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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 
کتاب څخه هغه دوه فصله انتخاب کړي دي. دا دربار ترمنځ د ګډو دسیسو په باب دوه فصلونه لري. ما هم له دې 
 ً نسونو هره کرښه یې مستنده ده. ما د لیکوال ریفر کتاب زیاتره د هند پر آرشیفونو باندي په استناد لیکل سوی 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 لرمسي. یقین 

  لري.
 

 څلورم فصل
 

 (1۸۰۳-1۷۹۸)  له ایران سره په تهران کي د ډیپلوماټیکو اړیکو پرانیستل
ېښنې مقاماتو سره د خطر او اندد اته لسمي پېړۍ په وروستیو کلونوکي، ډیپلوماټیکي فضا، په هند کي د انګلیسي 

هسي نه افغانستان او فرانسه د برټانوي هند د شمال لوېدیځ  چې احساس پیدا کړ او له دې څخه وېره ورته پیدا سوه
د فرانسې ځینو  چې سرحد او د ایران په سیاسي چارو کي تسلط پیدا کړي. دې اندېښنو هغه وخت زور واخیست

و د هند د شمال په لیري پرتو سیم چې د هند په خاوره کي مرهټیانو او سیکهانو ته ویلماجرا غوښتونکو به کله ناکله 
 کي د برټانیې له سیاسي سلطې سره د مبارزې په الره کي زړه ور ګامونه واخلي. د دغو فرانسوي ماجراغوښتونکو،

ري وي مقاماتو ته دایمي ناکراځانونه به یې د فرانسې استازي معرفي کول، دغه ډول فعالیتونو په هند کي برټان چې
پیدا کړې وه. دغو عواملو په هند کي د انګلیسیانو د کمپنی د سیاسي اړېکو په جوړولو کي ډېره قاطع اغېزه درلوده 
او مقاماتو یې د شمالي لوېدیځ سرحد هر وخت بدلېدونکي سیاسي حاالت له نیژدې څارل او د ډیپلوماټیکو اړېکو له 

 دا ټول خطرونه باید لیري وساتي. چې ښ کاوهالري یې پرله پسې تال
کال د مې په میاشت کي د جان شور پر ځای وتاکل سو، په هند کي یو له تر ټولو کاري  1۷۹۸د  چې ویلسلي،

د هري ستونزي په مقابل کي یې سمدستي او جدي عمل  چې انګلیسي سیاستمدارانو څخه وو. ده داسي پالیسي پیل کړه
ال لوېدیځ سرحد چنداني ساتلی نه وو او د بلي خوا پر هند باندي د کابل د واکمن زمانشاه د کاوه. له یوې خوا شم

د محتاطي مداخلې او  چې حملې په باب رپوټونو د ویلسلي توجه ور واړوله. ده د جان شور هغه پالیسي پرېښودله
له  چې یوه ورځ د هند شمال ته، زمانشاه به چې مداخلې نه کولو یو ترکیب وو. ده د جان شور په خالف فکر کاوه

وخت له  څهر وخت یې وس ورسیږي نو درېغ به ونه کړي. ده هی چې نعمتونو څخه ډک دی، خطر متوجه کړي او
ه ژر هر څون چې ویلسلي په دې عقیده وو رګه نه کتل.تکابل څخه متوجه کېدونکي خطر ته د یوه خیالي خطر په س

هغه باید د انګلیسیانو له سرحد څخه تر ممکنه حده پوري لیري وساتل او ه سي کېدالی سي د زمانشاه مخه باید ونیول
 سي.

د هغوی د حملې له خطر  چې د افغانانو د حملې خطر هره ورځ مخ پر زیاتېدلو دی او کله چې ویلسلي په دې پوهېدی
هم خرابوي او له دې سره په هند کي د ناراضي اشرافو او د قدرت د څښتنانو خواخوږي ملګرې سي نو وضع نوره 
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مشرانو سره د مغولو د امپراطور، د میسور د زمري) ټیپو سلطان( او د مرهټیانو ږغ هم یو سوی دی. انګلیسیانو له 
د زمانشاه او د مغول امپراطور دوهم شاه عالم ترمنځ تبادله سوي وه.  چې هغو لیکونو څخه بشپړه اطالع درلوده

په هند کي به د مغول تیمور د کورنۍ  چې څېر ژمنه کړې وه او هر وخت یې ویل زمانشاه هم د خپل پالر او نیکه په
پر هند باندي یرغل وکړي او له هغه  چې اقتدار بیرته را ژوندی کوي. دوهم شاه عالم زمانشاه ته خواست کړی وو

