
 
 

 

 4تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 11/۰۶/۲۰۲۰               عبدالباري جهاني

 

 ، افسانه او تاریخدروازې شهیدان د د کندهار د هرات
 

انولو کي د خلکو او عامو کلوري سندري، سره له هغه چي د خاصو تاریخي پیښو په بیلکلوري نکلونه او فولفو
د احساساتو تر ټولو ښه ښکارندوی وي خو زیاتره وختونه د تاریخي حقایقو د بیانولو په وخت کي د پیښو  اولسونو

 څخه کله کله اصل واقعه بیخي ورکه سي.  وختونه، ځایونه او د پیښو برخه وال داسي معرفي کړي چي له سړي
ۍ ځواني کي د کندهار د هرات د دروازې د شهیدانو په باره کي یوه سندره، چي په کندهار ما په ماشومتوب او لومړ

کي ښه ډېر وخت مشهوره وه، اورېدله او په هغه وخت کي مي ښه ډېره په یاد هم وه؛ چي له بده مرغه اوس مي د 
 ره ټوله سندره هېره ده او حتی د شاعر نوم مي هم په یاد نه دی. سندره داسي پیل کېدله:عمر له تېرېدلو س

 

 وګوری جنګ د طالبانو
 په مقابل د فرنګیانو

 پر شهادت یې وژړېږی مومنانو
 وګوری جنګ د طالبانو.

 

البانو، طاوسېدونکو باندي  دواکي له ښار څخه ګپه سندره کي له سره تر پایه پوري داسي ښودله سوې ده چي دا جنګ 
 د خپل یوه مشر مولوي په رهبري، کړی دی او ټول په جنګ کي شهیدان سوي دي. 

د دې اولسي سندري یوه مسرۍ زما اوس هم په باد کي پاته ده او هغه د سردارکهندل خان په زمانه کي پر کندهار 
 ی، اشاره کوي:باندي د انګرېزانو یرغل ته، چي د افغان او انګلیس لومړی جنګ د

 

 چي له کوږک څخه را تېر سوله
 په کدني کي تېر و بېر سوله

 پر کندهار راغله پر ښار باندي چاپېرسوله
 حاکم په ښار کي کهندل خان

 حاکم او ښار دواړه اسیر سوله
 سپاه یې والړه ټوله زیر سوله

 حاکم فراره سو ښار ونیو انګرېزانو
 جنګ د طالبانو وګوری

 

دغه راز په دې سندره کي د جنګ هغه مهمي برخي ته اشاره کیږي چي په تاریخي متونو کي هم راغلې ده او موږ 
دې جنګ څرک په الس راکوي. هغه دا چي په سندره کي وایي چي کله طالبان د ښار دروازې ته را ورسېدل  ته د

 د فت  کولو وسایل نه وه ورسره نو د ښار د هرات دروازې ته نو ویې لیدل چي دروازه تړلې ده. له دوی سره د قال
یې اور واچاوه او د دروازې تر سوځولو وروسته ښار ته ننوتل او له فرنګیانو سره په جګړه لګیا سول. په سندره 

ړی ککوسي النده » ایي چي کي راغلي دي چي مولوي خپلو طالبانو ته له لمبو څخه د تېرېدلو چل ورښیي او ورته و
 « دلبرانو باندی ورسی

، په کندهار کي د استقالل په جشن کي، د هرات دروازې د شهیدانو وخت چي زه ال ماشوم او یا تنکی زلمی وم یو 
و یې، پر سپینو او سرو ټوکرانو باندي بیتونه لیکل اویرغونو رنګینه سوې او پر څلورو خزرغونو ب مقبره په سرو

 یې نه کړم. د بیخي ډېر عمر خبره ده.سوي وه. خدای دي وکړي چي غلط 
 سنه وه یو زر دوه سوه اووه څلوېښت

 د وطن پر ننګ سرونه مو کړه جار
 یاقوتي زمردي مو هدیره سوه 
 موږ اویا تنه وایو په افتخار.
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ه ؛ لکله دې بیتونو څخه داسي معلومیږي چي ګواکي د شهیدانو شمېر اویا تنه وو. او خدای مي دي غاړي نه بندوي
 سوی وو. اولسي سندره کي هم دغه شمېر ښودلچي په 

