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 دوهم فصل
 

 ایرانیان د هرات پر لور:
وکړه او کامران د هغوی د کال کي د سیستان بلوڅانو په هغه سیمه کي د کامران پر قلمرو باندي حمله  1۸۳۵په 

حملو د دفع کولو لپاره په هرات کي د جنګ تیاری ونیوی. د سیستان حکومت د ایران له پاچا څخه د مرستي غوښتنه 
 په سیمه کي د پوځي مداخلې پلمه جوړه کړه. وکړه او هغه ته یې 

کال په اوړي کي په  1۸۳۷د  چې ځوان انګرېز صاحب منصب ایلډرډ پوټینجر دا وخت په هرات کي وو او لیکي
شاه قاجار د حملې په باره کي خبري کولې. شاه  هرات کي بله خبره نه وه او ټولو خلکو پر هغه ښار باندي د محمد

خان، له خپلو لښکرو سره د جوین د فتح کولو لپاره تللي ول. پوټینجر وایی سړی حیران  کامران او وزیر یارمحمد
ي د دونه وړې پروژې لپاره دونه لویه پوځي قوه روانول او له هغه ځایه بیرته په دغه راز حساس وخت ک چې سي

کامران له خپل  چې بې نتیجې را ګرځېدل آخر د څه لپاره. دی وایي په دې لښکرکښی کي د یارمحمدخان هدف دا وو
ولري. کنه  له سره ترمیم ته ضرورت چې لیل کړيذوروستي پوځي طاقت څخه محروم کړي او پوځ دونه خوار او 

محمدشاه به تر خپل  چې دونه طاقت او توان درلود ، د جوین له جګړې څخه مخکي،ځیانونو د هرات توپخانې او پو
پوځ  د هرات چې هم ستونزي درلودالی. پوټینجر وایی په ښار کي ډېر ژر آوازه خپره سوهال سرحد په راتېرېدلو کي 

وان دی. د شاه کامران له کمپ څخه استازي ښار ته راغلل او د جوین محاصره پرې ایښې او د ښار خواته را ر
 غلې دانې جمع کړی او د هرات د قال د ترمیمولو او قوي کولو کار پیل کړي.  چې خلکو ته یې ویل

شاه کامران د ایران د پاچا دربار ته لېږلی وو او له هغه څخه یې د کندهار او کابل  چې یپوټنینجر وایی هغه استاز
هغه هرات او کندهار دواړه د خپل ځان لپاره  چې نیولو لپاره مرسته غوښتې وه د شهنشاه له خوا خبر راووړ د بیرته

د نورو راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره د لومړني مرکز په حیث کار اخلي. داسي ویل به غواړي او له هرات څخه 
ني او وروسته له هغه سره یو ځای د سیکهانو امیر دوست محمدخان د ده تابعیت ومد ایران شاه غواړي  چې کېدله

 (1۰-۲۰۹کې ص ص )څخه د پېښور د اخیستلو لپاره روان سي. 
د دې عملیاتو په جریان کي باید هرات په الره کي تابع سي.  چې پو ټینجر وایي د شهنشاه په شرایطو کي راغلي وه

د هرات په ښار کي د  او ه په نوم جاري سيله کامران څخه شاهي القاب واخیستل سي. سکه او خطبه د ایران د شا
 (۲11هغه کتاب ص )کامران دا شرایط نه سوای منالی.  چې . طبیعي خبره دهایران پوځي مرکز جوړ سي

یا به کامران او یا وزیر یارمحمدخان د هغه د پاچا کېدلو د مبارکی  چې ضمنا د ایران نوي ټولواک دا انتظار درلود
لپاره تهران ته ورسي نو یې له کامران څخه تهران ته د ورتللو غوښتنه وکړه. کامران عذر وغوښت او په ضمن کي 

 یې له فیروز کوهي، جمشیدي او تایمني هزاره ګانو څخه د مرستي غوښتنه وکړه. 
ً شاه قاجار د کام محمد اتیا زره پوځیان پر هرات باندي  ران میرزا دې عمل په غوسه کړ او په پایتخت کي یې تقریبا

د حملې لپاره تیار کړل. کامران میرزا هم د هرات د ښار د قال او برجونو په ترمیمولو لګیا سو او د ښار پر شاوخوا 
ایران  دکر یې په ښار کي تیارسی کړل. باندي را ګرځېدلی خندق یې ژور کړ او دوه ویشت زره سپاره او پیاده عس

په  ېچ پاچا د خپلو پوځونو یوه برخه باد او بله یې د غوریان د قال د فتح کولو لپاره واستوله. غوریان تر هغه وخته
د هرات د یارمحمدخان  چې قال کي یې روغ دېوال پاته نه سو مقاومت کړ. باالخره د غوریان حکمران شېرمحمدخان،

وو، له خپلو پوځیانو سره سالمي سو. د محمدشاه دربار ته ورغی او د مقاومت کولو له امله یې بخښنه  الکوزي ورور
 (۲1۶کې ) وغوښتله.

