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  د خپرندوى ياد＊ت
  

افغانانو په پخوانيو پېړيو كې هم ګاونډيو او د سيمې هېوادونو ته سـفرونه  
كالـه مخكـې    يـو سـلو پنځـوس     او مهاجرتونه كړي دي، خو هغه افغانان چې

استراليا ته تللي دي، لومړۍ ډله افغانان دي چې خپل هېواد يې پرېيښى او 
  تللي او هلته مېشت شوي دي. په زرګونو كيلو متره لرې بلې لويې وچې ته

كه څه هم كله چې يو تعداد خلك خپـل پلرنـى    د دغه كتاب موضوع همدا ده.
ټاټوبى پرېږدي او بل ځاى كې ژوند كوي، دا لـومړنى ځـاى او هېـواد تـه يـوه      
ضايع ده او په ضرر يې تمامېږي، خو كه مهاجرين بيا خپـل كلتـور او ژبـه پـه     

اټوبي سره پـوره  الي او هم د خپل لومړني ټپرديو هېوادونو كې وساتي او وپ
كله نا كله بيا راشي او حتى كار وكـړي، نـو بيـا مهـاجرت      اړيكې ونه شلوي،

پر دې سربېره دغه خلك د يو كـور   و هېوادونو لپاره په ګټه تمامېږي.د دواړ
  پر ځاى دوه كورونه پيدا كوي.

 جملـې څخـه  د دغه كتاب ليكوال ښـاغلى پوهانـد حميـداهللا امـين لـه همـدې       
په استراليا كې ژونـد كـوي، كـورنۍ، بچيـان او لمسـيان يـې هلتـه دي،         دى.

خو دى د كلونو راهيسې خپل لـومړني ټـاټوبي افغانسـتان تـه راځـي، دلتـه د       
پوهاند صاحب امـين   نسل په روزلو كې مهمه ونډه اخلي. هېواد د راتلونكي

مېټـې  حانـاتو د ك په وروستيو كلونو كې د لوړو زده كړو په وزارت كې د امت
رييس، د كابل پوهنتون رييس، د لوړو زده كړو خصوصي موسساتو رييس 

پـه توګـه خپلـو خلكـو او هېـواد تـه         د مشاوروزارت او اوس د لوړو زده كړو 
  خدمت كوي.

ژوند او ښه روغتيا وركړي، چـې نـور هـم دلتـه پـاتې شـي       ښه خداى دې ده ته 
ــو څخــه  او  ــورو هېوادون ــه اســتراليا او ن ــا    ل ــډ ي ــان د لن همداســې تكــړه افغان

 .شيدايمي وخت لپاره راستانه 

  
  په همدې هيله
  يحيى وردك



 ب 

  »افغانان په استراليا ک３«

  زمون８ د تاريخ يوه بله پا１ه
رې كارنــامې كــړي، خــو دا ېــډ هد تــاريخ پــه اوږدو كــې لــه ويــاړه ډكــ افغانــانو 

او لـه   ېاغلـ ر يهغسې د ليك په دايره كـې نـه د   ،كارنامې لكه څنګه چې دي
واده بهـر د  ېـ نـه يـوازې تـر ه    .ېان او كيف سـره سـمې نـه دي ځلـول شـو     خپل ش

ننـه   ، بلكـې پـه كـور د   ېافغانانو د اتلوليو د تاريخ ډېـر ګوټونـه ناڅرګنـد پـات    
چـې پـوره    ،ښې او تاريخي شخصيتونه شـته ېكې هم داسې سترې تاريخي پ

  غواړي.  ر كار او زيارېاو كره څرګندتيا او ځال يې ال اوس هم ډ
يوې نيمې لسيزې كې د افغانانو د تاريخ پـه   ،له نېكه مرغه په دې تېرې يوې

دې اثـارو كـې د    .ريخ پـه بـاب ګـڼ شـمېر اثـار چـاپ شـوي       تېره بيـا معاصـر تـا   
بهرنيو افغانپوهانو او خپله د افغـان ليكوالـو دواړو اثـار شـامل دي، چـې د      

افغانان پـه  «دا دى  .ړي ديافغانستان د تاريخ ډېر تياره ګوټونه يې روښانه ك
واد ېــتــاريخي اثــر د دې لــړۍ يــوه بلــه مهمــه كــړۍ ده، چــې د ه» اســتراليا كــې

  پياوړي ليكوال استاد پوهاند حميداهللا امين ليكلى دى.
پـه اسـتراليا كـې د     ،اثر لكه څنګه چې لـه نامـه څخـه يـې ښـكاري      يدا تاريخ

 .مخـتص شـوى دى   افغانانو ژوند، مهاجرتونو، كار، فعاليـت او تجـارت تـه   
پـــه دې كتـــاب كـــې اســـتراليا تـــه د افغانـــانو د لـــومړي مهـــاجرت، د الرې د   
ســتونزو، هلتــه د مېشــته كېــدنې، پــه اســتراليا كــې د دوى پــر وړانــدې د         

د كـار، فعاليـت، تجـارت او پـه مجمـوعي ډول د       تبعيضي چلند، د افغانانو
  افغانانو د كارنامو په باب هر اړخيز معلومات وړاندې شوي.

نيو ليكوالـو اثـار چـې پـه اسـتراليا كـې د       ر دقت سره د هغو بهرېيكوال په ډل
افغانانو په باب ليكل شوي له نظـره تېـر كـړي او خپلـه يـې هـم د معلومـاتو د        

سـنيو افغانـانو تـه د لـومړي     راټولولو لپاره اسـتراليا مېشـتو پخوانيـو او او   
د  ټـول كـړي دي.  خځ په توګه مراجعه كړې او كره معلومات يې ترې راا الس د

اســتراليا بــېال بېلــو ســيمو تــه چــې كــوم ځــاى كــې د افغانــانو د ژونــد څــرك     



 ج 

 ې، ورغلـ ېژونـد نښـې پـات   د لګېدلى يا ترې د كورونو او مسجدونو په څېـر  
 او نقشه ييز ډول يې دا اسناد په كتاب كـې خونـدي كـړي دي.    ياو په تصوير

كـه څنګـه چـې    ل ،د دې كتاب له لوستو څخـه سـړى دا نتيجـه اخسـتالى شـي     
ړنتوب كې مشهور دي، تر هغـه زيـات پـه زغـم،     ېافغانان په جنګ، توره او م

ــري، خــو د        ــه كــې ښــه اســتعداد ل ــه او تمــدن جوړون تحمــل، فرهنــګ جوړون
ــو خصو   ــه ليكوال ــانو د اســتعداد دې اړخ ت ــره   افغان ــو ډې ــو ليكوال صــاً بهرني

هم زياته باندې له نېكه مرغه چې په دې اثر كې پر دې اړخ  نه ده كړې. پاملرنه
دوى د «ليكـوال پـه اسـتراليا كـې د افغانـانو پـه بـاب ليكـي:          رڼا اچول شوې.

كلونو لپاره د استراليا په لويې وچـې كـې د ترانسـپورتي نظـام      توېشپ پنځو
مـه نيمـايي   ېځكه نو د نولسمې پېړۍ په دو ،درلود ېبشپړ كنترول په الس ك

اســتراليا كــې د تجــارت او او د شـلمې پېــړۍ پــه لومړيــو شــلو كلونــو كــې پــه  
ه مركـزي برخــو كــې د علمــي څېړنــو  اقتصـاد وده او همــدا شــان د اســتراليا پــ 

  »مختګ ټول د دوى د زيار او هاند نتيجه ده.پر
ــاتوي:  ــوال زيـ ــې دوى    « ليكـ ــه چـ ــه جوماتونـ ــت هغـ ــتراليا حكومـ اوس د اسـ

واد د ېــد دوى يــو شــمېر كلــي او حتــى هــديرې د ه ،(افغانــانو) جــوړ كــړي وو
ي آثارو په توګه پېژني او د هغو ساتنه كوي، ځينې پاركونه، سـړكونه  تاريخ

او حتى د غرونو څـوكې د دوى پـه نومونـو يـادېږي او هغـو اورګـاډو چـې پـه         
 Aliceاستراليا كې د ادياليد له ښار څخه په شمالي استراليا كـې د   يجنوب

Springs     ه نـوم  ښار ته په پخوا وختونو كې تګ راتـګ كـاوه او د افغانـانو پـ
پـه نامـه چـې هماغـه تـاريخي نـوم        (Ghan Express) يادېده، يو ځـل بيـا يـې   

  په فعاليت پيل كړى دى.  ،دى
يليــزې او ســريزې ســربېره يــوولس  اثــر پــر يــوې پ ،افغانــان پــه اســتراليا كــې

افغانـانو  «پـر موضـوع پيـل او د    »اوښان پـه اسـتراليا كـې   «كي لري، چې څپر
  رسېږي.پر موضوع پاى ته  »كلتوري انحالل

ليكوال د هرې موضوع په باب مستند شواهد، تصويرونه او اسناد وړاندې 
ــه پــه هكلــه يــو روښــانه تصــوير      ــانو د ژوندان ــه د افغان كــوي او لوســتونكو ت



 د 

  وړاندې كوي.
د اثر خوږلني نوره هـم زياتـه    ،سه ييز بيانيد كتاب اوچتې معياري ژبې او ك

  اتي.سره س هكړې ده او لوستونكى تر پايه له ځان
زه قدرمن استاد پوهاند حميداهللا امين ته د دغـه خـورا مهـم كتـاب د ليكلـو      

ودانــى، چــې دا  تــه كــور رڼــا علمــي مركــز او چــاپ  لــه املــه مبــاركي وايــم او  
دې مهـم كتـاب د چـاپ     قيمتي اثر يې چاپ كړ او درنـو لوسـتونكيو تـه هـم د    

  مباركي وايم او د لوستو بلنه وركوم.
  په مينه او درنښت

  عيل يوناسم
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  پيلـيزه
  

ره ېـ ډ ،يا له يو ځاى څخه بل ځاى ته تلل ،د انسانانو په ژوندانه كې مهاجرت
ــده ده  ــو      .پخــوانۍ پدي ــه لومړي ــخ د دوى د پيدايښــت ل ــر م ــړۍ پ انســانان د ن

پـه دېخـوا تـل د مختلفـو فزيكـي، اجتمـاعي، اقتصـادي او         وختونو څخه را
طبيعـي ده   ه كـډه شـوي دي.  سياسي عواملو له امله له يو ځاى څخه بل ځاى ت

نــو  ،كــړى چــې پــه لومړيــو وختونــو كــې كلــه چــې تكنــالوژۍ پرمختــګ نــه و  
واټن كې پرتو سيمو تـه تـر سـره     مهاجرتونه هم محدود وو او يوازې به په لنډ

ړۍ او په خاصه توګه له صنعتي انقـالب څخـه را پـه    ېخو له اتلسمې پ ،كېدل
د مهاجرو د شمېر او د دوى د  دېخوا د دې ډول مهاجرتونو په څرنګوالي كې

حتـى لـه    ،سفر د واټن په برخه كې څرګند بـدلون رامنځتـه شـو او مهاجرتونـه    
 .هغه هم په زيات شمېر سره پيل شوليوې لويې وچې څخه بلې لويې وچې ته 
 ،وادونه په اوسنۍ بڼه را څرګند شولېشك نشته چې وروسته بيا كله چې ه
ــنــو پــه تــدريجي ډول د آزادو مهــاجرت  ــه هــم را منځتــه   رونو پ وړانــدې خنډون

  شول.
خو دواړو سيمو يعنې هغه سيمې چـې مهـاجر لـه     ،مهاجرتونه كه هر ډول وي

الســه وركــوي او يــا هغــه ســيمې چــې مهــاجر منــي پــر ټــولنيز، اقتصــادي او    
را چـې ممكـن لـږ او يـا خـو      الى شيريال د پاملرنې وړ اغېزې لرېسياسي چاپ
ټـولنې د   ېداسې هېوادونه هـم شـته چـې د د   نن سبا په نړۍ كې  څرګندې وي.

ړۍ را پـه دېخـوا تـر ســره    ېــهمـدې ډول مهـاجرتونو لـه املــه چـې لـه اتلسـمې پ      
له دې هېوادونو څخه يو اسـتراليا دى چـې نـن سـبا پـه كـې د        شوي، جوړ دي.

چـې ټولـو يـې د دې هېـواد پـه پرمختـګ        ،زياتو قومونو خلك استوګنه لري
و په لړ كې چې استراليا تـه مهـاجر شـوي او د    د هغو قومون .كې ونډه لرلې ده

 افغانـان هـم د يـادونې وړ دي.    ،سـتې يواد په ودانولو كې يـې برخـه اخ  ېدې ه
خـو هغـه    ،افغانان هم د نورو خلكو په شان د نړۍ ګوټ ګوټ ته مهاجر شـوي 



 و 

څ هېـواد كـې هـم نـه     ېپه بل هـ  ،ونډه چې دوى د استراليا په ودانولو كې لرلې
انـوونكې خبـره دا ده چـې د افغانـانو د دې كارنـامو پـه اړه       حير ده ليدل شوې.

نړۍ خو ال پرېږدئ چې پـه افغانسـتان او اسـتراليا كـې هـم ډېـر لـږ معلومـات         
ده چـې   رښتيا خبره خـو دا  څخه خبر دي. ىخپاره شوي او ډېر لږ خلك له هغو

زه پخپله هم سره له دې چې پـه پوهنتـون كـې د تـاريخ او جغرافيـې د څـانګې       
ړۍ ېـ خو له دې څخه چـې يـو زيـات شـمېر افغانـان پـه نولسـمې پ        ،وم محصل

دلي او مخصوصــاً دا چــې دوى د خپلــې ېكــې د كــار پــه لټــه اســتراليا تــه رســ 
 ،څ خبـر نـه وم  ېهـ  ،ته رسـولي وو وياړ وړ كارونـه سـر   استوګنې په موده كې د

دلي و چـې يـو   ېـ يوازې ډېر پخوا كله چې ماشوم وم له خپل پالر څخه مې اور
هغه وخت مـا پـه    افغانان د كار په لټه كې حتى استراليا ته هم تللي وو. رېشم

د دې نـاپوهۍ   .دې اړه زياته مينه ونه ښودله ځكه نو خبره همدلته پـاتې شـوه  
واد و او د ېـ چې له جغرافيـايې پلـوه اسـتراليا لـرې پـروت ه      علت ممكن دا و

استراليا تـه   .نړۍ په اقتصاد او سياست كې يې زيات اغېزمن رول نه در لود
په استراليا كې چې د سپينې استراليا پاليسي پكـې   .تګ راتګ ډېر ګران و

ځكه نو كـه څـه هـم اسـتراليا      ،له افغانانو سره ډېر ناوړه چلند كېده ،روانه وه
ته د تللو په وخت كې له دوى سره قراردادونه السليك شوي او دوى تـه سـره   

خبـره چـې يـو ځـل لـه تـورو اوبـو         خـو هغـه د چـا    ،او شنه باغونه ښودل شوي و
ه چـې نـه د دوى ليـك او لوسـت     ځكـ  ؛نور نو د دوى پته ونه لګېده ،واوښتل

پـه دې سـربېره دوى چـې ټـول      او نه يو منظم پوستي نظام وجود درلـود.  زده و
تل له خپلو اوښانو سره د استراليا په لويې وچې كې له يو ځاى  ،كوچيان وو

ځكــه نــو كومــه ثابتــه پتــه يــې هــم نــه   ،وڅخــه بــل ځــاى تــه پــه خوځېــدو كــې و 
خوا ســيمو څخــه هــر كــال يــو شــمېر  لــه افغانســتان او د هغــه لــه شــاو  درلــوده.

خو له دوى څخه به يـو هـم    ،افغانان له خپلو اوښانو سره استراليا ته روان وو
لـه بـل    .د دوى پاتې كسان د دوى په احوال خبر كـړي  تر څوبېرته نه راستنېده 
ځكه نـو   ،وى په مقابل كې سخت تبعيضي چلند روان ووپلوه څرنګه چې د د

لسـيزې   1980يـوازې د   .څ نه ليكـل ېاليا مطبوعاتو هم د دوى په اړه هد استر
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پـه رڼـا كـې د     ۍپاليسـ   (Multicultural)په وروستيو كلونو كې د ګڼ ملتي 
وى د ړنې پيل شوې او د ګوتو په شـمېر يـو څـو آثـار د د    ېافغانانو په اړه هم څ

زه  ېلنـډه داچـ   هڅو، كړاوونو او برياليتوبونو په هكلـه وليكـل شـول.    ،ژوند
د مهاجر په توګه استراليا ته راغلم او په دې اثارو مـې   ېهغه وخت چ ېيواز

نو كرار كرار په استراليا كې د افغانانو پـه مهـاجرت او د    ،دېېسترګې ولګ
ه د دوى پـه  ما چې هر څـومر  .پوهېدمليا په تاريخ كې د دوى په ونډې واسترا

اړه زيات معلومات تر السه كـړل او حتـى پـه وروسـتيو كلونـو كـې د دوى لـه        
نـو پـه دې خبـرې بـاوري      ،اوالدونو سره د ليدنې كتنې زمينه راته برابره شـوه 

دوى كـه څـه هـم د     شوم چې دوى په استراليا كې له وياړه ډك تاريخ لرلى دى.
خـو داسـې    ،ر لـږ وو ېه پرتلې ډشمېر له پلوه په استراليا كې د نورو قومونو پ
څ قـوم لـه هغـو سـره     ېچې بل ه لوى كارونه يې په دې هېواد كې سر ته رسولي

   سيالي نه شواى كوالى.
تو كلونو لپاره د استراليا په لويې وچې كې د ترانسپورتي نظـام  ېدوى د شپ

مـه نيمـايي   ېړۍ په دوېځكه نو د نولسمې پ ؛درلود ېبشپړ كنترول په الس ك
ړۍ پــه لومړيــو شــلو كلونــو كــې پــه اســتراليا كــې د تجــارت او ېــمې پاو د شـل 

ړنـو  ېشـان د اسـتراليا پـه مركـزي برخـو كـې  د علمـي څ        اقتصاد وده او همـدا 
دوى له ډېـرو سـختو ټـولنيزو     مختګ ټول د دوى د زيار او هاند نتيجه ده.پر

او اقتصادي ستونزو سره سره پـه اسـتراليا كـې د خپلـې اسـتوګنې پـه مـوده        
اوس حتـى هماغـه    ي.ويـاړ وړ د  ي چـې هـر افغـان تـه د    لداسې كارنامې لركې 

متعصب ليكوال چې يو وخت يې له دوى څخه كركـه كولـه او دوى تـه يـې پـه      
همـدې   ېچـې كـوم خدمتونـه چـ     يپـه دې خبـره اعتـراف كـو     ،سپك نظر كتل

اليا پښـتنو كوچيـانو د اسـتر    نـو يساده، بېسواده او پخپل دين او عنعناتو مَ
څ مليـت او  ېنولو او پرمختګ كـې سـرته رسـولي د اسـتراليا پـه بـل هـ       په ودا

اوس د اسـتراليا حكومـت هغـه جوماتونـه چـې دوى       قـوم كـې سـارى نـه لـري.     
د دوى يو شمېر كلي او حتى هديرې د هېواد د تـاريخي اثـارو    ،جوړ كړي وو
پاركونــه، ســركونه او حتــى د  ځينــې ژنــي او د هغــو ســاتنه كــوي. ېپــه توګــه پ
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غرونــو څــوكې د دوى پــه نومونــو يــادېږي او هغــو اورګــاډو چــې پــه جنــوبي     
ــه شــمالي اســتراليا كــې د      ــد لــه ښــار څخــه پ  Aliceاســتراليا كــې د اديالي

Springs       ښار ته په پخوا وختونو كې تګ راتګ كـاوه او د افغانـانو پـه نـوم
نامـه چـې هماغـه تـاريخي نـوم       پـه ) Ghan Express(يو ځل بيا يې د ،يادېده

   په فعاليت پېل كړى دى. ،دى
كال د فبروري په مياشت كې د اسـتراليا پـه جنـوب كـې د ادياليـد لـه        2004د 

كيلـو   2979د  ،ښار څخه د دې هېواد په شـمال كـې د دارويـن تـر ښـار پـورې      
متـرو پــه اوږدوالــي د اورګـاډو يــوه نــوې پټلـۍ پرانســتل شــوه چـې بيــا هــم د     

  ونومول شوه. (The Ghan)په نامه  افغانانو
كال د جون په مياشت كې د استراليا له مختلفو ايالتونو څخه يـوې   1995د 

ډه د دې افغانانو د ويـاړونو  ټول په ګ تر څوكړه وكړه ېډلې افغانانو داسې پر
ژوندي كولو او د دوى د يادونو د تازه ساتلو په مقصـد د بـروكن هـل پـه      د را

چـې   ،شي او د هغه افغان پر هديره د ګالنو ګېډۍ كېږديښار كې سره راټول 
كې په استراليا كې مړ شـوى او بـروكن    1862د لومړني افغان په توګه په كال 

ځاى كې خاورو تـه سـپارل شـوى     ينوم (Menindee)نندي يهل ته نژدې په م
يــو ايـالتونو (ويكتوريـا، نيــو سـاوت ويلـز او جنــوبي     ېد اسـتراليا لـه در   دى.

ا) څخه نژدې پنځـوس تنـه افغانـان پـه بـروكن هـل كـې سـره يـو ځـاى           استرالي
د سهار د لمانځه لپاره ټول په ملـي جـامو كـې د بـروكن هـل جومـات تـه         .شول

ورغلل چې افغانانو جوړ كړى او اوس د دې ښار له تاريخي اثارو څخـه ګڼـل   
 افغانانو د سهار د لمانځه له ادا كولو وروسـته د پـاك قـرآن خـتم وكـړ      كېږي.

جومـات تـه يـو زيـات      او د نولسمې پېړۍ د مهاجرو ارواحو ته يې دعا وكـړه. 
شمېر خبرياالن او د هغو پخوانيو افغانانو ځينې لوڼې، زامن او لمسيان هـم  

روزان  .په راغليو كسانو كې يوه ښځه هم وه چـې (روزان) نومېـده   .راغلي وو
ليا تـه راغلـى   اكلنـۍ كـې اسـتر    18نومېده او په  شمعروزويل چې د دې پالر 

پـه  ځكه نـو دلتـه يـې     ،ورنګه چې د دې د پالر عمر ډېر كم دې دا هم ويل: څ .و
پـه پټـه هغـې     ىداد نـه درلـود، دا ځكـه چـې د    اسـتراليا كـې د كـار لپـاره قـرار     
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و چــې د اســتراليا پــه لــور روانــه وه او نــور افغانــان او د دوى ړۍ تــه ختلــى ېــب
ته كالـه پخـوا كلـه چـې دا     ېې شـپ دې ويـل چـې پـالر يـ     اوښان يې بار كړي وو.

يې هم ويل چـې پـالر بـه يـې لـه دوى سـره پـه         دا و. كوچنۍ انجلۍ وه مړ شوى
پښتو ژبه خبرې كولې او د خپل پالر له خبرو څخه يـې يـوازې يـوه جملـه چـې      

چــې كلــه بــه دوى  :روزان ويــل دا يــې پــه معنــا هــم نــه پوهېــده پــه يــاد پــاتې وه.
ى غوږونـه راكـاږل او ورتـه بـه يـې ويـل چـې        شوخي كوله نـو پـالر بـه يـې د دو    

يو خبريال لـه روزان څخـه چـې د افغانـانو تـر مـنځ خوشـحاله         .شوخي مه كوئ
 .به كـې خپـل احسـاس ورتـه بيـان كـړي      ېښېده وپوښـتل چـې پـه همـدې شـ     ېبر

بې كې چې د خپلو خلكـو پـه   ېروزان په ځواب كې ورته وويل چې دا په دې ش
   په الفاظو نه شي كوالى. د خپلې خوشحالۍ بيان ،منځ كې ده

روزان ماتـه كيســه وكــړه چــې څــو كالــه پخــوا د دې جومــات د ليــدو لپــاره يــو  
ويل ماته چا خبر راكړ چـې جومـات تـه خلـك      ېد .ر مسلمانان راغلي ووېشم

ــد   ،راغلــي دي ــه دې فكــر كــې وم چــې ګون ــه    ېپ ــي خلــك ب ــه راغل جومــات ت
خـو چـې    ،ه را ورسـاوه ړې مې ځان جومات تـ ېځكه نو په ډېرې ب ،افغانان وي

ه ښكاره شوه چـې  وروست .څ ورته نه ووېك مې وليدل زما پالر او تره ته هخل
ما خپل دوست ته چې زه  .سيا د كوم هېواد مسلمانان ووآدا د جنوب ختيزې 

ولـې چـې    ،يې جومات ته راوستې وم وويل چې زه له دې خلكو سره څه نه لرم
چــې زمــا  افغانــانو پــه لټــه كــې يــم زه د دوى مســلمانان دي او زه عيســوۍ يــم.

روزان يــو نسـبتاً زاړه افغـان تــه چـې كــټ مـټ د پښــتنو      .پـالر لـه هغــو څخـه و   
كوچيانو كالي يـې اغوسـتي وو ګوتـه ونيولـه او ويـې ويـل چـې د دې تـره پـه          

روزان چې كلـه دا خبـره كولـه     سړي ته پوره ورته والى درلود. ېره كې همدېڅ
كلـي تـه    (Menindee)سته افغانان د مينندي له دې ځاى څخه ورو .په ژړا وه

غـاړه پـروت دى،    رچې له بروكن هل څخـه سـل كيلـو متـره لـرې د يـو سـيند پـ        
والړل او هلته يې د دوست محمد په نامه د هغه لومړني افغان پـر هـديره چـې    

كې مړ شـوى او دلتـه خـاورو تـه سـپارل شـوى و د ګالنـو ګېـډۍ          1862په كال 
د د سـيمې ښـاروال چـې د افغانـانو      يې دعـا وكـړه.   كېښودې او د هغه روح ته



 ي 

 د دوسـت محمـد هـديره چـې اوس پـه      ،وډلې له ورتګ څخه پخوا خبر شـوى  
ريـال سـره   ېد هغـې لـه چاپ   ،بداتو څخـه ده آبروكن هل كې د هېواد له تاريخي 

دو سـره د دې ښـار پـه يـو     ېافغانـانو بـروكن هـل تـه پـه سـتن       ښه جوړه كـړې وه. 
كـړې يـې وكـړې او د هغـې     ېد جرګـه وكـړه او ځينـې پر   پارك كې د وطن په دو

ــه د  . ورځــې پــه ســبا بېرتــه د خپلــو ايــالتونو پــه لــور وخوځېــدل    بــروكن هــل ت
افغانانو دې سفر، د دوى ملي جامو او ملـي اتڼونـو د سـيمې پـه ورځپـاڼو او      

  تلويزيون كې پراخه انعكاس وموند.
  
   
   

 

 

  
 

  
  
  
 

  
و چې د بروكن هل جومـات وروسـته بيـا    زونو له امله ويد همدې سفر د وړاند

په راتلونكو كلونو كـې هـم د افغانـانو ډلـې      .په اساسي توګه ترميم كړاى شو
پـه دې توګـه لـږ تـر لـږه د سـيمې        ،په منظم ډول څو كاله بروكن هل تـه ورغلـې  

شــنا شــول او د دوى پــه بــاب ليكنــو پــه  آخلــك د افغانــانو لــه ژونــد ســره بيــا  
  س وموند.مطبوعاتو كې پراخه انعكا

پــه اســتراليا كــې د دې افغانــانو پــه  تــر څــو يلــې وهېپت مــا پــه لــومړي ســر كــې
كـړه بدلـه   ېخـو وروسـته مـې دا پر    ،ژوندانه يو لړ علمي تحقيقات تر سره كړم

ړنې د سرته رسـولو لپـاره زيـات وخـت     ېيو خو دا چې د دې ډول علمي څ ،كړه

د  بروكن هل ته ورغلي افغانان د پخوانيو افغانانو له زامنو سره په عكس كې
 شمعروز لور روزان ليدل كېږي



 ك 

پـه وروسـتيو كلونـو كـې      وه چې ما نه درلوده او بل دا چـې  تيااو منابعو ته اړ
د دې آثـارو   .يو شـمېر ډېـر ښـه تحقيقـي آثـار پـه دې بـاب لـه چاپـه راوتلـي وو          

 .ړه ووـول مـ ـال ټـ ـليكونكو له هغو افغانانو سره هم مركې كړې وې چـې دا مهـ  
 Christineپه نامه د  Tin Mosques and Ghan Towns ارو كې دـپه دې آث

Stevens چـې د ټولـو علمـي موازينـو پـه نظـر        د زياتې پـاملرنې وړ دى  كتاب
د  1كرسـتين سـتيونز   .يو خورا مهم تحقيقي اثر بلل كېداى شي ،كې لرلو سره

ې يـ د اسـتراليا ګـوټ ګـوټ تـه      ،دې اثر د ليكلو لپـاره زيـات زيارونـه وګالـل    
د افغانانو له بچيانو او لمسيانو سره يې وليدل او نـژدې ټـول    ،سفرونه وكړل

 ،انو په باب ليكـل شـوي او چـاپ شـوي وو ولوسـتل     هغه اثار يې چې د افغان
په خاصه توګـه د همـدې    تر څوكړه وكړه ېځكه نو په وروستي پړاو كې مې پر

 ،زيـاتې كـړم   اثر په زړه پورې برخې وژباړم او خپلې ليدنې كتنـې هـم پـرې ور   
ځكه د دې كوچني اثر له چاپولو څخه اصلي مقصد افغانانو تـه پـه اسـتراليا    

  پېژندل دي. وانيو وياړونو په ګوته كول او وركې د دوى د پخ

                                                 
1.  Christine Stevens, Tin Mosques and Ghan Towns, Oxford University 

Press , 1989 



 ل 

  سريـزه
  

مليـون   7،7د نړۍ د هېوادونو په لړ كـې اسـتراليا د پراختيـا لـه پلـوه شـپږم (      
مربع كيلو متره) هېواد او د شپږو براعظمونو په لړ كې تر ټولو كوچنۍ لويه 

 .ىيې د افغانستان په پرتلې نژدې دولس ځله زيات د ىچې پراخوال ،وچه ده
بحرالكاهل او د هند بحرونو  ه له دې چې په جنوبي نيمه كره كېدا هېواد سر

حـال دا چـې     ،برخـو كـې وچـه هـوا لـري      يپه منځنيو او صـحراي  ،ىره كړېچاپ
مناسب بحري موقعيت او كافي لندبل يې د هېواد په ساحلي برخو كـې د يـو   

 ړي دي.تـه راو لپاره د ژونـد مناسـب امكانـات منځ    زيات شمېر اوسېدونكو
استراليا د نړۍ له  پرمختلليو صنعتي هېوادونـو څخـه دى او د زيـاتو كـاني     

په دې سـر   ،او زراعتي منابعو د درلودلو له پلوه په نړۍ كې لومړى مقام لري
بېره دا هېواد د زياتو نورو كاني، صنعتي او زراعتي موادو د توليد له پلوه 

  هم په نړۍ كې لوړ مقام لري.
ديزه اســتراليا، جنــوبي   ېــ اري پلــوه پــه شــپږو ايــالتونو (لو    اســتراليا لــه اد  

د شمالي او  ،كوينزلند) او يكتوريا، نيو ساوت ويلز، تسمانيهاستراليا، و
اســتراليا پــه فــدرالي    ى.د ىشــل شــو ېپايتخــت پــه دوو فــدرالي منطقــو و   

  .ىسيستم اداره كېږي او پايتخت يې د كانبيرا ښار د
چې اوس دلته په  يي هغه تور پوستي دد دې هېواد ډېر پخواني اوسېدونك

د اسـتراليا تورپوسـتي چـې     .پـه نامـه يـادېږي    (Aborigines)استراليا كې د 
نږدې  ،نيم جوړويهېواد د وګړو يوازې په سلو كې يواوس د شمېر له پلوه د 

 سيا څخه دې هېـواد تـه راغلـي دي.   آختيزې  بپنځوس زره كاله پخوا له جنو
ه لومړني خلك دي چې دا هېـواد يـې د لـومړي ځـل     په اروپا كې هالنديان هغ

 1787خـو لـه   ، كـې ليكلـي دي   1606هغه په بـاب يـې پـه كـال      او د ىلپاره ليدل
چې په دې هېواد كې  ،كال څخه را دېخوا انګريزان هغه لومړني اروپايان وو

زانـو  ېپـورې د انګر  1901ځكـه نـو اسـتراليا تـر كـال       ،يې اسـتوګنه غـوره كـړه   



 م 

پـه ټـولې همـدې مـودې او لـه هغـه وروسـته كلونـو كـې           .شـوه مستعمره پـاتې  
ځكه نو  ،شت شولېانګرېزان او ايرلنديان په زيات شمېر په دې هېواد كې م

زان او ايرلنديان دي او دا ځكه ېاوس د هېواد اكثريت اوسېدونكي هم انګر
ــال (    ــه ك ــواكۍ ل ــ 1901چــې د خپل ـــ) څخــه وروست ـــه دې هې ــ ه دـواد ت ې ـسپيـن

ــ ــو او     (White Australia)راليا ـاست ــوازې انګريزان ــه مخــې ي د پاليســۍ ل
مـې نړيـوالې   ېحال دا چې لـه دو  ،ايرلنديانو ته د مهاجرت اجازه وركول كېده

دونكي ېپه تـدريجي ډول د نـورو اروپـايي هېوادونـو اوسـ      ،جګړې وروسته
لسـيزې را پـه دېخـوا دې پاليسـۍ      1970له  هم د مهاجرو په توګه ومنل شول.

د سپينې اسـتراليا پاليسـي د مهـاجرت پـه هكلـه بنـده        .دلون وموندنور هم ب
پاليسـي د هغـې پـه     ېيا ګڼ ملتي په نامـه نـو   (Multiculturalism)شوه او د 

ــل شــوه   ــه اړه       .ځــاى ومن ــاجرت پ ــه مخــې د مه ــوې پاليســۍ د اساســاتو ل د ن
ځكــــه نــــو د نــــورو هېوادونــــو  ،پخــــوانى تبعيضــــي چلنــــد لــــه منځــــه والړ 

دو حـق  ېنورو مليتونو خلكو ته هم په اسـتراليا كـې د اوسـ   اوسېدونكو او د 
د مهاجرت په برخه كې د پاليسۍ د همدې بدلون له امله اوس په  وركړل شو.

ښـت څخـه د زيـاتو مليتونـو خلـك اسـتوګنه       ېاستراليا كې له يو سـل او څلو 
ــري ــوه اوس اســتراليا د        ،ل ــه پل ــو ل ــو د خلكــو د لرل ــاتو مليتون ــو د زي ځكــه ن

  .ىم هېواد دېه هېواد څخه وروسته د نړۍ دواسرائيلو ل
يـو هـم هغـه افغانـان دي چـې پـه        ،استراليا ته د مهاجرو له مختلفو ډلو څخـه 

له هغه وروسته د جګړې د دوام له امله  افغانستان كې د كمونستي كودتا او
لــه اوسـنيو افغانــانو پخــوا يـوه بلــه ډلــه    .شـت شــوي دي ېپـه دې هېــواد كــې م 
ړۍ ېـ د نولسـمې پ  ړۍ كې دې هېواد تـه راغلـي دي.  ېسمې پافغانان هم په نول

لـه خپلـو اوښـانو سـره د كـار لپـاره دې        ،افغانان د اوسنيو افغانانو پر خالف
دوى سره لـه دې چـې زيـاتو يـې سـواد هـم نـه درلـود او خپـل           .هېواد ته راغلل

خو داسـې كارنـامې يـې د     ،ساده پښتني ژوند ته يې تر پايه پورې دوام وركړ
اتلـونكي نسـلونه بـه    چـې د افغانـانو ر   ،اد په تاريخ كې ثبت كـړي دي دې هېو

په لنـډ ډول د يـوې اسـتراليايي ليكـوالې كرسـتين سـتيفنز        .ورباندې وياړي



 ن 

(Christine Stevens)  ــا ــه وينـ ــه دوى    ،پـ ــې كـ ــان دي چـ ــه قهرمانـ دوى هغـ
 تهبه په منځنۍ استراليا كې ټول السـ نو لږ تر لږه  ،استراليا ته راغلي نه واى

لـه بـده مرغـه د دې افغـاني      .راغلي برياليتوبونه پنځوس كاله ځنډېدلي واى
قهرمانانو په اړه د وخت د تبعيضي سياست په رڼا كې ډېر لږ څه ليكل شـوي  

په داسـې حـال كـې چـې د اسـتراليا       ،د يو بل استراليايي ليكوال په وينا دي.
خـو   ،ه سـتايلي په ودانولو او پرمختګ كې مو د افغانانو د اوښانو خدمتونـ 

چـې كلونـه كلونـه يـې د اسـتراليا پـه        پخپله د هغو افغانانو پـه خـدمتونو مـو   
ــې     ېــوچــو ب ــه ي ــه دې اوښــانو ســره مــزل كــړى او ډول ډول كړاوون دياوو كــې ل
  دي. ېسترګې پټې كړ ،ګاللي

له بده مرغه چې په افغانسـتان كـې هـم د دې افغانـانو پـه كارنـامو پټـه خولـه         
ه موده كې زموږ په مطبوعاتو او يا داسـې كتـابونو   او په دې ټول ېساتل شو
اوسنۍ هڅه  څ يادونه نه ده شوېېافغانانو او د هغوى د كارنامو ه كې د دې

هيله من يو چې لـه دې الرې   هم د همدې خال د ډكولو په هيله تر سره شوې ده.
د دې قهرمانو افغانـانو پـه ژوندانـه څـه نـا څـه رڼـا واچـول شـي او د افغانـانو           

لــونكي نســلونه د خپلــو نيكونــو د لــه ويــاړه ډك تــاريخ د يــو بــل فصــل پــه  رات
  هكله معلومات تر السه كړي.
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  لوم７ى فصل 
  

  او＊ان په استراليا ک３
  

د برتانيې امپراتورۍ د هند په نيمـه   ،ړۍ په لومړۍ نيمايي كېېد نولسمې پ
زانـو لـه لـومړۍ    ېد افغانـانو او انګر  .قاره كې پـه چټـك ډول پرمختـګ كـاوه    

بانـدې  زانو پر ټول شـمالي هنـد   ېانګر ،) څخه وروسته1842-1838جګړې (
كې د شـرق الهنـد د   زانو په هند ېكال انګر 1858په  .بشپړ كنټرول تر السه كړ

دراوه او پر ځاى يې د دې مستعمرې اداره په مستقيم ډول كمپنۍ فعاليت و
پــه همــدې وخــت كــې چــې د برتــانيې    د برتــانيې د حكومــت لخــوا پيــل شــوه. 

د  ېبرخـې يعنـ   ېد نـړۍ پـه يـوې بلـ     ،امپراتوري په شمالي هنـد كـې ټينګېـده   
لكــه كرنــې او د  ،راتو كــې اقتصـادي فعاليتونــه دوى د اسـتراليا پــه مســتعم 

خوا كــې مهــاجرين د كــال پــه شــاو  1840د  .څــارويو روزنــې پراختيــا موندلــه 
ــه مســتعمراتو كــې د اســتراليا د      ــا پ ــد او ويكتوري ــز، كوينزلن نيوســات ويل
منځنۍ برخې په لور پر مخ والړل او د جنوبي استراليا پـه مسـتعمره كـې هـم     

ســربېره پــر دې هغــو خلكــو چــې د اســتراليا   .شــته شــولېزيــات نــور خلــك م
دا رپوټونه خپاره كړل چې ګويا د استراليا  ،مركزي برخو ته سفرونه كړي وو

په مركزي برخو كې هم داسې سيمې زياتې دي چـې كرنـه او د څـارويو روزنـه     
ــر ســره كېــداى شــي.   ــو زيــات خلــك وهڅــول   پكــې ت ــر څــودا ډول رپوټون د  ت

پــه  1850د  څــړ ځــايونو پــه لټــه كــې كــډه وكــړي. اســتراليا مركــزي برخــو تــه د 
 1860نيـو سـاوت ويلـز كـې او د      په وكتوريـا او  وزرو موندل لسيزه كې د سرو

په لسيزه كې په كوينز لند كې زيات مهاجرين اسـتراليا تـه د ورتـګ لپـاره و     
زان هم ليدل كېدل چې پـه عسـكري او   ېپه دې مهاجرو كې ځينې انګر هڅول.

ــ   ــا ملكــي برخــو كــې ي ــه راوړى و   ي ــد كــې الس ت ــه هن ــه دې  .ې خپــل تقاعــد پ ل
نومېـده   (George James Landells)لينـدلز   مهـاجرو څخـه يـو جـارج جيمـز     
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ښـور تـر   ېچې څوارلس كاله يـې پـه هنـد كـې خـدمت كـړى و او د كراچـۍ او پ       
كـې لـه    1842دى په  منځ په الره كې يې له اوښانو سره زيات سفرونه كړي وو.

خوا كلونـو پـه شـاو    1850تـه راغـى او د    اى اسـتراليا خپلې كورنۍ سره يو ځـ 
زان ېـ چـې انګر  و يهغـه ليـدل   .كې يې د ملبورن په ښار كې استوګنه غوره كړه

څــه ډول پــه ډېــرو ســختو طبيعــي شــرايطو كــې د مــالونو د لېږدولــو لپــاره لــه   
هغــه همداشــان ليــدلي و چــې پــه افغانســتان او       .اوښــانو څخــه كــار اخلــي   

دونكي مخصوصـاً  ېه ځينـو صـحرايي سـيمو كـې اوسـ     بلوچستان او د هند پ
  ن څرنګه له اوښانو څخه ګټه اخلي.كوچيا

د دې مستعمرې حكومـت پـه دې لټـه     ،له راتګ سره سم وكتوريا ته د ليندلز
ړنو په سر ته رسـولو  ېد دې سيمې په منځنيو برخو كې د علمي څ تر څوكې و 

ستنه لـه  ينو څخه ګټه اخسره له دې چې له اوښا .كې له اوښانو څه ګټه واخلي
له دې څخه پخوا كله چې اروپايان  ،پخوا څخه په استراليا كې پېل شوې وه

يــان يــې هــم لــه ځــان ســره دې هېــواد تــه  اســان او غوآنــو  ،اســتراليا تــه راغلــل
 ،پـه سـاحلي برخـو    څخه كار واخلي. د نقليه وسايطو په توګه ور تر څوراوړل 

 ره مناســبه ېــدا ډ ،شــته شــولېړى ميــا پــه هغــو برخــو كــې چــې اروپايــان لــوم  
او ســونو آلســيزې پـه لومړيــو كلونـو كــې د    1830ســربېره پـر دې د   .وسـيله وه 

ــه پ    ــانو صــادرول هندوســتان ت ــغواي ــل پلــوه د    .ل شــولي ــه ب  1840او  1830ل
د  ،لسيزو په ترڅ كې ټولې ساحلي سيمې چې مناسب طبيعي شرايط يې لـرل 

 ؛سـتنې النـدې راغلـې وې   يتر ګټـې اخ بزګرانو او څارويو د روزونكو له خوا 
ځكه نو نويو مهـاجرينو د اسـتراليا د منځنيـو برخـو سـيمو تـه مخـه كـړه چـې          

   طبيعي شرايط پكې ډېر سم نه وو.
لـويې وچـې د منځنيـو برخـو پـه اړه      دونكو د دې ېهغه وخت د اسـتراليا اوسـ  

زيـاتو يـې داسـې اټكـل كـاوه چـې د اسـتراليا پـه          .څ ډول معلومات نـه لـرل  ېه
سيندونه وي، غرونه بـه وي، ځنګلونـه بـه وي     منځنيو برخو كې به هم اوبه او

ــې لپــاره مناســب        ــا د څــارويو د روزن ــې او ي ــه كــې د كرن ــه پ ــه دې توګــه ب او پ
  امكانات وموندل شي. 
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د نقليـه وسـيلو    ،هر څومره چې د منځنيو سيمو په لور پر مختـګ دوام كـاوه  
نې امكانـات او موثريـت پـه    ستياخ سانو او غوايانو څخه د ګټېآپه توګه له 
لو ضرورت ورځ پـه  اخيستپه مقابل كې يې له اوښانو څخه د ګټې ، كمېدو و

ــده ــاره د       د .ورځ زياتې ــل لپ ــومړي ځ ــه مخــې د ل ــنادو ل ــته اس ــال د  1837ش ك
فبروري په مياشت كې د نيو ساوت ويلز ګورنر لـه خپلـو مـامورينو څخـه يـو      

ه هندوسـتان څخـه د اوښـانو د راوړلـو     وړانديز تر السه كړ چې پـه هغـه كـې لـ    
كال د سپتامبر په مياشـت كـې يـو بـل ژورنالسـت       1839د  .غوښتنه شوې وه

هم د سدني پـه يـوې ورځپـاڼې كـې اسـتراليا تـه د اوښـانو د راوړلـو اړتيـا تـه           
يــو كــال  كلــي ســره مخــامخ نــه شــو. خــو دا وړانــديز لــه تــود هر  ،ګوتــه ونيولــه

زي كمشنر ته وړانديز وكـړ چـې دې   ېانګر ،وروسته د جنوبي استراليا ګورنر
پـه دې   ،ولګـوي تـر څـو    شـپږ زره پونـډه  بانـدې  سيمې ته د اوښانو پر راوړلـو  

توګه د درې كلونو په موده كې د استراليا د لويې وچې د منځنيو برخـو جـاج   
دا وړانديز پـه لنـدن كـې ومنـل شـو او دوه مياشـتې وروسـته         ستل شي.يواخ

خـو لـه دې اوښـانو څخـه      ،رودل شـول ېـ يقـا څخـه وپ  شپږ اوښان له شـمالي افر 
ــه   12كــال د اكتــوبر د مياشــتې پــه   1840يــوازې يــو د  نېټــه د ادياليــد بنــدر ت

  شول. مړهد او نور په الر كې ېراورس
كال كې له همدې يـوه اوښ څخـه د جنـوبي اسـتراليا پـه       1846په دې توګه په 

 .ســتل شــويواخ ولــو كــې كــارېړنــو پــه پــرمخ بېمنځنيــو برخــو كــې د علمــي څ
كال د دسمبر په مياشت كې دوه اوښان له كلكتې څخـه پـه    1840همداشان د 

كـوم  د خو دا ښكاره نه ده چې دا اوښان  ،تسمانيې كې هوبرت ته راوړل شول
ــاره    .مقصــد لپــاره راوړل شــوي وو  ــا د خــرڅالو لپ دا دوه اوښــان وروســته بي

په پاى كې د نيـو   .نه كړرودلو ته زړه ښه ېچا يې پېخو ه ،سدني ته يوړل شول
پونډو وپېرودل چې د خلكو د نندارو  225ساوت ويلز حكومت دا اوښان په 

پــه همــدې ډول د جنــوبي اســتراليا يــو  ســتل كېــده.يلپــاره بــه ورڅخــه كــار اخ
ړۍ كې له لندن څخه د جنوبي استراليا پـه لـور   ېاوسيدونكى هم كله چې په ب

لـه    Canaryديزه برخـه كـې د كنـري    څلـور اوښـان د افريقـا پـه لويـ      ،را روان و
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رودل چـې لـه هغـو څخـه يـې درې د الرې پـه اوږدو كـې مـړه         ېـ ټاپوګانو څـه وپ 
وښ دا ا كال كې اسـتراليا تـه راورسـېد.    1845شول او يوازې يو اوښ يې په 
ړنـو  ېوپلـورل شـو چـې نومـوړي پـه خپلـو څ       ييوروسته بيا په يو بل استراليا

وروسـته نومـوړى لـه همـدې اوښ څخـه       ست، لږه مودهيكې ور څخه كار واخ
وايي چې نوموړي پخپل وصـيت كـې د اوښ د لـه     .ټپي او وروسته بيا مړ شو

زيــات ليكــواالن پــه دې بــاور دي چــې پــه وچــو  .منځــه وړلــو غوښــتنه كــړې وه
ستل په مـنظم ډول پـه ويكتوريـا كـې پېـل      يسيمو كې له اوښانو څخه ګټه اخ

 1850و د كانونو په مونـدلو سـره د   ځكه دا ايالت مخصوصاً د سرو زر ؛شول
تلـې د  خوا كلونو كې له مالي پلوه د نورو ټولـو ايـالتونو پـه پر   زې په شاولسي

د دې  ولو لپاره مساعد مالي امكانات درلودل.ېدې ډول تحقيقاتو د پر مخ ب
كال د سپتامبر په مياشت كې د ملبورن د اوسـېدونكو   1858مقصد لپاره د 

پـه هغـې كـې د اسـتراليا پـه منځنيـو        تـر څـو   لـل شـوه  يوه عمومي غونډه راو ب
وروسـته بيـا    .سـتل شـي  يبرخو كې د علمي تحقيقاتو د پر مخ بيولو جاج واخ

د دې ايالت حكومت شپږ زره پونډه د دې ډول تحقيقاتو د پر مخ بيولو لپاره 
كمېټـې   .تـه راغلـه  ولو لپـاره منځ ېحقيقاتو د پر مخ بټه د تېيوه كم برابر كړل.

ړنې د استراليا له جنوبي سـاحل څخـه پيـل او د    ېچې دا ډول څ ،وكړهپرېكړه 
استراليا له منځنيـو برخـو څخـه پـه تېرېـدو سـره پـه شـمال كـې د كارپنتاريـا           

(Carpentaria) .ټې پـه لـومړۍ غونـډه    ېد كم تر خليج پورې پراختيا ومومي
و ولـ ېړنـو د پـرمخ ب  ېد دې ډول څ تـر څـو   زمـه ده چـې ال  كې دا پرېكړه هم وشـوه 

ټـې د هغـه اعـالن پـه ځـواب      ېد كم .سـتل شـي  يلپاره له اوښانو څخه كـار واخ 
كې چې په تحقيقاتي ټيم كې يې د هغو كسانو د مقررېدو غوښتنه كولـه چـې   

اووه ســوه تنــو خپــل  .د اوښــانو تجربــه او يــا د هغــو پــه هكلــه معلومــات لــري 
 پـه دې غوښـتنليكونو كـې    .غوښتنليكونه د ويكتوريا حكومت تـه وسـپارل  

چې په استراليا كې يې د ټولو نـورو اروپايـانو    و (Landells)يو هم د ليندلز 
لينــدلز چــې د شــرق  پــه پرتلــې د اوښــانو پــه هكلــه زيــات معلومــات درلــودل. 

پـه خپـل غوښـتنليك كـې      ،سونو په تجـارت بوخـت و  آ الهند كمپنۍ لپاره د
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راچۍ ړۍ كې چې د كېسانۍ سره په هماغه بآچې دى كوالى شي په  ويلي وو
د راتګ په وخت كې له هغې سيمې څخه استراليا  ،سان وړيآبندر ته په كې 

سـانو  آ 150لـه   ،كال د سپتامبر په پنځلسمه 1858ليندلز د  ته اوښان راوړي.
كال د جنوري پـه مياشـت كـې يـې پـه       1859د  .سره د كلكتې په لور وخوځېد

ې ده تـه اجـازه   كلكته كې له ملبورن څخه يو ليك تـر السـه كـړ چـې پـه هغـه كـ       
ــر څــو وركــړل شــوې وه   ــا د حكومــت لپــاره څلورويشــت اوښــان    ت د ويكتوري

شپږو اوښانو لپاره د سيمې لـه اوسـېدونكو څخـه يـو تـن لـه        ري او د هروېوپ
پـه ليـك كـې لينـدلز سـره دا ژمنـه هـم شـوې وه چـې دى بـه د            ځان سره راولـي. 

ړنـو د ټـيم   ېتـه د څ الب ؛غـاړه لـري   رړنو په ټيم كې د مرستيال دنـده پـ  ېڅ يعلم
 په نامـه د پوليسـو يـو مـامور تـه وركـړل شـوې وه.        Robert Bourkeمشري د 

ــل،       ــر مــخ والړ او د كاب ــور پ ــه ل ــه لټــه كــې د افغانســتان پ لينــدلز د اوښــانو پ
رودل او د ېــرويشــت اوښــان وپوښــور لــه بــازارونو څخــه يــې څلېكنــدهار او پ

ن او بلــوچ خــان پــه اوښــانو د چلولــو لپــاره يــې د دوســت محمــد، احســان خــا  
ږي ېويل ك نومونو درې تنه پښتانه افغانان له ځان سره استراليا ته راوستل.

چــې افغــاني اوښــانو او مخصوصــاً لــه كنــدهار څخــه اوښــانو د اســتراليا لــه   
طبيعي شرايطو سره پـه چټـك ډول تطـابق وكـړ او د شـمالي افريقـا او يـا پـه         

ځكـه   ؛مناسب جنس وګڼل شوچين كې د باختري اوښانو په پرتلې د اوښانو 
   .نو د دې ډول اوښانو واردولو په راتلونكو كلونو كې دوام وموند

البته د اوښانو تجارت په دې ټوله موده كې د شخصي تجـارانو لخـوا عملـي    
كال پورې يو شمېر نور اوښان او افغانان هـم اسـتراليا تـه     1866تر  .شوى دى

خوا كــې درې اوښــان  ه شــاوكــال پــ  1860د مثــال پــه ډول د   ،راوســتل شــول 
سـتل  يملبورن ته راوړل شول چـې د خلكـو د ننـدارو لپـاره بـه ورڅخـه كـار اخ       

د  ،چـې نـوې جـوړه شـوې وه     هټـ ېړنـو كم ېوروسـته بيـا د ويكتوريـا د څ    .كېده
تـر دې وروسـته څرنګـه چـې د مخـه       .ړنو لپاره دا اوښان تر السه كـړل ېخپلو څ

ړنـو د چـارو د پـر    ېد علمـي څ  اوښان 24د ويكتوريا حكومت  ،هم وويل شول
 كال له درې تنو افغانانو سره استراليا تـه راوړل.  1860ولو په مقصد په ېمخ ب
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تنــه افغانــان د كراچــۍ لــه  31اوښــان او  Thomas Elder 124كــال  1865پــه 
نوموړي له اوښانو سـره د سـفر كولـو زيـاتې تجربـې       .الرې استراليا ته راوړل

ې لـه قـاهرې څخـه تـر بيـت المقـدس پـورې پـه         كې يـ  1852درلودې او په كال 
پـه دې ډول ده پـه    .ځكـه نـو د اوښـانو پـه ګټـو ډېـر پـوه و        ؛اوښانو سفر كړى و

ستلو او د اوښانو د روزنـې د  يجنوبي استراليا كې له اوښانو څخه د ګټې اخ
  )17لســو (وټــي وروســته د اوېخــو لــه دې ن، لــومړني مركــز بنســټ كېښــود 

له هغه څخه بهـر د اقتصـادي شـرايطو د     ننه او كې د كلونو لپاره په استراليا
كـال بيـا    1883پـه   تـر څـو  خرابوالي له امله د اوښـانو تجـارت پـه ټپـه ودرېـد      

افغانـانو سـره    40يـا   35اوښـان لـه تقريبـاً     259كـال   1884شپږ او ښان او په 
كال اوښان د فيض محمد او تـاج محمـد پـه نامـه دوه      1884د  راوستل شول.

لپــاره چــې پــه هغــو   (Thomas Elder)انو لخــوا د تومــاس ايلــدر تنــو افغانــ
 راوسـتل شـول.   ،واسـتراليا كـې د اوښـانو لـوى تجـار       لومړيو كلونـو كـې پـه   

نــور اوښــان هــم لــه يــو شــمېر افغانــانو ســره دې   250نــژدې دوه كالــه وروســته 
ديزې ېـ يـو شـمېر اوښـان لو    ،)1886پـه همـدې كـال (    هېواد ته راوستل شول.

ړيـو  ېنور اوښـان هـم پـه دوه ب     600يو كال وروسته  .ه هم راوړل شولاستراليا ت
ــې لـــه   بنـــدر تـــه   Fremantleديزې اســـتراليا د ېـــافغانـــانو ســـره د لو  85كـ

دوسـت   خـوا چـې مشـري يـې د ميـر     دا اوښان د يو ډلـه افغانـانو ل  راورسېدل. 
په جنوبي استراليا كې هم د فـيض محمـد او    .غاړه وه راوړل شوي وو رخان پ

څخـه د څـو    Elderكـال لـه ايلـدر     1888محمد پـه نومونـو دوه وروڼـو پـه      تاج
د دې دواړو  ل كــړ.يــاوښــانو پــه تــر الســه كولــو د اوښــانو روزنــه او تجــارت پ 

 (Marree)وروڼـو د تجـارت مركـز د جنـوبي اسـتراليا شـمالي لـور تـه د مــري         
د اوښـان   900په لسيزه كـې دې دواړو وروڼـو    1890داسې وايي چې د  و.ښار 

 خوا كـې افغانـان يـې اسـتخدام كـړي وو.     سلو تنـو پـه شـاو    ځان لپاره لرل او د
كلي ډول د  ويل كېږي چې تر دې كلونو پورې د اوښانو د تجارت انحصار په

) Thomas Elder(پـه مقابـل كـې يـې تومـاس ايلـدر        .افغانانو پـه الس كـې و  
اروبـار  ، د اوښـانو ك كـې يـې د اوښـانو تجـارت پيـل كـړى و       چې پـه اسـتراليا  
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د افغانانو الس ته ورغى او د سـلطان راز محمـد پـه     ځكه نو دا كار ؛ښودېپر
او نـورو سـيمو كـې د     Coolgardie ,Marreeشـان زيـات شـمېر افغانـانو پـه      

اوښــانو د روزنــې، خــرڅالو او تجــارت مركزونــه پرانســتل او لــه بهــر څخــه د  
كال د كابـل   1893په  او افغانانو د راوستلو په كاروبار بوخت شول. اوښانو
 340خوا څخـه د عبدالواحـد پـه نامـه يـو بـل افغـان هـم اسـتراليا تـه د           له شاو

په هماغـه كـال    افغانانو په راوړلو سره دا ډول تجارت پيل كړ. 49اوښانو او 
وه د سلطان محمد او جمعه خان په نومونو دوه تنه نورو افغانانو هم څلـور سـ  

بنـدر تـه    Port Augustaافغانـان د  خوا كـې  اوښان او د پنځوسو تنو پـه شـاو  
د نيـو   ،له ټولو افغانانو څخه چـې د اوښـانو پـه تجـارت بوخـت وو      .راورسول

رخـه كـې د عبدالواحـد كاروبـار ښـه رونـق       بديزه ېـ ساوت ويلـز د ايالـت پـه لو   
كال وكوالى شول چې په سيمې كې د ځينـو   1895په دې توګه يې په  .وموند

دا كمپنـۍ   .و يـوه لويـه كمپنـۍ منځتـه راوړي    اروپايانو په مرسته د انتقـاالت 
مشـري يـې د عبدالواحـد پـه الس      ،په ښار كې جـوړه شـوې وه   Bourkeچې د 

وايــي چــې عبدالواحــد پــه بلوچســتان، كټــواز او د افغانســتان پــه نــورو     وه.
د هغــو پــه مرســته بــه اوښــان او افغانـــان       ،ســيمو كــې نماينــدګان درلــودل    

 350كـال   1903ځـل پـه    يواحد پـه وروسـت  عبدال استراليا ته راوستل كېدل.
وايـي چـې    وو. يو افغانانو سره استراليا تـه راوړ ښت تنېاوښان له نژدې څلو

 Portديزې اسـتراليا د  ېـ كال د لو 1907په وروستي ځل پنځه سوه اوښان په 

Headland   دا ځـل راوړل شــوي اوښـان د نــژدې لســو    .پـه بنــدر كـې پلــي شــول
ځكه د څارويو روزونكـو چـې لـه     ؛وساتل شول مياشتو لپاره په قرنـطين كې

ــود، شــكايت كــړى و     ــت درل ــې رقاب ــانو ســره ي چــې وارد شــوي اوښــان   افغان
دو ســــبب  ېــــ اســــتراليا تــــه مرضــــونه راوړي او د دوى د څــــارويو د وژل ك    

دې كار په پرت كـې هغـه ډلـه افغـاني تجـاران چـې دا اوښـان         .ګرځېدالى شي
  يې وارد كړي وو زيانمن كړل.

*** 
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  فصل م４دو
  

  استراليا ته د افغانانو مهاجرت
  

د هغو كسانو د مهاجرت د څرنګوالي په اړه چې له اوښانو سـره اسـتراليا تـه    
خو داسې ويل كېږي چـې دا خلـك    ي،ډېر لږ معلومات په الس كې د ،راغلل

په عمومي ډول له كليوالو سيمو او يا د ښـارونو لـه شـاوخوا سـيمو څخـه پـه       
 يلـ غتـه را  هېـواد  ېداسـاس   رد درې كلن قرارداد پ استراليا كې د كار كولو

 ؛چې د دوى استوګنه په استراليا كې د لنډې مودې لپـاره وه خو څرنګه  ،وو
ــو دوى تــه د مهــاجرت امتيــاز نــه وركــول كېــده    ــان پــه   .ځكــه ن اكثريــت افغان

زي ژبـه ليـك او لوسـت    ېڅ يو يې په انګرېژبه غږېدالى نه شول او ه يزېانګر
غــه وخــت د اســتراليا پــه مســتعمراتو كــې د پښــتو ژبــې        ه .نــه شــو كــوالى  

پاتې اسنادو كې د دوى په هكله راځكه نو په  ؛دلېندل كومژباړونكي هم نه 
ړيو په هغـو برخـو كـې    ېدوى د ب معلومات د دوى له اوښانو څخه زيات نه وو.

له خپلو اوښانو سره استراليا ته راغلـل او پـه    ،دلېپكې ساتل ك يچې څارو
ځـاى   رځـاى پـ   ،كې هم په هغو كمپونو كې چـې اوښـان سـاتل كېـدل    استراليا 

ويــل كېــږي چــې افغانــانو تــه حتــى هغــه وخــت چــې دوى د اوښــانو پــه     .شــول
 1897يـوازې لـه    .نـه كـړاى شـول    د مهـاجرت اسـناد ور   ،تجارت هم بوخت وو

ګرانو د ثبتولــو قــانون ه چــې اســتراليا تــه د راتلونكــو كــاركــال څخــه وروســت
كال څخـه وروسـته    1904ه د مهاجرت اسناد برابر شول او له دوى ت ،نافذ شو

و كـې د  ړيـ ېپـه لومړيـو كلونـو كـې چـې پـه ب       دوى ته پاسپورتونه وركړل شول.
غانانو د تګ لګښـت د هغـو   استراليا ته د اف ،مسافرت لګښت هم زيات نه و

په قوي احتمال تر  .يانو لخوا برابرېده چې دوى يې استراليا ته وړلاستراليا
خو  ،دو كرايه هم همدوى وركولهېيو كلونو وروسته وطن ته د بېرته ستنېدر

ــه         ــه راوړل شــول او پ ــانو لخــوا اســتراليا ت ــه د افغان ــان پخپل ــې افغان ــه چ كل
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نو هر چـا بـه اسـتراليا تـه د      ،استراليا كې د كار او ګټې امكانات زيات شول
و اسـتراليا  ځينې نورو به چې پيسـې نـه لرلـې ا    .ورتلو لګښت پخپله برابراوه

له هغه چـا څخـه چـې دوى يـې اسـتراليا تـه وړل د        ،ته يې د راتلو هيله درلوده
ســته او وروســته بــه يــې پــه اســتراليا كــې لــه خپلــې  يالرې كرايــه پــه پــور واخ

  رته وركوله.ېتنخوا څخه ب
 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

استراليا تـه د راغلـو افغانـانو او يـا پـه اسـتراليا كـې د افغانـانو د شـمېر پـه           
دا ځكه چې يو خو افغانان تل پـه خوځېـدو كـې وو او     ؛له معلومات نشتههك

يو يپه يو ځاى كې نه اوسېدل او بل دا چې د استراليا د هغـه وخـت پـه احصـا    
سيايان ټول يوه ډله شمېرل شوي وو، له آافغانان، تركان، هنديان او نور  كې

پر دې د دوى ره ېدې امله په دوى كې د هرې ډلې د شمېر ښودل ګران وو. سرب
ځكه چې دوى د تابعيـت   ؛نومونه د انتخاباتو په جدولونو كې نه ليدل كېږي

مشـرانو هـم چـې     (Ghantowns)همدا شان د افغانانو د كليو  .پاڼه نه درلوده
د خاصـو ملحوظـاتو لـه املـه كلـه پخپلـو        ،كله به له دوى څخه پوښتنه وشـوه 

لـه همـدې املـه د     ،ودلى دىكليو كې د افغانانو شمېر زيات او كله ډېر لـږ ښـ  

  انو راښكته كېدلړيو څخه د افغانانو او د هغوى د اوښېد لومړي ځل لپاره له ب
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ــه ډول       ــال پ ــري د مث ــوپير ل ــره ت ــه س ــه اټكلون ــه هكل ــوازې د  دوى د شــمېر پ ي
استراليا د سـرو زرو پـه كـانونو كـې د دوى شـمېر لـه څـو سـوو تنـو           ېديزېلو

نه كـې پـه   كال په سر شمېر 1901د  څخه تر دوو زرو تنو پورې اټكل شوى دى.
د اســـتراليا د  .ودل شــوى دى تنــه ښـــ  393اســتراليا كــې د افغانـــانو شــمېر    

ړنې كې هم پـه اسـتراليا كـې د افغانـانو شـمېر      ېبلې څ ېاوښانو په باب په يو
ړنـې كـې   ېده چې په همـدې څ  خو عجيبه يې دا ،سوه تنه اټكل شوى دى څلور

كلونو تر منځ له جنـوبي اسـتراليا    1897او  1894د هغو اوښانو شمېر چې د 
ښكاره خبـره   .وڅخه زيات  6600له  ،وو يديزې استراليا ته لېږل شوېڅخه لو

تنو چلوونكو ته پـوره اړه   830ده چې يوازې همدې شمېر اوښانو لږ تر لږه  دا
 6000كـال   1896په يوې بلې كتنې كې د استراليا د اوښانو شـمېر پـه    درلوده.

