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 20/20/0200          عبدالباري جهاني

 جوسیا هرالن، لومړنی امريکايی په افغانستان کي
 ړی برخهلم

 
کال د جون پر دوولسمه د امريکا د فالدلفیا په ښار کي د جاشوا هارالن په کور کي،  ۹۹۱۱د Josiah Harlan جوسیا هارالن 

د ځوانۍ له ډيرو لومړيو کلونو څخه يې په داسي کارونو کي له لګیا کیدلو سره مینه وه چی د ده د همزولو نه په وس . وزيږيدی
م چي په طب کی يې هیڅ ډول زده کړه نه وه کړې، د خپل دونه ځیرک وو چي، که څه ه. پوره وه او نه يې فکر کوالی سوای

دونه زده کړه وکړه چي په ډاکټر هارالن مشهور وو،  څخه يې، چي يو اناټومیسټ،  Richard Harlanورور ريچارډ هارالن 
هغه، . ن يې کتلاو د عمر په وروستیو کلونو کي يې د امريکا د سان فرانسیسکو په ښار کي رسمي معینه خانه درلوده او ناروغا

په دغه توګه، په برټانوي هند کي د انګريزانو په پوځ کي په څه کم دوه کاله کي دونه پوځي پوهه تر السه کړه چي ډير ژر يې د 
. نورو پوځیانو د روزلو صالحیت ترالسه کړ او هم په افغانستان او هم وروسته په امريکا کي د جنرال هارالن په نوم وپیژندل سو

ده هم فیصله وکړه چي يا په ختیځ کي، په يوه سیمه کي . تیځ کي د لويديځي نړی د ماجرا غوښتونکو کیسې او ريدلي وېهغه په خ
 .قدرت ترالسه کړي او واکمن سی او يا لږ ترلږه لوی او د قدرت ځښتن سړی سي

 

تازه په برما کي د برتانوي هند  او، وو يو اوه ويشت کلن امريکايی ځوان ، چيرالن اجوسیا ه کال د مې په میاشت کي  ۹۲۸۱د 
شاه . په پوځ کي جنګیدلی، او له پوځي خدمت څخه يې استعفی کړې وه، د لوديانې په ښار کي د سدوزي شاه شجاع کورته ورغی

شجاع ته يې وويل چي په کابل کي به د هغه طرفداران او د امیر د وست محمد خان له حکومت څخه ناراض قومي مشران ورته 
؛ ځای له لوديانې څخه د افغانستان پر لور حرکت وکړيه يو پاڅون ته به يې تیار کړي؛ وروسته به د شاه شجاع سر ،یم کړيتنظ

د پوځونو قومانده به پرخپله غاړه واخلي، او کله چي کابل ته ورسیدل، پاڅون ته تیار سوي قومي مشران به ورسره يو ځای سي 
رالن ته وويل چي هغه په دې عقیده دی چي په اشاه شجاع جوسیا ه. بیرته ورته ونیسي او د شاه شجاع له السه تللی تخت به

جوسیا هرالن شاه شجاع ته وويل چي هر کله . افغانستان کي ډير زيات طرفداران لري او يقین لري چي دا حرکت به بريالی سي
شاه شجاع ورته وويل چي زما يوازي تش په . کوېزموږ حرکت نتیجه ورکړه او تا خپل تخت بیرته ترالسه کړ وزارت به ماته را

شاه شجاع په خپلو خاطراتو، واقعات شاه شجاع، کي دې خبري ته اشاره (  0. )ده او نور هرڅه په تا اړه لرينامه پاچهي په کار 
رالن وايی د شاه شجاع څخه يې د اجیرو عسکرو د غونډولو او تنظیمولو لپاره پیسې واخیستلې، او له هند اجوسیا ه .نه ده کړې
 . له الري د افغانستان پر لور حرکت وکړ ملتانڅخه يې د 

 

شپو کي په دغو . لیدلو ته، چي د څو شپو لپاره په ښکار وتلی وو، منتظر سوبهاول خان جوسیا هارالن په بهاولپور کي د نواب 
سره مخامخ سو، چي پر ځان باندي يې چارلس   James Lewisهارالن د برټانیې له پوځ څخه د تښتیدلي عسکر جیمز لیويس

دا وخت چارلس میسن ډير سخت . نوم ايښی وو، او د عمر تر پايه پوري په همدغه نامه ياديدی  Charles Massonمیسن
يې اطمینان ورکړ چي د برټانیې پوځ ته به د هغه په باره کي اطالع نه ورکوي او  هارالن د هغه تداوي وکړه، هغه ته. ناروغ وو

میسن له هارالن سره تر څو شپو له خطره ډکو سفرونو څخه وروسته يو    (۸). له ځان سره يې د افغانستان پر لور روان کړ
په . ه پوري د هارالن سره دښمني وپاللعمر تر پاي میسن د. ناڅاپه له هغه څخه وتښتیدی او د جنوبی له الري افغانستان ته ننووت

