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 12تر 1 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

    هزادـــــــــــان شهـــغـــاف

 زه او

 " يامـریکای کې لومړنیافغانستان  په "
 

     

                             ( ۱۸۴۶-۱۸۱۶)  شهزاده اکبرخان

  لنـاو يتأریخ

 : پـوهانـد بشیر احمد زکـریـا لیکوال

 پروفیسر  يپوهنتون دایم د کولمبیاد 

 
 : رحمت آریـا ژباړه
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 12تر 2 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 

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

 

 لومړی څپرکی
 

 

 څخه ـړۍېبـ لهکې  ایلنگر ځ پهـو ېبندر د کښـتـ ـیئبمبـد فبروري د میاشتې یو لمرین سهار وو چې د 

غو د   له؛ ـدلمېوخوځـد دفترونو پر لور  « گارنیزیون »لښکرکوټ د ختیځ هند د کمپنۍ د  ـغېنـ اوراکوز 

تر  لهځای ته زما راتگ د هندوستان د اقلیم  ۀـوم. دغ آشناترڅ کې  په کتـنې دفترونو سره د خپلې مخکنۍ

 پهول.  ۀـل دواړه د زغم تر کچې ښب  -ندهو لاټولو ښکلي فصل سره سمون خوړ، ځکه چې تودوخه 

دونو د وراگانو ېشان د خوښـ پهیندارې ـهـلمیاشت کټ مټ زموږ د کا «مې»هندوستان کې د  ـو او د و 

شان خپاره دي، هر  پهـو لوړ غږونه د چنچڼو د شخول ېـمیاشت ده. هر گوټ ته چې گورې د خلکو د خوښ

زهارـو د غږونو شور، د ډهلونو ېـلـېلور ته چې گورې د شپـ ب او د ټنگ ټکور کړنگ در   پهاو  او در 

دونو کې د ناویانو پهچې  يـږېاوریدل کـ تڼـتـناوې او بلغاکېوراگانو کې د ډوبو بدرگه  ویخوشال ډولۍ  و 

ز. ۱۸۳۰، د لیدنهښاره زما وروستۍ  هدې گرمسیر لهخپلو کورونو ته رسوي.  خوشالۍۍ او خوښـ په گانې

 ۀـهغ لهڅخه چین ته او  ۱کانتون لهترڅ کې وه چې  پهنیماییو کې ختیځ ته زما د لومړي سفر  پهلسیزي 

   ي ښارونو ته الړم.ـئو بمبـا ېکلکتځایه هندوستان ته د 

 

 2جراح، ډاکټر ویلیم کارډیو له پوځي لښکرلړ کې ول چې د برتانیې د  پهي ته زما د وروستي سفر ـئبمبـ

چې د  هلـ. کهلـرزوینه درلودېپـ هډېـر ډاکټر کارډیو راباندې يموخو سره همغږ لهزما  ؛ومسسره آشنا 

 لهافسر چې  ـرنگيېپـتریو مخي ستړي ستومانه  ۂـدم، یوېته ورسـ (کلنیک)کتنځي  لښکرکوټمرکزي 

خپلې یوې آسه  پهته وویل : ډاکټر نیم ساعت مخکې ـې د تنباکو لوگی خوت رائڅخه  «یپپا»گرځندې نلۍ 

خپل  په. نوموړي افسر نو ښاره دباندې دی له ـېئکور خو  تللی دی او پوه سه چې ته ۀـلبگۍ کې کا

  وویل:  ،ورسره بدرگه وه ژبهخه ابرتانوي غږ چې ترآشنا آمرانه  ۀـهماغ

 

بکس کې  ځړېـدلي د کتنځي د دروازې تر څنگ ډاکټرکه غواړې ډاکټر ووینې نو خپل کاغذونه دې د  "

 "راسه. او په تراټ ـغېنـورته غرمې مخکې  لهسبا  ـږده اوېکښـ

 

لیکنه نومفرقې کې  پهمرکز د ختیځ هند د کمپنۍ د توپخانې  په «قوماندې»د پخوانۍ بولنې مې سبا ورځ  په

تر السه کولو وروسته د  لهد یونیفورم هم ځای پر ځای کولو او  له بنگلې کې د کالیوخپلې  پهاو  وکړه

پرده  "... راځئ.څوک یاست؟ "وویل : خوږې ژبې پهخو  غږ لوړ په، ډاکټر وټکولهورو  هزډاکټر دروا

نج -کارد هغه د  ـغېنـمې ورو خالصه کړه او  زهلرونکي دروا مخې ته ودرېدم؛ د انگلیسي  «میز» و 

 له، د پوځي طب افسر. هی۳ـډجرل فـیـټـځصاحبه! براین  "ځانگړې سالمۍ وویل :  پهمې شان  پهـري ېسرتـ

د  کبله لهستاسو اسیستانت وم. د ځانگړې رخصتۍ مخکې  هکالـږدې دوه ېیاد اوسم؛ نـ پهبه مو  زهمن یم 

 خپلته  4رټـپنسلوانیا چس

 

                                                 
1
 - Canton 

2
 - Dr. William Cardew 

3
 - Brian Fitzgerald 

4
 - Chester, Pennsylvania 
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 12تر 3 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 

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

 

ـرته راستون ېبـ . صاحبه! همدا پرونوکړ هم چوپـړکمپاین کې  په 5د برما مې پروسږکالالړم او ته  ۀـلکا 

 ډ غږ وویل :  ډ  په گړدود،آکسفورډي  خپل پهړ تر سره کړم. ډاکټر ـم چې ستاسو تر الرښونې الندې چوپشو

د چوپړ لپاره چمتو وینم.  دې او سلطنت ته هلـ. خوښ یم چې خوشاگرانه یاد لرم پهدې  ۀـ. ښزویهۀ ښـ ډېـر

د طبابت فراغت لیک هم تر السه کړی دی. آفرین  لکلکتې کې دې خپ پهستا پاڼې مې ولوستلې. وینم چې 

توگې خپلې دندې ته دوام ورکړې، که  په مرستیال ډاکټـرکتنځي کې د  پهزموږ د جراحي  يکولی شپر تا. 

  6دوستان او ورور دې ریچرډ ستاپنسلوانیا کې  پهنو، . ښه ورباندې خبر که، ما هلشي ته اړتیا لر کومدې 

  ؟ووحال کې  هڅ په

 

کلکتې څخه  لهاو ورور مې ریچرډ هم  ول ۀـښاغلی ډاکټر! ټول دوستان مې ښ " ځواب کې مې وویل : په

لري چې یوه ورځ  هلدی، هغه هم هی ته تللیپوهنځي  پنسلوانیا کې د طب پهته راستون شوی وو؛  ۀـلکا

 "جراح سي.

