خان ياورا نورستانى

                                                

كال د دسمبر  1928په لندن كې دباندنيو چارو وزير ته د كابل څخه د انگريزانو د سفير د .  ١٨٥
 . تلگراممې نيټې 19د 
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وضاع ډيره كړكيچنه او د جالل آباد ته د ميرزمان خان په رسيدلو ا. خوړلې وه 
ميرزمان خان    ميملې د قواوو ماتې د شورشيانو روحيات قوي كړي وو.

وروسته لدې چې خپلې قومي قواوې تنظيم او د ښار دفاعي ترتيبات ونيول، 
ساعتو دپاره پرلپسې اورښت دوام درلود، د  32په داسې حال كې چې د 

ه شاوخوا درې ميله دباندې ن» هډې دروازې«شورشيانو د شاتمبولو دپاره د 
  ١٨٧. جگړه وكړه

مه)  هم د باندنيو چارو د وزير، 4دسمبر  1928مه نيټه (13د قوس د مياشتې په 
يو او اپريدي ڼغالم صديق خان چرخي تر مشرۍ الندې  د مومندو، خوگيا

د مشرانو يوه جرگه جوړه او دغې جرگې د دولت نه خپل مالتړ اعالن كړ . 
مومندو ملكانو هم ميرزمان خان ته د خپلو قواوو د حركت خبر وركړ . تر هغې 
وروسته د غازي محصل خان او بادام خان تر مشرۍ الندې د مومندو اولسي 

  ١٨٨.  لښكر د هډې د دروازې ساتنه په غاړه واخيستله

  لتعۍ ستر د غلي كولو د ناكام شورشد  والى على احمد خان

مه نيټه د ننگرهار 12م كال د قوس د مياشتې په  1928د   والى على احمد خان
ر او جالل آباد ته روان شو. د رد نظامي او ملكي تنظيميه رئيس په توگه مق

بريتانوي هند د آرشيف د محرمانه اسنادو يورپوټ ددې خبر په څنگ كې 
وريدل او د ترانسپورت نشتوالي د كابل د پخواني زياتوي چې د سختو واورو 

والي، علي احمد خان ، چې اوس د مشرقي د نظامي او ملكي آمر په توگه ټاكل 
  نډ پيښ كړ. ځشوئ و، په حركت كې 

په اړوند د بريتانوي هند د آرشيف د دوو الندنيواسنادو  شورشد شينوارو د 
حمد خان تر رسيدو دمخه ، د څخه څرگنديږي چې جالل آباد ته د والي علي ا

يز  دد شمال لوي  .غازي ميرزمان خان قواوو ښه پرمختگ او برياليتوب درلود
و ا«...سرحدي ايالت د عمومي كمشنر د تلگرام په لومړي سند كې لولو چې 

                                                

 مخ 422، اور په افغانستان كې)» (Fire in Afghanistan) . «2000ريه تالى ستيوارت (.  ١٨٧

 ه گڼه .فوق العادمې نيټې 15كال د قوس د مياشتې د  1307د  جريدۀ امان افغان. د  ١٨٨
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  ١٨٩ .»مومندان د پاچا لوري ته جلب كړي چېكونړې بريالې شوميرزمان خان 

    

  

  

  

  

، هغه شينواري چې د په پنځمه نيټه[دسمبر] د  «ه دوهم تلگرام كې لولو چې پ
جالل آباد د ښار د ديوالونو د ورانولو كوښښ يې كولو، د كونړ د ميرزمان خان 

  .١٩٠»او هغې د ايله جاري لښكر تر حملې الندې راغلل

  

  

  

  

  

  

  

  

ول كيدل او په پورتني سند كې متقابله حمله او د غازي ميرزمان خان د زوې ني
قوي وژل هم ليكل شوي، چې حقيقت نلري . دا يواځې د شورشيانو د روحيې د 

                                                

. د انگريزانو استخباراتي محرمانه اسناد، د شمال لويديز سرحدي ايالت د عمومي  ١٨٩
  مې نيټې تلگرام6د دسمبر د مياشتې د كال  1928كمشنر د 

. د انگريزانو استخباراتي محرمانه اسناد، د شمال لويديز سرحدي ايالت د عمومي  ١٩٠
   مې نيټې تلگرام 7كال د دسمبر د مياشتې د  1928كمشنر د 
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   كولو دپاره يوه آوازه وه . 

 ,The A to Z of Afghan Wars د  لودويك آدمكامريكايي څيړونكې 

Revolutions and Insurgencies  د افغانستان جنگونه، انقالبونه او «يا
 يله جارىامخ كې د اولسي يا  54د كتاب په » رې له الفه تر يا پواغتشاشات 

دا د افغان اردو رضاكاره ذخيروي كسان دي، چه د چې لښكرو په هكله ليكي 
خلكو له منځه استخدام كيږي . ټول افغانان د سرتيرۍ پټ استعداد لري، چې 

د هيواد په گوډ گوډ ټاكل شوي شمير له هغو څخه په  ړتيا په وخت كېابيړنۍ د 
     و لخوا راټوليږي .او مشران و ملكاند كې 

له ډيره وخته يې سلطنت ته و ا ه شخص و، جاه طلبيو  شاغاسى على احمدخان
د رسيدو خوبونه ليدل . د هغه لخوا، چې  د مشرقي لورې ته پوره واك سره 

د شينوارو د ، دخنډونو پيداكول يو هغه مهم عامل و، چې استول شوې و
د اور په وژلو كې د اماني رژيم د هڅو د ناكامۍ سبب  گڼل كيږي .    رششو

د والي علي احمد خان د كارشكنيو تفصيل، د غازي  يلوستونكي كوالى ش
ميرزمان خان سره د هغه مخالفت او په لوې الس د هغه د جنگي نقشې برمال 

د سراج كول ، چې پايله يې د ننگرهار د عسكري فرقې محاصره كول، 
غازي  ، او د جالل آباد څخه دالعمارت  د قصر او باغ كوكب د ودانۍ سيځل

ميرزمان خان وتل و، د ارواښاد عبدالخالق اخالص په كتاب كې چې سريزه، 
لمنې او ضمايم پرې استاد حبيب اهللا رفيع ليكلي او د اعليحضرت غازي امان 

قالل امانيه په اهللا خان د وفات د پنځوسمې كليزې په مناسبت، دا ځل د است
  نوم خپور شې دئ، ولولي .   

 »استبداد در افغانستان انيو قربان تيظهور مشروط«د سيد مسعود پوهنيار 
په كتاب كې د خپل پالر ارواښاد ميرقاسم خان له قوله د والي علي احمد خان 

څرنگه چې د شينوارو بلوا شدت وموند، «د كارشكنيو په هكله ليكي چې 
اهللا خان هغه د خبرو او ستونزې ته د حل د الرو چارو د اعليحضرت امان 

څو ځل هلته الړ، كله چې په ميرصاحب موندلو دپاره شينوارو ته واستولو. 
وروستي ځل راستون شو، اعليحضرت ته يې وويل چې د شينوارو د مشرانو 
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محمد افضل خان او محمد علم خان سره د اوږدو خبرو له امله تر يوې اندازې 
ته نږدې ډوې دئ ... مير صاحب امان اهللا خان ته  وويل هغه چې هر ځل صلحې 

شينوارو ته ځي او قومي مشرانو سره يوه جوړ جاړي ته نږدې كيږي، والي علي 
كې خلل اچوي . نو ښه به دا وي چې ه احمد خان (د مشرقي د تنظيميې رئيس) پ

مير صاحب زياته  راوغواړى او په كوم بل كار يې و ټاكئ .هغه له هغه ځايه  
كړه، پدې وخت كې مې پام شو چې د اعليحضرت د څيرې رنگ وتښتيد، 

  .  ١٩١»شونډې يې وچې او حواس يې پريشانه شول

  تگميرزمان خان  يغازكونړ ته د 

كه څه هم د افغانستان د نوي امير په توگه د علي احمد خان د لونگۍ د تړلو 
قندهار ته تگ نه وروسته تر سره  مراسم، د غازي امان اهللا خان تر استعفا او

شول، خو د افغانستان امارت ته د رسيدلو او دولتي مامورينو او ننگرهار د 
اردو د منصبدارانو د بيعت اخيستلو هلې ځلې يې ال دمخه پيل شوې وى .   هغه 
پدې هكله د غازي ميرزمان خان سره هم خبرې كړي او د هغه د مالتړ غوښتنه 

يرزمان خان ورته وويل چې غواړې پدې هكله لومړې د خو غازي مكړې وه. 
  مومندو د مشرانو او كونړ اولسي لښكر سره جرگه او سال مشوره وكړي . 

كال د جدي په دوهمه نيټه د ننگرهار  1307د چې مخكې هم  ميرزمان خان يغاز
 ته  اعليحضرت امان اهللا خاند وضعيت او كړكيچونو د پيدا كولو له امله 

و مشرانو جرگې ته د و كوډاخيلا  وعيسى خيلد مومندو د  ،ې وكړ شكايت
والي علي احمد خان د خيانت خبر وركړ، او وويل چې زه به خپله هيڅكله هم د 
علي احمد خان پادشاهي و نه منم، خو ستاسې خپله خوښه . جرگې هم د هغې د 

كوټوال  د جالل آباد د ښار كلي گانې تصميم مالتړ وكړ . هغه له ماښام دمخه
، د كونړ اولسي لښكر يې رخصت كړ چې خپلو (امنيه قوماندان) ته وسپارلې

كورونو ته الړ شي . هغه تصميم ونيو د مومندو د لښكر سره كونړ ته الړ شي او 

                                                

  مخ ). 133(   استبداد انيو قربان تيظهور مشروط. پوهنيار، سيد مسعود، ١٩١
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   هلته د غازي امان اهللا خان د مالتړ پالن جوړ كړي .

د قواوو د وتلو د خبر په اخيستلو  له ښاره د ميرزمان خان والى على احمد خان
سره فرقې ته امر وكړ چې د توپونو گولۍ پرې ووروي. پدې وخت كې لښكر د 
بهسودو سيمې ته رسيدلې و. خپله غازي ميرزمان خان د مومندو د قوم 
مشرانو سره د خوش گنبد له الرې د جالې په وسيله له سينده تير شو او د خاص 

  ) ١٩٢(. ړكاڼو ته الركونړ له الرې س

  پالنغازى ميرزمان خان د جالل آباد تر سقوط وروسته د 

غازى د جالل آباد دسقوط او علي احمد خان د پادشاهۍ  تر اعالن وروسته ، 
يو غوښتل چې د اعليحضرت غازي امان اهللا خان د مالتړ دپاره ميرزمان خان 

ه الرې ځان كابل ته ورسوي . هغه پدې لو لغمان ا درۀ نور د نوې لښكر برابر او 
هكله د مومندو د مشرانو سره سال مشوره وكړه، او د هغوې نه يې وغوښتل 
چې الزمې تياريانې ونيسي، او خپله يې اسمار ته د تگ تكل وكړ. په اسمار 
كې په وسلو او مهماتو سمبال يو غونډ موجود و، او د هغه زوې عصمت اهللا 

  درلود. خان هم هلته ماموريت 

غازي ميرزمان خان شيگل او اسمار ته د تگ په هكله د مومندو د مشرانو د 
درې سوه تنه وسلوال  ورسره هم الړ شي.  هغې مشورې سره موافقه ونكړه چې 

هغه وويل چې شايد د دومره وسلوالو ملگرتيا شكونه او غلط فهمي رامنځته 
  كړي .

د سركاڼو د ميا صاحب سره، چې د انگريزانو مخالف او د  غازى ميرزمان خان 
حاني او مجاهد شخصيت و، تر وغازي امان اهللا خان يو پلوي پيژندل شوې ر

مشهور ميرافضل  نومې يو خدمتگار » سوركنډي«مشورې وروسته يواځې په 
كلي ته » مرورې«(شاطر) سره له سركاڼو څخه اسمار ته روان شو، خو كله چې د 

نو د ملك عبدالعزيز خان ماموند په مشرۍ د شلو تنو په شاوخوا كې ورسيد 

                                                

 .مخونه  110 رت 109 د). استقالل امانيه، 1389( عبدالخالق اخالص.  ١٩٢
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  ملكان او سپين گيري هم ورسره ملگري او د اسمار په لور روان شول . 

ه تير، او د اسمار په الره څخد جالې په وسيله د كونړ د سيند ې ه مرورلهغوې 
د  په سيمه كې » شينكوړك«درې ته ورسيږي، د » شيگل«مخكې لدې چې د 

، چې اكثريت يې د دوې دوستان او سيمې د قومې مشرانو او مخورو سره
په د خپل پالن د شريكولو په موخه د سيد شمس الدين خان مجروح   پلويان و،

. سيد شمس الدين خان مجروح د سيد حضرت شاه خان  زوې لكور كې تم  شو
  روحاني و.و، چې د تيرگړو په حضرت او پاچا صاحب مشهور 

مخكې لدې چې د اسمار په لور حركت وكړي، قندهار ته يرزمان خان غازى م
د غازي امان اهللا د سفر څخه خبر شوې و، او له همدې امله يې په اسمار كې د 

د چمن له الرې قندهار ته الړ خپل زوې عصمت اهللا خان څخه غوښتلي و چې  
ې وغواړي چې شي، او غازي امان اهللا خان د دوې له پالنه خبر كړي، او له هغو

  د خاورې څخه د وتلو فكر ونكړي .  افغانستان دله بيړې كار وانخلي او 
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  دي دا دوه كاره يـه جهان د ننگيالـپ

  ككرۍ يا به كامران شي  ېيا به وخور

 خوشحال خان خټك

  ىنهم څپرك

د غازي ميرزمان خان شهادت د يوې سترې دسيسې يوه 
  برخه

  

او په افغانستان كې د بلواگانو په رامنځته د اماني رژيم په وړاندې دسيسو 
 . پدې ئچانه پټ نداو له  كولو كې د انگريزانو الس لرل نور د لمر په شان څرگند

هكله زياتو معلوماتو او شورشونو سره د اصالحاتو د تړاو په هكله، چې په 
پراخه توگه د انگريزي منابعو او اماني غورځنگ د كورنيو مخالفينو لخوا 

امانى و ۀ بازنگرى دور« ، داو خپله يوه بله دسيسه وهبليغات شوي، پرې ت
خو دا دسيسې او شورشونه . وكړئ مراجعه كتاب ته » توطئه هاى انگليس

يواځې په غازي امان اهللا خان او جنوبي او مشرقي سيمو پورې محدودې نه 
وې ، بلكې د انگريزي استعمار د مخالفو عناصرو او د اعليحضرت غازي 

، او غازي ميرزمان ان اهللا خان د مهمو پلوي شخصيتونو په وړاندې هم وې ام
   .خان د دغه لست په لومړې كتار كې  ځاې درلود
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د لندن په موزيم كې د بريتانوي هند د آرشيف څخه په پاسني سند كې 
خپله ، پداسې حال كې چې د شينوارو د شورش په وخت كېڅرگنديږي چې 

كسيز اولسي لښكر سره په جالل  )2000( غازي ميرزمان خان د كونړ د دوه زره 
آباد كې بوخت و، داسې كوښښونه روان و چې دشورش لمنه يواځې ننگرهار 
ته محدوده پاتې نشي، بلكې د غازي ميرزمان خان مخالفې ډلې د شينوارو د 

   وغځول شي .  شورش مالتړ ته تحريك او د دغه شورش لمنه كونړ ته هم 

د جالل آباد د سقوط سره په يوه وخت د  ه چې همداسې هم وشول ، او تقريباًلك
دوه غازي ميرزمان خان او پداسې حال كې چې د كونړ مركز هم سقوط وكړ، 

، او وسوځول شوېهم  الگانېكزامن په جالل آباد كې بوخت و، د هغوې ځينې 
    كورنۍ يې سركاڼو ته كډه شوې .

و له نږدې د جالل آباد كړكيچنو او گډ وډو حاالتو او غازي ميرزمان انگريزان
خان د ټولو حركاتو څارنه كوله . د مشرقي واليت او جالل آباد د حاالتو په هكله 

 ، د انگلستانالسليكپه كرمه ايجنسۍ كې د انگريزانو د سياسي استازي په 
خارجه چارو وزير  دپه لومړي سر كې «د آرشيف په يوه بل سند كې راغلي چې 

د اعليحضرت و اشير احمد خان، د شورا رئيس و ارخى]، څ[غالم صديق خان 
واستول شول تر څو ستونزه هواره ميرزمان خان كونړې و اان، خمحمود ياور 

او النجه ختمه كړي . شورشيانو په ميملې كې د محمود جان سره بد چلند وكړ، 
هم كابل  وغالم صديق خانامدخان شيراحكې دئ . » جگدلك«او هغه دا دم په 

  .» هم بريالې نشو او كونړ ته ستون شوې دئ ميرزمان خان ته ستانه شوي دي. 

  حاالتغازي ميرزمان خان تر شهادت دمخه د سيمې د 

د غازي ميرزمان خان د شهادت د پيښې د جريان په هكله، هغه څه مو چې د 
خاصه توگه ملك عبدالعزيز كورنۍ د مشرانو څخه د ماموندو د مشرانو او په 

خان ماموند په حواله، چې د غازي ميرزمان خان سره د سفر ملگرې و، 
اوريدلي دي، تر يوه حده د ارواښاد سيد شمس الدين خان مجروح د روايت 

  . يوشان دي هغه هم د پيښې عيني شاهد و،، چې سره
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ياد لرم چې په «ارواښاد مجروح لومړې د هغه وخت د حاالتو په هكله ليكې :  
يوه ورځ مازيگر د خپل كور څخه د تفريح او گرځيدو دپاره راوتلې وم ، نود 
خپل كلي څو تنه هغه كسان مي  د كلي په لورې راروان وليدل، كوم چې په خپله 
خوښه د جالل آباد په لښكر كې تللي وو. هغوې ته مې ستړي مشي وويل او د 

  شوي او نور لښكر څه شو؟پيښې پوښتنه مې وكړه، چې څرنگه راستانه 

هغوې وويل چې د ننگرهار مركز جالل آباد سقوط كړئ او د شينوارو په الس سيځل 
شوې دئ. مونږ بريالي نشو چې د هغه ستر طاقت مخه ونيسو، نو ځكه بيرته راستانه 
شو. ويل كيږي چې كابل هم سقوط كړې او پادشاه له پالزمينې وتلې دئ . دا د انقالب 

غوږ ته راورسيد. دغو ماتې خوړونكو هرې لورې ته دا خ خبر و، چې زما لومړنې تري
آوازه خپره كړه، او خپلو دغو آوازو سره يې د كونړ اداري مركز هم د خلكو د احتمالي 

»بريدونو سره مخامخ كړ
)١٩٣.(  

ښاغلې مجروح تر هغې وروسته د خپلې سيمې شينوارو ته د وسلو د ويشلو 
زه د كونړ لوې حاكم چغه سراى ته وغوښتلم او ورځ،  په بله«په هكله ليكي چې 

د خلكو د احتمالي حملې او دفاع موضوع يې راسره مطرح كړه .  پر اسمار، چې 
د كونړ واليت يو ستر نظامي مركز و، يرغل پيل شوې و . داخلي او د آزاد سرحد 
 د پورې غاړې ماموند د عسكري زيرمو او مگزين  اوبازار د تاالن په هيله

ايله جاريانو د عسكرو سره  كړې ؤ. كالبند راټول شوي وو، او د اسمار ښار يې 
له ما وغوښتل چې  اسمار ته الړ شم، له هغه ځايه يوه حاكم لوې مرسته او دفاع كوله . 

او هغوې ته د  ، كارتوس واخلم او د خپلې سيمې پر خلكو يې وويشموټوپك ااندازه 
ما دغه دنده  .ه شي، د چغه سراې د دفاع دنده وسپارم اسمار د دفاع، او كه اړتيا پيښ

قبوله كړه او سمدالسه د خپلې سيمې د يو شمير شينوارو سره اسمار ته الړم . شمير مې 
سم په ياد ندئ، خو څو انگريزي ناوه ټوپكې او يوه اندازه كارتوس يې زمونږ خلكو ته 

غه سراې د حاالتو د پريښودل او خپله د چ په اسمار كې   ما هغوېراكړل.  
ډيرې لښكريان هم  د  بيا مې وروسته واوريدل چې مراقبت دپاره كور ته راغلم . 

ټوپكو او كارتوسو تر اخيستلو وروسته خپلو كورونو ته ستانه شوي او د اسمار په دفاع 
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او ځينې ال د جگړې د سيمې لرې نندارې ته ناست وو،  كې برخه نده اخيستلې .
    ١٩٤»ط وكړي، له تاالنه بې برخې نه شي .چې كه اسمار سقو

  د مجروح سره د غازي ميرزمان خان ليدل او د هغه كور ته ورتگ

د غازي ميرزمان خان سره د كتلو او دده كورته د راتگ په هكله ارواښاد 
  مجروح په خپلو خاطراتو كې ليكلي چې :

لې يانو لښكر ويستافصديوه گل خبر شوم چې د باډيل او زه كور ته ورسيدم، كله چې «
او د پيج د درې خلك هم د واليت د مركز [لويې حكومتي/چغه سراى] په لورې 
خوځيدلي دي. په سبا يې يو قاصد راورسيد چې د واليت مركز سقوط كړې او لوې 
حاكم د ديوه گل صافيانو بندي او له ځان سره بولې دئ، او ښځه او اوالدونه يې زمونږ 

پرلپسې زمونږ د تره يو قاصد  اچا كور ته پناه وړې ده .د تره، سيد معصوم شاه پ
زه سمدالسه د كاكا د احوال د  ...راورسيد چې سركښو شورشيانو يې كور تاال كړ 

د چغه سراې په لورې روان شوم او په الره كې مې اخيستلو او مرستې دپاره 
د  خپل آس په چټكۍ ځغلولو تر څو ژر ورسيږم . كله چې چغه سراې ته نږدې

كې د خلكو يوه ډله وليده چې د  ودرما په دغه گمرورې د كلي جالې ته ورسيدم ... 
ه زه يې وپيژندم، او يولورې ته والړه او د پورې وتلو انتظار باسي .   ختيځېسيند لمر 

هماغه زه  رسيدلو انتظاروكړم. تن په لوړ آواز له ما وغوښتل چې ودريږم او د هغوې د 

دې خواته راشي او هغوې د جالې يدم تر څو د هغوې جاله شان په آس والړ ودر
نه ښكته شي . د هغوې په منځ كې مې يو چارشانه او غښتلې سړې وليد چې 
تور ياالن يې اغوستلې او د هغوې په مخ كې روان ؤ. (ياالن بې لستوڼې چپن 
وه چې د لوړو طبقو خلكو اغوستله او د تور يا خاورين رنگه نفيسو پشمي 

  نو څخه جوړيدله).ټوكرا

ما د تورو جامو دغه سړې او د هغه ملگري چې د مرورې سپين ږيري او مشران 
كله چې رانږدې شول، خان صاحب ميرزمان خان مې وليد. وو، له ورايه وپيژندل . 

زه له خپل آسه راكوز شوم او د هغې سره مې ستړي مشى او بړگندي وكړه، او د نورو 
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هغوې وويل چې زما دپاره زما كور ته تلل . ما وويل وكړه.  سره مې هم د احوال پوښتنه
چې مبارك دې وي، تشريف راوړئ، زمونږ په كور كې به ستاسې هركلې وشي او ښه 
شپه به تيره كړئ، زه به سبا ځان درورسوم.   ميرزمان خان ماته وويل چې مونږ يواځې 

يا هم كار او مشوره لرو. ما بخپله تاسې سره د شپې تيرولو دپاره ستاسې كور ته نه ځو، 
هم ټينگار وكړ او هغوې ته مې د چغه سراى د پيښې اوخپل تره د كور د تاالكيدو او 

هغه په ځواب كې وويل چې زه پر ټولې پيښې خبر يم . اوس ووايه. ضروري تگ دليل 
يواځې د پوښتنې او وروسته    كار له كاره تيرشوې ، او د مخنيوي امكان يې نشته. 

تو دپاره مونږ ټول ستاسې سره السونه يو كوو، اوس څرنگه چې اسمار محاصره مرس
دئ او اوس هم عسكري قوا او زما زوې عصمت اهللا خان مقاومت كوي، راشئ هغوې 

ما له ناچاره ومنل او  وژغورو او  مگزين او د دولت خزانه د تلف كيدو څخه وساتو.
حب او نورو سپين ږيرو ته وويل چې كورته د ستنيدو تصميم مې ونيولو. ما خان صا

رم او آس ل زه اجازه راكړئ له تاسې مخكې الړ شم او ستاسې د هركلي ترتيبات ونيسم.
تاسې پياده ياست، زه به له ستاسې ژر ورسيږم . هغوې ومنله او له هغه ځايه تر 

چې تقريباْ څلور پنځه كيلومتره الر ده، د آس په  سورلۍ په چټكۍ روان  ،كوره
  .١٩٥»روارسيدله مخدپريوتلو تر م او هغوې د لمر شو

  د غازي ميرزمان خان د شهادت پيښه

د « په خپلو خاطراتو كې ليكي چې  سيد شمس الدين خان مجروحارواښاد 
مو ميلمانه، چې شمير يې تر اويا كسانو زيات و، د دود سره  ډوډۍ تر خوړلو وروسته

ا يتقسيم كړل او زه په سراچه او ميلمستونونو  د اوسيدونكو په حجرسم د كلي 

د خان صاحب او محدودو څلورو_ پنځو كسانو سره پاتې شوم او په خبرو  ميلمستون كې 
وويل اوس چې خان صاحب «زياتوي :  مجروح ښاغلې . ١٩٦ »او مشورې بوخت شو

ره بايد اولسي او د دولت نظام له منځه تللې، د سيمې د ساتلو او امنيت دپا
ډير قوي او ښه مركز دئ . مگزين او د  اسمار سيمه ايز تدابير و نيول شي . 

خزانې صندوق هم ډك دئ . مونږ او تاسې به له دغو وسايلو د سيمې د امنيت 
د يوه اداري مركز بنسټ به  وا  ير ښيگڼې دپاره كار واخلو. خاو دساتنې  
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او د مومندو او مرورې د درې او سيند كيږدو، چې ستاسې د كورنۍ په اتفاق 
د درې په گډون او مالتړ به په پښو ودريږي . چغه سراى له السه وتلې دئ ... د 
شينوارو او ماموندو په مرسته به وكړاى شود كونړ په نورو سيمو كې د خپل 

 ته امان اهللا خان قندهارنفوذ څخه په كار اخيستلو يو اداري مركز منځ ته راوړو. 

ا هم د هغه دا نقشه او م  او امكان لري ډير ژر راوگرځي او دغه بلوا ختمه شي. تللې
د ځير او مصلحت په گټه وليده او موافقه مې وكړه او له هغه څخه مې پالن 

هغه  اجازه وغوښته چې د استراحت دپاره الړ شم او هغه هم استراحت وكړي .
ې تصميم لري او اوريدلي مې دي ماته وويل چې د كلي ځينې اوباش كسان پر ما د حمل

چې په نورو كلو كې يې هم خپلو ملگرو ته استاځي او خبر رسوونكي استولي دي، لدې 
ما ورته د يوه بې تجربې ځوان په خوشباورۍ سره اطمينان  حركته بايد غافله نه اوسو. 

