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 6 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د : یادښت 

 

 2020/ 6/ 7                                                                             لیکوال: کاندید اکادمیسین سیستانی

 نکی:رحمت آریاړوپشتوژبا

 کرکټرڅو بیلګیعالی میړانی اودد وزیر اکبرخان 
 

 

 (۱۸۴۶ – ۱۸۱۶وزیر اکبرخان )ملی اتل 
 ره(هڅ سرلوړۍ او)دمیړانې ، زړورتیا،

 

انگلری  د لرومړۍ  –د افغران په نولسمې پیړۍ کې زموږ د هېواد د تأریخ یوه ځالنده ویاړلې څیرره ، 
جگړې ملي اتـل وزیرمحمد اکبر خان د امیر دوست محمد خان زوی او د سردار پاینرده خران برارکز  

 لمسی ، دی. 
سردار وزیر محمد اکبرخان ، زموږ د ول  د هڅرو ، جنرا او جگرړو د ترأریخ هغره ځالنرده څیرره ده 

ه الرښروونه او برر  کرې یرې پره سرښرندنې ، نو پرر وړانردې د کابرل د و رړو د پراڅون پرریزاچې د انگ
رغنده اوهیوادپاله ونډه لوبولې ده ؛ خوپره خواشرینچ چرې د وزیرر اکبرخران لره سررلوړۍ او ویراړونو 

 ډک ژوند ، لنډ وو. 
کلن وو چې په کندهار کې یې د  ۱7 -۱۶اکبر خان سردار

شاه شجاع لښکر دړې وړې کړ او دغه بریا ده ته له هغه 
ر په برخه کېدله چې په جالل اباد کې یې مهاله وروسته و

د دغه والیت سررک  والري نرواح محمرد زمانخران ټکرولی 
وو ؛ نوموړ  په کالبندۍ کې  له امیر دوست محمرد خران 
سررره د باالحرررار د دیوالونررود مورچلونررو لرره شررا جگررړه 

 کوله. 
دجمررود هه کلن وو چې د خیبر ددرې په بلې غراړه کری 20

جگړې په لړ کې د سیکهانو سرر د یوې مخامخ سیمه کی 
)عکر  لښکر، جنرال هر  سینگهـ مرات او بیرا یرې وواژه.

 ړی رحنه ښیی(جگ جمرودنوید په قلم د  حامد داستاد
 

کلن چرې زمروږ پرر هیرواد د سریکهانو اود انگلری  د  22 
ر ځواکونو له خواله دوه وو لوریو تیری وشو، اکبرخان د سریکهانو د لښرکر د مخنیرو  لپراره د خیبر
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 6تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

تر درې پورې وړاندې والړ خو د هیواد د خپلواکچ او ولسواکچ دښمنانو هغره تره د جگرړې لره پیلیردا 
مخکې زهر ورکړل او د مرگ تر پولې یې ورساوه خو له نیکه مرغه مړ نه شواو یو ځل بیا د تأریخ 

 د ننګونو له آزموینې څخه سرلوړی راووت. 
 

د لېکروال د «نروای مارارک »د  .اچا په زندان کې ولوید وروسته په هماغه کال کې د بخارا د پتردی 
وزیراکبر خان ډیر زَړَور ، باتور او له میړنتوبه ډک د پیاوړې افغانې روحیې څښرتن  ،وینا پر بنسټ 

د بیلگې په تو ره د بخرارا امیرر )چرې خپرل ولر  وو او له هېڅ شي او هېڅ چا یې ویره نه درلودله ؛ 
اله( ، وزیر اکبر خان او پالر یې امیردوست محمرد خران خپرل دربرار تره یې " د قراح امیر" په نوم ب

وغوښتل او د هغه پالر ته یې ترخې او تروې خبرې وکړې. سردار اکبر خان چې په ر ونو کې یې د 
افغاني سرښندنې او میړانې وینې په څپو وې په ډیرې ترخې ژبې یې د بخارا د امیر خبرې بیرته پره 

