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 ۰۹/۱۱/۲۰۲۰              عبدالباري جهاني

 

 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 فصل مځپن

 برخهځوسمه پن یرد
 

 اقتصادي او اجتماعي حاالت:
زموږ د بحث موضوع ده، حتی په ډیرو کرارو حاالتو کي، د خپلو  چې کلونو کيد نونسمي پېړۍ په هغو  ،افغانستان

ً تقریبلویځ او ختیځ ګاونډیو هیوادونو په تناسب، ډېر نېستمن او بې ثباته اقتصاد درلود. صنعت نیژدې  . وجود نه درلود ا
له  له یوه یا دووکلونو بارانونود کرني مځکي ډیري لږ وې او ایله د خپلو شاوخوا اوسېدونکو لپاره یې کفایت کاوه. 

یو لوی  چې قحطي راتلله. صادرات یې معموال اومه مواد اووچه مېوه، او السي تولیدات وه ځنډېدلو سره معموالً 
د غرنیو سیمو اوسېدونکو د مالدارو په کیږدیو کي تولیدېدل.  چې مرکز یې هرات وو او نور نو زیاتره هغه مواد وه

 زیاتره یې غلجي اقوام وه، د تجارتي کاروانونو څخه د محصول په اخیستلو، چې پرتو قبایلو، او د عمومي الرو پرسر
کله کله به ډېر ظالمانه وه، ګوزاره کوله. د لویو الرو د امنیت، په عمومي صورت مزه نه وه؛ خو په جنګي  چې

 خراب سول. دغه علت ووهم ر له بده مرغه زیاتره وختونه به خلک ورسره مخامخ وه، شرایط نو چې حاالتو کي،
کاروانونو په کال کي فقط یو ځل حرکت کاوه او زیاتره وختونه به یې د ساتونکو شمېر پنځو سوو کله کله به  چې

  قېمت باندي اغېزه کوله. رد هغوی تنخوا د کاروان د مالونو پ چې وسله والو ته ورسېدی؛
 

له هند څخه افغانستان او نورو  چې ي ته سفر کړی دی وایيکلونو کي یې کابل او غزن ۳۸او  ۱۸۳۷په  چې ویګني،
له لومړۍ قافلې سره ملګری سي نو  چې که سړی غواړيلیري پرتو سیمو ته په کال کي درې قافلې حرکت کوي. 

د اپرېل له لسمي څخه مخکي ځان دره بند ته ورسوي. دوهمه قافله د اپرېل له شلمي او پنځه ویشتمي څخه  چې باید
د  تر نورو لویه ده، او د حرکت وخت یې چنداني معلوم هم نه وي، معموالً  چې رکت کوي او دریمه قافله،مخکي ح

 مې د میاشتي پر لسمه یا دوولسمه حرکت کوي.
 

په لومړۍ قافله کي ارزانه ټوکران او د پنجاب مالګه بار وي او تر غزني، کابل او کندهار پوري  چې ویګني وایي
په ملتان او شکارپور کي اخیستل کیږي او دغه راز د هندوستان چیټ  چې فله کي نیل بار وي،یې وړي. په دوهمه قا

تر دواړو لویه وي، زیاتره په لوهاني  چې ، او د قافلې یوه برخه تر بخارا پوري ځي. په دریمه قافله کي،بار وي
ند له نورو لویو ښارونو څخه حرکت له حیدرآباد، کلکتې، بنارس، ډهلي، جېپور، او د ه چې سوداګرو پوري اړه لري

کوي. په دې قافله کي کیمخاب، طالیي بنارسۍ، انګرېزي چیټ، رنګین ټوکران، د توپکونو ماشې او دغه ته ورته 
مالونه بار وي. د دې مالونو ډېره برخه تر هندوکش اوړي او مالونه یې هغو ملکونو ته وړل کیږي. ویګني وایی د 

 رواش انار، بادام، کشمش، د کابل چې زني څخه د لوهانیانو تر ټولو لویی قافلې حرکت وکړاکټوبر په میاشت کي له غ
 (۶۹-۶۸ویګني ص ص )او بخارایي آسونه ورسره وه.  ، قېمتي ټوکران، اومه ورېښم او نور دغه راز مواد بار وه.

