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ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن 
د ﻣﻠﺖ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺧښﺘﻪ دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ټﺎﻛﻠﯥ ﺧﺎوره ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ
ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اراده را ﻏﻮﻧډ ﺷﻲ او ګډ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﻏﻮره ﻛړي  .ﺗﺮ دې
راټﻮﻟﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د دوى ګډ ﻛړه وړه د دوى ﻣﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮړوي ،راﺷﯥ
درﺷﯥ ﻳﯥ ﻣﻠﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﺟﻮړوي او راﻛړې ورﻛړې ﻳﯥ د ﻣﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺧښﺘﻪ ږدي.
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻳﻮ ﻣﻠﺖ دى ﭼﯥ ﭘﻨځﻪ زره ﻛﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ آرﻳﺎﻳﻲ
اﻗﻮام ﭘﻪ »آرﻳﺎﻧﺎ وﻳﺠﻪ« ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻛښﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اراده راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي ،د ﻳﻮه ګډ
ژوﻧﺪ ﺑﻨﻴﺎد ﻳﯥ اﯦښﯥ ،د »آرﺑﻚ« ﭘﻪ ګډه ژﺑﻪ ﻏږﯦﺪﻟﻲ او ورك وﻳﺪي ﺳﺮودوﻧﻪ
ﻳﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړي دي .
د اوﺳﺘﺎ وﻧﺪﻳﺪاد واﻳﻲ ﭼﯥ آرﻳﺎﻧﺎ وﻳﺠﻪ اﻫﻮره ﻣﺰدا )ﻟﻮى ﺧﺪاى( د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻫﻮﺳﺎﻳۍ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺟﻮړه ﻛړه ،ﺧﻮ اﻫﺮﻳﻤﻦ )ﺷﻴﻄﺎن( ﻫﻐﻪ وراﻧﻪ ﻛړه ،دﻟﺘﻪ ﻟﺲ
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻳﺨﻨﻲ وه او ﻳﻮازې دوې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ښﻪ ﻫﻮا وه ،ﻧﻮ ځﻜﻪ آرﻳﺎﻳﺎن ﻟﻪ دې
ځﺎﻳﻪ وﻟﯧږدﯦﺪل ﺑﻠﺦ ﺗﻪ ﭼﯥ دا ﻫﻢ ﻟﻮى ﺧﺪاى د آرﻳﺎﻧﺎ د ﺷﭙﺎړﺳﻮ ﺧﺪاﻳﻲ ځﻤﻜﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د څﻠﻮرﻣﯥ ځﻤﻜﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻮﺳﺎﻳۍ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺟﻮړ ﻛړى ؤ.
دوى ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﯥ د ﻳﻤﺎ ﻳﺎ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻳﻮه ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﺧښﺘﻪ
ﻛښﯧښﻮده ،ﻛﺮﻧﻪ او ﺑﺎﻏﻮﻟﻲ ﻳﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړه ،د ﺑﺎﺧﺘﺮ د ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ
ﻛښﯧښﻮد ،د ﻧړۍ ﻟﻮﻣړى ښﺎر ام اﻟﺒﻼد ﺑﻠﺦ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړ .ﻟﻮړ ﺑﻴﺮﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې ور
ﭘﻮل او د ژوﻧﺪ د ﻫﻮﺳﺎﻳۍ ټﻮﻟﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﻳﯥ ﭘﻜﯥ ﺳﻨﺒﺎﻟﯥ ﻛړې .
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زﻣﻮږ د اوﻟﺲ ﭘﻨځﺰر ﻛﻠﻦ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ راﭘﻴﻞ ﺷﻮ ،د ﻫﯧﻮاد ﺣﺴﺎس
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ﺣﻴﺜﻴﺖ ددې ﺳﺒﺐ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻟﻪ
ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻠﻮﻧﻜﻲ او راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﭘﺮدې ﺧﺎوره ﺗﯧﺮى وﻛړي او ددې
ﺧﺎورې د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﻞ ﺧﻮړﻟﻮ ﻧﻴﺖ وﻟﺮي .ﺧﻮ زﻣﻮږ د ﻣﻠﺖ دا ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻣﻠﻲ ﺗﺸﻜﻞ
د ﻣﻠﻲ وﺣﺪت ﻳﻮ داﺳﯥ ﭘﻮخ ﺳﻮك ؤ ﭼﯥ د ﻫﺮ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﯥ ﺣﻮاﻟﻪ ﻛړى دى.
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻧﻪ دې ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﺖ د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ واټ او واټﻦ ﻛﯥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
زﯦږوﻟﻲ او د وﺧﺖ د ﻫﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ راﭘﺎڅﯧﺪﻟﻲ او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧۍ ﻳﯥ ﻛړې
دي.
ﻣﺎ ﭼﯥ ﺣﺴﺎب ورﺗﻪ ﻛړى زﻣﻮږ ددې ﭘﻨځﺰر ﻛﻠﻦ ژوﻧﺪ دوه ﻧﻴﻢ زر ﻛﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟګړو
ﻛﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮي ﭼﯥ ددې ﺟګړو ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻟﻪ ﭘﺮدﻳﻮ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﺳﺮه دي او ﻧﻴﻤﻰ ﻧﻮر
ﻳﯥ د اﻗﺘﺪار ﺧﭙﻠﻤﻨځﻲ ﺟګړې دي ﺧﻮ ﺟﺎﻟﺒﻪ داده ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺟګړو ﻛﯥ ﻗﻮﻣﻲ او
ﺧﯧﻠﻲ ﺟګړې ﻧﺸﺘﻪ او د ﻣﻠﺖ ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د وروڼﻮ ﻏﻮﻧﺪې ژوﻧﺪ ﺳﺮه ﻛړى او
ﻛﻪ ﭘﺮدو ﻏﻮښﺘﻲ ﻫﻢ ﭼﯥ دوى ﺳﺮه وﺟﻨګﻮي ﻧﺎﻛﺎم ﺷﻮي او ﻧﻪ دى ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻲ ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺟګړو ﻛﯥ ښﻜﯧﻞ ﻛړي .
د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د ﻣﻠﺖ ﻣﻠﻲ اراده ﭘﻴﺎوړې او د واﻛﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﻠﻄﻪ ﻛﻤﺰورې
وه .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﺮدي ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ
ﺷﻮي او ﺣﺘﻰ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﺎن ﻳﯥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺷﻮي ﺧﻮ ﻣﻠﺖ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد
اﺷﻐﺎل او د اوﻟﺲ د ﻏﻼﻣۍ وﯦﺮه ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻴﺎدت راوﻻړ
ﺷﻮي او دښﻤﻦ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻏﻴﺮت او ﻋﺒﺮت درﺳﻮﻧﻪ ورﻛړي دي  .ﻟﻴﺮې ﺑﻪ ﻧﻪ ځﻮ د
اﻓﻐﺎن اﻧګﺮﯦﺰ درﻳﻮ ﺟګړو ﺗﻪ ورځﻮ ،د اﻓﻐﺎن اﻧګﺮﯦﺰ ﻟﻮﻣړۍ ﺟګړه د ﻫﯧﻮاد
ﺗښﺘﯧﺪﻟﻲ او ﺑﯥ واﻛﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع د ﻻﻫﻮر د درى اړﺧﻴﺰ ﺗړون ﭼﯥ ﭘﻪ 1838
ﻛﺎل وﺷﻮ ،ﻟﻪ ﻣﺨﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړه او اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺨﺖ ﺗﻪ دده درﺳﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﭘﺎره وﻛړه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮرﺛﻰ ﺗﺨﺖ )؟( ﻳﯥ ﻛښﯧﻨﻮي  .ﺧﻮ د اوﻟﺴﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
د ﺟﺮګﯥ ﭘﺮﯦﻜړې د  1841ﻛﺎل د ﻧﻮاﻣﺒﺮ د دو ﻫﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﻗﻴﺎم ﺳﺮه اﻧګﺮﻳﺰي
ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺳﺮوﻫﻠﻲ ﺑﺮوﻫﻠﻲ واﻳﺴﺘﻞ او ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﻏﺎزي
ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن اڅﻜﺰي ،ﻏﺎزي اﻣﻴﻦ اﷲ ﺧﺎن ﻟﻮګﺮي ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪي ﺧﺎن او

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кй ȁ
ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧۍ د اﻧګﺮﯦﺰ ﻧﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻰ ځﻮاك )؟( رﺳﻮا او ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﻰ
ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده وﻳﻮﺳﺖ او ﻣﺎت ﻳﯥ ﻛړ .او د دوى راوﺳﺘﻠﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ
ﺳﺰا ورﻛړه.
د اﻓﻐﺎن – اﻧګﺮﯦﺰ دوﻫﻤﻪ ﺟګړه ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻳﻮه ﺟګړه وه ،اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻳﻮه زﻧﺪان ځﭙﻠﻲ او ﻟﻪ زﻧﺪان ﻧﻪ وﺗﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻨﻔﺲ ﭘﺎﭼﺎ اﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﺳﺮه د ګﻨﺪﻣﻚ د ﺗړون ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺎورې
) ږوب ،ﭘښﻴﻦ ،ﻛﻮټﻪ او ﻧﻮرې( ﭘﻪ  1878ﻛﺎل د ځﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﯧﻠﯥ ﻛړې ،ﻣﻠﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او اوﻟﺴﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻟﻪ اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮه ﻧﻪ د ﭘﺎڅﻮن ﻟﻪ ﻻرې
اﻧګﺮﯦﺰان ﺳﺨﺖ وځﭙﻞ او ﭘﻪ  1880ﻛﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻮﻧﺪ ﻛﯥ د ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د
ﻏﻮرځﻨګ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﻣﯧړﻧۍ ﻣﻼﻟﻪ ﻫﻢ ﭘﻜﯥ وه ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ دووﻟﺲ
زره ﻟښﻜﺮ ﺗﺲ ﻧﺲ ﻛړ او داﺳﯥ درس ﻳﯥ ورﻛړ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﺮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې
د وﺳﻠﻪ وال ﺗﯧﺮي ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮﯦﻜړه وﻛړه.
ﭘﻪ  1298ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل )1919ع( د اﻓﻐﺎن -اﻧګﺮﯦﺰ د درﻳﻤﯥ ﻳﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟګړې
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ درى ﺳﻮه زره ﻟښﻜﺮې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﻮ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﯥ وې
ﺧﻮ ﻟﻪ وﯦﺮې ﻧﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ زړه وﻧﻪ ﻛړ او ﺗﺮ ﻟﻨډې ﺟګړې وروﺳﺘﻪ
ﭼﯥ دوى د ﺟﻨﻮب ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړه ،ﻣﺘﺎرﻛﯥ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛﯧښﻮده او ټﺎﻛﻠﻮ
ﻛﺮښﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮل .
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ او دوﻫﻤﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﭘﺎﭼﺎﻳﺎن ﻟﻪ اﻧګﺮﻳﺰي ښﻜﯧﻼك ﺳﺮه ﻣﻠﻪ وو ﺧﻮ
ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﻣﯧړﻧﻲ او ﺑﻴړﻧﻲ ﻗﻴﺎﻣﻮﻧﻪ وﻛړل او اﻧګﺮﯦﺰان ﻳﯥ
ﭘﻪ ﺷﺮﻣﯧﺪﻟﯥ ډول ﻣﺎت ﻛړل ،د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﻗﻴﺎدت ﻣﻠﻲ او ﺻﺎدق ؤ
ﺧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﻧﺎﻛﺎم وو ،د ﺧﺘﻴځ ﻟﻪ ﺟﺒﻬﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ د ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
دوﻟﺘﻲ ﻋﺴﻜﺮو د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﻠﺘﻴﺎ او ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﺟګړه ﭘﻴﻞ ﻛړې وه ،ډﯦﺮ ژر ﻣﺎت
ﺷﻮل او دې او ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻳﯥ ﻣﺤﻤﺪ ګﻞ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺳﻨګﺮ ﻧﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﺗﻪ راوﺗښﺘﯧﺪل
او د دوى ﻋﺴﻜﺮ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ځﻤﻜﻨﻴﻮ او ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮﻛﯥ ﺳﺨﺖ وځﭙﻞ
ﺷﻮل ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺟﻨﻮب ﺟﺒﻬﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﻋﺴﻜﺮو ﺗﺮ څﻨګ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮان
او روﺣﺎﻧﻴﻮن ﭘﻜﯥ وو او ﺧﺼﻮﺻﺎً د ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﺟﻨﺮال ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن وزﻳﺮي ﭘﻪ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кк ȁ
ﻣﺸﺮۍ د وزﻳﺮو  ،ﻣﺴﻮدو ،دوړو ،زرګﻮﻧﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ اﻧګﺮﯦﺰان ﺳﺨﺖ ﻣﺎت ﻛړل
او ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻨځﻮس ﭼﻮڼۍ وﻧﻴﻮﻟﻲ .
ﻫﻤﺪا راز ﺧﺘﻴځﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﻛړې وه .ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن
ﺧﺎن د څﻨګﯧﺰى څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ )د ﭼﺘﺮال او د ﻛﻮﻧړ ﺟﺒﻬﯥ( ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه
ﻓﻌﺎﻟﻪ او ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﻛړه او اﻧګﺮﯦﺰان ﻳﯥ ﺑﺸﭙړﻣﺎت ﻛړل .
ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺷﻮي زﻣﻮږ ټﻮﻟﯥ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او ﻣﺒﺎرزې ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ
ګټﻠﯥ ﺧﻮ ﻣﻮږ ډﯦﺮ ﻟږ ددې اﺗﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب څﯧړﻧﯥ او ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻛړې دي  .څﻪ ﺑﺎﻧﺪې
دﯦﺮش ﻛﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﺮ ﻟﻮى ﺧﺎن ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ د ﻛﺘﺎب
ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره څﯧړﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،د ده ﭘﻪ ﺑﺎب ډﯦﺮ ﻟږ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد وو ،ﺣﺘﻰ
ارواښﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺎﺗﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ
ﻛړي ،ډﯦﺮ څﻪ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﺧﻮ دا ﻳﯥ راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ
ﺑﺎب ﭘﻪ اﻧګﺮﻳﺰي آرﺷﻴﻔﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻣﻮاد ﺷﺘﻪ او زه ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺎﺗﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮم ﭼﯥ د
ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺑﻞ ﭼﺎپ ﻛښﯥ ځﺎى ﺷﻲ ﺧﻮ د ارواښﺎد ﻫﺎﺷﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﻲ زﻳﺎﺗﻪ او
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛښﯥ وﻓﺎت ﺷﻮ او دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺷﻮل .
ډاﻛټﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻪ دې ﺧﺪاى ﺧﻴﺮ ،ژوﻧﺪ او روﻏﺘﻴﺎ ورﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ګټﻮر اﻗﺪام وﻛړ ،اﻧګﺮﻳﺰي آرﺷﻴﻔﻮﻧﻪ ﻳﯥ وﻛﺘﻞ او د ﻟﻮى ﺧﺎن ﻣﻴﺮ
زﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﺎب ﻳﯥ ﻧﻮي او ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړل او دې اﺳﻨﺎدو وښﻮده
ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰان ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﺎن ﻧﻪ څﻮﻣﺮه ﭘﻪ وﻳﺮه ﻛښﯥ وو او څﻮﻣﺮه ﺗﻮﻃﻴﯥ ﻳﯥ
ورﺗﻪ ﺟﻮړې ﻛړې ﭼﯥ د دوى ﻣﻠﻲ ﻫڅﯥ ﺷﻨډې ﻛړي .
د ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن دا ﻫڅﯥ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻧﻪ دي ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى ﭼﯥ ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن دده
ﻧﻴﻜﻪ دى ،ﺑﻠﻜﯥ دا ﻫڅﻪ ﻳﯥ د ﻫﯧﻮاد د ﻳﻮه ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎن د ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ او دده د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﭙړﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ده ،وﻳﯥ ﻟﻮﻟﺊ ﺧﻮﻧﺪ او ﭘﻨﺪ ﺗﺮې واﺧﻠﺊ!
ﺗﺎﺳﻮ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ زﻣﻮږ د ﻫﯧﻮاد آزادي او ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ د ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎى زﻣﻮږ ﻣﻠﻲ
اﺗﻼﻧﻮ ﺳﺎﺗﻠﯥ او ﭘﻪ دې ﻻره ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻫﯧﺮﯦﺪوﻧﻜﯥ ﻫڅﯥ ﻛړې دي  .دا زﻣﻮږ دﻧﺪه
ده ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن وﭘﯧﮋﻧﻮ ،ﻛﺎرﻧﺎﻣﯥ ﻳﯥ وﺳﭙړو او ځﻮان ﻧﺴﻞ ورﺳﺮه آﺷﻨﺎ
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ﻛړو څﻮ ﻫﯧﻮاد ﭘﺎل ځﻮاﻧﺎن د دوى ﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻛړﻧﻮ ﻧﻪ درس ،ﭘﻨﺪ او ﺧﻮﻧﺪ
واﺧﻠﻲ .
زه ډاﻛټﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻪ د دې ګټﻮر د ﻛﺘﺎب د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻣﺒﺎرﻛﻲ ورﻛﻮم او ﻫﯧﻮادﭘﺎﻟﻮ
ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﻛﻮم ﭼﯥ دا ګټﻮر ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﻋﻼﻗﻪ وﻟﻮﻟﻲ او د ﺧﺎن
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﻮړه ﻣﻠﻲ څﯧﺮه ﭘﻜﯥ ووﻳﻨﻲ!
ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ
څﯧړﻧﻮال ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ ،
ﻛﺎﺑﻞ 1396 /8/5
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د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻟﻮﻳﻮ ﭼﺎرو روڼ اﻧځﻮر 
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
ﻫﻴﻮاد د ﻏﺮو ﺳﻴﻨﻪ د ﻣړاﻧﯥ او اﺗﻠﻮﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﻻﻟﻮﻧﻮ ډﻛﻪ راﻏﻠﯥ ده .
د وﻳﺎړوﻧﻮ او وﻳﺎړﻧﻮ د ډﻳﺮو اوږدو وﻫﻴﻮ د راﺳﭙړﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﻳﻮاځﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻴړۍ د ﻟﻮﻣړﻳﻮ دوو ﻟﺴﻴﺰو د ﻳﻮه څﭙﺮﻛﯥ د ﻳﻮ څﻮ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ را اړوﻧﻪ
ﻳﻮه راڼﻪ او ځﻼﻧﺪ اﻧځﻮر ﺗﻪ ﺗﻤﻴږو او د ﻫﻐﻪ ﻏﺎزي د ﻣﻠﻰ ﻏﻮرځﻨګﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻰ
ﻏﻮرځﻮ ﭘﺮ ځﻮﻳﻮ څﺮګﻨﺪ ﺟﺎج اﺧﻠﻮ ،ﭼﯥ د ﻫﻤﺪې ﻟﻮى ﻛﺎﻟﻪ د ﻟﻮﻳﯥ ﭼﺮﮔۍ ﻳﻮې
ﺳﺮې ﺳﭙﺮﻏۍ ځﻮان ﻣﻮرخ او ﻟﻴﻜﻮال ښﺎﻏﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ځﻮاﻛﻤﻦ ﻗﻠﻢ اودﻟﻲ او ﭘﻴﻴﻠﻰ دى  .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﻴﻮاد د ﻣﻠﻰ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د څﻠﻮرﻣﯥ
ﺟﺒﻬﯥ د ﺳﻮﺑﻤﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪوى ﻧﻮم زﻣﻮږ د ﻣﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻮ ﻛﯥ د ﻣﻠﻰ اﺗﻞ ﻏﺎزى
اﻣﺎن اﷲ ﺷﺎه د ﻳﻮه ﻫﻤﺮزم ﺳﭙﺎﻫﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ ځﻠﻴﺪﻟﻰ ﻧﻮم دى .ﭼﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ زرﻳﻦ
څﭙﺮﻛﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﺎد او ﻧﻤﺎﻧځﻪ ګﻮاه دي ،ﺧﻮ ﺗﺮ دې ﺷﻴﺒﯥ ﻳﯥ ﻻ د ځﺎﻧﻰ )ﻓﺮدي( او
ﻣﻠﻰ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﺮ ﺟﺰﻳﻴﺎﺗﻮ راﻧﻐﺎړﻧﺪه او ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه څﻴړﻧﻪ ﻧﻪ وه ﺷﻮې .ډاﻛټﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺨﺘﻮر او وﻳﺎړﻟﻰ دې ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﺎﻧﻲ وﻳﺎړﻟﻲ ﭘﻴﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗړاو
ﻳﯥ د ﭘﻴﺮﻧګﻰ د ﺗﻮر ښﻜﻴﻼك 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:
د ﻟﻮى ﺧﺎن ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن ﻛﻮﻧړي د درﻧﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﺷﺎﻟﻴﺪ او ﻣﺨﻴﻨﻪ ﻳﯥ ښﻪ
ﭘﻪ زور و زﻳﺮ د ﻣﻠﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړې ده .ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰي ﺗﻮر
ښﻜﻴﻼك ﺳﺮه د ﻟﻮى ﺧﺎن د ډﻏﺮو روڼ اﻧځﻮر ﻳﯥ ﻛښﻠﻰ .ﻟﻪ ﺑﻨﺪه د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
ﭘﻪ راﺧﻮﺷﯥ ﻛﻴﺪو د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ واﻛﻤﻨﻮﻟﻮ ﻛﯥ د ﻟﻮى ﺧﺎن د ﻣﻼﺗړ داﺳﺘﺎن او د
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ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﻏﺰا ﻛﯥ ﺧﭙﻞ اﻏﻴﺰ او رﺷﺎدت ﺟﻮﺗﻮل ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺮ ﻛﻰ ﻟﻮى
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،د ﻣﻨګﻠﻮ د ﺳﺮﻏړﻧﻰ ﭘﻪ ﺗﻤﺒﻮﻧﻪ ﻛﻰ د ﻟﻮى ﺧﺎن وﻧډه ،د ﭘﻴﺮﻧګﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ د ﻟﻮى ﺧﺎن اﻏﺰى ﻛﻴﺪﻧﻪ ،د اﻣﺎﻧﻰ ﻧﻈﺎم د ټﻴﻨګښﺖ ﻟﭙﺎره وروﺳﺘۍ
ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ،د ﻳﻮې دﺳﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻟﻮى ﺧﺎن د ﺷﻬﺎدت ﻟﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﻪ
ﻛﻮل ،د ﻟﻮى ﺧﺎن ﻛړه وړه ،ﭘﻪ ﻧﺎدر ﺷﺎﻫﻰ او ﺑﻴﺎ ورﭘﺴﯥ ﺷﺎﻫۍ ﻛﯥ د زﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻮرﻧۍ ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ او،
ﺑﺎﻻﺧﺮه !
د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ اړه د ﺷﻮﻳﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ اوډون .
دا ټﻮل ﻫﻐﻪ زرﭼﺎڼ دى ﭼﯥ زﻣﻮږ ځﻮان ﻣﻮرخ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ګﻨګﺨﺮو ﻧﻪ د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ د
زرﺑﻮرې ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ راﭼﺎڼﻠﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻰ وﻳﺎړوﻧﻮ ﻣﻴﻨﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ
اﻳښﯥ دې .
ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﻮرخ ددې راﭼﺎڼﻠﻴﻮ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﻪ ﭼﺎڼ ﻛﯥ څﻮﻣﺮه رښﺘﻴﻨﻰ ،ﻧﺎﭘﯧﻴﻠﻰ او
ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ دى؟ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دده ﭘﻪ څﻴﺮ د ﻳﻮه ﺳﺘﺮګﻮر ﻣﻮرخ ﻧﻘﺎد ﻓﺮاﺳﺖ ﺗﻪ ﭘﺮﻳږدو او
ګﺮان ﻟﻴﻜﻮال ﺗﻪ دده د ګﺎﻟﻠﻲ زﻳﺎر ﭘﺮ اﺟﺮ ﺳﺮ ﺑﻴﺮه ﻣﺒﺎرﻛﻰ وړاﻧﺪى ﻛﻮو .
ﺑﺮﻳﻤﻦ دي وي
ﭘﻪ درﻧښﺖ
ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻒ ﺻﻤﻴﻢ
1396/8/28
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ﺳﺮﻳﺰه
زﻣﻮږ د ګﺮان ﻫﻴﻮاد د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ددې ﺧﺎورې ﮔﻮډ ﮔﻮډ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا
د ﭘﺮدﻳﻮ ﺗﻴﺮي ﻛﻮﻧﻜﻮ او اﺳﺘﻌﻤﺎري ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﻮﻧږ د ﻣﻴړﻧﻴﻮ او
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺒﺎرزو ﺗﻮد ډﮔﺮ او ﺳﻨﮕﺮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ
ﺧﻮا زﻣﻮﻧږ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺎﺗﻮوﻧﻜﻲ او ﺷﻬﻴﺪ روزوﻧﻜﻲ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ داﺳﯥ ډﻳﺮ رښﺘﻴﻨﻲ
ﺑﭽﻴﺎن او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن روزﻟﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې د ﺳﺎﺗﻨﯥ ،آزادۍ ،ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻣﻼوي ﺗړﻟﯥ او د ﺑﻰ ﺳﺎرو ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻳﻮاځﻰ
دښﻤﻦ او ښﻜﻴﻼﻛګﺮو ﺗﻪ ﻏﺎښ ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻰ ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﻛړى ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﻮ ﻫڅﻮ
ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻛړې ﭼﯥ دا ﻫﻴﻮاد د ﺳﻴﻤﯥ او ﻧړۍ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه
دﺳﻴﺎﻻﻧﻮﭘﻪ ﻛﺘﺎر ﻛﯥ ودروي .
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ دا ﻛﺘﺎب د ﻫﻤﺪاﺳﻰ ﻳﻮه ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ او آزادې ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ژوﻧﺪاو ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨډه ﻛﺘﻨﻪ ده  .ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﭘﻮځﻲ او
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ واﻛﻤﻨۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﺒﺎرزې
ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻏړوﻟﻲ ،د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ ځﻠﻴﺪﻟﯥ ،د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ او ﺳﻴﺎه
ﭼﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳﺨﺘﯥ او ﺗﻨﮕﯥ ﻳﯥ زﻏﻤﻠﻲ ،د ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ
ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ واك ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻟﻴﻮﻛﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او آزادۍ ﻏﻮښﺘﻨﯥ
ﭘﻪ روﺣﻴﯥ ﺳﺮه د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ ،د اﻓﻐﺎن  -اﻧﮕﺮﻳﺰ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ
ﻳﯥ د ﭼﺘﺮال او ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ ﻣﺤﺎذ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎوي او وﻳﺎړوﻧﻪ ﮔټﻠﻲ ،او ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ ﻳﯥ د
اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ او ﻧﻬﻀﺖ دﺑﻘﺎ دﭘﺎره د ﺷﻬﺎدت ﺟﺎم څښﻜﻠﯥ دئ .
دا ﻛﺘﺎب ﻳﻮاځﯥ ﭘﺪې ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن څﻪ ﺳﻮچ درﻟﻮد،
ﻣﻠﻲ ﮔټﻮ او ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ د ﮔﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﯥ څﻪ درك او اﺣﺴﺎس درﻟﻮد ،د

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кп ȁ
ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ څﻪ ﻛﺎروﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ ،او د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻴښﻮ او ﺑﻬﻴﺮ ﻳﯥ څﻪ اﻏﻴﺰ درﻟﻮدﻟﯥ دئ  .ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﯥ دورې د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ
د روښﺎﻧﻮﻟﻮ ﻳﻮه ﻫڅﻪ ﻫﻢ ده .
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﻴﻮاد د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ او وﻃﻦ د اﺻﻴﻠﻮ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ د ژوﻧﺪﻟﻴﻚ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې وي ،ﺧﻮ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺧﻪ
د ﻫﻐﻮې د ژوﻧﺪ ﻧﻪ څﻪ زده ﻛﻮل دي  .ﻧﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮم ﭼﯥ ددﻏﻪ ﻫﻴﻮادﭘﺎﻟﻪ او زړه ور
ﺷﺨﺼﻴﺖ د ژوﻧﺪﻟﻴﻚ ﻟﻮﺳﺘﻞ د ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد د ځﻮان ﻧﺴﻞ دﭘﺎره ﻫﻢ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې
او ﻫﻢ د زده ﻛړې وړ وي .
راځۍ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺨﯥ ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ د ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮﻧﺴﻠﻮﻧﻮ او ﺧﭙﻞ
ﻣﻠﺖ د روښﺎﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ دﭘﺎره ،ژوﻧﺪۍ وﺳﺎﺗﻮ.
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړم ﭼﯥ د دې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ او
ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻳﺎدوﻧﯥ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ډول د ﻫﻐﻮې د
ﺗﻮﻫﻴﻦ او ﺗﺤﻘﻴﺮ او ﻳﺎ د ﻫﻐﻮې ﻛﻮرﻧﻴﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻤﻪ ﻛﺘﻞ او ﻳﺎ ﻛﻢ راوﺳﺘﻞ ﻧﻪ دې .
ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮم ﭼﯥ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻴﻜﻞ د ﻫﻐﻮې د ﻛﻮرﻧﻴﻮ او د ﻣﻠګﺮو د
ﺧﭙګﺎن ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻲ .
ﭘﻪ درﻧښﺖ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎ 
د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ د اﻳﺎﻟﺖ د ﻫﻴﻮارد ښﺎر
د  2017ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ 4ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кр ȁ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﺮد آﻧﻜﻪ دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺛﺒـﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟـﺮﻳﺪۀ ﻋـﺎﻟﻢ دوام ﻣﺎ
ﺣﺎﻓﻆ

ﻟﻮﻣړى څﭙﺮﻛﻰ
د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ
د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ  1869ﻣﻴﻼدي ) 1248ﻫﺠﺮى ﻟﻤﺮﻳﺰ( ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻛﻮﻧړوﻧﻮ
د ﻟﻤټﻚ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﺣﺎﺟﻲ ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ دې ﻧړۍ ﻛﯥ ﺳﺘﺮګﯥ
وﻏړوﻟﯥ  .ﭘﻼر ﻳﯥ ﺣﺎﺟﻰ ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎن زوې او د ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮم
ﺧﺎن ﻟﻤﺴﯥ و .ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮم ﺧﺎن د ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮه د ﺗﻴﺮا دﺳﻴﻤﯥ ﻣﺸﺮ و ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻲ
ﺷﺨړو او اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﻠﯥ "ﻛﻮټ" ﭘﺮﻳښﻮد او د ﻛﻮﻧړ د ﻟﻤټﻚ
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ ﺷﻮ.
د ﻳﻮه رواﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ددﻏﻮ ﺷﺨړو او اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﻋﻠﺖ د روښﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻪ
ﻣﻼﺗړ او ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻗﻮﻣﻲ دښﻤﻨﻰ او رﻗﺎﺑﺘﻮﻧﻪ وو .څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﺪې
ﻫﻜﻠﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻛﺮه اﺳﻨﺎد او ﻣﺆﺛﻘﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ او
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﺗﻴﺮﻳږو . ١

 .١د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ او ﻣﻠﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ ﻣﺸﺮ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ اﻧﺼﺎرى وو .ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺮ
روښﺎن ﻣﺸﻬﻮره ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻮدې د واﻛﻤﻨۍ ﺗﺮ ﻧﺴﻜﻮرﻳﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺑﺎﺑﺮ
ﺷﺎه د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ ﻛﺎل زﻳږﻳﺪﻟﯥ وو  .ﭘﻴﺮ روﺷﺎن د ﺑﺎﺑﺮ د ﻟﻤﺴﻲ اﻛﺒﺮ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﯥ »ﺗﻴﺮاه« د ﺧﭙﻞ
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
او ﻣﻐﻮﻟﻲ ﻟښﻜﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ ﻟړ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ ﺟﮕړو ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  1581م ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻛﯥ د

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кс ȁ
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺧټﻪ ﭘښﺘﻮن او ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﯥ ﻣﻴﻦ و .ﻫﻐﻪ د
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره روان وﭼﯥ وﻳﻞ ﻳﯥ »ﻫﻨﺪو ،ﻫﺰاره ،ﺷﻴﻌﻪ ،ﺳﻨﻲ،
اﺣﻤﺪزي او ﭘﻮﭘﻠﺰي ﻧﻠﺮو ،ﺑﻠﻜﯥ ټﻮل د اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﻣﻠﺖ ﻳﻮ« .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻳﻮه ﻗﻮم ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻛړې ﻧﻪ و.
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﻮﻧړوﻧﻮ د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮ او ﻻرښﻮد او ﻏﺎزى اﻣﺎن
اﷲ ﺧﺎن د ﻧږدې ﻣﻠﮕﺮي ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻋﻘﻴﺪه درﻟﻮده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د
اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻳﻮه ﻣﻠﺖ ﺑﺮﺧﻪ ده  .ﻫﻐﻪ د ﻫﻴﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﻧﻌﻤﺖ ﭘﻪ ارزښﺖ
ﭘﻮره ﭘﻮﻫﻴﺪه او ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ د اﺳﺘﻘﻼل د ﺳﺎﺗﻨﯥ اود اﻣﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ او
ﻏﻮرځﻨﮓ ﻣﻼﺗړ ﺛﺎﺑﺖ ﻛړ او ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻره ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ او ﻣﺎل ﻗﺮﺑﺎن ﻛړ .

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
ﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ د ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﺤﺎﺻﺮه او ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ووژل ﺷﻮ  .ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺮگ
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
ﭘﻨځﻮ زاﻣﻨﻮ ،څﻠﻮر ﺗﻨﻪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺟﮕړو ﻛﯥ ووژل ﺷﻮل  .ﻳﻮاځﯥ ﻛﺸﺮ زوې ﻳﯥ،
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﭼﯥ دﻳﺎرﻟﺲ ﻛﻠﻦ ؤد ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻟﺨﻮا وﺑﺨښﻞ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ روښﺎﻧﻴﺎن ﺳﺮه راټﻮل
او ﮔﻮرﻳﻼﯦﻲ ﺟﮕړې ﭘﻴﻞ ﻛړى  .ﭘﻪ ﻳﻮې ﺟﮕړې ﻛﯥ دﻣﻐﻮﻟﻮ د ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﻛﺒﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻨﺮال »راﺟﻪ
ﺑﻴﺮﺑﻞ« ﻫﻢ ووژل ﺷﻮ .د ﺑﻴﺮﺑﻞ ﺗﺮ وژل ﻛﻴﺪو وروﺳﺘﻪ اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮو ﭼﻪ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د
ټﻜﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻠﻪ د ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ وﺟﻨﮕﻴږي ،ﺧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭼﺘﺮال ﺗﻪ و ﺗښﺘﻴﺪ او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ
 1601م ﻛﺎل ﻛﯥ ﻣړ ﺷﻮ .ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د "ﺟﻼﻟﻪ" ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳﺪواو ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻛﯥ د "آدﻳﻨﻪ"
ﻣﺸﻬﻮر ښﺎر د ﻫﻐﻪ ﭘﻮ وﻳﺎړ د"ﺟﻼل آﺑﺎد" ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺪل ﻛړ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  1619م ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻛﺎﺑﻞ واﻟﻰ ﻣﻬﺎﺑﺖ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﻴﺮاه ﻛﯥ د ﭘﻴﺮ روښﺎن درې ﺳﻮه )(300
ﭘﻴﺮوان ﭘﻪ ﭼﻞ ول ﻣړه ﻛړل ،ﻧﻮ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ وراره "اﺣﺪاد" ،ﭼﯥ د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮي ورﭘﻪ ﻏﺎړه
وه ،د ﺗﻴﺮاه ﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺰ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړه .
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻣﻐﻠﻮ ﺳﺮه د ﭘﻴﺮ روښﺎن د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺟﮕړې ﭘﻪ  1638ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﺎې ﺗﻪ ورﺳﻴﺪې ،ﺧﻮ د ﭘﻴﺮ
روښﺎن د ﭘﻴﺮواﻧﻮ او ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ او ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺟﮕﺮې ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ډﻳﺮه وﺧﺘﻪ رواﻧﯥ
وى .
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ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺮم ﺧﺎن ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻏﻮر ﻧﻴﻜﻪ ،دوه زاﻣﻦ درﻟﻮدل ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ ﺧﺎن او ﺑﻞ ﻳﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎن ﻧﻮﻣﻴﺪه .
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎن ﻳﯥ ﻣﺸﺮ زوې و ،او د ﭘﻼر د ﻣﺮگ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د »ﺑﺮ ﻧﺮﻫﻨﮓ«
د »ﻟﻤټﻚ« ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ ،د ﻛﻮرﻧۍ ﻣﺸﺮي او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ
ور ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺷﻮه  .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎن د ﺣﺎﺟﻲ ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن  ،ﻣﺤﻤﺪ روزﺧﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻓﻀﻞ ﺧﺎن،ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه ﺧﺎن او ﻋﺎدل ﺷﺎه ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨځﻪ زاﻣﻦ درﻟﻮدل .
ﺣﺎﺟﻰ ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن ﺗﻪ د ﭘﻼر د ﻣﺮگ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻛﻮرﻧۍ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ورﭘﻪ ﻏﺎړه
ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ دوه زاﻣﻦ او ﺷﭙږ ﻟﻮڼﯥ درﻟﻮدى  .ﻣﺸﺮ زوې ﻳﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن او ﻛﺸﺮ
زوې ﻳﯥ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن و  .ﻟﻮڼﯥ ﻳﯥ ذواﻟﺤﺠﻪ ،دراﻧۍ ،درﺧﺎﻧۍ ،ﺑﺨﺖ ﺟﺎﻧﻪ
او ﮔﻞ ﻧﺎﻣﻪ وى.
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن اﺗﻪ ) (8زاﻣﻦ او اوه ) (7ﻟﻮڼﯥ درﻟﻮدى  .د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن زاﻣﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ  ،ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
زﻣﺎﻧﻰ ،ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ارﺳﻼن زﻣﺎﻧﻰ )ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ارﺳﻼن
ﺧﺎن( ،ﺧﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ او ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن
زﻣﺎﻧﻰ ﻧﻮﻣﻴږي .
ﻟﻮڼﯥ ﻳﯥ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﻣﺮﻳﻢ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺣﺎﻛﻤﻪ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺣُﺴﻨﻴﻪ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﺎه ﺑﻮﺑﻮ ،ﺑﻰ ﺑﻰ
ﺻﻨﺪﻟﻪ ،ﺑﻰ ﺑﻰ روﺿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ )ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺑﻰ ﺑﻰ ﮔﻞ( او ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ
دي.
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﻮﻧړى دﺣﺎﺟﻲ ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن ﻛﺸﺮ زوې و .ده ﻟﺲ زاﻣﻦ او ﺷﭙږ ﻟﻮڼﯥ
درﻟﻮدې  .دﺟﻨﺮال ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي زاﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
زﻣﺎﻧﻰ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن
زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ او ﻇﺎﻫﺮﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ﻧﻮﻣﻴږي .
دﺟﻨﺮال ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي ﻟﻮڼﯥ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﻧﻮر اﻟﺴﺮاج ،ﺑﻰ
ﺑﻰ ﻟﻴﻼ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﻋﺎﻳﺸﻪ ،ﺑﻰ ﺑﻰ ﻧﻮرﻳﻪ و ﺑﻰ ﺑﻰ ﮔﻞ ﻏﻮټۍ ﻧﻮﻣﻴږي .
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ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ

ﻟﻮاﻣﺸﺮ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ

ﻟﻮاﻣﺸﺮﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ

ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ﻣﺤﻤﺪارﺳﻼن زﻣﺎﻧﻲ

ﺧﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ

ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ 21 ȁ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лл ȁ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лм ȁ

ﺟﻨﺮال ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﻮﻧړې
ارواښﺎد ﻏﺎزى ﺟﻨﺮال ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﻮﻧړې ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﺸﺮ ورور
او د ﺟﻬﺎد او ﺳﻨﮕﺮ ﻳﺎر او ﻣﻠﮕﺮې و .دې ﭘﻪ  1885ﻣﻴﻼدى ) (1264ﻫﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ
ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻣﺮدان د ﺧﻴﺮآﺑﺎد ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻧږدې د »ﻫﻮﺳۍ« ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ زﻳږﻳﺪﻟﯥ و  .د
ده ﭘﻼر ﺣﺎﺟﻲ ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن ﭘﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ ،ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د
واﻛﻤﻨۍ دوره وه ،د ﻟﻨډې ﻣﻮدې دﭘﺎره د وﻃﻦ ﻧﻪ ﻟﺮې د ﺗﺒﻌﻴﺪ او ﺟﻼ وﻃﻨۍ
ﺷﭙﯥ او ورځﯥ ﺗﻴﺮوﻟﻰ ،او ﻟږ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ زوې ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ.٢
ﻏﺎزي ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻫﻴﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺎ ﮔټﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ورور
او ﻧﻮرو ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎې ﮔډون ﻛړې او د ﭼﺘﺮال او ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د
زړورو ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﻳﻮې ډﻟﯥ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﻣړاﻧﯥ او ﺗﻮرې ﺳﺮه
ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛړې دئ  .ﻏﺎزي ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ د ده دﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل

 .٢د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د زوې اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ارﺳﻼن زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ
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ﻛﯥ ﻟﻮﻣړې د ﻣﻠﻜﻲ ﻛﺮﻧﻴﻞ او ﺑﻴﺎ ﻣﻠﻜﻲ ﺟﺮﻧﻴﻞ رﺗﺒﯥ ورﻛړ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ
دﻧﺪو ﮔﻤﺎرل ﺷﻮي و.
ﺟﻨﺮال ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﻮﻧړې د  1359ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د ﻟﻴﻨﺪې )ﻗﻮس(  1980 /م ﻛﺎل
د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د  95ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ددې ﻓﺎﻧﻲ ﻧړۍ ﻧﻪ ﺳﺘﺮﮔﯥ ﭘټﯥ ﻛړې
او د ﻧﻮآﺑﺎد ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ورور ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻣﻘﺒﺮې څﻨﮓ ﺗﻪ
ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ .

داﻛﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺎن زﻣﺎﻧﻰ
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دوﻫﻢ څﭙﺮﻛﻰ
د ځﻮاﻧۍ دوره او دا ﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﺑﻴﺮه دﭘښﺘﻨﻮ داوﺳﻴﺪو ﺳﻴﻤﻪ ﻫﻢ دﺧﭙﻞ
ﺧﺎص ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ او ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ددوې ﭘﻪ ژوﻧﺪ او ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺎﻧﺪې ژوره اﻏﻴﺰه درﻟﻮدﻟﯥ او ﻟﺮي  .ﻛﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺗﻴﺮي ﻛﻮوﻧﻜﻮﮔﻮرﺳﺘﺎن،
او اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ او ﭘﻮځﻲ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ
اﺗﻼن ﮔڼﻞ ﻛﻴږي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دﭘﺮدي ښﻜﻴﻼك ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻣﺒﺎرزو
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ډﻳﺮ اوږد دئ  .دوې ﭼﯥ اﻛﺜﺮه ﻳﯥ د ډﯦﻮرﻧډ د ﺗﭙﻞ ﺷﻮې ﻛﺮښﯥ دواړو
ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي ،د ﺧﭙﻠﻮ رواﺟﻮﻧﻮ ،ژﺑﯥ  ،ﺗﺎرﻳﺦ  ،ﻛﻠﺘﻮر ،ﻗﺎﻣﻮﻟۍ او ﻣﺬﻫﺐ
ﭘﻪ ﻣﺰو ﺳﺮه ټﻴﻨﮓ ﺗړل ﺷﻮﻳﺪي ـ ددوې اﻓﻜﺎر او اﺣﺴﺎﺳﺎت ،درد او رﻧځ ،او
ﺧﻮﺷﺎﻟﻲ اوﺧﭙﮕﺎن ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻚ او ﭘﺮﻳﻮﺑﻞ اﻏﯧﺰه ﻟﺮي .
ﻛﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻴﺮي ﻛﻮﻧﻜﻮ د ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ،او اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ﭘﺮدﻳﻮ د
ﺗﻴﺮي او ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﻼن ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘښﺘﺎﻧﻪ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ د اﺳﺘﻌﻤﺎر او ښﻜﻴﻼك ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اوږدې ﻣﺒﺎرزې ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي .
ﭘښﺘﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ دﭘﺎره د ﻣﻐﻮﻟﻮ ،ﺳﻜﻬﺎﻧﻮ ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ،
روﺳﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ ډﻳﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ورﻛړي دي .
ددوې د اوﺳﻴﺪو ﺳﻴﻤﯥ او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ دآزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻦ ﻫﻢ
دﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻃﺎﻗﺘﻮﻧﻮ دﻧﻮو وﺳﻠﻮدآزﻣﻮﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ،د ذﻳﻨﻔﻌﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د
ﺟﻴﻮﭘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ ﮔټﻮ دټﻜﺮ ،او د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺷﺨړو دﺣﺴﺎب د ﺗﺼﻔﻴﻲ
ﭘﻪ ډﮔﺮ ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻮﻳﺪي  .دﻏﻮ ﺷﺨړو اوﺟﮕړو ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ټﭙﻪ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мл ȁ
ودروﻻى دئ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ درﻧﺪې ﻣﺮگ ژوﺑﻠﯥ ﺳﺮﺑﻴﺮه ﻳﯥ ددې ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ
اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ د ﺑﯧﻜﻮرى او ﻧﻮرو اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎوړﻳﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړﻳﺪي .

دآزاد ﺳﺮﺣﺪ د ﻣﻮﻣﻨﺪ و آزادۍ ﺑﺨښﻮﻧﻜﯥ ﺟﮕړې
د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻣﻮﻣﻨﺪو )ﻣﻬﻤﻨﺪو( ﻗﻮم ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ ،ﭘﻴﺎوړې او ﻣﻬﻢ ﻗﻮم دئ ﭼﯥ ﭘﻪ
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 .
داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻮﻣﻨﺪو دﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ﺳﺘﺮو ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ﻛﯥ
 ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ دډﻳﻮرﻧډ دﻛﺮښﯥ د ﻧښﻪ ﻛﻴﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮې او ﻫﻤﺪا راز

د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﻴﻤﻪ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мм ȁ
دﺳړﻛﻮﻧﻮ دﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﻛﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ د اﺳﺘﻌﻤﺎرې
ﻧﻔﻮذ ﻧښﻪ ﮔڼﻞ ﻛﻴﺪه.

د ډﻳﻮرﻧډ د ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻛﺮښﯥ دواړو ﺧﻮاوو ﺗﻪ د ﭘﺮﺗﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺎڅﻮن
ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ
دآزادې ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﯥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺎڅﻮن ﺳﺘﺮ ﻋﻠﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰي
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ او ﻻس وﻫﻨﻪ وه  .دا ﻻس وﻫﻨﻪ ﭘﻪ  1600م ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺧﺘﻴځ ﻫﻨﺪد
ﻛﻤﭙﻨۍ  East India Companyﭘﻪ ﺟﻮړﻳﺪو ﺳﺮه ﭘﻴﻞ ﺷﻮه ،او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ
د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ او ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻳﻠﻔﻴﻨﺴﺘﻮن  ،Elphinstoneﺑﺮﻧﺲ
 ،Burnesوﻳﻠﻴﺎم ﻣﻮرﻛﺮاﻓﺖ  ،William Moorcroftاو ﭼﺎرﻟﺲ ﻣﻴﺴﻦ
 Charles Massonڅﻴړﻧﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻻره ﻫﻮار ﻛړه .٣
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﺮﺣﺪي
ﺳﻴﻤﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻛﻨټﺮول ﻻﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ  .د ﻳﻮه اﻧﮕﺮﻳﺰ څﻴړوﻧﻜﻲ او دﻳﭙﻠﻮﻣﺎت،
ﻓﺮﻳﺰر – ﺗﻴﺘﻠﺮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﭼﯥ ډﻳﺮ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ اﻳﺎﻟﺖ
او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت ﻛﯥ ﻛﺎرﻛړى ،د اﻓﻐﺎﻧﺎن -
اﻧﮕﺮﻳﺰ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮﻛﯥ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ډﻳﺮو ﻻﻧﺠﻮ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺗﺨﻢ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
ځﺎﻳﻪ ﻛﺮل ﻛﻴږي  .ﺧﻮ ﭘﺮ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺎده او آﺳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ و .د آزاد ﺳﺮﺣﺪ
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘړاووﻧﻪ درﻟﻮدل :
أ.

د»ﺗړﻟﻲ ﺳﺮﺣﺪ« ﻳﺎ ” “Closed Boarderﭘﺎﻟﻴﺴﻲ  :دا د ﭘﻨﺠﺎب د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ دﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ؤ.
ددى ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺘﺮه ﺧﺎﺻﻪ ﻧښﻪ داوه ﭼﯥ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ
ﭘﻮﻟﯥ ټﻴﻨﮕﯥ وﺳﺎﺗﻲ ،دﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻴﺮې وﻧﻜړي او د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﭼﺎرو
ﻛﯥ ﮔﻮﺗﯥ وﻧﻪ وﻫﻲ  .د آزاد و ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ،آزاد ﺳﺮﺣﺪ ،ﻋﻼﻗﮥ ﻏﻴﺮ ،ﻳﺎﻏﻴﺴﺘﺎن

 .٣زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  :ﭘﻪ آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ ﻣﺒﺎرزى  32 ،ﻣﺦ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мн ȁ
او ﻧﻮرو اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ رواج وﻣﻮﻧﺪ˽.
ب .د "وړاﻧﺪې ﺗﮓ ﺳﻴﺎﺳﺖ" ﻳﺎ ” : “forward policyاﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺪې ﭘړاو ﻛﯥ
د"ﺗړﻟﻲ ﺳﺮﺣﺪ" ﺧﭙﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮﻳښﻮد او دﺧﭙﻠﻮ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ د
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮو او ﺟﻮړوﺷﻮو ﻛﺎﻟﻮ
)ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ( د ﭘﺎره د ﺑﺎزار د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ و ،د "وړاﻧﺪې
ﺗﮓ ﺳﻴﺎﺳﺖ" ﻳﺎ ” “forward policyﺧﭙﻠﻪ ﻛړه .دوې ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د آزادو
ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻢ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺑﺪل ﻛړي  .دوې د  1849او  1879م ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د
ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ددﻳﺮﺷﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ  37ځﻠﻪ
ﭘﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﻧﻈﺎﻣﯥ ﺗﻴﺮي وﻛړ او د آزاد ﺳﺮﺣﺪ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮل˾ .
ج .دﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪ د ځﺎﻧﮕړې اﻳﺎﻟﺖ ﺟﻮړﻳﺪل :ﭘﻪ  1901ﻛﺎل ﻛﯥ واﻳﺴﺮاې ﻻرد
ﻛﺮزن ) (Lord Curzonد ﺳﺮﺣﺪي ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﺣﻤﻠﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي دﭘﺎره
دﭘﺮاﺧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮاو دﻏﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ د زﻳﺎﺗﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﭘﺎره دﺷﻤﺎل
ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪ ځﺎﻧﮕړې ﺻﻮﺑﻪ ﺟﻮړه ﻛړه  .دﻏﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﭘﻪ دوو ﻣﻴﺸﺖ او ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ
ﺳﻴﻤﻮ ووﻳﺸﻞ ﺷﻮه .ﻣﻴﺸﺘﯥ ﺳﻴﻤﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ادارې ﻻﻧﺪې
وي  .ﺧﻮﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻜﻪ داوﺳﻨﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ وې او د ارﺗﺒﺎط ﭼﺎرې ﻳﯥ د اﻳﺠﻨﺴﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ˿.
ﻫﻴﺮاﻟﺪ دﻳﻦ" )  (Harold Arthur Deaneد اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ ﻋﻘﻴﺪه
درﻟﻮده ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻗﻮم ﭘﺎڅﻮن د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺣﻤﻠﯥ

˽ .زﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) 63 .(2007ﻣﺦ.
˾ 184 Fraser-Tytler, W. K. (1967) .ﻣﺦ
 .6زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) ،(2010ﭘﻪ آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ ﻣﺒﺎرزې او د ﻣﻮﻣﻨﺪو
ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮرو ﻏﺰاﮔﺎﻧﻮ ﻛﯥ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن وﻧډه ،ﺻﻔﺤﺎت  30ﺗﺎ .35

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мо ȁ
دﮔﻮﻧﮕﻮﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ وه.٧
داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺻﺪراﻋﻈﻢ او ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ددوې ﻣﺸﺮ
"وﻳﻨﺴﺘﻦ ﭼﺮﭼﻞ" )  (Winston Churchillﭼﯥ دﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ
دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﺧﻴﺴﺘﯥ ده ،٨داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو دﭘﺎڅﻮن ﻋﻠﺖ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﺼﺐ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ
څﭙﯥ او ﭘﻪ ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﻧﻮرو ﺳﺮﺣﺪي ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ دﻫﻐﻮې اﻏﻴﺰه ﮔڼﻲ . ٩ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻲ
دﻣﻮﻣﻨﺪو ﺣﺎﻟﺖ دﺳﻮات او ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﻧﻪ ﻣﻬﻢ او زﻳﺎت ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ درﻟﻮدل .
ﻣﻮﻣﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﻮ ځﻮرﻳﺪﻟﻲ وو او ﻧﻪ ﻫﻢ ددوې ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ څﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻮې وه  .ﻧﻪ
ﺧﻮ ددوې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻛﻮم ﻋﺴﻜﺮي ﺳړك ﻏﺰﻳﺪﻟﯥ و ،ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺎوړو ﭘﻮﺳﺘﻮ
ددوې دښﻤﻨﻲ راﭘﺎروﻟﯥ او ددوې ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛړې وه.
ﻟﻮﻳﺲ دﻳﻦ ،ﭼﯥ دﻳﻮه ﻫﺌﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺗﺮﻣﻨځ
دﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤﻴﻮ دﻟﺮې ﻛﻮﻟﻮ او ﺟﻮړﺟﺎړي دﭘﺎره ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ و ،ﻋﻘﻴﺪه درﻟﻮده ﭼﯥ
دﻣﻮﻣﻨﺪو دﭘﺎڅﻮن ﻋﻠﺖ ددوې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺣﻤﻠﻮ داوازو او
اﻓﻮاﻫﺎﺗﻮ دﺧﭙﺮﻳﺪو ﻧﺘﻴﺠﻪ وه .ﺧﻮ ﻻرد ﻣﻴﻨﺘﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻧﺎﻛﺮارۍ اﺻﻠﻲ
ﻋﻠﺖ ﻳﻮه ﻣﻌﻤﺎ ښﻜﺎرﻳﺪه ١٠ .

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

 .٧د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ د واﻳﺴﺮاى د  1908م ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د 17ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﺗﻠﮕﺮام
.
 . ٨وﻳﻨﺴﺘﻦ ﭼﺮﭼﻞ )داﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺻﺪراﻋﻈﻢ( ﭘﻪ 1897م ﻛﺎل ﻛﯥ دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﭘﻮځ ﻏړې وو.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ واورﻳﺪل ﭼﯥ دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﭘﻮځ درې ﻏﻮﻧډه دﭘښﺘﻨﻮﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه دﺟﮕړې دﭘﺎره
رواﻧﻴږي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﯥ ﻳﯥ د ﮔډون ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه  .ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﻜﻨډ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ دﺟﻨﺮال
ﺟﻴﻔﺮي ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ﭘﻪ دوﻫﻢ ﻏﻮﻧډ ﻛﯥ وﺟﻨﮕﻴﺪه  .ﻫﻐﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ د
ﭘښﺘﻨﻮ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي او ﭘﻪ وﺧﺖ دﺳﻜﻬﺎﻧﻮ د 35ﻣﯥ ﻗﻮې دﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ رﺳﻴﺪو ﺳﺮه
ژوﻧﺪې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې وو.
 88 ،Churchill, Winston S. (1892) . ٩ﻣﺦ
 72-71Baha, Lal (1978) . ١٠ﻣﺨﻮﻧﻪ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мп ȁ
ﻻﻧﺪې ډول ذﻛﺮ ﻛﻮﻻى ﺷﻮ :

−

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

−

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

−

ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻫﻴﺌﺖ ﺗﮓ اود ډﻳﻮرﻧډ دﻛﺮښـــﯥ د ﻧښـــﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮې
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 ﺳﺎﻻر ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ
ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ داﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮ دﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺧﻠﻜﻮ داﺳﻼﻣﻲ
اﺣﺴــــﺎﺳــــﺎﺗﻮ راﭘﺎرﻳﺪل او داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻣﺤﻮه ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻜﻞ دﺟﻬﺎد دﭘﺎره
دﻗﺒﺎﻳﻠﻮ دﻟﻤﺴﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ او ﺧﺒﺮو ﻣﺆﺛﺮﻳﺖ .

−

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

−

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

−

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻫﻤﯥ ﻣﺸـــﺮوﻃﻪ ﻏﻮښـــﺘﻨﯥ دﻧﻬﻀـــﺖ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪي
ﻛﻴﺪل ،دﺳـــﺮاج اﻻﺧﺒﺎر دوﻫﻢ ځﻞ ﺗﺎﺳـــﻴﺲ ،دﺗﺮﻛﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ او دﺧﭙﻠﻮاﻛۍ
ﻏﻮښﺘﻨﯥ د ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ.

−

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴــــﺘﺎن ﻛﯥ دﻧﻨﻪ دﺧﻠﻜﻮ دﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښــــﺘﻨﯥ د ﺣﺲ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او
دﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﻳﻮه ﭘﻠﻮي او ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎره ﮔﻮډاﮔﻲ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ

 .١١ددى ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻧﻮم ﻛﯥ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ اﺧﺘﻼف دئ ،ځﻴﻨﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻦ ،ﭼﺎ ﺗﻮاﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ او
ځﻴﻨﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻟﺠﻬﺎد ذﻛﺮ ﻛړﻳﺪئ  .ﺧﻮ دا ﻛﺘﺎب "ﻛﻠﻤﺎت اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ اﻟﻰ
اﻟﺠﻬﺎد" ﻧﻮﻣﻴږي ﭼﯥ د ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﭼﺎپ او ﻳﻮه ﻛﺎﭘﻲ ﻳﯥ د ﻧﻴﻮﻳﺎرك د
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن " داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن" ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮده ده.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мр ȁ
داﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﺣﻴﺜﻴﺖ ټﻴټﻮاﻟﯥ ،ﻛﻮم ﭼﯥ وروﺳـــﺘﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷـــﻜﻪ د
ﻫﻐﯥ دﻣﺮگ ﺳﺒﺐ ﺷﻮ.

−
−

ﻟﻮﻣړۍ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟﮕړه او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ دﺗﺮﻛﺎﻧﻮ او ﺟﺮﻣﻨﺎﻧﻮ دﮔډ ﻫﺌﻴﺖ راﺗﮓ.
داﻓﻐﺎﻧﺴــــﺘﺎن او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﺴــــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﻟﻮﻣړۍ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ
ﺟﮕړې ژوره اﻏﻴﺰه ،او ددئ ﺟﮕړې ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ ﻧﻪ
داﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﮔټﻪ ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺨﺖ ﺧﭙﮕﺎن او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ
ﺗﻮﮔﻪ د ﺗﺮﻛﻴﯥ د ﻣﺎﺗﯥ او ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﺧﻠﻜﻮ د اﺣﺴـــﺎﺳـــﺎﺗﻮراﭘﺎرﻳﺪل ،
او دﻣــﺬﻫﺒﻰ ﻣﺸــــﺮاﻧﻮﻟﺨﻮا د ﺗ ُﺮﻛﻴﯥ او ﻳﻮﻧــﺎن د ﺟﮕړې د ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻧــﻪ
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
د ﻛﺎر ﭘﻴﻞ  ،ﻛﻮم ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې ﻧﻴﻮل ﮔڼﻞ. ١٢

ﭘﻪ آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﮕړو ﻛﯥ د روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ او رول
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د
ﻛﻮﻧړ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﯥ ﻣﺨﻮرو روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﺳﺘﺮه
ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده ،ﻟﻜﻪ د اﺳﻼﻣﭙﻮر ﺷﻴﺦ ﭘﺎﭼﺎ )ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ( ،د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ
ﻣﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ )ﻣﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ ﺷﺎه( ﭼﯥ د ﻫډې د ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻴﺮ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ
آﺧﻨﺪزاده ﻣﺮﻳﺪان او ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺎن وو .ﭘﻪ دوې ﻛﯥ داﺳﯥ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻫﻢ وو ﭼﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ وو .او د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ او وراﻧﻜﺎرۍ دﭘﺎره د ﻣﺒﺎرزو
روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ او ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻟﻴﻜﻮ ﻛﯥ ځﺎې ﭘﺮ ځﺎې ﺷﻮې وو.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻼ ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺰاره د  1908م ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﭘﻴښﻮ
ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﻣﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻪ د ﺷﻴﺦ ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻚ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي،
ﭘﻪ ﻛﻮم ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي وو » ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻋﺎﻣﻮﺧﻠﻜﻮ ﺷﻮرش او ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ

 22 ،Keppel, Arnold (1911) . ١٢ﻣﺦ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мс ȁ
ﺷﺮﻋﻲ ﺟﻬﺎد او ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮه ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺒﺮه ده ،ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻴړاﻧﯥ
ﺳﺮه ﻛﻮښښ وﻛړو ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻠﺖ ﻧﻮم اوﭼﺖ او د دﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻪ ﻛړو«.
ﻛﺎﺗﺐ زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ » دﻏﻪ ﻟﻴﻚ ﺳﺮه ډﻳﺮ ﺧﻠﻚ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺟﮕړې ﺗﻪ روان او د ﺟﮕړې
د اور ﻟﻤﺒﯥ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﻛړى...د ﻛﻮډاﺧﻴﻠﻮ د ﺟﮕړې د ﻣﻴﺪان ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ورځ
د ﺷﺒﻘﺪر ﭘﻪ ﺑﺎزار ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او د ﻫﻐﻮ ﻳﻮﺳﻠﻮ اﺗﻴﺎ ) (180ﺗﻨﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ زﻳﺎت د ټﻮﭘﻜﻮ ﭘﻪ ﮔﻮﻟﻴﻮ ووژل ،ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ
د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ټﻴﻨﮕﻮﻟﻮ دﭘﺎره دﻓﺎع ﻛﻮﻟﻪ ،او ټﻮل ﺑﺎزار ﻳﯥ ﭘﻪ اور وﺳﻴځﻠﻮ « 13

د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا ﭘﻪ آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺣﻤﻠﻮ
ﻣﺨﻨﻴﻮى
اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ د
ﻛﻨټﺮول او ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ دوه ﮔﻮﻧﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﺦ وړﻟﻮ -ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا
ﻳﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎزش  ،او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﺮ ﻫﻐﻮې اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺸﺎر.
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﭘﻼر د ﻣړﻳﻨﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﻛﺎر ﻳﻮازې ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻻى ﻧﺸﻮ .ﻧﻮ ځﻜﻪ
ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﻞ ورور ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻼ ډوﻟﻪ و او
ﭘټﻜﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ،ددﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﺑﻞ اړخ ﭼﻠﻮﻟﻮ ،ﻳﻌﻨﻰ د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ د
ﭼﺎرو ﻛﻨټﺮول ﺗﻪ وﮔﻤﺎرو .د ﻣﺮﺣﻮم ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ،دا ﻫﻐﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﭼﯥ اﻣﻴﺮ او د ﻫﻐﻪ ورور ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼره زده ﻛړې و ،ﭼﯥ د ﻧﺮﻣښﺖ او
ﺳﺎزش ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ د ﺳﺨﺘۍ او ﻏﻀﺐ وﺳﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ وﻟﺮي.

١٤

دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ د زﻳﺎﺗﻮ اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮ څﻮ ﻻﻧﺪې ﺑﻴﻠﮕﯥ
څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺗﺮ زﻳﺎﺗﯥ اﻧﺪازې د آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ
ﭘﺮ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻟښﻜﺮو د ﻛﻮﻧړ او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻛﻮو .او د ﻓﺸﺎر او
ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻻرو ﻳﯥ د ډﻳﻮرﻧډ ﻟﻪ ﻛﺮښﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ د ﺗﻴﺮﻳﺪو ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﻪ:

 . ١٣ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) . (1390ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮى
ﻛﺎﺑﻞ 302 ،ﻣﺦ .
 .١٤ﺣﺒﻴﺒﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ) 117-115 ،(1372ﻣﺨﻮﻧﻪ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ мт ȁ
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا د  1908ﻛﺎل د ﺣﻤﻠﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې 
ﻣﺮﺣﻮم ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺰاره د ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﭘﻪ څﻠﻮرم ټﻮك ﻛﯥ د ﺑﺮﮔډ
زﺑﺮدﺳﺖ ﺧﺎن او ﺟﻼل آﺑﺎد د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم د اﻣﻴﺮ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﺟﻬﺎد د ﭘﺮﻳښﻮدﻟﻮ اﺣﻜﺎم راﻧﻘﻞ ﻛﻮي ﭼﯥ »ﺧﭙﻠﻪ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ
ﻟﻤﺴﻮﻟﻮ او ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﻧﺨﻠﻲ او د دې دوﻟﺖ د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺧﻠﻚ د ﺟﮕړې
ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړي او ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ]ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ[ او د ﺗﮕﺮى ]ﺗﻴﺮﮔړو[ﺣﻀﺮت ﺗﻪ ﭘﻴﻐﺎم
ورﻛړي ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺗړون ﻟﺮي ،ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ دوﻟﺖ دا ﺗړون ﻣﺎت ﻧﻜړي او د ﺗﻴﺮي وﻧﻜړي ،د ﭘﺎك ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﻣﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
د ﻏﺰا او دﻓﺎع اﺟﺎزه ﻧﺸﺘﻪ ،او ﻟﻪ ﺣﻀﻮره ﻫﻢ ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻛﻮم ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮې
ﻧﻪ دئ .ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﻮل ﺷﻮو او ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﺣﺪودو ﻛﯥ وي ،ﻧﻮ ﭘﺮ دوې ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﺮې وﻧﺸﻲ ،او داﺳﯥ ﻧﺎوړه ﻛﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﻧﺸﻲ
ﭼﯥ ﺑﯥ وځﻠﻲ او ﺧﻮار ﺧﻠﻚ ﺳﺮه راټﻮل او ﺑﯥ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻣړه ﺷﻲ « .١٥
ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ اﻣﻴﺮ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﻗﺎﻳﻢ ﻣﻘﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ » د اﻋﺘﻤﺎد
وړ ﻳﻮ ﺗﻦ ﺻﻮﻓﻰ ﺻﺎﺣﺐ ]ﻓﻘﻴﺮ آﺑﺎدى[ ﺗﻪ واﺳﺘﻮه او ﺧﺒﺮ ورﻛړه ﭼﯥ د ﻏﺰا دﭘﺎره
د ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﺷﻮې ﻧﻪ دئ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ څﺮﻧﮕﻪ ﺟﻬﺎد ﭘﻴﻞ ﻛړى دئ؟ « .او ﻫﻢ
وﻟﻴﻜﺊ »ﻛﻮم ﺧﻠﻚ ﭼﯥ راټﻮل ﺷﻮي دي ،ﭘﻮه ﻛړي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ او
اﺳﺘﻮﮔﻨځﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﺮﺗﻪ د ﺧﺮاﺑﻴﺪو ﺑﻪ ﻛﻮﻣﻪ ښﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﻧﻜړي
 .او ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮرش او ﺑﻠﻮا د وﻗﺖ د ﭘﺎﭼﺎ د ﺣﻜﻢ او اﺟﺎزې ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،د اﺣﻤﺪي
دﻳﻦ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻪ اﻧﺤﺮاف دئ  ،ځﻜﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺖ د ﻧﺼﺎراوو
ﺳﺮه ژﻣﻨﻪ وﻟﺮي او ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎن ﺗﻴﺮې ﭘﻴﻞ ﻧﻜړي ،ﺳﻨﺖ او ﻛﺘﺎب د ﺗړون د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ
اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮي  ،ﭼﯥ د ﻧﺼﺎراوو ﭘﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړي او ځﺎن ﺗﻪ
ځﺎﻧﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮ واړوي«.١٦

 .١٥ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) (1390ﺷﻤﺴﻰ .ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم .
اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮى ﻛﺎﺑﻞ  311 ،ﻣﺦ .
 .١٦ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) (1390ﺷﻤﺴﻰ .ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  .اﻧﺘﺸﺎرات
اﻣﻴﺮى ﻛﺎﺑﻞ  318 ،ﻣﺦ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нй ȁ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﺮ ﻗﻮم د ﺣﻤﻠﯥ او ﻳﺮﻏﻞ د اﺟﺎزې ورﻛﻮل
اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ دا ﭼﯥ ﭘﻪ آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺣﻤﻠﯥ
ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻛﻮو ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺣﻤﻠﯥ او ﻳﺮﻏﻞ ﻣﻼﺗړ
ﻫﻢ وﻛړ .ارواښﺎد ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺰاره ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
وﺧﺖ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دوﻟﺖ د ﺧﭙﻞ ﺷﻚ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ،ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ د
ﺳﺮﺣﺪ د ﺧﻠﻜﻮ ﺷﻮرش او د ﺟﻬﺎد اﻣﺮ ﺑﻪ د ﺣﻀﺮت واﻻ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻪ ﺷﻮئ وي ،د ﻳﻮه
ﻣﻜﺘﻮب ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﺣﻀﺮت واﻻ ﻧﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﺳﺰا ،ﮔﻮاخ او
ﻏﻮږ ﺗﺎووﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟښﻜﺮو د ﻟﻴږﻟﻮ اﺟﺎزه وﻏﻮښﺘﻪ  .او ﺣﻀﺮت واﻻ
دﻫﻐﻮې د ﺑﺪﮔﻤﺎﻧۍ د ﻟﺮې ﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ » د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ دوﻟﺖ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻮ
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه او د ﻫﻐﻮې د ﻏﻮږوﻧﻮ د ﺗﺎووﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮې ﺧﭙﻠﻪ

ﺧﻮښﻪ ده ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻛﺎر وﻧﻠﺮي ،
ﻫﻐﻮې و ﻧﻪ ځﻮروي اود ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮې وﻧﻜړي «.١٧
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ) (1915ﻛﺎل د ﺣﻤﻠﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى 

دﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪي ﺻﻮﺑﯥ )اﻳﺎﻟﺖ( ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ د  1914م ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ
) (9ﻧﻬﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛړ
ﭼﯥ »اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻓﺮﻣﺎن ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ټﻮل اﻓﻐﺎن رﻋﻴﺖ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺟﮕړې ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﻧﺨﻠﻲ ،ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻨﺪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ اړخ
ﻣﻮﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﻛﻮډاﺧﻴﻠﻮ ﻣﻮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺑﻠﻨﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮې ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ورﺷﻲ ،ﻣﻨﻠﯥ ﻧﺪه
«.١٨
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ د  1914م ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ 24ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﺧﺒﺮ
ورﻛړې دئ ﭼﯥ »داﺳﯥ ﻣﻬﻢ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﭙﻮر ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﭘﻜﻮ او ﻣﺮﻣﻴﻮ
ﺳﻤﺒﺎل د ﻣﻮﻣﻨﺪو اﺗﻴﺎ زره ) (80000ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﺟﮕړې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر او د ]ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي[

 . ١٧ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) (1390ﺷﻤﺴﻰ .ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  .اﻧﺘﺸﺎرات
اﻣﻴﺮى ﻛﺎﺑﻞ  327 ،ﻣﺦ .
 .١٨د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰې ﺻﻮﺑﯥ د ﭘټﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯥ روزﻧﺎﻣﭽﯥ  40ﻣﻪ ﮔڼﻪ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нк ȁ
ﻫﻨﺪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺟﻬﺎد اﺟﺎزه ﻏﻮاړي  .ﺧﻮ اﻣﻴﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ورﻛړې دئ ﭼﯥ
ﻣﻮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪه ﻛړي ﭼﯥ »ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮې ﭘﺮ ﺳﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮې ﺷﻮې ﻧﻪ وي
او د ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﯥ 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 ﻻس وﻏځﻮي  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دواړو ﭘﻮﻟﻮ ﺗﻪ دوه ﻋﻴﺴﻮي ځﻮاﻛﻮﻧﻪ
ﭘﺮاﺗﻪ دي  .څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻛﯥ ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه او د
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻠﮕﺮي ﮔڼﻞ ﺷﻮي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮې ﺳﺮه ﻏﺰا او ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺟﮕړه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻧﺪه.١٩
د  1915م ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  31ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻫﻢ اﻣﻴﺮ د اﺳﻼﻣﭙﻮر د ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ د ﺗﻠﻴﻔﻮن
ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﭼﻪ ﻫﺮه ورځ ورﺗﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ او د ﻏﺰا د اﺟﺎزې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي،
د ﻳﻮه ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﺟﮕړې ﭘﻴﻞ ځﻨډوﻟﯥ او ﻏﻮښﺘﻠﯥ ﭼﯥ د ﻏﻠﯥ د
ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ 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 ﻻرښﻮﻧﻪ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﭼﺎرواﻛﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻮﻣﻨﺪاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮې ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﻐﺎم اﺳﺘﻮﻟﯥ او د ﻫﻐﻮې ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه
ﭼﯥ د ﻫﺮ راز ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﭘﻴﺪاﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ ځﺎن وژﻏﻮري .
د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  16ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻫﻢ د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ رﭘﻮټ
ورﻛړې ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ورﻏﻠﻲ ټﻮل ﺳړې اوس ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻛﯥ
ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪي .٢٠
ارواښﺎد ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺰاره د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا د ﻓﺸﺎر او د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺟﮕړې ﻧﻪ دﻛﻮﻧړ د ﻣﺨﻮرو روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د ﻻس اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ » د ﺑﺘﺨﺎك د ﺣﻀﺮت د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ،د ﻏﺰا دﭘﺎره د
ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ د ارواښﺎد ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ آﺧﻨﺪزاده دﻣﺄذوﻧﺎﻧﻮ ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺎﻧﻮ،

 .١٩ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﻳﺠﻨټ )ﻋﺎﻣﻞ( ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻴﻒ اﷲ د اﻛﺘﻮﺑﺮ د 24ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ رﭘﻮټ.
 .٢٠د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰې ﺻﻮﺑﯥ د ﭘټﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯥ روزﻧﺎﻣﭽﯥ د اﭘﺮﻳﻞ د 16ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ  15ﻣﻪ ﮔڼﻪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нл ȁ
ﺳﺮﻛﺎڼﻮ د ﻣﻴﺎﺻﺎﺣﺐ او ﺗﻴﺮﮔړو د ﺳﻴﺪ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ
ﺟﺎن ،ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺷﻴﭻ ﭘﺎﭼﺎ ،ﻟﻤﺴﻮوﻧﻜﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي  .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ وو
ﭼﯥ ټﻮل ﺧﻠﻚ راﻏﻮﻧډ او د ﺟﻬﺎد دﭘﺎره د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻏﺮﻳﺰې ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ،
اوﻣﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ او د ﺗﻴﺮﮔړو ﺣﻀﺮت ﭘﻪ ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﻛﯥ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې او ﻏﺰا ﺗﻪ د
رواﻧﻴﺪو ﺗﻜﻞ وﻛړ ،ﻧﻮ ﭘﻮځﻲ ﺑﺮﮔډ زﺑﺮدﺳﺖ ﺧﺎن د ﻫﻐﻮې د ﺗﻜﻞ او ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻪ
ﺧﺒﺮ او دواړو ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ » د ﭘﺎدﺷﺎه د اﻣﺮ او اﺟﺎزت ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻏﺰا ﭘﻴﻞ ﻧﻜړي،
ځﻜﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮه ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او اړﻳﻜﻲ ﻟﺮي ،ﻧﻮ دا
ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دوﻟﺖ زﻣﻮﻧږ ددوﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﺗړون ﻣﺎﺗﻮل وﮔڼﻲ  .ﻧﻮ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
دوﻟﺖ ﺗړون ﻣﺎت ﻛړې ﻧﻪ وي او د اﺳﻼم اﻣﻴﺮ اﻣﺮ ﻛړې ﻧﻪ وي ،د ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺤﺎﻇﻪ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﻏﺰا ﺳﻤﻪ ﻧﺪه .او ﻫﻐﻮې ﻫﻢ د ﺑﺮﮔﺪ زﺑﺮدﺳﺖ ﺧﺎن د ﻟﻴﻚ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﭘﻪ ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﻛﯥ ﺗﻢ ﺷﻮل او د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻏﺮﻳﺰې ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ د ورﺗﮓ
ﻣﺨﻪ ﻫﻢ وﻧﻴﻮﻟﻪ «.٢١

د روﺣﺎﻧﻰ ،ﭘﻴﺮ ،ﺳﻴﺪ ،ﺣﻀﺮت او ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ددﻳﻨﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮاﺣﺴﺎﺳﺎت څﺮﮔﻨﺪ
وو ،ﻧﻮ ددوې ددﻏﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ څﺨﻪ دﻧﺎوړې اﺳﺘﻔﺎدې دﭘﺎره ﻳﯥ زﻳﺎر ووﻳﺴﺖ
ﺗﺮ څﻮ دروﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن راواﺳﺘﻮي .
ارواښﺎد ﻏﺒﺎر ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ »ﻛﻠﻪ ﭼﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﻛﺮان داﺑﺎﺳﻴﻦ
څﺨﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪل ،ﻧﻮ ﻫﺮﻳﻮه ﺑﻪ ځﺎﻧﺘﻪ د ﻣﻼ ،ﻣﻮﻟﻮي ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﭘﺎﭼﺎ او ﺳﻴﺪ ﻟﻘﺐ ﻏﻮره
ﻛﺎوه  ،او دﺧﻠﻜﻮ دﻏﻮﻟﻮﻧﯥ دﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ د"اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﻣﺨﺎﻟﻔﺖ" ﺑﻴﺮغ ﭘﻪ اوږه
ﻛړې  ،او داﺳﻼم دﻳﻮواﻟﻲ او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دﺧﭙﻠﻮاﻛۍ دﭘﺎره ﺳﻴﻨﻪ ډﺑﻮﻟﻪ  .ﻧﻮ
دوې ﺑﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ او اﻓﻐﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮه
ﻗﺒﻠﻴﺪل ،او ځﻴﻨﯥ ﺑﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻟﻮړ ﭘﻮړو ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ

 .٢١ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) (1390ﺷﻤﺴﻰ .ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  .اﻧﺘﺸﺎرات
اﻣﻴﺮى ﻛﺎﺑﻞ  311 ،ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нм ȁ
ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻴﻠﻴﺪل«.٢٢
دآزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ  ،ځﻴﻨﯥ ﻛﺴﺎن د روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ د ښﻜﻴﻞ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻮ ﻛﯥ ځﺎې ﭘﺮ ځﺎې ﺷﻮي
وو .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮې اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺧﻪ او ﻫﺪف د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ دﭘﺎره
ﺟﺎﺳﻮﺳۍ او د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻮ ﻛﯥ ﺗﺨﺮﻳﺐ او د ﻧﻔﺎق اﭼﻮل و .ﭘﺪې ﻟړ ﻛﯥ
داﺳﯥ ﻛﺴﺎن ﻫﻢ وه ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﻛﻮﻧړ ﺳﻴﺪان ښﻮدل  .ﺣﺎل داﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ د
ﺳﻴﺪاﻧﻮ د ﻧﺴﺐ ﺷﺠﺮه ،ﻛﻪ ﻫﻐﻪ د ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎن ،ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﭘﺎﭼﺎ او
د اﺳﻼﻣﭙﻮر د ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وو،
او ﻳﺎ دﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻠﻮي او ﺗﻨﺨﻮاه ﺧﻮر ،ټﻮﻟﻮ
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 ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺣﺴﺎﺳﻮ
او ﻣﻬﻤﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻮ ﺳﻴﻤﻮ ،ﻟﻜﻪ اﺳﻤﺎرﻛﯥ اﺳﺘﻮﮔﻨﻪ ﻏﻮره ﻛړې وه ،دوې د
روﺣﺎﻧﻴﺖ د ﭘﺮدې ﻻﻧﺪې ﻫﻠﺘﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي وو.
د ﻳﻮه داﺳﯥ روﺣﺎﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ زوې ،ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ دورې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﺘﺮو ﻟﻮړﭘﻮړو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ
ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ »زﻣﺎ ﭘﻼر...د ﻫډې ﻣﻼ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ آﺧﻮﻧﺪزاده ﺗﻪ د ارادت ﻻس
ورﻛړې او د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻳﺪ او ﺧﻠﻴﻔﻪ و .آﺧﻮﻧﺪ زاده ورﺗﻪ دﻧﺪه ورﻛړه ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﻳﻮه ﮔﻮښﻪ او ﻧﺎ آراﻣﻪ ﺳﻴﻤﻪ وه ،اﺻﻼﺣﺎت او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه
ﻛړي ،او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ درﻳﻮ ﻳﺎ څﻠﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﮔﺎﻧﯥ او ﻣﺪرﺳﯥ ﺟﻮړې ﻛړى
او ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن او ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻳﯥ د اﺻﻼح او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﻪ دﻧﺪو وﮔﻤﺎرل او ﺧﭙﻞ
ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه د ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﮔﺮځﻴﺪو راﮔﺮځﻴﺪو او ﻳﺎ
ﻫﻢ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﺟﻨﮓ او ﺟﮕړو ﻛﯥ ﺗﻴﺮوﻟﻮ ...دا
ﺧﺎﻧﻘﺎوې ﻳﻮازې د ﻋﺒﺎدت ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻧﻪ وو ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د
ادارې او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ﻫﻢ ﮔڼﻞ ﻛﻴﺪل«.

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

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нн ȁ
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 :
 .1دا د ﺧﺎﻧﻘﺎوو د ﺟﻮړﻳﺪو او ﺧﻠﻜﻮ د ادارې او ﻻرښــــﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ
ﭘﺮﺗﻪ د »ﺟﺎﺳﻮﺳۍ د ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ« څﺨﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ وو .
 .2د ﻣﻮﺟﻮدو اﺳــــﻨــﺎدو او ﻣــﺪارﻛﻮ ﻟــﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻼ ﻧﺠﻢ اﻟــﺪﻳﻦ آﺧﻨــﺪزاده د
ﺧﻠﻔﺎوو او ﻣﺸﻬﻮرو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ څﺮﮔﻨﺪ او ښﻜﺎره دي ،ﻧﻮ وﻳﻼې ﺷﻮ
ﭼﯥ د ذﻛﺮ ﺷﻮو ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﭘﻼر او ﺗﺮه د ﻫډې د ﻣﻼ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ
آﺧﻨﺪزاده ﺻــــﺎﺣﺐ ﻟﺨﻮا ،ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ دوره
ﻛﯥ دﺧﭙﻞ وﺧﺖ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﻬﻮر روﺣﺎﻧﻲ و ،ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻴږل ﺷﻮې
ﻧﻪ و ،ﺑﻠﻜﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې و.٢٣
 .3ﻟﻴﺪل ﻛﻴږي ﭼﯥ ددﻏﻪ روﺣﺎﻧﻲ ډوﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ دﻧﺪې ﻫﻢ د ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺳﻪ
او ﻣﻬﻤﯥ ﺳــﻴﻤﯥ ﻛﯥ اﺻــﻼﺣﺎت او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻪ وو ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او
اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ټﻮﻟﻮل ﺑﻪ وو.
 .4د ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺳــــﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﮔﺮځﻴﺪو راﮔﺮځﻴﺪو او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي
ﻫﻨﺪ ﺳــﺮﺣﺪ]؟[ څﺨﻪ دﻛﺘﻨﯥ ﻣﻘﺼــﺪ او ﻫﺪف ﻫﻢ ﺟﻨﮓ او ﺟﻬﺎد ﻧﻪ و ﺑﻠﻜﯥ
د آزاد ﺳــﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﺳــﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﺗﮓ راﺗﮓ ﺟﺎﺳــﻮﺳــﻰ و ﻣﺨﺒﺮى
وه.

د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ آزادي ﺑﺨښﻮﻧﻜﻮ ﺟﮕړو ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﮔډون
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺘﻴځ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﺟﻬﺎد
ﻛﻮم ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺟﻮړ او ﺧﻮځښﺖ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې و ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻮﻛﯥ دﻧﻨﻪ

 .٢٣د ﻫډې د ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺎﻧﻮ او ﻣﺸﻬﻮرو ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﺴﺖ د »واﻛﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ و
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺳﻨﺰل ﻧﻮﻳﺪ ﻟﻴﻜﻠﯥ او ښﺎﻏﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺠﺪدى ژﺑﺎړﻟﯥ دئ ،ﭘﻪ  271ﻣﺦ ﻛﯥ ﻛﺘﻼې ﺷﺊ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ но ȁ
ﻣﻴﺸﺘﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ،ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﮔﻮډاﮔﯥ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻨﺠﯥ ﻻﻧﺪې 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
د آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻮﻧړ ﺳﺮه ﻧږدې ﺳﻴﻤﻪ ،ﻛﯥ د آزادۍ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮه ﻛﻠﻜﯥ اړﻳﻜﯥ درﻟﻮدې او د ﻫﻐﻮې د ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻮ او
ﻣﺒﺎرزو ټﻴﻨﮓ ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ ﻛﺎوه .
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دﻛﻮرﻧۍ ﻧﻮرو ﻏړو ﺑﻪ د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ دﺧﻮراك او آذوﻗﯥ دﭘﺎره ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ د ﻣﻴﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ددوې ﭘﻪ واك ﻛﯥ اﭼﻮﻟﻪ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ
څﺮﮔﻨﺪه د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﺳﺮه د ډﻳﻮرﻧډ د ﻛﺮﻏﻴړﻧﯥ ﻟﻴﻜﯥ ﺗﻴﺮﻳﺪه  ،او
د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻋﻤﻠﻲ وﻧډه اﺧﻴﺴﺘﻪ .

د  1908م ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮې ﻏﺰا ﻛﯥ ﮔډون
دﻟﻮﻣړي ځﻞ دﭘﺎره ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
ﻧﻮم او ﺷﻬﺮت اﻧﮕﺎزې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ  1908م ﻛﺎل ﻛﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮرې او ﺗﺎرﻳﺨﯥ "ﺳﺮې ﻏﺰا" ﻛﯥ د
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﻳﻮه وﺗﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ  . ٢٤دا ﻏﺰا  ،داﻗﺮب ﭘﻪ ډاگ
ﻛﯥ د ﺑﺘﺨﺎك د ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ )ﻋﺒﺪاﻟﺸﻜﻮر( ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻴﺪه .
ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﻬﺮت او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه دښﻤﻨﻲ د ځﻮان ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن )ﻋﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻪ( ﺳﺮه د ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮۍ ﺳﺒﺐ ﺷﻮه .ﻫﻐﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮي ﭼﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو او
ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ازﻣﻴښﺘﻮﻧﻮﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻜﯥ دوﺳﺘۍ ﺑﺪﻟﻪ او د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﯥ
دوام درﻟﻮد٢٥

.

 .٢٤اﺧﻼص ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ )2005م( 93 ،ﻣﺦ
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нп ȁ
د ﺳﺮې ﻏﺰا د ﺟﺮﻳﺎن ﻟﻨډﻳﺰ
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎدو ﻛﯥ د  1287ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻫﺠﺮى 1908/م ﻛﺎل دﺳﺮې ﻏﺰا
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دا ﻻﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﭙﺎره ﺷﻮي دي :
» ﭘﻪ ﺗﻴﺮو څﻮ اوﻧﻴﻮ ﻛﯥ دﭘﻴښﻮر ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﻛﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د
ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﻮ ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ ﻧښﯥ ﻟﻴﺪل ﺷﻮﻳﺪي  .داﺳﯥ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ د 'زﺧﻪ ﺧﻴﻠﻮ'
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﺟﻨﮕﻲ ﺳﻔﺮﺑﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ دﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ
ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ زور اﭼﻮﻟﯥ ﺗﺮ څﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د زﺧﻪ ﺧﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې ﺷﻲ .
ددوې ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ،ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ دﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻟﻴږدوﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺷﻮې،
ﺧﻮ دوې د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ راورﺳﻴﺪل ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ]زﻣﻮﻧږ ﭘﻮځﻲ[
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ ډﻳﺮې ﭼټﻜۍ ﺳﺮه ﭘﺎې ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ وو .څﺮﮔﻨﺪه ده ﭼﯥ راﭘﺎرﻳﺪﻟﻮ
ﻗﺒﺎﻳﻠﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﺑﻴﺮ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﻴﺪو ﺗﻪ زړوﻧﻪ ﻧﻪ ښﻪ ﻛﻮل ،ﻧﻮ ﺳﻤﻼﺳﯥ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﭘﻴښﻮر ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻪ د
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻳﻮه ﻟړۍ وه ...ددې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د ﻣﻠﻜﯥ ﭼﺎرواﻛﻮ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﭘﻪ اﺑﺎزﻳﻮ او ﺷﺒﻘﺪر ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻮ ﭘﻮځﻲ ټﻮﻟﮕﻴﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﻮل ﺷﻮه او د څﺎرﻧﯥ
)ﮔﺰﻣﯥ( دﭘﺎره د ﭘﻮځﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د وزﮔﺎروﻟﻮﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د 'ﻣټﯥ ﻣﻐﻞ ﺧﻴﻠﻮ' ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭘﻮځﯥ ﻟښﻜﺮ ﻛﻮټ ﺟﻮړ ﺷﻮ«.
داﭘﺮﻳﻞ ) 20/19د 1287ﻛﺎل دﺣﻤﻞ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  (31/30ﺷﭙﻪ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ
ورﺳﻴﺪ ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺪ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﺳﺘﻮ د ﺣﻤﻠﯥ ﺗﻴﺎرې ﻧﻴﺴﻲ ،د دواړو ﺧﻮاوو
ﺗﺮﻣﻨځ ډزې ﻻ ﭘﺨﻮا ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻳﺪي او ﭘﻪ ﻣټﻪ ﻛﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻗﻮاوو ﺗﻪ د ﺳﺮزﻳﺎن
اوښﺘﯥ دئ  .د اﭘﺮﻳﻞ دﺷﻠﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﺳﻬﺎر د 'ﺟﻴﻤﺰ وﻳﻠﻜﻮﻛﺲ' (James
) Willcocksﭘﻪ 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
ډﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻋﺴﻜﺮ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ ،ﭼﯥ اوس ﻳﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﺳﺮﺣﺪ د څﺎرﻧﯥ
دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻪ  .اټﻜﻞ ﺷﻮې وو ﭼﯥ دراټﻮل ﺷﻮو ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﺲ زره )(10000
ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪه  ،ﺧﻮ دا ﺷﻤﻴﺮ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې ﭘﻪ ﮔډون ﻫﺮ ﻟﻮرې ﻧﻪ د

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нр ȁ
ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ رارﺳﻴﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﻣﺦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪو دئ .26
داﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  23Ǧ20ﻣﻪ )دﺣﻤﻞ ﭘﻪ  -31ﺛﻮر (3ﻧﻴټﻪ دﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﺮﺗﻴﺮو ډزې د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﺷﺎﻫﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ د اﺗﻠﺴﻤﯥ او اﺗﻴﺎوﻣﯥ ﺑﻄﺮﻳﯥ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ
د ډزو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﺮې رواﻧﯥ وې ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﻟﻮﻣړې ځﻞ دﭘﺎره د  18ﭘﻮﻧډه ﭼټﻚ
وﻳﺸﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ  .ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ د ﺷﭙﯥ ﻟﺨﻮا ﺣﻤﻠﯥ او
ډزې رواﻧﯥ وې .
اﻧﮕﺮﻳﺰان ﻟﺪﻳﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻛﺎل ﭘﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ ،ﭼﯥ د ﻏَﻠﻮ داﻧﻮ د ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ
د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻣﻮﺳﻢ و ،داﺳﯥ ښﻜﺎره دښﻤﻨﻲ ﭘﻴﻞ ﻛړې وه ﻫﻚ ﭘﻚ ﺷﻮي وو .د
ﺳﺮﺣﺪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ د ﻏَﻠﻮ داﻧﻮ د ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛﻮل ډﻳﺮه ﻏټﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه وه ،او
ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﻏﺎړه اﻳښﻮدل ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ د ټﻴﻨﮓ ﻋﺰم ﻳﻮه څﺮﮔﻨﺪه ﻧښﻪ وه.
داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻏﺰا ﻛﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻣﻼﺗړ دﭘﺎره د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر او ﻛﻮﻧړ ﻧﻪ ﻫﻢ
ﻳﻮ ﻟﻮې ﻟښﻜﺮ ﺗﻴﺎر ﺷﻮ .27ﭘﺪې ﻟښﻜﺮو ﻛﯥ د ﻛﻮﻧړ دﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻳﻮه
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
ﭼﯥ ددوې دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎدې او ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﻌﻨﻰ درﻟﻮده  .28دزﺧﻪ ﺧﻴﻠﻮ
د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن دﻳﻮه ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ وو ﭼﯥ د ﺳﺮﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﻧﺸﻲ او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺳﺮﺣﺪي ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ
ﭘﻪ دښﻤﻨۍ ﻛﯥ ﮔډون وﻧﻜړي  .ﺧﻮد ﻫﻐﻪ د ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺳﺮه -ﺳﺮه ،او دﺟﮕړې
ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻧﮋدﻳﻮاﻟﯥ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ،ﮔڼ
ﺷﻤﻴﺮ ﻏﺎزﻳﺎن د ﺳﺮﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ﻳﯥ ﮔډون وﻛړ .29
داﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ) 23/22ﺛﻮر (3 -2ﺷﭙﻪ ﭘﻪ 'ﻣَټﻪ' ﻛﯥ ﻳﻮه ﻋﺠﻴﺒﻪ ﭘﻴښﻪ وﺷﻮه .د

 338 ،Nevill, H. L. (1977) .٢٦ﻣﺦ.
 239 ،Khalil, Jehanzeb (2000) .٢٧ﻣﺦ
 .٢٨ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى
 29 ،Keppel, Arnold (1911) .٢٩ﻣﺦ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нс ȁ
ﭘﺎﻳﻮﻧﻴﺮ )  (Pioneerدﺧﭙﺮوﻧﯥ د ﺧﺒﺮﻳﺎل ﭘﻪ وﻳﻨﺎ  ٣٠ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﭙﻪ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ډزو
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻋﺴﻜﺮي ﻛﻤﭗ د رﺳﺎﻟﯥ )ﺳﭙﺮو ﻗﻮاوو( آﺳﻮﻧﻮ دﻧﺎڅﺎﭘﻲ وﻳﺮې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ټﻴﻞ ﻧﺎټﻴﻞ ﺟﻮړﻛړې او دﻛﻤﭗ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﺷﻮي اﻏﺰن ﺳﻴﻢ ورﻏﻠﻞ  .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻴښﻪ
ﻛﯥ ﻟﺲ ) (10آﺳﻮﻧﻪ ﻣړه او ﻧﻮر داﺳﯥ ﺳﺨﺖ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل ﭼﯥ دوې ﻳﯥ ﭘﻪ وﻳﺸﺘﻠﻮ
ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮل .
داﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  23ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻣﻴﭽﻨۍ– اﺑﺎزۍ ﻛﺮښﻪ دﺗﻮﭘﭽﻲ او ﭘﻴﺎده
ﻗﻮواوو ﻟﺨﻮا ﻧﻮره ﻫﻢ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻮه ،او د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ډارووﻧﻜﯥ ﻃﺎﻗﺖ ﻟﻪ وﻳﺮې
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﭘﻴښﻮر دوو ﻣﻜﻤﻠﻮ ﻏﻮﻧډوﻧﻮ ،دﻓﺮﻗﯥ ﻗﻮاوو ،او اﺣﺘﻴﺎط ﻏﻮﻧډﺗﻪ
د ﺣﺮﻛﺖ اﻣﺮ ورﻛړ  .ډﮔﺮ ﺟﻨﺮال اﻧﺪرﺳﻦ ،ﺗﻮرن ﺟﻨﺮال ﺑﺎرﻳﺖ او ﺗﻮرن ﺟﻨﺮال
راﻣﺰي د ﻏﻮﻧډوﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮده .٣١دﺧﻴﺒﺮ او ﻣﻠﻜﻨډ دﮔﺮځﻨﺪه
ﭘﻠټﻨﻮ دﻗﻄﺎروﻧﻮ د ﺑﺸﭙړه ﺗﻴﺎري ﺣﻜﻢ ﻫﻢ وﺷﻮ ﺗﺮ څﻮ د ﺿﺮورت ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ
ﭼﻤﺘﻮ اوﺳﻲ .د ﻣﻠﻜﻨډ د ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻗﻮاوو ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺟﺪول ﻛﯥ
ﻛﺘﻼې ﺷﺊ.٣٢
داﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) 24/23ﺛﻮر ( 4 -3ﺷﭙﻪ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﻣَټﯥ او ﺳﺮدار ﮔړﻫۍ
ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ﺧﻮ د اﻏﺰن ﺳﻴﻢ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻳﯥ وﻧﺸﻮﻛړاې ﭼﯥ د
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
زﻳﺎت ﻧﻪ و .ﺗﺮدې وروﺳﺘﻪ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د 'ﻣَټﯥ' ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰې ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮرﭼﻠﯥ
ﺟﻮړې ﻛړې او د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﺷﭙږﻧﻴﻤﻮ ﺑﺠﻮ ﻳﯥ د ﺟﻴﻤﺰ وﻳﻠﻜﺎﻛﺲ ﻗﻮاوو ﺳﺮه ﺳﺨﺘﻪ
ﺟﮕړه وﻛړه .د اﻧﮕﺮﻳﺰي رﺳﻤﯥ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺟﮕﺮه ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ﺗﻠﻔﺎت  62ﺗﻨﻪ او دﭘښﺘﻨﻮ ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ  500ﺗﻨﻪ اټﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪئ

٣٣
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اﻧﮕﺮﻳﺰي ﭼﺎرواﻛﻲ اﻋﺘﺮاف ﻛﻮي ﭼﯥ ددې ﺟﮕړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ
 .٣٠د 1908ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  25ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﺧﭙﺮوﻧﻪ
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ нт ȁ
دﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮځ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺼﺒﺪاران ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ دﻧﻨﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ
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
ﻟږه ﻫﻢ ﻛﻤﺰورې واى ،ﻳﺎ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻮ ﻗﻮاوو ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻛﯥ ځﻨډ ﭘﻴښ ﺷﻮې واې،
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ]ﻣﺎﺗﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ[ ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زﻣﻮﻧږ ﺣﻴﺜﻴﺖ او آﺑﺮو ﺗﻪ ﺳﺨﺖ
زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻻې واې  .٣٤ﺗﺮدې وروﺳﺘﻪ دڅﻮ ورځﻮ دﭘﺎره ﺟﮕړه ﺳړه ﺷﻮه او داﺳﯥ
ښﻜﺎرﻳﺪه ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻏﺎزﻳﺎن دﺧﭙﻠﻮ ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ د وړﻟﻮ دﭘﺎره ﺗﻠﻠﯥ
دي .
ﻻرد ﻣﻴﻨټﻮ دﺣﺎﻻﺗﻮ ﻧﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ ﺧﺒﺮ ﻛړ او دﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه
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
وروﺳﺘﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺧﺎورې ﺗﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪې ﻧﺸﻲ او ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﺪﻳﺪو
ﺗﻪ وﺑﻠﻞ ،ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ دﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻏﺰا ﻛﯥ ﮔډون ﻛړې و

.٣٥

ده د اﻓﻐﺎﻧﯥ

ﻟښﻜﺮو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺨﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢ وﻛړل  ،٣٧ ˬ٣٦ددﻏﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ،ﻟﻜﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ ،د ﻛﻮﻧړ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻫﻢ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺎﻟﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻨﺪې ﻛړاى ﺷﻮ .اﻧﮕﺮﻳﺰي ﭼﺎرواﻛﻲ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ
اﷲ 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
د ﻣﻮﻣﻨﺪو دﻳﻮې ﺟﺮﮔﯥ د راﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻫڅﻪ وﻛړه ،ﺧﻮ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ د راﺗﮓ
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
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ой ȁ
ﻛﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ وﻛړي ،او دوې ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ واﺧﻠﻲ ﺧﻮ د وې ﺗﻪ د 1897م ﻛﺎل
ﻫﻐﻪ ﺳﺒﻖ ورﭘﻪ ﻳﺎد و ،ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻫډې د ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د
اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺗﻤﯥ ﻓﺮﻗﯥ ﺟﻨﺮال اﻳﻠﻴﺲ ) (General Ellesﺗﻪ ورﻛړې و .دوې ﭘﻪ
وﻳﺮې او اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺦ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،او زړه ﻳﯥ ﻧﻪ ښﻪ ﻛﺎوه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځ د
"ﻛړَﭘﯥ" ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻴﭽﻮﻣﯥ ورﺷﻲ .
دﻣﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) 11دﺛﻮر دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  21ﻣﻪ (ﻧﻴټﻪ ،وﻳﻠﻜﺎﻛﺲ دﻳﻮه ﻟﻮې
ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﻧﻴﺖ روان ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﺮه ددوې ﭘﻪ درو او ﻏﻮﻧډﻳﻮ ﻛﯥ
ﺟﮕړه وﻛړي .ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﯥ د اﻟﻮﺗﻜﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده وﺷﻮه .٣٨
ﻣﻰ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) 17/16ﺛﻮر ﭘﻪ  ( 27-26ﺷﭙﻪ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻟﻮﻣړي ﻏﻮﻧډ ﭘﻪ
ﻗﻮاووﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﺷﻮه ﭼﯥ ﻫﻮا ﺳﺨﺘﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ او
ﺷﺪﻳﺪه ﺑﺎران ورﻳﺪه  .ﭘﺪې ﺣﻤﻠﻪ ﻛﯥ د ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎﻧﻮ  22ام ﻛﻨډك ﺗﻪ زﻳﺎت ﺗﺎوان
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 .
داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺪې ﺷﭙﻪ ﻧﻬﻪ ) (9ﺗﻨﻪ ﻣړه او څﻠﺮوﻳﺸﺖ ) (24ﺗﻨﻪ زﺧﻤﻴﺎن
ښﻮدل ﺷﻮﻳﺪي .
دﻣﯥ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 18ﻣﻪ )ﺛﻮر  28ﻣﻪ ( ﻧﻴټﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺟﮕړه وﻧﻪ ﺷﻮه ،ﺧﻮ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻴﻤﯥ
دﻛﻠﻮ وراﻧﻮﻟﻮ ،داوﺑﻮ د ذﺧﻴﺮو ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ او دﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﺳﻴځﻠﻮ ﺗﻪ دوام ورﻛړ  .ﺟﻨﺮال
ﺑﺎرﻳﺖ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﺗﻪ دوام ورﻛړ او د ﺧﻮﻳﺰو د ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰې
ﺳﻴﻤﯥ 'ﺑﻬﺎﻳﻲ ډاگ' ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ  .ﻏﺎزﻳﺎن ټﻮﻟﻪ ورځ د ﺟﻨﺮال ﺑﺎرﻳﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه ﺑﻮﺧﺖ
وو ،د ﻛﻮﻣﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻗﻮاوو ﺗﻠﻔﺎت دري دﻳﺮش ) (33ﺗﻨﻮ ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪ .اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎﻧﻮ داﺗﻪ وﻳﺸﺘﻢ او وﺳﻠﻪ وال ﭘﻨځﻪ ﭘﻨځﻮﺳﻢ ﻛﻨډك ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻛﻤﭗ ﺷﺎوﺧﻮا ﻏﻮﻧډۍ دﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ وﻧﻴﻮﻟﯥ  .اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻗﻮاوو
دﻣﻮﻣﻨﺪو دوه ﻛﻠﻲ او دوه ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ وﻳﺠﺎړ ﻛړل  ،ﺧﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ د دوﻟﺴﻮ ﺗﻨﻮﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ دﻳﻮې
ډﻟﯥ ﺗﺮ ﺳﺨﺘﯥ ﺣﻤﻠﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ  .ددې ﺣﻤﻠﯥ او ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﺟﮕړې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ
داﻧﮕﺮﻳﺰي ﻗﻮاوو څﺨﻪ درې ﺗﻨﻪ ﻣړه او دوه ﺗﻨﻪ زﺧﻤﻴﺎن ﺷﻮل ،او ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ دوﻟﺲ واړه
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ок ȁ
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﺷﻬﺎدت ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ وڅﻜﻞ .