ې او په غاو )سخت اعتراض( یې د امیر له درباره پښه و ایستله اوبیرتره یرې ورته ډول ورځواح کړ
افغرراني ټرراټوبي ترره مخرره کررړه. د بخررار امیررر د وزیراکبررر خرران او د هغرره د ملگرررو د نیولررو لپرراره خپررل 

  جنگیاالن ولیږل.د امیر جنگیالیو افغانان وموندل او د هغوی د تا مخه یې ونیوله.
و یې چې ټرول ټرال دیررن تنره ول ، د بخرارا د پاچرا د جنگیرالیو پرر مرخ چرې سردار اکبر خان او ملگر

تنو په شاو خوا کې سپاره وزبکان کېدل، ترورې لره تیکرو را و ایسرتلې او  ۳00او  200شمیر یې د 
تنه ملگر  او د بخارا د پاچرا دیررن تنره جنگیرالي پرځمکره  7جگړه یې پیل کړه. د سردار اکبر خان 

اکبر خان ، ورور یې افضل خان او د اکا زوی یې سردار سلطان احمد خان سخت  را پریوتل ، سردار
ټپیرران شررول او د ډیرررو ټپونررو لرره املرره بررې هوښرره شررول. د هغرروی لرره بررې هوښرره ځررانونو څخرره وینررې 
څڅېدلې او ټول یې د بخارا امیر ته راوستل او امیر امرر وکرړ چرې ټرول دې د پاچرا د مراگچ )ارگ( پره 

  [۱] ځول شي.تورې څاه کې وغور
 

 ۱۸۴۱او په شو هیواد ته راستون را ووت اووروسته دبخاراپاچا  له زندانه  کاله  2سرداراکبرخان 
ضد پاڅون مشر   ریزز کال کې په کابل کې د مشرانو او سپین روبو په ټینگار او غوښتنې یې د انگ
کیل کرړ او مخکرې لره دې په غاړه واخیستله او درغلن مکناتن یې د افغاني سیاست په لومو کرې راښر

چې د دښمن غیشی دی له پښو وغورځو  د هیواد ټا مار دښرمن یرې وواژه او لره هغره وروسرته د 
 افغانستان د حقپال ول  د ستر و تور و رځېد. 

 

د انگلی  د یرغملو پر وړاندې د وزیر اکبرخان لره مړینتروح او لره ښریگگو ډک چرال چلنرد ددې المرل 
ړل  نیم زریز لښکرله پوپنا کېدنې سره سره چې له هغو څخه یوازې یو شو چې ان د انگلی  د شپا

 ۴۴تن ژوندی پاتې وو بیا هم هغه په درانده نوم یاد کړ . وزیر اکبرخان د جرالل آبراد پره الره کرې د 
انو ژوند چې له هغه څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه وژغوره او چاته یې اجازه ورنه ریزتنو انگ

څرروک ترراوان ورسررو . څر نررده ده چررې یرغمررل کسرران د وزیررر اکبرخرران لپرراره لرره  کررړه چررې هغرروی ترره
ارزښته ډک کسران ول ، خرو لره دې سرره سرره کره د میلمره پرالنې خبرره رامنځتره شري ، نرو د هغروی  
میلمه پالنه یې د کوربه په تو ه کوله. ان کله چې په جرالل آبراد کرې یرې د جنررال سریل لره السره ماتره 

د جالل آباد د مجاهدینو له ټینگار سره سره دې ته حاضر نه شو چرې یرا یرغمرل  وخوړله او ټپي شو
کسان وځورو  او یا د میرمن سیل په  ډون هغوی ووژني. میرمن سیل چې د خپلو یادونو کتاح یې 
لیکلی د سردار اکبرخان نوم په درنښت یادو  او وایي چې " نوموړ  سردار هڅه کوله چې یرغمرل 

ته ځانگړې پاملرنه وکړ  او پام به یې ساته چې څوک یې په بې الملره تو ره ونره نیول شو  کسانو 
 [2]ځورو  او د ښځمنو پت یې خوند  وساته." 

