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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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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 8تر 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 

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

 

 درییم څپرکی
 

خو  هللر هلـېلو هـنیوکې مې د دمه  ،ښورـیـپ ،ـنېېژمنۍ پالزمـ پهدې سره سره چې د افغان سالطینو  له

د  ۀـښکال او د هغ لهښور ـیـپ ۀـاو زرغون ۀـشن ۀـگاونډ کې د پرات پهد هندوکش چې  یی کړ  ومې نه شو  

رو   لهر ـبـیــدو مخکې د خېرسـ لهدې ته اړ وم چې د ژمي  ځکهخوند واخلم  نگ څخهلید لهسمسورو د 

  ځان کابل ته ورسوم. نگوت په څخه تنگي
 

 پهدوو ورځو استوگنې وروسته ول چې  لهکابل کې  پهاستولو،  پهامیر دوست محمد خان ته د لیک 

ه ډېـرلیدلو ډېر خوښ سو او  پهراکړل شوه. پادشاه زما  زهباالحصار کې د هغه حضور ته د ورتگ اجا

تودې مینې د  پهحضور کې ما ته  په. امیر دوست محمد خان د دربار هلـې راباندې ولوروئـرزوینه ېپـ

1جیرول ځتجنرال ف  »
2مصاحب»خطاب وکړ او د  «

لقب او د کابل د  3یا د دربار د ځانگړي پوځي سالکار «

ـژندگلوي هغه ېامیر دوست خان سره مې پـ لهه. وسپارلـې رائد مرکز دنده  ېبولن د ـرو د قطعاتوېپلیو سرتـ

وو چې لښکر  هلـواېمخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی وم. امیر ډېـر لـ هکالڅو سوه چې  ـلېپـمهال 

ز 1۸13 پهشان پیاوړې پوځي روزنه وویني، هماغه رنجیت چې  پهـې د مهاراج رنجیت سینگهـ د لښکر ئ

پورې دا وه چې  ۀزړ پهجگړې کې افغان ُدراني پوځي ځواک ته ماته ورکړې وه.  پهـې د اټک ئکال کې 

د امیر  ړ او ژور معلومات درلودل.ـخدماتو بشپ لهدربار کې زما  پهافغان پاچا د سیکهانو د سترواکۍ 

ولعیهد  لهگران زوی، د دربار  لهچې د پاچا  ول کې ترڅ پهدرباره د همدې لیدني  له دوست محمد خان

سره چې د پاچا برگټی وو د  «سلطان جان»ـرې زي سلطان احمد خان ېمـ له ۀـشهزاده اکبر خان او د هغ

 هماغو پهراباندې وکړه چې  هزـېبرخې شو؛ د شهزاده دروندوالي او وقار دوني اغـ پهلیدلو ویاړ را 

. امیر د خپل ورور سردار محمد وکړباندې د دربار د رسمي ولیعهد گومان  ۀد پهلومړیو کاتو کې مې 

منځ کې دود  پهشان منلی وو. د افغانانو  پهد خپل حقیقي زوی  ۀمړیني وروسته خپل ورار له 4عظیم خان

  ـنـي.ېدی چې که ورور مړ سي نو د ورور کونډه باید ژوندي ورور ته کـښـ
 

ډېریو تشریفاتي غونډو او  پهوم. امیر دوست محمد خان سلنډه دا چې د افغان دربار ددرنښت وړ یو غړی 

 لهـنم. ېـې دوې څوکۍ کښته کښـئـږدې او یا کیڼ لور ته ېته نـ ۀـچې هغ هلـلمستیاوو کې دنده راسپارېمـ

 پهاو د وخت  ملگري سوۀ ښـډېر یو بل  ژر دلړ کې ول چې  پهنې ـتـشهزاده اکبر خان سره د لومړۍ ک

ر او پلنو ـټـ، پراخ ټېخپلې منځنۍ ون پهو. شهزاده اکبر خان لوسـږدې دوستان ېډېـر نـسره  نېـرېدېتـ

راښکونی او ترڅکونی  ۀزړ. ۀـر ښکارېدېڅـ پهلوان هپـغښتلي ویاړمن اتل او  ۀپیاوړو اوږو کټ مټ د یو

ـې زیب ئشأن سره  لهشهزادگي  پتمنرښتوني او  ۀـې درلود چې د یوئغږ او رښتونی شاهانه چلند  (ملیح)

تکې شنې سترگې  کې رنگ ۀتیار ۀـشنخپل  په ـرېېڅـ شهزادهد پورې دا وه چې  ۀزړ په. ما ته ۀکاو

