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 د انګلیسیانو د شرق الهند کمپنۍ او تیمورشاه
 

کال کي، د احمدشاه ابدالي له وفات سره، له افغانانو او انګلیسیانو د شرق الهند د کمپنۍ په اړېکو کي یو  1۷۷۳په 
د خپل پالر پر ځای پاچا سو، د هغه ستر واکمن له استعدادونو او کمالونو څخه  چېنوی فصل پیل سو. تیمورشاه، 

 ً ورته ورسېدی. هغه  دوو لسیزو لپاره د یوې لویی امپراطوری واک یې یو هم نه درلود؛ خو سره له هغه هم د تقریبا
ي ګرځېدی او د هند د لږ قدرت خو لویی ادعاوي درلودلې او ډېر وخت د یوې خیالي بال په څېر د هند په پولو ک

 شمال لوېدیځ فضا یې نا آرامه کړې وه.
افغانانو له مغولو سره خپلوی او خېښۍ درلودلې نو ځکه یې په هند کي د مغولو واکمنانو له ګټو او سرنوشت سره 

پالر کال کي د دوهم عالمګیر له لور سره واده کړی وو او لکه د خپل ستر  1۷۵۷ژوره عالقه درلوده. تیمورشاه په 
له دوهم شاه عالم سره مرسته وکړي او د مغولو پخوانی عظمت را ژوندی کړي. مګر  چېپه څېر ده هم غوښتل 

د دې دواړو امپراطوریو په منځ کي ډېر لوی خنډ وو او د مغولو او افغانانو ترمنځ د تماس نیولو په مخ کي  سیکهان
کال د مارچ په میاشت کي له ډهلي څخه د الهور  1۷۵۷تیمورشاه د  چېیې یو ډېره لویه ستونزه پېښه کړې وه. کله 

نیمتونه وړل نو سیکهانو د هغه مالونه او ثروت چور کړ او ده له هغوی څخه ډېره غخواته له هند څخه تر السه کړي 
ً  1۷۵۷ترخه تجربه درلوده. دی د  خپل  چېهغه وخت مخامخ سو  کال د مې په میاشت کي له سیکهانو سره مستقیما

پالر د پنجاب، دیره جات او سند د نایب الحکومه په حیث مقرر کړ او جهان خان یې د ده د مرستیال، سپه ساالر او 
سرپرست په حیث ورسره وټاکی. د ده د هغه نایب الحکومګی په دوران کي سیکهانو له افغانانو سره څو ځله جګړې 

خه درلوده، د هغو نښتو په باب ښه معلومات ورکړي دي. په هغو جنګونو کي یې پخپله بر چېمسکین،  چېوکړې، 
په پخوا کي ټینګ وو، له منځه والړ؛ او سیکهانو په هره برخه  چېله هغه وخته څخه سوله او نظم، » مسکین لیکي: 

کي ښورښونه پیل کړل. جهان خان، ماته خوړلي سیکهان تعقیب کړل او په امرتسر کي یې د هغوی مقدس معبد تباه 
په هغه وخت کي د جلندر دوآب حکمران وو، هم خپه کړ.  چېوهین کړ. جهان خان دغه راز ادینه بېګ خان، او ت

 1۷۵۸سیکهانو له دغه فرصت څخه ګټه واخیستله او له ادینه بېګ سره یو ځای سول او د مرهټیانو په مرسته یې ، د 
 تیمورشاه قدرت ته ورسېدی، چېهغه وخت کي  کال د اپرېل په میاشت کي تیمور شاه له پنجاب څخه وایستی. نو په

هر چا به پر هند باندي یرغل کاوه لومړی به یې پنجاب ونیوی او بیا به  چېپنجاب نور هغه پخوانی دریځ نه درلود 
نو د هند پر لور روان سو. دا وخت سیکهان په سیمه کي د یوه لوی قوت په حیث پېژندل سوي وه او یوه پراخه سیمه 

رول کي را وستلې وه. دوی، د الهور په شمول، د پنجاب ټوله عالقه تر ولکې الندي کړې وه او هیڅ سیال یې په کنټ
قوت یې نه وو پرې ایښی. د هغوی واک له سهارنپور څخه د اټک د سیند تر ختیځ او په جنوب کي له ملتان څخه بیا 

قوتونه د مثل یا طایفو په شکل سره متحد  کنګره اوجمو پوري، په شمال کي، د دوی سیمي وې. دوی دغه راز خپل
په هغه وخت کي د سیکهانو په مقابل کي خپله کمزوري  چېکړي وه. له تیمورشاه سره دونه ژور فکر موجود نه وو 

 وویني او د دوهم شاه عالم سره د مرستي کولو لپاره یې سیکهانو ته څو ګوزارونه ورکړل.
و سره په نښتو لګیا وو، انګلیسیان هم بېکاره نه وه ناست. دوی ته له کابل تیمورشاه له سیکهان چېپه داسي وخت کي 

به هم  تیمورشاه چېڅخه د افغانستان د سیاسي وضع په باره کي پرله پسې رپوټونه رسېدل. له دوی سره دا وېره وه 
شاه د تیمور چېبدلېدی  د خپل ستر پالر په څېر پر هند باندي یرغل وکړي. د هغوی دا ګومان له دې امله هم په یقین
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هغه به د مغول امپراطور د  چېمغولو د امپراطوري خاندان سره خپلوي درلوده او هر وخت یې امکان موجود وو 
اه تیمورش چېقدرت د بیرته اعاده کولو په منظور پر هند باندي یرغل وکړي. د هغوی دا ګومان هغه وخت تقویه سو 

د مغولو د واکمن اطاعت وکړي او هغه د خپل  چېولېږی او ورته وې لیکل د انګلیسیانو ګورنر جنرال ته مکتوب 
واکمن په حیث وپیژني. پر هند باندي د تیمور شاه د یرغل خطر په هند کي له کمزورو قوتونو سره دا وېره پیدا کړه 

ارېدل مقابلې ته تیدوی به د آسونو تر پښو الندي پایمال سي؛ مګر لوی او غښتلي قوتونه نور هم د یرغلګر سره  چې
په هر بیه وي خپله دفاع به کوي. د انګلیسیانو د شرق الهند کمپنۍ په دغه وخت کي په یو ډول مشکل  چېاو ویل یې 

له نورو قدرتونو، په تیره بیا مغولو، مرهټیانو او له هغو قوتونو  په عاجله توګه یې په هند کي چېحالت کي وه او باید 
 ي پراته ول، خپل دریځ عیار کړی وای. په شمال لوېدیځ ک چېسره 

شاه تیمور چېدوهم شاه عالم د انګلیسیانو په باب شکمن وو او د هغوی په صداقت یې باور نه درلود. هغه فکر کاوه 
 له هند څخه د انګلیسیانو د ایستلو لپاره به چېبه په هند کي د مغولو د قدرت ژغورونکی سي. ده تیمورشاه ته ولیکل 

ښکرکښۍ په بدل کي شل میلیونه روپۍ ورکړي. تیمورشاه، د شاه عالم د دغه لیک په جواب کي، د هغه د هغه د ل
 1۷۷۴یو محمدرضاخان او بل هللا داد خان وو. دا سفیران د  چې کال کي دوه سفیران واستول 1۷۷۴دربار ته په 

عتونه ورکړل. د شاه عالم د وزیر کال د جون په میاشت کي د مغولو دربار ته ورسېدل او شاه عالم هغوی ته خل
پر هندوستان باندي یرغل  چېتیمورشاه په نیت کي لري  چېمرستیال عبداالحد خان، شاه عالم ته اطالع ورکړه 

تیمورشاه ال دا وخت بیا هم په کابل کي وو. د عبدالخالق خان، نصیرخان  چېوکړي. مګر دا رپوټ ځکه ریشتیا نه سو 
ېر مشرانو په کندهار او هرات کي ناکراري جوړه کړې وه . دغو ناکراریو د تیمورشاه توجه بلوچ او کیقباد خان په څ

 ور واړوله او پر هندوستان باندي، په نظر کي نیول سوی یرغل پاته سو.
له دې څخه لږ وروسته د مهمندو د قبیلې یوه مشر فیض هللا خان خلیل د تیمورشاه د وژلو لپاره دسیسه وکړه او 

ي پنجاب ته ورس چېد تیمورشاه پر ځای یو بل څوک قدرت ته ورسوي. ده تیمورشاه ته بلنه ورکړه  چېغوښتل یې 
خپلو د السه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره، د پنجاب  او سیکهان وځپي. تیمورشاه د هغه بلنه ومنله او ډېر ژر یې، د

پر لور حرکت وکړ. د سیکهانو سخت مقاومت هغه بیرته پېښور ته پر شا تللو ته مجبور کړ. تیمورشاه له دغه فرصت 
خان  څخه د خپلو داخلي دښمنانو د ځپلو لپاره ګټه واخیستله او پېښور ته له ستنېدلو څخه وروسته یې ځان له فیض هللا

ورشاه لپاره، پر هند باندي د تیم څخه بېغمه کړ. په دې توګه د هند قوتونه او د انګلیسیانو د شرق الهند کمپنی، د فعالً 
 د یرغل له تهدید څخه بېغمه سول.