 

 "جراح سې. ۀـیو ښ سره خیره لهبه هم  ۀـکار کړی دی. ت ۀـ! تا هم ښ زویه " ډاکټر کارډ:
 

، خامخا ستاسو مرسته او لرمې ـئ هلدي چې هی هڅـهو صاحبه! دا هماغه  "ځواب کې مې وویل : په

 "الرښونه به راسره ملگرې وي.

 

ـږدې ېنـ پهشوني ښکاري چې  ډېـره، ههو زویه، ورځه خپل کار ته دې، ځان سم چمتو ک ":  ډاکټر کارډ

ي څخه د ـئبمبـ لهکې  ترڅ پهپوځي خوځښت  ۂراتلونکي کې د سوداگریزې الرې د پرانیستلو لپاره د یو

 "ـږو.ېاندس د سیند پر لور وخوځـ

 

 مې وپوښتل : ـښـندې هک پک تیاېهـ په
 

اوس خو . مکنډک کې چوپړ وک پهمن یم ستاسو  هلکار دی! هی ۀـصاحبه!، رښتیا وایاست؟ دا خو خورا ښ "

 "سم. ستوناجازې خپل کار ته  پهبه ستاسو 

 

یوازې خبره یاد دې اوسه چې د اندس پر لور د خوځښت  پهځواب کې وویل : زویه!  پهډاکټر کارډ 

 دا خبره درسره پټه وساته. سپارښتنه کوم چې درته ټینگه گنگوسه ده او
 

 "ډاډ څخه منندوی یم. لهصاحبه! کوالی شئ پر ما ډاډ وکړئ، ستاسو  "نډ پرته مې ځواب ورکړ:ـځ له

 

 لهاو  وهلهکلکه پر ځمکې و ښه ، پښه مېوکړه يسالم هپرتلې ال ټینگ پهدا ځل مې د مخکیني پوځي سالم 

 پهووتلم. ددې خبر  پوځي تراټ پهدفتره  لهـې ئ و شونډوموسک پهبوټانو مې ښه ټینگ کړس وایست او 

 ۀـژوندان په. مـږېترڅ کې به د اندس د ستر سیند پر لور وخوځـ پهاوږده سفر  ۂاورېدلو خوښ وم چې د یو

خپلو جامو کې نه  پهاورېدلو  پهخبر  ۀـیوازې یو ځل الس ته راځي. لنډه دا چې ددغ ـبېېشـداسې کې 

   ۀ.ـدلو یو څرک گاڼـېو او خوبونو د رښتیا کـځاییدم او دا مې د خپلو هیل

 

                                                 
5
 - Burma 

6
 - Richard 
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 12تر 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 

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

 

 پهډاکټر کارډ سره د چوپړ  لهکار وکړ. پر له پسې توگې  پهد ډاکټر کارډ د مرستیال ډاکټر مې څو میاشتې 

 لهطبابت کې زده کړي ول زما د ورور ریچرډ د طبي کتابونو  پهچې  ۀڅـهر هغه مې لومړي پړاو کې 

ویلي ول او هم کنتون، چین او هندوستان منځ کې  پهد کـښـتـۍ لړ کې مې  پهد سمندري سفر مخې ول چې 

ترڅ کې مې د  پهکې د سمندري یون پر مهال د ناروغو ماڼو گانو د درملنې  سوداگریزو کښـتیو پهته 

فیالدلفیا څخه زما لومړنی سمندري سفر زما د پالر  له بصري کتنو او تجربو یوه ټولگه راغونډه کړې وه.

ل ـېـتوگې کار پ پهکې د پلورنگ د مأمور ـړېـو ېبـسوداگریزو  پهمرستې راته جوړ شو، هغه مهال مې  په

      زده کړ. ډېـرلړ کې طبابت  پهپرتلې مې ددغو سفرونو  پهکړ. باید ووایم چې د نورو ټولو سفرونو 

 

تر و طبي ستونزو د حل وړتیا ډېـرد مې یوازې سر  پهـرېدو وروسته د وړوکو جراحیو او ېتـ لهد څو کالو 

د خپلو  ترږمۍ سره سم به مې يماښام له. کولهمرسته  ډېـرهدې الرې کې ډاکټر کارډ راسره  پهالسه کړه؛ 

د کړه او د لمپې تر روڼا الندې به مې د افالطون، د پلوتارک تأریخ،  هلب پهکتابونو ترڅنگ والړه تیلي لم

. ددې تر ۂکتابونه لوستل او د التینې، یونانۍ او فرانسوۍ ژبو تمرین به مې کاو ۸او پلیني 7شکسپیر، بیرک

لوستل. د ښوونځي د لیسې پر مهال مې د  ـوالتیاېتـ وښ او لـ ډېـر پهڅنگ به مې د هند و چین تواریخ 

۱۰یـرـسکندر پـ   "کتاب د  9پلوتارک
سس کورتیس ر  تول چې د کوین کبلههمدې  لهلوستی وو،  " ـ  فـ

 " کتاب، ۱۱

۱2الکسندر تأریخد 
د  ،ـوالتیاېلـ ېتوسند ېزما دغـې سي ئکه رښتیا . ۂگرځاو ځان سره لهبه مې تل  "

 ډاگیزهبرخه  «رنگینه»بڼیالۍ یوه مینې توښناکې زما د  نومونو سره لهنامتو کسانو  د ،شان پهالکسندر 

 پهد گوښي گوټ د لټون د سیند ښکلې غاړې ته  ۱۳د دالویر به مې پر مهال ـلېپـ. د تنکۍ ځوانۍ د کوله

خپلو  پهې، سو ېورراباندې زور  لکه غبرگولې پرښتې  ي دواړه، هلته به خوب او پریښانموخې ودانگل

ـستو گلورینو وزرونو ب نالیدلو  ـڅلوېسپـد خپلو  ـېئشان به  پهبوډۍ ټال  بڼیالې او د ـې سپورم کړمئ هپ 

کې  گيناکرار زړ پهمې  ېلهی ېیو، یوازې الیدلې ناکتلې نړۍ ته بوتلمیوې ن خوبونو کې ډوب پههیلو 

به د امریکا د انقالب او د  له کله. کسمستر سړی یو شان  پهد الکسندر  یوه ورځ به کلهچې  ټوپونه وهل

او دا هیله به  مسو سپورـړۍ کې ېبـخیالي  پهفکرونو څپاندو د  هکله په د نړۍ وال اساسي قانون امریکا

د ژوند او  انسانو تهټولو  "واله تومنه  ۍد امریکا د اساسي قانون نړ چې ـدلهېکې نڅـۂ زړ پهمې به مې 

     ـرې گوټ پورې ورسوم.ېد آسیا تر ټولو لـ "ـدونکي حقوقېـلـې، خپلواکۍ او ولسواکۍ نه بـژواک
   

د به  یوازې د اندس د سیند الره ۀـچې ن ـدلېکـاو ویل  ال زور واخیستگنگوسو  غوتې وروسته دـڅو میاش

ستر  یوپر افغانستان باندې  به سوداگرۍ د بهیر پر مخ پرانیستل شي بلکه افغانستان ته د السرسۍ لپاره

