اﻧګﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ادﺑﻲ څﺎﻧګﻪ ﮐﻮﻳټﻪ

ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﯽ :
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اوﻟﺲ ﻳﺎر

ﺗړون
ﻟﻪ  ١٨٣٨څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٩٨١م ﭘﻮرې د ﻣﻠﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ او ټﻮﻟﻮاﮐۍ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ اداﻟﺖ د
ﭘﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎﻣﺮاج )ﭼﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﻳﯥ اﻧګﺮﻳﺰي او اوس ﻳﯥ اﻣﺮﻳﮑﻲ ﺳﺎﻣﺮاج ﭘﻪ
ﺳﺮ ﮐښﯥ دﯼ( اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻧﻮﯼ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،او ډول اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﺒﺮزﻩ ﮐﯥ د ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا د اﺳﻤﺎن ﻣﺎﻟﻮﻣﻮ او ﻧﺎﻣﺎﻟﻮﻣﻮ ﻣﺒﺎرزو او ﺳﭙﻴڅﻠﻮ ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ،
ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ څﻼﻧﺪﻩ ﺳﺘﻮري ﭘﮑښﯥ دا دي،
اودوﻻﺧﺎن اڅﮑﺰئ ،ﭘﻴﺰ ﻣﺎﻣﺪ ﺗﺮﻳﻦ ،ﻏﻮث ﻣﺎﻣﻮد ﮐﺎﮐړ ،هﻤﺰﻩ ﮐﺎﮐړ ،ارﺳﻼ ﺧﺎن
اﺗﻤﺎﻧﺨﻴﻞ ﮐﺎﮐړ ،ﻣﺸﻮ ﺧﺎن ﻣﺮاڼﯽ ،ازﻣﻴﺮ ﺧﺎن ﻣﻨﺪوﺧﻴﻞ ،ﺳﺎوڼ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻴﻞ ،ګﻠﺒﺎران
ﺟﻮګﯧﺰئ ،ﺷﯧﺮ ﺟﺎن ﮐﺎﮐړ ،زرﻳﭗ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ،ﺳﺎدﯦﮏ ﮐﺎﺳﯽ ،او ﺧﺎن ﺷﻬﻴﺪ اودل
ﺳﻤﺪ ﺧﺎن اڅﮑﺰئ. ،
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻟﻮﻣړئ ﺑﺎب
 .١اﻧګﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺎم ﭘﻪ ګﺎم
ﻟﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن څﺨﻪ ﺗﺮ ﻟﻮﻣړي اﻧګﺮﻳﺰ ﻳﺮﻏﻠﻪ
 ١٧٩٣ﺗﺮ ١٨٣٨
 .٢د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ هﻨﺪﺳﺘﺎن دوﻳﻤﻪ ﺣﻤﻠﻪ
 .٣د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن درﻳﻢ ځﻞ ﻻهﻮر ﺗﻪ ﺗګ
 .۴د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ د ﻓﻴﺮﻧګﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ
 .۵د ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻲ ﺧﺎن او ﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ ﻣﺸﻨﻮﻧﻪ
 .۶د ﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ او ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻪ
 .٧د ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎن او ﻧﻮرو ﺳﺮداراﻧﻮ وژل
 .٨دﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻣﺎﺗﻪ او ړﻧﺪﻳﺪل
 .٩ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړئ ځﻞ ﺑﺎﭼﺎ
 .١٠د اﻧګﺮﻳﺰ ډﻳﻠﯽ ﻧﻴﻮل
 .١١ﺣﺎﺟﻲ ﭘﻴﺮوز او هﺮات
 .١٢ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع
 .١٣د ﻓﻴﺮﻧګﻲ اﺳﺘﺎزﯼ
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ﺳﺮﻳﺰﻩ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮهﺎﻧﺪ وﻳﻴﻠﻲ و ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﻟﻤړﻳﻪ څﺨﻪ د ګړد ﺗﺎرﻳﺦ څﻠﻮر ﻻرﻩ ،
ﭼﻮﮎ او ﭼﺎرﺳﻮ وﺳﻴﺪﻟﯥ دﯼ.
دﻟﺘﻪ د ﺷﺎوﺧﻮا د ﻧړئ د هﺮ ﻟﻮري څﺨﻪ د راﭘﺎڅﻴﺪﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﻲ څﭙﻮ ﻣﺨﻪ ﺷﻮﯼ دﻩ.دﻟﺘﻪ د ﺑﻴﻞ ﺑﻴﻞ
ﻧﺎغ /ﻧﺴﻞ اوﻟﺴﻮﻧﻪ او د هﻐﻮي ﺗﻤﺪوﻧﻮﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻧښﺘﻲ او ﻳﻮ ځﺎئ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ د دﯼ
ﺳﻴﻤﯽ ﭘﺮ اﺳﺘﻮګﻨﻮ ﺧﭙﻠﯽ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ اﻏﻴﺰې هﻢ واﭼﻮﻟﯥ او ﺑﺪ ﻣﺮﻏﻪ ﻳﯥ هﻢ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮﻳښﻮدﻟﯥ.
ﻳﻮ ﻗﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯽ ﭼﺎرﺳﻮ ﻣﻴﺸﺖ وي ،او ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ټﺎټﻮﺑﻲ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ او ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧګړو دودوﻧﻮ
ﺑﻴﺨﻲ د ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب ﺗﺮ څﻨډﯼ ﻣﻴﻦ وي ،ﻧﻮ هﻐﻮ ﺗﻪ وﭼﯥ ﮐﻠﮑﯥ دوې روﻏﯥ وړاﻧﺪې دي .ﻳﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ
ﭘﻪ دا دوﻣﺮﻩ ﻟﻮﻳﻮ ﭘﻴﺎوړو څﭙﻮ ﮐﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐﻴږي ـ او ﺧﭙﻞ ﻧﻮم او ﻧښﺎن او هﺮ څﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻲ
او ﻳﺎ ﺑﻪ ډﻏﺮې ورﺳﺮﻩ وهﻲ.
د ﺳﮑﻨﺪر ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﮑﻠﯽ ﺗﺎرﻳﺦ راﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﺷﻮﯼ دﯼ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻣﻐﻮﻟﻮ او ﻓﺮﻧګﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې
دا ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﻟﻤﺮ ﻏﻮﻧﺪې ځﻼﻧﺪﻩ دﯼ ﭼﯥ دوي ﻟﻪ هﺮﻳﻮﻩ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﺳﺮﻩ ډﻏﺮﻩ وهﻠﯽ دﻩ ـ
د دﯼ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ډﻏﺮو ،ﻧښﺘﻮ او هﻠﻮ ځﻠﻮ ﭘﺎئ دا ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دا وګړﯼ د ﺟﻨګ او ﻧﻨګ ،ﻣﻴړاﻧﯥ
وﺗﻠﻲ اټﻼن او ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن وګﺮځﻴﺪل او ﭘﻪ دوي ﮐﯥ داﺳﯽ ﺳﺮ ﻟﻮړي او ﮐړﻩ وړﻩ وروزل ﺷﻮل ،
ﭼﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا ﻧړئ هﻴڅ اوﻟﺲ او ﺧﻠﮏ دوي د ځﺎن ﺳﻴﺎل ﻧﻪ ګﺎڼﻪ ،او ﭘﻪ دوي ﮐﯥ د ښﻮ او ﺑﺪو
هﻐﻪ ﺁر او ﻣﺎﻳﺎر  ،هﻢ دﻏﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮئ ﺑﻮئ  ،ﭘښﺘﻮ او ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﯽ وګﺮځﻴﺪﻟﻪ .ﭘښﺘﻮ د دوي ﻟﭙﺎرﻩ د
واړو ﺳﭙﻴڅﻠﻮ  ،درﻧﻮ او روښﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺪروﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮﻩ ،او د دوي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮئ
ﭘﻴﻐﻮر دا ﺳﻮ ﭼﯥ  ،،ﭼﯥ ﺗﻪ هﻢ ﭘښﺘﻮن ﻳﯥ . ،،
د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮ ﭼﻮﮎ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ هﻐﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏټﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻲ دا وﻩ ﭼﯥ دا ﻗﻮم د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو
ﮐړﻟﻴﭽﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺗﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﻧښﺘﻮ ،ﭼﻨګ درب اړخ او هﻠﻪ ګﻠﻪ اﺧﺘﻪ وو .ﮐډﻩ ﭘﻪ ﺷﺎ اوﺳﯧﺪﻟﯥ دې.
دﻏﻪ ډول ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د دﯼ ﺳﻴﻤﯥ وګړي ځښﺘﻪ ﭘﻴﺎوړي ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ او ﻧﻨګﻴﺎﻟﻲ ﻣﻴړوﻧﻪ ﺧﻮ ﺟﻮړ ﮐړل
ﻣګﺮ دﻏﻪ ﮐړﻩ/ﻋﻤﻞ دوﻣﺮﻩ ﺗﺮ څﻮرګﯥ ﺳﺮﻩ وڅﮑﻴﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دوي ﮐﯥ ځﺎن ځﺎﻧﻲ ﺑﯥ ﮐﭽﻪ ډﻳﺮﻩ
ﭘﯧﺪا ﺷﻮﻩ او ﻟﻪ دوي څﺨﻪ ﻳﯥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨګﻴﺎﻻن ﻣګﺮ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺟﻮړ ﮐړل او ﻣﻨځﻨۍ ﻗﻮﻣﻲ
ﻟښﮑﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﯧﻠﯽ او ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﯧﺪﻻئ .د ﭘﻴﻮﺳﺖ /دوﻣﺪار ﺟﻨګ او ﻧښﺘﻮ ﭘﺎئ دا
ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﻋﻠﻢ او ﭘﻮهﻨﯽ او هﻨﺮ و ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮل اوزګﺎر او دوي د ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﻟﻪ
ﺧﻮا دوﻣﺮﻩ ﭘﺎﺗﯽ راﻏﻠﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ دوي ﺧﻮاراﻧﻮ هﻐﻪ د ﻋﻠﻢ ډﻳﺮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮ ﭘﺮﻳږدﻩ  ،ﺑﻴﺨﻲ هﻐﻪ
ﺧﭙﻞ وړﻳﺎړﻟﯽ ﺗﺎرﻳﺦ هﻢ ﻻ ځﻴﻨﯥ هﻴﺮ ﺷﻮ .او د ﻳﻮ ﭼﺎ وﻳﻨﺎ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻗﻮم څﺨﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
هﻴﺮ ﺷﻲ د هﻐﻪ ﺑڼﻪ/ﻣﺜﺎل داﺳﯽ وي ﻟﮑﻪ ﻳﻮ ﺳړﯼ ﭼﯥ د ﻳﺎدداښﺖ /ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮت وﺑﺎﯦﻴﻠﻲ.
ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ذهﻦ ﮐﯥ د ﻳﺎدداښﺖ ﻗﻮت د ﻳﻮﻩ ﻣﻨځﻨﻲ ﺑﺮﯦښﻨﺘﻮن ﻏﻮﻧﺪﯼ دﯼ .ﭼﯥ هﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ څﺨﻪ د
اﻧﺴﺎﻧﻲ ذهﻦ هﺮ ې ﻳﻮې ګﻮښﯥ ﺗﻪ رڼﺎ رﺳﻴږي .او د هﻤﺪﯼ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ودﻩ ﮐﻮي .اوس دﯼ ﻧﻮ
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ځﺎﻧﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذهﻦ ﮐﯥ د ﻳﻮ داﺳﯽ ﺳړي ﭼﯥ ﻳﺎدداښﺖ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﻠﻠﻲ وي ﻳﺎ ﻧﻴﻤګړي وي ،
ﻧﺨښﻪ وﺳﻨﺠﻮي.
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دا ﺳړﯼ ﺑﻪ د دﯼ ﺧﭙﻠﯽ ﺑﻨﻴﺎدي ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ذهﻦ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻧﻴﻤګړﯼ وي .ددﻩ ﭘﻪ
ﮐړﻩ وړﻩ او ﺧﻮئ ﺑﻮئ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻴﻴﻞ او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻪ وي ـ د ښﮑﺎرﻧﺪوﻳﻮ څﺮګﻨﺪو ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﺑﻪ ﺳﻴﺨﻪ
ﺳﻤﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻪ ﺳﻲ اﻳﺴﺘﻼئ.
اوس راﺷﯽ ﻣﻮﻧږﻩ د ﭘښﺘﻮن ﻗﻮم ﺣﺎﻟﺖ او د دﻏﻪ ﻟﻮړ ،ﺑﯥ ﺣﺎﻓﻈﯥ ﺳړي ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻩ وګﻮرو ،ﻧﻮ
ﺑﻪ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ د ﻗﻮم دﭘﺎرﻩ د ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اهﻤﻴﺖ څﺮګﻨﺪ ﺷﻲ .دا ﺧﻮ د ﺟﻬﻞ او ﻧﺎﭘﻮهۍ ﺗﻴﺎرې ﭘﻪ ﻣﻮﻧﻮ
ﺧﻮرې ورې وې .ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﻮ/ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻳﺮﻏﻠګﺮو و ځﺎﻧﺘﻪ  /ﻋﻼوﻩ زﻣﻮﻧږﻩ د هﻴﻮاد ﮐﻮرﻧۍ
اﺳﺘﺜﻤﺎر د ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ  ،ﭘﻴﺮاﻧﻮ  ،ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ او ﺁﻓﻴﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﮐښﯥ ﺧﭙﻞ څﮑﯧﺪﻟﯥ اوږدئ دﻻل ﺟﻮړاوﻩ،
هﻐﻮي ﻳﻮاځﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻴټﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﭙړ ﻗﻮم او وﻃﻦ د ﺟﻨګ و ﺳﺮو ﻟﻤﺒﻮ ﺗﻪ ﻏﻮرزاوﻩ او ﺑﻞ ﺗﻪ
ﻳﯥ ﻣﺮﻳﯥ ﮐﺎوﻩ .او ﻣﻮﻧږﻩ د وﻃﻦ او اوﻟﺲ ﺧﻼف د دې اﺳﺘﻌﻤﺎر او اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭘﻪ ﻳﻮ واﻟﻲ ﻧﻪ
ﭘﻮهﯧﺪو .ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻟﻴﻮاﻧﻮ دوړې او ﺑﺎران ﻏﻮښﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ دوي ﺧﭙﻞ ﺷﻮم ﻣﺮاد ښﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻻئ ﺷﻮ.
ﻣﻮﻧږﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺑﺪﻳﻮ او ﻣﻴﺮڅﻴﻮ  ،ﺧﻮرا ښﯥ ﺳﭙﯧﺮې دوړې ﺳﺮﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﯽ  ،او د دﻏﻮ
ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻮ د ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻨﻮ ﺑﺎران ﭘﻪ ځﺎن اوروﻟﻮ  .او دښﻤﻨﺎن ﻣﻮ د ﺧﭙﻠﻮ څﮑﯧﺪﻟﻮ دﻻﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ښﮑﻠﯽ ﺧﺎورﻩ ﻏﻮﻳﻤﻨډ ﺗﻪ اﻳﻠﻪ ﮐړي وو .ﻳﺮﻏﻠګﺮو داﺳﯥ ګﻮزاروﻧﻪ راﮐړل ﭼﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﻳﯥ
ﻏﻮټ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﻳﮑړو او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ځﻠﻪ ووﻳﺸﻠﻮ او د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ او اﻳﺠﻨﺴﻴﺎﻧﻮ او د ﻧﻮر ډول ډول ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻮ او زﻧﺪﻳﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د وﻃﻦ ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ د ﻧﻮﮐﺮﻳﻮ ،ﺧﺎﻧﺸﻨﻴﻨﻮ او اﻃﻼﻋﺎت اﻻوﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﺮ داﻧﻮ
وﻧﻴﻮﻟﻮ  ،اﻟﻮﺗﻞ راڅﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ او ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻮ .ﺑﺎداراﻧﻮ ﭼﯥ څﻪ راﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﻣﻮﻧږ ﻣﻨﻞ.
د وﺧﺖ ﻟﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮﻩ د ﻟﻮﻣﻮ او زﻧﺪﻳﻮ رﻧګﻮﻧﻪ او ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ هﻢ ﺑﺪل ﺷﻮ .او هﻢ د دﻻﻻﻧﻮ ﮐړﻩ وړﻩ
د زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﺪل ﺷﻮ .ښﺎﻏﻠﯽ اوﻟﺴﻴﺎر ﺻﻴﺐ د ټﻮﻟﻮ ﭘښﺘﻨﻮ د ﻣﻨﻨﯥ او ﺳﺘﺎﻳﻴﻨﯥ وړ دﯼ ﭼﯥ د
ﻓﻴﺮﻧګﻲ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧښﺘﻮ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﮐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻪ ﭘښﺘﻮ ﮐﯥ ﭘښﺘﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪﯼ ﮐړﻩ .زﻣﺎ
ښﺎﻏﻠﯽ وﮐﻴﻞ ﺻﻴﺐ ﺗﻪ دا ﺧﻮاﺳﺖ دئ ﭼﯥ د ﻣﻐﻠﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ د ﻧښﺘﻮ هﻢ دﻏﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﮐﻪ راوﺑﺎﺳﻲ
ﻟﮑﻪ دا اوﺳﻨﯽ .وﻟﺲ ﭼﯥ اورﻧګ ﺑﻴﺎ ﻓﻴﺮﻧګ او ﻟﻪ هﻐﻪ ورورﺳﺘﻮ ﻓﻴﺮﻧګ ﭘﻪ ﺑﻞ رﻧګ ،دا ټﻮﻟﻪ
ﻧﻘﻞ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺑﺸﭙړ ﻣﻀﻤﻮن دﯼ او د ﻧﻮي ﭘښﺘﻮن ټﺒﺮ وﻳښ ځﻠﻤﻴﺎن ﭼﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺗﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ
ښﻪ ﮐﺮﻩ ﻧﻈﺮ وﻟﺮي .وﻟﯽ ﭼﯥ ﻟﻪ دﯼ ډﻳﺮﻩ زدﻩ ﮐړﻩ ﮐﻴﺪﻻئ ﺷﻲ .او د ﮐﻮﻣﯥ ځﻼﻧﺪﻩ ﺑﻴﺎ او
راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دوي هﻠﯥ ځﻠﯥ ﮐﻮي  ،د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗﺠﺰﻳﻲ ډﻳﺮې ﭘﮑﺎرﻳﺪﻻئ ﺷﻲ.
دا زﻣﻮﻧږ د ﺗﺎرﻳﺦ هﻐﻪ وﻳﺎړﻟﯽ ځﺎئ دﯼ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧږ ﮐﯥ څﮑﻴﺪﻟﻲ دﻻﻻن ﺷﺘﻪ ﻧﻮ د ﻗﺎم د ﭘﺖ
او ﻧﻨګ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ او ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ هﻢ ﻳﻮ ﺑﻬﻴﺮ ﺷﺘﻪ  ،ﭼﯥ ﺗﻞ دوي د دښﻤﻦ ﻣﺦ ﺗﻪ درﻳﺪﻟﻲ دي .د ﭘښﺘﻨﻮ
او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د هﻴﻮاد ﻳﻮﻩ ﺳﻴﻤﻪ هﻢ د داﺳﯽ ﻧﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻪ دﻩ اوﺳﻴﺪﻟﯥ .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ ﻩ د هﻐﻮ د
ﻣﻴړاﻧﯽ او ﻧﻨګ ﺳﻨﺪرې د وﻃﻦ ﭘﻪ هﺮ ګﻮټ ﮐﯥ ښﻪ ﭘﻪ وﻳﺎړ او ﺧﻮﻧﺪ وﻳﻴﻠﻲ ﮐﻴږي.
د ﺷﻠﻤﯽ ﭘﻴړئ دﯼ څﺮخ د ځښﺘﻪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ د اوﻟﺴﻲ ﭘﺎڅﻮن او ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ زﻳﺮﯼ د
ﺧﭙﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ راوړﯼ دﯼ .اوس د ﻧړئ داﺳﯽ ګﻮټ ﻧﻪ دﯼ ﭘﺎﺗﯽ ﭼﻴﺮﯼ ﭼﯥ اوﻟﺴﻮﻧﻪ
ﻧﻪ دي راﭘﺎڅﻴﺪﻟﻲ او د ﺧﭙﻞ ځﻼﻧﺪﻩ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ هﻠﯥ ځﻠﯥ ﻧﻪ ﮐﻮي .هﺮ ﭼﻴﺮې ﺧﭙﻞ ﭼﺎري
)ﺧﻮدﻏﺮﺿﻪ( اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺸﺮان او واﮐﺪاران ﭘﺮزول ﮐﻴږي ﻣګﺮ زﻣﻮﻧږ د هﻴﻮاد ﭘﺮ اوﻟﺴﻲ
ﻋﻈﻴﻢ د ﺛﻮر ﭘﺎڅﻮن ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ هﺎئ هﻮئ ﺟﻮړﻩ ﺳﻮﯼ دﻩ ـ او د دروﻏﮋﻧﻮ دوړوﻳﻮ ﻳﻮ ﻟﻮئ
ﺧﻮپ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮﯼ دﯼ او ﺳﻴﻤﻪ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﻲ اﻧډوﺧﺮ ﭘﻠﻪ ښﺨﻪ دﻩ  .ﭼﻴﺮﯼ داﺳﯽ ﺧﻮ ﻧﻪ دې ﭼﯥ
د دﯼ دوړو او ﺧﻮپ ﭘﻪ وﻟﻮرﻩ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻧږﻩ ﺗﻪ ﭼﺎ ﺑﺪﻩ ﭘږﻟﯥ  /ټﺎﮐﻠﯽ دﻩ ؟؟
اوس د ﻣﺰﮐﯥ ﺗﻨﺎووﻧﻪ ﺳﺮﻩ څﮑﯧﺪﻟﻲ دي.د ﭘﻮهﻨﯽ او ﻋﻠﻢ رڼﺎ دوﻣﺮﻩ ډﻳﺮﻩ ﺷﻮﯼ دﻩ ﭼﯥ ﺗﻴﺎرﻩ
هﻴﭽﻴﺮﯼ هﻢ ورﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ټﻴﻨګﻴﺪﻻئ  .ﭘښﺘﻨﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ هﻢ د ﻧﻮې اﻧﻘﻼﺑﯥ زﻣﺎﻧﯥ د ځښﺘﻪ
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دﻟﺘﻪ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻲ ﺷﻮﮐﻤﺎراﻧﻮ )ﻧړﻳﻮال ﺳﺎﻣﺮاج ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ اﻣﺮﻳﮑﻲ ﺳﺎﻣﺮاج دﯼ( او د هﻐﻮ
ﻟﻪ ﻣﻮﻧږ څﺨﻪ د راﻧﻴﻮﻟﻮ څﮑﯧﺪﻟﻮ دﻻﻻﻧﻮ )وﻃﻨﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر او رﺟﻌﺖ( ﺗﮑﯥ ﺗﻮرې ﺑﺪ ﻣﺮﻏﻪ ﻧﺎروا
ﻟښﮑﺮې او د وﻳښﻮ ځﻠﻤﻴﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ او ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘۍ او ﺗﺮﻗۍ د ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺒﺎون اوﻟﺴﻲ ﻟښﮑﺮې ﭘﻪ
ﺧﺮپ ﺳﺮﻩ ﻧښﻠﻲ .دا وﺧﺖ ﭘﻪ ﻧړئ ﮐﯥ ﺑﯥ اﺳﺘﺜﻤﺎر ټﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړوﻧﮑﻲ ﻣﻠﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺳﺮ ﻳﯥ ﻋﻈﻴﻢ
اﮐﺘﻮﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﮐﯧښﻮدﻟﻮ او د ﻧﻮرﯼ ﻧړئ ﭘﻪ هﺮ ګﻮټ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ او ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ د
ﻏﻮرزﻧګﻮﻧﻮ ورځ ﭘﻪ ورځ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻞ او ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﮐﯧﺪل  ،د وﻳښﻮ ځﻠﻤﻴﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ دي.
څﻮﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺮوښ  ،ﺑﻴړﻩ او ﭘﻴﻴﻠﯽ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ ځﻠﻤﻴﺎن اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻧﻮﯼ رڼﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻨځﻨﻲ ﺳﻨﺠﯧﺪﻟﯽ او
ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺧﻮروي  ،ﭘﻪ هﻐﻪ اﻧﺪاز ﺑﻪ زﻣﻮﻧږﻩ د ﻧﻨګﻴﺎﻟﻲ اوﻟﺲ ﺟﺮ ګﯥ او ﻣﺮﮐﯥ ﺳﺮﻩ
ﻏﻮﻧډﻳږي .زﻣﻮﻧږﻩ ﭘﻪ دود ﮐﯥ هﻢ دﻏﻪ ﺟﺮګﯥ او ﻣﺮﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﻬﻢ ﮐﺎر دﯼ .ﮐﻪ ﻳﻮ ځﻞ
ﺧﻮ ﻣﻮﻧږ دﻏﻪ ﭘړاو ﺗﻪ ورﺳﻴﺪﻟﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زﻣﻮﻧږ د اوﻟﺲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﺧﻮرا اوږدﻩ او ﺁزﻣﻮﻳﻴﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ
دي .د اوﺳﻨﯥ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﻲ اﻧډوﺧﺮ ﻣﺦ ﻧﻴﻮي ﺑﯥ د دﻏﻮ ﺟﺮګﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﺑﻴﺨﻲ ﻧﺸﻲ ﮐﻴﺪﻻئ.
وﻳښ ځﻠﻤﻴﺎن د اوﻟﺲ هﻐﻪ ذهﻦ او ﻣﻐﺰ دﯼ ځﮑﻪ ﺧﻮ دوي ﺗﻪ د ﭘښﺘﻮن ﺧﻮاري ﮐښ اوﻟﺲ هﻴﻠﻪ دﻩ
ﭼﯥ دوي د ﻧﻮﯼ اﻧﻘﻼﺑﻲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯥ ﻋﻠﻤﻲ رڼﺎګﺎﻧﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي .هﻐﻪ دﯼ ﺧﭙﻞ اوﻟﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ
هﺎﻏﻪ اﺳﺎﻧﻪ او ﺳﺎدﻩ ژﺑﻪ ﮐﯥ ورﺳﻮي ﭼﯥ ډﻳﺮئ اوﻟﺲ ورﺑﺎﻧﺪﯼ ﭘﻮهﯧﺪﻻئ ﺷﻲ.
وﻳښ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د ښﺎﻏﻠﻲ اوﻟﺲ ﻳﺎر د دﯼ ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻮ ښﻪ ځﻴﺮﻩ ﭘﻠټﻨﻪ او ﭘﻠﻐړﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ
زﻣﻮﻧږﻩ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ دا ﭘﻴښﻪ وﻟﯽ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﺷﻮﯼ دﻩ .ﭼﯥ ګټﻠﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﺳﻼ ﺑﻼ ﭘﻪ ﻧﻪ څﻪ ﺑﺎﻳﻠﻠﻲ
دي.
د ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻳﻮﯼ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﮐﻴﺴۍ ﻟﻪ روﻳﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻧﺎوﯼ ﺗﻪ ﻳﻮاځﯽ هﻐﻪ څﻮﮎ رﺳﻴﺪﻻئ ﺷﻲ
ﭼﯥ د وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﮐﯥ ﻻﻣﺒﻮ وهﻠﯽ ﺷﻲ .اوس ﮐﻪ ﻣﻮﻧږ د هﻐﻮ وﻳﻨﻮ اټﮑﻞ وﮐړو ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮدو
زﻣﻮﻧږ ﻣﻴړﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎورﻩ ﺗﻮئ ﮐړې دي او ﺧﭙﻞ ﻧﻨګﻴﺎﻟﻲ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﯼ ځﺎر ﮐړي دي ،ﻧﻮ
دا ﺗﭙﻮس ځښﺘﻪ ﮐﺮﻩ ﭘﻠﻐړﻧﻪ او ګﻮږﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ دا دوﻣﺮﻩ ډﻳﺮﻩ ﺳﺮښﻨﺪﻧﻪ او دا دوﻣﺮﻩ ډﻳﺮﻩ
وﻳﻨﻪ زﻣﻮﻧږﻩ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ د ﻧﺎوﯼ وﻟﻮر وﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ ؟؟؟
د ښﺎﻏﻠﻲ وﮐﻴﻞ ﺻﻴﺐ د ﮐﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﻳﻮ څﻪ ټﺎﮐﻠﻲ ځﻠﻤﻴﺎن وي .او هﻴﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ دوي ﺑﻪ
دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﻻس ﭘﻪ ﻻس د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا هﺮې څﻨډې ﺗﻪ رﺳﻮي .او ژر ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﺘﻢ ﮐړي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
ﺑﻞ ﭼﺎپ ﻧﻴټﻪ راﻏﻠﻪ هﻴﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ اوﻟﺲ ﻳﺎر ﺻﻴﺐ ﺑﻪ دﻏﻪ اوﻟﺴﻲ ﺳﻨﺪرې ،،
ﺳﺮدار ﻣﺎﻣﺪ اﻳﻮب ﺧﺎن وﮐړل ﺟﻨګﻮﻧﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮګﻮرﺋﯥ راوﺳﺘﻞ ﭘﻮځﻮﻧﻪ
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او  ،،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ووﻳﻴﻞ ﺧﺪاﻳﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎر ﺷﻲ…… ،، .او داﺳﯥ ﻧﻮرې هﺮﻣﺮو ﭘﻠټﻲ او ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻞ ټﺎﭘﯥ ځﺎﻳﻮي .دا ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮر اوﻟﺴﻲ او ﺧﻮﻧﺪﻣﻦ ﮐړي .ﻟﻪ
ﻧﻮرو وﻳښﻮ او ﻟﻮﺳﺘﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﮐﻪ هﻐﻪ د ﻣﺪرﺳﻮ د ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﯧﺪاوار دي او ﮐﻪ د ﺳﮑﻮﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ
ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ دا هﻴﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ دوي ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو ﺗﻪ وګﻮري او د اوﺳﻨۍ زﻣﺎﻧۍ د
ځﻼﻧﺪﻩ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ ﻧﻈﺮﻳﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ.
او ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻴﮑﻨﯥ او څﻴړﻧﯥ ﺑﻪ ډګﺮ ﺗﻪ راوﺑﺎﺳﻲ .وﻟﯽ ﭼﯥ ﻧﻮي ځﻮاﻧﺎن د ﭘښﺘﻮ ﻟﻴﮑﻠﻲ ﺷﻴﺎن دوﻣﺮﻩ
ﻟږ وﻳﻨﻲ هﺴﯽ ﻧﻪ ﭼﯥ دوي ﻳﯥ داﺳﯽ وګڼﻲ ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ دا ﮐﺎر ﮐﻮﻻئ ﻧﻪ ﺷﻲ.
ﺷﻴﺮاﻧﻲ
 ٢٧ﺳﺘﻤﺒﺮ ١٩٧٩
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ﻟﻮﻣړئ ﺑﺎب
اﻧګﺮﻳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺎم ﭘﻪ ګﺎم
)ﻟﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن څﺨﻪ ﺗﺮ ﻟﻮﻣړي اﻧګﺮﻳﺰ ﻳﺮﻏﻠﻪ(
١٧٩٣زﮎ څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٨٣٨ز ﮎ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د اﻧګﺮﻳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻮﻧﺨﻮارې ﻣﻨګﻠﯥ  ،د ﻟﻤړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ) ٢٣ﻣﯽ
 ١٧٩٣څﺨﻪ ﺗﺮ  (١٨٠١ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐښﯥ  ،راوﻏﺰﯦﺪﻟﯽ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ دا وﺧﺖ دا ﻟږﻩ هﻢ درﮎ ﻧﻪ
ﺷﻮﻩ ﭘﻪ دﯼ  ،دﻟﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﯥ د هﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﻨډ ﺷﺎن ﺑﻴﺎن ﭘﮑﺎر
دﯼ.
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ ) ١٧۴٧ﺗﺮ  (١٧٧٣وروﺳﺘﻪ د دﻩ زوﯼ ﺗﻴﻤﻮر د هﻴﻮاد ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮﻟﻮ  ،ﺷﻞ ﮐﺎﻟﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﯥ وﮐړﻟﻮ ،او ﭘﻪ  ١٧٩٣ﮐﯥ ﻣړ ﺷﻮﻟﻮ .د دﻩ څﺨﻪ د ﻣړﻳﻨﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻳﻮوﻳﺸﺖ زاﻣﻦ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮي ﮐﯥ هﻤﺎﻳﻮن ،ﻣﺎﻣﻮد ،ﭘﯧﺮوزاﺑﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻮر او ﺷﺎﻩ زﻣﺎن او ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع
ﻟﻪ ﺑﻠﯽ ﻣﻮر څﺨﻪ وو .ﭘﻨځﻢ زوﯼ زﻣﺎن د ﭘﻼر ﭘﻪ ژوﻧﺪ واﻟﻴﻌﻬﺪ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ و .ﻧﻮ د ﭘﻼر ﻟﻪ
ﻣړﻳﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ درﻳﺸﺘﻢ ﻣﯽ  ١٧٩٣دﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮﻟﻮ.
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﺳﺮداراﻧﻮ ﭼﻼوﻩ.ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ واﻟﻴﺎن ،او ﭘﻪ
ﺟﻨګ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺳﺮداران هﻢ دوي وو .دا وﺧﺖ دا ﺳﺮداران ،ﭘﻪ ﻳﻮې ﻧﻮې اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻃﺒﻘﯥ
ﺑﺪل ﺷﻮﯼ وو .د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ ﭘﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺧﺘﻪ ﺷﻮي وو ،د وﻃﻦ ﻣﻴﻨﻪ ﻳﯥ ﻟږﻩ ﺷﻮې او ﭘﻪ ذاﺗﻲ
اﻋﺮاﺿﻮﻧﻮ ،ﮐﯥ ﺗﺮ هﺮ څﻪ ﺗﻴﺮ وو .ﭘﻪ دوي ﮐﯥ زورﻩ ور ځﺎئ د ﺟﻤﺎل و ،ﭼﯥ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐﯥ د دﻩ زوي ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎن د وزﻳﺮ اﻋﻈﻢ ځﺎئ درﻟﻮدﻟﻮ.
ﺗﺮ ﺳﺘﻠﺞ ﭘﻮرې ﭘﻨﺠﺎب ،ﮐﺸﻤﻴﺮ او ﺳﻨﺪهـ د اﻓﻐﺎن ﻓﻴﻮډاﻟﻲ دوﻟﺖ ﻻﻧﺪﯼ وو .او ﻟﻪ ﺧﺎن ﻗﻼت ﺳﺮﻩ
ﻳﻮ ډول اﺗﺤﺎد و ،هﻠﺘﻪ د اروﭘﺎ هﻴﻮادوﻧﻪ د ﭘﺎﻧګﻮاﻟﯽ دور ﺗﻪ ورګډ ﺷﻮي وو .ﭘﻪ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﮐﺮاﻣﻮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﮐښﯥ  ،ﭘﻪ اوﻟﺴﻤﻪ ﭘﻴړئ ﻋﻴﺴﻮئ ﮐﯥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﻧﻘﻼب راوﺳﺘﻞ ﺷﻮﯼ و.
د اﻣﺮﻳﮑﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎل ١٧٨٣م ﮐﯥ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﯼ )ﻧﻮ ﺁﺑﺎدي /ﮐﺎﻟﻮﻧﯽ( ﻟﻪ
ﺣﻴﺜﻴﺖ څﺨﻪ ځﺎن ازاد ﮐړﯼ و.
د ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﻮرژوا اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٧٨٩ﮐﯥ راﻏﻠﯽ و ،ﺑﺎﭼﺎﻳﻲ ﻳﯥ ﭘﺎئ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﯽ وﻩ او ﻓﻴډاﻟﻲ
ﻧﻈﺎم ﻳﯥ ﻣﺎت ﮐړﻟﻮ.د اروﭘﺎﻳﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داراﻧﻮ )ﭘﺎﻧګﻪ واﻟﻮ( د ﻧړئ ﭘﻪ ﺷﻮﮐﻪ او
ﻋﻼﻗﺎﻳﯽ وﻳﺶ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرې ﮐړي وو.
د دﯼ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داراﻧﻮ د اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ )اﺳﺘﺜﻤﺎري( ﻏﺮﺿﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﯽ ﻧړئ د وﻳﺶ  ،ﻧﻴﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﮐړﻧﻼرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړﻟﻪ .او د
دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د زور ،دﺳﻴﺴﻮ )ﺳﺎزﺷﻮﻧﻮ(  ،ﺑډو ،ﺗﻴﺮ اﻳﺴﺘﻠﻮ او دروﻏﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﺮ ټﻮﻟﻪ
ﻧړئ وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻮﻧﮑﻲ او وﻳﺠﺎړوﻧﮑﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻪ وﺗﭙﻞ ،او د ﻧړئ د دﯼ ﺑﺮﺑﻨډﯼ ﺷﻮﮐﯽ او د هﻴﻮادوﻧﻮ
د دﯼ وﻳﺶ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د ﻳﻮر پ ﻣﻠﮑﻮﻧﻪ هﻢ و د ﺟﻨګ ﺗﻨﻮر ﺗﻪ وﻏﻮرزول.
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د اورﭘﺎ د ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ګټﯽ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ،ﻧﻮرو ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ﻣﻌﺎﺷﻲ او ﻧﻮرو
ټﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﻣﺮئ ﮐﻮﻟﻮ د هﺪﻓﻮﻧﻮ او د هﻐﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دوئ راز راز
ﻃﺮﻳﻘﻮ ،دا ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .ﻳﺎ دﯼ ﺗﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر واﻳﻲ.
د هﻨﺪﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﻨﯽ وﭼﯽ ﺗﻪ  ،د اﻧګﺮﻳﺰ ﺳﻮداګﺮو  ،اﻳﺴټ اﻧډﻳﺎ ﮐﻤﭙﻨۍ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﺎﻟﻮﻧﻲ ﭘﻪ
ﮐﺎل  ١۶١٢ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻮرت ﮐﯥ ﺟﻮړﻩ ﮐړﻩ .د ﻓﺮاﻧﺲ او ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻃﺒﻘﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻪ،
د ﻣﻨډۍ او ﻧﻮرو ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻧﮑﻮ ﺟﻨګﻮﻧﻮ ﻧښﻠﻮﻟﻲ وو.
ﻓﻴﺮﻧګﻲ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ د  ،،ووﻳﺸﻪ او ﺣﮑﻮﻣﺖ وﮐړﻩ  ،،ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺎوﻩ .او د
ﺟﺎګﻴﺮدار او ﻧﻮرو اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺳﺮﻩ  ،د ﺑډو ،ﺳﺎزش ،او د ګټﻮ د ﻳﻮ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ  ،د
هﻨﺪوﺳﺘﺎن د اوﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ﺗﻀﺎد د ﺗﻴﺰوﻟﻮ ،ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺟﻨګﻮﻟﻮ ،او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ
ﻻس ﻻﻧﺪﯼ راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻻر ﻳﯥ ډﻳﺮ ګړﻧﺪي ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ.
ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٧۵۵ﮐښﯥ  ،ﻓﻴﺮﻧګﻲ ﺟﺮﻧﻴﻞ ﮐﻼﻳﻴﻮ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ ،ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻲ ﺟﺮﻧﻴﻞ ډوﭘﻠﻲ
ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ .او ﭘښﯥ ﻳﯥ ټﻴﻨګﯥ ﮐړې .ﺑﻴﺎ دﻏﻪ ﮐﻼﻳﻴﻮ د ﺑﻨګﺎل ﻧﻮاب ﺳﺮاج اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻮن
 ١٧۵٧ﮐﯥ د ﭘﻼﺳﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ .او ﺑﻨګﺎل ﻳﯥ وﻧﻴﻮﻟﻮ .اوس ﻧﻮ د ﺑﻨګﺎل ﭘﻪ ﺳﺮو او
ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﻧﻮرو وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻓﻴﺮﻧګۍ ﻧﻮر زورﻩ ور ﺷﻮﻟﻮ .ﺑﺮوﮐﺲ ادﻣﺰ واﻳﻲ  ،دا ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ
د ﻳﻮرپ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ د ﺑﻨګﺎل ﭘﻪ ﺑﺮي وﻻړ و. ،،
د ﺑﻨګﺎل د ﻧﻴﻮﻟﻮ ورورﺳﺘﻪ ،د ډﻳﻠﻲ و ﻟﻮر ﺗﻪ ﻣﺦ واړوﻟﻮ ،ﭼﻴﺮﯼ ﭼﯥ ﻣﻐﻞ ﻋﺎﻟﻤګﻴﺮ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﭼﺎ و،
د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺟﺎګﻴﺮداراﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د اوﻟﺴﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺑﻴﻦ د ﺟﻨګ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﯧﺮﻧګﻴﺎن ﺑﯥ د څﻪ
ﺧﻨډﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺗﻠﻞ .ﭘﻪ  ١٧۶١ﮐﯥ ﻋﺎﻟﻤګﻴﺮ ﻗﺎﻧﻲ ووژل ﺷﻮ .ﭘﻪ دﯼ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ د دﻩ زوﯼ
وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺷﻬﺰادﻩ ﻋﻠﯽ ﺟﻮهﺮ  ،د ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮاﻧﻮ د ټﮑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻨګﺎل ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و .هﻠﺘﻪ ﻳﯥ
ﻟﻪ دوي څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻟﻪ  ،او ﭘﻪ ﭘټﻨﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺑﻨګﺎل دﻳﻮاﻧﻲ هﻐﻮي ﺗﻪ ورﮐړﻩ  ،ډﻳﻠﻲ )دهﻠﯽ(
ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ او د ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺛﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮ.
د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺟﻬګړﻩ ﮐﯥ  ،د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﭘﻪ ډګﺮ ﭘﺮ ٧ﻣﻪ ﺟﻨﻮرۍ  ١٧۶١د اﻓﻐﺎن ﻟښﮑﺮو
څﺨﻪ  ،ﭼﯥ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﺮئ ﮐﯥ ﺟﻨګﻴﺪل  ،ﻣﺮهټﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻩ.
ورورﺳﺘﻪ اﻧګﺮﻳﺰ ﻣﻴﺠﺮ ﻣﻨﺮو )ﺟګړن ﻣﻨﺮو( ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٧۶۴م ﮐﯥ د ﺑﮑﺲ ﭘﻪ ﺟﻬګړﻩ ﮐﯥ ﺷﺎﻩ
ﻋﺎﻟﻢ ﺛﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ .ﻓﯧﺮﻧګﻲ وروﺳﺘﻪ  ،دﯼ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻻﻧﺪﯼ  ،د اﻟﻪ اﺑﺎد او ﮐﻮړﻩ ﺿﻠﻌﻮ
)اوﻟﺴﻮاﻟﻮ( ﺑﺎﭼﺎ ﮐړﻟﻮ  ،او ﭘﻨځﻮس ﻟﮑﻪ روﺑﯥ اﻃﻼﻋﺎت اﻻوﻧﺲ ﻳﯥ ورﮐړﻟﻮ .د دﻩ زوئ ﺟﻮان
ﺑﺨﺖ  ،ﻣﺮهټﻪ ﺳﺮداراﻧﻮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪﯼ ﺑﺎﭼﺎ و .ﺑﻴﺎ دﯼ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺮهټﻪ و ډﻳﻠﯽ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ،
اﻧګﺮﻳﺰ ﻟﻪ دﯼ ﺣﺎﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮ ګړﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻮرﻩ ﭘﻮرﻩ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻪ.
ﭘﻪ  ١٧٧٣ﮐښﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﺘﻪ ﮐﯥ اﻧګﺮﻳﺰ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل وارن هﻴﺴټﻨګﺮ د اودهـ ﻧﻮاب ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻨځﻮس
ﻟﮑﻪ روﻳﯥ ﺑﺎړﻩ اﻧګﺮﻳﺰ ﭘﻮځ ورﮐړﻟﻮ  ،او د روهﻴﻠﮑﻨډ د ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺖ ﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﯥ
وﻧړاوﻟﻮ .دا ﻳﯥ هﻢ ﭘﻴﺴﯥ واﺧﻴﺴﺘﻠﯽ او هﻮ ﻳﯥ د روهﻴﻠﮑﻨډ دوﻟﺖ ﺧﺘﻢ ﮐړﻟﻮ .او اودهـ ﻳﯥ دوﻣﺮﻩ
ﮐﻤﺰورﯼ ﮐړﻟﻮ ﭼﯥ ﺑﻞ ګﺎم ﺑﻪ ﻳﯥ دﻟﺘﻪ و.
دا وﺧﺖ د ﻣﺮهټﻪ او روهﻴﻠﻪ اﻓﻐﺎن ﺳﺮداراﻧﻮ  ،ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻣﻨګﻠﯥ وﯼ .او ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺛﺎﻧﻲ ﮐﻠﻪ د
ﻳﻮې او ﮐﻠﻪ د ﺑﻠﯥ ډﻟﯽ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې و .د ﻏﻼم ﻗﺎدر روهﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺛﺎﻧﻲ ړوﻧﺪ ﺷﻮﻟﻮ،
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ  ١٧٨۵ﮐﯥ  ،د ﻣﺮهټﻪ ﺳﻨﺪهﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﮑﻢ د ﻏﻼم ﻗﺎدر روهﻴﻠﻪ ﻻس ﭘښﯥ ﭘﺮې ﺷﻮې ،ﺳﻨﺪهﻴﺎ د
ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺷﻮ  ،او دا ډول د ﻣﻐﻞ ﻗﺪرت ﻣﺎت ﺷﻮ.
8

