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 افغانستان ته د لومړي انگريزسفر
 

 د يون ليک خ�صه او تحليل
 

 صفيه حليم
 
  م ٢٠١٣جنوري 

 
 
 

 پٻژندنه
 

  يا ايسټ انډيا کمپنۍ يو م�زم وختيځ ھندد م کې  ١٧٨٠  پهجورج فوسټر
د روس په اړه  ھند، افغانستان، پارس او چې د خپل حکومت لپاره ورته د

   . شوې وهراټولولو دنده سپارل د معلوماتو
يو اوږد او خطرناکه   پيړۍ په ورستيو کې د کلکتې نه د اتلسمېده

.  ھغه وخت په افغانستان کې تيمور شاه واکمن ووکړو چې سفر  
ته ورغلي  سيمو ھغو لومړيو کسانونه وچې ھغه وخت لرې پرتو دې د

د ھند د روھيلکھنډ ليدو نه   فوسټرجورج.  اومعلومات يې راټول کړل
.  د اباسين سره سره يې سفر وکړوله ھغه ځايه.  شمير ته وAړوک وروستو

  او بيا، کندھار، ھرات او مشھد ته وAړو نه د يوې قافلې سره کابل پٻښورد
.  د اذر بايجان نه په سمندري بيړۍ کې وړاندې وAړو  

ې ستونزې پيدا شوې چې غ�، وھل ټکول، د ډٻرپه افغانستان کې ورته 
په  ډٻر او ښکنځلې، ولوږه تنده ، ساړه او گرمي ټول يې خلکو له خوا ترټل

فوسټرپخپل سفر کې ھر ھغه څه چې ليدل او يا ورسره .  زغمل وصبر
پيښيدل په يو ليک کې وليکل او خپل مشراو په ھند کې د انگريز لوې 

. کارنوالس چې په کلکتې کې و، ورواستول) ارل( استاځي ، نواب   
د .   ھر يو ليک يې د اتياو نه ترسلو پاڼواوږد دې نه دي او دا عادي ليکونه

ده لومړې د .   چاپ شوي مخونه دي٨٩م ليک يې بيلگې په توگه ديارلس
.   م کې وليکل شو١٧٨٢ اگست ٣١ليک په   
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ده ژبه د نولسمې پيړۍ انگريزي ده چې ځيني توري ھغه وخت بل شان  د
 رواج دې او ترد ځينو توروھغه مانا نه ده چې اوس يې .  ليکل کيده

بيا ھم .   اوس نه کارول کيږيالفاظلومھمه دا چې د ھغه وخت ځيني ټو
.ليکنه روانه ده او ولوستل يې ستونزمن کارنه دې  

دې  د. جورج فوسټرکله چې د يو کس يا د ځاې نوم د خلکو نه اوري، ليکي
 د ھرې.  له کبله د ځينو نومونو تلفظ يې اړولې دې او يا يې غلط ليکلي دي

ورځې کيسه يې د نيټې سره ليکلې ده خو کله کله ښاي د مسودې ټايپ 
ښه والې يې دا دې چې په بل .  کوونکي او يا ده پخپله نيټه غلطه کړې وي

.ځاې کې يې دا نيټه سمه ليکلې ده  
د ھندوانو د رواجونو اود  نو بيرته کلکتې ته راغلو کله چې جورج فوسټر

   .مذھبي افسانو په اړه يې وليکل
دوه .   م کې په کلکتې کې چاپ شوه١٧٩٠ده د سفرونولومړي ټولگه په  د

کاله وروستو دې د انگريزانو د استاځي په توگه مرھټو ته ورواستول شو او 
ده ليکنې پس مرگي  د.  پخپل مرگ مړشو کې  م ١٧٩٢په ناگپور کې په 

ې  م کې په دوو ټوکود سريزې سره چاپ شول چ١٧٩٨راټولې شوې او په 
.Aرښود شي، نگريزانو ته چې دې سيمو ته سفرکوپه راتلونکي کې نورو ا  

د ھند د شمالي برخو، .  د بنگال نه انگلستان ته يو سفر" د کتاب نوم و، 
. کشمير، افغانستان، پارس او روس ته د کيسپين بحيرې په Aر  

په .   جورج فوسټر د محترم ختيځ ھندي شرکت په ملکي م�زمت کې دې
) دا دويم ټوک دې(  ټوکو کې ددو  

". م کې چاپ شو١٧٩٨فالډر لپاره په . په لندن کې د بانډ سټريټ د آر  
 
 

 
 

  سفر
  

مياشت کې د کشميرنه  اباسين په  م د جوAي ١٧٨٣ فوسترپه جورج
   چېنومٻدو  ده سره مل محب U د. پرغاړه گدون امازو ته ورسيدو

 په کيڼ Aس وړو د سيند د اوبو.  ودونکې ٻنږدې د يو کلي اوسسره پٻښور
 يدوتٻر  کليو پکھلي، شادي خان، کوټلي، نعمت سراې، حيدر بنگي نه په
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په دې "ليکي، دې . وAړوږدې ني�ب کې اباسين نه پورې اخرد اټک سره ن
دوي .  واي"پټانان"ټوله سيمه کې افغانان اوسيږي چې د ھند خلک ورته 

ې او ټوله سيمه له دوي په لړزان ک�گانې جوړې کړې و ھرځاې د خټو
." ده  
ھلته يوه دسته افغان  .  پيرپاي کې و١٢په   او نيټه دې اکوړي١١په 

دوي  ره خپره کړې وه او واي دٻيې وليدل چي په ھغه سيمه کې يې وعسکر
" ک�له"  محب U خپل کلي ١٣په .  څاروي ھرځاې چې غواړي څريږي

.   ورسره و) وياب( خچرې دل چې ن اوسيھلته ټول ک�A . ته بوتلو  
د کال اوو لکه روپۍ  دا ښار" ليکي  . دوٻ ته ورسپٻښور  نيټه١۴په جورج 

ښوراکبرباچا ٻپ.  ږيٻد يوافغان افسر له خوا اداره کاو حاصل لري 
ا نه يې پکې پنجابيان اوھندوان جوړکړې و او د تجارت لپاره له ھرې خو

د ښارخلک .  دونه پکې اوسيږياوس د ھغو خلکو اوA.  شت کړي وٻم
دوي د کشميرنه نيغ  . شته من دي او د شالونو د تجارت لپاره نوم لريډٻر

 ډٻردلته د يھودانو محلت ھم شته چې دوي .  دلته راځي او پنجاب ته نه ځي
ښه دې  رٻدې ښارد خلکو صحت ډ د.  په ارام پکې اوسيږي او خوشاله دي

د پسه غوښه يې خونده وره .  نه خپريږيوبا پکې  رٻڅځايونو په  اود نورو
يو کاروان سراې ھم پکې  تجاران ورته راځي اوډٻردومره   خو . وي
."نشته  

دلته دومره بلد نه و ځکه کې  ښورٻ پپهرج سره مله وداسې ښکاري چې د ج
د باA حصار مخې ته ھغه ځاې چې اوس پکې د  . وھغه وخت سرايونه 

په دې کې به قافلې ايساريدې . ې ميدان وجينکو کالج دې، ھغه وخت يو لو
د مساپرو لپاره د .  ورسره جوخت د ساربانانو استوگنځايونه يې لرل او

. يادگار شاوخوا مساپر خانې وېښار د ديوال نه دننه سرايونه و او د چوک 
نومٻدو چې د اوسني Aھوري دروازې " جھان سراې" د پٻښور نامتو سراې 

. ر جھان ارا جوړ کړې وسره د مغل شاه جھان لو  
د جوAي په مياشت . يو زوړ جومات کې ايسار شو فوسټرد ښار نه بھر په 

وې اغوستې پريړجامې ده  تر ھغې ښاي چې  سخت تود وي او پٻښور  کې
مربند کې يې د سرو زرو سيکې دا نه ليرې کولې ځکه په کيې رې ٻاوله و

حواله ځان سره د   روپو۵٠٠په کشمير کې د  ده .  اسناد و" حوالې"  د او
د خولو د Aسه  وه اوتړلې ھغه يې په کمربند کې .  کابل لپاره اخستې وه 

" دا د ھغې ورځې .  دومره لمده شوه چې ورباندې ليکل نه ولوستل کيده
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يو  داسې و چې  سيسټم.  له ځان سره وړلو و چې مساپرو به" ټريولر چيک
ې درکړو يد د حوالې په شکل به يپيسې واخستې، د ھغې رستا نه تجار به 

دې حوالې په بدل کې پيسې   د بل تجار نه ددېاو په ټاکلي ځاې کې به 
. واخستې  

قافله کابل ته د تلو لپاره تياره  چې يوه  کې خبرشو ښورٻپه پ رج فوسټروج
چې اوس ھم   په کرايه واخستو او تھکال ته وAړوخچر سمدAسه يې  . وه

اره په بل سپ څو ھلته قافله تياره نه وه او . ږيٻومن" تمبوان" ځاې ھغه 
د خپل يابو په  رج د ھغوي تکړه اسونه وليدل نووج.  سھار وختي روانيدل

او ھلته يې يو کس مخې ته   ته وگرځيدوپٻښوررته ٻب . اړه بې باوره شو
نه ترعنايت سراې پورې په سفرکې ) کشمير( چې د مظفر اباد  راغلو

.  وورسره ملگرې شوې   
او کابل ته روان  خدمت گار ورسره و ، اس اونومٻدو دا کس چې نورمحمد

 مونږ دواړو" رج ليکي، وج.  خرڅ لپاره ھغه يوه روپۍ لرلهد Aرې د  . و
خو فکرمې وکړو چې دې به ټوله Aره  . کابل پورې د ملگرتيا فيصله وکړه

   ."ل چې زه درې روپۍ لرمٻھغه ته مې وو . ما نه پيسې غواړي
رج وج.  ريدېٻ په Aره ديارلس ياڅوارلس ورځې تښور نه کابل پورېٻد پ

رکړې او ښاي انديښمن و  د Aرې د خرڅ لپاره وخپلې درې روپۍ ھغه ته
ډاډ راکړو چې  نور محمد راته " واي،  . نه تښتي نه ووٻچې ھغه تر

."  ږديٻان چرې ھم خپل ملگرې يواځې نه پرمسلم  
مور شاه لپاره د ٻبل ته روانه شوه چې پکې د  ت کاپه بل سھار وختي قافله

