
 
 

 

 6تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 Birendra Varma           ۲۲/۰۴/۲۰۲۰لیکوال: 
 جهانی عبدالباري ترجمه:

 

 له ډهلي تر تهران
 دریم او څلورم فصلکتاب څخه 

 برخه مهپنځ
From Delhi to Tehran  

 

From Delhi to Tehran  
A study of British Diplomatic Moves in North Western India, Afghanistan and   
Persia1772-1803  

 

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.
 

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

فرانسې مصر اشغال کړی وو، په هند کي د فرانسې خطر ته په ډېره جدي سترګه کېدل او  چې په هغه وخت کي
 ېچ فرانسویانو د ایران له پاچا سره فعالي دسیسې پیل کړي وې. مهدي علیخان ته دغه راز هدایت ورکړه سوی وو

وکړي. دغه راز باید دا معلومه د ایران او روسیې د اړېکو او دغه راز د ایران او ترکیې د روابطو په باب هم څېړنه 
که فرانسه د فارس خلیج ته د رسېدلو کوښښ وکړي نو ایران به د هغوی په مقابل کي څه کوي. ده دغه  چې کړي

 د چې د فرانسې د جمهوري غوښتونکو په مقابل کي د ایران د پاچا نفرت را وپاروي. ځکه چې راز وظیفه درلوده
په ټوله نړۍ کي د تاج څښتنان را  چې یزم او الحاد خپرول دي او غواړيهغوی هدف په ټوله نړۍ کي د انارش

وپرزوي. د فرانسې له انقالبیونو څخه وېره او پر مصر باندي د ناپولیون د یرغل په نتیجه کي له فرانسویانو څخه 
ره ه خپله خاوپ چې د ایران شاه داسي تلقین کړي چې مهدي علیخان ته ویل سوي وه چې نفرت دې حد ته رسېدلی وو

هر ځای ته والړ سي هلته د  چې دوی بل کار نه لري او چې کي هیڅ فرانسوي ته په هیڅ پلمه ځای ورنه کړي ځکه
 خپلو سیاسي اهدافو لپاره کار کوي.

د ایران په شاوخوا کي د فرانسې دسیسې ورځ په ورځ زیاتېدلې. په بصره کي د فرانسې وکیل د ایران پاچا ته یو څه 
په  ېچ فرانسې ته یوڅه امتیازات ورکړي. فرانسې غوښتل چې ه لېږلي وه او هغه یې په دې قانع کړی ووسوغاتون

تبرېز، بندرعباس او خارک کي فابریکې تاسیس کړي او په عوض کي شاه ته مالي ګټي ورسوي. که د ایران شاه دا 
ه او کښتۍ چلولو ته د فرانسې د بحریې ل پېشنهاد منلی وای نو بیا به د فارس په خلیج کي د برټانیې سمندري قوې

السه ډېر خطرونه متوجه سوي وای. د فرانسې ماجرا غوښتونکو له میوریشیس څخه د فارس د خلیج اوبه خطرناکه 
کړي وې او کله کله به یې د برټانیې تجارتي بېړیو ته هم خطر متوجه کاوه. د مسقط امام د فرانسې دغو اعمالو ته 

کال څخه پیل سوي وه. د مسقط  1۷۸۵د امام او فرانسې ترمنځ دوستانه اړېکي له  ویل. د مسقطکتل او څه یې نه 
فرانسوي صاحب منصبان او ډاکټران  چې امام فرانسې ته غنم او مالګه ورکول او په مقابل کي ده کوالی سوای

ار وکړي او هغه د فرانسویانو د مسقط پر امام باندي هم ک چې استخدام کړي. مهدي علیخان ته هدایت ورکړه سوی وو
 له دوستی څخه وبېروي.

له دغه سره مساوي یوه بل مهم کار ته هم متوجه وي او  چې مهدي علیحان ته دغه راز ماموریت ورکړه سوی وو
هغه تل له خطر سره مخامخ وي او د هند په برخه کي د خپلو  چې باید زمانشاه ته داسي وضع ایجاد کړي چې هغه دا
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د زمانشاه  چې علیشاه ته ووایي د ایران پاچا فتح چې ي کولو ته بېغمه نه سي. مهدي علیخان وظیفه درلودهنقشو عمل
تهدیدول او پر هند باندي له حملو څخه را ګرځول د ده د هیواد او پاچهی په ګټه کار دی. جوناتن ډنکن، د نومبر پر 

که زمانشاه په یوه او بل ډول په خپله خاوره کي  چې علیشاه ته ووایي فتح چې اته ویشتمه، مهدي علیخان ته ولیکل
 له ستونزو سره مخامخ کړه سي نو هغه به پر هند باندي حملې کولو او په هند کي پاته کېدلو ته وخت پیدا نه کړي. 

