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 5تر 1 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

    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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 5تر 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 

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

 

 دویم څپرکی
             

 پهـدلو ېالهور ته د رسـ ،خپل سفر ته مې د شمال پر لور ووتلم څخه لیکو لهلښکر  د اندس دکله چې 

سیمه ییزو مشرانو  دلکه مخامخ شوم  سره ـښوېڅو وړوکو پـ لهاوږدو کې  پهموخې دوام ورکړ. د الرې 

کاروان سره یو ځای  له اهم زم ـرنگیانېپــدلي ې. همدا شان دوه تنه تـښـتـېجگړ ېَوړ شخړې او نورې

همدغو  لهځان سره مې پرېکړه وکړه چې  لهږو اوښانو باندې بار ول، ـشپ رپـشول. زما د اړتیا وړ توکي 

یو  ـرنگي لښکرېپـوځم. دولس تنه سپاهیان، د  چټکښاره  لهیو ځاي د احمد پور  به توکو او اوښانو سره

خبرې  ژبو َدريو او ـتـروانې پښ پهاو هم درې تنه افغانان مې چې  ۂـدېنومـ 1ـدلی چې جان بَرونېتن تـښـتـ

خپل آس یو ځل بیا  ۀـنام په 2اوس مې د فلورا گڼله چې يکـمرغـېـن دا مې خپلهځـیـر غوره کړل.  پهکولې 

یوه اونۍ  هپکم لهچې هغه هم زموږ  ـرنگیېپـیو بل تن  ۀـنام په 3ته راغلی وو، د چارلس میسن گوتو

ـرنې او د ېگالنې، غلطې انگـ له، د ستونزو دۍانهلـالې ډېـر لهراووړ. دا آس راته ـدلی وو ېمخکې تـښـتـ

ـنه ېکهانو د سترواکۍ پالزمـیپای کې الهور ته چې د س پهروسته و خنډ و ځنډ ټیل ماټیل او لهبومي وگړو 

ـستۍ او ېـدم چې رنجیت سینگهـ یو بریـالی او پیاوړی سړی دی، داسې سړی چې د نـېـدم. پوهـېوه ورسـ

، دیـې د سلطنت تر گدۍ پورې رسولی ئمنځه راپورته شوی او ځان  لهبې وزلۍ د دوړو او خاورو 

یو موټي ملت د بیرغ تر سیوري  ۂـې د یوئووه لس کلن وو چې د سیکهانو جنگیالي قومونه نوموړی ا

   بې ساري ټولمنلي سلطان بدل شوی وو.  ۂیو پهیو ویشت کلنۍ کې د پنجاب  پهالندې سره راټول کړل او 
 

رزول او  يپیاوړ ۂچې د یو ۂـدېپوهـ ۀـتوگې ښ پههوښیار الرښود  ۂمهاراج رنجیت سینگهـ د سیمې د یو

یپلوماسۍ ډچې د  ۂـدېپوهـ ۀـپرته نه شي کولی د برتانیا درناوی تر السه کړي، دې ښ لولر له شوي لښکر

اره نشته  لهموړونو کې ورته د پایښت چانس  په، د زور او د ښکیالک او نیواک د لوړو ژورو کې ډگر په

 په 4ز کال کې درې تنه اروپایي پوځیان وگومارل : د جین فرانسوا1۸22 پهدی. همدا ول چې مهاراج 

ـپـتـِسـت ویـنـتـورایو فرانسوی نیمه اشراف، د  ۀـنام ِ بــ
6اومز»یو ایتالوی او د  ۀـنام په 5

یو  ۀـنام په «

یـتـبل ډيپـاولـو هسپانوی او د  ـرنگي ېپـیو وحشي لیونی سړی چې پر افغانستان باندې د  ۀـنام په 7اَو

ځان سره مې فکر وکړ چې د رنجیت  له. ی وولښکر سره یو ځای شو لهد اندس  وروستهـري ېتـ له لښکر

 پهالرې باید الره ومومم. دلته مې پام شو چې جنرال االرډ د رنجیت سینگهـ  لهسینگهـ دربار ته د یو چا 

۸لژن دونـور»غاړه لري. االرډ د فرانسې د  پهمشري  سر ـي جنراالنوئدربار کې د اروپا
مډال تر السه  «

ان ټد کپ «9رسَ اووم ه  »جگړو کې د  پهیون ـلېپـفرانسې کې تر ټولو لوړ مډال وو، االرډ د نا پهچې  کړی وو

ماتې وروسته  لهجگړې کې  پهټپي شوی وو. نوموړی د واترلو  هلـډول گومارل شوی وو او دوه ځ په

 هندوستان ته راکډه شوی وو. 