کس به ځان له د  د قافلي ھر.  د شالونو په شکل کې وړل کيدو کشميرباج 
 خچروو خوراکي توکي په دوي د دريو ورځ انتظام پخپله کوو او خواړو
 او څاروي په يو ترتيب کې خچرفله کې به اوښان، اسونه، په قا . بارکړل

. بلل کيدو او د ټولو نه وړاندې به روان و" قافله باشي " شر د قافلې م.  تلل
. محافظان او نورخدمتگاران لرل چې دندې يې معلومې وې ده به خپل څو

خزانه يا داسې نورسوغاتونه وړل کله چې په قافله کې د باچا يا د حکومت 
.  نو د سرکاري پوځ يوه دسته به ورسره تله دهٻک  

.  ومٻشت   دلته د تيمورشاه خلک.  ورسٻدلتھ " تمرود" رځ دوي په بله و
  پخوا د جمرود ؟ کورنۍ يادوي او که پوځباچا څرگنده نه ده چې فوسټرد 

. نه وړاندې ښاي يو کلې د تمرود په نوم ھم و  
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کشمير د والي له خوا د  قافله کې د باچا لپاره، د زمونږ په " فوسټرليکي،  
وې او ) پاند لرگي چو(انگړې تذکرې دوي لپاره ځ  د .تبت څلورسپي ھم و

کې د سپو يوساتونکي دوي يو ) جمرود(په جم .  دوٻپام پرې کډٻرپه Aره 
ھغه وخت يوې ښځې ) گودر( به ترينه اوبه وړلې تاAو ته يوړل چې ښځو

دا .  يږو يې وويشتلپه ت په منگي کې اوبه ډکولې او چي سپي يې وليدل نو
ھغه سړي ته يې گواښ  . اوبه پليتې کړي شوه چې سپي به په ښکنځلو سر

ساتونکې په  د سپو.   د کلي ټول خلک راوباسيپٻسېوکړو چې اوس به ور
ورسره عسکر  ل چې تر څوٻباشي ته يې وو قافلې ته راغلو او رته ٻب ره ٻو

." نه وي، ھغه تاAب ته نه ځي  
  - جوAي٢٧

نه  خلکو او د ټولووايي، قافله تم شوه " ډيکه"ورته  په ډکه کې چې فوسټر
سې د ھغه ٻدا پ . راټولې کړې) محصول(سې ٻپ تيمور شاه په نوم  يې د

د  پٻښوربر خلک دٻواي چي د خ فوسټر.  ريدو لپاره وېٻځاې نه د خوندي ت
د باچا د  سې اخلي اوٻرې لپاره د کال پدې A د حکومت نه ھم 

. پيسې ورکړې ټولو څوعسکرونه ع�وه نورو  
رش ٻدو دٻھلته په رس . په نوم يادوي" ھايبرپاس"  دورج ج -بر درهٻد خ

. ووځي  اوغوښتل يې چې له دې سيمې ژر وAړل د قافلې نه وړاندېسپاره 
 مزل يې نه وو رٻA ډ.  ھغو سپارو سره يو ځاې شول مله ھم د دهرج اووج

پيښ شول او دوي نه يې پيسې قبايل  ورباندې څو تنه  کړې چې په Aره 
. قافله باشي ته ورکړي وې ته  سې يې شا ٻل چې پٻچا ورته وو . وغوښتې

 فوسټر يې ھم ووھلو.  او وھل ټکول يې پيل کړل شول ھغوي ورته په قھر
.   دي) شوکمار( " فري بوټرز" بريان ٻدې واي چې خ او  
ه او په ھغو ورځو کې بر Aره تل د اپريدو او د شينوارو په Aس کې وٻد خ

ھرني تجاران به کله کله د  پنجاب نه د بوAن درې په رې، بٻد شوکو له و
. وورٻ يوه نيمه مياشت به يې په Aره تAره کندھار او بيا کابل ته تلل چې  

- جوAي٢٨  
 ھلته يې شپه وکړه.  ږيٻته ورسيده چې اوس باسول نوم" وليسٻب"قافله 
پيشمني .  رج ټوله شپه په سيند کې دغورځيدونکو تيږوغږاوريدوواوج

محال قافله باشي خپله ميرمنه سيند ته ورواستوله چې د سړونه وړاندې ځان 
ټول خلک  شوه او کې Aھو ښځه په اوبوھغه .  د سيند په اوبوکې ووينځي

ښځې مړې په خټو کې لړلې  د  ژړل اوسھارد ھغې مٻړه. ھيښ پاتې و



 6 

 د قافلي خلک په ډلو کې وروستو.  وموندل شوچې ھم ھلته يې جنازه وشوه
.  له ھغه سيند پورې ووتل  
او واي چې ھلته په ھر دکان  ته وAړو فوسټر بازار ج�ل اباد ته په رسيدو

 شول چې د ج�ل اباد تٻر  په بله ورځ د باA باغ کلې نه .کې گوړه خرڅيده
" کاوس" اره د ھندي  تراوسه د Aرې د کچ لپجورج . نه اته کاوس ليرې وه

دوي په  په بل ماځيگر.  د پاسه دوه ميله ويو کاوس څه  . لوتورې کارو
دلته يوه سپينه تيږه ايښې وه "  شول او فوسټر ليکي، گندمک کلې کې ايسار

. نومٻږي"سنگ سفيدک" د سرمشابه وه او ) ھاتي(چې د يو پيل   
تٻره شوه چې زمکه   د دشتې نه"براکاو"قافله د   د اگست په لومړۍ نيټه 

محال ھغه خلک چې تکړه د ځغاستې اسونه يې ماځيگر.  ره شگلنه وهٻيې ډ
په نوم يادوي " جگيدعلي" فوسټرجگدلک د .  لرل،  له دوي وړاندې وAړل

.  څو ونې وې  او واي چې ھلته يوکوراوورسٻدلچې په بله ورځ ورتھ
يو . ل روان و ځکه د Aرې خرڅ خ�ص شوې وٻنورمحمد اوس له ده ب

 وتوٻدې راپر د يابو پړي وشليدل اوختلو پروخت د فوسټر ځاې په غونډۍ د
دې  . او نه يې ورسره مرسته کوله شونورته ايسار  خود قافلې يو کس ھم 

ھغه ورته په . په نورمحمد يې غږ وکړو دو چې شا ته به پاتې شي نوٻرٻو
چې دې ځان سمبال کړي او ترڅو  سپکو سپورو سرشو، خوبيا ايسارشو

. نورخلک ترې وړاندې تللي وقافلې دو، دٻ دې بيا په يابو سپرچې  
 

 کابل
  

ھلته ده . ټه ماښام کابل ته ورسيدوٻمه نٻدو د اگست په   م ١٧٨٣په  فوسټر
ده د  چې د کشمير نه يې د په لټون شو) يا اوسيدونکېجورج(گورجي  يو

 ورته خپل ځان د يوھسپانوي  ده.  ې وړملگري له خوا يو ليک ورته راو
دو، په اصل کې ٻنوم" بگداسير" جستاني گور . په توگه معرفي کړې و
يو کاروان سراې  دې په .  شت وٻنه په کابل کې م ارمينې او د شلو کالو

د ډوډۍ  ته ورکړه او کې اوسيدو، د خپل استوگنځې نيمه برخه يې فوسټر
.اونورو چارو کې يې ورسره مرسته وکړه  

 نو شپاړس کل کې کرايه کړې و، خاوند يې يپٻښور  په چې فوسټر ھغه يابو
 کې ورکړې وې او پٻښور  سې پهٻته يې د يابو لپاره نيمې پ ده .  ځوان و

 کړو جوړ شور  يې ورله ورکړه نوھلک  دا.  اوس يوه روپۍ يې پاتې وه
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چې قاضي ته به   وه، بيا يې گواښ وکړو) بدل(ناچله چې ھغه روپۍ 
ه وه سه ھم ورله نٻ تر ھغې يې يوه پورته به وواي چې وAړشي او

لو لپاره يې يابو او نږدې وه چې ځان خ�صو ره شوٻپه و فوسټر.  ورکړې
 چې ورشه دووٻلسې ورکړې وې خو گورجستاني ھلک تھٻوال ته  نورې پ

نو ھلته د  بيا ورسره پخپله محکمې ته وAړو.  د قاضي نه امر راوړه
قاضي په وړاندې يابووال قسم وخوړو چې مساپر ته يې نيمې پيسې پاتې 

 ھغه حواله چې فوسټر . ورکړې سې گورجستاني ھم ھغلته ورله ٻدا پ . وې
ولوستلې ځکه  دې ليک نه شو په کابل کې ھيچا د، کشميرنه راوړې وه د

.   رنگ يې خراب شوې و  
وليدل چې مسيحيانو، ھندوانو او يھودانو د خپل دين تبليغ  په کابل کې فوسټر

چاپيره يې   زمکه کې جوړاويم ميل چې دا ښار په يو نواي.  په ډاگه کوو
کابل د ھغو دوو غرونو په ختيځ کې دې چې د نيمې دايرې په .  وال دېٻد

.   شکل کې ترې راتاو دي  
 او په ځينو کې ږيٻد خټو نه جوړ او تراشل شويو تيږو نا د کابل کورونه د

بې وزله  ډٻر د بھرنه دا ښار" فوسټر ليکي، .  دلي ديٻخامې خښتې ھم کار
دې لوې افغان سلطنت په اړه اوريدلي و،  کاري او څنگه چې مې دښ

دوي  د. بې سيواده خلک دي  افغانان بې ادبه او .ھغسې شان نه لري
دوي په ملک کې  سره رغبت نه لري او د ښکليو شيانو مشران د ژوند د

."داسې د افتخار وړ څه نشته چې دوي ترې گټه واخلي  
واي .  پورې د لرگو کمې واسين نه ترکابلفوسټر په Aره وليدل چې د اب

ه بيا په شمالي سيمو تٻر ې طبقې خلک د سون مواد نه لري اوپهټچې د ټي
 ھل نه وبه دا ھغه وخت و چې د افغانستان ځنگلونه  . اړتيا ده هرډٻ کې يې
.دلوٻډبروسکاره ھم نه کار د  اوکٻده   

ره يې ٻجوړه ده او چاپ ساده  ډٻره  په اړه واي چې دا د کابل د باA حصار
ده د عظمت يوه معمولي نښه ده  د  ماڼۍ ده خو د تيمورشاه دا .  خندق دې
.  ږيٻ م�زمان، محافظان او مرئيان اوسده چې پکې د  

د ښار په مرکزکې د مغلو يو امير علي مردان کولو لپاره د کابل د ښايسته 
دواړو   بازاردې د.  ل چې په يوليکه کې دي کړجوړلوې بازارونه  څلور