ـې ډېـرې ساده ئ. جامې هلـره ورکوېگڼو وېښتانو ورته اروپایي څـ (مجعدو)درلودې او لږ شانته گړگوټو 

پام کې نیولو سره که خان  ۀـن پهـې د هر ډول ټولـنـیز دریځ ئوي، هماغه عمومي جامې وې چې افغانان 

څرمن جوړ کمربند یا د مال  لهو پرتوگ، اوي یا گدا یو ډول ساده جامې اغوندي، لکه سپین کمیس 

                                                 
1
 - General Fitsjerol 

2
 - Mus-a-hib 

3
 - Advisor Aid-de-Camp 

4
 - Sardar Mamad Azim Khan 
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 8تر 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 

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

 

ـې پر اوږو اچوي ئاستوي یا څو استوي ډول یو  پهـې بولي او ئوړیو جوړ یو ټوکر چې پټو  له، 5دستمال

ښکلو گنډل شویو  په ،لستوڼي ۀـد کمیسان ـې ئر او ځینې ـټـاو پگړۍ. کندهاریان معموالً د خپل کمیس ټ

ي وختونه سپین زرین او ژیړ ډېـربولي او  «خامک دوزي، غاړه او گنډ»ـې ئنریو گالنو پسولي چې خلک 

هر ډول  پهو هوښیار ځوان او ا ۀکړې وې، پو ،خپلې زده کړې خانزرین رنگونه لري. شهزاده اکبر

ري پهاستاد درلود چې  ییو کشمیر اکبرخانمعلوماتو سمبال وو،  فارسي، پښتو، تورکي، پنجابي او  /د 

زاده، شهزاده ته د  . آخوندۀـلکشمیري آخوند زاده با به روانۍ خبرې کولې او دوی پهـې ئکشمیري ژبو 

ې د ـئابن سینا کتابونه تدریسول او هم  «سلطان االطبا»څنگ د افالطون، ارسطو او د ژبو د زده کړې تر 

تصوفي شاعرانو کتابونه لکه د چشتیه د طریقې د صوفیانو، د موالنا جالل الدین د صوفي فالسفه وو او 

شان د شعر او شاعرۍ  پهافغانان د فارسیانو  انصاري او نورو کتابونه ورسره ویل. رومي، «بلخي»محمد 

شهزاده، امیر دوست محمد خان او  لهي داسې وختونه راغلي چې ډېـرمینه لري.  ډېـرهنړۍ سره زښته  له

فیض و برکته ډکې شننې، وراشې او خوندورې  لهاړوند  پهآخوند زاده صاحب سره مې د فلسفي او سیاست 

  خبرې اترې درلودلې دي.
 

پوځي کال کې د خپل ناسکه ورور سلطان محمد خان د استوگنې پراخ ځای  پهشاه ما ته د باالحصار پاد

سلطان محمد خان پر ځانپالنې او ځانغوښتنې باندې شکمن سردار ځانگړی کړ. امیر دوست محمد خان د 

6بریـالۍ تورې»خپلې د  ـېئ شوی وو. امیر دوست محمد خان چې پر کشمیر او پنجاب دواړو باندې
»

 په 7

ورځ د سردار سلطان محمد خان لیدلو ته ورځي او  هـې نیولي ول، یوئکړې وه او دواړه  سوبه خپرهمټ 

داسې حال کې راڅرگندېږي چې د خپل آس  پهمخې ته پر خپل آس باندې ـې ئ سلطان محمد خان گوري چې

ـې د سرو زرو کړۍ اچولې وې؛ د سلطان محمد خان دغه ځانښوونه وه چې دوست محمدخان ئپښو کې  په

ول چې خلکو د سلطان محمد  کبلههمدې  له. ۀـلمنځ کې یو مدعي وبا پهخپل سلطنت او تاج د مدعیانو د 

سلطنتي کال څخه و شړل شو. ویل  لهپای کې نوموړی سردار د باالحصار  پهیاد کړ.  ۀـنام پهـي ئخان طال

ـې د خپل ئلیک کې  په ؛یوې ژۍ کې سوگند لیک لیکلی وو پهـږي چې سردار سلطان محمد خان د قرآن ېکـ

سوگند مات نه  اـې کړې وه چې د ژوند تر پایه به دئبیعت یاد کړی وو او ژمنه  تلپاتېځان او خپلو بچیانو 

ـې څو ئمنځ کې  پهښارگوټي ته ورته دی او کال لرونکي وړوکي  ۀکټ مټ یوچې کړي. دننه باالحصار 

خپلو منځو کې بین النژادي  په ی، هغوۀهم ژوند کاواو عیسوي ارمنیانو  تنو هندوانو، اروپایانو، یهودانو

