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

نسونو هره کرښه یې مستنده ده. ما د لیکوال ریفر کتاب زیاتره د هند پر آرشیفونو باندي په استناد لیکل سوی او تقریباً 
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.

 

تیمورشاه پر هند باندي  چې کال د جوالی په میاشت کي اوټوایفز ګورنر جنرال جان شور ته اطالع ورکړه 1۷۹1د 
د ده زوی همایون هم ورسره ملګری وي. پالمر هم ګورنرجنرال ته  چې د یرغل لپاره تیاری کوي او احتمال لري

 د مغولو یو شهزاده احسان بخت د متحدینو د پیدا کولو لپاره افغانستان ته تښتېدلی دی. داسي ښکارېدله چې خبر ور کړ
ه هدایت تیمورشاه شهزاده احسان بخت ت چې مرهټیان هم دي اطالعاتو وارخطا کړي وي. وروسته معلومه سوه چې

ډېره زیاته مرسته به ورسره وکړي.  چې په پېښور کي پاته سي او هغه ته یې اطمینان ورکړی وو چې ورکړی وو
د پوځ په جوړولو یې ولګوي او وروسته  چې تیمورشاه دغه راز هغه ته د ځینو عالقو مالیات د دې لپاره ور کړي وه

تیمورشاه له  چې ی سي. اوټو ایفز ته دا هم معلومه سوهیې لس زره پوځیان ورکړي وه څو د سیکهانو قوت وځپال
د هندوستان پر تخت به یې کښېنوي. شهزاده په لکنهو کي د انګرېزانو استازي ته  چې شهزاده سره ژمنه کړې وه

دی به له تیمورشاه سره یو ځای هغه عالقې ته ورځي او د هندوستان مشرانو او واکمنانو ته به  چې اطالع ورکړه
 ونه او مقامونه ورکوي او بیا به د چارو اداره هغه ته سپاري.انعام

سلیمان شکوه خپل یو استازی د تیمورشاه دربار ته واستاوه خو له هغه سره تیمورشاه د  بل مغول شهزاده، میرزا
ېر ډشهزاده احسان بخت به له یوه لوی پوځ سره  چې مرستي ژمنه ونه کړه. اوټو ایفز ګورنرجنرال ته اطالع ورکړه

کال د فبروري په میاشت کي، شهزاده احسان بخت د اباسین له څنډي سره  1۷۹۲ژر هندوستان ته ورسیږي. د 
 ً ه نیت په د تیمورشاه د ښ په برخه کي په کابل کي د سیندیا استازي د مرهټیانو نیژدې، سیکهانو ته ماته ورکړه. ضمنا

پر هند باندي د تیمورشاه د یرغل آوازي غلطي  چې و ویلڅرګندولو بریالي سوی ول. مګر د انګرېزانو ټولو اطالعات
 چې د تیمورشاه په قلمرو کي جدي بې نظمي راغلې ده. کله چې خان له بهاولپور څخه اطالع ورکړه دي. غالم محمد

 ده سمدستي غالم محمد په بهاولپور کي د ګورنرجنرال امر ته منتظر ناست وو، د تیمورشاه له وفات څخه خبر سو.
په افغانستان کي حاالت  چې ډېر ژر لکنهو ته والړ سي ځکه چې طالع ګورنرجنرال ته ورکړه او هغه ورته وویلدا ا

څرګند نه دي. مګر د بهاولپور نواب هغه پنځه څلوېښت ورځي معطل کړ او په دغه وخت کي زمان شاه د کابل تخت 
ښه  ګورنرجنرال ته دا چې وله ټینګه سوې ده. کلهپه افغانستان کي س چې نیولی وو او ده د بهاولپور نواب ته وویل

د افغانستان د  چې خان ته یې هدایت ورکړ په افغانستان کي حاالت عادي سوي دي نو غالم محمد چې معلومه سوه
نوي پاچا دربار ته سوغاتونه یوسي. د تیمورشاه پر ځای د هغه پنځم زوی کښېنستی او هغه خپل ځان د افغانستان 
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انګرېز ګورنرجنرال د افغانستان له نوي پاچا سره دوستانه اړیکي ټینګ کړي  چې ن کړ. انتظار کېدینوی پاچا اعال
 ګورنرجنرال یې مأیوس کړ. چې مګر وروسته داسي پیښي منځته راغلې

 ً . ودوو کالو لپاره د خپل قدرت په استحکام او داخلي ناکراریو په په کرارولو لګیا و د افغانستان نوی پاچا د تقریبا
ي د کابل دربار ته تللی وو، ګورنرجنرال ته د زمانشاه د پاچا کېدلو د جریان مخک چې غالم محمدخان او غالم سرور،

