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 لومړی فصل:
 1۷۷۳-1۷۵۷د انګلیسیانو د شرق الهند کمپنۍ او احمدشاه ابدالي، 

کال د جون په میاشت کي د نادرشاه مړیني، د افغانستان په تاریخ کي یو نوی فصل پرانیست. تر ټولو مهم  1۷۴۷د 
پر هند باندي د هغه پرله پسې یرغلونو  چېد کابل پر تخت باندي راښکاره سو هغه احمدشاه ابدالي وو،  چېشخصیت، 

شته منیو باندي ډېره زیاته اغېزه کوله. د ده درې لومړني یرغلونه د  د انګلیسیانو د شرق الهند د کمپنۍ پر ګټو او
له هغوی څخه سند او پنجاب ونیسي. نو دې یرغلونو له انګلیسیانو  چېمغولو امپراطوری ته متوجه وه او غوښتل یې 

 څخه کار اخیستلسره اندېښنه پیدا نه کړه. په هغه وخت کي د احمدشاه ابدالي په مقابل کي د دوی سلوک د احتیاط 
وه. دوی د انتظار وکړه او ننداره کوه پالیسي غوره کړې وه او په مسایلو کي یې له مستقیمي الس وهني څخه ځانونه 

 ژغورل.
دغي حملې د مغولو امپراطوری  پوري څلورم ځل پر هند باندي یرغل وکړ. 1۷۵۷څخه تر  1۷۵۶احمدشاه ابدالي له 

امپراطوري کمزورې سوه او د هند په شمال کي د افغانانو له حملو څخه وېره ته مرګانی ګوزار ورکړ. د مغولو 
شاه ابدالي دغه یرغل بیخي د هندوستان پزه پرې کړه. د انګلیسیانو د  وویل، د احمد چېزیاته سوه. لکه یوه مبصر 

دوی د احمدشاه  چېه ده شرق الهند کمپنۍ د انتظار وکړه او ننداره کوه پالیسی ته دوام ورکړ. مګر د دې معنی دا ن
کال څخه د  1۷۵۷د  چېابدالي په دغو یرغلونو کي بیخي ری نه واهه. د انګلیسیانو له ارشیف څخه معلومیږي 

 شاه ابدالي فعالیتونه څارل. موږ ته له دغو ارشیفونو انګلیسیانو د شرق الهند د کمپنۍ استازو د هند په شمال کي د احمد
ه وایي هغوی مغولو ت چېورنر کالیف ته د افغانانو په باره کي دا رپوټ رسېدلی دی د بنګال ګ چېڅخه معلومیږي 

 چېشاهنشاه لقب یې غوره کړی دی او امر یې کړی دی  شاه ماته ورکړې ده او مشر یې حکومت نیولی او د احمد
و سرحداتو کي د د بنګال نواب په خپل چېد بنګال سکه دي سمدستي د ده په نامه ووهل سي. دا هم ویل سوي دي 

متحدینو د پیدا کولو لپاره هلي ځلي پیل کړي دي او د لوکناپور پرنواب او کله کله یې د اََود پر نواب باندي ږغ کړی 
د هندوستان د امپراطوری په دې روان حالت کي د یوه بل مالتړ وکړي. د بنګال نواب کالیف ته لیکلي دي  چېدی 
شاه ابدالي سره خپل مسایل حل کړي  ده له احمد چېېشنهاد کړی دی او څرنګه ده ته احمدشاه ابدالي د سولي پ چې

ابدالي خپل هیواد ته روان سوی  چېدي نو د انګلیسیانو مرستي ته هیڅ ضرورت نه لري. نواب ډېر ژر خبر سو 
ند په خپل هیواد کال د مارچ پر اته ویشتمه خپل هیواد ته روان او په الره کي یې سره 1۷۵۷شاه ابدالي د  دی. احمد

 پوري وتاړه، خپل زوی تیمورشاه یې په پنجاب کي نایب الحکومه کړ او افغانستان ته ستون سو.
یښي منځته راغلې پکلونه د هند په تاریخ کي ډېره مهمه دوره ده. په دغو کلونو کي ډیري داسي  1۷۶1او  1۷۵۹

 یر ورکړ. احمدشاه ابدالي د پنځم ځل لپاره پر هند بانديد هند د قوتونو په برخه کي یې د انګلیسیانو سلوک ته تغی چې
کال کي الهور ته ورسېدی. هغه ته پر هند باندي د یرغل کولو بلنه نجیب الدوله او د هند  1۷۵۹یرغل وکړ او په 

نورو مسلمانو مشرانو ورکړې وه. هغوی په هند کي د مرهټیانو پرله پسې زیاتېدونکي قوت وارخطا کړي ول او 
هند د مرهټیانو له حملې څخه وژغوري. مغول امپراطور دوهم عالمګیر  چېشاه ابدالي ته یې بلنه ورکړې وه  احمد

د وزیر عمادالملک له منګولو څخه یې وژغوري.  چېهم ابدالي ته بلنه ورکړې وه او له هغه څخه یې غوښتي وه 
وی او د هغه د وزیر جهان خان د ماتي اوتښتېدلو له ډېره وخته یې د سیکهانو له السه د خپل ز چېشاه ابدالي،  احمد

ابدالي ته پر هند باندي د  چېله امله، پر هند باندي د حملې خیال درلود، نو سمدستي یې حرکت وکړ. داسي ښکاري 
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د پاني پټ له جنګ څخه وروسته، نواب شجاع  چېیرغل کولو بلنه نواب شجاع الدوله هم ورکړې وه. دا څرګنده ده 
حمدشاه ابدالي ته نیوي لکه روپۍ ، د هغه د خدمت په بدل کي، ورکړي دي. احمدشاه ابدالي په پنجاب کي د الدوله ا

خپل قوت له ټینګولو څخه وروسته، له پرېمانو خزانو سره، مخامخ د ډهلي پر لور روان سو. د ډهلي وزیر عمادالملک، 
و ځای کېدلو له وېري، دوهم عالمګیر وواژه او د هغه د خپل ځان پر ضد، د احمدشاه ابدالي او د دوهم عالمګیر د ی

جهان په نوم یو بل شهزاده پر تخت کښېناوه. د دوهم عالمګیر د قتلېدلو خبر د هغه مشر زوی  پر ځای یې د دوهم شاه
شاه ابدالي څخه  دا وخت د بیهار د فتح کولو په کار لګیاوو، ورسېدی. شهزاده له احمد چېشهزاده علي ګوهر ته، 

شاه ابدالي جواب ته منتظر نه سو او ځان یې  هغه ته د ډهلي تخت ورکړي. شهزاده علي ګوهر د احمد چېوغوښتل 
کال د ډسمبر پر څلېرویشتمه د دوهم شاه عالم په نوم د هند امپراطور اعالن کړ، او د دوهم ځل لپاره یې پر  1۷۵۹د 

احمدشاه ابدالي له انوپ سهر څخه دوهم شاه عالم ته، ښایي بیهار باندي حمله وکړه مګر پر شا کېدلو ته مجبور سو. 
 ېچدی به یې د ډهلي پر تخت کښېنوي. د انګلیسیانوکمپنۍ ته اطالع ورسېده  چېد هغه د لیک په جواب کي، ولیکل 

 مد احمدشاه له خوا د تخت پېشنهاد قبول کړي. شاه عال چېشهزاده د سون له سیند څخه تېر سوی او په نیت کي لري 
نیول هر کله یې بنګال او بیهار و چېډېر ژر د خپلو نیکونو پر تخت کښېني. ده احمدشاه ابدالي ته ولیکل  چېغوښتل 

 نو ډهلي ته به ستون سي او خپل تخت به اشغال کړي.
 هد انګلیسیانو د شرق الهند د کمپنۍ لپاره یوه سونزمنه وضع منځته راوړه او د احمدشاه ابدالي سر طبعاً دغي وضع 

کال د  1۷۶۰کمپنۍ نواب میرجعفر برطرف کړ او د  چېیې، په پیل کي د روغي جوړي پالیسي غوره کړه. کله 
اکټوبر پر شلمه یې، د هغه زوم میرقاسم ، د هغه پر ځای ، د بنګال نواب نظام وټاکی نو وینسیټار احمدشاه ابدالي ته، 

انو د شرق الهند کمپنۍ، په دې مسله کي، د دوهم شاه عالم، د دې تغییر او تبدیل په باره کي، خبر ورکړ. د انګلیسی
ال د بنګ چېشجاع الدوله او د هند د نویو قوتونو عکس العملونه له نیژدې تر څارني الندي نیولي وه. دوی غوښتل 

 دا والیت د دوی د سمسورتیا بنسټ وو. دوی ال په داسي حالت کي نه وه چېپه والیت کي سوله ټینګه کړي؛ ځکه 
په هغه صورت کي به، د هند په جنوب کي هم،  چېد هند په شمال کي له قوتونو سره ښکر په ښکر سي؛ ځکه  چې

په شمالي هند کي ځانونه له کوم  چېد دوی دریځ او ګټو ته تاوان رسېدلی وای. دوی په همدغه وخت کی نه غوښتل 
د دوی یو قوي حریف ورڅخه جوړ  چېسي څوک دونه غښتلي  چېطاقت سره مخامخ کړي او دا یې هم نه غوښتل 

 سي.
 ً شجاع الدوله، نجیب الدوله او احمدشاه ابدالي په ډهلي کي السونه سره یو کړي  چېانګلیسیانو ته اطالع ورسېده  ضمنا

دي او نور مشران هم، له احمدشاه ابدالي سره د یوځای کېدلو په نیت، د ډهلي پر لور روان دي. مرهټیانو غوښتل 
لدوله د ځان طرفدار کړي او د دې لپاره یې د شاه عالم په غیاب کي د هغه یو زوی د ډهلي پر تخت شجاع ا چې

د مغولو له امپراطور سره کوم مخالفت نه لري. مګر د مرهټیانو دغه  چېکښېناوه او غوښتل یې په دې توګه وښیي 
 ېچنګلیسیانو ته ډېر ژر اطالع ورسېده ا ډیپلوماسي ناکامه سوه او شجاع الدوله د احمدشاه ابدالي خواته واووښت.

ده. د دغي نښتي خبر، په ډهلي کي د انګرېزانو  احمدشاه ابدالي او مرهټیانو د پاني پټ په میدان کي نښته سره کړې
استازي، باالو داس تایید کړ او هغه انګلیسیانو ته ولیکل چی ساداشیوراو ماته خوړلې او د هغه پوځ تباه سوی دی. 