 ښکته تجاران خپل مال خرڅوي اوبره د. پوړيزه کورونه دي  غاړو ته دوه 
د ټولو بازارونو په منځ کې يو محرابي چت دې او د . ږيٻدوي کورنۍ اوس

اوس په .  ھربازار مخې ته يو ميدان دې چې پکې د اوبو فوارې جوړې دي
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. گر پکې ناست ويټيټي طبقې کسب  د دې فوارو کې مرداري راټوله ده او
  

په .  د علي مردان له خوا جوړشوي نورځايونه ھم په گوته کوي فوسټر
کې علي پٻښور  په) نومٻږي اوس د نيملې باغ( نيمله کې د علي مردان باغ 

د ډٻلي د اوبو نھرچې د ) صدرجوړ دېپٻښور اوس پرې د( مردان باغ 
لپاره يې  ود رسولون کې د ښاربرخو ته د اوبټجمنا د سيند نه سل ميله وا

واي چې د فوسټر .  ھغه وخت ھم دا په کنډوالو اوختې و.  جوړکړې و
په ترتيب  ډٻرکابل بازار د ھر ډول توکو نه ډک دې اوھرڅه لکه د اروپا 

دلته ھره ميوه شته چې مڼه، ناک، شفتالو،  . ښودل شوي ديٻکې ا په ھټيو
اوکتان د ) بورا( ني  ښکاري، چينه ډٻرد ھند توکي .  انار او انگوردي

.   ته ووړيپٻښور له دې ځايه اوسپنه، پوستين اوتمبکو. ښورنه راوړيٻپ  
دلته د يورپ .  کندھار ته اوسپنه، پوستين او د څراغونو لپاره تيل ورليږي

د بخارا نه تاتاري .  ې ويډٻرشيان ھم راځي او د پارس خربوزې پکې 
د څاروو .   او پوستين راوړي)فر( خلک کابل ته د ترکستان اسونه، سمور 

دې په بدل کې  د.   چې اروپاي ډوله وينومٻږي)بلغار( پوستکې بولگار 
. تجاران نيل او د ھند نورمال اخلي او خپلو ملکونو ته يې وړي  

ھيواد بلخ دې چې تيمورشاه ته نږدې دي او کابل سره  يو د ازبک تاتارو
 ازبکان وليدل چې مخونه يې ډٻرما په بازارکې "فوسټرليکي، .  اړيکې لري

.  د چين اود م�يا  د خلکو په څيرو خو د ھغوي پر پرتله دوي وحشي دي
. پيښور نه تللي و  يې دزياتد ھندوانو ده چې  ره ٻشمه ډٻر کې په بھرنيانو

دوي  د افغانستان باچا د.  دوي کارگرخلک دي اود کاروبار پوھه لري
ھغه ھندوان چې .  وندي ژوند کويخپلواکه اوخډٻرسرپرستي کوي او دوي 

 ښه ډٻردې ھندوانو حالت  زمونږ د واک په سيمو کې اوسيږي له ھغوي د
دې ھندوانو نه د يوکس په Aس کې دي چې باچا  د شاه مالي چارې د.  و

."يې درناوې کوي  
دا په ھغه سيند .  ره زمکې شنې ښکاره شوېٻفوسټر ته د کابل چاپ

پل "دې ته .  ږي اويو پل پرې جوړ دېٻکې بھ منځ خړوبيږي چې د ښار په
يځ او ختيځ دٻ دوو غونډيو په لمنه کې دې چې لو کابل ښار د .واي" مستان

ميدان کې يوه ماڼۍ جوړه ده  غونډۍ په لمنه کې په ځد ختي.  ته غزيدلي دي
د تيمورشاه . دوٻگورنراوس دلته پخوا د ښار . چې چاپيره يې لوې ديوالونه و

اوس د ھغه وروڼه او د شاھي کورنۍ .  اې بندي خانه شوهدا ځ په امر
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 په دې ودانۍ کې يوه مناره ده اود ھغې  .ږيٻنورخلک پکې ځان له ساتل ک
غرونو په سرجوړ  وال د دواړوٻيو د.  ږيٻغونډۍ څوکې پورې رس د سر

.دې چې د لويديځې غونډۍ په پاې کې ختميږي  
 
 

 تيمورشاه
 
 

دلې و او ھلته په يو کاروان ٻکابل ته رس  وتلو م د اوړي په١٧٨٣په  فوسټر
ده  د.  ھغه وخت د افغانستان واکمن تيمور شاه و.  سراې کې يې اړولي و

په اړه يې معلومات راټول کړل او واي چې اوسنې باچا دومره سخت نه دې 
اميران او سرداران پخپلو سيمو کې  . نوخلک يو څه کاواکه شوي دي

 ھغه وخت باچا ته شکايت کوي چې يو واکمن دي او ولس يواځې
. يا زمکه وال ماليه ورکول نه غواړي. خطرورپيښ وي  

ږي او دا په شاھي ٻورباندې ماليه ټاکل ک د زمکو د جاج اخستو نه وروستو
دې لپاره چې خلک يې مخالفت ونکړي نو د ماليې  د . خزانه کې داخلوي

نسل خلک لري خو تر  ودې ملک پوځ د ھري د.   اندازه يې ټيټه ساتلې ده
کله چې دوي پوځ کې  . ټولو تکړه پکې د افغاني سيمو وگړي دي

ورداخلوي نو د لږ معاش ژمنه ورسره کيږي، په دې ھيله چې دوي به په 
. ږيٻره کوي او انعام به ورته ورکړې کجنگ کې ھسې ھم تو  

يو  وي چې د ھند د پخوانمٻشت په ښارونو کې د پنجاب ھندوان او مسلمانان
 چې تجارت وده وکړي   کړې شوي ومٻشت باچاھانو له خوا په دې ھدف

 د پارسي وانو او د تاتار.  ديځو صوبو کې ھم تمدن راوليٻاو په دې لو
مغل ھم شته چې پارسي ژبه .  کورنۍ ھم ھرځاې کې خپاره کړې شوي دي

. يې زده کړې ده   
  اه په ژوند پهتيمورش  م کې د١٧٨٠په " يو ځاې د باچا په اړه ليکي، 

له ھغه راھيسې دې بيا .  دوٻدې کابل ته راوتښت ې وشو اوتٻر  کېپٻښور
ښاي فوسټرد يوې رسمي نمانځنې پر وخت ."   ته نه دې تللېښورٻٻ چرې
.  کالو، ونه يې ميانه او چاغ و۴۶دې شاوخوا د " شاه وليدو او واي، تيمور 

د شاھي رتبې . ين نه و ھغسې چې افغانان له رنگه سپين وي، دې دومره سپ
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په سروي چې د ) ټوپۍ( اود مراسمو لپاره دې د تورمخمل يوه لوړه خولۍ 
."بره نه څلورگوټيزه وي  
د افغانستان په اړه معلومات اخستل او ترھغې چې  فوسټرد ښارخلکو نه ھم 

نه يې د ھغه وخت خبرې ھم ٻمد شاه د وختونو خلک ژوندي و، ترد اح
 ٣) عايد(وخت د حکومت حاصل   پر د واک شاهواي د احمد .  اخستې

اوس تيمورشاه د ديرشو .  لرلو يو لک سپاره پوځ  ھغه ميلينه پونډه و او
.  زرو نه زيات پوځ نه لري اوعايد يې ممکن يو ميلين پونډ وي  

د پلي عسکرو دسته ھم .  ده د افغان پوځ لويه برخه د سپارو" دې ليکي، 
اس په پينځو يا شپږو پونډو  ه کابل کې يوپ.  لري چې ټوپکې ورسره وي

ده يو ورور چې  د ده پرضد غږ وويستواو د تيمورشاه وروڼو د.  خرڅيږي
اوت بې له وينو تويدو پاې ته  بغاوت يې وکړو خو دا بغنومٻږي سکندر
  په. اوھرات کې واکمن کړي دي ده خپل دوه زامن په کندھار.  دوٻورس
ده حکومت  د.  پوځي فعاليت نه دې کړې يڅ کالو کې تيمورشاه ھ اوو وتٻر

ده  يې څو وارې د خپلوانو.  بې انصافه نه دې اونه چا سره ظلم کوي
. دي نه  ککړ په وينو ده Aسونه د خپلوانو ې کړې دې خو دتٻر پرژوند  

 نوم مو" ختيځ شھاب" دومره ويره لرو چې د ) انگريز(ده په اړه مونږ  د
ږو چې يوه ورځ به دې ناڅاپه ٻرٻخپله وځان له پ.  ورله ورکړې دې

 ده اصل ځواک د د.   بنگال به ھند وونيسي خو داسې نه ده تر راپاسي او
نه وې نو  که سيکان پخپلو کې په جنگ اخته   .ده د گاونډيانو کمزوري ده

".ولې شيتٻر   په اسانه له ستونېډٻرافغانان   
 افغانان د تاتاري  ". د پښتنو په اړه فوسټر خپل معلومات داسې بيانوي

ژبه يې ليکلې نه ده او داسې عجيبه ژبه ده چې .  دونکي دي ٻغرونو اوس
دوي د يو کلک نسل خلک دي، په خټه کې يې د .  پخپله دوي پرې پوھيږي

دوي کړه وړه د  له دې کبله د.  د جنگ نشه اخښل شوې ده حملې او
خوي   زمکو د نيولود دوي د تمدن د ورانولو او.  رښکاريٻوحشيانو په څ

زمونږ په ځينو تاريخونو کې ليکلي دي چې د ايشيا په زړه کې د .  لري
لو ته ٻخو زه دا و.   د يوې څانگې نه ديافغانستان خلک د تاتاري قبيلې

 په ليدو  نه.  چې دوي د تاتاريانو سره ھيڅ ورته والې نه لري مجبور يم 
."  ناسته پاسته کېکې، نه په کړو وړو کې، نه په ژبه او نه په  

افغانان د غنمواو وربشو ډوډۍ، پۍ، کوچ او " وړاندې دې ليکي،  
دوي کوچ او پنير د پسونو .  په ژمي او سفرکې کروت خوري.  پنيرخوري
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دوي ښځې پټې وي خو دومره په سخته  د. د شودو نه جوړوي چې ښه وي
م د ھغسې چې د ترکستان، ھند او د پارس خلک د حر.  پرده نه کوي

دوي د نورو مسلمانانو په .   ديخوندونو ليواله وي، افغانان ترې بې برخې
".دې لپاره سخته سزا ورکوي عمل غندي او د) جنسي(رغير فطري ٻڅ  

