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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 فصل مځپن

 برخهځوسمه پن هځنپ
 

 :او پوونده کوچیان
کوچیان او څړه ګان ډېر زیات توپیر لري. دا خلک بې کوره او دربدره نه ول بلکه کیږدۍ د هغوی کورونه وه او د 

ر بهتر وو. دوی د افغانستان او هند او خوراک او پوښاک له پلوه یې تر دهقانانو او د لږو مځکو تر څښتنانو ژوند ډې
سختو  د چې سیا تر منځ د تجارت ډېره ښه وسیله وه. هغه کوچیانآپه وروسته کي د هند، افغانستان، ایران او مرکزي 

یخنیو څخه د ځانونو د ژغورلو او د څړ د مځکو د پیدا کولو لپاره، په طبیعي توګه، د هندوستان تودو سیمو ته تلل؛ 
په هند کي د خپلو مالونو د پلورلو او له هغه ځایه څخه خپلو کیږدیو او په وروسته کي کلیوالو سیمو او  رکرار کرا

 ښاروونو ته د ضروري شیانو له وړلو، خرڅولو او پرېمانه ګټو له ترالسه کولو سره بلد سول. 
ونو په جنګ چې غه راز یې ښه آسونه،هند د ټولو نعمتونو ملک وو خو د افغانستان وچو مېوو ته یې اړتیا درلوده او د

ته زیاته اړتیا درلوده. په افغانستان کي وچه مېوه او فلزاتو کي بیخي ډېر کار ورڅخه اخیستل کېدی، او اوسپني 
سیا څخه وارد کړي وای. په دې توګه دوی له هند څخه د سمرقند، آپرېمانه وه خو آسونه او اوسپنه یې باید له مرکزي 

او نورو قېمتي شیانو د اخیستلو لپاره، الره  ، اوسپني، فلزاتوزي اسیا نورو لویو ښارونو ته، د آسونوبخارا او د مرک
په هندوستان کي، حتی له میالد څخه وکړه؛ او هند یې له مرکزي اسیا، ایران او هرات او کندهار له الري وصل کړ. 

د هندوستان له شمال لوېدیځو سیمو څخه ورته  موالً مع چې ډېر مخکي، د آسونو کمبود موجود وو او هغو کسانو ته یې
آسونه یې درلودل آسواکا یا د آسونو خلک ویل او دا کلمه د هند په مشهوره حماسه مهابهارت ډېر عښتلي  راتلل او

 (۱۶ګومنز ص )کي څو ځایه راغلې ده. 
تان ه ارزانه بیه واخیستل. د افغانسسوداګرو به په مرکزي اسیا کي ډنګر او بېکاره آسونه په ډېر يچد افغانستان کو

په پراخو او شنو اورشوګانو کي به یې ښه ماړه او چاغ کړل او بیا به یې په هند کي په بې اندازې زیاته ګټه وپلورل. 
په سل ګونو نور کسان به یې استخدام کړل او په هند کي به یې اوسېدل  چې دا سوداګر به کله کله دونه شته من سول

هغوی هم ډېر تکړه سپاره او هم د آسونو  چې واکمنانو هغوی ته ځکه ضروت درلود چې د هند د نیمي وغوره کړل. 
هغه )ت میدان ته داخل سول. په جنس او ذات ښه بلد ول. همدغه د آسونو تاجران به زیاتره وختونه د هند د سیاس

 (۱۷-۱۶کتاب ص ص 
ان ته د پوونده له الري تجارت ښه په زور کي وو. محمدحیات د نونسمي پېړۍ د لومړۍ نیمایي په شاوخوا کي، هندوست

ته په کال کي د یولک او شل زره روپیو په ارزښت اینجه، د یو لک اتیا  يچله افغانستان څخه کرا چې خان لیکي
 زره روپیو په ارزښت ورېښم، د یودېرش لکو او پنځوس زره روپیو په بیه د پسه وړۍ، د نهه لکه او شل زره روپیو

 (۴۲محمدحیات ص ). صادریږي په ارزښت آسونه، د یو لک او پنځوس زره روپیوپه ارزښت مېوه
کله کله به یې له یوه ځایه تر بل ځایه پوري تر میاشتي هم زیات وخت نیوی  چې تجارتي قافلې په اوږدو الرو کي،

یخنیو، ناروغیو، د څارویو پر ناروغه او کله کله خو به یې ایله په کال یو ځل سفر کاوه، د الرو پر لوړو ژورو او 
ه د کله کله ب چې کېدلو او مړه کېدلو او نورو ستونزو برسېره د غلو او ډاکو ګانو له درکه سخت مشکالت موجود وه

