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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 فصل مځپن
 برخهځوسمه پن

 

 د سردار مهردل خان او سردارکهندل خان وفات:
 

ه د اګسټ په میاشت کي کهندل کال په لومړیو میاشتو کي سردارمهردل خان وفات سو او لږه موده وروست ۱۸۵۵د 
خان هم وفات سو. د هغه د ښخولو له مراسمو څخه وروسته د سردارکهندل خان د زامنو او د هغه د کشر ورور 
سردار رحمدل خان تر منځ د قدرت د نیولو پر سر اختالف او جګړه پیل سوه. د سردار کهندل خان شپږ زامن یوې 

دل خان او سردار مهردل خان زامن بلي خواته هم په ارګ کي دننه او هم رحمدل خان، سردارپر خواته او د سردار
دوام وکړ او  يباندي په ښار کي بلي خواته سول او پر یوه بل یې ډزي پیل کړې. دې ډزو څو ورځ له ارګ څخه د

باالخره د ښار سپین ږیري، سیدان او مالیان ترمنځ سول او له دواړو خواوو څخه یې د جګړې د بندولو غوښتنه 
 وکړه. 

خان څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه. امیردوست محمدخان، له  جنګ بند سو او سردارانو له امیر دوست محمد
تنخوا  ۍامیر د کندهار ټولو سردارانو ته کلنخپلي قوې سره، کندهار ته داخل سو او د ښار کنټرول یې واخیست. 

زیات شمېر یې ښوراک ته والړل.  مقرره کړه؛ مګر له لومړۍ ورځي د سردارانو مخالفت څرګند سو او ډېر
امیردوست محمدخان خپل زوی سردار غالم حیدرخان او وراره سردار سلطان احمدخان ورپسي ولېږل. سردارانو 
د مقاومت کولو توان نه درلود او په ګرمسیر کي د ملخان خواته والړل. امیردوست محمدخان خپل زوی سردار 

په قال کي ورپسي ولېږل او هغوی یې په قال کي محاصره کړل. محمدشریف خان او سردارسلطان احمدخان 
  او یا ایران ته والړل.سول محاصره سوي سرداران هم یا تسلیم 

مرحوم سید قاسم ریشتیا، د امیر دوست محمدخان له خوا د کندهار د اشغال او له کابل سره د الحاق په برخه کي، 
د خپلو پوځیانو سره کندهار  چې ار شیرعلي خان ته وظیفه ورکړهامیر سرد چې بیا هم عندي قضاوت کوي او لیکي

ته والړ سي او د دواړو طرفو رایه ځانته معلومه کړي. او له بلي خوا یې شهزاده غالم حیدرخان د انګلیسیانو د 
رالسه کولو نظر د معلومولو لپاره پېښور ته واستاوه. هغه د کندهار د الحاق په برخه کي د انګلیسیانو د موافقې د ت

کال د مارچ پر دېرشمه په جمرود کي له سرجان الرنس سره په دریو مادو کي دا موافقه  ۱۸۵۵څخه وروسته د 
 (۱۴۵ریشتیا ص )السلیک کړه. 

 چې په مارچ کي السلیک سوې ده. په داسي حال کيکال  ۱۸۵۵دا موافقه د  چې لومړی خو ریشتیا پخپله لیکي
له امیر سره د کندهار د اشغال موضوع دا وخت کهندل خان د دې موافقې څخه شپږ میاشتي وروسته وفات سو. او 

 په دریو مادو کي د کندهار نوم له سره نسته. سړی نه پوهیږي چې بیخي مطرخ نه وه. او بیا نو هغه موافقه راوړي
د الحاق په برخه کي د انګلیسیانو د کندهار میر له خوا غالم حیدر خان د ا چې ریشتیا د کوم سند په حواله وایي چې

موافقه ترالسه کړه. او بیا خو غالم حیدر خان، د کندهار د اشغال په وخت کي، له پالر سره ملګری دی. پېښور ته 
 د لېږل کېدلو سوال نه پیدا کیږي.

