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 دوهمه برخه

 د اختالل پړاو

 لومړی فصل

 د محـمد افضل خان ښورښ

 ز۱۸۶۳ –  ۱۸۵۰  :د افغان تورکستان تأریخ ته یو ځل بیا لنډه کتنه

 ولت تر منځ اتحاد.د دد افغانستان او د برتانیې  

 ۱۸۶۳د افغانستان مختل حالت   

 ۱۸۶۳د هرات تصرف او د دوست محمـد خان مړینه،  

 د برتانوي دولت له پلوه د امیر شیرعلیخان په رسمیت پیژندل

 د اختالالتو پیلـېـدل

 د تورکستان د قومي مشرانو وضعیت په افغان تورکستان کې

 شیرعلیخان له افغان تورکستان څخه محـمد افضل خان محرومه کوي

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal135.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal135.pdf


  
 

 
 

 
 10تر 2 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

 ظاهري پخالینه او د چارو حل وفصل

 ۱۹۶۵گنگوسو ویل چې د بخارا امیر د بلخ پر ضد تیارۍ نیسي،   –تان والیت  د محـمد افضل خان زندانی کیدل؛ د تورکس

 په افغان تورکستان کې د افغان لښکر ښورښ

ز کال پورې د ۱۸۶۳تر   ۱۸۵۰. له ۱۸۶۳  –  ۱۸۵۰  :د افغان تورکستان تأریخ ته یوځل بیا لنډه کتنه  :۱۸۶۳ –  ۱۸۵۰

ز کال کې د خلم د میرولي له ۱۸۵۵لري. موږ وینو چې په  هپاملرنې ته اړتیا نـ افغان تورکستان د تأریخ څیړنه ډیرې

ز کال کې ۱۸۵۹په   د بدخشان له بشپړې تسلیمۍ وروستهاو مړینۍ سره سم افغان واکمنو پر کندز بشپړ اقتدار خپور کړ؛ 

له ر وړاندې د هرات او فارس  په همدې ترتیب سره په لویدیځو والیتونو کې د ناراضي مشرانو پ د کندز الحاق و سو.

ز کال کې د میمنې مشر، ۱۸۶۲دوی خپله تسلیمي اعالن کړله. او په   کې  په پای  وخت ناوخته دسایسو او توطـئـو سره سره

د »چهار والیت په منځ کې تر ټولو لوی او تر ټولو لیرې والیت« د افغانستان امیر ته خپل بشپړ بیعت اعالن کړ. سره له 

ا وضعیت تر یوې کچې د دسایسو او گنگوسو له کبله مبهم دی خو د موجوده شرایطو په رڼا کې په بشپړ  دې چې د بخار

ز کال کې د افغانانو په الس د بلخ له تصرفه څو کاله  ۱۸۵۰ز کال مخکې او هم په  ۱۸۵۶له   ډول روښانه کیدای سي.

ړې سره الس او گریوان وه او همدا المل سو  مخکې بخارا د شهر سبز د حاکم پروړاندې له اوږد مهالې ستونزې او شخ

ز کال ۱۸۵۳داسې ښکاري چې په  چې د بخارا پاملرنه دې د اکسوس په سویل کې د شرایطو او حاالتو لیرې پاتې سي.

کې د شهر سبز وروستي تسخیر د بخارا د امیر خیال آرامه کړ او دې چارې ورته د افغانستان د امیر پر وړاندې د جگړې 

مسا د روسیې  فرصت  یا  د فارس  د بخارا امیر  په داسې یوې حساسې شیبې کې  ظواهرو ښکاري چې  خو له  عد کړ؛ 

په ټوله کې د بخارا امیر دومره    سي کوالی.  هپرمختگ داسې فلج کړی چې د هیڅ موضوع په هکله د فعال اقدام پریکړه نـ

د له امیر دوست محـمد خان د اتحاد الره ده؛ خو   ته تر ټولو معقوله او عاقالنه الره هزیرک وو چې په دې پوه سو چې د

ې باعث سو چې د افغانستان او برتانیې  د دد سلف څرگند جاهالنه لنډپاري او تعصب ونیوله او   هد دې پریکړې مخه  د د  هد

حده   له  هد دمخه ونیوله. په عین حال کې   هد دپه هکله بې پروایي او بې اعتنایي وکړي او دې کار    له دولتونو سره د تړون

وو   هوتلي چارچلند د بخارا او افغانستان اتحاد ناممکن گرځولی دی، په ځانگړې توگه دوست محـمد خان دومره لیواله نـ

 چې د چا نامعقولو غوښتنو ته دې غوږ ونیسي او یا دې د وزبیک گاونډ متکبرانه ادعاگانو ته تسلیم سي.  

 د افغانستان او د برتانیې د حکومت تر منځ اتحاد

  ۱۸۵۷او   ۱۸۵۵وي چې د   هافغانستان په غیاب کې د برتانیې د حکومت د ژمنو بیا کتنه او څـېـړنه به ساده او هوسا نـد 

اـهداتو راغلي دي. د  ه مـع انوي  ۱۸۵۵کلونو ـپ ه کړې چې برـت ز ـکال د مـعاـهدې دوهـمه ـماده وایي چې د هـند حکوـمت موافـق

ــهند به د افغانســتان د ارضــي حدودو درناوی کوي چې پ ز کال د ۱۸۵۷مهال د امیر په قلمرو کې ول؛ او بیا د   هر دغــــ

 معاهدې دوهمه ماده وایي چې د هند دولت په بلخ کې د امیر متصرفات د افغانستان د خاورې په توگه په رسمیت پیژني.  