ﺑﻠﻪ ﺧﻮا  ،روهﻴﻠﻪ اﻓﻐﺎن ﻗﺪرت د ﻧﻮاب اودهـ ﭘﻪ ﻻس وﻧړﻳﺪﻟﻮ ،ﺑﺲ ﭘﺮ ډﻳﻠﻲ د ﻣﺮهټﻪ و ﺗﺶ د
ﻧﺎﻣﻪ واﮎ ﭘﺎﺗﯥ و .او ﻓﻴﺮﻧګﻲ د ډﻳﻠﻲ ﭘﻮرﻩ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ ځﺎن ﺟﻤﺘﻮ ﮐﺎوﻩ.
د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺟﺎګﻴﺮدارو دوﻟﺘﻮﻧﻮ د ﻳﻮرپ د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺨﻪ ﻧﺸﻮ ﻧﻴﻮﻻئ .ﭘﻪ دﯼ
ﺷﭙﻮ ورځﻮ ﮐﯥ د ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﻮرژوا اﻧﻘﻼب )ﮐﺎل  (١٧٨٩ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ  ،د ﻓﺮاﻧﺲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار
دوﻟﺖ  ،د ﻧﭙﻮﻟﻴﻦ ﺑﻮﻧﺎﭘﺎرټ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑڼﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﮐښﯥ و .او د ﻳﻮرپ ﻧﻮرو اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ اﻧګﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎري دوﻟﺖ و ،ﭘﻪ ﺟﻨګ اﺧﺘﻪ و.
د ﺳﻬﻴﻠﻲ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﯧﺴﻮر ﮐﯥ  ،ﺳﻠﻄﺎن ټﻴﭙﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻴﺮﻧګﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ﭘﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ ﻧښﺘﯽ و ،د ﻓﺮاﻧﺲ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﻟﯧږل راﻟﯧږل  ،او هﻐﻮي ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ هﻨﺪوﺳﺘﺎن
د ﻓﺮﻧګﻲ د ټﮑﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ وﻳﻴﻞ .ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐښﯥ  ،ﺳﮑﻬـ  ،د ﺑﻴﻠﻮ ﺑﻴﻠﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮئ ﮐﯥ د
ﻗﺪرت د ﻧﻴﻮﻟﻮ هﻠﯥ ځﻠﯥ ﮐﻮﻟﯥ .د وزﻳﺮ اﺑﺎد رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ  ،د ګﺠﺮات ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨګـﻬـ  ،د
ﻻهﻮر وﻟﻴﻬﻨﺎ ﺳﻨګﻬـ او د اﻣﺮﺗﺴﺮ ګﻼب د ﻗﺪرت د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر رهﻲ و.

ﺷﺎﻩ زﻣﺎن  ٢٣ﻣﯽ  ١٧٩٣ﺗﺮ ١٨٠١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﭘﻪ دﯼ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮ .ﻟﻪ دﯼ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ  ،د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻴﻞ ﺑﻴﻞ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ،
ﻟﮑﻪ ټﻴﭙﻮ ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺮهټﻪ ،روهﻴﻠﻪ ،د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﻼف او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ  .ﺷﺎﻩ
زﻣﺎن ﺗﻪ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺗګ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړﻩ .ﻟﻪ دﯼ ﭘﺮﺗﻪ ،ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﺨﭙﻠﻪ هﻢ ﭘﻪ دﯼ ﭘﻮهﻪ و  ،ﭼﯥ
ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﭼﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘښﯥ ټﻴﻨګﯥ ﮐړي ،ﻧﻮ ﺁﺧﺮي ګﻮزار ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
وي .ﻧﻮ د دﻩ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ورځﻮ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺑﺮﻳﺪ ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ و .د ﺣﮑﻮﻣﺖ د واګﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺷﭙﻮ څﺨﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن او د دﻩ وروڼﻪ هﻤﺎﻳﻮن ،ﻣﺎﻣﻮد ،او ﻓﯧﺮوزاﻟﺪﻳﻦ ) ﺣﺎﺟﻲ
ﻓﯧﺮوز( ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ وﻧښﺘﻞ .ﻣﺸﺮ ورور هﻤﺎﻳﻮن ﻳﯥ درې ځﻠﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﻳﺎ
ئې وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﭘﺎئ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﺳﺮﻩ ،ﭘﺮ ٩م اګﺴﺖ  ١٧٩۵ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻩ .ﭘﻪ ﻟﻴﻪ )ډﻳﺮﻩ
ﻏﺎزي ﺧﺎن( ﮐﯥ وﻧﻴﻮﻟﯽ ﺷﻮ  ،ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮې او ﭘﻪ  ٣٠م دﺳﻤﺒﺮ  ١٧٩۵م ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ ﺑﻨﺪي ﺷﻮ .ﻣﺎﻣﻮد ،ﭼﺎﺟﻲ ﻓﯧﺮوز او د ﻣﺎﻣﻮد زوئ ﮐﺎﻣﺮان دﯼ ﭘﻠﻪ ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل،
ﻣﺎﻣﻮد دوﻳﻢ ځﻞ ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ  ١٧٩۵م ﮐﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻩ ،ﺧﻮ ﺧﭙﻠﯽ ﻣﻮر ﭘﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن وﺑﺨښﻠﻮ او
ﺑﯧﺮﺗﻪ د هﺮات واي ﺷﻮﻟﻮ.
ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐﯥ اﻏﺎ ﻣﺎﻣﺪ ﮐﺎﭼﺎر د ﻳﻮ اﻳﺮاﻧﻲ دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﮑﻞ ﮐﯥ و ،اﻳﺮان د ﻧﺎدرﺷﺎﻩ اﻓﺸﺎر
) ١٧٣٧ﺗﺮ  (١٧۴٧ﭘﻪ ﺟﻼ ﺟﻼ ﻧﻮاﺑﻴﻮ ﮐﯥ وﻳﺸﻞ ﺷﻮﯼ و .د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د ﺑﺎﭼﺎ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ  ،د
اﻳﺮان د ﺧﻮا ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﯥ  ،د ﻧﺎدر ﺷﺎﻩ اﻓﺸﺎر ړوﻧﺪ ﻧﻤﺴۍ  ،ﺷﺎﻩ رخ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ زور
واﮐﻤﻦ و .ﻟﻪ دﯼ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻃﺒﺎس  ،ﻣﻴﻦ او ﺗﻮرﺷﻴﺰ ﮐﯥ ﻋﺮب ،د ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻪ ﻗﻄﺐ او ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﮐﯥ ،د
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪري ﺗﺎﺟﮏ اﺳﺤﺎق ﺧﺎن ،او د ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻪ ﻗﻄﺐ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ ﮐﺮد ﺳﺮداران ،ګﻮﻧﺎ ﺧﺎن،
ﻇﻔﺮ ﻧﺎﻟﻮ ،او ﻣﻤﻴﺶ ﺧﺎن د ﮐﺒﻮﺷﺎن )ﮐﻮﭼﺎن( او ﭼﻨﺎزان واﮐﺪاران وو.
ازﺑﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﮐﻮل ،او د دوﻟﺖ ﺁﻣﺪن )ﻋﺎﻳﺪات( د دﯼ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
 ،د ﺷﺎ وﺧﻮا ﺳﺮداراﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑډو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪﻩ.
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د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﺿﺪ  ،د هﻤﺎﻳﻮن درې ځﻠﻪ او د ﻣﺎﻣﻮد ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ دوﻩ ځﻠﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴﺪل  ،ﭘﻪ
داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯥ ﮐﻴﺪﻩ ﭼﯥ دﯼ ﺑﻪ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر رهﻲ و .ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼ ﺗړﻟﻪ .ﭘﻪ دﯼ
ﺑﻪ ﻳﻮ ﺧﻮ دﯼ وځﻨډﻳﺪﻩ ،او ﺑﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ زور ﻣﺎت ﺷﻮﻟﻮ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎئ ﮐﯥ د ﮐﺎل  ١٧٩۵ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ
ﺷﭙﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ اﺑﺎﺳﻴﻦ ﭘﺮ اټﮏ ﭘﻮرﯼ ووت ،ﭘﻪ ﺣﺴﻦ اﺑﺪال ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ څﻮ ﺷﭙﯥ وﮐړﻟﯽ او ﭘﻪ ٣م
ﺟﻨﻮرۍ  ١٧٩۶م ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ وګﺮځﻴﺪﻟﻮ .او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ دﯼ ځﺎﻳﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ .ﭘﻪ دې ﺷﭙﻮ ﮐﯥ
ﺁﻏﺎ ﻣﺎﻣﺪ ﻗﺎﭼﺎر  ،اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﻳﻮ ﮐړ ،ﭘﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ،ﺷﺎﻩ رخ وﻧﻴﻮﻟﻮ  ،او د دﻩ زوﯼ ﻧﺎدر
ﻣﺮزا ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل.

