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 13تر 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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 13تر 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

 

 شپـږم څپرکی
 

، د استخباراتي 2الرډ النبرو ۱ـیسئلومړیو کې ول چې د ختیځ هند د کمپنۍ د بورډ ر پهز لسیزې ۱۸۳۰د 

الس  پهاو د برنس  ۂـږېولـ ته مهاراج، رنجیت سینگهـ يسیکهـ سترواک پنجاب ۳چارو مأمور الکسندر برنس

د رنجیت ته ـږل؛ برنس، ېڅو ښکلو عربي آسان هم ولـ ۀـنام په د برتانیې د دولت د ډالۍ رنجیت ته ـې ئ

 پهـرېدلو ېتـ پهلیک هم درلود. برتانوي سترواکي د هرې ورځې  «ډک ۍغوړه مال له»ژانی النبرو یو 

شاو خوا کې د تزارې روسیې  (اکسوس)د افغانستان شمال د آمو د سیند  «خیوې»ښیوې  منځنۍ آسیا، قفقاز،

  . لهـدېڅخه ترهورې کـ خوځون لهد سترواکۍ 
 

پنجاب کې  پهـې ئ، بریدمن الکسندر برنس 4ز کال کې ول چې گورنر جنرال الرډ ویلیم بـنـتـینـک۱۸۳2 په

 پهبشپړولو وروسته، دا ځل افغانستان ته د پوځي کشف د یوې وړوکي ډلې  لهد خپل مخکیني مأموریت 

ـې توره رنگ کړه او افغاني ئدې سفر کې برنس د خپل سر ټول ویښتان و خریل، ږیره  په. ۂـږېملتیا ولـ

ـد، د امیر دوست محمد خان د ورور، سردار عبدالجبار ېچې کابل ته ورسـ کلهځان کړې.  پهـې ئجامې 

نوم ورکړ، د نړۍ  «سکندر »ژر د  ډېـرښکلو جامو پوښلی الکسندر برنس ته  پهـلمه سو. افغانانو ېخان مـ

 "ډول یادوي. برنس د افغانانو د  په «سکندر »لنډون د  پهدې برخې کې خلک ستر مقدوني الکسندر  په

چې افغانان د عیسویانو او زموږ د  یلـې وئـلمه پالنې تر اغیزې الندې راغی او وېاو مـ  " تیاـڅلـېـسپ

 په هلهمدا شان برنس د افغاني خواړو ډېره ستاینه کو" دولت  پر وړاندې کومه دښمني او تبعیض نه لري.

 خټـیـنېیوې وړوکې  پهاسترونو کې  پهاوږدو کې د مالوچو  پهـې د کال ئځانگړي ډول انگور چې افغانان 

خپلې بدرگه ډلې سره د  لهي. الکسندر برنس څو موده وروسته بولي سات «کنگینه»ـې ئډبۍ کې چې دوی 

 -شهزاد  ځایه د بخارا ۀـهغ لهـد او ېـرېدلو د بلخ لرغوني ښار ته ورسـېتـ پهدنگو غرونو  لههندوکش 

بخارا څخه د  لهـد. ېڅخه یوه سیمه وه ورسـ وسیم لهته چې د افغانانو د قیمومیت  «شهزاده نشین» ۍواک

بخارا کې  پهـې ئڅرگنده کړه چې خدای دې وکړي برنس او ملگري  هلـدلو پرمهال د بخارا وزیر هیېستـنـ

کې دننه خپل  ۀـلخو پهد خپلې ژبې څوکه  ناڅاپهراغالست سره مخامخ شوي وي. برنس  ۀـښ ۂتاود له

 ـې وویلئپه ترڅ کې ټوکې  «ملیحې»ترڅکونې د  پهاو  ې کړېتـنگـ ۀڅــې یو ئ، سترگې ورسولهبارخو ته 

مو پر  ۀنـمو بکسونه خالص شوي دي او  ۀچلند شوی دی، نـدرنښت  پهډلې سره  بدرگې لهما او زما  له ":

الرې  لهـې خپل سفر مروې ته د تورکمن ددښتې ئ. برنس او بدرگه ډلې "کالیو باندې مالیات لگول شوي دي

اوږدو  پهبرنس خپل سفر ته د کسپین د سمندر د څنډو  ورپسې،. ـږيېرسـفارس ته  ،وي او مشهددوام ورک

ـې ئکړ او ځان  ـلېپـالرې سمندري سفر  لهـې د بوشهر ئـد. ورپسې ېکې دوام ورکړ او تهران ته ورسـ

د فارس د شاه  برنسدې خبر شو چې  هپ بـنـتـینـکالرډ ویلیم  ،چې گورنر جنرال کله. ۂـي ته ورساوئبمبـ

ځنډ پرته انگلستان  لهـې ئپټه لیدلی، نو برنس  پهدرباري مصاحبانو سره  له روسی پالوییو دربار کې  په

  خپلې ژبې د روسانو د گواښ راپور وړاندې کړي.    پهلندن کې  پهچې  ۂـږېته ولـ

 

ـدو سره سم خپلې مور ته ولیکل ېرسـ لهدولس کلنې استوگنې وروسته، لندن ته  لهکې  هندوستان پهبرنس 

ږي او غواړي ما ـیـشان راباندې توی پهمطابعو مشران، ټولنې او نور... د سیل خپرندویو لیکواالن، د  ":

                                                 
1
 - President of the Board of Control of the East India Company 

2
 - Lord Ellenborough 

3
 - Alexander Burnes 

4
- Lord William Bentinck 
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ډېـر په ".راڅخه جوړ شوی دی یژو یوچلند کوي. کټ مټ  يورین تند پهسره خوږ او  راوویني، ټول 

5بخارا د برنس»لنډ وخت کې ول چې نوموړی د 
 پهکړېـو  يـې د لندن د اشرافئیاد شو او نوم ۀ نامـ په «

 . ۂــدېگرځــ ۀـلخو په ۀـلمنځ کې خو

 

 لهحضور ته ومنل شو. څلورم ویلیم د برنس  6برنس د خپلې هیلې برخالف د اعلیحضرت څلورم ویلیم

ُـل دی. خدایتعالی دې تا ته اوږد ژوند  په... "ستایلو وروسته وویل : َــَوکـ ډالۍ کې چې زموږ خدای مې تــ

هغو بې شمارو استعدادونو او ډېرو وړتیاوو څخه گټه تر السه کړي  لهختیځه سترواکي وکوالی شي ستا 

کتاب  ۀـزیاتولو د برنس د هغ پهوروسته اعلیحضرت د اندیښنې  "وجود کې راغونډ شوي دي. پهچې ستا 

وېـرې ډک  لهالس کې  پهستا  "درشل کې وو، اعلیحضرت وویل : پهاړوند یادونه وکړه چې د چاپ  په

دغو غوږوهنو سره  لهخو  ".ئشي چاپ کړ ۀڅـچې  ئامانت ایښودل شوي دي، باید پام ولر پهمعلومات 

هندوستان کې لیکلې وې او  یوه  پهۍ برخې ډېـر تابک ۀـسره برنس خپل کتاب چاپ کړ، برنس ددغ

 پهکتاب  ۀـ. دغهلترڅ کې ولیک په یونالرې د خپل سمندري  پرو لـدېـې لندن ته د راستـنـئوړوکي برخه 

او مخ  وجنترهـ ۍ. کتاب وکوالی شول د تزاري سترواکهلـیو خلکو کورونو ته الره وموندډېـرلندن کې د 

به د سرو  کلهدې فکر کې ول چې  پهـرنه راواړوي. ټول ېانگـپرمختگونو ته د خلکو پاملرنه او  َودې په

 ي.  سسره مخامخ  ۸روسي قوزاقانو لهیوې برخې کې  پهد افغانستان  7جامو برتانویان

 

کلکتې کې خپلې پخوانۍ دندې ته د کڅ د  پهـرته ېبشپړولو وروسته بـ لهبرنس د خپلو رخصتیو د مودې 