د  وو چې پیاوړی لښکریو لوی او د برتانیې د سترواکۍ  داـبې پورې ېشـ ې. تر دـری وکړيېتـلښکر 

د  "اندس "پلوه د  له ۱4جیـورج ایـدناو د هندوستان د گورنر جنرال جاللتمآب برتانیې د لومړي الرډ، اکلند 

 ـدلهېدې گنگوسې سره بله غبرگه گنگوسه هم غوږ تر غوږه کـ لهنومول شوی وو.  ۀـنام په ۱5لښکر "ستر "

                                                 
7
 - Burke  انگلستان کې مړ شوی دی. ۀ ز کال کې پـ17۹7ۀ ز کال کې زېـږېـدلی او پـ172۹ۀ ـې ادموند بیرک دی چې پـئ: بشپـړ نوم

 ژ -ر ڼڼ  شوی دی. سیاست کې د محافظه کارۍ پالۀ ور ټولنیز ویاند وو. بیرک پـۀ سیاستوال، د سیاسي فلسفې تیوریسن او اندیال او زړ
8
 - Pliny 

۹
 - Plutarch 

10
 - The Age of Alexander 

11
 - Quintus Curtius Rufus 

12
 - The History of Alexander 

13
 - Delaware River 

14
 - His Excellency George Eden, the First Earl of Auckland and the Governor-General of India 

15
 - grand “Army of Indus” 
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 12تر 5 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 

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

 

فارس د ټلوالې پر  او دد تزاري روسیې  د نیواک تر څنگافغانستان  د به ستر لښکر اچې د ـدلېکـ ویل او

لندن کې  په. جرړې وباسيگواښ د چې د برتانوي هند پر وړاندې ددې ټلوالې  ـږيېځکه وجنگـوړاندې 

 پهراتلونکو سلو کلونو کې  پهوه چې دا به  کړې وړاندوینهکرښو کې  خپلو پهستراتیژۍ  وې دېپنځول ش

 د برتانیې ځواک ټینگ او ډاډمن کړي.  کېهندوستان 
        

ز کال کې د ۱77۶ په مې ۀـي وم او غور نیکـئامـریکاڅخه یو  ۱6ټـاون ِشپ لهچې د پنسلوانیا د نیولین  زه

دویمې  پهز کال کې د امریکا د استقالل  ۱۸۱2 پهلومړۍ جگړې کې او پالر مې  پهامریکا د استقالل 

داسې بیحد و حصره  لهڅ مې ـېـدواړه جگړې د برتانویانو پر وړاندې وې ه اوجگړې کې ونډه اخیستې وه 

ي افسر جان ـرنگېپـ. نامتو درلودله ۀـځانغوښتنې سره همغږي او همفکري ن له ۀـهغ امپریالیزم او د

تر اوسه د برتانوي هند د امپراتورۍ ال نړۍ  "بیان کړی دی : دغو ټکیو پهاحساس  ـښندهېهـدغه  ۱7وینالک

ـږدې سل ېې نــئلمنه چې خپله داسې ښکاري هغې ماجرا  خو سترواکي نه ده لیدلې، لویه داسې بلهشان  په

 "پای نه لري.  ـڅېهـ کړي نور خپرهختیځ کې  پهمخکې  هکال

 

سلگونو  پهټول هندوستان کې د برتانیې  پهراتگ سره سم ول چې  لهز کال د دوبي ۱۸۳۸پای کې د  په

افغانستان د »سوه.   ـلېپـلړۍ  تیاد پوځي خوځښت لپاره د تابیا او سبمال لښکرکوټونو کېپوځي کمپونو او 

د چې هندوستان کې  پهې. کړ ـلېپـډول  ۀـښ پهچارې لښکري خوځښت خپلې  «برتاینې تر قیمومیت الندې

 پهز کال د سپتمبر د میاشتې ۱۸۳۸و. د سـرو شمیر یو سلو نوي زره وو، دوه سوه درو زرو ته لوړ ېسرتـ

ته الرښوونه وکړه چې  ۱9لوی درستیز تورن جنرال سرهنري فین لښکرد خپل  ۱۸ـټـې الرډ اکلنډېلسمې نـ

شمال  پهخپل ستر پوځي ځواک دې د افغانستان پر لور د مارش لپاره راوبولي. خو جنرال فین د ډیلي 

ـې ئډگره  لهړې کاره استعفی وکړه، د جگ خپله لهغوره کولو وروسته  لهکې د پوځي کنډکونو  2۰کرنال

 ۀـن تیاد بري د ترالسه کولو شون ې کېدې جگړ پهـرته انگلستان ته ستون شو. جنرال فین ېپښه سپکه او بـ

تکـ ـف سره چې لهلید دنده پرېږدي  هلـپام کې وه خپ په. نوموړی د لنډ مهالي گورنرجنرال سرچارلس ِم

تکـ ـف لیکلي ول : همغږی وو، ـري او السوهنې ېدې کې ده چې موږ به دداسې تـ پهویره مې  "سرچارلس ِم

   "ونه لرو... توانمنگولو څخه د راوتنگ  لهـې ئبه  هلــڅکېـل سو چې هـېلومې کې راښکـ په
  

د اندس د ستر لښکر د  2۱بولندوی سرجان کین ځواکونو يـئبمبــړې د ېبـ پهگورنرجنرال الرډ اکلنډ 

ـوا، د ېـرو یوه لـېد سپرو سرتـ "دغو ځواکونو جوړ وو : له 22توگې وټاگه. دا سویلي لښکر پهسرلښکر 

 یوه ـروېلکې د آس سپرو سرتــ ــوا؛ ددې تر څنگ د مېـرو یوه لـېـواوې او د پـلـیـو سرتـېتوپخانې دوې لـ

سلطنتي  ـدله،ېـوا نومـېـوا چې دویمه لـېد مـ ـلکې د پلې لښکر یوه لـ ،لهـدېنومـ 2۳ـوا چې څلورم ښامارېلـ

برخې کې د  پهشمال څخه د لښکر  له ".لیکو کې وه پهـوا هم ددې لښکر ېـري او اووه لسمه لـېلي سرتـپ

ـرو او ېـوا، د سپرو سرتـې: د توپخانې یوه لـ ېـې دغه ډلې راتللئلیکو کې  پهبنگال عسکري فرقې وې چې 

ـوا، د پلیو ېشپاړلسمه لـ (دارانو زهنی)استازیتوب د شلگرو  پهـرو دوې فرقې، د ملکې د لښکر ېد پلیو سرتـ

                                                 
16

 - Newlin Township, Pennsylvania 
17

 - John Colvin 
18

 - Lord Auckland 
1۹

 - Lt. General Sir Henry Fane 
20

 - Karnal 
21

 - Sir John Keane 
22

 - southern army 
23

 - Queen’s cavalry, the 4
th
 Dragoon 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 12تر 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 

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

 

ځان کې  په؛ ددې لښکر اروپایي څانگې هلـوا راتلېـوا او د ضربتي گوزار دریمه لـېـرو دیارلسمه لـېسرتـ

دولس  ۍد سپاهیانو د کمپن (هندي پلي لښکر)ـرو دوه غنډونه او د ېسپکو وسلو سمبال د سپرو سرتـ په

       کنډکونه رانغاړل. 

