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)) زﻩ د هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﻮم راﺟﺎ ﻧﻪ ﻳﻢ ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آړم  30 (( .اﻣﻴﺮ ﺗﻪ د دې وﻳﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ورآﻮل د هﻐﻪ د رﻗﻴﺐ
ﺳﺮدار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ،ښﺎﻳﻲ ﺷﻚ راﻣﻨځ ﺗﻪ آړي؛ ﺧﻮ ﺳﺮدار ﻳﺤﻴﺎ ﺧﺎن ﺣﺘﺎ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻮي وآﻴﻞ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر
آﯥ د ﺟﻮﻻى ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ درﺑﺎر آﯥ دا ﭘﻪ ډاﮔﻪ آړې وﻩ ،ﭼﯥ )) د هﻨﺪوﺳﺘﺎن راﺟﻪ ﮔﺎن او ﭘﺎﭼﺎهﺎن ،ﭼﯥ د
هﻐﻮى ﺳﻴﻤﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻗﻠﻤﺮو ﭘﻪ ﻣﺮآﺰ آﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي ،دا واك ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ څﻮك وﺳﺘﺎﻳﯥ او څﻮك
31
ﺳﭙﻚ آړي  .دﻟﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ﻣﻮږ څﻨﮕﻪ د ﻣﻌﺎهﺪې دوﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻩ ذآﺮ آړو (( .
ﻟﻪ دې اﺧﺘﻼف ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮك آﯥ د ﻣﻌﺎهﺪې د ﻣﻨﻠﻮ او د هﻐﯥ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻲ آﻮﻟﻮ ﻧﻪ څﺮګﻨﺪﯦږي،
ﻼ د هﻐﯥ د ﻋﻤﻠﻲ آﻮﻟﻮ ﺗﻮان او ﻗﺪرت ،د هﻐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﻟﻪ دﻩ ﺳﺮﻩ ښﻮول آﯧﺪﻩ ،ﻧﻪ
ﭼﯥ اﻣﻴﺮ اﺻ ً
32
درﻟﻮدﻩ  .او د اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﺮ وﻳﻨﺎ د اﻣﻴﺮ ﻟﻪ دې آﻤﺰورۍ ﻧﻪ ﺣﺘﺎ)) ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﭼﺎرواآﻲ هﻢ ﺧﺒﺮ وو  (( .او
څﻨﮕﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻗﺎﻃﻊ او ځﻮاآﻤﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻟﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ زړورﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ښﻜﺎرﻩ
ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮﻩ ﻻر ﻏﻮرﻩ آړي او ﭘﺮ هﻐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ځﻮاك او آﻠﻚ اﻳﻤﺎن ﺳﺮﻩ ﻋﻤﻞ وآړي .ﭘﻪ دې اﺳﺎس اﻣﻴﺮد ﭘﯧښﻮ د
اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮ  .د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼﯥ ﭘﺮ او ﺿﺎع او ﺷﺮاﻳﻄﻮ اﻏﯧﺰﻩ وﺷﻴﻨﺪي ،ﭘﺨﭙﻠﻪ د هﻐﻪ ﭘﻠﻮى ﺷﻮ او
هﻴﻠﻪ ﻣﻦ و ،ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دﻩ د دﻏﯥ ﻣﻌﺎهﺪې د ﻣﻮادو ﭘﻪ اړﻩ )) ﺳﻔﻴﺮ ﻟﻪ وﯦﺮې ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﺧﻮښﻪ ښﺎر ﭘﺮﯦږدي؛ ﻣګﺮ هﻐﻪ ) اﻣﻴﺮ ( هﻴﻠﻪ ﻣﻦ و  ،دا ﻓﺸﺎر د ﺧﭙﻠﻮاآﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وارد ﺷﻲ ،ﻧﻪ د هﻐﻪ د ﺧﭙﻞ
ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا  33 (( .ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ هﻢ هﻤﺪاﺳﯥ و او د واﺗﺮﻓﻴﻠﺪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ )) دﻟﺘﻪ هﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ داﺳﯥ
دى ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼوي ﺗﻪ ﻧﺠﺎت ورآړي؛ ﺧﻮ اوس ﭼﯥ ﭘﯧښﻪ دا ډول ﺷﻮې ،ﻣﺘﺎﺳﻒ دى  .هﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ واك آﯥ
ﻟﺮي او ﻧﻪ ﻟښﻜﺮ او ښﺎﻳﻲ اړ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ځﺎن د هﻐﻮى ﭘﻪ ﺳﺮ آﯥ راوﻟﻲ او دا ﺑﻪ د هﻐﻪ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻳﻮاځﯧﻨﻰ ﭼﺎﻧﺲ وي
 (( ...ځﻜﻪ ﭼﯥ )) د ﺧﻠﻜﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ دا دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﺎﻣﺎ ) اﻧﮕﺮﯦﺰان ( ﻣﺨﺎﻟﻒ وآړي  34 (( .ﺧﻮ اﻣﻴﺮ دا هﻴﻠﻪ او
ﻗﺪرت هﻢ ﺑﺎﻳﻠﻰ و او ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ د وروﺳﺘﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ هﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ څﺨﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ځﻮاآﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﯧښﺘﻪ وآړﻩ ،اﻣﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ځﺎآﻮاآﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ وروړﻩ او ﻟﻪ
هﻐﻮى څﺨﻪ ﻳﯥ د ﻧﺎاﻣﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻪ .

دوﻳﻢ ﺗﯧﺮى :
ﻟﻴﺘﻦ د آﻮﮔﻨﺎري او د هﻐﻪ د ﻣﻠﮕﺮو د ﻣﺮګ د ﺧﺒﺮ ﭘﻪ اورﯦﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،هﻐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ او ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ،ﭼﯥ د ګﻨﺪﻣﻚ د
ﺗړون ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮى و ،ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړ او د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ څﻠﻮرﻣﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ آﺎﺑﻞ د ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﻣﺎرش اﻣﺮ
ﺻﺎدر آړ  .راﺑﺮﺗﺲ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﻤﻠﻪ آﯥ و ﭘﻪ  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ آﯥ آﺮم ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او هﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﭘﻴﻮار ﻏﺎښﻲ ) آﻮﺗﻞ (
څﺨﻪ ﻟﻪ ﭘﻮځ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ د  ۶٠٠٠او  ٧٠٠٠وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ و ،د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮ  .ﭘﻪ آﻨﺪهﺎر
آﯥ ﺳﺘﻴﻮرات ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻮﻩ  .هﻐﻪ ښﺎر ﭼﯥ ټﺎآﻞ ﺷﻮې وﻩ ﺧﺎﻟﻲ آړي ،ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﭘﺨﻮاﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺷﻐﺎل آﯥ
وﻟﺮي  .د ﺧﻴﺒﺮ ﻣﻘﻴﻤﻪ ﻗﻮﻩ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻮﻩ او زﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﺷﺎ ﺗﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﻮل .
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ﻟﻴﺘﻦ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورآړ ،ﭼﯥ )) د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻳﻮ ﻗﻮي ﭘﻮځ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺷﺘﺮګﺮدن څﺨﻪ د هﻐﻪ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ ورﺷﻲ او د هﻐﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ هﺮ څﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ وس او ﺗﻮان آﯥ وي ،درﯦﻎ ﻧﻪ
آړي  35 (( .ﭘﻪ هﻐﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ آﯥ ﭼﯥ هﻤﺎﻏﻪ ورځ ﻳﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺗﻪ وﻟﯧږل ،څﺮګﻨﺪﻩ آړﻩ ،ﭼﯥ )) د
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﻐﻪ ﺷﺒﻜﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ څﻮﻣﺮﻩ دﻗﺖ او ﺣﻮﺻﻠﯥ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وﻩ ،ﭘﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳۍ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړﻩ ...
(( اوس ﺑﻪ اړ اوﺳﻮ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻮړښﺖ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻪ ﻻس آﯥ واﺧﻠﻮ ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻣﻮﺧﻪ د هﻐﻪ
اﺳﺘﺤﻜﺎم و...ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ هﻐﻪ ﻧﻮې او ښﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻮې هڅﯥ ،ﭼﯥ اوس ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮي؛ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﺮوت
آﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻲ ،ﺑﻠﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ درﻟﻮدﻻى؛ ﺧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺁﻣﻮ ﭘﻮرې د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د
ﺑﻼﻣﻨﺎزﻋﯥ آﻠﻚ او ﻟﻮړ ،ﻟﻪ اﺳﺘﻘﺮار څﺨﻪ ...او دا د هﻐﻪ دهﯧﻮاد) آﻮګﻨﺎري ( دﻧﺪﻩ دﻩ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ د ﻣﺮګ ﻏﭻ دې

 - 30ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻳﺎد ﺷﻮى راﭘﻮر .651،ﻣﺦ
 - 31اﻳﻀًﺎ
 - 32راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮان ،در راﺑﺮﺗﺲ ﺑﻪ ﻻﻳﻞ ٣٠ ،دﺳﻤﺒﺮ  ، 1879م ض س س هـ  ،ج 624 ، 24ﻣﺦ .
 -33د ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻗﺰﻟﺒﺎش ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻳﺎدﻩ ﺷﻮﻩ وﻳﻨﺎ  720 ،ﻣﺦ.
 - 34واﺗﺮ ﻓﻴﻠﺪ ١۴ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ، ١٨٧٩م ض س س هـ ٢۴ ،ټﻮك 721 ،ﻣﺦ.
 -35ﺑﺎﻟﻔﻮر  ،ص ٣۶١ – ٣۵٨
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د اﻣﻴﺮ او راﺑﺮﺗﺲ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﻜﯥ ) ﻣﺮاودت ( :
اﻣﻴﺮ د آﻮګﻨﺎري د وژﻧﯥ ﭘﺮ ﻟﻮﻣړۍ او دوﻳﻤﻪ ورځ د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دوﻩ ﻣﻜﺘﻮﺑﻮﻧﻪ آﺮم ﺗﻪ وﻟﯧږل او ﭘﻪ دوﻳﻢ هﻐﻪ
آﯥ ﻳﯥ د ﭘﯧښﯥ ﻟﻪ ﺷﺮﺣﯥ وروﺳﺘﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ ،ﭼﯥ )) زﻩ ﻟﻪ ﺧﺪاى وروﺳﺘﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺳﺘﯥ
اوﺳﻼ ) ﻣﺸﻮرې ( ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻳﻢ  .زﻣﺎ ﺻﻤﻴﻤﻲ دوﺳﺘﻪ زﻣﺎ ﭘﺮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ورﺳﯧږې  .ﻣﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺪ ﭼﺎﻧﺲ
ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﺻﻤﻴﻤﻲ دوﺳﺖ ،ﺳﻔﻴﺮ او ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړ  37 (( .ﻟﻪ دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړي ګړﻧﻲ
) ﺷﻔﺎهﻲ ( ﭘﻴﻐﺎم آﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻳﻮﻩ ﻧﻮآﺮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﯥ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوﻩ د هﻨﺪ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﻣﺸﻮرﻩ وﻏﻮښﺘﻠﻪ
 38 .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ اﻣﻴﺮ د ځﻴﻨﻮ راﭘﻮرﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ځﻴﻨﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻄﻌﻮ ﭘﻪ ﻟﯧږدوﻟﻮ ﻻس ﭘﻮرې آړ .زرﻣﺖ،
ګﺮدﯦﺰ،ﺳﭙﻴګﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻮارو او ﭘﻴﺎدﻩ ﻗﻄﻌﻮ ﭘﻴﺎوړې آړې ،څﻮ د هﻐﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﻏﻠﺠﻲ او ﻣﻨﮕﻞ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭼﻤﺘﻮ آړي  .وﻳﻞ آﯧږي ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ دې ﻓُﺮﺻﺖ آﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﺎور د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړى
و او ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺟﻠﺐ او ﻣﻼﺗړ ﻻس ﭘﻮرې آﺎوﻩ  39هﻤﺪارﻧګﻪ وﻳﻞ آﯧږي اﻣﻴﺮ د ﻣﻬﻤﻨﺪو
ﺧﻠﻚ ،ﭼﯥ ﻣﺎﻣﺎﺧﯧﻞ ﻳﯥ وو ،د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ راﺑﺮﺗﺲ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١٣ﻣﻪ
اﻣﻴﺮ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ ،ﭼﯥ ﺣﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺮآﺰ آﯥ ﻳﯥ هﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎﻳﻠﻠﻰ دى )) دﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځ ﺳﺘﺎﺳﯥ
ﺟﻼﻟﺘﻤﺎب د ﻗﺪرت د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ درځﻲ او ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺟﻼﻟﺘﻤﺎب څﺨﻪ هﻴﻠﻪ آﯧږي ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺘﻪ
اﺳﺘﺎزى د ﻟﻴﺪﻧﯥ آﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﻟﺘﻪ راوﻟﯧږئ  40 (( .راﺑﺮﺗﺲ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﺳﻲ ژﺑﻪ د ﻳﻮې اﻋﻼﻣﻴﯥ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ اﻋﻼم وآړ ،څﻨګﻪ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ واك او ﻗﺪرت آﻤﺰورى ﺷﻮى ))  ...د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځ
ﻟﻪ وژوﻧﻜﻴﻮ ) ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ( څﺨﻪ د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻌﺎهﺪې د ﻣﻮادو د اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻟﭙﺎرﻩ ګﺎم ﭘﻮرﺗﻪ
آﻮي  .ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ ،ﭼﯥ د وﻻﺣﻀﺮت ﺷﺎهﻲ واك ) ﻗﺪرت ( ﺗﻪ ﻗﻮت
ورآړي ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى وﻻﺣﻀﺮت ﻟﻪ
دﻏﻪ ﻗﺪرت څﺨﻪ ،د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د دوﺳﺘۍ د دوام ﻟﭙﺎرﻩ ﮔټﻪ واﺧﻠﻲ  .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ
آﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﺳﻔﺎرت د ﻏړﻳﻮ ﭘﻪ وژﻧﻪ آﯥ ﻳﯥ ﻻس درﻟﻮد ،ﻧﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﺳﺰا ورآړي او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ زﺧﻤﻲ آړي (( .
41

ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﯧږدوﻧﻮ ﺧﺒﺮﻩ وا ﻧﻪ ورﯦﺪل ﺷﻮﻩ او اﻣﻴﺮ ﻳﻮ ﭘﻼوى )
ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ وردګ او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ ( ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮﻩ د آﺘﻨﻲ _ ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﻟﯧږﻩ،
ﭼﯥ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١٣ﻣﻪ د آﺮم ﻋﻠﻲ ﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ  .ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وړاﻧﺪې ﺗګ )
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ( د ﻳﻮ څﻪ وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ وځﻨډوي او اﻣﻴﺮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورآړي ،ﭼﯥ د ﭘﯧښﯥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورآړي او ﺧﭙﻞ
واك ) ﻗﺪرت ( دﺧﭙﻞ ﭘﻼر د وﺧﺖ د ﭘﻮځ ﭘﻪ ﺗﺮﺧﻴﻀﻮﻟﻮ او ﻳﻮﻩ ﻧﻮي ﭘﻮځ ﭘﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮ ﭘښﻮ
ودروي  .ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ووﻳﻞ ،څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ )) ﻳﺎﻏﻲ ﭘﻮځ ﻟﻪ ټﻮل ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ دى؛ آﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځﻮﻧﻪ هﻐﻪ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړي او د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ هﻤﺪاﺳﯥ وآړي ،ښﺎﻳﻲ ټﻮل هﯧﻮاد ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ ﺷﻲ او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ او اﻣﻴﺮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ﭘﺎڅﻮن وآړي  ((.هﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ آړﻩ ،ﭼﯥ ﻳﺎﻏﻲ ﭘﻮځ )) ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻩ دﻟﺘﻪ او هﻠﺘﻪ ﺗﻴﺖ ﺷﻲ او ښﺎﻳﻲ
ټﻮل هﯧﻮادوال ﭘﺎڅﻮن ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﻲ ...او اﻣﻴﺮ ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺗﻴﺎر دى ،ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺧﻮښﻪ آﺎر وآړي(( .
راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ،ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﻟﻪ دې ﺗﻮﺻﻴﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ وآړﻩ ،ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ آﻪ ﻧﻮر څﻪ وﻳﻞ
ﻏﻮاړئ !؟ هﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﻮاب آﯥ ووﻳﻞ )) ﺧﻮ آﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځ ﻏﻮاړي د آﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺗﻪ ﻣﺨﻪ وآړي ،ﻳﻮ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ
وواﻳﻢ ،ﭘﺮﯦږدﻩ ﭼﯥ دا ﭘﻮځ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ ﻗﺪرت ﺳﺮﻩ وﺧﻮځﯧږي ،ﭼﯥ د ﺷﺮارت ټﻮﻟﯥ هﻴﻠﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ او ﭘﻪ ټﻮل

 _ 36ﻟﻴﺘﻦ ﺳﻴﻜﻴﻔﻴﻠﺪ ﺗﻪ ۴ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١٨٧٩ﺑﺎﻟﻔﻮر آﯥ ٣۶٠ – ٣۵٨ ،ﻣﺨﻮﻧﻪ.
 - 37اﻣﻴﺮ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ۴٨۴ ،ﻣﺦ .
 - 38ﻟﻴﺘﻦ آﺮﻳﻦ ﺑﺮوك ﺗﻪ ۵ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك۴۴۴ ،ﻣﺦ.
 -39اﻳﻀﺎً  ۴۴۴ ،ﻣﺦ.
 - 40راﺑﺮﺗﺲ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ١٢ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ٧١٧ ،ﻣﺦ .
 - 41ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﻞ څﺨﻪ ﺻﺎدرﻩ ﺷﻮې اﻋﻼﻣﻴﻪ ١۶ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ۶٨۶ ،ﻣﺦ.
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څﻨﮕﻪ ﭼﯥ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﭙﺎرﻩ د راﺑﺮﺗﺲ ﻋﺰم ﭘﻴﺎوړى ﺷﻮ  ،ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د اﻧﮕﺮﯦﺰ د ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ او ﺑﺎور
ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن او )) آﻮﮔﻨﺎري زﻳﻮ (( ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ ډول ﺳﻴﺎﻟﻲ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻩ  .ﻟﻮﻣړى ﺳﺮدار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ
ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن او ﻧﻮرو ﺳﺮداراﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ زرﻏﻮن ښﺎر آﯥ ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى ﺷﻮل  .څﻨﮕﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻟﻪ
هﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ ،د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻏﻮﻧﺪې ،ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻧﻪ څﻠﻮﯦښﻨﺖ آﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د
آﺎﺑﻞ ګﺎوﻧډ ډﯦﺮى ﺧﻠﻚ ﻟﻪ دوښﻤﻦ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟګړو آﯥ ښﻜﯧﻞ وو ،ﭘﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﺗﻮﮔﻪ د ﻣﻜﻨﺎټﻦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې راڅﺮﮔﻨﺪ ﺷﻮ
)) ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﯥ آﺎﺑﻞ ﭘﺮﯦښﻮد ،ﭘﻪ ﺧﻮښۍ او ﺑﯧړﻩ ﺳﺮﻩ ﻻړ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ آﻮﻣﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ وړي
وي 44 (( .څﻨﮕﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ٢۵ﻣﻪ د ﺟﻨﺮال ﺑﻴﻜﺮ ﭘﻪ آﺎﻣﭗ آﯥ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮ ،ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ آﯥ ﻧﻮر
اﻣﻴﺮ ﻧﻪ و  .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ هﻐﻪ ﻏﻠﺠﻴﺎن او د ﭘﻮځ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎن ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮ ﭘﻮځ ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﻪ ﻓﻜﺮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ
آړل ،ﭼﯥ ﺧﻠﻚ هﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى راوړي او اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻟﯧږد راﻟﯧږد وﺳﺎﻳﻠﻮ او اذوﻗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ژﻣﻨﻪ وآړﻩ  45ﻟﻪ
دې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن او ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﻴﻠﯥ آﻤﺰورې ﺷﻮې ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻏﻠﺠﻴﻮ او ﻣﻨﮕﻠﻮ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ
 ١٧ﻣﻪ د ﺷﺘﺮﮔﺮدن ﭘﻪ ﻟﻮر دﺗﮓ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﺮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻳﺮﻏﻞ وآړ ،ﺧﻮ آﻮﻣﻪ ﮔټﻪ ﻳﯥ وﻧﻪ آړﻩ 46 .د
ﻣﻬﻤﻨﺪو ﺧﻠﻚ هﻢ د دآﻪ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا آﯥ ﺗﻴﺖ ﺷﻮل  .اﻣﻴﺮ د راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻪ راﺗﮓ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﻮښۍ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﻜﺮار آړﻩ ،وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر آﯥ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى ﭘﻮځ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺗﯧﺮي ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﭘﺎڅﻮن وآړي او د هﻐﻪ آﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ  47 .ﺧﻮ راﺑﺮﺗﺲ و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او هﻐﻪ داﺳﯥ ﻓﻜﺮ وآړ ،ﭼﯥ ﭘﺮ
دوﺑﺎرﻩ ځﻨډ) ﻣﻌﻄﻞ ( ﺑﺎﻧﺪې د ټﻴﻨﮕﺎر ﻣﻮﺿﻮع ښﺎﻳﻲ ﻳﻮﻩ ﭘﻠﻤﻪ وي  .د اﻣﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺧﻪ ښﺎﻳﻲ ﻟﻪ اﻧﮕﯧﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ د آﻮم ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ آﻮل وي  48د اﻣﻴﺮ دا هﻴﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ )) آﻮﮔﻨﺎري زﻳﻮ (( روﻏﻪ ﺟﻮړﻩ )
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ( وآړي ،هﻢ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻮﻩ او راﺑﺮﺗﺲ )) د داﺳﯥ روﻏﯥ ﺟﻮړې ﻟﭙﺎرﻩ وﺧﺖ او ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻣﻮزون وﺑﻠﻞ .
((  49اﻣﻴﺮﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد آﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮ ﭘﻮځ ﺳﺮدار ) ﻣﯧﻠﻤﻪ ( وﮔﺮځﯧﺪ او اﻧﮕﺮﯦﺰي
ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻲ د هﻐﻪ د ﺧﻴﻤﯥ ﭼﺎرﭼﺎﭘﯧﺮ دﯦﺮﻩ ﺷﻮل  .راﺑﺮﺗﺲ د ﻟﻮﮔﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺷﻲ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺻﺎدرﻩ آړﻩ او ﭘﻪ
هﻐﯥ آﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ دې ټﻜﻮ آﯥ څﺮﮔﻨﺪ آړ ،ﭼﯥ )) د هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮﯦﻜړﻩ آړې دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ آﺮم
آﯥ ځﺎى ﭘﺮځﺎى ﺷﻮى ﭘﻮځ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ او ﻣﻤﻜﻨﻪ ﭼټﻜﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ د اﻣﻴﺮ د ﻏﻮښﺘﯥ ﭘﻪ ځﻮاب آﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ
وﻟﯧږل ﺷﻲ  50 (( .دا ﻣﻄﻠﺐ د اﺣﻤﺪزﻳﻮ او ﻏﻠﺠﻴﻮ ﺳﺮﻻري ﭘﺎﭼﺎﺧﺎن ﺗﻪ ﻻ هﻢ څﺮﮔﻨﺪ اﻓﺎدﻩ ﺷﻮى و ،ﭼﯥ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ د
ﭘﻮځ ﻟﻪ ﻟﯧږﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ دادى ،ﭼﯥ )) ﻟﻪ ﻋﻼ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﺳﺮﻩ د دوﺳﺘۍ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ او ﻟﻪ هﻐﻮ ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ
ﻼ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ځﻮاآﻮﻧﻮ د ځﻨډ )
ﻏﭻ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺳﻔﺎرت ﻳﯥ ﻧړوﻟﻰ دى  51 (( .ﺣﻘﻴﻘﺖ داو ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ اﺻ ً
ﻣﻌﻄﻞ ( ﻏﻮښﺘﻨﻪ آړې وﻩ او راﺑﺮﺗﺲ هﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﭼﯥ د ﻟﻮﮔﺮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ آﯥ ﻳﯥ ﺷﺒﺨﻮن آﺎوﻩ او د
ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ځﻮاآﻮﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎوﺗﻮن ) ﻣﺤﻜﻤﻪ ( آﯥ ﭘﻪ دار آﻮل ،ﭼﯥ )) د ﺧﭙﻞ
52
ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻐﺎوت ﻻس ﭘﻮرې آړى دى (( .

د ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﺟﮕړﻩ :

 -42ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺳﺮﻩ د راﺑﺮﺗﺲ ﻣﺮآﻪ ٢٣ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ٧٩٧ ،ﻣﺦ .
 -43ﭘﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﯧﻠﻮ آﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺳﺮﻩ د راﺑﺮﺗﺲ ﻣﺮآﻪ ٢۵ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١٨٩٧م ض س س هـ٢٣ ،ټﻮك ٨٠٣ ،ﻣﺦ .هﻨﺎ ٣ ،ټﻮك۵٢ ،ﻣﺦ .
 - 44د راﺑﺮﺗﺲ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮر  ٣۶٢ ،ﻣﺦ.
 - 45ﻟﻴﺘﻦ آﺮﻳﻦ ﺑﺮوك ﺗﻪ  ١٢ -١ ،اآﺘﻮﺑﺮ  ،١٨٧٩م ض س س ٢۴ ،ټﻮك  ۶٨٨ ،ﻣﺦ.
 -46اﻳﻀﺎً
 - 47ﺑﺎﻟﻔﻮر٣۶١ ،ﻣﺦ
 -48هﺎﻧﺎ ٣ ،ټﻮك ۵٨ ،ﻣﺦ.
 -49ﺑﺎﻟﻔﻮر ٣۶٢ ،ﻣﺦ
 -50ﻧﻘﻞ ﻗﻮل در هﻨﺴﻤﻴﻦ ١٧،ﻣﺦ
 -51راﺑﺮﺗﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﺎن ﻏﻠﺠﻲ ﺗﻪ ١٩ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ٧٩٠ ،ﻣﺦ .
 -52هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۶ ،ﻣﺦ.
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ﻳﺮﻏﻠﮕﺮ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن زړورو ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﭼﺮﻳﻜﻲ ) ﮔﻮرﻳﻼﻳﻲ ( ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
وو ،د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ٢ﻣﻪ ﺳﻔﻴﺪﺳﻨﮓ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او دهﻐﻮ اﻋﻼﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﻟړ آﯥ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧﮕړې اﻋﻼﻣﻴﻪ د آﺎﺑﻞ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرﻩ آړﻩ ،ﭼﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﯥ ﻧﻔﻮس )  ( ٧٠٠٠٠و  53ﭘﻪ دې اﻋﻼﻣﻴﻪ آﯥ راﻏﻠﻲ وو ،ﭼﯥ )) ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي
ﻟښﻜﺮ د آﺎﺑﻞ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮ هﻐﻪ ښﺎر ﺗﯧﺮى آړى ،آﻪ ﻏﻮاړئ دا آﺎر ﭘﻪ ﺁراﻣۍ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،ښﻪ ﺑﻪ وي او آﻪ
ﻧﻪ ،ﻧﻮ د ﭘﻮځ ﭘﻪ زور ﺑﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ  ...د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ وﭼﻠﯧږي .د هﻐﻮى
ﻣﺬهﺐ ،اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ،دودوﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوى وﻟﺮي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو څﺨﻪ ﺑﻪ ﻏﭻ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ  ...ﭘﻪ
دې اﺳﺎس د دﻏﯥ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ،هﻐﻪ آﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ ښﺎر آﯥ د وﺳﻠﯥ ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ ،د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ د دوښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ  54 (( .هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ دې اﻋﻼﻣﻴﻪ آﯥ راﻏﻠﻲ وو ،ﭼﯥ د
ﺟﻼﻟﺘﻤﺎب اﻣﻴﺮﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻪ هﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰا ووﻳﻨﻲ  .راﺑﺮﺗﺲ ﻻ هﻢ ﭘﻪ ﻇﺎهﺮ آﯥ د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﺑﺎﻟﻪ  .د دﻏﻪ څﺮﮔﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ځﻮاك آﻤﺰوري آﻮل
وو ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﭼﺎراﺳﻴﺎب آﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﭙﻞ ټﻴﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وښﻮد .
ﻋﺠﻴﺒﻪ دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎراﺳﻴﺎب آﯥ ﺧﻠﻚ د هﻐﻪ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﮕﯧﺪل ،ﭼﯥ ځﺎن ﻳﯥ د هﻐﻮى دﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ
ﺧﻼف ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻰ و  .د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى ﺳﺮدار ﻧﯧﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ۵ﻣﻪ ﭘﻪ
ﭼﺎراﺳﻴﺎب آﯥ ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻧﻪ _ آﺘﻨﻪ وآړﻩ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ژر ښﺎر ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ او ﻟﻪ ځﻨډ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ )) آﻮټﻮال
راوﻏﻮښﺖ او اﻣﺮ ﻳﯥ ورﺗﻪ وآړ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ښﺎر آﯥ اﻋﻼم وآړي ﭼﯥ دا د اﻣﻴﺮ اﻣﺮ دى  ،ﭼﯥ هﺮڅﻮك ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ
اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺟﮕړې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وي  .ﺑﻠﻪ ورځ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﯧﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘﻮځ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻪ آﯥ
راڅﺮﮔﻨﺪ ﺷﻮ او د اﻣﻴﺮ ډﯦﺮو ﻧﮋدې ﻣﻠﮕﺮو او د ﺑﺎور آﺴﺎﻧﻮ د ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﭘﻪ ﺟﮕړﻩ آﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ 55 (( .د
آﻮټﻮال ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ ﺧﺎن )) هﻐﻮى ﭘﻪ ښﺎر آﯥ ﮔﺮځﯧﺪل او ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﻴﻐﯥ وهﻠﯥ ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺑﻨﺪي دى او
ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻړ ﺷﻲ او د هﻐﻪ د راﺧﻮﺷﯥ آﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﺟﻨﮕﯧږي  .دا اﻋﻼﻣﻴﻪ د ﻧﯧﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ اﻣﺮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ
ﻼ ﻟﻪ آﻮم ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم څﺨﻪ ﺻﺎدرﻩ
ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ او د ښﺎر ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎور وآړ او داﺳﯥ ﻓﻜﺮ ﻳﯥ وآړ ،ﭼﯥ هﻐﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺻ ً
ﺷﻮې دﻩ  56 (( .آﻮټﻮال د ښﺎر ډوډۍ ﭘﺨﻮوﻧﻜﻴﻮ ) ﻧﺎﻧﻮاﻳﺎﻧﻮ ( ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ورآړې ،ﭼﯥ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ډوډۍ ﺗﻴﺎرﻩ آړي
او ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻳﯥ وﮔﻮﻣﺎرل ،ﭼﯥ ﺧﻠﻚ د ﺟﮕړې ﭘﻪ ﻟﻮر راوآﺎږي  .ﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ورځ ﻣﺨﻜﯥ د ﭘﻮځ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ ) ﺟﻨﺮال
ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ ،ﺟﻨﺮال ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ،ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﺎن (...او هﻐﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ) ﺳﺮدارﻧﯧﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن او ﺳﺮدارﺧﻮﺷﺪل ﺧﺎن او ﻧﻮر ( ﭼﯥ د ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﭘﻪ ﺟﮕړﻩ آﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ  ،ﻟﻮﻣړى ﺟﺮﮔﻪ وآړﻩ او
وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﺗﻪ ﭘﻮځ وﻟﯧږﻩ ،ﭼﯥ ﻟﻮړ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ) ﻣﻮاﺿﻊ ( وﻧﻴﺴﻲ  .ﭘﺨﭙﻠﻪ دﻩ هﻢ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﭘﻪ ﺟﮕړﻩ آﯥ
ﮔډون وآړ او ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻳﻮاځﯥ ﺟﻨﺮال ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ او ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د وﺳﻠﻮ د ﺗﻮزﻳﻊ آﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ ﭘﺮ
ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺘﻪ  57 .راﺑﺮﺗﺲ ﺣﺘﺎ ﭘﻪ دې ﻓﻜﺮ و ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻟﻪ آﺎﺑﻞ ﻧﻪ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو
ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر راوﺧﻮځﯧږي ،ﺧﭙﻞ ﺗﺮﻩ ﺳﺮدار ﻧﯧﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ آړې وﻩ ،ﭼﯥ د ) راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ( ))
ﭘﻮځ او ﺧﻠﻚ زﻣﻮږ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ وهڅﻮي او د ﺷﭙږﻣﯥ ورځﯥ ﺟﮕړﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ د هﻐﻪ د اﻃﺎﻋﺖ او اﻣﺮ
ﭘﺎﻳﻠﻪ وﻩ  58 (( .راﺑﺘﺲ د ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﺗﺮ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺳﺮدار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻧﯥ _ آﺘﻨﯥ څﺨﻪ دې
ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ و ،ﭼﯥ دﭼﺎراﺳﻴﺎب ﭘﻪ ﺟﮕړﻩ آﯥ )) اﻣﻴﺮ او دهﻐﻪ ټﻮل ورﺳﺮﻩ ﭘﻼوي ،ﭘﻪ دﺳﻴﺴﻪ آﯥ ﮔډون درﻟﻮد
او ﻟﻪ هﻐﻪ څﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﯧﺮﯦﺪل ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﺧﺒﺮ وو  59 (( .ﺧﻮ څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ اړﻩ د راﺑﺮﺗﺲ ذهﻦ د
ﺳﺮداروﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻐﺸﻮش ﺷﻮى و ،ﭘﻪ ﺟﻨﮓ آﯥ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﯥ ﭘﻮرﻩ ډاډﻩ ﻧﻪ و او ښﺎﻳﻲ
هﻐﻪ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﮓ آﯥ د اﻣﻴﺮ دﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ آﯥ ﺷﻮى وي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎراﺳﻴﺎب آﯥ آﻠﻚ ﺧﻮ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې آﯥ هﯧڅ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ ﺳﺮدار)) ﻧﯧﻚ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن د ښﺎر ﺧﻠﻚ او ﭘﻮځ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﯧڅﻠﻲ ﺟﻬﺎد ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ  60 (( .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ځﻮاآﻮﻧﻮ ﻏﻮرﻩ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ واك
درﻟﻮدﻟﯥ ) ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ څﺨﻪ هﯧڅ آﺎر وا ﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ ( ﭘﻪ هﻐﻪ ﺟﮕړﻩ آﯥ ﭼﯥ د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ
 -53هﻨﺴﻤﻴﻦ  ۶۶ ،ﻣﺦ .
 -54هﻨﺎ  ،ج  ، ٣ص . ۶۴

 -55د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺳﻔﺎرت د ﻧړوﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﯧښﻮ دﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﯧړﻧﻴﺰ راﭘﻮر ١۵ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك،
 ۶٧٩ﻣﺦ

 -56اﻳﻀﺎً
 -57د ﺳﺮدار ﺧﻮﺷﺪل ﺧﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ٧٢١ ،ﻣﺦ.
 -58راﺑﺮﺗﺲ ﺑﻪ ﻻﻳﻞ _  ٢٠اآﺘﻮﺑﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ١٢۵۵ ،ﻣﺦ .هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك ٨٨ ،ﻣﺦ .
 -59واﻳﺴﺮاى آﺮﻳﻦ ﺑﺮوك ﺗﻪ _ ) ﺗﻠﮕﺮم (  ١١اآﺘﻮﺑﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ٩٠٩ ،ﻣﺦ .
 -60راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ _  ٢٠اآﺘﻮﺑﺮ  ،١٨٧٩م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ١٢۵۵ ،ﻣﺦ.
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څﻠﻮرم څﭙﺮآﻰ
ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺳﺮﻳﺰﻩ :
ﭘﻪ دې څﭙﺮآﻲ آﯥ د اﻣﻴﺮﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ ،ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،د اﻓﻐﺎن ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ
اﻋﺪاﻣﻮل ،د ﭘﺮدي ﺣﻜﻮﻣﺖ آړﻧﯥ ،ﭼﯥ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺟﮕړو او د
ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ځﻮاآﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮې ﺳﺮﻩ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪې ،ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل آﯧږي .

د اﻣﻴﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ :
د ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﺗﺮ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎن ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ د ) ﭼﻞ ﺳﺘﻮن ( د هﻨﺪآﻰ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﺷﺎ ﺗګ وآړ او
ښﺎرﻳﺎﻧﻮ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﻟﻪ وﯦﺮې ښﺎر ﭘﺮﯦښﻮد  .ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن وردګ ،ﭼﯥ د آﻮګﻨﺎري ﻟﻪ وژﻧﯥ وروﺳﺘﻪ د
ﺳﭙﺎهﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ) ﻏټ ( ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ټﺎآﻞ ﺷﻮى و ،ښﺎر ﺗﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د اﺳﻤﺎﻳﻲ ﭘﻪ
ﻏﺮﻩ آﯥ ﻣﻮﺿﻊ وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﻟﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ د ﺷﻴﺮﭘﻮر دروازﻩ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ وﻩ ،ﺳﻨﮕﺮ وﻧﻴﻮ ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړي
ﺟﻨﺮال ځﺎن د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮﮔﻪ وﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ او د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮاﻳﯥ د ﺗﯧښﺘﯥ ﻻر ﻏﻮرﻩ آړﻩ ،ﺧﻮ د ﻗﺮق ﻏﺮﻩ ﺗﻪ ﻧﮋدې د
ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ځﻮاآﻮ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟﻲ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﺴﯥ روان وو ﻧﺘﭽﺰم وآړ او ﺧﭙﻠﻪ د ﻏﺰﻧﻲ او وردﮔﻮ ﺧﻮاﺗﻪ ﻻړ .
62

ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ځﻮاآﻮﻧﻮ د ﻣﺮﻧﺠﺎن ﭘﺮ ﻏﻮﻧډۍ ﺧﻴﻤﻪ ووهﻠﻪ او اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ هﻢ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧﮕړې ﺧﻴﻤﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻗﺖ
ﺳﺮﻩ ﻳﯥ څﺎرﻧﻪ آﯧﺪﻩ ،ورآړل ﺷﻮﻩ  .د اآﺘﻮﺑﺮ د  ١١ﻣﯥ ﭘﺮ ﻣﺎښﺎم څﺮﮔﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ ﺟﻨﺮال ﻓﺮﻳﺪرك راﺑﺮﺗﺲ ،ﭼﯥ
اوس د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ )) د ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان (( ﺑﻠﻞ آﯧﺪﻩ ،ﺳﺒﺎ د آﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ او
هﻐﻪ ﺣﺼﺎر ،ﭼﯥ ﻟﻪ  ١٧۶٧ﻧﻪ ﺗﺮ هﻐﯥ ورځﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﭼﺎهﺎﻧﻮ ځﺎى و او د ﻟﻮړو او ښﻜﻠﻴﻮ وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ
درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﺮ ښﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﺣﺎآﻤﻪ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺟﻮړوﻟﻪ ،د ﺧﺘﻴځﻮ واآﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻳﻮﻩ درﺑﺎر ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړي
او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺗﻮغ ﭘﺮې ﭘﻮرﺗﻪ آﯧږي ،ټﺎآﻞ ﺷﻮې وﻩ ،ﭼﯥ د ښﺎر ﻟﻮﻳﺎن او د ﻣﺤﻤﺪزﻳﻮ ﺳﺮداران د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﮔډون ﭘﻪ
هﻐﻪ آﯥ ﮔډون وآړي .
ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻧﮕﺮﯦﺰﭘﻠﻮو ﭘﻪ ﭼﺎراﺳﻴﺎب آﯥ د راﺑﺮﺗﺲ هﺮآﻠﻲ ﺗﻪ را داﻧﮕﻠﻲ وو  .اﻣﻴﺮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ
ﻏﻮﻧډﻩ آﯥ ﮔډون ﻧﻪ درﻟﻮد  .د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ١٢ﻣﻪ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﺷﭙږو ﺑﺠﻮ د راﺑﺮﺗﺲ ﺧﻴﻤﯥ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮت او هﻐﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ
اﺳﺘﻌﻔﺎ وړاﻧﺪې آړﻩ او څﺮﮔﻨﺪﻩ ﻳﯥ آړﻩ ،ﭼﯥ )) دا ﻏﻮرﻩ ﺑﻮﻟﻢ ،ﭼﯥ ژرﺗﺮژرﻩ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ آﻤﭗ آﯥ ﺑﺎﻏﻮان
ﺷﻢ ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ  63 (( .د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ اﻣﻴﺮ ﻏﻮښﺘﻞ د ﻟﻮﮔﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﻲ آﯥ
ﺧﭙﻠﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ وړاﻧﺪې آړي ،ﺧﻮ هﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧﭙﻠﻮ وزﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ آﺎر ﻧﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ .اﻣﻴﺮ د ﺧﭙﻠﯥ
اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻻﻣﻞ داﺳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮي  )) :ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي آﻤﭗ ﺗﻪ زﻣﺎ د راﺗﮓ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ټﻮل ﺧﻠﻚ ﻣﺎ آﺎﻓﺮ ﺑﻮﻟﻲ او زﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﻼزﻣﺎن
هﺮﻩ ورځ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗښﺘﻲ ،هﯧڅﻮك زﻣﺎ اﻣﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ او ﻧﻮر ﻣﺎﺗﻪ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﻧﻪ ﮔﻮري  64 (( .ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ
د دې ﺧﺒﺮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﻳﻮاځﯥ او ﻳﻮاځﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ راﺑﺮﺗﺲ دى  .دا هﻢ وﻳﻞ آﯧږي ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ،ﭘﻪ
درﺑﺎر آﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ ) آﻮﮔﻨﺎري زﻳﻮ ( ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﭙﻚ ﺷﻲ  .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ
وروﺳﺘﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ هﻨﺪ آﯥ څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ،ﭼﯥ دا اﺳﺘﻌﻐﺎ د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ او ﻧﺎﻋﺪاﻻﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورڅﺨﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮﻩ  .او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ دا ﺣﻖ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﻳﯥ دې آﺎر ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻠﻰ واى  65 .ﻟﻜﻪ ﭘﺨﻮا ﭼﯥ ذآﺮ ﺷﻮل
 -61ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ – ٣۵٣ﻣﺦ.
 -62ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ –٣۵۴ﻣﺦ .
 -63هﻨﺴﻤﻴﻦ – ١٠۵ﻣﺦ.
 ٣٩ -64ﻧﻤﺒﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ – م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١١٨١ ،ﻣﺦ.
 -65هﻨﺎ – ٣ټﻮك– ٩٢ﻣﺦ .ﺑﺎﻟﻔﻮر – ٣٩٨ﻣﺦ.
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راﺑﺮﺗﺲ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ د واﻳﺴﺮاى ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺳﺘﻌﻔﺎ د ﻣﻨﻠﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺷﻲ .

)) راﭘﺖ آﻞ (( ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر آﯥ :
راﺑﺮﺗﺲ داآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ١٢ﻣﻪ د ﺳﺮدار ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن او اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻣﻨﺼﺒﺪاراﻧﻮ او د ﭘﻮځ د ﻳﻮې ﻗﻄﻌﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﻴﺎ د
ځﺎﻧﮕړو ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮت ،ﺧﻮ ) آﻮﮔﻨﺎري زﻳﻮ ( ﭘﺮﺗﻪ دښﺎر ﻧﻮر ﻣﻬﻢ ﺧﻠﻚ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻪ وو ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ،ﺳﺮار ﻳﺤﻲ ﺧﺎن او دﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ راﺑﻠﻞ ﺷﻮي وو ،ﭘﺨﭙﻠﻪ
راﻧﻐﻠﻞ ،ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ اﺣﻀﺎر ﺷﻮل  .ﻟﻪ ښﺎر څﺨﻪ ځﻴﻨﯥ ﻧﻨﺪارﭼﻴﺎن هﻢ راﻏﻠﻲ وو .هﻐﻮى ﭼﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻨډﻩ وﻧﻪ ) ﻗﺪ( ﻟﻐړ ﺳﺮ  ،ګڼ اوږدﻩ ﺑﺮﯦﺘﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل ،ﻟﻪ هﻤﺎﻏﯥ ﺷﯧﺒﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ هﻐﻪ ) راﭘﺖ آﻞ ( وﺑﺎﻟﻪ  .د
هﻤﺪﻏﻪ ) راﭘﺖ آﻞ ( دا اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﻪ دري ژﺑﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮﻩ )) زﻩ ﺟﻨﺮال راﺑﺮﺗﺲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ دﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې
ﺗﻮﮔﻪ اﻋﻼم آﻮم ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ورآړې دﻩ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﭘﺮې اﯦښﻰ
دى .
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ اوس اﻣﺮ آﻮي ،ﭼﯥ ټﻮل اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺮﻻري او ﺳﺮداران دې د اﻣﻨﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړي او د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ دې ﻣﺎﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وآړي  .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ هﻴﻠﻪ
ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ  .د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺬهﺒﻲ دودوﻧﻮ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوى وﺷﻲ  .د هﻐﻮ
ﺳﺮداراﻧﻮ او ﺳﺮﻻرو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮي ،ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﮔڼﻞ ﺷﻲ ،ﺧﻮ هﻐﻪ آﺴﺎن ﭼﯥ
اﻣﻨﻴﺖ ﮔډوډي او هﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ آﻮي ،ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا ورآړل ﺷﻲ  .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ارادﻩ د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ دﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻏﻮرﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،دﻋﻤﺪﻩ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺳﺮداراﻧﻮ او هﻐﻪ ﭼﯥ د ښﺎروﻧﻮ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮔټﯥ او هﻴﻠﯥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻮي ﺗﺮ ﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ اﻋﻼم آړي .
 66د ﻣﺴﺘﻌﻔﺎ اﻣﻴﺮ د ﺳﺘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﺧﺘﻤﯧﺪو وروﺳﺘﻪ  ،څﻨﮕﻪ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ  ،ﺳﺮدارﻳﺤﻲ ﺧﺎن ،وزﻳﺮ ﺷﺎﻩ
ﻣﺤﻤﺪ او ﺳﺮدار زآﺮﻳﺎ ﺧﺎن ﺑﻨﺪي ﺷﻮل او ﻻﻣﻞ ﻳﯥ څﺮﮔﻨﺪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ هﻐﻮى د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺧﻠﻚ او د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ
وﻳﻨﺎ هﻐﻮى ﻟﻪ ﺧﭙﻞ درﻳځ څﺨﻪ د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮔټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ آړې دﻩ  67 .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻟﺲ
آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮۍ ﭘﻪ واټﻦ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر څﺨﻪ اﻋﻼن ﺷﻮ او ﻣﻴﺠﺮ ﺟﻴﻤﺰ هﻠﺘﺮ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻮرﻧﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وټﺎآﻞ ﺷﻮ او
ﻧﻮاب ﻏﻼم ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻳﯥ ﻧﺎﻳﺐ وﺑﻠﻞ ﺷﻮ  .ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ دا اﺑﻼغ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ هﻐﻮ آﺴﺎﻧﻮ ،ﭼﯥ د آﻮﮔﻨﺎري او د هﻐﻪ د
ﻣﻠﮕﺮو ﭘﻪ وژﻧﻪ آﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ ،ﺳﺰا ﺑﻪ ورآړل ﺷﻲ او ﻟﻪ ﻳﻮې اوﻧۍ وروﺳﺘﻪ آﻪ ﻟﻪ هﺮ ﭼﺎﺳﺮﻩ وﺳﻠﻪ
وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮﻩ  ،ﭘﺮ اﻋﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻲ  .هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ آﯥ راﻏﻠﻲ وو ،هﺮ هﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﺑﻪ  ۵٠روﭘۍ اﻧﻌﺎم
ورآړل ﺷﻲ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ آﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورآړي  ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﺳﻔﺎرت ﻳﯥ ﻳﺮﻏﻞ آړي وي او د هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د
هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻲ  68 .ﺧﻮ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﯥ ﺗﻔﺎوﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .داﺳﯥ ﻓﻜﺮ آﯧﺪﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻏﺞ
اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻰ ﭘﻮځ ﺑﻪ هﻢ ﻟﻜﻪ د  ١٨۴٢آﺎل ﻏﻮﻧﺪې ﺗﯧﺮدوﻧﻜﻰ او ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ وي ،ﺧﻮ ﭘﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ښﺎر آﯥ ﭘﻪ دې
وﺧﺖ آﯥ د ﺧﻮراك اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮآﻮ ﭘﻪ آﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ آﻮﻟﻪ او آﻮم ﺑﻪ ﭼﯥ وو ،هﻐﻪ ﺑﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﯥ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﺼﺮﻓﻮل،ﺑﻴﯥ ډﯦﺮې ﻟﻮړې ﺷﻮې .

 -66ﺑﺎﻟﻔﻮر – ٣۶٨ﻣﺦ .هﻨﺴﻤﻴﻦ  ١٠٧٠ﻣﺦ .راﺑﺮﺗﺲ  ،ﻳﻮڅﻠﻮﯦښﺖ آﺎﻟﻪ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﯥ ،ﻟﻨﺪن ۴٢٢ ١٩٧ ،ﻣﺦ.
 -67ﺑﺎﻟﻔﻮر  ٣۶٧ ،ﻣﺦ.
 -68راﺑﺮﺗﺲ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻪ ) ،ﺗﻴﻠﮕﺮام (  ١۴ ،اآﺘﻮﺑﺮ ،١٨٧٩م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ١٠۴٧ ،ﻣﺦ .هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ٩٧ ،ﻣﺦ.
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ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ دوﻩ آﻤﯧﺴﻴﻮﻧﻪ ،ﻳﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ،ﭼﯥ هﺮ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ درې ﻏړي دﻟﻮدل ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮل  .ﻟﻮﻣړى ﭘﺮ
دې دﻧﺪﻩ ﮔﻮﻣﺎرل ﺷﻮى و ،دهﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯥ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس  ،د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح ) ﺗﻮرن ( ﮔڼﻞ
آﯧږي ،ﺷﻮاهﺪ راټﻮل آړي او دوﻳﻢ ﭘﺮ دې ﻣﺎﻣﻮر ﺷﻮى و ،هﻐﻪ آﺴﺎن ﻣﺤﺎآﻤﻪ آړي ،ﭼﯥ د څﯧړﻧﯥ آﻤﻴﺴﻴﻮن د
هﻐﻮى ﭘﻪ اړﻩ ﺷﻮاهﺪ ﻻس ﺗﻪ راوړي وي .
ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻤﯧﺴﻴﻮن ﻟﻪ ) آﻮﻟﻮﻧﻞ ﭼﺎرﻟﺰ ،آﺮﻳﮕﺮ ،هﻨﺮي ﺑﻴﻠﻴﻮ او ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎن د هﻨﺪي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل،
ﭼﯥ ﭘﺮ ﭘښﺘﻮ او دري ښﻪ ﭘﻮهﯧﺪﻩ  ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮى و .ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻤﯧﺴﻴﻮن آﯥ ﺟﻨﺮال ﻣﺴﻲ او ﻧﻮر ﻏړي وو .ﻟﻪ دې
وروﺳﺘﻪ دﻏﻮ دواړو آﻤﯧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ داﺳﯥ آړﻧﯥ ،ﭼﯥ د راﺑﺮﺗﺲ د ﺗﺎﻳﻴﺪ وړ وې ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﯥ او هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ
آﯥ ﻳﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ آړﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ د اﻧﺴﺎن وژﻧﯥ ،ﺗﺮور او وﯦﺮې ډآﻪ دورﻩ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړﻩ  .ﺧﻮ
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ هﻐﻮى ﭘﻪ آﺎر ﭘﻴﻞ وآړي؛ د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ١۶او  ١٧ﻣﻪ دﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﭘﻪ ﺟﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﯥ دوې ﭼﺎودﻧﯥ
وﺷﻮې ،ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﻳﯥ څﻮ ﺗﻨﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮ ﭘﻮځﻮﻧﻪ هﻼك ﺷﻮل او ﮔڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺟﻨﮕﻲ
ﺗﻮآﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړل ،ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې آﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ آﯧﺪﻩ  .دﻏﻮ ﭼﺎودﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر آﯥ د
ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ اﺳﺘﻮﮔﻨﻪ ﻟﻪ ﮔﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آړﻩ  .راﺑﺮﺗﺲ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ ځﺎن او ﺧﭙﻞ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر )
ﺷﻴﺮﺁﺑﺎد( ﺗﻪ وﻟﯧږدول ،ﭼﯥ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮو د ﻏﻮﻧډۍ ﺟﻨﻮب او ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﻪ دوﻩ ﻣﻴﻠۍ آﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﻴﻤﻪ دﻩ .
راﺑﺮﺗﺲ د دﻏﻪ ﭘﺮاخ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم د ﻧﺎﺑﺸﭙړو وداﻧﻴﻮ د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﯦﺮ ﻣﻮاد او ﻟﺮﮔﻲ د ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻟﻪ
وداﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړل او ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﭼټﻜﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮادو ﻧﻪ ﺗﺶ او ﭘﻪ وﻳﺮاﻧﻪ ﺑﺪل آړ .

ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د اﻧﮕﺮﯦﻮاﻧﻮ ﺑﻠﻮاﮔﺮي او اﻧﺴﺎن وژﻧﻪ :
د اﻋﺪام او ﺗﺮور دورﻩ ،ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ اﻋﻼم وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻩ ،د ﻟﻴﺘﻦ او ﻟﻨﺪن ﻟﻪ ﻻرښﻮوﻧﻮ
څﺨﻪ ﻳﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ او د راﺑﺮﺗﺲ د ځﻨﺎورۍ او اﻧﺴﺎن ﺿﺪ څﯧﺮې ﻧښﺎﻧﻪ ﭘﻜﯥ ښﻜﺎرﯦﺪﻩ  .ﻟﻴﺘﻦ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
ﭘﺮ  ٢٩ﻣﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ آړې وﻩ ،ﭼﯥ )) د دﻏﻪ ډول ﺟﺮم ﻟﭙﺎرﻩ ) آﻮﮔﻨﺎري وژﻧﻪ ( ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﺖ ﺗﻪ ﺳﺰا ورآړل ﺷﻲ  (( .او د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺰا ﺑﺎﻳﺪ هﻢ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﺗﻪ او هﻢ هﻐﻮ آﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﯧښﻪ
آﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ ،ورآړل ﺷﻲ  .ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺎزات د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺗﺠﺰﻳﯥ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮل ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﭘﺮې وﺷﻲ او ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﺳﺰا دورآﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ د ﻟﻴﺘﻦ ﻻرښﻮوﻧﻪ داﺳﯥ وﻩ ،ﭼﯥ ﺳﺰا ﺑﺎﻳﺪ )) ﺗﯧﺰﻩ ،ﺳﺨﺘﻪ او
اﻏﯧﺰﻧﺎآﻪ وي ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ اﻓﺮاط اوﺗﻔﺮﻳﻂ ﭘﻜﯥ وﺷﻲ  (( .او )) ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﭼټﻜﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻠﯥ ﺷﻲ؛ ځﻜﻪ ښﺎﻳﻲ
69
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻧﺎﻣﻌﻴﻨﯥ آړﻧﯥ د ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭘﻪ ﺑﻬﺮ آﯥ د ﺧﻄﺮ زﻧﮓ وآړﻧﮕﯧږي (( .
ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ هﻨﺎ واﻳﻲ ،د ﻟﻴﺘﻦ د ﻻرښﻮوﻧﻮ روﺣﻴﻪ ﭘﺮ دې ﻓﺮﻳﻀﻪ وﻻړﻩ وﻩ ،ﭼﯥ )) ښﺎﻳﻲ هﺮ اﻓﻐﺎن
70
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ ﻧړوﻟﻮ آﯥ ﻣﺴﻮول وﮔڼﻞ ﺷﻲ (( .
ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د ښﻜﯧﻼك دﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻌﻀﻠﻪ دا وﻩ ،ﭼﯥ څﻪ ډول د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺎر ﺑڼﻪ او روﺣﻴﻪ،
ﻣﻌﻮ ًﻻ ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ آﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ آړي ،ﭼﯥ هﻐﻮى ﻳﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د ﺗﺮور ﭘﻪ دورﻩ آﯥ د
ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ د ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺲ د ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ﺗﻮﮔﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ آﯧﺪل او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﯥ ﮔﻨﺎﻩ او ﺑﯥ دﻓﺎع اﻧﺴﺎن
ﭘﻪ دار ځړﯦﺪل  .ﺣﺘﺎ ځﻴﻨﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﺮوﻧﻜﻴﻮ ﻟﻜﻪ ﻣﺴﻲ )  ( massyﭘﻪ ډاﮔﻪ وﻳﻞ )) څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻳﻮ ﻏﭻ
اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻰ ﭘﻮځ ﻳﻮ ،ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ دﻗﻴﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻪ آړو  71 (( .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ د څﯧړﻧﯥ د آﻤﯧﺴﻴﻮن ﭘﻪ
آﺎر آﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل آﯧﺪﻩ ،هﻐﻮى ﭼﯥ د څﯧړﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﮔﻮﻣﺎرل ﺷﻮي وو ،وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪل ) ﺗﻮرن آﺴﺎن
( ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺗﺮ څﯧړﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ .هﻐﻮى ﻳﻮاځﯥ ﭘﺮ هﻐﻮ ﺷﻮاهﺪو ﻋﻤﻞ آﺎوﻩ ،ﭼﯥ ﺣﻴﺎت ﺧﺎن د هﻐﻮى ﭘﻪ
اړﻩ ﻟﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړل  .دا آړﻧﻪ د دې ﻻﻣﻞ آﯧﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ )) ﺗﻮرن ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﺎﻧﻪ ،ﭼﯥ ﺗﻮر ﻳﯥ ﭘﺮې
ﻟﮕﻮﻟﻰ وي ،ﺑﯥ ﺧﺒﺮﻩ وﺑﻮﻟﻲ او داﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﻮاى آﻮﻻى د ردوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﺷﻮاهﺪ وړاﻧﺪې آړي  72 (( .ﻳﻮاځﯥ ځﻴﻨﯥ
وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭼﺎرﻟﺰﻣﻚ ﮔﺮﻳﮕﺮﻳﻚ د ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻤﯧﺴﻴﻮن ﻏړي د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،هﻐﻪ ﺗﻮرن آﺴﺎن ﭼﯥ د دﺳﻤﺒﺮ د
 -69ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮرﻧﻪ  ٣٧۴ – ٣٧٢ ،ﻣﺨﻮﻧﻪ.
 -70هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك ١۴٠ ،ﻣﺦ.
 -71هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك.١۴٠ ،ﻣﺦ
 -72هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك١٣٩ ،ﻣﺦ.
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ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻤﯧﺴﻴﻮن د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ١۶ﻣﻪ ﭘﺮ آﺎر ﭘﻴﻞ وآړ او د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﺗﺮ  ١٢ﻣﯥ ﻳﯥ د  ٢۶ورځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ
ډﯦﺮﻩ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ آﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړﻩ او ﭘﻪ هﻤﻐﻪ ورځ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮ  .رﺳﻤﻲ اﻋﻼن داو ،ﭼﯥ د اﻋﺪام ﺳﺰا ﭘﻪ دوو
ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ورآﻮل آﯧږي ،د ﺳﻔﺎرت د ﻏړﻳﻮ ﭘﻪ وژﻧﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺳﺮﻩ ،د اﻣﻴﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﻐﺎوت ﺳﺮﻩ  75 (( .د
اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻢ ،ﭼﯥ هﻐﻪ د دﺳﻤﺒﺮ ﻟﻪ  ٢٧ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ آﻤﭗ آﯥ د ﺑﻨﺪي ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ژوﻧﺪ
آﺎوﻩ او د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ١٢ﻣﻪ ﻳﯥ اﺳﺘﻌﻔﺎ ورآړﻩ او ﭘﻪ دې وﺧﺖ آﯥ د هﻐﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﻮﮔﻪ ﺑﯥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ و  .ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ اﻋﺪام ﺷﻮل .د ﺑﯧﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮ ﺳړى ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ
دار وځړول ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﭼﺎﻗﻮ وﺳﺮﻩ و ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﻟﻴﻮآﯥ ﻳﯥ ﭘټﻪ آړې وﻩ  76 .ﻧﻮر ﺧﻠﻚ ﭘﻪ دې ﻏﺮﻏﺮﻩ
ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻳﺎ د ﺳﻔﺎرت ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ورﺳﺮﻩ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮل او ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﻠﻚ هڅﻮل  77 .ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ هﻐﻪ
ﺧﻠﻚ ﭼﯥ ﻳﺎﻏﻲ ﺑﻠﻞ ﺷﻮي وو او ﭘﻪ دار وځړول ﺷﻮل ،هﻐﻪ څﻮك وو ،ﭼﯥ د ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ ﻳﯥ ګډون آړى
و او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻧﻮر ﺧﻠﻚ ﻟﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺟﮕړې ﺗﻪ هڅﻮﻟﻲ وو ،د هﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﻨځ آﯥ آﻮټﻮال ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ ﺧﺎن،
ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ او ﻳﻮ روﺣﺎﻧﻲ ﺳړى ،ﭼﯥ ﺻﺎﺣﺐ زادﻩ ﻓﺮح ﻧﻮﻣﯧﺪﻩ ،ﺷﺎﻣﻞ وو  78 .هﻐﻮى ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﯥ د ﻳﻮﻩ
ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮ ﭘﻮځ ﭘﺮ ﺿﺪ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻋﺰﻳﺰو ارزښﺘﻮﻧﻮ ،ﻟﻜﻪ هﯧﻮاد ،ﺧﭙﻠﻮاآﻲ او دﻳﻦ څﺨﻪ دﻓﺎع آﻮﻟﻪ  .د
ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻨﻮ او اﺳﺘﺎزو د هﻐﻮى ﭘﻪ هڅﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آړې ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ هﯧﭽﺎﺗﻪ ﺣﻖ ﻧﻪ ورآﻮل آﯧږي ،ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ دار وځړوي  .اﻓﻐﺎن ﻋﺴﻜﺮ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎراﺳﻴﺎب آﯥ ﺟﻨﮕﯧﺪل او اﻣﻴﺮ ﻳﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﺑﻨﺪي ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﯥ ﻗﺮار درﻟﻮد
اوهﻐﻪ د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﺑﺎور هﻐﻮى ) اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﺴﻜﺮ ( ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ﻣﺎﻣﻮر آړي وو او ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو
ﭘﻮځﻮﻧﻮ د هﻐﻮى دوﻩ واآﻤﻦ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آړي وو او دوو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﻘﻮط ورآړى و  79 .هﻨﺎ ښﺎﻳﻲ د
هﻤﺪې آﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ آﻮم دﻟﻴﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻪ؛ ﺑﻠﻜﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﺮﻏﺮﻩ
80
ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﯧﺮي ﭘﺮ ﺿﺪ ﻳﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑډوهﻠﻲ وو .
راﺑﺮﺗﺲ د ټﻮل اﻋﺪام ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﯥ ورځﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﯧﻠﻮ ﻳﯥ ﺣﺮآﺖ آړى و ،ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د
دﺳﻤﺒﺮ ﺗﺮ  ٢۶ﻣﯥ ﭘﻮرې ټﻮل  ٩٧آﺴﻪ ښﻴﻲ  81ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ د ﻓﺮﯦﺪرك هﺮي ﺳﻦ د اﺣﺼﺎﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ ) ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ( آﯥ دا ﺷﻤﯧﺮﻩ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ آﺴﺎﻧﻮ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
ﺟګړﻩ آﯥ وژل آﯧﺪل د  ١٨٨٠د ﺟﻨﻮرۍ ﺗﺮ  ٢ﻣﯥ ﭘﻮرې  ١٢٢آﺴﻪ ښﻴﻲ  82 .راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ راﭘﻮټ آﯥ اﻋﺪام
ﺷﻮي آﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ذآﺮ آړي دي او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ځﺎى آﯥ ﻳﯥ داﺳﯥ ﺧﻼﺻﻪ آﻮي  )) :هﻐﻪ آﺴﺎن
 -73ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻟﻪ هﻨﺎ ٣ ،ټﻮك،
-74هﻨﺴﻤﻴﻦ ٨٨ ،ﻣﺦ .
 - 75هﻨﺴﻤﻴﻦ ٨٣ ،ﻣﺦ .
 - 76راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ ١٨٧٩ ،د اآﺘﻮﺑﺮ ٩ﻣﻪ  ،م ض س س هـ ،ټ  ١۵٨٩ ، ٢٣ﻣﺦ .
 - 77هﺮي ﻣﺲ ) ،ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ( ﭘﻨځﻪ ﻟﺲ ورځﻨۍ ﻣﺠﻠﻪ  ،د  ١٨٧٩د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﻟﻮﻣړۍ  ۴۴۵ ،ﻣﺦ .
 -78ﺳﺘﻴﺎو ﻏﺒﺎر ﻟﻪ ﺟﻨﺮال ﺧﺴﺮو ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺰﻳﺰﺧﺎن ﺑﻦ ﻧﻮاب ،زﻣﺎن ﺧﺎن هﻢ ورآﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻞ آﯧږي ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘټﻮ او رﺳﻤﻲ
راﭘﻮرﻧﻮ او ﻧﻮروﻧﺎﺟﺎﭘﻮاﻧﻜﻠﻴﺴﻲ اﺛﺎرو آﯥ ﻳﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ دي ﻟﻴﺪل ﺷﻮي .
 79د هﺮي ﺳﻦ ﻣﺨﻜﻴﻨۍ ﻳﺎدﻩ ﺷﻮﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ  ٧٧۴ ،ﻣﺦ .
 - 80هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١۴٣ ،ﻣﺦ .
 - 81راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ ،ﺗﻴﻠګﺮام ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٢٣ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ٣٨٣ ،ﻣﺦ .
 82د هﺮي ﺳﻦ ﻳﺎدﻩ ﺷﻮې ﻣﻘﺎﻟﻪ ،دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ۴۵٧ ،ﻣﺦ .
 ١۴١ﻣﺦ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﯦﺸﻠﻮ ﻃﺮﺣﻪ :
ﺗﺮ دې ځﺎﻳﻪ د وګړو ﭘﻪ اړﻩ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﻪ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ آړﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺤﺚ وﺷﻮ .اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د هﻐﻮى د
ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻃﺮﺣﻪ څﯧړو .ﻟﻴﺘﻦ ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ورﺗﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ ،د آﻮګﻨﺎري ﻟﻪ وژﻧﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺧﺒﺮﯦﺪو
وروﺳﺘﻪ د ﻧﻮرو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ،ﭼﯥ ﻻس ﻳﯥ ﭘﺮې ﭘﻮرې آﺎوﻩ ،ﻳﻮ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﯦﺸﻠﻮ ﻃﺮﺣﯥ ﺗﻪ
اﺷﺎرﻩ دﻩ  .دا ﻃﺮﺣﻪ د دﻩ او ﻧﻮرو اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ داﻣﻴﺮ ﺗﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ وروﺳﺘﻪ ﺟﺪي ﺗﺮﻩ او ﻋﻤﻠﻲ آﯧﺪوﻧﻜﯥ و
ﺑﺮﯦښﯧﺪﻩ ،ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ،ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ اوﺿﺎع څﻪ ﻧﺎڅﻪ د ﺗﺮور ﭘﻪ دورﻩ آﯥ ﺁراﻣﻪ وﻩ
 .راﺑﺮﺗﺲ د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ٢٢ﻣﻪ ﺧﺒﺮ ورآړ )) اوس دﻟﺘﻪ ﺑﻞ څﻮك ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ ﻟﺮي .زﻩ د ﻣﺮآﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ د
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻟﭙﺎرﻩ آﻮﻣﻪ څﯧﺮﻩ او ﺷﺨﺺ ﻧﻪ وﻳﻨﻢ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ آﺴﺎﻧﻮ ،ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﭘﻮځ ﻣﻼﺗړ ورﺳﺮﻩ دى .دا
څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﯥ هﺮ څﻪ د وﯦﺸﻞ آﯧﺪو ﭘﻪ ﻟﻮر اﺷﺎرﻩ آﻮي  89 (( .ﻟﻴﺘﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې دا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﯦﺸﻠﻮ ﻓﻜﺮ
ﭘﻪ ﺳﺮ آﯥ درﻟﻮد او ﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ څﺨﻪ ﻳﯥ د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ١٩ﻣﻪ آﺮﻳﻦ ﺑﺮوك ﺗﻪ ،ﭼﯥ د هﻨﺪ ﭼﺎرو وزﻳﺮ و ،ﺧﺒﺮ ورآړ))
د ﺧﺼﻮﺻﻲ آﺮښـﻮ د اﻣﻴﺮ دﻓﻮري ﻟﺮې آﻮﻟﻮ ﭘﺮﯦﻜړﻩ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺎﺳﻲ آﻮي  .دﻏﻪ اټﻜﻞ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﺟﺮم ﺑﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻲ دوﻣﺮﻩ ﭘﻴﺎوړى او ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل د دﻩ ﭘﻪ ﻻس راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ واآﻤﻨﻲ ﺗﺮ دې ﺣﺪﻩ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ﺑﺮﯦښﯧﺪﻩ ،ﭼﯥ اټﻜﻞ آﯧﺪﻩ
د ﻏﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻟړ وروﺳﺘﻴﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﻧﻴﻮل اﺳﺎﻧﻪ آړي  .هﺮ ﺗﺮدد او آﻤﺰوري ﭘﻪ زﻣﻮږ ﻟﻪ ﺧﻮا اوﺳﻤﻬﺎل
ﺧﻄﺮﻧﺎآﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻲ  .ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ هﺮو ﻣﺮو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ ژرﺗﺮژرﻩ ﻗﺎﻧﻊ آړو ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻳﻮ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻪ آړو او زﻣﻮږ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎهﻲ راﻣﻨځ ﺗﻪ آړي او اﻃﺎﻋﺖ او ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻨ ًﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻟﻪ
ځﺎن ﺳﺮﻩ وﻟﺮي ((.
)) آﻨﺪهﺎر او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﯥ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ژرﺗﺮژرﻩ ﭘﻪ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﭘﻮرې وﺗړل ﺷﻲ ،ﻣﻮږ دا
ﺳﻴﻤﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮﻩ ﺳﺎﺗﻼى ﺷﻮ (( .
 -83د راﺑﺮﺗﺲ ﻳﺎدښﺖ ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٢٧ﻣﻪ  ،م ض س س هــ ٢۴ ،ټﻮك  ٨۵٢ ،ﻣﺦ .
 -84هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١۴۴ ،ﻣﺦ .
-85هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٨٧ ،ﻣﺦ .
 -86د هﺮي ﺳﻦ ﻣﺨﻜﻴﻨۍ ﻳﺎدﻩ ﺳﻮې ﻣﻘﺎﻟﻪ  ،ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ٧٧٩ ،ﻣﺦ .
 -87هﻨﺴﻤﻴﻦ ٨۶ ،ﻣﺦ .
 -88د هﺮي ﺳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ،ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ  ٧٨٣ ،ﻣﺦ .
 -89راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ ،ﺗﻴﻠګﺮام ١٨٧٩ ،د اآﺘﻮﺑﺮ ٢٢ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك  ١١۶۵ ،ﻣﺦ
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)) ﺗﺮ هﻨﺪآﻮﺷﻪ ﭘﻮرې دﺳﻤﻴﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ) اﻟﺤﺎق ( ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب دى  ،ﺧﻮ ﻻزﻣﻪ دﻩ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ او ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ
ﻋﺴﻜﺮي ﻧﻘﻄﻮ آﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻟﮕښﺘﻮﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ آړي  .ﺗﺮ هﻨﺪوآﺶ اﺧﻮا ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ
90
ﺳﺮﻩ ﻣﻮږ آﻮم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻗﺪرت ﻧﺸﻮ درﻟﻮدﻻى  .ﻣﻮږ ﻳﻮاځﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮﻳﺖ ټﻴﻨګﻮﻻى ﺷﻮ (( .
ﺳﺮارﺑﻮټ ﻧﺎټ )  ( sir arbut natد هﻨﺪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻮرا ﻏړى ﭘﺮ دې ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﺨﺖ اﻋﺘﺮاض وآړ او ﭘﻪ ﺿﻤﻦ آﯥ
ﻳﯥ ﻳﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻳﺎدښﺖ داﺳﯥ اﺳﺘﺪﻻل آړ ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﻧﺎ داﺳﯥ آﯧږي ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ګﻮﻳﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺳﺮﻩ،
ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺗﻪ ﻟﯧږدوﻟﻰ دى  ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ )) هﯧڅ واآﻤﻦ واك ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮـښﻪ او ﻋﻤﻞ ﺧﭙﻞ
ﺧﻠﻚ د ﻳﻮﻩ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻗﺪرت ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻪ وﻟﯧږدوي  (( .ارﺑﻮټ ﻧﺎټ د ﺧﭙﻞ ﻳﺎدښﺖ ﭘﻪ ﭘﺎى آﯥ هﻐﻮ اﺻﻼﺣﻲ او ﺧﻴﺮﺧﻮاهﻲ
ﻧﻘﻄﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ټﺎآﻞ ﺷﻮې وﻩ راﺑﺮﺗﺲ د ﻟﻴﺘﻦ دﺗﺠﻮﻳﺰ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ وښﻴﻲ او ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻇﻠﻢ
او زﺑﯧښﺎك څﺨﻪ ،ﭼﯥ ﺑﺎرآﺰاﻳﻲ واآﻤﻨﻮ ﭘﺨﻮا ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې رواﻩ ﺑﺎﻟﻪ  ،ژﻣﻨﻪ وآړي ،ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮﮔﻪ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ
وآړﻩ ،ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دا ډول د ﻋﺪاﻟﺖ او ﺧﻴﺮﺧﻮاهۍ څﺮﮔﻨﺪوﻧﻪ )) د ﻗﺪرت د واآﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘﻮﭼﻮ او ﺗﺸﻮ
ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻧﺸﻲ ؟ اﻳﺎ د ﺧﻠﻜﻮ هﻐﻪ ﻏﻮﺳﻪ ،ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ زﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﺮي او د هﻨﺪ ﻧﻴﻮل
ﻳﯥ زﻣﻮږ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻋﺒﻮﺳﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ آړي دي ،راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ  ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې آﺘﻠﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ
وﮔﻮري  ،ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻧﮋاد داﺳﯥ ﻣﻨﻔﻮر ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻳﻮ ،ﭼﯥ د ﻣﻠﻚ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺷﻬﺮت ﻣﻮږ اړ آړي ﻳﻮ د هﻐﻮى ﺑﯥ
ﺣﺎﺻﻠﻪ او ﺑﯥ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ هﯧﻮاد وﻧﻴﺴﻮ؟ ((  91ﻣﻤﻜﻦ د ارﺑﻮټ ﻧﺎټ د هﻤﺪې ﻣﺴﺘﺪﻟﻞ اﻋﺘﺮاض ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وي ،ﭼﯥ ﻟﻴﺘﻦ
ﻟﻨﺪن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﻮ وروﺳﺘﻴﻮ ﻳﺎدښﺘﻮﻧﻮ آﯥ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ آﯥ ﺗﻌﺪﻳﻞ راوﺳﺖ او ﺧﭙﻞ ﺗﺠﻔﺎوﻳﺰ ﻳﯥ د
هﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯥ د ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وړﻧﺪې آړ ،ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ وﺑﺎﻟﻪ ،ﺧﻮ دا ﻳﯥ څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ ،د اﻣﻴﺮ ﻣﻘﺎم
ﭼﯥ د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺶ ﺷﻮى و ،د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻣﻮﻗﺘﻲ هﻢ دي ﺑﺎﻳﺪ ډك او اﺷﻐﺎل ﺷﻲ او
هﻐﻮى د ﻗﺪرت ﭘﻪ آړﻧﻮ ) اﻋﻤﺎﻟﻮ ( آﯥ )) څﺮﮔﻨﺪ ،ﭼټﻚ او ډﯦﺮ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ وي  (( .ﻳﻮاځﯥ د آﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﯦﺪﻳځ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﻞ آﯧﺪﻩ ،ﻟﻴﺘﻦ ﺻﺮاﺣﺖ آﺎوﻩ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ د )) ﺧﺮاج ورآﻮوﻧﻜﻴﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ او د هﻨﺪوﺳﺘﺎن د اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ
ﺗﺎﺑﻊ (( ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﯥ ادارې ﭘﻪ ﺁﻳﺪﻩ آﯥ د ﻳﻮﻩ واﺣﺪ واآﻤﻦ ﺗﺮ واك ﻻﻧﺪې ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ وﺑﻠﻞ ﺷﻮ .
ﻟﻴﺘﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﻳﺎدښﺖ آﯥ ﺣﺘﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﯥ څﺨﻪ ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ،ﭘﺨﭙﻞ ﻻس راوﺳﺘﻠﻲ
ﭼﺎواآﻲ ﺗﺎﺑﻊ واآﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ وټﺎآﻞ ﺷﻮل ،ﺧﺒﺮې وآړې ،ﺧﻮ د ﭘﻮځﻮﻧﻮ وﺗﻞ ﻳﯥ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ آﺎل ﺗﺮ
ﻣﻨﻲ ﭘﻮرې وځﻨډول ،ﭼﯥ ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ د ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﻟښﻜﺮ آﺸﻴﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ دﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ زور او ﻗﺪرت ،د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮى وي  92 .دﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻟﻴﺘﻦ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ هﻤﻐږي وښﻮوﻩ او د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ
 ١١ﻣﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺘﻦ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورآړ ،ﭼﯥ ) ٩د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮل ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮر دﻳﻮﻩ واﺣﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﻮل
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ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ دي او دﭘﺎﻳښﺖ هﻴﻠﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ آﯧږي .

