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  کرښه ډيورنډ او افغانستان لوی
  )دويمه برخه(

  )ختيځ ھند کمپني( اروپايان د ھند په نيمه وچه کې 

  

  ــ د کمپنۍ پروړاندې د ھند د مغلي امپراتورۍ، دريځ او کمزوري۴

 شپارلسمې پٻړۍ په نيمايي کې اروپايانو د چين او جاپان پر لور د تجارت په نوم مخه کړه، د
چې په اصل کې يې خپل د نيواک سياست پلی کولو او ھم يې د عيسويت د دين د خپرولو کوښښونه 

 خپل کول، د اروپايانو پر اصلي موخو باندې يوازې جاپانيان پوھيدلي وو، نو ځکه يې ټول اروپايان له
چې نږدې يوه نيمه پٻړۍ ) ز١۶۴١(د جاپان دروازې يې د اروپايانو پر مخ وتړلې،. ھيواد څخه وشړل

  )١(. دوام يې وکړ

 له بده مرغه چې د ھند مغلي امپراتوران په دې نه پوھيدل چې د دوی په ھيواد کې اروپايان څه 
انو ښه ليدل چې اروپايان د خپلو ډول اوږد مھالي استعماري او استثماري موخې لري، مغلي امپراتور

سياسي او مالي ګټو او د ھند د اشغال په خاطر په خپل منځ کې جګړې کوي، خو له دې څخه يې زده 
کړه نه کوله چې په راتلونکي کې به ھمدا خلک د دوی د سر بM شي او نه جبرانيدونکي زيانونه به 

  . ورواړوي

 کې د انګرٻزي کمپنۍ ځواکونو د پرتګاليانو وړاندې يادونه شوې ده چې د سوالی په جګړه
ځواکونو ته ماتې ورکړه چې له امله يې مغل امپراتور جھانګير خورا خوشاله او له انګرٻزانو سره يې 

سره ھم ډٻر ښه ) سر توماس رو(خواخوږي وښودله او ورسره يې د انګرٻزانو د دولت استازي 
جارت انحصاري حق ورکړل شو او ورسره يې د سلوک وکړ او په ھند کې انګريزي کمپنۍ ته د ت

مغل امپراتوران، له انګرٻزانو سره په خورا ) ز١۶٣٩(کM ھم جوړه کړه،] پوځي[سنټ جورج 
صداقت روان وو، چې د دوی دغه صداقت، په اصل کې حماقت شمٻرل کيږي، داسې چې په نه خبره 

په کال «رله، چې يوه ښه بٻلګه يېيې خپل راتلونکي دښمن ته خپله خاوره په وړيا توګه وروسپا
وسوزيدله او کمپنې ھغه تداوي کړه، نو ] مشره او ګرانه لور، جھان آرا[ز، کې د شاه جھان ١۶۴٠

په توګه انګرٻزانو ته ورکړه، ] د فيس يا شکرانې[سيمه ) ھوګلي(شاه جھان له ګنګا سره نږدې د 
  )٢(» .کمپنۍ درې نورې سيمې ھم وپيرودلې

د کلکتې سره نږدې د څلوٻښتو کليو پيرودل او د ھغو څخه د خپلې خوښې سره چې يوه سيمه  
سم د ګټې اخيستنې اجازه  ھم تر_سه کړه، دا کلي په بنګال کې د يوې منظمې مستعمرې پيل ؤ او د 

  )٣(. کالونۍ اصطMح چې د مستعمرې لپاره کارول کيږي، له ھغه وخت څخه رواج شوه

موخه يې دا ده چې يو لوی، ټينګ او باوري «:ل کې اعMن وکړز کا١۶٨۶انګرٻزي کمپنۍ په 
، خو بيا ھم د مغلو امپراتوري په خوب ويده وه ».انګريزي قلمرو د تل لپاره په ھند کې رامنځ ته کړي