د دیره اسماعیل خان څخه تر دره بند  چې محمدحیات خان لیکيمالونو ترڅنګ د سوداګرو د تلف کېدلو سبب کېدل. 
میله واټن دی او د غزني څخه بیا د قالت غلزایي له الري تر  ۳۲۰ري بیا تر غزني پوري او ګومل تر درې پو

میله فاصله ده. د دغي درې د قافلو قوي دښمنان مسعود، وزیر او د احمدزیو قوم د زلي خېلو  ۲۲۰کندهار پوري 
و له خوا هم خطر موجود دی. ښاخ دی. پر دغه الره باندي پوونده سوداګر تګ را تګ کوي. په دره بند کي د شېراڼی

د کرمې د درې له الري سوداګران لږ تګ راتګ کوي. دغه الره د کاروانونو لپاره له خطرونو ډکه ده. د اتمانزیو، 
وزیرو، د کابل خېلو او حسن خېلو ښاخونه او د توریو قوم تل د مسافرو او قافلو د تګ راتګ الري نیسي او که یوه 
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اب هغه کت)نو پر دې الره باندي سفر کول له ځان سره دښمني ده. ورسره ملګرې نه وي غښتلې او اعتباري بدرګه 
 (۴۳ص 

د هندوستان او پنجاب له الري افغانستان ته، په کال کي، د دوولسو لکو شپږ زرو روپیو  چې محمدحیات خان وایي
ن، قند، نیل، کېمخا، ګالبتون، اروپایي نخي، وړین او ورېښمین ټوکراپه هغو کي  چې په ارزښت مالونه وړل کیږي

 لونګۍ، د دېګونو مساله جات او دغه راز نور شیان شامل دي. 
په  ېچ په مقابل کي د افغانستان له الري د پنځه لسو لکو اویازره روپیو په ارزښت مالونه هندوستان ته وړل کیږي

ش، اینجه، پوستینونه، چپني، د ودانیو هغو کي د بخارا ورېښم او ورېښمین ټوکران، آسونه او یابوګان، بادام کشم
 (۴۴هغه کتاب ص )جوړولو لپاره لرګي او دغه راز نور شیان شامل دي. 

ً  چې په دغو سوداګرو کي،  قبایل وه، د درانیو قومونو نوم نه یادیږي او علت یې دا دی یچټول پوونده یا کو تقریبا
، د کندهارافغانستان باندي د دوی د سلطنت وخت دی،  پر چې دراني قومونو د اته لسمي پېړۍ له نیمایي څخه، چې

ډیري زیاتي مځکي ترالسه کړي وې او خپله توجه یې هیلمند، اروزګان په والیتونو او نورو حاصلخېزو سیمو کي 
 زیاتره زمینداری او سرکاري کارونو ته اړولې وه. 

ښت د قبیلې د بابیو ښاخ په سر کي یادوي. دی محمدحیات خان د هرات او کابل فارسیوانان، د پښین سیدان او د غرغ
سیوانان د سوداګری په چارو کي ډېر زیات زیار ګالي؛ خو شیان ډېر ګران پلوري. دی وایي د افغانستان فار چې وایي

سوداګر، پر هندوستان برسېره، په روسیه، ایران، ترکستان، حتی په چین، تبت او روم کي هم لیده کیږي. دغه سوداګر 
 الونه پر اوښانو، یابوګانو او غوایانو باندي وړي. خپل م

ډېر شته من خلک دي، د پنځو زرو کسانو  چې وایی هغه ښاخ یې چې پوونده نوم یادوي د قبیلې د دی لومړی د ناصر
 په شاوخوا کي سوداګر لري او له شپاړسو زرو اوښانو سره هندوستان ته تجارتي سفرونه کوي.

ی . دی وایاو میاخېل یادويلوهاڼي، دوتاڼي، نیازي وروسته  شپږو زرو اوښانو سره ځي. خروټي اته لس سوه تنه له
په دوی ټولو کي میاخېل پخواني سوداګر دي او تر ټولو پوونده وو مخکي یې سوداګري پیل کړې او شته من سوي 

 (۴۵-۴۴هغه کتاب ص ص )دي.
 ي یا لوهاني نوم یادوي. د ده له لیکني څخه معلومیږيهم د پښتنو پوونده وو په لړ کي د نوهارنمیجر هنري راورټي 

په سیمه کي هیڅ ډول امنیت موجود نه وو، په تجارت لګیا وه او د  چې لوهاني قبیله، حتی په هغو وختونو کي چې
 له هغه پر سیمه باندي مسلط چې مالونو ډیري لویی قافلې به یې رواني کړي وې. راورټي د مغول بابر په زمانه کي،

