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 دریم فصل

 د امیر شیرعلیخان تر واگې الندې افغان تورکستان

 –   ۱۸۶۶تان کې د چارو عمومي اړخونه  ـسلیمي. په افغانـسمد خان تر ولکې الندې د لویدیځو والیتونو تــــــد فیض مح

۱۸۶۷ 

 ۱۸۶۷ –  ۱۸۶۶د بخارا هم مهاله حالت 

 د بدخشان د میر له پلوه د کندز تصرف

 خان کندز بیرته نیسي او دا ځل بدخشان هم تر تصرف الندې راولي  فیض محمـد

 ۱۸۶۷بدخشان د میر محـمد شاه تر کنترول الندې  

 د فیض محـمد خان او د محـمد افضل خان مړینې

ا ــــــل حل و فصـل کو ا تان مـس یرعلیخان د افغان تورکـس غرغان، آه ه  –میمنه    :میر ـش پل او ـش رپ بلخ او  –اندخوی، ـس

 بدخشان  -کندز  -تاشقرغان او ایغک  -مزار شریف

 ۱۸۶۷له کابل څخه د بدخشان د پخوانی میر لیدنه،  

 د کندز میر اتالیق د شیرعلیخان څنگ خوشې کو 

 ۱۸۶۸په تورکستان کې د عغدالرحمن خان کمپاین  

 د آه ې، شغرغان، سرپل او اندخوی ځپل

 د میمنې پر ضد کمپاین

 له هراته د کابل پر لور د شیرعلیخان بریالی او سوبمن پرمختگ، د تورکستان نا آرامه حاالت

 د کندز او بدخشان چارې

 زکال د جنور  میاشت  ۱۸۶۹د د پخواني امیر، محـمد عظیم خان ماته او تیښته،  

 ۱۸۶۹افغان تورکستان د امیر شیرعلیخان تر واکمنۍ الندې  

 خان ته د لویدیځو والیتونو سپارل.  فیض محمـد
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کله چې فیض مــحــمد خان په منصنانه ډول خپل بی ت له محــمد افضل خان څخه نور شاته پریښود او افغان تورکستان  

خپل ځان  ــې دومره پیاوړی احسا  کړ چې د شغرغان د میر د تددی  او تنغیه چاره  ــې  ــې شیرعلیخان ته وساتــن نو 

ته ځکه نوموړ  له خپله ځانه د نارضـــایتۍ نښـــې څرړندې کړې وې. د آړســـت په میاشـــت کې د په ال  کې واخیســـ

شـغرغان، سـرپل، اندخوی او میمنې میرانو فیض محــــــمد خان ته د خپل ب یت سـوړند وکړ او دخ ته له خپلو هدایاو او 

ام اوچت کړی وو ځکه میر تل تحاینو ســره منتظر پاتې ســول. د میمنې میر ااهراا د امیر شــیرعلیخان په اجازې دا ړ

ــمد خان د تورکســتان ټول لوی  ځان د هرات نوکر او رعیت احســا  کاوخ. د همدې کال په وروســتیو کې فیض محــــ

ــې له عام ول   ــن یادیدخ په ړ ه  ـ مشران سره راټول کړل او په یوخ جومات کې چې د امیر شیرعلیخان د مسجد په نامـ

 سره د جم ې لمونځ اداء کړ. 

 
 ز کال۱۸۶۷ –  ۱۸۶۶  :اړخونه  په افغانستان کې د چارو عام  :کال  ز۱۸۶۷

، ښه به دا و  مخکې له دې چې په افغان تورکستان کې د پیښو د پرمختگ د جز ـیاتو په هکله په تنصیل خغرې وکړو

ــمد افضــل خان    چې د افغانســتان او بخارا د چارو عمومي اړخونو ته یو لن ه کتنه وکړو. پای تر ز کال  ۱۸۶۶د محــــ

خو دغـن تخت باندې کیښنول سوی وو.    پر ، نوموړی د همدې کال د مې په میاشت کېوود کابل پر تخت ناست   پورې

ــمد خان له پلوه تر ړوا  الندې وو او په سویل  نوی ترالسه سوی سلطنت له شماله په افغان تورکستان کې د فیض مح

په عین وخت کې محـــــمد ی قون خان د شیرعلیخان مشر او   کې په کندهار کې د شیر علیخان له پلوه تهدید کـــــ.ـــــدخ.

ــتې. د  ــیالو ډلو په ۱۸۶۷ژوند  زوی د هرات واړې بیا په ال  کې واخیس ــت کې د دواړو س ز کال د جنورۍ په میاش

موهنونو کې بدلون راغی. په سـویل کې شـیر علیخان د محــــــمد عظیم خان له السـه ماتې وخوړله او مجغور سـو چې 

خو په دې منځ کې په افغان تورکستان کې فیض محمــدخان په میړانې سره پار  او هرات ته په شا سي. کندهار وروس

ــن سوای کوالی  ــې محــمد افضل خان ته بی ت کړی وو ن د شیرعلیخان مالتړ ته ودانگل؛ فیض محــمد خان چې پخوا  

ــوی وو چې د    چې بیرته خپل لومړ  بی ت ته وړرځي ــت کې د ۱۸۶۷ځکه په دې بریالی سـ ز کال د جنورۍ په میاشـ

 محـمد عظیم خان زوی محمـد سرور خان ته ټینگه ماته ورکړ .  