راستون شو. خو دا ځل د کلکتې  توگې چې لړۍ یې سوکه او درنده وه، پهاستخباراتي دفتر د مرستیال 

ـولیت د پر مخ ئچارو د مسـ "د سوداگریزو "کابل کې  پهعالیه دولت، برنس ته امر وکړ چې خپل ځان 

سوداگرۍ لپاره د اندس د تلنځ د پرانیستلو  "بیولو لپاره چمتو کاندي. همداشان برنس ته وویل شول چې د 

 "ۍ موخۍ د ډېـرچې د ښکیالک د برالسۍ او هژمونۍ  ۂـدېپوهـ ۀـهم کار وکړي. برنس ښباندې  "پر پالیسۍ

ځانگړې ډول هندوستان کې تر همدغو بدلو  پهاو  ،عام ډول په ۀـنام پهد پرانیستلو  "سوداگریزو مارکیټونو

راغلی یم چې د سوداگریزو چارو  زه "پټه ولیکل : پهـږي. برنس ېالسه کـسوداگریزو جامو الندې تر 

و ارزوم؛ ددې تر څنگ دنده لرم  «معابر»څارنه وکړم، د سروي د چارو سرپرستي وکړم، غرني تلنځونه 

ي؛ حال دا چې د سو ۀڅـدې وروسته دې  لهپای کې قضاوت وکړم چې  پهچې پر چارو څارنه ولرم او 

باید زیاته کړم، برنس چې  "مخکې رارسیـدلی دی. لهوار مخکې  "وسي ۀڅـدې نور دې وروسته  له " ۀـدغ

ـې ئدی کړی چې د برتانیې د سلطنت لپاره  ۀـدې انکار ن له کلهـڅېیاد شو، هـ ۀـنام پهوروسته د اتل 

  ده کړې. ۀنـجاسوسي 
 

افغان قلمرو کې د سیکهانو د  پهختیځ کې  پهټولو هلوځلو سره سره چې  خپلو په خان امیر دوست محمد

ـې ئروس د گډو گواښونو پر وړاندې چې د هرات پر لور  -لویدیز کې د فارس  پهـرېـو او ېسترواکۍ د تـ

یوازې دا چې امیر د برتانیې مرسته تر السه  ۀـپرمختگ کړی وو، د برتانیې مرسته تر السه کړي بیا هم ن

    کړ. ۀنـ هم ځواب ورـې ئکړه ان د هغه غوښتـنـو ته  ۀـن
  

                                                 
5
 - Bokhara Burnes 

6
 - His Majesty, William IV 

7
- British red coatsکښته تر زنگنو ۀ نامـۀ ـې اغوستې او لـئیونیفورم داللت کوي چې ټټر لرونکي لنډې چپنې ۀ ـرو پـې: د برتانوي سرتـ

 ژ  –راخې لمنې درلودلې. ـې نیمه پئپورې 
8

 ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ -
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ډلې کې وو، د  پهد کارکوونکو  ۱۰تهران کې د برتانیې د ډیپلوماټیک مأموریت پهچې  9جگړن راولسن

دې باور وو چې  پهکشف کړې وه. راولسن  «ژ -مقاماتو سره  لهد فارس »ـې ئلیدنه کتنه  ۱۱ویکویچ کپټان

 پهـدلې ژبې ېې خښمـډېـر پهلپاره تحایف راوړي دي. خو محمد شاه دغه تور  "فارس محمد شاه "ویکویچ د 

ـڅ ډول راکړه ورکړه ېورسره هـخو  زهـې تحایف راوړي دي؟ ولې؟ ئزما لپاره  "جې رد کړ چې هلـدې 

ـږل ېرالـه کابل ته د دوست محمد خان لپاره ـغېنـ په ـغېنـد روسي تزار له پلوه  ـېئاو ډله لرم. ویکویچ  ۀنـ

 "مرسته وکړم.  ـېئ اړوند په. ما یوازې دوني وړاندیز وکړ چې کوالی شم هغوی سره د سفر هد ېشو

الریون  په زده کړیاالنو ،ي ضدیاشرافو څخه وو چې سایبریا ته د روس لهد لیتوانیا  ۱2یان ویکویچ کپټان

ژبو او فرهنگونو  لهلرلو ځان د منځنۍ آسیا  پهسایبریا کې د پریمانه وخت  پهکې شړل شوی وو. نوموړي 

لنډ  ډېـر پهدې بریـالی شو چې  پهتوگې  پههوښیار او چابک افسر  ۂآشنا کړی وو. ویکویچ د یو ۀـسره ښ

د تزار  خان دې چې امیر دوست محمد لهوروسته د پوځ لوړو کړېـو ته ځان ورسوي. وخت کې د روسیې 

یوگړي او پټ مأموریت د تر سره کولو  ۂویکویچ د یو کپټانا څرگنده کړه ـوالتیېلـ خپلهد استازي لیدلو ته 

وو دربار کې  پهدې مهال د امیر  رپـبرنس څخه چې  لهـږل شو. امیر دوست محمد خان ېلپاره کابل ته ولـ

 پالويروسي  لهسره وگوري که نه. برنس امیر ته مشوره ورکړه چې پالوي روسي  لهوپوښتل چې آیا 

څرگندېدو وروسته دې  له خبرې غواړي، ددې ۀڅـ پالویدې مومي چې نوموړی وو اسره دې وگوري 

کې  «منجالب»خوسا اوبو  پهموږ دلته  "اړوند ولیکل : پهـرته خبر ورکړي. برنس ددې کتنې ېبرنس ته بـ

ـې وړاندیز کړی چې که ئـږلی او دوست محمد خان ته ېرالـ خپل پالویراگیر یو. روسي سترواکۍ کابل ته 

برنس سره هم ولیدل. برنس لیکي  لهویکویچ  "!!!ـږي نو پیسې به ورکړيېد رنجیت سینگهـ پر ضد وجنگـ

وم، یعنې  لهـواېـې راته وکړ چې ورته لـئوړاندیز  ۀڅـ ۀـلنډ وخت کې راته راغی او د هغ پهامیر  ":

امیر دوست محمد خانه وغوښتل  لهدې وروسته برنس  له «ـڅ.ېکړي او یا هم هـ به رخصت پالویروسي »

ریا او  له ،ۂڅلې زړـېـسپ په، امیر هم ووړې واته هغه کاغذ پاڼې وښیي چې ویکویچ ورته ر ۂچې د

ما ژر تر ژره  "زیاتوي : کې ترڅ پهنوموړې پاڼې برنس ته ورکوي. برنس د خپل لیک  ،پرته ۍډیپلوماس

ډاگه  پهلیک کې مې  په، ۂـږېالرې ولـ لهاو لیک مې د ځانگړي ډاگ ۀ خپل الرډ ښاغلي اکلند ته لیک ولیکـ

ـږي خو دوني څرگنده ده چې زموږ او د ېـښـېبه پـ ۀڅــږم چې ېپوهـ ۀنـدې نور  لهکړی ول چې وروسته 

     "شوی دی. ـلېپـروسانو تر منځ اوس اوږه پر اوږه سیالي 
  

 "د اندس لښکر د منځنۍ آسیا مارکیټونو ته د السرسۍ لپاره  "لومړېو کې مې وویل چې : پهددې کتاب 

ټکي څرگندونه اړینه بولم چې د  ۂمارش وکړ. دلته د یو "الندې ۀـسوداگریزو مارکیټونو ته د پوښښ تر نام

ودانۍ کې نیول شوې شوه.  په ۱۳َدونینگ د لسم سړکد  –مخکې د لندن  لهکړه مخکې ېـخوځښت پر ۀـدغ

سویل کې د  پهشمال ختیځ کې د خیبر د تنگي او  پهبرتانویانو تکل کړی وو چې د افغانستان نیواک دې 

 «بارکزی»دې معنی چې  پهنیواک موخه د رژیم بدلون وو،  ۀـالرې تر سره شي. ددغ لهبوالن د تنگي 

ـنول شي او د دواړو سلطنتي ېشاه شجاع کښـ «سدوزی»امیر دوست محمد خان دې ړنگ او پر ځای دې 

 کورنیو تر منځ دې د سیالۍ اور همداسې ژوندی وساتل شي. 

