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اب پر هند باندي د زمانشاه د یرغلونو او یا یرغلونو د پالنونو او د هغه په مقابل کي د برټانیې او د ایران د دا کت
دربار ترمنځ د ګډو دسیسو په باب دوه فصلونه لري. ما هم له دې کتاب څخه هغه دوه فصله انتخاب کړي دي. دا 

ً کتاب زیاتره د هند پر آرشیفونو باندي په استناد لیکل سو نسونو هره کرښه یې مستنده ده. ما د لیکوال ریفر ی او تقریبا
زما او د لوستونکو وخت یې نیوی. که څوک عالقه لري نو کتاب پخپله لوستالی  چې ته ځکه اشارې نه دي کړي

له افغانستان سره چنداني اړه نه لري. هم په زړه پوري معلومات  چې لومړي دوه فصلونه یې هم، چې سي. یقین لرم
  لري.

 

 1۸۰۳-1۷۷۲ د کابل د سرکښه افغانانو له منځه وړل
د اته لسمي پېړۍ دوهمه نیمایي د هند په تاریخ کي د یوه مهم عصر پیل دی. په دې عصر کي یوه سلسله داسي پیښي 

 وه. دامپراطوري تأسیس س برټانیه یې په یوه ستر قدرت بدله کړه او په نتیجه کي په هند کي د برټانیې چې وسوې
په خپلو کي سره مخالفي او په داخلي جګړو سره لګیا وې. د سترو  چې هند قاره په یو شمېر وړو واکمنیو بدله سوه

مغولو امپراطوري یوازي د کاغذ پر مخ موجوده وه او د مغولو امپراطور دوهم شاه عالم د هند د سیاست پر سطرنج 
انو او انګرېزانو، تش په خوله، د مغولو اطاعت کاوه خو په په هند کي ټولو واکمن چې یو ساده پیاده وو. که څه هم

عمل کي یې بشپړه خپلواکي درلوده. مرهټیانو، سیکهانو او افغانانو هر یوه د خپلو سیاسي ګټو لپاره د دې وضع څخه 
 ېبه ی استفاده کوله. په همدغه خطرناک او ضمناً ګتور فرصت کي افغانانو د هند خاوره په یرغل تهدیدوله او ویل

په  چې دوی غواړي د مسلمانانو عظمت او جالل را ژوندی کړي. د هغو مغولو قدرت بیرته ورته اعاده کړي چې
ډېره چټکی سره د مرهټیانو، سیکهانو، روهیله پښتنو او انګرېزانو تر فشار الندي سقوط کوي. د مغولو د امپراطور 

پر هند باندي یرغل وکړي او دوی د مرهټیانو او  چې ورکړه په شمول، د هند بېلو بېلو قدرتونو افغانانو ته بلنه
 انګرېزانو له منګولو څخه وژعوري او د کابل دربار د دې قدرتونو په یوه مرجع بدل سوی وو. افغانان هم پوهېدل

ېر ډ، په هند کي د خپل سیاسي نفوذ د ټینګولو لپاره، له دې فرصت څخه څرنګه ګټه واخلي. افغانانو دې بلنو ته چې
ژر جواب ووایه او پر هند باندي یې د یرغل کولو پالنونه جوړ کړل او څو ځله یې یرغلونه وکړل. د هند پر سیاسي 
افق باندي د افغانانو د یرغل سیوری لوېدلی وو؛ او د افغانانو یرغل د برټانیې امپراطوري تهدیدوله او تل یې په 

 ناکراره حالت کي ساتلې وه.
 افغانان او مغول په خپلو منځونو کي خپلوي سره لري. د افغانستان چې الهند کمپنۍ پوره پوهېدلهد انګرېزانو د شرق 

کال کي د دوهم عالمګیر له لور سره واړه کړی وو. او تیمور شاه د خپلوی د همدغه احساس  1۷۵۷پاچا تیمور شاه په 
افغانانو سره د دایمي تماس په مخکي یو له مخي ځان د دوهم شاه عالم سره په مرستي کولو مکلف باله. مګر له 

کال کي، د  1۷۵۷کله په  چې نوی په پنجاب کي تاسیس سوی وو. تیمور شاه، چې اساسي خنډ د سیکهانو قدرت وو،
لنډي مودې لپاره، په پنجاب او دیره جات کي، حاکم وو، د سیکهانو سخت مخالفت یې آزمېیلی وو. د تیمور شاه د 