انکار نه سي ورڅخه کېدالی او په دې کي هیڅ مبالغه نسته...  چېبری داسي حقیقت دی  شاهنشاهد  چېي وه هغه لیکل
شهنشاه یو عجیب بری ترالسه کړی دی... نواب شجاع الدوله بهادر او د هغه قواوو په دې جنګ کي ډېره توره کړې 

 لوړ کړی دی.ده او د هغه دې کار د اعلیحضرت په نظر د هغه قدر او مقام ډیر 
کال د جنوري پر څوارلسمه مرهټیانو  1۷۶1احمدشاه ابدالي، د پاني پټ په قاطع او مهم جنګ کي، بریالی سو. ده د 

ته تباه کونکې ماته ورکړه. د مغول امپراطور، وزیر شجاع الدوله او روهیله پښتانه له احمدشاه ابدالي سره ملګري 
ته بشپړ تغییر ورکړ او هغه نور یو یرغلګر نه بلکه د مغول امپراطور سول. تر دې وخته پوري ابدالي خپل رول 

مغول امپراطور دوهم شاه عالم به د ډهلي پر تخت کښېنوي. او  چېژغورونکی وو. ده یو ځل بیا دا خبره تایید کړه 
یث، پر تخت د دغه هدف لپاره یې د دوهم شاه عالم زوی شهزاده جوان بخت په ډهلي کي، د خپل پالر د وکیل په ح

خطبه دي د هغه په نامه وویله سي او سکه دي د  چېکښېنناوه. شاه عالم وروسته پر تخت کښېنستی او امر یې وکړ 
 ده په نامه ووهله سي. ده وروسته شجاع الدوله د مغولو د مپراطور د وزیر په حیث تایید کړ.

ً د احمدشاه ابدالي دې بري  ي په په بیهار ک کړه. دوهم شاه عالم په هغه وخت کي له انګلیسیانو سره اندېښنه پیدا طبعا
کال د جنوري پر  1۷۶1کال کي یې د دریم ځل لپاره حمله ورباندي وکړه. مګر د  1۷۶1خپلو جګړو لګیا وو او په 

د تحقیر او سپکاوي له جام څخه د غوړپ کولو ته مجبور سو او  پنځه لسمه یې ډېره سخته او بشپړه ماته وخوړه. دی
د پاچهی قدرت به په حقیقت کي له انګلیسیانو سره وي او ده ته به د ورځي زر روپۍ تنخوا ورکوله  چېې ومنله دا ی

و ی چېهغه اعالن وکړ  چېکیږي. احمدشاه ابدالي ته ښایي د شاه عالم د دې وروستیو بدمرغیو اطالع رسېدلې وي 
م مور زینت محل، د احمدشاه ابدالي په مشوره، خپل زوی ځل بیا به، د امپراطور په بلنه، هند ته سفر کوي. د شاه عال

په هغه وخت کي د ډهلي پر وضع باندي ډېره ښه رڼا اچوي او دغه راز د مغولو  چېته یو ډېر ټینګ لیک واستاوه 
د امپراطور د کورني د اړېکو او انګرېزانو ته د دواړو د بدبینی په باره کي د هغوی نیت ورڅخه څرګندیږي. په دغه 

سمدستي ډهلي ته ورسي او د دراني سلطان سره وګوري او د هند  چېلیک کي دې له خپل زوی څخه غوښتي دي 
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مخکي یې شاه عالم ته سروپایي او پیغام  چېابدالي ویلي وه  چېسلطنت د هغه په واسطه تر السه کړي. ویل کیږي 
ه زه د ده هیواد ورت چېم پخپله راسي تر دې شاه عال چېلېږلی دی او بیا تکرار ته ضرورت نسته. دا به بهتره وي 

 ېچوسپارم او روان سم. شهزاده تیمورشاه هم له زینت محل سره تماس ټینګ کړ او هغې ته یې ولیکل خدای مه کړه 
 شاه عالم د مغرضو کسانو په خوله وکړي او ډهلي ته خپل راتګ وځنډوي. 

د فبروري په میاشت کي یې په بنګال  کال 1۷۶1ین سو نو د ئشاه عالم د احمدشاه ابدالي له مالتړ څخه مطم چېکله 
او سکه دي د ده په نامه جاري سي.  خطبه دي د ده په نامه وویل سي چېاطالع ورکړه  کي د انګلیسیانو ګورنر ته

مګر دا وخت د کالیف پر ځای باندي وینسیټارټ ټاکل سوی وو او هغه د دې موضوع اهمیت ته متوجه وو. ده دا 
، د شاه عالم د دغه فرمان د نافذولو څخه مخکي، د دې موضوع په باره کي له احمدشاه ابدالي او چېوبلل  الزمه

هر کله د شهنشاه  چېکال د مارچ پر نولسمه شاه عالم ته اطالع ورکړه  1۷۶1نورو مشرانو څخه پوښتنه وکړي. ده د 
م جاري کړي او خطبه به هم د ده په نامه وویل سي. سکه د شاه عالم په نو ابدالي فرمان ورته را ورسیږي نو دی به

 نوي پیسې جاري کړي. چېد کارخانو کارکوونکو ته به هم امر وسي  چېده ورته ولیکل 
له ده سره تر ډهلي پوري والړ سي  چېشاه عالم په هغه وخت کي د انګرېزي پوځیانو یوې ډلي ته ډېره اړتیا درلوده 

رسته تخت اشغال کړي. وینسیټارټ په دغه برخه کي هم د احمدشاه ابدالي نظر د هغوی په م چېاو دی وکړای سي 
تاسي اعلیحضرت مخکي د نواب ظفرعلي خان او ډګروال ثابت » ته ضرورت درلود. ده احمدشاه ابدالي ته ولیکل 

علي د شاه عالم  چېجنګ)کالیف( په وخت کي مهرباني کړې وه او له خپل حضور څخه مو فرمان صادر کړی وو 
د ګورنر په حیث مقرر سوی یم  ګوهر اطاعت وکړی. په دې وروستیو شپو ورځو کي زه د کالیف پر ځای د بنګال

او زه هر وخت ستاسي د امر عملي کولو ته تیار یم، ما ستاسي د فرمان سره سم د هغه پاچهي ومنله او په نتیجه کي 
ضور سره د عظیم آباد ښار روښانه کړی دی. که تاسي شاه عالم له بیهار څخه حرکت پیل کړ او اوس یې په خپل ح

دی بدرګه کړي  چېدی دي د ډهلي خواته والړ سي نو زموږ پوځ تیار دی  چېد مهربانۍ له مخي امر وکړای سی 
ً او هلته ورته سالمي سي.  حمدشاه ا چېوینسیټارټ غوښتل « ما ته د خپلو اوامرو د صادرولو افتخار را وبخښي.  لطفا

د شاه عالم اوامر عملي سي دی  چېهغه هر وخت د شاه عالم په ګټه کار کوي او مخکي له هغه  چېوښیي  ابدالي ته
 د احمدشاه ابدالي د امر منتظر دی.

هغوی دي دی تر ډهلي  چېغوښتني  تر دغه وخته پوري شاه عالم د انګرېزانو پر سترخوان ناست وو او د هغه دې
کونه پیدا کړي وه. له انګرېزانو سره د شاه عالم اوسېدلو هغوی ته ډېره سیاسي پوري بدرګه کړي له انګرېزانو سره ش

ً ګټه رسوله او  ابدالي د هند په سیاسي  چېاحمدشاه ابدالي دي هغه پر تخت کښېنوي. ځکه  چېدوی نه غوښتل  طبعا
ډهلي ته د شاه  چېو د شاه عالم فعالیتونه یې څارل، په دې عقیده و چېمیدان کي د انګرېزانو رقیب وو. کرناک، 

ه په ډیرو لنډوورځو کي ب» په انګرېزانو پوري اړه لري. د ده عقیده په دې ډول ثبت سوې ده  عالم د تللو نیت اصالً 
شهزاده پر تخت کښېنوي نو په دې صورت کي شاه عالم  چېد احمدشاه ابدالي فیصله را ورسیږي. که هغه غوښتل 

دا « کر به ورسره ملګري سي او زموږ له قلمرو څخه به یې وباسي. زموږ بدرګې ته ضرورت نه لري. زموږ عس
شاه  چېله دغه وخته څخه وینسیټارټ احمدشاه ابدالي ته د شهنشاه خطاب کاوه، په داسي حال کي  چېډېره مهمه ده 

ر دې ت هغه تر اوسه پوري د ډهلي پر تخت نه وو کښېنستلی. وینسیټارټ چېبه یې کله کله شهزاده باله ځکه  عالم
احمدشاه ابدالي نه یوازي د هند د نوابانو او مشرانو پاچا دی بلکه د مغولو پر  چېوخته پوري په دې پوهېدلی وو 

په خپلو فرمانونو کي هغه ته د امپراطور نه بلکه د پاچا خطاب کوي.  چېامپراطور باندي یې هم الس بر دی ځکه 
 ېچرقاسم، شاه عالم ته تابع دی او ابدالي ته یې اطمینان ورکړی د بنګال نواب می چېوینسیټارټ په دې هم پوهېدی 

څخه وغوښتل  که چیري شهنشاه وغواړي نو انګرېزان به شاه عالم تر ډهلي پوري بدرګه کړي. ده دغه راز له نواب
 .شاه عالم ته تر ډهلي پوري د الري خرڅ برابر کړي چېشجاع الدوله او احمدشاه ابدالي په دې قانع کړي  چې

 ېچانګرېزانو په دې توګه د شاه عالم د حرکت کولو کار ځنډاوه او شاه عالم ته یې داسي ښودله  چېداسي ښکاري 
ډهلي ته تلل او پر تخت کښېنستل یو سنګین کار دی او هسي په سپکه سترګه باید ورته ونه کتل سي. د افغانستان 

 د چېاحمدشاه ابدالي وینسیټارټ ته لیکلي وه  چېغه صدراعظم شاه ولي خان هم دې لوبي ته متوجه وو. سره له ه
د شاه عالم تابع او رعیت دی مګر په عمل  چېوینسیټارټ په ظاهره ویل  چېشاه عالم تابعیت وکړي او سره له هغه 

 کال 1۷۶1کي یې د هغه په نامه د خطبې د ویل کېدلو او سکې د وهلو کار په یوه او بله پلمه ځنډاوه. شاه ولي خان د 
په ډهلي او  چېاحمدشاه ابدالي کابل ته حرکت وکړ، هغه ته اطالع ورکړه  چېد مې په میاشت کي، وروسته له هغه 

ضرت او د هغه قوماندان له دې امله خواشیني حنورو ځایونو کي د شاه عالم په نامه سکه جاري سوې ده مګر اعلی
دوی باید د شاه عالم ګټي  چېوینسیټارټ ته وویل  په بنګال کي دا کار نه دی سوی. د کمپنۍ مدیره هیات چېدي 

دا عمل د کمپنۍ په ګټه دی. د  چېدوی دغه راز مخکي هم په دې برخه کي اقدام کړی وو او ویل یې  خوندي کړي.
ه د شاه عالم ل چېشاه ولي خان د لیک په لیدلو او د مدیره هیات د نظر په اورېدلو سره، وینسیټارټ فیصله وکړه 

سکه د امپراطور په نامه ووهي. ده وروسته  چېسم عمل وسي او نواب میرقاسم ته یې هدایت ورکړ  خوښي سره
ده باالخره د شاه عالم له آرزو سره سم عمل وکړ او نواب میرقاسم هم د بنګال،  چېمدیره هیات ته اطالع ورکړه 
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 12تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سکه باید د چېده دغه راز موافقه وکړه  بیهار او اوریسه په ټولو ایالتونو کي د شاه عالم په نوم سکه جاري کړه.
 کال د جوالی پر پنځه لسمه سکه جاري سوه. 1۷۶1کمپنۍ په کارخانو کي ووهله سي او د 

احمدشاه ابدالي په ډهلي کي وو نو د هند له ځینو مشرانو سره یې د شلو میلیونو روپیو پر سر موافقه کړې  چېکله 
ورج مل جاټ ورکوي، څلوېښت لکه به نجیب الدوله او نیوي لکه روپۍ به له هغې جملې څخه به اویا لکه س چېوه، 

شجاع الدوله ورکوي. شجاع الدوله باید دا پیسې د مرهټیانو له سیمو څخه اخیستي او د بنګال له مالیاتو څخه یې پوره 
ره به د پښتنو دی وکړای سي دا پیسې له هغو سیمو څخه تر السه کړي نو له ده س چېکړي وای. او د دې لپاره 

احمدشاه ابدالي  چېعمال یې حرکت پیل کړی وو. داسي څرګنده سوه  چېدیارلس زره سپاره عسکر مرسته کوي، 
 الزمه وي تقویتي قواوي ولیږي. چېبه د دغو پیسو د حاصلولو په وخت کي په اګره کي وي، خو هر هغه ځای ته 

له د بنګال پر مالیاتو باندي له احمدشاه ابدالي سره یو څه شجاع الدو چېد لکنهو څخه د مسیحیانو یوه مشر ولیکل 
 چنې هم وهلي وې.