ــه مخــې   .اټكــل شــوى دى ــه   1890داســې ښــكاري چــې د  د دې اټكــل ل كــال پ
لـه   تنـو تـه رسـېده.    800ېر په استراليا كې لږ تر لږه خوا كې د افغانانو شمشاو

كلونـو   1890د هغو اوښانو شمېر چې د  ،بل پلوه د استراليا په اخبارونو كې
زرو څخـه تـر اوه زرو پـورې      لـه شـپږ   ،څخه وروسته استراليا ته راوړل شـوي 

ر بايد هغه اوښان هم زيات شي چـې لـه دې   ېدې شم رالبته پ ،ىد ىښودل شو
 (Perth)كـال د پـرت    1904پـه   ه پخوا دې هېواد ته راوړل شـوي وو. ټې څخېن

ديزې اســتراليا مقننــې ېــپــه جومــات كــې د افغانــانو ويانــد يــوه عريضــه د لو 
موسـى خـان او   «شورا ته وړاندې كړه د كومې په پاى كې چې ليكل شوي وو 

خو دا څرګنده نه ده چې د موسى خـان مقصـد    ،»يتنه چلوونك 2500د اوښانو
  كه د ټول هېواد.  ،ديزې استراليا افغانان ووېې د لويواز

كـې پــه اسـتراليا كــې د اوښـانو شــمېر     1924-5پـه يـو بــل راپـور كــې پـه كــال     
 ،تنه چلوونكـو پـورې ورتـه اړه ليـدل كېـده      1500ښودل شوى دى چې  11853

كال اوښانو د استراليا په اقتصاد كـې خپـل اهميـت     1925سره له دې چې په 
زياتو  ،يو زيات شمېر افغانان بېرته خپل هېواد ته ستانه شول .له السه وركړ

ــه منځــه يــوړل او پــه نــورو       ــه املــه ل يــې خپــل اوښــان د ماليــاتو د زيــاتوالي ل
  كارونو بوخت شول.
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اساس د يـوې   رزيات شمېر افغانان په لومړي وخت كې د جال تړون ليكونو پ
ې د كار د امكاناتو خو زيات شمېر ي ،درې كلنې مودې لپاره دلته راغلي وو
ــدو او د دوى د ټـــاټوبي د لر  ــه زياتېـ ــپـ ــل   ويـ ــو ســـره خپـ ــر كـــې لرلـ ــه نظـ الي پـ

لـه دوى څخـه    دادونه اوږده كړل او د زياتې مودې لپاره دلته پاتې شـول. قرار
ــات شــم  ــړون د دوېزي ــه د اوښــانو     ېر د دوى د ت ــاى كــې پخپل ــه پ مــې دورې پ

كـې مناسـب كاروبـار     خاوندان شـول او وروسـته يـې ځـانونو تـه پـه دې برخـه       
ــر كــړ.  ــه        براب ــم پ ــوان او ملګــري ه ــور خپل همــدې خلكــو وروســته بيــا خپــل ن

البتـه ځينـې    ،ته وهڅول چې استراليا ته مهاجرت وكـړي  افغانستان كې دې
يـو، پنځـو او يـا زيـاتو كلونـو څخـه بېرتـه        ېافغانان هم وو چې وروسـته لـه در  

بيـا د تـل لپـاره همدلتـه      حال دا چې يو شمېر نور ،خپل ټاټوبي ته ستانه شول
دياوو كـې يـې د پرديـو پـه     ېـ شـت شـول او د اسـتراليا پـه ب    ېپه استراليا كې م

 ر خپل ژوند ته دوام وركړ. ېڅ

  
  استراليا ته راغلي افغانان ＇وک وو؟

  
تنـه   ېهغـه در  ،ښـود ېلومړۍ ډله افغانان چې د استراليا په خاوره يـې قـدم ك  

ړنو د پر مخ بيولو لپاره له يـو  ېلمي څكال د پلټنو او ع 1860پښتانه وو چې د 
سره لـه دې چـې اسـتراليا تـه لـه       شمېر اوښانو سره استراليا ته راوستل شول.

دوى څخــه وروســته راغلــي افغانــان كلــه نــا كلــه د هنــديانو، پاكســتانيانو،    
خـو پـه واقعيـت كـې      ،پنجابيانو او يـا بلوچـانو پـه نومونـو هـم يـاد شـوي دي       

ړۍ افغانسـتان د  ېـ ان وو چې يـا يـې د نولسـمې پ   دوى ټول هغه پښتانه كوچي
خوا كې چې و يا يې د هغې سرحدي كرښې په شاوننه ژوند كاوه اسرحداتو د

په هماغه  .تګ راتګ درلود ،وروسته بيا د ډيورنډ د ليكې په نامه ياده شوه
شان چې تر دا ننـه پـورې هـم دا ډول تـګ راتـګ د پاكسـتان لـه جوړېـدو سـره          

  دوام لري. سره په عنعنوي ډول
خوا مهاجرين د كابل يا كندهار له شـاو د شته اسنادو له مخې زيات شمېر دا 
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استراليا ته راغلـي وو او   ،سيمو څخه چې د افغانستان دوه مهم ښارونه دي
د  ډكـال د ډيورنـ   1893پـه   ښور څخه راغلي وو چـې البتـه  ېځينې نور يې له پ

حتـى هغـه    .و بل ښار ووه تګ راتګ څخه پخوا د افغانستان يلمنځ كرښې تر
هغــه پښــتانه  ،يــو شــمېر محــدود كســان چــې لــه كراچــۍ څخــه هــم راغلــي وو 

افغانان دي چـې د كاروبـار پـه لټـه كـې كراچـۍ تـه تللـي وو او بيـا لـه هماغـه            
شته اسنادو له مخـې او د دوى   لنډه دا چې د .ځايه استراليا ته راوستل شول

پـوره اكثريـت لـه خپلـو اوښـانو       د كورنيو د پاتې غړيو په وينا د هغو كسـانو 
ــل   ــه راغل ــه غږ  چــې ســره اســتراليا ت ــه پښــتو ژب ــپ ــان وو. ې ــول افغان دا  دل او ټ

واقعيت له دې څخه هم په ډاګه څرګندېداى شي چې كوچيان، كوچيتوب او 
د اوښــانو روزنــه همــدا اوس هــم د دې ســيمې لــه هېوادونــو څخــه يــوازې پــه    

خـو   ،پـه اصـل كـې كوچيـان وو    د دوى ګـڼ شـمېر    افغانستان كې ليدل كېږي.
او يـا يـې د تجـارت پـه كاروبـار الس       ېځينو يې د دې ترڅنګ ځمكې هـم لرلـ  

د  .اخيسـت له اوښـانو څخـه يـې د نقليـه وسـيلې پـه توګـه كـار          .پورې كړى وو
اسالم په مقدس دين يې ټينګـه عقيـده لرلـه او د پښـتني دودونـو يـې ټينـګ        

خـو   ،و خلك په كـې ليـدل كېـدل   سره له دې چې د مختلفو قومون .مالتړ كاوه
اپريدو، غلجيو، درانيو او يا بلوڅـانو پـه    په عمومي ډول د دوى ګڼ شمېر د

  قومونو پورې اړه درلوده. 

***  
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  يم فصل４در
  

  ７ن５３ـدياوو ک３ علمي ＇５په ب افغانان او د استراليا
  

ړنو د سـرته رسـولو لپـاره اوښ پـه اسـتراليا او پـه خـاص        ېد علمي او جغرافيايي څ
څرنګـه چـې د   ، ول د دې هېواد پـه وچـو سـيمو كـې مهمـه ترانسـپورتي وسـيله وه       ډ

ځكه نـو افغانـان د هغـو     ؛اوښانو د چلولو لپاره تجربه لرونكو چلوونكو ته اړتيا وه
له هر تحقيقاتي ټيم سـره ملګـري شـول او د     ،مهارتونو له امله چې په دې اړه يې لرل

ځكـه نـو د دوى    ؛ه زيـات زيارونـه وګالـل   استراليا په سپړلو كې يې له بل هر چا څخ
  .ونډه مخصوصاً د مركزي استراليا په سپړلو كې بې له شكه چې ډېره زياته ده

كــال لــه افريقــې څخــه  1840اوښــان پــه لــومړي ځــل پــه  ،لكــه چــې پخــوا مــو وويــل .
ــوازې     ــه هغــو څخــه ي ــه راوړل شــول چــې ل ــه    اســتراليا ت ــدى اســتراليا ت ــې ژون ــو ي ي

كـال د يـو لنـډ تحقيقـاتي سـفر       1846اوښ څخه لومړى ځـل پـه   له همدې  د. راورسې
خـو   ،ل شـو اخيسـت لخـوا كـار و   John Horrocksپه تـرڅ كـې د جنـوبي اسـتراليا د     

ځكـه نـو    ؛لو په الرو چـارو نـه پوهېـده   اخيستڅرنګه چې دى له اوښانو څخه د ګټې 
مـړ  د خپل سفر په لومړۍ ورځ اوښ دى ټپي كړ چې وروسته بيا له هماغه ټـپ څخـه   

س يـو خطرناكـه حيـوان    دا اوښ چـې او  چېشو او له خپلې مړينې پخوا يې امر وكړ 
ړنـې  ېدې كار د استراليا په منځنيو برخـو كـې علمـي څ    ، ووژل شي.پېژندل شوى و

كال بيا هڅه وشوه چې له جنوب څخه د شمال پـه لـور    1858خو په  ې،په ټپه ودرول
ــرڅ كــې دې دا ډول څ   ــه ت ــر ســره شــي  ېد ســفر پ ــې ت ــه    ، ړن خــو څرنګــه چــې اوښــان پ

سـانو څخـه   آكـړه وشـوه چـې د دې مقصـد لپـاره لـه       ېځكه نـو پر  ؛استراليا كې نه وو
سان اوبو تـه اړه لـري او د مركـزي اسـتراليا پـه      آخو څرنګه چې  ،ل شياخيستګټه و

ځكـه نـو دا هڅـه يـې هـم لـه ناكـامۍ         ؛صحرايي سيمو كـې د اوبـو مونـدل ګـران دي    
ڼې د دې پالن په ناكامۍ د تبصـرې پـه تـرڅ كـې د دې     يوې ورځپا سره مخامخ شوه.

ــه اوښــانو څخــه د     ېډول څ ــو د بريــاليتوب لپــاره ل ــې  ړن لو وړانــديز بيــا  اخيســتګټ
د دې پـر ځـاى چـې لـه اسـونو سـره هغـه هـم د زيـاتو          « ورځپاڼې وليكل: .رامنځته كړ
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ه ولې لـه اوښـانو څخـه پـ     ،يو ورځو كې كووېميلو مزل په در 45ربړونو په زغملو د 
ميلو الره په نهو او يا لسو ورځـو كـې ونـه     500رې آرامۍ د ېلو سره په ډاخيستګټې 
څ سـفر د  ېوه چـې لـه اوښـانو څخـه پرتـه بايـد هـ       ې اخيسـت ورځپاڼې دا نتيجـه   .»وهو

د ورځپــاڼې لــه دې وړانــديز څخــه څلــور   مركــزي اســتراليا پــه لــور تــر ســره نــه شــي.  
ټـې اسـتراليا تـه د اوښـانو او د     ېړنـو كم ېمياشتې وروسـته د ويكتوريـا د علمـي څ   

ــو پر  ــې   ېهغــو د چلوونكــو د راوړل ــده ي ــړه او دا دن ــه  George Landellsكــړه وك ت
ــر  دا وخــت  وســپارله. ــا او جنــوبي اســتراليا ت ــه  د ويكتوري ــويې وچــې پ منځ د دې ل

ړنــو د تــر ســره كولــو پــه هكلــه ســيالي هــم پــه    ېمركــزي برخــو كــې د تحقيقــاتو او څ 
ــدو وه ــال 1860د  .زياتې ــې د دې څ   ك ــه مياشــت ك ــوري پ ــل   ېد جن ــر ژره پي ــو د ژر ت ړن

دل او د اګسـت پـه   ېد جون په مياشت كې اوښـان او افغانـان راورسـ    ،كړه وشوهېپر
ــلمه د  ــه مشــرۍ د دې ډول څ  Robert  Burkeش ــه دوه تنــو     ېپ ــه ل ــومړۍ ډل ــو ل ړن

افغانــانو (دوســت محمــد او احســان خـــان) او د دوى لــه اوښــانو ســره د مركـــزي        
 Willimاو د ده مرســتيال  Burke پــه دې ســفر كــې  پــه لــور وخوځېــدل.  اســتراليا

Wills  حال دا چـې د ټـيم نـورو غړيـو      ،پونډه معاش وركول كېده 45ته هره مياشت
ته په مياشت كې لس پونډه او افغانانو ته په همدې موده كـې يـوازې درې يـا څلـور     

 پونډه وركول كېدل.

ــالن   Burke-Willsد  ــيم پ د ټ
پـــه جنـــوب كـــې لـــه چـــې  دا و

ــه د   ــه ځانونــــ ملبــــــورن څخــــ
دياوو ېـ مركزي استراليا لـه ب 

څخه په تېرېدو سره په شمال 
ــې د  ــيج  (Carpentaria)ك خل

دوى لـــه زيـــات  تـــه ورســـوي.
زيار ګاللو څخـه وروسـته پـه    

 (Minindie)پاى كې د ميننـدي  
ــې     ــمال كـــ ــه شـــ ــه پـــ ــيمې تـــ ســـ

سفرونو الرې چې افغانانو په هغو  يد هغو تحقيقات
 كې ونډه اخستې وه
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 .اټـن درلـود  چې نژدې پنځه سوه كيلـو متـره يـې لـه ملبـورن څخـه و       ،ورسېدل
ځكـه نـو يـو     ؛څرنګه چې په الره كې د ټيم زيات شمېر غړي ناروغـه شـوي وو  

كـې اوبـه مونـدل كېـدې او د      يڅو ورځې دلته پاتې شول په دې چې په مينند
نـو د ډلـې د مشـر     ،ژوند شرايط يو څه مساعد وو كله چې ناروغان روغ شول

ې شول او پاتې نور كړې له مخې د ټيم يو شمېر غړي په مينندي كې پاتېد پر
له دوه تنه افغانانو څخـه يـو تـن د احسـان خـان       ،يې د شمال په لور وخوځېدل

لــه خپلــو  ،پــه نــوم همدلتــه پــاتې شــو او بــل يــې چــې دوســت محمــد نومېــده   
دا ډله د زياتو ربړونو له ګاللو وروسـته   اوښانو سره د شمال په لور وخوځېد.

تـه   Cooper’s Creek وروسـته يـا اوه سـوه كيلـو متـرو مزلـه څخـه        او د شـپږ 
څرنګه چې د ژوند شرايط د هـوا د تـود والـي او د اوبـو د نشـتوالي       .ورسېده

 كـړه وكـړه  ېپر (Bourke)ځكـه نـو د ډلـې مشـر      ه؛له امله ورځ پـه ورځ خرابېـد  
كــې پــاتې شــي او يــوازې دى او  Cooper’s Creekد ډلــې نــور غــړي پــه  چـې 
څو اسونو سره خپـل سـفر تـه د شـمال      تنه نور اروپايان له دوه اوښانو او ېدر
دوى . كـې پـاتې شـو    Cooper Creekدوسـت محمـد پـه     لور دوام وركـړي.  رپ

خـو د څلـورو تنـو اروپايـانو      ،څلور مياشتې دلتـه پـه انتظـار كـې پـاتې شـول      
څرنګه چې اوبه دلتـه هـم    ،ونه لګېده ،چې د شمال په لور خوځېدلي وو ،پته

ځكـه نـو پـه     ؛مـواد هـم خـالص شـوي وو     په كمېدو وې او نور يې نو خوراكي
Cooper Creek لور ميننـدي   ربېرته د جنوپ پچې يله ېكې پاتې كسانو وپت

سـان او دوه  آمنندي پورې د ټيم څلور غـړي، درې  په الر كې تر  .ته ستانه شي
پـه   خو نـور د دوسـت محمـد پـه ګـډون مننـدي تـه ورسـېدل.         ،اوښان مړه شول

ځكـه نـو د عـالج لپـاره      ؛سـخت ټپـي كـړ   منندي كې دوسـت محمـد د ده اوښ   
ډاكټران د ده له عـالج څخـه عـاجز پـاتې      ،بېرته د ملبورن ښار ته واستول شو

د ويكتوريــا حكومــت د دې لپــاره چــې دى د ټــول ژونــد لپــاره معيــوب   .شــول
ــوى و ــړل، ده ډ   ،شــ ــډه وركــ ــوه پونــ ــه دوه ســ ــده تــ ــړل او  ېــ ــكايتونه وكــ ر شــ

د هغـه غوښـتل چـې    ېـ غـږ وانـه ور   ېخو چا يـ  ،غوښتنليكونه يې وړاندې كړل
خو په دې برخه كې هم چا ورسره مرسته ونـه   ،بېرته خپل هېواد ته ستون شي
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پـه   ،كـې خـاورو تـه وسـپارل شـو      يكړه او يو څه موده وروسته مړ او پـه مننـد  
كال په اسـتراليا كـې مـړ     1862دې ډول دوست محمد لومړنى افغان و چې په 

كــال تــرميم او د اســتراليا لــه تــاريخي  1952د ده مقبــره وروســته بيــا پــه  شــو.
پـه مشـرۍ    Bourkeد تاريخي اسنادو لـه مخـې د    .ځايونو څخه وشمېرل شوه

يوازې يو تن ژوندى پاتې  ،له هغو څلور تنو څخه چې د شمال په لور تللي وو
وايــي چــې د  وو او نــور درې تنــه يــې د لــوږې او تنــدې لــه املــه مــړه شــوي وو. 

Bourk ه چې اوښان يې له ځان سره په دې سفر كـې درلـودل  لويه اشتباه دا و، 
خو داسې خلك ورسره نه وو چې اوښان وچلوي او له هغـو څخـه څرنګـه چـې     

 ىدې سفر په ښكاره ډول وښودله چې د افغانـانو شـته والـ    ښايي ګټه واخلي.
  په دې ډول سفرونو كې د څومره زيات اهميت وړ وو.  

ه سفر يوه بلـه ګټـه هـم دا وه چـې لـه دې      او د هغه د ملګرو د نا كام  Bourkeد 
ړنـو هلـې   ېوخت څخه وروسته د استراليا د منځنيو برخو په هكله د علمـي څ 

د   Bourkeځكـه څـه وخـت چـې د     ؛ځلې د ټولـو حكومتونـو لخـوا پېـل شـوې     
نو سمدستي د دوى د لټون لپـاره هلـې ځلـې     ،دېوركېدو خبر ملبورن ته ورس

وينزلند د حكومتونو لخوا پيـل شـوې او   د ويكتوريا، جنوبي استراليا او ك
ــور         ــه ل ــزي اســتراليا پ ــاره د مرك ــدې مقصــد لپ ــه د هم ــور هيئتون ــون څل د لټ

په موندلو كې بريـاليتوب   Bourkeدې هيئتونو سره له دې چې د  وخوځېدل.
خو زياتې نوې سـيمې يـې وليـدې او د هغـو نقشـې يـې برابـرې         ،ترالسه نه كړ

ــانو او د دوپــه دې ټولــو ســفرونو كــې د ا  كــړې. اوښــانو د پــاملرنې وړ  ىفغان
د افغانانو او د دوى د اوښانو د خدمتونو په درنـاوي كـې    ،ې وهاخيستونډه 

Thomas Elder تــه چــې اوښــان او افغانــان يــې اســتراليا تــه   يعنــې هغــه چا
ځــاى كــې يــې د  ېنــوم (Beltana)لتانــه ېراوســتي او د جنــوبي اســتراليا پــه ب

  د قهرمان لقب وركړل شو. ،ركز جوړ كړى وودوى د راغونډېدو يو لوى م
او  Warburtonړنــــو پــــه تــــاريخ كــــې د واربــــرتن ېد مركــــزي اســــتراليا د څ

لــه هغـو څخــه واربــرتن   ،نومونــه هـم د يــادونې وړ دي  Carnegie كـارنيګي 
Warburton چې د صالح او حليم په نومونـو د دوه تنـه    ،لومړنى اروپايي وو
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 ترالياسـ اه مرسته د لومړي ځل لپاره د مركزي افغانانو او د دوى د اوښانو پ
څخــه ځــان د  Alice Springsه ـدياوو څخــه پــه تېرېــدو ســره لــ ېــلــه شــګلنو ب

كـال د سـپتمبر پـه     1972نومـوړى د   ديزې اسـتراليا سـواحلو تـه ورسـاوه.    ېلو
اوښانو او دوه تنه افغانانو سـره پـه جنـوبي اسـتراليا كـې د       17مياشت كې له 

 Alice)خه د څو نورو اروپايانو په ګډون د اليس سپرنګز لتانه له مركز څېب

Springs)   .ــد ــور وخوځې ــه ل ــ   پ ــودې لپ ــوې م ــ ـدوى د ي ــه الي س ســپرنګز ـاره پ
(Alice Springs)   د  لـور وخوځېــدل.  رديز پـ ېـ تـم كېـدو وروسـته د لو    كـې تـر

دياوو كـې د اوبـو مونـدل هـم د افغانـانو دنـده       ېاوښانو په چلولو سر بېره په ب
او لـه  افغان سخت ناروغ شـو   ىدې زياتو كړاوونو له امله صالح نومد هم .وه

نيو لپاره په يوه ځاى كـې پـاتې شـوه تـر څـو صـالح       دې امله ټوله ډله د درې او
لـور   رديز پېډلې د لو Warburtonد واربرتن  بېرته خپله روغتيا تر السه كړه.

د خـوراكي  دياوو دوى او د دوى اوښـان  ېـ خو وچو ب ،خپل سفر ته دوام وركړ
اوښـانو هـم ورځ پـه     .موادو او اوبو له زياتېدونكي كموالي سره مخامخ كړل

دوه اوښـان ورك شـول او اوه نـور يـې      .ورځ خپل د سفر توان لـه السـه وركـاوه   
خو له دې ټولـو كړاوونـو سـره سـره دوى بيـا هـم خپـل سـفر تـه دوام           ،مړه شول

لــه ډوډۍ پــاى تــه   وايــي چــې د اكتــوبر تــر مياشــتې د افغانــانو حال      .وركــړ
  .چې د اروپايانو ډوډۍ وخوري ،ته اړ شول ېورسېده او دوى د

ــه ګــاللو وروســته دوى وكــوالى شــول     چــې  ،پــه پــاى كــې د زيــاتو كړاوونــو ل
ديز ساحل ته ورسوي او څلور زره ميلـه  ېيوازې له دوه اوښانو سره ځانونه لو

  كال تر پايه پورې ووهي. 1873واټن د 
ځـايونو كـې    ړديزې اسـتراليا پـه څـ   ېـ اتې اوښـان د لو د سفر په پاى كـې دوه پـ  

ړۍ كـې بېرتـه د جنـوبي    ېـ خوشې شول او دوه افغانان او د ډلې نـور غـړي پـه ب   
  دل.ېاستراليا په لور وخوځ

ــډه ســتايلې ده     ــيم ون ــاليتوب كــې د صــالح او حل ــه بري ــرتن د ســفر پ ــه  ،وارب پ
لو ـپـه خپـ   لـور  رديزې اسـتراليا پـ  ېـ د لو Warburtonهماغه كال چې واربرتن 

ړونكـي  ېپه نامه يـو بـل څ   William Gosseم ګوس ـد ويلي ،ړنو بوخت ووـېڅ
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  ړنې د جنوبي استراليا په شمالي برخو كې پيل كړې.ېهم خپلې څ
او د اهللا نــواز، جمعـه خــان او كـامران پــه    د ګـوس پـه ډلــه كـې څلــور اروپايـان    
كـې پـه   ړنـو  ېوايـي چـې ګـوس پخپلـو څ     ،نومونو درې تنـه افغانـان شـامل وو   

ځكـه   ؛ې وهاخيسـت خاص ډول د كامران نومي افغان له پوهې څخه زياته ګټه 
  نو پخپلو ليكنو كې يې د افغانانو او د دوى د اوښانو زياته ستاينه كړې ده.

ــه ېدوى د ب ــه سټ (Beltana)لتانـ ــپرنګز   ېلـ ــيس سـ ــه د الـ ــن څخـ  Alice)شـ

Springs) علمـي پلټنـو   لور وخوځېدل او له دې ځاى څخه يې بيا هم خپلو  رپ
  لور دوام وركړ.  رديز پېته لومړى د شمال او وروسته بيا د لو

يــوه ورځ زه او كــامران د اوبــو پــه لټــه كــې هــرې  «:ليكــي چــې (Gosse)ګــوس 
خـو چـې نـژدې ورغلـو      ،چې ډېره لرې مو يوه غونډۍ وليدله ،خواته ګرځېدو

راپورتـه   ديا كـې لـه ځمكـې څخـه    ېـ چې په دې لويه ب ،ره لويه ډبره وهېدا يوه ډ
 Ayersدې ډبرې د جنوبي استراليا د ګورنر پـه ويـاړ د اريـس     رده پ ،شوې وه

چـې د   ،دى وايي چـې زه او كـامران لـومړني انسـانان وو    ، ښودېد ډبرې نوم ك
پوسـتو   زيات زيار په ګاللو د دې ډبرې سر ته وختو، څنګه چې د سيمې تـور 

دى ، و هڅـه نـه وه كـړې   چـا يـې سـر تـه د ختلـ     يځكه نو ه ؛ته دا ډبره مقدسه وه
چــې كــامران پــه څــومره چټكــۍ ســره د  ،وايــي چــې ده تــه د حيرانتيــا خبــره وه

د ګــوس ، ر سـخت كـار وو  ېـ حـال دا چــې د ده لپـاره دا ډ   ؛ډبـرې سـر تـه وخـوت    
Gosse    پـه همـدې    ل،ډله د دوه اونيو لپاره د همدې ډبرې تر څنـګ پـاتې شـو

همــدې ډبــرې جنــوب ده د  ،كــال د جــوالى مياشــت وه 1873وخــت كــې چــې د 
راليايانو بـه  ـميله لـرې يـوه غونـډۍ د افغـان اهللا نـواز (استـ       28ديز خواته ېلو

په نامه او همداشـان د همـدې    (Allana Hill)امه يادوه) د ـپه نAllanaدى د 
د جهيـــل تـــر مـــنځ چينـــې يـــې د كـــامران د څاګـــانو        Amadeusډبـــرې او د 

(Kamran Wells) هم د اسـتراليا پـه نقشـو     چې تر اوسه ،په نامه يادې كړي
  كې په همدې نامه يادېږي.

ړنــې د دســامبر د مياشــتې پــه ېڅ (Gosse)پــه مركــزي اســتراليا كــې د ګــوس 
  دې.ېپاى ته ورس ،چې هوا ګرمه شوې وه ،كې ينيماي
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 Ernest Gilesړونكـى  ېو څـراليا يـو بـل نامتـ   ـړۍ كـې د استـ  ېـ مې پـپـه نولسـ  
پــه درې  ،پنځــه ســفرونه وكــړلچــې د اســتراليا صــحرايي ســيمو تــه يــې   ،دى

حـال دا چـې پـه دوو     ،اخيسـت لومړيو سفرونو كـې يـې لـه اسـونو څخـه كـار و      
ــه اوښــانو او   ى،وروســتيو ســفرونو كــې يــې چــې د زيــات اهميــت وړ هــم د     ل

  ه.اخيستافغانانو څخه ګټه و
چې كه ده ته پـه   ،هغه د خپل څلورم سفر په پاى كې خپل يوه ملګري ته وويل

اوښانو او افغانانو څخه د مرسـتې د ترالسـه كولـو     لهې هم لومړيو سفرونو ك
  نو په يقين سره به د ده د سفرونو كيسې بل ډول واى.  ،امكانات برابر واى

Giles لتانه ېله ويكتوريا څخه په جنوبي استراليا كې د ب(Beltana)  سيمې
څـو  هلتـه يـو    ،چې د افغانانو او د دوى د اوښـانو ډېـر لـوى مركـز وو والړ     ،ته

اوښان او دوه تنه افغانان ورسره مـل شـول او د مـى پـه مياشـت كـې يـې خپـل         
  د خليج په لور پيل كړ. Fowlersلور د  رديز پېسفر د لو

سره يـو ځـاى وو او    Gilesچې تل به له  ،له افغانانو څخه يو تن صالح نومېده
 پوستو په الره كـې  وايي يوه ورځ تور، وې ېرې مرستې كړېله هغه سره يې ډ

خو صالح يې مرستې ته ور ودانګل او هغه يې له حتمـي   ،بريد وكړ Gilesپر 
  څخه وژغوره. ېمړين

كلـه   ،د نوامبر د مياشتې په څلورمه دوى د زياتو كړاوونو له ګاللو وروسـته 
ديزې اسـتراليا د پسـونو د روزنـې پـه     ېـ د لو ،چې ټول ستومانه او ناروغه وو

 (Perth)نۍ وروسـته تـر دې د پـرت    يوه مركز يې سترګې ولګېدې او درې او
چــې هلتـه ورتــه د   ،ديزې اســتراليا پايتخـت وو ورننوتـل  ېـ چــې د لو ،ښـار تـه  

  دونكو او دولتي مامورينو لخوا تود هر كلى وويل شو.ېښار د اوس
دياوو ېـ كال د فبروري د مياشتې په نيمايي كې دا ډله بيـا د همـدې ب   1876د 

دا ځل دوى لومړى له پرت څخه ، هځېدلور وخو رله الرې د جنوبي استراليا پ
د شمال په لور ښه پر مـخ والړل او وروسـته يـې بيـا د ختـيځ او پـه پـاى كـې د         

  لور خپل سفر ته دوام وركړ. رجنوب پ
لــه لــوړو څخــه پــه  (Mount Gould)د اپريــل پــه مياشــت كــې د مونــت ګولــد
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  دل.چې زيات كبان يې درلو ،رېدو سره دوى يوه كوچني جهيل ته ورسېدلېت
Giles  چـې   يدى وايـ ، ښـود ېپر دې والړ و اوبو د صالح د كبانو حوض نـوم ك

ملګـرى او زيـار    ىچې هغه يو رښـتين ، دا ځاى مې ځكه د صالح په نوم ياد كړ
  .ستونكى انسان وويا

ورځې په توده هوا كې له اوږدو سفرونو څخه ورسته ټوله شپه هـم   صالح به د
ونځونـه بـه يـې نـه پرېښـودل او يـوازې       خپـل لم  ،د اوښانو په پالنـه بوخـت وو  

  حالله غوښه به يې خوړله.
لس كاله وروسـته تـر دې صـالح، لـه ورتـه يـو بـل ټـيم سـره د كوينزلنـد او شـمالي            

  چې د كاني موادو په لټه كې وو مرسته وكړه. ،استراليا د سرحد په اوږدو كې
چـې د   ،د استراليا د مركزي برخو پـه نـورو ټولـو تحقيقـاتي سـفرونو كـې هـم       

لخـوا تـر سـره شـول      Tietkinsاو  Toss,Lewisلسيزې پـه اوږدو كـې د    1870
  افغانانو او د دوى اوښانو څرګنده ونډه لرلې ده.  

حـال دا   ،ړنو لسيزه دهېلسيزه د علمي تحقيقاتو او څ 1870په استراليا كې د 
ــهلســيزه بيــا  1880چــې د  ــو څخــه د ګټــې  ېدې څ ل لو او پــه مركــزي اخيســتړن

  كې د څارويو د روزنې د پراختيا له كلونو سره سمون خوري. استراليا
نـو ورسـره د    ،هر څومره چې پـه دې سـيمو كـې د فعاليـت سـاحې پراختيـا مونـده       

سـيمو كـې پـه     ېلسـيزه كـې پـه د    1880تر دې چې پـه   ،ر هم زياتېدهېافغانانو شم
ونـو  زياتېدونكي ډول ټولو راكړو وركړو او همداشان د اوښانو د روزنـې د مركز 

  زياتې اندازې پورې د سيمې د تجارت كنټرول د دوى الس ته ورغى. او تر
خصوصـاً پـه    ،ړنـو لپـاره مينـه زياتـه شـوه     ېلسيزه كې بيـا د علمـي څ   1890په 

خـو دا ځـل د دا    ،لسيزه كې څوك ورغلـي نـه وو   1870چې په  ،هغو سيمو كې
ښـتل يـې   چـې غو  ،ړنو پروګرام د هغو شتمنو لخوا پر مـخ بيـول كېـده   ېډول څ

  كانونه ولټوي او يا د څارويو د روزنې لپاره مناسبې ځمكې تر السه كړي.
ــو دې ډول څ  ــم پخپلـ ــه     ېدوى هـ ــه ګټـ ــانو څخـ ــانو او اوښـ ــه افغانـ ــې لـ ــو كـ ړنـ

دا ځكــه چــې دوى د مــالونو د وړلــو راوړلــو لپــاره بلــه وســيله پــه    ؛هاخيســتو
  اختيار كې نه درلوده.
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ويد ـل شـو د ديـ  ـلـه ښـار څخـه پيـ     چـې بيـا هـم د ادياليـد     ،لومړى دا ډول سـفر 
پـه ډلـه كـې نهـه اروپـايي       ،تـر مشـرۍ النـدې وو    (David Lindsay)لنډسـي  

  ښت اوښانو سره ګډون درلود.ېپوهانو او پنځه تنه افغانانو هم له څلور څلو
 ؛كـې دې ډلـې تـه د خـوراك او اوبـو برابـرول ډېـر ګـران وو         ودياوېد استراليا په ب

ديزې اسـتراليا لـه   ېـ سره دوى مخصوصاً كله چـې د لو رېدو ېورځو په ت ځكه نو د
دا كړاوونـه نـور هـم    ، نـو سـره مخـامخ شـول    وله زياتو كړاو ،سرحد څخه واوښتل

د بـې كفـايتۍ لـه     (Lindsay)چـې د ډلـې د مشـر لنډسـي      ،هغه وخت زيـات شـول  
 ،سـربېره پـر دې   ،امله زيات شمېر اروپايان او افغانـان لـه ده څخـه ناراضـه شـول     

ــې دو  ــه چـ ــېدل  كلـ ــه ورسـ ــو تـ ــا چينـ ــه ويكتوريـ ــو د  ،ى د ملكـ ــو  Gilesنـ د ليكنـ
ځكـه نـو    ې؛دا چينـې وچـې شـوې و    ،چې شل كالـه پخـوا يـې كـړې وې     ،پرخالف

ورځـو لپـاره اوبـه ونـه      24اوښـانو تـه د    ،دوى د اوبو له كموالي سره مخامخ شـول 
  رسېدې او همداشان د انسانانو لپاره هم اوبه په جيره وركول كېدې.

پـه دې چـې دوى    ،د افغانـانو لپـاره اوبـه څـه زيـاتې وركـول كېـدې       وايي چـې  
پــه هــر صــورت د ډســمبر د مياشــتې پــه لومړيــو ، جســمي كارونــه زيــات كــول

د ســال مشــورو لپــاره ادياليــد تــه  (Lindsay)ورځــو كــې د ټــيم مشــر لنډســي 
مشـر پـه دې    ،دېوغوښتل شو او په دې ډول دا تحقيقاتي سـفر پـاى تـه ورسـ    

ځايونه د څارويو د روزنې لپاره وموندل او د زيـاتو نويـو   ړ څسفر كې ډېر ښه 
  سيمو په هكله يې معلومات برابر كړل.

 Albert)لبــرت كــالورت  اكــال كــې د   1896يــو بــل مهــم تحقيقــاتي ســفر پــه      

Calvert)  ګلنې ـې شـــد اســتراليا د تــر ټولــو لويــ  ،لخــوا چــې يــو بــډاى ځــوان وو
هغـه   ،دېوـه الره ولـ ـپـ  (Great Sandy Desert)د ـړنو په مقصـ ـېرا په اړه د څـصح

كلونـو كـې يـې هـم زيـات       1880چې په  ،په نامه سړى (Larry Wells)رې ولز يد ل
  د دې كار لپاره وټاكه. ،علمي تحقيقات په دې سيمو كې سر ته رسولي وو

 ،ړونكو، يو شمېر اوښانو او دوه تنـه افغانـانو سـره   ېويلز له نورو اروپايي څ
ش او بـل يـې سـيد اميـر نومېـده او د مـري لـه افغانـانو         ېـ روچې يو يې بيجا د

لـږه مـوده   ، ل كـړ يـ كال د جوالى په مياشت كې خپـل سـفر پ   1896د  ،څخه وو
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شل شوه او ټاكل شوې وه چې لـه دوه يـا درې   ېوروسته دا ډله په دوه برخو وو
خو داسي ونه شـوه او   ،ږيېرته سره يو ځاى كېاونيو وروسته به دا دوه ډلې ب

خـو   ،ځكـه نـو دا سـفر ناكـام شـو      ؛څكلـه هـم بيـا سـره ونـه ليـدل      ېوه ډلو هدا د
  .پاتې شول يدواړه افغانان ژوند

 ،دوه تنه هغـه وخـت مـړه شـول     ،د سفر له ګډون كوونكو څخه چې شپږ تنه وو
ش پنځـه ځلـه   ېوايي چې درو. ديا كې الره وركه كړهېچې د اوبو په لټه يې په ب

هغـه خپلـو هڅـو تـه      ،غـى خـو بريـالى نـه شـو     د دوى د لټون لپاره سيمې ته ور
  دوام وركړ او په وروستى ځل يې اوه مياشتې وروسته د دوى مړي وموندل.

چـې لـه زيـات     ،ځكه وژغـوره  ؛ش د سفر د نورو ګډون كوونكو ژوند همېدرو
پـه   Fitzroyوايـي كلـه چـې دوى د     ې،لو اوبه وموندلښلټون وروسته يې د څ

چې د اوبـو   ،وى اوښان دومره ناتوانه شوي وونو د د ،نامه سيند ته ورسېدل
  لو توان يې هم نه درلود او دوى به په لپه كې اوبه وركولي.ښد څ

رې ېـ ش يادونه پـه ډ ېد ډلې مشر ويلز له افغانانو او په خاص ډول د بيجا درو
ره ېځكه چې افغانانو د اوښـانو پـه سـاتنې او پـالنې سـرب      ؛درناوۍ سره كوي

  و په برابرولو كې هم مرسته كوله.ډلې ته د اوبو او خوړ
ش ېـ نـو درو ، چې يوه ورځ د اوښانو لپاره واښـه ونـه مونـدل شـول     ،ويلز وايي

چې اوښ مې خوراك ونـه   ،هم د ډوډۍ له خوړولو څخه ډډه وكړه او ويې ويل
يـوه بلـه ورځ ډلـه د اوبـو لـه كمـوالي سـره مخـامخ          ،نو زه يې هم نه خورم ،لري
چـې وروسـته    ،وروسته يوه څاه (چينه) وموندلهش له زياتو هڅو ېدرو ،شوه

  نول شو.ېبيا د ده په وياړ د خرما يو نيالګى د دې چينې تر څنګ ك
ش د خدمتونو په وياړ په دې صحرا كـې تـر ټولـو    ېويلز همداشان د بيجا درو

چـې تـر اوسـه     ،په نامه ياده كـړه  (Bejah Hill)لوړه غونډۍ د بيجا د غونډى 
چـې پـه علمـي     ،يـې  ړو قطب نماېاو همداشان خپله دژږي ېپه همدې نامه ياد

  ته وركړه. د تحفې په ډول بيجا ،تحقيقاتو كې تر ټولو مهمه آله وه
چې پـر هغـې د ده نـوم، د     ،ش بچيانو اوس هم دغه قطب نما ساتلې دهېد درو

  سفر نوم او نېټه كېندل شوې.
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ش وروسـته  ېـ درو ،ش د وفاداره بيجـا پـه نامـه يـادوه    ېوايي چې البرت به تل درو
او بـرډز ويـل    يچـې د مـر   ،ځانته يې اوښان لرل ،ره شوېكې د Marreeبيا په مري 
Birdsville چـې اروپايـانو    ،د هغه زوى عبدل نومېده ،وهلې ېمنځ به يې جوپتر

  كال په مري كې زېږېدلى وو. 1909باله او په  Jackبه جك 
لنـد  كـې د كوينز  1939كـال  وستى سفر په رېدو ورېدياوو څخه د تېد استراليا له ب

 رپـ  Madiganماديګـان   د دې سفر مشري د ،ديزه برخه كې تر سره شوېپه جنوب لو
چـې د ويلـز ملګـرى او د جنـوبي اسـتراليا د پوهنتـون لـه سـاينس پوهـانو           ،غاړه وه
تـه والړ او   (Marree)كـال مـري    1938هغه د سفر لـه پيـل څخـه پخـوا پـه       ،څخه وو

دياوو كـې د خپلـو سـفرونو    ېش ده ته په بېدرو ،سره وكتلش ېهلته يې له بيجا درو
چـې پـه دې سـفر كـې د ده      ،په پاى كې ده ور څخـه وغوښـتل   ،په اړه زيات څه وويل

لــه هغــه  ،ش زوړ شــوى او ناتوانــه ووېــخــو څرنګــه چــې اوس درو ،ملګرتيــا وكــړي
ځـاى يـې خپـل زوى لـه هغـه سـره ملګـرى         رڅخه يې بښنه وغوښته او د خپل ځـان پـ  

چــې د ده پــالر هــم (موســى بلــوچ)  ،بــل افغــان لــه دوى ســره نورمحمــد نومېــده ،كــړ
  كلونه پخوا دا ډول سفرونه زيات كړي وو.

 650كال د اګست په مياشت كـې لـه مـري څخـه وخوځېـد او د       1939عبدل د 
پـه   Charlotte Watersكيلو متـرو پـه اوږدوالـي د الرې لـه وهلـو وروسـته د      

ــه ماديګــان ســره    ــو ځــاى شــو  نامــه ځــاى كــې ل ــه    ،ي ــه دې ځــاى څخــه دوى پ ل
لـه   Simpsonپـه لـور وخوځېـدل او د     Birds Villeويـل   لند كې د برډزكوينز

متـرو څخـه هــم    25ديا څخـه چـې د شــګو د ځينـو غونـډيو لـوړوالى يــې لـه       ېـ ب
د دوى دا  ،زيات وو او پنځه سوه كيلـو متـره يـې اوږدوالـى درلـود تېـر شـول       

وروسـته بيـا دوى بېرتـه د جنـوب خواتـه د       ،ورځو كې تر سـره شـو   25سفر په 
  دل.ېرته مري ته راورسېورځو كې ب 50مري په لور وخوځېدل او په 

دياوو كې د دوى د پخوانيو سفرونو ېپه دې سفر كې د افغانانو پوهه او په ب
  تجربې د زيات اهميت وړ وې.

*** 
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  ＇لورم فصل
  

  په ！وله استراليا ک３ د افغانانو خپر４دل
  

نې او ورسره جوخت د افغانانو فعاليتونو، پـه  اخيستڅخه د ګټې له اوښانو 
دا ځكـه چـې د    ؛چټك ډول د استراليا په زيـاتو برخـو كـې پراختيـا وموندلـه     

نې د نورو څـارويو لكـه   اخيستترانسپورتي چارو لپاره له اوښانو څخه ګټې 
 تـر او د استراليا په شرايطو كې  ېاسانو او غوايانو په پرتلې زياتې ګټې لرل

ځكـه   ؛لږې اوبه او لږ خواړه ورتـه پـه كـار وو    ،بلل كېدل يټولو مناسب څارو
سـر بېـره پـر دې د هغــو     .دياوو كـې اوږده سـفرونه يـې كـوالى شـول     ېـ چـې پـه ب  

هم د هغو سپين پوستو په پرتلـې   ،افغانانو معاشونه چې دا اوښان يې چلول
څلـور   ،تاخيسـ چې په ترانسپورت كـې يـې لـه اسـونو او غوايـانو څخـه كـار        

ــم وو  ــه ك ــه ډ    ؛ځل ــاليتونو پ ــو د دوى فع ــځكــه ن ــولې    ې ــه ټ ــره پ ــا س رې چټكتي
    استراليا كې پراختيا ومونده.

افغانــان معمــوالً د يــو درې كلــن تــړون لــه مخــې د اوښــانود ســاتونكو اويــا د  
يو شـمېر يـې د دې مـودې     اوښانو د تجارانو لخوا استراليا ته راوستل شول.

خـو يـو زيـات شـمېر نـورو       ،خپل هېـواد تـه والړل  له بشپړېدو وروسته بېر ته 
يې يا خپل تړونونه نوي كـړل او يـا پخپلـه د ځـانونو لپـاره د نـورو كـارونو پـه         

كلونو كې دوى هره مياشت درې يا څلور پونډه معاش  1880په  .لټه كې شول
تر السه كاوه چې د هغو په پرتلې هر سـپين پوسـتي تـه پـه ورتـه كـار كـې هـره         

سـره لــه دې چــې د اســانو او غوايــانو پــه   ،ونــډه وركــول كېــدلنـۍ څلــور پ واو
  پرتلې د اوښانو بيه زياته وه.

دوى  .خلكو ډاډ تر السه كړ رېدو سره افغانانو زيات اعتبار او دېد وخت په ت
او پخپلو كارونو كې صادقان وو او همـدا شـان د    يپخپله هم زيار ايستونك

كولـو كـې لـه دوى سـره مرسـته      دوى اوښانو هـم د ډاډ وړ خـدمت پـه وړانـدې     
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ځكـه نـو دوى بـه     ؛وو كې هم مزل كوالى شيدياېڅرنګه چې اوښان په ب كوله.
 .و به يـې ځـان ډېـر ژر هـدف تـه رسـاوه      شته الرو خيال نه ساته او په لنډو الر د

د ورځې يـوازې دوه ځلـه يـې ډوډۍ خـوړه      ،دوى پخپله ډېر ساده ژوند درلود
 ،خـو كلـه بـه چـې هـوا تـوده وه       ،بل ځاى ته تللاو ټوله ورځ به له يو ځاى څخه 

دوى د ښــارونو، بنــدرونو او د  نــو د شــپې لخــوا بــه يــې ټولــه شــپه مــزل كــاوه. 
شـنونو پـه څنـډو كـې چـې د دوى د اوښـانو د څرېـدو        ېاوسـپنې د پټلـۍ د سټ  

كمپونه جوړ كړل چـې وروسـته بيـا د     يېځانونو ته  ،لپاره امكانات زيات وو
ــانو د ښــار خــوا د اســتراليايانو ل ــا افغان ــاد   Ghan Townsګوټو ي ــوم ي ــه ن پ

د جنوبي استراليا په شمال كې د مركزي استراليا په لـور د اوسـپنې د    ،شول
ونه يـا كلـي د   ـپټليو په غځېـدو سـره د افغانـانو دا ډول دايمـي اسـتوګن ځايـ      

Farina،  مريOoduadatta, Marree  او دPort Augusta   تـه  تـر څنـګ منځ
او  Broken Hillاوت ويلز كې د افغانانو كليو د بروكن هـل  په نيو س راغلل.
ــرك  ــه     Bourkeب ــې پــه لو   ،پــه ســيمو كــې پراختيــا وموندل ديزه ېــحــال دا چ

 ,MarbleBar, Wiluna, Meekotharraاســـتراليا كـــې دا ډول كلـــي د 

Kalgoorlie, Coolgardie    ــه ســـيمو او همـــدا شـــان د  ,Wyndhamپـ

Fremantle  اوPort Headland  پـه كوينزلنـد    .ته راغللبندرونو كې منځپه
حـال دا   ،كـې موقعيـت درلـود    Clonecurryكې د افغانانو ډېـر لـوى كلـي پـه     
ــې د    ــو يـــ ــو كليـــ ــې كوچنيـــ ــيمه او د   Duchessچـــ ــه ســـ او  Normantonپـــ

Townsville .په بندرونو كې پراختيا موندلې وه  
 Alice Springsر وروستنى كلى د استراليا په مركـزي برخـه د   ېد افغانانو ډ

له همدې مركزونو څخه د اوښانو كتارونـه هـرې   ، په سيمه كې جوړ شوى دى
  خواته خپرېدل او د اوښانو او افغانانو تګ راتګ په منظم ډول روان وو.
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  افغانان په جنوبي استراليا ک３:
د استراليا له جنـوب څخـه تـر شـمال پـورې پـه بريـالي ډول د تلګـراف د مـزي          

اسـتراليا پـه مركـزي برخـو كـې د څـارويو د روزنـې د        شـان د   غځولو او همدا
كـې داسـې پرېكـړه وشـوه چـې پـه جنـوب         1876امكاناتو په زياتېدو سره پـه  

تـر سـيمې پـورې د     Farinaله بندر څخه په شمال كـې د   Port Augustaكې د 
اوسپنې پټلۍ وغځول شي او بيا وروسته همدا پټلـۍ تـر دارويـن پـورې پـه      

 1882كې پيل شو او تـر   1878دې پروژې كار په كال د  .شمال كې اوږده شي
يـو زيـات    .پـورې بشـپړ شـو    Farinaپورې د اوسپنې د پټلۍ غځولـو كـار تـر    
شن او په الره كـې د نـورو سـيمو د    ېشمېر افغانان او د دوى اوښان د دغه سټ

له دې ځايونو څخه په لرې پرتو  چېره شول ېڅنګ دشنونو ترېاورګاډو د سټ
ونو كارګرانو او همداشان مالـدارانو او بزګرانـو تـه د دوى د    سيمو كې د كان

اړتيا وړ شيان ورسوي او په راتلو كې بيا د دوى توليدات چې وړۍ او كاني 
پــه ځينــو حــاالتو كــې بــه نومــوړو  شــنونو تــه راوړي.ېمــواد وو د اورګــاډو سټ

كـال   1884پـه   و اوبه هم د افغانانو لخوا رسول كېـدې. څښلځينې سيمو ته د 
چـې   ې اوږده شوه او دا هغه وخـت و پور Marreeكې د اوسپنو پټلۍ تر مري 

ر افغانـان او د  ېد افغانانو فعاليت ډېره پراختيا مونـدلې وه او يـو زيـات شـم    
  دوى اوښان د جنوبي استراليا په مختلفو سيمو كې ليدل كېدل.

  
  
  
 

 

  
 

  
ه سـوه كيلـو   هغه كوچنى ښار دى چـې پـه جنـوبي اسـتراليا كـې اوو      Marreeمري 

لسـيزې لـه لومړيـو     1880د  متره د ادياليد ښار شمال لور تـه لـرې موقعيـت لـري.    

 اوښانو يو كتار د په جنوبي استراليا كې
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كلونو څخه دې ښار د كوچنۍ آسيا يا كوچني افغانستان په نامه شـهرت ومونـد   
ژيك موقعيــت لــه كبلــه د اوښــانو د تــګ راتــګ مركــز   ېاو د خپــل ممتــاز ســترات

ــوګرځ ــد    .دېـ ــاتې الرې د كوينزلنـ ــه زيـ ــاى څخـ ــه دې ځـ ــتراليا او  لـ ــمالي اسـ ، شـ
ږدوالــى بــه كلــه ســلګونو ود دې الرو ا .ديزې اســتراليا پــه لــور غځېــدلې وېېــلو

ــو متــرو تــه هــم رســېده     دې الرو د خپلــو اوښــانو لــه هغــو     رافغانــانو بــه پــ   ،كيل
ده تــګ ې) تـه هـم رسـ   60تو (ېسـره چـې  كلـه بـه يـې د اوښــانو شـمېر شـپ       ، كتـارونو 

انــانو دوه كلــي وو چــې پــه هغــو كــې پــه   د مــري ښــار تــه نــژدې د افغ  راتــګ كــاوه.
وزنـې او تجـارت كاروبـار هـم روان     ره د اوښـانو د ر ېترانسپورتي فعاليتونو سرب

 ده چـې ېـ وايي چې د مري له افغانانو څخه يـو د سـلطان راز محمـد پـه نامـه ياد      .و
د اوښـانو دوه نـور سـوداګران     .څالو لپاره درلودلاوښان د خر 700يا  600تل به يې 

د او تاج محمد وو چې وروسته بيا د زيـات شـمېر اوښـانو پـه لرلـو او      فيض محم
ــره د يـــوې لـــويې ترانســـپورتي كمپنـــۍ    ــه اســـتخدامولو سـ ــانو پـ د نـــورو افغانـ
خاوندان شـول او لـه شـرابو څخـه نيـولى بيـا تـر سـاختماني مـوادو پـورې د ټولـو            

  شيانو وړل راوړل يې په يوه پراخه سيمه كې تر انحصار الندې وو.
يوې خواتـه اروپايـان پراتـه وو او     ،شل شوې وهېي كې ټولنه په دوو برخو وپه مر

چې په عمومي ډول له افغانـانو او پـه اسـتراليا كـې لـه       ،بلې خواته غېر اروپايان
ــارت وو.   ــور پوســتو څخــه عب ــه دو     ت ــوازې ل ــه مخــې ي ــاريخي اســنادو ل ــې ېد ت م

هـم د دې سـيمې    نړيوالې جګړې څخه وروسته د افغانانو او تـور پوسـتانو زامـن   
په يوازيني ښوونځي كې ومنل شـول او پـه دې ډول د اروپايـانو او نـورو تـر مـنځ       

البتـه د افغانـانو د ماشـومانو زده كـړه د      ې،ټولنيزې اړيكې ورو ورو ټينګې شـو 
شـواى كـوالى خپـل    ه پـه دې چـې دوى نـ    ،لومړني ښـوونځي پـه سـويه پـاتې شـوه     

پـه دې وخـت    و نـورو سـيمو تـه ولېـږي.    ماشومان د لوړې زده كړې لپاره ادياليد ا
كې د افغانانو او تور پوستانو تر منځ اړيكې ټينګې وې او د دوى تر مـنځ زيـات   

پــه هــر صــورت لــږ تــر لــږه د لســو كلونــو لپــاره د مــري ښــار د  ،ودونــه هــم شــوي وو
تـه تـر ټولـو لـرې پرتـه سـيمه او د اسـتراليا د مركـزي          جنوبي اسـتراليا شـمال لـور   

  ر ټولو لوى تجارتي مركز پاتې شو.سيمو په لور ت
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  افغانان په نيو ساوت ويلز ک３:
كال پورې افغانان د نيو ساوت ويلز پـه ځينـو سـيمو     1880سره له دې چې تر 

ــاره شــوې وو   ــې خپ ــه چــې د     ،ك ــم كل ــا ه ــو بي ــې د     1881خ ــايي ك ــه نيم ــال پ ك
 د كموالي له امله د نيو ساوت ويلز په سيند كې د اوبو (Darling)دارلينګ 
د سرو زرو اوسپينو زرو كـانونو   Mount Brownاو  Milparinkaد ايالت د 
او پــه نتيجــه كــې د اوبــو او خــوراكي مــوادو لــه ســخت   ۍوچكــال كــارګران د

د افغانـانو خـدمتونو تـه اړتيـا پـه       ،كموالي او حتى مـرګ سـره مخـامخ شـول    
تـر دې پخــوا بــه د دې كـارګرانو ټــولې اړتيــاوې پــه    .جـدي ډول احســاس شــوه 

خـو كلـه چـې د     ،ړيو لخوا پوره كېدېېمدې سيند كې د تلونكو راتلونكو به
نـو دا ډول فعاليـت د دارلينـګ پـه سـيند كـې پـه ټپـه          ،سيند اوبه كمې شـوې 

) 70ځكه نو په اضطراري ډول په شپږو ټنو خوراكي موادو بار اويا (؛ ودرېد
پـه دې   لتانه له سيمې څخـه پورتنيـو كـانونو تـه ولېـږدول شـول او      ېاوښان د ب

مړينــې څخــه  يډول يــو زيــات شــمېر كــارګران د افغانــانو پــه مرســته لــه حتمــ 
ــ     ؛وژغــورل شــول  ــه داســې ه ــه وخــت بل ــه وه چــې   ېځكــه هغ ــه وســيله ن څ نقلي

په همدې شان افغانانو په سـيمه كـې يـو     كارګرانو ته خوراكي مواد ورسوي.
غـوى  زيات شمېر مالداران هم چې له ورته كړاو سره مخامخ وو وژغورل او ه

ره يــې هغـه وړۍ چــې دوى توليــدولې  ېتـه د دوى د اړتيــاوو پــه برابرولـو ســرب  
  بندرونو او د اورګاډو مركزونو ته ورسولې.

په دې ډول د افغانـانو د فعاليـت سـاحه د نيـو سـاوت ويلـز پـه ايالـت كـې هـم           
پراخه شوه او په راتلونكو كلونو كې د دارلينګ د سـيند د اوبـو لـه زياتېـدو     

كـال   1887پـه   غانانو كاروبار په دې سيمه كې ښه رونق ومونـد. سره سره د اف
او بـرك   (Broken Hill)د اوسپنې پټلۍ په نيو ساوت ويلز كې د بروكن هل 

Bourke څرنګه چې هغه وخت بروكن هل په نـړۍ كـې   ، ښارونو ته اوږده شوه
او  1880ځكـه نـو د    ؛د سپينو زرو او جسـتو ځينـې ډېـر لـوى كانونـه درلـودل      

په لسيزو كې د كـانونو د ايسـتلو فعـاليتونو پـه دې سـيمې كـې زياتـه         1890
پراختيا وموندله او له هغه سره جوخت د افغانانو شمېر هم په دې سيمه كـې  
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افغانانو به له دې سيمې څخه مالونه كله كله حتى كوينزلنـد   .په زياتېدو شو
و پـه وينـا پـه    ړونكېد څ ته هم وړل چې سفر به يې د درې اونيو لپاره اوږد شو.

دې سيمه كې د څارويو د روزنې د فعاليت د دوام يوازينى عامـل د افغانـانو   
ــى وو  ــو ډاډه       ؛شــته وال ــي ســره چــې د ي ــه شــته وال ــانو پ ــوازې د افغان ځكــه ي

دوى ډاډ تر السه كوالى شـو چـې    .ترانسپورتي سيسټم امكانات يې برابرول
ا وړ مـواد تـر السـه    دوى به وكوالى شي پـه هـر ډول شـرايطو كـې خپـل د اړتيـ      

  كړي او د دوى توليدات به چې وړۍ وې بازارونو ته ورسول شي.
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

كــال كـې د دې ســيمې د وړيـو د لېږدولــو يـو مركــز مشـر لــه افغانــانو      1901پـه  
چې افغانان د ډېرې ټيټې كرايې  ،څخه د مننې د څرګندولو په ترڅ كې ليكي
لو سـره د دوى مالونـه   اخيسـت نو پـه  يعنې د يو ټن وړيـو لپـاره د پنځـو پونـډو    

نـو دوى بـه زيـات تاوانونـه      ،ځكـه نـو كـه افغانـان نـه واى      ؛بندرونو ته رسوي
په دې دليل چې دلته په سيمه كې د اسونو لپاره واښه نه مونـدل   ،واى يګالل

لـه سـيمې څخـه د     Wilcanniaكـې د ولكانيـا    1902له بل پلـوه پـه كـال     كېدل.
راتګ د دارلينګ په درياب كې بند شو، دې كـار د  تګ  ړيوېشمال په لور د ب

څخـه يـو زيـات     Marreeچـې لـه مـري     ،سيمې اروپايي تجاران دې ته اړ كـړل 

 د استراليا په نيو ساوت ويلز كې د اوښانو يو كاروان
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اروپايـانو   د شمېر اوښان رانيسي او لـه افغانـانو سـره يـې سـيمې تـه راوړي.      
پـه لسـيزو كـې د بـروكن هـل او       1890او  1880ځينو افغانـانو هـم د    ،څنګتر

ــرك  ــه ســيم  Bourkeب ــه     پ ــو پ ــاره د كمپني ــو لپ ــو راوړل ــالونو د وړل و كــې د م
  پرانستلو پيل وكړ.

كـې   1915په بروكن هل كې د افغانانو د يادولو وړ كيسه هغه وه چې پـه كـال   
كال په پيل كې چې لومړۍ نړيواله جګړه ښه پـه   1915وايي چې د  .ښه شوهېپ

كـې پـر    Dradanellsيله چې په دردانيل ېزانو دا وپتېانګر ،زور كې روانه وه
تـه   چې هېچا ،ښه وشوهېتركانو بريد وكړي دا وخت په بروكن هل كې ورته پ

ــه وه ــاور وړ نـ ــال لـــومړۍ ورځ وه ېع 1915د  .د بـ ــه م ،ســـوي كـ ــول پـ ــو او ېټـ لـ
كـړه كـړې   ېپه بروكن هل كې يـوه ډلـه اسـتراليايانو پر    ،خوشحاليو بوخت وو

اړتيا وړ ټول شـيان را   دوى د .لې لپاره لږ څه لرې ځاى ته والړ شيېد م چېوه 
لې د ځاى پـه لـور   ېخپلو كورنيو سره په يوه اورګاډي كې د م لهل او اخيستو

چې  ،شن څخه لرې شوى نه ووېاورګاډى ال درې كيلو متره له ست .روان شول
يوې السي كراچۍ د تركيې بيرغ په رپېـدو وليـد چـې     رسورليو پ يد اورګاډ

نــګ دوه تنــه وســله وال لــه خپلــو   څلــۍ ترټي د پډد اورګــا .ورتــه نــژدې شــول 
سورليو په دوى د ښكاريانو ګومان وكړ چې ګونـدې   ،ټوپكونو سره والړ وو
د دوى  ،خـو چـې كلـه اورګـاډى دوى تـه ورنـژدې شـو        ،د سوې ښكار به كـوي 

د دې ډزو له امله له سورليو څخه يـوه ښـځه    .ل شوېيسورليو ډزې پ رلخوا پ
چــې د اس پــه  څخــه بهــر يــو بــل ســړىاو يــو نارينــه او همداشــان لــه اورګــاډي 

څنـګ روان وو ووژل شـول او يـو هلـك، يـوه انجلـۍ،       سورلۍ د اورګاډي تر
فـون پوليسـانو تـه    يلټيخلكو په  .درې ښځې او يو زوړ سړى پكې ټپيان شول

والـو كسـانو لـه پوليسـانو سـره هـم       ه وسـل  ،پوليسـان را ورسـېدل   ،خبر وركړ
پــه  ،رتوس يــې خــالص شــولخــو پــه پــاى كــې چــې كــا ،جګــړې تــه دوام وركــړ

لــومړى يــوه كلــي تــه ننوتــل او وروســته بيــا نــژدې غونــډۍ تــه    ،ښــته شــولېت
لنـډه دا   ،په الره كې يې يو پوليس هم چې مخې ته ورغلى وو ټپـي كـړ   .وختل

پـه دې   .چـې جګـړه پـه هماغـه ورځ لـه سـهار څخـه تـر مـازيګر پـورې روانـه وه           
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په پـاى كـې لـه     ،مرسته كولهجګړه كې دسيمې افغانانو هم له پوليسانو سره 
دوه تنه وسله والو څخه يو تن مړ او بـل يـې چـې سـخت ټپـي شـوى وو ونيـول        

ده يې درلوده له دې دوه تنو څخه يومال عبداهللا نومېده چې د قصابۍ دن .شو
كريم به يې په كوڅو كې آيسـ چې پخپلې السي كراچۍ  او بل يې ګل محمد و

چې وروسته بيا له دوى څخه تر السـه  كه څه هم له هغو اسنادو څخه  ،خرڅول
ښې پالن د همـدې دوه تنـو لخـوا برابـر شـوى      ېڅرګنده شوه چې د دې پ ،شول

 ؛وو ىښـه د جرمنيـانو لمسـون بللـ    ېخو بيا هم د سيمې استراليايانو داپ ،وو
دونكو لـومړى د جرمنيـانو د راټولېـدو    ېځكه نو په غچ كې يې د سيمې اوسـ 

وسوځاوه او بيا يې د افغانانو په كلي يـر غـل    په يو كلب بريد وكړ او هغه يې
  .ور وړ

 ،سربېره پر دې ټول هغه جرمنيان چې ددې سيمې په كانونو كې يې كار كـاوه 
ښـې څخـه پخـوا د خـان     ېوايـي چـې لـه پ    .له خپلو كارونو څخه وايسـتل شـول  

قدم په نامه يو افغان پوليسو تـه د مـال عبـداهللا او ګـل محمـد، سـره د دوى د       
چــې د يــوې  ،ه خبــردارى وركــړى وو او دا يــې هــم ورتــه ويلــي وو ړاوســلو پــه 

خــو پوليســانو او امنيتــي چــارواكو پــه دې   ،ښــېدو امكــان شــتهېښــې د پېپ
كړ چـې ورتـه راپورونـه يـې پخـوا هـم       ه ځكه په كوم اقدام الس پورې ن ؛هكله
 ښ شوي نه وو.ېڅ پېتر السه كړي وو او وروسته بيا ه زيات

  
  استراليا ک３:ديزه ４افغانان په لو
ديزې اسـتراليا پـه   ېكال د اګست په مياشت كې د لو 1885په  ىسره زر لومړ

وازه پـه  اكلـه چـې دا    ،ځاى كې وموندل شول ېنوم (Kimberleys)كيمبرليز 
نو له يو كال څخـه   ،نوي زيالند او د استراليا په ختيځو سيمو كې خپره شوه

لـه   Derbyيمې تـه چـې د   په كمـه مـوده كـې لـه دوه زره تنـو څخـه زيـات دې سـ        
ــې   ــدر څخــه ي ــه او د  300بن ــدر څخــه   Wyndhamميل ــه بن ــه مســافه   250ل ميل
كـانونو سـيمې تـه د پليـو الرې      زرو د له بندرونو څخه د سـرو  .درلوده ورغلل

وو او غونډيو څخه چې مخصوصاً د دوبي په توده هوا كې وربانـدې  دياېله ب
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شـتو كـې د خـوراكي مـوادو     ځكه نو پـه څـو ميا   ؛دېېرېتګ راتګ ګران وو ت
او اوبو د نشتوالي، د غوماشو او مرضونو د زيـاتوالي او نـورو كړاوونـو لـه     

دلتـه بيـا هـم دا     .چې دې سيمې تـه ورغلـي وو مـړه شـول     ،ر خلكېامله يو شم
خلــك د افغانــانو لخــوا وژغــورل شــول او د جنــوري پــه مياشــت كــې يــې پــه     

ه ورسـول، د اګسـت پـه مياشـت     اوښانو بار پنځه ټنه د اړتيـا وړ مـواد دوى تـ   
چـې شـپږ ټنـه مـواد دې سـيمې تـه        ،كې بيا لـه افغانـانو څخـه وغوښـتل شـول     

كال تـر پايـه پـورې د سـرو زرو د كـانونو سـيمې        1886څرنګه چې د  ورسوي.
ديزه ېـــترڅنــګ يـــې د افغانـــانو شــمېر هـــم پـــه لو   ،زياتــه پراختيـــا وموندلـــه 

لسيزې په كلونو كـې پـه    1890په لنډ ډول د  استراليا كې مخ په زياتېدو شو.
ديزې استراليا كې د سرو زرو د كانونو د چټكـې پراختيـا لـه املـه زيـات      ېلو

كـې   1891ويل كېږي چې پـه كـال    .ديزې استراليا ته راغللېشمېر افغانان لو
ــلو ــه      27ديزې اســتراليا ې ــانونو څخــه الس ت ــه همــدې ك زره اونســه ســره زر ل

سرو زرو نـور كانونـه هـم د دې ايالـت پـه      په راتلونكو كلونو كې د  راوړي وو.
چې له هغو سره جوخت د افغانـانو فعـاليتونو    ،نورو سيمو كې وموندل شول

سلطان  كې د 1894د مثال په ډول په  ،هم په دې سيمو كې پراختيا وموندله
چـې زيـات شـمېر     ،اوښـانو سـره   58راز محمد په نامه يـو افغـان سـوداګر لـه     

وايي چې پـه هغـه    .سيمې ته راورسېد Coolgardieد  ،افغانان هم ورسره وو
او د ده د  پــورې د اوښــانو خاونــد و 700خــه تــر څ 600وخــت كــې راز محمــد لــه 

ديزې ېـ ورځو كې له جنوبي استراليا څخه د لو 109اوښانو لومړى كاروان په 
  د.ېمې ته ورسياستراليا د كانونو س

افغانـــانو لخـــوا و اوبـــه ټـــولې د څښـــلكـــې كـــارګرانو تـــه د  Coolgardieپـــه 
همدا شان ټول خـوراكي مـواد د افغانـانو لخـوا كـانونو تـه رسـول         ،برابرېدې

څ ېچا او هـ يله اوښانو پرته بل ه ىداسې وايي چې له افغانانو او د دو .كېدل
ديزې استراليا په اقليمـي شـرايطو كـې د دې ډول فعـاليتونو د     ېد لو يڅارو

كيلـو   39څخه  Coolgardieر له كال كې سره ز 1899په  دوام توان نه درلود.
شــول او لــه دې ســره ســم پــه   پــه ســيمه كــې ومونــدل Kalgoorlieمتــره لــرې د 
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ــات شــول.       ــور رام ــه ل ــه ګــډون د دې ســيمې پ ــانو پ ــارګران د افغان ــو ك  زرګون
ديزې استراليا حكومت د دوه نيم مليونو ېكې د لو 1903وروسته بيا په كال 

ته نـژدې د    Perthه يو پايپ الين پرتپونډو په لګښت د اوبو د لېږدولو لپار
چــې پــه  ،ســيمې تــه وغځــاوه Kalgoorlieلــه ســيند څخــه د  (Helena)هلينــا 

د اوبـو د دې   .ورځ كې د پنځو مليونو ګيلنو اوبو د انتقال ظرفيت يـې درلـود  
كـې د پـرت د ښـار او د دې     1896پايپالين پـه جوړېـدو او همداشـان پـه كـال      

ټلۍ په غځېدو سره په دې سيمه كې د افغانـانو  سيمو تر منځ د اورګاډي د پ
ديزې اسـتراليا  ېخو د لو ،په فعاليتونو او شمېر كې پوره كموالى وليدل شو

ــې د     (Sir John Forrest)صــدر اعظــم   ــه مراســمو ك ــايپالين پ ــو د پ د اوب
ديزه استراليا كې د كـانونو  ېچې په لو ،افغانانو هڅې وستايلې او ويې ويل

خپله د همدې پايپالين غځـول يـوازې د افغانـانو د زيـار     را ايستل او حتى پ
   او هاند نتيجه ده.