توګه یې د هغه ښه نیت ترالسه کړ. مهدي علي  علي شاه ته ډیر قېمتي سوغاتونه ورکړل او په دې مهدي علیخان فتح
علي شاه سره دوستی غواړی  که د فتح چې خپل د ماموریت ټوله ټکي یې په نظر کي وه، ډنکن ته ولیکل چې ان،خ

په  شاه ته د پیسو چې نو هغه یوازي په خبرو د ځان کوالی نه سی بلکه په نغدو پیسو یې خپلوالی سی. ده ولیکل
له روسانو سره خپل ټول تجارتي قرارداونه لغو او هغه اړیکي له برټانیې  چې ورکولو سره به هغه دې ته راوستل سي

او د جنګ  1۰۰۰روپیو په ارزښت، صدراعظم ته د  ۸۵۰۰شاه ته د  چې لیخان غوښتلعسره تینګ کړي. مهدي 
 چې ړوزیر ته هم د زرو روپیو په ارزښت تحفې ورکړي. ده دا ټولي خبري ډنکن ته ولیکلې او ضمنا یې پېشنهاد وک

د د فارس ګورنر او د بوشهر حاکم ته دغه راز تحفې ورکړلي سي. ډنکن د مهدي علیخان له یېشنهادونو سره موافقه 
په ایران کي د فرانسې  چې تا» دنکن مهدي علي خان ته واستاوه دا ټکي روښانه سوي وه:  چې وکړه. په هغه لیک

علي شاه، د هغه د ورور حسین  وږ ته منظور دي او د فتحد نفوذ د چټک کمولو په باب کوم پېشنهادونه کړي دي م
 « .خان، د بوشهر د شیخانو او د مسقط د امام په برخه کي دي ټول پېشنهادونه منظور دي 

د زمانشاه د  د هند له خوا څخه چې یو ګام ال مخته والړ سي او د هغو اقداماتو لپاره یې چې ګورنرجنرال غوښتل
ً  توجه د اړولو او په خپله دوو لکو روپیو منظوري ورکړه.  خاوره کي په مشکالتو اخته کولو لپاره الزم دي د تقریبا

ت د ایران په حکوم چې مګر مهدي علیخان تر الزمه اندازه پیسو د زیاتو روپیو لګولو ته تیار نه وو. د ده پالن دا وو
د سنیانو پر ضد جهاد اعالن  چې د ایران حکومت دې ته تشویق کړي کي د شیعه او ُسنی تعصب ته لمن ووهي.

د فرانسې او افغانستان خواته د ایران د توجه اړولو  چې کړي او په دې توګه خپل هدف ته ورسیږي. داسي ښکاري
 پالن ټول د مهدي علیخان خپله طرح وي.

شاه دي د زمانپر هند بان چې ډنکن ور ولېږل موافقه وکړه. څرنګه چې ګورنر جنرال هم له ټولو هغو پېشنهادونو سره
شاه په دربار کي خپل  علی د فتح چې د حملې خطر ډېر نیژدې ښکارېدی نو ډنکن له مهدي علیخان څخه وغوښتل

ی د چې مهدي علیخان ته ټولي هغه اعتماد نامې چې فعالیت پیل کړي. ګورنرجنرال دغه راز ډنکن ته هدایت ورکړ
کال د نومبر پر لومړۍ نېټه د مهدي  1۷۹۸یت سره سم، د اړتیا ورته ولري برابري کړي. ډنکن، د ګورجنرال د هدا

مهدي علیخان زما له خاص هدایت سره سم ستاسي دربار ته د خاصو کارونو » علیخان په باره کي داسي ولیکل: 
دا لیک مهدي علیخان ته « . هغه هر څه فیصله وکړه په هغه به عمل کیږي چې لپاره درځي او له امپراطور سره

 له هغه څخه د خپل لزوم دید سره سم کار واخلي. چې مګر ده ته هدایت ورکړه سوی ووواستول سو 
کال د سپتمبر پر لومړۍ نېټه مهدي علیخان بوشهر ته روان سو او د اکټوبر په میاشت کي مسقط ته ورسېدی  1۷۹۸د 

تر دغه وخته پوري د فرانسې ملګری وو، مهدي علیخان د برټانیې سره  چې او له امام سره یې ولیدل. د مسقط امام،
دوستی ته تشویق کړ. د مهدي علیخان ډیپلوماسی ډېري ښې نتیجې وورکړې، او مسقط ته د مهدي علي خان له رسېدلو 

ګه په دې تو سره په لسو ورځو کي، امام هغه ته خپله لوز نامه ورکړه او د انګلیسیانو سره یې د دوستی تعهد وکړ.
تر دغه وخته پوري یې تصور هم نه سوای کوالی. انګلستان ته  چې انګلیسیانو، په لږ قیمت، داسي څه ترالسه کړل

تر دغه وخته پوري یې هیڅ سابقه نه وه درلودلې. دوی ته په ګوروم کي  چې په مسقط کي داسي حقوق ورکړه سوه
په ایران کي دننه د فرانسې  چې سیانو له دې الري کوالی سواید یوې فابریکې د جوړولو اجازه ورکړه سوه. انګلی

ټول فعالیتونه له نیژدې وڅاري او د هغوی د خنثی کولو لپاره په ښه توګه عمل وکړای سي. یوه برټانوي ډاکتر او د 
حرکات د امام ټول  چې بوشهر څخه یوه محاسب ته په مسقط کي د اوسېدلو اجازه ورکړه سوه. هغوی ته ویل سوي وه