د ایران  چې یارمحمدخان ته لیک واستاوه او هغه ته یې وویلوزیر خان له کمپ څخه خپل ورور  محمد سردار شیر
داسي اروپایي  چې له پاچا سره دي هیڅ په وس پوره نه دي. له هغه سره ډېره درنه توپخانه ورسره ده او د توپ

په دوو ورځو کي به هرات له خاورو سره برابر کړي. هسي ښار مه تباه کوه او خلک مه  چې صاحب ورسره دی
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که ته له قال  چې رمحمدخان په جواب کي ورته ولیکلوژنه. که د محمدشاه دربار ته ورسې هغه به دي ونازوي. یا
دفاع کولو په وخت کي د وژل کېدلو په خوند پوهېدالی نو د غوریان قال به دي دښمن ته نه  او خپل مورچل څخه د

 توره مي را سره وي او تر هغه وخته چې یوه مرمۍ راسره وي. تر هغه وخته چې پرېښودله. تر هغه وخته پوري
له بې ننګۍ څخه د ځان د ژغورني  چې زه پوهېږمي ال باقي وي زه به قاجاریانو ته سر ټیت نه کړم. یو نفس م چې

 (۲۲۶ص ه فیری) یوازینی الر په مورچل کي وژل کېدل دي.
کېدلو څخه یوه ورځ وروسته د هرات د برج خاکستر په نوم سر ته  حوزیر یارمحمدخان هم د غوریان د قال له فت

وخوت او د تسلیمېدلو او اطاعت کولو ژمنه یې وکړه او ډګروال عزیز خان مکري، د شاه له اردو څخه هرات ته 
ا یشتیهغوی ر چې والړ، او له کامران سره یې وکتل او د ایران د پاچا له خوا یې لیک ورته راووړ، مګر معلومه سوه

 (۲۸هروي ص )نه وایي او د جنګ اور بیرته تازه سو. 
هروي هم، د هرات د محاصرې په وخت کي، د نورو ایراني منابعو په څېر مبالغه کوي. د ایراني عسکرو د زړه 

د هراتي  چې یو ځل د ایران عسکر د هرات قال ته دونه ورنیژ دې سول چې ورتوب او قربانیو خبري کوي او وایی
، تر میل نیول او ورڅخه اخیستل یې. مګر د ایرانیانو د له سوریو څخه به یې را ایستلي وه چې پکونه یې،عسکرو تو

 (۳۴ص )په مشرانو کي د بې اتفاقی په وجه د محاصرې کار له یوې ورځي بلي ته ځنډېدی. 
اصرې په وروستیو شپو کي د ایران عسکر له هره درکه حوایي د م چې هروي، د نورو تاریخي منابعو په خالف،

د ایران عسکرو یوه ورځ وروسته د هرات د ښار د فتح کولو  چې ادعا کويستړي سوي او زړه ماتي سوي ول، 
ه خپل عسکر بیرته پر شا کړي. په همدغ چې لپاره تیاری نیولی وو خو د انګلیسیانو سفیر له محمدشاه څخه وغوښتل

خه اصرې څحلي جنګي کښتۍ د فارس خلیج ته رسولي وې او د ایران پاچا ته یې وویل چی که له موخت کي یې خپ
پر شا کولو او د محاصرې پرېښودلو  والس وانه خلي نو دوستي به په دښمني بدله سي. د ایران شاه هم د خپلو عسکر

 (۳۵هروي ص )ته مجبور سو او تهران ته روان سو. 
ځل هم طبعا د روسانو مستقیم تشویق ورسره ملګری وو او د ښو پیسو ژمنه یې هم ورسره دا سره  له محمدشاه قاجار