 

لوشینگتن د ]لوې جگړې او کوشني هیواد د جگړې[ د کتاح لیکوال د وزیر اکبرخان د ښیگگو، کړو 
لښررکر د پوپنررا کیرردنې بنسررټ یررې هغرره بولنرردوی چررې د یرروه وړو او چررال چلنررد پرره اړه داسررې لیکرري:" 
ـې( په ترر  کرې دروهره جروړونکي  وترو تره ورتلرل نولره هغره ئایښودالی وو که د یوې دروهې )توط

سره سره به یې د ښیگگې په کولو د میلمنه پرالنې پره دود د هغروی پالنره کولره. یروه ور  یرې د هغره 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

خپرل ال  ور وترړل او د ټرر پرر  مخې ته " لیوتننت لویل" راووست، محمد اکبرخان د هغه ټپونره پره
سر یې ورته لته دود کښیښود او هغره تره یرې خپلره ډیرره زړه سرواند  ورڅر نرده کرړه. لره اسرت نایي 
شېبو پرته د هغه چال چلند په ټرولیز ډول لره ټولرو سرره یرو شران وو. سرردار اکبرر خران لره انگلیسري 

ې له جنگي یرغملو سره کو  او که یرغملو سره داسې چال چلند وکړچې پرمختللي مدني هیوادونه ی
د هغه دغه چال چلند د لویدیځ له نورو واکمنرو د بیلگرې پره تو ره د حیردر یرا تیپرو سرلطان لره میړانرو 

" نو د افغاني مشرد لوړو اخالقو او ښیگگو بیلگې به په ځانگړتیرا در څر نردې شري.ئ سره پرتله کړ
[۳] 
 

ې سرردار اکبرخران لره یروې خروا د دومرره لروی چې ولئ هغه څه چې دغه لیکوال هک پک کو  دا د
لښکر پو پنرا کیردنې تره غراړه ږد  او لره بلرې خروا د همدغره لښرکر پرر کوشرنچ پراتې شروې ډلرې زړه 

 سواندی دی؟ 
سردار اکبرخان د افغاني ځانگړتیاو او چال چلند په لرلو له چا غر  نره اخیسرت )دا ئ. ځواح څر ند د

بیلگه ده چې که څوک ځان د افغاني سیور  پناه تره وسرپار ، نرو  د ټولو افغانانود ژوند یوه دودیزه
هغه سړی له غ  اخیستنې څخه ب  دی(  او که سردار د یوه لښکر پو پنا کېدندې ته غاړه ږد  هغه 
یې ولسي او ملي دنده وه، ځکه دا په خپله انگلیسان ول چې په څو څو ځله یې خپلې کړې ژمنې ترر 

 پښو الندې کړې وې. 
 

ر محمد اکبرخان د لغمان په بدیع آباد کې له انگلیسي یرغمل کسانو سره هغسې لره ښریگگو ډک سردا
چلند کاوه چې له یوه افغاني سردار سره ښایي. هغه د ټپیانو خبرر اخیسرت، ښرځمنو تره بره یرې د زړه 
ډاډینه ورکوله د هغوی له ماشومانو سره د ځمکرې پررمخ کښیناسرت او لره هغروی سرره بره یرې لروبې 

لې او په افغانستان کې د دودیزه ژوند د یوې برخې پر بنسټ یې د انگلیسي ښځو او ماشومانو په کو
 ساتنه او هغوی ته په درنده ستر ه کتلو کې اړینه پاملرنه کوله. 