هغه د خپلو وروڼو ښورښ ځپلی دی. دوی له ګورنرجنرال  چې په باب رپوټونه ورکړل مګر وروسته یې ورته ولیکل
یې د هغه د پاچاکېدلو مبارکي او په بل کي یې هغه ته د  یو چې نوي پاچا ته دوه لیکونه واستوي چې څخه وغوښتل

پالر د وفات د وفات تسلیت ویل سوی وي، څو په دې توګه د افغانستان او انګرېزانو ترمنځ دوستانه اړیکي دوام 
 ً کال د فبروري په میاشت کي  1۷۹۵غالم سرور د  وکړي. ګورنر جنرال هم زمانشاه ته دوه لیکونه واستول. ضمنا

ټول اړخونه یې په  چې فغانستان څخه را ستون سو او د زمان شاه د دربار په باره کي ډېر مفصل رپوټ ورکړله ا
غالم سرور د مغولو له شاهي کورنۍ او د قبیلوي مشرانو او خانانو سره د  چې نظر کي نیولي وه. له هغه وخته

و جدی توجه یې وراړولې وه او د غالم سرور زمانشاه د اړیکو په باره کي رپوټ ورکړ نو د انګرېزانو د سیاسیون
رپوټ هغوی ته د زمانشاه سره د اړېکو او له هغه سره د سلوک د څرنګه والي په برخه کي ښه الره روښانه کړه. 

زمانشاه د هندوستان په برخه کي د خپل نیکه احمدشاه ابدالي نقشې لري. د شور او  چې اوس نو دا ښه څرګنده وه
 تر ډیرو کلونو پوري اندېښنې کوښښونو ویلسلي د ګورنرجنرالیو په وخت کي، د هند پر لور د زمانشاه د مارشونو

پوځي قوه ولري او ایران ته دوه  د اََود پر سرحد باندي کافي چې پیدا کړي وې. نور نو د انګرېزانو لپاره دا الزمه وه
 سیاسي هیاتونه واستوي.

کال په پای کي پیل سو. حتی هغو  1۷۹۵پر هند باندي د زمانشاه لومړنی یرغل د  چې ټولو منابعو دا خبر تایید کړ
 يزمانشاه پر هندوستان باند چې د انګرېز کمپنی ته یې رپوټ ورکاوه په دې برخه کي اطالع نه درلوده چې منابعو

د یرغل کولو لپاره څه منابع او وسایل لري او یوازي یې د مغولو د بې وزلي او معیوب امپراطور شاه عالم سره د 
هغه د نیژدې اړېکو په باره کي رپوټونه ورکول. انګرېزان د کابل دربار ته د مغولو د پاچا په درخواستونو ښه خبر 

هزاده اکبرشاه د خپل ولیعهد په توګه وټاکي. زمانشاه، د ش چې مغول امپراطور غواړي چې وه او په دې پوهېدل
شهزاده احسان بخت د پرله پسې درخواستونو سره سره شهزاده اکبر په رسمیت پېژندلی وو. د دواړو شاهي کورنیو 

شاه عالم له  چې ترمنځ یوه بل ته د ښځو د ورکولو په باره کي هم خبري سوي وې. ګورنر جنرال په دې خبروو
په هند کي د مغولو له السه تللی اقتدار او عزت  چې ه سره خپله دوستي نه پټوی او هغه ته یې بلنه ورکړې دهزمانشا

د انګرېزانو کمپنی یې ډېره واخطا کړه. د میسور سلطان  چې بیرته اعاده کړي. مګر دلته یوه نوې خبره بله پېښه سوه
ي د انګرېزانو د طاقت زیاتېدل او پر هند باند چې پیل کړي ځکهانګرېزانو سره جهاد  له چې ټیپو زمانشاه ته لیکلي وه

د هغوی سلطه د خدای د مخلوق لپاره د شر منبع ده. په دې توګه نو د زمانشاه حرکت ډېر جدي او خطرناک ماهیت 
یاری ت درلود او انګرېزانو سترګي نه سوای ور باندي پټوالی او انګرېزانو د دې راتلونکي خطر سره د مقابلې لپاره

 پیل کړ.
زمانشاه پر هند باندي د حملې  چې کال د مي د میاشتي پر اوومه ویلیم پالمر ګورنرجنرال ته اطالع ورکړه 1۷۹۵د 

کولو جدی نیت لري او د دې حملې لپاره یې لویه تیاري نیولې ده. ګورنرجنرال د دې اطالع له اورېدلو سره په لکنهو 
هلته د زمانشاه د حملې  چې د اََود له نواب وزیر څخه معلومات ترالسه کړي چې کی خپل استازي ته سمدستي وویل