 

 ۱۸۶۷ –  ۱۸۶۶د بخارا هم مهاله حالت 

ــې سوای کوالی   ــن   خپل په په عین وخت کې د بخار د امیر مظنرالدین مخه له سره تر پایه د روسانو تیریو نیوله او ن

ســیمه کې په روانو شــخړو کې برخه واخلي. په همداســې یوخ پړاو کې راپور ورکړل ســو چې نوموړ  د   افغان ړاون 

اوخواو کې  مرهند په ـش انو چې د ـس ره اوربند کړی دی چې له مخې  ــــــې روـس انو ـس تو لپاره له روـس پږو یا اتو میاـش ـش

ــې ونیوله.    (1خجند او اوره تپه ،جیزخ  )لښکر اچولی وو شاته تگ وکړ او  په همداسې یوې مقطع کې د بخارا د امیر  

یوخ ورارخ خپل اکا ته له بی ت څخه ال  واخیسـت او شـهر سـغز ته الړ او د شـهر سـغز خلکو دی د خپل حاکم په توړه 

ــن.   و چې ـشهر ـسغز بیا ونیـسي؛ ـسز کال په پیل کې مظنرالدین خان په دې فکر کې ۱۸۶۷ـسره جوخت د دې له  ومانـــ

د خپلو شخصي ړټو د  کې  ددخ په ړرد چاپیر کې دم پر دم ډیریدل ځکه ددخ په شاو خوا مشرانوخو تهدیدات او خطرات  

سـاتلو لپاره له روسـانو سـره ددوسـتۍ د ټینگولو هوې کولې؛ او روسـانو دومره تقویتي ځواکونه راوړ  ول چې توهع 

 یول سي.  کیدله د بخارا پر وړاندې تازه دښمني به په پسرلي کې له سره تر ال  الندې ون

 

 د بدخشان میر کندز تصرفو 
ز کال د جون په میاشت کې چې فتح محــمد خان ال تر دې دمه د افغان تورکستان والي ۱۸۶۵دلته باید یاده کړو چې د 

  چې د پالر یږکندز حاکم میر اتالیق وفات کـ.ـږ  او فتح محـمد خان، ددخ زوی سلطان مراد ددخ پر ځای مقررد  وو، 

ــن کال په لړ کې کله چې د تورکستان لښکر فتح خان او شیر علیخان ته شا کړه او له   .وځای ناستی س وروسته د همدغ

ــمد افـضل خان ـسره یو ځای ـسو، د کندز نو  ټاکل ـسو  مـشر له لږ ـشمیر  عغدالرحمن خان ـسره یو ځای ـسو او محـــ

ــن مهال چې فیض اـصالحاتو وروـسته عغدالرحمن خان ته بی ت وکړ او په ځوان کې ورته خل ت ولی ږل ـسو. پر هغـــ

ــې بیرته  ــن مقررۍ له کغله له افضل خان څخه خوابدی او خپل بی ت  ــ ــمد خان د تورکستان د والي په توړه د نــ محــ

ــې بی ت وکړ، د کندز نوی حاکم   په ـسربدالۍ او اللهاندې کې بند پاتې وو. هلته ها خوا د اخیـستی او ـشیرعلیخان ته  ـــ

ــد افضل خان ته اعالن کړ او خپله خور کندز په ختیځه کرښه کې   ــم میرزا جهاندار شاه د بدخشان مشر خپل بی ت مح

 ـې محـمد عظیم خان په وادخ ورکړه. ورپسې د بدخشان میرزا جهاندار شاه د محـمد افضل خان په ړټه هوه وکړه چې 

 
1 - Jizakh, Khojend, and  Ura Tapa 
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ــې کوالی س کې سلطان مراد خپلې میرمنې  چې د کندز او تالقان ښارونه ونیسي. په عین وخت  ولکندز ونیسي او و ـــ

 او مالونه کوالن ته واستول.

 

 فیض محـمد خان کندز احیا او بدخشان تصرفو 
کله چې فیض محــمد خان ته خغر راورسید چې د بدخشان میرزا جهاندارشاه کندز نیولی دی نو سمدالسه  ــې کندز ته 

خان او سـلطان مراد له پلوه د کندز او بدخشـان پر ضـد پوځي تحرکات پیل   ځواکونه ولیږل. کله چې د فیض محــــــمد

سـول نو دا تناهم ددوی تر منځ موجود وو چې که سـلطان مراد بدخشـان ونیو نو دا سـیمه به ددخ د ژوند تر پایه ددخ په 

شاه ته  ـــې ماته متصرفاتو کې و . په پای کې فیض محـــمد خان شخصاا د کندز پر لور وخوځـــ.ـــد، میرزا جهاندار  

 ورکړه او له بدخشانه  ـې دباندې وایست او دې ته  ـې اړ کړ چې چترال ته وتښتي.  
 

 ۱۸۶۷بدخشان د میر محمـد شاه تر ال  الندې  
په دې وخت کې فیض محـــــمد خان د کندز سلطان مراد ته د بدخشان پر سر خپله ژمنه تر سره نـــــن کړه. کیدای سي 

ــن سـلطان مراد د بدخشـان پر ضـ کړې؛ او یا هم کیدای سـي په خپله فیض   و د د کمپاین په ترڅ کې چندانې هوه نــــ

ــمد خان شیرعلیخان ته د خپلې وفادارۍ په هکله شکمن وو، ځکه په ورځنیو یادداشتونو کې په څرړنده او ځلونو  محـــ

په هر حال فیض محـمد خان دا ویل سو  چې میر سلطان مراد په محرم او پټه توړه د بدخشان د میر مالتړ کړی دی.  

ــمد شاه او د متوفی میرزمان شاه د نورو خپلوانو په ال  کې په  غوره یا مصلحت وړڼله چې د بدخشان واړې میر محــ

دې شــرو ورکړې چې د اړتیا پر مهال دې ســپور ځوات چمتو کاند . د بدخشــان د نو  میر لومړنی اهدام دا وو چې 

ــې ونیول  رزا جهاندار ـشاه ځانته تـسلیم کړ باید کوـښ  وکړ  چې خپل ـسیال می او په هر هیمت چې و  باید مخه  ـــ

سي چې کابل ته ونــن تښتي. له دې سره سم د بدخشان نو  میر د چترال میر ته لیک ولیکــن او په لیک کې  ــې ورته 

ــت نو غږ دربا ــان لپاره خراو ورکوونکي واسـ ــو خو له پخوا وختونو د بدخشـ ندې کوم چې میر یادونه وکړه چې تاسـ

ــې هم کشمیر یا د برتانیې تر کنترول الندې سیمو ته وشړه.   هجهاندار شاه ونیســ ــې بدخشان ته راولیږه او یا   او ماته  

