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 شالیدتأریخي  

 ز۱۸۶۳ –  ۱۸۵۰  :اداري پړاو یا دوره

 لومړی فصل

 په افغان تورکستان کې افغان واکمني

 

  –ز کال مخکې د افغان تورکستان د پخواني تأریخ بیا کتنه  ۱۸۵۰له 

  –وروسته له دې چې افغانانو بلخ ونیوۀ د بخارا وضعیت 

  –او افغانستان ترمنځ سرحد    د اکسوس سیند د بخارا

   –د خلم تسخیرله پلوه   د غالم حیدر خان

 –په افغان تورکستان کې وضعیت 

  –د آقچې تسخیر   

 – ټینگښت  واکمنۍپر کندز باندې د افغان  

 –  ۱۸۵۲د افغان تورکستان په ادارې کې بدلون،  

 –د افغانانو په الس د مزارشریف نیول او په دې اړوند پاڅونونه  
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 -۱۸۵۳د هرات او کابل تر منځ اړیکي،   د افغان تورکستان په هکله

  –  ۱۸۵۴ –  ۱۸۵۳په منځنۍ آسیا کې عام وضعیت. 

 ،۱۸۵۴په شبرغان کې د پخواني میر ولي له دښمنۍ ډک عملیات، 

 میمنه، اندخوی، شبرغان او سِر پل.   :و والیتونو تسخیرد افغانانو له پلوه د څلورو لویدیځ 

 ز کال.    ۱۸۵۰

 –ز کال مخکې د افغان تورکستان د پخواني تأریخ بیا کتنه  ۱۸۵۰له 

راکوي چې له همدې ټکي څخهد محمـد اکرم خان له پلوه د بلخ تسخیر او  د هندوکش ، موږ ته یو ښه موقعیت په الس 

د دوست محمـد خان د رامنځته کیدونکي سلطنت یوه   چې پخواني تأریخ ته بیا کتنه وکړواکسوس تر منځ د ټولې سیمې 

.  پورته سوه د انارشۍ او وینو تویولو له صحنو څخه پرده    ول چې د اتلسمې زیږدیزې پیړۍ په منځ کې  .وگرځیدلهبرخه  

ارمنیا او خراسان تر د د بنسټ ایښودونکي له مرگ سره سم، دا سترواکي نړیږي؛    نادر شاهي سترواکۍد ژ(   -د )افشار

د مرغاب د سیند او د پامیر د   دغه حالت ،په سختو جگړو کې ښکیل سولمحدود حاکمیت لپاره  خپل  د   مشران  رقیبمنځ  

چې راسي او له ځان سره ئـې  پریښودلډاگ او بیدیا تر منځ وزبیک ایالتونه باندنیو ځواکونو ته د یوې مړۍ په توگه 

ونښلوي. د اکسوس شمال لور ته د چنگیز خان له خاندانه یوۀ گوډاگي او السپوڅي شهزادگي د بخارا څپڅانده یا متزلزل 

؛ حال دا چې د پالزمینې گرد چاپیره سیمې د جگړو او د سیمه ییزو مشرانو د دسایسو له کبله ټوټه ټوټه  ۀتاج او تخت ونیو

د باندې   د ډلهي )دهلي( مغولي سترواکي چې په تیرې پیړۍ کې ئـې پر کابل او بلخ ته ختیځ خوا ،لیرې هلتسوې وې. ه

او د مرهټه وو د بریدونو    خوړلی وو  گوزارژ( له السه مرگونی    -واکمنۍ غمی غړولی وو دا مهال د نادر شاه )افشارې  خپل

نامتو او تر لنډه دا چې کله چې د نادر شاه د لښکر   کې وو. له کبله په چټکۍ سره د ټوټه ټوټه کیدلو او نړیدلو په حال

غوره بولندوی احمد شاه ابدالي د خپل ارباب له مړینې وروسته هڅه وکړه چې د اندس او اکسوس ترمنځ افغان اقتدار ټولو

په منځنۍ آسیا    نو ،ایوزبیکې واکمنې څخه ئـې توپیر درلود تأسیس کړي، او باید د فارس له شیعه حاکمیت او د بخارا له

