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 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 
1975 

 لودویک آدمک
 

هرات    :)ن(  ۶۲ –  ۱۳،  ۳۴  –  ۲۱  :هرات د  هرات والت مرکز دی.  وگړو شمیر  د ښار  د هرات ښار د    ۷۳۰۰۰د 
دا ښار د شهِر نو په نامـۀ یو نوی ښار لري، او زوړ ښار چې ترې یو دیوال راتاو دی ال تر اوسه   تنه اټکل سوی دی. 

زوړ ښارگوټي په څلورو حوزو ویشل سوی   ساتل سوی دی.  دا ديقسماً  چې نومونه ئـې  په ختیځ    :دی  بازاِر کشک 
د ملک د حوزې په شمالي  کې، بازاِر عراق په لویدیځ کې، بازاِر َملک په شمال کې، او د کندهار بازار په سویل کې.  

نو( دی.   سلطنتي ارگ »ارِگ شاهي« دی او ورهاخوا ئـې نوی ښار )شهِر   وروستۍ څنډې کې 
( په نومونو یاد 1وو چې په اوستا کې د هریوا او په یوناني سرچینو کې د )ارتوکوانا  هرات د لرغونو مهالونو یو ښار

لښکرو    کې 2هرات په نهمې مخزیږدیزې یا قبل المیالدي پیړۍ  سوی دی. هریوا د کوروش او د داریوش د هخامنشي 
په ه د یرغلونو او بریدونو حوزه وه، د الکسندر  کله ویل سوي چې دۀ سلطنتي  او دوې پیړۍ وروسته د ستر الکسندر 

خالفتونو  او عباسي  اموي  د  مهال  دا  هرات  راغی،  الندی  تسلط  تر اسالمي  ورپسې  کړ.  جوړ  هریوا کې  په  ارگ 
او په   ارزښتناکه ثروت گڼل کـېـدۀ په مرکز واوښت  خراساني واکمنو  ثروت وو چې د  مهاله ارزښتمن  تر هغـۀ  او دا 

تیموري  آل کــَـرت،  غوري، مـُـغـلو،  برخه سي د غزنوي، سلجوقي،  د معاصر افغانستان  له دې چې  پای کې مخکې 
 او صفوي سالطینو مالکیت بلل کـېـدۀ.  

او زیارتو لوایحو  په تأریخي څلیو،  سیمه  او »ارِگ نو«، چېد هرات  جامع مسجد  ده. هرات کې  به   شرحه  نو بډایه 
زیږدېزې پیړۍ ته ورگرځي،   نیټه ئـې پینځلسمې  شان د بلې مصلی پاتې شوني دي چې  سته، همدا  ئـې الندې راسي، 

یا آرامگاه لري. په زیارتونو کې یو ئـې   کیڅ  شپږ منارات لري او یو مجلله  ( او ز  ۷۵۱یار )ـیـد عبدهللا جعفر طچې 
زیارت میر شاهد زیارت او د محدث  زیارت، د سلطان  . همدا شان  دی د نهمې پیړۍ جوړښت لکه د شهزاده ابوالقاسم 

د    ۱۵د   نامتو زیارت چې  تر ټولو  هرات  گازرگاه، د  او  مقبره جامي  شاعر  د  او   ۱۱پیړۍ  شاعر  صوفي  پیړۍ د 

 
1 - Artocoana 
2 -9th century B. C 
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په هک هرات  د  الندې  انصاري زیارت دی.  عبدهللا  خواجه  په  فیلسوف  چې  راځي  شرحه  هغه  کال کې  ۱۹۱۲له  ز 
نوریس ا.  ج.  برتانوی  بومي  چې  کړو  یاده  باید  دلته  ده.  سوې  ونډه  3ورکړل  پاتنجر  الدرد  د  د    4نور  هرات   " د 

شرحه به ئـې الندې راسي5ژغورونکي  ." په توگه نـۀ مني چې 

محصور  ۳۰۲۶  :لوړوالی په دیوالونو کې  چې  یو ښار دی  افغانستان  د  له   فیټه.  سبزوار  فراه او  کندهاره د  له  دی، 
مایله او د سنگ کوتل   ۲۳۹مایله، له میمنې    ۴۶۹  ۱/۲مایله واټن لري، له کابله د )هزاره جاتو له الرې(    ۴۰۷الرې 

 مایله واټن لري.  ۱۹۰  ۱/۲او ذوالفقار له الرې له سرخس څخه  
ونلیس په   دیوالونو په نسبتاً ۱۹۰۳جگړن  د ښار  چې  ویلي  کال کې  یوې سمسورې    ز  ښار په  دا  حالت کې دي.  ۀ  ـښ

ارتوالي    توپیر موندونکي دا دره په خپل ؛حاصلخیزې درې کې چې ښې سمبال سوې او تنظیم سوې اوبـۀ لري واقع دی

د هري روډ پر ښۍ غاړې باندې واقع د  ۳د    کې او له همایلو په پلنوالي  پیلوي  خپل پراخوالي  دره له اوبې کښته  . دا 
کې  تونیانو سره   والي  ساتي    ۱۴په مخامخ  اوسط  په همدې  دره له ښار سره خپل پراخوالی  لري. دا  والی  مایله ارت 

هم   ښار  پورې   ۱۳یعنې  تر پُـشتې  خواجه  د مال  پاره څخه  له  او  پاره دره ده  د  ته  لویدیځ  شار  د  پراخ دی.  مایله 
ئـې   دره له قالی یادگار سره موازي    ۲۰پراخوالی  تر رأس یا پوزې پورې پینځو مایله ښودالی سو. دا  د کفتر خانې 

سره تر  خپلوي چې    ۸مایلو ته تنگیږي یا منقبضه کـېـږي او په زنده جانو کې ډېر ژر او چټکۍ  مایلو پورې ارتوالی 

 لویدیځ ته ئـې د غوریانو دښته ورسره یوځای کـېـږي.  
په کلیو ډکه ده په ځانگړې توگه هم په دودیز په   د هرات گرد چاپیره دښته  کې. کلي  خوا  او لویدیځې  ختیځې  سویلي، 

میوو باغونه  د  راتاو بڼونه او  په دیوالونو کې  ده چې  نیولې  ئـې  ډیره سیمه  او  پاتې، تیت دي  او وروسته  لوی  ډول 
د زړو کالگانو او زړو کلیو پاتي شوني هم گډ سوي دي. په دې سیمې کې یو عجیبه ځانگړتیا  لري. له دغو کلیو سره

په کافي اندازې د سړک له سره لوړ دی او په دې  د دا کورونه قاعدتاً  سړکونه تر کورونو الندې تونلونه دي.  ا ده چې 

چې فوق العاده عالي وچه او توده هوا ولري. د کلیو او د میوو د بڼونو دیوالون  توگه پوښي  په عام ډول   هسړک داسې 
سره د  فیټو پورې لوړ دي  ۱۲تر   ۸له   په دې ډول  ښار چاپیلایر د چا سترگو ته له خیټینو دیوالونو پرته چې پر   چې 

منظر نـۀ ورکوي.  کې  سر ښکاري بل کوم  ونو څوکې  واله جونگړي    ټیټې  برخو کې  وډیریکورونه په    ئـې د  گنبدۍ 
دي چې له یو بل سره د تنگو مارپیچو معمایي کوڅو په وسیلې وصل دي. دوی کې څو کلي هم سته چې څلور څنډیزه 

پر ښار باندې په اغیزمن  خ  چې  او پُشتو لړۍ نیږدې دي  خوا ته د غونډیو  شمالي  ددښتې  ټینې کوچنۍ کالگانې لري. 

خط الرأس  ډول مسلطې دي. یارډه نا همواره ضلع د دښتې له سطحې څخه تر څو سوه فیټو پورې   ۴۰۰۰تقریباً   ددغـۀ 
خالصی جغلي   یو مخ  ئـې  ورالندې  چاپیاو  لوړیږي.  کاڼو ډک  تقریباً    لایرله  د  او  لري  ته شباهت  یخچال  چې  سته 

له جوی نو څخه له    ۱۰۰۰ نو( خوا ته شیب یا ډډه لري.  یارډو پورې او   ۱۵۰۰تر   ۹۰۰یارډو په اوږدوالي )جوی 

فیټه ژور دي    ۳فیټو پورې ارت او    ۱۵تر   ۱۲فیټه کښته جوی انجیر راتاویږي. جوی نو او جو انجیر دواړه له    ۷۵
ئـې    نکارواو ددواړو وار پلونه تیر سوي دي    ۷غاړو جگوالی  له خښتو جوړ متوالي  ددوی له سرونو څخه  فیټه دی. 