 

 ۵۶۰۰ملتیا چې  پهـړېو د یوې ډلې ېوو د سترو برتانوي جنگي بـ څخهبرخې  لهموږ چې د سویلي ځواک 

 ۀڅـنا ۀڅـ پهو. د هند لـدېپر لور وخوځـ «سواحلو»کڅونو  وـږدول د هندوستان د لویدیزېـې لـئـري ېسرتـ

ـدلو او بیا د ټاټا ېته ورسـ الـعرببحـیـرة ـو سمندري یون وروسته ېدوو اونـ لهتوفاني او څپاند سمندر کې 

ونومول شو.  ۀـنام پهبندري ښار وروسته د کراچۍ  24دلتا ورگډ شوو، د ټاټا پهختیځ کې د اندس د سیند  په

بندر کې تر یوې اونۍ پورې د  پهـړېو څخه جوړې شوې وي چې ېدرو ډلو جنگي بـ لهـړۍ ېزموږ جنگي بـ

ـدلې. ېیا ددې سیند د تورو اوبو د څپانده بهیر د لوري برخالف وخوځـتابیا او بار تړلو لپاره دمه شوې او ب

څنډو  پهموږ پسې د سیند د دواړو غاړو  پهـړېـو څخه پلي شوي ول ېبدرگه بـ لهـري چې ېپاتې نور سرتـ

شمالي خولې  له څوکو ـې دوام ورکړ. د اندس سیند د تبت د لوړوئـدل او خپل یون ته ېکې پلي راوخوځـ

سلو کې الره چې  په 9۸چین کې او پاتې  پهسلو کې الره  پهـږي چې د خپل تگلورې دوه ېـلـېـڅخه راپ

هغې  پهخپل کنډک سره  لهد توپخانې  زههندوستان کې پر مخ وهي.  پهـږي ېکـ لهـږدې دوه زره مایېنـ

ـړۍ ېد بـ»ـړۍ وال ېبـ کې وو. زموږ پههم  «امیر البحر»د سمندري ځواکونو مشر  ـړۍ کې وم چېېبـ

سکاتلندی تنه ستر او پنډ  په، هلـدرلود هزچغندر وزمه سور بخون مخ او گوربت وزمه چنگه پو «کپټان

بارخوگان، مخ او ان  دواړه ۂدد چېـدل ېځړویښتان  څپاندنارنج وزمه  - ۂـې سرئسړی وو، پر بارخوگانو 

. غړاندې وهلېاور  ۂرـې سئخولې  لهـدلي ښامار ته ورته وو چې ېخښمـ ۂ، کټ مټ یوهلـپټو ور ـېئ ۀـلخو

 کپټاناو ښاغلی  ۂمنځ کې تر ټولو تکړه، پو پهلکي د سمندري ځواکونو د ماڼو گانو د م   25ان مک کورډټکپ

ـو د الرښوونې لپاره غوره شوی وو؛ د هغه تر ېـړېوو چې د اندس د سیند پر لور زموږ د وړوکو جنگي بـ

 خپلهـړېـو چلولو لپاره ېدې سیند کې د بـ په 26الکسندر برنسې ننگونې پرتې وې، دا ځکه چې ډېـرمخ 

الکسندر برنس سره بدرگه  له زهلړ کې  پهلومړنۍ پلټنه نه وه بشپړه کړې، افغانستان ته د لومړني سفر 

څلور ورځني سفر وروسته خپل بل  لهاوبو کې  پهاو  هلـسره تر پایه الره ووه له کې دلتا پهوم. موږ 

هرگام کې د اوبو  پهـژندل شویو نا پلټل شویو اوبو د تگلوري ېـدلو. ددغو ناپـېتمځي حیدر آباد ته ورسـ

ـړۍ چې د لوړو ژورو ډک سیند د اوبو ې. زموږ بـۂیرغل کاوباندې ـړۍ ېتوندو غړغړاندو څپو زموږ پر بـ

بل ښارگوټي  لنډه دا چې، ۂالسه ورکاو لهدم خپل گړندوالی  هپ، دم ۂخوځښت کاو ـېئ د تگلوري پر خالف

مې دولس ورځې ښارگوټي کې زموږ د   په. د شکارپور ۂـړېـو لنگر واچاوېـدلو او بـېشکارپور ته ورسـ

د د غازیخان  ته ـړېـو ډلې، شمال خواېهوساینې وروسته زموږ د بـ ۀڅـیو  لهونـیولې. د تابیا، بارتړلو او 

 پهمحسوس ډول  پهـدنگ لړۍ ېدې برخې کې د اوبو پر مخ د اوبو د بهـ پهـدلې. ېپر لور وخوځـدېرې 

 لهـړېو به ېـدلې نو بـېـږدې کـېـړۍ د سیند څنډو ته نـېهر گام کې به چې زموږ بـ پهـږي او ېسترگو کـ

د سندهـ د  ړو کېدواړو غا پهـړۍ د سیند ېـبې هم راغلې چې زموږ بـېکړیغو ډک ټکانونه خوړل. داسې شـ

سیو مخ پورته کشولې؛  پهبومي وگړو کتارونو  بستر  پهـړۍ د سیند ېحقیقت کې زموږ بـ پهټینگو پرېړو ر 

اوبو کې زموږ یون  پهکې د اوبو د چټک خوځښت او یاغي څپو پر وړاندې الس او گریوان وې؛ دا ځل 

یي الره وهلې وه خو د اندس او ستلج د پر لور مو نیما د دېرې غازیخان دپای کې  پهدوې اونۍ ونیولې. 