رکزي دا داسي م چې په باب رپوټونه رسېدلي دي کنه. دانګرېزانو لپاره اله اباد ستر ستراتیژیک اهمیت درلود ځکه
پور او فتح ګهړ کي له هغه ځایه څخه د نواب وزیر د عالقې امنیت ساتل کېدالی سوای. دغه راز په کان چې ځای وو

کال په پیل کي حرکت پیل  1۷۹۶تیار سی اوسي. مګر زمانشاه یوازي د  چې د انګرېزانو پوځونو ته وویل سول
زرو قواوو سره ورسېدی او د دې قواوو یوه برخه د اباسین څخه د تېرېدلو په  1۵۰کوالی سوای. دی اټک ته د 

د زمانشاه په مقابل  چې رېزانو په زړونو کي وېره واچوله ځکهدې قوې چټک حرکت د انګ درشل کي وه. د افغانانو
کي د سیکهانو مشران بې اتفاقه وه او د بې اتفاقو سیکهانو لپاره د دونه لوي پوځ سره مقابله کول څه اسانه خبره نه 

رسېدلی دی. د شاه زمان وکیل غالم محمد د دوهم شاه عالم دربار ته  چې وه. انګرېزانو ته ډېر ژر اطالع ورسېده
وکیل له ځان سره د شاه عالم، میرزا اکبرشاه، د جنوبي هند مشرانو، د اود نواب وزیر او د انګرېزانو د ګورنرجنرال 
لپاره لیکونه ورسره راوړي وه. له دغو لیکونو څخه د زمانشاه نیت په ښه توګه څرګند سوی وو، چی هغه غواړي د 

له ده څخه وېره ونه کړي او د هغه د درناوي لپاره  چې یې غوښتي وه هند پر لور پرمختګ وکړي او له ټولو څخه
هغوی ته به څوک تاوان ونه رسوي او  چې هندوان باید په دې پوه سي چې الهور ته ورسي. وکیل دغه راز وویل

نه ور هیڅوک دي له خپلو کورونو او جایدادونو څخه نه بې ځایه کیږي. ګورنرجنرال دې اطالعاتو ته چنداني اهمیت
تر څو پوري په بشپړه توګه ځپل سوي نه وي د کابل واکمن به تر هغه وخته پوري پر  چې ده فکر کاوه چې کړ ځکه

هند باندي د حملې کولو توان ونه لري. حتی که زمانشاه پر هند باندي په حملې کولو بریالی هم سي د ډهلي څخه په 
ه د مرهټیانو ل چې سوي وهالسته راوړو پیسو او شته منیو به د خپل پوځ لګښتونه پوره نه کړي. پالمر ته ویل 

جنراالنو سره خبري وکړي او د هغوی دریځ ځانته معلوم کړي. په دې توګه نو د زمانشاه د پوځي حرکاتو په باره 
 کي د معلوماتو په ترالسه کولو کي ډېر لوی ځنډ راتلی او شور په لکنهوکي د برټانیې استازي لمسډن ته هدایت ورکړ
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سره تماس ونیسي او د  کي را ښکاره سي دی باید سمدستي د پوځونو د اعلی قوماندانهرکله زمانشاه په پنجاب  چې
ه د دغ چې انګرېزي پوځونو او د نواب وزیر د پوځونو تر منځ پوځي حرکات تنظیم کړي. لمسډن ته ویل سوي وه

بات ېزانو پوځي ترتیپه هغه ایالت کي د انګر چې هغه عملیات شنډ کړي چې ه تازه دمه عسکر استخدام کړيکار لپار
که احیاناً زمانشاه له سیکهانو سره روغه جوړه وکړي  چې نواب وزیر ته ووایي چې اخاللوي. لمسډن ته ویل سوي وه

د انګرېزانو له پوځي قواوو سره یو ځای کېدلو ته تیار وي. لمسډن باید  چې نو ده باید خپل پوځیان را غونډ کړي وي
خپل پوځیان تیار سی وساتي څو له انګرېزي  چې الماس علي خان څخه غوښتي وایدغه راز د نواب وزیر له وزیر 

زمانشاه پر هند  چې پوځیانو سره یې په یو ځای کېدلو کي ځنډ رانه سي. دا احتیاطي اقدامات تر هغه وخته الزم وه
 باندي د یرغل کولو له نیت څخه الس اخیستی نه وای.