وو چې دداسې مغرورې طرحې پروړاندې دې ودریدای سي.بل  کې داسې   احمد شاه د   اساسي ځواک نـۀ  په پای کې 

په غځولو کې کومه ستونزه ونـۀ لیدله؛ او خپل ټول مستملکات ئـې له خپل ټول بشپړوالي    اکسوس پر لور د خپلې سترواکۍ

ز کال کې ددوست محـمد  ۱۸۵۰ز کال کې د احمد شاه د فتحې او په  ۱۷۵۰یا هم په  سره خپلو ځایناستو ته پرېـښـودل. خو ب

خان د بیا تسخیر تر منځ دغه د پام وړ اوږد مهال کې د هندوکش او اکسوس تر منځ سیمه باید لږ و ډیر د بحث وړ ځانگړنه  

 ولري.

شمیر ورباندې    استوگنه ده، خوبیا هم د وزبیکانو  ژ( یوه لویه شمیره په لویدیځو او مرکزي ولسوالیو کې  –د افغانانو )پښتنو  

ژ( د استوگنې    –د وزبیکانو او افغانانو )پښتنو  په سختۍ سره  لکه کندز او بدخشان ډیر دی؛ حال دا چې ختیځې سیمې

ال تر اوسه غالب عنصر دی.   ددوی بومي سیمه بلل کیږي  مصطلحا  ځکه دلته د تاجیک عنصر چې    گڼل کیدای سيسیمې  

پر ضد په  بل ددغو کوچنیو والیاتو سیاسی حاالت په همدې اندازې نا کراره او څپڅانده ول. دوی په خپلو منځو کې د یو

فـئـوډالي اقتدار منلو ته چمتو ول چې د ډیر لږ   دوی په اکثرو حاالتو کې د هر هـغـۀ،  دسیسو او شخړو کې بوخت ول

ته اعظمی امنیت ورکړي. ددوی دیپلوماسي هماغه زړه آسیایی دیپلوماسي وه. دوی به د وادۀ لپاره د خراج په بدل کې ور

زړۀ د آسونو او د مرییانو   اربابخپلې خور یا خپلې لور په ورکړې سره له یوۀ متحد سره آشتي کوله؛ او دوی به د خپل 
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د اتلسمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې پر دغو کوچنیو   دې  ښکاري چې افغانستاند ورکړې په ډالیو خوشحاله ساته. داسې  

خو ویل کیږي چې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې د بخارا  واقعي سلطه او حاکمیت ټینگ کړی وي؛ خپله  والیتونو باندې  

ز  ۱۸۰۲په   شاه مراد په بلخ کې برالسی درلود او د خپل سلطنت په څو وروستیو کلونو کې ئـې ورڅخه گټه واخیستله.

ز کال کې د نصیرهللا خان تر رامنځته کیدلو پورې مرکزي او ختیځ  ۱۸۲۶ل کې د شاه مراد له مړینې وروسته بیا په کا

حال دا چې لویدیځ والیات یا مستقل ول او یا به ئـې  درلود؛والیات یا مستقل ول او یا به ئـې محض اسما  کابل ته بیعت 

رالسي  بد خپلواک حاکم له السه خالص کړ او خپله  بلخ د خلم    ،کې بخارا  ز کال په شاو خوا۱۸۲۶هرات ته بیعت درلود. د  

ز  ۱۸۳۰په حقیقت کې په   ئـې ورباندې مسلطه کړه؛ او لویدیځو والیتونو به یا د هرات یا د بخارا د تحفظ غوښتنه کوله.

سیمو وضعیت ته د پاملرنې  کال کې د افغانانو له پلوه د بلخ له تسخیره مخکې، د بخارا امیر د اکسوس په سویل کې د  

پرځای د شهِر سبز د حاکم پر وړاندې خپلې اوږدې جگړې کې ډیر بوخت وو؛ او په نتیجه کې د مرغاب له سینده نیولې  

لویدیځ نافرمان والیتونه    ې د پرتو دښتو او ډاگونو تر منځ ټوله سیمه په سیاسي انارشۍ کې ډوبه وه.پورلمنو    تربیا د پامیر  

