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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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 اووم څپرکی
   

 هاندېـښـن یوهـرېدو سره د مکناتن ېتـ پهـرشو، ددې ژمي ېسرخوږۍ پرته تـ له یز کال ژم۱۸۴۰ - ۱۸۳۹د 

شمال کې د  پهـښـتې او د افغانستان ېتـ لهزندانه د دوست محمد خان  لهشوې چې د بخارا  دوههغه مهال 

ـښ سوه ېبدمرغي چې انگلیسانو ته ورپـ بلهیوه  راغونډولو خبر شو. هلهزاره مشرانو او وزبیک جنگیالیو 

منځه د لښکر د پلیو ځواکونو او د هغوی د بولندوی صالح محمد  لهد شاه شجاع د نوي جوړ شوي لښکر 

 پهز کال د سپتمبر ۱۸۴۰ـدنگ وو. د ېامیر دوست محمد خان سره د هغوی یو ځای کـ لهـښـته او ېخان تـ

خلک د  وسیم وټولد تر منځ  ونوـد چې د کابل او د اکسوس د سیندېمیاشت کې الرډ اکلنډ ته راپور ورسـ

ً پاڅون ته کابل او کوهستاندواړه مالتړ راپاڅـېـدلي او  پهحمد خان امیر دوست م  په خو ال وختي ظاهرا

  .يگونډو ناست د

 

د امیر دوست محمد خان مشر ورور سردار عبدالجبار خان څو میاشتې مخکې امیر ته ویلي ول چې 

تور  ۀـددغ رلپاره هزاره جاتو ته واستوي. امیر چې د خپل وروۀ کورنۍ د خوندیتابـ لهټو خپلهغواړي 

 ـېئاو ورته  ۂته مخ ور واړاو اندېـښـمن وو جبار خان کلهه پهاو خپلې لویې کورنۍ  «ُهشدار»برېـښ 

شان  په؟  زما 'ناموس' هم ستا ناموس او ستا د کورنۍ ئبیای ۀنـځانه سره  لهولې زما کورنۍ هم  "وویل :

د یو شمیر ځان سره  لهـې ئاو د امیر کورنۍ  خپلههمداسې وکړل،  خان جبار "کورنۍ ده! خپلهستا 

ُـلـمه د ایبکو او دوشي پر لور  لهددوی د اوښانو، اسونو او کچرو کاروان  ه.لـستـېواخـملتیا  پهساتونکو  خـ

خپل خوځښت ته دوام بامیانو ته د تکل پر لور ـې ئـرېـدو ېتـ پهڅخه الرې  لهـد او د شیبر د غاښي ېوخوځـ

ـدل. د بامیانو ېرې ته ورسـد بامیانو د  چې  ول سره سم ـدوېشنو کـ لهراتگ او د بوټو  لهد پسرلي  ؛ورکړ

ز کال کې د ۱۸۳۸ په زهراغالست وویل.  ۀـمعطر پسرلني وږم ښ خپل پهشنې او سمسورې درې ورته 

رې ته راغلی وم.   پهخپل لښکر      ملتیا دغې زښتې ښکلې تاندې د 
 

رې ډبرینو گړنگونو  هیاغي او څپاند  پهپخواني سفر یادونو ته بوتلم چې د امریکا  ۂخپل یود  ،ددې د 

ـې هغه ئبه لوېـدیز کې مې درلود. کوالی سم وانگیرم چې سلطنتي کورنۍ، اعلیحضرت، زامن او وروڼه 

همداسې یوې آرامې  پهد طبعیت  نېـرېدېتـ په څخه غاښیو لهچې د سختو غرونو  وي يمهال خوښ سو

     . ـې ځانونه هوسا احساس کړي ويئ زانگو کې
 

ختیځ کې  پهد بنِد امیر  ـېئ کې امیر دوست محمد خان او د وروڼو کورنۍ ـلېپـ پهز کال د اُوړي ۱۸۴۰د  

رگاه»یوې لویې کـیـږدۍ او وړوکي کـپـړکۍ  په کې ځای پر ځای شول چې د ژمي د استوگني لپاره یوه  «خِ

 ز۱۸۳۸. د ـدلهېبرېـښـڅلورو دیوالونو او انگړ څخه ال ښه  له لهکـیـږدۍ وه او د کهاد خوښې بومي ۂ د زړ

ولې وې؛  خپلې غیر معمولي بند تر څنگ ۀـلړ کې موږ هم د همدغ پهن خوځوکال د لښکري  ر  کـیـږدۍ د 

د  بند تهۀ درو واړو ویالو اوبـخپلو اوبو ډکوي؛ د په دا بند چې درې ویالې سپرې ديبند باندې  ۀـغدپر 

شو تر ډېـر لهددغې غرنې چاولې څنډې  ورلوېـږي. ډنډ   الندې « څخه هدهان»ې ولچاغرنۍ  لهستر گټ  ۂیو

بند  -ڼو اوبو دا اوب وخپلو ر پهغورو کولو  پهڅلوېـښـتو فیټو پورې لوړوالی لري چې د ځړوبي بڼې 

لوی  «کبود»شینوبره ـې زښتې ډېـرې سړې دي او ۀ ئیي رنگ لري، اوبـ زهخړوبوي. بنِد امیر شین فیرو
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3قزل آال " 2او د بوډۍ ټال 1کبان
آزاده ناڅي. شهزاده اکبر خان مخکې راته ویلي  پهڅنډو کې  پهـې ئکبان  "

سلطانه، د امیر دوست  «ملکه»ـې خدیجه، ئـرمن، مور ېمـۀ منځ کې د هغـ پهکاروان ۀ ول چې د همدغـ

ـې سردار ئ ۂاو تر «کړوسۍ بابا د سترواک احمد شاه»تاج  4ـرمن، اگهېمحمد خان لومړۍ او مهمه مـ

پخواني دوست او هزاره  ۂیودي. وروسته خبر شوم چې زما  مل سره خپلې ټولې کورنۍ لهعبدالجبار خان 

 هر پهگډه اعلیحضرت کهمرد ته بللی وو.  پهنورو قومي مشرانو سره  لهقومي مشر رفیع بیگ، د هزاره 

کاروان د پټ موقعیت راپور مکناتن ته ورکړی وو. سر ویلیم  ۀگوټ او موړ کې حاضرو جواسیسو ددغـ

  . ۂـږېـرو د سپرو یو کنډک د سلطنتي کورنۍ د نیولو لپاره سیمې ته ولـېمکناتن د برتانوي سرتـ

 

ـې ئورین تندي  پهـلمستیا او پناه ورکړه او ېرفیع بیگ او هزاره مشرانو د سلطنتي کورنۍ کاروان ته بې سارې مـ

 پهـې ال تر دې دمه ئمخکې چې معطره وږم  لهفص لهبرتانوي سپرو کتار د میوه لرونکو ونو د غوټۍ وهلو  . دهلومن

ږمۍ کې سلطنتي کورنۍ  پهد تورې شپې  ۂهوا کې خپرېـد خوبه راویـښ  لهچې  کلهغلچکي ډول کالبند کړه.  پهتـر 

گونگیو  پهگډون ځانونه سوټ موټ  پهبولندوی اسلم خان  د افسرانو ددوی او ـروېسول د افغان ساتـنـدوی کنډک سرتـ

الس ددوی مخامخ درېـدلي ول. بولندوی اسلم  پهکالبندۍ کې احساس کړل چې د توپک ماشه  پهژبو د برتانوي سپرو 