زمانشاه شل زره پوځیان پېښور  چې باره کي معلومات راغونډ کړل. دی خبر سو ضمناً پالمر د زمانشاه د عملیاتو په
ته لېږلي دي او د دې پوځ یوه برخه د اباسین لوېدیځي غاړي ته رسېدلي دي. دغه پوځ پر اباسین باندي د کښتیو د 

هغه ته مخکي  چې ملتان ته تېر سي. دغه اطالعاتو ګورنرجنرال ځکه وارخطا کړ چې یوه پله په جوړولو لګیا وو
هغه بڼ له بد نیتو او  چې په نیت کي لري چې زمانشاه په یوه لیک کي شاه عالم ته ویلي وه چې اطالع رسېدلې وه

د افغانستان له پاچا سره  چې مردارو غاصبینو څخه پاک کړي. ګورنرجنرال دغه راز پالمر ته هدایت ورکړی وو
 ً هغه څونه مالي منابع لري او د هندوستان پر لور له پرمختګ  چې يکتلو ته تیاری ونیسي او دا معلومه کړ شخصا

هر کله د ګورنرجنرال له خوا الزمي اعتبارنامې ورته ورسیږي هغه د  چې څخه یې مطلب څه دی. پالمر وویل
 افغانستان له پاچا سره کتلو ته تیار دی.

سره د زمانشاه د یرغل په باب ډېره سخته اندېښنه  پر دې برسېره له مرهټي جنراالنو، په تېره بیا له دولت راو سیندیا
پر هند باندي د زمانشاه د یرغل په  چې پر ګورنرجنرال باندي فشار واچوي چې موجوده وه. دوی پالمر ته وویل

په دې مسله کي بېطرفي غوره کړي  چې صورت کي له مرهټیانو سره مرستي وکړي. مګر ګورنرجنرال غوښتل
ی هغو چې ان د مرهټیانو په ستونزو کي لتاړ کړي. ګورنرجنرال دغه رارز پالمر ته وویلده نه غوښتل ځ چې ځکه

د مرهټیانو جنراالنو  چې مګر کله انګرېزان په اوس حال کي څه غواړي. چې غواړي په دې توګه د ا معلومه کړي
 په دغه برخه کي پر خپل دریځ باندي له چې پر خپلو غوښتنو باندي ډېر ټینګار وکړ نو ګورنرجنرال هم مجبور سو

زمانشاه ځان اټک او یا ملتان ته رسوالی سي نو له  چې سره غور وکړي. ده وویل هر کله که دی په دې پوه سو
زمانشاه به الهور ته د رسېدلو  چې مرهټیانو سره مرستي ته تیار دی. خو پالمر دې خبري ته چنداني اهمیت نه ورکاوه

یا دي د الهور د فتح کولو خطرناکي پروژې ته اوږه ورکړي. ده ویل که چیري سیکه مشران د  امکانات ولري او
د سیکه مشران  چې ایجاد کړي نو یوازي هغه وخت به دا ومني هند پر لور د شاه زمان د پرمختګ په مخ کي خنډونه

سویو ناکراریو په خاموشولو لګیا له سخت خطر سره مخامخ دي. مګر زمانشاه د ایران د تحریکاتو له امله را پیدا 
 سو او له کابل څخه را ونه ووت.

د زمانشاه استازي د  چې د زمانشاه د حرکاتو او نیتونو په باب معلومات ورڅخه غوښتل سوي وه، ویل چې پالمر،
و ټینګ کولپر الهور باندي د حملې  زمانشاه، د حاالتو د مساعدېدلو سره، چې میسور ټیپو سلطان ته پیغام ورکړی دی
که زمانشاه د هند پر لور حرکت وکړي نو روهیله پښتانه به هم د هغه تر  چې نیت کړی دی. لمسډن هم رپوټ ورکړ

خته زمانشاه د و چې بیرغ الندي را ټول سي. د دغه ډول خرابو رپوټونو او تحلیلونو په ترڅ کي، پالمر رپوټ ورکړ
 زمانشاه له پېښور څخه را تېر چې پوټونه تایید سول او معلومه سوهله کابل څخه د پېښور پر لور خوځېدلی دی. دا ر
له زمانشاه سره وګوري.  چې اعتماد نامه ورکړي ده ته الزمه چې سوی دی. ځکه نو پالمر ګورنرجنرال ته وویل

انه وستهرکله زمانشاه هغي سیمي در نیژدې سو نو د چې پالمر ته اعتماد نامه ورکړه سوه اوګورنرجنرال ورته وویل
لیدنه کتنه ورسره وکړي. د افغانانو او سیکهانو ترمنځ نښتي وسوې او په سیکهانو کي د رنجیټ سینګه په نوم یو 

د زمانشاه په مقابل کي منظم او مشترک  چې نوی مشر پیدا سوی وو او هغه له ټولو سیکه مشرانو څخه غوښتي وه
 ره په نښته کي ماته وکړه.عملیات وکړي. مګر رنجیټ سینګه وروسته له زمانشاه س