وی نه وو او ال په شاوخوا کي بشپړه بې امنیتي وه، د لوهاني قبیلې د یوه لوی تجارتي کاروان یادونه کوي. د بابر س
عسکرو پر دغه کاروان باندي حمله وکړه. ډېر زیات شمېر پسونه او غوایي یې اولجه کړل. د ده عسکرو د لوهاني 

 (۴۸۸راورټي ص )له یې چور کړه. قبیلې د یوه لوی مشر خواجه خضر سر ورته راووړ او قاف
کي د  ۱۵۹۹یا  ۱۶۰۰ د پاچهی په وروستیو کلونو ۱۶۰۵-۱۵۵۵د مغول جالل الدین اکبر  چې راورټي زیاتوي

غزني په شاوخوا کي هزاره ګانو د لوهانیانو پر یوه قافله باندي حمله وکړه. هغوی یوه هفته مقاومت وکړ خو د هزاره 
ووړ او پر شا کېدلو ته مجبور سول. مالونه یې د هزاره ګانو السته ورغلل او دوی له  ګانو د لښکر طاقات یې را نه

جالل الدین روښاني څخه مرسته وغوښتله. جالل الدین روښاني غزني ونیوی؛ هغه ښار یې چور کړ؛ خو شادمان 
 (هغه کتاب هغه مخ)الدین په جنګ کي ووژل سو. هزاره حمله ورباندي وکړه او جالل 

سره د هغه د ورور داراشکوه په جنګونو کي،  ۱۷۰۷-۱۶۵۷لوهاني قبیلې د مغول اورنګزیب  چې لیکي راورټي
هغه سخته اړتیا ورته درلوده. او د همدغو  چې داراشکوه ته څلور زره د اوښ بارونه غله په داسي وخت کي ورسول

ه تر کندهاره پوري په غله بار یو کاروان کال کي د انګرېزانو پوځ ته له ملتان څخ ۱۸۳۹لوهانیانو مشر سرورخان په 
د انګرېزانو پر خپل  خورا ورساوه. راورټي وایی د سرورخان له کاروان څخه نه یو اوښ او نه یو بار ضایع سو. 

پوځ باندي په حملو کي د هغوی له قافلې څخه هره ورځ په لس ګونو او کله کله خو په سوونو اوښان او بارونه ضایع 
موږ هم د مالونو د ساتلو لپاره عسکر درلودل او هم مو د قافلې تر شا عسکر او ساتونکي  چې ي حال کيکېدل. په داس

 (۴۸۹هغه کتاب ص )راپسي روان ول. 
او مالدار دي. دوی خپل ټول ضروریات د پسونو له رمو او څارویو له  يد ناصر قبیله ټول کو چې راورټي لیکي

صر له نهو زرو څخه تر لسو زرو کورونو پوري رسیږي او په پوونده کي تر تولیداتو څخه پوره کوي. دی وایي نا
 (۴۹۱هغه کتاب ص )ټولو شته منه قبیله ده. 

راورټي وروسته د نیازیو، بابړو، دوتانیو او نورو پوونده قبیلو نومونه اخلي او وروسته د هغوی د تجارتي کاروانونو 
ً په مخ کي پرتو خنډونو او مشکالتو باندي نسبت خت په نړۍ کي به دغسي س چې او دی هم وایي په تفصیل ږغیږي ا

د دونه ستونزو سره سره بیا هم له تجارت څخه الس نه اخلي او ال یې دوام ورکړی  چې سري خلک ډېر کم پیدا سي
 دی.

واکمن څ د هی چې بې قانونی زیاتي سوي دي او پوونده د هغو قبیلو په منځ کي تیریږي چې په وروستیو کلونو کي،
امر نه مني نو د پوونده مشکالت هم زیات سوي دي. راورټي په دې سلسله کي د وزیر، مروتو او شېرانیو نوم یادوي 

په دوی ټولو کي وزیر ډېر خطرناک دي او تل د پوونده کاروانونو الري څاري او هر وخت حملې  چې او وایي
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څو قبیلې سره یو ځای سي او په ټولو یوه لویه  چې دي ورباندي کوي. راورټي وایي په مقابل کي پوونده هم مجبور
قافله جوړه کړي. د دې قافلو شمېر له پنځو زرو څخه تر لسو زرو او کله هم زیاتو کسانو پوري رسیږي. په ټولو یو 

 د قافلې تر مخ، تر شا چې ورسره ويقوت خان ټاکي او ټول د هغه امر ته غاړه ایږدي. له دې قافلو سره خپل پوځي 
ر د وزیرو قبیله ه چې او پر څنګونو باندي حرکت کوي. راورټي وایي دوی باید ډېر په احتیاط حرکت وکړي ځکه

