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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 په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. 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

 

 پینځم څپرکی 
 

ماتولو وروسته، سترواک رنجیت سینگهـ، افغانانو  لهاټک کې د افغان ُدراني لښکر  پهز کال کې ۱۸۱۹ په

ز کال کې ول چې سولند رنجیت سینگهـ د ۱۸۳۴ په  ستر گواښ بدل شوی وو. پهخپل ټاټوبي کې  پهته 

خپلې  لهـې ئمرکز، پیښور  بارکزیي وروڼو، لکه سردار محمد عظیم خان او سردار سلطان محمد خان

و ښادیو ډک بڼونه او د باالحصار یوه اخوښیو  لهخاورې سره یو ځای کړ. رنجیت سینگهـ د پیښور ودانۍ، 

ه پخپل کتاب کې  پهکړه چې مونت سټیوارټ الفنسټن ددغې ورانې او ناتار شرحه  هخاورو سره یو لهبرخه 

 تفصیل ورکړې ده.  

   

کافي اندازې ډاډه  پهیو کلنې پوځي روزنې وروسته  له ـروېکابل کې د امیر دوست محمد خان د سرتـ په

 پهپای کې  پهغونډې کې د اعلحیضرت حضور ته ورسوم.  پهخبر باید د دربار  ۀـشوی وم چې دا ښ

ما وغوښتل چې د هندوکش  لهز کال کې پادشاه د خپلو ځواکونو د جگړه ییز ظرفیت د ازمویلو لپاره ۱۸۳۸

د شمال پر لور، بلخ، مزار او کندز ته مارش وکړم، دا ځکه چې ددغو سیمو قومي مشران د پادشاه د 

کابل کې هم د افغان مشرانو تر منځ څرگند دباو او شک  پهسلطنتي اتوریتې پروړاندې راپورته شوي ول. 

شا ډبول  پهپلوه تر کافي اندازې  لهبرتانویانو  ځکه د سیکهانو پاچا مهاراج رنجیت سینگهـ د ۂـدېمحسوسـ

 ـې تر السه کړې وه چې د افغانستان ختیځې دروازې ونړوي. ئشوی وو او زړورتیا 

 

ـږدې وخت کې د سیکهـ د سترواکۍ پر وړاندې خپل ېډېر نـ پهما ته څرگنده او محسوسه وه چې افغانان به 

د ډاډمنولو لپاره ما د  ۀـشمالي او لوېدیزو کرښو د خوندیتاب ـزي. افغانانو غوښتل د خپلوېختیځ محاذ پرانـ

رنجیت  له چېغوښتل ختیځې کرښې ته واستول شم  خپله پهمشرۍ هلته واستوي. خو ما  پهلښکر  ۂیو

نا  ۂزړبدل کې خپل غچ واخلم.  په ـدلي ناروا تورېبد چلندۍ او پر ما باندې د لگـ دۀ هغـ د هـ څخهسینگ

یوې برخې سره د هندوکش د غرونو شا ته  لهچې د خپلې فرقې  هلـښودېمې د پاچا امر ته غاړه کـښـ ۂزړ

ً مې  الس راکوي چې د  پهـبـه ېدې قناعت وکړ چې دغه لښکري یون ما ته دا شـ پهمارش وکړم. خو ذهنا

نمایشي ډول د پادشاه  پههم د لښکر مشري  ۀڅـسـیمو څخه به هم لیدنه وکړم. که  ۱تارتاري لهافغانستان 

مشرۍ  پهکسیز ځواک  ۴۰۰۰ ۂد یو زهاتلس کلن زوی محمد اکرم خان ته سپارل شوې وه خو پادشاه 

 درلودلهـې واکمني ئسویل کې  پهوټاکلم ترڅو د مرییتوب د سوداگر مرادبیگ غوږونه چې د وزبیکستان 

 ۂاوښان او د یو ۴۰۰آسونه،  ۲۰۰۰، ۂسپار ۱۶۰۰ـري، ېپلي سرتـ ۲۴۰۰لښکر کې  پهورتاو کړم. زما 

لیکو کې نور  په، همدا شان د لښکر ۂگډون د توپ یو کتار وو چې دروند توپ به فیل کشاو پهفیل 

ته وختلو نو د ژمي سړه  «معبر»تلنځ  هندوکشه د حاجي گگ لوړ لهچې  کلهـل جنگیالي هم ول. ېـالبـېبـ

مخې  له؛ دغه تلنځ د سمندر د اوبو هلـدېخنډ گرځــرېدلو ېن او د تـخوځوزموږ د  هوا د تلنځ پر لور