 

                                                 
1
 - John Brown 

2
 - Flaura 

3
 - Charles Masson 

4
  - Jean-François Allard ـې شرحه  کې وگورئ ئپای کې ۀ : د کتاب پـ 

5
 - Jean-Baptiste Ventura: ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 

6
 - Oms 

7
 - Paolo di Avitable : وگورئ ـې شرحه  کېئپای کې ۀ د کتاب پـ 

8
 - Legion d’honneur: ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 

9
 - Seventh Hussars :ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 
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 5تر 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 

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

 

 سرهاروپایانو  لهمعلوماتو سمبال او د خورا لوړ فرهنگ څښتن وو چې  پهـښـو خبر، ېپـ لهجنرال االرډ 

خپل کلیوال کور کې ومنلم. دا کور کټ  پهجنرال االرډ . ۂزښت خوږ چلند کاو ،لمنه پالنېـېـم خپلې پهـې ئ

 پهمیناتورۍ او ښکلو انځورونو پسولل شوی وو او د ختیځ بازار  پهشان  پهد کورونو  10مټ د ورسای

یوې  ـېئ وکړه. وریښمینې جامې هزـېمنځټکي کې پروت وو. زما نیمگړې نیمکۍ فرانسوۍ پر جنرال اغـ

ـې ئغاړې نـیولې د پښو تر ښنگرو پورې  لهـې درلود او ئچپنې ته ورته وې چې سور روښانه رنگ 

ځالندو سپینو واورینو ویښتانو  له چې لهـې تر ټټر پورې ځړېدئدوه ښاخۍ ته ورته ږیره  ې. اوږدېـدلېرسـ

11کرمپت» لهانگلیسي دود موږ ته د ماسپښین چای  ۀـهماغ په نوکرانو. ۂـې برابر انډول څرگنداوئسره 
» 

وغوښتل چې  هاالرډ ښاغلي لهلنډو خبرو وروسته مې  لهاړوند  پهسره راووړ. د حارې د بې اعتدالې هوا 

هغوی سره د لیدلو الره  لهکه وکوالی شي ما د اعلیحضرت سترواک رنجیت سینگهـ حضور ته ورسوي او 

ـوالتیا ځواب راکړ ېنالـ په گړدود يفرانسو يـچلېپـ يځانگړ پهچاره راته برابره کاندي. نوموړي د پاریس 

 پهـې د مړامې موسکا ئبیا  "گران دي. ۀیوڅـ لیدلد اعلیحضرت  هلکب لهوالي ډېـرد شخصي کارونو د  ":

ـدل ېشا کـ پهـرته ېکاره بـ لهستاسو د معلوماتو لپاره باید ووایم چې  "ترڅ کې خبرو ته دوام ورکړ :

رپ کې لوړ دریځ او دنده تر السه  پهځل کاتو دې څوک د سترگو  ۂیو پههماغومره گران دي لکه چې 

   "کړي.
 

خپلې پرتمینې ماڼۍ کې د استوگنې لپاره  پهمخې ما ته  لهاو پاملرنې  ـرزوینېېپـجنرال د خپلې طبیعي 

سترواک سره مې ستا لپاره وخت  له "ـې راته وویل :ئـرېدلو وروسته ېتـ لهځای راکړ او د یوې ورځې 

َمغـپړانگ سره جگړه کړې وه  له تنکۍ ځوانۍ کې پهمهاراج " اخیستی دی. د ـې ئوخته وروسته ۀ چې له هـ

اعالن  پهنگ د شاهي دربار د جهر ـلقب گټلی وو. د اعلیحضرت دربار ته زموږ ننوت «د  زمريالهور »

مکیز د سرو زرو پر څوکۍ باندې شاهي لوړ  پهسره بدرگه او ورپسې دربار ته ننوتلو. رنجیت سینگهـ 

تنگو پایڅو پښې یو پر بل باندې اړولې وې، سپین کمیس او د  ـدلېېغځـ ـېئې بې باکې ډېـر پهناست وو، 

لویې مرغلرې  لویېښکلې پسولنې  پهپییل شوې سپڼسیو کې  پهـې ئځان کې ول، تر مال  پهـې ئپرتوگ 