                                                 
24

 - Thatta 
25

 - Captain McCord 
26

 - Alexander Burnes 
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 12تر 7 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 

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

 

ـړېو ته د شمال پر لور تگ ېدې ټکي پورته جنگي بـ لهټکي کې پریکړه وشوه چې  پهسیندونو د پیوستون 

ـې د لویدیز پر لور ئدوه وو څانگو وویشل شوه. یوه څانگه  پهـي اردو ئنور خوندي نه دي. نو ځکه د بمبـ

افغانستان  پلي مزل پهـرېدلو د کالت او کندهار پر لور ېتـ پهڅخه  (عبرم)تلنځ  لهچې د بوالن  لهـدېوخوځـ

تابیا، د اجورتي جنگیالیو  لههم ورسره بدرگه وم د کافي تدارکاتو  زهچې  ېڅانگ ېلـته ننوځي. د لښکر ب

برابرولو  لهـو ېنځو عربي آسونو او بې شمیرو ډالـیغوره کولو او سترواک رنجیت سینگهـ ته د پ له

 د پنجاب پر لور مارش وکړ. ته  وروسته شمال خوا
 

اماني وکړه  پهعالیه کمپنۍ سره مې خدای  لهټکي کې ول چې د ختیځ هند  پهد همدغو سیندونو د پیوستون 

کړه کړې ېـپر خپلهمخکې  لهـښود. ما مخکې ېاو د سلطنت لپاره مې د چوپړ پر لړۍ باندې د پای ټکی کښـ

کرښې  -یوازې سر او د اندس د لښکر د شمال ختیځې څانگې د یون  پهوه او هوډمن وم چې خپل سفر به 

ویښتانو ډک  لهـږدې دوست یو ېکې زما تر ټولو نـ سفر پهالره به وهم.  خپلهاوږدو کې تر سره کوم او  په

گی سکاتلندی کونگری وو چې ما ورباندې د  27دش»دوه ر 
ـي ته د ئدا سپی مې بمبـ نوم ایښی وو. «

ـې ورکه ئالره  خپلههماغو لومړیو ورځو کې د خپل استوگنځي څنگ ته موندلی وو چې  پهـدنگ ېرسـ

کونگري کې د  پهـرېدو سره ول چې ېتـ پهد وخت  هماغو ورځو راسره ملگری شوی وو. لهکړې وه، او 

 ونهزما فطري عادتځانه  لهـې ئخپلو کړووړو کې به  پهچلندۍ عادت پرمختگ وکړ او  ندوخپلسرۍ او ت

ملگري بدل  ۀـښ پهزما د الرې  «دش»لړ کې  پهنو سفرونو جافغانستان کې د گواښ پهڅرگندول. لنډه دا چې 

 شو.

 

 "پورې کتاب راسره وو چې :  ۂپه زړ ډېـراړوند یو  پهـي کې وم د افغانستان ئمهال چې بمبـ ۀـهغ په

راني د سترواکي "ځان کې  په چې "افغانان، ځای، فرهنگ، نژاد، د کابل د سلطنت گزارشات ملت او د د 

2۸تأریخ ته یوه کتنه رانغاړي
 پهلیکلی وو؛ الفنستن د ختیځ هند  29مـونت سټـیـوارټ النفسـتناو  ۂـدېنومـ "

ز کال کې افغانستان او ماوراء النهر ته د سفر لپاره  ۱۸۰۸ پهکمپنۍ کې د سیاسي چارو مأمور وو چې 

 پهنیز، کشفي او دیپلوماتیک مأموریت وو چې د یوه ساتندوی بدرگه ځواک ـلېپــږل شوی وو. دا لومړنی ېلـ

ـري، شپږ سوه اوښان ېدې پوځي ځواک کې د سپرو یو کنډک، دوه سوه پلي سرتـ په ؛مرستې تر سره شو

او حساس لیکوال دی چې پراخې کتنې او  ۀـښ ډېـرباور د کتاب لیکوال یو  پهوه. زما  لهه ډنو یوـالېپـاو د 

پورې  ۂزړ پهجوړه کړې او  هلـځان کې ځا پهد پراخو معلوماتو ډالۍ او یوې رښتونې متمدنې روح د هغه 

هر  پهلړ کې ولوستلې او  پهسفر  ۀـۍ برخې مې د همدغډېـربرخې کړې ده.  ددې کتاب  پهور ـېئوړتیا 

 برکته ول.  لهکتاب د تومنې  ۀـد همدغـډلم، ېاړوند پوهـ پهد افغانستان  چې ۀڅـ ۀـهغ
  

دې کتاب کې ددې ټاټوبي د سرغاړو  پهیاد شوی  ۳۱لنډون مونټي پهي وخت ډېـرچې  ۳۰سټیوارتمونټ 

خوړلې طبیعي ښکال د راښکون  ۀـد الس ن ۀـقومونو، وحشي ژویو، د هنگامو او حماسو د ټاټوبي او د هغ

ـږي نو د شاه شجاع ېـنې پـیـښور ته رسـېچې سټیوارټ د افغان سالطینو ژمنۍ پالزمـ کله شرحه راکاږي.

ـې ئږم کال سره ـشپ لهد کاواکه سلطنت  ۂددهغه ورځې وې چې  او دا نولیدلو ته ورځي  شاهدربار ته د 
                                                 
27

 - Dash 
28

 - An Account of the Kingdom of Caubol, and its Dependences in Persia, Tartary, and India, 

Comprising a View of the Afghan Nation and History of the Doorani Empire 
 ژ  –دا کتاب ښاغلي محمد آصف فکرت دري ژبې ته ژباړلی دی نو ځکه ما هماغه دري نوم دلته غوره کړ. 

2۹
 - Mountstuart Elphinstone 

30
 - Mountstuart 

31
 - Mounty 
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 12تر 8 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 

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

 

دی هماغه شاه ـدلې، ېافغان شاه ولگـ پهچې زما سترگې د لومړي ځل لپاره  کلهمونټي وایي سمون خوړ. 

ځانگړي سلطاني مکیز ډډه وهلې وه. شاه شجاع  پهـې ئشجاع وو چې د سرو زرو پر شاهي گدۍ باندې 

ـشره  زهـره، چنگه د گوربت مښوکې ته ورته رومي پېښکلي څـ . مونټي لیکي هلــې درلودئاو زېـړ بخونه ب 

جواهراتو او زرو  په ،گومان مې وکړ چې د شاه ځان او ـدلېېلومړیو کاتو کې مې سترگې وبرېښـ په ":

 ـروتنېېتـ پهسترگو خپلو د  نو وکتل،ورته مې ځـیـر  ۀـښ په ، خو چېپوښل شوی دی وزغر وپسولل شوې

گالبتون اوبدل  پهد سرو زرو ـې ئد جامو پسولنه ؛ ووشاه زرغون بخونه کمیس اغوستی  ځکهشوم  ۂپو

ته  (زنبق)ـې چمبي گلي ئ؛ د ټټر پر مخ باندې هلـجواهراتو جوړو گران بیو شویو غټو گالنو او یو شمیر

ـې د چا سترگې وړلې او همدې پاڼې ته ئورته د پسولل شویو الماسو یوه پلنه پاڼه گڼدل شوې وه چې ځال 

نونو ځلـ پهـې هم ئورته جواهرات   پهگاڼو  -شنو زمردو مړوند دـې ئدواړو السونو کې  پهـدل، ېدواړو ور 

چې  ېـدلېځلـ گاڼېپریمانه  ېـلېـال بـېـې هم بـئنورو برخو کې  پهمکیزونو سترگکونه وهل؛ د ځان  ځانگړو

تر ټولو ستر الماس د افغان شاه شجاع د ښي الس پر بازو  "کوه نور ". د لهخپروروڼا ـې ئهرې خواته 