د اﻣﻴﺮ ﺗﺒﻌﻴﺪ:
ﻋﺠﻴﺒﻪ دﻩ  ،ﻳﺎ ﻟږﺗﺮﻟږﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وﻩ ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان و  ،ﺧﻮ هﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ
اﺳﺘﻌﻔﺎ د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ  .اﻣﻴﺮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ هﻐﻪ ﭘﻮځ او د آﺎﺑﻞ ﺧﻠﻚ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺳﻔﺎرت
ﭘﻪ ﻧړوﻟﻮ ،د اﻧګﻠﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ځﺎن دښﻤﻦ وﮔﺮځﺎوﻩ  .د ﺧﻠﻜﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻳﯥ ﻟﻪ هﻐﻮى ﺳﺮﻩ اړﻳﻜﯥ ټﻴﻨﮕﯥ
آړې او د ځﺎن د ﺳﺎﺗﻨﯥ او اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ د ﻗﺪرت ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ هﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮ ﺗﻜﻴﻪ وآړﻩ  .داآﺎر د هﻐﻪ د واآﻤﻨۍ
ﭘﻪ اﻋﺎدې ) راﮔﺮځﯧﺪو ( ﺳﺮﻩ ګټﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﺧﻮ د هﻐﻪ د ﺷﺨﺼﻲ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﯥ وآړ .ﻟﻴﺘﻦ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ د
اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د آﻮرﻧۍ هﯧڅ ﻏړى هﻢ ﻧﻮر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ واآﻤﻦ ﺷﻲ او هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
دې ،ﭼﯥ د څﯧړﻧﯥ آﻤﯧټﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ اﻋﻼن آړې ،د ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورآﻮل ﻳﯥ اﻣﻴﺮﺗﻪ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ وﺑﻠﻞ  .د څﯧړﻧﯥ د
آﻤﯧټﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ دا وﻩ ﭼﯥ )) اﻣﻴﺮ او د هﻐﻪ ﻧﮋدې ﻣﺸﺎورﻳﻦ ( ﭘﻪ دې ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺳﻔﺎرت ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﯧﺮي آﯥ د ځﺎن
ﺳﭙﻴﻨﺎوى وآړي ،هﻐﻮى هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ او ﻻﻳﯥ دوام درﻟﻮد ،ﻣﻮﻗﻊ آﯥ درﻟﻮدﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﺳﻔﺎرت د ﻧﺠﺎت
او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮﮔﻪ آﺎر وآړي او هﻐﻮى ﻟږﺗﺮﻟږﻩ د ﺳﻔﻴﺮ او د هﻐﻪ د ﻣﻠﮕﺮو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ آﯥ ﺑﯥ ﭘﺮوا
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل  94 .ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﺷﻮى اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺁرﻳﺎﻳﻲ هﯧﻮاد آﯥ ﺗﺮ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ زﻳﺎت ﻧﻮر هﻢ د راﺑﺮﺗﺲ ) ﻣﯧﻠﻤﻪ (
 -90ﻟﻴﺘﻦ آﺮﻳﻦ ﺑﺮوك ﺗﻪ  ،ﺗﻠﮕﺮام ١٨٧٩ ،د اآﺘﻮﺑﺮ  ١٩ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك  ١١٨٧ ،ﻣﺦ .
 - 91د ﺳﺮارﺑﻮټ ﻧﺎټ ﻳﺎدښﺖ ١٨٧٩ ،د اآﺘﻮﺑﺮ ٢٢ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك  ١١٨٩ ،ﻣﺦ .
 -92ﭘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮر آﯥ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل  ٣٨١ -٣٧۶ ،ﻣﺨﻮﻧﻪ .
 -93ﭘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮر آﯥ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل  ٣٨٧ ،ﻣﺦ .
 - 94ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﺮ ﺳﻔﺎرت دﺑﺮﻳﺪ راﭘﻮر  ١٨٧٩ ،ﻧﻮﻣﺒﺮ ،م ض س س هـ ٢۴ ،ټﻮك  ٢۵ ،ﻣﺦ  .ﺑﺎﻟﻔﻮر  ٣٧۶ ،ﻣﺦ .
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د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ د واآﻤﻨۍ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺎآﺎﻣﯥ هڅﯥ :
د راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻪ راﺗﮓ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د آﺎﺑﻞ ښﺎر واﻗﻌﻲ واآﻤﻨﻲ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻻس آﯥ وﻩ؛ ﺧﻮ د اﻣﻴﺮ د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺗﺮ ﻣﻨﻠﻮ ) د
اآﺘﻮﺑﺮ ﺗﺮ  ٢٨ﻣﯥ ( ﭘﻮرې ﻻ هﻢ د اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د واآﻤﻨۍ ﺗﻤﻪ آﯧﺪﻟﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﻻ هﻢ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د
ﻳﻮﻩ اﺳﻼم ﭘﺎل واآﻤﻦ ﺗﺮ ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪې ﺑﻠﻞ او داﺳﯥ ﻓﻜﺮ ﻳﯥ آﺎوﻩ ،ﭼﯥ دا اﺳﺘﻴﻼ ﺑﻪ د  ١٨۴٢د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ د
ﻟښﻜﺮ آﺸۍ ﻏﻮﻧﺪې ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ او ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﻜﯥ وي .
راﺑﺮﺗﺲ د آﺎﺑﻞ د ادارې د اﻣﺎرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﺳﺘﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻳﻮﻩ ﭘﺮﯦﻜﻨﺪﻩ
او وروﺳﺘﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻮرې د اﻣﺎرت واګﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس آﯥ واﺧﻴﺴﺘﯥ او وﭘﺘﯧﻴﻞ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪ زاﻳﻲ
ﺳﺮداراﻧﻮ  ،د ښﺎر د اﻣﺎﻣﻴﺎﻧﻮ او ﻣﻴﺮزاﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ،ﭼﯥ ځﺎن ﻳﯥ د ټﻮﻟﻮ اﻧﮕﺮﯦﺰي ﭼﺎرواآﻮ واآﻤﻦ ﺑﺎﻟﻪ ،ادارﻩ
ﺷﻲ او د ځﻤﻜﯥ د ﻋﻮاﻳﺪو او ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ او د ﻋﺎﻣﻪ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﻟﮕښﺖ ﺑﻪ د هﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻨﻈﻴﻤﯧږي او هﻐﻪ
آﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺰا ووﻳﻨﻲ ،ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورآړﻩ او ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﻮرې ﻟﻪ اړوﻧﺪو ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﺳﺮﻏړاوى وآړي او ﻳﺎ
ﭘﻜﯥ ځﻨډ راوﻟﻲ  .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ ژﻣﻰ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ و ،د ﺧﻮراآﻲ ﺗﻮآﻴﻮ د راﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺣﺘﺎ د ﺳﻮن د
ﺗﻮآﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻐﺪو ﭘﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﯦﺮې هڅﯥ آﯧﺪﻟﯥ .
د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د ﭘﻠﻲ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دوې ﻻرې ﭘﻪ آﺎر واﭼﻮل ﺷﻮې  ،د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﮔﺎوﻧډ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ د اﻧګﺮﯦﺰ
ﭘﻠﻮﻳﻮ واآﻤﻨﻮ ګﻮﻣﺎرل او د هﻐﻮى د ﺳﺎﺗﻨﯥ او د ﺧﻠﻜﻮ د آﺮاروﻟﻮ او ﺗﺎﺑﻊ ﻟﭙﺎرﻩ د ډﯦﺮو ﭼټﻜﻮ ﺳﻮرو ﻗﻄﻌﻮ ﻟﯧږل .
اﻟﺒﺘﻪ د دﻏﻪ ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ آﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د واآﻤﻨۍ ﭘﺮ ټﻴﻨګښﺖ او ﭘﺎﺗﯧﺪوﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺎﻣﯧﺪﻩ  .د ))
آﻮګﻨﺎري زﻳﻮ (( ﭘﻪ ﻣﻨځ آﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ آﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وو  .دا ﺑﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﻧﻪ وي،
وواﻳﻮ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﻟﻮى اﻣﺘﻴﺎز دا و ،ﭼﯥ واآﻤﻨﯥ آﻮرﻧۍ ) ﺣﺎآﻢ ﺧﺎﻧﺪان ( ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب وو  .هﻐﻮى ﭼﻨﺪان
ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد او ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ او وﻟﺴﻲ ﺧﻠﻜﻮ آﯥ ﻳﯥ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړى و؛ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ وروﺳﺘﻪ
ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮدﻳﻮ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ،ﺧﻮ واآﻤﻨﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ډاﮔﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﭘﻴﻞ آړ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ د دﻏﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﭘﻪ
اړوﻧﺪ او د دوى د درﻳځ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻻس آﯥ ﻧﺸﺘﻪ او ښﺎﻳﻲ د دوى ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺤﺮك ﺷﺨﺼﻲ ګټﯥ وﺑﻠﻼى
ﺷﻮ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ هﻐﻮى د رﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ او د اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺴﺘﺤﻖ وو او د ﻧﻴﻞ ﺑﺎن ﻟﭙﺎرﻩ
ﻳﯥ اﻧګﺮﯦﺰي ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ واﺳﻄﯥ او ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ آﻮل او هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ ،ﻏﺰﻧﻲ ،وردﮔﻮ ،ﺗګﺎو ،ﻟﻮګﺮ او
ﻧﻨﮕﺮهﺎر آﯥ د ﭘﺮدﻳﻮ د ﺗﺴﻠﻂ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺮﺣﻪ ﺟﻮړﯦﺪﻟﻪ ،دﻏﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮﻟﻪ .
راﺑﺮﺗﺲ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﯥ د آﻮهﺪاﻣﻦ ،ﻣﻴﺪان او ﻟﻮګﺮ ﻟﭙﺎرﻩ واآﻤﻨﺎن د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮدار
ﺷﻬﺒﺎز ﺧﺎن  ، 95ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن  96او ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن  97وټﺎآﻞ  .د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى
ﺳﺮدار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ،ﭼﯥ ﭘﻪ )) ﻻټﻲ (( ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮر و ،د ﺗﺮآﺴﺘﺎن د وﻻﻳﺖ د واآﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮ؛ ﺧﻮ
هﻐﻪ ﻻهﻢ د ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د )) ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺗﻮﭘﺎن (( ﭘﯧښ ﺷﻮ  .راﺑﺮﺗﺲ د ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ
 - 95ﺳﺮدار ﺷﻬﺒﺎز ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ اآﺮم زوى او د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻤﺴﻰ و  .ﻣﻮر ﻳﯥ د ﭘﺮوان ﻟﻪ ﺳﻴﺪاﻧﻮ څﺨﻪ وﻩ  .ﭘﺮ  ١٨٧٩آﺎل ﻟﻪ ﺳﺮدار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ
ﻳﻮځﺎى د راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮﻩ دﻟﻴﺪﻧﯥ آﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ زرﻏﻮن ښﺎر ﺗﻪ ﻻړ  .د ﺧﺒﺮو آﻼﻟﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد  .ﺣﺘﺎ د ﺧﺒﺮو آﻮﻟﻮ دوام ورﺳﺮﻩ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ و ) ش ز س س  ١٨٢ – ١٨٠ ،ﻣﺨﻮﻧﻪ .
 - 96ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى و  .د ﻏﻪ ﺳﺮادر د دې ﻟﭙﺎرﻩ ،ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﯥ داﺧﻞ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ورور ﻳﯥ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و،
ﭘﺮ  ١٨٧١آﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان آﯥ وواژﻩ  .د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ )) د هﻐﻮى ﻣﻮر ﻳﻮﻩ آﺸﻤﻴﺮۍ ﻓﺎﺣﺸﻪ وﻩ ،ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮى څﺨﻪ داﺳﯥ ﭼﺎرې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آﯧﺪﻟﯥ  (( .ﺳﺮدار
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن د ﻳﻮﻩ اﻓﻐﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻏﻮښﻦ و ) .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺸﺮاﻧﻮ  ،ﺳﺮ داراﻧﻮ او ﻧﻮر ﻣﺨﻜښﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺷﺮﺣﻪ ( ) ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ش ز س س  ،دﺑﺮﺗﺎﻧﻮي
هﻨﺪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ  ٩۶ – ٩۵ ،١٨٨٨ﻣﺨﻮﻧﻪ .
 - 97دا څﺮﮔﻨﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ  ،ﭼﯥ دا ﻣﻴﺮ آﻮﻣﯥ آﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب و  .ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮ ﺑﻞ ﺳﺮدار د هﺮات د ﭘﺨﻮاﻧﻲ واﻟﻲ ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎن زوى و؛ ﺧﻮ دا ﺳﺮدار د اﻧﮕﺮﯦﺰﻧﻮ ډﯦﺮ
ﺳﺨﺖ دوښﻤﻦ و .
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آﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮي ﺣﺎآﻤﺎن وټﺎآﻞ ﺷﻮل ،ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ د ځﻤﻜﯥ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ راټﻮﻟﻮ ﻳﯥ دا هﻢ وﻣﻨﻠﻪ ،ﭼﯥ اﺿﺎﻓﻲ
ﺧﻮراآﻲ ﺗﻮآﻲ او ﻣﻬﻤﺎت د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي  .د هﻐﻮى ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﺴﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻗﻄﻌﯥ وﻟﯧږل ﺷﻮې  ،ﻟﻮﻣړى ﻳﻮﻩ د ﺳﭙﺮو ﻗﻄﻌﻪ د ﺑﯧﻜﺮ ﺗﺮ آﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻻﻧﺪې ﻣﻴﺪان ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻪ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ځﺎى ﺧﻠﻜﻮ د
ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن وردگ او ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﻮﻣړۍ ﻧښﯥ
راښﻜﺎرﻩ ﺷﻮې .ﺑﯧﻜﺮ د اﻣﻨﻴﺖ دآﻠﻲ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ادﻋﺎ وآړﻩ ؛ ﺧﻮ ﺑﻬﺎدرﺧﺎن اﻣﺮﺧﯧﻞ ﻏﻠﺠﻲ ﭘﻪ ﻧﺮخ آﯥ د هﻐﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ودرﯦﺪ او د ﺑﯧﻜﺮ ﻗﻄﻌﻪ د ﺑﺴﻴﺎرﻣﺘﻴﻦ ﺧﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﻟﻪ ﻗﻠﻌﯥ څﺨﻪ د ﺳﺨﺘﻮ ﺗﻮﻏﻮﻧﺪﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻪ
او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﺎآﺎم راوﮔﺮځﯧﺪل  98 .ﺑﻠﻪ ورځ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ ﻓﺮدرﻳﻚ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻴﺪان ﺗﻪ ﻻړ  ،د ﺳﻮارو ﻳﻮﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎﻧﻜﻮﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎل وﻩ ،د ﺑﻬﺎدر ﺧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ؛ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﭙﻞ ﭘټﻨځﺎﻳﻮﻧﻪ ) ﻣﻮاﺿﻊ ( ﺗﺶ آړل او د
دوښﻤﻦ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﺲ آﻠﻲ  ،ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﭘﻜﯥ ﻧﻪ وو ،وﻧړول او ﺧﻮراآﻲ ﺗﻮآﻴﻮ ،ﻟﺮﮔﻴﻮ او هﺮ څﻪ ﻳﯥ ﺗﻪ اور ورﺗﻪ آړ او
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﯥ ټﻮل ﭼﻮر آړل  99 .د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ  ٢٧ﻣﻪ ﺑﯧﻜﺮ د وردګﻮ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎدم ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،د آﻠﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ورﺗﻪ
وآړﻩ؛ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻴﺮوان ﻧﻮﻣﻮړي آﻠﻲ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮ ﭘﻮځ ﺳﺮﻩ وﻧښﺘﻞ؛ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﺗﮓ
ﺗﻪ اړ ﺷﻮل  ،ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﻟﻮى آﻠﻰ ټﻮل وﺳﻮځﺎوﻩ  100 .ﺑﯧﻜﺮ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ  ٣٠آﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوګﺮځﯧﺪ .ﻟﻪ هﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ د ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻻس ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر د ﻣﺮګ
ﺳﺰا واوروﻟﻪ  .ﺳﺮدار ﺷﻬﺒﺎز ﺧﺎن ﭘﻪ ﭘﺮوان آﯥ ﻟﻪ  ٢٠ﺗﺮ  ٣٠ﻧﺎﻣﻬﻢ ﻣﻠﻜﺎن وهڅﻮل ،ﭼﯥ ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮﻩ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ
ﻻړ ﺷﻲ؛ ﺧﻮ ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ هﻐﻪ )) ﻓﺮﻧګﻰ (( وﺑﺎﻟﻪ او وﻳﯥ ګﻮاښﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺮوان ﻧﻪ ووځﻲ او آﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ  101ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن هﻢ دﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﺗﯧﺮﻳﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻮﮔﺮ ﭘﺮﯦښﻮد او آﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﯥ
ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻮړﻩ .
ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د دﺳﻤﺒﺮ ﺗﺮ  ۴ﻣﯥ ﭘﻮرې د آﺎﺑﻞ ګﺎوﻧډﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د واآﻤﻨۍ د ﭘﺎﻳښﺖ او
ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د راﺑﺮﺗﺲ هڅﯥ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﻧﺎآﺎﻣﯥ ﺷﻮې؛ ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ او
ﭘﺮ آﺎﺑﻞ ﻳﯥ هﺠﻮم وآړ  .هﻨﺴﻤﻴﻦ د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام ﻧﺎآﺎﻣۍ ﺗﻪ ﭘﻪ دوو دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺴﺒﺖ ورآﻮي )) ﻟﻮﻣړى دا ﭼﯥ
ﭘﻪ ټﻮل هﯧﻮاد آﯥ ﻳﻮ اﻓﻐﺎن هﻢ دا روﺣﻴﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻣﻮږ دې دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮ او دوﻳﻢ ﻟﻪ دې ﻧﻪ هﻢ ﺟﺪي ﺗﺮ دى ،ﭼﯥ
ﻣﻮږ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻳﻮﻩ داﺳﯥ واآﻤﻦ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻲ ﺑﻮﻟﻮ او هﻐﻪ ﻣﻮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې دى او هﯧڅ واك او ﻗﺪرت ﻧﻪ ﻟﺮي (( .
 102د هﻨﺴﻤﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻢ دى؛ ﺧﻮ هﻐﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﺮ آﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د وﻟﻜﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻜﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮ ﺟﺰ و ،ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ څﭙﺮآﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮړوي .

ﭘﻴﻨځﻢ څﭙﺮآﻰ
د دﺳﻤﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن
ﺳﺮﻳﺰﻩ  :هﻐﻪ ﺧﺖ ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ ښﺎر د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮ واآﻤﻨۍ ﻻﻧﺪې ﺁرام و او درﺑﺎري ﺧﻠﻜﻮ او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ښﺎرې
اوﺑﻴﻮروآﺮاﺗﺎﻧﻮ د ﭘﺮدﻳﻮ واآﻤﻨۍ ﺗﻪ د ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﺮوﻧﻪ اﯦښﻲ وو؛ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﮕﻮﻧﻪ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ آﯥ د
وﻟﺴﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وآړﻧګﻮل ﺷﻮل او د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻄﻌﯥ ﻳﯥ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ او ﺧﭙﻠﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﺗﺮ
ﺳﺨﺘﻮ ﺟګړو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ وﺗﻤﺒﻮﻟﯥ او ﺑﻼﺧﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮې  .ﭘﻪ دﻏﻪ څﭙﺮآﻲ آﯥ هﻢ دا
ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ څﯧړل آﯧږي .

 - 98هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١۵۵ ،ﻣﺦ .
 - 99هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١۵۵ ،ﻣﺦ .
 -100هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١٠۴ ،ﻣﺦ .
 - 101هﻨﺴﻤﻴﻦ ٣ ،ټﻮك  ١٨٣ – ١٨٢ ،ﻣﺨﻮﻧﻪ .
 - 102هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٩٩ ،ﻣﺦ .
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د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ هڅﻮﻧﯥ :
دا ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وي وواﻳﻮ ،ﭼﯥ د ﭘﺮدﻳﻮ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻟﻮﻟﯥ ﻟﻪ آﻮﻣﯥ ﺳﻴﻤﯥ او د آﻮﻣﻮﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﻣﻨځ آﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې؛ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻧﻬﻀﺖ آﯥ درې ﻣﺮﺣﻠﯥ ) ﭘړاووﻧﻪ ( ﻟﻴﺪل آﯧږي  .ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﯥ د دوښﻤﻦ د
ﭘﻮځﻮﻧﻮ ،ﻟﻪ دوﻳﻢ ﻳﺮﻏﻞ څﺨﻪ ﭘﻴﻠﯧږي ،دوﻳﻤﻪ هﻐﻪ ﻳﯥ د اﻣﻴﺮ د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ او درﯦﻴﻤﻪ ﻳﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﺪ ﺳﺮﻩ
ﭘﻴﻠﯧږي  .د ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺣﻠﯥ ځﺎﻧګړﻧﯥ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ څﺮﮔﻨﺪوﻧﻪ او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﺎڅﻮن آﯥ د هﻤﺪﻏﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ اﻓﺎدﻩ آﻮل وو  .آﻠﻪ ﭼﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاو د دوﻳﻤﯥ ﻟښﻜﺮ آﺸۍ اوازﻩ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ .د آﺎﺑﻞ
ﭘټﻮﺷﻮﻳﻮ اﺳﺘﺎزو د ﺧﺘﻴځ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ ﺧﻠﻚ هڅﻮل ،ﭼﯥ وﺳﻠﻪ راواﺧﻠﻲ او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وآړي  .ﺣﺘﺎ وﻳﻞ آﯧږي ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د ﻣﻬﻤﻨﺪو ،اﭘﺮﻳﺪﻳﻮ او ﺷﻴﻨﻮارﻳﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﻜﺘﻮﺑﻮﻧﻪ وﻟﯧږل او ﺗﺮې وﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ ﺳﺮﻩ راټﻮل ﺷﻲ  .راﺑﺮﺗﺲ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١٧ﻣﻪ د ﭘﻜﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻏﻠﺠﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ
واورﯦﺪل ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ هﻐﻮى ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ آړې ،ﭼﯥ ټﻮل هﻐﻪ ﺳړآﻮﻧﻪ ﭘﺮې آړي ،آﻮم ﭼﯥ د آﺮم ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﯧﻠﻮ ﻧﻪ
آﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻏځﯧﺪﻟﻲ دي  .ﭘﻪ آﻨﺪهﺎر آﯥ د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي ﺳﺎن ﺟﺎن ﺧﺒﺮ ورآړ ،ﭼﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﺷﻮې
وﻩ ،ﭼﯥ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﻴﻮن ﺧﻨډ وﻧﻪ ﮔﺮځﻲ؛ ﺧﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د هﻐﻮى ﭘﺮ ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ آﺮښﻮ د ﺑﺮﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ
ﭼﻤﺘﻮ آړي  103 .دا هڅﻮﻧﯥ ښﺎﻳﻲ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ وي ،ﭼﯥ وﻳﻞ آﯧﺪل د آﻮګﻨﺎري ﻟﻪ وژﻧﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻏﻠﺠﻴﺎﻧﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو )) ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻏﻮﻧډﻩ وآړﻩ او ﭘﻪ هﻐﯥ آﯥ ﻟﻮړﻩ وﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ
درﯦږي  .د ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻮ د دو ﺳﺮداراﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دي ،ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ هﻐﯥ ﻏﻮﻧډﻩ آﯥ ﺷﺘﻮن
ﻧﻪ درﻟﻮد او ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع څﺨﻪ د ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ وردگ او ﺳﭙﻪ ﺳﻼر داوود ﺷﺎﻩ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ  (( .ﻟﻜﻪ
څﻨګﻪ ﭼﯥ وﻳﻞ آﯧﺪل )) هﻐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وآړﻩ ،ﻟﻪ هﻐﻮى ﺳﺮﻩ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻲ؛ ﺧﻮ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ داﺳﯥ و ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ آﯥ ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې و ،ﭼﯥ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﺮ هﺮ څﻪ ﺗﻮاﻓﻖ وآړي (( .
 104ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻋﻠﻲ ﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ د ﭘﻼوي ﭘﻪ اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ او ورﭘﺴﯥ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﻲ آﯥ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻤﯧﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻇﺎهﺮًا ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻣﺬهﺒﻲ
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ ،ځﻴﻨﻮ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواآﻴﻮ او ) ﻳﻌﻘﻮب زﻳﻮ ( ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ وګړﻧﻴﺰﻩ ) ﻓﺮدي (
او ﻳﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﻲ هڅﯥ ﭘﻴﻞ آړې او ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ وآړ .
راﺑﺮﺗﺲ د اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ١۶ﻣﻪ څﺮګﻨﺪﻩ آړﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﻚ ﭘﺮﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ
دوښﻤﻨﺎن دي؛ ﺧﻮ هﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻧﺎﺳﻢ ﻓﻜﺮ و ،ﭼﯥ دا داﻧګﻠﻴﺲ ﺿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻻړ ﺷﻲ  105 .ﺳﺎن ﺟﺎن ﻟﻪ آﻨﺪهﺎر ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ورآړ ،ﭼﯥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻏﻠﺠﻴﺎن ،ﻳﺎﻧﯥ هﻐﻮى ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ او آﻼت ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﭘﺮاﺗﻪ دي ،ټﻮل د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دي  106 .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ))  ...ﮔڼ ﺷﻤﯧﺮ آﺴﺎن ﭼﯥ ډﯦﺮى ﻳﯥ د آﺎﺑﻞ د
ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻄﻌﻮ ﻏړي وو ،اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ او آﻠﻴﻮ آﯥ ﭘﻪ آﻤﻴﻦ آﯥ ﭘټ دي  .دا ﺧﻠﻚ ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺮ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﺟﻨﺠﺎل راﭘﻮرﺗﻪ آړي  107 (( .دا وﺿﻊ اﻟﺒﺘﻪ د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د هڅﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﻪ وﻩ ،ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻴﻞ
ﺷﻮې وې  .وﻳﻞ آﯧﺪل ﭼﯥ )) اﻓﻐﺎن ﻋﺴﻜﺮو ،ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ وو ،د هﯧﻮاد ﭘﻪ ډﯦﺮى ﺑﺮﺧﻮ آﯥ ﻳﯥ د ﭘﺎڅﻮن
ﺗﺨﻢ ﺷﻴﻨﺪﻟﻰ و  108 .ﻣﻨﻈﻤﯥ هڅﻮﻧﯥ د ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪړي ﻟﻪ ﺧﻮا آﯧﺪاى ﺷﻮاى ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي ﻳﯥ د هﻤﺪې
ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ ﻟﻮر ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ وو .د زاﺑﻞ ﭘﻪ آﻼت آﯥ د هﻐﻪ ﻳﻮ ﻣﺨﻔﻲ اﺳﺘﺎزى ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ هﻢ ﻣﻼ و ،ﺧﻠﻚ
ﻳﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې راﭘﺎرول او د ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ﺳﻮاټ د اﺧﻮﻧﺪﺻﺎﺣﺐ زوى د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ
ﺧﻠﻚ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺎڅﻮن ﺗﻪ راﺑﻠﻞ او ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﮕﺮﯦﺰ ﭘﻠﻮي ﻣﺸﺮان ﺳﺮادار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او د
ﻏﺰﻧﻲ واآﻤﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﻘﺒﯧﺢ آﻮل  109 .ﺧﻮ د ﺟﻬﺎد ﺑﻴﺮغ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮ ﭘﻮځﻮﻧﻪ د ﻟﻮﮔﺮ ﺧﻮﺷﻲ ﺗﻪ
ورﺳﯧږي ،د درو ﭘﻴﺎدﻩ ﻗﻄﻌﻮ او ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ آﯥ د ﻳﻮﻩ ﺗﻮﭘﭽﻲ ﻏﻮﻧډ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ او هﻐﻮى د
ﻏﺰﻧﻲ ﻟﻪ ﺣﺎآﻢ څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻣﺸﺮي ﻳﯥ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ  110 .ورﭘﺴﯥ ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ او د ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻮرو
 - 103ﻟﻴﺘﻦ آﺮﻳﻦ ﺑﺮوك ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ٢۵ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٣ ،ټﻮك  ۵٩٨ ،ﻣﺦ .
 - 104ﺳﺎن ﺟﺎن ﻻﻳﻞ ﺗﻪ ،د هﻨﺪ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٢ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك  ١۴٢٧ ،ﻣﺦ .
 - 105راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ  ) ،ﺗﻴﻠګﺮام ( ١٨٧٩ ،د اآﺘﻮﺑﺮ  ١۶ﻣﻪ  ،م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ١١٧٩ ،ﻣﺦ .
-106ﺳﺎن ﺟﺎن ﻻﻳﻞ ﺗﻪ  ) ،ﺗﻴﻠګﺮام ( ١٨٧٩ ،د اآﺘﻮﺑﺮ  ٢٨ﻣﻪ  ،م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ١١٧١ ،ﻣﺦ .
 - 107راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ۴ﻣﻪ  ،م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ١۴٢٣ ،ﻣﺦ .
 -108راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ۴ﻣﻪ  ،م ض س س هـ ٢٣ ،ټﻮك ١۴٢۴ ،ﻣﺦ .
 -109ﺳﺎن ﺟﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ١٧ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١۴٢١ ،ﻣﺦ .
 - 110د ﻏﺰﻧﻲ ﺣﺎآﻢ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ ١٨٩٧ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻟﻮﻣړۍ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك  ١۶۵۴ ،ﻣﺦ .
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د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ او د ﻳﻮﻩ ﭘﺮدي او ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د اﻣﺎرت د ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ  ،ﭼﯥ راﺑﺮﺗﺲ
ﻧﻮﻣﯧﺪﻩ ،ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻤﺎﻧﻮ د ﺟﻬﺎد اﻋﻼن ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ وګﺮځﻮﻟﻪ او ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وردگ ﭼﯥ
ﻣﺨﻜﯥ )) د اﻟﻮﺳﻲ ﻟښﻜﺮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د وردﮔﻮ ﻗﻮم ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮى و ،د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ آﯥ ﻳﯥ د ﺟﻬﺎد او
ﻏﺰا ﻣﻴﻨﻪ ورواﭼﻮﻟﻪ او ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ ﻧﻨﻮت او هﻠﺘﻪ د ﻣﻼ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪړ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻬﻮر
و  ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻏﻔﻮر ﻟﻨګﺮي او ﻧﻮرو ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،د وردګﻮ ،اﻧﺪړو ،ﺗﺮآﻲ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﯧﻠﻮ ،وزﻳﺮو،
113
ځﺪراڼﻮ ،ﺧﻮاﺟﻪ ګﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﺟﻴﻜﻮ او ﻧﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻮﻧډې وآړې  ...ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻧﻪ ﻳﯥ د ﺟﻬﺎد اﺣﺮاﻣﻮﻧﻪ وﺗړل .
هﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻚ اﺣﺴﺎﺳﺎت ښﻪ درك آړي وو او د هﻐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮږ
ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﻰ دى ،هﻐﻪ د ﻓﺮاﻩ ﺣﺎآﻢ ﺳﺮدار ﻣﻴﺮ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن و .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻴﻚ آﯥ ﺧﭙﻞ د ﺗﺮﻩ زوى
ﺳﺮدار ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺗﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ آﻨﺪهﺎر آﯥ اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻠﻮى واﻟﻲ و ،ﻟﻴﻜﻠﻲ وو ﭼﯥ ))  ...د ﻣﺬهﺐ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﺮ هﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن وګړي ﻓﺮض دﻩ  ...او د دﻳﻦ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ دﻩ ،ﺧﻮ آﻠﻪ ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻲ ،ﭘﻪ
هﻐﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﻟﻪ ﺷﻚ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﻮږ دﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ هﻤﺪا اوس ﭼﯥ د اﺧﺘﺮ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ اداآﻮل ﺑﻨﺪ ﺷﻮي
دي  ) 114 (( .ﻳﻌﻘﻮب زﻳﻮ ( ﺳﺮداراﻧﻮ ،دآﺎﺑﻞ ښﺎر ﺳﻮداګﺮو او د آﺎﺑﻞ د ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو دراﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻴﻚ آﯥ ،ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ورآﻮﻟﻮ آﯥ ﻳﯥ ﺷﻚ درﻟﻮد ،څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ ﭼﯥ ))
ﺣﺘﺎ آﻪ ﭼﯧﺮې هﻐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎورآړې وي ،وﻟﯥ د هﻐﻪ زوى ،ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د هﻐﻪ د ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ ﭘﻪ
115
ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮى و ،ﻟﻪ اﻣﺎرت ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻲ (( .
د دﻏﻪ اﻋﺘﺮاض ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ دا آﯧﺪاى ﺷﻮاى ،ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎن هﯧﻮاد ﺧﭙﻠﻮاآﻲ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﯥ او دا ﺣﺎﻟﺖ دﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دى  .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎد ﺗﺮ اﻋﻼن ﭘﻮرې د ﻏﺰﻧﻲ،
وردﮔﻮ  ،ﻟﻮګﺮ ،آﻮهﺴﺘﺎن ،ﺗﮕﺎو ﻧﺠﺮاب د ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻚ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﺮوړاﻧﺪې ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ ﺷﻮي وو ،ﺣﺘﺎ د ﻧﻮﻣﺒﺮ
ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ورځﻮ آﯥ ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ډﯦﺮى ﺧﻠﻚ د دﻏﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ راټﻮل آړي وو  116 .هﻐﻪ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﺗﺮ وروﺳﺘﻴﻮ
ﭘﻮرې ﭘﻪ وردﮔﻮ آﯥ و او اﺳﺘﺎزو ﻳﯥ ﭘﻪ آﻮهﺴﺘﺎن آﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ هڅﻮﻟﻮ ﻻس ﭘﻮرې آړى و ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د
آﻮهﺴﺘﺎن  ،آﻮهﺪاﻣﻦ او ﺗګﺎو ﺧﻠﻚ ﭼﻤﺘﻮ او ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎرﺷﻮي وو  . 117د آﻮهﺴﺘﺎن او آﻮهﺪاﻣﻦ ﺧﻠﻚ د ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ
او ﺳﺮورﺧﺎن ﭘﺮواﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ  ٢٩ﻣﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﭘﺮ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮي ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وو او
118
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن ﺻﺎﻓﻲ ﺗګﺎو ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﺴﯥ آړى و.
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ د وردﮔﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻟﻮﮔﺮ ﺧﻠﻚ ﺟﻬﺎد ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ او وﻳﯥ هڅﻮل  119 .ﺣﺘﺎ آﻠﻪ ﭼﯥ د ږوب د ﺳﻴﻤﯥ آﺎآړ
د ﻏﻠﺠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎڅﻮن ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ،ﻟﻪ آﻔﺎرو ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د آﻨﺪهﺎر ﻟﻪ واﻟﻲ ﺳﺮﻩ د  ۶٠٠٠ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د
ﻟﯧږﻟﻮ ژﻣﻨﻪ وآړﻩ  120 .اﻟﺒﺘﻪ د آﻨﺪهﺎر اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻠﻮي واﻟﻲ هﻐﻮى د هڅﻮﻧﯥ ﭘﺮځﺎى زړﻩ ﺗﻮري آړل  .د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ
ﭘﺎى آﯥ د ﻏﺰﻧﻲ د ﺳﻴﻤﻮ  ٧٠٠٠ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د اﺣﻤﺪﺧﺎن ،اﻣﻴﻦ ﺧﺎن او ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د ﻏﺰﻧﻲ اﻧګﻠﻴﺲ
ﭘﻠﻮى ﺣﺎآﻢ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮې وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ښﺎر ﻧﻪ ﺗﯧښﺘﯥ ﺗﻪ اړ آړ  121 .ﭘﻪ دې ډول هﻨﺪوﺳﺘﺎن
 - 111د ﻏﺰﻧﻲ ﺣﺎآﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻏﺎز راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٣٠ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك  ١۶۵١ ،ﻣﺦ .
 - 112ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ٣۵٣ ،ﻣﺦ .
 -113ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ٣۵۵ ،ﻣﺦ .
 - 114ﺳﺮدار ﻣﻴﺮاﻓﻀﻞ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺗﻪ ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٢ﻣﻪ  ،ى ك  ١٨٧٩د دﺳﻤﺒﺮ  ٨ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٣ ،ټﻮك ١٧٩٩ ،ﻣﺦ .
 -115اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮان راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ  ،ﻻﻳﻞ ﺗﻪ دراﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ راﭘﻮرآﯥ ١٨٧٩ ،د دﺳﻤﺒﺮ  ٣٠ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ۶۴٢ ،ﻣﺦ .
 - 116ى ك ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ، ١٩ – ١۵م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١۵٩٩ ،ﻣﺦ .
 -117راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٢٩ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١۶٣١ ،ﻣﺦ
 -118ى ك  ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٢٩ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١۶٠٧ ،ﻣﺦ
 - 119راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﻟﻮﻣړۍ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١۶٣١ ،ﻣﺦ
 - 120راﺑﺮﺗﺲ ﻻﻳﻞ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ٣ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١۶٣٢ ،ﻣﺦ
 -121د ﻏﺰﻧﻲ ﺣﺎآﻢ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٣٠ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١۶۵١ ،ﻣﺦ.
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د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ دﻓﺎﻋﻲ ﻟﺸﻜﺮ آﺸﻲ :
د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ  ٢۵ﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﺪان څﺨﻪ د راﺑﺮﺗﺲ ﺗﺮ راﮔﺮځﯧﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ اوﺿﺎع ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻇﺎهﺮًا اراﻣﻪ ،ﺧﻮ آړآﯧﭽﻨﻪ
ﺷﻮﻩ  .ﻟﻪ هﺮ ﭼﺎ اورﯦﺪل آﯧﺪل ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ وﺧﺖ رارﺳﯧﺪﻟﻰ دى او د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﻪ
ﭼﻬﺎوﻧﻲ ﺑﻪ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎن ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﺮ ګﻮرﻳﻼﻳﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﺷﻲ  .د آﺎﺑﻞ ښﺎر ﺻﺮاﻓﺎﻧﻮ ﭼﯥ ډﯦﺮى
ﻳﯥ اهﻞ هﻨﻮد وو،وﻳﻞ ﭼﯥ د ﺗګﺎو او آﻮهﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮاى ﺧﻮاﺟﻪ آﯥ راټﻮل ﺷﻮي وو ،ښﺎﻳﻲ هﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ د
ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯥ راڅﺮﮔﻨﺪ ﺷﻲ  .ﺟﻨﺮال داوودﺷﺎﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې وﺧﺖ آﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﯥ و ،راﺑﺮﺗﺲ
ﻳﯥ وﯦﺮاوﻩ ،ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﻧﮋدې او دا ﭘﺎڅﻮن د هﻐﻪ څﻪ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭼﯥ وﻳﻞ آﯧﺪل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ
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ﻣﺤﺮوم ﺷﻮى ،د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا رهﺒﺮي آﯧﺪﻩ .
راﺑﺮﺗﺲ د دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﻧﻴﻮل ﺣﺘﻤﻲ وﺑﻠﻞ .هﻐﻪ ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ وﻩ ،ﭼﯥ څﻠﻮﯦښﺖ آﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻳﻮ ﻗﻮي ﭘﻮځ
ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﻏﺮﻧﻲ هﯧﻮاد آﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻰ و .ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﻳﯥ هڅﻪ وآړﻩ ﭼﯥ د څﻠﻮﯦښﺖ آﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو
ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟﻨﺮال اﻟﻔﺴﺘﻦ ﭘﺮ ﺧﻼف ځﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺤﺮاﻧﻲ ورځﻮ آﯥ اﻏﯧﺰﻧﺎك ﺛﺎﺑﺖ آړي  .راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻮﻣړى د
ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮ ﺣﻜﻤﺮان ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﻮر آﯥ درﺑﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ آړ او ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ آړى و ،ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﺧﭙﻠﻮاك
123
دي ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﻜﻮﻧﻪ هﻐﻪ ﺗﻪ وړاﻧﺪې آړي  ،ﺧﻮ داﺳﯥ ﻳﯥ هﯧڅ هﻢ وﻧﻪ آړل .
راﺑﺮﺗﺲ ﭼﯥ څﻨﮕﻪ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ۴ﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آړ ،ﭼﯥ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د هﺠﻮم ارادﻩ آړې دﻩ او ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ
ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎدام څﺨﻪ ارﻏﻨﺪۍ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ دى د دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮ
او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ هﻤﻜﺎراﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻮرا آﯥ دې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې،
ﭼﯥ آﺎﺑﻞ او ﺷﻴﺮﭘﻮر ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آړي  ،ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ اوﺳﻮارو ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ او ﭼټﻜﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻐﻠﻮب
ﺷﻲ  .ﭘﻪ دې اﺳﺎس د ﻣﻴﻜﻔﻴﺮﺳﻦ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻻﻧﺪې ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻄﻌﻪ د ﻧﺎﻧﺎﺟﯥ ) د ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ د ﻏﺎړې ( د آﻮﺗﻞ ﻟﻪ
ﻻرې د ﭼﻬﺎردهﻲ د وادي ﭘﻪ ﻟﻮر او ﺑﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﯥ د ﺟﻨﺮال ﺑﯧﻜﺮ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻻﻧﺪې د ﺳﻨګ ﻧﻮﺷﺘﯥ د ﺗﻨﮕﻲ او د
ﻟﻮﮔﺮ د ﭼﻬﻞ دﺧﺘﺮان ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻴﺪان ﭘﻪ ﻟﻮري وﻟﯧږﻟﻪ .ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ارﻏﻨﺪۍ آﯥ ﻟﻪ اړﺧﻪ او د ﺷﺎ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ
ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ ،ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ﻳﻮې ﻗﻄﻌﯥ ﺗﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟګﺪﻟﻚ آﯥ وﻩ ،ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯧړﻩ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ
راﺷﻲ .
ﺧﻮ ﻣﻴﻜﻔﻴﺮﺳﻦ ﺗﻪ هﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﺸﺎرو ﻳﯥ ﺣﺮآﺖ ﭘﻴﻞ آړ ،ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ ) ﺗﮓ ﻻرﻩ (
ﺑﺪﻟﻪ آړي او د ﺳﺮﻩ آﻮﺗﻞ ) ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯥ د آﻮﺗﻞ ( ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ آﺎرزﻣﻴﺮ او آﻮهﺴﺘﺎن هﺠﻮم وروړي او د هﻐﻪ ځﺎى
ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﻣﻴﺪان ﻟﻪ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻲ  ،ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك آړي  .ﻣﻴﻜﻔﻴﺮﺳﻦ هﻐﻪ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻴﺎن
ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎرزﻣﻴﺮ آﯥ راټﻮل ﺷﻮي وو ،د ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك آړل ،ﺧﻮ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ
ﻣﺤﺎذوﻧﻮ آﯥ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ارﻏﻨﺪۍ آﯥ آﻠﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﻞ آړ ،ﭼﯥ د راﺑﺮﺗﺲ ټﻮل ﺟﻨﮕﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ
ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ او ﻧﺎآﺎﻣۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آړل .
دا ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ ،هﻐﻪ وړې او ﻟﻮﻳﯥ ﺟګړې ﭼﯥ د دﺳﻤﺒﺮ ﻟﻪ  ١۵ – ١١ﭘﻮرې ﭘﻪ آﺎﺑﻞ او ﺷﺎوﺧﻮا ﻧﮋدې ﺳﻴﻤﻮ آﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﯧښ ﺷﻮي ،ﭘﻪ دﻗﻴﻘﻪ او ﻣﻔﺼﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن آړو  ،ﺧﻮ د دﻏﻮ ﺟګړو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﺣﻪ
ﺣﺘﻤﻲ دﻩ  .د هﻤﺪې ﺟﻨﮕﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﻩ ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ﺗﮕﻼرﻩ آﯥ ﺑﺪﻟﻮن راﻏﻰ،
ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮې وﺷﻲ  .د دﻏﻮ ﺟګړو د دﻗﻴﻖ ﺑﻴﺎن د ﻧﺎﻣﻤﻜﻨﻮاﻟﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﻻﻣﻞ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﺤﺪود
واﻟﻰ او ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ زﻳﺎت د اﻧﮕﺮﯦﺰي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﻔﺼﻞ واﻟﻰ ﺑﻠﻞ آﯧﺪاى ﺷﻲ  .د دﻏﻮ ﭘﯧښﻮ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻪ ﺳﺮاج
 -122هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١۶١ ،ﻣﺦ .
 - 123هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١۶٢ ،ﻣﺦ .
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ﭘﺮ آﺎﺑﻞ د ﺗﯧﺮي ﭘﻼن:
د  ١٨٧٩آﺎل د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ اوﻧۍ آﯥ ،آﺎﺑﻞ د ﺟﻨﻮب ،ﻟﻮﯦﺪﻳځ او ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﻟﻮري د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻰ ،ﭼﯥ ﭘﺮدي ﻳﺮﻏﻠګﺮو وﺑﺎﺳﻲ او ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .د ﻟﻮګﺮ ،زرﻣﺖ ،ﻣﻨګﻞ
او ځﺪراﻧﻮ ﺧﻠﻚ د ﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻟﻮګﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ،د آﻮهﺪاﻣﻦ ،آﻮهﺴﺘﺎن ،ﺗګﺎو او ﻧﺠﺮاب ﺧﻠﻚ د ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﻟﻮري او
دﻣﻴﺪان وردګﻮ او ﻏﺰﻧﻲ ﺧﻠﻚ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ ور وﺧﻮځﯧﺪل  124ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻴﺪان ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ
د ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن وردګ ﭘﻪ ﻗﻮاﻣﺪاﻧۍ د ارﻏﻨﺪۍ د ﭼﻮك ﻟﻪ ﻻرې ﻗﺎﺿﻲ آﻼ ) ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺎﺿﻲ( ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ،وروﺳﺘﻪ
ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯥ ورآړﻩ ،ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ دهﻤﺰﻧګ او آﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﻮل .د ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻗﻮاوو د ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻪ ﻗﺸﻘﺎر او ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور ﺧﺎن ﭘﺮواﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د آﺎرﻳﺰﻣﯧﺮ او اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ ﻟﻪ ﻻرې او
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﻮواوې د ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې د هﻨﺪآﻲ ،وﻳﺴﻞ ﺁﺑﺎد ،د هﻤﺰﻧګ او د ﺑﻨﻲ ﺣﺼﺎر د ﻳﻮې
ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻪ ﻻرې آﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻠﯥ.