اوو، په تېره بیا افغانانو ته وپه داسي حال کي چي پر دغه ځای باندي په هغه شپه ډېر لوی جنګ سوی او دواړو خ
میرزا احمدخان پوپلزي ډېر درانه تلفات اوښتي دي او په جنګ کي به طالبانو برخه درلودلې وي خو رهبري یې د 

ر ګورنر وو، پر څنګ ه چي د شاه شجاع یو کشر زوی شاه پور، چي څه موده مخکي پخپله د کندهاالس کي و په
 .ورسره والړ وو

کلور د عادت سره سم، چنداني د دې مهم جنګ نېټه نه ښیي مګر له سندري لکه څه هم چي په اولسي سندره کي، د فو
ه لږ وروسته پېښ سوی وي. ندي د انګرېزانو له یرغل څخڅخه داسي فهمول کیږي چي دا جنګ به پر افغانستان با

مه، یعني څه باندي دوې میاشتي وروسته له هغه کال د مارچ د میاشتي پر لس 1۸۴۲د حال کي چي دا جنګ  په داسي
سوی دی چي د انګرېزانو پوځ په کابل کي بشپړه ماته خوړلې او له ښار څخه د وتلو په وخت کي له خوردکابل څخه 

الل آباد پوري یې ټول پوځ تباه سوی دی. دا وخت په کندهار کي د انګرېزي قواوو عمومي قوماندان جنرال ناټ تر ج
یمه په نوم کتاب یې س« اینګلینډ او روسیه په ختیځ کي » مشهور مېجر راولنسن دی چي د او سیاسي سال کار یې 

 په برخه کړی دی. ور ایز او حتی نړی وال شهرت 
کال د اپریل پر شپږویشتمه، له شاه شجاع سره یو ځای، کندهار ته ننوتل. د هغوی په  1۸۳۹وځونه د د انګرېزانو پ

 وال مقاومت هیت او حتی نفرت له لومړۍ ورځي پیل سو خو وسلمقابل کي د خلکو، مذهبي او قومي مشرانو نارضا
عملیانو رهبري د زمینداور اخترخان کي یې زور واخست. د دې جنګونو او پوځي  1۸۴1کال کي پیل او په  1۸۴۰په 

د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور په امر، په توپ کي والوزول  ،چي د دهراوت د سیمي سردار اکرم خان علیزي،
میرزا احمدخان پوپلزي او عطامحمدخان پر غاړه درلوده او ګڼو قومي مشرانو برخه پکښي اخیستې وه. غلجیو سو، 

ل پرلور، تر کابل پوري، د الرو امنیت خراب کړی او انګرېزانو ته یې مځکه سره تبۍ قبایلو د کندهار څخه د شما
 کړې وه.

نګ په افغانستان کي د ج» له دغه ځایه څخه وروسته مي ټوله استفاده د مشهور انګلیس لیکوال او مورخ سرویلیم کې 
 مخ پوري کړې ده. ۴1۹څخه تر  ۴1۳د کتاب د دوهم ټوک له « تاریخ

قبایلو مشرانو خپل اختالفات شاته پرې ایښي او د انګرېزانو په مقابل په کندهار، اوروزګان او هیلمند کي د درانیو 
کي یې اتحاد کړی وو. مېجر راولنسن، د انګرېزانو له عمومي پالیسی سره سم، د خانانو او مشرانو ترمنځ د اختالفاتو 

دې برخه کي ښه بریالی هم وو او ځیني قومي مشران یې له یاغیانو څخه په منځته راوړلو او زیاتولو لګیا وو. دی په 
بېل کړل. دی کندهار ته په نیژدې کلیو کي له درانیو مشرانو سره پرله پسې په تماس کي وو . ده په لومړي سر کي 

اع په کابل جکوښښ وکړ چي پوپلزي له بارکزیو سره په شر واچوي او په پوپلزیو کي یې داسي تبلیغ وکړ چي شاه ش
راولنسن غوښتل، په دې توګه پوپلزي په دې قانع کي هیڅ قدرت نه لري او ټول واک د بارکزیو په الس کي دی. 