له قافلې څخه بېل سي معموال وژل کیږي. هره  چې وخت ورته بیداره وي او هر وخت حملې ورباندي کوي او څوک
هغه کتاب ص ص )ي او لوی جنګ ونښلي. ورځ نښتي کیږي او کله کله خو دواړه خواوي یوه بل ته مورچې ونیس

۴۹۶-۹۷) 
سوداګرو ته په لویو الرو کي دغه راز خطرونه او د هرات او کندهار په څېر لویو تجارتي مرکزونو  سړی چې کله

 ېچ کي له سوداګرو او شته منو کسانو سره د واکمنانو بد سلوکي او حتی بېرحمي ویني نو ریشتیا هم حیران پاتیږي
 ي سوداګرو څومره حوصله او زغم درلود او شته من خلک ال څرنګه پاته کېدل. په دې ملک ک

ي بلوچستان او هند ته سفر کلونو کي یې له ایران څخه د هرات او کندهار له الر ۱۸۳۰او  ۱۸۲۹په  چې آرترکانلي،
د ظلمونو او تېریو کړی دی، په هرات کي له سوداګرو او شته منو کسانو سره د هغه وخت د واکمن شهزاده کامران 

 ده پر کندهار باندي د حملې چې شاه کامران د اکټوبر پر څوارلسمه اعالن وکړپه باب عجیبي کیسې کوي. دی وایي 
د کامران دا اعالن واورېدی سمدستي له ښاره وتښتېدل.  چې کولو فیصله کړې ده. د ښار تر ټولو شته منو هندوانو

نم او غ قي پاته شته منو کسانو پسي حساب راواخیست. پر شاوخوا کلیو بانديمګر د کامران دفتریانو سمدستي په با
 دا، د پیسو د ټولولو لپاره، د کامران چل دی.  چې پیسې حواله سوې... د ښار ډېر خلک په دې پوهېدل

و یا شته منکامران څو ځله پر کندهار او کابل باندي د حملې کولو آوازه واچوله او هر ځل به یې د خلکو، په تېره ب
 (۳۰کانلې ص )کسانو، څخه د جنګ لپاره پیسې ټولي کړې او نور به نه جنګ وو نه د لښکر درک. 

یڅ ه چې د ښار تر ټولو یهودانو شته من وو او ده ویل چې کانلي وایی په هرات کي د مال اسماعیل په نوم یو یهود وو
څو کاله مخکي حکومت ډیري شکنجې  چې مالتړ کاوهدی دالل وو او سوداګرو ځکه د هغه ساتنه او دولت نه لري. 

کتاب  هغه)ده ته یې د ساتلو لپاره ساتلي وې.  چې ورکړې مګر تر پایه پوري یې د سوداګرو هغه پیسې ونه ښودلې
 (۲۵ص 

کامران او په وروسته کي د هغه وزیر یارمحمدخان له سوداګرو او شته منو کسانو څخه د پیسو د اخیستلو لپاره هیڅ 
 په ښار کي څه پیدا کېدل هغه ټول دوی خپل مال او حق باله. چې ول پلمې ته ضرورت نه درلود اوډ

او له هغو ځایونو او ښارونو څخه هرکال بیرته سړو  ځیني سوداګر د هندوستان ډیرو لیري پرتو سیمو ته والړل
و او له بلي خوا د اورګاډو او الری ر ووالرو کي تېرېدل یو څه ستونزمن کا سیمو ته تلل او بیرته په خطرناکو درو او

د هند وستان لیري پرتو سیمو ته لکه  چې منځته راتللو د اوښانو د کاروانونو او قافلو ځای ونیوی او هغه پښتانه
نورو ځایونو ته تللي ول په هماغو ښارونو کي پاته سول او د تجارت ترڅنګ یې سورخوریو  کلکته، بمبیی، مدراس او

ه خو به کله کله شل کلونه په هندوستان کي پات رونو کي څو کاله او سلیمان خېلځیني کسان به په دې ښا ته مخه کړه.
وپۍ زیاتره به دوې ر چې سول. پوونده به په دوکانونو او کورونو ګرځېدل اوله خلکو څخه به یې خپل میاشتنی سود،

 ېچ وو له سود څخه دونه پرېمانه ګټي وکړې لومړیو دریو لسیزو کي خو پووندهکېدلې اخیست. د شلمي پېړۍ په 
بیخي د منلو نه وې. یو کال یې له لسو لکو روپیو څخه پنځه لس لکه روپۍ سود اخیستی وو. د دوی د سود د دونه 

د تهدید شکل یې درلود د هند خلکو عکس  چې لوړي ظالمانه اندازې او د هغوی د سود د ټولولو پر طرز باندي،
 (۲۹روبینسن ص )ل. العملونه ښکاره کړ

 د سود خورو پوونده وو دا ګټلي پیسې باالخره افغانستان ته تللي او د اقتصاد پر هره برخه یې مثبته اغېزه کوله.
 