ان محمدخان په دغه وخت کي د سردار سلط چې مرحوم سید قاسم ریشتیا وروسته تر دې هم عجایبي کوي او لیکي
له موقع څخه استفاده وکړي او  چې هندي عسکرو له ښورښ څخه خبر سوی وو او دوست محمدخان ته یې وویل

له ایران سره یې له  چې سره یو ځای،خان پېښور ونیسي. مګر امیر ونه منله او سلطان محمدخان د سلطان احمد 
د تهدیدولو په منظور، د ایران د پاچا ناصرالدین شاه په عنوان یو پخوا څخه اړیکي درلودل، د دوست محمدخان 

 ۱۴۶مکتوب واستاوه... هغه کتاب ص 
کال د سپټمبر یا اکټوبر د میاشتو دي او د انګرېزانو په مقابل کي د عسکرو  ۱۸۵۵اوس نو د کندهار دا پیښي د 

محمدخان امیر ته، د هند د پیښو په باب ګواکي سلطان کال د مې په میاشت کي منځته راغلی دی.  ۱۸۵۷ښورښ د 
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مخ حواله  ۱۳۵مرحوم ریشتیا د سراج التواریخ د لومړي جلد  چې یو نیم کال مخکي اطالع ورکوي. بده خو ال دا
کال د پیښو په باره کي دي. د سلطان محمدخان او امیردوست محمدخان اختالف او  ۱۸۳۸ورکوي او هلته خبري د 

مخ کي راغلې ده او هلته د هند د  ۲۲۱د ایران پاچا ته د لیک لېږلو کیسه د دوهم جلد په  د سلطان محمدخان له خوا
 په هغه وخت کي ښورښ موجود نه وو.  چې ښورښ نوم له سره نه دی اخیستل سوی؛ ځکه

سردارسلطان احمدخان، د خپل انتظار په خالف، هغه  چې داسي ښکاريبیرته خپلي موضوع ته را وګرځو.  چې
ځان په سلطنت کي شریک باله او دا ځل  الپه نظر کي درلودل تر السه نه کړل. ځکه ده په لومړي سر کي  چې څه

 چې یې هم لږترلږه د کندهار واکمني تر نیت ایستلې وه. امیر دوست محمدخان په هغه ځکه اعتماد نه سو کوالی
ار په څېر مهم والیت سپارل په هیڅ توګه ټول عمر یې له امیر سره مخالفت کړی وو؛ او داسي یوه سړي ته د کنده

له  چې له خطره خالي نه وه. سردارسلطان احمدخان له کندهار څخه بیرته ایران ته والړ او له نورو سردارانو سره،
 یو ځای سو. ،ده څخه مخکي یې د ایران دربار ته پناه وړې وه

مالیانو په مرسته، د امیر په مقابل کي له وروستۍ وسیلې څخه هم کار واخیست.  وسردارانو ، د خپلو طرفدار
هغه د انګرېزانو دوست او د اسالم دښمن دی. د امیر  چې مالیانو په ښار او شاوخوا کي د امیر پر ضد تبلیغ وکړ

 ی لري. پر ضد جهاد روا دی او له هغه سره جنګ او مخالفت کول له پرنګیانو سره د جهاد کولو معن
که امیردوست محمدخان د کندهار حکومت خپل زوی سردارغالم حیدرخان ته وسپاری او د کابل پر لور روان سو. 

امیر پر دې مخالفتونو غښتلی سو خو له هغه سره بیا هم اندېښنه ورسره وه او د پېښور کمیشنر هربرټ  چې څه هم
ه پوځ کي افسر وو او تازه یې وظیفه په کابل کي پای ته د انګرېزانو پ چې ایډورډز ته یې، د یوه افغان په الس

که انګرېزان د ده د پوځ لګښت ورکړي نو دی  چې یلي وهرسېدلې وه، شفاهي پیغام واستاوه. امیر ایډورډ ز ته و
 چې په هرات کي، د ایراني عسکرو پر ضد عملیاتو کي برخه واخلي. ده ضمنا هغه ته احوال ورکړ چې حاضر دی
 (۱۳۵ -۱۳۴لمسډن ص ص )ګام اخیستلو مخکي باید د برټانوي مقاماتو سره خبري وکړي. تر عملي 

له امیردوست محمدخان سره د یوې غونډی ترتیب  چې ګورنرجنرال د پنجاب عالي کمیشنر جان الرنس ته امر وکړ
اره عملیات د هرات له شاوخوا څخه د ایرانیانو د لیري کولو لپ چې ونیسي او که هغه چیري دې ته حاضر وو

کال د  ۱۹۵۷سو او د  نوکړي نو د پیسو ورکولو صالحیت هم لرې. امیر له کابل څخه د ډسمبر پر اوومه روا
 جنوري پر لومړۍ نېټه یې د خیبر د درې په خوله کي له جان الرنس سره وکتل.