 . ۂـدېشان ځـلـ پهد ځالنده لمر  باندې
 

هندي الفبا  په باندې لوی غمی دی؛ د غمي پر مخ ډېـرغمیو کې یو  پهالماس د نړۍ د الماسو  «کوه نور»د 

 پهږونکي لیکنه ـېز کال ته ورگرځي؛ د غمي پرمخ مصیبت ز۱۳۰۶دیت ــ  نـ  ـټې اعتباري سېد لیکل شوې نـ

ـې تر غمي ئنړۍ به  لهالماس څښتن وي نو بویه چې ټو ۀـکه نارینه ددغ "ـنـدل شوې ده :ېدغو ټکیو کـ

یا  ،ورسره بدرگه بدبختیو هم خبر وي. یوازې پهڅښتن پورې اړه لري چې  پهالندې وي، دا د الماس 

 لهدغه مرموز او  "ځان کړي. په غمی امن کې وي او پهدغو بدبختیو څخه  لهخدای یا ښځه کولی شي 

حقیقت  پهپورې نامتو داستانونه لري.  ۂزړ پهځان سره  لهـو کې ېکورنـ ېو افغانډېـر پهحیرته ډک الماس 

  .   لهالماس زما زښته ډېره پاملرنه ځانته راوکاږ ۀـکې همدغ
  

شا  په لهز کال کې د گجرات د سلطان ۱297 پهدغه الماس عمومي باور دا دی چې سلطان عالء الدین 

 لهنسب او  پهپلرني پښته د چنگیز او گوډ تیمور  لهتمبولو وروسته تر السه کړی دی. سترواک بابر چې 

خپل نامتو بڼ کې  پهد خوښې ښار کابل کې  ۂزړمړینې وروسته د هغه د  لهمورني اړخه افغان دی او 

ډیلي کې ماته  پهز کال کې افغان پادشاه سلطان ابراهیم لودي ته ۱۵2۶ پهـږي، ېخاورو ته سپارل کـ

. د بابر زوی شهزادگي همایون دغه الماس هغه مهال خپل پالر ته ۂـې وواژئماتې وروسته  لهورکړه او 

توگې تر السه  پهد ډالۍ  «پیشکش»پلویانو څخه د  لهـې د ویکرم ادیتا ئوړاندې کړ چې نوموړی الماس 

سلطان ابراهیم لودي سره یو  لهلومړۍ جگړې کې  پهځکه چې د ویکرم ادیتا پلویان د پاني پت کړ؛ دا 

ـې دغه الماس همایون ته وړاندې کړ. لنډه دا چې ئماتې وروسته  له لودي ځای شوي ول، خو د ابراهیم

 په «الماس يبربا»منځ کې د  پهالس کې پاتې شو او د دربار د ندیمانو د کړېو  پهدغه الماس د بابرزیو 

همدې  پهښاره تر السه شوی وي، ځکه  لهـدای شي دغه الماس د هندوستان د گلکندې ې. کـۂیادېـد ۀـنام

ز کال کې د شاه جهان د واکمنۍ پر مهال  ۱۶۰۰ پهدي. دغه الماس  ډېـرسیمې کې د الماسو کانونه 

ویاړ تاج محل ودان کړ. د  پهـرمنې ېښار ته راوړل شوی دی. شاه جهان د خپلې گرانې مـ ۀـهمدغ

سوداگر هم وو،  گاڼوخټه فارسي میرجمال وو چې د سروزیرۍ تر څنگ د  پهگلکندې د ښار سروزیر 

استازیتوب  پهد ویکرم ادتیا د پرگنو  ۂـدېـژندل کـېپـ ۀـنام په «الماسي بابر»نوموړي دغه الماس چې د 

ـږدې ملکې ته ډالۍ کړ. وروسته دغه الماس د ېته نـ ۂزړشاه جهان ته وړاندې کړ او شاه جهان هم خپل 

ز کال کې ۱7۳۸ پهخټه مغول وو. د فارس پاچا نادر شاه چې  پهـد چې ېسلطان محمد شاه الس ته ورسـ
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 12تر ۹ 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 

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

 

یرغل او ددغو  لهجگړې کې پرېکنده سوبه تر السه کړې وه پر ډیلي او اگرې باندې  پهـې د کرنال ئ

دې لړ کې نادر ته  پهنامتو تخت فارس ته راوړي.  «طاوؤس»چور او تاال وروسته غوښتل د  لهښارونو 

ځایه بې ځایه شوی دی.  له «بابري الماس»تخت کې ایښودل شوی  په «طاوؤس»ـږي چې د ېخبر رارسـ

 سترگو تر یوې لنډې مودې پورې پټ ساتل لهظاهراً د الماس د پټولو ځای ځایگې د سترواک نادر شاه 

چې نادر د الماس د  کلهي. وبربنډورد الماس د پټولو ځای نادر ته  ښځه ـږي خو د مغولي حرم یوهېکـ

ویاړ د یوې شاهانه  پهـرته ورگرځولو ېږي نو محمد شاه ته د ډیلي د تخت د بـېـنځایه خبرـپټ لهغمي 

دواړو پاچاهانو تر  دپای کې نادر  پهپرتمینې غونډې د جوړولو فرمان ورکوي. د همدې پرتمنې غونډې 

ورورگلوۍ او د تلپاتو »د مسلمانو واکمنو تر منځ د  هلـمنځ د پگړیو د تبادلې وړاندېز کوي؛ د پگړیو تباد

پښه شا  خپله ولـاورېد پهخبر  دېیو منل شوی دود وو. محمد شاه د  ۀـنام په «ینگولوـاړیکو د ټدوستانه 

داسې دریځ کې نه وو  پهمحمد شاه نور سلطان ـږي چې نادر ورسره چلوټه کوي، خو ېي او پوهـکاږته 

گواښ  لهد شوني مرگ  ۀکه نـ، ی شيوکړ نټهدې داسې د ستاینې وړ شاهانه وړاندیز څخه  له ـڼېچې گ

چې نادر شاه  کلهډول د پگړیو تبادلې ته غاړه ږدي.  ۂزړنا  ۂزړ پهپای کې  په؛ ـدونی ووېکـسره مخامخ 

مرکزي ټکي ته ځي او تر السه شوې  کوټد خپل لښکر چټک ،پگړۍ تر السه کوي د سلطان محمد شاه

پگړۍ کې پټ شوی الماس مومي،  پهخالصولو سره سم  لهـرې کوي، د پگرۍ ېسره لـ خپله لهپگړۍ 

ځال کې نادر خپل السونه  پهـې د نادر سترگې وړي. د الماس د وړانگې ئښنده ځال ېـداسې الماس چې بر

 «الماس يبابر»ـټې وروسته د ېهمدې نـ له. «کوه نور، کوه نور»لوړ فارسي غږ وایي  پهپورته کوي او 

خپلې بریمنې سوبې وروسته د  لهدې توگې نادر  پهـږي. ېبدلـ ۀـنام پهد الماسو  «کوه نور»افسانوي نوم د 