روسانو د کندهار سردارانو ته هم پر دغه تړلي دوکان حواله ورکړې وه او ورته  چې موږ مخکي ولیدل کړې وه.
دوی ته ورکړي او دوی  نځه لس میلیونه روپۍ پور لري او هغه پیسې بهپپر محمدشاه قاجار باندي  چې ویلي یې وه

 یې باید په خپلو منځونو او د کابل له واکمن سره په مساوي توګه وویشي.
مخکي، انګرېزانو د امیر دوست محمدخان په مقابل کي شاه شجاع ته وسلې او پیسې  درې څلور کالهڅخه پیښوله دې 

بیرته لودهیانې ته تښتېتدلی وو. امیر ورکړي وې او د هغوی ترمنځ د کندهار په جنګ کي شاه شجاع ماته خوړلې او 
دوست محمدخان د انګرېزانو له ویري له روسانو څخه مرسته غوښتې وه او روسانو داسي ورځ له خدایه غوښته. 
خپل استازی ویتکیویچ یې د ایران له الري افغانستان ته واستاوه او د انګلیسیانو د صاحب منصب سرهینري راولنسن 

 ې وه.پیل سو په اصطالح ستره لوبه
 کلي وهایلیس ته لی هینريکال کي د برټانیې خارجه وزیر الرډ پالمرسټن په تهران کي د برټانیې استازي  1۸۳۵په 
د ایران شاه ته د خپل پالر او نیکه د وفات له امله تسلیت او د ده د پاچا کېدلو مبارکي ووایی او په ضمن کي  چې

د افغانستان په خاوره کي د پرمخ تللو څخه ځان وژغوري. ایلیس خارجه وزیر ته  چې هغه ته خبرداری ورکړي
د هرات څخه وروسته د کندهار او  چې د ایران شاه، هرات د ایران خاوره بولي او ورته ویلي یې دي چې ولیکل

) که ایلیس د  1۵۵-1۵۴کې ص ص  غزني پر لور د پرمختګ نیت لري او بیا به د بلوڅانو او ترکمنانو چاره کوي.
 په دې ارمان کي خو دي پالر هم مړ سو ( چې پښتنو له فوکلور سره بلد وای نو حتما به یې ورته ویلي وای

  د هرات په برخه کي د لویو قدرتونو مختلفي ستراتیژۍ:
ادرشاه نله چنګېز څخه تر هالکو، تر ګوډ تیمور او  چې د ستري لوبي د سطرنج میدان بیا هم د هرات ښار وټاکل سو

پوري یې په لس هاوو قالبندی لیدلي وې او ال هم لکه غر والړ وو. د لوبي اصلي لوبغاړي ایران، برټانیه او د هرات 
په تاوان کي شریک نه وو او د ګټي په  چې رول درلود چې مستحکم ښار او اولس وو او روسانو د داسي ننداره

 چې روسانو د دې جنګ په میدان کی پوځیان نه درلودله. صورت کي یې له اېران څخه په وچ زور ونډه اخیستل
انګلیسیانو یا افغانانو ته یې د ګیلې یا اعتراض کولو پلمه برابره کړې وای او د جنګ لمبې یې له لمني څخه دومره 

دوی ته یې په هیڅ صورت تاوان نه سوای رسوالی. ګواکي دا جنګ په هر صورت د هغوی په ګټه  چې لیري بلېدلې
ې وضع د دکه انګلیسیانو احیانا مداخله کوالی نو په هغه صورت کي به د برټانیې او اېران اړېکي خرابېدالی او .وو

 ته خو روسانو له پخوا هم فعالیت کاوه. منځته راتللو 
محمدشاه قاجار د هرات د محاصره کولو او نیولو په فیصله کي څو اشتباهات کړي وه. لومړی خو یې د خپل داسي 

لس کاله مخکی یې د ایران څخه ډیري لویی،حاصل خېزه او ستراتیژیکي سیمي او  چې دښمن په خوله کړي وه
 والیتونه په زور اخیستي وه.