زه له څو ورځو راهیسي د » کړي چي کابل ته والړ سي او هلته شاه شجاع حمایه کړي. پخپله راولنسن لیکي: 
درانیو له اتحاد څخه مي را بېل کړي دي. دوی له خپلو کلیو  بارکزیو له قبیلې سره په تماس کي یم او فکر کوم چي د

ون ړته ستانه سوي دي او زموږ سره یې تڅخه تښتېدلي او لیري ځایونو ته تللي دي مګر وروسته بیرته خپلو کلیو 
کړی دی چي په خپلو کلیو کي به د یاغیانو سپرو ته اجازه نه ورکوي. د ارغنداو الکوزیو هم ژمنه کړې ده چي 
زموږ سره په دغه ډول یوه تړون کي شامل سي. که موږ وکړای سو چي دغه دوه زورور قبایل د درانیو له اتحاد 
څخه را بېل کړو نو زه ویالی سم چي د دوی مزه به هم خړه سي. شهزاده تیمور پېشنهاد کوي چي دی به د پوپلزیو 

رکزیو له منګولو څخه وژغوري او دی وایی چي دا دوی به هلته شاه شجاع د بامشران کابل ته په تللو قانع کړي. 
هدایت یې پالر ورته کړی دی. او زه هم د دغه ډول کار سره مخالفت نه لرم. ما دغه راز اورېدلي دي چي د کابل 
جانباز قوه هم غواړي چي د شمال خواته حرکت وکړي او میرزا احمدخان د هغوی په راګرځولو کي ډېري سختي 

 «ستونزي لري. 
ر له دغو ښو نښو سره سره هم پوځي او سیاسي مشران دواړه په دې عقیده وه چي یاغیانو ته باید یو سخت ګوزار مګ

ورکړه سي چي هم دوی و ځپل سي او هم زموږ امنیت خوندي سي. نو جنرال ناټ د دښمن د ځپلو فیصله وکړه او 
ایستلو فیصله وکړه. ده په دې باره کي د فبروري راولنسن، له ډیرو چرتونو څخه وروسته، له کندهار څخه د پښتنو د 

ټوله میاشت چرتونه وهلي وه. مګر د مارچ د میاشتي په سر کي دې نتیجې ته ورسېدی چي نور نو معطلي نه سي 
راولنسن د مارچ پر دریمه له ښار څخه د پښتنو په ایستلو پیل وکړ. ده د فبروري پر کوالی او ځنډ خطرناک دی. 

 یکل:دوه ویشتمه ول
ُمالیان بیا ځانونه ښوري او ماته کره رپوټونه رسېدلي دي چي په ښار کي ډیري وسلې پټي دي. زه وېره لرم چي »

داسي نتیجې ته به ورسیږو چي، د خپل حفاظت په خاطر، مالیان او پښتانه له ښاره وباسو. دا د دې لپاره نه چي 
مګر که احتماال په ښار کي ښورښ کیږي نو دا له ښاره  ګوندي دوی به موږ ته په ښار کي کوم تاوان را ورسوي

څخه دباندي د میرزا احمدخان ملګري زړه ورکوي او په ښار کي دننه زموږ پارسي وان طرفداران ډاروي. دا باید 
په نظر کي ونیوله سي چي که موږ پښتانه له ښاره باسو او له خپلو طرفدارو پارسي وانانو سره غرض نه کوو نو بیا 
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و ته لمن وهو او په خپل مقابل کي به یو عام نفرت ایجاد کړو. او داسي آوازه خپره سي چي موږ فرقه اي اختالفات به
پر دې برسېره یو بل تاوان دا دی چي که موږ هر وخت له کندهاره څخه ووتلو نو شیعه ګان به مو سنیانو ته پرې 

ن ساتني ضرورت دغه اقدام حتمي کوي مګر زه بیا هم ایښي او د خپلي پالیسی قرباني کړي وي. زموږ د خپلي ځا
 « مجبور یم خو له احتیاطه به کار اخلم. 

کله چي د راولنسن لیک د برټانوي هند حکومت ته ورسېدی نو ګورنرجنرال هغه ته ولیکل چي دی فکر کوي دا کار 
نو ساتنه وکړي. جنرال ناټ او راولسن د برټانیې د پوځیانو په ګټه دی او دوی باید په هره توګه چي وي د خپلو ځانو

د ګورنرجنرال په دې جواب ډېر خوشاله سول او راولنسن  د مارچ پر دریمه د ښار څخه د پښتنو اتباعو په ایستلو 
پیل وکړ. ده یوازي سوله خوښوونکو اتباعو ته په ښار کي د پاته کېدلو اجازه ورکړه چي هغه تاجران، د ګټورو 

کورنۍ وایستلې. چا د راولنسن د دې عمل سره  یان ول. نور یې نو له ښاره څخه زرڅو تنه مال کسبونو څښتنان او یو
که څه هم چي انګرېزي مقاماتو ډېر کوښښ وکړ هیڅ مقاومت ونه کړ. پنځه شپږ زره کسان له ښاره وایستل سول. 