ګورنرجنرال وضع خطرناکه وبلله. د رنجیټ سینګه ماتېدلو او له زمانشاه سره د هغه د ملګري کېدلو احتمال لمسډن 
 په دې عقیده کړ چی د زمانشاه پر ضد باید عاجل اقدام وسي. له دې وضع سره د مقابلې لپاره دا ضروري وبلله سوه

نواب وزیر له پوځونو سره نیژدې همکاري وکړي. مګر د دغه راز یوه اتحاد د جوړولو انګرېزي پوځیان باید د  چې
له دغه ډول اتحاد سره د نواب وزیر په دربار کي د هغه بې کفایته  چې په الره کي عملي ستونزي موجودي وې ځکه

د اََود حکومت  چې ر څودا پېشنهاد سوی اتحاد عملي کېدالی نه سوای. ت چې وزیر ډېر سخت مخالف وو دغه علت وو
د یوه باکفایته وزیر السته لوېدلی نه وای تر هغه وخته پوري دغه اتحاد ممکن نه وو. ضمناً زمانشاه ډېر چټک 
 پرمختګ کاوه او په ځینو ځایونو کي خو سیکهانو له جنګه پرته میدان پرې ایښی وو. ګورنرجنرال په دې عقیده وو

د دغه  چې د دوی سیمه دي ونیسي. دغه راز لمسډون هم فکر کاوه چې رنه کړيسیکهان به زمانشاه ته اجازه و چې
 اوسني یرغل هدف یوازي د سیکهانو د زور او مقاومت معلومول دي.

د تېرېدلو په صورت کي  له الهور څخه د زمانشاه چې ده ته اجازه ورکړي چې پالمر له ګورنرجنرال څخه وغوښتل
ه وکړي. انګرېزان په قطعي توګه د زمانشاه په نیتونو نه پوهېدل ځکه یې نو د د هغه مخته ورسي او مالقات ورسر
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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

 

شاه تر زمان چې هغه د نیت د معلومولو لپاره خپلو استخباراتي فعالیتونو ته زور ورکړی وو. پالمر ډېر ژر خبر سو
وړ وه او ګورنرجنرال د اندېښنې  اټک را اوښتی دی او د هغه پوځیان په منظمه توګه له سیند څخه تیریږي. وضع

د هللا آباد  چې د کنوج پر لور پرمختګ وکړي او جنرال پوفم ته امر وسو چې په کانپور کي پرتو پوځیانو ته امر وکړ
د هللا اباد قلعه د موقتي  چې پر نواب وزیر باندي زور واچوي چې پر لور وخوځیږي. ګورنرجنرال لمسډن ته وویل

له دې اقدام سره د هغی سیمي خانان او  چې کي ورکړي. مګر نواب وزیر وویلوخت لپاره د انګرېزانو په واک 
اوسېدونکي مخالفت کوي نو ځکه اجازه نه سي ورکوالی. ګورنرجنرال ټول احتیاطي اقدامات وکړل مګر دی اوس 

 په مقابلزمانشاه غواړي په پنجاب کي خپل واک ټینګ کړي او سیکهان به د هغه د دې کار  چې هم په دې عقیده وو
کي ډېر سخت خنډ ایجاد کړي او هغه به له پنجاب څخه تېرېدلو ته پرې نه ږدي. حتی که زمانشاه په پنجاب کي خپل 
واک ټینګ هم کړي خو د خپل دغه واک د استحکام لپاره به ډېر وخت ته ضرورت ولري. ده د هند پر لور د زمانشاه 

 افغانانو معموالً د کال په ساړه موسم کي یرغلونه کول.  چې د عاجل او سمدستي پرمختګ امکانات نه لیدل ځکه
د زمانشاه پوځونه له جیهلم څخه تېر سوي دي او د ده د وزیر تر قوماندې الندي یوه  چې پالمر ډېر ژر رپوټ ورکړ

انو ېزبرخه پوځونه د چناب د سیند پر غاړه پراته دي. پالمر غوښتل زمانشاه ته یو لیک واستوي او هغه ته د انګر
دوستانه احساسات وښیي. ضمنا د حافظ رحمت خان زوی محبوب خان د انګرېزانو او زمانشاه ترمنځ د دوستانه 
اړیکو د ټینګولو په الره کي خپله همکاري وښودله. پالمر د روهیله افغانانو له خوا دغه ډول پېشنهاد ته زړه نه ښه 