ته  بریسټو ګورنر جنرال -کال د اپرېل په میاشت کي د نواب وزیر په دربار کي د انګلیسیانو استازي جان 1۷۷۵د 
 ېچتیمورشاه به د فرصت له برابرېدلو سره سم پر هند باندي یرغل کوي. داسي رپوت ورکړه سو  چېاطالع ورکړه 

 ېچکر یې ورسره اخیستي دي، بریسټو رپوټ ورکړ تیمورشاه پخپله په پېښور کي دېره دی او نولس زره سپاره عس
ډهلي ته د ده په الره کي اصلي خنډ دی، مخکي استولی دی.  چېتیمورشاه خپل یو جنرال د سیکهانو د ځپلو لپاره، 

دغه افغان جنرال په لومړي سر کي پر سیکهانو باندي یو څه بری ترالسه کړ خو وروسته هغوی پر شا تللو ته مجبور 
د سیکهانو د ځپلو لپاره باید یو غښتلی پوځ واستوي.  چېبرونو تیمورشاه عصبي کړ او فیصله یې وکړه کړ. دې خ

 کال کي، پر هند باندي، د تیمورشاه یرغل عملي نه سو. 1۷۷۵په دې توګه په 
سېره، نو برتیمورشاه پرېشانه وو او په خپل حکومت کي دننه هم چنداني پر کراره نه وو. له ده سره، پر نورو مخالفی

 چېپه ظاهره یې د ده اطاعت کاوه. تیمورشاه غوښتل  چېد کشمیر صوبه دار امیر خان هم مخالف وو؛ که څه هم 
پر هند باندي له یرغل کولو څخه مخکي لومړی په خپل هیواد کي دښمنان وځپي. بریسټو په خپله دې عقیده کي پر 

 چېهغه په داخل کي دونه ستونزي لري  چېه په کار نه ده ویل یې له تیمورشاه څخه چنداني وېره ځک چېحقه وو 
تر څو پوري تیمورشاه په خپله خاوره کي دننه مخالفتونه له  چېپر هند باندي د یرغل کولو فرصت نه لري. ده ویل 

 منځه وړي نه وي هغه د مغول امپراطور دوهم شاه عالم سره د مرستي لپاره حرکت نه سي کوالی.
شاه عالم، د عبداالحد خان په لمسه، تیمورشاه ته بلنه ورکړې  چېپه میاشت کي رپوت ورکړه سو د اکټوبر  1۷۷۵د 

د ده مرستي ته ورسي او حتی د خپلو کورنیو تر منځ یې د دوو ودونو د کولو پېشنهاد ورته کړی وو. داسي  چېده 
کال د  1۷۷۶سوی دی. مګر د تیمورشاه د دغي بلني په جواب کي حرکت کړی او تر اټک را تېر  چېآوازه وه 

پر هند باندي یې د افغانستان د پاچا د نیژدې یرغل آوازې  چېفبروري په میاشت کي بریسټو ته داسي رپوت ورسېدی 
انګلیسیانو ته یې د تیمورشاه د حاضر حالت په باب ګټور معلومات  چېبې ځایه ثابتولې. دا رپوټ ځکه ارزښمند وو 

تیمورشاه ته د خپل پالر د نبوغ میراث نه دی رسېدلی، هغه یو ټنبل سړی  چېي وه ورکول. په دې رپوټ کي راغل
دیره اسماعیل خان او دیره غازي  دی او له سهاره تر ماښامه شراب چښي. سیکهانو الهور او ملتان نیولي ول او حتی

د سیکهانو د مقاومت د  تیمورشاه دي چېخان ته یې د خپل نفوذ دغځولو پالنونه جوړول. دا امکان نه وو موجود 
ځپلو څخه پرته پر هند باندي حمله وکړي. د سند امیر د افغانانو واکمني په رسمیت پېژندل مګر هغه هم خپل مالیات 

د هندوستان  چېروپیو ته را کم کړي او حتی دغه اندازه مالیات یې هم پر وخت نه رسول. نصیرخان،  اوو سوو زرو
غرنۍ سیمه په الس کي وه، د تیمور شاه واکمنۍ ته نه تسلیمېدی. دغه راز ډیر فیوډاالن  او ایران تر منځ یې یوه پراخه

باید حکومت ته یې پوځیان ورکړي وای، ډېر سخت ناراض ول او د حکومت په واک او اداره کي یې  چېاو خانان، 
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عمل کي د هغه د مامورینو  په نامه خو یې د تیمورشاه اطاعت کاوه، په چېچنداني ری نه واهه. د بهاولپور خان، 
د افغانانو نفوذ ورځ په ورځ مخ په کمېدلو دی او تیمورشاه د خپلو مخالفینو  چېچنداني پروا نه ساتله . داسي ښکارېدله 

د ځپلو او د خپل حکومت د واک او صالحیت د بیرته اعاده کولو زور نه لري. په داسي سختو او نامساعدو حاالتو 
هغه دي د مغولو د امپراطوری د ژغورونکي په حیث وپېژندل سي. هغه  چېه دا ډېره ګرانه وه کي، د تیمورشاه لپار

 فکر نه کېدی ورباندي غالب دي سي.  چېداسي داخلي او بهرني مشکالت درلودل 
 ېچګورنرجنرال د تیمورشاه په مقابل کي، انتظار وکړه او ننداره کوه، سلوک پالیسي غوره کړې وه؛ ځکه پوهېدی 

ر هند به پ چېتیمورشاه پر هند باندي یرغل کوي نو سیکهان به یې په یوه اسانه دې خواته را پرې نه ږدي. ده ته  که
ه ده تیمورشاه ته د یو چېباندي د افغانانو د یرغل په باب هر څه رپوټونه رسېدل نو ری به یې نه پکښي واهه، ځکه 

انتظار یې ایستل کېدی، دا ځل  چېدهیڅ ډول فوق العاده استعداد یې نه درلود. لکه څرنګه  چېپه سترګه کتل  ځوان
 هم تیمورشاه پر هند باندي یرغل ونه کړ.

کال د نومبر په  1۷۷۶مګر د هند سیاسي فضا یو ځل بیا د افغانانو د یوه بل یرغل رپوټونو خړه پړه کړه. بریسټو د 
روهیله مشر فیض هللا خان د تیمورشاه دربار ته سفیر لېږلی او هغه ته  چېکړ میاشت کي ګورنرجنرال ته رپوټ ور

هر کله الهور ته را  چېیې پر هند باندي د یرغل کولو بلنه ورکړې ده. ده دغه راز له تیمورشاه سره ژمنه کړې ده 
رشاه که تیمو چېود ورسیږي نو د ورځي به یو لک روپۍ ورکوي. تیمورشاه په کابل کي وو او بریسټو انتظار درل

پر هندوستان باندي د یرغل لپاره حرکت وکړ هغه به د سیکهانو له سخت مقاومت سره مخامخ سي. بریسټو ته د 
تیمورشاه د هندوستان پر لور حرکت کوي. په رپوټ کي  چېکال د جنوري په میاشت کي بیا رپوت ورسېدی  1۷۷۷

وو، رسېدلی دی او د پوځ یوه برخه یې تر سیند را تېره سوې د ده د قلمرو سرحد  چېاټک ته،  هغه چېراغلي وه 
هسي نه پر هندوستان باندي د یرغل کولو په  چېده. تیمورشاه اوس هم د خپلو سرکښو خلکو له اړخه اندېښمن وو 

 وخت کي یې توجه بیرته داخلي ستونزو ته واړوي.
بهارو خان او مدد خان درانی، یوه په بل پسې، د ملتان  ملتان به فتح کوي نو ده خپل جنراالن چېتیمور شاه پتېیلې وه 

کال د مارچ په میاشت  1۷۷۸د فتح کولو لپاره واستول، مګر هغوی چنداني پرمختګ ونه کړ. تیمورشاه دغه راز د 
د سیکهانو په مقابل کي مرسته ورڅخه وغواړي. د دې سفارت  چېکي دوهم شاه عالم ته خپل سفیر جبارخان واستاوه 

له تیمورشاه سره نه شاه عالم او نه د هند کوم  چېنتایجو څخه هیڅ معلومات ترالسه سوي نه دي. البته دا یقیني ده له 
بل مشر مرسته کړې ده. خو د سفارت دې ناکامی هم د هند د فتح کولو په الره کي د تیمورشاه عزم ته تغییر ورنه 

پوځ په توګه واستول. دغي قوې سیکهانو ته ماته ورکړه؛ کړ. ده پنځه لس زره سپاره عسکر د خپل مخکني محافظ 
مګر سیکهان له افغانانو سره د مخامخ جګړې پر ځای سره وپاشل سول او خپلو سیمو ته والړل. دغه سپاره عسکر 

 بیرته پېښور ته ستانه سول او د افغانانو د اصلي لښکر په انتظار کښېنستل. 
نو د شرق الهند کمپنۍ وارخطا کړه، مګر ډېر ژر یې هغه وخت د آرامی نفس د تیمورشاه د یرغل خبرونو د انګلیسیا

تیمورشاه خپل عملیات یوازي د سیکهانو په سیمو پوري محدود کړي دي. میډلټن، ګورنرجنرال ته رپوټ  چېوایستی 
ر یکهانو پاو د س تیمورشاه خپل دوه مهم سرداران، له پنځه لسو زرو سپرو سره، تر اټک پوري ایستلي چېورکړ 

هغه بیا هم د هندوستان پر لور د پرمختګ  چېیوه لویه قوه یې ډېر غټ بری تر السه کړی دی او داسي آوازه وه 
تیمورشاه دي د  چېکه دا آوازه صحیح هم وي، دا چنداني احتمال نه لري  چېنیت لري. میډلټن په دې عقیده وو 

کهان په هره سیمه کي جال جال ورته منتظر دي. سیکهان، سیکهانو تر لیري پرتو سیمو پوري ځان ورسوي؛ او سی
 ده غوښتل د سیکهانو چېد هندوستان پر لور، د تیمورشاه د پرمختګ په مخ کي تر ټولو لوی خنډ وو. دغه علت دی 
د ټوکوجي هولکر او  چېپه مقابل کي د مرهټیانو له مشرانو څخه مرسته وغواړي. ده خپل وکیل ته هدایت ورکړ 