د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﻳﺪ )ﺟﻨﻮرﯼ (١٧٩٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د ١٧٩۶م ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺗﯧﺮ ﮐړﻟﻮ ،او ﭘﻪ ژﻣﻲ ﮐﯥ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر رهﯽ ﺷﻮﻟﻮ،
دﯼ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﭘﻪ رواﻧﯧﺪﻟﻮ و ﭼﯥ د اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﭼﺎ ﻣﺎﻣﺪ ﻗﺎﭼﺎر اﺳﺘﺎزﯼ ورﺗﻪ ورﻏﻠﻮ  ،ﺑﻴﺎ دﻩ ﻟﻪ
هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزﯼ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﭼﺎ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ ،ﺷﺎﻩ زﻣﺎن دا ﭘﻼ  ،د ﮐﺎل  ١٧٩٧د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ ﻻهﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ ،دا وﺧﺖ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي وس هﻴﭽﺎ ﻧﻪ
درﻟﻮدﻟﻮ .ﺑﺲ ﻳﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن څﺨﻪ ﭘﻪ وﻳﺮﻩ ﮐﯥ وو .ﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻧﻮپ ښﺎر ﮐﯥ ﭼﻬﺎوڼﯽ ﺟﻮړﻩ ﮐړﻩ .او د ۴م ﺑﻨګﺎل رﺳﺎﻟﻪ ،او  ٢۶م٢٧ ،م٢٨ ،م او ٢٩م
ﺑﻨګﺎل ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﻨډﮐﻮﻧﻪ )رﺟﻤﻨټﻮﻧﻪ( ﻳﯥ ﺟﻮړ ﮐړل .ورورﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻻهﻮر ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو
ﺧﺒﺮ وذﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻳﯥ د ﺑﺎړې د دﯼ ﭘﻮځ د ﺑﻨګﺎل ﭘﻴﺎدﻩ ٣٠م ٣١ ،م ٣٢ ،م٣٣ ،م ٣۴ ،م  ،او ٣۵م
ﻧﻮي ﮐﻨډﮐﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړل .ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ و ،ﭼﯥ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ هﺮات درﻳﻢ ځﻞ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻟﻮ،
ﻧﻮ د دﻩ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗګ ﻧﻴﻤګړﯼ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﭼټګﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ هﺮات ﺗﻪ وﺧﻮځﻴﺪﻟﻮ .ﭘﺮ ٢م
ﺟﻮﻻئ  ١٧٩٧ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ .ﻻ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ و ﭼﯥ د ﺁﻏﺎ ﻣﺎﻣﺪ ﻗﺎﭼﺎر د وژﻟﻮ ﺧﺒﺮ ورﺗﻪ
راﻏﻠﻮ .د دﻩ ورورﺳﺘﻪ د دﻩ زوﯼ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﭼﺎر ﭘﻪ  ٢٨ﻣﻪ ﺟﻮﻻئ  ١٧٩٧د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ
ﺷﻮﻟﻮ.
ﺧﺎن ﻗﻼت ﻣﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﻧﻮري د ﮐﺎل  ١٧٩۴ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﮐﯥ ﻣړ ﺷﻮﯼ و .ﻧﻮ د ﻗﻼت ﻟښﮑﺮ د دﻩ
د روئ ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻣﻮد ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮئ ﮐﯥ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﺗﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ .ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻮ ﺑﺎﭼﺎ ﭘﻪ
رات ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ .ﻣﺎﻣﻮد ﻳﯥ وﺗښﺘﺎوﻩ او ﺧﭙﻞ زوئ ﻗﯧﺼﺮ ﻳﯥ هﻠﺘﻪ واﻟﻲ ﮐړﻟﻮ .ﻣﺎﻣﻮد د اﻳﺮان
ﻧﻮي ﺑﺎﭼﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺗﻪ وﺗښﺘﻴﺪﻟﻮ.

د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن دوﻳﻢ ﺑﺮﻳﺪ )۴م ﺟﻨﻮري (١٧٩٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻪ ٢م دﺳﻤﺒﺮ  ١٧٩٧ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ او ﭘﻪ ۴م دﺳﻤﺒﺮ  ١٧٩٧ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺗﻪ رهﻲ ﺷﻮﻟﻮ.ﻻهﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ هﻠﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰئ واﻟﻲ و .هﻠﺘﻪ ﺧﺒﺮ ورﻏﯽ ﭼﯥ ﻣﺎﻣﻮد
ﭘﻪ څﻠﻮرم ځﻞ ﭘﻪ هﺮات د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ښﮑﺎرﻩ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻗﯧﺼﺮ ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ د ﻣﺎﻣږد د ﻻﺳﻪ ﻗﻼﺑﻨﺪ
ﺷﻮﻟﻮ ،ﺑﺎﭼﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ډﻳﺮ ګړﻧﺪﯼ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮﻟﻮ ،دﯼ ﭼﯥ هﺮات ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻮ د هﺮات واﻟﯽ
ﻗﯧﺼﺮ ﭘﻪ ﺟﻌﻠﻲ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ د ﺑﯥ ﺑﺎورۍ ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮد ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗښﺘﻮﻟﯽ و .دا وار ﻣﺎﻣﻮد
ﺑﺨﺎرا ﺗﻪ وﻻړ او زوئ ﮐﺎﻣﺮان او ورور ﺣﺎﭼﻲ ﻓﯧﺮوز دوﻳﻢ وار ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪل .د
ﻻهﻮر څﺨﻪ هﺮات او ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻻهﻮر ﺗﻪ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﺗګ راﺗګ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺳﺘﺮګﯥ
وې .او ﻟﻪ دﯼ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ  ،ﺳﺮداراﻧﻮ ،او ﻧﻮرو اﻣﺘﻴﺎزﻟﺮوﻧﮑﻮ ځﺎﻧﻲ ﻏﺮﺿﻮﻧﻪ ﻻ
ﻟﻪ ﻟﯧﺮې څﺮګﻨﺪ وو.
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د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن درﻳﻢ ځﻞ ﻻهﻮرﺗﻪ ﺗګ )٢۵م اﮐﺘﻮﺑﺮ (١٧٩٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ و ﭼﯥ ﺧﺒﺮ ورﻏﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ ﺳﮑﻬـ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﯼ دﯼ .ډﻳﺮ ګړﻧﺪﯼ
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﭘﻪ ﻻر ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ او ﭘﺮ ٢۵م اﮐﺘﻮﺑﺮ  ١٧٩٧د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﻻر ﻻهﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ .ﭘﻪ
ﺟﻬﻠﻢ ﮐﯥ ﺳﮑﻬﺎﻧﻮ د ﻻرﯼ ﻧﻴﻮﻟﻮ هڅﻪ وﮐړﻩ ﺧﻮ ﺑﺎﭼﺎ ﺳﻮﮐﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮﻟﻮ .ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ د روﻏﯥ
ﺟﻮړې ﻻر واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ،او دﻏﻪ ﮐﺎل ﻳﺎﻧﯽ  ١٧٩٨ﮐښﯥ ئې رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﻻهﻮر واﻟﻲ ﮐړﻟﻮ،
ﭼﯥ ډﻳﺮ ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺳړﯼ و .ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪﻟﻮ او ﭘﻪ  ٣٠ﻣﻪ ﺟﻨﻮرئ ١٧٩٩
ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ  .ﭘﻪ ﺟﻬﻠﻢ ﮐﯥ د ډﻳﺮ ﺑﺎران ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﺗﻮﭘﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې وې ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ او ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨګﻬـ راوﻳﺴﺘﻠﯥ او ﺑﺎﭼﺎ ﭘﺴﯥ ﻳﯥ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﯥ.
ﻓﯧﺮﻧګﻲ ښﮑﻴﻼﮎ ګﺮاﻧﻮ دا وﺧﺖ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ډﻳﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ښﮑﯧﻼﮎ ګﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻻﻧﺪې
ﮐړې وﻩ .او د ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ و .ډﻳﺮو دوﻟﺘﻮﻧﻮ اﺧﺮي ﺳﻠګﯥ وهﻠﯥ.د دﯼ وﺧﺖ
ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل ﻻرډ وﻟﺰﻟﻲ د ﺳﺒﺴډﻳﺮي ﻧﻈﺎم ﺗﺎداو )ﺑﻨﻴﺎد( ﮐﯧښﻮد ﻟﻮ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﺧﻮ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻮ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ زور واﭼﻮﻟﻮ ﭼﯥ دوئ دې د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ
دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﺮ ډول اړﻳﮑﻲ وﺷﻠﻮي .اﻳﺴټ اﻧډﻳﺎ ﮐﻤﭙﻨۍ ﺗﻪ دﯼ ﺧﭙﻠﻪ ژﻏﻮرﻧﻪ )ﺳﺎﺗﻨﻪ( وﺳﭙﺎري
او د دې ﭘﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻓﺮﻧګۍ دوي ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﯧﺴﯥ ورﮐړي .د دﯼ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ دا وو ﭼﯥ د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎداري دﯼ وﻣﻨﻲ ،او د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ څﺨﻪ دﯼ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻲ .دا وﺧﺖ د ډﻳﺮو
وﺟﻮهﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮې دﯼ او ﮐﻪ ﻧﻪ ( ﭘﺮ دﯼ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﺗګ ﺗﻮان ﭘﻪ ﻓﯧﺮﻧګﻲ
ﮐﯥ راﭘﯧﺪا ﺷﻮې و.
ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ واﮎ ورﺳﺘۍ ﻟﻮئ ﻣﺮﮐﺰ ډﻳﻠﯽ هﻐﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺨﻪ او ﻧﻴﻤﻪ ژﻳړﻩ زرﻏﻮﻧﻪ
ﻣڼﻪ وﻩ ﭼﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ و ﻟﻤﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﺶ ﺑﺎد راﻏﻮرزﯦﺪوﻧﮑﯽ وﻩ .او ﻓﯧﺮﻧګﻲ د دﯼ ﭘﺮﻳﮑړي ګﺎم ﺗﻪ
ﻧﻮر ﺧﻮ ﺟﻤﺘﻮ و ﺧﻮ ﻳﻮ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن و ﭼﯥ ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻮ او دوئ ﻳﯥ دﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ
ﭘﺮﯦښﻮدل  ،دوي وﻳﺮﯦﺪل ﭼﯥ هﺴﯽ ﻧﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د ډﻳﻠﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺮ دوئ داﺳﯽ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړي ﭼﯥ
ﺑﻴﺨﻲ ﻳﯥ داﺳﯽ ﺗﺎواﻧﻲ ﮐړي ﭼﯥ دا ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې ګټﯥ ﻳﯥ د ﻻﺳﻪ وﻏﻮرزوي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ د ﻓﻴﺮﻧګﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
دا ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﭼﯥ ﻻرډ وﻟﺰﻟﻲ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﺘﻪ ﮐﯥ د اﻧګﺮﻳﺰ ګﻮرﻧﻮر ﺟﻨﺮل و .د دﻩ د ﺳﺒﺴډي
ﻧﻈﺎم ﻻﻧﺪې د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ډﻳﺮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻪ  ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ )ﻧﻮاﺑﺎدي( ﺷﻮل  .د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻧﻴﻢ او ﺑﺸﭙړﻩ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﯥ ﺧﻨډ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮاﻧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﻲ او د ﺷﺎﻩ وﺧﻮا د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دا ﻻﻧﺪﻳﻨۍ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐړﻧﻼرﻩ
ورو ورو ﻏﻮرﻩ ﮐړﻩ.
)ا( د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ او د هﻐﻪ ﺗﺮ ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﻟﻮﻣړۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺦ ﺑﻞ ﻟﻮرﯼ
ﺗﻪ اړول.
)ب( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺦ اړوﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ د اﻳﺮان ﻟﻪ ﻟﻮرﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻻﻳﺖ هﺮات
ﺗﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ وﻳﺮﻩ او ﺧﻄﺮ ﺟﻮړول.
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)ج( ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ د ﺳﮑﻬـ ﺳﺮداراﻧﻮ او اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻪ ﺟﺎګﻴﺮي
دوﻟﺖ )رﻳﺎﺳﺖ( ﺳﺮﻩ ﻻس ﻳﻮ ﮐﻮل  ،ﺑﻴﺎ د هﻐﻮ  ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ وهﻠﻮ ټﮑﻮﻟﻮ اﺧﺘﻪ ﮐﻮل،
ﭼﯥ ﻳﻮ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﻪ ﺷﻲ او ﺑﻞ ﻟﻮرۍ ﺗﻪ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﻣړﻳﻨﯽ وروﺳﺘﻪ ﺳﮑﻬـ
دوﻟﺖ دوﻣﺮﻩ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ ﺷﻮﯼ وي ﭼﯥ ﺳﻮﮐﻪ د ﻓﻴﺮﻧګﻲ ﻟﻤﻦ ﺗﻪ وﻟﻮﻳږي.
)د( ﺧﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏټﻪ او ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﺒﺮﻩ دا ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﯽ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دا ﮐړﻧﻼرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ او د دوي د ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ او ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،
او ﻧﻮرو اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ د ګټﻮ ﺗﺮ ﻣﺎﺑﯧﻦ ﺗﻀﺎد  ،داﺳﯽ د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر راوﻟﻲ ﭼﯥ د وﺧﺖ د
زﻣﺎﻣﺪاراﻧﻮ ګټﯥ  ،ﻟﻪ اﻧګﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﺮﻩ وﺗړي .او د دوي ﻧﺲ ﭘﻠﻪ ګډ ﺷﻲ .او د ﻓﻴﺮﻧګﻲ ﭘﻪ
ډول ډول ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﻳﻮ ﺧﻮ دوي ښﮑﺎرﻩ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ،او ﻓﻴﺮﻧګۍ ﺗﺮ ﺷﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ او
ﺑﻞ د دوي ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ او ﭘټﻪ ﻻس وهﻨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮏ  ،د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ،ﻣﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ،او ﻣﺬهﺒﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ
ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ داﺳﯽ ﮐﻮرﻧﻲ ﺟﻨګ او ورور وژﻧﻪ اﺧﺘﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ ﺧﻮ د دﯼ اﻧﺘﺸﺎر او ﺑﺪ اﻣﻨۍ ﭘﻪ
ﺳﺒﺐ  ،اﻓﻐﺎن ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺦ ﺗګ څﺨﻪ واوړي  ،او ﺑﻞ هﻢ د دﯼ
اﺳﺒﺎﺑﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻴﺠﻪ ﮐﯥ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻣﺮﻩ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
ټﻴﻨګﯧﺪﻟﻮ او د هﻐﻮي د ﻣﺦ ﻧﻴﻮي هﻴڅ وس ورﺳﺮﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ .او ﺑﻴﺎ دا ﭼﯥ اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ ،د دﯼ
اﻧﺘﺸﺎر او ﺑﺪ اﻣﻨۍ ﺟﻮړوﻧﮑﯽ ﭘټ ﻻس د اﻣﻦ ﻻس وﺑﻮﻟﻲ .او د اﻧګﺮﻳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ
ﺷﻲ.
دا ﺧﺒﺮﻩ ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰ د ځﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دا ډول واﺿﺤﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐړﻧﻼرﻩ وټﺎﮐﻠﻪ  ،ﺑﻪ د دﻩ ﻟﻪ هﻐﻮ
ګﺎﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ښﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻲ ،ﮐﻮم ﭼﯥ  ،ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮل .هﺮ څﻪ ﭼﯥ وو
ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﭘﻪ دﯼ ﻻر ډﻳﺮ ګړﻧﺪي او ټﻴﻨګ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ.
دا ښﮑﺎرﻩ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ د دﯼ ﺗګﻼرې د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ  ،او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ  ،اﻓﻐﺎن ټﻮﻟﻨۍ  ،ﺧﭙﻞ ﻃﺒﻌﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭘﺮﻣﺦ ﺗګ  ،د اﻧګﺮﻳﺰي
ﺳﺎﻣﺮاﺟﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ زهﺮﺟﻦ ﺳﻴﻮري ﮐﯥ ﭘﯧﻞ ﮐړﻟﻮ.

د ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯽ ﺧﺎن او ﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ ﭘﻼوې )ﻣﺸﻨﻮﻧﻪ( ١٧٩٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ  ١٧٩٩ﮐﯥ د ﻣﻤﺒﯽ ﻳﻮ ﻏټ ﺳﻮداګﺮ ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﭼﯥ د اﻳﺮان د ﺑﺎﭼﺎ ﭘﻪ درﺑﺎر
ﮐﯥ ﻳﯥ ډﻳﺮﻩ اﻏﯧﺰﻩ )اﺛﺮ( ﻟﺮﻟﻪ  ،د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ ﺗﻪ د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ واﺳﺘﻮﻟﻮ ﭼﯥ دﯼ دا ﺑﺎﭼﺎ ﭘﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻏﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ..ﭘﻪ ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﮐﯥ د ﺳﺮ ﺁﻏﺎﺧﺎن او د ﻣﻤﺒﯽ او
ﮐﺮاﭼۍ د دﻻﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارې ﻃﺒﻘﯥ زﻧړي ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .اﻧګﺮﻳﺰي ښﮑﻴﻼﮎ ګﺮان د ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻲ
ﺧﺎن د ﭘﻼوي )ﻣﺸﻦ( ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ډﻳﺮ روڼ )ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻪ( دي . .ښﺎﻏﻠﯽ ﺟﯽ -ﭘﯥ ټﻴټ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﮐﺘﺎب  ،،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ  ،،ﭘﺮ ﻣﺦ  ١١٠او  ١١١ﻟﻴﮑﻲ ،اﻓﻐﺎن وﻳﺮﯼ ټﻮل هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ وﻳﺮﻩ
ﮐﯥ اﭼﻮﻟﯽ و )اټﻔﻼﻧﺪﻩ ﮐړﯼ و( د ﺑﺎﭼﺎ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل وﻳﺮﻩ ﺧﭙﺮوﻟﻪ ،ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰ ﻳﯥ زړﻩ
ﺷﻴﻨﯥ ﮐړﯼ و .ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي واﮐﺪاراﻧﻮ د ﺳﺪوزئ د ﺑﺎﭼﺎ د ﻣﺦ اړوﻟﻮ ،د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ د هﻐﻪ
د ارادو د ﻣﺦ ﻧﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ  ،د اﻳﺮان ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐﯥ اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ )ﻣﻮﺛﺮ( د ﺑﻤﺒﯽ ﻳﻮ ﻏټ ﺳﻮداګﺮ ﻣﻬﺪﯼ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎن اﻳﺮان ﺗﻪ واﺳﺘﺎوﻩ.
ﭼﯥ ﺑﺎﭼﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ،د دوي ﻟﭙﺎرﻩ هﺮات ﻳﻮ ډﻳﺮ ﻧﺎرﻏﺮﻟۍ هﺪف و .او
ﻣﺎﻣﻮد د دﯼ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ډﻳﺮې هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﺟﻮړې ﮐړې وې .د هﺮات د ﻧﺎﺳﻮ د ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ
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د ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯽ ﺧﺎن د ﭘﻼ )ﻣﺸﻦ( د ﺑﺮي ﺧﺒﺮ ﻻ ﮐﻠﮑﺘﯽ ﺗﻪ ﻧﻪ و رﺳﯧﺪﻟﯽ ﭼﯥ د ﮐﺎل  ١٧٩٩ﭘﻪ
وروﺳﺘﻴﻮ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ  ،ﺗﻮرن )ﮐﻴﭙټﻦ( ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮑﻢ ﺑﻴﺎ ﭘﺮ ﭘﻼ د ﺗﻬﺮان درﺑﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ .ﺟﯽ-ﭘﻲ
–ټﻴټ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ذﮐﺮ ﺷﻮي ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ  ١١١ﻟﻴﮑﻲ  ،،د ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل د اﻓﻐﺎن ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ
وﻳﺮﯼ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ،ﻟﻪ ﺑﺎﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮل ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻲ ﻣﻠﺖ د
اﻳﺮان ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ څﻪ ﻟﺮي ،د هﻐﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮل ،او د اﻳﺮان ﺳﺮﻩ د ﺗﺠﺎرت دووارې
ﭘﯧﻞ ﮐﻮل ،او و ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ځﺎئ ﺗﻪ رﺳﻮل درې هﺪﻓﻮﻧﻪ )ﻣﻮﺧﯥ( دې ﭘﻼ ﺗﺮ ﻣﺦ درﻟﻮدل،،
ﻟﯧﻔټﻨټ ﺟﻨﺮل ﻣﻴﮑﻤﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب  ،،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،،ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ  ٨١د ﺟﺎن ﻣﯧﻠﮑﻢ د ﭘﻼ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ
ﻟﻴﮑﻲ  ،،ﭼﯥ د دﯼ ﭘﻼ اﺻﻞ هﺪف د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل ﺑﺮﻳﺪ  ،ﭼﯥ هﺮ وﺧﺖ د ﮐﻤﭙﻨۍ د ډﻳﺮ
ﺧﺮڅ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟﻮ  ،د وﻳﺮﯼ څﺨﻪ د هﻨﺪﺳﺘﺎن د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ،د هﻐﻪ ﻣﺦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړول و،،.
ﻓﺮﻧګﻲ دا وﺧﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﺮات د ﻟﻮري د وﻳﺮﯼ داﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﭘﯧﻞ ﮐړﻟﻮ ﭼﯥ وروﺳﺘﻮ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ
د هﻐﻪ د ﺟﻼ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻻس ﭘﻮرﯼ ﮐړﻟﻮ .ﮐﻮم ﺷﻮﮐﻤﺎر ﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ هﺮات د ﻳﺮﻏﻞ ﻟﭙﺎرﻩ
وﻳﻴﻠﻲ و ،وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ داﺳﯽ ﻧﺎرې ﺳﻮرې ﺟﻮړې ﮐړې  ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﺧﻮا ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻻس وهﻨﯽ ﭘﻠﻤﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ او ﺑﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ د هﺮات ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﺟﻼ او
ځﺎن ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪﯼ ﺷﺎﺗﻠﻮ ﻋﻤﻞ وﮐړﻟﻮ.ﭘﻪ دﯼ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻣﺎﻟﻮم اﻧګﺮﻳﺰ ښﮑﯧﻼﮐګﺮ )اﺳﺘﻌﻤﺎرﭼﻲ(
ﻣﻴﮑﻤﻦ ﭘﻪ دﯼ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ ډﻳﺮ ﭘﻮهﻪ و ،د ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب  ،،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،،ﭘﻪ  ٧٩ﻣﺦ ﻟﻴﮑﻲ  ،دا
ﭘﻪ هﺮات د ﺑﺮﻳﺪ وﻳﺮﻩ وﻩ  ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻮ ﻳﯥ  ،د اﻧګﺮﻳﺰ او اﻓﻐﺎن د ﭘﻮﻟﯽ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن
ﭼﺎرې ﻳﻮ اهﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﺮزوﻟﻪ .ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ دا ﺧﻴﺎل  ،ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧړئ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ
ﮐﯥ هﻐﻪ ﺑﻮ ))ﻓﺮﺿﻲ ﺧﻄﺮﻩ( ﺗﻪ ﺑﺎد ورﮐﺎوﻩ ﭼﯥ وروﺳﺘﻮ ﻳﯥ ﻣﻮﻧږﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﯥ اراﻣﻪ ﮐړو  ،ﻳﻮﻩ
ﺧﻮﻧﺪورﻩ ټﻮﻗﻪ ﺷﻲ ،،

د ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮑﻢ او ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻪ )(١٨٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻧګﺮﯦﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎرګﺮ ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮑﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﭼﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻪ ﻻس ﻟﻴﮏ ﮐړﻟﻪ .د دﯼ ﭘﻪ
هﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ښﮑﯧﻼﮐګﺮ ډﺑﻠﻴﻮـ ﮐﯽ ﻓﺮﻳﺰر ټﻴﺘﻠﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب  ،،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،،ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ  ٧٨داﺳﯽ
ﻟﻴﮑﻲ  ،، ،ﭼﯥ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﺷﺎﻩ دا ذﻣﻪ واري واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ،
ﭼﯥ ﮐﻪ هﺮ وﺧﺖ دوي ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺑﺮﻳﺪ هڅﻪ وﮐړي ﻧﻮ د دوي وﻃﻦ ﺑﻪ وران او وﻳﺠﺎړ
ﮐړي ،او د دﯼ ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮي ﻣﻠﺖ د ﺗﺒﺎﻩ ﮐﻮﻟﻮ او ذﻟﻴﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ هﺮ ډول وس وﮐړي .
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮا ﻟﻮظ وﮐړﻟﻮ ﭼﯥ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻮځ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺟﻨګﻲ ﺳﺎﻣﺎن ورﮐﻮي ،،
اﻧګﺮﯦﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮاﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ) ١٧٩٩ـ  ( ١٨٠٠ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د ذﻟﻴﻞ ﮐﻮﻟﻮ  ،ﺑﺮﺑﺎدوﻟﻮ ،د
دوي د هﯧﻮاد د ﺗﺒﺎﻩ ﮐﻮﻟﻮ او وﻳﺠﺎړوﻟﻮ و هﺪف ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺎوﺧﻮا او ﺑﻴﺎ
ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ و ﮐﻮرﻧﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ وﻇﻴﻔﻪ ورﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐړﻩ ،ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻮ دوي دا ﭘﻪ
ډول ډول ﻃﺮﻳﻘﻮ و ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻪ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﭘﻮځﻲ ﻣﺎﺗﯽ  ،وراﻧۍ ،ﺳﭙﮑﺎوۍ  ،ﭘﺮ ﺳﺎﻩ ﭘﺎﺗﯽ واﻟۍ  ،او د هﻴﻮاد ښﮑﻴﻼﮎ
او ﻧﻴﻢ ښﮑﻴﻞ ﮐﯧﺪل د اﻧګﺮﻳﺰي ښﮑﯧﻼﮎ ګﺮاﻧﻮ  ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ وﻃﻦ
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د دهﺮات د دﯼ ﻧﺎﺳﻮر ﭘﻪ ﺳﺒﺐ وﻩ  ،ﭼﯥ د ﮐﺎل  ١٧٩٨ﭘﻪ ﭘﺎئ ﮐﯥ  ،د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﻻهﻮر د
واﻟﻲ ﺟﻮړوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ  ،ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ګړﻧﺪﯼ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮﻟﻮ  ،او ﭘﻪ ٣٠ﻣﻪ ﺟﻨﻮرۍ ١٧٩٩
ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ ﮐﺎﺑﻞ او ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ.
ﻣﺎﻣﻮد ﭼﯥ  ،د ﺟﻨﻮرۍ  ١٧٩٨او د ﺟﻨﻮرۍ  ١٧٩٩ﭘﻪ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ هﺮات ﮐﻮم څﻠﻮر ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
ﮐړي وو ،هﻐﻪ ﺳﺎﻩ زﻣﺎن ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ څﺨﻪ اﻧګﯧﺮل )ګڼﻞ(  .ﭘﻪ دﯼ ﺧﻮ دﯼ ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ وﻻړ .
ﭘﻪ  ١٨٠٠ﮐﯥ  ،ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ،د ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﻤﺒﯽ واﻻاو ﻣﺎﻟﮑﻢ د ﭘﺎﻟﻮو ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د
هﺮات د ﻧﺎﺳﻮر د ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎﺗﻠﻮ  ،د ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ،ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮد ﺳﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د
اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺮاﺳﺎن وﻻﻳﺖ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ راﻧﻴﺰدﯼ ﺷﻮﯼ و.
ﺷﺎﻩ زﻣﺎن  ،ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزۍ ﺗﻮرﻩ ﺑﺎز ﺧﺎن واﺳﺘﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﺗﻬﺮان ﺗﻪ ﻳﯥ وګﺮځﻮي،
ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ دﯼ ﺷﺮط دﯼ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻮﻟﻮ  ،ﭼﯥ ﻣﺎﻣﻮد او ﺣﺎﺟﻲ ﭘﯧﺮوز ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ځﻲ
او ﺧﭙﻞ ځﺎئ ﺑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﻮي .د دﯼ ﺳﻔﺮاﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺗﻪ
وﻻړﻟﻮ او ﻣﺎﻣﻮد ﻳﯥ ﺗﻮرﺷﻴﺰ ﺗﻪ ﭘﺮﻳښﻮدﻟﻮ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻳﯥ د دﻩ د اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐړﯼ و .ﭘﻪ
اﺻﻞ ﮐﯥ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ او ﻣﺎﻣﻮد ﭘﺮ اﻧګﺮﻳﺰ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن زور ﮐﻤﻮﻟﻮ  ،او د دهﻐﻪ د ځﻨډوﻟﻮ ﻣﺮام
ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﻮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﻟﻮ.

د ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎن او ﻧﻮرو ﺳﺮداراﻧﻮ وژل )(١٨٠٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دﻟﺘﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ او ﻣﺎﻣﻮد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﭙﮑﻮﻟﻮ ﺗﺪﺑﯧﺮوﻧﻪ ﻧﻴﻮل  ،هﻠﺘﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
داﺳﯥ ﭘﯧښﻪ وﺷﻮﻩ  ،ﭼﯥ د اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻻس  ،ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ داﺳﯽ اور وﻟګﻴﺪﻟﻮ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﺧﻮا
ﻳﯥ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻣﺨﻪ ﻟﻪ ﻓﯧﺮﻧګﯽ څﺨﻪ واړوﻟﻪ او ﺑﻞ ﺧﻮا ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ راواړوﻟﻮ .او ﺑﻴﺎ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ دﯼ دور ﮐﯥ  ،ﭼﯥ د اروﭘﺎ
ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻲ )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري( ﻟﻪ ښﮑﺘﻪ ﺣﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﭘړاو ﺗﻪ ﭘﻪ اوښﺘﻠﻮ ﮐﯥ وﻩ ،ﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ
دﯼ ﮐﻮرﻧﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ  ،اﻧګﺮﯦﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻻس واﭼﻮﻟﻮ .او دا ﮐﻮرﻧﯽ ﺟﻨګ ﻧﻮر وﻏﺰﻳﺪﻟﻮ،
ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ )ﻗﻮﻣﻴﺘﻮﻧﻪ(  ،ﻣﺬهﺒﻮﻧﻪ  ،او ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻨګ اﺧﺘﻪ ﮐړﻟﯥ ﺷﻮې .د ﭘﯧﺪاواري
ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻣﺨﺘګ ﻻرﻩ وﻧﻴﻮل ﺷﻮﻟﻪ ،د اوﻟﺲ اﺳﺘﺤﺼﺎل څﻮ ﮐﺮﺗﻪ ډﻳﺮ ﺷﻮﻟﻮ ،ﺧﺎﻧﺎن ،ﭘﻴﺮان او
ﻣﻼﻳﺎن ﻳﻌﻨﯥ واﮎ ﻟﺮوﻧﮑﯥ او ﻣﺮاﻋﺎت ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻃﺒﻘﯥ او ﺳﻤﺎﺟﻲ ډﻟﯥ ﻟﻪ اوﻟﺲ او وﻃﻦ څﺨﻪ
ﻧﻮرې ﻟﯧﺮﯼ ﺷﻮﻟﯥ .او دا ﭘﻪ ﻣﻨډئ ﮐښﯥ ووﻻړ د وﻃﻦ ﭘﻪ ﺿﺪ د اﻧګﺮﯦﺰ اﺳﻮﻧﻪ وو.
او اﻧګﺮﻳﺰ ورﺑﺎﻧﺪﯼ ﺳﭙﺎرﻩ د وﻃﻦ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ښﮑﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ زﻏﻠﻴﺪل .ﭘﻪ دﯼ ﮐﯥ ﻟږ ډﯦﺮ هﺮ
اﻏﻴﺰﻧﺎﮎ ﺳړۍ د وﻃﻦ ﭘﻪ ﺧﻼف څﻪ ﻟﻪ ﭘﻮهﯥ ﺧﺎوﻧﺪان او څﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﭘﻮهﻪ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر
راوﺳﺘﻞ .او ﮐﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭼﯧﺮﺗﻪ د وﻃﻦ د ژﻏﻮرﻧۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ څﻪ ﻣﯧړاﻧﻪ وﮐړﻩ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﭘﻪ
ﻣﺸﺮۍ ﮐﯥ د وﻃﻦ دښﻤﻨﻮ ډﻟﻮ داﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﺟﻮړ ﮐړل  ،ﭼﯥ هﻐﻪ وﻃﻨﭙﺎل ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﺎ د وﻃﻦ
ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﯥ ډﻟﯥ څﺨﻪ راوګﺮځﺎوﻩ او د وﻃﻦ ﺧﺮڅﻮﻧﮑﯥ ډﻟﯥ ﻣﻠګﺮﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐړﻟﻮ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ
ډﻳﺮﻩ ﻻﭼﺎرۍ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړﻟﻮ،د هﻴﻮاد د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ )ﻗﻮﻣﻴﺘﻮﻧﻮ( ﻣﺬهﺒﻮﻧﻮ  ،او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺗﺮ
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د دﯼ ﮐﻮرﻧﻲ ﺟﻨګ ﺳﺮ داﺳﯽ ﮐﯧښﻮدﻟﯽ ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ١٨٠٠م ﮐﺎل ﮐﯥ  ،ﭼﯥ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ
ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ و ،ﻧﻮ د دﻩ د وزﻳﺮ وﻓﺎدار ﺧﺎن د اﺳﺘﺒﺪادي او ﺿﺪي ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ  ،ډﯦﺮو
ﺳﺮداراﻧﻮ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺟﻤﺎل ﺧﺎن زوئ ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰئ ،اﺳﻼم ﺧﺎن ﭘﻮﭘﻠﺰئ،
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺎن ﺳﺮﮐﺎڼﯽ ،ﻣﺎﻣﺪ ازﻳﻢ ﺧﺎن اﻟﮑﻮزئ ،ﻣﻴﺮ ارﺳﻼﺧﺎن ﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﻗﺰﻟﺒﺎش ،او ﺟﻌﻔﺮ
ﺧﺎن ﺟﻮان ﺷﻬﺮ وو ،د وزﻳﺮ او ﺑﺎﭼﺎ ﺧﻼف دﺳﻴﺴﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړﻟﻪ ،ﭼﯥ وزﻳﺮ وﻓﺎدار ﺧﺎن ﺑﻪ
ووژﻧﻲ او ﺑﺎﭼﺎ ﺑﻪ ژوﻧﺪﯼ وﻧﻴﺴﻲ ،وزﻳﺮ ﺗﻪ دا دﺳﻴﺴﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ او ﺗﺮ څﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﯥ د ﻣﺨﻪ دا
ﺳﺮداران وﻧﻴﻮل او ﺳﺮﻩ د ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰئ ﻳﯥ ﻣړﻩ ﮐړل ،ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ ﺗﻼﺷﻲ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻩ ﺧﻮ
د ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎن زوئ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن  ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮﻟﻮ ،ﺳﺮﻩ د
وروڼﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ وړوﻣﺒﯽ د هﻴﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻲ ﻧﺎدﻋﻠﯽ ﺗﻪ او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭘﻪ اﻳﺮان
ﮐﯥ د ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ﭘﺮوت ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ .اوس ﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ اور ﺑﻞ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ دا ﻗﻮت د
ﻣﺎﻣﻮد او ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎئ ﺷﻮﻟﻮ ،څﻮﮎ ﭼﯥ د اﻧګﺮﻳﺰ ﭘﻪ ښﮑﯧﻼﮐګﺮﻩ ﻻرﻩ ﻻ ﭘﺨﻮا
روان وو.
ﭘﻪ دﯼ ﮐﻴﺴﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ د ﻳﺎدوﻧﯽ وړﻩ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ،ﭼﯥ دﯼ ﺳﺮداراﻧﻮ د وزﻳﺮ د وژﻟﻮ او د ﺑﺎﭼﺎ د
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺒﺮې د ﻳﻮ هﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﮐﯥ وﮐړې ،ﻋﺠﺒﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ دا
هﻨﺪوﺳﺘﺎﻧۍ ﭘﻴﺮ  ،ﭘﺨﭙﻠﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ وﺧﺖ ﻻرﻧﺲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻮرو وﻃﻦ
ﺧﺮڅﻮﻧﮑﻮ /ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ ﭘﻴﺮاﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻣړئ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻩ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د دﯼ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ هﻴڅ هﻢ څﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺎدت ﻧﺸﺘﻪ  .ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻪ ،دا ﭘﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺎﻣﺪ وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ او ﭘﻪ ډهﺎډر ﮐﯥ وﻧﻴﻮل
ﺷﻮﻟﻮ ،او ﺳﺮ ﻳﯥ ﭘﺮﯦﮑړل ﺷﻮﻟﻮ  ،ﻧﻮر ﭘﻪ ډهﺎډر ﮐﯥ ښﺦ ﺷﻮﻟﻮ او ﺳﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ د هﺮاﺗﻲ
دروازﯼ د ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﭘﺎرﻳﺎب د ﻧﻬﺮ ﺳﺮﻩ ښﺦ ﺷﻮﻟﻮ.
اوس ﻧﻮ د هﺮات د ټﭗ د ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن هﻢ ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ ﻻس ورﮐړل ،او ﻓﯧﺮﻧګۍ او ﻓﺘﺢ
ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ ﺷﺎﻩ ورﺗﻪ وﻻړ وو.

د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻣﺎﺗﻪ او ړﻧﺪﯦﺪل )(١٨٠١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٨٠١ﮐﯥ  ،ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﯧښﺎور ﺗﻪ وﻻړو .دا ﻳﯥ
ﭼﯥ واورﯦﺪل ﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر د ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮﻟﻮ ووﻳﻴﻞ .او دواړﻩ
ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪل ،د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ټﻮل ﻗﻮت ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮد ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎئ ﺷﻮﻟﻮ  .ﺷﺎﻩ ﻧﻮاز
ﺑﺎرﮐﺰئ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ و ،ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ د واورو د وﻳﻠﻲ ﮐﯧﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﺑﺮﻳﺪ
ﮐﻮﻟﻮ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﯧښﺎور څﺨﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ ﮐﻮﻣﮏ وﻧﻪ رﺳﻴږي .د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن واﻟﻲ
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ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻼ ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻪ  ،او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻳﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﻣﺨﻪ وﮐړﻟﻪ .د ﻣﻘﺮ او
ﻗﻼت ﻏﻠﺰئ )زاﺑﻞ( ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﮐﯥ د ﻣﺎﻣﻮد ﺳﺮﻩ ﻧښﺘﻪ وﺷﻮﻟﻪ ﺧﻮ د اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﻮرزي
د ﺟﻼ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻩ ،اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﺨﭙﻠﻪ هﻢ د وﻓﺎدار ﺧﺎن وزﻳﺮ  ،د
اﺳﺘﺒﺪاد او زﻳﺎﺗﻮب ﻟﻪ وﺟﯥ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن څﺨﻪ ﻻس واﺧﻴﺴﺘﻠﻮ.
ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړ  ،ﺧﻮ هﻠﺘﻪ ﻳﯥ د ارﺳﻼ ﺧﺎن ﻗﺰﻟﺒﺎش د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ډﻳﺮ و ،ﻧﻮ ﺟﻼل اﺑﺎد ﺗﻪ وﻻړ ،د دﻩ ﮐﺸﺮ ورور ﺷﺠﺎع د ﭘﯧښﺎور واﻟﻲ و،
ﮐﻤﮏ ﺗﻪ ﻳﯥ راوﻏﻮښﺘﻠﻮ ،ﻣﺎﻣﻮد ﮐﺎﺑﻞ وﻧﻴﻮﻟﻮ.
ورورﺳﺘﻮ ﭘﻪ اﺷﭙﺎن ﮐﯥ  ،ﭼﯥ د ﺟﻼل اﺑﺎد څﺨﻪ ﺷﭙږ وﻳﺸﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﯧﺮﯼ دﯼ  ،ﺷﺎﻩ
زﻣﺎن ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮد څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻩ ،ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻟښﮑﺮ څﺨﻪ ﺟﻼ ﺷﻮﻟﻮ او د
ﻋﺎﺷﻖ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻳﻮ ﺳﺮدار ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ د وﻓﺎدار ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ﻧﻨﻮاﺗﯽ ﺷﻮﻟﻮ  .ﺷﺎﻩ زﻣﺎن
د دﯼ ﮐﻮرﺑﻪ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮ ښﻪ ﮐړي وو .ﻋﺎﺷﻖ دﯼ ﺑﻨﺪي ﮐړﻟﻮ او ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘټ ﺣﺎل
واﺳﺘﺎوﻩ .ﺷﺠﺎع ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ د دوي د اﻳﻠﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳړي وﻟﯧږل ﺧﻮ هﻐﻪ دوي اﻳﻠﻪ
ﻧﻪ ﮐړل .ﻟﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﺳﺮﻩ دا وﺧﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﻏﻤۍ ﮐﻮﻩ ﻧﻮر او ﺑﻞ ﻟﻌﻞ ﭘﮑﻬﺮاج هﻢ
وو .ﮐﻮﻩ ﻧﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ دﯼ ﭘﮑﯥ و ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﺎود ﮐﯥ ﭘټ ﮐړﻟﻮ او
ﭘﮑﻬﺮاج ﻳﯥ ﮐﺎرﯦﺰ ﺗﻪ وﻏﻮرزوﻟﻮ.
ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻮ ﻣﺎﻣﻮد  ،د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻳﻮ ورور د ﻣﺎﻣﻮد د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ واﺳﺘﺎوﻩ  .ﭼﯥ
ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻳﯥ ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ،ﻧﻮ هﻐﻪ دﻓﯧﺮﻧګﻲ د  ،،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د ﺳﭙﮑﻮﻟﻮ او د
هﻐﻮ د وﻃﻦ د وﻳﺠﺎړوﻟﻮ ،،ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻮﻣړۍ ﺧﻮ ﻏټ ګﺎم دا واﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﻳﺮان او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ﻳﺮﻏﻞ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻧﮑﻮ د هﻐﻪ وﺧﺖ
ﻣﺨﮑښﻪ او ﻣﺸﺮ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭼﯥ دا وﺧﺖ اﻳﻠﻪ د  ٣٢ﮐﻠﻮﻧﻮ ځﻮان و ،ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ
ﻳﻲ ورﺗﻪ د اور ﺳﻮر ﺳﻼﻳﻲ ووهﻞ او ړوﻧﺪ ﻳﯥ ﮐړﻟﻮ .ﭘﻪ دﯼ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺳﻮز ﻋﻤﻞ
ﻳﯥ ﻳﻮ ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻧړئ ﺗﻮرﻩ ﺗﻴﺎرﻩ ﮐړﻟﻪ او ﺑﻞ ﻳﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ﭘﻪ ﺷﺎ
ﺗګ وﻳﺮﻩ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ .او ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﻳﺮان او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ
د ﻣﻨګﻠﻮ د ښﺨﻮﻟﻮ ﻻرﻩ ور اﻳﻠﻪ ﮐړﻟﻪ.
ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ داﺳﯽ ذﻟﺖ اﻣﯧﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ واﭼﻮل ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن
ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﺑﻪ د دﻩ د وﻳﺮﯼ رﭘﯧﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻮ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻟﻮدهﻴﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن
د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﻧﻨﻮاﺗﯽ و ،او ددﻩ ورور ﺷﺠﺎع ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
راوﺳﺘﻠﻮ .وروﺳﺘﻮ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ډﻳﺮ زوړ ﭘﻪ ﻟﻮدهﻴﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﻣړ ﺷﻮﻟﻮ.
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﮐﺎل  ١٨٠٢څﺨﻪ ﺗﺮ ١٨٣٨
ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﺑﺎﭼﺎ  ١٨٠١ﺗﺮ ١٨٠٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ﭘﻪ ٢۵م ﺟﻮﻻئ  ، ١٨٠١ﻣﺎﻣﻮد  ،د ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮﻟﻮ ،د
وﻃﻦ او اوﻟﺲ ﺧﻼف د ﻓﯧﺮﻧګﻲ او ﺑﻴﺎ د ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ د وﻃﻦ
ﺧﺮڅﻮوﻧﮑﻮ/ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ د ﻣﺤﺎذ ﺑﻨﺴټ )ﺗﺎداو( ﻳﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ اﯦښﯽ و ﭼﯥ ﻻ ﺑﺎﭼﺎ ﻧﻪ
و ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ  ،ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻳﯥ وزﻳﺮ ﺷﻮﻟﻮ.
د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻮر ورور ﺷﺠﺎع  ،ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﺷﭙﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ  ٢٠ﺳﺘﻤﺒﺮ ١٨٠١
ﮐﯥ ﻟﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﺳﺮﻩ ﺟګړﻩ وﮐړﻩ ﺧﻮ ﻣﺎت ﺷﻮﻟﻮ او ﭘﯧښﺎور هﻢ د ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﻻس
ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ .ﺷﺠﺎع د ګﻮﻣﻞ ﭘﻪ درﻩ  ،د ﻏﻮاﻟﯧﺮي ﭘﻪ ﻻر د ﺳﻠﯧﻤﺎن ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړ.
د اﻧګﺮﻳﺰ ډﻟﻲ ﻧﻴﻮل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
اﻧګﺮﯦﺰ ﭼﯥ اوس ﻳﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ هﯧڅ وﻳﺮﻩ ﻧﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ  ،ﻧﻮ د دﯼ ﺟﻮګﻪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ټﻮل ﻻﻧﺪﯼ ﮐړي .ﭘﻪ ١٨٠٣م ﮐﯥ د ډﻳﻠﻲ د ﺑﺎﻧﺪﯼ ﭘﻪ ﭘټ ﭘﺎړګﻨﺞ ﻧﻮﻣﯥ
ځﺎئ ﮐﯥ ﻻرډ ﻟﻴﮏ ﻣﺮهټﻪ ﭘﻮځ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﻣﺸﺮي ﮐﻮﻟﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ ،او
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﯧﺮﻧګﻲ ډﻳﻠﯽ هﻢ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن
ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﭘﻪ ﻳﻮ ګﺎم ﮐﯥ ډﻳﻠﯽ ﻻﻧﺪﯼ ﮐړﻟﻮ او ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ د ﺳﺘﻠﺞ
رود ﻏﺎړﯼ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪﻟﻮ .ﺷﺎﻩ ﻋﺎﻟﻢ ﺛﺎﻧﻲ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮر ﺗﺶ د ﻧﻮم ﺑﺎﭼﺎ و.
اﺻﻠﻲ واﮎ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ و.
ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯧﺮوز او هﺮات
ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻳﯥ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﯧﺮوز ﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻪ راوﻏﻮښﺘﻠﻮ او د هﺮات واﻟﻲ
ﻳﯥ ﮐړﻟﻮ .ﭘﻪ دﻏﻪ ورځﻮ ﮐﯥ اودل رﺣﻤﺎن هﻮﺗﮏ او ﺷﻬﺎﺑﻮدﻳﻦ د ﻣﺎﻣﻮد ﭘﻪ ﺿﺪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل ﺧﻮ وروﺳﺘﻮ ﻣﺎت ﺷﻮل ﺷﺠﺎع ږوب او ﺑﻮرﯼ ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ او ﺑﯧﺎ دﻏﻪ
اودل رﺣﻤﺎن او ﺷﻬﺎﺑﻮدﻳﻦ ورﺳﺮﻩ ﻣﻠګﺮي ﺷﻮل .وروﺳﺘﻪ ﮐﻮﻳټﯽ ﺗﻪ وﻻړ او ژﻣۍ
ﻳﯥ هﻠﺘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐړﻟﻮ .د ﮐﻨﺪهﺎر د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﮑﻞ ﻳﯥ وﮐړﻟﻮ ﺧﻮ ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ
ﺑﻮرﯼ ﺗﻪ وﻻړ .څﻪ ګﺎڼﻪ ﻳﯥ ﺧﺮڅﻪ ﮐړﻟﻪ ﭼﯥ ﻟښﮑﺮ ﺟﻮړ ﮐړي ،دﻟﺘﻪ ﻗﯧﺼﺮ د ﺷﺎﻩ
زﻣﺎن زوﯼ او ﻣﺪد ﺧﺎن هﻢ ورﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺑﻮرﯼ څﺨﻪ زرﻣﺖ ﺗﻪ وﻻړل.
ﭘﻪ ۴م او ۵م ﺟﻮن ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻳﻮ هﻠﮏ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺳﻨﻲ او ﺷﻴﻌﻪ ﺟګړﻩ ﭘﯧښﻪ ﺷﻮﻟﻪ
 ،ﺳﻨﻲ ﻓﺮﻗﯽ ﺷﺠﺎع راوﻏښﺘﻠﻮ ﭼﯥ دزرﻣﺖ څﺨﻪ ورﻏﻠﻮ ،او ﻳﻮ ﭘﻼوﯼ ﻳﯥ ﭘﻪ ١٣م
ﺟﻮﻻي ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻮ  ،وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ هﺰاراﺟﺎﺗﻮ ﮐﯥ و ،ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﭘﻪ
ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﮐﯥ ﻗﻼﺑﻨﺪ ﺷﻮﻟﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﺳﻠﻪ ﮐﯧښﻮدﻟﻪ او ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻟﻮ ،وروﺳﺘﻮ د ﺷﺎﻩ
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ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړﯼ د ﺳﺘﺮګﻮ د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﺣﮑﻢ وﺷﻮﻟﻮ ﺧﻮ د ﺷﺎﻩ
زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﺪﻟﯽ ﺷﺠﺎع دﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐړﻟﻮ ﭼﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ ﺗﺮﻳﻨﻪ وﻧﻪ
وﻳﺴﺘﻠﯥ ﺑﺲ ﺑﻨﺪي و .د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻏﻤﯽ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮﻟﻮ  ،ﻋﺎﺷﻖ ووژل ﺷﻮﻟﻮ.
ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﻟﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن څﺨﻪ ﺑﻴﺨﻲ ﻳﻮ ﺑﺪل ﺳړﯼ و ،ﻟﻪ ﺷﻬﻮت ،ﻏﺼﯥ او ﺣﯧﻮاﻧﻲ
او ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاهﺸﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ و .د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﮐړﻟﻮ او وﻃﻦ ﻳﯥ
ﺗﺮﻳﻨﻪ ځﺎر ﮐړﻟﻮ.
ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ) ١٨٠٣ﺗﺮ (١٨٠٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
ﺷﺠﺎع اوس د ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮ ،ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻳﯥ وﺑﺨښﻠﻮ ،ﺧﻮ
هﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﺗښﺘﻴﺪﻟﻮ ،د ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد زوي ﮐﺎﻣﺮان ﮐﻨﺪهﺎر وﻧﻴﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﺮﻳﻨﻪ
واﺧﯧﺴﺘﻞ ﺷﻮﻟﻮ ،وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺷﺠﺎع ﺗﻪ راﻏﻠﻮ  ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ
وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ ،او د ﺷﻬﺰادﻩ ﮐﺎﻣﺮان ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎئ ﺷﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ دﯼ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﻣﻮد د ﮐﺎﺑﻞ
ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر څﺨﻪ د ښﺎر د اﻣﺎم ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ ،او ﻓﺘﺢ ﺧﺎن او ﮐﺎﻣﺮان ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﮐﻨﺪهﺎر ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﭼﯥ ﺷﺠﺎع ورﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن او ﻣﺎﻣﻮد ﻓﺮاﻩ ﺗﻪ وﻻړل.
ﭘﻪ  ١٨٠٧-٨ﮐﯥ اﻳﺮاﻧﻲ ﻟښﮑﺮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﺷﭙږم ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ هﺮات ﻗﻼﺑﻨﺪ ﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ
څﻠﻮﻳښﺖ ورځﯥ وروﺳﺘﻮ د ﺑډو اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻻړل .دا وار ﭼﯥ ﺷﺠﺎع
ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ وﻻړ ﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺳﻨﺪهـ ﺗﻪ رهﻲ ﺷﻮﻟﻮ ،او د ډﻳﺮﻩ ﺟﺎﺗﻮ )ډﯦﺮﻩ ﻏﺎزﻳﺨﺎن
او ډﯦﺮﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن( ﭘﻪ ﻻر ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺎوﻟﭙﻮر ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ
ﺷﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻣﺎوﻧټ ﺳټﻴﻮرټ اﻟﻔﻨﺴټﻦ  ،اﻧګﺮﯦﺰ اﺳﺘﺎځﯽ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺑﺎﭼﺎ ﻟﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ
راروان ﺷﻮﯼ دﯼ .ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ﺟﻨﻮرﯼ ١٨٠٩م او اﻟﻔﻨﺴټﻦ ﭘﻪ ٢۵ﻣﻪ
ﻓﺮورﯼ  ١٨٠٩م د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژﻣﻲ ﭘﻼزﻣﻴﻨﯽ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل..