د بنګال د پMسی جګړې . [او په انګرٻزانو باندې يې لکه څه رنګ چې _زمه وه محدويتونه ونه لګول
د نوموړي جګړې [له يوې تجارتي ادارې څخه په يوه سياسي ځواک بدله کړه،کمپنۍ ] ز١٧۵٧بري، 
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کمپنۍ د .] له بري وروسته انګرٻزان، د ھند له سويل او ختيځ څخه د ھند د شمال پر لور وخوځيدل
سياسي ځواک په توګه له ھندي دولتونو او ايالتونو سره اتحادونه او معاھدو ته مM وتړله، دغو ځايي 

ه يې په سود پيسې ورکولې او عسکر يې وراستول چې دفاع يې وکړي که به دغو دولتونو ت
حکومتونو د پور د ادا کولو وس نه درلود، نو په بدل کې يې خاوره ورنه _ندې کوله او د خپلو 

وروسته کمپنۍ د بنګال، بيھار ) ز١٧٧٠(خدماتو په مقابل کې يې ماليه ورنه ټولوله، د بکسر له جګړې
  )۴(. د مالياتو د غونډولو حق تر _سه کړ) اوړيسه (او اوړيسې

ډٻر کلونه وروسته کله چې «:د پورته درو لويو و_يتونو په ھکله بل ځای داسې ويل شوي دي
د ھند يو شمٻر خلک پخپلو کې  انګرٻزان په ھند کې ښه ځواکمن او پر ھنديانو باندې بر_سي شول،

جګړيدل، خو د انګريزانو د پرمخ تلليو وسلو له امله يې سره يو شول او د انګريزانو پر وړاندې و
د انګريزانو بري وليدل، نو د انګريزانو سره يې ) مغل شاه عالم(ماتي وخوړه، دا چې د ھند پاچا 

جوړجاړی وکړ او د بنګال، ييھار او اوړيسې و_يتونه يې د کاله د، دوه نيم مليونو روپيو په بدل کې د 
  ) ۵(» ... .په نوم ورکړل ھندوستان د شاھنشاھۍ 

_رډ لٻک  ډيلی ونيو، نو امپراتور د شرقي ھند کمپنۍ په ] انګرٻز[ز کال کې ١٨٠٣کله چې په 
ګوډاګي بدل شو، امپراتور سياسي واک او اقتدار له _سه ورکړ او په مالي لحاظ کمپنۍ ته محتاج 

ريدل چې په بٻوزلۍ کې ووسي، د امپراتورۍ د زوال په ورځو کې د شاھي کورنيۍ غړي مجبو... شو
مغل پاچا بھادر شاه ) ۶(... . ځکه چې د دوی خرڅ به شاھي خزانې په منظم ډول نه شو ورکو_ی

د خپل سلطنت په ټوله موده کې له کمپنۍ څخه د نورو پٻسو غوښتنه کوله، ده ته ) ز١٨۵٨ - ١٨٣٧(
مغولو دربار دغه پيسې باج بللو، کمپنۍ د مياشتې سل زره روپۍ معاش ټاکلی ؤ، جالبه دا ده چې د 

خو کمپنۍ د تنخواه نوم ورکړی ؤ، د دغو دوو اصطMحاتو په حقوقي مانا کې ډٻر توپير ؤ، زورور له 
وروستنی [کمزورو باج اخلي، خو تنخوا تر _س _ندې او مامور ته ورکول کيږي، کله چې کمپنۍ،

 نو د تنخواه او باج په مانا کې ھمدا حقوقي بھادر شاه د خاين په حيث محاکمه کاوه،] مغل امپراتور
انګرٻزانو په دې ډول خپله د نيواک تګMره ورو په ورو پلي کړه چې ) ٧(. تفاوت د محاکمې بنياد ؤ

  . په پای کې خپلو موخو ته ورسيدل او د ټول ھند پر خاوره يې خپله ولکه ټينګه کړه

  )ز کال پاڅون او د انګرٻزانو غبرګون١٨۵٧د : (ــ د انګريزانو پر وړاندې د ھنديانو مقاومت۵

د ھندوستان اوسيدونکو له انګرٻزانو سره له آره ډٻرې لويې او وړې، بې وسلې او وسله والې 
جګړې کړي دي، چې په دې ځای کې د ټولو جګړو يادونې څخه تٻريږو او يوازې په څو مشھورو 