 ۱۸۶۳د افغانستان نا کراره حاالت  

ه راوگرځم أریخ ـت ــني ـت ه بولم چې اوســ ا د ۱۸۶۲. د  اوس اړیـن ه بـی اـی ه ـپ ــتې پورې د ۱۸۶۳ز ـکال ـل اشــ زـکال د جون تر مـی

اشـتونه سـپین دي. د افغانانو ډیره پاملرنه د هرات د والي سـلطان احمدخان پر ضـد د امیر د دتورکسـتان په هکله د کابل یا

و(  ې ترڅنگ د عمر خوړلي امیر مرگ چې )درې شـلې او لسـد د دوسـت محــــــمد لښـکري خوځښـت ته اړول سـوې وه.
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« کالو ته رـسیدلی وو امکان درلود چې هره ـشیبه پیس ـسي؛ او په عام ډول په ټول افغانـستان کې خلک پوهیدل  ۷۰»یعنی  

 د زامنو ترمنځ خونړۍ نښتې وسي.  هد دچې د امیر له مرگ وروسته به د افغانستان د تاج او تخت د نیولو پر سر 

 ۱۸۶۳خان مړینه    د هرات تصرف او د دوست محمـد

ــ ــمد خان د هند د هغ ــب السطنت  الر الگین ته د یو  هدوست مح زوی او وارث   هد دلیک په ترڅ کې ولیکل چې    هوخت نائ

ز کال د جون په میاشـــت کې، له کابل څخه »وکیل« ۱۸۶۳شـــیرعلیخان د هرات په تصـــرف کولو بریالی ســـوی دی. د  

ته رسیدلي ول راپور ورکړ چې امیر  هتخباراتي سرچینو په حوالې چې دژ( د اس –)منظور د برتانوي دولت استازی دی 

ــد خان د ــمد افضل خان له   هد د  اوناروغۍ    خپلې دوست محم د زامنو په منځ کې د اختالفاتو له کبله مجبور سوی چې مح

ــلو کې د ځواک په ملتیا د میمنې له الرې کابل ته راوغواړي چې د هرات پ  هکـسیز ـسپار  ۵۰۰ه د ختورکـستان څ ه مـسائـــ

ــته وکړي.حل او پخالینې   ــره مرسـ ــین خان  په الره کې ورسـ ــر حسـ چې د کابل د  ته  په عین وخت کې د میمنې نوي مشـ

ــېحکومت په   څخه وغوښتل سي   هچې که له د وویل سولد وفا دارۍ ټولو هیلو او انتظاراتو ته ځواب ویلی وو    هکله ئـــ

ته دسـتور ورکړل سـي تر سـره دې کړي. د جون د  هکار چې د چې هر چیرته حاضـر سـي، حاضـر دې سـي او هر هغه

له مړینې ـسره ـسم داـسې آـشوب او اله گوله رامنځته ـسوه چې د راتلونکو پینځو    هد دمیاـشتې په نهمې نیټې امیر مړ ـسو او 

 غوپه کړ.   یا شپږو کالو لپاره ئـې هیواد د وینو په سیالب کې

زکال د جوالی په میاشــت کې د ۱۸۵۸مخکې مو وویل چې د  رســمیت پیژندل.د برتانوي دولت له پلوه د شــیرعلیخان په  

ــ ــمد خان له پلوه د وارث په توگه   هغالم حیدر خان له مړینې وروسته د هغـــ کشر ورور شیرعلیخان د امیر دوست محـــ

ته د الر ز کال کې امیر دوست محــمد خان  ۱۸۶۳د شیرعلیخان له پلوه د هرات د تصرف په هکله په   منصوب سوی وو.

الگین د مبارکۍ یو لیک راغی، الر الگین ویلي ول چې دسـلطنت د وارث شـیرعلیخان په الس د هرات تصـرف په هکله 

ــمیت پیژندلی وو. او په راروانې   ــیرعلیخان دا مقام په رس مبارکۍ وړاندې کوم او په حقیقت کې د برتانوي هند دولت د ش

شـیرعلیخان له جلوس وروسـته د برتانوي هند دولت، شـیرعلیخان په   ې ددسـمبر میاشـت کې د افغانسـتان پر سـلطنت باند

 .  هرسمیت وپـېـژاند

 د اله گولو پیلـېـدل

د امیر دوست محــــمد خان له مړینې وروسته د افغانستان ټول مشران په سترې خواشینې او لوی تشویې کې ډوب سول؛ 

راتللې. ویل کیدل چې محـــــمد افضل خان د کابل پر لور د او له هرگوټ څخه به د راتلونکو دښمنیو د خپریدلو گنگوسې  

پرمختگ په حال کې دی؛ او بل دا چې ویل کیدل چې مــــحمــــد افضل خان د بخارا د امیر په لمسون راروان دی. په پای  

څرگنده کړې ژ( د ډاډمنو سرچینو پر بنسټ راپور ورکړ چې د بدخشان مشرانو خپله هیله  –کې برتانوي وکیل )استازي  

وی دې غوښـتنې ته د بخارا امیر په ځواب کې ویلي دي چې بدخشـان د افغان دولت د دده چې بخارا ته به بیعت کوي؛ او 

ــرفاتو ــران د کابل له پلوه تر کوم ظلم الندې راغلل نو دی به    له متصــ ــان مشــ ې لپاره خپل د دڅخه دی خو که د بدخشــ

  وی مرسـته وکوالی سـي.د ددی چې تر دې پورته دې    هدې ته چمتو نــــــ منځگړیتوب وکړي؛ او بل دا چې د بخارا امیر