زما سترگې ځان ته لمسولې یوه  ـېئچې تر ټولو ډېر  ۀڅـ ۀـ. هغهلـې وربخښئځانگړې ښکال  چېځړېدلې 

 تأریخي مخینې په. د کوه نور د الماس لهـدېبریښ ځـلـ پهځالنده گاڼه وه چې د سترواک پر ښي مټ باندې 

کومه  لهـږم چې ېد الماسونو مورې، د الماسونو الماسه، پوهـ "ځان سره وویل : لهـدلو مې ېپوهـ په باندې

سرو  په رنگینو پردو او پهـلمه پالنې ځای د ورېـښمو ېماڼۍ کې د مـ پهرنجیت سینگهـ  د  "ې.ی یځایه راغل

زیـږې سکښتې  په د سرو زرو بازو گان درلودل چې ـوېشوی وو، آرام څوکـ ـو ښکلیېمخملینو آرام څوکـ

پر مخ څو ډالونه او د سرو او سپینو زرو شلگرې ځوړندې وې. یو شمیر  ۀـلکـیندل شوي ول. د دیوا

 پهځانگړې پسولنې تراښل شوي ول د مرمرین میز پرمخ  پهچینایي او د آسیا د سویل ختیځ عاجونه چې 

ښکلو ورېښمو اوبدل شویو غالیو زموږ پسې  پهدرېدلې بڼې ایښودل شوي ول. د پارس، بخارا او کشمیر 

د  ـلمنو باندېېمـد رنجیت سینگهـ د دربار پر اروپایي پرتم  شهنشاهي ۂیوداسې  څرگنده ده چې راسړولې.

ـې ئول چې رنجیت  ۀڅـه باور دا کټ مټ هماغ په؛ زما هلشیندهرو مرو ـزه ېاغـ پانگې او ځواک دۀ ـهغ

 لهـې د شري ئـې ړنده وه او پرمخ ئ، یوه سترگه هلدرلود او تنه وړوکې جثه خپله یوه په . مهاراجهللر هلهی

یو وخت د  12اکلند خور ایمیلي آیډن ډ. د الرې وېورایه څرگند لهناروغي د پاتې ټپونو زیـږې نښې 

                                                 
10

 - Versailles :ـې شرحه  کې وگورئ   ئپای کې ۀ د کتاب پـ 
11

 - crumpets :ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 
12

 - Emily Eden 
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 5تر 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 

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

 

خپلو  پهمهاراج،  ړوند سترگی ېیو په "حقه ویلي ول : په  ـرحمۍېپریکندې بـ پهاړوند  پهرنجیت سینگهـ 

 "دی. ته ورتهکورني موږک  ۂزاړ د کندو یوهـږي کټ مټ ېـې رسـئخړو ویښتانو چې تر بارخوگانو پورې 

خبرې یو بل زیـږ انځور ې و ترخاسپینې خپلې  په ،ان تر ایمیلي آیډن 13بارون ون هیگل یجرمن سیالنخو 

 ورکوي. 
 

خپل ذهن کې  پهما  کولهـې ئ هڅکښه و پورته کتل او ه ۂمړۂ مړ گوټه ماته لهسترواک د خپلې یوې سترگې 

َــلي. خبره دا وه چې یوه میاشت مخکې مهاراج خپل یو اروپایي جنرال د کولرا د ناروغۍ   له هلکب لهوتــ

ـې وړاندیز وکړ ئـژندگلوي ولري ماته ېما سره مخکینۍ پـ لهدې چې مهاراج  لهالسه ورکړی وو؛ پرته 

14سینور اومز»چې د 
 "ځواب کې وویل : پهغاړه واخلم. مهاراجا ته مې  په «قومانده»د لیوا بشپړه بولنه  «

ـواد امریکې ته ېـرته زما هـېیم، او زما وروستنۍ موخه بـ ۀـلټې کې ن پهیو طبیب یم، د دایمې دندې  زه

ـد. خو ېخښمـ ۀــونراباندې  ولی نټه کولو پهد وړاندیز د مهاراج ـښـنده دا وه چې ېما ته هـ "ي.ـدل دېستـنـ

ې او غیر مستقیمې ـغېنـماڼۍ کې د کار موندلو  پهد سترواک  لهدې لیدنې کتنې وروسته مې څوڅو ځ له

 پهالهور کې د استوگنې پر مهال زما طبي خدماتو ته اړتیا د هرې ورځې  پهنغوتې څرگندې کړلې. 