دونه کړي ول او د یو بل ترڅنگ   ۀـدغ له، حال دا چې ۀآرامۍ او همغږۍ ژوند و ژواک کاو پهـې ئو 

   ـږدې سي. ېپیروانو سره نـ لهچې د نورو ادیانو  پرېـښـودلۀ نـمالیانو عوام خلک  ،ښارگوټي دباندې

             

ول چې اعلیحضرت، شهزاده اکبر خان او سلطان جان ته  هلکب لهـږدې والي ېنـ نيباالحصار کې د همدو په

سرته رسولو وروسته د اونۍ  لهـږدې شوم. د توپخانې او د پلي کنډک د روزلو او د ورځنیو چارو ېډېـر نـ

رې ته الړو؛ پغمان د کابل  پهورځو کې به د دواړو شهزادگانو  پهد رخصتیو  پاسه  لهملتیا د پغمان د 

                                                 
5
 - sash belt نن زموږ د ۀ. افغانانو تر مال تاړبولي او د کتان یا ورېـښـمو یو ټوکر وو چې پخوا ظهـاره ـې ئعربي کې  هپ

پاسه ۀ پخوا وختونو کې د جامو لـ هفزیکي کارونه کوي یو ټوکر تر مال تړي. خو پۀ ـواد بزگران او کارگران هم چې دراندېهـ

پښتنو کې ډېر دود وو.  ددغه دستمال اصلي پښتو یا دري نوم  هد جامو یوه برخه وه او پـ، د مال د دستمال تړل یو دود وو

یو څه ۀ نامـ هپـ «کمر چین دستمال»دري کې د  هراته نه دی څرگند له همدې کبله مې د مال د دستمال په لیکلو بسنه وکړه. پـ

 یم. ژۀ مې ذهن ته راگرځي خو ډاډه ورباندې نـ
6
 -“Victory Sword” 

7
 - (Baryalay Toora) 
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 8تر 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 

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

 

 پهاو د بوډۍ ټال د کبانو د نیولو لپاره د مناسبو ویالو او گلبڼونو  (آبشار)پروت دی چې د ښکلو ځړوبیو 

د خوښې  ۀزړشان زموږ د  پهبه گلبهار ته هم تللو چې هغه هم د پغمان  هلک هللرلو خورا لوړ نوم لري. ک

اوو هلـالره د س خپلهپاسه پروت دی، د توندو اوبو بهیر چې  لهر د پنجشیر د یاغي سیند ځای وو؛ گلبها

منځ کې مومي داسې یو هیبتناکه غړمبا را منځته کوي چې د خبرو اترو پر مهال  پهو ډبرو ازرو پلنو کاڼو 

 ـنو.ېکښـ ته ـرې گوښي گوټېلـ ۀڅـڅنگه یو  لهـې اړ کړو چې د سیند ئبه 

 

او دنگو سیمو پر لور  ود پغمان د لوړ ۀآس سپار پهشان  پهیوه ورځ د اونۍ د رخصتۍ د نورو ورځو 

وکړ. زموږ  ـلېپـنیونگ  پهډډو کې مو د بوډۍ ټال د کبانو  پهـدلو، او د ویالې د سرځوړو خواوو ېوخوځـ

یوې دنگې څوکې باندې چې  پهد ډډې  ۀـې د غرئکوز شول، غالۍ راخپلو آسونو  لههم  ۀبدرگه آس سپار

. موږ ښکاریانو واوڼلهسترخوان پر مخ د غوړېډلي دـې ئ ۍول واچولې او ډوډ ۀـورباندې شن ۀـواښ زرغون

 لهـږو ترڅو د سباوون د لمر د وړانگو ېڅخه وړاندې وخوځـ «لهقاف»خپل بدرگه ایړ  لهچې  هلکو هڅه

پلي او خاپوړو  پهآسانو راکوز شولو او پاتې الره مو  لهـږو، ېڅوکې ته وخـ ۀلوړ غر ۀڅرک مخکې د یو

ـدلو او د سهارني ېته ورسـ ۸تر دنگې څوکې الندې د اوبو یوې مشهورې چینې ۀچې د غر هلتر هغو ووه

  ـنستلو. ېالر کښـ پهلمر د وړانگو راختلو ته سترگې 
  

څلورو خواوو څخه ښکلي آسیایي زرکان راوالوتل، د  له ۀد لمر وړانگو ال څرک نه وو وهلی چې د غر

شور  پهـبې وروسته د غټ شخول ېڅو شـ او ناونو کې ازانگې خپرې کړې، پهـې د غره ئوزرونو کړس 