سیندیا سره د دوستانه اړېکو د تینګولو لپاره مکتوبونه ولیکي. په ډهلي کي د افغانستان د حکومت استازي مهاجي 
تیمور شاه به ډېر ژر، د امپراطور شاه عالم په غوښتنه، هندوستان ته  چېدواړو مرهټه مشرانو ته اطالع ورکړه 

ړیکي ټینګ کړي نو دوی باید هغه ته یوه عریضه د افغانستان له پاچا سره دوستانه ا چېراسي، او که دوی غواړي 
واستوي. په ډهلي کي د افغان حکومت استازي کوښښ وکړ چی د مرهټه مرسته ترالسه کړي او پر سیکهانو باندي 
به د شا له خوا حمله وسي. مګر مهاجي سیندیا، په ډېره هوښیاري، دا لیک بې جوابه پرېښود. د تیمورشاه دغه ډول 

کال کي د مرهټیانو له یوه مشر مدوجي  1۷۷۹ګلیسیانو سره اندېښنه پیدا کړه. د شرق الهند کمپنۍ په هلو ځلو، د ان
بونسله سره د دوستی یو دایمي تړون السلیک کړ. د مدوجي بونسله سره د دغه تړون په اوومه ماده کي راغلي وه 

وي نو د جنګ په نتیجه کي مالي غنیمتونه مدوجي د افغانانو سره، د انګلیسیانو په مرسته، جګړه ک چېهر کله  چې
سیانو انګلی چېاو تر السه سوي مځکي به د دواړو خواوو ترمنځ په مساوي توګه ویشل کیږي. دا ښایی لومړنی ځل وو 

 د تیمورشاه د تهدید په مقابل کي موثر ګام پورته کړ. 
کال په پیل کي، تیمورشاه پر هند باندي یوه لښکرکښي وکړه. دی پېښور ته ورسېدی او د خپل یوه استازي  1۷۸0د 

ده ته تسلیم کړي. مګر دې کوښښ نتیجه ورنه کړه.  ملتان چېسیکهان دې ته وهڅوی  چېله الري یې کوښښ وکړ 
ً تیمورشاه  ویي قوې سره ورواستاوه. زنګي خان پر سیکهانو ډېر په غوسه سو او جنرال زنګي خان یې له یوې ل طبعا

ملتان افغانانو ته تسلیم کړي دوه  چېباندي یوه ناڅاپي حمله وکړه. سیکهانو بشپړه ماته وکړه؛ مګر مخکي له هغه 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ځله یې مقاومت وکړ. تیمورشاه د ملتان له نیولو څخه وروسته مظفرخان د هغه ښار د ګورنر په حیث وټاکی. تیمورشاه 
ې بري څخه وروسته پېښور او بیا کابل ته ستون سو. مګر د تیمورشاه له ستندېلو څخه ژر وروسته سیکهان بیا له د

را څرګند سول او په ملتان کي به یې پر افغانانو باندي حملې کولې. ګورنر جنرال وارن هیسټینګز ته په ملتان کي د 
وګه تر څو پوري سیکهان په بشیړه ت چېدی په عقیده سو  سیکهانو د بیرته پاڅېدلو په برخه کي رپوټ ورکړه سو؛ او

 ونه ځپل سي تر هغه وخته پوري به د تیمورشاه لپاره پر هندوستان باندي یرغل کول ګران وي.
ره د هغه له غیاب څخه په شمال کي ډې چېافغانستان ته د تیمورشاه ناڅاپی ستنېدلو مرهټیانو ته دا زمینه برابره کړه 

مرهټیانو تر پخوا هم د شمال پر خوا ډېر پرمختګ وکړ. د مدوجي بونسله منشي او د بیرار راجا ګورنر ګټه واخلي او 
کال د بارانونو د موسم په  1۷۸0مرهټیان ان د افغانستان پولو ته نیژدې سوې دي. د  چېجنرال ته اطالع ورکړه 

خپره سوه. مګر دا ځل د ده حمله په اصل کي،  پای کي یو ځل بیا پر هندوستان باندي د تیمورشاه د یرغل کولو آوازه
ده ته یې د مالیاتو ورکول بند کړي وه. بهاول خان د سولي غوښتنه  چېد بهاولپور واکمن، بهاول خان ته متوجه وه، 

 وکړه او تیمورشاه یې د خپل پاچا په حیث ومانه.
اه د هند په تیمورش چېو داسي فکر یې وکړ په بهاولپور کي د تیمور حضور له انګلیسیانو سره اندېښنې پیدا کړې ا

تیمورشاه دوه لیکونه هندوستان ته استولي دي؛ یو یې  چېدننه کي د عملیاتو خیال لري. انګرېزانو ته اطالع ورسېده 
د شاه عالم مالي مسوول امیراالمرا نجف خان ته لېږلی او بل یې د نجیب الدوله زوی ضابطه خان ته استولی او دا 

تیمورشاه دغه راز د جمو راجا، د ملتان ګورنر  چېنه ډهلي ته رسېدلي دي. یوه خبر لیکونکي رپوټ ورکړ دوه لیکو
 هندوستان ته چېمظفر خان او ضابطه خان ته لیکونه لېږلي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چی د ده د پوځ لپاره، 

کال د اکټوبر  1۷۸0د  چېصله کړې ده تیمورشاه فی چېروان دی، ضروري مواد را غونډ کړي. یوه رپوټ وویل 
پر څلورمه د هندوستان پر لور رهي سي او ده د خپلي فیصلې څخه د سیکهانو مشرانو ته اطالع ورکړې ده. مګر د 

ه وه داسي اواز تیمورشاه به د اکټوبر پر لومړۍ نېټه له خپل پایتخت څخه روان سي. چېمغولو دربار رپوټ ورکړ 
 چېپنځه لس لکه روپۍ مالیات یې،  چېد دغه سفر هدف د سند امیر غالم علي لیتي دی هند ته د تیمورشاه  چې

تیمورشاه به د هندوستان په خاوره کي څومره مخته والړ  چېمخکي یې ژمنه کړې وه، نه دي تحویل کړي. مګر دا 
ه په ډهلي کي خپل استازي سي دا نه په هغه وخت کي شاه عالم او نه د انګرېزانو کمپنۍ ته معلومات وه. خو تیمورشا

د تیمورشاه لپاره ډېر اهمیت  چېد هغو ضروري شیانو په باره کي خبر ورکړي  چېسید شاه عبدهللا ته امر وکړ 
له ده سره په یوه اتحاد کي شامل  چېد هند ځیني مشران غواړي  چېولري. سیدشاه عبدهللا هغه ته اطالع ورکړه 

سي. په دې توګه نو پر هند باندي د تیمورشاه د یرغل کولو فیصله تایید سوه. مګر سیکهانو د ده د پرمحتګ مخه 
له هغوی څخه د سولي غوښتنه وکړي. تیمورشاه د بهاول خان د تسلیمولو څخه  چېونیوله او افغانان یې مجبور کړل 

ه ک ي کابل ته ستون سو.دغه یرغل د انګرېزانو د ګورنرجنرال سره هیڅ اندېښنه پیدا نه کړهوروسته د پېښور له الر
 ده په شمال لوېدیځ کي د تیمورشاه د حرکاتو په باب د پرله پسې اطالعاتو غوښتنه کوله. چېڅه هم 

ا سره د شاه نستان له پاچد انګلیسیانو کمپنۍ د بنګال په سیاست کي برالسی پیدا کاوه، د افغا چېتر هغه وخته پوري 
ً عالم پرله پسې لیکونو هغوی ته  کي  له شاه عالم سره به په ډهلي چېاندېښنه پیدا کوله. تیمورشاه نیت کړی وو  طبعا

د هند له قوتونو  چېمالقات کوي، مګر سیکهانو هر وخت د ده د پرمختګ مخه نیوله. د ده لپاره یوازینی الره دا وه 
ه هدف لپاره تیمورشاه او د هغه وزیر د مرهټیانو مشر پېشوا ته لیکونه ولېږل او له هغه سره الس یو کړي. د دغ

کال د نومبر پر دوه ویشتمه د شاه عالم په دربار کي داسي رپوټونه  1۷۸۳څخه یې د ملګرتوب غوښتنه وکړه. د 
اد ته رسېدلی دی. تیمورشاه د تیمورشاه ورور سکندرشاه د امپراطور سره د مالقات لپاره غازي آب چېخپاره سول 

د  چېیو اعتمادي سړی ده ته واستوي  چېدغه راز وارن هیسټینګز ته یو لیک واستاوه او له هغه څخه یې وغوښتل 
ګورنرجنرال د غوښتنو په باره کي معلومات راکړي او ګورنرجنرال ته یې اطمینان ورکړ چی د ده له اعتمادي سړي 

د هند د قوتونو او د انګلیسیانو د شرق  چېلوک وسي. د تیمورشاه دې کوښښونو سره به د هغه له شانه سره وړ س
الهند د کمپنۍ مرستي دي ترالسه کړي هیڅ نتیجه ورنه کړه او هیڅ یوه قوت د ده لیکونو ته جواب ورنه کړ. یوازي 

منابع یې په اختیار کي  داسي مالي هیڅ چېشاه عالم له هغه سره مرستي ته تیار وو مګر هغه داسي بې واکه پاچا وو 
 د افغانستان د پاچا په درد وخوري. چې نه درلودل

کال کي غالم نقشبند خان او د هغه پالر شاه عبدهللا د تیمورشاه دربارته لېږلي وه. دوی دواړه  1۷۸1 ګورنرجنرال په
فه ل ته ورسول او خپله وظیپه الره کي یې ډېر زیات تکلیفونه ولیدل خو ځانونه یې کاب چېروان سول او سره له هغه 