زړه پوري خبره دا ده چي میسن په خپل کتاب کي، چي په بلوچستان، افغانستان او پنجاب کي يې د خپلو دوولس کلونو سفرونو په 
ان پر لور د حرکت باب لیکلی دی، په بهاولپور کي د خپلي سختي ناروغی په باب معلومات ورکوي، له بهاولپور څخه د افغانست

جوسیا هارالن د  .په باره کي يې خاطرات لیکلي دي، مګر د هارالن د مرستي او له هغه سره د سفر کولو په باره کي څه نه وايی
بهاولپور څخه تر پیښور پوري څو ځله جنګونه هم وکړل، د يوه فرنګي ډاکټر په حیث يې د خلکو د ناروغیو، په تیره بیا د سترګو 

دا چي په هغه زمانه کي به څونه . اروغیو تداوي وکړه او پیښور ته د يوه صاحبزاده روحاني په جامه ور ننووتد کترک ن
د جوسیا . فرنګیان د پیرانو او صاحبزاده ګانو په جامو کي د پښتنو په سیمو کي ګرځیدلي وي درک يې يوه خدای ته معلوم دی

. موسیزيو په سیمه کي د میا قمرالدين په نوم يوه روحاني د کور پته معلومه کړههارالن نوکر امیراهلل پیښور ته نیژدې د 
په پیښور کي يې هم څو شپې ورځي د . میاقمرالدين ته يې، چي د شاه شجاع له ټینګو طرفدارانو څخه ووو خپل خان معرفي کړ

او سلطان محمد خان سره يې له نیژدې وکتل او  ؛ له يارمحمد خانيوه روحاني، يوه ډاکټر او يوه مرموز میلمه په حیث تیري کړې
 .څو ورځي وروسته په پټه د کابل پر لور روان سو

 

د بابر له بڼ څخه يې يو پیغام نواب عبدالجبار خان ته، چي د میاقمرالدين . هارالن د پیښور څخه د لوګر له الري کابل ته ورسیدی
دواړو د هارالن هرکلی وکړ او هارالن د . دوست محمد خان ته واستاوه نیژدې انډيوال او اعتمادي وو، او بل يې پخپله امیر
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هارالن په باالحصار کي له شپږو ورځو تیرولو څخه وروسته د امیر دوست محمد خان سره مخ په . باالحصار پر لور وخوځیدی
 .مخ وکتل

 

زي شاه محمود او د هغه د زوی کامران په افغانستان دا وخت ټول، د بارکزيو وروڼو ترمنځ، ويشل سوی او هرات خو ال د سدو
کال د تړون په اساس، چي د بارکزيو سردارانو ترمنځ، په کابل کي السلیک سو، کوهاټ او هنګو او د  ۹۲۸۱د . الس کي وو

هغه شاوخوا سیمي د نواب عبدالصمد خان په حق رسیدلي، پیښور، هشتنغر او خالصه جات او د هغه سره شاوخوا تړلي سیمي د 
رداريارمحمدخان، سردار سلطان محمد خان او سردار سعیدمحمد خان د قدرت عالقه وه، د کابل درالسلطنه، کوهدامن او خالصه س

جات او په هغو پوري تړلي عالقې د سردار دوست محمد خان او سردار امیر محمد خان د حکومت سیمه وه، او د کابل د 
نواب عبدالجبار خان اړه درلوده، جالل آباد او د لغمان تاجکه د نواب محمد زمانخان او دارلسلطنه د غلجیو مالیاتو او معامالتو په 

او د لوګر خالصه په سردار حبیب اهلل خان، سردار محمد اکرم خان او د د هغه د وروڼو وه، لوګر، چرخ او د میدان تاجیکیه 
 . وازي په رحمدل خان اړه درلودهاو سند ي هغوی په ورڼو اړه درلوده، کندهار او شاوخوا عالقې د کندهاري وروڼو

سره دي، هزاره جات، کندوز، بدخشان او شمالي  شاه کامران  دا په داسي حال کي چي بادغیس او غوريان ال د سدوزي پاچا
قلمرو  پخپله د امیردوست محمد خان د واړه. سیمي جال جال فتح کیدلو او د مرکزي حکومت تر کنټرول الندي کیدلو ته اړتیا لري

هارالن به پخپله هم د افغانستان د . په دننه کي د سردارانو ترمنځ او پخپله د امیر دوست محمد خان پر ضد دسیسې رواني دي
وضع په باره کي معلومات درلودل چي د شاه شجاع سره يې د کابل د حکومت د نسکورولو دسیسې کولې او وروسته به په پیښور 

خو، په باالحصار کي، د . او په عمومي توګه د ټول افغانستان، په باب بشپړ معلومات ورکړي ويکي میاقمرالدين هم د کابل، 
امیر سره د هارالن د لومړي مالقات څخه هغه ته څرګنده سوه چي دوست محمد خان لکه څرنګه چي ده يې فکر کاوه هغسي 

ه خپله خاصه نرمي او نزاکت ورته وويل چي د ده کله چي هارالن د امیر څخه رخصت اخیستی نو امیر پ. عادي سړی هم نه دی
ه پهیواد به غريب وي خو د هغه په خدمت کي دی، هر چیرته چي يې زړه غواړي هلته تلالی سي او داسي فکر دي وکړي لکه 