د هند د شمال  چې ي، سیکهانو د هغه قدرت څو ځله په جدي توګه تهدید کړ. او نتیجه دا سوهحکومت په لنډه دوره ک
تیمور شاه قدرت ته ورسېدی نور نو  ېلوېدیځ په هغه سیمه کي سوله او نظم د تل لپاره له منځه والړه. نو کله چ
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ندي هند ته تېرېدل. د انګرېزانو یرغلګر به د شمال لوېدیځ لوري څخه پر دغه الره با چې پنجاب هغه سیمه نه وه
هر  که تیمور شاه چې کمپنی په کابل او پنجاب کي له سیاسي انکشافاتو څخه ښه خبره وه. دوی په دې ښه پوهېدل

 وخت پر هند باندي د حملې کولو توان پیدا کړي نو صبر به ونه کړي.
څو  چې ېزانو په کمپنی اعتماد نه لري ځکهد مغولو امپراطور نور د انګر چې د انګرېزانو سیاسیون په دې پوهېدل

ځله یې له هغوی څخه د ستونزو د حلولو لپاره غوښتني کړي وې او هغوی تشي وعدې ورسره کړي وې.دغه علت 
ولي د مغولو امپراطور افغانانو ته په هند کي د مغولو د سرنوشت د ژغورونکو په سترګه کتل. انګرېزانو ته  چې وو

له هند څخه به د انګرېزانو د  چې د مغولو امپراطور تیمورشاه ته وعده ورکړې ده چې دلډېر دا اطالعات ورسې
 د چې ایستلو په بدل کي شل میلیونه روپۍ ورکړي. وارن هېستینګ ته د مغولو له دربار څخه رپوټ ورسېدی

. له پټو پیغامونو سره لېږلی ديرضا او هللا داد خان په نوم، دوه تنه سفیران  افغانستان پاچا د ډهلي دربار ته، د محمد
د  ېچ نو ده د افغانسنتان د پاچا د اصلي نیت د معلومولو لپاره په فعالیت بناء وکړه. وروسته ده ته اطالع ورسېده

انستان د افغم چې افغانستان پاچا په کندهار او هرات کي د سرکښو افغان مشرانو په ځپلو لګیا دی. همدغه منبع وویل
ن هم له پاچا سره جوړ نه دي. او فیض هللا خان د پاچا د قتلولو کوښښ کړی دی. په دې دسیسه کي ځیني شهزاده ګا

غواړي د سیکهانو قدرت وځپی، تیمورشاه  چې د پاچا ډېرو نیژدې خپلوانو هم برخه درلوده. فیض هللا خان، په دې پلمه
درلود. مګر دسیسه ډېره ژر کشف سوه او له ده سره ملګری سي؛ خو په زړه کي یې خپل مطلب  چې ته بلنه ورکړه

تیمور شاه د دې دسیسې ټول مشران له منځه یووړل  چې د حرم ساتونکو فیض هللا خان له منځه یووړ. که څه هم
تیمور  ېچ مګر پر هند باندي یرغل کول یې په وس پوره نه وه. وروسته دا خبره ټولو استخباراتي رپوټونو تایید کړه

 کي د خپلو ستونزو په حلولو لګیا دی.شاه په خپل قلمرو 
تر یو څه وخت پوري پر هند باندي د افغانانو د یرغل په برخه کي چنداني اندېښنه نه وه.مګر دې کراری ډېر وخت 

تېمورشاه د سپرو  چې د انګرېزانو سیاسي استازي جان بریسټو اطالع ورکړه چې دوام ونه کړ؛ لکه په هند کي
پېښور ته رسېدلی دی او غواړي پر هند باندي یرغل وکړي. بریسټو دغه راز اطالع عسکرو یوه لوی پوځ سره 

ډهلي ته د رسېدلو لپاره یې د تېمور شاه د ټولو پخوانیو هلو ځلو  چې تېمور شاه د سیکهانو د ځپلو لپاره، چې ورکړه
ګرېز کمپنۍ پر پوځي تیاریو د یو لوی پوځ له خپل لښکر څخه مخکي لېږلی دی. د هغه دغه اقدام د ان مخه نیولې ده،

 پر شمالي چې پام وړ اغېزه کړې ده. د انګرېزانو قواوي په هللا آباد او چونار کي د دې لپاره ځای پر ځای سوي دي
اب ته د پنج چې هند باندي د تېمور شاه د حملې په نتیجه کي د ټولو احتمالي پېښو مخه ونیسي. وروسته معلومه سوه

کال کي، پر پنجاب باندي د تېمور شاه په نظر  1۷۷۵رسېدلو په باره کي رپوټونه بې اساسه وه. په افغانانو د قواوو د 
تر څو پوري تېمور شاه په خپل قلمرو  چې کي نیول سوی یرغل عملي نه سو. انګرېزان په دې حقیقت ښه خبر وه