ډېرېدو  پهـنسـتل. د ډنډ تر غاړې د زرکانو د شمیر ېچینې مخې ته د ډنډ پر غاړې کښـ -کې د غرنۍ اوب

. شهزاده اکبر خان موږ ته ویلي ول ۀـبه لوړېـدېشـ پهـبه ېیز شخول شـسره د نارینه زرکانو ښکلی سندر

 له ۀـړه چوپتیا وساتو. د هغـته د ختلو او د لمر د وړانگو څرک ته د انتظار پر مهال باید بشپ ۀچې غر

د الس  هخپرېدا سره سم د شهزاد لهـدا او د لمر د روڼا ېراټولـ هپالرښونې سره سم موږ باید د زرکانو 

د دنگې څوکې طبیعي ښکال، د سهارني  ۀی. د غری چې د توپکو ډز مو کړی و  الر و   پهته سترگې  غوتېن

دې سیمې مین کړی وم. شهزاده هغه مهال  پهآسمان رنگینو کوډگرو څنډو او د زرکانو سندریز شخول 

خړ سهار کې د دوی  پهالوتو شوه او  پههر لور ته  هلـپورته کړ چې د مرغانو یوه لویه ډ هپخپل الس ناڅا

د لویو ۀ غرچټکۍ د  پهدې سره سم مو ډزې وکړې. وروسته  لهفضا کې خپور شو او  پهد وزرونو کړس 

ـرته ېڅخه د بـ ۀغر لهسرونو ته وختلو او د شهزاده د خوښۍ لپاره مو اووه مرغۍ راټولې کړلې. کمرونو 

دغو مرغانو څخه تر ټولو ښه کباب  لهالرې کې شهزاده راته وویل چې پنجشیریان  پهـدلو ېکښته کـرا

ـې ئاور  پهـې د دوو پلنو ډبرو پر مخ غوړوي او د لرگیو ئ جوړوي؛ دوی لومړی مرغۍ پاکوي او بیا

دغو  لهوه؛ د غرمې ډوډۍ مو  چمتوـدو سره سم زموږ د غرمۍ ډوډۍ ېرسـ لهځای ته  هلپخوي. خپل می

ـې ئ «پلو»، اوږدې نصواري رنگه وریجې چې خوراکي توکو جوړه وه:  د ُوري غوښه، د چرگ کباب

ـې بولي، کوفته او پالک، ئ «چلو»چې   غوښه هم وه، سپینې وریجې ۀـبولي او ورسره د ُوري د وران

اچار، د تروو زیړو آلوگانو اچار او باټینگړو چتني گانې، د تورو  «خوږې، تروې او تراخې»ـلې ېـالبـېبـ

هم بدرگه وو؛ رباب د افغانستان د ټنگ ټکور یوه لرغوني  سره رباب لهي وختونه به یو ربابي ډېـرمستې. 

                                                 
8
پر سر یو ټکی وي چې د ۀ پغمان کې د دنگ غر هـې پئـې چې لیکوال د سیمې شرحه لیکي ښایي موخه ئدې شرحې  هپـ - 

دنگې ۀ لـۀ رښتیا هم یو حیرتناکه هیبتناکه ځای دی چې د غر هیادوي. دا ځای پۀ نامـ هپـ «حوض خاص»ـې د ئسیمې خلک 

آسانۍ  هټکي څخه د کابل ټول ښار، د پروان او بامیانو غرونه پۀ ـهمدغ هـږي. لېطبیعي ډنډه راخوټـۀ یو هلۀ څوکې څخه اوبـ

   ژ –ـږي. ېلیدل کـ
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 8تر 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 

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

 

ـږي او د ېل سندریز غږونو پورته کـو   پهل بخښونکي و   ټکورته  ۀـې زړئشپـږو تارونو څخه له ده چې  هلآ

د غږ د  ،بکس وزمه منځتشی نس یو ـې یو درځن نري اوسپنین مزي د اهتزاز اوئمخې دواړو ډډو ته 

ښکلي ډیزاین گلمیخ شوې وه.  پهد میناکارۍ او مستظرفه صنعت  هللپاره لري. د موسیقي دغه آ ازانگې

هندي  لهخپل هندي استاده ډېـره ښه موسیقي زده کړې وه. نوموړی  لهد موسیقۍ  خان شهزاده اکبر

کالسیکي  لهیوازې د هند  ۀـي افغان سرداران نډېـرراگونو، کالسیکي موسیقۍ او سندرو سره آشنا وو. 