ي پر کراره نه پرېږدي. دی وایهیڅ قافله  چې ویګني، د غزني په شاوخوا سیمه کي، د سلیمان خېلو څخه شکایت کوي
د حکومتونو د پوځي قوت په مقابل کي له خپلو قالوو څخه دفاع کوالی سي. دی وایی  چې هغوی دونه قوت لري

څوارلس کاله مخکي، سردارمحمدعظیم خان د هغوی د مقاومت د ماتولو لپاره، د جمدرخان تر قوماندې الندي، څلور 
. د سلیمان خېلو مشر تاج خان حمله ورباندي وکړه. ټول پوځ یې مات کړ او زره قوه او دوه توپونه ور واستول

هغوی یومیلیون پسونه لري او دوست محمدخان ته پر څلوېښتو  چې جمدرخان یې وواژه. ویګني وایی ماته چا وویل
وان د کار سلیمان خېل له کندهار څخه تر غزني پوري، چې سړیو باندي یو اوښ په مالیه کي ورکوي. ویګني وایي

لوېدیځ څخه تر ختیځ پوري دوه تر درې منزله پراته دي. منزله له جنوب څخه تر شمال پوري او له  اووه اتهپه مزله 
 (۱۰۷-۱۰۶ویګني ص ص )
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کال پوري یې زیاتره وخت په افغانستان او نیژدې شاوخوا کي تېر کړي  ۱۸۳۶څخه تر  ۱۸۲۶د  چې چارلس مېسن،
یاتو د قبایلو د مال ، له قافلې څخه،په الره کي پوري له یوې قافلې سره ملګری سوی وو؛ دي، د کندهار څخه تر کابل

  په دغه صورت کي باید تجارت وده نه وای کړې. چې ټولولو بیان کوي او له دې څخه ښکاري
 

رې دي دسړیو له قافلې څخه پر اوښ بانله قالت څخه دوه درې میله پورته د فتح خان هوتک  چې چارلس مېسن وایي
روپۍ، پر آس دوې روپۍ او پر خره باندي یوه روپۍ مالیه واخیستله او وروسته نو د قافلې خلکو شل روپۍ مهماني 

فتح خان له پخواني شاه شجاع سره خپلوي لري. د ده خور د هغه مېرمن او د ده د مشر زوی  چې ورکړه. مېسن وایی
له  ېچ په قالت کي فتح خان مالیه ورڅخه اخلي او کومي قافلې له کندهاره روانیږي، چې تېمور مورده. کومي قافلې

ته ځکه د  فتح خانکابله راځي، په الره کي شهاب الدین خان مالیه ورڅخه اخلي. مېسن وایی د کندهار سرداران 
هغه له شاه شجاع سره خپلوي لري؛ او دغه مالیه هم د هغوی په خوښه نه ټولیږي. د  چې دښمن په سترګه ګوري

که یې ورنه کړي نو بیا هر څه په زور ورڅخه اخیستل کیږي.  چې فلې وګړي د مالیې ورکولو ته مجبور دي ځکهقا
 (۹۹-۱۹۸ص ص  مېسن دوهم جلد)
 

هغه شپه مو دلته تېره کړه او سبا ورځ د شهاب الدین خان توخي جواب ته منتظر سولو. د ماښام په خوا مېسن وایی 
لدین خان را ورسېدی. د هغه سړیو له قافلې څخه د تنباکو او نورو شیانو غوښتنه کي مو حرکت وکړ او سهار شهاب ا

 ورته برابر نه سي نو بیا خبره تشدد ته رسیږي.  دکه دا موا چې وکړه. د هغوی له لهجې څخه ښکارېدله
 

سر یوه  خلکو له قافلې څخه د اوښ پر سر څلور روپۍ، د آس پر سر درې روپۍ او د خره پرخان د شهاب الدین 
-۲۰۲هغه کتاب ص ص )روپي واخیستله. د قافلې خلکو، پر مالیې برسېره، څلوېښت روپۍ مهماني هم ورکړه. 

۲۰۳) 
مېسن وایي شهاب الدین خان توخي، نن سبا، د غلجیو تر ټولو زورور مشر دی. هغه نامدار بلل کیږي. د دې علت دا 

ډېر ظالم دی او له قافلو او مسافرو سره ډېر سخت  چې دا یو خو د یوې یاغي او قوي قبیلې مشر دی او بل چې دی
 سلوک کوي. 

