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 افغانستان

 تاریخي شالید ته لنډه کتنه:لیونۍ تېښته، د اوزبکو سپک او ناوړه چلند او  د ولسمشر غني

 

په بېړه  رئیسد ولسمشر د ساتنې قطعې »د ولسمشر غني د تېښتې پر مهال د ماسپښین، د دوه نیمو بجو شاوخوا 
څلور چورلکې د کابل له ارګ څخه په هوا شوې او مخ « ، چې ټول د چورلکو لورته الړ شي.]وکړه[ پرېکړه نیسي

و پر لور والوتې، په دې اړه، د ولسمشر غني د تېښې د یو ملګري د سترګو پر شمال د هندوکش )هندو کوه( غرون
زموږ ]میخانیک[  د چورلکې د لوړولو څو دقیقې وروسته، هماغه تخنیکر»لیدلی حال په لنډه توګه لیکو، هغه وایي:

یني ساتوونکي ته راځي او وایي چې د چورلکې وزن زیات دی او اړتیا ده چې یو څه وزن کم کړو. د ولسمشر ځ خوا
کم یو څه  ته ګوري او وروسته پرېکړه کوي چې خپل زرې واسکټونه بیرون واچوي، ترڅو د چورلکې وزن]بل[  یو

شي. هر زرې واسکټ پنځو نه تر شپږو کیلو وزن درلود. ما د چورلکې له کړکۍ ولیدل چې له دوو نورو چورلکو هم 
 «.لزرې واسکټونه، وسلې او ځیني نور توکي وغورځول شو

دا خبره هم د یادولو ده چې له »د ولسمشر اشرف غني د تېښتې ملګري د دغه له خطره ډکې تېښتې په دوام وایي:
او همدارنګه د سون توکو وه(  رول الندېټچې د افغانستان هوایي فضا یې تر کن)امریکایي ځواکونو سره د نه همغږۍ 

په ټیټه فضا کې الوتنه کوله. پیلوټانو د تاجکستان له مسووالنو سره اړیکه ونیوله. پیلوټان و د کمښت له کبله چورلک
ک لوری ځواب نه ورکوي او دا هغه مهال دی چې د یکې بېړنۍ ناسته وکړي. تاجخاوره غواړي د تاجکستان په 

. د څو نورو اړیکو د نیولو پر خوا الوتنې ته دوام ورکويد چورلکو وزن یو څه کم شوی دی او چورلکې د امو سین
زبکستان د ترمز هوایي ډګر پر وکستان خوا ځواب نه ورکوي. همدا مهال پرېکړه وشوه چې د ایهڅو سره سره د تاج

زبکستان له مسووالنو سره اړیکه نیسي له هغوي ود امو سیند پر غاړه د الوتنې پر وخت پیلوټانو د ا .شو ړلور ال
زبکستان لوری هم ځواب نه ود ترمز هوایي ډګر کې د بېړنۍ ناستې اجازه ورکړي. د ا غواړي، د افغانستان پولې سره

ورکوي. د ډېرو هڅو سره سره اړیکه نه ټینګېږي. پیلوټان په مخابره کې اعالن کوي چې چورلکه کې د افغانستان 
ې چې اشرف غني ناست لومړی کس دی او د بېړنۍ ناستې اړتیا ده، بیا هم ځواب نه ترالسه کېږي. کومه چورلکه ک

وشوه، چې پېښه ه ، د اړیکې د نه ټینګېدو ته د نه پاملرنې له کبله له بلې چورلکې سره اړیکه نیسي او وایي چې هرؤ
پسې د ه بلپه توکي ختم شوي دي. په همدې ترتیب هره چورلکه یوه  ن ؤځکه د چورلکو د س، په ترمز کې ناسته کوي

 (۱۴۰۰مه ۱۰صبح: د تلې ۸« ).یي ډګر کې ناسته کويد ترمز هوا، زبکستان په خاورهوا

 ۵۴د هغو »راوی د ترمز په هوایي ډګر کې د اوزبک پوځیانو سپکوونکي او خواشینوونکي شېبې داسې بیانوي:
کوونکي او د هوایي قوا  کسه یې پیلوټان، د پیلوټانو مرسته ۲۲کسانو له ډلې چې له الوتکو ترمز کې ښکته کېږي، 