له دوست محمدخان سره یې  چې په دغو خبرو کي یې برخه درلوده، له دې امله خوښ وو چې جنرال سیډني کاټن،
 چې له نیژدې لیدلي او پېژندلي وه او ضمنا یې د هغه په نیت ځان خبر کړی وو. دی وایی دوست محمدخان غوښتل

له برټانوي متحدینو څخه د ایران پر ضد جګړه کي یا د پیسو یا د پوځ او یا د دواړو مرسته ترالسه کړي او دغه 
هغه د اباسین پر  متحدینو اشغال کړې وه؛ او د ده چې خاوره بیرته وغواړيد افغانانو هغه  چې راز یې غوښتل

 لوېدیځه غاړه د پېښور وادي وه.
موږ اوس دښمنان نه یو نو د ده د قلمرو تر ټولو ویل یې  چې ده د دې غوښتني لپاره دلیل هم درلود او هغه دا

 (۱۳۱کاټن ص )حاصلخېزه خاوره مو ال ولي باید نیولې وي. 
یډني کاټن وایی د خیبر په دره کي تر څو میله تګ وروسته مو د دوست محمدخان کمپ ولیدی. ریشتیا هم جنرال س

ډېر ښکلی جوړ سوی وو. په دغه سیمه کي کمپونه معموال ډېر ښایسته وي؛ په تېره بیا د درې په لوړوڅو کي والړ 
مخي ته د توپونو یو کتار درول سوی  هر رنګ پکښي ښکارېدی ډېر ښکلي معلومېدل. د امیر د کمپ چې ،بیرغونه

وو. د ده سپاهیانو، زموږ د عسکرو په څېر سرې جامې اغوستي وې. ټول وسله وال او د درې لوړي ژوري یې 
ً  چې نیولي وې. د قبایلو خلکو، یوه عالي منظره وه او دلته  شمېر یې ډېر زیات وو، لوړي څوکي نیولي وې. حقیقتا

پ ته د عالي کمیشنر د رسېدلو سره سم،د ده په احترام د توپونو ډزي وسوې او له دې ما سمه نه ده ترسیم کړې. کم
تا به  چې سره، د درې په لوړو او ټیټو برخو کي، د توپکو ډزي پیل سوې. ډزي بې شماره وي او دونه زیاتي وې

 ویل د درې لوړي او کښته برخي سره لمبه سوې....
کی سره د خیبر درې ټکه د برټانیې پوځیان په هغه وخت کي په چ چې روښانه دهپه څېر، بل هر حقیقت  ددا خبره 

موږ د دښمنانو په حیث  چې د دوی سمدستي تباهي وای. افغانانو به دا فکر کړی وایبه ته داخل سوي وای نو دا 
ورچلونه یې دوی ټول پر لوړو څو والړ وه او م چې درې ته داخل سوي یو او خیانت مو په خیال کي دی. څرنګه

هر وخت هغه  چې د دې تباهی کیسه یې کړې وای. زه چې نیولي وه نو په موږ کي به دونه سړی پاته سوی نه وای
 (۴۰-۱۳۹هغه کتاب ص ص )سالمت خالص سوی یم.  چې صحنه را په یاد کړم نو د خدای شکر ادا کړم

وري پر شپږویشتمه وروستی موافقه کال د جن ۱۸۵۷امیر او جان الرنس ډیري غونډي سره وکړې او باالخره د 
د ایرانیانو سره د جګړې په وخت کي به په میاشت کي  چې السلیک سوه. د دې موافقې په اساس امیر ژمنه وکړه

 چې له انګرېزانو څخه یې تر السه کوي په خپلو پوځیانو لګوي. د نورو موادو ترڅنګ، چې هغه یو لک روپۍ
د کورم ، پیواړ او  چې امیر به د برټانیې دریو افسرانو ته اجازه ورکوي چې وه موافقه ورباندي وسوه، یوه ماده دا

