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عبدالباري جهاني

شاه شجاع ،امیر دوست محمد خان او برټانیه
پنځم فصل
شپږ پنځوسمه برخه

دوهمه ضمیمه
جوسیا هارالن ،افسانه او واقعیت
د امیر دوست محمد خان او د هغه د زمانې له پیښو سره د دغه امریکایي نوم تړلی او په بېلو بېلو تاریخي متونو کي
یاد سوی دی .د هارالن په باره کي ځکه یوې روښانوونکي لیکني ته ضرورت دی چې د هغه د خاطراتو په باب د
بین مکنټایر یو کتاب ،چې په  ۲۰۰۵کال کي یې لیکلی دی ،داسي پیښو ته اشاره کوي چې د جوسیا هارالن په اصلي
خاطراتو کي نسته؛ او څرنګه چې دا خاطرات د افغانستان د نونسمي پېړۍ له هغو پیښو سره ،چې زموږ د کتاب
موضوع ده ،اړه لري نو ځکه یې راوړل الزم دي.
جوسیا هارالن لومړنی امریکائي دی چې افغانستان ته تللی او د دې هیواد په باره کي یې خپل خاطرات لیکلي دي.
دی د  ۱۸۳۹کال د اکټوبر په میاشت کي له افغانستان څخه تللی او په  ۱۸۴۲کال کي یې ،په امریکاکي ،خپل خاطرات
چاپ کړي دي .وروسته ،د ده د خاطراتو په اساس ،د فرانک روس په نوم یوه انګرېز لیکوال ،په  ۱۹۳۹کال کي یو
کتاب لیکلی او چاپ کړی دی .وروستنی کتاب ،بیا هم د ده د خپلو خاطراتو په اساس ،یوه امریکائي لیکوال بین
مکنټایر ورباندي ولیکی چې په  ۲۰۰۴کال کي یې په امریکا کي چاپ کړ .دا چې ولي موږ د دې دریو واړو کتابونه
نومونه اخلو ،خبره او ستونزه په دې کي ده چې دا درې واړه کتابونه یو له بله سر نه سره خوري .او هغه معلومات
چې کابل ته د انګرېزي پوځ د ننوتلو یعني د  ۱۸۳۹کال د اګسټ په میاشت کي یې له انګرېزانو سره ملګری خبر
لیکونکی را کوي ،د ده له خاطراتو سره توپیر لري.
د هارالن په باره کي به ،په لنډ ډول ووایو چې هغه په  ۱۷۹۹کال کي زېږېدلی او په  ۱۸۲۲یا  ۲۳کي یې د هند
خواته سفر پیل کړی دی .سره له هغه چې د طب په برخه کي یې هیڅ ډول تحصیل نه وو کړی او ویل کیږي چې د
خپل مشر ډاکټر ورور ځیني کتابونه به یې په شخصي ډول لوستي وي خو په کلکته کي د انګرېزانو د شرق الهند په
کمپنۍ کي د جراح د مرستیال په حیث شامل سو او ځکه نو په ډاکټرهارالن مشهور سو( .راس ص )۹
د انګرېزانو له پوځ سره یې درې کاله خدمت وکړ .د برما او انګرېزانو په جنګ کي یې برخه واخیستله؛ او د دغه
جنګ له پای ته رسېدلو سره یې په  ۱۸۲۶کال کي له پوځي خدمت څخه استعفی وکړه.
جوسیا هرالن افغانستان ته راغی .په دې هیواد کي یې له یو کال تېرولو څخه وروسته د سیکهانو له پاچا رنجیټ
سینګه سره خدمت غوره کړ .د هغه سره له کار کولو څخه هم راضي نه وو او بیرته په  ۱۸۳۶کال کي کابل ته والړ
او د امیر دوست محمدخان سره یې د یوه جنرال په حیث وظیفه غوره کړه.
په هغه کتاب کي چې هارالن پخپله لیکلی دی؛ په لومړیو فصلونو کي د افغانستان پر تاریخ باندي لنډ بیان ،د برټانوي
هند او روسیې د رقابت او راتلونکي په باره کي تفصیالت او په کابل کي ،له امیر دوست محمدخان سره ،د ده د
اوسېدلو په باره کي خبري راغلي دي.