ديزه اسـتراليا كـې د اوښـانو    ېـ يادولو وړ يوه بلـه خبـره دا ده چـې پـه لو     دلته د
مخــه پــه جنــوبي حــال دا چــې تــر دې د ،ر لــوى خاونــدان پخپلــه افغانــان ووېــډ

ته رســـېدل او اســتراليا كــې دا ډول فعاليتونـــه ټــول د اروپايــانو لخـــوا ســر     
پـه دې لـړ    .غـاړه درلـوده   رافغانانو يوازې د اوښانو د ساتنې او چلولو دنده پـ 

ــكــې د دوو ورو ــه چــې د     ،ون ــاج محمــد نومون  1880يعنــې فــيض محمــد او ت
ديزې اسـتراليا پـه   ېـ لسيزې په نيمايي كې يې د اوښـانو لـوى كاروانونـه د لو   

دوى د الرو پــه  د يــادونې وړ دي. ،هــرې برخــې كــې پــه تــګ راتــګ بوخــت وو 
اوږدو كې هر ځاى د اوبو څاګانې كيندلي وې چې زيات شـمېر اروپايـانو بـه    

و د نـ همداشـان وايـي چـې دې دواړو ورو    .هاخيستهم د هغه له اوبو څخه ګټه 
ــاتله     ــه سـ ــه مينـ ــم زياتـ ــره هـ ــو سـ ــه لوبـ ــوانۍ لـ ــوكس او پهلـ ــه   ؛بـ ــو پـ ــه نـ ځكـ

Coolgardie  رګښــت دوى پــكــې د زيــاتو ســپورتي تورنمنتونــو د جوړولــو ل 
كال كې تاج محمد د يو بل افغان لخوا  1896وايي چې په  .ى وواخيستغاړه 

  په جومات كې د ننه ووژل شو. هچې غالم محمد نومېد
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كال د مى د څلورمې په ګڼه كـې پـه دې    1896اخبار د  Coolgardie Minerد 

غـالم محمـد د    كـال د اپريـل پـه مياشـت كـې      1896د «داسې ليكلـي دي:   اړه
 .تاج محمد د وژلو په تور ونيول شو او په محكمه كـې پـه مـرګ محكـوم شـو     

چـې د غـالم محمـد ملګـري      ،وايي كله چې پوليسو دا راپورونه تر السه كړل
ده تــه د زهــرو پــه وركولــو دى پــه دار بانــدې لــه ځړولــو څخــه    چــېهڅــه كــوي 

و ورتلـل منـع كـړل او    نو زندان ته يې د ده د ملګرو او نورو افغانـان  ،وژغوري
بات په كې يل ته چې ډېر ټينګ امنيتي ترتېج Fremantleد وروسته يې دى 

مــه ېكــال د مــى د مياشــتې پــه دو 1896غــالم محمــد د  .ږهېــنيــول شــوي وو ول
چې ډېر  د پورتني اخبار د خبريال په وينا غالم محمد .نېټه په دار وځړول شو

د شـپې پـه    .ارۍ سـره تېـره كـړه   د خپل ژوند وروستۍ شپه يې پـه كـر   ،زړور و
يوه بجه يو مال چې مرزاخان نومېده زندان ته ورغـى او لـه غـالم محمـد سـره      

د غالم محمد له غوښتنې سره سـم هغـه تـه     ،نځونه او دعاګانې وكړېويې لم
نو د زندان مشـر لـه    ،كله چې هر څه برابر شول د سهار ډوډوۍ ورنه كړل شوه.
حمد كوټې ته ورغى او د غالم محمد السونه څو تنو پوليسانو سره د غالم م

سرحدي كرښه يو شمېر افغانان  راو جنوبي استراليا پ ېديزېد لو
 او د دوى اوښان
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پـه ډېـر متانـت سـره      ،غالم محمد چـې سـپينې جـامې اغوسـتې وې     .يې وتړل
چې غـالم محمـد    ل وكړيمال هم را پاڅېد او د دعاګانو په ويلو يې پ ،ودرېد

وايـي كلـه چـې     .“ على الفالح يح ”او له خپل ځان سره يې ويل ېولهم تكرار
مـال هغـه قـرآن    ، يې لږ څه په لوړ اواز وويلـه  همدا دعانو  ،دار ته ورنژدې شو

غـالم محمـد هغـه     .غالم محمد ته وړانـدې كـړ   ،مجيد چې په الس كې يې وو
 ىژبه حاضرينو تـه وويـل چـې خـدا     يزېښكل كړ وروسته يې بيا په ماته انګر

مـا بـې لـه شـكه      ،(ج) او ماته پخپله څرګنده ده چې زه د تاج محمد قاتل نه يم
مـا پخــوا   ،خـو دا كــار مـې د ځــان د سـاتنې لپـاره كــړى     ،ه ډز كـړى چـې پـر هغــ  

خـو اوس   ،زان عـادل خلـك دي او عـدالت كـوي    ېـ داسې فكـر كـاوه چـې انګر   
هغه وروسته بيا افغانسـتان او انګلسـتان    راته څرګنده شوه چې داسې نه ده.

يـې وويـل چـې دى د يـو رښـتيني مسـلمان پـه توګـه د          سره مقايسه كـړل او دا 
تـر   .ج) حضور ته ورځي او له هغـه څخـه د عـدالت غوښـتنه كـوي     خپل خداى(

مال له هغه ځايه لـرې شـو او    .دې وروسته يې بيا قرآن مجيد څو ځله ښكل كړ
يو سپين پوړنى د غالم محمد پر مخ واچول شو د دار رسۍ يې پـه غـاړه كـې    

د غـالم   وركـړه.  هبو كـې سـا  ېور واچوله او هغه يـې راكاږلـه او هغـه پـه څـو شـ      
چې د هغوى له دود سـره سـم خـاورو تـه      ،د مړى افغانانو ته وسپارل شومحم

  وسپارل شي.
كـې اوسـېده او    Coolgardieوژل شوى تاج محمد له نـورو افغانـانو سـره پـه     

وايـي پـه هغـه ورځ     هره ورځ به د لمانځه لپاره د كلي كوچني جومات ته ورته.
فغانـان جومـات تـه    يوازې څلـور تنـه ا   ،چې دى په جومات كې دننه وژل كېده

محمـد او   چې يو يې مال مجيد بل يې مال حـاجي بـل پخپلـه تـاج     ،ورغلي وو
الم محمـد د تـاج محمـد    د لمانځه په وخت كې غ و.څلورم تن يې غالم محمد 

نـو غـالم    ،، كله چې د تاج محمد په سجدې ځمكې ته ښكته شـو تر شاوالړ و
 و.شـ  اغه ځـاى كـې مـړ   تاج محمد په هم، خپله تمانچه پر هغه ډز وكړمحمد پ

خوشـحالي يـې څرګنـده     ،وايي كلـه چـې غـالم محمـد لـه جومـات څخـه ووت       
د تــاج محمــد د وژلــو  .غــالم محمــد ځــان پخپلــه پوليســانو تــه وســپاره  ،كــړه
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خو ويل كېږي چې دا هغه يوازينى جنايـت  ، اصلي علت تر پايه څرګند نه شو
لـه دې څخـه پرتـه     .دلى وېو چې د يو افغان لخـوا پـه اسـتراليا كـې سـرته رسـ      

څكلـه يـې لـه شـته     ېانينو مراعات كاوه او هافغانانو په استراليا كې تل د قو
چــې افغانــانو د  ،پــه لنــډ ډول ويــالى شــو  قوانينــو څخــه ســرغړونه نــه كولــه. 

لكـه چـې پخـوا هـم ورتـه ګوتـه ونيـول         ،ديزې استراليا پـه پرمختـګ كـې   ېلو
ــډه   ،شــوه ــه ون ــول ســاختماني مــواد،   .ې دهاخيســتزيات د  ،د ســونګ لرګــي ټ

و اوبه، په كـانونو كـې د اړتيـا وړ لرګـي، كـاني      څښلاوسپنو پټلۍ، وړۍ، د 
 مــواد، خــوراكي مــواد او د اړتيــاوړ ټــول نورشــيان د دوى لخــوا وړل كېــدل.   

نـو د   ،ديزې استراليا ګورنر د دې سيمو ليـدلو تـه ورغـى   ېوايي كله چې د لو
  په ډول وركړل شو.افغانانو لخوا د سپرلۍ يو ښه اوښ ورته د تحفې 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

 

  
  

كې د هر ډول مالونو وړلو راوړلو لپاره له اوښانو څخه كار  په استراليا
 اخستل كېده
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  افغانان په کوينزلند ک３:
د ســرو زرو د كــانونو لــه ســيمې څخــه      ،ديزې اســتراليا ختيــز خواتــه  ېــد لو

ځينــې يــې د ورتــه كــارونو لپــاره د   ،افغانــان نــورو ســيمو تــه هــم خپــاره شــول 
اســتراليا پــه شــمال كــې د ســرو زرو د كــانونو د ســيمو پــه لــور وخوځېــدل او   

چې د مسو كانونـه   ،لور رديز پېر بيا د كوينز لند د شمال او شمال لوځينې نو
  په كې موندل شوي وو روان شول.

كـال كـې    1867په سيمه پـه   Cloncurryمس د لومړي ځل لپاره د كوينزلند د 
پـه   ،زي كمپنۍ چې د مسو په توليـد بوختـه وه  ېخو هغې انګر ،وموندل شول

 ،ټنو څخه نه زياتېدل 400ه امله چې له كې د توليداتو د كموالي ل 1889كال 
ړو لـه  ګـ كال چې د زيـاتو ج  1897وروسته بيا په  خپل فعاليت په ټپه ودراوه.

 ؛ټ كـې يـې بيـه لـوړه شـوه     ېـ امله مسو ته تقاضا زياته شوه او په نړيـوال مارك 
لـه كـانونو څخـه ګټـه      دې سيمې او د كوينزلند د نورو سيمو د مسوځكه نو د

لــه همــدې املــه د نولســمې   دو شــوه.ېــځ پــه ورځ پــه زياتنه پيــل او وراخيســت
ړۍ په لومړيو كلونو كې افغانـانو او د دوى  ېړۍ په وروستيو او د شلمې پېپ

ــې ده     ــډه لرل ــو كــې لويــه ون ــه نقلول ــه  . اوښــانو د كــاني مــوادو پ ــه پ ــانو ب افغان
ــواد    ــاني مــ ــې كــ ــد كــ ــر     ،كوينزلنــ ــي تــ ــس او قلعــ ــه مــ او  Normantonلكــ

Townsville او په راتګ كې به يـې بيـا د كـانونو د كـارګرانو د      پورې رسول
ــه    .اړتيــا وړ شــيان لــه ځــان ســره راوړل   وايــي چــې حتــى د مســو د توليــداتو ل

ــو افغــان او د       ــه ي ــه نام ــاتوالي څخــه پخــوا هــم د عبدالواحــد پ د  Bourkeزي
تــر مــنځ د وړيــو او   Bourkeديز كــوينز لنــد او بــرك  ېــانتقــاالتو كمپنــۍ د لو

د مسو له استخراج څخه وروسـته   .ه وړلو راوړلو بوخت ووتجارتي مالونو پ
هم عبدالواحد په سيمه كې د ټولو انتقاالتي فعاليتونو انحصار پخپل الس 

په سيمه كـې د افغانـانو تـر ټولـو لـوى كلـى منځتـه         Cloncurryد  كې درلود.
راغى او د سيد عمر په نامه د عبدالواحد يو استازى د كلي پـه جومـات كـې    

وايي چې كله كله به پخپله عبدالواحد هم د سپين  په توګه وټاكل شو. د امام
د خپـل الس النـدې افغانــانو د   تـه ورتـه او    ېاوښ پـه سـورلۍ د كـانونو سـيم    
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  بار څارنه به يې كوله.كارو
د  ،سيمې چې استوايي او مرطوبه هـوا درلـوده   هپه شمالي كوينز لند كې هغ

دې ځكه نو ددوى فعاليت پـه   ي؛ه ون ېسيم ېاوښانو د فعاليت لپاره مناسب
په سيمه كـې هـم د افغانـانو     Cloncurryوروسته بيا د  .سيمو كې محدود پاتې شو

چـې د اسـونو خاونـدان     ،هغو اروپايانو سره د شخړو له امله لهخو  ،فعاليت لومړى
ــا د   ــارونو بوخـــت وو او بيـ ــه كـ ــه ورتـ ــر Cloncurryاو  Richmondوو او پـ منځ د تـ

له زياتو  ،كال كې بشپړ شو 1908چې كار يې په  ،ۍ په جوړېدو سرهاورګاډي د پټل
ځكه نو له يو لږ شمېر افغانانو څخه پرته نور ټول افغانان  ؛خنډونو سره مخامخ شو

 ته والړل. ديز لورېد كوينز لند شمال لو

  
  افغانان په مرکزي استراليا ک３:

ي او جنـــوبي كـــال پـــورې د تلګـــراف د مـــزي پـــه غځولـــو ســـره د شـــمال 1872تـــر 
راليا پـه  ـپـه همـدې كـال د استـ     .استراليا تر منځ مخـابراتي اړيكـې ټينګـې شـوې    

 ،ږيېپــه نامــه يــاد Alice Springsا هغــه ځــاى كــې چــې اوس د  ـمركــزي برخــه يــ
ســيمې تــه د خلكــو ورتــګ د  ل شــوه.يــشــته شــول او د څــارويو روزنــه پېخلــك م

كـال كـې لـه دې     1887ه پـ  .لسيزې له نيمايي څخه وروسته په زياتېـدو شـو   1870
همـدا ډول   ،كيلو متره لـرې د ختـيځ خواتـه سـره زر ومونـدل شـول       60سيمې څخه 

كــې د يــاقوتو د كـانونو پــه مونــدلو ســره دې سـيمې تــه د خلكــو راتــګ    1885پـه  
) يـو زيـات شـمېر خلـك د     1885 - 1888زيات شو او د درې كلونو په موده كې (

پـه سـيمه    استراليا په لور رامات شـول. دې كاني موادو د موندلو لپاره د مركزي 
شـان د كـارګرانو لپـاره     كې د كورونو د جوړولو لپـاره سـاختماني مـواد او همـدا    

نـو   ،وايي چې كـه افغانـان نـه واى    ېدل.رمواد ټول د افغانانو لخوا براب نور د اړتيا
تر زياتو كلونو پورې به چا د استراليا مركزي برخو ته د ورتګ جرئـت هـم نـه واى    

تو كلونـو  ېسو يـا شـپ  ا كې د افغانانو خدمتونو تر پنځوپه مركزي استرالي .ړاىك
 Aliceكـال د اوسـپنې پټلـۍ تـر      1929يعنې تر هغه وخته پـورې چـې پـه     ،پورې

Springs .پورې وغځېده دوام وموند  
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چـې فـيض محمـد او تـاج محمـد نومېـدل        ،د استراليا په افغانانو كې دوه وروڼه
خـو   ،سـره كـار كـاوه    Thomas Elderواړو لـومړى لـه   دوى د .زيـات شـهرت لـري   

دوى  .وروســته بيــا د نومــوړي پــه مرســته پخپلــه د زيــاتو اوښــانو خاونــدان شــول 
پخپله څو ځله افغانستان ته والړل او له هغه ځاى څخه يې د افغانـانو او اوښـانو   
پــه راوړلــو ســره ځــانونو تــه د جنــوبي اســتراليا پــه شــمالي برخــو او همداشــان پــه  

ــار   مر ــړ.   كــزي اســتراليا كــې ښــه ك ــر ك ــار براب ــال   و ب ــه ك ــه چــې د   ،كــې 1890پ كل
د دوى فعاليــت ال هــم زيــات  ،پــورې وغځېــده Oodnadattaاورګــاډي پټلــۍ تــر 

شــنونو او ېشــن څخــه د تلګــراف لــرې پرتــو سټ    ېشــو او د اورګــاډي لــه دې سټ  
د  ول.مركزونو ته د مالونو وړل راوړل د يوه قرارداد لـه مخـې دوى تـه وسـپارل شـ     

چـې مالونـه پخپـل     ،دادونـو لـه مخـې دوى مكلفيـت درلـود     السليك شويو قرار
چـې ټاكـل شـوي وو ورسـوي او كـه مالونـه وركېـدل او يـا          ،وخت هغو ځايونو تـه 

داسـې وايـي    .چې خاونـدانو تـه يـې تـاوان وركـړي      ،نو دوى مجبور وو ،خرابېدل
افغانـانو دوى تـه    تنـه  14اوښـان لـرل او    112دواړو وروڼـو   ېد ،كـال  1889چې په 

او د هغـو   736كال د دوى د اوښـانو شـمېر    1892درې كاله وروسته په  .كار كاوه
كــې  1893پــه  .تنــو تــه ورســېد 92افغانــانو شــمېر چــې دوى اســتخدام كــړي وو  

تنـه نـور    11سيمه كې د مالونو د وړلو او راوړلـو تـړون بيـا نـوى كـړ او       ېدوى په د
دې دواړو وروڼـو سـره    لـه هغو افغانانو څخه چې له  .افغانان يې هم استخدام كړل

سانو خاونـدان شـول او ځـانونو تـه يـې      آځينې وروسته بيا پخپله د  ،يې كار كاوه
ښــه كاروبــار برابــر كــړ چــې لــه هغــو څخــه د عبدالقــدير، موســى بلــوچ او ســلطان   

شـتو خاونـدان شـول د يـادونې      محمد چې پخپله بيا وروسـته د ډېـرو اوښـانو او   
  وړ دي.
كې يو لـوى كمـپ درلـود چـې پـه يـوه        Marreeمحمد او تاج محمد په مري  فيض

دوى دلتـه د مـالونو پـه     .ومـا د ونـو يـو لـوى بـاغ هـم جـوړ شـوى         خوا كـې يـې د خر  
وړلــو راوړلــو ســربېره د اوښــانو د روزنــې كاروبــار هــم كــاوه او خپــل روزل شــوي   

 كـې شـك نشـته   دې  .اوښان به يې په اروپايي كمپنيـو او نـورو افغانـانو خرڅـول    
يانو سـربېره پـه دې كـار كـې لـه ځينـو افغانـانو سـره هـم رقابـت           چې دوى په اروپا
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پـــه هغـــو افغانـــانو كـــې چـــې دا وخـــت د زيـــاتو اوښـــانو خاونـــدان وو د   ،درلـــود
لـو اوښـانو   وايـي چـې دوى د خپ   عبدالواحد او غني خان نومونه د يادولو وړ دي.

ځـاى  ړاو هـر كـال بـه يـې د دې څ     وځـاى پـه اجـاره نيـولى     ړلپاره پـه مـري كـې يـو څ    
د مـالونو پـه وړلـو راوړلـو سـربېره       پونـډه وه حكومـت تـه وركولـه.     500اجاره چـې  

  دوى به يو زيات شمېر اوښان نورو ته په موقتي ډول په اجاره هم وركول.
ــه  ــه الســليك څخــه        1894پ ــړون ل ــو ت ــاج محمــد د ي كــال كــې فــيض محمــد او ت

يو استراليايي چـې پـه مـري او ځينـو نـورو      په نامه  John Manafieldوروسته د 
پــه مــري كــې خپــل نماينــده وټاكــه او    ،ځــايونو كــې د زيــاتو دوكــانونو خاونــد و 

 Geraldtonفــيض محمــد پــه  ديزې اســتراليا پــه لــور مخــه كــړه.ېــپخپلــه يــې د لو
پرستي په الس كـې ونيـوه چـې    كې د خپلې كمپنۍ د هغې څانګې سر ځاى ينوم

هلتـه د  تـر څـو    ،تـه والړ  Coolgardieتاج محمد  ستې وه.دوه كاله د مخه يې پران
يـو كـال وروسـته فـيض محمـد پـه        .زييـ خپل فعاليت لپـاره يـوه نـوې څانګـه پران    

Geraldton       كې د خپلو اوښانو لپاره د يو كمپ د جوړولـو پـه مقصـد پنځـه سـوه
ه) ځمكه هم وپېرودلـه او پـه نـژدې ښـار كـې يـې د ودانـۍ لپـاره         رايك 240جريبه (

كــال پــه جومــات كــې د   1896تــاج محمــد پــه  .ځمكــه هــم تــر الســه كــړه  ېنمــر څــو
دې كار فيض محمـد لـه زيـاتو     لمانځه په وخت كې د يو بل افغان لخوا ووژل شو.

ځكه له يوې خوا د دوى زيـات پورونـه چـې خلكـو تـه       ؛جنجالونو سره مخامخ كړ
نـو لـه ده څخـه د    وكيال Elderيې وركړي وو بايد راټول شوي واى او له بل پلـوه د  

و ـكه نـ ـځـ  ې،هغو پيسو غوښتنه كوله چې پخوا يې ده ته د پور پـه ډول وركـړې و  
پـه نامـه د ادياليـد يـو      Walter James Youngكـال د   1899ه ـمد پـ ـض محـ ـفيـ 

لـه ده سـره د ده د حسـابونو پـه      ، تـر څـو  اوسېدونكى د خپل وكيل په توګـه وټاكـه  
كې د فـيض محمـد زيـات اوښـان، ځمكـه      كال  1900په  پاكولو كې مرسته وكړي.

د وكيالنو لخوا قبضه كـړاى شـو او    Elderاو جايداد د ده د پورونو په بدل كې د 
د فـيض محمـد    كال كې يـې خپـل پـاتې اوښـان هـم ټـول لـه السـه وركـړل.          1904په 

وصيت په پـاى كـې دا و چـې د ده د پورونـو لـه وركـړې څخـه وروسـته كـه د ده لـه           
چـې ګــوهر تـاج نومېــده او    ،تــه ېرمنـ ېشــول يـو څــه د ده م  جايـداد څخـه څــه پـاتې   
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  پاتې د ده زوى ته چې غالم نومېده وركړل شي.
يو بل افغان چې وروسته بيـا د زيـاتو اوښـانو او شـهرت خاونـد شـو عبدالواحـد        

ــده ــه  .نومې ــه راغــى او د        1879دى پ ــو شــمېر اوښــانو ســره اســتراليا ت ــه ي ــال ل ك
Coolgardie  اوKalgoorlie شـته  ېديزه اسـتراليا كـې م  ېـ څنګ پـه لو و ترد سيم

تـر همـدې كـال     ،كـې ومونـدل شـول    1892سره له دې چې سره زر دلته په كـال   .شو
خـو د اسـنادو لـه     ،پورې عبدالواحد له فيض محمد او تاج محمد سره كـار كـاوه  

زي ېـ څرنګـه چـې دى پـه انګر    كال دى پخپله د اوښانو خاوند شو. 1893مخې په 
چــې  ،د لېږدولــو د كمپنــۍ Bourkeكــې د  1895نــو پــه كــال ځكــه  ؛ژبــه پوهېــده

ده بـه د اوښـانو او افغانـانو د راوړلـو      .آمـر وټاكـل شـو    ،خاوندان يې اروپايان وو
لسـيزې پـه وروسـتيو كلونـو كـې يـوې        1890د  لپاره افغانستان ته سفرونه كـول. 

چـې  اوښـان اسـتراليا تـه راوړي و     750ورځپاڼې وليكل چې واحد په يو كال كـې  
ــه هغــو څخــه   ــوه كشــتۍ كــې راوړل شــوي و     500ل ــه ي ــوازې پ د همــدې  .اوښــان ي

ــونكي كــال كــې       ــه راتل ــا واحــد غــواړي چــې پ ــه وين ــور اوښــان   1000ورځپــاڼې پ ن
تنـو افغانــانو   220نــو لـږ تـر لـږه بـه      ،كـه دا اعـداد صـحيح وي    .اسـتراليا تـه راوړي  

ــار كـــاوه.وايي چـــې ده پـــه افغانســـتان   ن او حتـــى بلوچســـتا ،عبدالواحـــد تـــه كـ
ــانو د پ   ــې د اوښـ ــودل چـ ــتازي درلـ ــې اسـ ــتان كـ ــانو د ېهندوسـ ــو او د افغانـ رودلـ

كلونـو كـې د نيـو سـاوت      1902او  1901پـه   استخدام چارې بـه يـې سـرته رسـولي.    
خـو دې وچكـالۍ    ،ديزو برخو كې وچكالي منځته راغلـه ېويلز او كوينزلندپه لو

كـال هغـې كمپنـۍ چـې      1901ه پـ  .اوښانو ته اړتيا په دې سيمو كې ال هم زياته كـړه 
پـه   .اوښـان لـرل   879عبدالواحد ورسره كار كاوه او په هغې كې يې ونډه درلـوده  

پـه   .نـورو اوښـانو د راوړلـو لپـاره بيـا افغانسـتان تـه والړ        350كال واحد د  1903
ــوړي    ــال نومـ ــدې كـ ــژدې د   Wanaaringهمـ ــه نـ ــونو د  Wanagamannaتـ د پسـ
نـو پـه    ،چـې لـه افغانسـتان څخـه بېرتـه راغـى      كلـه   .سـت يروزنې مركز په بيـه واخ 

همدې ځاى كې يې د ځان لپاره د اوښانو د روزنـې مركـز جـوړ او يـو زيـات شـمېر       
افغانان يې استخدام كړل او د دوى د استوګنې لپـاره يـې يـو لـوى كلـى هـم ودان       

ه يـې  بهغه  ،سربېره پر دې به ده له خپلې ځمكې څخه مالګه هم الس ته راوړله كړ.
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تـه رسـوله او لـه     Bourkeوړو كـې اچولـه او پـه اوښـانو بانـدې بـه يـې بـرك         په كڅ
وايـي چـې دى د    هغه ځـاى څخـه بـه بيـا پـه اورګـاډي كـې سـدني تـه رسـول كېـده.           

تـر دې چـې يـو وخـت دى      ،منځ د زيات نفـوذ او احتـرام خاونـد و   خپلو افغانانو تر
اوښ پـه   چـې د ده سـپين   ،خپل استوګنځي تـه نـژدې لـه كـوم سـيند څخـه تېرېـده       

يې افغانان په منډه راغلل او دى يـې پخپلـو    پراته خوا تهشاو ،خټو كې پاتې شو
  اوږو امن ځاى ته ورساوه او دا ننداره د اروپايانو لپاره حيرانوونكې وه.

***  
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  پن％م فصل
  

  و ستونزېد افغانان
  

افغانانو په استراليا كې له اوښانو سـره كـار كـاوه او دا هغـه دنـده وه چـې لـه        
دوى بـه هـره ورځ دوه    .سرته رسولو توان نـه درلـود   ى څخه پرته يې هيچا ددو

په شپه او ورځ كـې يـې يـوازې     ،ر لوى لوى بارونه ښكته او پورته كولېځله ډ
ــګ پــه           ــانو تــر څن ــه يــې د او ښ ــپه ب ــا ش ــوړه او ټولــه ورځ ي ــه ډوډۍ خ دوه ځل

رښـت لـه   د كوينزلنـد پـه شـمال كـې د زيـات او      دياوو كې په پښو مزل كاوه.ېب
حـال دا چـې    ،كبله په لندبل كې د اوښانو ساتنه ال هم له كړاوونو څخه ډكه وه

د جنوبي استراليا په شمال كې بيا بادونو او طوفانونو دوى له سـتونزو سـره   
وفانونه د څو ورځو په دې ډول چې كله كله به دا بادونه او ط .مخامخ كړي وو

ته په آزاده هوا كې پراته وو چې نه دوى او د دوى اوښان به ور .لپاره روان وو
خوځېدالى شول، نه يې خوب درلود او نه يې هم ډوډۍ او خواړه د ځان لپاره 

نو دوى به مجبور وو  ،كله به چې بيا طوفانونه په كراره شول برابروالى شول.
چې له خپلو كورونو او شاوخوا سيمو څخه هغه سـرې خـاورې او شـګې چـې     

پـه لومړيـو    كړي او ورك شـوي اوښـان بيـا ومـومي.     بادونو به راوړې وې لرې
دا ځكـه چـې هغـه     ؛كلونو كې زيات شمېر اوښان له مرضونو څخه مـړه كېـدل  

بـوټي چـې لـه هغـو څخـه بــه افغانـانو پخپـل هېـواد كـې د اوښـانو لپــاره دارو           
خو په وروسته كلونو كې بيـا   ،درمل برابرول په استراليا كې نه موندل كېدل

لـه   ل.ونـورو بوټـو څخـه خپلـو اوښـانو تـه دارو درمـل برابـر         افغانانو له ځينـې 
ــه      1895 ــه راوړل شــوي اوښــان مخصوصــاً پ كــال څخــه وروســته اســتراليا ت

 ؛ين كــې ســاتل كېــدلطديزه اســتراليا كــې د يــوې مياشــتې لپــاره پــه قــرنېــلو
نـو د   ،دل چې كه چېرې ناروغه اوښان استراليا ته راوړل شـي ېرېځكه دوى و

ځكـه نـو ددې كـار د     ؛څاروي بـه هـم پـه نـاروغيو اختـه شـي      سان او نور آدوى 
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ديزې اسـتراليا پـه ټولـو بنـدرونو كـې د اوښـانو لپـاره د        ېمخنيوي لپاره د لو
  قرنطين مركزونه منځته راغلل.

 و،پخپله افغانان به د روژې په مياشت كې له زيـاتو كړاوونـو سـره مخـامخ و    
چـې د اروپايـانو لخـوا لـه     خو د دوى ډېره لويه ستونزه هغه تبعيضـي چلنـد و   

االصـله ليكـواالن لكـه     يپه دې برخه كې حتـى ځينـې اروپـاي    .دوى سره كېده
Christine Stevens چې افغانانو له فزيكي او روحي پلـوه د   يپه دې باور د

خـو كلـه بـه دا    ، مقاومـت ښـودلى دى   يدې ډول تبعيض په مقابل كې بې سار
 چـې د زغملـو وړ بـه نـه وه.     شـوه ډول تبعـيض او حتـى بـې عزتـي دومـره زياتـه       

نـو د   ،بنـدر تـه ورسـېده    Fremantleوايي كلـه چـې د افغانـانو لـومړۍ ډلـه د      
يي ځوانانو به د دوى په كړكيو ډبـرې ويشـتلې او دوى بـه    هغه ځاى استراليا

ځاى محكمې او پوليسو تـه زيـات شـكايتونه وكـړل      ېدوى د د .يې ښكنځل
 څ يـې هـم ونكـړل.   ېخـو هـ   ،وعـده وركـړه  او هغو هم د شكايتونو په اړه د غـور  

 .وايي چې انسان خو ال پرېږدئ چې د دوى له اوښـانو سـره هـم بـد چلنـد كېـده      
كال كې ځينو همدا ډول خلكو د دې لپاره چې خپله كينه او كركـه د   1894په 

ــه مقابــل كــې څرګنــده كــړي    ــانو پ ــه     ،افغان ــې پ ــو د فــيض محمــد يــو اوښ ي ن
Coolgardie  البتــه دا ډول  .ندامونــه يــې پــرې كــړي وو كــې وژلــى او د هغــه ا

  مثالونه د افغانانو په مقابل كې هغه وخت زيات ليدل كېدل.
افغانــان معمــوالً د كــار د هغــه درې كلــن تــړون لــه مخــې چــې لــه دوى ســره پــه   
افغانستان كې السليك كېده استراليا ته بـه راتلـل، دوى تـه ويـل شـوي وو      

يـو پونـډ او كلـه چـې اسـتراليا تـه       چې كله په سفر كـې وي پـه مياشـت كـې بـه      
خــو پــه  ،نــو پــه مياشــت كــې بــه درې پونــډه معــاش وركــول كېــږي   ،ږيېورســ

قراردادونـو لـه مخـې دوى تـر ډېـرو       ېځكـه د د  ؛واقعيت كې داسې ونه شول
ــه اړ شــول.      ــو ت ــار كول ــدې ك ــاوړه شــرايطو الن ــه او ن ــه    ظالمان ــه د هغ ــوږ دلت م

ــو ا    ــه د راغلــي ي ــرك   قــرارداد مــتن چــې اســتراليا ت ــز خــان) او د ب فغــان (عزي
Bourke    ــر مــنځ د ــه د  1901د انتقــاالتي كمپنــۍ ت ــه  ېكــال د جــوالى پ رشــمه پ

زي ژبــه دى او ېــداد پــه انګرقــرار كوينزلنــد كــې الســليك شــوى دى را اخلــو.
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  يوازې په پاى كې يې د عزيز خان ګوته لګول شوې ده.
كـال د   1901 لومړۍ مـاده: عزيـز خـان دا منـي چـې د پورتـه كمپنـۍ لپـاره بـه د         

اګســت لــه شــپږمې څخــه د شــپږو كلونــو لپــاره د اوښ د چلــوونكي پــه توګــه   
  خدمت كوي.

مه ماده: عزيز خان دا مني چې د پورته كمپنۍ د مشـرانو او اسـتازو ټـول    ېدو
ځاى كوي او د كمپنۍ ګټې بـه تـل پـه پـام      رقانوني امرونه به مني او هغه به پ

  كې ساتي.
داد د چــې د قــرار ،پونــډه وي 36نــۍ تنخــوا بــه يمــه مــاده: د عزيــز خــان كلېدر

پـه دې شـرط چـې     .مودې لـه پـاى تـه رسـېدو وروسـته بـه ده تـه وركـول كېـږي         
البتـه دده د   .نوموړى خپل خدمت په قناعـت بښـونكي ډول تـر سـره كـړي وي     

 به د ده د كار په موده كې ده ته وركول كېږي. 55تنخوا په سلو كې 

او يـا   ېډول تر سـره نكـړ  خپلې دندې په ښه  څلورمه ماده: كه چېرې عزيز خان
نـو عزيـز خـان تـه بـه د ده د تنخـوا        ،يې د كمپنۍ ګټې پـه پـام كـې ونـه سـاتلې     

يوازې په سلو كې پنځوس وركـول كېـږي او پـاتې بـه يـې لـه دې املـه چـې لـه          
  له ده څخه ګرځول كېږي. ې،قرارداد څخه يې سر غړونه كړ

يكشنبې او رخصتي ګـانو پـه ګـډون) د     پنځمه ماده: عزيز خان به هره ورځ (د
مشرانو او استازو له هداياتو سـره سـم د اوښـانو پـه چلولـو بوخـت        كمپنۍ د

الوونو او يـا نـورو نـاوړو    ېوي او په دې اړه به د هوا د حاالتو د خرابوالي، س
ځكه په دې برخه كـې د هـر ډول عـذر وړانـدې      ؛شرايطو عذر نه وړاندې كوي

  سر غړونه وشمېرل شي. كول به له قرارداد څخه
شپږمه ماده: له هند څخه تر كوينزلند پورې د عزيز خان د سفر لګښت به چـې  

خـو كـه چېـرې پـه     ، پونډه كېږي د عزيز خان له تنخـوا څخـه ګرځـول كېـږي     14
 ېپاى كې وليدل شول چې عزيز خان خپلې دندې په پوره اخالص تر سـره كـړ  

نـو دا پيسـې    ،اييت تر السه كړاو په دې برخه كې يې د كمپنۍ د مشرانو رض
  رته ده ته وركړل شي.ېبه ب

داد كې ده ته وركړل شوې دنده په ده: كه چېرې عزيز خان په دې قراراوومه ما
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نـو پـورتنۍ كمپنـۍ بـه هـم د پـورتنۍ شـپږ كلنـې          ،وفادارۍ سره تر سره كړي
ه داد په ټوله موده كـې بـه ده تـه يـو    اره دى په كار وګوماري او د قرارمودې لپ

چې د كمپنۍ مشران او اسـتازي يـې مناسـب     ،اندازه خوراكي مواد (راشن)
  ګڼي وركړل شي.

 ،داد متن چې د هغه له مخې عزيز خان اسـتراليا تـه راوسـتل شـو    و د هغه قراردا 
دادونو هم عمل نه كېـده او كلـه چـې    چې حتى په همدې قرار خو اصلي خبره دا ده

ــه    نــو همــدا تنخــوا  ،بــه افغانــان دلتــه راغلــل  بــه هــم (چــې د نــورو اســتراليايانو ل
وختونـو   پـه زيـاتو   يمې برخې تنخوا څخه هم كمه وه) دوى ته نه وركول كېده.ېدر

نـو   ،كې د دې ډول قراردادونو سره سره كله چې دوى به اسـتراليا تـه را ورسـېدل   
دوى بـه د يـو څـه مـودې      .ځينې به يې د زياتې مودې لپاره بې روزګاره پـاتې شـول  

خـو چـې مـوده بـه      ،غـو افغانـانو لخـوا چـې كـار يـې درلـود وسـاتل شـول         لپاره د ه
چـې د پوليسـو لـه دفترونـو څخـه د مرسـتې        ،اوږده شوه نو دوى بـه مجبـور شـول   

په مياشت كې يو شـمېر افغانـانو د    ېكال د م 1893وايي چې په  غوښتنه وكړي.
مېر دوى ټـول چـې شـ    .په سيمه كې په ډېر بد حالـت كـې ژونـد كـاوه     Marreeمري 
چې د خټو څخه جـوړه وه اوسـېدل او ډوډۍ    ،تنو ته رسېده په يوه كوټه كې 16يې 

 سـره لـه   ،دوى كـار او روزګـار نـه درلـود     ورته د سيمې د افغانانو لخوا برابرېدله.
ــرار    ــن ق ــو درې كل ــم د ي ــې      دې چــې دوى ه ــان لخــوا چ ــل افغ ــو ب ــه مخــې د ي داد ل

  .وعبدالواحد نومېده استراليا ته راوستل شوي و
اوښان استراليا ته لـه بهـر څخـه راوسـتل      350كال كې  1893عبدالواحد په 

خـو هغـه پـه دې     ،تنـه افغانـان هـم راوسـتلي واى     44چې له هغو سره يې بايد 
تنه نور افغانان هم په دې هيله چې دلته په استراليا كـې بـه    16كسانو سربېره 

ه دلتـه راغـى   خـو چـې كلـ    ،له ځان سره راوستل ،د دوى خدمت ته اړتيا ولري
ځكه نو دا كسان بې روزګـاره پـاتې    ؛هغه څه چې ده غوښتل هغسې ونه شول

خو وروسته  ،عبدالواحد له دوى سره له هر ډول مرستې څخه ډډه وكړه .شول
ــو        ــه چــې د ي ــدې يــې دا ومنل ــر فشــار الن ــانو ت ــورو افغان بيــا د پوليســو او د ن

پــه همــدې كــال   مناســب كــار تــر مونــدلو پــورې دوى تــه خــوراك برابــر كــړي.  
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افغـان هـم يـو شـمېر افغانــان د     ) كـې د سـلطان محمـد پـه نامـه يــو بـل       1893(
ــه مخــې د كــار لپــاره لــه ځــان ســره راوســتي وو   قــرار خــو چــې بيــا كلــه   ،داد ل

لـه دې   .نو هغوى تـه يـې د كـار لـه وركولـو څخـه ډډه وكـړه        ،استراليا ته راغى
ه زيـاتو عريضـو   تنـو يـې لـ   12 ،كسانو څخه چې شـمېر يـې شـل تنـو تـه رسـېده      

خو اته تنه نور يې مجبور شول چـې   ،وروسته خپل معاشونه ټول تر السه كړل
پـه كـوم ځـاى كـې بـه چـې        ،ره شـي ېـ دد فيض محمد او تاج محمد په كلي كې 

ــه  ــا ډوډۍ برابرېدل ــه وړي ــات     ؛دوى ت ــاج محمــد د زي ځكــه فــيض محمــد او ت
ــاتو مح    ــه زيـ ــې لـ ــلمانان وو او داسـ ــړه مسـ ــدان او تكـ ــخاوت خاونـ ــاجو سـ تـ

لــه دې ډول بــې روزګــاره افغانــانو څخــه  افغانــانو ســره يــې مرســتې كــړې وې.
دېـره   ،وچې د افغانـانو لخـوا ودان شـوى     ځينې يې د ادياليد په جومات كې

څخـه پـه دې برخـه     وتر هغه چې د جومات امام شيخ علي له پوليسـ  ،شوي وو
و د خـ  ،پوليسـو دوى تـه د مـوقتي كـار بندوبسـت وكـړ       كې مرسـته وغوښـته.  

) دوى ته وركولې او Shillingدوى له معاش څخه به يې يوازې اووه شلنګه (
تر هغو چې بېرته وطـن تـه د دوى كرايـه پـوره      ،پاتې به يې له ځان سره ساتلې

  شوه او دوى يې خپل هېواد ته ولېږل.
ــ  خــو ځينــو يــې د   ،وانو اصــلي كاروبــار لــه اوښــانو ســره   ســره لــه دې چــې د افغان

انـدازې  سره له دې چې دا كار تر زيـاتې   .كاروبار هم بوخت وو ګرځنده تجارت په
ــدوانو   ــار كــې چــې د    و.د ســكهانو او هن ــه دې ډول ك ــې    (Hawkers)پ ــه ي ــه نام پ

ســوداګران خپــل مالونــه لكــه لوښــي، خــوراكي مــواد، صــابون، ټــوكر،   ،يــادوي
وې او داسـې نـور د اړتيـا وړ شـيان پـه هماغـه شـان چـې همـدا          ېـ خواږه او نورې م

س يـې  آپـه يـوه كراچـۍ كـې چـې اوښ يـا        ،س هم په افغانسـتان كـې رواج لـري   او
لـه دغـو افغانـانو     .راكاږي اچوي او لـرې پرتـو كليـو تـه يـې د خـرڅالو لپـاره وړي       

څخه يو مال عاصم خان نومېده چـې د مـري د افغانـانو پـه كلـي كـې يـې د امامـت         
مياشـتو لپـاره هـم د    يـو  ېوايـي چـې دى بـه كلـه كلـه د در      غـاړه درلـوده.   ردنده هم پ

په كليو به ګرځېده او خپـل مالونـه    .ډول تجارت په مقصد په سفر بوخت و همدې
تـه راتـګ سـره    كلونو كې د موټرونـو پـه منځ   1920 وايي كله چې په به يې خرڅول.
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نـو زيـاتو افغانـانو همـدا ډول سـوداګرۍ تـه        ،د اوښانو كاروبار ته تاوان ورسـېد 
انو په بازارونو كې د ټوكرانـو د خـرڅالو دوكانونـه    ر نورو افغانېيو شم .مخه كړه

ې د بنګاليـانو او پنجابيـانو   خـو د ټوكرانـو خرڅـول تـر زيـاتې انـداز       ،هم درلـودل 
 ،په افغانانو كې محمد علم چې وروسـته بيـا يـو مشـهور يونـاني طبيـب و       .وكار 

خــو ســره لــه دې ټولــو ويــل  ،لــومړى د ټوكرانــو د خــرڅالو دوه دوكانونــه درلــودل
كــاري او بــې روزګــاري پــه  ېړۍ پــه لومړيــو كلونــو كــې ب ېــېــږي چــې د شــلمې پ ك

  افغانانو كې زياته وه.
افغانانو په زياتو وچو، بې اوبو او لرې پرتو سيمو كې د ليكونـو او پوسـتې   

 1900وايي چې د خانزاده په نوم يـو افغـان د    ې.رسولو چارې هم سرته رسول د
ښ د بـــروكن هـــل او ويلكانيـــا لســـيزې پـــه لومړيـــو كلونـــو كـــې پـــر خپـــل او 

(Wilcannia)     تــر مــنځ پوســته چــې همــدا اوس دوه ســوه كيلــو متــره فاصــله
لـه انتخابـاتو څخـه وروسـته د رايـې       يوازې په يوه ورځ كـې رسـولې وه.   ،لري

  لو صندوقونه هم افغانانو له يو ځاى څخه بل ځاى ته وړل.اخيست
پورې  Farinaڅخه تر ځاى  ينوم Innaminkaوايي چې يو وخت افغانانو له 

يو ورځو كې رسـولي  ېد انتخاباتو صندوقونه په در ،ميله واټن لري 280چې 
ــپــه لو وو. ــه اوښــانو څخــه كــار     ې ديزه او جنــوبي اســتراليا كــې پوليســو هــم ل
 1899وايـي چـې پـه     رودل.ېـ ست او دا اوښان به دوى لـه افغانـانو څخـه پ   ياخ

رودل او ېـ شـپږ اوښـان وپ   كال كې حتى جنـوبي افريقـې هـم لـه اسـتراليا څخـه      
د هغـه   ،هغه يې له يو اروپايي سره چې د اوښانو پـه كـار كـې يـې الس درلـود     

لو پـه مقصـد پـه كشـتۍ كـې د      اخيسـت هېواد د پوليسو په ادارې كې د ګټـې  
  كپټاون ښار ته ورسول.

د استراليا په منځنيو برخو كې د وچكالۍ ځپلو خلكـو سـره د مرسـتې د مـوادو     
حتى استراليا ته د موټرو له رارسـېدو څخـه وروسـته هـم لـه       ،رسولو په مقصد د

لســـيزې د  1930د مثـــال پـــه ډول د  .لو دوام ومونــد اخيســـتاوښــانو څخـــه ګټـــې  
اقتصــادي بحــران پــه كلونــو كــې د اوښــانو او افغانــانو ونــډه پــه دې برخــه كــې د   

ې پـه دې كلونـو كـې نـه يـوازې دا چـې اوښـانو او افغانـانو بـه پـه لـر            .يادولو وړ ده
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بلكـې پـه دا ډول سـيمو     ،شـيان رسـول   پرتو سيمو كې خلكو ته د دوى د اړتيا وړ
  كې به د څارويو لپاره خواړه او اوبه هم د دوى لخوا برابرېدل.

كلـه چـې اوښـانو د مـوټرو لـه       ،كې د ګل محمد په نامه يوه افغان Coolgardieپه 
بنـدونو پـه    د اوبـو د  ،ارزښـت لـه السـه وركـړ     ىراتګ څخه وروسته خپـل پخـوان  

دا ډول بندونه خلك همدا اوس هـم د بـاران د اوبـو د سـپما پـه       .جوړولو پيل وكړ
 سيمو كې جوړوي او له هغه څخه كـار اخلـي.   يمقصد د مركزي استراليا په دښت

ځكـه نـو    ؛زي ژبـه پوهېـده  ېپه انګر ،وچې يو تكړه مسلمان  ګل محمد سره له دې
د ترجمـان پـه توګـه دنـده تـر سـره كولـه او        په دفترونو كې به يـې د افغانـانو لپـاره    

وايي چې ګل محمد د اسـترالياپه قوانينـو    افغانانو به د هغه زيات درناوى كاوه.
هم ښه پوهېده او له همدې امله يو ځـل حكومـت وغوښـتل چـې دى د پـوليس پـه       

ــه ده څخــه      .توګــه مقــرر كــړي  ــه پــاى تــه رســېدو وروســته ل د روزنــې د پروګــرام ل
نورو نويو پوليسانو په شان دا ژمنـه او لـوړه وكـړي چـې كـه       وغوښتل شول چې د

نـو دى بـه خپـل ورور يـا پـالر       ،چېرې د وظيفې له مخې له ده څخه وغوښتل شـي 
وايــي چــې ګــل  او مــور هــم د قــانون منګولــو تــه ســپاري او دوى بــه بنــديان كــوي. 

دو له خپل ځاى څخه راپاڅېـد او لـه لـوړې كولـو څخـه      ېمحمد د دې خبرې په اور
كـړي چـې   ه ونتـوب ونـ  ېڅكله هم داسې لېځكه د ده په وينا دى به ه ؛يې ډډه وكړه

  خپل ورور يا نژدې خپلوان بندي كړي.
  
  
 

 

  
 

 

  
  
 

 رمنېګل محمد او د هغه فرانسوي م
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و او څلــور كــالو  85چــې د  ګـل محمــد د ژونــد پـه وروســتيو شــپو ورځــو كـې   
بچيــان يــې هــم زلميــان شــوي وو د حــج د فريضــې د ادا كولــو او د خپــل ګــران  

خو ژونـد ورسـره وفـا ونكـړه او دوه اونـۍ د       ،يدو اراده وكړهټاټوبي كابل د ل
كشـــتۍ كـــې د ســـعودي  ينـــوم Himalayaمخـــه تـــر هغـــه چـــې پـــه هيماليـــا 

د ادياليـد پـه جومـات كـې پـه حـق ورسـېد او د         ،لور وخـوځېږي  رعربستان پ
  خپل هېواد د ليدو ارمان يې له ځان سره قبر ته يووړ.

ن هغـه قهرمانـان دي چـې د نـژدې پنځوسـو      په وينا افغانا Christine Stevensد 
يــو ې) كلونــو لپــاره يــې د اســتراليا د لــويې وچــې لــه څلــورو برخــو څخــه پــه در50(

 دي. يكـړ  ېبرخو كـې د هـر ډول اقتصـادي او ټـولنيز ژونـد د دوام لپـاره هلـې ځلـ        
دوى په هغو سيمو كې چې د وچكالۍ تـر تهديـد النـدې وې د زرګونـو خلكـو او      

ى دى او د اســتراليا مركــزي برخــو تــه يــې خــوراكي مــواد،  څــارويو ژونــد ژغــورل
پـه ځينـو مـواردو كـې      ماشينونه، ساختماني مـواد او حتـى اوبـه ور رسـولي دي.    

حتى دوى عاجل پيغامونه، دواګانې او داسې نـور ضـروري مـواد هـم لـرې پرتـو       
ده چـې د افغانـانو لـه دې     خـو خبـره دا   ،ځايونو ته په ډېر لنډ وخت كې رسولي دي

او  1920لــو قهرمــانيو څخــه لــه څــو تنــو پرتــه نــور څــوك خبــر نــه وو او يــوازې د  ټو
لســيزو پــه كلونــو كــې چــې د دوى فعاليتونــه پــه مركــزي اســتراليا كــې پــه    1930

د  .قهرمــانيو ځينــې كيســې رابرســېره شــوې د دوى د فــداكاريو او  ،ختمېــدو وو
ن د كـوم عاجـل   لسيزې په وروستيو كلونو كې د امين خان پـه نـوم يـو افغـا     1880

و مـزل پـه يـوه ورځ    ميلـ  126سيمو تر منځ د د  Nocoleeheاو  Bourkeكار لپاره د 
تـر مـنځ    Oodnadattaاو   Alice Springs يـو بـل افغـان د    ،وكـې سـرته رسـولى    

ميله كېده په پنځو ورځـو كـې پرتـه لـه دې چـې ده او يـا د ده اوښ        355واټن چې 
وايـي چـې د اكبـر خـان پـه نامـه يـو بـل          همداشـان  .وېږي وهلـى  ته څـه تـاوان ورسـ   

لـه سـيمې څخـه پـه جنـوبي       Yandamaافغان د نيـو سـاوت ويلـز پـه شـمال كـې د       
شـن پـورې لـه خـوراك او خـوب څخـه       ېد اورګاډي تر سټ Copleyاستراليا كې د 

يـو   همداشان يو بل افغان د اوښانو په ضروري مـالونو بـار   .پرته تللى او راغلى و
و او تـه رسـولى    Oodnadattaڅخـه    Alice Springsلـه   ېكـ و ـورځ 12كاروان په 
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وايــي چــې يــو وخــت فــيض   و. ىميلــه واټــن وهلــ 30پــه اوســط ډول يــې هــره ورځ  
پـورې   Port Augustaشـن څخـه تـر    ېلتانـه لـه سټ  ېمحمد له خپلو اوښانو سره د ب

ــن چــې   ــه   م 280واټ ــده پ ــه كې ــى    27يل ــې وهل ــه د   و.ســاعتونو ك دا وخــت د بېلتان
ــشــر مشــن د مېسټ ــه اړه      ې ــو ت ــې دارو درمل ــه ي ــه توګ ــه عاجل ــه وه او پ رمن ناروغ

درلوده، فيض محمد لس ساعته د مخه تر هغه وخت څخه چـې انتظـار يـې كېـده     
وايي چې يو وخت عبدالواحـد يـو اروپـايي تـه چلـنج       شن ته راورسېد.ېبېرته سټ

د څخـه   Bourke س او عبدالواحد په خپل اوښ له بـرك آاروپايي په خپل  ،وركړ
Wanaaring دواړه پـه لمـر خاتـه لـه      .ځاى په لـور روان شـول   ينومBourke   څخـه

 110څخـه يـې   Bourkeته چـې لـه     Wanaaringواته دواړه ېروان شول او په لمر پر
دواړو شـپه   ،ته ورسېد Wanaaringاروپايي لومړى  .ميله واټن درلود ورسېدل

پـه لـور     Bourkeوښ بېرتـه د  تېره كړه سبا ته په لمر خاته عبدالواحد پـه هماغـه ا  
كـې سـهار لـه      Wanaaringخو چې اروپايي په  ،روان شو او ماښام هلته ورسېد

  و.س يې مړ شوى آبه راپاڅېد نو خو
 

  او＊ان او سپين پوستي:
مخـه تـر دې چـې افغانـان     ټرونو له ورتـګ څخـه پخـوا او حتـى د    استراليا ته د مو

سـپين پوسـتو د مـالونو د وړلـو او     استراليا ته راشي پـه اسـتراليا كـې يـو شـمېر      
ســونو څخــه كــار آخــو دوى بــه پــه دې برخــه كــې لــه  ،راوړلــو چــارې ســرته رســولې

نو دې خلكو نه له افغانانو سـره څـه    ،كله چې افغانان استراليا ته راغلل .ستياخ
خــو وروســته بيــا د دوى او  ،عالقمنــدي درلــوده اونــه يــې د دوى لــه اوښــانو ســره

لي په طبيعـي ډول پيـل شـوه او پـه دې سـيالۍ كـې افغانـانو        افغانانو تر منځ سيا
په لومړي وخت كې دوى د اوښانو له كاروبـار څخـه    ته برياليتوب ورپه برخه شو.

ښـېده او بـل   ېځكه ډډه كوله چې يو خو اوښ دوى ته يو ناپاكـه او بـوين حيـوان بر   
پـه   لسـيزې  1890خـو د   ،ټي ښـكته پورتـه كـوالى نشـول    ېدا چې دوى ډېر درانه پ

څ بــل حيــوان لــه اوښــانو ســره ېل كــې څرنګــه چــې هــيــلســيزې پــه پ 1900پــاى او د 
ځكــه نــو د  ؛شــوهه مخصوصـاً د اســتراليا پــه مركــزي برخــو كــې سـيالي كــوالى نــ  
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اســـتراليا حكومتونـــو يـــې هـــم روزنـــې تـــه پـــام را واړاوه او د اوښـــانو د روزنـــې 
هــم د اوښــانو مركزونــه يــې پرانســتل او پــه دې ډول د دې هېــواد ســپين پوســتي  

پونـډو   45اوس نو بيا اوښ يو ډېر ګټور حيـوان و چـې لـه     كاروبار ته ورګډ شول.
دياوو كې يې د سـفر تـوان درلـود او    ېپه ب ،پونډو پورې يې بيه درلوده 60تر  څخه

لـه دې   ميلـه سـفر كـوالى شـو.     25ښـتو كلونـو لپـاره يـې هـره ورځ      ېد پرلپسې څلو
و خپرونـو كـې زيـاتې مقـالې د اوښـانو پـه       وخت څخه وروسته په ورځپاڼو او نور

رټـل كېـدل او پـه     خو افغانان به د پخوا په شان ځپـل كېـدل او   ،باب وليكل شوې
ليكنو كې به دا ډول تبصرې پرې كېدې چې ګويا افغانـان لـټ او تنبـل خلـك دي     

كلـه كلـه بـه پـه      او دوى ته د اوښانو پـه كاروبـار كـې زياتـه اړه هـم نـه ليـدل كېـږي.        
چــې ګويــا اروپايــان د افغانــانو پــه  ،كــې داســې څرګنــدونې هــم كېــدې اخبــارونو

رله چـې اوښـان   ېاوس نو دوى داسې انګ .پرتلې د اوښانو په كاروبار ښه پوهېږي
ــه اســتراليا كــې وســاتل شــي    ــه      ،دې پ ــواد ت ــه د هغــوى هې ــان دې بېرت خــو افغان

الســـتانو تبعيضـــي څرګنـــدونې وې چـــې  خـــو دا يـــوازې د ژورن ،واســـتول شـــي
څ ډول د ېچـې اروپايـانو پـه هـ     حقيقـت دا و  ه هم په عمل كې پلې نه شـوې. څكلېه

 1900پـه دې كـې شـك نشـته چـې د       ،دې ګران كار د سر ته رسولو توان نـه درلـود  
خـو   ،كال په شاوخوا كـې يـو لـږ شـمېر اروپايـان د اوښـانو پـه كاروبـار بوخـت وو         

ــه ب  ېدوى ه ــم پ ــه ه ــا    ېــڅكل ــې د اوښ ــوا ك ــوده ه ــه ت ــه زيات ــه اوږدو دياوو او پ نو ل
كتارونو سره د اوږدو سفرونو او د درندو بـارونو ښـكته او پورتـه كولـو تـوان نـه       

  درلود.
 

 

 

 

 

  
  
  
 دلېد فارينا له كلي څخه د اوښانو د يو كتار خوځ 
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د اوښانو د نسل د زياتولو او روزلو پروګرام پـه اسـتراليا كـې د افغانـانو او     
 ،خوا كـې زيـات پرمختـګ وكـړ    كلونو په شاو 1880خوا د اروپايانو دواړو ل

ا كې روزل شوي اوښـان بـه لـه بهـر څخـه د راوړل شـويو       تر دې چې په استرالي
 1908خو پـه هغـه راپـور كـې چـې پـه       ، اوښانو په پرتلې په ګرانه بيه خرڅېدل

ــدې شــوى   ــال وړان ــه عمــومي ډول د   ليكــل شــوي چــې د اوښــانو روز   ،ك ــه پ ن
و او يوازې په حكومتي مركزونـو كـې، اروپايـان هـم د اوښـانو      افغانانو كار 

  ات بوخت وو.  په روزلو لږ او زي
 

  سپين３ استراليا پاليسي:  افغانان او د
پـه دې هېـواد كـې د هغـو      ،وايي د مخه تردې چې افغانان استراليا ته راشـي 

چينايي او هندي كارګرانو په مقابل كې چې په لږو پيسـو يـې د سـرو زرو پـه     
تبعيضـي چلنـد    كانونو او همداشان د هېواد په لرې پرتو سيمو كې كار كاوه

خـو د چينـايي او هنـدي     ،چې د افغانانو په راتګ سره ال هم زيات شو وروان 
چې اروپايانو او  كارګرانو پر خالف، افغانانو له ځانونو سره اوښان درلودل

پــه اســتراليا كــې  د رقابــت او ســيالۍ تــوان نــه درلــود. ســونو ورســره آد دوى 
وو چې له دې اوښانو ته اړتيا ورځ په ورځ زياتېده او افغانان يوازيني خلك 

دا كـار پـه خاصـه توګـه د      لو مهـارت يـې درلـود.   اخيسـت څارويو څخـه د ګټـې   
رولو سبب شـو چـې د مـالونو پـه وړلـو      اروپايانو د كركې او نفرت د راپاهغو 

راوړلو بوخت وو او په دې برخـه كـې يـې د افغانـانو لـه راتـګ سـره سـم خپـل          
ــړى   انحصــ ــه الســه ورك ــت ل ــان   .واري موقعي ــر څــومره چــې اوښ ــا  ه ــه اړتي و ت

اروپايـانو چـې    .ودو ېـ زياتېده په هماغه انډول د افغانانو اهميت هم پـه زيات 
سـانو د افغانـانو لـه اوښـانو سـره د سـيالۍ       آپخپله له افغانانو سره او د دوى 

چلنـد او د  هماغـه تبعيضـي چار  ځكه نو په منفـي رقابـت چـې     ؛توان نه درلود
په دې لـړ كـې د    ،الس پورې كړ ،افغانانو پر خالف د عامه خلكو راپارول وو

ل يـ غير عادالنه قوانينو په رڼا كې له افغانانو سـره غيـر عادالنـه چـار چلنـد پ     
د دې كار دوام د دې سبب شو چي د افغانانو لخوا هم كلـه كلـه خشـونت     ،شو
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هـر څـومره چـې د دوى د فعاليـت سـاحه       سره ګـډ عكـس العمـل وښـودل شـي.     
انو تبعيضـي چلنـد   مقابـل كـې د اروپايـ    په هماغه انډول د دوى پـه  ،پراخېده

بـې   اوښـانو حملـې او   رافغانانو او د دوى پ رآن تر دې چې پ ،هم په زياتېدو و
وسـتيو كلونـو   لسـيزې پـه ور   1800وايي يـو ځـل د    .عزتي يوه عادي خبره شوه

دوى  ،ساوت ويلز كې پـه څـو تنـو افغانـانو يرغـل وكـړ      كې درې وروڼو په نيو
كله چې دوى  خو ،ديا كې خوشې كړلېاوښان يې په بيې ژوبل كړل او د دوى 
محكمې د شواهدو د نشتوالي په پلمـه متهمينـو تـه     د عدالت غوښتنه وكړه

 .وايي چې په دې برخه كې د مطبوعاتو ونډه هم د پاملرنې وړ وه برائت وركړ.
وښـان پـه لـومړي ځـل مركـزي      كـال كـې كلـه چـې د افغانـانو ا      1890يو ځـل پـه   
نو سمدستي پـه محلـي ورځپـاڼو كـې د افغانـانو او د       ،سېدلته ور كوينزلند

پـه دې خپرونـو كـې بـه      دوى د اوښانو تر عنوانونو الندې مطالب خپاره شول.
  كله كله حتى افغانان له چينايانو څخه هم بد خلك ښودل شوي وو.