ـې الس نیولی راووست چې د کالبندۍ ئاو هغه  ۂچټکۍ ځان د سردار عبدالجبار خان کـیـږدۍ ته ورساو پهخان 

ـې ئکـیـږدۍ ته ورغی او پوښتنه  (مورنۍ ملکې)خپلو سترگو وگوري. جبار خان د ملکې او  پهـښـه ېشوې پـ رامنځته

ـې ئچې دنگه ونه  «د امیر دوست محمد خان مور»وکړه چې آیا د کالبندۍ لیکه ماته کړي که نـه. مورنۍ ملکې 

یي توپک  هللیدلو چې شلگرې او فیت پهـښـې ېکابلي قزلباش لور وه، د برتانوي سپرو د کالبندۍ د پـ ۂاو د یو هلدرلود

ددې کالبندۍ د ماتولو لپاره هر  "ي چې مخامخ ورته والړ دي، سردار عبدالجبار خان ته وویل :گورـې درلودل او ئ

وي؛ ښه به دا وي د ددوی جنرال ته  هڅیوه بې گټې ه ؛ دا بهلري ۀ نــڅ گټه ېهـبل وینو توییدلو پرته  لهډول هلې ځلې 

 5ان هورس نلسنټ. کپۂـږېسپین بیرغ سره د انگلیسانو کمپ ته ولـ ۂیو لهسردار عبدالجبار خان، اسلم خان  "ورتسلیم شو.

اسلم خان سره وویني. اسلم خان نوموړي کپټان ته وویل چې سلطنتي  لهمخکې راغی چې ۀ خپل آس سره یو څـ له

دی؟  ۀڅـوړاندې کولو تسلیم شي. کپټان هورس وپوښتل چې شرط مو  پهشرط  ۂکورنۍ او ورسره بدرگه کنډک به د یو

کنډک  اسلم خان وویل دا د سردار عبدالجبار خان او د مورنۍ ملکې غوښتنه ده چې سلطنتي کورنۍ او ورسره بدرگه

ـرته د خپل ېهورس بـ کپټانبرتانوي افسر ته تسلیم شي چې د جنرالۍ رتبه ولري.  ۀـهغ دود او پروتوکول سره سم لهبه 

 ۀــڅ چا د جنرالۍ رتبه نېمنځ کې هـ پهخو ددوی  هلغوږو ورسوتر ـې د نورو افسرانو ئکنډک مرکز ته الړ او خبره 

بامیانو  لهـې پرېـکړه وکړه چې دا خبره د جنرال سیل تر غوږه ورسوي چې ئغور او سنجونې وروسته  له. درلودله

الره پاتې  پهسردار عبدالجبار خان کورنۍ سترگې د ـرې پروت وو. د امیر او ېمزل لـ پهـرې د دوو ورځو د آس ېلـ

 ؛خپلو سپرو سره راغی لهه چمتو وو ت چوپړ. جنرال سیل چې کولهاو ماشومانو د ځمکې پر مخ توپ ډنډه  ېشو

جنرال سیل ته تسلیم شول. جنرال سیل د سلطنتي کورنۍ د  ډله ټول هحال کې ساتندوی پهسلطنتي کورنۍ او د کالبندۍ 

دوی باندې  پهدې چې  لهسوی څرگند کړ. جنرال سیل پرته  ۂزړدرناوی او  ډېـرځانه  لهټولو مشرانو پر وړاندې 

 پهـې د غزني ئغلچکي ډول  پهالس ورکړل او  پهپیاوړي ځواک ته  ۂـرو یوېد برتانوي سرتـ ـېئ افغانان خبر شي دوی

                                                 
1
  - large carps  :ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ  

 
2
 - rainbow trout 

3
 ژ  -ـره خوندوره ده ېـې زښته ډئټکي لري او غوښه  ۂـږي چې پر ځان تنکي سرېهغه ډول کبانو ته ویل کـ قزل آال یو تورکي وییکی دی او - 

4
  - Aga Taj  :ـې شرحه  کې وگورئئپای کې ۀ د کتاب پـ 

 
5
 - Captain Horace Nelson 
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 ـږل. ېیوې پټې الرې هندوستان ته ولـ

 

 لهـواد ېو ورځې وې چې امیر دوست محمد خان د هـاز کال د آگست د میاشتې وروستۍ شپې ۱۸۴۰د 

 پهجنگیالیو جوړ وو  لهجوړولو چې د وزبیکو، هزاره او تورکمن قومونو  پهلښکر  ۂد یو هزشمال لویدی

برید وکړ. جگړې تر څلورو ورځو پورې دوام وکړ او د جگړې لښکر کوټ  بامیانو کې د برتانیې پر

ـږدې زر تنه جنگیالي ووژل شول او یو گڼ ېتلفات واوښتل، د دواړو خواوو نـ ۂدواړو خواوو ته دراند

 پهدوست محمد خان د خپل لښکر پر خپل آس سپور ل. د جگړې څلورمه ورځ وه چې شمیر ټپیان شو

ر ووړ «برید /یورش»ـر ېمـټـ لښکرکوټـې پر برتانوي ئداسې حال کې  پهلومړۍ کرښې کې ودرېـد او   و 

ـري اړ شول ې، برتانوي اجیر سرتـهلتاوو هوا کې په ویرې پرته ټینگه لهـړانې او ېمـ پهـې ئتوره  خپلهچې 

ـښـتې ېڅو مورچلونه ونیول. برتانویانو د تـ ـرنگي لښکرکوټېپـد  جنگیالیو افغان؛ شا شي پهچې سیغانو ته 

توپک، باروت او خپل نور لوژیستیکي وسایل تر شا  «خولپوټي»پرمهال یو توپ، یو شمیر کونیز 

هزاده اکبر خان مشر ورور سردار افضل خان د خپلو ـټې د شېنـ ۳۰ پهپرېـښـودل. د آگست د میاشتې 

برتانوي  ۀـبرید وکړ، ددغ لښکر کوټسیغانو کې د برتانیې پر بل  پهملتیا  پهپینځو سوو سپرو وسلوالو 

 گرځهم شا  لښکر کوټسیغانو کې ځاي پر ځای، د رتري  پهپرغاړه وه.  6بولنه د کپټان رتري کوټلښکر

ـې ئپلوه  له 7چې د جگړن هاپکینز هلـرو یوه رساېهمدې وخت کې د شاه شجاع د سپرو سرتـ پهته اړ شو. 

ډېـر لنډ وخت کې کابل ته  پهپوځي روزنه لیدلې وه د امیر دوست محمد خان لښکر ته پناه یووړه. دا خبر 

ـې د توپخانې ئرپ کې  پهاو د سترگو  ویلیم مکناتن کلک ټکان وخوړ هاورېـدلو سر پهـد. ددې خبر ېورسـ

منځه د  له، دغه ځواک د کابل د ځواکونو ۂـږېملتیا یو غښتلی مرستندوی او مالتړی ځواک سیمې ته ولـ په

کابل کې د برنس د اړوندو پولیټیکل ایجنټانو  پهاو  8جنرال سیل تر بولنې الندې د ځواک یوه برخه، د کاټن

زبده وتلی او  ،ځواکونو څخه یو غوره شوی له 9غزني کې د ډاکټر الرډ  پهبرخو او هم  لهد ځواکونو 

      ځواک وو. 