یارډه پراخه    ۴۰ناله ده. دلته دا ناله  (کاروبار)چې د درندو بارونو زغم او طاقت لري. په سویل لویدیځ لور کې ئـې د 
لري    ۲۰او   نرم بستر  جغلو  د کوچنیو  ژوره ده چې  د  په سویل  چېفیټه  کې  مخ  پوښلي    ۵۰۰ي  کې د  یارډو په واټن 

کوالی سي یوه غیر قابل فوټه ژوره ده خو د سیالبونو پر مهال    ۱فیټه پراخه او   ۶ارتباط بڼه جوړوي. دا ناله معموالً  

په دوه طاقونو پوښل سوی تازه جوړ سوي پله څخه  دا پل د یوۀ له خښتو  ډول   او  عبور مانعه رامنځته کړي.  ۀ  ـښ په 
 ړ سوی دی چې د درندو بارونو طاقت او زغم لري.  سره جو

چک )کتبچاک/ قطب  ئـې په شمال کې  ده پینځه دروازې لري، دوې دروازې  مربع ډوله  پالن له مخې  (  6ښار چې د 
د  د کندهار دروازه او په لویدیځ کې  مخ کې ئـې د کشک دروازه، یوه ئـې په سویل کې  او د ملک دروازې، په ختیځ 

دروازه  سو یا متقاطع  عراق  له یو بل سره د چهار  چې څلورواړه ئـې  بازارونه دي  د د ښار په مرکز کې څلور  ده. 

ددغو بازارونو نومونه د ښار د دروازو پر بنسټ دي،   الندې مخامخ کـېـږي.  سړکونو په نامـۀ تر یوۀ گنبدي جوړښت 
 لکه بازاِر ملک، بازاِر کش، بازاِر کندهار، او بازاِر عراق.

گذرگاه گانې له چهار سو څخه تر لنډ واټن پورې د معماري چتونه لري له هغه وروسته دغه   الرې یا عمومي  عامې 
لیدل سوي ول. دا  ۱۸۸۵په   ؛په دستکو او وښو یا لوخو پوښل سوي دي کال کې په دې ځای یوازینی لرگي ول چې  ز 

فیټو پورې ارتوالی لري او د هټیو له کتارونو سره په لیکه کې دي او له ظاهري بڼې څخه د هندوستان    ۱۵تر   ۱۲له  

ا هټۍ گانې دي  شتمنې  ته نیږدې هټۍ ظاهراً  چهار سو  لري.  له بازارونو سره ورته والی  دریمې درجې  په د  و مخ 
له   ودې دي توپیر وینئ هرڅومره چې  په لیري تللو تاسو د هټیو په ظاهري بڼې کې محسوس  خو له چهار سو څخه 

گانې څومره یو بل ته سره نیږدې دي.   دا هټۍ  ته رسیږئ او وینئ چې  له دغو  چهار سو لیرې کیږي تاسو یوۀ ټکي 
نـۀ سته. سړک  دباندې ظاهراً بل مستقیم  کوڅو  کمیسیونافغا  عمومي  سرحدي  له یوازینیو الرو چې وکوالی سول    ن 

چې په کرکجن ډول بدې الرې وې او همدا ددوی د تیریدلو  وې تیر سي تر لوړو دیوالونو الندې تنگې او فرعي الرې

 
3 - J. A. Norris 
4 - Eldred Pottinger 
5 -"savior of Herat" 
6 - Kutubchak 
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تونلونو او تر کورونو الندې د تیرو سویو الرو له طریقه  د کورونو تر منځ د مقوسو  اغلب  یوازینۍ الرې وې، چې 
الرې تیر س  مقوسې  ال نورې  نرۍ الرې او تیارې او  او  الرو ال نورې تنگې  تر دغو  په بیالبیلو ځایونو کې  چې  و 

 ورڅخه بیلیدلې.  

په هرات کې دومره ورانې ویجاړې نـۀ سته. په هرات کې   ته په کتلو سره وینو چې  د هرات د ښار د دیوالونو مخې 
جامع مس  او ارِگ نو دي.  جامع مسجد  ودانۍ  پرمهال د هغه  اساسي  د سلطنت  پیړۍ کې د شاه حسین  په پینځلسمې  جد 

شیباتي د ودانولو کار بشپړ سو دا مسجد   7د خپلوان شهزاده  ودان سوی دی، کله چې د مسجد    ۲۷۵په   ۴۶۵په وسیلې 
او   ۶ستنې او    ۴۴۴کړکۍ،    ۱۳۰قبې،    ۴۹۸وو،   کې پراخ  ژ( -مترو  ۸۴په    ۱۴۲) فیټو  د ننوتلو الرې ئـې درلودلې، 

موزائـیک ډبرو  کاري، قیمتي  یا منبت  کاري، حکاکي  اکلیل  سوی وو چې  شانداره ښکال پسولل  په ډېرې فوق العاده 

او نورو دقیقو او حساسو او قیمت بها ښکال توکو باندې ښایسته سوی وو. ارگ نو یا نوی ارگ د نوی مهال جوړښت  
 دی.  

د یوۀ ښار یا ان  د هرات ښار نـۀ یوازې د والیت مرکز دی بلکه ستراتیژ هم لري چې  او تأریخي شهرت  یک اهمیت 
کال په توگه د   ئـې د هغـۀ پر معنوي مالکیت فوق العاده ډیر اغیز کړی  ه پرتلېواقعي اهمیت پهغـۀ  د یوې استحکامي 

نامتو ښار تفصیلي شرحه اړینه ده.    دی.  له دې کبله ددغـۀ 

تبارزوالی لري چې د نورو ټولو ښارونو په پرتلې ډیر ځلي  ـدا مُ   د منځنۍ آسیا د نورو ټولو ښارونو په منځ کې هرات
او ویجاړ سوی  وران  سوی،  وگړو تش  له  یا محاصره سوی دی،  او   کالبند  ایرو  او د  ورانو ویجاړو  همدغو  تل د 

خپل جال   په ال خاورو له منځه بیا راپورته سوی دی، او له دغو راپورته کیدلو سره ئـې که تل خپله شکوه او پخوانی 
نـۀ دی تر السه کړی خو   سره سرهټولو  د ژوندون له قدرت او  په هر حال کې  برم او عظمت  په پښو دریدلی   سختۍ 

مهال  سلطنت  سنجر د  د سلطان  وه. دا  زیږدېزې پیړۍ کې  راپریوتله په دولسمې  پر هرات  چې  فاجعه  لومړنۍ  دی. 

د تورکمنانو الس ته پریوت او دوی دې ښار کې  هجري( کال وو چې هرات    ۵۴۴یعنی )  اکال شاوخو  ز۱۱۵۷وو، د  
ـودله. وحشتناک ترینې ورانۍ رامنځته کړې چې یوه ډبره ئـې د بلې ډبرې پر سر سالمه پریـنـــښ  داسې 

تصدیقوي ئـې  شرحه  الندینۍ  وو چې  هماغومره اسفناک  په اندازې  لومړي  د  ورپیښ سو  چې  آزمون  سخت    :دوهم 
د   :هِربلوت وایي ښارونو په منځ کې ) چې دوه ئـې مرو او نیشاپور ول( تر ټولو لوی ښار وو،   ۳" دا ښار د خراسان 

پلوه محاصره سو؛ خان له  د زوی تولي  ښار د چنگیزخان  گورگاني وو او له ښاره   دا  مد  مـح والي  مهال د هرات  دا 

درل ځواک  پام وړ پوځي  د  الندې ئـې  ادارې  تر خپلې  دفاع وکړه ځکه  ورځو کې    ۷د محاصرې په لومړیو    ود؛ئـې 
»گورگاني   مد  داستانونه او قصص جوړ کړل چې مغل ژر په دې پوه سول چې دوی به خپل دا اقدام   –مـح ژ« داسې 

سي رسوالی؛ خو ډېر ژر ناوړه او بدمرغه   لکه د نورو ښارونو په شان پای ته ونــۀ  دومره ژر او دومره په آسانۍ 

سرهپیښه رامنځته سوه، زړور ا په خواشینۍ  ووژل سو.   و میړنی او ځیرک والي   د لیندۍ په یوۀ غیـښي 
له   زړوتیا او شجاعت  خپله  په تدریج  ښار مدافعینو  راگیر د  مړینې وروسته په محاصرې کې  گورگاني له  مد  مـح د 

خبرې پیل کړې. کله چې تولي خان د خپلو جاسوسانو له   السه ورکړ، ئـې د تسلیمۍ  له مخکې  الرې له دې  او مخکې 
ته له   د دروازو یوې دروازې  د هرات  نو په خپله  له   ۲۰۰خبرې خبر سو  ئـې  ته ورغی او غوښتل  آسونو سره مخ 
ډېر سولې کولو ته لیواله ول.   وکړي چې  خان هغوی ته وویل چې که دویهغو ښاریانو سره خبرې  ځانونه په   تولي 