ــن لر  خو په ضمن د چترال میر ورته په ځوان کې ولیکل چې دی   بدخشان ته د چترال د ب یت په هکله کوم بحث نــ

بدخشان ته واستو  ځکه دلته نوموړ  کوم بد کار نــــن دی کړی چې د بدنامۍ په کې نــــن سي کوالی میرجهاندار شاه  

 بل ځای ته واستو .  کې  سزا  ـې بیرته بدخشان ته درواستوم. خو دی به پخوانی میر په لن  وخت 

 

 د فیض محـمد خان او محـمد افضل خانې مړینې
ره یو ځای سـو. د جون په میاشـت کې دوی په په همدې مهال شـیرعلیخان له هراته راغی او له فیض محــــــمد خان سـ

هرآن باندې له سوړند وروسته یوخ ډیر پیاوړ  تړون ته ننوتل؛ او د اړست په میاشت کې فیض محـمد خان د تورکستان  

ــې وویل چې په دخ پسې دې د  له نیمایي لښکر سره له تخته پل دباندې په مارش ووت او د لښکر بلې نیمایي برخې ته  

ــمد خان ( کال هللا داد)نیټې عغدالرحمن خان په    ۱۳ن تر مـشرۍ الندې راـسي. د ـسپمتغر په  ـشیرعلیخا کې له فیض محـــ

ــمد خان ووژل سو. د اکتوبر په  ــې فیض محــ سره ونښت او عغدالرحمن خان بشپړه بریا تر السه کړه چې په لړ کې  ــ

ــې محــمد څلورمې نیټې عغدالرحمن خان کابل ته په بریا سره راستون سو، له را ــې ولیدل چې پالر   ستنیدلو سره سم  

 وروسته مړ سو.  ورځې  افضل خان په مرړوني ناروغۍ کې ډون دی او نوموړی د همدې ناروغۍ له کغله درې

 

 شیرعلیخان د افغان تورکستان مسا ـل حل و فصلو 
ــمد عظیم خان پر ضد د نوې جگړې لپاره د۱۸۶۷د  تیارۍ په حال کې وو،  ز کال په وروستیو کې شیرعلیخان د محــ

محــمد عظیم خان د خپل مشر ورور محــمد افضل خان ځای په کابل کې د کابل د امیر په توړه نیولی وو. په عین حال 

   :کې راپور ورکړ سو چې شیرعلیخان د افغان تورکستان والیات په الندې ډول ویشلي د 

 

 ې کیږ د مینمې د مشر حسین خان تر مشرۍ الندې پات    -میمنه  

 نر تر مشرۍ الندېند غض  -اندخوی  

پل او ش  د حکیم خان تر مشرۍ الندې رغانغسرپ

 د محـمد خان تر مشرۍ الندې     -آه ه

 د رستم خان مزاری تر مشر  الندې -بلخ او مزار شریف

 د خلم د پخواني میر د زامنو تر مشرۍ الندې -تاشقرغان او ایغک
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 8تر 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  

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

 

 د میر اتالیق تر مشرۍ الندې )ی نې سلطان مراد، اتالیق(    -کندز  

 

 ۱۸۶۷له کابل څخه د بدخشان د پخواني میر لیدنه،  
ــمد افضل   میاشتېز کال وروستۍ  ۱۸۶۷د  وې چې د بدخشان پخوانی میر جهاندار شان کابل کې راڅرړند سو او محــ

وویل، تر دې دمه مـحـمد افضل خان ال ژوندی وو. محـمد افضل خان د اکتوبر د   خان ورته په درنښت ښـن راغالست

نیټې وفات سو او ددخ کشر ورور محــمــد عظیم خان د خپل ورور محــمد افضل خان ځایناستی سو او د  ۷میاشتې پر  

ــې عغدالرحمن خان په تورکستان کې د شیرعلیخان پر ضد د لښکر مارش لپاره    کابل پر تخت کښیناست. ورپسې  ـــ

و، ددوی تر منځ دا  تان په مارش کې یو ځای ـس ره د تورکـس اه هم له عغدالرحمن ـس تیاری نیوخ. همدا ول چې جهاندار ـش

 تناهم سوی وو چې د دې کمپاین په پای کې به ورته ددخ د خپل والیت، بدخشان، تصرف په ال  کې ورکړل سي.  

ته ـشا کو  او تـښتي. د همدې کابل پای چې عغدالرحمن خان په تورکـستان کې د پرمختگ   ـسلطان مراد هم ـشیرعلیخان

د کندز میر سلطان هم شیرعلیخان ته شا کړله او د عغدالرحمن خان مخې ته د ښــن راغالست لپاره   چې په حال کې وو

ه یو ځای سـو او له ځان سـره ورغی او په پای کې له خپلو ځواکونو سـره یو ځای په ایغکو کې له عغدالرحمن خان سـر

ــې  خو عغدالرحمن خان د سلطان مراد په آسونه هم راوړ  ول.   ۷۰پسونه او    ۱۰۰۰مون ه اوړه او وربشې،    ۱۰۰۰ ـ

ــې رخـصت کړل چې خپلو کورونو ته الړ ـسي خو په خپله میر ـسلطان مراد  ـسرتیرو باندې ـشکمن ـسو او ـسرتیر   ـــ

 ې سره له ځان سره وساتـن. ـې د هغـن د پیروانو له یوې کوچنۍ ډل

 

  ۱۸۶۸په تورکستان کې د عغدالرحمن خان پوځي کمپاین،    :ز کال۱۸۶۸
ز کال د جنورۍ په میاشــت کې شــیرعلیخان له تاشــقرغان څخه د هرات په لور له شــپږ زرو ســرتیرو، لســو ۱۸۶۹د 

ــې راټول کړ  ول و ــد.  توپونو او د مهماتو له سترې زیرمې سره یو ځای چې په بلخ کې  ـ ــ.ـ له میر حسین خان  خوځـ

په عین حال کې د لویدیځو والیتونو وزبیکانو چې د شــیرعلیخان    شــیرعلیخان ســره د میمنې تر پای پورې ملتیا وکړه.