و ارميني نژادو د موجوديت په اړه ډٻرر په افغانستان کې د دومره ټفوس
چې  رھغه ښا په شمال کې د ارمينيانو معلومات وکړل او واي چې د پارس 

نيولې و د ھغه ځاې ټول خلک د احمد شاه په وخت ) افشار(نادرشاه 
دوي د احمد شاه په  . افغانستان ته راغلل او اوس په کابل کې اوسيږي

له ارمينيان  د تيمورشاه سره ھم سل قدر.  دسته کې شامل و " ډي گارډاب"
.   ويمٻشت وخوا شته خو دوي جنگ ته نه ووځي او د باA حصارشا  

او په څو ورځو کې په وجود يې سرې دانې  ه کابل کې فوسټرتبې ونيولوپ
ه په دې خب.  شوې و" ونطاع" ل چې دې ٻيو ارميني ورته وو .  راوختلې

وکړو چې دې له سراې  خلکو شور  نوروومٻشت  په کاروان سراې کې
.  وويستل شي  
ې چې د طاعون تبه درې ورځ خلکو ته قناعت ورکړوھغو فوسټر پخپله 

او ده ته  ارميني طبيب راغلو يوبيا .  وي او دې د اوو ورځو نه تب ژن و
ترٻنه د دارو د توکو او مرکب په اړه پوښتنه  فوسټر . يې څه دارو ورکړل

وکړه   ډډه  نه د خوړلو فوسټرھغه دارو .  وٻلطبيب ورته وونھ وکړه خو
   .دارو يې وغورځول په پټه ھم د خپل ملگري گورجستاني نه  او

کس ورته په کاغذ ليکلې دعا  يو ده ته به ځينې ارمينيان دعا لپاره راتلل او
  ترې کاغذ واخستو او ده.  ورکړه چې د اوبو سره يې وخوري) تاويز( 

پخپله ارميني و  بگداسير.  يې خوري بگداسير په اجازه به  ل چې دٻووې 
د  ھغه تاويز ته د خوخپل ھم نژاده يې بدي شول او زړه نا زړه يې فوسټر

.  فوسټر بيا ھم جوړنشوخو خوړلواجازه ورکړه،   
کله چې .   کمزورې شوې وډٻرده خو دې ٻده تبه وشل شل ورځې وروستو د

سپين ٻدوي دواړه د ک . نو سره يې وليدلد سفر جوگه شو نو د دوو ارمينيا
ې د Aرې به بخار د بلخ او تاتاري سيمې استرخان نه راغلي و او بحيرې يو

خو د فوسټر پارسي . دووٻلورته بخارا ته د تلو ھغو  .ابل ته تلل راتللک
د بخارا ژمې ھم .  دهٻرو چې په بخارا کې پارسي نه پکاردې خب زده وه او

 سپين بحيرې سفرٻ نه په ھغه Aر تر ک دا چې د کابل بله . سوړ و او اوږد 
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ر او ھرات د د کندھاجورج دا وه چې  ھم  . په دوو نيمو مياشتو کې کيدو
.Aرې سفر لپاره يې ځان تيار کړو  

 
 

  کابل نه غزني
 

ده په   راوړې وه او دد کشمير نه ھغه حواله چې فوسټر روپو د پينځو سوو
خرڅه نيمه بيه  ته يې په   د گورجستان بگداسير، ليک وران شوې وخولو 
انتظام   د تلوده لپاره پکې د نو ته روانيده  قافله کندھار   د کابل نه يوه .کړه

لي و چې افغانستان کې ھيڅوک ستا په دين ٻبگداسير ورته و . ووشو
اوښ  ده سامان په يو د .  ازاده گرځي ډٻرغرض نه لري او مسيحيان 

دوي د اگست په  نو به د شپې سفرکوو قافلو کبله  د گرمۍ له  وتړل شو او
.  م د کابل نه روان شول١٧٨٣ ماښام کال ٢٢  

 ته "ک� قاضي" فرسنگ کې ٣ټه دوي د کابل نه ٻړۍ ند ستمبرپه لوم
ته د  ولو لپاره مساپروتٻر د شپې د .  دل، يو فرسنگ څلورميله ويٻورس

داسې غرفې ورکړې شوې چې په کاروان سرايونو کې د ويده  لرگو د تختو
فټه او اوو انچه اوږده وه  واي چې يوه غرفه دوه  جورج .  کيدو لپاره وې
 د قافلې نورو خلکو  Aره ده په .  کې پښې نشوې غزولېچې يو کس به پ

 نه تر کابل د ھرې ورځې حال پٻښور فوسټرھغسې چې د.  ژندلي وٻسره پ
ټه عظيم ٻ ن٢۴د ستمبر په  وروستو لو، په دې Aره نږدې درې اوونۍ ٻو

.  فرسنگ ليرې و۵دو په اړه ليکي چې د ک� قاضي نه ٻته د رس اباد   
شول نتٻر ا وي چې په Aره دوي د ھغو کليو او بانډو نهدې سبب ممکن د د

.   وچې د اوسني لوې Aرې په سر  
.  و" دوران" د قافلې په اړه معلومات ورکوي چې د قافله باشي نوم دې 

خبرې يې .  دوٻ معرفي کوو او په دې وياړتيمورشاه د کورنۍ نه ځان يې د 
چې په   پينځه اوښان وده د.  و ورسره يو کشر ورورھم  رې کولې اوٻډ

اوښ يوه سپين سرې  په يو.  مساپر ناست و دوو دريو تجارتي مال او په 
 لوريې. ده ٻه ناسته وه چې د لوړې کورنۍ ښکارسر ميرمنه د خپلې لور

ھغې ميرمنې په Aره دوران  . ښکلې وه او دوه ماشومان ھم ورسره و  ډٻره
. اوغلې شونده کړه خله يې بده  لې چې دٻ دومره بدې ردې وو ته  
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شيان يو ځاې پخول او دا و چې څو کسانو به خپل خوراکي  سيسټم  د قافلې 
بيا .  راوړل او چا پخلې کوو بلوو، چا اوبه   چا به اور .شلي وٻکارونه به و

و او نجس ) مسيحي(فوسټرعيساي .  خوړله پخ شوې ډوډۍ به يې په گډه 
. خولو يا شريکولو ته نه پريښودودې د ځان سره ډوډۍ پ ھيچا .  گڼل کيدو

 خو اور د سون توکي چې خوشاي و، راوړل  اوبه او ده به ځان له پخپله 
 ځان سره يې بسکټ او.  يې سرټکوو د لوگي د Aسه  به يې نشو بلولې او
. زيات وخت به يې د چايو سره بسکټ وخوړل چاې چيني لرل نو  

يھودي  ره خپره کړه چې فوسټردوران په Aره د قافلې نورو خلکو کې دا خب
ده پلوي ھم ھغې افغاني ميرمنې وکړه چې ماشومان  خو ھغه وخت د.  و

 به ماشومانو ته کله بسکټ او کله چيني ورکول نو ھغې جورج.  ورسره و
رې ٻ و   بيا پاتې Aره دوران د ھغې ميرمنې له.  وترټلده په پره خلک د

.  لٻڅه نه و ته چا جورج    
. يې نوم نه دې ليکلې دوي د يوې ک� سره تم شول خو فوسټر ستمبر٢۵په 
دې پخوانې ښار د عظمت   او واي چې ھلته دورسٻدل دوي غزني تھ٢۶په 

يو څو کنډوالې، د سيند پرغاړه څو ونې او د ميوو .  يوه نښه ھم نه وه پاتې
نو او د ھغوي له دکانو د ھندوانو کورنيو ژوند کوو دلته .  باغونه ليدل کيده

د واورو په اړه  د غزنې د يخ او.  د سميې مسلمانانو خوراکي توکي ووړل
.  دل چې دا سيمه يې څو وارې ورانه کړې وهٻيې له خلکو واور  

 چې واړه ورسٻدلنومې سيمې تھ" ھيرغټ يا ھيرگټ"  ستمبر دوي ٢٧په 
دلته .  خوړل دشته کې يو ډول ازغن بوټې اوښانو غرونه يې لرل اوپه 

ھغې .  چې د زړې ميرمنې خوښه نه وه د دوران په امر تم شوې وه قافله 
. دوٻده غوږونه ونيول او دشتې ته وتښتوترټلو چې  دوران دومره   
"   د ٣٠په . کې ايسارشول چې ھلته سخت ساړه و" ميرکوټ" په بله ورځ 

د ھغې ځوانې ښځې په  فوسټر.  په دشته کې تم شول"  موشيده يا مشاھده
ې ښکلې وه خو ويښته يې گنده او ترھغې په ټول سفر کې يې يو اړه واي چ

ته " تازي"ټه ٻاوله ن د اکتوبر په .   وينځلې وارې ھم خپل مخ نه و
.  ته چې پکې يوه ک� جوړه وه) ک�ت غزني(دويمه ک�ت  په  . دلٻورس
 تٻر   په دريمه نيټه .خو نوره دشته وه  لږه زمکه کرل شوې وه  دلته

  فرسنگ په فاصله کې و۶کې تم شول چې د ک�ت نه ) ارماريچ(اندازي 
دلته زمکې  . ورسٻدلنومٻدو"پوټي" يو وړوکې کلې چې   اکتوبر۴په 

د ھغې  او دا د کندھار د سړک پرښې غاړه و.  و ډٻرښيرازه او خلک پکې 
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په درنښت ھر  ډٻرټولو د ھغې سپين سرې .  دلٻرمنې خپلوان پکې اوسٻم
فوسټر  خو.  افلې خلکو ته يې ھم د شپې لپاره ځاې ورکړوکلې وکړو او د ق

په پينځمه نيټه .   ووم نه چې زه ھلته  دو لکه ٻواي ما سره داسې چلند ک
. دلٻ کندھار ته ورسسېپدوي په يوې دشتې کې ايسار شول او ور  

 
  کندھار

 
ه د اکتوبر په پينځمه نيټه فوسټر کندھار ته ورسيدو او د ښار د تاريخ په اړ

د .  دا ښار پخوا د يوې غونډۍ د پاسه په يوې ک� کې جوړ و" ليکي چې 
پارس باچا نادر شاه د کندھار ھغه زړه ک� ويجاړه کړې وه او د غونډۍ نه 

په نوم يو ښارجوړول يې پيل کړل چې وروستو احمد "  نادر اباد" ښکته د 
. نومٻږيشاه ابدالي پورا کړو او اوس کندھار  