        

ُـم د ولسوال  ُـلـ مرکز کې وو، ولسوال د ډاکټر الرډ لیک  ۂیو پههغه مهال چې امیر دوست محمد خان د خـ

ـږلی وو؛ ډاکټر الرډ نوموړي ولسوال ته لیکلي ول چې د امیر ېرالـ ـېئ ته ۂچې د ۂدوست محمد خان وښود

مالتړه دې الس واخلي او امیر دوست محمد خان ته دې ووایي چې برتانوي ځواکونه  لهدوست محمد خان 

ورسول دې هرگوټ او پل کې تر څار الندې ونیسي؛ همدا شان دوست محمد خان ته  پهد افغانستان دې به 

دی، تاوان ورسول  برمتهمنگولو کې  پهباالحصار کې د شاه شجاع  پهزوی ته چې د کابل  ۂیو ۂشي چې دد

 شي. 
           

 لهـوا ېـټـې د ډگروال ِدني تر بولنې الندې یوه پلي بومي لـېاوومې نـ پهز کال د سپتمبر د میاشتې ۱۸۴۰د 

مرستې ته  لښکر کوټبرتانوي  شوي بامیانو کې د راگیر پهچې  لهـدېد بامیانو پر لور وخوځـ کابله

ـوا چې ېول؛ دې لـ ۂاو د ډاکټر الرډ سپار 10کپټان اندرسن، کپټان کانولي د لیکو کې پهـوا ېي، ددې لـودانگ

دې  له. شوه امیر دوست محمد خان سره مخامخ له ناڅاپهه لدرلود ۀنـ لهـدلو هیېد مخامخ کـ ـېئ چا سره له

لوړ وو خو د امیر دوست محمد خان پر وړاندې بولندوی  ډېـربرتانوي ځواک شمیر  ۀـسره سره چې ددغ

                                                 
6
 - captain Rattray 

7
 - Major Hopkins 

8
 - Cotton 

9
 - Dr. Lord 

10
- captains Anderson, Connolly 
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خپل دواړه توپکونو په الس کې کړ. ِدني ۀ نـ السه ور لهـت ئخپل جر ـېئ ـروېډگروال ِدني او سرتـ

ـږدو ېنـ لهدې چې پر دوی باندې د وزبیکو  لهکړې، سره  ـلېپـډزې  ـېئ دواړو توپکو راواخیستل او په

  مورچلونو څخه د هاوان د 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

هم وکوالی شول د وزبیکو دفاعي کرښې ماتې کړي. د ډگروال ِدني  ـېئخو بیا ۂ رېـدو  باران  گولیو

دوست محمد خان پسې چې شا  پهـوا یوه برخه وه ېـري چې د برتانوي لـېسرتـ ۂڅلورسوه کسیز افغان سپار

دې جگړې  په خان ـې دړې وړې شو. ما او شهزاده اکبرئـې مخه کړې وه واستول شول او لښکر ئته  گرځ

ماتې خبر شولو. گنگوسې  لهبریـا او د امیر دوست محمد خان  لهدرلود خو د انگلیسانو  ۀنـکې گډون 

 پهـږدې وو افغان پاچا د انگلیسانو الس ته ولویږي، خو دوست محمد خان ېخپرې شوې وې چې گڼي نـ

 څخه خوندي دې لومې لهـدلی وو چې ځان ېدې توانـ پهگړندۍ ځغاستې  پهخپلې چابکۍ او د خپل آس 

برتانوي  "دې مهال کې د مکناتن سکرتر وو لیکي : پهژغوري. د برتانویانو جاسوس موهن الل چې و

ُـم ولسوال خپل  پهپولیټیکل ایجنټان د امیر دوست محمد خان د ماتې المل  ُـلـ دې پورې تړي چې د خـ

زر او  ۂ، ژمنې، سرپلوه د گواښونو لړۍ لهـې د برتانویانو ئوایستل او بل المل  هډگر لهځواکونه د جگړې 

پلوه د مقامونو ورکرنگ بولي. گڼ شمیر افغانان او یو شمیر انگلیس افسران مني چې همدا  لهد برتانویانو 

 "دې توگې د مکناتن خپره شوې پالیسي  پهالملونه د امیر دوست محمد خان د ماتې بنسټیز الملونه ول. 

  ".وختلهبریـالۍ  "تفرقه واچوه و حکومت وکړه
   

افغان څو اونۍ وروسته د پنجشیر، کوهستان، قطغن، چاریکارو، هزاره جاتو او د افغان وزبیکو او 

لـیـدنـه کتنه  سره اعلیحضرت دوست محمد خان لهتورکمنو قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې غواړي 

د خان قومي مشر امیر دوست محم ۂ. د غوربند یومنلهولري. دوست محمد خان د قومي مشرانو غوښتنه و

ـې وکړه چې خپل اووه سوه جنگیالي به هم د امیر د ئو ژمنه اد ورتگ بلنه ورکړه  کې غوربند په ، ته

دې چې نوموړي یوه ورځ مخکې امیر  لهوروسته سره  اـدېرسـ لهي؛ غوربند ته استووور لښکر لیکو ته 

خپلې  لهـې ئسبا  پهی وو، توگې وړاندې کړ پهگاڼو پسولل شوی یو ښکلی آس د ډالۍ  پهته د سپینو زرو 

ملتیا تر دیارلسو  پهشمار ملگرو  پهپښیمانه شو. امیر د خپلو څو تنو د گوتو څخه کړې منځـتـشې ژمنې 

دې وتوانید چې د هندوکش د یاغي غرونو  پهپرانیستلو وروسته  لهورځو پورې جگړه وکړه او د الرې 

  لهچې د هزاره جاتو  زهـدلی وو او ېزندانه تـښـتـ لهچې د بخارا  خان لمنو ته پناه یوسي. شهزاده اکبر

کوهستان کې  پهامیر دوست محمد خان سره  لهموده وروسته  ۀڅـه راستون شوی وم څخ یادونو ډک سفر

ر او پیاوړي خان  ۂاو ورپسې د سیمې یو الړوملتیا چاریکارو ته  پهیو ځای شولو. موږ د امیر  مخو 

موږ ته  خان لس زره جنگیالي درلودل. عبدالسبحان گانې او کالۀ خان اتـ ۀعبدالسبحان خان ته ورغلو. دغـ

چې خـپـره ۂ د شپې تیار. وایهراغالست و ۀــلمستیا ښېخپلې بې سارې مـ پهښودلو او  پهد ډېـر درنښت 

ـې ورکړ چې که غواړئ امیر الس ئاو پیام  ۂـږېته ولـلښکر کوټ  ـرنگیانوېپـد  «سید» ـېئخپل ورور  شوه

ـې ئشرط  پهانعام د ورکړنگ کل شوي امخکې له مخکې ټتړلی ونیسئ نو زما د ورور کال ته راسئ او د 

 او وهلهاوږده الر وتر الرښوونې الندې  «سید»د  شپهرۍ ـ ـک ېرسالې سپرو یو ـرنگيېپـژوندی ونیسئ. د 

ۀ سیمه کال بند کړه. امیر دوست محمد خان چې پر دغـ ،ـېئ ا سمـدېرارسـ لهکال ته کې،  سهارۀ نـشـ په

پښو ودرېـد، کوربه عبدالسبحان  په ناڅاپهکالبندۍ څخه خبر سو. امیر  لهمهال د سهار چای ته ناست وو 

بې ایماني او  ۀڅـخـبـیـثـه کافره! دا  ": چې ـې ورباندې چیغه کړهئلوړ غږ  پهاو  ۂواړاورا ـې مخ ئته 