گډا سره  لهنڅا او د هندي کتک  لهکالسیکو نڅاگانو لکه ملي اتڼ، د کوچیانو  لهموسیقۍ سره آشنا ول بلکه 

راوړل شول لکه فرني، ماغوت او ورپسې د  ۀخوندورې ډوډۍ وروسته نور خواړ لههم آشنا ول. 

شړومبو کې پریمینځل چې  په دا توتول. موږ شافغانستان خوږې میوې او د پنجشیر نامي توت راوړل 

  ـډې د تیزابي سوء هاضمې لپاره گټور کار دی. ېظاهراً د گـ

 

ځواب کې  په "جیرول وروره! ستا کوم ډول موسیقي خوښه ده؟ ځفیت "راڅخه وپوښتل : خان شهزاده اکبر

امریکا کې یو ډول موسیقي لرو چې فولکوریکه او  پهگرانه شهزاده صاحبه! موږ  "مې ورته وویل :

حقیقت کې د اروپایي موسیقۍ یو ډول دی. خو موږ امریکایان ځانته یوه  پهـې بولو چې ئکالسیکه موسیقي 

ځانگړې موسیقي لرو چې د جاز روحاني موسیقي ده او دا د افریقایي مرییو د موسیقۍ یوه برخه ده. زما 

 "افریقایي مرییان لرئ؟ ډېـرتاسو  "بیا وپوښتل : خان ده اکبرشهزا "ـږي. ېدا ټولې خوښـ

 

رمونو امنیت نیسئ، موږ هم څو میلیونه مریي  "ورته مې وویل : صاحبه! هماغسې چې تاسو د خپلو ح 

هغو  پهمخالف یم او د امریکا د انقالب کلک توگې د مرییتوب  پهامریکایي  ۀد یو زهبزگران لرو. مگر 

   ".ې دهلـدېـې امریکایي ډیموکراسي راپنځـئمنځه  لهچې  اصولو باور لرم
 

که وغواړي تلالی شي دا ځکه چې داسې  کلهزموږ د مرییانو شمیر لږ دی، هر  " :ر خان شهزاده اکب

 لهشان  پههم ستاسو  زهتوگې وساتو.  پهحکم شتون نه لري چې هغوی دې د مرییي  ياسالمي قانون

 لهمرییتوب سره مخالف وو؛ خو دا خلک دي چې  لهکلکه مخالف یم، ځکه چې پیغمبر  پهمرییتوب سره 

 لهناوړه گټه پورته کوي او لرغوني وروسته پاتي فرهنگ ته مخه کوي. تاسو  څخه دغو ایدیالونو

نورو  لهچې امریکایي ډیموکراسي  متاسو وپوښت لهامریکایي ډیموکراسۍ څخه یادونه وکړه، غواړم 

شمارلو ټکیو راته ووایاست چې امریکایي ډیموکراسي یعنې  په که توپیر لري، او څه څخه وډیموکراسی

 "؟ۀڅـ
 

پوښ کې د خپلو  نڅرمنی ۀیو پهکړې غونجې شوې اعالمیه  کتځان سره د امریکا د استقالل یوه  لهتل مې 

او  هلمنځه را وایست له. دغه اعالمیه مې د کتابونو هلځان سره مې گرځو لهاو  لهمنځ کې ایښود پهکتابونو 

ـې د امریکا د ئ زهجفرسن هغه څوک دی چې  امست "ښکاره کړه او ومې ویل :ورته مې  ۀـخپل کوربان

 »کې داسې ویل شوي دي : ـلېپـ پهد اعالمیې  ده؛جفرسن لیکلې  امسډیموکراسۍ پالر بولم او دا اعالمیه ت

ي او همدغه د يټول انسانان برابر پنځوللوراند پنځونکي څښتن ـږو چې ېدې ساده حقایقو پوهـ پهموږ ټول 

حق، خپلواکي او د  ۀــدونکي حقوق ډالۍ کړي چې د ژوندانېکـ سلب ۀـستر څښتن دوی ته ټاکل شوي ن

 «"برخې دي... وړوکي څو ېـئ لټونسوکالۍ 
 

ول اورېدلي. دا  ۀـدا هغه تر ټولو ښکلي کلمات دي چې تر اوسه مې ن "ې مینې وویل :ډېـر پهشهزاده 

 "آیا هغه جنگیالی هم وو؟ ." "رښتیا چې لوی انسان وو پهڅومره ستر انسان وو. 
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 8تر 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 

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

 

نبوغه ډک نوښتگر وو چې  لهنه ښاغلی شهزاده، نوموړی یو نجیب ځمکوال وو،  "خبره مې ورځواب کړه:

او  ۀکړې وه، هغه یو حقوقپو لهمخې راټو لهد کتابونو د لوستنگ  خپله پهـې ئېرۍ برخه  د خپلې پوهې ډ

وو چې د برتانویانو  څوک ـیس شو. جنگی سړی هغهئوو چې زموږ د جمهوریت دریم جمهور ر ۀسیاستپو

ـې د امریکا د متحده ایاالتو د ئ ډېـرهآزادې کړې او تر  ـېئـد، نیول شوې ځمکې ېوجنگـ ېپر وړاند

توگې  پهـیس ئالرې کې کار وکړ، هغه جورج واشنگتن وو چې زموږ د لومړي جمهور ر پهرامنځته کولو 

 "وټاکل شو.
  