دغه پیسې په مناسبه طریقه د افغانستان په پوځیانو لګول  چې لوګر له الري افغانستان ته والړ سي او دا یقیني کړي
 کیږي. 
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 د موافقې بشپړ متن:
د ایران پاچا، له برټانیې سره د موافقې په خالف، د هرات کنټرول اخیستی دی؛ او اعالن یې کړی  چې څرنګه .۱

د امیردوست محمدخان په اوسني قلمرو کي هم مداخله وکړي او اوس حاضر د برټانیې او ایران د  چې دی
له  چې ن سره مرسته کويحکومتونو ترمنځ جنګ روان دی له دغه امله د شرق الهند کمپنۍ له امیر دوست محمدخا

خپل قلمرو څخه په بلخ، کابل او کندهار کي د ایران په مقابل کي دفاع وکړي او ویې ساتي. د شرق الهند کمپنۍ، په 
امیر ته له میاشتي یو لک روپۍ، له ایران سره د جنګ په وخت کي، په دغو شرایطو  چې دې وسیله، موافقه کوي

   ورکړي:
نه تر اته لس زره لږ پیاده قوه په پوځ کي به یې قوه وساتي او  چې سپاره او توپپوځ ني امیر باید د خپل اوس. ۲

 له هغې جملې څخه به یې دیارلس زره منظم پوځیان وي او پر دیارلسو لواوو به ویشل سوي وي. چې وي،
تېرولولپاره خپل ترتیب پیسو د . امیر باید د برټانیې له خزانې څخه د دغو پیسو د اخیستلو او په خپله خاوره کي د ۳

 ونیسي.
د هند له داخلي تاسیساتو او اردلیانو څخه به وي، د برټانیې د حکومت په  چې . د برټانیې صاحب منصبان به،۴

د  چې خوښه کابل، کندهار، بلخ او یا دریو واړو والیتونو ته لېږل کیږي. او یا به هغو ځایونو ته استول کیږي
امیر ته  چې یران په مقابل کي مورچې نیولې او عملیات کوي. دا کسان به دا معلومويافغانستان حکومت د ا

او د ټولو حاالتو څخه به خپل حکومت ته  ورکړلي سوي پیسې په مناسبه طریقه د پوځي اهدافو لپاره لګول کیږي
ه د کابل حکومت ته په اطالع ورکوي. دوی به پوځیانو ته د تنخوا له ورکول کېدلو سره هیڅ غرض نه کوي او نه ب

 دې باره کي مشوره ورکوي او په هیڅ ډول به د افغانستان په داخلي اداره کي الس نه وهي. تر هغه وخته پوري
دغه پوځیان د امیر په خاوره کي وي امیر د هغوی د حفاظت او له هغوی سره د ښه سلوک مسوول دی. او  چې

 له جنګ سره اړه لري. چې وضوعاتو په باب معلومات ورکويامیر به هغوی ته د ټولو هغو پوځي او سیاسي م
 . د کابل امیر باید په پېښور کي یو وکیل وټاکي.۵
 . امیر ته به د میاشتی یو لک روپۍ سبسیډي، له ایران سره د جنګ له ختمېدلو وروسته بندیږي او یا کېدالی سي۶

  مخکي تر هغه هم، د ګورنرجنرال له خوښي سره سم بنده سي. چې
دا سبسیډي بنده سي نو د برټانیې صاحب منصبان به د امیر له قلمرو څخه را وزي. مګر د  چې . هر وخت۷

برټانوی افسر به نه وي، په کابل کي پاتیږي او دغه راز به د کابل د حکومت له  چې برټانیې په خوښه به یو وکیل،
 خوا یو وکیل په پېښور کي اوسیږي.

حب منصبانو د ساتلو لپاره، د ده خاوري ته له داخلېدلو او بیرته د برټانیې قلمرو ته تر امیر به د برټانیې د صا. ۸
 رسېدلو پوري، کافي بدرګه برابروي.

کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه پیل کیږي او د برټانیې په خزانه کي به، یوه میاشت  ۱۸۵۷سبسیډي به د  .۹
 مخکي، ایښودله کیږي.