سوی پورته  وو ۀال نـ ځایه خپله لهخان سبحان  "الس ورکوې؟ په پیرنگیانو تهخیانت دې نښلولی چې ما 
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ـې د سبحان ئ گوزارکاري  ۂیو پهاو  هلتیکي را وایست لهوالدینه او ځالنده توره پ خپلهورباندې امیر  چې

 پهیو ځای شولو. بیا  کې لېډ په "د دولسو تـنو یارانو "د امیر موږ ورپسې پریک کړ.ورتـنې څخه  لهسر 

 په تراټ کړل او پهشولو او د خپلو تورو تر برېـښ او ځال الندې مو اسونه  ۂپر خپلو آسانو سپار چابکۍ

دفاعي کړۍ جوړه کړه،  هلـره یوه لوزي ډوېدباندې راووتلو. وروسته مو د پادشاه گرد چاپـکال  له چټکۍ

منځنۍ کرښې کې د پاچا تر څنگ ودرېدلو. لنډه دا چې د برتانوي  پهشهزاده اکبر خان د کړۍ   او  ۂز

میر چټکوالي د کوهستان پر لور د  پهمنلو  ۀـزور ماته کړه او د ن پهسپرو د کالبندۍ کړۍ مو د تورې 

مسجدي خان کال ته ورغلو. زموږ کوربه میر مسجدي خان او سلطان محمد نجرابي پاچا ته د آزادي 

 لهدې سره سم  له .وایهوراغالست ۀ شور او ولولو ډک ښـ لهتوگې  پهبښونکي غورځنگ د ملي مشر 

 لهزموږ خان  هللاپنجشیره محمد خان او سیف  لهکوهستانه سید غالم، اکرم خان، نصرت میرخان او 

 ځواکونو سره یو ځای شول. 
 

بیا سمبالولو  لهـټـې امیر دوست محمد خان د خپلو ځواکونو ېنـ ۲۸ پهز کال د اکتوبر د میاشتې ۱۸۴۰د 

بیرغ تر ۀ برېـښ کې تر نیلي آسمان او د شنـ پهـړنـیـو جنگیالیو د تورو ېوروسته د زرهاوو سرښندیو مـ

 پهـد چې الکسندر برنس او موهن الل دواړو ېـد. موږ ته خبر راورسـېرپا الندې د پروان پر لور وخوځـ

منځو کې د استوگنو پرگنو یو  پهـل کړي او غواړي د کلیو او بانډو ېو ورځ هلې ځلې پـ شپهسیمې کې 

ړغـ ـنډی   لهوورځ  شپهاو سر الکسندر دواړه  زه "خپور کړي. موهن الل لیکي : «نفاق»موټیوالی مات او م 

کلي وگرځو، خانانو ته  پهدې هلوځلو بوخت وو چې تر شوني کچې کلي  پههمکارۍ  پهد خلکو  کابله

خپلواکي  لهپیسو راوپـیـرو چې که وکوالی شو  پهددوی مالتړ  کوله هڅورکړنگ مو ه پهورتللو او د پیسو 

ـدو مخه ډب کړو. زموږ لویه ېغورځنگ او امیر دوست محمد خان سره د هغوی د یو ځای کـ بښونکي

اعالنولو سره سم د پرگنو یوه ستره شمیره  لهدې کې وه چې امیر دوست محمد خان د خپل جهاد  پهاندیښنه 

ـدلو مخې ېپاچا سره د خلکو د یو ځای کـ له کوله هڅهخپل ټول توان او وړتیا  پهځانته راکاږلي وه، موږ 

ځانگړې توگې د امیر د  پهکلیو او بانډو کې د خلکو او خانانو  په کوله هڅهته خنډ سو ، همدا شان مو 

لیکو سره  لهدې هیلې پراخه کړو چې خلک د امیر د لښکر  پهمنځ کې د بې اعتمادۍ روحیه  پهمدافعینو 

بلې خوا د امیر مدافعین  لهذهن کې ویره راوپنځوي او  پهی د امیر و  شي. دغې پالیسۍ کولی شۀ یو ځای نـ

   "ـدل چې امیر، انگلیسانو ته الس تړلی وسپاري.ېهڅول کـ

  

درې ورځني سفر وروسته د  لهاوږدو کې خپل مزل ته دوام ورکړ او  پهزموږ لښکر د غوربند د سیند 

رې . ددې وهلهـدا سره سم مو د پنجشیر د تندرغږي سیند تر غاړې کیږدۍ وېرسـ لهدو؛ ېورسـ ته پنجشیر د 

ټکوي تل راباندې کوډگره  بیرحمۍ پهـې لویې لویې ډبرې ئڅپانده سیند د اوبو غړزا چې د اوبو یاغي څپې 

 په ـدونکي جوړښت اوېایلـ ۀنـحقیقت کې د سیمې د  پهشیندلې ده؛ د پنجشیر د سیند دغه ځانگړتیاوې  زهاغی

چې ټولو قومي مشرانو خپل  کلهـلگه ده. ېکښې د استوگنو پرگنو د سرکښې فطري تومنې یوه څرگنده بـ

را ټول کړل، امیر دوست محمد خان راته وویل چې ددغو  ،ول ۂآس سپار ـېئ يډېـرچې  ،جنگیالي

روزل شوي ځواک  ۂلرو چې ټولو ته د یوۀ الس کې نـ پهخواشینۍ ډېـر وخت  پهجنگیالیو د روزنې لپاره 

مو حال کې لښکر پر وړاندې  پهد جنرال سیل د پرمختگ  کبلهدې  لهتوگې پوځي روزنه ورکړو، نو  په

 پهـدلی وو د یرغلیزې ستراتیژۍ پر ځای مدافعوي ستراتیژي غوره کړه. د جگړې ېخوځـ کابله لهچې 

اغی، نوموړی د مکناتن خپلوان وو ـدا خبر رېـلنیزو شیبو کې ول چې د ادوارډ کانولي د وژل کـېهماغو پـ

پښو غورځول شوی وو. د گوربت د سترگو  لهـدلی وو او ېکې لگـ ۂزړ پهیوې گولۍ  پهغازي  ۂچې د یو
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 لهتوپک لري؛ دا کونیز ډو لهاوږد میۀ په نامــیـل ئشان ځیر سترگي او ماهره افغان نښه ویشتونکي د جزا

منځه یوسي، یو  لهـزمنه توگه ېاغـ پهنښه  -یارډو تر منځ واټڼ  ۹۰۰تر  ۷۰۰توپک کولی شي د  خولپوټي

ته اړتیا لري چې ورباندې ټینگ  (پایې) دي چې د اور کولو لپاره ستنې ۂـې ال دوني دراندئشمیر خو 

      ي.مومد اور کولو وړتیا وتر څو ـول شي نېکښـ
  

رې ته روڼا ورځ،  پهـټـې ېدویمې نـ پهز کال د نوامبر د میاشتې ۱۸۴۰د د ِسـر رابِرټ سیل لښکر   پروان د 

لومړي گام کې دوست محمد  پهـږي. ېشمالي لښکر سره مخامخـ لهد امیر دوست محمد خان  ـرمهېورڅـ

 یچمتووال انۀ توب ښکاره کړ، پیرنگیانو د دوست محمدخان دغه لنډه دمه د هغـ ۂزړنا  ۂخان یو ډول زړ