مرکزي والیات د بخارا او خلم تر منځ په نوسان کې ول؛ د خلم واکمن خپله  لږ و ډیر د ه تر کنترول الندې ول؛  رات 

واکمني پر کندز او بدخشان باندې غځولې وه او د هندوکش او د اکسوس تر منځ پر ټولې پرتې سیمې باندې ئـې ډیر نفوذ 

د خلم د واکمن ټول قوت فلج سو. د سیمې حاالت په همدې ز کلونو کې د افغان برید له کبله  ۱۸۴۶او    ۱۸۴۵درلود، خو په  

ډول ول، کله چې محمـد اکرم خان د لښکر د راایستلو تکل وکړ، پایله ئـې د افغانانو په الس د بلخ په نیولو واوښتله او د 

 خلم میر ولي د لنډ مهال لپاره بندي سو.  

ـد اکرم خان الس ته راغلې بریا په لومړي سر کې یوازې د بلخ د محم  :د افغانانو له پلوه د بلخ نیول او د بخارا وضعیت

نـۀ د خلم پر لور پرمختگ و کړ او نـۀ هم په تاشقرغان کې د هغې تر دې مه  په ښار پورې رالنډه او محدوده وه. نوموړي  

کو تر منځ سیمه یو که څه هم له ظواهرو ښکاري چې نوموړي د سیغانو او ایبد استحکامي کال د نیولو پر لور وخوځـېـد،  

  ۱۸۴۹  –  ۱۸۴۸کال کې نیولې وه خو کله چې په   ۱۸۴۶  –  ۱۸۴۵دا هغه سیمه وه چې نوموړي په    ځل بیا نیولې وه،

 کلونو کې افغانانو په پنجاب کې پوځي کمپاین درلود، اکرم خان دا سیمه د خلم واکمن میر ولي ته له السه ورکړه.

د نوموړي ټوله پاملرنه په ځانگړې توگه د اکسوس  والیاتو د نیولو هـېـڅ ډول هڅه ونـۀ کړه.  محمـد اکرم خان د لویدیځو

، محـمد اکرم خان د سيد سیند پر ښۍ غاړو سیمو باندې وه، ځکه ویل کیدل چې د بخارا امیر د بیا نیولو لپاره چمتوالی نی

په نامـۀ اسما  د حاکمیت ادعا درلوده؛ کیدای سي  بخارا امیر ته هیڅ ډول خراج نـۀ ورکاوۀ او د بخارا امیر یوازې تش 

محـمد اکرم خان د افغانانو حضور په بلخ کې د بخارا پر وړاندې یو تهدید گاڼـۀ، او د بخارا د امیر ښۍ جناح هر شیبه د 

 افغان لښکر تر تهدید الندې وه نو ځکه د بخار امیر ته د شهر سبز نیول ال نور گرانیدل.

. محمـد اکرم ډول د پیښو د بهیر له مخې تائـیدیږيدا استنباط په بشپړ    د بخارا او افغانستان تر منځ سرحد.  د اکسوس سیند،

خان د بخارا او د افغانستان د سالطینو تر منځ پر موجوده توافق باندې ودرید چې له مخې ئـې د اکسوس سیند د دواړو  

ځنډ پرته بیرته خپلې پالزمینې  له لو سره د بخارا امیر بالفاصله یا  سلطنتونو تر منځ سرحد گڼل سوی وو؛ او ددې په اورید

ممکنه محـمد اکرم خان هم د بخارا امیر ته اخطار ورکړ چې که په داسې شرایطو کې که هر مسلمان په  ته په شا سو.

د وینې په توییدنې    جگړه کې ووژل سي نو هغـۀ به ددۀ د کالـۀ په دروازه کې وي، خو نصیرهللا خان د هر هغـۀ مسلمان

نـۀ ناراحته کیدۀ چې که دداسې طرحو پر وړاندې دریدالی وای؛ او له هغـۀ وخته ال تر اوسه، چې شرحه به ئـې وروسته  
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ز کال د مذاکراتو  ۱۸۵۹د  راسي، د بخارا امیر اکسوس د دواړو هیوادونو تر منځ د سرحد په توگه تلویحا  تصدیق کړی دی.  