درې کابل او دوه لکه کندهار ته لېږل سوي دي، په پورته ذکر سوي سبسیډي کي  چې ،به . هغه پنځه لکه روپۍ۱۰
همدا اوس  چې شاملي نه وي. هغه د شرق الهند د کمپنۍ له خوا یوه وړیا او بېله تحفه ده. مګر هغه شپږ لکه روپۍ،

 د کابل د ادارې په الس کي، د ټاکلي سوي سبسیډۍ لومړنی قسط دی.
په هغې کي امیر  چې کال د مارچ د دېرشمي هغه موافقتنامه نه ردوي ۱۸۵۵، په هیڅ صورت، د . دغه موافقه۱۱

او د کابل امیر به، د هغه د شرق الهند د کمپنۍ د دوستانو دوست او د دښمنانو دښمن به وي.  چې موافقه کړې وه
له خوا، د جنګ په وخت کي، ورته  د ایران یا د ایران د دوستانو چې تړون د روحیې سره سم، ټول هغه پېشنهادونه

 د کابل او د برټانیې د حکومت دوستي ټینګه وي. چې کیږي د برټانیې حکومت ته سپاري. او یا تر هغه وخته
د برټانیې د حکومت او امیر دوست محمدخان ترمنځ موجوده ده، د  چې . د هغي دوستی په نظر کي نیولو سره،۱۲

انستان د قبایلو ټولي پخوانۍ دښمنۍ هیري کړي او په هیڅ توګه به هغوی ته د د افغ چې برټانیې حکومت ژمنه کوي
 سزا ورکولو لپاره ور نه سي.

مخکي ورکول  چې ده ته دي، پر هغو څلورو زرو توپکو برسېره چې امیر هیله څرګنده کړې ده چې . څرنګه۱۳
دغه څلور زره توپک به ټل ته  چې سوي دي، نور څلور زره توپک ورکړل سي؛ د برټانیې حکومت موافقه کوي

 ور رسوي او له هغه ځایه څخه یې افغانستان ته رسول په امیر اړه لري.
کندهار غالم سرورخان خوګاني  او د دې موافقې سره سم، مېجر هېري لمسډن، لیفټینینټ پیټر لمسډن او ډاکټر بیلیو

ته روان سو او مخکي له روانېدلو یې، څو ځله له ته د سفر کولو لپاره وټاکل سول. امیر څو ورځي وروسته کابل 
د امیر د نظریاتو او د افغانستان د عمومي حاالتو په باب تر وسه  چې هیري لمسډن او د هغه له ورور سره وکتل،

ي. امیر د خپلو مېلمنو ډېر ښه عزت وکړ، هغوی یې پر قالینه باندي خپل څنګ ته ړاطالعات راغونډ ک هوسه ښ
چیلم څکاوه نو اخیتار یې درلود او امیر پر مختلفو موضوعاتو  چې چښلو ته یې بلنه ورکوله، چا کښېنول، چایو

 باندي بحثونه کول.
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هغه اوس زوړ سوی دی او د خپلو خلکو بابا دی. په ژوند کي یې  چې لمسډن د امیر دوست محمدخان په باب وایي
ډېر تکړه وو او د یوه ریښتوني پاچا په څېر ډیري لوړي ژوري لیدلي دي جګ سړی وو او په جسماني لحاظ 

ډېر ښه ممثل وو. ټول حرکات یې مودبانه وه. د ښکارېدی. د ده برجسته یهودي قواره د ابراهیم، اسحق او یعقوب 
د ډېر ټینګ عزم خاوند دی او د دې ترڅنګ یې کله کله ټوکي  چې نافذو سترګو او جدي بحثونو څخه یې ښکارېده

زغملې. د خپل ژوند له خطرونو څخه ډکو کیسو له کولو څخه یې خوند اخیست. په عین  ېیې ښهم کولې او ټوکي 
ده سمدستي عالقه ورسره درلوده. تور ته یې تور او سپین ته  چې وخت کي به یې بحث هغو موضوعاتو ته واړاوه
ه ښې خاطرې لري شخصا له انګرېزانو څخ چې سره له هغه چې یې سپین وایه. پر دې خبري یې اعتراف کاوه

که زه قدرت ولرم نو د  چې مګر د یوه مسلمان واکمن په حیث له خپلي عقیدې څخه نه سي تېرېدالی. ده ماته وویل
د  چې دا مي په وس نه دي پوره نو باید چې ! څرنګهمځکي له مخ څخه به کافران جارو کړم. مګر صاحب