 ضمیمه لومړۍ
 غالمي او د غالمانو بازار

افغانستان  یث،غالمي د سسټم په حیث، یا د اروپایي هیوادونو، مصر، بین النهرین او چین په توګه، د تولید د طرز په ح
ته نه ده راغلې. د غالمانو د رانیولو، استخدامولو او خرڅولو کلتور، له لویه سره، د ماوراءالنهر یا شمال له لوري 

لږ دوام یې کړی دی، غالمان د تولید په ساحه کي چنداني نه بلکه د  چې او په هغه وخت کي هم ،راغلی دی. 
 چې ،د غزنویانو پاچاهان د سامانیانو غالمان ولپاره استخدام سوي دي. عسکرو، خدمه، ساقیانو او نورو کارونو ل

او د غزنویانو ټول تاریخ د غالمانو د لښکرو او فتوحاتو داستان دی. همدغه  پخپله ترکان او له شمال څخه راغلي ول.
د شهاب الدین غوري ن قطب الدین ایبک خلک ول، هند ته ورسره یووړ. سلطا پخپله آزاد چې کلتور غوري پاچاهانو،

یا معزالدین غوري غالم وو. سلطان شمس الدین التمش، په خپل نوبت د سلطان قطب الدین ایبک غالم وو. سلطان 
غیاث الدین بلبن د سلطان شمس الدین غالم وو او هر یوه په زر ګونو غالمان درلودل. دوی پخپله ټول ترکان ول او 

موږ پر دې موضوع باندي ډېر بحث نه کوو بلکه  کانو څخه جوړ سوي ول.د غالمانو پوځونه یې هم زیاتره له تر
په نونسمه پېړۍ کي هم د غالمانو اصلي بازارونه او د استخدام سیمه د افغانستان په شمال کي پرته  چې دونه وایو

 وه.
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سټم ه د دې ظالمانه سغالمي په مرکزي اسیا، منځني ختیځ، افغانستان او جنوبي اسیا کي ډیره اوږده سابقه لري. دلت
زموږ د بحث  چې پر اوږده تاریخ باندي بحث کول زموږ د لیکني موضوع نه ده او یوازي په نونسمه پېړۍ کي،

په باره کي  ونوموضوع ده ورباندي ږغیږو. په هرات، کندهار، کابل او نورو لویو ښارونو کي د غالمانو د بازار
تماعي ستونزي په حیث چنداني مطرح هم نه وه. یوازي د انګرېزي پوځ ویل سوي او دا مسله د اجدي چنداني څه نه 

پر انګرېزي پوځ باندي د کابل جالل آباد په الره کي، د حملو په ترڅ کي زخمي سوی  چې هندی منصبدار، سیتارام،
قریبي هغو کسانوت او نیول سوی وو، په کابل کي د غالمانو د یوه نسبتا لوی او عام بازار په باب معلومات راکوي. دی د

هم هندي عسکر او هم انګرېزي  چې په بازار کي خرڅالو ته وړاندي سوي ول خو دونه وایي چې شمېر نه ښیي
 (۱۱۵سیتارام ص )منصبداران خرڅېدلو ته وړاندي سوي ول. 

انو سره ده له نورو غالم چې سیتارام د نورو غالمانو سره د سلوک په باب څه نه دي لیکلي او علت یې هم دا دی
 د یوه ُمال تر الس الندي ژوند کوي، چنداني بد سلوک نه کیږي.  چې ده سره،له سلوک نه دی لیدلی او پخپله 

، بلکه له افغانستان څخه نورو وجود نه وه او یا عمده اجتماعي ستونزه نه وهپه افغانستان کي یا چنداني م غالمان
سیمي وې. دا غالمان زیاتره مهمي فحات د غالمانو د ښکارولو هرات، هزاره جات او شمالي صسیمو ته وړل کېدل. 

د هرات واکمن  چې ترکمنانو نیول او د بخارا او خېوا په بازارونو کي یې خرڅول. له ځینو متونو څخه ښکاري
 شهزاده کامران او وزیر یارمحمدخان پخپله پر ترکمنانو باندي غالمان خرڅول. 