په چارو کې له السوهنې    کې د وزبیکو  په بلې غاړې  شمال داعالن وکړ چې که افغانان د اکسوس   په لړ کې د بخارا امیر

هم د بدخشان، میمنې او د اکسوس په سویل کې د نورو والیتونو په هکله هیڅ ډول ادعا  به ډډه وکړي نو د بخارا مقامات  

  ونـۀ لري.

سم په بلخ کې د محـمد اکرم خان ویره له منځه الړه خو د فراغت   د بخارا د امیر له شا تگ سره  :غالم حیدر خان خلم نیسي

له زندانه    دې ظاهرا  داسي ښکاري چې د خلم میرولي دا شیبه ئـې لنډه وه ځکه نوموړی له نوي خطر سره مخامخ سو.

میاشتو کې هڅه وکړه چې    ز کال په وروستیو۱۸۵۰د نوموړي   د خلم پر لور نیولې وي؛ دېتښـتـېـدلی وي او خپله الره  

ژ( دوست محـمد خان یو بل زوی چې   –د کندز او بدخشان خلک د افغان یرغلگرو پر ضد راپاڅوي. له بل پلوه د )امیر 

هغه هم غالم حیدر خان نومیـدۀ د محمـد اکبر خان له وفات وروسته ظاهرا  ولیعهد گڼل کـېـدۀ له کابله د خلم پر لور د خلم 

خوځـېـد. نوموړي لومړی شمال لور ته د خلم د سیند په درې کې د ایبکو تر کال پورې پرمختگ وکړ؛ او د نیولو لپاره و

  نیولو سره  په  باالحصار  دغالم حیدر خان  نامـۀ یادیدله.    بیا له ابیکو الړ او د خلم ډبرینه کال ئـې ونیوله چې د تاشقرغان په

س بلې غاړې ته وتښـتـېـد، خو زوی ئـې گـُـنج علي چې پخوا د . میرولي خان د اکسوسو  سوبمن جوړد دې ټولې سیمې 

ځان افغان سوبمنو ته تسلیم کړ. خو ددې زوی برخلیک ډیر تژاژیک سو. له لږ ځنډ وروسته نوموړی د  بدخشان والي وو

    میرولي الس ته ورځي، پالر خپل زوی په دې سزا وژني چې ولی تسلیم سوی وو.

 ستان کې وضعیتپه افغان تورک  :ز کال۱۸۵۱

د بلخ د والیت تر څنگ چې مخکې له مخکې د محـمد اکرم خان په تصرف کې وو، د غالم حیدر خان په الس د خلم نیول 

ددې تر څنگ د میر اتالیق تر مشرۍ الندې  طبعا  ددویم افغان والیت د جوړیدلو المل سو چې د خلم والیت ونومول سو.

څلور    ان ال تر دې دمه پر سیمه باند د افغانستان تفوق او تسلط ته غاړه نـۀ ایښودله.کندز او ال وړاندې ختیځ خوا ته بدخش

لویدیځ والیتونه میمنه، اندخوی، شبرغان او سِرپل ال تر اوسه په تورکستان کې د کابل د مقاماتو له پلوه نـۀ ول تصرف  

ز کال  ۱۸۵۳ه دا چې دغو څلورو واړو والیتونو تر  سوي؛ اوددې لپاره، د سِرپل په استثناء، د منلو وړ یو دلیل سته، او هغ

کوچنۍ    ېپورې چې د هرات د یار محـمد خان د مرگ نیټه ده، د هرات د ادارې تر کنترول تسلط ته دوام ورکړ. حتی د آقچ

 .  تابعیت ښودۀ ئـې  تحت الحمایه سیمه دداسې یوۀ حاکم له پلوه اداره کیدله چې ظاهرا  تش په نامـۀ اسما  بخارا ته

  :د آقچې تصرف

ز کال په لومړیو کې غالم حیدر خان خپل ورور محـمد احمـد خان د خلم حاکم او مسؤول وټاکـۀ او خپله له خپل ۱۸۵۱د 

لښکر سره د آقچې پر لور وخوځـېـد. غالم حیدر خان دلته له ډیر سخت او ټینگ مقاومت سره مخامخ سو. ویل سوي چې  

ژ( ددې برید په لړ کې ووژل سول؛ خو دا سیمه له ډیر وخت وروسته ونیول سوه او بشپړې درې   -  افغانان )پښتانـۀ  ۵۰۰

ورځې ئـې ونیولې چې سیمه لوټ او تاال سي. ویل سوي چې د آقچې حاکم بخارا ته وتښـتـېـد. خو غالم حیدر خان هم یو 

( ]دا باید  1کیشان سدور)به روښانه سي چې دواړه    له دې وروسته شمیر نامتو کسان کابل ته د زندانیانو په توگه واستول.