او داوطلبانه   خوښه  نو ژوندي به تسلیم کړي او دی په دا  توگهخپله  ته اړ کوي  تسلیمۍ  حالت کې دی چې دوی  سې 
شان دی به ډیر خوښ او راضي سي چېد ئـې پریږدي او ددوی   درناوی به وکړي؛ همدا  هغه باج   ژوند او د شتمنۍ 

ته ورکول نیمایي دې دۀ ته ورکړي.  چې   سلطان  تر دې مهاله د خراسان  تسلیمۍ  دوی  د خان د ژمنې او د مشروطې 
په تأیید سره د هرات ښاریانو د خان د لښکر پر مخ خپلې دروازې پرانیستلې او په یا کپیتوال سیون د صادقانه سوگند 

نـۀ  اجازه ئـې  رعایتول او  شرایط  معاهدې  د  اړخه  مذهبي  له  تولي  وویل.  راغالست  ورته ښه  ویاړ ئـې  ممکن  هر 

هغه بله برخه چې دښمن    ؛ خو دورکوله چې مغول دې د ذرې په اندازې د تړون له چوکاټه واوړي هرات د مدافعینو 
والي په توگه وگومارۀ، دۀ هم   د راتلونکي  سوی ټوله ووژل سوه؛ ملک ابوبکر ئـې  شرط نـۀ وو ایښودل  ته د تسلیمۍ 

چې   هماغسې  خو  سي.  ملحق  بیا  یوځل  کې  په محاصرې  )تالقانو(  تالیخانو  د  سره  پالر  خپل  له  چې  وکړه  بیړه 
مقدر سوي ول ډیر ژر پیښ سول؛ هغه   ددې  « وایي8»کوندامیر په غوښتنې  د الهي  له نجابته ډک ښار ویجاړیدل چې 

)اکبر   الدین  جالل  د  ته نیږدې  ښار  د غزني  مغوالنو  چې  سوې  خپرې  گنگوسې  چې  داسې  ماتې   –هم  السه  له  ژ( 

ئـې ټول خلک  ټاکلي دي  ورته والیان  تولي خان  چې  ښارونو کې  په هغو  خراسان  ده او د  کې    خوړلې  په یوۀ وخت 
هرات هم استثناء نـۀ وو، هراتیانو راپورته سوي دي او هر چیر ته ئـې چې مغول په الس ورغلی دی وژلی ئـې دی.  

د  دفاع ئـې  د ښار  ووژل او  یوې مخې  ټول له  ځواک ئـې  ابوبکر او کوچنی  ملک  والي  ټاکل سوی  خان  د تولي  هم 
ته وسپا مبارک الدین   رله.سبزوار د ښار اوسیدونکي 

 

ترټ نې ـوروسته له دې چې چنگیز خان له دغو څټ ته تلنو څخه خبر سو نو خپل زوی تولي خان ئـې په دې تر سختې 
ژغورلی ژوند  خپلو دښمنانو  د  ئـې  رحمت  او  زړۀ سوي  په دروغجن  ونیوۀ چې  توبیخ الندې  خپل  او  چنگیز خان  ؛ 

 
7 - Prince Shibati 
8 - Kondamir 
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

" تا سره  زوی ته وویل چې  ته دواک په سپارلو  چې  هغوی  بهچې    فکر کړی  کې    دوی  او ول په لومې  چل  د خپل 
چېخو  ی،  راگیر کړ چل پر تا وهي  دا دوی دي  کبل  چنگیز خان  نو  "اصلي  چېله دې  اتیا زره    ه ول  ته ئـې  هرات 

آسونه  ۸۰۰۰۰) سپارۀ (  یا محاصرې شپ  غچ واخلي.  له هراتیانو څخهولیږل چې  ژ(    -)آس  دوام  کالبندۍ  ږ میاشتې 

ټول توان له ښاره دفاع  په لرلو سره بیا هم په خپل  وگړو د نومیدۍ  د ښار استوگنو  شپږو میاشتو کې  وکړ، په دغو 
هڅه وکاروله؛ خو وخت   خپله تر ټولو فوق العاده  ددفاع په الره کې ئـې  ټول   ی وو؛پر دوی غالبه سونور  وکړه او 

پرته  شاه  ۱۶۰۰۰۰د ټولو شمیر یوسلو شپیته زره    ؛ولووژل س له چړو تیر او  وگړي له رحم  )  9تنه وو. امیر خواند 
وي؟ نـۀ  شاه  میر خاوند  هماغه  به  دا  چې  یم  نـۀ  د   :زه ژباړونکی ډاډه  تر ډېره  چې  دی  شاه بن محمود  خاوند  میر 

په   لري چې  په نامـۀ شهرت  خواند  یا میر  په    ۸۳۷میرخوند  زیږیدلی او  کې    هـ  ۹۰۴یا    ۹۰۳هجري قمري کې  ق. 

نوموړی د نهمې هجري پیړۍ مؤرخ دی. نامتو اثر ئـې روضة الصفا و   وفات سوی دی.  فی سیرة االنبیاء و الملوک 
وو چې بلخ ته راغلی وو. میرخوند خپل ژوند په   الخلفاء خاوند شاه د بخارا له سیدانو څخه  دی. پالر ئـې برهان الدین 

چې  "وایي   ـ ژ( دلته زه د کلونو تر منځ توپیر وینم  ې تیر کړی دی.هرات کې د امیر علي شیر نوایي تر سیوري الند
سوري کې   همدغـۀ  ول او  پټ کړي  په یوۀ سوري کې  تنو نورو سره ځانونه  له پینځلسو  خطیب  شرف الدین  طبیب 

  تنه نور هم ورسره یوځای سول، دوی یوازیني ژوندي پاتې سوي  ۲۴پاتې ول چې چا ونـۀ موندل او لږ موده وروسته 

دغه څلویښت    له داسې عام وژني څخه ژوندي راوتلي دي. او  کسان ول چې ته به وایي کومې معجزې دوی ساتلي دي
لپاره راسي، تر  له دې چې نور خلک دلته د استوگنې  کالو پورې په هرات میشت پاتې سول، او په دې    ۱۵تنه مخکې 

اسفناکه پیښه په له سره تر پایه بشپړ سو. د تأوراني او ویجاړتوب  ډول د ښار  )۱۲۳۲ریخ دغه  هجري( کې    ۶۱۹ز 
 پیښه سوه. "

د ستر  نسل لپاره    یت د ټولبل ناتارگر او ظالم او د بشر په هر پـَـل او گام کې ئـې  آفت گوډ تیمور وو چې د خراسان 

دا م د کارنامو له بیلگو څخه ئـې تقلید وکړ.  راوړلې او د چنگیز خان د ظلم  هال غیاث الدین  تورو ټپ او د اور لمبې 
تارتار پر وړاندې د سوبمن  وو لومړنی تن وو چې  مستقل شهزادگی  له   ،مقاومت وکړ  ئـې  چې د هرات  خو د جگړې 

اوږوالي سره خطر گام په گام مخ په ډیریدو سو نو ځکه ئـې په خپل اختیار د تسلیمیدو الره ونیوله او د تیمور ځواکونو  
سو.   الدینته تسلیم  تیمور غیاث  به  ته  گوډ  یا گرفتارۍ وخت  نیول کیدلو  ددۀ د  وټاکله چې  سزا    باالخره  په دې دلیل 

سزا په ک اوراورسیږي   وران ویجاړ او ارگ ئـې له خاورو سره یو د همدې  ړس کې ئـې د هرات پوځي استحکامات 

درنده مالیاتي ونډه وټاکله چې خلک   بدبختۍ  لکړ او پر استوگنو وگړو ئـې داسې  . همدا شان  سره مخامخ سوله مطلقې 
ثروت تصرف کړ.   مایملک او عظیم  قلمرو،  شخصي  الدین  تیمور د غیاث  تیمور تر حماگوډ  گوډ   نوی   یت الندېد 

پر ځای وټاکل    ،والي )۱۳۹۸)په  )  سود غیاث الدین  پر وړاندې  ،وی دی(هجري( کې وفات س   ۷۸۵ز(  نوي والي    د 

د ښار استوگنو وگړو د سلف په گټې ښورښ اعالن کړ او په پایله کې د مغولو گارنیزیون دړې وړې   ؛ښورښ پیل سو
د گوډ تیمور زوی، م  سو. پر مهال،  حدوث  پیښې د  د ددې  لیرې د مرغاب  هراته د څو ورځو په واټن  شاه، له  یران 

خبر سو نو د ډیر ستر ځواک په ملتیا پر ښار ورننوت، نسی لویې ماتې څخه  د پر غاړې مارش کاوۀ، کله چې له دې 
 ښار ئـې دړې وړې کړ، ټول وگړي ئـې له چړو تیر کړل او دا ځای ئـې له خاورو سره یو کړ.  