 (۱۳۷-۱۳۵لمسډن ص ص )اریانو څخه ساتي... هغوی مي د لعنتي قاج چې انګرېزانو لمن ټینګه کړم ځکه
 ته کابل ته والړ سې او پر ما باندي یې هم ټینګار وکړ چې جان الرنس غواړي چې لمسډن وایی ماته امیر وویل

کان نه لري. ته پوهېږې لمسډن صاحب! زه به خوشاله مدا کار ا چې دا خبره ورسره ومنم مګر ما ورته وویل چې
له بدو خلکو ډک دی څرنګه ستا ساتنه کوم. ته  چې تا په کابل کي ووینم؛ مګر زه به په هغه هیواد کي چې سم

که څوک تا او یا بل کوم صاحب وولي نو زما مشران وروڼه سلطان محمد او پیرمحمد به څونه  چې پوهیږي
 (۳۹-۱۳۸هغه کتاب ص ص )له دغه امله ماته ستونزي جوړي کړي.  چې خوشاله سي

کال د اپرېل پر  ۱۸۵۷په هر ځای کي یې تود هرکلی وسو، د  چې ن د پیواړ، کورم، لوګر او قالت له الري،لمسډ
دیرویشتمه، له کندهار څخه دوه منزله لیري، اخوندصاحب ته ورسېدی. دلته یې خېمې ووهلې او ګورنرجنرال ته 

 یې لیک واستاوه.
تر دغه ځایه پوري هر څه سم تېر  چې خه څرګنده سوې ويتاسي جاللتمآب ته به زما له ورځنیو یاداشتونو څ» 

سوي دي او افغانانو په هر ځای کي زموږ درناوی کړی دی او زموږ ښه نیت یې حاصل کړی دی. دا د امیر د امر 
 ډېر کنټرول لري. او ما موږ یې فکر کاوه، پر وضع باندي  چې امیر، تر هغه چې مستقیمه اغېزه ده. داسي ښکاري

 وضعیت ولیدی نو بیخي ورته حیران سوم. رو عمومي محفوظد ال چې
خلک ټول بې وسلې ګرځي او په خپل کاروبار لګیا دي. د شپې او د ورځي له یوه ځایه تر بل ځایه پوري په بېغمه 

هیواد یې د خپلو زامنو ترمنځ وېشلی دی او هر یوه ته یې  چې زړه سفرونه کوي. د ده د ادارې سسټم داسي دی
مګر له هر یوه څخه د خلکو د آرامی په باره کي د خپلي خوښي سره سم چلند وکړي.  چې اختیار ورکړی دی

بازخواست کوي. پخپله امیر ته تر ټولو خوار غریب سړی ورتلالی او عرض ورباندي کوالی سي او پر عرضونو 
 نیول کیږي.یې هر وخت غوږ 

ده قصدا شته من والیتونه ولیعهد او د هغه سکنیو وروڼو ته ورکړي دي او نور والیتونه یې  چې داسي ښکاري
 له هغو نېستمنو ځایونو څخه خپله ګوزاره برابره کړي. چې دي سپارليخپلو نورو زامنو ته 

زموږ په باره کي داسي  چې ده د مختلفو طبقو خلکو سره خبري کړي دي نو ماته داسي رامعلومه سوې چې ما
که ایران له  چې د امیر په اړه خپل پټ نظریات لرو. له ټولو سره دا اندېښنه دهګواکي موږ  چې بدبیني موجوده ده

که ایران له هرات څخه  چې هرات څخه الس واخلي نو هغه والیت ته به څه ورپېښه سي. هیڅوک دا نه سي منالی
ټول غواړي زموږ څخه په دغه اړه یو څه  چې اشغالولو خیال نه لرو. سره له هغه الس واخلي نو موږ یې پخپله د

هیڅ مشر نه سي کوالی هرات په یوازي سر په  چې . یوه خبره ډېره څرګنده دهواوري پخپله خپل نظر نه راته وایي
کابل سره الس یو  هرات نیسي نو په څو میاشتو کي به یا له ایران یا له چې مستقله توګه اداره کړي. هر څوک

 کوي.
هغوی یا په بشپړه توګه د کمزوري  چې او د فقید یارمحمدخان د اوالدونو په باره کي ټول په دې عقیده دي