په بنګال کي د انګلیسانو د شرق الهند کمپنۍ په مشکل حالت کي وه. که شجاع الدوله د ابدالي په نوم له هغوی څخه 
دالي له بنګال څخه شاهي اب چېد مالیاتو غوښتنه کوله نو د هغوی لپاره جواب ویل ګران وه. انګرېزانو فکر وکړ 
شاه عالم د امپراطور په نوم  چېمالیات غواړي. په دې صورت کي د انګلیسیلنو کمپنۍ دوې الري درلودې. یوه دا 

 چېد هغه ساتنه وکړي او تر هغه وخته معطل سي  چېوپېژني او په زغرده د هغه پر خوا ودریږي او دوهم دا 
و فیصله وکړي. لومړۍ الره ښایي ابدالي نه وای خوښه کړې مګر دا د احمدشاه ابدالي بیرته وطن ته د ستنېدل

 انګلیسیانو په غېږ کي د شاه عالم د ساتلو بهترینه الره وه او هغه یې بلي خواته له تللو څخه راګرځاوه. دوهم انتخاب
رو کي یوه هم الره وه، نه یې څوک خوشاله کوله او نه یې چاته څه ورکوله. مګر په دې دواړو ال یو څه منځۍ

باید شجاع الدوله د کمپنۍ ملګری کړه سي او هغه دغو ایالتونو  چېانتخاب نه سوه او دریمه الره غوره سوه. هغه دا 
ته له تللو څخه را وګرځول سي او د شهزاده او احمدشاه ابدالي ترمنځ تګ راتګ وکړي او دواړو ته قناعت ورکړي 

دې ډېر سخت موسمونه تېر سوي دي؛ خلک یې ډېر سخت غریب دي او د په دغو ایالتونو کي د کښت او کرون چې
تر  ېچدونه درانه بوج د وړلو او دونه زیاتو پیسو د پوره کولو توان نه لري او حتی دونه پیسې ال نه سي برابروالی 

 چېسي  ډهلي پوري د شهزاده دسفر کولو د خرڅ دي بس سي. په دې چنو وهلو او مذاکراتو کي به دونه وخت تېر
نډو یو پوځ دي د کارامناسا څ چېاحمدشاه ابدالي بیرته خپل وطن ته د ستنېدلو تصمیم ونیسي. دغه راز فیصله وسوه 

  واستول سي. ته، په دغو مذاکراتو کي، د مرستي کولو لپاره
 ه وسي نود ابدالي طرفدار دي کومه نښت چېکه د دوی او د هغو هندي قوتونو  چېانګلیسیان له دې څخه وېرېدل 

د شمال پر لور یې حرکت  چېڅخه ګټه واخلي او دغه راز له پېشوا څخه هم،  نور اروپایی قدرتونه به له دې وضع
که د ابدالي پوځونو حمله وکړه نو د انګلیسیانو پوځونه  چېکولو ته نیت وو، هم وېره موجوده وه. داسي فیصله وسوه 

میدان باید یوازي د شجاع الدوله سیمه سي. انګلیسیانو ته ډېر ژر  دي د کارامنسا له سیند څخه تېر سي او د جنګ
کال د اپرېل په  1۷۶1شجاع الدوله پخپله د بنګال له مالیاتو ټولولو څخه الس اخیستی دی. د  چېاطالع ورسېده 

 چې رابدالي د خپل وطن پر لور روان سوی دی. انګلیسیان په دې نه وه خب چېمیاشت کي کمپنې ته خبر ورسېدی 
د شجاع الدوله د کمپ شیعه ګانو د ابدالي د کمپ له سنیانو سره نښته کړې ده او احمدشاه ابدالي په غوسه سوی او د 

له ابدالي سره د هر ډول ارتباط نیول  چېسوی دی. کرناک ویل  کال د مارچ پر اوومه خپل هیواد ته روان 1۷۶1
وینسیټیارټ په  چېاو خپل وطن ته په الره کي دی. کله خه روان سوی هغه له ډهلي څ چېغیر ضروري دی ځکه 

ابدالي د خپل وطن خواته روان سوی دی نو هغه پر میرقاسم باندي له احمدشاه ابدالي سره د  چېدې باوري سو 
د ده  ېچدوستانه مکاتباتو د کولو له امله له خپل اعتراض څخه تېر سو. ده د اپرېل پر اووه لسمه میرقاسم ته وویل 

شجاع الدوله ته یې لېږلی دی هغوی ته واستول سي  چېاحمدشاه ابدالي ته یې لېږلی او هغه لیک به  چېه لیک به هغ
 پرته د دوستی له ښودلو نور څه پکښي نسته. چېځکه 

پراحمدشاه ابدالي باندي له پنجاب څخه د تېرېدلو په وخت کي سیکهانو پرله پسې حملې وکړې. سیکهانو تر هغه وخته 
د افغانستان پوځ تر اباسین اوښتی نه وو، احمدشاه پر کراره پرې نه ښود. دوی د افغانانو د پوځ پر شاوخوا  چې پوري

 څه تاوان یې په وس کېدی هغه یې رساوه مګر هیڅ وخت چېباندي ګرځېدل، د هغوی د اکماالتو الري یې بندولې او 
الهور ته ورسېدی او له هغه ځایه یې د سیکهانو د  اضرېدل. احمدشاه ابدالي په ډېر زحمتحمخامخ جګړې ته نه 

 غوږونو د تاوولو لپاره پوځي قوه ولېږله، مګر هغوی یې په موثره توګه ونه ځپالی سوای.
ویل یې خپل قدرت به هغي سیمي ته وغځوي.  چېپه پنجاب کي د دراني بري د مرهټیانو دا ارمانونه خاوري کړل 

ی وو په هغه اندازه استفاده ورڅخه ونه سوه. احمدشاه ابدالي د خپل بریالي د پاني پټ جنګ لو چېمګر هغومره 
په  چېموقف څخه ګټه وانه خیستله. دی د مغولو پر خالي سوي تخت باندي کښې نه ناست. دی په دې پوهېدی 

څخه یې له کابل  چېهندوستان کي هري خواته ښورښونه او جنګونه دي، او دومره بېل قومونه په وسلو سمبال دي 
کنټرولول چنداني امکان نه لري. پر دې برسېره د ده خپل هیواد ډېر کمزوری وو او په داخل کي یې قومونه بې اتفاقه 
وه او پرله پسې یې هیواد کمزوری ساتلی وو. د احمدشاه ابدالي پوځیان په غنیمتونو بار وه او له فتحي څخه خوشاله 

 ر کړ.روان وه او دی یې کابل ته په تللو مجبو
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احمدشاه ابدالي ته سیکهانو ډېر سخت تکلیف ورکړ. هغوی په پنجاب کي وضع ورته خرابه کړه او ده ته یې د تل 
لپار ه اندېښنه پیدا کړې وه. ده له هند څخه په پنجاب کي د تېرېدلو په وخت کي له سیکهانو څخه دونه تکلیف ولیدی 

ده په خپل غیاب کي د پنجاب لپاره ونیول  چېې هغه ترتیبات نه یې هېروالی او نه یې بخښالی سوای. د ادار چې
شاه ابدالي یو ځل بیا پنجاب ته والړ څو سیکهان د تل  کال په سر کي احمد 1۷۶2هم یې چنداني کار ورنه کړ. نو د 

ه د هند هره برخه یې له وېري ولړزوله. شا چېدې یرغل داسي وېره خوره کړه  لپاره وځپي. په هند کي د ابدالي
یو ځل بیا هندوستان ته سفر وکړي.  چېعالم ته اطالع ورسېده چی احمدشاه ابدالي پنجاب ته راغلی دی او غواړي 

ابدالي له یوې لویي قوې سره ډهلي ته راغلی دی مګر دا اطالعات ډېر ژر د لکنهو څخه  چېداسي عمومي آوازه وه 
شاه ابدالي اوس هم د سرهند او پنجاب تر منځ د سیکهانو د یوه مسیحي مبلغ په هغه لیک کي رد سول چی ویل یې احمد
نجیب الدوله د احمدشاه ابدالي ډېر ټینګ طرفدار دی  چېسره په جګړو لګیا دی. په دې لیک کي دغه راز راغلي وه 

ویل یې میرقاسم له  چېهغه به له احمدشاه سره مرسته وکړي. مګر ډېر مهم اطالعات هغه وه  چېاو دا یقیني وه 
انګلیسیان له هندوستانه وباسي. د انګلیسیانو لپاره دا وضع په ریشتیا  چېاع الدوله سره الس یو کړی او غواړي شج
خطرناکه وه؛ مګر ابدالي له الهور څخه را تېر نه سو. د افغانستان واکمن د سیکهانو په ځپلو ډېر زیات  چېهم 

د کوپ  چېته هغه وخت یو سخت ګوزار ورکړ  کال د فبروري پر پنځمه د هغوی قوت 1۷۶2مصروف سو. ده د 
په جنګ کي یې ډېرو زیاتو سیکهانو ته ماته ورکړه او قتل عام یې کړل. دی نهه میاشتي د دې لپاره په پنجاب کي 

کال د ډسمبر پر دوولسمه احمدشاه ابدالي  1۷۶2د راتلونکي لپاره د سیکهانو هر ډول مقاومت وځپي. د  چېپاته سو 
یې ډېره وړه پوځي قوه پرېښودله. مګر سیکهان د احمدشاه له روانېدلو  سو او د الهور د ساتلو لپارهوطن ته روان 

څخه ډېر ژر وروسته په پنجاب کي له مختلفو سیمو څخه را کښته سول. افغانانو په څو نښتو کي ماته وخوړه او 
د احمدشاه په مقابل کي یې  چېلوی بری وو یو  چېالهور بیرته د سیکهانو السته ورغی. دا د سیکهانو لپاره واقعا 

ر ه چېهغه یو عادي ماجرا غوښتونکی نه وو، بلکه یو ځالنده عسکر او هوښیار سیستمدار وو  چېترالسه کړ ځکه 
 وخت یې له واقعیتونو سره سم عمل کاوه.