 "توپیر لري؟ ۀڅـډیموکراسۍ سره  لهامریکایي ډیموکراسي د برتانیې  "وپوښتل : خان شهزاده اکبر

 

 پهاوږده ده، که  ډېـرهښه نو جناب! ددې داستان لړۍ  "ایستلو وروسته مې وویل : لهد یوې ژورې ساه 

 پهـږي؛ ېـږي، بیا رومیانو ته وررسـېــلېپـیونانیانو را لهـې ووایم د جمهوریت موضوع او محتوی ئلنډیز 

س پبلیک "التین ژبې کې جمهوریت ته  ر 
9
 پهوایي یعنې ټولنیزې چارې، یعنې د پرگنو چارې. دا د پرگنو  "

ځانگړي سړي یا د کومې ځانگړې ډلې واکمني نه ده د  ۀبلې وینا دا د یو پهواکمنۍ پورې اړه لري، 

توگې اشراف یا هغه ډلې چې ځانگړې گټې لري لکه سوداگر، پوځیان او یا دیني بنسټونه.  پهـلگې ېبـ

ـیس او یو جمهوریت لرو. د امریکا او ئبرتانویان یو پاچا او یو سلطنتي رژیم لري؛ موږ یو جمهور ر

هماغې ډیموکراتیکې  په ،دواړو دولتونو کې واکمني پهتوپیر لري خو  بله یو لهبرتانیې د دولتونو بڼې 

ډیموکراتیک ملت کې هر بالغه تبعه د ولس  پههرې ټولنې او یا  پهبلې وینا  پهپر مخ درومي.  کې واکمنۍ

غوره کولو کې د ټاکنې برابر حق لري چې بیا همدغه ولس استازې واکمني پرې واک  پهاستازې واکمنۍ  -

بل پلوه که ددولت هر تبعه د ټولنې د راتلونکي  لهیادېـږي.  ۀـنام پهډیموکراسۍ  والېچلوي او دا د استاز

ډون وکړي ې ونډې اخیستنې گـغېنـخپلې  پهالرې،  لهبهیر کې، وغواړي د خپلې رأیې  پهبرخلیک د ټاکنې 

شان، ښاري دولت، مساوات او ټولنیز عدالت رامنځته کړي نو دې ته د ریفرانډم  پهکټ مټ لکه د آتن 

او  ید ـتئوایي. موږ د مشرانو او ولسي جرگه ټاکو چې زموږ د ټولنې مقننه هـیـ هډیموکراسي یا ټولپوښتن

ـیس د ډیموکراټیک ریفرانډم ئرچې خپل جمهور  دوی زموږ هغه استازي دي چې قوانین وضع کوي حال دا

 "الرې ټاکو. له
 

پورې، موږ هم د زرهاوو کلونو لرغونی دود لرو، د جرگو او  ۀزړ پهڅوني  "وویل : خان شهزاده اکبر

پام کې نیولو  ۀـن پهکلیو او ښارونو کې د هغوی د ټولنیز دریځ  پهوگړي ـې ئترڅ کې  پهمرکو دود چې 

یو  لهغوندې کې ځان تر بل لوړ وگڼي، ټول  پهڅوک نه شي کوالی  ـڅېهــږي؛ ېډول راټولـ برابر پهسره، 

الرې ونډه  لهچارو کې د ټولنیزې همغږۍ او وفاق  پهدې ډول د کلیو او ښارونو  پهبل سره برابر دي او 

زموږ پرگنې  لویو جرگو کې پهبلې خوا  لهاخلي او دا کټ مټ ستاسو د ریفرانډم د ډیموکراسۍ بڼه لري. 