پوځي  ۂـدل، دوست محمد خان د یوېکیڼې خواته وخوځـ ۂچې د جنرال سیل هندي سپار کله. ۂـرېانگـو

ـري ېسرتـ ۂافغان سپار ناڅاپههمدې دم کې یو  پهـږي. ېشا کـ پهچې گڼي  هلښودلو داسې وښود پهتکتیک 

رې  پهکابو، ورو ورو او  په ـدل. همدلتـه ېپاسه د برتانویانو د کرښې پر لور وخوځـ لهشمیرلو گامونو د د 

ـژندگلوي شوې وه، وینم چې ېلودهیانې کې ورسره پـ پهغږ واورېـد چې پخوا مې 11مې د کپټان فریزر

" ـې وهلې چې ئمخکینۍ لیکې کې روان او لویې لویې چیغې  پهـرو د دوو ډلگیو ېفریزر د خپلو سپرو سرتـ

ّـر وړاااندې! ّــورررې مـــو راوبــــاسئ! مخ پـــــ خپلو سپرو  لهـبې وروسته فریزر ېڅو لنډې شـ "تــ

لوړ غږ  پهـې ئنغوتې  پهه پورته کړه او د تورې د څوکې ـغېنــې ئتوره  خپلهوړاندې سو،  ۀڅــر یو ېسرتـ

یا د افغان لښکر پر زړورت پهافسران  ۂپیرنگي سپار "مـــــخ پـــــــر وړااانــډې! یــ ــــرررغـــل! "وویل :

 چې ـدلېخوځـ ۂزړنا  ۂزړلومړیو کې پښې سپکولې او  پهـرو ېسرتــې ئتراټ سول، خو تر شا  پهوړاندې 

 پهشړنگ او کړس  يلومړن دگړز سره مخامخ شول. د تورو  لهورو ورو د افغان ځواکونو د گامونو 

الس  پهاور د ډگر  ۂـدل او د سرېـرو پښې سپکې کړې او وتـښـتـېـدلو سره پیرنگي اجیرو سرتـېراپورته کـ

پیرنگي  ۂـې خپل پنځه تنه سپارئدې توگې  پهـښـودل، ېـې خپل افسران شا ته پرئالس جگړې کې  په

ه دفاع وکړي؛ خو ځان لهیوازې سر  پهافسران د خونړي برخلیک منگولو ته یوازې پرېـښـودل ترڅو 

ـزې الندې ېـې تر خپلې اغـئـدل چې ان افغان پاچا ېـړانې او زړورتیا وجنگـېمـ پهپیرنگي افسران هم دوني 

دغو پینځو تنو  لهخپلو خبرو کې بې اندازې وستایل.  پهافغان پاچا ۀ ته همدغـسورو څه موده راوست، او

د کپټان فریزر وسایل او جنگي مهمات ول چې گولیو سوري سوري شول.  پهـې ئافسرانو څخه درې تنه 

ـر سي او ېمنځه تـ لهکرښې  -، فریزر وکولی شول د افغان سپرو جنگیالیو د اور ۂـې ور وژغورئژوند  ۂدد

ـې د ئ. نوموړي څو کاري ټپونه خوړلي ول خو تر ټولو بد ټپ ويـرو مورچل ته ورسېځان د پلیو سرتـ

ـې هم ئټپي حالت کې ۀ همدغـ پهی جنگیالی دوني زړور وو چې ان مړوند کې وو. دا اتل پیرنگ پهالس 

همدغو  په. امیر دوست محمد خان د جگړې هلټکانونو ښورو پهـرې د افغان پاچا مخې ته ېلـ لهتوره  خپله

کیڼ الس خپل  په ـېئهم  او وهلهخپل ښي الس توره  پهـې ئهم  چې ،ۂـدېـبـو کې هم جنگـېتودو خونړیو شـ

لومړۍ کرښۍ لږ  لهلښکر  ۂ. دوست محمد خان د خپل سپارکولهـې ورئجنگیالي هڅول او زړورتیا  ۂسپار

 ۀڅـلږ  بلهیو  لهـې لومړی تر شا ودرېـدل، بیا ئوړاندې ودرېـد، شهزاده اکبرخان او دولس تنه یاران 

 پهه ـغېنـ په ـغېنـبڼه جوړه او بیا ټولو سپرو  «مثلث»درې څنډېـز  ۂچټکۍ د یو پهـرې شول او ټولو ېلـ

رې  واټن مخامخ و  پهمایل  ۂدباندې د یو ۀڅـدوی چټکۍ را کوزېـدو سره  پهسره  لهتراټ وځغستل. د د 

تاوانونـه ور واړول. ورپسې افغان  ۂلښکر ته دراند ۂـدل. د افغان توپخانې توپونو پیرنگـي سپارېجنگـ

ـرو د ېـې د جنرال سیل د پلیو سرتـئسپرو خپل یرغلیز گوزار ته مخ پر وړاندې دوام ورکړ او ځانونه 

ـږدې واټنه ورسول. دوست محمد خان د پیرنگیانو د توپخانې او د پلیو سرتیرو د گولیو باران ېگولیو تر نـ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رې  پهته  غوښتل تر دې زیات  ۀــې ټینگ مورچلونه نیولي ول و نئمنې کې کښتنۍ ل پهکتو سره چې د د 

وئي او سوکه سوکه مننور تلفات و  پهاستادانه بریا  خپلهډگر کې  په. افغانانو تل د جگړې هلـې جگړه ودر 

آس باندې سپور سو او تر شا  ډاگه کړې ده. امیر دوست محمد خان پر خپل ځالنده خړ او جگ وزبیکي 

لوړو  پهاو  ۂـې پر خپلو سپینو او تورو آسانو باندې سپارئبر خان، دولس تنه یاران او زامن ـې شهزاده اکئ

خپلواکۍ مینو  په، ۂـدېـبـو کې چې افغان لښکر ورو ورو شا ته کـېهغو شـ پهغاړو بریمن راڅرگند شول. 

 پورته ښورول. بریمنو غاړو پورته پهغرني ورښ کې  ۂخواږ پهاو زرغون بیرغونه ۀ جنگیالیو خپل شنـ
 

ـې چې امیر دوست ئوا "ستایيۀ نامـ پهدوست محمد خان د زاړه او زړور امیر  "چې  12جیورج الرنس

 دغهد برتانوي لښکر  خپلې شننې کې په محمد خان پر دغه مهال پنځوس کلن وو. سر الکسندر برنس چې

بـیـړي سرویلیم مکناتن ته ولیکل چې جنرال سیل او پاتې نور  پهبولي  "شرمه ډکه ماته لهیوه  "ماتې 

 ـنې کابل کې دې راټول شي.ېپالزمـ پهسیمې ووځي او  لهبرتانوي ځواکونه دې هرو مرو 

        

 لهمرکز کې  ۂیو پهماتې څو اونۍ وروسته، امیر دوست محمد خان د جبل السراج  لهد بامیان د جگړې 

چې د  کلهـې ئسبا  پهاندیښمن، قهرجن او ستړی وو. د هماغې ورځې  ډېـرموږ سره ولیدل. امیر زښت 

 ـې بیا خپلې کیږدۍ ته وبللو. ئـد موږ ېځواک را ورسـ ـروېد سپرو سرتـامیر 
          

دسیسو  لهـښـنې او فکر کې وو چې آیا د مکناتن ېدې اند پهاو شهزاده اکبر خان  زهمخکې  شپهدې یوه  له