د هغه د وفاداری پیغامونه تیمورشاه ته  چېیې اجرا کړه. د تیمورشاه یوه وزیر ګورنر جنرال ته اطالع ورکړه 
ورسېدل او تیمورشاه ډېر سخت خوشاله سو. په دې توګه وارن هیسټینګز خپل د ښه نیت څرګندولو هیات د تیمورشاه 

فه یې سرته رسولې او د تیمورشاه په زړه کي یې ځای نیولی وو او تر دغه ځایه دربار ته استولی وو او خپله وظی
نه به تیمورشاه د سیکهانو مقاومت  چېپوري د هغه ډیپلوماسي بریالی وه. وارن هیسټینګز په دې پوره یقین درلود 

ه او پخواني برم ته د مغولو نړېدلې امپراطوري له خاورو را پورت چېمات کړای سي اونه به دونه وس پیدا کړي 
ارزي  دغه قوت په دې چېیې ورسوي. ده زیاتره د سیکهانو زیاتېدونکي قوت ته کتل او په دې باره کي یې فکر کاوه 

 پر دوستي یې حساب وسي. چې
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د هند قوتونو د تیمورشاه د پیغامونو چنداني سم جواب ورنه کړ خو ده او د ده زوی شهزاده همایون  چېسره له هغه 
تر اباسین واوښتل او دوه مهم مشران فیض  کال د ډسمبر په میاشت کي له شل زره کسیز لوی پوځ سره 1۷۸۵د 

طلب خان او کریم بېګ ورسره یو ځای سول. د هند پر لور د تیمورشاه د پرمختګ خبرونو سیندیا ډېر وارخطا کړ 
د تیمورشاه په باب باوري اطالعات راغونډ کړي. خو انډرسن  چېاو له خپل جنرال ډوهار راو څخه یې وغوښتل 

سیکهانو په الهور کي ډېر  چېد ډهلي پر لور د تیمورشاه پرمختګ چنداني احتمال نه لري ځکه  چېپه دې عقیده وو 
   دی باید له هغوی سره یا جوړه وکړي او یا ورسره وجنګیږي. چېزور اخیستی دی او دا ضروري ده 

اه تیمورش چېي د تیمورشاه د یرغل کولو د نیت په باب د عقیدې اساس د شاه عالم له خوا هغه لیک وو پر هند باند
ته یې لېږلی وو او په هغه کي یې پر دربار باندي د مهاجي سیندیا د کنټرول له السه شکایت کړی وو او دا یې پکښی 

د  چېه کوي. مګر انډرسن په دې عقیده وو انګلیسیان هم له ده سره په دې برخه کي هیڅ مرسته ن چېویلي وه 
یاغي سوی او د هغه  چېتیمورشاه د یرغل هدف یوازي کشمیر او د هغه ځای د ګورنر آزاد خان لیري کول دي 

 تیمورشاه په کشمیر کي په دغو عملیاتو لګیا چېوالیت کنټرول یې په خپل الس کي اخیستی دی. په داسي حال کی 
ي ډهلي ته ورس چېتیمورشاه ته یې ته بلنه ورکړې وه  چېسینګ لیک ورته را ورسېدی وو، د جودپور راجا بیجې 

د سیکهانو له مقاومت او حملو څخه د ځان ژغورلو  چېاو د مرهټیانو قدرت وځپي. راجا دغه راز ورته لیکلي وه 
به د راجپوتانو څخه هم مرستي په خاطر باید د ملتان او بهاولپور او بیکانور له الري هند ته والړ سي او په الره کي 

ترالسه کړي. مګر تیمورشاه دې پېشنهاد ته اهمیت ورنه کړ. دی کشمیر ته والړ او هلته یې د آزاد خان قدرت ته 
خاتمه ورکړه او د هغه پر ځای باندي د بل صوبه دار له ټاکلو څخه وروسته بیرته کابل ته ستون سو. تیمورشاه ځکه 

د بلخ د مراد شاه له ښورښ څخه خبر سو. د اوړي د موسم را رسېدلو هم تیمورشاه  چېون سو په ډېر تلوار کابل ته ست
مایون شاه ه چېنوي مځکي ونیسي او ځکه یې د ستنېدلو فیصله وکړه. تیمور په نیت کي لرل  چېدې ته نه پرېښود 

پوځ په پېښور کي پرېښود او  ډهلي ته واستوي مګر د سیکهانو د مقاومت له کبله له دې عزم څخه تېر سو. ده خپل
 له ډېرو لږو کسانو سره کندهار ته روان سو.

د خان او غالم نقشبن چېتیمورشاه افغانستان ته له ستنېدلو څخه وروسته د وارن هیسټینګز هغه لیک ته جواب ورکړ 
شبند د رسولو وظیفه غالم نقشاه عبدهللا ورته راوړی وو. شاه عبدهللا هند ته د ستنېدلو په الره کي مړ سو او د لیکونو 

خان ته پاته سوه. د ګورنرجنرال کفیل مک فیرسن د لیک د اخیستلو څخه وروسته تیمورشاه ته لیک واستاوه او هغه 
دی د وارن هیسټینګز پر ځای مقرر سوی دی. ده په خپل لیک کي تیمورشاه ته خپله وفاداري  چېته یې لیکلي وه 

د دوی تر منځ ځیني مستقل حکومتونه پراته دي او هغوی د دوی  چېان ښودلی وو ښودلې وه او له دې امله یې خپګ
د دواړو د مشترکو ګټو په خاطر یوه بل ته ژر ژر لیکونه ولېږو.  چېد ارتباط د ټینګېدلو مخه نیسي او دا ممکنه نه ده 

تول سو. وروسته مک فیرسن دا لیک د غالم نقشبند خان او د فقید شاه عباهلل د زوی غالم محمد خان په الس واس
او د شرق الهند د کمپنۍ د چارو  کورن والیس د حکومت چېتیمورشاه او د هغه وزیر عبداللطیف ته اطالع ورکړه 

 د رییس په حیث تاکل سوی دی. د مک فیرسن په وخت کی د انګرېزانو او افغانانو اړیکي دوستانه وه.
کال په پای کي یو ځل بیا، د بیلو بیلو علتونو  1۷۸۸څخه وروسته د  تیمورشاه په داخل کي د خپلو مخالفینو د ځپلو

له مخي ، پر هند باندي د حملې په فکر کي سو. د راجپوتو یوه واکمن، د جودپور راجا بیجې سینګه تیمورشاه ته 
 قت کي دپه نامه د شاه عالم غالم او په حقی چېد مرهټي مهاجي سیندیا پر ضد مرسته ورسره وکړي،  چېټینګ وو 

هغه یو ظالم بادار دی. د ډهلي یوه پخواني وزیر غازی الدین عمادالملک هم تیمورشاه ته بلنه ورکړې وه چی پر هند 
خپل زوی همایون د  چېتیمورشاه غوښتل  چېباندي یرغل وکړي او د دې هیواد چاري سمبال کړي. رپوټونو ویل 

او جود پور د راجاګانو مالتړ ورسره درلود. بل علت یې دا ډهلي پر تخت کښېنوی او په دې پالن کي یې د جېپور 
د خپل قلمرو ختیځي خواته  چېد بهاولپور او د سند امیرانو مالیات نه وه ورکړي او ده له دغه کبله غوښتل  چېوو 

پر  چېسفر وکړي او د مالیاتو دغه مسله حل کړي. مګر تر ټولو مهم علت غالم قادر روهیله ته د سزا ورکول وه 
کال د  1۷۸۸شاه عالم یې د چېتیمورشاه واورېدل  چېدوهم شاه عالم باندي یې بېحده زیات ظلمونه کړي وه. کله 

آګست پر لسمه په سترګو ړوند کړی دی نو ډېر زیات په غوسه سو. پر دې برسېره نجومیانو هم پېش بیني کړې وه 
 نو تیمورشاه یې پر خپل عزم باندي ښه ټینګ کړ. دغه وخت پر هند باندي د یرغل کولو لپاره ښه مناسب دی چې

زرو سپرو عسکرو سره د ملتان پر لور  1۲0000کال د نومبر پر لسمه له پېښور څخه له  1۷۸۸تیمورشاه د 
د ده د لښکر لپاره غنم او نور ضروري  چېمظفر خان ته هدایتونه ورکړل  وخوځېدی. ده د ملتان صوبه دارنواب

ته یو لیک واستاوه او په هغه یې ولیکل چی په ډېره خواشیني  غه راز د انګرېزانو ګورنرجنرالمواد برابر کړي. ده د
راغلي دي. ده  پر شاه عالم باندي، د نمک حرامه غالم قادر له السه چېله هغو بدمرغیو څخه خبر سوی دی 

ت باندي د هغه په بیرته شاه عالم د غالم قادر له منګولو څخه وژغوري او پر تخ چېګورنرجنرال ته امر وکړ 
کښېنولو سره هغه ته خپله وفاداري وښیي. تیمور شاه د اََود نواب وزیر ته هم یولیک واستاوه او له هغه څخه یې هم 

زړه  تیمورشاه د چېغوښتي وه چی د شاه عالم په خوشي کولو او پر تخت کښېنولو کي مرسته وکړي. داسي ښکاري 
ني. ځکه نو د بهاولپور خواته ور روان سوڅو تر ممکنه حده پوري له سیکهانو شاه عالم ووی چېله کومي غوښتل 

سیکهانو د افغانانو د سپرو عسکرو دونه لویه قوه ولیده نو الر یې پرېښودله او  چېسره د نښتو مخه ونیوله سي. کله 
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ولو د لسو لکو روپیو په ورکبهاولپور ته ورسیږي. د بهاولپور واکمن تسلیم سو او  چېتیمورشاه ته یې اجازه ورکړه 
سره یې د تیمورشاه بخښنه تر السه کړه. تیمورشاه وروسته د جود پور له راجا څخه د څلوېښتو لکو روپیو غوښتنه 

ده له هغه سره د مهاجي سیندیا په مقابل کي مرسته کوله او دا یې د خپلي مرستي بیه ایښې وه. مګر  چېوکړه ځکه 
قادر په سزا رسولی دی او شاه عالم بیرته پر تخت  مهاجي سیندیا غالم چېاورېدل تیمور شاه په عین وخت کي و

مرهټیانو شاه عالم ته وفاداري  چېکښېنول سوی دی. ده ځکه پر مهاجي سیندیا باندي د حملې نه کولو فیصله وکړه 
 ښودلې وه؛ او پخپله تیمورشاه له شاه عالم سره دغه مرسته نه سوای کوالی.