نور کسان د ولسمشر ساتوونکي دي، چې یو یې هم پاسپورت نه لري. ترمز هوایي ډګر ته له  ۲۲او  انتخنیکر
ساتوونکي ځواکونه زموږ د چورلکو شاوخوا ځای پر  زبک پوځي او پولهوا وکېدو سره سم د دوو تر درې سو ښکته

عت په خپلو چورلکو کې پاتې و. موږ شاوخوا یو ساوپه حالت کې والړ ئ ځای شول. ټول له خپلو وسلو سره د تیارس
 .وشو

جنرال قاهر کوچی له چورلکې  رئیسڅه کم یو ساعت وروسته د اشرف غني له چورلکې د هغه د ساتوونکې قطعې 
زبک ځواکونو قوماندان خواته چې د وښکته شو او ښودل یې چې وسله نه لري او د خبرو اترو تکل لري. نوموړي د ا
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زبک ځواکونو له بدني تاالشۍ وروسته نوموړي ته و، حرکت وکړ. اؤسره والړ  خپلو ځواکونو شاته له یوه موټر
درې دقیقې خبرې وکړې او له هغې وروسته مې ولېدل چې ې دو یاجازه ورکړه چې د قوماندان خواته الړ شي. هغو

ې د چورلکو په حالت کئ زبک ځواکونو د تیارسونوموړي قوماندان د خپلې مخابرې له الرې چا سره اړیکه نیسي. ا
وروسته یو توررنګه موټر له ډریور او یو بل کس سره چې ملکي و دقیقو لسو تر پنځلس .شاوخوا موضع نیولی ده
څوکۍ کې د ډریور ېنۍ زبک ځواکونو قوماندان خواته راغی. هغه کس چې د موټر په مخکوجامې یې پر تن وې د ا

سره یې د لنډې  رئیسقطعې له ي قوماندان او د ولسمشر د ساتونکزبک و، له موټره ښکته شو او له اؤخواته ناست 
چورلکې ته پورته شول او ی . هغوؤپوښتنې وروسته د هغې چورلکې پر لور راغی چې اشرف غني په کې سپور 

دقیقو وروسته له اشرف غني، روال غني او حمدهللا محب سره له چورلکې راښکته شول او د هغه موټر و در و،دو
 .«ؤ ... ړل چې ملکي کس له ځان سره راوړی خواته ال

زبک ځواکونو له ځنډ پرته و. اووروسته له هغې موږ یو په بل پسې له چورلکې راښکته شودغه عیني شاهد وایي چې 
، چې وسلې، مرمۍ، نور نظامي وسایل او خپل شخصي توکي خپل لموږ بدني تاالشي کړو او له موږ وغوښتل شو

چې پاسپورت یا د بل هېواد د اوسېدو ی لرې ودرېږو. د تاالشۍ پر وخت زموږ له ډلې هغو مخکې کېږدو او له هغو
ه ، په ډېرلدرلوداسناد مو درلود، لږ ورټل شول. خو زه او نور هغه کسان چې یوازې د افغانستان د هویت یې سند 

وکي واخیستل او په خپلو زبک ځواکونو زموږ او د ولسمشر د ساتوونکو ټول پوځي توو. اوسپکه توګه تاالشي ش
موږ د چورلکو شاوخوا والړ زله دغه کار وروسته چې  یراوړل شویو صندوقونو کې یې ځای پر ځای کړل. هغو

یو ساعت وروسته یې د شپې ډوډۍ ... راوویستلو، ، چورلکو ته پورته شول او کوم توکي او تجهیزات چې پاتې ووو
ساعته یې همالته  ۳۱بې له دې چې موږ ته ډوډۍ، اوبه یا بل حاجت ته د تګ اجازه راکړي، ، وروسته له هغې .راوړه