ال تیمور د لمسي  الغ بیگ له خپلو  د گوډ  سو.  برخه لیک سره مخامخ  له هماغه  بیا هرات  پر مهال  غ بیگ د سلطنت 

بیا   همیرزا بابر او عالء الدول وریرونو په گټه اخیستلو  ښې شیبې څخه  وو؛ هراتیانو له دې  سره په جگړو کې ښکیل 
په نامـۀ یو تارتار ددوی مشر سو خو الغ بیگ  ماتې بغاوت ته الس واچاوۀ؛ د یار علي  له الرې راورسید، اول الذکر 

وې په امن کې  لوخوړ خپلې دروازې پرانیستلي پریښودلې  ه او ښار یو ځل بیا له خاور سره یو سو. یوازې ارگ چې 
 پاتې سو.  

وۀ تورکمني سردار  ید جهان شاه په نامـۀ  د سلطنت پر مهال  سیدد تیمور له پښته د ابو   هجري( کې  ۸۶۴ز )۱۴۷۷په 

کورنۍ څخه وو هرات ئـې یو ځل بیا 11)وگورئ د ژباړونکي تبصره په لمن لیک کې  10ه چې د تور پس  ( له سلطنتي 
کړ؛   کبله رامنځته  له خاورو سره خاورې  وړلو له  له منځه  تباه کولو او  د کرنیزو محصوالتو د  چې  قطحي  او هغه 

تشه کړه.  ټوله سیمه له وگړو څخه   سوه دا 

 
9 - Amir Khavand Shah?! 
10 - Jahan Shah, of the dynasty of the Black Sheep 

او مؤرخینو دا  چې سمه نـۀ ده.   د تور پسه سلطنتي کورنۍ راوړې دهدلته لیکوال په لنډیز سره  -  11 له تورکي ژبې سره نا آشنا ژباړونکو 

قویونلو  قره  او معنی ئـې د تورو  Qara Qoyunluنوم  + قویونو + لو( څخه مرکب  په اند دا نوم د تورکي له )قره  لیکلی دی چې ددوی 
+ لو( ده چې د تورو خولیو د څښتنانو   قره + قویان  کورنۍ صحیح نوم )  په معنی ده. ددوی سیالو سنیانو سپینه  پسونو د خاوندانو ده.ددې 

و  خولۍ پر سر کوله چې هغوی ئـې د آق قویونلو په نامـۀ یادول. همداسې قزلباشانو سرې خولې پر سر کولې. قره قویانلو د مسلمانو تورکمنان

اناتولیې، آذربا وه چې د سلو کالو لپاره ئـې د ایران پر شمال لویدیځ، تر لویدیځ  پورې سلطنت کړی  یوه سلطنتي کورنۍ  او ارمنستان  ئـیجان 
هـ ق(. دا کورنۍ د یـیـوا له قبیلې څخه وه. دوی له هغو طوایفو څخه ول چې د مغول د یرغال پر مهال د اورال د سیند   ۸۷۴ – ۷۸۰دی )

په یوۀ گوټ کې ځای پر ځای سوه. کله چې د   ووتل او فارس ته راغلل او هره طایفه ئـې د فارس  له خپلو استوگنو سیمو څخه  پر غاړو 

له ا واخیستله او د  مغولو ایلخانانو دولت  له موقع څخه گټه  سره مخامخ سو، تورکمنانو هم د نورو مغول او تورک طوایفو په شان  نقراض 
 ځواک او واک څښتنان سول. ژباړونکی  
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 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

هجري( کې هرات بیا د وزبیک سردار آباد خان په الس له ورته برخلیک څخه مخامخ سو، سردار    ۹۴۱ز )۱۵۵۴په 
 دیوالونه چې په ټول هرات کې یوازې ژوندي پاتې ول هغه هم وسوځول.آباد خان په هرات کې د ارگ یوازیني پاتې 

ځل ورانۍ په مناسبت   اووم او وروستي  د ښار د  ستر   ۹۹۴ز )۱۶۰۷په پای کې د هرات  دا د  کال راغی،  هجري( 

خان تر بولنې الندې د وزبیکانو په الس وران ویجاړ سو.    شاه عباس د سلطنت مهال وو چې هرات د عبدالمؤمن 
وروسته ونیوۀ ۱۷۳۰په ژ(   –ادر شاه )افشار  ن کال کې هرات له یوۀ لنډ مقاومت  د ټول مهال په   چېز  ددۀ د سلطنت 

   ورته وفاداره پاتې سو.هرات  اوږدو کې  
په ۱۷۵۰په   هرات والي  دا مهال د  پر لور وخوځید.  په ملتیا د هرات  شاه د اویا زریز لښکر  دراني احمد  کال کې  ز 

سردار ام بولندوی وو خټه عرب  د توپخانې د ځواک یو پخوانی  پر مهال  وو، نوموړی د نادر شاه د سلطنت  یر خان 

دا احساس وکړ  :ژ( لپاره ساتلی وو –چې د هرات ښار ئـې د نادر شاه زوی شاهرخ میرزا )شاهرخ شاه  دغه سردار 
سي نو   په ډگر کې له افغانانو سره مخامخ  دومره ځواک نـۀ لري چې د جگړې  له دې کبله ئـې ارگ ته مخه  چې دی 

ئـې    کړه او ټینگ په راټولولو  افرادو  خوښې  خپلې  ئـې ونیو او د  حالت  راتاو گارنیزیون کې  دفاعي  په دیوالونو کې 
تأمینات او  ول پیسې،  د ښار دفاع ته چمتو  چې  ښار اوسیدونکوته  ورکړ چې د  خان فرمان  کړ. امیر  تحصن اختیار 

ا ورسول سي او وویشل سي  ئـې د بیړنۍ مرستې  وسلې  و شاهرخ ته ئـې یو پیغام وړونکی ولیږۀ او له شاهرخ څخه 

تر   غوښتنه وکړه. او اتلولۍ  په میړانې  په ول، په دې موده کې دوی  میاشتو پورې محاصره   ۱۴د هرات اوسیدونکي 
له پل  باور دلوددې   د شهزادگانو  اغلب  چې  او هماغسې  سوې  ځله ئـې غوښتنه  شل  چې  دا مرستې  ژمنه چې  وه ئـې 

او په ژورې ناراحتۍ کې راگیر پاتې ول نو   سوې دوی ته به ورسیږي. هیلو کې ډوب  دوی ځانونه په دې غولونکو 
ئـې پرانیستلې. ښار دروازې  کړي او د  به ځانونه تسلیم  خوښه  په خپله  وکړه چې  له   پریکړه ئـې  هرات  د  امیر چې 

لیدۀ پریکړه و په سترگو  د ښار سقوط  وکړي او له ارگه د هرات  وروستۍ هڅه  د ښار د دفاع لپاره به خپله  کړه چې 

د  له خوا  د شا  افغانانو او  د  خوا  له  ژر د مخې  خو ډېر  سو؛  راکوز  شاو خواوو کې  د ښار  سره  ډلې  کوچنۍ  خپلې 
چې د سرتیرو جرړې ئـې وایستل سوې   سره یو ځای سوي ول تر برید الندې راغی  له افغان ځواکونو  هراتیانو چې 

 ژ( ځای پر ځای ټوټه ټوټه سو.    –په خپله امیر )خان  او  
شاه )بابا ع   میرزا الس ته ولوید،    –ژ( د زوی د تیمور شاه )بابا ع    –د احمد  ژ( له وفات وروسته هرات د محمود 

میرزا د درانیانو د سلطنتي تاج په  خپلولو کې د زمان میرزا سرسخت رقیب وو. زمان شاه د هرات پر لور را محمود 

په قوت سره دفع زمان شاه څو بریدونه وکړل خو  اردو ودروله،  ئـې خپله  تر دیوالونو الندې  او د هرات  ېـد    وخوـځ
دو ددۀ په تعقیب پسې ووتل. کله چې  زامن  کړه او د محمود  والړل ، په قوم تایمني   یسول او بیا ئـې شا تگ ته مخه 

زمان شاه هم بیرته راستون    .یاوس ددۀ په اختیار کې د یا ارگ قلیچ خان زمان شاه ته لیک واستاوۀ چې د هرات کال

ونیوله. د زمان شاه  د   هم  هرات  مسره س   ه مړېنېلسو او کال ئـې  د خیانت له کبله بیا سقوط وکړ او دا ځل د محمود 
الس ته ولوید، حاجي فیروز الدین فیروز الدین  وټاکل سو.    زوی حاجي  خوښې برخالف د هرات والي   د خپلې 