 
شهاب الدین خان نه د کندهار سردارانو او نه د کابل حکومت ته تابع دی او له یوه سره هم په ارتباط کي نه دی. د 

پر  چې ،غواړي دغه مستقل قوت د هغوی ترمنځ چې کابل او کندهار سرداران هم ځکه له هغه سره غرض نه کوي
 (۱۰-۲۰۹مېسن هغه کتاب ص ص )یوه بل اعتماد نه لري، پروت وي. 

 
مېسن وایي شهاب الدین خان دوه درې سوه سپاره لري. مګر که د جنګ خبره سي نو له هغه سره نور غلجي مشران 

و خبیا یې نو د جنګي مېړونو شمېر له پنځه دېرش زرو څخه تر پنځوس زرو پوري رسیږي.  چې هم ملګري کیږي
د دوی خانان د دونه لوی لښکر د ساتلو لپاره مالي توان نه لري او دا لوی لښکر ډېر ژر سره تیت  چې له نېکه مرغه

او پرک سي. مېسن وایی هر غلجی یو توپک لري او هر یو عسکر دی او یا د جنګ په وخت کي عسکر ورڅخه 
 (۱۱-۲۱۰ب ص ص هغه کتا)جوړیږي. هر غلجی یو توپک، یوه توره او یو سپر لري. 

 
قافلې خپل مالیات شهاب الدین خان ته تحویل کړل نو سهار مو باید د هغه له سیمي څخه حرکت  چې میسن وایي کله

په دغه وخت کي د شهاب الدین خان له قال سره نیژدې کورونو څخه توره په الس کسان راووتل او پر کړی وای. 
په چړو څیرلې او تنباکو، کشمش، تور مرچ او نور شیان یې اخیستل قافله باندي یې چور جوړ کړ. بوجۍ او غوټي یې 

اوښ به بار سو بیا نو چا  چې او ځغلول یې. ګواکي دا د دوی برخه وه. د قافلې سړیو ژر ژر خپل اوښان بارول او
 (۲۱۳هغه کتاب ص )غرض نه سو ورسره کوالی. او له دې وروسته مو ایله حرکت وکړ. 

 
پر قافله باندي یې حمله ونه  چې الره کي د غلو د داړې د کوښښ خبره هم کوي خو وایی پهپوري مېسن تر غزني 

 سوه کوالی او ساتونکو پسي واخیستل. قافلې له دې وروسته په غزني کي هم خپل مالیات تحویل کړل.
 

یو او ښارونو امنیت خرابېدی او خپل سرۍ ډېرېدلې په هغه اندازه تجارت له رونق څخه لوېدی او کل چې هر څومره
ته ضروري مواد رسېدالی نه سوای. په قافله کي چا د مال استولو ته زړه نه سو ښه کوالی او په نتیجه کي د مرکزي 

 ۴۰۴۰۰۰د غزني کلني عایدات  چې له سخت کمبود سره مخامخ کېدل. مېسن واییاو سیمه ایزو حکومتونو عایدات 
 (۲۲۲ص )له قافلو څخه د مالیاتو اخیستلو له درکه تر السه کولې.روپۍ  ۶۵۰۰۰روپۍ کېدل او له دې جملې څخه یې 
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؛ یمین واپه دې حساب د غزني څه باندي پنځه لس فیصده عایدات له قافلو څخه ترالسه کېدل. که د الرو امنیت تأ 
ش څلوېښت دېرښایی لویو او کوچنیو والیتونو له قافلو څخه د مالیاتو د اخیستلو له الري خپل  تجارتی مطمین وای نو

 فیصده عایدات تر السه کړي وای. 
 