ته. بریسټو د افغانانو د حرکاتو په کي له ستونزو سره مخامخ وي پر هند باندي د هغه د تازه حملې هیڅ احتمال نس
 باب دقیقو اطالعاتو د ترالسه کولو لپاره کار پیل کړ. هغه وروسته ګورنرجنرال وارن هېسټینګ ته اطالع ورکړه

د سلیمان شاه په نوم، د تېمورشاه یو ورور، د خپل  چې په افغانستان کي یو ښورښ سوی دی. هغه اطالع ورکړه چې
مکاري یاغي سوی او د کشمیر د صوبه دار امیر خان په شمول یو شمېر مشران یې له ځان خسر شاه ولي خان په ه
کال د اکټوبر په میاشت کي، د افغانستان  1۷۷۵مغول امپراطور دوهم شاه عالم، د  چې کله (1)سره ملګري کړي دي.

 سو ریسټو دغه راز په دې خبرله پاچا څخه د مرستي غوښتنه وکړه نو بریسټو د تېمور شاه په ستونزو ښه خبر وو. ب
د یوه بل زامنو ته لوڼي هم په نکاح کړو. ده ته وروسته  چې د هند امپراطور د افغانستان پاچا ته بلنه ورکړې وه چې

د تېمور شاه د پوځ یوه برخه، د دغه غوښتني په جواب کي ، تر اباسین را اوښتې ده. دا خبره  چې اطالع ورسېده
ان به څرنګه ډهلي ته رسېږي. مګر د ډهلي له امپراطور سره د مرستي کولو په برخه کي د افغان چې تایید نه سوه

افغانستان د پاچا د ارادې په باب رپوټونو انګرېزان د تېمور شاه په نیت او دریځ خبر کړل. خو بریسټو ته دا خبره 
ه هم پ چې کېدلو امکان لري؛ ځکه پر هند باندي د افغانانو یرغل تر کومي اندازې د بریالي چې پوره څرګنده وه

پنجاب کي سیکهان او هم د سیند میران د تېمور شاه له حکومت سره چنداني جوړ نه دي. پر هند باندي د افغانستان 
د پاچا د بیا یرغل موضوع په هند کي له ټولو موجودو قوتونو سره اندېښنه پیدا کړې وه. او ناراضي قوتونه په دې 

اه به حتما، له خپلو مسلمانو وروڼو سره د مرستي په منظور، پر هند باندي یرغل کوي. مګر تېمور ش چې باور وه
  چې داسي امکانات هم موجود وه

په پخوا کي یې هم سختي جګړې ورسره کړي دي، ډېر ټینګ مقاومت  چې سیکهان به د افغانانو له پوځونو سره،
ر شاه به د خپلو داخلي ستونزو له امله پر هند باندي د یرغل تېمو چې وکړي. انګرېز سیاستمداران په دې ښه پوهېدل

                                                           
کولو  رغلیشاه پر هند باندي د  مورېکال کي، چي ت 1۷۷۵او په  ېراغل تهځکال کي، د احمدشاه بابا له وفات سره سم من 1۷۷۳په  هېښدا پ :1

پل د خ مانیشهزاده سل یسوي وه. د احمدشاه بابا له وفات سره د هغه کشر زو رېدوه کاله ت خهڅ يیښپ ېلود، له دنه در یې ایدرلود او  ایپالن 
 کولو لپاره هرات عتیشاه ته د ب موریژر خپلي اشتباه ته متوجه سو او ت رډې. شاه ولي خان ړپاچا اعالن ک انځشاه ولي خان په همکاري  خسر

او  زېسکندر، داراب، شهاب، پرو و،ڼشاه د نورو ورو موریاو د ت مانیغه په بکوا کي وواژه. د شهزاده سلشاه ه موریت رګته روان سو. م
 . )مترجم(يیږته ورس ریان کشم یېچي لمن  ړدونه دوام وک یېدونه پراخه نه سوه او نه  هېښمعلوم نه سو. البته دا پ نوشتنورو سر
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کېدالی  چې کولو او د هند د امپراطور د قدرت بیرته اعاده کولو فرصت پیدا نه کړي. د بلي خوا وضع داسي وه
 سوای تیمورشاه په هند کي د مسلمانانو او مغولو د ژغورلو لپاره یو ناڅاپي اقدام وکړي.