 

اندرسن یو تن انگلیسي افسر د یرغمل نیول شویو کسانو په ډله کې وو او د هغه څلورکلنه لورهم د 
زکال د جنور  په اتمي نیټې د غازیانو ال  ته لویردلې وه  ۱۸۴2غاښي کې د  خورد کابل د درې په

او د سردار اکبرخان د الرښوونې پربنسټ نوموړ  نجلچ کابل ته لېږل شوې شوه چې د نرواح محمرد 
زمانخان په کور کې یې ژوند کاوه او د نواح د کورنچ له برامنې او مینرې ډک چراپیخ څخره برخمنره 

ـیح امین هللا خان ئر او پالر له دې امله سخت په اندیښنه کې ول، سردار اکبرخان د ناوه. د نجلچ مو
په نامه له جالل آباده یو لېک ولیږه او له نجلچ یې د ډاډ وړ کسانو له الرې بیرته  را وغوښرتله. پره 

 او  د همدغره لېرکئ دا دئ. دې اړه یو لېک شته چې د سردار اکبرخان پره خپرل قلرم لېکرل شروی د
 متن ولولی :

یررح ررراحح دې د پاچایررانو د سررتر او څښررتن پاچررا د لرروړې ځالنرردې مرراگچ د رگررا پرره ئ ررران اکررا او نررا"
روښنایي کې رانغاړلي و  او د ستاینو وریا دې پرې و  او لوی څښتن دې له هرډول کړاوونو څخه 

ورسرته غرواړم د  په ساتنې کې د خپل سیور  تر پناه الندې ولر  او د خوښچ هېله یې کوم. لره هغره
اندرسن د یوه تن پیرنگي د لورپه تړاوڅر نده کړم چې د هغه لورد خورد کابل په دره کې مخورو او 
څښتن دوست محمد عمرخان ته ورکړل شوې وه او د نوموړې نجلچ پرالر د څښرتن دوسرت میراحمرد 

سان چې زما په خان ال  ته ورغلی وو اوله هماغه نیټې وروسته د نوموړ  نجلچ د کورنچ اړوند ک
ولکه کې د  خورا زیات کړیږ  چې په دې تړاو مخکرې هرم لېکنره شروې وه. او  یرو ځرل بیرا لریکم 

ځکره دا ئ چې په هر ډول چې اړینه بولی او کیږ  هماغه نجلچ د ډاډمنو کسانو په ساتنه کې راولیرږ
ه مند یرم چرې پره دې او که را ونه رسیږ  نو ډیره ناوړنده او نامناسبه کړنه به و . هیلئ ښه کار د

، زمروږ لره اړخره مرو زړه ډاډه اوسره ، د خپلرې روغتیرا او د ئ تړاو تر خپلې شرونې وسرې هڅره وکرړ
بشپړ ډاډ لرم چې د اندرسن د لور په رالیږنره ئ روانو پیښود لړۍ خبر په لیکلې تو ه موږ ته راولیږ
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

و څخه دې چې ودې شي ؛ نور کې به هېڅ ډول نیمگړتیا او بې پروایي ونه شي اودا یو له اړینو چار
 [۴]مو د لوی څښتن په پنځونې اود بامنې تر سیور  الندې غواړم. د سردار محمد اکبر خان مهر" 

 

ددغه ځانگړ  لیک د لیکبگې له مخې د دښمن د نامو  او د هغوی د ځان د روغ رمټ والي پره اړه 
ې د یرغمل نیرول شرویو کسرانو  د غاز  سردار محمد اکبر خان هغه انساني احساسات راڅر ندیږ  چ

چرې ددغره سرردار مجاهرد ئ په تړاو یې درلودل ؛ ددغره لېرک څوکرښرې هغره لره ویراړه ډک السروند د
ز کال د مرې د مېاشرتې پره لسرمې  ۱۸۴2وو. د ئ دریځ یې ددښمن په ستر و کې ال دروند او لوړ کړ

ر د خوښرچ پره جرامو نره نیټې نومروړې نجلرچ د هغرې مرور اوپرالر تره و سرپارل شروه چرې مرور او پرال
ځاییدل. د نواح محمد زمان خان کورنچ نجلچ ته ورښودلي ول چې که څوک ورڅخه پوښرتنه وکرړ  

 [5]، خو زه مسلمانه یم." ئ نو ودې وایي چې :" مور او پالرمې کافر د
 

 له جنگي یرغملواو د هیواد له دښمنانو  سره د سردار اکبر خان د اخالقو او لره ښریگگوبرخمن چرال 
چلند اود هغه د مېلمه پالنې په اړه له انگلیسي لیکواالنو څخه ډیر څه پاتې د  چې هر یو یې په خپل 

 وار هغه څه چې نن موږ وایو د وزیر اکبرخان د دغې ځانگړتیا ، رښتونې منښته کو . 
 