کال د اکټوبر تر  1۷۶۴احمدشاه ابدالي له پنجاب څخه ستون سو بیا تر  چېکال د ډسمبر له میاشتي څخه  1۷۶2د 
د اکټوبر په میاشت کي هغه د اووم  کال 1۷۶۴میاشتي پوري دهغه د فعالیتونو په باره کي هیڅ معلومات نه لرو. د 

 1۷۶۶او  1۷۶۵په الر کي خپله واکمني له سره ټینګه کړي. د  چېځل لپاره پر هند باندي یرغل وکړ او غوښتل یې 
ل هیواد کي په اداري کارونو لګیا وو او د پنجاب د چارو سمبالولو ته یې د توجه کلونو ترمنځ، احمدشاه ابدالي په خپ

 کولو وخت نه درلود.
تر نومبر پوري د انګلیسیانو د شرق الهند کمپنۍ د هغه له یرغل  1۷۶۶له ډسمبر څخه د  1۷۶2په دې حساب نو د 

په دغه کلونو کي انګلیسان په هندوستان کي یو څخه بېغمه وه. مګر پخپله د کمپنۍ لپاره ډېر د پیښو ډک کلونه وه. 
سیمه ایز قوت سو او په هندوستان کي یې د امپراطوری د جوړولو خوبونه ریشتیا سول. په بنګال کي میرقاسم 

کال کي د بوکسر  1۷۶۴برطرفه سوی وو او د هغه پر ځای باندي زوړ نواب میرجعفر مقرر سوی وو او باالخره په 
و په د تسلیمېدلو سره اََود د انګلیسیان کي د انګلیسیانو د سرنوشت فیصله وکړه. د شجاع الدوله جګړې په شمالي هند

کنټرول کي سو او مغول امپراطور د کمپنۍ د دروازې ګدایي ګر سو. د بوکسر په جنګ کي د برټانویانو بري هغوی 
سیمو ته هم خپل واک وغځوي. د بنګال  د هندوستان نورو چېبنګال واکمني ورکړه او دوی یې تشویق کړل  ته د ټول

په هند کي له نورو اروپایی قوتونو سره وجګیږي، بلکه  چېد السته راوړلو سره، نه یوازي انګلیسیانو وکړای سول 
د افغانانو د راتلونکو یرغلونو مخه یې هم نیوالی سوای. بنګال هم په پوځي او هم په سیاسي لحاظ په هند کي یو 

بنګال د انګایسیانو تر کنټرول الندي سو او اََود د بنګال شاته داسي په وچه کي را ګیر ایالت سو  خاص مقام درلود.
په هر شکل  چېله هري خوا د برټانوي قدرت تر واک الندي وو. اوس نو د انګلیسیانو وروستی هدف ډهلی وو  چې

، مرهټه، سیکهانو او جاټ قوتونو هر یوه کیږي هغه تر خپل کنټرول الندي کړي. د احمدشاه ابدالي د قدرت پراخېدلو
 د انګلیسانو د پراختیا غوښتني مخه نیولې وه.

 اندېښنه ورڅخه ولري. پر پنجاب د انګلیسیانو د شرق الهند کمپنۍ چېمګر نور نو افغانان په داسي موقف کي نه وه 
قوت ماتول تر وس تېره خبره وه. نور باندي د هغوی د کنټرول سره سیکهانو مقاومت کاوه او د افغانانو لپاره د دې 

 ېچپنجاب په ارامه توګه په خپل کنترول کي وساتي او دوی مجبور وه  چېنو د افغانانو لپاره دا ډېره ګرانه خبره وه 
د حملو په وخت کي لکه  چېله هغو سیکهانو سره جګړه وکړي  چېکله کله حملې ورباندي وکړي. ابدالي مجبور وو 

ړومبېدل او د تېښتي په وخت کي د ګیدړو په څېر ورکېدل. سیکهان د ابدالي په مقابل کي په داسي د زمریو په څېر غ
کال  1۷۶۷هغه نه له شاه عالم سره کتالی سوای او نه یې مرسته ورسره کوالی سوای. په  چېخنډ بدل سوی وو 

خه تر جمنا پوري سیمه تر ولکې سیکهانو د اباسین څ چېهغه وخت خرابه سوه  کي د افغانانو لپاره وضع نوره هم
 هغه پښه ورباندي ایښودله جګړه کوله. چېالندي کړې وه او له ابدالي سره یې پر هر اینچ خاوره باندي 

 

که ابدالي له خپلو سرسختو  چېکال د جنوري په میاشت کي د خدای په امانی په وخت کي وویل  1۷۶۷کالیف، 
نو تاسي زما دا خبره ومنی چی هغه به پر هند باندي دریم ځل یرغل هم  دښمنانو سیکهانو څخه دې خواته را تېر سي
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له ده څخه وروسته مقرر سو وویل چی میرقاسم شمال ته تللی دی  چېوکړي. ده دغه راز وینسیټارټ ورلیسټ ته، 
قین یاو نښتي پیل سي نو زه  هلته به دسیسې پیل کړي او که په هغه سیمه کي دسیسې چېاو په دې کي شک نسته 

ابدالي به یو ځل بیا د غنیمتونو ترالسه کولو لپاره پر هند باندي حمله وکړي. دا امکان لري خو احتمال یې  چېلرم 
هغه دي یا پر بنګال او یا زموږ د متحدینو پر خاورو باندي حمله وکړي. محمدرضاخان او راجا  چېډېر کم دی 

او روهیله پښتنو په غوښتنه د هند خواته را روان دی، او شاه  احمدشاه ابدالي د میرقاسم چېشیتاب رای رپوټ ورکړ 
میرقاسم د وخته ال  چېتر اټک را تېر سوی او د الهور څخه شپېته کروه فاصله لري. دوی دغه راز رپوټ ورکړ 

په  لډهلي ته رسېدلی دی او د ابدالي کمپ ته د ورتللو لپاره ځان تیاروي. وینسیټارټ ورلسټ ، د ابدالي د دغه یرغ
ابدالي د سیکهانو یو سخت مقاومت ځپلی دی او هغوی یې د زیاتو  چېارتباط، این پاک ته په یوه مکتوب کي ولیکل 

پیسو په ورکولو مجبور کړي دي او اوس د یو لک پوځ سره د هند پر لور را روان دی او له ډهلي څخه یو څو 
دوستان پر تخت کښېني. نو ګواکي زموږ زوړ دوست کروهه فاصله لري. داسی ویل کیږي دا ځل غواړي پخپله د هن

احمدشاه ابدالي له ډهلي څخه د بنګال پر  چېشاه عالم به خپله پاچهي له السه ورکړي. دا سي رپوټ هم ورکړه سو 
احمدشاه ابدالي د هند  چېلور روان دی او غواړي د انګلیسیانو تر کنټرول الندي مځکو باندي حمله وکړي. دا خبره 

ځان لپاره غوښت هیڅ معاصري منبع نه ده تایید کړې. که دا خبره ساده اوازه او دروغ هم وه له دې څخه تخت د 
کوالی سي د هند تخت ونیسي او د قانوني امپراطور  چېخلکو په هغه کي دونه طاقت لیدی  چېداسي معلومیږي 

غل په باب آوازو په بنګال کي داسي څخه قدرت واخلي. په دې توګه نو پر بنګال باندي د احمدشاه ابدالي د یر
 ه نه درلوده.قمخکی یې ساب چېوارخطایي پیدا کړې وه 

احمدشاه له یوې لویی قوې سره په هندوستان کي دی نو ډېر سخت وارخطا سول.  چېانګلیسیان خبر سول  چېکله 
رهټیانو ته یې په م چېله هغه سره دا ځل تر هغه غښتلی پوځي طاقت ملګری دی  چېدوی ته رپوټ ورکړه سو 

م تیریږي. د هغه دا فیصله یا د میرقاس تر ډهلي به ها خواته چېپاني پټ کي ماته ورکړه. دا ځل ابدالي فیصله کړې وه 
هغې خواته توجه وکړي او دی به د انګلیسیانو تر پولي  چېد دسیسو له امله وه او یا د بنګال شته منیو دې ته هڅاوه 

ابدالي د هند یو شمېر واکمنانو  چېهغه والیتونه پخپله ونیسي. دا هم معلومه سوې وه  ېچتیریږي او حتی غواړي به 
ابدالي  ېچاو مشرانو ته لیکونه لېږلي او هغوی یې خپل حضور ته بللي دي. دې نو انګلیسیان په دې خبره معتقد کړل 

دي، ه کړي. دوی د شاه عالم پر مالتړ باندا ځل لویی نقشې لري او په هند کي به د انګلیسیانو قدرت ته لویه خطره پېښ
 ېچابدالي د هندوستان د امپراطور په حیث په رسمیت پېژندلی وو، حساب نه سو کوالی. انګلیسیانو که څه هم  چې

په ظاهره خو یې شاه عالم ته ځانونه تابع ګڼل خو په عمل کي یې د هغه واک او صالحیت محدود کړی او یو وخت 
تر ډهلي پوري یې بدرګه  چېد یوه عادي بندي په حیث ساتلی وو. دوی له هغه سره ژمنه کړې وه یې په اله آباد کي 

د دې وعدې پوره کول له یوه کال څخه بل ته وځنډېدل او تر اوسه یې د عمل جامه نه وه اغوستې. د شاه  کوي مګر
ن شاه عالم به هندوستا چېدې څخه وېرېدل عالم ستر مشاور منیرالدوله هم د احمدشاه ابدالي طرفدار وو. انګلیسیان له 

ته د ابدالي له رسېدلو سره، وتښتي او د احمدشاه له کمپ سره به یوځای سي. شجاع الدوله هم ځکه د احمدشاه ابدالي 
ویل یې که چیري د هغه امر ونه مني نو سبا به هسي د هغه په غضب اخته سم. دغه راز نجیب  چېطرفداري کوله 

هغه به د شاه عالم سره یو ځای د ابدالي کمپ ته ورسي. په ډهلي  چېي سړی وو او دا سي فکر کېدی الدوله د ابدال
زینت محل په ډېر امید د ابدالي راتللو ته سترګي پر الر وه ځکه دوی فکر  کي ولیعهد شهزاده جوان بخت او ملکه

وژغوري. په دې دول نو انګلیسیانو د  یوازي ابدالي کوالی سي امپراطور د انګلیسیانو له منګولو څخه چېکاوه 
احمدشاه ابدالي د دغه یر غل له امله په هند کي خپله سلطه په خطر کي لیده. دوی له خپل ټول طاقت څخه کار 

شاه عالم، منیرالدوله او شجاع الدوله له احمد شاه ابدالي سره په هیڅ صورت ونه ویني. دوی دغه راز  چېواخیست 
قوتونه د احمدشاه ابدالي په مقابل  هټیانو، شاه عالم، د اََود نواب وزیر، روهیله پښتنو او جاټد مر چېپېشنهاد وکړ 

کی سره یو موټی کړي. احمدشاه د مرهیتانو، شجاع الدوله او د انګلیسیانو له اتحاد څخه خبر سو. ده سمدستي راګونات 
اني پټ د فاتح له اوامرو څخه سرغړونه وکړې نو که د پ چېراو ته یو تهدیدونکی لیک واستاوه او هغه ته یې وویل 

جنګ او تباهي درته ګوري. راګونات غلی له صحنې څخه ګوښه او هند دننه سیمي ته والړ او د شجاع الدوله ټول 
 چېول لپاره یې کړي وه بېځایه والړل. ورلسټ راګو نات ته شخصا ولیکل  د ده د ملګري کېدلو چېهغه کوښښونه 
ه هغه د مرهټیانو د تعقیبولو او ل چېسره یو ځای سي. لږ وروسته احمدشاه ابدالي مرهټیانو ته ولیکل له انګلیسیانو 