د  ۱۲۴او  ۱۲۵مخونو په حاشیه کي لیکي چې د سیکهانو او افغانانو د  ۱۸۳۴کال د جمرود په جنګ کي ،ده ته
رنجیټ سینګه وظیفه ورکړه چې د دوست محمدخان او د هغه د وروڼو ترمنځ بې اتفاقي واچوي او دوست محمدحان
کمزوری کړي .ده هم دا کار وکړ .سلطان محمدخان یې ،له لسو زرو عسکرو سره ،له دوست محمدخان څخه بېل
کړ او امیر دوست محمد خان په نتیجه کي ماته وکړه.
نور نو هارالن له رنجیټ سینګه سره د خپل خدمت په باره کي څه نه وایي.دا هم نه وایي چې له هغه سره یې کله
خدمت پیل او کله او ولي یې ختم کړ.هارالن له شاه شجاع سره د پېژندګلوی او د هغه لپاره د خدمت په باره کي هم
څه نه وایي .د افغانستان شمال ته د خپل اوږده او له خطرونو ډک سفر په باره کي یې هم څه نه دي لیکلي .دا د
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هارالن د ژوند داسي پیښي دي چې ده هېروالی نه سوای او که یې زیات تفصیل نه ورکاوه نو لږ څه خو یې باید
ویلي وای.
د هارالن د خپلو خاطراتو له خپرېدلو څخه څه باندي نیوي کاله وروسته ،انګرېز لیکوال فرنک اي راس ،د هارالن
د خاطراتو په اساس یو کتاب ولیکی .په دې کتاب کي یوازي د هارالن د هغه له خطره ډکو سفرونو په باب بیان
راغلی دی چې هغه د هندوکش شمال ته کړي دي .د دې کتاب په  ۱۴۳مخ کي ،یوه داسي د نه منلو کیسه راغلې ده
چې ښایي پخپله هارالن ته به هم د منلو نه وه او هغه دا چې دی وایي د هزاره واکمنانو له ده څخه وغوښتل چې په
غرونو کي د هغوی په کورونو کي ورسره وګوري .دی وایي چې د هزاره ګانو لوی مشر محمدرفیع له ده سره یو
پټ تړون کړی وو .دا تړون یې د قرآن شریف پر یوه پاڼه لیکلی او السلیک کړی وو او د ده پیر یې ضمانت کړی
وو .په دې تړون کي راغلي وه چې د ده تر واک الندي سیمي عایدات به په ما اړه لري او دی او د ده قبیله به زما
تابع وي او دی او د ده وارثان به زما د وزارت مقام لري .د ده د سیمي مطلق حکومت ما او زما وارثانو ته را سپارل
سوی وو .البته دا ټول ترتیبات پر افغانستان باندي د انګرېزانو د یرغل سره ګډ وډ سول( .راس ص ص )۴۴-۱۴۳
هارالن وایی کله چې زه په الهور کي وم نو شجاع الملک ما ته خلعت او د انیس الدوله و حضور لقب راکړ او دغه
راز یې د کابل په جنوب کي د ُکرم د پراخي او شته مني وادي عایدات را سره ومنل او په دې توګه ګواکي زه د ُکرم
نواب سوم .او په شمال کي د غوري واکمن سوی وم.
وروسته وایي چې ما په کابل کي د انګلیسیانو استازي ته یو غیر مستقیم پېشنهاد وکړ مګر د هغه له بې پرنسیپه
مرستیال سره مي ،چې زما له نفوذ څخه بېرېدی ،جوړه نه سوه او د انګرېزانو سره مي کار کول خوښ نه سول.
هارالن وروسته لیکي چې د نواب زمان خان له خوا یې مکناټن ته درخواست ورکړ او اعلیحضرت هم د مکناټن په
غوښتنه یو فرمان السلیک کړ او نواب ته یې په کابل کي د اوسېدلو اجازه ورکړه او نواب زما په غوښتنه د غلجیو
لویه قبیله له جنګ جګړو څخه منع کړه او حتی هغوی ته یې وویل چې د شاه شجاع حکومت به نه تهدیدوي .خو
انګرېزان پر خپله وعده ونه درېدل او نواب یې په کور کي نظر بند کړ( .راس ص )۱۴۴
هارالن دا نه وایي چې ده څه کمال درلود چې شاه شجاع د انیس الدوله لقب ،خلعت او د ُکرم د پراخي او او شته مني
وادي عایدات وربخښل.