شررو  بریردمن ایر)یررو ترن یرغمررل( وایري چررې : د انسراني اخالقررو اوښرریگگو بلره لرروړه کچره بررل ځرای نرره
موندالی چې اکبرخان یې له خپل لور  د یرغملو په حق کې څر ندو ، په هغه شیبه کې چې یرغمل 
او ددوی ساتونکي د کابل د بهانده سیند د څپاندو څپو له سره تیریدل هغه ډیره اندیښنه درلروده چرې 
تیرر  له یرغمل نیول شویو کسانو څخه څروک ډوح نره شري او پره پرای کرې ټرول روغ رمرټ لره سرینده

پره غونرډه کرې یرو یرغمرل وو ،  2۳شول. ایرر د مکنرز  د وینرا لره مخرې چرې د دسرامبر د مېاشرتې د 
وایرري:" زه بایررد د محمررداکبرخان پرره اړه د نیرراو او انرررای لرره مخررې ووایررم چررې کلرره زمررا د غرراړې د 
کرړ، پریکولو لپاره د غازیانوکړۍ راتاو شوه نو ما د هغره رکراح تره ال  واچراوه او ځران مرې ټینرا 

هغه په زړورتیا خپله توره له تیکي را وایستله، توره یې له تر سر تاوه کړه او ویې ویل"هیڅوک نه 
د وزیراکبرخران پراخالقرو ئ." شي کوالی هغه ته تاوان ورسو ، مگردا چې لومړی زما چاره راوکړ

په ملنرډو  ، غرور هغه وخت غلبه وکړه کله چې پوه شو چې نور زه له  وا  سره مخامخ نه یم، او
 [۶]!" یې راته وویل چې "ته راغلی یې چې زموږهیواد ونیسی

 

لوشررینگتن لیکي...."سررره لرره دې چررې د یرغمررل نیررول شررویو  او د وژل شررویو خپلرروان پرره ویرررې او 
یرغمرل د میلمنرو پره تو ره پره  ترهورۍ پر اکبرخان بد وایي او د خپلو خبرو لپاره دالیل هرم لرر  خرو

خې ته کښیني او له هغه سره خوراک او څښاک کرو . د انگلری  د لښرکر پرو برابر دریځ د کوربه م
پنا کوونکی او د انگلی  د سیاسي استاز  مکناتن وژونکی ، د خاورینې ځمکې پرمخ د هغو کسانو 

ناست او له هغو سره لوبې کو  او پر ئ د ماشومانو په منځ کې چې ژوند او مرگ یې دده په ال  د
 [7]ئ..." هغوی  ران د

 

ان پر افغانستان د انگلیسانو له یرغل مخکې د بهرنیرو پروړانردې د سررداراکبرخان چلنرد لره درنراو  
ز کررال کررې د امیردوسررت محمررد خرران دربررار ترره د برررن  د ۱۸۳۸ډک وو. لرغررون پیژنرردونکی او پرره 

 پالو  پیښلېک لیکونکی )واقاه نگار( چارلزمیسن تر یوې مودې پرورې پره کابرل کرې پراتې شرو او د
باالحرار  رد چاپیره یې د لرغون پیژندنې څیړنې پیرل کرړې چرې پره پرای کرې د څرو ښرځمنو مجسرمو 
کوپړۍ ، یو شمیر لوښي او نور اوزار وموندل. کله چې سردار اکبرخران د دغرو مونردنو پره اړه خبرر 
یې شو هغه یې ځانته را و باله ؛  کله چې د سرو زرو په پاگو پسولل شوې د کنډو )مجسمو( سرونه 