د ﻗﺎﺿﻲ آﻼ ﺟګړﻩ:
هﻐﻪ ﭘﯧښﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ هﺠﻮم ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﯧښﯥ ﺷﻮې ډﯦﺮې
زﻳﺎﺗﯥ دي .د اﻧګﻠﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﻴﻜﻮال هﻨﺎ ،هﻐﻪ ﭘﯧښﯥ ﭼﯥ د ﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١١ﻣﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﺿﻲ آﻼ آﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ،راﺳﯥ
ﺑﻴﺎﻧﻮي:
)) ډﯦﺮﻩ ﻣﻮدﻩ ﻻ ﻧﻪ وﻩ ﺗﯧﺮﻩ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ټﻮل اﻓﻐﺎن ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺻﻒ ﺟﻠﻮي ﻳﯥ ﻧﮋدې دوو ﻣﻴﻠﻮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻪ او ﭘﻪ داﺳﯥ
ﺣﺎل آﯥ ،ﭼﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﭙﻴﻦ او ﺁﺑﻲ ﺑﯧﺮﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ آﯥ وو او هﻐﻮى ﻳﯥ ﺳﻮارﻩ ،ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻠﻲ ډول رهﺒﺮي آﻮل،
ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﻳﻮﻩ ﻗﻮس ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻴﻞ وآړ او ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻇﺎهﺮا دا وﻩ ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځﻮﻧﻪ اﺣﺎﻃﻪ آړي او
ﻟﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر ﻧﻪ وﺑﺎﺳﻲ .ﻣﺴﻲ ) ( massyﭘﻪ دې هﻴﻠﻪ ﭼﯥ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ اور او ﻏړزهﺎر اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ووﯦﺮوي وي ،ﺧﭙﻞ
ټﺎﻧﻜﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻮر هﻢ ﻗﺎﺿﻲ آﻼ ﺗﻪ ﻧﮋدې آړل او هﻐﻮى ﻳﯥ ﺟګړې ) ﻋﻤﻞ ( ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ ،ﻟﻮﻣړۍ د دو ﻧﻴﻤﻮ زرو او
وروﺳﺘﻪ د دوو زرو ګﺰو ﭘﻪ واټﻦ ﺳﺮﻩ؛ ﺧﻮ دا آﺎر اﻏﯧﺰﻧﺎك ﺗﻤﺎم ﻧﻪ ﺷﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ ﺑﻪ ﭼﯥ دټﺎﻧګ ګﻮﻟۍ
ﻟګﯧﺪﻟﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﻪ د ﻳﻮې ﺷﯧﺒﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺘﯧﺪل؛ ﺧﻮ اﺣﺎﻃﻪ آﻮوﻧﻜﻰ ﺧﻮځښﺖ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠﻮ .ﻣﺴﻲ د دې ﻟﭙﺎرﻩ
ﻟﻪ هﻐﻪ ﺧﻄﺮ څﺨﻪ ﭼﯥ هﺮﻩ ﺷﯧﺒﻪ ﻳﯥ دوى ګﻮاښﻞ ،ﻧﺠﺎت وﻣﻮﻣﻲ؛ ځﺎن ﻳﯥ اړ وﺑﺎﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯧړﻩ ﭘﻪ ﺷﺎﺗګ وآړي او
د آﺎﺑﻞ ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻟﻴﻜﯥ څﺨﻪ  ١٧٠٠ګﺰﻩ ﻟﺮې و ،د څﻠﻮرم ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎى
ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﻮﭘﻜﻮﻧﻮ ګﻮﻟۍ د هﻐﻮى د ټﺎﻧﻜﻮﻧﻮ ﺷﺎ و ﺧﻮا ﻟګﯧﺪﻟﯥ .ګﻮ )  ( Gouguﭼﯥ
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻻﻧﺴﺮز )  ( Lancersﭘﻮځ ﺳﺮﻩ د دښﻤﻦ آﯧڼ اړخ ﺗﻪ د ﺧﻮځﻮن ﭘﻪ ﺣﺎل آﯥ و ،ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮﻗﻊ آﯥ ﻳﯥ ﭘﺮ
ﺳﻮرو ﺟﻠﻮﻳﺎﻧﻮ هﺠﻮم ور وړ؛ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮى ﻧﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ووژل او ﻳﻮ ﺑﯧﺮغ ﻳﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړ؛ ﭘﻪ دې
وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪل ﭼﯥ د ﻋﻤﺪﻩ ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ ﻣﺨﻴﻮن ودروي .ټﺎﻧﻜﻮﻧﻪ څﻮ څﻮ ځﻠﻪ ﺷﺎﺗﻪ و ﺗﻤﺒﻮل ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻟﻨډ واټﻦ آﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﭘﺮ دښﻤﻦ ) اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ( ګﻮزاروﻧﻪ آﻮل ،هﻐﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړو اوازوﻧﻮ ﺳﺮﻩ اﷲ ،او ﺑﺴﻢ اﷲ وﻳﻞ ،ﭘﻪ وﯦﺮووﻧﻜﻴﻮ ﻧﺎرو
ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻞ او ﭘﻪ هﺮﻩ ﻧﺎرﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ.
ﻣﺴﻲ د وروﺳﺘۍ ﻣﺎﻳﻮﺳۍ ﭼﺎرﻩ ﭘﻪ دې آﯥ وﻟﻴﺪﻩ ﭼﯥ د ﻧﻬﻢ ﻻﻧﺴﺮز  ٣٠ﺳﻮارﻩ ﭘﻴﺎدﻩ آړي او د ټﺎﻧګﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﺗګ
ﻣﺼﺌﻮن وﺳﺎﺗﻲ ،ﺧﻮ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻮى ﺳﺮﻩ د آﺎراﺑﻴﻦ ټﻮﭘﻜﻮﻧﻪ وو ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﮔڼﻮ ډﻟﻮ ﻳﯥ اﻏﯧﺰﻩ وﻧﻪ آړﻩ او
 -124د اﻓﻐﺎن دوﻳﻢ ﺟﻨګ رﺳﻤﻲ ﺷﺮﺣﻪ ٢۴٩ ،ﻣﺨﺰ راﺑﺮﺗﺲ ۴٢٩ ،ﻣﺦ.
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د هﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ اﻓﻐﺎن ﭘﻮځ ﻗﺮار درﻟﻮد ﭼﯥ د ﺟﻨګﻲ آﺘﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻜﻞ وړاﻧﺪې ﺗﻠﻠﻮ ،ﺑﯧﺮﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﻮځﻮل او د
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻧﺎرې وهﻠﯥ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ داﺳﯥ اﻧګﯧﺮل آﯧﺪل ،ﭼﯥ د ﺑﯥ ﺧﺒﺮۍ ﭘﻪ ﺣﺎل آﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ارﻏﻨﺪۍ آﯥ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻻړ ﺷﻲ .د دﻏﻪ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ څﻨګ آﯥ ټﺎﻧﻜﻮﻧﻪ او ﺳﻮرې او آﭽﺮې ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ د ﺗﯧښﺘﯥ ﭘﻪ ﺣﺎل آﯥ وې .او هﻐﻮى
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﻧﻪ وو ،ﭘﺎﺗﯥ ،ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ د هﻐﻮ زرګﻮﻧﻮ آﺴﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ ،ﭼﯥ د
ﻧﺎﻧﺎﺟﻲ د آﻮﺗﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل آﯥ وو ،دا هﻐﻪ هﺪف و ،ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﯦښﻲ ﻳﯥ ﻧﻪ واى؛ ځﻜﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻳﯥ
ﺷﻴﺮﭘﻮر واﻗﻊ و او هﻠﺘﻪ د ﻏﻠﻮ داﻧﻮ ،ﻋﻠﻮﻓﻪ اوﺳﻮن ﺗﻮآﻴﻮ زﻳﺎﺗﯥ ذﺧﯧﺮې ﭘﺮﺗﯥ وې.
راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ هﻴﻮګﻮ )  ( hagh goughﺗﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻳﯥ د ﭼﻬﺎوﻧﻲ د ﺁﻣﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮﻳښﯥ و ،ﻳﻮ ﻟﻴﻜﻨﯥ
اﻣﺮ وﻟﯧږﻩ او هﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ وآړﻩ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي آﻮﺗﻞ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ وآړي .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ﻳﯥ ﻣﺴﻲ ﺗﻪ ﻳﻮ
ګړﻧﻰ اﻣﺮ وآړ او ﻟﻪ هﻐﻪ ﻳﯥ وﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﺮ دوښﻤﻦ ﺑﺮﻳﺪ وآړي .آﻪ ﭼﯧﺮې د هﻐﻮى ﭘﺮﻣﺨﺘګ دروﻻى ﻧﻪ ﺷﻲ،
ﻟږ ﻟږ ﺧﻮ ﻳﯥ وځﻨډوي ....ﻋﻤﻮﻣﺎ داﺳﯥ اﻧګﯧﺮل آﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ) ،ﺷﻴﺮﭘﻮر( ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻞ ،د راﺑﺮﺗﺲ د ټﻮﻟﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ د
ﻧﺎﺑﻮدۍ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ دي .ﭼﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ د راټﻮﻟﯧﺪو آﻮم ځﺎى او ﻧﻪ ﺑﻪ هﻢ ورﺗﻪ ﺧﻮراآﯥ ﺗﻮآﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ ...د ﻧﻬﻢ ﻻﻧﺴﺮز
ﻳﻮﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ آﻠﯥ ﻟﻴﻨﺪ)  ( Clelandهﻐﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول رهﺒﺮي آﻮﻟﻪ او د ﺑﻨګﺎل څﻮارﻟﺴﻤﻮ
ﻻﻧﺴﺮوﻧﻮ هﻐﻪ ﺣﻤﺎﻳﻪ آﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر وروﺧﻮځﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ هﻐﻮى ﻳﯥ ﺗﺮ اور ﻻﻧﺪې ﻧﯧﻮﻟﯥ وو ،او دګﻮ
ﭘﻪ رهﺒﺮۍ ﻗﻄﻌﻪ د دې ﭘﻪ ﻟټﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د دښﻤﻦ ﻳﻮ وزر ﭘﻪ ﻳﻮﻩ هﺠﻮم ﺳﺮﻩ ﻣﻐﺸﻮش آړى .د وﯦﺮوﻧﻜﻴﻮ ټﻮﭘﻜﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ډﯦﺮى ﺳﺮﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ د ﻟﻴﺪوﻧﻜﻴﻮ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ دواړو او ﻏﺒﺎر آﯥ ورك ﺷﻮل .وروﺳﺘﻪ
ﻟﻪ دﻏﻮ څﭙﻮ) ﻣﻮﺟﻮﻧﻮ( څﺨﻪ ﺁﺳﻮﻧﻪ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﭘﻮﻧﻮ ټﻮﭘﻮﻧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﭘﺮ ځﯧﻨﻮ څﻮك ﺳﻮارﻩ هﻢ ﻧﻪ
وو او ﭘﺮ ﻧﻮرو هﻢ ﺧﻠﻚ داﺳﯥ ﺳﻮارﻩ وو ،ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ د اس ﻟﻪ زﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ آړي وو ....دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺿﻊ
هﯧڅ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﻮرﺗﻪ ﻳﻮﻧﻪ وړﻟﻪ((.
)) راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ دﺗﻮﭘﭽﻴﺎﻧﻮ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﯥ وﻟﻴﺪ او اﻣﻴﺪ ﻳﯥ د هﻐﻪ اﻣﻴﺪ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ
ټﺎﻧﻜﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎت وﻣﻮﻣﻲ؛ آﻔﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﻮارت – ﻣﻴﻜﻨﺰي ﭼﯥ د ﻧﻬﻤﻮ ﻻﻧﺴﺮوﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ وﻩ ،د دوﻳﻢ ﻣﺎرش
اﻣﺮ وآړ اﻣﺮﻳﯥ وﻣﻨﻞ ﺷﻮ؛ ﺧﻮ هﻐﻮ ﻋﺴﻜﺮو ﭼﯥ ﺟﺮﺋﺖ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړى و او ﭘﺮ اﺳﻮﻧﻮ ﺳﺘړي ﺳﻮارﻩ وو او
دهﻐﻪ څﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﭘﺎﺗﯥ وو ،ﭼﯥ رهﺒﺮي ﻳﯥ آﻮﻟﻪ دا ورﺗﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﯥ هﯧڅ اﻏﯧﺰوﻧﻪ
125
ﺷﻮاى ﺷﻴﻨﺪﻻى.
او د ﺳﻤﺎﻳﺖ وﻧډهﻢ ) (smith wind hamﻣﺮﺳﺘﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ټﺎﻧﻜﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﻨﺪق ﻧﻪ ﺗﯧﺮ آړي ،ﭘﻪ دې ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻩ
ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ وﻟﻮﯦږي ....ﺑﻞ آﺎر ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ دﻏﻪ ټﺎﻧﻜﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ آﻮم ځﺎى آﯥ ﭼﯥ ﻟﻮﻳﺪﻟﻲ وو ،ﻣﯧﺦ
آړي او هﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ځﺎن ﺗﻪ د اﻣﻜﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﻧﺠﺎت ورآړي .ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ وﯦﺮوﻧﻜﯥ ﺻﺤﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﻮﻩ
ځﯧﻨﯥ ﺳﻮارﻩ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ځﯧﻨﻮ د راﺑﺮﺗﺲ ﻻرﻩ ﻏﻮرﻩ آړﻩ او ورﺳﺮﻩ څﻮ ﺗﻨﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﺮوﻧﻜﻴﻮ د ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﻮال
 -125هﻨﺴﻤﻴﻦ دا ﭘﯧښﻪ داﺳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮي )) :آﻠﻪ ﭼﯥ دوړې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړې .وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺳﻮارﻩ ټﻮﻟﻲ ﭘﺮ دښﻤﻦ هﯧڅ اﻏﯧﺰ ﻧﻪ دى ﺷﻴﻨﺪﻟﻰ او
هﻐﻮى ﻻ هﻢ ﭘﻪ ﻣﯧړاﻧﻪ ﺳﺮﻩ د آﺸﺘﻠﺖ زار ﭘﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ ﺗﻮرې او ﭼﺎړې ﻳﯥ اړوﻟﯥ را اړوﻟﯥ او ﺧﭙﻞ ﺗﻮﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ
ﻏﺮور ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ وړل ،ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآﻮﻟﻪ ،ﺳﻮاو ﺧﻠﻜﻮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ آﺘﺎر ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ټﻮﭘﻮﻧﻪ وهﻞ ،ﺣﺮآﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ رهﺒﺮي آﻮل
او هﻐﻮى ﻳﯥ ﻣﻨﻈﻤﻮل ((.هﻨﺴﻤﻴﻦ ١٩٣ ،ﻣﺦ.
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د هﻤﺰﻧګ ﺗﻪ اﻧګﺮﻳﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺗﯧښﺘﻪ:
)) د ﻏﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ دې اوارﻩ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﺎﺗﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮي وو ،ﺗﺮ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ ﺗﻪ
اړوﻧﺪ وو ،ﻳﻮازې ﻳﻮﻩ ﺿﻤﻨﻲ ﭘﯧښﻪ ﺑﻠﻠﻞ آﯧﺪﻩ ،ﻳﻮازې ﻟﻪ هﻐﻮى څﺨﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ ) ﺷﻬﻢ*( ﻧﻴﻮﻟﯥ وو .او ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟښﻜﺮ
د ﻧﺎﻧﺎﺟﻲ د آﻮﺗﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل آﯥ و .څﻨګﻪ ﭼﯥ د هﻐﻪ  ١٠٠٠ګﺰي واټﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻳﯥ
ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ودرﯦﺪ او ﺗﺮ ﻟږ ځﻨډ وروﺳﺘﻪ آﻴڼ اړخ ﺗﻪ راوګﺮځﯧﺪ او ﻟﻪ ټﻮل ﻟښﻜﺮ ﺳﺮﻩ د دهﻤﺰﻧګ د ﺗﻨګﻲ ﭘﻪ ﻟﻮر وﺧﻮځﯧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن د آﻮم دﻟﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ ﻣﺸﻮﺷﻮ ﻟﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘﻼن ) ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ هﺠﻮم(
څﺨﻪ راوګﺮځﯧﺪ او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﯥ وﻧﻴﻮ ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ د ﺷﯧﺮدروازې ﻟﻮړې وﻧﻴﺴﻲ .اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د څﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺁراﻣۍ
ﺳﺮﻩ ﺳﺎﻩ واﻳﺴﺘﻠﻪ؛ ﺧﻮ راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻮهﯧﺪﻩ ،ﭼﯥ ﺷﻴﺮﭘﻮرﺗﻪ ﻣﻬﻠﺖ ورآړل ﺷﻮى دى ،ﻧﺠﺎت ﻳﯥ ﻧﻪ دى ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ؛ ځﻜﻪ ﭼﯥ د
ځﻮاآﻮﻧﻮ د وﯦﺸﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﯥ ﻳﯥ د ښﺎر ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺑﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ او ﺗﻮﻧﺪې ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﻪ
ﺧﻄﺮو آﻢ وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ؛ هﻐﻪ د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ ﭘﻮهﯧﺪو ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻرﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ آﯥ د هﻐﻮى د ﻣﯧړاﻧﯥ ،ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ
او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ وآﻮﻻى ﺷﻲ ،ﻟﻪ ښﺎر څﺨﻪ د هﻐﻮى ﻟﻪ داﺧﻠﯧﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮى وآړي( 126 ).
ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﻲ راﺑﺮﺗﺲ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﻧﺎآﺎم وﻟﻴﺪل ،ﻟﻮﻣړى ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ هﻐﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ دهﻤﺰﻧګ
آﯥ ورﺳﺮﻩ وو ،او د ﺳﺪار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ) د آﻮګﻨﺎري زو( ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻟﻪ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺳﺮداراﻧﻮ څﺨﻪ
ﺟﻮړوو ،ﻏﻮﺳﻪ وآړﻩ .هﻐﻮى ﻟﻪ داوود ﺷﺎﻩ ﺳﺮﻩ )) د ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد ﻟﻪ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ آړې وﻩ او اوس ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
د ﺧﺎﻳﻨﻴﻨﻮ د ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ آﯥ ﻟﻴﺪل 127 ((.راﺑﺮﺗﺲ )) دﻏﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎن د ﻧﺎﺳﻤﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورآﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺨﺖ
وځﭙﻞ 128 ((.هﻐﻮى د ځﺂن د ﺳﭙﻴﻨﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ هﻤﺪوﻣﺮﻩ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ دوى ﺗﻪ ﻧﺎﺳﻢ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯧﺪﻟﻲ وو ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ هﻢ
راﺑﺮﺗﺲ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻪ ﺷﻮ او )) هﻐﻮى ﻳﯥ ﺗﺮ ﺑﻞ هﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻧګﺮان او ﻣﺘﺎﺛﺮ ﭘﺮﯦښﻮول؛ ځﻜﻪ داﺳﯥ ښﻜﺎرﯦﺪﻩ ﭼﯥ آﻪ
هﺮ ﻟﻮرى ﭘﻪ دﻏﻪ ﺟګړﻩ آﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ ،هﻐﻮى ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺳﺰا ووﻳﻨﻲ ( 129 ) ((.ﺧﻮ راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
آﯥ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﻪ و ،ﭼﯥ هﻐﻪ د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮﭘﻪ ﺷﺎ ﺗﻤﺒﻮل وو او هﻐﻮى اﻧګﺮﻳﺰان ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ښﺎر د ﻧﻨﻪ
ګﻮاښﻮل او دﻏﻪ آﺎر ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اړﻳﻦ وﺑﻠﻞ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﺟﻨﺮال ﻣﺴﻲ د ﻗﻄﻌﻲ ﺗښﺘﯧﺪوﻧﻜﻴﻮ ،ﭼﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺷﻴﺮﭘﻮرﺗﻪ
رﺳﻮﻟﻲ وو د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻗﻮت او [ټﻜﺘﻴﺎ وﯦﺮووﻧﻜﻲ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ورآړي وو ،ﭘﻪ دې اﻧﺪازﻩ ﭼﯥ )) ﭼﻬﺎوﻧﻲ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
داﺳﯥ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺣﺎﻟﺖ آﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي ،ﭼﯥ آﻪ هﻴﻮ ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺳړى واى هﻐﻮ ﺗﻴﺖ ﭘﺮك آﯧﺪل 130 (( .ﭘﻪ دې اﺳﺎس د
هﺎى ﻟﻨﺪرز )  ( High Landersﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ځﻴﻨﯥ ﻗﻄﻌﯥ دځﺎن د ﺗﻘﻮﻳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﺰﻧګ ﺗﻪ اﺣﻀﺎر
آړې .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ﻳﯥ هﻐﯥ ﻗﻄﻌﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺑﺎي آﯥ د آﻮﻟﻮﻧﻞ ﺟﻴﻨﻜﻨﺰ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻣﺴﺘﻘﺮﻩ ﺷﻮې
وﻩ ،ﻻرښﻮوﻧﻪ وآړﻩ ،ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ د هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ وروداﻧګﻲ.
د د هﻤﻮﻧګ د وﺧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻮځﻮﻧﻮ وﺗﻞ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺑﺮاون ﻟﻮ )  ( Brown lowﭘﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د ﻗﻄﻌﯥ وﺗﻞ ،د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻋﻤﺪﻩ ﻟښﻜﺮ د ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وردګ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
 -126هﻨﺎ ،ج  ١٨٢ – ١٧۶ ،٣ﻣﺨﻮﻧﻪ.
 -127هﻨﺎ  ،ج  ١٨٢ ، ٣ﻣﺦ.
 -128هﻨﺎ  ،ج  ١٨٢ ، ٣ﻣﺦ.
 -129هﻨﺎ  ،ج  ١٨٢ ، ٣ﻣﺦ.
 -130هﻨﺎ  ،ج  ١٨۶ ، ٣ﻣﺦ.
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د ﺷﺎﻩ د ﺗﺨﺖ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ راخ و ډب
د ﺷﺎﻩ ﺗﺨﺖ ﺗﺮ دې ﻣﻬﺎﻟﻪ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻳﻮې ﻗﻄﻌﯥ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﻻس آﯥ و او هﻐﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻟﻮړ
ﺗﺨﺖ څﺨﻪ د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﺮآﺘﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﺿﻲ آﻼ او ﭼﻬﺎردهﻲ ﺣﻮزﻩ آﯥ واﻗﻊ ﺷﻮي وو؛ د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻳﻲ
هﻨﺪارې ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ آﻮﻟﻪ 131 .د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺷﯧﺒﯥ ﭘﻪ راﺗګ ﺳﺮﻩ د ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﭘﻪ
ﻟﻮر ودرﯦﺪ او ﺑﻞ اړخ ﺗﻪ ،وﺣﺸﺖ ځﭙﻠﻴﻮ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ،د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﭘﻨﺎﻩ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ
د دﺳﻤﺒﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻤﻪ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭼټﻚ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺑﯥ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ.
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ  ٧١ﺗﻨﻪ ﻣړي او  ۵٢ﺗﻨﻪ ټﭙﻴﺎن ﭘﺮ ځﺎى ﭘﺮﯦښﻮول او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺘﻤﺎ ښﺎﻳﻲ ډﯦﺮ وي ،ځﻜﻪ ﭼﯥ
ډﯦﺮى ﻳﯥ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ او ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ډﯦﺮ و.
د دﺳﻤﺒﺮ  ١٢ﻣﻪ د ﺷﺎدﺗﺨﺖ د ﺟګړې ورځ وﻩ .د دﻏﯥ ورځﯥ ﭘﻪ ﭘﺎى آﯥ ﺑﻪ وورﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻗﻮﻩ ورﺳﯧﺪﻟﻪ او ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺣﺎآﻤﻪ ﻧﻘﻄﻪ څﺨﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﺳﻨګﺮوﻧﻮ د ﺷﻴﺮدروازې ﻻﻧﺪﻧۍ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮ ﻟﻪ
ﭘﺴﯥ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮﻟﯥ  .اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺗﻤﺒﯧﺪل ﺧﻮ د ﭘﻪ ﺷﺎﺗګ دوام ﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ،ﺑﻠﻜﯥ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ و،
او ډﯦﺮﻩ ژر ﻟﻪ ﻟﻮګﺮ او آﻮهﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﻣﻼﺗړي ﭘﻮځﻮﻧﻪ ورﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮل او ﻟﻪ ﺳﻨګ ﻧﻮﺷﺘﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺼﺎر
ﭘﻮرې ﻳﯥ ﻣﻮﻗﻊ ګﺎﻧﯥ وﻧﻴﻮﻟﯥ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﺨﺎن ﻣﻠګﺮي ) ﻣﻌﻴﺘﻲ ( ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ د ﺷﻴﺮدروازې د
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮړو ﭘﻪ اوږدو آﯥ ،ﭼﯥ ﭼﻬﺎردهﻲ ﻟﻪ آﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﺑﯧﻠﻮي ،ﺳﻨګﺮوﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ وو 132 ،ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اړخ آﯥ ﻳﻮﻩ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻗﻮي ﻗﻄﻌﻪ ﭼﯥ ﺟﻨﺮال ﺑﻴﻜﺮ ﻳﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ درﻟﻮدﻟﻪ او د ﺗﯧﺮې ورځﯥ ﭘﻪ ﻣﺎښﺎم ﻟﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻪ
ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﯥ وﻩ ،ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ ،څﻮ ﻧﻮرې ﻗﻄﻌﯥ د ګﺎﻳﺪز )  ( Guidesﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او د ګﻮرګﻪ ﻳﺎﻧﻮ
ﻗﻄﻌﯥ ﻳﯥ ﺗﻘﻮﻳﻪ آړي .د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١٣ﻣﻪ ﻟﻪ هﺮ ﻟﻮري د ﺷﺎﻩ د ﺗﺨﺖ د ﻧﻴﻮﻟﻮ هڅﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې.
د ټﻮﭘﻜﻮﻧﻮ ﻣﺘﻨﻮﻋﻮ ډزو ،د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﻏړزهﺎر او د اﷲ اآﺒﺮ ﺗﻮرو ﻧﺎرو ﻓﻀﺎ آﯥ اﻧګﺎزې ﺧﻮرې آړې وې ،او ﻏﺮوﻧﻮ
آﯥ هﻠﻜﺎﻧﻮ ﺗﺮاﻧﯥ وﻳﻠﯥ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ هﺮ ﻗﺪم د هﻐﯥ ﻟﻮړې ﺳﻄﺤﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺷﺎﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻪ
او د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﻟﻪ زړور او ﺑﯥ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ وو ،هﻐﻮى ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ د هﻤﻐﯥ ورځﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ آﯥ هﻐﯥ
ﺳﻄﺤﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﺧﻮ د اﻧګﻠﻴﺲ د ﻋﺴﻜﺮو د ا ﭘﺮ ﻣﺨﻴﻮن ﻳﻮازې ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ اهﻤﻴﺖ درﻟﻮد او ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻟﻪ
هﺮ ﻟﻮري ډﻟﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﻣﯧړاﻧﻪ ﺳﺮﻩ د ﺷﻴﺮﭘﻮر او ښﺎر ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ هﻮارو ﺳﻴﻤﻮ آﯥ راڅﺮګﻨﺪ ﺷﻮل ،ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
ﻳﯥ د ﺳﻴﺎﻩ ﺳﻨګ د ﻏﻮﻧډﻳﻮ ﻟﻮرﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻴﻞ آړ او هﻢ ﻳﯥ د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺷﻴﺮﭘﻮر ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آړ ،د
اﻧګﻠﻴﺲ ﺳﻮارو او ﺗﻮﭘﭽﻲ ﻗﻮاوو د ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻟﻪ ﻣﺤﺎذ او د ﺷﺎ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ هﻐﻮى ﭼﯥ ﻏﺎﻟﺒﺎ د ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺼﺎر ﻟﻪ ﻟﻮري د
ﺳﻴﺎﻩ ﺳﻨګ ﺧﻮاﺗﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل آﯥ وو ،ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل .هﻨﺎ ﻟﻴﻜﻲ )) ﭘﻪ دې ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﯥ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﯥ
ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯧړاﻧﻪ ،ﻋﺰم او زړورﺗﻴﺎ وښﻮوﻟﻪ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ دراﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ور واوښﺘﻞ ((.د هﻐﻮى ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻻ هﻢ ﭘﻪ هﺮ
ﺗﻨګﻲ او ژورﻩ آﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ټﯧﻨګ آړي دي او څﻨګﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ډﯦﺮ ﻟﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ آﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮل .ﭘﺮ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ
133
ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ ﻳﯥ ژوﻧﺪۍ او ﺗﻮﻧﺪې ګﻮﻟۍ ووروﻟﯥ (( .

د اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ اخ و ډب:
راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ دې ﻓﻜﺮ و ،ﭼﯥ د ﻧﻦ ورځﯥ ) د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ( ١٣ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د اﻓﻐﺎن ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮواﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړ او
ګڼ آﺴﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ آﻮروﻧﻮ ﺗﻪ وګﺮځﯧﺪل ،د هﺎى ﻟﻴﻨﺪرز ) (Highlandersﻏښﺘﻠﯥ ﻗﻄﻌﯥ ﻳﯥ ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺗﻪ
 -131هﻨﺎ  ،ج  ١٨۶ ، ٣ﻣﺦ.
 -132هﻨﺎ  ،ج  ٢٠٢ ، ٣ﻣﺦ.
 -133هﻨﺎ  ،ټﻮك  ٢٠۶، ٣ﻣﺦ.
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ﭘﻪ ﺳﻬﺎر ﻳﯥ ) د دﺳﻤﺒﺮ  ( ١۴ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻗﻄﻌﻮ څﺨﻪ ﻳﻮې ﺳﻮرې اﺷﻐﺎﻟﻲ ﻗﻮې د ﺟﻨﺮال ﺑﯧﻜﺮ ﺗﺮ ﻗﻮاﻣﺎداﻧۍ ﻻﻧﺪې د
هﻐﻮى ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ د هﻤﺰﻧګ آﯥ ﭘﺮ ﺳﺨﺘﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻴﻞ وآړ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ آﯥ ﻏﻠﺒﻪ د هﻐﻮى ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻮﻩ؛ ﺧﻮ
د ورځﯥ ﻳﻮې ﺑﺠﯥ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻟﻪ هﻨﺪآﻲ او ﭼﻬﺎردهﻲ څﺨﻪ د ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ راﺗګ او ﻟﻪ آﻮﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ
څﺨﻪ د آﻮهﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺧﻮځښﺖ اﻧګﺮﻳﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ و ﺗﻤﺒﻮل؛ ﺧﻮ ﻣﺤﻤﺪﻋﺜﻤﺎن ﺗګﺎوي ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ورځ ووژل ﺷﻮ.
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺷﻤﺎل ،ﻟﻮﯦﺪﻳځ او ﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺮﻳﺎوې ﻻس ﺗﻪ راوړې او اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﻪ څﺮګﻨﺪ ﺗﻔﻮق ،ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ،
وﺳﻠﻮ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻮآﻴﻮ او دﺳﭙﻠﻴﻦ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻟﻜﻪ د ﺳﻞ اوﺑﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﺴﻮ او ﺧﺎﺷﺎآﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﺗﯧښﺘﻪ وآړﻩ او د
راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﺎ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ )) ﻟﻮﻳﻪ ﭼﻬﺎوﻧﻲ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او ﻟﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ وژﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﺷﻮى وي((.
 134ټﻮﻟﻮ ﻗﻄﻌﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وآړ ،ﭼﯥ د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭼﻬﺎوﻧۍ ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻮﺳﻲ.
د هﻐﻪ اﺳﺘﺪﻻل داﺳﯥ و )) ،د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د  ١۴ﻣﯥ ﺗﺮ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻮرې زﻩ هﯧڅ ﭘﻪ دې ﻓﻜﺮ ﻧﻪ وم ،ﭼﯥ هﻐﻮى دې وآﻮﻻى
ﺷﻲ ،دوﻣﺮﻩ ډﯦﺮ ﺧﻠﻚ راټﻮل آړاى ﺷﻲ .او دﻟﻴﻞ راﺳﺮﻩ ﻧﻪ و ،ﭼﯥ د هﻐﻮى ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﻜﻨﻪ واى ،د ﺑﺎدﺳﭙﻠﻴﻨﻪ ﭘﻮځﻮﻧﻮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ درﯦﺪﻟﻲ واى؛ ﺧﻮ هﻐﻮى ﻟﻪ داﺳﯥ ﻻرې ﭼﯥ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ډوﻟﻪ ﻏﻮﻧﺪۍ ﻳﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .د ﺧﭙﻞ ﻗﻮي ﻋﺰم او
ارادې اﻧﺪازﻩ ﻳﯥ وښﻮدﻟﻪ او زﻣﺎ ﺑﺎور ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ واړﻩ ﭘﻮځ ﻟﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮﻩ ،زﻣﻮږ د ډﯦﺮ ﭘﻮځ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
وﻟړزاوﻩ 135 (...د هﻤﻐﯥ ورځﯥ ﭘﻪ دوو ﺑﺠﻮ ﻳﯥ د ﺗﻴﻠګﺮام ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻴﺘﻦ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورآړ)) ﻣﻮږ ټﻮﻟﻪ ورځ ﻟﻪ ﺳﻬﺎر
ﻧﻪ ﺟﻨګ ﭘﻴﻞ آړى :ﭘﻪ ﭘﻴﻞ آﯥ ﻣﻮ ﺳﺘﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړل ﺧﻮ دوښﻤﻦ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﻣﺦ راﺗﻠﻮ،
ﭼﯥ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮ ،ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﻪ ﭼﻬﺎوﻧۍ آﯥ راټﻮل آړم او د ښﺎر او ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻟﻮړې ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړم او
زﻣﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ ،داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘﺮاﺧﻪ درﻳځ ﭘﻪ ﻻس آﯥ وﻟﺮم ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ دوښﻤﻦ دوﻣﺮﻩ زﻳﺎت دى،
ښﺎﻏﻠﻰ ﺟﻼﻟﺘﻤﺎب ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺮ هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﻜﻦ دي ډاډﻩ آﯧﺪاى ﺷﺊ  ،ﺧﻮ زﻩ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ آﻮم ،ﭼﯥ
زﻣﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻧﻪ وي ،هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﻳﯥ ښﻴﻢ ،ﺗﺮﺳﻪ ﻳﯥ آړاى ﺷﻢ؛ ﻣګﺮ ﭘﻪ دې ﭼﯥ ﻧﻮر ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﻣﯥ
ﻣﻼوﺗړي او ژرﺗﺮژرﻩ راوﻟﯧږل ﺷﻲ .ﻣﺎ ﻣﺨﻜﯥ د ارﺑﻮټ ﻧﺎټ ﻗﻄﻌﯥ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ آړې وﻩ ،ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژرﻩ ﻟﻪ
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﻧﻪ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر راوﺧﻮځﯧږي  136د هﻤﻐﯥ ورځﯥ ﭘﻪ ﻣﺎښﺎم ﻳﯥ د ﻳﻮﻩ ﺗﻴﻠګﺮام ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ واﻳﺴﺮاى ﻧﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ او ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪﻩ آړﻩ )) زﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ټﻮﻟﯥ هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻳﯥ راﻟﯧږﻟﻰ ﺷﺊ ،زﻩ
ورﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮم .ﺟګړې د ورځﯥ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﺑﺠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ دوام وآړ ،د دښﻤﻦ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت و او ښﺎﻳﻲ د ٣٠٠٠٠
137
آﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎو ﺧﻮا آﯥ ﺑﻪ و او ډﯦﺮ ﻣﺼﻤﻢ وو(( .

ﺷﭙږم څﭙﺮآﻰ
ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ او ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮي اﻧګﺮﻳﺰان
ﺳﺮﻳﺰﻩ:
ﭘﻪ دې څﭙﺮآﻲ آﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮو آﯧﺪو او ﭘﻪ ښﺎر آﯥ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ د آړﻧﻮ
هﭗ اړﻩ ﺑﺤﺚ آﯧږي ،د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﻣﺸﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ آﯧږي ،ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ د ښځﻮ وﻧډﻩ ،د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ،
ﻟﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر څﺨﻪ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ وﺗﻞ او ﭘﺮ آﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې د هﻐﻮى ﻣﺠﺪد ﻣﺴﻠﻂ واﻟﻰ او د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﺗګ
ﺗﺮ څﯧړﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل آﯧږي.
 -134هﻨﺎ  ،ټﻮك  ٢١۴، ٣ﻣﺦ.
 -135ﻟﻪ هﻨﺎ ﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ٣ ،ټﻮك ٢١٣ ،ﻣﺦ.
-136د ﻟﻴﺘﻦ ﭘﻪ ﺗﻴﻠګﺮام آﺮﻳﻦ ﺑﺮوك ﺗﻪ د راﺑﺮﺗﺲ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ١٨٧٩ ،د دﺳﻤﺒﺮ  ٢٨ﻣﻪ ،م ض س س ﻩ ٢۴ ،ټﻮك ۵٧ ،ﻣﺦ.
 -137هﻨﺎ  ،ټﻮك  ٢٣٠، ٣ﻣﺦ.
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د د ﺳﻤﺒﺮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ:
ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ آﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﻣﻬﺎل آﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻴﺰو آړﻧﻮ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪل دي ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د هﻐﻮ اﻧګﯧﺰو درك آﻮل ،ﭼﯥ اﻧﺴﺎن د هﻐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ژوﻧﺪ ﺑﺎ ارزښﺘﻪ ﻧﻌﻤﺖ ،ﻳﺎﻧﯥ ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ ﭘﻪ
ﻗﺼﺪي ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آﻮي او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺰﻳﺰو ارزښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﭘﺎر ،ځﺎرﯦﺪﻧﯥ ) ﻗﺮﺑﺎﻧۍ( ﺗﻪ
ﺣﺎﺿﺮﯦږي .ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻴﻨﻲ څﭙﺮآﻲ آﯥ وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ،د  ٣٠٠٠٠ﭘﻪ ﺷﺎو اﺧﻮا آﯥ اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ،ﭼﯥ
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﻮر اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ وﻻړ و ،د آﺎﺑﻞ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻴﻤﻮ او آﻠﻴﻮ څﺨﻪ ،ﻳﺎ ﻟﻪ ﭼﺎړو ﺳﺮﻩ ،ﻳﺎ ﻟﻪ ﭼﺎﻗﻮ ،ټﻮﭘﻚ او ﻳﺎ
هﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﻻس او ﻳﺎ ﻟﻪ رﻧګﻪ ﺑﻴﺮﻏﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،ﺧﻮ ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻟﻪ ﻋﺰم او ﺟﺰم ﺳﺮﻩ ﻩ آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر وﺧﻮځﯧﺪل ،ﺗﺮ څﻮ
هﻐﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ،ﭼﯥ د هﻐﻮى ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺎﻣﻮس ﺗﻪ ) ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻔﻬﻮم( ﻻس اﭼﻮﻟﻰ و ،او ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي اﻧﺪازﻩ د هﻐﻮى د
ورآﻮﻟﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ورﺳﺮﻩ و ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ هﯧﻮادﻩ وﺑﺎﺳﻲ او د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻪ
ﻣﺤﺮوم آړي؛ وﻟﯥ؟
د دې ﭘﻮښﺘﯥ ځﻮاب ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻟﻴﻚ آﯥ ﻧﻐښﺘﻰ ،ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ ) ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﻨﺼﺐ ﻟﺮوﻧﻜﻴﻮ او ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ( ﻟﻪ ﺧﻮا راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ ﻟﯧږل ﺷﻮى و .ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ راﻏﻠﻲ وو ،ﭼﯥ د آﻮګﻨﺎري ﻟﻪ وژﻧﯥ
وروﺳﺘﻪ )) اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ زوى او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﻲ آﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي آﻤﭗ ﺗﻪ ﻻړ ،څﻮ دوﺳﺘﻲ ﭘﻴﺎوړې ﺷﻲ او
اﺧﺘﻼف او دوښﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړﻩ ﺷﻲ .هﻐﻪ ټﻮل ﭘﻮځ ،ﭘﻪ هﺮ ځﺎى آﯥ ﭼﯥ و ،او ټﻮﻟﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﻗﻮاوې ،ﭘﻪ هﺮ
ځﺎى آﯥ ﭼﯥ راټﻮﻟﯥ ﺷﻮې وې رﺧﺼﺖ آړې .آﻠﻪ ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځﻮﻧﻪ راﻧﻨﻮﺗﻞ ،اﻣﻴﺮ ﺑﻨﺪي ﺷﻮ ،ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﺼﺐ
ﺷﻮل او آﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﭙﻜﺎوى وﺷﻮ(( .
)) ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ﺑﺮﺗﺎﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ دې ﭘﻴﻞ وآړ ،ﭼﯥ ګﻨﻬﻜﺎر او ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ آﺴﺎن ټﻮل ﻳﻮ ﺷﺎن ووژﻧﻲ او هﺮﻩ
ورځ ﺷﻞ ﻳﺎ دﯦﺮش آﺴﻪ ﻏﺮﻏﺮﻩ آړي ،هﻐﻮى ﭘﻪ دې آﻴﺴﻪ آﯥ ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ وﻳﻨﯥ دې ﺗﻮې آړي ،ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﻮر آړي
او آﻮروﻧﻪ وران آړي .ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﺧﻠﻚ ووﯦﺮﯦﺪل او ﭘﺎڅﻮن ﻳﯥ وآړ او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﯥ وﻧﻴﻮ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ
وﺟﻨګﯧږي(( .
)) ﺟګړﻩ د دواړﻩ ﻟﻮرﻳﻮ ﻟﻪ وﻳﻨﯥ ﺗﻮﻳﯧﺪﻧﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ګټﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع آﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوﻣﺮﻩ آﻠﻚ
هﻮډ ﻟﺮي ،ﭼﯥ دې ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ دي ،ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ځﺎر آړي138 ((.
ﻟﻪ دﻏﻪ ﻟﻴﻚ ﻧﻪ ﺟﻮﺗﯧږي ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ
ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاو د ﭘﯧښﻮ او ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺤﺮك و .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﻴﻨﻴﻮ ﭘﺎڼﻮ څﺨﻪ ﺳړى
ﭘﻮهﯧږي ،ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د ګﻨﺪﻣﻚ ﺗﺮ ﺗړون ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد ،د هﻐﻪ د ﺷﻬﺰادﻩ ګۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻣﯧړاﻧﯥ د ﺳﺎﺑﻘﯥ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ د ﻳﻮﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دروﻧﺪ ګڼﻞ آﯧﺪﻩ.
هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ آﭽﻪ ﭼﯥ )) د زﻣﺮي زوى (( ﺑﻪ ﻳﯥ هﻢ ورﺗﻪ وﻳﻞ؛ ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ د ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭘﺮ
ﺧﻼف د ﻣﻌﺎهﺪې د ﺗړون او د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﻲ آﯥ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ آﻤﭗ ﺗﻪ ﭘﻪ ورﺗﮓ ﺳﺮﻩ ﺧﻠﻚ ورﻧﻪ زړﻩ ﺗﻮري ﺷﻮل
او ﺣﺘﺎ ﻣﺦ ﻳﯥ ورﻧﻪ واړاوﻩ ،ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ راﺑﺮس د ﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ دې ټﻜﻮ آﯥ څﺮګﻨﺪ آړى  )) :ﺗﺮ هﻐﻪ
وﺧﺘﻪ ﭼﯥ زﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ځﺎى او ﺑﻞ ځﺎى آﯥ ﺟﻨﮕﯧﺪﻟﻢ ،هﻐﻮى زﻩ ښﻪ ﻟﻴﺪﻟﻢ ،څﻨګﻪ ﭼﯥ زﻩ اﻣﻴﺮ ﺷﻮم او د هﻐﻮى ﺧﻴﺮ ﻣﯥ
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻧﻴﻮ ،زﻣﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺷﻮل  139 (( .دا ﺿﺪﻳﺖ ﺗﺮ دوﻣﺮﻩ آﭽﯥ ﭘﻮرې و ،ﭼﯥ ﺣﺘﺎ هﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﻜﻪ
ﭘﻪ ﺗﯧﺮ څﭙﺮآﻲ آﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮل )) آﺎﻓﺮ (( وﻳﻞ  .ﻋﺎﻣﻪ ذهﻨﻴﺖ داﺳﯥ و ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰي ﻋﺴﻜﺮو
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮځﺎى آﯧﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ځﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ وې او د دﻏﻪ هﯧﻮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن وګړي ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ او ﺣﺘﺎ د اﻣﻴﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺑﻐﺎوت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وژل ،ﻧﻮرﻳﯥ د اﻣﺎرت واك او وړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړې وﻩ؛ ﺧﻮ
دهﻐﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ او ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺳﺮﻩ د ﺧﻠﻜﻮ ذهﻨﻴﺖ د هﻐﻪ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻧﺪ او د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﺮ
واك ﻧﺎﺳﺘۍ ﭘﻮرې ﻳﯥ د هﻐﻪ ﭘﺮ اﻣﺎرت ټﻴﻨګﺎر آﺎوﻩ او ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﻳﯥ ورآړې .