لت ته اشاره سوې سره یې د پوځي مرستو ژمنه کړې وه. د شاه عالم په لیکونو کي د مغولو د امپراطوری خراب حا
په هند کي د خطر او آفت  چې هغه په هند کي داسي وفادار نوکران او متحدین نه لري چې وه او دا یې ورته ویلي وه

 مهم ټکی دا وو په وخت کي له ده سره ږغ یو کړي او د مغولو بیرغ اوچت وساتي. زمانشاه ته د شاه عالم د لیک
 ېچ کبرشاه د شاه عالم د ولیعهد په حیث وپېژني. ویلسلي په دې پوهېدیمیرزا ا چې له هغه څخه یې غوښتي وه چې

له زمانشاه څخه د شاه عالم دغي وروستۍ غوښتني د مغولو په کورنۍ کي نور شهزاده ګان خپه کړي دي.احسان 
م د اه عالدوی د ش چې بخت او سلیمان شکوه پخوا ال د زمانشاه دربار ته لیکونه لېږلي او له هغه څخه یې غوښتي وه

ځای ناستي په حیث وپېژني. د زمانشاه له خوا د میرزا اکبرشاه پېژندل کېدلو د مغولو په امپراطوري کي یوه دایمي 
ً  چې ستونزه را پیدا کوله او هغه دا ږي. جګړې پیښی د دوهم شاه عالم له وفات سره سم به د پاچهی د نیولو پرسر حتما

ه متوجه وو او د پاچا کېدلو پر سر د جنګونو د مخنیوي لپاره یې شاه زمان شاه عالم هم دې سختي ستونزي او وضع ت
هند ته سفر وکړي او دلته به د دواړو شاهي کورنیو ترمنځ ودونه هم وکړي. انګلیسي مقامات  چې ته پېشنهاد کړی وو

د دواړو شاهي کورنیو ترمنځ دغه راز اړیکي به د هند د امپراطور او د هغه د کورنۍ ریښې ډیري  چې پوهېدل
 ټینګي کړي.

ه څېر د افغان او فرانسې پ چې ویلسلي په نظر کي درلود هغه ایران ته د یوه ډیپلوماټیک هیات لېږل وه چې بل فکټور
لپاره فعالیتونه او اقدامات شنډ کړي. ویلسلي د ټیپو سلطان له  خارجي قواوو له خوا له هند څخه د انګلیسیانو د ایستلو

غوښتل یې د زمانشاه سره د ګډو هلو ځلو له الري انګلیسیان د هندوستان له خاوري  چې هغو فعالیتونو څخه خبر وو
ړی ري سخپل یو باو چې وباسي. ټیپو سلطان د زمانشاه دربار ته استازي لېږلي او له زمانشاه څخه یې غوښتي وه

هند ته واستوي او د بې واکه او کمزوري مغول امپراطور څخه واک واخلي. ټیپو سلطان ښایي ځکه زمانشاه ته دا 
 د مغول امپراطور شاه عالم او زمانشاه ترمنځ په دوستانه اړیکو به خبر نه وو. دغه علت وو چې پېشنهاد کړی وي

هر کله دی پر شمال لوېدیځ سرحد  چې په دې پوه سو چې ر کلهزمانشاه د ټیپو دغه پیغام ته جواب ورنه کړ. مګ چې
 باندي حمله وکړي نو ټیپو به سمدستي له جنوب څخه خپل پوځونه را وخوځوي. زمانشاه ځکه ټیپو ته اطمینان ورکړ

 ههغه به د هند له خاوري څخه د کفارو د ایستلو لپاره ډېر ژر په عملیاتو الس پوري کړي. د کفارو څخه یې پ چې
څرګنده مطلب د انګلیسیانو کمپنی وه. ټیپو په داسي وخت کي له زمانشاه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکي پیل کړل 
چی د ایران یو شهزاده د ټیپو دربار ته ورغی او په شمال لوېدیځ سرحد کي یې د زمانشاه د نفوذ او اقتدار بیان ورته 

د هندوستان او دکن چاري سمبال کړي. انګلیسیانو  چې وښتل سيله زمانشاه څخه باید وغ چې وکړ. دغه شهزاده وویل
ټیپو به له هندوستان څخه د انګلیسیانو د ایستلو لپاره خپل تول وس تمام کړي.  چې په دې اړه هیڅ شک نه درلود

ټیپو د زمانشاه دربار ته پټ استازي لېږلي دي. د ده د استازو نومونه  چې ویلسلي په دې حقیقت ښه خبر وو
دل استازي پالمر وپېژن یررضاعلي او میر حبیب هللا وه. دغه استازي، تر هر څه مخکي، په پونه کي د انګلیسیانوم