مورشاه نیژدې کېدلو له مختلفو قوتونو سره اندېښنه پیدا کړه. ګورنر جنرال په ډېر احترام تیمورشاه ته هند ته د تی
انګرېزان مغول شاه عالم ته وفادار دي؛ هغه یې بیرته پر تخت کښېنولی او نمک حرامه غالم قادر د خپل  چېولیکل 

ه نور تیمورشاه ب چېاستازی پالمر په دې عقیده وو  بد عمل په سزا رسېدلی دی. د سیندیا په دربار کي د انګرېزانو
تیمورشاه  چېهغه د دونه لویو جنګي عملیاتو لپاره مالي زور نه لري. ده دغه راز ویل  چېمخته رانه سي ځکه 

تیمورشاه که خپل قلمرو کرار  چېد خارجي فتوحاتو ستونزو ته ځان ټینګ کړي. پالمر ویل  چېداسي سړی نه دی 
لوی کمال کړی وي. د ده خیل قلمرو د شمالي ګاونډیو له خوا تهدید وي او په ختیځ کي یې تر الس الندي  کړ دا به یې

د ده ویرونکې خیالي څېره د  چېسیمي هر وخت د مالیاتو له ورکولو څخه سرغړوني کوي. پالمر ویل که څه هم 
 دوستان په چارو کي نفوذ ونه لري. هندوستان پر فضا باندي هر کال را څرګندیږي مګر هغه به هیڅ وخت د هن

تیمورشاه د بهالپور د واکمن تر کرارولو او کنټرول الندي راوستلو څخه لږ وخت وروسته، د بیکانور پر الر، سند 
ته روان سو؛ څو د هغي سیمي میران د مالیاتو ورکولو ته مجبور کړي. ده له هغوی څخه شپږ لکه روپۍ باقیات 

اه ش چېدی د سند د میرانو څخه د مالیاتو د اخیستلو په کار بوخت وو، خبر سو  چې، واخیستل. په دغه وخت کي
مراد بېګ د ده د هیواد په شمالي پولو کي ناکراری جوړي کړي دي. دې ناکراریو د هغه پالنونه له ستونزو سره 

 اري سوې.مخامخ کړل او کابل ته ستون سو. په دې توګه پر هند باندي د هغه د یرغل آوازې بیا کر
تیمورشاه، افغانستان ته له ستنېدلو سره سم، د ایران سره په جګړه لګیا سو. د ده قوت په دې جنګ کي دومره کمزوری 

د ایران سره په جنګونو کي یې مرسته وکړي. تیمورشاه په  چېده د هندوستان له مشرانو څخه وغوښتل  چېسو 
پر هند باندي یرغل کولو ته یې فرصت نه سوای پیدا کوالی؛ مګر ده بیا هم ځان،  چېداخلي ستونزو دونه اخته سو 

د احمدشاه ابدالي د وارث په حیث، د هندوستان پاچا باله. د هند سیاسي فضا هیڅ وخت د ده د حملو له وېري پاکه نه 
. بلي خواته تیمورشاه هم، د هند سوه. په نتیجه کي د هند مقاماتو د هغه له فعالیتونو څخه هر وخت ځانونه خبر ساتل

رغل د بل ی چېپه وضع د ځان خبرولو لپاره، انګرېزانو او د هند مشرانو ته لیکونه او استازي لېږل او غوښتل یې، 
لپاره، یو مناسب فرصت پیدا کړي. د تیمورشاه حرکاتو او فعالیتونو د هند له قوتونو سره اندېښنې پیدا کړې او بیا 

هغه پر هندوستان باندي د یوه بل یرغل په فکر کي دی. د هند مشرانو او انګرېزانو  چېسوې  داسي آوازې خپرې
مخکنیو حاالتو ته کتل نو پر هغه هیواد باندي د تیمورشاه د حملې احتمال ناکراره کړي وه او دا یې نه سوای  چې

ورشاه تیم چېکښېني. دوی فکر کاوه  تیمورشاه به د هند په سیاسي چارو کي مداخله ونه کړي او کرار به چېمنالی 
په دې توګه د مغولو ا د مپراطوری عظمت  چېپر هند باندي د حملې لپاره یوه مناسب فرصت ته ګوري؛ او غواړي 

د  ېچپه لکنهو کي د انګرېزانو استازي آټو ایفز رپوټ ورکړ  چېبیرته ژوندی کړی. دا عقیده هغه وخت تقویه سوه 
له غالم نقشبند خان سره  چېحمدخان لکنهو ته رسېدلی دی. غالم محمدخان هغه سړی وو تیمورشاه استازی غالم م

د ګورنر جنرال د کفیل مک فیرسن پیغام تیمورشاه ته ورسوي.  چېکابل ته په تللو کي، په خپل ابتکار، ملګری سو، 
کل درلود. غالم محمدخان په زیاتره یې تعارفي ش چېدی د تیمورشاه له دربار څخه د یوه فرمان سره را وګرځېدی، 

کلکتې ته د تللو او ګورنر جنرال سره د کتلواو  چېالره کي غلو لوټ کړ او ده د انګرېزانو له استازي څخه وغوښتل 
هغه ته د تیمورشاه د لیک د سپارلو لپاره د الري خرڅ ورکړي. غالم محمدخان، د انګرېزانو د استازي په مرسته، 

 کلکتې ته ورسېدی. 
کال د اکټوبر پر اوومه  1۷۹0شاه، د ترکستان د یاغي مشرانو د ځپلو او د کندوز د قال د نیولو څخه وروسته، د تیمور

کابل ته ستنون سو. ده د انګرېزانو ګورنر جنرال ته په ترکستان کي د خپلو پوځي عملیاتود بري په باب پیغام واستاوه. 
تانه اړېکو د پیل کولو موقع ورکړه. دوی ډېر ژر تیمورشاه او د دې پیغام ګورنر جنرال ته له تیمورشاه سره د دوس

هغه صدراعظم قاضي فیض هللا ته د دوی د پوځي بري په مناسبت د مبارکي پیغامونه ولېږل. تیمورشاه پر هند باندي 
اندان مد یرغل کولو په برخه کي د خپلو نقشو عملي کولو ته بېغمه سو. ده په انوپ سهر کي د انګرېزي قواوو قو

په هند کي د خپل قلمرو پر لور سفر وکړي. ده دغه راز  چېدی په نظر کي لري  چېسټوارټ ته اطالع ورکړه 
یو ډول تهدید پکښی افاده کېدی،  چېګورنر جنرال ته هم یو لیک واستاوه او په هغه کي یې د خپل نیت په باب، 

کورنرجنرال د ټیپوسلطان پر  چېښي څرګنده کړې وه معلومات ورکړي وه. تیمور شاه په هغه لیک له دې امله ناخو
ده د خپل استازي غالم  چېته اطالع نه وه ورکړې او دغه راز یې د هغو سوغاتونو،  ضد د خپلو عملیاتو په باب ده

په نظر کي لري د خپلو بریالیو پوځونو  چېمحمدخان په الس ورلېږلي وه، مننه نه وه کړې. ده وروسته لیکلي وه 
د هند تر لمنو پوري ورسوي. د تیمورشاه صدراعظم قاضي فیض هللا هم، د انګرېزانو په عنوان پیغام کي،  عملیات

 د افغانستان پاچا، د بارانونود موسم له تېرېدلو څخه وروسته، پر هند باندي د یرغل کولو نیت لري. چېلیکلي وه 
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ورور باله، ورسره راوړي وه. ده د اََود د نواب  ځان یې د غالم محمدخان چېدا دواړه لیکونه خواجه نصیرالدین، 
په هغه کي یوازي د ترکستان پر مراد شاه باندي د تیمورشاه د بري  چېوزیر لپاره یو بل لیک هم ورسره راوړی وو 

ډېر ژر بیرته افغانستان ته ستون سي  چېخواجه نصیرالذین غوښتل  چېپه باره کي اطالع ورکړه سوې وه. څرنګه 
انګرېزان او نواب وزیر د تیمورشاه د لیکونو جوابونه ژر ورته ولیکي. له دې څخه ډېر ژر  چېیې  نو غوښتل

ده د ګورنرجنرال او نواب  چېوروسته د صبغت هللا خان په نوم یو بل استازی لکنهو ته ورسېدی او اعالن یې وکړ 
ر د نواب له وزیرانو سره د هغوی د اصلیت وزیر لپاره له تیمورشاه څخه لیکونه راوړي دي. د دغو استازو ډېر تلوا

ل ده وی چېصبغت هللا خان اصال د ډهلي اوسېدونکی دی؛ که څه هم  چېپه باره کي شکونه پیدا کړل. دی خبر سو 
م خواجه نصیرالدین د غال چېله تیمورشاه سره تعلق لري. نواب وزیر ته د تحقیقاتو په نتیجه کي معلومه سوه  چې

په  چېد دې کسانو په باب شکونه څرګند سول نو انګرېزان نه پوهېدل  چېمحمدخان سره هیڅ خپلوي نه لري. کله 
 کوم لیک اعتبار وکړي او ایا دا لیکونه به په ریشتیا هم د تیمورشاه وي کنه.