، او غوښتل يې چي را ويې هارالن له داسي سړي څخه چي ده د يوه جګړه مار په سترګه ورته کتل. خپل کور کي چي ګرزي
 (  ۳.) پر هارالن باندي دې مجلس ډيره ژوره اغیزه کړې وه. د دونه ادب او نزاکت تمه نه درلوده پرزوي،

 

ګرځیدلو بنا وکړه او ډير ژر يې شاوخوا کي په هارالن، د امیر دوست محمدخان سره تر کتلو وروسته، په کابل او د هغه ښار په 
يوازي نواب د ماښامنیو او . یر قدرت ته خطر ګڼل کیدی، تګ راتګ پیل کړد نواب عبدالجبار خان سره، چي په کابل کي د ام

غرمنیو لپاره هارالن ته بلني نه ورکولې، بلکه د هغه د دربار يوه بل سړي، حاجي خان کاکړ، چي يو له ډيرو مشهورو دسیسه 
حاجي خان د دوست محمد خان څخه هارالن په خپل خاطراتو کي وايی چي . کارانو څخه وو، هم هارالن ته میلمستیاوي کولې

دونه ناخوښي ښکاره کوله چي هغه ته يې د ماښامنۍ میلمستیا په ترڅ کي وويل چي څو ورځي وروسته يې، په باالحصار کي، د 
د باالحصار دراوزه بنده کړي او . دی غواړي چي په هغه شپه د امیر سر غوڅ کړي. امیر ته يې هم بلنه ورکړې ده. لور واده دی

هارالن وايی ما په ډيره  (۴)کړه او نور کار ماته پريږده بولهته يې را سره ق. شجاع بیرته کابل او د پاچاهی تخت ته را وبولي شاه
هوښیاري د حاجي خان څخه ځان خالص کړ او ورته ومي ويل چي د امیر وژل چنداني ګټه نه لري، بلکه بهتره داده چي د 

يوازي حاجي خان نه وو چي د امیر په دربار  .السه کولو لپاره دواړه السونه سره يو کړیاباسین پر غاړه د سمسورو مځکو د تر
کي دننه يې د هغه پر ضد دسیسې کولې، بلکه د امیر خپل وروڼه، سرداران او ډير زيات نور قومي مشران د هغه پر ضد په 

هیڅ . وويل چي شاه شجاع د ده د کورنۍ دښمن دی د امیر خپل ورور نواب عبدالجبار خان يوه ورځ هارالن ته. دسیسو لګیا وه
ي وخت به هغه ته اجازه ورنه کړي چي هغه د ده له کورنۍ څخه قدرت ونیسی، خو که د برټانیې د طال په زور افغانستان ته ننوز

 (۵. ) نو دی به يې هم مالتړ وکړي
 

خو څرنګه چي دغه ډول . تونه او نغدي پیسې ور ورسولېهارالن وايی د هغه نوکر امیراهلل په کابل کي د شاه شجاع لیک او هداي
لیکونه او پیسې يې د ځان دپاره خطرباله، او څرنګه چي فارسي يې ښه زده کړې وه او نور يې د امیراهلل خدمت ته اړتیا نه 

ته وکړ چي د هارالن وايی چي امیردوست محمد خان پیشنهاد ور. درلوده نو هغه ته يې يو څه پیسې ورکړې او رخصت يې کړ
ده ورسره ونه منله او څو ورځي وروسته د نواب عبدالجبار خان سره جالل اباد . ر په توګه کار ورسره وکړيکاهغه د پوځي سال

 .ته روان سو او تقريبا شپږ میاشتي هلته ورسره پاته سو
 

هارالن ته معلومه سوه چي دوست محمد خان په کابل کي خپلي ريښې ډيري ټینګي کړي دي او څوک يې د برټانیې له مرستي 
نو ځکه يې د شاه شجاع د پاچا کولو له پالنونو څخه الس واخیست او د رنجیټ سینګه د خدمت کولو . پرته نه سي را پرزوالی

. ن وايی د رنجیټ سینګه په پوځ او دربار کي ډيرو زياتو اروپايیانو خدمت کاوههارال. لپاره يې مخ د الهور پر خوا ونیوی
که دي ښه کار وکړ . میاشتنی تنخوا به دي درې زره روپۍ وي. رنجیټ سینګه ورته وويل چي ته مي د ګجرات حاکم مقرر کړې
د . سینګه چي څه ويل هغه يې عملي کولهارالن وايی رنجیټ . ترفیع درکوم او که دي ښه کار ونه کړ پزه دي درڅخه پرې کوم

  (۱. )ده سزا اعالنول او جالد تیار والړ وو. هغه نیول، حکم او سزا ټول پنځه دقیقې وخت نیوی
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. ي وسیلې ته الس اچاوهشاه شجاع يوازي د جوسیا هرالن پر فعالیت تکیه نه وه کړې بلکه د کابل د تخت د نیولو لپاره يې هر
ته ولیکل چي  Lord William Bentinckټمبر په میاشت کي د برټانوي هند ګورنر جنرال الرډ بینټینک کال د سپ ۹۲۳۸هغه د 