منځ ديز كوينزلند د لويو اتحاديو ترېلسيزې په لومړيو كلونو كې لو 1890د 
يـوه د څـارويو د روزونكـو اتحاديـه وه چـې غوښـتل        .ډګر بدل شود جګړو په 

ــې د دوى لخــوا ت  ــر    ي ــه د خ ــه بي ــه ارزان ــد شــوې وړۍ پ ــه  ولي ــازارونو ت څالو ب
بلـه يـې د اروپـايي بـار وړونكـو اتحاديـه وه چـې غوښـتل يـې د           ،ورسول شي

همدې شخړو افغانـانو   شان لوړه وساتل شي.ه وړلو كرايه د پخوا پ مالونو د
د څارويو روزونكي د دوى پـه   .ه مساعده كړه چې دې سيمو ته راشيته زمين

ره هـم ارزانـه او هـم د    ځكه د افغانانو خدمت د دوى لپـا  ؛راتګ ډېر خوښ وو
ورځـوكې منـزل تـه     12په بل عبارت كوم مالونه چې افغانانو پـه   .واعتماد وړ 

كال د  1892ځكه نو په ؛ شوله رسول اروپايانو په پنځو اونيو كې رسوالى ن
ــار  ــې د        دې ســيمې ب ــه چ ــوه عريضــه وليكل ــر خــالف ي ــانو پ وړونكــو د افغان

څخـه زيـاتو اوسـېدونكو السـليك كـړې       800كوينزلند د مختلفو ښارونو له 
خو په عـين   ،د كوينزلند حكومت چې له يوې خوا يې افغانان نه خوښېدل .وه

ــانو د         ــم چــې د افغان ــارويو روزونكــي ه ــه غوښــتل چــې د څ ــې ن ــې ي وخــت ك
دوى ته يې په ځواب كې وويـل   .عاليت د دوام غوښتنه يې كوله خپه كانديف
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بــار  تــړ وكــړي.النجــه كــې بــه د دوى لــه حقوقــو مال  چــې لــه افغانــانو ســره پــه 
شــول ځكــه يــې نــو يــو هئيــت د اســتراليا د       ه وړونكــي پــه دې كــار قــانع نــ    

ــه واســتاوه   ــر ت ــه دې اتحــاد   .مســتعمراتو وزي ــر چــې ل ــه   وزي ــه ن يو ســره مقابل
ځايونه يوازې د ړنو د دوى په عريضه كې يې وليكل چې د سيمې څ ،تهغوښ
ځـايونو څخـه د   ړځكه نـو اوښـان لـه دې څ    ؛خلكو د استفادې لپاره دي يمحل

ــې  ــري.  اخيســتګټ ــه ل ــق ن ــاره   لو ح ــارويو روزونكــو د دې لپ ــه دې   ،د څ چــې ل
سـره يـو ځـاى شـول او لـه       ،ګري اتحاديو سـره مقابلـه وكـړاى شـي    پياوړو كار

وړونكو يوه اتحاديه يـا كمپنـۍ   لو سره يې د بار اخيستڅخه په ګټې  اوښانو
پـه دې   ته راوړه او د عبدالواحد په نامه يو افغان يې د هغې مشر وټاكـه. منځ

ســاوت ويلــز او ديز نيوېــكــار ســره زيــات شــمېر افغانــان او د دوى اوښــان لو 
ن نـور هـم   وړونكو خپګا ديز كوينز لند ته راغلل او دې كار د اروپايي بارېلو

ځكـه يـې    ؛تـړ وكـړ  د څارويو د روزونكو مال د كوينز لند حكومت راوپاراوه.
د  چـې ره كـړل  ېـ كال د دې سيمې په ځينو ښارونو كې حتى پوځيـان د  1891په 

  افغانانو د كاروانونو ساتنه وكړي.
يو له هغو كسانو څخه چې له افغانـانو سـره يـې سـخته دښـمني درلـوده او لـه        

ديزې استراليا كې د سرو زرو كاني سـيمو تـه تللـى وو    ېلوكوينز لند څخه په 
ديزه اســـتراليا كـــې د يـــوې ورځپـــاڼې  ېـــنومېـــده چـــې پـــه لو Uosperوســـپر

ديزې استراليا د سرو زرو كانونو آوازې هرې ېهغه وخت د لو .چلوونكى شو
خواته خپرې وې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زرګونو خلك دې سيمې تـه  

مو تـه يـې اوبـه،    ين يواځيني خلك وو چې دې ډول ټولو سافغانا .را روان وو
دې سيمو ته د غيـر   Uosper شيان ور رسول. خوراكي مواد او نور د اړتيا وړ

اروپايي خلكـو لـه ورتـګ سـره پـه عـام ډول او د افغانـانو لـه ورتـګ سـره پـه            
ده پخپلې ورځپاڼې كې د افغانانو پر خالف زيـات   .خاص ډول مخالفت كاوه

ره كړل او د خلكو احساسات يـې د دوى پـر خـالف را وپـارول تـر      مطالب خپا
هغه چې دوه زره تنه كارګرانو د ده هغه غوښتنليك چې د افغانانو پـر ضـد د   

و چې د دې اتحاديې هدف دا  .يوې پراخې اتحاديې جوړېدل وو السليك كړ
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افغانـــان او نـــور  چـــېپــه حكومـــت او ســـيمه ايـــزو شــوراګانو فشـــار راوړي   
ــ  Uosperكــې كلــه چــې د   1894پــه كــال  .ه دې ځــاى څخــه وباســي اســيايان ل

لمسونې د افغانـانو پـر ضـد روانـې وې د پـرت د ښـار ختـيځ او د سـرو زرو د         
يو افغان كله چې د اوبـو پـه يـو ډنـډ      .ښه وشوهېكانونو جنوب لور ته يوه بله پ

كې د ماښام د لمانځه لپاره اودس كاوه د يوه اروپايي لخوا وويشـتل شـو او   
افغانانو قاتل ونيو او هغه يې محكمې او پوليسو ته وسپاره حـال دا   .ړ شوم

كــال د  1893همداشـان پـه    ،چـې د محكمـې لخـوا قاتـل تـه برائـت وركـړ شـو        
لــور د زيــاتو  ردونكو د نيــو ســاوت ويلــز پــېاوســ Borken Hillبــروكن هــل 

ا د افغانانو د مهاجرت لـه املـه د نيـو سـاوت ويلـز پارلمـان تـه شـكايت وكـړ.         
راليا كــې پــه هغــه كلونــه وو چــې د افغانــانو او د دوى اوښــانو شــمېر پــه اســت 

ديزې اسـتراليا كـې د   ېـ د مثال په ډول يوازې پـه لو  ،وچټك ډول په زياتېدو 
كـال كـې څلـور     1896كال كـې، پـه    1891اوښانو څخه په  42اوښانو شمېر له 

پـه ګـډون    كـال څخـه وروسـته د افغانـانو     1897لـه   زره اوښانو تـه زيـات شـو.   
 .استراليا ته د ټولو غير سپين پوستو په راتلو نور بنديزونه هم ولګـول شـول  

له دې نېټې وروسته حتى ځينو افغانانو لكه فيض محمد، سلطان محمد او 
شـواى كـوالى   ه عبدالواحد چې د اوښـانو د تجـارت پـه كاروبـار بوخـت وو نـ      

ديزې ېـ كـال پـه لو   1898چې افغانان او اوښان اسـتراليا تـه را وغـواړي، پـه     
سيون وټاكل شـو چـې د سـرو زرو پـه كـاني سـيمو كـې د        ېاستراليا كې يو كم

 افغانانو په شته والي د زياتو شكايتونو او رپوټونو په رڼـا كـې غـور وكـړي.    
ديزې اسـتراليا پـه   ېـ په نامه يو ليكـوال د لو  Probyn Smithپه همدې كال د 

يـې افغانـان خطرناكـه خلـك     پارلمان كې جذباتي وينا وكـړه او پـه هغـې كـې     
 .وبلل او په كاني سيمو كې يې د هغـو د شـته والـي پـه هكلـه خبـردارى وركـړ       

دا هم وويل چې په استراليا كـې افغانـان اوس هـم لـه هغـو افغانـانو        ينوموړ
زانـو  ېمـه جګـړه كـې لـه انګر    ېانګليس پـه دو  –سره همدردي لري چې د افغان 

چېرې په كوم اسالمي هېواد كـې د   ده دا هم وويل چې كه سره جنګېدلي دي.
نـو پـه اسـتراليا كـې بـه يـې افغانـان         ،ل شـي يـ زانو په مقابله كې جهاد پېانګر
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هغـه پخپلـې وينـا كـې د هغـو ترخـو تجربـو يادونـه هـم           .هرو مرو مالتړ وكړي
پــه هــر  وې. ېزانــو لــه افغانــانو ســره پــه دوه جګــړو كــې ليــدل ېوكــړه چــې انګر

ړنــو څخــه وروســته   ېه تحقيقــاتو او څســيون لــ ېكــال د كم 1898صــورت د 
د  .افغانــانو تــه د تابعيــت د پــاڼې پــه وركولــو بنديزونــه نــور هــم ســخت شــول   

قانون لـه مخـې د تابعيـت د تـر السـه كولـو شـرط پـه اسـتراليا كـې درې كالـه            
خـو فـيض محمـد     ،استوګنه او د ښو اخالقو د يو سپارښت تـر السـه كـول وو   

كالـه پـه اسـتراليا كـې اوسـېدلى او لـه       نومي افغان ته سره له دې چـې دېـرش   
د  ،زانو څخه يې د ښـو اخالقـو سپارښـت ليكونـه هـم تـر السـه كـړي وو        ېانګر

فيض محمد پخپل غوښـتنليك كـې چـې پـه دې      تابعيت پاڼه ورنكړاى شوه.
ې ديزېــكــال د انګلســتان د پاچــا د اســتازي پــه نامــه د لو 1896هكلــه يــې پــه 

  وو: يكللي واستراليا حكومت ته وړاندې شوى 
  ښاغلى جاللتمابه!

ما په دې وروستيو كې د خپلو وكيالنو له الرې د تابعيـت د پـاڼې د تـر السـه     
چـې لـه بـده مرغـه ونـه       غوښتنليك حكومت ته وړاندې كړى و كولو لپاره يو

څ دليـل نـه دى وړانـدې    ېپه دې اړه د خپلې پرېكړې لپاره هحكومت  .منل شو
سـې څخـه غـواړم چـې زمـا پـه دې غوښـتنه        زه په ډېر عاجزانـه ډول لـه تا   .كړى

ځكه ما خپل ټـول عمـر همدلتـه تېـر كـړى او تـل مـې د سـيمې لـه           ؛غور وكړئ
ما د دې هېـواد پـه ودانولـو كـې پـوره       .دي ېدونكو سره ښې اړيكې لرلېاوس

دا چـې   .م هېواد تـه وفـاداره پـاتې شـوى يـم     ېې او تل خپل دې دواخيستونډه 
 ،پرته له كوم دليل زما غوښـتنه نـه منـل كېـږي    سره له دې ټولو كارونو بيا هم 

زه تاســې تــه ډاډ در كــوم چــې كــه چېــرې زمــا دا    .نــو زه يــې خوابــدى كــړى يــم  
همدې هېواد د ودانولـو   نو زه به خپل ټول توان او شته د ،غوښتنه ومنل شي

 چـې هيله مې دا ده چې زما دا غوښتنه خپل حكومت ته ورسوئ  .لپاره كاروم
  بيا غور وكړي.زما په دې غوښتنه 

ديزې اسـتراليا د پارلمـان پـه نامـه     ېفيض محمد دې ته ورته يو بل ليك د لو
د  .خـو د خپلـو ټولـو ليكونـو لپـاره يـې د رد ځوابونـه تـر السـه كـړل           ،هم ولېـږه 
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فيض محمد د پورتني ليك په ځواب كې د انګلستان د حكومت د اسـتازي  
 د ووايـم چـې مـوږ دا   ستاسو د ليك په ځواب كـې بايـ  «لخوا ليكل شوي وو: 

چـې تاسـې تـه د     دا .منو چې تاسې دلته ډېر ګټور خدمتونه سر ته رسـولي دي 
بلكــې دا د  ى،تابعيـت پاڼــه نــه دركـول كېــږي دا لــه تاســې سـره مخالفــت نــه د   

د دې تر څنګه دا هم ويل غواړم چې د تابعيت د پاڼې لـه   .حكومت پاليسي ده
ر زيات حقونه دركـړل  ېو تبعه په څلرلو څخه پرته هم تاسې ته د انګلستان د ي

هغه په انتخاباتو كې ګډون او  ،يوازينى حق چې تاسې به يې نلرئ .شوي دي
ځينــې نــور كــوچني شــيان دي چــې ستاســې پــه كاروبــار او يــا ورځنــي ژونــد    

  »باندې د پاملرنې وړ څه اغېزه نه لري.
و دا يـو خـ   ،چلنـد دوه علتونـه درلـودل    يافغانانو په مقابـل كـې دې تبعيضـ    د

ځكــه نــو د ټولــو نــورو غيــر      ؛چــې دوى ســپين پوســتي او اروپايــان نــه وو    
اروپـايي خلكـو لكــه چينايـانو، هنــديانو او نـورو پــه شـان دوى هــم لـه زيــاتو       
ــو مهــم اقتصــادي        ــه ي ــل دا چــې دوى پ ــاتې شــول او ب ــو څخــه محــروم پ حقون
فعاليـت بوخـت وو او پـه دې هكلـه يـي د ســپين پوسـتو چـې لـه دوى سـره پــه          

څرنګه چې دوى ډېر صادقه او زيار  .ۍ كې وو سخته كركه راپارولې وهسيال
د مثـال پـه    ،ګران وو باندې ځكه نو پر تجارانو او مالدارانو ؛ايستونكى وو

ځكه نو كه دوى تـه بـه وركـړل شـول هغـه بـه يـې پـه          ؛څښلډول دوى شراب نه 
دا كـار  حال دا چـې كـه    ،رسول پوره امانتدارۍ له يو ځاى څخه بل ځاى ته ور

 ،سونو يې مالونـه لـه يـو ځـاى څخـه بـل ځـاى تـه وړل        آچې په  سپين پوستو ته
 ؛نو نيمايي به يې په الره غال شـوي او لـه منځـه تللـي واى     ،وركړل شوي واى

سپين پوستو ته چې پـه دې برخـه كـې يـې لـه       ځكه چې دوى پخپله هغه پټول.
ى د پوسـتكي د  ښـه پلمـه دا وه چـې د دو    ،دوى سره د سيالۍ توان نـه درلـود  

  رنګ په پلمه د عامه خلكو كركه د دوى په مقابل كې راوپاروي.
كال څخه وروسته چې د استراليا شپږ مسـتعمرې پـه يـو فدراسـيون      1901له 

تـه راغـى چـې    راليا ته د مهاجرت نوى قانون منځاست ،كې سره يو ځاى شوې
 رو پــد هغــه لــه مخــې لــه ســپين پوســتو څخــه پرتــه اســتراليا تــه د نــورو خلكــ  
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مهاجرت بنديز ولګول شو او د سپينې استراليا په نامه له تبعيض څخه ډكه 
د دې پاليسـۍ لـه    ل شـوه. يـ په رسـمي ډول پ  ،چې زيات شهرت لري ،پاليسي

راتــګ بنــديز  رنــه يــوازې دا چــې اسـتراليا تــه د غيــر ســپين پوسـتو پــ   ،مخـې 
خـه بـل   بلكې دوى ته اجازه نه وركـول كېـده چـې لـه يـوه ايالـت څ       ،ولګول شو

 پـه دې توګـه د افغانـانو پـر فعاليـت      .پرتـه سـفر وكـړي    ېايالت ته هم لـه اجـاز  
چې تل يې له خپلو اوښانو سره له يو ايالت څخه بل ايالـت تـه سـفرونه     باندې

كـال لـه دوى څخـه وغوښـتل شـول چـې د هـر         1902پـه   .كول بنديز ولګـول شـو  
اره دولـت تـه ماليـه    هـر اوښ لپـ   د ډول كاروبار لپاره اليسنس تر السه كړي او

  وركړي.
په نامه يو بل ليكوال په يـوه بلـه ورځپاڼـه كـې بيـا       Rossكال د راس  1903په 

او پـه بـروكن هـل    هم افغانان ورټل، هغوى يې له اخالقي پلـوه ضـعيف وبلـل    
د خواشينۍ خبره  ځاى يا كلى يې د مرضونو ځاله وبلله.كې د هغوى استوګن

خبـرې ومنلـې او د هغـه پـه      Rossونكو د داده چې د بروكن هل زيـاتو اوسـېد  
  مالتړ يې ورځپاڼو ته ليكونه وليكل.

په دې ډول كراركرار افغانان د دې پـر ځـاى چـې د نـورو مليتونـو پـه شـان پـه         
د دوى پـه   لـور راكـاږل شـول.    رهغـوى نـور هـم د انـزوا پـ      ،ټولنه كې جذب شي

دوى لـه   .كاليو، كلتور، عـاداتو او دينـي مراسـمو ټـوكې او مسـخرې كېـدې      
اســتراليايانو څخــه لــرې پــه هغــو كليــو كــې اوســېدل چــې لــه ښــارونو څخــه د  

ــوده      ــه يــې درل ــره ابتــدايي بڼ ــه جــوړ كــړي وو او ډې ــدې يــې پخپل ــه  .بان دوى ت
  معموالً په ښارونو كې د پاتې كېدو اجازه نه وركول كېده.

څخـه ځانونـه    Aborigneesافغانانو بيا پخپل وار د استراليا له تور پوسـتو  
لوړ بلل او د دوى ځينې ځوانان به يـې د عـادي كـارونو د سـرته رسـولو لپـاره       

  حتى د تور پوستو ښځو به هم د دوى د كورنيو خدمت كاوه. ،استخدامول
له بده مرغه چې لـه افغانـانو سـره د اروپايـانو ډېـر نـاوړه چلنـد كلـه كلـه دوى          

توګـه پـه   د مثـال پـه    .مجبورول چې د دوى په مقابل كې عكس العمـل وښـيي  
كلـه   ،كال د كوينزلند په مركزي برخه كې د جمدر خان په نامه يو افغان 1907
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هغـه اروپـايي يـې     ،اخيستنو ټوپك يې راو ،چې يوه اروپايي ډېر وځوراوه
نـو هغـه يـې هـم      لـل، كلـه چـې پـوليس راغ    .وواژه او يوه ښځه يې هـم ټپـي كـړه   

پـه محكمـه كـې    . ډېرو نورو پـرده هـم ډزې وكـړې او دى يـې ټپـي كـړ       .وويشت
خو كله چې يوه اروپايي د ده د ښـو اخالقـو پـه     ،پرده د اعدام حكم جاري شو

نو جزا يې له سخت كار سره عمري قيد تـه را ټيټـه    ،هكله محكمې ته وليكل
په يـوه   .كال كې له زندان څخه خالص شو 1923وايي چې جمدر خان په  شوه.
كــال كــې لــه يــو ډلــه   1900ه ښــه كــې د چــارلي مــال پــه نامــه يــو افغــان پــ  ېبلــه پ

د استراليا پـه   .وا په مركزي برخه كې په سفر بوخت اروپايانو سره د استرالي
يـوازې پـه ځينـو     ،دياوې دي اوبـه نـه مونـدل كېـږي    ېـ دې برخه كې چې ټولې ب

پوسـتي   څنـګ يـې د اسـتراليا تـور    چـې تر  سيمو كې چينې او يا ډنډونه شـته 
لټون څخه د اوبو يو ډنډ بيامونـد او   چارلي مال وروسته له زيات ژوند كوي.

يـوه تورپوسـتي كلـه چـې د      .و لپـاره هلتـه بوتلـل   څښـل خپل اوښان يـې د اوبـو   
نــو چــارلي يــې لــه يــو پــټ ځــاى څخــه پــه غشــو     ،وليــدل څښــلاوښــانو اوبــه 

تـه   وويشت چې له امله يې په هماغه ورځ مړ شو او په هماغه ځاى كې خاورو
دا ډله بيا لـه يـو بـل افغـان سـره همـدې       څو مياشتې وروسته هم وسپارل شو.

ــېده  ــه راورسـ ــيمې تـ ــې      .سـ ــه چـ ــان تـ ــه افغـ ــه دغـ ــال كيسـ ــارلي مـ ــو د چـ خلكـ
و د هغـه  بدالرحمن چې دې كيسې په غصـه كـړى   ع .عبدالرحمن نومېده وكړه

و چـې پـه كمـپ كـې يـوازې       ى،په غچ كـې يـې يـوه ورځ د هماغـه اروپـايي زو     
ــه هغــه ځــاى څخــه وتښــتېد   څــو اونــۍ وروســته يــې د   وايــي چــې  .وواژه او ل

چـې   ديا كـې ومونـد  ېميله لرې په يوه ب 30عبدالرحمن مړى له هغه ځاى څخه 
لو اخيسـت منځ هـم غـچ   خپله د افغانانو تـر پ .وله لوږې او تندې څخه مړ شوى 

ښ شوي دي چې افغانانو پخپلو منځونو كـې  ېډېر ځله داسې پ ،رواج درلود
خونـد زاده  اوه ورځ د بـاز محمـد   ي ېوايي چ دي. ېهم پر يو بل باندې ډزې كړ

 .وويشتل شوى او وژل شـوى   ،وچې ويده  ،په نامه يو افغان پخپله كوټه كې
تـه   نو د يو بل افغان كـور  ،په بله ورځ چې پوليسانو د وژونكي پل تعقيب كړ

قــومي  ځكــه نــو هغــه يــې د بــاز محمــد د وژلــو پــه تــور زنــداني كــړ.  ؛ورســېدل
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له هغو افغانـانو څخـه چـې اسـتراليا      .ياتې وېسيالۍ هم د افغانانو تر منځ ز
تــه راغلــي وو او وروســته بيــا د زيــاتو شــتو، تجــارتونو او اوښــانو د قــافلو    

يو فيض محمد او د هغه ورور تاج محمـد او بـل عبدالواحـد     ،خاوندان شول
ځكـه نـو دوى    ؛ودرانى او عبدالواحد په قـام غلجـى   فيض محمد په قام  وو.

هغـوى   .خپلو قامونو خلك له ځـان سـره ولـري   ل چې د دواړو به هر يوه غوښت
ته به يې كارونه وركول او له هغو سره به يې مرسـتې كـولې چـې وروسـته بيـا      

او له همدې امله د درانيانو زيات شمېر  يهر يو د خپل قام مشري تر السه كړ
ــه لو ــپ ــوب ېديزې ــز او       ياو جن ــو ســاوت ويل ــه ني ــات غلجــي پ اســتراليا او زي

ديزې ېـ كلـه چـې پـه لـومړي ځـل سـره زر پـه لو        شته شـوي وو. ېمكوينزلند كې 
ــو د فــيض محمــد او تــاج محمــد پــه مشــرۍ     ،اســتراليا كــې ومونــدل شــول  ن

خــو څرنګــه چــې دلتــه د كــار او روزګــار امكانــات   ،ره شــولېــدرانيــان هلتــه د
ــور تــه مخــه كــړه چــي البتــه د       ؛زيــات وو ــو غلجيــو هــم وروســته دې ل ځكــه ن

كـال د   1896لـه همـدې املـه پـه      .سـره مخـامخ شـول   درانيانو له عكس العمل 
لــه خــوا ووژل شــو. د تــاج محمــد  يفــيض محمــد ورور تــاج محمــد د يــو غلجــ

وژونكــى وروســته بيـــا ونيــول شــو او د عبدالواحـــد د تــره زوى غنــي خـــان       
هلتـه پـه    .وروسته بيا د ده د قـام لـه غلجيـو سـره يـو ځـاى بـروكن هـل تـه والړ         

خـو   ،كېـدو سـره مخالفـت وښـود     ېد دوى له پاتره افغانانو ېبروكن هل كې د
خـو دا  ، كال په هماغه ځاى كې مړ شو 1905غني خان په  تر څوګټه يې ونكړه 

   كه د چا له خوا ووژل شو. ،څرګنده نه ده چې دى پخپل طبيعي مرګ مړ شو
د استراليا په زيـاتو   ،وه ېل شويكال چې نړيواله لومړۍ جګړه هم پ 1914په 

كاري زياته شوې او لـه دې  ېڅخه د بروكن هل په سيمه كې ب سيمو او له هغو
و په مقابل كې ال هـم زياتـه   دونكو كركه او نفرت د افغانانېامله د محلي اوس

منځ زانـو تـر  ېله بـل پلـوه د اسـالمي خالفـت د مركـز تركيـې او انګر       ي وو.شو
انو كـ ګلوۍ له امله له تررجګړه هم روانه وه چې افغانانو طبعاً د اسالمي ورو

وايي چې د بروكن هل له افغانانو څخه يو تن چـې ګـل    .سره خواخوږي ښودله
د تركيـې د هغـه وخـت سـلطان پـه نامـه يـو ليـك ولېـږه او پـه            ،محمد نومېده
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ــه         ــه توګ ــوځي پ ــو پ ــې د ي ــړه چــې كــه دى د تركي ــې دا غوښــتنه وك هغــه كــې ي
ده دا  د ،له تركيې څخه تر السه كړه هغه ځوابيه ليك كې چې د .وپېژندل شي

كـال پـه لـومړۍ ورځ     1915دا هماغه ګـل محمـد دى چـې     .غوښتنه ومنل شوه
لې لپاره ېيو زيات شمېر اوسېدونكي د كال د لومړۍ ورځ د م كله چې د ښار

 ،لــور روان وو رلــې د ځــاى پــ ېپــه يــو ســر لــوڅي اورګــاډي كــې ســپاره او د م  
او د بـروكن   ناڅاپه له خپل يو بل افغان ملګري سره چې مـال عبـداهللا نومېـده   

تركيـې بيـرغ يـې     په داسې حال كـې چـې د   ،غاړه وهل د كلي امامت هم ور په 
 څرګنــد شــو او پــر اورګــاډي د يــوې غونــډۍ لــه شــا را  ،وپــه الس كــې نيــولى 

خـو   ،تنه يې ووژل او اووه تنه يـې ټپيـان كـړل    څلور ،زې پيل كړېيې ډ باندې
د  .له امله ووژل شولدوى دواړه هم وروسته د محلي خلكو او پوليسو د ډزو 

ــو ليــك        ــدې ي ــرې الن ــوې ډب ــر ي ــه مړينــې څخــه درې ورځــې وروســته ت دوى ل
دوه تنـو د اسـالم پـه الره كـې د خپـل ځـان د        ېوموندل شو چـې پـه هغـه كـې د    

  قربانولو په اړه ليكلي وو.

***  
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  شپ８م فصل
  

  ماليان، جوماتونه او ديني مناسک
  

دوى هغـه لـومړني    .دونكي ديافغانان په استراليا كې د اسالم بنسـټ ايښـو  
مسلمانان دي چې استراليا ته راغلل او د محمدي آذان غږ يې پـه دې هېـواد   

له دوى څخه پخوا هغه ټول مهاجرين چې دې هېواد تـه راغلـي    .كې اوچت كړ
د هغو ترڅنګ لږ شمېر چينايـان هـم دې هېـواد تـه      .وو اروپايي عيسويان وو

ــان هغــه لــومړ   ؛راغلــي وو ني مســلمانان دي چــې د بســپنو پــه  ځكــه نــو افغان
راغونډولو سره يـې جوماتونـه پـه ادياليـد او پـرت كـې جـوړ كـړل چـې همـدا           

دوى په داسې شرايطو كې  .اوس هم د دې ښارونو تر ټولو لوى جوماتونه دي
ــه     ــاتې شــول چــې د دوى پ ــن او كلتــور ټينــګ پ ــل كــې ســخت   پخپــل دي مقاب

ليو، خـوراك او حتـى لمانځـه    و او خلكو به د دوى په كاتبعيضي چلند روان 
خپلو كورنيو كې چې دوى پ مهمه خبره داده .او نورو عبادتونو ملنډې وهلې

سـره لـه    .هم د خپل ملي او اسالمي كلتور د ساتنې په برخه كې ډېر ټينـګ وو 
 رمنې ټولې د تورپوستو او يا كله كلـه اروپايـانو څخـه وې.   ېدې چې د دوى م

رمن او يـا  ېـ په استراليا كې خپله افغاني م څ افغانېاصالً په هغه وخت كې ه
 كـورنۍ لـه ځـان سـره نـه لرلـه پـه دې چـې دوى اسـتراليا تـه د خپلـو كورنيــو د           

رمنـې چـې لـه افغانـانو سـره      ېپه هر صورت ټولې هغه م .وړلو اجازه نه درلوده
مجبورې وې چې په كورنۍ كې ډېر ټينګ افغاني دسپلين په  ،يې واده كاوه

اسـالم ديـن مانـه     انستان كې ليدل كېده ومنـي. دوى بـه د  كوم ډول چې په افغ
ړونـو او  ېاو هغه به يې عملي كـاوه، پښـتو ژبـه بـه يـې زده كولـه او لـه خپلـو م        

بچيانو سره به په همدې ژبه غږېدل او له خپلو ګاونډيانو او دوستانو سره به 
پـه ټولـو هغـو ځـايونو كـې چـې د        يې د پښتني كلتـور پـه رڼـا كـې چلنـد كـاوه.      

  .په هر كلي كې يو جومات جوړ شوى وفغانانو د استوګنې ځايونه وو ا
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زياتو جوماتونو ځـان تـه جـال مـال امامـان       
درلودل چې په امامت سربېره به يې خلكـو  
ــه مشــورې هــم وركــولې او هــم بــه يــې د        ت
النجو د له منځه وړلو لپـاره منځګړيتـوب   

  كاوه.
په هغو كليو كې چې مال امام يې نه درلود 

څرنګه چې  ي يوه مشر به امامت كاوه.د كل
ځكــه نــو  ؛افغانــان بــه تــل پــه ســفر كــې وو  

دوى بــه پــه ســفر كــې هــم د پــاك قــرآن يــوه   
ــل     ــاتله او خپـ ــره سـ ــانونو سـ ــه ځـ ــخه لـ نسـ

  منظم ډول ادا كول. لمونځونه به يې په
 

  جوماتونه:
څرنګه چې افغانان په استراليا كـې د كـال   

خپل لمونځونـه بـه يـې هـم كلـه چـې لـه         ځكه نو ؛په زياته موده كې په سفر تلل
كليو څخه لرې په سفر كې وو د الرو تر څنګ د كومې چينې يا ونې تـر څنـګ   

ځكـه   ؛د افغانستان د كوچيانو په شان دا ځايونه دوى ته معلـوم وو  .ادا كول
كله كله به يې يو  ،نو دا ځايونه به يې پاك ساتل او د هغو درناوى به يې كاوه

هغـه تـه د څـارويو د ورتـګ مخـه ونيـول        تـر څـو   نه چاپېر كړوال هم ورېټيټ د
په زياتو دا ډول ځايونو كې د اوبو د بندونو په جوړولو سره د اوداسـه د   .شي

دا ډول جوماتونه چې شـمېر يـې پـه اسـتراليا كـې       .وى وځاى بندوبست هم ش
تقريباً ټول له منځه تللي دي او له څو عكسونو څخه پـر تـه يـې نـورې      زيات و

  ښې نه ليدل كېږي.ن
  
  
  

يو افغان دلمونځ د ادا كولو په 
  ېوخت ك
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همــدا ډول ســاده جوماتونــه د افغانــانو د اســتوګنځايونو تــر څنــګ هــم ليــدل  

خو په وروستيو كلونو كې كله چې له فلزي تختـو څخـه د كورونـو پـه      ،كېدل
نــو افغانــانو هــم خپــل كورونــه او      ،ل پيــل شــول اخيســتجوړولــو كــې كــار   

يو لـه دې ډول جومـاتونو څخـه     كړل.جوماتونه له همدې ډول تختو څخه جوړ 
كيلـو متـره لـرې پـروت دى      1250په بروكن هل كې چـې لـه سـدني څخـه نـژدې      

ښـار  البته دا جومات پخوا د افغانـانو پـه يـوه كلـي كـې چـې لـه         ،وجوړ شوى 
خـو پـه وروسـته كلونـو كـې       ،وڅخه دوه كيلو متـره لـرې پـروت و جـوړ شـوى      

تـر دې چـې اوس د دې كلـي     ،وموندلـه  ښار د افغانانو د كلي په لـور پراختيـا  
ــروكن هــل د تــاريخ د ټــولنې لخــوا د يــوې     ،څ نښــه نشــتهېهــ خــو جومــات د ب

تنـو څخـه زيـات     50كـال لـه    1995پـه   تاريخي ودانۍ پـه توګـه سـاتل كېـږي.    
نيــو ســاوت ويلــز څخــه د دې     افغانــان لــه جنــوبي اســتراليا، ويكتوريــا او    

افغان پر مقبرې د ګلونو د ګېډۍ جومات د ليدو او همدا شان د هغه لومړني 
كيلـو متـره لـرې د     100كال له دې ښار څخـه   1862چې په  د ايښودلو په مقصد

  بروكن هل ته والړل. ،وپه سيمه كې ښخ  (Menindee)مينندي 

   ېكلي ته نږد Marreeد مري  ېجومات چ ىمړنوهغه ل
  .و ىشو كال جوړ 1882په 
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افغانانو په راتلونكو كلونو كـې هـم څـو ځلـه دې ځـاى تـه سـفرونه وكـړل او د         
مربوطـه مقامـاتو سـره وغږېـدل      بروكن هل د جومات د ترميمولو په هكلـه لـه  

كال كـې   2001چې د جومات ترميم ته يو څه پيسې برابرې شوې او جومات په 
اوس اوس د مسلمانانو شمېر په بروكن هل كې دوه  .په نوې بڼه پرانستل شو

چې يو يې له جنوب ختيزې آسـيا څخـه دى او بـل يـې هـم يـو اروپـايي         ىتنه د
نـو لـه جومـات څخـه يـوازې دوه تنـه       ځكـه   ؛يد يمسـلمانان شـو   يدى چې نو

  هغه هم كله كله د لمانځه د ادا كولو لپاره ګټه اخلي.
  
  
  
  
  
  
  
  

خو لـه بـده مرغـه     ،د هغو افغانانو بچيان چې دلته اوسېدل اوس هم اوسېږي
رمنـې چـې اوس   ېله دوى څخـه يـوې م   سويان شوي دي.ېچې اوس هغه ټول ع

نۍ انجلـۍ وه دلتـه راتلـه او د    نژدې اويا كلنه وه وويـل چـې دا كلـه چـې كـوچ     
ننـه ورتـه د ننوتلـو     خـو جومـات تـه د    ،جومات په غولي كې به يې لوبې كولې

د دې ورور امــان اهللا چــې  پــه دې چــې دا انجلــۍ وه.  ،اجــازه نــه وركــول كېــده 
اوس ځان ته يو عيسوي نوم غوره كړى وايي چې د ده يادېږي هغه ورځ چې د 

اوړل شو او د جنازې د لمانځه لـه ادا كولـو   ده تره كوم وخت چې مړ شو دلته ر
  وروسته د دوى په هديره كې خاورو ته وسپارل شو.

 كې د افغانانو د كلي جومـات هـم   Marreeكال څخه وروسته په مري  1900له 
 والونـو او ېو تـرميم شـو او د جومـات د د   چې پخوا لـه خټـو څخـه ودان شـوى     

د مــري د  .ل شــواخيســتچــت پــه جوړولــو كــې يــې لــه فلــزي تختــو څخــه كــار و 

بروكن هل جومات د  



 67 

 .ود اوبـو يـو حـوض (ډنـډ) هـم جـوړ شـوى        جومات تـر څنـګ د اوداسـه لپـاره     
نامـه افغـان يـوازينى سـړى     لسيزې په كلونو كې د آصف په  1940وايي چې د 

شپې لخوا تـل   وايي چې دى به د .چې د مري د افغانانو په كلي كې اوسېده و
خو يوه شـپه كلـه چـې     ،ته ورته د نورو افغانانو د ليدو لپاره د هغوى كورونو

د چـې  ېـ نـو د جومـات پـه ډنـډ كـې ولو      ،دهېدى د يو افغان له كور څخه راستن
 وايي چې آصف يو سـپى درلـود   سبا يې مړى له هغه ډنډ څخه راوايستل شو.

سـپي ډېـرې    ،دوېـ په هماغه شپه چې دى په اوبو كې ول .چې تل به له ده سره و
په سبا يې د ده له مـړي   .كړهه پاملرنه ونخو چا ورته  ،غپېدو ،كارې وكړېكو

ف قبـر تـه نـژدې پـه هـديره كـې       سره هديرې ته والړ او د څو اونيـو لپـاره د آصـ   
  پروت و.

ښــې ېد ســرو زرو د كــانونو پــه ســيمه كــې د پ     (Coolgardie)ي كولګــاردد 
حتـى   ،دياوو كـې ېد اوبو ډنډونه د استراليا په ب .وه ېيادونه مو پخوا هم كړ

پــه دې ډول ډنــډونو كــې د بــاران اوبــه      م زيــات اهميــت لــري.  همــدا اوس هــ 
راټولېږي او وروسـته بيـا د مختلفـو مقصـدونو لپـاره لـه دې اوبـو څخـه كـار          

  ل كېږي.اخيست
كوونكي دغـه ډنـډ   د سرو زرو د كانونو درې تنـه كـار   كال 1894وايي چې په 
يـات  هلتـه يـې وليـدل چـې لـه سـلو څخـه ز        .لو لپاره ورغللاخيستته د اوبو د 
وخت ماښام ته نـژدي   .ره ديېتنه افغانان د اوبو د ډنډ تر څنګ د 16اوښان او 

څادرونـه يـې غـوړولي     ،و او افغانان د ماښام لمانځه ته په تيـارۍ بوخـت وو  
وو او ځينــې نــور يــې پــه ډنــډ كــې پــه اوداســه بوخــت وو او خپلــې پښــې يــې     

ه د دې نومېــد Ted Knowlesلــه دې كــارګرانو څخــه يــو تــن چــې    .مينځلــې
و د اوبــو پــه ډنــډ كــې خپلــې پښــې  څښــلحالــت پــه ليــدو چــې يــو څــوك دې د  

مينځــي ډېــر پــه غوســه شــو او خپلــه تمانچــه يــې د افغــان د ډارولــو لپــاره          
نو هغه يـې پـه ډبـره وويشـت، اروپـايي       ،افغان چې دا حالت وليد .راوايسته

ز نور هم پـه غوسـه شـو او پـر افغـان يـې چـې نـور محمـد نومېـده د تمـانچې ډ           
نورو افغانانو د ده د نيولو هڅه وكړه خو ده ډزو ته دوام وركـړ او يـو بـل     .وكړ
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كلـه چـې د اروپـايي د تمـانچې      .افغان يې هم چې خان محمد نومېده ټپـي كـړ  
ر محمد او طـره  ېنو هڅه يې وكړه چې وتښتي خو د ش ،كارتوس خالص شول

يــانو الســونه يــې د درې واړو اروپا ،بــاز پــه نامــه دوه تنــو افغانــانو دى ونيــو 
بيـا   ،ښه يـې ووهـل او پـه ونـو پـورې يـې وتـړل        ،خپل كلي ته يې بوتلل ،وتړل

چې له قاتل سـره څـه ډول    ،ټول سره راټول شول او په دې هكله يې جرګه وكړه
ــه وه  .چلنــد وشــي ــه شــپه روان پــه پــاى كــې يــې د دې لپــاره چــې د    ،جرګــه ټول

بنـديان   تـر څـو  ه وكـړه  كـړ ېپر ،افغانانو شهرت پـه اسـتراليا كـې خـراب نشـي     
بلـه ورځ سـهار يـې بنـديان پوليسـو       .همداسې هم وشول، عدالت ته وسپاري

د نور محمد د ښخولو مراسم تر سره شول او جان محمد چې ټپي  .ته وسپارل
خـو لـه بـده     ،ميله لـرې يـوه روغتـون تـه ورسـول شـو       200شوى و د عالج لپاره 

ې شمېر يې له دونكو چېاوسد سيمې اروپايي  .مرغه چې دى هم هلته مړ شو
 .پـه يـوې عريضـې كـې د قاتـل خوشـې كېـدل وغوښـتل         تنو څخه زيـات و  150

هماغه وو چې قاتل د محكمې لخوا خوشې شو او د يو قهرمـان لقـب وركـړل    
هماغـه وو چـې    .كـړه وكـړه چـې خپـل غـچ بـه هـرو مـرو اخلـي         ېافغانانو پر شو.

و تـه چـې هلتـه    لي سـيم ښـود او د اسـتراليا شـما   ېاروپايي قاتل هغـه ځـاى پر  
د افغانـانو لـه غـچ څخـه خـالص       تـر څـو  څ نه وو كډه شـو  ېاوښان او افغانان ه

  شي.
خــو  ،پــه اســتراليا كــې پــه عمــومي ډول هــر جومــات ځانتــه جــال مــال درلــود    

لـه دې ماليـانو څخـه يـو تـن       .يانو له امامت څخه پرته نور كارونه هم كـول مال
نومېده چې په ټولې اسـتراليا كـې    ر عليېڅ كار يې نه درلود مال شېچې بل ه

د خلكـو النجـې بـه يـې ختمـولې او د جومـاتونو د        ،به پـه جومـاتونو ګرځېـده   
پـه اسـتراليا كـې     جوړولو او ترميم لپاره به يې له خلكو څخه چنـدې ټولـولې.  

منځ د النجـو د پـرې كولـو پـه برخـه كـې       د خلكـو تـر   ماليانو په امامت سربېره
ځلـه بـه افغانـانو پـه يـو بـل عريضـې وكـړې او          ډېـر  ،ډېر زيات اهميـت درلـود  
مخه تـر دې چـې دوى قاضـي تـه وړانـدې شـي       خو د ،محكمې ته به يې راكاږه

د مثـال پـه ډول يـو     النجه بـه د كلـي د مـال پـه منځګړيتـوب پـاى تـه ورسـېده.        
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 وخت د مظلوم په نامه يو افغان له يو بل افغان څخه چې عقوبت شـاه نومېـده  
ــور   ــډه پ ــ     ،و وړىدوه ســوه پون ــه ســترې محكم ــه دې امل ــت شــاه ل ــه  ېعقوب ت

خو د مخه تر دې چـې دوى قاضـي تـه وړانـدې شـي د سـيمې د        ،عريضه وكړه
داسـې النجـې چـې د افغانـانو تـر مـنځ        مال د مداخلې له امله النجـه حـل شـوه.   

ښې شوي او بيا وروسته د جرګو له الرې حل شوي زياتې دي. په استراليا ېپ
ه جنـوبي اسـتراليا كـې د ادياليـد د ښـار جومـات       كې تر ټولو لوى جومـات پـ  

لسـيزې پـه لومړيـو     1890كـال پيـل او د    1888دى چې د جوړولو كار يـې پـه   
  د. ېكلونو كې پاى ته ورس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

د جومـات   ،دا جومات همدا اوس هم په دې ښار كې تر ټولو لوى جومات دى
د دې  ل شــوې وې.د جوړولـو پيسـې د افغانـانو لخــوا د بسـپنې پـه ډول وركـړ      

 ،پونـډه ولګېـدل   450جومات پر ودانولو چې له خښتو څخـه جـوړ شـوى دى    
پونډو په لګښت څلور منارونـه هـم ورزيـات     250كال د  1903وروسته بيا په 

پـه سـراج    ،چـې دا جومـات يـې ليـدلى و     كـال سـيد جـالل شـاه     1915پـه   شول.
 3000ورې ټــول االخبــار كــې وليكــل چــې د اســتراليا افغانــانو تــر هغــه كــال پــ 

 پونـډه نـور هـم د    500پـه دې سـربېره    .پونډه د جومات پـه ودانولـو لګـولي وو   

د جنوبي استراليا د ادياليد په ښار كې هغه جامع جومات چې د افغانانو لخوا د 
 .شو ىكلونو په شاوخوا كې ودان كړا 1890او  1888
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ځكـه چـې د مسـلمانانو شـمېر      ؛وو ييوې مدرسې د جوړولو لپاره راټول شو
د ادياليد جومات په مـذهبي چـارو سـربېره     .و په دې ښار كې مخ په زياتېدو

ځكــه دا جومــات  ؛درلــودلــه ټــولنيز پلــوه هــم د افغانــانو لپــاره زيــات اهميــت 
 وروسته بيا په ټوله استراليا كې د افغانانو د راغونډېدو پـه مركـز بـدل شـو.    

په ورځنيـو دينـي، اقتصـادي او ټـولنيزو      ،افغانان به له هرې خوا دلته راتلل
د دې  .چارو به يې سره خبرې كولې او خپلو النجو تـه بـه يـې د حـل الره مونـده     

چې ټول افغانان به كه له هـرې   تيار شوى ولمستون هم ېجومات ترڅنګ يو م
زيـات   د پيسـو لـه وركولـو پـر تـه بـه پكـې اوسـېدل.         ،خوا دې ښـار تـه راغلـل   

 ،شمېر هغه سپين ږيري افغانـان چـې نـور بـه يـې د كـار كولـو تـوان نـه درلـود          
همدلته راتلل او د ژوند وروستۍ شپې ورځې به يې پـه همـدې جومـات كـې     

  رولې.ېت
په ښار كې يو بل جومات شـته چـې هغـه     (Perth)ا د پرت ديزې استراليېد لو

ــر ټولــو لــوى      هــم د افغانــانو لخــوا جــوړ شــوى او همــدا اوس هــم د دې ښــار ت
ــه    جومــات دى. ــو چــارې پ او د  ېل شــويــكــال پ 1905د دې جومــات د جوړول

ودانولو په ټوله موده كې يې د موسى خان په نامه يو افغان د منشي په توګـه  
حـال دا چـې د فـيض محمـد پـه نامـه يـو بـل افغـان           ،مخ بيولېد هغه چارې پر 
ديزې اســتراليا ېــد لو .وښــانو د تجــارت پــه كاروبــار بوخــت و چــې پخپلــه د ا

زيـاتو سـيمو تــه د سـفرونو پــه تـرڅ كـې لــه افغانـانو څخــه د دې مقصـد لپــاره        
ــانو دد ې.راټولـــول ېاو بســـپن ېچنـــد ــا ېافغانـ ــه  جومـ ــاره لـ ت د جوړولـــو لپـ

ځكـه چـې يـو خـو افغانـانو او       ؛كړهه ول مرسته تر السه نڅ ډېحكومت څخه ه
بل دا چې د پرت په ښار كې د افغانانو شـمېر   ،اسالم ته چا په ښه نظر نه كتل

يم دا چې د سپين پوسـتو د حكومـت پـه نظـر افغانـانو      ېډېر زيات نه وو او در
كــال د جومــات د جوړولــو لپــاره  1904چــې پــه  ،پخپلــو پيســو وكــوالى شــول

پونډو په وركولو سـره ترالسـه    680پرت د ښار په مركزي برخه كې د ځمكه د 
وايي چې د جومات د جوړولـو لپـاره د مرسـتې غوښـتنه حتـى لـه نـورو         كړي.

خو داسې شواهد نشته چـې ګونـدې دا    ،اسالمي هېوادونو څخه هم شوې وه
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د جومـات د ودانـۍ    ډول مرسته به له بل كوم هېواد څخـه تـر السـه شـوې وي.    
و نور مشخصات د يو هنـدي مسـلمان لخـوا چـي ديـن محمـد نومېـده        نقشه ا

 1500نوموړي هغه وخـت د جومـات د ودانـۍ د جوړولـو لګــښت       ،برابره شوه
د جومـات سرپرسـتي فـيض محمـد او د حـافظ محمـد        .وپونډه اټكل كـړى و 

هغه وخت په اسـتراليا كـې    .حيات په نامه د پرت يو سوداګر ته وسپارل شوه
د  .مانان ټول افغانان او يو لږ شمېر نور يې له هند څخـه وو اوسېدونكي مسل

 ې،جومــات د جوړولــو لپــاره دوه ځلــه لــه افغانــانو څخــه بســپنې راټــولې شــو 
 1904په لومړي ځل د  .ېالبته د لګښت پاتې پيسې د پور په ډول تر السه شو

نېټـې   31كـال د جـوالى تـر     1905ټې څخـه د  ېكال د جون مياشتې له پنځمې ن
مسـلمانانو   يپونډه د بسپنې په ډول له افغانانو او نـورو هنـد   702ټول  پورې

  څخه په الندې ډول راغونډې شوي.
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  9    ترين افغانان  
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  5    بابړ افغانان  
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  2  14  702      ټول  
چــې د روژې د  13كــال د نــوامبر پــه  1905 د جومــات د ودانولــو د بنســټ ډبــره د

يو زيـات شـمېر افغانـانو تـر مخـې د فـيض محمـد         ،مياشتې پنځلسمه ورځ وه
انى او د افغانانو يو منلـى مشـر   فيض محمد چې په قام در ښودل شوه.ېلخوا ك

ګلوي اميــر حبيــب اهللا خــان ســره هــم پېژنــد پــه افغانســتان كــې يــې حتــى لــه   ،و
ــوده. ــت شــوى او د       درل ــه ثب ــه نام ــي چــې دا جومــات د افغانســتان د اميــر پ واي

نځونو كـې بـه پكـې خطبـه هـم د افغانسـتان د اميـر پـه نامـه          وجمعې او اختر لم
شــپو و يســتوكــال پــه ور 1906د جومــات د ودانولــو لــومړۍ برخـه د   .ويـل كېــده 

لمنـو لپـاره د اسـتوګنې خـونې هـم      ېوروسـته بيـا د م   .ورځو كې پاى ته ورسېده
 .كال يوه ديني مدرسه يې هم ترڅنګ پرانسـتل شـوه   1915ورزياتې شوې او په 

 .غـاړه وه  رد جومات مشري تر زياتو كلونو پورې د محمد حسن موسـى خـان پـ   
ځكـه نـو    ؛وى وه كراچۍ كې زېږېدلى او لوى شپ ،دى چې په اصل كې افغان و
زي ژبـو هـم   ېپه نورو ژبو لكه اردو، سندي او انګر ،په پښتو اوفارسي سر بېره

رو مسلمانانو تـه يـو منلـى شخصـيت     دلى شو او زياتو افغانانو او حتى نوېغږ
د جومات د چارو په تر سره كولو سربېره ده د پرت پـه ښـار كـې د ورځپـاڼو د      .و

افغـان  چې يو پـوه او د زده كـړو خاونـد    موسى خان  .پلورلو يو دوكان هم درلود
ــو لپــاره د لو  ،و ــد كلون ــولې    ې ــاره د ټ ــوې مــودې لپ ــى د ي ديزې اســتراليا او حت



 73 

د پـرت جومـات هـم پـه عبـادت       .استراليا د افغانانو د وياند په توګه پـاتې شـو  
رو او اتـرو او ليـدنو   سربېره په سيمه كې د افغانـانو د راغونډېـدو، جرګـو، خبـ    

ل هغه افغانان به چې دې ښار تـه راتلـل او پـه ښـار كـې بـه يـې د        ټو .كتنو مركز و
لمسـتون كـې بـه پـه وړيـا      ېنـو همدلتـه د جومـات پـه م     ،اوسېدو ځاى نه درلـود 

داسې خلك هم وو چې د خپل ژوند په وروسـتيو كلونـو كـې     .توګه پاتې كېدل
ده ېهغه وروستى افغان چې دلته اوسـ  .يې تل په همدې جومات كې ژوند كاوه

كلونو پـه عمـر همـدې جومـات كـې       85كال د  1985ر بخش نومېده چې په امي
  په حق ورسېد.

په استراليا كې افغانان د خپلو دينـي مناسـكو او عبـاداتو پـه تـر سـره كولـو        
هغوى سره له دې چې په يو غير اسالمي هېـواد كـې او تـر     ،كې ډېر ټينګ وو

ې خپــل كــار تــه ډېــرو ګرانــو اقليمــي، اجتمــاعي او اقتصــادي شــرايطو النــد 
څكله يې د خپلو ديني مكلفيتونو له تر سره كولو څخـه  ېخو ه ،دوام وركاوه

دياوو كـې مزلونـه   ېـ دوى به د اوړي په ډېره توده هـوا كـې هـم پـه ب     .ډډه ونكړه
داسـې   نـه قضـاكول.   ېنځونـه بـه يـ   وبـه يـې روژه هـم نيولـه او لم     خـو بيـا   ،كول

ځكـه   ؛تـوان نـه درلـود    د كـار  يـې  به افغانان هم وو چې د روژې په مياشت كې
 ،د ټولې مياشتې لپاره د ادياليد او يا په كوم بل جومات كې دېره شول نو به

څخـه د  داد اهللا پـه    Marreeلـه مـري    .ره كـړه ېـ ټوله مياشت به يې پـه عبـادت ت  
نامه له يو افغان څخه روايت دى چې د ده په سيمه كې ټولو افغانانو د روژې 

او ده داسـې يـو افغـان هـم نـه پېژانـده چـې روژه يـې          په مياشت كـې كـار كـاوه   
ــول ــه وي. ېني ــانو م  ن ــاتو افغان ــا ســپين     ېد زي ــور پوســتي او ي ــه ت ــم ك ــو ه رمن

لــه روژې  .روژه نيولــه او اســالمي مناســك يــې پــر ځــاى كــول  ېبــه و ېپوســت
وروسته ټولو افغانانو د اختر په خوشحاليو كې ګډون كاوه او دا ورځـې يـې   

دا  مانځـل كېـدې.  لكـه څرنګـه چـې پـه افغانسـتان كـې       ل ،مـانځلې لهماغسې 
شـان بـه دوى د    همـدا  .مراسم بـه حتـى د اروپايـانو لپـاره هـم پـه زړه پـورې وو       

  مانځنه هم په خوشحاليو سره كوله.للوى اختر 
ډول  يد استراليا افغانانو د زكات وركولو ته هم ډېره پاملرنه كوله، پـه عمـوم  
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 ړولــو لپــاره او يــا بــه هــم هغــو ماليــانو او بــه د زكــات پيســې د جومــاتونو د جو 
پـه دې هكلـه    .دانو ته چې د افغانستان پـه كليـو بـه ګرځېـدل وركـول كېـدې      يس

يوه كيسه هم دا ده چې وايي د فيض محمد په نامه يو نسبتاً بډاى افغان چـې د  
ــم وشــوه         ــې پخــوا ه ــه ي ــار بوخــت وو او يادون ــه كاروب ــانو د تجــارت پ د  ،اوښ

Coolgardie ځكـه  ؛ خو څرنګه چې د ده كار تجـارت وو  ،كې اوسېده په سيمه
كـال كلـه چـې     1887وايي يـو وخـت پـه     .نو به يې نورو سيمو ته هم سفرونه كول

ده ته خبر وركړ شـو چـې لـه     ،ي استراليا كې پخپل تجارت بوخت ودى په جنوب
د ده پـه كـور كـې اوسـېږي      ،چې له سيدانو څخـه و  هندوستان څخه يو روحاني

 وخـ  ،فيض محمد په بيړه كور تـه را روان شـو   .دو ته په انتظار كې دىاو دده لي
ده، نومـوړي سـيد   ېتر هغه وختـه چـې ده تـه دا خبـر رسـېده او دى كـور تـه سـتن        

سـيد   ،كلـه چـې كـور تـه راغـى      ،رې كـړې وې ېـ درې مياشتې د ده پـه كـور كـې ت   
 ورته خپل نوم يا رمحمد وښود او فيض محمد ته يې وويـل چـې لـه ده سـره يـې     

ده  دي. يكاله پخوا د كولمبو په ښار كې چې د سريالنكا پايتخـت دى ليـدل   12
هندوستان ته د بېرته تګ لپاره له فيض محمد څخـه د مرسـتې غوښـتنه وكـړه     
او هغه ته يې وويل چې د ده ټوله شتمني او پيسـې يـو هندوسـتاني راجـا لـه ده      

شـمېر يـې د    نـان چـې  فيض محمد لومړى د سـيمې ټـول افغا   .څخه غال كړي دي
له سيد سره د پېژندګلوۍ په مقصد خپـل كالـه تـه     ،خوا كې ووسلو تنو په شاو

پــه بلــه ورځ يــې ســل پونــډه ســيد تــه هندوســتان تــه د تــګ لپــاره   .لمانــه كــړلېم
ــورو اړو او       30 ،وركــړل ــې ن ــه ډول ي ــور يــې هــم وركــړل چــې د زكــات پ ــډه ن پون

رش ېـ رش دېـ څـوړو كـې د  سربېره پر دې يې پـه دوه جـال ك   محتاجانو ته وركړي.
پونډه نور هم سيد ته وسـپارل چـې بايـد دوه نـورو ماليـانو تـه هـم پـه اسـتراليا          

وكـړه او د   يپه بله ورځ فيض محمد لـه سـيد سـره خـداى پامـان      .كې وركړل شي
خـو درې مياشـتې وروسـته كلـه چـې دى بېرتـه        ،لـور روان شـو   رخپل تجارت پـ 
هماغه سيد هندوستان ته نـه دى   خبر وركړ شو چې يار محمد يا ،كور ته راغى

رودلـي او  ېځانتـه اوښـان پ   ،په همغو پيسو چې فيض محمد وركړې وې ،تللى
  ځان ته يې ښه كاروبار برابر كړى دى.
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لـو لپـاره تللـي    له استراليا څخه ډېر لږ شمېر افغانان د حج د فريضې د ادا كو
م دا چـې  چې يـو خـو دوى دومـره پيسـې نـه لرلـې او بـل هـ         دي او علت يې دا و

  مسافه ډېره زياته وه.
په استراليا كې افغانانو نه يوازې دا چې د خوګ د غوښې لـه خوړلـو څخـه ډډه    

ــه     ،كولــه هغــه وخــت پــه   ،بلكــې د هغــه لــه وړلــو څخــه يــې هــم ســخته كركــه لرل
اســتراليا كــې دا غوښــه د خلكــو لــه اساســي خوراكونــو څخــه وه او يــوه زياتــه    

اى او مخصوصاً د استراليا مركـزي برخـو تـه    اندازه به يې له يو ځاى څخه بل ځ
وړل كېده. اروپايان په دې پوهېدل چې كه چېرې افغانان پوه شـي چـې پـه هغـو     

نـو لـه وړلـو     ،د خـوګ غوښـه هـم شـته     ،مالونو كې چې دوى يې په اوښـانو وړي 
رو يـا كچـو پـه نامـه لـه يـو ځـاى        ېـ ځكه نو غوښـه بـه يـې د پن    ؛څخه يې ډده كوله
داسې كيسې هم شته چې كلـه افغانـان پـه دې پـوه شـوي       ږله.څخه بل ځاى ته لې

نــو ټــول  ،د خــوګ غوښــه هـم شــته  ،چـې پــه هغــو مـالونو كــې چــې دوى يـې وړي   
مالونه به يې له غوښې سره يو ځـاى لـه منځـه وړل او پـه پـاى كـې بـه يـې د ټولـو          

ــاوه   ــم ورك ــاوان ه ــالونو ت ــو ځــل د    .م ــي ي ــې دې    1890واي ــو ك ــه كلون لســيزې پ
نيو ساوت ويلز كـې زياتـه انـدازه مالونـه برابـر كـړي او لـه يـو ځـاى           افغانانو په

خو كلـه چـې دوى پـوه شـول چـې پـه دې مـالونو كـې د          ،څخه يې بل ځاى ته وړل
نو ټول مالونه يې په درياب كې الهو كړل او دا يـې ومنلـه    ،خوګ غوښه هم شته

 وه ېنـوونك د اروپايـانو لپـاره دا خبـره حيرا    چـې د ټولـو مـالونو تـاوان وركـړي.     
حسـاب    Centڅ هم نه لري او كله كله د يو سـنت ېچې څرنګه هغه افغانان چې ه

وړلـو لـه    هپه بل وخت كې حاضرېږي چې د دې ډول مـالونو د لـه منځـ    ،هم اخلي
  پونډو څخه زيات تاوان ومني. 100 او يا حتى 50امله له 

پـه دې   وايي چې په بروكن هـل كـې د جمعـه خـان پـه نامـه يـو افغـان خپلـه ښـځه          
و چــې د خــوګ رولــى ېچــې ده تــه يــې د خــوګ خطــاب كــړى او دى يــې و  ،ووژلــه

د خــوګ د غوښـې پــه مقابـل كــې د افغانــانو دا ډول    غوښـه بــه وربانـدې خــوري.  
وايـي يـو    .دوى د ملنډو وهلو زمينه هم برابره كـړه  رعكس العمل اروپايانو ته پ

يمې اروپايي هلكـانو  د س ،رودلې وهېوخت افغانانو له بازار څخه ډېره سودا پ
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خـو چـې كلـه     ،ځـاى كـړه   رپه ټوكو د خوګ لږه غوښه د دوى په سودا كې ځاى پـ 
پــه عمــومي ډول  .نــو ټولــه ســودا يــې لــه منځــه يــوړه  ،افغانــانو دا غوښــه وليــده

ولـه او د نـورو پـه الس برابـره     رافغانانو د ځـان لپـاره هـر ډول غوښـه پخپلـه براب     
خپـل د اړتيـا وړ پسـونه     ختونو كې به دوىزياتو وپه  .شوې غوښه يې نه خوړله

يـوه كلـي كـې يـو بـوډا       وايـي چـې يـو وخـت پـه      ې.يا وزې پخپلو كليو كـې روزلـ  
و چې نه يې بل ځاى ته سفر او نه په هماغه ځاى كې د كوم څـاروي  افغان پروت 

د شـته غوښـو    ،سـره مخـامخ و   ېلـوږ  ېدى چې له سـخت  .د حاللولو توان درلود
پـه نامـه    Ben Marrayد بـن مـرى    .لې نـه وې ډډه كولـه  څخه چې حال لوله خوړو
ده تـه يـې څـه حاللـه      ،و راپيـدا شـو  چې نيم افغـان او نـيم تـور پوسـتى      يو سړى

خــو لــه بـده مرغــه كلـه چــې يــې پـه ادياليــد كـې روغتــون تــه      ،غوښـه برابــره كـړه  
و څخـه هـم   څښلپه همدې ډول افغانانو د شرابو له  .نو بوډا مړ شوى و ،هولورس
افغانانو د ناروغيو د عالج لپاره معموالً له طبي بوټو څخـه    .لكه ډډه كولهپه ك

ړۍ كې دوى په افغانستان كې لـه  ېسته او دا خو ځكه چې په نولسمه پيګټه اخ
كـې  باالخره هم دا چـې لـه دوى سـره پـه اسـتراليا       .اروپايي درملو سره بلد نه وو

ونـو كـې هـم دوى تـه پـه ښـه       او حتى په روغتون ډېر ناوړه تبعيضي چلند روان و
سترګه نه كتل كېدل او د پاى خبره هم دا چې دوى به تل لـه لويـو ښـارونو څخـه     

  وو كې تېرېده.دياېلرې په حركت كې وو او ټول ژوند يې په ب
يو له هغو كسانو څخه چې وروسته بيا په يوناني طبابت كې د زيـات شـهرت   

و په كندهار كې زېږېـدلى  افغانستان محمد علم دى چې اصالً د  ،خاوند شو
كلـه چــې اسـتراليا تــه    .كــې هـم پــه همـدې ډول طبابـت بوخــت و    او پـه كنـدهار  

ده به كله كله  .ه شو او خپل كار ته يې دوام وركړنو په ادياليد كې دېر ،راغى
افغانستان ته هم سفر كاوه او له هغه ځايه څخه به يې طبي بوټي لـه ځـان سـره    

ډوله بوټو څخه دوه سوه  658وايي چې ده له  .ړلد درملو د جوړولو لپاره راو
  ډوله درمل جوړول او هغه به يې ناروغانو ته وركول.

لـه   .كـال د افغانسـتان د كنـدهار پـه ښـار كـې زېږېـدلى دى        1857محمد علم په 
پـه   .ماشومتوب څخه يې پـه خصوصـي توګـه د اسـالمي علومـو زده كـړه وكـړه       
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سـته او لـه   يمـه جګـړه كـې برخـه واخ    ېكال يې د افغـان او انګلـيس پـه دو    1878
ســونو او اوښــانو پــه  آلــه افغانســتان څخــه هندوســتان تــه د  هغــه وروســته يــې 

ديزې استراليا ته راغـى او د  ېكلونو كې لو 1890دى په  .تجارت الس پورې كړ
بــار بوخــت شــو او پــه وار وار يــې د   ونــورو افغانــانو پــه شــان د اوښــانو پــه كار  

ر ختيځ او له شـمال څخـه تـر جنـوب پـورې تـر سـختو        ديز څخه تېاستراليا له لو
څو څو ځله د مرګ له خطـر سـره مخـامخ     ،اقليمي شرايطو الندې سفرونه وكړل

ده پـه دې سـفرونو كـې زيـات      خو د خپلې هوښيارتيا له امله وژغورل شـو.  ،شو
شــمېر ناروغــان او محتاجــان هــم وليــدل او څرنګــه چــې پــه كنــدهار كــې يــې د    

هم كړې او تل يـې لـه ځـان سـره لـه بوټـو څخـه جـوړې شـوې           يوناني طب زده كړه
يـو څـه مـوده     .د ناروغانو په معالجې يې هـم الس پـورې كـړ    ،دواګانې ګرځولې

ګوټي كـې چـې   رپـه ښـا   (Wilcannia)يې د نيو ساوت ويلز د ايالـت د ولكانيـا   
د يونـاني دواګـانو د    ،نژدې دوه سوه كيلو متـره لـه بـروكن هـل څخـه واټـن لـري       

يو دوكان پرانست او وروسته بيا د بروكن هـل پـه كـانونو كـې پـه كـار        خرڅولو
نوموړي دلته چې د كار او ژوند شرايط پكې ډېر خراب وو د زيـاتو   بوخت شو.

زم پـه نـاروغۍ اختـه    ېتر هغه چې دى خپله هم د رومات ،ناروغانو عالج هم وكړ
هلتـه   ،ه راغـى تر دې وروسته دى د جنوبي استراليا مركز د ادياليد ښار ت .شو

ست او د يوناني طبيـب پـه   يڅنګ يو كور په بيه واخيې د افغانانو د جومات تر
پــه ادياليــد كــې د محمــد علــم  توګــه يــې د خلكــو او ناروغــانو عــالج پيــل كــړ.  