.. د هرات د مسلې د تصفیه کولو په برخه کي تر ټولو مهمه شخصیتونو خاوندان دي او یا لکه ماشومان داسي دي.
څوک نه پوهیږي د کابل له امیر څخه وروسته به څوک قدرت ته ورسیږي. په دې کي چنداني  چې ستونزه دا ده

د هغه والیت ډېره زیاته برخه یا درانیان او یا  چې د هرات کنټرول باید له افغانستان سره وي؛ ځکه چې شک نسته
و، که ښه سلوک ورسره وسي، د ویني او عقیدې له مخي له ایران څخه پردي دي او ځکه ن چې چارایماق قبایل دي

 نو که د امیر تر وفات وروسته، قدرت د هغه د قوي زامنو السته ولوېدی د افغانانو حکومت ته به غاړه کښیږدي.
هرات به له افغانستان سره وي او که د کمزورو کسانو السته قدرت ولوېږي نو هرات به له هغوی سره یو ځای د 

کندهار د امیر د  چې د هرات موقف له هغه وخته څخه توپیر لري چې اد ولروایران السته لویږي. دا باید په ی
ټول د ده  چې وروڼو په الس کي وو. د کندهار له الحاق سره امیر د هرات له خاوري سره مستقیم اړیکي لري؛

خه مستقل هرات له کابل څ چې د هر مشر لپاره به دا ګرانه وي چې خپله قبیله او خپلوان دي. دا داسي حالت دی
 وساتي.

هلته  چې هرات دي امیر ته وسپارل سي او ده ته اجازه ورکړه سي چې په دغو حاالتو کي ماته دا بهتره معلومیږي
او په دې توګه به ته متوجه سي ساتلو ګټو او کورنۍ د بیا به نو دی په بشپړ باور د خپل ولیعهد  خپل ګورنر وټاکي.
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د ایران السته لویږي او په نتیجه کي د روسیې د  چې ن سره پاته سي؛ تر دېهغه ښار د افغانستا چې دا یقیني سي
 راتلونکو نقشو تم ځای ورڅخه جوړیږي.

ایران به ډېر ژر د هرات پرېښودلو ته مجبور  چې ماته را رسېدلي دي معلومیږي چې ماته له هغو ورځپاڼو څخه
 چې تاسي امر وکړی چې سي او جنګ به ودریږي. که داسي پېښه سي نو زموږ ماموریت به دلته ختم سي او یا دا

د تړون مواد رعایت سوي دي کنه او په هغه صورت کي د مرکزي  چې موږ هرات ته والړ سو او هلته وګورو
 (۱۵۴-۱۵۲لمسډن ص ص )« موقفونه له نیژدې وګورو.  اسیا د هیوادونو نظریات او

کندهار ته د لمسډن د هیات له رسېلو څخه لږ وروسته په هند کي د انګرېزانو پر ضد یو عمومي پاڅون پیل سو او 
د هند  چې د برټانیې ډېر زیات شمېر عسکر له ښورښیانو سره یو ځای سول. کندهار ته داسي اوازې را ورسېدلې

رغ یې پورته کړی دی. په ید هند پاچا یې مشري کوي د برټانیې ټول عسکر وژلي او خپل ب چې پاڅون والو،
کندهار ته ورغلی هیات له تېغه تېر کړي. د  چې ر مشران او په تېره بیا مالیان په دې عقیده وهېکندهار کي ډ

ان وژل سوي دي. دا به بهتره په هند کي ټول برټانوی چې کندهار ګورنر سردار غالم حیدرخان خپل پالر ته ولیکل
 دا یو بې ګټی کار دی. دا ښایي ریشتیا وي چې زه دا څو تنه دلته قتل کړم. امیردوست محمدخان ولیکل چې نه وي

په هند کي به ټول اوسېدونکي برټانویان وژل سوي وي مګر دوی به، د سمندر له ها خواڅخه، په زرګونو را  چې
سایکس له دې دریو تنو سره هیڅ غرض ونه کړې.  چې ړي. بهتره به دا ويورسیږي او هند به بیرته اشغال ک

سایکس دوهم جلد ص )امیر ته په هند کي د اوسېدلو په وخت کي د انګرېزانو قدرت معلوم سوی وو.  چې لیکي
۶۷) 
 

 نوربیا
 

 کندهار:
 
 

  عبدالباري جـهاني
 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, نهه څلویښتمه برخه
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