ــې کاوخ خپل ځواکونه په آه ې کې متمرکز کړل؛ او د آه ې پخوانی ناکرار میر ایشــان اورتک هم له بخارا  مالتړ  ــــ

ــیرعلی ــتان میران دې په کافي اندازې د څخه آه ې ته راغی. د ش ــې وو چې د تورکس خان له لور  د عملیاتو پالن داس

عغدالرحمن خان پاملرنه پر آه ې متمرکزه کړ  او په خپله شیرعلیخان به له هراته د کندهار پر لور پر مختگ وکړ  

پُل ته ورسید. عغدالرحمن  او ورپسې به د کابل پر لور وخوځـــ.ـــږ . د فغرور  میاشت وه چې عغدالرحمن خان تخته  

امیر ته   اخان پوه ســـو چې د لویدیځو والیتونو خلک ددخ پر وړاندې مقاومت ته تیار د ؛ امیر عغدالرحمن خان د بخار

 تاسو د لویدیځو والیتونو مشران لمسولي چې مقاومت وکړ ؟لیک ولیږخ او پوښتنه  ـې کړې وه چې آیا  

 

 د آه ې، شغرغان، سرپل او اندخوی ځپل
ه همدې میاشت کې عغدالرحمن خان د آه ې په ړاون  کې وزبیک ځوات دړې وړې کړ، او ددوی دوه تنه مشران  ـې پ

ــخ کړ ــې  ـــــــې د آه ې کال ونیوله او ل  ورځې   لژوند  ښ ــت رامنځته کړ . ورپس چې په نورو والیتونو کې وحش

ت ناء نور   غرغان پر لور پرمختگ وکړ. خو د میمنې په اـس ته  ــــــې د ـش ټول لویدیځ والیتونه په دې وخت کې په وروـس

ــې بیړه کوله. د شغر غان میر، حکیم خان د دوه  کافي اندازې وارخطا سو  ول او د خپلې تسلیمۍ د وړاندیز په اړه  ــ

پل د خپلې تســـلیمۍ وړاندیز وړاندې کړ.   اندخوی یوازې او زرو او پینځه ســـوه روپیو په ارزښـــت نۍر ډالۍ کړ. ســـرپ

ــد. له دې ـسره ـسم عغدالرحمن خان خپل افـسران د متروت پاتې وو،   ــ.ـــ د اندخوی مـشر غـضننر خان میمنې ته وتـښتـــ

 آه ې، شغرغان، سرپل او اندخوی لپاره وټاکل او بیا  ـې د میمنې پر وړاندې مارش وکړ.  

 

 د میمنې پر ضد عملیات
غرغان کې عغ تازی په ـش ین خان یو اـس ر میرحـس و او په دغې زماني مقطع کې د میمنې د مـش دالرحمن ته منتظر پاتې ـس

ــې وکړه چې د خپل اربان لپاره پلمې وړاندې کړ . نوموړ  استاز  له ځان سره یو تړون لیک راوړی وو،  هوه  ـــ

ــمد افضل خان سره کړی وو، په دې تړون کې د میمنې مشر موافقه کړې  دا تړون د میمنې مشر له متوفی امیر، محـــ

ر وه چې ــن کړ او ځکه   «( خراو ورکو .2تیلهو زرو »هر کال به د )پینځو زرو ـس عغدالرحمن خان دا تړون هغول نـــ

میر حسین خان د اوښانو او آسونو  ـې رد کړ چې میر له شیرعلیخان سره د هرات پر لور مارش کې مرسته کړې وه.  

غرغان ته ولیږله خته اړتیا درلودله اړ یوه ـښکلې ډالۍ ـش و او د اړتیا وړ توکو ته ـس ؛ او له دې چې عغدالرحمن ځان پیـس

 
2 - gold tillahs 
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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 
 
 
 

 

سو چې شرایط ومني. ورپسې عغدالرحمن خان له میر څخه د خپلو سرتیرو د یوخ کال تنخواه وغوښتله. د میر استاز  

غوښــتنه وکړه او تهدید «( د ورکولو وړاندیز وکړ خو عغدالرحمن خان د یولک والوو  تیلهســرو زرو »  ۳۰۰۰۰د )  

ــې وکړ ــن کړ  نو خپل ټول ځواکونه به میمنې ته ولیږدو . ورپسـې د میر مور په خپله   ــــ چې دا اندازه برابرې نــــ

عغدالرحمن خان ته په شغرغان کې منتظره سوه او له ځان سره  ــې پینځه ویشت زره د سرو زرو تیلې راوړې وې او 

ــې له ځان ـسره د کندز د مـشهور ج هان ړیر  توپ په ـشان توپ راوړی وو. په یوخ لن  اوربند باندې توافق وسو  هم  ـــ

په دې پسې عغدالرحمن خان د میمنې پر ضد عملیات پیل کړل خو له مداف ې سره مخامخ    خو نتیجـــه  ـــې نـــن درلوده.

ــې هم درلودل، ا  ۱۲۰۰۰سـو. په عین حال کې د میمنې ددفا  لپاره   و له بل لور  د تنه والړ ول چې شـپږ توپونه  ــــ

تنو په شـاو خواوو کې تورکمنان د میمنې، سـرخ ، پنجده او باالمرغان ته په دې لیواله ول چې   ۱۲۰۰۰یا    ۱۰۰۰۰

ــن وختد عغدالرحمن خان لښــکر لوا او تاال کړ . په  کې عغدالرحمن خان ته د بخارا یو پالوی راورســید او   دغـــــ
انو د یرغل پر ضـد تي ول چې د روـس ــې غوـښ دې د بخارا د امیر مالتړ وکړ . عغدالرحمن خان په ځوان   ورڅخه  ـــ

کې ورته وویل چې د زړخ له تله چمتو دی چې د بخارا مرسـتې ته ودانگي خو د میمنې د میر د مقاومت له کغله دا کار 

ر ورته دا مهال ناشــونی دی. ورپســې د بخارا پالوی میمنې ته الړ چې میر تســلیمۍ ته اړ کړ  خو په همدې وخت خغ

ــې تاندې هیلې وغوړولې    ورـسید چې د ـشیرعلیخان زوی کندهار نیولی دی. د کندهار ـسقوو ـشیرعلیخان او ډلې ته  ـــ