او د مرهټیانو په کمپ کي د هغوی په خصمانه فعالیتونو خبر سو. مګر د ټیپو سلطان دغه استازي د مرهټه جنراالنو 
دغه استازي د مرهټیانو له کمپ څخه د اوبو له  چې له سړې وضع څخه ډېر مایوس سول. پالمر ډېر ژر خبر سو

الري کابل ته روان سوي دي. له دوی سره د پنځو لکو روپیو په شمول، د زمانشاه لپاره ډېر قیمتي سوغاتونه ورسره 
ي په هند ک چې ټیپو په نظر کي لري چې په کابل کی ولیدل او هغوی ورته وویل وه. زمانشاه دغه سفیران شخصاً 

 هغه پر هند باندي د زمانشاه یرغل چې ځونو لګښتونه پرې کړي. ویلسلي ته دا د اندېښني وړ خبره وه ځکهستا د پو
ته په جدي سترګه کتل او د ټیپو سلطان سره د هغه همکاري یې خطرناکه بلله. د ټیپو استازي په کابل کي پاته سول 

مانشاه ز چې کولو غوښتني کولې. مګر له بده مرغهاو پرله پسې یې له زمانشاه څخه پر هند باندي د سمدستي یرغل 
هغه له انګلیسیانو سره په خپله وروستنی جګړه لګیا وو. داسي  چې له ټیپو سره هغه وخت هیڅ مرسته ونه سوه کړای

زمانشاه په هند کي له تیپو او نورو ناراضي مشرانو سره د مرستي لپاره له ناپولیون څخه، هغه  چې څرګنده سوه
هغه په مصر کي په فتوحاتو لګیا وو، کومک غوښتی وو او د ناپولیون سره د زمانشاه په هغه تماس  چې وخت

د فرانسې یوه ډله عسکر هرات ته رسېدلی دي او هغه پر هند  چې انګلیسیان خبر نه وه. ویلسلي ته اطالع ورسېده
 باندي د فرانسې او افغانستان د ګډي حملې د مخنیوي لپاره اقدام پیل کړ.

کال څخه د فرانسې سره  1۷۸۷ویلسلي د ټیپو سلطان او ناپولیون ترمنځ ډیپلوماټیکو اړیکو اندېښمن کړی وو. ټیپو له 
تو ټیپو به کله کله له سخ چې اړیکي ټینګ کړي وه او تر دغه وخته پوري یې کومه نتیجه نه وه ورکړې. سره له هغه

پلوماټیک اړیکي جاري ساتل څو ګوندي له هغوی څخه د برټانیې ستونزو سره مخامخ وو بیا یې هم له فرانسې سره ډی
پر ضد مادی مرستي تر السه کړي. انګلیسیان په دې اړیکو خبر وه او د ټیپو او د فرانسي د افسرانو ترمنځ دوستانه 

سره د فرانسې له پاچا  چې کال تر انقالب پوري کوښښ وکړ 1۷۸۹اړیکو اندېښمن کړي وه. ټیپو په فرانسه کي د 
مستقیم اړیکي ټینګ کړي او په دې برخه کي یې په میوریشیس کي د فرانسوي مقاماتو څخه مرسته وغوښته. مګر 
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د ټیپو استازی فرانسې ته رسېدی د فرانسې د امپراطور شپاړسم لویي سر د وخته تر ګیوتین الندي سوی  چې تر څو
نګولو سره چنداني عالقه نه ښودله. مګر ټیپو له خپل وو او د فرانسې نوي حکومت د هند له مشرانو سره د تماس ټی

تالښ څخه الس وانه خیست او په میوریشیس کي یې د فرانسې له ګورنر څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړه. ویلسلي 
له دغه ډول خصمانه اړېکو څخه خبر سو. مالرټیک خپل  ډېر ژر د ټیپو او د موریشیس د فرانسوي ګورنر مالرټیک

د افریقاییانو او اروپاییانو یو پوځ د ټیپو له استازو سره یو ځای ولیږي او د مالرټیک په اعالمیه  چې وکړټول کوښښ 
د نهه نیوي فرانسوي داوطلبو عسکرو یوه تولۍ منګلور ته ورسېده او هلته د توپونو په ډزو  چې کي دا راغلي وه

