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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

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

 

                        2020/ 5/6                                                                           کاندید اکادمیسین سیستانی

 !است  یمل نید کی یخیتارنیک نام  یها تیدفاع از شخص
 

 

 (1846-1816وزیراکبرخان)
 
، قهرمان سربکف (۱۸۴۶-۱۸۱۶)راکبرخانیزکشورما، و خیزتاریاز بزرگ مردان افتخار برانگ یکی

از  راکبرخان،یوزخان است. ندهیبن سردارپاامحمدخان  ردوستیفرزند ام س،یانگل جنگ اول افغان و

مردم  امیق یابیوکام یمبارزات مردم ما است که دررهبر خیتابناک ومشعشع تار یماهایزمره آن س

 اریعمربس راکبرخانیکرده است. وز یباز هارسازندیها نقش وطن پرستانه وبس سیکابل برضد انگل

 ،یدر رأس قشون یسالگ ۱۸در او.بودیروزی پو، مگر مشحون ازافتخار داشت سال( ۳۰کوتاه)

ً شاه  رگرفتینواب محمدزمان خان حکمران متمرد جالل آباد را بعد از مقاومت کوتاه اس ومتعاقبا

را  یسیبشکست وجنرال کمپبل انگل یبه سخت ییاروینبرد رو کیرادر قندهار در یشجاع سدوزائ

 .رگرفتیزخم زد واس

 ینبرد تن بتن هر کیو در دیجنگ کهایپشاور برضد س یکیدر جنگ جمرود در نزد یسالگ۲۰ در

 را کشت ولشکرش شکسته شد . کهایسنگ سپهساالر س

تاخت،  شیپ بریخ ۀتا در کیس تیاز قشون مشترک شاه شجاع ورنج یریجلوگ یبرا یسالگل ۲۲ در

 میمتجاوز،از طرف دشمنان وطن به او زهر خورانده شد، وجسد ن یروهایرقبل از مقابله با نمگ

 یمحمدخان درسنگر ارغنده آوردند که با سخت ردوستیبه نزد ام بریاز خ یچهارپائ یجانش را رو

 ومتعاقباً به بخارا رفت وبه زندان شاه بخارا افتاد. افتینجات  یحتم گاز مر
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 2تر 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، ه غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پ: یادښت

 مردم کابل را برعهده گرفت امیق یاز زندان شاه بخارا،رهبر یز رهائبعد ا یسالگ 2۴ در

ونفاق  ریکه در تزو ایتانیفوق العاده بر ندهیرونمایاز مکناتن، سف یاریو با هوش( ۱۸۴۱نومبر25)

 یبدست آورد که دوروئ ییخودسند محرمانه  ندهیرا از پشت بسته بود، توسط نما طانیدست ش یافگن

را وادار به  سهایو انگل ستیمکناتن را سربه ن نیوبنابر کردین افغان برمال مرا نسبت به سرا یو

 توان سراغ کرد. یافتضاح بزرگتراز آن را نم سیانگل خیاز کابل نمود که در تار یاخراج فور

 سهایدوبار از عقب هدف گلوله گماشتگان انگل کبرخانا ینظام -یاسیس یها تیفعال  انیدرجر

شاه بخارا بشدت  انیبود که درجنگ با سپاه یدرحال نیکشته نشد. ا یول دیگرد یقرارگرفت وزخم

 شده ودو سال سوز وساخت زندان ارگ بخارا راپشت سر گذاشته بود. یزخم

 یومشحون از جانباز یعمرش را با افتخار وسربلند میسال عمر خود،ن۳0در طول  راکبرخان،یوز

 نیبا متجاوز ریناپذ یآشت تیکشور،ضد یارض تیموتما یمل تیودفاع جانبازانه از حاکم یروزیوپ

 یرمردی. وخاطره دلستیبا دشمنان وطن ز کاریهمواره آماده پ رآخته،یپرستان، با شمش گانهیوب

 سهایمردشجاع ودشمن سرسخت انگل یغاز کیاو دراذهان وقلوب هم وطنانش به عنوان  اعتوشج

 ۱۸۴2 -۱۸۴۱ یکابل در سالها امیق یروزیساخت که بالفاصله بعد از پ یچنان او رابزرگ وگرام

سروده  ،یریکشم دیبه نام اکبرنامه )از حم کاراویمنظوم از کار وپ یها وحماسه ها ،رزمنامهیالدیم

 یباشنده آگره دهل یقاسم عل شی) سرایم(و ظفرنامه اکبر۱۸۴۳/ مطابق  یهجر ۱2۶0) رشده د

قهرمان  کیشد ونامش را به عنوان ( سروده راکبرخانیبرابر سال فوت وز۱۸۴۶/یهجر ۱2۶۳در

 جاودانه تر ساخت. یسیضد انگل امیدر ق یمل

به  راکبرخانیوز یوشجاعت وعلو همت واحساس پاک وطن پرست یریمشحون از دل سرگذشت

نام  ضیمردم ما در برابر تعو یعکس العملها یاصل زهیبخشد. انگ یم یریودل یانسان، روح مردانگ

سترگ  تیشخص نیمردم وجوانان نسبت به ا قیعم یاز عالقمند یاشمحمد اکبرخان ن ریمسجد وز

 .دارندیم یرا ونامش را گرام ادشیسال پس ازمرگ او، ۱۷۴ نکیاست ، که ا یمل

 یدقت مطالعه کنند تا بهتر آگاه گربایبار د کیکشورخود را  خیتار یستیونسل بالنده کشوربا جوانان

در دامان  یمعاصر چنان مردان بزرگ خیبخصوص در تارو خیدر طول تار زمایحاصل کنند که وطن عز

 .کندیشان افتخار م یپرورش داده که وطن به نام و کارنامه ها شیپاک خو

آنها را  یومل یخیتار یها تیدهند که شخص یاجازه نم یحق شناس وبا پاس، هرگز به کس یافغانها

 یما ارمغان کرده اند، مورد ب وطن را نگهداشته و به نیخون خود، ا ختنیو ر یکه با جان فشان

 مختلف نابود کند. یبخواهند نامشان را به بهانه ها ایو رندیقرارگ یاحترام

وداشته  خیشهروندان خود را نداشته باشد، حق ندارد با تار اتیح تیامن نیتام ۀکه عرض یحکومت

هد ، ما جداً خواهان د بیمعقول مردم را فر ریغ یها یکند و با نامگذار یکشور باز نیا یخیتار یها

 یک پوهنزیاز جمله  یگرید ینینهاد د کی تواندی.حکومت م میعجوالنه هست میتصم نینظر برا دیتجد

کرونا شکنجه  یمسجد مثل حمله ناگهان کی یمردم را با نامگذار دینبا یبنامد ول یازیرا بنام دکتورن

 کند. تیو اذدهد  یروح
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