ه بیخي خڅد تماس نیولو له مفکوري  خه خبر سو نو له زمانشاه سرهزمانشاه ته د ټیپو له پیغامونو څ چې کاوه. او کله
ر ته ات لېږل د انګرېزانو حیثیت او اعتبپه دغه صورت کي نو زمانشاه ته د لیک او هیأ  چې تېر سو. ده فکر کاوه

 د افغانانو له خطر سره د مقابلې لپاره پخپله تیاری ونیسي. چې صدمه رسوي. انګرېزانو فیصله وکړه
د زمانشاه له خطر سره د مقابلې  چې وضع خطرناکه کیږي نو پېشنهاد یې وکړ چې پالمر ته معلومه سوه چې کله

له مرهټیانو سره همکاري وکړو او په ګډه د دې خطر مخه ونیسو.مګر ګورنرجنرال دا پېشنهاد رد کړ  چې الره دا ده
مرهټیانو ته د ګورنرجنرال نظر معلوم  چې مګر کله هغه د نواب وزیر سره د نیژدې همکاری طرفدار وو. چې ځکه

د زمانشاه په مقابل کي به یې  چې ړيد هغو اقداماتو په باب معلومات ورک چې سو نو هغوی له پالمر څخه وغوښتل
انګرېزان به هم د دوی او هم د نواب وزیر د  چې د نواب وزیر سره په ګډه کوي. پالمر هغوی ته اطمینان ورکړ

 د قلمرو څخه د دفاع کولو او ساتلو کي برخه واخلي. انګرېزانو له نواب وزیر سره السونه یو کړل او په دې توګه
 ګورنرجنرال څخه مأیوس او خواشیني سول.مرهټیانو جنراالن له 

خپل قلمرو ته د  چې د ګورنرجنرال له آرزو سره سم د نواب وزیر سره تماسونه ټینګ سول او هغه ته وویل سول
زمانشاه د پوځونو د نیژدې کېدلو په صورت کي خپل پوځونه عملیاتو ته تیار کړي. خو نواب وزیر انګرېزانو ته د 

سپارلو سره چنداني موافقه نه درلوده او له دې عمل څخه یې کرکه کوله. لمسډن ښایی د ده په غوښتنه هللا آباد د قال له 
د انګلسیانو پوځیان دي له قال څخه دباندي ځاي پر ځای کړه سي. ګورنر  چې له ګورنرجنرال څخه غوښتي وي

کیږي قناعت ورکړي. که څه  چې ه توګهد هللا آباد قال ونیسي او نواب وزیر ته په هر چې جنرال لمسډن ته امر وکړ
نواب وزیر، د انګرېزانو له خوا، په موقتي توګه، د هللا آباد د قال د نیول کېدلو سره مخالف وو خو انګرېزانو  چې هم

هر کله د زمانشاه د یرغل خطر لیري سو نو دوی به هم قال بیرته ورته خوشي کوي.  چې هغه ته اطمیان ورکړ
 ېچ د نواب وزیر د قناعت لپاره پخپله لکنهو ته سفر وکړي او هغه ته ووایی چې ګورنر جنرال په نظر کي درلودل

 ري وکړي.د هغي سیمي او د انګرېزانو تر کنټرول الندي سیمو په ساتلو کي له انګرېزانو سره همکا
زمانشاه خپل ځان په الهور کي ټینګ  چې دا مذاکرات روان وه، داسي رپوټونه را ورسېدل چې په داسي حال کي

اه دوهم ش چې کړی، سیکهانو ته یې ماته ورکړې او د ډهلي پر لور یې پرمختګ پیل کړی دی. پالمر رپوت ورکړ
پر لور د زمانشاه د حرکت هرکلی کړی دی او ژمنه یې عالم، شهزاده اکبرشاه او د رامپور روهیله پښتنو د ډهلي 

هر کله زمانشاه د ډهلي شاوخوا ته را ورسیږي نو له هغه سره به همکاري وکړي. دغه راز د بلخ او  چې کړې ده
بخارا واکمنانو هم زمانشاه په هند کي د مسلمانانو د واکمنی بیرته اعاده کولو ته تشویق کړ. پالمر ګورنر جنرال ته 

 احتمال لري زمانشاه په تاوده موسم کي هم په هند کي پوځي عملیات پیل کړي. چې پوټ ورکړر
، ېچ ټولو دغو اطالعاتو په هند کي د مرهټه جنراالنو سره یوه ژوره اندېښنه پیدا کړه او هغوي پالمر ته پېشنهاد وکړ

ي د انګرېزانو او مرهټیانو د پوځونو تر منځ هند ته د زمانشاه د تهدید د مخنیوي لپاره، د جمنا د سیند په لوېدیځ ک
دغه راز یو اتحاد به نه یوازي پر هند باندي د زمانشاه د یرغل مخه  چې همکاري ضروري ده. پالمر په دې پوهېدی