سوه چې   ته اجازه ورکړل  فیروز الدین  قاجاري حاجي  د فارس  وروسته  وساتي،  آرامه  تر کچې  زغم  د  هرات دې 
د نا ولیږۀ؛ خو دا  سلطان  د هرات د نیولو لپاره لښکر  ځل لپاره د هرات په مدعا  در شاه له مړینې وروسته د لومړي 

ته والړ. په تیښته مشهد  سلطان  وړې سو او  واټن کې دړې  ښار ته په نیږدې  د هرات  یوه استثناء وه او   لښکر  دلته 

خالل نـۀ سو او تر هغـۀ مهاله آرام پریښودل  ز کال پورې ا۱۸۱۶هغه دا چې د حاجي فیروز حاکمیت په هرات کې تر 
حاجي فیروز الدین د مرستې لپاره   سو چې فارسیانو یو ځل بیا د هرات د نیولو په موخې بل لښکر ولیـږۀ. دلته ده چې 

خان یا تاج بخش فتح  تاج بخښونکي  ورکړ او تر هغو    غږ وکړ  12پر ستر افغان  پرته ځواب  ځنډ  هم له  خان  او فتح 
او بیا په ماتې خوړلو پارسیانو پسې مارش کوي حاجي په و واگې په الس کې اخلي  ساتي چې دی د حکومت  اک کې 

باندې پارسیان تر یوې  په دې  ماتې ورکوي.  او پارسیانو ته په کاسان کې په یوې نومیده کوونکي جگړې کې سخته 

سول او د هرات د نیولو فکر ئـې تر یوې مودې پورې   له سره لیرې سو.  مودې پورې سخت خوابدي 
شاه )شاه محمود  ۱۸۱۷  کال پای ته په نیږدې کیدو وو چې فتح خان د یوۀ خیانت په لړ کې د محمود  ژ( د زوی   –ز 

واگې په الس کې واخیستلې.   ورته ړندې کړې؛ کامران ددولت   کامران میرزا په الس ونیول سو او بیا ئـې سترگې 
کال کې کامران پر ځان د فارس س ۱۸۱۹په  لطه ومنله او ژمنه ئـې وکړه چې فارس ته به باج ورکوي او خپل پالر  ز 

ژر بیرته راستون سو او ښار ئـې محاصره کړه خو سخت ووهل سو او اړ سو چې   ئـې له ښاره و شاړۀ. شاه محمـود 

په   وروسته  له بیا پیاوړي کولو  لښکر  خپل  د  ښار ئـې۱۸۲۱وتـښتي.  هرات  د  سو او  بیرته راستون  کال کې  بیا   ز 
سره سم د زوی او پالر تر منځ پخالینه او سوله رامنځته سوه.   ځل لپاره محاصره کړ خو له دې   ددوهم 

پر ۱۸۲۲په   سو چې  له پلوه وهڅول  خان  تایمني قلیچ  سوی وو د  ته ستون  مشهد  چې  فیروزالدین  حاجي  کال کې  ز 
وخت خپل   پر خپل اړین  کامران  وگټي خو  دې ډگر  فیروز الدین  وو چې  باندې ناببره یرغل وروړي. نیږدې  هرات 

یوه بې سارې له یل سوه چې هیڅکله  پنومیدۍ خطرناکه جگړه  ځواکونه راټول کړل او د ښار تر دیواالنو الندې داسې 

حاجي ماتې وخوړله او اسیر ونیول سو.   جگړه نه وه پیښ سوې.   داسې 

 
12 - the great Afghan king -maker Fateh Khan 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

فارسیانو په  جگړه ورباندې راغله.  چې بله  وه اخیستې  ساه نـۀ  لپاره ال د دمې  لنډې مودې  د ډیرې  ز  ۱۸۲۳کامران 
برید وکړ.   وکړې چې ښار ونیسي خو بریالي نـۀ ددرېو میاشتو په فارسیانو کال کې بیا پر هرات  لړ کې ډیرې هڅې 

دا ټوله سیمه ورانه ویجاړه کړله.    سول، خو فارسیانو له خپل شاتگ مخکې 

کال یعنې په   پاڅون وکړ، کامران  ۱۸۲۴په راتلونکي  هراتي مشرانو د کامران له غیابته په گټې اخیستنې  کال کې،  ز 
وو کولو لپاره تللی  د حاکم  د فراه د بغاوت د چوپ  کامران زوی جهانگیر میرزا د هرات  لومړی د  ، هراتي مشرانو 

جگړه پیل کړه چې   خبرې جنگ  ئـې په دې  کې  کړ او په خپلو منځو  جهانگیر معزول  په توگه راپورته کړ، بیا ئـې 
له فراه   کامران  ول چې  لړ کې  په همدې  ۀ دی یا فیروز الدین؟  ـښ سي، آیا شاه محمود  والي  د هرات  څخه  څوک دې 

ژ( فتح خان ورور شیردل خان بارکزی راورسید   –راستون سو او هرات ئـې محاصره کړ، په دې ترڅ کې د )وزیر 

د هرات د محاصرې کړۍ ال لوړه  ال نور هم اړ سو چې  اوس کامران  چې په خپلو السونو د خپل ورور غچ واخلي، 
قومي سردار )شیر دلخان   نور  ؛بیرته شا تگ وکړي    ژ( دې ته اړ سو چې  –او ټینگه کړي. دا  د هرات اوسیدونکي 

واک  د وینو له تویولو څخه ستړي سوي ول چې د اوبو په شان د مصطفی خان په الس توییدلې، مصطفی خان حقیقي 
درلود ورکړ او په الس کې  ځواب  په رپ کې  د سترگو  وو. کامران  هم بیرته ستنیدو ته راغوښتی  دۀ حتی کامران   ،

سم ارگ ئـې محاصره کړ ځکه مصطفی خان هلته وو. دغه سردار وکوالی  او ددۀ له رسیدو سرهځان ئـې راورساوۀ،  

سول تر یوې میاشتې پورې په ټینگه دفاع وکړي خو په پاي کې د وروستي برید تاب ئـې رانـۀ وړ او کامران یو ځل  
 حاکم جوړ کړ.    بیا ځان د هرات

مودې تر  لمانه واکمنۍ پر ضد او د هغـۀ د راپرځولو لپاره متداومې هڅې  ز کال پورې د کامران د ظا۱۸۲۹له همدې 
وو چې د کامران   مد  مړ سو، همدا عطاء مـح مد  مړ سو او په بل کال ئـې عطاء مـح وسوې. په هماغـۀ کال شاه محمود 

ځانته د )شاه( لقب غوره کړ او د عطاء خا دا مهال کامران  ساتلو کې ئـې بنسټیزه ونډه درلوده.  ورارۀ ، په واکمن  ن 

په  خپل وزیر وټاکـۀ.  خان ئـې  مد  د هرات  ۱۸۳۲یار مـح پرمختگ تهدید وکړ چې  فارسیانو بیا د  ول چې  کال کې  ز 
له دې پرمختگ څخه منصرف سول.    پر لور به پرمختگ وکړي خو په تهران کې د انگلیس د استازي په غوښتنې 

ئـې   کامران  اخیستی  چې اوس ټول واک په الس کې  مد  او هغه  یار مـح شراب وڅښي،  د مرگ تر پولې  پریښود چې 
بیا استوگنول ول چې   د خلکو  په شاوخوا وو کې  د بې څه ئـې چې له السه کیدل د ارگ او کال بیا رغاول او د سیمې 

سیمې وې.    ـتونکوغوښ   شمیرو سلطه اوښتلې   جگړو او شخړو له کبله په تشې تورې دښتې 

په   روان ول چې  پر مخ  د ۱۸۳۷حاالت همداسې  هرات  شاه د  مد  د فارس مـح چې  خپرې سوې  کال کې گنگوسې  ز 
گرد چاپیرو  فرمان صادر کړ چې  مد  فتحې لپاره د لښکر د چمتو کولو په درشل کې دی. ددې په اوریدلو سره یار مـح
له منځه دې   راوړلی  ښار ته نـۀ سي  څه چې  هر هغه  توکې ښار ته راوړل سي او  کلیو څخه دې غالت او خوراکي 

الدرد پاتنجر یو په دې کار کې بریدمن  ړل سوي او ډېرې هڅې او کوښښ ئـې د ښار ددفاع لپاره په الر وغورځولې. 
مد   وو، یار مـح سره مرسته وکړه، بریدمن پاتنجر نوی د هزاره د سیمو له الرې له کابله راغلی  مد  حدوداً  له یار مـح