له ډېرو لرې ځـايونو   په داسې ډول چې اوس به نو ،شهرت ورځ په ورځ زياتېده
مننې د هغو ليكونو شـمېر چـې ده تـه     د .څخه ناروغان د عالج لپاره ده ته راتلل

 ىډېـر زيـات د   ،كل شوي او يا په مطبوعـاتو كـې خپـاره شـوي    يد خلكو لخوا ل
وايــي چــې  .يــې كولــه يمنځ د ده د محبوبيــت پــوره ښــكارندويچــې د خلكــو تــر

 ،څكلــه هــم لــه خپلــو ناروغــانو څخــه د پيســو غوښــتنه نــه كولــه ېمحمــد علــم ه
چـې هـر    نو بيا به يې پخپله خوښـه  ،وشو يوازې هغه وخت چې د ناروغ عالج به

هغه به يې د بسپنې په ډول ده تـه وركـړې چـې د     ،ېڅومره به يې له توانه پوره و
ده سربېره پر دې چې لـه چـا څخـه     .ده لخوا به كه لږې وې او يا ډېرې ومنل شوې
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ــه   ــه كول ــه       ،د پيســو غوښــتنه ن ــان وو او ك ــه افغان ــې ك ــه ي ــه محتاجــانو ســره ب ل
وايـي چـې محمـد علـم د پنځـو كلونـو پـه         د پيسو مرسته هم كوله.استراليايان 
لــه بــده مرغــه د   .زره پونــډو مرســته لــه غريبانــانو ســره كــړې وه   15مــوده كــې د 

هغـه   ،جنوبي استراليا حكومت د دې پر ځاى چې د ده د دې كار درناوى وكړي
كال كې وليكل چې بايد د همـدې پيسـو د مـاليې پـه توګـه څـو        1934ته يې په 

يـو كــال وروسـته د ده پــه مقابـل كــې يـوه بلــه      سـوه ډالـره حكومــت تـه وســپاري.   
دسيسه هم جوړه شوه او هغه دا چـې يـو پـوليس د نـاروغ پـه جامـه كـې د عـالج         

خو وروسته يې دى په دې ګناه چې د طبابت علمي اسـناد نـه    ،لپاره ده ته راغى
لو كـې د ډېـر   غوسـت وايي چې محمد علم د جـامو پـه ا   .محكمې ته راكاږه ،لري

د يوې استراليايي ليكوالې په وينـا (كرسـتين سـتيونز) پـه      .لوړ ذوق خاوند و
پــه  ،هماغــه ورځ چــې دى د ســوال او ځــواب لپــاره محكمــې تــه وغوښــتل شــو   

داسې حال كې چـې يـو ښايسـته وريښـمين كمـيس، يـوه نـوې تـوره دريشـي او          
چـالوه پـه   پخپـل مـوټر كـې چـې مـوټروان       ،وه ېطاليي رنګه لنګۍ يې اغوست

محمـد علـم قاضـي تـه پـه ځـواب كـې         .ډېر عزت او بـرم سـره محكمـې تـه ننـوت     
څكلــه هــم دا خبــره چــې ګويــا دى د طبابــت شــهادتنامې او يــا   ېچــې ده ه وويــل

زيـات شـمېر اسـتراليايانو     اسناد نه لري له خپلو ناروغانو څخه پټه كړې نه ده.
څ ګټـه  ېه مرغـه چـې هـ   خو له بد ،د ده د لوړ شخصيت په هكله شهادتونه وركړل

پونــډه  45يـې ونكـړه او پــه پـاى كــې قاضـي دى د غيـر قــانوني طبابـت پــه تـور        
  جريمه كړ.

  
  
  
  
  
  
  

 او لور سره ېرمنېم ېمحمد علم له خپل
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شـل شـوه د خپلـو    ېمحمد علم پـه يـوې كـوچنۍ مقـالې كـې چـې پـه خلكـو وو        
ته راوړلـو پـه مقصـد خلكـو     چې د خداى د رضا د السـ كارونو په انساني اړخ 

كـال خپـره    1934په دې رساله كې چې پـه   محمد علم .و رڼا واچولهخدمت ته 
مــا پـه ادياليـد كــې لـه ناروغـانو او ځورېــدلو انسـانانو ســره د      «ليكـي   ،شـوه 

مـا دا كـار د خلكـو د     مرستې په مقصد د يوناني طبيب په توګه كـار پيـل كـړ.   
 .كه نه نو زه هغه وخت د افغانستان پـه لـور رهـي وم    ،ل كړيغوښتنې له امله پ

څكلـه لـه ناروغـانو    ېځكه نو مـا ه  ؛غريبانو ته خدمت وګه چې زما هدف څرن
چـې هـر څـه يـې لـه توانـه پـوره وو هغـه يـې           ،څخه د فيس غوښـتنه نـه ده كـړې   

مـا يـې لـه نـورو سـره يـو شـان         ،څ هم نـه دي راكـړي  ېحتى كه چا ه ،راكړي دي
 ،زه پوهېږم چې يو شمېر خلـك بـه پـه دې هكلـه هـر څـه وايـي        .عالج كړى دى
 زه لرم او باور لرم چې دوى به بيا په قيامت كې ځواب وركـوي ن خو زه يې پروا

بده يې دا وه چـې كلـه مـا لـه خلكـو سـره مرسـتې         خو ،ما هر ډول خلك وليدل
ما سلګونو خلكـو تـه هـره اونـۍ      .ل شوېينو زما لپاره النجې هم پ ې،پيل كړ

د دوى عـالج مـې وكـړ او دوى تـه مـې د       ،وړيـا دوا مـې وركـړه    ،بسپنه وركړه
زه داسـې خلـك هـم پېـژنم چـې پـه يـوه ورځ څـو ځلـه د           .رى وركـړ ېـ ژوند ز نوي

سـره لـه دې هـم څـوك ونـه       خـو مـا   ،بسپنې د تر السه كولـو لپـاره ماتـه راغلـل    
څ خيريه موسسې څخه بسپنه نـه ده سـپمولې او   ېما په ادياليد كې له ه شړل.

او دا  يداسې ورځ به نه وي چې ما لږ تر لږه پنځه پونـډه خيـرات وركـړى نـه و    
مــا دا بســپنې د خــداى د رضــا لپــاره   .ه تېــرو پنځــو كلونــو كــې زمــا ژونــد و پــ

سره له دې چې زه يو خارجي وم او په دې پوهېدم چې له يو بـل قـوم    ،وركولې
مـا   ،داسې هم نه وه چې ما به هره ورځ په زرګونو پونډه ګټل .سره مرسته كوم

ه پلوه د دې ډول زكـات او  دا كار د دې لپاره كاوه چې د خپل دين او عقيدې ل
لـه خلكـو او حكومـت سـره يـوه       ىخيرات په وركولو مكلف وم او دا د دې ځا

څـوك  ېنـو ه  ،سره له دې چې زه پوهېدم چې كه چېرې محتاجه شـم  .مرسته وه
 ،زمـا شـا نيـولې ده    ېخو زه نه پـوهېږم چـې دوى ولـ    ،به راسره مرسته ونكړي

و يــولــې دې زه د  ،وام وركــړمتــه د ك كــارېــمــې نــه پرېــږدې چــې زه دې ن ېولــ
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يــا آچــې  زه لــه تاســو څخــه دا پوښــتنه كــوم .ناپاكــه انســان پــه توګــه ورټــل شــم
ستاسې له خپل قوم څخه به څوك حاضـر شـي چـې لـه دغـه ډول غيـر عادالنـه        
چلند سره سره لكه څرنګه چې له ما سره كېږي له پرديو خلكـو سـره دغـه ډول    

چـې   ځـواب يـې دا دى   سـې سـره كـوم.   لكه څرنګه چې زه يې له تا ،چلند وكړي
څوك راته وايـي چـې زه ښـه سـړى     هر .كړيه كار ته زړه ښه ن ېڅوك به هم دېه

خـو دوى پـه عمـل كـې زمـا د پـاتې        ،لـه دوى سـره پـاتې شـم     دې بايد بيايم او 
زه يې غوښتنه كوم عـدالت   ېيواځينى او هغه څه چ .څ نه كويېدو لپاره هېك

نو هغه له ټولو سـره يـو    ،ه معنى نه پوهېږئخو كه تاسې يې پ ،او انصاف دى
كه د استراليا حكومت دانه ويني چې زه د دې هېواد له خلكو  شان چلند دى.

  »نو زه به ولې په استراليا كې پاتې كېږم. ،سره مرسته كوم
لـه كـدو سـرو او     ،ده په يو بل ليك كې خلكو ته وليكل چې نور نشي كـوالى 

ځكــه نــو غــوره ګڼــي چــې دا   ؛نــد وكــړيتنــګ نظــرو سياســتمدارانو ســره ژو 
پـه بلـه ورځ د ادياليـد د ښـار      هېواد پرېږدي او بېرته افغانستان ته والړ شي.

 د ،لس زره تنه اوسېدونكو په هغـه ليـك كـې چـې حكومـت تـه واسـتول شـو        
په ليـك كـې د محمـد علـم      .محمد علم په مقابل كې د حكومت چلند وغانده

په ليك كې داسې راغلـي   پاتې شي. څخه غوښتل شوي وو چې له دوى سره 
د حكومـت هغـه    ،موږ چې د دې غوښتنليك په پاى كـې امضـا كـړې ده   : «وو
ده بــه پــه  ېكــړه چــې محمــد علــم بــه د هغــو پيســو د مــاليې پــه وركولــو چــ  ېپر

محمــد علــم پــه  .مكلــف ګڼــي پــه كلكــه ردوو ېشــلېغريبانــانو او ناروغــانو و
بلكې هغـه يـې لـه     ي،شلېو ينه دزرګونو پونډه په خلكو د خپل شهرت لپاره 

ناروغـانو عـالج كـوي او هـره      500هغه هره ورځ د  .وزلو سره مرسته كړې دهېب
د ورځــې لخــوا ناروغــان وينــي او د  ،شــيېبوتلــه دوا پــه خلكــو و 2500اونــۍ 

مـوږ د دې ليـك لـه الرې لـه ده څخـه       .شـپې لـه لـوري ورتـه دواګـانې برابـروي      
نشي او لـه   يو او حكومت په كړو خوابدپارو مامورينچې زموږ د لنډ غواړو

موږ سره همدلته پاتې شي او د خداى د رضا په خاطر خپلـو هغـو كـارونو تـه     
مـوږ پـه دې بـاور يـو      ،چا هم سرته رسولي نه دي دوام وركـړي ېچې تر اوسه ه
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  »څوك هم دده ځاى نيوالى نشي.ېچې ه
كلونو په عمر  81محمد علم دا غوښتنه ومنله، په ادياليد كې پاتې شو او د 

 .كلنـه وه واده وكـړ   18يې له هغې انجلۍ سره چې لـه ده سـره يـې كـار كـاوه او      
، وه ېپخوا پخپله د عالج لپـاره محمـد علـم تـه راغلـ      ۍوايي چې همدا انجل

 ل وكـړ. يـ تر عالج وروسته مسلمانه شوه او بيا يې له محمد علم سره په كار پ
كلنـه وه لـه    33رمن ېـ هغـه م كلـن او د   96كـال كلـه چـې محمـد علـم       1953پـه  

رمن د ېـ ده م هلتـه د  ،كلنـې لـور سـره افغانسـتان او كنـدهار تـه والړ       12خپلې 
د حج د فريضې د ادا كولو په  .چيچك په مرض اخته او وروسته بيا مړه شوه

اسـتراليا تـه تـر     مقصد عربستان ته والړ او بيا بېرته استراليا تـه سـتون شـو.   
وايـــي چـــې ده بـــه د ژونـــد پـــه  .جـــال شـــوهراتـــګ وروســـته د ده لـــور ورڅخـــه 

وروستيو كلونو كې د شپې لخوا يوازې څلور ساعته خوب كاوه او په پـاتې  
محمد علم د اسالم او طبابت پـه   .موده كې به د پاك قرآن په لوستلو بوخت و

ده لـه خپـل اصـلي ټـاټوبي افغانسـتان سـره ډېـره مينـه          هكله ليكنـې هـم لـري.   
ــه  ــواد لـ ــل هېـ ــوده او د خپـ ــاخبره و  درلـ ــه بـ ــه ښـ ــوال څخـ ــې د   .احـ ــل كـ ــه كابـ پـ

كـال د جـوالى پـه     1937دونكې اردو مجلې پـه څلورمـه ګڼـه كـې چـې د      ېچاپ
د افغانسـتان د بهرنيـو چـارو د وزيـر پـه نامـه د        ،دوه ويشتمه چـاپ شـوې وه  

  دى: محمد علم يو ليك چاپ شوى دى چې متن يې دا
  زما عالم او فاضل وزير صاحب!

كې) خبر شوم چې الحمد  يمن خان قونسل نه (په بمبيله خپل ورور عبدالرح
هللا ګران افغانستان طيارې رانيسي او زما وطن قوي كېږي او هر مامور او د 

خداى دې اعليحضـرت تـه ډېـر عمـر وركـړي او       ملت هر فرد اعانه وركړې ده.
پنځه سوه كلـدارې مـې د اعـانې پـه      ،زما وطن دې له ټولو خطراتو نه وساتي

  هيله لرم چې قبول يې كړئ. ،تولېډول در واس
كلونو په عمر وفـات شـو    108ويشتمه د كال د مارچ په يو 1964حمد علم د م

وايـي د ده پـه جنـازه     .بو كـې وليدلـه  ېاو خپله لور يې د ژوند پـه وروسـتيو شـ   
كې دومره زياتو خلكو ګډون كړى وو چې د كتار اوږدوالـى يـې لـه دوه كيلـو     
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زره پونـډه   12لم څخه د پاتې شوي جايـداد بيـه   له محمدع مترو څخه زيات و.
وه چــې زياتــه انــدازه يــې د ده د وصــيت لــه مخــې هغــو ســازمانونو تــه چــې د     

  ماشومانو د عالج او سوكالۍ لپاره يې خدمت كاوه وركړل شو.
ر مطالب د اسـالم پـه اړه   ېله هغه څخه ډ ،محمد علم ډېر پوه او ښه مسلمان و

هغـه بـه كلـه كلـه حتـى لـه خپلـو         ره شـوي دي.  په خپرونو او ورځپاڼو كـې خپـا  
ناروغــانو ســره هــم د اســالم د ديــن پــه هكلــه بحثونــه كــول او خلــك بــه يــې د   

زه د «هغه به د مسيحيت د دين په هكله ويل:  .اسالم د دين په حقيقت پوهول
ځكه چـې عيسـى عليـه السـالم د اسـالم د ديـن لـه         ؛مسيحيت په خالف نه يم

خو هغه څه چې زه يې د دې دين په هكله نه مـنم   ،ر دىنظره هم يو منلى پيغمب
  »دل دي.ېله يو مسيحيت څخه د متعددو اديانو جوړ

عجيبه داده چې تاسـې د يكشـنبې پـه ورځ    «ده به كله كله مسيحيانو ته ويل: 
خـو د اونـۍ پـه نـورو      ،د داسې يو چا عبادت كوئ چې سـپين پوسـتى نـه دى   

چې سپين پوستى نـه دى خپلـه كركـه    ورځو كې بيا له همدې ډول خلكو څخه 
   .»څرګندوئ

افغانــانو پــه اســتراليا كــې د خپلــو مــړو د ښــخولو مراســم هــم لــه افغــاني او     
  دود سره سم په ځاى كول. ياسالم

  
  
  
  
  
  
  
  

د  ،رينـه افغانـانو د ښـخولو پـه مراسـمو كـې ګـډون كـاوه        اپه كلـي كـې ټولـو ن   
لكـه څرنګـه چـې د     ،مټ جنازې لمونځ، فاتحه، خيراتونه او ختمونه ټول كټ

 د افغانانوهديره Marreeد مري  ېخوا ككلونوپه شاو 1930 د
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خـو څرنګـه چـې     ،افغانستان په كليوالو سيمو كې ليدل كېږي تـر سـره كېـدل   
ځكه نو چې هر چېـرې بـه څـوك     ؛دوى د كوچيانو په شان تل په حركت كې وو

البتـه د اسـالمي مراسـمو     ،په هماغه ځاى كې به يې د الرې تر څنـګ  ،مړ شو
ره پـه عمـومي ډول د دوى د   يد افغانـانو هـد   له تر سره كولو وروسـته ښـخ كـړ.   

نـو د دوى مـړي بـه د هـديرې      ،څنګ جوړېده او كه جال هديره به نه وه كليو تر
ــوه جــال برخــه كــې ښــخېدل     ــه ي ــه      پ ــاره پ ــو مســلمانانو لپ ــم د ټول چــې اوس ه

خو د استراليا پـه هغـه وخـت كـې دې كـار تبعيضـي        ،استراليا كې رواج لري
كـې د دوسـت محمـد پـه      1862ال وايي يو وخـت كلـه چـې پـه كـ      .اړخ هم درلود

نو د دې  ،ګوټي كې مړ شوپه ښار (Mennendi)نامه لومړى افغان د مينندي 
ځكـه نـو هغـه     ؛كړهه ځاى خلكو پخپله هديره كې د هغه د ښخېدلو اجازه ورن

ا چـې اوس د ده مقبـره   حـال د  ،يې په جال ډول له هديرې څخـه لـږ لـرې ښـخ كـړ     
  په توګه يې ساتنه كېږي.ميم شوې او د يوې تاريخي مقبرې تر

***  



 84 

  اووم فصل
  

 رمن３ او ودونه５م

  
د دوى زيات  ،ړۍ كې استراليا ته راغلي افغانان ټول نرينه ووېپه نولسمې پ

نـو خپـل    ،شمېر ځوانان وو او واده يې نه درلود، حتى كه واده يـې هـم درلـود   
لـه   ،بچيان او كورنۍ يې څرنګه چـې هغـه وخـت پـه افغانسـتان كـې رواج وو      

دوى ډېر لږ تعليم درلود او يا بـې سـواده وو او د كـار او     ،ان سره نه درلودلځ
د پښـتنو سـيمو افغانـانو خـو      څه پيسو د ګټلو لپاره استراليا تـه راغلـي وو.  

هسې هم له پخوا څخه هندوستان ته لـه سـفر او هلتـه لـه كـار او غريبـۍ سـره        
انو او مخصوصـاً  له پخوا څخه د غرنيو سيمو پښـتنو افغانـ   اشنايي درلوده.

ــه د كــار لپــاره د        ــه امل ــه خپلــې ســيمې كــې د كــار د نشــتوالي ل ــه پ ــانو ب ځوان
ژوند د برابرولـو   يهندوستان په لور مخه كوله او هلته به يې د خپل راتلونك

رولــه او بيــا بــه بېرتــه خپــل ېلپــاره د څــه پيســو د ســپما پــه مقصــد څــه مــوده ت 
ه هـم دوى د  همـدې مقصـد لپـاره     استراليا تـ  .هېواد او ټاټوبي ته ستانه شول

داد لـه مخـې اسـتراليا تـه     به لومړى د كـار يـو درې كلـن قـرار     دوى .راغلي وو
خو څرنګه چې د افغانستان او استراليا تر منځ مسافه ډېره زياتـه وه   ،راغلل

رتـه تـګ لپــاره د لګښـت بندوبسـت هــم     ېاو دوى پـه درې كلونـو كـې حتــى د ب   
شمېر به د اوږدې مـودې لپـاره دلتـه پـاتې     ځكه نو د دوى زيات  ؛نشو كوالى

د زياتو افغانانو هيله دا وه چې په استراليا كې يو څه پيسې وسـپموي   شول.
وروسته بيا خپل ځانته د هوسا ژوندانـه   چې ،او بيا يې افغانستان ته ولېږي

خو څرنګه چې پـه اسـتراليا كـې د ژونـد      ،په برابرولو كې ور څخه كار واخلي
ځكه نو په ډېرې لږې تنخوا چې دوى ته وركول كېده (كه څـه   ؛سطحه لوړه وه

هم دوى په استراليا كې ډېر ساده ژوند درلود) ويې نشواى كـړاى چـې خپـل    
  مقصد ته لكه څرنګه چې دوى يې اټكل كاوه ورسېږي. ېد
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اروپايانو په عمومي ډول او اروپايي ښـځو پـه خـاص ډول لـه افغانـانو څخـه       
روونكـې كيســې  ېځكـه چـې دوى د افغانـانو پـه هكلـه ډېـرې و       ؛هره درلـود ېـ و

مخصوصاً د افغانانو او انګرېزانـو د جګـړو    ،اورېدلې وې چې رښتيا نه وې
رمنـو د  ېځكه نو كله بـه چـې اروپـايي م    ؛كيسې چې ډېرې نوې او تازه هم وې

په منـډه بـه يـې خپلـو كورونـو تـه وځغاسـتل او         ،اوښانو كاروان له لرې وليد
تر هغه چې د اوښـانو كـاروان بـه د     ،چيان به يې هم كورونو ته دننه كړلخپل ب
ړۍ متعصـبو اروپايـانو   ېـ د نولسمې پ ر شو.ېاستوګنې له ځاى څخه ت دوى د

ځكه نو اروپايي نجونو له افغانانو سره لـه واده كولـو    ؛افغانان وحشيان بلل
دوى د راتګ پـه  د تور پوستو لپاره هم افغانان استراليا ته د  .څخه ډډه كوله

شــيان  دوى هــم د افغانــانو پــه هكلــه زيــات بــد ،لومړيــو كلونــو كــې پــردي وو
ــرې ســاتل     ؛اورېــدلي وو ــه ل ــانو څخــه ځانون ــه افغان ــو دوى هــم ل ــور  .ځكــه ن ت

رولـې چـې كـه افغانـانو تـه      ېپوستو به پـه لومړيـو كلونـو كـې خپلـې نجـونې و      
سـره حـاالت پـه    خو د وخت په تېرېدو  ،نو هغوى به تاسې وخوري ،نژدې شئ

دو شول او د اروپايانو او تور پوسـتو دواړو بـد ګومـاني د افغانـانو پـه      ېبدل

 ېپه كور ك ىرمن د دوېش او د ده اروپايي مېبيجا درو
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يو شمېر تور پوستي له افغانانو سره په كـارونو بوخـت    .هكله په كمېدو شوه
  له دې امله د دوى تر منځ ښې اړيكې ټينګې شوې. ،شول

نـه   يراوسـت رمنې له افغانستان څخه استراليا ته ېڅكله خپلې مېافغانانو ه
او د لنـډې مـودې لپـاره دلتـه پـاتې       ېاو دا ځكه چې يو خو دوى په مـوقت  يد

رمنـو تـه اسـتراليا تـه د     ېكېدل او بل داچـې د اسـتراليا حكومـت هـم د دوى م    
خو كله چـې دوى لـه يـوې خـوا دلتـه د اوږدې مـودې       ، راتګ اجازه نه وركوله

لپاره پاتې شول او له بل پلوه لږ تر لږه د ځينو تور پوستو او اروپايـانو چلنـد   
ځكه نو دوى هم د ودونو او د كورنيـو د جوړولـو    ؛له دوى سره په بدلېدو شو

د تـور پوسـتو پـه هكلـه مهمـه د يـادولو وړ خبـره دا وه چـې د          .په لټه كې شول
ــه املــه دوى هــرې خواتــه خپــاره شــول او   ارو  ىد هغــو پايــانو د زيــات نفــوذ ل
څنـګ  وان ورسېد او د نورو بـدلونونو تر څنګ د دوى قبايلي سيستم ته تاتر

زياتو افغانـانو چـې    .د دوى نجونو له خپلو قبيلو څخه بهر هم ودونه پيل كړل
د  ،لـودل په افغانستان كې يې هم ودونـه در  ،په استراليا كې يې ودونه وكړل

مثال په ډول د عاصم خان پـه نامـه يـو افغـان چـې لـه يـوې تورپوسـتې نجلـۍ          
 .رمن او درې بچيـان درلـودل  ېـ په افغانستان كې يې هم خپله م .سره واده وكړ

په اسـتراليا كـې    ،دده ورور نعمت خان چې په افغانستان كې يې واده درلود
وروسـتيو كلونـو كـې    د لسيزې په  1890د  پوستې سره واده وكړ. له يوې تور

خـو   ،فيض محمد په يو سفر كې خپل زوى له ځان سره استراليا تـه راووسـت  
د آزاد خان پـه نامـه يـو     رمنې د راوستلو هڅه ونه كړه.ېڅكله يې د خپلې مېه

بل افغان چې په استراليا كې تر واده وروسته هم په افغانستان كـې لـه خپلـو    
يې كالي او نـور د اړتيـا وړ شـيان     كورنيو سره اړيكې ټينګې ساتلې او تل به

څكلـه بېرتـه افغانسـتان    ېله دې چې له دوى څخه زيـات شـمېر ه  سره  .ورلېږل
يو شمېر افغانانو له اروپـايي نجونـو سـره هـم ودونـه كـړي وو لـه         .ته نه والړل

نـومي   (Coolgardie)ي كولګـارد هغو څخه يو تن چې ګل محمد نومېـده پـه   
او د دوست محمد په نامـه يـو بـل افغـان پـه      ځاى كې له يوې فرانسوي نجلۍ 

كې له يوې جرمنـي نجلـۍ سـره ودونـه كـړي       (Port Headland)پورت هدلنډ
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  وو.
خـــو ســـره لـــه دې چـــې پـــه اســـتراليا كـــې د  

او جاپـاني نجونـو شـمېر كـم نـه وو      چينايي 
چـې لـه اسـيايي     ،څ داسې شواهد نشـته ېه

ــو ســـــــره د افغانـــــــانو د ودونـــــــو     نجونـــــ
ګــل محمــد لـــه    كلــه چـــې  ښــكارندوى وي. 

 Adrienneفرانسوي نجلـۍ مـادام آدريـان    
ــره واده كــاوه  او  اوښــانو خاونــد و  60د  ،س

  و. كاروبار يې ښه جوړ
رمنې له يـوې بلـې   ېوايي چې د ګل محمد م

 ،فرانسوي ښځې سـره يـو ځـاى ژونـد كـاوه     
نـو   ،دا ښځه يوه ورځ كله چې كورتـه راغلـه  

زه لـه خپـل   «وي وو چـې  پـه ليـك كـې ليكـل شـ      ،د آدريان يو ليك يې ومونـد 
شوې يم او والړم چې لـه يـو داسـې سـړي سـره چـې        ېاروپايي ژوند څخه ستړ

كـه  ځ ؛خو زړه يې سپين او ډېر مهربانـه دى واده وكـړم   ،سپين پوستى نه دى
ي كولګــاردآدريــان لــه ګــل محمــد ســره د  .»نــو لــه تــا ســره خــداى پامــاني كــوم

Coolgardie نانو په كلي كـې يـې لـه ګـل     په جومات كې نكاح وتړله او د افغا
وايـي چـې د فرانسـوي نجلـۍ دا      محمد سره يو ځاى خپل نوى ژوند پيـل كـړ.  

كار او د هغه وخت اروپايي ټولنه چې څرنګه يوه اروپايي ښايسته نجلـۍ لـه   
يو افغان سره واده كوي او وروسته بيا له هغه سره د افغانانو په كلي كـې يـو   

خــو هــر كلــه بــه چــې يــوې   ،كــړي وو هــك حيــران ،عــادي ژونــد تــه غــاړه ږدي
بــه يــې لــه  ېنــو هــر ډول اړيكــ ،اروپــايي نجلــۍ لــه كــوم افغــان ســره واده وكــړ

دوى به په كورونو كي تر سـخت دسـپلين النـدې     اروپايي ټولنې نه وشلېدې.
  ژوند كاوه او د اروپايي ټولنې زياتې آزادۍ به يې له السه وركړې وې.

نا سره لـه دې چـې افغانـانو پـه مجـرد ډول      د زياتو استراليايي ليكوالو په وي
خـو   ،هغه هم كله كله په ډله ايز ډول په يوې خونې يا يوه كـور كـې ژونـد كـاوه    

 بچيان ېرمن او د هغېد ګل محمد م
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  څ رواج نه درلود.ېبيا هم لواطت په دوى كي ه
وايي په لومړي سر كې كله چې افغانانو له اروپايي او يـا تورپوسـتو نجونـو    

خو كلـه چـې    ،كولو رواج نه درلودد ولور په نامه د پيسو ور ،سره ودونه كول
د ولـور د پيسـو    ،يان لوى شول او د دوى تـر مـنځ ودونـه پيـل شـول     چد دوى ب
د افغانانو تر منځ ودونه به تـل د مينـدو او پلرونـو     لو هم رواج وموند.اخيست

افغانانو هڅه كوله چې لوڼې يـې د ځـوانۍ پـه     .په خوښه او رضا تر سره كېدل
ه يې هم غوره ګڼلـه چـې ودونـه پخپلـه د افغانـانو تـر       عمر كې واده شي او دا ب

خو كله كله د داسې ودونو له امله د افغانانو تر منځ شخړې  ،منځ تر سره شي
كـال د سـرور خـان پـه نامـه د يـوه        1904د مثال په ډول پـه   دي. يښې شوېهم پ

ر خان نومېده په نامه (نامزد) ېافغان مشره لور له يوه ځوان افغان سره چې ش
پونډه سـرور خـان    100ر خان ېش ،پونډه وټاكل شو 150د دې نجلۍ ولور  .وهش

ته وركړل او د پاتې پيسو د الس ته راوړلو په مقصد د كوينز لند په لور رهي 
رخان په نشتوالي كـې د موسـى خـان پـه نامـه يـو بـل افغـان د سـرور          ېد ش .شو

سرور خان هم  .ړهپونډه ولور د وركولو ژمنه يې وك 200خان لور وغوښته او د 
ر خـان لـه دې كيسـې خبـر     ېخـو كلـه چـې شـ     ،خپله لورموسى خان تـه واده كـړه  

ورسـاوه   ،وته چې د سرور خـان كـور هلتـه     Marreeپه بيړه يې ځان مري  ،شو
  او د انتقام په فكر كې شو.

څنګ پټ شـو او پـه هغـه يـې ډزې وكـړې او پخپلـه لـه هغـه         د موسى د كور تر
لخـوا ونيـول شـو او پـه اووه      وسـته بيـا د پوليسـ   خو ورو ،ځاى څخه وتښتېد

) ډزې لګېـدلى  9موسى خان هم سره لـه دې چـې نهـه (    .وكلونو بند محكوم ش
لـه واده څخـه يـې يـو      .خو بيا هم په روغتون كې تر عالج وروسته روغ شـو  ،و

پونډه رسولي نه وو. سـرور   200خو ده بيا هم د سرور خان د ولور  ،كال تېر شو
له په ادياليد كې د پوليسو مشر تـه پـه يـو غوښـتنليك كـې لـه       خان له دې ام

و پوليسو پـه دې هكلـه لـه ده سـره     خ ،موسى خان څخه د پيسو غوښتنه وكړه
د شمال په لور په بروكن هل كې د شمروز پـه نامـه يـو     .كړهه څ مرسته هم ونېه

د خپل ملګري زيداهللا له لـور سـره چـې مـريم نومېـده       ،كلن و 60بل افغان چې 
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 ،كلنه وه واده وكړ او زياتې پيسې يـې هغـه تـه د ولـور پـه نامـه وركـړې        17او 
 سره له دې چې دوى دواړه يو ځاى له افغانستان څخه استراليا ته راغلي وو.

له افغانانو سـره   ېپه ډېرو محدودو حاالتو كې ځينې اروپايانو هم خپلې لوڼ
ــور د پيســو د   د ــړې وې   اخيســتول ــې واده ك ــدل ك ــه ب ــو .لو پ ــوه    ي ــې ي ــال ي مث

هغې موافقه وكـړه چـې خپلـه     ،اروپايي ښځه وه چې زيات شراب به يې څښل
د  ،ړه د كـار لپـاره كـوم لـرې ځـاى تـه تللـى وو       ېـ كلنه لور چې دا وخت يې م 13

سـوي  ېع كلـن و واده كـړي.   35ولور د پيسو په بدل كې مبـين پيـروز تـه چـې     
 ؛واده څخـه ډډه وكـړه   د هغـې لـه   ،مال له دې كاره چې د نجلۍ عمر ډېر ټيټ و

ته اوچـت كـړ او د    15هلته يې د نجلۍ عمر  ،ځكه نو دوى يو بل ښار ته والړل
 د دوى نكـاح وتـړي.   چـې سوي مال يـې زيـات فشـار راووسـت     ېدې ځاى پر ع

وه او پـه نكـاح خـط     ېالبته د دوى نكاح د اسالمي قوانينو له مخـې تـړل شـو   
د افغانـانو كونـډو    .ل شـوى و ونډه ټاكـ لس پ رمنې مهرېكې د مبين پيروز د م

د مبـين پيـروز    .پوره ازادي درلوده چې له هر چا سره چې وغواړي واده وكړي
د هغه له مړينـې وروسـته لـه يـو اروپـايي       ،رمن چې پخوا يې يادونه وشوهېم

حال دا چې يوې بلې كونـډې چـې هغـې هـم پـه شـپاړس كلنـۍ         ،سره واده وكړ
د هغـه   ،اً بوډا افغـان سـره واده كـړى و   سبتكې د سلطان محمد په نامه له يو ن

  له مړينې وروسته بيا هم له يو بل افغان سره واده وكړ.
تـر   كله كله به له شپږو اونيـو څخـه   ،ژوند درلود ينرينه افغانانو چې كوچيان

ځكه نـو   ؛رمنې به په كاله پاتې وېېد دوى م .درې مياشتو پورې په سفر تلل
په كور كـې بـه    ې.ې ټينګې اړيكې درلودد كلي ښځو به پخپلو منځو كې ډېر

افغانـانو تـه    .سرته رسول او د ماشـومانو روزل و د دوى دنده د كور د كارونو 
د پښتونولۍ د اساساتو له مخـې د خپـل پـت او ننـګ سـاتنې زيـات اهميـت        

رمنو څخـه يـې هـم د هغـو د سـاتلو كلكـه غوښـتنه        ېنو ځكه له خپلو م ،درلود
پــه نامــه كــوم افغــان د يــو بــل افغــان لــه    ينــدوايــي چــې يــو وخــت د ګو  .كولــه

بلـه ورځ د ښـځې خاونـد د سـفر پـه       ،رمنې سره نا مشـروع اړيكـې درلـودې   ېم
خو له كاله څخـه لـږ څـه لـرې يـې       ،نامه له خپلو اوښانو سره له كور څخه ووت
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 ،خپل اوښان ودرول او پخپله له خپلې وسلې سره كورتـه بېرتـه راسـتون شـو    
د  هغه يې په ټوپك وويشت. ،پخپل كور كې وموند يپه رښتيا يې هم ګوند

خـو د   ،هغه مړى يې په يـو لـرې ځـاى كـې پـټ كـړ او پخپلـه پـه سـفر رهـي شـو           
  پوليسو لخوا ونيول شو او زنداني شو.

د دوسـت محمـد    ،په دې هكله يوه بله كيسه د يو بل افغان دوسـت محمـد ده  
ې ځانته ښه كاروبـار  ي پالر له افغانستان څخه د كراچۍ ښار ته تللى او هلته

خو سره له دې هم كلـه چـې    ،دوست محمد ډېر آرامه ژوند درلود و.برابر كړى 
واد ته راغى ېله نورو هغو كسانو سره چې استراليا ته راتلل دې ه ،كلن و 21

چې لـه   ،ديزې استراليا د سرو زرو په كانونو كې له فيض محمد سرهېاو د لو
دوه كاله وروسته يې  .په كار بوخت شو ،پخوا يې ورسره پېژندګلوي درلوده

نومېده او په اصل كـې جرمنـۍ    "Annie"يكلنې نجلۍ سره چې آن 17له يوې 
 ،نجلۍ غوښتل چې له دوست محمد سره واده وكړي .وه اړيكې ټينګې كړې

لــه هغــه چــا ســره چــې ســپين خــو كــورنۍ يــې لــه دې كــار ســره چــې د دوى لــور 
بلـه شـپه آنـي لـه دوسـت محمـد سـره         .موافقـه ونكـړه   ،و واده كويپوستى نه 
خــو د خپلــې خــور او دوســت  ،و ډېــرې هڅــې وكــړېنــورو ۍد نجلــ وتښــتېده.

دوست محمد خپل اوښـان د اسـتراليا شـمال     .محمدپه موندلو بريالي نشول
دوى پــه دې تــرڅ كـې څــو ځلــه   .تـه يــوړل او هلتـه يــې ځانتــه كاروبـار برابــر كـړ    

ســـره دوى د پنځـــو ماشـــومانو  دوېـــرېد كلونـــو پـــه ت ،كراچـــۍ تـــه هـــم والړل
كــورنۍ  »يآنــ«د  لــه كــورنۍ ســره هــم پخــال شــول.  »آنــي«خاونــدان شــول او د 

او بچيـانو   ېرمنـ ېلند يا هغه ځاى ته چې دوست محمـد او د هغـه م  دپورت ه
ښـار كـې يـو هوټـل پـه بيـه        ېدوسـت محمـد پـه د    .كې ژوند كاوه كډه وكـړه ه پ

 »آنـي «خـو د  ، ې په كار وګومارلدوه وروڼه يې په هغه ك »آني«ست او  د يواخ
ده چــې يــو جــرمن لــه يــو افغــان ســره مــزدوري  ېښــېوروڼــو تــه دا لــوى عيــب بر

دوسـت محمـد    ځكه نو يوه ورځ يې له دوست محمد سره جګـړه شـوه.   ؛وكړي
تر هغـه چـې د يـو ورور الس     ،دوى دواړه يې ښه وټكول ،چې غښتلى ځوان و

ه د شـپې لخـوا كلـه چـې ټـول      وروڼـ  يآنـ «د  .يې هم پـه دې النجـه كـې مـات شـو     
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و د راغلـل او دوسـت محمـد يـې چـې ويـده        د دوست محمد كور ته ،ويده وو
خو وروسته بيـا   ،د آني وروڼه بنديان شول »يو لوى لرګي په وهلو سره وواژه.

ګناهۍ شاهدي وركړه او د دوست محمد وژل كېدل ېكله چې آني د دوى په ب
 ده كې له زندان څخـه خـالص شـول.   يې يو تصادف وګاڼه د دوه مياشتو په مو

ځكـه   ؛د دوست محمد هېواد والو افغانانو په دې برخه كې څه ونكړاى شول
 »بـروم «پـه دې سـربېره د    .ل او ليك او لوست يـې هـم زده نـه و   په ژبه نه پوهېد

Broome  څكلـه  ېهم د وخت د تبعيضي چلند لـه مخـې ه  په ښار كې محكمې
آنـي تـر دې وروسـته     و خاوندان نه ګڼل.يو افغان او يو جرمن د مساوي حقوق

ځكــه يــو خــو د دې  ؛د خپلـې كــورنۍ د سپارښــت پــه خــالف كراچـۍ تــه والړه  
 »آنـي «مشر زوى د دوست محمد د پاتې جايداد تر السه كولو غوښـتنه كولـه   

مياشتو لپاره په كراچۍ كـې پـاتې شـوه او د دوسـت محمـد لـه كـورنۍ         18د 
د دې مـودې پـه پـاى كـې كلـه چـې        .ركـړ سره يې خپلې حقوقي دعوا ته دوام و

پرېكـړه يـې وكـړه چـې بېرتـه       ،ه روانه دهيپوه شوه چې د دى د وژلو لپاره توط
پـه دې هكلــه يـې يــو پـټ پروګــرام برابـر كــړ او خپلــو      .اسـتراليا تــه سـتنه شــي  

خـو د دې   ،بچيانو ته يې هم وويل چې د دې پالن په هكله چاته څـه ونـه وايـي   
وكـړه او پـه دې    ،چې هغه ته د بـاور وړ و  وه مزدور تهمشر زوى دا خبره خپل ي

په دې لـړ كـې دوه تنـو هغـو افغانـانو       .هكله نور هم له دې پالن څخه خبر شول
چې په استراليا كې يې له دوسـت محمـد سـره كـار كـاوه او يـوازې د دوسـت        

ــي و   اخيســتمحمــد د غــچ د   ــه راغل ــه مقصــد كراچــۍ ت ــو   ،ولو پ ــي د وژل د آن
شــپې لخــوا د هغــې كورتــه واوښــتل او هغــه يــې د دوســت     د  ،كــړه وكــړه ېپر

  محمد سره د خيانت په ګناه ووژله.
د آني قاتلين دواړه وروسته بيا د پوليسو لخوا ونيول شول او د محكمې پـه  

د دوست محمد بچيان د هغه له مشر  .حكم په كراچۍ كې په دار وځړول شول
تــه د يتيمــانو پــه توګــه د زوى څخــه پرتــه ټــول بېرتــه اســتراليا تــه والړل او هل

څ ډول اړيكـې نـه   ېځكه د آني كورنۍ له هغو سره هـ  ؛دولت لخوا ساتل كېدل
د دوست محمد كورنۍ څو ځله هڅه وكړه چې دوى بېرته كراچـۍ تـه    ساتلې.
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خو نه دولت دا اجـازه وركـړه او نـه دوى چـې د دوى د مـور وژنـې ډېـر         ،راولي
  رولي وو.ېو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

افغانانو خپل بچيان په افغاني نومونـو يـادول او هغـوى يـې     په استراليا كې 
هغـوى كـټ مـټ افغـاني      .تر سخت اسالمي او افغاني د سـپلين النـدې روزل  

هغه مهـال پـه    .كالي اغوستل او د اسالمي او افغاني ادابو مراعات يې كاوه
ــول          ــنځ ټ ــر م ــو ت ــه مخــې د پنځــو او څوارلســو كلون ــانون ل ــې د ق اســتراليا ك

ځكه نو د افغانانو ماشـومان هـم مجبـور وو چـې      ؛نځي ته تللماشومان ښوو
سـره لـه دې چـې د دوى غيابـت بـه پـه        .په دې عمـر كـې ښـوونځي تـه والړ شـي     

ره د ېځكه چـې دوى بـه پـه زده كـړو سـرب      ؛ښوونځيو كې معموالً ډېر زيات وو
خـو پـه عمـومي ډول دا ډول زده كـړې د      ،هاخيستكور په كارونو كې هم ونډه 

ځكه د دوى د ماشومانو زده كـړې بـه دوى    ؛ورنيو لپاره ګټورې وېافغاني ك
خـود  ، ته چې ليك او لوست يې نشو كوالى په ورځنيو چارو كې ګټه رسـوله 

څوارلسو كلونو عمر ته په رسېدو سره به هلكانو او نجونـو دواړو ښـوونځي   
هلكان به د خپلو پلرونو سره د اوښانو پـه كاروبـار بوخـت شـول او      .ښودلېپر

نجونې به په كورونو كې دننه له خپلـو مينـدو سـره د كـور پـه كـارونو بـوختې        
غلتوب ته په رسېدو سره نورو تـه پـه نامـه او يـا     ېشوې او زيات شمېر به هم پ

 د افغانانو يوه ډله بچيان 
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دافغاني نجونو ودونه به معموالً د دوى په كليو كې دننه لـه   به هم واده شوې.
ه يـې پـه زيـاتو حـاالتو     نورو افغاني ځوانانو سره تر سره كېـدل چـې معمـوالً بـ    

همدې كار د كليوالو تر منځ د اړيكو پـه ټينګولـو كـې     ،كې د بدل بڼه درلوده
  هم لويه ونډه لرله. 

كلونــو څخــه وروســته د ماشــومانو د روزنــې پــه هكلــه د        1930او  1920لــه 
نجونو ته اجـازه وركـړل    ،افغانانو په سخت دريځ كې څه بدلون را منځته شو

څخه بهر كار وكړي او حتى د خپل ژوند راتلونكى ملګرى له كاله  ترڅو شوه
وايي چې له دې افغانانو څخـه يـو تـن د موسـى بلـوچ پـه نامـه         ړه وټاكي.ېيا م

چې موسى بلوچ ورته په يوه هوټل كې د كار كولـو اجـازه    ،درلودې ېدوه لوڼ
خو سره لـه دې بـه هـم موسـى بلـوچ د تـګ او راتـګ پـه وخـت كـې            ،وركړې وه
د دوى د كــار ځــاى تــه چــې يــوازې څــو ســوه متــره يــې د دوى لــه     ېخپلــې لــوڼ

  استوګنځي څخه واټن درلود بدرګه كولې.
  

  :) ک３ ژوندGhantownsپه افغاني کليو (
لـه فزيكـي او كلتـوري     ،په استراليا كې هغه كلي چې افغانان پكې اوسـېدل 

پلــوه د اروپايــانو او حتـــى تــور پوســـتو د    
ــه جـــال وو  ــايونو څخـ ــه ځـ دې  .اســـتوګنې لـ

دواړو ډلو لكه څرنګـه چـې پخـوا هـم ورتـه      
افغانــــان پــــه ډېــــرو بــــدو   ،اشــــاره وشــــوه

ه يــې لــه هغــو څخــه  ځكــ ؛صــفتونو پېژنــدل
اصـالً ډېـر لـږ اروپايـان      ،ځانونه لرې ساتل

او يا تور پوستي بـه ليـدل شـوي وي چـې د     
د دوى ژبــې،  .افغانــانو كلــي تــه ننــوتي وي 

كاليو، دين، خـوراك او نـورو مشخصـاتو    
لنې لــه نــورو وګــړو څخــه پــوره تــوپير   د ټــو

 د ګل محمد زامن
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ځكه نو دوى په داسې حال كې چې پخپل مـنځ كـې يـې ډېـرې ټينګـې       ؛درلود
كلــه چــې  د ټــولنې لــه نــورو غــړو څخــه جــال پــاتې شــوي وو. ،اړيكـې درلــودې 

ــل   ــه راغل ــومړى اســتراليا ت ــان ل ــې    ،افغان ــوي كــالي ي ــو د افغانســتان عنعن ن
سـره لـه دې    ،ين ستيونز) په وينـا د يوه استراليايي ليكوال (كرست .اغوستل

خــو پــه اصــل كــې دوى خپــل   ،چــې اروپايــانو بــه افغانــان ناپاكــه خلــك بلــل  
دياوو كـې  ېـ سـره لـه دې چـې د اسـتراليا پـه ب      .ځانونه او كالي ډېر پاك سـاتل 

اوبه ډېرې كمې وې او تل به يې خاورو او دوړو كې مزلونه كول. دوى سره لـه  
 ،كالي او يا د كور سـامانونه يـې نـه لـرل     خو زيات ،دې چې ډېر پاك ګرځېدل
د  .چـې دوى تـه بـه پكـار و     نـور سـامان بـه يـې درلـود      يوازې هغـومره كـالي او  

كـې د يـو افغـان لـه مړينـې       Marreeكال د سـپتمبر پـه مياشـت پـه مـري       1917
ې له څو يوروسته پوليسانو د ده ټول كالي او د كور سامان خرڅ كړل چې بيه 

ه او په هغو كې څلور جـوړې كـالي، دوه جـوړې بوټـان،     پونډو څخه نه زياتېد
ــو حلبــي بكــس او د پخلــي څــو لوښــي د       ــوه كــوچنۍ غــالۍ، ي ــو ســاعت، ي ي

  يادولو وړ وو.
افغانــانو بــه پــه ودونــو، اخترونــو او نــورو محفلونــو كــې نــوي او پــاك كــالي  

مزلـو پـه    پـه اوږدو الرو د  ،له نڅا او سندرو سره يـې مينـه درلـوده    ،اغوستل
دياووكې به چې كلـه د شـپې لـه لـوري دوى     ېه يې سندرې ويلې او په بوخت ب

  خوا به يې اتڼونه كول.ور په شاوا نو د ،اورونه بل كړل
له آالتو څخه يې په ډولونو سربېره رباب او سـرينده هـم غږولـه ((     ۍد موسيق

د دوى د كاليو يوه نمونه او همداشان يو رباب همدا اوس هم د بـروكن هـل د   
رېـدو سـره د افغانـانو پـه     ېد وخـت پـه ت   )).ىد ىر څنـګ سـاتل شـو   جومات تـ 

دا ځكـه چـې    ؛كاليو كې د دوى د كار د شرايطو سره سم بدلون را منځته شـو 
شرايطو كـې كـار    د افغانانو په عنعنوي كاليو كې د استراليا په ډېرو سختو

  .كول يو څه ګران و
مــو كــې ېكــې پــه خ افغانــان پــه اســتراليا كــې د خپــل ژونــد پــه لومړيــو كلونــو

مو درولو او يا ټولولو زيات وخـت  ېخو څرنګه چې له يوې خوا د خ ،اوسېدل
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ځكـه نـو د  دايمـي     ؛غوښت او له بل پلوه دوى په يوې الر ې تګ راتـګ كـاوه  
اسـتوګنځيو او كورونـو پـه جوړولــو يـې پيـل وكــړ، پـه خـاص ډول د اوښــانو        

ونو څخــه بهــر او يــا د خاونــدانو د خپلــو كــارګرانو د اســتوګنې لپــاره لــه ښــار
رودې او پـه سـيمه كـې يـې لـه      ېـ الرو په اوږدو كې د ځمكـو كـوچنۍ ټـوټې وپ   

مــوادو څخــه پــه اســتفادې ســره د كــارګرانو لپــاره دايمــي     يشــتو ســاختمان
ځـايونو تـه چـې دوى بـه پـه      ړدا كورونـه معمـوالً هغـه څ    استوګنځي جوړ كړل.

ــژدې جــوړ شــوي وو چــې د    ،هغــو كــې خپــل اوښــان څــرول    لســيزې د  1880ن
لسيزې د لومړيـو كلونـو پـه تـرڅ كـې ورو ورو لـه منځـه         1890وروستيو او د 

ــو      ــا تختــو څخــه د جــال كورون ــه لــه فلــزي ټوټــو ي والړل او افغانــانو ځــانونو ت
  ل كړل.يجوړول پ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

كـې  لمنـو لپـاره پ  ېد م ،د دوى كورونو يوه، دوه او يا كله هم درې خونې لرلې
ــ     ــې ني ــر ك ــه نظ ــاى پ ــوړ شــوي او د      ،ول شــوي وجــال ځ ــر ســاده ج ــه ډې كورون

ژونـد پـه دې كورونـو كـې لـه       ،افغانستان كليوالي كورونو تـه پـوره ورتـه وو   
ځكه چې په دوبي كې به ډېر تاوده شـول او پـه ژمـي كـې بـه       ؛كړاوونو ډك وو
كې لـه شـګو او دوړو   ه ونو او نورو بوټو د نشتوالي له امله پ ډېر سړېدل او د

په زيـاتو حـاالتو    دو د ژوند كړاوونه نور هم زياتول.ېونو چلسره جوخت د باد
وړ اوبـه لـه لـرې ځـايونو      كې د دې سيمو اوسېدونكي مجبور وو چې د اړتيـا 

 اوښان د افغانانو د يو كلي ترڅنګ 



 96 

څنګـه  سره سره به دوى د خپلو كورونو ترد اوبو له نشتوالي  .څخه را وچلوي
ت پـه دې تـرڅ كـې د خرمـا ونـو زيـا       نول او د هغو پالنه به يې كوله.ېك ينيالګ

اصالً زيات پوهان په دې نظر دي چې د خرما ونې د لومړي  ،عموميت درلود
د  او روزل شـوې دي.  ېنـول شـو  ېځل لپاره د افغانانو لخوا په استراليا كې ك

افغانانو له اسـتراليايي بـانكونو سـره     .افغانانو هر كلي يو جومات هم درلود
ــ      ــه يــې خپلــې پيســې ل ــه درلــودې او پــه عمــومي توګــه ب ه ځــان ســره  اړيكــې ن

زرو  ل او يــا بــه يــې هــم پــه ســرو  اخيســتښــان يــا بــه يــې وربانــدې او  ،ســاتلې
په زياتو نورو حاالتو كـې بـه دوى خپلـې ټـولې شـوې پيسـې پـه كـوم          بدلولې.

څنـګ چـې يـوازې    وم بـوټې او يـا ونـې تر   لوښي كې واچولې او هغه به يې د كـ 
  دوى پرې پوهېدل ښخې كړې.

او چاى د دوى په خوراكي موادو كـې   وريجې، د پسه غوښه، د غنمو ډوډۍ
لو څراغونه روښـانه كـول   ېد شپې له مخې به يې د خاورو د ت د يادولو وړ دي.

ټـول   ،او يا به يې له كورونو څخه بهر اورونه بل كـړل 
نرينه به ترې چاپېره ناست وو او د شـپې زياتـه برخـه    
به يې په خبرو او يا كلـه هـم پـه نڅـا او نـورو خوښـيو       

ښځو په دې ډول غونډو كې د ګډون حـق نـه   تېروله، 
  درلود.

د افغانانو په كليو كې د وګړو شمېر له څو تنو څخـه  
معمـوالً د روژې   ،څو سوه تنـو پـورې تـوپير مونـد    تر

پـه مياشـت او يـا پـه اخترونـو كـې بـه پـه كليـو كــې د          
ــه   ؛خلكــو ګڼــه ګوڼــه زياتــه وه  دا ځكــه چــې دوى بــه ل

كورونــو تــه هــرې خــوا څخــه پــه دې ورځــو كــې خپلــو 
  ستانه شول.

پـه اســتراليا كــې افغانــانو لـه ورزشــي لوبــو ســره هــم   
هغـه لوبـه چـې دوى ورسـره د اسـتراليا پـه شـرايطو كـې زياتـه           ،مينـه درلـوده  
دې لوبې بيا وروسته زيات شـهرت   .د اوښانو د ځغلولو لوبه وه ،مينه ښودله

صف پهلوان د آ
استراليا په  ېديزېلو

 ېكولګاردي ك
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ــات شــم  ــد او زي ــل   ېومون ــه يــې هــم د ننــدارې لپــاره راتل ــان ب داســې  .ر اروپاي
شواهد شته چې په وروستيو كلونو كې كله كله به اروپايانو هـم پـه دې لوبـو    

دا لوبې اوس هم په استراليا كـې   ې وي.اخيستكې له افغانانو سره ګډه برخه 
رواج لري او هر كال يو زيات شمېر سـيالنيان لـه نـورو زيـاتو ايـالتونو څخـه       

ــم د هغــې د ننــدارې لپــاره جنــوبي اســتراليا تــه ور      ســره لــه دې چــې    ،ځــيه
بلـه لوبـه چـې  افغانـانو ورسـره مينـه        .لوبغاړي يې اوس ټول اسـتراليايان دي 

سره له دې چې افغانانو ته په لوبغالو كـې د ننوتلـو او يـا     درلوده پهلواني وه.
وايي چـې   .له نورو لوبغاړو سره په مسابقو كې د ګډون اجازه نه وركول كېده

محمــد پــه نومونــو د دوه تنــو مشــهورو  پــه افغانــانو كــې د آصــف او دوســت  
  پهلوانانو نومونه په زياتو آثارو كې راغلي دي.

خــو ، و څخــه ډېــره كركــه در لــودهڅښــلپـه اســتراليا كــې افغانــانو د شــرابو لــه  
ر كم شـمېر افغانـانو   ېوايي چې د تنباكو او كله كله  هم د چرسو څكول او يا ډ

يوازې وو او بل دا چې  چې  دوىيو خو دا  .تر منځ د اپينو خوړلو رواج درلود
چـې   يوايـ  .زيـاتو  نـاروغيواو دردونـو عـالج و     د دوى لپاره د اپينـو خـوړل د  

مخصوصاً سپين ږيري او زاړه افغانان به ټوله ورځ د خپلو كورونـو مخـې تـه    
 .او يا په جومات كې ناست وو او ټوله ورځ به يې پـه عبـادت يـا خبـرو تېرولـه     

و او له اسالمي قوانينو سـره  يـې هـم اړخ    كې منع  واري (قمار) په استرالياج
خـو دا هـم ويـل شـوي چـې ځينـو        ،ځكه نـو افغانـانو تـرې ډډه كولـه     ؛نه لګاوه

افغانانو به كله كله په پتو (قطعه بازۍ) د لوبو پـه كولـو سـره هـم خپـل وخـت       
  راوه.ېت

 وايي چې يو وخت د منير خان په نامه يو بـوډا افغـان پـه پتـو سـره د لـوبې پـه       
كلـه چـې افغانـانو غوښـتل      .وخت كې يو ناڅاپه د زړه د حملې له كبله مـړ شـو  

ل شـول او د درې ورځـو لپـاره روان وو چـې     يـ نه پنو بارانو ،نوموړى ښخ كړي
ټولو افغانـانو داسـې فكـر     .له دې امله د منير خان د ښخولو مراسم وځنډېدل
ديا كـې درې  ېـ بپـه   Marreeكاوه چې د منير خان يو ناڅـاپي مړينـه او د مـري    

نومـوړي د   رپـ  ،نـه وو  يڅكله ليدل شـو ېچې پخوا ه ورځې پرلپسې بارانونه
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 يښ شـو ېخداى د قهر او د ده د هغې ګناه يعنې له پتو سـره د لوبـو لـه املـه پـ     
  وو.

دا اوبه به كلـه   ،لويه النجه وه وه كليو كې د اوبو نشتوالى تر ټولد افغانانو پ
كــې ذخيــره ه نو څخـه چــې د بــاران اوبــه پــ لـه څاګــانو او كلــه هــم لــه هغــو ډنــډو 

لو اوبــه لــه لــرې  ښــپــه زيــاتو نــورو حــاالتو كــې بــه د څ   .كېــدې پــه الس راتلــې
ــم پــه زيــاتې بيــې            ــدې او كلــه كلــه بــه ه ــايونو څخــه پــه اوښــانو راوړل كې ځ

ځكـه نـو د    ؛هـم ورګـډه شـوه    يكله كله به په اوبـو كـې د كلـي ناپـاك     .خرڅېدې
د شـته   بـه زيـاتې نـاروغۍ را منځتـه شـوې.     و لـه املـه   څښـل غير صحي اوبو د 
ځينې كلونـو كـې زيـات شـمېر افغانـان مخصوصـاً د دوى        ،شواهدو له مخې

دا ځكـه چـې يـو خـو د حفـظ       ؛كوچنيان د ساري ناروغيو له امله مړه شـويدي 
ران او تـ الصحې مراعات نه كېـده او بـل دا چـې پـه لـرې پرتـو سـيمو كـې ډاك        

  څ نه وو.ېره هونونه هغه هم د افغانانو لپاروغت
هغوى  ،مخصوصاً په لومړيو كلونو كې ،افغانان چې استراليا ته راتلل ههغ

سره له دې چې دوى بـه   .زي ژبه ويل، ليكل او لوستل نشواى كوالىېپه انګر
زي ژبــه نــه ېــخــو څرنګــه چــې پــه انګر ،كلــه كلــه پــه څــو ژبــو كــې ســواد درلــود 

نـو   ،زۍ خبـرې كـولې  ېـ رځكه نو كله بـه چـې دوى پـه ماتـه ګـوډه انګ      ؛پوهېدل
 خلكو به وربانـدې خنـدل او مخصوصـاً اروپايـانو بـه پـه دوى ملنـډې وهلـې.        

زي ژبـه لـږ زيـات    ېـ وايي يوه ورځ د ګل محمـد پـه نامـه يـو افغـان چـې پـه انګر       
ــلــه يــو بــل افغــان ســره چــې پــه انګر   ،پوهېــده پــه يــوه  ،دهېــڅ نــه پوهېزي هــې

د ګـل محمـد    .ناسـت و  هـم  ىتر څنګ يـې يـو اروپـاي    ،اورګاډي كې سفر كاوه
اروپـايي چـې هغـه تـه      ،ملګري يوې ورځپـاڼې تـه الس كـړل او ورتـه يـې كتـل      

ورځپاڼـه نــه   ىكتـل پـه خنــدا شـو او ګـل محمــد تـه يـې وويــل چـې سـتا ملګــر        
ګـل محمـد دا خبـره خپـل ملګـري تـه        .چـې هغـه يـې چپـه نيـولې ده      ېول ،لولي

پخپـل هېـواد كـې    ملګري فوراً ځواب وركړ: ده تـه ووايـه چـې مـوږ      ،ورسوله
وايي كله بـه چـې افغانـان پـه روغتـون كـې بسـتري         ورځپاڼې همدا ډول لولو.

نـو د روغتـون ډوډۍ بـه يـې نـه خوړلـه او ملګـرو بـه يـې دوى تـه ډوډۍ            ،شول
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  راوړله.
وايـي چـې دوى ډېـر     ،ټول هغه اروپايان چې له افغانانو سره يې اړيكـې لرلـې  

ه لمه پالنـه پـ  ېاساتو به يې چې منولۍ د اسد پښتو .لمه پالونكي ووېزيات م
ټــول هغـه اروپايـان چــې د دوى    ر درنـاوى كـاوه.  ېـ ډ ،كـې مهمـه برخـه جــوړوي   

لمــه پــالنې، صــميميت او ســخاوت  ېيــا كورونــو تــه تللــي د دوى د م  كليــواو
نـو   ،ټول هغه افغانان چې د لومړي ځل لپاره استراليا تـه راتلـل   .ستاينه كوي

ځـاى،   ېې پخـوا راغلـي وو او د اسـتوګن   له هغو افغانانو سره پاتې كېـدل چـ  
ــه برابرېــدل      ــه ددوى لخــوا ورت ــى كارونــه ب ــوراك او حت ــه همــدې ډول د   .خ پ

پښتونولۍ د اساساتو په رڼا كـې دوى د خپـل ځـان، خپلـو خپلوانـو او حتـى       
ــچ   ــو د غ ــه.    اخيســتهېوادوال ــدو څخــه بلل ــو دن ــه خپل ــې دوى بــه    نه ل ــي چ واي

 په دې هكلـه يـوه كيسـه دا    .رولېه نه هڅكله د نورو ښه او يا بد له دوى سرېه
ره وو نـاببره د دوى  ېـ ده چې يو وخت يو شمېر افغانان د يوه سـيند تـر څنـګ د   

يـو اروپـايي چـې لـه دې      .دېـ وې پـه اوبـو كـې ولو    ېيو اوښ چې پښې يـې تړلـ  
د اوښ د پښـو   ،ژندګلوي درلـوده اوبـو تـه ټـوپ كـړ     ېافغانانو سره پخوانۍ پ

ه ايستلو كې يې له افغانـانو سـره مرسـته وكـړه     رسۍ يې پرې كړه او د اوښ پ
وايي چـې څـو    .او د همدې مرستې له امله وو چې اوښ له مړينې وژغورل شو

راسـمو كـې يـو افغـان     د ده د جنازې په م ،كاله وروسته همدا اروپايي مړ شو
خو وروسته بيـا   ،چا سره يې پېژندګلوي نه درلودهېهم ګډون كړى و چې له ه

ــو دې ســيمه كــې يــوازينى پــاتې افغــان    ا پــهڅرګنــده شــوه چــې د  و چــې د ټول
افغانانو په نمايندګۍ يې د اروپايي د هماغه احسان پـه بدلـه كـې د هغـه پـه      

د هغه له كورنۍ سره ځان ګـډ بللـى   جنازه كې ګډون كړى او په دې غم كې يې 
 ،احسـان بدلـه يـې ادا كولـه     ددا ځكه چې دى افغان و او له يو افغـان سـره    ؛و

دې پوهېده چـې  دا د   ردى پ و.چې دى د اوښ له خاوندانو څخه نه ه دې سره ل
ځكـه   ؛نوموړي اروپايي د احسان د پر ځاى كولو لپـاره وروسـتى چـانس دى   

څكلـه  ېرنو هغه نور افغانـان بـه ه   ،كړيه هغه اوس مړ دى او كه دى دا كار ون
غـان دې د  تل چې يو افځكه نو ده نه غوښ ؛شي كړاى د ده پور ادا كړيه هم ون
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په دې توګه ده د پښـتونولۍ اساسـات پـر ځـاى      ،وړى پاتې شياروپايي پور
ۍ څخـه  ده چې د هغه اروپايي له كـورن  وړ خبره دا ېپه دې هكله د يادون كړل.

ښـې پـه وخـت    ېځكـه چـې د اوښ د ژغـورنې د پ    ؛څ يوه دا افغان نه پېژاندهېه
نـد هـم اوس مـړ    اوښ اصلي خاو و او همدا شان د هغهكې دى كوچنى ماشوم 

  .شوى و
يـو ځـاى بـه يـې      ،افغانانو پخپلو كليو كې ځانونو ته جال ټولنه جوړه كـړې وه 

ه او له يو بل سـره  اخيستپه اخترونو كې به يې په ګډه برخه  ،لې كولېېسره م
پلرونـو بـه خپلـو بچيـانو تـه د پښـتو ژبـې او         .كې شريك و ۍبه په غم او ښاد

انو به هـم د خپلـو پلرونـو درنـاوى كـاوه او      ماشوم .ديني علومو زده كړه كوله
رمنې چې يا به له تـور پوسـتو او يـا كلـه بـه      ېد دوى م .ويل »بابا«هغه ته به يې 

ځكـه نـو دوى    ؛هم اروپايانو څخه وې ټولې د اسالم په دين مشرف شوې وې
او د دوى بچيـانو د اســالم لــه اساســاتو او د پښـتني دودونــو څخــه پــه كلكــه   

  مالتړ كاوه.
تين ستيونز پخپل كتاب كـي ليكـي چـې د مـال عاصـم خـان پـه نامـه يـو          كرس

پخپــل كــور كــې يــو ټــوك قــرآن   ،رمن يــې درلــودهېــافغــان چــې ســكاتلنډۍ م
خــونې د ننوتلــو د  مجيــد درلــود چــې هغــه يــې پــه ټوكرانــو كــې نغښــتى او د   

هر كله به چې دوى لـه كالـه څخـه وتـل نـو قـرآن بـه يـې          .وښى ېدروازې پر سر ا
نو درې ځله به له دروازې څخه  ،كله به چې په اوږده سفر روان وو ښكل كړ او

پـه دې توګـه يـې سـفر پـه خونـدي توګـه تـر سـره           تر څون الندې تېر شول آتر قر
د خيراتونــو وركولــو رواج درلــود او نجونــو بــه لــه واده څخــه پخــوا لــه    شــي. 

ه ر څخـ لـه پـال   .سينګار او يا ډېرو ښايسته كاليو له اغوستلو څخه ډډه كولـه 
چې د پـالر د نشـتوالي    وروسته به مشر زوى د كاله مشر و او د درناوي وړ و

ټـول   .غـاړه و  روليت د دوى پـ واو يا بوډاتوب په حالت كې بـه د كـور ټـول مسـ    
استراليايي ليكوال په دې باور دي چـې افغانـانو پـه اسـتراليا كـې لـه مينـې        

مهربانــه وو او د  دوى پــر خپلــو بچيــانو زيــات ،ريــال درلــودېډك كـورنى چاپ 
دونكو د دوى تـر  ېد كليـو اوسـ   .دوى د تعليم په هكله يې ډېـره پاملرنـه كولـه   
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وخـت يـې لـه يـو بـل سـره مرسـته         رد اړتيـا پـ   ،سـاتلې وې  ېمنځ ټينګـې اړيكـ  
كوله او له لرې ځايونو څخه به يې د افغانانو د مړينې په مراسـمو كـې ګـډون    

ډه دا چـې د كلـي اوسـېدونكو بـه د     لنـ  .ځوانانو د زړو ډېر درناوى كـاوه  .كاوه
  يوې كورنۍ د غړو په شان له يو بل سره مرسته كوله.

***
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  اتم فصل
  

  وروستي کلونه
  
منځ په استراليا كې د مالونو د وړلو راوړلـو لپـاره د   كلونو تر 1910او  1900د 

نې يـوازې د  اخيسـت خه ګټـې  سونو څآله  ،ډاډ وړ اقتصادي وسيله اوښان وو
له هغو شـخړو وروسـته    و په لويو ښارونو كې رواج درلود.څنګ اسواحلو تر

ســـونو د آچـــې اســـتراليا تـــه د افغانـــانو د راتـــګ پـــه لومړيـــو كلونـــو كـــې د   
پـه   ،ښـې شـوې  ېمنځ يـو بـل سـره د سـيالۍ لـه املـه پ      خاوندانو او افغانانو تر

يـو   وروستيو كلونـو كـې د هـرې ډلـې د فعاليـت سـاحه روښـانه او ښـكاره وه.        
خو يو زيـات   ،په دې كلونو كې پخپله د اوښانو خاوندان شولشمېر افغانان 

شـمېر يــې همـدا وخــت هـم د نــورو افغانـانو او يــا اروپايـانو لخــوا اســتخدام      
  شوي وو.