. یوازي یې پر خپل زور حساب کړی او د هرات د اولسونو پر اراده او کار بللی ووـــــ د هرات نیول یې ډېر آسان 
 وو کړی.د هغه ښار پر استحکام یې حساب نه 
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شاه  ده او د ده نیکه فتحعلي چې هغو لیکونو یې حساب کړی ووپرـــــ د افغانستان د مشرانو تر منځ پر بې اتفاقی او 
قاجار ته یې، یا په خپل قلمرو کي د رقیبانو د ځپلو او یا له خپل قلمرو څخه د بهردښمن د حملې له وېري، لېږلي او 

ده  چې او وفاداری اظهار هم پکښي کړی وو. خو کلهنا یې د خپل تابعیت د مرستي غوښتنه یې ورڅخه کړې او ضم
 خبره هغسي نه ده. چې د هرات پر لور پرمختګ پیل کړ نو په لومړي قدم کي ورته معلومه سوه

 که ایران چې پکښي راغلي وه چې ــــــ د انګرېزانو سره یې پر هغه وروستي تړون باندي حساب او باور کړی وو
 ېچ تر هغه وخته پوري غرض نه کويکي ستان باندي حمله وکړه نو انګلیسیان به د هغوی تر منځ په جګړه پر افغان

انګلیسیان تر هغه وخته  چې د ایران شاه ال په دې نه پوهېدی دواړو خواوو د حکمیت غوښتنه ورڅخه کړې نه وي.
هر وخت یې زړه سي د  چې د دوی له ګټو سره یې مستقیم ټکر نه وي کړی. او چې پوري تړونونه رعایت کوي

 تړون ماتولو ته پلمه جوړوالی سي. 
یو خو یې په شمال کي ډېر والیتونه روسانو ورڅخه الندي کړي وه او  چې ـــــ د محمدشاه لپاره هرات ځکه مهم وو

. او په یوه فرصت کي راز خېوا او بخارته نیژدې سيپه دې توګه یو څه تاوان جبران کړي او دغه  چې ده غوښتل
هغه سیمي د وخته ال روسانو په خپله نقشه کي شاملي کړي دي.  چې به حمله ورباندي وکړي. دا ورته معلومه نه وه

  هرات انګرېزانو ته څومره اهمیت لري. چې دا معلومه نه وهته ښایي محمدشاه  چې او تر ټولو مهمه دا
اصلي واک اختیار د یارمحمدخان په الس کي وو او کامران هسي په نامه پاچا وو او د یوه نظر بند ات ردا وخت د ه

حیثیت یې درلود. د یارمحمدخان د ښې طالع، پر هرات باندي د ایران د یرغل د آوازې د ګډېدلو او په ښار کي د 
برټانوی صاحب منصب ایلډرډ  محاصرې په مقابل کي د تیاري نیولو د اعالن څخه درې ورځي مخکي یو ځوان

پوټینجر هغه ښار ته د کابل او هزاره جات له الري ورغلی وو. او په ښار کي د یوه عادي تاجر په جامه کي ګرځېدی 
کلونه مخکي یې له آرتر کانلي سره  چې او په یوه کاروانسرای کي یې ژوند کاوه. هغه د یوه هراتي ډاکټر په سال،

مسلک او عصري پوځي مهارتونو  چې توپمحمدخان ته معرفي کړ. یارمحمدخان د هغه له پېژندلي وه، خپل ځان یار
 څخه ډېره ښه ګټه واخیستله او د قال د ټینګولو او اوږدې محاصرې ته د تیارولو چاري یې ور وسپارلې.

 ېچ څخه ولیدلد نوي کال په لومړیو شپو کي په ښار کي د خطر اعالنونه وسول او د ښار مدافعینو د قال له سره 
له زیات وکم یا ګاډۍ تر اوسه یې نه وو لیدلی. خو د توپ وړونکې عراده  چې ایرانیانو دونه لوی توپ راوړی دی

هر څه خوارۍ وکښلې له  چې دوولسو ډزو څخه وروسته ماته سوه او په دې توګه توپ له کاره ولوېدی. ایرانیانو
له ایرانیانو سره روسي سالکاران هم ملګري وه خو د ښار د  چې توپ څخه یې بیا کار وانه خیست. سره له هغه

 محاصرې په ماتولو بریالي نه سول.
، د ایرانیانو د انتظار په خالف، په دوو میاشتو عملیاتو کي چنداني پرمختګ چې د محاصرې له پیل څخه معلومه سوه

د هرات له  چې ران له شاه څخه وغوښتلنه دی راغلی. په تهران کي د برټانیې سفیر سر جان مکنایل څو ځله د ای
د  چې محاصرې څخه الس واخلي مګر هغه پر خپله خبره ټینګ والړ وو. مکنایل خارجه وزیر پالمرسټن ته ولیکل

ونه ورانی وکړي د قال او ښار مدافعین یې بیرته په ډېر لږ وخت کي څد هرات په قال کي هر  چې ایران توپخانه
یوه حمله کي اویا تنه تلفات ورکړل او په دې وروستیو ورځو کي خو د ایرانیانو تلفات په ترمیم کړي. ایرانیانو په 