 مالیات:
نه وه. که به دولت قوي وو نو لږ پر الر د هر دولت د مال تیر دی، په افغانستان کي هیڅ وخت  چې منظم مالیات،

ه. وترلږه د پایتخت شاوخوا سیمو به مالیات ورکول او که به دولت یو لږ څه کمزوری سو نو د مالیاتو به هم مزه نه 
کومت کمزوري چنداني نه ښکارېدله، هم د کشمیر والي آزاد خان یاغي سو حد  چې حتی د تیمور شاه په زمانه کي،

نه یوازي تېمورشاه لښکرکښۍ ته مجبور  ښی وکړي.کد هغه د ځپلو لپاره پخپله لښکر چې او تیمورشاه مجبور سو
کېدی. آزاد خان، عبدهللا خان، عطامحمدخان او  به هر والي وټاکل سو هغه به یاغي چې سو بلکه په کشمیر کي

او د لښکرو په  ؛ د مالیاتو له ورکولو څخه به یې انکار کاوهمحمدعظیم خان هر یوه په خپل نوبت بغاوتونه وکړل
 تیمورشاه ال ښه په زور کي وو، مجبور سو چې کال کي، ۱۷۸۸په  زور به یا کرار او یا به له منځه یووړل سول.

 (۵۰ورما ص )پور د نواب او د سند له میرانو څخه مالیات په زور واخلي. د بهاول چې
 

د کشمیر، سند، ملتان او بهاولپور واکمنانو د مالیاتو له ورکولو څخه  چې وروستی ځل وونه البته دا نه لومړی او 
ات شپږ میلیونه روپۍ مالیسرغړونه کوله. تیمورشاه ایله د سند د مالیاتو مسله حل کړې وه او له میرانو څخه یې ایله 

د شمال له لوري شاه مراد بیګ پر افغانستان باندي حمله وکړه او تیمورشاه د هغه د خطر د رفع کولو  چې اخیستي وه
 لپاره هغې سیمي ته وخوځېد. 

 
کابل ته ستون سو نو محمدخان قاجار یې خیتځ قلمرو  چې تیمورشاه په شمال کي شاه مراد ته ماته ورکړه خو کله

په هند کي له خپلو متحدینو او خواخوږو نوابانو  چې تیمورشاه مجبور سو چې . دا تهدیدی دومره جدي ووتهدید کړ
 (۵۳-۵۲هغه کتاب ص ص )او مشرانو څخه مرسته وغواړي. 

و ییې د مالیاتو له درکه الس ته ورتللې هغه یې په لښکرکښ چې تیمورشاه پر خپلو رقیبانو باندي غالب وو خو څه پیسې
زره پوځیان ورسره وه. که له کابل څخه تر بهاولپور،  ۱۲۰وروستی لښکرکښي کي لګولې. له تیمورشاه سره په دغه 

 پوځ ماليدومره لوی د هندوکش تر شماله او له هغه ځایه بیرته تر کابل پوري د  وري، له سند څخهپسند او ملتان 
ېدلې، ایله اووه میلیونه روپۍ ک چې و بهاولپور له مالیاتو څخهلګښتونه په نظر کي ونیسو نو تیمورشاه ته به، د سند ا

 نیمایی هم نه وي پاته سوي. 
 

ً شاه زمان او شاه شجاع خو خپل  ټول وخت په داخلي جنګونو تېر کړ. دا مهمه نه ده چی هغوی په جنګونو کي  تقریبا
به ورکوله او هم یې د حکومت او که مغلوب ول خو هر جنګ هم د حکومت مالي بنسټ ته یوه زوروره ضر بغال

اعتبار او قدرت ته تاوان رساوه. مرکزي اداره کمزورې کېدله؛ په نتیجه کي امنیت خرابېدی؛ او د امنیت د خرابېدلو 
قافلو په  د چې زیاته صدرمه رسېدله. په داسي حاالتوکي تجارت ته، ،، تر بل هر مالي فعالیتپه نتیجه کي تجارت ته

پاچاهانو په هغه وخت کي، د افغانستان د  ،موږ چې چا زړه نه سو ښه کوالی. او دغه علت دی وسیله کېدی، چنداني
  د اجتماعي پروګرامونو په باب، که یې چیري په نظر کي درلودل، چنداني څه نه وینو.