ــمد افضل خان دې ته لیواله وو چې د خپل ورور سلطنت ته بیعت وکړي؛ او په ټینگار   وروسته بیا روښانه سوه چې محــ

ــې خپله وفاداري په کابل کې نوي امیر ته ولیږله. په همدې وخت کې په کندز  ــدله خو  کې بلوائ ــمد راوپارې ډیر ژر د مح

 وځپل سوه.  افضل خان د زوی، عبدالرحمن خان له پلوه  
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 په تورکستان کې روان حاالت

تازي   تان په هکله د وضـعیت حقیقي راپور   –په پای کې د کابل وکیل )د برتانوي هند اـس ول د افغان تورکـس ژ( وکوالی ـس

ــمد  ــې د دوـست محـــ  ؛خان له مړینې وروـسته له هراته ووتلورکړي. له ظواهرو ـښکاري چې ـشیرعلیخان او ورور ئـــ

او دا خبر لور پر لور د   هد ســت تهاهماتو او شــخړو په رامنځته کیدلو ټینگار کاو  اســتخباراتي گنگوســو د وروڼو تر منځ

خپریدلو په حال کې وو، په همدې ســره وزبیکانو ســتر اغتشــال او اله گوله رامنځته کړه. په عین وخت کې د محـــــــمد  

کوله چې دی دې په لویدیځو والیتونو کې د وزبیکانو ښـورښ غلی کړي ځکه   هې څرگندونه نــــــد دماتو افضـل خان اقدا

پراته ول. همدې حالت ته په  هوار  هځواکونه په کوچنیو جزوتامونو او مهرزو کې په ټول والیت کې خوار  هد ددغه مهال 

کې فیض محمـد خان ته ولیکل چې خپل اړوند    کتلو سره محـمد افضل خان په سرپل کې مـحـمد زمان خان او په شبرغان

ــل خان خپله تر ټولو پیاوړي وفاداري او بیعت  ځواکونه دې په آقچې کې راټول کړي؛ او همدا وخت چې محــــــــمد افضـ

ــ اور نـــــــ ه دا ډول اعالنونو چـندان ـب ادارۍ ـپ ه اعالن کړ. خو نوي امیر د بیـعت او وـف ــیرعلیـخان ـت درلود. برعکس  هشــ

ــد   ــحمد احمد خان ولمسول چې له خپلو سرتیرو سره له سرپل څخه ووځي او کابل ته شیرعلیخان، محمــ زمان خان او مــ

ز کال په ټوله دوهمه نیمایي کې حاالت په همدې ډول روان ول. ویل کیدل چې د بخارا امیر هم پر ۱۸۶۳د   دې راســــي.

ــول چې نوموړی دې له د ددل بلخ باندې د ناڅاپي برید په فکر کې دی خو په خوقند کې د جگړې رامنځته کی ې المل ســ

 دې کاره الس پر سر سي.  

 محـمد افضل خان د کابل پر لور مارل ته چمتووالی نیسي ز  ۱۸۶۴

او د افغانســتان د   هز کال په لومړیو کې محـــــــمد افضــل خان د کابل پر لور د پرمختگ لپاره فعاله چمتوالی نیو۱۸۶۴د 

ت ره په ـس یرعلیخان خان ـس ر له ـش لطنت پر ـس تی وو. ـس خړه کې نـښ ره  د دره ـش تونزې او اعترا  په پام کې لرلو ـس غې ـس

   :محـمد افضل خان د خپل کنترول په سیمو کې الندیني بدلولونه راوستل

 فیض محـمد خان ته   -آقچه 

 فیض محـمد خان ته -تخته پل )بلخ(  

 غضنهر خان ته   -اندخوی  

 میرحکیم خان ته -شبرغان  

 د میر احمد خان زوی ته، میراحمد خان د سِرپل پخوانی مشر وو   -سِرپل  

 د میر اتالیق زوی ته    -کندز  

 د میربابا بیگ زوی ته  -ایبک 

خطبه  وئــې ویل چې  وروسته محــمد افضل خان ځان امیر اعالن کړ او   هپه دې پسې د اختر په ورځې، د اختر له لمانځــ

 ضرب سي.    هپه نامـ هد دولوستل سي او مسکوکات دې هم   هپه نامـ هد ددې 

 :د تورکستان د مشرانو د پاملرنې د جلبولو لپاره د شیرعلیخان هڅې

په دې لړ کې نوی امیر، شـیرعلیخان، په تورکسـتان کې د خپل مشـر ورور له کړو وړو خبر وو او دې ته چمتو سـو چې  

خصـا    ا اورتک دواړه ال تر دې دمه  ه خپله میدان ته ورننوځي. د بلخ او د بـش دور او ایـش ان ـس آقچې دوه پخواني میران ایـش

ې لپاره چې په تورکستان کې د محــمد افضل خان د ادارې پر وړاندې اختالل رامنځته کړي د دپه کابل کې نظر بند ول؛ 
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ــ لمسوي. ایشان سدور  سي او خلک دې پاڅون ته و  هدغو دواړو مشرانو ته وړاندیز وسو چې دوی دې بیرته بلخ ته ستانــ

منله؛ خو کشر ورور ئــې ایشان اورتک میمنې ته الړ او د امیر شیرعلیخان لیکونه   هله دې کاره پښه وایستله او وئــې نــ

ــږدي    ورسره ول، په لیکونو کې ژمنه سوې وه چې نوی امیر به د ابد لپاره د ټولې هغې مالیې نیمایي پر دوی باندې کښــې

ــمد افـضل خان ورباندې ایـښې ده او بل دا چې په افغان تورکـستان کې هر مـشردې د خپلې اړتیا په اندازې   چې اوس محـــ