                                                 
9
 - Major Rawlinson 

10
 - English Ministry at Tehran 

11
- Captain Vickovich 

12
- Captain Yan Vickovich 

13
- ۱۰ Downing Street: یادېـږي. دا د انگلستان ۀ نامـۀ ژبې د لسم شمیرې د سړک پـۀ ورځڼیو خبرو اترو کې د خلکو پـۀ کې پـلندن  ۀپـ

لسم سړک باندې پروت ۀ سیمې کې د َدونینیگ پـۀ د سر وزیر او د انگلستان د پاچاهۍ د مرکز کور دی.  دا کور د لندن د ویست منیستر پـ
 ژ - .دی
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 13تر 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

 

 

 -شړوني کې استوگن د ړنگ شوي شاه شجاع  پهلومړۍ نیټې،  پهز کال د اکتوبر د میاشتې ۱۸۳۸د 

پر افغانستان باندې چې  کوله هڅسیکهانو او برتانیې تر منځ د سیملې اعالمیه بشپړه شوه. دغې اعالمیې ه

پر افغان ۀ نامـ په "مشروع وارث "ـري ته قانوني ارزښت ورکاندي او شاه شجاع د افغانستان د واکمنۍ دېتـ

ً د امیر دوست محمد خان پر وړاندې د جنگ  ،تړون هـنوي. نوموړی درې اړخیزېگدۍ کښـ  اعالند ماهیتا

دې  "تورې  "چې دا ډول  "ددې وړ نه وو "دې اعالمیې کې امیر دوست محمد خان  پهوو؛  معنی په

نیې اړیکو څخه د برتا لهۀ روس د ملگرتابـ -چې د فارس  کوله هڅورباندې پورې شي. د سیملې اعالمیې ه

یادولو پټه وساتي چې گڼې ددې تړون موخه د سوداگرۍ لپاره د برتانیې  پهوېـره ددې ټکیو  ۍد سترواک

 جگړې وروسته د رنجیت سینگهـ راایلول دي.  لهاو د جمرود  ينیت روغ
 

ټینگو دفاعي  پهشاه ته الرښوونه وکړه چې د هرات پر لور دې مارش وکړي او  يروسي سالکارانو فارس

بابا ع »شاه  کالگانو سمبال دغه لرغونی افغان ښار دې کالبند کړي. د افغانستان د سترواک، ارواښاد احمد

 لهد نوامبر ز کال ۱۸۳7ـرو سره د ېخپل وزیر یار محمد خان او خپلو سرتـ لهلمسي کامران  ۂیو «ژ–

ډېرې بې سارې زړورتیا، سرښندنې او  پهتر میاشتې پورې د سپتمبر ز کال ۱۸۳۸میاشتې نیولې د 

بدلو جامو کې د  په ۱4پاټنجر ډان الدر  ټښاره دفاع وکړه. د ختیځ هند د کمپنۍ یو ځوان افسر کپ لهـړانې ېمـ

د  نوموړی ورپسېـد؛ ېلپاره، هرات ته ورسـ "سروې او راپور "د هرات د ۀ نامـ پهد سوداگر  آسونو کڅ د

۱5سید "جامو کې راڅرگند شو او د  پهروحاني  ۂیو
کورنۍ پورې  پهـې ځانته غوره کړ چې د نبوي ئلقب  "

موړي ته ښه میاشت کې نو پهز کال د آگست ۱۸۳7د اړوندو کسانو لقب دی. وزیر یار محمد خان د 

 "فضیلت "هرات کې د روسانو پر وړاندې یو سیاسي ښمری  پهپاټنجر  ډرډدې ډول ال پهراغالست وویل؛ 

ـږلی وو ددې لپاره چې ټول تر السه ېـې هرات ته لـئان پاټنجر ټچې کپ ۱6وگڼل شو. گورنرجنرال الرډ اکلنډ

۱7هرات د اتل "ناکامۍ وروسته د  لهروس  -ـې د فارسئشوی کریډت راخپل کړي، پاټنجر 
ۀ نامـ په "

      .  ۂونوماو
 

۱9انډس لښکر"د  تر بولنې الندې ۱۸د سر جان کین څخه ـيئبمبـ لهلویدیز کې  پهاوس نو 
 کې ختیځ په او "

حیدر آباد کې ځای پر ځای ول. دغو  پهنورو ځواکونو سره  لهد ختیځ هند د کمپنۍ  جنگیاليد شاه شجاع 

مرکزونو څخه یو مرکز وو لوټ  له 2۰سندهـ کې د خپلواکو خاناتو پهگډو ځواکونو د حیدر آباد ښار چې 

شمیره دا وه :  لهدغو ځواکونو سره یو ځای شو، ددغه لښکر ټو لهکړ. همدلته ول چې د بنگال لښکر هم 

شاو خوا کې د  په ۶۰۰۰تنه جنگیالي او د  ۵۶۰۰قطعاتو څخه  لهـي ئجنگیالي، د بمبـ 9۵۰۰ هلبنگا له

 پهاسونه او  ۸۰۰۰اوښان،  ۳۰۰۰۰کسیز لښکر پر شمیر باندې  2۱۰۰۰ ۀــري. ددغېشاه شجاع سرتـ

تنه  ۳۸۰۰۰ـدل. د نوموړې شمیرې تر څنگ ېاوو غوایان د بگیو او گاډیو د کشولو لپاره هم ورزیاتـهلـس

ـو غړي، د هغوی خدمې، نوکران، د ېیو ځای ول چې د لښکریانو د کورنـ لښکر سره ۀـدغ لهنور هم 

2۱بازاري نجونې "او ساتونکي او ۀ دوی د څاوریو شپانـ
نیشې کې  پهوې. د برتانیې د سترواکۍ د پرتم  "

                                                 
14

 - Captain Eldred Pottinger 
15

- Sayyed 
16

- Lord Auckland, the Governor-General 
17

- Hero of Herat 
18

 - Sir John Keane 
19

- Army of Indus 
20

- Sindh khanates 
21

- bazaar girls 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 13تر 6 له :د پاڼو شمیره
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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 لهتفریحي او  ۂیو لهـری به ېپر افغانستان باندې تـ "ډوب برتانویان دوني پر ځان غره او ډاډه ول چې 

ځان سره درلودل،  لههر افسر لږ تر لږه نیم درځن مرییان  "وي. ۀنـ ۀڅـډک سفر پرته بل  لهپوځي تجم

ځان سره د  له ۂان تر څلویښتو پورې مرییان هم راوړي ول؛ دغو افسرانو هر یو  یو شمیر افسرانو خو

ځان  لهاسباب هم سپینو زرو لوښي، د ښیښو لوښي، د شرابونو صندوقان او ان د خوځنده حمام بشپر 

شخصي ملزومات او   ۂچې دد هلاوښانو ته اړتیا درلود 2۶۰دباندې  ۀڅـوو. جنرال کین خو  یسره راوړ

سیگارونه ورسره  ۂچې یوازې دد هلډگرمن دوو اوښانو ته اړتیا لربرگیډ یا توکي ورسره یوسي، بل 

ساړه او   پسې هلسړې هوا کې به پر پهچې د افغانستان د غرونو  هلدرلود هلیوسي. برتانوي افسرانو هی

هوا  ۀـډک  ژوندان چړچو لهنویو مستعمراتو کې د کراره  پهـر کړي او د آرامه خوب او ېژمي تـ هوسا

اوږدو کې  پهـد خو د الرې ې. د اندس ستر لښکر د بوالن د تنگي پر لور وخوځـهلـدېسر کې چلـ پهـې ئ

 لهالسه ورکړل، ددې ترڅنگ، لښکر د خوراکي توکو  له هلکب لهـې یو شمیر څاروي د هوا د تودوخي ئ