 
 د امیرله کابل او د هغه له شمالي مربوطاتو څخه »امیر دوست محمدخان د مالي وضع په باب لیکي:  ګریګوریان د

زره څخه  ۱۶۰د پونډ په حساب  چې کلني عایدات له یونیم میلیون کابلي روپیو څخه تر دوه نیم میلیونه پوري رسېدل
. دا عایدات د یوه عصري پوځ د جوړولو لپاره چنداني کافي نه وه. دغه کېدلهزره سټرلینګ پونډو پوري  ۲۲۰تر 

فیصده، له  ۵۰و څخه ترالسه کېدل. له ښاري مرکزونو څخه عایدات له مځکو، تجارتي مالیاتو او ښاري مرکزون
فیصده.  ۲۰فیصده او د قبایلو له مځکو څخه  ۶فیصده، له شاهي مځکو څخه څه باندي  ۱۳ګمرکي مالیاتو څخه 

یې  بنسټ بانديد خپلي پاچهی پر فیوډالي  چې امیردوست محمدخان، د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره، د دې پر ځای
کړې وای او د خانانو قدرت یې کمزوری کړی وای؛ پر تاجرانو، په تېره بیا هندوانو، باندي فشار واچاوه. د حمله 

 چې له لویو مځکه والو او قبیلوي خانانو سره یې زور نه رسېدی. امیر له هندوانو څخه وغوښتل چې دې علت دا وو
نو او نورو غیرمسلمانانو باندي یې د دوو کالو جزیه زره روپۍ ورکړي او پر هندوا ۳۰۰د ده د جنګي لګښتونو لپاره 

 دزیاتره شته من سوداګر وه، شته منی غصب کړې.  چې یا سرانه مالیات حواله کړل. امیر د خپلو سیاسي رقیبانو،
ه، په تده  چې تر لسو روپیو پوري واخیستلې او تاجران یې مجبور کړلڅخه څخه یې له پنځو کابل له هر دوکاندار 

 (۸۰ګریګوریان ص )« ډیري پیسې په پور ورکړي. ه توګه، عاجل
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امیر دوست  چې کال کي، بخاراته په الره کي په کابل کي پاته سوی وو، لیکي ۱۸۳۲په  چې الیکزانډر برنس،
وي؛ روپي مالیه تحویلیوه خلک پر څلوېښتو روپیو باندي یوازي  چې محمدخان به د بخارا په څېر کمه مالیه نه اخلي

اجران اوس هم، د ایران، هرات، کندهار او پنجاب په مقایسه، د کابل ستاینه کوي. برنس وایي یوه یهود په مګر ت
ه خپلو ل چې یلو پاچاهانوئپه کابل کي له یهودو سره داسي ښه سلوک کیږي لکه د اسرا چې بهاولپور کي ده ته وویل

او زموږ سره ډېر ښه سلوک کوي. برنس وایی افغانان له تعصبه خالص خلک دي  چې ده وویلرعیتو سره کاوه. 
په دې وروستیو شپو ورځو کي امیر پر دوی باندي حواله کړي دي،  چې هغه اضافه مالیات چې یهودي ده ته وویل

که بل هر څوک د ده پر ځای د کابل واکمن وای او د ده په څېر ستونزي یې لرالی نو دغه کار یې کاوه. برنس وایي 
مالیات هر وخت تغییر کوي څرنګه ال تاجران له هغه ملک  چې په یوه هیواد کي چې ته حیران سي یو اروپایي به دې

تر کومو کرښو باید پښه وانه ړوي. دغه علت  چې امیر پوهیږي چې سره تجارت ته زړه ښه کوي؛ مګر دی وایي
 چې وي. په داسي حال کيکابل اوس په کال کي دوه لکه دوه ویشت زره روپۍ، د مالیاتو له درکه ، جوړ چې دی

د هند له الري کابل ته وړل کیږي هلته  چې مخکي یې دوه اتیازره روپۍ جوړولې. په اوس حال کي انګرېزي مالونه
ایي ایراني برنس وپه سلو کي پنځوس ګټه کوي او که دغه مالونه بخاراته ورسیږي نو هلته یې ګټه په سلو کي سل ده. 