که زه د برټانیې مرسته ترالسه کړم نو هغه به پرشا کړم او له خراسان څخه به د . عباس میرزا پر هرات باندي يرغل کړی دی
بله . سته راسي او زه به د برټانیې د حکومت دوست او ملګری يماوزبکو تر عالقې او د سمندر ترڅنډو پوري ټولي سیمي زما ال

خبره دا ده چي کله زه لومړی لوديانې ته راغلم نو ما يو زوی او دوې لوڼي درلودلې او د برټانیې حکومت ماته په میاشت کي 
امن او څوارلس لوڼي لرم، چي خو زما کورنۍ اوس ډيره پراخه سوې ده او زه اوس پنځه لس ز. څلور زره روپۍ تنخوا ټاکلې وه

زما تنخوا اوس کفايت نه کوي او زه د خپل ژوند دپاره . ټول د بلوغ سن ته رسیدلي دي او هر يو ځانته جال کور او ژوند غواړي
 (۹... ) په دې برخه کي ستاسي توجه غواړم. د خپلو جواهراتو پلورلو ته مجبور يم

 

الرډ بنټینک د اکټوبر په میاشت کي شاه شجاع ته په جواب کي ولیکل چي برټانیه د عباس میرزا په مقابل کي ځکه ستاسي سره 
که چیري موږ . مرسته نه سي کوالی چي موږ ته خپل مذهبي اصول اجازه نه راکوي چي د ګاونډيانو په چارو کي مداخله وکړو

ستاسي د کورنۍ په برخه کي بايد درته . د حکومت د بیطرفۍ له پالیسی سره نه جوړيږي تاسي ته مرسته درکړو نو دا د برټانیې
  (۲)  ... ووايم چي د برټانیې حکومت به په هیڅ وخت کي ستاسي اوالد او کورنۍ دربدرۍ ته پرې نه ږدي او غم به يې وخوري

 

لپاره يې د هیڅ ډول ناوړه عمل څخه مخ نه اړاوه، په همدغو شپو ورځو کي خپل استازی  یولوشاه شجاع، چي د کابل د تخت د ن
او د هغه پر الس يې رنجیټ سینګه ته  په خپل پیغام کي وويل چي تاته قاضي محمد حسین د رنجیټ سینګه دربار ته واستاوه 

کشمیر، پیښور او ټولي . بخښلو کار درته پاته دی خدای تعالی ټوله لويی او سترتوب درپه برخه کړی دی او يوازي ماته د تخت
هغه سیمي چي د مهاراجاپه الس کي دي، هغه دي مهاراجا ته پاته وي خو که هغوی د باقي پاته سیمو تاج زما پر سر کښیږدي نو 

هغه نیکي هیڅ  که مهاراجا زما سره مرسته او سخاوت وکړي نو زما اوالد به د... نوم به په ټولي نړۍ کي مشهور سيد هغوی 
 (۱.) اوس دي نو مهاراجا خپل شرايط ماده په ماده ولیکي. وخت هیره نه کړي

 

هغه په کابل کي د خپل يوه ګوډاګې پاچا کښینول او درلودل له خدايه . د رنجیټ سینګه امپراطوري دا وخت په خپل اوج کي وه
او ال يې ښايی د کابل د نیولو خوبونه هم  (۹۱)ي وېرنجیټ سینګه په لومړي قدم کي جالل اباد ته سترګي خړي کړ. غوښتل

شاه شجاع د رنجیټ سینګه له خوا . د شاه شجاع د استازي يې تود هرکلی وکړ او خپل شرايط يې ورته وړاندي کړل. لیدلي وه
کاله وروسته د همدغه تړون پنځه . د رنجیټ سینګه سره يې تړون السلیک کړ. تقريبا ټول پیشنهاد سوي، شرمونکي، شرايط ومنل

کال کي د  ۹۲۹۱په . رنجیټ سینګه، شاه شجاع او د برټانوي هند د ګورنرجنرال الرډ آکلینډ ترمنځ د تړون اساس وګرځیدی
ولي سیمي ټامیرمحمد يعقوب خان او د برټانوي هند د حکومت د استازي لويس کیوناري ترمنځ د ګندمک په تړون کي همدغه 

د کي د ډيورنډ  ۹۲۱۳شاملي وې او د شاه شجاع او رنجیټ سینګ ترمنځ د تړون د السلیک کیدلو څخه  شپیته کاله وروسته په 
 .سوېمدغه مهمي عالقې او ال ځیني نوري سیمي د افغانستان څخه بیلي ه هپه وسیلکرښي 

 

ه به د تل لپاره اع، د هغه اخالف او د سدوزيو قبیلشاه شجرنجیټ سینګه شاه شجاع ته په خپلو پیشنهادونو کي لیکلي وه چي 
دغه راز يې د . د مهاراجا ملکیت بولي... پیښور، کوهاټ، هشتنغر، د يوسفزيو سیمه، خیبر، کشمیر، مولتان، بهاولپور، اکوړه او