  :جګړو باندې رڼا اچوو

ګريزي استعمار، اسثتمار او د مسلمانانو او ھندوانو د ھندوستان اوسيدونکو لخوا، د ان
ز کلونو ترمينځ ملي پاڅون وشو، پاڅونوالو ډيلی ١٨۵٧ - ۵٨ته د نه احترام له امله په ) عقايد(ګروھو

  )٨(. ونيو او د مغلو د امپراتورۍ د لړۍ وروستنی پاچا بھادرشاه يې د امپراتور په توګه ونوماوه

رٻزانو له ناوړه کړنو څخه تر پوزې راغلي وو، خو د پاڅون د ھند خلک خو ھسې ھم د انګ
د ) مرمۍ(ماډل انګرٻزي ټوپکو ګولۍ١٨۵٣وروستی او بنسټيز عامل دا ؤ چې، د انګرٻزانو لخوا د 

او غوايي په غوړيو غوړې شوي وې، چې دا عمل د مسلمانانو او ھندوانو د ) خنزير(سرګوزي 
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 چې د انګرٻزانو په وسلو باندې سمبال وو لومړنی پاڅون ګروھو سپکاوی ؤ، نو د ميروټ کM عسکر
  ) ٩(. دوی وکړ

د پاڅوانوالو يو شمٻر مشرانو د انګريزانو په شان په ترھګريزو کړنو _س پورې کړ، چې له 
دغه پاڅون په ھند کې «:امله يې د پاڅون موخه ناولي کړه، په دې ھکله پنډت جواھر_ل نھرو وايي

زان له پښو غورځولی شول، خو د پاڅونوالو ناوړه کړنې د دې سبب شوې چې انګريزان ھم د انګري
  . دوی په شان، سل ځله، حتی زر ځله ناوړه کړنې د ھنديانو پر وړاندې ترسره کړي

کې د انګريزانو ښځې ماشومان او سړي، وروسته له ھغې چې لومړی امن ) کانپور(کله چې په 
د کانپور وژنې د يوې ډلې . ې مخې ووژل شول، انګريزان يې ډٻر وقھروورکړل شو او بيا له يو

  )١٠(» .په امر ترسره شوي وې) نانا صاحب(مشر،

د لور مړی وموند، ) ويلر(د کانپور په سيمه کې د انګريزانو سکاټلنډي عسکرو د انګريز جنرال
ووٻشل، لوړه يې دغو عسکرو د ھغې جلکۍ د سر ويښتان غوڅ کړل او په خپل منځ کې يې سره 

وکړه چې د وژل شوي جلکۍ د ھر ويښته پروړاندې به يو تن ھندوستانی وژني، دغو يرغلګرو 
عسکرو د خپلې ژمنۍ سره سم ډٻر خلک ووژل او د وينو لښتي يې وبھول، دغه ټول وژنه تر ھغې 

  )١١(. پورې وحشي وه، چې د انګرٻزانو د کلکتې حکومت اړ شو د سکاټلنډ عسکر بې وسلې کړي

خو، کله چې د ميرټ کM، ياغي پوځيانو څخه انګريزانو د ډيلي ښار ونيولو، ښار له بلې تباھۍ 
سره مخ شو، برتانوی عسکرو يو مخيزې وژنې وکړې، په ښځو يې تيري وکړل او د ښاريانو شته يې 

ټلو اکتفا ونه برتانوي مقاماتو يوازې د خلکو په اعدامولو او لو. سزا وه] پاڅون[لوټ کړل، دا د بغاوت
) سره کM(کړه، بلکې د ښار د تخليې حکم يې وکړ، دوی د ښار ودانۍ په سيستماټيک ډول ونړولې،

يې په عسکري قشلې بدله کړه چې د ھغې کلتوري او اجتماعي اھميت ورسره ختم شو، په جامع 
 ساړه شول او جومات کې عسکرو واړول، د ډيلي جوماتونه له لمونځ ګزارو تش شول، تاوده بازارونه

  )١٢(. په تاندو باغونو د بې پامۍ دوړې پرٻوتې

انګريزانو په سړه سينه، ډٻر خلک په توپکو په ګوليو باندې وويشتل، ډٻرې يې د ټوپ په خولو 
چې له ) نيل(کې والوزول، په زرګونو خلک يې د سړکونو په ونو باندې وځړول، يو تن انګريز جنرال