وركړ چې هيڅ څوك به د داسې كار جرئت ونكړي، او زمونږ د كور مصئونيت ته به 
   ان ونه رسوي.زي

د ميلمستون څخه د راوتلو په وخت كې زمونږ د كلي يوه سپين ږيرى، چې زمونږ د   
له امكانه لرې قبيحه حركت  يو كور د چارو نظارت يې هم كولو، راته وويل چې داسې

توم اس. ښه به وي چې د شيگل درې ته يو استاځې واو زما خوشبيني بې ځايه ده ندئ، 
ينو دوستانو او خيرانديشو كسانو څخه وغواړم چې ژر تر ژره او د خان صاحب د ځ

وسله والو ځوانانو سره مرسې ته راشي .  ځكه چې كه سباته خان صاحب د اسمار په 
لورې حركت كوي ، بدرقه او لښكر ورسره وي. ما د هغه مشوره ومنله او په هماغه شپه 

ځاې ته الړم . يوه شيبه وروسته مې د استازو په استولو اقدام وكړ او خپله د خپل خوب 
مې د ټوپك د ډز آواز واوريد او له كټه مې ودنگل چې د ميلمستون لورې ته الړ شم. 

،  ملد بام سرته وختگورم چې د كال لويه دروازه د بهرلخوا تړلې او ځنځير شوې ده . 
ه، د شور او نورو ډزو آوازونه مې واوريدل. گورم چې دبام له سره د وتلو الر نشت

راښكته شوم، د حويلۍ په منځ كې ناآرامه په انتظار ودريدم چې د لويې دروازي د 
خالصيدو آواز شو، هغه لورې ته مې منډه كړه، د خپلو چارو هغه ناظر مې وليد چې 

تنو و څو ، ادروازه يې پرانيسته او او ويې ويل چې له بده مرغه خانصاحب ووژل شو
  ... ه شو،و متأثرسره سرته ورسولو. ډير خپه ا شريرو اوباشانو دا كار په تلوار

د هغه په سبا اسمار هم سقوط وكړ، د اسمار عسكري قوماندان د چترال په لور وتښتيد 
او د مرحوم ميرزمان خان زوې، عصمت اهللا خان، د دانگام له الرې د دير ايالت ته چې 
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  .»سيمه وه، پناه وروړهد بريتانوي هند 

هادت سره د هغه راتلونكي پالنونه هم له منځه الړ، او د غازي ميرزمان خان ش
نه ستړې كيدونكې يو خپل غازي امان اهللا خان هم  د استعمار په وړاندې 

  . مالتړ له السه وركړ وطنپاله ملگرې او

كال خپل كتاب ) 1929( په هماغه جورج مكموند انگلستان د پوځ يوه جنرال، 
 د ميرزمان خان ترور،كې پدې هكله وليكل چې » امان اهللاه تر داريوش لهستان افغان«

ؤ،  او د كابل او جالل آباد شمال ته په پرتې سيمې  الرښودچې د افغان مومندو يو وتلې 
سره  رښتينې ماتېې د يلهيې حاكميت درلود، او د پادشاه مهم مالتړ ؤ، د پادشاه 

  .١٩٧» مخامخ كړى

حدي ايالت عمومي كمشنر د بريتانوي هند وايسراى ته د لويديز سرد شمال 
مې نيټې په تلگرام كې د گڼو منابعو په حواله د كونړ د غازي 11جنورې د 

ميرزمان خان د وژل كيدو اطمينان وركړ او وليكل چې هغه كله چې د خپلو 
  . ١٩٨شلو تنو ملگرو سره د بر كونړ د شيگل د سيمې څخه تيريده، ووژل شو

ښاغلي وروسته له هغې چې يرزمان خان دسفر د ملگرو په وينا، د غازي م
ځې اهغه د درې، څلورو بې وسلې سپين ږيرو سره يوكور ته ننوځي، مجروح 

د ، او پاتې كيږي او د ماسختن د لمانځه د اداكولو دپاره جومات ته ننوځي 
 ويشتل كيږي، او د په وخت كې د شا لخوا د ټوپك په ډزد ادا كولولمانځه 

   .شهادت جام څښي

جنازه په جومات كې په كټ كې كيښودل شوه او د  «ليكي چې مجروح ښاغلې 
خلكو او دد مرورې ته جنازه   مدرسې طالبان په تالوت وگمارل شول .  سبا

لخوا يوړل شوه، او ددغې فاجعې درد او غم تر ډيرې  څو تنو خپلوانود زمونږ 
و تر خلكدمرورې مونږ د سيمې او زد انقالب په اوږدو كې  مودې پاتې شو. 

                                                

١٩٧ .,(1929) Macmunn ,George Afghanistan From Darius To Amanullah page 332.  

.  د انگريزانو استخباراتي محرمانه اسناد، د شمال لويديز سرحدي ايالت د عمومي  ١٩٨
  مې نيټې تلگرام .  11كال د جنوري د مياشتې د 1929كمشنر د 
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منځ دښمني  او د دوو قبيلو مخالفت دوام درلود، پر يوبل د تيري په انتظار 
وو، څه اخ و ډب هم پيښ شو، او زمونږ د كليوالې ټولنې سره زمونږ  دوستانه 

  . 199(»ښه نه وو. ېچندان اړيكي هم

   د غازي ميرزمان خان د جنازې وړل 

غازى ميرزمان شتونو په اساس، سبا سهار د شهيد يادداۍ دد زماني د كورن
د هغې د ماموندو ملگرو او شينكوړك د خلكو لخوا د جالې په  جنازه  خان

له الرې » مرورې«كلي ته انتقال او  د ماموندو لخوا د » شولتن«وسيله د 
ورور  خان ته يوړل شوه.  څرنگه چې پدې وخت كې د غازي ميرزمان» سركاڼو«

په مشوره، ركاڼو كې اوسيدل، نو جنازه د سركاڼو د ميا صاحب او زامن په س
سپارښتنې او ټينگار په امانت ډول، د شهادت له امله پرته له كفنه، په خپلو 

  .   جامو كې په هماغه ځاې كې خاورو ته وسپارل شوه

د ماموندو قوم هم د پښتونولۍ د نورمونو او اصولو خالف دغازي ميرزمان 
ناځوانمردانه اقدام په ډير شدت سره و غندلو، او د غازي  خان د شهادت دغه

ميرزمان خان سره ملگرو ملكانو او سپين ږيرو هم پر بې وسلې ميلمنو، او هغه 
هم د لمانځه د اداكولو په وخت او د خداې په كور او جومات كې، كه څه هم د 
يوه بل كس په جومات او ميلمستون كې تر سره شوې و، خپل توهين او 

  سپكاوې گڼلې او د بدل په اخيستلوالس پورې كړ . 

جگړو، د نادرشاه د سلطنت د ماموندو او شينوارو د دغو دوو قومونو تر منځ 
وند. نادرشاه څه موده وروسته د ملك عبدالعزيز ومتر لومړيو وختونو دوام 

غازي ميرزمان خان د دخان ماموند، ماموندو د مشرانو او سپين ږيرو، او 
په نوم فرمانونو په ترڅ كې له هغوې وغوښتل چې ددغې النجې كورنۍ  

پريكړه حكومت ته وسپاري او ژمنه وكړه چې حكومت به د غازي ميرزمان خان 
قاتلينو ته سزا وركړي. څه وخت وروسته د غازي ميرزمان خان د شهادت څخه 
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راپيدا شوې دا دښمني د يوې اولسي (قومي) جرگې له الرې پاې ته ورسيده 
و د غازي ميرزمان خان جنازه هم د نوآباد كلي ته انتقال او خاورو ته وسپارل ا

   . شوه

  ؟قاتلين څوك وو ميرزمان خان يغاز د

چې گواكې د غازي ميرزمان خان كاري خاطراتو داسې ښله  د ښاغلي مجروح 
، او گوندې دا عمل يې د هغو اعدام وپه شهادت كې د څو تنو اوباشانو الس 

م كال كې د  1926د وينې د بدل دپاره سر ته رسولې، كوم چې په شوو كسانو 
   اعدام شوي وو.محاكمه او امنيت د خرابولو په جرم 

دوې د هيڅ چا سره شخصي خو د زماني د كورنۍ د يادداشتونو په اساس، 
دښمني نه درلوده او د شينوارو سره اختالفات هم په دوستۍ او خپلوۍ بدل 

مه د اماني نهضت  د مالتړ په يوې ټينگې درې بدله شوي وو، او د شيگل سي
سربيره پر خپلوانو، پدې پوهيږي او خبر دي چې خلك د سيمې ټول شوې وه .  

لكه چې مجروح صاحب هم ليكلي، غازي ميرزمان خان د شيگل په دره كې ډير 
و ا (حبيب اهللا خان زمانىدوستان او مالتړې هم درلودل .  د هغه دوه زامنو 

و عبدالقادر خان ا(مسافر خان و وريرونو )، دوزمانىخان  محمد ارسالن 
په نومونو دوو لمسو، د  و سكندرخان زمانىاخوشحال خان او د زمانى)  

شينوارو د مخورو او پيژندل شوو كورنيو د پيغلو سره ودونه كړي وو. پر دې 
ينوارو د درانده قوم ډير ځوانان په جالل آباد كې د غازي ميرزمان سربيره د ش

خان تر مشرۍ الندې د شينوارو د شورش په وړاندې  وجنگيدل او ددغه سيمې 
هم د جالل آباد په جگړه كې خپل خوږ » صاحب زمين خان«يو ډير مشهور ملك 

     ځان قرباني كړ.

داليلو له مخې څرگنديږي چې د د زماني د كورنۍ د يادداشتونو او بيالبيلو 
غازي ميرزمان خان ترور د افغانستان د بهرنيو دښمنانو په تحريك د هغو 
كسانو كار و، چې د اعليحضرت غازي امان اهللا خان سره يې مخالفت درلود، 
او نه يې غوښتل چې د غازي ميرزمان د لښكر د بياتنظيمولو او واكمنۍ ته د 
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رسيدو پالن عملي شي . له بله پلوه د پوهې خاوندان  غازي امان اهللا خان د بيرته
ې خلك پوهيږي چې له دغې پيښې څخه چا گټه اوچته راو د شيگل او كونړ دد

... جگو دولتې مقامونو ته كړه، امتيازات واخيستل او د رياست او وزارت او 
  .ورسيدل

  ورتگ عصمت اهللا خانقندهار ته د غازي ميرزمان خان د زوې 

ته الړ » ملكنډ«له الرې » دير«د خپل پالرد هدايت سره سم، د  عصمت اهللا خان

او د ملكنډ د كمشنر مرستيال ته يې خبر وركړ چې غواړي د چمن له الرې  
هغه په يوه پلمه څو ورځې هلته كمشنر الړ شي . د ملكنډ مرستيال  قندهار ته

پدې وخت كې د شيگل په شينكوړك  تم اوتر نظارت الندې ونيولو. هغه ورته
كې د پالر د وژل كيدو خبر هم وركړ. عصمت اهللا خان څو ورځې وروسته اجازه 

له الرې د چمن د سرحد څخه تير او د غازي امان اهللا خان » كوټې«ومونده چې د 
  د ليدلودپاره قندهار ته الړ شي .  

د بريتانوي  خانعصمت اهللا ښاغلي مجروح د ادعا په خالف، چې د خبره دا 
هند سيمې ته پناه نده وړې، بلكې د خپل پالر، غازي ميرزمان خان، د 
الرښوونې سره سم قندهار ته د اعليحضرت غازي امان اهللا خان ليدلو ته تللې 

انگريزانو د شرقي چارو كيږي . د  هو، د بريتانوى هند د آرشيف له اسنادو ثابت
قندهار ته د «حبوب علي په رپوټ كې ليكل شوي دي چې د سكرتر شيخ م

 پهجنوبي او مشرقي والياتو او آزاد سرحد د سيمو د استازو رسيدل پيل شوي دي. 

د محمد حسن خان  ،امين اهللا خان، عبدالجبار خان (جبارخيل) دوې كې
صمت مان خان زوې عدميرز ،ملك غازى خان افريدى سردارخان مومند زوې،

دوې ټول  شامل دي .او د ځاځيو استازي قلندر خان ، درى خان منگل ،اهللا خان
د خپلو قومونو د وفادارۍ د اطمينان د وركولو دپاره ورغلي او د هدايت غوښتونكي 

ته الرښوونه كړې چې الزم فرمانونه برابر  منشىخپل خصوصي امان اهللا خان دي. 
  .»كړي

ه شويده چې د ميرزمان خان زوې ته د ملك ماسل خان پدې رپوټ كې زيات
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مومند، نورو وتلو اشخاصو او صافيو په نوم فرمانونه وركړ شوي ... د 
ميرزمان خان زوې د امان اهللا خان سره په قندهار كې پاتې شو او فرمانونه يې 

.د خپل خدمتگار په الس مشرقي ته واستول
٢٠٠      

د هغه  ، د افغانستان څخه د غازي امان اهللا خان تر وتلوزماني  عصمت اهللا خان
سره ملگرتيا وكړه، او د انگريزي دسيسو د كاميابۍ او اماني رژيم د سقوط 

بيرته كونړ ته ستون شو، او بيا وروسته د غازي ميرزمان خان د  نه وروسته 
پرته له كوم  نورې اوالدې په شان ، د محمد هاشم خان د صدارت په وخت كې

   اتهام او محاكمې زندان ته واستول شو.

  د شاه امان اهللا خان غازي د استعفا علت او قندهار ته تگ 

، د هغوې اسنادد غازي امان اهللا خان د استعفا د علت په هكله تر ټولو معتبر 
قندهاره يې د مختلفو سيمو مشرانو ته استولي  خپل هغه مكتوبونه دي چې له

دي . د بيلگې په توگه دلته د جنوبي واليت اوسيدونكو ته د هغوې مكتوب 
  يادوو. پدې مكتوب كې ليكل شويدي :

، د مشرقي په واليت كې يو لړ ناآرامۍ پيل شوې، او دغو څرنگه چې پوهيږى«
   پر كابل بريد وكړ.  ناآراميو ال دوام درلود چې نا څاپه يوې بلې ډلې 

بايد وويل شي چې دا ډول دسيسې او اختالفات يواځې د افغانستان د 
پرمختگ د دښمنانو پر تدبير او پالنونو والړ دي . هغوې د ناخبرو خلكو په 

ما ورته د  خوله كې پوښتنې ايښي ، او پر ما يې بې اساسه نيوكې كړي دي . 
څرنگه چې د ه كاره الس واخلي، خو يوه پالر په شان مشوره وركړه چې له دغ

فتنې او بې خبرۍ اور شيبه په شيبه زياتيدو، ما ونه غوښتل چې زما په نوم په 
افغانستان كې جنگ او جگړه دوام ومومي، د هيواد مسلمانان ووژل شي، 

                                                

ف محرمانه اسناد، په كابل كې د انگريزانو د سفارت د شرقي چارو د سكرتر . د لندن د آرشي ٢٠٠
ميجر رابرت شيخ محبوب علي هغه رپوټ  چې د امان اهللا د سقوط تر نامه الندې ليكل شوې او 
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ملت د نيستۍ خواته الړ شي او يا هم د خارجي دښمن په وړاندې د وطن د دفاع 
حتى پدې دليل وكارول شي . كې اوې په كورنۍ جگړې دپاره برابرې شوې قو

(ځكه ما دا دروند پيټې  چې خپلې ځانگړې مشرۍ ته ډير اهميت نه وركوم 
يواځې د وطن د نيكمرغۍ او ملت د پرمختگ دپاره په غاړه اخيستلې و)، نو 

د صلحې  مپريكړه مې وكړه چې د خپل مشر ورور معين السلطنه څخه هيله وكړ
نيت په خاطر د پادشاهۍ تاج او تخت قبول كړي . كه څه هم معين او عمومي ام

السلطنه په لومړي سر كې قبوله نكړه، خو كله چې ما ټينگار وكړ، زما په خاطر 
يې قبوله كړه . د ښار خلكو يې اطاعت وكړ او ما هم پدې هيله چې د كابل نه زما 

ټكې كيږدي،  تگ به كورنۍ جگړې او د هغې څخه پيدا شوو فتنو ته د پاې
  »تصميم ونيو چې قندهار ته الړ شم، او همداسې مې وكړل

مونږ په بې صبرۍ سره د كابل  د حاالتو څخه د « زياتوي غازى امان اهللا خان 
خبريدلو انتظار ويست . خو څرنگه چې د كابل د حاالتو د انكشاف څخه 

جموعې څرگنده شوه، دا ورانكاري يواځې زما د شخص په وړاندې د نيوكو م
ته محدوده نه وه، بلكې د هغو دښمنانو د دسيسو پر بنسټ والړه وه، چې د 

نتيجه دا شوه چې دا خلكو د يووالي د له منځه وړلو سخته هيله يې درلوده . 
شورش غلې نه شو. او شورش كوونكو چې جنگي قواوو ته هم الس رسې 

ر ته راغى او يو درلود، معين السلطنه قبول نكړ؛ نو معين السلطنه هم قندها
  ځل بيا د قندهار د خلكو سره خبرې وشوى . 

معين السلطنه د ټولو خلكو په وړاندې وويل چې غواړي د افغانستان د تاج و 
ما له اساسه د سلطنت هيله نه درلوده، «تخت څخه گوښه شي .هغه وويل چې 

ډه ماته هغه و چې د قندهار ټول خلك په گ   ». او اوس يې نلرم او استعفى كوم 
زه بايد تسليم نه شم، او تر څو چې د هغوې يو  او غوښتنه يې وكړه چې راغلل 

تن هم ژوندې وي، د افغانستان د مسلمانانو شاهي سلطنت له السه ورنكړم ... 
هم د قندهار د خلكو و خلك و هزاره جاتا، هرات، فراه ېقطغن، مزار، ميمند

او همدا راز ددې  لت د هيلو په خاطرد خپل گران م مانو ځكه  په شان نظر لري .
يو ځل دپاره چه خپل هيواد د خارجيانو د الس د آلې د جوړيدو څخه وژغورم، 
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  .                                بيا د افغانستان سلطنت قبول كړ

څخه ددغه فرمان په ذريعه د جنوبي واليت اوسيدونكي خپل گران موضوع د
ستاسې غيرت او اوچت افغاني احساسات به چې  مطمئنه يمخبروم .  هاوالدون

هيڅكله ونه مني چې يو بې شخصيته كس، چې د ملت تر منځ كوم ځاې او مخ 
او زمونږ گران هيواد او غيرتي ملت د  نلري، د افغانستان سلطنت غصب كړي 

په يو بل سره د  خپلو شخصي هيلو د الس آله وگرځوي . امكان لري چې تاسې
اختالفاتو اخته اوسى، خو بايد پوه شئ چې اوس په او  يومندښ يوڅه كورنيو 

هيواد كې يوه ستره ملي ستونزه را څرگنده شوې ده ، او تاسې بايد د دولت او 
   هيواد د كار د ښه والي دپاره سره يو موټې شئ . 

په پاې كې د خداى (ج) درگاه ته دعا كوم او د هغه څخه مرسته غواړم چې 
ي نشي . او ستاسې څخه غواړم چې په خپلو سيمو كې نظم زمونږ دښمنان بريال

                                                                                                       ٢٠١»او امنيت ټينگ او مراعات كړئ .

  په تخت بيا كښيناستنه  غازى امان اهللا خاند 

فرمان كې په تخت د بيا كښيناستنې علت ذكر  د غازي امان اهللا خان په يوه بل
د كابل   ز او پايتختكتاسې پوره خبر ياست چې د افغانستان مر«شوې دئ : 

، چې په يوه غله مشهور او د چندان اصل و نصب لخوا و د ځوېسقاښار، د 
تر يرغل او اشغال الندې راغلى دئ . د يوه داسې شخص كړه، خاوند نه دئ، 

د افغانستان د خرابۍ او بدبختۍ سبب شي . هغه د ملي  وړه به بې له شكه
) كلنې زيرمې له ځانه سره وړي، او يو داسې كس دئ چې د 50خزانو پنځوس (

هغه عامې  په عزت د تيري پروا نلري . خلكو د وژلو، لوټولو او پتمنو كورنيو 
چې كابل ته پرې خوراكي توكي او د سون لرگي راتلل، او په  الرې يې تړلي

نتيجه كې هره ورځ په سلهاوو كسان د لوږې مري . دا كس، د افغانستان د 
كوم بل هدف نلري، او داسې ښكاري چې د ورانولو او مسلمانانو د وژلو پرته 
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  . Register of Royal Correspondence: Aman-Allahمې) فرمان 26كال د جنوري د 
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الندې كار انگريزانو لخوا هڅول كيږي، او د هغوې د الرښوونې او هدايت 
ابل كې دريږي . نو څرگنده ده چې په داسې حالت كې اسالم د كفر په مق   كوي . 

كه د خداى رضا وه، زه به د حوت په نهمه نيټه، عسكري لښكر سره يوځاې او 
»لورې حركت وكړم هد قندهار د غلجيو او درانيو په ملگرتوب د كابل پ

٢٠٢
.                                      

  د پادشاهۍ اعالن الى على احمد خاند و

څخه  سلطنت ته د رسيدو ال د پخوا  خانعلى احمدوالى  وويل شول چې  دمخه 
پدې « خوبونه ليدل . هغه د شورش مشرانو سره  په كتنه كې هغوې ته وويل چې 

شرط چې د هغه پادشاهي ومني او دولتي خزانه ترې وانخلي، د جالل آباد د 
د دغو ښار دروازې به د هغوې پر مخ خالصې كړي او دولتي وسله او مهمات به 

د پيښور د عمومي كمشنر په رپوټ كې زياته » . دريو قومونو تر منځ وويشي 
، او هغه د محمد علم خان او نورو شورشي مشرانو موافقه وكړه «شويده چې 

.»شورشى مشرانو سره يوځاې دموټر په وسيله جالل آباد ته راستون شو
٢٠٣    

م كال د جنوري  1929د د امارت د لونگۍ د تړلو مراسم د والي علي احمد خان 
په شلمه نيټه د نقيب صاحب په الس تر سره شو. په جالل آباد كې خپريدونكې 

مه، خپلې لومړۍ گڼې 28كال د جنوري  په   1929جريدې د » غيرت اسالم«د 
د دين او ملت د خادم علي احمد خان ته د مشرقي د سيمې د روحانيونو او  كې 

دغه « ... برتيا خپره كړې او وليكل چې مخورو د وفادارۍ د لوړې (قسم) خ
د هيواد دننه او بهر شخص د اسالم او مسلمانانو د پرمختگ دپاره  

د خلكو او ارزښتناكه خدمتونه كړي، او د روښانه افكارو په درلودو سره تل  
هيواد په اصالح بوخت دئ . په همدې داليلو داسې گڼل كيږي چې هغه به يو 

  ي . وستر پادشاه 

                                                

كال  1929مې (4كال د حوت  1307د جنوبي واليت  د تڼيو قوم ته د غازي امان اهللا خان د  . ٢٠٢
 . Register of Royal Correspondence: Aman-Allahلمبر فرمان   130مې) 24فبروري د

د انگريزانو استخباراتي محرمانه اسناد، د شمال لويديز سرحدي ايالت د عمومي كمشنر .  ٢٠٣
  .P&S/10/1203لمبر تلگرام  15پنځمې نيټې  11كال د جنوري د مياشتې د 1929د 
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د كابل څخه جگدلك ته ورسيد، د خوگياڼيو، عليحضرت چې هغه اكله 
 د هغوې حضور تهپه بيړه  مشاهيراو مشايخ، سرخرود او جگدلك ټول علما، 

ته د  چهار باغ صفاهغه د جگدلك څخه   ورغلي او خپل بيعت وړاندې كړ.
د على احمد خان   كور ته الړ، او خپل بيعت يې تازه كړ. حضرت نقيب صاحب

په ورځ، جالل آباد ته تر رسيدو وروسته، د هډې د آخندزاده صاحب  جمعې
كور ته الړ . په هماغه ځاې او د هډې د اخندزاده صاحب په حجره كې د هډې د 
استاد، طوطي آخندزاده، قيلغو د ميا صاحب او شينوارو، چپرهار او 

  . بيعت وكړ سرهخوگياڼيو د نورو علماوو په گډون د علماوو يوه پالوي ور

خلك د جالل آباد په شاهي جومات و اعلما، مشاهير په بله جمعه كې د ښار 
راټول شوي او د جمعې د لمانځه خطبه دافغانستان د پادشاه ، د دين او كې 

ملت د خادم امير علي احمد خان په نامه ولوستل شوه .  د جمعې د لمانځه 
ددغه بيعت نامې   وروسته علماوو او مشاهيرو يوځل بيا بيعت تازه كړې، او

شرايط، په داسې حال كې چې له هر لورې د مبارك باد په لوړو او تودو غږونو 
بدرقه كيده، ولوستل شول او پدې ډول هغه اعليحضرت ته د دين او ملت د 

                                                                                           خادم لقب وركړ شو.

پدې وخت كې يوه وينا وكړه چې د ملي او اسالمي احساساتو اعليحضرت 
د اسالم د شريعت پر بنسټ الندني اصالحات  خپله وينا كې  ډكه وه. هغوې په

  :                                                 د خپل دولت د اساس تر عنوان الندې داسې بيان كړل 

ې لغو گڼل نظامنامكې ټولې جوړې شــــوې  دامان اهللا د مشــــرۍ په وخت .١
كيږي. تر دې وروســته به د دولت ټولې چارې د قرآني اصــولو او شــريعت 

                                                                                       سره په بشپړ مطابقت تطبيق شي .
د مياشتې په شلو  سړي بهد عسكري خدمت (نفوس) قانون به ړنگ شي .  .٢

افغاني روپيو، د دوې په خپله خوښه، اولسي سيستم سره سم  د هيواد د 
  دفاع دپاره عسكرۍ ته الړ شي . 

د هيواد وگړي به د امان اهللا د دورې او تر هغې دمخه مالياتو له باقياتو  .٣
ـــلطنت  او نورو چارو څخه خالص وي . د دولت مامورين به د امان اهللا د س
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  .                                                     ٢٠٤»تلې پورونه په قسطونو وركړيد دورې اخيس

دپاره د كابل د نيولو د لونگۍ د تړلو د مراسمو څخه وروسته  على احمدخان
يو لښكر برابرولو، چې ډيرې كسان يې د غازي امان اهللا خان مخالفين وو. خو 

احمد خان  د همكاريو د سوابقو او خدمتونو سره سره، نه  انگريزانو د علي
يواځې هغه د افغانستان د پادشاه په نامه نه قبلولو، بلكې د هغې سره يې ډير 

  ٢٠٥ ناځوانمردانه او بد چلند هم وكړ.