د مرستیال او د تیمورشاه د نورو کسانو له خوا  د اََود نواب وزیر ته د ملتان د ګورنر چېضمنا انګرېزان خبر سول 
ده  ېچصبغت هللا خان د انګرېزانو استازي ته شکایت کاوه  چېلیکونه او سوغاتونه رسېدلي دي، په داسي حال کی 

هغه ته د تیمورشاه لیکونه ورسوي. آټو ایفز دا موضوغ د نواب له وزیر  چېحتی یو ځل هم نواب وزیر نه دی لیدلی 
خان سره مطرح کړه او هغعه ژمنه ورسره وکړه چی دغه سړی به ډېر ژر د نواب وزیر له خوا ومنل  حیدربیګ

سي. ګورنرجنرال د تیمور شاه د استازو او نواب وزیر تر منځ پر اړېکو باندي ډېر سخت اعتراض کاوه او ویل یې 
موجود دي تاوان رسوي. د نواب  د تیمورشاه او کمپنۍ تر منځ چېدغه ډول اړېکي هغو دوستانه روابطو ته  چې

دغه راز اړېکو او لیکونو ته خاتمه  چېنواب وزیر ته ووایی  چېوزیر په دربار کي آټو ایفز ته هدایت ورکړه سو 
ورکړي او د خپل ځان په برخه کي زموږ د ګاونډیانو او زموږ د خپل قلمرو ښه نیت وساتي. حیدربېګ خان ژمنه 

به نواب وزیر ته ورسوي.د کمپنۍ مدیره هیات دغه اقدام تایید کړ او د ګورنرجنرال د استازي دغه پیغام  چېوکړه 
 ښایي د اََود د چېد هغه د وزیر په هغو فعالیتونو خبروي  د نواب وزیر او پر خپل وخت ځان چېتوجه یې وستایل، 

 قلمرو پر آرامي او کراري باندي لږترلږه بده اغېزه وکړي.
کال د ډسمبر پر  1۷۹0و دربار ته د سعدهللا خان په نوم یوسفیر واستاوه. سعدهللا خان د تیمورشاه دغه راز د مغول

غه ه چېنولسه د امپراطور سره وکتل. تیمورشاه همدغه سفیر ته د مهاجي سیندیا لپاره ځکه یو خلعت استولی وو 
ته ورسېدی. مهاجي سیندیا د کال د فبروري پر نهمه د سیندیا کمپ  1۷۹1غالم قادرخان په سزا رسولی وو. دی د 

روپۍ، دوه پیالن، آسونه او جواهرات ورکړل. د هند په  1۲000سعد هللا عزت وکړ او هغه ته یې د تیمورشاه لپاره 
چارو کي د تیمورشاه جدي عالقې اخیستلو، بېلو بېلو قوتونو ته د لیکونو او پیغامونو لېږلو او د ټیپو سلطان چارو ته 

پو سلطان د ټی چېباید له تیمورشاه سره دوستانه اړېکي وساتي. کله  چېجنرال په دې عقیده کړ  ګورنر د اشارې کولو
سره د یوه تړون له مخي، د انګرېزانو او هغه تر منځ جنګ پای ته ورسېدی، نوانګرېزانو تیمورشاه ته اطالع ورکړه. 

ان سره په سرحد کي د خپلو خلکو ناکراریو دوی دغه راز هیله څرګنده کړې وه چی تیمورشاه به ګوندي ډېر ژر د ایر
ته خاتمه ورکړي. ګورنر جنرال د تیمورشاه امر ته د جواب ویلو تر څنګ غالم محمدخان ته لیک او ځیني قېمتي 

د تیمورشاه په دربار کي د انګرېزانو استازیتوب وکړي.ده هیله څرګنده  چېتحفې ورکړې او هغه ته یې وظیفه ورکړه 
ه به غالم محمدخان په عزت سره خپل حضور ته ومني او هغسي قدر به یې وکړي چی د یوه کړه چی تیمورشا

له غالم محمدخان سره تر کابل پوري داسي  چېخارجي استازي سره ښایي. ګورنر جنرال آټو ایفز ته هدایت وکړ 
 قه ورسیږي. د جیپورد تیمورشاه لپاره پیغام او تحفې تر ممکنه حده پوري په سالمه طری چېبدرګه ملګرې کړي 

له غالم محمدخان سره داسي  چېراجا ته هم دغه راز پیغام واستول سو. ایفز ته دغه راز وظیفه ورکړه سوې وه 
او حاالتو په باره کي  د تیمورشاه له دربار څخه د هغه د حکومت د سیاست چېاعتباري او الیق سړی ملګری کړي 

د دربار ټول  چېاو دا اطالعات باید په داسي توګه را غونډ کړي ښه کره معلومات او اطالعات را غونډ کړي 
نزاکتونه او باریکۍ په نظر کي ونیسي او د دواړو خواوو ترمنځ اړېکو ته کوم زیان ونه رسوي. ایفز د دغو هدایتونو 

ۍ تنخوا روپ ۲۵0په اساس د غالم محمدخان سره د غالم سرور په نوم یو استازی ملګری کړ. ده ته یې د میاشتي 
د تیمورشاه له درباره څخه پټ اطالعات برابر او دوی ته یې ولیږي. غالم سرور  چېمقرره کړه او هدایت یې ورکړ 

د تیمورشاه د  چېکال د مارچ پر یوولسمه له لکنهو څخه کابل ته روان سو. ده ته هدایت ورکړه سوی وو  1۷۹۳د 
پوځي قوت او د مالي منابعو په باره کي بشپړ اطالعات را غونډ کړي. انګرېزانو دې اطالعاتو ته د دې لپاره 

اََود په هغو شپو ورځو کي د  چېدوی غوښتل د اََود د ساتلو لپاره احتیاطي اقدامات وکړي ځکه  چېضرورت درلود 
 یله سیمه وه.تیمورشاه او د انګرېزانو د قلمرو تر منځ حا

تیمورشاه پر هند باندي د  چېکال د جوالی په میاشت کي د مرهټیانو په کمپ کي ډېره ټینګه آوازه سوه  1۷۹1د 
شهزاده همایون خپل پالر تیمورشاه ته  چېیرغل کولو لپاره تیاری کوي. انګرېزانو ته هم ډېر ژر خبر ورسېدی 

لپاره ولېږي. تیمورشاه دغه راز د سند میرانو ته اطالع ورکړه هغه پر هندوستان باندي د یرغل  چېپېشنهاد کړی 
هغه به ډېر ژر، د خپلو حسابونو د تصفیه کولو لپاره، سند ته ورسي. په همدغه وخت کي د دوهم شاه عالم یو بل  چې

هلي له د تخت د ترالسه کولو په منظور، د ملګرو او مالتړو د پیداکولو لپاره، د ډ چېزوی شهزاده احسان بخت، 
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د  ېچشاهي دربارڅخه تښتېدلی وو، افغانستان ته ورسېدی. ده ته خپلو مالتړ کوونکو او دوستانو مخکي ویلي وه 
که له افغانستان  چېده ته ویل سوي وه  چېنواب وزیر څخه مرسته وغواړي مګر ده کابل ته تلل غوره وبلل ځکه 

هند کي یوه لویه هنګامه جوړه کړي او د تخت د نیولو لپاره څخه پنځه شپږ زره سپاره ورسره را واخلي نو دا به په 
عمال د هندوستان مالکان وه، د درانیو له نامه څخه لړزېدل. ده ته ویل سوي وه  چېبه الره ورته پرانیزي. مرهټیان، 

 که د درانیو یوه قطعه عسکر ورسره ملګري وي نو دی نور هیڅ شي ته ضرورت نه لري. شهزاده احسان بخت چې
هزاده ښه د ش چېکابل ته په الره کي پېښور ته ورسېدی. تیمورشاه د پېښور ګورنر حسین خان ته هدایت ورکړی وو 

که په لنډ وخت کي دې خواته د راتګ نیت لري نو  چېهرکلی او عزت وکړي. شهزاده تیمورشاه ته اطالع ورکړه 
په پېښور کي پاته سي او هغه ته یې  چېواستاوه دی به په پېښور کي ورته پاته سي. تیمورشاه شهزاده ته پیغام 

 ده فکر چېد همایون په اندازه ورته ګران دی. تیمورشاه دغه راز په هغه سیمه کي ځیني عالقې،  چېاطمینان ورکړ 
کاوه د شهزاده د خرڅ خوراک لپاره به بس وي، هغه ته ورکړې. ده احسان بخت ته لس زره سپاره عسکر په اختیار 

شهزاده به، د ډهلي پرلور د تیمورشاه د حرکت لپاره د الري هوارولو په  چېاو داسي رپوټ ورکړه سو کي ورکړل 
د هند پر لور مارش کوي. ده د اََود نواب وزیر او  چېمنظور، پر سیکهانو باندي حمله وکړي. شهزاده اعالن وکړ 
ه تیمورشاه له ده سر چېیر ته اطالع ورکړه نواب وز په لکنهو کي د انګرېزانو استازي ته لیکونه واستول. شهزاده

د ډهلي پر تخت به یې کښېنوي، نواب وزیر به خپل کارته دوام ورکوي او په عین وخت کي یې  چېژمنه کړې ده 
 چېد انګرېزانو مالتړ هم تر السه کړي. ده دغه راز د انګرېزانو استازي ته اطالع ورکړه  چېهدایت ورکړی دی 

ره هند ته ورسیږي؛ د هغه هیواد د واکمنانو به عزت او قدر وکړي او د چارو اداره به هغه دی به له تیمورشاه س
 جناب ته وسپاري.