ـې تر دغې ئچې امیر دوست محمد خان  شی ستهداسې  ۀڅـماتې پورته بل  لهجگړې کې  په واو د بامیان

شپږو فیټو  لهچې  درلودلهامیر لوړه دنگه ونه  خپگان سره مخامخ  کړی دی. لهـښـنمن او ېاندازې اند

شان چنگه  پهـې د گوربت د مښوکي ئـرې ېرومي څـ ؛تن غښتلی وو پهزیات لوړ وو،  «سانتي مترو ۱۸۳»

ـې خالصې وې، زرغون ئاو پلن وو؛ پراخې لیندۍ وزمه وروځې  دنگغښتلې تنې خپلې  په، درلودله زهپ

غاښونه  کلهـې پلن او د پراخې خولې بد شئ، غوږونه درلودلهځال  هلډو «مطال»ـې سناري ئـرې ېبخوني څـ

او زنه  ۂـدېاوږدو کې پلـنـ پهـې د بارخوگانو ئمخ  لهـدلو شونډو تر شا پټ ول. بیضوي ډوېـې د نیمه پړسـئ

 . هلـدېپلنې اوږدې ږیرې کې پـټـ پهـې ئ

 

مال ټیټ سوم او خپل  په زهـږدۍ کې پر بالښت باندې ډډه وهلې وه. ېیوې کـ پهامیر د خپلو مرکزونو 

 لهـدلو او ددرناوی ېټیټـ لهمال  پهدرناوی مې ورته څرگند کړ، شهزاده اکبر خان او سلطان احمد خان 

، د ۂـدېتنو ته رسـ ۳۳ـې ئڅرگندولو وروسته د پاچا السونه ښکل کړل. د امیر اکثریت زامن چې شمیر 

 پهدرنښت ناست ول. امیر  پهمخامخ کړۍ کې  پهخوا  بلې دسالکارانو، یارانو او جنراالنو سره  لهپاچا 

ـښـته او د شیـبـر ېبامیانو تـ لهډاگه کړه چې  پهـې ئـښـه شرحه کړه او تر څنگ ېپـ شوې شمال کې رامنځته

اړوند بد شگوني او نا  پهـرېـدا ورته څوني گواښجنه وه. امیر زیاته کړه چې د سلطنتي کورنۍ ېغاښي تـ له

 او ترهوری کړی دی.   ۂنا زړ ۂتلولی، زړ ۀڅــې یو ئهمدې خوب وروسته  لهو آرامه خوبونه ویني ا

        
خپلو جنراالنو او زامنو سره یو ځای د پنجشیر د  لهجگړې وروسته امیر دوست محمد خان  لهد پروان 

ـدا سره سم، د سیمې خلک او ېرسـ لهشا سو. جبل السراج ته  پهجبل السراج ته ۀ سیند تر غاړې پراتـ

راغالست ته راووتل او بیا د مستوفي زمان خان کال ۀ مستوفي زمان خان د شاه او ورسره بدرگه کسانو ښـ

ـر شوو او ېي ښکال حکاکي شوې وه تـډېـر پهزښتې لویې درندې دروازې څخه چې  لهته الړل. موږ د کال 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 خان و لوړ خټین دیوالونه ترې راتاو ول، د امیر دوست محمدلوی پراخ بڼ ننوتلو چې د خامو خښت ۂیو په

یوازې موږ بلکه  ۀـراغالست ته راووتل چې ن ۀـزموږ ټولو ښ ناڅاپهخبر پرته  لهنور ناسکه وروڼه زموږ 

خیري  پهخوښۍ جوړ  پهدودیزې غاړو ورکولو  پهټولو سره  لهـې هم هک پک کړ؛ وروڼو ئشاه  خپله په

 لهوروڼو  دـږي؛ ېـیس بلل کـئوکړه. امیر د پاینده محمد خان شلم زوی دی چې اوس د بارکزیو د قبیلې ر

و او شاه سدرناوي وړاندې  پهـدلی وو، ېزندانه تـښـتـ لهجبار خان چې نوی د پیرنگیانو  ورور منځه مشر

د  کې یوې اوږدې لیکي پهکړل او  زهورورۍ ښکل کړ؛ ټولو اودسونه تا په «ښي او کیڼ بارخو» پهـې ئ

قرآني  پهخان ـې د ماښام لمونځ اداء کړ. امیر دوست محمد ئامامت  پهامیر تر شاه ودرېـدل او د امیر 

دین، فلسفې او ساینس کې د  پهچارو کې مطلع سړی وو؛  پهمذهبي او د شریعت  پهعلومو او د اسالم ددین 

تر څنگ والړ ول.  ۂښه مربي بدل شوی وو چې تل به دد ۂیو پهلرلو خپلو زامنو ته  پهژورې مطالعې 

ویلو  لهراغالست  ۀــرې ښکلی سړی وو، د ښېڅـ پهونه دنگ او  پهزموږ کوربه مستوفي زمان خان چې 

ول شوې کـیـږدۍ ته وبلل؛  پهد بڼ ۀ ـلمانـېاداء کولو وروسته مـ لهۀ او د لمانځـ منځټکي کې یوې لویې در 

کـیـږدۍ کې دننه ورېـښمینو پردو د ښکلي چاپیرل  پهچاپیر کې رنگارنگ گالنو او گرد  پهد کـیـږدۍ 

لوی دسترخوان غوړول  ډېـر. د روښانو سرو ځیگري غالیو پر مخ یو لهوربخښښایست ته نوره ښکال 

ـې درلودل. د سپین ئڅـنـډیـز نقشونه ۀ رنگونو گڼدل شوي ښکلي اتـ ـلوېـالبـېبـ پهورېـښمو شوی وو چې د 

غالیو سره همرنگه  لهـې زرینې پراډې گڼدل شوې وې ئنقشي دسترخوان څلورو خواوو ته چې ژیو ته 

سمبال شوي ډول پرتې وې او د دسترخوان پر مخ باندې خوږه  پهاو بالښتونه  «دوشکې» سرې کوربچې

ـناست، مستوفي ېکې کښـ پورته سر پهسترخوان د دشوې وه. امیر  اوڼلډوډۍ نامتو افغاني ماښامنۍ 

ـنـستـلو. ېد اعلیحضرت کیڼې خواته کښـ زهـې ښۍ خواته، عبدالجبار خان، شهزاده اکبر خان او ئزمانخان 

زرینو پراډو سپین دسترخوان  دټولنیزو دریځونو د لوړوالي پر بنسټ د پاتې کسان د خپلو پوځي رتبو او 

د امیر دوست محمد خان او جبار  زهـنـستل. ېاوږد وو کښـ «متره ۱۲»ـږدۍ څلوېښت فیټه ېڅنډو ته چې نـ

د اعلیحضرت او د جبار خان ترمنځ کرارې  لدې سره ما کولی شو پهـږدې ناست وم؛ ېخان خوا ته نـ

چې  کله "خپل مشر ناسکه ورور څخه وپوښتل :  لهډېـر درناوي،  پهواورم. امیر  یۍهوسای پهخبرې 

کې وویل  بځوا پهجبار خان  "که نه؟ ۂـې کلک تاوان ورساوئکندهار ونیو، آیا خلکو او ښار ته  ـرنگـیوېپـ

 کلهدی اړولی.  ۀنـ، پیرنگیانو خلکو او ښار ته کوم دروند تاوان ۀځایه چې موږ خبر لرو، یـۀ تر هـغـ ":