راني يابوګان، يوولس ايرانۍ ښه آسونه، پنځه ويشت اي ۹۱۸نورو شرايطو ترڅنګ له شاه شجاع څخه، د باج په توګه، په کال کي 
په دې تړون کي يوه شرمونکې ماده  دا وه چي که . توري، دوه سوه منه میوې، ايرانۍ وريښمیني چپني او نور شیان غوښتي وه

شاه شجاع په کابل، پیښور او جالل اباد کي د بارکزيو څخه پیسې، جواهرات او يا توپونه واخیستل هغه به له رنجیټ سینګه سره 
 (۹۹.) مساوي توګه ويشيپه 

 

د اباسیند دواړي غاړي، پیښور او د هغه . کال د مارچ پر دوولسمه رنجیټ سینګه او شاه شجاع تړون سره السلیک کړ ۹۲۳۴د 
شاوخوا عالقې د خیبر تر درې پوري، کشمیرمولتان، ډيره اسماعیل خان، ديره غازي خان، د وزيرو د اوسیدني سیمي او شاوخوا 

پر دې برسیره، شاه شجاع تعهد وکړ چي د کابل د نیولو څخه وروسته . ي ټول، د تل لپاره، مهاراجه ته وسپارل سولعالقې او کل
اعلی يابوګان، راز راز کال پنځه پنځوس ښکلي او اعلی آسونه، يوولس ايرانۍ توري، اووه ايراني خنجرونه، پنځه ويشت  هربه 

ادام، پستې او دغه راز نوري د ښه کیفیت میوې، په ښه زياته پیمانه ، راز راز اعلی میوې، لکه سرده خټکي، انګور، انار، مڼې، ب
  ۹۸.)ټوکران او يوسل يوه دانه ايراني قالیني مهاراجا ته لیږي

 

حتی انګلیسانو ته له اطالع ورکولو څخه پرته يې . شاه شجاع د رنجیټ سینګه سره د تړون عملي کیدلو او نتیجو ته منتظر نه سو
امیر نظام الملک میرمراد علی خان، چي له شاه شجاع په دغه وخت کي د سیند . یند د الري د کندهار پر لور حرکت وکړد س

د هغه د مقام د نیولو لپاره د خپلوانو او تربرونو ترمنځ اختالفات پیل سول او له شاه . سره يې د مرستي وعده کړې وه، وفات سو
وروسته بری د شاه  د شاه شجاع او د سیند د میرانو ترمنځ له څو نښتو څخه. شجاع سره يې د مرستي کولو څخه انکار وکړ

د سینديانو څلور لوی توپونه، ډيري زياتي نغدي پیسې او جواهرات د شاه شجاع السته ورغلل او د کندهار پر . شجاع په برخه سو
که څه . امیر دوست محمد خان له کابل څخه ځان د کندهار د سردارانو سره د مرستي لپاره ور رسولی وو. لور يې حرکت پیل کړ
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د غالمخانې افسرانو . ردوست محمد خان په قواوو کي دننه، د جنګ له پیل کیدلو څخه مخکي، خیانت پیل سوی ووهم چي د امی
د هغه د پیاده قواوو قوماندان ايراني . يې د شاه شجاع سره د يو ځای کیدلو فیصله کړې وه، خو فرصت ورته برابر نه سو

ه کابل کي، د انګريزانو د استازي سید کرامت علي له الري له انګريزانو عبدالصمد او د هغه خپل ورور نواب عبدالجبار خان، پ
که څه . ؛ خو بې زړه شاه شجاع د جنګ له پیل کیدلو څخه مخکي د تیښتي الره کتلې وهاو شاه شجاع سره تماسونه ټینګ کړي وه

ن سمندر خان بامیزايی په ګټه وه، مګر هم چي د جنګ په لومړيو مرحلو کي سوبه د شاه شجاع د قواوو او د هغه د لوی قوماندا
کله چي د توپچي قوماندان کیمپبل ټپي سو او د دوست محمد خان قواوو ته په الس ورغی، شاه شجاع د جنګ میدان پیښود او د 

د . للد شاه شجاع ډيري زياتي وسلې، توپخانه او مهمات د امیر دوست محمد خان د قواوو السته ورغ. فراه خواته يې تیښته وکړه
په . او په اسنادو کي د رنجیټ سینګه او شاه شجاع ترمنځ تړون هم شامل وو شاه شجاع لیکونه د کندهار د سردارانو السته ورغلل

بهادرصاحب السلیک   Claude Martin Wadeالسته راغلو اسنادو کي داسي لیکونه هم ترالسه سول چي کالوډ مارټین ويډ
له هغوی څخه يې غوښتي وه چي د شاه شجاع سره مرسته وکړي او له . ه عنوان يې لیږلي وهکړي وه او د بیلو بیلو مشرانو پ

د شاه شجاع وراره شاه کامران، چي دا وخت د هر ات  (۹۳). هغه سره هر ډول مرسته د انګريزانو له حکومت سره مرسته ده
نګیر يې مخي ته ور واستاوه، خو شاه شجاع حکمران وو، له هغه سره د هر ډول مرستي ژمنه وکړه او خپل زوی شهزاده جها