ــوبي   ــه اســتراليا كــې د جن ــومړنى حكومــت و   پ چــې د  اســتراليا حكومــت، ل
ــې      ــه هغــو څخــه د ګټ ــې او ل ــې د   اخيســتاوښــانو د روزن ــه مقصــد ي  1800لو پ

ــه  ــيزې پـ ــه   لسـ ــومتي مركزونـ ــاتلو حكـ ــانو د سـ ــې د اوښـ ــو كـ ــتيو كلونـ ورسـ
ــه ســرته         ،پرانســتل ــارو پ ــه د حكــومتي چ ــه دې اوښــانو څخــه ب ــه ل چــې البت

ړنــو، پوليســي چــارو او ېګــانو، علمــي څ ىلكــه جيولــوجيكي ســرو ،رســولو
اوښـان پــه دې   150څخـه تــر   75معمـوالً بـه لــه    .ل كېــدهاخيسـت نـورو كـې ګټــه   

حكومت د هغو د ساتنې او له هغـو څخـه د ګټـې    مركزونو كې ساتل كېدل او 
همـدې حكومـت    .نې په مقصد يو شمېر افغانـان پـه كـار ګومـارلي وو    اخيست
  كې دوه نور ورته مركزونه هم پرانستل. 1906او  1900په كال 

نې لپاره پـه  اخيستپه دې مركزونو كې هم افغانان د اوښانو د روزنې او ګټې 
  كار ګومارل شوي وو.

لسـيزې پـه لومړيـو كلونـو كـې ورتـه        1900استراليا حكومت هم د ديزې ېد لو
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حكومتي مركزونه د اوښانو د روزنې او له هغه څخه په حكـومتي چـارو كـې    
موسى خان په نامـه يـو افغـان     كال د 1911په  لو لپاره پرانستل.اخيستد ګټې 
ــه لو ــل ــه والړ او   ې ــي ت ــوي ډيل ــې د اســتراليا د    ديزې اســتراليا څخــه ن ــه ي هلت

د  VII King Edwardانانو په نمايندګۍ د انګلسـتان پاچـا اووم ادوارد  افغ
لـه دې څخـه لـس كالـه پخـوا همـدې        تاج ايښودلو په مراسمو كې ګډون وكړ.

موسى خان د انګلستان يوې شهزادګۍ ته چې د فدرالي اسـتراليا د لـومړي   
فـې  د سپرلۍ يو اوښ د تح ،پارلمان د پرانستلو لپاره استراليا ته راغلې وه

له ځينو افغانـانو سـره وګـوري او     ترڅو شهزادګۍ مينه وښوده په ډول وركړ.
محمد علم چـې وروسـته بيـا يـو لـوى يونـاني        .د اوښ سورلۍ هم تجربه كړي

د دې كار لپاره وټاكـل شـو او هغـه لـه شـهزادګۍ وروسـته بيـا دا         ،طبيب شو
  د ښار ژوبڼ ته وركړ. Perthاوښ د پرت 

انو د پـاتې كېـدو پـه ټولـه مـوده كـې دا تـر ټولـو ښـه          په اسـتراليا كـې د افغانـ   
د افغانانو په هكله بې اعتمادي تر زياتې اندازې كمـه شـوې وه او    .كلونه وو

پـه بـل    د دوى د اوښانو لپاره تقاضا هم په ټولې اسـتراليا كـې ډېـره زياتـه وه.    
ځكـه كلـه    ؛دا په اسـتراليا كـې د افغانـانو د ژوندانـه طاليـي دوره وه      عبارت

 ى،كال د انګلستان د هماغې شـهزادګۍزوى اسـتراليا تـه راغـ     1927ې په چ
نو لـه هغـو خبـرو څخـه چـې مـور يـې د افغانـانو او د دوى د اوښـانو پـه هكلـه            

  څه پر سترګو نشول. ،ورته كړې وې
كــال امريكــايي هنــري فــورد پــه اتومــات ماشــينونو كــې د فــورد د     1908پــه 

سره د مـوټرو توليـدات زيـات او بيـه     په دې كار  ،ل كړليموټرونو توليدول پ
خـو سـره لـه دې     ،يې ټيټه شوه چې په چټكۍ سره استراليا ته هـم راورسـېدل  

 1914پـه   هم په لومړيو كلونو كـې يـوازې بـډايو اسـتراليايانو مـوټر درلـودل.      
كال په جنوبي استراليا كې د ادياليد او مركزي برخـو تـر مـنځ د مـوټرو تـګ      

ــراتــګ پ ــ  .ل شــوي ــومړۍ نړي ــه مــوده كــې (  د ل ) د  1918_1914والې جګــړې پ
پيسو د نشتوالي او جګړې تـه د ځوانـانو د لېږدولـو لـه املـه لـه مـوټرو څخـه         

وايي چې د جګړې په تـرڅ كـې د    كړ.ه مختګ وننې ډېر چټك پراخيستګټې 
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ګر د استراليا حكومـت تـه دا وړانـديز    الواحد په نامه د اوښانو يو سوداعبد
اړي نو دى تيار دى چې د برتانوي پوځيانو او د وړاندې كړ چې كه دوى وغو

مصـر يـوه برخـه     دوى متحدينو ته د سينا په دښتو كې (د سـينا دښـته اوس د  
خو تاريخي شواهد داسې  ،ده) د جګړې لپاره د اړتيا وړ اوښان برابر كاندي

كـه هـر    ښيي چې له استراليا څخه اوښان دغې جګړې ته استول شـوي نـه دي.  
 ودياوېپوځيان چې د منځني ختيځ په ب ييلږه هغه استراليا خو لږ تر، څه وو

له اوښانو او د دوى د خاوندانو له ژوندانه سره څـه نـا څـه     ،دلي ووېكې جنګ
ځكـه نـو اسـتراليا تـه لـه راتـګ څخـه وروسـته لـه افغانـانو څخـه             ؛اشنا شول

سـتنه ورځ پـه   يله موټرو څخه ګټـه اخ  ،له بل پلوه پخوانۍ كركه څه كمه شوه.
سـانو او اوښـانو پـه پرتلــې    آلـه هـر پلـوه مــوټرو د څـارويو،      ،رځ پراخـه شـوه  و

ځكه نو د مالونو پـه وړلـو او راوړلـو كـې افغانـانو       ؛زيات امتيازات درلودل
د موټرونـو شـمېر پـه     او د دوى اوښانو له هغو سره د سـيالۍ تـوان نـه درلـود.    

 ،غرونه نه لري ځكه چې دا هېواد زيات ؛استراليا كې ډېر ژر په زياتېدو شو
لسيزې په اوږدو كې  1920ځكه نو د  ؛د سړكونو جوړول پكې ډېر ګران نه وو

چې ورسره يو ځاى موټر هـم د   ،په چټكۍ سره سركونه هرې خوا ته وغځېدل
كال كې موټر حتى د اسـتراليا پـه    1924په  استراليا هرې سيمې ته ورسېدل.

وايـي   .ه هـم ورسـېدل  سـيمې تـ   Broken Hillمنځنۍ برخې كې د بـروكن هـل   
كـې د موټرونـو څلـورو     1925چې له دې څخه يـو كـال وروسـته يعنـې پـه كـال       

ــود    ــه دې ســيمې كــې فعاليــت درل ــو پ ــو شــمېر     ،كمپني ــه دې هــم ي خــو ســره ل
افغانــانو او د دوى اوښــانو د يــو څــو نــورو كلونــو لپــاره پــه ځينــې لــرې پرتــو   

د ســپتمبر د  كــال 1929وايــي چــې  ســيمو كــې خپــل فعاليــت تــه دوام وركــړ.  
مياشتې په نهمه، سلطان عزيز وروستى افغان و چې پـه بـروكن هـل كـې يـې      

دا خبـره هـم د يـادولو وړ ده چـې پـه لومړيـو        .خپل مالونـه پـه اوښـانو بـار كـړل     
دياوو كـې  ېـ ل د اسـتراليا پـه ټولـو ب   اخيسـت كلونو كې له موټرونـو څخـه ګټـه    

په لومړي سر كې ډېر  .نه وسانه كار آچې سركونه هم د ډاډ وړ نه وو څه چېرته 
كسان پخپلو هڅـو كـې ناكـام شـول او لـه همـدې املـه وو چـې اسـتراليا تـه د           
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موټرو له راتـګ څخـه وروسـته هـم د زيـاتو كلونـو لپـاره پـه ځينـې لـرې پرتـو            
سـتنې دوام  يسيمو او يا د خاصو مقصـدونو لپـاره لـه اوښـانو څخـه ګټـې اخ      

وران يــې لــه ېــمــوټر او ډر پــه عمــومې ډول پــه هغــو ځــايونو كــې چــې   ومونــد.
ــو ســره مخــامخ وو  ــود   ،خطرون ــانو فعاليــت ال هــم دوام درل ــرو   .د افغان ــه ډې پ

ورانـو تـه د الرو د وركېـدو لـه املـه د      يځايونو كې چې سركونه نه وو او يـا ډر 
ځكـه دوى پـه دې سـيمو     ؛افغانان ال هم په فعاليت بوخـت وو  ،ژوند خطره وه

 لې الرې يـــې پــه ښـــه توګـــه پېژنـــدلې. كلونـــو تجربـــه درلــوده او ټـــو  60كــې د  
افغانانو په دې الرو د كلونو كلونو لپاره مزل كړى او لـه خپـل ژونـد څخـه پـه      

خـو لـه بـده مرغـه چـې د       ،تېرېدو سره يې د زرګونـو خلكـو ژونـد ژغـورلى وو    
څكلـه هـم د   ېستونز په وينا پـه اسـتراليا كـې ه    استراليايي ليكوال كرستين
  څرنګه چې ښايي ونه شوه.دوى د دې قهرمانيو ستاينه 

كال كله چې په جنوبي استراليا كـې د اوسـپنې پټلـۍ     1929په هر صورت په 
ــه مركــزي برخــه كــې د    ــور وغځېــده  Alice Springsد اســتراليا پ ــه ل ــو  ،پ ن

افغانان هم په سيمه كې د كار د موندلو په هيله له نـورو سـيمو څخـه دې لـور     
خه پخوا د استراليا مركزي برخـو  خو څرنګه چې موټر له دوى څ ،ته مخه كړه

ځكه نو دوى ته په دې سيمه كې هم د كار امكانـات زيـات    ؛ته رارسېدلي وو
  شول.ه پاتې ن

زيات ليكواالن په دې نظر دي چې حتى د موټرونو له راتګ څخه پخوا هـم د  
 ؛كار او روزګار لـه پلـوه د افغانـانو ورځ د حكـومتي قوانينـو لـه املـه بـده وه        

ځـايونو كـې او هغـه     ړانينو له مخې دوى يوازې په حكومتي څـ ځكه د دې قو
 ،هم د فيس يا پيسو له وركولو وروسته د خپلو اوښـانو د څرولـو حـق درلـود    

د دوى ورځ نوره هم بده  ،ل شوليل پاخيستخو كله چې له موټرونو څخه ګټه 
خو د هغـو لپـاره د فـيس وركولـو      ،په دې چې اوښان يې وزګار والړ وو ،شوه
كال دوى يو غوښتنليك حكومت ته وړاندې كړ چې په  1917په  درلود. دوام

خـو لـه    ،د سيمې د پراخېدو اوفيس د كمېدو غوښتنه شـوې وه  ړهغه كې د څ
دوى په ادياليد كې د جنـوبي   ،بده مرغه چې د دوى دا غوښتنه ونه منل شوه
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 خو چـا ورتـه   ،استراليا حكومت ته نور زيات غوښتنليكونه هم وړاندې كړل
مـوږ د دوى د ژونـد د څرنګـوالي د ښـودلو پـه مقصـد لـه دې         .كړهه پاملرنه ون

  ډول ليكونو څخه يو دلته په لنډ ډول كټ مټ را اخلو.
  15كال د جنوري  1927د 

  محترم عليجناب د ادياليد ګورنر
  ښاغليه!

له نن څخه له پنځوسو تر اتيا كلونو د مخه زما يو شمېر هېـوادوال اسـتراليا   
خـو نـن سـبا يـو نـوى قـانون        ،په لومړي سر كې هر څـه سـم روان وو   ،ته راغلل

ځــايونو كــې د هــر اوښ د  ړنافــذ شــوى چــې د هغــه لــه مخــې بايــد پــه عامــه څــ 
(د هغـه وخـت د پيسـو واحـد)     Penceپنسـه   هڅرولو لپاره په يوه اونۍ كې نه

 ىڅ شـ ېته بل ههغه ځايه چې دا خلك له اوښانو پرله  .حكومت ته وركړل شي
ځكه نو دوى  ؛څ كار نشتهېدوى د اوښانو لپاره هم نن سبا ه او حتى د نه لري

دا به ستاسـې ډېـره مهربـاني     او د دوى كورنۍ له زياتو كړاوونو سره مخ دي.
كوم چې تاسـې تـه عادالنـه     ،كه له دوى سره د هغه ډول چلند امر وركړئ ،وي
دوال شـته  لكه څرنګه چې ما پخوا هم وويل دلته زما يـو شـمېر هېـوا    .ښيېبر

مــوږ نــه  .رشــو كلونــو را پــه دېخــوا پــه اســتراليا كــې اســتوګنه لــري ېچــې لــه د
كـه پـه دې برخـه كـې لـه مـوږ سـره         ،غواړو چې زموږ اوښان له منځه يوړل شي

ځكـه د اوښـانو لـه منځـه      ؛نو موږ بـه ستاسـې ډېـره مننـه وكـړو      ،مرسته وشي
شــته او يــا  څــوك نــه غــواړي چــې د هغــه ېه .وړل زمــوږ لپــاره لويــه ضــايعه ده

چــې د خپــل ژونــد د دوام مخصوصــاً مــوږ  ،ل شــياخيســتدارايــي ور څخــه و
موږ به ډېر خوښ شو كه داسې يو اقدام وشي چې د هغـه   .څ نه لروېلپاره بل ه

همـدا شـان زمـوږ     .له املـه زمـوږ د اوښـانو د لـه منځـه وړلـو مخـه ونيـول شـي         
ې دوى زيـات  ځكـه چـ   ؛وركړې توان نه لـري  خلك په اونۍ كې د نهو پنسو د

نو ښه به دا وي  ،كه موږ ته په دې هېواد كې كار نه وي .وخت وزګار پاتې وي
چې حكومت زموږ اوښان په بيه واخلي او موږ ته اجازه راكړل شي چـې خپـل   

موږ د دې وطن په آبادولو كـې زيـار ايسـتلى د اورګـاډو      .هېواد ته ستانه شو
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ه پـه دې وطـن كـې كـار     خـو اوس مـوږ تـ    ،پټلۍ زموږ په اوښانو جـوړې شـوي  
  نشته.

  په درناوي
  ستاسي خدمتګار

  مال عاصم خان
  

څخه د سعادت بلوچ په نامه د يو افغـان اوښـان پـه    Marreeوايي چې له مري 
له  ،كال درې اونۍ وروسته تر هغه چې خپل اليسنس يې له السه وركړ 1919

ړ څـ ز اوښـان  ېـ ځاى څخه وشړل شول او د هغه پر ځـاى د يـو انګر   ړحكومتې څ
كال د يو قانون له مخـې د ځمكـې خاونـدانو     1925په  ځاى ته پرېښودل شول.

ته دا اجازه وركړل شوه چې هغه اوښان چې له اجازې پرته د دوى په ځمكو يا 
په دې شرط چې يوه مياشـت پخـوا د    ،ځايونو كې څري له منځه يوړل شي ړڅ

وروسـته پـه    تـر دې يـو كـال    وي. ىاوښانو خاوندانو ته خبـر دارى وركـړل شـو   
ځـايونو   ړدې قانون كې يوه ضميمه هم ورزياته شوه چې د هغې له مخې پـه څـ  

هغـه اوښـان چـې رسـماً      ترڅو كې حكومتي كار كوونكو ته اجازه وركړل شوه
ځـايونو   ړثبت شوي نه وي او يا خاوندان يې اليسنس ونه لري او حكومتي څ

ــوځي وويشــتل شــي.   ــه نن ــ    ت ــه اســتراليا ك ــه ټول ــه دې توګــه پ ې د حكــومتي پ
كـال   1927وايـي چـې پـه     ل شـول. يـ مامورينو لخوا د اوښانو ويشتل او وژل پ

اوښـان ويشـتل شـوي او وژل شـوي      96په سـيمه كـې    Farinaيوازې د فارينا 
نـور اوښـان هـم وويشـتل      124اووه مياشتې وروسته په همدې سيمه كې  وو.

ســاتونكو او ځــايونو پــه  ړشــول او د اوښــانو پــه دې بېرحمانــه وژنــې كــې د څــ
محلي پوليسو سربېره د سيمې خلكو او نورو هغو خلكو چې لـه پخـوا څخـه    

كـال يـو    1928پـه   يې افغانان او د دوى اوښان ښه نه ايسېدل هـم الس درلـود.  
پـه هغـه كـې د دې     ،افغانـانو لخـوا السـليك شـوى وو     46غوښتنليك چې د 

ه ملرنـه ونـ  خو دې غوښـتنليك تـه چـا پا    ،دل غوښتل شوي ووېډول وژنو بند
  كړه او د اوښانو وژنې د پخوا په شان دوام وموند.
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په دې توګه اوښان چې يو وخت په استراليا كې له ډېرو ګټورو څارويو څخه 
ځكه نـو د   ؛اوس په غير ضروري او حتى مضره څارويو بدل شول ،ګڼل كېده

ل كېـده او نـه يـې د غوښـې     اخيسـت مالونو په وړلـو راوړلـو كـې ور څخـه كـار      
څخـه كــار   يو پـه اســتراليا كـې رواج درلــود او حتـى نـه يــې لـه پوســتك     خوړلـ 

خپـل كـار    ،افغانانو هم چې په همدې اوښانو پـورې تړلـي وو   .ل كېدهاخيست
او روزګار له السه وركړ او له حكومت څخه د وزګارتيا په حقوقو چې په يـوه  

چـې د  حال دا  ،څخه نه زياتېده وتړل شول (Shilling)شلنګو  30اونۍ كې له 
مثال په ډول په جنوبي استراليا كې دوى مجبور وو چې د يوه اوښ د څرولـو  

په دې توګـه   ،په اونۍ كې حكومت ته وسپاري (Pence)) پنسه 9( هلپاره نه
نو مجبور وو چـې پـه يـوه هفتـه كـې       ،ته اوښان درلودلېكه چا پنځوس يا شپ

تيـا  رپـه وزګا  شلنګه د محصول په توګه حكومت ته وسپاري چې 50لږ تر لږه 
ترانسـپورتي شـركت    Bourkeد بـرك   كې يې دوى د وركـړې تـوان نـه درلـود.    

د شـركت خاونـد چـې عبدالواحـد نومېـده       .چې زيات اوښان يې لرل وتړل شو
وايي كله چې څو كالـه وروسـته عبدالواحـد     .كال افغانستان ته والړ 1920په 

ل چـې ټـول هغـه    نـو لـه خپـل زوى څخـه يـې وغوښـت       ،بېرته استراليا ته راغـى 
ورباندې لګېـدلې وه او د اسـتراليا پـه     (AZZ)اوښان چې د ده د شركت نښه 

خـو زيـات شـمېر نـورو افغانـانو چـې د خپلـو         ،دياوو كـې ګرځېـدل ووژنـي   ېب
يــې غــوره وګڼلــه چــې خپــل اوښــان پــه  دا ،اوښــانو وژل يــې زغمــالى نــه شــول

دياوو كـې  ېـ بهمدا اوښـان اوس هـم د اسـتراليا پـه      دياوو كې خوشې كړي.ېب
ويـل كېـږي چـې د دې     .څري او اوس د دې هېواد لپـاره يـوه پانګـه بلـل كېـږي     

اوښانو شمېر په استراليا كې پنځه لكو ته رسـېږي او اسـتراليا پـه نـړۍ كـې      
له همدې اوښانو څخه  .لومړى هېواد دى چې په دې شمېر وحشي اوښان لري

سـعودي عربسـتان    اوښان پـه  118الدي كال د جون په مياشت كې ېم 2002په 
ــاره      .كــې وپلــورل شــول  ــه يقــين ســره كــه چېــرې د دې اوښــانو د خــرڅالو لپ پ

نو په مليونو ډالره به هر كال د هغو لـه خـرڅالو    ،مساعد بازارونه ولټول شي
پــه نامــه يــو اســتراليايي ليكــوال   H.M Barkeد بــارك  څخــه تــر الســه شــي.
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د خپلو سـترګو   كال 1927كې په  Camels and The Outbackپخپل كتاب 
ــانوي     ــه داســې بي ــه هكل ــاى پ ــانو د دورې د پ ر ېزه د شــ: «ليــدلى حــال د افغان

ر ېمحمد نومي افغان تر شـا روان وم او دا مـې پخپلـو سـترګو وليـدل چـې شـ       
له خپلو اوښـانو سـره    ،محمد څرنګه خپل اوښان له يوې غونډۍ څخه واړول

زه د ده تـر شـا    ،لديا كـې خوشـې كـړ   ېـ يې خداى پاماني وكړه او هغـه يـې پـه ب   
ده مـخ را واړاوه او  چـې  څـو  تر ،څ مـې نـه ويـل   ېهر څه مې ليـدل او هـ   ،والړ وم

 ،ويي ويل: پنځوس كاله مې پـه دې هېـواد كـې ژونـد او ټولـه مـوده كـار وكـړ        
ديا پـه لـور وكتـل    ېـ ر محمـد يـو ځـل بيـا د ب    ېخـو اوس هـر څـه خـتم شـول. (( شـ      

پـه لـور روان وو او پـه څـو      دياېـ يوازې يـو يـا دوه اوښـان ليـدل كېـدل چـې د ب      
تـه شـويو دوړو دا   ديا څخـه راپور ېـ له ب بو كې هغه هم له سترګو لرې شول.ېش

ر محمـد لـه   ېوښودله چې اوښان شګو ته رسـېدلي او نـور نـو د تـل لپـاره د شـ      
په رښتيا يـې هـر څـه     ،ر محمد چې دا وخت د اويا كلونو وېش .السه وتلي دي

نه يې بـل كـار زده    ،اوښانو سره كار كړى و ده ټول ژوند له .له السه وركړي وو
او نه يې په دې عمر كې د بل كار د كولو او يا زده كړې توان درلود او دا پـه   و

ځكـه نـور نـو پـه اسـتراليا كـې نـه         ؛استراليا كې د افغانـانو د غميـزې پـاى و   
  ته اړتيا ليدل كېده. ياوښان د چا په كار وو او نه هم د افغانانو شته وال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 شوي او ښان ىكړا ېد افغانانو لخوا خوش ېد ياوو كېد استراليا په ب  
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ډېـره بـده    ،د اوښانو په وركېدو سره د افغانانو ورځ په استراليا كې بده شوه
چا له افغانانو سره د دې ټولو بدلونونو پـه تـرڅ كـې پخپلـه د     ېچې ه خو دا وه

دوى سـره لـه    .دوى او يا د دوى د اوښانو د راتلونكي په هكله مشوره ونكـړه 
زده كړې وه او د نورو كارونو زي ژبه هم ېدې چې په دې وخت كې يې څه انګر

خو له بده مرغـه چـې نـه يـې سياسـي او يـا        ،د سرته رسولو توان يې هم درلود
اقتصادي قـدرت درلـود، نـه يـې كومـه اتحاديـه درلـوده او نـه هـم چـا د دوى           

د مثـال پـه    ،د دوى څارويو هم خپـل ارزښـت لـه السـه وركـړى وو      مالتړ كاوه.
كـال   1932پـه   ،پونـډو تـه رسـېدلې وه   ډول د يوه اوښ بيه چـې يـو وخـت سـل     

رودلـو تـه مونـدل    ېهغه هم كه چېرې څـوك يـې پ   ،پنځو پونډو ته را ټيټه شوه
 20په همدې كلونو كې د يوه ټن مال د لېږدولو كرايه هم چې پخوا  شوي واى.

 .چې هغـه هـم نـه مونـدل كېـده      ،) پونډو ته را ټيټه شوه7( هپونډه وه يوازې او
نانو په دې كلونو كې هغه هم په ډېرو لرې پرتـو سـيمو او   يو ډېر لږ شمېر افغا

لنـډه   يټې كرايې خپل كار ته تر سـختو شـرايطو النـدې دوام وركـړ.    ټپه ډېرې 
دا چې افغانانو لـه خپلـو اوښـانو سـره ځانتـه د كـار او روزګـار د برابرولـو پـه          

خــو د كــار هــر ډول امكانــات يــې لــه الســه   ،هيلــه هــرې خواتــه منــډې ووهلــې 
ځكـه   ؛د افغانانو په كليو كې هغه پخـوانۍ ګڼـه ګوڼـه نـه ليـدل كېـده       .وركړل

ښـودلو تـه اړ   ېټول د كارونو د موندلو په لټه كـې د خپلـو كورونـو او كليـو پر    
زيـات سـفر تـوان يـې نـه      چـې د   رو كليو كې به يوازې يو نـيم افغـان  ېپه ډ .شول

مې څخـه  لـه سـي   Marble Barوايـي چـې د جنـوبي اسـتراليا د      و.درلود پاتې 
نـو د افغانـانو پـه     ،لور وخوځېدل ركله چې افغانان د كار په لټه كې د شمال پ

او د  زريـن چـې بـوډا شـوى و     .ده پـاتې و كلي كې يوازې يو تن چې زرين نومېـ 
 ،پخپل كلي كې له خپلو اوښانو سره پاتې شـو  ،زيات سفر توان يې نه درلود

شول له يـو ځـاى څخـه بـل ځـاى      كله كله به يې يو څه مالونه هغه هم كه به پيدا 
  ته وړل.

ځكـه د   ؛او ټـوكې يـې هـم زيـاتې كـولې      څرنګه چې زريـن يـو مهربانـه سـړى و    
يـوه جاپـاني    ،وايـي يـو وخـت كلـه چـې دى يـوازې و       .كـو ګـران و  سيمې په خل
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زريـن  ، لمه شوېد زرين په كور كې م ،ژندګلوي درلودهېاشپز چې له ده سره پ
خـو لـه څـو ورځـو      ،وره عـزت سـره وسـاته   لمـه پـه پـ   ېم يپخپل كور كې جاپـان 

څـه وو غـال   وواژه او د ده ټول شته يـې چـې هر   وروسته نوموړي جاپاني زرين
خو جاپانى وروسته بيا د پوليسو لخوا ونيول شو او د زرين د وژلو پـه   ،كړل

پـه سـيمه كـې چـې يـو وخـت د        Cloncurryهمـدا ډول د   تور اعدام كړاى شـو. 
ځـاى   ېكـال پـورې لـه د    1930پـه   ،وجـوړ شـوى    كـې ه افغانانو يو لوى كلى پـ 

شـنونو كـې   ټېڅخه والړل او د مسو په كانونو، ښارونو او يا د اورګاډو په س
  و.توګه د كار روزګار بندوبست كړى  يې ځانونو ته د عادي كارګرانو په

كلونــو اقتصــادي بحــران چــې هسـې هــم د كــارونو لــه ســخت   1930افغانـان د  
كـال د   1934پـه   .ه نورو كړاوونو سره هم مخ كـړل ل ،نشتوالي سره مخامخ وو

كې د افغانـانو لـه لـوى كلـي      Marreeجنوبي استراليا يوې ورځپاڼې په مري 
څخه د كـار پـه لټـه كـې د جنـوب پـه لـور د زيـاتو افغـاني كورنيـو د خوځېـدو            

لسيزې په لومړيو كلونو كې يو شـمېر افغانـان د    1930د  .رپوټونه خپاره كړل
Underbool ګـانو  هغـو ډيپو نـدلو او پـر اوښـانو    يسيمه كې د مالګې په ك په

ميله د مالګې لـه كـانونو څخـه لـرې پراتـه       12چې نژدې  ،هغو په لېږدولو ته د
وو بوخت شول او دا هـم لـه دې املـه چـې دې كـار ډېـر زيـار غوښـت او سـپين          

كـال دې سـيمې    1936خو وروسته چې پـه   ،پوستو دې كار ته زړه نه ښه كاوه
 افغانانو دا كار هـم لـه السـه وركـړ.     ،د موټرو الرې او سركونه جوړ شول ته هم

په سيمه كې د مبين پيـروز پـه نامـه يـو افغـان چـې پخـوا يـې          Bourkeد برك 
ږدولو يـو  دلته د باى خان په نامه له يوه بل افغان سره پر اوښانو د مالونو د لې

پونـډو   225ان د كـال خپـل وروسـتي اوښـ     1929په  ،ښه كاروبار برابر كړى و
مبين پيروز د خپـل ژونـد وروسـتي كلونـه پـه هغـو څـو جريبـه          .په بيه وپلورل

د سبو په كرلو او په يو كـوچني دوكـان    ،هو يرودلېځمكه كې چې پخوا يې پ
يو شمېر نورو افغانانو هم چـې څـه پيسـې او     .كې د څرمنو په پلورلو تېر كړل

چني دوكانونـه پرانسـتل او لـه دې    نو د ځانونو لپاره يې كو ،يا پانګه درلوده
خو خبره دا وه چـې افغانـانو    ،الرې يې ځانونوته د څه كاروبار بندوبست وكړ
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ځكه نو نه يې كوم بل مهارت درلـود او   ؛ټول عمر له اوښانو سره كار كړى وو
 ،د هغوى زيات شمېر په عادي كارونو بوخـت شـول   .نه د پانګې خاوندان وو

شــنونو كـې كــار  ېرانو پــه توګـه د اورګــاډي پـه سټ  يـو شـمېر افغانــانو د كـارګ   
د مثـال پـه ډول ګـل     ،ځينې نور هـم پـه نـورو ورتـه كـارونو بوخـت شـول        ،كاوه

خپل څو اوښـان سـاتلي وو او لـه     ،رمن يې هم درلودهېم ۍمحمد چې فرانسو
نـدلو  يد بندونو پـه جوړولـو او همداشـان د څاګـانو پـه ك      هغو څخه يې د اوبو

په سيمه كې يوه ټوټه ځمكه هم  Mulgariaروسته بيا د ده و .ستيكې كار اخ
د ګــل محمــد لــه مړينــې وروســته د هغــه دا ځمكــه د    رودلــه.ېد ځــان لپــاره وپ

كـال پـه يـوې كمپنـۍ      1955ده دا ځمكـه پـه    .نوموړي زوى صالح ته ورسېده
ته والړ او هلته يې له خپلو  Alice Springsوپلورله او پخپله له كورنۍ سره 

 Aliceچـې لـه    ،الريـو چلولـو يـو شـركت جـوړ كـړ       سره د محمـد د  درې زامنو

Springs لـور تـر دارويـن     رڅخه به يې د جنوب په لور تر ادياليد او د شمال پ
Darwin څرنګـه   ،خو له بـده مرغـه زيـاتو افغانـانو     ،پورې مالونه وړل راوړل

ا لنـډه د  .د صالح په شان مادي امكانات نه درلـودل  ،چې پخوا هم وويل شول
پــه لســيزو كــې اوښــان حتــى د اســتراليا پــه لــرې پرتــو     1950او  1940چــې د 

وايي چې د امير بخش په نامه يـو افغـان    سيمو كې له نظرونو څخه لرې شول.
ديا كـې  ېـ ب ىديزې اسـتراليا پـه لـو   ېـ ښـت اوښـان د لو  ېكال خپل څلو 1940په 

الى شــو او نــه يــې اخيســتځكــه چــې نــه يــې لــه هغــو څخــه كــار   ؛خوشــې كــړل
كـال د عبـدالرحمن خـان پـه نامـه يـو بـل         1947همـدا ډول پـه    رڅوالى شـول. خ

ديا ېـ ښـت اوښـان پـه ب   ېپـه سـيمه كـې خپـل څلو     Kimberlysافغان د كمبرلي 
د څــارويو  Wave Hillكــې خوشــې كــړل او د اســتراليا د شــمالي ســيمې د    

كــال د  1950د  ترڅــو شــن تــه نــژدې ځــان تــه د يــو دوكــان بندوبســت وكــړ  ېسټ
كلونـو پـه عمـر د دارويـن لـه هـوايي ډګـر څخـه          78مياشـت كـې د    فبروري په

څخـه  له بده مرغه چې د افغانانو له خدمتونو  بېرته خپل هېواد ته ستون شو. 
د هغـه   .څ ډول يادونـه او نمانځنـه ونـه شـوه    ېد دوى د ژوندانه په وخـت كـې هـ   

وخت پـه ورځپـاڼو او نـورو ليكنـو كـې زيـات څـه د اوښـانو پـه هكلـه وليكـل            
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لږ  څ يادونه نه كېده.ېه ،كن له افغانانو څخه چې دا اوښان يې چلولېل ،لشو
چې د خپـل نـژدې چاپېريـال څخـه بهـر هـم پـه         ،شمېر افغانان هم موندل كېدل

چې د زيـات شـهرت    ښه او يا بد نامه پېژندل شوي وو. له افغانانو څخه يو تن
مـالونو د  مه د په نا Bourkeدى لومړى د برك  .عبدالواحد نومېده ،وخاوند 

چې خلكو به پـه بـرك    لېږدولو د يو شركت مشر و او د زياتو اوښانو خاوند و
د يو لـوى شـركت د مشـر پـه توګـه او همداشـان د        .كې د افغانانو شهزاده باله

 لرلو له امله نومـوړى د افغانـانو او اروپايـانو دواړو پـه ټولنـو      زياتو پيسو د
م ه نو حتى په اروپايي ټولنې كـې هـ  ځك ؛كې د زيات نفوذ او شهرت خاوند و

ــى شخصــيت و    ــدل شــوى او منل ــو پېژن ــه ور   .ي ــد پ ســتيو وعبدالواحــد د ژون
پــه پرتلـې اروپايــانو تــه ډېــر  كلونـو كــې د خپلــو عــادتونو لـه پلــوه د افغانــانو   

ســونو آځكــه يــې د  ؛ســونو لــه ځغلولــو ســره ډېــره مينــه درلــوده آده د  .ونــژدې 
ــ   ځ ــه خپل ــو كــې ل ــاتو لوب ــه زي ــو پ ــرو    آو غلول ــه ډې ســونو ســره ګــډون كــاوه او پ

وايـي چـې دى يـو ځـل د      مشهورو هوټلونو او رسـتورانتونو كـې ليـدل كېـده.    
عبدالواحــد  .ورا مشــهور هوټــل كــې هــم ليــدل شــوى و لنــدن د ښــار پــه يــو خــ 
هغه لس كاله پخوا تر دې چې موټر د اسـتراليا مركـزي    .ډېرځيركه سوداګر و
اهميت او ارزښت پوه شـو او د كـوينز لنـد     د موټرو په ،برخو ته الر پيدا كړي

خـو پـه پـاى كـې      ،ل كـړ يـ په شمال كې پر موټرو د مالونو د لېږدولو كاروبار پ
ځكه نو د هند په لور والړ او پـه ادياليـد    ؛دى پخپل كاروبار كې پاتې راغى

شو كړاى چې د ده پتـه پـه افغانسـتان او يـا كـوم بـل       ه كې امنيتي مقاماتو ون
 Bejahبيجــا  ،يـو بـل افغــان چـې د څـه شـهرت خاونـد شـو        ځـاى كـې ولګـوي.   

كال په علمي تحقيقاتو او پـه   1896ده د  ،جا درويش زوى وينومېده چې د ب
رېـدو پـه هڅـو كـې څرګنـده ونـډه       ېديا څخـه د ت ېـ لـه ب  Simpsonكال د  1939
  ړانې زياته يادونه كړې وه.ېې او د هيئت مشر د هغه د ماخيست

كـې د فيصـل احمـد پـه نامـه د يـو بـل افغـان نـوم د           خواكلونو پـه شـاو   1920د 
دى د يـو اسـتراليايي سـپين     .دهېـ ديز كـې زيـات ياد  ېكوينزلند په شمال او لو
دى د استراليا په سـترې محكمـې كـې تـر محـاكمې       پوستي په وژلو تورن و.
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ــه       ــدل شــو او پ ــا مجــرم وپېژن ــدې ونيــول شــو او وروســته بي ــد   28الن ــه بن كال
 .خپله فيصل تر پايه پخپلې بې ګناهۍ ټينګار كـاوه خو پ ،محكوم كړاى شو

خوا كـې د كوينزلنـد د مسـو پـه كـانونو كـې كـار        اوكـال پـه شـ    1928 د فيصل
كاوه او دوه اوښان يې درلـودل چـې پـر هغـو بـه يـې كينـدل شـوي كـاني مـواد           

چـې دى يــې پــه وژلــو تــورن و ادوارد ميلــر   ىكــوم اســترالياي .بـازار تــه رســول 
Edward Miller ــدهنوم ــه   .ېـ دوى دواړه ګاونـــډيان وو او دواړو د مســـو پـ

وايـي چـې يـوه ورځ     .كانونو كې كـار كـاوه او لـه يـو بـل سـره يـې مرسـته كولـه         
كڅوړې مس را ټول كړي او د خپلې كوټې ترڅنـګ   36فيصل له كانونو څخه 

يې غال شـوې   ېكڅوړ ،خو چې كله دى له كار څخه راستون شو ،و ييې ايښ
داســې فكــر يــې كــاوه چــې   ،يصــل ډېــر پــه غوســه و پــوليس وايــي چــې ف .وې

 ،ځكه يې له هغه سره شخړه شوه او ويې واژه ؛دي يكڅوړې يې ميلر غال كړ
پوليس وايي چې فيصل يـو ټوپـك درلـود او تـل بـه       مړى يې ورته وسوځاوه.

نو هغه به ژونـدى نـه    ،يې ګواښونه كول چې كه دى د خپلو مالونو غل وويني
ى له زندان څخه له راوتلو وروسته هـم دا ويـل چـې    خو فيصل به حت ،پرېږدي

د ميلـر د وژلـو پـه وخـت      ميلر يې نه دى وژلـى.  ىدى بې ګناه دى او استرالياي
پـه   ،كې د دل خان په نامه يو افغـان هـم چـې د مسـو پـه كـانونو كـې كـار كـاوه         

خـو د هغـه د وژلـو پـه      ،هماغه ډول وژل شوى او د هغـه مـړى سـوځول شـوى و    
پـه   ،زي ژبـه يـې ډېـره لـږه زده وه    ېـ د فيصـل چـې انګر   نيـول شـو.  تور څوك ونـه  

زي ژبې زده كړې ته دوام وركړ او دا به يـې ويـل چـې كـه     ېزندان كې يې د انګر
 .نـو خپلـه بـې ګنـاهي بـه ثبـوت تـه ورسـوي         ،چېرې له زندان څخه خـالص شـو  

سره له دې  .بوډا شوى و ،كاله وروسته له بند څخه خالص شو 28فيصل چې 
ځكه يې په دې اړه  يو ليـك   ؛چې خپله بېګناهي ثابته كړي ،هڅه وكړههم ده 

  د انګلستان ملكې ته ولېږه.
خوا كـــې جمعــه پيـــروز د مبـــين پيـــروز زوى او د هغـــه  كــال پـــه شـــاو  1930د 

رمنــې پــه مرســته د بــرك ېهغــه د خپلــې م .رمن هــم زيــات يادېــدلېــاروپــايي م
Bourke ې غـږ بـه يـې پـه ټـولې      چـ  ،شـن جـوړ كـړ   ېپه سيمه كې د راديو يو سټ
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وايي چې جمعه پـه ماشـومتوب كـې لـه      ديزې استراليا كې اورېدل كېده.ېلو
ني تـه والړ  دس ،خو كله چې زلمى شو ،كاوه خپل پالر سره د اوښانو كاروبار

ده وروسـته بيـا خپـل     او هلته يـې د راډيـو د خپرونـو پـه هكلـه زده كـړه وكـړه.       
يې د خپـل كـور ترڅنـګ د راډيـو      كې Bourkeاليسنس تر السه كړ او په برك 

وايي چې ده په شاوخوا سـيمو كـې زيـات     شن په كار واچاوه.ټېيو كوچنى س
ل پـورې يـې لـه خپلـې     يـ مې نړيوالې جګړې تـر پ ېاورېدونكي درلودل او د دو

ــو خپرولــو تــه دوام وركــړ   ل ســره ســم د يــد جګــړې لــه پ .راډيــو څخــه د خپرون
ــو خصوصــي     ــه د ټول ــه امل ــې بنــدې   امنيتــي ملحوظــاتو ل ــو ګــانو خپرون راډي

تـر دې   .چـې پـه دې تـرڅ كـې د هغـه د راډيـو خپرونـې هـم ودرول شـوې          ،شوې
يــې هــم زده كــړې وه د اســتراليا پــه هــوايي    يوروســته چــې د الوتكــو پيلــوټ 

يي ګړې په ټولو كلونـو كـې يـې د راډيـو    قواوو كې يې خپل نوم وليكه او د ج
   هه كې خدمت وكړ.مخابرې په برخه كې د مديترانې د بحيرې په جب

دونكو پــه ېيــو بــل خــورا مشــهور افغــان چــې د جنــوبي اســتراليا ټولــو اوســ    
چـې مـوږ د هغـه د     ،ښارونو او كليو كې پېژانده يونـاني طبيـب محمـد علـم و    

ندانـه  وايي چې محمد علـم پخپـل ټـول ژو    .ژوندانه په هكله پخوا ليكلي دي
ۍ عمــر لــه خپلــې كلنــ 82لــه همــدې املــه د  .څكلــه ناروغــه شــوى نــه وېكــې ه

كلنې انجلۍ سـره واده وكـړ او درې كالـه وروسـته د يـوې لـور        18مرستيالې 
  خاوند شو.

رانـو سـربېره يـې پـه     تمحمد علم وروسته بيا دومـره مشـهور شـو چـې پـه ډاك     
  حكومت كې د نورو استراليايانو غوسه راوپاروله.

هغـو   څرنګه چې پخوا مو وويل محمد علم د خلكو د عالج پـه مقابـل كـې لـه    
  څخه د پيسو غوښتنه نه كوله، هر څه به چې خلكو وركړل هغه به يې منل.

وايـي چـې پـه     .شـلې ېوبانـدې  بېوزلـو كسـانو    رده به همدا پيسـې هـم بېرتـه پـ    
چـې ده پـه پنځـو     ،ده تـور ولګـاوه   ركال د جنوبي اسـتراليا حكومـت پـ    1934

شوې وې  شلېچې په بېوزلو خلكو و ،زره پونډه مرستو 15كلونو كې د هغو 
ځكه يې له ده څخه وغوښـتل چـې د همـدې پيسـو ماليـه       ؛ماليه نه ده وركړې



 116 

وروسـته بيـا د پوليسـو يـو مـامور د       چې څو سوه پونډه كېدلـه تحويـل كـړي.   
خـو   ،محمـد علـم د ده عـالج وكـړ     ،ناروغ په جامـه كـې محمـد علـم تـه ورغـى      

ېرعـزت  محمد علـم بـه پـه ډ    وروسته بيا همدې مامور دى محكمې ته راكاږه.
محكمې ته راته او سوالونو ته به يـې   ،سره چې پاك قرآن به يې په الس كې و

محاكمه د څلورو ورځو لپـاره روانـه وه او پـه پـاى كـې محكمـې        .ځواب وايه
 45د  ،محمد علم له دې املـه چـې د اسـنادو لـه لرلـو پرتـه يـې طبابـت كـړى و         

ر د ده يـ خلكـو به  دې سـره سـره د   لهخو  ،پونډو جريمې په وركولو محكوم كړ
په محكمې كې هغې نجلۍ هـم د ده پـه ګټـه شـهادت ور      و.لور په زياتېدو  رپ

نجلۍ په محكمې كې وويل چـې د هغـه درنـاوي     .چې ده يې عالج كړى و ،كړ
چې محمد  ،له امله چې ده ته يې لري مسلمانه شوې ده او دا هماغه نجلۍ وه

كلونـو   33دهار ته راغلـه او د  له ده سره كن .علم ورسره وروسته بيا واده وكړ
كـال د مـارچ    1964محمـد علـم د    په عمر هلته مړه او خاورو ته وسـپارل شـوه.  

 .كلونو په عمر چـې پـه زرګونـو تنـو ورتـه دعاګـانې كـولې مـړ شـو          108د  21په 
وايي چـې د ده د جنـازې تـر شـا د خلكـو كتـار چـې شـمېر يـې زرګونـو  تنـو تـه             

د محمـد علـم جنـازې تـه دومـره خلـك        و.د نـژدې دوه كيلـو متـره اوږ    ،رسېده
لـه محمـد علـم     .چې هېڅكله هم په بله جنازه كې ليدل شوي نه وو ،راغلي وو

پيسـې د ده د   دا .خوا كـې وه زره پونـډو پـه شـاو    12ايداد بيـه د  څخه د پاتې ج
چـې د ماشـومانو د روزنـې     ،وصيت له مخې هغو سازمانونو ته وركړل شـوې 

  وې. او پالنې دندې ورپه غاړه
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  اى:ـد افغانانو د دورې پ
كال په لسيزه كې لومړى نسل كوم افغانان چې خپل هېواد تـه سـتانه    1940د 

هغوى له كاره وتلي د زاړه عمـر خاونـدان وو چـې د افغانـانو پـه       ،نه وو يشو
خوا دياليد او پرت د جوماتونو په شاوپخوانيو او پاتې شويو كليو او يا د ا

يم نسل افغانان چـې نيمـايي افغـان او نيمـايي     ېد در خونو كې يې ژوند كاوه.
د  .اروپايي يا تور پوستي وو په نـوي كلتـوري چاپېريـال كـې يـې ژونـد كـاوه       

ځكـــه نـــو د  ؛ټـــى وېاصـــليت يـــو درونـــد ټـــولنيز پ دوى افغـــاني او اســـالمي
 (Ghantown)افغانــانو دغــه ځــوان نســل د افغانــانو لــه خاصــو او جــال كليــو  

ــو   ــه ن ــل او پ ــورو اســتراليايانو ســره    څخــه راووت رو ښــارونو او كليــو كــې د ن
ډول  يوندانه پـه نتيجـه كـې دوى پـه تـدريج     له نورو سره د ګډ ژ شت شول.ېم

ســره لــه دې چــې د خــوګ د  .خپــل اســالمي عقايــد او دودونــه لــه الســه وركــړل
غوښــې لــه خوړولــو څخــه كركــه او پــه اســالمي دود د مــړو ښــخول تــر زيــاتې   

خــو كلــه چــې دوى لــه نــورو اســتراليايانو ســره  ،مــودې پــه دوى كــې پــاتې وو
ځكه يې هغوى ته ورته دودونه غوره كړل او له كلتوري پلوه لـه   ؛ودونه وكړل

  نورو استراليايانو څخه د دوى جال كول ګران شول.
ــه      1940د  لســيزې پــه وروســتيو كلونــو كــې د افغانــانو كلــي چــې يــو وخــت ل

او اوسـېدونكي يـې هـرې     پـه كنـډوالو بـدل شـول     ،اوسېدونكو څخه ډك وو
څخـه چـې تـر زيـاتې      Ghantownد افغانانو لـه هغـو كليـو     .خواته خپاره شول
  .كې و Marreeيو په مري  ،مودې پاتې شول

  
  
  
  
  
 

  
 ىد ېتراوسه پات ېچ ،څخه يو كور يانانو له كلد افغ ېك يپه مر
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ش ېبيجا درو ،له هغو افغانانو څخه يو چې تر پايه په دې كلي كې پاتې شول
Bejah Darwish كلونـو كـې   كال د لسيزې په وروستيو  1940وايي چې د  .و

ته ېش چـې شـپ  ېـ بيجـا درو  .يوازې ده د مري افغانانو په كلي كـې  ژونـد كـاوه   
ده تــر پايــه پــه  .دا وخــت اتيــا كلــن و ،كلونــه يــې پــه اســتراليا كــې تېــر كــړي و

څنګ يې د خرما ونې والړې وې په پـوره  خپل كور كې چې ترهمدې كلي او پ
د خپلـو ليكونـو د تـر    هره ورځ پخپلو افغاني كاليو كې  عزت سره ژوند كاوه.

هغه يو باوقـاره انسـان و او د    .شن ته روان وټېاورګاډي س السه كولو لپاره د
بيجــا بــه هــره ورځ لــه څــو نــورو پــاتې   . ســيمې ټولــو خلكــو يــې درنــاوى كــاوه 

د جومـات پـاك    .افغانانو سره د لمانځه د ادا كولو لپاره مري جومات ته راته
د دې كلي يو بـل سـپين ږيـرى     ه.څخه و ساتنه هم د همدې سپين ږېرو له دندو

ه املـه پـه   و كـې د زيـاتو سـفرونو لـ    ودياېـ داد نومېده چې د استراليا په بموال
داد بـه تـل لـه دې څخـه چـې ځـوان       وايي چې موال .ودواړو سترګو ړوند شوى 

وښتل او له خپل دين، ژبـې او كلتـور سـره يـې     وافغان له خپلو دودونو څخه ا
كــال اســتراليا تــه راغلــى و او  1901داد پــه مــوال ه.مينــه پــه كمېــدو وه ځورېــد

شو چـې د كـورنۍ ټـول غـړي يـې مـړه شـوي        ه دالى نېخپل هېواد ته ځكه ستن
وايـي   .ده عبدالقـدير و ېـ كـال زيـات ياد   1948يو بل افغان چې نوم يې په  وو.

ونو يـو بـاغ جـوړ كـړى و چـې نـژدې شـل         كې د خرما د Marreeچې ده په مري 
بـڼ يـوازې دوه ونـې     ېخـو پـه هغـو كلونـو كـې د د      ،هو ېولجريبه ځمكه يې ني

همدا شان د هغه كلي كورونـه چـې ده پـه كـې ژونـد كـاوه ټـول وران        . پاتې وې
  .وشوي و

نو د اوبو څاګانې هـم پـه سـيمه كـې لـه       ،ښودلېكله چې افغانانو خپل كلي پر
ځكه نو ورو ورو ټـولې ونـې وچـې شـوې او د وخـت پـه تېرېـدو         ؛منځه والړې

كې زيـات خلـك اوسـېدل    ه چې پخوا به پ ،ديا بدله شوهېهغه سيمه په ب سره
كې وه او له باغونو څخه به يې زياتې خرمـاوې  ه او د ماشومانو ګڼه ګوڼه به پ

  .ېپه الس راتلل
ــانو    1930لـــه  ــه مـــوده كـــې د افغانـ لســـيزې څخـــه وروســـته د شـــلو كلونـــو پـ
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سـيزه كـې د افغانـانو    كال په ل 1950دې چې د تر  ،جوماتونه په ورانېدو شول
زيـاتو افغانـانو كلـه چـې وليـدل چـې        .له جوماتونو څخه يو لږ شمېر پـاتې وو 

زيـات شـمېر    ځكـه يـې   ي؛جوماتونو د ساتنې او پالنې تـوان نـه لـر    ېدوى دد
شواى زغمالى چـې پخپلـو   ه دوى نه غوښتل يا يې ن .جوماتونه پخپله ونړول

جومـاتونو څخـه يـو هـم د      لـه دې  .سترګو جومـاتونو تـه بـې احترامـي وګـوري     
شــيان د  ږدولــو وړېمــري د كلــي جومــات و چــې لــه ورانېــدو وروســته يــې د ل  

له وروستيو افغانانو څخه چې د مـري پـه كلـي كـې      .ادياليد جومات ته يوړل
ــه حــق ورســېد   ــن ووســيد ،پ ــه    .غالم دي ــام غلجــى و او پ ــه ق ــال  1870دى پ ك

ــدلى  ــې م    و.زېږي ــه خپل ــې ل ــه بلوچســتان كــې ي ــې اېپ ــانو ســره  رمن و دوو بچي
ــه  ــو زوى او م   .اســتوګنه لرل ــې ي ــي چ ــواي ــړه شــول  ې ــې دواړه م ــو دى  ،رمن ي ن

م زوى هم چـې لـه خپـل نيكـه سـره      ېڅه موده وروسته يې دو ،استراليا ته والړ
  يې استوګنه لرله مړ شو.

د غـالم عـادل   يسـ  غالم دين د خپل تره لـه زامنـو سـره چـې سـيد غـالم جـان او       
وروسته يـې بيـا    .د اوښانو په كاروبار بوخت شول په بروكن هل كې ،نومېدل

 .يو شمېر اوښان وپېرودل او د ځان لپـاره يـې د جـال كاروبـار بندوبسـت وكـړ      
ښـود  ېده هم بروكن هـل پر  .يو څه موده وروسته يې د تره زامن دواړه مړه شول

او مري ته والړ او د خپل عمر تر پايه په هماغه ځاى كـې پـاتې شـو او د خپـل     
ــه  ــه و    عمــر پ ــو كــې ناروغــه او ناتوان ــات د    .ورســتيو كلون څنګــه چــې د جوم

لسـيزې پـه لومړيـو كلونـو كـې د       1960د  ،ساتنې او پالنې توان يـې نـه درلـود   
  د. ېمري د جومات له ورانېدو پنځه كاله وروسته په حق ورس

پـــه لســـيزه كـــې د بـــروكن هـــل جومـــات هـــم لـــه نظـــره  1960پـــه همـــدې ډول د 
كـال   1961داهللا نومېده چې پـه  يوروستى مال امام زد دې جومات  .وغورځېد

واړو د نشـتوالي لـه املـه پـه     و دكې وفات شـو او جومـات د امـام او مقتـديان    
ــدو شــو  ــان    .ورانې ــري افغان ــات شــمېر زاړه او ســپين ږي ــى د  ،زي او  1940حت

لور  رپ Perthلسيزو په اوږدو كې له بروكن هل څخه د ادياليد او پرت  1950
څنـګ پـه   دوى به په ګډه د جومـات تر  .ونه يې لرل په كډه شولچې لوى جومات
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وايـي چـې لـه     .لمستونونو او يا د جومات په خونـو كـې اوسـېدل   ېارزان بيه م
همـدا ډول   .كلونو پـه عمـر وفـات شـو     107عزت خان په نوم د  دوى څه يو تن د
كلنـۍ پـه عمـر     92كلنـۍ او سـلمان خـان د     90رګل په نـوم د  ېيو بل افغان د ش

كلونـه يـې د ادياليـد     ييو بل زوړ افغان چې د خپل عمـر وروسـت   ات شول.وف
كالـه زنـدان څخـه     28فيصـل احمـد نومېـده چـې لـه       ،په جومـات كـې تېركـړل   

وايي چي  .و ىكلونو په عمر د ادياليد په جومات كې دېره شو 82وروسته د 
ې له مړينې څخه پخوا د ادياليد په روغتون كې د ده وروستۍ خبـره دا وه چـ  

خو پوهېږي چې ما هېڅكله هم هغه دوه تنه چـې زه يـې د وژلـو     تعالىخداى «
  .»وم وژلي نه وو ىپه تور زنداني شو

***
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  نهم فصل
  

  د افغانانو کلي او هديرې
  

په استراليا كې افغانـان معمـوالً    ،څرنګه چې پخوا هم ورته ګوته ونيول شوه
ېدل چـې دوى پخپلـه   و كـې اوسـ  يـ له نورو استراليايانو څخه جـال پـه هغـو كل   

پـه   .په نومونـو يادېـدل   Ghantownsودان كړي وو او د استراليايانو لخوا د 
پـورت   ،Farinaفارينـا   ،Marreeجنوبي اسـتراليا كـې دا ډول كلـي پـه مـري      

كـې پـه    Beltanaاو بيلتانه  Oodnadataاودناداتا  ،Port Augustaګوستا ا
ــې د   ــد كــ ــارمنټن  Cloncurryكــــوينز لنــ او  Normanton Townsvilleنــ

Duches څنګ د نيـو سـاوت ويلـز د بـرك     د سيمو ترBourke     او بـروكن هـل
Broken Hill   ديزه اسـتراليا كـې د فريمنټـل   ېـ په سـيمو پـه لوFremantale، 

ــار Kalgoorlieكــال ګــورلي   ،Coolgardie يكولګــارد ــل ب  Marble، مارب

bar،  ويلونــــاwiluna، ميكاتانــــاMeekathana،  وينــــدمWyndham و ا
مو او پـه پـاى كـې د شـمالي سـيمې د      يپـه سـ   Port Headlandپورت هدلينډ 
 چـې دا دى  څنـګ جـوړ شـوي وو   د سـيمې تر   Alice Springsاليس سـپرنګز  

  موږ يې دلته د ځينو مهمو كليو يادونه كوو.
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  : Beltana Ghantownد بيلتانه کلى 
  Port Augustaد افغانـانو تـر ټولـو لـومړى كلـى پـه جنـوبي اسـتراليا كـې د          

 121كــال پــه ورځ  يكــال د نــو 1866پــه همــدې ځــاى كــې د   .څنــګ جــوړ شــو تر
ړۍ څخـه را پلــي  ېــپـه نامـه ب   Black Wellتنــو افغانـانو سـره د    31اوښـان لـه   

د افغانانو د اوسېدلو لپاره د بندر په يوه څنډه كې يو جال كمپ وټاكل  .شول
كـې د افغانـانو كلـى جـوړ     پـه سـيمه     Beltanaلتانـه  يشو چې وروسته بيـا د ب 

څخه به هره ورځ د افغانانو د اوښانو كتارونه هـرې خواتـه    يله همدې كل .شو
د مــالونو د وړلــو راوړلــو لويــه   بانــدې لخــوا پــر اوښــانو  Elderروان وو او د 

ــه جــوړه شــوې وه.    ــم همدلت ــۍ ه ــ   كمپن ــى د شــمال پ ــويې الرې   ردا كل ــور د ل ل
وړولو كې يې له ډبرو څخـه هـم كـار    څنګ جوړ شوى او د ځينو ودانيو په جتر

و اوبـه  څښـل د  .چې ځينې يې تر نن ورځې پورې هم پـاتې دي  و ىل شواخيست
د  Flindersوايــي چــې دا كلــي د  .څخــه پــه الس راتللــې هبــه لــه يــوې ژورې څــا

وو. ښايســته منظــره او د اوښــانو لپــاره يــې   يغرونــو پــه لمنــو كــې جــوړ شــو  
ديز لور ته د افغانانو هديره پرتـه ده چـې   ېد دې كلي لو .مانه واښه درلودلېپر

ره د لرګيـو  ېد ځينو قبرونو چاپ .كې ښخ شوي ديه پنځه يا شپږ تنه افغانان پ
  .يپنجرې هم جوړې شوي د

 

   :Farina Ghantownد فارينا کلى 
لـور د اورګـاډي هغـه پټلـۍ چـې لـه        ركال له ادياليد څخه د شمال پـ  1883په 

Port Augusta   او بيلتانهBeltana        څخـه تېرېـده تـر فارينـا پـورې وغځېـده
شـن پـه دې ايالـت كـې تـر ټولـو لـوى        ېاو په دې توګه د فارينـا د اورګـاډي سټ  

ل او يـ شن شو چې له هغه څخه او يا هغه ته د مالونو وړل راوړل پېشمالي سټ
شـن تـه   ېكې د خلكـو اسـتوګنه هـم پيـل شـوه او پـه دې تـرڅ كـې سټ        ه ډېر ژر پ

دلتـه چـې   وايـي   .سر د افغانانو كلى هم منځتـه راغـى   رنژدې د يوې غونډۍ پ
لـه   كـې نـه ليـدل كېـدل د ژونـد شـرايط ډېـر نـاوړه وو.        ه څ ونې او يا بـوټي پـ  ېه

دياوو څخه له شګو سره يو ځاى تند بادونـه چلېـدل او هـوا بـه هـم      ېخوا بوشا
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ــوده وه    ــره ت ــي كــې ډې ــه دوب ــ .مخصوصــاً پ ــو كــوچنى    يكل ــه شــان ي د څپــرې پ
پـه كلـي كـې     .خو وايي چې جومات بـه ډېـر پـاك سـاتل كېـده      ،جومات درلود

پـه دوى كـې يـوازې ګـل محمـد لـه خپلـې         .استوګن افغانـان ټـول مجـردان وو   
دا كلـى اوس وران   رمنې او پنځو اوالدونو سره جال ژوند كـاوه. ېم ۍفرانسو

يوازې د افغانانو ځينې زاړه لوښي او د ګل محمـد د   .او نښې يې نه دي پاتې
د پنځـو افغانـانو    ،كې همدلتـه مـړه شـوه    1939ګډون چې په كال  رمنې پهېم

كلـن زوى   12څنګ د هغـه  منې تررېد ګل محمد د م .كې ليدل كېږيه قبرونه پ
  كلنه لور هم ښخ دي. 14او 
  

  د خرماوو باغونه:
 Marreeافغـان د مـري    يكال د لسيزې په اوږدو كې عبدالقـدير نـوم   1880د 

 د ،خوا كـې نـور افغانـان هـم ورسـره وو     شـاو  په سيمې كې چـې د شـلو تنـو پـه    
چـې يـو    عبدالقدير او افغانانو له فيض محمد سـره  .اوښانو په كار بوخت وو

ده د افغانـانو لـه كلـي     .و او زيـات اوښـان يـې درلـودل كـار كـاوه      بـډاى افغـان   
 ژوند كاوه چـې دى يـې خاونـد و.   باندې څخه څو سوه متره لرې پر هغه ځمكه 

ــژدې   عبدالقــدير پخپلــه ځ ــه وه 18مكــه كــې چــې ن و نيــالګي ود خرمــا ،جريب
وايي چې د خرماوو زړي ممكـن د جنـوبي اسـتراليا د حكومـت لخـوا       .نولېك

ــه  ــه ســعودي عربســتان څخــه راوړل شــوي وو. حكومــت هــم د      1884پ كــال ل
وو نيــالګي پــه فارينــا  كلونــو پــه تــرڅ كــې درې ســوه د خرمــا   1887او  1884

Farina    خـو داســې   ،نـول ېه ځينــې نـورو سـيمو كــې ك  او د جنـوبي اسـتراليا پـ
شـان د   همـدا  ې.ښي چې دا هڅې په پاى كې لـه ناكـامۍ سـره مخـامخ شـو     ېبر

خوا كـې هـم د   ومي ځـاى پـه شـاو   نـ  Lake Harryجنوبي اسـتراليا حكومـت د   
خـو د   ،د هغو د پالنې لپـاره يـې افغانـان وګومـارل     وو نيالګي كېنول اوخرما

حال دا  .دو سره دا هڅې هم بندې شوېېدشن په بنېدې ځاى د اورګاډي د سټ
چــې د عبدالقــدير هڅــې پــه دې برخــه كــې بريــالۍ شــوې او د ده تــر پــاملرنې    

ځكه نو دى لومړنى  ؛الندې د ده د خرماوو بڼونو په برياليتوب سره وده وكړه
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بزګـر دى چــې پــه اسـتراليا كــې يــې د خرمــاوو د ونـو كرلــو او روزلــو تــه رواج    
 .خوا كـې خرڅـول  پـه شـاو   Marreeو حاصـالت د مـري   هغه د خپلو بڼون وركړ.

ډېرو نورو افغانانو هـم لـه ده څخـه د دې ډول كرنـې د پـوهې او تجربـې پـه تـر         
خوا كـې  ونو او حتـى د خپلـو كورونـو پـه شـاو     السه كولو د خرماوو ونې په بڼ

عبدالقدير ټولو هغـو افغانـانو تـه چـې د ده پـه كرونـده كـې يـې كـار           وروزلې.
خوا كـې د اسـتوګنې ځايونـه جـوړ كـړي وو      ستوګنځي په شـاو د خپل ا ،كاوه

په  خو پاتې دي. ،چې ځينې يې ال تر اوسه پورې كه څه هم وران او ويجاړ دي
يوه نسبتاً لـوړه برخـه كـې د كلـي جومـات ليـدل كېـده، د جومـات مخـې تـه د           

د حـوض او د خرمـاوو د بڼونـو     .سه لپاره يو كوچنى حـوض جـوړ شـوى و   اودا
د  چې وياله يې پخپله عبدالقدير كينـدلې وه.  ېڅخه و هله هغې څالپاره اوبه 

خوا كې يې هغـه تـورې ډبـرې او نغـري چـې      دې جومات ځينې نښې او په شاو
وايـي چـې د شـلو تنـو      همدا اوس هم پـاتې دي.  ،افغانانو به پكې پخلى كاوه

خوا كې افغانانو به لـه عبدالقـدير سـره د بڼونـو د چـارو پـه سـمبالولو        وپه شا
وخـوا كـې وزې هـم     دې عبدالقـدير د سـلو پـه شـا     سربيره پـر  .كې مرسته كوله

ــاتلې وې ــ  .س ــه غوښ ــې ګټــه     زاو د و ېد وزو ل ــه شــيدو څخــه ي ــانو ل و او اوښ
 تـر څـو  وه  ېخوا يـوه كټـاره جـوړه كـړ    عبدالقدير د خپل بڼ شاو .اخستل كېده

ه سـان پـ  آهمداشان وزې، اوښان او  .بڼ ته د څارويو د ورتګ مخنيوى وكړي
  جال جال ځايونو كې ساتل كېدل.