   د علي احمد خان د بخت د ستوري پريوتل 

بخت د ستوري زوال هغه وخت پيل شو، كله چې د پيښور  د  على احمد خاند 
كمشنر په خپل رپوټ كې وليكل چې د افغانستان د پاچا په توگه د علي احمد 
خان چانس مخ په كميدو دئ . په گندمك كې د محمد علم خان تر مشرۍ الندې 
د فبروري د دوهمې نيټې په جرگه كې د خوگياڼيو وزيرو فيصله وكړه چې د 

په بتخاك كې هم د قومونو جرگې فيصله وكړه د هغه . ه مخالفت وكړي هغې سر
    ٢٠٦. ه د جنوبي د لوري فيصلې ته انتظار وباسيخڅخه د مالتړ  تراعالن دم

ورته هم سپارښتنه وكړه چې د امير د ټاكلو تر وخته د حكومت د نقيب صاحب 

                                                

ل ؤمس مه نيټه،28كال د جنوري  1929د ، لومړۍ گڼه، جريده غيرت اسالم د جالل آباد د.  ٢٠٤
 ,NAI؛ او د (واكنش هاى مذهبى) په حواله د بريتانوي هند د آرشيف اسناد عبدالحليم

F&PD, File 9-F, 1929.  
انگريزانو ته د علي احمد خان د خدمتونو يوه بيلگه د هغه سند پټول او انگريزانو ته .   ٢٠٥

ته د انگريزانو په مقابل كې د خلكو د  حبيب اهللا خان اميرسپارل و، په كوم كې چې انگريزانو 
قهر د مخنيوي او عثماني تركيې په گټه جگړې كې برخه نه اخيستلو په بدل كې، د لومړۍ 

سردار محمد رحيم كړې وه . وعده نړيوالې جگړې تر ختميدو وروسته د خپلواكۍ د وركولو  
د افغانستان  «په كتاب كې ليكي چې » برگهايى از تاريخ معاصر وطن ما« خان (شيون كابلى)  د

شاغاسى على فلونو كې ويل كيدل چې د انگريزانو دا ليكل شوې لوظنامه ملكي حپه دربارې م
 ).مخ 42(  ) زره كلدارو روپيو په بدل كې يې انگريزانو ته وسپارله40پټه كړه اود ( احمد خان

باراتي محرمانه اسنادو آرشيف، د شمال لويديز سرحدي ايالت د د انگريزانو د استخ.  ٢٠٦
 P&S/10/1203م لمبر تلگرام  117كال د فبروري د مياشتې د اومې نيټې  1929عمومي كمشنر د 
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  چارو څارنه وكړي، خو ځان رښتينې امير و نه گڼي . 

د خوست د خلكو څخه هم منفي ځواب واخيست  ى على احمد خانوالكله چې 
نو د فبروري د مياشتې په دريمه نيټه يې په كابل كې د انگريزانو سفير، 

على احمد همفريز، ته  د پيښور له الرې د طيارې په ذريعه يو ليك واستولو. 
ال دمخه ثابته كړې چې بې ارزښته دئ  مان اهللا خانا «په دغه ليك كې وليكل چې  خان

ځان د على احمد خان .» يوازې يو غل دئ حبيب اهللا او د شاهي تاج قابليت نلري، او 
 د قدرت گدۍ ته دخپل يوه ،انگريزانو پخوانې ملگرې وښود او ويې ويل چې بريتانيا

كومت څخه يو هغه د بريتانيا د ح ښه موقع ترالسه كړې ده . ،ملگري د رسولو
مليون سترلنگ پونډه، ډريورانو سره يوځاې سل الرۍ موټرې، دوه تنه 
مستريان ، دوه زره خيمې، د دوه زره كسانو دپاره يونيفورم او باالپوشونه، 
شل زره ټوپكې، شل مليونه كارتوس، ديرش غرني توپونه، او يو زر گولۍ، 

يم تليفون دولس يو زر آسونه د زينونو او مكملو وسايلو سره، د بيس
دستگاوي او مخابره كوونكي، يو شمير نظامي الوتكې او يوه لويه مسافر 

د الوتكو د پاره د اتيا زره گيلنو وړونكې الوتكه د انگليسي پيلوټ سره او 
        تيلو غوښتنه وكړه . 

وځيد عسكري قواوو او اولسي لښكر سره د كابل په لور وخ  على احمدخان 
او په جگدلك كې يې خپل مركز جوړ كړ.  په دغه ځاې كې دوه پيښي رامنځ ته 

  :ورځو سلطنت پاى ته ورسيد 22شوې چې د هغو له امله د علي احمد خان د 

لومړۍ پيښه د جگدلك په سيندكې، د هغه د لښكركوټ تر څنگه، ديوه  
ښكته انگريزي پيلوټ او ميخانيك سره يوځاې د يوې انگريزي الوتكې 

پيلوټ او ميخانيك ته كوم زيان رسيدلې نه و، او د ساتونكو لخوا كيدل و.  
د پنځه _  Davis و ديويس ا   Chapmanچپمن  على احمد خان يوړل شول . 

شپږو ورځو تيرولو وروسته د ساتونكو او يوه كس [واحد شينواري] لخوا 
د انگريزانو  چې نقيب صاحب [او انگريزانو] استولې و، د موټر په ذريعه

قونسل ته چې هغه وخت يې د جالل آباد په چهارباغ كې نقيب صاحب ته پناه 
وروړې وه، واستول شول . د دغې طيارې د ښكته كيدو علت كه تخنيكي 
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عوارض و، او يا علي احمد خان ته په كابل د حملې د نه كولو د خبردارۍ د 
خلكو هغه د انگريزانو  پيغام رسول، د علي احمد خان دپاره بد شگون و، ځكه

  ي په نوم وپيژندلو. گوډاگد

د علي احمد خان د پلوي مخورو ملكانو تر منځ پخوانۍ دښمني  بله پيښه، 
دواړه ملك محمدشاه خان خوگياڼې (د ملك قيس  وه، د كومې له امله چې 

له بلې خوا د . ووژل شول  ىڼملك محمدجان خوگياخوگياڼې ورور) او 
رو د قومونو كسانو د هغه د خپلې خيمې او يونيفورم په خوگياڼيو او شينوا

و هغه هم پداسې حال كې چې هيڅ څوك يې پناه اگډون ، لښكر كوټ تاال كړ. 
وركولو ته تيار نه وو، په خپلو پښو د لغمان او كونړ له  فرعي الرو ځان د 

   ورسيد. مومندو سيمې ته ورسولو او له هغه ځايه پيښور ته 

آرشيف له اسنادو څرگنديږي چې انگريزانو تر هغه وخته په د انگلستان د 
كابل كې پر حبيب اهللا كلكاني د بريد كولو سره مخالفت كولو، تر څو چې 
غازي امان اهللا خان له وطنه وتلې نه و، ځكه چې دې كار سره  د غازي امان اهللا 

  ٢٠٧خان قواووې غښتلې كيدلي .

ب حبيپه كابل كې د خپل نظر الندې بل واكمن تر راوستلو پورې د ريزانو انگ

په پيښور كې د  څخه د يوې انتقالي دورې دپاره استفاده كوله . اهللا كلكانى
او په كابل كې د انگريزانو سفير، دواړو عقيده كميشنر  يانگريزانو عموم

ول ، او هغه د ټچې پر كابل به د هغې واكمنې ډير دوام ونكړيدرلوده 
    ٢٠٨.افغانستان  واكمني تر السه كولې نشي

ريزانو پدې موده كې د ټاكل شوي حد او چوكاټ څخه د حبيب اهللا كلكاني انگ
لرونكي او په كار پوه  تجربهد وتلو د مخنيوي دپاره، د هغه شاوخواته يو شمير

                                                

د انگريزانو د انگلستان د استخباراتي محرمانه اسنادو آرشيف، د شمال لويديز سرحدي .   ٢٠٧
، لمبر تلگرام 1144مارچ د شلمې نيټې كال د  1929ايالت د عمومي كمشنر د 

L/P&S/10/1301. 

كال د جنوري د  1929غه ځاې ، دشمال لويديز سرحدي ايالت د عمومي كمشنر د . هما ٢٠٨
 لمبر تلگرام . 79مې نيټې 23
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وگمارل چې په هغوې كې تر ټولو د زيات اعتماد او اهميت وړ، د دربار كسان 
د باندنيو چارو د وزارت، عطأًلحق خان د هغه نورو ورونو   ؤ. شيرجانوزير 

د محمد كريم خان د قوماندانۍ، او  قول اردود مركزي محمد صديق خان 
  و د رياست دندې په غاړه درلودلى . ضبط احواالت

د دوې په څنگ كې ځينې نور كسان لكه د قول اردو پخوانې قوماندان 
د اماني و اسردار شيراحمدخان زكريا ې رئيس د عمومې پلټنمحمودسامى، 

هم دخاصومشاورينو په  سردار فيض محمدخان زكريادورې د پوهنې وزير 
سردار فيض محمدخان توگه حبيب اهللا كلكاني تر محاصرې الندې نيولې و. 

چې شپږمياشتې دمخه د پغمان په عمومي بڼ كې د استقالل د جشن د  زكريا
 وركړېلقب » امان اهللا كبير« غازي امان اهللا خان ته دپرانيستلو په مراسمو كې 

د حبيب اهللا كلكاني د تبليغاتي يعنى د جريدې، » حبيب االسالم«و، اوس د 
سردار شاه  د محمد نادر خان ورور،  ، اوارگان مديريت په غاړه اخيستې

 .، هم د حبيب اهللا كلكاني د خصوصي منشي په توگه ټاكل شوې ومحمود خان

  سره د انگريزانو چلند على احمد خانور كې د شاغاسي په پيښ

نيټه په پيښور كې د انگريزانو د سفير همفريز  ۍد مارچ په لومړ على احمد خان
ي نشهم ور صهغه وويل چې په بيړنۍ توگه پيسو ته اړتيا لري او ت  سره وكتل .

حكومت دې دومره لنډاكې وي چې هغه سره د اړتيا  نگلستان] ا[ې د كوالى چ
هغه وويل چې د ژوند په اوږدو كې د   نكړي .په وخت كې مالي مرسته و

بريتانيا د حكومت ملگرې و، او دا فرصت به بيا رانشي . كه هغه پر تخت 
 كښيني، نو لومړنې كار به يې د لويې بريتانيې سره د يوه تعرضي او دفاعي

  ټولو بلشويكي ليوالتياوو مخنيوې وي . د تړون السليك كول، او 

ته د عوامو د مجلس اعالميه او په اصطالح على احمد خان  د انگريزانو سفير 
د انگريزانو د ناپيلتوب د پاليسۍ يادونه وكړه او وويل چې په اوسنيو 

ه شرايطو كې د تاج او تخت دهر كانديد سره مرسته به ددغې پاليسۍ څخ
د مالي مرستې او قدرت ته رسيدو ټول خياالت له سره تيرې وي، نو ځكه بايد 
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ۍ په څرگندولو سره وويل چې پيسې نا اميدد ترخې على احمد خان  وباسي . 
على احمد خو پټې راكوالې شى . كله چې سفير بيا هم د رد ځواب وركړ، نو 

جبوره شي چې انگريزان ورسره مرسته ونكړي، هغه به مكه وويل چې خان 
هيله وكړه چې على احمد خان قندهار ته الړ شي او د امان اهللا خان مالتړ وكړي . 

څو ورځې په پيښور كې پاتې شي. سفير ورته اخطار وركړ چې د قبايلو په منځ 
   ٢٠٩.لنډ وي هم  كې له سياسي تبليغاتو ځان وژغوري او اوسيدل يې

  

   

                                                

د پيښور څخه د انگلستان خارجه وزارت ته  د كابل د ، د بريتانوي هند د آرشيف اسناد.  ٢٠٩
 .تلگرام مه شميره 267ارچ د مياشتې د دوهنې نيټې م كال د م 1929سفير د 
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 ىلسم څپرك

  كړه وړهميرزمان خان  غازيد 

  

په تيرو برخو كې د غازي ميرزمان خان د شخصيت سره د هغوې د تاريخي كړو 
مهمې لسيزې په پيښو كې د هغوې  دوړو له نظره، په خاصه توگه د اماني دور 

اوس به د هغوې د ځانگړو دتاريخي وتلي رول  له امله، تر يوه حده آشنا شو.  
  په هكله يو څه لنډ معلومات  وړاندې شي .څرگندو خصوصياتو 

روښانه نافذو د غازي ميرزمان خان په ونه متوسط، چهارشانه، غنم رنگې او 
و خلوص اشجاعت، و اغيرت و صداقت، ادوستۍ  شنو سترگو خاوند و. په

مشهور  ځوانمردۍ اولطافت  اونفاست صميميت، ميلمه پالنې او سخاوت، 
  .ه شخصيت ؤو خوش صحبتا، متقى  هؤدبمغصه او قهر نه ورتلو. . ؤ

د هغوې د سخاوت او ميلمه پالنې د يادونې )ومندم( ميراجان سيالارواښاد 
اعليحضرت غازي امان اهللا «په ترڅ كې په خپلې يوې خاطرې كې ليكي چې 

. زه پخپله هم د خپل محترم خان زمونږ د مومندو جرگه ...كابل ته وغوښتله 
ازي او شهيد تره محمد عمرخان كاكا سره دغه جرگې ته تللې وم . د پغمان په غ

سفر كې ما په غلطۍ سره د ماشوق ماما د زخم څه دارو چې په گيالس كې 
اوښتي، د اوبو سره وڅكل او سخت ناروغه شوم . په كابل كې يوه وړوكي 

ن په گاډۍ كې شفاخانه وه چې هندي ډاكټرانو به پكې كار كاوه . د ميرزمان خا
د هغه خورئي اكبر خان يوړم او ښه وو هغه ډاكټرانو دارو راكړه او زه ښه شوم، 

يرزمان خان ځاې ته چې په قالچه كې وو، راغلو. زه بې هوشه وم ماو شپې له د 
له ئخو د شپې ناوخته په هوش شوم  نو ميرزمان خان زما په خواكې په مس

ه. زما سترگې يې چه غړيدلى وليدى او د قرآن شريف تالوت يې كاو وناست 
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  . ٢١٠»شحاله شو او وى ويلى څنگه ئې؟  ونو خ

الړ. خو تفوق طلبه وو، او د پښتونولۍ په اصولو تون ښغازى ميرزمان خان پ
دي چې ليكل شوي نه دي . قوانين هغه پخواني ه ) پښتونوال( پَشتونولىنه و. 

وركول، بخښل، بدل پناه يلمه پالنه، ننگ، ناموس، مميړانه، و ا غيرت
 ديواځې تونولى نه ښپاخيستل او وطن پالنه د پښتونولۍ اساسات جوړوي . 

معيارونو او ارزښتونو نظم  كلتورىاو حقوقىدپښتنو د ژوند طرز دئ، بلكې 
اخالقي معيارونه، ټولنيز اصول او د دغو معيارونو، رسم او رواجونو او ، 

  .عنعناتو د ارتباط او ساتلو سيستم هم دئ 

و ا »آبرومندانه«كوي چې كوم چار چلند حكم ته  ونپشتد پښتونوالې اصول 
دا احكام څه نا څه د پښتنو د   دئ او كوم چلند داسې نه دئ .» شرافتمندانه«

   ژوند پر ټولو اړخونو اغيزه لري .

.  مفهوم دئ ننگد مفهوم د پښتونولۍ په نظام كې تر ټولو اصلي او اساسي 
كارول كيږي . كوم كسان چې دخپلې د شرف او آبرو په معنى په پښتو ژبه ننگ 
و په نومونو ستايل گياليساتي، هغوې د باننگه او نن» و آبروا شرف «ډلې 

كوم كسان چې د پښتونولۍ د سختو قوانينو څخه په سرغړونې، د وكيږي . ا
 كوم چېخپلې ډلې پر شرافت داغ پورې كوي نو هغوې بې ننگه گڼل كيږي ، او 

  وه پښتون دپاره تر ټولو بد پيغور او توهين گڼل كيږي . د ي

ځانگړو خصوصياتو او سجاياوو يو څو بيلگې په د غازي ميرزمان خان د 
  : الندې ډول ذكر كوو

  د پالرد بيرته راوستلو داستان د انگريزانو سره د فطري دښمنۍ نښه

رته راوستلو د بريتانوي هند په قلمرو كې د مردان د سيمې څخه د پالر د بي
پيښه د انگريزي استعمار په مقابل كې د غازي ميرزمان د فطري دښمنۍ كچه 

بدالرحمن عكلن ؤ چې پالر يې د امير  15يا  14څرگندوي . هغه به په اغلب گمان 
                                                

  مخونه .  47تر  44. سيال، ميراجان.  د مومندو غزاگانى  ٢١٠
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تپل شوې ډيورنډ دخان د واكمنۍ په دوران كې له زندانه  تيښته وكړه او 
    ضلع كې ميشت شو.كرښې بلې خواته د پښتونخواه د مردان په 

وروسته له هغې چې په سپه ساالر غالم حيدر خان چرخى داسې و چې جريان 
سرقوماندان په توگه وټاكل شو، د امير عبدالرحمن خان په م كال كې د  1882

حكم پر كافرستان (اوسني نورستان) د حملې دپاره لښكرې برابرې كړى، تر څو 
 ىخان چرخ يدرغالم ح كړي .   خلك د اسالم په مقدس دين مشرفو هغو سيمد

، هباول خان وټاك جرنيل د پيج د درې د ځينو سيمو د خلكود مسلمانولو دپاره
او د ميرزمان خان پالر، حاجي گلروز خان يې ورسره د الرې د ښوولو دپاره 

ې يت وكړ چد بيرته راستنيدلو په وخت باول خان، سپه ساالر ته شكاواستولو. 
 پيج  درې اولسي خلكو سره وا» وايگل« ،»گمبير«، »كټار« دگلروز خان 

د  گلروز خانپه همدې خبره د يدر خانغالم حښودلې او مرسته كړيده .  ىهمدرد
، خو درې ورځې بندي كړكې  "پورټو"په هغه  بندي كولو امر وكړ او باول خان 

مه شپه هغه له زندانه راوويست، ني، په ىاكرم صاف د هډوالوروسته د هغه زوم، 
، او د يو ځاې سيمه پريږديخپلې ميرمنې سره  مجبور شو چې داو هغه هم 

 گلروز خان . ي شاستوگن ډيورنډ له كرښې په اوښتلو سره د مردان په ضلعې كې 
ښځې يوه د بلې د مړينې وروسته كړې وې، او ميرزمان خان يې د دوهمې درې 

   كټار كال د ملك كامران خان خور وه، پيدا شوې و. د وټه پور د ښځې څخه چې 

، لدې امله چې پالر يې د وميرزمان خان  چې پدې موده كې په كونړ كې 
انگريزانو تر سلطې الندې سيمه كې اوسيدو، سخت  خپه او ناراضه ؤ. هغه څه 

سپه ساالر او د  )د فتح خان پالر و(سره چې  سيد محمد خان وخت وروسته، د
سپه ساالر ليدلو ته الړ، او د د اړيكي درلودل،  نژديسره يې در خان غالم حي

هغه لخوا تشويق شو چې خپل پالر بيرته كونړ ته  راستون كړي . چرخي ورته 
دا هم وويل چې اوس د ساالر د ويالې او سربند د جوړيدو كار مخ په ختميدو 

وړه او كر كيلې ته نو ښه به داوي چې دې هم ځانته يوه برخه شاړه ځمكه ج دئ،  
  ) . وروسته د نوآباد په نوم ياده شوه تر آباديدو  دا ځمكه( برابره كاندي 

ته د مردان  راوستلود سپه ساالر سره تر ليدو وروسته د پالر  ميرزمان خان 
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سيمې ته الړ او له هغه يې وغوښتل چې بيرته وطن ته راستون شي . ويل كيږي 
، لومړۍ شپه چې د سفر په وجه سخت ستړې چې ځوان ميرزمان خان په هماغه

خوړو په ليدو  ود ډوډۍ د دسترخوان په سر د رنگارنگ، وږې هم و واستومانه 
پوښتنه كوي چې دا خواړه مو له كومه ځايه برابر كړي دي ؟ هغه ته ويل كيږي 

غازي چې دا د حكومت د مياشتنۍ مستمري تنخواه په پيسو برابر شوي دي . 
ې خبرې په اوريدو سخت ناراحته او خپه كيږي . او نه يواځې ميرزمان خان دد

په هماغه شپه د پالر د كور څخه هم وځي او بلكې داچې هغه ډوډۍ نه خوري، 
  بيرته د وطن په لورې روانيږي . 

او په خپل  ونپالر هم تر دې پيښې وروسته خپل هيواد ته راستميرزمان خان د 
غازى ميرزمان يرته راوستلو سپه ساالر د عادي ژوندبوخت كيږي . د پالر په ب

و سربيره، هغه ته د ځمكه څخه د مننې او خوشحالۍ په ترڅ كې د نوآباد پ خان
   .د ځمكو اجاره هم وركوي » كوټىسه «

  د هيواد دپاره د ځاني او مالي قربانۍ وركول

د غازي ميرزمان خان د شخصيت په مهمو مشخصاتو كې يو هم د هيواد د 
و استقالل په الره كې ځاني او مالي قربانۍ او فداكارۍ ته خپلواكۍ ا

دغه سرلوړي، خپلواكه او ميړني سرتيري خپل سر او مال د وطن  چمتووالې و. 
ې، او د گڼو منابعو په استناد يې يواځې د هيواد د خپلواكۍ په نه قربان كړ

 جگړه كې د يوې مياشتې دپاره د هغه محاذ د ټول اولسي لښكرآزوقه او

   ٢١١ خوراكه د خپلې شخصي شتمنۍ څخه وركړې ده .

نورو  وا، ناړۍ، بارگام، نيشگام، جالله ټبريكود يادونې وړ ده چې پرته د 
شاوخوا كلو د سيمه ايز لښكره، په لومړي سر كې د اولسي لښكريانو شمير 
څلورسوه تنه وو، چې وروسته د غازي ماسل خان د زوې محمد امين خان 

ر هم ورسره ) نور لښك10000الندې د مومندو لس زره ( كوډاخيل تر مشرۍ
                                                

. داستقالل دڅلورمې جبهې، دخپلواكۍ خواږه يادونه، زمونږ سرحدونه زمونږ وياړونه،  ٢١١
  زمونږ غازيان او د لرغونې او اوسنې كونړ كتابونه .
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يوځاې شو.  څرنگه چې د استقالل د څلورمې جبهې محاذ د كونړونو د مركز 
څخه په لرې واټن كې پروت او په هغه وخت كې د موټرو سړك هم شتون نه 

انبار كول، رسول، نو دغه لوې لښكر ته د خوراكې موادو اخيستل، درلود، 
» وخواږه يادوند خپلواكۍ «د . واو توزيع كول هم څه آسان كار نه  ساتنه، پخول

دې كار ته يو  ، د كتابونو په استناد »وزمونږ سرحدونه زمونږ  وياړون«و ا
  هيئت ټاكل شوې  او دا كار يې په ښه شان سر ته رسولې وو.شپاړس كسيز 

  د مظلومانو له حقوقو دفاع 

كې يوهم د هغو كسانو څخه ړتياووځانگد غازي ميرزمان خان د شخصيت په 
د  ټولنيز، اسالمي او انساني حقوق يې تر تيري الندې راتلل . ؤ، چې مالتړ 

ې پيښه څرگندوي چې غازي النديوې بيوزلې ښځې د ناموس څخه د دفاع دغه 
ارزښتونو  او انساني عزت او كرامت ته د درناوي  د ميرزمان خان د پښتونولۍ

     ده قربانۍ ته چمتو ؤ.په الره كې  تر كومه ح

دغه پيښه چې د يوې اوږدې مودې په شخړې بدله او وروسته يې د قومي 
جگړې او نښتې بڼه غوره كړه او زيات ځاني او مالي تاوانونه يې پيښ كړل، 

  داسې وه چې:

د سيمې » شوړيك«د كلي يوه دهقان د » سيمتام«د » وټه پور«د  ،محمد غفور
. دغه  انجلۍ له واده وروسته د پالر كور  ويور وركيوه صافي ځوان ته خپله ل

له امله بيرته تگ ته تياره نه او خپگان او د ميړه په كور كې د ستونزو  ځيته را
د ميړه د كور ځوانان هم  د محمد غفور د كور پر حريم بريد كوي او په بدل .  يو

  له ځان سره وړي . يوه بله واده شوې ښځه په زور د كورنۍ كې 

ه چې د جرگې او خبرو له الرې د النجې د حل كولو ټولې هڅې نتيجې ته نه كل
رسيږي، نو بيا غازي ميرزمان خان ددغه دهقان دمظلومې ښځې مالتړ كوي 

وسله والې شخړې په نتيجه كې دا النجه د صافيو سره  په يوې اوږدې او د 
و فصل  قومي دښمنۍ بدليږي چې وروسته بيا د يوې سترې جرگې له الرې حل

                  او پاې ته رسيږي . 
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  او جگړو ختمولشخړو د پښتونولۍ د اصولو او جرگې له الرې د 

لكه چې په شپږم څپركي كې وليدل شول، د جنوبي د شورش په دوران كې، كه 
ماتې خوړلې او د هغوې مشران  نيول شوي ؤ، خو جگړه ال شورشيانو  څه هم 

گړې نه پيداشوو ځاني او مالي تلفاتو، مخالفتونو پاى ته و نه رسيده، اود ج
او قومي دښمنيو ال دوام درلود. او د دولت نه د ويرې او د انتقام او بدل د 

د پاره اخيستلو د سوچونو له امله حاالت ال كړكيچن وو.  ددغې ستونزې د حل 
  غير نظامي او قومې جرگه گڼل كيده . الر غوره تر ټولو

يوې قومي جرگې د پښتنو د د  ود جنوبي شورش ته همپه نتيجه كې جگړې ا
د ځدرانو د قوم هغه وخت د پاى ټكې كيښودل شو، كله چې فيصلې په اساس 

) ملكان او قومي مشران، په داسې حال كې چې د غازي 150يوسلو پنځوس (
په توگه  پهضمانت د و عصمت اهللا خاناگل محمد خان ميرزمان خان دوه زامن 

پادشاه  تللي او دته  كابلسره  غازى ميرزمان خاند ځدراڼو كې پاتې شول، 
  .سره وكتل  غازى امان اهللا خان

په همدې ډول د قومي جرگو څخه په استفادې سره په كونړ غازى ميرزمان خان 
ل كړي دي، او سيمه كې گڼ شمير النجې، ستونزې او دښمني گانې حل و فص

چې يوه ښه بيلگه يې د ځنگلونو او غرونو د تقسيماتو په سر د قومي النجو د 
   حل فيصله وه چې ال تر اوسه هم پر خپل ځاې والړه ده .

  وركولحق لوڼو ته د برخې او 

د اماني غورځنگ د پوهنې او پرمختيايي پروگرامونو په برخه كې لكه چې 
رقي كې د داسې پروگرامونو ټينگ وويل شول، غازي ميرزمان خان په مش

مالتړ كولو، چې په هغوې كې د نسوانو د ښوونځيو جوړول هم شامل وو. پر 
دې سربيره، دوې د هغو لږ شمير وتلو او پيژندل شوو كسانو په ډله كې ؤ،  چې 
د خپلو زامنو په څنگ كې يې خپلو لوڼو ته هم مساوي برخې وركولې . هغه 

ثابت كړې او په خپل ژوند يې خپلو واده شوو دوو  نظر په عمل كې هم خپل دا
      زراعتي ځمكې او باغونه وركړي وو. دريو لوڼو ته  -
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    وړتيا الرښونېد خلكو د ټولولو او 

د درنو مسؤليتونو د قبلولو، د دندو د درك او پوهې د غازى ميرزمان خان 
پلو او پرديو صالحيت، د جنگي ستراتيژيود طرحې او ډيزاين د لياقت، او د خ

قواوو د ځواك د محاسبې د قابليت د ډيرو مهمو خصوصياتو په څنگ كې د 
، چې مونږ ډيره ښه وړتيا هم درلوده ، الرښوونې او رهبرۍ خلكو د راغونډولو

  يې بيلگې ددې كتاب په بيالبيلو برخو كې وليدلې . 