و او زموږ د ټولو ]نیولي[ و زبک ځواکونو خپل د ټوپک میلونه زموږ خوا تهوودرولو او په دې ټوله موده کې ا
ساعته انتظار مې په  ۳۱غه ه، موږ ته په خپل منځ کې د خبرو اجازه هم نه راکولهی حرکاتو څارنه یې کوله. هغو

ه سربېره پر دې له دوؤ، ډوډۍ او اوبه نه درلودې. تشناب نه مو . د خوړو لپاره ېژوند کې تر ټولو ترخې شیبې و
ساعتونو کې زموږ له ډلې هر یوه چې تشناب ته د تګ  ۳۱و. په دې وزموږ ترخوا والړ ه زبک ځواکونوسوو زیات ا

ونو به مو اجازه اخیسته او د چورلکې شا ته به مو ځانونه تشول. نه پوهېږم هغه کسان زبک ځواکواړتیا پېدا کوله، له ا
، تشناب ته یې د تګ اړتیا ډېره وي. په داسې حال کې چې نه مو خواړه او نه هم اوبه درلودې لېچې ډېر وېرېدلي و

تر  .ی حاجت ته اړتیا پېدا کويدقیقو کې قضاو او زه نه پوهېدم چې په وږي نس، ولې زما ډېر ملګري په هرو پنځلس
تنو میتیازو بوی ټول ځای په سر  ۵۰تېر شوي، چې زموږ د و اوسه په ترمز هوایي ډګر کې زموږ درې ساعته نه و

و او له چورلکو د لرې کېدو اجازه یې نه راکوله. موږ چې نوي وواخیست. سره له دې هم ځواکونو محاصره کړي 
زبک ووږ له وتلو څو ساعته وروسته ارګ د طالبانو له لوري نیول شوی دی، د اچې تښتېدلې یو او زمو پوه شوي و

کېدو ته غبرګون  له یوې خوا خپلې خاورې ته له اجازې پرته ناقانونه دننه ی . هغوېځواکونو کړنې مو درک کول
ارګ ، یې نظامله بلې خوا د یوه مات شوي دولت له کارکوونکو سره یې سروکار درلود چې څو ساعته مخکې ، ښوده

زبک واخوا هېڅ اه له دې ور...  ته تښتېدلي او ډارن مالومېدوی ته د طالبانو له ننوتو سره ړنګ شو. شاید موږ هغو
 .« زموږ پر ژبه نه پوهېدلی سرتیری او پوځي چارواک

و چې اړ شو نیمه شپه هوا ډېره سړه شوه. هوا دومره سړه شوه»... روایت کوونکی د خپلې لیکنې په پای کې لیکي:
، همالته په والړه خپل السونه وښورو. سړه هوا د زغم وړ نه وه. ومې انګېرله چې هماغه شپه به ژوندی پاتې نه شم

خبرۍ سربېره  او له بېۍ خوب ماښام مهال ولږې، تندې، بې ۲۵د زمري پر  ،شپه له ټولو کړاوونو سره پای ته ورسېده
و. له بلې خوا د زمري میاشتې لمر چې واو بیچارګۍ حد ته رسولي  ونتوبېټول د لۍ ساعته ناوړه بدبوی ۳۱د 

زبک ځواکونه هرو څو ساعتونو کې وکه څه هم ا، زبک ځواکونه یې هم کړولو، یوازې موږ نه، بلکې اؤسوزونکی 
 رنوېاو د هوایي ډګر د کانکریټي ي ګرمه بدلېدل رابدلېدل، خو بیا هم هغوي په قهر ښکارېدل. ښکارېده چې سخت

 «و.یې هم له ناوړه او بدو شرایطو سره مخ کړي وی تودوخه دوچنده احساسېده، هغو
ساعتونو شکنجې څخه له هغه ځایه عربي اماراتو ته په یوه  (۳۱د اوزبکستان په ترمز کې دغه اړ افغانان وروسته له )

 له ښه درناوي سره مخ کیږي.ترانسپورتي الوتکې کې پرواز کوي چې هلته یې د اوزبکانو برعکس د عربانو له خوا 

دا ؤ د ولسمشر اشرف غني او ملګرو د تېښتې جریان چې د کابل له ارګ څخه د اوزبکستان د ترمز تر هوایي ډګر او 
له هغه ځایه تر عربي اماراتو پورې، د هغو دوو تنو د سترګو لیدلی حالت بیانوي چې په ارګ کې یې لوړې دندې 

 درلودلې. 