دی او د برټانیې نورو  چې وضع باید وڅارله سي او انتظار باید وسي. ځکه چې قیده ووګورنرجنرال په دې ع
تېمور شاه به پر ډهلي باندي د حملې په الره کي د سیکهانو د سخت مقاومت سره  چې سیاستمداران په دې عقیده وه

څخه چنداني اندېښمن نه دی. هغه پر هند باندي د تېمور شاه د حملې له خطر  چې مخامخ کیږي. نو ګورنرجنرال ویل
به د  چې هیڅ ډول فوق العاده مهارت یې نه درلود. خو کله چې د ده په نظر، تېمورشاه یو بې تجربې ځوان وو

افغانستان له خوا د نوي یرغل په باره کي خبرونه راغلل نو د هغه دا عقیده به یې ردوله. بریسټو ته اطالع رسېدلې 
که ځان سمدستي الهور ته ورسوي نو د ورځي  چې خان تېمور شاه ته احوال لېږلی دیروهیله مشر فیض هللا  چې وه

که تېمور شاه، پر هند باندي د حملې په  چې په نومبر کي رپوټ را ورسېدی 1۸۷۶به یو لک روپۍ ورکړي. د 
غه وخت منظور، له پایتخت څخه حرکت وکړي نو د سیکهانو له سخت مقاومت سره به مخامخ سي او دی یوازي ه

م سیکهان په بشپړه توګه تسلی چې سره مرسته وکړي کوالی سي د هند له ناراضیانو په تېره بیا د مغول امپراطور
د ده  چې تېمورشاه پخپله تر اټک پوري، چې د جنوري په میاشت کي بریسټو ته اطالع ورسېده 1۷۷۷سوي وي. د 

 خپله خاوره کي له خپلو خلکو سره دونه ستونزي لري تېمورشاه په چې د پاچهی سرحد دی راغلی دی، مګر ده ویل
یې پېش بیني سوې وه، تیمورشاه په  چې پر هند باندي یرغل کولو ته فرصت نه سي پیدا کوالی. لکه څرنګه چې

 کال کي پر هند باندي د حملې کولو فرصت پیدا نه کړ. 1۷۷۷
شاه عالم ته  چې رېزانو استازي میډلټن رپوټ ورکړکال په مارچ کي د اََود د نواب په دربار کي د انګ 1۷۷۸خو د 

په پنجاب کي د  چې د تیمورشاه سفیر جبارخان راغلی دی او د خپل پاچا له لوري یې هغه ته پیغام ورکړی دی
ه د تیمورشا چې سیکهانو د ځپلو لپاره د ډهلي د پاچا ډیري مرستي ته اړتیا لري. ده ته دغه ډول اطالع رسېدلې وه

مخکي یې د ملتان د اشغالولو لپاره حمله کړې وه، د سیکهانو له السه ډېره سخته  چې و خان او مدد خان،جنرال بهر
د شاه عالم له دربار څخه د تیمورشاه د حرکاتو  چې ماته خوړلې ده. د انګرېزانو دغه استازي خپل ټول وس کړی وو

د افغانستان قواوو سیکهانو ته ډېره  چې ع ورسېدهاو نیتونو په باب کره اطالعات ترالسه کړي. ده ته ډېر ژر اطال
سخته ماته ورکړې ده او د تیمورشاه جنراالن له کابل څخه د تازه دمه قواوو په انتظار دي. دې تازه اطالعاتو د 

افغانان له سیکهانو سره په جګړو لګیا دي او میډلټن ګورنرجنرال ته رپوټ  چې کمپنی مقامات په دې عقیده کړل
وټ ، که دا رپچې تیمورشاه د یوه لوی لښکر سره پخپله د هند پر لور را روان دی. میډلټن په دې عقیده وو چې ورکړ

سم هم وي، تیمورشاه د سیکهانو له سیمي څخه د تېرېدلو توان نه لري. میډلټن هم، د ګورنرجنرال په څېر، په دې 
 چې دغه علت وو ورشاه په مخ کي یو جدي خنډ دی.سیکهان، پر هند باندي د حملې په الره کي، د تیم چې عقیده وو

په  د سیکهانو چې او مهاجي سیندیا ته پرله پسې خواستونه کړي وه تیمورشاه د مرهټیانو مشرانو ټوکوجي هولکر
مرهټه  ېچ مقابل کي ورسره یو سي. د مرهټیانو په کمپ کي د ګورنرجنرال لپاره خبرلیکونکي دا رپوټونه تایید کړل

مغول امپراطور شاه عالم تیمورشاه ته، پر هند باندي د حملې کولو، بلنه ورکړې  چې اطالعات رسېدلي دي مشرانو ته
د سیکهانو په ځپلو کي له هغه مرسته وکړي. دغو اطالعاتو په هند کي  چې ده او تیمورشاه له دوی څخه غوښتي دي

کال کي د راجا مدوجي بونسال سره، د افغانستان  1۷۷۹اندېښنه پیدا کړه او له دغه امله یې په  له انګرېز مقاماتو سره
، که راجا چې د پاچا د یرغلونو د مخنیوي لپاره، د دوستی یو دایمي تړون السلیک کړ. د دغه تړون اوومه ماده وایي

ني مد انګرېزانو په مرسته، له افغانانو سره جګړه کوله نو له جګړې څخه وروسته به السته راغلي غنیمتونه، که شته 
 وي او که مځکه وي، د انګرېزانو او د راجا ترمنځ په مساوي توګه وېشل کیږي. دغه تړون ښایي پر افغانانو باندي،

انګرېزانو د تیمورشاه  چې په خپله خاوره کي په جنجالونو لګیا وه، ښه اغېزه کړې وي. دا ښایي لومړی ځل وو چې
 د تهدیدونو په مقابل کي یو ټاکلی ګام پورته کړ. 