ر ت چې ورځ کي، په اوسط ډول، دېرش تنه وي او د هراتیانو څخه کله کله یو تن هم نه وژل کیږي. مکنایل ولیکل
کامران سره د شاوخوا قبایلو او  اوسه پوري نه د شاه سره د مرستي لپاره د کهندل خان پوځونه را رسېدلي او نه له

 قومونه مرسته کړې ده، بلکه یوې خواته شاه او بلي خواته د هرات اولس دی. 
 مکنایل د هرات د ښار استحکام، د خلکو ټینګوالي، د شاوخوا د موسم نرم والي او سمسورتیا ته حیران دی او لیکي

ً  چې د هرات خلکو چې ت ښېڅلو کومه دفاع وکړه نو دا د ستایني وړ ده. د بلي خوا چی ورته ګورې له شاه سره تقریبا
د هرات د قال څخه دباندي پروت دی. خو نه  چې دوې میاشتي کیږي کمونه ورسره دي. څه پزره پوځیان او اتیا تو

قوه د مهماتو له کمبود  چې نه توپسو او کم عسکر وږي او بې موادو سول او نه د آسونو او څارویو لپاره خوراک 
دا ښار د پوځي عملیاتو او محاصرې لپاره څونه تیار دی او دغه راز د  چې سره مخامخ سوه نو سړی پوهیږي

 محاصرې په مقابل کي څونه ټینګ دی.
 زما په ذهن کي د هرات اهمیت تر پخوا زیات سو. ما هر وخت چې زه پر دې خبري اعتراف کوم چې مکنایل لیکي

خو ما دا فکر نه کاوه چی دا ښار به دونه قوي ومره مهم دی. څدا ښار د هند د امنیت او ارامۍ لپاره  چې ویلي وه
دا به د کوم بل احتمالي یرغلګر قوت په  چې وي او له ځان څخه به داسي غښتلې دفاع کوالی سي. ما فکر نه کاوه

که هرات هر قدرت ته په الس ورسي نو تر هغه  چې ممقابل کي دونه غښتلی او قوي مورچل وي. زه اوس فکر کو
 ما یې فکر کړی وو موږ ته ریات تاوان پېښ کړي. چې به

که شاه په هرات کي بری ترالسه کړي هغه به د افغانستان د نورو  چې ماته اوس داسي ښکاري چې مکنایل لیکي
نه سي نو زموږ نفوذ ته خو کي په ټکر ښارونو نیولو ته هم مخه کړي. په هغه صورت کي که زموږ له قدرت سره 

یا ب چې به حتما تاوان پېښ کړي. او که چیري د ایران شاه هرات ترالسه کړي نو دونه به په خپل قوت مغرور سي
هرات یې په الس کی وي نو بیا به دونه غښتلی  چې به د روغي جوړي کولو لپاره زموږ پر خبره غوږ نه نیسي. او

موږ ته د تاوان رسولو قدرت به یې ډېر  چې خالفت او مقابلې کولو توان پیدا کړي، ځکهزموږ سره به د م چې سي
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

د دغه راز شرایطو د راتللو مخه که برټانیه د هرات په ساتلو کي مداخله وکړي نو  چې زیات سي. مګر زه یقین لرم
 نیوالی سي. 

د شاه د حملو په مقابل کي د  چې د هرات د سقوط مخه ونیسو او که موږ غواړو چې مکنایل وایی که موږ غواړو
کامران مالتړ وکړو نو دا باید اوس وکړو ځکه د هغه تر سقوط وروسته به دا مالتړ هم تاواني او هم چنداني موثر 

ې سیمي قومي مشران له نه وي. مکنایل وایی که د ایران شاه د افغانستان هره سیمه او ښار الندي کړ هغه به د هغ
د هغه مخه  چې ځان سره ملګري کېدلو ته مجبور کړي او د بلي سیمي د نیولو تکل به وکړي. نو که موږ غواړو

 په افغانستان کي د پښې د ایښودلو ځای پیدا کړي.  چې ونیسو باید هغه پرې نه ږدو
کال د  1۸1۴تر ټولو لوی خنډ د تهران د د هرات په موضوع کي د برټانیې د مداخلې په مخ کي  چې مکنایل لیکي