موضوع څخه بهر شم خو د دې لپاره چې ښاغلو لوستونکو ته څرګنده شي چې دا لومړی ځل نه دی نه غواړم له اصل 
چې اوزبکان له افغان پناه وړونکو سره دا ډول ناوړه چلند کوي، په دې بنسټ اړینه ده چې د اړونده پېښې په هکله 

داسې مغلوب پاچاهان لیدل کیږي چې  تاریخې مالومات هم ورزیات کړم. د منځنۍ آسیا او د افغانستان په تاریخ کې
وروسته له ماتیدو څخه خپلو ګاوندیو هېوادونو هند، ایران او بخارا ته یې پناوې وړي دي چې په هغو کې د لوی احمد 
شاه بابا زوی شاه شجاع وروسته له هغې چې له خپل میرني ورور شاه محمود څخه ماتي خوري نو د سېکانو مشر 
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ړي، رنجیت سېنګ شاه شجاع د کوه نور الماس ترالسه کولو په موخه هغه نارواوې ورسره رنجیت سېنګ ته پناه و
 وکړي چې څوک یې له یوه میلمه او پناه وړونکي کس سره نه کوي.

رنجیت سېنګ که له شاه شجاع سره سپک چلند وکړ ښایي له مسلمانانو سره د هغه د کېنې له کبله وي خو د رنجیت 
ند د بخارا امیر نصرهللا خان چې ځان یې د مسلمانانو امیر باله )او د بخارا خاورې ته د امام سېنګ په څېر ناوړه چل

بخاري او ترمذي غوندې محدثین منسوب دي( له امیر دوست محمد خان او د هغه له کهول سره داسې سپک چلند 
 ترسره شو چې له امله یې خپل تاریخ ناولی کړ. 

خارا پاچا ناځوانه، له شرمه ډک چلند په اړه د هغه مهال او راوروسته تاریخ له امیر دوست محمد خان سره د ب
څه »ي داسې لیکي: شکارپور عطا محمد میرزالیکونکو الندې مالومات په لږ توپیر سره لیکلي دي چې په اړه یې 

و امیر دوست موده وروسته په یوه ځانګړي ناسته کې د بخارا پاچا امیر دوست محمد خان ته ځینې خبرې وکړې خ
محمد خان د تامل له مخې د بخارا پاچا د خبرو ځواب ورنه کړ خو سردار محمد اکبر خان چې د زمانې یو شجاع او 
زړور کس ؤ، د بخارا د پاچا د خبرو زغم یې ونه کړای شو او سخت ځواب یې ورکړ. وروسته له هغې امیر دوست 

له درباره مالوفې )مالوفه( ته والړل، په دې خبر سره پاچا په قهر  محمد خان او سردار محمد اکبر خان د بخارا د پاچا
شو او د سردار سعید خان په مشرۍ یې دوه زره اوزبکان د دوی د نیولو په موخه ولېږل چې په الره کې په امیر 

و سردار تر دوست محمد خان پسې په داسې حال کې ورسیدل چې له امیر سره یوازې اوه یا اته کسان مله وو، د امیر ا
منځ جګړه پیل شوه چې دېرش تنه اوزبک سپاره ووژل شول او اوه تنه د امیر کسان ووژل شول، امیر دوست محمد 
خان او سردار محمد اکبر خان دواړه ټپیان شول او د ژورو ټپونو له کبله بېهوښه شول او په پای کې ونیول شول 