 -138ﻻﻳﻞ ﺗﻪ د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ راﭘﻮر آﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻴﻚ ١٨٧٩ ،د دﺳﻤﺒﺮ  ٣٠ﻣﻪ ،م ض.س س هﻪ ٢۴ .ټﻮك ۶٢۴ ،ﻣﺦ.
 -139ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ۴١۴ ،ﻣﺦ .
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د دﻏﻪ ﺳﻠﻮك د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎرﻩ دوې دﻟﻴﻠﻪ ﺷﺘﻪ  .ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﻟﻪ ﻏﻮﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ او د هﻐﻮى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﺎ د دﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ وو او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻠﺮﻧﻲ
ټﺎټﻮﺑﻲ وﺷﺎړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻃﻒ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻜﻪ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ ﻏﻮﻧﺪې؛ ﺑﻠﻜﯥ ﻟﻪ
هﻐﻮى ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺑﯥ رﺣﻤﻪ او ﺳﺨﺖ زړي وو؛ د اﻣﻴﺮ د دﻏﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺟﻮش راﻏﻠﻞ او دﻏﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د
هﻐﻮى ﭘﻪ آړﻧﻮ آﯥ اﻧﻌﻜﺎس وﻣﻮﻧﺪ؛ ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﻣﻬﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻣﻴﺮ درﻳځ ،ﻳﺎﻧﯥ د
هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ و  .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ هﻢ د هﺮ اﺳﻼﻣﻲ هﯧﻮاد ﻏﻮﻧﺪې اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ،ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ د واآﻤﻦ
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ﻟﻘﺐ دى ،د )) ﺧﺪاى د ﺳﻴﻮري (( او د )) روﺳﻮل ﻧﺎﻳﺐ (( ﺑﻠﻞ آﯧﺪﻩ.
او د هﻐﻪ ﺷﺘﻮن د ﻟﻮړو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﻳﻨﻲ ﻓﺮاﻳﻀﻮ اداآﻮﻟﻮ او ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ دﻓﺎع
؛ د ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ او ﻟﻮازﻣﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺧﻮروﻟﻮ ) ﺗﻨﻔﻴﺬ ( ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ ﺑﻠﻞ آﯧﺪل او
ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او ﻳﺎ ﭘﻪ آﻮم ﺑﻞ ﺑﻬﺮﻧﻲ او ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻧﺪې د هﻐﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻪ ﺣﻀﺎر ﻧﻪ وو؛ ﺧﻮ دا ﭼﯥ د هﻐﻪ
ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ اړ ﺷﻲ  .هﻨﺴﻤﻴﻦ ﻟﻴﻜﻲ  )) :هﺮ ډول ﻣﺴﺘﺒﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ واآﻤﻨﻲ آړې ،رﻋﻴﺖ ﻳﯥ هﺮ وﺧﺖ دا ﻏﻮرﻩ
141
ګڼﻠﯥ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ﺗﺮ واآﻤﻨۍ ﻻﻧﺪې ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ وﮔﺎﻟﻠﻲ او ﺑﻬﺮﻧۍ ﻻس وهﻨﯥ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻲ (( .
ﻧﻮ دا ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻧﻪ وﻩ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ا ﻣﻴﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ اﺟﺒﺎري ﺑﻠﻠﻪ او ﭘﻪ دې اﻧﺪ وو ﭼﯥ )) ﭘﺎﭼﺎﻩ ﻟﻪ دراﻧﻲ ﺧﺎﻧﺪان څﺨﻪ
اړﻳﻜﯥ ﺷﻠﻮﻟﯥ  142 (( .هﻐﻮى داﺳﯥ اﺳﺘﺪﻻل آﺎوﻩ ،ﭼﯥ آﻪ د اﻣﻴﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ واى ،ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ځﺎى
ﻧﺎﺳﺘﻰ ټﺎآﻞ ﺷﻮى واى او د ﺗﺨﺖ ﭘﺮ ګﺪۍ ﻧﺎﺳﺖ واى  .ﭘﻪ دې اﺳﺎس هﻐﻮى د اﻧګﺮﯦﺰي ﻻﺳﭙﻮڅﻮ ) ﻋﻤﺎﻟﻮ ( ﭘﺮ دﻏﻮ
ژﻣﻨﻮ ﺑﺎور ﻧﻪ آﺎوﻩ ،ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ او د آﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺷﻐﺎل د ﻟﻨډ وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ دى 143 .ﭘﻪ ﺑﻞ
ﻋﺒﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د اﻣﻴﺮ ﺗﺮ ﺗﺒﻌﻴﺪﻩ ﭘﻮرې هﻢ ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد ﻧﻴﻮل ﺷﻮى او ﺑﯥ اﻣﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻪ ،ﺧﻮ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺳﺮﻩ اﻏﯧﺰﻣﻦ
ﺷﻮل ،ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ هﻨﺴﻤﻴﻦ ﻟﻴﻜﻲ )) د دﻏﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺧﺒﺮ ډﯦﺮ ژر ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻠﻚ ډﯦﺮ زﻳﺎت
ﻧﺎارام او اﻏﯧﺰﻣﻦ دي  144 (( .د دﻏﯥ اﻏﯧﺰې ﺷﺪت دوﻣﺮﻩ زﻳﺎت و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﻳﯥ د دﺳﻤﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن د
وردﮔﻮ ،ﺗﺎﺟﻴﻜﻮ ،اﻧﺪړو او ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ،د ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن ،ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ
او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮﺧﺎن ﭘﻪ ﮔډون ،ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د )) ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻻري او ﻣﺸﺮان (( ﺑﻠﻞ،ﺗﺮﺳﺮﻩ او اﻣﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ او د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘﻴﺪې ﺟﻮش ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ آﯥ راﭘﻴﺪا او د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺑﺪﻧﻴﺘۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ .
هﻐﻮى د  ١٨٧٩ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ آﯥ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ  )) :آﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﺑﺪﻧﻴﺘۍ ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ،اﻣﻴﺮ ﺗﻪ د وﻓﺎدارۍ
او اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘﻴﺪې اﺣﺴﺎس ﭘﺮ ﻣﻮږ ﻏﻠﺒﻪ وآړﻩ او ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻮ ﭘﺎڅﻮن وآړ  .اوس ښﺎﻳﻲ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺗﻪ د اﺳﻼم
زور څﺮګﻨﺪ ﺷﻮى وي  145 (( .ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن دا ټﻮﻟﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې او ﺟﻨﺠﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﻮﻩ )) د آﻔﺮ او اﺳﻼم ((
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻠﻠﯥ دﻩ  .ﭘﺨﭙﻠﻪ راﺑﺮﺗﺲ هﻢ ﭘﻪ دې اﻧﺪ دى ﭼﯥ )) دا ﺧﻮځښﺖ ) ﻧﻬﻀﺖ ( د ﻳﻮﻩ ﻣﺬهﺒﻲ اﺣﺴﺎس ﭘﺮ اﺳﺎس
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وﻻړ دى (( .
راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻔﺼﻞ ﻳﺎدښﺖ آﯥ ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﺑﺮاﺑﺮ آړى ،د اﻣﺎرت د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ ﻳﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ هﻢ اﺷﺎرﻩ آړې او د هﻐﻪ ﻟﻪ دې ﻟﻴﻜﻨﻮ ﺟﻮﺗﯧږي ،ﭼﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮرځﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ هﯧﻮاد داﺷﻐﺎل او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د هﻤﺪې ﻗﻮاوو د ﺷﺘﻮن ﻣﻮﺿﻮع د ټﻮﻟﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ آﯥ
راځﻲ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﺎدوي  .هﻐﻪ ﻟﻴﻜﻲ  )) :د ﺗﯧﺮ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﻟﻪ ﭘﯧښﯥ او زﻣﻮږ د اﺳﺘﺎزي ﻟﻪ
وژﻧﯥ وروﺳﺘﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﭘﻮځ ﭘﺮﻣﺨﺘګ دوﻧﻲ ﭼټﻚ و ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﺮ وړﻧﺪې د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓُﺮﺻﺖ ﭘﻪ ځﺎن آﯥ وﻧﻪ
ﻟﻴﺪ .ﭘﻪ ﭼﺎراﺳﻴﺎب آﯥ هﻐﻮ ﻋﺴﻜﺮو ﭼﯥ د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻪ آﯥ ﻳﯥ ﻻس درﻟﻮد او د ښﺎر ﻧﺎﺧﻮښﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ آﺎوﻩ،
ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺟګړې ﭘﻪ اوار ﻣﻴﺪان آﯥ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮل  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﯥ د ﻳﻮﻩ وﺳﻠﻪ وال ﭘﻼوي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻻړ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻳﯥ د ځﺎن د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎر ﺗﯧښﺘﻪ ﻏﻮرﻩ آړﻩ .هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ګﻮﻣﺎن ﺳﺮﻩ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ،ﭼﯥ ﭘﻪ
 -140آﺎآړ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د اﻣﺎرت ﭘﻪ دورﻩ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ او ټﻮﻟﻨﻪ ،د ﺗﻜﺴﺎس د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺧﭙﺮوﻧﻪ،١٨٧٩ ،
 ١١ -٧ﻣﺨﻮﻧﻪ .
 -141هﻨﺴﻤﻴﻦ ٩٩ ،ﻣﺦ .
 -142ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺳﻲ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ د زﻣﻴﻨﺪاور اﻟﻴﺰاﻳﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎن ﺗﻪ ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٢٧ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ١۴٧١ ،ﻣﺦ .
 - 143هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢٨۴ ،ﻣﺦ .
 - 144هﻨﺴﻤﻴﻦ  ١٧۵ ،ﻣﺦ .
 -145راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺮآﺘﺮ ﺗﻪ ) ﺗﻴﻠګﺮام (  ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮرۍ  ٢٣ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ٣٨۴ ،ﻣﺦ .
 -146ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺳﻲ د زﻣﻴﻨﺪاور اﻟﻴﺰاﻳﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎن ﺗﻪ ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮرۍ  ٢٧ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ١۴٧١ ،ﻣﺦ .
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)) ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ داﺳﯥ ﭘﯧښﻪ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ د ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﺗﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ د ﺷﻚ او ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ راﻣﻨځ
ﺗﻪ ﺷﻮﻩ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﭘﯧښﻮ ) وﻗﺎﻳﻌﻮ ( ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺷﻮل او هﻐﻪ وﺧﺖ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ آﻮم ﻣﻠﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻤﻜﻦ واى ،ﻻ ﻧﻪ و
رارﺳﯧﺪﻟﻰ  .ﺧﻮ څﻮ ﭘﯧښﻮ دې ځﻨډ ﺗﻪ دا ځﺎﻧګړﺗﻴﺎ وروﺑښﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﻚ ﭘﺮت ﻳﯥ ﻣﻠﻲ ﻏﺮور اﻏﯧﺰﻣﻦ آړ او ﻟﻪ هﻐﻪ
څﺨﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د دﻳﻨﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ د ﭘﺎروﻧﯥ او ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺼﺐ ﭘﻪ هڅﻮﻧﻪ آﯥ ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﮔټﻨﻪ
وآړﻩ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن آﺮآټﺮ ﻳﻮﻩ ﻗﻮﻩ ځﺎﻧﮕړﻧﻪ ﻳﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ آړﻩ (( .
)) د ﻳﻮﻩ ﭘﺮدي ﭘﻮځ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﻴﺮﭘﻮرد ﻗﻮي ﺣﺼﺎر ﺷﺒﻴﺢ اﺷﻐﺎل ،ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺟﻮړ آړى و؛ د ﻗﻮي ﺗﻮﭘﺨﻮﻧﻮ ،زﻳﺎﺗﻮ ﺟﻨګﻲ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واك آﯥ راوﺳﺘﻞ ) ﺗﺼﺮف ( ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻗﺪرت ﻳﯥ ﭘﻪ د اﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ آﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﺴﺎوي آﭽﻪ ﻟﻮړ آړى و؛ ﭘﻪ هﻐﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻣﻠﺖ د
ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺎڼۍ او د ﭘﺎﭼﺎهﺎﻧﻮاو اﺷﺮاﻓﻮ د ﻗﺼﺮ د ﻧړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ آړي وو ؛ او ﺑﻼﺧﺮﻩ د اﻣﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن
او د هﻐﻪ د ﻣﻬﻤﻮ وزﻳﺮاﻧﻮ ﺑﻨﺪي آﯧﺪل او هﻨﺪ ﺗﻪ د هﻐﻮى ﭘﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺳﺮﻩ ،ټﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ورآړل ،هﻐﻪ آﺮآﻪ ﭼﯥ
هﻐﻮى ﻳﯥ د ﻳﻮﻩ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﺮﻟﻪ ،ﭘﻪ آﻠﻜﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ آړﻩ .
او څﻨﮕﻪ ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺖ او ﻣﺰاج دا ډول و ،څﺮﮔﻨﺪﻩ وﻩ ،ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎدت او ﺑﯥ ﺑﺎوري،
ﭼﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻳﯥ ﻟﻴﺪل آﯧﺪﻩ ،د دې ﻣﺎﻧﻊ آﯧﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﺿﺪ ګډﻩ داﻋﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ آړي  .دا هﻢ څﺮﮔﻨﺪﻩ وﻩ،
ﭼﯥ آﻪ داﺳﯥ اﺣﺴﺎس د هﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﻨځ آﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﺮ داﺧﻠﻲ ﺑﯥ اﺗﻔﺎﻗۍ ﻳﯥ ﻏﻠﺒﻪ آﺎﻓﻲ وي ﻣﻤﻜﻦ هﻐﻮى ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻨځ آﯥ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻗﻮي ﺧﻮځښﺖ راﻣﻨځ ﺗﻪ آړي  ،ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ هﯧﻮاد څﺨﻪ زﻣﻮږ ) اﻧګﯧﺰاﻧﻮ ( اﻳﺴﺘﻞ وي .
دا ډول ﻣﺤﺮك ﭘﻪ دې ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮ  :دﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ  ...ﭘﺮ ﻣﺬهﺒﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎﻧﻮ وﻻړو وﻳﻨﺎوو ،د هﺮ آﻠﻲ او
ښﺎر ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪوﻧﻮ آﯥ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺒﻴﺢ،ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻘﻮب ﺧﺎن د آﻮرﻧۍ د ښځﻮ اﻟﺘﻤﺎس ،
د ﭘټﻮ ﺧﺰاﻧﻮ ﺗﻮﺿﻊ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻس آﯥ ﻳﯥ وې  ،او ﺑﻼﺧﺮﻩ د ﺑﺮاﻧﻮي آﻤﭗ ﭘﻪ ﭼﻮر آﯥ د ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻮﻗﻊ ،ﻟﻨډﻩ دا
ﭼﯥ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ اوﺿﺎع د ﻏﻠﺒﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ آړل او څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ دﻏﻪ آﺎر ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮل  ،ﭼﯥ ﺷﺨﺼﻲ دوښﻤﻨۍ
ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ دوښﻤﻨﺎﻧﻮد ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﺮ ﺗﺎﺑﻊ وګﺮځﻮﻟﯥ  .دﻏﻪ ﻧﻬﻀﺖ ډﯦﺮ ژر ﻟﻪ ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺮﺣﻠﯥ واوښﺖ او داﻧګﯧﺮﯦﺰي
ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻳﻮﻩ ﻣﻠﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺪل ﺷﻮ  .د  ١٨۴١ – ١٨۴٢د ﻣﻴﺼﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮو ﺗﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ
رﺟﻮع وﺷﻮﻩ  .ﭘﺮ دې ټﻜﻲ ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر وﺷﻮ ،هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﭘﯧښ ﺷﻮي وي ،د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﺎ ﺗﻜﺮارﯦږي او
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ډاډ ورآړل ﺷﻮ ،ﭼﯥ هﻐﻮى ﻳﻮاځﯥ ﻓﻮرًا او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ آﯥ ﭘﺎڅﻮن وآړي  ،ﻣﻤﻜﻦ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ وړوآﻰ
ﻟښﻜﺮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﭘﺮوت دى  ،راووځﻲ او د ﺗﯧﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﺻﻌﺐ اﻟﻤﺮور آﻮﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
147
اوهﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﺑﯧﻠﻮي ﭘﻪ ﺷﺎﺗګ وآړي او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړ ﺷﻲ (( .
ﺧﻮ راﺑﺮﺗﺲ ښﺎﻳﻲ د ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺎڅﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻳﻮ ﻣﺤﺮك ﻗﺼﺪًا ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﻰ وي او هﻐﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻋﺪام څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﭘﺎڼﻮ آﯥ ﺷﺮﺣﻪ ﺷﻮي دي  .ﻳﻮ څﻮ اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺒﺼﺮې دﻟﺘﻪ ﺿﺮوري دي،
څﻨګﻪ ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰي ﭼﺎرواآﻲ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﯥ د هﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﭼﯥ د آﻮګﻨﺎري ﭘﻪ
وژﻧﻪ آﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ،ﭘﻴﺴﯥ ورآﻮﻟﯥ  .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ډﯦﺮى ﺧﻠﻚ د ﺷﺨﺼﻲ دوښﻤﻨﻴﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ ﺧﭙﻞ رﻗﻴﺒﺎن
ﭘﻪ ﺧﻄﺮ آﯥ واﭼﻮل  148او د آﺎر د ﻧﻮﻳﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ او دوښﻤﻨﻴﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ،ﭼﯥ اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻼن ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻧګﺮﯦﺰان و
 .او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د آﺮآﯥ ﻟﻮرى واﻗﻊ ﺷﻮل  .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ د هﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﭼﯥ ،ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﺟﻨﮕﯧﺪﻟﻲ وو ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻩ اود ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ اﻧﺪﻩ د ﺗﺤﺴﻴﻦ وړ وﮔڼﻞ ﺷﻮل  .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ اﻋﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ
آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻮى ﺗﺮ ګﺮدو ﻏﻮرﻩ ﺿﺮﺑﻪ ګڼﻞ آﯧﺪل ﭼﯥ ﻟﻪ )) وﻃﻦ او ﺧﭙﻠﻮاګۍ ﺳﺮﻩ د ﻣﻴﻨﯥ (( ﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دي
 149او ښﺎﻳﻲ ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ وي ،هﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دار ځړول آﯧﺪل ،هﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﺗﻪ آﺶ و ﭘﺶ څﺨﻪ ﻣﻨﻞ او
ځﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ د وﻃﻦ ،ﺧﭙﻠﻮاآۍ او دﻳﻦ دﻻرې ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻟﻪ  .اﻟﺒﺘﻪ دا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د هﻐﻮ ﺧﻮﻳﻮﻧﻮ ښﻜﺎرﻧﺪوى وو ،آﻠﻪ ﺑﻪ
ﭼﯥ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ آﯧﺪل او ﻣﻠګﺮي او هﯧﻮادوال ﺑﻪ ﻳﯥ د ﭘﺮدﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وژل آﯧﺪل ،ﭼﻮپ وو ،او څﻨګﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ
 - 147د ﻓﻐﺎن _ اﻧګﻠﻴﺲ دوﻳﻤﯥ ﺟګړې ﻟﻪ رﺳﻤﻲ ﺷﺮﺣﯥ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل  ٢۴٧-٢۴٩ ،ﭘﻮرې .
 -148ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ  ١٨٨ ،ﻣﺦ .
 - 149هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١٠۴ ،ﻣﺦ .
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د دﺳﻤﺒﺮ د ﭘﺎڅﻮن ﻣﺨﻜښﺎن :
دا ﭘﺎڅﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭼﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮل د دواﻣﺪارو ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺗﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻩ،ﭼﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ
راﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او ﺑﻠﻜﯥ ﺗﺮ هﻐﻮ وړاﻧﺪې د ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺧﻄﺮ د اﺣﺴﺎس آﯧﺪﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د واآﻤﻨۍ ﭘﻪ
وروﺳﺘﻴﻮ آﻠﻮﻧﻮ آﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮي وو .د دوښﻤﻨﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻮاﺿﻌﻮ
آﯥ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﺳﺮﻩ ﺟګړې ﺗﻪ راﺑﻠﻞ آﯧﺪل او د ﻗﺮان آﺮﻳﻢ هﻐﻪ اﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﺳﺘﻞ آﯧﺪل ،ﭼﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ ښﻮول ﭼﯥ د ﺑﯥ دﻳﻨﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ وﺟﻨﮕﯧږي  ،دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ )) وﻋﺪﻩ ورآﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ آﻪ هﻐﻮى ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ
اﻳﻤﺎن او ﻣﻨﻈﻤﻪ روﺣﻴﻪ ﭘﺮ آﻔﺎرو ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮى وآړي ،ﻣﺮﻣۍ ﺑﻪ هﯧڅ اﻏﯧﺰﻩ ﭘﺮې وﻧﻪ آړي ،ﻧﯧﺰې ﺑﻪ هﻐﻮى ﻏﻮڅ ﻧﻪ
151
ﺷﻲ آړاى او ﭼﭙﻨﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻲ ،ﻟﻪ ﻓﻴﺮ او ګﻮزار څﺨﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وآړي (( .
د دﻏﻪ ډول وﻋﻈﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﻩ ،ﭼﯥ دد اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې دﻣﻘﺎﺑﻠﯥ اﺣﺴﺎﺳﺎت را ﺗﺎودﻩ آړل او ﺧﻠﻚ را ﭘﻮرﺗﻪ
152
ﺷﻮل او د ﺟګړې د ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻟﻴﻜﻮ ﻣﺨﻜښﺎن ﺷﻮل .
د ﭼﺎردهﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ آﯥ داﺳﻼم ﺑﻴﺮﻏﭽﻴﺎﻧﻮ  ،ﺣﺘﺎ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د دوښﻤﻦ ﺳﻮارآﺎراﻧﻮ ﭘﺮ هﻐﻮى ډزې
آﻮﻟﯥ هﻢ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻞ او ﺳﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻣړﻩ هﻢ ﺷﻮل  ،ﻧﻮر ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ارادو او ﻋﺰم آﻠﻚ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮل  .هﻐﻪ ﻣﻬﺎل د
اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﻧﻬﻤﯥ ﻗﻄﻌﯥ ﻳﻮﻩ ﻋﺴﻜﺮ د ﻳﻮﻩ اﻓﻐﺎن ﻣﺨﻜښ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻧﯧﺰﻩ ورﺳﻴﺨﻪ آړﻩ ،ﺧﻮ هﻐﻪ اﻓﻐﺎن ﻟﻪ د آﺐ ﭘﻪ څﯧﺮ
ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ ﻟﻮل وﺧﻮړ ،ﻧﯧﺰﻩ ﻳﯥ ﺗﺮې واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ او د ﭼﺎړې ﭘﻪ وهﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ هﻢ د ﻧﯧﺰﻩ ﺑﺎز ګﻮﺗﯥ ﭘﺮې آړې
او هﻢ ﻳﯥ ﻣﻴﻠﻪ ﭘﺮې آړﻩ ،ﺗﺎﺑﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ آﻮﻣﯥ ﻧﺮﻣﯥ ﻣﺎدې څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وﻩ  153 .د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١٣ﻣﻪ آﻠﻪ
ﭼﯥ د هﺎى ﻟﻴﻨﺪدرز  ٩٢ﻗﻄﻌﯥ د ﺷﺎﻩ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﯧﺮى وآړ  ،د اﻓﻐﺎن ﻣﺨﻜښﺎﻧﻮ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮاﺿﻌﻮ آﯥ ټﻴﻨګﯥ
او ﭘﺮځﺎى ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ ډﯦﺮى ﻣﻠګﺮو ﻳﯥ ﺗﯧښﺘﻪ وآړﻩ  ،ﺗﺮ هﻐﻪ ﭼﯥ د دوښﻤﻦ د ﻧﯧﺰو او
ټﻮﭘﻜﻮﻧﻮ ﺗﺮﺳﺨﺘﻮ ګﻮزاروﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﻟﻪ ﭘښﻮ وﻏﻮرځﯧﺪل  154 .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ د ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وردگ ټﻮﻟﯥ
ﺑﺮﻳﺎوې د اﻓﻐﺎن ﻣﺨﻜښﺎﻧﻮ د ﻣﯧړاﻧﯥ د زﻋﺎﻣﺖ ﻣﺮهﻮن و  ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ډﯦﺮى دﻏﻪ ﺳﻔﻴﺪﺟﺎﻣﻜﺎن ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې
ﭼﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻲ  ،ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړل  .آﻠﻪ ﭼﯥ اﻧﮕﺮﯦﺰان د ورځﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ آﯥ د اﺳﻤﺎﻳﻲ د ﻏﺮﻩ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﺷﻮل
 ،دﻏﻪ ﺳﻔﻴﺪﺟﺎﻣﻜﺎن ﻟﻮﻣړﻧﻲ آﺴﺎن وو ،ﭼﯥ د ﺗﻴږو ﭘﺮ ﺳﺮوﻧﻮ راڅﺮﮔﻨﺪ ﺷﻮل او )) هﻐﻮى ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د
ﻟﻴﻨﺪرز او ګﺎﻳﺪز ﻗﻄﻌﯥ د ﺗﯧښﺘﯥ ﭘﻪ ﺣﺎل آﯥ وې ،ﺧﭙﻞ ﺑﻴﺮﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ ﭘﻮرﺗﻪ آړل ،ﻟﻪ هﺮﻩ ﭘﻠﻮﻩ د
155
ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ وړ وو (( .
ﭘﻪ دې ډول ﺳﺮﺗﯧﺮو ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ډارن هﻢ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻼى او هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ دﻏﻮ ﺳﺮﺗﯧﺮو د اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ څﻮآﻪ
ﻧﻴﻮﻟﻪ او ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺪل ،ﭼﯥ د ﻧړۍ د ﻳﻮﻩ ﻟﻮى ﻗﺪرت ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﻪ ﻟﻮر ﺗﯧښﺘﻪ آﻮﻟﻪ  .دﻏﻪ ﺷﯧﺒﯥ
ﺑﺎﻳﺪ اروﻣﺮو د هﻐﻮى ﻟﭙﺎرﻩ د وﻳﺎړ او ﺧﻮښۍ وړ واى  156 .هﻨﺴﻤﻴﻦ زﻳﺎﺗﻮي )) ﻳﻮ داﺳﯥ ﭘﻮځ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ﻟﻪ دې ډول اﺷﺨﺎﺻﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ وي؛ ﺣﺘﺎ زﻣﻮږ ﻟﻮړې وﺳﻠﯥ او ﻗﻮي دﺳﭙﻠﻴﻦ هﻢ ښﺎﻳﻲ ﺑﺴﻨﻪ وﻧﻪ آړي .
157

 -150هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك  ١۴٩ ،ﻣﺦ .
 -151هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣٣۵ ،ﻣﺦ .
 -152هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣٣۶ ،ﻣﺦ .
 - 153هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣٣٧ ،ﻣﺦ .
 -154هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣٣٧ ،ﻣﺦ .
 -155هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣٣٧ ،ﻣﺦ .
 -156هﻨﺴﻤﻴﻦ ٣٣٧ ،ﻣﺦ .
 -157هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣٣٨ ،ﻣﺦ .

Page 25

Copyright Afghanjirga.net

ﭘﻪ ﺟﮕړﻩ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ رول :
ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﮔﻪ ښځﯥ د ﺟګړې ﭘﻪ ورځﻮ آﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻﻧﯥ وي او ﭘﻪ ﺟګړﻩ هﻐﻮى ﺗﻪ اوﺑﻪ او
ﺧﻮراآﻲ ﺗﻮآﻲ د ﺟګړې ډګﺮ ﺗﻪ رﺳﻮي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ هﻐﻮى ﺗﻪ د ﺟګړې وړﺗﻴﺎ ورآﻮي .ښځﯥ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ او ﭘﺮدﻩ آﯥ وې؛ د ﺟګړې ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﻣﻮﻗﺘ ًﺎ ﭼﺎدري ګﺎﻧﯥ ﻟﺮې آﻮﻟﯥ او ﭘﻪ ازادﻩ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻪ )) ډﯦﺮى هﻐﻮى د ) دﺳﻤﺒﺮ ( ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ  158 (( .د رﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د
دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١۴ﻣﻪ د اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ ﭘﻪ اخ و ډب آﯥ )) ﻧﮋدې  ۴٠٠ښځﻮ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ اوﺑﻪ ورآﻮﻟﯥ او  ٨٣آﺴﻪ وژﻟﯥ
ﺷﻮې هﻢ وې  159 (( .ښځﻮ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١١ﻣﻪ د ﺑﺎﻏﺒﺎن ﭘﻪ اوﻧﭽﻲ آﯥ او وروﺳﺘﻪ د ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن او ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﭘﻪ
160
آﻠﻴﻮ آﯥ ﺑﻪ ﭼﯥ اﻧﮕﺮﯦﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل ،هﻐﻮى ﭘﺮې د آﻮزﻳﻮ او ګړﻳﻮ ګﻮزاروﻧﻪ آﻮل .
هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ د )) ﻏﺎزي اډې (( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮل .ښځﻮ ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﺨﺖ هڅﻮل  ،ﻟﻜﻪ
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﻣﻬﻴﺞ ﻋﺒﺪاﷲ او د آﺎﺑﻞ د ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻮ د زهﺮى ﻟﻪ آﻴﺴﯥ څﺮګﻨﺪﯦږي  161 .وﻳﻞ آﯧږي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﯥ
ښځﯥ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟګړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟګړې ډګﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ،د وژل ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
162
ﺳﺮوﻧﻪ ﭘﺮې آﻮل ،ټﭙﻴﺎن او هﻐﻮى ﭼﯥ د ﺟګړې ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﯥ ﺑﻪ وو ،هﻐﻮى ﺑﻪ ﻳﯥ وژل .
د اﻣﻴﺮ ﻳﻘﻮب ﺧﺎن ﻣﻮر او ﻣﯧﺮﻣﻦ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ د ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ او ﺳﺮدار ﻳﺤﻰٰ ﺧﺎن ﻟﻮڼﯥ
وې ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ آﯧښﻮت ،ﭘﺮ ټﻴﻨﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻻس ﭘﻮرې آړ؛ اﻓﻐﺎن
ﻣﺸﺮان ﻳﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ او ﭘﻪ دې ﻻر آﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮې ﭘﻴﺴﯥ وﻟګﻮﻟﯥ او د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ د
هﻐﻮى ﭘﻪ هڅﻮﻟﻮ آﯥ ډﯦﺮ ﻣﻨډې ﺗﺮړې وآړې  163 .هﻐﻮى او د ﺳﺮدار ﻳﺤﻰٰ ﺧﺎن ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼﯥ د وزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮ
ﺧﺎن د ﻟﻮر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮرﻩ وﻩ )) ﺗﺮ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وس او ﺗﻮان ﻳﯥ ﭘﻮرﻩ وﻩ ،ﺷﻮر او ځﻮږ ژوﻧﺪى او ﻟﻮړ
164
وﺳﺎﺗﻪ  (( .ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ راﺑﺮﺗﺲ ورﺗﻪ د ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺳﺰا واوروﻟﻪ .
د اﻣﻴﺮ ﻳﻘﻮب ﺧﺎن د ﻣﻮر ﭘﻪ اړﻩ وﻳﻞ آﯧﺪل ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ډﯦﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ وﻩ او ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻳﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو
ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ هڅﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻗﻒ آړې وﻩ او د ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎ وردګ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ او )) ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ او
د هﻐﻪ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ،د ﻣﺬهﺒﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ څﭙﻪ ،ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ اﻋﻼن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﻮش راﻏﻠﯥ وﻩ ،هﻐﻪ ﻟﻮر ﺗﻪ ﺳﻮق آړﻩ،
165
ﭼﯥ ﻟﻤﺴﻲ ﻳﺎ زوى ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ دﺑﯧﺮﺗﻪ اﻋﺎدې ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وآړي .
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ دﻳﻨﻲ ﭘﻮهﺎﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻲ ګﻮاښ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺧﻠﻚ هڅﻮل ،ﭼﯥ ﭘﺮدي د هﻐﻮى دﻳﻦ او
ښځﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﻜﺎوى آﻮي  .دا ډول هڅﻮﻧﯥ د اﻓﻐﺎن – اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﺟګړﻩ آﯥ هﻢ ﻋﺎﻣﯥ وې  166 .ﺧﻮ د دﻏﻮ
هڅﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻋﻠﺖ ﻗﻮي ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ راوﻧﻪ ﭘﺎرول ،ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰي ﻻﺳﭙﻮڅﻮ ) ﻋﻤﺎﻟﻮ ( دا ځﻞ د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻳﯧﻨﯥ ) اﻗﺎﻣﯥ
( ﭘﻪ ﻟړ آﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﻮ ښځﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻻس اﭼﻮﻟﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﺎﺗﻞ  .هﻐﻮى دﻏﻪ اﺣﺘﻴﺎط د هﻐﯥ ﺗﺮﺧﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎن _ اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺟګړﻩ آﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟړ آﯥ ﻳﯥ ښځﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس اﭼﻮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻏﺒﺮﮔﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
ﺷﻮي وو ،ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وآړﻩ  .ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﺟګړﻩ آﯥ د ښځﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮاځﯧﻨۍ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺮ ﭘﺎڅﻮن وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر څﺨﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺗﻪ ،ﭼﯥ د اﻧګﺮﯦﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻧﻮې اډﻩ وﻩ او ﻟﻮى ﺷﻮر ﻣﺎﺷﻮر ﻳﯥ راﭘﻮرﺗﻪ آړ؛ د اﻣﻴﺮ
ﻳﻘﻮب ﺧﺎن د آﻮرﻧۍ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﻟﯧږدوﻧﻪ وﻩ  .ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ رﻳﺎﺿﻲ واﻳﻲ  )) :او د ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ دوښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس د