منځ کې غوښتنې ډېرې وې، خو ډېري وختونه به  پهځانگړي ډول د دربار د ندیمانو  په، هلــرېدلو ډېـرېدېتـ

 خپله په ۂچې د هلـښـېـدېپـ هلکب لهته د هغو مضرو معجونو  ۂاو دا ناروغي د هلمې د مهاراج درملنه کو

ـرېدلو د دربار د ندیمانو او ېتـ پهـدلم، او د هرې ورځې ېخپلو طبي چارو کې ډوبـ پهجوړول. کرار کرار 

دې چې جنرال االرډ ما ته  له. سره هلـدېمنځ کې زما خدماتو ته اړتیا پراخـ پهدرباره دباندې د اشرافو  له

 پهۂ دد چې نور هغه ته ۂمې احساس کاو ـرېدلوېتـ پهـلمه پال وو خو د هرې ورځې ېمـ یسواند ۂیوه زړ

. لنډه دا هلمې ناوړه گټه پورته کوپالنې ـلمه ېمـ لهـږم او د هغه ېکوربه بدلـ پهبلکه ۀ ـلمه نـېمـ کې ۀکالـ

لوېدیزو درملو  پهځکه نوموړي تر ډېرې کچې  ؛ـې تر څنگ اوسمئ زهدې خوښ وو چې  پهچې مهاراج 

  قبر کې مړی ژوندی کوي.  پهـې ویل چې لویدیز درمل ئبه  خپله پهباور درلود او 

 

رنگین دربار او خوسا نړۍ کې تر یوې کچې ورک شوی وم. که رنجیت سینگهـ یو  پهد الهور د زمري 

ـې هم ئپیاوړی جنرال، متجربه دیپلومات، هوښیار او تیز ذهنه سړی وو خو د شخصیت یو بل کوږ اړخ 

یوازې پی مخو ښځو  ۀـسړولو کې ن پهو عیاشۍ کې نوم درلود. د خپل اور اق فس پهدرلود. رنجیت سینگهـ 

 جوړ شوي خپل الس پهالکهولو روږدي وو، او  پهـدل، ېـې هم خوښـئـوال وو بلکه ښایسته هلکان ېته لـ

. د ځانگړو ۂـې وواژئپای کې همدغه څښاک وو چې دی  په، لـدېـې ډېـر خوښـئالکهولي څښاک 

او  ۍللوی السوَ  پهـز الندې راوستل او ېاغـ ېتر خپلۀ ـلمانـېـې لوړ پوري مـئلړ کې به  پهـلمستیاوو ېمـ

 . غره ووځان  هپرتلې پ پهسخاوت کې د آسیا د هر پاچا 

  

َـښکلو پ ،دربار کې د دنگو پهد رنجیت سینگهـ  غوره  هلیوه لویه ډ ټوتکنیو پیغلو پنډیو ویمخو او د مرمرینـ

د ورېـښـمو شوې وي؛ راوستل ـلو ځایونو ېـالبـېبـ لهفارس، کشمیر او د پنجاب  لهـې ئشوې وه چې ټولې 

نازکو جامو کې ددوی د بدن ورجستو ځایونو هر ډول سولندې سترگې ځانته لمسولې، د شاهانه غونډو په 

 ځانگړي ښځینه مکیز پهشان پر پسولل شویو عربي آسانو سپرې  پهـرو ېترڅ کې به دوی د سرتـ په

به  کلهاوبو پسولل شوي ډالونه، غیشې او لیندۍ وې.  پهـې د سرو یا سپینو زرو ئالسونو کې به  پهراغلې، 

ـلمونو ته د ېتراټ راغلې نو سترواک به مـ پهـره ېـلمنو د کـیـږدیو گردچاپـېد مـ نجونېآسانو سپرې  پهچې 
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 5تر 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 

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

 

دا مې د لښکر یوه وړوکي برخه ده چې تر  "ترڅ کې ویل : پهموسکا ترڅکوني  او شیطاني مړامېخپلې 

   "ورسره وکړم. ۀڅــږم چې ېپوهـ ۀـیم بریالی شوی، ن ۀـتأدیب او دسپلین ن پهاوسه د هغوی 
 

ـرې شمالي وروستۍ څنډې د ېڅو میاشتو استوگنې وروسته د برتانوي هند لـ لهدربار کې  پهد الهور 