 باندې بريد وکړ، د _رې په اوږدو کې يې پر ھره ونه باندې يو تن ھندی o آباد څخه يې په کانپور
وګړی ځړولی ؤ، د _رې پر سر داسې ونه، نه وه پاتې چې په ھغې باندې څوک نه وي ځړول شوی، 

  )١٣(... . ډٻر خلک ووژل شول، کلي وران او خالي پاتې شول

لو په موخه د ھنديانو کلي وسوزول، ز کال د پاڅونوالو او عامو خلکو د ځپ١٨۵٧انګريزانو د 
او ] خنزيز[بې توپيره، ھندي وګړي وويشتل شول، د مسلمانانو او ھندوانو په بدنونو باندې د سرکوزي

انګرٻزانو د سرکوزي او غواګانو وازدې له دې امله پر ھندانو او [غوايي وزادې ومښل شوې 
او د اعدام د حکم د .] ونو کې حرام ديمسلمانانو پورې مښلې چې دا دواړه ځناور د دوی په دين

  ) ١۴(. اورولو په وخت د وګړيو سپکاوی وشو

) ګورخه(په پای کې پاڅون، پخپله د ھنديانو لخوا له منځه يوړل شو، سيکانو او د نيپال اجيرو
) سينديا(حکومت او په شمال کې د) نظام(عسکرو، له انګريزانو سره مرسته وکړه، په سويل کې د 
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انګريزانو منلي ده چې ) ١۵(.  د ھند نور ډٻر محلي حکومتونه له انګريزانو سره ودريدلحکومت او
  )١۶(. موږ د پاڅون په موده کې لږ تر لږه سل زره ھنديان وژلي دي

ًد پاڅون د له منځه وړلو له امله، انګريزانو د مغلو د لويې امپراتورۍ لړۍ عمM ختمه کړه، 

و د ده لمسي، بې له کوم دليل څخه په داسې حال کې د يو انګريز داسې چې د بھادرشاه دوه زامن ا
دغه پاڅون د ختيځ ھند کمپنۍ، حکومت ... لخوا ووژل شول، چې ډيلي ته وړل کيدل) ھوډسن(پوځي

ته، ھم د پای ټکی کيښود او له ھغې څخه وروسته د بريتانيا حکومت د ھند واک مخامخ په خپل _س 
  )١٧(. لقب ورکړ) نايب السلطنة( ته يې دکې واخيست او د ھند واکمن 

ز، پاڅون غلی کړای شو، د بريتانيا ملکې ويکټوريا په يوه بيانيه کې د ھند ١٨۵٧کله چې د 
خلکو سره وعده وکړه چې د بريتانيا له له قانون سره سم، دوی کولی شي له عمومي خدمتونو برخه 

ه ګانو حقونو ته به درناوی کوي، د شھزاده من شي او ژمنه يې وکړه چې د ھندوستان د ځايي شھزاد
ګانو د ځمکو نيول يې ودرول او فرمان يې ورکړ چې د خلکو ديني ګروھو ته دې درناوی وشي، 

وروسته يې د ځايي ھنديانو پر . خلکو ته اجازه ورکړل شوه چې په ټوليزو خدماتو کې ګډون وکړي
مغل . ي ځواک د بريتانويانو په _س کې شوځای د بريتانيايي عسکرو شمٻر ډٻر کړ او د پوځ توپچ

  )١٨(. ز کې ھلته مړ شو١٨۶٢امپراتور بھادرشاه يې د برما رنګون ښار ته تبعيد کړ او په 

د ھنديانو د تٻرايستلو او ) لکه څه ډول چې د انګرٻزانو عادت دی(د بريتانيا ملکې ژمنې 
ز، پاڅون څخه په ١٨۵٧ له غولولو په خاطر شوي وې، د بريتانيا حکومت، وروسته د ھند

په ټول ھند باندې واکمن ] نږدې[ځله جګره ييز بريدونه وکړل، ترھغې چې) ١١١(ھندوستانيانو باندې
  )١٩(. شول
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