لېږل کیږي، د کابل له الري بخارا او بیا مشهد ته ځي. سوداګر ځکه دا دونه فاصله  ایران او ترکیې ته چې شالونه،
 (۳۰۰برنس، کابل ص )د کندهار او هرات پر الر ډیري پیسې ورڅخه اخیستل کیږي.  چې او اوږده الره وهي

 
او مالیه  کړي د غیر بارکزي دراني قبایلو مشران او خانان اېل چې امیر نه غوښتل او نه یې دونه زور درلودی

د اکبر  چې خو ده اود ده زامنو له غلجي قبایلو سره ډېر زیات جنګونه وکړل. د ده زوی شیرعلي،ورڅخه واخلي. 
خان او غالم حیدر خان له وفات څخه وروسته ولیعهد وو، د غزني د والیت په وخت کي شپږ ځله له غلجیو سره 

 (۸۳ص ګریګوریان )امیر خزانې ته مالیات ورکړي. د  چې وجنګېدی او ایله غلجي قبایل یې مجبور کړل
 

 قریباً تدوه سوه کلي شامل دي. دا ټول له کاله  تقریباً د کندهار د حکومت په ولکه کي د ښار تر څنګ » بیلیو لیکي: 
. ينهه لکه د ښار عایدات او مالیات د تقریباً ویشت لکه روپۍ مالیه د امیر خزانې ته تحویلوي. له دې جملې څخه  دوه

ً دا پیسې  زانې ګواکي ټولي پیسې د امیر خوځي خدماتو لګول کیږي. پټولي د ښار د حکومت له خوا په ملکي او  تقریبا
وار، جنغدي ډول نه اخیستل کیږي بلکه یوه ډېره زیاته برخه یې په جنس اخیستل کیږي لکه  پهمالیات ټول ته نه ځي. 

داني جنسي مالیه نه ټولوي بلکه پر زمیندارو او د هقانانو باندي څاروي، پسونه او دغه راز نور شیان . حکومت چن
حوالې ورکوي. حکومت دا حوالې خپلو پوځي او ملکي مامورینو ته، د تنخواوو پر ځای ورکوي. مامورین، له دغو 

دازه انهرڅونه  هر څونه کوالی سي او په خلکو کي چې حوالو څخه په استفاده، له خلکو څخه خپلي تنخواوي اخلي او
توان موجود وي په هغه اندازه اضافه پیسې او جنس ورڅخه اخلي. دا نو یو له تر ټولو خرابو سسټمونو څخه دی. د 

-۱۵۰بیلیو ص ص )خلکو تر اندازې زیات کړاو سبب کیږي او د ښار سمسورتیا او آرامي په خطر کي اچوي. 
۱۵۱) 

 
پېړۍ تر لومړیو کلونو پوري اصالح نه سو. د مالیاتو د  د مالیاتو سسټم د نونسمي پیړۍ تر پایه او حتی د شلمي

د  ېچ باله. که څه هم« غم » خلکو د شلمي پېړۍ تر دوهمي نیمایی پوري  چې سټم ښایی ډېر ظالمانه وویاخیستلو س
امیردوست محمدخان او امیر شېرعلي خان په وختونو کي هم د مالیاتو په اخیستلو کي له خلکو سره ظلم او تېری 

د پاچهی په کلونو کي یې بیخي ظالمانه او استبدادي شکل غوره کړ او خلکو حق خان دی؛ خو د امیر عبدالرحمن کې
جون په میاشت کي، له کندهار څخه، رپوټ  کال د ۱۸۸۴غم یې وبولي. د انګرېزانو خبرلیکونکی د  چې درلود

قالت ته نیژدې اوسیږي، مالیه  چې ې څخه،د هوتکو له قبیل چې څخه امر رسېدلی دیته له امیر ګورنر  چې ورکوي
دې خلکو له تیرو دوو سوو کالو راهیسي مالیه نه ده ورکړې او یوازي کله کله خپلو  چې واخلي. خبرلیکونکی لیکي

. ګورنر د هوتکو د قبیلې مشران او ملکان راوغوښتل او دوی ته یې د امیر له امر ويملکانو ته قبیلوي ونډي ورک
دوی به خپله مالیه تحویل کړي او کنه نو امیر امر ورته  چې خبرلیکونکی وایي ګورنر هیله لريه. څخه اطالع ورکړ

کندهار دوهم )ولۍ پیاده او یوه ټولۍ سپاره عسکر ور واستوي او مالیه په زور ورڅخه واخلي. ټیوه  چې کړی دی
 (۵۷جلد ص 