الماسو سره یوځای د خراسانو د مشهد  لهسترو جنگي غنایمو، د طاوؤس تخت او د کوه نور  دوو لهنړۍ 

  ـږي. ېښار ته راستـنـ

         

خړ سهار ته ـږي، ېراپاڅـخوبه  لهډېرې ناکرارۍ  پهـره وه سترواک نادر ېنیمایي تـ له هپـچې ش ه،پـیوه ش

پاتې وو چې احمد خان ځان ته رابولي؛ احمد خان چې د ابدالیو د یوې قومي قبیلې د سر مشر  ډېـرال وخت 

چټکۍ ځان د نادر شاه  پهوړتیا جنرال وو،  غښتلېافغانستانه د نادر یو پیاوړی، ډاډمن او د  لهزوی او 

لښکر کې  پهشاه  کلن وو چې د نادر ۱۸ـږدۍ ته رسوي. احمد خان د هند د نیمه وچې د سوبې پر مهال ېکـ

چې احمدخان د  کلهبریالیتوب تر سره کړه.  پهـرو بولنه او الرښوونه ېسرتـ افغان قومي سپرو ۴۰۰۰ـې د ئ

 ـې وپوښتل:   ئتر سره کولو وروسته  لهد درناوي  ،ـدېـږدۍ ته ورسـېفارس د سترواک کـ
 

 ځواب کې وایي: پهنادر شاه  "ښاغلی اعلیحضرت! خیریت دې وي!، "
 

ـږدې او خوږ ېجنرال بلکه زما تر ټولو نـ ۀـیوازې زما تر ټولو لوړ او ښ ۀـجنرال احمد خانه! تاسو ن "

خوب کې  په. واخیستسترگو  لهزما ې خوب ـئبیا  او خوب ولید جنوېر یومې  هپـیاست. نن ش هم دوست

تر  ژوندـږدۍ کې زما د خوب ځای ته الره مومي او د ېکـ پهـري زما ېوینم چې یو شمیر کابو سرتـ

خپل مرگ وروسته  لهویره نه لرم خو  همرگ لهخنجرونو سوری سوری کوي.  پهمې  وروستۍ سلگۍ پورې

 ځواب کې وایي : په. احمد خان "ږيېــډېـرویریږم او اندیښنه مې کرار کرار  ۀـخوندیتاب پهد خپلې کورنۍ 

 

ـږدې شي دا خو ال ېنـ دې ـږدۍ تهېلري چې ستاسو کـ ۀـن ۂزړ نيـڅ څوک دوېشهنشاه اعلیحضرت! هـ "

 لهترسره کولو وروسته او یا  لهپوځي عملیاتو  دي. سی لخنجر ووه پهږدئ چې څوک دې شهنشاه ېـپر
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کوئ، او ښاغلی اعلیحضرت  ۀـاندیښنه م ـڅېهـدي.  ۀـعملیاتو مخکې دداسې خوبونو لیدنگ غیر عادي ن

 نادر شاه بیا پوښتنه کوي : "سي. ۂکرار خوب بـید پهـرته ېدې بـ
 

 پهلرم، او ددې هیلې  هلتاسو څخه یوازینۍ هی لهـږي نو ېـښه رامنځته کـېجنرال احمدخانه! که داسې یوه پـ

ترسره کولو کې ستا ژبه او ژمنه دواړه غواړم چې د افغانیت د قانون تر سیوري الندې به زما د کورنۍ 

 "ساتنه کوئ.

  

، آراموئنا  ۀـدې گواښجنو وحشتناکو فکرونو م پهروح  خپلهکوم  لهښاغلی اعلیحضرت! هی " : احمد خان

و کلونو لپاره ژوند او اوږد پرتمین سلطنت ولرئ، لوی څښتن دې تاسو ته د خضر ډېـرد  تاسو به انشاء هللا

 "ي.کړنبي حیات ژوند در ډالۍ 

 

الس او ژمنه راکړه  دواړه که ووژل شوم ما ته :ـې تکراروم چېئجنرال احمد خانه! یو ځل بیا  "نادر شاه :

سپیڅلتیا د  پهـرزوینه وکړه او ماته دې د خپل افغانیت ې. پر ما یوه پـئچې زما د کورنۍ ساتنه به کو

 "ځوانۍ الس راکړه.

 

ـږ ېغـ پهشان یو بل  پهـې ټینگ ونیو او دواړو د وروڼو ئاو د نادر الس  ۂوغځاوور احمد خان خپل الس 

 کې ونیول.

 

بشپړې سپیڅلتیا  پهچې  ئـږېښاغلی اعلیحضرت! تاسو پوهـ "خپل ډاډمن او ژمن غږ وویل :  پهاحمد خان 

هر ډول  پهچوپړ کې وم او هر هغه ډول چې ستاسو غوښتنه وي بیا هم چمتو یم او  پهاو گروهې ستاسو 

 "اوسم.وچوپړ کې  پهحاالتو کې به ستاسو د کورنۍ 

 

در شاه کټ مټ د ز کال د جون د میاشتې لومړۍ شپې ورځې وې چې نا۱7۴۶څو میاشتې وروسته د 

وروستۍ تر  ژوندد  پاچا ،ډ . د نادر ساتندوی گارـږيېکـشان وژل  په د خپسکې ناک خوبـوحشت ۀـهماغ

ـږي ېـلـېلومې کې ښکـ پهگولې  هلـخنجر ټوکر ټوکر کوي. فارسي سترواکي هغه مهال د ا پهپورې  سلگۍ

 (سبب)اسیت  پهد سلطنت د واگو د ترالسه کولو  دننه سلطنتي ارگ کې پهچې یو سولند ورو خپل بل ورور 

 وژني. 

  

ملتیا د خراسان فتح آباد ته د نادر  پهغنډ  ۂـرو د یوېسپرو سرتـخپـلو اورېدلو احمد خان د  پهخبر  دېد 

 پهشاه د خراسان نادرشوه چې  ډاگه پهاحمد خان ته و لـدېرسـ پهفتح آباد ته ـد. ېشاه د مرستې لپاره ورسـ

تنې څخه بیل شوی دی.  له ۀـاو د سترواک سر د هغ یـږدۍ کې وژل شوېسلطنتي کـ خپلې پهفتح آباد کې 

. احمد خان هد ېـدا المل شوېد سترواک د وژل کـ هگنگوسو ویل چې د سلطنتي کورنۍ د غړو تر منځ شخړ

ـرته خپل ېخواشینۍ بـ ډېـرې پهوو  ۀـن لـواېـو چارو کې السوهنې ته لـېکورنـ پهچې د سلطنتي کورنۍ 

د  تر مخمیاشت کې احمد خان د لویې جرگې  پهز د اکتوبر ۱7۴7ټاټوبي کندهار ته راستون شو. د 

جرگې کې  پهـواد د اکثریتو والیتونو د قومي مشرانو ېتوگې غوره او وټاکل شو. د هـ پهافغانستان د پاچا 