د  کې خو په کابل کې  ــې محــمد عظیم خان او په تورکستان کې  ــې ورارخ تــن لوی سرخوږی پیدا کړ. په دې وخت

ــې د خورات او علوفه جاتو او مهماتو میمنې میر خپله د غږ بڼه بدله کړله، او له دې چې عغدالرحم ن خان او لښکر  ــ

رایط ومني. د اپریل په میاـشت کې ول چې عغدالرحمن پر میمنې باندې ره مخامخ وو ډیر لیواله وو چې ـش  له کمـښت ـس

ــې ښخ  د ــې نق  وهل پیل او ماینونه  ـ ــې مورچلونه جوړ کړل په همدې سیمې کې  ـ وخت پانگه وکړه، ړرد چاپیره  ـ

خو میر د محاصـرې پر وړاندې سـخت مقاومت وکړ او محاصـرې تر یوې میاشـتې دوام وکړ. د مې د میاشـتې  کړل.

وه چې له دواړو لوریو د لن  مهال لپاره ډزې وســوې او په عین وخت کې ماینونه وچاودیدل او پر دې ځای باندې   ۱۷

ــن برید تر ماښام پورې دوام وکړ خو پیل سو.ونه  له درې لوریو برید په نهایت کې بیرته دفع سو. د میمنې نارینه    دغـــ

ــې کاوې او ډبرې  وو او ان ښځمنو د میمنې د میر د سرتیرو مرستې ته رادانگلي ول او په محاصره کوونکو باندې  ـــ

ــې میر حسین خان د هماغــن ستر توپ او د څلویښت زرو د سرو  ــې واړول. بل سغا سهار   وویشتلې او ډیر تاوانونه  

 و د ورکړې وړاندېز وکړ او دا شرایط د عغدالرحمن خان له پلوه ومنل سول.  زرو د تیل

 

 له هراته تر کابله د شیرعلیخان بریمن او سوبمن پرمختگ.
کله چې عغدالرحمن خان د میمنې د سـرسـخته او نافرمانه مشـر په ځپلو بریالی سـو، لومړی شـغرغان او ورپسـې تخت 

عغدالرحمن خان له شاتگ څخه ړټه واخیستله، له هراته وخوځــ.ــد او له خپل   پل ته راغی. په همدې ډول شیرعلیخان د

سـوبمن زوی ی قون خان سـره کندهار ته نیږدې یو ځای سـو. په دوبي کې ول چې شـیرعلیخان له کندهاره د کابل پر 

ــره کابل ته ننوت ا ــیرعلیخان په بریا سـ ــمه نیټه وه چې شـ ــپتمغر په یولسـ و یو ځل بیا د لور پرمختگ پیل کړ؛ او د سـ

 افغانستان تاو او تخت ال  ته ورغی.  

 

 :د تورکستان ړ وډ حاالت
ــد. په دې سیمه کې وزبیک وړړ  بې  ــ. په دې وخت کې پخوانی امیر، محــمد عظیم خان، له کابله تورکستان ته وتښــت

حمن خان شــاتگ ټول د شــیرعلیخان د زوی له پلوه د کندهار نیول کیدل، تخت پل ته د عغدالر حدخ ډیر ناراضــي ول.

ددې المل سول چې د لویدیځو والیتونو مشران بغاوت ته ال  واچو  او خپل بی ت له محـمد عظیم خانه بیرته واخلي 

او شیرعلیخان ته  ــې ورکړ ؛ د اندخوی غضننر خان، د شغرغان حکیم خان او د سرپل محمود خان ټولو په ړ ه هغه 

خان په دغو ځایونو کې مقرر کړ  ول او ټولو خپل بی ت شـیرعلیخان ته   افسـران او مدمورین وشـړل چې عغدالرحمن

ان اورتک آه ه محاصـره کړې و لطان مراد هاعالن کړ. په عین وخت کې ایـش . له بل لور  عغدالرحمن خان د کندز ـس

ــمیر  ه ولیږل چې یو شــ ــمیر خـلک کـندز ـت ه چې نوموړ  خـپل یو شــ ــکرکوا کې زـنداني کړ او کـل ه خـپل لښــ ـخان ـپ

ــان په الره کې د میان هطغنبار ــو  کس له پلوه لوا   3وړونکي څارو  او نور د اړتیا وړ توکي برابر کړ  دا لیږل س

 او تاال سول او له سیمې وشړل سول. 

 د کندز او بدخشان چارې
او له عغدالرحمن خان څخه  ـې   په همدې وخت کې د کندز او بدخشان پرړنو هم د لویدیځو والیاتو پر پل ړام کښـ.ـښود

خپل بی ت بیرته واخیست. ورسره، عغدالرحمن خان خپل چمتووالی ونیوخ چې په همدې لور وخوځـــــ.ـــــږ  او ان تر 
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غور  پورې پرمختگ وکړ ؛ خو داـسې ـښکار  چې د بد مرغه خغر په اوریدلو ـسره دی ځای پر ځای دریدلی و ، 

ــدلی دی. په دې سره له سلطان مراد څخه په هرآن سوړند دخ ته خغر راغی چې ددخ اکا، پخوانی امی ــ.ـ ــتـ ــښـ ر له کابله تـ

واخـسیتل ـسو او خوـشې ـسو او اجازه ورکړل ـسوه چې کندز ته ـستون ـسي؛ له بل لور  عغدالرحمن خان له خپل لـښکر 

له السـه  او په دې سـره میر جهاندار شـاه وکوالی سـول خپلسـرتیر  ورکړل   ۶۰۰یا   ۵۰۰څخه میرجهاندار شـاه ته 

 تللی بدخشان د میر مضران شاه له السونو خالص او خپله اتوریته بیرته ترالسه کړ .  