دﻣﯥ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) 20/19دﺛﻮر  (30 -29ﺷﭙﻪ دﺻﺎﻓﻮ ﻳﻮې ډﻟﯥ د'ﻧﺎﺣﻘﻲ' ﭘﻪ
ﻛﻤﭗ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه .ﭘﺪې ﻣﻬﺎل ﺟﻨﺮال اﻧﺪرﺳﻦ د ﻛﻤﭗ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮده .
دﻣﯥ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  20ﻣﻪ )ﺛﻮر 30ﻣﻪ ( ﻧﻴټﻪ ﻧﺎﺣﻘﻲ ﻛﻤﭗ ﺗﻪ د دوﻫﻢ ﻏﻮﻧډ ﭘﻪ
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
ژوره ﻧﺎﻟۍ وه .ﻏﺎزﻳﺎن ﭼﯥ دښﻲ ﻟﻮرې د اوه ﭘﻨځﻮﺳﻢ وﺳﻠﻪ وال ﻛﻨډك ،د ﭼﭗ
ﻟﻮرې د ﺳﻜﻬﺎﻧﻮ د دري ﭘﻨځﻮﺳﻢ ﻛﻨډك او ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د اﺗﻢ ﻧﻤﺒﺮ ﻏﺮﻧﻲ ﺗﻮﭘﭽﻲ
ﻗﻮاوو ﺗﺮ ﺣﻤﻠﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ و ،د ﺧﭙﻞ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮو ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ
اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻟښﻜﺮې ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﺷﻮې ،ﻧﻮ دوې ﻫﻢ ورﭘﺴﯥ راﺳﺘﺎﻧﻪ او
ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕﺮه ﻳﯥ وﻛړه  .اﻧﮕﺮﻳﺰان اﻋﺘﺮاف ﻛﻮي ﭼﯥ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ
)ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ( ﻧﻪ دوه ﺳﻮه ﺗﻨﻪ ﻣړه ﺷﻮل ،ﺧﻮ دوې ﭘﻪ ډﻳﺮې ﻣﻴړاﻧﯥ ،ﺗﻮري ﭘﻪ ﻻس
ﺟﮕړه ﻛﻮﻟﻪ ،او ﻛﻠﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧږ ﻗﻮاوو ﺗﻪ ﺳﻞ ﮔﺰه ﻧږدې راﻧﻨﻮﺗﻞ  .دﺷﭙﯥ ﻟﺨﻮا څﻪ
ﻧﻮره ﺟﮕړه ﻫﻢ وﺷﻮه  ،ﺧﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ ورﻧﻜړه.

٣٩

داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ درﺳﻤﯥ اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ وﻳﻨﺎ دﻣﯥ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 23ﻣﻪ )ﺟﻮزا 2ﻣﻪ( ﻧﻴټﻪ
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
ﭘﻨځﻮﺳﻢ وﺳﻠﻪ وال ﻛﻨډك،ﻳﻮوﻳﺸﺘﻢ ﺳﭙﻮر ﻛﻨډك او اﺗﻢ ﻧﻤﺒﺮ ﻏﺮﻧۍ ﺗﻮﭘﭽﻲ
ﻗﻮاوو ﺳﺮه ﻳﯥ ﺟﮕړه وﻛړه.
دﻣﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  31ﻣﻪ )ﺟﻮزا ﭘﻪ 10ﻣﻪ( ﻧﻴټﻪ ﺳﺮه ﻏﺰا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺎې ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪه ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﻴﻤﺰ واﻟﻜﺎﻛﺲ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻟښﻜﺮې ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﮓ او ﺳﺘﻨﻴﺪو ﺗﻪ
ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮې  .د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻗﻮاوو د وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﺷﻠﻮ ورځﻮ ﺗﻠﻔﺎت  52ﻣړه او 42
زﺧﻤﻴﺎن او د ﻫﻨﺪي ﻗﻮاوو ﺗﻠﻔﺎت  45ﻣړه او  176ﺗﻨﻪ زﺧﻤﻴﺎن ښﻮدل ﺷﻮﻳﺪي .
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ол ȁ
ﻣﻮﻧږ ﺳﺮه ﻛﻮم ﺑﺎوري اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ اﻧﮕﺮﻳﺰان اټﻜﻞ ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮده
ﻛﯥ  400ﺗﻨﻪ ﻏﺎزﻳﺎن وژل ﺷﻮي او ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ زﺧﻤﻴﺎن ﺷﻮﻳﺪي .
د 1908ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮې ﻏﺰا ﻛﯥ ﮔډون ﻛﻮوﻧﻜﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻗﻮاوې
دﻗﻮاوو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻮرن ﺟﻨﺮال ﺳﺮ ﺟﻴﻤﺰ وﻳﻠﻜﺎﻛﺲ40
دﻟﻮﻣړى ﻏﻮﻧډ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډﮔﺮ ﺟﻨﺮال اﻧﺪرﺳﻦ :

−

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

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

−

د ﺳﻲ ﻓﻮرت ﻫﺎﻳﻠﻴﻨﺪر ﻟﻮﻣړې ﻛﻨډك

−

د ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎﻧﻮ اﺗﻪ وﻳﺸﺘﻢ ﻛﻨډك

−

د ﻛﻮﻛﺲ ﭘﻨځﻪ ﭘﻨځﻮﺳﻢ ﻧﻤﺒﺮ وﺳﻠﻪ وال ﻛﻨډك

−

ﻣﺨﻜښﻪ ﺳﭙﺎره ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ځﺎې د ﺳﻜﻬﺎﻧﻮ څﻠﻮرﭘﻨځﻮﺳﻢ ﻛﻨډك
وﻧﻴﻮ

د درﻳﻢ ﻏﻮﻧډ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډﮔﺮ ﺟﻨﺮال رﻣﺰي ):(Brigadier-General J. Ramsay

−

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(
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ом ȁ
−

دﭘښﺘﻨﻮ څﻠﻮﻳښﺘﻢ ﻛﻨډك

د ﻓﺮﻗﯥ ﻗﻮاوې :

−

د ﺳﭙﺮو ﻳﻮوﻳﺸﺘﻤﻪ ﻗﻮا

−

دﺷﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮ ﻛﻮټ د ﺗﻮﭘﭽﻲ اﺗﻢ ﻧﻤﺒﺮ ﻏﺮﻧۍ ﺑﻄﺮﻳﻪ

−

دﭘﻴښﻮر دروﻳﺸﺘﻢ ﻧﻤﺒﺮ ﻏﺮﻧۍ ﺑﻄﺮﻳﻪ

−

اﺗﻪ وﻳﺸﺘﻢ ﻧﻤﺒﺮ ﻏﺮﻧۍ ﺑﻄﺮﻳﻪ

−

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.

ﺗﺮ 1915م )( 1294ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻣﻨﺪو او آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ د ﺟﮕړې ﺳړﻳﺪل
د1908م )1287ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻫﺠﺮي(ﻛﺎل د ﺳﺮې ﻏﺰا ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻟﻮﻣړي ﻧړﻳﻮال ﺟﻨﮓ
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
ﻣﻮده ﻛﯥ د آزاد ﺳﺮﺣﺪ دﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮﻳﺪودﻣﺨﻨﻴﻮي درې ﻣﻬﻢ
ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ وو:
.1

داﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن روﻳﯥ ﺗﺮ زﻳﺎﺗﯥ اﻧﺪازې ﭘﻮرې دﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ دﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه  .اﻣﻴﺮ د زړه ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺗﻞ ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ ﻧﻪ و،
زﻳﺎر ووﻳﺴﺖ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻪ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ دﺗﻴﺮﻳﺪو او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د
ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ

٤١

.

روز ﻛﻴﭙﻞ )( Roos-Keppel
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 George Olaf Roos-Keppel .٤٢ﻟﻮﻣړې د ﻛﺮﻣﯥ او ﺧﻴﺒﺮ اﻳﺠﻨﺴﻴﻮ د ﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﻞ اﻳﺠﻴﻨټ ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎر ﻛړې او وروﺳﺘﻪ د  1908او  1919ﻛﻠﻮﻧﻮو ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ درې ځﻞ د ﺷﻤﺎل ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪي
اﻳﺎﻟﺖ ﭼﻴﻒ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ وو ،او داﻓﻐﺎن – اﻧﮕﻴﺲ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ډﻳﺮ ﺷﻬﺮت ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ он ȁ
د 1915ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دﭼﺎرو د
ﭘﺎره ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »ﻛﻪ ﭼﻴﺮې اﻣﻴﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﻛړى
ﻧﻪ وې ،ﻧﻮ د ﺟﻬﺎد داور ﻟﻤﺒﯥ ﺧﭙﺮﻳﺪې ،او د ټﻮل ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﻣﻮﻣﻨﺪ او ﺑﺎﺟﻮړ
ﺳﻴﻤﻮ ﺑﻪ ﭘﺎڅﻮن ﻛړې واى  .اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت د ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ 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«.
 .2ﺑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﮔټﻪ و ،د ﺧﻴﺒﺮ اﻳﺠﻨﺴۍ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
ﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﻞ اﻳﺠﻴﻨټ  ،ﺻﺎﺣﺐ زاده ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم ﺧﺎن ،ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﺑﯥ ﻧﻈﻴﺮه
ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﯥ د اﻓﺮﻳﺪو دﮔډون ﻣﺨﻨﻴﻮې او ﻫﻐﻪ ﭼﻠﻨﺪ و ،ﭼﯥ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ځﺎﻧﺘﻪ د ﻫﻐﻮې وﻓﺎداري ﮔڼﻠﻪ  .روزﻛﻴﭙﻞ دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻرد ﻫﺎردﻳﻨﮓ ) (Lord Charles Hardingeﺗﻪ اﻃﻼع ورﻛړه
ﭼﯥ ﻛﻪ ﻣﻮﻧږ ددې ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﻛﺎل ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺳﺮه ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﮔډون
 ،د ﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم ﺧﺎن ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ وي. ٤٣
 .3داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﮔټﻪ ﺑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻪ اوارو ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ،ارﺑﺎﺑﺎﻧﻮ او
ﻧﻮاﺑﺎﻧﻮ ﻫﻤﻜﺎري او ﻣﺮﺳﺘﻪ وه  .دوې د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﺟﻬﺎدي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ  .روزﻛﻴﭙﻞ د 1915م ﻛﺎل د
اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﭘﻨځﻤﻪ ) (5ﻧﻴټﻪ دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻرد ﻫﺎردﻳﻨﮓ ﺗﻪ
وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ :
»دﭘﻴښﻮر د وﻟﺴﻮاﻟۍ ډﻳﺮو وﺗﻠﻮ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ ددوې ﭘﻠﺮوﻧﻮ او
ﻧﻴﻜﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮو اﻟﻮ ﮔﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻛړي و ،ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ دﭘﺎره دﭘَﻠُﻮ
)ﭘﻴﺎده( او ﺳﭙﺮو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ .ﺣﺎﻻت د  1857ﻛﺎل راﻫﻴﺴﯥ ﺑﺪل
ﺷﻮﻳﺪي  .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ دوې ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ درﻟﻮدې ،ﺧﻮ اوس ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ دوې ﺗﻪ وﺳﻠﯥ ورﻛړي«...
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د  1915ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د اﺗﻠﺴﻤﯥ ) (18ﻧﻴټﯥ ﻣﺸﻬﻮره ﺟﮕړه ﭘﻴﻞ ﺷﻮه ﻧﻮ
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ оо ȁ
د ﭘﻴښﻮر او دﻳﺮه اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻧﻮاﺑﺎﻧﻮ ،ارﺑﺎﺑﺎﻧﻮ او ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
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 .
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ درﻳځﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ،او
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 .

د 1915م )1294ﻟﻤﺮﻳﺰ(ﻛﺎل د ﺷﺒﻘﺪر ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮرې ﻏﺰا ﻛﯥ ﮔډون
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د د ﺷﺒﻘﺪر د  1915م  1294 /ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ﻣﻬﻤﻪ
وﻧډه درﻟﻮده  .دﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ دﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ وﺗﻠﻲ ﻣﺸﺮان ﻟﻜﻪ د ﭼﻜﻨﻮر ﻣﻼ
ﺻﺎﺣﺐ ،داﺳﻼﻣﭙﻮر ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ )ﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن( او د ﺑﺎﺑړې ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ د
ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﺑﺎﺟﻮړ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ وﮔﺮځﻴﺪل او ﺧﻠﻚ ﻳﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﯥ ﺟﮕړې ﺗﻪ وﻫڅﻮل .
داﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟﯥ دﻧﻨﻪ ﻫﻢ ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﻚ ﺟﻬﺎد ﺗﻪ ﺗﻴﺎر
ﺷﻮل  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻏﺰا ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﻴﺎرﻳﻮ ﺧﺒﺮ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ ،ﻧﻮ
دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺧﺎرﺟﻲ ﭼﺎرو دﻓﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻠﮕﺮام
واﺳﺘﻮﻟﻮ:
» ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ رارﺳﻴﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ﭼﻜﻨﻮر ﻣﻼ او ﻧﻮرو ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎروﻧﻪ او ﻟﻤﺴﻮن
ﺳﺘﺎﺳﯥ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻣﻮﻣﻨﺪو دﻫﺰارﻧﺎو ،ﻻﻟﭙﻮرې ،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
وي ،ﺗﺎﺳﯥ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ددې ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﻗﻮاوو د ﺧﭙﺮﻳﺪو ،او
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

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ оп ȁ
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ وﻳﻨﻮ د ﺗﻮﺋﻴﺪو د ﻣﺨﻨﻴﻮې دﭘﺎره ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻪ
ﻳﺎﺳﺖ «˽˽ .
داﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) (17اوﻟﺴﻤﻪ )ﺣﻤﻞ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ 27ﻣﻪ( ﻧﻴټﻪ دﻣﻮﻣﻨﺪو
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 ﻻره ﻛﯥ ورﺳﺮه دﻣﻠﻚ ﻣﺎﺳﻞ
ﺧﺎن )ﻣﺤﺼﻞ ﺧﺎن( ﻛﻮډاﺧﻴﻞ ﻟښﻜﺮې ﻫﻢ ﻣﻠﮕﺮې ﺷﻮې˾˽.
داﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ  18ﻣﻪ )ﺣﻤﻞ ﭘﻪ 28ﻣﻪ( ﻧﻴټﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ اﻧﮕﺮﻳﺰي
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 ﺣﺎﻻﺗﻮ د
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﻞ اﻳﺠﻴﻨﺖ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »ﻧﻦ ،د اﭘﺮﻳﻞ د
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ) (18اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ،دﺑﺎﺑړې ﻣﻼ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﻗﻮاوو
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 ﺧﻼف ،دښﻤﻦ ﺑﯥ ﻧﻈﻴﺮه
زړورﺗﻴﺎ او ﺗﻜړه ﺗﻮپ وښﻮد .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دوې د ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺑﺮﻻﺳﯥ ﻟﺮي ،
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
ﻻﻧﺪې ډول ذﻛﺮ ﺷﻮﻳﺪي :
−

داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻨځﻪ ) (5ﻣﻨﺼﺒﺪاران او ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺖ ) (25ﻋﺴﻜﺮ ﻣړه
ﺷﻮي او ﻟﺲ ) (10ﻣﻨﺼﺒﺪاران او ﭘﻨځﻮس ) (50ﻋﺴﻜﺮ ټﭙﻴﺎن

−

د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻳﻮﺳﻠﻮ ﭘﻨځﻮس ) (150ﺗﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪان

˿˽

دﻣﻰ او ﺟﻮن )ﺛﻮر او ﺟﻮزا( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮﻛﯥ ﭼﯥ د ﺟﮕړې اور ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﯥ ﭘﻴﻞ
44 .File No. 8-A (1915-1916) Tribal Research Cell Home Department,
N.W.F.P., pp..8-10.
 .45ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى 29-28-19ﻣﺨﻮﻧﻪ
46 .File No. 8-A (1915-1916) Tribal Research Cell Home Department,
N.W.F.P., pp..38-39, 41-42, 51.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ор ȁ
ﺷﻮې و ،او ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ او روﺳﻴﻪ د اﺳﻼم
دښﻤﻨﺎن ﺑﻠﻞ ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻪ ﮔڼﻞ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻧﻪ
ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺎﺗﻠﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ اﻓﺮﻳﺪو ﻫﻢ
ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ ښﻮرول .
ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻠﻮه ،روان ﻛﺎل د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دﭘﺎره ﻳﻮ ځﻮرووﻧﻜﯥ او رﺑړووﻧﻜﯥ
ﻛﺎل و .د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ دﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ
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
ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ډﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ټﻴټﯥ او ادﻧﺎ ﻫﻨﺪې ﻟښﻜﺮې اﺳﺘﻮل ﺷﻮې وې .
دﻫﺎردﻳﻨﮓ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯥ ﻟښﻜﺮو ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻪ
ورﻛﺎوه .
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دﺟﻮﻻى )اﺳﺪ( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻرد ﻫﺎردﻳﻨﮓ
) (Lord Charles Hardingeاو دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻟښﻜﺮو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﺑﻴﻮﭼﻤﭗ ډف ) (Beauchamp Duffدواړو د ﺳﺮﺣﺪ د وﺿﻌﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺳﺨﺘﻪ
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
ﻗﻮاوو اﺗﻪ ) (8ﻟښﻜﺮې ﻣﻮﺟﻮدې وې ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ځﺎې ﭘﻪ ځﺎې ﺷﻮې
وې  .د ﻫﺎردﻳﻨﮓ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه ،ﻛﻪ دﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺟﮕړې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻧﺸﻲ،
ﻧﻮ دﺳﺮﺣﺪ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﻠﺮي. ٤٨
داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯥ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﺧﺎن ﻳﻮ داﺳﯥ ﭘﻴﻐﺎم ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ اﻣﻴﺮ د ﺟﻬﺎد اﻋﻼن
ﻧﺪې ﻛړې او ﭘﻪ دې ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﻲ . ٤٩د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي
 88 ،(Harding to Chamberlain, 2 Juky, 1915, H. P.ﻣﺦ)47 .Baha, Lal (1978
 .٤٨ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى
 .٤٩ﻫﻤﺎﻏﻪ رﭘﻮټ 8-1 ،ﻣﺨﻮﻧﻪ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ос ȁ
ﻫﻨﺪ د ﭘټﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دا ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﺧﺎن د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ د ﻛﻮﻧړي ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ د ﮔډون د ﻣﺨﻨﻴﻮي
دﭘﺎره ،دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻨﺪي ﻛﻮل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو.
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎزي ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ د اﭘﺮﻳﻞ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ
رﭘﻮټ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى دي ﭼﯥ»وﻳﻞ ﻛﻴږي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ،د اﺳﻤﺎر د درې ﻳﻮ ﻣﺘﻨﻔﺬه
ﻣﺸﺮ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﻴﻤﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﺮﮔډ ]ﻟﻮاﻣﺸﺮ[ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن ﻟﺨﻮا
ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې اﺳﺘﻮل ﺷﻮې و ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دئ  .ﭘﺮ دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﺗﻮر 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 اﺳﻼﻣﭙﻮر د ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ څﺨﻪ ﻫﻢ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛړى او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺗﻮر ﻟﮕﻮﻟﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﻠﻚ د ﻫﻨﺪ
ﭘﺮوړاﻧﺪې ﻏﺰا او ﻧﺎﻛﺮارۍ ﺗﻪ ﻟﻤﺴﻮي «.٥٠

ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دا ځﻞ د ﻟﺲ زره ) (10000روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﻘﺪي ﺿﻤﺎﻧﺖ  ،ﭼﯥ د
ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ 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
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د اﺧﻄﺎروﻧﻮ او ﮔﻮت څﻨډﻧﻮ
ﺳﺮه ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ دوام
ورﻛړ. ٥١
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻛﺎل دﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ »د اﺳﻼﻣﭙﻮر
ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ د ﻛﻮﻧړ د ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺎن ،ﺧﺎن ]ﻣﻴﺮ[ زﻣﺎن ﺧﺎن  ،او دﻳﺮش ﺗﻨﻮ ﺳﭙﺮو
او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻮ زر ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺪې اوﻧﻰ ﻛﯥ د ﺑﺎﺑړې د ﻣﻼ ﺳﺮه د ﻳﻮځﺎې ﻛﻴﺪو دﭘﺎره ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛړﻳﺪئ .د ﺑﺎﺑړې ﻣﻼ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﺷﺒﻘﺪر ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺗﺎزه
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺟﻮړې ﻛړي ،ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻛﻮﻣﻪ ﺳﺘﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړې
ﻧﺪه«.

 .٥٠ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ رﭘﻮټ )د 1915م ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ اﺗﻤﻪ اوﻧۍ .
 .٥١ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ رﭘﻮټ )د 1915م ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ اﺗﻤﻪ اوﻧۍ
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اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﺮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻓﺸﺎر راوړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﮕړې ﻻس
ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻲ او ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻓﺮﻣﺎن
ﻧﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ وﻛړه او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړې او د ﻟښﻜﺮ د ﻛﻤښﺖ دﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﭼﺎرو ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ .
د 1915ﻛﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ) 1294ﻛﺎل د ﻗﻮس( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ داﺳﻼم ﭘﻮر ﭘﺎﭼﺎ،
ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن )ﺷﻴﺦ ﭘﺎﭼﺎ( او د ﻛﻮﻧړ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ د
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړ.
ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎوﻳﺪ د ﺗﺮﻧﮕﺰو د ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﺧﭙﻞ اردو ژﺑﯥ ﻛﺘﺎب او ډاﻛټﺮ
52

ﺟﻬﺎﻧﺰﻳﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻠﻜﻨډ او ﻣﻮﻣﻨﺪو اﻳﺠﻨﺴﻴﻮ ﻛﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮ
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 .٥٢ﺟﺎوﻳﺪ ،ﻋﺰﻳﺰ ) 247-246 ،(1981ﻣﺨﻮﻧﻪ
 252-251 ،Khalil, Jehanzeb (2000) .٥٣ﻣﺨﻮﻧﻪ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пй ȁ
ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې 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
دروزﻧﺎﻣﭽﯥ )ورځﻨﻴﻮ ﻳﺎداﺷﺘﻮﻧﻮ( د  36ﮔڼﯥ د  205ﻣﺦ ،او د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ
د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ دروزﻧﺎﻣﭽﯥ د  15ﺑﻨډل د  37ﮔڼﯥ د  252ﻣﺦ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻟﻴﻜﯥ
ﭼﯥ :
»دﺗﺮﻧﮕﺰو ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺣﺐ داﺳﻼم ﭘﻮر دﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ او دﻛﻮﻧړد ﻣﻠﻚ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ دﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ددوې
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ورﺷﻲ  .ددوې د درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﺗﻴﺎر
او د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﯥ دﻟﻜړو ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪل .

د

ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﭘﻨځﻠﺴﻤﻪ ) (15ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﻟﻜړو ﻛﯥ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻐﯥ ﻛﯥ د ﺻﺎﻓﻮ ،ﻣﻴټۍ ،ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻴﻠﻮ ،ﻛﻮډاﺧﻴﻠﻮ ،ﺑﺌﻴﺰو او ﺧﻮﻳﺰو ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﮔډون ﻛړې و .ﭘﻪ دې ﺟﺮﮔﻪ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮاوو دﺣﻤﻠﯥ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﺷﻮه او د
ﺟﮕړې ﻳﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻼن 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
ﺳﻤﻼﺳﻲ وراﻧﻮﻟﻮ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻛړ .ددې ﻛﻠﻲ دﺑﻤﺒﺎرۍ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ځﺎﻧﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎره ورﺳﻴﺪه ،ﺧﻮ دوې ﺧﭙﻞ روﺣﻴﺎت ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﻧﻜړل او ﺑﻠﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ د “ﻛﺎﻧﮕړې” ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮاوو ﺳﺨﺘﻪ
ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ،او دﺳﺮ او ﻣﺎل زﻳﺎت زﻳﺎن ﻳﯥ ورواړاوه  .ﭘﻪ دې ﺣﻤﻠﻪ ﻛﯥ د ﺑﺮﻫﺎن
ﺧﻴﻠﻮ ،ﻣﻨډي ﺧﻴﻠﻮ ،ﻛﻤﺎﻟﻲ او ﺣﻠﻴﻤﺰو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ  .داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
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 داﷲ اﻛﺒﺮ د
ﻧﺎرو اﻧﮕﺎزې اورﻳﺪل ﻛﻴﺪې  .اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭼﯥ دﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﻃﺎﻗﺖ اﻧﺪازه وﻟﻴﺪه،
او دا ﻃﺎﻗﺖ ددوې د اټﻜﻞ ﻧﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎت و ،ﻧﻮ ﭘﻴښﻮر ﺳﺮه ﻧږدې د اﺑﺎزﻳﻮ ﭘﻪ ﺳړك
ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻮرﭼﻠﯥ ټﻴﻨﮕﯥ ﻛړى  .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﯥ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﭘﻴښﻮر،

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пк ȁ
ﺑڼﻮ ،دﻳﺮه اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﭘﺎڅﻮن اﻋﻼﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﻛړل«˽˾ .
ډاﻛټﺮ ﺟﻬﺎﻧﺰﻳﺐ ﺧﻠﻴﻞ

˾˾

د ﭘﻴښﻮر ﭘﻪ آرﺷﻴﻒ ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ د

اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ دروزﻧﺎﻣﭽﯥ د  15ﺑﻨډل د  37ﮔڼﯥ د  252ﻣﺦ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻟﻴﻜﯥ ﭼﯥ
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دﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د وﺳﻠﻮ د ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ،ﭘﺎﭼﺎ ﮔﻞ ،ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن
ﭘﺎﭼﺎ او د اﻟﻴﻨﮕﺎر ﻓﻘﻴﺮ دﻛﻮﻧړ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ د وﺳﻠﻮ
او ﻛﺎرﺗﻮﺳﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻮ او ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ  .دﻣﻮﻣﻨﺪو او
ﻣﺴﺤﻮدو ﻗﺒﻴﻠﻮ ددې ﻛﺎر دﭘﺎره دوﻟﺲ زره ) (12000روﭘۍ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړې وې.
داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دښﻤﻨﻲ او دآزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ آزادۍ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ دﻫﻐﻪ درﻧﺪه وﻧډه داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ څﺨﻪ ﭘټﻪ ﻧﻪ وه .ﭘﺪې
ﺟﮕړو ﻛﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺒﺮان او ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻢ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ دراټﻮﻟﻮﻟﻮ
دﭘﺎره دﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻛړي و .دﻏﻮ ﻣﺨﺒﺮاﻧﻮ ﺑﻪ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
دﻧﻘﻞ او ﺣﺮﻛﺖ او ﺟﻬﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ رﭘﻮټﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮل ﭼﯥ اﺳﻨﺎد ﻳﯥ
اوس ﻫﻢ داﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘﻪ آرﺷﻴﻔﻮﻧﻮ ،او دﭘﻴښﻮر ،اﺳﻼم آﺑﺎد او
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
ﻳﯥ دﻏﻪ آزادۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ دځﺎن ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮي ﻧﻜړاې ﺷﻮل  ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮې
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ راز راز ﺗﻮﻃﺌﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﻛړ.

٥٧

˽˾ .د ﭘﻴښﻮر ﭘﻪ آرﺷﻴﻒ ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ دروزﻧﺎﻣﭽﯥ د  15ﺑﻨډل د 37
ﮔڼﯥ د  251ﻣﺦ
˾˾ 252-251 ،Khalil, Jehanzeb (2000) .ﻣﺨﻮﻧﻪ
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 .٥٧داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ددﻏﻮ دﺳﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دزﻣﺎﻧﻲ دﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ د
 www.ZamaniFamily.orgﭘﻪ ﭘﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻻې ﺷﺊ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пл ȁ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺪل
داﻧﮕﺮﻳﺰي ښﻜﻴﻼﻛﮕﺮو ﺳﺮه د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دښﻤﻨﻲ او د آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ
وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ ﮔډون د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮔﻮډاﮔﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭘټ و .ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭘﺪې ﺟﮕړو ﻛﯥ د ﭘﻴﺮاﻧﻮ ،ﺣﻀﺮﺗﺎﻧﻮ
او ﺳﻴﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺨﺒﺮاﻧﻮاو ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﻫﻢ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د
ټﻮﻟﻮﻟﻮ دﻧﺪې درﻟﻮدې  .دې ﻣﺨﺒﺮاﻧﻮ ﺑﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺟﻬﺎدي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺗﮓ راﺗﮓ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﻟﻴږل  .د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دا ډول ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اﺳﻨﺎد ،ﭼﯥ اوس ﻟﻪ ﻣﺤﺮﻣﻴﺘﻪ وﺗﻠﻲ ،د ﻟﻨﺪن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن او اﺳﻼم
آﺑﺎد ﭘﻪ آرﺷﻴﻔﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮد او ﻣﻮﻧږ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ وﻳﻨﻮ.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮو آﺛﺎرو او اﺳﻨﺎدو ﻛﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ډﻳﻮرﻧډ د ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻛﺮښﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د آزاد ﺳﺮﺣﺪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د آزادي ﺑﺨښﻮﻧﻜﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ د
ﮔډون ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ واﻛﻤﻨۍ دوه ځﻞ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ
ﻛﯥ زﻧﺪان ﺗﻪ ﻟﻴږل ﺷﻮى دئ ،ﺧﻮزﻣﺎ څﻴړﻧﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﭘﻪ
آرﺷﻴﻒ ﻛﯥ د ﻣﻮﺟﻮدو اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ښﻮدﻟﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ د ﮔډون ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دوه ځﻞ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ درې ځﻞ ﺑﻨﺪي ﺷﻮى
دئ.
ﻟﻮﻣړې ځﻞ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ 1908م ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺳﺮې ﻏﺰا د ﮔډون ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د رژﻳﻢ ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ او د ﻳﻮې دﺳﻴﺴﯥ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ زﻧﺪان ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې و.
ﭘﻪ 1908م ﻛﺎل ﻛﯥ دﻣﻮﻣﻨﺪو د ﺳﺮې ﻏﺰا ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻرد ﻣﻴﻨټﻮ
د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﭘﺎڅﻮن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دﺣﺎﻻﺗﻮ ﻧﻪ اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن
ﺧﺒﺮ ﻛړ او دﻫﻐﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې ﻧﻪ
ﻫﻐﻪ راﻏﻠﻲ وﺳﻠﻮال ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛړي  ،ﻛﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ
ﻟﺮي ،او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ ﻫﻢ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎوره د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пм ȁ
اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ داﭘﺮﻳﻞ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د
څﻠﺮوﻳﺸﺘﻤﯥ ) (24ﻧﻴټﯥ د ﭘﻴﻐﺎم ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﺳﺮه د ﻣﯥ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﻨځﻤﻪ )(5
ﻧﻴټﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ډاډ ورﻛړ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ داﺳﯥ ﺳﺨﺖ اﺣﻜﺎم ﺻﺎدر ﻛړي
ﭼﯥ ﺧﻠﻚ د ﺳﺮﺣﺪ د ﺗﻴﺮﻳﺪو ﻧﻪ ﭘﻪ ټﻴﻨﮕﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړي ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ
ﻧﺎﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮو ﻻرو د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د دوې د ﺗﻴﺮﻳﺪو
ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻨﺪﻳﺰ اﻣﻜﺎن وﻧﻠﺮي. ٥٨
دﻟﻴﻚ اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ اﻣﻴﺮ دﻣﻮﻣﻨﺪو او اﻓﺮﻳﺪو دﺳﻴﻤﯥ ﻧﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻼﻳﺎن ﺑﻴﺮﺗﻪ
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
ﻛﯥ ﻳﯥ ﮔډون ﻛړې و ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل او ددوې ﻣﻬﻢ ﻛﺴﺎن ﻳﯥ ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې
وﻧﻴﻮل . ٥٩د ډﻳﻮرﻧډ د ﻟﻴﻜﯥ ﻧﻪ داﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ دﺗﻴﺮﻳﺪو د ټﻴﻨﮓ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ او
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
ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﭼﺎرواﻛﻲ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ددې ﻛﺎر ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د
ﻣﻨﻨﯥ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﻫﻢ وﻟﻴږي .
دوﻫﻢ ځﻞ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ،1915م ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د اﻣﻴﺮ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د رژﻳﻢ ﻟﺨﻮا وﻧﻴﻮل ﺷﻮ ﺗﺮ څﻮ د ﻫﻐﻪ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﭘﺎڅﻮن ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ .
دﻟﺘﻪ د ﻟﻨﺪن د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ ﻧﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﻳﻮ څﻮ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻛﻮو ﭼﯥ د ﻫﻐﻮې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ آزادي
ﺑﺨښﻮﻧﻜﻮ ﺟﮕړو ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ او ﻗﻴﺎدت ﻻﻧﺪې د ﻛﻮﻧړ
داوﻟﺴﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﻪ ﮔډون ،د دﻏﻮ ﺟﮕړو د ﻣﺨﻨﻴﻮي دﭘﺎره د اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن
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د ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ او د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺪو اﺻﻠﻲ ﻋﻠﺖ څﺮﮔﻨﺪوي .

ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎزي ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﭘﻮرﺗﻨﻲ رﭘﻮټ ﭘﻪ
دوﻫﻤﯥ ﻣﺎدې ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى دي ﭼﯥ»وﻳﻞ ﻛﻴږي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ،د اﺳﻤﺎر د درې
ﻳﻮ ﻣﺘﻨﻔﺬه ﻣﺸﺮ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳﻴﻤﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺑﺮﮔډ ]ﻟﻮاﻣﺸﺮ[ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور
ﺧﺎن ﻟﺨﻮا ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې اﺳﺘﻮل ﺷﻮې و ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دئ  .ﭘﺮ دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﺗﻮر
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 اﺳﻼﻣﭙﻮر د ﭘﺎﭼﺎ
ﺻﺎﺣﺐ څﺨﻪ ﻫﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛړى او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺗﻮر ﻟﮕﻮﻟﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﻛﯥ ﺧﻠﻚ د ﻫﻨﺪ ﭘﺮوړاﻧﺪې ﻏﺰا او ﻧﺎﻛﺮارۍ ﺗﻪ ﻟﻤﺴﻮي «.٦٠

ﻟﻜﻪ ﭼﯥ دﻣﺨﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮ ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﺪې ﺑﻨﺪه د ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﺿﻤﺎﻧﺖ ډﻳﺮ ژر ﺧﻮﺷﯥ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ
ځﺎې او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ دوام او د ﺷﺒﻘﺪر
ﭘﻪ ﻋﺴﻜﺮي ښﺎرﮔﻮټﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ .

 .٦٠ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ رﭘﻮټ )د 1915م ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ اﺗﻤﻪ اوﻧۍ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ 65 ȁ
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د  1915م ﻛﺎل دﭘﻴښﻮر د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د څﺎﻧﮕﯥ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ رﭘﻮټ
ﻛﯥ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ورﻛړ ﺷﻮې و ﭼﯥ »د اﺳﻼﻣﭙﻮر ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ د ﻛﻮﻧړ د ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺎن،
ﺧﺎن ]ﻣﻴﺮ[ زﻣﺎن ﺧﺎن  ،او دﻳﺮش ﺗﻨﻮ ﺳﭙﺮو او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻮ زر ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛړﻳﺪئ .

اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﺮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻓﺸﺎر راوړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﮕړې ﻻس
ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻲ او ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻓﺮﻣﺎن
ﻧﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ وﻛړه او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړې او د ﻟښﻜﺮ د ﻛﻤښﺖ دﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﭼﺎرو ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ .
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د دﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د درﻳﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻻﻧﺪﻧﻲ
ﺳﻨﺪ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ »د  47ﺷﻤﻴﺮې د رﭘﻮټ د ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﭘﺮاﮔﺮاف ﭘﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﭼﯥ ﻛﻮم ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې وه ،ﻫﻐﻪ ﻟښﻜﺮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮې دئ  .د
رارﺳﻴﺪﻟﻲ رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻧﺎوې د ﻟښﻜﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺮ ﺷﭙږ ﺳﻮه ) (600ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎت ﺷﻮې
او درې زره ) (3000ﻧﻮر ﻛﺴﺎن ﻫﻢ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮي ﻛﻴږي  .د اﺳﻤﺎر ﻟﻮاﻣﺸﺮ
ﺗﻪ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﻧﻪ ﺧﺒﺮدارې ورﻛړ ﺷﻮى ﭼﯥ ﻛﻪ ددﻏﻪ ﻟښﻜﺮ ﻣﺨﻪ وﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﻧﻮ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ
ﻣﺴﺆل وﮔڼﻞ ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻠﻮار ﺳﺮه د »ﺳﺎو« ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ او ﻟﻪ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن څﺨﻪ
ﻏﻮښﺘﯥ ﭼﯥ ﻟښﻜﺮ ﺧﭙﻮر ﻛړي .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пп ȁ
وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻜﻮړك ﭘﺎﭼﺎ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﻧﺎﺋﺐ
ﺳﺎﻻر ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛړې او ﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان د ﻛﻔﺮ د ﻋﺬاب ]!!![ دﻏﻪ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د
ﻣﻠﮕﺮﺗﻮب ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړﻳﺪي «.

د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ارواښﺎد ﺳﻴﺪﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﺠﺮوح د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن دﻏﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺪل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﮔڼﻲ  .ﻫﻐﻪ د »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ« ﺗﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ ډول ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻮر ﻟﮕﻮي ﭼﯥ
»ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ واﻛﻤﻨۍ ﻛﯥ د ﻳﻮې ﺟﻨﺎﺋﻲ واﻗﻌﯥ
ﭘﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﻨﺪي ﺷﻮ« او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺑﻴﺎ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﻣﺮگ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا د ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ

ﺑﻨﺪه ﺧﻮﺷﯥ او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺟﮕړې ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ «.٦١
ﺧﻮ د ﭘﻮرﺗﻨﻲ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ډاﮔﻪ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺪل ﻳﻮه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻀﻴﻪ او د اﻧﮕﺮﻳﺰي
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮه د دښﻤﻨۍ ،ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨﯥ ،د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د
اﺧﻄﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ،د آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ آزادي ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺟﮕړو ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻞ او د ﺷﺒﻘﺪر ﭘﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﭼﻮڼۍ ﺣﻤﻠﯥ وي .
ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ دا ﻫﻢ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻜﻮړك ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺣﺮﻛﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﺧﺎن رژﻳﻢ او د ﺟﻼل آﺑﺎد ﻧﺎﺋﺐ ﺳﺎﻻر ﺗﻪ اﻃﻼع ورﻛﻮﻟﻪ او ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻳﻮځﺎې ﻛﻴﺪو څﺨﻪ ځﻜﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﻮل ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ
دﭘﺎره د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﮕړه ﻛﻔﺮ ﮔڼﻠﻮ ،او ﻫﻐﻮې ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻛﻔﺮ د ﻋﺬاب ﻧﻪ وﻳﺮول .

ﻛﻪ د ﺷﻴﻨﻜﻮړك ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ﮔډون ﻛﻔﺮ ﮔڼﻠﻮ ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ د ارواښﺎد ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﺮوح ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺨﻮا د ﺟﻨﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د داﺳﯥ
ﻣﺒﺎرزو ﻏﻨﺪل څﻪ د ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ وړ ځﻜﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺷﻴﻨﻜﻮړك د ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ
زوى و.

 .٦١ﻣﺠﺮوح ،ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ 41 ،ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пр ȁ
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
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د رژﻳﻢ د ﺑﻘﺎ دﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻮ وروﺳﺘﻴﻮ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ،ﭘﻪ
ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ د ﻣﺎﺧﺴﺘﻦ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ د ادا ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ،ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ورﺳﻴﺪ .
دا ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن وﻟﯥ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ
ﺿﺪ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟﮕړو ﭘﻪ ﺟﺮم ﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﯥ د ﭘﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻮرې ﻏﻴﺮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻤﯥ او ﺑﻬﺎﻧﯥ ﻟټﻮﻟﯥ ،ﻋﻠﺖ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ وﻳﺮه وه ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د اﻋﺘﺮاض او
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺧﭙﻞ رژﻳﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ د ﻫﻐﻮې د ﭘﺎڅﻮن ﻧﻪ درﻟﻮده  .ارواښﺎد ﻛﺎﺗﺐ
ﻫﺰاره ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ د »آﮔﺎه ﺷﺪن ﺣﻀﺮت واﻻ ]اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن[ از ﻣﺤﺎرﺑﺎت
ﻣﺬﻛﻮره و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮﺧﺎن ﻛﺮﻧﻴﻞ ،ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮﻛﺎﻧﻰ« ﻳﺎ »د دﻏﻮ ذﻛﺮ
ﺷﻮو ﺟﮕړو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﺧﺒﺮﻳﺪو او ﭘﻪ ﺳﺮﻛﺎڼﻮﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ
ﻛﺮﻧﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »ﺗﻮﺟﻪ او ﻛﻮښښ
وﻛړي ﭼﯥ ﻫﻴځ ﭘﻮځﻲ ﻛﺲ ﭘﺮﻳﻨﮋدي د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﮕړه ﻛﯥ ﮔډون وﻛړي ،ځﻜﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ د ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﮔډون  ،دوﻟﺖ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻛﻮ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ او ﺳﺘﻮﻧﺰې
ﭘﻴښﻮي  ،او ﻛﻮﻣﻮ ﻣﻠﻜﻲ اﻓﺮاد و ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ او ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ
ﮔډون ﻛړې او ﻳﺎ ﻛﻮي ،او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺼﻴﺤﺖ او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،او د ژﻣﻦ او
دوﺳﺖ دوﻟﺖ ]اﻧﮕﻠﻴﺲ[ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﻪ ﺟﮕړې ﻻس ﻧﺪئ اﺧﻴﺴﺘﻠﯥ او ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ،ﻛﻪ ﺗﺮدې زﻳﺎت
ﻣﻨﻊ او وﻛړول ﺷﻲ ،د ﻫﻴﻮاد دﻧﻨﻪ ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﺟﻮړه ﺷﻲ د دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﻋﺪاوت

ﻻره ﺧﭙﻠﻪ ﻛړي  .ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﻫﻐﻮې ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻣﻪ ﻛﻮئ«.

.٦٢

درﻳﻢ ځﻞ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د  1916م ﻛﺎل د اﮔﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﭘﺮ ﭼﺘﺮال
ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻤﻠﯥ اوﭘﺮ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﺟﻨﺪول د ارواښﺎد ﻋﻤﺮاﺧﺎن د ﻛﻮرﻧۍ د
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺟﺮم ﻟﻮﻣړې د ﻳﻮې ﻗﻮﻣﯥ ﺟﺮﮔﯥ او ﺳﺮ د اﻣﻦ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ د
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻧﻪ ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن او ﺑﻴﺎ د ﺷﻮې ژﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﻼف ځﻨځﻴﺮ او زوﻻﻧﻪ د
ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﻴﺮﭘﻮر زﻧﺪان ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ.

 . ٦٢ﻣﻼ ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ ،ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 307 ،ﻣﺦ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пс ȁ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ددرﻳﻢ ځﻞ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺪو څﺮﻧﮕﻮاﻟﻰ
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
ﻫﻢ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﭘﺎڅﻮن اﻋﻼﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎره ﻛړل  .ﭘﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ د
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د وﺳﻠﻮ او ﻛﺎرﺗﻮﺳﻮ د اړﺗﻴﺎ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﻮه
ﺳﺘﺮه ﺳﺘﻮﻧﺰه وه ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ
ﺷﻲ » .ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﻣﺤﺴﻮدو )ﻣﺴﻌﻮد( ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻫﻢ ددې ﻛﺎر دﭘﺎره دوﻟﺲ زره
روﭘۍ ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړې وى«.٦٣
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ دوﺳﻴﻮ د اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻴښﻮ ،ﻳﻌﻨﻰ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻟښﻜﺮ ﺧﭙﺮﻳﺪل ،د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻛﯥ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د اﺳﻼﻣﭙﻮر د ﭘﺎﭼﺎ
ورﺗﮓ ،د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ اﺣﻜﺎﻣﻮ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮ ﻏړوﻧﻪ او ﭘﻪ
ﭘﺎې ﻛﯥ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې د دوام ﺗﻜﻞ او ﺑﻴﺎ ﺑﻨﺪې ﻛﻴﺪل ﭘﻪ ﻟﻨډ ډول ﻟﻴﻜﻮ:
-

روزﻛﻴﭙﻴﻞ د ﺷــﻤﺎل ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺳــﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﺳــﺘﺮ ﻛﻤﺸــﻨﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  1016ﮔڼﻪ
رﭘﻮټ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﻤﻠﻪ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ
ﭼﯥ »ار ﻧﺪو ]ارﻧﻮۍ[ ﺗﻪ د رﺳــــ ﻴﺪﻟﻮ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺷــــﺒ ﻘﺪر ﻛﯥ د
ﻗﺒﺎﻳﻠﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺮگ ژوﺑﻠﯥ ﺷﻤﻴﺮه ﻳﻮ زر ﺗﻨﻪ ښﻮدل ﺷﻮې ده  .ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ دئ او د  ...ﭘﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮو دوﻟﺲ زره روﭘﻴﻮ د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻪ ﺧﻼف اﺳــــﺘ ﻔﺎدې د ﭘﺎره د ﻣﻮﻣ ﻨﺪاﻧﻮ او ﻣﺎﻣﻮ ﻧﺪو ﻧﻪ د ﻛﺎرﺗﻮﺳــــﻮ ﭘﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ دئ «.

-

د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸـــﻨﺮ د  1915م ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮد رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﺷـــﺎﻏﺎﺳـــﻰ ﻋﻠﻰ
اﺣ ﻤﺪ ﺟﻼل آ ﺑﺎد ﺗﻪ اﺳــــﺘﻮل ﺷــــﻮ ﻳﺪئ ﺗﺮ څﻮ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴــــﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړا ﻧﺪې
اﻗﺪاﻣﺎت وﻛړي ،ﻛﻮﻣﻮ ﭼﻪ د اﻣﻴﺮ ﻟﺨﻮا د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﺮه دﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ пт ȁ
د اواﻣﺮو څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﻛړﻳﺪه .
-

د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــﻨﺮ د اﻛﺘﻮﺑﺮ د اوﻣﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دې اوﻧۍ ﭘﻪ ﺳــﺮ
ﻛﯥ د اﺳـــﻼﻣﭙﻮر ﭘﺎﭼﺎ ﺻـــﺎﺣﺐ ﭘﻪ »ﺑﺮې ﭘﻨډﻳﺎﻟﻰ« ﻛﯥ د ﺑﺎﺑړې د ﻣﻼ ﺳـــﺮه
ﻳﻮځﺎې ﺷـــﻮﻳﺪئ  .د ﺳـــﺎﺗﻮﻧﻜﻮ او ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ د ﻳﻮې ﻛﻮﭼﻨۍ ډﻟﯥ ﭘﺮﺗﻪ د
ﻫﻐﻪ د ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳـــﺘﺎﻧﻪ ﺷـــﻮي دي  .ﭘﻪ ﭘﻨډﻳﺎﻟۍ
ﻛﯥ دﻏﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﻬﻢ ﻛﺴﺎن ﻫﻢ ﺷﺘﻪ :
 .1د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
 .2د ﺟﻨﺪول د ﺧﺎن ﻋﻤﺮاﺧﺎن دوه ﺗﻨﻪ زاﻣﻦ
 .3ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺧﺎن ،د ﺟﻨﺪول د ﺧﺎن ﻋﻤﺮاﺧﺎن ورور
 .4زړور ﺧﺎن د ﻧﺎوﮔۍ د ﻧﻮاب زوم
 .5ﺑﺎزوان ،ﻛﻮډاﺧﻴﻞ ،ﺑﺌﻴﺰى
 .6ﻣﺤﺼﻞ ﺧﺎن ،ﻛﻮډاﺧﻴﻞ ﺑﺌﻴﺰى
 .7د ﻛﺎﻣﯥ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﺎﻟﻰ .

-

د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــــﻨﺮ د اﻛﺘﻮﺑﺮ د اﺗﻤﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ،ﻋ ﺒﺎس ﺟﺎن د
اﺳﻼﻣﭙﻮر د ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ زوې  ،ﭼﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د راﺗﮓ ﺧﺒﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ رﭘﻮټ
ﻛﯥ ورﻛړ ﺷﻮې و ،د ﺟﻬﺎد د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻪ،
ﭘﻪ ﻣﺎت زړه ﺧ ﭙﻞ ﻛﻮر ﺗﻪ ﺑﻴﺮ ﺗﻪ ﺳــــﺘﻮن ﺷــــﻮې دئ  .و ﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻋﻠ ﻴﺎ
ﺣﻀــــﺮت ]د ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﻮر[ ﻋﺒﺎس ﺟﺎن ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘټ ﻟﻴﻚ ورﻛړې
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﻧﻈﺎﻣﻲ دﻳﭙﻮﮔﺎﻧﻮ د ﻣﺴــــﺌﻮل ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ
ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻣﻘﺪس ﺟﻬﺎد دﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ اﻧﺪازه ﻣﻬﻤﺎت ورﻛړ ﺷﻲ  .ﻣﻌﻴﻦ
اﻟ ﺴﻠﻄﻨﻪ ] ﺳﺮدار ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺧﺎن[ ددې ﻣﻮ ﺿﻮع ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮﻳﺪو ﺳﻤﺪﻻ ﺳﻪ
ذﻛﺮ ﺷــــﻮي ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻜﺘﻮب اﺳــــﺘﻮﻟﯥ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮدارې ورﻛړې
ﭼﯥ ﻛﻪ د ﻋﻠﻴﺎ ﺣ ﻀﺮت ﺧﺒﺮه وﻣﻨﻲ ،ﻧﻮ د ډﻳﺮو ﺳﺨﺘﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺷﻲ .

-

د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــــﻨﺮ د اﻛﺘﻮﺑﺮ د 15ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ،د ﺟﻼل آ ﺑﺎد
ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻼن ﺗﻪ ﺳـــﺨﺖ ﺧﺒﺮدارې ورﻛړ ﺷـــﻮﻳﺪئ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴـــﺘﺎن د رﻋﻴﺖ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рй ȁ
څﺨــﻪ ﻫﻴڅ ﭼــﺎ ﺗــﻪ اﺟــﺎزه ورﻧﻜړي ﭼﯥ د ﺗﻨــﮓ ﻧﻈﺮو او ﻣﺘﻌﺼــــﺒﻴﻨﻮ
]داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ[ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې ﺷﻲ .
-

د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــــﻨﺮ د اﻛﺘﻮﺑﺮ د دﻳﺮﺷــــﻤﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ،وﻳﻞ ﻛﻴږي
ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮﺻــــﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ د ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﻧﻮې اﻣﺮ ﺗﺮ ﻻﺳــــﻪ ﻛړې ،ﺧﻮ د
ﻫﻐﯥ د ﻣﻨﻠﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ اﻧﻜﺎر ﻛړﻳﺪئ  .ﺧﻮ ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻴښــﻮر ﻛﯥ د
ﻫﻐﻪ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺗﮓ آوازه ﺧﭙﺮه ﺷﻮﻳﺪه .

-

د ﻋــﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــــﻨﺮ د ﻧﻮﻣﺒﺮ د 13ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟــﻪ ﻣﺨﯥ  ،ﻧﻮر رﭘﻮټﻮﻧـﻪ
واﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎد ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﻛړې ،او ﻫﻠﺘﻪ ورﺗﻪ ﺳﺮدار
ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻳﻮ آس ،زر روﭘۍ او ﻳﻮ زر ﻛﺎرﺗﻮس ورﺑﺨښﻠﻲ دي .
ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ دا ﻫﻢ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﻮډاﺧﻴﻠﻮ
ﻣﺤﺼﻞ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ اﺳﺘﻮﻟﯥ او د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛړې ﭼﯥ د
ﻛﺎﻓﺮﺳﺘﺎن د ﻳﻮې ﺳﺮﻛښﯥ او ﺑﺎﻏﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﻳﻮې څﺎﻧﮕﯥ د ټﻜﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻟښﻜﺮﻛﯥ ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي  .ددﻏﻪ ﺣﻤﻠﯥ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده  .ﭘﻪ
ځﻴﻨﻮ ﻛړﻳﻮ ﻛﯥ وﻳﻞ ﻛﻴږي ﻣﻘﺼﺪ ﻳﯥ د ﭼﺘﺮال ﺧﺎورې ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ دي ˽˿.

-

ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳــــﺘﺎځﻲ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺳــــﻴﻒ اﷲ ﺧﺎن  ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ د 15
ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ د ارﻧﺪو )ارﻧﻮۍ( د رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د
اﺳــﻤﺎر ﻟﻮاﻣﺸــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﺮور ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﻟﺮې ﺷــﻮې او او د ﻫﻐﻪ
ځــﺎې ﻧــﺎﺳــــﺘﻲ ،ﻛﺮﻧﻴــﻞ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺜﻤــﺎن ﺧــﺎن ،زﻣﻮﻧږ ]ﺑﺮﻳﺘــﺎﻧﻮي ﻫﻨــﺪ د
ﺣﻜﻮﻣــﺖ[ ﭘﺮ وړاﻧــﺪې د ﻣﻠﮕﺮﺗﻮب ډﻳﺮ ښـــــﻪ درﻳﺰ ﻏﻮره ﻛړﻳــﺪئ  ،او ﭘــﻪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﺮه د ﭼﺘﺮال ﭘﺮ ﺧﺎوره د ﺣﻤﻠﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻛﻮي .

-

روزﻛﻴﭙﻴﻞ ،د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــﻨﺮد  1915م ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ 27ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ دې اوﻧﺊ ﻛﯥ د »ﻧﺼــــﺮت« ﭘﻪ
ﺳــﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ د ارﻧﺪو څﺨﻪ د ﻳﻮه ﻣﺎرش ﭘﻪ واټﻦ ﭘﺮﺗﻪ ده ،ﻳﻮ ﻟښــﻜﺮ راټﻮل

˽˿ .دﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ ،روزﻛﻴﭙﻴﻞ  1280ﺷﻤﻴﺮه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﻐﺎم
ﭼﯥ د 1915م ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ 22ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې دئ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рк ȁ
ﻛړى دئ  .اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﯥ ﭘﻪ »ارﻧﺪو« او ﻳﺎ
»ارﺗﺰان« د ﺣﻤﻠﯥ ﻣﻘﺼــﺪ وﻟﺮي  .ددې رﭘﻮټ د اﺳــﺘﻮﻟﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﻟښــﻜﺮ
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
) (150او اﺻﻠﻲ ﻟښﻜﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﻮ زر او ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ) (1500ﻛ ﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴږي
 .وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ د اﺳـــﻤﺎر ﻟﻮاﻣﺸـــﺮ ،ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن »ﺳـــﺎو« ﺗﻪ ورﺑﻠﻠﯥ او د
ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښـــﺘﻠﻲ ﭼﯥ ﻟښـــﻜﺮ ﻟﺮې ﻛړي ] .ﭘﻪ ﭼﺘﺮال ﻛﯥ[ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ،او ﺗﺮ دې دﻣﻪ د ﻛﻮﻣﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﻴږي .
-

د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳــــﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د دﺳــــﻤﺒﺮ د درﻳﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺳــــﻨﺪ ﻛﯥ ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ » د رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳــــﺎس د ﻧﺎوې د ﻟښــــﻜﺮ
ﺷــــﻤﻴﺮه ﺷــــﭙږﺳــــﻮه ) (600ﻛﺴــــﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳــــﻴﺪﻟﯥ او ﺗﻤﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ درې زره
) (3000ﻧﻮر ﻛﺴـــﺎن د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳـــﺮه ﻳﻮځﺎې ﺷـــﻲ  .ﻟﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد څﺨﻪ د
اﺳــــﻤﺎر ﻟﻮاﻣﺸــــﺮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارې ورﻛړ ﺷــــﻮې دئ ﭼﯥ ﻛﻪ د ﻟښــــﻜﺮ ﻣﺨﻪ وﻧﻪ
ﻧﻴﺴﻲ ،ﻧﻮ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻣﺴﺆل وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ  .ﻫﻐﻪ ]داﺳﻤﺎر ﻟﻮاﻣﺸﺮ[ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ
وروﺳـــﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻮار د »ﺳـــﺎو« ﺳـــﻴﻤﯥ ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ او د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﻪ ﻳﯥ د
ﻟښﻜﺮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛړﯦﺪه .وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻜﻮړك ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ
د ﺟﻼل آﺑﺎد ﻧﺎﺋﺐ ﺳــــﺎﻻر ﺗﻪ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ ورﻛړې او
ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻳﺪان ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻛﻔﺮ د ﻋﺬاب ]!!![ د ﻟښــﻜﺮ ﺳــﺮه د ﻳﻮ ځﺎې ﻛﻴﺪو ﻧﻪ

ﻣﻨﻊ ﻛړي دي« ˾˿.
-

د ﻋــﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــــﻨﺮ د  1915ﻛــﺎل د دﺳــــﻤﺒﺮ د ﻧﻬﻤﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟــﻪ ﻣﺨﯥ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮې ﺗﺮ څﻮ د دﻏﻪ ﻟښﻜﺮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ځﻮاب ورﻛړي .

-

د روز ﻛﻴﭙﻞ د  1916ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري د 18ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﺗﻴﺮې
ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ ﻣﻴﺮﺻــﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ د اﺳــﻤﺎر د ﻛﺮﻧﻴﻞ ﻟﺨﻮا ﻏﻮښــﺘﻞ ﺷــﻮې

˾˿ .د 47ﻣﯥ ﺷﻤﻴﺮې ﻳﺎدداښﺖ  ،ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﭘﺎراﮔﺮاف .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рл ȁ
او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ د ﺟﻬﺎد د ﺗﻴﺎرﻳﻮ د اﻣﺮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ
ﻻړ ﺷـــﻲ  .ﻳﻮ ﺑﻞ رﭘﻮټ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺳـــﺮﻛﺎڼﻮ د ﻣﻴﺎ ﺻـــﺎﺣﺐ او دوو ﻧﻮرو
ﻣﻼﻳـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﻣﻠﮕﺮﺗﻴـﺎ ﻛـﺎﺑـﻞ ﺗـﻪ ﺗﻠﻠﯥ دئ  .اﻣﻴﺮ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮې ﺳـــﺮه د
ﺗﺮﻛﻴﯥ د ﺳﻠﻄﺎن د ﻏﻮښﺘﻨﯥ او ﺟﻬﺎد د ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮره وﻛړي.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ،ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ د ﻳﻮ
زر او دوه ﺳﻮه ) (1200روﭘﻮﻣﺴﺘﻤﺮې ﺗﻨﺨﻮاه د ﺑﺨښﻠﻮ ﺣﻜﻢ ﻛړې دئ .
-

د روز ﻛﻴ ﭙﻞ د  1916ﻛﺎل د ﻣﺎرچ د 11ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﻛﺎﺑﻞ
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
درﻧﺎوي ﻣﻨﻞ ﺷــﻮې او ﻳﻮ ټﻮﭘﻚ او د ﻛﺎرﺗﻮﺳــﻮ دوه ﻏﺎړﻛۍ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻗﺒﻮﻟﯥ
ﻛړﻳﺪي  .د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻠﻞ ﺷــــﻮې ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ﺗﻠﻠﻮ
اراده ﻧﻪ ﻟﺮي .

-

د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــﻨﺮ روز ﻛﻴﭙﻞ د  1916ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى د 15ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ
ﭘــﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ د ﻣﻮﻣﻨــﺪو ﺟﻨﮕﻴــﺎﻟﻴﻮ د ﻣﺸــــﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﺧﺘﻼﻓــﺎﺗﻮ او
اﺳــﻼﻣﭙﻮر د ﻣﻴﺮﺻــﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﺻــﺎﺣﺐ د ﻟﻴﻚ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷــﻮې ده .ﭘﺪې
ﻟﻴﻚ ﻛﯥ د ﺗﺮﻧﮕﺰو ﭘﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺻــــﺎﺣﺐ ﺗﻮر ﻟﮕﻴﺪﻟﯥ ﭼﯥ دا ﻣﻬﺎل ﭼﯥ اﻣﻴﺮ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ټﻮﻟﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻏﻠﻲ ﻛﻴﺪو اﻣﺮ ﻛړې دئ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ]دﺗﺮﻧﮕﺰو
ﺣﺎﺟﻲ ﺻـــﺎﺣﺐ[ د ﺳـــﺘﻮﻧﺰو د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻮښـــښ ﻛړې دئ .ﭘﺎﭼﺎ ﺻـــﺎﺣﺐ
ﻫﻤﺪا ﺷـــﺎن ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﻛﻮ ﺗﺮې ﺿـــﻤﺎﻧﺖ اﺧﻴﺴـــﺘﻠﯥ ،او ﻫﻐﻪ
ﺣﺎﺟﻲ ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻣﺮﺳـــﺘﻪ رﺳـــﻮﻟﯥ ﻧﺸـــﻲ ،ﺧﻮ ددﻏﯥ ټﻮﻟﯥ ﭘﻴښـــﯥ رﭘﻮټ ﻳﯥ
اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ورﻛړې او د ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .

-

د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰې ﺳﺮﺣﺪې ﺻﻮﺑﯥ د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د  16ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ
د رﭘﻮټ ﭘﻪ اﺳــــﺎس ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺗﺴــــﻠﻴﻤﻴﺪو ﭘﺮ ځﺎې د ﻣﻮﻣﻨﺪو
ﺳــــﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ دئ  .د ﻛﻮﻧړ ﭼﺎرواﻛﻲ زﻳﺎر ﺑﺎﺳــــﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮرﺗﻪ ﭘﻪ
راﺳـــﺘﻨﻴﺪو اړ ﻛړي .ﺧﻮ د وروﺳـــﺘﻨﯥ رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻪ د ژﻣﻨﯥ او ﺳـــﺮ د
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﺧﭙﻞ ﻛﻮر ﺗﻪ ﺳــﺘﻮن ﺷــﻮې ،او ﺑﻴﺎ د ﻛﺮﻧﻴﻞ ﻋﺜﻤﺎن

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рм ȁ
ﺧﺎن ﻟﺨﻮا ﻧﻴﻮل ﺷﻮې او ځﻨځﻴﺮ او زوﻻﻧﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې دئ .
-

د ﺷــﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰې ﺳــﺮﺣﺪې ﺻــﻮﺑﯥ د ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸــﻨﺮ د ﺳ ـﭙﺘﻤﺒﺮ د دﻳﺮﺷــﻤﯥ
ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ ﭘﻪ اﺳــــﺎس ،د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې د ﺟﻼل
آﺑﺎد ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﺧﻴﻠﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې دئ .

-

د ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳــــﺘﺎځﻲ د  1916م ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷــــﺘﯥ د
15ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ درﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﻧﺎاراﻣۍ د ﮔڼﻮ رﭘﻮټﻮﻧﻮ رﺳــــﻴﺪل ،اﻣﻴﺮ وارﺧﻄﺎ ﻛړﻳﺪئ  .وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ
ﺷــــﻴﻨﻮاري د اﺳــــﻤﺎر د ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻮي او د ﻫﻐﻪ اﺣﻜﺎم ﻧﻪ
ﻣﻨﻲ  .د ﻫﻐﻮې ددې ﭼﻠﻨﺪ ﻋﻠﺖ ،د اﺳــــﻤﺎر د اوﺳــــﻴﺪوﻧﻜﻮ ﻣﻼﺗړ دئ ،ﻛﻮم
ﭼﯥ ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ د اﺳﻤﺎر د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺨﻮر ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
د ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺪو ﭘﻪ دﺳﻴﺴﯥ ﺧﭙﻪ ﺷﻮﻳﺪي .

-

د ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳــــﺘﺎځﻲ د  1916م ﻛﺎل د ﺳــــﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷــــﺘﯥ د
16ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ درﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ داوﺧﺖ د
ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ دئ ،ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﻴږدول ﺷــــﻮې او ټﻮﻟﻪ
ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨﯥ ﻳﯥ ﺿﺒﻂ ﺷﻮې ده .

-

د ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳـــﺘﺎځﻲ د  1917م ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷـــﺘﯥ د
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
ﺧﺎن  ،ﻋﻤﺮا ﺧﺎن ﻳﻮ ورور او دوه زاﻣﻦ د ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺴــــﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻟﻤﺴــــﻮن ﭼﯥ
ﻫﻐﻮې ﺗﻪ ﻳﯥ دوه ﺳــــﻮه ټﻮ ﭘﻚ او ﻳﻮ ﺷــــﻤﻴﺮ ﻣﻬ ﻤﺎت ورﻛړي وو ،د ﻛﻮﻧړ
ددرې او اﺳـــﻤﺎر ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺎﺟﻮړ ﺗﻪ ځﻲ .ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړې ﺳــﺮ
ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ د ﻫﻐﻮې د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴـــﻲ ،ﺧﻮ وروﺳـــﺘﻪ د ﻫﻐﻮې ﺳـــﺮه
ﻣﻠﮕﺮې ﺷــــﻮې او ژﻣﻨــﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﻏﺰا او ﺑﺮﻳﺘــﺎﻧﻮي ﻫﻨــﺪ ﭘﺮ ﺣﻜﻮﻣــﺖ د
ﺣﻤﻠﯥ دﭘﺎره ﺑﻪ ورﺳــــﺮه د څﻠﻮر ﺳــــﻮه ) (400ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﻣﺮﺳــــ ﺘﻪ وﻛړي  .د
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻳﻮ ﻣﺘﻨﻔﺬه ﻣﻼ او د ﻣﻮﻣﻨﺪو څﻮ ﻛﺴـــﻪ ﻣﺸـــﺮان ﻫﻢ ورﺳـــﺮه ﻣﻠﮕﺮي
ﺷـــﻮي دي  .د اﺳـــﻤﺎر د ﮔﺎرﻧﻴﺰون ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن ،د ﻫﻐﻮې

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рн ȁ
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﻘﺸﯥ ﺧﺒﺮﻳﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ﻫﻐﻮې د ﻣﺨﻨﻴﻮي دﭘﺎره دوه ډﻟﯥ اﺳﺘﻮي
 .د وې د ﻳﻮې ﻛﻮﭼﻨۍ ﺷــﺨړې ﻧﻪ وروﺳــﺘﻪ ﭼﯥ دواړو ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﭘﻜﯥ ﻣﺮگ
ژوﺑﻠﻪ اوښــﺘﯥ ،دﺑﺎﺟﻮړو او ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﭘﺎڅﻮن د ﻧﻘﺸــﯥ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻧﻴﺴــﻲ او
ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ اﺳـــﺘﻮي  .ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﺪې ﻧﻴټﯥ وروﺳـــﺘﻪ د
ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗﻞ ﻛﻴږي ،او د ﻣﺤﺎﻛﻤﯥ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺎﺳﻲ  .د ﻋﻤﺮاﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻢ ﻣﻴﻤﻨﯥ ﺗﻪ ﺟﻼ وﻃﻨﻪ ﻛﻴږي .

د ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﭘﻴﮋﻧﺪګﻠﻮۍ او ورورۍ ﭘﻴﻞ
ﻣﺨﻜﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وﺳﻠﻪ واﻟﻮﻣﺒﺎرزو ﻛﯥ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮔډون ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﺸﻬﻮرې ﺳﺮې ﻏﺰا ﻛﯥ دﻫﻐﯥ ﺳﺘﺮه ﺑﺮﺧﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﻮه ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د رژﻳﻢ او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮﺗﺮ څﺎرﻧﯥ او ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻻﻧﺪې راﺷﻲ ،او زﻧﺪان ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻲ .
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭼﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻻ 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
ﻫﻐﻪ ﻗﺪرداﻧﻰ ﻛړې او ﻋﻠﻴﺎ ﺣﻀﺮت »ﺳﺮاج اﻟﺨﻮاﺗﻴﻦ« د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﻮر
ورﺗﻪ زوې وﻳﻠﻲ و ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻛﺎل ﺑﻨﺪ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د ﻟﺲ زره روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻲ .
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ځﻮان ﺷﻬﺰاده ﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن
دواﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻟﻴﺪل ﻛﺘﻞ او ﻏﻤﺮازي
ﻛﻮﻟﻪ ،او د ﻫﻐﻮې د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻮښښ ﻳﯥ ﻛﻮو ،ﺧﻮ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د دښﻤﻨۍ او ﺷﻬﺮت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺧﺎﺻﻪ ﻣﻴﻨﻪ
درﻟﻮده  ،ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو او ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ازﻣﻴښﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻜﯥ دوﺳﺘۍ او ورورﮔﻠﻮۍ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه ،او د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻲ دوام
وﻛړ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ро ȁ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺟﺮﻳﻤﻪ
دﻣﺨﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د درﻳﻢ ځﻞ دﭘﺎره ﻫﻢ ﺑﻨﺪي او ځﻨځﻴﺮ او
زوﻻﻧﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ دا ځﻞ د ﻳﻮې اوږدې ﻣﻮدې دﭘﺎره د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﻪ
زﻧﺪان ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ ﺟﻼل آﺑﺎد او ﻟﻐﻤﺎن
ﺗﻪ ﻻړ اوﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ دﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻛﺎﻟﺖ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﺎرې
ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﯥ .ده ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮕﺮي ﻟﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﺷﯥ ﻛړل .ددې
ﭘﻴښﯥ ﺧﺒﺮ اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻮ ،او ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
دده ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ درزوﻧﻪ اﭼﻮي او اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻼص ﻛړﻳﺪئ .
ددې اﻃﻼع ﭘﻪ اورﻳﺪو اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ،اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻛړ
ﭼﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دې زﻣﺎ ﺗﺮ درﺗﻠﻮ ﭘﻮرې دﺷﻴﺮﭘﻮر د ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﭘﻪ ﺳﻴﺎه ﭼﺎل ﻛﯥ
)ﭼﯥ ﭘﻪ اﻋﺪام د ﻣﺤﻜﻮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ځﺎې و( واﭼﻮل ﺷﻲ او ﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ دې د
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺑﻨﺪ ﻧﻪ د ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ددوﻟﺖ ﺧﺰاﻧﻲ ﺗﻪ ﭘﻨځﻠﺲ زره روﭘۍ
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛړي  .ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ،ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ د ﺗښﺘﻴﺪو ﺳﻼ
ورﻛړه ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﻜړه او ﺳﻴﺎه ﭼﺎل ﺗﻪ واﭼﻮل ﺷﻮ.
ﭘﻪ ﺳﻴﺎه ﭼﺎل ﻛﯥ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺷﭙږ ورځﯥ وﺗﻠﯥ وي ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﺧﺎن د ﻟﻐﻤﺎن ﭘﻪ ﻛﻠﻪ ﮔﻮش ﻛﯥ ووژل ﺷﻮ ..ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ داﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻼص ﻛړ،
ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﺧﻼﺻﻮن دﭘﺎره د ﻧﻮرو ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﻟﺴﺖ ﻫﻢ
ورﺗﻪ ورﻛړي .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рп ȁ

درﻳﻢ څﭙﺮﻛﻰ
ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮن او اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه واك
ﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن وژل ﻛﻴﺪل
اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﺮﻛﺎل ژﻣﻲ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ درﺑﺎر ﺳﺮه د ﻣﺸﺮﻗﻲ وﻻﻳﺖ ﺗﻪ
ﺗﻠﻮ ،د  1918م ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ ﻻړ ،او د  1919ﻛﺎل
د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ښﻜﺎر ﭘﻪ ﻧﻴﺖ د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﺗﻴﺮ او د ﻟﻐﻤﺎن ﭘﻪ
»ﻛﻠﻪ ﮔﻮش« ﻛﯥ ﺧﻴﻤﻰ ووﻫﻠﻰ  .د ﻫﻤﺪې ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ،د ﻓﺒﺮوري د 20/19
ﺷﭙﯥ ﭘﻪ  3ﺑﺠﻮ ،دﺗﻤﺎﻧﭽﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ډز  ،د دﻏﻪ اﻣﻴﺮ د ژوﻧﺪ څﺮاغ ﻣړ ﺷﻮ ،ﻛﻮم ﺗﻪ
ﭼﯥ د ﻣﻠﺖ او دﻳﻦ د څﺮاغ )ﺳﺮاج اﻟﻤﻠﺖ واﻟﺪﻳﻦ( ﻟﻘﺐ ورﻛړ ﺷﻮې ؤ .
د ﻟﻨﺪن ټﺎﻳﻤﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮې ورځﭙﺎڼﯥ د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د  1919ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ
25ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د وژل ﺷﻮي اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ،
ﭘﻪ ]ﻟﻮﻣړۍ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ[ ﺟﮕړه ﻛﯥ زﻣﻮﻧږ ښﻪ ﻣﻠﮕﺮې ؤ .ﭘﻪ ﺟﮕړې ﻛﯥ زﻣﻮﻧږ د ﺑﺮي
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﯥ ﻫﻴڅ ﻛﻤﯥ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮ«.
دﻏﻪ اﻧﮕﺮﻳﺰي ورځﭙﺎڼﯥ د ﻫﻤﺎﻏﻪ ﮔڼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﯥ د وژل ﺷﻮي اﻣﻴﺮ د
ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د »ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﻮ د ﻣﻠﮕﺮي« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ
»د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ وژل ﻛﻴﺪل ،څﻮك ﭼﯥ د ﺟﮕړې ﭘﻪ دوران ﻛﯥ د
ﻟﻮﻳﯥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻓﺎداره ﻣﻠﮕﺮې او ﻣﺘﺤﺪ ؤ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ د ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ اوﺿﺎع دﭘﺎره د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ دئ  .ﭘﻪ ﺗﻴﺮو څﻠﻮرﻧﻴﻤﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮه رښﺘﻴﺒﯥ ﺣﺎﺋﻞ ]ﺳﭙﺮ[ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ،د اﻳﺮان ﻟﻪ ﻻرې د ﻫﻨﺪ
ﭘﻮﻟﻮ ﺗﻪ زﻣﻮﻧږ د دښﻤﻦ د ﻣﺰدوراﻧﻮ د رﺳﻴﺪﻟﻮ د ټﻮﻟﻮ ﻫڅﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻛړې دئ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рр ȁ
ﻛﻪ ﭼﻴﺮې د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ دﻋﻮې او ﺟﮕړې ﻫﻢ ﺣﻞ ﺷﻲ،
ﮔﻤﺎن ﻧﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻧﻮې اﻣﻴﺮ ﺑﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ وژل ﺷﻮي اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻣﺘﺎﻧﺖ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړاى ﺷﻲ  .ﺣﺒﻴﺐ اﷲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ
او ﻇﺎﻟﻢ ﻧﻪ و ،ﺧﻮ د وﺧﺖ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﻫﻢ د ﺳﺨﺘﻮ
وﻳﺮووﻧﻜﻮ ﺳﺰاوو ﭘﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺷﻚ ﻟﺮﻻې ﻧﺪئ «.
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د وژﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﺻﻼح ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ او زوړ
ﺧﻴﺎﻟﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د واك د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﻞ ﺷﻮه ،او د ﻫﻐﻪ
د ځﺎې ﻧﺎﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﻳﻮې ﻟﻨډې ﺷﺨړې وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ ﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ اﻣﺎن
اﷲ ﺧﺎن ،د اﻣﻴﺮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ځﻮان زوې او د ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ د ډﻟﯥ ﻣﺸﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ د
زوړ ﺧﻴﺎﻟﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻮ ﻣﺸﺮ ،ﺧﭙﻞ ﺗﺮه ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ
ﻣﻴﺪاﻧﻪ ﻟﺮې او د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻻس ﺗﻪ راوړي .

اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﺷﻲ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن واﻛﻤﻨﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ د رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﺧﻨډ ﮔڼﻠﻮ،
او ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻠﺖ ﭘﺎل ،ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ او ﺳﺘﺮ اﺻﻼح ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ و ،د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﺮ ځﺎې د
واك ﭘﺮ ﮔﺪۍ ﻛښﻴﻨﻲ.
اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺣﺘﻰ د  1917ﻛﺎل ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ داﺳﯥ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي وو ﭼﯥ
د ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ د ﻣﺒﺎرزو د ښﻪ زور ،د ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﻨﯥ او
اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺿﺪ اﻓﻜﺎرو او ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ،د ﻫﻐﻪ د ﻣﺦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ او
ﺳﺮه ﻟﺪې ﭼﯥ وﻟﻴﻌﻬﺪ ﻧﻪ ؤ او د اﻣﻴﺮ درﻳﻢ زوې ؤ ،واك ﺗﻪ رﺳﻴﺪو د اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻮره
ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻳﯥ ورﻛﻮﻟﻪ.

˿˿

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻣﺮگ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ او ﻏﻴﺮ

ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ،ﻫﻐﻮې ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼﯥ اﻣﻜﺎن ﻟﺮي د اﻣﻴﺮ وژﻧﻪ د ﻳﻮ ډول ﻗﺪرت ﻏﻮښﺘﻨﯥ
د ﻣﺒﺎرزې ﭘﺎﻳﻠﻪ وي  .ﻫﻐﻮې ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻰ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮي ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рс ȁ
او روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د ﻗﻮاوو او اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮي ﻣﻠﻲ ﮔﺮا ﻗﻮاوو ﺗﺮ ﻣﻨځ د ټﻜﺮ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﻛﯥ ﺑﻪ ﺑﺮې او ﺑﺮﻻﺳﯥ ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ ﺗﻪ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻲ.

٦٧

ﻫﻐﻮې ﻟﻪ ﻫﻤﺪې

اﻣﻠﻪ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﻧﻮي اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﺪل و ځﻨډول .

ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻴﺪل
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺗﺮ وژل ﻛﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ دا ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻼص او ځﻨځﻴﺮوﻧﻪ ﺗﺮې ﻟﺮې ﻛړاى ﺷﻮ ،ﺑﻠﻜﯥ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ورﺗﻪ
ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﻟﺴﺖ راوړي ﭼﯥ د ﺑﺨښﻨﯥ
ﻓﺮﻣﺎن ﻳﯥ ﺻﺎدر ﺷﻲ  .ﻫﻐﻪ زﻧﺪان ﺗﻪ ﻻړ او د ﻳﻮﺳﻠﻮ ﭘﻨځﻮس ﺗﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ
او ﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﺴﺖ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړ ﭼﯥ ﺗﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺮې وﻳﺮه اﺣﺴﺎﺳﻮﻟﻪ او
زﻧﺪان ﺗﻪ ﻳﯥ اﭼﻮﻟﻲ وو .ددوې د ﻋﻔﻮې ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮ او ټﻮل ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ
راووﺗﻞ .ﭘﻪ دوې ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺲ ﻫﻢ ؤ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎل ﻣﺨﻜﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ﭘﻪ
ﺧﻨﺠﻜﯥ )ﻛﺮوﺷﻨﻴﻞ( دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دﭘﺎره دﺟﻬﺎد ﻳﻮ ﺑﻴﺮغ اوﺑﺪﻟﯥ و .ﻟﻪ
دې ﺗﺎرﻳﺨﻲ ورﻳښﻤﻴﻦ ﺑﻴﺮﻏﻪ ﭼﯥ ﻗﺮآﻧﻲ آﻳﺘﻮﻧﻪ او د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﻮم ﭘﻜﯥ
اوﺑﺪل ﺷﻮي و ،څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ داﺳﺘﻘﻼل د ﮔټﻠﻮ د ﺟﮕړې ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﯥ
ﺟﺒﻬﯥ ﻛﯥ اﺳﺘﻔﺎده وﺷﻮه او ﺗﺎﺳﯥ ﻳﯥ اﻧځﻮر د ﻫﻤﺪې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ ﻛﺘﻼې
ﺷﺊ  .اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن وروﺳﺘﻪ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺑﻴﺮغ ﺳﺮه د ﭼﺘﺮال
ﺟﺒﻬﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ ﭼﯥ زﻳﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ څﭙﺮﻛﻲ ﻛﯥ وړاﻧﺪې
ﺷﻲ .

د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ د ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ځﺎې ﻧﺎﺳﺘﻲ د اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ،د دود دﺳﺘﻮر ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ،ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ د ﻣﺸﺮ زوې ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﭘﻼر ﺗﺮ
ﻣړﻳﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﯥ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﺲ ﮔڼﻞ ﻛﻴﺪو .ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن
ﺗﻤﻪ درﻟﻮده ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د وﺻﻴﺖ او اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ рт ȁ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺧﭙﻞ ورور ځﺎې وﻧﻴﺴﻲ ) اود اﻣﻴﺮ د وژل ﻛﻴﺪو د ﺧﺒﺮ ﭘﻪ
اورﻳﺪو ﺳﺮه ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ د ﺧﻴﻤﯥ دﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ ؤ ،او ﻣﻌﻴﻦ
اﻟﺴﻄﻨﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﺴﻠﻲ ورﻛﻮﻟﻪ ،ووﻳﻞ ﭼﯥ »دا وﺧﺖ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ده ﭼﯥ زﻣﺎ
ﺳﺮه ﻫﻤﺎﻏﺴﯥ ﻳﻮ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړئ ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ د ﺿﻴﺎء اﻟﻤﻠﺖ واﻟﺪﻳﻦ د ﻣړﻳﻨﯥ
ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﭘﻼر ﺳﺮه ﻛړې او د زړه ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺧﺪﻣﺖ وﻛړ .(٦٨ﻋﻴﻦ
اﻟﺪوﻟﻪ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎﻧﺪ ﺧﭙﻞ دوﻫﻢ ﻣﺸﺮ ورور ﻋﻀﻮ اﻟﺪوﻟﻪ ﺣﻴﺎت اﷲ ﺧﺎن څﺨﻪ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ څﻠﻮرم ﻛﺘﺎر ﻛﯥ ځﺎې درﻟﻮد.
ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ادﻋﺎ دﭘﺎره د ښﻪ ﻣﻼﺗړ ﺧﺎوﻧﺪ و .ﻫﻐﻪ
ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدې ﭼﯥ ﺳﻨﺖ ﮔﺮا او د ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﯥ ﻣﺸﺮ ؤ ،د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د
واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺗﺮ اﻣﻴﺮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ د زﻳﺎت ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪ ؤ.
د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﻣﺸﺮ زوې ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺧﺎن ،ﺷﺎه آﻏﺎﺳﻰ
ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ،د ﻣﺼﺎﺣﺒﺎﻧﻮ ﻣﺘﻨﻔﺬه ﻛﻮرﻧۍ ،ﺣﺎﺟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﺧﺎن اﻧﺪړ)ﭼﯥ
د ﺳﺮﺣﺪ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻧږدې اړﻳﻜﻲ درﻟﻮدى( ،د اﺳﻼﻣﭙﻮر ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن
ﭘﺎﭼﺎ )ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺷﻴﺦ ﭘﺎﭼﺎﭼﯥ د ﻫډې د ﻣﻼ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ آﺧﻨﺪزاده ﺧﻠﻴﻔﻪ او د
ﻟﻨﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮل( ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﻏړي او ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻜﻲ او ﻋﺴﻜﺮي
درﺑﺎرﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﻛﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮي
وو.
د دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺻﺎدره ﺷﻮې ﻓﺘﻮا ﭼﯥ »ﺷﻬﻴﺪ اﻣﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ د
ﺳﻨﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ژر ﺗﺮ ژره ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﺪې ﭼﯥ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻮ او ﺧﺎﺻﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺗﻪ وځﻨډول
ﺷﻲ ،د ﻫﻐﻪ د ځﺎې ﻧﺎﺳﺘﻲ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺷﻬﺎدت ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ
ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘﻠﯥ وي ،ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ« ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ د
واك د اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻤﻼﺳﻲ ﻻره ﻫﻮاره ﻛړه.

٦٩

ﺳﺮدار ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺧﺎن ،د اﻣﻴﺮ ﻣﺸﺮ

زوې ﭼﯥ د ﭘﻼر د ﺷﻬﺎدت ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ،ﺧﭙﻞ ﺗﺮه ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ сй ȁ
ﺳﺮه ﺑﻴﻌﺖ وﻛړ ،او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺮوۍ د اﻣﻴﺮ دوﻫﻢ زوې ،ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺣﻴﺎت اﷲ
ﺧﺎن ﻫﻢ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭘﻮځﻲ ﺟﮓ ﭘﻮړې اﻓﺴﺮ ؤ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻌﺖ اﻋﻼن
ﻛړ .د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي ،ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻴﻒ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎې
ﻛﯥ ﺣﺎﺿﺮ ؤ ،د ﻟﻮﻧﮕۍ د ﺗړﻟﻮ )ﺗﺎﺟﭙﻮﺷﻰ( ﻣﺮاﺳﻢ دﭼﻬﺎر ﺑﺎغ د ﻧﻘﻴﺐ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ
ﮔﻴﻼﻧﻰ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ او ﺣﻜﻢ ،د ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ د ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم،
اﺳﻼﻣﭙﻮر د ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﺪ ﺟﺎن ]ﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ[ د ﻣﺸﺮﻗﻲ د وﻻﻳﺖ
د وﺗﻠﻮ دﻳﻨﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮل.

٧٠

د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻛﯥ ﺧﻄﺒﻪ د اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮه  .ﻧﻮي اﻣﻴﺮ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻴږﻟﻮ او ﺑﻴﻌﺖ د ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ د
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ واﻳﺴﺮاى ﺗﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ اﺳﺘﻮﻟﯥ او ﺧﺒﺮ ورﻛړ ﭼﯥ »د ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﯥ
د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ  3ﺑﺠﻮ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺳﺮاج اﻟﻤﻠﺖ و اﻟﺪﻳﻦ د ﻟﻐﻤﺎن د درې ﭘﻪ ﻛﻠﻪ ﮔﻮش
ﻛﯥ د ﻳﻮه ﻧﺎ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺗﻤﺎﻧﭽﯥ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮ او زه د ټﻮﻟﻮ ﻟﺨﻮا د
ﺳﻠﻄﻨﺖ دﭘﺎره وټﺎﻛﻞ ﺷﻮم  .ﻛﻪ د ﺧﺪاې رﺿﺎ وه ﻧﻮ د دواړو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
اړﻳﻜﻲ ﺑﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن وﺳﺎﺗﻢ .
ﺧﻮﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭼﯥ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮد ،او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺎځﻲ د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د ژﻣﯥ د ﺳﺨﺘﻮ ﺳړو ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ د اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن
او د ﻫﻐﻪ د درﺑﺎر د دﻏﻪ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم او ﭘﻪ ﺟﺰاﺋﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮى ؤ ،٧١د ﭘﻼر د ﻣﺮگ د ﺧﺒﺮ ﭘﻪ اورﻳﺪو ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﭼﺎرو اداره او
ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻬﻤﺎت ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ واﺧﻴﺴﺘﻞ او ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د
ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻛښﻴﻨﺎﺳﺘﻞ وﻧﻪ ﻣﻨﻞ  .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ د
ﻓﺒﺮوري د ﻳﻮﻳﺸﺘﻤﯥ ﻧﻴټﯥ د ﻏﻮﻧډې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه ،ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
ﭘﻪ وژﻧﻪ ﻛﯥ ﺷﺮﻳﻚ وﺑﻠﻠﻮ او اﻋﻼن ﻳﯥ وﻛړ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺮم ﺳﺮه ﺑﻪ
ﺑﻴﻌﺖ وﻧﻜړي  .اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ادﻋﺎ وﻛړه ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ دوو ﻣﺸﺮاﻧﻮ
 . ٧٠ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎې  62ﻣﺦ .
 . ٧١د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻣﻨﻴﺖ څﺎﻧﮕﯥ د  20/289ﺷﻤﻴﺮې رﭘﻮټ دوﻫﻢ ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ск ȁ
وروﻧﻮد ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻏﺼﺐ ﺳﺮه د ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻟﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻮق ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړي دي  .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر
ﻗﺎﺗﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﺳﺰا د ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮه د ﭘﻮځ د اﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﺷﻬﻴﺪ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ
د وﻓﺎدارو ﻣﺨﻮرو ﻣﻼﺗړ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړ.