د آقچې پخوانی حاکم متعاقبا  په کابل کې نظر    (2ایشان اورتق)د بلخ پخوانی والي او   ژ[  –ایشان وي یعنی ایشان سدور  

 
1 - Kishan Sudoor 
2 - Eishan Ourak 
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 8تر 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  

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

 

کابل ته د  انپه دغه پیر کې دواړه قومي مشرافغان مقاماتو   ولې بند ساتل کـېـدل؛ نتیجتا  کوالی سو دا انگیرنه وکړو چې

   زندانیانو په توگه واستول.

 ټینگښتپر کندز باندې د افغان تسلط    :کال  ۱۸۵۲ –  ۱۸۵۱

د آقچې له تصرف څخه څو میاشتې وروسته خلکو ښورښ ته الس واچاوۀ خو دا ښورښ دومره لوی او وحشتناکه نـۀ وو؛ 

له او په خپله  ږدوپله واکمني خپل ورور شریف ته ولیخان پر خلم باندې خ د آگست په راتلونکې میاشت کې غالم حیدر

مخ روان دي. د  مناسب ډول پر  ئـې ورکړ چې په ټول تورکستان کې هر څه په سم او  کابل ته ستون سو او گزارش 

 په تحایف راوړل او تورکستان ټول میران له آقچې تر بدخشانه او کاشغره کابل ته راورسـېـدل او امیر ته ئـې گران بیعه

ژ( دوست محـمد خان ته وړاندې کړل؛ او دا هم صریحا  راغلي چې د کندز مشر   –شانداره ډول ئـې خپل سالمونه )امیر 

امیر ته اعالن کړ او د بدخشان   میر اتالیق د امیر لپاره له خپلو گران بیعو تحایفو سره کابل ته راورسید او خپل بعیت ئـې

تر دې دمه ال میمنه، اندخوی او شبرغان نـۀ ول د میر پیغام راوړونکي هم دا مهال کابل ته د رسیدلو په درشل کې ول.  

او له دې چې هغه مهال د کابل او هرات تر منځ یو قوي اتحاد موجود وو، دا خبره ډیره لیرې ښکاریدله   تصرف سوي؛

 ان دې خپلو زامنو ته اجازه ورکړي چې د نوموړو والیتونو پر وړاندې دې کوم اقدام وکړي، ځکهچې دوست محـمد خ

 داسې سوي وای دا نو د هرات پر قلمرو باندې برید گڼل کیـدۀ.  که

   :ز کال۱۸۵۲په افغان تورکستان کې په اداره کې بدلونونه،  

و امیر خپل مشر زوی افضل خان ولیږۀ چې د اکرم خان  ز کال کې محـمد اکرم خان د ناروغۍ له کبله مړ سو ا۱۸۵۲په  

ځایناستی سي او د بلخ او آقچې د والي په توگه دنده پر مخ یوسي. په عین حال کې محـمد شریف خان د غالم حیدر خان  

 سکه ورور او ځایناستی په خلم کې د حاکم په توگه په خپلې دندې پاتې سو.  

ز کال نیمایي وو چې محـمد  ۱۸۵۲ې د افغانانو د تسلط پر وړاندې مرتبط ول. د  هغه پاڅونونه چې پر مزار شریف باند

افضل خان راغی او د بلخ بولنـه او کنترول ئـې په الس کې واخیست خو محـمد افضل خان ډیر ژر پوه سو چې د نارضایتیو  

ژ( علي  –مخې د )حضرت   میزان دلته تر بل شي ډیر غالب دی. د مزار شریف د مقدس زیارت خلک چې د انگیرنې له

مقبره ده، سخت نافرمانه او مقاوم ول؛ دوی محمـد افضل خان ته سخت زحمتونه ورکړل، دغـۀ کار افضل خان دې ته اړ 

 ایست چې دا ځای تصرف کړي. 