ــمد عظیم خان او عغدالرحمن خان لـښکر د کندز له چم ړاون ه ووت، ـسلطان مرا د په خپل بی ت مت اهغاا کله چې د محـــ

ــیرع ــو او د اړتیاوړ د توکو لیږد  ـــــــې بند کړ، او کله چې ش ــکمن س لیخان خپل تخت بیرته ونیوخ د کندز او کې بیا ش

 بدخشان میرانو په خوښۍ سره شیرعلیخان  ـې د خپل نو  امیر په توړه ومانـن.  

 

 ، جنور ۱۸۶۹د پخواني امیر محـمد عظیم ماته او تیښته،    :۱۸۶۹
ورته   ز کال د اکتوبر د میاشتې شاوخواوې وې چې مـــــحمـــــد عظیم خان مزار شریف ته ورسید او وړاندیز۱۸۶۹د 

تخته پل، تاشـقرغان او ایغکو کې پاتې سـو.   ووسـو چې همدلته پاتې سـي او د تورکسـتان لښـکر په خپلو ژمنیو مرکزون

خو ورپسې، عظیم خان له مزار شریف څخه ووت او لومړی تاشقرغان ته الړ او له هغـــــن ځایه غور  ته الړ، ځکه 

کـــ.ـــدخ. ورپسې پـــ.ـــښې  ـــې د تدریخ عامې پیښې د . د  په غور  کې د کابل پر لور د پرمختگ لپاره تیاری نیول

د امیر شـیرعلیخان ځواکونو د تورکسـتان لښـکر ته سـخته ماته وکړه او ورارخ ز کال د جنور  په میاشـت کې  ۱۸۶۹

  ـې عغدالرحمن خان په پای کې وکوالی سول چې د فار  خاورې ته وتښتي.  

 

 ز.۱۸۶۹ادارې الندې    افغان تورکستان د امیر شیرعلیخان د حکومت تر
 د افغان تورکستان د تدریخ پای کوالی سو په څو ټکیو کې رالن  کړو.

محــــــمد علم خان چې د امیر شـیرعلیخان له پلوه د بامیانو د والي په توړه ټاکل سـوی وو راپور ورکړ چې ټول افغان 

پر شـاهي سـالم په توړه د تخته پل توپونو ډزې د ۲۱تورکسـتان له امیر سـره یو ځای سـوی دی او په همدې مناسـغت د 

. دا مهال نو مـحـمد عظیم خان او عغدالرحمن خان په مشهد کې د . په پای کې محـمد علم خان خپل ېلور وویشتل سو

او  له میرانو څخه تحایف او هدایا رســــیدلي د   او بدخشــــان  ډاډمن راپور وړاندې کړ چې نوموړ  ته د تورکســــتان

 تورکستان آرامه دی. 

 

ز کال د آړست په میاشت کې امیر شیرعلیخان کندز سلطان مراد خان ته وروسپارخ، هطغن  ــې وزبیک مشر ۱۸۶۹د 

ته ورکړ او امر  ــــې وکړ چې جهاندار شاه دې له بدخشانه وشړ . دا امر په ځای سو؛ بدخشان له مقاومت پرته تسلیم 

پسې امیر شیرعلیخان، محـــــمد علم خان د نو  و. ورسسو او له همدغـــــن وخت راوروسته بدخشان د کابل یو والیت  

وټاکه، خو له هماغه پیله ددې والیت رسمي اداره د خلکو او د لښکر   جوړ سو  او ت غیت سو  والیت د والي په توړه

رچینه وه، او همدا المل وو چې په   ترې نارضـایــــــتۍ ـس ز کال کې په لـښکر کې عام بغاوت پیل ۱۸۷۰په منځ کې د ـس

ؤود شاه او د والي ترمنځ شخړه ددې المل سوه چې دواړه پالزمینې ته راوبلل سي او ورڅخه وغوښتل  سو. د جنرال دا

ول چې د خپلو کارونو ړزارش دې ورکړ .   محــــــمد علم خان ته امیر برا ــــــت ورکړ او په دې ـشرو ورته اجازه ـس

یرعلیخان زوی ابراهی تون ـسي چې د امیر ـش وه چې بیرته دې خپل مقام ته ـس ره د ملگر  په ورکړل ـس م خان دې ورـس

ری هانون ناکام بابت ســو؛ د داړو ملگرو تر منځ شــخړې راپورته ســوې او ابراهیم خان بیرته   توړه مل و . دا دوه ســی

ــمد علم خان االمانه او ناوړه چلند ددې  ــمد علم خان ته وسپارل سو. د محــ کابل ته وغوښتل سو او ټول حکومت محــ

تان کې و چې په تورکـس رتیرو په منځ کې عامه نارضـایتي   المل ـس رانو او د لـښکر د ـس په ځانگړې توړه د وردکي افـس

ــکایتونه وکړل. د میمنې  راوپارو  او له بلې خوا بیالبیلو میرانو د علم خان د نارواوو او المونو په هکله بې ړټې شــ

الم پر وړاندې بغاوت وکړ او کې د والي د   ۱۸۷۵میر چې د امیر شــیرعلیخان یو ډیرړټور مالتړی وو په پای کې په 

 خپل استقالل  ـې اعالن کړ، خو محـمد علم خان د نافرمانو خاناتو پر ضد مارش وکړ او تصرف  ـې کړل.

 

ز کال کې مړ سو او شاغاسي شیردل خان  ـې پر ځای کښـ.ـناست، نوموړی په هوم بارکزی ۱۸۷۶محـمد علم خان په  

د امیر  اشــت کې مړ ســو او ددخ ځایناســتی ددخ زوی خوشــدل خان ســو.ز کال د جوالی په می۱۸۷۸وو او دی هم د 

شیرعلیخان له مرگ وروسته خوشدل خان راوبلل سو او پر ځای  ـــې جنرال غالم حیدر خان وردت مقرر سو. غالم 

 ز کال د نوامغر په میاشت کې والي او سپه ساالر وو، دی ال په خپل مقام وو چې محـمد سرور خان۱۸۷۹حیدرخان د  

ــن او هم د لښکر د افسرانو له یوخ  ــمد اعظم خان زوی( تورکستان ته د تورکستان د بیالبیلو مشرانو په نامـ )د امیر محـ

ــن وو، دا امیر عغدالرحمن   ــې د نو  امیر له حضور څخه خغر ورکړ، دا میر بل څوت ن پیام سره راغی او هغوی ته  
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یږدې وواژخ او ورسـر سـم په ټول لښـکر کې بلوا راوپارېــــــدله او خو غالم حیدر خان دا پالوی اندخوی ته نخان وو.  