د فرانسې استازی به له خپل دربار څخه باسي. ده دغه  چې او اعمال وڅاري. امام دغه راز د برتانیې دا خبره ومنله
تر څو پوري د برتانیې او فرانسې تر منځ جنګ جاري وي، د فرانسې هیڅ کښتی ته به په  چې راز موافقه وکړه،

د برتانیې دښمنان به د مسقط دښمنان وي. برټانیې، د دې  چې مسقط کي پناه نه ورکوي. امام دغه راز اعالن وکړ
امام ته به د چښلو اوبه او د سون لرګي، په وړیاتوګه، برابروي  چې ټولو امتیازاتو په بدل کي، یوازي دا موافقه وکړه

 له کلکتې څخه پنځه زره منه مالګه وارده کړي. چې او امام ته یې اجازه ورکړه
د ده  چې له امام سره تر دې تړون وروسته، بوشهر ته والړ او هلته یې د فارس ګورنر، مهدي علیخان، د مسقط

لیخان مهدي ع شخصي دوست وو، رسمي هرکلی وکړ، مګر په بوشهر کي د برټانیې مخکني استازي این ایچ سمیت له
دی  چې یل یې دا ووډېر بد سلوک ورسره وکړ. سمیت، مهدي علي خان ته د چارو د سپارلو څخه انکار وکړ او دل

یو مسلمان او هندی دی او د برټانیې د استازي په حیث د کار کولو صالحیت درلودالی نه سي. د ډنکن د پرله پسې 
هدایتونو سره سره، سمیت پر خپل ځای باندي ناست وو او مهدي علي خان ته یې د دفتر له سپارلو څخه انکار کاوه. 

ته ستون سي. مهدي علي خان د برټانیې د تجارتي ګټو په ساتلو کي فوق هند  چې باالخره سمیت مجبور کړه سو
 العاده استعداد وښود. په نتیجه کي د انګلیسیانو تجارت په ډېره چټکۍ سره زیات سو. ډنکن ګورنرجنرال ته ولیکل

انیې د برټ چې هاوس په ایران او مسقط کي د برټانیې مالونه تر پخوا په ډېره لوړه بیه خرڅیږي. وروسته له هغ چې
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د مالونو بیه ښه لوړه سوه او برټانیې ته یې ښه ګټه ورسېده، مهدي علي خان له بوشهر څخه خپل ډیپلوماټیک کارونه 
یو پخپله د  چې د ډسمبر پر دوهمه مهدي علي خان له بوشهر څخه ایران ته دوه لیکونه واستول 1۷۹۸پیل کړل. د 

 ن په عنوان لیکل سوی وو. ده دغه راز د هندوستان او انګلینډ انتیک مواد،پاچا او بل د صدراعظم حاجي ابراهیم خا
بیه یې لسو زرو روپیو ته رسېدله، د ایران د پاچا، صدراعظم او د جنګ د وزیر لپاره ور واستول. پاچا او  چې

ه صدراعظم ته پله لیکونو څخه دهغه ډېره عالي ډیپلوماټیکه هوښیاري څرګندیږي. ده  صدراعظم ته د مهدي علیخان
و ځل زمانشاه ی چې زمانشاه پر هندوستان باندي د حملې کولو نیت لري. ده ورته ولیکل چې خپل مکتوب کي ولیکل

تر الهور پوري مخته تللی او هلته یې د شیعه مذهب نارینه، ښځي او ماشومان وژلي او شکنجه کړي دي. ده 
 دغو مظلومو خلکو په طرفداري عمل کړی دی. ده ولیکل انګلیسیانو په هندوستان کي د چې صدراعظم ته ولیکل

انګلیسیانو دغو مظلومو شیعه ګانو ته ځای ورکړی او د زمانشاه پر ضد عملي ګامونو اخیستلو ته تیاری کوي او  چې
له دغو شیعه ګانو سره مستقیمي مرستي  چې د زمانشاه نقشه ناکامه کړي. انګلیسیانو په نظر کي درلودل چې غواړي

هغوی د دوی له قلمرو څخه لیري ول نو دوی هم خاموش کښېنستل. انګلیسیان په دې عقیده  چې ړي مګر څرنګهوک
ت اکثری چې وایي که د ایران حکومت زمانشاه ته ستونزي پیدا کړي نو دا به د هندوستان له هغو سیمو څخه چې دي

 اوسېدونکي یې شیعه ګان دي د هغه توجه خپلو ستونزو ته واړوي.
 افغانستان کي مداخلې ته د ایران د پاچا د تشویقولو په برخه کي د مهدی علي خان د پالیسي بری ځکه یقیني وو په

په هغه وخت کي د دواړو هیوادونو تر منځ هسي هم دښمني موجوده وه. زمانشاه د ایران صدراعظم حاجي  چې
سمدستي خراسان  چې ان له پاچا څخه وغواړيد ایر چې ابراهیم خان ته پیغام استولی وو او هغه ته یې ویلي وه

نستان جنوب د افغا چې د ایران پاچا ته دا پیغام ورسېدی ده په جواب کي ورته ولیکل چې افغانستان ته تسلیم کړي. کله
تان د افغانس چې ختیځي پولي باید د صفوي پاچاهانو د وخت په ډول وټاکلي سي. په دې توګه د ایران پاچا غوښتل