څرنګه چې افغانانو شهرت درلود چې خپل شته په مخصوصو ځـايونو او يـا   
كـال يـو شـمېر خلـك د عبدالقـدير       1982ځكـه نـو پـه     ؛د خاورو الندې پټوي

كې څوك نه اوسېدل ورغلـل او پـه كينـدنو يـې پيـل      ه كلي ته چې هغه وخت پ
والي عبدالقـدير چـې پـه بـوډا     غلـل. څ هـم پـه الس ورن  ېخو په پاى كې هـ  ،وكړ

څكله يې هم واده ونه كړ او هغو افغانانو هم چې له ده سره يـې  ېه ،كې مړ شو
  كار كاوه ودونه نه درلودل.
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      :Marree  ري کلىد م
ګـوت پـه نامـه يـو     هر D.D Herrgottل پـه مياشـت كـې د    ېـ كال د اپر 1859د 

ه شمالي برخو كـې لـه يـوې    پ الماني نبات پېژندونكي چې د جنوبي استراليا
تحقيقاتي ډلې سره سفر كاوه د اوبو چيني وموندلې چې وروسته بيا د ده په 

 لور ركال د اورګاډي پټلۍ له فارينا څخه د شمال پ 1884په  نوم يادې شوې.
د  يځكـه نـو هغـه ښـارګوټى چـې د اورګـاډ       ؛تر همـدې چينـو پـورې وغځېـده    

 .په نامـه يـاد شـو    Herrgott Springsته راغى د خوا كې منځشن په شاوټېس
چـې   ځينې وايي دا هغـه وخـت و   .بدل شو Marreeدا نوم وروسته بيا په مري 

خلكو بـه لـه لـومړۍ نړيـوالې جګـړې څخـه وروسـته لـه المانيـانو څخـه كركـه            
كال چې د ښـار لـومړنۍ   1884خو ځينې بيا وايي چې دا نوم حتى په  ،ښودله

د نـوم د اصـلي    Marreeد مـري   .شـوى و ښودل ېپه دې ښار ا ،نقشه برابرېدله
 پوسـتو پـورې اړونـد دى    ريښې په هكله ځينې وايي چې دا نوم پـه هغـو تـور   

 يخوا ســيمو كــې يــې ژونــد كــاوه او د يــوه كــوچن چــې د همــدې ځــاى پــه شــاو 
خوا چې د دې سيمې پـه شـاو   ده خو خبره دا ،معنا وركوي (Possum)حيوان 

ځكـه نـو    ؛څ نـه ليـدل كېـږي   ېوي هـ چې په ونـو كـې ژونـد كـ     كې دا ډول حيوان
ځينې داسې ګومان كوي چې ګوندې دا نوم به پـه بلوچسـتان كـې د پښـتنو د     

وي او دا بـه د هغـو افغانـانو پـه ويـاړ       ىل شـو اخيستمري د قوم له نامه څخه 
داسـې   وي چې له انكشافي او تحقيقاتي ډلو سـره يـې دنـده تـر سـره كـړې وه.      

 Marreeد مـري   هنو د ټولـو كليـو پـه پرتلـ    وايي چې په استراليا كـې د افغانـا  
ــا اهميتــه    ــوى او ب ــه چــې د     ؛وكلــى ل ــول هغــه كاروانون  Portدا ځكــه چــې ټ

Augusta    تـه تلـل لـه همـدې ځـاى څخـه بـه تېرېـدل        له بندر څخـه بـه هـرې خوا. 
كورونــو څخــه  25شــمېر لــه وايــي چــې پــه دې كلــي كــې د افغانــانو د كورونــو 

  و.زيات 
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تر اوسه  ىدا كل .خه په لږ واټن كې د عبدالقدير كور او بڼ پروت ووله كلي څ

او په ځينې كورونو كې يې همدا اوس هـم د افغانـانو    ىهم پخپل حال پاتې د
ګوټي پـه نامـه د اورګـاډي پټلـۍ د دې ښـار      (Ghan)د ګان  .بچيان ژوند كوي

يـان  ې خواته يې همـدا اوس هـم د افغانـانو بچ   ځرېږي چې ختيېله منځ څخه ت
پـه مـري كـې د     .ته يـې سـپين پوسـتي اسـتراليايان ژونـد كـوي       ديز لورېاو لو

افغانانو هديره هم په ټولې اسـتراليا كـې د افغانـانو لـه هـديرو څخـه لويـه او        
ليكـل شـوې ډبــرې هـم ليــدل     بانــدې ځينـو قبرونـو   رد دې هـديرې پــ  پراخـه ده. 

چـې اصـالً لـه     ،وهكېږي چې تر ټولو پخوانۍ يې د وهاب په نامه د يوه افغان 
  .كال مړ شوى و 1895ار څخه و او په كنده

  
   :Oodnadattaکلى  اودناداتاد 
كال د جون په مياشت كې په جنوبي اسـتراليا كـې د اورګـاډي پټلـۍ      1891د 

ــوره هــم د شــمال پــ  ــه مــري      رن ــانو هــم ل لــور وغځېــده چــې ورســره ځينــو افغان
Marree كـال   1893وايي چې په  خوا سيمو څخه دې لور ته مخه كړه.او شاو

شـن كـې پـه كـار     ېد اورګـاډي پـه سټ   Oodnadattaنژدې څلور سـوه اوښـان د   
خوا كـې افغانـان   ) تنو پـه شـاو  50سو (غو سره د پنځواچول شوي وو چې له ه

ديز لـور  ېـ دوى دلته د افغانانو يو جال كلى د ښار شمال لو .هم دلته دېره شول
شـن  ټېچـې د اورګـاډو لـه دې س    كلونـو لپـاره   37ته جوړ كـړ چـې د راتلونكـو    

 ېد مالونو د تړلو په وخت ك باندې افغانان پراوښانو ېدژد مري كلي ته ن
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اوښـانو   لـه دې ځـاى څخـه بـه د     همدلته پاتې شـول.  ،ل كېدهاخيستڅخه ګټه 
شـنونو او  ټېخوا ساو نـورو شـاو   (Alice Springs)كاروانونو اليس سپرنګز

ښارونو ته تګ راتګ كاوه او د اړتيا وړ ټول مواد يې د شـمالي سـيمې ټولـو    
همدې كاروانونو پوسـته هـم    راوښانو پد  .ميلو په واټن رسول 900برخو ته د 

نــن ســبا د دې كلــي لــه     تــه وړل كېــده.  Alice Springsلــه اودناداتــا څخــه   
كومـه څرګنـده    .كنډوالو او ځينو ماتو لوښـو څخـه پرتـه نـور څـه پـاتې نـه دي       

هغـه د خرمـاوو ونـې دي چـې همـدا       ،نښه چې دلته له افغانـانو څخـه پـاتې ده   
ديز ېـ خوا او د لونـۍ پـه شـاو   اموريـت د ودا اوس هم د دې ځاى د پوليسو د م

همـدا شـان كلـي تـه نـژدې د افغانـانو        .كې ليدل كېږي وپه اوږد ېلور د الر رپ
  خوا كې د افغانانو قبرونه پكې ليدل كېږي.چې د لسو په شاو هديره ده

  

   : Alice Springsد اليس سپرن／ز کلى 
 .ې وغځـول شـوه  كـال كـ   1929د اليس سپرنګز سيمې ته د اورګاډي پټلۍ په 

ځكـه يـو    ؛وو ىل په استراليا كې عام شواخيستدا وخت له موټرو څخه ګټه 
خـو خبـره دا وه    ،لـور ور كـډه شـول    رشـن پـ  ېلږ شمېر افغانان د اورګـاډو د سټ 

 .و ىچې دا وخت د دوى كاروبار په استراليا كې خپل اهميـت لـه السـه وركـړ    
پـه شـان د    Oodnadatta يـا اودناداتـا   Marreeپه اليس سـپرنګز كـې د مـري    
شـمېر افغانـان دلتـه لـه      خـو سـره لـه دې هـم يـو      ،افغانانو كلـي نـه ليـدل كېـدل    

ځينې افغانـان دې سـيمې تـه د اورګـاډو د پټلـۍ       .خپلو كورنيو سره اوسېدل
مالونـه   د اوښـانو پـه كاروبـار بوخـت وو او     ،تر غځېدو پخـوا رارسـېدلي وو  

د افغانـانو تـر ټولـو     راوړل.شـنونو څخـه دې ځـاى تـه وړل     ېخوا سټيې له شـاو 
لوى كمپ يا كلي تـه نـژدې يـو جومـات هـم ودان شـوى و چـې د خرمـاوو ونـې          

افغانـانو لـه كمپونـو څخـه      د خرماوو له څو ونو پرته د .نول شوې وېېپكې ك
څنـګ يـوه   يـوازې د ښـاروالۍ د ودانـۍ تر    ،په دې سيمې كې څه نه دي پـاتې 

شـته افغانـانو نومونـه وربانـدې     ېيادګاري ډبره چې په اليس سپرنګز كې د م
كال د لسـيزې پـه كلونـو كـې زيـات شـمېر د        1950د  كېندل شوي ليدل كېږي.
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 ېيي كورنۍ لخوا ايسـتل شـو  له دې ځاى څخه د يوې استرالياخرماوو ونې 
د خرمـاوو ځينـې ډولونـه بـه د      .دي ېنـول شـو  ېاو د ښار په يو بلـه څنـډه كـې ك   

د دې  .او مجيـد پـه نومونـو يادېـدل     ځينو افغانانو لكـه سـعد الـدين، شـاتور    
د اودناداتـا او   ځاى د خرماوو د ونو زړي بيا نورو ځايونو تـه هـم يـوړل شـول.    

 Dalhousieاليس سپرنګز تر منځ د اورګاډو پټلۍ له يو بل ځاى څخه چـې د  
يــې   ېپــه نامــه يادېــده او زيــاتې طبيعــي او مخصوصــاً د تــودو اوبــو چينــ        

و او شــن جــوړ شــوى  ېاورګــاډو يــو سټ د دلتــه هــم رې شــوې وې.ېــدرلــودې ت
خوا ســيمو تــه بــه يــې چــې شــاو ره شــوي ووېــترڅنــګ يــې يــو شــمېر افغانــان د

دلتــه هــم افغانــانو يــو كــوچنى كلــى درلــود چــې لــه ځينــو     .مالونــه وړل راوړل
پـه الـيس    والونو او د خرماوو له ونو پرتـه يـې نـور څـه نـه دي پـاتې.      ېخټينو د

ه پــه جــال ډول ليــدل كېــږي چــې د افغانــانو ســپرنګز كــې هــم د افغانــانو هــدير
 1930كې شته چې زيات شمېر يـې د نرينـه وو دي او د   ه نژدې دېرش قبرونه پ

  لسيزو په كلونو كې مړه شوي دي. 1940او 
  

   :Bourkeد برک کلى 
لـه دې   ،پاتې يپه برك كې د افغانانو له دوو كليو او يا كمپونو څخه څه نه د

ده د ورور غنـي خـان لخـوا     انى د ظريـف خـان او د  دوه كليو څخه يې ډېر پخـو 
  ته راغى.كال د ښار په يوې څنډې كې منځ 1887په 
م كمپ يـا كلـى چـې د عبدالواحـد تـر سـر پرسـتۍ النـدې د بـرك پـه نامـه د            ېدو

د ښــار د پراختيــا لــه املــه دا  .مــالونو د وړلــو راوړلــو د كمپنــۍ لخــوا جــوړ شــو 
لسـيزو كـې د    1890او  1880چې پـه   دا حال ،دواړه كلي اوس له منځه تللي دي

ظريف او غني خان كلى په خاصه توګه د زياتې ګڼې ګوڼې ځاى وو او له قـومي  
پـه بـرك كـې ځينـې نـور       ،بګنيو تر ډولونو او اتڼونو پكې هر څـه ليـدل كېـدل   تر

پــه دغــو كــې د مبــين  ،مــو كــې هــم اوســېدلېافغانــان پــه خــواره ډول حتــى پــه خ
تـر اوسـه پـورې پـاتې      ،ان كور چې زيات اوښـان يـې لـرل   روز په نامه د يو افغېپ

ــد   ېم ييچــې د هغــه اروپــا  دى رمنــې پكــې تــر دې وروســتيو كلونــو پــورې ژون
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روز ممكن وروستى افغان وي چې په بـرك كـې   ېداسې وايي چې مبين پ ،كاوه
كلونـو پـه عمـر     92كـال د   1953د ده د تره زوى عبدل جان چـې پـه    .ىمړ شوى د

درلود چې يو وخت يې يـو وران شـوى هوټـل د اوښـانو پـر       مړ شو په دې شهرت
چـې دى  تـر هغـه    ،اوښـانو واګـون  د د ده  له يو ځاى څخه بل ځاى ته وړى وو. شا

برك په كمپنـۍ   د .څنګ والړ ووفغانانو په كلي كې د ده د كور ترژوندى وو د ا
وړلـو   دامونـه هـم جـوړ شـوي وو چـې د     وڅنـګ دوه لـوى ګ  پورې مربوط كلـي تر 

پــه دې كلــي كــې يــو  ،كــې ســاتله رســېدلي مالونــه بــه يــې پــتيــار او يــا را لپــاره
په لومړي وخت كې پخپله عبدالواحد هم په همـدې   ،جومات هم جوړ شوى وو

تـه   خواڅه ځانته جال كور جوړ كـړ او شـاو   خو  وروسته يې لږ ،كلي كې اوسېده
جومـات  عبدالواحد پخپل كلي كې يو جـال   ،يې يو شمېر افغانان هم دېره شول

د برك په كلي كې دوه تنـه افغانـان چـې بـاى خـان او ګـل ولـي         هم ودان كړى وو.
كـال پـه لسـيزه كـې د      1930نومېدل تر وروستيو كلونو پـاتې شـول، كلـه چـې د     

باى خان يو موټر درلود چې پر هغه بـه يـې خپـل     ،اوښانو كاروبار ختم شوى وو
كلونوپـه عمـر پـه بـرك كـې       107وروسته بيا دى د كلي مال شو او د  ،ژوند كاوه

حـال داچـې ګـل ولـي يـوه       ؛كړه باى خان تر پايه په استراليا كې واده ون ،مړ شو
 79كـال د   1950هغـه پـه   ، رمن او له هغې څخه پنځه بچيان درلودلېم ياروپاي

تنـو افغانـانو    14د برك په هديره كې همدا اوس هـم د   ،كلونو په عمر وفات شو
كلونـو پـه    32چـې پـه بـرك كـې د      يم افغان وېان درظريف خ قبرونه ليدل كېږي.

  د هغه د قبر په ډبره ليكـل شـوي چـې دى د عبـداهللا زوى او پـه قـام        ،عمر مړ شو
  ل و.ېسليمان خ

  
  :Broken Hillد بروکن هل کلى 

يـو يـې لـوى كلـى و چـې د ښـار        ،درلـودل  يافغانانو په بروكن هل كـې دوه كلـ  
ديز خواتــه يــې ېــى و چــې د ښــار لوشــمال لــوري تــه پــروت و او بــل يــې كــوچن 

شـمال لــوري تـه د پراتـه كلـي افغانــانو بـه پخپلـو اوښــانو د        موقعيـت درلـود.  
 ،ديزو څنـډو پـورې تـګ راتـګ كـاوه     ېـ لنـد تـر لو  ته د كوينز بروكن شمال لور
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ديز كلي افغانان د جنوبي استراليا خواتـه پـه غځېـدلو الرو    ېحال دا چې د لو
ــ لــه كليــو څخــه    Marreeهــل كلــي د مــري    كنود بــر كاروبــار بوخــت  وو.  رپ

چـې لـه هغـو څخـه د      دواړو كليـو جوماتونـه درلـودل    ،ته راغلـل وروسته منځ
لسيزه كـې د بـروكن هـل د تـاريخ د ټـولنې لخـوا        1960ديز كلي جومات په ېلو

د  ،وژغــورل شــو او د اســتراليا لــه لرغونــو تــاريخي ودانيــو څخــه وګڼــل شــو  
ــې    كــال پــه لســيزه كــې د اســتراليا   1990 لــه مختلفــو ايــالتونو څخــه يــوې ډل

رغونې سـفرونه وكـړل او د دې جومـات د بيـا    كن هل تـه  وڅو ځله بر، افغانانو
پــه هكلــه لــه مقامــاتو ســره وغږېــدل چــې پــه نتيجــه كــې يــې يــو څــه پيســې لــه  

خـو   ،سـره شـوه  برې شوې او د جومـات بيـا رغونـه تر   مختلفو منابعو څخه برا
ه په بروكن هـل كـې تـر نـورو سـيمو ژر      ناخيستڅرنګه چې له موټرو څخه ګټه 

ځكه نو يو شمېر افغانانو له خپلو اوښانو سره نورو سيمو تـه كـډه    ؛پيل شوه
د مثال په توګه د علي اكبر او خانزاده په نومونو دوه تنه افغانان مـري   ،وكړه

Marree له هغو  ،خو يوه ډله افغانان تر پايه همدلته پاتې شول ،ته كډه شول
كلنـه لـور او د    62روز په نوم د يـوه افغـان كـورنۍ وه چـې د هغـه      څخه يو د شم

هغې دوه وروڼه چې پخوا امان اهللا او حيات اهللا نومېـدل او اوس يـې نومونـه    
ــدل شــوي دي  ــر      ،ب ــه ب ــم پ ــدا اوس ه ــو ســره هم ــو كورني ــه خپل ــې  ول ــل ك كن ه
وايـي چـې د دې پـالر چـې      ،د شمروز لور چـې  روزان نـومېږي   ،استوګنه لري

دې ويل چې پالر يې په پټـه هغـې    ،كلن وو 16نو  ،استراليا ته راته كوم وخت
ړۍ تـه چـې لـه كراچـۍ څخـه اسـتراليا تـه را روانـه وه او افغانـان او د هغـو           ېب

ننـوتى او پـه دې توګـه لـه اجـازې پرتـه اسـتراليا تـه          ،اوښان هـم پكـې بـار وو   
ړ او پـه  لـه يـوې تـور پوسـتې سـره واده وكـ       د دې پالر وروسته بيـا  راغلى وو.

روزان چې د افغانـانو لـه ډلـې سـره د      .ره شوېپاى كې دلته په بروكن هل كې د
ويـې ويـل    ،د هغه ځاى جومـات تـه ننوتلـه    ،بروكن هل د ليدو لپاره راغلې وه

دا  ؛چې دا لـومړى ځـل دى چـې دا پخپـل ژونـد كـې دې جومـات تـه ننـوتې ده         
ننوتلـو اجـازه    ځكه چې د دى د كوچنيوالي په وخت كې نجونـو جومـات تـه د   

نه درلوده، له خپل پالر څخه د روزان يوه پښتو جمله په يـاد پـاتې وه او هغـه    
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نــو پــالر بــه يــې د دوى  ،دا چــې د دې پــه وينــا كلــه بــه چــې دوى شــوخي كولــه 
  ته به يې ويل چې ځه شوخي مه كوه. ېغوږونه راكاږل او د

خت كې له يـوه  اوس خو روازن د دې جملې په معنا هم نه پوهېده. په اوسني و
جومات څخه پرته د بروكن هل د كلي نور څه هېڅ پـاتې نـه دي او د كلـي ټـول     

ــه وران شــوي دي     ــه امل ــا ل ــه د ښــار د پراختي ــانو    ،كورون ــورو افغان ــو ن د ځين
پـه بـروكن    ،كورنۍ او بچيان هم تر اوسه پورې په بروكن هل كـې ژونـد كـوي   

خو وايـي چـې داسـتراليا     ،هل كې د افغانانو هديره هم اوس له منځه تللې ده
د نورو سيمو پر خالف په بروكن هل كـې افغانـانو تـه پخپلـه د قبـر د كينـدلو       

قبــر بايــد د ښــاروالۍ د كــار كوونكــو لخــوا كينــدل   ،اجــازه نــه وركــول كېــده
حــال دا چــې پــه نــورو  ،شــوى واى او مــړى بيــا پــه تــابوت كــې ښــخ شــوى واى 

خـو   ،يې په تابوت كې نـه ښـخول   سيمو كې افغانانو دا كار نه كاوه او مړي به
څرنګه چې د شمروز زوى امان اهللا هم وايي د افغانانو مړي به لـه اسـالمي او   

  دو لپاره برابرېدل.ېافغاني دودونو سره سم د ښخ
  

   :Coolgardieي کلى کول／اردد 
ــه  ــه لو  1894پــ ــان پــ ــان او د دوى اوښــ ــال افغانــ ــكــ ــې دېــ ــتراليا كــ   ديزې اســ

چـې د سـرو زرو د   ي كـې  كولګاردراورسېدل او په  سرو زرو د كانونو سيمو ته
خوا تـه راغـى چـې شـاو    ېر ژر د افغانانو يو لوى كلـى منځ ډ ،پلټنې لوى مركز و

 .څنــګ هـــم د افغانــانو د اســتوګنې كمپونـــه ليــدل كېـــدل    نو ترتــه يــې د كـــانو  
  .ووټى ـوچنى ښارګـو كـې يـديا كـېديزې استراليا په بېي د لوكولګارد

  
  
  
  
  
  

  ګټه اخستل ېږ دولو كېله اوښانو څخه د لرګيو په ل ېديزه استراليا كېپه لو
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 .دوړو سره ګډ بادونه پكې چلېدل او اوبـه پكـې نـه مونـدل كېـدې      له شګو او
نـن   ،او په ګرانه بيـه بـه خرڅېـدې    ېاوبه به افغانانو پخپلو اوښانو دلته راوړ

ــه كلــي څخــه څــه نــه د     ــانو ل وايــي چــې  .پــاتې يســبا پــه دې ځــاى كــې د افغان
 جـګ ځـاى كـې يـو جومـات هـم جـوړ كـړى و        افغانانو د خپل كلي په يو نسبتاً 

ــه لپـــاره يـــو كـــوچنى حـــوض هـــم ليـــدل كېـــده   تر چـــې د  .څنـــګ يـــې د اوداسـ
كـال   1890مختـګ وكـړ او پـه    په ډېرې چټكۍ سـره پر  ټىي ښار ګوكولګارد

س زره تنه يې په لرې او نـژدې  چې ل ،زره تنو ته ورسېده 15يې د وګړو شمېره 
ي كـې د مختلفـو مليتونـو خلكـو لكـه      كولګـارد پـه   خوا كـې ژونـد كـاوه.   شاو

و اســــتراليايانو، تــــور پوســــتو، جاپانيــــانو، چينايــــانو،     ســــپين پوســــت 
  .اوهـد كـانانو ژونـو او افغـاليايانو، فرانسويانو، جرمنيانو، امريكايانټاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ي كـــې د اورګـــاډي د كولګـــاردپـــه  25كـــال د مـــارچ د مياشـــتې پـــه  1896د 

 شـن د پرانسـتلو ورځ وه او ټاكـل شــوې وه چـې د ټولـو مليتونـو خلــك د      ېسټ
لمنو له مخـې تېـر شـي چـې البتـه افغانـانو هـم پكـې         ېرسم ګذشت په ډول د م

افغانانو هڅه كوله چې په رسم ګذشت كې تر ټولـو لـومړى حـق     ګډون درلود.
 .حال دا چې سپين پوستو استراليايانو دا خپل حق ګاڼه ،دوى ته وركړل شي

سېمې ته د اوسپنې د پټليود  Coolgardieكال د كولګاردي  1896افغانان په 
  غځېدلو په مراسمو كې برخه اخلي. 
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خـو د   ،لشـو  يپه اوږده النجه كې طبيعي وه چې اروپايي اسـتراليايان بريـال  
خپلو رنـګ رنـګ كـاليو، ښـكليو     چې پ ورو مورخينو په وينا دا افغانان وېډ

يو اوښانو يې د زيـاتو ننـدارچيانو پاملرنـه ځانتـه     نګار شويواسكټونو او س
ي وروسـته بيـا پـه ډېـرې چټكـۍ سـره خپـل        كولګـارد وايي چـې   را اړولې وه.

د اورونـو   چـې پـه دې برخـه كـې دوه ځلـه پـه ښـار كـې         ،وګړي لـه السـه وركـړل   
اور  يپـه وروسـت   .دلو هم ښكاره ونـډه لرلـه  ېې سوځيلګېدل او په نتيجه كې 

ــې  چــې د   ــد     1895ك ــې ولګې ــه مياشــت ك ــوبر پ ــال د اكت ــاج   ،ك ــانو د ت افغان
سته او چې كله غږ شو چې يمحمدپه مشرۍ د اور په وژلو كې لويه ونډه واخ

ل او هغـه سـړى   نو تاج محمد اورته ودانګـ  ،ر پاتې دىېيو سړى په اور كې ګ
ښې څخـه دوه كالـه پخـوا    ېوايي چې له دې پ يې له حتمي مرګ څخه وژغوره.

ده ورور د نورو افغانانو په مرسته پـه سـلګونو تنـه هغـه د      هم تاج محمد او د
دوى ته د خـوړو او اوبـو    ،كانونو كارګران چې له حتمي مرګ سره مخامخ وو

يـې پـر خپلـو اوښـانو پـه       په رسولو سره وژغورل او يـو زيـات شـمېر كـارګران    
ي كې د افغانـانو كلـي تـه    كولګاردپه  ي ښار ته ورسول.كولګاردوړيا ډول د 

تنـه   31 ېكـال پـور   1947تر  1895چې له  ،نژدې د دوى هديره هم ليدل كېږي
څرنګـه چـې پـه دې هـديره كـې ښـخ كـړاى         .افغانان پكې ښـخ كـړاى شـوي دي   

ورا ښـه توګـه څرګنـدېږي چـې     ځكه نو دا په خـ  ،شوي افغانان ټول ځوانان دي
پـه هـديره    دوى په دې ځاى كې تر څومره سـختو شـرايطو النـدې ژونـد كـاوه.     

 يكـې وژل شـوى او د حـاج    1896كې يوازې د تاج محمد پـر قبـر چـې پـه كـال      
هغـه ډبـرې چـې د دوى     ،كـال وفـات شـوى و    1897مال مهربان پر قبر چـې پـه   

  نومونه پرې ليكل شوي ليدل كېږي.
  

  ک３ د افغانانو هديره: په ادياليد
كال د اګست په مياشت او پوره شپږ مياشتې وروسته تر هغه چـې د   1896د 

ديز ادياليـد پـه   ېـ فـيض محمـد د لو   ،كـې ووژل شـو   Coolgardieده ورور پـه  
هغه وخت د يـوه   ،رودلهېهديره كې د مسلمانانو لپاره د هديرې پوره برخه وپ
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ــه پنځــوس (    ــر لپــاره د ځمكــې بي ــډه50قب فــيض محمــد د هــديرې د   وه. ) پون
څخـه د   Elder Smithرودلو لپاره اړتيا وړ پيسې له خپل يـو پخـواني آمـر    ېپ

منځ دېـرش تنـه مـړي چـې     كلونو تر 1950او  1896د  .پور په ډول تر السه كړې
په دې هديره كې ښخ  ،زيات شمېر يې افغانان او يا د دوى د كورنيو غړي وو

بي اســتراليا پــه شــمالي ســيمو كــې د  پــه وروســتيو كلونــو كــې د جنــو  شــول.
افغانانو له كليو څخـه زاړه كسـان بـه د ادياليـد جومـات تـه راتلـل او د خپـل         

كـال   1935پـه   .رولېـ ژوند وروستي كلونه به يې د دې جومات په حجره كې ت
محمد علم د ادياليد په يوه بله هديره كې هم يوه ټوټـه ځمكـه د مسـلمانانو د    

خو دى يوازينى سړى و چې په دې ځمكه كـې ښـخ    ،هښخولو لپاره تر السه كړ
  شو.

  
  :Cloncurryد کالنکري کلى 

له ښار څخه لږ څه لرې  .وديزې خواته پروت ېښار لو دلته د افغانانو كلى د
په  ،) ته رسېده20د كورونو شمېر يې شلو ( .ته نژدې و يخو د چينايانو كل

يا يې د عبدالواحد  شته افغانانو يا پخپله اوښان درلودل اوېكلي كې م
چې د  ،د عبدالواحد ناظر په دې ځاى كې سيد عمر نومېده .لپاره كار كاوه

وايي چې سيد عمر ډېره ښه ځواني درلوده او  . كلي د جومات مال امام هم و
ديزې ېكال په لسيزه كې د لو 1890ده چې د  .ك سيرت خاوند وېد ډېر ن

كلونو په  45كال د  1915په  ،هاستراليا د سرو زرو په كانونو كې كار كاو
خوا كليو څخه مس د كالنكري له شاو عمر په كالنكري كې وفات شو.
تر بندر پورې  Townsvilleشن او يا د ېلرونكې ډبرې د اورګاډي تر سټ

ديز په زياتو ځايونو كې په ېافغانان د كوينز لند د شمال او لو رسول كېدل.
هغه  .ركز يې د كالنكري كلى وخو د استوګنې لوى م ،وكاروبار بوخت و

يو مظلوم شاه او بل  ،دوو وروستيو افغانانو چې په دې كلي كې ژوند كاوه
ر ساده او يسان ساتل او يو ډآ وايي چې مظلوم شاه به .محمد رحيم نومېدل

خو په ځينې حاالتو كې به بيا  ،خلكو به يې درناوى كاوه و.پاك انسان 
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وايي چې يوه  ې او ټوكې يې ورسره كولې.ځوانانو ورباندې  ملنډې هم وهل
د كلي ځوانان ورته ورغلل او  ،رودلى وېورځ مظلوم شاه د التري يو ټكټ پ
مظلوم شاه په تلوار بانك ته ورغى  .ې دهده ته يې وويل چې جايزه يې ګټل

نو ډېر  ې،خو كله چې خبر شو چې دا ټوكې و ،چې خپله جايزه تر السه كړي
وره (افغانان) او شګه مظلوم شاه به تل ويل چې ب وايي چې .په غوسه شو

خو سره له دې هم ده يو اروپايي ملګرى  ،څكله سره مه ګډوئې(كافران) ه
يو وخت  .ينګې پاتې شوېټچې تر پايه يې له ده سره اړيكې ډېرې  ،درلود

د او په ېپخپل پخلنځي (آشپزخانه) كې وښوي ،كله چې دى د اتيا كلونو و
خو څو ورځې  ،مظلوم شاه يې روغتون ته ورساوه د.ېاور باندې وسوځ

سان او خپل آمظلوم شاه خپل  .ه د همدې سوځېدو له ټپ څخه مړ شووروست
قيمتي شيان چې هر څه يې لرل ټول خپل سپين پوستي اروپايي ملګري ته 

بل افغان محمد رحيم هم په يوه څپره كې ژوند كاوه او د اوښانو په  وبښل.
 96وايي چې يو وخت محمد رحيم د يو عاجل كار لپاره د  .كاروبار بوخت و

كله چې د اوښانو كاروبار په  و.ن مزل يوازې په يوه ورځ كې وهلى ميلو واټ
ره شو او د خپل كور ېنو محمد رحيم د كالنكري په كلي كې د ،خرابېدو شو

د محمد رحيم كور د يوې  .وې او سابه كرلېپه شاوخوا ځمكه كې به يې م
خو ده بايد اوبه  ،دهېځكه نو د اوبو كموالى نه ليدل ك ؛څنګ وورويالې ت

ځكه چې ځمكه له ويالې څخه په  ؛پخپله له ويالې څخه راپورته كړې واى
 ؛په همدې سيمه كې يو بل افغان يو دوكان پرانستى و لوړه كې پرته وه.

ځكه نو محمد رحيم به هم د خپلې ځمكې حاصالت د ده په دوكان كې 
محمد رحيم د ژوند په وروستيو كلونو كې كله چې دى ډېر زوړ  د خرڅول.
 كې پرته له مظلوم شاه څخه بل څوك پاتې نه و. يد افغانانو په كل ،شوى و

و كې به محمد رحيم تل د جومات وايي چې د ژوند په وروستيو كلون
كال د اتيا كلونو په عمر د كالنكري  1947محمد رحيم په  .څنګ پروت وتر

د كلي جومات د  ون كې مړ او د هماغه ځاى په هديره كې ښخ شو.په روغت
 محمد رحيم له مړينې څخه وروسته په لږه موده كې وران شو او د جومات په
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رېدو له ېڅنګ باغونه هم د زمانې په تشاوخوا او د محمد رحيم د كور تر
كې د افغانانو ه نن سبا د كالنكري له كلي څخه چې يو وخت پ منځه والړل.

له ونو او  ګڼه ګوڼه وه او د هغه له جومات او د انګورو له تاكونو، د نارنجو
دلته حتى د افغانانو هديره  .پاتې يڅ هم نه دېته نور هله ځينو ماتو لوښو پر

هم د نورو اوسېدونكو له هديرې څخه لرې او د هغه د شمال په لور په يو 
وازې دوه قبرونه د په هديره كې ي وران او ويجاړ حالت كې ليدل كېږي.

كال د  1915چې يو يې د كلي د مال سيد عمر دى چې په  ي،پېژندنې ډبرې لر
په نامه يوه اروپايي  Nellie Edwardsكلونو په عمر مړ شو او بل يې د  45

ځكه چې د افغانانو په  ؛رمن وهېچې په غالب ګومان د كوم افغان م ،ښځه ده
  .هديره كې په اسالمي طريقه ښخه شوې ده

ليـدلى و او د خپـل    Christin Stevensدا هغه كلـى و چـې كرسـتين سـتيونز     
د دې په وينا د استراليا پـه   .ليكلو په وخت كې يې ترې كتنه كړې وه كتاب د

مختلفو ځايونو كې د افغانانو نور كلي هم شـته چـې دا يـې پـه ليـدو بريـالۍ       
ېـر ژر دغـه   ژنـدونكي دې ډ ېچـې لرغـون پ   يكرستين وړانـديز كـو   .شوې نه ده

كه نه نو استراليا به  ،ړنې تر سره كړيېكلى وګوري او په دې اړه دې علمي څ
هېـواد د تـاريخ لـه يـوې ځالنـده او اسـتثنايي دورې        ېهغه ډېر لږ څه چـې د د 

  له السه وركړي. ،څخه را پاتې دي
  
  

*** 
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  لسم فصل
  

  هغه ＇ه چ３ له افغانانو ＇خه پات３ شول
  
ړۍ له هر ګـوټ څخـه خلـك دلتـه اسـتراليا تـه       روسته د نوكال څخه  1788له 

هرې ډلې ځانګړي مهارتونه او دودونه له ځانونو سـره دې هېـواد    .راغلي دي
همدا مهارتونه دي چې په دې هېواد كـې د دوى د پـاتې كېـدو     .ته راوړي دي

ســره لــه دې چــې د وخــت پــه تېرېــدو ســره دوى د  ،اصــلي عوامــل هــم جــوړوي
د افغانـانو لپـاره هغـه مهـارت      .ه برخـه وګرځېـدل  استراليا د پراخه ټـولنې يـو  

ــول او روزل وو.       ــانو چل ــل د اوښ ــه راغل ــه دوى اســتراليا ت ــه امل ــه ل  چــې د هغ
افغانان هغه وخت استراليا ته راوستل شول چې په وچو سيمو كې د اوښانو 

ــدل شــوه     ــا ولي ــه اړتي ــي ت ــو ســره دوى د     .شــته وال ــه لرل د همــدې مهــارتونو پ
ــه   ،هاخيســتكــې ونــډه واســتراليا پــه پرمختــګ   ســره لــه دې چــې دا مهارتون

لـه افغانـانو څخـه د     .پوسـتو هـم زده كـړل    وروسته بيا ځينې اروپايانو او تور
پـه كــوم ځـاى كــې بــه    دې مهـارتونو د زده كــړې عمليـه اوږده او دوامــداره وه.  

هلتـه بـه يـې د سـيمې لـه اروپايـانو او تـور پوسـتو سـره           ،چې دوى دېره شـول 
په نامـه د نـوي زيالنـد اوسـېدونكى      (Barker)كر د بار .وېټينګې ش ېاړيك

 ،چــې د ډېــرو كلونــو لپــاره پــه اســتراليا كــې د اوښــانو پــه كاروبــار بوخــت و   
چې ډېر څه يې په دې برخه كـې لـه افغانـانو څخـه زده      يپخپل كتاب  كې ليك

نوموړى په دې اړه په خاصه توګه د محمد حسن په نامه د يو افغـان   كړي دي.
خلي او وايي چې د اوښانو د روزلو او چلولو په هكله يې هر څـه لـه هغـه    نوم ا

تور پوستو هم زيات څه لـه   د اروپايانو په شان د استراليا .څخه زده كړي دي
ځوانـان د   يدا هم وايي يو زيات شمېر تور پوست افغانانو څخه زده كړي دي.

و د چلولـو زده  افغانـانو لخـوا پـه كـارونو وګومـارل شـول او دوى تـه د اوښـان        
او نــورو اړتيــا وړ شــيانو  (Saddle)د اوښــانو لپــاره د كتــو  .كــړه وركــړل شــوه
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جوړول هم يوازې د افغانانو زده وو چې وروسته بيا اروپايـانو هـم لـه هغـوى     
حـال   ،د كلونو لپاره په زرګونو اوښان استراليا ته راوړل شـول  څخه زده كړل.

ننـه   ېدل او روزنه پـه اسـتراليا كـې د   دا چې وروسته بيا د اوښانو د نسل زيات
پيل شوه او د استراليا حكومت نورو اروپايانو او حتى افغانانو لخوا د دې 

چـې   ،مقصد لپاره جال مركزونه د استراليا په ګوټ ګوټ كې پرانستل شـول 
د دې كـار يـوه نتجـه     .ول كېدېېچارې يې د افغانانو لخوا پر مخ بالبته ټولې 

د  ټيټه او له هغو څخه استفاده نوره هم پراخـه شـوه.   يه راوه چې د اوښانو ب دا
ره پـه نـورو چـارو لكـه د واګونونـو پـه       ېمثال په ډول د مـالونو پـه چلولـو سـرب    

ــو كــې هــم لــه اوښــانو څخــه ګټــه       ــو د بنــدونو پــه جوړول چلولــو او حتــى د اوب
د افغانانو او د دوى له اوښـانو څخـه پـه لـومړۍ نړيـوالې       ستل پيل شول.ياخ

پــه جنــوبي اســتراليا كــې د اســتراليا د    .ل شــواخيســتكــې هــم كــار و  جګــړې
پوځونــو لپــاره د اړتيــا وړ اوښــانو د روزنــې لپــاره يــو مركــز پرانســتل شــو او  

چې د استراليا پوځونه به له دې اوښانو څخـه پـه منځنـي     ،داسې اټكل كېده
ځكه د جنګي مهمـاتو پـه وړلـو راوړلـو كـې دا اوښـان د        ؛ختيز كې ګټه اخلي

له هغـو زيـاتو نومونـو او كلمـاتو      نځني ختيز د اوښانو په پرتلې ډېر ښه وو.م
يـا هـوش    (Hooshta)يـو هـم د هوشـته     ،څخه چې له افغانـانو څخـه پـاتې دي   

(Hoosh)      كلمه ده چې افغانانو به د اوښانو په درولو او پـه ګونـډه كولـو كـې
د  .لېږيسـت او تـر نـن پـورې د همـدې مقصـد لپـاره اسـتعما        يور څخه كار اخ

استراليا په صحرايي سيمو كې پوليسـانو هـم پخپلـو ورځنيـو چـارو كـې لـه        
خـو د افغانـانو تـر ټولـو لـوى كـار اسـتراليا تـه د          ،ستلهياوښانو څخه ګټه اخ

  اسالم د دين راوړل وو.
زيـات شـمېر    ،كله چې اوښانو خپـل ارزښـت پـه اسـتراليا كـې لـه السـه وركـړ        

دوى او د  .خـو ځينـې همدلتـه پـاتې شـول      ،افغانان خپل هېواد ته ستانه شول
دوى نيمايي اروپـايي او يـا نيمـايي تورپوسـتو بچيـانو د افغانـانو پـه كليـو         

يم نسل څخه چې اوس يې زيات ېد افغانانو له در كې خپل پاتې ژوند تېر كړ.
ډېـر لـږ شـمېر همــدا     ،خوا كـې عمـر لــري  ) كلونـو پــه شـاو  70( وشـمېر د اويـاو  
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خـو د   ،پخوانيـو او زړو كورونـو كـې ژونـد كـوي      اوس هـم د خپلـو پلرونـو پـه    
  دوى شمېر د زمانې په تېرېدو سره په كمېدو دى.

 

  
  
  
  
  
  
  
  

د دوى لمسيان اوس له كورونو څخـه وتلـي او داسـتراليا د پراخـه ټـولنې پـه       
منځ كې يې ژوند غوره كړى دى، له همدې امله يـې د مسـلط كلتـور تـر نفـوذ      

ى خپل دين له السه وركـړى دى د ځينـو يـې    الندې خپل افغاني دودونه او حت
پخواني دودونه او ځينې پښـتو او يـا عربـي ټكـي او جملـې اوس هـم پـه يـاد         

ره كې لـه نـورو تـور پوسـتو     ېاوس هم له يو بل سره مينه لري او حتى په څ .دي
  او يا سپين پوستو څخه يې توپير كېږي. 

د دوى اوښـان  چـې دا خلـك او    ،ښت يا پنځوس كاله كېـږي ېاوس نژدې څلو
ر كړي چې يو وخت بـه يـې د وحشـي څـارويو پـه توګـه خلكـو ښـكار         ېخلكو ه

اسـتراليا   د خو اوس په استراليا كې لـه ارزښـتناكه څـارويو څخـه دي.     ،كاوه
مركـزي برخــو تـه د زيــات شـمېر ســيالنيانو د ورتـګ لــه املـه اوس د اوښــانو      

ــه اړول شــوې ده     ــا پاملرن ــه بي ــو او ســاتنې ت ــي كول ــو او د اوښــ .اهل انو ځغلول
داسې نـورې لـوبې اوس پـه مركـزي اسـتراليا كـې عموميـت مـومي او زيـات          

اوس اوس  او بهرنــي ســيالنيان يــې لــه ليــدلو ســره مينــه ښــيي. يشــمېر كــورن
زاد او آدياوو كې يې اوښـان پـه   ېاستراليا د نړۍ يوازينى هېواد دى چې په ب

اسـتراليا اوښـان د   د روغتيا او جنسيت له پلـوه هـم د    .وحشي ډول ژوند لري

  خپل پلرني كور ترڅنك ي خان د موسى بلوچ لور په مري كې دنيا كلنه زيتا
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د يــوه اټكــل لــه مخــې چــې پــه   .نــړۍ د ټولــو هېوادونــو پــه پرتلــې ډېــر ښــه دي 
پـه دې وروسـتيو كلونـو     ،تـه رسـېږي   زرو 500استراليا كـې د اوښـانو شـمېر    

د  ،رودلـو او واردولـو سـره هـم مينـه ښـودلې ده      ېكې ځينو هېوادونو يـې لـه پ  
ــه توګــه د   ــه مياشــت كــې    2002مثــال پ ــه ســعودي   118كــال د جــون پ اوښــان پ

  عربستان كې خرڅ شول.
ــد    ــر دې چــې ژون ــن ســربيره پ ــه     ين ــا ت ــز او شــمالي افريق ــي ختي اوښــان منځن

ل يـ ستل پيننه هم ګټه اخ د هغو له غوښې څخه په استراليا كې د ،صادرېږي
د اوښانو له غوښې څخه په خاص ډول د سپيانو او نورو ځناورو د  .شوي دي

  ږي.ېستل كير اخخوړو په برابرولو كې زيات كا
كې څه ناڅه پاملرنـه د اوښـانو د چلوونكـو پـه لـور هـم اړول        وروستيو كلونو

شوې ده او اوس لږ څه د استراليا خلك د اسـتراليا پـه تـاريخ كـې د دوى پـه      
ونډې پوهېدلې دي او د استراليا په ځينـو كوچنيـو مركـزي ښـارونو كـې يـو       

او پــرت  Adelaideيــد د اديال شـمېر آبــدې د دوى پــه ويــاړ جـوړې شــوې دي.  
Perth اوس هـم پـه دې ايـالتونو كـې      ،جامع جوماتونه چې دوى جوړ كړي وو

د الـيس سـپرنګز    د اسالم د مقـدس ديـن د خپرېـدو لپـاره لـوى مركزونـه دي.      
Alice Springs  د  ،په ښار كې چې د استراليا په مركزي برخه كې پـروت دى

انو پـه نومونـو يـادې شـوې     ښار ځينـې برخـې او واټونـه يـې د پخوانيـو افغانـ      
پـه نامـه د    Ghanخو له افغانانو څخه تر ټولو مهم پاتې شوى اثـر د ګـان    ،دي

اورګاډو هغه پټلۍ ده چې د جنوبي استراليا له شمال څخـه د دغـه هېـواد تـر     
ــان اكســپريس       ــدلې ده او پخــوا د افغ ــورې غزې ــو پ ــزي برخ  Afghan)مرك

Express)    .لـۍ همـدا اوس هـم د ادياليـد او     پټ اد اوسـپنې د  پـه نامـه يادېـده
پــه نامــه چــې د افغــان   Ghanالــيس ســپرنګز ښــارونه ســره نښــلوي او د ګــان   

Afghan  كــال د  2004د اورګــاډي دا پټلــۍ چــې د  .لنــډه شــوې بڼــه ده يــادېږي
فبروري په مياشت كې پرانستل شوې او د استراليا په جنوب كې د ادياليد 

پـه نامـه    Ghanنښلوي بيـا هـم د ګـان     ښار، په شمال كې د داروين له ښار سره
ره د مـالونو  ېد اورګاډو دا پټلۍ سيالنيانو ته د هغه په اهميـت سـرب   يادېږي.
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كـې د   Marreeپه مري  .او مسافرو په وړلو راوړلو كې ډېر زيات اهميت لري
په كلـي كـې هغـه دوكـان چـې پخـوا د افغانـانو         .افغانانو اوالدونه ژوند كوي

خـان بلـوچ   پورې د همدې افغانانو لخوا چـې د موسـى    تر اوسه ،لخوا چلېده
ــه ښــار   ــور ده چلېــږي او پ ــوى دوكــان د  ل ــو ل ــر ټول اســتراليايي  .ىګوټي كــې ت

مشــهورې ليكــوالې كرســتين ســتيونز چــې د دې دوكــان خاونــده زينــي خــان   
Zainie Khan د خپلـو   ،رمن چې ناروغه هـم وه ېوايي چې دا م ،يې ليدلې وه

لـه  خو ،رمن وهېله او د پښتني پت او عزت لرونكې ملمه پاېپلرونو په شان م
د هغې يـو ورور او يـوې خـور هـم      يې له خندا ډكه وه او تل به يې ټوكې كولې.

 80كـال كـې    1985د هغې ورور احمد نومېـده چـې پـه     .دېته نژدې ژوند كاوه
څنګ د هغې خور فاطمه او د دې د كور تر ى.كلن و او تر پايه يې واده نه و كړ

ــد كــاوه    ړه نــور محمــد ېــم د هغــې كرســتين  .چــې پــه چــارلي مشــهور دى ژون
وايي چې هغه ډېره ښه حافظـه درلـوده او ټـولې     ،ستيونز چې چارلي ليدلى و

م ېـ د يادولو وړ ده چې په مري كې استوګن دو پخوانۍ كيسې يې په ياد وې.
و څخـه  څښـل نسل افغانان اوس هـم د خـوګ د غوښـې لـه خوړلـو او د الكولـو       

عام  څښليم او څلورم نسل كې د الكولو ېحال دا چې د دوى په در ،ډډه كوي
پـه زيـات شـمېر كـې اوس هـم       ،م نسل كه چېـرې پـاتې وي  ېد افغانانو دو دي.

روژه نيسي، د قرآن شريف په ځينو سورتونو پوهېږي او د مړينې په صـورت  
پــه مــري كــې د هغــه ځــاى جومــات د ســيمې د   كــې د اســالم پــه دود ښــخېږي.

ــ د يــوې  ،ولنې لخــوا چــې د مــال عاصــم خــان لمســۍ يــې مشــره ده   تــاريخي ټ
  تاريخي ودانۍ په توګه ساتل كېږي.

په استراليا كې د افغانانو كلي د اورګاډو د پټليو پـه اوږدو كـې د اورګـاډو    
 ،ځكه د دوى دنده د مـالونو وړل راوړل و  ؛څنګ جوړ شوي وشنونو ترېد سټ

دوى د اورګــاډو پــه  ،دو شــوحتــى كلــه چــې د اوښــانو كاروبــار هــم پــه ختمېــ  
كـوم چـې د دوى د    ،كوونكو په توګـه دنـدې غـوره كـړې    رشنونو كې د كاېسټ

كلونـو كـې هـم پـه تېـره بيـا د        1950او  1940په  استوګنې ځايونو ته نژدې وو.
شــنونو كــې كــارګران د افغانــانو ېمركــزي اســتراليا د اورګــاډو پــه زيــاتو سټ
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پورتـه كولـو كـې پـه     بارونو پـه ښـكته    دوى د مالونو او .زامن او اوالدونه وو
 له فزيكي او جسمي پلـوه هـم د دې كـار وړتيـا درلـوده.      ،بېرهزياتو تجربو سر

ګر پـه  شن كې د كارېپه يو سټ ،كلن هم و 90وايي چې يو افغان حتى كله چې 
 توګه كار كاوه او پخپل كـار كـې بـه هـم لـه ځوانـانو څـه بېرتـه نـه پـاتې كېـده.           

سـتلو پـه رواج سـره ځينـو افغانـانو د      يڅخـه د ګټـې اخ  همداشان له موټرونـو  
دوى به د استراليا په مركزي برخـه   .موټرونو د چلوونكو په توګه كار پيل كړ

كې په هماغه الرو تګ راتګ كاوه چې يو وخت د دوى پلرونو او نيكونـو پـه   
د موټرونـــو اود ترانســـپورتي كمپنيـــو  اوښـــانو وربانـــدې مزلونـــه كـــړي وو.

ځكه چې زيات شـمېر   ؛يات شمېر كې اروپايي استراليايان ووخاوندان په ز
ــو د پ ــه در ېافغانــانو د موټرون خــو ســره لــه دې هــم ځينــې    ،لــودرودلــو تــوان ن

د مثـال پـه توګـه صـالح محمـد چـې        ،افغانان وو چې د موټرونو خاونـدان وو 
او عبـــدل فـــيض اهللا چـــې پـــه بـــروكن هـــل  Alice Springsالـــيس ســـپرنګز 

Broken Hill عبدل د مـال   .وته د موټرونو كاروبار برابر كړى ې ځانونو كې ي
پخپله مال فـيض اهللا دينـي زده كـړه نـه      بچيان يې لرل زوى و. 12فيض اهللا چې 

خو څرنګه چې د بروكن هل په جومات كـې افغانـانو مـال او امـام نـه       ،درلوده
مـړ  وسـپارل شـوه او كلـه چـې مـال فـيض اهللا        ځكه نو دا دنده ده تـه ور  ؛درلود

خو كله چې ده د موټرو ، دنده د ده مشر زوى عبدل ته وسپارل شوه نو دا ،شو
كاروبار پيل كړ او كله ناكله به د زياتې مودې لپاره لـه بـروكن هـل څخـه لـرې      

لـه دې سـره    جومـات د امامـت دنـده ور څخـه پـاتې شـوه.       ځكـه نـو د   ؛دهېاوسـ 
شـول او جومـات    جوخت له بروكن هل څخه د نورو افغانانو كډه كول هم پيـل 

نـو د جنـازې د لمانځـه د وركولـو      ،كال مـال فـيض اهللا مـړ شـو     1961هم چې په 
لپاره يې په كلي كې امام هم ونه موندل شو او د هغه يو ملګرى چې مسـيحي  

تــر هغــه وروســته هــم چــې هــر كلــه بــه د    د هغــه لپــاره دعــا او فاتحــه وكــړه.  ،و
د مسـيحي ماليـانو لخـوا د    نـو   ،افغانانو له اوالدونو څخـه څـوك مـړه كېـدل    

  افغانانو په هديره كې ښخېدل.
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چې د ګل محمد  ،په افغانانو كې د دوى وروستى مشر صالح محمد نومېده
كـال لـه كنـدهار څخـه      1897د صالح پـالر پـه    .وه ۍزوى و او مور يې فرانسو

ــورت      ــه پـ ــى او پـ ــه راغـ ــتراليا تـ ــوبي اسـ جنـ
پــه  .كــې دېــره شــو   Port Augustaتا ـګســا

لـه يـوې    چېځاى كې يې اوښان چلول هماغه 
وروسـته بيـا    ،فرانسوي نجلۍ سره اشنا شـو 

كله چې دې نجلۍ داسالم دين ومانه له هغې 
ــره يــې واده وكــړ   ــو مياشــتې وروســته    ،س څ

  دوى لويديزې استراليا ته كډه وكړه.
ــه    ــد پــ ــالح محمــ ــال د لو 1911صــ ــكــ ديزې ېــ

نــومې  Kalgoorlieاســتراليا پــه كــالګورلي  
ديزې ېــهغــه وخــت پــه لو ، ېــدځــاى كــې وزېږ

استراليا كې د افغانانو كاروبار ښه روان وو 
د هغه پالر  .او دوى ته زياته اړتيا ليدل كېده

كـال بېرتـه جنـوبي اسـتراليا تـه       1923پـه   ،چې څه پيسې يـې سـپما كـړې وې   
دا وخـت صـالح    .راغى او د ځان لپاره يې د اوښانو د كاروبار بندوبسـت وكـړ  

به يې هم له خپل پالر سـره د اوښـانو پـه چلولـو كـې مرسـته       خو بيا  ،كلن و 12
دوى به پخپلو اوښانو فلزي شيان، ساختماني مواد، لرګـي، خـوراكي    .كوله

مــواد او نــور د اړتيــا وړ ســامانونه د اســتراليا مركــزي برخــو تــه رســول او پــه  
 .راستنېدو كې به يې وړۍ او د سيمې ځينې نور توليدات بندرونو تـه رسـول  

د سـهار پـه څلـور     ،ساعتونو پورې مـزل كـاوه   20څخه تر  18رځ به يې له هره و
بجو به يې سفر پيل شو او پرته له هر ډول ځنډ څخه به يې تر شپې پـورې مـزل   

شـراب او د خـوګ    ،يوازيني شيان چې دوى يې له وړلـو څخـه ډډه كولـه    كاوه.
ل ځـاى تـه   دا شيان به اروپايانو په پټـه پـر دوى لـه يـو ځـاى څخـه بـ        .غوښه وه

زي ژبه يې هـم  ېخو انګر ،صالح پخپل كور كې په پښتو ژبه خبرې كولې .وړل
خـو پـه ښـوونځي كـې د      ،ځكه نو په اووه كلنۍ كې ښوونځي تـه والړ  ؛زده وه

صالح محمد په اليس سپرنګز 
  كال 1979كې 
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سپين پوستو شاګردانو او حتـى زيـاتو ښـوونكو لـه تعصـب څخـه ډك چلنـد        
بـه تـل دا   صـالح محمـد    ځكه ټولو به پـه ده پـورې ملنـډې وهلـې.     ؛دى ځوراوه

ويــل چــې د ده ښــه پــه يــاد دي چــې يــو ښــوونكي بــه هــر وخــت د ده پــه مــخ كــې  
ځكـه دوى پـه ژونـد     ؛شاګردانو ته ويل چـې مسـلمانان ډېـر نـاولي خلـك دي     

، ږي او بل ځل كله چې مـړ شـي  ېكې دوه ځله ځانونه وينځي يو ځل كله چې وز
ښـوده او   څ عكـس العمـل نـه   ېد دې ټولو ناخوالو په مقابل كې هـ خو صالح به 

چــې بايــد د اســتادانو  وو يچــې ده تــه دده پــالر ويلــ هغــه يــوازې لــه دې املــه
ــه ځكــه خيــال ســاتي چــې هغــوى ســپين       احتــرام وكــړي او د شــاګردانو خــو ب

هماغـه وخـت قـانون     دي او د دوى درناوى الزم دى، دا ځكه چې دا د يپوست
  و.منل شوى باندې و او د ټولو اقليتونو پر وګړو 

صـالح محمـد چـې     .ر علي نوميـده ېش ،ر چې وروسته بيا مړ شودده مشر ورو
سـتى  يشن پـه اجـاره اخ  ېته نژدې د اورګاډي يو سټ Farinaلومړى يې فارينا 

بـار پيـل   والړ او هلته يـې د موټرونـو كارو   وروسته بيا مركزي استراليا ته .و
ــه .كــړ ــه يــوې اســترالياي  1947پ ) Irisســره چــې ايــرس (  ېرمنــېم يكــال يــې ل
يـد پـه   وايـي چـې د دوى د واده مراسـم پـه يـوه ورځ د اديال      .واده وكـړ ده ېنوم

 .څنګه په يـوې كليسـا دواړو كـې تـر سـره شـول      جومات او همداشان د هغه تر
ژوند تر پايه پخپله عقيـده ټينـګ مسـلمان     دى له هغو افغانانو څخه و چې د

نـه  ده پالر ګل محمد تل د ادياليـد د جومـات پال   او د صالح محمد پاتې شو.
وايي چې صالح محمـد   صدقې به يې وركولې. خيراتونه او ،كوله او زكاتونه

وادونو څخـه  ېان له هكر نور مسلمانان د بالېكلونو پورې چې يو شم1950تر 
صــالح محمــد د   .دل د ادياليــد دجومــات پالنــه كولــه   ېورســ تــه را دې ښــار

 ر نـژدې ملګـرى و چـې د محمـد علـم د     ېـ مشهور افغـاني طبيـب محمـد علـم ډ    
ا دى پـه  ـه بيـ ـوروستـ  .وـره شـر سـت تـجنازې لمونځ هم د صالح محمد په امام

افغانـــانو مـــذهبي مشـــر شـــو او د  كـــې د Alice Springsس سپــــرنګز ـاليـــ
نـژدې درې سـوه افغانـانو مشـري ور پـه غـاړه        استراليا په مركزي برخه كـي د 

 رنګزكلونو كې يې هڅه وكړه چې يو جومـات هـم پـه الـيس سـپ      1970په  .شوه
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پـه   .پيسو د نشتوالي له امله يې دا هيله تر سـره نـه شـوه    خو د ،كې ودان كړي
يوې كوچنۍ ترانسپورتي كمپنۍ  كال كله چې په اليس سپرنګز كې د1975

فـون  يلټيپـه  . فون تر السـه كـړ  يلټيڅخه يې يو  Canberra له كانبيرا ،خاوند و
د څخـه چـې هغـه    حكومت يو لـوړ رتبـه غـړي لـه صـالح محمـ       استراليا د كې د

تـر  وغوښـتل   ،دهېـ افغانانو مـذهبي مشـر بلـل ك    وخت په ټوله استراليا كې د
حكومت په نمايندګۍ څو اوښان د تحفې په ډول د سعودي  د استراليا د څو

دې چـې صـالح محمـد     وايي پخوا تر عربستان پاچا ملك فيصل ته ورسوي.
يس سـپرنګز تـه   استراليا حكومت مامورين الـ  د ،ته دا دنده ور وسپارل شي

حتــى  ،ء كولـو پــه وخــت كــړې وه ده څارنــه يــې هــم د لمانځــه د ادا ورغلـي او د 
 سـتي وو. يلمانځـه د اداء كولـو پـه وخـت اخ     ده عكسونه يې هـم د  تردې چې د

خـو   ،ده دې بريـالي ماموريـت لپـاره پيسـې ورنكـړل شـوې       صالح محمد تـه د 
 اســتراليا تــه د لمــه پــه توګــه پــه ســعودي عربســتان كــې پــاتې شــو اوېم دى د

صـالح محمـد دا    .مهال ورته د حج د ادا كولو زمينه برابره شوه ررته راتلو پېب
 اوښـان پـه الـيس سـپرنګز     دياوو څخـه رانيـولي وو.  ېـ څلور اوښان پخپله له ب

لـور   ركـې د سـعودي عربسـتان پـ     ۍړېـ ډاكټرانـو تـر كتنـو وروسـته پـه ب      كې د
د سـعودي پاچـا    ،رسـېد خو كله چې صالح محمد رياض ته و ،وخوځول شول

څلـور   .ه پر ځاى ملك خالد پر تخـت ناسـت و  او د هغ ىملك فيصل وژل شو
ســتلو او پــه مســابقو كــې د  ياســتراليايي اوښــان (لــه هغــو څخــه د نســل د اخ 

صـالح محمـد    كورنۍ له څارويو سره وساتل شول. يګډون په مقصد) د شاه
د ادا كولـو لپـاره   په الوتكه كې مـدينې منـورې تـه او لـه هغـه وروسـته د حـج        

دلتـه پـه اسـتراليا كـې افغانـان د حكومـت پـه دې         .مكې معظمې ته يوړل شو
د رسولو لپـاره ټـاكلى    ېكار چې يو افغان يې سعودي عربستان ته د دې تحف

ځكه چې تر دې پخوا دوى ته په اسـتراليا كـې د پرديـو پـه      ؛وو هك حيران و
اسـتراليا تـه پـه     كولـه. سترګو كتل كېدل او حتـى خلكـو لـه دوى څخـه كركـه      

راتګ سره صالح محمد خپل موټرونه خرڅ كړل او بيا يې د اوښـانو كاروبـار   
ه كې ورځ زم په برخېځكه چې د اوښانو اهميت مخصوصاً د تور ؛ته مخه كړه
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وو څخـه پـه الـيس    دياېر اوښان له بېده يو زيات شم .په ورځ مخ په زياتېدو و
و موسسـو لپـاره ونيـول او د هغـو پـه      د دو ګرځندوىسپرنګز او كنبيرا كې د 

روزلو او سمبالولو كې يې له دوى سـره مرسـته وكـړه او پـه دې برخـه كـې يـې        
  زيات كسان وروزل.

په هغو كسانو كې چې د اوښـانو د روزنـې او پـالنې پـه هكلـه يـې لـه ده څخـه         
  Robyn Davidsonويدسن ـچـې روبيــن ديـ    ،وه ښـځه هـم وه  ـه يـ ـزده كړه كولـ 

په پوهنتون كې محصله  Brisbaneكلنه وه او پخوا د  25بين چې رو نومېده.
دې غوښـتل چـې لـه اوښـانو څخـه       .كال اليس سپرنګز ته راغلـه  1975په  ،وه

رېـدو  ېدياو څخـه پـه ت  ېـ لـه ب  Gibsonستلو سـره پـه يـوازې ډول د    يپه ګټې اخ
مياشـتو لپـاره پـه الـيس سـپرنګز       15روبـين د   .ځان د هند سمندر ته ورسوي

تې شوه او د اوښانو د روزنې او سمبالولو زده كړه يې له صـالح محمـد   كې پا
وايي چې د ادياليد لـه   .كال په حق ورسېد 1983صالح محمد په  څخه وكړه.

جومـــات څخـــه يـــو مـــال د ده د جنـــازې د لمانځـــه د ادا كولـــو او د ښـــخولو د  
اليا په جنـوبي اسـتر   .مراسمو د تر سره كولو لپاره اليس سپرنګز ته ورغلى و

ــه د     ــاتونو او اســالم ت ــولنې د دې ځــاى جوم ده د خــدمتونو د  كــې اســالمي ټ
ايـي چـې د ده   و .درناوي په توګه د ده د ښخولو د مراسمو ټول لګښت منلى و

نړۍ له ګـوټ   يخوږۍ پيغامونه او تلګرامونه د اسالمخواد د مړينې له امله 
  ګوټ څخه اليس سپرنګز ته را رسېدلي وو. 

ليكـوال وايـي چـې     ييپـه نامـه اسـتراليا     Michael Ciglerد مايكل سيګلر 
نـو زه پـه دې پـوه شـوم چـې       ،كال ما له صالح محمـد سـره وكتـل    1979كله په 

خصوصاً د اسالم په هكله څومره زيات معلومات  ،دى څومره پوه انسان دى
  لري. 
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  او＊ان په اوسن９ استراليا ک３:
يــالتونو وچــو ســيمو تــه ړۍ كــې اوښــان د امريكــا د متحــده اېــپــه نولســمې پ

خو له تكساس څخه تر كليفورنيا پورې د اوښانو له كـاروانونو   ،راوړل شول
لسـيزې پـه    1890د  ستلو پالن لـه ناكـامۍ سـره مخـامخ شـو.     يڅخه د ګټې اخ

 ،په نامه يـو امريكـايي اسـتراليا تـه راغـى       Edmund Mtchellكلونو كې د 
سـتلو د بريـالي پروګـرام پـه     يچې په استراليا كې لـه اوښـانو څخـه د ګټـې اخ    

ننـه   هغه د دې مقصـد لپـاره پـه اسـتراليا كـې د      .هكله معلومات تر السه كړي
نوموړي پـه نظـر پـه اسـتراليا كـې لـه اوښـانو څخـه پـه           د زيات سفرونه وكړل.

ستنې يو علت هغه مناسب حاالت وو چې د اوښـانو د  يګټې اخ بريالي ډول د
هغو  ډول د يالبته بل علت يې په بريال ؛واد درلودلېپه هكله هغه ه واردولو

اســتراليا تــه اوښــان د هغــو لــه تجربــه لرونكــو او فنــي         پالنــه او ســاتنه وه. 
حال دا چې په امريكا كـې لـه اوښـانو سـره      ،شول چلوونكو سره يو ځاى وارد

دې برخـې اداره چـې پـه     ره د اقتصـاد د ېپـه دې سـرب   .چلوونكي ملګري نـه وو 
دياوو كـې اوښـانو   ېـ استراليا په ب او په پاى كې هم دموثره توګه تر سره شوه 

نـن   ځكه چـې دا يـوازينۍ ترانسـپورتي وسـيله وه.     ؛دهېته زياته اړتيا ليدل ك
ر يـې هـم ورځ پـه    ېدياوو كې خوشې دي او شـم ېسبا دا اوښان د استراليا په ب

ر اوس پنځه سـوه زرو تـه   ېدې اوښانو شم يو اټكل له مخې د د .ږيېورځ زيات
 ،دياوو كـې څـري  ېـ سره له دې چې دا اوښان پرته له كوم څښتنه په ب ،ږيېرس

كـال پـه لسـيزه     1950وايي د ى.خو بيا هم د روغتيايي حاالتو له پلوه ممتاز د
پــه هماغــه   .دلېــپــه بدلــه كــې) ويشــتل ك كــې بــه اوښــان (هــر اوښ د يــو پونــډ

كـې د  امري دياوو څخه ونيول شول او دېر له بېدې اوښانو يو شم كلونوكې د
پـه   ږدول شـول. ېـ تـه ول  وادېـ سـاتلو پـه مقصـد هغـه ه     كلفورنيا په ژوبـڼ كـې د  

چـې   ،ر اوښـان ونيـول  ېدونكو يـو شـم  ېاوسـ  ځينـو  اليس سپرنګز كال د1971
څرنګه چـې زيـاتو    .لو كې ورڅخه ګټه واخليېددې ښار په كلنيو نندارو او م

 ؛ه وښـودله ره بيا سيالنيانو د اوښـانو لـه ننـدارو سـره مينـ     ېمحلي خلكو په ت
تـه  انو د ځغاستې كلنـۍ مسـابقې را منځ  اوښ ځكه نو په اليس سپرنګز كې د
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كـې هـم تـر     Coolgardieګـاردي  كـال پـه كول   1977ته ورته لوبې پـه  دې .ېشو
ورتـه لـوبې پـه    تـه  وايي چې په پخوا زمانو كې به افغانـانو هـم دې    .سره شوې

ې په هغـه وخـت كـې    د افغانانو لخوا دا لوبې چ .همدې ځاى كې تر سره كولې
ســره كــال د وروســتي ځــل لپــاره تر  1905ه پــ ،يــې زيــات ننــدارچيان درلــودل 

كال د كولګاردي لوبه په خنـدا پـاى تـه ورسـېده او ګټـونكى       1977په  شوې.
 ،دا ځكه چې كله اوښان د مسابقې د پاى ليكـې تـه نـژدې شـول     ؛يې نه درلود

غـږ پورتـه كـړ     »اوشـته « واز داله كتونكو او نندارچيانو څخـه يـو تـن پـه لـوړ      
ټـول   ،چې دا د اوښانو لپـاره د درېـدو او پـه زنګـون د ښـكته كېـدو اشـاره وه       

ځكـه نـو د مسـابقې ګټـونكى ونـه       ؛اوښان ودرېدل او پـه زنګنـو ښـكته شـول    
  پېژندل شو.