د ﻓﺮﻧګﻲ اﺳﺘﺎځﻲ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
ﭘﻪ ﻗﻄﺒﻲ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐښﯥ  ،ډﻳﻠﯽ ﻓﺮﻧګﻲ ﻧﻴﻮﻟﯽ و ،ﻻ ﭘﻪ  ١٧٩٩ﮐښﯥ ﻳﯥ ﺳﻠﻄﺎن
ټﻴﭙﻮ وژﻟﯽ او ﻣﯧﺴﻮر ﻳﯥ ښﮑﯧﻞ ﮐړﯼ و .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن او ﻣﺎﻣﻮد
داﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ او اﻧګﺮﯦﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻻس
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ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻓﺮاﻧﺲ او روس د ﺑﺮﻳﺪ َﺑ ّﻮ )ﻓﺮﺿﻲ وﻳﺮﻩ( راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړﻩ .او
ﭘﻪ دﯼ ﭘﻠﻤﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،او اﻳﺮان ﮐﯥ د ﻏټﻮ
اﺳﺘﻌﻤﺎري ګﺎﻣﻮﻧﻮ اﺧﯧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د څﻪ ځﺎئ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳﻔﺎرﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﭘﯧﻞ ﮐړل.
دا وﺧﺖ ﻻرډ ﻣﻨټﻮ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل و ،ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﻳﯥ د ﻧﯧﭙﻮﻟﻴﻦ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﭘﺎرﻩ ،د اﺗﺤﺎد د ﺟﻮړوﻟﻮ د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ د ﮐﺘﻠﻮ ،د ﭘﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ اﻟﻔﻨﺴټﻦ
 ،ﭘﻨﺠﺎب ﺳﮑﻬـ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻣټﮑﺎف  ،اﻳﺮان ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺧﻮښﻮﻧﮑﯽ
او د ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ دوﺳﺖ ﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ واﺳﺘﻮﻟﻮ ،دﻏﻪ وﻩ ﭼﯥ اﻟﻔﻨﺴټﻦ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﮐﯥ،
اﻓﻐﺎن ﺑﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻓﺮورﯼ ١٨٠٩م ﮐﺎل ﮐﯥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻟﻮ .دﯼ اﺳﺘﺎځﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ
ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،او اﻳﺮان ﮐﯥ څﺎر او ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﮐﻮﻟﻪ ،ټﻮﻟﻪ ځﻤﮑﻪ ﻳﯥ وﭼﻪ
ﮐړﻟﻪ ،اﻟﻔﻨﺴټﻦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ډﮎ  ،،د ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ،،ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺘﺎب وﻟﻴﮑﻠﻮ ،دﯼ ﮐﺘﺎب د ﻋﻠﻤﻲ وړﺗﻴﺎ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ  ،ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺗﻪ د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻻرو او ﻃﺮﻳﻘﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ ډﻳﺮ ﮐﺎر ورﮐړﻟﻮ .او ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺗﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د
ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ  ،د ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻻرو ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻرې ګﻮدر ﭘﻪ ګﻮدر څﺮګﻨﺪې
ﮐړې ،د هﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻳﯥ ښﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎج واﺧﻴﺴﺘﻠﻮــ د ذﮐﺮ وړ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ
ﭼﯥ  ،ﭘﻪ دﯼ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﮐﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﻟﻔﻨﺴټﻦ او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ هﺮ وﺧﺖ د
ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،او ﭘﻴﺮاﻧﻮډﻳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﻩ .دوي ﭘﺎﮎ ﮐڼﻞ
ﮐﯧﺪل ،ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪل ،هﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﯥ ﻣﻔﺖ او وړﻳﺎ ﮐﯧﺪﻟﻮ ،هﺴﯥ
هﻢ د ﻳﻮ څﻮ ښﺎروﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډودۍ ﭘﻪ ګړد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وړﻳﺎ وﻩ .د
دوي هﯧڅ هﻢ وﻳﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ ،ﭘﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﻳﯥ د اﺳﻼم د ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﺒﻠﻪ اﭼﻮﻟﯽ وﻩ .هﻴﭽﺎ
ورﺗﻪ هﻴڅ ډول د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ  ،ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻠﻮ او ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ ګﻮﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮﻩ ﻧﻴﻮﻟﯽ ،او د وﻃﻦ
د ﺧﻮاري ﮐښﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډودۍ د دوي ﻟﻴﮏ او ﻟﻮﺳﺖ هﻢ زدﻩ و.
د څﺎر او ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ  ،دﯼ درﯦﻮاړو اﺳﺘﺎځﻮ دا هﻢ وﮐړل ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﯧﺮﻧګﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﭼﺎ د دوﺳﺘۍ ،راﺟﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﺑﺎهﻤﻲ
دوﺳﺘۍ او ﺑﻠﻪ د اﻳﺮان  ،،ﺑﺎﭼﺎ د ﺑﺎﭼﺎهﺎﻧﻮ ،،هﻢ د دوﺳﺘۍ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﯥ وﮐړﻟﯥ ،د
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺳﺮﻩ د دوﺳﺘۍ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻪ ،ﻟﻮﻣړﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د
ﭘﻨﺠﺎب د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻳﻮ ښﻪ ﺗﺎداو/ﺑﻨﻴﺎد ﺟﻮړ ﺷﻮﻟﻮ.
ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ،ﻣﻠﻲ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺿﺪ ﻳﻮﻩ
اهﻤﻪ وﺳﻠﻪ وګﺮځﯧﺪﻟﻪ .ﺗﺮ دﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ډول د ﺑﺸﭙړﻩ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﯼ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ هﻢ ﻟﻪ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻠﻮ .ﺧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻣﻴﻴﻦ اوﻟﺲ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ د دﯼ وﺳﻠﯽ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺗﻪ هﻢ هﻐﻪ ګﻮزار ورﮐړﻟﻮ ﭼﯥ ﻣﺎزﻏﻪ ﻳﯥ ورﻟﻪ وﭼﻮرﻟﻮل.
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ﻓﯧﺮﻧګﻲ ښﮑﯧﻼﮎ ګﺮ ﻟﻴﻔټﻨﻨټ ﺟﻨﺮل ﻣﯧﮑﻤﻦ ﺗﻪ د دﻏﻮ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻮ اهﻤﻴﺖ ښﻪ څﺮګﻨﺪ
و ،دﯼ د ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب  ،،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،،ﭘﻪ ﻣﺦ  ٨۵ﻟﻴﮑﻲ ،ﭘﻪ دﯼ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ څﻪ ﻧﻪ
وو ،ﺧﻮ ﻣﻮﻧږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻳﺮان دواړو ﭘﻪ ﺳﺎﻟﻤﻴﺖ ډﻳﺮ زړﻩ ﺷﻴﻨﻲ وو ،دﯼ
ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻮ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ د ﻻس وهﻨﻮ ښﮑﺎرﻩ ﺣﻖ راﮐړﻟﻮ .
ﻟﻨډﻩ دا ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﻲ د دﯼ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻮ وروﺳﺘﻪ  ،د دوﺳﺘۍ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د
ټﻮﭘﮏ ﭘﻪ زور  ،ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،او اﻳﺮان ﮐﯥ د ﻻس وهﻠﻮ د ﺣﻖ
دﻋﻮﯦﺪاران ﺷﻮل .او ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ  ،هﺮ ډول ډﻳﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﭘﻮځﻲ
ﻻس وهﻨﻪ ﭘﯧﻞ ﮐړﻟﻪ.
دﻟﺘﻪ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺳﺮﻩ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﯥ وﺷﻮې  ،هﻠﺘﻪ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺳﺮﻩ د دﻳﺮش ﮐﻠﻨﯽ
ﺟګړﯼ ﺑﺪې ورځﯥ ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻟﯥ .دا ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮ دوﺳﺖ ﻓﯧﺮﻧګﻲ د
دوﺳﺘۍ ﻣﯧﻮﻩ وﻩ ،ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻏﻮرﻩ ﮐړي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻳﯥ دﯼ ﺟﻨګﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﺑﺒﻮزﯼ وهﻠﻮ .او د ﭘﺎئ ګټﻪ ﻳﯥ هﻢ د دﻏﻪ ﻓﯧﺮﻧګﻲ دوﺳﺖ ځﻮﻟۍ ﺗﻪ وﻏﻮرځﯧﺪﻟﻪ.
ﻓﯧﺮﻧګﻲ هﺮ وﺧﺖ د دا ډول ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ دا ګټﯥ ټﻮﻟﯥ ﮐړي دي. .
د دﻏﻪ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻮ څﺨﻪ ورورﺳﺘﻪ ﻣﻴﮑﻤﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ  ٨۶م ﻣﺦ
ﻟﻴﮑﻲ ،،،د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ دﻳﺮﺷﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ،د اﻓﻐﺎن او ﺳﮑﻬـ د ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺧﻼف ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴﯥ او ﺗﺎواﻧﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻮ ،او ﻧﺎﺑﺒﺮﻩ ﭼﭙﺎووﻧﻮ ،ﺗﺎرﻳﺦ دﯼ .ﭼﯥ ﺗﺠﺎرت ﺗﻪ د ودې
ورﮐﻮﻧﮑﻲ او اﻣﻦ ﺧﻮښﻮوﻧﮑﻲ اﻧګﺮﻳﺰ د ﻧﺎهﻴﻠﻮ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻟﻮئ ﻻﻣﻞ و .او دﻏﻪ ﺧﺒﺮو
ﭘﻪ ﭘﺎئ ﮐﯥ د واﺿﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺿﺮورت ﭘﯧﺪا ﮐړﻟﻮ ،،
دﻟﺘﻪ دواﺿﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻮﻟﻮ  ،،څﺨﻪ د ﻣﻴﮑﻤﻦ  ،د اﻓﻐﺎن او ﺳﮑﻬـ د دﯦﺮﺷﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ د وﻳﻨﻪ ﺗﻮﻳﻮﻧﮑﻮ ﻧښﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ١٨٣٨م ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ﻟﻮﻣړي ﻟﻮﻳﯽ ﭘﻮځﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﭘﺎﻟﯧﺴﻲ )ﺗګﻼرﻩ( ﻣﺮاد دﻩ.
د ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﻣﺎﺗﻪ )(١٨٠٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
اﻟﻔﻨﺴټﻦ ﻻ ﭘﻪ ﭘﯧښﺎور ﮐﯥ و ،ﭼﯥ د دوﺳﺖ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺎ راوﺗﻠﻪ،
ﭘﯧښﺎور ﺗﻪ ﺧﺒﺮ راﻏﻠﻮ ﭼﯥ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ دښﻤﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر اﺧﯧﺴﺘﻠﻮ ﻣﺎﻣﻮد ﮐﺎﺑﻞ
وﻧﻴﻮﻟﻮ ،اﻧګﺮﻳﺰ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺧﻮ دا ږغ وﮐړﻟﻮ ﭼﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻲ
ﺟﻨګ ﮐﯥ د ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﺗګﻼرﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺧﻮ دا ﻳﻮاځﯽ ﺧﺒﺮې وې ،ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ دﻏﻪ
ﺟګړﯼ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ ﻓﯧﺮﻧګﻲ وهﻠﻪ ،.ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﻻس ﻧﻪ وهﻞ او ﭘﻪ ﭘټﻪ ښﻪ
ﭘﻮرﻩ ﻻس وهﻞ ﭘﻪ ﻧړئ د اﻧګﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻳﻮﻩ ﻟﻪ ازﻣﻴښﺘﻪ وﺗﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻩ .ﭼﯥ
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دﻟﺘﻪ ﻻرډ ﻣﻨټﻮ  ،اﻟﻔﻨﺴټﻦ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻮ دۍ ﭘﻪ ١۴م ﺟﻮن  ١٨٠٩م ﮐﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ رهﯽ ﺷﻮﻟﻮ ،د ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﮐﻬﻮل او ﺧﺰاﻧﻪ ﻟﻪ دوي ﺳﺮﻩ راوﻟﭙﻨډۍ ﺗﻪ
واﺳﺘﻮل ﺷﻮل .او هﻐﻪ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﯽ د دﻩ ﻟﻪ وﻳﺮﯼ ﭘﻪ ارام ﻧﺸﻮ ﮐښﯧﻨﺎﺳﺘﻠﯽ
اوس د ﻳﻮ ﻻﭼﺎر ړوﻧﺪ ﭘﻪ ﺣﯧﺚ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﻟﻪ اﺳﺘﺎځﻲ ﺳﺮﻩ راوﻟﭙﻨډۍ ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ.
د ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ دﯼ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺑﻪ ،ﭼﯥ ړوﻧﺪ ﭘﺨﻮاﻧۍ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﭼﺎ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ،د ﺑﻞ
ﺑﺎﭼﺎ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﻟﻪ ﮐﻬﻮل او ﺧﺰاﻧﯽ ﺳﺮﻩ د دوي ﺳﺮﻩ د دوي ﺳﻴﻮري ﺗﻪ رهﯽ ﺷﻮﻟﻮ
او هﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮ اوږد ﺟﺎګﻴﺮداراﻧﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺟګړﯼ ﻟﻤﺒﯥ ﺑﻠﯥ وې ،او د
ﻓﯧﺮﻧګﻲ هﻨﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ و ،هﺮوهﺮو ﺑﻪ اﻧګﺮﻳﺰي ښﮑﯧﻼﮐګﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨځ ﮐﯥ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﮑﺎ ﮐړي وي.
د ﻧﻴﻤﻠﯥ ﺟﻬګړﻩ )(١٨٠٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
ﻟﻨډﻩ دا ﭼﯥ ﻣﺎﻣﻮد ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻠﻪ او ﺷﺠﺎع ﻟﻪ ﭘﯧښﻮرﻩ را ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺷﻮل ،ﭘﻪ دواړو ﻟښﮑﺮو
ﮐﯥ د ﺳﺮداراﻧﻮ دﺳﻴﺴﯥ رواﻧﯥ وې ،د ﻣﺎﻣﻮد ﭘﻪ ﻟښﮑﺮ ﮐﯥ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺎن ﻧﻮرزئ  ،د
وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ووژل ﺷﻮﻟﻮ ،هﻠﺘﻪ د ﺷﺠﺎع د ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮر وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن
راﻧﻴﻮﻟﯽ و ،ﻣﺪد ﺧﺎن ﺳﺎﮐﺰي هﻢ ﻟﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ﻻس ﻳﻮ ﮐړﯼ و ،ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼﯥ
د ﺷﺠﺎع ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻼل اﺑﺎد ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ  ،ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﻤﭗ ﻟګﯧﺪﻟﻮ  ،ﻧﻮ د ﺳﺎﻣﺎن
ﻣﺎﻣﻮر هﻠﺘﻪ ﮐﯧﻤﭗ وﻧﻪ ﻟګﻮﻟﻮ او دﻳﺮش ﻣﻴﻠﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړﻟﻮ ،د ﭘﯧښﻮر او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮ دا
ﻣﻨځ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻠﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﯥ ﻳﯥ وﻃﺎق وﻟګﻮﻟﻮ ،ﺷﺠﺎع ﭼﯥ ﺟﻼل اﺑﺎد ﺗﻪ راﻏﯽ ﻧﻮ ﮐﯧﻤﭗ
ﻧﻪ و ،ﺷﮏ ﻳﯥ وﮐړﻟﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ ﻧﻴﻤﻠﯥ ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ  .هﻠﺘﻪ وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟږ ﺧﻮ
دﻣﻪ ﻟښﮑﺮ د ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ﺳﺘړي او د اګﺴﺖ د ګﺮﻣۍ او اوږد ﻣﺰل وهﻠﻲ ﻟښﮑﺮ
ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﺷﺠﺎع ﮐﻠﮑﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻩ ،ﺗﻮﭘﯥ  ،ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ او څﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ووﺗﻠﻪ  ،اﮐﺮم ﺧﺎن وزﻳﺮ ﻳﯥ هﻢ ووژل ﺷﻮﻟﻮ  .ﺷﺠﺎع ﺗﺮپ وهﻞ )وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ( او د
ﺳﻬﯧﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ وﻻړ.
څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻮ ﻳﯥ ﮐﻨﺪهﺎر وﻧﻴﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﺷﻮﻟﻮ او د ګﻮﻣﻞ ﭘﻪ ﻻر
ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ ښﮑﺘﻪ ﺷﻮﻟﻮ .ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺳﺮﻩ د ﻟﯧﺪﻟﻮ ورﺳﺘﻪ
راوﻟﭙﻨډۍ ﺗﻪ وﻻړ .ﺷﺎﻩ زﻣﺎن او ﮐﻬﻮل ﻳﯥ هﻠﺘﻪ وو ،اوس ﻧﻮ د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﺳﺮﻩ  ،دا
اﻓﻐﺎن ﺑﺎﭼﺎ هﻢ  ،د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﭘﻪ ﭼﺎﻟﻮﻧﻮ ،د ﻣﺎﻣﻮد ،ﻓﺘﺢ ﺧﺎن او ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ ﭘﺮﻩ
ﻧﻴﻮﻟﻮ د اﻧګﺮﻳﺰ ﻟﻮﻣﯥ ﺗﻪ راﻧﯧﮋدﯼ ﮐړل ﺷﻮﻟﻮ ،ﻳﻮ ﮐﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ راوﻟﭙﻨډۍ ﮐﯥ ﺗﯧﺮ
ﮐړﻟﻮ.
ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﭼﺎ )  ١٨٠٩ﺗﺮ ( ١٨١٨

21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ
د ﺷﺠﺎع د زﻏﻠﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ  ،ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ  ١٨٠٩م ﮐښﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮﻟﻮ ،او ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻳﯥ وزﻳﺮ ﺷﻮﻟﻮ .دا وﺧﺖ د ﺟﺎګﻴﺮداراﻧﻮ د دﯼ
ﮐﻮرﻧﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﻳﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮې و او ﻧﻮر هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻮر روان
ﺷﻮ.
هﻠﺘﻪ د ﭘﯧﺮﻧګﻲ د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗګﻼرې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ اوس ﭘﻪ ١٨٠٩م ﮐﯥ ﭼﺎرﻟﺲ ﻣټﮑﺎف ﻟﻪ
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺳﺮﻩ د دوﺳﺘۍ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻪ هﻢ وﮐړﻟﻪ .او اﻧګﺮﻳﺰ د ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﺁﻟﻪ
ﮐﺎر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ځﻴﻨﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ ﺷﺎﻩ ټﭙﻮل هﻢ ﭘﯧﻞ ﮐړل.
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﻨډم ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮﻟﻮ.
ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٨٠٩م ﮐﯥ ﻣﺎت ﺷﻮﻟﻮ ﻧﻮ ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ ﺳﻮړ ﺷﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ
ﮐﯥ ﻳﯥ دوﻩ ځﻠﻪ ﭘﯧښﻮر وﻧﻴﻮﻟﻮ  .ﻳﻮ وار د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ورور وﺷړﻟﻮ او دوﻳﻢ
وار د اټګ هﻐﻪ ګﻮرﻧﺮ ﭼﯥ دﻩ ګﻮرﻧﺮ ﮐړﯼ و ،ﺑﻨﺪي ﻳﯥ ﮐړﻟﻮ او د ﮐﺸﻤﻴﺮ واﻟﻲ
ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړﻟﻮ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻟﻮ.
ﭘﻪ ١٨١١م ﮐﯥ  ،ﭼﯥ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﻟﻪ ﻣﻠﺘﺎن څﺨﻪ ﮐﻮﻣﮏ وﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻧﻮ ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد
ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ او ﻟﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ وﻟﻴﺪل ، .هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎل ﺷﺎﻩ زﻣﺎن
د ﺷﺠﺎع ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ  ،ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ ،د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﻧﻨﻮاﺗۍ ﺷﻮﻟﻮ.
د ﮐﺸﻤﻴﺮ واﻟﻲ اﺗﺎﻣﺎﻣﺪ ﺧﺎن  ،ﭼﯥ ﺷﺠﺎع ورﺳﺮﻩ ﺑﻨﺪي و ،هﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ وزﻳﺮ
ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ﮐﺸﻤﻴﺮ ﻣﺨﻪ وﮐړﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل ،او دا
ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﻳﯥ وﮐړﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻟښﮑﺮ ﭼﯥ د ﺑﻬﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﺗﻪ ځﻲ  ،او ﺑﻴﺎ ﭼﯥ
ﺑﺮې وﻣﻮﻣﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ د ﻣﺎل ﻏﻨﻴﻤﺖ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺗﻪ ورﮐﻮي ،ﻓﺘﺢ ﺧﺎن
ﭘﻪ ﻓﺮورۍ ١٨١٣م ﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﺸﻤﻴﺮ واﻟﻲ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ ،ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﻳﯥ د
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ اﺳﺘﺎځﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړﻟﻮ ﭼﯥ هﻐﻮي ﻻهﻮر ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ.
د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ وړوﻣﺒۍ ﻧﻴﻮﮐﻪ ــــ د اټﮏ ﻗﻼ ﻧﻴﻮل )(١٨١٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــﺎوس ﻧﻮ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﮐﻨډم ﮐﻮﻟﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐړل ..د
اټﮏ هﻐﻪ واﻟﻲ ﭼﯥ ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﯽ و او ﺟﻬﺎﻧﺪاد ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﭘټﻪ د رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨګﻬـ ﺳﺮﻩ ﻻس و .او د اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ  ،د ډﻳﺮ ﺟﻨګﻲ اهﻤﻴﺖ ځﺎئ  ،د اټﮏ ﻗﻼ
ﻳﯥ ﭘﻪ دﺳﻴﺴﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺗﻪ ورﮐړﻟﻪ ،دا ﻟﻮﻣړۍ ګﻮزار و ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
وﻃﻦ ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﮐړﻟﻮ ،د ﺗﻴﺮي ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ،د
اټﮏ اﻓﻐﺎن ﻗﻼ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺦ ټﻮپ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﮏ اهﻤﻴﺖ ﺗﻮﭘڼۍ وﻩ.
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ﭘﻪ ﭼﭻ هﺰارﻩ ﮐﯥ ﺳﮑﻬـ او اﻓﻐﺎن ﺟﻬګړﻩ)  ١٣ﺟﻮﻻئ ( ١٨١٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺧﺎورې د ﻧﻴﻮﻟﻮ واورﯦﺪل  ،ﻧﻮ ﻳﯥ د اټﮏ ﻗﻼ ﺗﻪ ﻧﯧﺰدﯼ
 ،د اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﮐﻴڼﻪ ﻏﺎړﻩ ﭘﻪ ﭼﭻ هﺰارﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ١٣م ﺟﻮﻻئ  ١٨١٣د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ
ﻟﻪ وزﻳﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻩ ﺟګړﻩ وﮐړﻩ  .د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﮐﺸﺮ ورور دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﻟﻪ دﻩ
ﺳﺮﻩ و .دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ د ﺳﮑﻬـ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺳﮑﻬﺎﻧﻮ دا ټګﻲ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻮدﻩ
ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ دا ګﻨګﻮﺳﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻟﻪ .وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن
ﭼﯥ دا ﺳﮑﺮوټ دروغ ﺧﺒﺮﻩ واورﯦﺪﻟﻪ ﻧﻮ د ﭘښﺘﻮ د ﻣﺘﻞ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺧﭙﻞ ﻏﻮږ ﻳﯥ وﻧﻪ
ﮐﺘﻠﻮ  ،ﺧﺒﺮﻩ ﻳﯥ ﮐﺮﻩ ﻧﻪ ﮐړﻟﻪ او ﭘﻪ ﺷﺎ ﻻړﻟﻮ ،او ګټﻠﯽ ﻣﻴﺪان ﻳﯥ وﺑﺎﻳﻠﻠﻮ .ﻓﺘﺢ ﺧﺎن
دا ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ١٣م ﺟﻮﻻئ  ١٨١٣ﮐﯥ وﺧﻮړﻟﻪ .د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘښﯥ ﻧﻮرې هﻢ ټﻴﻨګﯥ
ﺷﻮﻟﯥ او ﺑﻞ وار ﺗﻪ ﻏﻠﯽ ﺷﻮﻟﻮ.
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ او ﺷﺠﺎع ــــــ ﺷﺠﺎع او ﻟﻮدهﻴﺎﻧﻪ  ١٨١۴ﺗﺮ ١٨١۶
هﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ  ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ  ،ﻟﻪ ﺷﺠﺎع څﺨﻪ ﮐﻮﻩ ﻧﻮر ﻏﻤۍ ﭘﻪ ﭼﻞ ول ځﺎن
ﺗﻪ ﮐړﻟﻮ.ﺷﺎﻩ زﻣﺎن د ﺷﺠﺎع ﻟﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ ١٨١۴م ﮐﯥ اﻧګﺮﯦﺰ ﺗﻪ
ﻟﻮدهﻴﺎﻧﯽ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ﭘټﻪ ځﺎن ﻟﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ څﺨﻪ ووﯦﺴﺘﻠﻮ .او د
ﮐﺸﺘﻮاړ د راﭼﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﺷﻨډ ﺷﻮﻟﻮ .د
ﻧﻮرزو ﭘﻪ زور ورﺳﺘﻪ دﯼ هﻢ ﭘﻪ ١٨١۶م ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ او ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﺳﺮﻩ
ﻳﻮ ځﺎئ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻓﯧﺮﻧګﻲ اوس د دوي وﻇﻴﻔﻪ ﻟﻪ  ١٨٠٠٠روﭘﻮ څﺨﻪ  ۵٠٠٠٠روﭘﯥ
ﮐړﻟﻪ .اوس دوﻩ ﺗښﺘﯧﺪﻟﻲ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﭼﺎهﺎن د اﻧګﺮﻳﺰ ﺳړو ډوډو ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو او درﻳﻢ
 ،ﭼﯥ دا وﺧﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﭼﺎ و هﻢ د ﻓﯧﺮﻧګﻴﺎﻧﻮ ﺳړﯼ و.
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ او ﮐﺸﻤﻴﺮ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ورور ﻋﻈﻴﻢ
ﺧﺎن ورﻟﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ .او ﻻهﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ وزﻏﻠﻮﻟﻮ.
ﭘﻪ هﺮات د ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻳﺮﻏﻞ او ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ړﻧﺪول او وژل ) ( ١٨١٧-١٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
دا وﺧﺖ ﭘﻪ  ١٨١٧ﮐﯥ د هﺮات َﺑ ّﻮ د اووم ځﻞ د ﭘﺎرﻩ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړل ﺷﻮ  ،ﭼﯥ د
ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﻟﻪ ﻻرې څﺨﻪ ﻳﯥ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ازﻏﻲ ﻟﯧﺮﯼ ﮐړل .او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ټﭙﻲ ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﭘښﻮ وﻏﻮرزوﻟﻮ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﭙﮑﻮﻟﻮ او وﻳﺠﺎړوﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ د ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ زوﯼ  ،ﺷﻬﺰادﻩ ﺣﺴﻦ
ﻋﻠﯽ ﻣﺮزا د  ١٨١٧ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ هﺮات ﻳﺮﻏﻞ وﮐړﻟﻮ  ،وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن
هﺮات ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ ،او ﭘﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﻼ ﮐﯥ ﻳﯥ اﻳﺮاﻧۍ ﻟښﮑﺮ ﻣﺎت ﮐړﻟﻮ .ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ
وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻳﻮﻩ ﺳړﻩ ﺷﻮﯼ ﻣﺮﻣۍ وﻟګﯧﺪﻟﻪ او دﯼ ﻳﯥ ﻟﻪ اﺳﻪ وﻏﻮرزوﻟﻮ ،او ﻟﻪ
دﯼ ﺳﺮﻩ د ﻟښﮑﺮ د ﻧﻮرو ﺳﺮداراﻧﻮ ﭘښﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ وﺧﺘﻠﯽ او اﻓﻐﺎن ﻟښﮑﺮ ﻣﺎت
ﺷﻮﻟﻮ ،او دﻏﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ګټﻠﯥ ﻣﻴﺪان وﺑﺎﻳﻠﻞ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭼﯥ ﺳﺘﺮګﯥ
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯽ ﻧﻮ ﻟښﮑﺮ ﻳﯥ ﺗﻴﺖ و ﭘﺮﮎ ﺷﻮې و .هﺮات ﺗﻪ ﭼﯥ راﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد
او د هﻐﻪ زوﯼ ﮐﺎﻣﺮان هﻢ راﻏﻠﻲ و ،او ﭘﻪ ﺑﺎغ زاﻏﺎن ﮐﯥ دﻳﺮﻩ وو.
د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﭼﯥ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ روان و ،ﭘﻪ ﻻرﻩ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﻼ ﮐﯥ د
ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب او ﺑﻴﺎ ﻣﺎﺗﯽ ﺧﺒﺮ رﺳﯧﺪﻟﯽ و .د ﺑﺎم ﺳﻴﻤﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻏﻠﺠﻲ د
واﮎ ﻻﻧﺪﯼ وﻩ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ وﻧﻴﻮﻟﻪ او هﻢ ﭘﻪ ﺑﺎم ﮐﯥ ورﺳﺮﻩ د ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد اﺳﺘﺎځﻲ
وﻟﻴﺪل .ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ ﻻ ﭘﺨﻮا د هﺮات ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ د ﻓﺮﻧګﻲ او ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ دﺳﻴﺴﯥ
ﻣﺎﻟﻮﻣﯥ وې .ﻧﻮ د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ﻻﺳﻪ د اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﭼﺎ د ﻟښﮑﺮ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻪ  ،د اﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﺎﻣﺎﻣﻮد ښﻪ ﭘﻮهﻪ و ،ﻧﻮ دﻩ دا اﺳﺘﺎځﯽ د اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﭼﺎ د ﻏﺼﯽ د
ﺳړوﻟﻮ  ،او د دﯼ ﺣﺎل د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﯧږﻟﯽ و ،ﭼﯥ وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن  ،ﭼﯥ د وﻃﻦ
د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﭘﺎرﻩ ،ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﯧړاﻧﻪ ﮐړﯼ دﻩ ،او د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻪ
ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﯼ دﻩ ،ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﻻس ورﺳﺮﻩ ﻧﻪ و.
ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ  ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﺮﻏﻞ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﺗﻪ دوې روﻏﯥ ﮐﯧښﻮدﻟﯥ،
ﻳﻮﻩ دا ﭼﯥ ،ﭼﯥ وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن دﯼ ﻻس ﺗړﻟﯽ د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړي ،او
ﮐﻪ دا ﻧﻪ وي ﻧﻮ د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺳﺘﺮګﯥ دﯼ وﺑﺎﺳﻲ .دا وﻩ د اﻧګﺮﻳﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮ د اﻟﻪ
ﮐﺎر ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ،او داﺳﯽ د هﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرګﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د وﻃﻦ ﭘﺎﻟﻨﯽ د ﺟﺮم ﺳﺰا  ،د
ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ د ﺣﮑﻢ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ  ،ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ هﺮو ﻣﺮو ﭘﻪ اﻓﻐﺎن
اوﻟﺲ ﮐﯥ د ﻣﺎﻣﻮد د ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﺿﺪ ﮐﺮﮐﻪ راﭘﺎروﻟﻪ ،ﻧﻮ داﺳﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﮑﺎر وﻩ ،ﭼﯥ د
ﻣﻠﻲ دودوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ وي .او د اوﻟﺲ راﻳﻪ د دوي ﭘﻪ ﻟﻮر وي .ﭼﯥ ﻧﻪ ﺳﻴﺦ
ﺳﻮزﯦﺪﻟﯽ وﯼ او ﻧﻪ ﮐﺒﺎب.
او دا ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻳﯥ داﺳﯽ ﻻس ﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺣﮑﻢ  ،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ  ،د
ﻣﺎﻣﻮد د ورور  ،د هﺮات د واﻟﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻓﯧﺮوز د ﮐﻮر ﺗﻼﺷﻲ ﮐړې وﻩ ،د ﺣﺎﺟﻲ
ﻓﯧﺮوز د ﻧږور رﻗﻴﻪ ﺑﯧګﻢ ﭼﯥ د ﻣﺎﻣﻮد ﻟﻮر او د ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ وﻩ ،د هﻐﯥ ﺗﻼﺷﻲ
هﻢ وﺷﻮﻩ .رﻗﻴﻪ ﺑﯧګﻢ ﺧﭙﻞ ورور ﮐﺎﻣﺮان ﺗﻪ د دﯼ ﺳﭙﮑﺎوي د ﭘﻮر اﺧﯧﺴﺘﻠﻮ ﺣﺎل
واﺳﺘﻮﻟﻮ ،د هﻐﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺗﻪ د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ
ﻳﻮې ﻣﻮﻗﻌﯥ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ وې ،او دا ﻳﯥ ﺑﻴﺨﻲ ﺳﻢ ځﺎئ او وﺧﺖ و .او ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺗﻪ
د وﻃﻦ ژﻏﻮرﻧﯥ د ﺟﺮم ﺳﺰا  ،ﻳﺎﻧﯽ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺎﻣﺮان د اﻓﻐﺎﻧﻲ رواﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﮐﻤﺒﻠﻪ ﮐﯥ ﭘټ ﮐړﻟﻮ.
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ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮد ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ څﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮټﯽ ﺗﻪ وﺑﺎﻟﻪ او ﭼﯥ هﻐﻪ ورﻏﻠﻮ ﻧﻮ
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ورﺗﻪ د اور ﺳﻼﻳﻲ ووهﻞ.
دا هﻐﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن و ﭼﯥ د هﺮات د ټﭗ د ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺳﭙﮑﻮﻟﻮ او وﻳﺠﺎړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ  ،د اﻧګﺮﻳﺰ او ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻳﯥ
 ،د ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر د ﻟﻮﻳﯥ دښﻤﻦ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ د اور ﺳﻼﻳﻲ وهﻠﻲ
وو .او د هﻐﻪ د ړﻧﺪﯦﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧګﺮﻳﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې
وﻏﻮړﯦﺪﻟﯥ .او ﻧﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٨١٨ﮐﯥ ﭘﻪ هﺮات  ،د هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻻﻧﺪﯼ  ،د اﻳﺮان
د هﻐﻪ ﺑﺎﭼﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ ﺣﮑﻢ ،ﻳﺮﻏﻞ وﺷﻮﻟﻮ ،او ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د وﻃﻦ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻟښﮑﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ .ﻧﻮ د هﻢ هﻐﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ  ،ﭼﯥ د دﻩ ﭘﮑﯥ ﻟﻮئ ﻻس و،
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ  ،د هﻢ هﻐﻪ ﺑﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﮑﻢ ،د وﻃﻦ دوﺳﺘۍ ﭘﻪ هﻢ هﻐﻪ ﺟﺮم ﮐﯥ  ،د دﻩ
ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ هﻢ د اور ﺳﻼﻳﻲ ووهﻞ ﺷﻮل...... .
ﻧﻮۍ ﮐﻮرﻧۍ ﺟﻨګ ) (١٨١٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺷﻞ وروڼﻪ وو ،ﭼﯥ د دﻩ د وزارت ﭘﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﻟﻮئ ﻗﻮت ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و .دوي ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﻐﻪ وﺧﺖ ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻮئ ﻗﻮت ﭘﻪ ځﺎن ﭘﺴﯥ ﮐړې وو .ﮐﻪ څﻪ هﻢ دوي دا وﺧﺖ د ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ
اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ وو ،د هﻐﻪ اوﻟﺲ د ګټﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ،ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﭘﻪ ﺟﺎګﻴﺮدارﻩ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺪل ﺷﻮي وو .ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ د ﺟﺎرګﻴﺮدارۍ َد ﻣﺨﻪ هﻐﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ اړﻳﮑﻲ ﻻ هﻢ
ﺷﻠﯧﺪﻟﻲ ﻧﻪ وو .او دوي ﻟﻪ هﻐﻮ اړﯦﮑﻮ  ،د اوﺳﻨﯧﻮ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ګټﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ،
دوي ﭼﯥ د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ړﻧﺪﯦﺪﻟﻮ واورﯦﺪل  ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯽ ﺟﻨګ ،او ﻟﻪ
هﻐﻪ ﺳﺮﻩ  ،د هﯧﻮاد ﭘﻪ ﻻرو ﻻرو ﺗﻠﻞ ،او ﺗﺮ ﻧﻮر ﻻﻧﺪﯼ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻮر ګړﻧﺪۍ
ﺷﻮﻟﻮ.
د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن وروڼﻪ  ،ﭘﻮردل ،ﮐﻮهﺎن دل ،او ﺷﯧﺮ دل ﭼﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ دﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
هﺮات ﮐﯥ وو ،ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ  ،ﺧﭙﻠۍ ﭘﻼرﻧۍ ﻣﻴﻨﯥ هﯧﻠﻤﻨﺪ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪل .ﭘﻪ ﻓﺘﺢ
ﺧﺎن ﭘﺴﯥ ورور ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن او ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺸﺮ ورور دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﮐﯥ وو.
د هﺮ ﻟﻮري د ﭘﻮر اﺧﯧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼګﺎﻧﯥ وﺗړﻟﯥ ﺷﻮﻟﯥ.
د ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻر ښﻮوﻧﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،او د ﮐﺎﻣﺮان ﻟﻪ ځﻮئ
څﺨﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،هﻐﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ ،ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮد او ﮐﺎﻣﺮان ﻟﻪ هﺮات
څﺨﻪ رارﺳﯧﺪﻟﻲ وو .او ﺑﻨﺪي ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ورﺳﺮﻩ و .ﻣﺎﻣﻮد او ﮐﺎﻣﺮان د دﻳﺮش زرﻩ
ﻟښﮑﺮ ﺳﺮﻩ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر وﺧﻮځﯧﺪل.
دوي ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وروڼﻮ ﻟﻪ ﺟګړﯼ څﺨﻪ د دروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ووﻳﻞ ﺧﻮ هﻐﻪ وﻧﻪ
ﻣﻨﻞ .او ﺑﻴﺎ د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻻر  ،د ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ اووﻩ څﻠﻮﻳښﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﯧﺮﯼ  ،ﭘﻪ
ﺳﻴﺪ اﺑﺎد ﮐﯥ ﮐﺎﻣﺮان ﭘﻪ ﺳﺮداراﻧﻮ د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د وژﻟﻮ ﺣﮑﻢ وﮐړﻟﻮ ،او دﻏﻪ
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ﮐﯧﺪﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺗﻪ د ړﻧﺪﯦﺪﻟﻮ او د دﯼ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ وژﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ دا ﺧﺒﺮﻩ
ورﻳﺎدﻩ ﺷﻮې وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼﻞ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻣﺎت ﺷﻮﯼ و ،هﻢ ﭘﻪ هﻐﻪ ﭼﻞ دﯼ ﻣﺎت
ﮐړل ﺷﻮ .او دا ﭼﯥ د وﻃﻦ دښﻤﻨۍ ﺑﺪل ﻏﻮښﯥ او ﭘﻼووﻧﻪ دﯼ او د وﻃﻦ دوﺳﺘۍ
ﭘﺎئ ړﻧﺪﯦﺪل ﻳﺎ ﻧﻮﮐﯥ ﻧﻮﮐﯥ ﮐﯧﺪل دي .ﺳﺮﻩ د دﯼ ﭼﯥ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ﻓﺮﻧګﻲ او ﻓﺘﺢ
ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﻟﻮﺑﻪ درﮎ ﮐړﯼ هﻢ وﻩ.
هﺮ څﻪ ﭼﯥ وو ،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ د ﮐﺎﻣﺮان د ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﭘﺎرﻩ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺑﺎﻧﺪﯼ د ارﻏﻨﺪي
ﭼﻮﮎ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﮐﺎﻣﺮان ﭼﯥ ﻣﯧﺪان ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻻر ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻪ ﮐړﻩ ،او ،،ﭼﻬﺎر ﺳﻴﺎﻩ
 ،،ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ ،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ورﺗﻪ  ،،هﻨﺪﮐۍ ،،وﻧﻴﻮﻟﻪ . .دﻟﺘﻪ ﺟګړﻩ وﻧښﺘﻠﻪ ،
ﮐﺎﻣﺮان ﺑﺮ ښﮑﺎرﯦﺪﻟﻮ ،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ د ﺑﯥ ﺑﺎورۍ د ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﻌﻠﯽ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ
ﭼﻞ وﭼﻠﻮﻟﻮ ،ﮐﺎﻣﺮان او د هﻐﻪ ﭘﻼر ﻣﺎﻣﻮد ﭘﻪ ﺷﭙﻪ وﺗښﺘﯧﺪل ،هﻠﺘﻪ ﭘﻮردل ﮐﻨﺪهﺎر
وﻧﻴﻮﻟﻮ ،دوي ﺗﻴﺮوات ﺗﻪ وﻻړل ،هﻠﺘﻪ ﭼﯥ ﮐﻮهﺎن دل ورﭘﺴﯥ ورﻏﻠﻮ ،ﻧﻮ دوي
هﺮات ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪل ،او د ﻳﺎدوﻧۍ وړ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ هﺮات ﻳﯥ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ
او وروڼﻮ ورﺑﺎﻧﺪﯼ ﮐﺎر وﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ .د ﻣﺎﻣﻮد د هﺮات د ټﭗ درﻣﻞ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ هﻢ وﻧﻪ
ﮐړل..
ﺑﻴﺎ ﻣﺎﻣﻮد او د دﻩ ځﻮئ ﮐﺎﻣﺮان او ورورﺳﺘﻪ ﻳﺎر ﻣﺎﻣﺪوزﻳﺮ  ،د ﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ
ﺟﻼ  ،داﺳﯽ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واﮎ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺗﻠﯥ و ،ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮاﻧﻮ ،او د
اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ  ،ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻣﻠﻨډې ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﻟګﻴﺎ ﺳﺎﺗﻠﯥ ﺷﻮې .او ﭘﻪ دﯼ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﯥ د
اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ د ﻏﺎړﯼ ﻧﯧﺰدﯼ ﻧﻴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﻧﺪې ﮐړﻟﻮ ،او ﺑﻴﺎ ﭼﯧﺮﯼ د هﺮات ﺟﻼ ﺳﺎﺗﻞ
ورﺗﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮل.
اوس ﭘﻪ  ١٨١٨ﮐښﯥ  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺎل دا و .ﭼﯥ ﭘﯧښﺎور ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﻏﺰﻧۍ ،او
ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ د ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎن د زاﻣﻨﻮ ،د هﺮات وﻻﻳﺖ د ﻣﺎﻣﻮد او ﮐﺎﻣﺮان ،او
ﻗﻄﺒﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﻐﻪ ځﺎئ د ﺳﺮداراﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﺪارۍ ﮐﯥ و.
ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن  ،د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﻳﻮ زوئ اﻳﻮب ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺑﺎﭼﺎ ﮐړﻟﻮ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﯥ وزﻳﺮ
ﺷﻮﻟﻮ ،د اﻳﻮب د ﺑﺎﭼﻬۍ ﻧﻮم ﭘﮑﺎر و او ﺑﺲ !.