نـۀ درلود  ۳۰۰۰ ئـې  ځواک  توپخانې  خو د  درلودل  نوامبر په    .جنگیالي  فارسیانو د   ۲۳د  نیټې محاصره پیل سوه. 
چې په دوی کې نیمایي ئـې    ۵۰پونډه   ۴او   ۶ –  ۱۲-  ۱۴ –  ۱۸ –  ۲۴برنجې گولیو  بوره وې او یو   ۴ټوټې درلودې 

وې.    ۱/۲څه ئـې د توپ  فارسیانو په چوپړ کې    چې د  کې ډگروال سیمینود فارسیانو د هڅو په الرښوونه انچه گولۍ 

کستان کې د روسیې  بولندوی سیمونیچ او ډگروال بلیرمبرگ کوله، بلیرمبرگ وروسته په تور  او هم  وو  فرانسوي افسر
پیاوړې نـۀ وه او نـۀ ئـې دومره   مخکښ بولندوی وو.  ېد فتح  له دې ټولو سره سره محاصره تر سره سوه خو چندانې 

ونـۀ سوه. پریکنده هڅه  خو هیڅ  په میاشتو واوښتلې  دومره پیاوړې نـۀ وه؛ میاشت  هم  او مدافعه  درلود  پیغام   قدرت 
ښار څخه   به له محاصره سوي  خبرې رسوونکي  به  پر شرایطو  تسلیمۍ  او د  راتلل  ته تلل  لښکر کوټ  د فارسیانو 

وډارټ  یکیدلې، خو په دغو خبرو کې ځکه هیڅکله پرمختگ ونـۀ سو چې الدرد پاتنجر، ښاغلي مک نیل او ډگروال ست

کولې.   ډډیرې هڅې  ختیځې  ښار په شمال  د  یوه نیمه زړۀ نا زړۀ حمله  نیټې  پر اتلسمې  د میاشتې  باندې د اپریل  ډې 
سره په شا وتمبول سو برید په آسانۍ  نیټه وسوه خو دا  میاشتې څلورویشتمه  جون د  د  تر څو چې  ، بل برید ونـۀ سو 

په دې   ورځ رښتونی برید پیل سو.  او په همدې  پوره اوه میاشتې کیدلې،  د محاصرې له مودې څخه  او دا  راورسیدله 
یعنې لویدیځې    ورځ فارسیانو پر پینځو ټکیو بریدونه وکړل  په سوی  ډډې،  ختیځې  پر دروازې، پر سویل  کندهار  د 

ډډې او د عراق پر دروازې او د شمال لویدیځ مخ پر مرکز باندې برید وکړ. ددې بریدونو څلور ئـې له کومې ستونزې 

برید وو؛ پاتنجر د هڅ  پرته دفع سول خو پینځم ئـې ډیر پیاوړی او له زړورتیا ډک غښتلی  و له کبله  دا یوازې د الدرد 
څرگند کړ. سره له دې چې د هرات   ورځ ئـې خپل غوره والی تر شوني کچې  په دې  ول چې دا برید ناکامه سو چې 

ۀ کړی وو؛ دلته ول  ته ئـې زړۀ ـښ دومره مایوس ول چې تسلیمۍ  گارنیزیون دا برید په شا وتمباوۀ خو بیا هم مدافعین 
پانتجر دوی یو ځل بیا وژغورل او دې   له شرمه ډک او نادانسته عمل دی یو څه  چې الدرد  ته ئـې اړ کړل چې داسې 

د فارس شاه وځنډوي تر څو چې ډگروال   نیټې په دې ځواک او پیاوړتیا راورسید چې  پر یولسمې  د آگست  سټوډآرت 

تهدید کړي. اغیزې وکړې او شاه ټو  د هرات په دفاع کې د برتانیې په خصمانې مداخلې  ل دې کار یو ناڅاپه مطلوبه 
ومنل او د سپتمبر پر  ئـې محاصره پای ته ورسوله. دلته دا ټکی باید په یاد ولرو سره له چې    ۹وړاندیز سوي شرایط 

د ستاینې وړ ده او کلکه مدافعه  د گارنیزیون د بریالیتوب عمده دلیل   د هرات د گارنیزیون تکل، ټینگښت  خو د هرات 
شاه د پالنونو نـ د اف  ـۀد  هغـۀ  د  او هم  د همغږي  وو چې  فکر کې  وه. پاتنجر ال په دې  کفایتي  ناوړتیا او بې  سرانو 

سرتیري ول او   ـۀهرات گارنیزیون ښایي د برید په هماغه لومړۍ ورځ ونیول سي ځکه " فارسي لښکر بې نهایت ښ 
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د جنراالنو په تیروتنو کې   د هڅو د نـۀ بریالیتوب سرچینه ددوی  ول. ددوی  وه. موږ د افغانانو په شان زړور کسان 
بیا محاسبه کړو موارد  نـۀ سو کوالی دغسې  تیرې ماتې د دالیلو هیڅکله  به د خپلې  آیا هغوی  ، که فارسیان بیا راسي 

ددوی مواد په دې حد کې ول چې یوه ستره پیاوړې استحکامي کال راونړوي؛ په روښانولو سره بیا کوم عمل وکړئ؟ 

ۀ کار کاوۀ ـښ کې  په خپلو مورچلونو  خو د سرتیرو ئـې  نـۀ ول روزل سوي  ، که څه هم دا سرتیري په نقب وهلو کې 
دوی یوازې انجنیرانو او یوۀ تکړه جنرال ته اړتیا لرله چې ثابته کړي  توپخانې د ځواک اور ئـې فوق العاده عالي وو.

پاتنجر خبرې دي.  دوی یو هیبتناکه ځواک دی." دا د الدرد 
شاه تر مشرۍ الندې د فارسي لښکر تگ وروسته برتانوي دولت، په کابل کې سدوزي شاه شجاع ته د  له شا  د محمـد 

استقالل اعالن کړ. الندې د هرات  تر مشرۍ  تاج د اعادې او هم د »شاه کامران«  د سر   هغـۀ د سلطنتي  په دې پسې 

پالیسۍ   ددې  الرد اکلند  خو  واستوي؛  کنډکونه  لپاره څو  د نیولو  به د هرات  کابله  له  وه چې  دا  ویلیام مکناتن طرحه 
لپاره کومه اړتیا نـۀ سته.   یوۀ اقدام  د فارس د ځواکونو له شا تگ وروسته دداسې  دۀ ویل چې  وکړ ځکه   مخالفت 

الدرد   ډگروال ستوډپه دې موده کې جگړن  کې پاتې سو او  او له پاتنجر سره اپاتنجر په هرات  له تهرانه راغی  رت 
مخالف دی؛   خان په پټه د برتانوي دولت  مد  یارمـح په دې باور ول چې  دوه تنه افسران  یو ځای سو. دغه  هرات کې 

په نظر نوموړی په منځنۍ آسیا کې ډېر بد او شریر ترینه فرد دی.   چې   ي وله دا انگیرل سوله دې سره سراو ددوی 

هرات ټول مالیاتي  حال کې د  په عین  شتون نـۀ لري.  ځواکونو د لیږد لپاره دومره پیاوړی دلیل  ته د انگلیسي  هرات 
ول او د پیسو د راټولولو لپاره بله الره چاره نـۀ وه مگر دا چې د هرات بدبخته   په بشپړ ډول پای ته رسیدلي  عایدات 

په هرات کې    وزبیکو باندې د مرییو په توگې وپلورل سي. له دې سره سم جگړن پاتنجراو فلک وهلي خلک دې پر  
څخه   د سرتیرو د معاشاتو د ورکړې لړۍ ته چې برتانوي دولت چمتو کوله ددې لپاره دوام ورکړ چې خلک له قحطۍ 

د تقاعد ل د کامران شاه او د هرات د نورو لویو مشرانو  شان برتانوي دولت  ړۍ ودروله او د مرییو وژغوري؛ همدا 

ئـې تحریم کړه. پوه سول چې  اله دغو عطایاوو او بخششیانو سره سره، جگړن پاتنجر او ډگروال سټوډ سوداگري  رت 
خان اړ ایستالی سي   مد  ویره یارمـح مننه او نـۀ په کابل کې دیره له برتانوي ځواک څخه  څخه  نـۀ له برتانوي دولت 

توصیو او الرښوونو ته غو  ږ ونیسي.  چې ددوی 
ددغو مالي مرستو په بدل کېاپاتنجر او سټود    :درې امتیازونه غوښتي ول چې هرات ته ورکړل سوي ول  رت 

 د برتانوي مأمورینو تر ادارې الندې.    چارو کې اصالحات  يحکومت پهد هرات    :لومړی

هم  پوځي کنډک  و د هراتیانو دوهدې  برتانویانو ته د ارگ سپارل او ورسره   :دوهم صاحب منصبان   وي او ددویونه 
 به برتانویان وي.  