ونیسي بلکه د روهیله افغانانو او د نواب وزیر د ناراضي اتباعو په زړونو کي به ډار واچوي. پالمر ځکه د دغه راز 
د زمانشاه پر  چې دا به سیکهان، راجپوت، جاټ او نور قومونه دې ته تشویق کړي چې حاد طرفداري کولهیوه ات

 د مرهټیانو او چې عسکرو باندي حملې وکړې؛ مګر د هغه دغه غوښتني نتیجه ورنه کړه. ده ځکه مرهټیانو ته وویل
 د نواب وزیر قوتونه به زمانشاه د هندوستان پرېښودلو ته مجبور کړي.

دسیکهانو مشرانو راجا پراتاپ سینګه او روی سینګه هم، د مرهټیانو په څېر، د انګرېزانو مرستي ته منتظر ول. 
که انګرېزان له سیکهانو سره مرستي وکړي نو زمانشاه به په هند کي د پښې د ایښودلو ځای پیدا نه  چې دوی ویل

ره اتحاد ته زړه ښه کاوه. هغه د هند د سیاسي وضع ښه کړي. مګر ګورنرجنرال نه له سیکهانو او نه له مرهټیانو س
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 5تر 5 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 

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

 

سیکهانو له زمانشاه سره ډېر سخت مقاومت ښودلی او هغه یې کابل ته په  چې مطالعه کړې وه او پر حقه وو؛ ځکه
د زمانشاه د بیرته ستنېدلو رپوټونه خپاره سول؛ ګورنرجنرال له  چې بیرته ستنېدلو مجبور کړی وو. سره له هغه

تر څو پوري د زمانشاه د بیرته ستندېدلو  چې طي اقداماتو څخه الس وانه خیست. ده له نواب وزیر څخه وغوښتلاحتیا
رپوټونه تایید سوي نه وي هغه دي جدي اقداماتو ته دوام ورکړي. وروسته له الهور، امرتسر او پټیاله څخه راغلو 

 زمانشاه کابل ته رسېدلی دی. چې اطالعاتو تایید کړه
مانشاه ز چې اه کابل ته ستون سو مګر انګرېزانو د هغه حرکات له نیژدې څارل. پالمر ته رپوټونه رسېدلي وهزمانش

یوازي د شرایطو او امکاناتو برابرېدلو ته انتظار باسي او بیا هم پر هند باندي د حملې خیال لري. په ډهلي کي د 
 ېچ نشاه د یرغل په باب هر ډول اوازې خپرولې. ده ویلافغانستان استازي غالم محمدخان پر هندوستان باندي د زما

په هندوستان کي د ده د امپراطوری د نقشو لپاره تبلیغ وکړي او ده هم د زمانشاه د  چې زمانشاه وظیفه ورکړې ده
له زمانشاه سره دوستي وکړي، د هغه اطاعت ته غاړه کښیږدي  چې همدغه هدف په رڼا کي انګرېزانو ته خواست کاوه

لمسډن کابل ته استولی وو، هم دغه راز رپوټونه راوړل. شیخ رحیم علي  چې خدمت یې وکړي. شیخ رحیم علي، او
هر کله زمانشاه خپل د هیواد کارونه سمبال کړي بیا پر هند باندي د حملې کولو نیت لري.  چې لمسډن ته ویلي وه

عالم ولیعهد میرزا اکبرشاه، د روهیله مشر غالم  انګرېزان له دغه امله د زمانشاه حملې ته تیار ناست وه. د شاه
انګرېزانو ته بدبین وو، ټولو له زمانشاه څخه د  چې محمدخان، د انګرېزانو د سر دښمن ټیپوسلطان او نواب وزیر،

زمانشاه په کابل کي د پوځونو د غونډولو څخه وروسته پر  چې مرستي غوښتنه کړې وه. داسي رپوټونه ورکړه سول
 کال په جوالی کي د سیکهانو یوه مشر لیهناسینګه انګرېزانو ته رپوټ ورکړ 1۷۹۷ي د حملې نیت لري. د هند باند

د زمانشاه د د دوو قوي مالتړ کونکو ډلو وفادارخان اوشیرمحمدخان ترمنځ ډېره سخته دښمني موجوده ده او  چې
 روانه کړي ده. محمدبیګ، مرادشاه او د قسطنطنیې شهزاده د زمانشاه پر ضد یوه دسیسه 

د  چې ګورنرجنرال، د دې ټولو اطالعاتو په اساس، له پالمر، لمسډن او د نواب وزیر له وزیرانو څخه وغوښتل
زمانشاه د حرکاتو او مالي سرچینو په باب کره معلومات ترالسه کړي. ضمنا دولت راو سیندهیا له ګورنرجنرال څخه 