د پټنه پر لور مستقیم مارش وکړي او له شجاع  چېهغوی سره د جګړې کولو نیت نه لري او فیصله یې کړې ده 
 ېچی په تېره بیا له شجاع الدوله سره، الدوله او نورو سردارانو سره د هغوی د مالیاتو د باقیاتو حساب وکړي. د

 بېچاره میرقاسم یې د بنګال له نوابی څخه محروم کړی او د هغه شته مني یې لوټ کړې ده، حساب لري.
د ځان په باب د ابدالي له نیک نظر څخه ګټه واخلي. ده غوښتل چی له افغانانو سره د دوستی  چېشاه عالم غوښتل 

پر هیواد باندي د ده پاچهی او قدرت تضمین کړي. مګر شاه عالم د انګلیسیانو په  چېیو داسي تړون السلیک کړي 
ده ته په  په غه حال کي یې هم چېالس کي یو بې قدرته ګوډاګی وو او هغوی داسي چاالک او ځیرک خلک وه 

کي وي ده  تر څو پوري هغه په هند چېظاهره وفاداري او تابعیت ښودی. ورلسټ مخکي ده ته اطمیان ورکړی وو 
ته به وفادار وي، د امپراطوری چاري به ورته سمبالوي او د تیمور د خاندان د نیکمرغی لپاره به کار کوي. شاه 
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منیرالدوله د احمدشاه ابدالي دربارته ولیږي.  چېعالم د انګلیسیانو نقشو ته د شک په نظر کتل نو ځکه یې غوښتل 
هغه د احمدشاه ابدالي په دربار کي  چېلدوله د لېږلو سره موافق وو، ځکه نجیب الدوله هم د ابدالي دربار ته د منیرا

شخصي نفوذ درلود او له هغه سره یې د یوه دوستانه تړون په باب بحث کوالی سوای. منیرالدوله د نجیب الدوله له 
 که چیري چې د شاه کمپ ته ورسي غوښتل یې دا ځانته معلومه کړي چېپالیسی سره موافق وو مګر مخکي له هغه 

احمدشاه ابدالي د هند د قوتونو په مرسته سیکهانو ته ماته ورکړي او پر هند باندي یرغل وکړي نو انګلیسیان به څه 
کال د مارچ پر  1۷۶۷سلوک غوره کړي .ورلست د منیرالدوله دغه لیک ته جواب ورنه کړ نو منیرالدوله بیا د 

ل چی احمدشاه ابدالي پنجاب ته را ورسېدی او، له امپراطور څخه دریمه بل لیک ور واستاوه او هغه ته یې ولیک
الم ایا شاه ع چېر وغوښتی ظټولو قوتونو هغه ته پېشنهادونه لېږلي دي. ده په دې باره کی د ورلسټ ن پرته، د هند

یاشتي کال د مارچ د م 1۷۶۷ابدالي د  چېورلسټ په دې مخکي ال خبر وو  ؟کوالی سي ابدالي ته لیک واستوی کنه
په سر کي د سوتلیج له سیند څخه را تېر سوی دی او د ډهلي پر لور یې پرمختګ پیل کړی دی. ده منیرالدوله ته 

منیرالدوله د هغه کمپ ته  چېدی نه د شاه عالم له خوا ابدالي ته د لیک د لېږلو طرفدار دی او نه غواړي  چېولیکل 
که جاټ او روهیله د  چېپه دې عقیده وو  واقب ولري. ورلسټورسي او که دوی دا کار وکړي نو دا به ډېر بد ع

ابدالي پر ضد اتحاد جوړ کړي او له سیکهانو سره مرسته وکړي نو سیکهان به ابدالي ته ډېره سخته ماته ورکړي. ده 
 کړي. اع وانګلیسیان به د احمدشاه ابدالي په مقابل کي د مغولو د امپراطوری څخه دف چېمنیرالدوله ته اطمینان ورکړ 

کل د مارچ پر شپږ ویشتمه کتلي وه او  1۷۶۷د انګلیسیانو د دریمي لواء یوه افسر رابرټ بارکر له شاه عالم سره د 
د افغانستان صدراعظم شاه ولي خان د روهیله پښتنو سردارانو ډونډي  چېله هغه سره په خبرو کي پوه سوی وو 

د شاه کمپ ته ورتللو ته تیاري وکړي. د میرقاسم  چېته ویلي وه  خان، حافظ رحمت خان، فیض هللا خان او احمدخان
د امپراطور سره د مرستي په بدل کي به ډیري زیاتي پیسې ورکړي. که له  چېاستازي له شاه سره ژمنه کړې وه 

 ابدالي سره د روهیله پښتنو مرسته ملګرې سوې وای او هغه د ډهلي پر لور حرکت کړی وای نو بیا به وضع ډېره
د ابدالي دوستي  چېتر هر څه بهتره به دا وي  چېخرابه سوې وای. په هغه صورت کي نو شاه عالم دا فکر کړی وو 

که له احمدشاه ابدالي سره د روهیله پښتنو  چېتر السه کړي او د بحران مخه ونیسي. منیرالدوله ورلسټ ته وویل 
ه پاته سي نو دا به ډېره خطرناکه وضع منځته راوړي په هند کی دوه درې کال چېقدرت ملګری سي او هغه وغواړي 

ره له شاه س چېکه ته فکر کوې  چېاو د انګلیسیانو لپاره به یې هم مخنیوی ګران وي. ده له ورلسټ څخه وغوښتل 
بل ادي د شاه دربار ته ولیږي. انګلیسیان د شاه عالم او د ابدالي ترمنځ د اتحاد په مق اتحاد کول په ګټه کار دی نو دی

له ابدالي سره د تماس له ټینګولو څخه منع کړ او دا یې ورته  کي والړ ول. ورلسټ په ډېرو ټینګو الفاظو شاه عالم
له احمدشاه ابدالي سره د اتحاد کولو په باره کي باید فکر ونه کړی او منیرالدوله د هغه دربار ته ونه لیږي.  چېوویل 

دالي د حملې څخه هیڅ اندېښنه مه کوی. که هغه پر دې خوا نه راځي نو ده هغه ته ولیکل چی تاسي اعلیحضرت د اب
بیا مذاکرات ضرور نه دي او که هغه پر دې خوا راځي او ته د شاه دربار ته ورځې نو هغه خو ستا څخه حتما د 

 دې هغه پر ناحقه پر چېداسي چاته طالوي ورکړه سي  چېپېشکش او سوغات غوښتنه کوي او دا به ډېره بده وي 
هیواد باندي یرغل کوي. دا کار هم د امپراطور لپاره بې عزتي ده او هم د هغه د وفادارو ملګرو انګلیسیانو لپاره. ده 

د لکنهو پر لور مارش وکړي څو ټول  چېپه پټنه کي پراته دي امر سوی دی  چېهغو پوځیانو ته  چېولیکل 
 لیحضرت تر منځ ټینګ اتحاد موجود دی او انګلیسیانو فیصلهد انګلیسیانو او ستاسي اع چېهندوستان په دې قانع سي 

 او انګلیسیان هر ډول راتلونکو پیښو ته تیار دي.  د اعلیحضرت دښمنانو ته سزا ورکړي چېکړې ده 
 چېامپرطور له احمدشاه سره له اتحاد کولو را وګرځوي. دی په دې ښه پوهېدی  چېشجاع الدوله هم کوښښ کاوه 

له احمدشاه  چېغه سره تر انګلیسیانو سخاوتمندانه سلوک ونه کړي. ده شاه عالم ته مشوره ورکړه احمدشاه به له ه
سره له یو کېدلو څخه مخکي د انګلیسیانو رضاییت حاصل کړي. شجاع الدوله، خپلو سرحداتو ته، د احمدشاه له 

و؛ ځکه ده ته داسي اطالع رسېدلې نیژدې کېدلو څخه مخکي، له انګلیسیانو څخه مرستي ته لېواله وو. دی وارخطاو
دی سخت ورسره مخالف وو، پټ تفاهم سره کړی دی. روهیله له احمدشاه  چېاحمدشاه او روهیله پښتنو،  چېوه 

سره یو ځای کېدلو ته سترګي پر الره وه او خپل وکیالن یې د شاه کمپ ته لېږلي ول. شجاع الدوله د شاه او روهیله 
ه سزا روهیله پښتانه د خپل عمل پ چېار نه وو او د انګلیسیانو له کمپنۍ څخه یې وغوښتل پښتنو ترمنځ د تفاهم طرفد

وایي د اوبو په بند کي یو وړوکی سوری په ستن بندېدالی سي  چېورسوي. ده ورلسټ ته هغه متل ور په زړه کړ 
 مګر که تر ورخ واوړي بیا نو د پیل زور هم نه په رسیږي.

ع وض چېاََود او بنګال څخه د دفاع لپاره سمالسي اقدامات وکړي ځکه دوی فکر کاوه له  چېانګلیسیانو غوښتل 
ښایی نواب وزیر او شاه عالم له ابدالي سره یو ځای کېدلو ته زړونه ښه کړي. رابرټ  چېداسي حالت ته رسېدلې ده 

ځای سي. ورلسټ مخکي هغه به له شاه سره یو  چېبارکر د نواب وزیر پر سلوک ډېر شکمن وو او فکر یې کاوه 
ي به له مرست تر څو پوري د هند په خاوره کي یو انګلیس ژوندی وي هغه چېله مخکي نواب وزیر ته اطمینان ورکړ 

له روهیله پښتنو سره جنګ اعالن کړي. لومړی  چېڅخه محروم نه سي. ورلسټ د څو علتونو له مخي نه غوښتل 
دا کار  چېد روهیله سره د مقابلې کولو توان ولري، دوهم دا  چېه د نواب وزیر سره دونه پوځیان نه و چېخو دا 

د انګلیسیانو خپل پوځیان ښایي په کوم بل ځای  چېله مرهټه سره د اتحاد کولو پرته چنداني ممکن نه وو او دریم دا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 12تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ړي نو روهیله وککه انګلیسیان پر روهیله پښتنو باندي حمله  چېکي په عملیاتو لګیا سي. ورلسټ نواب وزیر ته وویل 
به د نواب وزیر پر قلمرو باندي د شمال له لوري یرغل وکړي. د ده خپل پوځ د شاه سره د مقابلې توان نه درلود او 
ښایي په نتیجه کي د شاه د پوځونو د لوټ او تاالن سره مخامخ سوی وای. ورلسټ له شجاع الدوله سره، د احمدشاه 

که هر کله د شجاع  چېکال په تړون کي راغلي وه  1۷۶۵مشورو لګیا سو. د  دراني د حملې د مخنیوي لپاره په سال
د  ېچالدوله پر قلمرو باندي حمله کېدله نو انګلیسیان به له هغه څخه په خپل ټول طاقت دفاع کوي؛ خو په دې شرط 

موقع ورکوله  دوی خپل سر اومال له خطر سره مخامخ نه سي. په تړون کي دغه وروستي عبارت انګلیسیانو ته دا
د احمدشاه ابدالي سره ملګري  چېکله یې زړه وغواړي له میدانه ووزي، خو متحدینو ته یې هم دا امکان برابراوه  چې