 ۂـدېلودهیانې کې د افغانستان بې تاج و تخته راپرځول شوی پاچا، شجاع اوسـ پهښار ته الړم، لودهیانې 

دې چې افغانستان ته د  لهتر څارونکو سترگو الندې د برتانویانو جیره خور وو.  15ډوی ډکالو کپټانچې د 

ـرته راگرځولو کې وړاندیز وکړ. ېبـ پهنو شاه شجاع ته مې د هغه د تاج  هلـوالتیا مې درلودېتللو ټینگه لـ

لقب راکړ. د شاه شجاع  "!!!همدِم رکاب همایوني "بدل کې ما ته د  پهوړاندیز  ۀـنوموړي د همدغ

ـې راته د افغانستان ئږ سوه ښځو او مینځو ډکه شوې وه. تل به ـغوړه مالو ندیمانو، شپ پهگردچاپیره کړۍ 

برخلیک سره الس و گریوان وو، اللهانده خپل  له؛ شاه شجاع تل هلد دنگو غرونو او ښکلو َدرو یادونه کو

   ـرولې. ېتـ ېسین ېسړ پهشپې او ورځې  ېلـهی پهـرته ترالسه کولو ېد خپل تاج د بــې ئهمدې لړ کې  پهخو 

 

بار رـرته د الهور دېسوم او بـ نهیلیشمیرل نور ـې په تلیوار ئکلونه  وا لیدلو چې میاشتې پهد شاه شجاع 

 ـېئ توگې پهې او د گجرات د گورنر لېدولورـرزوینې راباندې ېپای کې د سترواک پـ پهته راستون سوم. 

که  چې ـې گواښ وکړئخو ترڅنگ  ،هلـې راته وټاکئکار وگومارلم، او یو زرو دوه سوه روپۍ تنخواه  په

او  پوزو غوږونو، دغو ځایونو کې د سرونو، پهد نړۍ  به مې راپریک کړي. زهسم کار ونه کړم نو پ

 پهنوکرانو او بې وزلو مرییانو د  او ،کسانو وبرمته شویپوړو  پریک کول، او یا د میرڅمن د لوړ السونو

ترڅ کې مې خپل  پهگجرات کې سترواک ته ددوه کلن چوپړ  په سترگو کې سیخ وهل یو عادي دود دی.

 په .ۂبڼې ته مې لوړتیا ورکړه او عدالت مې وڅار - ژوند وځمکوال لښکر درلود، مالیات مې راټول کړل، د

بللم. هم مې پوځي واک او هم مې د گورنر  "امریکایي شهزاده "یو شمیر خلکو به الهور او گجرات کې 

  ـر کړل.ېتـ چړچو پهوختونه  ۀـلړ کې مې ښ پهملکي صالحیت درلود او د دوو کلونو 
    

منځ کې یوه دا وه چې نوموړي زما د توند  پهـزاریو ېاو بـ ـوالتیاېلـدربار کې زما د نا پهد رنجیت سینگهـ 

 هلچې پای ۂولگاوې پر ما د تقلب او چلوټې تور ـئنه درلود. یوه ورځ  ـڅېو پـ و عادت زغماآیرلندي خوی 

 ۂویل چې که دد ـېئمرگ وگواښلم او و پهپای کې رنجیت سینگهـ  په. هلتوندې لفظي شخړې واوښت پهـې ئ

م. ټول راکړل شوي القاب سشوني مرگ سره مخامخ  لهوځم نو هرومرو به  ۀـچټکۍ ون پهقلمروه  له

کې چې د  هغاړ بلههاغه  پهمې ضبط او د ستلج د سیند  يگرانه شتمنکړې  هلټوراراڅخه واخیستل شول او 

کافي  پهمرغه  هکــېـن لهوم. سځمکې دباندې وایستل  لهاندس د سیند یوه ختیځه څانگه ده د سیکهانو 

مې ځان ډاډه کړ چې تر مال مې تړلي  ۀڅـ ۀـهر هغ پهاو  ۀپیسې راسره وې. خپل کمربند مې وپالټـ اندازې

ـږ کې خوندي نیولی ېغـ په «دش»مې  کونگریداسې حال کې چې  پهسپرلۍ  په «فلورا»ول، او  د خپل آس 

  افغانستان ته د کابل پر لور ودرومل. مې الرې  لهوو د پیښور 

 

*********************** 
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  - Captain Claude Wade :ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 
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