غازي د استعداد او رهبرۍ د قدرت په څنگ كې د تنظيمولو د ويالې شو چې 
ميرزمان خان د برياليتوب يو مهم راز او مثبته السته راوړنه، د كونړ د 

چې خان « اولسونو او قومونو راټولول وو. هغه د پښتو د دغه متل په مصداق 
     د اولسې قواوو په اهميت پوه او هغې ته خاصه پاملرنه كوله .» يې په ياران يې

شهيدانو او معلولينو وارثينو او غازي ميرزمان خان به د استقالل د جگړې د 
كوله او د خپل سنگر د ملگرو السته راوړنې به يې په توجه كورنيو ته خاصه 

حياالدين ته د يوه سپين آس ميرزا بخششونو، او يادگاري ډاليو تقديرولې .  
بخښل، او سلهاوو نورو كسانو ته د پوښ لرونكو يادگاري تورو وركول، د 

د جامو د جوړو وركول يو څو داسې مثالونه دي چې اعزازي لونگيو تړل، او
  وي دي .ذكر شكتاب كې  »خپلواكۍ خواږه يادونه«فصيل يې د ت

په گڼو وختونو كې د وطن د خدمتگارانو ميرزمان خان  غازى پردې سربيره، 
 د د تشويق د رسمي او دولتې لمانځنو زمينه هم برابره كړيده ، چې پدې لړ كې 

جريبه ځمكې وركول او د  پنځه  -شهيدانو ورثې ته د پنځه استقالل د محاذ د 
، او د خپلواكۍ د جگړې گډون كونكو او نورو ته ماليې څخه د هغې معافيت

د جهاد د بيرغونو، نښان داره تورو او اعزازي بخششونو  ،د نښانونو خدمت د
  وركول يادولې شو .

وياړ  ر اوسه هم پهد كونړ خلك او په خاصه توگه د گډون كونكو كورنۍ ال ت
د خاطرو يادونه كوي، كې د يوې داسې جوړې شوې غونډې » نورگل« سره په

په كومې كې چې د كونړ په زرهاوو اوسيدونكو د غازي امان اهللا خان سره ليدل 
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  ٢١٢كتل كړي وو.

كې د  ال)م ك 1923ژمي ( په لمريز كال  1301مشرقي ته د  غازى امان اهللا خان 
د حوت د مياشتې له اومې تر ديارلسمې نيټې پورې دوهم سفر په ترڅ كې 

 و نظامىاملكى  ، جوړولو پهافغانستان د اساسي نظامنامې د لويې جرگې د
چارو په تنظيم او د هغې سيمې د ځايونو او بندرونو په كتلو بوخت ؤ. كونړ ته 

مه نيټه  پيل 14مياشتې په د اعليحضرت غازي امان اهللا خان دا سفر د حوت د 
او له هغه ځايه تر  ۍپورې د موټر په سپرل» ښيوې«شوې و. غازي پادشاه تر 

په آس سفر كړې او په نورگل كې د دوو شپو تر تيرولو وروسته جالل  نورگله
    ٢١٣آباد ته ستون شوې و.

   عارض د يوې عجيبې غوښتنې د حل الره ه دڅخپادشاه 

خان د سفر په وخت كې، د حاالتو د كتلو او خلكو د  كونړ ته د غازي امان اهللا
د كلي يوه » قرو«په نوم د » جمعه خان«ستونزو د اوريدلو په ترڅ  كې د 

زما عرض واوره!  پادشا اسالمد اى «اوسيدونكي پادشاه ته شكايت وكړ چې 
راته له منځه او دكال ټوله خواري آموخته شوې  »شكوڼ«د جوارو په فصل مې 

  وړي . 

يل كيږي د جمعه خان دغه شكايت او درخواست ټول حاضرين حيران كړل او و
د پادشاه غازي امان اهللا خان غبرگون ته يې انتظار ويست .  پادشاه پدې وخت 

ددغه دهقان « كې غازي ميرزمان خان ته مخ واړوو او هغه ته يې وفرمايل چې 
وخت كې  د ستنيدو په . غازى ميرزمان خان »ړيشكايت ته د حل الره پيدا ك

ټوپك وركړ او له هغه يې وغوښتل چې په خپل » دنباله پور« يوهغه بزگر ته 
هغه هم  پټې كې پټ او د شكوڼ په  نښه كولو ځان د هغه له شره خالص كاندي .

                                                

اشتياق نامه او فراقنامه، د حبيب اهللا رفيع سريزي  عبدالغفار . دحاجى عبدالودود او سيد ٢١٢
  مخ . 4،   او لمنو سره

. عزيزالدين وكيلى پوپلزائى، سلطنت امان اهللا شاه و استقالل مجدد افغانستان، بخش  ٢١٣
  مخ .  494اول، 
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دا كار تر سره كړ او د شكوڼ له شره يې ځان خالص كړ. په زړه پورې داده چې 
ته د هغه دهقان ستونزه په ياد وه، او بل ځل د غازي ميرزمان خان سره  پادشاه

        د كتلو په وخت يې له هغه د كار د نتيجې پوښتنه كړې وه .

   د ځوانانو د زده كړې سره خاصه مينه

سره خاصه مينه درلوده .  تعليمد ځوانانو زده كړې او غازى ميرزمان خان 
هغه نو په كونړ كې ښوونځي جوړ شوي نه وو،  څرنگه چې په اماني دورې كې ال

د خپلو وريرونو، خوريونو، او خپلوانو په گډون د خپلې كورنۍ ځوانان، او 
حتى د خدمتگارانو زامن كابل ته غوښتلي، او د ټولو د پاره يې د تعليم او 
تربيې، او خوراك، څښاك او استوگنې دځاي يو شان اسانتياوې برابرې كړې 

دب او فرهنگ سره هم زياته مينه درلوده او تل به يې د اديبانو او وې . هغه د ا
  شاعرانو پالنه كوله .

   د چلند يو روايتد غلو سره 

دئ چې يو كال سخته قحطي وه  او په خاصه توگه د غريزو سيمو روايت 
له غازى ميرزمان خان يوه شپه  اوسيدونكي د سختو ستونزو سره مخامخ وو. 

د كال د پنډو » تيشې« هغه دي او گوري چې يو څو تنه دسفره ناوخته راگرځ
د غلې د انبار غله ديوالونو په كيندلو او سوري كولو بوخت دي . هغه ويني چې 

د  خوراكي توكولو اخته دي . هغوې ته د يندپه ځاې د ديوال د بلې برخې په ك
ي . گودام سم ځاې ورپه نښه كوي او د كنډر په وهلو كې ورسره مرسته هم كو

غله د كار په پاې كې هغوې ته د برخې د وركولو وړانديز كوي، خو هغه ورته 
  برخه نه اخلم .  وايي چې  دا ستاسې لومړې ځل دئ، نو زه درڅخه

وار وړي ج بله ورځ نوموړي كسان د موضوع په اصليت خبريږي ، د هغې شپې
زي ميرزمان او غنم بيرته راوړي او د خپلو كړو څخه پښيمانتيا څرگندوي . غا

د هغوې د كلي د اړتيا وړ نوره غله خان نه يواځې داچې هغوې بخښي، بلكې 
دانه هم وركوي، او د هغوې نه ژمنه اخلي چې په راتلونكي كې به د اړتيا په 

  صورت كې د غال پر ځاې ده ته مراجعه او مرسته غواړي .  
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  ىيوولسم څپرك

يرزمان خان د د خانداني حكومت په واكمنۍ كې د غازي م 
  برخليككورنۍ 

 

   ىنجال وطديارلس كاله زندان او اته كاله 

د اماني رژيم د بقا دپاره  ن خاناغازى ميرزمپه تيرو برخو كې وويل شول چې 
هلوځلو په ترڅ كې د شهادت جام وڅښلو. كله چې سپه ساالر محمد نادر خان 

عقدې او مخالفت د واك پر گدۍ كښيناست، د اماني رژيم د همكارانو سره د 
يې، په لومړي سر كې د غازي ميرزمان خان د كورنۍ په هكله  له املهد درلودو 

د مكر او حيلې نه كار واخيست . د غازي ميرزمان خان ورور او دوه زامن، په 
ترتيب سره جنرال خان محمد خان، غنډمشر عصمت اهللا خان زماني او غنډ 

بلل، او په ظاهره  وزارت حربيه كې مشر گل محمد خان زماني يې كابل ته راو
د وظيفو په نوم، خو په اصل كې هره ورځ دحاضرۍ په وركولوسره تر څارني 

لمريز كاله دوام و موند . خوپه هغه كال د  1324دغه وضعيت تر   الندې ونيول .
ه يوه ښه بهانه شوه تر څو د د خانداني حكومت دپار ٢١٤ كونړ د صافيو پاڅون

د دغه كال د سرطان د  خپلو دغوپخوانيو مخالفينو سره حساب تصفيه كړي . 
مه نيټه يې لومړې د غازي ميرزمان خان زامن او وريرونه چې ال 29 مياشتې په 

په كونړ كې اوسيدل، د سيمې د امنيت د خرابۍ او استقالل په جشن كې د 
وبي وويستل، او په ورته وخت كې يې په كابل گډون لپاره له خپل اصلي ټاټ

                                                

دې قلم په يوې څيړنيزې مقالې كې لوستلې شئ، چې . د صافيو د پاڅون بشپړ جريان د هم ٢١٤
  د افغان جرمن آنالين د ويب پاڼې په آرشيف كې هم موجوده ده.
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كې د غازي ميرزمان خان ورور، دوه مشران زامن او پاتې كورنۍ له خپلو 
   د دهمزنگ زندان ته واستول .نيولې او گنځيو استو

د غازي ميرزمان خان د كورنۍ د غړو شمير چې د نورو سياسي بنديانو په شان 
معلومه برخليك په انتظار زندان ته پرته لو كوم جرم او محاكمې د يوه نا

 وځوانانواو تنكي ونارين وواچول شول، تر سلو زيات وو.   ددغه كورنۍ ټول
كلونه او ښځو او ماشومانو يو كال په زندان كې تيركړ، ټوله منقوله  ديارلس

او غير منقوله شتمني يې ضبط او مصادره شوه او حتى يوه برخه يې د خانداني 
  دمتگارانو ته په مكافاتو كې وركړ شوه .رژيم سرسپارلو خ

د انگريزي استخباراتو په دغه راتلونكي رپوټ كې د غازي ميرزمان خان د 
د مشرقي واليت د افغان چارواكو ډيرې «كورنۍ د نيولو په هكله لولو چې 

دي، چې يو شمير هغه كسان نيولي ، پدې وروستيو وختو كې ناآراميو په وجه
پدې اشخاصو كې شاوخوا سيمو كې تر څارنې الندې وو. ال دمخه په كابل او 

تر ټولو وتلي، خان محمد خان او شيرمحمد خان ، په ترتيب سره د كونړ د 
ارواښاد خان ورور او زوې دي ، چې د امان اهللا خان د سترو پلويانو څخه 

     شميرل كيږي . 
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د كونړ د صافيو د خان، مرحوم ميرزمان خان « پوټ كې راغلي چې په همدغه ر
دغه ورور او زوې، د خپلو كورنيو سره د بينې حصار له سيمې، چيرې چې تر 

. پر هغوې تردې دمخه  نيول شوي او كابل ته نقل شوي دي، نظارت الندې وو
قي د امان اهللا خان په گټه د فعاليت شك او گمان كيده او په زوره د مشر

.پر هغوې اوس د كونړ د درې د مخالفو صافيو پريښودلو ته مجبوره شوي وو
  سره د ارتباط تور لگول شوې دئ .

د سردار محمد داؤد خان د صدارت كاله زندانه وروسته هم  13د دغه كورنۍ 
اته كاله په هرات كې د  ،او نوي اساسي قانون تر نافذيدو پورې ،تر پايه
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  ژوند تير كړ .  جالوطنۍ

د غازي ميرزمان خان د د ارواښاد محمد هاشم زماني اثر، زندانى خاطرات 
كورنۍ د دغو حاالتو انځور كښلې او هم د دهمزنگ په زندان كې د نورو بې 

 ينهبر زم ى"درنگد گناهو قربانيانو د برخليك په هكله مهم معلومات لري . 
جنبش يخ"، "تار يرافغانستان درمس" نادرشاه"، ىاستبداد شناس ىها

 ۀقلع يانزندان يامرگ  ىكشت ينانسرنش"، ”استبداد يانوقربان يتمشروط
چند  ىبرگ "دومقالي ا آصف آهنگ د زندان د حالت په هكله د ارواښاد " ، ارگ

كتابونه هم د خانداني رژيم  د زندانونو او " در افغانستان يختار ىاز نهفته ها
  ري .نقلونه ل زندانيانو په هكله

، د پايتخت د مركزي زندان په توگه د سردار محمد هاشم اند دهمزنگ زند
نصير ليكوال ښاغلي او خان د صدارت په وخت كې جوړ شو. د څيړونكې 

علت دا ؤ، چې  پاملرنېد  هاشم خانپه ويناد دغه زندان جوړولوته د  ،مهرين
  ليااو كوټو سراى موتى، گار اړتيا احساسوله . دهغه د زياتو كسانو د نيولو 

كه څه زياتو بنديانو ته ځاى نه و. تر دې كې و خان وقيفتنورو زندانونو او په 
هم  د محمدنادرشاه او د هغه د ورونو په حكومت كې، د عبدالرحمن خان د 

؛ خو دورې په شان، په چټكۍ سره د يو شمير كسانو د اعدام امر وركول كيدو
دوې فكر كاوه د يا هغه كسان چې  او ندې اشخاصرنگه چې د هغوې د نظر الڅ

حكومت مخالفين دي، د شمير له پلوه ډير زيات وو، نو ځكه يې يوه ستر زندان 
د  مخالفينوپالن سره سم د په راتلونكې كې د پر دې برسيره،   ته اړتيا درلوده .

د  . وهرامنځته كړې جوړيدو اړتيا د ه موخه د دهمزنگ د زندان پراخه ټكونې پ
هغو كسانو په نوم لړ (فهرست) كې زياتوالې، چې بايد د ظلم و ستم او 
حكومت كولو د اړتيا قرباني شي، سبب شو چې پخواني زندانونه  كفايت 

  .٢١٥»ونكړي او او د دهمزنگ د زندان كار پيل شي

                                                

په ويب پاڼه  ـ. مهرين، نصير، د دهمزنگ زندان (د دهمزنگ د زندان په هكله د كابل ناته٢١٥
  كې د لسو مقالوټولگه) 



 

  206 |غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه د
 

پلويانو او پيروانو سره د مصاحبانو  د ، د غازي امان اهللا خانگڼ شمير پوهان
ژيم د دښمنۍ ستر علت، د نورو عواملو په څنگ كې، د انگريزانو د خانداني ر

څه به چې هر«ي په وينا سيستانسره ددغه خاندان اړيكي گڼي . د ښاغلي 
انگريزانو غوښتل، نادر خان او هاشم خان به د امان اهللا خان د پلويانو په هكله 

واك واخيستلو، خو د سقاو پر د امان اهللا خان په نوم  نادرخانسرته رسول . 
د شاه امان زوې د برياليتوب څخه وروسته يې خپله غصب كړ . د هغه دغه عمل 

د خپل حكومت په څلورو كلونو،  نادرخاناهللا خان د ملگرو غبرگون وپارولو.  
او تر هغه وروسته سردار هاشم خان د خپل صدارت په اولسو كلونو كې، تر 

طه غوښتونكي او د امان اهللا خان پلويان يو پر څو چې يې وسه رسيده، مشرو
بل پسې وټكول ، زندانونو ته يې واچول، او په راز راز شكنجو او كړاوونو 

ي، د عدالتې بسره يې له منځه يوړل . د كونړي ميرزمان خان پر كورنۍ ظلم او 
شاه امان اهللا خان د ملگرتوب او انگريزانو سره د دښمنې له كبله تعبير 

   ٢١٦.»كيږي

د شاه [غازى ميرزمان خان]  هغه سره لدې چې  «ښاغلې سيستاني زياتوي 
امان اهللا تر سقوط وروسته د انگريزي اجنټانو لخوا په كونړ كې شهيد كړاې 
  شو، او د هغه د كورنۍ هيڅ كس هم د هاشم خان حكومت ته نه گواښيدلو،

دې كينه پاتې او حل شوې نه وه ... په خو د هاشم خان په زړه كې ال د هغه په وړان
نارينه او ښځې، كوچنيان او لويان، پاې كې د هغه د لويې كورنۍ ټول غړي، 

چې شمير يې تر سلو كسانو زيات ؤ، پرته له كوم جرم او گناه، او پرته د كومې 
محكمې د حكم، (يواځې د پاچا امان اهللا خان د پلويتوب او په حقيقت كې د 

ه د ضديت په جرم) د دهمزنگ زندان ته واچول شول، او سيارلس انگريزانو سر
كلونه يې په زندان كې چې شرايط يې د جهنم نه هم بدتره وو، تير كړل . په دغه 

كسان د ناروغيو، درو درملو د نشتوالي او د زندان  28موده كې ددغه كورنۍ 
د ديارلس كاله  ، او پاتې كسان يې همژوند له السه وركړله امله د بدو شرايطو 

                                                

افغانستان  ىتاريخ – ىمل ىشخصيت ها ىبرخ ،ىاكادميسين اعظم سيستان ىكانديدا.  ٢١٦
  ).2008 –يډن (سومخ .  356،   در دو قرن اخير
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شول او د زندان د كړاوونو او شكنجو نه وروسته د هرات واليت ته جال وطنه 
د خپلو خپلوانو نه لرې په هرات كې پاتې شول . يواځې د نورو اتو كلونو دپاره 

ظاهر خان ديموكراسۍ په لسيزه كې ددغه كورنۍ پاتو كسانو اجازه ومونده 
        ٢١٧.»او خپل ژوند له سره پيل كړي چې خپل ټاټوبي كونړ ته راستانه شي 

  ؟به د حكومت لخوا ټكيدلكوم كسان 

په قهر او غضب اخته د هاشم خان د حكومت « په وينا نصير مهريند ښاغلي 
د حكومت د معلوماتو له مخې يې سر پر تنې  ، چېووډيرى بنديان هغه كسان 

، نو هغه نور يې ارزيدلو. نو له همدې امله يې كه يو شمير سمدالسه مړه كړل
په بله ژبه، د هرې  چې په زندان كې اچول، په حقيقت كې هره شپه او ورځ وژل . 

 كړاوونه او بې وسي  شپې او ورځې په شكنجو او عذاب يې په كرار كرار وژل .

  ډير هيبتناكه او تر مړينې هم سخت وو.

ه د اوږدو كلونو په تيريدو سره په دغو زندانونو كې يوشمير كسانو پ

مظلوميت خپل ژوند له السه وركړ . ځينې په شاوخوا كندو كې وغورځول شول 
څنډو غاړو ته يې د دار پايې او ستنې ودرول شوې . ځينو خپل اعصاب له . 

السه وركړل . ځينې د ژوند تر پايه پوه نشو چې ولې بنديان وو. ځينې له زندانه 
و په هكله يې څه ونه ويل و په زندان كې د ليدلي سياست او كړاوونخراووتل، 

.  تير كړيې په پټه خوله سفر ، وويريدل، او د زندان له خالصونه تر مرگه پورې 

ځينو كسانو په پټه د خپلو سترگو ليدلي مطالب او خاطرې وليكلې . ځينو 
افرادو او اشخاصو هلته د خپل ژوند بهترين كلونه تير كړل او زده كړې وكړې 

او پوهې خاوندان بنديان كړي  دان كې د تحصيل . څرنگه چې حكومت په زن
وو، هغوې په خپلې هرې سطحې او څانگې كې ځوانانو ته د ژبې او ادب، 

د علم او فضيلت  وايي چې خارجي ژبو او رياضياتو ... درسونه وركول . 
درنوخاوندانو به ځوانانو ته ويل چې مونږ  ته يې د هيواد د خدمت اجازه 

                                                

  مخ . 358. هماغه ځاې،    ٢١٧
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  لته په بند كې يو.   چې دوينئ رانكړه ، 

  كوم كسان چې حكومت ټكول، له  الندنيو ډلو څخه يوې سره اړيكي درلودل :

به د امان اهللا خان د پادشاهۍ په وخت كې  محمد نادرخان چې كسان هغه  -
  رقيبان او مخالفين گڼل، او په زړه كې د هغوې په هكله كينه لرله .

  . كورنۍ.  . .   او  خان ىد ولمحم ، ىرخد امان اهللا خان پلويان، لكه د څ -
  د همكارۍ وړانديزونه منلي نه وو. محمد نادرخانهغه كسان چې د  -
 هغه كسان چې د بريتانيې د سياستونو سره په مخالفت پيژندل شوي وو. -

    هغه كسان چې د سياسي او فرهنگي ظرفيتونو په درلودو مطرح وو. -
  . نيمتنفذځيني سيمه ايز او اولسي  -
  افراد.  غوښتونكي او تحول طلبه سياسي مشروطه  -
ــانول . د هغوې كورني،  - ــدي ــه يې هم بن ــدي شــــوو كورنيو ډير غړي ب د بن

شخص په څنگ  سي او ټولنيز اړيكې به يې څارل ، او د څارنې الندې  اول
  د هغه ځينې يا ټول نژدې كسان هم زندان كې اچول .كې به يې 

     ٢١٨ي اختالفاتو ځينې قرباني كسان  .د سلطنتي كورنۍ د خپلمنځ -

  يتمحرومله زده كړي او ښوونځي څخه د سياسي بنديانو د ماشومانو 

لكه د نورو سياسي بنديانو په شان، د زماني د كورنۍ اوالدونه او غړي هم له 
شول . هغوې حتى د زندانه د وويستل ښونځيو او دولتي ادارو څخه 

موده كې هم په دولتي ادارو كې د كار  خالصيدو وروسته او د جالوطنۍ په
د كار دپاره غير دولتي شركتونو او ه وو چې و مجبوراجازه نه درلوده ، ا

  . مؤسساتو ته مراجعه وكړي

نه غوښتل چې په دغو كسانو پورې تړلي حكومت « د ښاغلي مهرين په وينا
د اعدام شوو او سلطنتي كورنۍ د اشخاص د سواد او كار خاوندان شي .  

د يوه داسې برخليك وريدلو بنديانو د كورنيو تقريباْ ټول غړي  او ځكړيدلو 

                                                

  ، زندان دهمزنگ  نيرمهرينص.  ٢١٨
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د درس او زده مړه شي او كه ژوندي پاتې كيږي، نو خو سره مخامخ وو چې يا 
اوالدونه او حتى  هغوې كړې او تعليم څخه لرې پاتې شي . له همدې امله يې د 

ې سياست طرحه د دولت خپلوان له كارونو او ښوونځيو وويستل .  د يوه داس
ې پراخول وو، او د ځورول شوو كورنيو په هكله حڅخه د ويرې د سيوري د  سا

غوسې د ژوروالي څخه سرچينه اخيستله .  هغه د ځپل شوو د نادر خان د 
كورنيو د سټو د ويستلو په فكر كې وو، تر څو په راتلونكې كې ترې د ټولنې 

  .»دپاره نوي نيالگي شنه نه شي 

د تكړه ليكوال، شاعر اوڅيړونكي ښاغلي رخه كې غواړم چې د هيواد پدې ب
د ليكنې يوه كوچنۍ برخه رانقل كړم . هغه  ،ىنور احرار ىلعبدالعمحترم 

ه به نه وي چې د زماني پر كورنئ د شوو ظلمونو په برخه كې مناسبت ىب«ليكي 
ت د سلطان د هرا ىخان زمان ىسخ المغزه هم يوه كيسه وړاندې كړم . ارواښاد 

كال  1340ملگرې  ؤ. كله چې په نژدې او  ىهمصنفد ليسې په ښوونخي كې زما 
كې له دوولسم ټولگي څخه خالص شواو د پوهنتون د كانكور ازموينه مو 
وركړه، نو ارواښاد غالم سخي خان زماني ته په پوهنتون كې ځكه د گډون 

رات ته جال وطنه ، چې هغه د زماني د كورنۍ غړې او هاجازه ورنكړاى شوه
هغه د صدارت مقام ته يوه عريضه وليكله او زه هم  خپل شهيد ورور   شوې ؤ. 

ته چې هغه وخت د ماليې د وزارت اداري رئيس ؤ، » شهير«محمد افضل 
واسطه شوم تر څوښاغلي حسن شرق ته چې هغه مهال د داؤد خان د قلم 

او په پوهنتون كې د هغه د گډون امر صادر  مخصوص مدير ؤ، تليفون وكړي
د مرستې وعده كړې وه .  څه وخت تير شو، خو عريضې شرق هم كړي . ښاغلي 

وغوښتل چې ښاغلي شرق ته ځواب ورنكړ شو. يوځل بيا مې د خپل ورور څخه 
ته تليفون وكړي . دا ځل ښاغلي شرق د تليفون له الرې زما ورور ته وويل چې 

  ». نلري دا عريضه ځواب «

 يعضابيرته د هرات تگ ته مجبوره شو او يو كال يې  ىزمان ىم سخالغ رحومم

په  حسن شرق هم له صدارته گوښه كړې شواو داؤد خان) 1342(بل كال  شو.

و. شامل شكې  ه پوهنتونپ ىزمان ىسخالم غخپل كار پسې الړ، خو ارواښاد 
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ؤ، د زده كړو د فراغت نه څو  سمبولنرمۍ يو  هغه چې د اخالقو، تواضع او
فاني نړۍ نه سترگې پټى كړى، روح كاله وروسته ناڅاپي سكته وكړه او لدې 

  .»دي ښاده وي

د محترم ميرزمان خان د كورنۍ د بندي كولو، «ښاغلې احراري زياتوي چې 
كړولو او ځورولو پيښه، د وروستۍ پيړۍ يوه ډيره  ډاروونكې او دردناكه 

شايد داسې پيښې ډيرې تيرې شوې وي،  –ه ده چې مونږ پرې خبر شوي يو پيښ
  ٢١٩.»چې په تاريخ كې ثبت شوي ندي، او مونږ پرې خبر شوي نه يو

 

   )ارواښاد غالم سخي زماني د خپل زوې سره(

                                                

وړي په هكله) ك خان زمان ميردجرمن آنالين ويب پاڼه  ( –، د افغان عبدالعلى نو ر احرارى . ٢١٩
 .  
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  ىدولسم څپرك

    د مؤلفينو او ليكواالنو له نظره غازي ميرزمان خان

  

يادونه كوو، چې   خپرونوغو كتابونو، آثارو اوپدې برخه كې په لنډ ډول د څو ه
د غازي ميرزمان خان او د هغوې د كارنامو په هكله د زياتو معلوماتو د پاره 

  :ترې گټه اخيستل كيداى شي

  ونهباكتځانگړي 

الندني كتابونه د غازي ميرزمان د ژوند په هكله رڼا اچوي او زيات معلومات 
    :وړاندې كوي 

   بههلورمه جڅداستقالل 

ليكلې دئ . هغه خپله د خپلواكۍ د بيا  عبدالخالق اخالصدا كتاب ارواښاد 
د چترال په محاذ كې گډون كړې او د گټلو 

څلورمې جبهې پيښې يې په خپلو سترگو 
ليدلې دي .پر دې كتاب سريزه، لمنې او 

استاد حبيب اهللا رفيع  محترم نښلونې 
دا كتاب لومړې ځل په . ورزياتې كړې دي 

كال كې په پيښور كې م  1986/لمريز 1365
 2005/لمريز 1384چاپ شو. دوهم چاپ يې په 

د دانش په پيښور كې  كال كې بيا هم ميالدى 
لخوا تر سره شو. دا د خپرندويې مؤسسې 

كال كې د م  2010 /1389 كتاب يو ځل بيا په 
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لين په مناسبت د تن اهللا خان د مړينې د پنځوسم اعليحضرت غازي اما
انستان د اطالعاتو او فرهنگ د وزارت د غاف دپه نوم »  استقالل امانيه«

      په كابل كې چاپ او خپورشوې دئ . بيهقي د نشراتو د رياست لخوا 

  استقالل امانيه

ۍ كال كې په راولپنډ) ميالدى 1925هجرى (لمريز  1304په  استقالل امانيه
  :كې په پښتو ژبه نشر شوې دئ .دا په اصل كې د دوو رسالو يوه ټولگه ده

د غازي امان اهللا ي مخونه  ړددغې رسالې لوم: )عبدالخالق اخالص( شمشير افغان
مخونو، د مغولي  79تر  14  لهخان منظومې ستاينې ته ځانگړي شوي دي . 