  اوديخلک دلته ډٻر .  په دريو ميلو کې جوړدې يزه اودا ښارڅلورگوټ
د ھند، پارس او د تاتاريانو په Aره دا يوه مھمه منډۍ .  يوغوړيدلې ځاې دې

 د راجپوت سيمو خلک ھم زيات  .دي رٻپه کندھارکې د ملتان ھندوان ډ.  ده
د سمرقند اود .  دوي په Aس کې و ليدل کيږي او ټول تجارت او کاروبار د

له دې ځايه ھغوي د ھند نه راغلې نيل . تجاران دلته راځيډٻربخارا ھم 
   . ووړي

د اباسين د .   بيه يې ټيټه دهپه دې ښارکې ھرڅه فراوان دي او د توکو
دې  د. ديځې غاړې په يوې سيمې کې مې دومره ارزاني نه وه ليدلېٻلو

وې ٻد اروپاي م. وي  لري اوخونده ور ونهډول ډٻرځاې انگوراو خټکي 
په کندھار کې ھندوان چې په تجارت کې څومره .  سره يې پرتله کولې شې
. خوشاله ژوند وکړيډٻرگټه کوي نو ښاي دوي   

دلته د اوبو  . ددې ښارچاپيره د ميوو باغونه دي او زمکې کرل شوي وې
 يخ او د ھند د د غزنې د.  رودونه دي چې خلک يې په متلونو کې يادوي

په اروپا کې دا سې نظردې .  دې ځاې يوه معتدله ده گرمۍ په منځ کې د
دا يوه  چې کندھارغرنې ملک دې او د الپس په شان غرونه به لري خو

د کندھارنوې ښار په ھواره زمکه جوړدې اونورغرونه يې واړه .  اشتباه ده
که روپۍ عايد دتيمورشاه يوزوې د ښارحاکم دې چې د کال اتلس ل.  دي
".لري  
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 پٻژندگلوۍد دوو ترکانو په نوم د  فوسټر ته په کابل کې بگداسير د کندھار
اوبل اغا احمد په کاروان  يو کس په بازار کې دکان کوو.  ليک ورکړې و

 ښه چلند يېډٻر چېده د اغا احمد سره وليدل  . سراې کې گودام لرلو
 خو د افغانانو په شان فوسټرليکي چې دې لوړدنگ سړې و .  وکړوورسره

ا د وړاندې سفر لپاره د ھغه خپل بل ملگري دکاندار ته زم".  مغرورنه و
  ".ل او څارنه يې وکړه چې څوک مې دوکه نه کړيٻسامان وو

که څه ھم فوسټر غوښتل چې څو ورځې نور ھم په کندھار کې ايسار شي 
آغا .  پښو کړېده د سفر موزې په  خوژمې نږدې و اويوه قافله تياره وه نو

د اکتوبر په  او.  د خونديتوب لپاره د قافلې مشر سره خبرې وکړېد ده احمد
 ٣په .   زوړ ښار دېد دې  نيټه د کندھار د نوي ښار نه ووتلو چې اوس٨

يو  فرسنگ فاصله کې يې يو کلې وليدو چې ورسره جوخت د غر د پاسه د
يو وړوکي کلي چې په بله ورځ درې فرسنگ کې  . دېٻارک� کنډوالې ښک

.ورسٻدل، تھنومٻدو  اشکانه  
جاوې يد اوښ د ک.  په دې سفر کې ھم فوسټرد يو مسيحي په توگه سفر کوو

لکوم� د قافلې نورو خ.  فوسټر او بلې خوا ته يو م� ناست و په يوې خوا 
کله چې .   ورغلوته  گوتو د م� ژندلو خو فوسټر ٻته پام نه کوو او نه چا پ

سره م�زم شو  يوعرب خياط د فوسټر شول نو کې ايسار" وبېک"دوي په 
م� ھغه ته  . پخولو او د اوبو راوړو دندې يې په غاړه وې  ډوډۍ د ده چې

ھغه . گواښ وکړو چې که مسيحي سره يې ډوډۍ وخوړه نو کافر به شي
تر شلو "فوسټر ليکي چې .  د ولوږې د Aسه نوکري پريښوده عرب خوار

 چې ثواب وٻل  خپل ديني خرافات به يې راته  و اوسېپورځو دا م� را
."وگټي  

" ھوره مدت خان"  فرسنگ کې ۶په لسمه نيټه ماښام قافله روانه شوه اوپه 
ښاي مدد خان د قافلو لپاره د اوبو تاAو .  ته ورسيده)  حوض مدد خان( 

ځ دشته وه چې بله ور" خاک چمپارا"  فرسنگ کې د ۶په .  ې ويړجوړ ک
دل چې په اوو فرسنگ ٻ نيټه گرشک کلي ته ورس١۴ په  . شولتٻر  ترې
.  دهٻ و او ورسره د رڼو اوبو وياله بھره ديوال تاوٻکلي چاپ د . کې و  

خوراکي  په گرشک کې د ټولو مساپرو نه يې کرايه راټوله کړه اوخلکو
د اوښ   تر ھغې د فوسټر .وهتوکي واخستل چې وړاندې يوه لويه دشته 

 ويښته او د ده  سلماني چې يو.  م م�زم ھم شړلې وٻنه دوٻتر �گاونډي م
 چې په کومې پاکۍ ووٻل ھغه ته يې . ږيره يې جوړول ورته پري نه ښودو
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ويښته سم کړي و، ھغه پليته شوې وه او بايد پاک کړې يې  سر ده ورله د
سې يې ھم د فوسټر ٻ ھغې پد ھغې پاکول ھم څه اوږده پروسه وه او د . وې
.  ه واخستېن  

دا کس د ملتان يو . يې ونيولو دې د ولوږې نه په تنگ شواو دريم م�زم 
 په پښو کې نه څپلۍ وې، د ده . مسلمان او مشھد ته د زيارت لپاره روان و

پرې   فوسټرجورج.  نه يې سمې جامې لرلې او يوه پيسه ھم ورسره نه وه
ې خو دې ھم زړه ووسو او گرمې جامې د خواړو سره يې ورله ورکړ

 . چاAکه وډٻرکشميرې ورسره شو چې  بيا يو.  ترينه وروستو پاتې شو
فوسټرته دا  . دو او مالگه يې ھم خوړلهٻرٻھغه د کافر خواړه په خوړلو نه و

" ليکي، .   معلومات شوي و چې د چا مالگه خوړل څه مانا ورکوله
يان د ډوډۍ په ايشيايان د مالگې په اړه ھم ھغسې خبرې کوي لکه چې اروپا

.لکه نمک حرام .  اړه محاورې لري  
د اوبو  . ورسٻدل  ته" شاه نادر" په اوولسمه نيټه دوي په اوو فرسنگ کې 
 فټه پلن او ھم ھغه ھومره ٢٠دا تاAو د پارس نادرشاه جوړکړې و چې 

و چې پکې مساپرو دمه  د تاAو د پاسه په ستنو يو داAن جوړ . اوږد و
 فرسنگ کې ۵ چې په ورسٻدل  ته" شوراب" دوي نٻټه مه په اتلس.  کوله

) ؟" ( لونغيره" په نولسمه دوي .  کرل شوې زمکه وه خو کلې ورسره نه و
ينې اوبه دومره کمې وې چې د قافلې چلپاره تم شول خو ھلته د  کې د اوبو

. خلکو خ�صې کړې  
ک� په  ځاې د دې.ورسٻدل   فرسنگ کې دAرام کلي ته۶په شلمه دوي په 

 فرسنگ ٧په  . کنډوالو اوختې وه او د څو ونو نه ع�وه نوره ټوله دشته وه
.  نيټه پکې يو وارې تم شول٢٧کې د بکوا دشته وه چې دوي په   

ته ورسيده چې د بکوا نه ) يا درواز" ( دراز" داکتوبرپه دويشتمه نيټه قافله 
 لمرنه پټيدو د ټولو.   فرسنگ کې يوځاې و او پکې سخته گرمي وه ۶په 

لپاره تابيا کړې وه، ھر ھغه څه چې سيورې يې جوړوو ، ورAندې ناست 
فوسټر واي چې .  لمر وھلې او په سخت تکليف کې و يو ترکمن سيد .  و

 چې درملنه يې کړې د دې  په ځاې. دې پيريانو نيولې و مسلمانانو فکرکوو
.  وې رنگا رنگ خبرې يې کولې  

 يې وٻل. په تکليف و، خپل کرامت ښودلوٻرډھغه م� چې فوسټر ترې 
خوھغې ھيڅ  شيطان ته امرکووم چې دا سړې پريږده او څه دم يې وپوکلو

بيا يې ورته د عربي ژبې ت�وت کوو چې ښاي پخپله ھم په مانا .  اثرونکړو
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دې مې د نمرنه " مداخله وکړه او ليکي،  فوسټر اخر.  يې نه پوھيدو
 اوڅو څاڅکي مې په خله رته اوبه واچولېمې و سيوري ته کړو، په مخ 

 راوتل چې خو بيا يې له خلې داسې غږونه لږ ښه شو ھغه . کې وڅڅولې
ټول خلک په دې باور شو چې دا د شيطان يا  . دوٻڅوک يې په خبره نه پوھ

".د پيري خبرې دي  
 چې دشته ورسٻدل ته" غورماو" فرسنگ په فاصله دوي ۵په بله ورځ د 

چې د درواز  ته وAړو) فراه (تجارانو سره فيرا  د څو ھندوھغه م� .  وه
خوشاله شو ډٻرد ھغه په تلو  فوسټر.  ديځ کې وٻ ميله جنوب لو۵٠ يا ۴٠نه 

کس ونيولو او ھغه عرب خياط يو وارې بيا   ځاې يو بدترد ده خوواي چې
. راسره مل شو  
 چې ما ووٻل  ھغه م� د تلونه يوه شپه وړاندې خياط ته" دې ليکي، 

خياط ھم دا موقع له . نه غ� کول ثواب لري  چورکړي ځکه د يو کافر
ھغه څو وارې راباندې Aس واچوو  . خداې غوښتله خو زه ورته تيار ووم

". خو نه مې پريښودو  
  ته) غيروني" (غيراني" فرسنگ کې يو لوې کلي ۶ټه دوي په ٻ ن٢٢په 

و و او د پاکو اوبو  تا و، چاپيره ترې ديوالډٻر چې خلک پکې ورسٻدل
د Aرې کرايه ورکړي او د  دلته ايسار شو چې مساپر . دهٻوياله پکې بھ