ـرېدلو پر مهال خپل ېتلنځه د تـ لههمدې سړې هوا کې زما لښکر  پهفیټه لوړوالی لري. د ژمي  ۱۵۹۰۰

ـو ډډو باندې د ختلو پر مهال زښت ډېـر ېغرنـ واورو پوښل شویو پهالسه ورکړل. آسونه  لهآسونه لس 

 پههره ورځ بلکه یوه ورځ  ۀـکمښت دې ته اړ ایستلو چې څارویو ته ن ستړي سوي ول او د خوراکي توکو

و توکو د لږهمدغو  پهـري اړ ول چې ېورکړو. زموږ خوراکي توکي نیمایي شوي ول، سرتـ ۀـمنځ کې واښ

و کپوست پهـره کاندي، هغوی خپلې یخ وهلي پښې د مړو شویو آسونو ېو ورځ تـا شپه خپلهکولو  پهبسنې 

                                                 
1
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. 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

 

خاپوړو پورته شي. تلنځ ته د  پهـدلو لپاره مجبوره ول چې د واورو پر مخ ېپوښلې وې او تلنځ ته د رسـ

لویې پلنې ډبرې پرتې دي، ددغو غرونو  ېته زښت نگ دواړو خواووړ  گـ  اوږدو کې د هندوکش د  پهالرې 

د یوې سمسورې  هپیو ناڅا سته ول چېواندیو ورهلـڅو ورځو هلوځلو او ال لهلوړو ژورو او موړنو کې  په

رې لمنه زموږ پر مخ پرانیستل شوه او زما د خیالونو   ژوندۍ کړه. ـې زما مخې ته رائ «۲شنگریال»د 

 

بشري ذهن دې ته اړ باسي چې د همداسې یوې طبیعي ښکال هر ددغه ټاټوبي د طبیعي توپیرونو لیدنگ 

کړي. پلنې پراخې دښتې، تر آسمان ختلو سترو سترو وچو او بې ونو غرونو  احساسرښتونی ښایست عمالً 

ـې څو څو ئ ۂ، یاغي او بهاند سیندونه چې هر غر«آبشارونه»ځړوبي  بهاندهۀ ــې شنئاو تر څنگ 

رې  ریدي گلونه چې د آسمان تر شنې  ۂـې تک سرئلمنو کې  پهـږو کې نـیولي دي او ېغـ پهسمسورې د 

 ۂزړ پهمکیز ناڅي، هر سیالني ته داسې احساس ور  پهـدو ېچلـ پهنیلي گنبدۍ الندې د ښکلې غرنۍ هوا 

دا د ـې د تصوف د پاړوگرې خیالي نړۍ پر لمن باندې گام ایښی وي. ئرښتیا  پهـې ئکوي چې ته به وا

رد بامیانو  د ونو دلویدیز د سرکښه طبعیت د یا –ـې د سویل ئ هزاو ژورې کندې وې چې  ه، گړنگونېد 

 ځان سره واخیستم. لهوزرونو  پهخیال 

 

راغالست  ۀـڅرگندولو ښ پهـې د خوښۍ او خوشالۍ ئدلته هزاره جنگیالي زموږ مخې ته راغلل او موږ ته 

ږدۍ وهلو او ـکی لهډنډ تر څنگ  -وړوکي اوب  ۂتورو، شلگرو او ډالونو سمبال ول. د یو پهوویل. هغوی 

ـدلو وروسته د هزاره قوم د ټبرونو مشران راته راوستل شول. هغوی د مرییتوب د سوداگر، د کندز ېدمه کـ

 په. د هزاره ټبرونو هلننواتو او سوز سر ټکونه کو پهالسه  لهمرادبیگ د ظلم او ناتار  حاکمد سیمه ییز 

ـدلې او ېسترگو پناه کــ لهن او پرمختگ سره سم، کلي او بانډې ورو ورو خوځو لهسیمې کې د لښکر 

رې دواړه   ېلیوانو، گیدړو او دښتنیو سویانو ډک پهغرني ژوي مو مخې ته راتلل. ددغه ځای غرونه او د 

کله ړنگونو کې گ پهددغې وچې او سړې غرنۍ سیمې پرتلې  پهچې د نورو دې ټولو ژویو کې  پهدي. 