تر سرحد پوري ونیسي. فتح علي شاه په دغه وخت کي، په افغانستان کي د ښورښونو د جوړولو لپاره ډېره  هندوستان
په دغه وخت کي د زمانشاه دوه وروڼه شاه محمود او حاجي فیروز په ایران کي  چې ښه وسیله درلوده او هغه دا

 اوسېدل. پر دوی برسېره ال د فقید پاینده خان زوی فتح خان هم په ایران کي وو او له شاه محمود څخه یې غوښتي وه
و لپاره د ایران مرستو د کابل د تخت د نیولو لپاره هڅه وکړي. محمود په دغه وخت کي، د کابل د تخت د نیول چې

ته ډېره سخته اړتیا درلوده. مهدي علي خان ته ډېر ښه فرصت په الس ورغی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دښمنی 
 اورته یې زور ورکاوه او ایران یې په افغانستان کي مداخلې ته تشویقاوه.

څرنګه د زمانشاه  چې ن پېشنهاد کړمهدي علي خان، د وضع په نظر کي نیولو سره، د ایران صدراعظم ته یو پال
توجه له هندوستان څخه بلي خواته واړوي. د ده د پالن په اساس د زمانشاه دوه ناسکه وروڼه، باید د هرات د نیولو 

د خراسان پر لور حرکت وکړي  چې لپاره استعمال سي. د دې پالن په اساس باید د دواړو وروڼو څخه وغوښتل سي
د خپلو وروڼو د  چې ې د هرات په نیولو کي مالتړ وکړي. په دې توګه به زمانشاه مجبور سياو د ایران پاچا به ی

ښورښ د ځپلو لپاره هیواد ته ستون سي او پر هندوستان به یې فشار کم سي. مهدي علیخان دغه راز د ایران 
م وي. د ایران صدراعظد دغو ټولو جنګي عملیاتو لګښت به د برټانیې حکومت ورک چې صدراعظم ته اطمینان ورکړ

د مهدي علیخان دغه پیغام، په یوه مناسب وخت کي، د پاچا تر غوږه ورساوه. د ایران حکومت په هغه وخت کي د 
دام ته تیار ناست وو. د ایران پاچا د مهدي علي خان د پیغام د اخیستلو سره سم د خپل قافغانستان پر ضد خصمانه ا

دا ناراضي شهزاده ګان دي هرات  چې مادالدوله سره وکتل. فیصله پر دې وسوهصدراعظم میرزا ابراهیم خان او اعت
خراسان ته حرکت وکړي او دوی ته به هلته د ایران د محاصره  چې ته ولېږل سي. دوی ته په هماغه ورځ وویل سوه

 غوی ته یې هدایتکولو لپاره پوځي مرستي ورسیږي. د ایران پاچا دغه راز د خراسان مشرانو ته لیکونه ولېږل او ه
هرات باید ونیول  چې له شهزاده ګانو سره د هرات په اشغالولو کي مرسته وکړي. اصلي پالن داسي وو چې وکړ

سي او بیا نو د کندهار پر لور پرمختګ پیل سي او وروسته د کابل پر لور مارش وسي. د ایران پاچا شهزاده ګانو 
  سي والړ سي.پخپله به خراسان ته ورپ چې ته اطمینان ورکړ

هر څه وبولو، د زمانشاه پر ضد د ایران د پاچا د لمسولو کمال د مهدي  چې د فشار او د زمانشاه د مجبورولو قواوي
 د مسقط مسایل یې په څلورو ورځو کي داسي پر الري برابر کړل، چې په ډېر افتخار به یې ویل چې علیخان وو،

 اغېزه چې . په هغه شرایطو کي، مهدي علیخان داسي اقدامات وکړلبل چا په یوولسو ورځو کي نه سوای کوالی چې
یې له کابل څخه نیولې تر کلکتې پوري څرګنده سوه او ګورنرجنرال او دده د شورا غړو د ده د خدمت قدر وکړ او 

ل ده زمانشاه ته داسي اورونه ب چې کال د جنوري پر لسمه، مهدي علیخان ولیکل 1۷۹۹مننه یې ورڅخه وکړه. د 
وژل به یې کلونه وغواړي. ګورنر جنرال د مهدي علیخان د  چې کړي او داسي ښورښونه یې ورته جوړ کړي دي

 چې د فبروري په میاشت کي، له دې امله مننه وکړه کال 1۷۹۹هلو ځلو ډېره ستاینه وکړه او له ډنکن څخه یې، د 
له ټولو نېټو او زموږ  چې قه عمل کړی دی. ده ولیکلله هند څخه د زمانشاه د توجه د اړولو لپاره یې په ډېره ښه طری

له هند څخه د شاه زمان د توجه د اړولو کار ستا د استازي کمال دی.  چې د استخباراتو له رپوټونو څخه څرګندیږي
د  هد هغ چې د ده لپاره یې داسي انعام په نظر کي نیولی دی چې ګورنر جنرال په هغه مکتوب کي ډنکن ته ولیکل

 د ده رضاییت او خوښي به ورڅخه ښکاریږي. ښکارندوی به وي او لیاقت
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

شاه دربار ته د زمانشاه یو استازی ورسېدی او د اېران له پاچا څخه یې غوښتي  علی په هغو شپو ورځو کي، د فتح
ډېر  چې د کفارو پر ضد الس ورسره یو کړي. له دې څخه مخکي د میسور د واکمن ټیپو سلطان یو هیات، چې وه