يمورشاه تر لنډ ذكر وروسته، د افغانستان د احمدشاه بابا اوت پاچايانو،
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خپلواكۍ د بيا گټلو، او غازي امان اهللا خان د وطنپالنې، غزاگانو او مبارزو 
م) كال د څلورمې جبهې 1919خپلواكۍ د بيا گټلو د ( او تر هغه وروسته د

(چترال د جگړې) د شهيدانو او كونړ د غازي ميرزمان خان پر سر 
  .ښندنوغږيږي

تر  80ه ل : )پاچاسيد عبدالغفار( رنگينگلشن 
مخونو دا رساله، د ارنوۍ د غزا د  110

چاربيتې په گډون د بيال بيلو كسانو په 
تيره بيا د غازى ميرزمان خان د لوړو 
اخالقو په ستاينه او د خپلواكۍ په 
جګړه كى د هغه د سرښندونكو مبارزو 

  ده. په اړه  په نظم ليكل شوي

يوه اصلي نسخه په  استقالل امانيهد
لندن كې د انگلستان د كتابتون په 

   .كې موجوده دهآرشيف 

قايق ح(جبهۀ فراموش شدۀ چترال و كنر  - جنگ استرداد استقالل افغانستان

  )نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

نو مخو 226 ددې كتاب څيړونكې او مؤلف ډاكټر عبدالرحمن زماني دئ . په 
كې د مسكا د انتشاراتو د ادارې ) ميالدى) 2007( 1386كې دا كتاب كال 

لخوا پيښور كې د دانش خپرندويه ټولنې په تخنيكي څانگه كې چاپ شوې 
  دئ .

فضل غنى  واستادا  سيد عبداهللا كاظمډاكټر  استادمحمد آصف صميم،  د 
ب كې راټول شوي مطالب په الندې ډول پر تقريظونو سر بيره دغه كتا مجددى

 :دي

ــتان د خپلواكۍ د  .1 ــتان (گټلو جگړه بياد افغانس تر جگړې دمخه د افغانس
انگريزانو ولې د دريمې جگړې علتونه، انگريز -افغان د ، شرايطكورني 
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ددغه جگرې د ارزښت د كمښت 
افغان د  د ښــودلو هڅې وكړى؟ 

ــز - ــري ــگ ــې ان ــم ــړې  د دري ــگ ج
ـــت  ـــي ـــم ـــزاه ـــري ـــگ ـــو او د ان ان

ــ ــان د   ،اتاعتراف  انگريز -افغ
جگړې كې د ښـــكيلو  په دريمې

د خپلواكۍ د ځواكونو انډول، 
 اولســــيجگړې محــازونــه او د 

   ).ځواكونو د جبهو اهميت

ــه  .2 ــه جبه د (د اســــتقالل څلورم
نړ  خى كو ي ــار يات ف غرا ج وي و 

د چترال تـاريخي او ، موقعيـت
ـــو  ،په چترال كې د انگريزانو مداخله، موقعيتجغرافيوي  د پولو د كرښ

د  څخــه د افغــانســــتــان، ټــاكنــه او د كونړ او چترال ترمنځ د پولې النجــه
تدريجي  خه كې د پولي ، ال كولجخاورې  په بر په نښــــه د ارنوۍ  كه  لي

، د انگريزانو او افغانانو د جگړې په هكله د چترال د مهتر د شــــوې نه وه
 كورنۍ دريز، او د دواړو خواوو د ځواكونو انډول)

ــان لخوا د ارنوۍ ( رمې جبهې د پيښــــو بهيرد څلو .3 ــان خ ــازي ميرزم د غ
نيول، د افغانانو بيا پرمختگ، له اســــمار څخه د جنرال عبدالوكيل خان 
نورســــتاني حركت، د كونړ او چترال د جبهې د شــــهيدانو لســــت، د هغو 
مان  غازي ا يدلي او د  حاذ كې جنگ په م نه چې د چترال  هدينو نومو جا م

 ).رته بخششونه وركړ شوي  دياهللا خان له لوري و

د مشرقي د سيمې د وتلو مجاهدينو او روحانيونو د پيژندنې، په جگړې  .4
 پــهپورې اړونــد مهموتــاريخي عكســــونو، انگريزانو ســــره د افغــانــانو 

په جگړې كې د دريمې جگړې  مال شــــوو وســــلو د ډولونو،  كې د اســــتع
ـــترو انگريزي ځواكونو د  ـــتقالل د څلورمې جگړې په س نومونو ، او د اس

 .نښلونې  هكله د سيمه ايزو شاعرانو د اشعار
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 مشهورو په دمومندو او مبارزې غوښتونكې خپلواكۍ ېپه آزاد سرحد ك
  ونډهخان  نميرزما دغازي كې غزاگانو

 1388دغه څيړنيز كتاب په اكتر عبدالرحمن زمانى مخونو كې د ډ 264په 
كال كې په كابل كې چاپ شوې دئ . ددې كتاب ميالدى) 2010( لمريز هجري

  مطالب په الندې ډول دي :

آزاد ســـرحد  د( مورچل ينگټآزاد ســـرحد د اســـتعمارى ضـــد فعاليتونو   .1
ــ ــه هډلن ــاريخچ ــه، ت ــاور پ ــان د خ ــانســــت ــه دافغ ــدريجي توگ دمهمو  ېت

يدل مه ك په، برخوجالك له ېســــي مداخ حد ليړت ”د، دانگريزانو  يا ” ســــر
“Closed Boarder ”سي ست ېاندړدو دانگريزانو، پالي سيا ، تگ 

، مومندو قوم او خيلونه د، يدلړايالت جو ړېانگځغربي سرحد د  دشمال
او  ايونــهځــمشــــهور دمومنــدو

  )شخصيتونه

 ېتونكښــــغو ۍد مومندو آزاد .2
ــدو( ړېجــگــ ــاريــخــي  دمــومــن ت

گان ړېجگ  انگريزانو، ېاو غزا
، يزډسره د مومندو دغزاگانولن

ــد ــډاو د مـومـن ، هښــــكـر ډيـورن
نو يزا گر ن ك دا ــل  ــاب مق ــه  د  ېپ
عال ــاد ا نو  نجه يو ن ــا او دروح

ــدپ، رول ــيمه  تنوښ قبايلو په س
 د، ړېداســــالم په نامه جگ ېك

د  ېلـــو پـــه مـــقـــابـــل كـــومـــغـــ
 دســكهانو، نهضــت انښــپيررو

په مقابل  دانگريزانو، تځښد سيد احمد بريلوي مذهبي خو ېپه مقابل ك
د  ېيمو اومومنـدو كآزادو قبـايلي ســــ پـه، د شــــيخ ا لهنـد تحريـك ېك

د  څېدســــم، هنــدوســــتــان دوســــلوالو مســــلمــانــانوحركــت او مركزونــه
، اخبار خپرول دالمجاهد، د مجاهدينو مركز ډدچمركن، مجاهدينو مركز
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ــرانو ارتباطات او چا دغازيانو ــاً  په، چلند ردمش ــوص ــرحد او خص آزاد س
ندو ك بل ك ېموم قا په م پا ېدانگريزانو  نه ونونوڅد  د  ېدســــيم، علتو

افغانســــتان او دهند په نيمه وچه  په، ېلځ ېدپاره دانگريزانو هل ېاراد
س ېك سي سان ېدانگريزانو د سو ستخبارات، او جا شاف ېادار ېدا ، انك

په نيمه وچه او  دهند، او فعاليتونه ېانگڅ ېادارو مختلف داستخباراتي
 Theلوبه (  ســــتره، دانگريزانوجاســــوســــي فعاليتونه ېافغانســــتان ك

Great Game( ،دانگريزانو ميشــته وكيالن يا مســلمان  ېكابل ك په
ســرحد د قبايلو  دآزاد، وســايلو او چلونو نه اســتفاده دمختلفو، انټايجن

  ).رول او برخه نصراهللا خان دسردار، حبيب اهللا خان اوامير ېغزاگان
گانو ك .3 په مشــــهورو غزا ندو  ن ړنود ك ېدموم خان و مان  غازي ميرز  هډد 

ــرى  د، پيژندنه هډدغازي ميرزمان خان لن ړنودك( ــهورى س مومندو په مش
گ ېغزا ك خان  مان  غازي مير ز كال 1287م ( 1908د، ونډد لمريز هجري)
سر صيل ېد سر 1908د، غزا دجريان تف  ېكوونك ونډگ ېغزا ك ېكال په 

غزا  ېلمريز)كال د شــــبقدر په مشــــهور1294م ( 1915د، ېانگريزي قواو
لمريز)كال د شــــبقدر د 1294م ( 1915د، ونډان گدغازي ميرزمان خ ېك

ــهور ــيل ېمش ــار له امله دامير حبيب اهللا خان  دانگريزانو، غزا تفص د فش
ميرزمان خان په سر د شهزاده  دغازي، ېپه زندان ك دشيرپور، ېپه بند ك

  ).جريمه امان اهللا خان
ــــاعرانو په  اولســــيد  ېگان: دمومندو غزا لونهښــــن ړۍلوم( ېلونښــــن .4 ش

ـــعارو ك ـــن دوهمه؛ ېاش ـــره په جگ ې: په مومندو ك لونهښ  وړدانگريزانو س
:  لونهښــــن دريمه؛  برخه اخيســــتونكي مشــــهور غازيان او روحانيون ېك

 لورمهڅ؛ ولونهډدوســـلو  ېقبايلو مينه او د هغو تنيښـــدوســـلو ســـره د پ
سونه وڅ:  لونهښن د  ښېد كر ډورنيډ: د لونهښن مهځپن؛ مهم تاريخى عك

 ونتښ: دانگريزي استعمار سره د پ لونهښن مهږشپ؛ هړژبا توښپ ېلوزنام
  ).نكلونه تونيښدوه ري ليړت ېقبايلو په مبارزو پور
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  د خپلواكۍ خواږه يادونه 

محمد نواز حقيقت د ښاغلي 
 1390 دغه څيړنيز كتاب په " "سانين

مخونو  170ې په لمريز هجري كال ك
 »ېفرهنگي ټولنددملي آرمانونو «كې 

د دانش خپرندويې ټولنې د لخوا 
  څانگې لخوا چاپ شوېنيكى تخ

   دئ .

، يږيدلكه چې له نوم نه يې څرگن
د خپلواكۍ د مؤلف پدې كتاب كې 

جگړې د څلورمې جبهې خاطرات په 
  يوې مجموعې كې راټول كړي او نشر ته سپارلي دي .

، ختم شريف ، د قرآنپېژندنه ډهلنونړ دغازي ميرزمان خان كد كتاب كېپه دې 
وركول، د  جامې ته كسانو سلورې اوتو ته تنو لسودو، كيسې لستقالد ا

چترال دپاچا (مهتر) ليك، د باغيچې او ارندو پلونو سيځل، د كواټي 
گارد،  منيتيارگاه سيځل، تر اسماره پورې د غازي ميرزمان خان بدرگه، ارق

 جبهه په، لږمشرانو لي )30(شورشن، برگمټال او كامديش ته د ديسپورټي ج
ميرزا حيا الدين ته د سپين آس وركول، د د اخالص صاحب ناروغي، كې

شاهي ماڼۍ ته تگ، د چترال د پاچا سنگالي غر، توكل واټ، نښه ويشتل، 
خوب ليدل، پر المبربټ او ارنوۍ حمله، خوراكي مواد، بي بي گلزار ابۍ، 

زا سيد عليخان، د غازي امان اهللا خان فرمان، سالم كوټ، دوكالم، ملك مير
په اولسي سندرو او لنډيو كې د ملي اتالنو ستايل، د شهيدانو جنازې، خورې 

اولسي تاريخي لوبې، او د استقالل د څلورمې جبهې ورې لنډۍ او سروكي، 
  تاريخي چاربيتې په شان مطالب شامل دي .

  سيف االمان

تورې او قلم د خاوند اخالص صاحب يو منظوم بل تاريخې اثر  سيف االمان د
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د جنوبي د مال عبداهللا  دا كتاب ې دئ . بشپړ شو كېلمريز كال  1304چې په ئ د
اود مال عبدالرشيد تر مشرۍ الندې د اماني حكومت پر ضد  )ګوډ مال(

بغاوت او د انګريزانو د دسيسو په شنډولو كې د غازي مير زمان خان تر 
يندلو د ونډې او كارنامو ښرۍ الندې د كونړ د خلكو د تورو، قربانيو او سرمش

  .  بيانويتفصيل  د شعر په ژبه 

مخونو مشتمل دى چې په روانه  ساده  او خوږه ژبه  ليكل  112سيف االمان په 
دا كتاب .   او قلمي نسخې يې ډيرې نا يابه دي ئ چاپ شوى ند، تر اوسه شوى

كى د غازي ميرزمانخان تر مشرۍ الندې د كونړ د دوه زره  پاڼو 48او   47په 
  : كسيز لښكر داسې يادونه كوى

  

  چې مخلص دده دوستان وپه هر ځاى كې

  مار، شيګل په چغسراى كېـه اسـپ
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  ر او په ګنجګل كېـټار او په ګنبيـپه ك
  ر محل كېـركاڼو په هـپه نرهنګ په س

  و آبادـوټكې د نـد او د كـد پش
  ړل راټول با اعتمادـيې ك خپل دوستان

  ل ښكلي ځوانان همـونډو او د باډيـد غ
  ي د ديوه ګل دلير زمريان همـازلمـش

  وط لښكر يې اراسته كړـه بسته مظبـښ
  ته كړهـلونه يې دسـازه ګـزار تـد ګل

  ه ښه قانونـاده پـه امـكر شـې لښـچ
  ه ښه مضمونـوده پـه اسـان زړه شـد خ

  خان تكړه تياران محمد ـې ورور خـم يـه
  يارـه اختـو پـكم شـم ځامن دده محـه

  ر محمد خانـند شيـر زوى دده دلبـمش
  ور عصمت اهللا ګل محمد خانـې نـدوه ي

  ر زادګان په هسې شانـواهـم دوه خـه
  ن هم شو روانـان محمد اميـلو جـلع
  ما وه په كونړ كېـې څوك انګشت نـنور چ

  ه لښكركىـو له اخالصه پـول روان شـټ
  م و جوش شوـزل روان په جـزل منـه منـپ

  ه خروش شوـۍ ته پـو تباهـيانـد باغ
  طارې شوېـو قـونـي د اسـم روانـه

  ارې شوېـرې د مسينو نغـورې پـې سـچ
  و ورپكې شور وهـاجـيم بـا د بـرنـد س

  كور وهـرنګونو ډنګ ټـلو د تـد شپي
  ې نغارې شوىـبرګـې غـلى پكـم وهـه

  ږې خوږې مصرې شويلي به خوـم وئيـه
 دې روان ووـش بانـې ارايـه داهسـپ
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 ران وهـې تماشې ته ناظـران يـې حيـچ

 ران وهـې تماشې ته ناظـران يـې حيـچ

  نور بيالبيل كتابونه

  زمونږ غازيان (د نومياليو مبارزينو د ژوند حاالت)

د غازي مخونو كې  202 رت 198ددې كتاب له ارواښاد محمد ولي ځلمې 
ددغې كورنيو ځينو غړو د امير «خان د احوال په هكله ليكي چې  ميرزمان

عبدالرحمن او امير حبيب اهللا او امير اعليحضرت امان اهللا د پاچاهيو د النجو 
او كشالو په حل او فصل كولو كې فعاله برخه درلوده، ځكه چې يې زيات 

كولو په  نو د امير عبدالرحمن خان د فشار څخه د ځان گوښه قومي نفوذ درلود
نيت د ميرزمان خان پالر، گلروز خان د صوبه سرحد د مردان بينشۍ ته هجرت 

  ».وكړ

م كې چې د سرحد افغانانو د انگريزانو په  1908په «ښاغلې ځلمې زياتوي چې 
خالف جهاد اعالن كړې و، ميرزمان خان د خپلې سيمې د يو لوې مجاهد په 

په افغانستان او صوبه سرحد كې يې نوم  سرته ورسوله، » سره غزا«حيث 
پريوت. ميرزمان خان د اعليحضرت امان اهللا خان باوري ملگرې او د 
افغانستان د استقالل په معركه كې د كونړ او چترال د جبهې يو بريالې مجاهد 
او سر قوماندان و. ددغه ملي خدمت او قومي افتخار گټلو له كبله 

ده ته د لوې خان لقب وركړ، مځكې، اعزازي رتبې ن اهللا خان اعليحضرت اما
او نښانونه يې وروبخښل . د اعليحضرت امان اهللا خان په دور كې ميرزمان 
خان د پكتيا د منگلو د اړودوړ په آرامولو او د ننگرهار د شنوارو د غايلې په 

ه وكړه . له منځه وړلو كې د ملكي فرقه مشر او قومي خان په څير ډير خدمتون
كې په داسې حال كې » شينكوړك«دغه مجاهد او دالور قوماندان د كونړ په 

، پاچاهي د ټينگيدلو له پاره يې تاريخي هلې ځلې كولېچې د امان اهللا خان د 
  » .  د ماخستن د لمانځه د اداكولو وروسته په مسجد كې په شهادت ورسيد
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  د كونړ تاترې

په يوپنځوس مخونو كې د خپل » اري«ددې كتاب مؤلف ښاغلي محمداجان 
كتاب يو مهم څپركې د استقالل څلورمې جبهې ته ځانگرې كړې دئ . ښاغلې 

 »په كونړ كې د خپلواكۍ د جگړې يو ورك ډگر يا د استقالل څلورمه جبهه«يار 
د كونړ مجاهدينو او غازيانو د اسمار او ناړۍ له «ې ليكي چې دتر سرخط الن

حملې كړې دي، د يوسلو اته ويشتو شهيدانو په  سختېالرې پر انگريزانو 
وركولو سره يې د ارنوۍ لمبربټ او گډ درې مهمې سيمې ترالسه كړې او د 

كې يې پرمختگ كړې و، اگر چې د صالح محمد خان په مشرۍ  چترال په سيمه 
ولې د كونړ ددغه جبهې پرمختگ  ،ناكامي منځ ته راغله ذد خيبر د لوې محا

   » . ناكامۍ تالفي وكړه د خيبر د محاذ د

  لرغونې او اوسنى كونړ

لرغوني او اوسنى كونړ د كتاب مؤلف پوهاند رازقي نړيوال دا كتاب په د
كال كې د كابل د اردو په مطبعه كې چاپ كړې دئ .  ددې اثر يوولسم  1384

كونړ د شاه امان اهللا په عصر كې  د استقالل د جگړې څلورمه جبهه «څپركې د 
جگړې ته  ارنوۍو ا  ټچترال، بريكو دتر عنوان الندې » گړه) (دارنوۍ ج

  .ئځانگړې شوې د

زمونږ د هيواد په «ددې كتاب په يوې برخه كې ليكي چې محترم رازقى 
ل جبهه (څلورمه جبهه) بيخي كمه ياده شوې ده . تاريخي اسنادو كې د چترا

ره مهمه جبهه چې خاص ستراتيژيكي حال دا چې د مشرقي په محاذ كې يوه ډي
، چې په عمومي ډول د افغانستان اهميت يې درلود، د چترال بريالۍ جبهه ده 

نه ده ثبت مخې په تاريخ كې د حكومتونو د نه عالقې او ځينو حساسيتونو له 
  شې .

د تاريخي واقعيت په بنياد ويل كيداى شي كومه پوځي وظيفه چې د مشرقي 
ر صالح محمد خان په قيادت او د هغه پوځي ياور او جبهې ته د سپه ساال

اركانحرب جگړن محمد گل خان مومند ته ورسپارل شوې وه، نه يواځې په دې 
محاذ كې مطلوب اهداف تر السه نه شو، بلكې د سپه ساالر د بې موقع اعالن 
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ه او د ملي او تاريخي خيانت خد پيل نه دمجنگ  او عسكري ټاكلو سوقياتو
يا ناچلو روپو په رشوت، دا جبهه دو په نامه يې يچې د گوتې د زخمي كله كبله 

، خو بيا هم د ملي خوشې كړه او زياته بدنامي يې د مشرقي محاذ ته ورواړوله
مبارزينو او د نوو راليږل شوو پوځي قواوو په بركت دښمن بيرته ډكې ته په شا 

  وتمبول شو.

دينو او مبارزينو په تش الس خو بايد وويل شي د چترال په جبهه كې مجاه
ؤ. ... ددې جبهې كاميابي د مشرقي د جبهې د لوې محاذ زيات برياليتوب گټلې 

ناكامي تالفي او جبران كړه. انگريزان او ددوې الس پوڅي پاچا د چترال مهتر 
ر تيې پر ځاې كښيناوه او د متاركې تر وخته پورې يې د چترال په سيمو كې 

كروه نږدې پروت دئ، خپلو فتوحاتو ته ادامه  4ه  تد ممريت چې د چترال سرح
  وركړه.

مره انگريزي جاسوسانو وبايد وويل شي چې د چترال په جبهه كي چې هرڅ
.. د يادونې وړ ده كله چې د غازيانو . فعاليت وكړ بيايې هم كومه نتيجه ورنكړه 

لښكر يوه مياشت په بريكوټ كې هستوگن ؤ، د خوړو لگښت يې د خان 
     ». زمان خان غازي لخوا وركول كيدهمير

  برخى شخصيت هاى ملى تاريخى افغانستان در دو قرن اخير  

 – ىمل ىشخصيت ها ىبرخ «د  ىاعظم سيستان نوماند ښاغلي  اكادميسيند 

د په وروستيو دوو پيړيو كې «يا  » افغانستان در دو قرن اخير ىتاريخ
په كتاب كې اوولسمه مقاله »  خي شخصيتونهافغانستان ځينې ملي تاري

ورمې جبهې او په هغې كې د لمخونه د خپلواكۍ د جگړې څ)  363 رت 352(
   كونړي ميرزمان خان رول ته ځانگرې كړيده .

له نيكه مرغه مونږ د خپل «په سريزه كې ليكي چې  دكتاب سيستانىښاغلې 
و ا، فرهنگى، سياسى ټولنيزاريخى، تستر گڼ شمير هيواد په تاريخ كې 

خپل شخصيتونه درلودلي ، چې هر يو يې په يوه خاص زماني پړاو كې مذهبى 

رول په ډيره ښه توگه لوبولې او تللي دي .د هغوې د كارنامو يادول نه يواځې 
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په همدې دليل د هيواد داچې معلوماتي او گټور دي، بلكې د وياړ وړ هم دي . 
څيرو بيا پيژندنه او د ملي رهبرانو، او زړه ورو وطنپاله د تاريخ د ځالنده 

د رابيدارولو، ملي  د وطنپالنې د حس سرگذشت مطالعه شخصيتونو د
حاكميت د ساتنې، او د پرديو غرض خاوندانود  الس وهنې د مخنيوي دپاره، 
چې په اوسنيو حاالتو كې چې امنيت، د هيواد صلحه او ځمكنى تماميت او 

فايده من كار د ډيرې توجه او زړه سوې وړ دئ، يو ډير گټور او ملي حاكميت 
     ».دئ

ځوانان او د هيواد سرلوړې نسل بايد د خپل « زياتوي چې  سيستانىښاغلې 
هيواد تاريخ يوځل بيا او په غور سره ولولي تر څو ښه پوه شي چې زمونږ گران 

، چې د هيواد وزليرستركسان ې داسهيواد  خپلې مينه ناكې غيږې كې كوم 
  تاريخ يې پر نوم او كارنامو باندې فخر كوي .

تاريخي پريږدې چې زمونږ اوسنې او راتلونكي نسلونه د خپل هيواد 
، په خپل ژوند كې د هغوې د شخصيتونه او رښتينې اتالن ښه وپيژني

لو وطنپالنې، صداقت، استقامت، ميړانې او اخالص نه الهام واخلي، او د خپ
هوښيارو نيكونو سترې او له افتخاره ډكې كارنامې د خپل ژوند زړه ورو او 

سرمشق وگرځوي او د خپل شخصيت په ودې سره د لوړو مدارجو لورې ته گام 
   » . واخلي

ميرزمان خان «ښاغلې سيستاني د غازي ميرزمان خان په هكله ليكې چې 
ي شورا غړې جگړې نه وروسته د اماني دولتكونړې د خپلواكۍ د بيرته گټلو د 

شو. دغې شورا پاچاته د سالمشورې او نوو قوانينو د تسويد يا تعديل دنده 
  په ملي شورا بدله شوه . كال كې 1928درلوده، او په 

دا غازي شخصيت د عمر تر پايه د اعليحضرت شاه امان اهللا غازي د يوه ټينگ 
هغه دغه ترقي غوښتونكي پاچا په لس كلنه او صادقه پلوي په توگه پاتې شو.  

په الره كې ډير ارزښتناكه د تحقق دوره كې د هيواد د ثبات او ټولنيزو تحوالتو 
قومونو سره د خپلواكۍ په جگړه كې خدمتونه تر سره كړل . خپلو زړه ورو 

د  كال د گوډ مال د بغاوت په غلي كولو كې برخه،  1924گډون، د پكتيا د 
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كال ددسمبر  1919مشرقي د خلكو د يووالي ددنه د مالټر دپاره اماني دولت 
جوړول، په كوم كې چې د ډيورنډ د  رې اولسي غونډېتجالل آباد د هډې د سد

او د قومونو مشرانوگډون  وكرښې د دواړو خواوو څه ناڅه پنځه زره مخور
كړې او د افغانستان د خاورې د تماميت او خپلواكۍ څخه د دفاع دپاره يې 

افغانستان د چې  وخپل تيارې او حمايت ښودلې او انگريزانو ته گواښ كړې 
يو ځل بيا به د زړورو افغان قومونو د په چارو كې مداخله ونكړي او كه نه نو 

خپله د كونړ ددغه ستر مشر د نفوذ او اغيز څرگندونه  قهر سره مخامخ شي، 
   ».كوي

  زمونږ سرحدونه زمونږ وياړونه

از حقيقت سانين دغه كتاب هم ژور تاريخي معلومات لري . دمحترم محمد نو
مخونه د استقالل څلورمې جبهې ته ځانگړي شوي  542 رت 493 ددې اثر له 

په دې اثر كې د استقالل د څلورمې جبهې د سيمه حقيقت سانين  دي . ښاغلې 
ايزو پيښوپر تفصيل او كره محلي معلوماتو سربيره، د غازي ميرزمان خان په 

او له اسماره تر ناړۍ د سرحدي سيمي د اينه سيمه ايز اشعار راټول كړي ست
  قومونو د ارزښتناكې ونډې په هكله معلومات وركړي دي . 