وړاندې لويه دشته وه چې .  راتلونکو دريو ورځو لپاره خواړه په بيه واخلي
. له دې ځايه ترخراسان غزيدلې وه  

زما کشميري م�زم په Aره نه ځان وينځلو او نه يې "فوسټرليکي چې، 
شول، ډوډۍ ٻد کافي لپاره اوبه و  کارونه اوبه راوړل، زماد ده .  کوولمونځ

.  خوھغه به ترينه شيان غ� کول." پخول او د اوښ لپاره خواړه برابرول و
په قافله " ليکي، . خواړه به يې پټ کړل، جامې او نورشيان به يې غ� کړل

خپله ښځه او کې يو ھندوستاني مسلمان مشھد ته د زيارت لپاره روان و چې 
.ښي وٻان يې د بنارس په جونپورښارکې پرماشو  

  ته" گيموچ" اکتوبر ٢٨او په " خووس" فرسنگ کې ۵په بله ورځ دوي په 
کې " وچکال" نيټه ٢٩په   .  چې په دشته کې د قافلو تم ځاې وورسٻدل

ايسار شول چې د خراسان په حدود کې يو لوې کلې اوچاپيره يې ديوال 
دا کلې د پارس يوه برخه ده چې قزلباش ترکان پکې "ليکي، فوسټر .  لرلو
د پاسه د سوررنگ تيکه تړلې وي نو ) ټوپيو( دوي د خپلوخوليو. دي ډٻر

."واي" يا قزلباش"سورسرې "ځکه ورته   
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" شيربخش" فرسنگ کې ۶دوي دوه ورځې ھلته د دمې نه وروستو په 
زيارت " مړۍ نيټه د نومبر په لو.  د دمې ځاې کې و کاروانونو نومې د

کې ايسار شول چې په اوو فرسنگ کې يو وړوکې کلې واو پکې ھديره " گاه
 چې په ليدو يې ورسٻدل  په بله ورځ درې فرسنگ کې دوي ھرات ته.  وه

دا يو پراخه سيمه او پکې واړه سپيره غرونه دي، زمکه يې " فوسټرليکي، 
. دې واړه پلونه جوړديد او ورباند ھرات ښار سره نږدې يو رو.  شگلنه ده

قافله باشي مونږ .  ره کلي دي چې پکې ونې او بوټي شته دېٻدلته بې شم
تجاران به په . دل ٻ بوتلو چې ھلته يواځې مساپرايسارکاروان سراې ته يو

  . نورو کاروان سرايونو کې پاتې کيدل
شاه عباس .  وښودلو ھلته يوارميني ته مې د گورجستان د بگداسير ليک ور

 اصفھان سره نږدې د جولفا نومې ښار دې ارميني خلکو لپاره جوړکړې د
په ھرات کې مې ځان پاک کړو، په ښار کې  . و چې ټول پکې تجاران و

 ځاې سلمانيانو په يوې د دې. وگرځيدم او يو ځاې مې ويښته جوړکړل
تيږې د اوبو لوښې ايښي وي، د ھټۍ څنگ ته يې وړې ھندارې، چاقوان او 

. منځې د پلورلو لپاره پراته ويد ږيرو ږ  
 بازاريوه د دې.ھرات د کندھارنه وړوکې ښار دې خو تجارت پکې ښه کيدو

چت پروت دې او دکانونه يې په يو لويه کوڅه ده چې ورباندې محرابي 
، غوښه، ھر ډول ميوه، سابه ترکاري دلته ډوډۍ، وريژې . ار کې ديقط

.  ښه وډٻرارزان او کيفيت يې   
ول ټخلک راډٻرپه دې کې دومره . لگي) منډۍ( کې يوه ورځ بازارپه اوونۍ

په .  وي چې د شاو خوا سيمو نه يې خپل شيان د خرڅولو لپاره راوړي وي
ې رغوي او د دې سيمو کې د وړۍ يوه تيکه جوړيږي چې خلک ترې جام

په ھر دکان کې د پسه پوستين ځوړند و او دا .  ږيٻپارس شمال ته يې ورل
.  د ھرې سيمې خلک کارويپه ژمي کې  

ږي چې د ٻ لږ اروپاي توکي ھم دلته راوړل کد خليج پارس د ملکونو نه
د خو. فرانسې پلنه کپړا، قاشوغې، پنجې، وړوکې ھندارې او انځورونه و

. نه وه  ډٻره   غوښتنه دومرهد دوي  توکو بيه ارزانه وه او ښاي چېدې  
دوه .   ښه دډٻرانتظام يې او .  په انصاف کار کويډٻرد ھراتو پوليس 

 پوليسو دوي دواړه  .سړي چې د ولس وگړي و، د غ� په تور تورن شول
له پښو وتړل او د يو گومبد نه يې راځوړند کړل چې د بازار په منځ کې 
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پاتې شول او ټولو خلکو ورته په دا کسان يو ساعت ھلته ځوړند .  جوړ و
. ره کتلٻو  

خو بيا ھم خپلې . ې خوندي احساس کړوزه خپل ځاې ته راغلم نو ځان م
دلته مې لږ سره زرخرڅ کړل .  نغدې پيسې مې د م� پيټۍ کې پټې وساتلې

خو په شپاړسو کې .  ښه و) بيه(کندھار په پرتله يې ريټ  چې د کابل او د
. يوه روپۍ يې بيا ھم د ھند نه کمه راکړه  

.  ځان له يميوه ورځ مې خپل سره زرپه فرش اچولي و فکر مې کوو چې 
يو شناخته سړې کوټې ته بې تپوسه راننوتو او د دومره سرو زرو په ليدو 

ې دومره سره زر رانه يې پوښتنه وکړه چې زه څه کار کووم چ. حيرانه شو
 خو داسې ښکاري چې يا خو ھغه کس  دمٻرٻزه و  .مې راټول کړي و

. ښ نشولٻه پر ووتلم چې څه بد راتايمانداره و او يا زه د ھرات نه زرٻډ  
خراسان د پارس تر ټولو لويه او په ختيځ کې يوه مھمه صوبه ده چې 

."انق�بونه يې ليدلي ديډٻر  
جورج د ھرات په چاې خانو او خوړنځايونو کې د خلکو سره خبرې کولې 

دل شوې معلومات ٻد خراسان په اړه خپل اور.  ټولولاو معلومات يې را
روستي ته واي او دا د پارس ورستۍ په پارسي کې و خور" ورکوي، چې، 

.  تورشيش ته روانيده  يوه قافله د مازندران يو ښار "سيمه ده  
جورج دا ځلې بيا د يو مسلمان په حيث د سفرھوډ وکړو اوځان له يو عرب 
نوم غوره کړو چې د پارس په دې برخه کې خلک د عربانو سره دومره بلد 

گه سفر کې تر ټولو لويه ستونزه په افغانستان کې د مسيحي په تو.  نه و
. ورته دا وه چې د قافلې خلکو ورسره ډوډۍ نه خوړله او دې يې نجس گڼلو

  ليکي، 
کله چې . افغان سيد زما کوټې ته راغلو د روانيدو نه څو ورځې وړاندې يو"

 چې د ھغه ووٻل  راته يې. خبر شو چې زه مسيحې ووم نو خوشاله شو 
 ۵٠٠ په عذاب شوي و نو ځکه که ما ھغه ته ډٻرمشران د کافرانو د Aسه 

. روپۍ ورنکړې نو دې به مې په زوره مسلمان کړي او سنت به مې کړي
ھغه . ما ھغه  سړې خپلو ارميني ملگرو ته بوتلو چې ورسره خبرې وکړي

ه، ترې وٻل پارسي يې يو ارميني چې روانه .  سيد له ما جزيه غوښتله
 چې تاسو ټول به ھم ووٻل ده ورته. څه وه غوښتنه د ده پوښتنه وکړه چې

. اوس مسلمان کيږئ او بايد سنت ھم شئ  
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سيد د خپل م�تړ لپاره نورکسان  . زوږ پورته شو ل شو او شورٻيو بحث پ
اخر . ې وٻل ارميني مساپرھم و، ټولو ورته بدې ردې ھلته نور . ھم راوبلل

."خسته او وAړوسو ورکولو ھغه سيد خپله دعوا بيرته واٻپه معمولي پ  
ږي او دې ٻځاې د ھندوانو د شته والي خبره کد جورج په ليکنو کې ځاې 

  . رانه وٻيرو ھندوانو په ليدو حډپخپله ھم په دې سيمه کې د دومره 
 و چې مٻشت  دوو سرايونو کې سل ھندوان د ھرات په "يو ځاې ليکي، 

د حکومت  و اومال ورکو دوي به په پور.  زيات يې د ملتان نه ورغلي و
خو ھلته د پارس د خلکو له خوا ورباندې ظلم کيدو .  لپاره گټه ورخلک و

 د جامو او کړو د دوي."نو ځکه دوي خپلې ميرمنې او ماشومان نه راوستل
ھندوان کله چې د اټک نه راپورې ووځي نو د شمال " کله واي، ھوړو په 

اولوړې ټوپۍ په اوږده کوټونه  په غاړه  . د خلکو جامې په غاړه کړي
په ھرات کې يھودان ھم شته، دوي قمار بازان دي او په دې بدنامه .  سروي

يھودان او ارميني .  ديځ کې يې نوم بد دېٻھم ھغسې لکه چې په لو . دي
."  ږيٻ خصلت دمسلمانانو سره نه يوځاې کخپل په دې  
نو ھغه ھم ترينه يې   د ھغه ارميني نه رخصت اخستوجورجکله چې 

 ووٻل ده ورته ريښتيا تنه وکړه چې راته ووايه ته په اصل کې څه يې؟ پوښ
خو . چې زه د مسيحي دين منونکې يم او غواړم چې انگلستان ته وAړ شم

. چې ته يا خو تجار يې او يا جاسوسووٻل ورته يې . ھغه پرې باورونکړو  
 

  ھرات نه پارس ته
 

دوي د شپې په روانه شوه او  ھرات نه  م، قافله د١٧٨٣ نٻټه ٢٢د نومبر په 
ي آغا علي نومٻدو چې خپله قافله باش.  کې ايسار شول"  الم غفارچشمه"

اغا علي مورد پارس  فوسټرواي چې د . نوکر ورسره و رمنه او يوٻمور، م
رمنې په څٻر پخپل زوې برAسې ښکارٻده ولې د ھغې په ٻ مد افغان وه او