محمود  زیارت د نیولو مسـئـلې د وزبیکانو په منځ کې لویه دښمني راوپاروله.  داسې ښکاري چې د افغانانو په الس د مقدس 

خان چې د آقچې د حاکم په توگه ټاکل سوی وو پاڅون وکړ؛ سره له دې چې آقچه په ډیر سرعت بیرته ونیول سوه بیا هم 

محمود خان وتوانید وتښتي او ال نوره نارضائـیتي ئـې رامنځته کړله. له لږ ځند وروسته محمـد افضل خان وکوالی سول 

سي؛ محمـد افضل خان نیول سوي والیان ددوی له زامنو سره یو ځای اعدام  چې د مزار شریف او هم د آقچې والیان ونی

پاڅون وکړ  سره  پیروانو   له خپلوکړل. دغـۀ خبر ستره خواشیني او هیجان رامنځته کړ. د " خلیفه" په نامـۀ یوۀ روحاني  

چې دد ویل ئـې  میر اتالیق خو دومره وحشت پس  غواو  کندز قومي مشر  د  چې له   اخیستی ووې  قلتونو غچ به اخلي. 

خو محـمد افضل خان وکوالی سول د هغـۀ ویره رفع او بیرته ئـې بیعت ته راوگرځوي؛ او  پاڅونوالو سره یو ځای سو؛

کیدای سي په همدې کار سره د خلیفه پیروان هم بې زړه سوي وي چې په عین وخت کې تیت او ټول خپلو کورونو ته 

 ستانـۀ سول.  
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 8تر 6 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  

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

 

 :۱۸۵۳د افغان تورکستان په اړوند د کابل او هرات اړیکي،  :۱۸۵۴ –  ۱۸۵۳

په دغـۀ مهال کې د کابل او هرات تر منځ اړیکي د لویدیځو والیتونو په چارو کې د پرمختگ له کبله خپل اهمیت مومي.  

ولیږي او  ز کال کې د هرات والي یار محـمد خان دا اړینه وبلله چې د تورکستان د غرنیو وگړو پر ضد ځواک۱۸۵۱په  

ز کال کې نوموړي بیا هیله څرگنده کړه چې په همدې لور ددویم ځل ۱۸۵۳د خراج ورکولو ته ئـې مجبور کړي؛ او په 

  ژ( دوست محـمد خان –چې له خپلو اقداماتو څخه )امیر    اڼـۀمصلحت وگ ئـې دالپاره ځواک ولیږي؛ د همدې موخي لپاره  

څرگندوي    اندیښنهددۀ    ېد هرات د والي دا اقدام په کافي انداز  اشتباه ونـۀ کړي.کړي چې له باطني نظره ورباندې کومه    خبر

د آقچې په لویدیځ کې په افغان تورکستان کې د مقاماتو نـۀ خوځښت په چې له کابل سره څرنگه خپلې اړیکي وساتي او هم  

راتلونکو جمالتو کې به څرگنده  ز کال کې مړ سو. خو په ۱۸۵۳خپله ددۀ د تشویش وضاحت ورکوي. یار محـمد خان په  

سي چې محـمد اکرم خان سِرپل په زروه ونیوۀ. د آقچې د پاڅون په اړوند ویل سوي چې محمود خان پخوا د سِر پل مشر  

وو او محـمد اکرم خان بندي کړی وو؛ خو نوموړی ډیر ژر له بنده خالص او محـمد اکرخان بیرته د آقچې د حاکم په توگه  

 وټاکـۀ.  