ــد، هلته په بخارا کې ورته د بخارا د امیر له پلوه پناه او امن ورکړ سو، باور  ــ. ــت غالم حیدر خان وردت بخارا ته وتښ

ه ) یږ .۱۸۹۴دا دی چې نوموړی ال تر اوـس مغر په م۱۸۷۹د  ز( پورې هماغلته بخارا کې اوـس یاـشت کې ز کال د دـس

تنو پیروانو په ملتیا والیت ته ننوت او پر   ۸۰عغدالرحمن خان د محـــــــمد عظیم خان د زوی، ســردار اســحق خان او 

 والیت ژر مسلطه کیدلو ورته بابته کړه چې خلکو او لښکر څومره له پخوانیو حاکمانو څخه کرکه درلودله.  

ــې ناغیړ  کوله میمنه وه او میمنه ان د د افغان تورکسـتان یوازینۍ برخه چې له تسـلیمۍ څخه شـاته   پاتې وو او یا  ــــ

سردار اسحق خان د عغدالرحمن خان په بریالتون کې بنسټیزه ون ه درلوده، او   ز کال په لومړیو کې تسلیم سوه.۱۸۸۴

عغدالرحمن خان هم په بدل کې اسـحق خان د مزار شـریف والي وټاکــــــن؛ اسـحق خان په مزار کې وتوانید چې پیسـې 

ردار را و ته د پوځي علمیاتو لپاره د ډیرې بیړې اړتیا وه. کله چې عغدالرحمن خان کابل ته الړ ـس ټولې کړ ، دغو پیـس
اســحق خان د ټول تورکســتان د والي په توړه پاتې ســو. داســې ښــکار  چې ســردار اســحق خان په اداره کې د وړتیا 

باندې ړران وو. نوموړ  یو اـست نایي نیمه مـستقل  خاوند وو او خلک ورڅخه راـضي ول او په ځانگړې توړه په لـښکر

وی وو. نوموړ  د ټولو  تان والیت د ژوند تر پایه د تحنې په توړه ورکړ ـس موهف درلود، په حقیقت کې دخ ته د تورکـس

ارات په ال  کې درلودل هـغه دومره ځواکمن وو چې بل هیا والي ددخ  اتو، ځواکونو، د ژوند او د مرگ ټول اختـی مالـی

د سیمې په کوچنیو مسایلو کې د اهدام کولو جسارت نـــن درلود   شان ځواکمن نـــن وو. خو په عین حال کې نوموړیپه  

دخ دا امتیاز درلود چې د خپل مرســتیال والي وټاکي، لوړپوړ  او مجغوره وو چې د کابل اوامرو ته منتظر پاتې ســي.  

ــن کړ  دا ټول ددې المل ســول چې ددخ پوځي افســران منتصــ  او کابل ته د راټولې ســوې مالیې هیا ب رخه ورنـــــ

اسـتقاللیت کې د پام وړ لږ والی رامنځته سـي. میمنه، ایغک او بدخشـان له افغان تورکسـتان څخه جال )ادار  واحدونه  

په تولنیزو مقاصــدو مصــرف  –له احتکار او فســاد پرته   –ژ( ســول او امیر امر وکړ چې ټول مالیات او عواید دې  –

ــې وکړ چې حـسابات  ـسي. ددې ک ار د بـشپړ ت میل لپاره امیر د مالیاتو په ادارو کې ناار افـسران مقرر کړل او امر  ـــ

 دې په منظم ډول کابل ته د پلټنې او تنتیش لپاره ولیږل سي. 

 

ــې امیر اعالن کړ. امیر عغدالرحمن خان په ۱۸۸۸د  ز کال د آړـست په میاـشت کې اـسحق خان بغاوت وکړ او ځان  ـــ

ــې بغاوت پیل دې ورو ـستیو کې نوموړی کابل ته احـضار کړی وو؛ خو دخ کابل ته تگ څخه انکار وکړ او ورپـسې  ـــ

کړ. نوموړ  د څو کالو لپاره خپل موهف سـاتلی وو خو تل او په پرله پسـې ډول چې امیر به ورته کابل ته بلنه ورکړه 

ــوه   او د کابل واکمن ته د پالیالۍ یا وفادارۍ ټول دخ به غاړه غړونه وکړه؛ خو او  موضــو  د کړکیت تر حده لوړه س

اواهر  ـې لیرې وغورځول. د میمنې سرتیرو له اسحق خان سره یو ځای کیدل رد کړل او د هرات له والي څخه  ـې 

جنرال غربت خان زنداني کړ او بیا  ــې اعدام کړ، جنرال غربت خان، سردار اسحق لومړی مرسته وغوښتله او دوی  

د سپتمغر په میاشت کې بلوا په بشپړ ډول وځپل سوه او د امیر سرتیرو په کهمرد او بل راغ   رلیږلی وو.خان دوی ته و

ــتله او په الندې ډول د تاو او تخت د مدعي په  ــخته جگړه ونښـ ــې په غزنیگک کې سـ ــه کړه او ورپسـ کې بریا ترالسـ

خان اورکز  ځواکونه او د ســردار عغدهللا نیټې کله چې د جنرال غالم حیدر    ۲۳د ســپتمغر په    :بشــپړې ماتې واوښــتله

خان ځواکونه په ایغکو کې ســره یوځای ســول اســحق خان په بیړې تاشــقرغان ته په شــا ســو او ویل ســو  چې ډیر  

آسونه او سرتیر   ـې په دښته کې د اوبو او خورات توکو د نستوالي له کغله مړخ سول. ددې ترڅنگ ددخ لوی مالتړ  

ــې وکړه چې د اکسو  له د هطغن میر، سلطان م راد هم نور د اسحق خان مالتړ ته شا کړه او ورڅخه الړ او هوه  ـــ

کن که له یو   ۴کن که، د ســپارخ ځوات   ۱۳د پلي ځوات  :د امیر ړ  ځواکونه په دې ډول جوړ ســو  ول  الرې وتښــتي.