کندهار له زندانه تښتـېـدلی وو او ځان ئـې   ز کال کې د۱۸۵۳خپل مایملک وساتي. باید په یاد ولرو چې ایشان اورتک په  

سو کوالی د   هله چې حتی محمــد افضل خان ونــمیمنې ته رسولی وو او د وزبیکو په منځ کې ئــې داسې اله گوله راوپارو

وسلو په زور ئـــې چوک کړي؛ او مخکې له دې چې هغوی وځپي او تابئ ئـــې کړي مجبور سو چې د ښورښیانو په منځ  

کې د اختالف د راپیدا کولو لپاره د مزار ـشریف د موالنا زوی اـستخدام کړي. له همدې کبله ـښایي ـشیرعلیخان دا محاسبه  

ــد افضـل خان پاملرنه    کړي وي چې په لویدیځو والیتونو کې د همداسـې یوې اله گولې په رامنځته کولو سـره به د محمــــ

 د پرمختگ مخه ونیول سي.    همنحرفه کړي او له تورکستانه به د کابل پر لور د هغـ

 شیرعلیخان، محمـد افضل خان له افغان تورکستان څخه محروم کړ.

والیتونو کې د ایشان اورتک له حضور سره سم دي پاڅون او اله گوله رامنځته سوې  ښکاري چې په لویدیځو   هداسې نــــ

ــمد  ۱۸۶۴وي. په همدې حال کې د  ز کال دوبی راروان وو او ورسره پیښو هم چټک پرمختگ وکړ. شیرعلیخان د محـــ

ــمد عظیم خان پر وړاندې چې د )کورم ــې مجبور کړ  او نو  هقرم؟( حاکم وو لښکر ولیږ  /1افضل خان د ورور مح موړی ئ

ولکې الندې سیمې ته وتښتي. په همدې وخت کې امیر شخصا  د افضل خان پر ضد مارل وکړ، او یوه    ترچې د برتانیې  

ــې ظاهرا  په پخالینې واوښتله؛ او دواړه    له ناهیلۍ ډکه غیر قاطعانه جگړه د جون د میاشتې په دریمه ونښتله چې پایله ئـــ

د وزبیکانو اکثریتو مشرانو د کندز د میر   لور وخوځــېــدل.  هائــلو د حل کولو لپاره په هماغــوروڼه په تورکستان کې د مس

اتالیق د زوی او د شــبرغان د میرحکیم په گډون خپل د درناوي مراتب امیر شــیرعلیخان ته وړاندې کړل او په توده مینه  

یر او شورا ئـــــې د سهار له اتو بجو نیولې د راغالست وویل سول. د جوالی د میاشتې په څوارلسمې نیټې ام  هورته ښـــــ

غرمې تر یوې بجې پورې غونډه وکړه او د تورکستان د موضوعاتو او حاالتو په هکله ئــــې بحث وکړ. په دې شورا کې 

موافقه وسوه چې د افغانستان د سلطنتي تاج د ساتلو او د نورو پاڅونو او اله گولو د مخنیوۍ لپاره الزمه گڼل کــېــږي چې  

وړاندیز وسو چې له نوموړي سره دې په درنښت چلند وسي او په حـــمد افضل خان دې له تورکستان څخه وایستل سي.  م

ــي چې د زاړ ــره دې دا اجازه هم ورکړل سـ ــي خو ورسـ کابل د  هکورم، غزني یا جالل آباد کې دې یو والیت ورکړل سـ

داسې شخړه راپورته سوه چې تر ډیره د خلکو په سرتیري له ځان سره وساتي. ورپسې    ۶۰۰۰لښکر له منځه دې یوازې  

د محـــــــمد افضــل خان د کیږدۍ شــاوخوا گارد ځای پر ځای ســو؛ او د همدې ورځې د ماســپښــین په پینځو بجو    یاد وه.

 شیرعلیخان د تاشقرغان پر لور د مارل فرمان صادر کړ.  

 ظاهري صلح او د چارو حل او فصل

ې والیت په نسوې او ظاهرا  بیا پخالینه رامنځته او پر بنسټ ئـــــې مرتبات ونیول سول. د میم  څو ورځې نورې هم تیرې

پام کې ول چې د هرات له نوي تصرف سوي والیت سره وصل سي؛ او د تورکستان پاتې نور ټول والیتونه دې له کندز، 

شان دې د کوهستان له والیت سره متصل سي.  خان آباد، تالیقان په استثناء بیرته محـمد افضل خان ته وسپارل سي او بدخ

 
1 - Kuram 
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حالت کې که د بخارا امیر پر محمـد افضل خان برید وکړي نو امیر شیرعلیخان به ئـې مالتړ ته راودانگي. له  هاو په هغـ

ــمد عظیم لپاره ــد افضل خان د ځان او د خپل ورور مح د کورم، خوست او زرمت په گډون په کابل کې له   بل لوري محم

مایملکو او ځمکو څخه صرف نظر وکړ. د توافق لیک دا مواد باید لیکل سوي وای او سوگند ورباندې خوړل سوی    خپلو

سـي. د   هوای. د کابل او کوهسـتان اکثریتو مشـرانو او سـرتیرو ته اجازه ورکړل سـوه چې بیرته خپلو کورونو ته سـتانــــــ

ړه وکړه چې له شـبرغان څخه هم توپونه لیرې کړي او له میمنې توپونه هرات ته ولیږل سـول، او امیر شـیرعلیخان پریک

ــې کابل ته یوســي. ــ  ځان ســره ئــــ مشــهور توک هم له درندو مهماتو ســره یو ځای د کابل پر لور   هد جهانگیري په نامــــ