 مخونه(۴۰۸-۴۰۸)تازه نوای معارک، کړل. دواړه یې د بخارا پاچا ته وړاندې کړل او بندیان 

ه ق کې امیر دوست محمد خان د یو تجار په مرسته چې د بندخونې ساتونکو ته یې لس زره روپۍ ۱۲۵۶په کال 
ورکړې وې؛ د امیر له بنده وتښتید. امیر دوست محمد خان وړاندې له تېښتې چې له بنده وتښتي سردار محمد اکبر خان 

وي چې وتښتو. سردار محمد اکبر خان تېښته شرم وبلله او امیر ته یې وویل چې له تېښتې څخه  ته یې وویل چې ښه به
 د میړانې مرګ سل ځله ښه دی. 

 او دا بیت یې وویلو:« پهلوان ژوندی وي خوشال وي.»امیر یې په ځواب کې وویل:

 آب خردمند بگذردچو از سر 

 نهد مادر بزیری پای فرزند

 هغه ځایه تېښته هم د میړنیو او لوړ همته ځوانانو کار دی.چې وس دې نه رسیږي له 

امیر دوست محمد خان دا ډول ډېرې خبرې سردار محمد اکبر خان ته وکړې خو هغه ونه منله، په پای کې امیر د هغه 
سمرقند  میله د ۵۰تجار په ملګرتیا د بخارا پاچا له بنده وتښتید چې له اوږده مزل وروسته د )سبز( ښار چې ]شاوخوا،

په جنوب کې پروت دی.[ ورسید، د ښار والي شاه مردان د امیر په رسیدو سره خوشاله شو او ښه میلمه پالنه یې 
 مخ(۴۴۷)تازه نوای معارک، وکړه. 

 هغه د، یووړه پنا ته بخارا سره اهل خپل له افغان خان محمد دوست پاچا»دا شان ښاغلی محمد ادیب افندي داسې لیکي:

 خوا له امیر متکبر د بخارا د خو ؟ؤ څوک بل پرته خان هللا رصن دوست نږدې او ګاونډی ګران امیر له بخارا د لپاره

 پاچا بخارا د ل، تر دې چېزغم به هغه خو ونه ورکولپېغور وطنۍ بې د ورته یې به ورځ هره ،شو مخ سره تکبر له

 ته غالمانو، وکړه غوښتنه یې زوی یو له چې کېږي ویل او غالم یو له هغه د وکړه، اراده بده ته ناموس وړونکي پنا د

 کار دغه د او شو خپه پاچا مهاجر سره دې په ،کړ کوز را هغوی، کړئ کوز را ]له اوښ یا آس څخه[ دا چې وویل یې

 دغه نو ،وتښتئ څخه لېوه ظالم دې له اوئ ونیس الره خپل هېواد د چې وکړ امر یې ته زامنو خپلو ،ونیوله یې مخه

 تر واچول پوځونه خپل یې پسې تښتېدونکو په ،وتښتېد السه له یې ښکار چې شوه سخته باندې امیر پر بخارا د خبره

 ځل دا پاچا افغان. واچول کې زندان په پاچا له سره یې ټول او کړل ستانه را یې څېر په اسیرانو د جنګ د چې دې

 په کورنۍ پاچا د چې وکړ یې امر ،شوه سخته غوسه امیر شهواني په بخارا د... شو کامیاب تېښته په نو، وکړ کوښښ

 ویل ،وتښتېد (خان اکبر محمد سردار) زوی کوچنی پاچا د ،خولې له کوهي همدغه د خو کړئ زنداني کې کوهي تور

 له بیا او سر ځمکې د خېټې له ځمکې د خو و، مقصد یې همدا ځکه وکړه، هڅه نیولو د هغه د پاچا بخارا د چې کېږي

 ټوک( ۲)محمد ادیب افندی: د ادیب خزانه ... .« شو بریالی تېښته په ته وطن څخه بخارا

هغه مهال چې امیر دوست محمد خان له شاه شجاع او انګرېزانو څخه د افغانستان شمال )ُخلم( ته وتښتید او بیا بخارا 