 -158هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢٢٧ ،ﻣﺦ .
 -159ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ  ١٩٠ ،ﻣﺦ .
 - 160رښﺘﻴﺎ  ٢۵٧ ،ﻣﺦ .
 -161ﻏﺒﺎر ۶٢٩ ،ﻣﺦ .
 -162ﻣﺎرﺗﭙﻦ ،ﻓﺮاﻧﻚ ،د ﻣﻄﻠﻘﻖ اﻟﻌﻨﺎن اﻣﻴﺮ د واآﻤﻨۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل  ،ﻟﻨﺪن ٢٢٧ ،١٩٠٧ ،ﻣﺦ .
 - 163هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣١٣ ،ﻣﺦ .
 - 164راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ  ١٨٧٩ ،د دﺳﻤﺒﺮ  ٢۴ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ۶٢٢ ،ﻣﺦ .
 -165هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۵۶ ،ﻣﺦ .
 ٣٣۵ - 166ﻣﺦ .
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د ﭘﺎڅﻮن ﻣﺸﺮان :
ﻼ د وﻟﺴﻲ
ﻟﻮﻣړى ټﻜﻰ ﭼﯥ د دﺳﻤﺒﺮ د ﭘﺎڅﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ د ﻳﺎدوﻧﯥ دى ،دادى څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﺎڅﻮن اﺻ ً
ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا و ،دا ﺑﺪﻳﻬﻲ وﻩ ،ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺮان ﭘﺨﭙﻠﻪ رهﺒﺮان هﻢ واوﺳﻲ  .ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ ﺳﺮداران او هﻐﻪ ﺳﺮداران ﭼﯥ
د دود اورواج ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي وو ،ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﻮي وو او د آﺎﺑﻞ ﻧﻮر ډﯦﺮى ﺳﺮداران اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻠﻮي وو او د ﺧﻠﻜﻮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎور ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړى و  .د ﻧﺎﻣﺸﻬﻮرو ﺳﺮداراﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ څﻮ ﺗﻨﻪ د اﻧګﺮﯦﺰاو ﺳﺨﺖ دوښﻤﻨﺎن وو
او د ﭘﺎڅﻮن ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ګڼﻞ آﯧﺪل  .ددې واﻗﻌﻴﺖ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻧﺎ دا آﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺮان ﻻ هﻢ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ
آﯥ د ﻣﺸﺮ ) زﻋﻴﻢ ( ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻨﻠﻲ او ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي ﻧﻪ وو .
د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻋﻨﻌﻨﻮي ټﻮﻟﻨﻪ آﯥ د ﻟﯧډر ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ او ﺧﻮاﺻﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا دﻣﻨﻠﻮ وړ وﮔﺮځﻲ،
وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻩ او دا د ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻇﻬﻮر ﭘﻮرې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻧﻬﻀﺖ د آﻤﺰورۍ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ټﻜﻰ ګڼﻞ
آﯧﺪﻩ .د دﻏﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ دا وﻩ ،ﭼﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮو .ﭘﻪ دې ﻧﻬﻀﺖ آﯥ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﻗﻮﻣﻲ او او دﻳﻨﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك ﭘﻮځ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن د ﺟګړې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨګﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ آﺎراﭼﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺟﻨګﻲ وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻮ ﺟګړو
آﯥ وښﻮوﻟﻪ.
هﻐﻪ ﻣﺸﺮان ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﻮزﻩ آﯥ ﺧﻠﻚ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د هﻐﻮى ﺗﺮ ﺷﺎ
ودرﯦﺪل  .دا ﻻﻧﺪې آﺴﺎن وو :ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺨﺎن ،ﺟﻨﺮال ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ ،ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ ﺧﺎن.
ﻣﺤﻤﺪﺳﺮور ﺧﺎن ﭘﺮواﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن ﺻﺎﻓﻲ ،ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪﻃﺎهﺮ ﺧﺎن .دﻟﺘﻪ د
هﻐﻮى ﻟﻨډې ﺳﻮاﻧﺢ ﭘﺮ آﺎﺑﻞ د هﻐﻮى د ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ هﺠﻮم او اﻧګﺮﻳﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آﯧﺪﻟﻮ ﭘﻮرې راوړل آﯧږي.
ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯥ اﺻﻠﻲ ﻧﻮم ﻳﯥ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ،د ﻏﺰﻧﻲ د ﺷﻠګﺮ د ﺳﻴﻤﯥ د ﻏﻠﺠﻲ اﻧﺪړو ﻗﻮم ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب و.
ﭘﺮ  ١٧٩٠آﺎل زﯦږﯦﺪﻟﻰ و او د ژوﻧﺪ ډﯦﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ زدﻩ آړﻩ ﺗﯧﺮﻩ آړې وﻩ .ﻟﻮﻣړۍ ﻳﯥ ﻟﻪ
ﻣﻼﻣﺤﻤﺪواﺻﻞ آﺎآړ څﺨﻪ دﻳﻨﻲ زدﻩ آړې وآړې او وروﺳﺘﻪ ﻟﻐﻤﺎن ﺗﻪ ﻻړ او هﻠﺘﻪ د ﻣﻴﺎﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ آﻼ آﯥ ﻟﻪ ﻣﻼ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ ﺁﺧﻮﻧﺪزادﻩ څﺨﻪ دوﻩ درې آﺎﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زدﻩ آړو ﺗﻪ دوام ورآړ ،وروﺳﺘﻪ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﻻړ او هﻠﺘﻪ ﻳﯥ د ١٨۴۵
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮاآﯥ ﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻚ اﺧﻮﻧﺪزادﻩ څﺨﻪ ﭘﻮهﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ آړﻩ .ﺑﻴﺎ څﻮ ځﻠﻪ ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻪ ورﻏﻰ او د هﻐﻪ ﻟﻪ
ﻣړﯦﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﻣﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ ﺧﺎن ﻟﻨﺪر ﺑﺎغ ﺷﺎګﺮدي ﭘﻴﻞ آړﻩ او د ﻏﻪ ﻣﺘﻨﻔﺬ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﯥ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮرﻩ
آړ .ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ،د ﭘﻮﺷﻪ ګﺎر  pushagarد آﺎﻓﺮﺳﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړﻩ .ﻟﻪ ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻪ ﺗﺮ دې ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻳﻮ ﺗﻜړﻩ او ﺟﻴﺪ ﭘﻮﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ،وردګﻮ ،ﻟﻮګﺮ ،آﻼت او
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد آﯥ ډﯦﺮ ﺷﺎګﺮدان او ﻣﺮﻳﺪان ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ وو ،او د ﻣﻮﻟﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯥ وﻩ.
ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ اﻧډې او ﻣﻬﻤﻨﺪې ښځﯥ څﺨﻪ درې زاﻣﻦ درﻟﻮدل ،ﭼﯥ دوﻩ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻋﺎﻟﻤﺎن هﻢ وو ،ﭼﯥ ﻟﻪ
هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮﻟﻪ .ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ د آﺎﺑﻞ ﻟﻪ درﺑﺎر ﺳﺮﻩ هﻢ ﺗړاو درﻟﻮد .او
اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ هﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ )) ﺳﻮداګﺮ(( وﻳﻞ ،هﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘټ ﻣﻌﺎش هﻢ ورآﺎوﻩ .ﻣﻼﻣﺸﻚ
ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﺬراﻧﻪ او ډﯦﺮې ﻧﻐﺪې ﭘﻴﺴﯥ راټﻮﻟﻮﻟﯥ .وﻳﻞ آﯧﺪل هﻐﻪ ﺑﻪ آﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ آﻮم ﻣﺮﻳﺪ ﻟﻴﺪﻩ ،د
ﻧﺬراﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ څﻪ ورﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ )) .ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﭙﻨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ آﻮﻟﻪ ،ﻟﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ ﭘﻴﺴﯥ او ﻟﻪ درﻳﻢ ﻧﻪ ﭘګړۍ
او هﻤﺪاﺳﯥ ﻧﻮر (( .هﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﻠګﺮ آﯥ د ډﯦﺮو ځﻤﻜﻮ ﺧﺎوﻧﺪ و او ﭘﺮ ځﻤﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﻟﻪ ورآﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﺎف و.
ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻟﻪ ﺷﺎګﺮداﻧﻮ ،ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ،ښﻮ اړﻳﻜﻮ ،ﭘﻪ دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ آﯥ ﺑﺼﻴﺮت ،ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻘﻮا او
ﭘﻪ آﺎﺑﻠﺴﺘﺎن او ﻧﻨګﺮهﺎر آﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﺗﻤﻮل ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ،د ﻏﻠﺠﻴﻮ او ﻣﻬﻤﻨﺪو د ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﻨځ آﯥ
 -167ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ  ١٨٨ ،ﻣﺦ .
 -168د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ  ،ﭘﻪ  ٢٩ﻣﻪ ﭘﯧړۍ آﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د ښځﯥ درﻳڅ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وآړئ ،زﻣﺎ آﺘﺎب )) د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ دورﻩ
آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ او ټﻮﻟﻨﻪ (( .
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ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﺨﺎن وردګ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ آﯥ د ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ډﯦﺮ ﻧﮋدې
ﻣﻠګﺮى و .ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد .ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﺨﺎن اﺻﻼ ﻳﻮ ﻋﺴﻜﺮ او ﺟﻨﺮال و او ښﺎﻳﻲ
ﭘﻮهﻪ ﻳﯥ دوﻣﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ؛ ﺧﻮ د ﺟګړې ﭘﻪ ډګﺮ آﯥ د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻟﻮړ اﺣﺴﺎس درﻟﻮدوﻧﻜﻰ اﻓﻐﺎن و .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ د ﭘﻮځ هﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﻩ ،ﭼﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و .هﻐﻪ هﻢ د ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ څﯧﺮ زﻳﺎت ﭘﻠﻮﻳﺎن درﻟﻮدل.
او د ﺟګړې ﭘﻪ ﭘﺎى آﯥ ﻳﯥ دوﻣﺮﻩ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ آړ ،ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ ﻋﺎدي ﺧﻠﻚ هﻐﻪ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻮل.
هﺮ ﭼﯧﺮې ﺑﻪ ﭼﯥ ﺗﻠﻪ ،ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ﭘﺮې راټﻮﻟﯧﺪل او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د اﺣﺘﺮام او آﺮاﻣﺖ ﭘﻪ دود ښﻜﻠﻮل .ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﺨﺎن ﭘﻪ
ﻧﻨﻨﻲ ﻋﺒﺎرت د هﯧﻮادﭘﺎﻟﻨﯥ او ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺿﺪ ،ﺳﻤﺒﻮل و .ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن د ﺳﻴﺪال ﺧﺎن وردګ زوى و او د ﻗﻮم ﻣﺸﺮي
هﻤﻴﺸﻪ د هﻐﻪ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ وﻩ؛ ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﺳﺘﻲ وروﺳﺘﻪ ،د هﻐﻪ آﺎآﺎ ﺧﺪاى ﻧﻈﺮ ﺧﺎن ﭼﯥ د اﻣﻴﺮﺷﻴﺮﻋﻠﻲ
ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ آﯥ د ﻏﺰﻧﻲ ﺣﺎآﻢ و ،د ﻗﻮم د ﺧﺎن ﻟﻘﺐ ﻳﯥ ورآړ او هﻐﻪ د ګﻨﺪﻣﻚ ﻟﻪ ﺗړون وروﺳﺘﻪ د آﻮﻟﺮا ﻧﺎروﻏۍ
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړ ﺷﻮ او د ﻗﻮم ﻣﺸﺮي د ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺨﺎن او د هﻐﻪ د ﻣﺸﺮ ورور ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﺷﻮﻩ هﻐﻮى د ﻣﻮر
ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺎﻳﺐ اﻣﻴﻦ اﷲ ﺧﺎن ﻟﻮګﺮي ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب وو.
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺨﺎن ﻳﻮ ډﯦﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﺳړى و ،ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ آﭽﻪ ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن )) ﻟﯧﻮﻧﻰ (( ﺑﺎﻟﻪ ،ﺧﻮ
هﻤﺪﻏﻪ ) ﻟﯧﻮﻧﻰ( د ﭘﻮځ ﻗﻄﻌﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د ګﻮګﻨﺎري .ﻟﻪ وژﻧﯥ وروﺳﺘﻪ هﻐﻪ د ﻏټ ﻣﺸﺮ )) ﺟﻨﺮال(( ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
وټﺎآﻪ .او ﭘﻪ دې ډول هﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻏﻮرﻩ ﺷﻮى ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﺮوﻧﻜﻰ وي .ﺟﻨﺮال ﻓﺮﻳﺪرك راﺑﺮﺗﺲ ﭼﯥ
د ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﺨﺎن د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري هﻤﻘﻄﺎرى و ،ښﺎﻳﻲ د هﻐﻪ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪ ) اﻓﺎﻗﻲ ( ﻧﻈﺮ درﻟﻮدﻩ ،ﭼﯥ وﻳﻠﻰ ﻳﯥ وو
)) آﻪ څﻪ هﻢ هﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ځﯧﻨﯥ ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ وﻟﺮي او ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ څﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ زﻩ ﻳﯥ اورﯦﺪﻻى ﺷﻢ ،هﻐﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ څﻮك ﻧﻪ
دى ،ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻲ ،ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ هﻐﻪ ﭘﺮ هﻐﻮى ﺑﺎﻧﺪې آﻮم واﻗﻌﻲ ﻗﺪرت ﭘﻴﺪا آړاى ﺷﻲ .هﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو څﻮ
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ آﯥ د ﻗﺪرت د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ،ﻧﻪ د آﻮم ﻟﻮى ﻣﻐﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻳﻮ ﻣﻤﺜﻞ ﺷﺨﺺ
ﺷﻮى دى 171 (( .ﺧﻮ واﻗﻌﻴﺖ دا دى ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن د ټﺎآﻠﻮ ﻟﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﯥ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن
ﺳﺮﻩ د  ١٨٨١ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ آﯥ د اﺑﺪﻳﻪ آﻮﺗﻞ آﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ آﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﺟګړو آﯥ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ
ﭘﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ آﯥ ﻟﻮﻳﯥ ﺑﺮﻳﺎوې ﻻس ﺗﻪ راوړي ،ﺑﻠﻜﯥ د هﻤﺪﻏﻮ ﺟګړو ﭘﻪ ﻟړ آﯥ ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ
ﺗﺮ وﺗﻠﻮ ﭘﻮرې د ﻏﺰﻧﻲ ،آﻮهﺴﺘﺎن او وزﻳﺮﺳﺘﺎن دﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻳﻮواﻟﻲ او اﺗﺤﺎد آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
آﯥ ﺑﯥ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ آړې دي او ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ آﯥ دﻳﻮﻩ ﺟﻨﺮال او ﻟﻴډر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺛﺎﺑﺖ آړ.
ﺟﻨﺮال ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ دﻋﺼﻤﺖ اﷲ زوى و  .د ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﻮ ﺗﻪ اړوﻧﺪ د څﺮخ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ څﺨﻪ و .د
هﻐﻪ د ځﻮاﻧۍ د وﺧﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺘﻪ  ،ﻳﻮ څﻪ ﺑﺎﺳﻮادﻩ و او د ﺟګړې ﭘﻪ ﭘﻴﻞ آﯥ ﭘﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺠﺪ آﯥ د اﻓﻐﺎن
ﭘﻮځﻮﻧﻮ آﻮﻣﺎﻧﺪان و  .اﻣﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﻟﻪ ګﻨﺪﻣﻚ څﺨﻪ ﺗﺮ راﮔﺮځﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د هﻐﻪ رﺗﺒﻪ راآښﺘﻪ آړﻩ  .ﻧﻮﻣﻮړي د
ﭼﺎراﺳﻴﺎب ﭘﻪ ﺟګړﻩ آﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎڅﻮن آﯥ د څﺮخ ،ﻣﻨﮕﻠﻮ ،ځﺪراڼﻮ او ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ رهﺒﺮي
172
ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ درﻟﻮدﻟﻪ او د اﻧګﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﻮ دوښﻤﻨﺎﻧﻮ څﺨﻪ و .

 -169ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻴﭙﻞ ګﺮﻳﻔﻦ ١٨٨٠ ،د ﺟﻮن  ١٩ﻣﻪ ،ﺳﺮوو ٢۶ ،ټﻮك ٢ ،ﺟﺰ ٢ ،ﻣﺦ.
 -170د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺷﺮح ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮداران او ﻧﻮر ) ،ﻟﻪ در وروﺳﺘﻪ ش زس س ا( د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي هﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻴﺮوﻧﻪ،١٨٨٨ ،
 ١۴۵ – ١۴٣ﻣﺨﻮﻧﻪ.
 -171راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ  ١٩ﻣﻪ ،م و س س ﻩ ٢٨ ،ټﻮك  ١۴٧ ،ﻣﺦ.
 -172ﭘﺮ  ١٨٨٠آﺎل ﭘﻪ اوړي آﯥ ﻟﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮ او د هﻐﻪ د اﻣﺎرت ﭘﻪ دورﻩ آﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟګړو آﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﺮﻳﺎﻟﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﻟﻮړو ﭘﻮړﻳﻮ او ﻣﺮﺗﺒﻮ ﺗﻪ ارﺗﻘﺎ وآړﻩ او ﻟﻮﻣړى ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وﺑﻠﻞ ﺷﻮ  .ﻟﻪ  ١٨٨٢ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﯥ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﭘﻪ ١٨٧٩
آﯥ ﭘﻪ ﻧﻨګﺮهﺎر آﯥ د اﻣﻴﺮ واﻳﺴﺮاى او اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﻠﻜﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺑﻐﺎوت د ﻏﻠﻲ آﻮﻟﻮ
او د آﺎﻓﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻓﺘﺢ آﻮﻟﻮ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ آړ  .ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن د ﻣﺮآﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ د ټﻴﻨﮕښﺖ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧﻨګﺮهﺎر آﯥ ﻟﻮﻣړى د
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ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ د ﺻﻮﻓﻲ ﺧﺎن زوى د آﻮهﺪاﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺸﻘﺎرو څﺨﻪ او د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ډﯦﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و .د دﺳﻤﺒﺮ ﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎځﻮن
ﭘﻮرې د هﻐﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﻻس آﯥ ﻧﺸﺘﻪ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﺎڅﻮن آﯥ ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﺘﻴﺎ آﯥ ﻓﻌﺎل
رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دى ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ دﻏﯥ ﺗﺮاﻧﯥ څﺨﻪ څﺮګﻨﺪﯦږي:
ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﺨﺎن ﻣﺮد ﻣﻴﺪان اﺳﺖ
ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ ﺧﺎن رس رﺳــــــﺎن اﺳﺖ
راﻳﺖ آﻞ ﻻت آـــــﻼن اﺳــــــــﺖ

= اﻳﻮب ﺧﺎن ﺷﻴﺮ ﻏﺮان اﺳﺖ
= ازري ﻓـــﺨﺮ اﻓـــــﻐﺎن اﺳـــــﺖ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ در اﻧــــــــــــګﻮر ﺑﺨﻮ.
=
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د ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎن زوى او ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻴﺨﺎن زوى د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ آﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډﻩ درﻟﻮدﻟﻪ .د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ اړﻩ
ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻻس آﯥ ﻧﺸﺘﻪ او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﭼﯥ د ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻲ ﻣﺸﻬﻮر و او
د ﺧﭙﻠﯥ ﺗﻮرې څﯧﺮې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ) ﺗﻮر ﺳﺮدار ( ﺑﻠﻞ آﯧﺪﻩ ،ښﺎﻳﻲ ﻳﻮاځﻴﻨﻰ ﺳﺮدار وي ،ﭼﯥ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ډﯦﺮ ﺟﺪي او
ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ﭘﻠﻮى و ،د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻪ دوﻳﻢ ﺗﻴﺮي وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﭼﯥ ﺣﺎآﻢ ﻳﯥ و ،ﭘﺮﯦښﻮد او د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺗﺮ
وﺗﻠﻮ ﭘﻮرې ﻳﯥ د هﻐﻮى ﭘﺮ وړاﻧﺪې ډﯦﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړل.
ﺳﺮور ﺧﺎن ﭘﺮواﻧﻲ ﭘﻪ  ١٨۴۵آﺎل زوآړى د ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺣﻔﺎد څﺨﻪ و ،ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎن اﺻﻼ د
ﺑﺨﺎرا و ،د ﻣﻐﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ د دﻳﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ آﺘﺎب ﻟﻴﻜﻠﻰ و ،ﭼﯥ د ﻓﺘﺎوﻩ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳﺪﻩ،
ﺳﺮور ﺧﺎن ﭼﯥ ﻣﻮر ﻳﯥ ﺻﻮﻓﻲ وﻩ ،د آﻮهﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ و .ﺧﻮ د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ وﺧﺖ آﯥ
دهﻐﻪ د آﺎآﺎ د زوى ﻧﺎدرﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﯥ د ﺧﺎﻧۍ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻻﻧﺠﻪ ﭘﯧښﻪ ﺷﻮﻩ .دا ﻻﻧﺠﻪ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﺼﻠﻪ آړﻩ،
ﭼﯥ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻮهﺴﺘﺎن ﻟﻮرى ﻳﯥ د ) ﺣﺼﺎر ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺗﻪ او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د )) ﺷﺎزوت( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮور
ﺧﺎن ﺗﻪ ورآړﻩ .د ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ آﯥ د ټﻮل ﭘﺮوان ﺧﺎﻧﻲ ﺳﺮورﺧﺎن ﺗﻪ ورآړل ﺷﻮﻩ ،ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې
ﻧﻮﻣﻮړى د هﻤﻐﻪ ﺣﺎآﻢ هﻢ وټﺎآﻞ ﺷﻮ .ﺳﺮور ﺧﺎن د اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻠﻮي ﺷﻬﺒﺎر ﺧﺎن د واآﻤﻨۍ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د راﺑﺮﺗﺲ د ﺳﻼم
ﻟﭙﺎرﻩ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ هﻢ راﻏﻰ ،ﺧﻮ د دﺳﻤﺒﺮ د ﭘﺎڅﻮن ﭘﻪ اورﻳﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ  ٣٠٠٠ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﻼم او
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ د آﺎﺑّﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر وﺧﻮځﯧﺪ او د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ٢٣ﻣﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ ﺳﺮﻩ د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﺮ ﺷﻤﺎل ﻣﻨځ
174
ﺑﺮﺧﯥ ﺗﯧﺮې وآړ.

ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د ﻣﻮﺳﻰ ﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎهﻲ:
ﭘﻪ هﻤﺪې ﻗﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د دوښﻤﻦ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آړل ،د هﻐﻮى څﻮ ﺗﻨﻪ ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دي ،داﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ هڅﻮﻧﻪ ﻳﯥ ،د څﻮ ورځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺎرآﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ وآړ ،او وﻣﻨﻞ ﺷﻮ 175 .دا
رواﻳﺖ ﻗﺎﻧﻊ آﻮوﻧﻜﻰ ﻧﻪ دى ،ﺧﻮ ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﻟﻪ هﻐﯥ ورځﯥ ) دﺳﻤﺒﺮ  ( ١۴ﻧﻪ ﺗﺮ  ٢٣ﭘﻮرې ﭘﻪ
ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ وو ،او ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ آﯥ د  ٣٠٠٠٠ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا آﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ځﯧﻨﻮ ډزو ډوزو ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ
ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﻧﻪ آړ ،ﭘﺲ هﻐﻮى ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ دوښﻤﻦ ﻳﻮاځﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ؛ ﺧﻮ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﻗﺪرت
ﺳﺮﻩ د ﺷﻴﺮﭘﻮر د ﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ آﯥ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ،ﭘﻪ ښﺎرآﯥ څﻪ آﻮل او وﻟﯥ ﻳﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﻧﻪ آﺎوﻩ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې
ﭼﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮي ﺧﻠﻚ د دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ د ﻧﻪ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ١۵ﻣﻪ ﻟﻪ ﺣﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻣﻌﺮوض وو او اﻓﻐﺎن
ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ آﻮﻻى ﺷﻮاي ،د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺗﺮ زړﻩ ﭘﻮرې ځﺎﻧﻮﻧﻪ ورﺳﻮي  176ﻟﻜﻪ د دﺳﻤﺒﺮ ﻟﻪ  ١۴ – ١١د هﻐﻮى ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﻜﻦ

 -173ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ د  ١٨٨٠ﭘﻪ اوړي آﯥ ﻟﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮ او ﺗﺮ ﻳﻮﻩ وﺧﺘﻪ د هﻐﻪ ﻣﺸﺎور و ،ﺧﻮ آﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ١٨٨١
آﯥ ﻳﯥ ورور ﺑﻨﺪي ﺷﻮ ،ﻟﻪ آﺎﺑﻞ ﻧﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او د څﻪ وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺗﻴﺮا ،ﺑﺎﺟﻮړ ،ﺳﻮاټ او ﺷﻴﻨﻮارو آﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮ .او ﭘﺮ  ١٨٨٣ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ
اﻳﻮب ﺧﺎن ﺗﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ  ١٨٨٨آﺎل هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻮړﻩ .ﭘﻪ  ١٩٠٢آﺎل هﯧﻮاد ﺗﻪ راﻏﻰ او اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
ﺧﺎن د هﻐﻪ د ﻏﺼﺐ ﺷﻮﻳﻮ ځﻤﻜﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل آﯥ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ ﺑﺮآﯥ ډﯦﺮې ځﻤﻜﯥ ورآړي ) .ش زس ا(  ٣۴ ،ﻣﺦ.
 -174ش ز س س  ١٧٣ ،١ﻣﺦ.
 -175ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ١٩٠ ،ﻣﺦ.
 -176هﻦ ٣ ،ټﻮك ٢۴۵ ،ﻣﺦ.
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ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ )) ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﺨﺎن وردګ (( د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﻋﻤﻠﻲ زﻋﻴﻢ ګڼﻞ آﯧﺪﻩ(( .
دا هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ،اﻧګﺮﻳﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ دﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺨﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻗﺎﺿﻲ آﻼ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ  ٧ځﻠﻲ
ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﯥ وﻩ 179 ،او دراﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت وراوښﺘﻲ وو ﺟﻨﮕﻲ ﻗﺪرت ﻳﯥ ﻧﻪ و ﺑﺎﻳﻠﻠﻰ ،او آﻠﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك
ﻗﻄﻌﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮر آﯥ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮې د ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﯥ راګﻴﺮ ﺷﻮل او ﻗﺪرت ﻳﯥ ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﻧﺸﻮاى
ﻧﻴﻮل آﯧﺪاى .هﺮﻩ ﻳﻮﻩ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻟﻪ  ۵٠٠ﺗﻪ  ١٠٠٠ﭘﻮرې ﻳﺎ ډﯦﺮ وﺳﻠﻪ وال ﭘﻴﺮوان درﻟﻮدل  180او
هﻐﻮى ﻳﻮﻩ هﻢ او ﻳﺎ ټﻮﻟﻮ د هﻐﻮى د آﻨټﺮول ﻗﺪرت ﻧﻪ درﻟﻮد .هﻨﺴﻤﻴﻦ واﻳﻲ )) د ﺻﻔﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭼﻨﺪان
ﺑﺎور ﻧﻪ آﯧﺪﻩ 181 ((.ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن د هﻐﻪ ﻻﻣﻞ داﺳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮي ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ )) ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮ وﺗﻠﻰ و،
او آﻨﺘﺮول آﯧﺪاى ﻧﻪ ﺷﻮاى .او هﻐﻮى د آﺎﺑﻞ ښﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻠﻚ ﭼﻮر آړل(( او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ هڅﯥ ګټﻮرې ﻧﺸﻮاى
آﯧﺪاى 182 .ﺧﻮ دﻏﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮﺗﻪ ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑڼﻪ ورآړې وي ،د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ ١۵
ﻣﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ګﺎﺑﻞ آﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ آړ .او د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﺷﻮي اﻣﻴﺮ زوى ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن ﻳﯥ د )) ﭘﺎﭼﺎ (( ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻋﻼن
آړ .ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ زوى او د دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻤﺴﻰ ﻳﯥ وزﻳﺮ وﺑﺎﻟﻪ او ﻏﻼم
ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﭼﺮﺧﻲ د ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر د واﻟﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮرﻩ آړ 183 .دا آﺎر د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻧﻮښﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ د ځﺎن ﻟﭙﺎرﻩ آﻮم ﻣﻘﺎم ﻏﻮرﻩ ﻧﻪ آړ .ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ دﻏﻪ اﻗﺪام ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ وﺑﺎﻟﻪ او ﻣﻮﺳﻰ
ﺟﺎن ﻳﯥ )) ﭘﺮ ﺗﺨﺖ آښﯧﻨﺎوﻩ ،ﭼﯥ د ﭘﻼر ﺣﻖ ﻳﯥ و ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ډول د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﺷﻮى دى 184 (( .ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن آﻮټﻮاﻟﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺮ وټﺎآﻪ او ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ د ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ښﺎر آﯥ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻪ
ﻣﺴﺠﺪوﻧﻮ آﯥ او ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ د ﺳﺮدار ﻳﺤﻴﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ آﻮر آﯥ او ﻗﻠﻌﻮ د آﺎﺑﻞ ﺳﻴﻨﺪ آﻴڼ اړخ ﺗﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻏﻮرﻩ آړ؛ ﺧﻮ دﻏﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﯥ ﺗﺸﻜﻴﻞ آړ ،و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪل اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آړي او ))  ......د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮ
186
دوﺳﺘﺎﻧﻮ آﻮروﻧﻪ ﭼﻮر او وﻳﺠﺎړ ﺷﻮل 185 (( .او د ځﻴﻨﻮ اﻣﺎﻣﻴﺎﻧﻮ او هﻨﺪواﻧﻮ آﻮروﻧﻪ او دوآﺎﻧﻮﻧﻪ هﻢ ﭼﻮر ﺷﻮل.
ﺗﺮ هﻐﻪ ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن دې ﺗﻄﺎول ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﻜﻰ آﯧښﻮد .اﻟﺒﺘﻪ د دﻏﻪ ﻋﻤﻞ اﻏﯧﺰې ﻧﺎګﻮارﻩ ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺷﻮې .هﻐﻪ ﭘﺎم
ﭼﯥ د ﻣﺒﺬﻟﻮ دوښﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻮر ﺗﻪ ﺷﻮى واى ،د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ آﻤﺰورۍ وﻟګﻴﺪﻩ.
ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې د ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ رﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ)) ﭘﻪ ﭘﻨځﻮﺷﭙږو هﻐﻮ ورځﻮ آﯥ ،ﭼﯥ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺗﺎراﺟﻲ ﻣﺎل ﻻس ﺗﻪ
راوړى و ،د ﻏﺎزي ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﺷﺎوﺧﻮاﻳﯥ ﭘﺮﯦښﻮول  ( 187 ) ((.او )) ﻟﻪ دﻏﻪ اﻣﺮ څﺨﻪ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮﺗﻪ د
اﺳﻮدﮔۍ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻰ  ( 188 ) ((.ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ د دﻏﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ راﭘﻴﺪاﺷﻮ .او وﻳﻞ آﯧﺪل،
ﭼﯥ ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن ﺳﺮﻩ ﺷﺨړﻩ وآړﻩ ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﺎڅﻮن آﻮوﻧﻜﻲ ﻳﯥ ﭘﺮﯦښﯥ دي ،ﭼﯥ))د ښﺎر د
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻴﻮآﻮروﻧﻪ ﭼﻮرآړي او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﭘﺎڅﻮن ﻣﺬهﺒﻲ ځﺎﻧﮕړﻧﯥ ﺗﻪ ﺻﺪﻣﻪ ورﺳﻮي او د ﻧﺎآﺎﻣۍ
ﻻﻣﻞ ﻳﯥ ﺷﻲ (( ) ( 189

 -177هﻨﺎ ٣ ،ټﻮك ٢١٨ ،ﻣﺦ.
 -178راﺑﺮﺗﺲ واﻳﺴﺮاى ﺗﻪ ، ١٨٧٩ ،د دﺳﻤﺒﺮ  ٢٢ﻣﻪ ،م ض س س ﻩ ٢ ٣ ،ټﻮك١٧٨۴ ،
 -179ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺨﺎن ﻏﻼم ﺣﻴﺪر وردګ ﺗﻪ ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮوري  ٢ﻣﻪ ،م ض س س ﻩ ٢۵ ،ټﻮك.٢١۶ ،
 -180هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۶۴ ،ﻣﺦ.
 - 181هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۴۶ ،ﻣﺦ.
 - 182ﻏﻼم ﺣﻴﺪر وردګ ﺗﻪ د ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺨﺎن ﻟﻴﻚ ،ﻟﻪ ګﺮﻳﻔﻦ ﻧﻪ ﻻي ﺗﻪ ١٨٨٠ ،د ﻣﺎرچ ۵ﻣﻪ .م ض س س ﻩ ٢۵ ،ټﻮك ٢١۶ ،ﻣﺦ.
 - 183ي ك  ١٨٧٩ ،د ﺳﻤﺒﺮ  ،٢٠ – ١۴م ض س س ﻩ ٢۴ ،ټﻮك ١۴۵ ،ﻣﺦ.
 -184هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢٢٢ ،ﻣﺦ.
- 185ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ١٩٢ – ١٩٠ ،ﻣﺨﻮﻧﻪ.
 - 186هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢٧٢ -٢۵٩ ،ﻣﺨﻮﻧﻪ.

 -187ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ  ١٩٠ /ﻣﺦ

 -188ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ٣٨۵ /ﻣﺦ.

 -189ش ز س س ا ١۴۵ ،ﻣﺦ
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ښﺎﻳﯥ د هﻤﺪﻏﻮ ﭘﯧښﻮﻟﻪ اﻣﻠﻪ وي ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ د دوﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ د اﻧﮕﻠﻴﺴﻦ ﻟﻪ
ﺑﻌﻴﺪاﻟﺘﻲ ﮔﺎﻧﻮ ﻧﻪ ،ﭼﯥ ﻧﺴﺒﺖ )) اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻣﻴﺮ(( ﺗﻪ ﺧﺒﺮې وآړې ،ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺳﻮﻟﯥ
190
ﺷﺮاﻳﻂ وړاﻧﺪې آړل .
191

د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﻩ داﺳﯥ وﻩ ،ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰان ﺑﺎﻳﺪ آﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ آړي او هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړﺷﻲ
ﺟﻨﺮال ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن د ﻳﻮﻩ ځﺎﻧﮕړي ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ ،ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﻩ و
وړاﻧﺪﻳﺰآړى و ،ﭼﯥ ﻏﻼم ﺣﺴﻦ ﺧﺎن او ﻣﺤﻤﺪﺣﻴﺎت ﺧﺎن دې د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ او دوﻩ ﺗﻨﻪ
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻣﻨﺼﺐ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دې دﺑﯥ وﺳﻠﯥ اﻣﻴﺮﺗﺮﺑﻠﻨﯥ ﭘﻮرې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ورآړي ﺷﻲ  192 .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ
ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن د ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ځﺎﻧﮕړي ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ ﺳﺮداروﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ ،ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د
ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ او ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﭘﻪ ﮔډون ﺗﻮاﻓﻖ آړى ،ﭼﯥ اﻣﺎرت وﻣﻨﻲ  193 .د آﻮهﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮهﻢ د ﻳﻮﻩ ځﺎﻧﮕړي او ﺑﯧﻞ
ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ آټ ﻣټ هﻤﺪﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وآړ.
 194ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ آﯥ ﻳﯥ د ﻏﺎزي ﻣﺤﻤﺪاآﺒﺮﺧﺎن ﻏﻮﻧﺪې ﻋﻤﻞ آﺎوﻩ،ﻟﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﺟﺒﺎر
ﺧﻴﻞ ﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ او ﺟﻼل اﺑﺎد ﺗﺮﻣﻨځ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ آﺮښﯥ ﭘﺮې او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
آﻨټﺮول آﯥ راوﻟﻲ 195 .ﺗﺮڅﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى ﭘﻮځ ﻟﻪ راﻧﻨﻮﺗﻠﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ او هﻢ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ د
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ د ﺧﻮردآﺎﺑﻞ څﻮﯦښﺖ آﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې داﺳﺘﺎن ﺗﻜﺮارﺷﻲ ،ﺧﻮﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ اﻧﮕﺮﻳﺰاﻧﻮ د هﻐﻪ
ﭘﺮﺧﻼف ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ آﯥ راﻏﻠﻲ دي ،ﭼﯥ ))ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ د دوﺳﺘۍ وروﻧﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ((
 196ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ هﯧڅ ځﻮاب ورﻧﻪ آړ او ﭘﻪ ﺑﺪل آﯥ ﻳﯥ د دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﭘﻴﻞ وآړ .

ﭘﺮﺷﻴﺮﭘﻮر ﻧﺎآﺎم ﭘﺮﻳﺪ:
راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻪ هﻤﺎﻏﯥ د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺣﻠﯥ څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﺎم د ﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ﺗﻪ راواړاوﻩ.
ﻟﻜﻪ څﻨﮕﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ووﻳﻞ ﺷﻮل ،ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮرآﯥ ﺧﻮراآﻲ ﺗﻮآﻲ هﻢ د ﻋﺴﻜﺮو او هﻢ د ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او د ﺳﻮن
ﻣﻮاد ډﯦﺮ راټﻮل ﺷﻮي وو او اوﺑﻪ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ آﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وې .
راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻪ څﻮ ﻧﺎﺣﻴﻮ ﻧﻪ زړﻩ ﺑﺪى ﺷﻮى و ،ﻳﻮﺷﻤﯧﺮ ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻻس آﯥ هﻢ
وو ،ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن او ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ اړﯦﻜﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او ﻟﻪ دې ﭘﻠﻮﻩ ﻟﻪ هﻐﻮى ﻧﻪ داود ﺷﺎﻩ ﭘﻪ ﮔډون ﻳﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻨﺪي ﺷﻮل .را ﺑﺮﺗﺲ داﺳﯥ ﻓﻜﺮ وآړ ،ﭼﯥ دا ﺟﻨﺮال ﭼﯥ د ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ ﻟﻪ ﻧﮋدې ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ و ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ
هﻐﻪ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ آړي وو .ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻲ  ( 197 ) .ﭘﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ آﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ
ﺳﺮﺣﺪي ﭘښﺘﺎﻧﻪ هﻢ وو او اﻓﻐﺎن ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻮ هﻐﻮى د اﻧﮕﺮﯦﻮاﻧﻮﭘﺮ ﺿﺪ هڅﻮل او هﻐﻮى ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﯧﻐﻮر) ﻓﺤﺶ( ورآﺎوﻩ،
198
ﭼﯥ وﻟﯥ ﻳﯥ د آﻔﺎرو د ﻏﻼﻣۍ آړۍ ﻏﺎړو ﺗﻪ اﭼﻮﻟﯥ دي.
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻪ آﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮهﻢ ﮔډون درﻟﻮد او دا وﯦﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﻩ ،ﭼﯥ هﻐﻮى
ښﺎﻳﯥ د ﻣﺬهﺒﻲ اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي ،ډﯦﺮآﺎرﮔﺮان او ﺑﺎروړوﻧﻜﻲ ،ﭼﯥ ﺗﺮهﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮرآﯥ آﺎرآﺎوﻩ ،ﻟﻪ ﺷﻴﺮ ﭘﻮر ﻧﻪ ووﺗﻞ  199ﺧﻮ د راﺑﺮﺗﺲ اﺳﺎﺳﻲ وﯦﺮﻩ د ﺷﻴﺮﭘﻮر د دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ د
ﻧﺎﺣﻴﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوو څﺨﻪ وﻩ .
 -190ى ك ١٨٧٩ /د دﺳﻤﺒﺮ  ٢٧-٢١م ض س س هــ (  ٢۴ټﻮك ٣٢٧ ،ﻣﺦ .
 -191هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٢۴۴ﻣﺦ
 -192ى ،ك  ،١٨٧٩ ،د ﺳﻤﺒﺮ  ،٢٠-١۴م ض س س هـ ٢۴ ،ټﻮك ١۵۴ ،ﻣﺦ

 -193اﻳﻀﺎً ١۴۶ ،ﻣﺦ

 -194هﻨﺴﻤﻴﻦ ١۴۴-٢١۵ ،ﻣﺦ
 -195هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢٧۴ ،ﻣﺦ .
 -196ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ  ٣۵٨ ،ﻣﺦ .
 -197راﺑﺮﺗﺲ ۴۵٧ ،ﻣﺦ .
 - 198راﺑﺮﺗﺲ ۴۵٧ ،ﻣﺦ
 - 199هﻤﻴﻦ ٢٢۶ ،ﻣﺦ
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ﺷﻴﺮﭘﻮر ﻟﻪ درو ﺧﻮا ،ﺧﺘﻴځ ،ﻟﻮﻳﺪﻳځ او ﺟﻨﻮب څﺨﻪ دﭘﻠﻨﻮ او ﻟﻮړو دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ او د
ﻣﺤﻔﻮﻇﻮ ﻣﺮﭼﻠﻮﻧﻮ د ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﻰ و .ﻳﻮاځﯥ هﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮو ﺳﺮﻩ ﻧښﺘﯥ وﻩ ښﻪ ﻧﺸﻮاى
ﻣﺪاﻓﻌﻪ آﻴﺪﻻى او داﻳﯥ دﺣﺼﺎر ﻳﻮ آﻤﺰورى ټﻜﻰ ﺗﺸﻜﻴﻼوﻩ او ﺧﺘﻴځ ﻟﻮرى د ﺷﻴﺮﭘﻮر او د ﻗﻠﻌﻮښﺎر ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﺮوت و،
ﭼﯥ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮوﭘﻮځﻮﻧﻮ وران آړ .د ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ،د ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮو ﻣﻘﺎّﺑﻞ د څﻴﻨﻮ ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ
ﺟﻮړول ،د ﺧﻨﺪﻗﻮﻧﻮآﻨﺪل ،ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ آﯥ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ځﺎى ﭘﺮځﺎى آﻮل  ،د اﻏﺰﻧﻮ ﺳﻴﻤﻮﻧﻮ اﭼﻮل ،او دﺳﻨﮕﺮوﻧﻮ
)ﻣﻮرﭼﻠﻮ( ﺟﻮړول هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﮔﻪ د ﻓﺎﻋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ،د ﻟﻮﻣړﻳﻮ  ۴٨ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړآﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د
ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آﺎﻓﻲ و ،ﭼﯥ راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ډاﮔﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ اوس ﭘﻪ ﺷﻴﺮﭘﻮرآﯥ )) ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ
200
اﻣﻦ آﯥ ﻳﻢ((
د ﻣﺤﺎﺻﺮې ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮﻩ  ٧٠٠٠ﻋﺴﻜﺮﻣﻮﺟﻮد وو  .او هﻐﻪ د دﻏﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺣﻈﯥ ﺳﺮﻩ د
ﻣﺤﺎﺻﺮې ﭘﻪ هﻤﺎﻏﯥ ﻟﻮﻣړۍ ورځ د ﻳﻮﻩ ﺗﻴﻠﮕﺮام ﭘﻪ واﺳﻄﻪ واﻳﺴﺮاى ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورآړ ،ﭼﯥ))ﺟﻼﻟﺘﻤﺎب ،ﺗﺎﺳﯥ ډاډﻩ
اوﺳﺊ ،هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ آﯧږي ،درﯦﻎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ آړم ،ﺧﻮ زﻣﺎوړاﻧﺪوﻳﻨﻪ دادﻩ ﭼﯥ هﺮڅﻪ وﻏﻮاړم ،ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺑﯥ
آړاى ﺷﻢ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻗﻮﻩ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ځﻨډ څﺨﻪ راورﺳﯧږي  201 ((.د هﻤﺎﻏﯥ ورځﯥ ﭘﻪ
وروﺳﺘۍ ورځ راﺑﺮﺗﺲ ﻳﻮﺑﻞ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ واﻳﺴﺮاﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ))ﻣﻮږ هﺮې هﻐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ
ﻳﯥ راوﻟﯧږئ اړﺗﻴﺎﻟﺮو(( ﺧﻮ هﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ ﻟﻴﺘﻦ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ آﺎﺑﻴﻨﯥ ﻏړﻳﻮﺗﻪ ﻳﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻳﯥ د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﻧﺎﺑﻮدۍ څﯧﺮﻩ اﻧځﻮروﻟﻪ ،ډاډ ورآړ ،ﭼﯥ )) زﻩ د ﻳﻮې دﻗﻴﻘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ داﺳﯥ ﻓﻜﺮﻧﻪ آﻮم ،ﭼﯥ ﻣﻮږ
ﻧﺸﻮآﻮﻻى ﺧﭙﻞ ﻟﻪ ﻻس وﺗﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻻس ﺗﻪ راړو 202 (( .دﻏﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮي ﺟﻨﺮال ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ دوې
ﻗﻄﻌﯥ ﭘﻮځﻮﻧﻪ د ﭼﺎرﻟﺰ او ارﺑﻮت ﻧﺎټ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮔﻨﺪﻣﻚ او ﺟﻼل اﺑﺎد آﯥ ﻣﻴﺸﺘﯥ وې ،ﭘﻪ
ﺑﻴړﻩ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﻏﻮښﺘﯥ او هﻢ ﻳﯥ ﻟﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن څﺨﻪ د ﻧﻈﻤﺎﻣﻲ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﺑﯧړﻧۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وآړﻩ .
د  ٩ورځﻮ ﭘﻪ اوږدوآﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ او ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ وړې ډزې ٰډوزې ﭘﯧښﯥ ﺷﻮې ،ﭼﯥ
ټﻮﻟﯥ د اﻓﻐﺎن ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﻮښﺖ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې  .اﻓﻐﺎن ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ د ﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١۵ﻣﻪ د آﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﺗﻠﮕﺮاﻓﻲ اړﻳﻜﻪ ﭘﺮې آړﻩ او ﭘﻪ ﺳﻬﺎر ﻳﯥ د اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ او ﺳﻴﺎﻩ ﺳﻨﮓ ﭘﺮ ﻏﻮﻧډۍ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻣﻈﺎهﺮﻩ ﻻس ﭘﻮرې
آړ؛ ﺧﻮ دوښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻴﺮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك ﺷﻮل او ﺑﻠﻪ ورځ )  ١٨دﺳﻤﺒﺮ ( هﻐﻮى ټﻮﻟﯥ ﻏﻮڼډۍ ﺑﻴﺎ
وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﺣﺘﺎ ځﻴﻨﯥ د هﻐﻮى  ۴٠٠ګﺰﻩ ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺷﻮل او د دﺳﻤﺒﺮ  ١٩ﻣﯥ او  ٢٠ورځﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د
دواړو ﻟﻮرﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻟﻨډ اخ و ډﺑﻮﻧﻪ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮل .د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ١٢ﻣﻪ اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧښﺎﻧﯥ وښﻮوﻟﯥ
او داﺳﯥ ښﻜﺎرﯦﺪﻩ ،ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ وي  ...د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ٢٢ﻣﻪ د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ﭘﯧښﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮﻩ؛
ﺧﻮ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ٢٢ﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭼﺎرﻟﺰ ﭘﻪ آﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د هﺎى ﻟﻴﻨﺪرز د  ۴٠٠ﻋﺴﻜﺮو او  ۴ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﯥ
ﻗﻄﻌﯥ ﻟﻪ ﻧﮋدې آﯧﺪو څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آړ او ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻲ،
د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﯧﺮي ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ آﯧښﻮد  .ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ د ښﺎر ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى وو او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ آﯥ
راﻏﻠﻲ وو ،ﭼﯥ )) اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺨﻮا د ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻇﻠﻢ څﺨﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ د اﻣﻴﺪ ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ وې ،ﺧﻮ
اوس ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰان ﻟﻪ ﻧﻮر واآﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻨﯥ ﺗﺮ ﮔﺮدو ﻇﺎﻟﻤﺎن دي  203 (( .هﻨﺴﻤﻴﻦ د هﻐﻪ
ﭘﺮﺟﻮﺷﻪ او ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ،ﭼﯥ د دﺳﻤﺒﺮ د  ٢٣ﻣﯥ ﭘﻪ ﺳﻬﺎر ﭘﯧښ ﺷﻮ او راﺑﺮﺗﺲ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻟﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ و  ،داﺳﯥ آﻴﺴﻪ آﻮي )) د آﺎﺑﻞ ﺟﻨګﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮاﺿﻌﻮ آﯥ ﺣﻤﻠﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ټﺎآﻞ
ﺷﻮي دي .
او د ﺑﺮﻳﺪ ﻧښﻪ ﺑﻪ د اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘﺮ ﺗﯧﻠﻮ د ﻟړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺎروﺗﻮ ﻟﮕﻮل وي  ۴۵ .داﻧﯥ زﻳﻨﯥ هﻐﻮ  ٢٠٠٠آﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ  ،ﭼﯥ د ﺷﺎهﻲ ﺑﺎغ او ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎن آﻼ آﯥ ﻣﯧﺸﺖ وو  ،ورآړل ﺷﻮې او ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﺑﻪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ دﯦﻮال
ﭘﺮ وړاﻧﺪې د هﻐﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻻرﻳﻮن ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ؛ ﺧﻮ دا ﻳﺮﻏﻞ ﺑﻪ ګﻤﺮاﻩ آﻮوﻧﻜﻰ وي ،اﺻﻠﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﺑﻪ د ﺑﻲ ﺑﻲ
ﻣﻬﺮو ﭘﺮ ﻗﻠﻌﻪ او ﭘﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ﺧﻨﺪﻗﻮﻧﻮ وي (( .