ـرې ېلـ لهاور سره مخامخ شو چې  لهبلې خوا د بلوڅ جنگیالیو د توپکو  لهکمښت سره مخامخ شو او 

گاللو  پهو خواریو او ستونزو ډېـرپای کې اندس لښکر د  پهـې د لښکر پر لور ډزې کولې، ئواټـنـه 

ـد چې خپل ېگاللو بیا هم وتوانـ پهـدا وروسته جنرال کین د ستونزو ېرسـ لهـد. کویټې ته ېکویټې ته ورسـ

اړینو  ود اړوند کې ترڅ پهاستوگنې  تینۍمیاش هدوخپلې  دکویټې کې  په یلښکر سره راټول کړي. نوموړ

او د یو شمیر پوځي  موندنه، د اضافي اسونو راټولونگلکه د خوراکي توکو  راټولولو لگیا سو، په توکو

ول، د کال  ۀـد غزني پر لور مارش وکړ. د غزني د نامتو کال نیول آسانه نـې ئ؛ ورپسې سایلو پیدا کولو

 زهپای کې دا دروا پهوه،  ۀـد پوځیانو لپاره د نفوذ وړ ن زه، د کال درواهلد نیولو لپاره سخته جگړه ونښت

 9۰۰ 22دیورند کپټاندې ډول پرانیستل شوه چې   پهپلوه د اندس د لښکر پر مخ  لهـین افغان ئخا ۂد یو

َـوئ زهپونډه باروت ورته ځاي پر ځای کړل او دروا دې جگړې کې د جنرال کین د انگلیسي  په. هلـې وچـ

ـې مرگوني ټپیان شول. د افغانانو د دفاعي غنډ یو زور ئتنه نور  ۶۵لښکر اووه لس تنه ووژل شول او 

 ۀنـپای کې جنرال کین د غزني  پهټپیان شول.  ـېئل او درې سوه تنه و دوه سوه تنه مدافعین ووژل شو

کال پر دنگې څوکې باندې رپانده  -ـې د غزني ئاو د انگلیس د متحده دولت بیرغ  هلـدونکي کال ونیوېماتـ

السه تلل ول  لهحال دا چې افغانانو ته د مورال  ۂـدېکړه. د غزني نیونگ برتانیانو ته ستر بری گڼل کـ

داسې حال کې ځان د کابل  پهورباندې راتوی شول. جنرال کین  هپچې ددوی د هیلو خالف یو ناڅا

ـدا مخکې د ېخوځـ لهچې د جنرال د سیاسي چارو افسران کابل ته د لښکر د کتار  ۂدروازو ته ورساو

  کابل پر لور تللي ول.  
  

بشپړولو وروسته د  لهن خوځوـدلو څو ورځې مخکې ول چې شمال ته د بریـالي لښکري ېړنگـ لهد کابل 

السته راوړنو څخه  لهم. شمال ته د خپل مأموریت شوـنې ته راستون ېملتیا پالزمـ پهشهزاده اکرم خان 

مهال مې د ـرېـدا پر ېهندوکشه د راتـ لهخوښ وم چې د مرییانو د سوداگر غوږونه مې ورتاو کړي ول او 

یوې لوړې دنگې  پهدرناوي د هندوکش  پهویشتلو  پهمرمیو  2۱ستورو ډک بیرغ د توپ د  لهامریکا 

َرولی وو. اعلیحضرت امیر دوست محمد خان خپل حضور ته ومنلم او د یوې ښکلې  څوکې باندې رپانده َد

ارۍ ښکلې او ظریفه برخې کړ، نوموړې تورې د سرو زرو د رویه ک پهـې ویاړ را ئراکولو  پهتورې 

پرمخ تگه خبر کړم چې  لهغزني کې د اندس د لښکر  په. شهزاده اکبر خان او سلطان جان هلپسولنه درلود

ډاگه  پهاورېـدلو راته  پهدرشل کې دی. د همدې خبر  پهـدلو ېـږدې کـېدا دی اوس د کابل دروازو ته د رانـ

 پهپرتلې د سیهکـ او برتانیې د دوو خوځښت  په ويسرغړاشوه چې افغانان اوس د شمال د قومي مشرانو د 
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 - Captain Durand 
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څنگ  پهما وغوښتل چې تل د شهزاده اکبر خان  لهگواښ سره مخامخ دي. اعلیحضرت  لهحال کې لښکرو 

پرتلې  پهلرونکي جنرال  واکد  بولنېهمدې شیبې وروسته ول چې د  لهـږدې واوسم. ېته نـ ۀـکې او هغ

شوه؛ ما همدا ونډه تر بلې هغې غوره  لهدندې بد پهپوځي ډاکټر، سالکار او څارن  ۂزما اوسنۍ ونډه د یو

ـرته فیالدلفیا ېمگر دا چې بـ هلدرلود ۀنـالره  هلشتون سره ما ب پهافغانستان کې د برتانوي لښکر  په! هلگڼ

    وم.  ۀنـدداسې یوې ونډې غوښتونکی  هلـڅـکېهمداسې یوې شیبې کې هـ پهته ستون شم، ځکه 

   

رېـږي؛ خو د امیـر اجیـر لښکر گډوډۍ ته  امیر دوست محمد خان غوښتل د کابل د دروازو د دفاع لپاره وَد

 پهـې خپلې وروستۍ ننواتې وړاندې کړې؛ امـیـر ئمخه کړه. امیر د خپل لښکر مخې ته وَدرید او لښکر ته 

شی مه  ـڅېهــې بل ئبدل کې  پهزما ډوډۍ خوړلې  ۀکالـتاسو چې بشپړ دیارلس  "ژړاندو سترگو وویل :

دوني  پهـرزوینه راباندې وکړئ او د هماغې ډوډۍ حق را پل کړئ چې ېراکوئ یوازې د مـېـړنتوب یوه پـ

 پهیوازې دوني توان راکړئ چې  ؛مهربانۍ درکړې او تاسو مې ساتلي یاست پهاوږدې مودې کې مې 

تر څنگ  د ورورۀ د هغـیاد کړئ، راځئ نن  پهوزیر فتح خان در  اتل،ـړانې او ویاړ مړ شم. خپل ېمـ

 "پردیو"گوزار ددغو گډ وروستي او مرگوني  ۂیو پهته دا توان ورکړئ چې ورودریږئ ، راځئ نن 

پښو  لهتر السه کولو کې  په موخېلښکر هډونه ور دړې وړې کړو؛ که ددې  ۂسپـیـانو د سپار وپیرنگی

اوښکو ډکو سترگو الرې څارلې  لهد امیر  "شاه شجاع سره وکړئ. له ه مولسو لهخپولوېـدلم بیا ورځئ او 

شو،  ۀنــڅ چا غږ پورته ېهـ لهشعار واوري، خو  "ژوندی دې وي امیر "خپل لښکره به  لهچې گڼې 

ټینگ وقار خپلو اجیرو جنگیالیو ته  پهۍ خو هیلې نډېـر په ـېئ مرگونې چوپیا خپره وه. څو شیبې وروسته

دې  لهآرامۍ پرته  پهـې ئـږدې دوستان ېږدي. خپل ټول هغه یاران او نــبیعت پرې ۂورکړه چې دد زهاجا

الرې خپل  لهـې شاه شجاع ته د تسلیمۍ ئـږي یا وقهرېږي رخصت کړل چې غوښـتـل ېچې پر چا وخښـمـ

ه پر خپل سپین لوړه غاړ پهـونیت تر السه کړي. بیا اعلیحضرت امیر دوست محمد خان ئخوندیتوب او مصـ

 ۂد پهگډون چې  پهـرو ساتونکو سره د خپلو زامنو او ما ېسرو ځان تـ لهخپلو څو تنو  لهـناست او ېآس کښـ

ـدو. وروسته خبر شولو چې جنرال کین د بریدمن ېد هندوکش د غرونو پر لور وخوځـ لپورې راټول و