د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړه کی زموږ د مداخلې مخه نیسی. مګر دوی دا نه سي  چې موافقتنامې نهمه ماده ده
 پر یوه داسي ښار باندي غیرعادالنه حمله وکړي چې په هغه تړون کي ایران ته اجازه ورکړه سوې وه چې ویالی

اوس حاضر د شاه عمل د داسي  چې د دفاع لپاره په دغه اندازه ارزښتمن وي. په داسي حال کيهغه پخپله د هند  چې
کوریس پانډینس ص ص )د هغه په مقابل کي موږ له شاه سره اتحاد وکړ.  چې قدرت د نفوذ د زیاتولو په ګټه دی

۹۷-1۰۰) 
 پر حق وو هغه د مکنایل کار دی ځکهد دغي مادې په تعبیرولو کي څومره مکنایل به له ایران سره د تړون  چې دا

د هرات د هغي محاصرې په وخت کي له  چې رورت نه لري؛ خو دونه ویالی سوضزور په ذات کي منطق ته  چې
ایرانیانو او روسانو سره د انګرېزانو د ګټو ټکر د افغانستان او افغانانو په ګټه وو. او په دې برخه کي هغه متل ریشتیا 

 زموږ پکښي خیر وي. چې وایي خدای دي هغه شر پېښوی چې کیږي
 ، د برټانیې خارجه وزیرته،کال د جون د میاشتي پر پنځه ویشتمه 1۸۳۸په تهران کي د برټانیې سفیر جان مکنایل د 

هرات انګرېزانو ته څومره زیات ستراتیژیک اهمیت لري  چې دوه لیکونه واستول او له دوهم لیک څخه یې ښکاري
 د برټانیې سفیر هسي بېځایه د جنګ په مورچو کي شپې نه تېرولي.  چې پوهیږي او سړی

جان مکنایل په لومړي لیک کي د شاه پر کمپ باندي، په شپه کي، د هزاره ګانو او جمشیدیانو د یوې حملې په باب 
 وی کی یې اته لسپه هغ چې آسونه او یابوګان وتښتولسوه هغوی د شاه له کمپ څخه تقریبا دوه  چې رپوټ ورکوي

د روسیې د سفیر مال وو. درې څلور سوه، د څاریوساتونکي، یې بندیان ورسره بوتلل او پنځه ویشت یې ووژل. د 
شاه له کمپ څخه د هغوی د تعقیبولو لپاره قوه واستول سوه مګر له هزاره ګانو او جمشیدیانو سره یې زور نه رسېدی 

 او بیرته راستانه سول. 
 . دی وایی زه نه غواړمد هند پر لور د ټول افغانستان کیلي هرات دی چې رات په باره کي دی او وایيبل لیک یې د ه

ما پخوا هم په دې باره کي خپل نظر څرګند کړی دی  چې پر تاسي جاللتمآب باندي خپل نظر تحمیل کړم ځکه چې
د  چې دی وایي زه باید درته ولیکم زه مخکي، دونه زیات، د هرات په اهمیت نه پوهېدلم. چې خو دونه ویالی سم

په بشپړ باور درته  ما یې تصور کاوه په څو چنده غني ده. زه چې اېران له سرحد څخه تر هند پوري دا سیمه تر هغه
له ګرجستان څخه تر کندهاره او تر اباسین پوري ، د یوه لوی پوځ په مقابل کي، نه فیزیکي خنډ موجود  چې ویالی سم

دلته پروت دی او ټوله ګوزاره یې  چې دی او نه د موادو کمی سته. مکنایل وایی د ایران پوځ دا اووه میاشتي کیږي
سبزوار او فراه حاصالتو ته الس نه دی وروړی. د هرات او غوریان په شاوخوا حاصالتو کړې ده او تر اوسه یې د 

نه یوازي له هراته تر کندهار پوري د یوه لوی پوځ په مقابل کي خنډ موجود نه دی  چې مکنایل وایي زه ویالی سم
دغه ښار ونیسي او  چې زه وایم هر څوک چې بلکه د پوځ تېرېدلو ته اسانتیاوي ال هم سته. دی وایي دغه علت دی

ي یې ولري نو بیا د هند لپاره هیڅ امنیت نسته. که ماد دې ښار په باره کي پخوا معلومات درکړي وي په کنټرول ک
 ما د دې ښار په باره کي په دغه اوسنی اندازه اطالعات نه درلودل.  چې زه هغه ځکه بیرته اخلم
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