ولیدل ، ویې ویل: کاشکې په رښتونې نړۍ کې هم دومره ښکال وای.میسن وایي چې سردار اکبرخان 
او د هغه اکا نواح جبارخان د بهرنیانو ساتنې ، پالنې او د هغروی د اړتیراوبرابرولو تره ډیرره پاملرنره 

یسرن نومروړ  کوله او له هره اړخه پوهرانو او لرغرون پیژنردونکو تره یرې اسرانتیاوې چمترو کرولې. م
  [۸]ارزښتناکه شیان لومړی کلکتې او بیا یې لندن ته یووړل.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 

د افغانستان د وروستینو پاچاهانو )پادشاهان متأخرافغانسرتان( د کتراح لیکروال د سرردار اکبرخران پره 
اړه لیکي : "وزیر اکبرخان یو پوه ،الیق او هوښیار سړی وو او ته به وایې چې په دنیو  چارو کې 

لو ډ ر  ټلی و  او په عقل او ځیرکرچ کرې او د نرړۍ لیرد پره تردبیر کرې ترر ده لروړ نورڅروک یې له ټو
 [۹]مونده نه شي." 

 

سردار اکبرخان زَړور او په خپله ژبه او ژمنه ټینا والړ سړی وو.کله چې د مرنجان په غونډۍ کې 
خرران بابکرخیررل پرره ـرریح امررین هللا جنگیررالیو ترره ماترره ورکررړه او د محمررد شرراه ئیررې د فررتگ جنررا او نررا

منځگړیترروح سررولې او د فررتگ جنررا د وزارت د څرروکچ منلررو ترره یررې غرراړه کښیښررودله، نررواح محمررد 
ـریح امرین هللا خران سرره د خپلروۍ لره کولرو څخره ئزمانخان سردار د وزارت د څوکچ له منلو او له نرا

لې ژمنې بیرته منع کړ، خو هغه ځواح ورکړ او  مې د سولې ټول آړونه منلي اونه شم کوالی له خپ
 را و رځم. حمید کشمیر  د سردار اکبرخان له ژبې نواح زمانخان ته وایي:

 

 زد ازین  فتگویــه خیــر نامجــــوی           که اکنون چـــجوابن بگفت اکب
 دشمنــم؟  دوستــان  رـــبشکنم            چــه  ویــد ب چوشح بسته پیمان سحر

 [۱0]مردم کنم  ـهه پیمان بــ م کنـم            ازین پ  چ دوـــدرستی  ر از عهدخ    
ژباړه: نومیالي اکبرورځواح کړه چې له دغو خبرو څخه څه ال  ته نه راځي ځکه چې په شپه کې )

کړې ژمنه نه شم کوالی بل سهار را ماته کړم ، زما دښمن به زما دوستانو ته څه ووایي؟ کره زه لره 
 ؟(م نو له ول  سره به څه ژمنه وکړای شمخپلې ژمنې سپیڅلتیا لیرې کړ

 

د همدغه ځواح په ورکړې د نواح محمد زمانخان او د وزیر اکبر خان اړیکې ترینگلې شوې او خبره 
دې کچې ته را ورسیدله چې دواړو د اکا زامنو د یرو برل پررمخ ترورې را وایسرتلې اوسرردار اکبرخران 

بیررا یررې لرره هنررده د امیررر دوسررت محمررد خرران  بررری شررو او نررواح محمررد زمانخرران یررې وبخښرره او ال 
 یح( په تو ه وساته. ئترراستنیدلو پورې  هغه یې د کابل د پاچاهچ د مرستیال )نا

 

کلره چرې د هغره چوپړمرار او سراتونکی پیرمحمرد  سرداراکبرخان میړه مخی، پرتمن او بخښرونکی وو.
. پیرمحمد ومنله چې انگلیسانو کاکړ  د شا له لور  پرهغه ډز وکړ ، سردار ټپي او له مر ه ب  شو

دی تیر ایستلی اوهغه ته یې روپچ ورکړې وې چې سردار ووژني نو اکبرخان نوموړی وبخښه او له 
 مر ه یې ور تیر شو. 