هرکلی ورته وویل سو. دغو داوطلبانو د ژاکوبین یو کلب افتتاح کړ او هلته یې د آزادۍ په نوم یوه ونه کښېنوله او د 
ابره ه د ټیپو د له منځه وړلو لپاره ښه پلمه برسرینګاپټم بیرغ یې پورته کړ. د فرانسې دغه راز اعمالو انګلیسیانو ت

ه له هغوی سر چې د ټیپو د استازو د اعمالو منظوري پخپله هغه ورکړې ده او دا چې کړه. ویلسلي پخپله اعالن وکړ
د فرانسې عسکر د ټیپو په قلمرو کي پیاده کیږي دا د جنګ څرګند اعالن دی او د دې جنګ څخه مطلب نه ترمیم او 

 ت دی بلکه په هند کي د برټانیې د حکومت تباهي ده. نه امنی
فرانسویان به د ده ژغورني ته راسي. د ده د وروستیو کوښښونو په نتیجه کي ایله د  چې دې عقیده وو هټیپو بیا هم پ

ه معلومه تات چې دا وخت په مصر کي په جګړه لګیا وو، لیک ورته ورسېدی. ناپولیون ورته لیکلي وه چې ناپولیون،
انیې تا به یقینا د برټ چې زما پوځونه سرې بحیرې ته رسېدلي دي. زما سره داسي نه ماتېدونکی پوځ راسره دی چې ده

ستا په وضع خبر سم او ماته ستا هغه  چې له اوسپنیزو منګولو څخه وژغوري. زما سره د زړه له کومي دا آرزو ده
پل سیاسي وضعیت په باره کي را استولي دي. خو د د مسقط او موچه له الري دي د خ چې اطالعات رسېدلي دي

ناپولیون سمندري قواوي د انګلیسیانو د جنرال نیلسن سره په جګړه کي، په بشپړه توګه تباه سوې؛ او ټیپو یې، پر 
سپین میدان، خپل قسمت او سرنوشت ته پرېښود. پر مصر باندي د ناپولیون حملو انګلیسیانو ته د ټیپو د بشپړ ځپلو 

ناپولیون، د خطر او تباهی په وخت کي، د ټیپو مرستي ته را ونه رسېدی  چې ره یوه بله پلمه هم په الس ورکړه. کلهلپا
له  چې ټول پالن یې ګډ وډ کړ. هغه په مصر کي د فرانسویانو د سمندري قواوو تباه کېدلو دونه وبېراوه نو د هغه

د مصر په جنګ کي د فرانسویانو د سمندري قوت د بشپړي  انګلیسیلنو سره یې تماسونه ټینګ کړل او هغوی ته یې
انګلیسیان په هغه جګړه کي پر حق او  چې تباهی له امله مبارکي وویله. ده په خپل لیک کي دا هم اضافه کړې وه

ټیپو د انګلیسیانو سره د مرګ او ژوند په جګړه لګیا  چې فرانسویان هسي شریر قوت وو. قسمت داسي پېښه کړې وه
خو فرانسویان یې نه له مویوریشیس او نه له پاریس څخه مرستي ته رسېدالی سوای. ناپولیون دا ګړی د هغو وو 

 د مصر په جنګ کي ورته رسېدلي وه. چې زخمونو په عالج او پټۍ کولو لګیا وو
اراضي نورو ن د انګلیسیانو سیاستمداران نه یوازي د میسور د ټیپو سلطان فعالیتونو وارخطا کړي وه بلکه له هغو

په هند کي یې د برټانیې پر ضد اتحاد کاوه. د هند ناراضي مشرانو کابل  چې قواوو څخه یې هم د خطر احساس کاوه
 ېچ دوی ټول پوهېدل چې ته پیغامونه ولېږل او زمانشاه ته یې پر هند باندي د حملې کولو بلني ورکړي وې؛ ځکه

 چې مغولو عظمت بیرته را ژوندی کړي. زمانشاه اعالن کړی ووپه هند کي د  چې زمانشاه په جدي توګه غواړي
هغه غواړي په هند کي د اسالم قوت او واکمني بیرته پیل سي او د مغولو امپراطوری ته د انګلیسیانو په شمول، د 
 بل هر قوت له سلطې څخه نجات ورکړي. ده خپلي حملې برتانوي قوت، مرهټیانو او سیکهانو ته متوجه کړي ځکه

دې ټولو په هند کي د مغولو اقتدار تهدیداوه. د زمانشاه حرکاتو په هند کي له مسلمانو مشرانو سره هیلي پیدا کړې  ېچ
د دوی د سیاسي اهدافو بری یوازي د خارجي مرستي، په تېره بیا د زمانشاه د مرستي  چې دوی فکر کاوه چې ځکه