آسیا کې عمومي وضعیت،    :کال  ز۱۸۵۴    :۱۸۵۴ –  ۱۸۵۳په منځنۍ 

د یار محـمد خان له مرگ وروسته فارس د هرات د نیولو لپاره بیا خپل دسایس پیل کړل. په راتلونکي کال ئـې د بخارا  

ددې    امیر وکوالی سول نافرمانه او سرسخته شهرسبز ونیسي. د شهر سبز نیول د پای ټکی نـۀ وو. ښایي د بخارا امیر

ښار د یوې برخې په نیولو بریالی سوی وي او یا دا چې دی په ډیرې بیړې بیرته شا تگ ته مجبوره سوی وي. د شهر  

ز کال کې د یوۀ کال له کالبندۍ، ددې ښار له ټول وژنې یا قتل عام او په مرییتوب د خلکو له ۱۸۵۶سبز وروستۍ فتح په 

ز کال کې د بخار امیر د اکسوس په سویل  ۱۸۵۴همدې لړ کې راسي. په نیولو وروسته ترسره سوه چې شرحه به ئـې په 

د   په افغان تورکستان کې سرتیري کې په همدې وختکې د خلم د پخواني والي د مالتړ په پار د عملیاتو په فکر کې وو.  

بغاوت په حال کې ول، ځکه دوی تر ډېرې مودې پورې دې والیت کې پاتې سوي ول او دا تهدید ئـې هم کاوۀ چې دوی  

ژ( دوست محـمد خان ونـۀ توانید چې    -به خپلې وسلې وغورځوي او بیرته به کابل ته ستانـۀ سي. په دې وخت کې )امیر

  کندهار په اړوند ستونزو کې په بشپړ ډول بوخت وو؛ نو یوازینیتورکستان ته تقویتي ځواکونه واستوي ځکه نوموړی د 

ئـې چې کوالی سوای دا وو چې محـمد افضل خان ته امری وکړي چې د سرتیرو زړونه تر السه او پخالینه دې  کار

تي  ورسره وکړي او هم د کابل د الرو په اوږدو کې دې مخفي قوتونه په دې موخې ځای پرځای کړي چې که سرتیري وتښ

 نو د هغوی مخه دې ونیول سي.

په افغان تورکستان کې ستونزې د بلخ د والي محمـد افضل خان او د خلم د حاکم شریف خان تر منځ د ترخو حسادتونو د 

خان او ددۀ سکه ورور محـمد عظیم   موجودیت له کبله ال نورې زیاتې سوې. دا باید په پام کې ونیسو چې محـمد افضل 

زه د ملیکي میرمنې په معنی پوه نـۀ سوم چې موخه ئـې   :]د ژباړونکي یادونهپیدا سوي ول. ( 3منې )ملیکي میرله   خان

خو شریف خان بیا په غوره څانگې اړه درلوده چې مور ئـې پوپلزۍ وه؛ او ددۀ مشر ورور محـمد اکبر خان او   ملکه ده؟[

اوسنی امیر، »شیرعلیخان« د همدې پوپلزۍ میرمنې  غالم حیدر خان یو په بل پسې د امیر ظاهر وریثان وټاکل سول. 

د همدې کال په وروستیو کې شریف خان کابل ته راوبلل سو؛ او سکه ورور ئـې محـمد امین خان د  دریم زوی دی. 

 
3 - Mullik Lady  
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 8تر 7 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  

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

 

پلوپلزۍ د څانگې کشر زوی ددۀ پر ځای د خلم د حاکم په توگه واستول سو. د والیانو ادلون او بدلون بیا هم ونـۀ سوای  

د زوی د محـمد افضل خان او د پوپلزۍ د میرمنې د زوی محـمد امین  او د ملیکي میرمنې ی دا اختالف رفع کړي؛کوال

 خان تر منځ اختالفاتو همداسې دوام وموند.  

نـۀ پوهیږم لیکوال دلته کوم تقویم کارولی    :)د ژباړونکي یادونه  ۱۳۸۴په شبرغان کې د پخواني میرولي خصمانه علمیات،  

 یا ئـې د کال په لیکلو کې تیرونه کړې ده(. په نهایت کې هر څه په کړکیچ اوښتي ول.    دی او

د خلم پخوانی میرولی چې په بخارا کې په تبعید کې اوسیدۀ له یو شمیر سرتیرو سره له اکسوس څخه راواوښت او شبرغان  

ددې خبر په   امیر هم په همدې لور له خپل لښکر سره راخوځـېـدلی دی. ائـې ونیوۀ. گنگوسې خپرې سوې چې د بخار