 

سردار میړنتروح او افغانیرت لره یرو برل سرره برابرر  گرل ، هېڅکلره یرې نره غوښرتل چرې دښرمن تره شرا 
ه د تیښرتې الرې چرارې برابررې شروې او پرالر یرې ورڅخره واړو . ان کله چې د بخارا له زندانه ورت

وغوښتل چې له هغه سره یوځای د بخارا له زندانه وتښتي نو سردار دغه کار بې پتي او له هرانرډۍ 
)بزدلي( ډک کار وبالره او پرالر تره یرې پره ځرواح کرې وویرل چرې مررگ پره میړنتروح کرې منري خرو نره 

 غواړ  په پتچ کې ژوند وکړ . 
 

ې سردار اکبر خان د خپل لنډ دیرن کلن ژوند نیمایي برخه  په ویاړ سرلوړۍ تیره کړه او د لنډه دا چ
سرښررندویه ژوندانرره دغرره کلونرره یررې د هیررواد د ملرري واکمنررچ او د ځمکنررچ بشررپړتیا پرره سرراتنه کررې لرره 

دلره او له پردیـپالو هیواد پلورو سره یې نه پخال کېدونکې دښمني درلوریزانوبریاوو ډک ول ، له انگ
او دغه موده یې له خپلې ځالندې او تورکښې )لو ( تورې سره یو ځای د هیواد او د ملري یرووالي د 
دښمنانو پروړاندې په جگړه کې تیره کړه. د هیوادوالو په زړونو او ستر و کې د یروه میړنري غراز  

ونو دومره ستر مجاهد او د انگلیسانو د یوه سرسخته دښمن په تو ه د هغه د زړورتیا او میړانې یاد
ز کلونرو د پراڅون لره بریرا سرره سرم د هغره د ښرادنامو  ۱۸۴2 – ۱۸۴۱او له درنښته ډک کړ چې د 

اوله بریراوو ډکرو جگرړو پره ویراړ د اکبرنرامې پره نامره شرار  بروللې )حماسره( اورزم وبرزم د )حمیرد 
فرنامه هجر  سره سمون خور " جوړه شوه ( او ظ ۱2۶0ز چې له  ۱۸۴۳کشمیر  له پلوه په " 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ز کرال چرې لره  ۱۸۴۶اکبر  ]اکبر  بریلېک[ ] د ډیلي د ا رې د اوسیدونکي قاسم علري لره پلروه پره 
هجر  سره سمون خور [ وویل شوه. چرې دغرو دواړو د هغره نومیرالتیوح تره د یروه تلپراتې  ۱2۶۳

 اتل نوم ورکړ. 
 

ډیره مینه درلودلره. د سررا   وزیر اکبرخان د هیواد له ودانیو او د هیواد د چاپیخ له ښیرازۍ سره
التواریخ د لیکوال د وینرا پرر بنسرټ پره جرالل آبراد کرې د براغ سررا  ودانرچ د وزیرر اکبرر خران لره  نره 

وزیر اکبرخران د خپلرې ځروانچ پره ډیررو ترودو شرپو ورځرو کرې پره ئ. هیریدونکو څلیو څخه یو کار د
تړلې او د هغه جنازه یې د فیل پر ز کال کې په دیرن کلنچ کې په لغمان کې ستر ې له نړۍ و ۱۸۴۶

اوږو مزارشریی ته یووړه او د هغه د وریت پر بنسټ یې د حضرت علي کرم هللا وجهه پره روضره 
 [۱۱]کې خاوروته وسپاره.