اخیستله او زمانشاه ته یې پر هند باندي د یرغل کولو بلني له الري، تر السه کېدالی سي. دوی له فرصت څخه ګټه و
د مرهټي داړه مارانو ډلو او  چې د دوی هغه عزت او وقار بیرته اعاده کړي چې ورکړې او له ده څخه یې وغوښتل

 څو انګلیسي ماجرا غوښتونکو ورڅخه غصب کړی دی.
خښي شمس الدوله او د روهیله افغانانو د مشر غالم د اََود د برطرفه سوي نواب وزیرعلي، د مرشد آباد د نواب د ا

محمد خان په څېر مشرانو زمانشاه ته پرله پسې پر هند باندي د یرغل کولو بلني ورکولې. د مرآت االحوال د کتاب 
وزیر علي د امام ډولي رضاخان زوی ُمال محمد له ډېرو سوغاتونو سره د زمانشاه دربار ته واستاوه.  چې لیکول لیکي

بیه یې پنځوس  چې ُمال محمد د زمانشاه دربار ته له یوه مهرکړي مکتوب، قیمتي جواهراتو او الزمو وسایلو سره،
هر کله زمانشاه په هند کي خپل قوت  چې لکو روپیو ته رسېدله، ورغی. وزیر علي په خپل لیک کي ژمنه کړې وه

 ټینګ کړ او د شجاع الدوله شته مني یې ترالسه کړه نو زمانشاه ته به دېرش میلیونه روپۍ ورکړي او تر څو پوري
زمانشاه په هند کي د دوی ساتنه کوي دوی به هغه ته په کال کي پنځه میلیونه روپۍ ورکوي. وزیر علي نه  چې

دی د اََود پر تخت کښېنوي بلکه دغه راز انګلیسیان له بیهار، بنګال او اوریسه  چې غوښتي وه یوازي له زمانشاه څخه
 د مرشدآباد چې څخه وباسي. وزیر علي دغه راز کلکتې، دکن او مرشد آباد ته هم لیکونه استولي وه اوغوښتل یې

دسیسو لګیا وه له ځان سره ملګري  د انګلیسیانو پر ضد په چې نصیرالملک او د هغه جاه طلبه اخښی شمس الدوله،
کړي. وزیر علي او شمس الدوله دواړه له زمانشاه سره په ارتباط کي وه ځکه نه یوازي د وزیر علي په کور کي هغه 

په شیخ  ېچ زمانشاه ته یې لیکلی وو بلکه د وزیر علي په کور کي نور داسي لیکونه هم پیدا سول چې لیک پیدا سو
 علي یې اړه درلوده.
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وروسته د وزیر علي استازی، ُمالمحمد، له اټک سره نیژدې، د انګلیسیانو په تحریک، ووژل سول. له دې سره 
د زمانشاه دربار ته د کلکتې له الري  چې انګلیسیانو ته ډېر لیکونه او اسناد په الس ورغلل او دوی په دې خبر سول

شمس الدوله خپل استازی شیخ علي د  چې معلومه سوه سوغاتونه او وسایل لېږل سوي دي. په دغو لیکونو کي دا هم
زمانشاه دربار ته لېږلی وو. شیخ علي کابل ته رسېدلی او هغه ته یې د خپل بادار له خوا لیکلی پیغام وړاندي کړی 

انګلیسیان له هندوستان څخه وباسي او پخپله په دې هیواد کی د  چې وو. شمس الدوله له زمانشاه څخه غوښتي وه
 انانو د سیمو څخه د جوړ سوي اسالمي نظام رهبري پر غاړه واخلي. ده له دې امله خواشیني ښکاره کړې وهمسلم
پر هند  چې څرنګه د مسلمانانو حکومت د غاصبو کفارو په الس کي لوبیږي. ده له زمانشاه څخه غوښتي وه چې

او قوت څخه کار واخلي او هند د هغوی له باندي د یرغل کولو نقشه عملي کړي، د انګلیسیانو پر ضد له خپلو وسلو 
 منګولو وژغوري.

د خپلو له السه وتلو مځکو د بیرته تر السه کولو  چې پر هند باندي د زمانشاه د یرغل تیاریو له روهیله مشرانو سره،
یل کړل. هیله یې درلوده، ډېر امیدونه پیدا کړل. د غالم قادر خان ورور بمبو خان له زمانشاه سره پټ تماسونه پ

ژر به ډهلي ته ورسیږي، همکاري وکړي. بمبو  چې د ده له پوځونو سره، چې زمانشاه یو ځل له هغه څخه وغوښتل
خان هم، له زمانشاه سره د ملګرتوب لپاره، د بوریا په سیمه کي د جمنا پر غاړه باندي ډېر لوی پوځ را غونډ کړ. 