تیمورشاه له یوې لویي قوې سره پېښور ته رسېدلی دی  چې کال په سر کي یو ځل بیا ډېره ټینګه اوازه سوه 1۷۸۰د 
ملتان افغانانو ته تسلیم کړي. مګر دې اقدام پر سیکهانو باندي هیڅ اغېزه نه  چې او له سیکهانو څخه یې غوښتي دي

له یوه لوی لښکرسره ور استولی دی. انګرېزانو ته ډېر ژر  نو ځکه تیمورشاه خپل یو مهم جنرال زنګي خان ده کړې
ره و انګرېزان په دې خبسیکهانو په دوو جنګونو کي سخته ماته خوړلې ده. افغانانو ملتان ونیوی ا چې اطالع ورسېده
ن سیکها ېچ تیمور شاه به وروسته پر ډهلي باندي یرغل کوي. مګر وارن هیسټینګ ته رپوت ورسېدی یقیني سول چې

ه سیکهان ن چې په ملتان کي پر افغانانو باندي له هري خوا حملې کوي. دې پیښي ګورنرجنرال ته اطمینان ورکړ
ماتېدونکی قوت دی او که تیمورشاه له پنجاب څخه تیریږي نو له ډېرو لویو ستونزو سره به مخامخ سي. دا خبره هغه 

کړ او، د خپل پایتخت پر لور روان ر ورنر په حیث مقرتیمورشاه، مظفر خان په ملتان کي د ګ چې وخت یقیني سوه
له ملتان څخه د افغانستان د پاچا  چې دربار وویل د بیرار د راجا چې سو. وروسته دا اطالعات هغه وخت تایید سول

کال په پای کي  1۷۸۰له پرشا کېدلو سره مرهټیانو د هغه پر پولو باندي خپل کنټرول ټینګ کړی دی. مګر د 
د افغانستان حکومت ته یې  چې شاه د بهاولپور پر مشر بهاول خان باندي، تیمور چې نو ته رپوټ ورسېدیانګرېزا

 بشپړه ماته خوړلې وه.  مالیه نه وه ورکړې، حمله کړې ده. بهاول خان له تیمورشاه سره په جنګ کي
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 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د  چې هتیمورشاه لک چې ر کي سولپه بهاولپور کي د تیمور حضور له انګرېزانو سره اندېښنه پیدا کړه او په دې فک
تیمورشاه، نجف خان، ضابطه خان، د جمو راجا  چې هند پر لور پرمختګ په نیت کي لري. دوی ته خبر ورسېدی

د هند پر لور به حرکت  چې د ده د پوځ لپاره، چې او مظفر خان ته لیکونه لېږلي او له هغوی څخه یې غوښتي دي
تیمور شاه د ډهلي پر لور د  چې راز سیکه مشرانو ته هم اطالع رسېدلې وهکوي، ضروري مواد برابر کړي. دغه 

د هند پر لور حرکت پیل کړ او د سند یوه امیر غالم علي لیتي ته یې، د پنځه  پرمختګ خیال لري. تیمورشاه عمالً 
یمور ت چې ته معلومه وه لسو لکو روپیو مالیاتو د نه ورکولوله امله، سزا ورکړه. مګر دا نه شاه عالم او نه انګرېزانو

په ډهلي کي د تیمورشاه  چې شاه به د هند په خاوره کي تر کومه ځایه پرمختګ کوي. خو انګرېزان دومره خبر سول
شاه عبدهللا تیمورشاه ته اطالع  استازي کابل ته د ضروري موادو په باره کي خبر ورکړی وو. همدغه استازي سید

له ده سره دوستانه اتحاد ولري. مګر تیمورشاه، د سیکهانو د سخت  چې ړيد هند ځیني مشران غوا چې ورکړې وه
فشار له امله، له پېښور څخه کابل ته روان سو. کابل ته د تیمورشاه ناڅاپي روانېدل له پخوا څخه هم پېش بیني سوي 

 کړې. پر سند باندي د هغه حمله له انګرېزانو سره ډېره اندېښنه نه وه پیدا چې وه او دغه علت وو
تر دې وخته پوري انګرېزانو د ختیځ هند په سیاسي چارو کي ډېر زیات کنټرول ترالسه کړی وو او دوی د همدغه 