کسیزلښکر د پوپنرا کیردنې پره  ۱۶۵00انو د خپل ریزله هغه وروسته  نگوسې خپرې شوې چې انگ 
 زهر ورکړل. اروا یې ښاده او یاد یې تل ژوندی و ! غ  کې د خپل یوه جاسو  له الرې هغه ته

 
پرره خواشررینچ چررې زمرروږ د هیررواد والررو پرره مررنځ کررې داسررې کسرران هررم شررته چررې سررتر ې یررې د  وزیررر 
اکبرخان غاز  د سرښندنکو او له ځانه تیرېدونکوحماسو د لیدلو و  نه لر  او پره بیالبیلرو شیرـبو 

بچي د ښېگگو او میړانو یاَدونه وکړ  هغه د خپرل  کې ددې پرځای چې د هېواد ددغسې سرښندونکي
قلم په څوکو چیچي او په خپل اند هڅه کو  چې  گې د هغه د شخریت له دروندوالي څخه به یو څه 

 کم کړ . 
 

حقپاله او حق پیژوندونکي افغانان هېڅکله چاته اجازه نه ورکو  چرې د هغروی ملري او اترـلې څیررې 
دغه ټاټوبی ساتلی او موږ ته یې په سرښندنې را ډالچ کړی وښکنځي  چې د خپلو وینو په تویولو یې

 ، یا یې سپکه ووایي او یا هغوی ته په سپکه و ور .  
د وزیر اکبر خان زړورتیا ، مېړانه او د هغه د هیواد او ول  پالنې اوچت او ژوندی احسا  په خپله 

. لره دې املره ددغرو کرښرو د لیکلرو د سړ  د زړه په تل کې د باتورۍ او سرر ښرندنې څپرې را پرارو 
المـِل، زما  د هغې ژورې لیوالتیا له تــَل څخه سر چینه اخلي چې دغه ملي ولسي سرتر شخرریت تره 

کالو وروسته غواړم د وزیر اکبرر خران یراد د یوکتراح پره  ۱۶۴یې لری ، او دا دې د هغه د مړینې له 
 لمانځم.لیکلوکی و

ودې زوزات )نسل( ته ښایي چې د خپلې پوهې د لوړ والي لپاره د د هیواد ځوانانو اواوسني مخ په  
خپل هېواد تأریخ یو ځرل بیرا پره ځیرر ولرولي او ورتره څر نرده شري چرې زموږهېرواد د خپرل ترأریخ پره 
اوږدو کې په ځانگړې تو ه د اوسني تأریخ په سپیڅلې لمنه کې داسرې میړنري او براتور بچري روزلري 

 پای ه رغنده سرښندونو ویاړ .د  چې هیواد او ول  د هغوی پ

 او سرچینی: اخځونه
 ۱2۶میرزا عطا محمد شکارپور  نوای ماارک ر.  –[۱]
 20۱ – 200، ر ، 2، سرا  التواریخ ټوک  ۵7۶غبار، ر  –[2] 
 2۹0، ر  ۱، ټوک افغانستان در پنج قرن اخیرفرهنا ،  –[۳]
 ۸7ر  ،کهزاد، درزوایاې تأریخ ماارر افغانستان -[4]
 2۱2بریدمن ایر ، په افغانستان کې د یوه بند  خاطرات ، ر  –[5]
 ۱۳۴ - ۱۳0 - ۱۸۴هماغه ا ر، ر  -[6]
 ۹2 - ۸۹کهزاد هماغه ا ر، ر  –[7]
 2۳7 – 2۳۶ر ،  2ټوک …. کهزاد د کابل باالحرار  –[۸]
 ۸، ر  ۱۳۳۴  افغانستان، میرزا یاقوح علیخان خافي ، پادشاهان متأخر  -[۹]
 لمریز ۱۳۳0خپره شوې په  222 -22۱،ر اکبرنامه  –[۱0]
 2۱۵ – 20۱، ر  2فیض محمد کاتح ، سرا  التواریخ ، ټوک  –[۱۱]
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