یشاه دربار ته ورغلی وو. که مهدي علیخان د ایران له  عل قېمتي سوغاتونه ورسره وه، د همدغه هدف لپاره، د فتح
شاه څخه پر هرات باندي د حملې کولو غوښتنه کړې وای نو د ایران شاه به د دې کار لپاره د میلیونونو روپیو غوښتنه 

دا ټول جنګ یې په دوه لکه روپۍ تمام کړ. له دې څخه یو  چې کړې وای. مګرمهدي علیخان داسي ترتیب ونیوی
لک روپۍ د زمانشاه وروڼو، د مهماتو د را نیولو لپاره، واخیستلې. د ایران دربار د دغو پیسو غوښتنه وکړه او مهدي 

ي ک دا کار باید په لنډ او ټاکلي وخت چې علیخان هغه ورکړې. د مهدي علیخان د ماموریت بل مشکل په دې کي وو
زمانشاه معموال پر هند باندي حملې کولې، تر  چې سوی وای. د دغه ماموریت اهداف باید د ژمي تر موسم پوري،

سره سوي وای. نو د دغه ماموریت د بریالي کېدلو دپاره د ډېر فکر او بحث کولو ته وخت پاته نه وو. د انګلیسیانو 
څوک دي ایرانیانو ته  چې ېژندله نو دا ډېره ګرانه خبره وهکمپنۍ، په هغه وخت کي، په ایران کي چنداني چا نه پ

نګ ال، په بصره او بغداد کي، د څد کمپنۍ له ډیپلوماسي سره سم عمل وکړي. د دې ستونزو تر  چې قناعت ورکړي
انګلیسیانو استازو د مهدي علیخان د پالن په مخ کي خنډونه اچول. په بصره کي خو د انګلیسیانواستازي سامویل 

له بصرې څخه بمبیی ته رواني وې په بوشهر کي د لنګر  چې هغو کښتیو ته یې چې ېنسټي دونه مخالفت وښودم
هغه د ایران دربارته په نظر کي نیولي وه، ورنه  چې اچولو اجازه نه ورکوله. ده مهدي علیخان ته هغه سوغاتونه،

مهدي علیخان وغانده بلکه ایران ته یې د یوه هندي کړل. په بغداد کي د انګلیسیانو استازي جونز هارفورډ نه یوازي 
استازي د لېږل کېدلو پر مفکوره باندي انتقاد کړی وو. دی د ایران دربار ته د مهدي علیخان له لېږل کېدلو سره 

په دې توګه به د زمانشاه سره د خبرو  چې دا د برتانیې له خوا یو غلط اقدام دی ځکه چې مخالف وو، او ویل یې
 ټولي الري بندي سي.کولو 

ي خان مهدي عل چې د اسرارو د ساتلو کمېټې، د دغو استازو له نظریاتو سره د مخالفت څرګندولو په ترڅ کي ولیکل،
ې په هند کي د برټانی چې د هغي سیمي ځایي سړی دی، د ډیري لوړي رتبې او تحصیالتو خاوند دی او داسي یو سړی

هغه تر دغه وخته پوري کړي دي زموږ تر انتظار لوړ دي او موږ په  چې آتاداره په هغه بشپړ باور لري. څه اجر
که له هغه سره د برټانیې د یوه تبعه په څېر سلوک وسي هغه به تر دې هم ښه اجرآت  چې دې کي هیڅ شک نه لرو

ه هغه د بللو لپاراو کارونه وکړي. د ایران حکومت د مهدي علیخان سره لیدلو ته لېوالتیا وښودله. د شاه دربار ته د 
یو فرمان صادر سوی وو او تر تهران پوري د هغه د بدرګه کولو لپاره یو مېلمه پال هم ټاکل سوی وو. مهدي علیخان 

له ده سره ښه سوغاتونه موجود نه وه او په هند کي مسوولومقاماتو  چې د ایران دربار ته والړ سي ځکه چې نه غوښتل
ه سره د ایران د پاچا له شانه سره الیقي تحفې نه وي دی د ایران دربار ته نه سي تر څو پوري له د چې ته یې ولیکل

کال د مې پر شپږویشتمه تهران ته روان سو.  1۷۹۹مهدي علیخان ته سوغاتونه ورسېدل نو هغه د  چې تلالی. کله
و ټاکلی. له مهدی علیخان تر دې مخکي هیڅ وخت د ایران دربار د کوم برټانوي د بدرګه کولو لپاره مېلمه پال نه و

 سره، پر مېلمه پال برسېره، د بصرې د سوداګرو مشر هم ملګری وو.
کال د جون پر یوویشتمه مهدي علیخان شیراز ته ورسېدی، هلته یې ډېر تود هرکلی وسو او ښې مېلمستیاوي  1۷۹۹د

ات کي ماته خوړلې ده. شاه محمود په هر چې دی شېراز ته ورسېدی نو هلته خبرسو چې ورته جوړي سوې.کله
د سنیانو هغه ډول  چې مهدي علیخان، له دغه امله د ایران شاه ته یوه عریضه ولیکله او له هغه څخه یې وغوښتل