سي او د انګلیسیانو حیثیت او اعتبار، د هغوی ددغي چلبازي او ځان غوښتني د پالیسی د تعقیبولو له امله، له خاورو 
انګلیسیان به د هغه د قلمرو  چېسو او له نواب وزیر سره یې ژمنه وکړه  سره برابر کړي. ورلسټ په وضع پوه

د ابدالي، جاټ  چېانګلیسیان تیار دي  چېڅخه د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. ده دغه راز نواب وزیر ته وویل 
و د ابدالي د سپر چېاو روهیله پښتنو له ګډو قواوو سره مقابله وکړي. خو دغه راز یې نواب وزیر ته مشوره ورکړه 

 ېچقواوو سره د مقابلې لپاره د سپرو پوځیانو یوه غښتلې قوه جوړه کړي. ده دغه راز نواب وزیر ته مشوره ورکړه 
له مشترک دښمن سره د جګړې لپاره د ده  چېد جاټ او روهیله کمپونو ته خپل استازي واستوي او هغوی ته ووایی 

 مال وتړي.
روهیله مشرانو ته د احمدشاه او د هغه د صدراعظم شاه ولي خان لیکونه رسېدلي  د چېورلسټ ته اطالع ورسېده 

هغوی له احمدشاه سره ملګرتوب ته زړه ښه کړی دی. نجیب الدوله، پنجاب ته د احمدشاه  چېدي؛ او داسي ښکاري 
د  چېنو تیار دی که احمدشاه ده ته امر وکړي  چېابدالي د رسېدلو له امله، سخت خوشاله وو او اعالن یې وکړ 

هندوستان له مشرانو څخه شل میلیونه روپۍ ورته راغونډي کړي او د ده زوی تیمورشاه به د ډهلي پر تخت کښېنوي. 
د افغانستان پاچا  که چېد شاه دربار ته ورسي او هغه ته اطالع ورکړي  چېده خپل وکیل راومیګ راج ته امر وکړ 
د نجیب الدوله،  چېغه حضور ته ورسي. ورلسټ ډېر ژر خبر سو د ه چېسرهند ته ورسیږي نو دی حاضر دی 

ځان یې شیورتیلي ته رسولی وو، ورغلي دي.  چېجواهرسینګه جاټ او میرقاسم استازي د احمدشاه دربارته، 
انګلیسیانو د جاټ او روهیله پښتنو د حرکتونو په مقابل کي احتیاطي کارونه پیل کړل. ورلسټ شجاع الدوله ته اطالع 

له انګلیسیانو سره په اتحاد  روهیله، جاټ او مرهټه چېسراج پور ته یې پوځونه د دې لپاره لېږلي دي  چېرکړه و
دغه راز یو عمل به د ابدالي په مقابل کي د یوه قوي اتحاد  چېکي شاملېدلو ته وهڅول سي. ورلسټ په دې عقیده وو 

 د منځته راتللو سبب سي.
له او جاټ به له شاه سره ملګري نه سي او هغه ته به خپلي مځکي ونه سپاري. روهی چېورلسټ په دې عقیده وو 

نجیب الدوله ته د احمدشاه لیکونه رسېدلي او هغه د شاه د لیدلو لپاره سرهند ته روان  چېمګر ده ته اطالع ورسېده 
ران لکه ډونډي خان، د روهیله نور سردا چېدا معلومه کړي  چېسوی دی. ورلسټ ځکه منیرالدوله ته هدایت ورکړ 

شاه سره د هغه د رناوي لپاره ګوري او که غواړي د هغه دوستي او مهرباني  حافظ رحمت خان او احمدخان هم له
اوس د ملګرتوب او  چېپه پیسو واخلي. ورلسټ دغه راز حافظ رحمت خان ته هم لیک واستاوه او هغه ته یې وویل 

اه استبداد پر ځان قبول کړي او د خپل ځان حیثیت او اعتبار ته د احمدش چېدوستی وخت دی او ایا دی غواړي 
له هغه سره د جنګېدلو له الري عزت او افتخار وګټي. ده له روهیله سردارانو او  چېصدمه ورسوي او که غواړي 

اټ ج د احمدشاه ابدالي په مقابل کي د نواب وزیر او انګلیسیانو له اتحاد سره ملګري سي. د چېجاټ څخه وغوښتل 
مشر جواهر سینګه له احمدشاه سره چنداني دوستانه اړیکي نه درلودل او له هغه څخه سخت وېرېدی. ده محمدرضاخان 

پر انګلیسیانو باندي له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي او په دې توګه، احمدشاه ابدالي ته د ماتي  چېته پېشنهاد وکړ 
ژر  ېچد جوړ کړو. له بلي خوا نجیب الدوله پر شاه باندي فشار اچاوه ورکولو په منظور، له انګلیسیانو سره یو اتحا

مخته راسي او د ډهلي تخت ونیسي او په دې توګه د هندوستان چاري سمبال کړي. احمدشاه ابدالي له دې امله په 
د حرکت  د هندوستان یوه مشر هم هغه ته پېشکش او سوغاتونه نه وه وړاندي کړي. ده د ډهلي پر لور چېغوسه وو 

ه ته ک چېاحمدشاه په غوسه دی نو هغه ته یې وویل  چېنجیب الدوله په دې پوه سو  چېکولو فیصله وکړه مګر کله 
په دغه حال کي د ډهلي پر لور روان سې نو د ډهلي ټول اوسېدونکي به له وېري وتښتي. ده د شاه غوسه یو څه 

فیصله وکړه. دا پیسې باید روهیله، جاټ او د راجپوت مشرانو کراره کړه او د هغه سره یې پر پنځه ویشت لکه روپیو 
په ګډه تادیه کړي وای. ډونډي خان او مدو سینګه باید دوه نیم لکه او جواهرسینګه جاټ باید لس لکه روپۍ ورکړي 

خلي. ا نجیب الدوله به د سرهند او د بیاس او سوتلیج د سیندونو ترمنځ سیمو کنټرول چېوای. دغه راز فیصله وسوه 
 احمدشاه ابدالي ډېر ژر سرهند ته، د سیکهانو د ښورښ د کرارولو لپاره، روان سو. 

احمدشاه ابدالي ته به یې حتما رپوټونه رسېدلی وي هغه  چېد انګلیسیانو چټکو او له وارخطایي ډکو پوځي فعالیتونو، 
دی د ډهلي پر لور حرکت  چېي نه لومړی د خپلو پوځیانو شاته سیمه کراره وساتي او هس چېدې ته مجبور کړ 

وکړي او سیکهان ناکراری ورته جوړي کړي. انګلیسیانو له دغه فرصت څخه استفاده وکړه او د افغانانو د یرغل په 
مقابل کي یې یو جامع دفاعي پالن جوړ کړ. انګلیسیانو له ښه ډېر غور او بحثونو څخه وروسته د عملیاتو پر دغه 

 :پالن باندي موافقه وکړه
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پنځه کنډکه عسکر له شپږو توپونو سره وسره واخلي او  چېالف: د دریمي لواء قوماندان ته باید سمدستي امر وسي 
 په سراجپور کي یې په بهترینو ځایونو کي واچوي.

ب: ډهلي ته د احمدشاه ابدالي د رسېدلو او مخته تللو په باب د رپوټونو د رسېدلو سره سم باید دوهمي لواء ته امر 
 د میرزا پور او چونارګهړ تر منځ تر ټولو په بهترو او مناسبو ځایونو کي مورچې ونیسي. چېسي و

 ج: د دریمي لواء باقي پاته عسکر باید د سراجپور کمپ ته حرکت وکړي.
په بنکي پور کي پوځي مرکزونه واخلي او یوازي یو کنډک  چېد: په همدغه وخت کي لومړۍ لواء ته امر سوی وو 

 مونګیر کي پریږدي. عسکر په
د سراج پور پر لور حرکت وکړي او  له بنکي پور څخه چېهـ : لومړنۍ لواء ته باید په همدغه وخت کي امر وسي 

 له دریمي لواء سره یو خای سي.
له بنکي پور څخه حرکت وکړي او د کرم ناسا پر څنګ باندي  چېو: په عین وخت کي باید لومړۍ لواء ته امر وسي 

 ناسبو ځایونو کي سنګر ونیسي.تر ټولو م
احمدشاه ابدالي زموږ پر متحدینو باندي د یرغل کولو فیصله کړې ده نو د  چېز: که چیري دا رپوټونه تایید سول 

 السي بمونو په غورځونکو قطعو سمبال سي. سراج پور پوځ باید د تولو لواوو او د پرګنو له کنډکونو څخه د
د دښمن د حملو په خطر  چېهغه به د ټولو هغو والیاتو پولي ساتي  چېسي ځکه  ح: لومړنۍ لواء باید کمزورې نه

 کي دي.
 ط: ډګروال سمیت باید سمدستي په سرحد کي د قواو قومانده واخلي او د یادو سویو عملیاتو الرښودنه وکړي.

 ېچبارکر ته ولیکل  منتخبي کمېټې رابرټ ددغو اقداماتو په عملي کولو کي هیڅ ډول ځنډ رانه سي چېددې لپاره 
د احمدشاه ابدالي د عسکري مارچ الره ډېره اوږده ده او سیکهان به هم مقاومت ورسره کوي او دی  چېسره له هغه 

خپلو متحدینو  چېبه له دغه امله په سراج پور کي د کمپ د جوړولو زړه ونه کړي موږ دغه اقدامات د دې لپاره کوو 
 چېاع کولو کي جدي او پر خپله ژمنه والړ یو. تاسي ته هدایت درکول کیږي له هغوی څخه په دف چېته دا وښیو 

پنځه کنډکه عسکر او شپږ توپونه له دریمي لواء څخه واخلې او په سراج پور کي دفاعي کرښي اشغال کړې او دا 
ې او که غواړې د دغه کنډک قومانده پر غاړه واخل چېپه دې باره کي فیصله وکړې  چېمسوولیت تاته درسپارو 

 ته فکر کوې هلته الزم یې. چېله هغي لواء سره پاته سې  چېغواړې 
ډګروال سمیت دې وضع ته په ډېر جدي نظر کتل او وې ویل چی که ماته د هندوستان د اوسنیو چارو په باره کی د 

. که شاه یو ځل په باره کي ډېر زیات اندېښمن و اوسو ینده آرامیآقضاوت کولو اجازه راکړه سي نو باید د خپلي 
هغه د ختیځ پر لور د نور پرمختګ خیال لري او که موږ  چېډهلي ته را ورسېدی نو موږ باید دا فرض کړې وي 

 ېچدغه اوسني ترتیبات ولرو نو په هغه وخت کي به له نورو قوتونو سره د اتحاد د جوړلو لپاره وخت ونه لرو ځکه 
زموږ د متحدینو ځمکي او یا هغه والیتونه د ده د پوځي عملیاتو  چېد شاه عملیات به هم دوی او هم موږ ته وښیي 

ویل یې په بنګال کي موجود پوځونه  چېلومړنی هدف دی. سمیت د منتخبي کمېټې له دې نظر سره توافق نه درلود 
ړه سي. ک د انګلیسي پوځ قوت دي زیات چېد احمدشاه ابدالي په مقابل کي د دفاع لپاره کافي دي. نو ده ځکه غوښتل 

کال د مارچ پر اووه ویشتمه د منتخبي کمېټې غونډ ته وویل چی د دریو لواوو عسکر یوازي اته لس  1۷۶۷ده د 
کنډکه دي او له دې عسکرو څخه باید موږ د مونګیر، چونار او اله اباد د پوځي مرکزونو لپاره قواوي برابري کړو. 