افغانستان ته د میرزا احسان بخت د تللو خبرونه خپاره سول نو د شاه عالم بل زوی شهزاده سلیمان شکوه هم  چېکله 
ازی واستاوه. په کابل کي د دغه استازي هم تود هرکلی وسواو د تیمورشاه دربار ته، د میرزا باقر په نوم، خپل یو است

تیمورشاه د شهزاده  چېدی یو کال په کابل کي پاته سو او تیمورشاه ورځنۍ تنخوا ورته مقرره کړې وه. څرنګه 
ر یاحسان بخت خواته ډېر میالن درلود نو د شهزاده سلیمان شکوه استازي د تیمورشاه مالتړ تر السه نه کړ.نواب وز

میرزا احسان بخت به له یوه زورور  چېاو سیندهیا ته، د تیمورشاه د نیت په باب، اطالع ورکړه سوه. داسي آوازه وه 
 د تیمورشاه مالتړ به ورسره وي، هندوستان ورسیږي. چېپوځ سره، 

اباسین د څنډو سره  د تیمورشاه پوځونو د، چېکال د فبروري پر یوولسمه، انګرېزانو ته اطالع ورسېده  1۷۹۲د 
مخته والړ سي. تیمورشاه خپل یوه سردار ته هدایت وکړ  چېنیژدې، سیکهانو ته ماته ورکړې ده او اوس غواړي 

انګرېزانو ته دا رپوټونه ورسېدل نو له هغوی  چېپر سیند باندي د یوه پله د جوړولو لپاره مخته والړ سي. کله  چې
 ېچپالمر به د سیندیا له هغه استازي څخه  چېښنه پیدا سوه. دوی انتظار درلود سره د تیمورشاه د نیتونو په باب اندې

له کابل څخه را روان دی، د تیمورشاه د مطلب په باره کي، بشپړ معلومات ترالسه کړي. د مرهټیانو استازی وجیه 
جیه ه کي ښه نیت ولري. ود مرهټیانو په برخ چېکابل ته تللی وو، تیمورشاه یې په دې قانع کړی وو  چېالدین خان، 

مرهټیان دوهم شاه عالم ته وفادار دي، هغه د پاچا په حیث پېژني او  چېالدین خان تیمورشاه ته اطالع ورکړې وه 
هغه ته له کاله پنځه دېرش لکه روپۍ مالیات ورکوي. د سیندهیا استازی له کابل څخه په دغه وخت کي نه وو راستون 

کال سپټمبر پر دوولسمه انګرېزانو ته  1۷۹۲د سیندیا بل استازي شاه نظام الدین د  سوی مګر د ډهلي په دربار کي
 پر هند باندي د تیمورشاه د یرغل آوازې ټولي غلطي دي.  چېاطالع ورکړه 

ضمناً، د کابل لپاره د انګرېزانو استازی، غالم محمدخان د جېپور د راجا له سیمي څخه صحی سالمت تېر سو. مګر 
تر څو پوري یې له هغو قېمتي  چېانور ته ورسېدی د هغي عالقې واکمن سورت سینګه ورته وویل، بیک چېکله 

ېدلو قلمرو کي د تېر د هغه په د افغانستان د پاچا لپاره یې اخیستي دي د ده برخه ورنه کړي، ده ته به چېشیانو څخه 
له استازي څخه جواهرات، په رضا، تر  د انګرېزانو چېسورت سینګه ونه سو کړای  چېاجازه ورنه کړه سي. کله 

څونه تېز تلالی  چېالسه کړي نو د هغه د لوټلو کوښښ یې وکړ؛ نو استازی په ډېره چټکۍ له هغه ځایه ووت او 
سوای هغومره تېز یې حرکت وکړ څو خپل ځان بهاولپور ته ورسوي. غالم محمد خان له بهاولپور څخه، د تیمورشاه 

وه.  پر ده باندي په الره کي تېر سوي چېاستول او په هغو کي یې ټول هغه تکلیفونه ولیکل دربارته، څلور لیکونه و
د غالم محمدخان ساتنه وکړي او هغه تر کابل  چېتیمورشاه د بهاولپور نواب او په الره کي نورو مشرانو ته ولیکل 

د افغانستان د پاچا په  چېوویل  پوري روغ رمټ را ورسوي. استازي د بهاولپور له نواب سره وکتل او هغه ورته
قلمرو کي ډېری سختي ناکراری منځته راغلي دي. نو دی هلته پاته سو او پنځه ورځي وروسته د تیمورشاه له وفات 

له غالم سرور سره یو ځای  چېڅخه خبر سو. ده سمدستي ګورنرجنرال ته اطالع ورکړه او هغه امر ورته وکړ 
قدرت به څوک ترالسه کوي. مګر د بهاولپور  د کندهار د پاچهی چېمعلومه نه وه دا  چېلکنهوته راستون سي، ځکه 

رته و ویل یې ګوندي د افغانستان د نوي پاچا په باره کي لیکونه چېوځنډاوه  نواب د انګرېزانو استازی په دې هیله
لیکونه ورسره وه، بهاولپور ته ورسېدل؛ او د نوي پاچا د کښېنستلو او کندهار د  چېورسیږي. ډېر ژر شپږ تنه، 

د انګرېزانو له خوا لېږل  چېښورښ د کرارېدلو او همایون د تښتېدلو خبر یې راووړ او له نواب څخه یې وغوښتل 
واستاوه او هغه دا بهتره سوي سوغاتونه نوي پاچا ته واستوي. غالم محمدخان د نوي پاچا دغه امر ګورنر جنرال ته 
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دغه سوغاتونه د نوي واکمن دربار ته ورسوي. غالم محمدخان او غالم سرور، د  چېاستازي ته ووایي  چېوبلله 
د مې په میاشت کي وفات سو او له هغه څخه  1۷۹۳دې امر سره سم، د زمانشاه دربارته روان سول. تیمورشاه د 

 .وروسته زمانشاه د کابل پر تخت کښېناست

 ضمیمه 
 :د خپلي مور زینت محل لیک له ډهلي څخه لیري وو، چېشاه عالم ته، 

د رجب شلمه ده، زه څو ځله د شاهنشاه حضور ته ورغلې  چېشاهنشاه کال ته را رسېدلی دی. تر دې ورځي پوري، 
په ډهلي کي یوازي د شاه  چېستا را رسېدلو ته منتظر دی. ده ماته اطمینان راکړی دی  یم. هغه، په ډېره بې صبري

ډهلي  هر کله ته چېاو د ده پر خبره باید حساب وسي. زویه! هغه ماته ویلي دي  عالم د را رسېدلو لپاره معطل دی؛
که شاه عالم ته یوه د مهربانی نښه ور  چېما شهنشاه ته وویل  چېکله  ته را ورسېږې ټول شیان به پر الر سي.

ما مخکي هغه ته سروپایي او سوغاتونه ورلېږلي دي مګر هغه را نه غی. دا بهتره  چېولېږې نو هغه را ته وویل 
زه تخت ورته ونیسم او ده ته یې تسلیم کړم. تیمورشاه هم زما سره دونه خواخوږي  چېهغه پخپله راسي تر دې  چېده 

 سترګي پر الر دی. ده وویلزه یې بیان نه سم درته کوالی. هغه هم په ډېره بې صبري ستا راتللو ته  چېښودلې ده 
ه هغه ب چېپوهیږي ډېر بد نیتي خلک به شاهنشاه ته په دې باره کي راز راز خبري کوي مګر دی یقین لري  چې

دا ښه نه دی؛ موږ خپلو ژمنو  چېغوږ ورباندي ونه نیسي او د شاه عالم راتللو ته انتظار دی. تیمورشاه ماته وویل 
موږ د شاه عالم بهادر لپاره ګاللي دي. ګوندي هغه په ډېره چټکی سره ځان ډهلي ته را ته وفادار یو. دا ټول زحمتونه 

ورسوي. زما ګرانه زویه! ته به ال څومره ځنډېږې؟ دغه یې وخت دی او ته باید ځان ډېر ژر را ورسوې. که چیري، 
پیدا سي. اغارضا ستا  ویلي یې دي، حرکت وکړي نو بیا به نوي ستونزي چېخدای مه کړه، شهنشاه، لکه څرنګه 

لیکونه شهنشاه ته او تیمورشاه ته را ورسول. او ستا یو لیک یې زین بېګم ته هم راوړی وو. ما د دوی په مخ کي دا 
اسي، ډهلي ته ر چېموږ به شاه عالم ته لیکونه واستوو او هغه ته به بلنه ورکړو  چېټول لیکونه ولوستل. دوی وویل 

په هغه سیمه کي به یو  چېبلنه به ډېره اغېزمنه وي. زما زویه که تا دا فکر کړی وي ستا  چېمګر دوی ماته وویل 
 الس ورڅخه پرې مینځه.  چېڅه ترالسه کړې نو زه خو وایم 

 زویه د خدای دپاره! زه زارۍ درته کوم خپل نوکر بهادر علي را ولېږه. زما ډېر ژوند پاته نه دی.