امیر د   نیټې  ۱۸نیټې امیر د مزار شـریف زیارت ته راغی. د همدې میاشـتې پر   ۱۵وخوځول سـو. د آگسـت د میاشـتې په 

ــمیمن چې    هې والي او د تورکستان میرانو ته اجازه ورکړه چې مرخص سي؛ او امیر د محــمد افضل خان دا وړاندیز ومان

بیرته بلخ ته دې ستون سي. په همدې ورځ د محـــــمد افضل خان زوی، عبدالرحمن خان د مزار شریف زیارت ته راغی  

او ورپسې    هورین تندي او مهربانۍ حضور ته ومانـــــ  چې خپل د درناوي مراتب امیر ته وړاندې کړي، امیر نوموړی په

عبدالرحمن خان له خپل پالر سره بلخ ته ستون سو. په راتلونکي ورځ ئــې امیر تاشقرغان ته خپل مقر ته راستون سو او 

 .  هکابل ته د بیرته تگ لپاره ئـې چمتووالی ونیو

 والیتد تورکستان   :د محـمد افضل خان زنداني کیدل

په دې پسې محـمد افضل خان له امیر سره په تاشقرغان کې یو ځای سو. یو ناڅاپه څرگنده سوه چې د عبدالرحمن خان د 

، امیر شیرعلی خان امر وکړ چې د عبدالرحمن پالر سوي ولیو شمیر دسایسو له کبله چې په دې وروستیو کې کشف 

ان د باالحصار په زندان کې دې واچول سوي. په عین وخت محـمد افضل خان دې په عام دربار کې ونیول سي او د شبرغ

ډیرې   ئـې دغو پیښو ستر هیجانات رامنځته او په لړ کې کې عبدالرحمن خان د اکسوس بلې غاړې ته بخارا ته وتـښـتـېـد.

.  ه الي وټاکـد محـمد افضل خان پر ځای د تورکستان وبې نظمۍ راوپارېـدلې. په پای کې امیر شیرعلیخان، فتح محـمد خان  

وخت په شاو خواوو کې خبر ورسید د بخار امیر مظهرالدین خان، عبدالرحمن ته د تودې غیږې په خالصولو   هد همدغـ

راغالست ویلی دی او دا هم ویل سوي ول چې د بخارا امیر چمتو دی چې د عبدالرحمن خان له سیاسي    هپه ورین تندي ښـ

 خارا ته وتښتید.  موخو څخه مالتړ وکړي. ایشان اورتک هم ب

 ۱۸۶۵ز کال. گنگوسو ویل چې د بخارا امیر د بلخ پر وړاندې د تیارسي په حالت کې دی، ۱۸۶۵

د څو پرله پسـې میاشـتو په اوږدو کې گنگوسـو ویل چې د بخارا امیر د بلخ پرضـد تیاری نیسـي خو په پای کې  ابته سـوه  

ز کال د اپریل په ۱۸۶۵یخان تر منځ خبرو دوام درلود. د چې دا گنگوســې بې اســاســه وې او د بخارا د امیر او شــیرعل

میاشت کې امیر شیرعلیخان د بخارا پالوي ته امر وکړ چې له کابله د وتلو لپاره چمتووالی ونیسي؛ او فرمان ئـــې ورکړ  

اـبل  ه هـمدې وـخت کې دد دچې د ـک ــي. ـپ ــره تر بـخارا پورې ـمل او ملگری ســ ه پالوي ســ ار یو پالوی دی د بـخارا ـل  رـب

تورکستان گډوډۍ د یوې زلزلې په وسیلې ال نورې زیاتې سوې. ویل کیدل چې په شبرغان کې ټول استوگنې وگړي وژل 

وی څاروي تورکمنانو له ځانونو ـسره وړي دي. همدا ـشان د ـسِرپل ـښارگوټی د زلزلې له کبله ډیر ځپل ـسوی  د دـسوي او  

چې تل مدام به د غلو په محاصــره کې وو. د جوالی په   وو، حال دا چې اندخوی داســې بې وزله او دړې وړې ســوی وو

یرعلیخان ــ  میاـشت کې امیر ـش ـــ ه کړ چې د بخارا امیر ورته په ـښ ــ  هد کابل له اعزامي هیأت څخه پیام تر الـس ـــ ان ـښ   هـش

ــ ــې منلی دی. په همدغــ وخت کې کابل ته رارسیدلو خبرونو ویل چې عبدالرحمن    هراغالست ویلی او خپل حضور ته ئــ
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ــتان نوي والي   ۲۲جون په خان د   ــټ د تورکســ ــتې ده؛ او د همدې پر بنســ نیټې د بخارا له امیر څخه د تللو اجازه اخیســ

 چمتووالی نیولی وو چې پر افغان تورکستان باندې د عبدالرحمن خان د هر ډول ممکنه برید مخه ونیسي.  

 په افغان تورکستان کې د افغان لښکر ښورښ.

او د تورکستان نوي    د آقچې حاکم فیض محـــــمد خان د نارضایتۍ نښې څرگندې کړې؛  د وخت په داسې یوې مقطعې کې

ــب مرعوب کړي.   ــمد خان د آقچې پر لور پرمختگ وکړ چې خپل دا نائ ې کړکیچ په لړ کې د تورکستان  د دوالي فتح مح

ل چې غوري ته ټول پوځ د فتح مــــحــــمد خان پر ضد ښورښ وکړ او فتح محــــمد خان په دیرې سختۍ سره وکوالی سو

ولوستل    هاو په آقچه کې خطبه د بخارا د امیر په نامــــ  هوتښتي. په عین حال کې فیض محــــمد خان د عبدالرحمن پلو ونیو

ــمد خان او عبدالرحمن خان د تخته پ ل پر لور پرمختگ وکړ او په دې توگه د تورکستان د والیت  سوه. ورپسې فیض محـ

 اربابان سول. 