کال د اپرېل پر اته ویشتمه،  ۱۸۳۷مکنایل خارجه وزیر ویسکونټ پالمرسټن ته د  په ایران کي د برټانیې سفیر جان
د ایران اوسنی پاچا پر  چې د عباس میرزا له وفات راهیسي»... پر هرات باندي د ایران د حملې په باره کي لیکي : َ

خته تر دغه ګړي پوري یرغل څخه وروسته بیرته هیوا ته ستون سوی دی... له هغه و ات باندي له خپل ناکامهر
؛ مګر د ایران د فقید شاه د وفات په وخت کي، د هرات حکومت، د اېران پر افغانستان باندي کومه حمله نه ده کړې

ترکمنو او هزاره ګانو سره یو ځای، د ایران پر خاوره باندي پرله پسې حملې کړي دي او د ایران اتباع یې د غالمانو 
نیولي دي. د هرات افغانانو له هغه وخت راهیسي دغه راز حملو ته دوام ورکړی دی په توګه د خرڅولو په منظور 

د هرات د دغه اعمالو  چې او ایران په مقابل کي هیڅ ډول خصمانه عمل نه دی کړی. یا به ایران په عامه اعالن کوي
 په جواب کي حمله کوي.

د جنګ په اعالنولو کي بالکل پر حق دی. که څه د ایران شاه له کامران سره  چې په دې صورت کي نو زه فکر کوم
شاه د ایران  چې د ایران له خوا به د هرات اشغال ډېر لوی تاوان پېښ کړي مګر دا به د تعجب خبره نه وي چې هم

کامران هغه ډېر لمسولی دی  چې به زموږ په اعتراضونو کي ری نه وهي او خپلي حملې ته به دوام ورکړي. ځکه
 کوریس پانډینس ص ص« د خپلو رعیتو پر نارو او شکایتونو باندي غوږ ونیسي...  چې مجبور دی او د ایران شاه

۳۳-۳۴ 
د محاصرې په جریان کي او د محاصرې له ختمېدلو څخه وروسته  ،کلونو ۳۸او  ۱۷۳۷د  ،د ایران له خوا د هرات

دغه راز له نورو سیمو څخه د مرستي  د هرات په ښار کي ډېره سخته قحطي راغله. یارمحمدخان له نیژدې کلیو او
 ً پر غنمو او غلې باندي هر ډول محصول معاف دی. کندهار، ترکمنستان او  چې یې اعالن وکړ غوښتنه وکړه. ضمنا

خلک له یوې خوا وږي وه او له بلي خوا دونه نېستمن سوي  هزاره جات سمدستي غنم او جوار هرات ته بار کړل.
خرڅ کړل او ځینو خپل  ونهدو د رانیولو وس یې نه درلود. ځیني خلکو پخپله ځاند غنمو او خوراکي موا چې وه

لږترلږه بادارانو به یې په نس ماړه کړي وای.  چې اوالدونه وپلورل او حتی اوالدونه یې په خرڅېدلو ځکه خوښ وه
ل باالخره شکي وپلورل. پخپله یارمحمدخان پر ترکمنانو باندي د هرات خلک د اوښانو، یابوګانو او هر څه په بدل 

 (۲۵۹فیریه ص )ځوانان په یوه ترکمني آس تبادله سول. 
 ېچ فیریه وایي که ماته د یارمحمدخان یوه تر ټولو نیژدې دوست کیسه نه وای کړې ما به هیڅ وخت دا نه وای منلي

لوڼي او د هغه یارمحمدخان د شاه کامرن درې څلور  چې یارمحمدخان به دونه لوی جنایت کوي. هغه راته وویل
 ۴۷۵مشراني مېرمني پر ترکمنانو باندي خرڅي کړې او هغوی د بخارا او خېوا بازارونه ته یووړې. هغه کتاب ص 

په الره کي ترکمنان  چې د حاجي فیروزالدین زوی ملک قاسم له لسو ملګرو سره له مشهد څخه هرات ته روان وو
تنه یې ووژل سول. د ده خپل زوی په جنګ کي ووژل سو. ورباندي پېښ سول. د ده ملګرو مقاومت وکړ او څو 

ترکمنانو ملک قاسم په خېوا کي د غالمانو په بازار کي خرڅ کړ. د خېوا خان، هللا قلي خان په خبر سو؛ سمدستي یې 
 او ده ته یې د یوه کلي عایدات ور مقرر کړل. خو له خېوا څخه د وتلو اجازه یې له هغه سړي څخه په پیسو واخیست

 (۴۸۰هغه کتاب ص )کال کي په خېوا کي وفات سو.  ۱۸۴۰نه ورکوله. ملک قاسم په 
کلونو کي زیات و کم لس میاشتي د افغانستان په شمال کي  ۳۹او  ۱۸۳۸وایي په  چې امریکایی جوسیا هارالن،