 - 200راﺑﺮﺗﺲ واﻳﺴﺮاى ﺗﻪ ،٨٧٩ ،دﺳﻤﺒﺮ٢٢ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢٣ /ټﻮك ١۶٣۶ ،ﻣﺦ
 - 201راﺑﺮﺗﺲ واﻳﺴﺮاى ﺗﻪ ،٨٧٩،د دﺳﻤﺒﺮ١۴ﻣﻪ ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك ١٧٨٢ ،ﻣﺦ
 -202راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻴﺘﻦ ﺗﻪ  ، ١٨٧٩ ،د دﺳﻤﺒﺮ  ١۴ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢٣ ،ټﻮك  ١۶٣۶ ،ﻣﺦ .
 - 203راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ  ، ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٢۵ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ٣٨٨ ،ﻣﺦ .
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ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ښﺎﻳﻲ ﻟﻪ  ٢٠٠٠٠ﻋﺴﻜﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﺷﻴﺮﭘﻮر ﻳﺮﻏﻞ آړى وي  .ﭘﻪ اﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﺮﻩ آﯥ د ﺳﻬﺎر
ﭘﺮ ﭘﻴﻨځﻪ ﻧﻴﻤﻮ ﺑﺠﻮ ،ﭼﯥ هﻮا ﻻ ﺗﻴﺎرﻩ وﻩ ،د ﻳﺮﻏﻞ ﻧښﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې  204 .هﻨﺴﻤﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﻳﺮﻏﻞ داﺳﯥ ﺷﺮﺣﻪ
آﻮي :
)) د ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮو ﻟﻪ اﺧﻮا ﻏﺎړې او د ﺧﺘﻴځﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻨﺪﻗﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ اﻧﺪازﻩ د ﻏږوﻧﻮ ځﻮږ او
ﺷﻮر راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺗﻬﺪﻳﺪووﻧﻜﻰ و  .او داﺳﯥ ښﻜﺎرﯦﺪﻩ ،ﭼﯥ آﻮم ﺳﻮار  ۵٠٠٠٠آﺴﻴﺰ ﻟښﻜﺮ د آﻤﺰرو ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ
آﺘﺎروﻧﻮ ﺑﺮﻳﺪ آﻮي  .د اﺻﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ډﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﭘﻪ ﺧﺘﻴځﻮ آﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧډو آﯥ ﭘټﯥ ﺷﻮې وې او ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻳﯥ
رهﺒﺮي آﻮﻟﻪ؛ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ او ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ آړ او ﻓﻀﺎﻳﯥ د اﷲ اآﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﺎرو ﺳﺮﻩ ډآﻪ آړﻩ .څﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ د
ﺟګړې آﺘﺎروﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ آﺎوﻩ ،ﻧﺎرې ﻧﻮرې هﻢ ﻟﻮړﯦﺪﻟﯥ او هﻐﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ټﻮﭘﻜﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺪرګﻪ آﯧﺪﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﻳﻮې
ﺷﯧﺒﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻠﯥ ﺷﻮې او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏږ ﺳﺮﻩ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې او ﻣﻮږ ﻳﯥ وﭘﻮهﻮﻟﻮ ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺧﻠﻜﻮ د
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ﻣﺎرﺗﻴﻨﯥ او ﺳﻨﺎﻳﺪر ټﻮﭘﻜﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د دوښﻤﻦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې هﺠﻮم راوړى او ﻣﻮﺿﻊ ګﺎﻧﯥ ﻳﯥ ټﻴﻨﮕﯥ آړې دي .
)) آﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ ،ﻓﻀﺎ ﻻ هﻢ دوﻣﺮﻩ ﺗﻴﺎرﻩ وﻩ ،ﭼﯥ ﻳﻮاځﯥ د ﺧﻨﺪﻗﻮﻧﻮ ﻏﺎړې ﻟږ ﻟږ ﻟﻴﺪل آﯧﺪاى
ﺷﻮاى  .اﻣﺮ داﺳﯥ و ،ﭼﯥ د ﻓﻴﺮ ځﻮاب ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮڅﻪ وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ وځﻨډﯦږي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ډﻟﯥ ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪ ډول وﻟﻴﺪل
ﺷﻲ  )) ((.ﺑﻼﺧﺮﻩ د ﻣﻪ ﻏﺒﺎر ﭘﻪ ﻣﻨځ آﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮﻩ ډﻟﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ ﭼﺎړې او ﺗﻮرې ﻳﯥ ښﻮروﻟﯥ او د
ﺟګړې ﻧﺎرې ﻳﯥ وهﻠﯥ او هﺮ څﻮﻣﺮﻩ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ آﺎوﻩ ،ﻧﻮ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ډزې ﺑﻪ ﻳﯥ آﻮﻟﯥ (( .
)) ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻋﺴﻜﺮو ﺗﻪ د ډزو آﻮﻟﻮ اﻣﺮ وﺷﻮ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ دې وﺧﺖ آﯥ دوﻣﺮﻩ ﻧﮋدې ﺷﻮي
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وو ،ﭼﯥ ﺗﻮﻏﻮﻧﺪﻳﻮ ﭘﺮې ښﻪ ﺗﺮا ﻣﺮګﻮﻧﯥ اﻏﯧﺰﻩ آﻮﻻى ﺷﻮاى (( .
)) اﻓﻐﺎﻧﺎن د ورځﯥ ﭘﻪ  ١١ﺑﺠﻮ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮل او ﺑﺮﻳﺪ ﻳﯥ ﭘﻴﻞ آړ؛ ﺧﻮ ډﯦﺮ ژر ﭘﺮ ﺷﺎ وﺗﻤﺒﯧﺪل او څﻨګﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ دې وﺧﺖ آﯥ ﺟﻠﻮي ﻗﻄﻌﯥ ﺧﺒﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آړ ،ﭼﯥ د دوښﻤﻦ ﺗﺎزﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮﻩ د ﭼﺎرﻟﯧﺰګﻮ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د ﻟﻮګﺮ ﻟﻪ
ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦږي ،د ورځﯥ ﻧﮋدې ﻳﻮﻩ ﺑﺠﻪ ﻟﻪ ﺟګړې راوﮔﺮځﯧﺪل او د ښﺎر ﭘﻠﻮ ﻳﯥ ﺗﯧښﺘﻪ وآړﻩ او ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﻳﯥ ښﺎر
هﻢ ﭘﺮﯦښﻮد او ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮي ﭘﻮځﻮﻧﻪ د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر او ښﺎر آﯥ را څﺮﮔﻨﺪ ﺷﻮل او ﺗﺮ ﺧﭙﻞ آﻨﺘﺮل
ﻻﻧﺪې ﻳﯥ راوﺳﺘﻞ .
رښﺘﻴﺎ)  ( 207او ﻏﺒﺎر )  ( 208د ﺑﺮﻳﺪ ﻧﺎآﺎﻣﻲ د دوو آﺴﺎﻧﻮ ) ﻧﻮروز ﭘﺎﭼﺎﺧﺎن او ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﺧﺎن ﺳﺮﺧﺎﺑﻲ ( د
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺑﻮﻟﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﺎﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻗﻄﻌﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻳﯥ رﺷﻮت
اﺧﻴﺴﺘﻰ و ،ﭘﺮ ﺷﺎ آړې .دا ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺳﻮچ او ډﯦﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺮﺗﻪ رد ﺷﻲ  .هﻐﻮى ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻪ ښﻴﻲ او ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ
آﯥ ﭘﻪ هﯧڅ داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﯥ ﻳﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ راﺗﻠﻞ  .او ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې څﻨګﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ دﻩ ،ﭼﯥ د دﻏﻮ
دوو ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﻪ آﺴﺎﻧﻮ او ورﺳﺮﻩ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﻋﻤﻞ د ﻳﻮﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ د ﻣﺎﺗﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﻪ  ٢٠٠٠٠ﺳﻮارو څﺨﻪ
ﺟﻮړ و او ﭘﻪ آﻠﻜﻪ اردﻩ او ﻋﺰم ﺟﻨﮕﯧﺪل  .دا ﻣﺎﺗﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻟﻪ دوښﻤﻦ ﺳﺮﻩ د ﻣﺴﺎوي وﺳﻠﻮ ،ﻳﺎﻧﯥ
ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﻩ ( 209 ) .د اﻓﻐﺎن ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻧﻮ آﯥ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن د آﻤﺰورۍ اﺣﺴﺎس ﻟﻪ
ﺑﺮﻳﺪ ﻧﻪ ﭘﺨﻮا هﻢ ﻣﺤﺴﻮﺳﯧﺪﻩ؛ ﺧﻮ دا اﺣﺴﺎس ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ داﺳﯥ رﻓﻊ آړى و ،ﭼﯥ هﻐﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﻮګﻨﺪ
ﻳﺎد آړﭼﯥ )) هﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻋﺎ ﺳﺮﻩ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ﻏﻠﻲ آړي  ( 210 ) (( .او څﻨګﻪ ﭼﯥ هﻐﺴﯥ وﻧﻪ ﺷﻮل،
وروﺳﺘﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل )  ( 211او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﺟګړو ﻳﯥ ﻧﺎوړﻩ اﻏﯧﺰې وﺷﻴﻨﺪﻟﯥ .ﭘﻪ ﺳﺮاج
اﻟﺘﻮارﻳﺦ آﯥ د ﻣﺎﺗﯥ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺘﺎ ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ورآړ ﺷﻮى دى  ( 212 ) .ﭼﯥ ګﻮﻳﺎ هﻐﻪ د  ۶٠٠٠٠آﻠﺪارو ﭘﻪ ﺑﺪل
آﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﺳﺮي هڅﻮ څﺨﻪ ﺗﯧښﺘﻪ وآړﻩ .د ﻏﻪ ﻣﺎزې ﺗﻮر هﻢ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﻮچ او ډﯦﺮ اﺳﺘﺪﻻل او ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪو
 - 204هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۵١ ،ﻣﺦ .
 - 205هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۵٢ ،ﻣﺦ .
 - 206هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۵٣ ،ﻣﺦ .
 - 207رښﺘﻴﺎ ٢۶٢ ،ﻣﺦ .
 -208ﻏﺒﺎر  ۶٣٠ ،ﻣﺦ .
 - 209ى ك  ، ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ  ، ٣١-٢۵م ض س س هـ ٢۴ ،ټﻮك ٩۶٧ ،ﻣﺦ .
 - 210ى ك  ، ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ  ، ٧-١م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ١١٧۵ ،ﻣﺦ .
 - 211د آﺮم ﻳﺎدښﺖ ، ١٩-١٠ ،١٨٨٠ ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ۴٨٩ ،ﻣﺦ .
 - 212ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ  ٣۵٨ ،ﻣﺦ .
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دﻏﻪ )) ﻟﻮړ هﯧﻮاد ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ آﯥ ﻧﺎآﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪﻩ ،ﺧﻮ د هﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﻏﯧﺰې ،د هﺮ ډول دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ آﻮښښ د
اﻏﯧﺰو ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ ﻇﺎهﺮ آﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،هﻨﺪ او ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ آﯥ ډﯦﺮې ژر ﻧﺎآﺎﻣﯥ ﻣﺤﺴﻮﺳﯥ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎى آﯥ ﻟﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮ د وﺗﻠﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﻻﻣﻞ ﺷﻮې.
اووم څﭙﺮآﻰ
د اﻣﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﺟﻠﻮس او ﻣﺒﺎرزې دوام او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻧﻮي اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ:
راﺑﺮﺗﺲ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ځﻠﻲ واآﻤﻨۍ څﺨﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻼف ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ وﺿﻊ ﻏﻮرﻩ آړﻩ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮې وروﺳﺘﻪ ﻣﺘﺼﻞ د هﻐﻪ ﺳﻠﻮك دا ډول ﻧﻪ و او د رﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ))د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك آﯧﺪو
وروﺳﺘﻪ ،اﻧګﺮﻳﺰي ﭘﻮځﻮ د آﺎﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ آﻮڅﻮ او ﺑﺎزاروﻧﻮ آﯥ ګﺮځﯧﺪﻧﯥ ﭘﻴﻞ آړې ،هﺮ ځﺎى ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ آﺎآﻞ
ﻟﺮوﻧﻜﻰ او ﺗﻮرزن ﻟﻴﺪﻩ ،ﭘﻪ دې ﺧﻴﺎل ﭼﯥ ﻏﺎزي دى ،هﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻩ او ﺷﻴﺮﭘﻮرﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وړﻩ او هﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
اﻋﺪاﻣﺎوﻩ 216 ((.هﻤﺪارﻧګﻪ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻄﻌﻮ ﭘﻪ زور د ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ آﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻗﺸﻘﺎرآﯥ ﭘﺮوت و او د ﭘﺎﭼﺎﻩ
ﺧﺎن اﺣﻤﺪزى آﻠﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮګﺮ آﯥ ﭘﺮوت و  ،ﭘﻪ ﮔډون د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ آﻠﻲ  ،ﭼﻮر آړل؛ ﺣﺘﺎ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ او وﻧﯥ ﻳﯥ ﭘﺮې
آړې 217 .ﺧﻮ د دﻏﻮ وراﻧﻴﻮ دورﻩ ډﯦﺮﻩ ﻟﻨډﻩ وﻩ او د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ٢۶ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻔﻮﻩ اﻋﻼن ﺷﻮﻩ.
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ټﻮل هﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯥ ﺟﻨګﯧﺪﻟﻲ وو ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن ،ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ،
ﺳﻤﻨﺪرﺧﺎن ) د ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ورور( ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن څﺨﻪ ﻧﻮر ټﻮل وﺑښﻞ ﺷﻮل .ﭘﺨﻮاﻧﻰ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړ او ﭘﺮځﺎى ﻳﯥ د ﺳﺮداروﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻣﻠﻜﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻰ .ﺧﺎص آﺎﺑﻞ ،د
دﻩ ﺳﺒﺰ ،ﭼﺎراﺳﻴﺎب ،ﺑﺘﺨﺎك ﺗﺮﻣﻨځ ﺳﻴﻤﯥ او ﻣﻴﺪان او ﭘﻐﻤﺎن د هﻐﻪ ﺗﺮواآﻤﻨۍ ﻻﻧﺪې وګڼﻞ ﺷﻮې ،او دا وټﺎآﻞ ﺷﻮﻩ
ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ  ،د ښﺎر ﻗﺎﺿﻲ او ﻳﻮ څﻮ ﺳﺮداران ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﻮ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي .
هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د راﺑﺮﺗﺲ ﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې و .دﻏﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻋﻼن ﺷﻮ او واﻟﻲ ﺗﻪ هﯧڅ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﯥ واك ور ﻧﻪ آړل ﺷﻮ ،ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻣﻠﻜﻲ او ﺟﺰاﻳﻲ ﭼﺎرو آﯥ ورﺗﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورآړ ﺷﻮ.

 - 213هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢۶١ ،ﻣﺦ .
 - 214هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٢٧٨ ،ﻣﺦ .
 - 215ﻟﻪ ﺑﺎاﻟﻔﻮر ﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ٣٩٣ ،ﻣﺦ.
 -216ﻋﻴﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ ١٩٢ ،ﻣﺦ.
 -217هﻨﺴﻤﻴﻦ ٢٧٧ ،ﻣﺦ.
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ﺧﻮ د ﺗﻌﺠﺐ ځﺎٰى دا دى ﭼﯥ راﺑﺮﺗﺲ هﻐﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻣﻘﺎم وګﻮﻣﺎرﻩ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻨﺎ)) دا
ﺳﺮدار زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ آﻮم ﻗﻮي ﺳړى ﻧﻪ دى او د هﻐﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﭘﻪ اړﻩ زﻳﺎت ﺷﻚ ﻟﺮم ،ﭼﯥ ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ دې ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﭘﺮﺗﻪ هﯧﻮاد ادارﻩ آړاى ﺷﻲ((.
داﺳﯥ ښﻜﺎرﻳﺪﻩ ،ﭼﯥ راﺑﺮﺗﺲ د هﻐﻪ ﻟﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﭼﺎرﻩ ﻧﻪ درﻟﻮد ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري
آﯥ ﻗﻮي ﺧﻠﻚ ﺷﺘﻪ وو او ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻠﻮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮآﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ آﻮم ﻏﻮرﻩ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻧﻪ ﺑﺮﯦښﯧﺪﻩ ،ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ
ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ راﺑﺮﺗﺲ هﻢ واﻳﻲ )) زﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ آﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳړى ﻧﻪ وﻳﻨﻢ 218 ((.ﭘﻪ ښﺎر آﯥ د وﺳﻠﻮ ګﺮځﻮل د
ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻨﻊ اﻋﻼن ﺷﻮل 219 .ﺧﻮ ﺳﺮداروﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺑﺎور ﻧﻪ درﻟﻮد او راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪﻩ آړﻩ،
ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ ،د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻟﻪ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺮ دې آﺎر ﺑﺮﻳﺎ وﻣﻮﻣﻲ او آﻪ ﭼﯧﺮې اﻧګﺮﻳﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻪ آﺎﺑﻞ
ﭘﺮﯦږدي ،ﻧﻮ هﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ورځ ﻣﺨﻜﯥ آﺎﺑﻞ ﭘﺮﯦږدي  220ﺳﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ هﻢ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻳﻮﻩ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻣﻘﺘﺪر ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺟﺒﺎري
ﺗﺤﻤﻴﻞ و ،ﭘﺮ آﺎر ﻳﯥ ﭘﻴﻞ وآړ .ﭘﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ آﯥ د ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ) آﺎروﻧﻪ( د هﻐﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻪ وو او هﻐﻪ ﺑﺮاﺗﻮﻧﻪ
ﻳﯥ ﭼﯥ ))آﻮګﻨﺎري زﻳﻮ(( ﺗﻪ ﻳﯥ ډاﻟۍ آړل ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮاى راﺗﻼى .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﺮداران د ژوﻧﺪاﻧﻪ د
وﺿﻌﯥ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﭘﺎر ﻟﻪ اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮي وو ،د ﻧﺎﺧﻮښۍ اﺣﺴﺎس ﻳﯥ وآړ  221 .ﻧﻮ د ﻧﻮي واﻟﻲ
ﻗﺪرت ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ښﺎر ﭘﻮرې ﺗړﻟﻰ و ،آﻮم ﭼﯥ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻟښﻜﺮې هﻠﺘﻪ ﻣﯧﺸﺘﯥ وې .
د آﺎﺑﻞ ښﺎر ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻌﻴﺖ د هﻐﻪ د واآﻤﻨۍ ﭘﻪ دورﻩ آﯥ ښﻪ ﺷﻮ  .اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮې وروﺳﺘﻪ د آﺎﺑﻞ ځﻴﻨﯥ
ﺳﺮﺗﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﯥ ﺳﻴﻤﯥ  ،ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎﺳﻨﮓ او د هﻐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ﻏﻮﻧډۍ ،ﺷﯧﺮدروازﻩ  ،ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮو ،او ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎت
او د ښﺎر ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ آﯥ ﻳﯥ د ﺳړآﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ آﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ﻗﺮار داد آﻮوﻧﻜﻴﻮ او اﺟﺎرﻩ ورآﻮﻧﻜﻴﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل  .ﭘﻪ
دې ﺗﺮﺗﻴﺐ هﻐﻮى او دښﺎر اﺟﻴﺮاﻧﻮ آﺎروﻧﻪ ﭘﻴﺪا آړل او ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ آﺎر واﭼﻮﻟﯥ ،ﺗﺮ دې ﭼﯥ ﭘﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﯥ ﺑﻪ
وﻳﻞ آﯧﺪل ،ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺗﻮﮔﻪ ورآﯧږي  222 .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺧﻮراآﻲ ﺗﻮآﻲ او د څﺎروﻳﻮ
ﺧﻮراآﻪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮې ﭘﻪ زور ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اړﺧﻪ هﻢ ﺧﻠﻜﻮ ﻧﻐﺪې ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻻس راوړاى ﺷﻮاى .
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺘﺎع دهﻨﺪي آﻠﺪارو ﭘﻪ ﺑﺪل آﯥ ﻧﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻪ آﻮﻟﻪ ؛ ﻧﻮ د ﺳﺮدار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ
ﺿﺮاب ﺧﺎﻧﻪ آﯥ ﺳﻞ آﻠﺪارې ﭘﻪ  ١٢۶آﺎﺑﻠﻴﻮ روﭘﻴﻮ ﺑﺪﻟﻮﻟﯥ  .اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د دﻏﻪ اﺻﻞ ﭘﻪ ﭘﻴﺮوۍ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺮﺧﻪ آﯥ د ﺁزاد ﻋﻤﻞ د اﺳﻌﺎرو او ﻧﻮرو ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺑﻴﯥ ازادې ﭘﺮﯦښﻮوې ،ﭼﯥ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ډﯦﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ دوران آﯥ
ﺷﻮې او ﺳﻮداﮔﺮۍ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ وآړﻩ  .هﻨﺴﻤﻴﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﮔﺮځﯧﺪﻟﻰ را ﮔﺮځﯧﺪﻟﻰ و ،ﻟﻴﻜﻲ )) ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮى آﺎﺑﻞ،
ﭘﺮځﺎن وﻳﺎړﻣﻦ ﺗﺠﺎران هﯧڅﻜﻠﻪ دوﻣﺮﻩ ﻏﻨﻲ ﺷﻮي ﻧﻪ وو او ﻋﺎﻣﻮ وګړو هﻢ هﯧڅ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ آﯥ دﭘﻴﺴﻮ
223
دوﻣﺮﻩ ﻟﻮى دوران ﻧﻪ و ﻟﻴﺪﻟﻰ  .ﺗﺮ دې ﺑﺮﻳﺪﻩ ﭼۍ هﻨﺪوان هﻢ زﻣﻮږ د ﺑډاﻳﻨﯥ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ او ﺣﻴﺮان ﺷﻮي دي (( .
او زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ هﻨﺪوان او د ښﺎر اﻣﻴﺎن ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ ښﺎر د ﺳﻮداﮔﺮۍ ﻏﻮرﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي .
)) زﻣﻮږ د ﺗﯧﺮي ﭘﻪ وﺧﺖ آﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮﻩ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻴﺴﯥ ﺳﭙﻤﺎ آړي دي  224 (( .ﺧﻮ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ
ډول ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻏﻮرﻩ آﻮﻟﻪ ،هﻐﻪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺮاﻓﻲ ﺳﻴﻤﯥ هﻢ آﻪ ﭘﻪ هﺮ ﺷﻜﻞ وې ،ﺗﺮ
ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ  .ددې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ راﺑﺮﺗﺲ داﺳﯥ ﭘﺮﯦﻜړﻩ وآړﻩ ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎﻳﺐ ﺗﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې واآﻤﻨﺎن اوﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻن وﻟﯧږي  .او هﺮ ﻳﻮﻩ ﺗﻪ د دې ﺟﻮاز ورآړي ،آﻮﻣﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ دوى ﻳﯥ ﭘﻪ واك
ﻟﺮي ،د هﻐﯥ ﺳﻴﻤﯥ او وﻻﻳﺖ د ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ او اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮارﻩ ،ﭘﻠﻲ ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ آړي او ﭘﻪ هﻐﻮ آړﻧﻮ
ﻗﺪرت ورآړي  ،ﻣګﺮ دا ﭘﺮوګﺮام هﻢ د ﻧﻮرو ﺗﯧﺮو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻠﻰ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ دا ﺳﻴﻤﯥ د
اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮ آﻨټﺮول ﺑﻬﺮ وې او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې وې  .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ټﺎآﻞ
ﺷﻮې وﻩ ،ﭼﯥ  ٨٠٠ﭘﻠﻲ او  ٣٠٠ﺳﻮارﻩ آﺴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ آړي ،څﻮ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ آﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ وآړي  ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ
ﭼﯥ داښﺎر د ﺷﯧﺮﭘﻮر ﻟﻪ ﭘﯧښﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻣﺮآﺰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺪل ﺷﻮى و ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮي
225
وﺷﻲ .
 - 218راﺑﺮﺗﺲ ﺑﻪ ﻻﺑﻞ ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٧ﻣﻪ ،م ض س س هﻪ ٢۴ ،ټﻮك ٧٧۵ ،ﻣﺦ.
 - 219راﺑﺮﺗﺲ ﺑﻪ ﻻﺑﻞ ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٧ﻣﻪ ،م ض س س هﻪ ٢۴ ،ټﻮك ٣۴٣ ،ﻣﺦ.
 - 220ي ك ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ،- ٢۴ – ١٨م ض س س هﻪ ٢۴ ،ټﻮك ٨٣٢ ،ﻣﺦ.
 - 221ي ،ك  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ ﻟﻪ  ٧ -١ﭘﻮرې  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ١١٧۵ ،ﻣﺦ .
 -222هﻨﺴﻤﻴﻦ  ۴٠٧ ،ﻣﺦ .
 - 223هﻨﺴﻤﻨﻴﻦ ۴٠٧ ،ﻣﺦ .
 - 224هﻨﺴﻤﻴﻦ  ۴١٣ ،ﻣﺦ .
 - 225راﺑﺮﺗﺲ ﺑﻪ ﻻﻳﻞ  ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٧ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ٧٧۵ ،ﻣﺦ .
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﯦﺸﻠﻮ ﭘﻼن او ﭘﺴﺮﻟﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت :
ﻟﻴﺘﻦ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮدې او ښﺎﻳﻲ د دﺳﻤﺒﺮ د ﺗﻮﭘﺎن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ او هﯧﻮاد څﺨﻪ د ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب
ټﻴﻨګﺎر آﺎوﻩ  .او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﮕﻼرﻩ آﯥ د دﺳﻤﺒﺮ د ﭘﯧښﻮ اﻏﯧﺰې ﻣﻨﻌﻜﺴﯥ آړي او د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ  ٧ﻣﻪ
ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﯦﺸﻠﻮ ﭘﻼن د آﺎﻏﺬ ﻃﺮﺣﻪ آړ ،ﭼﯥ د هﺮات وﻻﻳﺖ دې د ځﻴﻨﻮ ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺗﻮﮔﻪ
ﻓﺎرس ﺗﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ورآړي او ﭘﻪ آﺎﺑﻞ و آﻨﺪاهﺎر آﯥ ﻳﻮ ځﺎﻧګړى دوﻟﺖ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺷﻲ او ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﺷﻮى اﻣﻴﺮ ﭘﻪ
هﯧڅ ﺻﻮرت آﯥ ﺑﻴﺎ د واك ﮔﺪۍ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ آړي  .ﻟﻴﺘﻦ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ دوﻣﺮﻩ ټﻴﻨﮕﺎر آﺎوﻩ ،ﭼﯥ وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ آﻪ ﭼﯧﺮې
ﻟﻨﺪن د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﻞ ﻓﻜﺮ وﻟﺮي ،هﻐﻪ ﺣﺎﺿﺮ دى ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې اﺳﺘﻌﻔﺎ ورآړي او د هﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ
آﻪ ﭼﯧﺮې د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭘﺮ ځﺎى ﻳﻮ ﻟﻪ )) د ﻣﺸﻬﻮرو ﺳﺮداراﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﭼﯥ د آﻮرﻧﻴﻮ اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ او د هﻐﻪ
ﺷﺨﺼﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د آﺎﺑﻞ د دوﻟﺖ ﺣﻜﻤﺮان وټﺎآﻞ ﺷﻲ  (( .ښﺎﻳﻲ د اﻣﻴﻨﺖ ﭘﻪ ټﻴﻨﮕښﺖ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
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وآړي او دا ﻃﺮﺣﻪ ﻳﯥ )) ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د ﭼﺎرو ﻧﻈﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﺑﻠﻠﻪ (( .
د دې ﻃﺮﺣﯥ د ﭘﻠﻲ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻗﺪرت ﻻرﻳﻮن د ﻳﻮې ﻟښﻜﺮ آﺸۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ
ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﭘﺴﺮﻟﻲ آﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ او د )) ﭘﺴﺮﻟﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ(( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﺑﻠﻞ ﺷﻲ او
هﻤﺪاﺷﺎن ﻳﻮ ﺗﻜړﻩ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎټ د ﻟﻴﭙﻞ ګﺮﻳﻔﻦ )  (lepel Griffinﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻟﯧږل ﺷﻮ  ،ﭼﯥ د ﻏﯥ ﻃﺮﺣﯥ ﭘﻪ
اړﻳﻨﻮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮګﻪ د ﺑﺎاﻧﺘﺼﺎﺑﻪ ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د آﺎﺑﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﻮى ﺣﻜﻤﺮان ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﻮﺳﻲ.
هﻐﻪ د ﻣﺎرچ ﭘﺮ  ١٩آﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .
دا ﭘﺴﺮﻟﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت د داﻧﻠﺪﺳﺘﻴﻮرات دﻟﺸﻜﺮ آﺸۍ ﭘﻪ ګډون ﻟﻪ آﻨﺪهﺎر ﻧﻪ آﺎﺑﻞ او د راﺑﺮﺗﺲ آﻮهﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮ
ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې وو  .ﺟﻨﺮال ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧﻨګﺮهﺎر او ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻪ ﺷﺘﺮګﺮدن څﺨﻪ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺧﻮځﯧږي  227 .د
دﻏﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺧﻪ دا وﻩ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﻨﻲ ﭘﻮرې ﺗﺮ هﻐﻪ اﻧﺪازې
ارام ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻳﯥ د ﻟﻴﺘﻦ ﻧﻮې ﻃﺮﺣﻪ وﻣﻨﻲ  .ﺳﺘﻴﻮرات وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ د آﻨﺪهﺎر څﺨﻪ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ او
د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﺮځﺎى د )) ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن (( د ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﺮ ﺷﻲ  .ﭘﻪ آﻨﺪهﺎر آﯥ اﻣﻴﺮ
ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ هﻐﻪ وﻻﻳﺖ آﯥ د ﺧﭙﻠﯥ آﻮرﻧۍ د واآﻤﻨۍ د ﻣﻴﺮاﺛﻲ آﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل آﯥ د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺎﺑﻊ آﯧﺪﻟﻮ
ټﻮل ﺷﺮاﻳﻂ وﻣﻨﻞ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د آﻮرﻧۍ ځﻴﻨﯥ ﻧﮋدې ﻏړي ﻳﯥ هﻢ ورﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮل  .ﺧﻮ هﺮات د اﻧﮕﺮﯦﺰﻧﻮ
ﻟﻪ وﻟﻜﯥ وﺗﻰ او د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻس آﯥ و او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د ﻟﻴﺘﻦ د ﻧﻮې ﻃﺮﺣﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎى
آﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻪ ښﻜﺎرﯦﺪﻩ  .ﻟﻴﺘﻦ د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﺑﯥ ﭘﺮوا و .
د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ اړﻩ داﺳﯥ ﭘﺮﯦﻜړﻩ وﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ژﻣﻲ ﻣﺨﻜﯥ او د ﻣﻨﻲ ﭘﻪ رارﺳﯧﺪو ﺑﻪ ﻟښﻜﺮ آﺸﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ
ﺳﺮﻩ دې هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ  .ﻟﻴﺘﻦ ﭘﻪ دې اړﻩ ﻗﺎﻃﻊ درځ ﻻرﻩ  ،ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ګﺮﻳﻔﻦ ﺗﻪ د هﻐﻪ ﻟﻪ دې
ﻻرښﻮوﻧﯥ څﺮګﻨﺪﯦږي ﭼﯥ )) واﻳﺴﺮاى ﻏﻮاړي ،ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻟﺮئ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺨﻠﻴﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ هﯧڅ
وﺟﻪ د ﻳﻮﻩ ﻧﻮي دوﺳﺖ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ټﺎآﻠﻮ او ﻳﺎ دآﺎﺑﻞ د ﺣﻜﻤﺮان ﺳﺮﻩ د دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ ټﻴﻨﮕښﺖ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻰ ﻧﻪ وي،
ﻳﺎ داﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب وي  228 (( .ﺗﺨﻠﻴﻪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري ګڼﻞ آﯧﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ )) ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺟګړې دراﻧﻪ
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د ﻟږو ﻳﺎ هﯧڅ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل آﯥ ورآﻮل ،ﻧﻮ ﻟﻨﺪن د دواﻣﺪارﻩ اﺷﻐﺎل ﭘﻪ اړﻩ ﻧﺎﺧﻮښﻲ او ﻧﺎراﻣﻲ آﻮﻟﻪ او
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ و ،ﭼﯥ هﻐﻪ دې ﺗﺮ دې زﻳﺎت وﻣﻨﻲ او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ آﺎﺑﻴﻨﻪ ﺗﺮ دې ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺗﻨګﻪ ﺷﻮې وﻩ ،آﻪ څﻪ هﻢ ﭘﻪ دې
ښﻪ ﭘﻮهﯧﺪل ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻﻳﻨﺤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﯧﺪﻟﻪ ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻟښﻜﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د دواﻣﺪارﻩ اﺷﻐﺎل
اﺟﺎزﻩ ورآړي ((  229ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺤﺮان دوام درﻟﻮد.
د  ١٨٨٠د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﺮ  ٢٨ﻣﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ اﺛﺮ د ﻳﻮﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎر ) ﻳﺎﺗﻮري ( ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ځﺎى د
ﮔﻠﻴﺪﺳﺘﻦ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﻧﻮى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻰ  .د اﻓﻐﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮع وﻩ
او د ﻟﺒﺮال ﻧﻮى ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎراﻧﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﭘﭙﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻟﻴﺘﻦ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ
ﭘﻪ آﻠﻜﻪ ﺗﻘﺒﯧﺢ آړې وﻩ  .د دﻏﻪ ﻧﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ډﯦﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات وارد ﺷﻮل  .د ﻟﻴﺘﻦ

 -226ﻻﻳﻞ ﺑﻪ راﺑﺮﺗﺲ  ،د  ١٨٨٠د ﺟﻨﻮري  ٢۶ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ۶٢٧ ،ﻣﺦ .

 - 227راﺑﺮﺗﺲ  ۴۶۵ ،ﻣﺦ .
 -228ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ګﺮﻳﻔﻦ ﺗﻪ  ١٨٨٠ ،د ﻣﻰ  ١۵ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۵ ،ټﻮك  ٨٩٩ ،ﻣﺦ .
 - 229ﺳﻨﻜﻬﻞ  ۵٩ ،ﻣﺦ .
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د ﭘﺎڅﻮن د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او راﺑﺮﺗﺲ ﺗﺮﻣﻨځ ﻧﺎآﺎﻣﯥ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې :
د ﭘﺎڅﻮن ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ آﺎﺑﻞ ﻳﯥ ﺗﺨﻠﻴﻪ آړ ،هﻐﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻳﯥ ﺗﺎﺳﻴﺲ آړى و ،ﭘﻪ
ﻏﺰﻧﻲ آﯥ هﻢ دوام ورآړ او هﻐﻪ ښﺎر ﻳﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻮرﻩ ښﺎر ﺑﺪل آړ ،ﭼﯥ ژر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮې وﺷﻲ  .هﻐﻮى
د ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻﻧﺪې ،ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ اﻳﺴﺘﻞ
او د ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن واك ﺗﻪ رﺳﯧﺪل وو ،هﻢ ﻳﯥ د اﻧګﺮﯦﺰي ﭼﺎرواآﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻻر ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻧﻴﻮﻩ او
هﻢ ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﻬﺰوﻟﻮ آﯥ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﭘﻮځﻮﻧﻮ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎرى
وﻧﻴﻮ  .او د ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﻮي اﻣﻴﺮ د ﺑﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺣﻖ ورآړ ﺷﻮ او د ﭘﺎڅﻮن ﻣﺸﺮاﻧﻮ د دوو هﻐﻮ
ﻟﻴﻜﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ ﭼﯥ د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ آﯥ ﻳﯥ راﺑﺮﺗﺲ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ وو ،څﺮﮔﻨﺪﻩ آړﻩ ﭼﯥ )) ﻣﻮږ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ آﻮﻣﻪ دوښﻤﻨﻲ ﻧﻪ ﻟﺮو ،ﻣﻮږ ﻳﻮاځﯥ د اﻣﻴﺮ د ﺧﻮﺷﯥ آﯧﺪو ﻏﻮښﺘﻨﻪ آﻮو .
ﻣﻮږ ﺑﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﺳﺘﺎﺳﯥ د دوښﻤﻨﺎﻧﺎﻧﻮ دوښﻤﻦ او ﺳﺘﺎﺳﯥ د دوﺳﺘﺎﻧﻮ دوﺳﺘﺎن واوﺳﻮ  .څﻮ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ اﻣﻴﺮ
ﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﻪ راﺧﻮﺷﯥ ﻧﻪ آړئ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ هﯧڅﻜﻠﻪ هﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﯧﺮ ﻧﻪ ﺷﻮاوﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭼﯥ څﻮ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺪن آﯥ
ﺳﺎﻩ وي ،زاړﻩ او ځﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﺮﻩ وﺟﻨﮕﯧږو  230 (( .ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن هﻢ د دوو ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ راﺑﺮﺗﺲ او د هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او ﻧﻮاب ﻏﻼم ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺗﻪ هﻢ د دﻏﯥ ﻣﻄﺐ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﺷﻮى و،
ﭼﯥ )) د هﯧﻮاد د دﻏﯥ ﺑﺮﺧﯥ ټﻮل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯥ د وﻟﻴﻌﻬﺪ د درﻧﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ راﻏﻠﻲ دي ،واﻳﻲ ﺗﺮ هﻐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﻪ راﺧﻮﺷﯥ آړى ﻧﻪ آړي او د وﻟﻴﻌﺪ رﺗﺒﻪ وﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ ،د ځﺎن او ﺳﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺑﻪ هﻢ د ﺟګړې
ﻻې ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺰم ﻧﻪ ﺑﻪ واﻧﻪ وړي او ﭘﻪ دې ﻟﭙﺎرﻩ ټﻮل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻟﻪ او ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ ﺷﻮي
دي  231 ((.ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ د راﺑﺮﺗﺲ ځﻮاﺑﻴﻪ ﻟﻴﻚ ﻣﻨﻔﻲ و او څﺮﮔﻨﺪﻩ آړې ﻳﯥ وﻩ ،ﭼﯥ )) آﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ اوس
ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﻜﻰ آﯧږدئ او آﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺷﺊ ،ﺳﺘﺎﺳﯥ درﻧﺎوى ﺑﻪ وﺷﻲ او آﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې
ټﻴﻨګﺎر وآړئ ﺗﺎﺳﯥ او ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﯥ ﻓﻜﺮﻩ آﺴﺎن ﺑﻪ ټﻮل ﺑﺮﺑﺎد ﺷﺊ (( .
ﺧﻮ راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻪ دې ﻓﻀﺎ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺬاآﺮﻩ ﻳﯥ ﺟﻮړﻩ آړې وﻩ ،ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ او ﻳﻮ ﭘﻼوى ﻳﯥ د ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ
اﷲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوﻩ ،ﭼﯥ  )) :اﻣﻜﺎن ﻟﺮي دا ﻣﺸﺮان دې ﺗﻪ وهڅﻮي ،ﭼﯥ د هﯧﻮاد د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ داﺳﯥ ﻧﻈﺮ ورآړي ،ﭼﯥ د ﻋﻤﻠﻲ آﯧﺪو وړ وي  232 (( .د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ آﯥ
ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ د ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ د راﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ وو او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن
او ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ددې ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺎوﻩ ،ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د آﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻏړﻳﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ دې
ﺑﻞ څﻮك د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ وي  .ﺧﻮ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ورو ورو ﭘﺮ دوى ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮ او داﺳﯥ اﺳﺘﺪﻻل ،څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ
اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ژﻣﻨﻪ آړې ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻮي؛ ﻧﻮ ﻟﻪ د هﻐﻮى ﻟﻪ ﺷﺮ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﯧﺪﻟﻮ ﻳﻮاځﯧﻨۍ ﻻر ﭘﻪ ﺧﺒﺮو
اﺗﺮو آﯥ دﻩ ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﯥ  .او وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎوان دﻩ  .ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﯥ ﺗﺮ ﮔﺮدو د
اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺳﻄﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ،ﻳﻮ څﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وآړ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻮﻣړى د وردﮔﻮ او ﺑﻴﺎ د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ
ﻣﻮاﻓﻘﻪ او ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﻻﺳﻪ آړ  233 .ﻟﻪ هﻐﻮى ﺳﺮﻩ د  ٢٠٠ﺗﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا آﯥ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ؛ ﺧﻮ ټﻮل ﻧﺎﻣﻬﻢ آﺴﺎن
وو؛ ﺧﻮ ﭘﻪ ورﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﻟﻴﻚ آﯥ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻻﺳﻠﻴﻚ او ﻣﻬﺮ ورﺑﺎﻧﺪې ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ،ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ دې
ﺷﺮﺣﻪ ﭘﻜﯥ ﺗﻜﺮار ﺷﻮې وې  – ١ )) :زﻣﻮږ ﭘﺎﭼﺎ ﻳﺎ واآﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﻼس ﺷﻲ او ﺑﯧﺮﺗﻪ دې ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮﻧﻲ
ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ او زﻣﻮږ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻠﻚ د دې ﺿﻤﺎﻧﺖ آﻮي ،ﭼﯥ  ...هﻐﻪ ﺑﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ دواﻣﺪارﻩ او
ﺻﻤﻴﻤﻲ دوﺳﺘﻲ وﻟﺮي  – ٢ .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ اﺳﺘﺎزى هﺮڅﻮك ﭼﯥ وي ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن وي او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻮځﻮﻧﻪ دې زﻣﻮږ
234
ﻟﻪ هﯧﻮاد څﺨﻪ ووځﻲ  – ٣ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﯧﻮاد او ﺳﻴﻤﯥ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻋﺎدﻩ ﺷﻲ (( .