له ده سره په دې مبارک ماموریت کي برخه  چې م بلنه ورکړهبمبو خان دغه راز د رامپور روهیله افغانانو ته ه
پر هند باندي د زمانشاه د یرغل آوازې تودې سوې نو، د غالم محمد په څېر د روهیله نورو مشرانو  چې واخلي. کله

را  هکي د روهیله له السه تللی قوت بیرت پر هند باندي یرغل وکړي او په هغه هیوا چې له زمانشاه څخه هیله وکړه
پر هند باندی د ده د یرغل په وخت کي د شرایطو په برابرولو  چې ژوندی کړي. زمانشاه له غالم محمد څخه وغوښتل

دی  چې له انګلیسیانو څخه به وغواړي چې کي مرسته وکړي. زمانشاه دغه راز له غالم محمد سره ژمنه وکړه
ان ورور ورڅخه الندي کړي دي. زمانشاه په لکنهو د فیض هللا خ چې وبخښي او د هغو مځکو نیمایي بیرته ورکړي

کي د انګلیسیانو استازي ته یو لیک واستاوه او په هغه کي یې د غالم محمد د بخښل کېدلو او هغه ته د خپلو مځکو د 
بیرته ورکولو غوښتنه ورڅخه کړې وه. مګر د زمانشاه دغه استازی بریالی نه سو او د هغه هیڅ غوښتنه ونه منل 

هر کله دی ډهلي ته ورسېدی نو د دوی پر غوښتنو به غور  چې زمانشاه روهیله مشرانو ته اطمینان ورکړسوه. 
په هند کي له انګلیسیانو څخه  چې وکړي او حق به و حقدار ته ورسیږي. زمانشاه له هغي مساعدي وضع څخه

که د ده  چې لي ته رسېدلی وایناراضي مشرانو ورته برابره کړې وه هیڅ ګټه وانه خیستله. دی به هغه وخت ډه
هندي متحدینو د سیکهانو او مرهټیانو قدرت کنټرول کړی وای. دا دواړه قدرتونه د زمانشاه او د مغولو ترمنځ د 

 ارتباط ټینګولو په مخ کي خنډ وه.
ینري هګورنرجنرال ویلسلي، په دغو حساسو شرایطو کي، په برټانیه کي د هند د چارو د کنټرولولو د هیات رییس 

ده د نورو په « له کابل څخه د حملې خطر یوازي خوب او خیال وګڼم چې زه نه سم کوالی» ډونډاس ته ولیکل: 
کال کي خپل ورور  1۷۹۷نه کتل. آرتر ویلسلي، مخکي په  خالف، پر هند باندي د زمانشاه حملې ته په سپک نظر

زمانشاه به پر هند باندي په یرغل کولو کي سختي ستونزي  چې زه په دې عقیده نه یم» ته په دغه ارتباط لیکلي وه:
وایي پر هند باندي د زمانشاه د حملې هیڅ احتمال نسته او چور  چې ولري او ده ته به هیڅ ګټه ونه کړي. زه دا نه منم

 خامخد ده په ګاونډ کي سیکهان پراته دي او هغوی به دی له سختو ستونزو سره م چې او تاالن به نه کیږي، ځکه
 چې کال کي 1۷۹۷په  چې ویلسلي دا نظریه ردوله او هغې ته یې د وخت د فیشن په سترګه کتل. ده ولیکل«. کړي 

د زمانشاه د پرمختګ  چې زمانشاه ځان الهور ته ورساوه له هغه سره سیکهانو هیڅ مقاومت ونه کړ. ده استدالل کاوه
و د سیندهیا د واکمنی عالقه او د جون پور او ویاجانګر د راجاګانو په مخ کي د اََود سیمه پرته ده او بیانو د مرهټیان

د زمانشاه سره د جګړې کولو توان نه لري. هینري  چې سیمي پرتې دي او دا ټول په خپلو کي داسي سره مخالف دي
دي د حملې د زمانشاه پوځي او مالي قوت هغه ته پر هند بان چې دونډاس د ویلسلي له نظر سره موافق وو او ویل یې

 د هغه د حملې خطر جدي ونیول سي. چې کولو توان ورکوي او باید
د زمانشاه پر له پسې ناکامیو په هند کي له برټانوي مقاماتو سره وېره او اندېښنه کمه کړه مګر ویلسلي په دې عقیده 