د قالت سره نیژدې د محراب خان بلوڅ . مخ يې د بلوچستان پر لور ونیوی. دونه ويريدلی وو چي په هیچا يې باور نه سو کوالی
و په خان هغه تر قالته پوري تعقیب کړ خو محراب خان ورته وويل چي شاه شجاع پناه ور وړې ده ا رحمدلسردار . میلمه سو

شاه شجاع له قالت څخه بیرته لوديانې ته والړ او يو ځل بیا د انګريزانو خیرات ته . هیڅ توګه به يې دښمنانو ته ونه سپاري
 .کښیناست

په هغه اندازه چي شاه شجاع ته پیښور بې اهمیته وو او د کابل د تخت د نیولو په بدل کي يې هر چا ته په نذرانه کي ور کاوه به 
ه اندازه يې امیر دوست محمد خان ته حیاتي اهمیت درلود او چي تر څو يې وس کار کاوه د افغانستان سره يې د پیښور او هغ

امیردوست محمد خان د شاه شجاع څخه د کندهار د . نورو پښتني سیمو د بیرته نښلولو د مشروع داعیې څخه الس نه اخیست
ل چي سره له هغه چي سردار سلطان محمد خان په روان کال کي لس آسونه د ولیکجنګ د ګټلو څخه وروسته رنجیټ سینګ ته 

دی . نذرانې په توګه رنجیټ سینګه ته لیږلي دي مګر د هغه لمسي نو نیهال سینګه پیښور اشغال کړی دی چي مناسب کار نه دی
ه بیرته به د هغه خپله خاورته سلطان محمد خان هیله لري چي تاسي جاللتمآب به ترالسه سوي موافقتنامې رعايت کړی او 

 (۹۴. )پريږدی
 

کال د جون پر دريمه، د نواب عبدالجبار خان زوی سردار عبدالغیاث خان د رنجیټ سینګه دربار ته ورغی د خپل اکا  ۹۲۳۴د 
رنجیټ سینګه د کابل او کندهار په باب له پوښتنو . سردار سلطان محمد خان له خوا يې څلور ايراني آسونه او دوې توري ورکړې

ګرويږنو څخه وروسته له سردارعبدالغیاث خان څخه وغوښتل چي خپل کاکا سلطان محمد خان ته ولیکي چي که له پنځو زرو 
البته سردار . اضر سي نود جالل آباد په قلمرو کي به يو جاګیر ورکړيحسپرو عسکرو سره د رنجیټ سینګه خدمت ته 

 (۹۵.) عبدالغیاث خان ورته وويل چي سلطان محمد خان به دا پیشنهاد په هیڅ توګه ونه مني
 

سردار سلطان محمد خان، چي په وطن پلورلو کي تر شاه شجاع کم نه وو، او د ډير لږ قدرت تر السه کولو په بدل کي خپل هر 
هم د خپل ورور امیردوست محمد خان تر څنګ ونه  دښمن ته د هر ډول ناروا امتیاز ورکولو ته حاضر وو، په دغه وخت کي

 .دريدی او لږه موده وروسته د رنجیټ سینګه په دربارکي حاضر سو
 

د دې جنګ لپاره هغه د جهاد اعالنولو ته . امیردوست محمد خان ته له رنجیټ سینګه سره له جنګه پرته بله هیڅ الره باته نه سوه
وازي د سرداری لقب کافي نه وو او د دې مقدسي جګړې د پیل لپاره د امیرالموءمنین د جهاد د اعالنولو لپاره ي. مجبور وو

د جهاد لپاره يې د کابل او شاخوا سیمو له صرافانو او . هغه د دې مقصد لپاره ځان امیرالمومنین اعالن کړ. صالحیت الزم وو
سیکهانو د . ره يې د پیښور پر لور حرکت وکړشته منو کسانو څخه په زور او رضا پیسې ټولي کړې او د يوه مجهز لښکر س

خو هغه ملکان د امیر . خیبر د سیمي ملکانو او خانانو ته ډيري زياتي پیسې ورکړې او ډيرو زياتو کسانو ته يې تنخواګاني وټاکلې
وروسته د شیخان په امیر د خیبر له درې څخه تر تیريدلو . د غزا د تبلیغ په وجه بیرته له امیردوست محمد خان سره ملګري سول

د هغه جنګ ته راووزي، ځکه يې نو رنجیټ سینګه تر دغه  وخته پوري فکر نه کاوه چي امیر به عمال . سیمه کي خیمې ووهلې
رنجیټ سینګه نه . ځان په ډير تلوار د پیښور میدانونو ته ورساوه؛ او د ده د رسیدلو سره يې په عسکرو کي نوې ساه وچلیده

و د هغه له مسلمانو غازيانو سره سمدستي مقابله وکړي، بلکه غوښتل يې چي د امیر په کمپ کي بې اتفاقي غوښتل چي د امیر ا
امیر دوست محمد خان له خپله لوري خپل ورور نواب عبدالجبار خان وټاکی، خو . جوړه او بیا نو هغه ته بشپړه ماته ورکړي