 په هندوستان کي د شیعه ګانو په مقابل کي مرتکب کیږي، ځکه چې خونړي ځپلو ته خاتمه ورکړي لکه شاه زمان
سیاسي پناه ورکړې ده. که تاسي اعلیحضرت د سنیانو تعقیبولو ته دوام برټانیې هغو ځپل سویو شیعه ګانو ته  چې

ورکړی نو دا به زمانشاه ته په خپل قلمرو کي د شیعه ګانو د ال ځپل کېدلو لپاره پلمه په الس ورکړي. د ایران شاه په 
ر حرکت وکړ. بل پخپله یې د خراسان پر لو چې هرات کي د شاه محمود د ماتي خوړلو له امله دونه په غوسه سو

ټیپو سلطان د ایران پاچا ته پیالن، قیمتي سوغاتونه  چې مهدي علیخان په شیراز کي تر السه کړ هغه دا وو چې خبر
د ټیو سلطان وکیل د سوغاتونو سره یو ځای څوارلس لکه روپۍ » او یو استازی لېږلی وو. مهدي علیخان ولیکل 

نه راسره وه. په ایران کي پیسې ډېري کمي دي او ډېر قدر لري. نغدي راوړي وې. زما سره ډیر کوچني سوغاتو
و د ټیپ چې څرنګه« د ټیپوسلطان د سوغاتونو په مقابل کي هیڅ وه.  چې زما سوغاتونه دونه لږ او بې ارزښته وه

نه ود هغه وکیل له شاه سره  چې انګلیسیانو سوګند خوړولی دښمن وو نو مهدي علیخان خپل ټول وس په کار واچاوه
ډېر ژر د مهدي علي خان د سپاهیانو او د ټیپو د وکیل د نوکرانو ترمنځ  چې ګوري. د ده آرزو ژر پوره سوه ځکه

د ټیپو د سفیر نوکران وډبوي. مهدي علي خان په ایران کي دونه قدر  چې نښته وسوه او مهدي علي خان وکړای سول
سمدستي یې د ټیپو د وکیل د نیولو امر صادر کړ. شاه ویلي  کله د ایران پاچا له دې نښتي څخه خبر سو نو چې درلود

 تړونونه باید د پاچاهانو ترمنځ السلیک سي نه د پاچاهانو او د ټیپو په څیر یوه زمیندار ترمنځ.  چې وه
کال د ډسمبر په میاشت کي، مهدي علي خان د ایران شاه وروباله او په ډېر درناوي یې هرکلی وکړ. شاه  1۷۹۹د 

 ېچ نوابه! زه تاته په خپل قلمرو کي هرکلی وایم. ایرانیان باید فخر وکړي» علیخان ته په خطاب کي وویل:  مهدي
له د هغه پخپ چې د دوو پخوانیو مدنیتونو لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکي د داسي شخص په منځګړتوب ټینګیږي

د کښېنستلو اجازه ورکړه سوه او دا یو نادر امتیاز مهدي علیخان ته د پاچا په حضور کي « ایران د اشرافو وینه لري. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 5 له :د پاڼو شمیره
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مقام یې د ایران له پاچا سره مساوي ګڼل کېدی، د کښېنستلو  چې د ایران پاچاهانو یوازي هغو پاچاهانو ته چې وو؛ ځکه
د ایران دغه هرکلی فوق العاده تود وو او دی یې ډېر وغټاوه.  اجازه ورکوله. مهدي علیخان ته د ایران د پاچا له خوا

د انګلیسیانو د کمپنۍ له خوا یې د خپل کاکا د وفات له امله د خواخوږی او د ده د  چې پاچا په دې ډېر خوشاله سو
پاچاکېدلو له امله د مبارکی پیغام واورېدی. مهدي علیخان ته له هرکلي ویلو څخه وروسته، د ایران پاچا له هغه سره 

عه ګانو باندي د زمانشاه د ظلمونو په باب له مبالغې څخه ډکي کیسې رسمي خبري پیل کړې. مهدي علیخان پر شی
څرنګه د  چې وکړې او د برټانیې د پوځ د زور او قوت په باب یې هم ډیري الپي ورته وکړلې. هغه ورته وویل

 هديشمېر یې دریو سوو زرو تنو ته رسېدی ماته ورکړه. م چې برټانیې یوه واړه پوځ د سراج الدوله هغه پوځ ته
د میسور ټیپوسلطان مرسته ورڅخه غوښتې ده په هیڅ توګه  چې انګلیسیان د زمانشاه له تېري څخه چې علیخان وویل

په زرګونو شیعه ګان په الهور کي د زمانشاه د ظلمونو له  چې وېره نه لري. مهدي علیحان د ایران پاچا ته وویل
ارول هبي احساسات ښه وپذدي. مهدي علیخان د ایران د پاچا م السه د انګلیسیانو تر کنټرول الندي سیمو ته تښتېدلي

که د ایران پاچا د زمانشاه د دغه راز ظلمونو مخه ونیسي دا به یې د خپل خالق خدمت کړی  چې او هغه ته یې وویل
لې ته مد انګلیسیانو له مرستي پرته یې پر افغانانو باندي ح چې غوسه سو د ایران پاچا دونه په چې وي. ده ولیدل