ونه زیات کسان ایستل کیږي چي په دغه جریان کي پر چا باندي ظلم ونه سي مګر کله چي له خپلو کورونو څخه د
 نو دا ممکنه نه ده چي له چا سره دي ظلم او بې عدالتي سوې نه وي. پخپله مېجر راولنسن لیکي:

په دې کي شک نسته چي په دې جریان کي خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان ورسېدی مګر زموږ چي څه په وس » 
و ونیوله. هغه ارزښتناکه شیان چي خلکو له ځانونو سره کي وه هغه مو وکړه او خلکو ته د تاوان د رسېدلو مخه م

وړالی نه سوای هغه مو هندوانو او سوداګرو ته ورتسلیم کړل او هغوی په خپلو تجریو کي خوندي کړل. څه غله 
دانه چي خلکو له ځانونو سره نقلوالی نه سوای هغه مو د پوځ په ګودامونو کي واچول او خلکو ته مو رسیدونه 

 «ورکړل. 
کله چي ټول مشکوک کسان له ښاره وایستل سول نو جنرال ناټ د یاغیانو سره جګړې ته ووت. د ښار دروازې مو 
په خښتو بندي کړې او یوازي د هرات دروازه مو بنده نه کړه او د ښکاپر دروازې یوه برخه مو هم پرېښودله او 

ن چي د ښار پر شاوخوا باندي ګرځېدل د ناټ د کندهار د درانیو د ټولي قوې په مقابل کي محفوظ سو. هغه یاغیا
قواوو سره مخامخ نه سول او ځانونه یې ګوښه کړل. ناټ د ترنک له سینده پوري ووت او په دښمن پسي ارغنداب 

. دا چي دوی دښمن دلته هلته وړې وړې حملې کولې خو له جنرال ناټ سره یې ځانونه نه مخامخ کول ته والړ.
اره څخه لیري کړي او ښار بې دفاع پرېږدي او که دوی له جنرال ناټ سره د مخامخ کېدلو غوښتل جنرال ناټ له ښ

زور نه درلود؛ په لومړي سر کي معلومه نه سوه خو وروسته څرګنده سوه چي دا ټول کارونه د میرزا احمد له پالن 
ر باندي راغله. د مارچ پر لسمه سره سم روان وه. کله چي ناټ له کندهار څخه لیري سو نو د میراز احمد قوه پر ښا

قوې په زاړه ښار کي ځایونه نیولي دي. راولنسن سمدستي درې ایلچیان د سهار معلومه سوه چي زیات شمېر پیاده 
جنرال ناټ کمپ ته واستول او هغه ته یې وویل چي د دښمن قوتونه پر ښار باندي د حملې خیال لري. د راولنسن 

ښار پر شاوخوا باندي ځایونه نیولي دي او زاړه نو خبر ورته راووړ چي د درانیو پوځ د اټکل ریشتیا وو. د ده ایلچیا
د شپې حمله کوي. کرۍ ورځ د دښمن قواوي زیاتېدلې او د لمر لوېده پر وخت صفدرجنګ او میرزا احمد هم را 

 ورسېدل او په خپلو مورچو کي کښېنستل. 
باندي پیره کوله او له لیري یې د دښمن حرکات څارل چي یو اطرافي  کوک د ښار پر قال لیفټینیټد ماښام په خوا کي 

سړی، چي پر خره باندي یې لرګي بار کړي وه، د ښار دروازې ته نیژدې سو او له عسکرو څخه یې وغوښتل چي 
دلو اجازه ورکړي. کوک ورته وویل چي په هیڅ توګه اجازه نه سي ورکوالی. اطرافي سړي ښکنځل ښار ته د داخلې

کړل او له خره څخه یې لرګي پر مځکه کښته کړل او په ډېره غوسه یې وویل چي اجازه نه راکوی نو زه به هم و
یوسم. سړی د سترګو په رپ کي نیهام سو. او له دې سره سم، د ښار له دراوزې سره ښار ته خپل لرګي سبا سهار 

 تېل شیندلي وه او لمبې یې اسمان ته پورته سوې.لرګیو اور واخیست او سره لمبه سوه. پر لرګیو باندي یې وختي ال 
 د اور د لمبو په رڼا کي د یاغیانو سپیني بګړۍ او رنګ په رنګ بیرغونه معلوم سول.