ۀ د نارینه ښاخونه د انسان د ورانـ ،گډډول  ېوو. دد «قچ» ۳، غرنی گــډۂاهي غرور راڅرگندېـدش پهناکله 

ده کو وږدواليا په او هوښیار دی د خپلو بچیو د زیـږون د فصل  ځغاستی-چټک  ډېـري. دا گډ چې زښت و 

د  هلهمدې کب لهخوړلو کې لوړ نوم لري او  پهـږي. دا گډ د مارانو ېاو بیرحمــ شډلپر مهال بیخي زیات 

 بېشان  په ۀـنورو برخو کې د پس پهیادیږي. ما اورېـدلي ول چې دا ژوی د نړۍ ۀ نامـ په «مار خور»

د  افغانستان کې پهچې  ېـدلهدا خبره وپنځمې ذهن کې  په کاتو سره پهته ؛ خو دغو ژویو ید ژوی آزاره

 ـرويېخطرناکترینه ماران ژوندي تـچې هوښیار، بې باکه او یاغی ژوی  ،شان دوني یو بې آزاره په ۀـپس

    ډاگه کوي.     پهاو فطرت  هـواد د پرگنو طبیعي تومنېهـ ۀـآگاه ډول ددغ دناخو په خپله پهدا  نو

   

مخکیني سر کې وو. د  پهاو شهزاده اکرم خان د افغان لښکر  زهاوږدو کې  پهشمال ته د مارش د الرې 

د تاجیکانو یو قومي مشر  ۀـنام پهبل خنډ سره مخامخ شولو، دا خنډ د علي بیگ  ۂیو لهاوږدو کې  پهالرې 

یغان  ـې ئـې مورچلې جوړې کړې وې. دا کال چې نیول ئټینگې کال کې  پهاو د مرییانو سوداگر وو چې د س 

ـښـتې وروسته هم څو تنو ېتـ لهې ان د علي بیگ حساس ټکي کې ودانه شوې وه چ ۂدوني یو پهگران ول 

ې شونتیا ډېـر پهکال څخه دفاع وکړي. ددې کال د ودانولو پخوانی تأریخ  له لشو لییوازې سر کو په

                                                 
2
 - Shangri-La  ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 

3
شمالي لوړو څوکو ۀ دري کې ورته بز مارخور او بز وحشي وایي او د هندوکش پـۀ ښایي لیکوال دلته مار خوره وزه یاده کړې وي چې پـ -  

 ژ -، نیمه درېدلي پیچل شوي ښاخونه لريۀ ـږي. دا وزې هم اوږدېکې موندل کـ
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. 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

 

برید مهال ته ورگرځي. یوه خبره مې پام کې راتاو شوه چې  ن اوخوځولښکري  د الکسندر د تههندوستان 

د شمال ټولو قومي مشرانو ته د اخطار یو پیام  خپله پهد لښکري ځواک دغه ډول ننداره او خوځښت باید 

ـږدې واټن کې ځای پر ځای ېنـ پهځان کې نغښتی ولري. د توپونو کتار ته مې بولنه ورکړه چې کال ته  په

لږ وخت کې د توپونو اور د خټینې کال  هساعت ۂیو لهپسې اور بولنه ورکړه.  هلپر شي، او بیا مې د

 پهد سترگو کال مو ـرو ېاو سر تـ لېشان هواته پورته شو پهد وریځو  خاورو دوړېد  ،لنړودیوالونه و

 ـږلېالس د سیغان ټولو مهمو قومي مشرانو ته پیام ولـ پهـرو ېد افغان دولتي سرتـ ورپسې. هلرپ کې ونیو

او  هځای پر ځای کړ لښکري ډلهپوځي  يوړوک هدې کال کې مې یو په. راټول شي دې چې غونډې ته شو

رې کې چې د تورکستان او هزاره جاتو تر منځ د  پهـد، ېد کهمرد د درې پر لور وخوځـلښکر ورپسې  دې د 

الر شوو. لومړني څوک چې  پهـدلو د قومي مشرانو د لیدلو غونډې ته سترگې ېدمه کـ په ده بیلتون کرښه

خپلو وروڼو  لهډلې څخه وو  لهزموږ لیدلو ته راغی رفیع بیگ وو، رفیع بیگ چې زما د پخوانیو دوستانو 

او درې سوه تنو غوره شویو سپرو سره ما ته راغی. هزاره سپرو ښکلې کشمیري پگړۍ او ځالندې 

ـي توپکو سمبال ول، سپرو ئ هلتورو، ډالونو، شلگرو او فتی پهیکي چپنې اغوستې وي چې رنگینې وزب