ړه مسلسل او په زړه پورې مالومات ته والړ، د امیر هم عصره مؤرخ، انګرېز جاسوس موهن الل کشمیري په دې ا
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لیکلي دي هغه لیکي: امیر دوست محمد خان ]خپل لومړی وزیر[ میرزا عبدالسمیع خان بخارا ته ولېږه چې د بخارا له 

پاچا څخه په بلخ کې د خپلې استوګنې اجازه ترالسه کړي، د بخارا پاچا امیر ته پېغام ولېږه چې بخارا ته ورشي، د 

م داسې ؤ چې د کندوز او خلم واکمنان، یا د بلخ ښار عایدات د امیر د کورنۍ او ملو کسانو لګښتونه، نه بخارا پاچا پېغا

شي پوره کولی نو که امیر بخارا ته راشي، نه یوازې دا چې په درناوي سره به ښه راغالست ورته وویل شي بلکې 

 پوځي مرسته به هم ورسره وکړي ترڅو خپل هېواد بیا ترالسه کړي.

.. په دې اړه امیر له خپلو کسانو سره مشوره وکړه، سردار محمد اکبر خان د امیر زوی، د تېر په څېر خپل پالر ته .

وویل چې پارس ]ایران[ ته والړ شي خو نورو بخارا ته د تګ نظر ورکړ ... میرزا سمیع خان د ]بخارا د یو تن لوړ 

د بخارا پاچا د افغانانو په ژمنو او صداقت تر هغې پورې پوړي چارواکي[ نایب عبدالصمد خان له خولې وایي چې 

باور نه لري تر څو چې له خپلې کورنۍ سره بخارا ته نه وي تللي ... په پای کې امیر دوست محمد خان بخارا ته د 

ټوک، ژباړن: پروفیسور  ۲امیر دوست محمد خان، امیر کابل،  گی)موهن الل کشمیری: زنده  تګ پرېکړه وکړه.

 مخ(۲۱۳ډاکټر سید خلیل هللا هاشمیان، 

امیر دوست محمد خان بخارا ته په رسیدو مخامخ د بخارا پاچا سره ولیدل، په هغه ودانۍ کې ځای پرځای شو چې له 

ل کیدل خو وړاندې د ده لپاره په نښه شوي وه، لومړۍ پنځه ورځې د پاچا له پخلنځي څخه افغان میلمنو ته خواړه ورکو

په شپږمه ورځ د بخارا پاچا امیر ته خپل استازی ولېږه چې خپلې اړتیاوې ښکاره کړي، ترڅو د امکاناتو په ترڅ کې 

 ترسره شي.

دوست محمد خان د بخارا پاچا ته پیغام ولېږه چې له پاچا نور څه نه غواړي یوازې له اعلیحضرت څخه د خپل 

 غواړي چې د اسالم دښمنانو ترې غصب کړی دی. سلطنت په بیا الس ته راوړلو کې مرسته

د بخارا پاچا امیر ته ځواب ولېږه چې اوس مهال آرام ته اړتیا لرې ځکه چې ژمی را روان دی نو ښه به وي چې امیر 

تنه له ځان سره وساتي او نور پاتې کسان په کوچنیو ډلو ووېشل شي او په هغو کلیو کې ځای پرځای شي ( ۲۰۰خپل )

ر کې نیول شوي دي ... او راتلونکي اوړي ته به د امیر په غوښتنه باندې غور وشي... د پاچا استازي امیر چې په نظ

 ته د پاچا دا خبر هم ورکړ چې ژرتر ژره دې خپله کورنۍ بخارا ته راوغواړي.