ـږلی ېلـراموږ پسې  پهموخې  پهتر بولنې الندې د سپـرو یو ټولی زموږ د پلونو د خاپ موندلو  2۳اوترم

سوکه شو  کبله لهډلې کې د بدرگه ښځو او ماشومانو  پهیوازې زموږ  ۀنـوو. زموږ د خوځښت گړیتوب 

یو ځای کړ، شهزاده اکبر خان ته  (روان/ خوځند تخت کې) پهموږ سره  لهـې هم ئ رخانبلکه شهزاده اکب

. شهزاده اکبر خان ته د خیبر د تنگې ددفاع وور ورکړل شوي ول چې د مرگ و ژوند پر پولې ناست هز

 پهـواد ېبرتانوي ځواکونو یوې گډې ډلې د هـ -ر ورکړل شوي ول، دا تنگی د سیکهـ هزمورچل کې  په

ـې د خیبر ئـښـې وروسته شهزاده ېپـ لهر ورکولو هزشمال ختیځ کې تر ټینگ گواښ الندې نیولی وو، او د 

 ۀـښ پهچې اکبر خان سوکه سوکه مخ  کلهموده وروسته  ۀڅـیو  دباندې خوندي را ایستلی وو. لهمورچ لهتنگي 

 لهکب لهد برتانیې د نږه سرو زرو د ویش  گوټرو مرگونی هزته د  ۂدی چې د ۀنــدو سو راته وویل چې دی ډاډه ېکـ

 . ه وهلاو یا د دواړو گډو هلکب لهوو یا د افغانانو د سخې او رخې 
           

زوی وو چې پخوا د امیر  ۀـملگری د حاجي خان وزگوړي پـیـوونکي شپان -د بریدمن اوتـَرم بومي الر

هر گام کې د بریدمن اوتـَرم  پهـدلی وو چې ېدی توانـ پهـدلی وو، نوموړی ېالسه تـښـتـ لهدوست محمد خان 

چې افغان  هلورکو ۀنـ زهخپل وجدان اجاـڅـکله ېهـته  ۂد سپرو گړندیتوب سوکه کړي. ځکه د ۀـاو د هغ

   . گوتو ورسي پهتوگې  په برمتهامیر دې پیرنگیانو ته د 
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 13تر 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 

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

 

 

ې احساس خوښ ېډېر دو او د هندوکش بلې غاړې ته واوښتلو، سـر ېهندوکشه تـ لهچې زموږ کاروان  کله

راغالست وویل او دوست محمد خان  ۀـورین تندي ښ په. د وزبیکو نیمه خپلواکو قومونو موږ ته وکړ مو

  ډول قید و شرط پرته د ساتنې او پناه وړاندیز وکړ. هر  لهـې ئته 

        

ترڅ کې اړ شو چې د  پهغونډې مشرانو سره د یوې  لهامیر دوست محمد خان او شهزاده اکبر خان د وزبیکانو 

لنډ وخت کې د امیر دوست محمد  ډېـر پهـستلو غوښتـنـه وکړي. ېخان څخه د پناه اخـ امیر نصرهللا لهبخارا 

خان څوني وحشي، ناځوانه، ناتارگر او ان لیونی سړی دی. نوموړي د بخارا تخت  نصرهللاخان پام شو چې 

 ۀـخان د خپل تخت د راتلونکي خوندیتاب وژلو وروسته تر السه کړی وو. نصرهللا لهد خپل مشر ورور 

ځان شان  پهد امیر دوست محمد خان  ،خان هم وروڼه هم وژلي ول. نصرهللا انلپاره خپل درې تنه کشر

ځان  لهکورنۍ هم  خپلهټینگار وکړ چې دوست محمد خان دې  د بخارا امیرامیرالمؤمنین اعالن کړی وو. 

خان د امیر دوست محمد خان د کورنۍ د گاڼو  چې نصرهللا ښکاري شوني ډېـرهـږي؛ ېسره دربار ته راولـ

کنجوستوب او  لهدوست محمد خان د بخارا د امیر  ته سترگې مړې کړې وې. «غصب»او سرو زرو بلوسنې 

 پهوکړه. ـږلو څخه ډډه ېلـ لهـې د خپلې کورنۍ ئدربار ته  ۀـول چې د هغ هلهمدې کب لهشوموالي څخه ښه خبر وو او 

ـې ئدغو ټکیو  پهـږل او ېزندان ته ولـدواړه پای کې د بخارا امیر، دوست محمد خان او شهزاده اکبر خان 

 نصرهللاـړن ېکرغـ "کورنۍ دې بخارا ته راوستل شي. لهـږې چې ټوېر هغو دلته پاتې کـتبه  ۀـت "ۀ :وگواښـ

کې اچولي ول، دغه افسران ډگروال چارلس  "سیاه چاه "نامتو زندان  خپل پهدوه تنه برتانوي افسران 

مرکز کې د  پهپای کې د دواړو افسرانو سرونه د ښار  پهـدل. ېنومـ 24آرتهر کانولي کپټانستودارت او 

   شول. پرېـکتنو څخه  لهوسیلې د هغوی  پهخان د بخارایي چړو  نصرهللا
 

ـې ئلیک کې  پهـد او ېُوړي کې ول چې د امیر دوست محمد خان لیک راته راورسـ پهز کال  ۱۸۴۰د 

 ۂالرې کې مرسته وکړم. د امیر دا غوښتنه مې د زړ پهـښـتـې ېزندانه د تـ لهغوښتنه کړې وه چې د بخارا 

سردار کریم خان او   لهژوره کرکه لرم  څخه ظلم او ناتار لهتوگې چې  پهامریکایي  ۂ. د یوهلسترگو ومن په

دا  هلتن سوداگر محمد کبیر خان کابلي سره مې یو ځای د افغان پاچا د راخالصولو پالن جوړ کړ. پای ۂیو

 .  ږوـېبلخه د بخارا پر لور وخوځـ له بهۀ تابـمل پهکریم خان د یوې سپرې لیوا سردار شوه چې د 
 

ـږل؛ ېورولـ «جای نماز»مصلی یوه الس مې څو جوړه پاکې جامې، د غالۍ  پهـدونکي ېتن بومي اوسـ ۂد یو

لس زره  کابلي پیسې وپیچلې. سوداگر کبیرخان زهکافي اندا پهمنځ کې مې یوه تومانچه او  پهددې ډالۍ 

 لهچمتو کړل او د زندان مو وه خپل آسونه  ۀـتورتم کې چې سپوږمۍ ن پهروپۍ برابرې کړې. د یوې شپې 

ـرمه پروت وو ودَرول. امیر دوست محمد خان ته مو یو ېنو دباندې چې د بخارا د امیر کال ته ورڅـدیوالو

بدرگې د زندان انگړ  پهبل اضافی آس هم راوړی وو. پټو مې تر خپل سر راتاو کړ او د کابلي کبیر خان 

 «قنداق »لیچ  د تومانچې دمشر برید وکړ او  ۂانگړ کې مې د زندان د ساتونکو پر یو پهته ننوتلم. د زندان 

کبیر خان سره یو ځای داالن ته ننوتم او ومې لیدل چې  له. وروسته ۂپښو وغورځاو لهمې  گوزارټینگ  په

 ۂد ساتندوی گارد یو "غوږ کې وویل:  پهالره دی؛ اعلیحضرت ورو راته  پهاعلیحضرت موږ ته سترگې 

 "ځایه ووځوو! ۀـدغ لهژر  ډېـردې چې پښیمانه سي، باید  لهتن ساتونکي ته مې بډې ورکړي دي، مخکې 

او کابلي کبیر خان بلکه  زهدې کاره نه یوازې  لهتگه ډډه وکړه! د شهزاده  لهشهزاده اکبر خان موږ سره 

 ۂـژاندېپـ ۀــې دوست محمد خان هم هک پک پاتې شو. دوست محمد خان چې خپل زوی تر موږ ښئپالر 
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 - Colonel Charles Stoddart and Captain Arthur Conolly 
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 13تر 9 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