اوریدو سره وزبیک مشران هماغسې چې توقع ئـې کـېـدله په وحشتناکه ډول قهرجن سول؛ او محـمد افضل خان کابل ته 

او اطاعت نـۀ ولیکل چې "د شاو خوا ټول قومونه داسې باد په سر کې لري چې هیڅ امر او دستور ته غاړه نـۀ ږدي 

" افغان والي اړ سو چې بیرته بلخ ته په شا سي. د آقچې حاکم ځان محاصره احساس کړ. حتی محـمد  4کوي." د "ملیک

خان ورته تقویتي ځواکونه ونـۀ   افضل  چې که د لسو یا پینځلسو ورځو په ترڅ کې  په خواشینۍ او تأسف سره ولیکل 

نیولی وو خپل  ئـې  ي. په عین وخت کې د خلم پخواني میرولي چې شبرغانورسیږي دی به د بخارا په زندان کې بندي و

و کلک تدافعي تدابیر ئـې ونیول. په پای کې د خلم د پخواني میر ولی او د بخارا د امیر د اځان په باالحصار کې ټینگ  

پایله دا سوه چې میرولي  وکیل تر منځ شخړه راپورته سوه، نوموړی له میر ولی سره د شبرغان په نیولو کې مل وو؛ او 

 نوموړی وکیل بیرته بخارا ته واستاوۀ.  

 د څلورو لویدیځو والیتونو میمنې، اندخوی، شبرغان او سرپل افغان تصرف.  

  ،حکیم خان   ،زکال په پای کې شبرغان ځان د بلخ افغان والي ته له جگړې پرته تسلیم کړ. د شبرغان مشر میر۱۸۶۴د 

لیمي او بعیت اعالن کړ، خپل توپونه ئـې وروسپارل او د افغان لښکر ټول هغه لگښتونه ئـې محـمد افضل خان ته خپله تس

ز کال په پیل کې د میمنې او اندخوی خلکو په همدې ډول خپله تسلیمي  ۱۸۵۵. د لورکړل چې ددۀ پر ضد لیږل سوي و

او تحایف وړاندې کړل. سِرپل درې یا څلور کاله مخکې تسلیم سوی    او بعیت اعالن کړ او د خپل دود پر بنسټ ئـې هدایا

وو. دا باید دلته یاده کړم چې پخوانی میرولی چې له حکیم خان سره په یوۀ وخت کې په شبرغان کې تسلیم سو ونـۀ سو  

م وټکل سو او « حاک5کوالی ځان د وروستۍ فاجعې له منگولو روغ رمټ وباسي. نوموړی د بلخ د مربوطاتو د »نبرادن

هدایت ورته ورکړ سو چې هلته دې له خپلې کورنۍ سره استوگن سي. په پای کې راپور وکړل سو چې نوموړی د خوني  

ورته زهر   خان ز کال د مې د میاشتې پر نهمې نیټې وفات سو، په عام ډول گنگوسو ویل چې افضل۱۸۵۵اسهال له کبله د  

ښکاري چې د خلم د میرولي له مړینې سره سم په ختیځو والیتونو کې امن داسې  ورکړي دي او په زهرو ئـې وژلی دی. 

خو لویدیځو والیتونو هیڅکله د نوموړي    او نظم بیرته اعاده سو، دغو والیتونو کې ددۀ پرمختیا او نفوذ عمدتا  پلی کیدۀ.

له سلطه دغو سیمو کې ټینگه کړي. اتوریته ونـۀ منله او متعاقبا  د هرات او د فارس هڅو ال ولمسول چې هڅه ئـې کوله خپ

د   د افغان تورکستان ز کال کې۱۸۵۵خو مخکې له دې چې وغواړو د دسایسو دا لړۍ شرحه کړو دلته اړینه بولم چې په  

 
4 - Mullik 
5   -Nebradun, 
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 8تر 8 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  

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

 

ستونزې نهایي حل او هواری شرحه کړم چې امیر دوست محـمد خان تر سره کړ او دا د راتلونکي څپرکي بنسټیزه تومنه  

 جوړوي.  

 

 خهدوهمه بر

 د اختالل پړاو

 لومړی فصل

 د محـمد افضل خان ښورښ

 

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