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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-fghana@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 4/ 23                                                                                          محمدانور آڅړ
  

  :دوه پاچاھان، د کابل په با�حصار او ارګ کې

  )پسمنظر( تاريخې شاليد
  

ان، ړوند او بيا يې ،زيږديز کې، ھغه مھال چې د تيمورشاه زوی شاه محمود، خپل لوی وزير فتح خ١٨١٨په 
وروڼه چې يو شمېر يې د لوی افغانستان په ځينو ) ٢١(په کړاؤ او بې رحمۍ سره وواژه، نو د وزير فتح خان 

و�يتونو کې واليان وو د خپل ورور د غچ اخيستلو په موخه، د کابل پر لور وخوځيدل، چې له دوی څخه يو ھم 
ته يې خپل ورور سردار دوست محمدخان وليږه، دوست محمدخان سردارمحمدعظيم خان چې د کشمير والي ؤ، کابل 

چې پېښور ته راورسيد، په پېښور کې يې د تيمورشاه زوی، شھزاده ايوب چې يو کمزوری شھزاده ؤ، د افغانستان د 
م پاچا په توګه اعNن کړ، دوست محمدخان چې کله کابل ته ورسيد، د شاه محمود له لمسي، جھانګير، چې د کابل حاک

ؤ، د ده له مرستيال، عطامحمدخان سره يې په يو پټ جوړجاړي کې کابل ونيو، سردار دوست محمدخان په کابل کې د 
تيمورشاه يو بل زوی، شھزاده سلطان علي، چې ھغه ھم د شھزاده ايوب په شان کمزوری او نوم ورکی شھزاده ؤ، د 

  )  مخ۵١٠افغانستان در مسير تاريخ ،: غ�م محمد غبارمير(. دوھم پاچا په توګه اعNن او ځان يې د ھغه وزير کړ

] ايوبشاه سره يو ځای[لږه موده وروسته، سردار محمدعظيم خان له کشمير څخه پېښور ته راغی او بيا له 
: احمدعلي کھزاد(. کابل ته راورسيد، نوموړي، د کابل په با�حصار کې د ځان لخوا ايوب شاه، د پاچا په توګه ونوماوه

  )،مخ۵٩ن ميړني او تاريخي پېښې، افغا

دغه دوه سدوزي پاچاھان چې دواړه وروڼه وو، د دوو محمدزيو وروڼو �س پوڅي او د کابل په با�حصار کې  
په دوو ودانيو کې څنګ په څنګ اوسيدل، دواړه وروڼه تش په نوم پاچاھان وو، څه واک او اختيار يې نه درلود، 

مدخان او محمدعظيم خان سره ؤ، دغه دوه پاچاھان يوازې يو بل ته د دسيسو په ريښتنی واک او لښکر له دوست مح
جوړولو باندې لګيا وو، دوست محمدخان چې د سلطان عليشاه  لوی وزير ؤ، د شاه محمود او د ھغه له زوی کامران 

ھانو او دوو تنو سره په غزني کې په جګړو باندې لګيا ؤ، د کابل په با�حصار کې د دغو دوو تنو سدوزيو پاچا
محمدزيو سردارانو تر منځ د واک پر سر باندې ډول، ډول پټې او ښکاره ناندرۍ او توطيې روانې وې، تر څو يو تن له 
منځه وباسي چې له دې کبله د ھيواد اداره ورڅخه پاتې وه او نه د لوی افغانستان د خاورې د ساتلو په غم کې وو، 

  . سيمې �ندې کړېِځکه سکانو د لوی افغانستان ډٻرې

کې سلطان عليشاه د محمدعظيم خان لخوا د پاچاھۍ څخه ليرې کړای شو او دوست ) ،ز١٨١٩(يو کال وروسته
محمدخان يې ھم له وزارت څخه وشړلو، سردارمحمدعظيم خان له ايوب شاه سره ژمنه کړي وه چې، که خپل رقيب 

ان ووژني، په دې بنسټ د سلطان علي شاه د وژلو لپاره پاچا، له منځه يوسي نو دی به ھم خپل ورور، دوست محمدخ
د ايوب شاه زوی اسماعيل، د شپې په وروستنۍ برخه کې د سلطان عليشاه د خوب کوټې ته ورغی او خپل کاکا او د 

خو سردار عظيم خان، د ايوب شاه د ټينګار سره، سره خپل ورور دوست محمدخان مړ نه ... پNر رقيب پاچا يې ووژلو
  )مخ۴٠۶باWحصار کابل، : احمد علي کھزاد( .کړ

په پای کې ايوب شاه د محمدزيو سردارانو، پردل خان او مھردل خان لخوا د کابل په با�حصار کې اسير او 
د ايوب شاه څخه يې د پاچاھۍ کالي وايستل او زاړه کالي يې ور واغوستل، د کابل په ... زوی يې اسماعيل ووژل شو

و او د خلکو پر وړاندې يې مسخره کړ او بيا د رشوت په بدل کې، له بنده خوشی شو او د سکانو کوڅو کې يې وګرځول
  ) مخ۴١٢باWحصار کابل،: احمدعلي کھزاد(. پنجابي حکومت ته ورتسليم شو