که د بخارا پاچا د بخارا پاچا د دا ډول غوښتنو له امله د امیر دوست محمد خان ټول ملګري راټول شول، امیر وویل 

دغه غوښتنې عملي شي نو له خطره ډکې دي، افغانانو وویل دا چې په یو پردي هېواد کې استوګن یو او د پردي هېواد 

په الس کې یو، ښه به وي چې د کوربه په هدایت عمل وشي. هغه مهال چې امیر دې ته چمتو شوی ؤ، د بخارا پاچا 

ور ته حاضر شو، د بخارا د پاچا د پېغام له اوریدو او د افغانانو د شورا له غوښتنې ومني، قاضي بدرالدین د امیر حض

پرېکړې وروسته، نوموړي قاضي امیر ته اخطار ورکړ چې که د بخارا د پاچا د غوښتنو سره سم عمل وکړي، تباهۍ 

کوچنیو ډلو ووېشل  او رسوایۍ به رامنځ ته شي، دا چې د امیر کورنۍ د اوزبکانو الس ته ورشي او نور افغانان په

شي او له ده څخه لیرې کلیو ته ولېږل شي، افغانان به له قزلباشانو څخه هم په ناوړه توګه د اوزبکو غالمان او مینځې 

 شي.

امیر د قاضي بدرالدین پرځای مشوره ومنله او د بخارا پاچا ته یې پېغام ولېږه چې هغه په دې هیله بخارا ته راغلی دی 

که اعلیحضرت پاچا خپل شاهانه مهربانۍ په افغانانو باندې ولوروي چې زموږ غوښتنه دا ده: که  چې ښه ژوند ولري،

د آمو سیند ها خوا د بلخ سره نږدې یوه اندازه زراعتي ځمکه موږ ته راکړل شي چې د خپلې کورنۍ او ملګرو نفقه د 

ج د ادا کولو په موخه بیت هللا شریف ته کرنې څخه الس ته راوړو. پرته له دې موږ ته دې اجازه راکړل شي چې د ح

 والړ شو.

د بخارا پاچا امیر ته داسې ځواب ولېږه: دا چې تاسې په بخارا کې پناغوښتونکي ]او مهاجرین[ یاست، ښه به وي چې 

د پاچا د هدایت سره سم عمل وکړئ، که هغه ]امیر[ ټینګار کوي چې رخصت شي، آزاد دی هرې خوا چې ځي والړ 

 دې شي.

غانانو د مکې پر لور د سفر چمتو والی ونیوه خو د پاچا له خوا یو شمېر اوزبکان وګمارل شول چې د دوی د کړنو اف

څارنه وکړي او ژر تر ژره دې د بخارا له ښاره وایستل شي. افغانانو د سفر لومړۍ شپه د بخارا د ښار په بېدیا کې په 

وال اوزبکان راورسیدل او امیر ته یې وویل چې خپلې خیمې ټولې  خپلو خیمو کې تېره کړه خو سبا ګهیځ یوه ډله وسله

 کړي، ژر ترژره دې د چارجو د الرې پر ځای د خېوې پر الره والړ شي.

دغه پیغام افغانان اندېښمن او سرکک کړل، امیر خپل زوی، محمد افضل خان او عبدالغني خان د پاچا د بښنې په موخه 

که د خېوې پر الره والړ شي نو په هغه بې اوبو دښته کې به یو هم ژوندی پاتې نه  ولېږل، تر څو پاچا ته ووایي چې

 شو، دا چې د پاچا امر نه دی منل شوی بښنه غواړي، هیله ده اعلیحضرت بښنه وکړي.
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د وروسته له دې د بخارا پاچا افغانانو ته اجازه ورکړه چې د بخارا ښار ته بیا ستانه شي خو دا ځلې د پخوا په څېر 

 مخونه(۲۱۵ -۲۱۴)هماغه کتاب، میلمه پالنې هېڅ اثر نه ؤ. 

هغه پخواني خواړه چې د شاهي پخلنځي څخه امیر ته ورکول کیدل بند شول، یوازې یوه اندازه نغدې پیسې د امیر د 

 لګښت لپاره ورکول کیدلې.