26

ﺳﮑﻬـ اﻓﻐﺎن ﮐﺸﻤﮑﺶ  ١٨١٨ﺗﺮ ١٨٣٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻪ  ١٨١٨ﮐﯥ ﭼﯥ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ووژل ﺷﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ وړوﻣﺒۍ ﻟﻤﺒﻪ ﮐﯥ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ،و
ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﺸﻤﻴﺮ څﺨﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻮﯼ ﻗﺮان ﺷﺮﻳﻒ ورواﺳﺘﻮﻟﻮ او د ﮐﻮﻣﮏ ﻟﻮظ
ﻳﯥ ورﺳﺮﻩ وﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﭘﯧښﺎور ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ دﯼ ﻟﻮظ
څﺨﻪ واوښﺘﻠﻮ .او ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ وﻳﻴﻠﻲ ﺷﻮي دي د ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ځﻮئ اﻳﻮب ﻳﯥ ﺑﺎﭼﺎ
ﮐړﻟﻮ ،ﺷﺠﺎع ﻟﻪ ﻟﻮدهﻴﺎﻧﯥ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ ،ﻟﻮﻣړئ ﻳﯥ ښﮑﺘﻪ ډﻳﺮﻩ )ډﻳﺮﻩ ﻏﺎزﻳﺨﺎن(
وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﮐﻨﺪهﺎر ﻣﺨﻪ وﮐړﻟﻪ .هﻠﺘﻪ د ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ورڼﻮ ﻣﺎت ﮐړﻟﻮ ،او ﻟﻪ
هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺷﮑﺎرﭘﻮر ﺗﻪ وګﺮځﯧﺪﻟﻮ ،ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﮐﺎل ډﻳﺮﻩ ﻣﻮدﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﮐړﻟﻪ .او د
 ۵٠٠٠رﺳﺎﻟﻪ ،ﻳﻮ څﻪ ﭘﻴﺎدﻩ/ﭘﻠﯽ او ﻟﺴﻮ ﺗﻮﭘﻮ ﻳﻮ ﻟښﮑﺮ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﮐړﻟﻮ.
هﺮ ﺳړۍ ﭘﻮهﯧﺪﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﭘﻪ دوړو او ﺑﺎران ﮐﯥ د ښﮑﺎرﮐﻮﻟﻮ ډﻳﺮﻩ
ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻟﻮدﻟﻪ .داﺳﯽ ځﺎئ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻮ د دوي ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﻻس وهﻨﻪ
ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ و ،ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻮ.ﺧﻮ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ وﻳﻴﻞ ﺷﻮي دي ،ﻻ ﭘﻪ ﮐﺎل
 ١٨٠٠م ﮐﯥ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻻﻧﺪﯼ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ ،د ﻣﺦ د ﮐﻨډﮎ وﻇﻴﻔﻪ ،رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨګﻬـ ﻟﻪ اﻳښﯽ وﻩ.
هﻠﺘﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ هﻢ و دﯼ ﺳﻴﻠۍ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﻮټﯥ ﮐړې وې .او ﺳﻤﺪﺳﺘﯽ ﻳﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮټﻪ ﮐړﻟﻪ .ﻟﻪ  ١٨١٨ﺗﺮ  ١٨٣٨د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ هﻐﻪ ﭘړاو ﭘﯧﻞ
ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﺳﮑﻬـ او اﻓﻐﺎن ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻻ ډﻳﺮو ﺧﻮﻧړو ﺟﻨګﻮﻧﻮ وﻧښﺘﻠﻮ .د ﺳﮑﻬـ
د ﻳﺮﻏﻞ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د هﯧﻮاد ژﻏﻮرﻧۍ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻮرﻩ ﺗﺎودﻩ ﺷﻮﻟﻪ .ﻓﯧﺮﻧګﯽ د ﺧﯧﺮ ﭘﻪ
ډﻳﺮئ ﻧﺎﺳﺖ و ،ﺟﺎج ﻳﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،څﺎر ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻮ ،د اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ د راﻧﻴﻮﻟﻮ
ﺳﻮداګﺎﻧﯥ ﻟګﻴﺎ وې ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښﮑﯧﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﺳﻢ ځﺎئ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﯥ
ﮐړې وې .او ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻴﻮﮐﻮ ﺧﺒﺮﻩ وﻩ هﻐﻪ
ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړئ ورځﯽ څﺨﻪ د ﺧﭙﻞ ﺟﯧﺐ ګﻮړﻩ ګڼﻠﻪ.
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ ٢م ﺟﻮن ١٨١٨م ﻣﻠﺘﺎن د ﻣﻈﻔﺮﺧﺎن ﺻﺪوزي ﺧﺨﻪ واﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،او
ﻣﻈﻔﺮﺧﺎن ﺻﺪوزئ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ ﺗﻮرﻩ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺷﻮ.

د ﺧﯧﺮاﺑﺎد او ﭘﯧښﻮر د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻧﻴﻮل
)(١٨١٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ وﻳﻴﻞ ﺷﻮي دي ،د اﺑﺎﺳﻴﻦ ﭘﻪ ﮐﻴڼﻪ ﻏﺎړﻩ د اټﮏ ﻗﻼ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﻻ ﭘﻪ
١٨١٣م ﮐﺎل ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﯽ وﻩ .اوس ﭘﻪ دﯼ هړ دوړ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎل
 ١٨١٨ﮐﯥ ﺗﺮ اﺑﺎﺳﻴﻦ راﭘﻮرﯼ وﺗﻠﻮ .او د اټﮏ ﻗﻼ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﯥ  ،د ﺧﻮﺷﺎل ﺧﺎن
ﺧټﮏ د ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﺧﯧﺮ اﺑﺎد وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﭼﯥ ﺗﺮ اﺑﺎﺳﻴﻦ د ﻟښﮑﺮو او ﻧﻮرو ﺗﯧﺮﻳﺪﻟﻮ
راﺗﯧﺮﻳﺪﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ ډﻳﺮ اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﺎور ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،وﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ
او د اټﮏ وﻃﻦ ﭘﻠﻮروﻧﮑۍ واﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﺪاد ﻳﯥ ړ ځﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﯧښﺎور واﻟﯽ وﻟګﻮﻟﻮ،
ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ورور ﻳﺎرﻣﺎﻣﺪ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ دا واﻟﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ و اﻳﺴﺘﻠﻮ او
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د ډﯦﺮﻩ ﺟﺎت )ډﯦﺮﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن او ډﯦﺮﻩ ﻏﺎزﻳﺨﺎن ﻧﻴﻮل )  ١٨١٨ﺗﺮ (١٨٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﮐﺸﻤﻴﺮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د اﺑﺎﺳﻴﻦ د ښﻲ ﻟﻮري د ﺳﻴﻤﯥ
اهﻢ اﻓﻐﺎن وﻻﻳﺖ ډﯦﺮﻩ ﺟﺎت ﺗﻪ ﻣﺦ واړوﻟﻮ ،ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٨١٨ﮐﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮﻩ ﻏﺎزﻳﺨﺎن
وﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ  ١٨٢١ﮐﯥ ډﯦﺮﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن ﻻﻧﺪﯼ ﮐړﻟﻮ .ﺧﻮ ﭘﻪ دﯼ ﺣﺎل
ﮐښﯥ  ،ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ،د ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ﻟﻮر ﻟﻪ ﮐﻨﺪهﺎر څﺨﻪ ﺷﮑﺎرﭘﻮر ﺗﻪ رهﻲ ﺷﻮﻟﻮ،
ﺷﺠﺎع ﺧﭙﻞ ﻟښﮑﺮ ﺗﻴﺖ ﭘﺮﮎ ﮐړﻟﻮ او ﻟﻮدهﻴﺎﻧﯽ ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺳﻴﻮري ﺗﻪ
وﻻړ .او ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎد د ځﺎن د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﻻس ﻧﻪ وهﻨۍ ﭘﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړﻩ .

ﭘﯧښﺎور )(١٨٢٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻪ  ١٨٢٢ﮐﯥ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﭘﯧښﺎور ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ ،ﭼﯥ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﻟﻪ
اﻓﻐﺎن ﺧﺎورې اټﮏ څﺨﻪ وﺷړي ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ هﻢ د اﺑﺎﺳﻴﻦ ﭘﻪ ﮐﻴڼ اړخ د رود ﭘﻪ
ﻏﺎړﻩ ﻏﺎړﻩ ﭘﻮرﺗﻪ وﻻړﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﯼ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ د ﻋﻄﻴﻢ ﺧﺎن ورور ﻳﺎرﻣﺎﻣﺪ  ،ﭼﯥ د
ﭘﯧښﻮر واﻟﻲ و ،ﭘﻪ ﭘټﻪ اﺳﻮﻧﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺗﻪ د ﺑډو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ واﺳﺘﻮل ،رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨګﻬـ ﺑﯧﺮﺗﻪ وګﺮځﯧﺪﻟﻮ او ﭘﻮهﻪ ﺷﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﻳﺎرﻣﺎﻣﺪ او د دﻩ ﭘﻪ ﻣﻮر وروڼﻪ  ،ﭼﯥ
وروﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ د ﭘﯧښﻮري ﺑﺮادراﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮل  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ګټﻮ ﺧﻼف  ،د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ او ﻧﻮرو اﺳﺘﻌﻤﺎر ګﺮاﻧﻮ اﺳﻮﻧﻪ ﺟﻮړﯦﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ
دي.
ﻳﺎرﻣﺎﻣﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﻣﺪ ﻃﻼﻳﻲ او ﭘﻴﺮﻣﺎﻣﺪ د ﭘﺎﻳﻨﺪ ځﻮﻳﺎن وو ،ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ دوي د
ﭘﯧښﻮري ﺑﺮادران ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي .د ﻧﺎدر ﮐﻮرﻧۍ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﻣﺪ ﻃﻼﻳﻲ د
ﮐﻮﻧډﯼ دﻩ.
ﭘﻪ  ١٩٢٩ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د وﻃﻦ دوﺳﺖ دوﻟﺖ ﻧړوﻟﻮ ،او د دﻩ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﭘﻪ ﺷړﻟﻮ ﮐﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺳﺮﻩ د دﯼ ﮐﻮرﻧۍ ﻻس و .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﯽ
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻐﻪ ﻓﻴﻮډاﻟﻲ دوﻟﺖ ﺟﻮړ ﮐړﻟﻮ ،ﭼﯥ هﻴﻮاد ﻳﯥ د
ﺳﺎﻣﺮاﺟﻲ ﻧﻮي اﺳﺘﻌﻤﺎر ،د ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ، ،اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻟﻮږو ﺳﭙږو ،ﺑﺪاﻣﻨۍ ،
رﺟﻌﺖ او ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺎﺗﯽ واﻟﯽ ﭘﻪ ﺧﻮﻧړو ﻣﻨګﻠﻮ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻠۍ و .ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د وﻃﻦ او
ﺧﻠﮑﻮ ازادي ﺑﺨښﻮﻧﮑﻲ ﺳﺘﺮ ﺛﻮر اﻧﻘﻼب د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻖ ډﻳﻤﻮﮐﺮﻳټﮏ ګﻮﻧﺪ ﭘﻪ
ﻻر ښﻮوﻧﻪ ﭘﺮ ٢٧م اﭘﺮﻳﻞ  ١٩٧٨ﻧﺴﮑﻮر او دړﯼ وړﯼ ﮐړﻟﻮ.
د ﻧﻮښﺎر اوﻟﺴﻲ ﺟﻬګړﻩ ) ١۴ﻣﺎرچ (١٨٢٣
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﻩ واورﯦﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻳﺎرﻣﺎﻣﺪ  ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺗﻪ اﺳﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ
دي ﻧﻮ ډﻳﺮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﯽ ﺷﻮﻟﻮ  ،ﻳﺎر ﻣﺎﻣﺪ د ورور ﻟﻪ وﻳﺮﯼ ﺧﻴﺒﺮ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ او ﻋﻈﻴﻢ
ﺧﺎن ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ  ١٨٢٣م ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻮ.
هﻠﺘﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ  ١٣ﻣﺎرچ  ١٨٢٣م ﭘﻪ اﺑﺎﺳﻴﻦ راﭘﻮرﯦﻮت .ﺧټﮏ ،ﻳﻮﺳﻔﺰئ،
او د ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻮر ټﻮل اﻓﻐﺎن اوﻟﺴﻲ ﻟښﮑﺮ  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې د ژﻏﻮرﻧﯥ د
ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧﻮښﺎر ﮐﯥ د ﻟﻨډي )ﮐﺎﺑﻞ( رود ﭘﻪ ﮐﻴڼﻪ ﻏﺎړﻩ ﻏﻮﻧډﻳﺎﻧﯥ وﻧﻴﻮﻟﯥ .ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن
او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻟښﮑﺮد ﮐﺎﺑﻞ رود ﭘﻪ ښﻲ اړخ وو.
د اﻓﻐﺎن اوﻟﺴﻲ ﻟښﮑﺮ او ﺳﮑﻬـ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﻟښﮑﺮ ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﺟﻬګړﻩ وﻧښﺘﻠﻪ .ﭘښﺘﻨﻮ
ﭘﻪ ﺳﺮ ښﻨﺪﻧﻪ ،ﻣﯧړاﻧﻪ او ﻏﻀﺒﻨﺎﮐﻮ ﻏﻮټﻮ او ګﺰاروﻧﻮ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻴﺪﻟﻮ
ﮐړﻟﻮ ،ﺳﮑﻬـ اﮐﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻮل ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻮرﻳﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﺗﻢ ﺷﻲ .د اﮐﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ
ووژل ﺷﻮﻟﻮ ،ﻳﻮاځﯽ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﺑﺎړﯼ ګﻮرﮐﻬﺎ ﻟښﮑﺮ د اوﻟﺴﻲ ﻟښﮑﺮ
ګﻮزاروﻧﻮ ﺗﻪ ټﻴﻨګ ﺷﻮﻟﻮ .او ﭘﻪ هﻐﻪ ورځ ﺳﮑﻬـ ﻟښﮑﺮ د ﺑﺸﭙړﯼ ﻣﺎﺗﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ
ګﺮاﻧﻪ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ټﻴﻨګﻪ ﻣﻼ ﺗړﻟﯽ وﻩ ﭼﯥ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺑﻴﺦ وﺑﺎﺳﻲ.
ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ،وروڼﻪ ﻳﯥ ،ﺳﺮداران او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻟښﮑﺮ ﭘﻪ دﯼ ﺳﺨﺘﻪ ﮐﯥ او ﭘﻪ دﯼ
ځﺎئ هﻢ ،د ﮐﺎﺑﻞ رود ﭘﻪ ښﻲ اړخ وﻻړ ﻧﻨﺪارﻩ ﮐﻮﻟﻪ.
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د اﻓﻐﺎن ﺳﺮداراﻧﻮ د ﺑﺰدﻟۍ ،د وﻃﻦ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو
ﺳﺮﻩ د ﻣﻴﻨﯽ او ﺑﯽ د څﯧړﻧﯽ ﭘﻪ اﻓﻮاﻩ د ﺑﺎور د ﺧﻮﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ.او ﺷﭙﻪ
ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ دا ګﻨګﻮﺳﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړﻟﻪ ﭼﯥ د ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﺧﺰاﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﯧښﻮر ﺳﺮﻩ
ﭼﯧﺮﯼ وﻩ د دﻩ ﮐﺸﺮ ورور دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ وﺗښﺘﻮﻟﻪ .دا ګﻨګﻮﺳﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن او د دﻩ
ﺳﺮداراﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮﻩ ﭘﻪ ﭼﻞ ورﺳﻮل ﺷﻮﻟﻪ .ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن رﻳښﺘﻴﺎ ﻣﺎﻟﻮم ﻧﻪ ﮐړل او ﻧﻪ ﻳﯥ
د اﻓﻐﺎن اوﻟﺴﻲ ﻟښﮑﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د وﻃﻦ د ﻏټ دښﻤﻦ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ډﻳﺮ ژر ﭘﻪ
ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﮑﯥ ﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن ،او د وﻃﻦ د ژﻏﻮرﻧۍ اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ وﮐﺘﻞ  .ﺑﺲ ﭘﻪ ﻏړ ﻏړو
او ژړا ﻳﯥ ﭘﯧﻞ وﮐړ  ،د ﺳﺮ او ږﻳﺮﯼ وﻳښﺘﺎن ﻳﯥ ﺷﮑﻮل  ،ﺳﺮ او ﺳﻴﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﺳﻮﮐﺎﻧﻮ وهﻠﻪ ،او اوښﮑﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ږﻳﺮﻩ ﮐﯥ ګڼﯥ ګڼﯥ ﺗﻮﻳﯧﺪﻟﯽ.
د اﻓﻐﺎن ﭘﺘﻤﻦ اوﻟﺲ ﭘﻪ ﻣﯧړاﻧﻪ  ،ﺗﻮرﻩ ،ﺳﺮښﻨﺪﻧﻪ او ټﻴﻨګﻪ ارادﻩ ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﺑﺮﯼ ،د
ﺟﺎګﻴﺮدارﯼ)ﻓﻴﻮډﻟﯽ( رهﺒﺮۍ د ﻻﺳﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﺎورې اﻳﺮﯼ ﺷﻮﻟﻮ .ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﺑﯥ
د څﻪ ﻻس ښﻮروﻟﻮ ﻣﯧﺪان ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ او ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ روان ﺷﻮﻟﻮ ،ټﻮل اﻓﻐﺎن
اوﻟﺴﻲ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻟښﮑﺮ ﻳﯥ ﺗﻴﺖ ﭘﺮﮎ ﮐړﻟﻮ.
د ذﮐﺮ وړ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﭻ هﺰارﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ١٣م ﺟﻮﻻئ ١٨١٣م  ،د هﺮات ﭘﻪ
ﮐﺎﻓﺮ ﻗﻼ ﮐﯥ د ١٨١٧م ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﻮ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ ،او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻧﻮښﺎر ﮐﯥ ﭘﻪ ١۴م
ﻣﺎرچ ١٨٢٣م اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ د ژوﻧﺪ ګټﻠﯥ ﺟﻬګړې ﻳﻮاځﯽ ﭘﻪ دﯼ ﺑﺎﻧﺪﯼ
ﺑﺎﻳﻴﻠﻠﯽ دي ﭼﯥ اوﻟﺲ ﺑﻪ ﺗﻮرﻩ وﮐړﻩ او ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﺳﺮ ښﻨﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ دښﻤﻦ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ
ورﮐړﻩ ،ﺧﻮ ﺳﺎﻻر ﻳﺎ ﺳﺎﻻران ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮئ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د دﯼ ﻣﺸﺮۍ وړ وﻧﻪ
ﺧﺘﻞ .د اﻓﻐﺎن ﻟښﮑﺮ د ګټﯥ څﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ ګټﻪ واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻠﻪ .ﻟﻪ
وﻳﺮﯼ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻮهۍ ،ﺑﻪ ﻳﺎ ﺧﻮ ﻳﻮاځﯽ د ﻳﻮ ﻣﺸﺮ د اس څﺨﻪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﻮرو
ﻣﺸﺮاﻧﻮ زړﻩ وﻏﻮرځﻮﻟﻮ ،او ﭘښﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ وﺧﺘﻠﯥ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺸﻪ اﻓﻮاﻩ/ګﻨګﻮﺳﻪ
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ﭘﻪ ﻧﻮښﺎر ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن د ﻣﺎﺗﯽ وروﺳﺘﻪ ،رﻧﺠﻴﺖ د اﺑﺎﺳﻴﻦ ﻟﻪ ﻏﺎړﯼ د ﺧﻴﺒﺮ درﯼ ﺗﺮ
ﺧﻮﻟﯥ ،ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﻧﺪﯼ ﮐړﻟﻮ .او ټﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﯥ وﺳﯧﺰﻟﻪ .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻃﻦ
ﭘﻠﻮروﻧﮑﯽ ﻳﺎر ﻣﺎﻣﺪ ﺑﺎﺟګﺰار وﻟګﻮﻟﻮ.
د ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن د ﺧﺰاﻧﯽ د ﻏﻼ ګﻨګﻮﺳﻪ دروغ ﺷﻮﻟﻪ ،او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺮئ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﮑۍ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن اوس هﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻ د ځﺎن ﺣﻖ ﺑﻠﻠﻮ،
او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ رهﻲ ﺷﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻤﻪ ﻧﻪ ،د ﺧﺰاﻧﯽ ﻟﻪ ﻏﻤﻪ ﭘﻪ
ﻟټﻬﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﯥ زړﻩ ﭼﺎودﻟﯽ ﻣړ ﺷﻮﻟﻮ.
د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د وژﻟﻮ ﻟﻪ ورځﯽ ) (١٨١٨څﺨﻪ ﺗﺮ ﻧﻮښﺎر ﺗﺮ ﺟګﻬړﯼ ﭘﻮرﯼ )(١٨٢٣
ﭘﻪ ﭘﻴﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯥ رﻧﺠﻴﺖ د ﻳﻮ ﻟږ څﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺑﺎﺳﻴﻦ د ﻏﺎړﯼ ټﻮﻟﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ) ډﻳﺮﻩ ﻏﺎزﻳﺨﺎن ،ډﻳﺮﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن ،ﭘﯧښﺎور او هﺰارﻩ( وﻧﻴﻮﻟﻪ .اﺳﺘﻌﻤﺎرﭼﻲ
ﻟﻴﻔټﻨﺖ ﺟﻨﺮل ﻣﻴﮑﻤﻦ ﻟﻪ دﯼ ﻳﻮ ﺳﻞ ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ١٩٢٨ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب
 ،،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،،ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ  ٩۵داﺳﯽ ﻟﻴﮑﻲ ،دا ﺧﺒﺮﻩ د ذﮐﺮ وړ دﻩ ،ﭼﯥ اوس ﭘﻪ
 ١٨٢٣ﮐﺎل ﮐﯥ د اﺑﺎﺳﻴﻦ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻏﺮو ﺗﺮ ﻟﻤﻨﻮ اﻓﻐﺎن وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺨﻲ هﻐﺴﯽ  ،ﻟﮑﻪ
ﭼﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د ﺳﮑﻬـ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﮑﻬـ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﻴﻮﻟﯽ دﯼ ،او ﺑﻞ دا ﭼﯥ ﮐټ ﻣټ ﺗﺮ
هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯧﺮﯼ ﭼﯥ ﻧﻦ هﻢ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﭘﻮﻟﻪ ﺟﻮړﻩ دﻩ د رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨګﻪ -ﻻﻧﺪﯼ و. ،،