د شاه عالم حرکات تر څارني الندي ونیسي او د افغانستان له پاچا سره  چې سیاسي جاه طلبی په اساس دې ته اړ وه
شاه په تیمور چې نه پیدا کړې وه. انګرېزان په دې ښه خبر ولد هغه پرله پسې تماسونو د انګرېزانو سره جدي اندېښ

 چې په نوي ډهلي کي د شاه عالم سره وګوري او دوی په همدغه وخت کي په دې هم پوهېدل چې نظر کي لري
د هغوی په خاوره کي بېغمه تېر سي. وارن هیسټینګ ته ډېر ژر د تیمورشاه  چې سیکهان به هغه ته اجازه ورنه کړي

هغه د خپلو نیتونو په باب خبري  چې د ده دربار ته یو استازی ولېږي چې ورسېدی او غوښتنه یې کړې وه یو لیک
د دوی له استازي سره به د هغه له شانه سره مناسب سلوک وسي.  چې ورسره وکړي او اطمینان یې ورکړی وو

کي له وخته د هغه دربارته خپل  کال 1۷۸1هغه په  چې مګر هیسټینګ هغه ته په دې باره کي ځکه جواب ورنه کړ
استازی غالم نقشبند خان استولی وو. هغه استازي د وخته د ګورنرجنرال پیغام کابل ته رسولی وو؛ په هغه پیغام کي 
یې د هند مغول امپرطور ته د انګرېزانو بشپړه وفاداري څرګنده کړې وه او د تیمورشاه درباریانو یې ښه هرکلی 

په هغه کي یې خپل اخالص او ښه نیت ښودلی وو.  چې ه د تیمورشاه جواب هم رسېدلی ووکړی وو. ګورنرجنرال ت
پر تیمورشاه باندي یې ښه  چې په دې توګه نو د ګورنرجنرال استازی په خپل کار کي بریالی سوی وو او هغه دا

ته ښه نیت لري. وارن  انګرېزان د مغولو داعیې چې اغېزه کړې وه او د هغه درباریان یې هم په دې قانع کړي وه
تر څو پوري سیکهان په بشپړه توګه ځپل سوي نه وي تیمورشاه به د مغول امپراطور  چې هیسټینګ په دې عقیده وو

 سره هیڅ مرسته ونه کړای سي.
کال د ډسمبر په میاشت کي د هند پر لور مارش وکړ. او د ده د  1۷۸۵تیمورشاه له خپلو ټولو ستونزو سره سره د 

واوښت او په  اده همایون تر قوماندې الندي یې یو لوی شل زره کسیز پوځ روان کړ. همایون تر اباسینشهز زوی
د مرهټیانو په تېره بیا مهاجي سیندیا غوږونه تاو کړي. د انګرېزانو استازي انډرسن،  چې نظر کي یې درلودل

کره اطالعات ورکړل. هغه  ر یوویشتمه،کال د ډسمبر پ 1۷۸۵ګورنرجنرال ته، د دغه لښکر د شمېر په برخه کي، د 
د  چې خپل پوځ دي هند ته ورسوي ځکه چې دا به د تیمور شاه لپاره ډېره ګرانه وي چې په خپل رپوټ کي ولیکل

له هغوی سره یا جګړه  چې هغه په مقابل کي، په الهور کي، د سیکهانو یو منظم قوت پروت دی او دی به مجبور وي
د دغه پوځ هدف یوازي د کشمیر ګورنر  چې وکړي. انډرسن دغه راز په دې عقیده وووکړي او یا جوړه ورسره 

تیمورشاه د آزاد خان  چې دی چی د ده د پاچهی په مقابل کي یې بغاوت کړی دی. مګر انګرېزان ډېر ژر خبر سول
 ز په دې خبر سولمقاومت ځپلی او د هغه پر ځای یې نوی ګورنر ټاکلی دی او کابل ته ستون سوی دی. دوی دغه را

په دې سیمه کي ډېر پاته سي. تیمورشاه  چې د اوړي د موسم را رسېدلو هم تیمورشاه ته دا اجازه نه ورکوله چې
 ډهلي ته واستوي مګر د سیکهانو د مقاومت له وجي یې دا کار ونه سو کړای. شهزاده همایون چې غوښتل

ي دوست یم خو زموږ اوستاس ستاسي زه چې ټینګ ته ولیکلتیمورشاه کابل ته له ستنېدلو څخه وروسته، وارن هیس
 ېچ د منظم تماس د ټینګولو امکان له منځه وړي او موږ نه سو کوالی چې په منځ کي داسي مستقل قوتونه پراته دي