هغه د کنټرولولو لپاره يې د آغا حسین په نوم يو بل تن هم ورسره څرنګه چي پر خپل ورور يې هم بشپړ باور نه درلود نو د 
 هسیکهانو څخه يې ډيري زياتي پیسې په رشوت کي واخیستلې او ل هل؛ ه مرغه چي آغاحسین هم صادق نه ووخو له بد. روان کړ

ه له دې فرصت رنجیټ سینګ. يق کړيهغوی سره يې ژمنه وکړه چي امیر دوست محمد خان به بیله جنګه بیرته ستنیدلو ته تشو
په همدغه وخت کي يې خپل طبیب او . څخه ګټه واخیستله او خپلي قواوي او توپخانه يې د امیر د پوځونو پر شاخوا را وګرځول

، چي تر دې وخته يې د رنجیټ سینګه په دربارکي ډير اعتبار ترالسه کړی وو، د امیر سالکار فقیر عزيزالدين او جوسیا هارالن
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رنجیټ سینګه سردارسلطان محمد خان ته هم .  ولیږل او هغوی ته يې هدايت ورکړ چي امیر بیرته پرشا تللو ته وهڅويکمپ ته 
خبري ال رواني وې چي امیر ته اطالع ورسیده چي قواوي يې . وظیفه ورکړه چي د هیات سره په مذاکراتو کي برخه واخلي

يوازي د پر شا کیدلو الره پاته وه؛ ځکه چي د سیکهانو سره د جنګ د پیل  امیر ته. شاوخوا د سیکهانو پوځونو محاصره کړي دي
له خپل وزير میرزا سمیع خان سره يې سال وکړه او هغه ورته وويل چي . کولو په صورت کي له بشپړي تباهی سره مخامخ کیدی

يښودلو او د زياتو پیسو ورکولو ته مجبور فقیر عزيزالدين او جوسیا هارالن د يرغمل په توګه ونیسي او رنجیټ سینګه د پیښور پر
څرنګه چي د سفیرانو بندي کول د ټولو بین المللی اصولو په خالف کاروو نو امیر فیصله وکړه چي په يوه غشي دوه نښانه . کړي
امیر . هم ځان له مسولیته خالص کړي او هم د سیکهانو او سلطان محمد خان ترمنځ دښمني او بې اعتمادي منځته راوړي. وولي

ډير سخت سوګندونه ورکړل چي راز به هغه ته يې . محمد خان خپل کمپ ته وبالهدوست محمد خان، خپل ورور سردار سلطان 
سلطان محمد خان سمدستي د . نه وايو او د رنجیټ سینګه استازي به ستا له کمپ سره يوځای، د يرغمل په توګه، کابل ته بوزو

 .له غوښتني او نقشې سره سم به عمل کوو امیرپه چل پوه سو خو هغه يې په ځان پوه نه کړ؛ سو ګند يې ورسره ياد کړ چي ستا
امیردوست محمد خان وروسته فقیر عزيزالدين او جوسیا هاالرن خپل کمپ ته وروبلل، داوړه يې ښه تهديد کړل او هغوی ته يې 
 وويل چي تاسي دواړه به تر هغه وخته پوري د افغانانو په کمپ کي د يرغمل په توګه ساتلي ياست، چي تر څو پوري رنجیټ
سینګه سم نیمايی پیښور سلطان محمد خان ته پرې ايښی  نه وي او د ده د پوځي لګښت د جبران لپاره يې څو لکه روپۍ ورکړي 

 . نه وي
 

جوسیا هارالن او فقیر عزيزالدين که امیردوست محمد خان ته هرڅه زارۍ وکړې چي د استازي يرغمل کول د ټولو اصولو په 
ان پر خپله خبره ټینګ والړ وو او ويل يې چي سیکهان کافران دي او پخپله پر هیڅ قول او خو دوست محمد خ. خالف عمل دی

د سیکهانو استازي يې سلطان محمد خان ته . سوګند والړ نه دي، نو ستاسي سره د عادي استازو په څیر چلند نه سي کیدالی
. امیر د کابل پر لور حرکت وکړ. ته واستول وسپارل خو هغه د سیکهانو دواړه استازي په ډير عزت د رنجیټ سینګه کمپ

امیر او میرزاسمیع خان خوشاله وه چي د رنجیت سینګه سفیران . کمپ چورکړ، وسلې او مهمات يې يوړلغیرمنظمو غازيانو يې 
ته متوجه امیر ايله د خیبر د درې په پای کي خپلي اشتباه . يې يرغمل نیولي دي، او رنجیټ سینګه به پر خپل عمل پښیمانه سي

سو او اطالع ورته ورسیده چي سلطان محمد خان د سیکهانو له استازو سره د رنجیټ سینګه کمپ ته ورغلی او ورسره يو ځای 
 (۹۱.)  سوی دی

 

جوسیا هارالن غوښتل چي رنجیټ سینګه به يې د دې وروستي خدمت په بدل کي د پیښور ګورنر وټاکي، خو رنجیټ سینګه د ده 
په شرابو او عیاشیو کي افراط له لږه موده وروسته رنجیټ سینګه، چي . ل هري سینګه نلوه د پیښور ګورنر کړپر ځاي خپل جنرا