د ﭘﺎﻳﻨﺪ د زاﻣﻨﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻳﺶ )(١٨٢٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ﭘﺎﻳﻨﺪ  ،ﭼﯥ ﺷﺎﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ١٨٠٠م ﮐﺎل ﮐﯥ وژﻟﯽ و ،ﻳﻮﻳﺸﺖ  ٢١زاﻣﻦ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮي
وو .د ﭘﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺮ زوﯼ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ١٨١٨م ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﮐﺎﻣﺮان ،د اﻳﺮاﻧﻢ د ﺑﺎﭼﺎ ﻓﺘﺢ
ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ړوﻧﺪ ﮐړﻟﻮ ،او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ووژﻟﻮ ،ﻟﻪ دﯼ ﺧﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻞ ﻣﺸﺮ ﻋﻈﻴﻢ
ﺧﺎن  ،ﭘﻪ ١٨٢٣م ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻧﻮښﺎر د ﻣﺎﺗﯽ وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻧﻮر ﻧﻮ د ﻳﻮې ﻣﻮر
څﺨﻪ ﻳﺎر ﻣﺎﻣﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﻣﺪ ﻃﻼﻳﻲ او ﻧﻮر وو ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د ﭘﯧښﺎوري ﺑﺮادران
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮل .د ﺑﻠﯽ ﻣﻮر څﺨﻪ ﭘﺮدل ،ﮐﻮهﺎن دل ،ﺷﯧﺮدل ،او ﻧﻮر وو،
ﭼﯥ د دل ﺑﺮادران ﻳﺎ ﮐﻨﺪهﺎري ﺑﺮادراﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪل .دوي ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د
ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﻧﻴﻮﻟﯽ و ،ﻧﻮاب ﺟﺒﺎرﺧﺎن ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ښﻪ
راﺷﻪ درﺷﻪ ﻟﺮل ،د ﺑﻠﯽ ﻣﻮ څﺨﻪ و .او ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﮐﺸﺮان وروڼﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ او ﻣﺎﻣﺪ
ﺧﺎن ﻻ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﻣﻮر څﺨﻪ وو ،ﭼﯥ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﮑﯥ ﻣﺸﺮ و.
دﻟﺘﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺑﺎﺳﻴﻦ د ﻏﺎړﯼ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﮐړل ،هﻠﺘﻪ ﻋﻈﻴﻢ
ﺧﺎن ﻣړ ﺷﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ ﻣﻴﺮاﺛﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د دﻳﺮﺷﻮ ﮐﺮوړو روﭘﻮ ) ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ دﻳﺮش ﻟﮑﻬـﻪ ﭘﺎوﻧډ ﺳټﺮﻟﻨګ ﻗﻴﻤﺖ و( ﺟﺎﻳﻴﺪاد ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻟﻮ .د ﺳﺮداراﻧﻮ وروڼﻮ د
ﻳﻮﺑﻞ ځﻠﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دا ښﻪ ﻏﻮښﻪ ور هډ و .دا وو ﭼﯥ ﭘﻪ دوو ډﻟﻮ ﮐﯥ ﺳﺮﻩ
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ﭘﻪ دﯼ هړ دوړ ﮐﯥ اﻳﻮب ﺑﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻠﻪ څﺨﻪ وﺗښﺘﯧﺪﻟﻮ او ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ د رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨګﻬـ ﻧﻨﻮاﺗﯽ او وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮر ﺷﻮﻟﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ١٨٢٣م ﮐﺎل ﮐﯥ دﯼ ﺳﺮداراﻧﻮ وروڼﻮ
د ﮐﺎﺑﻞ وﯦﺶ داﺳﯽ وﮐړﻟﻮ.:
ا .د ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﭘﺎﺗﯥ ﺟﺎﻳﻴﺪاد ﺑﻪ ټﻮل د دل ﺑﺮادراﻧﻮ ﺳﺮﻩ وي .ﭼﯥ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻲ ﻳﺮﻏﻞ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻟګﻴږي .د ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ او ﺳﻴﻤﯥ ﺑﻪ هﻢ د دﯼ وروڼﻮ ﺳﺮﻩ وي.
ب .د ﭘﯧښﺎوري وروڼﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﮑﻬﺮ ،ﻟﻮګﺮ او ﻧﻴﻢ ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ وي ،د رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨګﻬـ ﻻﻧﺪﯼ ﮐړي اﻓﻐﺎن وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ،ډﯦﺮﻩ ﺟﺎت او ﭘﯧښﻮر ﺑﻪ هﻢ ﻟﻪ دوي ﺳﺮﻩ وي.
ج .دا ﭘﺎﺗﯽ ﻧﻴﻢ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻮهﺴﺘﺎن ،او ﮐﻮﻩ داﻣﺎن د دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ وﻧډﻩ ﺷﻮل.
د .د ﺟﻼل اﺑﺎد وﻻﻳﺖ ،او ﺳﻴﻤﯥ د ﻳﻮ ورارﻩ زﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮﯼ.
ر .د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ او ﺳﻴﻤﯥ د دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ د ورور ﻣﺎﻣﺪ ﺧﺎن ﺷﻮې.
ن .ﻏﻠﺠۍ ﺳﻴﻤﯥ د ﻧﻮاب ﺟﺒﺎر ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﺧﺘﻠﯥ.
ﭘﻪ دا ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎورې وﻳﺸﻞ  ،او ﻧﻮﮐﯥ ﻧﻮﮐﯥ ﮐﻮل ،د دﯼ وروڼﻮ د وﻃﻦ
دښﻤﻨۍ ﺳﺮﻩ دا هﻢ ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻳﻮ څﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ  ،د وﺧﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ
ﻃﺒﻘﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻪ د دوي ﻟﻮړ ﻗﺸﺮوﻧﻪ ،ﭼﯥ دﯼ ورڼﻮ ﻳﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻲ ﮐﻮﻟﻪ ،د ﺧﭙﻠﯥ
ﺧﺎورې او ﺧﻠﮑﻮ څﻮﻣﺮﻩ ﻏټ دښﻤﻨﺎن وو.
ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ ،ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ  ،ﻣﺤﻨﺖ ،زﻳﺎر او ﺧﻮاري ﮐښﻠﻪ ،هﯧﻮاد ﻳﯥ
اﺑﺎدوﻟﻮ ،هﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﭘﺮ وﻃﻦ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻲ ﭘﺮﻏﻞ د ﻣﺨﻨﻴﻮي اړﺗﻴﺎ وﻩ ﻧﻮ ﺗﻮرﯼ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ ﻻس ﮐﻮﻟﻮ ،او د وﻃﻦ ﭘﻪ ﻧﻨګ ﺑﻪ ټﻴﻨګ ودرﯦﺪل ،ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻣړاﻧﻪ او ﺳﺮ ښﻨﺪﻧﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورﯼ ژﻏﻮرﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﺑﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ  ،د وﻃﻦ او ﺧﻠﮑﻮ دښﻤﻦ دا
ﻗﺸﺮوﻧﻪ  ،ﭼﯥ د هﯧﻮاد د زﻳﺎر ﮐښﻮﺧﻠﮑﻮد ﻣﺤﻨﺖ هﺮ څﻪ ﻳﯥ ﻟﻮټﻞ ،د وﻃﻦ د
ﭘﯧﺪاوار ټﻮل وﺳﺎﻳﻞ ﻳﯥ ﻻﻧﺪې ﮐړﯼ وو .ﭘﻪ ﻣﺮﻧۍ ﺧﺎورﻩ ﻳﯥ ورور وژﻧﻪ او ﻓﺴﺎد
ﺟﻮړ ﮐړﯼ و .او د دﯼ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻲ دښﻤﻦ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻻس وو .او د
ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې او ﺧﻠﮑﻮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﺲ ورﺳﺮﻩ ګډ و .هﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺧﻮ هﻴﻮاد
ﺑﯥ د ټﮑﻪ ټﻮﮐﻪ ور وﺳﭙﺎرﻟﻮ او ﺑﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ وﭘﻠﻮرﻟﻮ ،او د هﻐﯥ ﻋﻮض ﺑﻪ ﻳﯥ
واﺧﻴﺴﺖ .ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ،وﻃﻦ دښﻤﻨﻪ ،ﺷﻮﻣﻮ ﻏﺮﺿﻮﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻳﯥ
وﻃﻦ ځﻴﻨﯥ ﮐﻨډ ﮐﭙﺮ ﮐړﻟﻮ.
او دﻏﻮ ﭼﯥ ﻳﯥ د وﻃﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﻮﻟﻮ ،او وﻃﻦ ﭘﻠﻮروﻧﮑﻲ وو ،د وﻃﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ
واﮎ او اﺧﺘﻴﺎر هﻢ د دوي ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وو .او ښﻪ ﻣړوﻧﻪ ﻻ هﻢ ﺑﻠﻞ ﮐﯧﺪل .او اوﻟﺲ
ﭼﯥ ﻳﯥ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،د وﻃﻦ ﭘﻪ ﻧﻨګ ﻳﯥ ﻣړاﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،او ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ښﻨﺪل،
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻳﯥ ﮐﯧﺪﻟﻮ ،ﻟﻪ واﮎ او اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺮوم وو ،او د وﺧﺖ د زﻣﺎﻣﺪاراﻧﻮ ،او
اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺳﭙﮏ ﻻ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وو .د ﺟﺎګﻴﺮدارۍ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم ،ﺑﻠﮑﻪ د هﺮ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎﺷﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ هﺮو ﻣﺮو دﻏﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ وي.
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ﭘﻪ ١٨٢٣م ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرﺗﺤﺎل )وﺿﻊ( دا وﻩ ﭼﯥ هﺮات ﺗﺮ
ﻣﺎﻣﻮد د واﮎ ﻻﻧﺪې و ،ﭼﯥ دﯼ ﭘﻪ ١٨٢٨م ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣړ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ ﻳﯥ زوئ ﮐﺎﻣﺮان
واﮐﻤﻦ ﺷﻮﻟﻮ .د اﺑﺎﺳﻴﻦ د ﻏﺎړﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﻻﻧﺪې ﮐړﯼ و .او ﭘﺮ ﻣﺦ
ﻏﻠۍ و .دل وروڼﻮ ﮐﻨﺪهﺎر ﻧﻴﻮﻟﯽ و .ﻗﻄﺒﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻼ ﺟﻼ واﮐﺪاراﻧﻮ ځﻠﻪ
وﯦﺸﻠﯽ و .ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع ﺗﺮ ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺗﺮ ﺳﻴﻮرﯼ ﻻﻧﺪﯼ  ،د ﻧﻮرو وراﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﺮګﯥ
ﭘﻮټﯥ ﮐړﯼ وې.
دا وﺧﺖ ﻳﻮاځﯽ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ زړﻩ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﮐړي،
ﺟﻼ ﺟﻼ واﮐﺪارۍ ورﮐﯥ ﮐړي ،او د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﻧﻴﻮﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻢ ﺁزاد ﮐړي.
دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ هﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ او د ﻧﻮاب ﺟﺒﺎر ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻻس ﮐﯥ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ،د ځﺎن ﺗﺮ واﮎ ﻻﻧﺪې ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﮐړل .او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮ اﻓﻐﺎن
دوﻟﺖ ﺑﻨﺴټ ﮐښﯧښﻮدﻟﻮ.
د ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن زوئ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﭼﯥ ﺗﺶ د ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺮ ټﺎﮐﻠﯽ ﺷﻮﯼ و .ﭘﻪ دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯥ
دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ  ،و ﻳﺎرﻣﺎﻣﺪ ﺗﻪ ﭘﯧښﺎور ﺗﻪ وﺷﺎړﻩ.

د ﻧﻴﻮﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘښﺘﻨﻮ اوﻟﺴﻲ ﺟﻨګﻮﻧﻪ او ﺳﻴﺪ اﺟﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺮﻳﻠﻮي
 ١٨٢۴ﺗﺮ ١٨٣١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
ﭘﻪ دﯼ ﺷﭙﻮ ﮐښﯥ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﻮدا ډﻳﺮﻩ ګﺮاﻧﻪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻠﻪ،
١٨٢۴م ﮐﺎل ﮐښﯥ ﻟﻪ اټﮏ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ د اﺑﺎﺳﻴﻦ ﭘﻪ دواړو ﻏﺎړو ﭘﺮﺗﻮ د ﺗﻮر ﻏﺮﻩ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ) ،ﭼﯥ اوس ﭘﻪ ﻣﺮدان او هﺰارﻩ اوﻟﺴﻮاﻟﻮ ﮐﯥ دي( د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺟﺮﻧﻴﻞ
هﺮي ﺳﻨګﻬـ ﻧﻠﻮﻩ ﺗﻪ ﮐﻠﮏ ګﻮزاروﻧﻪ ورﮐړل .رﺗﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺧﭙﻞ ﺟﺮﻧﻴﻞ ﭘﻪ دﯦﺮﻩ
ګﺮاﻧﻪ ﻟﻪ ټﮑﯧﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﺑﭻ ﮐړﻟﻮ.
ﭘﻪ دﯼ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﭘﻨډاري ﺗﺤﺮﻳﮏ د ﻣﺸﺮ اﻣﻴﺮ ﺧﺎن اﻓﻐﺎن  ،ﻳﻮ ﭘﯧﺮو د
ﺑﺮﻳﻠﻲ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ و .د ﭘﻨډاري ﺗﺤﺮﻳﮏ ورورﺳﺘﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ١٨١٩م ﮐﺎل
ﮐښﯥ د ټﻮﻧﮏ ﻧﻮاب ﺟﻮړ ﺷﻮ ،ﻧﻮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ وړوﻣﺒۍ ﺧﭙﻞ ﭘﯧﺮوان ﻟﻪ ﮐﻠﮑﺘﯽ څﺨﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﯽ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ،ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ١٨٢۶م ﮐﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ډﻟﻲ ﺗﻪ وﻻړل .او د ﻣﺬهﺒﻲ ﺟﻨګ
ږغ ﻳﯥ وﮐړﻟﻮ .ﻟﻪ ټﻮﻧﮏ څﺨﻪ د ﺳﻨﺪهـ ﭘﻪ ﻻر ﮐﻨﺪهﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﺧﻮ هﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ
وﻧﻪ ﺷﻮﻟﻮ .او ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د روﻩ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ،او د ﭘﯧښﻮر د
وﻻﻳﺖ د ﻳﻮﺳﻔﺰو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐښﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺘﺎر ﮐښﯥ ﭘﻪ ١٨٢٨م ﮐﺎل ﮐﯥ ځﺎئ ﺟﻮړ
ﮐړﻟﻮ.
ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﭘﯧښﺎور او هﺰارﯼ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﺳﮑﻬـ ﺳﺮﻩ
ﭘﻪ ﺟﻨګ اﺧﺘﻪ وو .رهﺒﺮي ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻠﻪ ،د ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻟﻪ ﻣﺬهﺒﯽ ﻋﻘﺎﻳﺪو څﺨﻪ
ﭘﺮﺗﻪ  ،د وﻃﻦ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﺳﮑﻬـ ﺧﻼف د ﺟﻨګ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ
زړﻩ ﮐﯥ ځﺎئ ورﮐړﻟﻮ .وروﺳﺘﻪ دا ځﺎئ د ﭘټﻨۍ د وهﺎﺑﻲ ﺗﺤﺮﻳﮏ اوﺑﻴﺎ ﭘﻪ ١٨۵٧
ﮐﺎل ﮐښﯥ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ازادئ د ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﻬﻢ ﺳﻨګﺮ و .وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ١٨۶٣م ﮐﺎل
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هﺮ څﻪ ﭼﯥ وو  ،د ﺁزادئ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻣﯧړﻧﻲ ﭘﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮل
ﻟﻮﻣړئ ﻳﯥ د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﻧﺎوﻩ )وادئ( ﮐﯥ ﭘﻪ اﮐﻮړﻩ ﮐښﯥ ﭘﻪ ﺳﮑﻬـ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﮐﻪ
څﻪ هﻢ ﺳﮑﻬـ ﺳﺎﻻر ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐړل ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د وﻃﻦ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﻟښﮑﺮ ډﻳﺮ ﭘﻴﺎوړئ وو.
ﭘﻪ  ١٨٢٩ﮐﺎل ﮐښﯥ  ،د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ ﻣﺸﺮئ ﮐښﯥ د ﻧﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ او ﺳﺮﺗﯧﺮو
ﭘښﺘﻨﻮﺧﻠﮑﻮ دﯼ ﻟښﮑﺮد ﺳﮑﻬـ ﺑﺎﺟګﺰار ﻳﺎر ﻣﺎﻣﺪ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ ،او ﭘﯧښﺎور ﻳﯥ
وﻧﻴﻮﻟﻮ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﻣﺪ ﻃﻼئ ﺳﮑﻬـ ﺟﻨﺮل ﺷﯧﺮﺳﻨګﻬـ او ﺟﻨﺮل وﯦﻨﭽﻮرﻩ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ
ګﺮاﻧﻪ ﺑﭻ ﮐړﻟﻮ .ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﺳﮑﻬـ ﻟښﮑﺮ د اﺑﺎﺳﻴﻦ ﮐﻴڼﯽ ﻏﺎړﯼ ﺗﻪ ﭘﻮرﯼ وﺗﻠﻮ ، ،دا وﺧﺖ
د ﻏﺮوﻧﻮ او ﺳﻤﻮ ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﯧړﻧﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ وﻃﻨﭙﺎل ﻟښﮑﺮ ﮐﯥ راټﻮل ﺷﻮ.
ﭘﻪ ١٨٣٠م ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﮑﻬـ ﻟښﮑﺮ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ هﺮي ﺳﻨګﻬـ ﻣﺎﺗﻪ
ورﮐړﻟﻪ ،او د اﺑﺎﺳﻴﻦ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﻟﻮري ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﭘﻮرﯼ وﻳﺴﺘﻠﻮ ،وروﺳﺘﻮ دﯼ
ﻣﻠﻲ ﻟښﮑﺮ ﭘﯧښﻮر وﻧﻴﻮﻟﻮ ،او ﻟﻪ ﺳﮑﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ازاد ﮐړﻟﻮ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﻣﺪ ﻃﻼﻳﻲ د
ﭘښﺘﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻟښﮑﺮ د ﺳﺎﻻر اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺮﻳﻠﻮي ﺗﺮ واﮎ ﻻﻧﺪﯼ ﺷﻮﻟﻮ.
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺮﻳﻠﻮي ﭼﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﮑﻬـ څﺨﻪ ازاد ﮐړل ﻧﻮ ﻳﯥ دﻏﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ او
ﺳﻴﻤﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯧﺮواﻧﻮ د زﻣﺎﻣﺪارۍ ﻻﻧﺪﯼ ﮐړل .ﻧﻮ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎﻩ
ﺑﺮﻳﻠﻮي ډﻳﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ ،ﭘﻪ دﯼ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﻣﺪ ﻃﻼﻳﻲ  ،ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻳﻠﻮي ﺗﻪ
ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ .او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﯽ ١٨٣١م ﮐﺎل ﮐښﯥ ﺳﮑﻬـ ﻟښﮑﺮ ﭘﻪ ﺑﺎﻻﮐﻮټ ﮐﯥ
ﺗﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺟﺎر وﺗﻠﻮاو اﺣﻤﺪﺷﺎﻩ ﻳﯥ ووژﻟﻮ ،ﻧﺎﻳﺒﺎن ﻳﯥ ﭘښﺘﻮن اوﻟﺲ ﺳﺮﻩ ﺗﻴﺖ
ﭘﺮﮎ ﺷﻮل او ﮐﻬﻮل ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ټﻮﻧﮏ ﻧﻮاب ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ.
د ﻧﻮښﺎر د ١٨٢٣م ﮐﺎل ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯽ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،د ١٨٢۴م څﺨﻪ ﺗﺮ ١٨٣١م ﭘﻮرﯼ
د ﺳﮑﻬـ ﻧﻴﻮﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎن اوﻟﺴﻲ ﻟښﮑﺮ و ﭘﺨﭙﻠﻪ ،ﺑﻴﺎ
وروﺳﺘﻪ د ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﺮﻳﻠﻮي ﭘﻪ ﻣﺸﺮئ ﮐﯥ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯽ ﻣﺒﺎرزﯼ دا ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺧﺘﻠﻪ
ﭼﯥ ﺳﮑﻬـ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻟښﮑﺮ ﻳﯥ د اﺑﺎﺳﻴﻦ ﮐﻴﻨﯥ ﻏﺎړﯼ ﺗﻪ ﭘﻮرﯼ اﻳﺴﺘﻠﻮ ،او د ﭘﯧښﻮر
څﺨﻪ ﺗﺮ هﺰارﯼ ﭘﻮرﯼ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﮑﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ ازاد ﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ
ﭘﯧښﻮر ﮐﯥ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎﻣﺪ ﻃﻼﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ واﮐﻤﻦ ﺷﻮﻟﻮ ،د ﺳﮑﻬـ ورﺳﺮﻩ هﻴڅ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺎﺗﯽ
ﻧﻪ ﺷﻮﻟﻮ ،ﻳﺎﻧﻲ د وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﺎﻧﻮ ﺑﺎﻳﻴﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،اوﻟﺲ ﺑﯧﺮﺗﻪ ازاد ﮐړﻟﻮ ﺧﻮ وﻃﻦ
ﭘﻠﻮروﻧﮑۍ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ هﻢ واﮐﺪار ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮﻟﻮ  ،او دا ډول ﮐﺎروﻧﻪ څﻮ څﻮ ځﻠﯥ ﺷﻮي دي.

اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﺧﺎن )(١٨٢۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻪ دﯼ دوران ﮐﯥ د  ١٨٢٣ﻟﻪ وﻳﺶ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ ډﯦﺮ
ګړﻧﺪﯼ ،ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ،ﻣﻨځﻨﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻏﺰﻧﯽ او ﺧﺘﻴﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﻣﺮﮐﺰﯼ اﻓﻐﺎن
دوﻟﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ټﻴﻨګ ﮐړﻟﻮ  ،او ﭘﻪ  ١٨٢۶ﮐښﯥ ﻳﯥ د ﻣﺮﮐﺰﯼ اﻓﻐﺎن ﻓﻴﻮډاﻟﯽ ﺑﺎﭼﺎهﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻨﺴټ ﮐښﯧښﻮد .او د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯼ ﺑﺎﭼﺎ ﺷﻮﻟﻮ.
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د ﻓﯧﺮﻧګﯽ د ﺗﺠﺎرت ،ﺗﺮﻗۍ او اﻣﻦ ﺟﻮړوﻟﻮ هﻠﯥ ځﻠﯥ  ١٨٣١ﺗﺮ ١٨٣۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دﻟﺘﻪ ﻟﻪ  ١٨١٨ﮐﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٨٣١ﮐﺎل ،ﺳﮑﻬـ او اﻓﻐﺎن ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﻮﻧړو
ﺟﻨګﻮﻧﻮ ښﺦ وو ،ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ وﻩ ،هﻠﺘﻪ ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﻟﻪ هﺮې وﻳﺮې ازاد ،ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎب
ﭘﺮﺗﻪ ،ﻧﻮر ټﻮل هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯼ ﺳﻠﻄﻨﺖ ګډ ﮐړﻟﻮ .اوس ﻳﯥ ﻧﻮ ﭘﻨﺠﺎب،
ﺳﻨﺪهـ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ګﺎﻣﻮﻧﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺟﺎج اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭘﯧﻞ ﮐړل .ﭘﻪ ځﺎن
ﻳﯥ د اﻣﻦ ﺧﻮښﻮﻧﮑﯽ او ﺗﺠﺎرت ﺗﻪ د ودﻩ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﻤﭙﻠﻪ واﭼﻮﻟﻪ.
اﻧګﺮﻳﺰ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﯼ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐښﯥ ﺳﻨﺪهـ ﻻ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﺟﻼ ﺳﺎﺗﻠﯽ و .ﮐﻪ څﻪ هﻢ
د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﺳﻨﺪهـ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ زړﻩ ﮐﯧﺪﻟﻮ ،ﺧﻮ اﻧګﺮﻳﺰ ﮐﻪ ﻳﻮ ﺧﻮا د ډﯦﺮﻩ ﺟﺎت
او ﭘﯧښﻮر اﻓﻐﺎن وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﻮاښﻴﻨﯽ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﺧﻮ ﺑﻞ ﺧﻮا ﻳﯥ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ
د ﺳﻨﺪهـ ﭘﻪ ﻟﻮر هﻢ ﻧﻪ ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ .ﭘﻪ  ١٨٠٩م ﮐﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﺳﺘﺎذي
اﻟﻔﻨﺴټﻦ ﺷﺎﺷﺠﺎع ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړﻟﻮ ﭼﯥ ،اﻧګﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺪهـ د ﺷﺎﻩ ﺷﺠﺎع واﮐﻤﻨﻲ
وﻣﻨﻲ  ،ﮐﻪ دﯼ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺳﺮﻩ څﻪ ﻟﻮﻇﻨﺎﻣﻪ وﮐړي ،ﻧﻮ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل د اﻟﻔﻨﺴټﻦ د
دﯼ وړاﻧﺪﻳﺰ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘۍ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺷﻮﻟﻮ .او وﻳﯥ وﻳﻴﻞ ﭼﯥ دا ﺗﺠﻮﻳﺰ د ﺳﻨﺪهـ د
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻧﺎﭘﻮهﯽ څﺮګﻨﺪوي .ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ دا و ﭼﯥ ډﻳﺮ ژر ﺑﻪ ﺑﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ د
ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺳﻨﺪهـ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﻟﻤﻦ ﺗﻪ
وﻟﻮﻳږي .دﺳﻨﺪهـ ﺟﺎګﻴﺮدارو واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ د اﻧګﺮﻳﺰ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻟﯽ .ﻧﻮ ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﺗﻪ
د ﺑﻞ ﭼﺎ د ﻣﻨځ ﺗﻪ را اﭼﻮل ﭘﮑﺎر ﻧﻪ وو.
ﻟﻨډﻩ دا ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﭘﻪ دﯼ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ او ﻧﻮرو درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺠﺎرت
د ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﮐﻤﭙﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎن واﭼﻮﻟﻪ ،او ﻳﻮ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻻس وهﻨﯽ
ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺷﺎوﺧﻮا هﺮ اړﺧﻴﺰ ﺟﺎج اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭘﯧﻞ ﮐړل .او ﺑﻞ ﺧﻮا ﻳﯥ  ،د
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ  ،ﺷﺠﺎع او اﻳﺮان د ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﭘﺮﻩ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړﻟﻪ ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻓﻴﺮﻧګﯽ د ﺗﻮﭘﮏ ﺧﻠﯽ ﺗﻪ وروﻟﻲ.