پر هند باندي د زمانشاه د حملې په صورت کي له مرهټیانو سره همکاري وکړي. ده ګورنرجنرال ته  چې وغوښتل
که زموږ دواړه قوتونه همکاري سره وکړي نو له هندوستان څخه د زمانشاه ایستل کېدل حتمي دي. مګر  چې ولیکل

تحاد سره مخالفت کاوه. ده دولت راور ګورنرجنرال پر خپل دریځ ټینګ والړ وو او له مرهټیانو سره یې له هر ډول ا
د زمانشاه د یرغل په مقابل کي تیار اوسي او د مرهټیانو د ګټو څخه دفاع وکړي.  چې سیندهیا ته یوازي دونه وویل

سیکهان به له زمانشاه سره ټینګ مقاومت کوي  چې هغه په دې پوهېدی چې د ګورنرجنرال د دې موقف علت دا وو
کي پر هند باندي د هغه د بیا یرغل کولو احتمال نسته. ګورنرجنرال پر هند باندي د زمانشاه  او په دغه اوسني موسم

زمانشاه څو ځله کوښښونه کړي وه مګر تر الهور نه وو راتېر سوی. د  چې یرغل ته چنداني اهمیت نه ورکاوه ځکه
کي حکومت د شور له عقایدو سره سرجان شور په عقیده، پر هند باندي د زمانشاه یرغل هسي آوازې وي. په لندن 

 مخالف وو او د دغه علت له مخي یې د هغه پر ځای باندي د مارنینګټن الرډ ) ویلسلي( مقرر کړ.
ویلسلي د چټکتیا او جدي ابتکار پالیسي غوره کړه. هغه ډېر ژر د شمال لوېدیځ سرحد بې دفاع حالت او د زمان شاه 

ی د مخکني ګورنرجنرال له پالیس چې توجه واړوله. ده داسي پالیسي غوره کړهد یرغلونو د پرله پسې تهدیدونو خواته 
زمانشاه به د شمالي هند په تر ټولو سمسوره سیمه کي  چې سره یې بشپړ توپیر درلود. دی هر وخت په دې عقیده وو

برټانیې له پولي  د زمانشاه مخه باید ډېر وختي او دغه راز د چې نفوذ وکړي، ځکه نو ده داسي پالیسي غوره کړه
څخه ډېر لیري ونیوله سي. ده هیڅ وخت د کابل له خوا د هند د خاوري تهدید ته د یوه خیالي خطر په سترګه ونه 

د  ېچ زمانشاه الهور ته رسېدلی دی، سمدستي یې فیصله وکړه چې ده ته اطالع ورکړه سوه چې کتل. په هغه شېبه
مانشاه د ز چې دفاعي سنګر په توګه کار ورکړي. ویلسلي په دې عقیده ووزمانشاه په مقابل کي باید مرهټیان د یوه 

په مقابل کي، د ټیپوسلطان څخه پرته، د هند د نورو تولو قوتونو تر منځ یو دفاعي اتحاد به پر هند باندي د هغه د 
له مرهټیانو سره  دغه راز یو دفاعي تړون باید تر هر څه مخکي چې حملې خطر مخه ونیسي. نو ده هیله څرګنده کړه

ازي است د دغه یوې الري په باب غور کېدی، د سیندهیا په دربار کي د ګورنرجنرال چې جوړ سي. په داسي حال کي
، د خارجي مرستي چې زمانشاه ال په کابل کي دی او د هغه ورور محمودشاه غواړي چې براډشا ته رپوټ ورسېدی

الره بدله او د  زمانشاه به د سیکهانو له لوري څخه چې سي آوازه وهپه زور، هرات بیرته الندي کړي. په هند کي دا
کال د  1۷۹۸زمانشاه له د  چې بهاولپور او بیکانور له الري به پر هند باندي یرغل وکړي. دا ډېر ژر معلومه سوه

وي تقویه کړي. قوا آګسټ تر نیمایي پوري خپله توپخانه پېښور ته واستوي او هلته به پر هند باندي د یرغل لپاره خپلي
نشاه زما چې زمانشاه پېښور ته رسېدلی دی. لمسډن ته دغه راز رپوټ ورسېدی چې لمسډن ته ډېر ژر رپوټ ورسېدی

 غواړي، د سیکهانو د ریښو ایستلو او له منځه وړلو په مقصد، د ډهلي پر خوا پرمختګ وکړي.
 

 نوربیا
 له ډهلي تر تهران, لمړۍ برخه
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