کال په پای کې نیولی وو.  ۱۸۳۷د غوریانو بیا نیول چې فارس د  :دریم  ز 

کړ چېاپه لومړي گام ډگروال سټوډ خوابدی  خان په دې خبرې سخت  مد  یارمـح شاه څخه    رت  دۀ له کامران  کله چې 
وو. له هراته د ډگروال سټوډقئـې فرمان ترالسه کړ چې له هراته دې شاتگ وکړي او ولې   رت  اهر او خشونت ښودلی 

سره  له همدې  مني؛ او  هیڅ یوه غوښتنه نـۀ  ددوی  خان  مد  یار مـح جگړن پاتنجر پوه سو چې  وروسته  ېـدلو  له خوـځ
ودروله.   ورکړې لړۍ  د  سبسایدې  ته د  سردارانو  پاتنجر هم  د سم  نوموړي  باور وو چې  په دې  خان  مد  یارمـح خو 

حق ددوام  نو دی به هم    سبسایدۍ  لري  ورکړه دوام  سبسایدۍ  د  او تر څو چې  له تازه  تر السه کړی دی  د مذاکراتو 

د    کولو کې،  په دې مقطع  ډډه وکړي.  تاد له ۱۸۳۹څخه  آرسي  پاتنجر د جگړن دې  جگړن  کال د جوالی میاشت،  ز 
په د آگست  ېـد.  او آسوده سو او د کابل پر لور راوخوـځ میاشت کې جگړن تاد له کامران شاه سره یو تړون  پلوه ډاډمن 

ته د  وو او هراتي سردارانو  د برتانوي دولت له پلوه تضمین سوی  الس لیک کړ، په دې تړون کې د هرات استقالل 
کار و بار دې نو د مرییانو د سوداگرۍ  ول چې  ورکړل سوي  په دې شرط  بې شمیره امتیازات  په گټې   ر سردارانو 

د هرات حکومت دې  لغو او له منځه چې  او بل دا  سره راکړه ورکړه او مکاتبه ونـۀ لري مگر   یوسي  له هیڅ دولت 

له پلوه ترسره سوې د برتانوي استازي  چې په تیرو وي  دا چې  کې له دې  نـۀ   ۱۸. په عین وخت  ځمکې  میاشتو کې 
)امیر نشینۍ( )هرات( په اندا  وې کرل سوې نو ددې  زه نقدې پیسې د هرات د حکومتۍ  د میاشتنیو مالیاتو د مجموعې 

 د بیا رغاونې لپاره عطیه سوې.
چې دلته ویل کـېـږي خان د هغو پیسو په بدل کې چې په هرات    دا نورې توطـئـې  مد  یار مـح ذکر ئـې په لنډیز راځي. 

وو چې لیواله  شاه کامران  کار نـۀ کاوۀ. په دې لړ کې  هیڅ  لگول کیدلې  او عشر  کې  پیس عیش  په انگلیسي  و اقناع ت 

وزیر برطرف کړ څنگه خپل  وو چې  اندیښمن  پرته بله کومه  يکړي او په دې  د خپل وزیر له ترور کولو  ؛ کامران 
 الره چاره نـۀ لیدله.  

مد   خان د فارس دولت ته وړاندیز کړی وو چې دی او ددۀ سیمه دې د مـح مد  یار مـح تاد وموندل چې  ورپسې جگړن 
نور له هرات سره ددوستانو   مکناتن ته ولیکل چېسر ویلیام   نوموړي کابل کې  کبلهله دې   شاه تر تحفظ الندې راولي.

هرات دې د شاه شجاع  اړیکو ساتل ناشوني دي او په افغانستان کې د شاه شجاع د امنیت د ساتلو لپاره الزمي ده چې 

هم په عین نظر وو. دا موضوع د څو میاشتو سر ویلیام مکناتن  سره ضمیمه سي.  لپاره تر بحث الندې وه    له قلمرو 
په ډیریدو کید مخ  سختۍ  په هرات کې  وخت کې  په عین  دۀلچې  د فارس شاه ته ولیکل چې  یار محمـد  په هرات    ې. 

خان په   د انگلیس  کې مد  یار مـح شان  اجازه ورکړې وه؛ همدا  پاتې کـېـدلو  د  تعارف او نزاکت له مخې  ته د  استازي 
ت د روس سفارت  متن په تهران کې  استازې دې  عین  روسي  ئـې کړې وه چې  وو او ضمناً غوښتنه  لیک لیږلی  ه دا 
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مد خان له فارس سره خپلې توطـئـې پلې کولې هماغومره  هرات ته ولیږل سي. په عین حال کې هماغومره چې یار مـح
هم ډیرولې.    ئـې پر برتانویانو باندې خپلې غوښتنې 

تاد دې پایلې ته ورسید چې یا ب وو چې تاد په پای کې جگړن  ه ډیرې پیسې قربانۍ کوي او یا به له هراته وځي، همدا 

ېـد.    د کندهار پر لور وخوـځ
تاد له وتلو وروسته۱۸۴۱په   د جگړن  کال کې له هرات څخه  بیا خپل  ز  خان یو ځل  مد  ظلمونه او ناتار پیل   یار مـح

یا ئـې    کړ. وې او  اخیستې  پیسې  ئـې  برتانویانو څخه  له  کړ چې  شکنجه  او  زنداني  څوک  هغه  هر  خان  مد  یار مـح
ضبط کړه. او دارایي  شتمني  رحمۍ سره ئـې د هغوی  معامله کړې وه؛ او په ټولې بې  خان    ورسره کومه  یار محمـد 

ته ئـ والي آصف الدوله  د فارس د خراسان  هم الپسې زیاته کړه چې  ې په تظاهر او الفو عریضه وکړه چې دۀ ته دا 

خان له یادې  مد  د یار مـح پر کندهار برید وکړي؛ خو آصف الدوله  ځکه دی چمتو دی چې  ورکړل سي  دې سبسایدي 
پیسې تر السه  مد  په دې پوهـېـدۀ چې کله چې یار مـح اوږه تشه کړه او ډډه ئـې وکړه ځکه آصف الدوله  غوښتنې څخه 

رانـۀ وړي.   کړي بیا به هیڅکله مارش خبره په خولـۀ  د والي او د دداسې  د فارس د خراسان  مد  یار مـح ول چې  همدا 
خان پر طرحو   مـد  هغـۀ د کورنۍ پر ضد ئـې د خپلې ابدي کرکې سوگند وکړ. په همدې حال کې شاه کامران د یار مـح

به له دۀ سره د کرغیړن او مضر وزس مشکوک   هرات خلک  چې د  ملحق  و او په دې هیلې  یر په له منځه وړلو کې 

مد خان خپله ټوله وسعه او انرژي په کار واچوله چې له رامنځته سوي کړکچ   سي، ارگ ئـې ونیو. له بلې خوا یار مـح
دباندې وباسي. ځان  کنترول په   څخه  د سیمې  چاپیره ولیږۀ چې  سپور ځواک گرد  خپل ټول موجوده  خان  مد  یار مـح

چې دۀ ورباندې ډېره ډډه لگوله ارگ ئـې محاصره کړ. شاه کامران    انو په ظرفیت ئـېالس کې ولري او د شپږو لیواگ
ئـې کوالی سوای ارگ کې ځانونه د   ورځو لپاره ټینگ کړي خو په دومره مودې کې ارگ ونیول سو. یار    ۵۰او ډلې 

او د کامران څلور واړه زام له یو څه نرمښته کار واخیست  د بریا په لومړي څرک کې  مد  ئـېمـح پرته له دې چې    ن 

د  وکړ او  په توگه چلند  زنداني  د حکومتي  سره ئـې  خو کامران  وایستل؛  تاوان ورته ورسیږي له هراته دباندې  کوم 
له دوه لکه   ئـې د هغـۀ وخت  قیمت  په گډون چې  الس ته ورتلله لوټ کړله د الماسو  ئـې چې  هر ډول شتمني  کامران 

پر مهال په کابل کې له ځان  دا    تصاحب کړل؛ روپیو سره برابر وو سلطنت  د خپل  مود  شاه مـح الماس ول چې  هغه 
ول.   سره ئـې  بل له کابله را اخیستي  وو چې ارزښت  واسکټ    ۱۶د غمیو او جواهراتو یو واسکټ  لکه روپۍ وو، دا 

خپلې یوې میرمنې ته سپارلی وو، او دې می له دې چې ارگ ته راسي  رمنې  ورک وو. دا واسکټ کامران شاه مخکې 