٧٢

ارواښﺎد ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺰاره د ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﭘﻪ څﻠﻮرم ټﻮك ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﺮه
ﺳﺮه د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺑﻴﻌﺖ د ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ ،ﻟﻜﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ د
ﻣﻼ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ،داﺳﯥ ﻟﻴﻜﻲ :
»ﻟﻮﻣړې ﻋﻠﺖ ،دﻫﻐﻪ ﻟﺨﻮا د ﻓﺮاش ﺑﺎﺷﻲ ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺧﺎن ﭘﻪ اﺳﺘﻮﻟﻮ او د
اﻣﺎرت د ﻟﻴﻚ راوړﻟﻮ ﺳﺮه راﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ د ورورۍ د ﻫﻐﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧۍ
او ﻟﻄﻒ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ د ده ﺗﺮه ﺳﺮه ﻛړې ،ﻫﻐﻪ ﺧﺎورو ﺗﻪ د ﭘﻼر د ﺳﭙﺎرﻟﻮ
ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ځﻞ د ﻫﻐﻪ ﻣﺦ او څﻴﺮه وﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﻪ .
دوﻫﻢ ﻋﻠﺖ داﭼﯥ  ،د ﭘﻼر د ﻗﺎﺗﻞ ﭘﻪ ﻟټﻮﻟﻮ او ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﺴﯥ وﻧﻪ ﮔﺮځﻴﺪ ،او ﻛﻪ
څﻪ ﻫﻢ د ﭘﻼر ځﻴﻨﻮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ ﻳﯥ د ﻗﺎﺗﻞ ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ټﻴﻨﮕﺎر وﻛړ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
د اورﻳﺪﻟﻮ ډډه وﻛړه او د ﻟټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﯥ ﻛﻮم اﻗﺪام وﻧﻜړ...
درﻳﻢ ﻋﻠﺖ ،د ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﻲ ﭘﺮ ځﺎې ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ښﺨﻮﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎې ؤ ،د ﺷﺎﻫﯥ
ﺑڼ ﭘﻪ ﻫﺪﻳﺮې د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ د ﮔﻠﻒ د ﻟﻮﺑﯥ ﭘﻪ
ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ښﺦ ﻛړ ،ﺗﺮ څﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ او څﺮﮔﻨﺪه ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻛﯥ
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 .
ﭘﻨځﻢ ﻋﻠﺖ ،د ﻣﻠﻜﻲ اﻳﺸﻚ آﻗﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻳﯥ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ،ﭘﺮﺗﻪ
ﻟﺪې ﭼﯥ د ﻛﺎر د ﭘﺎﻳﻠﯥ اړﺧﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﻮﻟﻲ وي ،اﻣﺎرت وﻣﻨﻠﻮ او زﻣﻮﻧږ د ﻣﺸﺮ

 . ٧٢ﻧﻮﻳﺪ ،ﺳﻨﺰل /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﺪدي ،ﻧﻌﻴﻢ ) 63 ،(1388ﻣﺦ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ сл ȁ
ورور ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ او ﺷﻬﻴﺪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت د ﻧﻮرو زاﻣﻨﻮ د ﺗﺴﻠﻴﺖ او
ﻫﻤﺪردۍ دﭘﺎره ﻫﻴڅ ﺗﻢ ﻧﺸﻮ او اﻧﻜﺎر ﻳﯥ وﻧﻜړ .
ﺷﭙږم ﻋﻠﺖ ،زه ﻳﯥ ﭘﺮدې او ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﮔڼﻠﯥ ،ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ د ﺟﻼل آﺑﺎد او ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻠﻴﻔﻮن ﺑﻨﺪ ﻛړ«.

٧٣

ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺪدي ،د ﻛﺎﻛﺎ ﺧﻴﻞ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ د ﭘﻼر ﭘﻪ وژﻧﻪ ﻛﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﺗﻮرن
ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﭼټﻜۍ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺒﻠﻮل،
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ او ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺷﻮرا د ﻏړو د ﺑﻠﻠﻮ
ﭘﺮﺗﻪ ،اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺷﻜﻤﻦ ﻛړ

.٧٤

ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺗﺮه د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب
د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﻛﯥ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ د
ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻮړﭘﻮړو اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻴﺪل ،د دوﻟﺖ ﭘﺮ ﺧﺰاﻧﯥ ﻛﻨټﺮول ،ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗﻲ
ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﮔډون د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﭼټﻚ او ﭘﺮاﺧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮاوو ﺷﻮرش ،د اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم د
ﺧﻠﻜﻮ ،او ﻣﻠﻜﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ رﺳﻴﺪل ،ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ
د ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺗﻮﮔﻪ د ﻛﺎﺑﻞ د وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻔﺼﻴﻞ ،د اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن ﻟﺨﻮا د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ اﻋﻼن او ﻧﻮرې ﻛﻮرﻧۍ او ﺑﺎﻧﺪﻳﻨۍ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺒﺐ ﺷﻮې
ﭼﯥ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د دﻳﻨﯥ ﻣﺘﻨﻔﺬو ﻣﺸﺮاﻧﻮ د وﻋﺪې او ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه ،د وﻳﻨﯥ
د ﺗﻮﻳﺪﻟﻮ او ﻛﻮرﻧۍ ﺟﮕړې د ﻣﺨﻨﻴﻮي دﭘﺎره د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ 28ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻏﻮښﺘﻠﻮ څﺨﻪ د ﻻس اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ اﻋﻼن وﻛړي .

٧٥

ارواښﺎد ﻏﺒﺎر ﻟﻴﻜﯥ ﭼﯥ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ د وﻳﻨﯥ ﺗﻮﻳﻮل ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺟﮕړې ﻧﻘﺸﻪ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ  .ددې ﻧﻘﺸﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وو ﭼﯥ ﻧﺎﻇﻢ
 . 73ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) (1390ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،څﻠﻮرم ټﻮك ،درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ673 ،ﻣﺦ .
 . 74ﻣﺠﺪدى ،ﻓﻀﻞ ﻏﻨﻰ ) ،(1997اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﻬﺪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن 33 ،ﻣﺦ.
 . 75د ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﺘﻦ )د  1337ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ﻛﺎل د ﺟﻤﺎدى اﻻول ﭘﻪ  25ﻣﻪ  /د 199
ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري 28ﻣﻪ( د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن د ﺟﺮﻳﺪې ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﮔڼﻪ ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮې دئ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ см ȁ
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﮔﺮدﻳﺰ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻪ ﻟﻮرې ،ﻣﻌﻴﻦ
اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ د ﺗﮕﺎو د ﺧﻠﻜﻮ او ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ]د ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺘﺎد ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﺧﻠﻴﻠﻲ
ﭘﻼر[ د ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﻟﻮرې ،او ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺮدار ﺑﻪ د ﻣﺸﺮﻗﻲ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮاوو ﺳﺮه د ﺷﺮق
ﻟﻪ ﻟﻮرې ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړي  .د ﻛﻮﻧړ ﺷﻴﺦ ﭘﺎﭼﺎ ]د اﺳﻼﻣﭙﻮر ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ[ ﻫﻢ،
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﺪې ﭼﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ ﺷﻲ ،ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﺨﻨﻴﻮې
وﻛړي .ﻫﻐﻪ ﺣﺘﻰ وﻋﺪه وﻛړه ﭼﯥ د ﻟﺲ زره وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻣﻮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻠﻪ او ﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ وﻧﻴﺴﻲ .ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ووﻳﻞ ﭼﯥ زه ﻟﻪ ﻫﻐﯥ
ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ ﺗﻴﺮ ﻳږﻳﻢ ﭼﯥ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ د وﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﺋﻴﺪو وﻻړ وي  .ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ
ﻣﻨﺸﻲ ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ اﻣﺮوﻛړ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﻌﺖ
ﻧﺎﻣﻪ وﻟﻴﻜﻲ.

٧٦

ﺧﻮښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻗﺪوس ،د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﭘﻪ رواﻳﺖ ﭼﯥ د ارواښﺎد ﻧﺎﻇﻢ
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى ؤ ،د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﻧﺎﻇﻢ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪوي او ﻫﻐﻪ ﺳﻢ ﻧﻪ ﮔڼﻲ .

٧٧

ښﺎﻏﻠﯥ ﻋﺰﻳﺰاﻟﺪﻳﻦ وﻛﻴﻠﻲ ﭘﻮﭘﻠﺰې ،ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﯥ ﭼﯥ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﻧﺎﻇﻢ او د ﻫﻐﻪ ورور ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﭼﯥ د ﻣﻴﺮداد ﺧﺎن ﺑﺎرﻛﺰې د
زوې اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زاﻣﻦ وو ،او دواړو وروﻧﻮ د اﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻪ اوه ﻛﺎﻟﻪ
ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﯥ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن او د ښﻪ رﺳﻮخ او ﺷﻬﺮت ﺧﺎوﻧﺪان وو ،د ﻧﻮرو
ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺎغ ﻛﯥ ﺣﺎﺿﺮ او د اﻣﻴﺮ
ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﺑﻴﻌﺖ وﻛړ .٧٨ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﭼﯥ د
اﻣﻴﺮﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ واﻛﻤﻨۍ ﻛﯥ د ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د
ﺣﻀﻮر اﻳﺸﻴﻚ آﻗﺎﺳﻲ ؤ ،ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د اﻣﺎرت د اﻋﻼن ﭘﻪ

 . 76ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ) (1366ص .743
 .٧٧د ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻗﺪوس )ﺷﺎﻏﺎﺳﻲ( ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻛﯥ د ﻟﻴﻜﻮال د  2017ﻛﺎل د
اﻛﺘﻮﺑﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﻪ .
 .٧٨ﻋﺰﻳﺰاﻟﺪﻳﻦ وﻛﻴﻠﻲ ﭘﻮﭘﻠﺰې ) .(2017ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﺎن اﷲ ﺷﺎه و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺠﺪد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن/ﻟﻮﻣړې ټﻮك 231 ،ﻣﺦ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ сн ȁ
ﺳﺒﺎ د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ،اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ زوې ﺳﺮدار
ﻋﺰﻳﺰاﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛړي ﭼﯥ زﻣﺎ ﺳﺮه د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺳﻴﻤﯥ ﺧﻮاﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ،
ﺗﺮ څﻮ د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ او ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړم  ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن
ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﻧﻜړه .
ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺪدي ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ ،ﭼﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د
ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﺳﻘﻮط ﺳﺮه ﻳﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺗړاو درﻟﻮد ،ﭘﻪ اﺷﺎرې ﺳﺮه ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »د
اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن اﺳﺘﻌﻔﻰ ﻳﻮاځﯥ د وﻳﻨﯥ د ﺗﻮﺋﻴﺪو او ﻳﺎ اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺳﺮه د ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ وه  .اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻳﻮ ﻫﻮښﻴﺎر ،ﻋﺎﻗﻞ ا وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳړې
ؤ ،د ﺧﭙﻞ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د اﺣﻮال ﻧﻪ ښﻪ ﺧﺒﺮؤاو ﭘﻮﻫﻴﺪو ﭼﯥ ﺟﻨﺮال ﻧﺎدر ﺧﺎن او د
ﻫﻐﻪ وروﻧﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه اړﻳﻜﻲ ﻟﺮي او ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﻫﻢ د اﻃﻤﻴﻨﺎن
وړ ﻧﺪئ .

٧٩

ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗﻲ ﻛﻲ د ﺷﻬﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﭼټﻚ او ﭘﺮاﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ دﻣﺨﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮ ،واﻛﻤﻨۍ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻛﯥ ،د ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د
ادﻋﺎ څﺨﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرو ډﻟﻮ ،د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن وروﻧﻮ ،د ﻣﺼﺎﺣﺒﺎﻧﻮ
ﻛﻮرﻧۍ ،د ﻧﺎﻇﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ ،ﺣﺎﺟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﺧﺎن اﻧﺪر ،٨٠د
ﻛﻮﻧړ د اﺳﻼﻣﭙﻮر ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﭘﺎﭼﺎ ،د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻏړو ،او
ﻫﻐﻮ ﻣﻠﻜﻲ او ﻋﺴﻜﺮي درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮو ،ﻛﻮم ﭼﯥ د وژل ﺷﻮي اﻣﻴﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ ﻳﻮځﺎې وو.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن او اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﺮﻣﻨځ د واﻛﻤﻨۍ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ د
 . 79ﻣﺠﺪدى ،ﻓﻀﻞ ﻏﻨﻰ ) 36 ،(1997ﻣﺦ .
 . 80ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﺧﺎن اﻧﺪړ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ددرﺑﺎر اﻣﺎم ا و دﻛﺎﺑﻞ د ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ
ﻣﺪرﺳﯥ رﺋﻴﺲ ؤ .ﻫﻐﻪ د ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن اﻋﺘﺒﺎري ﺳړې او د ﺳﺮﺣﺪ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه
ټﻮل اړﻳﻜﻲ د ﻫﻐﻪ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴﺪل  .د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د وژل ﻛﻴﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
دوو زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه د ﻛﺎﻣﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺗﻪ ﻻړ ،او دا ﻛﺎر ﻳﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﮔټﻪ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ وﮔڼﻞ
ﺷﻮ .وروﺳﺘﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﺑﻠﻞ ﺷﻮ او د آزاد ﺳﺮﺣﺪ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ د
رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وټﺎﻛﻞ ﺷﻮ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ со ȁ
ﻛﺸﻤﻜﺶ او ﻣﺠﺎدﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﻫﺮ ﭼﻴﺮې ﭼﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
اﺣﺴﺎس ﺷﻮ ،د ﻫﻐﻪ ځﺎې ﻋﺴﻜﺮو د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړ )د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﻗﻄﻐﻦ
ﻛﯥ ﻳﯥ واﻟﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺮ ﺧﺎن ،ﭼﯥ د ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ دﭘﺎره ﺑﻴﻌﺖ ﭘﺎڼﻪ
ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړې وه ،ﻟﻪ ﻛﺎره ﻟﺮې او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر
ﺧﺎن د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا وﻧﻴﻮل ﺷﻮ ،او دا ﻛﺎر ﺑﻴﺎ ورﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات او
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﺷﻮ( ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴښﻮ ﺟﺮﻳﺎن د
ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ړﻧﮕﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﻟﻮد ،او ﭘﺪې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ او ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ داﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﺧﺎن د وژول ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺷﻴﺒﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻮې ؤ ،ﻟﻪ وراﻳﻪ درك
ﻛﻴﺪﻻې ﺷﻲ .
د ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د اﺳﺘﻌﻔﻰ د ﻋﻠﺖ څﺨﻪ ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪه ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻠﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻮﻫﻴﺪه ،او ﮔﻮاﻛﯥ د وﻳﻨﯥ ﺗﻮﺋﻴﺪﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي
دﭘﺎره ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ادﻋﺎ څﺨﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ او اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﭘﺎڼﻪ
واﺳﺘﻮﻟﻪ .
د ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺠﺪدي ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ »ﺟﻨﺮال ﻧﺎدر ﺧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺳﻠﻄﻨﺖ څﺨﻪ د اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺗﻴﺮﻳﺪل ،د اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ
ﭘﺮاﺧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﮔڼﻲ او واﻳﻲ ﭼﻪ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻠﻮﻳﺎن د ﻋﺴﻜﺮي ﻓﺮﻗﻮ ﻣﻨځ ﺗﻪ
ﻧﻨﻮﺗﻠﻲ ،ﺷﺒﻨﺎﻣﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﺮې ﻛړي وى او ﻋﺴﻜﺮ ﻳﯥ د ﺟﻼل آﺑﺎد د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف
ﺷﻮرش ﺗﻪ ﺑﻠﻞ  .ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺪدى زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺮ
اﻋﻼﻧﻴﺪو ﺷﭙږ ) (6ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻠﻮﻳﺎن ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪل ،د ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻫﺮﻟﻮرې ﺗﻪ ﺧﭙﺎره ،د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ
ووﻳﺸﻞ او ﻫﻢ ﻳﯥ ﺧﻠﻚ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ورﻛﻮﻟﻮ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺑﻴﻌﺖ ﺗﻪ وﺑﻠﻞ«.٨١
د ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن ﭘﻪ ژوﻧﺪﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓۍ ﻛﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  1310ﻛﺎل ﻛﯥ د
ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺸﻜﻜﻲ ﻟﺨﻮا د »ﻧﺎدر اﻓﻐﺎن« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻧﺸﺮ ﺷﻮﻳﺪه ،راﻏﻠﻲ
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ сп ȁ
ﭼﯥ » ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺒﺮ رﺳﻮﻟﻮ ټﻮﻟﯥ ذرﻳﻌﯥ ﺗﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻻﻧﺪې
ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وى ،او د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د اﻣﺎرت د اﻋﻼﻧﻮﻟﻮ او ﻣﺸﺮﻗﻲ ﺷﺎﻫﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﻻرې ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻮل ،اوټﻮﻟﯥ ﻻرې او ﮔﻮدروﻧﻪ
ﺗﺮ ﺳﺨﺖ ﻋﺴﻜﺮي ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻮې ،او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﭘﺎرووﻧﻜﻮ
اﻋﻼﻧﻮﻧﻮ او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﭘﺮوﭘﺎﮔﻨﺪ ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ډﻟﯥ ﻫﺮې ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻮټﺮو ﺳﺮه ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮې ﭼﯥ د ﺷﭙږو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ
ﻓﺘﺢ آﺑﺎد ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ او ﻫﻠﺘﻪ ښﻜﺘﻪ ﺷﻮي ...ﺗﺮ څﻮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ د ﻳﻮې ﺑﻠﻮا د
ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺷﻮر او ﻏﻮﻏﺎ ﭘﻪ راﭘﻴﺪاﻛﻮﻟﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﻛړي  .د اﻣﻴﺮ
ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ټﻮل ﻣﻠﮕﺮې ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺎﻻ ﺗﺮﻏۍ او د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺨﯥ ﺳټﯥ او ﻣﻬﻢ ﻏړي
وﻧﻴﺴﻲ  .د اﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻫڅﻮ او ﻣﺆﺛﺮه اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﻪ
ﻳﻮازې داﭼﯥ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻘﻮط وﻛړ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﺸﺮﻗﻲ ﻛﯥ
ﻳﻮﺳﺨﺖ اړودوړ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ .ﺳﺘﺮ اﺷﺨﺎص او د ﺳﺮاﺟﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻮې ﻣﺸﺮان
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮې ﻛﯥ د ﺳﺮدار ﻳﺤﻴﻰ ﺧﺎن او اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ او د ﺳﺮدار
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺧﺎن ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ او ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ
وروﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎن او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮل ٨٢«.

د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د وﻛﻴﻞ
د رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻳﻮې ﻧﻤﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻛړئ  .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻲ » :وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﺑټﻴﻜﻮټ
ﺳﻴﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﭘﺎﭼﺎ ځﻜﻪ ﺑﻨﺪي او ﭘﻪ ځﻨځﻴﺮوﻧﻮ وﺗړل ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن
د ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب او د ﺧﭙﻞ ﻧﻮي اﻣﻴﺮ وراره ﺳﺮه د ﺟﮕړې د ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ،د

ﭘﻨځﻪ زره ﻗﻮﻣﻲ ﻟښﻜﺮ د ﺗﻴﺎرۍ اﻋﻼن ﻛړې ؤ«.٨٣
رﻳﻪ ﺗﺎﻟﻰ ﺳټﻴﻮارت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺮوف ﻛﺘﺎب »اور ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ« ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ
»ﺑﻴﺎ د ﺟﻤﻌﯥ ورځ راورﺳﻴﺪه ،او ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ،ﭼﯥ ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺟﻤﻌﯥ ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻮل ،د اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم د ﺧﻄﺒﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ
ﺣﻴﺮان ﺷﻮ .ﻣﻼ دﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ د ﺳﺮﻧﻴﺰې د ﻓﺸﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ وه  .دا ﺣﺮﻛﺖ ﺣﺘﻰ
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ 87 ȁ
د ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻠﮕﺮو دﭘﺎره ﻫﻢ ډﻳﺮ ﭼټﻚ ؤ .د ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ څﻮ
ډﻟﻮ د ﻫﻐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ دﭘﺎره ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻛﻮښښ وﻛړ ،ﺧﻮ د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ
ﻟﺨﻮا ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗﮓ ﺗﻪ اړ ﺷﻮل .ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﭼﯥ ﺑﻠﻪ ﭼﺎره ﻧﻪ درﻟﻮده ،دﺟﻮﻣﺎت
ﭘﺮﻳښﻮدﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ ،ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻛﺴﺎن ﻳﯥ راټﻮل ﻛړل ،او د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
ﭘﻪ ﮔټﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻔﻰ وﻛړه «٨٤.

داﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺗﺎﺟﭙﻮﺷﻰ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ورځ ﺗﺮ
ﺳﺮه ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﺖ ﺧﭙﻠﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ اﻋﻼن ﻛړه .ﺣﻀﺮت ﻓﻀﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺪدى،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ ،د آﺧﻮﻧﺪ زاده
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ،ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺗﮕﺎب ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮه د ﻟﻮﻧﮕۍ )ﭘﮕړۍ( د ﺗړﻟﻮ ﻣﺮاﺳﻢ
د ﻛﺎﺑﻞ د ﻋﻴﺪﮔﺎه ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮل .

ﭘﻪ ﻟﻨډ ډول وﻳﻼې ﺷﻮ ﭼﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ،ﻧﻴﻚ اﺧﻼق ،د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ،او
ﻣﻠﻜﻲ او ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ رﺣﻢ او ﻣﺮوت ﭼﻠﻨﺪ ،د ﺑﻴﻮځﻠﻮ ﺳﺮه
ﺳﺨﺎوت او د ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ د
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ сс ȁ
رﻋﻴﺖ ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړ .
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭘﺮ اردو او د دوﻟﺖ ﭘﺮ ﺧﺰاﻧﯥ د ﻛﻨټﺮول ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗﻲ ﻛﯥ
د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﭼټﻚ او ﭘﺮاﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب دﭘﺎره ﻻره
ﻫﻮاره ﻛړه  .ﻫﻐﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ »د ﺟﻼل آﺑﺎد اردو د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴﻜﻮ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ د ﻏﻼم رﺳﻮل ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﻫﺮاﺗﯥ ﻋﺴﻜﺮ د وﻛﻴﻞ او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ
وټﺎﻛﻠﻮ .دې ﻧﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﺮ ﺧﺰاﻧﯥ ،ﮔﻮدام ،ﺟﺒﻪ ﺧﺎﻧﯥ او ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻲ ادارو
ﻣﺤﺎﻓﻆ وﮔﻤﺎرل ،ﺧﻄﺒﻪ ﻳﯥ د اﻣﻴﺮاﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم وﻟﻮﺳﺘﻠﻪ ،د ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻄﻨﻪ
ﺷﺎﻫﻲ ﺑﻴﺮغ ﻳﯥ د وداﻧۍ ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻪ ښﻜﺘﻪ او ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ درﻧﺎوي ﺳﺮه ﺗﺮ
ﻧﻈﺎرت او ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻﻧﺪې وﺳﺎﺗﻠﻮ  .ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ
ﻛﻮرﻧۍ ﻳﯥ د ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺳﺮه ﺑﻨﺪﻳﺎن او د
ﻛﻨډﻛﻤﺸﺮ ﺷﺎه ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﻗﻮاوو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ او د ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮاوو ﺑﻴﻌﺖ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﻻس د ﻛﺎﺑﻞ

درﺑﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ«.٨٥
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻔﺎرت د ﺧﺘﻴځﻮ ﭼﺎرو د ﺳﻜﺮﺗﺮ ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ رﭘﻮټ ﻛﯥ ﭘﺪې
ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ »اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻴښﻮ د ﻋﺎدي ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﭼﺎﻧﺲ ځﻜﻪ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ ﻫﻢ ﻳﯥ ﺗﺮه ﻧﺼﺮاﷲ
ﺧﺎن او ﻫﻢ ﻳﯥ ﻣﻴﺮﻧﻲ ورور ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺧﺎن ﻻ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا دا ډول ادﻋﺎﮔﺎﻧﯥ
درﻟﻮدﻟﻰ«.
ﭘﺪې رﭘﻮټ ﻛﯥ زﻳﺎت ﺷﻮي ﭼﯥ »ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن او ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺧﺎن دواړه د ډﻳﺮ اﺛﺮ
رﺳﻮخ ﺧﺎوﻧﺪان وو .ﻧﻮ ځﻜﻪ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﺑﺮي او ﺧﭙﻞ ﺗﺮه او ورور د ﻧﻔﻮذ د
ﻛﻤﺰوري ﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﻛړې ؤ ،او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻗﺪرت او ﻧﻔﻮذ د
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﻣﻠﮕﺮﺗﻮب د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﯥ  ،ﻫﻐﻮې ځﺎﻧﺘﻪ ﺟﺬب ﻛړل ،ﺗﺮ څﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺨﺖ او ﺗﺎج د وراﺛﺖ د ﺣﻖ ﭘﻪ ﺳﺮ د رﻗﺎﺑﺖ د ﻓﺮﺻﺖ د ﭘﻴﺪاﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت
ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ښﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ځﺎې وﻟﺮي.

 . 85ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ) 744 (1366ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ 89 ȁ
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮﻣﺨﻮرو ﺳړو ﺳﺮه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰه ﻟﺮې وﻻﻳﺎﺗﻮ
څﺨﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ،ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ او د ﻫﻐﻮې د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ ﻛﻮل ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ
دﻧﺪه ﮔڼﻠﻪ  .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې د ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﭙﻠﻪ اﻣﺎن اﷲ 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 .
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻛﯥ و ﺗﻮاﻧﻴﺪه ﭼﯥ ﺷﻮر ﺑﺎزار د ﺣﻀﺮت او ﻗﻠﻌﮥ ﻗﺎﺿﻲ د
ﺷﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﺷﺎن روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻣﻬﻤﻮ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،او د ﻛﻮﻧړي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب ﻻس ﺗﻪ راوړي «.٨٦

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

 .٨٦د » اﻣﺎن اﷲ د ﺳﻘﻮط ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﭼﯥ د ﺷﻴﺦ ﻣﺤﺒﻮب
ﻋﻠﻲ د ﻓﺎرﺳﻲ رﭘﻮټ څﺨﻪ ﺗﻮرن راﺑﺮت ﻧﻮﺋﻞ ﮔﻴﺮﻟﻴﻨﮓ ﺳﻜﺎت ،ﭘﻪ اﻧﮕﺮﻳﺰې ژﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ او د
ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو څﺎﻧﮕﯥ د  1930ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﻛړې دئ  .د دوﺳﻴﯥ
ﺷﻤﻴﺮه L/P&S/20/B289

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тй ȁ

څﻠﻮرم څﭙﺮﻛﻰ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ
زړورﺗﻴﺎ
د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ )د ﭼﺘﺮال ﺟﺒﻬﻪ(
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د درﻳﻤﯥ ﺟګړې څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ د ﭼﺘﺮال او ﻛﻮﻧړ  ،د
ﺑﺮﻳﻜﻮټ او ارﻧﻮۍ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﭼﺘﺮال د ﻣﺤﺎذ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻳﺎده ﺷﻮې ده  .ﭘﻪ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎدو )ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ( ،د اﻓﻐﺎن  -اﻧﮕﺮﻳﺰ د درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻪ
رﭘﻮټﻮﻧﻮ )راﭘﻮروﻧﻮ( ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ )ﭘټﻮ( ټﻠګﺮاﻣﻮﻧﻮ او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭼﺘﺮال د ﺟﺒﻬﯥ ﻣﺤﺎذ ،د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭼﺘﺮال د
ﺟﺒﻬﯥ او د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻮﻻى ﭘﻮرې ﭘﺮ ﭼﺘﺮال د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﻴﺮي ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎده ﺷﻮې ده .
ﭘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرو د ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ،او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟګړې د ﭘﻼن د
ﺗﻴﺎرﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻫﻐﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪګﻠﻮۍ او ﻫﻐﻪ ډاډ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
ﭼﯥ ﭘﺮ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻳﯥ درﻟﻮد ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﭼﺘﺮال د ﺟﺒﻬﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ
دﻧﺪه وﺳﭙﺎرﻟﻪ .
ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ وﻟﺴﻲ رﺿﺎﻛﺎرو او ﭘﻮځﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ګډون درﻟﻮد .ﻳﻮ
ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړې د ﭼﺘﺮال د ﺟﺒﻬﯥ د ﻗﻮﻣﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ
ﻣﺸﺮ او ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﯥ د ﭘﻮځﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ښﻮدﻟﻰ دى ،ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه رښﺘﻴﺎ ﻧﻪ ده .ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن ﭘﻮځ د ﺗﻜړه او روزل ﺷﻮو ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ څﺨﻪ وه او وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﻧﺎﻳﺐ ﺳﺎﻻر

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тк ȁ
رﺗﺒﯥ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻰ وه ،د ﺟګړې د ﭘﻴﻞ څﺨﻪ  42ورځﯥ وروﺳﺘﻪ د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن
ﭘﻪ  23د دې ﺟﺒﻬﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر و ﺧﻮځﻴﺪه ،او دﻧﺪه ﻳﯥ درﻟﻮده ﭼﯥ د دوﻛﻼم او ارﻧﻮۍ
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ )ﻓﺘﺢ( ﺷﻮې ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ او د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﻛړي .د دې
ټﻜﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟګړې اورﺑﻨﺪ د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن
ﭘﻪ  3ﻧﻴټﻪ اﻋﻼن ﺷﻮى ،ﻧﻮ ښﻜﺎره ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ
د اورﺑﻨﺪ د اﻋﻼن څﺨﻪ درې اوﻧۍ وروﺳﺘﻪ ﺟﺒﻬﯥ ﺗﻪ رﺳﻴږي او ﺷﻮﻧﻲ ﻧﻪ ده ﭼﯥ
دى د ﻫﻐﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و اوﺳﻲ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ وروﺳﺘﻪ وګﻮرئ ،ﭼﯥ د اورﺑﻨﺪ د اﻋﻼن ﺧﺒﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ و رﺳﻴﺪ ،او
ﺣﺘﻰ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړى ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮازې دا
ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻨګﺮوﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮل ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د اﺳﻤﺎر د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﻴﺎ ﭼﯥ د ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن
ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ ﻻﻧﺪې وې ،ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ دوام ور
ﻛړى دى .د دې ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻪ اړه ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻮﻻى ﺷﺊ "د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺟګړه :د ﭼﺘﺮال او ﻛﻮﻧړ ﻟﻪ ﻳﺎده وﺗﻠﯥ ﺟﺒﻬﯥ" د
ﻛﺘﺎب څﺨﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﻟﻒ ﻟﻴﻜﻠﻰ دى ،ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړئ .دﻟﺘﻪ د دې ﺟﺒﻬﯥ د
ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮګﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻴږي.

د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ د ﺟګړې ﻟﻨډﻳﺰ
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ 5ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﻜﯥ
ﺧړې ﭘړې ﺷﻮې ،ﭘﻪ ﭼﺘﺮال ﻛﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
)(Assistant Political Agent
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او ﺟګړن رﻳﻠﻰ ) (Major Reillyد

ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﭘﻮځ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻜﺎوټ آﻣﺮ درﻳﻮ ټﻮﻟﻴﻮ ﺗﻪ د ﺗﻴﺎرﺳﺊ اﻣﺮ ور ﻛړ

.٨٨

 Noel Edmund Reilly .87د  1915ﻛﺎل څﺨﻪ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ د دﻳﺮ ،ﺳﻮات ،او ﻣﻼﻛﻨډ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ دﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي.
 132 ،Molesworth, G. N. (1963) .88ﻣﺦ 34 Robson, Brian (2004) ،ﻣﺦ ،او
) 89 ، Government of India. (1926ﻣﺦ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тл ȁ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ځﻮاﻛﻮﻧﻪ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل وو .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،د دروش د
ﻛﻼ ګﺎرﻧﻴﺰون ) (Drosh Kalaد ډګﺮوال ﺳﺎﻣﺒﻮرن ﭘﺎﻟﻤﺮ ) Lieutenent
(Colonel Sambourn-Palmer

٨٩

ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ،دﻓﺎﻋﻲ ﺣﺎﻟﺖ

وﻧﻴﻮه او د ﺗﻴﺎرﺳﺊ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ ﻏﻮره ﻛړ.
د  1919ﻛﺎل د ﻣﯥ ﭘﻪ ) 8د  1298د ﻏﻮاﻳﻲ  (17ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻮ څﻠﻮر
ﺳﻮه ) (400اوﻟﺴﻲ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮه د اﺳﻤﺎر ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﻟﻮرې ﺗﻪ و
ﺧﻮځﻴﺪ .د ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ ﭘﻪ
ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻜﺮټﺮ ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ او د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻟﻪ ﭼﺘﺮال
څﺨﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي د ﻳﻮه ټﻠګﺮام ﻧﻘﻞ اﺳﺘﻮي ،ﭼﯥ ﻣﺘﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ډول
و» :د ارﻧﺪو څﺨﻪ را رﺳﻴﺪﻟﻲ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ٩٠څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻛﺎڼﻮ څﺨﻪ ټﻮل ﭘﻮځﻲ
ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ،د ﺑﺮﻳﻜﻮټ د ﭘﻮﺳﺘﯥ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې ،ﭘﺮ
ﭼﺘﺮال د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ځﺎﻧګړي ﺷﻮي دي  .ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن د ﻣﻰ ﭘﻪ اﺗﻤﻪ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ اﺗﻪ
ﺑﺠﻮ اﺳﻤﺎر ﺗﻪ و رﺳﻴﺪ .د ﻳﻮ رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺪ ،ﭘﻪ  15ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ .ﺑﻞ رﭘﻮټ
واﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﺑﻪ د ټﻮﭘﻜﻮ ﺗﺮ رﺳﻴﺪﻟﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﻼل 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
 Frederick Carey Stukely Sambourne-Palmer .89د  1916او  1920ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭼﯥ
وﻛړى د راﺟﭙﻮټ د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮﻟﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د راﺟﭙﻮت د  10او  7ﻛﻨډك ﻣﺸﺮي ﭘﻪ
ﻏﺎړه ﻟﺮﻟﻪ.
 .90ﻫﻐﻪ ﻧﻮم ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰان او ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎن ﻳﯥ د ارﻧﻮۍ ﻟﭙﺎره ﻛﺎروي.
 . 91د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،د  1919د ﻣﻰ  11ﻧﻴټﻪ ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي
اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ د اﻧﮕﻠﻴﺴﺎﻧﻮ دﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ  1309ګڼﻪ ټﻴﻠګﺮام ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻜﺮټﺮ،
ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ او د اﻧﮕﻠﻴﺲ د ټﻮﻟﻮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тм ȁ
to one report begin on the 15th instant, another report is that
they will await rifles which are expected from Jalalabad”.
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﯥ ﻛﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ او ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﺧﺒﺮﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ اﺳﻤﺎر ﻛﯥ ﻟﻪ ځﻨډ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﻧﺎړۍ ﭘﺮ ﻟﻮر
ﺧﭙﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻪ دوام ور ﻛړ او د ﺟﻤﻌﯥ د ورځﯥ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ  8ﺑﺠﻮ ،د  1919ﻛﺎل د
ﻣﻰ ﭘﻪ  9ﻧﻴټﻪ )ﭼﯥ د  1337ﻛﺎل د ﺷﻌﺒﺎن  8او د  1298ﻛﺎل د ﻏﻮاﻳﻲ  18ﺳﺮه
ﺳﻤﻮن ﻟﺮى( ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﺗﻪ و رﺳﻴﺪ.
ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ رازﻗﻰ ﻧړﻳﻮال د »ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ او اوﺳﻨﻰ ﻛﻮﻧړ« ﻛﺘﺎب ﭘﻪ  209ﻣﺦ ﻛﯥ دې
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ داﺳﯥ اﺷﺎره ﻛﻮي » :ﺑﺎﻳﺪ و وﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ
ﻫﺮڅﻮﻣﺮه اﻧﮕﺮﻳﺰي ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻛړ ﺑﻴﺎﻳﯥ ﻫﻢ ﻛﻮﻣﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﻧﻜړه«.
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻪ ﻧږدې د ارﻧﻮۍ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ
ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﻛﻴږي ،د ﭘﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻛﺮﻧﻴﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎن ﺳﺮه
ﻳﻮ ځﺎى ﺟﻬﺎد او ﭘﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎن ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮي.
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  9ﻧﻴټﻪ) ،د  1298ﻛﺎل د ﻏﻮاﻳﻲ ﭘﻪ  ،(18ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮﻳﺎﻧﻮ د
ﭼﺘﺮال د ﺳﻜﺎوټﺎﻧﻮ څﺨﻪ دوه ټﻮﻟﻲ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻛﻴڼﻪ ﻏﺎړه )ﻛﻮﻧړ( ﻛﯥ د
ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ ) (Galapachﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ دﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ) (Mirkhaniدﻛښﺘﻨۍ ﺑﺮﺧﯥ
ﭘﻪ  6ﻣﺎﻳﻠﻪ واټﻦ ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ ده ،اﺳﺘﻮي ،ﺗﺮ څﻮ د ﺳﻴﻨﺪ د ﻏﺎړې ﻻره و څﺎري.
د ﭼﺘﺮال ﻣﻬﺘﺮ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮي او د دوه ﺷﻬﺰادګﺎﻧﻮ ،دوه ﺗﺮوﻧﻮ او ﻳﻮ
ﻣﺸﺮ زوې ﻳﺎ وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮي  .د دې
ﻟښﻜﺮ دوه ډﻟﯥ ،ﭼﯥ زره ﻛﺴﻪ ﻟﺮي ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن د ﻏﺎښﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ټﺎﻛﻞ
ﻛﻴږي .ﻳﻮ د ﺷﻬﺰاد ﻏﺎزي اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې د "دو راه" د ﻏﺎښﻲ او ﺑﻞ ﻳﯥ
د ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮاﻟﻤﻠﻚ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې د "ﺑﺮوﻏﻴﻞ" ﻏﺎښﻲ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل
ﻛﻴږي .ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺸﺮ زوى او د ﻣﻬﺘﺮ د ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ ،ﺷﻬﺰاد
ﻧﺼﻴﺮاﻟﻤﻠﻚ ،٩٢او د ﻣﻬﺘﺮ ورور ﭼﯥ "دﺳﺘګﻴﺮ" ﻧﻮﻣﯧږي ،ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د

 .٩٢ﻧﺼﻴﺮاﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ  1940ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭼﺘﺮال ﻣﻬﺘﺮۍ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тн ȁ
ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﻟﻮري ﺗﻪ د ﻏﺎښﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﺮ
دﻧﺪو ګﻤﺎرل ﻛﻴږي.
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 12ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ )د  1298ﻛﺎل د ﻏﻮاﻳﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ 21
ﭼﯥ د  1337د ﺷﻌﺒﺎن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ 11ﻣﯥ( ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﺷﺎوﺧﻮا درې ﺳﻮه اوﻟﺴﻲ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ د ﭘﻮﻟﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺮﻳﺪو
وروﺳﺘﻪ ،د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﺳﻤﻴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﭼﺘﺮال ﺗﺮ واﻛﻤﻨۍ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻮ
"ارﻧﻮۍ"" ،دوﻛﻼم"" ،ﻟﻤﺒﺮﺑټ" او " ګډ" ،ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪ وﻛړ او ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﻜﯥ
ﻻﻧﺪې ﻳﯥ راوﺳﺘﻠﯥ .د دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺧﭙﻞ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،د ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﻨﺪ د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ
ﭘﺮﺗﻪ ده ،دوام ورﻛړ.

٩٣

د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  13د ) 1298ﻛﺎل د ﻏﻮاﻳﻲ ﭘﻪ  ( 22ﭘﻪ ﭼﺘﺮال ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﺳﺘﺎزى ﺟګړن رﻳﻞ ﺧﺒﺮﻳږي ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړى ﻟښﻜﺮ د ﻛﻮﻧړ د
ﺳﻴﻨﺪ ﺧﺘﻴځﯥ ﻏﺎرې ﺗﻪ "دﻣﺮ ﻧﺜﺎر" او "ﻛﺎوټﻲ" ﭼﯥ د "ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ" ﺳﺮه د 8
ﻣﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ واټﻦ ﻛﯥ ﭘﺮﺗﯥ دي ،ﺗﺮ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ دي او د ﺟﻨﻮب ﻟﻮرې ﺗﻪ
ﻳﯥ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻜﺎوټ د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻪ  2ﻣﺎﻳﻠﻪ واټﻦ ﻛﯥ ﻣﻮرﭼﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ دي

.٩٤

ﭘﻪ

ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،د ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ ﺑﺮﺧﻪ د ﭘﻴټﺎﺳﻦ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻜﻮن ﭘﻪ ﻏﺎښﻲ
) (Patkunﻛﯥ د څﺎروﻧﻜﯥ اور رڼﺎ ﻟﻴﺪل ﻛﻴږي .دا ﻧښﯥ ﻳﺎ ﺷﻔﺮ د اﻓﻐﺎن
ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ د ﭘﻮﺳﺘﻮ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻟﻮرې څﺨﻪ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ ﺧﺒﺮ ور ﻛﻮي .
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ داﺳﯥ و اﻧګﻴﺮﻟﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﭘﻮځ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻏﻮاړي ﭘﻪ
دروش ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي .د دې ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻴﺪو ،ﺟګړن رﻳﻠﻰ ،د ﭼﺘﺮال د دوه
ټﻮﻟﻴﻮ ﺳﻜﺎوټﺎﻧﻮ او د ﻣﻬﺘﺮ دﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﻞ ) (120ﺗﻨﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﺳﺮه د دروش
څﺨﻪ د ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺣﺮﻛﺖ وﻛړ ،ﺗﺮ څﻮ د ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﺑﺮﺧﻮ څﺨﻪ و
ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﻫﻢ د ﭘﺎټﻜﻮن د ﻏﺎښﻲ څﺎرﻧﻪ وﻛړي او ﻫﻢ د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻮ
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ то ȁ
ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎن ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ و څﺎري .ﻫﻐﻪ دﻳﺮش ) (30ﺗﻨﻪ د ﻧﻐﺮ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ،د  2ﻣﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ واټﻦ د ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ ځﺎې ﭘﺮ ځﺎې ﻛړل ،ﺧﻮ ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻟﻮﻳځ ﻟﻪ ﻟﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ ﺧﺒﺮ رښﺘﻴﺎ ﻧﻪ وه.
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ ﻣﻪ) 14د  1298د ﻏﻮاﻳﻲ  23ﻣﻪ( ﻧﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن اوﻟﺴﻲ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﺨﺘﻪ ﺟګړه ﭘﻴﻞ ﻛﻴږي ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ
ﻛﻴږي ﭼﯥ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﯥ ور ﻛړي او "ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ" ﺗﺮ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې
راوﻟﻲ.
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ 15ﻣﻪ )د  1298د ﻏﻮاﻳﻲ 24ﻣﻪ ( ﻧﻴټﻪ ﺟګړن رﻳﻠﻲ
"ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ" ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﻨﺪ
ﭘﻪ دواړو ﻏﺎړو ﻛﯥ د ﺷﻤﺎل ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛړى دى او د اﻧګﺮﻳﺰي ځﻮاﻛﻮﻧﻮ
ﻳﻮ ټﻮﻟﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ "ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ" ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﯥ د "ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ" ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺗﻴښﺘﯥ
ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دى .ﺟګړن رﻳﻠﻲ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻜﻮټﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﺎزه دﻣﻪ ټﻮﻟﻰ د ﻣﻬﺘﺮ د ځﻴﻨﻮ
ﺳړﻳﻮ ﺳﺮه د ﻛﻮﻧړ ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﻏﺎړو ﺗﻪ ﻟﻴږي او ﺧﭙﻠﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻪ ﻏﺎړه
ﻛﯥ ،د ﺗښﺘﻴﺪﻟﻲ ﻟښﻜﺮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ او د "ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ" د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ
ﻛﻴږي .
ﺗﺮ دې ﻣﻬﺎﻟﻪ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ اﻓﻐﺎن ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د څﻠﻮر
ﺳﻮه ) (400اوﻟﺴﻲ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮاو د ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎن دﻳﻮه ټﻮﻟﻰ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ
ﺷﻮي دي .

د اﻓﻐﺎن ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮﺷﺎﺗﮓ
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ 16ﻣﻪ )د  1298د ﻏﻮاﻳﻲ  25ﻣﻪ( ﻧﻴټﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺗﺎزه
دﻣﻮ او اﻓﻐﺎن ﻟښﻜﺮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د "ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ" او "ﻛﺎوټﻲ" ﭘﻪ ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ﻛﯥ ﻻس ﭘﻪ
ﻻس ﺟګړې دوام درﻟﻮد " .ﻛﺎوټﻲ" د ﺳﻴﻨﺪ ﺧﺘﻴځﯥ ﻟﻮرې ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ او د ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ
ﺗﺮ اور ﻻﻧﺪې راځﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ او ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮه ﺟګړه ﻛﯥ ،اﻧګﺮﻳﺰان د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ
ﻣﻮرﭼﻠﻮ ﺣﺎﻛﻤﯥ ﻧﻘﻄﯥ ﺗﺮ وﻟﻜﻲ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﯥ ﺷﻲ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ اﻓﻐﺎن
ﻏﺎزﻳﺎن د ﻏﺮﻧﻲ ﺗﻮپ د ګﻮﻟﻴﻮ ﺗﺮ اور ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ  .اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ "ﻛﺎوټﻲ" څﺨﻪ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тп ȁ
ﺷﺎﺗﻪ ﺗګ وﻛړ او د ﺷﺎﺗﻪ ﺗګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﻳﻮازې ﻳﻮ ﺳټﻨډرډ ﺗﻮپ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﺎره
ﻟﻮﻳﺪﻟﻰ و ،ﭘﺮ ځﺎى ﭘﺮﻳږښﻮد .دا ﺗﻮپ وروﺳﺘﻪ ﭼﺘﺮال ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﻛﻴږي او د
ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ د ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﺗﻮپ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،د ﭼﺘﺮال د ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻼ ﭘﻪ ﻣﺦ
ﻛﯥ د ﻧﻨﺪارې او ښﻜﻼ ﻟﭙﺎره اﻳښﻮدل ﻛﻴږي .
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  17ﻣﻪ )د  1298د ﻏﻮاﻳﻲ 28ﻣﻪ ( ﻧﻴټﻪ د "دﻣﺮﻧﺜﺎر" و
"ﻛﺎوټﻲ" ﭘﻪ ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﺟګړه ﻧښﻠﻲ ﭼﯥ د ﺳﺨﺘﻮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﻛﻴږي .
اﻧﮕﺮﻳﺰان ﭘﻪ دې ﻣﻮرﭼﻞ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺮگ ژوﺑﻠﻪ دﻳﺮش ) (30ﺷﻬﻴﺪان او
څﻠﻮﻳښﺖ ) (40ټﭙﻴﺎن ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي .
ﻳﻮه ﺳﺘﺮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ﭼﯥ د ﺟﺒﻬﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ،ورﺳﺮه ﻻس او
ﮔﺮﻳﻮان ؤ ،د ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟږواﻟﻲ ﺳﺮﺑﻴﺮه ،د ﺟګړې د ټﭙﻴﺎﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ وه .ﻫﻐﻮى ﻧﻪ
ﺷﻮ ﻛﻮﻻى ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﻬﻴﺪان او ټﭙﻴﺎن د ﺟګړې ﭘﻪ ډګﺮ ﻛﯥ ﭘﺮﻳږدي  .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې دا
ﻛﺎر ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ﻫﻢ ﭘﻴښ ﺷﻮې واې ،ﻧﻮ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺎره ﻛﯥ ﺑﻪ د
څﻴﺮوﻧﻜﻮ او وﺣﺸﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻞ ٩٥.ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﺮﻳﻜړه
ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ټﭙﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻴږدوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﺆﻗﺖ ډول ﭘﺮﺷﺎ ﺗګ وﻛړي
او "ارﻧﻮۍ" او "ﺑﺮﻳﻜﻮټ" ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻲ .
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮﻳﺎﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دا ﺷﺎﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﻳﻮه ﺳﺘﺮه ﺑﺮﻳﺎ و ګڼﻠﻪ د ﭘﯧښﻮر ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو ﺳﻜﺮټﺮ او ﭘﻪ ﺷﻴﻤﻠﻪ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ د ﺷﻤﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻨﻮب ﭘﻮرې د وﺿﻌﯥ ﭘﻪ اړه
رﭘﻮټ ور ﻛﻮي "ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال د رﭘﻮټ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د دښﻤﻦ درې ﺳﻮه ) (300ﻛﺴﺎن
ﻳﯥ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻴﻨﺪ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻪ دوو ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د "ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ" ﭘﻪ ﻟﺲ ﻣﺎﻳﻠﻪ واټﻦ
ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ دي .ﺟګړن رﻳﻠﻲ د ﭼﺘﺮال د درې ﺳﻮه ﺳﻜﺎوټﺎﻧﻮ او د ﻣﻬﺘﺮ د
ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮى ﺑﺮﻳﺪ ﻛړى دى ،ﻟﻪ دواړو ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺷﺎﺗﻪ
ﺷړﻟﻲ دي او ﻳﻮ ﺳټﻨډرد ﺗﻮپ ﻳﯥ ﺗﺮې ﻧﻴﻮﻟﻰ دى .دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ﻟﺲ ﻣړي
ﭘﺮﻳښﻮدل او ښﺎﻳﻲ ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ او ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ډوب او ﻧﻮر د ارﻧﻮۍ ﭘﺮ
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د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тр ȁ
ﻟﻮر ﺗښﺘﻴﺪﻟﻲ وي .ﻣﻮږ ﻫﻴڅ زﻳﺎن ﻧﻪ درﻟﻮد .د دﻳﺮ ،ﺳﻮات ،او ﺗﻮرو ﻏﺮوﻧﻮ
ﺳﻤﻴﯥ آراﻣﯥ دي .ﻣﻮﻣﻨﺪان رﭘﻮټ ور ﻛﻮي ﭼﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﻛﯥ د ډﻳﺮو
آﺳﻮﻧﻮ ،ﻗﭽﺮو او ﻓﻴﻼﻧﻮ ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﻻﻫﻮ ﺷﻮي دي  .ﻣﻮﻣﻨﺪان او ﺷﻠﻤﺎﻧﻰ اراﻣﻪ
دي  .ﺷﻴﻨﻮاري او ﻣﻼګﻮري ﻓﻌﺎل دوﺳﺘﺎن او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭼﻮﭘړ ﻛﯥ دي"٩٦.
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮﻳﺎن ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼﯥ دا ﭘﺮ ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ازﻣﺎﻳښﺘﯥ ﻓﺸﺎر دى ﭼﯥ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ ځﻮاك ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ دى اﭼﻮﻟﻰ.

٩٧

دﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ ،د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ  18ﻣﻪ )د  1298ﻛﺎل د ﻏﻮاﻳﻰ ﻣﻪ (29ﻧﻴټﻪ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن،
د "ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ" د ﺷﺎﺗﻪ ﺗګ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﺮﻳﻜړه ﻛړې وه ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﻜﻮټ د ﭘﻮځﻲ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﺮﺗﻴﺮو څﻮ ډﻟﯥ د ﻛﺮﻧﻴﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې
د"ارﻧﻮۍ" ﭘﺮ ﺣﺎﻛﻤﻮ څﻮﻛﻮ د ﻳﻮ ﻣﺎﻳﻞ ﭘﻪ واټﻦ د "ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ(" ﭘﻪ
ﻛﻴڼﻪ ﻏﺎړه او د"ﺷﻮټ درې" او د "اﻳﺴﺘﻮر" دﺳﻴﻨﺪ د ﻓﺮﻋﻲ ښﺎخ ﺗﺮ څﻨګ،
د"اﻳﺴﺘﻮرز" ﭘﻪ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﻛړي او ﺧﭙﻞ ﻛﺸﺮ ورور ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن ﻛﻮﻧړې ،د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﺗﺎزه دﻣﻪ ﻟښﻜﺮ د ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﺑﺎﺟﻮړ
ﺗﻪ و اﺳﺘﻮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻮى د ﻧﻮو ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮل ﻏﻮره وګڼﻞ او ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﺟګړه اﻳﺰه ﻧﻘﺸﻪ ﻳﯥ ﻛﺎر وﻛړ:
څﻨګﻪ ﭼﯥ د واﺧﺎن او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻏﺎښﻲ ﻻ ﻫﻢ د واورې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗړﻟﻲ وو او د ﺷﻤﺎل
ﻟﻮﻳﺪﻳځ څﺨﻪ د ﺑﺮﻳﺪ ګﻮاښ ﻧﻪ ﺑﺮﻳښﻴﺪه ،او دا روښﺎﻧﻪ وه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻴږد
ﻳﻮازې د ﻧﻮرﺳﺘﺎن او ﻛﻮﻧړ څﺨﻪ ﺷﻮﻧﻰ دى ،ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ د"دروش ﻛﻼ" د
دﻓﺎﻋﻲ ﻛﺮښﯥ ﺗﺮ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻮ دوه زره ﭼﺘﺮاﻟﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ﻏﺎښﻲ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ارﻧﻮۍ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺣﺮﻛﺖ وﻛړي.

٩٨

 .٩٦د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد 1352 ،ګڼﻪ ټﻴﻠګﺮام ،د  1919ﻛﺎل ،د اﻓﻐﺎن -
اﻧﮕﻠﻴﺲ د درﻳﻤﯥ ﺟګړې اړوﻧﺪ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺮاﺳﻼتL/P&S/10/819; FileP.1953/1919 ،
 176ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 35 Robson, Brian (2004) .٩٧ﻣﺦ.
 .٩٨ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тс ȁ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﻛﺎﻣﺪﻳﺶ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او د ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ( د ﻛﻴڼﯥ ﻏﺎړې
اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ
څﺨﻪ د ﻫﻐﻮى ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﻫﻢ وه ،د ځﺎن ﺳﺮه ﻣﻠګﺮي ﻛړي ،ﻫﻐﻮى ﻫڅﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺟګړه ﻛﯥ ګډون وﻛړي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وﻛړي .
د اﻧګﻠﻴﺴﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺎﻣﺒﻮرن – ﭘﺎﻟﻤﺮ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ د ) (11/1ﻟﻤﺒﺮ
راﺟﭙﻮټ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ځﺎن د ﺟﺒﻬﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﻛﺮښﯥ ﺗﻪ و رﺳﺎوه.

٩٩

ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪه

ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻧﻮو ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻴﺪو ﺳﺮه
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺷﻤﻴﺮ د ﺷﭙږو ) (600ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﻧﻪ دى او اﻧګﻠﻴﺴﻲ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ څﻮ ځﻠﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮى ډﻳﺮ دى ،د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  19ﻣﻪ )د 1298
د ﻏﻮاﻳﻲ  30ﻣﻪ ( ﻧﻴټﻪ د اﻧګﻠﻴﺴﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ ﭘﺮﻳﻜړه
ﻛﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻓﺮﺻﺖ او زرﻳﻦ ﭼﺎﻧﺲ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ ،د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ
ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮرﭼﻠﻮﺑﺮﻳﺪ وﻛړي  .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ﭼﻤﺘﻮاﻟﻲ او ډاډ ﺧﭙﻞ
ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭘﻪ څﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ و وﻳﺸﻲ او د "ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ" څﺨﻪ ور ﺗﻪ ﺣﺮﻛﺖ ورﻛﻮي :

−

ﻟﻮﻣړۍ ډﻟﻪ ﻛﯥ د ﭼﺘﺮال د ﺳــﻜﺎوټ د ټﻮﻟﻲ ،د ﻣﻬﺘﺮ د ﺳــﺎﺗﻮﻧﻜﻮ زر )(1000
ﺗﻨﻪ او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ګډون درﻟﻮد ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯥ څﺨﻪ ﻧﻮي رﺳﻴﺪﻟﻲ
وو .د دې ډﻟﯥ ﻣﺸﺮي ﻧﺼﻴﺮاﻟﻤﻠﻚ ،د ﻣﻬﺘﺮ ﻣﺸﺮ ځﻮى ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮده ﭼﯥ
دوه ﺗﺮوﻧﻪ ،د ﻣﻬﺘﺮ وروﻧﻪ ،ﭼﯥ دﺳﺘګﻴﺮ او دﻻرام ﺧﺎن ﻧﻮﻣﻴﺪل د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه
ﻣﻠﺘﻴﺎ ﻛﻮﻟﻪ  .ﻫﻐﻮى دﻧﺪه درﻟﻮده ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯥ ښــــﻲ ﻟﻮرې څﺨﻪ د"ﭘﺎﺗﻜﻮن"
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 وﻻړ
ﺷــــﻲ .ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳــــﻴﺪو وروﺳــــﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻮى ﭘﻨځﻮس ) (50ﺗﻨﻪ د
"ﺑﺎﺷـــګﻞ" د ﭘﻞ د ﺳـــﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره ځﺎي ﭘﻪ ځﺎى ﻛړي او د ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ څﻨډې د
ﻟﻮړو ﻏﻮﻧډﻳﻮ څﺨﻪ د"ﺑﺮﻳﻜﻮټ" ﭘﻪ ﻗﺮارګﺎه ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي.

 134 ،Molesworth, G. N. (1963) .٩٩ﻣﺦ؛ ) 37 Robson, Brian (2004ﻣﺦ؛ او
) 90 ، Government of India. (1926ﻣﺦ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ тт ȁ
−

دوﻫﻤﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﺑﺎورز ١٠٠ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې د ﭼﺘﺮال د ﺳــــﻜﺎوټﺎﻧﻮ دوه
ټﻮﻟﻲ د ﺳــــﻴﻨﺪ د ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ څﻨډې څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛښــــﺘﻪ راﺷــــﻲ او د ﺑﺎﺷــــګﻞ
)ﻟﻨډې ﺳــــﻴﻨﺪ( ﭘﻞ د ﺑﺎﺷــــګﻞ او ﻛﻮﻧړ د دوه ﺳــــﻴﻨﺪوﻧﻮ د ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻴﺪو ﭘﻪ
ﻧﻘﻄﻪ د "ارﻧﻮۍ" ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي  .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﻴﺮه د ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ
درې ﺳــــﻮه ) (300ﻛﺴــــﻴﺰه اﻳﻠﻪ ﺟﺎري ﻟښــــﻜﺮ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻧﺪه درﻟﻮده ﭼﯥ
ﺣﺮﻛﺖ وﻛړي او د ﺳـــﻤﻴﯥ څﺨﻪ د ﻛﻮزﻳﺪو ﺳـــﺮه ﺳـــﻢ ﭼﯥ د "اﻳﺴـــﺘﻮر" او
"ﭼﺘﺮال" د اوﺑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﻟﻮد ،د دې دوو ځﻮاﻛﻮﻧﻮ اړﻳﻜﯥ د
ﭼﺘﺮال ﺳﻜﺎوټ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړي .

−

درﻳﻤﻪ ډﻟﻪ ،ﻳﺎ اﺻﻠﻰ )ﺧﻮځښﺖ( د ﺳﺎﻣﺒﻮرن -ﭘﺎﻣﻠﺮ ﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې
ﻻﻧﺪې ﻻرښﻮوﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې وه ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻴﻨﺪ ﺧﺘﻴځﯥ څﻨډې څﺨﻪ
د را ﻛﻮزﻳﺪو وروﺳــــﺘﻪ" ،ارﻧﻮۍ" ﺗﺮ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې را وﻟﻲ  .ﭘﻪ دې ځﻮاك
ﻛﯥ د ﭼﺘﺮال ﺳــــﻜﺎوټ ﭼﯥ د رﻳﻠﻰ ﺗﺮ ﻣﺸــــﺮۍ ﻻﻧﺪې و ،د راﺟﭙﻮت )(11/1
ځﻮاك ﻟﻪ ﻳﻮه ټﻮﻟﻲ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﻣﺪراس ټﻮﻟﯥ ﻛﻨﺪه ﻛﻴﻨﺪوﻧﻜﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ،ﻳﻮ
ټﻮﻟﻰ ﻣــﺎﻳﻦ ﺧښــــﻮﻧﻜﯥ ځﻮاﻛﻮﻧــﻪ او د ﺑﻄﺮﻳﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧــﻪ  23ګڼــﻪ ﻏﺮﻧۍ
ﺗﻮﭘﭽﻲ ځﻮاك ګډون درﻟﻮد.

−

څﻠﻮرﻣﻪ ډﻟﻪ )د ﻛﻴڼ ﻟﻮرې( ﻛﯥ د ﭼﺘﺮال ﺳﻜﺎوټ درې ټﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ وو ﭼﯥ
د ﻛﭙﺘـﺎن ﻛﺮﻳﻤﻴﻦ

١٠١

ﺗﺮ ﻗﻮﻣـﺎﻧـﺪې ﻻﻧـﺪې ﭘـﻪ ﻳﻮه ﭘﺮاﺧـﻪ ﺑڼـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ داﻳﺮوي

ﺣﺮﻛﺖ د "دﻣﺮﻧﺜﺎر" څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ځﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ښــــﻲ اړخ ﺗﻪ ورﺳــــﻮي.
ټﻮﻟﯥ ډﻟﯥ ﺑﺎ ﻳﺪ د ﻣﻰ ﺗﺮ  23ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې ﺧﭙﻠﻮ ټﺎﻛﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ځﺎن و
رﺳﻮي .
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  22ﻣﻪ )د  1298ﻛﺎل د ﻏﻮاﻳﻲ  ( 31ﻧﻴټﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﻤﻠﻚ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻛﻮﭼﻨۍ ډﻟګۍ ﺳﺮه ﻟﻪ ټﻜﺮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ(

 Tomas Ivan Bowers .١٠٠د  11/1راﺟﭙﻮټ ﭘﻠﻰ ځﻮاك ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻮﭘﺎل د  9ﻧﻤﺒﺮ
ﭘﻴﺎده ﭘﻮځﻲ ځﻮاك څﺨﻪ وه.
 Charles Clarence Crimmin .١٠١ﭼﯥ  1918ﻛﺎل څﺨﻪ د دوﻫﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎره د ﭼﺘﺮال د ﭘﻴﺶ
آﻫﻨﮕﺎﻧﻮ ځﻮاك ﻛﯥ ﻳﯥ دﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйй ȁ
څﺨﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ او ځﺎن د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﻟﻮړو ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ و رﺳﺎوه .د ﻣﻰ ﭘﻪ  22او
 23ﺷﭙﻮ د ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ څﻮ ﻛﺴﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻞ و ﻏﻮرځﺎوه ﭼﯥ "ﺑﺮﻳﻜﻮټ" ﻳﯥ د
"ارﻧﻮۍ" ﺳﺮه ﺗﺎړه .ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻐﻮى وﻛﻮﻻى ﺷﻮل د "ارﻧﻮۍ" د اﻓﻐﺎن
ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ اړﻳﻜﻪ د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﺳﺮه ﭘﺮې ﻛړي ،او ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د رﺳﻴﺪو ﺧﻨډ
ﺷﻲ.
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ 23ﻣﻪ ﭼﯥ )د  1298ﻛﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ  (1او )د  1337ﻛﺎل د
ﺷﻌﺒﺎن  ( 22ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻣﻠﺮ ) (Sambvrn-Pamlrﺧﭙﻞ
ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻪ دوام ورﻛﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ،د "ارﻧﻮۍ" ﭘﻪ ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﻠۍ ﻛﯥ ،د ړﻧګ
ﺷﻮي ﭘﻞ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻴږي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺧﻨډ ﺷﻮ .ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﻞ
ﺟګړن رﻳﻠﻲ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ډﻳﺮوﺧﻮارﻳﻮ ﻟﻪ دې ﺧﻨډ څﺨﻪ
ﺗﻴﺮﻳږي او د "ارﻧﻮۍ" ﺷﻤﺎل ﺳﺮه ﻧﮋدې ،د اﻓﻐﺎن ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴږي.
ﺳﻬﺎر ﺷﭙږ ﺑﺠﯥ ،د اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﺟګړن رﻳﻠﻲ او اﻓﻐﺎن ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ درﻧﻪ ﺟګړه
ﭘﻴﻞ ﻛﻴږي .ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ زړور ﻟښﻜﺮ ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﯥ دﺷﻤﻴﺮ او
ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﭘﻪ ﻫﻴڅ ډول د اﻧګﻠﻴﺲ د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﻪ ﺷﻮې ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻴﺪى ،ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻧﻪ ډﻳﺮه ﻟﻮړه ﻣﻴړاﻧﻪ وښﻮده او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﯥ وﻛړ .ﻫﻐﻮى د ډﻳﺮو ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ
ډﻟﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭘﻪ څﻮ ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ﻟﻜﻪ "اﻧګﺎرﭘﺘۍ ﭘﺎرى"" ،ﻣﻠﻚ ﻫﻮر" او "ﻟﻤﺒﺮﺑټ"
ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﺑﻮﺧﺘﻴږي .د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ  7ﺑﺠﻮ او  45دﻗﻴﻘﻮ د  23ﺑﻄﺮﻳﻪ ﺗﻮﭘﭽﻲ ﻏﻮﻧډ
ﭘﻪ ﻏﺮﻫﺎر راځﻲ .د ﺟګړن رﻳﻠﻲ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې د ﭼﺘﺮال د ﺳﻜﺎوټﺎﻧﻮ او د
راﺟﭙﻮت د ) (11/1ﻗﻮا ﺗﻪ ﻫﻢ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﭘﺮ "دوﻛﻼم" ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي .د
"دوﻛﻼم" ﻧﻴﻮل ﺷﻮو ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ د دﻓﺎع ﻟﭙﺎره درﻧﻪ ﺟګړه ﭘﻴﻞ ﻛﻴږي  .ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ
ﭼﯥ دﻛﺮﻳﻤﻴﻦ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ده "اﻧګﺎرﭘﺘۍ ﭘﺎرى" " ،ﻣﻠﻚ ﻫﻮر" و
"ﻟﻤﺒﺮﺑټ" ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ د دوﻛﻼم د ﻧﻴﻮل ﺷﻮو ﭘﻮﺳﺘﻮ دﻓﺎع ﭘﻴﻞ ﻛﻮي .د
ﻛﺮﻳﻤﻴﻦ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ډﻟﻪ ﻫﻢ ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ښﻲ ﻟﻮرې څﺨﻪ د رﻳﻠﻲ د
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻲ ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻴږي.
اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ د ﻣﺎﺳﭙښﻴﻦ د  2ﺑﺠﻮ او  10دﻗﻴﻘﻮ ﭘﻮرې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻮي او د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د دواړو ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ
ﻣﻬﻤﺎت ور ﺳﺮه ﺧﺘﻤﻴږي ،د ﺟﻨﻮب ﻟﻮر ﺗﻪ د ﻛﻮﻧړ ﺳﻴﻨﺪ څﻨډو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﺗګ ﻛﻮي.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйк ȁ
) (11/1راﺟﭙﻮټ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺻﻠﻲ او ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ،ﻏﻮاړي ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﻛړي ،ﺧﻮ دوى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﻣﻴړﻧﻴﻮ د ډزو د ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴږي او دراﻧﻪ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ور ﺗﻪ
اوړي ١٠٢.ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛړل ﺷﻮي وو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ځﻮاﻛﻮﻧﻮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ارﻧﻮۍ د ﻛﻼ ﭘﻪ ﻗﺮارګﺎه ﻛﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي
 .ﻫﻐﻮى د ﺳﻬﺎر ﻟﻪ  10ﺑﺠﻮ او  5دﻗﻴﻘﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ  11ﺑﺠﻮ او  1دﻗﻴﻘﻮ ﭘﻮرې ﻧﻮﻣﻮړې
ﻛﻼ د ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﺗﺮ ﻛﻠﻜﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ  .ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ .ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻣﻠﺮ د ډﻳﺮې ﻧﻮرې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ،
او ﻧﻮر ﭘﻨځﻪ ﺑﻠﻮﻛﻪ ) 250ﻛﺴﻪ( د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﻛﻴږي .
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړورﺗﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮرﭼﻠﻮڅﺨﻪ دﻓﺎع
ﻛﻮﻟﻪ" ،ﺑﺎورز" ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې د ﭼﺘﺮال د ﺳﻜﺎوټ د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ دوه ټﻮﻟﻲ
ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ( ﭘﻞ ﺗﻪ رﺳﻮي او د ﺳﻴﻨﺪ ﻏﺎړې ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ ﻟﻮرې
ﺗﻪ د ﺷﻬﺰاده ﻧﺼﻴﺮاﻟﻤﻚ ﭼﺘﺮاﻟﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻛﻴږي او ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﺗﻪ
ﻧﻨﻮځﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ دوى ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ،د ﻣﻬﺘﺮ د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎن او ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎن د ﺑﺮﻳﻜﻮټ د ﻛﻠﻲ او د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮټ ﭘﻴﻞ
ﻛﻮي  .ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﺎ ډﻳﺮ د ﺑﺮﻳﻜﻮټ د اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮټ
ﻛﯥ وﻧډه و ﻟﺮﻟﻪ .
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ارﻧﻮ ۍ د ﻛﻼ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ړﻧګ ﺷﻮي وو او دﻧﻨﻪ ﻛﻼ ﭘﻪ اور
ﻛﯥ ﺳﻮځﻴﺪﻟﻪ ،اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮي ﭘﻼن ﺳﺮه ﺳﻢ  ،ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮﺗﻪ د ارﻧﻮ ۍ د وروﺳﺘﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎره د ﺧﻮځﻴﺪﻟﻮ اﻣﺮ ﻛﻮې ،ﺧﻮ د ﺗﻤﯥ ﭘﺮ
ﺧﻼف ،ﺟګړې د د ﻣﺎﺳﭙښﻴﻦ د  6ﺑﺠﻮ او  30دﻗﻴﻘﻮ ﭘﻮرې دوام وﻣﻮﻧﺪ .ﭘﻪ دې
ﺟګړه ﻛﯥ د ﻣﻬﺘﺮ ﻳﻮ ورور ﻫﻢ و وژل ﺷﻮ .اﻓﻐﺎن ﻏﺎزﻳﺎن ﭘﺮ ﺷﺎﺗګ ﭘﻴﻞ ﻛﻮي ،ﺧﻮ
د ﻧﺨښﯥ وﻳﺸﺘﻮﻧﻜﻮ ﻳﻮه  25ﻛﺴﻴﺰه ډﻟﻪ د ﻳﻮه ﻏټ ګټ ﺷﺎﺗﻪ ،ﭼﯥ د راﺟﭙﻮټ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻻره ﻳﯥ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ درﻟﻮد ،ﻛﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﻲ او د دښﻤﻦ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ
دراﻧﻪ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ اړوي  .اﻧﮕﺮﻳﺰان د ﭼﺘﺮال ﺳﻜﺎوټ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ او د راﺟﭙﻮﺗﺎﻧﻮ ﻳﻮ
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйл ȁ
ﺑﻠﻮك ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﻪ دار رام ﺳﻨګ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې دي اﻣﺮ ﻛﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
ﺳﺮښﻨﺪوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻛړي ،او ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮه ﭼټﻜۍ ﺗښﺘﻲ .د اﻓﻐﺎن
ﺳﺮښﻨﺪوﻧﻜﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ او د راﺟﭙﻮﺗﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﺟګړه ﺗﺮ ﻫﻐﯥ دوام
ﻣﻮﻣﻲ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى وروﺳﺘﻰ ﻛﺲ ﻫﻢ د ﻻﺳﻲ ﺑﻤﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
ﺷﻬﺎدت ﺟﺎم څښﻲ .
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ارﻧﻮۍ د ﻛﻼ د ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺟګړې ﻛړﻧﻼره ﺑﺪﻟﻪ
ﻛړه ،ﭘﺮﻳﻜړه ﻳﯥ وﻛړه ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ورور ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﺮ رﺳﻴﺪو ﭘﻮرې ﭼﯥ د
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﻛﻮډاﺧﻴﻞ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺗﺎزه دﻣﻪ ﻟښﻜﺮ ﺑﻪ ور ﺳﺮه
وي ،د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺟګړې ﭘﺮځﺎى ﻏﻠﭽﻜﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وﻛړي .
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﭘﻮځ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ډګﺮوال ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ رﺳﻤﻲ رﭘﻮټ ﻛﯥ ادﻋﺎ وﻛړه ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﯥ او د
ﭼﺘﺮال ﻣﻬﺘﺮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ،ﺧﻮ ﭘﻮﻫﻴﺪه ﭼﯥ ﻫﺮه ګړۍ ﺑﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﻮي ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻣﺮ
وﻛړ ﭼﯥ ډﻳﺮه ژر ،د ﺷﭙﯥ د ﺗﻴﺎري څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ،د ﺳﻴﻨﺪ ﺧﺘﻴځ ﻟﻮرې ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛړي
او د ارﻧﻮۍ د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﭘﻪ ﻫﻮاره ځﻤﻜﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻛﻴﻤﭗ ﺟﻮړ ﻛړي .
ﺧﻮ دا ﺗﺨﻠﻴﻪ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯥ ﺗﺎواﻧﻪ ﻧﻪ وه .ﻫﻐﻮى ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎن
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ټﻮﭘﻜﻮ ﺗﺮ اور ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ د ﺳﺎﻣﺒﻮرن –ﭘﺎﻟﻤﺮ
ﭘﻪ ګډون د ﺟګړن رﻳﻠﻲ دوه ﺗﻨﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ اﻧﻈﺒﺎﻃﺎن ﻫﻢ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .

١٠٣

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﭘﻪ دې څﻮ ورځﻨﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺷﭙﺎړس ) (16ﺗﻨﻪ ﻣړي
او اﺗﻪ څﻠﻮﻳښﺘﻪ ﺗﻨﻪ ټﭙﻴﺎن وښﻮدل  .ﻫﻐﻮى دا ادﻋﺎ ﻫﻢ وﻛړه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت
دوه ﺳﻮه ﭘﻨځﻮس ) (250ﺗﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪان او ﭘﻨځﻪ ﭘﻨځﻮس ﺗﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎن وو ،١٠٤ﺧﻮ دا
ادﻋﺎ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ده .ﭘﻪ دې ﺟګړه ﻛﯥ د اﻓﻐﺎن ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ اﺻﻠﻲ ﺷﻤﯧﺮه،
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ورور ﺳﺮدار ﺧﺎن ﭘﻪ ګډون ،ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﭙږ وﻳﺸﺖ )(126

 37 Robson, Brian (2004) .١٠٣ﻣﺦ.
 136 ،Molesworth, G. N. (1963) .١٠٤ﻣﺦ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйм ȁ
ﺗﻨﻪ او د ټﭙﻴﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ  180دى .

١٠٥

د ﻣﻰ ﻣﻴﺎﺷﺘﻰ وروﺳﺘۍ اوﻧۍ د ﻛﻮﻣﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﻚ ټﺎﻛﻮﻧﻜﻲ ﺟګړې ﭘﺮﺗﻪ
ﺗﻴﺮﻳږي او دواړه ﻟﻮرې اﻓﻐﺎﻧﺎن او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮﻳﺎن د ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړي ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻴږي.
د ﭘﻴښﻮر ﻟﻮې ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ او د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺎزى ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ د دﻳﺮ ﻟﻪ ﻻرې د
ﭼﺘﺮال او ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻮ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ټﭙﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻴږد ﺳﺮه د
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي او ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ" :د ﻣﻠﻜﻨډ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزى ) Political
 "(Agentرﭘﻮټ ورﻛړى ﭼﯥ د دﻳﺮ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ د ﭼﺘﺮال د ټﭙﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻴږد وړاﻧﺪﻳﺰ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى دى  .ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزى ﭘﻪ دې ﭘﺮﻳﻜړه ﻧﻴﻮﻛﻪ ﻛﻮي ،او واﻳﻲ ﭼﯥ دا
ﻋﻤﻞ )ﻳﻌﻨﯥ د ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ټﭙﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻴږﻟﻮ ﻛﺘﻞ ﺑﻪ( د ﺳﻴﻤﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻫﻴﺠﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﻲ."١٠٦
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  30ﻧﻴټﻪ د ګﻠګﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ټﻠګﺮام ﻛﯥ

١٠٧

ﺷﻴﻤﻠﯥ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛﻮي ﭼﯥ " ﻟﻪ ﭼﺘﺮال څﺨﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻲ ﺧﺒﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ښﺎﻳﻲ ﻳﻮ
اﻓﻐﺎن ﺟﻨﺮال د ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ) (500ﺗﻨﻮ ﺳﺮه او ﻧﻮر زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر د "ﺑﺮوﻏﻴﻞ"
]ﻏﺎښﻲ[ ﺗﻪ راﺷﻲ ،ﻫﻐﻮى د ګﻠګﺖ څﺨﻪ ) (399ټﻮﭘﻚ ﻏﻮښﺘﻲ دي  .ﻣﺎ د
ﺳﻜﺎوټ ﻳﻮ ﺑﻞ ټﻮﻟﻲ ﺗﻪ اﻣﺮ وﻛړ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻣﯥ د "ﻣﺴﺘﻮج" او " ﻳﺎﺳﻴﻦ" د
اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻴﻮﻟﻲ دي .ﻣﺎ د اﻛﺴﻮس ﭘﻪ وادۍ ﻛﯥ د ﻧښﺘﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ،
د ﺳﻜﺎوټ د ﻧﻮرو ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﺣﺎﺿﺮﻳﺪﻟﻮ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻛړى دي".
د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ  31ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻏﺎزي ﻣﺤﺼﻞ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ د ځﻮى ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﻛﻮډاﺧﻴﻞ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ،ﭼﯥ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ورور ،ﺧﺎن
 .١٠٥اﺧﻼص ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ2005) .م(  205ﻣﺦ.
 .١٠٦د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1470 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ﺗﻠګﺮام ،د ﻣﻰ  27ﻧﻴټﻪ ،د  1919ﻛﺎل
د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪL/P&S/10/819; .
 329 FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 .١٠٧د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد ،د  1919ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-
اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ 362 L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйн ȁ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﻢ ورﺳﺮه و ،د ﻣﻮﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﺲ زره ﻛﺴﻴﺰ ﺳﺘﺮ ﻟښﻜﺮ د ﺑﺎﺟﻮړ څﺨﻪ
د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮي".
د ﭘﻴښﻮر ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ او ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺎزى ﺧﭙﻠﻮ آﻣﺮﻳﻨﻮ ﺗﻪ د اوﺿﺎع ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺸﭙړ رﭘﻮټ ﻛﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي
اﻳﺎﻟﺖ ﭘﻪ اړه داﺳﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ" :د ﺧﺒﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﺳﺎﻻرزﻳﻮ او ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮ
ﻟښﻜﺮ د ﺳﺮﻛﺎڼﻴﻮ ﻣﻼ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ١٠٨اﺳﻤﺎر ﺗﻪ ﻧﮋدې را رﺳﻴﺪﻟﻰ دى" .د راﺑﺮﺗﺴﻦ
) (Robertsonﻳﻮ ﻣﻠﮕﺮې ،د ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ]ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ[ "ﭼﺎﻧﺪﻟﻮ ﺗﻴﺮاګ" ،دﻣﻰ
ﭘﻪ  23ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ( ﭘﺮ ﭘﻞ ﭘﻪ ﻳﻮه زړور ﺑﺮﻳﺪ ﻛﯥ وژل ﺷﻮى دى .
د ﭼﺘﺮال څﺨﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ رﭘﻮټ واﻳﻲ ﭼﯥ "ﻏﻼم ﺧﺎن" ،د اﺳﻤﺎر ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﺧﺎن ﭼﯥ اوس
ﭘﻪ ﭼﺘﺮال ﻛﯥ اوﺳﻴږي ،١٠٩ﺷﺎوﺧﻮا درې زره ) (3000ﻛﺴﻴﺰ ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ اﺳﻤﺎر د ﺑﺮﻳﺪ
ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﻛړى دى ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى اﺗﻪ ﺳﻮه ) (800ﺗﻨﻪ "داﻧګﺎم" ﺗﻪ ﭼﯥ د "اﺳﻤﺎر"
د ﺧﺘﻴځ ﭘﻪ څﻠﻮر ﻣﺎﻳﻠﻪ واټﻦ ﻛﯥ ﭘﺮوت دى ،رﺳﻴﺪﻟﻲ دي  .ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧږ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﯥ
دي ﭼﯥ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ اﺳﻤﺎر ﺑﺮﻳﺪوﻛړي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ وﻛړو .د ﺧﺒﺮ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﺳﻤﺎر ﺗﻪ د ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د درﯦﻮ ډﻟګﻮ رﺳﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه ،د اﺳﻤﺎر د
ګﺎرﻧﻴﺰون د ﺳړﻳﻮ ټﻮل ﺷﻤﻴﺮ اوس دوه زرو ) (2000ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴږي  .د ﺳﺎﻻرزﻳﻮ
ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﻫﻢ د اﺳﻤﺎر د ﺳﻘﻮط ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮښﺘﯥ ده .ﭘﻪ
دې ډول داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ درې ډﻟﯥ د اﺳﻤﺎر د ﻻس راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻟﺮي .
ﻣﺎ "رﻳﻠﻰ" ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻛړې ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ ﻫﻴڅ ژﻣﻨﻪ ور
ﻧﻪ ﻛړي ،ﺧﻮ وﻳﻠﻲ ﻣﯥ دي ﭼﯥ د اﻣﻜﺎن ﺗﺮ ﺣﺪه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي".

١١٠

 .١٠٨د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﻣﻼ څﺨﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﻣﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ ،د اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﺿﺪ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ روﺣﺎﻧﻲ دى.
 .١٠٩د اﺳﻤﺎر د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﺎن ﻳﻮه ﻟﻤﺴﻰ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ،د اﺳﻤﺎرۍ ﺧﻮﻧﺰا )ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ اﺳﻤﺎر( ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ د ﭼﺘﺮال ﻳﻮه ﻣﺘﻨﻔﺬه ښځﻪ وه ﭼﯥ ﻟﻮﻣړى ﻳﯥ د ﻣﻬﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺎه ،ﭼﯥ ﭘﻪ آدم ﺧﻮر ﭘﻴﮋﻧﺪل
ﻛﻴﺪه ،ﺳﺮه واده ﻛړى وه او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﻣﻬﺘﺮ ورو ر اﻣﺎن اﻟﻤﻠﻚ ﺳﺮه واده وﻛړ ،د ﻣﻬﺘﺮ ﺷﺠﺎع
اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻮر وه ﭼﯥ ﭘﻪ  1919ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭼﺘﺮال ﻣﻬﺘﺮ وه.
 .١١٠د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1504 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د  1919ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ
دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.
 364 FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.

;L/P&S/10/819

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйо ȁ
د ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﻛﻮډاﺧﻴﻞ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻟښﻜﺮ
رﺳﻴﺪل
د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ ﭼﯥ )د  1337ﻗﻤﺮي ﻛﺎل د روژې  2او ﻳﺎ د
 1289ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د ﺟﻮزا  (10ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي ،اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ د ﻧﻮو ځﻮاﻛﻮﻧﻮ
رﺳﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﺟګړې ﻛړﻧﻼره د ﻏﻠﭽﻜﻲ څﺨﻪ
ﺟﺒﻬﻪ اﻳﺰې ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه .ﻫﻐﻮى د ارﻧﻮۍ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻴﻤﭗ ﭼﯥ
ﻣﺸﺮي ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮده ،ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻮي  .اﻧګﺮﻳﺰي
ځﻮاﻛﻮﻧﻪ د اور د ﺑﻞ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺷﭙﯥ د ﺗﻴﺎرې څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ ،ﺗښﺘﻲ او ﺧﭙﻞ
ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﺗﻪ رﺳﻮي .اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ دوه-درې
راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ورځﻮ ﻛﯥ د ﻣﻬﺘﺮ د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ او ﭼﺘﺮاﻟﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ،ﭼﯥ ﻣﺸﺮي
ﻳﯥ ﻧﺼﻴﺮاﻟﻤﻠﻚ او د ﻣﻬﺘﺮ ځﻮى ﻛﻮﻟﻪ ،د ﺧﻮرو ورو ﺟګړو ﻟﻪ ﻻرې د "ګډ" او
"ﻟﻤﺒﺮ ﺑټ" ﺳﻴﻤﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې را وﻟﻲ او د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺧﺎوره
ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ دوام ورﻛړي .

١١١

ځﻴﻨﯥ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ او د ﭼﺘﺮال دﺷﺎﻫﻨﺎﻣﯥ ﻟﻴﻜﻮاﻻن د اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ دا
ﺗﻴښﺘﻪ د ﻫﻐﻮى ﻣﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﭘﺮ ﺷﺎﺗګ ګڼﻠﻰ دى" .ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ
ﺑﺤﺮان :د اﻓﻐﺎن درﻳﻤﻪ ﺟګړه او د  20- 1919ﭘﻮرې د وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ  " ١١٢د
ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﯥ ﻟﻴﻜﻲ "ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﯥ دا ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫڅﻮﻧﻜﻲ وو ،ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎن ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺟګړه اﺧﺘﻪ وه .ﭘﻪ اﺳﻤﺎر ﻛﯥ ډﻳﺮ
ډاروﻧﻜﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ د راټﻮﻟﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ وو او د ﺑﺪﺧﺸﺎن د ﻏﺎښﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻣﺦ
ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺖ وو  .ﻧښﻮ ﭘﺮ دې دﻻﻟﺖ ﻛﺎوه ﭼﯥ ډﻳﺮ ژر ﺑﻪ د ﭼﺘﺮال ﻛﻮﭼﻨﻰ ګﺎرﻧﻴﺰون
ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د درﻳﻮ ﻟﻮرو ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ .ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ ﭘﺮﻳﻜړه ﻛﻮي ﭼﯥ
ﭘﻪ دې ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻧښﺘﯥ ﭘﺮ ځﺎى د دروش ﻛﻼ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺷﺎﺗګ
وﻛړي ،او د ښﻤﻦ وروﺳﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﺮ ﻻر ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ د ﺟﻮن ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ ﻳﻮ ﺑﺎوري ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ ﭼﯥ درې ﭘﻴﺎده ﻛﻨډﻛﻮﻧﻪ د ﻳﻮې ډﻟﯥ اﻓﻐﺎن
 .١١١اﺧﻼص ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ2005) .م(  182ﻣﺦ.
 37 Robson, Brian (2004) .١١٢ﻣﺦ .7

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйп ȁ
ﺳﭙﺮو ﺳﺮه د "ﺳﺎو" ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ د ارﻧﻮۍ د ﺟﻨﻮب ﭘﻪ  12ﻣﻴﻠۍ ﻛﯥ را ټﻮل ﺷﻮي دي.
ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﻴﺮه ﻟﻪ دﻳﺮ څﺨﻪ ﺷﭙږ زره ) (6000ﻗﺒﺎﻳﻠﻴﺎن ...د ارﻧﻮۍ ﭘﻪ ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ را
ټﻮل ﺷﻮي دي  .د ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺎره ﻛﯥ د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ
ﻧﻴټﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻻرې 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  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  ،2د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ټﻮل ﭘﺎﺗﯥ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ګﻠﻪ ﭘﻴﭻ څﺨﻪ
ﺗښﺘﻲ او ﺗﺮ ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﭘﻮرې رﺳﻴږي  .اﻧګﺮﻳﺰان ﭘﺮﻳﻜړه ﻛﻮي ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال د
ﺳﻜﺎوټ څﺨﻪ څﻠﻮر ﺳﻮه ) (400ﺗﻨﻪ د ﻣﻬﺘﺮ د څﻠﻮر ﺳﻮه ) (400ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ
ځﺎى د ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ دﻓﺎع ﺗﻪ و اﺳﺘﻮي او د "ګﻠﻪ ټﻚ" ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﺮﻳږدي،
ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ او "دروش" ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻻره ﻛﯥ ده ،او ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻧﻮر
ځﻮاﻛﻮﻧﻪ د دروش ﻛﻼ ﺗﻪ و رﺳﻮي او د دروش ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﯥ ﻧﻮرې ﻣﻮرﭼﻠﯥ
ﺟﻮړې ﻛړي .
د  1919ﻛﻞ د ﺟﻮن ﭘﻪ  5ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﭘﻴښﻮر ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ او ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ
ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال اﺳﺘﺎزى د"رﻳﻠﯥ" د ﺟﻮن د 4
ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ د ټﻠګﺮام ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛﻮي ﭼﯥ »زﻣﻮﻧږ ګﺮځﻨﺪه ځﻮاﻛﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي  .رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ
څﻠﻮر ډﻟﯥ ﭘﻮځﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي او ﻳﻮه ډﻟﻪ د اﺣﺘﻴﺎﻃﻮ ﭘﻨځﻢ ټﻮﻟﻰ د ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺷﻤﻴﺮ
ﻗﻮﻣﻲ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﭘﺮ ﻣﻮﻧږ د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﻟﻪ "اﺳﻤﺎر" څﺨﻪ ﻣﺎرش
ﭘﻴﻞ ﻛړى دى ،ﺳﻜﺎوټﺎن او د ﻣﻬﺘﺮ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻲ ﻫﻢ د ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﻛﺮښﯥ او ﭘﻴﺘﺎﺳﻦ
ﻏﺎښﻲ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دي .د ﻧﻦ ورځﯥ رﭘﻮټ واﻳﻲ ﭼﯥ د "دﻳﺮ"،
"ﺟﻨﺪول"" ،ﺧﺎر" او "ﺑﺮاول" ﻗﻮﻣﻰ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ﻫﻢ د "اﺳﻤﺎر" ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ
ځﺎى ﻛﻴږي ،ﭼﺎ ﭼﯥ "ﺑﺮﻳﻜﻮټ" او "ارﻧﺪو" ]ارﻧﻮۍ[ اﺷﻐﺎل ﻛړي دي ،ﺗﺮ څﻮ د
ﺑﺎﺷګﻠﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺗﺎو ﻛړي ،ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﻧږ ﺳﺮه د ﻟﻮټ ﭘﺮ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛړې وه  .ﺑﺎﺷګﻠﻴﺎﻧﻮ د ﭼﺘﺮال ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗﻴښﺘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛړې ده .رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د
ﺷﻴﺸﻰ ﭘﺮ ﻏﺎښﻲ د دﻳﺮ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ ﺧﺒﺮ ورﻛﻮي ،ﺧﻮ زه ﻓﻜﺮ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйр ȁ
ﻧﻪ ﻛﻮم ﭼﯥ دا دې ﻳﻮ ﻟﻮى ﺑﺮﻳﺪ وي ."١١٣
د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ 9ﻣﻪ ،د ﭘﻴښﻮر ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ او ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال اﺳﺘﺎزي د"رﻳﻠﻰ" د ﺟﻮن د 4ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ د ټﻠګﺮام
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ » ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ډګﺮوال  ،د ﻛﺎﻣﺪﻳﺶ ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﺻﻮرت ﻛﯥ د ﺑﺨښﻨﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻮي ،ﭼﯥ ﻛﻪ ﻫﻐﻮى ړﻧګ ﺷﻮي ﭘﻠﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ
ورﻏﻮي«.

١١٤

د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  10ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﭘﻴښﻮر ﻟﻮى ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ  ١١٥ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ د
ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﭘﻪ اړه د "رﻳﻠﻲ" د ټﻠګﺮام ﺧﺒﺮ ور ﻛﻮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎﻧﻮ
د ﻣﻮرال ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او د ﻧﻮرو ټﻮﭘﻜﻮﻧﻮ او ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ د اﺳﺘﻮﻟﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې وه .
»څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﯥ د دﻳﺮ ﻟﻪ ﻻرې د ډﻳﺮو وﺳﻠﻮ او ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ
اﺳﺘﻮل ﺷﻮﻧﻲ ﻧﻪ دي ،او ﻳﻮازې د ګﻠګټ ﻟﻪ ﻻرې اﻣﻜﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟﻮه دوه
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وﺧﺖ ﺑﻪ وﻧﻴﺴﻲ ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻏﻮړي ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻳﻮ څﺨﻪ
ﺗﺮ  2زرو ﭘﻮرې ﻣﻴﻠﻪ ) ( M. L. E.303ډوﻟﻪ ټﻮﭘﻚ او د ﻫﺮ ټﻮﭘﻚ ﻟﭙﺎره ﭘﻨځﻪ
ﺳﻮه ) (500ﻣﺮﻣۍ وﻟﻴږي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ د وﺧﺖ د ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻴﺪو د ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ،د ګﻠګټ د ﺳﻜﺎوټﺎﻧﻮ څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژره ﺧﭙﻞ ټﻮل
اﺿﺎﻓﻲ ټﻮﭘﻜﻮﻧﻪ ﭼﺘﺮال ﺗﻪ و اﺳﺘﻮي .د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻟﻪ درﺑﺎر څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ و ﻏﻮښﺘﻞ
ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اﺿﺎﻓﻲ ټﻮﭘﻜﻮﻧﻪ ﭼﺘﺮال ﺗﻪ و اﺳﺘﻮي«.
ﺧﻮ د ﭘﻴښﻮ ﻟﻮرى ډﻳﺮ ژر ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻣﻲ .د ﺗﻤﯥ ﭘﺮ ﺧﻼف ،ﻧﻪ ﻳﻮازې د اﺳﻤﺎر د
 .١١٣د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1563 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د ﺟﻮن  ،5د  1919ﻛﺎل د
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.