ه کوم ډز لـې د توپک ئـې کړل نو ښار ئزر ولیدل او تر السه  ۂسر ـرنگیوېد پـچې زموږ قومي مشرانو 

درندو وسلو  پهشاه شجاع او  ،پـرته ورته آزاد پرېـښـود. بیا هم د خدای شکر دی چې خلکو، پـیـرنگیانو

ـې ښار ته ئ ۂزړ ۂساړ ډېـر پهویل خو  ۀـون ۀڅـکسیز انگریز پوځ نندارې ته  ۲۸۳۵۰سمبال د 

  "پرېـښـودل.را

 

مشر ورور سردار عبدالجبار خان د تر ټولو وروسته د امیر دوست محمد خان  لوخوړ لهد ماښامنۍ ډوډۍ 

کیـږدۍ دباندې ووتلو او د  له زهـې او ئ، زامن هوویل. پادشا ۀڅـغوږ کې  پهامیر دوست محمد خان 

ر مو ېـردـلمنو ېد مـ ۀلـمستوفي زمان د کا  دننه بند کړ.  لهې ته الړو او و 

 

 کلهه پهـو ېامیر صاحبه! تاسو ته د خپلو کورنـ "ـې ویل :ئاو و ۂسردار عبدالجبار خان امیر ته مخ راواړاو

وگل مې پټ ساتلی دی، ښایي تاسو به ک پهـږي چې ېډېـر بد او خواشینونکی خبر لرم او دا څو میاشتې کـ

 لهیوې خوا خبر سوي یاست خو بیا هم ما دا خبر ما تر اوسه پټ ساتلی دی. وروسته  له، ۀکومې خوا نـ له

د هغوی  لډول مې وکولی شو ۂیو پهبامیانو کې ونیولې  پهـرو زموږ کورنۍ ېدې چې پـیـرنگي سپرو سرتـ
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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 

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

 

لومړي سر  پهتاسو سره یو ځای سم.  لهورسوم او  رالنډ وخت کې تاسو ته  پهځان منگولو وتـښـتم او  له

ـې د جنرال سیل تر بولنې الندې د ئکې موږ د افغانستان د شمال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر الرډ ونیولو او بیا 

الرې هندوستان ته واستول شول.  لهپټه د غزني  په. د کورنۍ غړي مو وسپارلوانگلیسي سرتیرو برچو ته 

کړي نو کورنۍ به ۀ ځان تسلیم نـ خپله په خپلهچې که امیر  ۂهمدا شان جنرال سیل راته لیکلی اخطار ولیـږ

هغې شیبې مې چې دا خبر  لهمحکمه شي. ۀ نامـ پهـږل شي او هلته به د جنگي جرایمو ېـې لندن ته ولـئ

شي او ۀ کړه افغانان ورباندې خبر نـۀ مـخدای دې پټ ساتلی چې  پهگوگل کې   پهاورېـدلی دی، هغه مې 

ځواکونو د نیواک پر وړاندې زموږ مبارزې ته  ورنگیـېـگرو پد ښکیالک السه ور کړي او لهروحیه  خپله

جالل آباد کې استوگن بارکزي گواښلي او  پهـږي. تاسو ښایي خبر یاست چې جنرال سیل ېرسـۀ تاوان ونـ

او د انگلیس  ـږيېلـبه لندن ته و نو زموږ کورنۍـنـږدئ ېځمکه کښـپر  لهوس خپلهـې ویلي چې که ئورته 

 "وکړو؟ ۀڅـغواړئ او ۀ موږ څـ لهقانون تر سیوري الندې به محاکمه سي. اوس راته ووایاست چې تاسو 

 پهـبه ېـې د مخ بڼه تکه سره شوه او شـئـــره خښمه ېډ لهاورېـدل د امیر سر وځـړېـد،  پهددغو خبرو 

ـبـې وروسته امیـر چوپتیا ېخپره وه. څو شـ. مرگوني چوپتیا ۂـدېډډه وهلي بالښت کې ډوبـ ه خپلـبه پېشـ

  "دي؟ۀ ـرته رامنځته سوه؟ آیا زموږ د کورنۍ غړي ښـېـښـه چـېدا پـ "ـې پوښتل :ئماته کړه او و

 

هزاره  پهدي، موږ ۀ ټول ښـ ـرزوېپـ پهد عالمیانو د لوراند څښتن  "ځواب کې وویل : پهعبدالجبار خان 

شمالي برخې کې ونیول شولو، او جنرال سیل د خپلې ساتنې تر سیوري الندې  پهجاتو کې د بند امیر 

 پهـږدېـدل او د بخښنې ېـې رئاوښکو ډکې شوې، السونه  پهـې ئد امیر رنگ والوت، سترگې  ".وونیول

 ـد. ېپر لور وخوځـ ې د خوب کوټېغوښتلو خپل
 

ـې خپل ئ زهـبـو کې امیر، خپل زامن، وروڼه او ېـو شـېلومړنـ پهسباوون ۀ ـې د شنـئورځ  بلهدا  په

مال کړوپ دوه استوی  پهننوتلو مې پام شو چې  په ته استوگنځي ته وروغوښتلو. د امیر د خوب کوټې

 په، درلودله ۀنـهغه شاهانه پگړۍ پر سر  هبالښتانو کې ډوب اېـښـی دی؛ امیر نور پهـې ئناست او سر 

 لهـې د ناورین نښې ئځوړندو غمژنو بارخوگانو کې  پهـدل، ېور خپگان اورونه بلــې د ژئسترگو کې 

. د گوربت مښوکې ته ورته د کولهـې د ژور ویر څرگندونه ئورایه ښکارېـدلې، او وچو رژېـدلو شونډو 

ډه و   هـې ماته او لوېـدلې وه او خړه گډئشان تیغه وهلې وه، غاړه  پهـې د چاقو د تیغې ئچنگې پزې پوست 

وو لیدلې چې تر دې اندازې  ۀنـغم کې ډوب  پهژوند کې مې څوک دوني  په. هلسختۍ ښکارېـد پهـې ئږیره 

   . دي غمځپلی او مات شوی وي

  

برایي  "ډول وویل : «متردد»ټکني  پهغمجن غږ  پهمنځه  لهامیر دوست محمد خان د خپل غمځپلي ستوني 

وکم. د کورنۍ د نیول کیدو  ۀڅــبـو کې ېدغو شـ پهدې فکر کې وم چې  پهکئ،  ۀنـ ـڅ خوب وېمې هـ شپه

د پیرنگیانو تبلیغاتي گواښونه بلل خو دا مې نفس او  دا مې گنگوسې تر غوږو سوې وې، خو ما کلهه په

مې ول اوریدلي چې زموږ کورنۍ دې لندن ته د انگلیس د قانون تر سیوري الندې د  ۀنـمني او  ۀنـ ۂزړ

و جگړو وروسته بیا هم جنگ ته دوام ورکم یا ډېـردوني  لهرنگیانو پر ضد ـېــمحکمې لپاره یوسي. آیا د پ

13سرمکنوختین»
د  د شطرنجخپلې کورنۍ سره یو ځای سم؟ اوس  لهلودهیانې کښې  پهته تسلیم سم او  «

ړې کتو  په، د خپل ناموس یوازې پرېښودلو ته هکړ برمته "ملکه "د شطرنج دانې وینم، هغوی زما پر مخ  د 

ړېسره اوس ددې         "وینم. ۀـن ۀڅـکشت و مات پرته بل  لهپر مخ  د 
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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 

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

 

او  کولهقاضي بدرالدین سره د شطرنج لوبه  لهـې ئـر ماهر وو. ماښامي به ېلوبې کې ډ پهامیر د شطرنج 

 . لهدڅرگنده ده چې قاضي به هر ځل لوبه بایلو

  

ـواد پت او ېگټلو مې د خپل هـ پهپروان کې د جگړې د ډگر  په "دوام وویل : پهورپسې امیر د خپلو خبرو 

ننگ او دود  ۍسم کولی د خپلې کورنۍ عزت او ناموس او د زرگونو کلونو پښتونول ۀنـ، خو ۀویاړ وساتـ

ځان سره  لهنو ما  "زر تر سر ځار، سر تر ناموس "هماغسې چې مشرانو ویلي دي :شا ته پرېـږدم. 