داسي . هارالن يې د تداوي او طبي مشورو لپاره ور غوښت. کال په سر کي مغزي سکته وکړه ۹۲۳۱کاره غورځولی وو، د 
تداوي کولو په بدل کي د يو لک روپیو غوښتنه کړې وه، او  ښکاري چي هارالن رنجیټ سینګه ته د برقي جټکې د ورکولو او

ه غوسه سوی او هارالن يې په غوسه جواب پرنجیټ سینګه وروسته پر هارالن باندي . رنجیټ سینګه يې غوښتنه نه وه منلې
هارالن په پټه . ل وهاته کیدل د هارالن لپاره د مرګ منپد رنجیټ سینګه په څیر يوه مستبد پاچا په قلمرو کي نور . ورکړی وو

 .لوديانې ته وتښتیدی او د رنجیټ سینګه له سختي احتمالي سزا څخه يې ځان خالص کړ
 

مګر له يوه پاچا څخه په يکړ . د هارالن په عقیده، رنجیټ سینګه له هغه سره ظلم کړی وو او ده بايد کسات ورڅخه اخیستی وای
هغه په لوديانه کي د انګريزانو په تنخوا . هغه لومړی د شاه شجاع په باره کي فکر وکړ .سر د کسات اخیستل ممکن کار نه وو

پخپله برټانیې د رنجیټ سینګ سره ډيره ژوره دوستي . ژوند کاوه او، په دې برخه کي، چنداني حساب نه سو ورباندي کیدالی
ه د هارالن پر خوابدي کولو پښیمان سو او د روغي که څه هم چي رنجیټ سینګ. درلوده او له ده سره يې مرسته نه سوه کوالی

يو لیک ورته راواستاوه او ډيري وعدې يې ورسره کړي وي خو هارالن د رنجیټ سینګه لیک ته جوړي لپاره يې لوديانې ته 
په . ان سوهارالن د امیر دوست محمد خان په فکر کي سو او يو ځل بیا د بهاولپور له الري د کابل پر لور رو. جواب ورنه کړ

کال د اکټوبر په میاشت کي ولیکل چي ښاغلی هارالن چي ډير کلونه  ۹۲۳۱لوديانه کي د انګريزانو سیاسي استازي کالډ ويډ د 
غواړي د امیر دوست محمد خان سره يو ځای سي او په . يې د سیکهانو په خدمت کي تیرکړي دي بهاولپور ته روان سوی دی

هغه يو ځیرک او . ي د رنجیټ سینګه څخه، چي له ده سره يې ظلم کړی دی، کسات واخليوازه خوله يې ويلي دي چي غواړ
فعال سړی دی خو زړه مي ته نه لويږي چي هغه دي د کابل امیر دونه تر خپلي اغیزې الندي راولي چي خپل تهديد به عملي 

 ( ۹۹. )کړای سي
 

ته يې د ورور خطاب وکړ او تر پايه پوري يې په دغه نامه  هغه. امیر دوست محمد خان د جوسیا هارالن ډير تود هرکلی وکړ
. د لښکر عمومي قوماندان او خپل مصاحب يې وټاکه او په باالحصار کي يې ځای ورکړ. په خپل څنګ کي يې کښیناوه. باله

وي اعلی قوماندان پر کلکته ژورنال، چي د برټانوي هند رسمي مجله وه، لیکي چي هارالن په کابل کي د پیاده قواوو د برطرفه س
 (۹۲. )ځای مقرر سوی دی
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هغه د پښتنو ډير سخت دښمن وو او هر . هري سینګه د پیښور د نوي ګورنر په حیث خپلي ټولي سرحدي قالوي مستحکمي کړې
د  کله چي يې. وخت به يې ويل چي غواړي د سیکهانو لښکري کابل ته ننه باسي او افغانستان د سیکهانو له پاچهی سره وتړي

کال په سر کي د خیبر د درې په خوله کي د جمرود قال ونیوله نو دا څرګنده سوه چي سیکهان د افغانستان پر قواوو باندي  ۹۲۳۹
امیردوست محمد خان دا الزمه وبلله چي واری دمخه کړي او د خیبر خواته يې د خپلو . د يوې لويی بشپړي حملې خیال لري

يې د عملیاتو د ناظر په حیث مقرر کړ او د پوځونو عمومي قومانداني يې خپل  میرزاسمیع خان .پوځي قواوو د لیږلو فیصله وکړه
 . نواب جبار خان يې د سالکار په توګه ورسره ملګری کړ .زوی محمد اکبرخان ته وسپارله

 

چي سیکهانو ته بايد خپل چارلس میسن په دې عقیده دی چي امیردوست محمد خان د جګړې خیال نه درلود بلکه دا يې الزمه بلله 
نځه زامن، محمد افضل خان، محمد اکبرخان، محمد اکرم خان، محمد اعظم خان او غالم پد امیردوست محمد خان . قوت وښیی

له دوی سره محمد عثمان خان، د نواب زمان خان زوی شجاع الدوله خان، د امیر وراره . حیدر خان د لښکرو سره ملګري وه
 (۹۱). ور لوی پوځي مشران ملګري وهشمس الدين خان او ن
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