ساني ډېر غیر انپه ازبیکستان کي غالمي په ډېر وحشیانه شکل روانه ده او له غالمانو سره  چې ګرځېدلی دی، لیکي
سلوک کیږي. هارالن وایي دغه غالمان کله کله په قاچاقي توګه له اوزبکستان څخه ایستل کیږي خو د ژغورلو اصلي 

 مراد بېګد کندوز واکمن آزادي په بیه واخلي.  هغه او یا د هغه دوست باید د الره یې د پیسو تادیه کول دي. هر غالم
 په ډېره لویه پیمانه غالمان د بلخ او ماوراءالنهر بازارونو ته تقدیموي.  چې یو له هغو ډیرو مهمو کسانو څخه دی
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مراد بېګ له سیغان، کهمرد او هزاره جات څخه خلک تښتوي او په ماوراءالنهر  چې هارالن وایي برسېره پر دې
و پر و کي نیسي اکي یې خرڅوي؛ هزاره مشران پخپله هم د خپلو مخالفو قبیلو خلک یا تښتوي او یا یې په جنګون

مراد بېګ یې خرڅوي. هزاره مشران د دې کسانو د خرڅولو په بدل کي یا له هندوستان څخه راغلي مالونه او یا 
ډېر غښتلي دي. هارالن وایی له جنوبي سیمو څخه د دغو  چې آسونه اخلي. هزاره ګان ځکه په لوړه بیه پلورل کیږي

 غالمانو شمېر په کال کي څو زرو ته رسیږي.
د کندوز په جنوب ختیځ کي پروت دی، د غالمانو د تاجرانو لپاره یوه ګټوره سیمه وه. دی  چې هارالن وایي چترال،

وایي د دغي سیمي مشر شاه کیتور نومیږي او له خپلو خلکو ډکي بشپړي کوڅې یې پلورلي دي. هارالن وایي ویل 
ځ په غرنیو سیمو کي اوسیږي. دوی د خپلي ښکال د لوېدی چې د چترال ښځي تر هغو مسیحیانو ښکلي دي چې کیږي

 پنځه سوه شپېته روپۍ کیږي، د یوې ښایستې چې انه بیه خرڅیږي. اتیا طالوي،له کبله تر نورو غالمانو په ډېره ګر
 (۸۳-۸۲ص ص  راس)جلي لپاره لوړه بیه نه ده. ن

الیانو په بیه خرڅیږي. دی وایی د غالمانو هارالن وایي کافرستان د غالمانو یوه بله ښه منبع ده او غالمان یې د چتر
غواړي چترالي غالمان واخلي نو په چترال کي خپل دوکان پرانیزي او د نجونو او هلکانو یا ځوانانو له  چې تاجران

میندو او پلرونو او خپلوانو څخه هغوی په بیه اخلي. او د چترال واکمن ته ډېره لوړه مالیه ورکوي. ځیني میندي او 
دا کسان د اوزبیکو منطقې ته ورسیږي نو هغه  چې خپل نااهله او سرکښ اوالدونه په خپله خوښه پلوري. کله پلرونه

 ځای د دوی د پر الر کولو لپاره یوه بندیخانه هم سي.
هارالن وایی هرات د غالمانو یوه منبع ده مګر هلته دا تجارت په پټه کیږي او د نورو سیمو په څېر زیات غالمان نه 

خه ترالسه کیږي. په دې سیمه کي د غالمانو ښکاریان معموال خلک غال کوي او په پټه یې تر بازارونو پوري ورڅ
رسوي. هارالن وایي بیا هم هر کال په زرهاوو غالمان له هرات څخه د اوزبیکو سیمو ته وړل کیږي. هارالن وایی 

ډېر  چې د ماورالنهر بازارونو ته قزلباش غالمان،شیعه ګان زیاتره د دغه ښکار قربانیان دي او له دغه ځایه څخه 
له دغو قزلباشو څخه د منشیانو کار اخیستل کیږي. هارالن وایي  یې د ایران په سرحد کي نیول کیږي، وړل کیږي.

تیا ، په مېلمسد ځینو خانانو او یا د هرات د واکمنانو د کورنیو ښځي د دغو منشیانو کورنیو ته مېلمستیاوي جوړوي
غه ه) اوزبیکو بازارونو ته وړي. او په ډله یې د غالمانو تاجرانو ته سپاري او هغوی یې د ې په دام کي اچوي،کي ی

 (۸۴-۸۳کتاب ص ص 
اکثریت یې عسکر ول او  چې د نونسمي پېړۍ د دېرش په لسیزه کي، یوازي په خیوا کي درې زره روسي غالمان،

 (۸۷یرک ص هوپک)دېرش زره ایراني او ُکردي غالمان اوسېدل. 
یوا ته خ چې په هرات کي د برټانوي هند د حکومت استازي مېجر ډي، آر سي ټاډ، کپټن جېمز اېبټ ته وظیفه ورکړه