 

موږ څلور  "دلیل ولري! ۀـاکبر ډاډ لرم، شاید کوم منطقي او ښ په زهوایه!  ۀـچټک سه او دلیل م "وویل :

 پهځغاستو تورکمني اسونو  -د خپلو چټک  ،خان سپرو سردار کریمدروازې دباندې ووتلو او د  لهواړه 

  ځان سره یووړو. له بدرگې

 

دښتې کې د خاورو او دوړو توپان  پهمو تر شا  ناڅاپهاوږدو کې څاښت مهال وو چې یو  پهد الرې 

ـې ئکوزیدا مخکې  تر نو څخهوآس لهاو توند باد گړندوالی دوني چټک وو چې ان  ناڅاپهراڅرگند شو. د 

سترگو  لهمنځ کې پاد شاه زموږ  پهتوپان د دوړو  ۀـزموږ سترگې ړندې کړې وې. د شگو او خاورو ددغ

ملتیا پر آسونو  په، او کبیر خان کابلي د خپلو سپرو د کاروان خان ، سردار کریمزهشو.  او پناه ورک

ده » پهپسې ورځو لپاره تر هغو دوام ورکړ چې  هلسپارو شولو او خپل سفر ته مو د سویل پر لور د څو پر

شولو؛  ۀــلمانېـدلو. دلته د څو ورځو لپاره د سردار کریم خان مـېکې د سردار کریم خان کال ته ورسـ «سبز

لومړیو څو ورځو کې هر سهار  پهکومې وکړه.  له ۂـلمستیا زموږ پالنه د زړېخپلې بې سارې مـ پهوموړي ن

دولسو ورځو وروسته یو کاروان  له دې هیلې تللو چې د شاه څرک راڅرگند کړو. پهد شمال لور ته 

یو  "توپان وروسته  لهخوښې ډک خبر راوړلی وو. موږ ته وویل شول چې  لهـې ئـد چې موږ ته ېراورسـ

 ۀنــې ئدښتې کې الره ورکه کړې وه او تاسو  په "ـې امیر دوست محمد خان ته ورته وهئـره ېتن چې څـ

 له. امیر تر دریوو ورځو پورې ۂـدېگرځـ سربدالهتاسې پسې  پههر گوټ کې  په، د دښتې ئموندل ئشوَ 

 خپله پهـې آس مري او ئاوږدو کې  په، د الرې هلآس سپور الره ووه په اوبو او ډوډۍ پرته وچې شونډې

 ههمدغاو  امیر سره ملگری وو لهبخت  ۀـښ چې ته گوره بې هوښه پر ځمکه لویږي. د روزگار قضاء

 پهبې وسه او بې هوښه ناروغ  ۂـې د یوئکې  «کجاوې»اوښ پر شا انډولۍ د ـږي او ېـښـېامیر پـ پهکاروان 

هوښ  پهچې امیر  کلهکې دمه نیسي؛  «کاروانسرا گانو» انگړونو هپـڅو جو پهشان ږدي. نوموړی کاروان 

د نـیولو لپاره دوه ۀ رنگ توروي. د بخارا امیر د هغـ پهړه ږیره او بریت داوړه د قلم ـخ خپلهراځي نو 

ې د ـئـدل ټول کاروانیان ېهر کاروان سره مخامخـ لهچې  ۂـږلي ول. د بخارا د امیر سپارېسوه سپاره لـ

کاروان سره  ۀـهمدغ لهسیمې کې  پهترڅو چې د چراغچای  لځیر پلټ پهـټـو سره یو ځای ېپـ لههغوی 

َروي د چې کلهـږي. ېمخامخـ یوې  پهـري ېـټی او کڅوړه پلټي؛ سرتـېد کاروان هر پـ ،امیر بدرگه کاروان َد

د سپرو بولندوی، امیر  خان نصرهللاـې رنگ شوې وه د ئدې چې ږیره  لهانډولۍ کې یو تن ناروغه مومي. 

ه سبز ورکوي. همدا کاروان لس ورځې وروسته د   زهـژني او کاروان ته د تگ اجاېپـ ۀـدوست محمد خان ن

ـږي او امیر دوست محمد خان روغ رمټ ېوو رارسـ ېـرهد، کبیرخان کابلي او سردار اکرم خان زهته چې 

ږي او هغه ژوره تروره ېــټې کوزېدروند پـ «ولیتـئمسـ»اوږو د پازوالۍ  لهلیدلو زموږ  پهمومو. د امیر 

 "ووتل چې : غبرگه پهو خول لهمو  یو دمـرې او ېلـ هو ېـښ شوېموږ ته راپـ کبلهدې  لهچې  «اضطراب»

  "ژوندی دې وي امیر!

 

ـدل د ېوو څرگند کړی. کابلي کبیر خان د امیر رارسـ ۀـداسې ښکاري چې امیر خپل هویت کاروانیانو ته ن

ـلمستیا کې ډول ډول خوراکي شیان پاخه شوي ېدې ښکلې مـ پهجوړولو ونمانځل.  پهـلمستیا ېیوې لویې مـ

خوړلو پای ته  پهد خټکیو،  25ځانگړې توگې د عسقالن پهول، خوندوره ډوډۍ د کندز د اته پونډه خټکیو، 

 نه وو احساس کړی.  کلهـڅېول چې د دې خوند او ښکلی بوی مې هـ ۂي خواږ. دا خټکي دونهـدېورسـ
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په اصل کې په بلخ کې د یوې سیمې نوم دی. نامتو عسقالني خټکی نه یوازې په کندز کې بلکه د شمال په نورو والیتونو کې کرل  عسقالن : - 

 ژ -ـږي خو د کندز خټکي ځانگړی نوم لري ېکـ
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 13تر 10 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

 

ملتیا راغی  پهمزار شریفه د خپلو سپرو  لهد وزبیکو یو قومي مشر ۀ نامـ پهیوه اونۍ وروسته د کریم بیگ 

اړوند گنگوسې خپرې  پهښار کې زموږ  پهچې د مزار شریف  هلـدېـې ولیدل. داسې برېـښـئموږ سره  لهاو 

ـښ شوي ول. ېورپـ ۀڅــوالتیا وپوښتل چې اعلیحضرت ته ېلـ په يول چې نوموړ کبلههمدې  لهشوې وې، 

ـرې ېموندلو پسې تـ پهۀ دښتې کې ورک شو او څو ورځې مو د هغـ پهځواب کې مو وویل چې شاه  په

 پهدې هـیلې د سویل پر لور را ودرومل چې شاه به هم زموږ  پهشو، بیا مو  ۀنــې راڅرگند ئکړې، څرک 

ه سبز کې به راسره د   پهالرې وو چې ښایي  پهته سترگې ۀ ـږي، موږ هـغـېشان د سویل پر لور را وخوځـ

   . ۂـرته موږ ته راورساوېکاروان دوست محمد خان بـ ۂکه مرغه دولسمه ورځ وه چې یوـېـن لهیو ځای شي. 