  "پام کې نیولو سره تسلیم سم. پهپرېـکړه کړې چې د خپل ملت د اوږد مهالي خیر او د افغانولۍ د اصولو 
 

ځواب کې ورته  په. شاه لهوغوښت زهیوې اوږدې چوپتیا وروسته شهزاده اکبر خان د خبرو کولو اجا له

 "دی؟ ۀڅـوایه زویه ستا نظر  "وویل :

 

 لهـږو چې ېخبر یو، پوهـ ۀـجدیتوب ښ پهمعظم او محترم پالره او گران پاچا! موږ د خپل موجوده حالت  "

دي. که موږ ټول  برمتههندوستان کښې  پهمورنۍ ملکې سره یو ځای زموږ ښځمنې او یو شمیر وروڼه 

یوازې  ډاگ ۂتش سپیر پهتسلیم سو، خلک به دا احساس وکړي چې موږ ټولو ته شا اړولې ده، هغوی مو 

 پهـواد د استقالل او د ملت د آزادۍ ېدې ډول به د هـ پهورڅخه تللي یو او  نهـیـلۍ پهپرې ایښي دي او 

منځ کې  پهد پرگنو  کسان یو شمیر منځه هل و. خو که زموږړگواښ سره مخامخ ک له زهمبار خپلهالرې کې 

ي کړ ۀـښ ۂزړشان آزاد پاتې شو داسې ورځ به راسي چې افغانان به خپلې راتلونکې ته  پهد آزادو وگړو 

 " افغانستانه دباندې وشړي. لهـړنی پاڅون وکړي او پیرنگیان به ېشان به مـ پهیو موټي ملت  ۂاو د یو
 

 خپله پهچې خپل برخلیک  ـرته درگرځومېبـهمدغه خبره تاسو ټولو ته  زه "ځواب کې وویل : پهامیر 

چا ته تسلیم سي، کوالی هر تسلیمۍ وروسته غواړي  لهته زما  «مکناتن»وټاکئ. هغوی چې الرډ مکنوختین 

سیاسي مأمور او د برتانیې د نجیب سړي زوی  پټسي تسلیم سي، مکنوختین د برتانیې یو لوړ پوړی 

 ۂیو ـڅېهـکې به د  ۂخپل زړ پهـږئ، ېمنځه یو یا ټول شاه شجاع ته ورتسلمـ لهدی. که ستاسو  «نجیب زاده»

 لهبیا  به کلهـڅېکړم. گرانو زامنو، خوږو وروڼو! ښایي هـ ۀـپر وړاندې د غچ اخیستلو احساس ته ځای ورن

تاسو ټولو  لهاماني کوم. لوراند څښتن دې  پهتاسو ټولو سره خدای  له کبلهدې  لهوینو، ۀ یو بل سره ونـ

  "سره مل وي.
 

 پهـې راته ئـږ ورکړه او کرار ېامانۍ غـ پهخپلو ټولو زامنو او وروڼو سره د خدای  لهگډون  پهامیر زما 

 "پام ساته خپلاکبر باندې  پهزما  "غوږ کې وویل :

           

معرکې دوې ورځې وروسته ول چې امیر ماښام مهال سر ویلیم مکناتن ته چې د نورو ورځو  لهد پروان 

ـرته د کابل پر لور روان وو، ېبـ هچکر لهسپرلۍ  پهـرمو سیمو کې د اس ېورڅـ پهشان د کابل د ښار  په

 لهل به ـری کپټان الرنس ته چې تېځان تسلیم کړ. ظاهراً داسې ښکاري چې امیر خپل یو تن سپور سرتـ

 «الرډ صاحب»بدرگه  سره تاسو لهـې پوښتي ول چې آیا ئـږلی وو او ورڅخه ېمکناتن سره بدرگه وو، لـ

کوي، امیر پر خپل آس سپور مکناتن ته  وردې چې نوموړی سپور مثبت ځواب  لههمدا دی. وروسته 

 "غواړم ورڅخه استفاده وکړم. ۀنـاوس  "وړاندې کولو ورته وایي  پهـږي او د خپلې تورې ېـږدې کـېنـ

راغالست! کوالی  ۀــــراغالست، ښاغلی اعلیحضرت ښ ۀــــښ "ورین تندي ورته وایي : ډېـر پهمکناتن 

   "ځان سره وساتئ. لهتوره  خپلهسئ 
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ز کال د مني مهال وو ۱۸۴۰پاتې نه سو. د  پورې ې مودېـرېد اندس د لښکر د پرتمینې بریـا شور تر ډ

رنگي نیواکگرو ځواکونو پر وړاندې پاڅون ـېـچې د افغانستان د لویدیزو او شمالي والیتونو قومونو د پ

لوړه زورتیا او  خپلهانگلیس سترواکۍ ته  ـرو او افسرانو،ېدې سره سره چې برتانوي سرتـ لهوکړ. 

 ۀنـارولو څرگنده کړه خو دوی تل گټونکي بله پهو وینو او د ژوندانه خپل پهاکثریتو جگړو کې  پهـړانه ېمـ

زښتې  پهمخکې او  لهمأمور سر ویلیم مکناتن مخکې پـټ سیاسي سیاسي چارو کې د برتانیې  پهول. 

کابل کې سره راټول شي. امیر دوست محمد  پهډېـرې بـیـړې دا غوښتي ول چې ټول برتانوي ځواکونه دې 

پیاوړي او غښتلي ځواک تر سیوري الندې لودهیانې ته  ۂخپلې تسلیمۍ لس ورځې وروسته د یو لهخان 

لودهیانې کې او  پهـل کې مو دې ټکي ته پام دی چې شاه شجاع ېپـ په «سترې لوبې»ـږل شو. د همدغې ېولـ

 مټ پهیاست بل پسې د برتانیې د س پهدې لوبې کې یوازې، کسان دي چې یو  پهاو  وو کابل کې پهامیر 

  . ـږيېبدلـ

   

خان پرته د امیر نور ټول زامن د  اکبر شهزاده لهتسلیمۍ وروسته،  له خان مکناتن ته د امیر دوست محمد

آزادۍ مین یم د سردار یا د شهزادگي د  پهتوگې چې  پهناپییلي امریکایي  ۂـښود. د یوېگام کښـ ۀـلپالر پر پـ

امیر دوست محمد خان سره مې  لهخپلې هغې ژمنې ټینگ ودریدم چې  پهبیا هم  سره سرهدرلودلو  پهلقب 

 شنو شان د هندوکش شمال ته د پراخو پهاوږه د یاغیانو  پهشهزاده اکبر خان سره اوږه  لهکړې وه؛ او 

 . مـدېورشو گانو پر لور وخوځـ

 

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

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

 

 

 

 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