 ۲ 
 کال د اکټوبر پر شپږویشتمه لېږل سوی دی. ۱۷۸۵تیمورشاه لیک: د وارن هېسټینګز ته د 

اوسنیو پېښو ته یې څرګنده اشاره کړې وه را ورسېدی. تاسي په هغه لیک کي دې خبري ته اشاره  چېستا هغه لیک 
دغه اړیکي  چېزموږ د دوستانه اړېکو څخه ډېر وخت تېر سوی دی او ته به هر وخت کوښښ وکړې  چېکړې وه 

څرنګه دي هغسي وساتې؛ او دا دوستي او ښې اړېکي به تر قیامته همداسي پاته وي. ستا استازی شاه عبدهللا  لکه
پیرزاده نقشبند هلته د ررسېدلی دی او تاته یې زموږ له شاهانه نیتونو څخه اطالع درکړې ده. تا عبدهللا د دغه لپاره 

ي یو اعتبار چېي ماته اطالع راکړي. اوس هم زه درته وایم ستا د نیتونو په باره ک چېزموږ حضور ته رالېږلی وو 
ستا د ټولو نقشو او نیتونو په باره کي زموږ سره خبري وکړي. هغه را ورسېدی  چېسړی زموږ حضورته را ولېږه 

دواړو خواوو ته د اهمیت وړ دي خبري وکړې. تا ته معلومه ده  چېاو موږ له هغه سره پر ټولو هغو شیانو باندي 
د شریفو پاچاهانو هدف د بې وزلو خلکو په داد رسېدل او د ټولو انسانانو خدمت دی او ما خپل ټول ژوند د دغه  چې

 ېچستاسی استازی عبدهللا زموږ حضور ته راغی نو دا یې راته وویل  چېالره کي تېر کړی دی. دا ځل  خدمت په
 ېچمي پر تا باندي باور زیات کړی دی. هر کله ته په څومره صداقت د خپلو خلکو خدمت کوې او ستا ریښتینتوب 

ستا باوري استازی له ده سره زموږ حضور ته را ورسیږي او ستا د هیلو او آرزو ګانو په باب ماته اطالع راکړي 
 نو هغه به منظوري سي. ته په هر فرصت کي د شاهي مهربانیو د زیاتېدلو په انتظار اوسه.

 ۳ 
 :یس ته د تیمورشاه لیککورنوال 

د فقید اعلیحضرت بریالي بیرغونه د هندوستان پر پراخو دښتونو  چېد دې تلپاتي کورنۍ د قدرت د پیل په سر کي، 
باندي ورپېدل او د ډهلي ښار د هغه په الس کښېووت نو عالمګیر پاچا وو. د عالمګیر له وفات څخه وروسته، شاه 

هندوستان باندي سلطې ته دوام ورکړ. موږ هم له شاه عالم سره هغه پخواني  عالم پاچا سو او فقید اعلیحضرت پر
په روهیله مشهور دی، له بې  چېغالم قادرخان یوسفزي،  چېسلوک ته دوام ورکړی دی. اوس موږ واورېدله 

 يارزښتو او بې فکرو خلکو سره الس یو کړی دی، یو بل څوک یې پر تخت کښېنولی او د سلطنت چار یې ګډي وډ
د شاه عالم ساتنه پر تاسي واجب ده او دا ساتنه د هغه له تلپاتي خاندان سره ښایي او تاسي  چېکړي دي. لکه څرنګه 

تاسي له  چېجناب له دغه کورنۍ سره اړیکي لری او د هغوی دوستان یاست؛ نو موږ ځکه تاسي ته اوامر صادروو 
او شهرت د زیاتولو په خاطر نمک حرامه غالم قادر او د  نورو اروپایی قدرتونو سره الس ورکړی او د خپل اعتبار

او شاه عالم ته بیرته خپل پلرنی تخت وسپاری. ځنډ مه کوی؛ زموږ په دې  هغه بدبخته انډیواالن له منځه یوسی
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موضوع ډېر فکر خراب دی. دا زموږ امر دی. د غالم قادر له منځه وړل عملي کړی او په دې توګه زموږ له خاندان 
 دوستي او شاه عالم ته وفاداری وښیاست او موږ ته، د خپلو عملیاتو په باره کي، اطالع راکړی. سره

 ۴ 
 :تیمور شاه ته د الرډ کورنوالیس لیک 

د  ستاسي چېستاسي اعلیحضرت له لطف او مهربانی څخه ډک لیک را ورسېدی. تاسي په خپل لیک کي ویلي وه 
ي بیرغونه پر هندوستان باندي رپېدل او ډهلی مو تر ولکې الندي وو. په هغه زمانه کي عالمګیر پاچا کورنۍ بریال

عالمګیر وفات سو نو تاسي شاه عالم پر تخت کښېناوه او له دې خاندان سره مو هغه پخواني اړیکي او  چېوو او کله 
د لویو پاچاهانو او د عدالت او قانون د عملي کوونکو لویانو  چېدوستي په هغه پخواني شکل وساتله. حقیقت دا دی 

څرنګه  چېعمل او اړېکي باید هم دغه ډول وي. او تاسي اعلیحضرت د غالم قادر روهیله په باره کي اورېدلي دي 
و د شاه عالم کورنۍ له هغه ا چېپه خپل قدرت مغرور سو او په ټوله نمک حرامي یې هغه ټول احسانونه هېر کړل 

د هغه له نیکونو سره کړي وه . له څو بې فکرو کسانو سره یې الس یو کړ، یو بل تن یې د هندوستان پر تخت کښېناوه 
د نورو اروپایي  چېتاسي دا زما فریضه بولی  چېاو په ټول سلطنت او پوځ کي یې بې نظمي منځته راوړه. دا 

دې توګه د شاه عالم کورنۍ ته خپله وفاداري ثابته کړم. زه هیوادونو په مرسته باید غالم قادر په سزا ورسوم او په 
 به ستاسي اعلیحضرت امر پر ځای کوم او په دې کي به هیڅ ځنډ نه کوم او دا د خپل ځان لپاره افتخار بولم.

ه پتاسي د شاه عالم د بیرته پاچا کېدلو او د غالم قادر په سزا رسېدلو غوښتنه کوی دا ستاسي لوی والی او  چېاوس 
دوستي کي صداقت ښیي. ستاسي په دې نیت به ټوله نړۍ خبره سي او ټول خلک به تاسي ته دعا کوي. خداي دي 

تاسي  چېماته ستاسي امر را ورسېدی نو زه نه پوهېږم  چېتاسي اعلیحضرت په خپل قدرت له بال په امان کړي. کله 
اه د ش چېتاسي ماته داسي امر کوی  چېچیري وي  ته خپله خوشالي څرنګه بیان کړم . او تر دې به نو لویه خوښي

عالم سره مرسته وکړم او په دې امر سره په حقیقت کي خپله وفاداري او صداقت ښکاره کوی. د خدای شکر ادا کوم 
هغه ټیټ فطرته غالم قادر په سزا رسېدلی دی او شاه عالم بیرته د خپلو نیکونو پر تخت کښېنول سوی دی او د  چې

تاسي اعلیحضرت به دا کیسه اورېدلې وي نو زه  چېت به د پخوا په څېر بیا وځلیږي. زه یقین لرم سلطنت عظم
ټولي خبري تکرار کړم. مګر ستاسي اعلیحضرت د شاهي امر درناوی کوم او د شاه عالم له  چېالزمه نه بولم 

رت له هغې سره خپل میراثي تاسي اعلیحض چېشانداره کورنۍ سره خپله دوستي یو ځل بیا څرګندوم. هغه کورنۍ 
 ماته هر وخت د شاهي اوامرو افتخار را وبخښی. چېمرحمت او سخاوت ښکاره کوی. زه هیله کوم 

 

 ۵ 
 :کال د اپرېل دیرویشتمه ۱۷۹۱الرډ کورنوالیس ته د تیمورشاه لیک د  

غېزه وکړه او تاسي به هر وخت زموږ ستاسي وفاداری، صداقت او دوستی زموږ پر شاهي افکارو باندي ډېره ښه ا
له شاهي مهربانیو څخه برخوردار یاست. په دې وروستو شپو ورځو کي دلته هلته یاغیان پیدا سول او بې نظمي یې 

هغوی تعقیب کړو او بیخي یې له منځه یوسو. زموږ بریالیو جنګیالیو د هغو  چېجوړه کړې وه. نو موږ فیصله وکړه 
مو خپله شاوخوا د  چېد ملتان په ښار او شاوخوا کي یې سرونه پورته کړي وه. او کله  چېونو ریښې وایستلې 

هغوی له ناپاکۍ څخه وژغورله نو د محرم پر اووه ویشتمه د خدای په فضل او خپلي امپراطوری په برکت مو یو بل 
ز قال مو ونیول او ظفر علي لوی بری تر السه کړ. د ترکستان یاغیان مو وځپل او مشران مو بندیان کړل او د کندو

بیګ مو له اوو سوو آسونو سره ونیوی او وروسته مو بد بخته مراد ته ماته ورکړه او ټول ترکستان مو تسلیم کړ او 
 ماته لیکونه را واستوی او له خپلو چارو څخه مي خبر کړی. چېکابل ته ستانه سولو. پر تاسي باندي واجبه ده 

 ۶ 
 :کال د اپریل دیرویشتمه ۱۷۹۱والیس ته د فیض هللا خان لیک د الرډ کورن 

خان په الس، څه موده مخکي لیک درلېږلی وو. جواب تر اوسه  موږ تاسي ته د شاه عبدهللا نقشبند د زوی غالم محمد
 ميتاسي د هغه د محرم د اووه ویشت چېنه دی راغلی. په علت یې نه پوهېږو. اعلیحضرت څو ځله دا خبره کړې ده 

د لیک جواب نه دی ورکړی. اعلیحضرت پر بدبخته مراد باندي د بري له ترالسه کولو څخه وروسته پایتخت ته 
اعلیحضرت ته یې دا بری ور په برخه کړی دی.  ېستون سوی دی. د خدای تعالی شکر ادا کوو او ستاینه یې کوو چ

فتح سوه او مراد علي بیګ له خپلو اوو سوو آسونو د لوی خدای په مرسته د ترکستان یاغیان وځپل سول، د کندوز قال 
په پخوا کي د هیڅ پاچا السته نه وه  چېسره ونیول سو او هغه ټوله سیمه تر کنټرول الندي سوه. دا هغه سیمه ده 

 اعلیحضرت ته د هغه د دې بري له امله یو لیک واستوی او مبارکي  چېورغلې. دا پر تاسي باندي واجبه ده 
 ووایاست او دغه راز خپلو لیکونو ته دوام ورکړی.ورته 
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