د کابل په با�حصار کې د سدوزيو غبرګو پاچاھانو د له منځه تلو څخه وروسته، لوی افغانستان د محمدزيو 
په افغانستان کې دا ډول ) سکانو او انګريزانو(کله چې د افغانستان بھرنيو دښمنانو ...  منځ کي ووٻشل شووروڼو په

ناوړه حالت وليد، نو د پنجاب حکومت، د سکانو مشر رنجيت سنګ چې د انګريزانو لخوا يې مNتړ کيده، ورو په ورو 



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  بوليپه درښت تاسو ھمکارۍ ته راافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

. ، د ملتان په شان له افغانستان څخه جدا کړي او په پنجاب پوري يې وتړلېيې اټک، پېښور او د کشمير سيمې
  )  مخ۵١٠افغانستان در مسير تاريخ ،: ميرغ�م محمد غبار(

محمدزيو سردارانو د خپل منځي مخالفتونو له کبله، ونه شول کړی، تر شلو کلونو پورې په ھيواد کې يو واحد 
  . ځې پورې د افغانستان ملت له تباھيو سره مخ دیاو مقتدر حکومت جوړ کړی، چې تر نن ور

حکومت له مشرانو، (!) پورته تاريخي واقعيت چې نږدې دوه سوه کلونو پخوا تېر شوی دی، د نني ملی وحدت
  )،ل،ل١١٩٧= ،ز١٨١٨.(ښاغلي اشرف غني او عبدهللا، عبدهللا، سره، په لنډه توګه پرتله کړو

حمدخان او سردارمحمدعظيم خان د کابل په با�حصار کې دوه تنه کې سردار دوست م) ،ز١٨١٨(ــ په کال
کاله وروسته د امريکا د بھرنيو چارو وزير، جان ) ١٩٩(سدوزي شھزاده ګان، د پاچاھانو په توګه وټاکل، خو پوره

  .په توګه وټاکل) پاچاھانو(کيري د کابل په ارګ کې دوه تنه ھر يو اشرف غني او عبدهللا عبدهللا د مشرانو

ــ د کابل په با�حصار کې، دواړه سدوزي پاچاھان، په دوه جدا، جدا ودانيو کې اوسيدل، د يو بل پر وړاندې يې 
د کابل په ارګ کې اشرف غني او عبدهللا په دوه جدا، جدا . دسيسې جوړولې او د يو بل د کار مخه يې نيوله

ار مخه نيسي، په ځانګړي توګه عبدهللا د اشرف غني د ماڼيو کې اوسيږي او د يو بل د ک) ګلخانۍ او سپيدار(ودانيو
  .کړنو پر وړاندې لوی خنډ دی

ِــ له سکانو سره د انګريزانو لخوا مرستې کيدلې او د افغانستان پر ضد باندې يې استعمالول، د انګريزانو په 
 د لوی افغانستان خاوره يې دستور يې د ايوب شاه او سلطان علي شاه، له خپل منځي اختNفاتو څخه ګټه پورته کړه،

خو نن ورځ، وروسته له دوه پېړيو څخه د طالبانو تحريک، د انګريز له پاتې شوني او �س . ورو په ورو �ندې کړه
  .لخوا د افغانستان پر وړاندې استعماليږي) پنجاب(پوڅي، پاکستان

وره ونيوله، خو طالبان د اشرف غني او ِــ سکانو د سدوزيو پاچاھانو د بې اتفاقيو په نتيجه کې د افغانستان خا
عبدهللا له اختNفاتو څخه ګټه پورته کوي، ورځ تر بلې مخ پر وړاندې درومي، ولسوالۍ نيسي، د و�يتونو مرکزونه تر 

  .فشار �ندې راولي او په يوه بريد کې په سلګونو پوځيان له منځه وړي

 چارواکو په مقرريو باندې نه سره جوړيږي او طالبانو د(!)  که حالت په دې ډول روان وي چې د ارګ پاچاھان
د سدوزو پاچاھانو په ! ته ايران او روسان د پاکستان په شان مرستې ورکوي، په پای کې به د ارګ دواړه پاچاھان

شان، په شرمو وشرميږي او له منځه به و�ړ شي او د افغانستان واک به ډول، ډول بانډونو ته په �س ورشي، د 
  . زيو سردارانو په شان به ھيواد په ملوک الطوايفيو باندې وويشل شيمحمد

-----------------------------------------------------------  

بې له کوم اخځليک ) افغان مېړني او تاريخي پېښې(ښه ارواښاد احمدعلي کھزاد په خپل کتابيپورته تاريخي پ

حمداصف صميم لخوا په پښتو ژباړل شوی دی، دا چې موضوع په زړه پورې څخه ليکلي ده، نوموړی کتاب د ښاغلي م

  .    ده، نو ځکه موږ له سره وڅېړله او د نورو زياتونو او اخځليکونو سره مو وليکله

  پای

  

  

  