وارن هیسټینګ ته دا پیغام  چې د دواړو خواو د عالقې وړ موضوعاتو باندي له یوه بل سره مکاتبه وکړو. کله
ګورنرجنرال او د شرق الهند کمپنی د کورن والیس تر ریاست الندي  چې نو هغه په جواب کي ورته ولیکل ورسېدی

 کار کوي.
د مغولو په امپراطوري کي سیاسي حرکات په چټکی سره روان وه او انګرېزانو یې په پټه خوله تماشه کوله. دوهم 

اه ډهلي ته ورسي او د ش چې انو تیمورشاه ته بلني ورکولېشاه عالم په حقیقت کي د مهاجي سیندیا غالم وو او درباری
 ً وهیله ر عالم پر ځای باندي یا د مغولو له خاندان او یا د درانیو له کورنۍ څخه یو الیق او فعال شهزاده کښېنوي. ضمنا

عالم یې باندي ډېرو سختو ظلمونو ته الس اچولی وو؛ شاه  مشر غالم قادرخان په ډهلي کي دننه او له ډهلي څخه د
د ډهلي له د دې پیښو څخه خبر سو نو  تیمورشاه چې کال د اګسټ پر لسمه یې ړوند کړ. کله 1۷۸۸بندي کړ او 

شاه عالم د غالم قادرخان له منګولو څخه وژغوري او پر خپل پلرني تخت باندي د  چې ګورنرجنرال ته یې امر وکړ
ت وښیي. ضمنا مهاجي سیندیا غلم قادرخان په سزا ورساوه او شاه عالم په بیرته کښېنولو سره خپله وفاداري او اطاع
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ی پر مرهټیانو به حمله نه کوي او د هغو چې شاه عالم یې بیرته د ډهلي پر تخت کښېناوه. تیمورشاه ځکه فیصله وکړه
اطالع د دغه ښه اقدام له امله یې خپله خوښي وښودله. ګورنرجنرال وروسته تیمورشاه ته په ډېره مودبانه طریقه 

انګرېزان شاه عالم ته وفادار دي او غالم قادر خان ته د هغه د بد عمل سزا ورکړه سوې ده. د تیمورشاه  چې ورکړه
غانستان په اف چې دغه زړه نازړه حرکتونو، د سیندیا په دربار کي د انګرېزانو استازی پالمر په دې خبري یقیني کړ

په هند کي د فتوحاتو کولو فیصله وکړي. هر  چې پیسې او زور نه لريکي بې نظمي موجوده ده او د کابل پاچا دونه 
تیمورشاه پر هند باندي د لښکرکښۍ نیت کړی دی په داخل کي ستونزو د هغه مخه نیولې ده او حتی د  چې وخت

ه لکابل ترالس الندي او تابع مشرانو هم خپل مالیات پر وخت نه رسول. په دې توګه نو د هغه پوځي حرکتونه هم 
د ده  چې داخلي او هم له خارجي ستونزو سره مخامخ ول. تیمورشاه په دغه وخت کي د سند مشران مجبور کړل

اطاعت وکړي او خپل مالیات پر وخت تحویل کړي. مګر د ترکستان د مشر شاه مراد له خوا جوړو سویو مشکالتو 
پر  ېچ ځپلو لپاره بیرته کابل ته ستون سي. کلهد یاغي مشرانو د  چې د ده پالنونه ګډ وډ کړل او ډېر ژر مجبور سو

 امی ساه وایستله.هند باندي د تیمورشاه د یرغل احتماالت کم سول نو انګرېزانو ایله د آر
د  ېچ په هند کي، د تیمورشاه د یرغل له ویري، سیاسي فضا هیڅکله عادي حال ته ونه ګرځېده. د دې نتیجه دا سوه

ځانونه د تیمورشاه د پالنونو او پوځي حرکاتو څخه خبر ساتل. تیمورشاه د ایران له هند ځینو مشرانو به هر وخت 
 د هند له مشرانو څخه یې وغوښتل چې پاچا سره په جګړه بوخت سو او په دې جګړه کي یې دریځ دونه کمزوری سو

ورنه کړ نو ده د هندوستان مشرانو هغه ته جواب  چې له ده سره د ایران پر ضد پوځي مرستي وکړي. کله چې
انګرېزانو ته مکتوب واستاوه او له هغوی څخه یې د هند د سیاسي وضع په باره کي پوښتني وکړې. انګرېزانو باور 

تیمورشاه به کرار سي او په پټه خوله به د هند د سیاسي انکشافاتو ننداره کوي. ډېر ژر په لکنهو کي د  چې نه کاوه
د تیمورشاه استازی غالم محمدخان لکنهو ته ورغلی دی. د تیمورشاه  چې کړګورنرجنرال استازي اوټو ایفز خبر ور