د زمانشاه په ځپلو کي د انګلیسیانو  چې د ایران پاچا، د هغه صدراعظم او اشراف دې ته راوستل تیاری وښود. ده
پالن تعقیب کړي او ډېر ژر یې په افغانستان کي د شاه محمود او حاجي فیروزالدین پر الس زمانشاه ته داسي ستونزي 

 شاه محمود له شلو زرو چې ه لیده کېدی. د ایران پاچا موافقه وکړهبیا د سولي د ټینګېدلو احتمال ن چې پیدا کړې
لي ع فتح چې عسکرو سره خراسان ته ولېږي. د ایران د پاچا په زړه کي له افغانانو سره د دښمنۍ داسي اور بل سو

اچا دې ته پخپله به د زمانشاه په جنګ روانیږي. مهدي علیخان، د ایران پ چې شاه له مهدي علیخان سره ژمنه وکړه
 زمانشاه یې پرزولی نه وي. چې له افغانستان سره به تر هغه وخته دښمینو او جنګونو ته دوام ورکوي چې راووست

ښتۍ د فرانسې یوه ک چې مهدي علیخان دغه راز په ایران کي د فرانسې د فعالیتونو له نیژدې څارنه کوله. دی خبر سو
 پنځه برټانوي عسکر یې چې نسویانو داسي ورانکاري عملیات کړي ديد ایران بندرونو ته نیژدې راغلې ده او فرا

وژلي دي. مهدي غلیخانو په دغه اړه له پاچا سره وکتل او هغه ته یې د فرانسې د دغه خاینانه عمل په باره کي اطالع 
 نیسي. مهديفرانسویان په وچه او سمندر کي پیدا کړي او ویې  چې ورکړه. د ایران پاچا خپلو سړیو ته امر وکړ

ه ک چې خپلو لویو افسرانو او د مسقط امام ته یې امر کړی وو چې علیخان په دې اړه د شاه داسي فرمان ترالسه کړ
کوم منصبدار یا عالي رتبه مامور د شاه د دغه فرمان په عملي کولو کي سستي وکړي؛ عسکر او د هغه تر الس 

علي خان د دغه فرمان د عملي کولو لپاره ډیري زیاتي پیسې په مهدي  الندي مامورین د خپل آمر د نیولو حق لري.
 رشوتونو او سوغاتونو ولګولې.

له مهدي علیخان سره ، د ایران د پاچا په دربار کي، حاجي خلیل خان هم ملګری وو. حاجي خلیل ډېر هوښیار او 
له ډېري هوښیاری څخه کار اخیست  ځیرک سړی وو او د ایران له اشرافو او درباریانو سره په خبرو او چلند کي یې

او ډېر ژر یې د ایران د پاچا اعتماد ترالسه کړ. د مهدي علي خان د ماموریت له پیل څخه، حاجي خلیل په ایران کي 
د برټانیې د ګټو د خوندي کولو لپاره خپل ټول وس تمام کړ. د ده استازو له مهدي علي خان سره د سوغاتونو په 

رسولو کي مرسته کوله او مهدي علي خان، خپلو اهدافو ته د رسېدلو لپاره، د حاجي خلیل له  برابرولو او پیسو په
حاجي خلیل خان به له مهدي علي خان سره د هغه د سفارت  چې نفوذ څخه ګټه اخیستله. پر دې هم موافقه سوې وه

ه په هند کي چا پ چې ي ولېږليپه جریان کي ملګری وي. دوی ډنکن ته آسونه، شالونه او داسي قالیني په سوغات ک
کال د ډسمبر پر یودېرشمه د بغداد له الري هند ته روان سو. د ایران  1۷۹۹سترګو نه وې لیدلي. مهدي علیخان د 

په خپلو ملګرو کي یې ووېشي. ده ایله د  چې دربار مهدي علیخان ته چپنه او جامې او درې سوه طالوي ورکړې
له هند څخه مکتوب ورته ورسېدی او د ایران په دربار کي یې د، سفیر  چې وو ایران له پاچا څخه رخصت اخیستی

 په حیث، د جان مالکم د مقررېدلو اعالن کاوه.
د ایران او  چې د مهدي علیخان بشپړ بري، د ګورنر جنرال په ذهن کي د یو شمېر امکاناتو طرح پیدا کړه؛ هغه دا

 ېچ باید الري چاري ولټول سي. دغه راز باید په دې باره کي پلټنه وسي برټانیې تر منځ د اړېکو د تقویه کولو لپاره
ایران، هند ته، د افغانستان او فرانسې له خوا د متوجه کېدونکو خطرونو په مخنیوي کي څه کوالی سي. مګر ده 

 او فیروزغوښتل یې محمود  چې د ایران پاچا د برټانیې له دې دریځ سره ملګری کړي چې داسي الره انتخاب کړه
زمانشاه د تل لپاره ، په خپل هیواد کي، مشغول وساتي. په دغه مشخص هدف  چې په دایمي توګه داسي حمایه کړي

 ېچ کي، مهدي علي خان په دې بریالی سوی وو او د افغانستان خطر یې لیري کړی وو. دی په دې بریالی سوی وو
شاه د زمان چې کړي او یاغي شهزاده ګان یې دې ته هڅولي وه د برټانوي هند او د ایران تر منځ دوستانه اړیکي ټینګ