ٻلي و چې فوسټرعرب او مشھد ته د ته و   اغا علي ھغوي .شان زيږه نه وه
جاوه د انسان پرځاې د يد جورج سره د اوښ په ک.  زيارت لپاره روان و
. وريژو بوجۍ باروې  
 چې لږه زمکه ورسٻدل  ته" ديھه سرخ "  فرسنگ کې ۴دوي په بله ورځ 

کله چې د قافلې نورخلک خبرشول چې .  يې شنه وه خو نوره ټوله دشته وه
درناوې او د حاجي خطاب يې   د دهرت ته روان و نوفوسټرد مشھد زيا
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دې نورو اروپايانو ته مشوره ورکوي چې په دې Aره دې .  ورته کوو
. دوٻوگه وAړ نشي ځکه دا يوجرم گڼل کھيڅوک د مسيحي په ت  

" پل سکيبو" د درې فرسنگ په دشته کی د تٻرٻدو نه وروسته  نومبر٢۶په 
 سيند دا پل د خښتو او مسالې نه جوړ و ھلته په يو وړوکي.  ورسٻدل  ته

. چې اوبه يې جنوب لوري ته بھٻدې  
. کې و چې څلور نيم فرسنگ کې يو کلې و) غوريان" (کوريان"په بله ورځ 

"  ژرندې وزره د د دې"په اړه يې ليکي،  .  دلته يې بادي ژرندې وليدې
". پر ځاې د جنډو په شان د ټوکر نه جوړ وي) ترپال" ( کينوس  

په غوريانوکې د قافلې خلکو نه کرايه راټوله شوه او فوسټر د يوې بلې 
. Aنجې سره مخ شو  
سمي پاڼه لرله چې د ته تلونکي مساپرو يوه ر ديځ ٻد افغانستان نه لو
جورج سره دا سند نه و نو گمرک ورته ووٻل .  دوٻر به کارٻپاسپورټ په څ

 واي.  اندې نشوتلېوړ او بې له دې  چې د حکومتي پاڼې لرل ضرور و
ښودې نو وې وٻل چې مشھد ته د ٻپه Aس مې پيسې ک" چې افسر ته، 

" وينس"دې د ". زيارت لپاره روان يې اوھم عرب يې نود تلو اجازه لرې
. سو په زورټول کارونه کيدلٻښار يادوي چې ھلته ھم د پ  

" په درناوۍ او شھرت خوښ نشو چې ھر چا  آغا علي په قافله کې د فوسټر
.  بللو، نوخلکو ته يې ووٻل چې دې نه حاجي و او نه مسلمان" حاجي

 کې څنگه چې زمونږ په ملک" دې ليکي،  . ورته څه وونه وٻل خوخلکو
نه سرټکوي ھم ) مشر(ړۍ د کپتان ٻخلک د سمندري سفر په وخت د ب

."  نه شکايت کوياوښانو خاوندسې په دې سيمه کې خلک د ھغ  
ته ورسٻدل چې د اوبو يو " چارسرخ"وو فرسنگ کې دوي په ا  نيټه ٢٩په 

کوھې يې لرلو خو په ھغې کې دومره اوبه نه وې چې د ټولې قافلې بس 
په دشته کې يوتم " تورساله" ورځ دري نيم فرسنگ کې  په بله.  شوې وې

.ځاې ته ورسٻدل چې د کوھي اوبه يې خټينې وې  
ه اوو فرسنگ کې يو چې پ" کاوس يا کاس"د دسمبر په لومړۍ نٻټه دوي 

دا د ھرات ، مشھد او د تورشيش په منځ کې په لوې .  لوې کلې و، تم شول
د قافلې خلکو دلته ډوډۍ اخسته او .  گڼه گوڼه پرې زياته وه Aراو د مساپرو

.  دلٻصې شوې بيا نور خواړه نه پٻدا کپخې ډوډۍ خ� ډٻر ژر  
تنورونو  د کلي په ټولوښاي ھغه .  کس نه ډوډۍ په بيه وغوښته فوسټرد يو

نولې واو ٻدې يې ترنيمې شپې په انتظار ک.  دو او پيدا يې نکړهٻوگرځ
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بيا تر دريو ورځو جورج د اوبو يا .  اخريې ورته ووٻل چې ډوډۍ نه وه
.  چايو سره پنير وخوړل  

 ورسٻدل  لوې کلې ته" رويي"د دسمبر په درٻمه په څلورنيم فرسنگ کې 
ھلته واورې شوې وې او زمکه بل شان .  و مٻشت  خلک پکېډٻرچې 

.  ښکاريده خو دوي پکې تم شول  
فوسټر دريو پارسي وانو سره د يوې بادي ژرندې په ښکته برخه کې 

واړه تکړه اوچاغ و، ھغه درې " ليکي،  . ساړه وډٻرايسارشو ځکه ھلته 
دا .  دل اود خپلو اسونو لپاره يې خوراک ھم پخپله راوړوٻساړه يې نه ک

رې واړه د تيمورشاه د پوځ عسکر وخوھغه له خوا ورته معاش نه و د
دل او اوس په ٻځکه وتښت دوي تري سخت گيله من و.  ورکړې شوې

.کې خپلو کورونوته روان و نيشاپور  
کلي ته ورسيده چې " سي ده" ې د  دسمبر قافله په پينځه فرسنگ ک۵په 
 ۵په بله ورځ  . او ورسره زمکې کرل شوې وې ره وٻوال ترې چاپٻد

قافلې د  د.  نومٻدو"اشکاره" والي کلې و چې ٻفرسنگ کې ھم ھغسې د
 وشوې نو دوي د يلۍ والوته او ورسره سختې واورې راتگ سره س

.  وړاندې تگ نه پاتې شول  
ده په شان  د او بل ځاې کې سر پناه پيدا کړو خو فوسټر او نورو خلکو يو

 کې يوه ک� جوړه وه او فوسټرد نورو په دې کلي.  مساپرو لپاره ځاې نه و
په  نه مو په مينت زاريو ک� دار" ليکي، .   ک� دروازه وټکولهد دې  سره

ھغه راته د سون مواد .  دو ځاې واخستوٻيوې تيارې کوټې کې د ايسار
په . که څه ھم ډوډۍ پکې نه وه خو مونږ اورته ناست و.  ھم راکړل) بالڼ(

 ولوستې و او د جامې شاعر د يوسف او زليخا ھغو دريو کسانو کې يو تن
غږ يې له پوزې  او ووٻل په لوړغږ شعر ده .  کيسه يې راته پيل کړه

د .  حسين ماتم کوو) امام(د اشکاره اوسيدونکو ھغه وخت د .  راويستلو
افغانانو له وٻرې د ښار دروازې يې تړلې وې او ځانونه يې وھل ځکه 

". ملنډې وھيورباندې  افغانان په دې کار  
چې د قافلې منزل به اوس  په بله ورځ فوسټرد اغا علي له خلې خبر شو

 چې په تورشيش کې به ورته يابو په کرايه ووٻل  ده ته يې.  نيشاپور وي
نه د مشھد لپاره ٻدې خبره ناھيلې شوځکه اغا علي ترپه  فوسټر.  کړي

.  "  گټه نه وهخو واي چې د دليل يا د مينت زارۍ ھيڅ.  سې اخستې وېٻپ
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اوس د  راسره ژبه کړې وه او ده . په دې ملکونو کې خلک ھم داسې کوي
".  ژبې نه اوختې و  

او د سپيده چاودې   م د واورې طوفان تم شو١٧٨٣ نيټه ١٠د د سمبر په 
ته " ھندو باد"ماښام دوي .  کلي نه روانه شوه" رويي" پروخت قافله د 
.  کې کلې او شنې زمکې يې لرلې فرسنگ کې يو وړو۶ورسٻدل چې په 

نيشا .  تورشيش بازار ته روان شو اغا علي د فوسټرنه اوښ واخستو او د 
.  ميله ليرې و٧٠پورد ھندو باد په شمال لويديځ کی   

د افغانستان او د پارس ترمنځ د خراسان د وٻش چارې په " دی ليکي، 
افغانانو تابع  سيمې خلک د د دې . مکمل ډول پارس ته پريښودل شوې دي

.  يوه ډله وليده په دې ورځ مونږ د افغاني عسکرو.  او په دې خوشاله دي
دا د تيمورشاه د ھغې پوځ يوه برخه وه چې د مشھد د ک� بندۍ لپاره 

"نمسي، شاه رخ په واک کې دې اوس د نادرشاه  دا ښار.  هورغلي و  
يې د سلطان شاھرخ مرزا د نادر شاه د مشر زوې مرزا قلي زوې او مور 

. يواځينۍ ژوندې کس و دې ھغه وخت د نادر شاه د کورنۍ .  حسٻن لور وه
په مشھد کې د  ښه نوم لري او ډٻرشاھرخ په خراسان کې "  فوسټرليکي، 

 دوه زامن، نادرمرزا او د ده . ډٻره پاتې خزانه اوس ورسره ده نادرشاه 
د يوې ډلې پرمټ  ولي نعمت د سپارو.   ولي نعمت يو بل سره په جنگ دي

د  ته د ورننوتو په ھڅه کې دې او دی ښار.  ھرځاې د خلکونه شوکې کوي
اوس تيمورشاه ورته خپل پوځ وراستولې .  نه يې مرسته وغوښته  تيمورشاه

. يې محاصره کړې دې دې چې مشھد ښار  
اوس يو کال کيږي چې دا ښارمحاصره  خو دوي د توپونه کار نه اخلي او

. کې کاميابه شوي دي  د خوراکي توکو رسد ورته بندولودوي يواځې.  دې
 اوس د سخت ژمي له کبله افغان پوځ مشھد نه وتلې دې اود مشھد ښاريان 

د ښار خلک ولي نعمت ته ښٻرې کوي .  ځان له خوراکي توکي راټولوي
چې د شيعه گانو يو سپٻڅلې زيارت لرونکي ښارد نيولو لپاره يې سني 

  ".افغانان رابللي دي
 معلومات راټول کړل افوسټرد افغانستان د ھغه وخت د پوځ په اړه پور

د افغانستان لوې سلطنت ته، چې اوس اوس جوړ شوې دې که  " اوليکي، 
 ډسپلن نه لري، د چا  دوي ھيڅ.  کاره ښکاريٻ پوځ بد دېنو نظر وکړئ 

په واکمنۍ  خلک واي چې د احمد شاه .  امر نه مني او کاواکه چلند کوي
غښتلې او بااختياره ساتلې ډٻرھغه خپل پوځ .   تکړه اومنظم وډٻرکې دوي 
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خو خلک واي چې افغاني عسکرھغه وخت ھم مغروره او خبره به يې .  و
پوځيان ترې  ډٻرده  د دو، نوٻکله چې دې د سيکانو سره جنگ.  لهنه من
".   ھم دا وه چې ھغه پنجاب سيکانو ته پريښودو.  دلې وٻتښت  