دان ته ایستالی سو له پنځه لسو کنډکو څخه زیات نه وي. ده دغه موږ یې می چېپه دې توګه به نو د ټول پوځ شمېر، 
زموږ ټول پوځ له پیاده او  چېپه پوځ کي د سپرو عسکرو قوه نسته. ده وویل  چېراز دې خبري ته اشاره وکړه 

قواوو څخه جوړ دی او که احمدشاه له خپلو آسونو څخه کار واخلي پر موږ به له حده زیاتي حملې وکړای  چېتوپ
د سپرو عسکرو یوه لویه قوه باید جوړه سي او یوه قوه باید  چېسي او تاوان به راته ورسوي. ده ځکه پېشنهاد وکړ 

رېزي د انګ چېد بنګال قوه تقویه کړي. منتخبي کمېټې د مدراس مقاماتو ته ولیکل  چېله مدراس څخه را وبلل سي 
 یوه دوهمه لواء دي سمدستي اله اباد ته ولېږل سي. چېکړه افسرانو یوه قطعه ورته ولیږي. کمېټې دغه راز موافقه و

د دي پالن د عملي کېدلو لپاره کمپنۍ د شاه عالم او شجاع الدوله سره خبري وکړې. اروپایی عسکر، د اوړي د ګرمۍ 
 له امله، سراج پور ته د پرمختګ پر ځای، د جمنا او ګنګا د سیندونو پر څنډو باندي دېره سول.

ویل یې احتمال لري احمدشاه ابدالي زموږ پر متحدینو  چېې ځکه د دغو اقداماتو د کولو فیصله وکړه منتخبي کمېټ
باندي د حملې کولو خیال ولري او موږ باید مخکي له مخکي ورته تیار یو. جاټ، روهیله او مرهټیان باید د خپلو 

ی سره یو متحد قوت جوړ کړي او د ابدالي ځانونو او خاورو څخه د دفاع کولو غم وخوري او انګلیسیان به له هغو
د دې  ېچانګلیسي عسکر تر سراج پور ور تېر کړي؛ ځکه  چېد پرمختګ مخه به ونیسي. منتخي کمېټې نه غوښتل 

 اوس یې چېانګلیسیان به په دې صورت کي تر هغه له پراخي خاوري او پولو څخه دفاع کوي  چېمعنی به دا وي 
دفاع کول په نظر کي لري. ډګروال سمیت ته، له حرکت کولو څخه مخکي، وویل سول  په کنټرول کي لرې او یا یې

د روهیله پښتنو سیمي ته ننوزي او دلیل به  چېنواب وزیر به له ده څخه وغواړي  چېدې خبري ته متوجه وي  چې
ات له نیژدې د شاه عالم حرک چېهغه قوتونه له ځان سره ملګري کړي. ده ته دغه راز وویل سوه  چېیې داوي 
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په هغه صورت کي د بنګال امنیت  چېدوهمه لواء دي له کرم ناسا څخه تېره سي ځکه  چېوڅاري. کمېټې نه غوښتل 
 سم نه ساتل کېدی.

د انګلیسیانو مقاماتو به تر دې هم قوي او پر واقعیتونو والړه پالیسي غوره کړې وای؛ خو رابرت بارکر رپوټ ورکړ 
یب الدوله سره پر پنځه ویشتو لکو روپیو جوړه کړې او بیرته وطن ته سون سوی دی. احمدشاه ابدالي له نج چې

شاه عالم او شجاع الدوله دي هم بېله ځنډه خپله ونډه پوره کړي. مګر دوی دواړو  چېنجیب الدوله کوښښ کړی وو 
سره سم عمل  دوی د ورلسټ له مشورې چېاوس حاضر په الس کي څه نه لري. احتمال لري  چېورته ویلي وه 

کال د اپرېل په  1۷۶۷له نېکه مرغه، د  د نجیب الدوله غوښتني ونه مني. چېهغوی ته یې ویلي وه  چېکړی وي 
 میاشت کي، له سیکهانو سره د نښتو له امله، احمدشاه بیرته خپل وطن ته ستون سو او انګلیسیانو د آرامۍ ساه وایستله.

ګړه لګیا وو، ده او د ده صدراعظم شاه ولي خان، کالیف ته لیکونه جپه احمدشاه ابدالي له سیکهانو سره  چېکله 
د هغه پر ځای ورلسټ ټاکل سوی دی نو ده ځکه کالیف ته لیکونه استولي  چېاستولي وه. دوی په دې نه وه خبر 

وانه  یغاماو پانګلیسیانو ولي هغه ته هیڅ استازی  چېوه. احمدشاه ابدالي په دې لیکونو کي حیرانیتا ښکاره کړې وه 
د هند اکثرو قوتونو د هغه اطاعت او درناوی وکړ. ده په دې لیک کي له کالیف څخه  چېستاوه په داسي حال کي 

ه ن چېانګلیسیان ده ته وفادار دي کنه. شاه ولي خان هم له دې امله خواشیني ښکاره کړې وه  چېپوښتنه کړې وه 
انګلیسیان  چېستازی او پیغام استولی وو. ورلسټ په جواب کي ورته ولیکل شاه عالم او نه انګلیسیانو د هغه بادار ته ا

د هند پر  چېله هیڅ طاقت څخه وېره نه لري او د ټولو هغو کارونو، له نیژدې څارنه کوي،  چېدونه زورور دي 
د  اندان لپارهد تیمور د خ چېده لیکلي وه  اغېزه کوي او یا د هند امپراطوری ته تاوان رسوالی سي. ارامی باندي

شاه پخپله هم د هند  چېاو څرنګه  دوی خدمتونه او له نواب شجاع الدوله سره د دوی دوستي ټولي نړۍ ته معلومه ده
هغوی د خپل ځان دوستان و بولي او دوی هر وخت د شاه خدمت ته حاضر  چېد شاهي کورنۍ خیر غواړي نو باید 

اتل کیږي او هم د هند د امپراطوری او د هغې د قانوني پاچا په دې وسیله هم د شاه عظمت او شوکت س چېدي؛ 
 چېآرامي او نېکمرغي تضمینوي. ورلسټ دغه راز شاه ولي خان ته هم یو لیک واستاوه او په هغه کي یې ولیکل 
ی وانګلیسیان د زړه له کومي شاه عالم ته وفادار دي او له نواب وزیر الممالک شجاع الدوله نیژدې متحدین دي. د د

ګټي او عزت سره شریک دی او دوی د یوه بل له مشورې پرته هیڅ کار نه کوي. ورلسټ شاه ولي خان ته اطمینان 
د نیک مرغی او آرامی لپاره په هلو  دوی به هر وخت له هغه سره د شاه عالم، شجاع الدوله او انګلیسیانو چېورکړ 

میرقاسم د احمدشاه په دربار کي  چېرپوټ ورکړ  ولهځلو کي له تاسي سره ملګري وي. ورلسټ ته ډېرژر منیرالد
دی او د هندوستان د امپراطور د نسکورولو لپاره نقشې جوړوي. میرقاسم د احمدشاه د مالتړ په ترالسه کولو بریالی 

هغه نه په هند کي څه نفوذ درلود او نه  چېمیرقاسم د ده په درد نه خوري ځکه  چېنه سو. احمدشاه په دې پوهېدی 
ې له احمدشاه سره مالي او پوځي مرسته کوالی سوای. پر ټولو خبرو برسېره، سیکهان په شمېر کي دونه زیات ی

د احمدشاه لپاره یې تر ډېره وخته ځپل ممکن نه وه. نو احمدشاه ابدالي د میرقاسم د  چېسوي او دونه قوي سوي وه 
 خپل وطن ته ستون سو.  ې جګړو وروستهتر اوږدو او بې نتیج ژغورلو کوښښ ونه کړاو له سیکهانو سره

احمدشاه ابدالي بیا پر هند باندي بله حمله ونه کړه. مګر د انګلیسیانو اوسني اسناد  چېځیني پوهان په دې عقیده دي 
کلونو کي په هند کي داسي آوازې  1۷۶۹او  1۷۶8کال کي پر پنجاب باندي حمله وکړه. په  1۷۶۹ده په  چېښیي 
یي، د خپلو دښمنانو د ځپلو لپاره، یو ځل بیا پر هند باندي حمله وکړي. ورلست ته اطالع ورسېده احمدشاه ښا چېوې 
قواوي دي د ده له حرکت څخه مخکي اټک ته ولېږلي  چېتوپ چېاحمدشاه ابدالي خپلي توپخانې ته امر کړی دی  چې

ورڅخه واخلي. ابدالي د بدخشان له  سي، څو دی په راتلونکي ساړه موسم کي پر هند باندي د حملې په وخت کی کار
سرکښو مشرانو څخه د ځان بېغمه کولو څخه وروسته، په هند کي د خپلو مسایلو د یو طرفه کولو لپاره هند ته توجه 

په هغه وخت کي یې ، د ده له خوا، اداري  چېوکړه. ده د کشمیر، ملتان او الهور والیتونه سلیم شاه ته وسپارل، 
ده وروسته د جواهر سینګه جاټ پر ځای ټاکل سوي مشر رتن سینګه ته یو استازی واستاوه. له چاري پرمخ بېولې. 

جواهر سینګه یې، د راجپوتانو د ځپل کېدلو په بدل کي، د تادیه کولو ژمنه کړې  چېهغه څخه یې شپېته لکه کلداري، 
ره په مذاکراتو لګیا وو. احمدشاه ابدالي، ښایي په دغه وخت کي شجاع الدوله هم د افغانستان له پاچا س وه، طلب کړې.