 

 دوهم فصل

 د فیض محـمد خان والي کیدل

 کلونو په لړ کې په افغان تورکستان کې د افضل خان لپاره بولنه په غاړه درلوده  ۱۸۶۵ –  ۱۸۶۴فیض محـمد خان د 

 وستي اړیکيد دد بخارا او شیرعلیخان تر منځ  

 مړینهد میر اتالیق    :د کندز چارې

 خان د عبدالرحمن خان په مالتړ راپورته کیږي د کندز سلطان مراد

 کې د خطبې ویل  ۱۸۶۶ –  ۱۸۶۵په  

 له بخارا سره اړیکي

 ۱۸۶۶فیض محـمد خان د شیرعلیخان د مالتړ اعالن کوي  

 په افغان تورکستان کې د افضل خان لپاره بولنه په غاړه درلوده  فیض محـمد خان –  ۱۸۶۵ –  ۱۸۶۴ 

ــمد افضل خان په افغان تورکستان کې له دولس کالو ادارې وروسته د خپل کشر ورور امیر شیرعلیخان    په دې توگه محــ

ز کال د سپتمبر  ۱۸۵۴پر ځای فتح محـمد خان منصوب کړ؛ خو نوموړی هم یوازې د  هد دله پلوه حبس سو. شیرعلیخان  

د   نون پوځي ښــورښ وســو  ، کله چې د تورکســتاز کال تر نیمایي پورې پر دغه مقام پاتې ســو۱۸۶۵له میاشــتې نیولې د  

ــمد   ــمد خان ته چې د مح ــمد خان څخه چې د شیرعلیخان استازی وو، فیض مح افغان تورکستان حکومت عمال  له فتح مح

و. تازی وو ولیږدول ـس تان د  افضـل خان اـس ته به ولیدل ـسي چې فیض محــــــمد خان د افغان تورکـس په حقیقت کې وروـس

، او عبدالرحمن خان د کابل پر لور پرمختگ پیل کړ چې تاج او تخت د خپل پالر محــــمد ځواک په بولنې پریښودل سول

م چې بیرته د ڼافضـل خان لپاره ونیسـي. خو مخکې له دې چې په دې لور کې د پیښـو د پرمختگ شـرحه ورکړو الزمه گ

 بخارا او د کندز د پیښو بهیر ته راوگرځو.  

 تانه اړیکيد بخارا او شیرعلیخان تر منځ دوس  :۱۸۶۵
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کې وو د بخارا امیر د  هپه دغسې وخت کې چې عبدالرحمن خان له فیض محــمد خان سره د یو ځای کیدلو د طرحې په لټ

وسـتانو اړیکو دوام  د دخوقند پر وړاندې عملیاتو کې ډیر بوخت وو او له ظواهرو ښـکاري چې له امیر شـیرعلیخان سـره  

ه تنه محرم افسران د اکسوس د سیند غاړې ته نیږدې تر شیر آباد پورې ملگري ته لیواله وو. ایشان اورتک او د بخارا دو

ــې عبدالرحمن خان پریښـود ځکه دوی ته د بخارا د امیر فوري اوامر ورسـیدل چې بیرته   سـول؛ خو په شـیر آباد کې ئــــ

اتي. ره د تړاو په لرلو لیرې وـس ه به د بخارا د امیر په خو ویل کیدل چې ـسک  وگرځي چې په دې توگه امیر له دې اقدام ـس

ضربیږي. په عین حال کې د بخارا امیر د کابل له پالوي سره د بلخ د پخواني والي ایشان سدور او د ایشان اورتک    هنامــ

د کورنۍ د خوشـــې کولو په هکله چې په کابل کې نظربند ســـاتل کیدل خبرې وکړې. د بخارا یو شـــمیر درباریانو دې ته 

نو د بخارا او افغانسـتان ترمنځ دوسـتي هم باید   يکړ  هشـیرعلیخان دومره ناڅیزه امتیاز ورنــــــاشـاره وکړه چې که امیر 

ــې الرښوونه وکړه چې د عبدالرحمن خان د آرمان مالتړ دې وکړي.   په همدومره ناڅیزه اوسي؛ او امیر مظهرالدین ته ئــ

تنې ته په پاملرنې او درناوي ید چې د بخارا د امیر غوـښ ان اورتک او ایـشان  پای کې راپور ورـس یرعلیخان د ایـش ، امیر ـش

 چې بخارا ته والړ سي.   هسدور کورنۍ آزادې کړي او اجازه ورکړل سو

 د میر اتالیق وفات  :د کندز چارې

 اوس الزمه گڼم چې د کندز چارو ته راوگرځم

خواوو کې راپور راغی چې میر اتالیق مړ سوی دی. په دغه مهال چې فتح محــــمد   ز کال د جون د میاشتې شاو۱۸۶۵د 

 خان ال تر دې دمه د افغان تورکستان والي وو د میر اتالیق زوی، سلطان مراد د پالر د ځای ناستي په توگه منصوب کړ.