قوتونه هر وخت یو زمانشاه که د یوه مستقل قوت په حیث خطرناک نه دی خو له هغه سره د هند ناراضي  چې وو
ځای کېدالی او هند ته یو خطر متوجه کوالی سي او ښایي یو وخت په خپل مقصد کي بریالی هم سي. ویلسلي د 

کال د فبروري  1۷۹۸زمانشاه د حرکتونو او احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د الرو چارو په فکر کي سو. ویلسلي د 
هند کي، له تیپو سلطان څخه پرته، ټول قوتونه باید د زمانشاه په مقابل  په چې په میاشت کي هینري ډونډاس ته ولیکل

 کي سره متحد کړه سي او د هغه د حملې او بریالي کېدلو مخه باید ونیوله سي.
 د برټانوي هند مقاماتو د امنیتي اقداماتو تر څنګ ډیپلوماسي هم نه وه هېره کړې. ویلسلي په ټینګه په دې عقیده وو

هغه په خپله خاوره کي دننه له  چې پر هند باندي د زمانشاه د حملې خطر له منځه والړ سي باید چې ارهد دې لپ چې
دښمنانو سره مخامخ کړه سي او که دا کار وسي نو هغه به هیڅ وخت پر هند باندي د حملې کولو خیال ونه کړي. په 

په خپل هیواد کي د ننه د خپل ورور شاه  چې کال کي زمانشاه د پنجاب تر پولو را ورسېدی خو له بده مرغه 1۷۹۸
زمانشاه په داخلي  چې محمود د ښورښ له امله وطن ته په ستنېدلو مجبور سو. اوس نو دا د انګلیسیانو په ګټه وه
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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

 

اته له هند څخه یې توجه بلي خو چې اختالفاتو، په تېره بیا په خپلو لوېدیځو پولو کي په داسي جنګونو اخته کړي
د افغانستان او ایران ترمنځ دښمني موجوده ده او په دې برخه کي د ایران څخه  چې انیه په دې خبره وهواوړي. برټ

 چې ښه کار اخیستالی سي او برټانیې له دې دښمنۍ څخه پر خپل وخت ښه ګټه پورته کړه. مګر مخکي له هغه
 د عمل ابتکار اخیستی وو. ویلسلي په دې برخه کي ګام پورته کړي، د بمبیي ګورنر جوناتن ډنکن د وخته

کال د سپټمبر پر لومړۍ نېټه، له ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو په  1۷۹۸د بمبیي ګورنر جوناتن ډنکن د 
 پلمه، مهدي علي خان په بوشهرکي، د این ایچ سمیت پر ځای باندي مقرر کړ. حوناتن ډنکن دې خبري ته متوجه سو

څخه له ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو تر څنګ ډیپلوماټیکه استفاده هم کېدالی سي له مهدي علي خان  چې
مهدي علي خان، په یوه تجارتي ماموریت، تهران ته روان دی؛ کېدالی  چې وسي. ده ګورنر جنرال ویلسلي ته ولیکل

وجه ړي او د زمانشاه تد افغانستان پر لوېدیځو برخو باندي حمله وک چې سي د ده په وسیله د ایران شاه تشویق کړو
له مهدي علي خان څخه داسي استفاده  چې له هند څخه د خپلو لوېدیځو پولو او سیمو د ساتلو خواته واړوي. ده ولیکل

په ایران او په هغه سیمه کي د فرانسې نفوذ هم کم کړه سي. ګورنر جنرال له دې نظر سره  چې هم کېدالی سي
د ایران پاچا ته ووایي که هغه د افغانستان  چې لي خان ته یې صالحیت ورکړسمدستي موافقه ښکاره کړه او مهدي ع

پر لوېدیځو پولو باندي حمله وکړي او د زمانشاه توجه له هندوستان څخه بلي خواته واړوي نو هر څومره وسلو او 
 ضرورت لري د برټانیې حکومت به یې ورته برابر کړي. مهدي علي خان ته هدایت ورکړه سوی وو چې مهماتو ته

ه هسي نه د هغ چې دغه هدف ته د رسېدلو تر څنګ په هغه سیمه کي د فرانسویانو فعالیتونو ته هم توجه وکړي چې
ان سمدستي ایران ته ولیږي او مهدي علیخ چې د پالنونو د شنډولو هڅه وکړي. ګورنر جنرال له ډنکن څخه وغوښتل

د هغه هیواد پاچا پر افغانستان باندي حملې ته تشویق کړي څو شاه زمان پر هند باندي د حملې خیال له سره وباسي 
او د برټانوي هند مقامات پر هند باندي د افغانانو د حملې او د فرانسویانو له خوا له د متوجه کېدونکو خطرونو څخه 

ه کړي. دا له ایران سره د دوستانه اړیکو د ټینګولو، پر افغانستان باندي حملې کولو، د برټانیې د له ویري څخه بېغم
ګټو د خوندي کولو او په سیمه کي د فرانسې د نفوذ د کمولو او له هند سره د مکاتباتو او ارتباطاتو د پای ته رسولو 

سمي سفارت له الري نه بلکه د یوه استازي په د ر چې په منظور د برټانوي هند لومړنی ډیپلوماټیک کوښښ وو،
 وسیله یې کاوه.