د ﭘﻮټﻨګﺮ او ﺑﺮﻧﺰ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﭘﻼوي ١٨٣١ﺗﺮ ١٨٣۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دا وﺧﺖ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮﯼ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل ﻻرډ وﻟﻴﻢ ﺑﯧټﻨګ و ،ﭘﻪ ﮐﺎل
١٨٣١م ﮐښﯥ ﻳﯥ ﮐﺮﻧﻞ ﭘﻮټﻴﻨګﺮ  ،د ﺳﻨﺪهـ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﺠﺎرﺗﻲ
او ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﭘﻪ ﭘﻼ واﺳﺘﻮﻟﻮ .دﯼ ﭘﻮﺗﻴﻨګﺮ ﭘﻪ ١٨١٠م ﮐﺎل
ﮐﯥ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻳﺮان  ،د دﯼ هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ او ﮐړﻩ وړﻩ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘښﻮ ﮐﺘﻠﯽ وو او د دﯼ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺟﺎﺳﻮس ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻓﯧﺮﻧګﯽ
ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ورﮐړي وو .وروﺳﺘﻪ د دﯼ ﭘﻼوي ﻳﻮ ﻏړي ﻟﯧﻔټﻨﻨټ ﺑﺮﻧﺰ
ﻟﻪ ﺳﻤﻨﺪر څﺨﻪ د اﺑﺎﺳﻴﻦ او ﺑﻴﺎ د ﭘﻨﺠﺎب د ﻧﻮرو درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻻر ،
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺑﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﮐﯥ اﺳﻮﻧﻪ  ،ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ ،د رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨګﻬـ درﺑﺎر ﺗﻪ ورﺳﻮل ،، .دا د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻻر د اﺳﻮﻧﻮ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮ ،ﻳﻮاﺣﯽ د
درﻳﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﻏﺮض درﻟﻮدﻟﻮ .د ډول ډول څﺎر
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ﻟﻴﻔټﻨﻨټ ﺟﻨﺮل ﻣﻴﮑﻤﻦ د ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب  ،،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،،ﭘﺮ ﻣﺦ ١٠۵م داﺳﯽ
ﻟﻴﮑﻲ ،د ﻻرډ وﻟﻴﻢ اﻧﺪﻳښﻨﯥ  ،د دﻩ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ د ﭘﺎرﻩ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮڅﺨﻪ ،د ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﭘﺮاﻣﻦ او ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ  ،ګﺘﻮ
ﺗﻪ راګﺮځﻮل ﺷﻮﯼ وې.
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ﻟﻴﻔټﻨټ اﻟﻴګﺰﻳﻨډر ﺑﺮﻧﺰ د ﺑﺨﺎرا ﭘﻪ ﭘﻼ )  ١٨٢٣ﺗﺮ ( ١٨٣۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
د ﺳﻨﺪهـ او د ﭘﻨﺠﺎب د څﺎر وروﺳﺘﻪ  ،دﯼ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل ﻟﯧﻔټﻨﺖ اﻟﻴګﺰﻳﻨډر ﺑﺮﻧﺰ  ،ﭘﻪ ١٨٣٢
ﮐﺎل ﮐﯥ  ،ﺑﺨﺎرا ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ .ﭘﻪ  ١٨٣٢ﮐﯥ دﯼ د ﻟﻮدهﻴﺎﻧﯽ رهﻲ ﺷﻮ ،د ﻻهﻮر ﭘﻪ ﻻر د اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ
ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ اټﮏ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ ،ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ دﻟﺘﻪ ﺗﺮ اﺑﺎﺳﯧﻨﺪ راﭘﻮرﯦﻮت ،او د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﻻر ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ
 ،ﭘﺮ  ١٠ﻣﯽ  ١٨٣٢ورﺳﯧﺪﻟﻮ ،ﻟﻪ دﻩ ﺳﺮﻩ د دﻩ ﮐﺸﻤﻴﺮﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻣﻮهﻦ ﻟﻌﻞ هﻢ ﻣﻠګﺮﯼ و.
ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺰ د ﻣﺨﻪ ،د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧړئ ﭘﻪ وروﺳﺘﯧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ  ،ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﻓﺎرﺳټﺮ ،ﭘﻪ  ١٨١٠م ﮐﺎل
ﮐﯥ ،ﻣﺸﺮ ﭘﻮټﯧﻨګﺮ ﭘﻪ ١٨١٢م ﮐﺎل ﮐﯥ  ،ښﺎﻏﻠﯽ ډوري ﭘﻪ  ١٨٢۶ﮐﺎل ﮐﯥ  ،د ﺑﻨګﺎل ﺳﺮوس
ﺳټﺮﻟﻨګ ﭘﻪ ١٨٢٧م ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﭼﺎرﻟﺲ ﻣﯧﺴﻦ ﭘﻪ ١٨٢٨م ﮐﺎل ﮐﯥ  ،د ﺑﻨګﺎل ﺳﻮﻳﻠﻴﻦ ﻓﺮﻳﺰر ﭘﻪ
١٨٢٩م ﮐﺎل ﮐﯥ ،اﻣﺮﻳﮑﻦ هﺮﻻن  ،او ﺑﻴﺎ د ﺑﺨﺎرا ﻳﻬﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻋﻴﺴﺎﻳﻴﺖ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ
راﻏﻠﯽ ووﻟﻒ ،ﭘﻮ ﻧﻴﻢ څﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ټﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻼ او ﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ ګﺮزﻳﺪﻟﻲ
وو .ﻟﻪ دﯼ ﺳﺮﻩ  ،هﻐﻪ ﻳﻮرﭘﻴﻦ او اﻧګﺮﯦﺰان ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دﯼ ښﮑﺎرﻩ ﺷﻮﯼ،
هﻢ ډﯦﺮ دي ،ﭘﻪ دوي ﮐﯥ ډﻳﺮو ﺧﭙﻞ ﻳﺎداﺷﺘﻮﻧﻪ هﻢ ﻟﻴﮑﻠﯽ دﯼ .د دوي ﻳﻮاځﻴﻨﯽ ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
څﺎر او ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻮل وو.
Error! Bookmark notهﺮ څﻪ ﭼﯥ وو ،اﻟﯧګﺰﻳﻨډر ﺑﺮﻧﺰ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻧﻮاب ﺟﺒﺎر
ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ډﯦﺮې ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮې ﮐړﻟﯽ .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ﻗﻄﺒﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻻر defined.
ﺑﺨﺎرا ﺗﻪ وﻻړ .هﻠﺘﻪ ﻳﯥ هﻢ ﺑﺎﭼﺎ او وزﻳﺮ ﺗﻮد هﺮﮐﻠﯽ وﮐړ .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐﯥ د ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻪ ﻻر ،
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ،او ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﮐﻠﮑﺘﯽ ﺗﻪ وﻻړ .ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺗﻪ
واﺳﺘﻮﻟﻮ .ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨﯽ اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻪ  ،د ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل وﻟﻴﻢ ﻧټﻨګ  ،،د ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻋﺸﻖ،،
ﮐﯥ د وﻳﻠﯧﺪﻟﻮ ﺣﺎل ورﮐړي .ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ روس څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺿﺮورت ډﻳﺮ
زور واﭼﻮﻟﻮ.
ﻟﻨډﻩ دا ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﯽ د ﺧﭙﻞ څﺮﮎ ﺑﺮﻧﺰ ﭘﻪ ﻻس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ او اﻳﺮان څﺎر وﮐړ.
ﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښﮑﺎرﻩ او ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ د ﻻس وهﻨﯽ ﭘﺮﯦﮑړﻩ وﮐړﻩ.
ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﯥ د ﭘﻮټﻨګﺮ او ﺑﺮﻧﺰ د څﺎر او ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟګﻴﺎ وو ،ﻓﯧﺮﻧګﻲ د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ
ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ  ،او ﺷﺠﺎع ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ور اﻳﻠﻪ ﮐړل.
1

د ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﺮﻩ او ﻧﻴﻮﮐﯥ  ١٨٣٢ﺗﺮ ١٨٣۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻪ هﺮات اﺗﻢ ﻳﺮﻏﻞ : ١٨٣٢
ﭘﻪ  ١٨٣٢م ﮐﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﺮﻧﺰ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ ،د اﻳﺮان ﺑﺎﭼﺎ ﻓﺘﺞ ﻋﻠﯽ
ﺷﺎﻩ  ،ﺧﭙﻞ ځﺎئ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻬﺰادﻩ ﻋﺒﺎس  ،د اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺮاﺳﺎن واﻟﻲ ﮐړﻟﻮ .او د هﻐﻪ ځﻮئ ﭘﻪ هﺮات
د اﺗﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﺮﻏﻞ وﮐړﻟﻮ .ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ١٨٢٨م ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣړ ﺷﻮﯼ و ،او ځﻮي ﮐﺎﻣﺮان ﻳﯥ د
واﮎ واګﻲ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ وو .هﻐﻪ ﺧﭙﻞ وزﻳﺮ ﻳﺎرﻣﺎﻣﺪ  ،ﺷﻬﺰادﻩ ﺗﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻮ،
ﺷﻬﺰادﻩ ﭼﯥ ﻋﺒﺎس ﻣﺮزا ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻮ دﻏﻪ وزﻳﺮ هﻠﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐړﻟﻮ ،او د هﺮات دﻩ ﺗﻪ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻳﯥ ډﯦﺮ زور ورﺑﺎﻧﺪﯼ واﭼﻮﻟﻮ ،او ﺗﺸﺪد ﻳﯥ ﭘﺮﯼ وﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ وزﻳﺮ ﻳﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﮐړﯼ ﺷﻮ ،ﺑﻴﺎ
ﭼﯥ ﺷﻬﺰادﻩ ﻧﺎﺟﻮړﻩ ﺷﻮ ﻧﻮ وزﻳﺮ ﻳﯥ اﻳﻠﻪ ﮐړﻟﻮ ،او ځﻮي ﻳﯥ د هﺮات ﻗﻼ ﺑﻨﺪي واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ،ﭘﻪ
دﯼ ﻳﺮﻏﻞ  ،ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ  ،هﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ورﮐړﯼ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﭙﮑﻮل او
وﻳﺠﺎړول ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﻏﻮښﺘﻞ .د دﯼ وراﻧﻴﻮ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ،دﻩ دا هﻢ ﻏﻮښﺘﻞ  ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ
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ﭘﻪ دﯼ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﭼﺎ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ ،او وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺷﻬﺰادﻩ ﻋﺒﺎس ﻣﺮزا  ،ﭘﻪ ﻳﻮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴﯽ ﻣړﻩ ﺷﻮل ،او د هﺮات ﻗﻼ ﺑﻨﺪي ﭘﺎئ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻃﻦ وران او وﻳﺠﺎړ ﮐړﻟﻮ،
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺦ ﺗﻪ ﻳﯥ داﺳﯽ دوړې ﺟﻮړې ﮐړې ﭼﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﮑﯥ ﭘټ ﺷﻮ.

ﺷﺠﺎع )  ١٨٣٢ﺗﺮ (١٨٣۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﻪ هﺮات د دﯼ ﻳﺮﻏﻞ د ﻣﺨﻪ ،ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ژﺑﯥ ﻻﻧﺪې ﺷﺠﺎع ﺗﻪ ووﻳﻴﻞ ،ﭼﯥ د دﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ
ځﺎن ازﻣﻮﻳﻠﻮ دوي هﻴڅ اﻋﺘﺮاض ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ دا ﺿﺮوري ﻧﻪ دﻩ ،ﮐﻪ دﯼ ﻣﺎت ﺷﻲ  ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ هﻢ اﻻوﻧﺲ دوﻩ ﭼﻨﺪﻩ ﺷﻲ .ﻣﻄﻠﺐ دا ﭼﯥ ،ﺷﺠﺎع ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻟﻮدهﻴﺎﻧﯥ
څﺨﻪ د دوﻳﻢ ﺑﺮﻳﺪ اﺷﺎرﻩ د ډﻳﺮ ﻣﮑﺮ او ﻓﺮﻳﺐ ﭘﻪ ژﺑﻪ وﮐړﻟﻪ .اﻻوﻧﺲ ﻳﯥ و دﯼ ﺗﻪ ﭘﺮﻳښﻮو
ﭼﯥ  ،ګﻮرﻩ د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د دﻩ ﺳﺎﺗﻞ څﻮﻣﺮﻩ ګټﻮر وي .ﭘﻪ دﯼ اس ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ دﯼ
وروﺳﺘﻪ د زﻏﻠﯧﺪﻟﻮ ﺳﯧﮏ او ﺗﻮان هﻢ وي او ﮐﻪ ﻧﻪ؟
د دﯼ اﺷﺎرﯼ وروﺳﺘﻪ ﺷﺠﺎع  ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺗﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﭘﯧﻞ ﮐړل .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرګﺮان واﻳﻲ،
ﭼﯥ ﻟﻪ دﯼ ﺳﺮﻩ د اﻧګﺮﻳﺰ ﭘﻪ دﯼ ﻣﻬﻢ ﮐﯥ ﻧﻮر زړﻩ وﻟګﯧﺪﻟﻮ ،او ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ د اﻻوﻧﺲ د
ﺧﺘﻢ ﮐﯧﺪﻟﻮ د اﻣﮑﺎن ﺧﺒﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻪ .ﭘﺮ ځﺎئ د دﯼ ﻳﯥ د اﻻوﻧﺲ درﻳﻤﻪ ﻻ د ﻣﺨﻪ ورﮐړﻟﻪ، .
او د ﻣﮑﺮ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ  ،ﭼﯥ د ﺷﺠﺎع و ﻳﺮﻏﻞ ﺗﻪ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻳﯥ و دﻩ او اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ
ﻣﺎﻣﺪ دواړو ﺗﻪ ووﻳﻴﻞ  ،ﭼﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ﭘﻪ دوي ﮐﯥ د ﻳﻮ څﻨګ هﻢ ﻧﻪ وهﻲ .ﺷﺠﺎع ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻳﺮﻏﻞ ﺗﻪ ﺗﻴﺎرول او ﺑﻴﺎ د ﺑﯥ ﭘﻠﻮﯼ او ﻻس ﻧﻪ وهﻨﯽ ﻧﺎرﻩ ﮐﻮل  ،دﻏﻪ ﺧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮐﻤﺎل دﯼ ! .اﻣﻴﺮان ﺳﻨﺪهـ هﻢ ﻟﻪ ﺷﺠﺎع ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﻮظ وﮐړﻟﻮ.
ﭘﻪ  ١٨ﻣﻪ ﻓﺮورۍ ١٨٣٣م ﮐﺎل ﺷﺠﺎع ﻟﻪ ﻟﻮدهﻴﺎﻧﯥ څﺨﻪ ﻣﺨﻪ راوﮐړﻟﻪ ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ و دﻩ ﺗﻪ
ﻳﻮ ﻟﮑﻬـ روﻳﯥ ورﮐړﻟﯥ ،او دوي دواړو ځﺎن ﭘﻠﻪ ﭘﻮهﻪ ﮐړﻟﻮ ،ﺷﺠﺎع ﺷﮑﺎر ﭘﻮر ﺗﻪ راﻏﯽ،
اﻣﻴﺮان ﺳﻨﺪهـ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮل ،ﭘﻪ ٩ﻣﻪ ﺟﻨﻮرۍ  ١٨٣۴م ﮐﺎل ﻳﯥ ﻟﻪ روهړئ څﺨﻪ دوﻟﺲ ﻣﻴﻠﻪ د
ﺳﻨﺪهـ ﻟښﮑﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړﻩ ،اﻣﻴﺮان ﺳﻨﺪهـ ﭘﻴﻨځﻪ ﻟﮑﻬـﻪ روﭘﯥ )  ۵٠٠٠٠ﺳټﺮﻟﻨګﺰ( ورﮐړﻟﯥ.
د ﺑﺎړې ﻟښﮑﺮ ﻳﯥ د هﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻲ روهﻴﻠﻪ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﮐړﻟﻮ ،او د ﺳﮑﺎټ ﻟﻴﻨډ ﮐﻴﻤﺒﻞ  ،ﭼﯥ ﭘﺨﻮا د
ﮐﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ﭘﻮځ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﮑﻬـ ﭘﻮځ ﮐﯥ وو  ،اوس د ﺷﺠﺎع د دﯼ ﻟښﮑﺮ ﻣﺸﺮ و.

ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﻳﺮﻏﻞ )(١٨٣۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ١٨٣۴م ﮐﺎل ﮐﯥ ﮐﻨﺪهﺎر ﻗﻼ ﺑﻨﺪ ﮐړﻟﻮ ،دل ﺑﺮادراﻧﻮ ﻟﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﻏﻮښﺘﻠﻪ ،ﺷﺠﺎع درې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ښﺎر ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﭼﯥ ﺷﻨډ ﺷﻮ ،دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ هﻢ
راورﺳﯧﺪﻟﻮ ،ﺷﺠﺎع د ﮐﻨﺪهﺎر و ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺗﻪ ځﺎئ وﻧﻴﻮﻟﻮ ،د دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ او ﮐﻨﺪهﺎري وروڼﻮ ګډ
ﻟښﮑﺮ ﭘﺮﯼ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،د ﻟښﮑﺮ ﻓﯧﺮﻧګﯽ ﻣﺸﺮ ﮐﯧﻤﺒﻞ ﺳﺨﺖ ټﭙﻲ ﺷﻮ ،د هﻨﺪﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟښﮑﺮ ﻟﮑۍ
ووﺗﻠﻪ ،او ﭘﻪ  ٢م ﺟﻮن ﺷﺠﺎع ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړﻩ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗښﺘﻴﺪﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺧﺎن ﻗﻼت
ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺮاب ﺧﺎن ﭼﯥ د ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻣﻮد ﺧﺎن زوئ او ﻣﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﻧﻮري ﻧﻤﺴﯽ و ،ﺗﻪ وﻻړﻟﻮ.
او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ژوﻧﺪﯼ د ﻗﯧﺮﻧګﻲ ﺳﻴﻮري ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ .ﮐﻴﻤﺒﻞ ټﭙﻲ وﻧﻴﻮل ﺷﻮﻟﻮ ،وروﺳﺘﻪ د
ﺷﯧﺮ ﻣﺎﻣﺪ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻟښﮑﺮ ﻣﺸﺮ و ،وﻳﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٨۵۶-٧م ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣړ ﺷﻮ.

د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻳﺮﻏﻞ ١٨٣۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ وﻳﻴﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ ،ﺷﺠﺎع د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ ﭘﻪ ١٨٣۴م ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﮐﻨﺪهﺎر ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳﺮﻏﻞ وﮐړﻟﻮ ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ هﻢ ﭘﻪ دﯼ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﮐﯥ د ﺷﺠﺎع ﺳﺮﻩ ګډ و ،د
دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ دﻩ ﺗﻪ ﭘﯧﺴﯥ ورﮐړﯼ او ځﺎن ﻳﯥ ﭘﻠﻪ ﭘﻮهﻪ ﮐړﻟﻮ ،ﭘﻪ ١٨٣٢م ﮐﯥ ﭘﻪ هﺮات د ﻓﺘﺢ
ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻩ  ،او ﭘﻪ ١٨٣۴م ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر د ﺷﺠﺎع ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ څﺨﻪ ﺟﻼ واﻗﻌﯥ دﯼ،
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رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ دﯼ ځﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﭘﻼ د ﺑﻨﻮ او ﮐﻮهﺎټ اﻓﻐﺎن ﺳﻴﻤﯥ وﻧﻴﻮﻟﯥ ،د ﺷﺠﺎع او
ﻓﯧﺮﻧګﻲ اﺻﻠﻲ دﺳﻴﺴﻪ /ﺳﺎزش ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻮ ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﯧښﻮر وﻧﻴﻮﻟﻮ او دﯼ ﺑﯧﺮﺗﻪ
ﻟﻮدهﻴﺎﻧﯥ ﺗﻪ وﻻړ ،ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻪ د ښﮑﺘﻪ ډﯦﺮو ﻋﻼﻗﯥ ) ،د ډﻳﺮﻩ ﻏﺎزي ﺧﺎن ﺧﻮاوﺷﺎ ،د
اﺑﺎﺳﻴﻦ او ﺳﻠﯧﻤﺎن ﻏﺮﻩ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﺑﺎﺳﻴﻦ د ﻏﺎړﯼ اوږدﻩ ﺗﺮاړﻩ( د اﻣﻴﺮان ﺳﻨﺪهـ  ،اﻧګﺮﻳﺰ او
رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ د ﺳﺎزﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﻻﻧﺪﯼ ﮐړﯼ ـ او دﻟﺘﻪ ﻳﯥ د ﺳﻠﯧﻤﺎن ﻏﺮﻩ
ﭘﻪ درو ﮐﯥ زړې ﻗﻼوې ﺑﯧﺮﺗﻪ اﺑﺎدې ﮐړې.

اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﺧﺎن ،رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ  ،اﻧګﺮﯦﺰ او ﭘﯧښﻮر  ١٨٣۴ﺗﺮ ١٨٣٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﺧﺎن ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺸﺘﺎن ﮐﯥ ﺣﺎﻻت ﺳﻢ ﺷﻲ .د ﺳﺮداراﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺟﻼ
ﺟﻼ اﻓﻐﺎن ﺧﺎورﻩ ﻳﻮ ﺷﻲ .او د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﻻﻧﺪﯼ ﮐړﯼ اﻓﻐﺎن ﺧﺎورﻩ ﭘﯧښﻮر او ﻧﻮرﻩ  ،ﺑﯧﺮﺗﻪ
ازادﻩ ﮐړي .او ﭘﻪ هﯧﻮاد ﮐﯥ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﺦ رهﻲ ﺷﻲ .دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ د
دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻرو اﻣﻦ او د د ﺗﺠﺎرت و ﻣﺦ ﺗګ ﺗﻪ ډﻳﺮﻩ اهﻤﻴﺖ ورﮐﺎوﻩ.
دﻩ ﻟﻪ اﻧګﺮﻳﺰ ﺳﺮﻩ ،د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﻣﻠﻲ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ،او ﻳﻮ ﻣﺘﺤﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،د ﺳﻴﺎﻟﯽ او
ﺑﺮاﺑﺮئ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ اړﻳﮑﻲ ﺟﻮړول ﻏﻮښﺘﻞ ،او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ  ،ﻓﯧﺮﻧګﯽ دﻩ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺧﺎورﻩ ﻳﺮﻏﻠګﺮ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ ﺧﻼف ﮐﻮﻣﮏ ورﮐړي .ﺧﻮ دﯼ ﭘﻪ دﯼ ﭘﻮهﻪ ﻧﻪ و ،ﭼﯥ د
ﮐﻮرﻧﻲ وﺟﻮهﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﻨډ ﮐﭙﺮ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﮐﯥ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ د ﺳﺎزﺷﻮﻧﻮ /دﺳﻴﺴﻮ هﻢ
ﻟﻮﻳﯥ ﻻس و .ﭘﯧښﻮر ﺧﻮ د ﻓﯧﺮﻧګﻲ ،ﺷﺠﺎع او رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﭘﻪ ﺳﺎزش ﻣﺮﻳﻴﯥ ﺷﻮﯼ و .او ﺑﻴﺎ
دا ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﯧښﺎور ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﯥ ﮐړې وې .رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺧﻮ هﺴﯥ
ﻳﻮ اﻟﻪ ﮐﺎر و .او د اﻧګﺮﯦﺰ د اﺻﻞ اهﺪاﻓﻮ ﻳﯥ هﺴﯽ ځﺎن ﻧﺎﺧﺒﺮﻩ اړوﻟﯥ و.
هﺮي ﺳﻨګﻬـ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺧﺎورﻩ ﻻﻧﺪې ﮐړﻩ ،ﻧﻮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ د دﯼ د ازادئ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻻس
ﭘﻮرې ﮐړﻟﻮ ،دﻩ ﭼﯥ د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ځﻴﻨﯥ داﺳﯽ وو،
اﻧګﺮﻳﺰ ﺗﻪ ﻳﯥ د دوﺳﺘۍ ﻻس وروړاﻧﺪﯼ ﮐړﻟﻮ ،او د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨګﻬـ ﺧﻼف ﻳﯥ ﮐﻮﻣﮏ وﻏﻮښﺖ.
ﺧﻮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ دﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ  ،ﭼﯥ ﻓﯧﺮﻧګﻲ ﺧﻮ ټﻮل هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ دوﺳﺘۍ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ و .او ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻻس وهﻨﯥ ﺣﻖ ﭘﻪ  ،،دوﺳﺘۍ ،،ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﯼ و.
هﺮ څﻪ ﭼﯥ وو  ،ﺧﻮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ١٨٣۵م ﮐﺎل ﮐﯥ د ﭘﯧښﺎور د ازادوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ
ﺳﮑﻬـ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړﻟﻮ ،ﺧﻮ د ﺳﺮداراﻧﻮ د ﺳﺎزﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ  ١١م ﻣﯽ ١٨٣۵م د ﺳﮑﻬـ ﺗﺮ
ﻣﺦ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ وﻻړ.ورورﺳﺘﻪ ﭼﯥ  ،ﭘﻪ ﻣﺎرچ ١٨٣۶م ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻻرډ وﻟﻴﻴﻢ ﺑﻨټﻨګ ﭘﺮ ځﺎئ
ﻻرډ ﺁﮎ ﻟﯧﻨډ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي هﻨﺪ ګﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮل راﻏﻠۍ ،ﻧﻮ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺪ د ﻣﺒﺎرﮐۍ او هﺮﮐﻠﯽ ﻟﻴﮏ
ورواﺳﺘﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ د اﻧګﺮﻳﺰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺿﺪ د ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻻس وهﻨﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ  ،ﻻرډ
ﺁﮎ ﻟﯧﻨډ ځﻮاب ورﮐړو  ،، ،ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧﻮرو ﺁزادو دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎرو ﮐﯥ د ﻻس وهﻨﯥ
ﻋﺎدت ﻧﻪ ﻟﺮي . ،،.
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