د اړي چې ســلطان مراد دې  غو همحرم لیک په ترڅ کې د بخارا امیر ته لیکلي ول چې دوی نـــــــ هخو د کندز خلک د یو

ر او حاکم وي، دوی غوره بولي چې میرامس بیگ، د میر اتالیق ورارد ر مـش دې چې د بخارا د امیر په دربار    هوی پر ـس

 کړ.    هلیک ته هیڅ ډول ځواب ورنـ  هد کندز د مشر په توگه وټاکل سي. د بخارا امیر دغـ  هکې ئـې ژوند کاو

 ان له عبدالرحمن خان څخه خپل مالتړ اعالنوي.د کندز سلطان مراد خ  :ز۱۸۶۶ –  ۱۸۶۵

ره کابل ته د امیر ۱۸۶۵د  میر تحایهو ـس لطان مراد یو پالوی له یو ـش ز کال د آگـست په میاـشت کې د کندز د نوي حاکم ـس

ــد افضل خان د میرمنې ناظر یا سررشته دار د شیرعلیخان لیدلو ته راغی، شیرعلیخان دا مهال په کندهار کې وو.   د محم

ــ ــې تورکستان کې د پوځ د ښورښ او غوري ته   پالوي ته څلور شالونه او یوه ښکلې لونگۍ ورکړه؛ هکندز دغ او ورته ئ

ــ ــې وکړ چې کندهار ته دې نـ ــمد خان د تیښتې په هکله خبر ورکړ؛ او ټینگار ئـ ــحـ ځي او ژر تر ژره دې ځان   هد فتح مـ

ــ  کندز ته ورسوي. " که په دې بریالي سواست چې فتح   :همهم پیغام هم ولیږ  هدغه سررشته دار د کندز نوي حاکم ته دغـــ

ي؛ که  و حقوق دې په کندز کې حه  پاتې ـس تاـس وم چې ـس اـس تول احـس ــمد خان له غوري څخه وـشړئ نو زه ځان مـس محـــ

و   ره کولو کې ناد دتاـس و د ترې کار په ترـس تاـس وئ نو په یاد ولرئ چې ـس یو زوی په بخارا کې ناـست دی او   هکامــــــه ـس

کې د کندز سلطان مراد په غوري کې فتح محـــمد خان   نوموړی دې ته چمتو دی چې ستاسو ځای ونیسي." په همدې حال

سرتیري او د اړتیا وړ لیک په ترڅ کې وکړ. فتح محـــــمد خان هم له خپلې خوا کندز ته    هته د خپلې مرستې وړاندیز د یو

ــمد  توکي واستول. د کندز مشر ته له کابله رسیدلي پیغام نوموړی اړ ایست چې موقئ او وخت ته منتظر سي؛ د فتح محـــ

 هخان د غوـښتنې له رـسیدو ـسره نوموړي ځواب ورکړ چې د بلخ لـښکر به ډیر ژر غوري محاـصره کړي نو له دې کبله د

ز کال په وروسـتیو کې سـلطان مراد او د قطغن د میر ۱۸۵۶رسـره مرسـته وکړي. د ته به گرانه وي چې له کندز څخه و
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لښکر ته  هد دڅخه به به   هقوم خپل تبعیت سردار عبدالرحمن خان ته اعالن کړ؛ او موافقه ئــې وکړه چې له خپل هر کالــ

ی ته خلعتونه ورکړل او ژمنه ئـې دنبه( برابر کړي. عبدالرحمن خان هم دو –لم   هدوه مونډه آټا )یعنې غوړي( او ) د پسـ

 نو دی به د قطغن د قبیلې مالیات ور معاف کړي.  هوکړه چې که کابل ئـې ونیو

 ۱۸۶۶ –  ۱۸۶۵  :: د خطبې لوستل۱۸۶۶

ره محــــــمد عظیم خان یو ځای  ۱۸۶۶او   ۱۸۶۵د  تاني لـښکر ـس ز کال د ژمي په اوږدو کې د عبدالرحمن خان له تورکـس

ان د م و، عظیم خان د بدخـش ره وادـس ه کړ.   هیر له خور ـس ر څخه ئــــــې پوځي ځواک تر الـس کړی وو او له خپل نوي خـس

ز کال د مې په میاشـت کې محــــــمد ۱۸۶۶موده وروسـته دا دواړه لښـکرونه په دې بریالي سـول چې کابل ونیسـي؛ او د 

دا ټکی هم گټور دی چې  افضل خان له اوږد مهالي زندانه خوشې سو او د کابل پر تخت کښـېـنـول سو. په عین وخت کې  

ــ   هپوه ـسو دا مهال د خطبې په لوـستلو کې هم بدلون راغی. په لومړي گام عبدالرحمن خان په خپله د بخارا د امیر په نامـــ

  ســره  خطبه ولوســتله چې په دې ســره ظاهرا  د خلکو په منځ کې دا باور پیاوړی کړي چې د بخارا د امیر مالتړ له ځان

خوړ. د  هیول په هیچ وجهې د محــــــمد افضـل خان د پیروانو له احسـاسـاتو سـره سـمون نــــــاسـې مراسـمو ند دلري. خو  

 ته  ډیریو خلکو محـــــــمد عظیم خان  ز کال د مارچ په میاشــت کې په کابل کې برتانوي منشــي گزارل ورکړ چې۱۸۶۶

ــ  هد دټول مسلمانان به ولوستل سي چې په دې توگه کیدای سي   هوړاندیز وکړ چې خطبه دې باید د سوات د آخوند په نامــ

او ویې ویل چې دی به   هتر څنگ ودریږي. خو محـــــــــمد عظیم خان دا وړاندیز د څومره وخت لپاره شــــا ته وغورځاو

 نوموړي آخوند یو شمیر غالۍ او کچرې د ډالۍ په توگه ولیږي.  