له یوې خوا د توپونو غازیانو په ټول جوش او خروښ حمله وکړه او د قشلې عسکرو هم ښه مقاومت ورسره وکړ. 
و ډکه وه د دښمن په صفونو ناتار ګډ کړ او له بلي خوا د قال له برجونو یمرګانیو ګولیو، چي هره یوه یې له مردک

جوش دوام ورکړی وو. دوی خپل لومړي بري زړه مخکني څخه ګولۍ اورېدلې مګر غازیانو خپلو حملو ته په هغه 
و ول اورکړي ول او په ډېر اطمینان او زړه ورتوب یې حملې کولې. دوی په لڅو السونو اور اخیستي لرګي را کش

له اوره یې هیڅ وېره نه کېده. له پاسه اورونه ورباندي راتلل او د نړېدلي او اور اخیستي دروازې سرې اوسپني 
خو دوی په هیڅ شي کي ری نه واهه او په خپله حمله لګیا ول. یو هم له مرګه نه بېرېدی او د  لوېدلېورباندي را 

ته نارې وهلې او ویل یې را ووزه له غازیانو سره ملګری شهادت مرګ یې په شوق غوښتی. ځینو شهزاده تیمور 
 کاره سوه چي بری یې پهباندي پورته کېدل نو داسي ښ ونوپر دېوال ښارسه او جنت وګټه. یو ځل خو چي غازیان د 

 رېزيبنده کړه. انګ د ګولیو په باران  برخه سو. مګر په ښار کي دننه عسکر تیارسی وه او د دوی د پرمختګ مخه یې
صاحب منصبانو  پر خپلو عسکرو باندي ږغ وکړ چي د اور د وژلو لپاره اوبه راوړي. مګر غازیانو په دغه وخت 
کي د غنمو ګودام مات کړ او د غنمو ډکي بوجۍ یې پر اور باندي وغورځولې او لمبو زور واخیست. غازیانو چي 

ه اسي پورتدکول. پر اور اخیستو غنمو باندي هر څومره ښار ته د ننوتلو کوښښ وکړ په هغه اندازه یې تلفات ور
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

کېدل لکه له ژونده چي ستړي وي. ځیني یې پر بوجیو وژل کېدل او ځیني به مرګاني ټپیان سول مګر بیا یې هم حملې 
 کولې. 

په داسي حال کي چي د هرات پر دروازه باندي دغه له جوش او احساساتو ډک یرغلونه روان ول، غازیانو د ښکاپر 
ي له چ ل نه سو پوځیان هغو لرګیو ته په اور اچولو بریاليدښمن  دبل پر دروازو باندي حملې پیل کړې. مګراو کا

وخته یې ورسره راوړي وه او د قال محافظین د وخته ال د دوی دغو حملو ته تیار ناست ول او د توپکو په ډزو یې 
یو ته ویلي وه چي د هرات د دروازې د فت  کولو داسي ښکاري چي میرزا احمد خپلو سړپر شا تللو ته مجبور ګړل. 

سره به دی هغوی ته د بري اشاره ورکړي او بیا به نو د عیدګاه د دروازې خواته روان سي او عسکري چوڼۍ به 
ونیسي. مګر کله چي په نیمه شپه کي د غازیانو حمله ناکامه سوه او دوی پر شا تللو ته مجبور سول نو دوی د  جنګ 

لله. پر ښار باندي د غازیانو حمله ناکامه سوې او یاغیان سخت په غوسه وه او چي څه یې پر خوله ورتلل شورا را وب
میرزا احمد ته یې هغه وویل. ویل کیږي چي غازیانو په دغه حمله کي شپږ سوه کسان له السه ورکړل او تر سهاره 

 پوري د خپلو مړو په چلولو لګیا ول.
په دې کي هیڅ شک نسته چي د مارچ پر لسمه په هغه شپه د کندهار د هر آن سقوط خطر موجود وو او که یو ځل 
 کندهار د غازیانو السته ورغلی وای نو بیا به د جنرال ناټ لپاره هم د هغه ښار بیرته نیول چنداني ممکن نه وای. 

 
 ایپ
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