س قبضې اعلی تورې او څو ستاوې امیر دوست محمد خان د بخارا د پاچا د پخال او خوشحالولو په موخه دوه آسونه، ل

)پیشقبضې( د خپل زوی محمد امین خان په الس د ډالۍ په توګه امیرالمومنین)؟( ته ولېږلې، )بخارایانو د بخارا پاچا 

 امیرالمومنین باله.( 

میر دې په بدل کې د بخارا پاچا پنځه مجمه )پتنوسه( شاهي لوړ بیه کالي امیر ته واستول او سپارښتنه یې وکړه چې ا

 خپل زوی محمد افضل خان خلم ته د خپلې کورنۍ د راوستلو لپاره ولېږي.

محمد اکبر خان بخارا ته د خپلې کورنۍ راوستل او خلم ته د خپل مشر ورور استولو سره مخالفت وکړ. د بخارا پاچا 

بخارا د پاچا دا ډول امر  ټینګار کاوه چې د امیر یو باوري کس دې د هغه د کورنۍ د راوستلو په موخه ولېږل شي. د

 ټول افغانان په اندېښنه کې واچول.

هغه وو چې سردار محمد اکبر خان له خپلو وروڼو سره وروسته له مشورې تصمیم ونیو چې په پټه د سبز ښار پر لور 

ته وتښتي خو کله چې امیر د خپلو زامنو له تېښتې خبر شو، ژر یې د بخارا پاچا ته خبر ورکړ چې هغوی بخارا 

 راستانه کړي.

 د بخارا پاچا د خپل هېواد پوله ساتونکو ځواکونو ته امر وکړ چې د امیر زامن ونیسي.

له بل پلو د امیر زامنو الره خطا کړي وه د سبز ښار پر ځای د قارشي ]ښار[ ته رسیدلي وو، له ښاره بېدیا له دوو تنو 

وغوښته، یو تن شپون له دوی سره د الرښود په نوم روان شو، شپنو سره مخ شول له هغوی یې د الرې موندلو مرسته 

له حاکم سره د درو سوو سپرو   بل شپون د قارشي حاکم، نور محمد بای ته خبر ورکړ. نور محمد بای د) چراغ چي(

عسکرو سره د امیر د زامنو پسې ورغلل او هغوی یې د سبز ښار سره نږدې ایسار )محاصره( کړل، نور محمد بای د 

امیر زامنو ته وویل چې دوی د بخارا د پاچا له اجازې پرته تښتیدلي دي چې د بخارا د سلطنت مقام ته مو سپکاوی 

کړی دی او د خپل پالر عزت او باور مو ټیټ کړی دی چې تر اوسه د بخارا د امیر سره پناه اخیستونکی دی، ښه به 

 دا وي چې ژر تر ژره بخارا ته ستانه شئ.

بر خان او وروڼو یې له نور محمد بېک سره ژمنه وکړه چې له ده سره به یو ځای بخارا ته درومي، په سرداد محمد اک

دې شرط چې یوه شپه دمه او خوب وکړي چې ډېر ستړي او ستومانه دي. نورمحمد د دوی غوښتنه ومنله د امیر 

له وال شول، په خپلو آسونو سپاره زامنو او ملګرو یې په شپه کې د جګړې کولو پرېکړه وکړه، ګهیځ وختي مهال وس

او د اوزبکو د عسکرو پر لیکه یې یرغل وکړ، سخته جګړه ونښته او یو شمېر اوزبکان ووژل شول، افغانان تر هغې 

وجګړیدل چې ستړي او بې ځواکه شول او هم یې وسله خالصه شوه نو دا مهال اوزبکو پر افغانانو برید وکړ، پنځلس 

 مخ(۲۱۶)هماغه کتاب، ندر خان په ګډون ووژل. تنه افغان سرتیري د سم

سردار محمد اکبر خان او پاتې نور کسان ونیول شول، وسله او آسونه ترې واخیستل شول، د قارشي حاکم د بخارا 

پاچا د امر سره سم ټول نیول شوي اسیران بخارا ته ولېږل، د بخارا پاچا اسیران وبښل امر یې وکړ چې له خپل پالر 

 مخ(۲۱۷)هماغه، شي. سره پاتې 

 ل. ل۲۹/۸/۱۴۰۰نېټه: 

 نور بیا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