والړ سي او د خیوا خان د روسي غالمانو په خوشي کولو قانع کړي. دا وخت روسانو د مرکزي اسیا، په تېره بیا 
سل زره عسکر په سیمه  اتلو لپاره، د سزا ورکولو په پلمه،و د سخیوا د نیولو او د هغه ځای خان ته د روسي غالمان

د روسیې غالمان خوشي کړي او روسیې ته پر خیوا باندي د حملې کولو لپاره  چې کي اچولي وه. انګرېزانو غوښتل
ل د کا ۱۸۴۰اېبټ شاوخوا یوه میاشت په غرونو او دښتونو کي سفر وکړ او د  ظاهري او څرګنده پلمه پاته نه سي.

جنوري د میاشتي په پای کي خیوا ته ورسېدی. د خېوا خان ته یې خپله پېژند پاڼه او د مېجر ټاډ د دوستی مکتوب 
رال نروسی ج چې پیل کړې. د خیوا خان پوهېدی تقدیم کړ او د غالمانو د خوشي کولو په باره کي یې خبري ورسره

ظاهراً د همدغو غالمانو پر موضوع باندي د اعتراض  ،پیروفسکي د سلو زرو عسکرو سره د هغه پر قلمرو باندي
ه لیوه ډ چې ېجر ټاډ سره موافقه وکړهحملې ته تیاری کوي نو ځکه یې تر ډیرو چنو وهلو وروسته له م په پلمه،

 روسي غالمان به خوشي کړي او له ده سره به یې د اورینبرګ ښارته ولیږي.
هغه به یا په خېوا کي او یا خیوا ته په الره  چې هر چا دا فکر کاوهد کپټان اېبټ درک معلوم نه سو او  چې څرنګه

مانو خیوا ته والړ سي او د روسي غال چې کي وژل سوی وي نو میجر ټاډ، لیفټینیټ ریچمنډ شکسپیر ته وظیفه ورکړه
 نع کړاد خوشي کولو کوښښ وکړي. ریچمنډ شکسپیر په اته ویشت ورځو کي خیوا ته ورسېدی او د خیوا خان یې ق

څه باندي درې سوه یې نارینه، اته لس  چې روسي بندیان، ۴۱۶ټول روسي بنیدان خوشي کړي. د خیوا خان  چې
ښځي او اته نیوي یې ماشومان وه خوشي کړه. روسي جنرال په عوض کي شپږ سوه د خیوا بندیان خوشي کړل او 

ا په د چې بې اندازې زیات قدر وکړ که څه همشکسپیر یې د روسیې امپراطور ته واستاوه. د روسیې امپراطور یې 
ده له انګرېزانو څخه د دې مرستي  چې تزار په زړه کي خواشینی دی. ځکه چې دربار کي له هیچا څخه پټه نه وه

رټانیې د روسیې او بغوښتنه نه وه کړې او پر ده باندي یې پر خیوا باندي د حملې کولو پلمه، ډېره بېځایه، درولې وه. 
ه یو پُل لپارکولو که روسیه خیوا ونیسي نو دا پر هند باندي د حملې  چې یوادو ستراتیژیسټان په دې پوهېدلدواړو ه

 (۲۷-۲۲۴هغه کتاب ص ص )دی. 
ا داوتاریخ نه لري. ، د توجه وړ، ومو لوستل، د غالمانو بازار چنداني  چې افغانستان کي، لکه څرنګهمعاصرپه 

اداري سسټم یې د افغانستان تر ټولو  چې د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کي،ستونزه بیخي موجوده نه وه. یوازي 
مشرانو سخت او ظالمانه وو، ځینو قومونو په تیره بیا یاغي هزاره ګانو ته د سزا ورکولو او د کافرستان د اوسېدونکو 

پلي پاچهی په دوولسم کال د د مسلمانولو په منظور هغوی د غالمانو په توګه وپلورل. خو امیر حبیب هللا خان د خ
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 6تر 6 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 

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

 

وریان ګریګ)غالمې پر ضد قوانین جاري کړل، بندیانو ته شکنجه ورکول یې منع کړل او سیاچاه یې له منځه یووړ. 
 (۱۹۸ص 

 نوربیا

 دوهمه ضمیمه
 جوسیا هارالن، افسانه او واقعیت

 

  عبدالباري جـهاني
 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, څلور پنځوسمه برخه

 
 

 د ښاغلی جهانی د لېکنو آرشیف، تاسو کوالی شی د دی لیکنې ټولي برخۍ دلته ولولی یادونه:
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