;L/P&S/10/819

 420 FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 .١١٤د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1003 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د ﺟﻮن )9د ﺟﻮن ﭘﻪ 10
رﺳﻴﺪﻟﻰ( ،د  1919ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.
 453 L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 .١١٥د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 6111 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د ﺟﻮن  ،10د  1919ﻛﺎل د
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪL/P&S/10/819; .
 461 FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйс ȁ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻘﻮط ﭘﻪ اړه د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ټﻮﻟﯥ ﺧﻮش ﺑﻴﻨۍ او ﻫﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻫﻴﻠۍ ﺑﺪﻟﯥ
ﺷﻮې ،ﺑﻠﻜﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ،د اورﺑﻨﺪ ﻫﻐﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭼﯥ د ﺟﻮن ﭘﻪ
3ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮې وه ،و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ،او ﺧﭙﻞ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺧﺎورې ﻛﯥ دوام ورﻛﻮي  .د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ وﻳﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل
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
ﻻرې ﭘﺮ ﭼﺘﺮال د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ ﻫﻮډ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي .ﭘﻪ اﺳﻤﺎر ﻛﯥ ﻫﻢ ﺟﻨﺮال
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ ،د ﭘﻮځﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د  7ﻛﻨډﻛﻮﻧﻮ د راټﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﭼﺘﺮال د ﺑﺮﻳﺪ ﭼﻤﺘﻮواﻟﻰ ﻧﻴﻮه .ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ ،ﭘﻪ
ﺳﻮات ﻛﯥ ﻫﻢ ،د "ﺳﻨډاﻛۍ ﻣﻼ ﭘﻪ ﻧﻮم "١١٦د اور ټﻮټﻪ ﻫڅﻪ ﻛﻮي د ﻳﻮﺳﻔﺰى د
ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﻳﻮ ځﻮاك ﺗﻴﺎر ﻛړي ﭼﯥ ﭘﺮ ﭼﻜﺪره ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي ،ﻛﻮم ﭼﯥ دﭼﺘﺮال ﺳﺮه د
ارﺗﺒﺎط ﻟﭙﺎره د ﻣﻼ د ﺗﻴﺮ ﭘﻪ څﻴﺮ ډﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ارزښﺖ درﻟﻮد ١١٧.اﻧﮕﺮﻳﺰان اﻋﺘﺮاف
ﻛﻮي ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﻴﺮې دې ګﻮاښﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻪ اﻏﻮﺳﺘﻰ واى ،د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﭙﺎره
ډﻳﺮه ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﺛﺎﺑﺘﻴﺪﻻى 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
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ،ﻫﻴڅ ﺑﻞ ځﻮاك د ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻳﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﭼﺘﺮال ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﺷﺘﻮن
ﻧﻪ درﻟﻮد .ﻳﻮازې ﻛﻮﻣﻪ وروﺳﺘۍ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﯥ وه د ﻫﻐﻮى ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﺗﻪ ورﺳﻴږي د د ګﻠګټ څﺨﻪ د اﻣﭙﺮاﺗﻮرى د ﻛﺸﻤﻴﺮ د اﻳﺎﻟﺖ د ﻛﻨډك ﺳﺮﺗﻴﺮي وو
 ١١٨ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮه اوږده او ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻣﻨډه ﻳﯥ ،د دوه ﺳﻮه څﻠﻮﻳښﺖ ) ( 240ﻣﺎﻳﻠﻪ
ﻳﻮ واټﻦ د ﺧﺘﻴځ ﻏﺎښﻲ ﻟﻪ ﻻرې ،ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ رﺳﻮﻻى واى .١١٩اﻧﮕﺮﻳﺰان

 .١١٦ﻣﻼ وﻟﻲ اﺣﻤﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻨډاﻛۍ ﻣﻼ ﻳﺎ ﺳﻨډاﻛۍ ﺑﺎﺑﺎ د ﺳﻮات ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ زﻳږﻳﺪﻟﻰ
او ﻳﻮ اﺻﻼح ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﻓﻌﺎل ﻣﻼ او د ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻬﺎد د ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او د اﻧﮕﻠﻴﺲ د ښﻜﻴﻼك ﭘﺮ ﺿﺪ
وه  .د دې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ اړه د ﻻ ډﻳﺮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د ﺿﻤﺎﻳﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړئ.
 38 Robson, Brian (2004) .١١٧او  39ﻣﺨﻮﻧﻪ.
118 .Kashmir Imperial State Troops
 137 ،Molesworth, G. N. (1963) .١١٩ﻣﺦ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кйт ȁ
اﻋﺘﺮاف ﻛﻮي ﭼﯥ د ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻧﻪ "ﻣﻼ ﺳﻨډاﻛۍ" ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮ او ﻧﻪ ﻫﻢ د ﺑﺪﺧﺸﺎن
ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﺑﺮﻳﺪ ګﻮاښ د ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻪ واﻏﻮﺳﺘﻠﻪ.

١٢٠

د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  21ﻣﻪ ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ او ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »د "رﻳﻠﻲ" د ﺟﻮن د ﻣﯥ 20ﻧﻴټﯥ د رﭘﻮټ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﺟﻨﺮال وﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﯥ اﺳﻤﺎر ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻰ
دى ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه زر ) (1000ﻛﺴﻪ ﭘﻠﻲ او دوه ﺳﻮه ) (200ﺳﭙﺎره ﻛﺴﺎن را وﺳﺘﻲ دي،
ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ ښﻪ ﺳﻤﺒﺎل دي .وﻛﻴﻞ ﺧﺎن د ﻫﻐﻮ ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ دى ﭼﯥ د
اﺳﻼم دﻳﻦ ﺗﻪ اوښﺘﻰ ،او ﺑﺎور دا دى ﭼﯥ ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډي ﺳﻴﻨﺪ( ﭘﻪ ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ د
ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻜﻞ ﻟﺮي  .ﻧﺎﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮي رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د "راﻣګﻞ'" ،وﻳﺮان"
او " ورګﻞ درې " ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﻐﺎوت ﻻس ﭘﻮرې ﻛړى دى
 .د "ﻟﻮت ده" "ﺷﻜﮕﻠﻴﺎن" ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﺮګﯥ د ﻟﻴږﻟﻮ څﺨﻪ د ځﺎن ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ "ﻛﺎﻣﺪﻳﺸﻴﻴﺎﻧﻮ" ﺳﺮه ﻣﻠګﺮﺗﻮب ﻛړې".

١٢١

د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  22ﻣﻪ ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ او ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺎزي د ﺟګړن رﻳﻠﻲ د ټﻠګﺮام ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻟﻪ دروش څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛړه
او وﻳﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ » د راﻣګﻞ"" ،دره وﻳﺮان" او " ورګﻞ" دﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ د ﺑﻐﺎوت
ﺧﺒﺮ ﺗﺎﺋﻴﺪوي  .د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭘﻪ اﺳﻤﺎر ﻛﯥ د وﻛﻴﻞ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮډﻳﺮه ﺑﺮﺧﻪ د راﻣګﻞ ﻟﻪ درې ﻫﻐﻪ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎن دي ﭼﯥ اوس ﻧﻮي د
اﺳﻼم ﭘﻪ دﻳﻦ ﻣﺸﺮف ﺷﻮي دي  .رﻳﻠﻰ اﺟﺎزه ﻏﻮښﺘﯥ ده ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې
اﺗﺮې وﻛړي  .ﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ و وﻳﻞ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل داﺳﯥ ﻳﻮ ﻛﺎر و ﻧﻪ ﻛړي ".

١٢٢

 38 Robson, Brian (2004) .١٢٠ﻣﺦ.
 .١٢١د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1721 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻠګﺮام ،د ﺟﻮن  ،21د  1919ﻛﺎل د
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.

;L/P&S/10/819

 536 FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 .١٢٢د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد ،د  1919ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-
اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ 553 L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккй ȁ
ﺟﺒـﻬﯥ ﺗﻪ د ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻰ رﺳﻴﺪل
د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  23ﻣﻪ د دوﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ )د  1337ﻛﺎل د روژې  24او ﻳﺎ
 1298ﻛﺎل د ﭼﻨګﺎښ ﻟﻮﻣړۍ( ،د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ د ﺟګړې ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا دوه څﻠﻮﻳښﺖ ) (42ورځﯥ وروﺳﺘﻪ ،ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻟﻪ اﺳﻤﺎر
څﺨﻪ ﺣﺮﻛﺖ وﻛړ او د ﺟﻮن ﭘﻪ  23ﻧﻴټﻪ ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﺗﻪ و رﺳﻴﺪ ١٢٣.ﻫﻐﻪ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻓﺎﺗﺢ اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ څﺨﻪ د "دوﻛﻼم" او" ارﻧﻮۍ" د ﻣﻮرﭼﻠﻮ د
ﺗﺴﻠﻴﻤﻴﺪو او ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو ﻳﻮ ﻛﻨډك ﺗﻪ د دې ﻣﻮرﭼﻠﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ د دﻧﺪې ري
ﺳﭙﺎرﻟﻮ وروﺳﺘﻪ  ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن او ﻣﻬﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى
١٢٤

)د ﭼﺘﺮال د ﻣﻬﺘﺮ ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ ورور ﭼﯥ د اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ او ورور ﻟﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ګڼﻞ ﻛﻴﺪه( ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو د درې ﻛﻨډﻛﻮﻧﻮ او ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﻮ زر او
ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ) (1500ﻛﺴﻪ اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﻴﺎ ﻫﻐﻮ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړې وه ،د ﺳﺰاء ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﻟﻪ ﺑﺮﻳﻜﻮټ څﺨﻪ
د ﺷﻤﺎل ﻟﻮر ﺗﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮي  .اﻧﮕﺮﻳﺰان ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﻛﻮﻻى ﺷﻮل ﻟﻪ
ﻧﻮرﺳﺘﺎن څﺨﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﺧﺘﻴځ ﻟﻮرې ﺗﻪ را وګﺮځﻲ او ﭼﺘﺮال ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې
راوﻟﻲ ،ﭘﻪ ډار ﻛﯥ اوﺳﻴږي  ١٢٥.د ﻣﻬﺘﺮ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻲ ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎن ﻟﻪ ﻛﺎﻣﺪﻳﺶ څﺨﻪ
 13ﻣﺎﻳﻠﻪ د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻛﯥ د " ﭘټﻴګﻞ" ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻛﯥ د
"ﺑﺮﻣﺒﻮﻻ" ﻟﻪ ﻏﺎښﻲ څﺨﻪ ،ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ټﻮﻟﻰ ﺳﻜﺎوټﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه
ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻴږي ،ﺗﻴښﺘﻪ ﻛﻮي.
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮ د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ  29ﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ دوام ورﻛﻮي او
ﭘﻪ ﻳﺎده ﻧﻴټﻪ "ﻟﻮت ده" )ﭘﻪ ﭼﺘﺮاﻟﻲ ژﺑﻪ ﻟﻮى ﻛﻠﻲ( ﺗﻪ د ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ( ﭘﻪ

 . ١٢٣ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ د ﺟګړې د ﭘﻴﻞ څﺨﻪ  42وروﺳﺘﻪ دې ﺟﺒﻬﯥ ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻰ
دى او د ﻫﻐﻪ دﻧﺪه دا وه ﭼﯥ دوﻛﻼم او ارﻧﻮۍ ﻓﺘﺤﻪ ﺷﻮې ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ور ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي وو ،وﺳﺎﺗﻲ .
 .١٢٤ﻣﻬﺘﺮ ﺟﻮ )ﺷﻬﺰاده( ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ،دﺧﺎن ﭘﻼر ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻼﻟﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﻛﻴﺪه ،ارواښﺎد
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎن او د ښﺎﻏﻠﻲ اﻣﺎن اﻟﻤﻠﻚ ﻧﻴﻜﻪ او ښﺎﻏﻠﻰ ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻼﻟﻪ وه.
 137 ،Molesworth, G. N. (1963) .١٢٥ﻣﺦ ؛ ) 38 Robson, Brian (2004ﻣﺦ؛ او
) 93 ، Government of India. (1926ﻣﺦ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккк ȁ
ﭘﻮرﺗﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ رﺳﻴږي ،ﺳﺰاء ورﻛﻮﻧﻜﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي او ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮان
ﺑﻨﺪﻳﺎن ﻛﻮي ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮي ﻛﯥ وﻧډه اﺧﺴﺘﯥ وه .

١٢٦

ﻟﻪ دې ﺑﺮﻳﺎ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﺮﻳﻜړه و ﺷﻮه ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻳﻮ زر ﻛﺴﺎﻧﻮ
اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د "ﺑﻤﺒﻮرﻳټ" ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ "آﻳﻮن" ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي او د ﭼﺘﺮال د
ښﺎر او دروش ﻛﻼ ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ او ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻟﻴﻜﻪ ﭘﺮې ﻛړي ،او ﺟﻨﺮال
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن د ﭘﻮځﻲ ځﻮاك او ﻣﻬﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د
ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﻟﻪ ﻻرې د دروش ﭘﺮ ﻛﻼ ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي.

١٢٧

اﻧﮕﺮﻳﺰان د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﻟﻮر ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ،ﭼﯥ
ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ د ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﻏﺎښﻮ څﺨﻪ د ﺗﻴﺮﻳﺪوﻟﻮ ،د "ﺑﻤﺒﻮرﻳﺖ" د ﺳﻴﻨﺪ ﺣﻮزې
ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﭼﺘﺮال ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي ،د ﻣﻬﺘﺮ د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ څﺨﻪ
د ﭼﺘﺮال د ﺳﻜﺎوټﺎﻧﻮ دوه ټﻮﻟﻲ د "اﻳﻮن" ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال د ښﺎر او دروش
ﻛﻼ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻟﺲ ﻣﻴﻠﻪ واټﻦ ﻛﯥ واﻗﻊ دي ،اﺳﺘﻮي .دا ﺳﻴﻤﻪ د ﭼﺘﺮال
)ﻛﻮﻧړ( او "ﺑﻤﺒﻮرﻳﺖ" د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي .
د  1919م ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ )د  1298ﻟﻴږدﻳﺰ ﻟﻤﺮﻳﺰ د ﭼﻨګﺎښ ﭘﻪ 9ﻣﻪ(
اﻧګﻠﻴﺴﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭘﻪ "ﭘټﻴګﻞ" ﻛﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮري او "اورﺗﺴﻦ" ﺗﻪ ﭼﯥ د
ﻣﻴﺮﻛﻬﻨۍ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻛﯥ د دوه ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻪ واټﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي ﭘﺮ ﺷﺎﺗګ
ﻛﻮي  .د اﻧګﻠﻴﺴﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ ﭘﻪ دروش ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې
ﭼﯥ د ﻛﻼ دﻧﻨﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﻚ او وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺗﯥ ﺷﯥ ،ﺑﻠﻪ
ﭼﺎره ﻧﻪ درﻟﻮده .ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ﺑﺪن ټﭗ ﻳﯥ ﻻ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ روغ ﺷﻮى ﻧﻪ و ،د اﻓﻐﺎن
ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ زړورﺗﻴﺎ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﻴﺪﻟﯥ وه .ډګﺮوال ﺳﺎﻣﺒﻮرن-ﭘﺎﻟﻤﺮ ﭘﺮﻳﻜړه
وﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ دوه ﺑﻴﻠﻮ ﺟﺒﻬﻮ )ﻳﻮه د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ او ﺑﻠﻪ د ﺟﻨﺮال
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ځﻮاﻛﻮﻧﻮ( ﻛﯥ د ﺟګړې ﭘﺮ ځﺎى د دروش ﻛﻼ څﺨﻪ دﻓﺎع وﻛړي.
ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻻره دوه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻌﻨﯥ ﭘﺮ وﺧﺖ

 138 ،Molesworth, G. N. (1963) .١٢٦ﻣﺦ.
 .١٢٧اﺧﻼص ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ2005) .م(  158-156ﻣﺨﻮﻧﻪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккл ȁ
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﭼټﻚ ﺧﻮځښﺖ ]ﭼټﻜﻪ ﺗﻴښﺘﻪ[ دي.

١٢٨

د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ  10ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ ،ﭘﻪ ﭼﺘﺮال ﻛﯥ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ) (Assistant Political Agentﺗﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ » :د
ﻣﻬﺘﺮ د ﭘﻴﻐﺎم ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﭼﺘﺮال او د ﺳﻮﻟﯥ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ اړه ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ و واﻳﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻛړﻛﻴﭽﻦ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﯥ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺒﻮرن-
ﭘﺎﻟﻤﺮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﭼﺘﺮال ﭘﺮﻳږدي  .زه ﭘﻪ ﺷﻴﻤﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﻢ او د ﭼﺘﺮال ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﯥ د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛړل  .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻴﻤﯥ د ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﻫﻴڅ
ډول وﻋﺪه ﻣﻪ ورﻛﻮئ  ،ځﻜﻪ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﺊ ﺑﻴﺨﻮ اﻣﻜﺎن ﻧﻠﺮي  .د ﺳﻮﻟﯥ د
ﺧﺒﺮو د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﺮ څﺮګﻨﺪﻳﺪو ،ﻫﻐﻪ د ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ]ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ[ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د
ﻟﻤﺴﻮﻟﻮڅﺨﻪ ﻟﺮې و ﺳﺎﺗﺊ] .د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن[ ﭘﺎﭼﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د واﻻﺣﻀﺮت ﻟﻘﺐ ١٢٩او
د ﺗﻮپ د  11ډزو ﺳﻼﻣﻲ ور ﻛړې ده .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د رﺳﻤﻲ ﺧﺒﺮ ﺗﺮ رﺳﻴﺪو ﭘﻮرې ﭘﻪ دې
اړه څﻪ و ﻧﻪ واﻳﺎﺳﺖ«.

١٣٠

د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ 17ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې د
اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﻳﻮه اﺗﻪ ﺳﻮه ) (800ﻛﺴﻴﺰه ډﻟﻪ د "ﺷﺎوي" د ﻏﺎښﻲ څﺨﻪ ﺗﺮ
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"
د ﻛﻠﻲ ﺳﺮه ﻧﮋدې ﭼﯥ د دروش ﻛﻼ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ د ) (10ﻣﻴﻠﻰ ﭘﻪ واټﻦ ﻛﯥ
ﻧښﻠﻲ ،دواړو ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ اوړي ،اﻧﮕﺮﻳﺰان د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻟﺲ ) (10ﻛﺴﻪ
١٣١

ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي .

 39 Robson, Brian (2004) .١٢٨ﻣﺦ.
 His Highness .١٢٩ﻳﺎ د ﺳﻠﻄﻨﺘﻴﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﻏړو ﻟﻘﺐ
 .١٣٠د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1911 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د  1919ﺟﻮﻻى  ،10د 1919
ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪL/P&S/10/819; .
 461 FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 138 ،Molesworth, G. N. (1963) .١٣١ﻣﺦ؛ ) 39 Robson, Brian (2004ﻣﺦ؛ او
) 94 ، Government of India. (1926ﻣﺦ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккм ȁ
د  1919ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ 19ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ د "زﻳﺪﻳګ" څﺨﻪ ﭘﻪ
ﺟﻨﻮب ﻛﯥ ﺗﺮ "ﺑﺮﻣﺒﻮﻻ" ﭘﻮرې ،ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻏﺎښﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭼﺘﺮال ﺗﺮ ﻣﻨځ
واﻗﻊ وو ،ﺧﭙﻠﯥ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو
ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﭘﻼوي د ﻓﺸﺎر او ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟګړه اﻳﺰو
ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ او ﻳﻮازې اوﻟﺴﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ.

١٣٢

د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ د ﻟﻴﻜﻮال ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﻏﺎزي ،ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن د ﻟﻴږﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺳﻮﻟﯥ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮ
ورﻛﻮي او ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺗﺮ ﺑﻞ اﻣﺮ ﭘﻮرې د ﭘﻮځﻲ او اوﻟﺴﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ او
ﭘﺮﻣﺨﺘګ څﺨﻪ ځﺎن و ژﻏﻮري

١٣٣

د  1919ﻛﺎل د آګﺴﺖ ﭘﻪ  8ﻣﻪ ﭼﯥ د  1998ﻛﺎل د زﻣﺮي د  16ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن
ﻟﺮي ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ د ﺗړون ﻟﻪ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د
ﭼﺘﺮال او ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ دې ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ﺟﮕړه ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻴږي ،ﺧﻮ د ﺳﻮﻟﯥ د ﺗړون ﺳﺮه
ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،ارﻧﻮۍ او دوﻛﻼم د  1922ﻛﺎل د ﺟﻨﻮرى ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  17ﭘﻮرې د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﻛﻴږي.

د ﭼﺘﺮال د ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﻠﻜﻲ ﻫڅﯥ
ﺟګړه اﻳﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦ او وروﺳﺘﻨﻲ ﺗﺨﻨﻴﻜﻮﻧﻪ او ﭘﻮځﻲ اﻧﻜﺸﺎﻓﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺟګړه ﻛﯥ آزﻣﻮﻳﻞ ﺷﻮي وو ،ﻳﻮازﻳﻨۍ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻪ وه ﭼﯥ اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮې
ﭘﻪ ﭼﺘﺮال او ﻧﻮرو ﺟﺒﻬﻮ ﻛﯥ ﻛﺎر اﺧﺴﺘﻪ  .د ﻟﺘﻪ د ﻫﻐﻮى د ﻧﺎوړه ﻫڅﻮ او ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ
دﺳﻴﺴﻮ ﻳﻮ څﻮﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻴږي :
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت او د ﺗﻴﺮ اﻳﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎوو ﺧﭙﺮول
اﻧګﻠﻴﺴﺎن ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او ځﻮاﻛﻤﻨﺘﻴﺎ ،د ﻫﻐﻮى
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккн ȁ
واﻛﺪارۍ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﻨﯥ څﺨﻪ ﺟﻼ ﺷﻮې ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻮي .
ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د اﻓﻐﺎن  -اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﻪ ﺟګړې ﭘﻪ اﻋﻼن ﺳﺮه د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧﺎوړه ﭘﺎروﻧﯥ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت او ﭘټ او ښﻜﺎره ﺗﺨﺮﻳﺒﻮﻧﻪ ﻫﻢ ډﻳﺮ زﻳﺎت
ﺷﻮل  .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻮ رﺳﻤﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻛﻮښښ ﻛړى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ – اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ درﻳﻤﻪ ﺟګړه ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺘﻪ و ښﺎﻳﻲ .ﻫﻐﻮى ﻧﻪ
ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺑﯥ ﺷﺮﻣۍ دﻋﻮى وﻛړه ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﺎﻳﻠﻪ د ﺳﺘﺮې ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ګټﻪ ﭘﺎى
ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ ،ﺑﻠﻜﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ ګﻨﯥ د ﺟګړې اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻞ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ
ﺳﺘﻮﻧﺰې وې ،ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ د ﻏړو او ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺎﻧﻮ او ﻳﺤﻴﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ژﻏﻮرﻧﯥ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﭼﯥ د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ وژﻧﻪ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺷﻚ ﻻﻧﺪې وو او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ
ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ څﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﻴږي .ځﻴﻨﯥ ﻣﻐﺮض او ﻣﺘﻌﺼﺐ اﻓﻐﺎﻧﺎن او
د ﻫﻐﻮى ﺷﺎګﺮدان ﻫﻢ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻧﻨﺪاره د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﻪ آﺋﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻛﻮي ،د اﻧګﺮﻳﺰﻗﻨﻮ
دﻏﻪ ادﻋﺎګﺎﻧﯥ ﺗﻜﺮاروي ،او واﻳﻰ ﭼﯥ وروﺳﺘۍ ﭘﻴښﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اړﻳﻜﯥ او د ﺟګړې اﻋﻼن د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
وه  .ﻳﻌﻨﯥ دا ﭼﯥ ځﻮان اﻣﻴﺮ ﻣﺠﺒﻮره ؤ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟﻬﺎد اﻋﻼن
وﻛړي ،ﺗﺮڅﻮد ﺧﻠﻜﻮ دﻗﻬﺮ او ﻋﺎﻣﻪ اﻓﻜﺎرو ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ځﺎن څﺨﻪ ﺑﻞ ﻟﻮرې ﺗﻪ ،د ﺧﭙﻞ
ﭘﺨﻮاﻧﻲ دښﻤﻦ اﻧګﻠﻴﺲ ﻟﻮرې ﺗﻪ ،واړوي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻮان او ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺧﻮښﻮﻧﻜﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د واﻳﺴﺮاى او
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ اﻋﻼن د دې ډول ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﻳﻮ ﺑﻴﻠګﻪ ده.
ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﻨﺪ د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ 10ﻣﻪ د"واﻳﺴﺮاى )ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( او د
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال" ،ﭼﻴﻠﻤﺴﻔﻮرد ،ﻫﻐﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دي ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺮ ﺧﻼف د آوازو ﺧﭙﺮوﻟﻮ او د ﻻﺳﻮﻧﺪو د ﺟﻌﻞ ﻛﺎرۍ ﭘﻴﻞ
ګڼﻞ ﻛﻴږي او ګﻤﺎن ﻛﻴږي د ﻫﻐﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼﯥ ګﻨﯥ ﭘﺎﭼﺎ د ﻋﺎﻣﻪ
اﻓﻜﺎرو د ﺗﻴﺮ اﻳﺴﺘﻮﻟﻮ او اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎوو د ﭘټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ
ﺟګړې ﻻس ﭘﻮرې ﻛړ.
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ﺗﺎﺳﻮ ﺧﱪﺷ %ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﺪﯾﻤﯥ زﻣﺎﻧﯥ ﻧﻪ ﴎﮐﺎر اﻧﺮﯾﺰی او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кко ȁ
دوﺳﺘﯽ او اﺗﺤﺎد ﻣﻮﺟﻮد دی او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﯿﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻗﺖ ﮐ ﭼﻪ روس ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻇﻠﻢ
ﮐﻮل ﴍوع ﮐﻪ ،ﴎﮐﺎر اﻧ+ﺮﯾﺰی د اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ2ن ﭘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﺖ وﮐﻪ  ،او
ډﯾﺮﺗﮑﻠﯿﻒ اوﺧﺮڅ ﴎه روس ﻟﺮه ﯾﯽ دﺟﻨ 7وﯾﺮه ورﮐ5ﻩ اوﻫﻐﻪ ﯾﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﻪ اوداﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
آزادۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻪ  ،ﭘﻪ دي ﺷﺎن ﴎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﴎﮐﺎراﻧ+ﺮﯾﺰ ﭘﻪ ﻣﻨ<
ﮐﯥ دوﺳﺘﻲ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺷﻮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺧﭙﻠﯥ دوﺳﺘ Fﭘﻪ ﺛﺒﻮت ﮐﯥ ﴎﮐﺎراﻧ+ﺮﯾﺰ
ﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ2ن ﺧﺎن ﻟﺮه ﺗﻮ¢ﯽ او Oﻮﭘﮏ او ﮐﺎرﺗﻮس او ﯾﻮ ﻟﻮی اﻣﺪاد د رﭘﻮ ورﮐﻪ  ،دﭘﺎره ددې
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ﭼﯥ اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ2ن ﺧﺎن ﭘﻪ ﴎﮐﺎر اﻧ+ﺮﯾﺰي اﻋﺘﺒﺎروﮐﻪ اوﻣﻌﻠﻮم ﯾﯽ وﮐﻪ ﭼﯥ د ﴎﮐﺎر دQﻤﻨﺎن
دﻫﻐﻪ دQﻤﻨﺎندي  ،ﻫﻐﻪ ﴎﮐﺎرﴎه د دوﺳﺘ Fﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﯥ وﮐ5ې ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ذرﯾﻌﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﮐ5ﻩ اوﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ دﭘﺎره ﯾﯽ اﻣﻦ ﭘﯿﺪاﮐﻪ اوﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﺮه Vﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭘﯿ[ﯿﺪه ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﴎﮐﺎرﻧﻪ ﻣﺪد وﻏﻮQﺖ ͨqÞȨej,pLqQoi(qa`ȧ$0ȧeȥr1qQo+
ﭘﺎﻟﺮﯾﯽ ﮐ5ې وې ﺻﺪاﻗﺖ ﴎه ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ ﮐ5ې اوﻫﻐﻪ دوﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﴎﮐﺎر ﴎه ﻗﺎﯾﻤﻪ ﺷﻮې وه
ﺟﺎری وﺳﺎﺗﻠﻪ  ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻗﺖ ﭼﻪ Oﻮﻟﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﺟﻨ 7ﮐ ﻣﺒﺘﺎل وه ﻫﻐﻪ د ﴎﮐﺎر ﻋﺎﻗﺎﻟﻨﻪ ﻧﺼﺤﺖ
ﺑﺎﻧﺪی ﻋﻤﻞ وﮐﻪ اوﺧﭙﻞ رﻋﯿﺖ ﯾﯽ دﺟﻨ 7ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﭻ ﮐﻪ  ،ا^ﺮﭼﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻗﺖ ﮐ Fﻫﻢ ﴍﯾﺮو
ﻣﻔﺴﺪاﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺮه ﭘﻪ ﺟﻨ 7ﮐ د ﻣﺒﺘʙﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐ5ی وi5jQT+q!ȧjqQo+qÞ،
,pLȲa£(i(qa`ȧ$0ȧeqÞȩ/+TrȲQo+?sLq¢ȽmrȨosƉa(+i5jQT+r
sȦȨȦm0`qQorͅqƈȦ1+,eȥ,YjqQo+/ƈɺͅqa4rqfȦXqMȦ/-q¢ȩ,k¢Ȩej
ﮐﺮوړ روﭘ Fﭘﻪ ﻃﻮر داﻧﻌﺎم ورﮐ5ی او اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮ ﭼﻪ ﺟﻨ 7ﻧﻪ ﭘﺲ دا دوﺳﺘ Fﺑﻪ ﻧﻮره go
ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﳾ  .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻨ 7ﮐ ﭼﻪ ډﯾﺮﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ورﮐ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﺒﺎه ﺷﻮ  ،ﴎﮐﺎر ﻓﺘﺤﯿﺎب
s8Ȩ`ėrrȩ/,Pq¢i(qa`ȧ$0ȧeqÞͨ q8/sXDȦ1qjȥ,jčrq`rq8
،ﴎﮐﺎر ډﯾﺮزﯾﺎت اﻓﺴﻮس وﮐﻪ  ،اوﭘﻪ Oﻮل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐ[ﯽ دﻏﻢ اﻇﻬﺎر دﭘﺎره ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎري
eqÞͨs8ن اﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮره ﮐ5ﻩ ،ﻫﻐﻪ ﻟﺮه ﴎﮐﺎر ﺗﺤﺮﯾﺮﭘﻪ ذرﯾﻌﻪ دﺧﭙﻠﯥ
b£(r Ȩ8ir//ʘ
دوﺳﺘ Fﯾﻘﯿﻦ ورﮐﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﯾﯽ وﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻪ دﺧﭙﻞ ﭘ q¢qƉȧjr /ʙ
ﻣﻠﮏ دﭘﺎره د اﻣﻦ او د اﻗﺒﺎل ﺑﺎﻋﺚ وﳾ ﭘﻪ اول ﮐ اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺧﺎن دﺑﺎﻫﻤﯽ دوﺳﺘ Fاﻇﻬﺎر
mrqƈóqjsʘ
4ȥsjsȦȨȦqi4r,korqƈrﻔﯿﺮ ﴎه دﯾﻮې ﻣﺮاﺳﻠﯥ ﭼﻪ د دوﺳﺘ Fﺧﯿﺎ 
q¢Ȧ0+sjʙب ﮐ
 X/ʙ
،وﻟﯿﮑﻠﻮ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﻟ lﻣﺪه ͽ ¢b£(+i(qa`ieqÞ6¢ͼm+se
او د ﻧﻮرو ﺧﻠﻘﻮ ﺳﺰا ﭘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﴍﯾﻌﺖ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎرواﯾﯽ وﮐﻪ ،ﭘﻪ رﻋﯿﺖ ﮐ ﯾﯽ ﻧﺎ راﺿﮕﻲ
ﭘﯿﺪا ﺷﻮه اوددې ﻧﺎراﺿ+ﻲ د دﻓﻌﯿﻪ دﭘﺎرﻫﻐﻪ دﴎﮐﺎراﻧ+ﺮﯾﺰي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﺎﻟﻒ ﺟﻨ 7ﴍوع ﮐﻪ+r
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﻠﻘﻮ rﺎﻧﻮﻧﻪ اوﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﯾﯽ ﻣﺤﺾ ﺧﭙﻞ ﻏﺮض دﭘﺎره اودﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ Oﯿﻨ+ﻮﻟﻮ دﭘﺎره

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккп ȁ
_,M`0eȦqa`iqÞsjsfƉ$+VȦʀi0X+qQoqjȯ+q`mrʙ
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐ واﭼﻮل  ،ﻋ 
sTrrCͨir0ƈ.gƉM`gƉAMȨQ`r0Ɖk˯r9%U`lLȨpkȦrȨ0Y`-ri5%`r
ﺑﻌﻬﺪ اﻟﻠﻪ اذاﻋﺎﻫﺪﺗﻢ واﻟﺘﻘﻀﻮ ااﻟﯿ#ن ﺑﻌﺪ ﻟﻮﮐﯿﺪﻫﺎ وﻗﺪ ﺟﻌﺘﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﮐﻔﯿﺂل ان اﻟﻠﻪ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ
CͨisaMUﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﯿ 1ﭘﺮﻫﯿﺰ وﻧﻪ ﮐﻪ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮی ﺧﺪای ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻘﻮ
اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﻟﺮه ﭘﻪ دی ﻟﯿﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﯥ ﻣﺪد ورﮐﻪ ﻧﻮﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ 4ﺎﻧﻮﻧﻮͽ:ﺎﻧȯ,j ͼsjs
ﺗﺒﺎﻫﯽ راوﱄ :ﮑﻪ ﭼﻪ ﴎﮐﺎر ﺑﺪﻋﻤﻠﻮ ﺧﻠﻘﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮرآ 4ﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎرواﯾﯽ وﮐﯽ ،
Ȩ`,ȧ4/qsq)4qƈógo3rͅx++ȧkȨqjs9os({˯1m0ȧ£4x++qÞmɫ(+
دی :ﮑﻪ ﭼﻪ ﻓﻮ:ﻮﻧﻮ ﻟﺮه ﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ورﮐHی ﺷﻮی دی اودﻫﻐﻮی ډﯾﺮو ﻓﻮ:ﻮﻧﻮ ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻤﯥ
s`sƈNf /ƈɺqÞﮐﯥ ﻟKﯿﺎ دی ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭘﯽ اﺧﺴﺘﯽ دي  .آﯾﺎ داﺳﯽ ﺑﻪ وی ﭼﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ʙر د ﯾﺎدNﺎر ﻧﻪ او دﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ د ﻓﺎﯾﺪȥ
( ¢ȥs8,ȧp8b£(qÞm0`{˯1/ƈq0!jȥ+Za
,(+qQoqÞxsƈ/rq1 ȯɫ(ȯ++ͅȥ+V`(0qjsjsfƉ$VȦʀi0X+rqj
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن Oﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻠﮏ اود اﻓ ͨ˲r/ȧ=eȥ,jsYa(/+pi5jQ
اوداﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎدر ﺧﻠﻘﻮ اوس ددي ﺧﱪې ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﴎه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮی ﭼﻪ آﯾﺎ ﯾﻮ ﴎﮐ
زﳌﯽ دﺗﺎﺳﻮ ﻟﺮه ﻫﻐﻮ ﺑﯽ ﺷ#ره ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ#ن ﺧﺎن او ﺟﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ
دﭘﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﮐHی دی ﻣﺤﺮوم وﮐﯽ  ،دﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د دوﺳﺘﻲ ﭘﻪ وﺟﻪ ﴎه ﺳﺘﺎﺳﻮ زرNﻮﻧﻪ
ﺳﻮداNﺮان او ﻟﮑﻮﻧﻪ ﭘﻮﻧﺪNﺎن ﺗﺠﺎرت اوﻣﺎل ﺧﺮ4ﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮاوﺳﻪ راﺗﻠﻞ اوﻫﻐﻮی
ʘﻧﺪې دﺗ bراﺗ bاوﺧﭙﻞ دﯾﻦ ﭘﻮره آزادی ﻟﺮﻟﻪ ـ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړۍ ﭼﻪ
 HU$/ƈɺ+qȨȦ
اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﻮداNﺮان ﺗﺒﺎه ﳾ اوﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﯿﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻟﻪ ﺟﺎﻣﻮ او ﻧﻮرو ﴐوری 4ﯿﺰوﻧﻮ
qÞﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ راﺗﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﴪ ﮐHي او ﺳﺘﺎﺳﻮ اوOﺎن ﻫﻐﻮ ﻣﯿﺮو ﻧﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐ ﻫﻐﻮی
د ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐﯥ 4ﺮﯾﺪل ﺑﻨﺪ ﮐHي ﳾ اوﺗﺒﺎه ﳾ  ،دا ﻓﯿﺼﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻨﺤﴫه ده :ﮑﻪ ﭼﻪ
ʘﻧﺪي ﭼﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ#ن
ﴎﮐﺎر اﻧKﺮﯾﺰي دا ﺧﻮاﻫﺶ ﻟﺮي ﭼﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﯾﺮﻋﻘﻠﻤﻨﺪ اﻣﯿﺮ  
ei(qa`ȧ$rﺮﺣﻮﻣﯿﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن دﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ دﺑﻬﺒﻮدي ﺧﻮاﻫﺎن وي اوﴎﮐﺎر اﻧKﺮﯾﺰ ﴎه
sYa(i5jQT+Ȩ`Mȥ,(ͨȨ8/)e+s(r+1r_Xrleȧͅx0`{4r+
 ͨʄ/qȯ/ʘ
` Ȩf4/1ȥsQoqÞȨƈ/rZȧTsm0
 +sU5fÞ+/ʘ

̑̐̎
واﯾﴪای او Nﻮرﻧﺮﺟiال دﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  Ͷ

 .١٣٤د ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ رﺷﻴﺪ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻨﯥ
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وز-ﻛﻴﭙﻞ ،ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ او د
ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل اﺳﺘﺎزي ،د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﻬﺮﻳﻨﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﭼﺎروﺳﻜﺮټﺮ او د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻳﻌﻨﯥ د
اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )واﻳﺴﺮاى( ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ» :١٣٦زه وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻮم ﭼﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ آﻏﺎ ﺧﺎن څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻳﻮه اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﭙﺮه ﻛړي او ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮﻧﻪ وﻛړي ﭼﯥ اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺎدار او د ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﭼﻮﭘړ ﻛﯥ و
اوﺳﻲ .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺘﺮ ﻣﻮﻻﻳﻲ )ﻫﻐﻪ ﻧﻮم ﭼﯥ ﺳﻨﻴﺎن ﻳﯥ د اﺳﻤﺎﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻗﯥ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﻛﺎروي -ز( ﭘﻪ ﭼﺘﺮال او ګﻠګﺖ ،او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ )ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺑﻐﻼن(
او ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ ﺷﺘﻪ دى« .
ﺷﻬﺰاده ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ آﻏﺎ ﺧﺎن ﺛﺎﻟﺚ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دې ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب
واﻳﻲ او د ﻫﻨﺪ ﻟﭙﺎره د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻜﺮټﺮ د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ
ﻣﻪ ،24ﻟﻪ ﻟﻨﺪن څﺨﻪ د ﻫﻨﺪ واﻳﺴﺮاى )ﺑﻬﺮﻧۍ او ﺳﻴﺎﺳﻲ څﺎﻧګﯥ( ﺗﻪ ټﻠګﺮام
اﺳﺘﻮي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﻪ دې ډول و» :ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﻛړئ اړﻳﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړئ

 .١٣٥آﻏﺎ ﺧﺎن د اﺳﻤﺎﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻗﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﺎم ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﻟﻘﺐ دى .ﻧﻮﻣﻮړى ﻟﻘﺐ د
ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره داﻳﺮان د ﺷﺎه ،ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،ﻟﻪ ﻟﻮرې ،د اﺳﻤﺎﻋﻠﻴﺎﻧﻮ  46اﻣﺎم ،آﻏﺎ ﺣﺴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎه ﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻮ .د اﺳﻤﺎﻋﻠﻴﺎﻧﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﺮﻗﻪ ﭘﻪ  765ﻛﺎل ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮه ،ﭼﯥ
ﺷﻴﻌﻪ ګﺎﻧﻮ د اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻟﻪ ﺷﻬﺎدت وروﺳﺘﻪ ،د ﻫﻐﻪ د ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ ﭘﺮ ﺳﺮ ،ﭘﻪ دوه ډﻟﻮ و
وﻳﺸﻞ ﺷﻮل .ﻳﻮې ډﻟﯥ د اﻣﺎم اﺳﻤﻌﻴﻞ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻴﺮوي ،او ﺑﻠﯥ ډﻟﯥ د اﺛﻨﺎو ﻋﺸﺮه ﭘﻪ ﻧﻮم ،ﻟﻪ اﻣﺎم
ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎﻇﻢ ﭘﻴﺮوي وﻛړه .آﻏﺎ ﺧﺎن ﭘﻪ  1877ﻛﺎل ﻛﯥ ﻫﻢ د اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ﻳﻮ ﻣﺤﻠﻲ
ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ آراﻣﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه او د ﻫﻐﻮى دې ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮ د ﻫﻤﺪې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
وه ﭼﯥ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ور ﺗﻪ د ﺳﻼﻣۍ د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ دود د ﺗﻮپ ﭘﻪ ډزو د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻛﻠﻰ و ﻛړ .د
اﻓﻐﺎن – اﻧګﻠﻴﺲ د درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻪ ﻣﻬﺎل 48 ،اﻣﺎم ،ﭘﺮﻧﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎ آﻏﺎ ﺧﺎن ﺛﺎﻟﺚ د
اﺳﻤﺎﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻗﯥ ﻣﺸﺮي ﺑﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮده.
 .١٣٦د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1401 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ  20ﻧﻴټﻪ،
د  1919ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.
 234 .L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккс ȁ
ﺗﺮ څﻮ د آﻏﺎ ﺧﺎن ﻟﻴږل ﺷﻮې ﭘﻴﻐﺎم و ژﺑﺎړئ او ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻲ:
د ﻣﻌﻘﻮل دﻟﻴﻞ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،څﻨګﻪ ﭼﯥ دا ﻣﻬﺎل ټﻴﻨګﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﺣﺎﻛﻤﻪ ده ،د ﻳﻮ څﻮ
ګﻤﺮاﻫﻮ ،ﺷﻮﺧﻮ او ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ،د ﻣﻘﺪس ﺗړون ﻣﺎﺗﻮل ،د ﺳﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ د
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ واﻛﺪارۍ،او د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ د ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻴﻠګﯥ ﻫﻴﺮول دي ،ﭼﯥ ﭘﺮ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺑﺮﻳﺪ وﺷﻲ .ﻟﻪ ﺷﻚ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻓﺮﻣﺎن ورﻛﻮﻧﻜﻰ ﺳﻠﻄﺎن)اﻣﭙﺮاﺗﻮر( ﻳﻌﻨﯥ
ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﺟﺮﻣﻨﻴﺎن ﻟﻪ ﭘښﻮ و ﻏﻮرځﻮل ،ﻛﻮﻻى ﺷﻲ دا
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 ﻻرې ،ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎن ﻳﺎ ﻏټﺎن ﻳﻮ ،ﻛﻮﻻى ﺷﻮ د
ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻣﺪﻧﻲ آزادﻳﻮ د ﺑﺮﻳﺎ ﻟﻪ ﻻرې ﺳﻮﻟﻪ ،ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛړو .زه ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮم ،زﻣﺎ
ټﻮل ګﺮان ځﺎﻣﻦ ،زﻣﺎ ﭘﻪ څﻴﺮ ،ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ رښﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮګﻪ وﻓﺎدار وي ،ﺑﻠﻜﯥ ډﻳﺮه ﻫڅﻪ

وﻛړي ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﺳﺘﺮګﯥ د ﺧﭙﻠﯥ او ﻫﻢ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ د ګټﯥ ﻟﭙﺎره ،و ﻏړوو .آﻏﺎ ﺧﺎن.
د آﻏﺎﺧﺎن ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻳﻮ ﭘﻴﻐﺎم ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ،ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺑﻤﺒﻴﻲ ﻛﯥ د اﺳﻤﺎﻋﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺷﻮرا رﺋﻴﺲ ﺗﻪ ﻟﻴږل
ﻛﻴږي«.

د ﺑﻐﺪاد د ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻪ ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻫڅﯥ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻫڅﻪ وﻛړه د ﺑﻐﺪاد د ﻧﻘﻴﺐ اﺷﺮف  ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ګﻴﻼﻧﻲ څﺨﻪ ،
ﭼﯥ ورور ﻳﯥ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ګﻴﻼﻧﻲ ١٣٧ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ و ،ﻫﻢ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .د
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو د څﺎﻧګﯥ ﺳﻜﺮټﺮ د ﻓﺎرس ﭘﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻛﯥ د اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ و ،ﻟﻴﻜﻠﻲ

 .١٣٧ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﮔﻴﻼﻧﻰ د ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﮔﻴﻼﻧﻰ ځﻮى او ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻴﻼﻧﻰ ﻟﻤﺴﻰ او ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد
ﻛﯥ زﻳږﻳﺪﻟﻰ ،او ﭘﻪ  1905ﻛﺎل ﻛﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن او د ﻃﺮﻳﻘﺖ د
ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻫﺮﻛﻠﻰ و وﻳﻞ ﺷﻮ .اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ورﺗﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ درې زره او ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه
) (3500روﭘۍ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﻌﺎش و ټﺎﻛﻪ او د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﭼﺎرﺑﺎغ ﻛﯥ ﻳﯥ ورﺗﻪ د ژﻣﻰ ﻳﻮ اﺳﺘﻮګﻦ
ځﺎى ﺟﻮړ ﻛړ ،او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ډول د ﭼﺎرﺑﺎغ د ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻧﻮم و ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮ .د ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺎذ
ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻣﺸﺮ ارواښﺎد ﭘﻴﺮ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﻴﻼﻧﻰ او ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﮔﻴﻼﻧﻰ د ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ځﺎﻣﻦ وو .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ккт ȁ
ﭼﯥ »ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺑﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﻣﻌﺰزﻳﻨﻮ ﺗﻪ د ﻧﻘﻴﺐ د ﺗﻠګﺮاﻣﻲ ﭘﻴﻐﺎم
اﻏﻴﺰې ،ډﻳﺮې ﻟﻮړې وي  .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﺷﻮﻧﻲ وي ،ﻧﻮﻣﻮړى ﭘﻴﻐﺎم دې ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن،
ﺳﺮﺣﺪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ«.
د دې ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﻧﻘﻴﺐ و وﻳﻞ :١٣٨ﭼﯥ »د رﺳﻤﻲ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﺻﺎدرول
ﺑﻪ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﺪې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮﻳﯥ وي ،د ﻫﻐﻪ دﭘﺎره ﻳﻮ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎدي ﻛﺎر وي ...ﻫﻐﻪ ژﻣﻨﻪ وﻛړه ﭼﯥ د ﺷﺮﻋﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ د ﻫﻨﺪ د ټﻮﻟﻮ
ﻋﻠﻤﺎو ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ  ،ﻣﺜﻼ داﭼﯥ آﻳﺎ د ﺟﻬﺎد د اﻋﻼن ﻟﭙﺎره د اﻣﻴﺮ ﻫڅﯥ ،ﺷﺮﻋﻲ
دي ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻫﺮور ﻣﺮو ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ځﻮاب و واﻳﻲ«.

د ډﻳﻮرﻧډ د ﺗﭙﻞ ﺷﻮې ﻛﺮښﻲ دواړو ﻟﻮر ﺗﻪ د آزادو ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻣﻼﺗړ د ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﺴﺘﻞ
د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﻣﻼﺗړ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﺴﻮ ورﻛﻮل ﻳﻮه ﺑﻠﻪ وﺳﻴﻠﻪ وه ﭼﯥ
اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻪ ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د
اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﻛﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﭼﺎرو وزﻳﺮ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ

١٣٩

» ...ﻗﺒﻴﻠﻮي دود او ﭼﻠﻨﺪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨﻪ دى او ﻣﻮﻧږ روز-ﻛﻴﭙﻞ )ﭘﻪ
ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪې اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ( ﺗﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ور ﻛړى دى ﭼﯥ د
ﻫﻐﻮى د ﻣﻼﺗړ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﺴﻮ ورﻛﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻴڅ ﺳﺨﺘﻲ و ﻧﻪ
ﻛړي«.

د ﻛﺎﻣﺪﻳﺶ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ژﻣﻨﻮ او اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ورﻛﻮل
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻫڅﻪ و ﻛړه ﭼﯥ د ﻛﺎﻣﺪﻳﺶ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ د ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ
 .138د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 639 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د ﻣﻰ  12ﻧﻴټﻪ ،د  1919ﻛﺎل
د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.
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 .139د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 572 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د ﻣﻰ  ،6د  1919ﻛﺎل د
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.
 46 .FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клй ȁ
ﻻرې ،ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال د ﺟﺒﻬﯥ ﺳﺮه ﻧﮋدې ﻳﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﻟﻮد ،ﻫﻐﻮى د ﭼﺘﺮال او
ارﻧﻮۍ د ﻣﻠﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ را وﭘﺎروي او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﻛړي .
ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ د
اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﻪ د ﭼﺘﺮال د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
) (Assistant Political Agentد ټﻠګﺮام ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮ ور ﻛړى او ﻟﻴﻜﻲ ١٤٠ﭼﯥ
» آﻳﺎ ﻛﻮﻻى ﺷﻮ د ﻛﺎﻣﺪﻳﺶ ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ  ١٤١او د ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ( د ﻛﻴڼ ﻟﻮرې
ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻜﻮ ١٤٢ﺳﺮه ژﻣﻨﻪ وﻛړو ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﺑﻪ ،ﻧﻮر
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د واك ﻻﻧﺪې ﻧﻪ وي؟ ﻛﻪ ﻣﻮﻧږ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﻛړو ،ﻓﻜﺮ ﻛﻮم ،ﻫﻐﻮى
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺮﺧﻮږي ﺟﻮړ ﻛړي ،او ﻣﻮﻧږ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﺮ ﺑﺮﻳﻜﻮت
او دوﻛﻼم د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي .ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻤﺘﻮ وي ،داﺳﯥ ژﻣﻨﯥ
ﺑﻪ د ﭘﺎم وړ اﻏﻴﺰې و ﻟﺮي«.

د ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﺳﺎﻧﺴﻮر او د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ د ﺧﭙﺮﻳﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮى
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د آوازو ﺧﭙﺮوﻟﻮ او ﻧﺎوړه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﺗﺮ څﻨګ ،ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ او د ﺟګړې
ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ﺗﻴﺮﻳﺪل ،ﺧﺒﺮ ﺷﻲ .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ روز-ﻛﻴﭙﻞ ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ
اﻳﻼت ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ ﭘﻪ ﺷﻴﻤﻠﻪ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻜﺮټﺮ ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ
د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ او د ﭘﻮځﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ و ﻟﻴﻜﻞ

 .١٤٠د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 239 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻠګﺮام ،د ﻣﻰ  ،16د  1919ﻛﺎل د
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ  200ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 .١٤١ﻣﻘﺼﺪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻴﺎن دي ﭼﯥ ﭘﻪ  1896ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻس ﭘﻪ
زور د اﺳﻼم ﭘﻪ دﻳﻦ ﻣﺸﺮف ﺷﻮل او د اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ د  1919ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﻮﺧﻲ اﺳﻨﺎد او ﻧﻘﺸﻮ ﻛﯥ ﻻ
اوس ﻫﻢ د ﻛﺎﻓﺮ او ﻛﺎﻓﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي دي.
 .١٤٢ﻟﻨډي ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻛﻨړ ﻛﯥ د ﻣﺎﻧﻮل ﭘﺎس )ﻏﺎښﻲ( ﺳﺮه ﻧﮋدې د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ او د ﺟﻨﻮب او ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺑﻬﻴږي او د ﻛﻨړ ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻮﻳﻴږي .دا ﺳﻴﻨﺪ
د ارﻧﻮۍ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳﺎدﻳږي.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клк ȁ
ﭼﯥ  » ١٤٣د ﭘﻴﺸګﺎم ) (Pioneerاو ﻟﻨﺪن ټﺎﻳﻢ د ورځﭙﺎڼﯥ ځﺎﻧګړى ﺧﺒﺮﻳﺎل،
ښﺎﻏﻠﻰ ﺳﻨډرز ) (Sandersرارﺳﻴﺪﻟﻰ او و ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ]د ﺧﺒﺮوﻧﻮ د ﻟﻴږﻟﻮ[
اﺟﺎزه ﻟﺮي  .ﻛﻪ ﺧﺒﺮه داﺳﯥ وي ،زه ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ ټﻠګﺮاﻣﻮﻧﻪ
او ټﻠګﺮاﻓﻮﻧﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﻮم ،او د ﭘﻮځﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻟﭙﺎره ،ﺑﻪ ﻫﻐﻪ
ﭘﻮځﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ وﻟﻴږم«.
روز ﻛﻴﭙﻞ ،ﻳﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ ١٤٤د ﺷﻴﻤﻠﯥ څﺨﻪ دا ﻻﻧﺪې ځﻮاب ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ:
»ﺳﻨﺪرز اﺟﺎزه ﻟﺮي] ،ﺧﻮ[ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﻛړئ ،د وړاﻧﺪﻳﺰ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ټﻠګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛړئ  .ﻫﻐﻪ ټﻮل ﺑﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﺮ اﺟﺎزې ﻻﻧﺪې و
ﻟﻴږل ﺷﻲ«.

ﺑډې ورﻛﻮل ،د اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ او ځﻤﻜﯥ وړاﻧﺪې ﻛﻮل او د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د اﻣﻴﺮ
ﭘﻴﺮودل
ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻣﺴﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دوه ډﻟﻮ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د آزاد ﺳﺮﺣﺪ
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻟﻮد .ﻟﻪ دې ډﻟﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه د »ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ« ډﻟﻪ وه
ﭼﯥ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﯥ د ﺑﻨﻴﺮ ﭘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻛﯥ د ﺳﻤڅﯥ ) (Smatsaﻳﺎ ) (Asmasﭘﻪ ﻛﻠﻲ
ﻛﯥ و .دا ﺟﻤﺎﻋﺖ  ،ﭼﯥ څﻮ ﺗﻨﻮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻳﯥ د ﻳﻮه ﺟﮕړه اﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ،د ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ د آزادۍ ﻟﭙﺎره ﺑﻨﺴټ اﻳښﻰ و ،د ﻧړۍ د
ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ او د زﻣﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻳﻮن څﺨﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه ﭘﺎﺗﯥ او د ﻳﻮې ﻃﻔﻴﻠﻲ او ﻛﻤﺰورې
ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺑڼﻪ راټﻮل ﺷﻮي وو او د ﺧﭙﻠﻮ اړﺗﻴﺎو د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ اړخ ﻟګﻮﻟﻰ وه او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ
ﺗﻨﺨﻮاه ﻻﺳﺘﻪ را وړﻟﻪ .د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﺟﻤﺎﻋﺖ دوﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰد ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﻴﻤﯥ ﺳﺮه
 .١٤٣د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 1310 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د ﻣﻰ  11ﻧﻴټﻪ ،د  1919ﻛﺎل
د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪL/P&S/10/819; .
 110 .FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 .١٤٤د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 442 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻴﻠګﺮام ،د  1919ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ
دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ.
 280 .FileP.1953/1919:ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.

;L/P&S/10/819

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клл ȁ
ﻧﮋدې ﭘﻪ ﭼﻤﺮﻛﻨډ ﻛﯥ وه ،ﭼﯥ ﻣﺸﺮي ﻳﯥ ﭼﻤﺮﻛﻨډ ﺗﻪ د ﻣﻮﻟﻮى ﻓﻀﻞ اﻟﻬﻲ د
ﻛډوال ﻛﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻣﻮﻟﻮى ﺑﺸﻴﺮ ﭘﻪ ﻏﺎړه وه او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدل
ﺷﻮى وه .ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﺮﻛﺰ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﭼﺎپ د ﻳﻮه
ډﻳﺮه ﺳﺎده ﻣﺎﺷﻴﻦ )ﺳﺎﻳﻜﻠﻮﺳﺘﺎﻳﻞ( ،ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺧﭙﺮوﻧﯥ درﻟﻮدې او د
اﻧګﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻳﯥ د اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ،ﭼﺎﭘﻮﻟﻪ .
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﺳﻜﺮټﺮ ﻟﻪ ﺷﻴﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي
اﻳﺎﻟﺖ د ﻟﻮى ﻛﻤﺸﻨﺮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ اﺟﺎزه ورﻛړه ١٤٥ﭼﯥ »ﻫﻐﻪ ﻛﻮﻻى
ﺷﻲ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻻزﻣﻪ و ګڼﻲ ﻣﺘﻌﺼﺐ اﻣﻴﺮ و ﺑﺨښﻲ او ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ و
رﺗﻪ ځﻤﻜﯥ ډاﻟۍ ﻛړي ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﻫﻐﻪ او د ﺳﻤڅﯥ ﻛﺎﻟﻮﻧﻲ د ﺟګړې ﭘﻪ
ﻣﻬﺎل آرام ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ .ﺧﻮ د ﻫﻐﯥ ځﻤﻜﯥ ځﺎى ،اﻧﺪازه او ارزښﺖ ﻣﻪ ټﺎﻛﺊ  .ﻛﻪ
ﭼﻴﺮې ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧږ ﺳﺮه ښﻪ وﻛړي ،ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺟﺒﺮان ﻛړو«.

ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻤﻜﻮ د ﺑﺨښﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ د ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ او
وﻧډې اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ،ژﻣﻨﻪ وﻛړه ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﻴﺮې اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې د
ﺟﻼل اﺑﺎد او ﻛﺎﺑﻞ د ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﭼﺘﺮاﻟﻴﺎن ،د ﻧﺎړۍ )ﻧﺎرى ﻳﺎ ﻧﺎرﺳﺖ( او
د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷګﻞ )ﻟﻨډې ﺳﻴﻨﺪ( ﺳﻴﻤﯥ و ﻧﻴﺴﻲ ،ﻧﻮ دا ﺳﻴﻤﯥ ﺑﻪ ﭼﺘﺮال ﺗﻪ و
ﺑﺨښﻲ او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮى د ﺧﺎورې ﺑﺮﺧﻪ وي.١٤٦

د ﺧﻴﺒﺮ د ﻣﺤﺎذ دﻣﺎﺗﯥ ﭘﻪ ﺗﻼﻓۍ ﻛﯥ د ﺟګړې د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ اﻫﻤﻴﺖ
د ﭼﺘﺮال او ارﻧﻮۍ د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻮازې ﭘﻪ دې ﻛﯥ ﻧﻪ دى ﭼﯥ  126ﻛﺴﻪ
ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ د وارﺛﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﻮﻧړ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ "اﺳﻤﺎر" او "ﻛﻮټﻜﻲ" ﻛﯥ ﭘﻨځﻪ-
ﭘﻨځﻪ ﺟﺮﻳﺒﻪ څﻤﻜﻪ ور ﻛړل ﺷﻮې ،ﻳﺎ د ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دا وارﺛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﯥ څﺨﻪ

 .١٤٥د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ اﺳﻨﺎد 720 ،ګڼﻪ ﻣﺤﺮم ټﻠګﺮام ،د  1919ﻛﺎل د ﻣﻰ  30ﻧﻴټﻪ،
د  1919ﻛﺎل د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻓﻐﺎن-اﻧګﻠﻴﺲ درﻳﻤﯥ ﺟګړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ  46ګڼﻪ ﺳﻨﺪ.
 .١٤٦ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺮان او ﻣﻴﺮزا ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ) 156 (1941ﻣﺦ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клм ȁ
ﻣﻌﺎف ﺷﻮي  ،ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﺟﺒﻬﻮ د ﺷﻴﻬﺪاﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺒﻬﯥ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﭘﻐﻤﺎن ﭘﻪ ﻃﺎق ﻇﻔﺮ ﻛﯥ ﻛﻴﻨﺪل ﺷﻮي ،ﻳﺎ د ﻫﻐﯥ رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎد د اﻣﺎن
اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺪه ﻛﯥ ﺧﭙﺎره ﺷﻮي ،ﺑﻠﻜﯥ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺪارﻛﻮ ،اﺳﻨﺎدو او ﻧﺨښﻮ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺒﻬﯥ د ﺧﻴﺒﺮ ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻣﺎﺗﯥ ﺟﺒﺮان ﻛړه .اﺻﻼً ﭘﻪ دې ﻣﺤﺎذ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
او د "ارﻧﻮۍ" ﻧﻴﻮل او د دروش ﺗﺮ ﻛﻼ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د
دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰي ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮل د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ د ﺗﻮرﺧﻢ او
ډﻛﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻲ او د "دوﻛﻼم" ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻜﻴﺖ د ﺣﻖ
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻲ .
د ﻣﺮاﺗﺒﻮ د ﭘﻮړﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ،د دې ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺟﺒﻬﯥ ﺳﺮﻟښﻜﺮ ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن،
د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟګړ ي د اﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ
اړﻳﻜﯥ درﻟﻮدې او د ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧۍ داﺳﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﻨﺎد او ﻳﺎدښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس
ﻛﯥ درﻟﻮدل ،ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ دورې ﭘﺮ ﻧﺎڅﺮګﻨﺪو او ﺗﺘﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻳﯥ رڼﺎ اﭼﻮﻻى
ﺷﻮه .ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړي اﺳﻨﺎد ،ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﻳﺎدداښﺘﻮﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او د "ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن" ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ د آل ﻳﺤﻴﻰ دﻛﻮرﻧۍ د رژﻳﻢ ﻟﻪ
ﻟﻮرې ﺿﺒﻂ او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﺷﻮي دي .
د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟګړې د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ د ﺳﺮﻟښﻜﺮ د اﺗﻠﻮﻟۍ د ﻳﺎده وﻳﺴﺘﻠﻮ د
ﻣﻬﻤﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ﻫﻤﺪﻏﻪ رژﻳﻢ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﺗﻘﻠﺐ او ﺑﺪﻟﻮن
او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺟﺒﻬﻮ د ﺟﻨﻮﺑﻲ دﺟﺒﻬﯥ د ﺳﺘﺮې ښﻮدﻧﯥ او ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن
څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﮕړې د ﻳﻮاځﻴﻨﻲ او ﺳﺘﺮ اﺗﻞ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ،د اﻣﺎﻧﻲ ﻏﻮرځﻨګ د ﻧﻮم او ﻧښﺎن د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ
ﻫڅﯥ ،د اﺳﺘﺒﺪاد او اﺧﺘﻨﺎق ﺷﺮاﻳﻂ اوﻫﻐﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﻳﺎدوﻟﯥ ﺷﻮ ،ﻛﻮم ﭼﯥ
د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺮاﺗﻪ دي .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клн ȁ
ﭘﻨځﻢ څﭙﺮﻛﻰ
ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻲ دوره ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
د دوﻟﺖ د ﺷﻮرا ﻏړﻳﺘﻮب
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د دوﻟﺖ د ﺷﻮرا ﻏړى ؤ .ﻏﺎزى اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن دا ﺷﻮرا د
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ د ﻏﻮرځﻨﮓ د اﻫﺪاﻓﻮ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ او ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د ﻗﻮاوو د ﺑﻴﻠﺘﻮن او
وﻇﻴﻔﻮ د وﻳﺶ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻮړه ﻛړه  .د ﻗﻮاوو دﺑﻴﻠﺘﻮن او وﻇﻴﻔﻮ د وﻳﺶ ﻣﻮﺿﻮع د
 1301ﻛﺎل ﭘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي »ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺳﺎﺳﻰ دوﻟﺖ« ﻛﯥ ﻣﻄﺮح ﺷﻮې
او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﻲ د دوﻟﺖ د ﺷﻮرا ﺟﻮړﻳﺪو او اﺧﺘﻴﺎراﺗﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﻮې وه .
دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﯥ ﺷﻮرا ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ځﻮان
ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ د ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې او ﻧﻮو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﺴﻮﻳﺪ ،ﺗﻌﺪﻳﻞ او ﺗﺼﻮﻳﺐ دﭘﺎره
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې وه ،د  1300ﻛﺎل د زﻣﺮي د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 11ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﺨﻮا د ارگ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮج ﻛﯥ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮه.
د دوﻟﺖ ﺷﻮرا د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د اروﭘﺎ ،ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي ،ﺗﺮﻛﻴﯥ او اﻳﺮان
د اوږده ﺳﻔﺮ ﺗﺮ راﺳﺘﻨﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د  1928/1307ﻛﺎل د ﭘﻐﻤﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ
ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻳﻮﺳﻠﻮﭘﻨځﻮس ﻏړو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه .

د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﻫډې د ﺳﺘﺮې ﺟﺮﮔﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﻫډې ﺳﺘﺮه ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺮﮔﻪ د اﺗﺤﺎد ﻣﺸﺮﻗﻲ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺮﮔﯥ ﭘﻪ
ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳﺎده ﺷﻮﻳﺪه .دا ﺳﺘﺮه ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻏﻮﻧډه داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﺮ ﮔټﻠﻮ
وروﺳﺘﻪ د  1289ﻛﺎل د ﺣﻮت ) 1920ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ اود ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﯥ ﺳﺎرو ﻛﻮښښﻮﻧﻮ او
اﻫﺘﻤﺎم د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا راﺑﻠﻞ ﺷﻮې وه .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кло ȁ
ﭘﻪ دې ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ دﻣﺸﺮﻗﻲ )اوﺳﻨﻲ ﻟﻐﻤﺎن ،ﻛﻮﻧړ او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر( او ﺳﺮﺣﺪ د
دواړو ﺧﻮاوو ﻧږدې ﭘﻨځﻪ زره ) (5000د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮان او ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي،
ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﺳﺎدات ،ﻣﺸﺎﻳﺦ او ﻧﻮر ﻣﺨﻮر د ﻓﺮﺿﻲ ﻛﺮښﯥ د دواړو ﺧﻮاوو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
د اﺗﺤﺎد او ﻳﻮواﻟﻲ د ټﻴﻨﮕښﺖ ،او ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ،آزادۍ ،ﺧﺎورې د ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او
ﻫﻴﻮاد د آﺑﺎدۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﺮﻳﻜړې وﻛړې  .ﭘﻪ دې ﺟﺮﮔﻪ ﻛﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ اﺧﻄﺎر
ورﻛړ ﺷﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﯥ د ﻻس وﻫﻨﯥ او د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ ﻛﯥ د وراﻧﻮوﻧﻜﻮ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻲ ،او ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ
ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻗﻬﺮ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ .
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
ﻫﻜﻠﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛړې او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ اوم رﭘﻮټ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ »د
ﻛﻮﻧړ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ د ﺑﺎﺟﻮړ او دﻳﺮ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي دي  .وﻳﻞ
ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﻛﻮډاﺧﻴﻠﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ]د ﻏﺎزى ﻣﺎﺳﻞ ﺧﺎن زوې[ اود ﭼﻬﺎرﻣﻨﮓ
د ﺧﺎن زړه ور ﺧﺎن ﻳﻮ اﺳﺘﺎزې او د ﺑﺎﺟﻮړ ﻳﻮه ﺟﺮﮔﻪ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې د
ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﻟﻮرې ﺣﺮﻛﺖ ﻛړﻳﺪئ «.١٤٧

ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮﮔﯥ ﻛﯥ ﮔډون
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﺮ ﮔټﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ،د دوﻟﺖ د ﺷﻮرا ،د ﻛﺎﺑﻞ او ﺷﺎوﺧﻮا
ﺳﻴﻤﻮ ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﻟﻐﻤﺎن او ﻛﻮﻧړوﻧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﮔډون ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ د
 1921/1301ﻛﺎل ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮه .ددې ﺟﺮﮔﯥ د ﻏړو ﺷﻤﻴﺮ
 872ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ ،او ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﻳﯥ څﺎرﻧﻪ او ﻣﺸﺮي ﻛﻮﻟﻪ  .ددې ﺟﺮﮔﯥ اﺻﻠﻲ
ﻫﺪف ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﺻﻼﺣﺎت و ،او اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧﯥ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮔڼﻞ ﻛﻴږي ،ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړ .ﭘﻪ دې ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻛﯥ د ﻣﺮﺋﻴﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وړل ،د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم ،د ﺷﺨﺼﻲ آزادﻳﻮ ورﻛﻮل ،د اﺗﺒﺎﻋﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ

 .١٤٧د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎدو ارﺷﻴﻒ ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ
دﻓﺘﺮ ،دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ 139 ،ﺑﻨﺪ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клп ȁ
ﻣﺴﺎوات ،د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﭘﻪ اﻧډول د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﺗړل او داﺳﯥ ﻧﻮر ﺷﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ وو.
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ دا ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ د ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ،ﻧﻮ د ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ
اﺳﺘﺎزو ﭘﻜﯥ ﮔډون وﻧﺸﻮ ﻛړاى  .ﭘﺪې ﺟﺮﮔﻪ ﻛﯥ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﺷﻮه ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ
ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ او د ﻫﻴﻮاد ﻣﺮﻛﺰ
دئ ،ﺟﻮړه ﺷﻲ  .د اﻣﺎﻧﻲ دورې ددﻏﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮﮔﯥ ﺑﺸﭙړ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺒﺖ
ﺷﻮې ﻧﺪئ ،او د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ زﻳﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ .
د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﻟﻮﻣړۍ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮﮔﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،دوﻫﻤﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ د 1924/1303
ﻛﺎل ﭘﻪ دوﺑﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻐﻤﺎن ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،ﭼﯥ ډﻳﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﻳﯥ اﻗﺘﺼﺎدي
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ وه.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﺲ ورځﯥ ﻳﯥ دوام درﻟﻮد ،ﮔډون ﻛﻮوﻧﻜﻮ ،ﭼﯥ ﺷﻤﻴﺮ
ﻳﯥ  1054ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙړې آزادۍ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﻳﻞ ،او ﻛﻠﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ د ﭘﺎﭼﺎ د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻢ ښﻮدﻟﻮ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺟﺮﮔﯥ ﻛﯥ د  1301ﻛﺎل ﭘﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ ﺑﺤﺚ وﺷﻮ او د ﺟﺮﮔﯥ ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﺨﻮا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮه .ﻛﻪ
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.
د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د  1303ﻛﺎل ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﯥ د
ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺷﻮرش د ټﻜﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﻣﺼﺮوﻓﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮔډون وﻧﻜړ او
ﭘﺮ ځﺎې ﻳﯥ زوې ،ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﮔډون ﻛړې ؤ.

ﭘﻪ درﻳﻤﯥ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮﮔﯥ ﻛﯥ ﮔډون
د ﻛﺎل  1928/1307م دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ،ﭘﻪ ﭘﻐﻤﺎن ﻛﯥ د دوﻫﻤﯥ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮﮔﯥ د
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮې اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ د ﺗﻌﺪﻳﻞ او ﺑﻴﺎ ﻛﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻮړه ﺷﻮي وه.
ﭘﺪې ﺟﺮﮔﻪ ﻛﯥ ،ﭼﯥ د ﮔډون ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ ﻳﻮ زر ) (1000ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ،
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
وټﺎﻛﻞ ﺷﻮه او رﺳﻤﻲ او ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ اﻟﻘﺎب ﻟﻐﻮ ﺷﻮل .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клр ȁ
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ورﻛړل ﺷﻮي ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻣﻜﺎﻓﺎت
داﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن دواﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ دوره ﻛﻲ دﻫﻴﻮاد دﺻﺎدﻗﻮ او
ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرو ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ دﺗﻘﺪﻳﺮ او ددوې دﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻤﺎﻧځﻨﯥ دﭘﺎره ددوﻟﺖ
ﻟﺨﻮا راز راز ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ او دﺧﺎﺻﻮ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﻴﺎ ﺑﻪ دﺧﺎﺻﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ
او ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ورﻛﻮل ﻛﻴﺪل  .ﭘﺪې ﺗﺮڅ ﻛﯥ دﻛﻮﻧړ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ﺗﻪ ﻫﻢ ددوې د ﺑﯥ ﺳﺎروﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﺳﺮښﻨﺪﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﺎړ ﻻﻧﺪﻧﻲ څﻠﻮر ﻣډاﻟﻮﻧﻪ
ورﻛړ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮه ﻧﻘﺪي او د ځﻤﻜﻮ اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﻢ ﻣﻠﮕﺮي ؤو:
د وﻓﺎ ﻧښﺎن
دوﻓﺎ ﻧښﺎن ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻮې ﭼﯥ واﻛﻤﻨۍ ﺗﻪ دﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ
رﺳﻴﺪو او دﻫﻴﻮاد دﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ ﮔټﻠﻮ
ﻛﯥ ﻳﯥ دﻫﻐﻮې ﺳﺮه دﻣﻠﮕﺮﺗﻮب او
وﻓﺎدارۍ ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ ،او وﻓﺎ او اﺧﻼص
ښﻮدﻻې و .دوﻓﺎ ﻧښﺎن وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
درﻳﻮ درﺟﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮې وو ،ﭼﯥ
ﻟﻮﻣړۍ درﺟﯥ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺳﻞ ) (100ﺟﺮﻳﺒﻪ
ځﻤﻜﻪ ،دوﻫﻤﯥ درﺟﯥ ﺳﺮه ﻳﯥ
ﭘﻨځﻮس ) (50ﺟﺮﻳﺒﻪ ځﻤﻜﻪ او درﻳﻤﯥ
درﺟﯥ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺷﻞ ) (20ﺟﺮﻳﺒﻪ ځﻤﻜﻪ ورﻛﻮل ﻛﻴﺪه .
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
دوروروﻟۍ او ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ
ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺘړې ﻛړې وو .دﻟﻮې ﺧﺎن دﻧښﺎن
ﺳﺮه څﻠﻮﻳښﺖ ) (40ﺟﺮﻳﺒﻪ ځﻤﻜﻪ او د ﻟﻮې ﺧﺎن ﻟﻘﺐ ﻫﻢ ﻣﻠﮕﺮي و.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клс ȁ
د ﺧﺪﻣﺖ ﻧښﺎن
ددوﻟﺘﻲ ﻧښﺎﻧﻮﻧﻮ ،اﻓﺘﺨﺎري رﺗﺒﻮ ،ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻮ او
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺟﺎﻳﺰو ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د ﺧﺪﻣﺖ ﻧښﺎن ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻧښﺎن
و ﭼﯥ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ د ﺑﻴﺴﺎرو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دﺗﻘﺪﻳﺮ دﭘﺎره ورﻛړ
ﺷﻮې و .دﻏﻪ ﻧښﺎن ﺳﺮه ﻧﻐﺪي ﻣﻜﺎﻓﺎت ﻫﻢ ﻣﻞ و.
د ﺻﺪاﻗﺖ ﻧښﺎن
ﭘﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺳﺮه دﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ دﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
اوﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو اوﻣﻬﻤﻮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ
ﻛﯥ دﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ وﻳﺎړ دﺻﺪاﻗﺖ ﻧښﺎن ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﻐﻪ
ﻧښﺎن و ،ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻮﻳﺪئ .

د اﻣﺎﻧﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ د ﭘﻮﻫﻨﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗﻲ ﻛﯥ د اﻣﺎﻧﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﻮﻫﻨﯥ
د ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮ ټﻴﻨﮓ ﭘﻠﻮي ؤ .د ﺣﻜﻮﻣﺖ د  1302 ) 1923ﻫﺠﺮى ﻟﻤﺮﻳﺰ( ﻛﺎل
د ﭘﻮﻫﻨﯥ د ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﺗﺼﻤﻴﻢ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﭼﻪ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د
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 ﻣﻼﺗړ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ .
د اﺗﺤﺎد ﻣﺸﺮﻗﻲ ﺟﺮﻳﺪې د  1923ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د 13ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﮔڼﻪ ﻛﯥ د
ﺳﺮﻛﺎڼﻮ د ﻣﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ د ﻣﻼﺗړ ﻳﻮه اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﭙﺮه ﻛړې ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا
اﻣﻀﺎ ﺷﻮې وه.

١٤٨

 .١٤٨د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺳﺮي څﺎﻧﮕﻲ د ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ رﭘﻮټ 1081/10 ،ﮔڼﻪ،
 1054ﻣﺦ ،د  1924ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د اوﻣﯥ  6ﻣﻪ ﺷﻤﻴﺮه .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ клт ȁ
د ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻴﻤﮕړې ﻟﺴﺖ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ داﺳﯥ ﻣﻬﻢ اﺳﻨﺎد او ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻳﺎدداﺷﺘﻮﻧﻪ درﻟﻮدل
ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ دورې ﭘﺮ ډﻳﺮو ﺗﺘﻮ زاوﻳﻮ ﻳﯥ رڼﺎ اﭼﻮﻻى ﺷﻮه  .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ټﻮل اﺳﻨﺎد ،ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ،
ﻳﺎدداﺷﺘﻮﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ د آل ﻳﺤﻴﻰ د ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ رژﻳﻢ ﻟﺨﻮا ﺿﺒﻂ او
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﺷﻮﻳﺪي ،دا ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ ﺷﻮې ﭼﯥ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن ﻛﯥ د
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د اﺳﻨﺎدو د آرﺷﻴﻒ څﺨﻪ د »اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ« ﺑﺸﭙړه ﻛﺎﭘﻲ ﻻس ﺗﻪ
راوړي  .دا ﻛﺘﺎب ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص د »ﺷﻤﺸﻴﺮ اﻓﻐﺎن«
او ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر د »ﮔﻠﺸﻦ رﻧﮕﻴﻦ« ﻟﻪ دوو رﺳﺎﻟﻮ ﺟﻮړ ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،اﺳﻨﺎد او ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﭘﻜﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي .
د اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم دﻏﻪ ﻻﻧﺪﻧﯥ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي :
 .1د ﻣﺘﺎرﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎن
 .2د وﻓﺎ د ﻧښﺎن د ورﻛﻮﻟﻮ ﻓﺮﻣﺎن
 .3د ﻟﻮې ﺧﺎن د ﻧښﺎن د ورﻛﻮﻟﻮ ﻓﺮﻣﺎن
 .4د ﺧﺪﻣﺖ او ﺻﺪاﻗﺖ د ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او دوه ﺳﻮه ﺟﺮﻳﺒﻪ ځﻤﻜﯥ د ﺑﺨښﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎن
 .5د ﻛﻮﻧړ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ د ﻧښـــﺎﻧﻮﻧﻮ او اﺳـــﺘﻘﻼل د ﺟﮕړې د ﺷـــﻬﻴﺪاﻧﻮ
وارﺛﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﭘﻨځﻪ – ﭘﻨځﻪ ﺟﺮﻳﺒﻪ ځﻤﻜﯥ د ورﻛﻮﻟﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
 .6د ﻛﻮﻧړ او آزاد ﺳـــﺮﺣﺪ دﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸـــﺮاﻧﻮ ،ﻣﺸـــﺎﻳﺨﻮ او ﺳـــﺎداﺗﻮ د ﺑﻴﻌﺖ د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن
 .7د ښﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن
 .8د ارﻧﻮۍ د ﺟﮕړې د اﺣﻮال ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن
 .9د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د اﺣﻮال د اﺳﺘﻮﻟﻮ د ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﻓﺮﻣﺎن
 .10د ﻣﺸﻮرې د رﺳﻴﺪﻟﻮ د اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن
 .11د درﻳﻤﯥ رﺗﺒﯥ د ﻣﻨﺼﺐ او ﻋﺰت ﻣﺂب د اﻟﻘﺎﺑﻮ ﻓﺮﻣﺎن
 .12د دوﻫﻤﯥ رﺗﺒﯥ د ﻣﻨﺼﺐ او ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر د اﻟﻘﺎﺑﻮ ﻓﺮﻣﺎن

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмй ȁ
 .13د دوﻟﺘﯥ ﺷﻮرا د ﻏړﻳﺘﻮب د ﻣﻘﺮرى ﻓﺮﻣﺎن
 .14د ﺣﺮﺑﻴﻪ وزﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن او اﻣﻴﺮﻧﻈﺎم ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﻟﻴﻚ
 .15د ﻋﺪﻟﻴﻪ ﻧﺎﻇﺮ )وزﻳﺮ( ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎن او اﻳﺸــﻚ آﻏﺎﺳــﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن
ﻟﻴﻚ
 .16د ﺣﺮﺑﻴﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻴﻚ
 .17د ﻋﻠﻴﺎﺣﻀﺮت ﺳﺮاج اﻟﺨﻮاﺗﻴﻦ ﻟﻴﻚ
 .18دﻫډې د ﺟﺮﮔﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دﺣﺮﺑﻴﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﻟﻴﻚ
 .19د ﺣﺮﺑﻴﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺳــﭙﻪ ﺳــﺎﻻر ﺻــﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د زﺧﻤﻲ ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻫﻐﻪ
ﻟﻴﻚ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ 131 ȁ
ﺷﭙږم څﭙﺮﻛﻰ
د ﻣﻨګﻠﻮ داړودوړ ﭘﻪ ﻛﺮاروﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﻬﻤﻪ وﻧډه 
د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻮﻣړۍ ﺑﻠﻮا د  1924ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﯥ د ﭘﻜﺘﻴﺎ وﻻﻳﺖ
د ﻣﻨګﻠﻮ د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ د ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ ﭼﯥ ﭘﻪ ګﻮډ ﻣﻼ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﻛﻴﺪه او د ﻫﻐﻪ د
زوم ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻴﻞ ﺷﻮه.
ﭘﻪ ﭘﻜﺘﻴﺎ ﻛﯥ د دې اړودوړ ﭘﻴﻠﻮل ﻟﻪ ډﻳﺮې ﻣﻮدې راﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي
وو ،ﻣګﺮ د ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﻞ ﻻﻣﻞ د ﻣﻨګﻠﻮ د ﻗﻮم د ﻳﻮ ﺗﻦ ﻳﻮه دﻋﻮى وه .دې ﺳړي دﻋﻮى
ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻳﻮې ﻧﺠﻠۍ ﺳﺮه ﻛﻮژده ﺷﻮې وه ،ﻣګﺮ د دې ﺳړي
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮرې اﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ او ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ و ﻛړه .اﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ اﻣﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ،د
ﻧﻮې ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻛﻮﻣﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ
د ﺻﻐﻴﺮ ﻛﻮﭼﻨﻲ واده ﻛﻮل ﻣﻨﻊ ﺷﻮي و ،د
ﻧﺠﻠۍ د ﻧﻈﺮ او ﺧﻮښﯥ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ
وروﺳﺘﻪ ،د ﻟﻮﻣړي ﻛﺲ دﻋﻮا و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ .
ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ ﭼﯥ د ﻛﻮژده ﺷﻮي ﺳړي څﺨﻪ ﻻ
ﭘﺨﻮا ﺑډې اﺧﺴﺘﯥ وې ،او ﺑﺎﻳﺪ د دې
ﺷﺨړې ﭘﺮﻳﻜړه ﻳﯥ ﻛړې واى ،د ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻪ
ﭘﺮﻳﻜړه ﻧﻴﻮﻛﻪ وﻛړه او و ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ دا ﻛﺎر
د ﺷﺮﻳﻌﺖ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ده.

ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ )ګﻮډ ﻣﻼ(

١٤٩

 . ١٤٩ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ  ،ﺗﺬﻛﺮاﻻﻧﻘﻼب  50او  51ﻣﺨﻮﻧﻪ )ژﺑﺎړه .ﻣﻜﭽﻴﺴﻨﻰ ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺮ
ﻛﻼﺑﻨﺪۍ ﻻﻧﺪې  13او  (14ﻣﺨﻮﻧﻪ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмл ȁ
ﻫﻐﻪ د ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻻس ﻛﯥ ﻗﺮان ﻛﺮﻳﻢ او ﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﯥ د
ﺟﺰاء ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﻮﻟﻲ و ،د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎوه او ﭼﻴﻐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻫﻠﯥ ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﯥ ﻛﻮم ﻳﻮ ﻣﻨﺊ؟ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ دا ﻗﺎﻧﻮن؟ څﺮګﻨﺪه ﺧﺒﺮه وه ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ وﻳﻞ »
ﻣﻮﻧږ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻨﻮ«  .ﻫﻐﻪ ﭘﺪې ﺗﻮﮔﻪ ﺧﻠﻚ ﺑﻠﻮا ﺗﻪ را ﺑﻠﻞ .
ﻣﻴﺮﻣﻦ رﻳﻪ ﺗﺎﻟﻲ ﺳﺘﻴﻮارت ،د ﺑﻠﻮا ﻛﻮﻧﻜﻮ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺘﺎب
"اور ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ" ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ " :ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﺷﻨﻪ ﭼﭙﻨﻪ اﻏﻮﺳﺘﻠﻪ ،ﭼﯥ د
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ص( د ﭼﭙﻨﯥ رﻧګ ﺗﻪ ورﺗﻪ وه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دودﻳﺰه ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺑﺪل ﺷﻮ .ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﻠﻜﻮ داﺳﯥ
وﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ آﺳﻤﺎن څﺨﻪ اﻟﻬﺎم راﺗﻪ  .ﻫﻐﻪ د ﻣﻨګﻠﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ" :
ﻻړ ﺷﺊ د ﻫﻐﯥ ﭘﻼﻧۍ وﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻟټﻮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻴﺴﯥ وﻣﻮﻣﺊ" ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻟﻪ ﺷﻚ ﭘﺮﺗﻪ دا ﭘﻴﺴﯥ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ اﻳښﻮدﻟﯥ ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ
د ﻣﻨګﻠﻮ وﻟﺲ ﭘﻪ ګﻮډ ﻣﻼ ﺑﺎور اود ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړي".

١٥٠

ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﯥ د اړ و دوړ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
د ﺳﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ رﺷﺘﻴﺎ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ" ،د ﭘﻜﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻼﻳﺎن را و
ﭘﺎرﻳﺪل .ﻫﻐﻮى د ﻫﻐﯥ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮي وو ،وﻳﻞ ﭼﯥ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻗﺮان څﺨﻪ ﻟﻴﺮې ﺷﻮى او د ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻧﻪ
ﻳﯥ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻣﻘﺮرات ﺟﻮړ ﻛړي دي".

١٥١

د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻳﺪې د دې اړودوړ ﭘﻪ اړه داﺳﯥ ﻟﻴﻜﻲ "د ﻋﺒﺪاﷲ او
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دوه ﻛﺴﻪ ﻣﻼ ډوﻟﻪ ګﺮدﻳﺰﻳﺎن ،د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻐﺮﺿﻮ وﻃﻨﻲ
ﻛړﻳﻮ او ځﻴﻨﻮ ﭘﺮدﻳﻮ ﺧﺎﻳﻨﻴﻨﻮ د ﻧﺎوړه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ،ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻋﺮﻳﻀﻪ
ﻛړې وه ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﻮاد د ﺷﺮﻳﻌﺖ دﺣﻜﻢ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي  .ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺣﻀﻮر ﭼﯥ ﭘﺎك اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ او اﻟﻬﻰ اﺣﻜﺎﻣﻮ او د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮو ﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﺑﯥ

) .Stewart, Rhea Talley (2000) . ١٥٠ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ اور( 260-259 ،ﻣﺨﻮﻧﻪ.
 . 151ﻃﻨﻴﻦ ،ﻇﺎﻫﺮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﻴړۍ ﻛﯥ ،ﻣﺨﻜﻴﻨﻰ  45ﻣﺦ.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмм ȁ
ﻛﭽﯥ ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده  ...د ﻫﻐﻮ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ وﻳﻠﻲ و ﭼﯥ" ﻧﻮﻣﻮړې
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ ډﻳﺮو ﺳﺘﺮو ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ او ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺗﻴﺎره او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړې
ده او د ﻫﻐﻮى د ﻻﺳﻠﻴﻚ او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻮې ده .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺎﺳﯥ د
ﻛﻮﻣﯥ ﻣﺴﺌﻠﯥ او د ﻫﻐﯥ د ﺣﻜﻢ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺳﻤﻮن و ﻧﻪ ﻟﺮي،
ﺷﻚ ﻟﺮئ ﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ راﺷﺊ او د ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې اﺗﺮې او ﺑﺤﺚ وﻛړئ
او ﺧﭙﻞ ﺷﻚ ﻣﻮ ﻟﻴﺮې ﻛړئ " .د ﻋﺮﻳﻀﯥ ځﻮاب او ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺧﻮﺳﺖ
اﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺮان ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي .
د ﺧﻮﺳﺖ اﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ ښﺎﻳﻲ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ﺣﻜﻤﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﺑﻴﺎن ﻛړي،
ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﻼﻳﺎن ﺧﻮﺳﺖ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .د ﻻرې 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
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﭘﻠﻤﻪ ﻫﻐﻮى وﻧﻴﺴﻲ او ﺳﺰاء ﺑﻪ ور ﺗﻪ ور ﻛړي  .د ﻫﻤﺪې ډار ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﺗﻠﻮ څﺨﻪ ډډه ﻛﻮي  .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﻛﻲ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﺗﻠﻮ
ټﻴﻨګﺎر ﻛﻮي ،ﻣﻼﻳﺎن 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
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﻳﻮﺳﻲ او ﺑﻨﺪﻳﺎن ﻣﻮ ﻛړي او ﺳﺰا را ﻛړي  .ﻧﻮﻣﻮړى
ﻣﻨګﻠﻰ د ﻣﻼ د ﺑڼﯥ ﻟﻪ ﻟﻴﺪو او د ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻧﻮم د اورﻳﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ
ﻣﻼﺗړ ﭘﺎڅﻮن ﻛﻮي  ،او ﭘﺪې ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ او ټﺒﺮوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ،ځﻴﻨﯥ ﺧﻠﻚ د دې ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ډﻟﯥ ټﭙﻠﯥ ﺟﻮړوي ،اود ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ
ﻣﻼﺗړي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮرې د ﻳﻮ ډول ﺑﻠﻮا او ﺳﺮﻏړاوي څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻛﻮي".
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘﻪ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،د دې اړودوړ ﻻﻣﻞ ،د ﻗﺒﻴﻠﻮي ﻧﻮﺑﺘﻲ
ﺑﻐﺎوت څﺨﻪ ﻟﻮړ ،او دﻳﺮه دون د ﺳﺮداراﻧﻮ ﻻس ﻟﺮﻧﯥ ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ده .

١٥٢

ﻳﻮ رﭘﻮټ واﻳﻲ ﭼﯥ "داﺳﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﻛﯥ دا ځﻮاﻛﻤﻦ
ﭘﺎڅﻮن ﻳﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﻧﻪ دى ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻳﻮې ژورې دﺳﻴﺴﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده

 .152د اﻧﮕﻠﻴﺲ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ رﭘﻮټﻮﻧﻪ )د  1923ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى د ﻟﻮﻣړۍ څﺨﻪ د  1324ﻛﺎل د
ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ  30ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې د ﭘﻴښﻮ ﻟﻨډﻳﺰ L/MIL/17/14/1613 (924

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмн ȁ
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ زړى ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ،ګﺮدﻳﺰ ،ﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ اﻳښﻮدل ﺷﻮې وي .

١٥٣

اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ګڼﻪ ﻛﯥ و ﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺮه ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د ﭘﺮدې ﺷﺎﺗﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺻﻠﻲ دښﻤﻨﻪ ده.

١٥٤

ﻧﻮرو ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﭘﻪ

ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ اﺗﺤﺎد ﻣﺸﺮﻗﻰ او ﭘﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻛﯥ ﻃﻠﻮع اﻓﻐﺎن ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ور ﺗﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﭙﺎره ﻛړل او ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﯥ د اﻧګﻠﻴﺲ د ﻻس د ﻳﻮې آﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﻠﻜﻮ
ﺗﻪ ور ﭘﻴﮋﻧﺪه ،ﭼﯥ د ﻛﻔﺎرو د وﻃﻦ څﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻲ او د ﻛﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ
څﺨﻪ د دښﻤﻦ د ګټﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺧﻮځښﺖ ﻛﯥ وه .اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ
ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ اﻓﻐﺎن ﻛډواﻟﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﺑﯥ ﺧﺮﺗﻪ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ او داﺳﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ
دي» :اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﭘﻪ ډﻳﺮه ﻫﻮښﻴﺎرﺗﻴﺎ او د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﭘﻪ اړه د ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې داﺳﯥ
ﭼﺎرې ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺧﺘﻴځﻮال ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى رښﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺧﯥ ﻧﻪ
وي روښﺎﻧﻪ ﺷﻮي ،د ﻧﻮﻣﻮړو ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘټﻮ رازوﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږو .ﻧﻦ ورځ زﻣﻮﻧږ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ډﻳﺮ ﻧﺎوړﻳﻨﻮﻧﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي او ﻣﻮﻧږ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ژورﺗﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻮﻫﻴږو ﭼﯥ د

ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﻳﻮان ﺷﻮ«  .١٥٥ﭘﻪ ورﺗﻪ ډول د
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺪې ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ
او د ﻫﻐﻮى ﻣﻼﺗړو ﺗﻪ ،ﭼﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دى ګﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ.

١٥٦

د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ
ﻧﻮﻣﻮړې اړودوړ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻛﺎل څﺨﻪ ډﻳﺮدوام و ﻣﻮﻧﺪ ،ورو ورو د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه د ﻧﻮرو
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻴﺪو ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﻟﻮګﺮ ﭘﻮرې ﺧﭙﻮر ﺷﻮ .دواړو ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ د
ﻣﻨګﻠﻮ او ځﺪراڼﻮ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎ څﺨﻪ و ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﺟﺰاء
د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ځﻴﻨﯥ ﻣﻮاد ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻳﯥ د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻧﻪ
 .153ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى  .5ﻣﺦ
 .154اﻣﺎن اﻓﻐﺎن 1303 ،ﻛﺎل د ﺳﻨﺒﻠﯥ  17ﭼﯥ د  1924زﻳږدﻳﺰ ﻛﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  6ﺳﺮه
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.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмо ȁ
درﻟﻮد ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛړي .ﭘﺎﭼﺎ ځﻮاب ورﻛړ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺨﻮا د دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎو
ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮى دى او ﻟﻪ ﻫﻐﻮى څﺨﻪ ﻳﯥ و ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻋﻠﻤﺎو ﺳﺮه
د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎره ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺷﻲ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ دا ﺑﻠﻨﻪ و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او د اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻜﺘﻴﺎ ﻛﯥ ﭘﺎڅﻮن وﻛړ .د ﭘﻜﺘﻴﺎ ﺑﺰګﺮان ﭼﯥ د
دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﻛﻮ او اﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ د ﭼﻠﻨﺪ څﺨﻪ ځﻮرﻳﺪﻟﻲ وو ،د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ
را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل ،او ځﻴﻨﯥ ﻣﻐﺮض ﺧﺎﻧﺎن ﻫﻢ د ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﻣﻞ ﺷﻮل.

١٥٧

اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ د ﻣﻨﻮرو او رﺳﻮخ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻋﻠﻤﺎو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دا
ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺣﻞ ﻛړي .ﻧﻮﻣﻮړو ﻋﻠﻤﺎ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﺪك ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﺑﻠﻮاګﺮو ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﻟﻴﺪﻧﻪ وﻛړه او ډﻳﺮ ژر ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ ګﻮډ ﻣﻼ د ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻜﻞ ﻧﻪ
ﻟﺮي او دښﻤﻨﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻠﻲ او ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ د واك څﺨﻪ د اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن ﻟﻴﺮې ﻛﻴﺪل ﻏﻮاړي او اﻋﻼن ﻳﯥ وﻛړ ﭼﯥ ﻧﻮى اﻣﻴﺮ ﻳﯥ ټﺎﻛﻠﻰ دى .د دې
ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ دوﻟﺖ دا ﭘﺮﻳﻜړه وﻛړه ﭼﯥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﻮﻧﻲ ﻧﻪ ده او اړودوړ
ﻳﻮازې د ﺑﻠﻮاګﺮو ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ .د ﻋﻠﻤﺎو
ﭘﻼوى ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ د ګﻮډ ﻣﻼ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻳﻮه ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮع ده او د
ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﻼﻛﺎراﻧﻮ داﺳﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ
وﻛړه ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ځﻮاب ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ را و ﺑﻠﻞ
ﺷﻲ .ﺟﺮګﯥ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول و ﻣﻨﻞ ،ﺧﻮ د ﺟﺰاء د
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ځﻴﻨﯥ اﺻﻼﺣﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړل.

١٥٨

د ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﯥ ،د ﺣﻀﺮت
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ )ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ( ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ او ﺣﻀﺮت ﻓﻀﻞ ﻋﻤﺮ )ﻧﻮراﻟﻤﺸﺎﻳﺦ(
 ،١٥٩ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزﻳﺮ ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،د ﺗﻤﻴﺰ د ﻣﺤﻜﻤﯥ
رﺋﻴﺲ ،ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر د ﭘﻼوي د ﻏړو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د

 . ١٥٧ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ).Φϣ 807 ،(1366
.Φϣ ١٢٢ Poullada L. B. (1973) . ١٥٨
 .159اﻟﻘﺎب ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ او ﻧﻮراﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺗﻪ دا ﻟﻘﺒﻮﻧﻪ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻏﺎزى ﻟﻪ
ﻟﻮرې د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ ﺟګړه د ﻫﻐﻮى د وڼﺪې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورﻛﻮل ﺷﻮل.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмп ȁ
ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻠﻮاګﺮو ﺗﻪ و اﺳﺘﻮل ﺷﻮل ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړي ﭼﯥ
د ﻗﺎﻧﻮن ټﻮﻟﻮ ﻣﻮادو ﺗﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ورﻛﻮل ﺷﻮى دى او ﻫﻴڅ
داﺳﯥ ﻣﺎده ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻟﺮي ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺑﻠﻮاګﺮو ﺳﺮه ﺧﺒﺮو
اﺗﺮو زړه ﭘﻮرې ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﻛړه .اﺳﺘﺎد ﻓﻀﻞ ﻏﻨﻰ ﻣﺠﺪدى د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن د ﻟﻮر )د ﺣﻀﺮت ﺻﺒﻐﺖ اﷲ ﻣﺠﺪدي ﻣﻮر( ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻮي او
ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎﻧګړې ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﭼﯥ د ﺣﻀﺮت ﻧﻮراﻟﻤﺸﺎﻳﺦ او ﺳﺮدار
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې ،ﺣﻀﺮت ﻧﻮراﻟﻤﺸﺎﻳﺦ د
ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ ډﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛړل ،ﺧﻮ ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د ﻣﻼ
١٦٠

ﻋﺒﺪاﷲ ټﻮل وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ رد ﻛړل .