 

ـدل ېـدلو ومولـېچې د سیند غاړې ته ورسـ کلهـې موږ د آمو د سیند پر لور وخوځولو. ئسپرو  کریم بیگ او

دې اندیښنې کې  پهډکه ده، ټول  «جلگو پهد بانگس او نی  »دروڼو  پهچې د سیند غاړه د باڼس او درویو 

ـدلو الرې څارلې نو د غور ېزما سترگو چې دداسې ستونزې د راکـټـ "ـرېږو. ېبه څنگه تـ ۂسیند لهول چې 

د آمو  "ځواب کې راته ولیکل چې  پهکریم بیگ  "شهزادگي رفیع بیگ څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه. له

 "لرم. زه هلـرېدلو وسیېستاسو د تـ ۂسیند له

 

ټکي ته الړو چې د سیند د پسور لمنه رالنډېـږي، او همدلته د خپل ۀ سپرلۍ د سیند هغـ پهوروسته د اس 

ـې ئلیدلو مې سترگې رڼې سوې، هماغه رفیع بیگ چې ما ته  پهخدای راکړي او پخواني ملگري رفیع بیگ 

، ۂکاریـدښ هلپرتلې ال خوشا پهلیدلو ان زما  پهلقب ډالۍ کړی وو. رفیع بیگ زما  "غور د شهزادگي "د 

 پهـږ کې ونیولم. ېغـ پهـې ئاو ټینگ  وټوکو سره بدرگه و لهد ملگرتوب  او ۀـلخندا ډکه خو پهـې ئسالم 

ـبې کې مې پام شو چې د سیند بلې غاړې ته یوه پلنه پرېړه رسي تللي او ټینگه تړل شوې ده. د ېهمدې شـ

خیگونه الندې د څارویو د پوستکو باد شوي  «لرگین پاڼو»مندړونو  دې غاړې کې تر پلنو پهسیند 

َوړو  پهخپلو آسونو راکښته شول او ټول  لهڅنگ پر څنگ ایښودل شوي ول، نور کسان هم  «مشکونه»

باراني او د  پهـږي چې ېیاد ۀـنام پهد جالې  هلـرېـدنگ دغه وسیېاوبو څخه د تـ له. سوو َوړو ډلو وویشل

 امیر دوست محمد خان، رفیع بیگ او شهزاده اکرم له زهخطرناکه وي.  هډېـرتوپاني فصلونو کي  پهسیند 

دواړو کښتني او  له هلـناستلو. جاېیوې جالې کې کښـ پهموږ سره یو ځای شو،  لهکې  الره پهسره چې  خان

دواړو غاړو کې ټینگ ټینگ څرخکونه  پهـږي، د سیند ېیوې رسۍ پورې تړل کـ پهمخکیني مخ څخه 

 خپله پهتوگې کار کوي او  پهـږي او هر څرخک ځانته یو یو لرگین گوټک لري چې د الستي ېـنـول کـېکښـ

ـږي او د ېڅرخکونو پورې تړل کـ پهدواړو غاړو کې  په، همدغه رسئ د سیند تاوېـږيالس  پهڅرخک 

ت راځي. کریم بیگ او رفیع بیگ چې د اندیښنې نښې خوځښ پهورو ورو  لهتاوولو جا پهگوټک د الستي 

ـې موږ ته ډاډ راکړ چې دا د لرغونو مهالونو یوه اختراع ده او ډاډمنه ئمخونو ولیدلې ژر  رپـې زموږ ئ

کړ ددې تر السه د آرامۍ او ډاډ احساس چې جالې کې مې  پهکوئ.  ۀــڅ ډول اندیښنه مېده او هـ هلوسی

تأریخ  پهیاد راغلل چې د پلوتارک  پهمې  ۀڅـ ه، او هغـالړمکې ډوب  ونوچورت په سیند لویوالي او پرتم ته

یوې غاړې څخه و بلې ته  لهدغه سیند دشان  پهکې مې لوستي ول چې څنگه ستر الکسندر کټ مټ زموږ 

ـې تړلې وې او څنگ ئاوښتی وو. زموږ ټول بدرگه کاروان د سیند بلې غاړې ته واوښت، د څارویو پښې 

    ر کړل. ـېــې راتئجالې کې  پهـې څملولي ول او ئپر څنگ 
 

، دا ښار هلدې ښار کې کریم بیگ هم استوگنه درلود پهـدلو؛ ېـې د مزار شریف ښار ته ورسـئسبا ورځ  په

 هلهر رنگ ب پهکه  ـږي چېېلوړ نوم لري. ویل کـ ډېـرلرلو  پهد خپل شین رنگي مسجد او سپینو کوترو 

 لهـږي. یو کال وروسته اکبرخان د بخارا ېثابت ډول سپـینـ پهـې ئکوتره دغه زیارت ته راوړل شي رنگ 
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 13تر 11 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

 

 پهو. د الرې لـدېموږ سره یو ځای شو. څو اونۍ وروسته ټول جبل السراج ته ورسـ لهـد او ېزندانه وتښـتـ

 زندانـه و لهپالر سره یوځای د بخارا  لهچې ولې شهزاده اکبر خان  ۂځان سره فکر کاو لهاوږدو کې مې 

موږ سره یو ځای  لهپار راته ووایه چې ولې  پهد خدای  "مې ورڅخه پوښتنه وکړه: ببرهناـد؟  نو ېتـښـتـ ۀنـ

پاتې شم  برمتهزندان کې  پهغوښتل د بخارا د امیر  خپله پهما  "ځواب کې وویل : پهاکبر خان  "رانغلې؟

ـښـتې الره ېترڅو زما د پالر د نیول کیدو چانس لږ شي. ما ځانته خپل پالن درلود، غوښتل مې د خپلې تـ

الره کې ټپي  پهـښـتې ېزندانه د تـ لهکړم.  ۀنـ گواښ سره مخامخ لهیوازې سر ومومم او د نورو ژوند  په

ـړانې او زړورتیا ډکه وه؛ ېمـ لهاند  پهـښـتې دا الره زما ې. د تـهلـدلو ارزېـدېټپي کـ پهـښـته ېشوم، خو دا تـ

ۀ بیا مې وپوښتل چې د هغـ "ارزي.! ۀنـژوندون  پهـړانې مرگ د نارینه ویاړ بولم؛ بې پته ژوند، ېد مـ

ددې داستان  "ـې وویل :ئکړس کې  پهخندا  «ملیح»خپلې ترڅکوني ـدلې؟ د ېزندانه څنگه وتـښتـ لهناتارگر 

ـدل چې نوموړي د خپلو ېظواهرو داسې برېـښـ له "ارزي. ۀنـضایع کولو  پهشرحه زموږ او ستاسو د وخت 

پنې تر دواړو ـې د چئبازو گانو کې د توري سرسري ټپونه اخیستي ول او خپل ټپونه  پهدواړو السونو 

   لستوڼو الندې پټ کړي ول.
 

ډهلونو، تـنـتـڼاوو،  پهبرتانوي لښکر ـټـه وه چې ېز کال د آگست د میاشتې اوومه نـ۱۸۳9بل پلوه د  له

ان ټاو کپ 26کابل ننوت، د شاه شجاع دواړو خواوو ته دوو تنو انگلیسانو ویلیم مکناتن پهسندرو او نڅاوو 

 "ښکلو انگلیسي جامو سمبال ول  پهشاه سره بدرگه گامونه اوچتول. دواړه انگلیسان  لهالکسندر برنس 

خولې پر سر کړې وې، د خولۍ گانو د گوټونو سرونه مخ پورته کت شوي ول او د  څنډیزېدواړو درې 

، هلـې ځانگړې ښکال وربخښئـې د اوښمرغه بڼکې ټومبل شوي وې چې خولۍ گانو ته ئڅنډو کې  پهگوټونو 

ـې ئ، گریوان او لستوڼي هلـې اغوستي ول چې ورجستو تڼیو ورته ښکال بخښئگریوان تړلي باالپوښونه  ۀـشن

درلود چې یو فیلډ مارشال  ۀنــې هغه پرتم ئگالبتون پسولل شویو اوږو  پهشوي ول؛  «گلدوزي»مړټکي 

شاه شجاع چې ځالنده  " ل.زرین رنگو پټارو ښکلي شوي وپلنو  پهـې ئاو اړخونه ژۍ ۀ ـې لري؛ د پطالنـئ

 پهمغرور عربي آس سپور وو. خو کابلیانو د پردیو  ۂیو په لو يځان کړ پهاو سپین زر  ۂشاهانه جامې سر

کرکه څرگنده کړه.  خپلهد برتانوي مدافع لښکر پر وړاندې ۀ شاه او د هغـ السپوڅي الس راوستل شوي

... د کابل د "ـټې د سیملې تړون ویل :ېز کال د اکتوبر د میاشتې د لومړۍ نـ۱۸۳۸دې چې د  لهسره 

 ترالسه کولو لهـنـستـلو او د افغانستان د استقالل او ځمکنۍ بشپړتیا ېکــ لهواکمنۍ پر گدۍ د شاه شجاع 

ی کولی شاه شجاع د امیر دوست شوَ  ۀنـبیا هم انگلیسانو  "افغانستانه ووځي لهوروسته به برتانوي ځواکونه 

یوازې  درېـدلد وزبک، تورکمن او هزاره قومونه  ـې تر شائشمال کې  پهمحمد خان پر وړاندې چې 

السپوڅي  لهوروسته پام شو چې خلک ددوی ورته ځانگړې توگه دا خبره چې د انگلیسانو  پهخوشې کړي، 

 ۂشي کوالی شاه شجاع د یو ۀـپوه شول چې نپای کې برتانویان  پهڅخه تر کومې کچې ژوره کرکه لري. 