خراسان ته وړی وو.   دا واسکټ  خدمتگار ته سپارلی وو چې هغـۀ  خپل یوۀ ډاډمن   دا واسکټ 
راز  الندې ونیوله خو له میرمنې څخه ددې  فشار او شکنجې  میرمن تر سخت  خان هم د کامران دا بدمرغه  یارمحمـد 

ټینگه ونیوله چ  دا میرمن  خان  مد  یارمـح په پاي کې  ناکامه سو.  کې  له زوی په اخیستلو  یوازینۍ لور دې ددۀ  ددې  ې 

له داسې   وژنه کړې چې  لپاره ځان  ددې  زهرو په خوړلو  ئـې د  چې لور  وروسته وویل سول  سره وادۀ وکړي؛ خو 
وژغوري.   لپاره ځان  د تل  نکاح څخه  الندې ونیولاجباري  شکنجې  مور بیا تر  دا  خان  مد  یار مـح سره  او   هپه دې 

ټول بیاسره   زنداني ئـې کړه. په دې سره خان زړۀ سوړ نـۀ سو، دا ځل ئـې د شاه کامران  مد  او  ههم د یار مـح شتمنې 
ښځ  کامران درې یا څلور لوڼې ئـې  ځوانې  او د  زړې ښځې  خو د کامران  او پلویانو وویشلې،  ئـې پر خپلو ملگرو  ې 

د مر بخارا  او  خیوې  د  وار  بیا په خپل  هم  او تورکمنانو  و پلورلې  مارکیټونو کې  یانو ییپه تورکمنانو  ا غالمانو په 

خان پریکړه وکړه چې خپل سلطان ووژني. د   وپلورلې. مد  کال د پیل میاشتې وې، دا نو هغه  ۱۸۴۲ورپسې یار مـح ز 
د کابل په کوتلونو کې د )برتانوي ځواک   ژ( د هالکت هنگامه روانه وه او په کندهار کې )برتانوي   –مهال دی چې 

مهلک او مرگون –ځواکونه   خان خپل  ژ( د  مد  یارمـح لړ کې ول چې  ي محاصرې په کړۍ کې راگیر ول، په همدې 
زندۍ کړ )له ستوني خفک کړ   مرگونی فرمان صادر کر او ئـې په زندان کې   ژ( –شاه کامران 

پیاوړو   ټینگو او  په  ئـې  چارې  حکومتي  او  الس واخیست  رحمۍ  بې  له  مد  وروسته یار مـح وژلو  له  شاه کامران  د 

سول   وځپل  سره  قاطعیت  په  لوټمارۍ  او  ښورښ  اداره کړې.  د  السونو  او  ؛  او د  ښار  سمسورتیا  په  سیمو  اړوندو 
ېـرازۍ  پیل وکړ.    ئـې  ـښ

اکبر ز کال د پای شاوخواوو کې چې د سیک۱۸۴۶د   مد  هانو د لومړۍ او دویمې جگړې تر منځ مهال دی، له کابله مـح
په دې لیک کې دوی دواړو نغوته  شاه ته یو گډ لیک ولیکـۀ،  مد  خان د فارس پادشاه مـح مد  خان او له هراته یار مـح

خپل تصرفاتو ته دوام ورکوي او ورڅخه ئـې غ انگلیس د ټول اندس په اوږدو کې  وښتنه کړې یا اشاره کړې وه چې 

افغان   د  دربار کې  شاه په  د  فارس  د  سي.  ځای  یو  کې  ضد جگړې  پر  برتانوي دولت  د  سره دې  له دوی  وه چې 
اکبر خان ته په غمیو   مد  خان او مــح مد  مـح وویل سول او دوست  ۀ راغالست  ـښ استازو ته په ډیر درنښت  سردارانو 

 .او جواهراتو پسولل سوې تورې او زینتي توکي ولـېـږل سول
راوغوښت. والي آصف الدوله  فارس د خراسان  د فارس شاه د  ول چې  وخت په شاو خواوو کې  دا آصف   د همدغـۀ 

اعمالولو   د  د مشروع قدرت  خان  مد  یار مـح لپاره پر هزاره گانو باندې د  کالو  د دیارلسو  وو چې  څوک  هغه  الدوله 

بیکو پر خاناتو لکه میمنې، سِرپُل، شبرغانو، اندخوی  مخه ونیوله او بیا هم همدا آصف الدوله وو چې په شمال کې د وز
د غځولو مخه ونیوله. د مشروع حاکمیت  مد  باندې ئـې د یار مـح دومره   او آقچې  له خوځیدو  ته د آصف الدوله  تهران 

خان د هزاره گانو پر ضد مارش وکړ او دوی ئـې په بشپړ ډول وځپل،   مد  ډیر وخت ال نـۀ وو تیر سوی چې یار مـح
د تایمنیانو او هزاره گانو ددوی اتـۀ زره کورنۍ ئـې په هرات کې د هري روډ په غاړو کې راکډه او میشتې کړلې.  او 

کولو او پیوندولو سره هرات د   والیت سو؛ په ۱۸۳۸په دې ډول کډوال  گڼ استوگن  ډېـر  کال له محاصرې مخکې  ز 
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

خان مد  د    دې سره یار مـح وگړي تر په خپل لیاقت دا وړتیا وموندله چې  تر ټولو سرکش او یاغي استوگن  خپل قلمرو 
 .  بدل کانديپه فوق العاده عالي سرتیرو    ئـېخپلو سترگو الندې تر کنترول الندې راولي او په پای کې  

وه، حمزه میرزا په خراسان کې۱۸۴۸د   میاشت  کال د آگست  ځواکونو بولندوی وو، نوموړي تهران کې    ز  د فارسي 

سلطان شا  ،خپل  مد  دۀ ته  ه ته دوهمـح ولیږل چې  د ولرسیدلي    لیکوونه  خان وو چې  کندهاره د کهندل  یو لیک له  ؛ 
اجازه غوښت د مارش کولو  پر ضد ئـې  د لهرات  پر ضد ئـې  د کندهار  له پلوه وو چې  خان  مد  یار مـح بل لیک د  ه، 

د سیند پ  ته.لمارش کولو اجازه غوښ  ول چې برتانویانو د اندس  خان ښودلي  مد  ر ښۍ غاړه د بوالن کوتل ته یار مـح
که  خپور کړي،  خان باندې پیاوړی اغیز  پر کهندل  او په پایله کې کوالی سي  نیږدې په دادار کې مواضع نیولي دي 
د فارس پادشاه کهندل خان ته د هرات د نیولو اجازه ورکړي نو دا کار به عمالً د برتانویانو د پرمختگ لپاره د فارس 

 .  قلمرو پرانیستی پریږدي
وه چې د کابل، کندهار  شاه ددې لیک د محتویاتو په رښتوني بیان راضي وو، ځکه فارس تل دا خبره موندلې  مد  مـح

هرات   سره فارس او  په ساتلو  خپلواکۍ  د  سردارانو  کوچنیو  یو شمیر  او د  په جال ساتلو  قلمرونو  واړو جال  د درې 
پر ټولو باندې پیاوړی کنترول ولري او که واحد او مستقل پیاوړی حاکمیت ولري نو هیڅکله به ونـۀ سي   کوالی سي 

شاه ک مد  خان څخه د مـح رکې پر هرې بلې نظریې غلبه وکړه او پریکړه  کوالی دا ډول اغیز ولري. خو له یار محمـد 

نوموړی  ود،  ېــښ شاه پر ژوند او طرحې د پای ټکی کـښ مد  د کهندل خان مالتړ وکړي خو مرگ د مـح ئـې وکړه چې 
کال د سپتمبر په ۱۸۴۸د   وایستله.    ۴ز   نیټې خپله وروستۍ سلگۍ 

په   خان  او ددۀ زوی۱۸۵۱یار محمـد  وفات سو  کې په هرات کې  کال  د   سید  ز  سو.  د پالر ځای ناستی  خان  مد  مـح
الندې دی.   تر تهدید  خان  خان او له کندهاره د کهندل  مد  مـح له کابله د دوست  پوه سو چې  په دې  نوی واکمن  هرات 

هم د فارس له شاه څخه مکررې غوښتنې وکړې او د فارس شاه هم اسماً د تورکمنانو   سیدله همدې کبله ول چې   مد  مـح

نیول ول.  د ځپلو لپاره  د هرات   ځواک ولیږۀ خو عمالً موخه ئـې 
 نوربیا

تامسن کې د برتانیې استازي ښاغلي   ...په تهران 
 
 

تاسو تر دغه  یادونه: د لمړی ټوک لینک  قدرمنو لوستونکو!  آریا صاحب په آرشیف کی  دوېم ټوک   ،الندی د ښاغلی 
شی.او دریم ټوک   ټولي برخي لوستی 
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