 
امیر، ناظر اسمعیل او میرزا علي اکبر ته د  چې کال د اکټوبر په میاشت کي لیکي ۱۸۸۴انګرېز خبرلیکونکی د 

ي یشت لکه روپۍ باقیات لروکندهار څلېر چې کندهار د مالیاتو د پلټلو وظیفه ورکړې ده او هغوی رپوټ ورکړی دی
خلک یې د حکومت خزانې ته تحویل کړي. دا باقیات د سردار شمس الدین خان، سردار عبدالرسول خان  چې او باید

پاته دي. خبرلیکونکی وایی خدای  پرله پسې د دغه ښار والیان ول، چې ،حمدخان له وختونو څخهاو سردار نور م
دا پیسې به له خلکو څخه په څه ډول اخیستل کیږي. لږترلږه لس زره خلک به تباه سي. د حکومت  چې پوهیږي

 (۱۰۰هغه کتاب ص )اداري چاري په ټپه والړي دي او خلک په ځانونو پوري حیران دي. 
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ډېر ظالمانه وو او پر خلکو باندي د هر ډول ظلم او تېري سبب کېدالی سوای  چې د مالیاتو په ټولولو کي یوسسټم 
یاتو د اجارې سسټم وو. د ولي محمد په نوم یوه سړي د تره کو د قبیلې د څارویو او نغدو پیسو د مالیاتو هغه د مال

آسونه او سړي بوتلل. شپږ اووه میاشتي وروسته یې خپل  ټولول په اجاره واخیستل. له ځان سره یې پنځه لس شل
 (۱۱۶ص ). واخیستیقرارداد فسخ کړ. د قوماندان لطیف خان زوی هغه قرارداد په لس زره اضافه پیسو 

 
د عادي باقیاتو په وخت کي هم د مالیاتو مامورینو او عسکرو له خلکو څخه هم پیسې اخیستلې او هم  چې که څه هم

ً  چې کولې خو د اجاره دار عسکرو،یې شپې ورباندي   یې هیڅ ډول اصول نه پېژندل، له حده زیات تېری کاوه. طبعا
ولو خلکو سره ظلم کېدی خو له هندوانو سره، له ټد مالیاتو او په تېره بیا باقیاتو په اخیستلو کي له  چې که څه هم

کال د مې د میاشتي  ۱۸۸۵و خبرلیکونکی د . د انګرېزانلهبې انصافی کېد هډیري پخوا زمانې څخه، بې اندازې زیات
هم به یې له خلکو څخه پیسې،  چې د مالیاتو له محصالنو څخه ځکه خلک په عذاب وه چې په یوه رپوټ کي لیکي

 ېچ جامې او نورشیان اخیستل او هم به یې د هغوی پسونه حاللول او پخلی به یې هم په کلیوالو اړه درلوده خو کله
وسپارله سوه هغوی نو ظلم او تېری تر اندازې واړاوه. د کلیو د عامل او ضابط پر کور به یې  دا وظیفه عسکرو ته

تاسي خپلي پیسې له کلیوالو څخه  چې پیره ودروله. د ټول کلي باقیات به یې ورڅخه غوښتل او ورته ویل به یې
 واخلی. 

 
او ګورنر هغه غرغړه کړ. په داسی  یو هندو یوازي شپږ سوه روپۍ د حکومت پوروړی وو چې خبرلیکونکی وایی

خپل مال خرڅ کړي؛ پیسې به تاءدیه  چې اجازه ورکړي چې هندو پر پیسو پښېمانه نه وو بلکه ویل یې چې حال کي
 (۱۷۷هغه کتاب ص ) کړي.

 
 د نه درلود؛ اواو مالتړ قوم غښتلی هم یې پیسې درلودلې او هم یې د دفاع لپاره  چې له هندوانو سره ځکه ظلم کېدی

 ښار خلکو هم چنداني خواخوږي نه ورسره ښودله.
 

 انور بی
 بې ادارګي او اداري فساد:

 
  عبدالباري جـهاني

 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, دوه پنځوسمه برخه
 

 د ښاغلی جهانی د لېکنو آرشیف، تاسو کوالی شی د دی لیکنې ټولي برخۍ دلته ولولی یادونه:
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