 د دغو عواملو په اساس، پر هند باندي د حملې کولو فیصله وکړه.
ابدالي، له ډېر زیات پوځ سره، د اټک د سیند  چېکال د اکټوبر پر څلېرویشتمه معلومه سوه  1۷۶8ورلسټ ته د 

. اعلی قوماندان ریچارډ سمیت هم ورلسټ ته غاړي ته رسېدلی دی او سیکهان له هغه سره مقابلې ته تیاری کوي
زه کره اطالعات نه لرم خو شجاع الدوله  چېاحمدشاه ابدالي الهور ته رسېدلی دی. ده ولیکل  چېاطالع ورکړه 

احمدشاه د  چېکال د مارچ پر نهمه سمیت بیا رپوټ ورکړ  1۷۶۹احمدشاه به یقینا ډهلي ته والړ سي. د  چېوایي 
اړه خېمې وهلي دي او د ده مخکنی قوه له الهور څخه شل کروهه لیري ده. د مارچ پر اته لسمه چیناب د سیند پر غ
 د جیهلم، پر ختیځه غاړه پروت دی، خېمې وهلي دي.  چېشاه په کودرآباد کي،  چېرپوټ ورکړه سو 

ګر ورلسټ د احمدشاه ورلسټ ته په رسېدلو اطالعاتو کي، هند ته د احمدشاه ابدالي د رسېدلو رپوټونه راغلي وه، م
هغه به له پنجاب څخه تېر نه سي. نو ده سمیت ته هدایت  چېپه دغه نیت یقین نه درلود؛ ځکه دی په دې عقیده وو 

ورکړ چی د احمدشاه د حملې د علتونو او د اهدافو په باره کي ډېر ژر اطالع ورکړي. ده دغه راز له سمیت څخه 
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په خطر کي نه وي لوېدلی د احمدشاه د حملې په  اََود تر څو پوري چېنواب وزیر ته اطالع ورکړي  چېوغوښتل 
احمدشاه ابدالي  چېکال د مارچ پر نولسمه منتخبي کمېټې ته اطالع ورکړه  1۷۶۹باب اندېښنه ونه کړي. سمیت د 

نه دی.  بیرته د اټک خواته روان سوی دی او هند ته د هغه له خوا د جنګونو تر راتلونکي موسم پوري خطر متوجه
په پنجاب کي مصروف وو. په حقیقت کي له جیهلم  د لنډ وخت تېرولو په شپو ورځو کي ټول احمدشاه، په هند کي

څخه تېرېدالی نه سوای. د ابدالي په یوځیانو کي نارضاییت او د هغه د پوځ په یوه برخه کي ښورښ هغه مجبور کړ 
راجا پرسود رای ورلسټ ته لېږلی دی  چېپه هغه لیک کي  بیرته خپل هیواد ته ستون سي. د دغه حملې ناکامي چې

د ده د  چېاحمدشاه ابدالي تر جیهلم پوري راغی،  چېپه دې خوا کي خبر دا دی » تشرېح سوې ده. راجا لیکي: 
ملګرو ترمنځ اختالف پېښ سو او دی خپل هیواد ته په ستنېدلو مجبور سو. د کابل او پېښور په منځ کي، د ده په پوځ 

ښورښ پېښ سو او د ده ټول کمپ چور سو او د ده د پوځ ډېر مشران او عسکر یا ووژل سول او یا تیت و پرک  کي
په پنجاب کي له سیکهانو « کندهار خواته روان سول. سول. شاه او د هغه وزیر شاه ولي خان، په ډېر بد حالت کي د

باندي نوري حملې او هغې خواته پرمختګ یو بې  پر هند چېسره اوږدو جنګونو باید احمدشاه په دې قانع کړی وي 
لیري کول یې د هغه لپاره ناممکن  چېنتیجې کار دی. سیکهان د احمدشاه د پرمختګ په مقابل کي دا سي خنډ سو 

 وه.
د بنګال امنیت باید په هره  چېد احمدشاه ابدالي له خوا د یرغل خطر له منځه والړ، خو ورلسټ ویل  چېکه څه هم 

وي وساتل سي. د ده په نظر اله آباد د شاوخوا سیمو کیلي وه او ډېر ستراتیژیک اهمیت یې درلود. ده نه  چېتوګه 
 په دې سره به د انګلیسیانو د دښمنانو موقف غښتلی چېد انګلیسیانو قواوي له بنګال څخه را وباسي ځکه  چېغوښتل 

د انګرېزانو قواوي دي  چېدا پېشنهاد قبول کړي د ورلسټ  چېسوی وای. د کمپنۍ مدیره هیات دې ته حاضر نه وه 
وږ ناسا کي خوندي کیږي نو م-زموږ ټولي ګټي په کرم  چېڅرنګه  چېهلته پاته سي نو دوی ګورنرجنرال ته ولیکل 

انګرېزي پوځیان دي له اله اباد څخه را وایستل سي. ورلسټ د مدیره هیات له هدایتونو سره سم کار ونه  چېغواړو 
په اله اباد کي دریمه لواء هم باید د  چېاله آباد د بنګال د مخکني مورچل حیثیت ولري. ده ویل  چېښتل کړ. ده غو

احمدشاه ابدالي د حملو په مقابل کي یو مورچل وي او هم د شاه عالم او د شجاع الدوله تر کنټرول الندي ځمکي 
 وساتي. 

څاپي حملو په مقابل کي پورته کړ هغه د کمپنۍ د پوځي ورلسټ د احمدشاه بابا د بیا نا چېوروستی احتیاطي ګام 
لږترلږه د کالیف له خوا د پېشنهاد سویو موادو سره  چېتاسیساتو تقویه کول وه. ده له مدیره هیات څخه وغوښتل 

د احمدشاه ابدالي په مقابل کي د کمپنۍ د سپرو عسکرو شمېر زیات کړي او د  چېموافقه وکړي. کالیف هم غوښتل 
و نورو سپرو عسکرو د کنډکونو د زیاتولو غوښتنه یې کړې وه. مدیره هیات د ورلسټ وروستي پېشنهادونه څلور

 ونه منل او د پوځي لګښتونو له زیاتېدلو سره یې سخت مخالفت وښود. 
څو  هاحمدشاه ابدالي پر هند باندي د نورو حملو کولو لپار چېموږ ته د انګلیسیانو له ارشیفونو څخه را معلومیږي 

کال په پای کي یو ځل بیا پر هند باندي د حملې لپاره  1۷۶۹ځله کوښښونه وکړل؛ مګر عملي یې نه کړل. احمدشاه د 
تیاری پیل کړ او غوښتل یې په دې توګه د خپلو سرکښو افغانانو توجه له داخلي چارو څخه د هند خواته وګرځوي. 

له جنګي او نه ماتېدونکو سیکهانو سره مخامخ سي. دوی  بیا چېمګر د ده سره ورسره کسان دې ته حاضر نه ول 
افغانان دي دا ځل له اباسین څخه تېر  چېله احمدشاه سره یوازي تر پېښور پوري ملګري سول. داسي نه ښکاري 

د بارانونو د موسم له  چېاحمدشاه ابدالي په نظر کي لري  چېسوي وي. یو ځل بیا انګلیسیانو ته اطالع ورسېده 
احمدشاه غواړي د هند  چېو سره پر هندوستان باندي یرغل وکړي. دغه راز د هند په شمال کي هم دا آوازه وه تېرېدل

کال په پیل کي، روهیله پښتنو له احمدشاه ابدالي څخه د مرهټیانو په مقابل کي د  1۷۷1پر لور حرکت وکړي. د 
پنځه ویشت لکه روپۍ به د هغه د لښکرکښۍ د لګښت په  چېمرستي غوښتنه وکړه او له هغه سره یې ژمنه کړې وه 

 ېچروهیله پښتنو شجاع الدوله ته ویلي وه  چېتوګه ورکوي. د انګرېزانو خبر لیکونکي میرغالم حسین خان ولیکل 
دوی حاضر دي هغه ته د مرستي په بدل کي پنځه ویشت لکه روپۍ ورکړي او که شجاع الدوله مرسته نه ورسره 

د مرهټیانو د له منځه وړلو لپاره دوې الري  چېبه دوی دغه پیسې احمدشاه ته ورکړي. ده لیکلي وه کوي نو بیا 
احمدشاه ابدالي پر  چېد هندوستان ټول سرداران د هغوی په مقابل کي سره یو سي او بله دا  چېموجودي دي. یوه دا

لري او که چیري هغه بلنه ورکړي نو ښایي  هند باندي یرغل وکړي. دی پر نواب ډونډي خان باندي ډېر زیات اعتماد
دی یې په خوله عمل وکړي. که دی پخپله پر هند باندي حملې کولو ته تیار نه وي نو به خپل زوی تیمورشاه را 

هغه هیڅ وخت په هندوستان  چېد احمدشاه ابدالي په برخه کي یو ښه ټکی دا دی  چېولیږي. میرغالم حسین لیکي 
 څرنګه یې دلته مسایل حل سي بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. چېکي نه پاتیږي او 

د باندي دوی ښایی باالخره ابدالي پر هن چېد روهیله پښتنو ډېرو زیاتو هلو ځلو له انګلیسیانو سره دا اندېښنه پیدا کړه  
تلونکي ژمي ابدالي به په را چېکال د آګسټ په میاشت کي ډېره ټینګه آوازه وه  1۷۷1حملې ته تشویق کړي. نو د 

 ویل یې چېکي پر هند باندي یرغل کوي. مګر دا آوازې، ډېر ژر، د رابرټ بارکر له دې رپوټ سره، کراري سوې 
د د سیکهانو خلصه لښکر موجو چېاحمدشاه بابا د سیکهانو د مقاومت له وېري تر اباسین تېر نه سي او تر څو پوري 

 نه کړي.وي هیڅ څوک به پر هند باندي د یرغل توان پیدا 
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په دې توګه پر هند باندي د احمدشاه د حملې آوازې کراري سوې او په هغه سیمه کي د انګلیسیانو اندېښنې لیري 
وارن هیسټینګز د کارټیر پر ځای باندي د کمپنۍ د ګورنرجنرال په حیث ټاکل کېدی له انګلیسیانو  چېسوې او کله 

پر هند باندي د افغانانو د حملې خطر  چېدي نه وې. که څه هم سره د افغانانو د حملې په برخه کي اندېښنې موجو
که احمدشاه تر ډهلي پوري را  چېلیري سوی وو مګر له شجاع الدوله سره اوس هم ال وېره موجوده وه. ده وویل 

ورسیږي دی به د خپل قلمرو په هیڅ سیمه کي د خپلي کورنۍ د مصونیت په برخه کي بېغمه نه وي. نو ده هیله 
په هغه صورت کي به ګورنر جنرال وارن هیسټینګز ده ته په ینګال کي پناه ورکړي. د هغه دې  چېنده کړه څرګ

شجاع الدوله یوازي د خپلي کورنۍ په برخه کي نه بلکه د خپل قلمرو د ساتلو په برخه کي پر  چېاعالن وښودله 
د  ېچمقابل کي هیڅ اندېښنه نه درلوده. ده وویل  انګلیسیانو باندي تکیه کوله. وارن هیسټینګز د افغانانو د حملې په

 هغه ال اوس هم په کندهار کي وي، د وېري هیڅ دلیل نسته. چېداسي دښمن څخه، 
احمدشاه ابدالي له څه وخته ناروغ وو. ده ښایي د ډېرو زیاتو سفرونو او لښکرکښیو تکلیف منالی نه سوای او دغو 

د عمر وروستې شپې ورځي یې  چېهغه په دې پوه سو  چېری کړ. کله سفرونو د هغه قوي بدن ورځ په ورځ کمزو
له ده وروسته به  چېرا نیژدې سوي دي نو خپل قومي او پوځي مشران یې را وغوښتل او هغوی ته یې وویل 

 118۶تیمورشاه د هغه ځای ناستی وي. مشرانو د هغه فیصله ومنله. احمدشاه له دې خبري څخه ډېر ژر وروسته، د 
 1کال د اکټوبر پر شپاړسمه یا اووه لسمه وفات سو.  1۷۷2د رجب د میاشتي پر شلمه یا د کال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2۹8، الفینسټون د کابل پاچهي ص ۹2 -2۹1ص ص  ، ملیسن د افغانستان تاریخ۹12: فیریه د افغانانو تاریخ ص 1

وایي هغه  88ص  کال د جون په میاشت کي بولي. تاریخ حسین شاهي 1۷۷۳دا ټول منابع د احمدشاه ابدالي مړینه د 
کال د اکټوبر دیرویشتمه بولي. مګر د انګرېزانو  1۷۷2کال د اپرېل پر څوارلسمه وفات سو. افغاني منابع یې د  1۷۷2
 کال کي وفات سو. 1۷۷۳هغه په  چېرشیفونه وایي ټول ا

 
 ایپ ېبرخ ۍلمړ د
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