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻟﻤﺠﺪدى د اﻟﻄﻮداﻟﺸﺎﻣﺦ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻞ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺪدى اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺸﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻗﺪس ﺳﺮه« ﻳﺎ ﺣﻀﺮت ﺷﻤﺲ
اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ژوﻧﺪ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ،د ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ او ﺑﻠﻮاګﺮو ﺳﺮه د
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن او د ﻣﺮاﻓﻌﯥ د رﺋﻴﺲ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﻳﻮ ځﺎى
ﻛﻴﺪو د ﭘټﻮ اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي ،او د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﻟﻪ راﻧﺴﻜﻮرﯦﺪو
وروﺳﺘﻪ د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن واك ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ او د ﻧﻮﻣﻮړې ﻃﺮﺣﯥ
ﺳﺮه د ﺣﻀﺮت ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ څﺨﻪ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮي.

١٦١

د ﺳﻮﻟﯥ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰې ﭘﺮﻳﻜړې ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ ټﻮﻟﯥ ﻫڅﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﺳﺮه
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮې ،اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺮﻳﻜړه وﻛړه ﭼﯥ اړودوړ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻮځﯥ ځﻮاك ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻠﯥ ﺷﻲ .د دوﺑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ دوﻟﺘﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﭘﻪ څﻠﻮرو ﺟﺒﻬﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ
ﺑﻠﻮاګﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟګړه ﺑﻮﺧﺖ وو :د ګﺮدﻳﺰ ﺟﺒﻬﻪ د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻰ ﺧﺎن،
د ﺟﻼل آﺑﺎد ﺟﺒﻬﻪ د ﻛﺎﺑﻞ د واﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ،د ﻏﺰﻧﻰ ﺟﺒﻬﻪ د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزارت
د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې او د وردﻛﻮ ﺟﺒﻬﻪ د اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ

 . ١٦٠ﻣﺠﺪدى ،ﻓﻀﻞ ﻏﻨﻰ )239 ،(1997ﻣﺦ.
 .١٦١اﻟﻤﺠﺪدى ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق 178 ،ﺗﺮ  181ﻣﺨﻮﻧﻮ ﭘﻮرې

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмр ȁ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺧﺎن ،ﺳﺮدار ﺷﺎه وﻟﻰ ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﻧﺒﻰ ﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ او ﺟﻨﺮال
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺮ ګډې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې رﻫﺒﺮي ﻛﻴﺪﻟﻪ .ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ
د دې ﻣﻬﻤﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ګډون اړودوړ ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﻜﻲ اﻳښﻮدﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوﻟﺖ د
ټﻴﻨګ او ﻛﻠﻚ ﻫﻮډ ښﻜﺎرﻧﺪوﻳﻲ ﻛﻮي.
د اړودوړ او د ﭘﻜﺘﻴﺎ د ﺟګړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل دوﻟﺘﻰ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ او ﺑﻠﻮاګﺮو ﺗﻪ ډﻳﺮ
ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ وا وښﺘﻞ .زﻳﺎﺗﺮه دا ﺟګړې د ﺑﻠﻮاګﺮو ﭘﻪ ګټﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ .ارواښﺎد
ﻏﺒﺎر ﻟﻴﻜﯥ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺟګړو څﺨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﯥ »ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪوﻟﻰ
ﺧﺎن ﭘﻪ ګﺮدﻳﺰ ﻛﯥ د ﺑﻠﻮاګﺮو ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻛﻼﺑﻨﺪ و ،د ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﻳﻮه  700ﻛﺴﻴﺰه
ځﻮاك د »ﻋﺴﻜﺮ ﺟﺎن ﻓﺪا« ﻳﺎ ځﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻮﻧﻜﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د دوه
ﻏﻨډﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزﻳﺮ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ګﺮدﻳﺰ ﭘﺮ ﻟﻮر و اﺳﺘﻮل ﺷﻮل،
ﻣګﺮ دا ځﻮاك د ﻟﻮګﺮ ﺑﻴﺪك ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﺷﭙﻴﻨﻲ ﺗﺎړاك ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﺗﺮ
وروﺳﺘﻲ ﻛﺴﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺗﺮ ﭼړې ﺗﻴﺮ ﺷﻮل.

١٦٢

د اړودوړ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ د ﺧﻮﺳﺖ ﻋﺴﻜﺮي ﭼﻮڼۍ ﻛﻼﺑﻨﺪه ﺷﻮه ،د ﻏﺰﻧﻲ
څﺨﻪ د ګﺮدﻳﺰ ﭘﺮ ﻻره د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮﻳﺪ و ﺷﻮ ،د ﻟﻮګﺮ د واﺧﺠﺎن ﺗﻨګﻰ د
ﺑﻠﻮاګﺮو ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻳﻮه ﻧﺎﺑﺒﺮه ﺑﺮﻳﺪ ﻛﯥ و ﻧﻴﻮل ﺷﻮ او ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ د ګﻮاښ
ﻻﻧﺪې راﻏﻰ .څﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﺑﻠﻮاګﺮو د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر ﻫﻢ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړ ،اﺣﻤﺪزﻳﻮ او
ﻃﻮﻃﺎﺧﻴﻠﻮ ﻫﻢ د ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺮه د ﭘﻜﺘﻴﺎ اړﻳﻜﻪ ﭘﺮې ﻛړه ،ﺑﻠﻮاګﺮو د ﻏﺰﻧﻰ ﻟﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
څﺨﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗﺮ ﺷﻴﺦ آﺑﺎد او د وردﻛﻮ ﺗﻜﻴﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ و رﺳﻴﺪل او ﻣﻼ
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ او ورور ﻳﯥ ﺳﺒﺤﺎن د دوﻟﺖ ﺧﺰاﻧﻪ د ﺷﻴﺦ آﺑﺎد ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ وﻟﻮټﻠﻪ .
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزى د ﭘﺎرﻳﺲ د ﺳﻔﺎرت څﺨﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ را ﺳﺘﻮن ﺷﻮ
او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت دﻧﺪه ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺘﻪ ،او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻛﯥ و ﭼﯥ
ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺮ ﺣﻀﺮت ﻧﻮراﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻣﺠﺪدى ﺷﻜﻤﻦ ﺷﻮ او و ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ
ﻫﻐﻪ زﻧﺪان ﺗﻪ واﭼﻮي ،ﺧﻮ ﺣﻀﺮت ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺳړى او د
ښﻜﻴﻼك ﺿﺪ و او د اﻧګﺮﻳﺰ د ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ د آزادۍ ﭘﻠﻮى و ،د دې ﻛﺎر

 . ١٦٢ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ) 808 ،(1366ﻣﺦ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмс ȁ
ﻣﺨﻪ و ﻧﻴﻮﻟﻪ .ﭘﺎﭼﺎ د ﻫﻐﻪ درﻧﺎوي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي روﺣﺎﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﺷﻤﺲ
اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺗﻪ ﻳﯥ درﻟﻮد ،د ﻧﻮراﻟﻤﺸﺎﻳﺦ د ﺑﻨﺪي ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ و وځﻲ .ﺣﻀﺮت ﻧﻮراﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻠﯥ
ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟﯥ څﺨﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ او د ﺣﺞ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ د اداء
ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻛﯥ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮره ﻛړ.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮر ﺟﻨﺮال ﻣﺸﻬﻮر وه ،د ﭘﻜﺘﻴﺎ د
ﺑﻠﻮاګﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪي ﻣﺎﺗﻪ ﻛړه ،او د ﭘﻜﺘﻴﺎ د ﺟګړه ﻣﺎرو د ﻣﺎﺗﯥ
وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺷﻴﺦ اﺑﺎد او ﺗﻜﻴﻪ ﻳﯥ اﺷﻐﺎل ﻛړي وو ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ور ﭘﻴښ ګﻮاښ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړ .ﻏﻨډ ﻣﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﻫﻢ د ﻟﻮګﺮ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭼﻮڼۍ دﻓﺎع وﻛړه
او د ﭘﻜﺘﻴﺎ ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯥ ورﻛړه .ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺧﺎن څﺮﺧﻲ د ﻟﻮګﺮ د
واﺧﺠﺎن ﺗﻨګﻲ ﻛﯥ ټﻮﻟﻮ اړودوړ ﻛﻮﻧﻜﻮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ور ﻛړه ،او ﻏﻨډ ﻣﺸﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث ﺧﺎن ﻣﺎت ﺷﻮي ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭘﺴﯥ و څﺎرل .ﺳﺮدار ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻟﻮګﺮ ﻛﯥ د اړودوړ ﻛﻮﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﭘﻴﻞ ﻛړې او ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي او
ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻰ ﻫﻢ د ﻟﻮګﺮ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ډﻳﺮه
زړورﺗﻴﺎ وښﻮدﻟﻪ .د اﻧﺸﺎأﺗﻮ د ﻗﻄﻌﯥ ﻛﻨﺪك ﻣﺸﺮ رﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن او ټﻮﻟﻰ ﻣﺸﺮ
ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻲ د ﻟﻮﻳﻮ ﭘﻮځﻰ اﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﭘﺎم وړ وګﺮځﻴﺪل  .ﺑﻬﺮام
ﺧﺎن ﺳﺮﺧﺎﺑﻰ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﻟﻮګﺮ ټﻮﻟﯥ ﻻرې ﺧﻮﻧﺪي او ﭘﻪ اﻣﻦ ﻛﯥ و ﺳﺎﺗﻠﯥ.
د اﺣﻤﺪزﻳﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻢ د ﺑﻠﻮاګﺮو ﻟﻴﻜﯥ ﭘﺮﻳښﻮدﻟﯥ.
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ،ﭘﻜﺘﻴﺎ ﺗﻪ د دوﻟﺘﻲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ او ﭼﺎرواﻛﻮ داﺧﻠﻴﺪل ،د ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﻜﺘﻴﺎ
ﺗﺮ ﻣﻨځ د ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻻرې ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﻛﻴﺪل ،د ﺑﻠﻮاګﺮ و څﺨﻪ د ﺗﻴﺮې د ﻏﺎښﻲ
ﭘﺎﻛﻴﺪل ،ﭘﻪ زرﻣﺖ او ﻧﻴﻜﻪ ځډران ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﺑﻠﻮاګﺮو ﻣﺎﺗﻴﺪل ،او ﭘﻪ ﻣﻴﺮزﻛﻪ
ﻛﯥ د ﻣﻨګﻠﻮ ﺑﻠﻮاګﺮو ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ،او ﭘﻪ ﭘﻜﺘﻴﺎ ﻛﯥ د اړودوړ ﻛﻮﻧﻜﻮﻧﻮ د ورﺳﺘﻲ
ځﻮاك ﻣﺎﺗﻴﺪل ،ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﺎن ﺗښﺘﻴﺪل ،د ﺑﻠﻮا ﺟﻮړوﻧﻜﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﻟﻜﻪ ﻣﻼ ﻋﺒﺪ اﷲ او ﻣﻼ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ او ﻧﻮرو  25ﺗﻨﻪ ﺑﻠﻮاګﺮ ﻣﺸﺮان ﻣﻼﻳﺎن ﭼﯥ
ﭘﻪ دې ﺑﻠﻮا ﻛﯥ ﻳﯥ ﻻس درﻟﻮد ،ﻧﻴﻮل او اﻋﺪاﻣﻮل او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮل ،او د ﻫﻐﻮى ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ دې ﺗﻪ اړ ﻛﻮل ﭼﯥ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ و

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кмт ȁ
اوﺳﻴږي ،د ﭘﻜﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮ اړودوړ ﭘﺎى ﺗﻪ و رﺳﻴﺪ .ﻣﺸﻬﻮر ﻏﺎزي ،ﺑﺒﺮك ﺧﺎن
ځﺪران ،ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﻣﻼﺗړى و ،ﻫﻢ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺟګړه ﻛﯥ
و وژل ﺷﻮ.

١٦٣

ﻣﻴﺮﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ " د ځډراڼﻮ اوﻟﺲ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﭼﯥ

ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗښﺘﻴﺪﻟﻲ وو ،وﻧﻴﻮل او دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ وﺳﭙﺎرل او ﻫﻐﻮى د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻮځﻲ
ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺮګ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮل او د  25ﺗﻨﻮ ﺑﻠﻮاګﺮو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د
 1304ﻛﺎل د ﺟﻮزا د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 4ﻣﻪ ) 1925زﻳږدﻳﺰ( ﭘﻪ ګﻮﻟﻴﻮ وﻳﺸﺘﻞ ﺷﻮل" .
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د ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮګﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﺟګړې ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي رول
د ﺟﻨﻮﺑﻲ د اړودوړ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﺳړى ﭼﯥ ځﺎن ﻳﯥ د اﻣﻴﺮ
ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ځﻮى ﺑﺎﻟﻪ ،د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﻻرې د ﺟګړې ډګﺮ ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮ او د
اﻣﺎرت دﻋﻮا ﻳﯥ وﻛړه .دا ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ډﻳﺮه ﭼټﻜۍ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ.
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ څﺨﻪ د ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﻳﻮ ﻣﺪﻋﻲ راﺗﻠﻞ ﭼﯥ د ﺑﻠﻮاګﺮو ﻣﺸﺮي وﻛړي،
د ﺑﻠﻮاګﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د وﻟﺲ ﻣﻠﻲ او اﺳﻼﻣﻲ وﻟﻮﻟﯥ را وﭘﺎروﻟﻰ  .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ
ﭼﯥ د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د دې ﺳړي ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮ،
ﺣﻜﻮﻣﺖ د وﺧﺖ د ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮدارى ور ﻛړ ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰان
ﻏﻮاړي د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ څﻴﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ وﻛړي.
د ﻏﺒﺎر د وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﯥ اوﻟﺲ د دوﻟﺖ د ﻧﺎوړې ادارې څﺨﻪ
ﻧﺎﺧﻮښﻪ و ،د ﭘﻜﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﺧﭙﻞ ﻧﺎﭘﻴﻠﺘﻮب ﺳﺎﺗﻠﯥ و ،ﻫﻤﺪا
ﭼﯥ ﭘﻮه ﺷﻮل د ﭘﻜﺘﻴﺎ اړودوړ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑڼﻪ ﻟﺮي او دا ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰان ﭘﻜﯥ
ﻻس ﻟﺮي ،ټﻮل د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل او د ﭘﺮدﻳﻮ د ﻧﻔﻮذ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﻻس

 . ١٦٣ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ) ،(1366د  806څﺨﻪ  811ﭘﻮرې
ﻣﺨﻮﻧﻪ.
 .164ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى 810 ،ﻣﺦ.
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ﺷﻮل ١٦٥.د ﺷﻤﺎل ،ﻣﺸﺮﻗﻰ ،ﻗﻨﺪﻫﺎر ،ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ او ﭘﺮوان ،ﻫﺰاره ﺟﺎﺗﻮ ،او ﻛﺎﺑﻞ د
ﺧﻠﻜﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻴﺪﻟﻮ او ﻣﻼﺗړ وروﺳﺘﻪ ،دوﻟﺘﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻮ ﻛﯥ د دﻓﺎﻋﻲ
ﭘړاو څﺨﻪ را و وﺗﻞ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮي ﻳﯥ ﻻس ﭘﻮرې ﻛړ .ﭘﻪ ﭘﻜﺘﻴﺎ ﻛﯥ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﻪ ﺧﻮځښﺖ راﻏﻠﻞ ،د ځﺎځﻴﻮ او څﻤﻜﻨﻴﻮ ﺧﻠﻜﻮ د دوﻟﺖ ﻟﻮرى ﻏﻮره
ﻛړ او د ﺧﻮﺳﺖ ﻫﻨﺪواﻧﻮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮو ﺗﻪ د ﺧﻮړو رﺳﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړه
واﺧﻴﺴﺘﻪ  .د ﻛﺎﺑﻞ ښﺎر ﻫﻢ ﻟﻮګﺮ ﺗﻪ د اﺳﺘﻮل ﺷﻮو درﯦﻮ ﭘﻮځﻲ ﻛﻨډﻛﻮﻧﻮ ﺗﻨﺨﻮاه
ګﺎﻧﯥ و ﻣﻨﻠﯥ،د ﻛﺎﺑﻞ د ﻣﺪرﺳﻮ زده ﻛﻮﻧﻜﻮ د وﺳﻠﯥ او ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ د وﻧډې
اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ،او د ﻛﺎﺑﻞ ځﻴﻨﻮ ښځﻮ ﺧﭙﻠﯥ ګﺎڼﯥ دوﻟﺖ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ .ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﻫﻢ د اړودوړ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑڼﯥ او
اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ ﭘﺮ ﭘﻮﻫﻴﺪﻟﻮ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ او د ﻳﻮ ﻧﻴﻢ زر
ﻛﺴﻴﺰ ځﻮاﻛﻤﻦ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ او د دﻓﺎع وزرات ﻟﻪ ﻫﺮﻛﻠﻲ
ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮ.

 .١٦٥ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ) 809 ،(1366ﻣﺦ.
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ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﺧﺒﺮ د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ) (9،10ګڼﻪ ﺟﺮﻳﺪه
ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ.

١٦٦

اﻣﺎن اﻓﻐﺎن د اﻣﺎﻧﻲ دورې )ﭘﻴﺮ( ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ دوﻟﺘﻲ اوﻧﻴﺰه ﺟﺮﻳﺪه وه ﭼﯥ د
ﻫﻐﯥ ﻟﻮﻣړۍ ګڼﻪ د  1298ﻛﺎل د وري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 28ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﭼﯥ د  1919ﻛﺎل د
اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ  12ﻣﯥ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي ،ﺧﭙﺮه ﺷﻮه .د "اﻣﺎن اﻓﻐﺎن" ﺧﭙﺮوﻧﯥ
د ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزى د ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﻴﻪ ﻫﻤﺎﻏﻲ ﻣﻬﻤﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ،
ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻨﯥ ،ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ،د ښﻜﻴﻼك ﭘﺮ وړاﻧﺪې درﻳﺪﻟﻮ او د اﺳﻼﻣﻲ
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻳﻮواﻟﻰ او ﺗﺮﻗﻰ ﭘﺮ ﻻره رواﻧﻪ وه .ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭼﯥ د ﺳﺮاج
اﻻﺧﺒﺎر څﺨﻪ د ﺑﺸﭙړې ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎر
اﺧﺴﺘﻞ ﻛﻴﺪه او اﻣﺎن اﻓﻐﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘګ او
ﺗﺮﻗﻰ ﻟﭙﺎره ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎوه.

 .166د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻳﺪۀ ،ﭘﻨځﻢ ﻛﺎل (9،10) ،ګڼﻪ 3 ،ﻣﺦ ،د ﺳﻨﺒﻠﯥ  1303 ،14ﻛﺎل »داوﻃﻠﺒﺎن
ﺳﺮﻛﻮﺑﻰ ﺑﺎﻏﻴﻬﺎ«.
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د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺪه ،ﭼﯥ د دﻓﺎع د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﺮﻳﺪه ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ) (9ګڼﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ اړه وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »د ﺷﻨﺒﯥ ﭘﺮ ورځ د ﺳﻨﺒﻠﯥ ﭘﻪ 7
ښﺎﻏﻠﻰ ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن د ﻛﻮﻧړ ﻟﻮﻳﺨﺎن ﻛﻮﻧړي ،ﻳﻮازې د ﻟﻮى څښﺘﻦ د اواﻣﺮو د
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 اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻴﻨﻪ او وﻟﻮﻟﻪ
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ او د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزارت ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻳﯥ ﺗﻮ ﻫﺮﻛﻠﻰ وﺷﻮ«.١٦٧

د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي د ﻟﻴﺪﻧﯥ ﻛﺘﻨﯥ ﺑﺸﭙړ ﺧﺒﺮ
ﭼﯥ د دﻟګﺸﺎ ﭘﻪ ﻣﺎڼۍ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮى ،د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ) (10ګڼﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮى دى.

 .167د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺪه ﻛﺎﺑﻞ (9) ،ګڼﻪ ﻟﻮﻣړى ﺟﻠﺪ9 ،د ﺳﻨﺒﻠﯥ  1303 ،9ﻟﻤﺮﻳﺰ ) 31اﮔﺴﺖ1924 ،
زﻳږدﻳﺰ(
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ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ د ﻟﻮاﻣﺸﺮۍ رﺗﺒﻪ ور ﻛړل ﺷﻮه ،د ﻫﻐﻪ وﺳﺎﻳﻞ او
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻴﺎر ﺷﻮل او د ﺑﻠﻮا د آراﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮګﺮ ﺗﻪ و اﺳﺘﻮل ﺷﻮ .د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ
ﺑﺮه ﻛﻰ را ﺟﺎن ﻛﯥ د اړودوړ ﻛﻮﻧﻜﻲ د ﻣﺎﺗﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،د
اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د زوى ،څﺨﻪ ﭼﯥ د ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ دﻋﻮا ﻳﯥ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻳﻮ ﻟﻴﻚ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ ﭘﻪ ﻛﻮم ﻛﯥ ﭼﯥ ﻳﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﯥ و ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ
ﻣﻼﺗړ وﻛړي ،ﺧﻮﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن
ﺧﺎن ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻛﻠﻚ ځﻮاب ورﻛړ او د
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.
ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟﺮاﻳﺪو ﻟﻜﻪ د ﺣﻘﻴﺖ  17او  18ګڼﯥ ﭼﯥ د ﺳﻨﺒﻠﯥ ﭘﻪ ) 28او
 (30ﻧﻴټﻪ د "ﻟﻮى ﺧﺎن ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن ﻣﻴړاﻧﻪ" او "ﭘﻪ ﺷﺎه ﻣﺰار ﻛﯥ د اﺷﺮارو ﻣﺎﺗﯥ"
او د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﭘﻨځﻢ ﺧﭙﺮﻧﻴﺰ ﻛﺎل ﭘﻪ
 14/13ګڼﻮ ﻛﯥ "د ﻟﻮګﺮ ﺟګړه او د
اﺷﺮارو ﺗﻴښﺘﻪ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې د
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي د
زړورﺗﻴﺎ ،ﻣﻴړاﻧﯥ او ﺑﺮﻳﺎو څﺨﻪ
ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده ،د دې ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧګﻠﻴﺲ د ﺳﻔﺎرت د ﭼﺎرو
څﺎروﻧﻜﻲ ،ﻣﻜﻮﻧﺎﭼﻰ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  61ګڼﻪ ﭘټ رﭘﻮټ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻮرﻧﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړه واﻳﻲ ﭘﻪ دې ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ﭘټﻮﻻى ﭼﯥ د ﺧﻮﺳﺖ ﺑﻠﻮاګﺮو و ﻧﻪ
ﺷﻮ ﻛﻮﻻى د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺑﯥ ﺳﺎرې
زړورﺗﻴﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ودرﻳږي .

١٦٨

د ﺟﻨﻮﺑﻲ اړودوړ د ﻳﻮ ﻛﺎل څﺨﻪ ډﻳﺮ دوام وﻛړ او د ﺑﻠﻮاګﺮو ﺳﺮه د ﺟګړې

 .168د اﻧﮕﻠﻴﺲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘټ ﺳټﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ﻻﺳﻮﻧﺪي 124 ،ګڼﻪ ﭘﻴﻐﺎم د  1924ﻛﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ
 30ﻧﻴټﻪ ،د ﻣﻜﻮﻧﺎﭼﻰ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻣﻚ ډوﻧﺎﻟﺪ ﺗﻪ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кнн ȁ
ﺳﺨﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﭘړاوﻧﻪ درﻟﻮدل او د ﺑﻠﻮاګﺮو ورﺳﺘۍ ﻣﺎﺗﯥ او د ﻣﻨګﻠﻲ
ﺑﻠﻮاګﺮو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﻴﻮل ،د ﺟګړې د ﭘﺎى ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ و .د ﺟګړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻴښ ﺷﻮي
ﻣﺎﻟﻲ او ځﺎﻧﻲ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ،د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او دښﻤﻨﻲ او د
دوﻟﺖ څﺨﻪ د ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻨﯥ ډار د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ د ﻳﻮ دود ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻤﺎﻏﺴﯥ ﺗﺮ ډﻳﺮه
دوام درﻟﻮد .دې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﻜﻲ اﻳښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻧﺎﺟګړه اﻳﺰه ﺣﻞ ﻻره او
ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮګﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ښﻪ وﺳﻴﻠﻪ وه .ﺧﻮ د ځډراﻧﻮ د ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮګﯥ ﻣﺸﺮان د ﻓﺮﻗﻪ
ﻣﺸﺮ ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﺳﺮه ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ و ﻧﻪ رﺳﻴﺪل ،او د ﺧﻮﺳﺖ څﺨﻪ د ﻟښﻜﺮ ﺗﺮ
راﺳﺘﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ،د ځډراﻧﻮ ﺟګړه ﻟﻪ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻞ ﺷﻮه.
د ﺟګړې ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د ځډراﻧﻮ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛﻴښﻮده،
ﭼﯥ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ وه ،ﭘﻪ دې ﺟﺮګﻪ ﻛﯥ
وﻧډه واﺧﻠﻲ .دا وړاﻧﺪﻳﺰ و ﻣﻨﻞ ﺷﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛﻴښﻮده ،ﻟﻪ
دوﻟﺖ څﺨﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻮو وﺳﻠﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ور ﻛﻮل ﻳﯥ وﻣﻨﻞ او د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي
ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﺗﺮ څﻮ د ﭘﺎﭼﺎ ﺳﺮه ﭘﺨﻼ ﺷﻲ .د ﭘﻴښﯥ ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
او د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛړﻧﻮ ټﻮﻟﻪ ﻛﻴﺴﻪ د ﺳﻴﻒ اﻻﻣﺎن ﻳﻪ ﻗﻠﻤﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﯥ،
ﭼﯥ د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص ﻟﻴﻜﻨﻪ ده ،اوﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ دې ﺟګړه وﻧډه اﺧﺴﺘﯥ ده ،ذﻛﺮ ﺷﻮي دي .
د دې ﺟﺮګﯥ د ﭘﺮﻳﻜړې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د ځډراﻧﻮ د ﻗﻮم ﺗﺮ  150ﻛﺴﻮ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دوه ځﺎﻣﻦ ګﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او
ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ځډراﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮل ،د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او د ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﻛړه او ﺟګړه ﭘﺎى ﺗﻪ و
رﺳﻴﺪه.
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ،اﻧګﻠﻴﺲ وزﻳﺮﻣﺨﺘﺎر ﻫﻤﻔﺮﻳﺰ ،د  1924ﻛﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ  22ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﻔﺮي ﻟﻴﻚ ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ رﭘﻮټ ور ﻛړ »ﭼﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي ﭘﺮون د څﻠﻮر زره ﻗﻮﻣﯥ وګړو او د ځډراﻧﻮ د  150ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻪ را ورﺳﻴﺪ .ځډراﻧﻮ د ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﻮ ﭼﺎرواﻛﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې اﺗﺮې او ﺗړون و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ
او وﻳﻠﻲ ﻳﯥ وو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﻳﻮازې د ﻳﻮ ﭘښﺘﻮن ﻣﻨځګړي
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ﻟﻪ ﻻرې ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳږي  .ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺧﭙﻠﻪ د ﺿﻤﺎﻧﺖ او ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب
دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﺴﺘﻪ«.

د اﻧګﻠﻴﺲ د ﺳﻔﻴﺮ د رﭘﻮټ د ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ )اﺳﻨﺎدو( ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﻮه ﺑﺎوري ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ
زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ ») (1ځډراﻧﻮ ﻳﻮه د ﭘﺎم وړ ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ
او ﺗﻴﺎرى ﻳﯥ وښﻮد ﭼﯥ د دوﻟﺖ د ﺑﺨښﻨﯥ د ژﻣﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ټﻮﭘﻜﻮﻧﻪ
ﻫﻢ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري (2) .د وزﻳﺮو او ﻣﺴﻌﻮدو ﻳﻮ ډﻳﺮى ﺷﻤﻴﺮ د ځډراﻧﻮ ﺟګړه
ﻣﺎرو څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي ،او ) (3ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ او ګﻮډ ﻣﻼ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﭘﻨﺎه اﺧﺴﺘﯥ ﺑﻮﺧﺖ دي  .د ﻫﻐﻮى ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو د ﭘﺎﻳﻠﯥ
ﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪو ﭘﻮرې ،ﭘﺮ اورﺑﻨﺪﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﻮې ده «.
د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻳﺪې ،ﭘﻪ  22ګڼﻪ ﻛﯥ د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﻛﻮﻧړي د را ﺳﺘﻨﻴﺪﻟﻮ ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﻛړ ﭼﯥ ﻣﺘﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول وړاﻧﺪې ﻛﻴږي :
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»د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ د ﻣﺸﺮﻗﻲ د زړورو ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪل

ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻲ ﺧﺒﺮ دي ﭼﯥ
ښﺎﻏﻠﻰ )ﻟﻮى ﺧﺎن( ﻟﻮاﻣﺸﺮ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي ﭼﯥ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻳﻮ زرو او څﻮ ﺳﻮو
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او ﻛﻮﻧړﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه
ﻳﻮ ځﺎى د ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮرې ﺗﻪ
ﺗﻠﻠﻰ و او ﭘﻪ ﻟﻮګﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺗﺮ
اﻧﺪازې ډﻳﺮ ﺷﻬﺎﻣﺖ او
ﺟﻼدت 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
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ او د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺮف او و ﻧﺎزول ﺷﻮ.
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
ﻳﯥ ﻣﺎت او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛړل ،او د وﻃﻦ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨﯥ دﻧﺪه او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه دوﺳﺘﻲ ﻳﯥ
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 ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ د ﻟﻮى ﺧﺪاى ډﻳﺮ ﺷﻜﺮ
آداء ﻛﻮو«.

١٦٩

 .169د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻳﺪه ،ﭘﻨځﻢ ﻛﺎل 22 ،ګڼﻪ ،ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ  1303 ،7ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ 147 ȁ
د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺪه ﭘﻪ  58ګڼﻪ ﻛﯥ »ﺻﻮرت ﺷﺮﻓﻴﺎﺑﻰ ﻧﻔﺮى ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن ﻟﻮاﻣﺸﺮ
ﻟﻮﻳﺨﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﺷﻬﺮﻳﺎر اﻓﻐﺎن « ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ رﭘﻮټ ﺧﭙﻮر ﻛړ او
وﻳﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ ) (2د دﻟګﺸﺎ ﭘﻪ ﻣﺎڼۍ ﻛﯥ زړه
ورو ﺳﺮﺗﻴﺮو او ﻓﺎﺗﺤﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮﭼﯥ د ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن ﻟﻮى ﺧﺎن د ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ،د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ،ﺷﺎﻫﻤﺰار او ﺳﭙﻴﻦ
ﺗﺨﺖ ،زرﻣﺖ او زاﻫﻮ او ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړې وو ،او ﻟﻪ
ځﺎﻧﻪ ﻳﯥ زړورﺗﻴﺎ ښﻮدﻟﯥ او د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴړاﻧﯥ ﭘﻪ ښﻮدﻟﻮﻳﯥ ﺗﻜړه ﺗﻮب ﺳﺮه ﺟګړه
ﻛړې ،د ﻫﻐﻪ ځﺎى د ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻧﻮ د ﺧﻮښۍ ﺳﺒﺐ ﺷﻮى او زﻣﻮﻧږ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
زړوﻧﻮ ﻛﯥ د ځﺎى درﻟﻮدوﻧﻜﻲ ﻏﺎزي د ﺳﺮﻟﻮړۍ او ﺧﻮښۍ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟﻰ ،ﭘﻪ
ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﺟګړو او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟږ ﺗﻠﻔﺎت ور ﻛړي او د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ټﭙﻴﺎﻧﻮ
ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ د ) (60ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﻟږ دى ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ډول او ﺳﻮرﻧﻲ ﻳﯥ ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ورځ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
ﻏﺎزي ﺳﺮه ﻟﻴﺪﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ
ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺷﻮق او وﻟﻮﻟﯥ
ﺳﺮه ﻟﻴﺪﻧﻪ ﻛړې وه – ﺧﭙﻞ
ځﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻛړ  ...ﭘﻪ دې اړه د
ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ او د دﻓﺎع
د وزﻳﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن  ،ﺑﯥ
ﺳﺎري وﻟﻮﻟﻪ اﻧګﻴﺰ او زړه
ﭘﻮرې وې.«...

١٧٠
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د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ )(61
ﻣﻪ ګڼﻪ ﻛﯥ د "ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎن
ﺧﺪﻣﺖ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﺧﺒﺮ
ور ﻛړ ﭼﯥ" :د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﺮ
ورځ د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ ﭘﻪ 9ﻣﻪ،
ﺣﻀﺮت

ﻋﺎﻟﻰ

ښﺎﻏﻠﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن د ﺣﺮﺑﻴﯥ
وزارت ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ د ﺧﺪﻣﺖ
ﻫﻐﻪ ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻫﺮاﻟﻨﻮر
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﻌﻈﻢ ﻏﺎزي د
ﻟﻮاﻣﺸﺮ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﻮي
ﺧﺎن ﻓﺎﺗﺢ او ﻟﻮړ ﻫﻤﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ د ﻫﻐﯥ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮه  ...د ﻫﻐﻪ
ﻫﻮښﻴﺎرﺗﻴﺎ او زړورﺗﻴﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺻﺎدﻗﻮ ﻣﻠګﺮو د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ
ﺟګړه ﻛﯥ ،ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ د ﭘﻮﻫﯥ او ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺟګړه وه ،څﺮګﻨﺪه ﻛړه ،د
ﻫﻐﻮ رښﺘﻴﻨﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻮ وﻟګﻮل او ځﻮړﻧﺪ ﻛړل  .ﻧﻮﻣﻮړى ښﺎﻏﻠﻲ ﻫﻐﻪ
ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ژﻏﻮروﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا وﻛﺎﻟﺘﺎ ډاﻟۍ او
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﻛړه .ه دې ورځ د وﻟﻮﻟﻮ ډﻛﯥ وﻳﻨﺎوې و ﺷﻮې او دواړو ﻟﻮرو ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ دﻋﺎګﺎﻧﯥ ﻛﻮﻟﯥ او ټﻮﻟﻮ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي د ﻋﻤﺮ د اوږدواﻟﻲ او د
اﻓﻐﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﻟﻮړﺗﻴﺎ او د دې اﺳﻼﻣﯥ ﻣﻠﺖ د ښﻴﺮازۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﻛﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ وﻳﻨﺎو اورﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ او ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ ﻛﯥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﯥ".١٧١
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د ﻋﻠﻢ او ﺟﻬﻞ څﻠﻰ
د »ﻋﻠﻢ او ﺟﻬﻞ« څﻠﻰ د دﻫﻤﺰﻧګ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﭘﻞ آرﺗﻞ ،ﺗﻮپ ﻏﻮﻧډۍ ،د ﺷﻴﺮ
دروازې د ﻏﺮه ﺗﺮ څﻨګﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺳﺎﺗﻠﻮ د ﻻرې د
ﺳﺮﻏﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﺎد ،د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د  7ﻣﺘﺮه ﭘﻪ ﻟﻮړاﻟﻲ د ﻣﺮﻣﺮو
ﭘﺮ ډﺑﺮې ،د ﺗﻴږې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻏﻮﻧډۍ د  1304ﻛﺎل د ﺟﻮزا ﭘﻪ  23ﻧﻴټﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى.

ﭘﻪ دې څﻠﻲ ﻛﯥ د ﭘﻜﺘﻴﺎ د ﺟګړې ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ او د ﻫﻐﻮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو او ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻛړي وه ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﺗﻮګﻪ ﺣﻚ ﺷﻮي دي.
"د ﻫﻴﻮاد د ﻫﻮښﻴﺎر او ﻏﻴﻮر ﻣﻠﺖ د زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ اوﻻدوﻧﻮ د ﻟﻮړ ارزښﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ
ﺳﺮښﻨﺪﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺳﻴﻤﯥ د ﺗﺎرﻛﻴﻮ ﺧﻮښﻮﻧﻜﻮ
ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ و ﻛړې ،ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺖ ﻛﯥ د ﭘﻮﻫﯥ او ﺟﻬﻞ
ﺳﻴﺎﻟﻲ وه ،او ﭘﻪ  1303ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻫﺠﺮي ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ،اﻟﻐﺎزي )اﻣﻴﺮ
اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن( د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ژﻏﻮرﻧﻜﻲ ﻳﻌﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ ﭘﺎﭼﺎ د ﻣﻠﻲ ودې او د ﻋﻠﻢ او ﺗﻤﺪن د ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻨﯥ د
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ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي وو ،ﭘﻪ ټﻴﻨګ ﻫﻮډ او ﺗﻜﻞ د ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ
د ﺷﺮف او درﻧﺎوي د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﻐﺎوت ﺷﻌﺎرو اﺷﺮارو ﺑﯥ ﻻروﺟګړه
ﻣﺎرﻧﻮ ﭼﯥ ﻧﺎوړه ارادې ﻳﯥ درﻟﻮدې ،د ﻣﺦ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﻮښښ وﻛړ او د اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻤﺖ
او ﻏﻴﺮت ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺷﻌﺎر ور ﻛړ او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻳﯥ د ﻣﻤﻠﻜﺖ د
ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ او د اوﻟﻮاﻻﻣﺮ د ﭘﺎﻛﻮ ﻫﻴﻠﻮ ځﺎر ﻛړ او د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺗﻠﭙﺎﺗﻪ ژوﻧﺪ
او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړه .ﻧﻮﻣﻮړى ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻪ ﻳﺎدګﺎر او وﻳﺎړ د 1304
ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د ﺟﻮزا ﭘﻪ  23ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﺗﺮ څﻮ د وﻃﻦ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻧﺴﻞ د ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﻻرې
د ﻫﻐﻮ وﻃﻦدوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﭘﻮﻫﻪ ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮښﻨﺪﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﺪه ﺳﺘﺮګﻪ وګﻮري
او اﻓﻐﺎن ﺑﻴﺪار او ﺣﻖ ﭘﻠﻮ ه وګړي د ﺧﭙﻞ وﻳﺎړ ﻻﻣﻞ او ﻻرې ﻣﺸﺎل و ګﺮځﻲ ".

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻫﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻻرې ﺷﻬﻴﺪان د ﻟﻮګﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ د
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺧﺎن ﺧﻮاﺟﻪ زاده زوى ،ﻣﻠﻜﻲ ﻏﻮﻧډﻣﺸﺮ ﺑﺒﺮك ﺧﺎن د ﻣﺰك زوى،
ﻣﻠﻜﻲ ﻛﻨډك ﻣﺸﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﺧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ د ﺳﺮدار ﻋﺒﺎس ﺧﺎن ځډران زوى،
ﻣﻠﻜﻲ ﻛﻨډك ﻣﺸﺮ ﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﺎن د ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﺰاره زوى ،ﻣﻠﻜﻲ ټﻮﻟﻰ
ﻣﺸﺮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻣﻬﺮﻋﻠﻰ ﺧﺎن ﻫﺰاره زوى ،د ﺗڼﻴﻮ د ﻗﻮم ﺧﺎن ورﻳښﻤﻴﻦ
ﺧﺎن د ﺑﺎزګﻰ زوى ،ﻗﻮﻣﻰ ﻣﻠﻚ ﻣﻜﺮم ﺧﺎن د زﻣﺒﺮ ﺧﺎن وزﻳﺮى زوى ،ﻧﻴﺎز
ﻣﻴﺮﺧﺎن د وﻟﻰ ﺧﺎن وزﻳﺮى زوى ،ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د وﻟﻰ دادﺧﺎن وزﻳﺮى زوى،
او داﺳﯥ ﻧﻮرو څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي.
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د دﻳﻮال ﭘﻪ ﻛښﺘﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻧښﺎن ﭼﯥ د  1301ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل راﻫﻴﺴﯥ
د دوه ﺗﻮرو او ﺗﺎج ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﭼﯥ د ﻏﻨﻤﻮ وږي ﺗﺮې را ﭼﺎﭘﻴﺮه ﺷﻮې دي ،ﭘﻪ
دﻳﻮال رﺳﻢ ﺷﻮي دي.

د ﻣﻨګﻠﻮ ﭘﻪ اړودوړ ﻛﯥ د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻧﺎدر ﺧﺎن ﻻس ﻟﺮل
د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزارت ﻟﻪ دﻧﺪې څﺨﻪ د ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﻟﻴﺮې ﻛﻮل د  1302ﻛﺎل د
ﻟﻴﻨﺪۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ورځﻮ ﻛﯥ د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺳﻤﻴﯥ د اړودوړ ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ
درﻟﻮده  .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ﺳړى وﻳﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﺳﺮه د اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﻧښﯥ
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ را څﺮګﻨﺪﻳږي  .ځﻴﻨﯥ ﺧﻠﻚ دې اﺧﺘﻼف ﺗﻪ د ﺑﻠﻮاګﺮو ﺳﺮه د ﭼﻠﻨﺪ
ﭘﻪ ﻛړﻧﻼره ﻛﯥ وﻳﻨﻲ ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﻪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺳﻴﻤﯥ ټﻜﻮل
ﻧﻪ وي ﻣﻨﻠﻲ .ﻫﻤﺪا ﺑﻴﻠﻮاﻟﻰ وه ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻲ ﺧﺎن دروازي )وروﺳﺘﻪ
د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزﻳﺮ او د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻛﻔﻴﻞ( ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﺑﻠﻮاګﺮو د ټﻜﻮﻟﻮ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ 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.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кол ȁ
د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ادارې ﻣﺤﺮم رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ
"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
ﻛﻴﺪه او ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﺪګﻤﺎﻧۍ وﻻړې دي داﺳﯥ څﺮګﻨﺪوي
ﭼﯥ ﻧﺎدر ﺧﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻴښﻪ ﻛﯥ ښﻜﻴﻞ دى ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دا ﻣﻨﻠﯥ ده ﭼﯥ اﻣﻴﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭼﯥ ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻫڅﻮ ﭘﺮ
دﻧﺪه ګﻤﺎرل ﺷﻮي ،ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻴﺪا ﻛړي ،ډﻳﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ دى".
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د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ادارې ﻳﻮه ﺑﻞ ﻣﺤﺮم رﭘﻮټ ﻛﯥ
راﻏﻠﻲ ﭼﯥ "ﭼﯥ ټﻮل ﺷﻮاﻫﺪ ﻳﻮې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ او ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺳﺮه
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
ﺑﺪګﻤﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﯥ ده ﭼﯥ ]ﻣﻮﺧﻪ
ﻳﯥ ﭘﺮ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ﺑﻨﺪول دي[ ﻛﻪ
ﭼﻴﺮې دا رﭘﻮټﻮﻧﻪ رښﺘﻴﺎ وي ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﺣﺴﺎس څﺨﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺮال ﻧﺎدرﺧﺎن ښﻪ ګټﻪ
واﺧﻠﻲ .ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ د اﺳﺘﺮاﺣﺖ دوره ﭘﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﺮاج ﻛﯥ ﺗﻴﺮوي ،د ﻧﻪ
ﻫﻤﻜﺎرۍ ﻳﻮ ډﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﯥ ﻏﻮره ﻛړى دى".
د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ادارې د ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﺎد داښﺖ ﭘﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﻛﯥ د
ﻣﻨګﻠﻮ د اړودوړ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ،راﻏﻠﻲ ﭼﯥ " داﺳﯥ ښﻜﺎري
ﭼﯥ ﺑﻠﻮا ډﻳﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺑڼﻪ ﻏﻮره ﻛړې ده .د ﺧﻮﺳﺖ ﻧﻮى ﺣﻜﻤﺮان ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛﻮﻻى ﭼﯥ
د ﻣﺘﻮن ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ او ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮى ﺣﻜﻤﺮان
ﻫﻢ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ وﺗﻼى؛ د اړودوړ ﻛﻮﻧﻜﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺖ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎره
وړاﻧﺪې ﺷﻮې ﻃﺮﺣﻪ ﻫﻢ داﺳﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ ﻛﻮم ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻜﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮى

 380 .172ګڼﻪ ﭘﺮاﮔﺮاف ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮدﻳځ اﻳﺎﻟﺖ د ﺟﺎﺳﻮﺳﺊ ادارې ) (29ګڼﻪ ﭘټ ﻳﺎدداښﺖ ،ﻫﻐﻪ
اوﻧۍ ﭼﯥ د  1923ﻛﺎل د آګﺴﺖ ﭘﻪ  9ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻴږي.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ком ȁ
وي … .د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ داﺳﯥ ﺑﺮﻳښﻲ د اړودوړ ﺳﺮه ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻧﻜﻰ
ﻻﻣﻞ – او ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ را ژوﻧﺪي ﻛﻮل ،ﻟﻪ دﻧﺪې څﺨﻪ د ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻟﻴﺮې ﻛﻮﻟﻮ
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
دى؛ ځﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ او ورور ﻳﯥ اوس د ﻣﺴﻜﻮ ﻟﭙﺎره ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى دى .د
ﻻﺳﻠﻴﻚ ځﺎى ډ .ټ .ﻣﻮﻧټﻴټ"24 /4/24 .

١٧٣

ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﻛﯥ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﭘﻮځﻲ ﭘﻼوي د رﭘﻮټ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ "ﺳﺮدار ﻧﺎدر ﺧﺎن ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دى ﺗﻠﻠﻰ ،ﺧﻮ دا ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ
ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژره ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﻛﯥ ﺷﺨړې )ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻪ( ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻲ ،د ﻫﻐﻪ د
اﺳﺘﻌﻔﺎء او ﭘﻮځﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ د ﺑﻴﺎ راﺳﺘﻨﻴﺪﻟﻮ ﭼﺎﻧﺲ ډﻳﺮ ﻛﻢ ﻛړې دئ  .ﺧﻮ ﺗﺮ
ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﻪ وروڼﻪ ،ﺷﺎه وﻟﻲ او ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ
وي او رﺳﻤﻲ دﻧﺪه و ﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻞ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي  .داﺳﯥ آوازې
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژره ﺑﻪ دوه وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻧﺪې ور ﻛړل ﺷﻲ«

١٧٤

 .١٧٣ﻳﺎداﺷﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥﺷﻤﺎره ﭘﺎﻧﺰده ) ،(15ﻣﺆرخ  17اﭘﺮﻳﻞ  1924ادارۀ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻏﺘﺸﺎش ﻣﻨﮕﻞ در ﺧﻮﺳﺖ  ،ﺗﻠﮕﺮام ﻫﺎى  7238و  7978اﻳﺎﻟﺖ ﺳﺮﺣﺪى ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ
ﺑﺮاى ﻫﻔﺘﮥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  10اﭘﺮﻳﻞ  1924ﺧﺘﻢ ﻣﻴﺸﻮد،
 .174ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮥﺷﻤﺎره ) (17ﻣﺆرخ  16ﻣﻰ  1924آﺗﺸﮥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ در
ﻛﺎﺑﻞ.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кон ȁ

اوم څﭙﺮﻛﻰ
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﺘﺮﮔﻮ اﻏﺰې
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د  1919م ﻛﺎل د اﺳﺘﻘﻼل د ﮔټﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ،د ﭼﺘﺮال
)اﺳﻤﺎر ،ارﻧﻮۍ ،دوﻛﻼم او ﻟﻤﺒﺮﺑټ( د ﺟﺒﻬﯥ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮﻛﯥ ﺳﺘﺮه ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده  .ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪا راز د
)(1924/1303ﻛﺎل دﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺷﻮرش ﭘﻪ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻛﯥ اﺳﺎﺳﯥ رول درﻟﻮد او د
ﺷﻴﻨﻮارو د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ټﻜﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د ارزښﺖ وړ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وﻛړل .
اﻟﺒﺘﻪ ددې ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻻس ؤ  .او څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﺎرز او د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
او اﻣﺎﻧﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ ﻳﻮ ټﻴﻨﮓ ﭘﻠﻮي و ،ﻧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﺘﺮﮔﻮ
اﻏﺰې ﮔڼﻞ ﻛﻴﺪه او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او ﻫﻐﻮې د ﻛﻮرﻧﻲ ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ د دﺳﻴﺴﻮ څﺨﻪ
ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ و.

د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اډې د ﻛﻮﻧړد ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻫڅﯥ
ﻛﻮﻧړ ﺗﻞ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮدﭘﺎره ﺧﺎص اﻫﻤﻴﺖ درﻟﻮدﻟﯥ دئ  .دا ﺳﻴﻤﻪ ،ﭼﯥ د ﮔﺮان
ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﯥ د ډﻳﻮرﻧډ د ﻓﺮﺿﯥ ﻛﺮښﯥ ﺳﺮه ﻣﻮازي ﭘﺮﺗﻪ ده ،
د آزاد ﺳﺮﺣﺪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ،ﺑﺎﺟﻮړ او دﻳﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮔﺎوﻧډ ﻛﯥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي ،او د
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ دورو ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ او ﺳﻮق
اﻟﺠﻴﺸﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺎﺗﻠﯥ دئ  .د ﺳﻜﻨﺪر او ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﻳﺎﻧﻮ ﻟښﻜﺮې
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﻴﺪو دﻣﺨﻪ د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺗﻴﺮې ﺷﻮي او ﻻﻫﻮر او ډﻳﻠﻲ
ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﻴﺪو دﻣﺨﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﻳﻮﺳﻔﺰو ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ коо ȁ
ورﺳﻴږي ،د ﻛﻮﻧړ د ﻏﺮﻧﻴﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻨﺠﻪ وﻫﻠﯥ ده .
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ ﻛﻮﻧړ او ﭼﺘﺮال ﺳﺮه ﺟﻼ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧﻨﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﭘﻪ دوو
ځﺎﻧﮕړو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻮرې وﺗړل ﺷﻲ  ،دواړه د ﺳﻴﻤﯥ د ورﻳښﻤﻮ د ﻻرې د ﻳﻮې
څﺎﻧﮕﯥ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﭘﺮﺗﯥ وې ،ﭼﯥ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ او ﺗﺠﺎرﺗﻲ ارزښﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد او
د ﭘﺎﻣﻴﺮ د ﭘﻴﭽﻮﻣﻮ څﺨﻪ د ﺗﻴﺮﻳﺪو او ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻤﯥ وﭼﯥ ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﻴﺪاﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
رﺳﻴﺪو ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ آﺳﺎﻧﻪ ﻻره وه .د ﻛﻮﻧړ دا ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺸﻴﺎ او ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ
ﭼﻴﻦ د ﻻرې ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﭘﺮوت و ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ ﺑﺪﺧﺸﺎن او د روﺳﻴﯥ
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ د ﺑﺎﺟﻮړ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻴښﻮر او اﺑﺎﺳﻴﻦ ﺗﺮ ﻏﺎړې ﻧښﻠﻮل ،ﻫﻢ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ
دﭘﺎره ځﺎﻧﮕړې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ارزښﺖ درﻟﻮد .ﻛﻮﻧړ د ﭘﻴﭻ ددرې ﻟﻪ ﻟﻮرې ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﺗﻪ
ﻫﻢ ﻻره 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 .
ﻛﻮﻧړ ﻫﻤﺪاﺷﺎن د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن او ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ وﺧﺖ
ﻛﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻟﺤﺎﻇﻪ ځﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ درﻟﻮد ﭼﯥ د ﭼﻤﺮﻛﻨډ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ
ﻛﯥ ،ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﻛﻮﻧړ د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ د ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮﻛﻮﭼﻨﯥ ﺳﺮﺣﺪي ﻛﻠﯥ
دئ ،د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﻳﻮ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ؤ .او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻟﻮرې ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ د ﭘﻴښﻮر ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮاﻛﯥ ﭘﺮﺗﻮ اﻣﻨﻴﺘﯥ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺣﻤﻠﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې ،او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ
ﻟﻮرې د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﺗﻮل او ټﻜﻮل ډﻳﺮ زﻳﺎت اﻫﻤﻴﺖ درﻟﻮد.
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻨټﺮول د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻨﺴټ
ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﻜﻮ د
ﺧﭙﻠﯥ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د ډﻳﻮرﻧډ د ﻛﺮښﯥ دواړو ﺧﻮاوو ،ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې
ﺗﻮﮔﻪ ﻛﻮﻧړ او ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺗﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﺟﻪ درﻟﻮده .
ځﻜﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﭼﺎرواﻛﻮ ﻟﺨﻮا د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ د ځﺎﻟﻮ او ﻧﻔﻮذ او
ټﻴﻨﮕﯥ اډې د درﻟﻮدﻟﻮ ﻫڅﻲ اوږده ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮي ،او اﻣﻴﺮدوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او
اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺗﺮ وﺧﺘﻪ رﺳﻴږي .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ коп ȁ
د ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن ﻫﻢ ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻛﻮﻧړ د
ﺳﻴﻤﯥ د اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪو ،د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،د
ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﭘﺎره د ﻫﻐﻮې د ﻣﻼﺗړ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ﻛﻮﻧړ
د ﺧﺎورې د ﻳﻮې زﻳﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ورﻛﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ.
ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن د  1926م ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ،ﭘﻪ
ﻣﺴﻜﻮ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻔﻴﺮ "راﺑﺮت ﻫﻮﺟﺴﻦ" ﺳﺮه د ﻟﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ )ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻛﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ(  ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﻳﻮه داﺳﯥ ﻛﺲ
ﺳﺮه ورﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ د ﻃﺮح ﻛﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ ورﻛړ ﺷﻲ» ،ﻛﻮم ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي
ﻫﻨﺪ د دﻓﺘﺮ د اﻋﺘﻤﺎد وړ وي«.
د ﻫﻐﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺳﺮه د ﻻ ﻧﮋدﻳﻮاﻟﻲ او روﺳﻴﯥ ﺳﺮه د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ وو.
ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ »د ﻳﻮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮﺣﺪ دﭘﺎره د ﻣﻠﮕﺮﺗﻮب ﻟﻪ ﻻرې د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ د
ﺣﺪودو د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ځﻮاﻛﻤﻨﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ډﻳﺮو اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ د ﻋﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وړﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي« .ﻫﻐﻪ ﭘﺪې اړوﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ د
ﻃﺒﻴﻌﯥ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻛﻮﻧړ دﺳﻴﻨﺪ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د
ﻛﻮﻧړ د ﺧﺎورې د ﻳﻮې ﻟﻮﻳﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ »ﻏﻮاړي

د ﻛﻮﻧړ ﺳﻴﻨﺪ دې د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻮﻟﻪ اوﺳﻲ«.١٧٥
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺗﺒﺼﺮه وﻛړه ﭼﯥ ﻛﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن دا
ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ټﻴﻨﮕﻪ ﻛړې وي ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې د ﻳﻮې ﻟﻮﻳﯥ ﺑﺮﺧﯥ وړاﻧﺪې
ﻛﻮل ﺷﺎﻳﺪ د ﻳﻮې اټﻜﻞ ﺷﻮې ﻛﻮدﺗﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ د ﻣﻼﺗړ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ
ﻳﻮ ﻛﻮښښ وي.١٧٦

 .١٧٥د ﻟﻨﺪن د آرﺷﻴﻒ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د  1919ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ
د  1927ﻛﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې د رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻟﻨډﻳﺰ  .L/P&S/20/B285ﻫﻤﺪاﺷﺎن Stewart,
Rhea Talley (2000). Fire in Afghanistan, 1914-1929; faith, hope, and the British
) .Empire. Garden City, N.Y., Doubledayاور ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ( 305 ،ﻣﺦ .
 .١٧٦ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎې .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кор ȁ
د ﻛﻮﻧړ څﺨﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د وﻳﺴﺘﻠﻮ دﺳﻴﺴﻪ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮې ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ
راز راز دﺳﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺖ  .ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ 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
وﻳﺴﺘﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د واﺣﺪ ﺷﻴﻨﻮاري ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺮ وﻳﺪ آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ د
ټﺎﻛﻠﻮ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ،د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﺳﺌﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ او ﺣﺘﻰ د
ﻫﻐﻪ د ﺷﺨﺼﻴﺖ د ﺑﺪﻧﺎﻣﻮﻟﻮ او ﺗﺮور ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﻳﺎدوﻻې ﺷﻮ .
ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪا دښﻤﻨﻲ او ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻲ ﻟﺲ ﻛﻠﻨﯥ
دورې ﻛﯥ د ﺛﺒﺎت او ﺑﺪﻟﻮن د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ورځﻮ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ د ﻳﻮې
دﺳﻴﺴﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ورﺳﻴږي .

د ﺟﻨﻮﺑﻲ د اﻏﺘﺸﺎش ﺗﺮ ﺧﺘﻤﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د دﺳﻴﺴﻮ ﺷﺪت
د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺷﻮرش ﺗﺮ ﺧﺘﻤﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎل ﻳﯥ دوام وﻛړ ،ﻛﻮﻧړ او ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه  .داځﻞ ﻛﻮښښ وﺷﻮ ﭼﯥ
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻴﻨﻮارې )آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﺮ وﻳﺪ( د ﻛﻮﻧړ د ﻟﺮﮔﻮ څﺨﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې
او ﻫﻨﺪواﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﻫﻐﯥ د ﺻﺎدراﺗﻮ او ﻗﻴﻤﯥ ﻛﺎڼﻮ د اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ
ﻛﯥ ځﺎې ﭘﺮ ځﺎې او ﻛﻮﻧړ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ اډې ﺑﺪل ﺷﻲ .
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ وزﻳﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻳﺎ ﻟﻮې ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ د ﮔډوډﻳﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﺣﺎﻻﺗﻮ
د ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ او ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻴﻨﻮاري د ﻧﺼﺒﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ » اﻣﻴﺮ ﭘﻪ
ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻼل 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
ﻛﻮي  ...ﻓﻜﺮ ﻛﻴﺪه ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺑﻪ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﺮ ځﺎې ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ وټﺎﻛﻲ ،ﺧﻮ د

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кос ȁ
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﻨﯥ ﺳﺮه ﺗﻤﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺳﺮه ﺳﺮه دې

ﻫﻐﻪ د ﻛﻮﻧړ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ دﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻧﮕﯥ
د زﻳﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ ﻛړﻳﺪئ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اوس ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﺮي
ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ د ﻟﺮﮔﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮔټﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ  .د ﻛﻮﻧړ اداره ﻳﻮه ډﻳﺮه ﺣﺴﺎﺳﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ده ،او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ ﻳﻮه ﺗﻴﺮ وﺗﻨﻪ ﻫﻢ د ﻛﻮﻧړ د ﺻﺎﻓﻴﻮ ﭘﻪ اﻧﻘﻼب
ﺧﺘﻤﻴﺪﻻې ﺷﻲ ،او اﻣﻜﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ځﺎﻳﻲ ﻣﻮﻣﻨﺪ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮي ﺷﻲ «.١٧٧

ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻲ دورې ﻛﯥ د ﻛﻮﻧړ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺧﺮاﺑﻴﺪل
د ﻛﻮﻧړ د ﺷﻴﮕﻞ ﺳﻴﻤﻪ ،ﭼﯥ د اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻳﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﻮم
ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ دئ ،ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ د اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،او ﻫﻢ د ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ
ﺳﻨﮕﻮﺧﻴﻞ ﺷﻴﻨﻮاري د ﻗﻮﻣﻲ او اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ
ﻣﻬﺮه ﮔڼﻞ ﻛﻴﺪﻟﻪ ،د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮې د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﭘﺎره ﻳﻮه
ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮې او ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې وه.

ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺷﻴﻨﻮارى ﻳﺎ آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﺮ وﻳﺪ د آزاد ﺳﺮﺣﺪ د ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ
ؤ ﭼﯥ ﭘﻪ  1880م ﻛﺎل ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮ اوښﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ او ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺨﻮا
آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻪ ﻳﻮړل ﺷﻮل ،او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮې آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ښځﯥ ﺳﺮه واده وﻛړ  .ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ  1895م ﻛﺎل ﻛﯥ د »ﺑﻮرك ﻛﻴﻤﻞ ﻛﻴﺮﺋﻴﻨﮓ« د ﻛﻤﭙﻨۍ د ﻣﺪﻳﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻫﻐﯥ
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
ﻣﻮده ﻛﯥ د زﻳﺎﺗﯥ ﭘﺎﻧﮕﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ د اوښﺎﻧﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،واردوﻟﻮ او
اوښﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻻس ﭘﻮرې ﻛړ او د آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﺮ
وﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮره ﺷﻮ.
د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ
دﭘﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﺮ ﮔټﻠﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮه داﺳﯥ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﻪ اﻓﻐﺎن ﭘﻪ

 .١٧٧د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔۍ د ﻧﻈﺎﻣﻲ
آﺗﺸﯥ ﻳﺎدداﺷﺘﻮﻧﻪ )د 1926م ﻛﺎل د ﻣﯥ 21ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ( .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кот ȁ
ﺗﻮﮔﻪ ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﻧﮕﻪ او ﺗﺠﺮﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ وﻗﻒ ﻛړي ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮ،
اوﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ وﻛړه ﭼﯥ د ﻗﻨﺪﻫﺎر د ﺳﺮو زرو د ﻛﺎن د اﺳﺘﺨﺮاج او ﻛﻮﻧړ د ﻟﺮﮔﻮ د
ﺗﺠﺎرت اﻣﺘﻴﺎز ورﺗﻪ ورﻛړ ﺷﻲ  .او ددﻏﻪ ﻛﺎر د ﭘﺎره ﻳﯥ د اﻣﺘﻴﺎز د ﺣﻖ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻘﺼﺪ د ﻟﺲ زره ﻃﻼﻳﻲ ﭘﻮﻧډو د ورﻛﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړ .
د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د څﺎﻧﮕﯥ ﭘﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ »د ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﭘﻪ

ﻧﻮم ﻳﻮ ﺗﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﻪ د ﻗﻨﺪﻫﺎر د ﺳﺮو زرو د ﻛﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻛﺘﻠﻮ وﻋﺪه ورﻛړ ﺷﻮې ده« .ﻛﻪ څﻪ
ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ؤ ،ﺧﻮ ډﻳﺮ ژر څﺮﮔﻨﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ د ﭘﺮدې ﺗﺮ ﺷﺎ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ﻻس دئ ،د ﻫﻐﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻳﻜﺎن اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻣﺆﺳﺴﯥ دي ،ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻳﻮاځﯥ اﺳﺘﺎزوﻟﻲ ﻛﻮي او
اﺻﻠﻲ ﻫﺪف ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺴﺎﺳﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ﻧﻔﻮذ د ﻻرې ﻣﻮﻧﺪل دي.

١٧٨

ﻣﺴﺘﺮ وﻳﺪ ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺷﻮرش ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺳﻴﺪ ﭘﺮ ځﺎې د ﺷﻴﻨﻮاري
ﭘﻪ ﻧﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﺊ  .د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ادارې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
رﭘﻮټ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ »ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﯥ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺧﺎن
ﺷﻴﻨﻮارى او ﻳﻮ ﺗﻦ آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺋﻰ ﻟﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎره ﻛﻮټﯥ ﺗﻪ ورداﺧﻞ ﺷﻮي دي  .ﻫﻐﻮې
د ﻗﻨﺪﻫﺎر د ﺳﺮو زرو د ﻛﺎن ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ وو«.١٧٩
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺳﺘﻴﻮارت د »اور ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ« د ﻛﺘﺎب د  452ﻣﺦ
څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ،ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺴﺘﺮ وﻳﺪ ﭘﻪ  1925ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
د ﺳﻔﺎرت ﻧﻈﺎﻣﻲ آﺗﺸﯥ ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﭼﯥ اوس ﻳﯥ ﻫﻢ ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﻫﻴﻠﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د
دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺖ دئ  ،او ډاډ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﺪې ﻻره ﻛﯥ ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻧﺎدر ﺧﺎن ،ﭼﯥ ﺗﻴﺮ
ﻛﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻛﯥ ورﺳﺮه ﻛﺘﻠﻲ و ،ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﻠﮕﺮﺗﻴﺎ وﻛړي .

د ﻛﻮﻧړ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻻس ؤ؟
ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ د ﮔډوډﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﮔﻤﺎرل ﺷﻮو روﺣﺎﻧﻲ ډوﻟﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ او د

 .١٧٨د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د څﺎﻧﮕﯥ ) (43ﻣﻪ ﺷﻤﻴﺮه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ رﭘﻮټ )د  1921ﻛﺎل د ﻣﺎرچ
دوﻫﻤﻪ ﻧﻴټﻪ( .
 .١٧٩د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د څﺎﻧﮕﯥ ) (186ﻣﻪ ﺷﻤﻴﺮه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ رﭘﻮټ )د  1924ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ
د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ 16ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ( .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпй ȁ
اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ﻻس درﻟﻮد .د ﺷﻴﮕﻞ د اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ
ارواښﺎد ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﺠﺮوح ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،د ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧۍ د ﻛﻮﻧړ د ﺷﻴﮕﻞ
ﭘﻪ دره ﻛﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو د ځﻴﻨﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د
اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻻس درﻟﻮد .ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ
ﻛﯥ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺑﻴﺎ راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ څﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ او اﻋﺪام ﻛړي .
ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺮوح ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﻜﯥ »ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﭼﯥ دا ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ د ﻗﺪرت
او ﻧﻔﻮذ د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﺮه ﻣﺸﻐﻮل دي  .ﻋﺎم ﺧﻠﻚ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻤﺴﻮي او
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻧﺎآراﻣﻲ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړي  .ﭘﻪ دوې ﻛﯥ زﻣﻮﻧږ ﺗﺮه ﺳﻴﺪ زﻳﻮرﺷﺎه ،زﻣﻮﻧږ د ﭘﻼر
ﺧﻠﻴﻔﻪ ځﺎې ﻧﺎﺳﺘﯥ او زﻣﻮﻧږ د ﻛﻮرﻧۍ ﻣﺸﺮ او رﺋﻴﺲ ،ﻫﻢ و ،څﻮك ﭼﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ
ﺟﻼوﻃﻨۍ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د واﻛﻤﻨۍ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻢ
ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮي درﻟﻮده ،ﺧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻧﺎراﺿﻪ ﺷﻮې ؤ .ﻳﻮ ﺑﻞ ﻋﻠﺖ
د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺑﯥ دﻳﻨۍ ﺷﻬﺮت ﻫﻢ ؤ ،او زﻣﻮﻧږ ﺗﺮه د دوﻟﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﺎراﺿﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﻛﯥ وﺷﻤﻴﺮل ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ دﻏﻪ اخ و ډب څﻮ ﻛﺎﻟﻪ ﻛﻮﻧړ ﻧﺎآراﻣﻪ ﻛړ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﺣﺎﻻت او اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ ښﻪ ﺷﻮ .د ﻛﻮﻧړ د
ﺷﻴﻨﻮارو څﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﺸﺮان اﻋﺪام ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﺎن ]ﻏﺎزي
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
د ﺟﻼل آﺑﺎد څﺨﻪ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻟﻴﺪﻧﯥ او ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د
اﻋﺪاﻣﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮ ورﻛړې ﭼﯥ اﻛﺜﺮه ﻳﯥ ﻏﻠﻪ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮې ﻛﯥ د ﻋﻠﻰ ﺧﺎن ،ﺗﺎج
ﻣﺤﻤﺪ او واﻓﻴﺪ ﺧﺎن ]ﻣﻔﺎد ﺧﺎن[ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ درې ﺗﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻢ ﻛﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ
)(١٨١

وو ،ﭼﯥ درﻳﻮاړه د ﻛﻮﻧړ د ﺷﻴﮕﻞ د درې ﺷﻴﻨﻮاري وو.

 . ١٨٠ﻣﺠﺮوح ،ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ) (1391ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ  43-42 ،ﻣﺨﻮﻧﻪ  .ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺮوح ﭘﺪې
ځﺎې ﻛﯥ داﺳﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ ﮔﻮﻧﺪې ﻛﻮﻣﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ﻛﯥ ﻻس
درﻟﻮد ،دا ﻛﺎر ﻳﯥ د اﻋﺪام ﺷﻮو ﻛﺴﺎﻧﻮ د اﻧﺘﻘﺎم ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړﻳﺪئ .
 . ١٨١د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎدو آرﺷﻴﻒ ،د  1926ﻛﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻟﺴﻤﯥ ﻧﻴټﯥ
 42ﻣﻪ ﺷﻤﻴﺮه رﭘﻮټ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпк ȁ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن د ﻛﺮﻛټﺮ وژﻧﯥ د ﺳﻴﺴﻲ او ﻛﻮښښﻮﻧﻪ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ څﻮ  -څﻮ ځﻠﻪ ﻛﻮﺷﺶ وﻛړ ﭼﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ،د ﻫﻐﻪ زاﻣﻨﻮ او د
ﻛﻮرﻧۍ وﺗﻠﻮ ﻏړو ﺗﻪ د ځﻤﻜﯥ او ﻧﻮرو ﻣﺎدي ﺑډو ﭘﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮې د
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﻪ ﻛړاوه ځﺎن ﺧﻼص ﻛړي ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ دا ﻫڅﯥ ﻛﻮﻣﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ
وﻧﺮﺳﻴﺪﻟﯥ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ دﺳﻴﺴﻮ او ﺗﻮﻃﺌﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﻛړ.
د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ د دﺳﻴﺴﻮ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،ﻳﻮ ﻫﻢ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ،د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر
ﺧﺎن ورور ؤ .ده د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
د ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎر ﻛﻮو .ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻲ ﻛﻮﻻې ﺷﻲ ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ د
ﻛﻮﻧړ دﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻟﻮې ﺣﺎﻛﻢ  ،دﻣﺤﺘﺮم ډاﻛټﺮ ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن د ﭘﻼر
ارواښﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ رواﻳﺎت او ﺧﺎﻃﺮات
وﻟﻮﻟﻲ ،ﻛﻮم ﭼﯥ د آﺋﻴﻨﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺠﻠﯥ د  2009م ﻛﺎل د اﮔﺴﺖ دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ
115ﻣﻪ ﮔڼﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﺎره ﺷﻮﻳﺪي ،او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﺨﻮ د اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ دوﻟﺖ د
ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﭘﻪ دﺳﻴﺴﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي .
اﻓﻐﺎن ﻟﻴﻜﻮال او ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﯥ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »ﭘﻪ
آﺋﻴﻨﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د  1920او  1921ﻛﻠﻮﻧﻮ دﻛﻮﻧړ ،ﺧﻮﮔﻴﺎﻧﻴﻮ او ﺷﻴﻨﻮارو د
ﺣﺎﻛﻢ  ،ډاﻛټﺮ ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن دﭘﻼر ،ﺳﻴﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن د ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ
ﺧﭙﺮﻳﺪل ،دا واﻗﻌﻴﺖ څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﺮ ﮔټﻠﻮ وروﺳﺘﻪ
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ وه  .ﻫﻐﻮې دﻏﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻪ
رﺳﻴﺪﻟﻮ دﭘﺎره د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻣﻼﺗړو ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﭘﻪ ﻧښﻪ
ﻛړي وو ،او ﻛﻮښښ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﭼﯥ دا ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﻫﺮې ﻣﻤﻜﻨﯥ وﺳﻴﻠﯥ د ﺧﭙﻠﯥ
ﻣﺨﯥ ﻟﺮې ﻛړي  .د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻳﻮ داﺳﯥ دښﻤﻦ او د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻳﻮ ټﻴﻨﮓ
ﭘﻠﻮي او ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ »ﻟﻮې ﺧﺎن« ﻣﻠﻘﺐ د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ؤ .زه ﭘﺪې ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ
ﻛﯥ د ﺳﺮدار ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﻛﻮﻧړي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د ﺿﺪﻳﺖ
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻧﻮرو ټﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮې ﻳﻢ ،ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﺮې ﻟږ ﺗﻢ ﻛﻴﺪل ﻏﻮاړم :
د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن د ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) (1921-1919ﻛﻠﻮﻧﻮ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпл ȁ
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
ﺳﻴﺪﺳﺮور ﺧﺎن ﺗﺎﺋﻴﺪوي ﭼﯥ د اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺮ ﮔټﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ،د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر واﻟﻲ
ﺳﺮدار ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﻛﻮﻧړ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ټﻴﻨﮓ دښﻤﻦ و ،او د ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ
ﻣﻼﻛﺎﻧﻮ ،ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ او دﻫﻘﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﻳﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻮﻟﻲ او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ ﻏﻮښﺘﻠﯥ ؤ .ﺧﻮ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻳﺎ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د دوﺳﺘۍ او ﻧږدې ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮۍ ﭘﻪ وﺟﻪ او ﻳﺎ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه
د واﻟﻲ د ﭘټﻮ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د واﻟﻲ دﻏﻮ ﻣﻜﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ او
ارزښﺖ ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ،او دواﻟﻲ ﺳﻼم ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻠﻠﻮ.
ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ د ﺳﺮدار ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن زړه ډك و ،او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﺮې
داﺳﯥ دﺳﻴﺴﯥ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ ،د ﻛﻮﻣﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻧﻈﺮه
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻪ او ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ وښﻮدل ﺷﻲ  .ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﻛﻮﻧړوﻧﻮ ﭘﺮ ﺣﺎﻛﻢ
ﺣﻜﻢ ﻛﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﺗﻪ دﺳﻴﺴﯥ ﺟﻮړې ﻛړي ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ ﻫﻐﻪ د اﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺎم ﭘﺮ ﺧﻼف د ﻃﻐﻴﺎن اوﺑﻐﺎوت ﻧﻴﺖ ﻟﺮي .١٨٢«...

د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﺑﺪﺑﻴﻨۍ او اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪاﻛﻮل
د ﻛﻮﻧړ څﺨﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د وﻳﺴﺘﻠﻮ او واﺣﺪ ﺷﻴﻨﻮاري د ﻧﺼﺐ ﻛﻮﻟﻮ د
دﺳﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ،او ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﯥ دښﻤﻨﻴﻮ ،ځﻤﻜﻮ او ﻣﺎدي
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ،او ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د وژﻟﻮ ﻫڅﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﻧﻜړه ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ
وﺳﻠﯥ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ ،او ﻫﻐﻪ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن او ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺑﺪﮔﻤﺎﻧۍ او ﺧﭙﮕﺎن د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ دﺳﻴﺴﻪ وه  .دا ځﻞ دا
دﺳﻴﺴﻪ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﯥ دﻧﻨﻪ ﭘﻠﯥ ﺷﻮه  .دﺳﻴﺴﻪ ﺟﻮړوﻧﻜﻮ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ د ﺟﻌﻠﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ښﻮدﻟﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻳﯥ د وژﻟﻮ ﻧﻴﺖ ﻟﺮي  .ددې دﺳﻴﺴﯥ د
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ډﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﺧﭙﻪ ﺷﻮ .او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ د ﻳﻮﻧﻴﻢ ﻛﺎل دﭘﺎره

 .١٨٢ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاى اﻛﺎدﻣﻴﺴﻴﻦ اﻋﻈﻢ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ – ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ  .356 ،ﻣﺦ )ﺳﻮﻳډن – . (2008

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпм ȁ
د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺑﻨﻰ ﺣﺼﺎر ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮر ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ،او درﺑﺎر ﺗﻪ ﺗﮓ او دوﻟﺖ
ﺷﻮرا ﻛﯥ د ﮔډون څﺨﻪ ﻳﯥ ډډه وﻛړه .
ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ دﻏﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ او د ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺗﺮ ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې
اوﺳﻴﺪﻟﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ دوام وﻛړ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د
اروﭘﺎ د اوږده ﺳﻔﺮه ﺗﺮ راﮔﺮځﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﻳﻮه ورځ د ﺑﻨﻲ ﺣﺼﺎر د ﻗﻠﻌﭽﯥ ﭘﻪ
ﺟﻬﻴﻞ ﻛﯥ ﺗﺮ ښﻜﺎر وروﺳﺘﻪ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻼ ﺗﻪ ﻻړ ،او د ﻫﻐﻪ د ﭘﺨﻼ ﻛﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ دښﻤﻨﺎﻧﻮ زﻣﺎ دوﺳﺘﺎن او د وﻃﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎران را څﺨﻪ
ﺟﻼ ﻛړل  .ﻣﺎ اوس ﺧﭙﻞ رښﺘﻴﻨﻲ دوﺳﺘﺎن او دښﻤﻨﺎن ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻲ دي .
ﭘﺪې اړوﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د اﻧﮕﺮﻳﺰي
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﭘټﻮ اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ ﻳﻮه رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ »د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
اوس دم ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ دئ  .ﺗﻤﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ ژر ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻲ ،ځﻜﻪ
ﭼﯥ ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ د ﺗﮓ اﺟﺎزه ﻧﻠﺮي «.١٨٣

183 . Afghanistan Strategic Intelligence: British Records (Diary of the Military
Attache, British Legation, Kabul for the week ending 7th of January, 1928.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпн ȁ
ﻣﻪ ﻛړه ﮔﻮﻣﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛـﺮار ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ
ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ د ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ
ﭼﯥ وﺧﺖ ﻳﯥ راﺷﻲ د وﻃـﻦ ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ
د ﺳـﺮ ښﻨﺪﻟـﻮ ﺗـﻪ ﺗﻴـﺎر ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ

اﺗﻢ څﭙﺮﻛﻰ
د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ د ټﻴﻨﮕښﺖ دﭘﺎره وروﺳﺘﻨۍ ﻫﻠﯥ ځﻠﻲ
د ﺷﻴﻨﻮارو ﺷﻮرش
د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺷﻮرش ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻ ﭘﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي و .دﻏﻪ ﺷﻮرش ﻟﻜﻪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ
د ﺷﻮرش ﭘﻪ ﺷﺎن د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻫﻴڅ ﺗړاو ﻧﻪ درﻟﻮد )دزﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ دﭘﺎره
د »ﺑﺎزﻧﮕﺮى دوره اﻣﺎﻧﻰ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎى اﻧﮕﻠﻴﺲ « ﻛﺘﺎب وﻟﻮﻟﻰ .
ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه د  1928ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺨﻴﻠﻮ ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮ
ﻛﺎروان ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ژﻣﻨﻲ ﻛﻮچ د ﻻرې 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
 .ﺧﻮ ﻛﻮﭼﻴﺎن ﭘﻪ څﻪ ډول ﺣﺎﻛﻢ د ځﺎن ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮې ﻛﻮي او ﺧﭙﻠﻪ آزادي ﻻس ﺗﻪ
راوړي  .د ارواښﺎد ﻏﺒﺎر ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،ﺳﻨﮕﻮﺧﻴﻞ ﺧﭙﻞ ﻓﺮﻳﺎد د ﺟﻼل آﺑﺎد ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﻋﻠﻰ ﺗﻪ رﺳﻮي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ څﻮك آواز ﻧﻪ اوري  .د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه د ﺳﻨﮕﻮﺧﻴﻠﻮ
ﺿﺪﻳﺖ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﻴږي ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﻜﻤﻦ ﻛﺴﺎن د
ﺷﻴﻨﻮارو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د دوﻟﺖ د ﻛﻔﺮ او ﺑﻴﻌﺪاﻟﺘۍ ﺳﺨﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻮي  ،او ﭘټ
١٨٤

ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ او ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ډول د ﺑﻴﻠﺘﻮن ﻻره ﻫﻮاروي .

 . ١٨٤ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ) 818 ،(1366ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпо ȁ
ﺷﻴﻨﻮارو ﺷﻮرش وﻛړ او د »اﭼﻴﻦ« او »ﻛﻬﻲ« د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻳﯥ د
وﺳﻠﻮ او ﻛﺎرﺗﻮﺳﻮ ﺳﺘﺮې زﻳﺮﻣﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړې ،او د »ډﻛﯥ« ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ
د ﺗﻮرﺧﻢ -ﺟﻼل آﺑﺎد )ﭘﻴښﻮر  -ﻛﺎﺑﻞ( ﻻره ﺑﻨﺪه او ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه .
د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،او ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ د ﻏﻨﻴﻤﺖ د
ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ د زﻣﻴﻨﯥ د ﺑﺮاﺑﺮﻳﺪو ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ،ﻧﻮر ﺷﻴﻨﻮاري ﻫﻢ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﻠﮕﺮي ﺷﻮل ،او د ﻣﺸﺮﻗﻲ د وﻻﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺳﻘﻮط وﻛړ ،او د ﺳﺮاج
اﻟﻌﻤﺎرت ﻗﺼﺮ ﺗﻪ ﻫﻢ اور واﭼﻮل ﺷﻮ .اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭼﯥ ډﻳﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ د ﺣﺎﻻﺗﻮ
وﺧﺎﻣﺖ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮې و ،ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮا واﺳﺘﻮﻟﻪ .
ﺧﻮدﭘﺮاﺧﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ،د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﺧﺒﺮوﻧﻮ د ﺧﭙﺮﻳﺪو ،د ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ
ﺷﻴﻨﻮارى )ﻣﺴﺘﺮوﻳﺪ آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺋﻰ( ﭘﻪ ﺷﺎن اﻧﮕﺮﻳﺰي ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺻﺤﻨﯥ ﻛﯥ د
ﺧﻮﻟﻪ ورو روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د څﺮﮔﻨﺪﻳﺪو ،ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ د ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د اﺳﺘﻮﻟﻮ ،او ﮔڼﻮ ﺟﺮﮔﻮ
د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮔټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﻳﺎن او روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮل ﭼﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ
څﺨﻪ د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ ،او ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ
ﻧﺎڅﻴﺰه ﭘﻴښﻪ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ ﻗﺒﻴﻠﻮي ﺳﺘﻮﻧﺰه  ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺘﺮ ﺷﻮرش ﺑﺪل او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ
ﻣﺬﻫﺒﻲ رﻧﮓ ورﻛړي .

ﻛﻪ ﭼﻴﺮې د اورﺑﻨﺪ ﻫﻐﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﻪ ،ﭼﯥ د دﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 29ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د
ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ،ﺧﺒﺮو ﺗﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن اﺳﺘﻮل ﺷﻮي اﺳﺘﺎزي ﻏﻼم
ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ ﺗﻪ ،ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ زﻳﺮ وﮔﻮرو ،ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ او د ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې د ﭘﺮدې ﺷﺎﺗﻪ د اﺳﺘﻌﻤﺎر د ﻻس ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ
ﭘﻮﻫﻴﺪﻻى ﺷﻮ.
د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول وى :
 -1د ﻣﻠﻜﯥ ﺛﺮﻳﺎ ﻃﻼق
 -2د ﻃﺮزي د ﻛﻮرﻧۍ ﺟﻼوﻃﻨۍ
 -3ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻧﻪ د ﻧﻮرو ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻮ د ﻫﻴﺌﺖ ﻟﻐﻮ ﻛﻮل
 -4د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻐﻮﻛﻮل
 -5د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻛﻤﻮل

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпп ȁ
 -6د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ د ]ﻣﺬﻫﺒﻲ[ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﮔډون

١٨٥

د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺷﻮرش د ﺑﺸﭙړې ﭘﻴښﯥ ،او ورﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﻛﻠﻜﺎﻧﻲ د ﺣﻤﻠﻮ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻬﻴﺮ د »اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ« ﭘﻪ ﻛﺘﺎب او ﻧﻮرو
آﺛﺎرو ﻛﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ ﺷﺊ .

د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺷﻮرش د اور ﭘﻪ ﻏﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻫڅﯥ
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د  1307ﻛﺎل د ﻗﻮس )ﻟﻴﻨﺪۍ( ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ )د
 1928م ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ 22ﻣﻪ( د ﺣﺮﺑﻴﯥ وزﻳﺮﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﻛﻮر ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ ،او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻳﻮځﻞ ارگ ﺗﻪ ورﺷﻲ او د
ﺷﻴﻨﻮارو د ﺷﻮرش د ﻏﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻮ ﻛﯥ د ﮔډون دﭘﺎره ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ .
ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﻟﻴﻜﻮال او څﻴړوﻧﻜﻲ اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ ،د اﺳﺘﻘﻼل د
څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ د ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﯥ د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن د ﺟﺮﻳﺪې د ﺷﻮرش د ورځﻮد
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ) 1307ﻛﺎل د ﻗﻮس 4ﻣﯥ( ﮔڼﯥ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ » د ﻗﻮس ﭘﻪ
څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ روان ﺷﻮ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د
ﻛﻮﻧړ د ﺧﻠﻜﻮ دوه زره ﻛﺴﻴﺰ ﻟښﻜﺮ د ﻫﻐﻪ د زوې ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ راوړل
ﺷﻮ« .

١٨٦

ﻣﻴﺮﻣﻦ رﻳﻪ ﺗﺎﻟﻰ ﺳﺘﻴﻮارت د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺘﺎب ) Fire in Afghanistanاور
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ(  422ﻣﺦ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ،د ﻛﻮﻧړ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن،ﭼﯥ ﺗﻞ ورﺗﻪ وﻓﺎداره و ،ﭘﺪې ﻫﻴﻠﻪ ﭼﯥ د دوې اﻏﻴﺰه ﺑﻪ ﻫﻢ دﻫﻐﻮې
د ټﻮﭘﻜﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وي ،ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ«.
ﻣﻴﻤﻠﯥ ﺗﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ رﺳﻴﺪو دﻣﺨﻪ د ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎن
ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻰ اوﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﻳﺎور ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮاوو د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻣﺎﺗﯥ

 . ١٨٥ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﻛﯥ دﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ﺗﻪ د ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻔﻴﺮ د  1928ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ
د 19ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﺗﻠﮕﺮام .
 . 12 . 186ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص ) .(2005داﺳﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ،دوﻫﻢ ﭼﺎپ  104 ،ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпр ȁ
ﺧﻮړﻟﯥ وه  .ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ اوﺿﺎع ډﻳﺮه ﻛړﻛﻴﭽﻨﻪ او د
ﻣﻴﻤﻠﯥ د ﻗﻮاوو ﻣﺎﺗﯥ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ روﺣﻴﺎت ﻗﻮي ﻛړي وو .ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
وروﺳﺘﻪ ﻟﺪې ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻗﻮﻣﻲ ﻗﻮاوې ﺗﻨﻈﻴﻢ او د ښﺎر دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت وﻧﻴﻮل،
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د  32ﺳﺎﻋﺘﻮ دﭘﺎره ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ اورښﺖ دوام درﻟﻮد ،د
ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ د ﺷﺎﺗﻤﺒﻮﻟﻮ دﭘﺎره د »ﻫډې دروازې« ﻧﻪ ﺷﺎوﺧﻮا درې ﻣﻴﻠﻪ دﺑﺎﻧﺪې
ﺟﮕړه وﻛړه.

١٨٧

د ﻗﻮس د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 13ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ) 1928دﺳﻤﺒﺮ 4ﻣﻪ( ﻫﻢ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزﻳﺮ،
ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﻣﻮﻣﻨﺪو ،ﺧﻮﮔﻴﺎڼﻴﻮ او اﭘﺮﻳﺪي
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ﺟﺮﮔﻪ ﺟﻮړه او دﻏﯥ ﺟﺮﮔﯥ د دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗړ اﻋﻼن ﻛړ  .د
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 ﻻﻧﺪې د ﻣﻮﻣﻨﺪو اوﻟﺴﻲ
ﻟښﻜﺮ د ﻫډې د دروازې ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ .

١٨٨

واﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﺷﻮرش د ﻏﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﺳﺘﺮ ﻋﻠﺖ
واﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د  1928م ﻛﺎل د ﻗﻮس د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 12ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
د ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻣﻠﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻘﺮر او ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ روان ﺷﻮ .د
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ د ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎدو ﻳﻮرﭘﻮټ ددې ﺧﺒﺮ ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ
زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ د ﺳﺨﺘﻮ واورو ورﻳﺪل او د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ د ﻛﺎﺑﻞ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ
واﻟﻲ ،ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن  ،ﭼﯥ اوس د ﻣﺸﺮﻗﻲ د ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻣﻠﻜﻲ آﻣﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ټﺎﻛﻞ
ﺷﻮئ و ،ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﯥ ځﻨډ ﭘﻴښ ﻛړ.
د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺷﻮرش ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ د دوو ﻻﻧﺪﻧﻴﻮاﺳﻨﺎدو
څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ د واﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﺮ رﺳﻴﺪو دﻣﺨﻪ  ،د
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻗﻮاوو ښﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ او ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب درﻟﻮد .د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ
ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ د ﺗﻠﮕﺮام ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﻨﺪ ﻛﯥ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ »...او
 . ١٨٧رﻳﻪ ﺗﺎﻟﻰ ﺳﺘﻴﻮارت )) «Fire in Afghanistan» . (2000اور ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ( 422 ،ﻣﺦ
 . ١٨٨د ﺟﺮﻳﺪۀ اﻣﺎن اﻓﻐﺎن د  1307ﻛﺎل د ﻗﻮس د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د 15ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔڼﻪ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨ

ﻩ ﮐﺘﻨﻪ 168 ȁ

ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړې ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ ﺷﻮﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺪان د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻮري ﺗﻪ ﺟﻠﺐ ﻛړي«.

١٨٩

ﭘﻪ دوﻫﻢ ﺗﻠﮕﺮام ﻛﯥ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ » د ]دﺳﻤﺒﺮ[ ﭘﻪ ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺷﻴﻨﻮاري ﭼﯥ د
ﺟﻼل آﺑﺎد د ښﺎر د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ د وراﻧﻮﻟﻮ ﻛﻮښښ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻮ ،د ﻛﻮﻧړ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
او ﻫﻐﯥ د اﻳﻠﻪ ﺟﺎري ﻟښﻜﺮ ﺗﺮ ﺣﻤﻠﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ«.١٩٠

ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ او د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د زوې ﻧﻴﻮل ﻛﻴﺪل او
وژل ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻠﺮي  .دا ﻳﻮاځﯥ د ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ د روﺣﻴﯥ د ﻗﻮي
 .١٨٩د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﻤﺸﻨﺮ د  1928ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د 6ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﺗﻠﮕﺮام
 .١٩٠د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﻤﺸﻨﺮ د  1928ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  7ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﺗﻠﮕﺮام

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кпт ȁ
ﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﻮه آوازه وه .
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ څﻴړوﻧﻜﯥ ﻟﻮدوﻳﻚ آدﻣﻚ د The A to Z of Afghan Wars,
 Revolutions and Insurgenciesﻳﺎ »د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ،اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻪ او
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﻟﻪ اﻟﻔﻪ ﺗﺮ ﻳﺎ ﭘﻮرې « د ﻛﺘﺎب ﭘﻪ  54ﻣﺦ ﻛﯥ د اوﻟﺴﻲ ﻳﺎ اﻳﻠﻪ ﺟﺎرى
ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ دا د اﻓﻐﺎن اردو رﺿﺎﻛﺎره ذﺧﻴﺮوي ﻛﺴﺎن دي ،ﭼﻪ د
ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻴږي  .ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺳﺮﺗﻴﺮۍ ﭘټ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮي ،ﭼﯥ
د ﺑﻴړﻧۍ اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي ﺷﻤﻴﺮ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﮔﻮډ ﮔﻮډ
ﻛﯥ د ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا راټﻮﻟﻴږي .
ﺷﺎﻏﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻳﻮ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﻪ ﺷﺨﺺ و ،او ﻟﻪ ډﻳﺮه وﺧﺘﻪ ﻳﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻪ
د رﺳﻴﺪو ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪل  .د ﻫﻐﻪ ﻟﺨﻮا ،ﭼﯥ د ﻣﺸﺮﻗﻲ ﻟﻮرې ﺗﻪ ﭘﻮره واك ﺳﺮه
اﺳﺘﻮل ﺷﻮې و ،دﺧﻨډوﻧﻮ ﭘﻴﺪاﻛﻮل ﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ،ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو د
ﺷﻮرش د اور ﭘﻪ وژﻟﻮ ﻛﯥ د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ د ﻫڅﻮ د ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﺳﺒﺐ ﮔڼﻞ ﻛﻴږي .
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻲ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د واﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﻛﺎرﺷﻜﻨﻴﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ،د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﭘﻪ ﻟﻮې ﻻس د ﻫﻐﻪ د ﺟﻨﮕﻲ ﻧﻘﺸﯥ ﺑﺮﻣﻼ
ﻛﻮل  ،ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر د ﻋﺴﻜﺮي ﻓﺮﻗﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﻮل ،د ﺳﺮاج
اﻟﻌﻤﺎرت د ﻗﺼﺮ او ﺑﺎغ ﻛﻮﻛﺐ د وداﻧۍ ﺳﻴځﻞ ،او د ﺟﻼل آﺑﺎد څﺨﻪ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن وﺗﻞ و ،د ارواښﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﭼﯥ ﺳﺮﻳﺰه،
ﻟﻤﻨﯥ او ﺿﻤﺎﻳﻢ ﭘﺮې اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ ﻟﻴﻜﻠﻲ او د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن
اﷲ ﺧﺎن د وﻓﺎت د ﭘﻨځﻮﺳﻤﯥ ﻛﻠﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،دا ځﻞ د اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ ﭘﻪ
ﻧﻮم ﺧﭙﻮر ﺷﯥ دئ ،وﻟﻮﻟﻲ .
ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻮﻫﻨﻴﺎر د »ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺳﺘﺒﺪاد در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن«
ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ارواښﺎد ﻣﻴﺮﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ د واﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن
د ﻛﺎرﺷﻜﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو ﺑﻠﻮا ﺷﺪت وﻣﻮﻧﺪ،
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻫﻐﻪ د ﺧﺒﺮو او ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﻪ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو د
ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﺷﻴﻨﻮارو ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ .ﻣﻴﺮﺻﺎﺣﺐ څﻮ ځﻞ ﻫﻠﺘﻪ ﻻړ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
وروﺳﺘﻲ ځﻞ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ ،اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крй ȁ
ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن او ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺎن ﺳﺮه د اوږدو ﺧﺒﺮو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې
ﺻﻠﺤﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ډوې دئ  ...ﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ ووﻳﻞ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ځﻞ
ﺷﻴﻨﻮارو ﺗﻪ ځﻲ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮه ﺟﻮړ ﺟﺎړي ﺗﻪ ﻧږدې ﻛﻴږي ،واﻟﻲ ﻋﻠﻲ
اﺣﻤﺪ ﺧﺎن )د ﻣﺸﺮﻗﻲ د ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﯥ رﺋﻴﺲ( ﭘﻪ ﻛﯥ ﺧﻠﻞ اﭼﻮي  .ﻧﻮ ښﻪ ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ راوﻏﻮاړى او ﭘﻪ ﻛﻮم ﺑﻞ ﻛﺎر ﻳﯥ و ټﺎﻛﺊ  .ﻣﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ زﻳﺎﺗﻪ
ﻛړه ،ﭘﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﯥ ﭘﺎم ﺷﻮ ﭼﯥ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت د څﻴﺮې رﻧﮓ وﺗښﺘﻴﺪ،
ﺷﻮﻧډې ﻳﯥ وﭼﯥ او ﺣﻮاس ﻳﯥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮل«.١٩١

ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﮓ
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮي اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﻟﻮﻧﮕۍ د ﺗړﻟﻮ
ﻣﺮاﺳﻢ ،د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ او ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﺗﮓ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه
ﺷﻮل ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺎرت ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ او دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر د
اردو د ﻣﻨﺼﺒﺪاراﻧﻮ د ﺑﻴﻌﺖ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ﻳﯥ ﻻ دﻣﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې وى  .ﻫﻐﻪ
ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه ﻫﻢ ﺧﺒﺮې ﻛړي او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻼﺗړ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﻛړې وه .ﺧﻮ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻏﻮاړې ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻮﻣړې د
ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻛﻮﻧړ اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﺮﮔﻪ او ﺳﻼ ﻣﺸﻮره وﻛړي .
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻫﻢ د  1307ﻛﺎل د ﺟﺪي ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
د وﺿﻌﻴﺖ او ﻛړﻛﻴﭽﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛړې و ،د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻴﻠﻮ او ﻛﻮډاﺧﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﯥ ﺗﻪ د
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
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻼﺗړ وﻛړ  .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎښﺎم دﻣﺨﻪ د ﺟﻼل آﺑﺎد د ښﺎر ﻛﻠﻲ ﮔﺎﻧﯥ ﻛﻮټﻮال
)اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان( ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ ،د ﻛﻮﻧړ اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﻳﯥ رﺧﺼﺖ ﻛړ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ
ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ  .ﻫﻐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ او

 .١٩١ﭘﻮﻫﻨﻴﺎر ،ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺳﺘﺒﺪاد )  133ﻣﺦ (.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крк ȁ
ﻫﻠﺘﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻣﻼﺗړ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﻛړي .
واﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ښﺎره د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻗﻮاوو د وﺗﻠﻮ د ﺧﺒﺮ ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ
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 ﻻرې د ﺟﺎﻟﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﺗﻴﺮ ﺷﻮ او د ﺧﺎص
ﻛﻮﻧړ ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﺗﻪ ﻻړ.