د انګلیسیانو او ایران تر منځ اړیکي یې ټینګ کړل. هغه اصال په ایران کي  چې مهدي غلیخان لومړنی سړی وو
و ېدلزېږېدلی وو. د هغه پالر او نیکه ایرانیان ول او د خراسان له بانفوذه کورنیو څخه وه. د نادرافشار له وژل ک

څخه وروسته، د مهدي علیخان د کورنۍ او نادر د اوالدونو ترمنځ اختالفات پیدا سول. د مهدي علیخان پالر او نیکه 
له ایران څخه وتلو او هند ته په راتللو مجبور سول. انګرېزانو د دې کورنۍ مېلمه پالنه وکړه او مهدي علیخان ته یې 

په دې حساب له ډېره وخته د انګرېزانو یو وفادار نوکر وو. دا سی  په غازي پور او بنارس کي وظیفې ورکړې او
مهدي علي خان له کمپنۍ سره د کار له پیل کولو څخه مخکي له ټیپو سلطان سره کار کاوه. مهدي  چې ادعا کېدله
او جوناتن ډنکن یې تر تأثیر الندي راووست او د هغه یې صداقت  د ایران د تاریخ یو عالم وو، چې علي خان

ډنکن د بمبیي ګورنر سو نو دی هم ورسره ملګری وو. په هغو شپو کي چنداني د چا  چې ریښتینتوب خوښ سو. کله
هغه دي د ایران دربار ته  چې انګلیسیان دي د شرق په یوه اوسېدونکي دونه اعتماد وکړي چې زړه ته نه لوېده

نسویانو سره د اړیکو له ټینګولو څخه را وګرځوی د ایران شاه د فرا چې واستوي او هغه ته دي وظیفه ور وسپاري
او د افغانستان پر لوېدیځو پولو باندي یې حملې کولو او له هند څخه د زمانشاه د توجه اړولو ته یې تشویق کړي. مګر 

په ایران کي به په هیڅ توګه له یوې خاصي ډلي سره دوستي او له بلي سره  چې ډنکن هغه ته جدي خبرداری ورکړ
 ي نه کوي.دښمن

 د بوشهر چې مهدي علیخان د ایران د مکتب یو ځیرک ډیپلوماټ وو. ډنکن هغه ته په لومړي سر کي وطیفه ورکړه
انیې د برټ چې برټانوی فابریکې ته رسېدلې تاوانونه او د هغه چاره وسنجوي او دغه راز د مسقط د امام، په بندر کي

کوښښ وکړي ایران ته د  چې ي علیخان د ماموریت هدف دا ووسره مخالف دی، د پخال کولو کوښښ وکړي. د مهد
په تېر کال کي په هغه هیواد کي ولي د برټانیې د مالونو د  چې برټانیې صادرات زیات سي او دغه راز دا وڅېړي

 خرڅالو له درکه ښه ګټه نه ده ترالسه سوې. 
په ایران کي د  چې ه راز ویل سوي وهد مهدي علیخان د ماموریت هدف تجارتي وو خو ده ته دغ چې که څه هم

انګلیسیانو د سیاسي استازي په حیث هم کار وکړي. په دې توګه مهدي علیخان، د انګلیسیانو د کمپنۍ د سیاسي استازي 
علیشاه قاجار دربار ته ورسي. مهدي علیخان د بمبیی د کونسل لیکونه  په تهران کي د فتح چې په حیث کوالی سوای

علیشاه ته یې د پاچا کېدلو له امله مبارکي ویلې او د هغه د کاکا محمدخان قاجار د وفات له  حفت چې ورسره درلودل
 کبله یې خواخوږي ورسره ښودلې وه.

  پر دې برسېره به په ایران کي د فرانسې فعالیتونه هم وڅاري. په هغه وخت کي چې مهدي علیخان ته ویل سوي وه
 بیانور 

 له ډهلي تر تهران, دریمه برخه
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