کړې نیول ېـجنگ پر د لویو جرگو کې د سولي او پهقومه خپل استازي ټاکي،  ههر والیت او هر له

ـږي او داسې پریکړې ېخبرې اترې کـ يـږي، د دولت د شکل او د امیر یا پاچا د ټاکنې پر څرنگوالېکـ

بڼې ته ورته ده.  «ډیموکراسۍ لېوااستاز»ږي چې ټولو والیتونو ته د منلو وړ وي او دا ستاسو د ـېـنیول ک

توگې وټاکل شو خو میرویس  پهز کال کې هوتکي میرویس خان د پادشاه 17۰7 پهمخکې  ۀکالـیو سلو شل 

ـې د ملت الرښوونه ئشان  پهخیر غوښتونکي پالر  ۀاو د یوۀ مانــ ۀـې تواضع ونډېـر پهخان د شاهي تاج 

خان  ز کال کې لویې جرگې احمد17۴7 پهوروسته  ۀکالـیادوو. څلویښت  ۀـنام پهـې د بابا ئوکړه او موږ 
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 8تر 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 

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

 

لقب غوره  «ملت د پالر»شو او وروسته ورته د  «شهنشاه»چې د معاصر افغانستان لومړنی سترواک ۀ وټاکـ

یوازې د  ۀـشان ن پهد عهد عتیق د پیغمبرانو ، «ص»شو. د اسالم د تأریخ پر بنسټ د اسالم پیغمبر محمد 

 پهپلوه د اسالم د خلیفه  لهالرې غوره شوی وو بلکه د مدینې د خلکو  لهپلوه د وحیې  له «ج»تعالی  هللا

یوازې نارینه  ۀـپر مهال ن «حضرت عثمان رض»م خلیفه یتوگې وټاکل شو. ویل شوي چې د اسالم د دری

 ټاکنو کې برخه واخیسته. پهبلکه ښځو هم  هونډه واخیست کې ټاکنې پهوو د خلیفه 

 

دودونو ته مخه کړه؛ هغه ورانی  ککړویو کسانو پخوانیو ډېـرخپرېدا سره سم،  لهدغو ټولنو کې د فساد  په

باب  » زهـړۍ کې چې د بابل د اجتهاد درواېڅوارلسمې پـ پهاو ناتار چې چنگیز خان تر شا پرېـښود او 

ور هم پای ته ورسـی «التفسیر القرآن هغې مودې نیولې تر نن  لهد. وتړل شوه، زموږ د ځالنده مدنیت د 

الرې او یا  لهباور که ستاسو  پهبیا راژوندی کړو. زما  پـ ـیـرپورې موږ دا وړتیا نه ده موندلې چې هماغه 

ـلو ېـالبـېولو، د بشري هڅو، د زیار او د بـلراخپ پهالرې وي، یوازې د همدغو انساني تگالرو  لهزموږ 

 هکالهماغې رښتونې او وروستنۍ هیلې یعنې بشریت ته د سوڅوک ـدای شي ېالرې کـ لهخواریو د گالنې 

  "ـږي.ېد برابرولو موخې ته ورسـ ۀـژوندان

 

 ۀـوویل او د هغ ۀڅـ ښاغلی شهزاده! تاسو چې "څرگندولو وویل : پهخبرو سره د همغږۍ  لهما د شهزادگي 

معنوي  پهجفرسن د جمهوریت  تامسـې یو بل ته ورته دي. ئیم، دواړه  راوتی زهچې  پسې ونلټ په ۀڅـ

1۰توري» ـې ځان دئاصولو کې  پهارزښتونو ایمان درلود او 
پیاوړو پیروانو څخه  له (محافظه کارۍ ) «

امپریـالیزم څخه کرکه  لهد برتانیې  زه. ښاغلی اعلیحضرت! هلـې مینه لرئسره  "پرتمسلطنتي  " لهاو ۀ گاڼـ

ځان کې راټول شي، او  پهیوگړي او ټاکل شوي وگړي  ۀدې باور یم چې عالیه ځواک باید د یو پهلرم خو 

دې  پهـیس بللی دی. ئخپلې فلسفې کې سلطان یا جمهور ر پهداسې یو نرم چلنده الرښود وي چې افالطون 

11رتامگنه کا» (ستر منشور)ـې د ئانگیس څخه منندوی یو چې د لومړي ځل لپاره  لهالرې کې موږ 
 له «

بارو، د لویدیزې ډیموکراسي غښتلی بنسټ د دولسمې  په. زما هلالرې د مطلقه شاهي ځواک لمنه رالنډه کړ

سره زما  ۀـهغ لهـړنې او ېاړوند زما څـ پهستر منشور کې پروت دی. د الکسندر  پهـړۍ ېزې پـېـږدېـز

ـې ئیوې ناپایه لمنې څخه سرچینه اخلي چې د بشریت د گټو لپاره د تصور وړتیا  لهمینه د خیالونو د نړۍ 