دكونړ د چترال د «  ښاغلې سانين د خپل كتاب په يوه برخه كې ليكې چې 
واكۍ جبهه ډيره يوه ارزښتناكه، بريالۍ او تاريخي جبهه وه، په دې جبهه خپل
[اوسنيو]  په زرگونو مجاهدينو برخه لرله، د اسمار، غازي آباد او ناړۍ كې 

يو قومونو، ولسونو، پښتنو، گواريانو، گجرانو په داوطلبانه ډول ولسوال
او د نورو سيمو څخه راغليو مجاهدينو ورونو سره څنگ  ،گډون پكې درلود

بټ، دروش، په څنگ يې د جهاد په مورچلونو كې له ناړۍ نه  تر چترال، لمبر
غازي ميرزمان خان ... ميركنډى، كواتى ، گډ، ايون، پورې برخه اخيستې وه 

او الرښود په څير ځليدلې دئ او د د يو ځالنده ستر مشر د چترال په جبهه كې 
      .»شهامت او ميړانې كيسې يې خوله پر خوله تر موږ رارسيدلي دي 
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  ې خپرونېبيالبيل

  امان افغان

ې جريدې چې  د مشهوررژيم نشراتي ارگان، د امان افغان  د افغان ځوانانو د
كال خپريده، په بيالبيلو گڼو  1929 مې نيټې څخه تر  12م كال د اپريل د  1919

 14او  13د پنځم كال په لومړۍ او شپږموگڼو، د پنځم كال په ، گڼې مې22لكه 
په هكله د غازي ميرزمان خان گڼو كې مو 10مې او 9مو گڼو، او پنځم كال په 

   پاره كړي دي . خاوږده مطالب 

  هجريدد حقيقت 

جريدې هم د په خپلو بيالبيلو گڼوكې،  حقيقتد اماني رژيم د دفاع د وزارت د 
د جنوبي د بلوا په غلي كولو كې د غازي ميرزمان خان د مهم رول په هكله ډير 
 مطالب ليكلي دي . ددغې جريدې يو كلكسيون د افغانستان په ملي آرشيف

   كې موجود دئ ، چې څيړونكي او ليكواالن ترې استفاده كوي . 

  هجريدخيبرد

د خيبر جريده، دنوي اساسي قانون تر جوړيدو وروسته، د ديموكراسۍ په 
يو په رامنځ ته كيدو سره، لومړنۍ ملي آزاد ينسبدلسيزه كې، د نشراتو 

ميرزمان  جريده وه، چې په خانداني رژيم كې يې د لومړې ځل دپاره د غازي
خان د شخصيت او كارنامو په هكله يو څه وليكل . دخيبر د آزادې ملي جريدې 
د امتياز خاوند او مسؤل مدير، تكړه ژورناليست او د هيواد سابقه داره 

سردار تر دې دمخه د . ؤمحب الرحمن هوسا  مطبوعاتي شخصيت، ارواښاد
لكه د ارواښاد  د صدارت په دوره كې هم ځينو ملي جريدوشاه محمود خان 

 خوالفت صاحب د ولس ملي جريدې د غازي ميرزمان خان نوم يادكړې دئ، 
كورنۍ د بندي كيدو هدف يې پرته له محاكمې د غازي ميرزمان خان ي د

  د كارنامو او شخصيت ارزونه . غازى ميرزمان خانيادونه وه، نه د 

نوان الندې تر ع »مرحوم لوى خان غازى ميرزمان خان« د ، د خيبر جريدې 
د استقالل په جهاد كې د كونړ د او دغه زړه ور او مدبره سړي، «وليكل چې 
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واليت د مجاهدو ملتپالو ستر قومي الرښود، د خپلې الرښوونې الندې د 
بيالبيلو قومونو د يارانو، اعوانو او د زړه ورو مشرانو په قوت ، د ارنوۍ، 

د نو، الس په الس جگړو كې،  دوكالم او لمبربټ د اسمار او بريكوټ د محاذو
دښمن سمبال ځواكونه داسې ټكولي، ځپلي، او له منځه وړي چې د افغانانو 
او انگريزانو د ملتونو په تاريخ كې به د تل پاتې وياړ او بيدارۍ نه 

       ».هيريدونكې سبق وي  

   هجريدد افغانانو 

دافغانستان «كې  مه گڼه24كال د وږي د مياشتې په  1379د افغانانو جريدې د 
تر عنوان الندې د غښتلي شاعر او ليكوال په قلم يو »د خپلواكۍ شهسوار

په دنيا كښې هر ملت  «برخه كې ليكي چې  ېيوه او د هغه پمضمون نشر كړې 
يادوى او  دخپلې خپلواكۍ د الرې مشعل داران او قهرمانان په درنښت سره

يز نه نيولى د روسانو پورې افغان اولس چې د چنګيز او انګر .فخر پرې كوى
ازادۍ لپاره په خپلو سرونو لوبې كړى دى په دې پړاوونو كښې داسې  د

توريالى شته چې دپښتنى افغانى تاريخ سترګې پرې  جنګيالى، ننګيالى او
    .پورته دى

لوستونكو ته د هغه شهسوار ياداورى او پيژندګلو كؤم چا  زۀ نن خپلو ګرانو
بركت، چا چې د خپل شجاعت او لياقت په اثر،  نې پهچې دخپلې تورې او ميړا

داخلى فتنو د خاموشولو په  چا چې د ازادۍ د جنګ په كارنامه، چا چې د
د جنرالۍ ستر  خان لقب او لوىخدمت د اعليحضرت غازى امان اهللا خان نه د 

رقيبه ؤ  نوم او دا اعزاز په خپل وخت كښې بې لوىاعزاز ترالسه كړى دى. دا 
ئې ددغه نوميالى غازى د عزت شمله له هر چا نه هسكه كړې وه. دا  ځكه خو

خان ميرزمان خان دى  لوىپښتون د خپلې زمانې زمرى د كونړ واليت  نامور
ئې بخت او وخت دواړه په مخ كښې جلب نيولى روان  چې په خپل وخت كښې

   .ډنګيدې وو په پاچاهۍ كښې ئې د خانۍ نغارې

دتاريخ د  خوبونه ليدل، لوى لوىه ګډه د نوى نهضت د امان اهللا خان سره ئې پ
لې خبره ده وائى د افغانستان د ازادۍ د جنګ څلورمه جبهه د كونړ واليت وخ
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بريكوټ محاذ ؤ چې ساالرى ئې غازى ميرزمان خان كوله. په دې جنګ كښې  د
ماتې سره مخ شول چې چا ئې اټكل نۀ كولو. وئيلى شى چې د  انګريزان داسې

نوم وګټلو چې  لوىبركته د كونړ تورزن اولس داسې  د جهاد د برى لهبريكوټ 
او خوښۍ له مخې د فرمانونو باران وكړو او  اميرامان اهللا خان پرې د مهربانۍ

  انونو او بخششونو ونمانځل. ښن كلى په كلى ئې غازيان او شهيدان په

اريخى چارو په يادولو كښې داسې ت حقيقت دا دى چې د افغانستان د لويو
او مستقبل پرې  لويان او شخصيتونه شته چې زمونږ ماضى پرې روښانه ده

 خان د ازادۍ د الرې په نوميالو كښې سر لوىناز كولى شى په دې اساس 

 افغانرې د شلمې صدۍ د اوائلو يفهرست دى چې هيرول ئې ګناه ده. كۀ مونږ چ

ايد چې هيڅ كله خان د دغه صف ركن دى ب لوىيادوؤ او نمانځو ئې نو  اتالن
د تورې ميړانې د سخانه عالوه خان ادب پروره هم ؤ چې لويه   .له ياده ونۀ ځى

عبدالغفار او مشهور اديب عبدالخالق اخالص دى  نخښه ئې ملى شاعر سيد
.  خان د ادب نوازۍ ذكر كړى دى لوى چې په خپلو اشعارو كښې ئې بيا بيا د

ټپوس د جالى نه ټپوس، د  څى، اودوائى د باز دجالې نه باز پا كخلمتل دى 
كوم  خان كورنۍ لوىافغانستان په روان درويشت كلن جهاد كښې چې د 

  .كردار ادا كړى دى سترګې ترې نۀ شى پټيدى

راغلې دى چې څوك ئې سر وهى څوك ئې مال  په پښتنو افغانانو داسې ورځې
شى نو  دې خبرې ته فكر او څوك ئې تاريخ غال كوى، ولې كله چې مې ويلوټ

داسې  په مرۍ كښې مې الړې تيرې شى چې په افغانى جامعه كښې اوسى شكر
ليكواالن شته چې هر څۀ به د تاريخ درمنده ته راټول كړى د هر چا څهره په 

  .د هر سړى كردار به وتلى، او ملت ته به ئې په ډاګه كړى وښائى

وخت د خان چې د بچه سقاؤشورش په  لوىمجاهد  لوىدخپلواكۍ د دغه  هز
درنښت سره يادونه كؤم او  په ډير ئملى غليمانو دسيسې قربانى شوى د

  :داسې ئې ستايمه

  خانى ستا په نوم كړي فخر ته يې فخر د خانانو

  ځوانانوتاريخ ستا يادونه ستايي ته يې فخر د 
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  (دافغانستان هنداره) افغانستان ۀ آئين

 تان افغانس ۀ نيا كې د آئي، د امريكې په كليفورناكتر سيد خليل اهللا هاشميانډ

په هغه « د مجلې چلوونكې، د غازي ميرزمان خان د شخصيت په هكله ليكي 

مه گڼه كې خپره شوې، زما د 115مقاله كې چې د آئينه افغانستان د مجلې په 
د رواياتو يوه برخه شته، كوم وخت چې هغه  د  [مرحوم سيد سرورخان] پالر 

غازي امان اهللا اعليحضرت ،زمان خان يرجنرال من و.  ارواښاد كونړ حاكم كال
د غازي اعليحضرت لخوا ورته د ملكي او خان ته له نږدې كسانو څخه و. 

نظامي خدمتونو په بدل كې هم د لوې خان لقب وركړ شوې و، او هم د جنرالۍ 
يل مې و رتبه، او دا مطلب د هغه وخت په رسمي جريدو كې خپور شوې ؤ. پالر 

محمد  سپه ساالرد[سردار محمد هاشم خان چې د جالل آباد دحاكم اعلى 

ته ښه نه ؤ، زمان خان  ميرلوى خان نيت ] يا وروسته نادرشاه ورورب نادرخان
پر ما يې فشار راوړ او ټينگار كولو تر څو ماته د لوې خان په هكله رسيدلې وا

محكمې ته واستوم او لوې خان محكمې ته وغواړم . خو  او شكايتونهعريضې 
محكمې ته د لوې خان غوښتل څه آسان كار نه و.  ځكه چې رارسيدلې عريضې 

نه ؤ او كله به  رچندانې سمې نه وې، كوم چا چې عريضه وركړې وه، خپله حاض
چې څو هفتې وروسته حاضريدو، ويل به يې چې موضوع د جرگې له الرې 

  و د خپلې عريضې څخه به يې رسمي ابرا وركوله .  فيصله شوې ا

كوم استخبارات به چې حاكم اعلى ته رسيدل، او د هغې له لورې به پالر مې ويل چې 
ماته راتلل، د هغو استخباراتو سره توپير درلود كوم به چې له هغې سيمې ماته رارسيد. 

د ې غصب كړي، دولتې ځمكزمان خان يرمبه ليكل چې حاكم اعلى محمدهاشم خان 
خلكو د اوبو حق خورې او د امنيت د خرابولو دپاره كار كوي . خو ددغو شيانو دپاره 

پالر مې ويل چې زه په يوه  ...د كونړونو په دفتر كې كوم ثبوت شتون نه درلود
سخت موقف كې وم، د كونړ خلكو زمونږ كورنۍ ته درناوې درلود، او زما په 

او كارشكني نه كوله . ځكه مې د حاكم اعلى د وړاندې يې هيڅ راز سر غړونه 
ټينگار سره سره خلك ځورولې نه شو. نو كابل ته الړم او غازي اعليحضرت ته 
مې خپله استعفى وړاندې كړه.  پالر مې ويل چې محمد هاشم خان د غازي 
اعليحضرت چندانې خوښ نه ؤ، بلكې پر هغه شكمن ؤ او پدې هكله يې ماته 
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مه گڼه ] خپره  115فصيل او پايله يې په هماغه مقاله كې [چې توظيفه راكړه 
  .» شوې ده

  سروكي، سندرې او اشعاراولسي 

  : واييخوشحال خان خټك 

  ننگيالي دي چې ياديږي

  م په ويرـه سندرو هـپ

د افغانستان د خپلواكۍد جگړې څلورمه جبهه او د هغې د مشر، غازي 
نورو مهمو تاريخي پيښو په سرښيندنې هم لكه د وارشادت  ميرزمان خان 

د سيمه ايزو شاعرانوپه اشعارو او شفاهي اولسي ادبياتو كې پراخه شان 
انعكاس موندلې دئ ، او ال تر اوسه له يوه نسله بل نسل ته په ميراث پاتې دي 

و كې چې څوك ننګ او مېړانه وكړي نپه پښت «. د استاد حبيب اهللا رفيع په وينا
شاعران  اولسيې پرېوځي، ستايي يې، نمانځي يې، د نرو او ښځو په خولو ك

يې په ستاينه كې چاربيتې او بدلې جوړوي او ښځې يې په لنډيو، سروكو او 
نارو كې ستايي، داستقالل په څلورمه جبهه كې دغازي ميرزمان خان مېړانې 

ياد  وده ته هم همدا تل پاتې مقام وركړ، د ولس د نرو او ښځو په خولو كې په ښ
د ژوند تر پايه د ولس همدردي ورسره  وه، د ده مېړانه يې ستايله او د  شو او

دي، په دې برخه كې ډېرې ي او ژړل يكړې يده پر ناځوانه  وژنه يې اوښكې تو
خورې ورې لنډۍ او سروكي د غازي ميرزمان خان په ستايه كې ويل شوي، 

سندرو او د خوله ګرځي او د راډيوګانو په  رچې تر اوسه په ولس كې خوله پ
  ٢٢٠.»ګرامافون په ټيكليو كې يې هم ځاى موندلى دى

رانقلوو ه لنډۍ او سندرې ـدلته د خپلواكۍ د خواږو يادونو په حواله يو څو هغ
  :ې دئ غازى ميرزمان خان  پكې ستايل شو چې 
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  ړهـه سر كـله پـميرزمان خان شم

  دونهـريـوي بـك ۍمجاهدين په ارنو

  كړهه سر ـان خان شمله پـميرزم

  و به اوس كېږي يرغلونهـپه انګرېزان

���  
  ګړه دهـدې جـپه ارنوۍ بان

  وځونهـميرزمان خان سره راغلي ډېر پ

  ګړه دهـدې جـوۍ بانـه ارنـپ

  رېزانو شپه او ورځ كېږي بريدونهـانګه ـپ

���  
  په ارنوۍ جګړه شروع شوه

  رزمان خان دي راټول كړي ولسونهـمي

  په ارنوۍ جګړه شروع شوه

  زان تښتي د چترال په لوري ځينهرېـانګ

  په ارنوۍ جګړه شروع شوه

 ميرزمان خان په غرو كې ودرول توغونه

���  
  ميرزمان خان ټوپكې راوړې

  رف ځينهـرال په طـاره د چتـزا لپـغ

  ميرزمان خان ټوپكې راوړې

  نګالي غره ته ځوانان پورته كوينهـد س

  ميرزمان خان ټوپكې راوړې

  يانو مورچلونهشي په زلم كاوس به ال ډ

���  
  ميرزمان خان چترال ته تللى

  انګرېزانو نه به نيسي مورچلونه له

  ميرزمان خان چترال ته تللى

  ورسره شته دى برېتور اتل مېړونه
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  ميرزمان خان چترال ته تللى

  انګرېزان نشي جګولى خپل سرونه

���  
  ميرزمان خان ناړۍ كې ګرځي

  ره خوا يې ودرولي بيرغونهـه هـپ

  خان ناړۍ كې ګرځي ميرزمان

  په استقبال يې راټول شوي دي قومونه

  ميرزمان خان ناړۍ كې ګرځي

 زا لپاره ولسونهـوي غـبالـسم

���  
  ميرزمان خان چترال نه راغى

  تاريخ يې نه شي هېرولى يرغلونه

  ميرزمان خان چترال نه راغى

 ازه تازه ګلونهـپه الره وشيندئ ت

  ميرزمان خان چترال نه راغى

  انو يې ايرې كړل ارمانونهدانګريز

���  
  ميرزمان خان ته يې آس زين كه

  غزا لپاره يې سمبال شو ولسونه

  ميرزمان خان ته يې آس زين كه

 د بريكوټ يا دوكالم په لور به ځينه

���  
  ميرزمان خانه بهادر شوى

  ګټلي تا دي خپل وطن لره وياړونه

  ميرزمان خانه بهادر شوى

  ې ګلونهشيندو به موږه ستا په الره ك

  ميرزمان خانه بهادر شوى

  په انګرېزانو دې بل كړي دي اورونه

���  
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  ارنوۍ د غزا چاربيته د

دئ، د څلورمې » تور  طالب«د باجوړ د سيمې يو اولسې شاعر چې نوم يې 
 نومې اثر كې خپره» تور بريښ«جبهې په هكله يوه چاربيته لري . دا چاربيته په 

نومې اردو اثر » رزميه داستانين«خپل  شوې چې ښاغلي رضا همداني هم په
  يده :ړكخپره كې له اردو ژباړې سره 

  سرـك
  وۍ وهـزا د ارنـغ
  ۍ وهـو ږلـوپـنو تـد ش

  ځـوانان پرې رژيدل لكه ګلونه د نمېر
  ېرـره تـه سـول وو لـټ

  

  ندـبړى ومـل

  فاروـه كـزا وه پـغ
  غوږ ښه كېږدئ هوښيارو

  ن خاند ټول ولس ساالر و د كونړ مير زما
  جبين يې و روښان

  جبين يې د نرګس وه
  بدن يې د طاوس وه

  ورپسې تمام اولس و هر غازي لكه پتنګ و
  اسالم د كفر جنګ و

  اوه كسه باداران شوو
  جنت له ځي روان شوو

  جنت له ځي روان شوو حورې تلې ترينه چاپېر
  ټول وو له سره تېر

  

  ندـب همدو

  جنت كې يې دېرې شوې
  د ګلو منجرې شوې
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  له قار يې سترګې سرې شوې حيدر وويل والړئ چيرته

  ساپور ورځئ پرې بيرته

  وباسئ پسې تورې

  پيالې ګرځوي حورې

  ځان مړ كړه كه تربور يې چې الړ نه شې له ميدانه

  ښكاره دې كړه مېړانه

  ښكاره زلمي د جنګ شو

  ستانه بېرته په ننګ شو

  په سرو وينو كې رنګ شو ارناوۍ د دوى سولۍ وه

  توپو ږلۍ وه د شنو

  حيدر چاړه په الس

  ورستون شو په اخالص

  وهل بې كوز او پاس په كفر ګډ و لكه شېر

  ټول وو له سره تېر
  

  ندـب مـيدر

  دې شېر يې وكړه توره

  مور مه شه په ده بوره

  بدن يې ډك له نوره آفرين شه په قتالن

  مردار يې كړل سګان

  مرچل كې شهسوار و

  جنت ته اميدوار و

  ردار و له ګولو ډكه ځولۍ وهملګرى يې س

  د شنو توپو ږلۍ وه

  خزان راغى په ګلو

  شور ګډ شو په بلبلو

  جنت د هغو خپل و چې تمام يې كړه پرې سېر

  ټول وو له سره تېر
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  ندـب ورمـلڅ

  جنت شه ترې قربان

  ورځي مير اعظم خان

  ورځي مير اعظم خان اليق د حورو دى ګل مست

  د خداى په مينه مست

  ينه سېر شود خداى په م

  په مځكه باندې زېر شو

  جمروز د خلكو هېر شو په كفارو يې حمله كړه

  ترې غوڅه يې كله كړه

  ترې غوڅې يې مرۍ كړې

  كفارو به زارۍ كړې

  بختيار پسې خوارۍ كړې د بيرغ مخكې لولۍ وه

  د شنو توپو ږلۍ وه

  

  ندـب مځپن

  پوزونو كې ايسار شو

  چا ويل پاتې شهسوار شو

  كار شو ويل اليق د بادرۍ دىنظر پرې د سر

  خو زوى د زمرۍ دى

  اوچت يې كړ، ډولۍ كې

  وروړئ يې په تادۍ كې

  تېزابو په ګولۍ كې چې پټۍ وركړي درازه

  شي طبع يې پرې سازه

  چاپېر ترې حكيمان وو

  خدمت ته په ښه شان وو

  والړ په هر زمان وو ترې پرته الندې نالۍ وه

  د شنو توپو ږلۍ وه
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  د تور طالب بيان
  ښكاره په درست جهان

  ادر ميرزمان خان لره به وركړي عزت ډېرهب
  ټول وو له سره تېر

  ڼهد سهار ورځپا

  دخپلواكۍ نامتو مشر غازى مير زمان خان

  الحاج عبداهللا غمخور اغلىښ

ـــــــښــــل ســــر   د غــازيــانو لويــه خــانــه كرـ
ــه هړد ز ۍد خـپـلـواكـ دوطـن ــان   ســـــلـط

  

  ولـــه قـــدرمـــنـــه كـــيټـــد پـــ دغـــيـــرت
ــخ ــاري ــه  دت ــال ــدي خ ــن ــهد ت   درخشــــــان

  غــــرونــــو مــــنــــزريــــه وړدلــــوړدكــــونــــ
  د ســــرفروشــــو د كــاروانــه شــــهســــوار

  

  لـــيـــكـــه گـــيړاهللا پـــه ز دامـــيـــرامـــان
ـــه دغـــازي ــــــره قـــهـــرمـــان ـــاچـــا افس   ب

  

ــوا ــال د هږدخ ــه ح ــن پ ــه ېوط ــروم ــب   خ
ـــه غـــوغـــانـــه ېد ومړژ ــــــمـــلـــو ل   دبس
  

ــه ــامــتــون ــه دي راغــلــي قــي ـــــرون   مــحش
ــاد ــه دالــح ــان ــه طــوف ـــــونــو ل ـــــازش   د س

  

ــا ــد كودت ــان ــاوو ب كودت ــه  ــــوي ېپ   وش
  خــونــه تــاال شــــــولــه ويــرانــهوطــن  د
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ــه ــان پ ــه لكونو ب   شــــول هړم ېزرگونو پ
ـــــاه ــه ش ــا ن ــه جــف ــانــو ل ــان   زلــمــي د افــغ

  
  خود غرضــــو لــه شـــــامتــه دخودكشــــو

  د يــــرغــــلــــونــــو ده روانــــه غــــلــــبــــه
  

  وايـــم هڅـــد نـــاكـــرديـــو بـــه  دهـــجـــرت
ند ځور اڼر با نه ېرا گا له خف په وه    شــــ
  

  يږوايي دگور شــــپه ژر ســــبا كي خلك
ــزل دا ــن ــه د   م ــت ــك ــهدورو دراز دى ن   ان
  

  ېورګپورتــه لــه تربتــه چــاتــه  هړك ســــر
ــ ــ انځ ــر ك ــب ــه هړخ ــال ن ــه واوي ــت ل ــل   د م
  

په توره چ يټمو يا  يده ب   شــــي بوره ېك
  مور پــه چيغو شــــوه جــانــانــه دوختونو

  
ــه چ هغ ــك  ــا  ېمل ټت توره ېلګ ــه    و پ
نه ياړو اوس ما له ار   له الســــه درومي 

  
ــه ــه شـــــوه ل ــوره ن ــو پ ــف ــل ــا خ ــو ن ــف ــل   خ

ــات د ــه ېســــلفو الر شــــوه پ ــان ــه هر چ   ل
  

ــه لروډ پ ــ ا پون ــه  نوډپ ي و ك لورل    يږپ
  وانهځو  ړشــين دئ د وطن له زو ېم هړز
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  وريګد روس او د ايران الســـو ته  وكڅ
  له بابا نه يړغوا ښــېاو غو ډۍوډ وكڅ
  
  بادشــاهي خوبونه ويني هښــپه وي وكڅ

ــ ــي ــان ــرب ــه ىږق ــان ــم ـــــل ــر او مس ــاف ــه ك   ل
  
ــه  د طن پ ــو ــد  اىځ ــه ژا انځ مون   يړغ

  انــهځــلــه  ېنــه دي ب ېچــا پــه غم ك دبــل
  

ــدرت ــه شــــ دق ــه هــوســـــونــو خــبــر م   ېل
ــر ــب ــه شــــ خ ــه ېن ــال ن ــه م ــر او ل ــب ــه ره   ل

  
قدير ســــتر مږپوهي نه   دي ېندړ ګېد ت

ــه ــدبــيــر د ك ــه ړېاوبــو و ېت ــان ــه افــغ   ل
  

ــه ــاتــح د مــعــركــ ت   داســـــتــقــالل يــي ېف
  جــــاودانــــه ېيــــ ۍجــــرس د آزاد د
  
ــان بچي ب د   واره ېشــــو ب   كوره ېافغ
  درمـــانـــه ېكـــفـــنـــه بـــ ېوطـــنـــه بـــ ېبـــ
  

  يځـــنـــازه وده د وطـــن جـــ خـــطـــره
  اى غــازى ميرزمــان خــانــه ړېخبر ك مــا
 

  د مخالفينو له نظرهميرزمان خان  يغاز

ۍ او اماني رژيم تر نسكوريدو وروسته، چې د بد انگريزي توطيو د كاميا



 

  238 |غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه د
 

انگريزانو د كورنيو گوډاگيانو په مرسته تر سره شوې، د اماني غورځنگ او 
 ،ه په مرگ، زندانود فزيكي پلنه يواځې رژيم پلويان او د انگريزانو مخالفين 

محكوم شول، بلكې د هغوې د شخصيت د ترور  ربړونو كړاوونو او جال وطنۍ 
طبيعې ده چې پدې لړ كې غازي ميرزمان او معنوي نابودۍ هڅې هم وشوى . 

ځاې درلود او د بدنامولو دپاره يې زياتې كې خان هم د لست په لومړي سر 
  ې . دسيسې او توطيې په كار واچول شو

هغه د مخالفينو هغه غازي ميرزمان خان په هكله د په دې ځاې كې غواړم د 
تر څو لوستونكې پرې نظريات هم وليكم، كوم چې زما الس ته رارسيدلې دي . 

خپله قضاوت وكړي چې د دغه تورونو ليكونكي څوك وو،  د ليكلوانگيزه 
  يې څه وه، او ليكنې يې څومره حقيقت ته نږدې دي . 

  )د زوال كتاب كې خان امان اهللا يغازد له نظره ( ز هندىعزيد 

كال كې  1931كتاب په » 1929-1928انقالب افغانستان سنه «ي دعزيز هندد 
په بريتانوي هندكې په اردو ژبه او دوه زره ټوكه كې چاپ شوې او پښتو ژباړه 

يړنو د د علومو د اكادمۍ د پښتو څپه نامه » غازي امان اهللا خان د زوال«يې د 
د محقق علمي رتبې ته د ترفيع په سپارښتنه د تاليف او ترجمې د څانگې مركز 

ع كال كې  2002لمريز/ 1381لخوا برابره  او په په مقصد د ښاغلي فرهاد ظريفي 
  په پيښور كې چاپ شوې دئ . 