چې د برتانوي هند دولت ته  هرڅونيمرستې تر ډېره د واکمنۍ پر گدۍ وساتي.  پهوړوکي لښکري ځواک 

د افغانستان راتلونکي دوی ته ال نورې  اندازېهماغې  پهڅرگندېدل ورد افغانستان رښتوني واقعیتونه 

 اوږدو کې د اندس د لښکر بنگالي څانگه پهوکړه چې د کابل د ژمي لې. انگلیسانو پریکړه راکټواندیـښـنې 

ـرو څخه جوړه وه د ېتوپکوالو سرتـ لهکنډک او  ۂیو لهـرو ې: یوې پلې فرقې، د سپرو سرتـ لهچې  دې

پرېکړې  لهدوو ډلو وویشي.  پهاضافي قطعاتو سره یوځای  لهتر مشرۍ الندې  27جنرال سر ویلبي کاتن

. بل ۂـدېکابل کې پاتې کـ پهمنځه، د سپکو وسلو دیارلسم پلی کنډک  لهسره سم د دوو اروپایي کنډکونو 
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 - William Macnaghten  
27

 - General Sir Willoughby Cotton 
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 13تر 12 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

 

تر  2۸کنډک یعنی د بنگال لومړی اروپایي کنډک ننگرهار ته الړ. د لښکر پاتې برخه د جنرال سر جان کین

 «لوژیستیکي»ې د اندس د لښکر، د لړ ک پهز کلونو ۱۸۳9 -۱۸۳۸بولنې الندې هندوستان ته ستنه شوه. د 

ـلو ېـالبـېـې د بـئاوښان  ۵۰۰۰، ۂـدېمال تر سره کـ پهاوښانو  ۳۰۰۰۰ترڅ کې چې د  پهـږدنی کمپاین ېلـ

 خبرونهتل دا ډول ته شول. امیردوست محمد خان او شهزاده اکبر خان  «هالک»اسیته اټ وسټ  لهالملونو 

غرونو او َدرو کې استوگن ول  پهپلوه چې د کابل د شمال  لهـواپالو کوهستاني او پنجشیري داوطلبانو ېهـد 

   ـدل.  ېراوړل کـله پسې پرخنډ و ځنډ پرته  له
     

کال کې پاتې  پهکړه چې انگلیس لښکر دې د باالحصار  ۀـورن زهنیواک وروسته شاه شجاع اجا لهد کابل 

باال حصاره چې د کابل پر ښار سپره غونډۍ ده، د  لهی شي. که داسې سوي وای نو برتانویانو کولی شوَ 

پلوه د افغان ښځو د مخونو لیدنگ  لهمخې د پردیو  لهمنځه د کابل ښار وڅاري. د دودونو  لهشاه د حرم 

 پهـرې د ښار ېیو مایل لـ ۀڅـنا ۀڅـحصاره باال لهدا شوه چې انگلیسان دې ځانته  له. پایۂـدېحرام گڼل کـ

ستراتیژیک اړخه یو نامساعد ټکی وو، نوی  لهسویل ختیځې برخې کې د یوې هوارې ځمکې پر مخ چې 

یارډو کې وو د لښکر  ۶۰۰ په ۱۰۰۰ـږدې ېـې نـئچې پراخوالی  کې دې سیمې پهلښکر کوټ جوړ کاندي. 

ـښـو او ېپـ لهز کال ژمی د اندس د لښکر لپاره ۱۸۳9 - ۱۸۳۸او ودانۍ راتللې. د  «باَرکونه»استوگنځایونه 

پورې د برتانوي  لهـېز کال تر پـ۱۸۴۰میاشتې بیا د  لهز کال د نوامبر ۱۸۳۸وو. د  ۀـاندېـښـنو ډک ژمی ن

لمر  ـې د ځانوژنې، اور،ئشمیر  ډېـرڅلور دېرش تنو لږ وو چې یو  لهـرو تلفات ېافسرانو او سرتـ

 .واسیته و لهـدنې او ستړیا ېسوځـ

 

راوړې وې چې گڼي ځان سره  لههندوستانه  لهدې هـیـلي  پهـرمنې ېافسرانو خپلې مـ وـرنگیېپـ یو شمیر

 ډېـرپرتلې  پهـې د هندوستان ئـدلې او اقلیم ېاوس افغانستان د برتانوي هند د مستعمراتو یوه برخه گرځـ

نوي چاپیریـال سره د  لهمنځ کې  پهددوی ، هنا آرامیو سره مخامخ شو له د لښکر نوره برخهدی.  ۀـښ

پاملرنه د  خپلهانگلیسي افسرانو  کبلهدې  لهشوې،  ـلېپــلوالي ستونزې ېکورنیو څخه د بـ لهجوړښت او 

کنگل د ـل کړې، د کابل د شاو خوا ېـرۍ پـېانگلیس کالونۍ ساعت تـ. هلشرابو او سیگارو کمښت ته واړو

کولې  «قطعه بازي»ـې َپرې ئشول او یا به  ـلېپـ «یخمالک»ډنډونو پرمخ چوغلونه  -اوب  او سیندونو شویو

ـې د نڅا او تیاتیر ئـې ځغلول، او یا به ئ، اسونه هلـې کوئچې هوا ښه وه د کرکیټ لوبه  کلهاو یا به 

و ورځې دي چې پر پولیټیکل اجنټانو او پوځي افسرانو باندې د االرې اچولې. دا نو هماغه شپې  پهنندارې 

رېد پهاسیت د ستاینو او درناویو لړۍ د آسماني باران  پههغوی د بریـا  د برتانیې »کلکتې کې  په. هلشان وَو

۳۱نایت»شو. الکسندر برنس د  ۳۰بارونت ،29ویلیم هی مکناتنددولت سکرتر  «د ختیځې سترواکۍ
رتبې ته  «

۳2لمن لیک وگورئ»د غزني اتل جنرال رابریت سیل تر ټولو لوړ لقب  لوړ شو او
 تر السه کړ. «

       

شمال کې د خیوې پر لور د  پهـد چې روسي ځواکونه د افغانستان ېپای کې خبر ورسـ پهز کال ۱۸۳9د 

افغانستان کې د برتانیې د  پهن خوځولښکري  دا ـڅ شک نه شته چې د روسېحال کې دي. هـ پهپرمختگ 

راتگ سره برتانویانو ځکه آرامه  پهز کال د پسرلي ۱۸۴۰پر وړاندې یو غبرگون وو. د  «فاروډ پالیسۍ»

                                                 
28

 - General Sir John Keane 
29

 - William Hay Macnaghten 
30

  - baronet  :ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 
31

 - knight  
32  - 

Knight Commander of Bath ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 
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 13تر 13 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

 

 لهاو د یو شمیر پیاوړو گوریالیي جگړو  «ژمي ۂـي ساړئاستـثـنـا ۂیو»چې روسي ځواکونو د  هلسا و ایست

السه  لهتنه سرتیري  ۱۰۰۰شمیره  لهکسیز لښکر  ۵۰۰۰چې روسانو د خپل  کله. وگاللتلفات  ۂدراند کبله

 شا الړل.  پهـرته د روسیې اورنبرگ ته ېورکړل، نو بـ
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