
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 
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 ړ ښامار ـ ژې، ږـ ېـ لویدیځ پانګوال ښکېالک، ی
 

 او د افغانانو وینې 
 

ستراتیژیکه تېروتنه    -میالدي، د شاه محمود دراني دویم دور پاچایي وه، چې وزیر فتح خان خپله لویه تاریخي   ۱۸۱۲
وکړه. ځواکمن وزیر د دې لپاره، چې د کشمیر واکمني خپل ورور سردار محمدعظیم خان ته ورکړي، د کشمیر له  
بل افغان والي عطامحمد خان سره یې شخړه جوړه کړه او چې پوه شو عطامحمد خان پرې زورور دی، نو د پنجاب 

سنګهه دا له خدایه غوښتل، لس زره پنجابي سرتیري یې د فتح  له راجا رنجیت سنګهه یې مرسته وغوښته. رنجیت  
 . خان ملګري کړل او کشمیر د محمد عظیم خان شو

 

تر دې ورځې راوروسته د رنجیت سنګهه الس د کابل چارو ته رااوږد شو، چې پایله یې د پنجابیو په الس د دراني 
 .کېدل وپیاوړې ټولواکمنۍ ړنګېدل او د لوی افغانستان ټوټې ټوتې 

 

یوځل پنجابي رنجیت سنګهه د شاه شجاع پینځه کلن لمسی په سره تبۍ لوڅې پښې ودراوه او تر تبۍ الندې یې اور 
بل کړ، وایي شاه شجاع د خپل کوشني نازولي لمسي د تلو ژېړې وازدې لیدلې، چې په تبۍ بهیږي او هلک له چیغو 

 . ي لپاره د )کوه نور( الماس رنجیت سنګهه ته ورکړيلوېدلی و... شاه شجاع مجبور شو د دې کړاو د مخنیو
 

هغه مهال د شرقي کمپنۍ هیندوستان مېشتو انګریزانو، چې افغانستان ته یې په ځیر دوه سترګې نیولې وې، په خپلو  
 ل: یادښتونو کې ولیک 

 

واکمن سرداران به په خپلو کې  د سدوزیو اېمپراتوري باید په پنجابیو کمزوري کړو، دلته دوه الرې په مخ کې دي. "
وجنګوو او چې ښه سره ښکېل شول، بیا به یې په پنجابي رنجیت سنګهه ووهو، د رنجیت سنګهه وهل زموږ لپاره  

 "...اسانه دي، خو اول باید کابل کمزوری شي
 

 کیسه همداسې ده،  
 

 .نیابت جنګويزوړ ښکېالک کابل په پنجاب کمزوری کوي، ښه یې کمزوری کوي او بیا یې په خپل 
 

د نیابتي شخړو د پېښېدونکو پېښو سوی او بد بوی په سپږمو لګیږي. پنجابی د افغانانو د ویښتیا، یووالي او موډېرن  
 .حاکمیت په وړاندې کټ مټ د رنجیت سنګهه نقش لوبوي

 

پراخه خاوره کې روانه  لویدیځ پانګوال ښکېالک، یېږ او ژېړ ښامار سره ښکر په ښکر دي او شخړه به بیا د افغان په  
وي، د کابل سیند به له اباسین سره د کرغېړنې کرښې دواړه غاړو ته د پرتو افغانانو سرې وینې سره ګډې وډې 

 . سمندر ته تویوي
 

 ي.خدای دې دا بدرنګه کابوسونه درواغ کړ
 

زه یې ژېړې داړې وینم،  رنجیت سنګهه د شاه شجاع د کوشني لمسي د پښو بهېدونکیو وازدو ته له خندا شین دی،  
  !!! غوږ ونیسئ، رنجیت سنګهه کټ کټ خاندي

 

 .او زوړ ښکېالک ورته په عربو کې په تمه ناست دی
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