استازي د هغه له خوا ګورنرجنرال ته یو لیک راوړی وو او اوټو ایفز له هغه سره کلکتې ته په تللو کي مرسته وکړه. 
ړه سوې کي اطالع ورکپه دې لیک کي یوازي ګورنرجنرال ته په ترکستان کي د تیمورشاه د بریالیو جنګونو په باره 

انګرېزان غواړي له افغانستان  چې وه. ګورنرجنرال تیمورشاه ته د مبارکی پیغام واستاوه او دا یې ورته لیکلي وه
سره ښې اړیکي ولري. په انوپ سهر کي د انګرېزانو د قواوو قوماندان سټوارټ ته هم د تیمورشاه لیک ورسېدی او 

به په هند کي د خپلو ترالس الندي سیمو پر لور حرکت وکړي. ګورنرجنرال ډېر ژر  چې په هغه کي یې لیکلي وه
ته یو بل لیک ورسېدی او هغه پر هند باندي د تیمورشاه د یرغل تهدید وګڼل سو. له دغه لیک څخه وروسته د 

و سره لتیمورشاه به د بارانونو د موسم له تېرېد چې تیمورشاه صدراعظم قاضي فیض هللا خان خبرداری ورکړی وو
 سم پر هند باندي خپل یرغل پیل کړي.

د افغانستان د حکومت یو شمېر استازو پرله پسې پر هند باندي د افغانستان د پاچا د یرغل په باب اطالعات خپرول. 
له غالم محمدخان څخه وروسته صبغت هللا خان لکنهو ته ورسېدی او د هند مشرانو او ګورنرجنرال ته یې لیکونه 

ده په ډېره بېصبری له ګورنرجنرال او د اََود د نواب وزیر څخه د جواب د ترالسه کولو انتظار درلود. د راوړي وه. 
اوټو ایفز یو ډول مشکوک غوندي کړ او د مکتوبونو د کره توب په باره کي یې تحقیقات پیل کړل.  هغه دغه تلوار

ا اوسېدونکی دی او ځکه نو انګرېزانو هغه ته هغه پخپله د ډهلي یا د هغه ښار د شاوخو چې ډېره ژر معلومه سوه
چنداني جواب ورنه کړ. د اود نواب وزیر د اوټو ایفز په تحریک صبغت هللا خان یوې غونډي ته وباله مګر 

ډېر بېځایه وه او ښایی د افغانستان او انګرېزانو موجودو دوستانه اړېکو  دا غونډه او لیده کاته چې ګورنرجنرال ولیکل
، په سیمه کي د سولي او کراری په خاطر،له چې نواب وزیر ته ووایی چې ورسوي. اوټوایفز ته وویل سولته تاوان 

 تیمورشاه او د هغه له استازو سره مستقیم تماسونه ونه نیسي.
کال د ډسمبر پر نولسمه  1۷۹۰یو بل استازی ډهلي ته ورسېدی او د  په دې پسې، د سعدهللا خان په نوم، د تیمورشاه

غول امپراطور دربار ته ورغی. سعدهللا خان هم د مهاجي سیندیا کمپ ته ورغی او د مغول امپراطور د خدمت د م
کولو له امله یې هغه ته د تیمورشاه له خوا سروپایي ورکړه. د مرهټیانو له جنرال سره د تیمورشاه دغه تماس انګرېزان 

په داخل کي د ښورښونو د ځپلو له امله مبارکي ووایي.  تیمورشاه ته یو لیک واستوي او هغه ته چې دې ته راوستل
 د چې دوی دغه راز غالم محمدخان له قېمتي سوغاتونو سره کابل ته واستاوه. اوټوایفز ته هدایت ورکړه سوی وو

غالم محمدخان سره مرسته وکړي څو سوغاتونه په بشپړه توګه تیمورشاه ته ورسیږي. دغه راز اوټو ایفز ته هدایت 
د تیمورشاه د حکومت  چې یو باوري سړی پیدا کړي او له غالم محمدخان سره یې ملګری کړي چې ه سوی ووورکړ

او سیاست په باب سم اطالعات راغونډ کړي. اوټوایفز، د دغه هدایت سره سم، غالم سرور د دغه وظیفې لپاره وټاکی 
څخه د تیمورشاه د حکومت په باب ډېر ارزښتناک او له غالم محمدخان سره یې کابل ته واستاوه. غالم سرور له کابل 

په اینده کي پر اََود باندي د تیمورشاه د هر ډول یرغل په برخه کي  چې اطالعات را غونډ کړل. د دې علت دا وو
 اّّود په هغه وخت کي د افغانستان او هند ترمنځ حایله سیمه ګڼله کېدله. چې تیاری ونیول سي ځکه
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