کړه دې د صابر شاه ېـکړه وکړه چې وروستۍ پرېـورځنیو وراشو او خبرو اترو وروسته مشرانو پر ۀـات له

صوفي وکړي او د افغانستان راتلونکی پادشاه دې غوره کړي. کابلي صابر شاه د تن یو  ۀـنام پهکابلي 

ورې ووهلي او  ږیئپای کې  پهناستو کاندیدانو پر کړۍ اووه د  څانگه د احمد خان د  هو یوــې د غنمو د و 
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رانیو  ۀـلاحمد شاه با ـېئومړیو کې ل په. هلـښودېپگړۍ پر سر کښـ ران»خو وروسته د د  ِر د  ۳2د 
د سترواک  «

ران، د عصرونو مرغلره) لقب ورته غوره شو و  ِر د  ـدا او ېچې د فارس د پاچا د زامنو د وژل کـ کله. (د 

د  اوس ـږي نو دی چېېگولې خبر احمد شاه ته رسـ لهشهنشاهۍ ماڼۍ کې د ا پهورسره بدرگه د فارس 

اصفهان کې د فارس  په او ـرو سره فارس ته ځيېړو سپرو سرتـوڅلورو زرو پیا لهافغانستان پاد شاه دی 

سلطنت تاج او تخت د نادر د  فارس دې چې احمد خان د لهالس کې اخلي. وروسته  پهـنې واگې ېد پالزمـ

شاه بانو، احمد خان  کهلـرمن، مـېــرته راگرځوي او ورسپاري، د نادر شاه مېشاه لمسي ځوان شاهرخ ته بـ

 پهمني او  ۀـسلطنتي ماڼۍ ته رابولي او د کوه نور الماس ورته وړاندې کوي. احمد خان دا وړاندیز ن

ین  لهځواب کې شاه بانو ته وایي چې ما  ارواښاد سترواک نادر شاه سره ژمنه کړې وه، ما یوازې د خپل د 

خپلې مړینې مخکې دې ته هغه  لهځواب کې وایي چې نادر شاه  په پار دا کار وکړ. شاه بانو پهد اداء کولو 

راکړئ چې د سترواک  زهنادر شاه سره کړی وو، اوس ما ته هم اجا لهوو چې تاسو  یژمنه او هوډ ویل

ین او پور  اداء او هی راني احمد شاه ېپای ک پهـې تر سره کړم چې ما ورسره کړې وه. ئ لههغه د  د  د 

د  وو ایښودل شوی کې بکسگوټي ۂیو پهټینگار د کوه نور الماس چې د سرو زرو  ډېـرزښت  پهملکې 

زوی  ۀـالسه ورورسته د هغ له السه مني. د کوه نور الماس د افغانستان د سترواک احمد شاه لهملکې 

 لهد افغان سلطنتي کورنۍ  «بارکزیو»ـږي؛ شاه شجاع د ېلمسي شاه شجاع ته وررسـ ـېئتیمور شاه او بیا 

ځایه  ۀـهغ لهـږي. شاه شجاع کشمیر ته تـښتي او ېـالس ړنگ پهرا څرگندېدا وروسته د همدې کورنۍ 

واک کې دی؛ رنجیت سینگهـ پر شاه شجاع  پهکهانو سترواک رنجیت سینگهـ یپنجاب ته ځي چې هلته د س

وچ زور  پهـې پټ کړی وو ئسوري کې  په ۀـلدیوا ۂمرگونی دباو راولي او د کوه نور الماس چې د یو

ـږي او د ېدرو جگړو وروسته ړنگـ لهکهانو سترواکي د انگلیسانو پر وړاندې یورڅخه تر السه کوي. د س

ول چې د رنجیت سینگهـ دیارلس کلن  کې ز کال۱۸۵۰ پهبرتانیې د سترواکۍ یوه برخه گرځي. وروسته 

مخکې سمبال شویو  لهپلوه د مخکې  لههندي دولت  زوی دلیپ سینگهـ د کوه نور الماس د علیاحضرتې

الندې ډالۍ کوي. د کوه نور  ۀـلندن کې ملکې ویکتوریا ته د جنگي غنیمت تر نام پهترڅ کې  پهمراسمو 

 ته قیراطو ۱۰۵قیراطو څخه  ۱۸۶ لهامستردام کې  پهې الرښونې الندې ـغېنـالماس د شهزادگي البرت تر 

ـو ئـړېو توطېږو پــپای کې د شپ پهشي.  ډېـرـږي چې ځال او بریښ یې ېتقلیلي ډول ددې لپاره پریک کـ په

 ۍ دد ملکې ویکتوریا تاج ته د هندوستان د سترواکد کوه نور الماس خونړۍ سیوري وروسته  لهاو خنجر 

 پهاس د برتانیې د تاج ـټـې وروسته ول چې د کوه نور المېهمدې نـ لهالره مومي.  ۀـنام پهې ټولواک

دې  پهـې ږدي چې ئکې وټومبل شو او یوازې د انگلستان ملکې  ۳۳مالتي صلیب پهمخکینۍ برخې کې د تاج 

  . ـښودل شوېکښـډول پر نارینه وو سترواکانو او شاهانو باندې د الماس پر افسانوي شگون د منښت ټکی 

 

                                                 
32

 - Durrani Emperor (Durri-i-Dawran, pearl of ages) 
33

 - Maltese cross حقیقت کې د عیسوي جنگیالیو صلیب دی ۀ هم یادېـږي پـۀ نامـۀ : مالتي صلیب چې د امالفي صلیب پـ

ز کال 2۰۰۸ هصلیب ل هټاپو ته راوړ او نن د مالتا ملي سمبول دی. دغـ مدیترانې د مالتي ـې دئاو همدوي ول چې دا صلیب 

ـړۍ کې هغه مهال چې صلیبي ېپـ ۱۶ۀ ـږي. پـېاو دوه یورو یي ایکیو یا مسکوکاتو پر مخ هم ضربـ ۂوروسته د اروپا د یو

 هټاپـو د ملي سمبول پۀ د همدغـاو  کړ یادېـدۀ نامـ همالتا کې ول د نوموړي صلیب ډیزاین د مالتا د صلیب پـۀ جنگیالي پـ

سویډن، ناروي، هندوستان، فیلیپین، آسټرالیا، هسپانیا،  هـوادونو کې لکه پېډیریو هـ هتوگې ومنل شو. دا سمبول نن د نړۍ پ

ول کـ  لډو  هدرملونو کې هم د سمبول پـ هـږي. پېمالتا، ایټالیا، سویټزیرلند، فرانسې، جرمني، امریکا او انگلستان کې کار 

 ـږي. ژېکارول کـ
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پورتنی انځور کښلی دی. حمید نوید د لیکوال پوهاند  ښاغلی حمید نوید چې بریـالی انځورگر او شاعر دی

 زوی دیۂ ډاکټر بشیر احمد زکریا د تر
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