په هكله ليكي چې گواكې مان خان غازى ميرزعزيز هندي په دغه كتاب كې د 
 او پهډيرظالم انسان و او پخپلو بزگرانو او رعيت يې ډير ظلمونه كول  )1( هغه 

خپلو گاونډي خانانو باندې يې هم ډول ډول تيري كول او ددوې ځمكې يې پر 
كله چې د منگلو د بغاوت په غلي كولو كې برخه  )2(خپلو ځمكو گډولې ؛ 

وډي او كمزوري ورته څرگنده شوه او خيال يې نور واخيسته ، د حكومت گډ
، مستقلې نظامي نغارې يې غږولې او د شو، د واكمنۍ مينه ورسره پيدا شوه

خپلو قومي لښكرو رسم گذشت به يې جوړاوه او ښايې له دې نه مطلب دا چې 
د كونړ خلكو دده په مقابل كې قيام ) 3( ؛ فيوډالي سيستم بيا راژوندې كړي 

  گ يې ورسره پيل كړ .وكړ ، جن
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كه پورتنيو تورونو ته غور سره وكتل شي، زياته برخه يې هماغه تورونه دي 
چې سردار محمد هاشم خان د اماني دورې په لومړيو وختونو كې، كله چې د 

د هغې څخه په استفادې سره د غازي ميرزمان  غوښتلجالل آباد حاكم اعلى و،
  شومو اهدافو ته ځان ورسوي .  خپلوخان په مقابل كې دسيسې جوړې او 

دشمنى سردارهاشم خان با  « د  ىاعظم سيستان نوماند ښاغلي  اكادميسيند 
عنوان  تر» شاه امان اهللا وميرزمانخان كنرى بنابرخاطرات سيد سرورخان كنرى

د ډاكټر سيد خليل اهللا «خپل مضمون كې پدې هكله ليكي چې دې نال
، ارواښاد سيد سرور خان كونړي د مستندو خاطراتو نشريدلهاشميان د پالر 

دريو كلونو كې د لوې ننگرهار د  -په لومړنيو دوو چې د اماني حكومت 
سياسي وضعيت په هكله دي، د هيواد د خپلواكۍ د تاريخ له په زړه پورو 

د مهمو تاريخي ټكو په لرلو يې ، او زما دپاره څپركيو ځينې يو څپركې دئ
مې په ذهن كې  دڅو الندنيو  اهميت درلود. ددغو خاطراتو په لوستلوډير سره 

   ټكو انځور جوړ شو :

ــانو د  .1 ــه د ملگرو او پلوي ــان اهللا د جلوس او د هغ ـــــاه ام انگريزانو د ش
ــه د رژيم  ــه لومړيو ورځو راهيســــې د هغ ــاغ ــه هم خپلواكۍ غوښــــتنې ل

  نسكورولو ته مال تړلې وه .

م او اغيزمن عناصـــر رامنځ ته شـــوي وو په اماني رژيم كې دننه داســـې مه .2
هار والي  كه د ننگر تاژ او تخريبولو. ل ظام ســــبو گه يې ن په عملي تو چې 

ساالر نادر خان ورور،  سپه  شم خان د  سره لدې چې خپله سردار محمد ها
په سخو په كابينه كې د حربيې د وزير په توگه د امان اهللا خان پيژندلې و، 

   يې له منځه وړل څه آسان كار نه و. ساالر نادرخان  په شتون سره

له  د انگريزانو  .3 له ام يت  خان د موجود هاشــــم  په مشــــرقي كې د ســــردار 
، امــاني دولــت پرې گوډاگيــانو د ورانكــارۍ  فعــاليتونــه پيــل كړي وو

 پوهيده او ددغو فعاليتونو شنډولو ته يې مال تړلې وه . 

مان  .4 يت، يعنې ميرز خالف يوه ملي شــــخصــــ خان كونړي د انگريزانو د م
ــاړه  ــه غ ســــره، چې د خپلواكۍ د جگړې د څلورمې جبهې مشــــري يې پ
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درلوده، او په ټولو جگړو كې يې دښــــمن د ماتې ســــره مخامخ كړې و، او 
ته دســــيســــې  له خوا ور تاځې  لت د يوه لوړ پوړې اســــ ماني دو اوس د ا

  جوړيدې، د سردار محمد هاشم خان څرگنده دښمني . 

نځ كې د كونړونو، خوگياڼيو او شينوارو د حاكم، كلونو په م 1921او  1920د 
د انگريزانو سيد سرور خان كونړي خاطرات دا واقعيت څرگندوي چې 

د اماني رژيم نسكورولو ته مال تړلې وه، خپلواكۍ دجگړې وروسته سمدالسه 
او د هغې دپاره يې د شاه امان اهللا د پلوي شخصيتونو له منځه وړل په نښه كړي  

يې ويست چې دا عناصر په هره وسيله چې وي، له منځه يوسي . او وو او زيار 
  د انگريزانو مخالف، دپاچا امان اهللا خان داسې يوجدي پلوي شخصيت

جبهه چهارم جنگ استقالل ونقش ”دميرزمان خان كونړې و. ما دمخه 
تر عنوان الندې يوې بلې مقالې كې د غازي ميرزمان ” ميرزمانخان كنرى در آن

جرمن -، چې د افغانياړلي ژوند د يوې برخې په هكله ليكنه كړيدهخان د و

خاطراتو كې د سردار هاشم پدې  زهآنالين په ويب پاڼې كې خپره شويده. خو 
خان د شخصيت او ميرزمان خان سره د دښمنۍ په هكله په نورو ټكو پوه شوې 

     يم چې دلته پرې لږ زيات تم كيږم .  

اطراتو په اساس، كله چې سردار محمد هاشم خان  د سيد سرور خان كونړي د خ
وظيفه اجرا كوله، حركات او  )1921  -1919(د ننگرهار د والې په توگه 

فعاليتونه يې د انگريزانو د گټو پر محور څرخيدل .  ډاكتر هاشميان وايي چې 
، د خپلواكۍ د جگړې نه وروسته، د د ننگرهار والي، سردار هاشم خان

.. او غوښتل يې هرې هغې دسيسې ته الس دښمن و. ميرزمان خان سخت
او خطرناك وښودل  ته اخاللگرپه كومه چې هغه پاچا امان اهللا خان   واچوي، 

     شي .  

له همدې امله د كونړونو حاكم ته امر كوي چې دغه ملي مشر ته دسيسې جوړې 
په  وركړي چې لوې خان د اماني نظام رپوټكړي، او پاچا امان اهللا خان ته 

وړاندې د بغاوت او شورش نيت لري . خو څرنگه چې سيد سرور خان خپله د 
كونړ ؤ او غازي ميرزمان خان يې له نږدې پيژندو، او د يوه ملې شخصيت په 
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توگه يې د هغه درناوې كولو، د والي تشويق او ترغيب پرې اغيزه نه 
 .٢٢١»درلوده

نگريزانو او كورنيو لكه چې د همدې كتاب په اوم څپركې كې وليدل شول، ا
راز -گوډاگيانو يې د كونړ څخه د غازي ميرزمان خان د ويستلو دپاره راز

پدې ترڅ كې د قومې مشرانو سره د اختالفونو او سيمه دسيسې جوړې كړې . 
كې د ناآرامۍ د پيدا كولو هڅې، په هيواد ددغه مين  شخصيت او هغې د 

ا سيمو كې وپيښور او شاوخپه وفادارۍ په بدل كې زامنو د وژلو هڅې، د 
په كونړ كې د هغه په ځاې د وركولو وړانديز، د هغوې ته د ځمكو او نورو بډو 

د ټاكلو هڅې، يا مستر ويد آستراليايى  كونړ د خان په توگه د واحد شينواري 
د ترور او بدنامولو هڅې شخصيت د غازي امان اهللا خان سره د سؤ تفاهم او 

  ادولې شو .ي

سردار هاشم خان د خپل صدارت او شايد گڼ شمير هيوادوال خبر وي چې 
خانداني دولت په وخت كې هم د غازي ميرزمان خان او د هغه د كورنۍ د 

د عريضو او جعلي اسنادو له الرې بدنامولو دپاره ډير كسان تشويق كړل  تر څو 
خو دټولو هڅو سره سره، په ټوله سيمه او هيواد كې هغوې سره دعوا وكړي، 

و بې وسې ، ناچارې ايو كس هم پيدا نشو چې د غازي ميرزمان خان پر بندي 
دعوا ته حاضر شي. آيا دا خپله د عزيز هندي د بې بنسټو ادعاگانو او كورنۍ 

  ؟    تورونو د ردولو ښه ثبوت نه دئ

و د پيداكولو په هكله دمخه په اوم څپركې كې پوره په كونړ كې د ناآرامي
يوه بله پيښه هم چې د    معلومات وړاندې شو چې د تكرارولو اړتيا يې نشته .

صافيو د شريفه قوم  سره په يوې پراخې شخړې بدله كړاى شوه، او عزيز هندې 
ورته د غازي ميرزمان خان په وړاندې د پاڅون رنگ وركوي، هماغه د سيمتام 

كلې ديوې نكاح شوې  ښځې د ناموس څخه ددفاع موضوع وه، چې د ټولو  د
  د اساساتو په خالف په زوره بيول شوې وه .اسالمي اصولو او پښتونولۍ 

                                                

  9/6/2009جرمن آنالين ويب پاڼه . -. د افغان ٢٢١



 

  242 |غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه د
 

  ؟څوك  او د چا  په چوپړ كې و يعزيز هند

لو كسانو څخه د هغو چاالكو او فعا، غالم محمد عزيزپه عزيز هندي مشهور، 
و چې لومړې يې د هجرت په تحريك او بيا په افغانستان او آزاد سرحد كې د 

 انگريز-كوم كسان چې د افغان  . فعاليت درلودهندي مهاجرينو په كړيو كې 

په لومړۍ جگړه كې د انگريزانو د ستر مكار او چاالكه جاسوس، موهن الل 
دي ترمنځ  هيرانوونكې ورته كشميرې د نوم سره آشناوي، د هغه او عزيز هن

هغوې دواړه د هندوستان د كشمير وو، دواړه د  والې او شباهت ليدلې شي . 
هندوانو په كورنيو كې زيږيدلي،او وروسته د اسالم په مقدس دين مشرفه 

انگريز  تر منځ دوو مختلفو جگړو په  موده كې په -شوي دي . دواړو د افغان
دواړو د ژوند ونو په گټه فعاليت كړې، افغانستان كې د باندنيو هيواد

خپل خاطرات، وروستي كلونه په سخته او تكليف كې تير كړي، دواړو 
نظريات، او تجربيات د كتابونو په بڼه ليكلي او د خوشخدمتۍ او انعام يا 

   ٢٢٢بخښنې په غرض انگريزانو ته وړاندې كړي دي .

كې زيږيدلې، او تر منځني " امرتسر" ه زوې پ"مدهو كشميرى" د زيز هندىع
د امرتسر د ښار په هره هغه مظاهره او غونډه كې ښوونځې يې زده كړه كړې . 

د قانون په وړاندې به جوړيدلى ، » رولت بل«يې انقالبي اشعار لوستل چې د 
   ٢٢٣او د انگريزانو لخوا بندي او په عمرې قيد محكوم شو. 

ه اعدام او بيا په عمري قيد محكوم شو،  په دا چې عزيز هندي څرنگه لومړې پ
زړه پورې او په لوې الس د هغه د مشهورولو او بريتانوي هند د خپلواكۍ 
غوښتونكو مبارزينو په كړيو كې د هغې د ورننويستلو دسيسه څرگندوي . 

كال كې بخښل كيږي،  1919هغه يوازې څو مياشتې په زندان كې تيروي، په 
زندانه آزاد او په زندان كې د انگريزانو مخالفو مشرانو مشرانو سره د  له

                                                

 Life of the Amir Dost Mohammed Khan of Kabul كتاب د  موهن الل كشميرىد .   ٢٢٢

په نامه  په دوو ټوكو كې په لندن كې چاپ شوې او ډاكټر  "زندگى امير دوست محمد خان كابل" 
    .لخوا په امريكا كې ژباړلې او خپور كړې دئ مجلۀ آئينۀ افغانستان  د ، سيد خليل اهللا هاشميان

 /L/P&S/20/12 دبريتانوي هند د آرشيف محرمانه اسناد.   ٢٢٣
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  د خالفت د غورځنگ د مهمو فعالينو كړيو ته ننوځي . پيژندگلوۍ له امله 

م كال د مى په مياشت كې په پيښور كې د مهاجرينو د  1920 د عزيز هندى
ته هجرت كوي او هلته د هندي سجام د كميټې مشري په غاړه اخلي، كابل نا

د جوالې په مياشت كې د لس زره روپيو د مهاجرينو د كميټې غړې كيږي . 
ټې ويستل كيږي . د نومبر په مياشت كې د ياختالس له امله د مهاجرينو له كم

راغلې سره چې كابل ته  ،عثماني دولت د بحري قواوو د قوماندان، جمال پاشا
د افغانستان د اردو په قطعه د هغه د الس الندې  اوو، پيژندگلوي پيدا كوي، 

د ټولې مشر په توگه ټاكل كيږي، ديوه جرم د رسوا كيدو له امله د  نمونه كې 
زندان د تگ له ويرې كابل پريږدي او او په چمركنډ كې دانگريزي استعمار په 

څه موده وروسته بيرته كابل ته  وړاندې د هندي مجاهدينو مركز ته تښتي، 
  او هلته بندي كيږي .  ځي

څلور نيمې مياشتې وروسته له زندانه خوشې كيږي او په كابل كې  عزيز هندى
د هندي انقالبيونو د يوې ډلې غړيتوب السته راوړي . د څه وخت دپاره په 
جالل آباد كې د ښوونځيو د مفتش په توگه مقرر كيږي، خو د خپلې ډلې سره د 

په ا كيدو، او يا هم د اصلې څهرې د رسوا كيدو له امله اختالف د پيد

په مياشت كې كال د اپريل  1925افغانستان كې ورته ژوند كول سختيږي او د 
په كابل كې د انگريزانو سفارت ته ورځي، او بريتانوي هند كې خپل كور 
امرتسر ته د ستنيدو اجازه غواړي . خو څرنگه چې د انگريزانو د استخباراتو 

معلوماتو له مخې عزيز هندي په كابل كې د شوروي د سفارت سره اړيكي  د
   ٢٢٤لري، نو هندوستان ته د ستنيدو اجازه نه وركول كيږي .

د روسيې د فعاليتونو په ترڅ كې د افغانستان سرحدي سيمې ته  عزيز هندى
نو د رپوټوكف، راسكلني  گڼ سفرونه درلودل .  په كابل كې د روسيې د سفير،

                                                

 /L/P&S/20/12اسناد د بريتانوي هند د آرشيف محرمانه .  ٢٢٤
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په په سپارښتنه  ٢٢٥محمد على د غالم محمد عزيز (عزيز هندى) له مخې، 

    ٢٢٦ درلوده . د مركز مشري په غاړه ]؟[سيد آشان باجوړ كې د 

د روسيې د آرشيف د اسنادو له مخې تيخانف ليكي چې عزيز هندي په خپلې 
انانو توهين د انگريزانو سره د صلحې د تړون له امله د افغيوې شبنامې كې 
بللي . هغه پدې هكله د شوروي روسيې د باندنيو » سركوزي«كړې او هغوې يې 

د سخت قهر يادونه كوي او زياتوي چې چيچيرين » چيچيرين«چارو د كميسار 
تر څو د داسې خودسريو له امله د افغانستان مجبوره شو خپله مداخله وكړي 

 هم يكفراسكلنياتوي چې . هغه زسره د روابطو د خرابيدو مخنيوې وكړي 

بوتو او چټيانو ته ادامه وركړي، -دغه ډول اوتو« يزعزعقيده درلوده چې كه 
كوم چې په هند كې زمونږ د پاليسۍ په خالف دي، نو ددغه مركز سره اړيكي 

   » .بايد قطع شي 

ه په مياشت كې د انگريزي چارواكو څخجنورى  دم كال  1929 د عزيز هندى

اجازه السته راوړه، خو هند ته د ستنيدو دمخه د يوې هندوستان ته د ستنيدلو 
   لنډې مودې دپاره يوځل بيا په كابل كې بندي شو .

په كابل كې د روسيې  عزيز هندىد بريتانوي هند د آرشيف د اسنادو له مخې، 
و ونشو كړاى د اماني د سفارت تنخواه خوره جاسوس هم ؤ. كله چې روسان

ان د خاورې څخه د يوه افغانستيوه داسې هوكړه  ترالسه كړي چې دلت څخه دو
د وسلو او گوډاگيانو د ليږلو دپاره استفاده وكړي، نو بيا يې  دهليز په توگه 

هڅه وكړه چې دا كار په پټه  او قاچاقي توگه د بدخشان، كونړ او چترال له الرې 
كونړ ته نږدې، چمركنډ ته، چيرې چې د هندي  امكان لري چېتر سره كړي . 

                                                

په كابل كې د روسيې جاسوس ؤ.  هغه د روسيې د  يو بل هندي مهاجر ؤ پهمحمد على . ٢٢٥
 .سفارت سره نږدې اړيكي درلودې ، او په كابل كې يې د يوه پټ مركز د جوړولو دپاره كار كولو

 ).    مخ 78تيخانف، سياست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون  سر چينه :  (

كال د دسمبر له لومړۍ  1921سياسي آرشيف د د تيخانف په حواله : د روسيې د ټولنيز او  .  ٢٢٦
، 105، صندوق 3،  دوسيۀ مخصوص 544فوند كال د مى تر لومړۍ نيټي  اسناد ( 1922تر 

 ).144صفحۀ 
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خپلواكۍ غوښتونكو يوه پوځي اډه موجوده وه، د عزيز هندي گڼ مسافرتونه 
  هم له همدې امله وي .

د غازي ميرزمان خان د زامنو په وينا، هغه هندي مهاجر چې غازي ميرزمان 
ۍ او كونړ راغلې او دزياتو پيسو په بدل كې يې د روسانو سره د همكارخان ته 

كې د هغوې د فعاليتونو د مخنيوي نه كولو وړانديز كړې ؤ، شايه همدا عزيز 
د ځان سره غازي ميرزمان  خان و ونشو كړاې هندي وي . ځكه كله چې روسان

ي دملگرې او د كونړ د حساس موقعيت څخه گټه پورته كړي، نو بيا عزيز هن
      تبليغات پيل كړل . هم د غازي ميرزمان خان په وړاندې خپلې دسيسې او

په مياشت كې بريتانوي هند ته ستون شو. د  اپريلكال د  1930د   عزيز هندى
په پاكستان كې استوگنه غوره كړه، او د وژل يې هند د ويشلو نه وروسته 

٢٢٧ه .كال د فبروري د مياشتې لسمه نيټه ښودل شوې د 1971كيدو نيټه يې د 
   

 له نظره  كاكړ محمدحسن پوهاندد 

» د ښاغلو زماني او سيستاني د ليكنو په هكله « ړ هاندحسن كاكښاغلې پو

خپلواكۍ د جگړې څلورمې جبهې، غازى ميرزمان خان،  دخپلې ليكنې كې 
كړي، چې په مشروطه غوښتونكو او امانې نهضت په هكله ځينې تبليغات 

  راتلونكو پاڼو كې به ورته اشاره وشي . 

حملې پيل او د غازي ، ښاغلي كاكړ تر هغې وروسته په ډير عصبانيت پر ما
پر يوه كتاب ميرزمان خان د شخصيت د ترور هڅه وكړه، كله چې  ما د هغوې  

 ېپر اماني دور«كره كتنه وكړه او   »دپاچا امان اهللا واكمنۍ ته يوه نوې كتنه«
  . رساله وليكله » كتاب ته يوه كتنه ړدپوهاندكاك

په خپل كتاب كې نه يوازې د اماني دورې د پيښو او پوهاند صاحب كاكړ 
اماني دولت د نسكوريدو په هكله د انگريزانو تش په نامه او بې بنسټه 

غازي امان اهللا خان په وړاندې د ارواښاد محمد ولي د ، او په هغه كې تبليغات
                                                

227   . Sharma, Jagdish Saran (1972). The National Biographical Dictionary of 

Inda, p27 
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پوړو شخصيتونو  لوړزي اوارواښاد غالم صديق خان چرخي په شان خان دروا
بار د اعتته يې تورونو  غودد خيانت او بې وفايي تورونه تكرار كړي وو، بلكې 

په گوته كړې چې گواكې د پاچا امان  هيوه داسې ليكنپه غلطه د زياتولو د پاره 
ډير په قلم ليكل شوې، او » احمدخان مومند ىعل«د غزني د اهللا خان د منشي، 
دربار منشي پاتې شوې، نو هغه په ټوله اماني دورې كې د «ټينگار كوي چې 

ځكه د اماني دورې په هكله كره معلومات لري ، داسې سم معلومات چې التر 
  . په داسې حال كې چې :  »اوسه په بل هيڅ ځاې كې خپاره شوي نه دي

  . د منشي علي احمد خان نه دهلومړې، دا ليكنه   −

ـــى نه خان احمد على ميرزا دوهم، −   خو د غازي امان اهللا خان د دربار منش
د خپل موقف په اســــاس كره او دقيق معلومات درلودلې   يې هم نه ؤ، او

  شو.

د كاكړ صاحب د ادعا په خالف دا معلومات يواځې دهغه په كتاب   دريم، −
  .پورې منحصره ندي 

ـــتخباراتو يوه ليكنه ده دا كتا  څلورم، − ب په حقيقت كې د انگريزانو د اس
  . او د بريتانوي هند په دفتر پورې اړه لري

په كابل كې د  خان، على محبوب د هغه اصــــلى ليكونكې شــــيخ پنځم، −
 دئ .  انگريزانو په سفارت كې د ختيځو چارو سكرتر

 ، كې»ېنكت ېكتاب ته يو ړدپوهاندكاك ېپر اماني دور«ما په خپلې رسالې، 
نوې كتنه  او كه د انگريزانو له  فتنو ډكو تبليغاتو  «د مؤثقو اسنادو پر بنسټ د 

هغه څه چې د  «تر عنوان الندې ليكلي و چې  » په پلويتوب تكراري خبرې ؟
 كتاب كې» د پاچا امان اهللا واكمنۍ ته يوه نوې كتنه«جناب ډاكټر صاحب كاكړ 

و ډك  تبليغات دي . كاكړ صاحب د نوي ندي، هماغه د انگريزانو له فتن
تاريخي حقايقو پر ځاې، د نوې كتنې تر نامه الندې، پرته له باوري اسنادو او 

 The Fall of Amanullah«مداركو ، ديوه انگريزى ايجنټ د يوې ليكنې 
په استناد، پر حقايقو او واقعيتونود جعل او » يا دامان اهللا نسكوريدنه
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ماني رژيم د لومړي درجه دښمن د تبليغاتو په تحريف پرده غوړوي، او دا
  ». مرسته خپلې پيژندل شوې ليدلورې بيا تكراروي 

، د مطلق انكار خهڅد انگريزي دسيسو او توطئو  انديړرژيم پر و ىد امان
اماني نهضت د ناكاميدو پړه په خپله د غازى امان اهللا خان او افغانانو په غاړه 

غالم صديق خان څرخى  او دانگريزانو نورو  دمحمد ولى خان دروازى،اچول، 
مخالفو شخصيتونو بدنامول او پر هغوې د غازي امان اهللا خان سره د خيانت 

په تاريخ كې د سترې څې او ساتلو ه ټد حقايقو او واقعيتونو د پ تور لگول،
د كاكړ صاحب پر  ،بيلگې، هغه شيان وو چېكوچنۍ جعل كارۍ په لسهاوو 

     گوته نيول شوې وه .ه الې كې ورتزما په رسكتاب ، 

ديادونې وړ ده چې د كاكړ صاحب پر كتاب زما د كره كتنې نه مخكې د هغه 
 دمياشتې دجنوري كال  م 2012ما د  وو. دوستانهسره زما مناسبات ډير ښه  او 

  نوښت په ټولنې كلتوري دافغاني كې شمال په دكليفورنيا نيټه ويشتمه اوه په

جوړه شوې وه، ويلي  وياړ په كاكړ صاحب حسن چې د پوهاندهغې غونډې كې 
 كهزاد، خان على احمد لكه د ارواښاد  كې هيوادافغانستان گران  په زمونږ«وو چې 
 خو.  شويدي تير  مؤرخين ستر شان په حبيبى عبدالحۍ پوهاند او غبار محمد ميرغالم

 ايچ پى او  لري، كړې زده علمي عالى كې تاريخ په چې دئ كس يواځينې  صاحب كاكړ
 وا بوولې مخ پر هم دنده استادئ د  تاريخ د  دوې  ده، آخيستې پكې يې (دكتورا) ډي

 د  وزارت د چارو خارجه د دافغانستان يې هم چې دئ هم كې ډله په كسانو لږو هغو د
 د انگلستان د درلودلې، چانس لټولو د آرشيف دملى  دافغانستان هم او آرشيف

 او مستبدو د خو اوس چې دا ال مهمه ټولو تر او. يادوم نه ال به خو آرشيف هند بريتانوي
 نژدې هپ چې لرم هيله  ځكه نو نشته، هم ويره  سانسور او تهديد د رژيمونو العنانه مطلق

 واچول ڼار برخو تيارو ډيرو  په  تاريخ دمعاصر  افغانستان د قلم په دوې د كې راتلونكې
 . »شي

تاريخ كې السوهنه او تقلب، هغه هم دمعاصر  او اماني دورې   پهزمونږ د هيواد 
كې، كومه نوې پديده نه ده .  پدې كې د مطلقه او خانداني رژيمونو  تاريخپه 

زور او فشار، د پيسو، مقام او څوكۍ السته راوړل، او دشخصي 
و رول درلود. ددې په عواملو په شان ساتلد_سياسي_قومي اومذهبي گټو 
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معلوماتو نشتوالې، د لومړې الس مطمئنو او كره اسنادو او څنگ كې د 
او كله هم د مؤرخينو غفلت او نه پاملرنه  شواهدو ته د السرسي ستونزي، 

  يادولې شو .