په قلمرو کي مشکالت پیدا کړي. مګر دغه اقدامات د افغانستان له خواد تهدید د مخنیوي دایمي خنډ نه ګڼل کېدی. 
 اوهک دا دوه شهزاده ګان به، په لږ قوت، د زمانشاه په مقابل کي ټینګ سي. ده فکر چې ګورنرجنرال ګومان نه کاوه

زمانشاه به، د فرصت له برابرېدلو سره سم، بیرته پر هند باندي یرغل وکړي. مهدي علیخان په ډېره کامیابي د  چې
ې دوستانه له د چې له برتانیې سره د دوستانه اړېکو په ټینګولو قانع کړي وه. ویلسلي غوښتل پاچا او وزیران ایران

رټانیې د خارجي پالیسی په مدار کي وګرځوي او د فرانسې د تهدید ایران د ب چې میالن څخه داسي ګټه پورته کړي
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یون ناپول چې ونو په مقابل کي له ایران څخه د یوه حایل قوت په حیث کار واخلي. دغه فرصت هغه وخت تر السه سو
ر هند پ چې فتوحاتو ته مخه کړه او ایران له خپلي ویري پخپله د اروپا د سیاست مدار ته ولوېدی. ناپولیون غوښتل

باندي د حملې لپاره د ایران له خاوري څخه تېر سي او په دې برخه کي یې د ایران دوستی ته اړتیا درلوده. ده دغه 
د بین المللی سیاست د سطرنج په میدان کي له ترکیې، ایران او روسیې څخه د پیاده ګانو په څېر  چې راز غوښتل

ی د برټانیې د امپراطور چې دفاعي تړون کوالی سوای او کابل تر منځ کار واخلي. په دې توګه نو د فرانسې، ایران
ي د ناپولیون خطر نور د یوه ځانګړ چې په شمال لوېدیځ کي د برټانیې ګټو ته خطر پېښ کړي. ویلسلي فکر کاوه

ان د هند رای سړی یوازي د ایران سره د دوستی په ټینګولو قانع سي بلکه چې یرغل په مقابل کي د دفاع خبره نه ده
په الره کي تر بل هر هیواد مهم رول درلودی. ناپولیون هم د ایران په دغه اهمیت ښه پوهېدی نو ځکه یې خپل 

 د برټانیې د تجارت د تباهی سبب سو.  په ایران کي چې استازي د ایران دربار ته ولېږل او داسي اقدامات یې وکړل
هغه مناسبي اعتماد نامې  چې ایران ته داسي یو څوک واستوي چې ګورنرجنرال ویلسلي دغه راز په نظر کي درلودل

او پېژند پاڼي ولري او په ایران کي د هند د برټانوي حکومت قوت، شته مني او حیثیت وښیي. د ویلسلي په عقیده، د 
ر قوتونه لکه نودغه ډول اعتبار او حیثیت خاوند سفیر به نه یوازي پر هند باندي د زمانشاه د یرغل کولو مخه ونیسي ب

به هم پر هند باندي د حملې کولو څخه را وګرځوي او حتی په تجارتي ساحه کي به هم برټانیې ته ډېره ګټه ورسوي. 
خه څله بمبیي  چې ګوندي د یوه بل سفیر ټاکل دي الزم وي ځکه دوی ویل چې د کمپنۍ مدیره هیات شک څرګنداوه

و کارونو کي په بشپړوه توګه بریالی دی او خپل کارونه ډېر ښه پر مهدي علیخان په خپل چې رسېدلي رپوتونه ښیي
ویلسلي د ایران په دربار کي د مهدي علیخان د فعالیتونو ستاینه کول مګر بیا یې هم دا نه  چې مخ وړي. که څه هم

نه غه ته دویوازي ه چې مهدی علیخان دي په ایران کي د ټولو کارونو اختیار ولري. ویلسلي نه غوښتل چې وه خوښه
 چې ویلسلي هیڅ وخت دا ونه ویل چې مهم ماموریت وسپارل سي او دونه زیات صالحیت ورکړه سي. که څه هم

مهدي علیحان په دغه یا هغه کار کي پر خپل سر عمل کړی دی مګر ده له لویه سره هندي ډیپلوماټانو ته په سپکه 
موقتي ګټه رسوالی سي او د دایمي اړېکو د ټینګولو او دغه ډول ډیپلوماټان یوازي  چې سترګه کتل. ده فکر کاوه

د مهدي علیخان کارونه تر حد زیات ستایل سوي دي  چې دایمي ګټو رسولو په درد نه خوري. دی په دې عقیده وو
ماته یې دفاع راسپارله سوې ده جفا کړې وي  چې ما به له هغو ګټو سره» او دونه ارزښت یې نه درلود. ده ولیکل. 

 «باید مالکم ته وسپارل سي مهدي علي خان ته وسپارم  چې ه درانه او مهم وظایفکه هغ
 

 د مهدي علي خان پر ځای باندي ځکه، په حیدرآباد کي د کمپنۍ د استازي مرستیال جان مالکم وټاکل سو.
 

 نوربیا
 له ډهلي تر تهران, څلورمه برخه
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