په اوس وخت کې د پارس د پوځ په "  پارس د پوځ په ليدو واي، فوسټر د
د پارس پوځ مشرنه لري اوعسکر يې د .   پياوړې دېډٻرپرتله افغان پوځ 

سره ھم زيات بلد نه  او توپو دوي د ټوپکو.  خپل وطن سره وفا نه کوي
 کمزورې ډٻرچې  د نادر شاه پوځ يو وخت بغداد محاصره کړې و.  دي

د پارس د عسکرو سره يو د . وي ونکړې شوچې وې نيسي د خو ښار و
خو په ازربايجان کې د  . پلې گرځيدوي ټوپک وي او )  ميچ�ک( رانجو

شيروان او د داغستان ځينې پوځيان سپرنگ لرونکي ټوپک گرځوي چې د 
." ترکانو نه يې اخستي دي  

.  وک� ته ورسيد" فيجروټ" دسمبرپه درې نيم فرسنگ کې د ١١فوسټرپه 
" په بله ورځ .  پراخه کلي و چې دٻوالونه يې لرل دې ته څيرمه څو لوې او
 چې په څلور نيم فرسنگ کې يو پراخ ورسٻدل  ته" دوش اباد يا دوخت اباد

دا په لوٻديځ کې د تيمور شاه د " دلته ھم يوه لويه ک� وه او ليکي،  . کلې و
 ليرې نه مو ږي چې دٻورٻښم جوړ دلته .  سلطنت وروستې سرحد و

". وليدل  
دا د خپلواکه "فوسټرچې وړاندې وAړو نو د ځينو سيمو په اړه ليکي، 

که دومره پراخه زمکه د يو زړه وراو غښتلي .  افغانانو په Aس کې دي
خو تيمور .  باچا په Aس کې وې نو ټول پارس نيول ورته ډٻراسانه کارو

 ځواک ھيڅ په د ده. شاه د خپل پ�ر د زھانت يوه برخه ھم نه لري
شته منۍ    دد ده. سترگونه ليدل کيږي او نه يې څوک احساس کولې شي

او دا خبرې زه د ځان نه نه کووم بلکه په ټول  . لږې نښې ښکاري
". افغانستان کې د ھر چا په ژبه ھم دا خبره وه  

 چې د ورسٻدل  ته" کووټ"  دسمبرپه شپږ فرسنگ کې يو ځاې ١٣په 
 په شمال کې لوې غرونه په واورو د دې.  يو کلې وتورشيش سره تړلې

. کاروان سراې ته وAړو له دې وروستو جورج تورشيش کې يو.  پوښلي و
دا فيصله وکړه  دواړو.  کس ورسره مل شو يو او شو  ھلته څو ورځې تم 

دا " واي، .  چې فوسټر به ورته اوبه راوړي اوھغه کس به ډوډۍ پخوي
خو ما ته يې نه وٻل چې ھلته . غلې اوخفه ښکارٻدوسړې د استر اباد نه را

ما غوښتل چې د روسانو د حرکت په اړه راته څه ووايي .  څه حاAت و
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". څو ورځې وروستو دې ھرات ته وAړو.  دو ته ليواله ومٻچې زه يې اور
د مشھد زيارت کوونکي  ې کړې اوتٻر  م� سره يې څو ورځې  بيا يو

.   له کوټې وشړلوراغلل نو يو حاجي ھغه م�  
دفوسټرنه يې پوښتنه وکړه او کله چې خبر شو چې دې عرب و نوپه عربي 

راگيرشو ځکه دې په عربي نه  فوسټر.  کې يې ورسره خبرې وکړې
 چې دې د ووٻل  ورته يې.  نو ھغه ته يې يو بله کيسه جوړه کړه پوھيدو

منيت لپاره يې د خپل ا. د کاروبار لپاره مازندران ته روان و کشميرو او
 اود وٻل  ھغه حاجي ورته څه وونه.   ځان نه عرب حاجي جوړکړې و

. ځان په اړه يې معلومات ورکړل چې دې ھم مازندران ته تلو  
 ورته خواست وکړو چې دې به د ھغه په سرپرستۍ مازندران ته جورج

. وAړشي اودغبرگو پيسو د ورکولوژمنه يې ورسره وکړه  
 "سلطان اباد" ل وکړو او واي چې دا ځاې پخوا  فوسټر د  تورشيش سي

 ټول ښار افغان عسکرو"  دې مشھد ته وAړواو ليکي، سېپور. نومٻدو
سلمير د ٻپه دې ښار کې د ملتان اود ج.   وويجاړکړې او په کنډوالو اوختې

". ې وېمٻشت  ھندوانو سل کورنۍ ھم  
 او ليکي چې د فوسټر د دسمبر په ورستۍ اوونۍ کې مازندران ته روان شو

مشھد، يزد، کاشان، قزوين او ان چې د کٻسپين په ساحلونو د ھندوانو 
حاجي ترينه په يوه او بله بانه په Aره ھغه .  شرکتونه ځاې ځاې جوړ دي

په Aره د خليل اباد ، حاجي اباد، نواب حکوم، درونه،  دوي .  سې وھلېٻپ
.يوالونه لري شول او واي په پارس کې ټول کلي دتٻر  سيمو نه  

 د څو سېپور. کې و" ټاورون"  م دې  په ١٧٨۴د جنوري په لومړۍ نيټه 
. خانه ھودي، برجمند، او نصير اباد و" يادوي چې  ځايونو نومونه   

په Aره مو د نادر شاه د پي�نو ھډوکي وليدل چې ھغه د ھند نه ځان " واي 
په گرمه ھوا وروستو يې د پارس جنوب ته واستول چې .  سره راوړي و

ته " شاه رود" ري په اتمه دې د جنو" کې به ښه شي خوھلته ټول مړه شول
چې په پارسي کې  ھلته سخت ساړه و. نومٻدو  دو چې بوستان ھمٻورس
په ټول پارس کې روسي اوسپنه ". دې ليکي.  واي" ضرب زمستان " ورته 
".  اوسپنې سيخونه ايښي ويد دې  ږي اوھرځاېٻخرڅ  
 او نورې قافلې يې وليدې چې د ورسٻدل  ته" ديھه م�"ي  جنور١٧په 

.  پارس کتان پرې باروواو نورو ځايونو ته د خرڅولو لپاره وړل
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 او په ځاې دانگورو) چيني(فوسټرليکي، دلته خلک د خواږو لپاره د بورې 
.د انارو شيره کاروي  

 سېپور.  چې په دمغان کې وورسٻدل  ته) طاق( جنوري دوي تاک ١٨په 
.  ک�تو، ک�فر، ھزارجريب، چالو او اخر يې د مازندران غرونه وليدل"  

فوسټر واي چې ھلته مې د روسانو په اړه دومره پوښتنې وکړې چې ځينې 
چا وٻل چې زه روسې وم ، د تاتاريانود زندان .  خلک راباندې شکمن شول

حمد مازندران د اغا م.  نه تښتٻدلې او اوس بيرته خپل وطن ته روان وم
. ښار و  

اخر فوسټرپه  يوې بحري بيړۍ کې ازربايجان ته وAړواوھلته په زردشتي 
ھلته . کې ناست ھندو سادوان يې وليدل چې د اورعبادت يې کوو" اتش گاه"

يې روسان وليدل چې د اٻشيانو په شان ورته ښکاره شول ځکه ھغوي 
. ساتلې وېاوږده کميسونه اغوستي و، م�يې ھم ھغسې تړلي او ږيرې يې 

. بيل ځايونه لري) غسل(واي دوي د اٻشيايانو په څيرد لمبا   
 

 تحليل
 

لوې ھدف د افغانستان او د پارس په اړه  ر تر ټولوسف فوسټرد جورجد 
وخت د احمد شاه ابدالي زوې کابل په تخت ھغه  د.  معلومات راټولول و

وې خو د سيکانو په Aس کې ې برخې ډٻرپنجاب  د.  شاه ناست وتيمور
. دوٻا اداره کAھور د افغانانو له خو  

ده د خپل سفر نه وړاندې لږه پارسي او ھندي ژبه زدکړې وه او د 
 ځان د يوعام مسلمان په توگه نه تر کابلپٻښور افغانستان خاورې کې يې د

 کې له پٻښور   لپاره چې څوک پرې شکمن نشي نو پهد دې.  ژندلوٻورپ
 کې ايسار شو او ځان يې د چارواکو نه پټ زاړه جومات ښاره بھر په يو

.  وساتلو  
يون ليک ځانگړتيا دا ده چې ولوستونکې د ځانه سره ھغه زمانې ته د دې 
ږي او د ژوند ٻزمونږ په وړاندې جوړ د ھغه وخت د قافلو يو انځور.  وړي

.  ھغه وړې خبرې چې د تاريخ ليکونکو ورته پام نه وي، راته ښاي  
نه په تفصيل ليکلي دي خو يواځې د مھمو خلکو نومونه ده د ځايونو نومو

. مونږ نه پوھٻږو چې ده ھر ځاې خپل ځان په کوم نوم ورپٻژندلو.  راښايي
دا ھغه وخت و چې د انگلستان سيالي A د روس سره نه وه پٻل شوې خو 
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. بيا ھم جورج ھر ځاې کې د روس او د ھند تجارتي مالونه له نظره تٻروي
ن کې د مذھبي ازادۍ په اړه دې پخپله ھم حٻرانه پاتې کٻږي په افغانستا

ځکه ھغه وخت انگرٻز مسيحيان د نورو مذاھبو په اړه پخپله سخت 
. متعصب و  

په دې يون ليک کې د افغانانو د کرٻکټر نه خبرٻږو چې په ځان غاور دي 
د دې سره ره .  او د پارس په پرتله د خپلې خاورې او وطن سره مينه لري

نږ د افغانستان د زوال نښې ھم وينو چې تيمور شاه خپل ملک بې مو
په يو ځاې کې ھم .  سرپرسته پريښې دې او ھيڅ پوځي فعاليت نه کوي

. مونږ د نوي جوړښتونو نښې نه وينو چې دا نوې ھٻواد پخپلو پښو ودرٻږي
لک ارامه دي، د خواړو توکي پکې ډٻر او ارزانه موندل خله بلې خوا 
. ه دې کبله د نورو نژادونو خلک پکې خوشاله وکٻږي او ل  
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