او او بیا   ۲۵وځید او د سپتمغر په  توپونه. دا ځوات ټول د ایغکو پر لور وخ  ۲۶شمیر ملیشو یا هومي ځواکونو سره، او 

نیټې په غزنیگک کې د اســحق خان تر شــخصــي مشــر  الندې په باغي لښــکر ورواوښــتل. ویل ســو  چې د   ۲۷په  

کن کونو، د سـپارخ ځوات له څلورو کن کونو او د غوایانو او آسـونو په مرسـته د  ۹اسـحق خان لښـکر د پلي ځوات له  

ه یوې بط ــختې جگړې ریې څـخه جوړ وو. کش کـیدونکې توپ ي ځوات ـل ه یوې ســ دواړو خواوو پرمخـتگ وکړ او ـل

ــې د سردار عغدهللا خان په ال  کې بشپړه ماته وخوړله. په همدې   وه وروسته د امیر د سرتیرو یوه برخه چې بولنه  ــ

خان ځواکونه د عغدهللا خان د ماتې خوړلې لښـــکر د کووړو او ابزار په لوټولو بوخت ول د  شـــیغې کې چې د اســـحق

غالم حیدر خان تر مشرۍ الندې ځواکونو چې د مخالف لور  ځواکونو ته  ـې ماتې ورکړې وه د عغدهللا خان مرستې 

ــحق خان او ددخ د ړ وډ ځ ــمن برید وکړ. اس ــپړې بریایې پر دښ ــته وکړه، د ته راودانگل او په بش ــونو تیښ وات پاتې ش

تنه مړخ او ټپیان د جگړې په ډړر کې پاتې ســول. د امیر د خوا تلنات د اټکل له مخې له   ۱۶۰۰اســحق خان د ځواکونو

ــې مقاومت وسي،   ۵۰۰ ــې د امیر ځواکونه پرته له دې چې پر وړاندې  ــ ــن ول. په راتلونکې ورـ  ــ سرتیرو ډیر نــ

هم په همدې ورـ د مزار شـریف له ښـاره دباندې یو چیرې ورسـید. ددخ کورنۍ درې   تاسـقرغان ته ننوتل. اسـحق خان

نیټې ســــردار په خپله له اکســــو  څخه پورې غاړه واوښــــت او د بخار د   ۲۹ورځې مخکې خمیان ته تللې وه او په  
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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 
 
 
 

 

ــې ځانته یو پناه ځای پیدا کړ. د اکتوبر د میاشتې په دریمې ن د اسحق د لښکر   یټېسلطان د واکمنۍ په یوخ ړوا کې  ـــ

 پاتې برخه په مزار شریف کې تسلیم سوه.  

امیر د اکتوبر په میاشت کې له کابله د افغان تورکستان پر لور وخوځــ.ــد. امیر په دسمغر کې ول چې مزار شریف ته 

اوږدو ز کال د جون تر میاشتې پورې د مزار شریف په ړاون  سیمه کې پاتې سو. د همدې مودې په  ۱۸۹۰ورسید او د 

کې امیر خپله پاملرنه د شمالي سرحد د دفا  لپاره وهف کړه او پریکړه  ــې وکړه چې په دهداد  کې د پوـ د اوسیدلو 

زکال  ۱۸۹۱لپاره یو استحکامي ځای جوړ کړ  او په شادیانو کې د زیرمه کولو لپاره ستر زیرمتونونه جوړ کړ . په 

 ونونو چارې بشپړې سوې.  کې راپور ورکړل سو چې په شادیانو کې د زیرمت

 

ــې د هرات له  په ادار  واحدونو کې د بدلون په هکله چې امیر رامنځته کړل کوالی ـسو میمنه یاده کړو چې میمنه  ـــ
ــتان کې د امیر د  ــغات وایي چې په تورکسـ ــتان ادار  واحد ته بیا راولیږدوله. محاسـ ادار  واحد څخه بیرته د تورکسـ

ــول. له دې بلوا   ۵۰۰تنه کندهار ته او   ۱۲۰۰نیان کابل ته، تنه زندا  ۵۴۰۰اهامت په لړ کې  تنه هرات ته ولیږدول ســ

ز کال په پیل کې   ۱۸۹۲تر یوې مودې پورې په آرامۍ او امن کې پاتې سـو خو د   وروسـته د افغان تورکسـتان والیت

ره بد عهدۍ ته مال تړلې  راپور توړنو خلکو له یوې مخې له امیر ـس و چې د میمنې اـس ده. د جوالی په میاـشت   وکړل ـس

کې د ولي / والي زوی ته له یو شمیر ځواکونو سره مل امر وسو چې له هغو ځواکونو سره یو ځای سي چې په هزاره 

ــې عملیات کول.  کله چې هومي مالیات وضـع سـول له دې لږ ځن  وروسـته بلوا وپاریدله، نوموړی بیرته جاتو کې  ــــ

و او په میمنې کې  ــــــې د امیر و او بلواړر  راتاو ـس ور  ډیر ژر غلی ـس ته دا ـښ پر ځواکونو یرغل وروړ. خو وروـس

تل.   میر کې د رو  خاورې ته واوـښ ول په غم ـش ته له دې چې په هیصـار کې دړې وړې ـس )جې.  -)وزبیکان( وروـس

 ژ[ –بي. سي.( ]دا باید آی. بي. سي. و  

 

کې کومه مهمه پیښه نــن ده رامنځته سوې. سردار غالم حیدر جان د اوسني امیر   له دې نیټې وروسته بیا په تورکستان

سردار  ي دورور چې ټول ژوند  ـــې په دې والیت کې تیر کړی دی محض اسماا والي دی خو حقیقي اداره په هوم توخ

 (۱۹۰۷. )ا . بي. سي. ، په ال  کې دهعغدهللا جان  

 

 نور بیا

 د افغانستان سیاسي تأریخي ژورنال یا گزیتر
 
 

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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