سپرو د خپلو آسانو  "وړوکو وړوکو ټوټو هم پسوللي ول. پهـرو خپل توپک د سرو او سپینو زرو ېسرتـ

سرو  پهـې ئسرو او سپینو زرو پسوللي ول او د کریبونه د ناستي د ځای څنډې  په «رکابونه»کریبونه 

رفیع بیگ او  "ښکلي ښکارېدل. ډېـرگالباتون شویو او بنارسي ټوکرانو ښایسته کړي ول چې  نومخملی

پوځي  پهخان مخې ته  مزما او د شهزاده اکر «او نیک چلنده خلک ول هللوان ډوهپـ »ـې چې ئ هوروڼ

ـږ کې نیولو او دوستانه ېغـ پهافغاني دود یو بل  پهتعظیم راحاضر شول.  د سالم علیکي، ښې چارې او 

د لسو ورځو  زیرمې څخه ځکه ټولو ته لهلمستیا ته وبلل شول. زما د خوراکي توکو ـېـټول م پسېټوکو 

نټه  کبله لهد کمښت لښکر کې د خوراکي توکو  پهډوډۍ ورکړل شوه چې شهزاده اکرم خان زموږ  لپاره

و انظباط یوه ننداره د اما د خپل لښکر د نظم  هلکب لهد وروڼو د غوښتنې  ۀـوکړه. د رفیع بیگ او د هغ

ښودلو تر سره کړه. ټول هک پک پاتې ول. د غور  پهیوې لیوا د پرید او د دښتـنۍ بطریې د چټک اور 

څو ورځو ښکار،  لهلیدنه وکړم.  بایداستحکامي کال څخه  ۍغرن له ۂشهزادگي ټینگار وکړ چې دد

 پهـښود، ېالس کې یو کاغذ کښـ پهگډون وروسته رفیع بیگ زما  لهکې  ۂواد پهد لور  ۂلمستیا او ددـېـم

ـې ئکړی وو او ژمنه ۀ نامـ پهخپل ټول قلمرو زما  دننه سیستم کې پهکاغذ کې رفیع بیگ د ځمکوالۍ  ۀـدغ

مخې ول چې  لهکاغذ  ۀــې تر ابداالبد پورې ماته باج راکوي. د همدغئدی او قوم به  خپله پهکړې وه چې 

  ونومول شوم.  ۀ نامـ پهتلپاتې سلطان د ډول د غور  رسمي په

 

مراد بیگ سره خبره سپینه کړو او همدا کار، شمال  لهزموږ د مارش وروستی ټکی د کندز پر لور وو چې 

او  خټکیو لهټاټوبي کې مې ددې سیمې  پهموخه وه. دلته د وزبیکانو  زهن بنسټیخوځوته زموږ د لښکري 

 چلند زښت مغرور پهتن غښتلي او  پهلوړ،  «قدونو»ونو  پهانارو څخه خوند واخیست. ددې ځای وگړي 

الس د سیغانو، هزاره جاتو او د  پهدي. د مرییانو سوداگر مراد بیگ چې زموږ د لښکر  خلک او معقول

السه ورکړی  لهـت ئنیولو وروسته زموږ د توپخانې د اور پر وړاندې د مقاومت جر لهد دوو کالگانو  ۂدد

عام  پهخپلې کال راووت او موږ ته تسلیم سو. وزبیکان  لهدې چې زموږ پر لور یو ډز وکړي  لهوو، پرته 

ښه او نـړانې او زړورتیا یوه ېویره لري ځکه دوی فکرکوي چې اړین احتیاط د مـ څخه وینو بهولو لهډول 

پولې او کرښې  «اختیاراتو» نېکالخواید  ۂدد کړسره السلیک مراد بیگ  لهچې  مو برخه ده. هغه تړون

ۀ نور نـ وتلی، شي ۀـننور پورته  کالخواینېاو  کرښویادو شویو  لهاو ټینگار وشو چې  وټاکلې مو ورته

ـریدنگ مالیه ورکوي او د بلخ ې، او کابل ته به د سوداگریزو توکو د تـنشي کولی څوک لوټ تاالن کړي
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. 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

 

غوږ تاوونې وروسته  لهوالیت د سیاست کنترول به کابل ته ورسپاري. د کندز سرغاړي شهزادگي ته 

هیلو  لهـد او زموږ ېـرته د کابل پر لور راوخوځــېمیاشت کې بـ پهز کال د مارچ  ۱۸۳۹زموږ لښکر د 

 راغالست وویل شو. ۀـتود ښ ۀـته ښ سره سم ټولو
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