منځ کې دغه  پهذهن کې شکل نیولی دی، د نړۍ د کم پیدا سترواکانو  پهـدونکي لوراند څښتن ېفنا کـ ۀـد ن

د ـدای مگر دا چې د زړونو د پاچاهۍ سوبمن واوسي. بایېڅوک نه شي کـ ـڅېهـبشر پال بل  هلنړۍ وا

حکومت باور درلود چې  ۀداسې یو په ،جفرسن تامسورغبرگه کړم چې د امریکا د ډیموکراسۍ معمار 

جفرسن کتاب  امسخپلې څرمنینې کڅوړې څخه د ت لهوي؛ یو ځل بیا مې  «موږ پرگنې یو»ـې ئشعار 

 ناڅاپهقوانینو کې د متکرر او یو  په زه ": هلټکي ورته ولوست پهراوایست او د کتاب دا برخه مې ټکي 

متمدنه   پرمختگ سره سم پرمخ الړ سي. لهکوم. خو قوانین او بنسټونه باید د بشري ذهن  ۀـبدلون دفاع ن

 کبلهدې  لهنیکونو تر سیوري الندې ژوند وکړي،  شډلوټولنه د تنکي ماشوم حیثیت لري چې باید د خپلو 

  "اندازې متناسبې جامې واغوندي. پهمشر ته اړتیا ولرو چې د خپل اندام  ۀموږ هم ښایي داسې یو
 

س جفرسن تامـې ویلي دي! ستاسو ئ ۀـښ ډېـر. ځعالي سردار فیت ډېـر "لوړ غږ وویل : په خانشهزاده اکبر

ـې ویلي ئ ۀې یوـمنځ ک پهوي. زموږ د روڼ اندانو  څخه نوابغو لهمنځ کې یو  پهباید د بشریت د نوابغو 

هیلې او خوبونه بولو هماغسې د ـې ئیوازې سر  پهچې  ۀڅـتوگې هغه  په کسانو «منفردو»گړود یو وږـم»
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 - Toryـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ : د کتاب پـ 
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 - Magna Carta ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 
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 8تر 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 

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

 

گډه ووینو څرگنده ده چې هغه به د  پهـږي، خو که هماغه خوب ټول ېخیالي نړۍ کې پاتې کـ پهخوبونو 

حقیقت سره پیوستون  لهپای کې  پهده چې  لهخوب بدل شي او د ملت همدا جمعي خوب او هی پهملت 

ـې د ئستاسو سترو مشرانو اوچت خوبونه لیدل خو دا د امریکا ملت وو چې خپل جمعي خوبونه  «مومي.

اوریدنگ ما ته  او د هغې د السته راوړنوۀ یقت تر پولو ورسول. یوازې د امریکایي ډیموکراسۍ د نامـقح

 ـږي چېېیوه ورځ راورسـ داسې سترگو ووینم. ښایي پهـې د سر ئکوي چې حقیقت  ۀزړ په ـوالتیا راېدا لـ

دې  په. ي. بلخي موالنا ویلي چې ښې خبرې اترې لوړ غنیمت ديیوه نوې نړۍ جوړه کړ بشریت ځانته

ته چې تا د سشی نه  ۀـکچي، ښکلې موسیقۍ او ښکلې وراشې پورته بل ښر  م   ۀـخوراک، ښۀ نړۍ کې تر ښـ

ښکلي جنت لوړ گوټ ته ورسوي. زموږ خبرې دوني خوندورې وي چې ان د  ۀمنځ کې د یو پهونو اوو جنت

موږ  په ۀچې اعلیحضرت خپل سپار دې لهـر کړی وو. مخکې ېلمن کې مو خپل حضور هـ پهزمان و مکان 

 "ـږو.ېباید د باالحصار پر لور وخوځـ ـږي ېپسې راولـ
 

ته چمتو ول.  ـرته تگېبـمخکې خپل بارونه او اسباب راټول کړي او تړلي ول او  لهمستخدمینو مخکې 

 لهوو. د لمر سدنگو لمنو څخه راکښته  لهاو د پغمان  سوو ۀنو باندې سپاروموږ ټول پر خپلو آس

وریځو سرې کرښې راڅرگندې شوې،  «نرېو»مرغستو  ـرې څنډې کې دېلـ پهـناستلو سره سم د آسمان ېکښـ

آسمان پر مخ سره او نارنجي پرده  ۀـوارو پوښلو څوکو او د شن پهـدا سره سم د هندوکش ېډوبـ لهد لمر 

ږمۍ ماښامنۍ او هلوغوړېد  . په خپرېـدو وهورو ورو  تر 

*********************** 
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