او د خپل زنداني  ز کال کې عمومي باور دا وو چې محـــــــمد عظیم یوازې د خپلو شــخصــي گټو په لټه کې دی ۱۸۶۶په  

 کې د )بابا حسین په باغ کې( کې  هز کال د اپریل په میاشت کې د اختر په لمانځـ۱۸۶۶ورور گټو ته ئـې شا کړې ده نو د 

ــ ز کال د مې په میاشت کې کله چې محــمد افضل خان د لنډ ۱۸۶۶خو د    ولوستل سوه.  هخطبه د » وخت د واکمن« په نام

چې د »امیر« په لقب ئــې یاد کړ ولوستل    هــنــول سو خطبه د محــمد افضل خان په نامــوخت لپاره د کابل پر تخت کښــې

 سوه.  

   :له بخارا سره اړیکي

ز کال د مارچ په میاشــت کې کله چې امیر شــیرعلیخان په کندهار کې وو کابل ته د بخارا یو پالوی ورســید او ۱۸۶۶د 

د   بخارا ته لیږلی وو. نتیجتا  محـمد عظیم خان راغلي پالوي ته  افغان پالوی هم مل وو چې امیر شیرعلیخان هورسره هغـ

ــ خپل ـسلطنتي ارباب په غیاب کې ؛ خو برتانوي منـشي راپور ورکړ چې له ظواهر  راغالـست وویل  هپه ډېر درنـښت ـښـــ

ــ په میاـشت کې د بخارا پالوي   اجازه ورکړل ـسي چې کندهار ته الړ ـسي. د اپریلدې  پالوي ته   هـشک ـښکاري چې دغـــ

ي او یا دې اجازه ورکړل ـسي چې بیرته بخارا ته  تنه وکړه چې دوی ته دې اجازه ورکړل ـسي چې کندهار ته الړ ـس غوـښ

ــ ــمد عظیم خان ورته په ځواب کې وویل چې    هستانــ په عین  وی ځواب به له یوې میاشتې وروسته ورکړي.  د دسي، محــ

ــمد عظیم خان هڅه وکړ مهم ـشخـصیت په توگه څرگند    هاـسې یود دولت په نظر کې د ده چې د برتانوي هند  حال کې محـــ

ولت او د بخارا د امیر تر منځ اتحاد رامنځته کړي او عمال  وکوالی ســي د روســانو د د دســي چې کوالی ســي د انگلیس  

ه ورکړه چې بخارا ته یرغلونو مخه پرې ونیسي. د اگست په میاشت کې ول چې محـمد عظیم خان د بخارا پالوي ته اجاز
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 10تر 10 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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

ــې د کابل پالوی ورسره مل ولیږ ــې د مظهرالدین خان لپاره تحایف او د دوستۍ   هستون سي او بیا ئـ او د کابل پالوي ته ئـ

 یو لیک ورکړ چې د بخارا امیر ته ئـې ورسوي.  

 ۱۸۶۶فیض محـمد خان د شیر علیخان لپاره خپل مالتړ اعالنوي، 

ــمد خان چې پخوا د آقچې په عین وخت کې چې د عبدالرحم ن خان ـسوبمن لـښکر د کابل پر لور مارل کوي، فیض محـــ

پړاو کې په افغان تورکستان    هحاکم وو شا ته په بلخ کې پاتې سو چې د تورکستان د لښکر عقبه وساتي. کیدای سي په دغــ

مد افضل خان د بدخشان،  ز کال د مې په میاشت کې امیر محـــــ۱۸۶۶کې د چارو پرمختگ په څو ټکیو کې رالنډ سي. د  

ې میران د هرات حکومت ته نمبارکۍ لیکونه ولیږل؛ خو د میم  د کندز، شــــبرغان، ســــرپل، اندخوی او میمنې میرانو ته

ــ ــمد عظیم خان، خپله هیله څرگنده کړه    هپالیاله یا وفاداره ول، او هرات شیرعلیخان ته پالیال پاتې وو. په دغ پړاو کې مح

تان چارې په الس کې واخليعبدالرحمن  چې کاـشکې  ــخان دې د افغان تورکـس   ه؛ خو عبدالرحمن خان د خپل اکا په دغـــ

فیض محـــمد خان له وو چې د خپل پالر محـــمد افضل خان له څنگه لیرې سي.   هسو او دې ته لیواله نـــحسن نیت شکمن  

ښــېــښودله. نوموړي له بلخه ولیکل همدې موقئ څخه په گټې پورته کولو خپله ادعا د افغان تورکستان حکومت مخې ته ک

نو د ټول تورکسـتان سـیمه به د   هچې عبدالرحمن خان د مزار شـریف پر زیارت سـوگند یاد کړی چې که کابل ئــــــې ونیو

په دې پسې فیض مــحــمد خان د تورکستان مشران او د خپل لښکر منسوبین ئــې   دائــم لپاره فیض محــمد خان ته ورکړي.

ــې نوی   ځان ته احضار کړل او ــې کړی وو او له دوی څخه ئ ــې ولوست چې له عبدالرحمن خان سره ئ هغه تړون لیک ئ

ــمد خان ــې لوړه کړه. څو ورځې وروسته فیض محـ د په ډاگه سوه چې نوی واکمن    ته  بیعت واخیست او د لښکر تنخواه ئـ

محــمد خان د محــمد افضل خان   لري چې د افغان تورکستان تصرف دې ورته تائــید کړي؛ په دې توگه فیض  هې تکل نــد

 آرمان نور شا ته پریښود او خپل بیعت ئـې امیر شیرعلیخان ته اعالن کړ. 

 

 نور بیا

 دریم فصل

 د امیر شیرعلیخان تر واگې الندې افغان تورکستان

 

 

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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