 -230ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ د  ٨٠ﺗﻨﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻴﻚ ،دراﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﺗﻠﮕﺮام آﯥ  ،د  ١٨٨٠د ﺟﻨﻮري  ٢٣ﻣﻪ .
 - 231ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﻏﻼم ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺗﻪ  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ  ١٣ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١٣٢۶ ،ﻣﺦ .
 -232راﺑﺮﺗﺲ  ۴۵٨ ،ﻣﺦ .
 -233هﻨﺴﻤﻴﻦ  ٣۶۵-٣۶۶ ،ﻣﺦ .
 - 234آﺎآړ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،د آﻮرﻧﻲ اﻧﻜﺸﺎف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ، ١٨٨٠-١٨٩۶ ،ﻻهﻮر  ٢٩ ، ١٩٧١ﻣﺦ .
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دې ﻣﺸﺮاﻧﻮ د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﺮ  ١٣ﻣﻪ ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ درﺑﺎر آﯥ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وآړې او ګﺮﻳﻔﻦ هﻢ هﻠﺘﻪ
ﺟﻮﺗﻪ آړﻩ ،ﭼﯥ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن دوﻳﻢ ځﻠﻲ راﺗګ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ دى او ﺑﻞ هﺮڅﻮك ﭼﯥ د اﻣﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﻨﻠﻮ وړ
وي ،هﻐﻪ ﺑﻪ د ﻏﻮر ﻟﭙﺎرﻩ واﻳﺴﺮاى ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻲ  .هﻐﻪ زﻳﺎﺗﻪ آړﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻋﺰم هﻢ ﻧﺸﺘﻪ او
د هﯧﻮاد هﯧڅ ﺳﻴﻤﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ،ﭼﯥ د هﻨﺪ د ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ د دﻓﺎع ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وي ،ﺗﺮ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې را
ﻧﻪ ﺷﻲ  .آﻠﻪ ﭼﯥ هﯧﻮاد ارام ﺷﻮ او د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﺧﻮښﯥ اﻣﻴﺮ وټﺎآﻞ ﺷﻮ؛ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻧګﻠﻴﺲ ﻟښﻜﺮې ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
څﺨﻪ وځﻲ؛ ﺧﻮ آﻨﺪهﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ ﭘﻮرې و ﻧﻪ ﺗړل ﺷﻲ  235 .د هﻐﻪ دې ځﻮاب د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭼﺎﻧﺲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﻳﻮړ ،ځﻜﻪ ځﻮاب ﭘﺮﯦﻜﻨﺪﻩ ) ﻗﺎﻃﻊ ( و او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮ .
د ﻣﻠﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑڼﯥ او ﻣﺮآﺰوﻧﻪ :
د آﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﺧﺎﻟﻲ آﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎڅﻮن ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ آﯥ د ﺳﺮادر ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ دوام ورآړ
او د هﻐﻪ ﭘﻪ ټﻴﻨګښﺖ ﻟګﻴﺎ ﺷﻮل او د دﻏﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ هﺮ اړﺧﻴﺰې هﻠﯥ ځﻠﯥ وآړې ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ
ﻳﯥ د ځﻤﻜﻮ د ﻣﺎﻟﻴﻮ ﻻس ﺗﻪ راوړل ،د ﻳﻮﻩ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻮځ ﺟﻮړول ،ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ وزﻳﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮرې د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ راﻏﻮښﺘﻞ ،څﻮ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ آﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن ﺳﺮﻩ وګﻮري او د ﻗﻮﻣﻲ دوښﻤﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل او د
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺎﺗﻞ او ﭘﻪ هﻐﻮى آﯥ د ﺟﻬﺎد روﺣﻴﻪ ژوﻧﺪۍ ﺳﺎﺗﻞ .
وړوآﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن او واﻗﻌﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪﻃﺎهﺮﺧﺎن او ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻس آﯥ و او دوى
د هﻐﻪ ﻧﺎﻳﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻋﻤﻞ آﺎوﻩ ،ﭼﯥ اﻟﺒﺘﻪ دﻏﻪ ډول ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻟﻮدﻩ  .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﺟﺎن د هﻐﻪ د وزﻳﺮﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن او د هﻐﻪ ﻣﺸﺮ ورور ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )) ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻪ  ،درﺑﺎر ﻳﯥ
آﺎوﻩ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮي ﻳﯥ آﻮﻟﻪ او ﺧﻠﻜﻮ هﻐﻪ ﭘﺎﭼﺎﻩ ﺑﺎﻟﻪ  236 (( .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ د هﻐﻪ آﻮرﻧۍ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ
وﻩ ،هﻐﯥ ﺗﻪ ډﯦﺮ اﻧﺪﯦښﻤﻦ و  .ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻻس ﺗﻪ راوړل او د ﭘﻮځ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ
هﻐﻮ ﭘﻮرې ډﯦﺮ ﺗړﻟﻰ و او دې آﺎر د ﻟﻮګﺮ ،آﻮهﺴﺘﺎن او ﻏﺰﻧﻲ د ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ درﺟﻮ دوام درﻟﻮد  .ﭘﻪ آﻮهﺴﺘﺎن
آﯥ ﺟﻨﺮال ﻣﻴﺮ ﺳﻴﺪﺟﺎن اﺳﺘﺎﻟﻔﻲ او ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﺎن د ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت راټﻮﻟﻮل  ،ﭘﺨﻮﻧﻲ ﻋﺴﻜﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻮل .
د ﻓﺒﺮورۍ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﻟﻮﮔﺮ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ هﻢ  ١٢٠٠ﻋﺴﻜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ آړل او د ﻧﻬﻮ آﻠﻴﻮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻳﯥ د ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ راټﻮل آړل  237ﭘﻪ ﻟﻮﮔﺮ آﯥ د دﻏﻪ آﺎر ﭘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ وﺳﻠﻮ راټﻮﻟﻮل ﭘﻴﻞ ﺷﻮي وو؛ ﺧﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ )) ځﻴﻨﻮ ﻣﻠﻜﺎن د هﻐﻮى ﻏﻮښﺘﻨﯥ
ﺗﻪ ﺗﻴﺎر وو او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو دﻏﻪ ﺑﺎر ﺗﻪ اوږﻩ ﻧﻪ ورآﻮﻟﻪ  238 (( .او ټﻮﻟﻮ )) د ﻟﻮﮔﺮ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺮان آﺮﻳﻢ ﺳﻮګﻨﺪ ﻳﺎد
آړ ،ﭼﯥ د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﺷﻮي اﻣﻴﺮ ﭘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎڅﻮن وآړي او ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ وآړﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻋﺴﻜﺮو ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د وﺳﻠﻮ او
ﭘﻴﺴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي  239 (( .ﺟﻨﺮال ﻣﻴﺮ ﺳﻴﺪﺟﺎن اﺳﺘﺎﻟﻔﻲ هﻐﻪ آﺴﺎن ،ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ دراټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام آﯥ ﻳﯥ
ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻪ د آﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮځﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ګﻮاښﻞ  .د هﻐﻪ ﭘﻠﻴﻮﻧﻲ ورځ ﭘﻪ ورځ زﻳﺎﺗﯧﺪل او ﭘﻪ ﭼﺎرﻳﻜﺎرو آﯥ ﻳﻮ
240
ﺷﻤﯧﺮ اﻧګﻠﻴﺲ ﭘﻠﻮي ﻣﻠﻜﺎن ﻟﻪ ښﺎر څﺨﻪ واﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮل .
د آﻮهﺴﺘﺎن ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ دﻏﻼم ﻗﺎدر ﭼﺎرﻳﻜﺎري ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن ﭘﺮﯦﻜړﻩ وآړﻩ ،ﭼﯥ د هﻐﻪ ځﺎى ﺣﺎآﻢ ﺳﺮدار ﺷﻬﺒﺎزﺧﺎن ،ﭼﯥ د
راﺑﺮﺗﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎآﻞ ﺷﻮى و ،و اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ  241 .ﭘﻪ هﻤﺪې وﺧﺖ آﯥ ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺎن د ﻏﺰﻧﻲ او ﻣﻴﺪان ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﺳﻴﻤﻮ ﻣﺎﻟﻴﺎت راټﻮﻟﻮل  ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن او ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪﻃﺎهﺮﺧﺎن ،ﭼﯥ ﻟﻪ ١٠٠٠ -٨٠٠
آﺴﺎﻧﻮ ﭘﻮرې د ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو او د ﺗﻮﺧﻲ ﺧﻠﻚ  ،اﻧﺪړ او هﻮﺗﻚ ﻳﯥ دې ﺗﻪ
 -235راﺑﺮﺗﺲ  ۴۶٢ ،ﻣﺦ .
 -236د وﻟﻴﻌﻬﺪ ﻣﻮر ﺗﻪ د ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن ﻟﻴﻚ ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮري  ٣١ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١٣۴٣ ،ﻣﺦ .
 - 237راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ  ٢۶ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١١٩٨ ،ﻣﺦ .
 -238ى ك  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ ﻟﻪ  ، ٢١ -١۵م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١۴٧۵ ،ﻣﺦ
 - 239ى ك  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ ﻟﻪ  ٢٨-٢٣ﭘﻮرې  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١۵٣١ ،ﻣﺦ .
 - 240ى ك  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ ﻟﻪ  ٢١-١۵ﭘﻮرې  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ٩۶٧ ،ﻣﺦ
 - 241ى ك  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ ﻟﻪ  ٣١-٢۵ﭘﻮرې  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ٩۶٧ ،ﻣﺦ
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زﻩ ﭘﻪ دې ﻧﮋدې وﺧﺖ آﯥ وزﻳﻮ  ،آﺎآړو او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ ﻻړم  ،ﻟﻪ هﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﯥ وﻟﻴﺪل او د
هﻐﻮى ﻣﻠﻜﺎن ﻣﯥ د ﺗﺮﻩ آﻲ او ﻋﻠﻲ ﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ د وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ  .ﻣﺎ هﻐﻪ
دوښﻤﻨۍ ﭼﯥ ﻟﻪ آﻠﻮﻧﻮ راهﻴﺴﯥ د هﻐﻮى ﺗﺮﻣﻨځ وې ،ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړې او هﻐﻮى ﻣﯥ د ﺧﺪاى ) ج ( ﭘﻪ ﻻر آﯥ ﺗﻘﻮﻳﻪ
آړل  248 (( .اﻟﺒﺘﻪ د دې ټﻮﻟﻮ هڅﻮ ﻣﻮﺧﻪ دا وﻩ ،ﭼﯥ څﻮ ﺑﻴﺎﭘﺮ آﺎﺑﻞ د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺎرش وآړي  .ﭘﺮ
آﺎﺑﻞ د دوﻳﻢ ﻣﺎرش اوازې ،ﺣﺘﺎ د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ آﯥ هﻢ ﺧﻮرې ﺷﻮې او وﻳﻞ آﯧﺪل ،ﭼﯥ ﺳﺮدار
اﻳﻮب ﺧﺎن او ﺟﻨﺮال ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن هﻢ راﺑﻠﻞ ﺷﻮي دي ،څﻮ ﭘﻪ ﻣﺎرش آﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن
ﺧﺎن د ﻳﻮرش او ﻳﺮﻏﻞ ﻧﯧټﻪ د ﻣﺎرچ  ٢١و ټﺎآﻠﻪ  249 .ﺧﻮ دا ﻳﻮرش د ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ د ﭘﻼوي د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪو او
وروﺳﺘﻪ دﺳﺮدارﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﻇﻬﻮر او ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو د زﻣﻴﻨﯥ ﺗﺮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻮرې و ځﻨډﯦﺪ .او د
هﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮﻩ هﯧڅﻜﻠﻪ هﻢ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻪ ﺷﻮ ،آﻪ څﻪ هﻢ د هﻐﻮ هﻨګﺎﻣﯥ او ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﺮ وﺗﻠﻮ
ﭘﻮرې ﻟﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن دوام درﻟﻮد .

 - 242ﺳﺎن ﺟﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ  ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮرۍ  ٢۶ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ٣٨٩ ،ﻣﺦ
 - 243ى ك  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ ﻟﻪ  ١۴-٨ﭘﻮرې  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١٣۵٧ ،ﻣﺦ
 -244ى ك  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ ﻟﻪ  ٨٢-٢٢ﭘﻮرې  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١۵٣١ ،ﻣﺦ
 -245ﺟﻨﺮال واﺗﺴﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮﺗﻪ  ،ﺗﻴﻠګﺮام  ١٨٨٠ ،ﺟﻨﻮري  ١٩ﻣﻪ  ،م ض س س هـ ٢۴ ،ټﻮك  ٣٧۴ ،ﻣﺦ .
 -246ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن او ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺎن دﻻورﺧﺎن دواب ﺗﻪ  ١٨٨٠ ،د ﻓﺒﺮورۍ  ١٢ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١١٩١ ،ﻣﺦ .
 -247ى ك  ١٨٨٠ ،د ﺟﻨﻮرۍ  ، ٢۶-٢۵م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك ٩۶٧ ،ﻣﺦ .
 -248ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن ﻏﻼم ﺣﻴﺪروردك ﺗﻪ  ،د ګﺮﻳﻔﻦ ﺑﻪ ﻻﻳﻞ ﭘﻪ راﭘﻮر آﯥ  ،م ض س س هـ  ٢۵ ،ټﻮك ٢١۶ ،ﻣﺦ .
 -249راﺑﺮﺗﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻜﺮﺗﺮ ﺗﻪ  ،ﺗﻠګﺮام ١٨٨٠ ،د ﻣﺎرچ  ۵ﻣﻪ  ،م ض س س هـ  ٢۴ ،ټﻮك  ١٣۵١ ،ﻣﺦ .
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د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎﺳﺘﻰ او د ﺟګړې ﭘﺎى :
دا ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎ ﻟﻪ اﺛﺎرو څﺨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ آﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ څﯧړل ﺷﻮې دﻩ .
وروﺳﺘﻲ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دې اﺛﺮ آﯥ راوړم .

250

دﻟﺘﻪ ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮ څﻮ ﻣﻬﻢ ټﻜﻲ د

ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﺮ  ١٨٨٠آﺎل د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ آﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ آﯥ ﻟﻪ )  ( ١١آﻠﻦ اﻗﺎﻣﺖ
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮڅﻪ ﭘﻴﺴﻮ او ﻟږ ﺷﻤﯧﺮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ د ﭼﺎرواآﻮ ﭘﻪ اﺟﺎزﻩ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﻪ
ﻧﻨﻮت  .او هﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ﺗﻮﮔﻪ د هﻐﻪ ځﺎى دځﻴﻨﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﻗﻄﻐﻨﻲ  ) ١٢٩٧ﻣﺎرچ
 ( ٢١ﻟﻪ ﻧﻮروز ﻣﺨﻜﯥ ﺗﺎﻟﻮﻗﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮت  .ﭘﻪ ﺗﺎﻟﻮﻗﺎﻧﻮ آﯥ د ﺳﻮارو ﻳﻮﻩ ﻗﻄﻌﻪ ،ﭼﯥ د ﺗﺮآﺴﺘﺎن د ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻪ
ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﻣﻴﺮ ﻗﻄﻐﻨﻲ د ﺑﺎﺧﺒﺮئ ﻟﭙﺎرﻩ رواﻧﻪ ﺷﻮې وﻩ ،ﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ
ﻳﻮځﺎى ﺷﻮﻩ  .دې ﭘﻮځ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ د واآﻤﻨۍ د ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړﻩ او د ﻗﻄﻐﻦ ﺳﻴﻤﯥ،
ﺗﺎﻟﻮﻗﺎن او ﺑﺪﺧﺸﺎن د هﻐﻪ ﺗﺮ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ  .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ ﻟږ څﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪاﺳﺤﻖ ﺧﺎن
ﭼﯥ د هﻐﻪ د ﺗﺮﻩ زوى او ﭘﻠﻮى و او ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى ﺗﺮآﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ و ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺟﻨﺮال ﻏﻼم
ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﺑﺨﺎرا ﭘﻪ ﻟﻮري وﺷړي او ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻤﻨﯥ څﺨﻪ د هﻐﻪ ځﺎى واآﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﻻس آﯥ واﺧﻠﻲ .
ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮدارﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﺮ  ١٢٩٧آﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ  ٢١ﻣﻪ ﭘﻪ ﻧﻮروز آﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د
ﺷﻤﺎﻟﻲ هﻨﺪوآﺶ د واآﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ آﻮم رﺳﻤﻲ ﻟﻘﺐ ﻳﯥ ځﺎن ﺗﻪ ﻏﻮرﻩ آړى وي ،د ﻗﺪرت ﭼﺎرې ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ آړي ،ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ آﻨﺪوز ﺗﻪ ﻻړ .
دا هﻐﻪ وﺧﺖ و ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د ﻟﻴﭙﻞ ګﺮﻳﻔﻦ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د ﻟﻴﺘﻦ ﻧﻮې ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ اﻋﻼن آړې
وﻩ  .ځﻴﻨﻮ ځﺎن ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﻟﻜﻪ د ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎن زوى ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ ﺧﺎن د اﻣﺎرت ﭘﻠﻮﻳﺎن
ﺷﻮي وو ،ﺧﻮ دا ﭼﯥ هﯧڅ ﻳﻮﻩ وﻧﻪ ﺷﻮاى آﻮﻻى ،ﭼﯥ د ﻏﺰﻧﻲ د ﻣﻠﻲ ﭘﺎرټۍ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﺮﺗﻪ د ﻗﺪرت او ﺗﺨﺖ واګﯥ ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ آړي ،هﯥ څﻮك ﭘﺮ ځﺎن ﺑﺎوري آﯧﺪاى ﻧﻪ ﺷﻮاى  .ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ ورﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﺎرټۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ
آﯥ ﻳﯥ ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ او ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن وو ،د اﻣﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د آﻮرﻧۍ د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب
آﺎوﻩ  .ﺧﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دا وﻩ ﭼﯥ ﻟﻴﺘﻦ او د اﻧګﻠﻴﺲ آړﻧﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د هﻐﻮى ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻮري آﯥ واﻗﻊ وې  .ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د ﻗﺪرت د ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ هڅﯥ آﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣﻘﺮ څﺨﻪ ﻳﯥ د ﻣﻼﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ او ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﮔډون د ﻣﻠﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ وآړﻩ او د
هﻐﻪ د ﻣﻜﺎﺗﺒﻮ روﺣﻴﻪ داﺳﯥ وﻩ ،ﭼﯥ هﻐﻮى ﺑﺎﻳﺪ د ﺟګړې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎر وي ،ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ دې اﻗﺪام ﻧﻪ آﻮي  .دﻏﻮ ﻣﻜﺎﺗﻴﺒﻮ
ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺎد ﺗﻪ ﻧﻮې او ﺗﺎزﻩ ﺳﺎﻩ ورآړﻩ او هﺮ ﭼﺎ هﻴﻠﻪ څﺮﮔﻨﺪوﻟﻪ ﭼﯥ د ﻏﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻲ ﻻﻳﻖ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ راﺗګ او ﻣﺸﺮﺗﻮب
ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د ﻳﺮﻏﻠګﺮواﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻮ اړﺧﻴﺰﻩ ﺷﻲ .
دې وﺿﻌﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ اﻧګﺮﯦﺰي ﭼﺎرواآﻲ ﭘﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ آﯥ واﭼﻮل ،ﺧﻮ ﻟﻴﺘﻦ د ﻋﺎﻣﻪ هﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﻋﻤﺪي
ﺗﻮﮔﻪ ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻟﻪ دﻩ ﻏﻮﻧﺪې د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺨﺎﻟﻒ و او ﺣﺘﺎ آﻠﻪ
ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺮدار ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن آﯥ و  ، 251ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﯥ درﻟﻮد ،ﭼﯥ د آﺎﺑﻞ د اﻣﺎرت ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو درزازﻩ
ﺧﻼﺳﻪ ﺷﻲ ،ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﺪل آﯧږي دﻏﻮ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ وﻧﻪ آړ  .آﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺮدار
ﭘﻪ آﻨﺪوز آﯥ و ،د هﻤﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ  ٣اﺳﺘﺎزي وروﻟﯧږل ﺷﻮل .
ﻟﻴﺘﻦ ﻟﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎرﻩ دوﻣﺮﻩ ﻣﻴﻼن ښﻮوۀ ،ﭼﯥ د ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺧﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ روﺳﻴﻪ آﯥ ﻧﺎدﻳﺪﻩ وګﺎڼﻪ او داﺳﯥ ﻓﻜﺮ ﻳﯥ وآړ ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺮدار ﺑﻪ دوﻣﺮﻩ ﻣﻨﻨﺪوى ﺷﻲ ،ﭼﯥ
د آﺎﺑﻞ اﻣﺎرت ﺑﻪ د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻃﺮﺣﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وﻣﻨﻲ  .هﻨﺴﻤﻴﻦ وﻟﻴﻜﻞ د )) د دﻏﻪ ﺳﺮدار راﺗګ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﺷﻤﺎل
څﺨﻪ د ﻳﻮﻩ روﺣﺎﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ګڼﻞ آﯧږي  252 (( .ﻳﻮ اﺳﺘﺎزى د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮور ﻏﻠﺠﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ
آﻨﺪوز ﺗﻪ ﻧﻨﻮت ،ﻧﻮﻣﻮړي د ګﺮﻳﻔﻦ ﺷﻔﺎهﻲ ﭘﻴﻐﺎم ﺳﺮدار ﺗﻪ واوراوﻩ ،ﭼﯥ اﻧګﻠﺴﺘﺎن د آﺎﺑﻞ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﺳﯥ ﻳﻮ اﻣﻴﺮ
ﻏﻮاړي ﭼﯥ د هﻐﻮى دوﺳﺖ وي  .ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ وځﻲ او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ روﺳﻴﻪ آﯥ د
ﺳﺮدار د اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ دوښﻤﻨﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﭘﻪ دې ﺑﻪ وﺗﻮاﻧﯧږي ﭼﯥ د روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ
 -250اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د داﺧﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﻜﺸﺎﻓﺎﺗﻮ څﯧړﻧﻪ  ، ١٨٩۶-١٨٨٠ ،ﻻهﻮر. ١٩٧١ ،
 -251هﻨﺎ  ٣ ،ټﻮك ٣۶۵ ،ﻣﺦ .
 -252هﻨﺴﻤﻴﻦ . ۴٠٣ ،ﻣﺦ .
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ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ هﻤﺪې وﺧﺖ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل  .د
دﻏﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ دا وﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺟګړې ﺗﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر آړي او ﭘﻪ دې ﻣﺒﺎرزﻩ آﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ هﯧڅ ډول
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻧﻪ آړي ،ﻣګﺮ ﺗﺮ هﻐﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻧﻪ وي راوﺗﻠﻲ ،ﺗﺮ هﻐﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ وال اﻗﺪام ﻧﻪ آﻮي .
ﭘﻪ هﻤﺪې وﺧﺘﻮﻧﻮ آﯥ ﺟﻨﺮال ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن او او ﻣﻴﺮﺑﭽﻪ ﺧﺎن ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى ﺷﻮل او د ﺟﻬﺎد وﻟﻮﻟﯥ ﭘﻪ
هﻤﺎﻏﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮدې وې  .ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻟﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو اﻓﺸﺎآﯧﺪل د ﻳﻮﺷﻤﯧﺮ
زﻳﺎﺗﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮ ﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮل  .ﺳﺮدار وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎن د اﻣﺎرت اﻣﻴﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړ؛ ﺧﻮ
ﺟﻨﺮال ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن ﻧﻮر هﻢ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺗګ ټﻴﻨګﺎر آﺎوﻩ .ﺳﺮدار ﻃﺎهﺮ ﺧﺎن ګﺮﻳﻔﻦ ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ،ﭼﯥ
ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﻳﻮاځﯧﻨﻰ ﺳړى دى ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﯧﻮاد آﯥ ﻳﯥ اﻣﻦ راوﺳﺘﻰ دى .ﺧﻮ هﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﻧﺎآﺎﻣۍ آﯥ
ﻼ اﻗﺪام وآړ ،هﻐﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن وردګ و ،ﭼﯥ ډﯦﺮ ژر هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﻮ .
ﻳﯥ ﻋﻤ ً
د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ځڼﺪﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﻜﺘﻴﻜﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ګﺮﻳﻔﻦ او ﻧﻮر
اﻧګﺮﯦﺰي ﭼﺎرواآﻲ اﻧﺪﯦښﻤﻦ آړل ،هﻐﻮى ﭘﻪ دې ﻓﻜﺮ آﯥ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﺳﺮدار ﭘﻮهﯧﺪﻩ،ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰان ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﻨﻲ آﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ وځﻲ ،ﻧﻮ هﻐﻪ ﻏﻮاړي د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ؛ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زور ﺳﺮﻩ
واك ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آړي او ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې هﻐﻮى ﻧﻮي واﻳﺴﺮاى رﭘﻦ ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ وآړ ،ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ دې ﻟﻪ ﺧﺒﺮو
اﺗﺮو ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ او ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﺷﻮي اﻣﻴﺮ ﺗﻪ دې اﺟﺎزﻩ ورآړل ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ  .رﭘﻦ د هﻐﻮى
دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ ډاډ وړ وﻧﻪ ﺑﻠﻞ او وﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻳﯥ وآړﻩ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮدار ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وآړي،
هﻐﻮى هﻤﺪاﺳﯥ وآړل؛ ﺧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧګړو وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ داﺳﯥ ﻳﻮ ځﻮاب وروﻟﯧږﻩ ،ﭼﯥ د
اﻧګﻠﻴﺲ ﭼﺎرواآﻮ ﺗﻪ د ډاډ او ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﻧﻪ و .او دا ځﻞ ﻳﯥ ټﻴﻨګﺎر وآړ ،ﭼﯥ د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د وﺧﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﺗﺮ وﻟﻜﯥ او ﻗﻠﻤﺮو ﻻﻧﺪې وي  .ګﺮﻳﻔﻦ د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو د ﭘﺮﯦﻜﻮن او
د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن د راﺗګ وړاﻧﺪﻳﺰ وآړ .دا ځﻞ د وﻳﺴﺮاى رﭘﻦ ﻻرښﻮوﻧﻪ دا وﻩ ،ﭼﯥ د وروﺳﺘﻲ ځﻞ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺮدار ﭘﻪ دې وﭘﻮهﻮي ،ﭼﯥ آﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺷﻲ او آﻨﺪهﺎر ﻟﻪ آﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﯧﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ وﺑﻮﻟﻲ او د آﺎﺑﻞ د
اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ډﯦﺮى هﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗړاو وﻧﻪ ﻟﺮي او ﭼﯧﺮې هﻐﻪ ﭘﻪ ﻟږ وﺧﺖ آﯥ ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب ورﻧﻪ آړ؛ ﻧﻮ د
ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻟﻪ آﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﻦ څﺨﻪ ﺑﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺟﻮړښﺖ اﻗﺪام وآړي؛ ﺧﻮ دا ځﻞ د ﻟﻴﻚ
ﻟﻪ رارﺳﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺳﺮدارﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ټﻮل ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وﻣﻨﻞ او ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډﻩ ﻳﯥ د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺣﺮآﺖ
وآړ ،ﭼﯥ د ﺟﻮﻻى ﭘﺮ  ١۴ﻣﻪ د ﭘﺮوان ﺗﺘﻤﺪرې ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ  .د اﻣﻴﺮ دا ﺑﺪﻟﻮن ﭼﯥ هﯧڅ هﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ آﯧﺪﻩ ،ﭘﻪ
هﺮات آﯥ د ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن د ﺣﺮآﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاو آﯥ ﺷﺮﺣﻪ آﯧﺪاى ﺷﻲ.
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ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ دراﻧﻴﻮ ،ﻏﻠﺠﻴﻮ او ﻣﻠﻲ ﭘﺎرټۍ آﯥ ډﯦﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ
درﻟﻮداو ﭘﺨﻮا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻪ اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﺮ ﺿﺪ د هﻐﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ وﻩ ﻣﻨﻠﯥ  .ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن د
ﺟﻮن ﭘﺮ  ٩ﻣﻪ ؛ ﻳﺎﻧﯥ درې اوﻧۍ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ ،ﭼﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د آﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻲ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ د آﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر ﺣﺮآﺖ آړى و .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﻳﺪ اروﻣﺮو ﻟﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮى وي  .ځﻜﻪ هﻐﻪ ﭘﻮهﯧﺪﻩ
ﭼﯥ آﻨﺪهﺎر ﺗﻪ د اﻳﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻏﻠﺠﻴﺎن او دراﻧﻲ د هﻐﻪ ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ آﯧږي؛
ﻣﻤﻜﻦ د اﻧګﻠﻴﺲ ﭼﺎرواآﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ آړې وﻩ ،ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ د اﻣﺎرت ﭘﻪ اړﻩ ﺟﻮړ ﺟﺎړي
ﺗﻪ ورﺳﯧږي .ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ هﻠﺘﻪ ﻻړ او د اﻧګﻠﻴﺲ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﻳﯥ وﻣﻨﻞ .
ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﺮ  ٢٠ﻣﻪ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ،ﭼﯥ ټﻮﻟﻴﺰ
ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ  ٢٠٠٠٠زرو څﺨﻪ زﻳﺎت و ،د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اﻋﻼن ﺷﻮ او ورﭘﺴﯥ د ﺟﻮن ﭘﺮ  ٢٢ﻣﻪ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د
ګﺮﻳﻔﻦ او ﺳﺘﻴﻮرات د ﻳﻮﻩ درﺑﺎر ﭘﻪ ﺗﺮڅ آﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ د هﻐﻪ اﻣﺎرت وﻣﻨﻞ ﺷﻮ  .د  ١٨٨٠آﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﺮ
 ٢٧ﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺟﻨﺮال ﺑﻪ رو )  (Burrowﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻳﻮ ﭘﻮځ د
آﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻮﻧﺪ آﯥ ﺳﺨﺖ وځﺎﭘﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ آﻨﺪهﺎر ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻧﻮر ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﻣﯧﺸﺖ و ،ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ آړ .ﭘﻪ
آﻨﺪهﺎر آﯥ د اﻧګﺮﯦﺰ ﻻﺳﭙﻮڅﻲ ﺳﺮدار ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺗﺮ واآﻤﻨۍ ﻻﻧﺪې د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ واآﻤﻨۍ ﺳﻘﻮط آړ او ﭘﻪ آﻨﺪهﺎر
آﯥ د ﭘﺎڅﻮن ﺳﺎﺣﻪ دوﻣﺮﻩ ارﺗﻪ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ رښﯥ ﻳﯥ ان ﺗﺮ آﻮﺗﯥ ﭘﻮرې ورﺳﯧﺪﻟﯥ .
ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن هﻢ د اﻧګﻠﻴﺲ او هﻢ د ﻧﻮي اﻣﻴﺮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ د ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮى ګﻮاښ ) ﺧﻄﺮ
( راﻣﻨځ ﺗﻪ آړ .ګﺮﻳﻔﻦ او اﻣﻴﺮ د هﻐﻪ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ اړ ﺷﻮل  .ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﺑﯧړﻩ ﻳﯥ ﺳﺮاى
ﺧﻮاﺟﻪ ﺗﻪ ﻧﮋدې د ذﻣﻪ د ﻏﻮﻧډۍ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ آﯥ ﻳﯥ د ﺟﻮﻻى ﭘﺮ  ٣١ﻣﻪ او د اګﺴټ ﭘﺮ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ د ﺷﭙږو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ دوﻩ ځﻠﯥ ﻏﻮﻧډﻩ وآړﻩ او داﺳﯥ ﭘﺮﯦﻜړﻩ ﻳﯥ وآړﻩ ،ﭼﯥ اﻧګﺮﯦﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻪ دې ﻟﻪ ځﻨډ ﭘﺮﺗﻪ آﺎﺑﻞ ﺗﺮك آړي او
اﻧګﺮﯦﺰي ﭼﺎرواآﻲ دې ﻧﻮﻟﺲ ﻧﻴﻢ ﻟﻜﻪ روﭘۍ،ﭼﯥ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻳﯥ ﺑﺨﺸﺶ او ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﺧﺰاﻧﯥ ﭘﻮرې اړوﻧﺪې
وې ،اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ورآړي  .د اﻣﻴﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ وآړﻩ ﻏﻠﺠﻲ ﺧﻠﻚ ﺑﻪ دې ﺗﻪ وهڅﻮي،ﭼﯥ ﭘﺮهﻐﻮ اﻧګﺮﯦﺰي
ﻟښﻜﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ وﻧﻪ آړي ،ﭼﯥ دراﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ آﻨﺪهﺎر ﺗﻪ ﻟﯧږل آﯧږي .ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ دا وﻩ ﭼﯥ ﺳﺮدار اﻳﻮب
ﺧﺎن ﻟﻪ آﻨﺪهﺎر څﺨﻪ وﺷړي .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ اﻣﻴﺮ ﭘﺮ هﻐﻪ ډﯦﺮ ټﻴﻨﮕﺎر هﻢ وآړ؛ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د هﻐﻮى ﺗﺮ ﻣﻨځ د هﯧڅ
ډول ﻣﻌﺎهﺪې ﺗړون وﻧﻪ ﺷﻮ .
د راﺑﺮﺗﺲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د اﻧګﺮﯦﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻟﻪ  ١٠٠٠٠زرو ﻋﺴﻜﺮو څﺨﻪ ﺟﻮړ او ټﺎآﻞ ﺷﻮى ﻟښﻜﺮ د
اګﺴټ ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ د آﻨﺪهﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮ او هﻠﺘﻪ ﻳﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ،ﭼﯥ د ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ
ﻣﺎﺗﯥ ورآړﻩ ،د آﻮټﯥ ﻟﻪ ﻻرې هﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړل .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ ﻣﯧﺸﺖ د اﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻮځ د
ﺳﺘﻴﻮرات ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې ،ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ  ٢٠٠٠٠آﺴﻪ و ،د ﺷﺘﺮګﺮدن ﻟﻪ ﻻرې هﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ و .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻲ او د اﻧګﺮﯦﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎن _ اﻧګﻠﻴﺲ دوﻳﻤﻪ ﺟګړﻩ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ .
ﭘﻪ ﺑﻞ آﺎل )  ( ١٨٨١ﭘﻪ آﻨﺪهﺎر آﯥ ﻣﯧﺸﺘﻮ اﻧګﺮﯦﺰي ﭘﻮځﻮﻧﻮ دﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﭘﺮﯦﻞ آﯥ
آﻨﺪهﺎر هﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ آړ او د هﻐﻪ وﻻﻳﺖ ادارﻩ ﻳﯥ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮوﻩ .ﺧﻮ د هﻤﺎﻏﻪ آﺎل دﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﯥ دوﻳﻢ ځﻞ
ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ﻟﻪ هﺮات ﻧﻪ ﭘﺮ آﻨﺪهﺎر وروﺧﻮځﯧﺪ او هﻐﻪ ﻳﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړ؛ ﺧﻮ ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
آﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ زﻳﺎت ﭘﻮځ ﺳﺮﻩ هﻠﺘﻪ ﺗﻠﻠﻰ و ،ﻣﺎﺗﯥ وآړﻩ او ﻓﺎرس ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻨﺎﻩ ﻳﻮړﻩ  .هﺮات او آﻨﺪهﺎر د ﻧﻮي اﻣﻴﺮ ﻻس
ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ  .ﭘﺮ  ١٨٨۴آﺎل د ﻣﻴﻤﻨﯥ وﻻﻳﺖ هﻢ ،ﭼﯥ ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮاك اﻣﻴﺮ ﺗﺮ واك ﻻﻧﺪې و ،د
اﻣﻴﺮ ﺗﺮ وﻟﻜﯥ او ﻗﻠﻤﺮو ﻻﻧﺪې راﻏﻰ  .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﻟﻴﺘﻦ د ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر او ﻃﺮﺣﯥ ﭘﺮ ﺧﻼف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﻣﻮټﻰ او
ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮ؛ ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ ﺳﻤﻴﯥ ﭼﯥ د ګﻨﺪﻣﻚ ﭘﻪ ﺗړون آﯥ راﻏﻠﻲ ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ ﺷﻮې او د هﻐﻮ ﺑﻬﺮﻧۍ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ
ﺳﻠﺐ ﺷﻮﻩ .
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ﭘﺎى او ﭘﺎﻳﻠﻪ
د دﻏﻪ اﺛﺮ ﻟﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ښﻜﺎرﻩ دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺣﻪ آﯥ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د هﯧﻮاد د
اﻣﻨﻴﺖ او د دوﻟﺖ د ﻧﻈﻢ دوراﻧﻜﺎرۍ او ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﯥ آﺎروﻧﻪ څﻨګ ﭘﻪ څﻨﮓ ﭘﻪ ډﯦﺮ زور او ﺷﺪت ﺳﺮﻩ روان وو  .دا
ﻋﻤﻠﻴﻪ دﺳﺪوزﻳﻮ د آﻮرﻧۍ ﺗﺮ ﺳﻘﻮط وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ  ١٨١٨آﺎل ښﻜﺎرﻩ ﺷﻮﻩ او د ﻧګﻠﻴﺲ د ﻟﻮﻣړي ﺗﯧﺮي ﺗﺮ ﭘﻴﻞ ﭘﻮرې
ﭘﻪ  ١٨٣٨د دوﻟﺖ دﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﯥ ﭼﺎرو ﭘﻪ اﺧﺮ آﯥ ﻏﻠﺒﻪ وآړﻩ اود ااﺣﻤﺪزﻳﻮ د واآﻤﻨۍ ﺑﻨﺴټﻮال ،اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن د دﻏﯥ ﻋﻤﻠﻴﯥ ﻣﻤﺜﻞ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮ  .داﻧګﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻟﻮﻣړي ﺗﯧﺮي دﻏﯥ ﻋﻤﻠﻴﯥ ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﻜﻰ آﯧښﻮد او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟګړو او ﻣﺒﺎرزوﭘﻪ دورﻩ آﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺮآﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآړ .ﻟﻪ ﻣﺮآﺰ څﺨﻪ ﺗښﺘﯧﺪﻟﯥ ﻗﻮې
ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻮې؛ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وړو واﺣﺪوﻧﻮ ووﯦﺸﻞ ﺷﻮ  .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻣړى ﺑﺮﺧﻮرد ﻟﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠﻮ
او ﭘﺮ ﻋﺼﺮي وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل اروﭘﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن وژوﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ډګﺮ آﯥ و او ﭘﻪ دې اﺳﺎس د هﻐﻪ اﻏﯧﺰې ﺗﻞ
ﭘﺎﺗﯥ او ﻣﻨﻔﻲ ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺷﻮې .
اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﯥ دوﻳﻢ ځﻠﻲ ﭘﺎﭼﺎهۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻏﺎوﻧﯥ دا ځﻞ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﭘﺮﺧﻪ آﭽﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻴﻞ آړې او د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮ دې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺁﻣﻮ ﺗﺮ
ﭘﯧښﻮرﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ ﻳﻮﻣﻮټﻰ او ﻣﺘﺤﺪ آړي .
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