)(١٩٢

د ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﺮ ﺳﻘﻮط وروﺳﺘﻪ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻼن
د ﺟﻼل آﺑﺎد دﺳﻘﻮط او ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ ﺗﺮ اﻋﻼن وروﺳﺘﻪ  ،ﻏﺎزى
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻣﻼﺗړ دﭘﺎره ﻳﻮ
ﻧﻮې ﻟښﻜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ او د درۀ ﻧﻮر او ﻟﻐﻤﺎن ﻟﻪ ﻻرې ځﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﻮي  .ﻫﻐﻪ ﭘﺪې
ﻫﻜﻠﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻼ ﻣﺸﻮره وﻛړه ،او د ﻫﻐﻮې ﻧﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ
ﭼﯥ ﻻزﻣﯥ 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 اﷲ
ﺧﺎن ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ درﻟﻮد.
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺷﻴﮕﻞ او اﺳﻤﺎر ﺗﻪ د ﺗﮓ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د
ﻫﻐﯥ ﻣﺸﻮرې ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﻧﻜړه ﭼﯥ درې ﺳﻮه ﺗﻨﻪ وﺳﻠﻮال ورﺳﺮه ﻫﻢ ﻻړ ﺷﻲ.
ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺷﺎﻳﺪ د دوﻣﺮه وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻣﻠﮕﺮﺗﻴﺎ ﺷﻜﻮﻧﻪ او ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤﻲ راﻣﻨځﺘﻪ
ﻛړي .
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ د ﻣﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮه ،ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ او د
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻳﻮ ﭘﻠﻮي ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮې روﺣﺎﻧﻲ او ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ،ﺗﺮ
ﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ »ﺳﻮرﻛﻨډي« ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻴﺮاﻓﻀﻞ ﻧﻮﻣﯥ ﻳﻮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر
)ﺷﺎﻃﺮ( ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﺮﻛﺎڼﻮ څﺨﻪ اﺳﻤﺎر ﺗﻪ روان ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د »ﻣﺮورې« ﻛﻠﻲ ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪ ﻧﻮ د ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن ﻣﺎﻣﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺷﻠﻮ ﺗﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﯥ

 . ١٩٢ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص ) .(1389اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ ،د  109ﺗﺮ  110ﻣﺨﻮﻧﻪ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крл ȁ
ﻣﻠﻜﺎن او ﺳﭙﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮي او د اﺳﻤﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮل .
ﻫﻐﻮې ﻟﻪ ﻣﺮورې د ﺟﺎﻟﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﻨﺪ څﺨﻪ ﺗﻴﺮ ،او د اﺳﻤﺎر ﭘﻪ ﻻره
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ د »ﺷﻴﮕﻞ« درې ﺗﻪ ورﺳﻴږي ،د »ﺷﻴﻨﻜﻮړك« ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د
ﺳﻴﻤﯥ د ﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﺨﻮرو ﺳﺮه ،ﭼﯥ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻳﯥ د دوې دوﺳﺘﺎن او
ﭘﻠﻮﻳﺎن و ،د ﺧﭙﻞ ﭘﻼن د ﺷﺮﻳﻜﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﺠﺮوح ﭘﻪ
ﻛﻮر ﻛﯥ ﺗﻢ ﺷﻮل .ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﺠﺮوح د ﺳﻴﺪ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﺧﺎن زوې
و ،ﭼﯥ د ﺗﻴﺮﮔړو ﭘﻪ ﺣﻀﺮت او ﭘﺎﭼﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﻬﻮر روﺣﺎﻧﻲ و.
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻣﺨﻜﯥ ﻟﺪې ﭼﯥ د اﺳﻤﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر ﺣﺮﻛﺖ وﻛړي ،ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ
د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ د ﺳﻔﺮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮې و ،او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﺳﻤﺎر ﻛﯥ د
ﺧﭙﻞ زوې ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻠﻲ و ﭼﯥ د ﭼﻤﻦ ﻟﻪ ﻻرې ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻻړ
ﺷﻲ ،او ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د دوې ﻟﻪ ﭘﻼﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻛړي ،او ﻟﻪ ﻫﻐﻮې وﻏﻮاړي ﭼﯥ
ﻟﻪ ﺑﻴړې ﻛﺎر واﻧﺨﻠﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﻓﻜﺮ وﻧﻜړي .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ 173 ȁ
ﭘـﻪ ﺟﻬﺎن د ﻧﻨﮕﻴﺎﻟـﻲ دي دا دوه ﻛﺎره
ﻳﺎ ﺑﻪ وﺧﻮرې ﻛﻜﺮۍ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﺮان ﺷﻲ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﻚ

ﻧﻬﻢ څﭙﺮﻛﻰ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺷﻬﺎدت د ﻳﻮې ﺳﺘﺮې دﺳﻴﺴﯥ ﻳﻮه
ﺑﺮﺧﻪ
د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﺳﻴﺴﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺑﻠﻮاﮔﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ
ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻻس ﻟﺮل ﻧﻮر د ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن څﺮﮔﻨﺪ او ﻟﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﭘټ ﻧﺪئ  .ﭘﺪې
ﻫﻜﻠﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺷﻮرﺷﻮﻧﻮ ﺳﺮه د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺗړاو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او اﻣﺎﻧﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻟﺨﻮا
ﭘﺮې ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻮي ،او ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ دﺳﻴﺴﻪ وه ،د »ﺑﺎزﻧﮕﺮى دورۀ اﻣﺎﻧﻰ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎى اﻧﮕﻠﻴﺲ« ﻛﺘﺎب ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ  .ﺧﻮ دا دﺳﻴﺴﯥ او ﺷﻮرﺷﻮﻧﻪ
ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن او ﺟﻨﻮﺑﻲ او ﻣﺸﺮﻗﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪودې ﻧﻪ
وې  ،ﺑﻠﻜﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو او د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻣﻬﻤﻮ ﭘﻠﻮي ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻢ وې  ،او ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن د دﻏﻪ ﻟﺴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړې ﻛﺘﺎر ﻛﯥ ځﺎې درﻟﻮد.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крн ȁ
د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﻣﻮزﻳﻢ ﻛﯥ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ
څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺷﻮرش ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﻮﻧړ د دوه زره ) (2000ﻛﺴﻴﺰ اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻼل
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
ﺷﻮرش ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ او د دﻏﻪ ﺷﻮرش ﻟﻤﻨﻪ ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ ﻫﻢ وﻏځﻮل ﺷﻲ .
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل  ،او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﺳﻘﻮط ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه وﺧﺖ د
ﻛﻮﻧړ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻢ ﺳﻘﻮط وﻛړ ،او ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دوه
زاﻣﻦ ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ ﺑﻮﺧﺖ و ،د ﻫﻐﻮې ځﻴﻨﯥ ﻛﻼﮔﺎﻧﯥ ﻫﻢ وﺳﻮځﻮل ﺷﻮې ،او
ﻛﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﺗﻪ ﻛډه ﺷﻮې .
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧږدې د ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛړﻛﻴﭽﻨﻮ او ﮔډ وډو ﺣﺎﻻﺗﻮ او ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن د ټﻮﻟﻮ ﺣﺮﻛﺎﺗﻮ څﺎرﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ  .د ﻣﺸﺮﻗﻲ وﻻﻳﺖ او ﺟﻼل آﺑﺎد د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﭘﻪ ﻛﺮﻣﻪ اﻳﺠﻨﺴۍ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﻻﺳﻠﻴﻚ ،د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
د آرﺷﻴﻒ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ »ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﯥ د ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﺎرو وزﻳﺮ
ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن ]څﺮﺧﻰ[ ،او د ﺷﻮرا رﺋﻴﺲ ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ،او د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
ﻳﺎور ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ،او ﻛﻮﻧړې ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن واﺳﺘﻮل ﺷﻮل ﺗﺮ څﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻫﻮاره
او ﻻﻧﺠﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﻛړي  .ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻠﯥ ﻛﯥ د ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎن ﺳﺮه ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړ،
او ﻫﻐﻪ دا دم ﭘﻪ »ﺟﮕﺪﻟﻚ« ﻛﯥ دئ  .ﺷﻴﺮاﺣﻤﺪﺧﺎن اوﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن ﻫﻢ ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي .ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ ﻧﺸﻮ او ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮې دئ «.

د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ ﺷﻬﺎدت دﻣﺨﻪ د ﺳﻴﻤﯥ ﺣﺎﻻت
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﻬﺎدت د ﭘﻴښﯥ د ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ،ﻫﻐﻪ څﻪ ﻣﻮ ﭼﯥ د
ﻛﻮرﻧۍ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﺎﻣﻮﻧﺪو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
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
ﺳﺮه ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﭘﻴښﯥ ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ،ﻳﻮﺷﺎن دي .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кро ȁ
ارواښﺎد ﻣﺠﺮوح ﻟﻮﻣړې د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﯥ » :ﭘﻪ ﻳﺎد ﻟﺮم ﭼﯥ
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 ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛﯥ ﺗﻠﻠﻲ وو .ﻫﻐﻮې ﺗﻪ ﻣﯥ ﺳﺘړي ﻣﺸﻲ ووﻳﻞ او د
ﭘﻴښﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻣﯥ وﻛړه ،ﭼﯥ څﺮﻧﮕﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي او ﻧﻮر ﻟښﻜﺮ څﻪ ﺷﻮ؟
ﻫﻐﻮې ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺳﻘﻮط ﻛړئ او د ﺷﻴﻨﻮارو ﭘﻪ ﻻس 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 ﭘﻼزﻣﻴﻨﯥ وﺗﻠﯥ دئ  .دا د اﻧﻘﻼب
ﻟﻮﻣړﻧﯥ ﺗﺮﻳﺦ ﺧﺒﺮ و ،ﭼﯥ زﻣﺎ ﻏﻮږ ﺗﻪ راورﺳﻴﺪ .دﻏﻮ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړوﻧﻜﻮ ﻫﺮې ﻟﻮرې ﺗﻪ دا
آوازه ﺧﭙﺮه ﻛړه ،او ﺧﭙﻠﻮ دﻏﻮ آوازو ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻛﻮﻧړ اداري ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻢ د ﺧﻠﻜﻮ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
).(١٩٣

ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړ«

ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺮوح ﺗﺮ ﻫﻐﯥ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺷﻴﻨﻮارو ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د وﻳﺸﻠﻮ
ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ،زه د ﻛﻮﻧړ ﻟﻮې ﺣﺎﻛﻢ ﭼﻐﻪ ﺳﺮاى ﺗﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻢ او
د ﺧﻠﻜﻮ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﻤﻠﯥ او دﻓﺎع ﻣﻮﺿﻮع ﻳﯥ راﺳﺮه ﻣﻄﺮح ﻛړه  .ﭘﺮ اﺳﻤﺎر ،ﭼﯥ
د ﻛﻮﻧړ وﻻﻳﺖ 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 ﺗﺎﻻن ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ
راټﻮل ﺷﻮي وو ،او د اﺳﻤﺎر ښﺎر ﻳﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړې ؤ .اﻳﻠﻪ ﺟﺎرﻳﺎﻧﻮ د ﻋﺴﻜﺮو ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ او دﻓﺎع ﻛﻮﻟﻪ  .ﻟﻮې ﺣﺎﻛﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ اﺳﻤﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻳﻮه
اﻧﺪازه ټﻮﭘﻚ اوﻛﺎرﺗﻮس واﺧﻠﻢ او د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﯥ ووﻳﺸﻢ ،او ﻫﻐﻮې ﺗﻪ د
اﺳﻤﺎر د دﻓﺎع ،او ﻛﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴښﻪ ﺷﻲ ،د ﭼﻐﻪ ﺳﺮاې د دﻓﺎع دﻧﺪه وﺳﭙﺎرم  .ﻣﺎ دﻏﻪ دﻧﺪه
ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛړه او ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺷﻴﻨﻮارو ﺳﺮه اﺳﻤﺎر ﺗﻪ ﻻړم  .ﺷﻤﻴﺮ ﻣﯥ
ﺳﻢ ﭘﻪ ﻳﺎد ﻧﺪئ ،ﺧﻮ څﻮ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻧﺎوه ټﻮﭘﻜﯥ او ﻳﻮه اﻧﺪازه ﻛﺎرﺗﻮس ﻳﯥ زﻣﻮﻧږ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ

راﻛړل .ﻣﺎ ﻫﻐﻮې ﭘﻪ اﺳﻤﺎر ﻛﯥ ﭘﺮﻳښﻮدل او ﺧﭙﻠﻪ د ﭼﻐﻪ ﺳﺮاې د ﺣﺎﻻﺗﻮ د
ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﭘﺎره ﻛﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻢ  .ﺑﻴﺎ ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ واورﻳﺪل ﭼﯥ ډﻳﺮې ﻟښﻜﺮﻳﺎن ﻫﻢ د
ټﻮﭘﻜﻮ او ﻛﺎرﺗﻮﺳﻮ ﺗﺮ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي او د اﺳﻤﺎر ﭘﻪ دﻓﺎع

 . ١٩٣ﻣﺠﺮوح ،ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ) (1391ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ  45-44 ،ﻣﺨﻮﻧﻪ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крп ȁ
ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﺪه اﺧﻴﺴﺘﻠﯥ  .او ځﻴﻨﯥ ﻻ د ﺟﮕړې د ﺳﻴﻤﯥ ﻟﺮې ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو،
ﭼﯥ ﻛﻪ اﺳﻤﺎر ﺳﻘﻮط وﻛړي ،ﻟﻪ ﺗﺎﻻﻧﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ «.

١٩٤

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 :
»ﻛﻠﻪ ﭼﯥ زه ﻛﻮر ﺗﻪ ورﺳﻴﺪم ،ﺧﺒﺮ ﺷﻮم ﭼﯥ د ﺑﺎډﻳﻞ او دﻳﻮه ﮔﻞ ﺻﺎﻓﻴﺎﻧﻮ ﻟښﻜﺮ وﻳﺴﺘﻠﯥ
او د ﭘﻴﺞ د درې ﺧﻠﻚ ﻫﻢ د وﻻﻳﺖ د ﻣﺮﻛﺰ ]ﻟﻮﻳﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ/ﭼﻐﻪ ﺳﺮاى[ ﭘﻪ ﻟﻮرې
ﺧﻮځﻴﺪﻟﻲ دي .ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻗﺎﺻﺪ راورﺳﻴﺪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻘﻮط ﻛړې او ﻟﻮې
ﺣﺎﻛﻢ د دﻳﻮه ﮔﻞ ﺻﺎﻓﻴﺎﻧﻮ ﺑﻨﺪي او ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﻟﯥ دئ ،او ښځﻪ او اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ زﻣﻮﻧږ
د ﺗﺮه ،ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺎه ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻮر ﺗﻪ ﭘﻨﺎه وړې ده  .ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ زﻣﻮﻧږ د ﺗﺮه ﻳﻮ ﻗﺎﺻﺪ

راورﺳﻴﺪ ﭼﯥ ﺳﺮﻛښﻮ ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﻛﻮر ﺗﺎﻻ ﻛړ  ...زه ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ د ﻛﺎﻛﺎ د اﺣﻮال د
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او ﻣﺮﺳﺘﯥ دﭘﺎره د ﭼﻐﻪ ﺳﺮاې ﭘﻪ ﻟﻮرې روان ﺷﻮم او ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﻣﯥ
ﺧﭙﻞ آس ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ځﻐﻠﻮﻟﻮ ﺗﺮ څﻮ ژر ورﺳﻴږم  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭼﻐﻪ ﺳﺮاې ﺗﻪ ﻧږدې د
ﻣﺮورې د ﻛﻠﻲ ﺟﺎﻟﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪم  ...ﻣﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮔﻮدر ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ وﻟﻴﺪه ﭼﯥ د
ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﯥ ﻟﻮرې ﺗﻪ وﻻړه او د ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﻲ  .زه ﻳﯥ وﭘﻴﮋﻧﺪم ،او ﻳﻮه

ﺗﻦ ﭘﻪ ﻟﻮړ آواز ﻟﻪ ﻣﺎ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ودرﻳږم او د ﻫﻐﻮې د رﺳﻴﺪﻟﻮ اﻧﺘﻈﺎروﻛړم .زه ﻫﻤﺎﻏﻪ
ﺷﺎن ﭘﻪ آس وﻻړ ودرﻳﺪم ﺗﺮ څﻮ د ﻫﻐﻮې ﺟﺎﻟﻪ دې ﺧﻮاﺗﻪ راﺷﻲ او ﻫﻐﻮې د ﺟﺎﻟﯥ
ﻧﻪ ښﻜﺘﻪ ﺷﻲ  .د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرﺷﺎﻧﻪ او ﻏښﺘﻠﯥ ﺳړې وﻟﻴﺪ ﭼﯥ
ﺗﻮر ﻳﺎﻻن ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘﻠﯥ او د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ روان ؤ) .ﻳﺎﻻن ﺑﯥ ﻟﺴﺘﻮڼﯥ ﭼﭙﻦ
وه ﭼﯥ د ﻟﻮړو ﻃﺒﻘﻮ ﺧﻠﻜﻮ اﻏﻮﺳﺘﻠﻪ او د ﺗﻮر ﻳﺎ ﺧﺎورﻳﻦ رﻧﮕﻪ ﻧﻔﻴﺴﻮ ﭘﺸﻤﻲ
ټﻮﻛﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړﻳﺪﻟﻪ(.
ﻣﺎ د ﺗﻮرو ﺟﺎﻣﻮ دﻏﻪ ﺳړې او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮕﺮي ﭼﯥ د ﻣﺮورې ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي او ﻣﺸﺮان
وو ،ﻟﻪ وراﻳﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ راﻧږدې ﺷﻮل ،ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻣﯥ وﻟﻴﺪ.
زه ﻟﻪ ﺧﭙﻞ آﺳﻪ راﻛﻮز ﺷﻮم او د ﻫﻐﯥ ﺳﺮه ﻣﯥ ﺳﺘړي ﻣﺸﻰ او ﺑړﮔﻨﺪي وﻛړه ،او د ﻧﻮرو

 . ١٩٤ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крр ȁ
ﺳﺮه ﻣﯥ ﻫﻢ د اﺣﻮال ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه .ﻫﻐﻮې ووﻳﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ دﭘﺎره زﻣﺎ ﻛﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻞ  .ﻣﺎ ووﻳﻞ
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
د ﺷﭙﯥ ﺗﻴﺮوﻟﻮ دﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻛﻮر ﺗﻪ ﻧﻪ ځﻮ ،ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻛﺎر او ﻣﺸﻮره ﻟﺮو .ﻣﺎ ﺑﻴﺎ
ﻫﻢ ټﻴﻨﮕﺎر وﻛړ او ﻫﻐﻮې ﺗﻪ ﻣﯥ د ﭼﻐﻪ ﺳﺮاى د ﭘﻴښﯥ اوﺧﭙﻞ ﺗﺮه د ﻛﻮر د ﺗﺎﻻﻛﻴﺪو او
ﺿﺮوري ﺗﮓ دﻟﻴﻞ وواﻳﻪ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ زه ﭘﺮ ټﻮﻟﯥ ﭘﻴښﯥ ﺧﺒﺮ ﻳﻢ  .اوس
ﻛﺎر ﻟﻪ ﻛﺎره ﺗﻴﺮﺷﻮې  ،او د ﻣﺨﻨﻴﻮي اﻣﻜﺎن ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻳﻮاځﯥ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ او وروﺳﺘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻮ دﭘﺎره ﻣﻮﻧږ ټﻮل ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺳﺮه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﻮو ،اوس څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ اﺳﻤﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه
دئ او اوس ﻫﻢ ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮا او زﻣﺎ زوې ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻮي ،راﺷﺊ ﻫﻐﻮې
وژﻏﻮرو او ﻣﮕﺰﻳﻦ او د دوﻟﺖ ﺧﺰاﻧﻪ د ﺗﻠﻒ ﻛﻴﺪو څﺨﻪ وﺳﺎﺗﻮ .ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺎﭼﺎره وﻣﻨﻞ او
ﻛﻮرﺗﻪ د ﺳﺘﻨﻴﺪو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯥ وﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻣﺎ ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ او ﻧﻮرو ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ

اﺟﺎزه راﻛړئ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻻړ ﺷﻢ او ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻫﺮﻛﻠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت وﻧﻴﺴﻢ .زه آس ﻟﺮم او
ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻴﺎده ﻳﺎﺳﺖ ،زه ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ ژر ورﺳﻴږم  .ﻫﻐﻮې وﻣﻨﻠﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺗﺮ
ﻛﻮره ،ﭼﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ څﻠﻮر ﭘﻨځﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮه ﻻر ده ،د آس ﭘﻪ ﺳﻮرﻟۍ ﭘﻪ ﭼټﻜۍ روان
ﺷﻮم او ﻫﻐﻮې د ﻟﻤﺮ ﺗﺮ ﭘﺮﻳﻮﺗﻠﻮ دﻣﺨﻪ روارﺳﻴﺪل«.١٩٥

د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﻬﺎدت ﭘﻴښﻪ
ارواښﺎد ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﺠﺮوح ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »د
ډوډۍ ﺗﺮ ﺧﻮړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮ ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ،ﭼﯥ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ ﺗﺮ اوﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻮ زﻳﺎت و ،د دود ﺳﺮه
ﺳﻢ د ﻛﻠﻲ د اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺣﺠﺮ او ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛړل او زه ﭘﻪ ﺳﺮاﭼﻪ ﻳﺎ
ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﻛﯥ د ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ او ﻣﺤﺪودو څﻠﻮرو_ ﭘﻨځﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮم او ﭘﻪ ﺧﺒﺮو

او ﻣﺸﻮرې ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ«  .١٩٦ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺮوح زﻳﺎﺗﻮي » :ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ووﻳﻞ اوس ﭼﯥ
د دوﻟﺖ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﯥ ،د ﺳﻴﻤﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او اﻣﻨﻴﺖ دﭘﺎره ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﺴﻲ او
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و ﻧﻴﻮل ﺷﻲ  .اﺳﻤﺎر ډﻳﺮ ﻗﻮي او ښﻪ ﻣﺮﻛﺰ دئ  .ﻣﮕﺰﻳﻦ او د
ﺧﺰاﻧﯥ ﺻﻨﺪوق ﻫﻢ ډك دئ  .ﻣﻮﻧږ او ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ د ﺳﻴﻤﯥ د اﻣﻨﻴﺖ
دﺳﺎﺗﻨﯥ او ﺧﻴﺮ ښﻴﮕڼﯥ دﭘﺎره ﻛﺎر واﺧﻠﻮ .او د ﻳﻮه اداري ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺴټ ﺑﻪ
 . ١٩٥ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎى 48 – 47 ،ﻣﺨﻮﻧﻪ
 .١٩٦ﻣﺠﺮوح ،ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ) (1391ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ  49 ،او  50ﻣﺨﻮﻧﻪ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крс ȁ
ﻛﻴږدو ،ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق او د ﻣﻮﻣﻨﺪو او ﻣﺮورې د درې او ﺳﻴﻨﺪ
د درې ﭘﻪ ﮔډون او ﻣﻼﺗړ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘښﻮ ودرﻳږي  .ﭼﻐﻪ ﺳﺮاى ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠﯥ دئ  ...د
ﺷﻴﻨﻮارو او ﻣﺎﻣﻮﻧﺪو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﻛړاى ﺷﻮد ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ
ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻳﻮ اداري ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړو .اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ

ﺗﻠﻠﯥ او اﻣﻜﺎن ﻟﺮي ډﻳﺮ ژر راوﮔﺮځﻲ او دﻏﻪ ﺑﻠﻮا ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻲ .ﻣﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ دا ﻧﻘﺸﻪ او
ﭘﻼن د ځﻴﺮ او ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭘﻪ ﮔټﻪ وﻟﻴﺪه او ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻣﯥ وﻛړه او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻣﯥ
اﺟﺎزه وﻏﻮښﺘﻪ ﭼﯥ د اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﭘﺎره ﻻړ ﺷﻢ او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﻛړي  .ﻫﻐﻪ
ﻣﺎﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ﻛﻠﻲ ځﻴﻨﯥ اوﺑﺎش ﻛﺴﺎن ﭘﺮ ﻣﺎ د ﺣﻤﻠﯥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺮي او اورﻳﺪﻟﻲ ﻣﯥ دي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻛﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﺗﻪ اﺳﺘﺎځﻲ او ﺧﺒﺮ رﺳﻮوﻧﻜﻲ اﺳﺘﻮﻟﻲ دي ،ﻟﺪې
ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺎﻓﻠﻪ ﻧﻪ اوﺳﻮ .ﻣﺎ ورﺗﻪ د ﻳﻮه ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ځﻮان ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺎورۍ ﺳﺮه اﻃﻤﻴﻨﺎن
ورﻛړ ﭼﯥ ﻫﻴڅ څﻮك ﺑﻪ د داﺳﯥ ﻛﺎر ﺟﺮﺋﺖ وﻧﻜړي ،او زﻣﻮﻧږ د ﻛﻮر ﻣﺼﺌﻮﻧﻴﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ
زﻳﺎن وﻧﻪ رﺳﻮي.
د ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن څﺨﻪ د راوﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ زﻣﻮﻧږ د ﻛﻠﻲ ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮى ،ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ د
ﻛﻮر د ﭼﺎرو ﻧﻈﺎرت ﻳﯥ ﻫﻢ ﻛﻮﻟﻮ ،راﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻗﺒﻴﺤﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻟﻪ اﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﺮې
ﻧﺪئ ،او زﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ده .ښﻪ ﺑﻪ وي ﭼﯥ د ﺷﻴﮕﻞ درې ﺗﻪ ﻳﻮ اﺳﺘﺎځﯥ واﺳﺘﻮم
او د ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ د ځﻴﻨﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺸﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ وﻏﻮاړم ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژره
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
ﻣﯥ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ اﺳﺘﻮﻟﻮ اﻗﺪام وﻛړ او ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮب ځﺎې ﺗﻪ ﻻړم  .ﻳﻮه ﺷﻴﺒﻪ وروﺳﺘﻪ
ﻣﯥ د ټﻮﭘﻚ د ډز آواز واورﻳﺪ او ﻟﻪ ﻛټﻪ ﻣﯥ ودﻧﮕﻞ ﭼﯥ د ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﻟﻮرې ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ.
ﮔﻮرم ﭼﯥ د ﻛﻼ ﻟﻮﻳﻪ دروازه د ﺑﻬﺮﻟﺨﻮا ﺗړﻟﯥ او ځﻨځﻴﺮ ﺷﻮې ده  .د ﺑﺎم ﺳﺮﺗﻪ وﺧﺘﻠﻢ ،
د ﺷﻮر او ﻧﻮرو ډزو آوازوﻧﻪ ﻣﯥ واورﻳﺪل .ﮔﻮرم ﭼﯥ دﺑﺎم ﻟﻪ ﺳﺮه د وﺗﻠﻮ ﻻر ﻧﺸﺘﻪ،
راښﻜﺘﻪ ﺷﻮم ،د ﺣﻮﻳﻠۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻧﺎآراﻣﻪ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ودرﻳﺪم ﭼﯥ د ﻟﻮﻳﯥ دروازي د
ﺧﻼﺻﻴﺪو آواز ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻟﻮرې ﺗﻪ ﻣﯥ ﻣﻨډه ﻛړه ،د ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرو ﻫﻐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯥ وﻟﻴﺪ ﭼﯥ
دروازه ﻳﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻪ او او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﺧﺎﻧﺼﺎﺣﺐ ووژل ﺷﻮ ،او څﻮ ﺗﻨﻮ
ﺷﺮﻳﺮو اوﺑﺎﺷﺎﻧﻮ دا ﻛﺎر ﭘﻪ ﺗﻠﻮار ﺳﺮه ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ .ډﻳﺮ ﺧﭙﻪ او ﻣﺘﺄﺛﺮه ﺷﻮ...،
د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺒﺎ اﺳﻤﺎر ﻫﻢ ﺳﻘﻮط وﻛړ ،د اﺳﻤﺎر ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﻟﻮر وﺗښﺘﻴﺪ
او د ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن زوې ،ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ،د داﻧﮕﺎم ﻟﻪ ﻻرې د دﻳﺮ اﻳﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭼﯥ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ крт ȁ
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺳﻴﻤﻪ وه ،ﭘﻨﺎه وروړه«.
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺷﻬﺎدت ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړ ،او
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻫﻢ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻧﻪ ﺳﺘړې ﻛﻴﺪوﻧﻜﯥ
وﻃﻨﭙﺎﻟﻪ ﻣﻠﮕﺮې او ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړ.
د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ ﻳﻮه ﺟﻨﺮال ،ﺟﻮرج ﻣﻜﻤﻮن ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ) (1929ﻛﺎل ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب
»اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دارﻳﻮﺷﻪ ﺗﺮ اﻣﺎن اﷲ« ﻛﯥ ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮور،
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻳﻮ وﺗﻠﯥ ﻻرښﻮد ؤ ،او د ﻛﺎﺑﻞ او ﺟﻼل آﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﯥ ﺳﻴﻤﯥ
ﻳﯥ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ درﻟﻮد ،او د ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﻢ ﻣﻼﺗړ ؤ ،د ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻴﻠﯥ د رښﺘﻴﻨﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺳﺮه

ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړى« .١٩٧
د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ واﻳﺴﺮاى ﺗﻪ د
ﺟﻨﻮرې د 11ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻛﯥ د ﮔڼﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د ﻛﻮﻧړ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د وژل ﻛﻴﺪو اﻃﻤﻴﻨﺎن ورﻛړ او وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺷﻠﻮ ﺗﻨﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﺳﺮه د ﺑﺮ ﻛﻮﻧړ د ﺷﻴﮕﻞ د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪه ،ووژل ﺷﻮ.١٩٨
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دﺳﻔﺮ د ﻣﻠﮕﺮو ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ښﺎﻏﻠﻲ
ﻣﺠﺮوح ﻛﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ ،ﻫﻐﻪ د درې ،څﻠﻮرو ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﺳﺮه ﻳﻮاځﯥ
ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴږي او د ﻣﺎﺳﺨﺘﻦ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ د اداﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ  ،او د
ﻟﻤﺎﻧځﻪ د ادا ﻛﻮﻟﻮﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺷﺎ ﻟﺨﻮا د ټﻮﭘﻚ ﭘﻪ ډز وﻳﺸﺘﻞ ﻛﻴږي ،او د
ﺷﻬﺎدت ﺟﺎم څښﻲ.
ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﺠﺮوح ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ » ﺟﻨﺎزه ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛټ ﻛﯥ ﻛﻴښﻮدل ﺷﻮه او د
ﻣﺪرﺳﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﺗﻼوت وﮔﻤﺎرل ﺷﻮل  .ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﺟﻨﺎزه د ﻣﺮورې دﺧﻠﻜﻮ او
زﻣﻮﻧږ د څﻮ ﺗﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻳﻮړل ﺷﻮه ،او ددﻏﯥ ﻓﺎﺟﻌﯥ درد او ﻏﻢ ﺗﺮ ډﻳﺮې
ﻣﻮدې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ زﻣﻮﻧږ د ﺳﻴﻤﯥ او ﻣﺮورې دﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ

Afghanistan From Darius To Amanullah page 332. ,(1929) Macmunn ,George .١٩٧
 .١٩٨د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻛﻤﺸﻨﺮ د  1929ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د 11ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ ﺗﻠﮕﺮام .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ксй ȁ
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
اړﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﭼﻨﺪاﻧﯥ ښﻪ ﻧﻪ وو.199 «.
)

د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺟﻨﺎزې وړل
د زﻣﺎﻧﻲ د ﻛﻮرﻧۍ دﻳﺎدداﺷﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﺳﺒﺎ ﺳﻬﺎر د ﺷﻬﻴﺪ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﺟﻨﺎزه د ﻫﻐﯥ د ﻣﺎﻣﻮﻧﺪو ﻣﻠﮕﺮو او ﺷﻴﻨﻜﻮړك د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﺨﻮا د ﺟﺎﻟﯥ ﭘﻪ
وﺳﻴﻠﻪ د »ﺷﻮﻟﺘﻦ« ﻛﻠﻲ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل او د ﻣﺎﻣﻮﻧﺪو ﻟﺨﻮا د »ﻣﺮورې« ﻟﻪ ﻻرې
»ﺳﺮﻛﺎڼﻮ« ﺗﻪ ﻳﻮړل ﺷﻮه .څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ورور
او زاﻣﻦ ﭘﻪ ﺳﺮﻛﺎڼﻮ ﻛﯥ اوﺳﻴﺪل ،ﻧﻮ ﺟﻨﺎزه د ﺳﺮﻛﺎڼﻮ د ﻣﻴﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻣﺸﻮره،
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 ﺧﻼف دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن د ﺷﻬﺎدت دﻏﻪ ﻧﺎځﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﻗﺪام ﭘﻪ ډﻳﺮ ﺷﺪت ﺳﺮه و ﻏﻨﺪﻟﻮ ،او د ﻏﺎزي
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 اﺧﻴﺴﺘﻠﻮﻻس ﭘﻮرې ﻛړ .
د ﻣﺎﻣﻮﻧﺪو او ﺷﻴﻨﻮارو د دﻏﻮ دوو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟﮕړو ،د ﻧﺎدرﺷﺎه د ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺗﺮ ﻟﻮﻣړﻳﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ دوام وﻣﻮﻧﺪ .ﻧﺎدرﺷﺎه څﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺧﺎن ﻣﺎﻣﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮﻧﺪو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ،او دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮې وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ددﻏﯥ ﻻﻧﺠﯥ
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

 . ١٩٩ﻣﺠﺮوح ،ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ) (1391ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ  51 ،ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кск ȁ
راﭘﻴﺪا ﺷﻮې دا دښﻤﻨﻲ د ﻳﻮې اوﻟﺴﻲ )ﻗﻮﻣﻲ( ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺎې ﺗﻪ ورﺳﻴﺪه
او د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺟﻨﺎزه ﻫﻢ د ﻧﻮآﺑﺎد ﻛﻠﻲ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل او ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل
ﺷﻮه .

د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ څﻮك وو؟
د ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺠﺮوح ﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ﻛﯥ د څﻮ ﺗﻨﻮ اوﺑﺎﺷﺎﻧﻮ ﻻس و ،او ﮔﻮﻧﺪې دا ﻋﻤﻞ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮ اﻋﺪام
ﺷﻮو ﻛﺴﺎﻧﻮ د وﻳﻨﯥ د ﺑﺪل دﭘﺎره ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ ،ﻛﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ  1926م ﻛﺎل ﻛﯥ د
اﻣﻨﻴﺖ د ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ اواﻋﺪام ﺷﻮي وو.
ﺧﻮ د زﻣﺎﻧﻲ د ﻛﻮرﻧۍ د ﻳﺎدداﺷﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ،دوې د ﻫﻴڅ ﭼﺎ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻲ
دښﻤﻨﻲ ﻧﻪ درﻟﻮده او د ﺷﻴﻨﻮارو ﺳﺮه اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻢ ﭘﻪ دوﺳﺘۍ او ﺧﭙﻠﻮۍ ﺑﺪل
ﺷﻮي وو ،او د ﺷﻴﮕﻞ ﺳﻴﻤﻪ د اﻣﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻳﻮې ټﻴﻨﮕﯥ درې ﺑﺪﻟﻪ
ﺷﻮې وه  .د ﺳﻴﻤﯥ ټﻮل ﺧﻠﻚ ﭘﺪې ﭘﻮﻫﻴږي او ﺧﺒﺮ دي ﭼﯥ ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ،
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﺠﺮوح ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻠﻲ ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﻴﮕﻞ ﭘﻪ دره ﻛﯥ ډﻳﺮ
دوﺳﺘﺎن او ﻣﻼﺗړې ﻫﻢ درﻟﻮدل  .د ﻫﻐﻪ دوه زاﻣﻨﻮ )ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ او
ﻣﺤﻤﺪ ارﺳﻼن ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ( ،دوو ورﻳﺮوﻧﻮ )ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎن او ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن
زﻣﺎﻧﻰ( او د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن او ﺳﻜﻨﺪرﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ دوو ﻟﻤﺴﻮ ،د
ﺷﻴﻨﻮارو د ﻣﺨﻮرو او ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮو ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﭘﻴﻐﻠﻮ ﺳﺮه ودوﻧﻪ ﻛړي وو .ﭘﺮ دې
ﺳﺮﺑﻴﺮه د ﺷﻴﻨﻮارو د دراﻧﺪه ﻗﻮم ډﻳﺮ ځﻮاﻧﺎن ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﺷﻴﻨﻮارو د ﺷﻮرش ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﺟﻨﮕﻴﺪل او ددﻏﻪ ﺳﻴﻤﯥ
ﻳﻮ ډﻳﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻠﻚ »ﺻﺎﺣﺐ زﻣﻴﻦ ﺧﺎن« ﻫﻢ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ
ځﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛړ.
د زﻣﺎﻧﻲ د ﻛﻮرﻧۍ د ﻳﺎدداﺷﺘﻮﻧﻮ او ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ د
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮور د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ د ﻫﻐﻮ
ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻛﺎر و ،ﭼﯥ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درﻟﻮد،
او ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن د ﻟښﻜﺮ د ﺑﻴﺎﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻟﻮ او واﻛﻤﻨۍ ﺗﻪ د

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ксл ȁ
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺑﻴﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﭘﻼن ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ  .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه د ﭘﻮﻫﯥ ﺧﺎوﻧﺪان
او د ﺷﻴﮕﻞ او ﻛﻮﻧړ ددرې ﺧﻠﻚ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﯥ ﭘﻴښﯥ څﺨﻪ ﭼﺎ ﮔټﻪ اوﭼﺘﻪ
ﻛړه ،اﻣﺘﻴﺎزات واﺧﻴﺴﺘﻞ او د رﻳﺎﺳﺖ او وزارت او  ...ﺟﮕﻮ دوﻟﺘﯥ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪل.

ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د زوې ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ورﺗﮓ
ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻼرد ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د »دﻳﺮ« ﻟﻪ ﻻرې »ﻣﻠﻜﻨډ« ﺗﻪ ﻻړ
او د ﻣﻠﻜﻨډ د ﻛﻤﺸﻨﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮ ورﻛړ ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﭼﻤﻦ ﻟﻪ ﻻرې
ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ  .د ﻣﻠﻜﻨډ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻛﻤﺸﻨﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻠﻤﻪ څﻮ ورځﯥ ﻫﻠﺘﻪ
ﺗﻢ اوﺗﺮ ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮﻟﻮ .ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭘﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺷﻴﮕﻞ ﭘﻪ ﺷﻴﻨﻜﻮړك
ﻛﯥ د ﭘﻼر د وژل ﻛﻴﺪو ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ورﻛړ .ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن څﻮ ورځﯥ وروﺳﺘﻪ اﺟﺎزه
وﻣﻮﻧﺪه ﭼﯥ د »ﻛﻮټﯥ« ﻟﻪ ﻻرې د ﭼﻤﻦ د ﺳﺮﺣﺪ څﺨﻪ ﺗﻴﺮ او د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
د ﻟﻴﺪﻟﻮدﭘﺎره ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ .
دا ﺧﺒﺮه ﭼﯥ د ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺠﺮوح د ادﻋﺎ ﭘﻪ ﺧﻼف ،ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي
ﻫﻨﺪ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻧﺪه وړې ،ﺑﻠﻜﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ،د
ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ
و ،د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮى ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ ﻟﻪ اﺳﻨﺎدو ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛﻴږي  .داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺷﺮﻗﻲ ﭼﺎرو
د ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﻲ ﭘﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ »ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ د

ﺟﻨﻮﺑﻲ او ﻣﺸﺮﻗﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ او آزاد ﺳﺮﺣﺪ د ﺳﻴﻤﻮ د اﺳﺘﺎزو رﺳﻴﺪل ﭘﻴﻞ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ
دوې ﻛﯥ اﻣﻴﻦ اﷲ ﺧﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺧﺎن )ﺟﺒﺎرﺧﻴﻞ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن د
ﺳﺮدارﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ زوې ،ﻣﻠﻚ ﻏﺎزى ﺧﺎن اﻓﺮﻳﺪى ،دﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن زوې ﻋﺼﻤﺖ
اﷲ ﺧﺎن ،درى ﺧﺎن ﻣﻨﮕﻞ ،ﻗﻠﻨﺪر ﺧﺎن او د ځﺎځﻴﻮ اﺳﺘﺎزي ﺷﺎﻣﻞ دي  .دوې ټﻮل
د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د وﻓﺎدارۍ د اﻃﻤﻴﻨﺎن د ورﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره ورﻏﻠﻲ او د ﻫﺪاﻳﺖ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ
دي .اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺧﭙﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﺸﻰ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻛړې ﭼﯥ ﻻزم ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

ﻛړي«.
ﭘﺪې رﭘﻮټ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮﻳﺪه ﭼﯥ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن زوې ﺗﻪ د ﻣﻠﻚ ﻣﺎﺳﻞ ﺧﺎن

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ксм ȁ
ﻣﻮﻣﻨﺪ ،ﻧﻮرو وﺗﻠﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ او ﺻﺎﻓﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ورﻛړ ﺷﻮي  ...د
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن زوې د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ او ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ
د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﭘﻪ ﻻس ﻣﺸﺮﻗﻲ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل.

٢٠٠

ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﺮ وﺗﻠﻮ ،د ﻫﻐﻪ
ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮﺗﻴﺎ وﻛړه ،او د اﻧﮕﺮﻳﺰي دﺳﻴﺴﻮ د ﻛﺎﻣﻴﺎﺑۍ او اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ د ﺳﻘﻮط
ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮ ،او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
ﻧﻮرې اوﻻدې ﭘﻪ ﺷﺎن  ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺻﺪارت ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮم
اﺗﻬﺎم او ﻣﺤﺎﻛﻤﯥ زﻧﺪان ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ.

د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻏﺎزي د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻋﻠﺖ او ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﺗﮓ
د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د اﺳﺘﻌﻔﺎ د ﻋﻠﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻨﺎد ،د ﻫﻐﻮې
ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﻜﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎره ﻳﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ
دي  .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻟﺘﻪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺖ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮې ﻣﻜﺘﻮب
ﻳﺎدوو .ﭘﺪې ﻣﻜﺘﻮب ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪي :
»څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﻫﻴږى ،د ﻣﺸﺮﻗﻲ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻟړ ﻧﺎآراﻣۍ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې ،او دﻏﻮ
ﻧﺎآراﻣﻴﻮ ﻻ دوام درﻟﻮد ﭼﯥ ﻧﺎ څﺎﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ډﻟﯥ ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻳﺪ وﻛړ.
ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ډول دﺳﻴﺴﯥ او اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻳﻮاځﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ او ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ وﻻړ دي  .ﻫﻐﻮې د ﻧﺎﺧﺒﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﺧﻮﻟﻪ ﻛﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ اﻳښﻲ  ،او ﭘﺮ ﻣﺎ ﻳﯥ ﺑﯥ اﺳﺎﺳﻪ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻛړي دي  .ﻣﺎ ورﺗﻪ د
ﻳﻮه ﭘﻼر ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﺸﻮره ورﻛړه ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻛﺎره ﻻس واﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د
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،
 . ٢٠٠د ﻟﻨﺪن د آرﺷﻴﻒ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻔﺎرت د ﺷﺮﻗﻲ ﭼﺎرو د ﺳﻜﺮﺗﺮ
ﺷﻴﺦ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﻲ ﻫﻐﻪ رﭘﻮټ ﭼﯥ د اﻣﺎن اﷲ د ﺳﻘﻮط ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې او ﻣﻴﺠﺮ راﺑﺮت
ﻧﻮﺋﻞ ﺳﻜﺎت د  1930ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻧﮕﺮﻳﺰۍ اړوﻟﻰ دئ ) . (L/P&S/20/B 289

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ксн ȁ
ﻣﻠﺖ د ﻧﻴﺴﺘۍ ﺧﻮاﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺧﺎرﺟﻲ دښﻤﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د وﻃﻦ د دﻓﺎع
دﭘﺎره ﺑﺮاﺑﺮې ﺷﻮې ﻗﻮاوې ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺟﮕړې ﻛﯥ وﻛﺎرول ﺷﻲ  .ﺣﺘﻰ ﭘﺪې دﻟﻴﻞ
ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ځﺎﻧﮕړې ﻣﺸﺮۍ ﺗﻪ ډﻳﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻪ ورﻛﻮم )ځﻜﻪ ﻣﺎ دا دروﻧﺪ ﭘﻴټﯥ
ﻳﻮاځﯥ د وﻃﻦ د ﻧﻴﻜﻤﺮﻏۍ او ﻣﻠﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻴﺴﺘﻠﯥ و( ،ﻧﻮ
ﭘﺮﻳﻜړه ﻣﯥ وﻛړه ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ ورور ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ څﺨﻪ ﻫﻴﻠﻪ وﻛړم د ﺻﻠﺤﯥ
او ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﻗﺒﻮل ﻛړي  .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻴﻦ
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
ﺗﮓ ﺑﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺟﮕړې او د ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮو ﻓﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎې ټﻜﯥ ﻛﻴږدي،
ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮ ﭼﯥ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻢ ،او ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻣﯥ وﻛړل«
ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن زﻳﺎﺗﻮي »ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺻﺒﺮۍ ﺳﺮه د ﻛﺎﺑﻞ د ﺣﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ د
ﺧﺒﺮﻳﺪﻟﻮ اﻧﺘﻈﺎر وﻳﺴﺖ  .ﺧﻮ څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺣﺎﻻﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف څﺨﻪ
څﺮﮔﻨﺪه ﺷﻮه ،دا وراﻧﻜﺎري ﻳﻮاځﯥ زﻣﺎ د ﺷﺨﺺ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻧﻴﻮﻛﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ
ﺗﻪ ﻣﺤﺪوده ﻧﻪ وه ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﻮ دښﻤﻨﺎﻧﻮ د دﺳﻴﺴﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړه وه ،ﭼﯥ د
ﺧﻠﻜﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ درﻟﻮده  .ﻧﺘﻴﺠﻪ دا ﺷﻮه ﭼﯥ دا
ﺷﻮرش ﻏﻠﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ .او ﺷﻮرش ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭼﯥ ﺟﻨﮕﻲ ﻗﻮاوو ﺗﻪ ﻫﻢ ﻻس رﺳﯥ
درﻟﻮد ،ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻜړ؛ ﻧﻮ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻢ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻳﻮ
ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﻗﻨﺪﻫﺎر د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﺷﻮى .
ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎج و
ﺗﺨﺖ څﺨﻪ ﮔﻮښﻪ ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ »ﻣﺎ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻪ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده،
او اوس ﻳﯥ ﻧﻠﺮم او اﺳﺘﻌﻔﻰ ﻛﻮم « .ﻫﻐﻪ و ﭼﯥ د ﻗﻨﺪﻫﺎر ټﻮل ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﮔډه ﻣﺎﺗﻪ
راﻏﻠﻞ او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ وﻛړه ﭼﯥ زه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻪ ﺷﻢ ،او ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮې ﻳﻮ
ﺗﻦ ﻫﻢ ژوﻧﺪې وي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺷﺎﻫﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻧﻜړم ...
دﻗﻄﻐﻦ ،ﻣﺰار ،ﻣﻴﻤﻨﯥ ،ﻫﺮات ،ﻓﺮاه او ﻫﺰاره ﺟﺎﺗﻮ ﺧﻠﻚ ﻫﻢ د ﻗﻨﺪﻫﺎر د ﺧﻠﻜﻮ
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻈﺮ ﻟﺮي  .ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﮔﺮان ﻣﻠﺖ د ﻫﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻫﻤﺪا راز ددې
دﭘﺎره ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ د ﻻس د آﻟﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو څﺨﻪ وژﻏﻮرم ،ﻳﻮ ځﻞ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ксо ȁ
ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺒﻮل ﻛړ.
دﻣﻮﺿﻮع څﺨﻪ ددﻏﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺖ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ ﺧﭙﻞ ﮔﺮان
اوﻻدوﻧﻪ ﺧﺒﺮوم  .ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻏﻴﺮت او اوﭼﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ
ﻫﻴڅﻜﻠﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﯥ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻛﺲ ،ﭼﯥ د ﻣﻠﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻛﻮم ځﺎې او ﻣﺦ
ﻧﻠﺮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻏﺼﺐ ﻛړي او زﻣﻮﻧږ ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد او ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻣﻠﺖ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻴﻠﻮ د ﻻس آﻟﻪ وﮔﺮځﻮي  .اﻣﻜﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ دﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﻳﻮ څﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ دښﻤﻨﻴﻮ او اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ اﺧﺘﻪ اوﺳﻰ ،ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮه ﺷﺊ ﭼﯥ اوس ﭘﻪ
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
زﻣﻮﻧږ دښﻤﻨﺎن ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻧﺸﻲ  .او ﺳﺘﺎﺳﯥ څﺨﻪ ﻏﻮاړم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻧﻈﻢ
او اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨﮓ او ﻣﺮاﻋﺎت ﻛړئ «.

٢٠١

د ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﻴﺎ ﻛښﻴﻨﺎﺳﺘﻨﻪ
د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ د ﺑﻴﺎ ﻛښﻴﻨﺎﺳﺘﻨﯥ ﻋﻠﺖ ذﻛﺮ
ﺷﻮې دئ » :ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻮره ﺧﺒﺮ ﻳﺎﺳﺖ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ او ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ د ﻛﺎﺑﻞ
ښﺎر ،د ﺳﻘﺎو د ځﻮې ﻟﺨﻮا ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻏﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮر او د ﭼﻨﺪان اﺻﻞ و ﻧﺼﺐ
ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﻪ دئ ،ﺗﺮ ﻳﺮﻏﻞ او اﺷﻐﺎل ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻰ دئ  .د ﻳﻮه داﺳﯥ ﺷﺨﺺ ﻛړه،
وړه ﺑﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺮاﺑۍ او ﺑﺪﺑﺨﺘۍ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ  .ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﻲ
ﺧﺰاﻧﻮ ﭘﻨځﻮس ) (50ﻛﻠﻨﯥ زﻳﺮﻣﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه وړي ،او ﻳﻮ داﺳﯥ ﻛﺲ دئ ﭼﯥ د
ﺧﻠﻜﻮ د وژﻟﻮ ،ﻟﻮټﻮﻟﻮ او ﭘﺘﻤﻨﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻋﺰت د ﺗﻴﺮي ﭘﺮوا ﻧﻠﺮي  .ﻫﻐﻪ ﻋﺎﻣﯥ
ﻻرې ﻳﯥ ﺗړﻟﻲ ﭼﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﺮې ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻮﻛﻲ او د ﺳﻮن ﻟﺮﮔﻲ راﺗﻠﻞ ،او ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻫﺮه ورځ ﭘﻪ ﺳﻠﻬﺎوو ﻛﺴﺎن د ﻟﻮږې ﻣﺮي  .دا ﻛﺲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
وراﻧﻮﻟﻮ او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻛﻮم ﺑﻞ ﻫﺪف ﻧﻠﺮي ،او داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د
 .٢٠١د ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺖ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د  1307ﻛﺎل د دﻟﻮې د 6ﻣﯥ )1929
ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د 26ﻣﯥ( ﻓﺮﻣﺎن . Register of Royal Correspondence: Aman-Allah

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ксп ȁ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻫڅﻮل ﻛﻴږي ،او د ﻫﻐﻮې د ﻻرښﻮوﻧﯥ او ﻫﺪاﻳﺖ ﻻﻧﺪې ﻛﺎر
ﻛﻮي  .څﺮﮔﻨﺪه ده ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ اﺳﻼم د ﻛﻔﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ درﻳږي  .ﻧﻮ
ﻛﻪ د ﺧﺪاى رﺿﺎ وه ،زه ﺑﻪ د ﺣﻮت ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ،ﻋﺴﻜﺮي ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې او
د ﻗﻨﺪﻫﺎر د ﻏﻠﺠﻴﻮ او دراﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮﺗﻮب د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮرې ﺣﺮﻛﺖ وﻛړم«.٢٠٢

د واﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ اﻋﻼن
دﻣﺨﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ واﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻻ د ﭘﺨﻮا څﺨﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو
ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪل  .ﻫﻐﻪ د ﺷﻮرش ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﺘﻨﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻮې ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ »ﭘﺪې
ﺷﺮط ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ وﻣﻨﻲ او دوﻟﺘﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺮې واﻧﺨﻠﻲ ،د ﺟﻼل آﺑﺎد د
ښﺎر دروازې ﺑﻪ د ﻫﻐﻮې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻼﺻﯥ ﻛړي او دوﻟﺘﻲ وﺳﻠﻪ او ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ د دﻏﻮ
درﻳﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ووﻳﺸﻲ «  .د ﭘﻴښﻮر د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ ﭘﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻪ
ﺷﻮﻳﺪه ﭼﯥ »ﺷﻮرﺷﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﻛړه  ،او ﻫﻐﻪ د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺎن او ﻧﻮرو
ﺷﻮرﺷﻰ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې دﻣﻮټﺮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ«.

٢٠٣

د واﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د اﻣﺎرت د ﻟﻮﻧﮕۍ د ﺗړﻟﻮ ﻣﺮاﺳﻢ د  1929م ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري
ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻻس ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ .ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ ﺧﭙﺮﻳﺪوﻧﻜﯥ
د »ﻏﻴﺮت اﺳﻼم« ﺟﺮﻳﺪې د  1929ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ 28ﻣﻪ ،ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﮔڼﯥ
ﻛﯥ د دﻳﻦ او ﻣﻠﺖ د ﺧﺎدم ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ د ﻣﺸﺮﻗﻲ د ﺳﻴﻤﯥ د روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ او
ﻣﺨﻮرو د وﻓﺎدارۍ د ﻟﻮړې )ﻗﺴﻢ( ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﺧﭙﺮه ﻛړې او وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »  ...دﻏﻪ
ﺷﺨﺺ د اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ دﭘﺎره د ﻫﻴﻮاد دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ
ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻛړي ،او د روښﺎﻧﻪ اﻓﻜﺎرو ﭘﻪ درﻟﻮدو ﺳﺮه ﺗﻞ د ﺧﻠﻜﻮ او
ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ اﺻﻼح ﺑﻮﺧﺖ دئ  .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې دﻻﻳﻠﻮ داﺳﯥ ﮔڼﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ
ﺳﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه وي .

 .٢٠٢د ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺖ د ﺗڼﻴﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د  1307ﻛﺎل د ﺣﻮت 4ﻣﯥ ) 1929ﻛﺎل
ﻓﺒﺮوري د24ﻣﯥ(  130ﻟﻤﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎن . Register of Royal Correspondence: Aman-Allah
 . ٢٠٣د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ
د  1929ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د 11ﭘﻨځﻤﯥ ﻧﻴټﯥ  15ﻟﻤﺒﺮ ﺗﻠﮕﺮام .P&S/10/1203

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кср ȁ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت د ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﺟﮕﺪﻟﻚ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ ،د ﺧﻮﮔﻴﺎڼﻴﻮ،
ﺳﺮﺧﺮود او ﺟﮕﺪﻟﻚ ټﻮل ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﺸﺎﻳﺦ ،او ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﭘﻪ ﺑﻴړه د ﻫﻐﻮې ﺣﻀﻮر ﺗﻪ
ورﻏﻠﻲ او ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻌﺖ وړاﻧﺪې ﻛړ .ﻫﻐﻪ د ﺟﮕﺪﻟﻚ څﺨﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺻﻔﺎ ﺗﻪ د
ﺣﻀﺮت ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻮر ﺗﻪ ﻻړ ،او ﺧﭙﻞ ﺑﻴﻌﺖ ﻳﯥ ﺗﺎزه ﻛړ .ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د
ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ ،ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ،د ﻫډې د آﺧﻨﺪزاده ﺻﺎﺣﺐ
ﻛﻮر ﺗﻪ ﻻړ  .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
ﺧﻮﮔﻴﺎڼﻴﻮ د ﻧﻮرو ﻋﻠﻤﺎوو ﭘﻪ ﮔډون د ﻋﻠﻤﺎوو ﻳﻮه ﭘﻼوي ورﺳﺮه ﺑﻴﻌﺖ وﻛړ.
ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻛﯥ د ښﺎر ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ او ﺧﻠﻚ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺟﻮﻣﺎت
ﻛﯥ راټﻮل ﺷﻮي او د ﺟﻤﻌﯥ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﺧﻄﺒﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎدﺷﺎه  ،د دﻳﻦ او
ﻣﻠﺖ د ﺧﺎدم اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮه  .د ﺟﻤﻌﯥ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ
وروﺳﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎوو او ﻣﺸﺎﻫﻴﺮو ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﺗﺎزه ﻛړې ،او ددﻏﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﻧﺎﻣﯥ
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.
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﭘﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮه وﻳﻨﺎ وﻛړه ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ او اﺳﻼﻣﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ
ډﻛﻪ وه .ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﻛﯥ د اﺳﻼم د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻻﻧﺪﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎت
د ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ د اﺳﺎس ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې داﺳﯥ ﺑﻴﺎن ﻛړل :
 .١داﻣﺎن اﷲ د ﻣﺸــــﺮۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ټﻮﻟﯥ ﺟﻮړې ﺷــــﻮې ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ ﻟﻐﻮ ﮔڼﻞ
ﻛﻴږي .ﺗﺮ دې وروﺳــﺘﻪ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ټﻮﻟﯥ ﭼﺎرې د ﻗﺮآﻧﻲ اﺻــﻮﻟﻮ او ﺷــﺮﻳﻌﺖ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲ .
 .٢د ﻋﺴﻜﺮي ﺧﺪﻣﺖ )ﻧﻔﻮس( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ړﻧﮓ ﺷﻲ  .ﺳړي ﺑﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﺷﻠﻮ
اﻓﻐﺎﻧﻲ روﭘﻴﻮ ،د دوې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ،اوﻟﺴﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻫﻴﻮاد د
دﻓﺎع دﭘﺎره ﻋﺴﻜﺮۍ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ .
 .٣د ﻫﻴﻮاد وﮔړي ﺑﻪ د اﻣﺎن اﷲ د دورې او ﺗﺮ ﻫﻐﯥ دﻣﺨﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺑﺎﻗﻴﺎﺗﻮ
او ﻧﻮرو ﭼﺎرو څﺨﻪ ﺧﻼص وي  .د دوﻟﺖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺑﻪ د اﻣﺎن اﷲ د ﺳـــﻠﻄﻨﺖ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ксс ȁ
د دورې اﺧﻴﺴﺘﻠﯥ ﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﺴﻄﻮﻧﻮ ورﻛړي«.٢٠٤
ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪﺧﺎن د ﻟﻮﻧﮕۍ د ﺗړﻟﻮ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻛﺎﺑﻞ د ﻧﻴﻮﻟﻮ دﭘﺎره
ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ،ﭼﯥ ډﻳﺮې ﻛﺴﺎن ﻳﯥ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وو .ﺧﻮ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ د ﺳﻮاﺑﻘﻮ او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﻧﻪ
ﻳﻮاځﯥ ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﯥ ﺳﺮه ﻳﯥ ډﻳﺮ
ﻧﺎځﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ او ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ ﻫﻢ وﻛړ.

٢٠٥

د ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﺑﺨﺖ د ﺳﺘﻮري ﭘﺮﻳﻮﺗﻞ
د ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﺑﺨﺖ د ﺳﺘﻮري زوال ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﭘﻴښﻮر
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 ﻻﻧﺪې
د ﻓﺒﺮوري د دوﻫﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﯥ د ﺧﻮﮔﻴﺎڼﻴﻮ وزﻳﺮو ﻓﻴﺼﻠﻪ وﻛړه ﭼﯥ د
ﻫﻐﯥ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛړي  .ﭘﻪ ﺑﺘﺨﺎك ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺟﺮﮔﯥ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﻛړه د ﻫﻐﻪ
څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﺗﺮاﻋﻼن دﻣﺨﻪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﻟﻮري ﻓﻴﺼﻠﯥ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﺑﺎﺳﻲ .

٢٠٦

ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ورﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ وﻛړه ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ د ټﺎﻛﻠﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د

 .٢٠٤د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﻏﻴﺮت اﺳﻼم ﺟﺮﻳﺪه ،ﻟﻮﻣړۍ ﮔڼﻪ ،د  1929ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري 28ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ،ﻣﺴﺆل
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ؛ او د )واﻛﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻰ( ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ اﺳﻨﺎد NAI,
F&PD, File 9-F, 1929.
 . ٢٠٥اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﺑﻴﻠﮕﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪ ﭘټﻮل او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ
ﺳﭙﺎرل و ،ﭘﻪ ﻛﻮم ﻛﯥ ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻗﻬﺮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﯥ ﭘﻪ ﮔټﻪ ﺟﮕړې ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ،د ﻟﻮﻣړۍ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺟﮕړې ﺗﺮ ﺧﺘﻤﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ورﻛﻮﻟﻮ وﻋﺪه ﻛړې وه  .ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻢ
ﺧﺎن )ﺷﻴﻮن ﻛﺎﺑﻠﻰ( د »ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻃﻦ ﻣﺎ« ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ » د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ درﺑﺎرې ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ وﻳﻞ ﻛﻴﺪل ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دا ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻪ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﺎﻏﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ
اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﭘټﻪ ﻛړه اود ) (40زره ﻛﻠﺪارو روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﻳﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ )  42ﻣﺦ(.
 . ٢٠٦د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎدو آرﺷﻴﻒ ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ د  1929ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د اوﻣﯥ ﻧﻴټﯥ  117م ﻟﻤﺒﺮ ﺗﻠﮕﺮام P&S/10/1203

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кст ȁ
ﭼﺎرو څﺎرﻧﻪ وﻛړي ،ﺧﻮ ځﺎن رښﺘﻴﻨﯥ اﻣﻴﺮ و ﻧﻪ ﮔڼﻲ .
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ واﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﺧﻮﺳﺖ د ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻲ ځﻮاب واﺧﻴﺴﺖ
ﻧﻮ د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﻔﻴﺮ،
ﻫﻤﻔﺮﻳﺰ ،ﺗﻪ د ﭘﻴښﻮر ﻟﻪ ﻻرې د ﻃﻴﺎرې ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﻚ واﺳﺘﻮﻟﻮ .ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ
ﺧﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ » اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻻ دﻣﺨﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړې ﭼﯥ ﺑﯥ ارزښﺘﻪ دئ
او د ﺷﺎﻫﻲ ﺗﺎج ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻠﺮي ،او ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻳﻮازې ﻳﻮ ﻏﻞ دئ  «.ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ځﺎن د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯥ ﻣﻠﮕﺮې وښﻮد او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،د ﻗﺪرت ﮔﺪۍ ﺗﻪ دﺧﭙﻞ ﻳﻮه

ﻣﻠﮕﺮي د رﺳﻮﻟﻮ ،ښﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړې ده  .ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ د ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﻳﻮ
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺘﺮﻟﻨﮓ ﭘﻮﻧډه ،ډرﻳﻮراﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې ﺳﻞ ﻻرۍ ﻣﻮټﺮې ،دوه ﺗﻨﻪ
ﻣﺴﺘﺮﻳﺎن  ،دوه زره ﺧﻴﻤﯥ ،د دوه زره ﻛﺴﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم او ﺑﺎﻻﭘﻮﺷﻮﻧﻪ،
ﺷﻞ زره ټﻮﭘﻜﯥ ،ﺷﻞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺗﻮس ،دﻳﺮش ﻏﺮﻧﻲ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ،او ﻳﻮ زر ﮔﻮﻟۍ،
ﻳﻮ زر آﺳﻮﻧﻪ د زﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻣﻜﻤﻠﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ،د ﺑﻴﺴﻴﻢ ﺗﻠﻴﻔﻮن دوﻟﺲ
دﺳﺘﮕﺎوي او ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻛﻮوﻧﻜﻲ ،ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻟﻮﺗﻜﯥ او ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ
وړوﻧﻜﯥ اﻟﻮﺗﻜﻪ د اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﻴﻠﻮټ ﺳﺮه او د اﻟﻮﺗﻜﻮ د ﭘﺎره د اﺗﻴﺎ زره ﮔﻴﻠﻨﻮ
ﺗﻴﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه .
ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮاوو او اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر وﺧﻮځﻴﺪ
او ﭘﻪ ﺟﮕﺪﻟﻚ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮړ ﻛړ .ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎې ﻛﯥ دوه ﭘﻴښﻲ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د  22ورځﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ:
ﻟﻮﻣړۍ ﭘﻴښﻪ د ﺟﮕﺪﻟﻚ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪﻛﯥ ،د ﻫﻐﻪ د ﻟښﻜﺮﻛﻮټ ﺗﺮ څﻨﮕﻪ ،دﻳﻮه
اﻧﮕﺮﻳﺰي ﭘﻴﻠﻮټ او ﻣﻴﺨﺎﻧﻴﻚ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎې د ﻳﻮې اﻧﮕﺮﻳﺰي اﻟﻮﺗﻜﯥ ښﻜﺘﻪ
ﻛﻴﺪل و .ﭘﻴﻠﻮټ او ﻣﻴﺨﺎﻧﻴﻚ ﺗﻪ ﻛﻮم زﻳﺎن رﺳﻴﺪﻟﯥ ﻧﻪ و ،او د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﻟﺨﻮا
ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻳﻮړل ﺷﻮل  .ﭼﭙﻤﻦ  Chapmanاو دﻳﻮﻳﺲ  Davisد ﭘﻨځﻪ _
ﺷﭙږو ورځﻮ ﺗﻴﺮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ او ﻳﻮه ﻛﺲ ]واﺣﺪ ﺷﻴﻨﻮاري[ ﻟﺨﻮا
ﭼﯥ ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ]او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ[ اﺳﺘﻮﻟﯥ و ،د ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ﻗﻮﻧﺴﻞ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻛﯥ ﻧﻘﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه
وروړې وه ،واﺳﺘﻮل ﺷﻮل  .د دﻏﯥ ﻃﻴﺎرې د ښﻜﺘﻪ ﻛﻴﺪو ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ктй ȁ
ﻋﻮارض و ،او ﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ د ﺣﻤﻠﯥ د ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ د ﺧﺒﺮدارۍ د
ﭘﻴﻐﺎم رﺳﻮل ،د ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن دﭘﺎره ﺑﺪ ﺷﮕﻮن و ،ځﻜﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻐﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
دﮔﻮډاﮔﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم وﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ.
ﺑﻠﻪ ﭘﻴښﻪ ،د ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮي ﻣﺨﻮرو ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﺨﻮاﻧۍ دښﻤﻨﻲ
وه ،د ﻛﻮﻣﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ دواړه ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺧﺎن ﺧﻮﮔﻴﺎڼﯥ )د ﻣﻠﻚ ﻗﻴﺲ
ﺧﻮﮔﻴﺎڼﯥ ورور( او ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﻮﮔﻴﺎڼﻰ ووژل ﺷﻮل  .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د
ﺧﻮﮔﻴﺎڼﻴﻮ او ﺷﻴﻨﻮارو د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻴﻤﯥ او ﻳﻮﻧﻴﻔﻮرم ﭘﻪ
ﮔډون  ،ﻟښﻜﺮ ﻛﻮټ ﺗﺎﻻ ﻛړ .او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻴڅ څﻮك ﻳﯥ ﭘﻨﺎه
ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﻪ وو ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘښﻮ د ﻟﻐﻤﺎن او ﻛﻮﻧړ ﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻻرو ځﺎن د
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭘﻴښﻮر ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ.
د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن د آرﺷﻴﻒ ﻟﻪ اﺳﻨﺎدو څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻪ
ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭘﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻛﻠﻜﺎﻧﻲ د ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻮﻟﻮ ،ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ
ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ وﻃﻨﻪ وﺗﻠﯥ ﻧﻪ و ،ځﻜﻪ ﭼﯥ دې ﻛﺎر ﺳﺮه د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن ﻗﻮاووې ﻏښﺘﻠﯥ ﻛﻴﺪﻟﻲ .

٢٠٧

اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﺑﻞ واﻛﻤﻦ ﺗﺮ راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻮرې د ﺣﺒﻴﺐ
اﷲ ﻛﻠﻜﺎﻧﻰ څﺨﻪ د ﻳﻮې اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دورې دﭘﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻟﻪ  .ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮ او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﻔﻴﺮ ،دواړو ﻋﻘﻴﺪه
درﻟﻮده ﭼﯥ ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ د ﻫﻐﯥ واﻛﻤﻨﯥ ډﻳﺮ دوام وﻧﻜړي ،او ﻫﻐﻪ د ټﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻛﻤﻨﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﯥ ﻧﺸﻲ.

٢٠٨

اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺪې ﻣﻮده ﻛﯥ د ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي ﺣﺪ او ﭼﻮﻛﺎټ څﺨﻪ د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻛﻠﻜﺎﻧﻲ
د وﺗﻠﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي دﭘﺎره ،د ﻫﻐﻪ ﺷﺎوﺧﻮاﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻲ او ﭘﻪ ﻛﺎر ﭘﻮه
 . ٢٠٧د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎدو آرﺷﻴﻒ ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي
اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ د  1929ﻛﺎل د ﻣﺎرچ د ﺷﻠﻤﯥ ﻧﻴټﯥ  1144ﻟﻤﺒﺮ ﺗﻠﮕﺮام،
.L/P&S/10/1301
 . ٢٠٨ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎې  ،دﺷﻤﺎل ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﺳﺮﺣﺪي اﻳﺎﻟﺖ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻨﺮ د  1929ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د
23ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ  79ﻟﻤﺒﺮ ﺗﻠﮕﺮام .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ктк ȁ
ﻛﺴﺎن وﮔﻤﺎرل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮې ﻛﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ د زﻳﺎت اﻋﺘﻤﺎد او اﻫﻤﻴﺖ وړ ،د درﺑﺎر
وزﻳﺮ ﺷﻴﺮﺟﺎن ؤ .د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو وروﻧﻮ ﻋﻄﺄًﻟﺤﻖ ﺧﺎن د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت،
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن د ﻣﺮﻛﺰي ﻗﻮل اردو د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ،او ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎن د
ﺿﺒﻂ اﺣﻮاﻻﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ دﻧﺪې ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮدﻟﻰ .
د دوې ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﻛﺴﺎن ﻟﻜﻪ د ﻗﻮل اردو ﭘﺨﻮاﻧﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﻣﺤﻤﻮدﺳﺎﻣﻰ ،د ﻋﻤﻮﻣﯥ ﭘﻠټﻨﯥ رﺋﻴﺲ ﺳﺮدار ﺷﻴﺮاﺣﻤﺪﺧﺎن زﻛﺮﻳﺎ او د اﻣﺎﻧﻲ
دورې د ﭘﻮﻫﻨﯥ وزﻳﺮ ﺳﺮدار ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن زﻛﺮﻳﺎ ﻫﻢ دﺧﺎﺻﻮﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻛﻠﻜﺎﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮې ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯥ و .ﺳﺮدار ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن
زﻛﺮﻳﺎ ﭼﯥ ﺷﭙږﻣﻴﺎﺷﺘﯥ دﻣﺨﻪ د ﭘﻐﻤﺎن ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑڼ ﻛﯥ د اﺳﺘﻘﻼل د ﺟﺸﻦ د
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﻛﯥ ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ د »اﻣﺎن اﷲ ﻛﺒﻴﺮ« ﻟﻘﺐ ورﻛړې
و ،اوس د »ﺣﺒﻴﺐ اﻻﺳﻼم« د ﺟﺮﻳﺪې ،ﻳﻌﻨﻰ د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻛﻠﻜﺎﻧﻲ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ارﮔﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻴﺴﺘﯥ ،او د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن ورور ،ﺳﺮدار ﺷﺎه
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ،ﻫﻢ د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻛﻠﻜﺎﻧﻲ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﺸﻲ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې و.

ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د ﺷﺎﻏﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮه د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭼﻠﻨﺪ
ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﻔﻴﺮ ﻫﻤﻔﺮﻳﺰ
ﺳﺮه وﻛﺘﻞ  .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻴړﻧۍ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او ﺗﺼﻮر ﻫﻢ ﻧﺸﻲ
ﻛﻮﻻى ﭼﯥ د ]اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن[ ﺣﻜﻮﻣﺖ دې دوﻣﺮه ﻟﻨډاﻛﯥ وي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه د اړﺗﻴﺎ
ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﻜړي  .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د
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
ﺗړون ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛﻮل ،او د ټﻮﻟﻮ ﺑﻠﺸﻮﻳﻜﻲ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎوو ﻣﺨﻨﻴﻮې وي .
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﻔﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ د ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼﻣﻴﻪ او ﭘﻪ اﺻﻄﻼح
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻧﺎﭘﻴﻠﺘﻮب د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړه او ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ د ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ دﻫﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ددﻏﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ څﺨﻪ
ﺗﻴﺮې وي ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﻗﺪرت ﺗﻪ رﺳﻴﺪو ټﻮل ﺧﻴﺎﻻت ﻟﻪ ﺳﺮه
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وﺑﺎﺳﻲ  .ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﺗﺮﺧﯥ ﻧﺎ اﻣﻴﺪۍ ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪوﻟﻮ ﺳﺮه ووﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ
ﺧﻮ ﭘټﯥ راﻛﻮﻻې ﺷﻰ  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د رد ځﻮاب ورﻛړ ،ﻧﻮ ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ
ﺧﺎن ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻛﻪ اﻧﮕﺮﻳﺰان ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﻜړي ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ او د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﻼﺗړ وﻛړي  .ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﻴﻠﻪ وﻛړه ﭼﯥ
څﻮ ورځﯥ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﺳﻔﻴﺮ ورﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﻛړ ﭼﯥ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ
ﻛﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ځﺎن وژﻏﻮري او اوﺳﻴﺪل ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﻨډ وي .

٢٠٩

 . ٢٠٩د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ اﺳﻨﺎد ،د ﭘﻴښﻮر څﺨﻪ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﺎرﺟﻪ وزارت ﺗﻪ د ﻛﺎﺑﻞ د
ﺳﻔﻴﺮ د  1929م ﻛﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د دوﻫﻨﯥ ﻧﻴټﯥ 267ﻣﻪ ﺷﻤﻴﺮه ﺗﻠﮕﺮام .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ктм ȁ

ﻟﺴﻢ څﭙﺮﻛﻰ 
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛړه وړه
ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮې د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛړو
وړو ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﻣﺎﻧﻲ دور د ﻣﻬﻤﯥ ﻟﺴﻴﺰې ﭘﻪ ﭘﻴښﻮ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮې
دﺗﺎرﻳﺨﻲ وﺗﻠﻲ رول ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﺗﺮ ﻳﻮه ﺣﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﻮ .اوس ﺑﻪ د ﻫﻐﻮې د ځﺎﻧﮕړو
څﺮﮔﻨﺪو ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﻮ څﻪ ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﺷﻲ .
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ وﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﭼﻬﺎرﺷﺎﻧﻪ ،ﻏﻨﻢ رﻧﮕﯥ او د روښﺎﻧﻪ ﻧﺎﻓﺬو
ﺷﻨﻮ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﺧﺎوﻧﺪ و .ﭘﻪ دوﺳﺘۍ او ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻏﻴﺮت او ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺧﻠﻮص او
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ،ﻣﻴﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ او ﺳﺨﺎوت ،ځﻮاﻧﻤﺮدۍ اوﻟﻄﺎﻓﺖ اوﻧﻔﺎﺳﺖ ﻣﺸﻬﻮر
ؤ .ﻏﺼﻪ او ﻗﻬﺮ ﻧﻪ ورﺗﻠﻮ .ﻣﺆدﺑﻪ  ،ﻣﺘﻘﻰ او ﺧﻮش ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ؤ.
ارواښﺎد ﻣﻴﺮاﺟﺎن ﺳﻴﺎل )ﻣﻮﻣﻨﺪ(د ﻫﻐﻮې د ﺳﺨﺎوت او ﻣﻴﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻳﺎدوﻧﯥ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻳﻮې ﺧﺎﻃﺮې ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن زﻣﻮﻧږ د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺟﺮﮔﻪ ...ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ  .زه ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﻏﺎزي او ﺷﻬﻴﺪ ﺗﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮﺧﺎن ﻛﺎﻛﺎ ﺳﺮه دﻏﻪ ﺟﺮﮔﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ وم  .د ﭘﻐﻤﺎن ﭘﻪ
ﺳﻔﺮ ﻛﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﻠﻄۍ ﺳﺮه د ﻣﺎﺷﻮق ﻣﺎﻣﺎ د زﺧﻢ څﻪ دارو ﭼﯥ ﭘﻪ ﮔﻴﻼس ﻛﯥ
اوښﺘﻲ ،د اوﺑﻮ ﺳﺮه وڅﻜﻞ او ﺳﺨﺖ ﻧﺎروﻏﻪ ﺷﻮم  .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﻮه وړوﻛﻲ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ وه ﭼﯥ ﻫﻨﺪي ډاﻛټﺮاﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﻛﺎر ﻛﺎوه  .د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﮔﺎډۍ ﻛﯥ
د ﻫﻐﻪ ﺧﻮرﺋﻲ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ﻳﻮړم او ښﻪ وو ﻫﻐﻪ ډاﻛټﺮاﻧﻮ دارو راﻛړه او زه ښﻪ ﺷﻮم،
او ﺷﭙﯥ ﻟﻪ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ځﺎې ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﻼﭼﻪ ﻛﯥ وو ،راﻏﻠﻮ .زه ﺑﯥ ﻫﻮﺷﻪ وم
ﺧﻮ د ﺷﭙﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻮش ﺷﻮم ﻧﻮ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮاﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﺎﺳﺖ و او د ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺗﻼوت ﻳﯥ ﻛﺎوه .زﻣﺎ ﺳﺘﺮﮔﯥ ﻳﯥ ﭼﻪ ﻏړﻳﺪﻟﻰ وﻟﻴﺪى
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ﻧﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ او وى وﻳﻠﻰ څﻨﮕﻪ ﺋﯥ؟ «.٢١٠
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘښﺘﻮن و ،او د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ وﻻړ .ﺧﻮ ﺗﻔﻮق ﻃﻠﺒﻪ
ﻧﻪ و .ﭘَﺸﺘﻮﻧﻮﻟﻰ )ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﻪ ( ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دي ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي ﻧﻪ دي .
ﻏﻴﺮت او ﻣﻴړاﻧﻪ ،ﻧﻨﮓ ،ﻧﺎﻣﻮس ،ﻣﻴﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ ،ﭘﻨﺎه ورﻛﻮل ،ﺑﺨښﻞ ،ﺑﺪل
اﺧﻴﺴﺘﻞ او وﻃﻦ ﭘﺎﻟﻨﻪ د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ اﺳﺎﺳﺎت ﺟﻮړوي  .ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟﻰ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د
ﭘښﺘﻨﻮ د ژوﻧﺪ ﻃﺮز دئ ،ﺑﻠﻜﯥ دﺣﻘﻮﻗﻰ اوﻛﻠﺘﻮرى ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او ارزښﺘﻮﻧﻮ ﻧﻈﻢ
 ،اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﺻﻮل او د دﻏﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ،رﺳﻢ او رواﺟﻮﻧﻮ او
ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ د ارﺗﺒﺎط او ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ دئ .
د ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﯥ اﺻﻮل ﭘﺸﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻛﻮم ﭼﺎر ﭼﻠﻨﺪ »آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ« او
»ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ« دئ او ﻛﻮم ﭼﻠﻨﺪ داﺳﯥ ﻧﻪ دئ  .دا اﺣﻜﺎم څﻪ ﻧﺎ څﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ د
ژوﻧﺪ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ اﻏﻴﺰه ﻟﺮي .
د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ ﭘﻪ ﻧﻈﺎم ﻛﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اﺻﻠﻲ او اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم د ﻧﻨﮓ ﻣﻔﻬﻮم دئ .
ﻧﻨﮓ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ د ﺷﺮف او آﺑﺮو ﭘﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﺎرول ﻛﻴږي  .ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ دﺧﭙﻠﯥ
ډﻟﯥ »ﺷﺮف او آﺑﺮو« ﺳﺎﺗﻲ ،ﻫﻐﻮې د ﺑﺎﻧﻨﮕﻪ او ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎﻳﻞ
ﻛﻴږي  .اوﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ د ﺳﺨﺘﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ،د
ﺧﭙﻠﯥ ډﻟﯥ ﭘﺮ ﺷﺮاﻓﺖ داغ ﭘﻮرې ﻛﻮي ﻧﻮ ﻫﻐﻮې ﺑﯥ ﻧﻨﮕﻪ ﮔڼﻞ ﻛﻴږي  ،او ﻛﻮم ﭼﯥ
د ﻳﻮه ﭘښﺘﻮن دﭘﺎره ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪ ﭘﻴﻐﻮر او ﺗﻮﻫﻴﻦ ﮔڼﻞ ﻛﻴږي .
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ځﺎﻧﮕړو ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻮ او ﺳﺠﺎﻳﺎوو ﻳﻮ څﻮ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ډول ذﻛﺮ ﻛﻮو :

د ﭘﻼرد ﺑﻴﺮﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ داﺳﺘﺎن د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه د ﻓﻄﺮي دښﻤﻨۍ ﻧښﻪ
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ د ﻣﺮدان د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ د ﭘﻼر د ﺑﻴﺮﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ
ﭘﻴښﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن د ﻓﻄﺮي دښﻤﻨۍ ﻛﭽﻪ
څﺮﮔﻨﺪوي  .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻤﺎن  14ﻳﺎ  15ﻛﻠﻦ ؤ ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
 .٢١٠ﺳﻴﺎل ،ﻣﻴﺮاﺟﺎن .د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻏﺰاﮔﺎﻧﻰ  44ﺗﺮ  47ﻣﺨﻮﻧﻪ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ кто ȁ
ﺧﺎن د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺗﻴښﺘﻪ وﻛړه او دﺗﭙﻞ ﺷﻮې ډﻳﻮرﻧډ
ﻛﺮښﯥ ﺑﻠﯥ ﺧﻮاﺗﻪ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮاه د ﻣﺮدان ﭘﻪ ﺿﻠﻊ ﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ ﺷﻮ.
ﺟﺮﻳﺎن داﺳﯥ و ﭼﯥ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﭼﺮﺧﻰ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
 1882م ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺳﺮﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وټﺎﻛﻞ ﺷﻮ ،د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﺣﻜﻢ ﭘﺮ ﻛﺎﻓﺮﺳﺘﺎن )اوﺳﻨﻲ ﻧﻮرﺳﺘﺎن( د ﺣﻤﻠﯥ دﭘﺎره ﻟښﻜﺮې ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړى ،ﺗﺮ څﻮ
دﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻚ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻣﻘﺪس دﻳﻦ ﻣﺸﺮف ﻛړي  .ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﭼﺮﺧﻰ
د ﭘﻴﺞ د درې د ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ د ﺧﻠﻜﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺟﺮﻧﻴﻞ ﺑﺎول ﺧﺎن وټﺎﻛﻪ،
او د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻼر ،ﺣﺎﺟﻲ ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن ﻳﯥ ورﺳﺮه د ﻻرې د ښﻮوﻟﻮ دﭘﺎره
واﺳﺘﻮﻟﻮ .د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﺎول ﺧﺎن ،ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺗﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ وﻛړ ﭼﯥ
ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن د »ﻛټﺎر«» ،ﮔﻤﺒﻴﺮ«» ،واﻳﮕﻞ« اوﭘﻴﺞ درې اوﻟﺴﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه
ﻫﻤﺪردى ښﻮدﻟﯥ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړﻳﺪه  .ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺧﺒﺮه دﮔﻠﺮوز ﺧﺎن د
ﺑﻨﺪي ﻛﻮﻟﻮ اﻣﺮ وﻛړ او ﺑﺎول ﺧﺎن ﻫﻐﻪ ﭘﻪ "وټﭙﻮر" ﻛﯥ ﺑﻨﺪي ﻛړ ،ﺧﻮ درې ورځﯥ
وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ زوم ،د ﻫډوال اﻛﺮم ﺻﺎﻓﻰ ،ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ راووﻳﺴﺖ،
او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎې ﺳﻴﻤﻪ ﭘﺮﻳږدي ،او د
ډﻳﻮرﻧډ ﻟﻪ ﻛﺮښﯥ ﭘﻪ اوښﺘﻠﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮدان ﭘﻪ ﺿﻠﻌﯥ ﻛﯥ اﺳﺘﻮﮔﻦ ﺷﻲ  .ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن
درې ښځﯥ ﻳﻮه د ﺑﻠﯥ د ﻣړﻳﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﻛړې وې ،او ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻳﯥ د دوﻫﻤﯥ
ښځﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ د وټﻪ ﭘﻮر د ﻛټﺎر ﻛﻼ د ﻣﻠﻚ ﻛﺎﻣﺮان ﺧﺎن ﺧﻮر وه ،ﭘﻴﺪا ﺷﻮې و.
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﯥ ﭘﺪې ﻣﻮده ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ و ،ﻟﺪې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﻠﻄﯥ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ اوﺳﻴﺪو ،ﺳﺨﺖ ﺧﭙﻪ او ﻧﺎراﺿﻪ ؤ .ﻫﻐﻪ څﻪ
وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ،دﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮه ﭼﯥ )د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻼر و( او د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر
ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﺳﺮه ﻳﯥ ﻧﮋدي اړﻳﻜﻲ درﻟﻮدل ،د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻻړ ،او د
ﻫﻐﻪ ﻟﺨﻮا ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﻛړي  .ﭼﺮﺧﻲ ورﺗﻪ
دا ﻫﻢ ووﻳﻞ ﭼﯥ اوس د ﺳﺎﻻر د وﻳﺎﻟﯥ او ﺳﺮﺑﻨﺪ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻛﺎر ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﻴﺪو
دئ ،ﻧﻮ ښﻪ ﺑﻪ داوي ﭼﯥ دې ﻫﻢ ځﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺷﺎړه ځﻤﻜﻪ ﺟﻮړه او ﻛﺮ ﻛﻴﻠﯥ ﺗﻪ
ﺑﺮاﺑﺮه ﻛﺎﻧﺪي )دا ځﻤﻜﻪ ﺗﺮ آﺑﺎدﻳﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻧﻮآﺑﺎد ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎده ﺷﻮه( .
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺳﺮه ﺗﺮ ﻟﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د ﭘﻼر راوﺳﺘﻠﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮدان

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ктп ȁ
ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻲ  .وﻳﻞ ﻛﻴږي
ﭼﯥ ځﻮان ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺷﭙﻪ ﭼﯥ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺘړې،
ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ او وږې ﻫﻢ و ،د ډوډۍ د دﺳﺘﺮﺧﻮان ﭘﻪ ﺳﺮ د رﻧﮕﺎرﻧﮕﻮ ﺧﻮړو ﭘﻪ ﻟﻴﺪو
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ دا ﺧﻮاړه ﻣﻮ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي دي ؟ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ وﻳﻞ ﻛﻴږي
ﭼﯥ دا د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺗﻨﺨﻮاه ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي دي  .ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ددې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ اورﻳﺪو ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺘﻪ او ﺧﭙﻪ ﻛﻴږي  .او ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ
داﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډوډۍ ﻧﻪ ﺧﻮري ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺷﭙﻪ د ﭘﻼر د ﻛﻮر څﺨﻪ ﻫﻢ وځﻲ او
ﺑﻴﺮﺗﻪ د وﻃﻦ ﭘﻪ ﻟﻮرې رواﻧﻴږي .
د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻼر ﻫﻢ ﺗﺮ دې ﭘﻴښﯥ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻋﺎدي ژوﻧﺪﺑﻮﺧﺖ ﻛﻴږي  .د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن څﺨﻪ د ﻣﻨﻨﯥ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﻧﻮآﺑﺎد ﭘﻪ ځﻤﻜﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮه ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د
»ﺳﻪ ﻛﻮټﻰ« د ځﻤﻜﻮ اﺟﺎره ﻫﻢ ورﻛﻮي .

د ﻫﻴﻮاد دﭘﺎره د ځﺎﻧﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ورﻛﻮل
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﻫﻴﻮاد د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ځﺎﻧﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧۍ او ﻓﺪاﻛﺎرۍ ﺗﻪ
ﭼﻤﺘﻮواﻟﯥ و .دﻏﻪ ﺳﺮﻟﻮړي ،ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ او ﻣﻴړﻧﻲ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﺧﭙﻞ ﺳﺮ او ﻣﺎل د وﻃﻦ
ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻛړې ،او د ﮔڼﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻳﯥ ﻳﻮاځﯥ د ﻫﻴﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ
ﺟﮕړه ﻛﯥ د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ دﭘﺎره د ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺎذ د ټﻮل اوﻟﺴﻲ ﻟښﻜﺮآزوﻗﻪ او
ﺧﻮراﻛﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺘﻤﻨۍ څﺨﻪ ورﻛړې ده .

٢١١

د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ،ﻧﺎړۍ ،ﺑﺎرﮔﺎم ،ﻧﻴﺸﮕﺎم ،ﺟﻼﻟﻪ او ﻧﻮرو
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
ﻛﻮډاﺧﻴﻞ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻟﺲ زره ) (10000ﻧﻮر ﻟښﻜﺮ ﻫﻢ ورﺳﺮه
 .٢١١داﺳﺘﻘﻼل دڅﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ،دﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺧﻮاږه ﻳﺎدوﻧﻪ ،زﻣﻮﻧږ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ زﻣﻮﻧږ وﻳﺎړوﻧﻪ،
زﻣﻮﻧږ ﻏﺎزﻳﺎن او د ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ او اوﺳﻨﯥ ﻛﻮﻧړ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ктр ȁ
ﻳﻮځﺎې ﺷﻮ .څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د اﺳﺘﻘﻼل 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
درﻟﻮد ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﻟﻮې ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ د ﺧﻮراﻛﯥ ﻣﻮادو اﺧﻴﺴﺘﻞ ،رﺳﻮل ،اﻧﺒﺎر ﻛﻮل،
ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﭘﺨﻮل او ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻮل ﻫﻢ څﻪ آﺳﺎن ﻛﺎر ﻧﻪ و .د »ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺧﻮاږه ﻳﺎدوﻧﻮ«
او »زﻣﻮﻧږ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ زﻣﻮﻧږ وﻳﺎړوﻧﻮ« د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻨﺎد ،دې ﻛﺎر ﺗﻪ ﻳﻮ
ﺷﭙﺎړس ﻛﺴﻴﺰ ﻫﻴﺌﺖ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې او دا ﻛﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ښﻪ ﺷﺎن ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ وو.

د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ دﻓﺎع
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړﺗﻴﺎووﻛﯥ ﻳﻮﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ
ﻣﻼﺗړ ؤ ،ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ،اﺳﻼﻣﻲ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﻳﯥ ﺗﺮ ﺗﻴﺮي ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻞ  .د
ﻳﻮې ﺑﻴﻮزﻟﯥ ښځﯥ د ﻧﺎﻣﻮس څﺨﻪ د دﻓﺎع دﻏﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﻴښﻪ څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ د ارزښﺘﻮﻧﻮ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺰت او ﻛﺮاﻣﺖ ﺗﻪ د درﻧﺎوي
ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﺣﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ؤ.
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:
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﻮر ،د »وټﻪ ﭘﻮر« د »ﺳﻴﻤﺘﺎم« د ﻛﻠﻲ ﻳﻮه دﻫﻘﺎن د »ﺷﻮړﻳﻚ« د ﺳﻴﻤﯥ
ﻳﻮه ﺻﺎﻓﻲ ځﻮان ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ورﻛﻮي  .دﻏﻪ اﻧﺠﻠۍ ﻟﻪ واده وروﺳﺘﻪ د ﭘﻼر ﻛﻮر
ﺗﻪ راځﻲ او د ﻣﻴړه ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﺧﭙﮕﺎن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗﮓ ﺗﻪ ﺗﻴﺎره ﻧﻪ
وي  .د ﻣﻴړه د ﻛﻮر ځﻮاﻧﺎن ﻫﻢ د ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﻮر د ﻛﻮر ﭘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻮي او ﭘﻪ ﺑﺪل
ﻛﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ واده ﺷﻮې ښځﻪ ﭘﻪ زور ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه وړي .
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﺮﮔﯥ او ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻻرې د ﻻﻧﺠﯥ د ﺣﻞ ﻛﻮﻟﻮ ټﻮﻟﯥ ﻫڅﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ
رﺳﻴږي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ددﻏﻪ دﻫﻘﺎن دﻣﻈﻠﻮﻣﯥ ښځﯥ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي
او د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺷﺨړې ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ دا ﻻﻧﺠﻪ د ﺻﺎﻓﻴﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮې اوږدې
ﻗﻮﻣﻲ دښﻤﻨۍ ﺑﺪﻟﻴږي ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﻳﻮې ﺳﺘﺮې ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
او ﭘﺎې ﺗﻪ رﺳﻴږي .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ктс ȁ
د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ د اﺻﻮﻟﻮ او ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﺷﺨړو او ﺟﮕړو ﺧﺘﻤﻮل
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙږم څﭙﺮﻛﻲ ﻛﯥ وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ،د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﺷﻮرش ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ،ﻛﻪ
څﻪ ﻫﻢ ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﯥ او د ﻫﻐﻮې ﻣﺸﺮان ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ؤ ،ﺧﻮ ﺟﮕړه ﻻ
ﭘﺎى ﺗﻪ و ﻧﻪ رﺳﻴﺪه ،اود ﺟﮕړې ﻧﻪ ﭘﻴﺪاﺷﻮو ځﺎﻧﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ
او ﻗﻮﻣﻲ دښﻤﻨﻴﻮ ﻻ دوام درﻟﻮد .او د دوﻟﺖ ﻧﻪ د وﻳﺮې او د اﻧﺘﻘﺎم او ﺑﺪل د
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ د ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺣﺎﻻت ﻻ ﻛړﻛﻴﭽﻦ وو .ددﻏﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺣﻞ د ﭘﺎره
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮﻏﻮره ﻻر ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻗﻮﻣﯥ ﺟﺮﮔﻪ ﮔڼﻞ ﻛﻴﺪه .
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺟﮕړې اود ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻮرش ﺗﻪ ﻫﻢ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻳﻮې ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮﮔﯥ د
ﻓﻴﺼﻠﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﭘﺎى ټﻜﯥ ﻛﻴښﻮدل ﺷﻮ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ځﺪراﻧﻮ د ﻗﻮم
ﻳﻮﺳﻠﻮ ﭘﻨځﻮس ) (150ﻣﻠﻜﺎن او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دوه زاﻣﻦ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن دﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ
ځﺪراڼﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ،دﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ او د ﭘﺎدﺷﺎه
ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه وﻛﺘﻞ .
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮﮔﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ
او ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻻﻧﺠﯥ ،ﺳﺘﻮﻧﺰې او دښﻤﻨﻲ ﮔﺎﻧﯥ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻛړي دي،
ﭼﯥ ﻳﻮه ښﻪ ﺑﻴﻠﮕﻪ ﻳﯥ د ځﻨﮕﻠﻮﻧﻮ او ﻏﺮوﻧﻮ د ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﻗﻮﻣﻲ ﻻﻧﺠﻮ د
ﺣﻞ ﻓﻴﺼﻠﻪ وه ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎې وﻻړه ده .

ﻟﻮڼﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮﺧﯥ او ﺣﻖ ورﻛﻮل
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ د ﭘﻮﻫﻨﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
ووﻳﻞ ﺷﻮل ،ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗﻲ ﻛﯥ د داﺳﯥ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ ټﻴﻨﮓ
ﻣﻼﺗړ 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
ﺧﭙﻞ دا ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻛړې او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ واده ﺷﻮو دوو
 -درﻳﻮ ﻟﻮڼﻮ ﺗﻪ زراﻋﺘﻲ ځﻤﻜﯥ او ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ورﻛړي وو.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ктт ȁ
د ﺧﻠﻜﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ او ﻻرښﻮﻧﯥ وړﺗﻴﺎ
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د درﻧﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ،د دﻧﺪو د درك او ﭘﻮﻫﯥ د
ﺻﻼﺣﻴﺖ ،د ﺟﻨﮕﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮد ﻃﺮﺣﯥ او ډﻳﺰاﻳﻦ د ﻟﻴﺎﻗﺖ ،او د ﺧﭙﻠﻮ او ﭘﺮدﻳﻮ
ﻗﻮاوو د ځﻮاك د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ د ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ د ډﻳﺮو ﻣﻬﻤﻮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ د
ﺧﻠﻜﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ،ﻻرښﻮوﻧﯥ او رﻫﺒﺮۍ ډﻳﺮه ښﻪ وړﺗﻴﺎ ﻫﻢ درﻟﻮده ،ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ
ﻳﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ددې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ وﻟﻴﺪﻟﯥ .
وﻳﻼې ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻟﻮ د اﺳﺘﻌﺪاد او رﻫﺒﺮۍ د ﻗﺪرت ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻳﻮ ﻣﻬﻢ راز او ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ،د ﻛﻮﻧړ د
اوﻟﺴﻮﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ راټﻮﻟﻮل وو .ﻫﻐﻪ د ﭘښﺘﻮ د دﻏﻪ ﻣﺘﻞ ﭘﻪ ﻣﺼﺪاق »ﭼﯥ ﺧﺎن
ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﺎران ﻳﯥ« د اوﻟﺴﯥ ﻗﻮاوو ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻮه او ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ .
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻪ د اﺳﺘﻘﻼل د ﺟﮕړې د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وارﺛﻴﻨﻮ او
ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮﻟﻪ او د ﺧﭙﻞ ﺳﻨﮕﺮ د ﻣﻠﮕﺮو ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﺑﺨﺸﺸﻮﻧﻮ ،او ﻳﺎدﮔﺎري ډاﻟﻴﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮوﻟﯥ  .ﻣﻴﺮزا ﺣﻴﺎاﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ د ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻦ آس
ﺑﺨښﻞ ،او ﺳﻠﻬﺎوو ﻧﻮرو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﻮښ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻳﺎدﮔﺎري ﺗﻮرو ورﻛﻮل ،د
اﻋﺰازي ﻟﻮﻧﮕﻴﻮ ﺗړل ،اود ﺟﺎﻣﻮ د ﺟﻮړو ورﻛﻮل ﻳﻮ څﻮ داﺳﯥ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﯥ د »ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺧﻮاږه ﻳﺎدوﻧﻪ« ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ذﻛﺮ ﺷﻮي دي .
ﭘﺮدې ﺳﺮﺑﻴﺮه ،ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﮔڼﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د وﻃﻦ د ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ
د ﺗﺸﻮﻳﻖ د رﺳﻤﻲ او دوﻟﺘﯥ ﻟﻤﺎﻧځﻨﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړﻳﺪه  ،ﭼﯥ ﭘﺪې ﻟړ ﻛﯥ د
اﺳﺘﻘﻼل د ﻣﺤﺎذ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ورﺛﯥ ﺗﻪ د ﭘﻨځﻪ  -ﭘﻨځﻪ ﺟﺮﻳﺒﻪ ځﻤﻜﯥ ورﻛﻮل او د
ﻣﺎﻟﻴﯥ څﺨﻪ د ﻫﻐﯥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ،او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﮕړې ﮔډون ﻛﻮﻧﻜﻮ او ﻧﻮرو ﺗﻪ
د ﺧﺪﻣﺖ د ﻧښﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﺟﻬﺎد د ﺑﻴﺮﻏﻮﻧﻮ ،ﻧښﺎن داره ﺗﻮرو او اﻋﺰازي ﺑﺨﺸﺸﻮﻧﻮ
ورﻛﻮل ﻳﺎدوﻟﯥ ﺷﻮ .
د ﻛﻮﻧړ ﺧﻠﻚ او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﮔډون ﻛﻮﻧﻜﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ وﻳﺎړ
ﺳﺮه ﭘﻪ »ﻧﻮرﮔﻞ« ﻛﯥ د ﻳﻮې داﺳﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﻏﻮﻧډې د ﺧﺎﻃﺮو ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي،
ﭘﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ زرﻫﺎوو اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻟﻴﺪل

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лйй ȁ
ﻛﺘﻞ ﻛړي وو.

٢١٢

ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻣﺸﺮﻗﻲ ﺗﻪ د  1301ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل ﭘﻪ ژﻣﻲ ) 1923م ﻛﺎل( ﻛﯥ د
دوﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﺣﻮت د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ اوﻣﯥ ﺗﺮ دﻳﺎرﻟﺴﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﯥ د ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮﮔﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻣﻠﻜﻰ او ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ او د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﺑﻨﺪروﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ ؤ .ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ
د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن دا ﺳﻔﺮ د ﺣﻮت د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 14ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﭘﻴﻞ
ﺷﻮې و .ﻏﺎزي ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮ »ښﻴﻮې« ﭘﻮرې د ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﺳﭙﺮﻟۍ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺗﺮ
ﻧﻮرﮔﻠﻪ ﭘﻪ آس ﺳﻔﺮ ﻛړې او ﭘﻪ ﻧﻮرﮔﻞ ﻛﯥ د دوو ﺷﭙﻮ ﺗﺮ ﺗﻴﺮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺟﻼل
آﺑﺎد ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮې و.

٢١٣

ﭘﺎدﺷﺎه څﺨﻪ د ﻋﺎرض د ﻳﻮې ﻋﺠﻴﺒﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ د ﺣﻞ ﻻره
ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،د ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﻛﺘﻠﻮ او ﺧﻠﻜﻮ د
ﺳﺘﻮﻧﺰو د اورﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د »ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن« ﭘﻪ ﻧﻮم د »ﻗﺮو« د ﻛﻠﻲ ﻳﻮه
اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ وﻛړ ﭼﯥ »اى د اﺳﻼم ﭘﺎدﺷﺎزﻣﺎ ﻋﺮض واوره!
د ﺟﻮارو ﭘﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﯥ »ﺷﻜﻮڼ« آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮې او دﻛﺎل ټﻮﻟﻪ ﺧﻮاري راﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وړي .
وﻳﻞ ﻛﻴږي د ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن دﻏﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ او درﺧﻮاﺳﺖ ټﻮل ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺣﻴﺮان ﻛړل او
د ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻏﺒﺮﮔﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ اﻧﺘﻈﺎر وﻳﺴﺖ  .ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺪې وﺧﺖ
ﻛﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ﻣﺦ واړوو او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ ﭼﯥ »ددﻏﻪ دﻫﻘﺎن
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻻره ﭘﻴﺪا ﻛړي« .ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺳﺘﻨﻴﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ
ﻫﻐﻪ ﺑﺰﮔﺮ ﺗﻪ ﻳﻮ »دﻧﺒﺎﻟﻪ ﭘﻮر« ټﻮﭘﻚ ورﻛړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﭘټﯥ ﻛﯥ ﭘټ او د ﺷﻜﻮڼ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻛﻮﻟﻮ ځﺎن د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﺮه ﺧﻼص ﻛﺎﻧﺪي  .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ

 .٢١٢دﺣﺎﺟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود او ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر اﺷﺘﻴﺎق ﻧﺎﻣﻪ او ﻓﺮاﻗﻨﺎﻣﻪ ،د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ ﺳﺮﻳﺰي
او ﻟﻤﻨﻮ ﺳﺮه 4 ،ﻣﺦ .
 .٢١٣ﻋﺰﻳﺰاﻟﺪﻳﻦ وﻛﻴﻠﻰ ﭘﻮﭘﻠﺰاﺋﻰ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﺎن اﷲ ﺷﺎه و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ
اول 494 ،ﻣﺦ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лйк ȁ
دا ﻛﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړ او د ﺷﻜﻮڼ ﻟﻪ ﺷﺮه ﻳﯥ ځﺎن ﺧﻼص ﻛړ .ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې داده ﭼﯥ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ دﻫﻘﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰه ﭘﻪ ﻳﺎد وه ،او ﺑﻞ ځﻞ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه
د ﻛﺘﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﻛﺎر د ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛړې وه .

د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د زده ﻛړې ﺳﺮه ﺧﺎﺻﻪ ﻣﻴﻨﻪ
ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ زده ﻛړې او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺮه ﺧﺎﺻﻪ ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده .
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻲ دورې ﻛﯥ ﻻ ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺟﻮړ ﺷﻮي ﻧﻪ وو ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ
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
وې  .ﻫﻐﻪ د ادب او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮه ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ د ادﻳﺒﺎﻧﻮ او
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ .

د ﻏﻠﻮ ﺳﺮه د ﭼﻠﻨﺪ ﻳﻮ رواﻳﺖ
رواﻳﺖ دئ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛﺎل ﺳﺨﺘﻪ ﻗﺤﻄﻲ وه او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻏﺮﻳﺰو ﺳﻴﻤﻮ
اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ د ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وو .ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﻪ
ﺳﻔﺮه ﻧﺎوﺧﺘﻪ راﮔﺮځﻲ او ﮔﻮري ﭼﯥ ﻳﻮ څﻮ ﺗﻨﻪ دﻫﻐﻪ د »ﺗﻴﺸﯥ« د ﻛﻼ د ﭘﻨډو
دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻴﻨﺪﻟﻮ او ﺳﻮري ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ دي  .ﻫﻐﻪ وﻳﻨﻲ ﭼﯥ ﻏﻠﻪ د ﻏﻠﯥ د اﻧﺒﺎر
ﭘﻪ ځﺎې د دﻳﻮال د ﺑﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﻛﻴﻨﺪﻟﻮ اﺧﺘﻪ دي  .ﻫﻐﻮې ﺗﻪ د ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻮﻛﻮ د
ﮔﻮدام ﺳﻢ ځﺎې ورﭘﻪ ﻧښﻪ ﻛﻮي او د ﻛﻨډر ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﻛﯥ ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﻛﻮي .
ﻏﻠﻪ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ ﻫﻐﻮې ﺗﻪ د ﺑﺮﺧﯥ د ورﻛﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻮي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ
واﻳﻲ ﭼﯥ دا ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻮﻣړې ځﻞ دئ ،ﻧﻮ زه درڅﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻢ .
ﺑﻠﻪ ورځ ﻧﻮﻣﻮړي ﻛﺴﺎن د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اﺻﻠﻴﺖ ﺧﺒﺮﻳږي  ،د ﻫﻐﯥ ﺷﭙﯥ وړي ﺟﻮار
او ﻏﻨﻢ ﺑﻴﺮﺗﻪ راوړي او د ﺧﭙﻠﻮ ﻛړو څﺨﻪ ﭘښﻴﻤﺎﻧﺘﻴﺎ څﺮﮔﻨﺪوي  .ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ داﭼﯥ ﻫﻐﻮې ﺑﺨښﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﻮې د ﻛﻠﻲ د اړﺗﻴﺎ وړ ﻧﻮره ﻏﻠﻪ
داﻧﻪ ﻫﻢ ورﻛﻮي ،او د ﻫﻐﻮې ﻧﻪ ژﻣﻨﻪ اﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ
ﺻﻮرت ﻛﯥ د ﻏﻼ ﭘﺮ ځﺎې ده ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮاړي .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лйл ȁ

ﻳﻮوﻟﺴﻢ څﭙﺮﻛﻰ
د ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ واﻛﻤﻨۍ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
ﻛﻮرﻧۍ ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ
دﻳﺎرﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ زﻧﺪان او اﺗﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﺟﻼ وﻃﻨﻰ
ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ د ﺑﻘﺎ دﭘﺎره
ﻫﻠﻮځﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﺷﻬﺎدت ﺟﺎم وڅښﻠﻮ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن
د واك ﭘﺮ ﮔﺪۍ ﻛښﻴﻨﺎﺳﺖ ،د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ د ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ ﺳﺮه د ﻋﻘﺪې او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
د درﻟﻮدو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
د ﻣﻜﺮ او ﺣﻴﻠﯥ ﻧﻪ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺖ  .د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ورور او دوه زاﻣﻦ ،ﭘﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه ﺟﻨﺮال ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﻏﻨډﻣﺸﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ او ﻏﻨډ
ﻣﺸﺮ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻳﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ ،او ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه وزارت ﺣﺮﺑﻴﻪ ﻛﯥ
د وﻇﻴﻔﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ ﻫﺮه ورځ دﺣﺎﺿﺮۍ ﭘﻪ ورﻛﻮﻟﻮﺳﺮه ﺗﺮ څﺎرﻧﻲ
ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل  .دﻏﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮ  1324ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎﻟﻪ دوام و ﻣﻮﻧﺪ  .ﺧﻮﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺎل د
ﻛﻮﻧړ د ﺻﺎﻓﻴﻮ ﭘﺎڅﻮن  ٢١٤د ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﭘﺎره ﻳﻮه ښﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﻮه ﺗﺮ څﻮ د
ﺧﭙﻠﻮ دﻏﻮﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺣﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛړي  .د دﻏﻪ ﻛﺎل د ﺳﺮﻃﺎن د
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 29ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړې د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن زاﻣﻦ او ورﻳﺮوﻧﻪ ﭼﯥ ﻻ
ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ اوﺳﻴﺪل ،د ﺳﻴﻤﯥ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺧﺮاﺑۍ او اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻪ ﺟﺸﻦ ﻛﯥ د
ﮔډون ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ ټﺎټﻮﺑﻲ ووﻳﺴﺘﻞ ،او ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ

 .٢١٤د ﺻﺎﻓﻴﻮ د ﭘﺎڅﻮن ﺑﺸﭙړ ﺟﺮﻳﺎن د ﻫﻤﺪې ﻗﻠﻢ ﭘﻪ ﻳﻮې څﻴړﻧﻴﺰې ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻛﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ ﺷﺊ ،ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ آﻧﻼﻳﻦ 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
اﺳﺘﻮﮔﻨځﻴﻮ ﻧﻴﻮﻟﯥ او د دﻫﻤﺰﻧﮓ زﻧﺪان ﺗﻪ واﺳﺘﻮل .
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﻮرﻧۍ د ﻏړو ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻮ ﻛﻮم ﺟﺮم او ﻣﺤﺎﻛﻤﯥ د ﻳﻮه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر زﻧﺪان ﺗﻪ
واﭼﻮل ﺷﻮل ،ﺗﺮ ﺳﻠﻮ زﻳﺎت وو .ددﻏﻪ ﻛﻮرﻧۍ ټﻮﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻮ او ﺗﻨﻜﻴﻮځﻮاﻧﺎﻧﻮ
دﻳﺎرﻟﺲ ﻛﻠﻮﻧﻪ او ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻛﺎل ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ﺗﻴﺮﻛړ ،ټﻮﻟﻪ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ
او ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻳﯥ ﺿﺒﻂ او ﻣﺼﺎدره ﺷﻮه او ﺣﺘﻰ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ
رژﻳﻢ ﺳﺮﺳﭙﺎرﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻜﺎﻓﺎﺗﻮ ﻛﯥ ورﻛړ ﺷﻮه .
د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ رﭘﻮټ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
ﻛﻮرﻧۍ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻮﻟﻮ ﭼﯥ »اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﻛﻮ ډﻳﺮې د ﻣﺸﺮﻗﻲ وﻻﻳﺖ د
ﻧﺎآراﻣﻴﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ،ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﻧﻴﻮﻟﻲ دي ،ﭼﯥ
ﻻ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې وو .ﭘﺪې اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻛﯥ
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ وﺗﻠﻲ ،ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن  ،ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه د ﻛﻮﻧړ د
ارواښﺎد ﺧﺎن ورور او زوې دي  ،ﭼﯥ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺳﺘﺮو ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ
ﺷﻤﻴﺮل ﻛﻴږي .
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ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ »د ﻛﻮﻧړ د ﺻﺎﻓﻴﻮ د ﺧﺎن ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
دﻏﻪ ورور او زوې ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه د ﺑﻴﻨﯥ ﺣﺼﺎر ﻟﻪ ﺳﻴﻤﯥ ،ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﺗﺮ
ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې وو ،ﻧﻴﻮل ﺷﻮي او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﻮي دي  .ﭘﺮ ﻫﻐﻮې ﺗﺮدې دﻣﺨﻪ
د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﮔټﻪ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻚ او ﮔﻤﺎن ﻛﻴﺪه او ﭘﻪ زوره د ﻣﺸﺮﻗﻲ
ﭘﺮﻳښﻮدﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮي وو.ﭘﺮ ﻫﻐﻮې اوس د ﻛﻮﻧړ د درې د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺻﺎﻓﻴﻮ
ﺳﺮه د ارﺗﺒﺎط ﺗﻮر ﻟﮕﻮل ﺷﻮې دئ .

دﻏﻪ ﻛﻮرﻧۍ د  13ﻛﺎﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داؤد ﺧﺎن د ﺻﺪارت
ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ،او ﻧﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﻧﺎﻓﺬﻳﺪو ﭘﻮرې ،اﺗﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﯥ د
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ﺟﻼوﻃﻨۍ ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮ ﻛړ .
زﻧﺪاﻧﻰ ﺧﺎﻃﺮات د ارواښﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ زﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮ ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د
ﻛﻮرﻧۍ د دﻏﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ اﻧځﻮر ﻛښﻠﯥ او ﻫﻢ د دﻫﻤﺰﻧﮓ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﺑﯥ
ﮔﻨﺎﻫﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي  .د"درﻧﮕﻰ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎى اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎدرﺷﺎه"" ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ"" ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ وﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺳﺘﺒﺪاد”" ،ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻛﺸﺘﻰ ﻣﺮگ ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻗﻠﻌﮥ
ارگ"  ،د زﻧﺪان د ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ارواښﺎد آﺻﻒ آﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎﻟﻲ اود" ﺑﺮﮔﻰ ﭼﻨﺪ
از ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ رژﻳﻢ د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ او
زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻧﻘﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي .
د دﻫﻤﺰﻧﮓ زﻧﺪان ،د ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ د ﻣﺮﻛﺰي زﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﺧﺎن د ﺻﺪارت ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮ .د څﻴړوﻧﻜﯥ او ﻟﻴﻜﻮال ښﺎﻏﻠﻲ ﻧﺼﻴﺮ
ﻣﻬﺮﻳﻦ ،ﭘﻪ وﻳﻨﺎد دﻏﻪ زﻧﺪان ﺟﻮړوﻟﻮﺗﻪ د ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻋﻠﺖ دا ؤ ،ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ اړﺗﻴﺎ اﺣﺴﺎﺳﻮﻟﻪ  .د ارگ ،ﺳﺮاى ﻣﻮﺗﻰ او ﻛﻮټﻮاﻟﻲ
ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ دې زﻳﺎﺗﻮ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎى ﻧﻪ و .ﻛﻪ څﻪ
ﻫﻢ د ﻣﺤﻤﺪﻧﺎدرﺷﺎه او د ﻫﻐﻪ د وروﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د
دورې ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮه د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻛﺴﺎﻧﻮ د اﻋﺪام اﻣﺮ ورﻛﻮل ﻛﻴﺪو؛ ﺧﻮ
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮې د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې اﺷﺨﺎص او ﻳﺎ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ دوې ﻓﻜﺮ ﻛﺎوه د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ دي ،د ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ډﻳﺮ زﻳﺎت وو ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻳﯥ ﻳﻮه ﺳﺘﺮ زﻧﺪان
ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮده  .ﭘﺮ دې ﺑﺮﺳﻴﺮه ،ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ د ﭘﻼن ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د
ﭘﺮاﺧﻪ ټﻜﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دﻫﻤﺰﻧﮓ د زﻧﺪان د ﺟﻮړﻳﺪو اړﺗﻴﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړې وه  .د
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
وﻧﻜړي او او د دﻫﻤﺰﻧﮓ د زﻧﺪان ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﺷﻲ«.٢١٥

 .٢١٥ﻣﻬﺮﻳﻦ ،ﻧﺼﻴﺮ ،د دﻫﻤﺰﻧﮓ زﻧﺪان )د دﻫﻤﺰﻧﮓ د زﻧﺪان ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﻧﺎﺗﻬـ ﭘﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻛﯥ د ﻟﺴﻮ ﻣﻘﺎﻟﻮټﻮﻟﮕﻪ(
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ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻮﻫﺎن ،د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ او ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺼﺎﺣﺒﺎﻧﻮ
د ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ رژﻳﻢ د دښﻤﻨۍ ﺳﺘﺮ ﻋﻠﺖ ،د ﻧﻮرو ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﯥ ،د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ﺳﺮه ددﻏﻪ ﺧﺎﻧﺪان اړﻳﻜﻲ ﮔڼﻲ  .د ښﺎﻏﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ »ﻫﺮڅﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻞ ،ﻧﺎدر ﺧﺎن او ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل  .ﻧﺎدرﺧﺎن د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم واك واﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،ﺧﻮ د ﺳﻘﺎو ﭘﺮ
زوې د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺼﺐ ﻛړ  .د ﻫﻐﻪ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ﺷﺎه اﻣﺎن
اﷲ ﺧﺎن د ﻣﻠﮕﺮو ﻏﺒﺮﮔﻮن وﭘﺎروﻟﻮ .ﻧﺎدرﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ څﻠﻮرو ﻛﻠﻮﻧﻮ،
او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﺮدار ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﺻﺪارت ﭘﻪ اوﻟﺴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،ﺗﺮ
څﻮ ﭼﯥ ﻳﯥ وﺳﻪ رﺳﻴﺪه ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ او د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻠﻮﻳﺎن ﻳﻮ ﭘﺮ
ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وټﻜﻮل  ،زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ واﭼﻮل ،او ﭘﻪ راز راز ﺷﻜﻨﺠﻮ او ﻛړاووﻧﻮ
ﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل  .د ﻛﻮﻧړي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﺮ ﻛﻮرﻧۍ ﻇﻠﻢ او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ ،د
ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻣﻠﮕﺮﺗﻮب او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه د دښﻤﻨﯥ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻛﻴږي«.

٢١٦

ښﺎﻏﻠﯥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ زﻳﺎﺗﻮي » ﺳﺮه ﻟﺪې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ]ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن[ د ﺷﺎه
اﻣﺎن اﷲ 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،
ﺧﻮ د ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ﻻ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻴﻨﻪ ﭘﺎﺗﯥ او ﺣﻞ ﺷﻮې ﻧﻪ وه  ...ﭘﻪ
ﭘﺎې ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻟﻮﻳﯥ ﻛﻮرﻧۍ ټﻮل ﻏړي ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﯥ ،ﻛﻮﭼﻨﻴﺎن او ﻟﻮﻳﺎن،
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 اﷲ ﺧﺎن د ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺿﺪﻳﺖ ﭘﻪ ﺟﺮم( د دﻫﻤﺰﻧﮓ زﻧﺪان ﺗﻪ واﭼﻮل ﺷﻮل ،او ﺳﻴﺎرﻟﺲ
ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ﭼﯥ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﯥ د ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮه وو ،ﺗﻴﺮ ﻛړل  .ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻣﻮده ﻛﯥ ددﻏﻪ ﻛﻮرﻧۍ  28ﻛﺴﺎن د ﻧﺎروﻏﻴﻮ ،درو درﻣﻠﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او د زﻧﺪان
د ﺑﺪو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړ ،او ﭘﺎﺗﯥ ﻛﺴﺎن ﻳﯥ ﻫﻢ د دﻳﺎرﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ

 .٢١٦ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاى اﻛﺎدﻣﻴﺴﻴﻦ اﻋﻈﻢ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ – ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ 356 ،ﻣﺦ ) .ﺳﻮﻳډن – .(2008

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лйр ȁ
زﻧﺪان د ﻛړاووﻧﻮ او ﺷﻜﻨﺠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ﺟﻼ وﻃﻨﻪ ﺷﻮل او د
ﻧﻮرو اﺗﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل  .ﻳﻮاځﯥ د
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﭘﻪ ﻟﺴﻴﺰه ﻛﯥ ددﻏﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﺎﺗﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ اﺟﺎزه وﻣﻮﻧﺪه
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ټﺎټﻮﺑﻲ ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ او ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺳﺮه ﭘﻴﻞ ﻛړي «.

٢١٧

ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﺑﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا ټﻜﻴﺪل؟
د ښﺎﻏﻠﻲ ﻧﺼﻴﺮ ﻣﻬﺮﻳﻦ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ »د ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ اﺧﺘﻪ
ډﻳﺮى ﺑﻨﺪﻳﺎن ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن وو ،ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﺳﺮ ﭘﺮ ﺗﻨﯥ
ارزﻳﺪﻟﻮ .ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻛﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻣړه ﻛړل ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻳﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ اﭼﻮل ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻫﺮه ﺷﭙﻪ او ورځ وژل  .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ژﺑﻪ ،د ﻫﺮې
ﺷﭙﯥ او ورځﯥ ﭘﻪ ﺷﻜﻨﺠﻮ او ﻋﺬاب ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﺮار ﻛﺮار وژل  .ﻛړاووﻧﻪ او ﺑﯥ وﺳﻲ
ډﻳﺮ ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﻛﻪ او ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﯥ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ وو.
د اوږدو ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮه ﭘﻪ دﻏﻮ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړ  .ځﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻨﺪو ﻛﯥ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻮل
 .څﻨډو ﻏﺎړو ﺗﻪ ﻳﯥ د دار ﭘﺎﻳﯥ او ﺳﺘﻨﯥ ودرول ﺷﻮې  .ځﻴﻨﻮ ﺧﭙﻞ اﻋﺼﺎب ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ورﻛړل  .ځﻴﻨﯥ د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮه ﻧﺸﻮ ﭼﯥ وﻟﯥ ﺑﻨﺪﻳﺎن وو .ځﻴﻨﯥ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ
راووﺗﻞ ،ﺧﻮ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ د ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﻛړاووﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﯥ څﻪ وﻧﻪ وﻳﻞ
 ،ووﻳﺮﻳﺪل ،او د زﻧﺪان ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﮔﻪ ﭘﻮرې ﺳﻔﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺗﻴﺮ ﻛړ .
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
 .څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ د ﺗﺤﺼﻴﻞ او ﭘﻮﻫﯥ ﺧﺎوﻧﺪان ﺑﻨﺪﻳﺎن ﻛړي
وو ،ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻫﺮې ﺳﻄﺤﯥ او څﺎﻧﮕﯥ ﻛﯥ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ژﺑﯥ او ادب،
ﺧﺎرﺟﻲ ژﺑﻮ او رﻳﺎﺿﻴﺎﺗﻮ  ...درﺳﻮﻧﻪ ورﻛﻮل  .واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻋﻠﻢ او ﻓﻀﻴﻠﺖ
درﻧﻮﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺑﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻫﻴﻮاد د ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺎزه

 .٢١٧ﻫﻤﺎﻏﻪ ځﺎې 358 ،ﻣﺦ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лйс ȁ
راﻧﻜړه  ،وﻳﻨﺊ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﯥ ﻳﻮ.
ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ټﻜﻮل ،ﻟﻪ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ډﻟﻮ څﺨﻪ ﻳﻮې ﺳﺮه اړﻳﻜﻲ درﻟﻮدل :
-

ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻪ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ
رﻗﻴﺒﺎن او ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﮔڼﻞ ،او ﭘﻪ زړه ﻛﯥ د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﻴﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ .

-

د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻠﻮﻳﺎن ،ﻟﻜﻪ د څﺮﺧﻰ  ،ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻰ ﺧﺎن او  . . .ﻛﻮرﻧۍ .

-

ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻫﻤﻜﺎرۍ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻣﻨﻠﻲ ﻧﻪ وو.

-

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.

-

ځﻴﻨﻲ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ او اوﻟﺴﻲ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ .

-

ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ او ﺗﺤﻮل ﻃﻠﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻓﺮاد.

-

د ﺑﻨــﺪي ﺷــــﻮو ﻛﻮرﻧﻴﻮ ډﻳﺮ ﻏړي ﺑــﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﻨــﺪﻳــﺎﻧﻮل  .د ﻫﻐﻮې ﻛﻮرﻧﻲ،
اوﻟﺴﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ اړﻳﻜﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ څﺎرل  ،او د څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺷﺨﺺ ﭘﻪ څﻨﮓ
ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ځﻴﻨﯥ ﻳﺎ ټﻮل ﻧﮋدې ﻛﺴﺎن ﻫﻢ زﻧﺪان ﻛﯥ اﭼﻮل .

-

د ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﺧﭙﻠﻤﻨځﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ځﻴﻨﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺴﺎن .

٢١٨

ﻟﻪ زده ﻛړي او ښﻮوﻧځﻲ څﺨﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﻟﻜﻪ د ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ،د زﻣﺎﻧﻲ د ﻛﻮرﻧۍ اوﻻدوﻧﻪ او ﻏړي ﻫﻢ ﻟﻪ
ښﻮﻧځﻴﻮ او دوﻟﺘﻲ ادارو څﺨﻪ ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮل  .ﻫﻐﻮې ﺣﺘﻰ د زﻧﺪاﻧﻪ د
ﺧﻼﺻﻴﺪو وروﺳﺘﻪ او د ﺟﻼوﻃﻨۍ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو ﻛﯥ د ﻛﺎر
اﺟﺎزه ﻧﻪ درﻟﻮده  ،او ﻣﺠﺒﻮره وو ﭼﯥ د ﻛﺎر دﭘﺎره ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ او
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړي.
د ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﻬﺮﻳﻦ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ »ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ
اﺷﺨﺎص د ﺳﻮاد او ﻛﺎر ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﻲ  .د اﻋﺪام ﺷﻮو او ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧۍ د
ﻛړﻳﺪﻟﻮ او ځﻮرﻳﺪﻟﻮ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ ټﻮل ﻏړي د ﻳﻮه داﺳﯥ ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ

 .٢١٨ﻧﺼﻴﺮﻣﻬﺮﻳﻦ  ،زﻧﺪان دﻫﻤﺰﻧﮓ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лйт ȁ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وو ﭼﯥ ﻳﺎ ﺧﻮ ﻣړه ﺷﻲ او ﻛﻪ ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴږي ،ﻧﻮ د درس او زده
ﻛړې او ﺗﻌﻠﻴﻢ څﺨﻪ ﻟﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ  .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻮې اوﻻدوﻧﻪ او ﺣﺘﻰ
ﺧﭙﻠﻮان ﻟﻪ ﻛﺎروﻧﻮ او ښﻮوﻧځﻴﻮ ووﻳﺴﺘﻞ  .د ﻳﻮه داﺳﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻃﺮﺣﻪ د دوﻟﺖ
څﺨﻪ د وﻳﺮې د ﺳﻴﻮري د ﺳﺎﺣﯥ ﭘﺮاﺧﻮل وو ،او د ځﻮرول ﺷﻮو ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
د ﻧﺎدر ﺧﺎن د ﻏﻮﺳﯥ د ژورواﻟﻲ څﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻪ  .ﻫﻐﻪ د ځﭙﻞ ﺷﻮو
ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﺳټﻮ د وﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ وو ،ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ ﺗﺮې د ټﻮﻟﻨﯥ
دﭘﺎره ﻧﻮي ﻧﻴﺎﻟﮕﻲ ﺷﻨﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ «.
ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻏﻮاړم ﭼﯥ د ﻫﻴﻮاد د ﺗﻜړه ﻟﻴﻜﻮال ،ﺷﺎﻋﺮ اوڅﻴړوﻧﻜﻲ ښﺎﻏﻠﻲ
ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰ ﻧﻮر اﺣﺮارى ،د ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ راﻧﻘﻞ ﻛړم  .ﻫﻐﻪ
ﻟﻴﻜﻲ »ﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ د زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮ ﻛﻮرﻧﺊ د ﺷﻮو ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ
زه ﻫﻢ ﻳﻮه ﻛﻴﺴﻪ وړاﻧﺪې ﻛړم  .ارواښﺎد ﻏﻼم ﺳﺨﻰ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻰ د ﻫﺮات د ﺳﻠﻄﺎن
د ﻟﻴﺴﯥ ﭘﻪ ښﻮوﻧﺨﻲ ﻛﯥ زﻣﺎ ﻫﻤﺼﻨﻔﻰ او ﻧﮋدې ﻣﻠﮕﺮې ؤ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  1340ﻛﺎل
ﻛﯥ ﻟﻪ دووﻟﺴﻢ ټﻮﻟﮕﻲ څﺨﻪ ﺧﻼص ﺷﻮاو د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻛﺎﻧﻜﻮر ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﻣﻮ
ورﻛړه ،ﻧﻮ ارواښﺎد ﻏﻼم ﺳﺨﻲ ﺧﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ ځﻜﻪ د ﮔډون
اﺟﺎزه ورﻧﻜړاى ﺷﻮه ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د زﻣﺎﻧﻲ د ﻛﻮرﻧۍ ﻏړې او ﻫﺮات ﺗﻪ ﺟﻼ وﻃﻨﻪ
ﺷﻮې ؤ .ﻫﻐﻪ د ﺻﺪارت ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﻳﻮه ﻋﺮﻳﻀﻪ وﻟﻴﻜﻠﻪ او زه ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﺷﻬﻴﺪ ورور
ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻞ »ﺷﻬﻴﺮ« ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻣﺎﻟﻴﯥ د وزارت اداري رﺋﻴﺲ ؤ،
واﺳﻄﻪ ﺷﻮم ﺗﺮ څﻮښﺎﻏﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺷﺮق ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د داؤد ﺧﺎن د ﻗﻠﻢ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮ ؤ ،ﺗﻠﻴﻔﻮن وﻛړي او ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ د ﮔډون اﻣﺮ ﺻﺎدر
ﻛړي  .ښﺎﻏﻠﻲ ﺷﺮق ﻫﻢ د ﻣﺮﺳﺘﯥ وﻋﺪه ﻛړې وه  .څﻪ وﺧﺖ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﻋﺮﻳﻀﯥ
ﺗﻪ ځﻮاب ورﻧﻜړ ﺷﻮ .ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ ﻣﯥ د ﺧﭙﻞ ورور څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ښﺎﻏﻠﻲ ﺷﺮق
ﺗﻪ ﺗﻠﻴﻔﻮن وﻛړي  .دا ځﻞ ښﺎﻏﻠﻲ ﺷﺮق د ﺗﻠﻴﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې زﻣﺎ ورور ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ
»دا ﻋﺮﻳﻀﻪ ځﻮاب ﻧﻠﺮي «.
ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼم ﺳﺨﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﻫﺮات ﺗﮓ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮ او ﻳﻮ ﻛﺎل ﻳﯥ ﺿﺎﻳﻊ
ﺷﻮ .ﺑﻞ ﻛﺎل ) (1342داؤد ﺧﺎن ﻟﻪ ﺻﺪارﺗﻪ ﮔﻮښﻪ ﻛړې ﺷﻮاوﺣﺴﻦ ﺷﺮق ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﭘﺴﯥ ﻻړ ،ﺧﻮ ارواښﺎد ﻏﻼم ﺳﺨﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ.
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ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د اﺧﻼﻗﻮ ،ﺗﻮاﺿﻊ او ﻧﺮﻣۍ ﻳﻮ ﺳﻤﺒﻮل ؤ ،د زده ﻛړو د ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻪ څﻮ
ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺳﻜﺘﻪ وﻛړه او ﻟﺪې ﻓﺎﻧﻲ ﻧړۍ ﻧﻪ ﺳﺘﺮﮔﯥ ﭘټﻰ ﻛړى ،روح
دي ښﺎده وي«.
ښﺎﻏﻠﯥ اﺣﺮاري زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ »د ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﻮرﻧۍ د ﺑﻨﺪي ﻛﻮﻟﻮ،
ﻛړوﻟﻮ او ځﻮروﻟﻮ ﭘﻴښﻪ ،د وروﺳﺘۍ ﭘﻴړۍ ﻳﻮه ډﻳﺮه ډارووﻧﻜﯥ او دردﻧﺎﻛﻪ
ﭘﻴښﻪ ده ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﺷﻮي ﻳﻮ – ﺷﺎﻳﺪ داﺳﯥ ﭘﻴښﯥ ډﻳﺮې ﺗﻴﺮې ﺷﻮې وي،
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ﻧﺪي ،او ﻣﻮﻧږ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ ﺷﻮي ﻧﻪ ﻳﻮ«.

٢١٩

)ارواښﺎد ﻏﻼم ﺳﺨﻲ زﻣﺎﻧﻲ د ﺧﭙﻞ زوې ﺳﺮه(

 .٢١٩ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰ ﻧﻮ ر اﺣﺮارى ،د اﻓﻐﺎن – ﺟﺮﻣﻦ آﻧﻼﻳﻦ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ )دﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮړي ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ(
.
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دوﻟﺴﻢ څﭙﺮﻛﻰ
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻣﺆﻟﻔﻴﻨﻮ او ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه
ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ ډول د څﻮ ﻫﻐﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ،آﺛﺎرو اوﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮو ،ﭼﯥ
د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن او د ﻫﻐﻮې د ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﺎره
ﺗﺮې ﮔټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ:

ځﺎﻧﮕړي ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
ﻻﻧﺪﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ رڼﺎ اﭼﻮي او زﻳﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وړاﻧﺪې ﻛﻮي :
داﺳﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ
دا ﻛﺘﺎب ارواښﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص ﻟﻴﻜﻠﯥ دئ  .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺎ
ﮔټﻠﻮ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﻣﺤﺎذ ﻛﯥ ﮔډون ﻛړې او د
څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻴښﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﮔﻮ
ﻟﻴﺪﻟﯥ دي .ﭘﺮ دې ﻛﺘﺎب ﺳﺮﻳﺰه ،ﻟﻤﻨﯥ او
ﻧښﻠﻮﻧﯥ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ
ورزﻳﺎﺗﯥ ﻛړې دي  .دا ﻛﺘﺎب ﻟﻮﻣړې ځﻞ ﭘﻪ
 1365ﻟﻤﺮﻳﺰ 1986/م ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ
ﭼﺎپ ﺷﻮ .دوﻫﻢ ﭼﺎپ ﻳﯥ ﭘﻪ  1384ﻟﻤﺮﻳﺰ2005/
ﻣﻴﻼدى ﻛﺎل ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د داﻧﺶ
د ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﯥ ﻣﺆﺳﺴﯥ ﻟﺨﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ .دا
ﻛﺘﺎب ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ  2010 /1389م ﻛﺎل ﻛﯥ د
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اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﻣړﻳﻨﯥ د ﭘﻨځﻮﺳﻢ ﺗﻠﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ د
»اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ « ﭘﻪ ﻧﻮم د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮﻫﻨﮓ د وزارت د
ﺑﻴﻬﻘﻲ د ﻧﺸﺮاﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭼﺎپ او ﺧﭙﻮرﺷﻮې دئ .
اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ
اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ ﭘﻪ  1304ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻫﺠﺮى ) 1925ﻣﻴﻼدى( ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ راوﻟﭙﻨډۍ
ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻮې دئ .دا ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ د دوو رﺳﺎﻟﻮ ﻳﻮه ټﻮﻟﮕﻪ ده:
ﺷﻤﺸﻴﺮ اﻓﻐﺎن )ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص( :ددﻏﯥ رﺳﺎﻟﯥ ﻟﻮﻣړي ﻣﺨﻮﻧﻪ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن ﻣﻨﻈﻮﻣﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﺗﻪ ځﺎﻧﮕړي ﺷﻮي دي  .ﻟﻪ  14ﺗﺮ  79ﻣﺨﻮﻧﻮ ،د ﻣﻐﻮﻟﻲ
ﭘﺎﭼﺎﻳﺎﻧﻮ ،اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ اوﺗﻴﻤﻮرﺷﺎه ﺗﺮ ﻟﻨډ ذﻛﺮ وروﺳﺘﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
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ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺎ ﮔټﻠﻮ ،او ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﯥ ،ﻏﺰاﮔﺎﻧﻮ او ﻣﺒﺎرزو
او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺎ ﮔټﻠﻮ د )1919م( ﻛﺎل د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ
)ﭼﺘﺮال د ﺟﮕړې( د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻛﻮﻧړ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﺮ ﺳﺮ
ښﻨﺪﻧﻮﻏږﻳږي.
ﮔﻠﺸﻦ رﻧﮕﻴﻦ )ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎرﭘﺎﭼﺎ( :ﻟﻪ  80ﺗﺮ
 110ﻣﺨﻮﻧﻮ دا رﺳﺎﻟﻪ ،د ارﻧﻮۍ د ﻏﺰا د
ﭼﺎرﺑﻴﺘﯥ ﭘﻪ ﮔډون د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺗﻴﺮه ﺑﻴﺎ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻟﻮړو
اﺧﻼﻗﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ
ﺟګړه ﻛﻰ د ﻫﻐﻪ د ﺳﺮښﻨﺪوﻧﻜﻮ ﻣﺒﺎرزو
ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻧﻈﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﺪه.
داﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ ﻳﻮه اﺻﻠﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻪ
ﻟﻨﺪن ﻛﯥ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن د ﻛﺘﺎﺑﺘﻮن ﭘﻪ
آرﺷﻴﻒ ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮده ده.
ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﺟﺒﻬﮥ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪۀ ﭼﺘﺮال و ﻛﻨﺮ )ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﺣﺮف ﻫﺎى ﻧﺎﮔﻔﺘﮥ ﺟﺒﻬﮥ ﭼﻬﺎرم(
ددې ﻛﺘﺎب څﻴړوﻧﻜﯥ او ﻣﺆﻟﻒ ډاﻛټﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎﻧﻲ دئ  .ﭘﻪ  226ﻣﺨﻮﻧﻮ
ﻛﯥ دا ﻛﺘﺎب ﻛﺎل  (2007) 1386ﻣﻴﻼدى( ﻛﯥ د ﻣﺴﻜﺎ د اﻧﺘﺸﺎراﺗﻮ د ادارې
ﻟﺨﻮا ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ څﺎﻧﮕﻪ ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮې
دئ .
د اﺳﺘﺎدﻣﺤﻤﺪ آﺻﻒ ﺻﻤﻴﻢ ،ډاﻛټﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﺎﻇﻢ اواﺳﺘﺎد ﻓﻀﻞ ﻏﻨﻰ
ﻣﺠﺪدى ﭘﺮ ﺗﻘﺮﻳﻈﻮﻧﻮ ﺳﺮ ﺑﻴﺮه دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ راټﻮل ﺷﻮي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول
دي:
 .1د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺎﮔټﻠﻮ ﺟﮕړه )ﺗﺮ ﺟﮕړې دﻣﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن
ﻛﻮرﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ،د اﻓﻐﺎن  -اﻧﮕﺮﻳﺰ د درﻳﻤﯥ ﺟﮕړې ﻋﻠﺘﻮﻧﻪ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ وﻟﯥ
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ددﻏﻪ ﺟﮕﺮې د ارزښﺖ د ﻛﻤښﺖ
د ښــﻮدﻟﻮ ﻫڅﯥ وﻛړى؟ د اﻓﻐﺎن
 اﻧــﮕــﺮﻳــﺰ د درﻳــﻤــﯥ ﺟــﮕــړېاﻫـــﻤـــﻴـــﺖ او د اﻧـــﮕـــﺮﻳـــﺰاﻧـــﻮ
اﻋﺘﺮاﻓ ـﺎت ،د اﻓﻐــﺎن  -اﻧﮕﺮﻳﺰ
ﭘﻪ درﻳﻤﯥ ﺟﮕړې ﻛﯥ د ښـــﻜﻴﻠﻮ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ اﻧډول ،د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د
ﺟﮕړې ﻣﺤــﺎزوﻧــﻪ او د اوﻟﺴــــﻲ
ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﺟﺒﻬﻮ اﻫﻤﻴﺖ(.
 .2د اﺳــــﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣــﻪ ﺟﺒﻬــﻪ )د
ﻛﻮ ﻧړ ﺗــﺎر ﻳ ﺨﻰ او ﺟ ﻐﺮا ﻓ ﻴﻮي
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ،د ﭼﺘﺮال ﺗـﺎرﻳﺨﻲ او
ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،ﭘﻪ ﭼﺘﺮال ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،د ﭘﻮﻟﻮ د ﻛﺮښـــﻮ
ټــﺎﻛﻨــﻪ او د ﻛﻮﻧړ او ﭼﺘﺮال ﺗﺮﻣﻨځ د ﭘﻮﻟﯥ ﻻﻧﺠــﻪ ،د اﻓﻐــﺎﻧﺴــــﺘــﺎن څﺨــﻪ د
ﺧﺎورې ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺟﻼ ﻛﻮل ،د ارﻧﻮۍ ﭘﻪ ﺑﺮ ﺧﻪ ﻛﯥ د ﭘﻮﻟﻲ ﻟﻴ ﻜﻪ ﭘﻪ ﻧښــــﻪ
ﺷــــﻮې ﻧﻪ وه ،د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺟﮕړې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﭼﺘﺮال د ﻣﻬﺘﺮ د
ﻛﻮرﻧۍ درﻳﺰ ،او د دواړو ﺧﻮاوو د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ اﻧډول(
 .3د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ د ﭘﻴښــــﻮ ﺑﻬﻴﺮ )د ﻏــﺎزي ﻣﻴﺮزﻣــﺎن ﺧــﺎن ﻟﺨﻮا د ارﻧﻮۍ
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
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﻣﺤﺎذ ﻛﯥ ﺟﻨﮕﻴﺪﻟﻲ او د ﻏﺎزي اﻣﺎن
اﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ﺑﺨﺸﺸﻮﻧﻪ ورﻛړ ﺷﻮي دي(.
 .4د ﻣﺸﺮﻗﻲ د ﺳﻴﻤﯥ د وﺗﻠﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ،ﭘﻪ ﺟﮕړې
ﭘﻮرې اړوﻧــﺪ ﻣﻬﻤﻮﺗــﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻜﺴــــﻮﻧﻮ ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳــــﺮه د اﻓﻐــﺎﻧــﺎﻧﻮ ﭘــﻪ
درﻳﻤﯥ ﺟﮕړې ﻛﯥ د اﺳــــﺘﻌﻤﺎل ﺷــــﻮو وﺳــــﻠﻮ د ډوﻟﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺟﮕړې ﻛﯥ د
ﺳـــﺘﺮو اﻧﮕﺮﻳﺰي ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ  ،او د اﺳـــﺘﻘﻼل د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﮕړې ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د اﺷﻌﺎر ﻧښﻠﻮﻧﯥ .
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ﭘﻪ آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ ﻣﺒﺎرزې او دﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮرو
ﻏﺰاﮔﺎﻧﻮ ﻛﯥ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن وﻧډه
ﭘﻪ  264ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ډاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎﻧﻰ دﻏﻪ څﻴړﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ 1388
ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻫﺠﺮي )2010ﻣﻴﻼدى( ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮې دئ  .ددې ﻛﺘﺎب
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي :
.1

آزاد ﺳـــﺮﺣﺪ د اﺳـــﺘﻌﻤﺎرى ﺿـــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ټﻴﻨﮓ ﻣﻮرﭼﻞ )د آزاد ﺳـــﺮﺣﺪ
ﻟﻨ ـډه ﺗــﺎرﻳﺨﭽــﻪ ،ﭘــﻪ ﺗــﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻮﮔــﻪ داﻓﻐــﺎﻧﺴــــﺘــﺎن د ﺧــﺎورې دﻣﻬﻤﻮ
ﺑﺮﺧﻮﺟﻼﻛﻴﺪل ،ﭘﻪ ﺳــــﻴﻤﻪ ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،د” ﺗړﻟﻲ ﺳــــﺮﺣﺪ” ﻳﺎ

“Boarder

 ”Closedﭘﺎﻟﻴ ﺴﻲ ،داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دوړاﻧﺪې ﺗﮓ ﺳﻴﺎ ﺳﺖ،

دﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪ د ځﺎﻧﮕړې اﻳﺎﻟﺖ ﺟﻮړﻳﺪل ،د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻗﻮم او ﺧﻴﻠﻮﻧﻪ،
دﻣﻮﻣﻨــﺪو ﻣﺸــــﻬﻮرځ ـﺎﻳﻮﻧــﻪ او
ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ(
 .2د ﻣﻮﻣﻨﺪو آزادۍ ﻏﻮښــــﺘﻮﻧﻜﯥ
ﺟــﮕ ـړې )دﻣــﻮﻣــﻨــﺪو ﺗــﺎرﻳــﺨــﻲ
ﺟﮕړې او ﻏﺰاﮔﺎﻧﯥ ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ﺳﺮه د ﻣﻮﻣﻨﺪو دﻏﺰاﮔﺎﻧﻮﻟﻨډﻳﺰ،
ﻣـﻮﻣـﻨــﺪ او دډﻳـﻮرﻧ ـډ ﻛـﺮښــــﻪ،
دا ﻧ ﮕﺮ ﻳﺰا ﻧﻮ ﭘــﻪ ﻣﻘــﺎﺑــﻞ ﻛﯥ د
ﺟﻬــﺎد اﻋﻼن او دروﺣــﺎﻧﻴﻮﻧﻮ
رول ،دﭘښ ـﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺳــﻴﻤﻪ
ﻛﯥ داﺳــــﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﮕړې ،د
ﻣـــﻐـــﻮﻟـــﻮ ﭘـــﻪ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻛـــﯥ د
ﭘﻴﺮروښ ـﺎن ﻧﻬﻀــﺖ ،دﺳــﻜﻬﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻳﻠﻮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻮځښﺖ ،داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﯥ د ﺷــــﻴﺦ ا ﻟﻬﻨـﺪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ،ﭘـﻪ آزادو ﻗﺒـﺎﻳﻠﻲ ﺳــــﻴﻤﻮ اوﻣﻮﻣﻨـﺪو ﻛﯥ د
ﻫﻨــﺪوﺳــــﺘــﺎن دوﺳــــﻠﻮاﻟﻮ ﻣﺴــــﻠﻤــﺎﻧــﺎﻧﻮﺣﺮﻛــﺖ او ﻣﺮﻛﺰوﻧــﻪ ،دﺳــــﻤڅﯥ د
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻣﺮﻛﺰ ،دﭼﻤﺮﻛﻨډ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻣﺮﻛﺰ ،داﻟﻤﺠﺎﻫﺪ اﺧﺒﺎر ﺧﭙﺮول،
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دﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ دﻣﺸــﺮاﻧﻮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت او ﭼﺎر ﭼﻠﻨﺪ ،ﭘﻪ آزاد ﺳــﺮﺣﺪ او ﺧﺼــﻮﺻ ـﺎً
ﻣﻮﻣ ﻨﺪو ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣ ﻘﺎ ﺑﻞ ﻛﯥ د ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻮ ﻋﻠﺘﻮ ﻧﻪ ،دﺳــــﻴﻤﯥ د
ادارې دﭘﺎره داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴــــﺘﺎن او دﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ وﭼﻪ
ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ دﺳﻴﺴﯥ او ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ،داﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯥ ادارې اﻧﻜﺸﺎف،
داﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ادارو ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ څﺎﻧﮕﯥ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،دﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ وﭼﻪ او
اﻓﻐﺎﻧﺴــــﺘﺎن ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮﺟﺎﺳــــﻮﺳــــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،ﺳــــﺘﺮه ﻟﻮﺑﻪ )

Game

The

 ،(Greatﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﻴﺸــﺘﻪ وﻛﻴﻼن ﻳﺎ ﻣﺴــﻠﻤﺎن

اﻳﺠﻨټﺎن ،دﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺳــﺎﻳﻠﻮ او ﭼﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ،دآزاد ﺳــﺮﺣﺪ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ
ﻏﺰاﮔﺎﻧﯥ اواﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ،دﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن رول او ﺑﺮﺧﻪ(.
 .3دﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﻣﺸــــﻬﻮرو ﻏﺰاﮔﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻧړ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن وﻧډه
)دﻛﻮﻧړ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﻨډه ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ،د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﻣﺸــﻬﻮرى ﺳــﺮى
ﻏﺰا ﻛﯥ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﮔډون ،د 1908م )1287ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻫﺠﺮي(ﻛﺎل
د ﺳﺮې ﻏﺰا دﺟﺮﻳﺎن ﺗﻔ ﺼﻴﻞ ،د 1908ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮې ﻏﺰا ﻛﯥ ﮔډون ﻛﻮوﻧﻜﯥ
اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻗﻮاوې ،د 1915م )1294ﻟﻤﺮﻳﺰ(ﻛﺎل د ﺷــــﺒﻘﺪر ﭘﻪ ﻣﺸــــﻬﻮرې ﻏﺰا
ﻛﯥ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﮔډون ،د 1915م )1294ﻟﻤﺮﻳﺰ(ﻛﺎل د ﺷــــﺒﻘﺪر د
ﻣﺸــﻬﻮرې ﻏﺰا ﺗﻔﺼــﻴﻞ ،داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻓﺸــﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ داﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن
ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﯥ ،دﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ،دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺷﻬﺰاده
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺟﺮﻳﻤﻪ(.
 .4ﻧښــــﻠﻮﻧﯥ )ﻟﻮﻣړۍ ﻧښــــﻠﻮﻧﻪ  :دﻣﻮﻣﻨﺪو ﻏﺰا ﮔﺎﻧﯥ د اوﻟﺴــــﻲ ﺷــــﺎﻋﺮاﻧﻮ ﭘﻪ
اﺷـــﻌﺎرو ﻛﯥ؛ دوﻫﻤﻪ ﻧښـــﻠﻮﻧﻪ  :ﭘﻪ ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳـــﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړو
ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴــــﺘﻮﻧﻜﻲ ﻣﺸــــﻬﻮر ﻏﺎزﻳﺎن او روﺣﺎﻧﻴﻮن؛ درﻳﻤﻪ ﻧښــــﻠﻮﻧﻪ :
دوﺳـــﻠﻮ ﺳـــﺮه د ﭘښـــﺘﻨﻲ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻣﻴﻨﻪ او د ﻫﻐﻮې دوﺳـــﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ؛ څﻠﻮرﻣﻪ
ﻧ ښﻠﻮﻧﻪ  :څﻮ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﻋﻜ ﺴﻮﻧﻪ؛ ﭘﻨځﻤﻪ ﻧ ښﻠﻮﻧﻪ  :دډﻳﻮرﻧډ د ﻛﺮ ښﯥ د
ﻟﻮزﻧﺎﻣﯥ ﭘ ښﺘﻮ ژﺑﺎړه؛ ﺷﭙږﻣﻪ ﻧ ښﻠﻮﻧﻪ  :داﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮه د ﭘ ښﺘﻨﻮ
ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزو ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ دوه رﻳښﺘﻮﻧﻲ ﻧﻜﻠﻮﻧﻪ(.
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د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺧﻮاږه ﻳﺎدوﻧﻪ
د ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮاز ﺣﻘﻴﻘﺖ
"ﺳﺎﻧﻴﻦ" دﻏﻪ څﻴړﻧﻴﺰ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ 1390
ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻫﺠﺮي ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ  170ﻣﺨﻮﻧﻮ
ﻛﯥ »دﻣﻠﻲ آرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ دﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ټﻮﻟﻨﯥ«
ﻟﺨﻮا د داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د
ﺗﺨﻨﻴﻜﻰ څﺎﻧﮕﯥ ﻟﺨﻮا ﭼﺎپ ﺷﻮې
دئ .
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮم ﻧﻪ ﻳﯥ څﺮﮔﻨﺪﻳږي،
ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺪې ﻛﺘﺎب ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د
ﺟﮕړې د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﺧﺎﻃﺮات ﭘﻪ
ﻳﻮې ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ ﻛﯥ راټﻮل ﻛړي او ﻧﺸﺮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻲ دي .
ﭘﻪ دې ﻛﺘﺎب ﻛﯥ دﻛﻮﻧړ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﻨډه ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ،د ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺘﻢ،
د اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻴﺴﯥ ،دوﻟﺴﻮ ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﺗﻮرې اوﺳﻠﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺎﻣﯥ ورﻛﻮل ،د
ﭼﺘﺮال دﭘﺎﭼﺎ )ﻣﻬﺘﺮ( ﻟﻴﻚ ،د ﺑﺎﻏﻴﭽﯥ او ارﻧﺪو ﭘﻠﻮﻧﻮ ﺳﻴځﻞ ،د ﻛﻮاټﻲ
ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﻴځﻞ ،ﺗﺮ اﺳﻤﺎره ﭘﻮرې د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﺪرﮔﻪ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ﮔﺎرد،
ﺳﭙﻮرټﻲ ﺟﺸﻦ ،ﺑﺮﮔﻤټﺎل او ﻛﺎﻣﺪﻳﺶ ﺗﻪ د دﻳﺮﺷﻮ) (30ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻴږل ،ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ
ﻛﯥد اﺧﻼص ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎروﻏﻲ ،ﻣﻴﺮزا ﺣﻴﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ د ﺳﭙﻴﻦ آس ورﻛﻮل ،د
ﺳﻨﮕﺎﻟﻲ ﻏﺮ ،ﺗﻮﻛﻞ واټ ،ﻧښﻪ وﻳﺸﺘﻞ ،ﺷﺎﻫﻲ ﻣﺎڼۍ ﺗﻪ ﺗﮓ ،د ﭼﺘﺮال د ﭘﺎﭼﺎ
ﺧﻮب ﻟﻴﺪل ،ﭘﺮ ﻻﻣﺒﺮﺑټ او ارﻧﻮۍ ﺣﻤﻠﻪ ،ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮاد ،ﺑﻲ ﺑﻲ ﮔﻠﺰار اﺑۍ،
ﻣﻠﻚ ﻣﻴﺮزا ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺨﺎن ،د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎن ،ﺳﻼم ﻛﻮټ ،دوﻛﻼم،
ﭘﻪ اوﻟﺴﻲ ﺳﻨﺪرو او ﻟﻨډﻳﻮ ﻛﯥ د ﻣﻠﻲ اﺗﻼﻧﻮ ﺳﺘﺎﻳﻞ ،د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ﺟﻨﺎزې ،ﺧﻮرې
ورې ﻟﻨډۍ او ﺳﺮوﻛﻲ ،اوﻟﺴﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻮﺑﯥ ،او د اﺳﺘﻘﻼل د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭼﺎرﺑﻴﺘﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺎﻣﻞ دي .
ﺳﻴﻒ اﻻﻣﺎن
ﺳﻴﻒ اﻻﻣﺎن د ﺗﻮرې او ﻗﻠﻢ د ﺧﺎوﻧﺪ اﺧﻼص ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻮ ﻣﻨﻈﻮم ﺑﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯥ اﺛﺮ
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دئ ﭼﯥ ﭘﻪ  1304ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل ﻛﯥ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮې دئ  .دا ﻛﺘﺎب د ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ
)ګﻮډ ﻣﻼ( اود ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د اﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ
ﺑﻐﺎوت او د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د دﺳﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺷﻨډوﻟﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ
ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﻛﻮﻧړ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺗﻮرو ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮ او ﺳﺮښﻴﻨﺪﻟﻮ د وﻧډې او ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ

ﺗﻔﺼﻴﻞ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي .
ﺳﻴﻒ اﻻﻣﺎن ﭘﻪ  112ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻣﺸﺘﻤﻞ دى ﭼﯥ ﭘﻪ رواﻧﻪ ﺳﺎده او ﺧﻮږه ژﺑﻪ ﻟﻴﻜﻞ
ﺷﻮى ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮى ﻧﺪئ او ﻗﻠﻤﻲ ﻧﺴﺨﯥ ﻳﯥ ډﻳﺮې ﻧﺎ ﻳﺎﺑﻪ دي  .دا ﻛﺘﺎب
ﭘﻪ  47او  48ﭘﺎڼﻮ ﻛﻰ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﻛﻮﻧړ د دوه زره
ﻛﺴﻴﺰ ﻟښﻜﺮ داﺳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮى :
ﭼﯥ ﻣﺨﻠﺺ دده دوﺳﺘﺎن وﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﯥ
ﭘـﻪ اﺳـﻤﺎر ،ﺷﻴګﻞ ﭘﻪ ﭼﻐﺴﺮاى ﻛﯥ
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ﭘﻪ ﻛـټﺎر او ﭘﻪ ګﻨﺒﻴـﺮ او ﭘﻪ ګﻨﺠګﻞ ﻛﯥ
ﭘﻪ ﻧﺮﻫﻨګ ﭘﻪ ﺳـﺮﻛﺎڼﻮ ﭘﻪ ﻫـﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﯥ
د ﭘﺸـﺪ او د ﻛـﻮټﻜﯥ د ﻧـﻮ آﺑﺎد
ﺧﭙﻞ دوﺳﺘﺎن ﻳﯥ ﻛـړل راټﻮل ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد
د ﻏـﻮﻧډو او د ﺑﺎډﻳـﻞ ښﻜﻠﻲ ځﻮاﻧﺎن ﻫﻢ
ﺷـﺎزﻟﻤـﻲ د دﻳﻮه ګﻞ دﻟﻴﺮ زﻣﺮﻳﺎن ﻫﻢ
ښـﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻈﺒـﻮط ﻟښﻜﺮ ﻳﯥ اراﺳﺘﻪ ﻛړ
د ګﻠـﺰار ﺗـﺎزه ګـﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ دﺳـﺘﻪ ﻛړه
ﭼـﯥ ﻟښـﻜﺮ ﺷـﻪ اﻣـﺎده ﭘـﻪ ښﻪ ﻗﺎﻧﻮن
د ﺧـﺎن زړه ﺷـﻪ اﺳـﻮده ﭘـﻪ ښﻪ ﻣﻀﻤﻮن
ﻫـﻢ ﻳـﯥ ورور ﺧـﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻜړه ﺗﻴﺎر
ﻫـﻢ ځﺎﻣﻦ دده ﻣﺤـﻜﻢ ﺷـﻮ ﭘـﻪ اﺧﺘـﻴﺎر
ﻣﺸـﺮ زوى دده دﻟﺒـﻨﺪ ﺷﻴـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
دوه ﻳـﯥ ﻧـﻮر ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ګﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
ﻫـﻢ دوه ﺧـﻮاﻫـﺮ زادګﺎن ﭘﻪ ﻫﺴﯥ ﺷﺎن
ﻟﻌـﻠﻮ ﺟـﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴـﻦ ﻫﻢ ﺷﻮ روان
ﻧﻮر ﭼـﯥ څﻮك اﻧګﺸﺖ ﻧـﻤﺎ وه ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ
ټـﻮل روان ﺷـﻮ ﻟﻪ اﺧﻼﺻﻪ ﭘـﻪ ﻟښﻜﺮﻛﻰ
ﭘـﻪ ﻣﻨـﺰل ﻣﻨـﺰل روان ﭘﻪ ﺟـﻢ و ﺟﻮش ﺷﻮ
د ﺑﺎﻏـﻴﺎﻧـﻮ ﺗﺒﺎﻫـۍ ﺗﻪ ﭘـﻪ ﺧﺮوش ﺷﻮ
ﻫـﻢ رواﻧـﻲ د اﺳـﻮﻧـﻮ ﻗـﻄﺎرې ﺷﻮې
ﭼـﯥ ﺳـﻮرې ﭘـﺮې د ﻣﺴﻴﻨﻮ ﻧﻐـﺎرې ﺷﻮې
د ﺳـﺮﻧـﺎ د ﺑـﻴﻢ ﺑـﺎﺟـﻮ ورﭘﻜﯥ ﺷﻮر وه
د ﺷﭙﻴـﻠﻮ د ﺗـﺮﻧګﻮﻧﻮ ډﻧګ ټـﻜﻮر وه
ﻫـﻢ وﻫـﻠﻰ ﭘﻜـﯥ ﻏـﺒﺮګـﯥ ﻧﻐﺎرې ﺷﻮى
ﻫـﻢ وﺋﻴـﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮږې ﺧﻮږې ﻣﺼﺮې ﺷﻮي
ﭘـﻪ داﻫﺴـﯥ اراﻳـﺶ ﺑﺎﻧـﺪې روان وو
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ﭼـﯥ ﺣﻴـﺮان ﻳـﯥ ﺗﻤﺎﺷﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻇـﺮان وه
ﭼـﯥ ﺣﻴـﺮان ﻳـﯥ ﺗﻤﺎﺷﯥ ﺗﻪ ﻧﺎﻇـﺮان وه

ﻧﻮر ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
زﻣﻮﻧږ ﻏﺎزﻳﺎن )د ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ د ژوﻧﺪ ﺣﺎﻻت(
ارواښﺎد ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻲ ځﻠﻤﯥ ددې ﻛﺘﺎب ﻟﻪ  198ﺗﺮ  202ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اﺣﻮال ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »ددﻏﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ځﻴﻨﻮ ﻏړو د اﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ او اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ او اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ د ﭘﺎﭼﺎﻫﻴﻮ د ﻻﻧﺠﻮ
او ﻛﺸﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ زﻳﺎت
ﻗﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد ﻧﻮ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﻓﺸﺎر څﺨﻪ د ځﺎن ﮔﻮښﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻧﻴﺖ د ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻼر ،ﮔﻠﺮوز ﺧﺎن د ﺻﻮﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ د ﻣﺮدان ﺑﻴﻨﺸۍ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت
وﻛړ«.
ښﺎﻏﻠﯥ ځﻠﻤﯥ زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ »ﭘﻪ  1908م ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺳﺮﺣﺪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧﻼف ﺟﻬﺎد اﻋﻼن ﻛړې و ،ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ﻳﻮ ﻟﻮې ﻣﺠﺎﻫﺪ ﭘﻪ
ﺣﻴﺚ »ﺳﺮه ﻏﺰا« ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺻﻮﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻮم
ﭘﺮﻳﻮت .ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺑﺎوري ﻣﻠﮕﺮې او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺘﻘﻼل 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
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ده ﺗﻪ د ﻟﻮې ﺧﺎن ﻟﻘﺐ ورﻛړ ،ﻣځﻜﯥ ،اﻋﺰازي رﺗﺒﯥ
او ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ وروﺑﺨښﻞ  .د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ دور ﻛﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن د ﭘﻜﺘﻴﺎ د ﻣﻨﮕﻠﻮ د اړودوړ ﭘﻪ آراﻣﻮﻟﻮ او د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر د ﺷﻨﻮارو د ﻏﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻛﯥ د ﻣﻠﻜﻲ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺸﺮ او ﻗﻮﻣﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ څﻴﺮ ډﻳﺮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وﻛړه .
دﻏﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ او دﻻور ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ »ﺷﻴﻨﻜﻮړك« ﻛﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ
ﭼﯥ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ د ټﻴﻨﮕﻴﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ﻛﻮﻟﯥ،
د ﻣﺎﺧﺴﺘﻦ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ د اداﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ورﺳﻴﺪ« .
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د ﻛﻮﻧړ ﺗﺎﺗﺮې
ددې ﻛﺘﺎب ﻣﺆﻟﻒ ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪاﺟﺎن »ﻳﺎر« ﭘﻪ ﻳﻮﭘﻨځﻮس ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ
ﻛﺘﺎب ﻳﻮ ﻣﻬﻢ څﭙﺮﻛﯥ د اﺳﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﺗﻪ ځﺎﻧﮕﺮې ﻛړې دئ  .ښﺎﻏﻠﯥ
ﻳﺎر »ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﮕړې ﻳﻮ ورك ډﮔﺮ ﻳﺎ د اﺳﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ«
ﺗﺮ ﺳﺮﺧﻂ ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »د ﻛﻮﻧړ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د اﺳﻤﺎر او ﻧﺎړۍ ﻟﻪ
ﻻرې ﭘﺮ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺨﺘﯥ ﺣﻤﻠﯥ ﻛړې دي ،د ﻳﻮﺳﻠﻮ اﺗﻪ وﻳﺸﺘﻮ ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ﭘﻪ
ورﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ د ارﻧﻮۍ ﻟﻤﺒﺮﺑټ او ﮔډ درې ﻣﻬﻤﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړې او د
ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻛړې و ،اﮔﺮ ﭼﯥ د ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ
د ﺧﻴﺒﺮ د ﻟﻮې ﻣﺤﺎذ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،وﻟﯥ د ﻛﻮﻧړ ددﻏﻪ ﺟﺒﻬﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ
د ﺧﻴﺒﺮ د ﻣﺤﺎذ د ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﺗﻼﻓﻲ وﻛړه« .
ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ او اوﺳﻨﻰ ﻛﻮﻧړ
دﻟﺮﻏﻮﻧﻲ او اوﺳﻨﻰ ﻛﻮﻧړ د ﻛﺘﺎب ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ رازﻗﻲ ﻧړﻳﻮال دا ﻛﺘﺎب ﭘﻪ
 1384ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻛﺎﺑﻞ د اردو ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻛﯥ ﭼﺎپ ﻛړې دئ  .ددې اﺛﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻢ
څﭙﺮﻛﯥ د »ﻛﻮﻧړ د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﯥ د اﺳﺘﻘﻼل د ﺟﮕړې څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ
)دارﻧﻮۍ ﺟﮕړه( « ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې د ﭼﺘﺮال ،ﺑﺮﻳﻜﻮټ او ارﻧﻮۍ ﺟﮕړې ﺗﻪ
ځﺎﻧﮕړې ﺷﻮې دئ.
ﻣﺤﺘﺮم رازﻗﻰ ددې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »زﻣﻮﻧږ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﻨﺎدو ﻛﯥ د ﭼﺘﺮال ﺟﺒﻬﻪ )څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ( ﺑﻴﺨﻲ ﻛﻤﻪ ﻳﺎده ﺷﻮې ده .
ﺣﺎل دا ﭼﯥ د ﻣﺸﺮﻗﻲ ﭘﻪ ﻣﺤﺎذ ﻛﯥ ﻳﻮه ډﻳﺮه ﻣﻬﻤﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﭼﯥ ﺧﺎص ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻲ
اﻫﻤﻴﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد ،د ﭼﺘﺮال ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺟﺒﻬﻪ ده  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﻋﻼﻗﯥ او ځﻴﻨﻮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﻪ ده ﺛﺒﺖ
ﺷﯥ .
د ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد وﻳﻞ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮځﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﭼﯥ د ﻣﺸﺮﻗﻲ
ﺟﺒﻬﯥ ﺗﻪ د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻗﻴﺎدت او د ﻫﻐﻪ ﭘﻮځﻲ ﻳﺎور او
ارﻛﺎﻧﺤﺮب ﺟﮕړن ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ ﺗﻪ ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮې وه ،ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ دې
ﻣﺤﺎذ ﻛﯥ ﻣﻄﻠﻮب اﻫﺪاف ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﺑﻠﻜﯥ د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر د ﺑﯥ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻼن
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ﺟﻨﮓ او ﻋﺴﻜﺮي ټﺎﻛﻠﻮ ﺳﻮﻗﻴﺎﺗﻮد ﭘﻴﻞ ﻧﻪ دﻣﺨﻪ او د ﻣﻠﻲ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﭼﯥ د ﮔﻮﺗﯥ د زﺧﻤﻲ ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯥ ﻳﺎ ﻧﺎﭼﻠﻮ روﭘﻮ ﭘﻪ رﺷﻮت ،دا ﺟﺒﻬﻪ
ﺧﻮﺷﯥ ﻛړه او زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ ﻳﯥ د ﻣﺸﺮﻗﻲ ﻣﺤﺎذ ﺗﻪ ورواړوﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻣﻠﻲ
ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ او د ﻧﻮو راﻟﻴږل ﺷﻮو ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ دښﻤﻦ ﺑﻴﺮﺗﻪ ډﻛﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ
وﺗﻤﺒﻮل ﺷﻮ.
ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺶ ﻻس
زﻳﺎت ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﮔټﻠﯥ ؤ ... .ددې ﺟﺒﻬﯥ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ د ﻣﺸﺮﻗﻲ د ﺟﺒﻬﯥ د ﻟﻮې ﻣﺤﺎذ
ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺗﻼﻓﻲ او ﺟﺒﺮان ﻛړه .اﻧﮕﺮﻳﺰان او ددوې ﻻس ﭘﻮڅﻲ ﭘﺎﭼﺎ د ﭼﺘﺮال ﻣﻬﺘﺮ
ﻳﯥ ﭘﺮ ځﺎې ﻛښﻴﻨﺎوه او د ﻣﺘﺎرﻛﯥ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﻳﯥ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ
ﻣﻤﺮﻳﺖ ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻪ  4ﻛﺮوه ﻧږدې ﭘﺮوت دئ ،ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ
ورﻛړه.
ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﻲ ﭼﯥ ﻫﺮڅﻮﻣﺮه اﻧﮕﺮﻳﺰي ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻛړ ﺑﻴﺎﻳﯥ ﻫﻢ ﻛﻮﻣﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﻧﻜړه  ...د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ
ﻟښﻜﺮ ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﻛﯥ ﻫﺴﺘﻮﮔﻦ ؤ ،د ﺧﻮړو ﻟﮕښﺖ ﻳﯥ د ﺧﺎن
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻏﺎزي ﻟﺨﻮا ورﻛﻮل ﻛﻴﺪه«.
ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ
د اﻛﺎدﻣﻴﺴﻴﻦ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ښﺎﻏﻠﻲ اﻋﻈﻢ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ د » ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ –
ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ« ﻳﺎ »ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ دوو ﭘﻴړﻳﻮ ﻛﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ځﻴﻨﯥ ﻣﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ« ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ اووﻟﺴﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
) 352ﺗﺮ  ( 363ﻣﺨﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﮕړې څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ د
ﻛﻮﻧړي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن رول ﺗﻪ ځﺎﻧﮕﺮې ﻛړﻳﺪه .
ښﺎﻏﻠﯥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ دﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺳﺮﻳﺰه ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »ﻟﻪ ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻣﻮﻧږ د ﺧﭙﻞ
ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺘﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ او
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻲ  ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﺎص زﻣﺎﻧﻲ ﭘړاو ﻛﯥ ﺧﭙﻞ
رول ﭘﻪ ډﻳﺮه ښﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻮﺑﻮﻟﯥ او ﺗﻠﻠﻲ دي .د ﻫﻐﻮې د ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ ﻳﺎدول ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ
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داﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ او ﮔټﻮر دي ،ﺑﻠﻜﯥ د وﻳﺎړ وړ ﻫﻢ دي  .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې دﻟﻴﻞ د ﻫﻴﻮاد
د ﺗﺎرﻳﺦ د ځﻼﻧﺪه څﻴﺮو ﺑﻴﺎ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ او د ﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮاﻧﻮ ،او زړه ورو وﻃﻨﭙﺎﻟﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ دﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﯥ د ﺣﺲ د راﺑﻴﺪاروﻟﻮ ،ﻣﻠﻲ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ،او د ﭘﺮدﻳﻮ ﻏﺮض ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮد ﻻس وﻫﻨﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي دﭘﺎره،
ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ ،د ﻫﻴﻮاد ﺻﻠﺤﻪ او ځﻤﻜﻨﻰ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او
ﻣﻠﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ د ډﻳﺮې ﺗﻮﺟﻪ او زړه ﺳﻮې وړ دئ ،ﻳﻮ ډﻳﺮ ﮔټﻮر او ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻦ ﻛﺎر
دئ«.
ښﺎﻏﻠﯥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ »ځﻮاﻧﺎن او د ﻫﻴﻮاد ﺳﺮﻟﻮړې ﻧﺴﻞ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ
ﻫﻴﻮاد ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ او ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه وﻟﻮﻟﻲ ﺗﺮ څﻮ ښﻪ ﭘﻮه ﺷﻲ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﮔﺮان
ﻫﻴﻮاد ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﻛﯥ ﻏﻴږې ﻛﯥ ﻛﻮم داﺳﯥ ﺳﺘﺮﻛﺴﺎن روزﻟﻲ ،ﭼﯥ د ﻫﻴﻮاد
ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻧﻮم او ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺨﺮ ﻛﻮي .
ﭘﺮﻳږدې ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ اوﺳﻨﯥ او راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ او رښﺘﻴﻨﯥ اﺗﻼن ښﻪ وﭘﻴﮋﻧﻲ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮې د
وﻃﻨﭙﺎﻟﻨﯥ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻣﻴړاﻧﯥ او اﺧﻼص ﻧﻪ اﻟﻬﺎم واﺧﻠﻲ ،او د ﺧﭙﻠﻮ
زړه ورو او ﻫﻮښﻴﺎرو ﻧﻴﻜﻮﻧﻮ ﺳﺘﺮې او ﻟﻪ اﻓﺘﺨﺎره ډﻛﯥ ﻛﺎرﻧﺎﻣﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺸﻖ وﮔﺮځﻮي او د ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ودې ﺳﺮه د ﻟﻮړو ﻣﺪارﺟﻮ ﻟﻮرې ﺗﻪ ﮔﺎم
واﺧﻠﻲ« .
ښﺎﻏﻠﯥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﯥ ﭼﯥ »ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ﻛﻮﻧړې د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﮔټﻠﻮ د ﺟﮕړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ ﺷﻮرا ﻏړې
ﺷﻮ .دﻏﯥ ﺷﻮرا ﭘﺎﭼﺎﺗﻪ د ﺳﻼﻣﺸﻮرې او ﻧﻮو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﺴﻮﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻧﺪه
درﻟﻮده ،او ﭘﻪ  1928ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه .
دا ﻏﺎزي ﺷﺨﺼﻴﺖ د ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﻏﺎزي د ﻳﻮه ټﻴﻨﮓ
او ﺻﺎدﻗﻪ ﭘﻠﻮي ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ دﻏﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻟﺲ ﻛﻠﻨﻪ
دوره ﻛﯥ د ﻫﻴﻮاد د ﺛﺒﺎت او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ډﻳﺮ ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړل  .ﺧﭙﻠﻮ زړه ورو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﯥ
ﮔډون ،د ﭘﻜﺘﻴﺎ د  1924ﻛﺎل د ﮔﻮډ ﻣﻼ د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﻏﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ،د

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ллн ȁ
اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻧﻪ د ﻣﻼټﺮ دﭘﺎره دﻣﺸﺮﻗﻲ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ د 1919ﻛﺎل ددﺳﻤﺒﺮ
دﺟﻼل آﺑﺎد د ﻫډې د ﺳﺘﺮې اوﻟﺴﻲ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړول ،ﭘﻪ ﻛﻮم ﻛﯥ ﭼﯥ د ډﻳﻮرﻧډ د
ﻛﺮښﯥ د دواړو ﺧﻮاوو څﻪ ﻧﺎڅﻪ ﭘﻨځﻪ زره ﻣﺨﻮرو او د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮﮔډون
ﻛړې او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې د ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ څﺨﻪ د دﻓﺎع دﭘﺎره ﻳﯥ
ﺧﭙﻞ ﺗﻴﺎرې او ﺣﻤﺎﻳﺖ ښﻮدﻟﯥ او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﮔﻮاښ ﻛړې و ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻧﻜړي او ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د زړورو اﻓﻐﺎن ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د
ﻗﻬﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ ،ﺧﭙﻠﻪ د ﻛﻮﻧړ ددﻏﻪ ﺳﺘﺮ ﻣﺸﺮ د ﻧﻔﻮذ او اﻏﻴﺰ څﺮﮔﻨﺪوﻧﻪ
ﻛﻮي«.
زﻣﻮﻧږ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ زﻣﻮﻧږ وﻳﺎړوﻧﻪ
دﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮاز ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎﻧﻴﻦ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ژور ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي .
ددې اﺛﺮ ﻟﻪ  493ﺗﺮ  542ﻣﺨﻮﻧﻪ د اﺳﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﺗﻪ ځﺎﻧﮕړي ﺷﻮي
دي  .ښﺎﻏﻠﯥ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎﻧﻴﻦ ﭘﻪ دې اﺛﺮ ﻛﯥ د اﺳﺘﻘﻼل د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﭘﻴښﻮﭘﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ او ﻛﺮه ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮه ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ
ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﺷﻌﺎر راټﻮل ﻛړي او ﻟﻪ اﺳﻤﺎره ﺗﺮ ﻧﺎړۍ د ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻲ د
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ارزښﺘﻨﺎﻛﯥ وﻧډې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛړي دي .
ښﺎﻏﻠﯥ ﺳﺎﻧﻴﻦ د ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﯥ ﭼﯥ » دﻛﻮﻧړ د ﭼﺘﺮال د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺟﺒﻬﻪ ډﻳﺮه ﻳﻮه ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ،ﺑﺮﻳﺎﻟۍ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺒﻬﻪ وه ،ﭘﻪ دې ﺟﺒﻬﻪ
ﻛﯥ ﭘﻪ زرﮔﻮﻧﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،د اﺳﻤﺎر ،ﻏﺎزي آﺑﺎد او ﻧﺎړۍ ]اوﺳﻨﻴﻮ[
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،وﻟﺴﻮﻧﻮ ،ﭘښﺘﻨﻮ ،ﮔﻮارﻳﺎﻧﻮ ،ﮔﺠﺮاﻧﻮ ﭘﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ډول
ﮔډون ﭘﻜﯥ درﻟﻮد ،او د ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ راﻏﻠﻴﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ وروﻧﻮ ﺳﺮه څﻨﮓ
ﭘﻪ څﻨﮓ ﻳﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﺎړۍ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭼﺘﺮال ،ﻟﻤﺒﺮﺑټ ،دروش،
ﻣﻴﺮﻛﻨډى ،ﻛﻮاﺗﻰ  ،ﮔډ ،اﻳﻮن ،ﭘﻮرې ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وه  ...ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ د ﻳﻮ ځﻼﻧﺪه ﺳﺘﺮ ﻣﺸﺮ او ﻻرښﻮد ﭘﻪ څﻴﺮ ځﻠﻴﺪﻟﯥ دئ او د
ﺷﻬﺎﻣﺖ او ﻣﻴړاﻧﯥ ﻛﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺮ ﺧﻮﻟﻪ ﺗﺮ ﻣﻮږ رارﺳﻴﺪﻟﻲ دي «.

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лло ȁ
ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ
اﻣﺎن اﻓﻐﺎن
د اﻓﻐﺎن ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ ﻧﺸﺮاﺗﻲ ارﮔﺎن ،د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺸﻬﻮرې ﺟﺮﻳﺪې ﭼﯥ د
 1919م ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د  12ﻣﯥ ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ  1929ﻛﺎل ﺧﭙﺮﻳﺪه ،ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﮔڼﻮ
ﻟﻜﻪ 22ﻣﯥ ﮔڼﯥ ،د ﭘﻨځﻢ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ او ﺷﭙږﻣﻮﮔڼﻮ ،د ﭘﻨځﻢ ﻛﺎل ﭘﻪ  13او 14
ﻣﻮ ﮔڼﻮ ،او ﭘﻨځﻢ ﻛﺎل ﭘﻪ 9ﻣﯥ او 10ﻣﻮ ﮔڼﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
اوږده ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﭙﺎره ﻛړي دي .
د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺪه
د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ د دﻓﺎع د وزارت د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺪې ﻫﻢ د ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﮔڼﻮﻛﯥ،
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 ﻟﻴﻜﻮاﻻن ﺗﺮې اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي .
دﺧﻴﺒﺮﺟﺮﻳﺪه
د ﺧﻴﺒﺮ ﺟﺮﻳﺪه ،دﻧﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ ﺟﻮړﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ،د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﭘﻪ
ﻟﺴﻴﺰه ﻛﯥ ،د ﻧﺸﺮاﺗﻮ دﻧﺴﺒﻲ آزادﻳﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻴﺪو ﺳﺮه ،ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﻠﻲ
ﺟﺮﻳﺪه وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ رژﻳﻢ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻟﻮﻣړې ځﻞ دﭘﺎره د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
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
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ارواښﺎد ﻣﺤﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻫﻮﺳﺎ ؤ .ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ د ﺳﺮدار
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن د ﺻﺪارت ﭘﻪ دوره ﻛﯥ ﻫﻢ ځﻴﻨﻮ ﻣﻠﻲ ﺟﺮﻳﺪو ﻟﻜﻪ د ارواښﺎد
اﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ د وﻟﺲ ﻣﻠﻲ ﺟﺮﻳﺪې د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﻮم ﻳﺎدﻛړې دئ ،ﺧﻮ
ﻫﺪف ﻳﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ي دﻛﻮرﻧۍ د ﺑﻨﺪي ﻛﻴﺪو
ﻳﺎدوﻧﻪ وه ،ﻧﻪ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ او ﺷﺨﺼﻴﺖ ارزوﻧﻪ .
د ﺧﻴﺒﺮ ﺟﺮﻳﺪې  ،د »ﻣﺮﺣﻮم ﻟﻮى ﺧﺎن ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې
وﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ »دﻏﻪ زړه ور او ﻣﺪﺑﺮه ﺳړي ،او د اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﻛﯥ د ﻛﻮﻧړ د
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وﻻﻳﺖ د ﻣﺠﺎﻫﺪو ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻻرښﻮد ،د ﺧﭙﻠﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻻﻧﺪې د
ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻳﺎراﻧﻮ ،اﻋﻮاﻧﻮ او د زړه ورو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮت  ،د ارﻧﻮۍ،
دوﻛﻼم او ﻟﻤﺒﺮﺑټ د اﺳﻤﺎر او ﺑﺮﻳﻜﻮټ د ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ،ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﺟﮕړو ﻛﯥ ،د
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 «.
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺟﺮﻳﺪه
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺟﺮﻳﺪې د  1379ﻛﺎل د وږي د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 24ﻣﻪ ﮔڼﻪ ﻛﯥ »داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺷﻬﺴﻮار«ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې د ﻏښﺘﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮ او ﻟﻴﻜﻮال ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ﻳﻮ
ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺸﺮ ﻛړې او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ » ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛښﯥ ﻫﺮ ﻣﻠﺖ
دﺧﭙﻠﯥ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﻻرې ﻣﺸﻌﻞ داران او ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﭘﻪ درﻧښﺖ ﺳﺮه ﻳﺎدوى او
ﻓﺨﺮ ﭘﺮې ﻛﻮى .اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ ﭼﯥ د ﭼﻨګﻴﺰ او اﻧګﺮﻳﺰ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻮرې
د ازادۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮوﻧﻮ ﻟﻮﺑﯥ ﻛړى دى ﭘﻪ دې ﭘړاووﻧﻮ ﻛښﯥ داﺳﯥ
ﺟﻨګﻴﺎﻟﻰ ،ﻧﻨګﻴﺎﻟﻰ او ﺗﻮرﻳﺎﻟﻰ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دﭘښﺘﻨﻰ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﺮې
ﭘﻮرﺗﻪ دى .
زۀ ﻧﻦ ﺧﭙﻠﻮ ګﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺷﻬﺴﻮار ﻳﺎداورى او ﭘﻴﮋﻧﺪګﻠﻮ ﻛﺆم ﭼﺎ
ﭼﯥ دﺧﭙﻠﯥ ﺗﻮرې او ﻣﻴړاﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻛﺖ ،ﭼﺎ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﻟﻴﺎﻗﺖ ﭘﻪ اﺛﺮ،
ﭼﺎ ﭼﯥ د ازادۍ د ﺟﻨګ ﭘﻪ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﺎ ﭼﯥ د داﺧﻠﻰ ﻓﺘﻨﻮ د ﺧﺎﻣﻮﺷﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺧﺪﻣﺖ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻧﻪ د ﻟﻮى ﺧﺎن ﻟﻘﺐ او د ﺟﻨﺮاﻟۍ ﺳﺘﺮ
اﻋﺰاز ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى دى .دا ﻟﻮى ﻧﻮم او دا اﻋﺰاز ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻛښﯥ ﺑﯥ رﻗﻴﺒﻪ ؤ
ځﻜﻪ ﺧﻮ ﺋﯥ ددﻏﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻏﺎزى د ﻋﺰت ﺷﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻫﺴﻜﻪ ﻛړې وه .دا
ﻧﺎﻣﻮر ﭘښﺘﻮن د ﺧﭙﻠﯥ زﻣﺎﻧﯥ زﻣﺮى د ﻛﻮﻧړ وﻻﻳﺖ ﻟﻮى ﺧﺎن ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دى
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻛښﯥ ﺋﯥ ﺑﺨﺖ او وﺧﺖ دواړه ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛښﯥ ﺟﻠﺐ ﻧﻴﻮﻟﻰ روان
وو ﭘﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ﻛښﯥ ﺋﯥ د ﺧﺎﻧۍ ﻧﻐﺎرې ډﻧګﻴﺪې .
د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ګډه د ﻧﻮى ﻧﻬﻀﺖ ﻟﻮى ﻟﻮى ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪل ،دﺗﺎرﻳﺦ د
ﺧﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮه ده واﺋﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﺟﻨګ څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ د ﻛﻮﻧړ وﻻﻳﺖ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ллр ȁ
د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﻣﺤﺎذ ؤ ﭼﯥ ﺳﺎﻻرى ﺋﯥ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ دې ﺟﻨګ ﻛښﯥ
اﻧګﺮﻳﺰان داﺳﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭼﺎ ﺋﯥ اټﻜﻞ ﻧﮥ ﻛﻮﻟﻮ .وﺋﻴﻠﻰ ﺷﻰ ﭼﯥ د
ﺑﺮﻳﻜﻮټ د ﺟﻬﺎد د ﺑﺮى ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ د ﻛﻮﻧړ ﺗﻮرزن اوﻟﺲ داﺳﯥ ﻟﻮى ﻧﻮم وګټﻠﻮ ﭼﯥ
اﻣﻴﺮاﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺮې د ﻣﻬﺮﺑﺎﻧۍ او ﺧﻮښۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎران وﻛړو او
ﻛﻠﻰ ﭘﻪ ﻛﻠﻰ ﺋﯥ ﻏﺎزﻳﺎن او ﺷﻬﻴﺪان ﭘﻪ ﻧښﺎﻧﻮﻧﻮ او ﺑﺨﺸﺸﻮﻧﻮ وﻧﻤﺎﻧځﻞ.
ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻳﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻳﺎدوﻟﻮ ﻛښﯥ داﺳﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻰ
ﻟﻮﻳﺎن او ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﻣﺎﺿﻰ ﭘﺮې روښﺎﻧﻪ ده او ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﭘﺮې
ﻧﺎز ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻰ ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﻟﻮى ﺧﺎن د ازادۍ د ﻻرې ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻮ ﻛښﯥ ﺳﺮ
ﻓﻬﺮﺳﺖ دى ﭼﯥ ﻫﻴﺮول ﺋﯥ ګﻨﺎه ده .ﻛﮥ ﻣﻮﻧږ ﭼﻴﺮې د ﺷﻠﻤﯥ ﺻﺪۍ د اواﺋﻠﻮ اﻓﻐﺎن
اﺗﻼن ﻳﺎدوؤ او ﻧﻤﺎﻧځﻮ ﺋﯥ ﻧﻮ ﻟﻮى ﺧﺎن د دﻏﻪ ﺻﻒ رﻛﻦ دى ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﻫﻴڅ ﻛﻠﻪ
ﻟﻪ ﻳﺎده وﻧﮥ ځﻰ .د ﺗﻮرې ﻣﻴړاﻧﯥ د ﺳﺨﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺧﺎن ادب ﭘﺮوره ﻫﻢ ؤ ﭼﯥ ﻟﻮﻳﻪ
ﻧﺨښﻪ ﺋﯥ ﻣﻠﻰ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر او ﻣﺸﻬﻮر ادﻳﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺧﻼص دى
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺷﻌﺎرو ﻛښﯥ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ د ﻟﻮى ﺧﺎن د ادب ﻧﻮازۍ ذﻛﺮ ﻛړى دى .
ﻣﺘﻞ دى ﺧﻠﻚ واﺋﻰ د ﺑﺎز دﺟﺎﻟﯥ ﻧﻪ ﺑﺎز ﭘﺎڅﻰ ،اود ټﭙﻮس د ﺟﺎﻟﻰ ﻧﻪ ټﭙﻮس ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ روان دروﻳﺸﺖ ﻛﻠﻦ ﺟﻬﺎد ﻛښﯥ ﭼﯥ د ﻟﻮى ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻮم
ﻛﺮدار ادا ﻛړى دى ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﺮې ﻧﮥ ﺷﻰ ﭘټﻴﺪى.
ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ داﺳﯥ ورځﯥ راﻏﻠﯥ دى ﭼﯥ څﻮك ﺋﯥ ﺳﺮ وﻫﻰ څﻮك ﺋﯥ ﻣﺎل
ﻟﻮټﻮي او څﻮك ﺋﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻼ ﻛﻮى ،وﻟﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ دې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﺷﻰ ﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﺮۍ ﻛښﯥ ﻣﯥ ﻻړې ﺗﻴﺮې ﺷﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛښﯥ اوﺳﻰ ﺷﻜﺮ داﺳﯥ
ﻟﻴﻜﻮاﻻن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ څﮥ ﺑﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ درﻣﻨﺪه ﺗﻪ راټﻮل ﻛړى د ﻫﺮ ﭼﺎ څﻬﺮه ﭘﻪ
وښﺎﺋﻰ د ﻫﺮ ﺳړى ﻛﺮدار ﺑﻪ وﺗﻠﻰ ،او ﻣﻠﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛړى.
زه دﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د دﻏﻪ ﻟﻮى ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻟﻮى ﺧﺎن ﭼﯥ د ﺑﭽﻪ ﺳﻘﺎؤﺷﻮرش ﭘﻪ وﺧﺖ د
ﻣﻠﻰ ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ دﺳﻴﺴﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮى دئ ﭘﻪ ډﻳﺮ درﻧښﺖ ﺳﺮه ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﺆم او
داﺳﯥ ﺋﯥ ﺳﺘﺎﻳﻤﻪ:
ﺧﺎﻧﻰ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻛړي ﻓﺨﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻓﺨﺮ د ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺘﺎ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻓﺨﺮ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ
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آﺋﻴﻨﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪاره(
ډاﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ،د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻛﯥ د آﺋﻴﻨﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﻣﺠﻠﯥ ﭼﻠﻮوﻧﻜﯥ ،د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ »ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ د آﺋﻴﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺠﻠﯥ ﭘﻪ 115ﻣﻪ ﮔڼﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﺮه ﺷﻮې ،زﻣﺎ د
ﭘﻼر ]ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪ ﺳﺮورﺧﺎن[ د رواﻳﺎﺗﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﻛﻮم وﺧﺖ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د
ﻛﻮﻧړ ﺣﺎﻛﻢ ﻛﻼن و .ارواښﺎد ﺟﻨﺮال ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن،اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧږدې ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ و .د ﻏﺎزي اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻟﺨﻮا ورﺗﻪ د ﻣﻠﻜﻲ او
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻟﻮې ﺧﺎن ﻟﻘﺐ ورﻛړ ﺷﻮې و ،او ﻫﻢ د ﺟﻨﺮاﻟۍ
رﺗﺒﻪ ،او دا ﻣﻄﻠﺐ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺟﺮﻳﺪو ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮې ؤ .ﭘﻼر ﻣﯥ وﻳﻞ
ﭼﯥ د ﺟﻼل آﺑﺎد دﺣﺎﻛﻢ اﻋﻠﻰ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ]دﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه ورور[ ﻧﻴﺖ ﻟﻮى ﺧﺎن ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ښﻪ ﻧﻪ ؤ،
اوﭘﺮ ﻣﺎ ﻳﯥ ﻓﺸﺎر راوړ او ټﻴﻨﮕﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﺗﺮ څﻮ ﻣﺎﺗﻪ د ﻟﻮې ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ
ﻋﺮﻳﻀﯥ او ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮم او ﻟﻮې ﺧﺎن ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ وﻏﻮاړم  .ﺧﻮ
ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺗﻪ د ﻟﻮې ﺧﺎن ﻏﻮښﺘﻞ څﻪ آﺳﺎن ﻛﺎر ﻧﻪ و .ځﻜﻪ ﭼﯥ رارﺳﻴﺪﻟﯥ ﻋﺮﻳﻀﯥ
ﭼﻨﺪاﻧﯥ ﺳﻤﯥ ﻧﻪ وې ،ﻛﻮم ﭼﺎ ﭼﯥ ﻋﺮﻳﻀﻪ ورﻛړې وه ،ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ؤ او ﻛﻠﻪ ﺑﻪ
ﭼﯥ څﻮ ﻫﻔﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪو ،وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻣﻮﺿﻮع د ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﻻرې
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺷﻮې او د ﺧﭙﻠﯥ ﻋﺮﻳﻀﯥ څﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ رﺳﻤﻲ اﺑﺮا ورﻛﻮﻟﻪ .
ﭘﻼر ﻣﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻛﻮم اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﻪ ﭼﯥ ﺣﺎﻛﻢ اﻋﻠﻰ ﺗﻪ رﺳﻴﺪل ،او د ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺑﻪ
ﻣﺎﺗﻪ راﺗﻠﻞ ،د ﻫﻐﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد ﻛﻮم ﺑﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﻣﺎﺗﻪ رارﺳﻴﺪ.
ﺣﺎﻛﻢ اﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﭼﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دوﻟﺘﯥ ځﻤﻜﯥ ﻏﺼﺐ ﻛړي ،د
ﺧﻠﻜﻮ د اوﺑﻮ ﺣﻖ ﺧﻮرې او د اﻣﻨﻴﺖ د ﺧﺮاﺑﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻛﺎر ﻛﻮي  .ﺧﻮ ددﻏﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ دﭘﺎره

د ﻛﻮﻧړوﻧﻮ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﻛﻮم ﺛﺒﻮت ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد ...ﭘﻼر ﻣﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ زه ﭘﻪ ﻳﻮه
ﺳﺨﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﯥ وم ،د ﻛﻮﻧړ ﺧﻠﻜﻮ زﻣﻮﻧږ ﻛﻮرﻧۍ ﺗﻪ درﻧﺎوې درﻟﻮد ،او زﻣﺎ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﻫﻴڅ راز ﺳﺮ ﻏړوﻧﻪ او ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲ ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ  .ځﻜﻪ ﻣﯥ د ﺣﺎﻛﻢ اﻋﻠﻰ د
ټﻴﻨﮕﺎر ﺳﺮه ﺳﺮه ﺧﻠﻚ ځﻮروﻟﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ .ﻧﻮ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړم او ﻏﺎزي اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺗﻪ
ﻣﯥ ﺧﭙﻠﻪ اﺳﺘﻌﻔﻰ وړاﻧﺪې ﻛړه .ﭘﻼر ﻣﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﻏﺎزي
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﭼﻨﺪاﻧﯥ ﺧﻮښ ﻧﻪ ؤ ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﻜﻤﻦ ؤ او ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ ллт ȁ
وﻇﻴﻔﻪ راﻛړه ﭼﯥ ﺗﻔﺼﻴﻞ او ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﯥ ] 115ﻣﻪ ﮔڼﻪ [ ﺧﭙﺮه
ﺷﻮې ده« .