څيړونكي او تاريخ ليكونكي د يوې فرضيې يا خاص مطلب په هكله شواهد، 
زيار ته ، او د هغوې په مرسداليل، اسناد او تاريخي السوندونه راټولوي 

اچوي . د يوه مؤرخ ود هغو پيښو په بيالبيلوگوډونو او برخو رڼا باسي تر څو 
پوهيدل ډير ارزښت  طريقو دپاره د هغو اسنادو او شواهدو د علمې ارزونې په

   په خپلو تاريخي ليكنو كې كار اخلي . لري، له كومو چې 

په اهميت  ښاغلې كاكړ چې په تاريخ ليكنه كې د اصلي منابعو او سرچينو
ند مسئوليت او مكلفيت وپوهيدو،  بايد د اعتبار وړ اسنادو د پيژندلو په در

واقعيتونه د تل « كې ليكلي وو چې هم خبر واى . ما د هغوې د كتاب په كره كتنه 
دپاره پټ او پوښلي ساتل كيداى نه شي . د جناب پوهاند ډاكټر محمد حسن كاكړ څخه 

داره استاد او هيواد د معاصر تاريخ د مؤرخ په توگه نه د كابل پوهنتون د يوه سابقه 
يواځې دا تمه كيږي چې تاريخي واقعيتونه لكه څنگه چې پيښ شوې دي، پرته له حب 

سره  تاريخ كې ضبط او ثبت كړي . دوې اوس  دارۍ امانت پوره او بغض او روابطو، په
پلې او يا هم  لږ تر لږه د خبايد پر خپل دغه ذكر شوي كتاب بيا له سره نوې كتنه وكړي، 

   »ليكنې د دفاع په برخه كې كره اسناد او مدارك وړاندې كړي

خو پوهاند صاحب ددې پرځاې چې خپلې تيروتنې ومني او پر خپل كتاب نوې 
كتنه وكړي، او يا هم د هغې په هكله مؤثق شواهد او اسناد وړاندې كړي، نه 

او ښاغلي  پر دې قلم لكې ، بوكړهاصلې موضوعاتو څخه تيښته يواځې د 
، كومو چې شخصي حملې پيل كړىسيستاني په شان نورو هغو څيړونكو هم 

  .  د هغه په كتاب انتقاد كړې وو

 چې ټوله ېك ېليكن ېخپل» زماني او سيستاني د ليكنو په هكله اغلوښد « هغه 
د سپكو سپورو ډكه ده، د خپلو دوو سرچينو په حواله چې لومړې يې د عزيز 

مرحوم سيد شمس د، او دوهم يې » زوال غازى امان اهللا خان«كتاب دي هن
) غازى 1(  كوي چې گواكېادعا  د خاطراتو كتاب دئ ، الدين خان مجروح
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ونړي د استقالل په هيڅ كومې جگړې كې برخه  اخيستلې نه ميرزمان خان ك
په واكمنۍ كې د يوې جنايي پيښې په اړوند  امير حبيب اهللا خاند ) 2(  ؛ه،و

 غازى امان اهللا خاناو يواځې د نه درلود، ې كوم اولسي اعتبار ي) 3( ؛بندي و
د مور، عليا حضرت، په سپارښتنه ، چې هغه ته يې زوى ويلي وو او بې شميره 

رمختگ وكړ او په تحفې به يې ترې ترالسه كولي، د يوه معمولې حالت نه پ
زور زياتې او  يې د پاچا او د هغې د مور په ډاډ) 4( خپل سر پريښودل شو؛ 

) 5( خرابه كړي وو؛ او گاونډيو خانانو تيرې كولو، او د كونړ حاالت يې 
  اكې د خلكو د كينې او انتقام په نتيجه كې په شهادت ورسيد . گو

په وړاندې انگريزانو هيڅ ډول داماني رژيم «چې تر پرونه يې ويل ړ كاكښاغلي  
دسيسه نوه كړې، او تر اوسه يې هيڅ داسې كوم سند ليدلې نه دئ چې د پاچا 
امان اهللا د واكمنۍ په نسكورولو كې د انگريزانو الس وښاېي، او حتى ادعا 

ريزان  د امان اهللا خان پلويان وو، ځكه چې هغه پرمختگ انگ«يې كوله چې 
بازنگرى دورۀ امانى و « ، دا ځل د ٢٢٨»جوړولهغوښتلو او مدني ټولنه يې 

په كتاب كې د سلهاوو  اسنادو په لوستلو، نه يواځې  »توطئه هاى انگليس
يو بل مهم كشف هم كړې  داچې پر خپلو پخوانيو خبرو ټينگار كويي، بلكې

دده د واكمنۍ د هم انگريزان   امان اهللاپاچاخپله «ادعا كوي چې دئ ، او 
   ».د تهمت نه پاك گڼلي دي ه كې د الس درلودوپه دسيسنسكورولو 

ليكي چې د استقالل د استقالل د څلورمې جبهې په هكله  ړحسن كاك ښاغلې
په جگړه كې، نه كومه څلورمه جبهه وه او نه هم غازي ميرزمان خان د هغې مشر 
ؤ. گواكې دا د تاريخ د مسخه كولو پرته بل څه نه دي . د هغه استدالل دادئ چې 

په خپل تاريخ كې يواځې د دريو جبهواو د هغوې د قوماندانانو نومونه  غبار
مسخ كړې او  ههغخپله خو ښاغلې كاكړ نه پوهيږي چې تاريخ   ياد كړي دي . 

ددې خبرې د ثبوت دپاره بل ده.  كړې ه پخپله هغهڅه هم دحقايقو د بدلولو 

                                                

 2007ن كاكړ سره د امريكا غږ  آشنا راډيو د د ښاغلو استاد حبيب اهللا رفيع او پوهاند حس.  228

مې ) نيټې هغه مركه چې د افغانستان 29كال د زمري  1386كال د اگست د مياشتې د اتلسمې (
 .  د خپلواكۍ د بيا گټلو د اته اتياومې كليزې په مناسبت خپره شوې وه
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د امريكې د  ، كومه چې يې وهغه خپلې وينا ته مراجعه كو دچيرې نه، بلكې 
د افغاني كلتوري ټولنې غړو، دوستانو او هغې غونډې  كليفورنيا د ايالت 

محترم او زما  كلتوري ټولنې لخواافغاني د هغه  ه .ياد دښه په گډون كولو ته 
انجنير عبدالوكيل متين د كتابونو د خپريدو په مناسبت غونډه كې، چې 

  كې موجود دئ، داسې ويلې و:ويډيو كليپ يې هم په يوټيوب 

نوپه هر حال سره دغه كونړ ډير لويان يې هم  هست كړيدي. اوس دلته دغه «...
مورد د بحث چې دئ دغه دوه كتابونه دي ، ددوو ملگروچې يو ډاكټر 
عبدالرحمن زماني دئ، چې دئ هم د كلتوري ټولنې يو ډير فعال او 

  عبدالوكيل متين دئ ... ډيرخواخوږې غړى دئ  او بل يې د انجنير صاحب

دزماني صاحب كتاب اساساَ د تاريخ دئ مگر ادبي جنبه هم لري. پدې معنى چې د هغه 
وختو چې پدغه پيښې كې ځينې محلى كسانو اشعار ويلي دي، هغه [يې] هم راوړي دي 

زماني . لدې جهته هم دا ادبي خصوصيت لري هم تاريخي. غټه خبره يې دغه ده چې 
ه كې ، پدغه كتاب كې د ډيرو معتبرو، ثقه او لومړنيو ماخذونو څخه يې صيب پدغه ليكن

كار اخيستې دئ . تاريخ چې ترڅو په ښو ثقه معلوماتو باندې بنا نه وي، هغه حقيقت ته 
تاسي داسې وگڼۍ چې يو خټگر چې غواړى يو تعمير جوړ  رسيدل بيا مشكل وي .

چې جوړ كړي، شوړيږي . په بل  كړي، هغه اصلي مواد چې ورسره نه وي، هغه تعمير
عبارت سره، د تاريخ ليكلو دپاره لومړنئ شئ ضروري هغه ثقه مواد دي. او ډاكټر 
صاحب دلته ډير كوشش كړئ  دئ چې دغه د انگريزي منابعو څخه، د نه خپرو شوو 

راټول كړي او ددغه جبهې منابعو څخه ، او د هغه وخت د ليكنو څخه د پښتو دري څخه 
چې په افغانستان كې په تاريخي كتابونو كې پدې باره كې څه شئ ليكل شوي په متعلق 

ندي،پدې باره كې يو ډير ثقه او ښه قوي معلومات نه يواځې هغه د جبهې د جنگونو په 
متعلق كې بلكې د نورو مربوطو موضوعاتو په باره كې هم ډير ثقه جدي معلومات 

 به ددې كتاب لوستل سړي ته ډيره گټهاجتماعي، اقتصادي هم پكې پيدا كيږي . لدې ك
ه  چې نو هرسوي او دا ددې اساسي خبره خو فقط همدغه ده چې دغه [څلورمه] جب

  ...».واقعا په رسمي ليكنو كې نه وه 

څخه د استقالل د جگړې د څلورمې جبهې او په هغې كې د دښاغلي كاكړ ما
يځونو د علت ډې په هكله د هغه د دوه متضادو درنغازي ميرزمان خان د و

به يې يا كه دوهم؟  دهغه لومړې دريځ سم نه و، او آيا چې پوښته كړې وه، 
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لومړې رښتيا ويلي نه وي، او يا اوس  رښتيا نه وايي . كه دوې اوس داسې 
معلومات تر السه كړي وي كوم چې د هغوې پخواني معلومات نفي كوي، نو 

  ري ؟بيا ولې داسې مهم تاريخي معلومات نشر ته نه سپا

د كتاب د ليكونكي عزيز هندي په » زوال غازى امان اهللا خان«كاكړ صاحب د 
ليكوال ؤچې په هند   پشتون ي په اصل كې يو هند عزيز« هكله هم ليكي چې 

هغه د خپلې ټولې كورنۍ سره د شاه امان اهللا د واكمنۍ تر پايه په كابل  كې اوسيدلو. 
د پاچا سخت پلوي، يو واقع بينه انسان او د  كې استوگن، په قطعه نمونه كې كپتان او

  .»افغانستان له اوضاع څخه يې بشپړ معلومات درلودل 

دلته يوځل بيا ليدل كيږي چې كاكړ صاحب د عزيز هندي په هكله څومره ناسم 
معلومات وركوي . هغه د عزيز هندي  خبرو ته د اعتبار وركولو په موخه يوځل 

كوي، او په غلطه ادعا كوي چې گواكې عزيز و ته بل رنگ وربيا واقعيتون
هندي د غازي امان اهللا خان په شان په خټه پښتون او د هغه پلوي ؤ، او گواكې 

  د واقع بينۍ له امله يې ټول روايات رښتيا دي . 

د هغه د آثارو د څرگنديږي چې په ډاگه  د كاكړ صاحب د وروستۍ ليكنې څخه
 ،روتنه دپاملرنې او توجه د كمښت له املهسرچينو او منابعو په انتخاب كې تي

، بلكې هغه داځل هم  په ارادي ډول او نه دهكومه تصادفي او غير ارادي خبره 
د غازي امان اهللا خان، مشروطه غوښتونكو پوره مهارت سره كوښښ كړې چې 

په شان د اماني نهضت او رژيم د پلويانو او انگريزانو خان او غازي ميرزمان 
» زوال امان اهللا خان«د په شان » نسكوريدنهامان اهللا «ه وړاندې د ددښمنانو پ

د سرچينې ې خپلپه شان يوه بل كتاب نه مرسته وغواړي . هغه داځل هم د 
، او د پټولوسياسي دريځ او موخو د اصلي هويت،   ،عزيز هندي ،ليكوال

او يوې بلې جعلكارۍ داماني دورې په پيښو كې د ځاې او ونډې په هكله د  
  ساخته كارۍ څخه كار اخلي .

ما د كاكړ صاحب د كتاب د كره كتنې په رساله كې ويلي و چې واقعيتونه د تل 
دپاره پټ او پوښلي ساتل كيداى نه شي . د جناب پوهاند ډاكټر محمد حسن 
كاكړ څخه د كابل پوهنتون د يوه سابقه داره استاد او هيواد د معاصر تاريخ د 
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ځې دا تمه كيږي چې تاريخي واقعيتونه لكه څنگه چې مؤرخ په توگه نه يوا
سره   دارۍ امانت پوره پيښ شوې دي، پرته له حب او بغض او روابطو، په

تاريخ كې ضبط او ثبت كړي . دوې اوس بايد پر خپل دغه ذكر شوي كتاب بيا 
له سره نوې كتنه وكړي، او يا هم  لږ تر لږه د خپلې ليكنې د دفاع په برخه كې 

اسناد او مدارك وړاندې كړي، او كه نه نو خپله به په تاريخ كې د يوه داسې كره 
تحريف كاره مؤرخ په توگه ثبت شي چې رښتيا او دروغ يئ سره ورگډ كړي، 
تاريخي پيښو ته يې جعلي روايتونه جوړ كړي، او په تاريخ كې يې د دروغو د 

  ثبتولو دپاره جعلي اسناد او سرچينې جوړې كړې دي .
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څلورالرې د  ميرزمان خان د يغازپه احمد شاه بابا مينه كې د د كابل 
  پرانيستلو د مراسمو يو انځور



 

  255 |د غازي م� زمان خان ژوند او مبارزو ته يوه لن�ه کتنه
 

 

د كونړونو والي او په مناسبت مې كليزې  98د هيواد د خپلواكۍ د گټلو د 
 .پر مزار د گلونو گيډۍ ږدي  ميرزمان خان يغازامنيه قوماندان د
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نړي د جهاد وخان ك الل د جگړې  د چترال په جبهې كې د غازى ميرزماند استق
ميالدي كال كې په زندان كې يوه سړي  په خنجكي  1918هغه بيرغ چې په 

دا بيرغ چې قرآني آيتونه او د مير زمان   (كروشنيل) له ورېښمو نه اوبدلى و.
خان  رزمانخان نوم  په كې اوبدل شوې  د انگريزي استعمار سره د غازي مي

دا بيرغ اوس هم د غازي ميرزمان خان د زوې . څرگندوي مني ښفطري د
ارواښاد محمد هاشم زماني په كور كې خوندي دئ، او په مناسب وخت كې به 

  د هغه د وصيت سره سم  دافغانستان ملي موزيم ته وسپارل شي .
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  ، مركز نشر انقالب، ايران . چاپ سوم

در مسير تاريخ  (جلد دوم) .  ). افغانستان1999، مير غالم محمد (غبار −
  چاپ دوم ، پيشاور، مركز نشراتى ميوند.

) . جرگه هاى بزرگ ملى افغانستان (لويه 1889فيض زاده، محمد علم ( −
 ها .  جرگه) و جرگه هاى نام نهاد تحت تسلط كمونست ها و روس 

) شمسى. سراج التواريخ، تتمۀ جلد سوم و 1390كاتب، فيض محمد ( −
 جلد چهارم . انتشارات اميرى كابل .
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) شمسى. سراج التواريخ، جلد چهارم، بخش 1390كاتب، فيض محمد ( −
 .سوم  . انتشارات اميرى كابل 

). افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهللا 1997مجددى، فضل غنى ( −
 رنيا، اياالت متحدۀ امريكا.خان. كاليفو

) . درنگى بر زمينه هاى استبداد شناسى نادر شاه 1388مهرين، نصير ( −
با مكثى بر چگونه گى قربانى شدن عبدالرحمان لودين .  بنگاه انتشارات 

 ميوند، كابل .

).واكنش هاى مذهبي و 1388نويد، سنزل /ترجمه مجددي، نعيم ( −
شاه امان اهللا وعلماى  1929-1919تحوالت  اجتماعى در افغانستان 

 افغان . انتشارات احرارى، هرات، افغانستان .

). د افغانستان د خپلواكۍ او 1379وزيرى، جرنيل يار محمد خان ( −
 نجات تاريخ په خاطراتو كې. الهور، ملت پريس .

). نخستين كتاب در بارۀ جنبش 2004هاشمى، سيد سعدالدين ( −
 در ربع اول قرن بيستم)، جلد دوم .  مشروطيت خواهى در افغانستان (

 

د بريتانوي هند د آرشيف د انگريزانو د استخباراتو هعه رپوټونه چې اوس له محرميته 
  : ې وسيدوتلي د افغانستان او سرحدونو په هكله د استخباراتي اسنادو 

(British Intelligence Files on Afghanistan and its 
Frontiers, c. 1888-1946) 

 تنظيم ېك پاڼو 37200و ا ودوسي 193 په په مايكروفلم اسناددوسيو  دغود

  . دي شوي

  دوسيه هاى استخبارات انگليس در رابطه با سرحدات شمال غربى [هند بريتانوى] 

(British Intelligence on the North West Frontier, 1 901-
1949) 

  يم شده اند:مايكروفلم  تحت عناوين مختلف تنظ  343اين اسناد در 

1. Memoranda of information on North-West Frontier 
affairs, 1901-1911.  

2. Intelligence diaries, 1911-1930.   
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3. Annual reports and arrangements for intelligence 
gathering, 1922-1942.  

4. Weekly intelligence diaries and summaries, 1931-1947.  
5. Waziristan disturbances, 1937-1949.  

 :دوسيه هاى استخبارات سياسي هند

(Indian Political Intelligence (IPI) Files) 

صفحه ترتيب شده اند  57811دوسيه در  767مايكروفلم ،  624اسناد در  اين
  )را در بر ميگيرد 1950تا  1903كه سال هاى 

  نشراتد افغانستان دولتي 

، مطبعۀ سنگى وزارت حربيه، 1303نه، رويداد لويه جرگۀ دارالسلط −
 كابل .

 ) .اماني دوره( افغانستان ددولت د نظامنامو ټولگه د −

غازى امان اهللا د اروپا د څومياشتني سفر په پاې كې د به ملت عزيزم،  −
 .وينا خان

، چاپ مطبعۀ شركت 1307سنبلۀ  30مرامنامۀ فرقۀ استقالل و تجدد،  −
  يق كابل .توف

   پښتو او دري مقالې او خپرونې 

 د انيس د ملي جريدې كلكسيون −

  .كال گڼې  1303د امان افغان د جريدې د كلكسيون د  −

 .لمريز كال گڼې  1303 د حقيقت د جريدې د كلكسيون د  −

چهارم جنگ استقالل و نقش ميرزمان  خان كنرى  ۀ جبهسيستانى، اعظم .  −
  ، german.com-www.afghan  .در آن

به خورشيدى.  1381هفته اول سنبله 23هفته نامه كليد، سال اول، شماره  −

 .  14صفحه مين سالگرد استرداد استقالل افغانستان، 83مناسبت 

 .german.com-afghanwwwد مجلې كلكسيون  افغانستان ۀ آئين د  −
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  فهرستد نومونو 

  ا

  ١٥٣  .............. اعلیحرضت امان الله خان
, ١٧٢, ١٤٠, ١٣٣, ١٧  امان الله خان غازی

٢٤٤, ١٩٩, ١٨٢  
, ٥٧, ٥٦, ٤٠, ٣٩, ٣٧  ام حبيب الله خان

٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٦, ٧٥, ٧١, ٦٧, ٦٥, ٦٣ ,
٢٢٠, ١٨٧, ١٥٤, ١١٦, ١١٢, ٨٣ ,

٢٥٩, ٢٤٧  
  ١٩٣, ١١٨, ٧٧, ٤٣  .  ام عبدالرحمن خان

  ٣٢  .................................... ايلفينستون

  ب

  ٣٢  ...........................................  برنس

  پ

  ٦٨, ٤٠  ...............  پاچا صاحب اسالمپور
  ٢٤٧, ٢٤٣  .................  پوهاند حسن کاکر

  ج

  ٢٢  ..........  ون�ېج�ال خان محمد خان ک
, ١٠٨, ١٠٦, ٩٠  .....  ج�ال عبدالوکيل خان

٢١٤, ١٦٥, ١٣٦, ١٣٤, ١١٠, ١٠٩  

  ح

  ٧١  ...................  حاجی صاحب ترنگزی
  ٧٨, ٦٩, ٤٠  ...........  ه خانحافظ سيف الل

  ١٨٠, ١٨  ..............  حبيب الله خان زمانی
, ٢٤٧, ٢١١, ١٩٩, ١٦٥  ....  حبيب الله رفيع

٢٥٨  

  خ

, ١٠٢, ١٠٠, ٢٣, ٢٢, ١٨  .  خان محمد خان
٢٠٣, ٢٠٢  

  ١٨  ......................  خمحمد خان زمانی

  ر

  ٢٢١  ...............................  رازقی ن�يوال
  ١١٩  ....................................  روز کيپل

  س

  ١٦٠, ١٥٥  .....  سپه ساالر محمد نادر خان
, ١٥٥, ١٢٨  .....  سپه ساالر محمد نادرخان

٢٢٨  
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  ٨٥, ٧٨, ٦٨  ..........  دار عنايت الله خانرس 

  ١٣٤  ...............  رسدار محمد عث�ن خان

, ٨٢, ٧٨, ٧٦, ٦٨, ٣٧  .  رسدار نرصالله خان

٨٤, ٨٣  

, ١٥٨, ٦٤  .  مجروحسيد شمس الدين خان 

٢٤٦, ١٧٦  

  ٢١٣, ١٩٩, ١٢٧  .............. سيد عبدالغفار

  ٢٤٣, ٢٣٧, ٢٢٣, ٢٢٢, ٢٠٦, ١٦١سيستانی

  ش

  ٨١, ٨٠  .....................  شجاع الدوله خان

  ١٣٥, ١٣٤, ١٣٣, ٨٦  .......  شمس املشايخ

  ٢١٦, ٧٧, ٧٦  ..........  شهزاده امان الله خان

  ٢٠٣  ........................... ش� محمد خان

  ١٨  ............................. ش� محمد خان

  ص

  ١٢٨, ١٢١  .................  صالح محمد خان

  ع

  ٣٧  .............................  عبدالحی حبيبی

, ١٧٠, ١٦٥, ١٤٢, ١٢٧  عبدالخالق اخالص

٢١٢, ٢١١  

  ٢٦٧  ........................  عبدالرحمن زما�

, ١٤٧, ١٤٦, ١٣٤, ١٢٨  ......  عبدالعزيز خان

١٦٥  

  ١٦٤, ١٥٧, ١٥٦  .......  عبدالواحد شينوارى

, ١٠٨, ١٠٦  ......  لوکيل خان نورستا�عبدا

١٦٥, ١٣٦  

, ٢٤٢, ٢٤١, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٦  ..  عزيز هندى

٢٤٣  

, ١٨١, ١٧٠, ١٤٢, ١٢٤  ..  عصمت الله خان

٢٠٢, ١٩٧, ١٨٢  

  ١٨  ............................  عصمت الله خان

, ١٨٧, ١٧٠, ١٦٦, ٧٨  ......عىل احمد خان

١٩٠, ١٨٨  

  ١٨٨, ١٨٧, ١٨٥, ١٦٨  ..... عىل احمدخان

  ٦٧, ٦٦  ................................ عمراخان

  غ

, ١٢٢, ١٢١, ١١٢, ٨٣  غازى امان الله خان

١٨٢, ١٨١, ١٧٨, ١٦٠, ١٥٦, ١٤٢ ,

٢٦٢, ٢٤٠, ٢٣٩, ٢٣٦, ١٩٧, ١٨٩  

, ١٣٦, ١٣٥, ١٣٣, ٨٧, ٨٢, ٨١, ٧٨  ....  غبار

٢٦٠, ٢٤٧, ١٦٣, ١٣٧  

  ٢٠٩  ......................... غالم سخی زمانی

  ١٦٦  ................  غالم صديق خان چرخى

  ف

  ٢١٣, ١٣٤  ...............  فضل غنى مجددى

  ٨٠, ٤٠, ٣٧, ٣٦  .  فيض محمد کاتب هزاره

  ک
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  ٩٢  ........................  کرنيل خورشيد خان
  ٦٩  ..................  محمد عث�ن خان کرنيل

  گ

  ١٨  ......................  گل محمد خان زمانی

  م

  ٦٧  ...................  محصل خان، کوډاخيل
  ١٨٠, ١٨  ...............  محمد ارسالن زمانی

  ١٨, ١٦  .......................  محمد اکرم خان
  ١٠٠  ............  محمد ام�  خان کوډا خيل

  ١٦  ............................  خان  محمد عمر
  ٢١٧  .............  محمد نواز حقيقت "سان�

  ٢٠٥, ١٨  ................. محمد هاشم زمانی
  ٢٠٨, ١٥٠, ١٣٤  ............  محمد ولی خان
  ١٨  ..............................  محمدعمر خان

  ٨٧, ٨٢  .................... امل�لک مستوىف
  ٤٢  .................  مال نجم الدين آخندزاده

  ٥٧  .....................................  مالى بابره
  ٦٧  .....................................  مالی باب�ه

  ١٠٩  ...................  مهرت عبدالرحمن خان
  ٤٠  ......................  ميان صاحب رسکا"

  ١٠٨, ١٠١, ٩٤, ٩٠  ...............  ميجر ريىل
  ١٩٢  ..............................  م)اجان سيال

  ٦٨  .......................  م)صاحب جان پاچا

  ن

  ١٠٤, ٩٨, ٩٧, ٩٢  ................نارصامللک
, ٨٤, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٧٩, ٧٧  .....  نرصالله خان

٢١٦, ١١٢, ٨٥  
  ١٣٥, ١٣٤, ١٣٣  ..................  راملشايخنو 

  ه

  ٢٤٠, ٢٢٧  .............................  هاشميان
  ١٩٠, ١٨٨  ..............................  همفريز

  و

  ٢٣٩, ١٥٦  ...................  واحد شينوارى

  ي

  ١٨  ......................  يار محمد خان زمانی
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  د  ډاكتر عبدالرحمن زماني لنډه پيژندنه

  

لمريز كال د حمل د مياشتې په دولسمه نيټه د  1333د  " زماني"عبدالرحمن 
محمد ارسالن "زماني"  په كوركې كونړ د غازي ميرزمان خان د ځوې الحاج 

. لومړنۍ زده كړې يې په هرات كې، چيرته چې يې ټولې كورنۍ د  زيږيدلې دئ
كاله سياسي بند نه وروسته په داخلي تبعيد كې  ژوند تيراوه، ترالسه  13

كال كې د نوي اساسي قانون د  1964كړي، متوسطه او ثانوي تعليمات يې په 
د خوشې كيدو نه وروسته په كابل او كونړ كې جوړيدو او سياسي بنديانو 

 1979سرته رسولي، بيا يې د كابل پوهنتون د طب پوهنځې  لوستلې او بيا د 

م كال په پاى كې، په افغانستان باندى د روسانو د يرغل نه څو اونۍ مخكې، 
  او پاكستان ته مهاجر شويدى .اړ د هيواد پريښودو ته 

وچنيانو، مهاجرينو او تودو سيمو دروغتيا ډاكتر عبدالرحمن "زماني"  د ك
او روغتيايي چارو د  ادارى په برخه كې  عالي تحصيالت داروپا په اطريش، 
انگلستان او هالنډ كې سرته رسولي او د امريكې د متحده اياالتو څخه يې د 

  عامې روغتيا د ماسټرۍ سند ترالسه كړيدئ .

(يوولس)   11كاله پورې   1991ر  څخه ت  1980ډاكتر عبدالرحمن "زماني"  له  
سره د ډاكتر او    UNHCRكاله په پاكستان كې افغاني كډوالو لپاره  لومړى د
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يا دافغاني مهاجرو دپاره د اطريش د مرستو د مؤسسې سره    ARCبيا وروسته 
او  Medical Coordinatorد ډاكتر، روغتيايي پروگرامونو د سوپروايزر،  

په توگه  خدمت كړى او يو كال هم د اطريش د پرمختگ په پاى كې د ډايركټر 
او تعاون د ادارى سره د اسيا او افريقې د انكشافي او روغتيايي چارو 

مياشتې يې په جيبوتى او سوماليا كې ، او  6دمشاور   په توگه پاتى شوې، 
درى كاله يې په بنگله ديش كې د بين المللى مؤسساتو د روغتيايي 

  ولى دي.يرښونې او  كواردينيشن چارې پر مخ بپروگرامونو د ال

د عامى    San Diegoدكليفورنيا دايالتي پوهنتون د  ) كاله11 ( ډاكتر زماني
روغتيا د عالى پوهنځي او د كليفورنيا د پوهنتون د سانفراسيسكو د 

او د كاليفورنيا د وړكتونونو د روغتيايي چارو د  كړېپوهنځي سره كار 
  .ړې دهركټر په توگه  دند ه تر سره كپروگرامونو د ډاي

اوس دامريكې د كليفورنيا  په ايالت كې د ټولنيزو خدمتونو ډاكتر زماني  
د مختلفو مسلكي ادارې سره د پروگرام د متخصص په توگه كار كوي . ده 

ټولنو په غړيتوب سربيره په مختلفو ملي او بين المللي كنفرانسونو كې گډون 
) زيات 22( وتشدوه ويه پښتو، دري او انگريزي ژبو تر كړى او تر اوسه يې پ

 لوى واړه كتابونه  ليكلي او يا ژباړلي دي .