 .لـوبې ترسـره كېـږي    ېي كـې د اوښـانو د ځغاسـت   كولګـارد نن سبا هر كال پـه  
كال په اليس سپرنګز كې هم  1920ښه په ېي ته ورته يوه پكولګاردوايي چې 
تـه  د كلـي خلكـو    ،سـوي مـال چـې پـه اوښ سـپور و     ېهغه وخت يـو ع  .شوې وه

خـه كـوم يـو چـې اوښ تـه      له والړو خلكـو څ  .چې ټول والړ وو ديني وعظ كاوه
 كـړ او اوښ چـې مـال وربانـدې سـپور و     غږ  »اوشته«په ټيټ آواز  نژدې والړ و

  په زنګنو راښكته شو.
ي كــې زيــات شــمېر اوښــان پــه     كولګــاردپــه الــيس ســپرنګز او    اوس اوس

پـه   ،مسابقو كې د ګډون او همداشان د سيالنيانو لپاره تر ساتنې الندې دي
افغانـان   يدې توپير چې د اوښانو روزونكي او پالونكي نور نـو هغـه پخـوان   

دا هغه نور استراليايان دي چـې د كاروبـار د مونـدلو پـه لټـه كـې يـې         ،نه دي
كــال څخــه  1988لــه  .نو او د اوښــانو ســاتنې او پـالنې تــه مخــه شـوې ده  اوښـا 

صنعت تـه نـور هـم پاملرنـه      ېد ،وروسته چې د استراليا دوه سومه كاليزه وه
سيالنيانو لپاره د اوښانو د تګ راتګ نـورې الرې هـم پـه     را واړول شوه او د

    ګوته شوې.
كــې د اوښــانو د چــې اســتراليا بــه پــه راتلــونكي كــې پــه نــړۍ  يداســې ښــكار

ــواد وي   ــوى هې ــاتو       .صــادرولو ل ــې زي ــا ك ــز او شــمالي افريق ــي ختي ــه منځن پ
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خـو لـه دې بـازارونو     ،هېوادونو د اسـتراليا لـه اوښـانو سـره مينـه ښـودلې ده      
كال په  1985د  .والى په دې برخه كې لوى خنډ بلل كېږيېڅخه د استراليا لر

د يـو تجـارتي هيئـت     وروستيو شپو ورځو كې چې په پاريس كې د اسـتراليا 
د شـمالي افريقـا دې    ،او د مراكش د حكومت تر منځ خبـرې اتـرې روانـې وې   

ــه د اســتراليا د اوښــانو د صــادرولو غوښــتنه هــم وشــوه.     د مــراكش  هېــواد ت
حكومت تياري وښودله چې د استراليا حكومت ته د هر اوښ د بيې په توګه 

څـارويو يـو اسـتراليايي    پـه هماغـه كـال د     .) استراليايي ډالره وركـړي 1500(
ــه     د  ،محقــق او د څــارويو ډاكتــر چــې لــه ختيــزې افريقــا څخــه يــې ليدنــه كول

د اسـتراليا د اوښـانو د    ،افريقا ټولو هغو سيمو تـه چـې وچكـالۍ ځپلـې وې    
خو د بيې د زياتوالي له امله افريقا او مراكش تـه   ،لېږلو وړانديز وړاندې كړ

ځكـه چـې پـه سـودان كـې روزل       ؛شـو ه د اوښانو د صادرولو وړانديز عملى نـ 
شــوي اوښــان د دوه ســوه يــا درې ســوه اســتراليايي ډالــرو پــه بيــه د مــراكش    

په دې وروستيو كـې يـو زيـات شـمېر اسـتراليايي       بازارونو ته وړاندې شول.
ستلو لپاره امريكـا تـه صـادر    ياوښان په ژوبڼونو او سركسونو كې د ګټې اخ

 ؛تـه لېـږدول شـوي وو    و كـې امريكـا  څرنګه چې دا اوښان په الوتك .شوي دي
 ،و ىو تـه رسـېدل  ره لګښـت درې زره اسـتراليايي ډالـر   ځكه نو د هر اوښ لپـا 

كال د جون په مياشت كې له سـلو   2002د  ،خو څرنګه چې پخوا هم وويل شول
  څخه زيات استراليايي اوښان په سعودي عربستان كې وپلورل شول.

ويو پـه توګـه چـې يـو وخـت لـه هغـو        لنډه دا چې نن سبا اوښان بيـا د هغـو څـار   
سـتل  يړنو كې كـار اخ ېڅخه د استراليا د مركزي برخو په هكله په پلټنو او څ

 يخو د اوښـانو چلـوونك   ،اوس يو ځل بيا د پاملرنې وړ ګرځېدلي دي ،كېده
دياوو كې يې كلونه كلونه مزلونه وهـل  ېافغانان چې د استراليا په سوځنده ب

ــه يــې ګ   ــه ب ــه ه او هــر ډول زيارون ــل ل ــېــال ــيس ســپرنګز د   ي.ره وتل ــوازې د ال ي
څنګ د يو افغان او د هغه د اوښ مجسمه ليدل كېـږي  شن ترېاورګاډي د سټ

څخه جوړه شوې ده چـې د افغانـانو، د هغـو د اوښـانو      (Bronze)ړو ېچې له ژ
ــد   ېاو د اورګــاډي د هغــه سټ  ــه ژون ــادېږي يادون ــه نامــه ي  يشــن چــې د دوى پ
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هم چې د افغانانو په نامه يادېږي د ښـار پـه يـو     هغه پخوانى اورګاډى .ساتي
ــات    Ghan Preservation Societyګــوټ كــې د   لخــوا ســاتل كېــږي او زي

كې هـم د افغانـانو پـه ويـاړ      Port Augustaپه  .سيالنيان يې ليدنې ته ورځي
د استراليا د مركزي برخې پـه زيـاتو موزيمونـو كـې      يوه لوحه ځړول شوې ده.

ــانو څخــه   ــه افغان ــم ل ــږي     ه ــور شــيان ســاتل كې ــالي او ن ــاتې ك شــان د همدا .پ
استراليا په ځينو مركزي سيمو كې يو شـمېر ځايونـه هـم د هغـو افغانـانو پـه       

ړونكو سـره يـې پـه دې سـيمو كـې زيارونـه       ېنومونو يادېږي چې له لومړنيو څ
ديزه اسـتراليا  ېـ پـه لو  Bejah Hillپـه دې لـړ كـې د بيجـا غونـډۍ       .يګـاللي د 

د صـالح چينـې پـه شـمالي منطقـه       ،ډۍ په شمالي منطقه كېكې، د حليم غون
ديزه اسـتراليا كـې، د االنـه غونـډۍ     ېـ د صالح د كب نيولو ډنډونه پـه لو  ،كې

Allanah Hill ــادونې وړ دي.      او د ــې د ي ــه ك ــه شــمالي منطق ــاه پ ــامران څ  ك
شان اليس سپرنګز تـه نـژدې يـو شـمېر غونـډۍ شـته چـې د سـعدالدين         همدا

(Saddadeen Range)  ســعدالدين هغــه افغــان و چــې پــه    .پــه نامــه يــادېږي
سـتلو پـه زمانـه كـې بـه يـې د       يسيمه كې د سرو زرو له كانونو څخه د ګټـې اخ 

له ګودامونو څخه مالونه د سرو زرو د كانونو سيمو  Oodnadattaاودناداتا 
ته د اليس سپرنګز په شمال كې رسول او هره ورځ به له همدې غونـډيو څخـه   

پــه دې  .ره شــوېــوروســته بيــا همدلتــه پــه الــيس ســپرنګز كــې د  هغــه  ده.ېــتېر
شان د اليس همدا .ده په نوم نومول شوى دى يو ښوونځى هم د ېوروستيو ك

په الـيس سـپرنګز كـې زيـاتې      .سپرنګز د ښار يوه برخه هم د ده په نوم يادېږي
 ،نورې ودانۍ او كوڅې هم شته چې د پخوانيو افغانانو پـه نومونـو  يـادېږي   

محمـد   د ،Khan Houseد خـان كـور    ،Mahomet Houseد محمد كور لكه 
(د پير محمد په وياړ كوم چـې د لومړنيـو افغانـانو     Mahomet Streetكوڅه 

(د  Kharlic Streetد خـالق كوڅـه    ،څخـه و چـې مركـزي اسـتراليا تـه راغـى)      
  .Ghan Roadعبدالخالق په نامه د يو بل افغان په وياړ) او د افغان سرك 

 ييـو ډول واښـه د   ،ورو هغو شيانو څخـه چـې لـه افغانـانو څخـه پـاتې دي      له ن
افغانـانو بـه لـه     .چې اوس يې په مركزي اسـتراليا كـې پراخـه سـيمه نيـولې ده     
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 (Saddles)دې وښو څخه د اوښـانو د څرولـو او مخصوصـاً د اوښـانو د كتـو      
ــار اخ   ــو كــې ك ــه جوړول ــو     ســته.يپ ــم خپل ــورو اســتراليايانو ه ــا ن وروســته بي

    رويو ته د دې وښو وركول پيل كړل ځكه يې نو زيات رواج وموند.څا
ونـــو زړي د ځنګلونـــو د پراختيـــا د څـــانګې لخـــوا لـــه ســـعودي  د خرمـــاوو د

كـال پـه لسـيزه كـې      1880عربستان څخه جنوبي استراليا ته راوړل شول او د 
داسـې وايـي چـې د خرمـاوو د ونـو كرنـه        يې كرنه پـه تجربـوي ډول پيـل شـوه.    

د افغانانو لخوا پيل شوه او وروسـته هـم كلـه چـې د حكومـت لخـوا د       لومړى 
افغانـانو د دې ونـو    ،دې ونو د رواجولو پروژه لـه ناكـامۍ سـره مخـامخ شـوه     

  كرنې ته دوام وركړ.
كه څه هم د دې افغانانو بچيـان او لمسـيان اوس    ،د كرستين ستيونز په وينا

خو بيا هم په ځينو  ،ي ديهم حياناكه، محافظه كاره او د جال ژوند خوښونك
خـو هغـه څـه چـې دوى پـه پـوره        ،سيمو كې له دوى سره تبعيضي چلند كېـږي 

ــد  ــاور وربان ــاړ ېب ــه او نيكو نى ميــراث او دد دوى پخــوا يوي ــه دوى پلرون ن
ړانې او عـزت پـه دې   ېچې د ژوند له ټولو ناخوالو سره سره يې په پوره م ،دي

نـامې يـې دوى تـه پـه ميـراث پـاتې       هېواد كې ژوند كړى او له وياړه ډكې كار
   دي.

يي ليكوال شويو خدمتونو ته يو بل استراليا رېپه استراليا كې د افغانانو ه
په دې وروستيو كې د صالح محمد هغه ماموريت په هكله چې څلور اوښـان  

د حكومت په نمايندګۍ د سعودي عربستان پاچا ته د تحفـې   يې د استراليا
منځ د د استراليا او سـعودي عربسـتان تـر    وګه يېپه توګه رسولي او په دې ت

ــه زمينــه برابــره كــړې وه    صــالح « داســې ليكلــي دي: ،ښــو اړيكــو ټينګېــدو ت
كال او څـو كالـه وروسـته تـر هغـې چـې زمـا او د ده لـومړنۍ          1983محمد په 

زه له ده سـره پـه خبـرو كـې د ده لـه ادب څخـه د ډكـو         .ليدنه شوې وه وفات شو
 .صميميت څخه د ډكو كړو وړو تر اغېـزې النـدې راغلـم   خبرو او له محبت او 

له ده سره په خبرو كې په دې ډېر ژر پـوه شـوم چـې زه د اسـتراليا د افغانـانو د      
چې د استراليا د  ،ګوتو په شمېر پاتې كسانو له يو شخصيت سره خبرې كوم
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له بده مرغه چې د صالح محمـد، د   تاريخ يوه مهمه ژوندۍ كړۍ يې بللى شو.
 دپالر او د دوى په شـان پـه زرګونـو نـورو افغانـانو هغـه ونـډه چـې دوى          ده د

يـا خـو    ،پـه دېخـوا د اسـتراليا پـه پرمختـګ كـې لرلـې        را څخـه  ېلسـيز  1860
څكلـه هـم نـه دى    ېې هيـ نـو درنـاوى خـو     ي،نـه و  ېاو كه هس ېره شوېه يخېب

څكلـه هـم د   ېه ،ما كله چې د استراليا په ښوونځيو كـې زده كـړه كولـه    شوى.
نـه څـه    ،هغه مهم رول په هكله چې دې با غروره مسـلمانانو افغانـانو لوبـولى   

 يڅ نـه د ېاتو اسـتراليايانو د دوى پـه اړه هـ   زيـ  اورېدلي او نه څه لوستلي وو.
دلي او دا د هغــه نــاوړه تعصــب لــه املــه ده چــې تــر دې وروســتيو پــورې  ېــاور

    اروپايانو د نورو په مقابل كې درلود.
ــه اســتراليا كــې د    ــر زده كــوونكى د   پ ــال د  1860ښــوونځيو ه او   Burkeك

Wills         د تحقيقاتي سفرونو په هكله چـې پـه مركـزي اسـتراليا كـې يـې سـرته
دوى پـه دې هـم ښـه پـوهېږي چـې اوښـان پـه خـاص          ورسول څه ناڅه پوهېږي.

ړنو د سرته رسولو لپاره راوړل شوي وو او كه اوښان نـه واى  ېډول د همدې څ
خـو پـه دې    ،نـه واى  يتر زياتو كلونو پورې سـرته رسـېدل   ړنې بهېنو دا ډول څ

اړه چې همدا اوښان د دوست محمـد او احسـان خـان دوه تنـو افغانـانو لخـوا       
ــى ډېــر صــادقه تــاريخ پوهــان هــم پــرې چ       ،دلېــچل  پــه خولــه پــاتې دي.  وحت

د ده د هغـه زيـارونو لـه املـه چـې       ،تومـاس ايلـدر   Thomas Elderشان همدا
كـال د قهرمـانۍ    1876پـه   ،وښانو په راوړلو كې ګاللي وواستراليا ته يې د ا

خو هغه وفاداره افغانان چې دا اوښان يې ساتل او ځينو يې  ،لقب تر السه كړ
چا يـاد هـم    ،وهم په دې الره كې له السه وركړى لكه دوست محمد خپل ژوند 

كـل  دا يادونه په دې معنا نه ده چې ګويا د افغانـانو پـه هكلـه بـه څـه لي      .نكړل
د استراليا د هغه وخت په مجلو، راپورونو او نورو خپرونو كې  .شوي نه وي

ډېر څه د افغانانو، د دوى د افغاني او اسالمي دودونو، زړورتيـا، صـداقت   
ــه دوى ســره پــه   ېاو وفــاداريو پــه بــاب خپــاره شــول او زيــاتو څ   ړونكــو چــې ل

تو ه زيــاد دوى د خـدمتونو او دا چــې څرنګــه يـې پــ   ،سـفرونو كــې ملګــري وو 
 ،پخپلـو راپورونـو كـې يادونـه كـړې وه      ،وحاالتو كـې د دوى ژونـد ژغـورلى    
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خو له دې ټولو سره سره په رسمي توګه د دوى د خدمتونو څرنګه چـې ښـايي   
    قدرداني ونه شوه.

څـه چـې حتـى د    دوى خـو ال  .دوى ټول عمـر پـه دې هېـواد كـې زيارونـه وګالـل      
پـه   ستلو بريالي نـه شـول.  يې په اخدوى بچيان هم د دې هېواد د تابعيت د پاڼ

رې نښـې پـاتې دي چـې پـه     ېـ دلته په استراليا كې حتى تر اوسه هـم ډ  ،هر حال
صـفا    ،سرښندنو، زيـارونو، رښـتينوليو   ړنيو افغانانو دېچوپه خوله د دې م

  »او صميميت شاهدي وركوي.
  

***  
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  يوولسم فصل
  

  د افغانانو کلتوري انحالل
  

هېـواد او   دل د كډوالو په منونكيېد خلكو كډه كله يو ځاى څخه بل ځاى ته 
پـر دواړو زيـات اثـر     ،پر هغه هېواد چې دا ډول كډوال يې له السه وركړي دي

يـو   ې.كـډوالو هـم د يـادونې وړ و    پرېږدي. دا ډول اغېزې له هر پلوه پخپله پر
د  ،ريال ته وړيېمرو له ځانونو سره نوي هېواد يا چاپشى چې كډوال يې هرو

لمـه پـال هېـواد كـې     ېيـا م  يتوري مشخصات دي چې البته په منونكدوى كل
هر څـومره   .له شته كلتور سره چې لږ يا زيات ورسره توپير لري مخامخ كېږي

پـه هماغـه انـدازې د دواړو     ،دوه كلتورونو ترمنځ توپير زيـات وي  ېچې د د
 په هر حالـت كـې بـه    له تصادم څخه السته راغلې نتيجې هم د يادونې وړ وي.

ــا د م  شــــته خلكــــو كلتــــور كــــټ مــــټ ومنــــي  ېكــــډوال مجبــــور وي چــــې يــ
(Assimilation)       شـته خلكـو څخـه    ېيا خپـل كلتـور كـټ مـټ وسـاتي او لـه م

او يا خپل كلتوري مشخصـات څـه وسـاتي او څـه      (Isolation)جال پاتې شي 
شـته خلكـو سـره تطـابق     ېله السه وركړي او په دې توګه له كلتوري پلـوه لـه م  

  .(Adaptation)وكړي 
نـو پـه پـوره ډول لـه      ،ړۍ افغانان هم كله چې استراليا ته راغلـل ېد نولسمې پ

، كـاليو،  ېدا ځكـه چـې د دوى ديـن، ژبـ     ؛يوه پردي كلتور سره مخـامخ شـول  
ــژادي مشخصــاتو   ــو او حتــى ن ــګ او څ  ،دودون ــلكــه رن ــه اســتراليايي  ې رې ل

ه په لومړيـو  افغانانو په استراليا كې د خپل ژوندان ټولنې څخه توپير درلود.
خــو  ،پاليســي غــوره كــړه (Isolation)زيــاتو كلونــو كــې د كلتــوري جالوالــي 

ــه اســترالياي    ــه   يوروســته بيــا مخصوصــاً كلــه چــې دوى ل ټــولنې څخــه ودون
ړۍ پـه مـودې كـې پـه كـرارۍ سـره خپـل        ېد دوى بچيانو د نژدې يوې پ ،وكړل

رپسـې  لومړى يـې كـاليو، بيـا يـې ژبـې و      .كلتوري مشخصات له السه وركړل
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هغو عواملـو چـې    .يې دودونو او په پاى كې يې مذهبي عقيدو بدلون وموند
 ،د افغانانو دې ډول كلتوري انحالل ته زمينه برابـره كـړه هغـه ډېـر زيـات دي     

  خو موږ يې ځينو ته په الندې ډول ګوته نيسو.
تر ټولو مهم عامل چې په استراليا كې يې د افغانانو په كلتور ناوړه اغېزه . 1

ډوالو پـه مقابـل   كـ د افغانانو په ګډون د بهرنيـانو او يـا غيـر اروپـايي      ،ړهوك
  كـــــــــــــــې د اســـــــــــــــتراليا د هغـــــــــــــــه وخـــــــــــــــت د اوســـــــــــــــېدونكو او 

 White)چـې وروسـته بيـا د سـپينې اسـتراليا       عيضي چلنـد و حكومتونو تب

Australia)  كــال څخــه وروســته تــر  1901د پاليســۍ پــه نامــه يــاده شــوه او لــه
استراليا حكومت د رسمي پاليسۍ پـه توګـه پـاتې    اويايمې لسيزې پورې د 

مې نړيوالې جګړې پـورې پـه   ېد دې پاليسۍ له مخې چې لږ تر لږه تر دو شوه.
و پـه مقابـل كـې تبعيضـي     د ټولو غير اروپايي خلك ،ټول شدت سره روانه وه

د دې پاليسۍ له امله كه څه هم د يوې مودې لپاره افغانان جـال   .وچلند روان 
خـو څرنګـه چـې     ،خپل كلتور خوندي وساتي چېهڅه يې وكړه  پاتې شول او

ځكه نو د لومړي نسـل افغانـانو    ؛د دوى كلتور ته په ښه سترګه نه كتل كېدل
لـه دې كبلـه چـې د افغـاني كلتـور پـه        له مړينې وروسته د دوى بچيانو ډېر ژر

ځكــه نــو خپــل  ؛ســاتلو ســره پــه ژونــد كــې لــه زيــاتو ســتونزو ســره مخــامخ وو 
  ه يې بدلون وركړ.كلتور ت

راغلـل او د  افغانـان  و چـې اسـتراليا تـه يـوازې نرينـه      يو بـل مهـم عامـل دا    . 2
دا  ،د كورنيو غړي ټول د دوى په اصلي ټاټوبي كې پـاتې وو  رمنې ياېدوى م

ځكه چې نه دوى غوښتل چې خپلې كورنۍ له ځانـه سـره اسـتراليا تـه راولـي      
دوى په لومړي سر كـې دلتـه د    .لهاستراليا حكومت دا اجازه وركو او نه هم د

دادونـــه وى ســـره د كـــار درې كلـــن مـــوقتي قرارلـــه د .كـــار لپـــاره راغلـــي وو
خو كله چې وروسته بيا دوى د زيـاتې مـودې لپـاره دلتـه      ،السليك شوي وو

څرنګــه چــې لـــه    .نــو د كورنيـــو د جوړولــو پــه تكــل كـــې شــول      ،پــاتې شــول  
ځكه نو ځينـو يـې    ؛كول كېدهرمنو ته د راتګ اجازه نه ورېافغانستان څخه م

د زياتو پوهانو په نظر دا ډول ودونه د كلتـور د   په استراليا كې ودونه وكړل.
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د كلتـور د   د افغانـانو لپـاره هـم دا د دوى    .انحالل ډېره ښه وسيله كېداى شي
سره له دې چـې د خپـل ژونـد پـه دوران كـې دوى ډېـره        .له السه وركولو پيل و

خـو د دوى لـه    ،وب سره خپل كلتور خوندي وسـاتي هڅه وكړه چې په برياليت
ځكـه   ؛ورګـډ شـول  مړينې څخه وروسته د دوى ميندو استراليايي ټـولنې تـه   

  نو په چټكۍ سره يې هر څه له السه وركړل.
مخصوصـاً د مخـابراتو او مواصـالتو پـه      ،ړۍ كې تخنيكېپه نولسمې پ. 3

نو له خپلـو كورنيـو   ځكه نو افغانا ؛وو كې د نن په شان پرمختګ كړى نه برخ
ځكـه نـو    ؛څ ډول اړيكـې نـه درلـودې   ېفون لـه الرې هـ  يلټيسره د ليكونو او يا 

داد لــه مــودې څخــه وروســته دوى خپــل  قــراركــوم وخــت چــې د دوى د كــار د 
مهاجرت لـړۍ   د د دوى خپلوانو دوى مړه وشمېرل. ،شوله ټاټوبي ته ستانه ن

يـو او د دوى لـه كلتـور سـره     ځكه نو دوى د خلكو خبره له پرد ؛دوام ونه موند
ما په بروكن هل كې د شمروز پـه نامـه د يـوه     .په مقابلې كې يوازې پاتې شول

كلـه چـې روزان افغانـان د دوى پـه ملـي       .افغان لور چې روزان نومېـده وليـده  
تو كلونـو وروسـته   ېډېره خوښه شوه او ويل يې چـې لـه شـپ    ،جامو كې وليدل

ته كاله له خپل كلتور څخـه  ېشپ .ليدلي دي يې د لومړي ځل لپاره بيا افغانان
روزان او افغانـانو دواړو پـه دې ژړل او خپـه     .لرې پاتې كېـدل زياتـه مـوده وه   

روزان او  .څه له السه وركـړي وو  چې اوس نو روزان د خپل كلتور هر وو ځكه
روزان ته د خپل پالر لـه پښـتو    .و ىسوي دين غوره كړېد دې كورنۍ اوس ع

ځكـه   ؛خـو پـه معنـى يـې هـم نـه پوهېـده        ،يوه جمله په يـاد وه ژبې څخه يوازې 
دلې ېچې د خپل پالر له مړينې څخه وروسته يې له افغانانو سـره اړيكـې شـل   

  وې.
پـه اسـتراليا    ،زمن ګڼـل كېـداى شـي   ېـ يو بل عامل چې په دې برخـه كـې اغ  . 4

ړۍ افغانـــان ېـــد نولســـمې پ .ژونـــد و ىكـــې د افغانـــانو خوځنـــده او كوچيـــان
يا پـه كوچنيـو ډلـو     دوى به يوازې او .ته له خپلو اوښانو سره راغلل استراليا

ځكـه نـو    ؛كې له يو ځاى څخه بل ځـاى تـه تلـل او مالونـه بـه يـې وړل يـا راوړل       
پـه يـو ځـاى كـې      ،رمنو او بچيانو خاونـدان هـم وو  ېحتى هغه افغانان چې د م
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  پاتې وو.  استوګن نه وو او كله كله به له خپلو كورنيو څخه په مياشتو لرې
يو بل نسبتاً مهم عامل په دې برخه كې دا و چې افغانـان پـه هغـه عمـر كـې      . 5

كلـــه چـــې بـــه دوى ودونـــو تـــه  .دلتـــه اســـتراليا تـــه راغلـــل چـــې د كـــار وړ وو
ځكـه نـو د    ؛و ىښـتو كلونـو څخـه اوښـت    ېنو د زياتو عمر به لـه څلو  ،برابرېدل

  ه شول.زياتو به ال بچيان كوچنيان وو چې پلرونه به يې مړ
شته افغانان له يـوې كـورنۍ، قـوم    ېپه استراليا كې م ،رهېبټولو سر ېپر د. 6

پـه بـل عبـارت دوى پخپـل مـنځ كـې هـم يـو اغېـزمن او           ،يا سيمې څخه نه وو
منظم ټولنيز نظام نه درلود او د دوى تر منځ اړيكې هغسې چې ښايي ټينګې 

كـاوه او خپلـې    نه وې، سره لـه دې چـې دوى پـه جـال كليـو كـې يـو ځـاى ژونـد         
په دې كې شك نشـته   ،ټولې النجې يې هم د پښتني جرګو له الرې حل كولې

دا ځكـه چـې    ؛ژوندي وو خپل كلتور ټينګ وساته تر څوچې افغانانو پخپله 
ژوند يې درلود او بل دا چې دوى پـه لـوړ    ييو خو دوى كوچيان وو او كليوال
د مهاجرو عمر او د دوى  زيات شمېر پوهانو عمر كې استراليا ته راغلي وو.

د  .مليې كې له مهمو عواملو څخه ګڼلېد تعليم درجه د كلتوري انحالل په ع
دوى په نظر عمر د كلتوري انحالل له عمليې سره معكوس او د تعلـيم درجـه   
ورسره مستقيم تناسب لري په دې معنى چې كوچيان او تعلـيم يافتـه مهـاجر    

پر افغانـانو دې دواړو عواملـو مثبـت    پخپله  ،خپل كلتور ژر له السه وركوي
ځكه له يوې خوا د دوى عمرونه د راتګ په وخت كې زيـات او لـه    ؛اثر درلود

حـال دا چـې د دوى د بچيـانو لپـاره شـرايط       .بل پلوه يې د تعليم درجه ټيټه وه
پـوره بـل ډول شـول او لــه همـدې املـه د كلتـوري انحــالل عمليـه پـه هغـو كــې          

  چټكه شوه.
طالبو څخه دا حقيقت په ښكاره ډول څرګندېږي چې د نولسـمې  له پورتنيو م

ځكـه   ؛ړۍ افغانان تر پايه پورې له استراليايي ټولنې څخه جال پاتې شولېپ
خو لږ تر لـږه تـر هغـه وختـه پـورې چـې        ،وو سره له دې چې شمېر يې زيات نه ن

د  وى پـه كورنيـو كـې افغـاني كلتـور خونـدي پـاتې شـو.        د د ،دوى ژوندي وو
يوازې په پښتو او يـا لـږ تـر لـږه پـه       .رمنې او بچيان ټول مسلمانان ووېمدوى 
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زي او حتــى خپلــو محلــي ژبــو غږېــدل او پښــتني دودونــه او   ېــپښــتو او انګر
د دوى پـه كليـو كـې ژونـد كـټ مـټ د        .ځـاى كـول   راسالمي مراسـم يـې ټـول پـ    

د نرينـه بـه    ،هر كلـي يـو جومـات درلـود     ،فغانستان كليوالي ژوند ته ورته وا
ړونـو پـه غيـاب كـې     ېم ښځې بـه د  ،ورځې له پلوه په جومات كې را غونډېدل

ټـول   ،له كورونو څخه نه وتلې او له پرديو نرينه وو څخه بـه يـې مخونـه پټـول    
په اخترونو كـې بـه    ،ځاى كول راسالمي احكام لكه لمونځ، روژه او نور يې پ

و بچيـانو يـې   يـو بـل كورونـو تـه بـه تلـل او ټولـ        يې نـوې جـامې اغوسـتې او د   
نـو هـر    ،خو خبره داوه چې كله دوى مـړه شـول   ،افغاني او اسالمي نومونه لرل

رمنــې او بچيــان بېرتـه اســتراليايي ټــولنې تــه  ېد دوى م .څـه پــه بدلېــدو شـول  
ــل ــول افغــاني        ؛ورغل ــې خپــل ټ ــدريجي ډول او چټكــۍ ســره ي ــه ت ــو پ ځكــه ن

د افغانـانو   ده چـې  عجيبـه خبـره خـو دا    .كلتوري خصوصيات له السـه وركـړل  
يم او څلورم نسل كې سـره لـه دې چـې    ېم او حتى درېزيات شمېر بچيان په دو

خـو بيـا هـم پخپـل افغـاني       ،خپل كلتوري خصوصيات يې هم له السه وركړي
د زياتو په نومونو كې يـې همـدا اوس هـم د     .نسب وياړي او درناوى يې كوي

ن بـولي كـه څـه هـم     خان ټكى ليدل كېږي او حتى يو شمېر يې ځانونه مسلمانا
ــه پــوهېږي.   ــه اســالمي احكــامو ن ــو عامــل ممكــن داوي چــې د    پ د دې كــار ي

لـه يـوې خـوا د     .افغانانو دا بچيان د اسـتراليا پـه تـور پوسـتو پـورې اړه لـري      
ــر      ــه چــې ســپين پوســتو پ ــه امل ــو ل ــدې دوى دوى يــو شــمېر د هغــو ظلمون  بان

سـويت د  ېحتى د ع زغملي له هغو څخه كركه لري او له همدې كبله كله ناكله
له بل پلوه دوى افغاني كلتور د تورپوسـتو لـه    .دين له منلو څخه هم ډډه كوي

  وياړي.باندې كلتور څخه لوړ بولي ځكه نو پر هغه 
لنډه دا چې كـه څـه هـم د افغانـانو بچيـانو خپـل زيـات كلتـوري خصوصـيات          

افغانـانو  خو بيا هم د  ،لكه ژبه، دين، جامې او دودونه هر څه له السه وركړي
ځينې ځانګړي خصوصيات پـه هغـو كـې پـاتې دي چـې لـه نـورو څخـه تـوپير          

لـري راتـه    ېرمنې چـې لـه افغانـانو سـره نـژدې اړيكـ      ېم ييوې استرالياي لري.
وويل چې دا يو وخت له خپلو بچيـانو سـره پـه مركـزي اسـتراليا كـې د الـيس        
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نو پـه بـاب د   زه د افغانـا «وايي چـې   .ښار ته تللې وه Alice Springsسپرنګز 
د خپــل كــور مخــې تــه پــه  معلومــاتو د راغونــډولو پــه هيلــه يــوه ســړي تــه چــې

و ورنژدې شوم او لـه هغـه څخـه مـې وغوښـتل چـې پـه دې ښـار         چوكۍ ناست 
ــانو د اســتوګنې لــوى مركــز    كــې چــې پخــوا  ــه   ،ود افغان د هغــوى هــديره رات

ږ خـوړو  نومـوړي سـړي مـو    .له ما سره زما بچيان هم وو«دا وايي چې  » وښيي
ته وبللو چې هر څه خواړه مو وخوړل بيا يې نـو ماتـه وويـل: راځـه چـې اوس د      

هغـه پـه الره    .په ګډه د هديرې په لور روان شولو  .»افغانانو هديره درته وښيم
ما ورته وويل چـې   ې.كې له ما څخه وپوښتل چې د افغانانو هديرې ته څه كو

لــه زيــات  .ســتراليا كــې مينــه لــرمزه لــه افغانــانو او د دوى لــه تــاريخ ســره پــه ا
نـو غـواړم    ،يـم  ېژندګلوي لـرم او اوس چـې دلتـه راغلـ    ېشمېر افغانانو سره پ

نومـوړى سـړى    ستلو سره د دوى هديره وګورم.يچې له وخت څخه په ګټې اخ
ډېر خوښ شو او ما ته يې ويل چې دى پخپله هم د هماغه افغانانو له بچيـانو  

وم چـې دى افغـان    ېپخوا هم په دې پوه شـو  ل چې زه الما ورته ووي .څخه دى
 .يم چې دى افغان دى ېه ما څخه وپوښتل چې څرنګه پوه شوهغه سړي ل .دى

لمـه پـالنې څخـه پـوه شـوم چـې تـه        ېړانـې او م ېما ورته وويل چې زه سـتا لـه م  
ځكــه دا هغــه خصوصــيات دي چــې يــوازې افغانــان يــې لــري او د  ؛افغــان يــې

  ه ليدل كېږي.استراليا په نورو وګړو كې ن
  

***
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  دولسم فصل
  

  م پ７او４استراليا ته د افغانانو د هجرت دو
  
سره دې هېواد  ه، استراليا ته د موټرو په رسېدوكال څخه را وروست 1920له 

له دې وخت څخه وروسته هغه ډله افغانان  .ته د افغانانو راتګ په ټپه ودرېد
مونــدل ګــران وو او  چــې ځوانــان وو، خــو دلتــه پــه اســتراليا كــې ورتــه د كــار  

خـو يـو زيـات     ،رته خپـل هېـواد تـه سـتانه شـول     ېهغوى ب ،ودونه يې هم نه لرل
ړى شمېر افغانان كومو چې دلته خپلو ځانونو ته د مناسـب كـار بندوبسـت كـ    

يــا يــې دلتــه ودونــه او بچيــان لــرل او يــا د زيــات عمــر وو او لــه فزيكــي او    ،و
نه لرل همدلتـه پـه اسـتراليا كـې      اقتصادي پلوه يې هېواد ته د تللو امكانات

كــال) څخــه  1920ټــې (لــه ېخــو چــې هــر څــه وو لــږ تــر لــږه لــه دې ن  ،پــاتې شــول
تو كلونـو لپـاره اسـتراليا تـه د افغانـانو مهـاجرت بنـد شـو او         ېوروسته د شپ

  ر شول.ېخلكو ه لهكرار كرار هغه خلك چې پخوا دې هېواد ته تللي وو 
 1978م پـړاو هغـه وخـت پېـل شـو چـې د       ېاستراليا ته د افغانانو د هجرت دو

ــه        ــا څخــه وروســته كمونســتانو پ ــه خــونړۍ كودت ــل د مياشــتې ل ــال د اپري ك
ن د دوى د ونونـو افغانـا  يافغانستان كې سياسي قدرت تر السه كړ او پـه ميل 

پـه دې   وو له امله د نورو هېوادونو په لور هجرت ته اړ شول.ظلمونو او ناروا
خــت پــه پاكســتان او ايــران كــې نــژدې شــپږ مهــاجرو كــې چــې شــمېر يــې يــو و

اكثريت خلك له كليو او يو لږ شمېر له ښارونو څخـه   ،وى ليونه اټكل شويم
د د څـو عواملـو لـه املـه     ښاري مهاجرو ته په پاكستان او ايـران كـې ژونـ     .وو

له ټولنيز پلـوه دوى تـه ګرانـه وه چـې د مهـاجرو پـه كمپونـو او يـا          و.ډېر ګران 
 ؛پلـوه ګـران وو   يلـه اقتصـاد   په ښارونو كـې ژونـد بيـا    .ړيكليو كې ژوند وك

د راشـن لـه تـر السـه كولـو       ځكه لومړى خـو پـه ښـارونو كـې د ملګـرو ملتونـو      
م دا چـې د پاكسـتان پـه ښـارونو كـې د ژونـد       ېـ څخه محروم پاتې كېـدل او دو 
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ځكـه نـو د زيـات لګښـت      ؛سطحه د افغانسـتان د ښـارونو پـه پرتلـې لـوړه وه     
حــال دا چــې د مهــاجرو زيــات شــمېر لــه محــدودو مــالي    ،غوښــتنه يــې كولــه 

ره پـر دې دوى تـه   ېښودلو تـه اړ شـوي او سـرب   ېامكاناتو سره د خپل هېواد پر
لــه بــل پلــوه  .پــه پاكســتان او ايــران كــې د كــار امكانــات هــم ډېــر محــدود وو  

ت ټــول د قــدر .د دوى د اوســېدو لپــاره مســاعد نــه و ريــال هــم ېسياســي چاپ
و چــې د وخــت لــه حــاالتو ســره ســم د پاكســتان او الس كــې بنســټپالو ډلــو پــه 

ځكه نـو لـه    ؛ديزو هېوادونو حكومتونو هم ترې مالتړ كاوهېايران او حتى لو
ند او فعاليت ماحول هم افغانستان څخه د ښاري مهاجرو لپاره د سياسي ژو

ديزو هېوادونــو تــه د تــګ ېــڅنــګ لود دې ټولومحــدوديتونو تر .ډېــر تنــګ و
ډېـر زيـات وو او افغانـان پـه زيـاتو هېوادونـو كـې پـه وريـن           راتګ امكانات

ديزو د شـنو او سـرو   ېـ سـتۍ خبـره يـې هـم دا چـې د لو     وتندي منل كېدل او ور
خلكـو د دې جنتونـو    .بڼونو د ليدلو لپاره تلوسه هم له افغانانو سـره زياتـه وه  

ځكـه يـې نـو هلتـه د ورتـګ لپـاره امكانـات         ؛په هكله زيات څه اورېـدلي وو 
شـته مهـاجرو   ېديز ته د تګ لړۍ لومړى په هند او پاكستان كې د مېلو ل.لټو

خــو وروســته بيــا چــې د خلكــو خبــره نــورو هېوادونــو تــه د     ،خــوا پيــل شــوه ل
ديز تـه د مهـاجرت مينـه والـو د هـر عامـل لـه        ېـ نو لو ،ورتګ الره خالصه شوه

خپـل   .ننه دغه هېوادونـو تـه د سـفر پـالن جـوړ كـړ       امله چې وو په هېواد كې د
مالونه او جايدادونه به يې په هره بيه چې وو وپلورل او هنـد يـا پاكسـتان تـه     

والي لـه املـه لـومړى ايـران تـه      ېځينې خو به د جغرافيايي نږد ،به په كډه شول
ديز تـه د ورتـګ   ېـ والړل او له هغه ځايه بـه بيـا پاكسـتان او يـا هنـد تـه چـې لو       

ونــو څخــه بــه يــې بيــا پــه  كــې زيــات وو ورغلــل او لــه دې هېواد ه امكانــات پــ
دې ډلـه افغانـانو پـه     ديز كې مطلوب هېواد ته د ورتګ پـه لټـه كـې شـول.    ېلو

په لومړي سر كـې كلـه چـې غـرب      .هند او يا پاكستان كې اوسېدل نه غوښتل
نو دا ډله خلك به د لنـډې مـودې لپـاره پـه      ،ته د مهاجرت امكانات زيات وو

بيا چـې د مهـاجرو شـمېر زيـات     خو وروسته  ،هند يا پاكستان كې پاتې شول
نو په هند يـا پاكسـتان كـې د دوى د     ،او د تګ امكانات په محدودېدو شول
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په دې توګه چې په وروستيو كلونو كې به دا  .پاتې كېدو موده هم اوږده شوه
ډول خلك حتى د كلونو لپاره بهر ته د تګ په نيـت پـه هنـد يـا پاكسـتان كـې       

  پاتې شول.
پـه لسـيزو كـې     1990او  1980لـه مخـې د    ېرو د سروني ته د راغلو مهاجدس

 26،6پـه سـلو كـې     نومهاجر له كمونستي رژيم سره د مخالفتو 56په سلو كې 
د  13وسله والو پوځونو ته د دوى او يا د دوى د زامنو د جلبولو، په سلو كې 

د كــورنۍ لــه غــړو ســره د يــو ځــاى   13،5اقتصــادې كمزورتيــا، پــه ســلو كــې 
تـه اړ   ښـودلو ېور يې د ځينو نورو عواملو لـه املـه د هېـواد پر   كېدو او پاتې ن

سره له دې چې په زياتو حاالتو كې ممكـن څـو علتونـو د خلكـو پـه       ،شوي وو
  ښتې كې برخې لرلې وي.ېدا ډول ت

ــ       ــا پ ــات شــمېر د امريكــا او اروپ ــومړي ســر كــې د دې مهــاجرو زي ــه ل ــور  رپ ل
نــو نــورو  ،تېــدو شــوســته بيــا چــې د دوى شــمېر پــه زيا وخــو ور ،وخوځېــدل

كــې پــه ملګــرو ملتونــو كــې د  1980پــه كــال  .و تــه يــې هــم مخــه شــوهنــهېوادو
عــالي كمشــنرۍ د اســتراليا پــه ګــډون لــه زيــاتو هېوادونــو څخــه د     مهــاجرو

د همدې غوښتنې لـه مخـې د اسـتراليا     ،افغان مهاجرو د منلو غوښتنه وكړه
كـړه  ېو د منلـو پر حكومت هم د هماغه كال د اګست په مياشت كـې د افغانـان  

وكړه او استراليا ته د راتلونكو مهـاجرو پـه كلنـي شـمېر كـې يـې د افغانـانو        
سـره لـه دې چـې دا ونـډه د هغـه شـمېر افغانـانو پـه          .لپاره هم جال ونډه وټاكله

پرتلې چې په نورو هېوادونو لكه امريكا، جرمني او كانـاډا كـې ومنـل شـول     
استراليا ته د مهـاجرت عوامـل هـم     له هند يا پاكستان څخه ډېره كوچنۍ وه.

پــه لســيزو  1990او  1980ړنــې لــه مخـې د  ېني د مهـاجرو د څ دد ســ .زيـات وو 
دا ډول مهاجر د اقتصادي عواملو له امله، پـه سـلو كـې     20،2كې په سلو كې 

په افغانستان كې د جګړې د اوږدېـدو او د سـولې د ټينګېـدو لپـاره د      15،5
د خپلوانـو د هڅـونې لـه     23،3ه، پـه سـلو كـې    هيلې د له السه وركولو له املـ 

په دې هېوادونـو كـې د امنيـت د نشـتوالي لـه       5،2امله او يوازې په سلو كې 
حال دا چـې پـه سـلو كـې      ،وو يښودلو ته اړ شوېامله د پورتنيو هېوادونو پر
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مهاجرو څرګنده كړه چې دوى له لومړي وخت څخه په هند يا پاكستان  24،9
همـدا ډلـه خلـك وو     .ره هغو هېوادونو تـه ورغلـي نـه وو   كې د پاتې كېدو لپا

كلـه چـې    .چې د ډېرې لنډې مودې لپاره په نوموړو هېوادونو كـې پـاتې شـول   
 ،له همدې مهاجرو څخه استراليا ته د دوى د راتګ په هكلـه وپوښـتل شـول   

تنو يې له خپلوانو سره د يـو ځـاى كېـدو عامـل وړانـدې       72،9نو په سلو كې 
چې دوى يوازې غوښتل چې بهر ته والړ  ،تنو بيا وويل 15،9كړ، په سلوكې 

  و.وم خاص عامل د دوى په نظر كې نه ځكه نو داستراليا په ټاكنه كې ك ؛شي
ته ېكال او پوره شـپ  1980تر منل شوي پروګرام الندې لومړۍ ډله افغانان په 

 كاله وروسته له هغه وخت څخه چې استراليا ته د افغانـانو مهـاجرت پـه ټپـه    
شك نشته چې له دوى څخه پخواهم څو تنـه   ،درېدلى وو استراليا ته راغلل

چې افغانستان او اسـتراليا يـې    ،افغانان د كولمبو د پالن تر پروګرام الندې
زي ژبـې د زده كـړې لپـاره اسـتراليا تـه راغلـي او لـه        ېد انګر ،غړيتوب درلود

ام النـدې او د  خـو تـر يـو مـنظم پروګـر      ،هغو څخه څو تنه دلته پـاتې شـوي وو  
كـال   1980پناه غوښتونكو په توګه استراليا ته د افغانـانو راتـګ هماغـه لـه     

څخه پيل شو چې تر نن پورې يې لړۍ تـر مختلفـو پروګرامونـو النـدې روانـه      
تنـه افغانـان پـه     7026كال تر نيمايي پورې ټول  1998كال څخه د  1980له  ده.

په هماغه موده كـې اسـتراليا تـه    چې البته دا شمېر  ،استراليا كې ومنل شول
څخـه نـه زياتېـده. د دې مهـاجرو      1،38د راغلو ټولو مهاجرو پـه سـلو كـې لـه     

ني پـه ښـار   د)  په نيو ساوت ويلز او په خاصه توګه د سـ %49،6زيات شمېر (
مېر پـه ټولـو كلونـو    استراليا تـه د راغلـو مهـاجرو افغانـانو شـ      ره شول.ېكې د

تنه او تـر ټولـو    35كال كې  1980 -81شمېر يې په تر ټولو لږ  و.كې يو شان نه 
دا هـم بايـد ووايـو چـې لـه       .تنـه و  999كـال كـې   1991-92ر يـې پـه   زيات شمې

څخـه زيـات يــې د بشـري او يـا پنــاه      83پورتـه مهـاجرو څخـه پــه سـلو كـې لــه      
 1996پـه   غوښتونكو تر پروګرامونو الندې پـه اسـتراليا كـې منـل شـوي وو.     

ړنـې لـه   ېڅ يليكـوال د يـوې علمـ    مهـاجرو د دې اثـر د  ني پـر افغـان   دكال د سـ 
لـه پاكسـتان،    59،9مخـې د دې ښـار لـه افغـاني مهـاجرو څخـه پـه سـلو كـې          
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لــه نــورو هېوادونــو  7،2لــه افغانســتان او  6،8لــه ايــران،  1،5 ،لــه هنــد 24،6
ــلكــه فرانســې، اي  ــه     ټ ــد څخــه دلت ــې او تايلن اليې، امريكــا، روســيي، جرمن

ړنــې لــه مخــې دا مهــاجر اســتراليا تــه لــه ېد همــدې څ اســتراليا تــه راغلــي وو.
راتګ څخه پخوا لږ تر لږه د درې مياشتو او زيات تر زياته د څوارلس كلونو 

لـه دې مهـاجرو څخـه د دوى     ،لپاره په پورتنيو هېوادونو كې پـاتې شـوي وو  
ازې په يو بـل هېـواد كـې    استراليا ته له راتګ څه پخوا يو )%81،3اكثريت (

) او حتـى زيـاتو   %15،5حال دا چې ځينې نور يې بيـا پـه دوه (   ،وپاتې شوي و
د افغــان مهــاجرو  ) هېوادونــو كــې د څــه مــودې لپــاره پــاتې شــوي وو. 3،1%(

او ملبـورن پـه ښـارونو     يندړنې په مـوده كـې د سـ   ېعلمي څ ېزيات شمېر د د
پـه لسـيزو كـې هـر كـال پـه        1990او  1980پـه بـل عبـارت د     .ره شوي ووېكې د

ني او دپورې استراليا ته نـوي راغلـي مهـاجر د سـ     90څخه تر  75له سلو كې 
  يا ملبورن ښارونو ته تللي وو.

چـې   ،له بله پلوه د دې پړاو افغـان مهـاجرين د پخوانيـو مهـاجرينو پـه پرتلـې      
پـه بــل   .ټــول ښـاري مهــاجرين وو  ،ټـول لــه كليـو څخــه اسـتراليا تــه راغلـي وو    

ينو څخـه چـې اسـتراليا تـه راغلـي      لسيزو لـه مهـاجر   1990او  1980عبارت د 
 91يې په ښارونو كې زېږېدلي او په سلو كې نـژدې   97په سلو كې نژدې  ،وو

ر كـړي  ېـ يې د خپل ژوند له پنځو څخه تـر لـس كلونـو پـورې پـه ښـارونو كـې ت       
دا خلـك د دوى د   .چې پـه هغـو كـې هـم د كابـل ښـار ونـډه ډېـره زياتـه وه          ،وو

ايـران) كـې هـم پـه ښـارونو كـې        هنـد او هجرت په لـومړي هېـواد (پاكسـتان،    
) اسـالم آبـاد   %33،5ښـور ( ې) چې پـه هغـو كـې هـم د پ    %96،6( .اوسېدلي وو

  ) ونډه د پاملرنې وړ وه.%24،9) او نوي ډيلي (22،3%(
د عمر له پلوه دا مهاجرين هم د لومړي پړاو د مهاجرينو په شان د ځوان عمـر   

ــدان وو ــم  1996د  .خاونـ ــر شـ ــال د سـ ــان  رنې د احېكـ ــې د افغـ ــه مخـ ــائيو لـ صـ
 29،3مهـاجرينو د كورنيـو د مشــرانو منځنـى عمــر پـه نيـو ســاوت ويلـز كــې       

حـال دا چـې د هغـه پـه پرتلـې       ،كاله و 23افغان مهاجرينو لپاره  كاله او د ټول
دا څرګنـده تـوپير دوه    كاله وو. 32منځنى عمر د استراليا د ټول نفوس لپاره 
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انو كې د ماشومانو شمېر زيات وو او بـل  يو دا چې په افغان ،علتونه درلودل
د  .دا چې له افغان كورنيو سره د دوى مشـران او زاړه اسـتراليا تـه را نـه غلـل     

و چـې پخـوا مهـاجرين يـوازې     دا منځ يو بل توپير هم دواړو ډلو مهاجرينو تر
حـال دا چـې د نـوي پـړاو مهـاجرين ټـول لـه خپلـو          ،نارينه اسـتراليا تـه راغلـل   

او  1980شــته احصــائيو لــه مخــې د   د نو ســره مهــاجر شــول. رمنــو او بچيــاېم
لسيزو په مهاجرو كې د ښځو شـمېر د نرينـه وو پـه پرتلـې زيـات وو (د       1990

كال د سر شـمېرنې لـه مخـې سـل      1996ر د ېنرينه وو لپاره د ښځو شم 98،9
  تنه وو).

په لسيزو كې د راغليو مهاجرو يو بل ځـانګړى   1990او  1980استراليا ته د 
سر شمېرنې لـه مخـې لـه هغـو      كال د 1996د  .خصوصيت د دوى زده كړې دي

 27،8مهاجرو څخه چې په افغانستان كې زېږېدلي وو لږ تر لـږه پـه سـلو كـې     
يې د دولسم ټولګي د فراغت سند تر السه كړى او يا يـې تـرې پورتـه زده كـړه     

تلې ټيټ ) په پر%35،4ټول نفوس (كه څه هم دا شمېر د استراليا د  ې.كړې و
ــو لكــه لبنــان (    ،و ) او ويتنــام %15،2خــو د ځينــو نــورو پرمختيــايي هېوادون
سره لـه دې چـې د دوى زيـات شـمېر لـه       .) خورا لوړ او د پاملرنې وړ و16،3%(

دا  ؛خپلو زده كړو څخه په استراليا كـې څرنګـه چـې ښـايي ګټـه وانـه خسـتله       
ــر      ــه بهــر او مخصوصــاً افغانســتان څخــه د فراغــت ت الســه شــوي ځكــه چــې ل

چـې افغانـان ورسـره     ،بـل لـوى كـړاو    سندونه په استراليا كـې نـه منـل كېـږي.    
زي ژبه نه پوهېدل ېځكه افغانان څرنګه چې ښايي په انګر ؛مخامخ وو ژبه وه

پـه بـل    او له دې املـه يـې لـه نـورو اسـتراليايانو سـره سـيالي كـوالى نـه شـوه.          
يـې د   9،3پـه سـلو كـې    عبارت استراليا تـه لـه راغلـو افغانـانو څخـه يـوازې       

  زي ژبه زده وه.ېراتګ په وخت كې يو څه انګر
مــه ډلــه افغانــان د لــومړۍ ډلــې پــه   ېپــه عمــومي ډول اســتراليا تــه راغلــې دو 

ريال او ټولنې سره د تطابق په برخه كې له لږ شمېر ېچاپ ييې له استرالياپرتل
مړى چـې لـو   ،وپه دې برخه كې اساسي عوامل دا  .كړاوونو سره مخامخ شول

وړانــدې د اســتراليا د حكومــت سياســت پــوره بــدل    رخــو اوس د مهــاجرو پــ 
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 1901لكـه څرنګـه چـې لـه      ۍاو اوس نو هغـه د سـپينې اسـتراليا پاليسـ     ىشو
 د ،په دې هېواد كې نـه چلېـږي   .كال څخه را په دېخوا په رسمي ډول روانه وه
ــي شــرايطو د ا پاليســي د    ــين الملل ــه نيمــايي څ  1970ملــي او ب خــه لســيزې ل

ــا        ــي ي ــڼ مليت ــې د ګ ــر ځــاى ي ــده شــوه او پ   Multiculturalismوروســته بن
چـا سـره تبعيضـي    ېچې د هغې لـه مخـې لـه ه    ،پاليسي په هېواد كې روانه ده

نـو جـزا هـم وركـول      ،سرغړونه وكـړي  ېنه ګڼل كېږي او كه څوك تر چلند روا
دوى پـه   .مـې ډلـې افغانـان ښـاري خلـك دي     ېبله يې دا چـې د دو  كېداى شي.

ــه خصوصــياتو       ــد پ ــو ســره د دې ډول ژون ــد كول ــه ژون چــې د  ،ښــارونو كــې پ
ريـال  ېدوى له داسې يو چاپ .استراليا ټولنه يې هم يوه نمونه ده پوره اشنا دي

ځكـه نـو    ؛چې هلته د مختلفو قومونو خلـك اوسـېدل   ،څخه دلته راغلي دي
 وروســته بيــا دوى لــه خپــل  ي.لــه هــر ډول خلكــو ســره د ژونــد پــوره تجربــه لــر  
د يـوې مـودې لپـاره    هلته هم  .هېواد څخه هند، پاكستان او يا ايران ته والړل

ــې و   ــه ښــارونو ك ــم د      پ ــې ه ــواد ك ــي هې ــه بهرن ــه دې ډول دوى پ اوســېدل او پ
وروســتۍ خبــره هــم دا چــې پــه اســتراليا كــې     اوســېدو تجربــه تــر الســه كــړه.  

پــه  اروپـايي هېوادونــو او حتــى امريكــا  وريــال د نــورېطبيعـي او ټــولنيز چاپ 
پلـوه پـه    يدا ځكـه چـې لـومړى خـو دا هېـواد لـه جغرافيـاي        ؛تـوپير لـري   هپرتل

اسيا پورې اړه لري او د خلكو خبره د اسيا د لـويې وچـې خـوى او بـوى پكـې      
م دا چـې دا هېـواد ډېـر پراخـه دى او لـه همـدې كبلـه د        ېـ دو .زيات ليدل كېـږي 

عبارت هر څوك په بل  ،ښاري او كليوالي ژوند ټول ډولونه پكې ليدل كېږي
  كې مناسب ځاى ومومي.ه كوالى شي د ځان د ژوند لپاره پ

ليا كـې  اچې ګويا افغان مهاجر پـه اسـتر   ،پورتنى مطالب په دې معنى نه دى
هسـې خـو هجـرت او بېځايـه كېـدل       ،څ ډول خنډونو سره مخـامخ نـه دي  ېله ه

حتــى كــه د يــو ښــار لــه يــوې څنــډې څخــه بلــې برخــې تــه هــم وي لــه ځــان ســره     
ريـال سـره ځانونـه    ېخلـك لـه نـوي چاپ    ترڅـو  وونه لري او يو وخت غواړيكړا

چې د هجرت د مسافې پـه زياتېـدو    ،زيات پوهان په دې عقيده دي بلد كړي.
سره معموالً د مهاجرو كړاوونه هم زيـاتېږي دا ځكـه چـې پـه دې حالـت كـې د       
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پــه پرتلــې پــه    يريــال توپيرونــه هــم د اصــلي ټــاټوب    ېطبيعــي او ټــولنيز چاپ 
   ياتېدو وي.ز

 خـو دا  ،افغـان مهـاجرو يـوه سـتونزه     په استراليا كې د هر بل مهاجر په شان د
دوسـتان او خپلـوان ور    .ريال څخه لـرې شـول  ېوه چې دوى له خپل ټولنيز چاپ

ريــال كــې لــه داســې خلكــو ســره چــې لــه ېڅخـه پــاتې شــول او پــه يــوه نــوې چاپ 
ريـال  ېلـه چاپ  .خ شـول كلتوري پلوه يې له دوى سـره پـوره تـوپير درلـود مخـام     

ځكه په دې هېواد كـې ژبـه    ؛سره په تطابق كې دوى ته لوى خنډ د دوى ژبه وه
لـه دې املـه    ،زي زده نـه وه ېـ زي وه او د افغانـانو چـې څنګـه ښـايي انګر    ېانګر

دوى د خپل راتګ له لومړۍ شېبې څخـه د زده كـړې، كـار مونـدلو او حتـى د      
دې كار پـه اقتصـادي    .خامخ شولورځني ژوند په چارو كې له خنډونو سره م

د دې  .ره دوى تــر روحـي فشــار النــدې هــم راوســتل ېاو ټـولنيزو ســتونزو ســرب 
چې د دوى د زده كړو اسناد دلتـه پـه    ،مه لويه ستونزه دا وهېډلې افغانانو دو

چـي   ،ځكه نـو دوى دې تـه اړشـول    ؛استراليا كې په رسميت ونه پېژندل شول
ې څخه وروسته نوې زده كړه وكـړي او يـا خـو    زي ژبې له زده كړېيا خو د انګر

ه د دوى لـوړې غوښـتنې او   بلـه سـتونز   .د ټيټې سويې كارونو ته غاړه كېږدي
ړنـې دې هېـواد تـه    ېوى زيات شـمېر پرتـه لـه كـومې لـومړنۍ څ     د و.توقعات و

چـې   ،په دې ډول چـې زيـات شـمېر يـې حتـى پـه دې نـه پوهېـدل         ،مهاجر شول
كې ژوند كـوي، څـه   ه ېرته پروت دى، څوك پچ ،استراليا څه ډول هېواد دى

ېر چـې  ډول تاريخ لري او څه شيان پكې مونـدل كېـږي؟ لـه دوى څخـه يـو شـم      
و او يا تر سخت اقتصادي او يا سياسـي فشـار   ژوند يې له خطر سره مخامخ 

خو مقصد له روانـو سـتونزو څخـه     ،رته ويېغوښتل يې چې هر چ ،الندې وو
يز د شنو او سـرو بڼونـو پـه هكلـه يـې زيـات       دېبلې ډلې چې د لو .وژغورل شي

رلـه چـې   ېداسـې انګ  ،واله ووېڅه اورېدلي او دې جنتونو ته د رسېدو لپاره ل
نو بيا بـه خـداى    ،ديز هر هېواد ته چې وي ځانونه ورسويېمقصد يو ځل د لو

دلته آزاده ټولنـه   .له بده مرغه چې واقعيت بل ډول و خو ،(ج)  هر څه سم كړي
چـې د كـار د مونـدلو لپـاره      ،ځكه نو دوى دې ته اړشول ؛نيا وهاو د سيالۍ د
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ــړي    ــيالي وكـ ــره سـ ــورو سـ ــو      ،نـ ــه پخوانيـ ــواد لـ ــې دوى د دې هېـ ــال دا چـ حـ
سـره كـړې او د   تر همدلتـه يـې زده كـړې    ،اوسېدونكو سره چې ژبـه يـې زده وه  

ځكـه نـو لـه دوى     ؛د دې ډول سـيالۍ تـوان نـه درلـود     ،كار تجربـه يـې درلـوده   
 ،وانان چې د لـږ عمـر خاونـدان وو او امكانـات ورتـه برابـر وو      څخه يوه ډله ځ

په زده كړو بوخت شول او پـاتې نـور يـې يـا خـو پـه ډېـر عـادي كـارونو بوخـت           
چې تر پايه پورې بې روزګاره پـاتې شـي او    ،يې دا غوره وګنله شول او يا خو

چــې د حكومــت لخــوا وركــول كېــدې شــپې  ،د وزګـارانو پــه ډېــرو لــږو پيســو 
  رې كړي.ورځې تې

له بـده مرغـه چـې دا ډلـه افغانـان هـم د لـومړۍ ډلـې افغانـانو پـه شـان د خپـل             
ځينــې خــو ال د دې  ،كلتــور د ســاتنې لپــاره امكانــات پــه اختيــار كــې نــه لــري 

ده چې نن سبا د دوى د كلتور  رښتيا خبره يې دا .څ خيال هم نه ساتيېخبرې ه
پـه پخـوا وختونـو     .ديد له السه وركولو امكانـات لـه پخـوا څخـه ډېـر زيـات       

ړۍ كې افغانان به په جال كليـو كـې اوسـېدل او د اسـتراليا     ېيعنې نولسمې پ
ــو        ــه وې او د اړيكــو د ټينګول ــې اړيكــې ټينګــې ن ــولنې ســره ي ــايي ټ ــه اروپ ل

ــر محــدود وو    ــم ډې ــات او وســايل ه ــه     ،امكان ــې ل ــه ك ــه ټولن خــو اوس دوى پ
ــد   ماشــومان يــې  لــري. اروپــايي االصــله اســتراليايانو او نــورو ســره ګــډ ژون

پـه   زيون، راډيو اونـورو وسـايلو څخـه ګټـه اخلـي.     ېلوټښوونځيو ته ځي اوله 
تللو عمليه په اوسنيو افغانانو كې د پخوانيو پـه   هله منځ لنډ ډول د كلتور د

لپـاره د دوى  ده چـې د پخوانيـو افغانـانو     اصلي خبره دا .ډېره چټكه ده ېپرتل
دوى پخپلـو اسـالمي عقايـدو     .ت درلـود څه زيات اهميد كلتور ساتنې تر هر

اساسـاتو ټينـګ والړ وو او د سـاتنې لپـاره يـې د هـر ډول        راو د پښتونولۍ پ
ــه تيــار وو    ــو ت ــانۍ وركول ــور پوســتو او يــا     ېد دوى م ،قرب ــولې لــه ت ــې ټ رمن

نو تر پايه پـه   ،خو چې كله يې له دوى سره ژوند غوره كړ ،اروپايانو څخه وې
پــه داســې ډول چــې  .ټينګــې والړې پــاتې شــوېاســالمي او پښــتني دودونــو 

لمه پالنه او نور حتى د دوى په څلـورم  ېځينې دا ډول كلتوري مميزات لكه م
خو په ډېرې خواشينۍ سره چې په اوسنيو افغانانو  ،نسل كې هم ليدالى شو
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اوسني افغانان د ژبـې، سـيمې،    .اقعيت په كلي ډول د دې پر خالف دىكې و
شـل شـوي دي او ژونـد يـې پـه      ېه پـه مختلفـو ډلـو و   مذهب او سياست لـه پلـو  

يمـه او يـا   ېمادياتو والړ دى او د زياتو لپاره د كلتور د سـاتنې اهميـت پـه در   
او  يكلتـور ملنـډې وهـ    يځينې خـو ال پخپـل پخـوان    .څلورمه درجه كې راځي
چې كه دا لړۍ همداسې روانه  ،د حيرانتيا خبره نه ده پخپل هويت شرمېږي. 

ــر  ،وي ــږ ت ــو ل ــه در  ن ــږه پ ــل ــه      ې ــولې نښــې ل ــور ټ ــه د افغــاني كلت يم نســل كــې ب
يو علت يې هم دا دى چې له بده مرغـه پـه    .استراليايي ټولنې څخه وركې شي

استراليا كې افغاني ټولنې د خپـل كلتـور د سـاتنې لپـاره ډېـر لـږ څـه تـر سـره          
اصالً په كورنيو كې په خاص ډول او په ټولنې كې پـه عمـومي ډول    كړي دي. 

 د افغــاني ټــولنې ځــانګړى خصوصــيت  وچــې  ،ووالي او پيوســتون كــړۍد يــ
څ داسـې هڅـه چـې ګونـدې د افغانـانو ويـاړلى كلتـور لـه         ېدلته ه .دلې دهېشل

پـه  دا ښكاره خبره ده چې نـن سـبا مـوږ     وركېدو څخه وژغوري نه ليدل كېږي.
الو سـره پـه   ېځكه نـو د مسـلط كلتـور لـه سـ      ؛ړۍ كې ژوند كووېويشتمه پيو

خـو ځينـې    ،ه كې د خپل پخواني كلتـور سـاتنه بـه څـه آسـانه كـار نـه وي       مقابل
ټولنې شته چـې حتـى پـه همـدې طوفـاني شـرايطو كـې يـې هـم خپـل كلتـوري            

  ځانګړي خصوصيات څه ناڅه ژغورلي او ساتلي دي.
  

***
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