اوﻟﺴﻲ اﺷﻌﺎر ،ﺳﻨﺪرې او ﺳﺮوﻛﻲ 
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﻚ واﻳﻲ :
ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ دي ﭼﯥ ﻳﺎدﻳږي
ﭘـﻪ ﺳﻨﺪرو ﻫـﻢ ﭘﻪ وﻳﺮ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍد ﺟﮕړې څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ او د ﻫﻐﯥ د ﻣﺸﺮ ،ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن رﺷﺎدت اوﺳﺮښﻴﻨﺪﻧﯥ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ د ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮﭘﻪ اﺷﻌﺎرو او ﺷﻔﺎﻫﻲ اوﻟﺴﻲ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﭘﺮاﺧﻪ
اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دئ  ،او ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧﺴﻠﻪ ﺑﻞ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮاث ﭘﺎﺗﯥ دي
 .د اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ» ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ څﻮك ﻧﻨګ او ﻣﯧړاﻧﻪ وﻛړي
د ﻧﺮو او ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﯦﻮځﻲ ،ﺳﺘﺎﻳﻲ ﻳﯥ ،ﻧﻤﺎﻧځﻲ ﻳﯥ ،اوﻟﺴﻲ ﺷﺎﻋﺮان
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﺎرﺑﻴﺘﯥ او ﺑﺪﻟﯥ ﺟﻮړوي او ښځﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډﻳﻮ ،ﺳﺮوﻛﻮ او
ﻧﺎرو ﻛﯥ ﺳﺘﺎﻳﻲ ،داﺳﺘﻘﻼل ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﯥ دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻣﯧړاﻧﯥ
ده ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪا ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻘﺎم ورﻛړ ،د وﻟﺲ د ﻧﺮو او ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ښﻮ ﻳﺎد
ﺷﻮ او د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د وﻟﺲ ﻫﻤﺪردي ورﺳﺮه وه ،د ده ﻣﯧړاﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﺎﻳﻠﻪ او د
ده ﭘﺮ ﻧﺎځﻮاﻧﻪ وژﻧﻪ ﻳﯥ اوښﻜﯥ ﺗﻮﻳﯥ ﻛړي او ژړﻟﻲ دي ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ډﯦﺮې
ﺧﻮرې ورې ﻟﻨډۍ او ﺳﺮوﻛﻲ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻪ ﻛﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي،
ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ وﻟﺲ ﻛﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺮ ﺧﻮﻟﻪ ګﺮځﻲ او د راډﻳﻮګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو او د
ګﺮاﻣﺎﻓﻮن ﭘﻪ ټﻴﻜﻠﻴﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ ځﺎى ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى«.

٢٢٠

دﻟﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺧﻮاږو ﻳﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻳﻮ څﻮ ﻫﻐـﻪ ﻟﻨډۍ او ﺳﻨﺪرې راﻧﻘﻠﻮو
ﭼﯥ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻜﯥ ﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮې دئ :

 .٢٢٠د اﺳﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ 253 ،ﻣﺦ .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лмй ȁ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺷﻤـﻠﻪ ﭘـﻪ ﺳﺮ ﻛـړه
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﭘﻪ ارﻧﻮۍ ﻛـﻮي ﺑـﺮﻳـﺪوﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣـﺎن ﺧﺎن ﺷﻤﻠﻪ ﭘـﻪ ﺳﺮ ﻛړه
ﭘﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧـﻮ ﺑﻪ اوس ﻛﯧږي ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ارﻧﻮۍ ﺑﺎﻧـﺪې ﺟـګړه ده
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه راﻏﻠﻲ ډﯦﺮ ﭘـﻮځﻮﻧﻪ
ﭘـﻪ ارﻧـﻮۍ ﺑﺎﻧـﺪې ﺟـګړه ده
ﭘـﻪ اﻧګـﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺷﭙﻪ او ورځ ﻛﯧږي ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ

ﭘﻪ ارﻧﻮۍ ﺟګړه ﺷﺮوع ﺷﻮه
ﻣﻴـﺮزﻣﺎن ﺧﺎن دي راټﻮل ﻛړي وﻟﺴﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ارﻧﻮۍ ﺟګړه ﺷﺮوع ﺷﻮه
اﻧګـﺮﯦﺰان ﺗښﺘﻲ د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﻟﻮري ځﻴﻨﻪ
ﭘﻪ ارﻧﻮۍ ﺟګړه ﺷﺮوع ﺷﻮه
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﯥ ودرول ﺗﻮﻏﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ټﻮﭘﻜﯥ راوړې
ﻏـﺰا ﻟﭙـﺎره د ﭼﺘـﺮال ﭘﻪ ﻃـﺮف ځﻴﻨﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ټﻮﭘﻜﯥ راوړې
د ﺳـﻨګﺎﻟﻲ ﻏﺮه ﺗﻪ ځﻮاﻧﺎن ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ټﻮﭘﻜﯥ راوړې
اوس ﺑﻪ ﻻ ډك ﺷﻲ ﭘﻪ زﻟﻤﻴﺎﻧﻮ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﺘﺮال ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ
ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﺘﺮال ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ
ورﺳﺮه ﺷﺘﻪ دى ﺑﺮﯦﺘﻮر اﺗﻞ ﻣﯧړوﻧﻪ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лмк ȁ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﺘﺮال ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ
اﻧګﺮﯦﺰان ﻧﺸﻲ ﺟګﻮﻟﻰ ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ

ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﺎړۍ ﻛﯥ ګﺮځﻲ
ﭘـﻪ ﻫـﺮه ﺧﻮا ﻳﯥ ودروﻟﻲ ﺑﻴﺮﻏﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﺎړۍ ﻛﯥ ګﺮځﻲ
ﭘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﯥ راټﻮل ﺷﻮي دي ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻧﺎړۍ ﻛﯥ ګﺮځﻲ
ﺳﻤـﺒﺎﻟـﻮي ﻏـﺰا ﻟﭙﺎره وﻟﺴﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﺘﺮال ﻧﻪ راﻏﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻫﯧﺮوﻟﻰ ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﺘﺮال ﻧﻪ راﻏﻰ
ﭘﻪ ﻻره وﺷﻴﻨﺪئ ﺗـﺎزه ﺗﺎزه ګﻠﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭼﺘﺮال ﻧﻪ راﻏﻰ
داﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻳﯥ اﻳﺮې ﻛړل ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ آس زﻳﻦ ﻛﻪ
ﻏﺰا ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮ وﻟﺴﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ آس زﻳﻦ ﻛﻪ
د ﺑﺮﻳﻜﻮټ ﻳﺎ دوﻛﻼم ﭘﻪ ﻟﻮر ﺑﻪ ځﻴﻨﻪ

ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎدر ﺷﻮى
ګټﻠﻲ ﺗﺎ دي ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﻟﺮه وﻳﺎړوﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎدر ﺷﻮى
ﺷﻴﻨﺪو ﺑﻪ ﻣﻮږه ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ګﻠﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎدر ﺷﻮى
ﭘﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ دې ﺑﻞ ﻛړي دي اوروﻧﻪ


+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лмл ȁ
د ارﻧﻮۍ د ﻏﺰا ﭼﺎرﺑﻴﺘﻪ
د ﺑﺎﺟﻮړ د ﺳﻴﻤﯥ ﻳﻮ اوﻟﺴﯥ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﯥ ﻧﻮم ﻳﯥ »ﺗﻮر ﻃﺎﻟﺐ« دئ ،د څﻠﻮرﻣﯥ
ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﻮه ﭼﺎرﺑﻴﺘﻪ ﻟﺮي  .دا ﭼﺎرﺑﻴﺘﻪ ﭘﻪ »ﺗﻮر ﺑﺮﻳښ« ﻧﻮﻣﯥ اﺛﺮ ﻛﯥ ﺧﭙﺮه
ﺷﻮې ﭼﯥ ښﺎﻏﻠﻲ رﺿﺎ ﻫﻤﺪاﻧﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ »رزﻣﻴﻪ داﺳﺘﺎﻧﻴﻦ« ﻧﻮﻣﯥ اردو اﺛﺮ
ﻛﯥ ﻟﻪ اردو ژﺑﺎړې ﺳﺮه ﺧﭙﺮه ﻛړﻳﺪه :
ﻛـﺴﺮ

ﻏـﺰا د ارﻧـﻮۍ وه
د ﺷـﻨﻮ ﺗـﻮﭘـﻮ ږﻟـۍ وه
ځـﻮاﻧﺎن ﭘﺮې رژﻳﺪل ﻟﻜﻪ ګﻠﻮﻧﻪ د ﻧﻤﯧﺮ
ټـﻮل وو ﻟـﻪ ﺳـﺮه ﺗـﯧﺮ
ﻟـﻮﻣړى ﺑـﻨﺪ

ﻏـﺰا وه ﭘـﻪ ﻛـﻔﺎرو
ﻏﻮږ ښﻪ ﻛﯧږدئ ﻫﻮښﻴﺎرو
د ټﻮل وﻟﺲ ﺳﺎﻻر و د ﻛﻮﻧړ ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن
ﺟﺒﻴﻦ ﻳﯥ و روښﺎن
ﺟﺒﻴﻦ ﻳﯥ د ﻧﺮګﺲ وه
ﺑﺪن ﻳﯥ د ﻃﺎوس وه
ورﭘﺴﯥ ﺗﻤﺎم اوﻟﺲ و ﻫﺮ ﻏﺎزي ﻟﻜﻪ ﭘﺘﻨګ و
اﺳﻼم 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
دوﻫﻢ ﺑـﻨﺪ

ﺟﻨﺖ ﻛﯥ ﻳﯥ دﯦﺮې ﺷﻮې
د ګﻠﻮ ﻣﻨﺠﺮې ﺷﻮې
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ﻟﻪ ﻗﺎر ﻳﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﺳﺮې ﺷﻮې ﺣﻴﺪر ووﻳﻞ وﻻړئ ﭼﻴﺮﺗﻪ
ﺳﺎﭘﻮر ورځﺊ ﭘﺮې ﺑﻴﺮﺗﻪ
وﺑﺎﺳﺊ ﭘﺴﯥ ﺗﻮرې
ﭘﻴﺎﻟﯥ ګﺮځﻮي ﺣﻮرې
ځﺎن ﻣړ ﻛړه ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻮر ﻳﯥ ﭼﯥ ﻻړ 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
د ﺷﻨﻮ ﺗﻮﭘﻮ ږﻟۍ وه
ﺣﻴﺪر ﭼﺎړه ﭘﻪ ﻻس
ورﺳﺘﻮن ﺷﻮ ﭘﻪ اﺧﻼص
وﻫﻞ ﺑﯥ ﻛﻮز او ﭘﺎس ﭘﻪ ﻛﻔﺮ ګډ و ﻟﻜﻪ ﺷﯧﺮ
ټﻮل وو ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﯧﺮ
درﻳـﻢ ﺑـﻨﺪ

دې ﺷﯧﺮ ﻳﯥ وﻛړه ﺗﻮره
ﻣﻮر ﻣﻪ ﺷﻪ ﭘﻪ ده ﺑﻮره
ﺑﺪن ﻳﯥ ډك ﻟﻪ ﻧﻮره آﻓﺮﻳﻦ ﺷﻪ ﭘﻪ ﻗﺘﻼن
ﻣﺮدار ﻳﯥ ﻛړل ﺳګﺎن
ﻣﺮﭼﻞ ﻛﯥ ﺷﻬﺴﻮار و
ﺟﻨﺖ ﺗﻪ اﻣﻴﺪوار و
ﻣﻠګﺮى ﻳﯥ ﺳﺮدار و ﻟﻪ ګﻮﻟﻮ ډﻛﻪ ځﻮﻟۍ وه
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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څﻠـﻮرم ﺑـﻨﺪ

ﺟﻨﺖ ﺷﻪ ﺗﺮې ﻗﺮﺑﺎن
ورځﻲ ﻣﻴﺮ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن
ورځﻲ ﻣﻴﺮ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﻻﻳﻖ د ﺣﻮرو دى ګﻞ ﻣﺴﺖ
د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺖ
د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﯧﺮ ﺷﻮ
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
ﭘﻨځﻢ ﺑـﻨﺪ

ﭘﻮزوﻧﻮ ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﺷﻮ
ﭼﺎ وﻳﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻬﺴﻮار ﺷﻮ
ﻧﻈﺮ ﭘﺮې د ﺳﺮﻛﺎر ﺷﻮ وﻳﻞ ﻻﻳﻖ د ﺑﺎدرۍ دى
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
وﻻړ ﭘﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن وو ﺗﺮې ﭘﺮﺗﻪ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﻟۍ وه
د ﺷﻨﻮ ﺗﻮﭘﻮ ږﻟۍ وه
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د ﺗﻮر ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن
ښﻜﺎره ﭘﻪ درﺳﺖ ﺟﻬﺎن
ﺑﻬﺎدر ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻟﺮه ﺑﻪ ورﻛړي ﻋﺰت ډﯦﺮ
ټﻮل وو ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﯧﺮ

د ﺳﻬﺎر ورځﭙﺎڼﻪ
دﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺸﺮ ﻏﺎزى ﻣﻴﺮ زﻣﺎن ﺧﺎن

ښﺎﻏﻠﻰ اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﻤﺨﻮر
ﺳــــﺮ ﻟښــــــــــــﻜﺮ د ﻏــﺎزﻳــﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳــﻪ ﺧــﺎﻧــﻪ
دوﻃـﻦ د ﺧـﭙـﻠـﻮاﻛـۍ د زړه ﺳـــــﻠـﻄــﺎﻧــﻪ
دﻏـــﻴـــﺮت د ﭘـــټـــﻜـــﻲ وﻟـــﻪ ﻗـــﺪرﻣـــﻨـــﻪ
دﺗــﺎرﻳــﺦ د ﺗــﻨــﺪي ﺧــﺎﻟــﻪ درﺧﺸــــــﺎﻧــﻪ
دﻛــــﻮﻧــــړدﻟــــﻮړو ﻏــــﺮوﻧــــﻮ ﻣــــﻨــــﺰرﻳــــﻪ
ﺷــــﻬﺴــــﻮار د ﺳــــﺮﻓﺮوﺷــــﻮ د ﻛــﺎرواﻧــﻪ
داﻣـــﻴـــﺮاﻣـــﺎن اﷲ ﭘـــﻪ زړﮔـــﻲ ﻟـــﻴـــﻜـــﻪ
دﻏـــﺎزي ﺑـــﺎﭼـــﺎ اﻓﺴــــــﺮه ﻗـــﻬـــﺮﻣـــﺎﻧـــﻪ
دﺧــﻮاږه وﻃــﻦ ﭘــﻪ ﺣــﺎل دې ﺧــﺒــﺮوﻣــﻪ
ژړوم دې دﺑﺴــــــﻤـــﻠـــﻮ ﻟـــﻪ ﻏـــﻮﻏـــﺎﻧـــﻪ
ﻗــﻴــﺎﻣــﺘــﻮﻧــﻪ ﻣــﺤﺸـــــﺮوﻧــﻪ دي راﻏــﻠــﻲ
داﻟــﺤــﺎد د ﺳـــــﺎزﺷـــــﻮﻧــﻮ ﻟــﻪ ﻃــﻮﻓــﺎﻧــﻪ
ﻛﻮدﺗــﺎ ﭘــﻪ ﻛﻮدﺗــﺎوو ﺑــﺎﻧــﺪې وﺷــــﻮي
د وﻃــﻦ ﺧــﻮﻧــﻪ ﺗــﺎﻻ ﺷــــــﻮﻟــﻪ وﻳــﺮاﻧــﻪ
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ﭘــﻪ زرﮔﻮﻧﻮ ﭘــﻪ ﻟﻜﻮﻧﻮ ﺑــﺎﻧﯥ ﻣړه ﺷــــﻮل
ﺷـــــﺎه زﻟــﻤــﻲ د اﻓــﻐــﺎﻧــﺎﻧــﻮ ﻟــﻪ ﺟــﻔــﺎ ﻧــﻪ
دﺧﻮدﻛﺸــــﻮ ﺧﻮد ﻏﺮﺿــــﻮ ﻟــﻪ ﺷـــــﺎﻣﺘــﻪ
ﻏــــﻠــــﺒــــﻪ د ﻳــــﺮﻏــــﻠــــﻮﻧــــﻮ ده رواﻧــــﻪ
دﻫـــﺠـــﺮت د ﻧـــﺎﻛـــﺮدﻳـــﻮ ﺑـــﻪ څـــﻪ واﻳـــﻢ
ر ڼﺎ ورځ را ﺑﺎ ﻧﺪې ﺷــــ ﭙﻪ وه ﻟﻪ ﺧﻔ ﮕﺎﻧﻪ
ﺧﻠﻚ واﻳﻲ دﮔﻮر ﺷــــﭙﻪ ژر ﺳــــﺒﺎ ﻛﻴږي
دا ﻣــﻨــﺰل دورو دراز دى ﻧــﻜــﺘــﻪ داﻧــﻪ
ﺳــــﺮ ﻛړه ﭘﻮرﺗــﻪ ﻟــﻪ ﺗﺮﺑﺘــﻪ ﭼــﺎﺗــﻪ ګﻮرې
ځ ـﺎن ﺧــﺒــﺮ ﻛ ـړه د ﻣــﻠــﺖ ﻟــﻪ واوﻳــﻼ ﻧــﻪ
ﻣﻮټﻲ ﻛ ﻴﺪه ﺑ ﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻮره ﭼﯥ ﺷــــﻲ ﺑﻮره
دوﺧﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮر ﭘــﻪ ﭼﻴﻐﻮ ﺷــــﻮه ﺟــﺎﻧــﺎﻧــﻪ
ﻫﻐــﻪ ﻣﻠــﻚ ﭼﯥ ﺗــﺎ ګ ټ ﻠﯥ و ﭘــﻪ ﺗﻮره
اوس وړ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻻﺳــــﻪ دروﻣﻲ ﻟﻪ ار ﻣﺎ ﻧﻪ
ﻟــﻪ ﺧــﻠــﻔــﻮ ﻧــﺎ ﺧــﻠــﻔــﻮ ﭘــﻮره ﻧــﻪ ﺷـــــﻮه
د ﺳــــﻠﻔﻮ ﻻر ﺷــــﻮه ﭘــﺎﺗﯥ ﻟــﻪ ﻫﺮ ﭼــﺎﻧــﻪ
ﭘــﻪ ډا ﻟﺮو ﭘــﻪ ﭘﻮﻧ ـډو ﻧﻮ ﭘ ﻠﻮرل ﻛ ﻴږي
زړه ﻣﯥ ﺷــﻴﻦ دئ د وﻃﻦ ﻟﻪ زوړ و ځﻮاﻧﻪ
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څﻮك د روس او د اﻳﺮان ﻻﺳـــﻮ ﺗﻪ ګﻮري
څﻮك ډوډۍ او ﻏﻮښــﯥ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻪ
څﻮك ﭘﻪ وﻳښـﻪ ﺑﺎدﺷــﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ وﻳﻨﻲ
ﻗــﺮﺑــﺎﻧــﻴ ـږى ﻟــﻪ ﻛــﺎﻓــﺮ او ﻣﺴـــــﻠــﻤــﺎﻧــﻪ
د و ﻃﻦ ﭘــﻪ ځ ـﺎى د ځ ـﺎن ﻏ ﻤﻮﻧــﻪ ژاړي
دﺑــﻞ ﭼــﺎ ﭘــﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ ﻧــﻪ دي ﺑﯥ ﻟــﻪ ځـﺎﻧــﻪ
دﻗــﺪرت ﻟــﻪ ﻫــﻮﺳـــــﻮﻧــﻮ ﺧــﺒــﺮ ﻣــﻪ ﺷــــﯥ
ﺧــﺒــﺮ ﻧــﻪ ﺷــــﯥ ﻟــﻪ رﻫــﺒــﺮ او ﻟــﻪ ﻣــﻼ ﻧــﻪ
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم د ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳــــﺘﺮګﯥ ړ ﻧﺪې دي
ﻛــﻪ ﺗــﺪﺑــﻴــﺮ دې اوﺑــﻮ وړې ﻟــﻪ اﻓــﻐــﺎﻧــﻪ
ﺗــﻪ ﻓــﺎﺗــﺢ د ﻣــﻌــﺮﻛـﯥ داﺳـــــﺘــﻘــﻼل ﻳــﻲ
د ﺟــــﺮس د آزادۍ ﻳــــﯥ ﺟــــﺎوداﻧــــﻪ
د اﻓﻐــﺎن ﺑﭽﻲ ﺑﯥ ﻛﻮره ﺷــــﻮ ﺑﯥ واره
ﺑـــﯥ وﻃـــﻨـــﻪ ﺑـــﯥ ﻛـــﻔـــﻨـــﻪ ﺑـــﯥ درﻣـــﺎﻧـــﻪ
ﺧـــﻄـــﺮه ده د وﻃـــﻦ ﺟـــﻨـــﺎزه وځـــﻲ
ﻣــﺎ ﺧﺒﺮ ﻛړې اى ﻏــﺎزى ﻣﻴﺮزﻣــﺎن ﺧــﺎﻧــﻪ


ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه
د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﺗﻮﻃﻴﻮ د ﻛﺎﻣﻴﺎﺑۍ او اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﺗﺮ ﻧﺴﻜﻮرﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ د

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лмс ȁ
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې ،د اﻣﺎﻧﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ او
رژﻳﻢ ﭘﻠﻮﻳﺎن او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﻓﺰﻳﻜﻲ ﭘﻠﻮه ﭘﻪ ﻣﺮگ ،زﻧﺪان،
رﺑړوﻧﻮ ﻛړاووﻧﻮ او ﺟﻼ وﻃﻨۍ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮل ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﻮې د ﺷﺨﺼﻴﺖ د ﺗﺮور
او ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺎﺑﻮدۍ ﻫڅﯥ ﻫﻢ وﺷﻮى  .ﻃﺒﻴﻌﯥ ده ﭼﯥ ﭘﺪې ﻟړ ﻛﯥ ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﻫﻢ د ﻟﺴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﯥ ځﺎې درﻟﻮد او د ﺑﺪﻧﺎﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﯥ زﻳﺎﺗﯥ
دﺳﻴﺴﯥ او ﺗﻮﻃﻴﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر واﭼﻮل ﺷﻮې .
ﭘﻪ دې ځﺎې ﻛﯥ ﻏﻮاړم د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻫﻐﻪ
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻫﻢ وﻟﻴﻜﻢ ،ﻛﻮم ﭼﯥ زﻣﺎ ﻻس ﺗﻪ رارﺳﻴﺪﻟﯥ دي  .ﺗﺮ څﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﯥ ﭘﺮې
ﺧﭙﻠﻪ ﻗﻀﺎوت وﻛړي ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺗﻮروﻧﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ څﻮك وو ،د ﻟﻴﻜﻠﻮاﻧﮕﻴﺰه
ﻳﯥ څﻪ وه ،او ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻳﯥ څﻮﻣﺮه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻪ ﻧږدې دي .
د ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى ﻟﻪ ﻧﻈﺮه )د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د زوال ﻛﺘﺎب ﻛﯥ(
د ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي د»اﻧﻘﻼب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻨﻪ  «1929Ǧ1928ﻛﺘﺎب ﭘﻪ  1931ﻛﺎل ﻛﯥ
ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪﻛﯥ ﭘﻪ اردو ژﺑﻪ او دوه زره ټﻮﻛﻪ ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮې او ﭘښﺘﻮ ژﺑﺎړه
ﻳﯥ د »ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د زوال« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻋﻠﻮﻣﻮ د اﻛﺎدﻣۍ د ﭘښﺘﻮ څﻴړﻧﻮ د
ﻣﺮﻛﺰ د ﺗﺎﻟﻴﻒ او ﺗﺮﺟﻤﯥ د څﺎﻧﮕﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ د ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻤﻲ رﺗﺒﯥ ﺗﻪ د ﺗﺮﻓﻴﻊ
ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ د ښﺎﻏﻠﻲ ﻓﺮﻫﺎد ﻇﺮﻳﻔﻲ ﻟﺨﻮا ﺑﺮاﺑﺮه او ﭘﻪ  1381ﻟﻤﺮﻳﺰ 2002/ع ﻛﺎل ﻛﯥ
ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮې دئ .
ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ
ﻫﻐﻪ )  (1ډﻳﺮﻇﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن و او ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺑﺰﮔﺮاﻧﻮ او رﻋﻴﺖ ﻳﯥ ډﻳﺮ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮل او ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﮔﺎوﻧډي ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﻫﻢ ډول ډول ﺗﻴﺮي ﻛﻮل او ددوې ځﻤﻜﯥ ﻳﯥ ﭘﺮ
ﺧﭙﻠﻮ ځﻤﻜﻮ ﮔډوﻟﯥ ؛ ) (2ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻨﮕﻠﻮ د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﻏﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ
واﺧﻴﺴﺘﻪ  ،د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﮔډوډي او ﻛﻤﺰوري ورﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪه ﺷﻮه او ﺧﻴﺎل ﻳﯥ ﻧﻮر
ﺷﻮ ،د واﻛﻤﻨۍ ﻣﻴﻨﻪ ورﺳﺮه ﭘﻴﺪا ﺷﻮه ،ﻣﺴﺘﻘﻠﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻐﺎرې ﻳﯥ ﻏږوﻟﯥ او د
ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻟښﻜﺮو رﺳﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړاوه او ښﺎﻳﯥ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ دا ﭼﯥ
ﻓﻴﻮډاﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪې ﻛړي ؛ ) (3د ﻛﻮﻧړ ﺧﻠﻜﻮ دده ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻗﻴﺎم
وﻛړ  ،ﺟﻨﮓ ﻳﯥ ورﺳﺮه ﭘﻴﻞ ﻛړ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лмт ȁ
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
ﺟﻼل آﺑﺎد ﺣﺎﻛﻢ اﻋﻠﻰ و،ﻏﻮښﺘﻞ د ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ دﺳﻴﺴﯥ ﺟﻮړې او ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻣﻮ اﻫﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ځﺎن ورﺳﻮي .
د اﻛﺎدﻣﻴﺴﻴﻦ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ښﺎﻏﻠﻲ اﻋﻈﻢ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ د » دﺷﻤﻨﻰ ﺳﺮدارﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺑﺎ
ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ وﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن ﻛﻨﺮى ﺑﻨﺎﺑﺮﺧﺎﻃﺮات ﺳﻴﺪ ﺳﺮورﺧﺎن ﻛﻨﺮى« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان
ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﯥ ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »د ډاﻛټﺮ ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن د ﭘﻼر ارواښﺎد ﺳﻴﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي د ﻣﺴﺘﻨﺪو ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻧﺸﺮﻳﺪل،
ﭼﯥ د اﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ دوو  -درﻳﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻟﻮې ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر د
ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دي ،د ﻫﻴﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرو
څﭙﺮﻛﻴﻮ ځﻴﻨﯥ ﻳﻮ څﭙﺮﻛﯥ دئ ،او زﻣﺎ دﭘﺎره ﻳﯥ د ﻣﻬﻤﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ټﻜﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ
ﺳﺮه ډﻳﺮ اﻫﻤﻴﺖ درﻟﻮد .ددﻏﻮ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻣﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﻛﯥ دڅﻮ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ
ټﻜﻮ اﻧځﻮر ﺟﻮړ ﺷﻮ :
.1

اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺷـــــﺎه اﻣــﺎن اﷲ د ﺟﻠﻮس او د ﻫﻐــﻪ د ﻣﻠﮕﺮو او ﭘﻠﻮﻳــﺎﻧﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښــــﺘﻨﯥ ﻟــﻪ ﻫﻤــﺎﻏــﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ورځﻮ راﻫﻴﺴــــﯥ د ﻫﻐــﻪ د رژﻳﻢ
ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ وه .

 .2ﭘﻪ اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﻛﯥ دﻧﻨﻪ داﺳـــﯥ ﻣﻬﻢ او اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷـــﻮي وو
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﯥ ﻧﻈﺎم ﺳــــﺒﻮﺗﺎژ او ﺗﺨﺮﻳﺒﻮﻟﻮ .ﻟﻜﻪ د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر واﻟﻲ
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻧﺎدر ﺧﺎن ورور ،ﺳﺮه ﻟﺪې ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﯥ و ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﯥ د ﺣﺮﺑﻴﯥ د وزﻳﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺳﭙﻪ
ﺳﺎﻻر ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل څﻪ آﺳﺎن ﻛﺎر ﻧﻪ و.
.3

ﭘﻪ ﻣﺸــــﺮﻗﻲ ﻛﯥ د ﺳــــﺮدار ﻫﺎﺷــــﻢ ﺧﺎن د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ﮔﻮډاﮔﻴــﺎﻧﻮ د وراﻧﻜــﺎرۍ ﻓﻌــﺎﻟﻴﺘﻮﻧــﻪ ﭘﻴــﻞ ﻛړي وو ،اﻣــﺎﻧﻲ دوﻟــﺖ ﭘﺮې
ﭘﻮﻫﻴﺪه او ددﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺷﻨډوﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ وه .

 .4د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻮه ﻣﻠﻲ ﺷــــﺨﺼــــﻴﺖ ،ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي
ﺳــــﺮه ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﮕړې د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﻣﺸــــﺮي ﻳﯥ ﭘــﻪ ﻏــﺎړه

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнй ȁ
درﻟﻮده ،او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺟﮕړو ﻛﯥ ﻳﯥ دښــــﻤﻦ د ﻣﺎﺗﯥ ﺳــــﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړې و ،او
اوس د ا ﻣﺎﻧﻲ دو ﻟﺖ د ﻳﻮه ﻟﻮړ ﭘﻮړې اﺳــــ ﺘﺎځﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ور ﺗﻪ دﺳــــﻴﺴــــﯥ
ﺟﻮړﻳﺪې ،د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن څﺮﮔﻨﺪه دښﻤﻨﻲ .
د  1920او  1921ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻛﻮﻧړوﻧﻮ ،ﺧﻮﮔﻴﺎڼﻴﻮ او ﺷﻴﻨﻮارو د ﺣﺎﻛﻢ،
ﺳﻴﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي ﺧﺎﻃﺮات دا واﻗﻌﻴﺖ څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ دﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ د اﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ وه،
او د ﻫﻐﯥ دﭘﺎره ﻳﯥ د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ د ﭘﻠﻮي ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻛړي
وو او زﻳﺎر ﻳﯥ وﻳﺴﺖ ﭼﯥ دا ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﻫﺮه وﺳﻴﻠﻪ ﭼﯥ وي ،ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ  .او
د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،دﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن داﺳﯥ ﻳﻮﺟﺪي ﭘﻠﻮي ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړې و .ﻣﺎ دﻣﺨﻪ د”ﺟﺒﻬﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل وﻧﻘﺶ
ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﺨﺎن ﻛﻨﺮى در آن” ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﻘﺎﻟﯥ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن
ﺧﺎن د وﻳﺎړﻟﻲ ژوﻧﺪ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛړﻳﺪه ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن-ﺟﺮﻣﻦ
آﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﯥ ﻛﯥ ﺧﭙﺮه ﺷﻮﻳﺪه .ﺧﻮ زه ﭘﺪې ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻛﯥ د ﺳﺮدار ﻫﺎﺷﻢ
ﺧﺎن د ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺮه د دښﻤﻨۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ټﻜﻮ ﭘﻮه ﺷﻮې
ﻳﻢ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﺮې ﻟږ زﻳﺎت ﺗﻢ ﻛﻴږم .
د ﺳﻴﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي د ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن
د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر د واﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ) (1921 -1919وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮا ﻛﻮﻟﻪ ،ﺣﺮﻛﺎت او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﮔټﻮ ﭘﺮ ﻣﺤﻮر څﺮﺧﻴﺪل  .ډاﻛﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن واﻳﻲ ﭼﯥ
د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر واﻟﻲ ،ﺳﺮدار ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ،د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﮕړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،د
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﺨﺖ دښﻤﻦ و ...او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﻫﺮې ﻫﻐﯥ دﺳﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻻس
واﭼﻮي ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ اﺧﻼﻟﮕﺮ او ﺧﻄﺮﻧﺎك وښﻮدل
ﺷﻲ .
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ﻛﻮﻧړوﻧﻮ ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻪ اﻣﺮ ﻛﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﺗﻪ دﺳﻴﺴﯥ ﺟﻮړې
ﻛړي ،او ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ رﭘﻮټ ورﻛړي ﭼﯥ ﻟﻮې ﺧﺎن د اﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ
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

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнк ȁ
ﺗﻮﮔﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ درﻧﺎوې ﻛﻮﻟﻮ ،د واﻟﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ او ﺗﺮﻏﻴﺐ ﭘﺮې اﻏﻴﺰه ﻧﻪ
درﻟﻮده«.٢٢١
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ د ﻫﻤﺪې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ اوم څﭙﺮﻛﯥ ﻛﯥ وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ،اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ او ﻛﻮرﻧﻴﻮ
ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ ﻳﯥ د ﻛﻮﻧړ څﺨﻪ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د وﻳﺴﺘﻠﻮ دﭘﺎره راز-راز
دﺳﻴﺴﯥ ﺟﻮړې ﻛړې  .ﭘﺪې ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﻗﻮﻣﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ او ﺳﻴﻤﻪ
ﻛﯥ د ﻧﺎآراﻣۍ د ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻫڅﯥ ،ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ددﻏﻪ ﻣﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ او ﻫﻐﯥ د
زاﻣﻨﻮ د وژﻟﻮ ﻫڅﯥ ،د وﻓﺎدارۍ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ
ﻫﻐﻮې ﺗﻪ د ځﻤﻜﻮ او ﻧﻮرو ﺑډو د ورﻛﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ،ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ځﺎې د
ﻛﻮﻧړ د ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د واﺣﺪ ﺷﻴﻨﻮاري ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺮ وﻳﺪ آﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻰ د ټﺎﻛﻠﻮ ﻫڅﯥ،
د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﺳﺆ ﺗﻔﺎﻫﻢ او ﺷﺨﺼﻴﺖ د ﺗﺮور او ﺑﺪﻧﺎﻣﻮﻟﻮ ﻫڅﯥ
ﻳﺎدوﻟﯥ ﺷﻮ .
ﺷﺎﻳﺪ ﮔڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻫﻴﻮادوال ﺧﺒﺮ وي ﭼﯥ ﺳﺮدار ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﺻﺪارت او
ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ د ﻛﻮرﻧۍ د
ﺑﺪﻧﺎﻣﻮﻟﻮ دﭘﺎره ډﻳﺮ ﻛﺴﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛړل ﺗﺮ څﻮ د ﻋﺮﻳﻀﻮ او ﺟﻌﻠﻲ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻻرې
ﻫﻐﻮې ﺳﺮه دﻋﻮا وﻛړي ،ﺧﻮ دټﻮﻟﻮ ﻫڅﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ او ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ
ﻳﻮ ﻛﺲ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮ ﭼﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﺮ ﺑﻨﺪي  ،ﻧﺎﭼﺎرې او ﺑﯥ وﺳﯥ
ﻛﻮرﻧۍ دﻋﻮا ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ .آﻳﺎ دا ﺧﭙﻠﻪ د ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي د ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻮ ادﻋﺎﮔﺎﻧﻮ او
ﺗﻮروﻧﻮ د ردوﻟﻮ ښﻪ ﺛﺒﻮت ﻧﻪ دئ؟
ﭘﻪ ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ د ﻧﺎآراﻣﻴﻮ د ﭘﻴﺪاﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ اوم څﭙﺮﻛﯥ ﻛﯥ ﭘﻮره
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺗﻜﺮاروﻟﻮ اړﺗﻴﺎ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ  .ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﭘﻴښﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د
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
د ﻛﻠﯥ دﻳﻮې ﻧﻜﺎح ﺷﻮې ښځﯥ د ﻧﺎﻣﻮس څﺨﻪ ددﻓﺎع ﻣﻮﺿﻮع وه ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ
اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻮﻟﻮ او ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ د اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﻪ زوره ﺑﻴﻮل ﺷﻮې وه .

 .٢٢١د اﻓﻐﺎن-ﺟﺮﻣﻦ آﻧﻼﻳﻦ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ 2009/6/9 .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнл ȁ
ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي څﻮك او د ﭼﺎ ﭘﻪ ﭼﻮﭘړ ﻛﯥ و؟

ﭘﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ﻣﺸﻬﻮر ،ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ،د ﻫﻐﻮ ﭼﺎﻻﻛﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ
و ﭼﯥ ﻟﻮﻣړې ﻳﯥ د ﻫﺠﺮت ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ د
ﻫﻨﺪي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻛړﻳﻮ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻟﻮد .ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن -اﻧﮕﺮﻳﺰ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺟﮕړه ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﺳﺘﺮ ﻣﻜﺎر او ﭼﺎﻻﻛﻪ ﺟﺎﺳﻮس ،ﻣﻮﻫﻦ ﻻل
ﻛﺸﻤﻴﺮې د ﻧﻮم ﺳﺮه آﺷﻨﺎوي ،د ﻫﻐﻪ او ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ﺗﺮﻣﻨځ ﻫﻴﺮاﻧﻮوﻧﻜﯥ ورﺗﻪ
واﻟﯥ او ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﺷﻲ  .ﻫﻐﻮې دواړه د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻛﺸﻤﻴﺮ وو ،دواړه د
ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛﯥ زﻳږﻳﺪﻟﻲ،او وروﺳﺘﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻣﻘﺪس دﻳﻦ ﻣﺸﺮﻓﻪ
ﺷﻮي دي  .دواړو د اﻓﻐﺎن-اﻧﮕﺮﻳﺰ ﺗﺮ ﻣﻨځ دوو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺟﮕړو ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﮔټﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛړې ،دواړو د ژوﻧﺪ
وروﺳﺘﻲ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ او ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﯥ ﺗﻴﺮ ﻛړي ،دواړو ﺧﭙﻞ ﺧﺎﻃﺮات،
ﻧﻈﺮﻳﺎت ،او ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ او د ﺧﻮﺷﺨﺪﻣﺘۍ او اﻧﻌﺎم ﻳﺎ
ﺑﺨښﻨﯥ ﭘﻪ ﻏﺮض اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړي دي .

٢٢٢

ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى د"ﻣﺪﻫﻮ ﻛﺸﻤﻴﺮى" زوې ﭘﻪ " اﻣﺮﺗﺴﺮ" ﻛﯥ زﻳږﻳﺪﻟﯥ ،او ﺗﺮ ﻣﻨځﻨﻲ
ښﻮوﻧځﯥ ﻳﯥ زده ﻛړه ﻛړې  .د اﻣﺮﺗﺴﺮ د ښﺎر ﭘﻪ ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮه او ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ
ﻳﯥ اﻧﻘﻼﺑﻲ اﺷﻌﺎر ﻟﻮﺳﺘﻞ ﭼﯥ د »روﻟﺖ ﺑﻞ« د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﺟﻮړﻳﺪﻟﻰ ،
او د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﻨﺪي او ﭘﻪ ﻋﻤﺮې ﻗﻴﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮ.

٢٢٣

دا ﭼﯥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي څﺮﻧﮕﻪ ﻟﻮﻣړې ﭘﻪ اﻋﺪام او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﺮي ﻗﻴﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮ ،ﭘﻪ
زړه ﭘﻮرې او ﭘﻪ ﻟﻮې ﻻس د ﻫﻐﻪ د ﻣﺸﻬﻮروﻟﻮ او ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ
ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻛړﻳﻮ ﻛﯥ د ﻫﻐﯥ د ورﻧﻨﻮﻳﺴﺘﻠﻮ دﺳﻴﺴﻪ څﺮﮔﻨﺪوي .
ﻫﻐﻪ ﻳﻮازې څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ﺗﻴﺮوي ،ﭘﻪ  1919ﻛﺎل ﻛﯥ ﺑﺨښﻞ ﻛﻴږي،
ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ آزاد او ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د

 . ٢٢٢د ﻣﻮﻫﻦ ﻻل ﻛﺸﻤﻴﺮى ﻛﺘﺎب د Life of the Amir Dost Mohammed Khan of Kabul
"زﻧﺪﮔﻰ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻞ" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ دوو ټﻮﻛﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﻛﯥ ﭼﺎپ ﺷﻮې او ډاﻛټﺮ
ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ،د ﻣﺠﻠﮥ آﺋﻴﻨﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺨﻮا ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ ژﺑﺎړﻟﯥ او ﺧﭙﻮر ﻛړې دئ.
 . ٢٢٣دﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد L/P&S/20/12/

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнм ȁ
ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺧﻼﻓﺖ د ﻏﻮرځﻨﮓ د ﻣﻬﻤﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﻛړﻳﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ .
ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى د  1920م ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د
اﻧﺴﺠﺎم د ﻛﻤﻴټﯥ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﻮي او ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻨﺪي
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د ﻛﻤﻴټﯥ ﻏړې ﻛﻴږي  .د ﺟﻮﻻې ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﻟﺲ زره روﭘﻴﻮ د
اﺧﺘﻼس ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﻛﻤﻴټﯥ وﻳﺴﺘﻞ ﻛﻴږي  .د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د
ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ دوﻟﺖ د ﺑﺤﺮي ﻗﻮاوو د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﺟﻤﺎل ﭘﺎﺷﺎ ،ﺳﺮه ﭼﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ
و ،ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮي ﭘﻴﺪا ﻛﻮي ،او د ﻫﻐﻪ د ﻻس ﻻﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اردو ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﯥ د ټﻮﻟﯥ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي ،دﻳﻮه ﺟﺮم د رﺳﻮا ﻛﻴﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
زﻧﺪان د ﺗﮓ ﻟﻪ وﻳﺮې ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮﻳږدي او او ﭘﻪ ﭼﻤﺮﻛﻨډ ﻛﯥ داﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻫﻨﺪي ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ ﺗښﺘﻲ ،څﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ
ځﻲ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴږي .
ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى څﻠﻮر ﻧﻴﻤﯥ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻴږي او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ
د ﻫﻨﺪي اﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻧﻮ د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻏړﻳﺘﻮب ﻻﺳﺘﻪ راوړي  .د څﻪ وﺧﺖ دﭘﺎره ﭘﻪ
ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﻣﻔﺘﺶ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻘﺮر ﻛﻴږي ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ډﻟﯥ ﺳﺮه د
اﺧﺘﻼف د ﭘﻴﺪا ﻛﻴﺪو ،او ﻳﺎ ﻫﻢ د اﺻﻠﯥ څﻬﺮې د رﺳﻮا ﻛﻴﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ورﺗﻪ ژوﻧﺪ ﻛﻮل ﺳﺨﺘﻴږي او د  1925ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ
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
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﺷﻮروي د ﺳﻔﺎرت ﺳﺮه اړﻳﻜﻲ
ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺳﺘﻨﻴﺪو اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮل ﻛﻴږي .

٢٢٤

ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى د روﺳﻴﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ
ﮔڼ ﺳﻔﺮوﻧﻪ درﻟﻮدل  .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ د ﺳﻔﻴﺮ ،راﺳﻜﻠﻨﻴﻜﻒ ،د رﭘﻮټﻮﻧﻮ

 . ٢٢٤د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد L/P&S/20/12/

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнн ȁ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ )ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى( د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ٢٢٥ﭘﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﭘﻪ
ﺑﺎﺟﻮړ ﻛﯥ د ﺳﻴﺪ آﺷﺎن ]؟[ د ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮده .

٢٢٦

د روﺳﻴﯥ د آرﺷﻴﻒ د اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻴﺨﺎﻧﻒ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ
ﻳﻮې ﺷﺒﻨﺎﻣﯥ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺻﻠﺤﯥ د ﺗړون ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻫﻴﻦ
ﻛړې او ﻫﻐﻮې ﻳﯥ »ﺳﺮﻛﻮزي« ﺑﻠﻠﻲ  .ﻫﻐﻪ ﭘﺪې ﻫﻜﻠﻪ د ﺷﻮروي روﺳﻴﯥ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو د ﻛﻤﻴﺴﺎر »ﭼﻴﭽﻴﺮﻳﻦ« د ﺳﺨﺖ ﻗﻬﺮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي او زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ ﭼﻴﭽﻴﺮﻳﻦ
ﻣﺠﺒﻮره ﺷﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻛړي ﺗﺮ څﻮ د داﺳﯥ ﺧﻮدﺳﺮﻳﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺮه د رواﺑﻄﻮ د ﺧﺮاﺑﻴﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮې وﻛړي  .ﻫﻐﻪ زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ راﺳﻜﻠﻨﻴﻜﻒ ﻫﻢ
ﻋﻘﻴﺪه درﻟﻮده ﭼﯥ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ »دﻏﻪ ډول اوﺗﻮ-ﺑﻮﺗﻮ او ﭼټﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړي،
ﻛﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﯥ زﻣﻮﻧږ د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ ﺧﻼف دي ،ﻧﻮ ددﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮه اړﻳﻜﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻲ « .
ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى د  1929م ﻛﺎل د ﺟﻨﻮرى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰي ﭼﺎرواﻛﻮ څﺨﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺳﺘﻨﻴﺪﻟﻮ اﺟﺎزه ﻻﺳﺘﻪ راوړه ،ﺧﻮ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﺳﺘﻨﻴﺪو دﻣﺨﻪ د ﻳﻮې
ﻟﻨډې ﻣﻮدې دﭘﺎره ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺑﻨﺪي ﺷﻮ .
د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ د اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ
د ﺳﻔﺎرت ﺗﻨﺨﻮاه ﺧﻮره ﺟﺎﺳﻮس ﻫﻢ ؤ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ روﺳﺎﻧﻮ وﻧﺸﻮ ﻛړاى د اﻣﺎﻧﻲ
دوﻟﺖ څﺨﻪ ﻳﻮه داﺳﯥ ﻫﻮﻛړه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې څﺨﻪ د ﻳﻮه
دﻫﻠﻴﺰ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د وﺳﻠﻮ او ﮔﻮډاﮔﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻴږﻟﻮ دﭘﺎره اﺳﺘﻔﺎده وﻛړي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ
ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ دا ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘټﻪ او ﻗﺎﭼﺎﻗﻲ ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﻛﻮﻧړ او ﭼﺘﺮال ﻟﻪ ﻻرې
ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي  .اﻣﻜﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ﻛﻮﻧړ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﭼﻤﺮﻛﻨډ ﺗﻪ ،ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﻫﻨﺪي

 .٢٢٥ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻫﻨﺪي ﻣﻬﺎﺟﺮ ؤ ﭘﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د روﺳﻴﯥ ﺟﺎﺳﻮس ؤ .ﻫﻐﻪ د روﺳﻴﯥ د
ﺳﻔﺎرت ﺳﺮه ﻧږدې اړﻳﻜﻲ درﻟﻮدې  ،او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻳﻮه ﭘټ ﻣﺮﻛﺰ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ.
) ﺳﺮ ﭼﻴﻨﻪ  :ﺗﻴﺨﺎﻧﻒ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺪرت ﻫﺎى ﺑﺰرگ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻮن  78ﻣﺦ(.
 . ٢٢٦د ﺗﻴﺨﺎﻧﻒ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ  :د روﺳﻴﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺳﻴﺎﺳﻲ آرﺷﻴﻒ د  1921ﻛﺎل د دﺳﻤﺒﺮ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ
ﺗﺮ  1922ﻛﺎل د ﻣﻰ ﺗﺮ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻲ اﺳﻨﺎد )ﻓﻮﻧﺪ  ،544دوﺳﻴﮥ ﻣﺨﺼﻮص  ،3ﺻﻨﺪوق ،105
ﺻﻔﺤﮥ .(144

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лно ȁ
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
ﺧﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﯥ او دزﻳﺎﺗﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﻳﯥ د روﺳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻤﻜﺎرۍ او ﻛﻮﻧړ
ﻛﯥ د ﻫﻐﻮې د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛړې ؤ ،ﺷﺎﻳﻪ ﻫﻤﺪا ﻋﺰﻳﺰ
ﻫﻨﺪي وي  .ځﻜﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ روﺳﺎﻧﻮ وﻧﺸﻮ ﻛړاې ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ځﺎن ﺳﺮه
ﻣﻠﮕﺮې او د ﻛﻮﻧړ د ﺣﺴﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ څﺨﻪ ﮔټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي
ﻫﻢ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ دﺳﻴﺴﯥ او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﻴﻞ ﻛړل .
ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪى د  1930ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮ .د
ﻫﻨﺪ د وﻳﺸﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ اﺳﺘﻮﮔﻨﻪ ﻏﻮره ﻛړه ،او د وژل
ﻛﻴﺪو ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ د  1971ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ښﻮدل ﺷﻮې ده .

٢٢٧

د ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻛﺎﻛړ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه 
ښﺎﻏﻠﯥ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪﺣﺴﻦ ﻛﺎﻛړ » د ښﺎﻏﻠﻮ زﻣﺎﻧﻲ او ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ د ﻟﻴﻜﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ«
ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻛﯥ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ،ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﮕړې څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ،
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ او اﻣﺎﻧﯥ ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ځﻴﻨﯥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﭘﺎڼﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ورﺗﻪ اﺷﺎره وﺷﻲ .
ښﺎﻏﻠﻲ ﻛﺎﻛړ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﭘﺮ ﻣﺎ ،ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻴﻞ او د ﻏﺎزي
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ﺷﺨﺼﻴﺖ د ﺗﺮور ﻫڅﻪ وﻛړه ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ د ﻫﻐﻮې ﭘﺮ ﻳﻮه ﻛﺘﺎب
»دﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن اﷲ واﻛﻤﻨۍ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻮې ﻛﺘﻨﻪ« ﻛﺮه ﻛﺘﻨﻪ وﻛړه او »ﭘﺮ اﻣﺎﻧﻲ دورې
دﭘﻮﻫﺎﻧﺪﻛﺎﻛړ ﻛﺘﺎب ﺗﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﻨﻪ« رﺳﺎﻟﻪ وﻟﻴﻜﻠﻪ .
ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﻛړ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې د اﻣﺎﻧﻲ دورې د ﭘﻴښﻮ او
اﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ د ﻧﺴﻜﻮرﻳﺪو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ارواښﺎد ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻲ
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+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнп ȁ
ﺧﺎن دروازي اوارواښﺎد ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ
د ﺧﻴﺎﻧﺖ او ﺑﯥ وﻓﺎﻳﻲ ﺗﻮروﻧﻪ ﺗﻜﺮار ﻛړي وو ،ﺑﻠﻜﯥ دﻏﻮ ﺗﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د اﻋﺘﺒﺎر
د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻳﻮه داﺳﯥ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻛړې ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ د ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن
اﷲ ﺧﺎن د ﻣﻨﺸﻲ ،د ﻏﺰﻧﻲ د »ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ« ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮې ،او ډﻳﺮ
ټﻴﻨﮕﺎر ﻛﻮي ﭼﯥ »ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ اﻣﺎﻧﻲ دورې ﻛﯥ د درﺑﺎر ﻣﻨﺸﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ،ﻧﻮ
ځﻜﻪ د اﻣﺎﻧﻲ دورې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي  ،داﺳﯥ ﺳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﻻﺗﺮ
اوﺳﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻫﻴڅ ځﺎې ﻛﯥ ﺧﭙﺎره ﺷﻮي ﻧﻪ دي«  .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ :

−

ﻟﻮﻣړې ،دا ﻟﻴﻜﻨﻪ د ﻣﻨﺸﻲ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﻪ ده .

−

دوﻫﻢ ،ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﻰ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﻪ ﺧﻮ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د درﺑﺎر ﻣﻨﺸـــﻰ
ؤ ،او ﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ اﺳــــﺎس ﻛﺮه او دﻗﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﻟﻮدﻟﯥ
ﺷﻮ.

−

درﻳﻢ ،د ﻛﺎﻛړ ﺻﺎﺣﺐ د ادﻋﺎ ﭘﻪ ﺧﻼف دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻮاځﯥ دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب
ﭘﻮرې ﻣﻨﺤﺼﺮه ﻧﺪي .

−

څﻠﻮرم ،دا ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳـــﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻳﻮه ﻟﻴﻜﻨﻪ ده
او د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي .

−

ﭘﻨځﻢ ،د ﻫﻐﻪ اﺻــــﻠﻰ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﯥ ﺷــــﻴﺦ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﻰ ﺧﺎن ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د
اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت ﻛﯥ د ﺧﺘﻴځﻮ ﭼﺎرو ﺳﻜﺮﺗﺮ دئ .

ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ رﺳﺎﻟﯥ» ،ﭘﺮ اﻣﺎﻧﻲ دورې دﭘﻮﻫﺎﻧﺪﻛﺎﻛړ ﻛﺘﺎب ﺗﻪ ﻳﻮې ﻛﺘﻨﯥ« ،ﻛﯥ
د ﻣﺆﺛﻘﻮ اﺳﻨﺎدو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د » ﻧﻮې ﻛﺘﻨﻪ او ﻛﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻓﺘﻨﻮ ډﻛﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب ﺗﻜﺮاري ﺧﺒﺮې ؟« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻟﻴﻜﻠﻲ و ﭼﯥ » ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ د
ﺟﻨﺎب ډاﻛټﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﻛړ »د ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن اﷲ واﻛﻤﻨۍ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻧﻮې ﻛﺘﻨﻪ« ﻛﺘﺎب ﻛﯥ
ﻧﻮي ﻧﺪي ،ﻫﻤﺎﻏﻪ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻓﺘﻨﻮ ډك ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دي  .ﻛﺎﻛړ ﺻﺎﺣﺐ د
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﺮ ځﺎې ،د ﻧﻮې ﻛﺘﻨﯥ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﺎوري اﺳﻨﺎدو او
ﻣﺪارﻛﻮ  ،دﻳﻮه اﻧﮕﺮﻳﺰى اﻳﺠﻨټ د ﻳﻮې ﻟﻴﻜﻨﯥ »The Fall of Amanullah
ﻳﺎ داﻣﺎن اﷲ ﻧﺴﻜﻮرﻳﺪﻧﻪ« ﭘﻪ اﺳﺘﻨﺎد ،ﭘﺮ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ او واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮد ﺟﻌﻞ او

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнр ȁ
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﭘﺮده ﻏﻮړوي ،او داﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ د ﻟﻮﻣړي درﺟﻪ دښﻤﻦ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮې ﻟﻴﺪﻟﻮرې ﺑﻴﺎ ﺗﻜﺮاروي «.
د اﻣﺎﻧﻰ رژﻳﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪي د اﻧﮕﺮﻳﺰي دﺳﻴﺴﻮ او ﺗﻮﻃﺌﻮ څﺨﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﻜﺎر ،د
اﻣﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ د ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﺪو ﭘړه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه
اﭼﻮل ،دﻣﺤﻤﺪ وﻟﻰ ﺧﺎن دروازى ،ﻏﻼم ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن څﺮﺧﻰ او داﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻧﻮرو
ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺪﻧﺎﻣﻮل او ﭘﺮ ﻫﻐﻮې د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﺗﻮر ﻟﮕﻮل ،د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ او واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘټ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻫڅﯥ او ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﺳﺘﺮې
ﺟﻌﻞ ﻛﺎرۍ ﭘﻪ ﻟﺴﻬﺎوو ﻛﻮﭼﻨۍ ﺑﻴﻠﮕﯥ ،ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن وو ﭼﯥ ،د ﻛﺎﻛړ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮ
ﻛﺘﺎب  ،زﻣﺎ ﭘﻪ رﺳﺎﻟﯥ ﻛﯥ ورﺗﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وه .
دﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ د ﻛﺎﻛړ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮ ﻛﺘﺎب زﻣﺎ د ﻛﺮه ﻛﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ د ﻫﻐﻪ
ﺳﺮه زﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ډﻳﺮ ښﻪ او دوﺳﺘﺎﻧﻪ وو .ﻣﺎ د 2012م ﻛﺎل دﺟﻨﻮري دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
ﭘﻪ اوه وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻧﻴټﻪ دﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ داﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻮښﺖ
ﻫﻐﯥ ﻏﻮﻧډې ﻛﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻛړ ﭘﻪ وﻳﺎړ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ،وﻳﻠﻲ
وو ﭼﯥ »زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﮔﺮان ﻫﻴﻮاداﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻜﻪ د ارواښﺎد اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎن ﻛﻬﺰاد،
ﻣﻴﺮﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر او ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤۍ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﺘﺮ ﻣﺆرﺧﻴﻦ ﺗﻴﺮ ﺷﻮﻳﺪي  .ﺧﻮ
ﻛﺎﻛړ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻮاځﻴﻨﯥ ﻛﺲ دئ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻋﺎﻟﻰ ﻋﻠﻤﻲ زده ﻛړې ﻟﺮي ،او ﭘﻰ اﻳﭻ
ډي )دﻛﺘﻮرا( ﻳﯥ ﭘﻜﯥ آﺧﻴﺴﺘﯥ ده ،دوې د ﺗﺎرﻳﺦ د اﺳﺘﺎدئ دﻧﺪه ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮوﻟﯥ او
د ﻫﻐﻮ ﻟږو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ دئ ﭼﯥ ﻫﻢ ﻳﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﺎرو د وزارت د
آرﺷﻴﻒ او ﻫﻢ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻠﻰ آرﺷﻴﻒ د ﻟټﻮﻟﻮ ﭼﺎﻧﺲ درﻟﻮدﻟﯥ ،د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن د
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ آرﺷﻴﻒ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻻ ﻧﻪ ﻳﺎدوم .او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﻻ دا ﭼﯥ اوس ﺧﻮ د ﻣﺴﺘﺒﺪو او
ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎﻧﻪ رژﻳﻤﻮﻧﻮ د ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﺳﺎﻧﺴﻮر وﻳﺮه ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﮋدې
راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ د دوې ﭘﻪ ﻗﻠﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺗﻴﺎرو ﺑﺮﺧﻮ رڼﺎ واﭼﻮل
ﺷﻲ« .

زﻣﻮﻧږ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ او ﺗﻘﻠﺐ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ دﻣﻌﺎﺻﺮ او اﻣﺎﻧﻲ دورې
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ،ﻛﻮﻣﻪ ﻧﻮې ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻪ ده  .ﭘﺪې ﻛﯥ د ﻣﻄﻠﻘﻪ او ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ رژﻳﻤﻮﻧﻮ
زور او ﻓﺸﺎر ،د ﭘﻴﺴﻮ ،ﻣﻘﺎم او څﻮﻛۍ ﻻﺳﺘﻪ راوړل ،او دﺷﺨﺼﻲ
_ﺳﻴﺎﺳﻲ_ﻗﻮﻣﻲ اوﻣﺬﻫﺒﻲ ﮔټﻮ دﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻮ رول درﻟﻮد .ددې ﭘﻪ

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнс ȁ
څﻨﮓ ﻛﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯥ ،د ﻟﻮﻣړې ﻻس ﻣﻄﻤﺌﻨﻮ او ﻛﺮه اﺳﻨﺎدو او
ﺷﻮاﻫﺪو ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰي ،او ﻛﻠﻪ ﻫﻢ د ﻣﺆرﺧﻴﻨﻮ ﻏﻔﻠﺖ او ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﻳﺎدوﻟﯥ ﺷﻮ .
څﻴړوﻧﻜﻲ او ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ د ﻳﻮې ﻓﺮﺿﻴﯥ ﻳﺎ ﺧﺎص ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪ،
دﻻﻳﻞ ،اﺳﻨﺎد او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ راټﻮﻟﻮي  ،او د ﻫﻐﻮې ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ زﻳﺎر
ﺑﺎﺳﻲ ﺗﺮ څﻮ د ﻫﻐﻮ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮﮔﻮډوﻧﻮ او ﺑﺮﺧﻮ رڼﺎ واﭼﻮي  .د ﻳﻮه ﻣﺆرخ
دﭘﺎره د ﻫﻐﻮ اﺳﻨﺎدو او ﺷﻮاﻫﺪو د ﻋﻠﻤﯥ ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﻮﻫﻴﺪل ډﻳﺮ ارزښﺖ
ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ ﻛﺎر اﺧﻠﻲ .
ښﺎﻏﻠﯥ ﻛﺎﻛړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ د اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ
ﭘﻮﻫﻴﺪو ،ﺑﺎﻳﺪ د اﻋﺘﺒﺎر وړ اﺳﻨﺎدو د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ دروﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او ﻣﻜﻠﻔﻴﺖ
ﻫﻢ ﺧﺒﺮ واى  .ﻣﺎ د ﻫﻐﻮې د ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻛﺮه ﻛﺘﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ وو 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 ﻣﺆرخ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻪ
ﻳﻮاځﯥ دا ﺗﻤﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﻴښ ﺷﻮې دي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺣﺐ
او ﺑﻐﺾ او رواﺑﻄﻮ ،ﭘﻪ ﭘﻮره اﻣﺎﻧﺖ دارۍ ﺳﺮه 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 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
ﻳﻮاځﯥ د اﺻﻠﯥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ وﻛړه ،ﺑﻠﻜﯥ ﭘﺮ دې ﻗﻠﻢ او ښﺎﻏﻠﻲ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ څﻴړوﻧﻜﻮ ﻫﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړى ،ﻛﻮﻣﻮ ﭼﯥ
د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب اﻧﺘﻘﺎد ﻛړې وو.
ﻫﻐﻪ » د ښﺎﻏﻠﻮ زﻣﺎﻧﻲ او ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ د ﻟﻴﻜﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ« ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻴﻜﻨﯥ ﻛﯥ ﭼﯥ ټﻮﻟﻪ
د ﺳﭙﻜﻮ ﺳﭙﻮرو ډﻛﻪ ده ،د ﺧﭙﻠﻮ دوو ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړې ﻳﯥ د ﻋﺰﻳﺰ
ﻫﻨﺪي ﻛﺘﺎب »زوال ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن«  ،او دوﻫﻢ ﻳﯥ دﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﺠﺮوح د ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻛﺘﺎب دئ  ،ادﻋﺎ ﻛﻮي ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ )  (1ﻏﺎزى

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лнт ȁ
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي د اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﻛﻮﻣﯥ ﺟﮕړې ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﯥ ﻧﻪ
وه،؛ ) (2د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ واﻛﻤﻨۍ ﻛﯥ د ﻳﻮې ﺟﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴښﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ
ﺑﻨﺪي و؛ ) (3ﻛﻮم اوﻟﺴﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ،او ﻳﻮاځﯥ د ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
د ﻣﻮر ،ﻋﻠﻴﺎ ﺣﻀﺮت ،ﭘﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ  ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ زوى وﻳﻠﻲ وو او ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮه
ﺗﺤﻔﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺮې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻲ ،د ﻳﻮه ﻣﻌﻤﻮﻟﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ وﻛړ او ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﭘﺮﻳښﻮدل ﺷﻮ؛ ) (4د ﭘﺎﭼﺎ او د ﻫﻐﯥ د ﻣﻮر ﭘﻪ ډاډﻳﯥ زور زﻳﺎﺗﯥ او
ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻴﺮې ﻛﻮﻟﻮ ،او د ﻛﻮﻧړ ﺣﺎﻻت ﻳﯥ ﺧﺮاﺑﻪ ﻛړي وو؛ او )(5
ﮔﻮاﻛﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻛﻴﻨﯥ او اﻧﺘﻘﺎم ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ورﺳﻴﺪ .
ښﺎﻏﻠﻲ ﻛﺎﻛړ ﭼﯥ ﺗﺮ ﭘﺮوﻧﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ »داﻣﺎﻧﻲ رژﻳﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻫﻴڅ ډول
دﺳﻴﺴﻪ ﻧﻮه ﻛړې ،او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻫﻴڅ داﺳﯥ ﻛﻮم ﺳﻨﺪ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﻧﻪ دئ ﭼﯥ د ﭘﺎﭼﺎ
اﻣﺎن اﷲ د واﻛﻤﻨۍ ﭘﻪ ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﻛﯥ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻻس وښﺎﯦﻲ ،او ﺣﺘﻰ ادﻋﺎ
ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ »اﻧﮕﺮﻳﺰان د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻠﻮﻳﺎن وو ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ
ﻏﻮښﺘﻠﻮ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړوﻟﻪ« ،٢٢٨دا ځﻞ د »ﺑﺎزﻧﮕﺮى دورۀ اﻣﺎﻧﻰ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎى اﻧﮕﻠﻴﺲ« ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ د ﺳﻠﻬﺎوو اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ،ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ
داﭼﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺧﺒﺮو ټﻴﻨﮕﺎر ﻛﻮﻳﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻒ ﻫﻢ ﻛړې
دئ  ،او ادﻋﺎ ﻛﻮي ﭼﯥ »ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﺎاﻣﺎن اﷲ ﻫﻢ اﻧﮕﺮﻳﺰان دده د واﻛﻤﻨۍ د
ﻧﺴﻜﻮروﻟﻮ ﭘﻪ دﺳﻴﺴﻪ ﻛﯥ د ﻻس درﻟﻮدو د ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻪ ﭘﺎك ﮔڼﻠﻲ دي«.
ښﺎﻏﻠﯥ ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻛړ د اﺳﺘﻘﻼل د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ د اﺳﺘﻘﻼل
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 اﺳﺘﺪﻻل دادئ ﭼﯥ
ﻏﺒﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ ﻳﻮاځﯥ د درﻳﻮ ﺟﺒﻬﻮاو د ﻫﻐﻮې د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
ﻳﺎد ﻛړي دي  .ﺧﻮ ښﺎﻏﻠﯥ ﻛﺎﻛړ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺦ ﻛړې او
دﺣﻘﺎﻳﻘﻮ د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛړې ده .ددې ﺧﺒﺮې د ﺛﺒﻮت دﭘﺎره ﺑﻞ

 . 228د ښﺎﻏﻠﻮ اﺳﺘﺎد ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ او ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻛړ ﺳﺮه د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻏږ آﺷﻨﺎ راډﻳﻮ د 2007
ﻛﺎل د اﮔﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د اﺗﻠﺴﻤﯥ ) 1386ﻛﺎل د زﻣﺮي 29ﻣﯥ ( ﻧﻴټﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻛﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺎ ﮔټﻠﻮ د اﺗﻪ اﺗﻴﺎوﻣﯥ ﻛﻠﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﭙﺮه ﺷﻮې وه .

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лой ȁ
ﭼﻴﺮې ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﯥ د ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ وﻳﻨﺎ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻮو ،ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د
ﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ د اﻳﺎﻟﺖ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﯥ ﻏړو ،دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﻫﻐﯥ ﻏﻮﻧډې
ﮔډون ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ښﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد ده  .ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮري ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺨﻮا زﻣﺎ او ﻣﺤﺘﺮم
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺘﻴﻦ د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮﻳﺪو ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ ،ﭼﯥ
وﻳډﻳﻮ ﻛﻠﻴﭗ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮټﻴﻮب ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮد دئ ،داﺳﯥ وﻳﻠﯥ و:
»...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
ډﻳﺮﺧﻮاﺧﻮږې ﻏړى دئ او ﺑﻞ ﻳﯥ د اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺘﻴﻦ دئ ...
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
 .ﻟﺪې ﺟﻬﺘﻪ ﻫﻢ دا ادﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻟﺮي ﻫﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ .ﻏټﻪ ﺧﺒﺮه ﻳﯥ دﻏﻪ ده ﭼﯥ زﻣﺎﻧﻲ
ﺻﻴﺐ ﭘﺪﻏﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﯥ  ،ﭘﺪﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﯥ د ډﻳﺮو ﻣﻌﺘﺒﺮو ،ﺛﻘﻪ او ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﺎﺧﺬوﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ
ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﯥ دئ  .ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﯥ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ښﻮ ﺛﻘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﺎ ﻧﻪ وي ،ﻫﻐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻪ
رﺳﻴﺪل ﺑﻴﺎ ﻣﺸﻜﻞ وي  .ﺗﺎﺳﻲ داﺳﯥ وﮔڼۍ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺧټﮕﺮ ﭼﯥ ﻏﻮاړى ﻳﻮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺟﻮړ
ﻛړي ،ﻫﻐﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد ﭼﯥ ورﺳﺮه ﻧﻪ وي ،ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭼﯥ ﺟﻮړ ﻛړي ،ﺷﻮړﻳږي  .ﭘﻪ ﺑﻞ
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
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ  ،او د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻟﻴﻜﻨﻮ څﺨﻪ د ﭘښﺘﻮ دري څﺨﻪ راټﻮل ﻛړي او ددﻏﻪ ﺟﺒﻬﯥ
ﭘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺪې ﺑﺎره ﻛﯥ څﻪ ﺷﺊ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي
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
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ ﭘﻜﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي  .ﻟﺪې ﻛﺒﻪ ددې ﻛﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺳړي ﺗﻪ ډﻳﺮه ﮔټﻪ
رﺳﻮي او دا ددې اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮه ﺧﻮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺪﻏﻪ ده ﭼﯥ دﻏﻪ ]څﻠﻮرﻣﻪ[ ﺟﺒﻬﻪ ﭼﯥ ﻧﻮ
واﻗﻌﺎ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ وه .«...

ﻣﺎدښﺎﻏﻠﻲ ﻛﺎﻛړ څﺨﻪ د اﺳﺘﻘﻼل د ﺟﮕړې د څﻠﻮرﻣﯥ ﺟﺒﻬﯥ او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ د
ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د وﻧډې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻫﻐﻪ د دوه ﻣﺘﻀﺎدو درﻳځﻮﻧﻮ د ﻋﻠﺖ
ﭘﻮښﺘﻪ ﻛړې وه ،ﭼﯥ آﻳﺎ دﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣړې درﻳځ ﺳﻢ ﻧﻪ و ،او ﻛﻪ دوﻫﻢ؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лок ȁ
ﻟﻮﻣړې رښﺘﻴﺎ وﻳﻠﻲ ﻧﻪ وي ،او ﻳﺎ اوس رښﺘﻴﺎ ﻧﻪ واﻳﻲ  .ﻛﻪ دوې اوس داﺳﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي وي ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻫﻐﻮې ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻔﻲ ﻛﻮي ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ وﻟﯥ داﺳﯥ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﭙﺎري ؟
ﻛﺎﻛړ ﺻﺎﺣﺐ د »زوال ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن« د ﻛﺘﺎب د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﯥ »ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ ﻳﻮ ﭘﺸﺘﻮن ﻟﻴﻜﻮال ؤﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ
ﻛﯥ اوﺳﻴﺪﻟﻮ .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه د ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ د واﻛﻤﻨۍ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ
ﻛﯥ اﺳﺘﻮﮔﻦ ،ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﯥ ﻛﭙﺘﺎن او د ﭘﺎﭼﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻠﻮي ،ﻳﻮ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﻪ اﻧﺴﺎن او د

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
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻞ رﻧﮓ ورﻛﻮي ،او ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ادﻋﺎ ﻛﻮي ﭼﯥ ﮔﻮاﻛﯥ ﻋﺰﻳﺰ
ﻫﻨﺪي د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺧټﻪ ﭘښﺘﻮن او د ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻮي ؤ ،او ﮔﻮاﻛﯥ
د واﻗﻊ ﺑﻴﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ټﻮل رواﻳﺎت رښﺘﻴﺎ دي .
د ﻛﺎﻛړ ﺻﺎﺣﺐ د وروﺳﺘۍ ﻟﻴﻜﻨﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ډاﮔﻪ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د آﺛﺎرو د
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﯥ ﺗﻴﺮوﺗﻨﻪ دﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او ﺗﻮﺟﻪ د ﻛﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ،
ﻛﻮﻣﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ او ﻏﻴﺮ ارادي ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده ،ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻐﻪ داځﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ ارادي ډول او
ﭘﻮره ﻣﻬﺎرت ﺳﺮه ﻛﻮښښ ﻛړې ﭼﯥ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ،ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ
او ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻣﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ او رژﻳﻢ د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ او اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ
ددښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د »اﻣﺎن اﷲ ﻧﺴﻜﻮرﻳﺪﻧﻪ« ﭘﻪ ﺷﺎن د »زوال اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن«
ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮه ﺑﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي  .ﻫﻐﻪ داځﻞ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ د
ﻟﻴﻜﻮال ،ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻨﺪي ،د اﺻﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ درﻳځ او ﻣﻮﺧﻮ د ﭘټﻮﻟﻮ ،او
داﻣﺎﻧﻲ دورې ﭘﻪ ﭘﻴښﻮ ﻛﯥ د ځﺎې او وﻧډې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﺟﻌﻠﻜﺎرۍ او
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

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лол ȁ
ﻣﺆرخ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ دا ﺗﻤﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ
ﭘﻴښ ﺷﻮې دي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺣﺐ او ﺑﻐﺾ او رواﺑﻄﻮ ،ﭘﻪ ﭘﻮره اﻣﺎﻧﺖ دارۍ ﺳﺮه
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
ﻛﺮه اﺳﻨﺎد او ﻣﺪارك وړاﻧﺪې ﻛړي ،او ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﯥ د ﻳﻮه داﺳﯥ
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 .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лом ȁ

دﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻣﺰار

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨ
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د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د څﻠﻮرﻻرې د
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﻳﻮ اﻧځﻮر

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лоо ȁ

د ﻫﻴﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﮔټﻠﻮ د  98ﻣﯥ ﻛﻠﻴﺰې ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ د ﻛﻮﻧړوﻧﻮ واﻟﻲ او
اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان دﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﺮ ﻣﺰار د ﮔﻠﻮﻧﻮ ﮔﻴډۍ ږدي .
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د اﺳﺘﻘﻼل د ﺟﮕړې د ﭼﺘﺮال ﭘﻪ ﺟﺒﻬﯥ ﻛﯥ د ﻏﺎزى ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻮﻧړي د ﺟﻬﺎد
ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺮغ ﭼﯥ ﭘﻪ  1918ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﻛﯥ ﻳﻮه ﺳړي ﭘﻪ ﺧﻨﺠﻜﻲ
)ﻛﺮوﺷﻨﻴﻞ( ﻟﻪ ورﯦښﻤﻮ ﻧﻪ اوﺑﺪﻟﻰ و .دا ﺑﻴﺮغ ﭼﯥ ﻗﺮآﻧﻲ آﻳﺘﻮﻧﻪ او د ﻣﻴﺮ زﻣﺎن
ﺧﺎن ﻧﻮم ﭘﻪ ﻛﯥ اوﺑﺪل ﺷﻮې د اﻧﮕﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮه د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن
ﻓﻄﺮي دښﻤﻨﻲ څﺮﮔﻨﺪوي  .دا ﺑﻴﺮغ اوس ﻫﻢ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د زوې
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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د ﭘﺸﺘﻮ ،درى او اردو ژﺑﯥ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ

−

اﺧﻼص ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ )2005م( .داﺳﺘﻘﻼل څﻠﻮرﻣﻪ ﺟﺒﻬﻪ )د ﺣﺒﻴﺐ اﷲ رﻓﻴﻊ
ﺳﺮﻳﺰه ،ﺳﻤﻮن ،ﻟﻤﻨﯥ او ﻧښﻠﻮﻧﯥ( دوﻳﻢ ﭼﺎپ ..داﻧﺶ ﻛﺘﺎب ﺧﭙﺮﻧځﻰ.
ﭘﻴښﻮر.

−

اﺧﻼص ،ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) .(1304/1925اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺎﻧﻴﻪ  .ﻟﻜﺸﻤﻲ آرت
ﭘﺮﻳﺲ ،راوﻟﭙﻨﺪي.

−

اﻧﻴﺲ ،ﻣﺤﻰ اﻟﺪﻳﻦ ).(1378ﺑﺤﺮان و ﻧﺠﺎت .ﭼﺎپ دوم ،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮاﺗﻰ
ﻣﻴﻮﻧﺪ ،ﺳﺒﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﭘﺸﺎور.

−

آدﻣﻚ ،ﻟﻮدوﻳﻚ ،دﺑﻠﻴﻮ ) .(1349ﺗﺎرﻳﺦ رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از
زﻣﺎن اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻤﺎ.
ﻛﺎﺑﻞ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮاﺗﻰ اﻓﻐﺎن ﻛﺘﺎب ،ﭘﻮﻫﻨﻰ ﻣﻄﺒﻌﻪ .

−

آدﻣﻚ ،ﻟﻮدوﻳﻚ ،دﺑﻠﻴﻮ ) .(1370رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻤﮥ اول
ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﺣﺒﺰاده .ﭘﺸﺎور ،ﻛﺘﺎب ﻓﺮوﺷﻰ
ﻓﻀﻞ.

−

اﻟﻤﺠﺪدى ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ) .(2011ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق
اﻟﻤﺠﺪدى ﺑﺨﺶ اول .ﻓﺮﻳﻤﻮﻧﺖ  ،ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ.

−

ارﻏﻨﺪاوى ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰ ) .(1997ژوﻧﺪۍ ﺧﺎﻃﺮې  :ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﻧﻬﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﻛﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺦ  .1992 -1900ﭘﻴښﻮر .د ﺑﯥ ﺑﻲ ﺳﻲ د ﭘښﺘﻮ څﺎﻧﮕﻪ ..

−

ﺑﻮﻳﻜﻮ ،وﻻدﻳﻤﻴﺮ /ﺗﺮﺟﻤﮥ آرﻳﺎﻧﻔﺮ ،ﻋﺰﻳﺰ ) .(2010دوﻟﺖ و اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .

−

ﭘﺎﻣﻴﺮ ،ﭘﻴﻜﺎر ) .(2012ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن  .ﭼﺎپ
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دوم ،ﺑﻨﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﻮﻧﺪ ،ﻛﺎﺑﻞ.
−

ﭘﺎﻣﻴﺮ ،ﭘﻴﻜﺎر ) . (2000اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﺎه ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺎ ﺑﺒﺮك "ﻛﺎرﻣﻞ".
ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻛﺎﻧﺎدا.

−

ﭘﻮﭘﻠﺰاﻳﻰ ،ﻋﺰﻳﺰاﻟﺪﻳﻦ وﻛﻴﻠﻰ ) (1368ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل
 .ﻛﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .

−

ﭘﻮﻫﻨﻴﺎر ،ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ).(1996ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺳﺘﺒﺪاد در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮاﺗﻰ ﻣﻴﻮﻧﺪ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﺒﺎ ،ﭘﺸﺎور .

−

ﺗﻴﺨﺎﻧﻒ ،داﻛﺘﺮ ﻳﻮرى  Ǧﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺰﻳﺰ آرﻳﺎﻧﻔﺮ ) . (2010ﻧﺒﺮد اﻓﻐﺎﻧﻰ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ
)ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺪرت ﻫﺎى ﺑﺰرگ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻮن( .

−

ځﻠﻤﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻰ ) .(1990زﻣﻮﻧږ ﻏﺎزﻳﺎن  :د ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ د
ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺣﺎﻻت .داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻠﻮﻣﻮ اﻛﺎدﻣﻰ ،ﻛﺎﺑﻞ.

−

ﺣﺒﻴﺒﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ) .(1372ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﭼﺎپ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺣﺰب وﺣﺪت ،ﻗﻢ ،اﻳﺮان.

−

ﺣﺒﻴﺒﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن )2001م( ،ﻧﺎدر و ﺧﺎﻧﺪان
او .ﭼﺎپ دوم ،ﭘﺸﺎور.

−

ﺧﺎﻃﺮات ﻇﻔﺮ ﺣﺴﻦ آﻳﺒﻚ ) .(2003اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﺧﺎن ﺗﺎ ﺻﺪارت ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺎﺿﻞ.
ﭼﺎپ دوم ،ﺑﻨﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﻮﻧﺪ -ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﺒﺎ .ﻛﺎﺑﻞ

−

رﺷﺘﻴﺎ ،ﺳﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ )ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺳﻴﺪال ﻳﻮﺳﻔﺰى( ) .(1378ﻧﺎدر
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ رﺳﻴﺪ؟ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮاﺗﻰ ﻣﻴﻮﻧﺪ ،ﺳﺒﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ.

−

رﺷﺘﻴﺎ ،ﺳﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ) . (1997ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺳﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ رﺷﺘﻴﺎ  .ﻣﻄﺒﻌﻪ
اﻣﺮﻳﻜﻦ ﺳﭙﻴﺪى ،وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﻳﻜﺎ.

−

زﻣﺎﻧﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ) ،(2000زﻧﺪاﻧﻰ ﺧﺎﻃﺮات ،ﭼﺎپ دوم  ،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮاﺗﻰ
آرش ،ﭘﺸﺎور.

−

زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(2007ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺟﺒﻬﮥ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪۀ ﭼﺘﺮال و ﻛﻨﺮ .ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻜﺎ.
www.zamanifamily.org
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−

زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(2010ﭘﻪ آزاد ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ
ﻣﺒﺎرزې او دﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮرو ﻏﺰاﮔﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن وﻧډه.

−

زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(2013ﺑﺎزﻧﮕﺮى دورۀ اﻣﺎﻧﻰ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎى اﻧﮕﻠﻴﺲ
 .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻜﺎ ،ﻛﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .

−

زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(2013ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻮادث ذﻛﺮ ﺷﺪه در
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﺮوح  .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻜﺎ.

−

زﻣﺎﻧﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(2015ﻣﺮورى ﺑﺮ ﻛﺘﺎب دوره اﻣﺎﻧﻰ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻛﺎﻛړ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮاﺗﻰ ﻣﺴﻜﺎ ،ﻛﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .

−

ﺳﺘﻴﻮارت ،رﻳﻪ ﺗﺎﻟﻰ/ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻛﻮﻫﺴﺎر ﻛﺎﺑﻠﻰ ،ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ) .(1380ﺟﺮﻗﻪ
ﻫﺎى آﺗﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  .ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﻮﻧﺪ – ﺳﺒﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﭘﺸﺎور.

−

ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ ،اﻋﻈﻢ  .ﺑﻌﻀﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ – ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
دو ﻗﺮن اﺧﻴﺮ،www.afghan-german.com .

−

ﺷﻬﺮاﻧﻰ ،ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ) .(2007/1385ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻰ ﺧﺎن دروازى وﻛﻴﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻏﺎزى  .ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻗﻴﺰﻳﻞ
ﭼﻮﭘﺎن.

−

ﺻﺪﻳﻖ ﭼﺮﺧﻰ ،ﺧﺎﻟﺪ ) 1390ش2012/م(  .ﺑﺮﮔﻰ ﭼﻨﺪ از ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺦ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺟﻠﺪ اول و دوم .

−

ﻋﺰﻳﺰاﻟﺪﻳﻦ وﻛﻴﻠﻰ ﭘﻮﭘﻠﺰاﺋﻰ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻣﺎن اﷲ ﺷﺎه و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺠﺪد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ اول و دوم .

−

ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ) .(1366اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ )ﺟﻠﺪ اول( .
ﭼﺎپ ﺳﻮم  ،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ،اﻳﺮان .

−

ﻏﺒﺎر ،ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ) .(1999اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ )ﺟﻠﺪ دوم( .
ﭼﺎپ دوم  ،ﭘﻴﺸﺎور ،ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮاﺗﻰ ﻣﻴﻮﻧﺪ.

−

ﻓﻴﺾ زاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ) . (1889ﺟﺮﮔﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻠﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﻟﻮﻳﻪ
ﺟﺮﮔﻪ( و ﺟﺮﮔﻪ ﻫﺎى ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﻤﻮﻧﺴﺖ ﻫﺎ و روس ﻫﺎ .

−

ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) (1390ﺷﻤﺴﻰ .ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺗﺘﻤﮥ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم و
ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم  .اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮى ﻛﺎﺑﻞ .

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лпм ȁ
−

ﻛﺎﺗﺐ ،ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ) (1390ﺷﻤﺴﻰ .ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ
ﺳﻮم  .اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮى ﻛﺎﺑﻞ .

−

ﻣﺠﺪدى ،ﻓﻀﻞ ﻏﻨﻰ ) .(1997اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﻬﺪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن .ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﻳﻜﺎ.

−

ﻣﻬﺮﻳﻦ ،ﻧﺼﻴﺮ ) . (1388درﻧﮕﻰ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎدر ﺷﺎه
ﺑﺎ ﻣﻜﺜﻰ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﺪن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻟﻮدﻳﻦ  .ﺑﻨﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﻴﻮﻧﺪ ،ﻛﺎﺑﻞ .

−

ﻧﻮﻳﺪ ،ﺳﻨﺰل /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﺪدي ،ﻧﻌﻴﻢ ).(1388واﻛﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﺬﻫﺒﻲ و
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  1929-1919ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ وﻋﻠﻤﺎى
اﻓﻐﺎن  .اﻧﺘﺸﺎرات اﺣﺮارى ،ﻫﺮات ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .

−

وزﻳﺮى ،ﺟﺮﻧﻴﻞ ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ) .(1379د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او
ﻧﺠﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻛﯥ .ﻻﻫﻮر ،ﻣﻠﺖ ﭘﺮﻳﺲ .

−

ﻫﺎﺷﻤﻰ ،ﺳﻴﺪ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ) .(2004ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎب در ﺑﺎرۀ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻰ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )در رﺑﻊ اول ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ( ،ﺟﻠﺪ دوم .

د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د آرﺷﻴﻒ د اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻫﻌﻪ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﭼﯥ اوس ﻟﻪ ﻣﺤﺮﻣﻴﺘﻪ
وﺗﻠﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ اﺳﻨﺎدو دوﺳﻴﯥ :

(British Intelligence Files on Afghanistan and its
)Frontiers, c. 1888-1946
ددﻏﻮ دوﺳﻴﻮ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﻠﻢ ﭘﻪ ﭘﻪ  193دوﺳﻴﻮ او  37200ﭘﺎڼﻮ ﻛﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﻮي دي .
دوﺳﻴﻪ ﻫﺎى اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻧﮕﻠﻴﺲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺣﺪات ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ ]ﻫﻨﺪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮى[

(British Intelligence on the North West Frontier, 1901)1949
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در  343ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﻠﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ:
1. Memoranda of information on North-West Frontier
affairs, 1901-1911.
2. Intelligence diaries, 1911-1930.

+ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лпн ȁ
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
اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در  624ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﻠﻢ  767 ،دوﺳﻴﻪ در  57811ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ ﺳﺎل ﻫﺎى  1903ﺗﺎ  1950را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮات

−

روﻳﺪاد ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﮥ داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،1303 ،ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺳﻨﮕﻰ وزارت ﺣﺮﺑﻴﻪ،
ﻛﺎﺑﻞ .

−

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ددوﻟﺖ د ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻮ ټﻮﻟﮕﻪ )اﻣﺎﻧﻲ دوره( .

−

ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﻳﺰم ،د اروﭘﺎ د څﻮﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﭘﺎې ﻛﯥ د ﻏﺎزى اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن وﻳﻨﺎ.

−

ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮﻗﮥ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺠﺪد 30 ،ﺳﻨﺒﻠﮥ  ،1307ﭼﺎپ ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﺎﺑﻞ .

ﭘښﺘﻮ او دري ﻣﻘﺎﻟﯥ او ﺧﭙﺮوﻧﯥ

−

د اﻧﻴﺲ د ﻣﻠﻲ ﺟﺮﻳﺪې ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن

−

د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن د ﺟﺮﻳﺪې د ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن د  1303ﻛﺎل ﮔڼﯥ .

−

د ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﺟﺮﻳﺪې د ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن د  1303ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل ﮔڼﯥ .

−

ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ ،اﻋﻈﻢ  .ﺟﺒﻬﮥ ﭼﻬﺎرم ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل و ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن ﻛﻨﺮى
در آن،www.afghan-german.com .

−

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﺪ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره 23ﻫﻔﺘﻪ اول ﺳﻨﺒﻠﻪ  1381ﺧﻮرﺷﻴﺪى .ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ 83ﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .14

−

د آﺋﻴﻨﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺠﻠﯥ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن www.afghan-german.com
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د ډاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻟﻨډه ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ "زﻣﺎﻧﻲ" د  1333ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د ﺣﻤﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دوﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ د
ﻛﻮﻧړ د ﻏﺎزي ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺧﺎن د ځﻮې اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ارﺳﻼن "زﻣﺎﻧﻲ" ﭘﻪ ﻛﻮرﻛﯥ
زﻳږﻳﺪﻟﯥ دئ  .ﻟﻮﻣړﻧۍ زده ﻛړې ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﯥ ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ ټﻮﻟﯥ ﻛﻮرﻧۍ د
 13ﻛﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ داﺧﻠﻲ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮاوه ،ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﻛړي ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ او ﺛﺎﻧﻮي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﯥ ﭘﻪ  1964ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻧﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د
ﺟﻮړﻳﺪو او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻴﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻮﻧړ ﻛﯥ
ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻃﺐ ﭘﻮﻫﻨځﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ او ﺑﻴﺎ د 1979
م ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪى د روﺳﺎﻧﻮ د ﻳﺮﻏﻞ ﻧﻪ څﻮ اوﻧۍ ﻣﺨﻜﯥ،
د ﻫﻴﻮاد ﭘﺮﻳښﻮدو ﺗﻪ اړ او ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻮﻳﺪى .
ډاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ "زﻣﺎﻧﻲ" د ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ او ﺗﻮدو ﺳﻴﻤﻮ دروﻏﺘﻴﺎ
او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو د ادارى ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت داروﭘﺎ ﭘﻪ اﻃﺮﻳﺶ،
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن او ﻫﺎﻟﻨډ ﻛﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ او د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ د
ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د ﻣﺎﺳټﺮۍ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړﻳﺪئ .
ډاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ "زﻣﺎﻧﻲ" ﻟﻪ  1980څﺨﻪ ﺗﺮ  1991ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻮرې ) 11ﻳﻮوﻟﺲ(
ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣړى د hE,Zﺳﺮه د ډاﻛﺘﺮ او

د ﻏﺎزي ﻣ زﻣﺎن ﺧﺎن ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎرزو ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻨﻩ ﮐﺘﻨﻪ лпт ȁ
ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ  Zﻳﺎ داﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮو دﭘﺎره د اﻃﺮﻳﺶ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺆﺳﺴﯥ ﺳﺮه
د ډاﻛﺘﺮ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر DĞĚŝĐĂůŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ،او
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ د ډاﻳﺮﻛټﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛړى او ﻳﻮ ﻛﺎل ﻫﻢ د اﻃﺮﻳﺶ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ
او ﺗﻌﺎون د ادارى ﺳﺮه د اﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﯥ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو
دﻣﺸﺎور ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮې 6 ،ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﻴﺒﻮﺗﻰ او ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎ ﻛﯥ  ،او
درى ﻛﺎﻟﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ ﻛﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻻرښﻮﻧﯥ او ﻛﻮاردﻳﻨﻴﺸﻦ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻰ دي.
ډاﻛﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ )  (11ﻛﺎﻟﻪ دﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ داﻳﺎﻟﺘﻲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د  ^ĂŶŝĞŐŽد ﻋﺎﻣﻰ
روﻏﺘﻴﺎ د ﻋﺎﻟﻰ ﭘﻮﻫﻨځﻲ او د ﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺳﺎﻧﻔﺮاﺳﻴﺴﻜﻮ د
ﭘﻮﻫﻨځﻲ ﺳﺮه ﻛﺎر ﻛړې او د ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ د وړﻛﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو د
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ د ډاﻳﺮﻛټﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻧﺪ ه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړې ده.
ډاﻛﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ اوس داﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻛﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﭘﻪ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ادارې ﺳﺮه د ﭘﺮوﮔﺮام د ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎر ﻛﻮي  .ده د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺴﻠﻜﻲ
ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻏړﻳﺘﻮب ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﮔډون
ﻛړى او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ،دري او اﻧﮕﺮﻳﺰي ژﺑﻮ ﺗﺮ دوه وﻳﺸﺘﻮ ) (22زﻳﺎت
ﻟﻮى واړه ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ او ﻳﺎ ژﺑﺎړﻟﻲ دي  .