دا خو ال په هر صورت؛ خو کله چې د  ۱۸۳۹کال د اګسټ په میاشت کي کابل ته د انګرېزي پوځ د داخلېدلو په
وخت کي د انګرېزانو د خبر لیکونکي رپوټ لولو نو د جوسیا هارالن ټولي ادعاوي پو چې ثابتوي .خبرلیکونکی د
اګست پر اوومه لیکي:
« ...موږ چې کابل ته ورسېدلو نو په هغه ښار کي یوازي یو اروپائي وو؛ د هغه نوم هارالن دی او اصال امریکائي
دی .دی د دوست محمد په پوځ کي د یوه کنډک قوماندان وو .دوست محمد خان په خبر سو چې هارالن د خپل کنډک
د عسکرو په تنخوا کي اختالس کړی دی .دی یې بندي کړ او شکنجې یې ورکړې .یوې معتبري افغاني مېرمني د ده
چیغي اورېدلي وې او له خپل مېړه څخه یې غوښتي وه چې امیر ته د دغه سړي شفاعت وکړي .ویل کیږي چې دغه
سړی زمان خان وو چې هارالن یې له امیر څخه خالص کړ( .مهرا لومړی جلد ص ص )۲۰۵-۲۰۴
دغه رپوټ د هارالن ټولي لویی ادعاوي ،چې وایی امیر دوست محمدخان به همېشه دی پر خپل ښي اړخ باندي
کښېناوه او ده د هغه په پوځ کي د جنرال وظیفه درلوده او یا یې د نواب زمان خان شفاعت کاوه ،بې اساسه ثابتوي.
د افغانستان په باره کي د هارالن لومړني خاطرات ،چې ده پخپله په  ۱۸۴۲کال کي ،چاپ ته سپارلي دي له هغو
خاطراتو سره چې راس په  ۱۹۳۹کال کي چاپ کړي دي او دا دوهم ځل خاطرات په خپل نوبت له هغو خاطراتو
سره چې مکنټایر په امریکا کي په  ۲۰۰۵کال کي چاپ کړي دي ډېر ژور توپیر لري .داسي ښکاري چې هارالن
پخپله په امریکا کي ،په مختلفو وختونو کي چورتونه وهلي او خپل خیال پلوونه یې ،وخت په وخت ،ورباندي زیات
کړي وي .ځکه چې په لومړي او دوهم کتاب کي د شاه شجاع سره د مالقات کولو او د هغه د تشویقولو او قانع کولو
په باب او کابل ته د سفر کولو او په هغه ښار کي د دوست محمدخان پر ضد د یو کال پټو فعالیتونو په باره کي هیڅ
ذکر نسته.
هارالن په  ۱۸۲۶کال کي د انګرېزانو له پوځ سره عسکري خدمت پرېښود او په همدغه کال یې په لودیانه کي د
برټانوي هند د حکومت د استازي کالډ وید او وروسته له شاه شجاع سره وکتل .هارالن باید په دغه وخت کي اووه
ویشت یا اته ویشت کلن ځوان وي .دی شاه شجاع ته وایي چې غواړي په کابل کي د ده طرفداران د دوست محمد
خان پر ضد تحریک کړي .وروسته پخپله لودیانې ته راسي او زر تنه عسکر برابر کړي او بیا د شاه شجاع له نور
پوځ سره پر افغانستان باندي حمله وکړي .په دغه وخت کي به په کابل کي د شاه شجاع طرفدارانو ،د ده په ګټه پاڅون
پیل کړی وي او دوست محمدخان به هم له پاڅون او هم د هارالن له پوځي حملې سره مخامخ سي او ماته به وخوري.
شاه شجاع هارالن ته وایي چې که ته په دغه اقدام کي بریالی سوې نو ما ته یوازي د ژمي او اوړي پایتخت را پرېږده
نور دي ټول قدرت ستا وي( .مکنټایر ص ص )۳۲-۳۱
شا ه شجاع ،چې له شپږ کلنۍ څخه په عملي سیاست کي لوی سوی او څلوېښت کاله یې د ژوند هر ډول لوړي او
ژوري لیدلي دي .ضمنا ً یو باسواده شاعر او عالم سړی دی .د دغه اووه ویشت کلن ځوان په خبرو ،چې نه یې په
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ژوند کي لیدلی او نه یې د هغه کومه اعتماد نامه لیدلې ده ،باور کوي .او هغه ته دونه امتیاز ورکوي چې په حقیقت
کي خپله پاچهي وربخښي .او پخپله هارالن هم دا نه وایي چې له ده سره څه کمال موجود دی چې د ده په خوله د شاه
شاجاع ټول طرفداران د امیر دوست محمدخان په مقابل کي را پاڅیږي او پخپله چې ورسره مخالف دي د پاڅېدلو
لپاره هیڅ شعور نه لري.
د مکنټایر کتاب په دغه ناممکن مجلس پیل کیږي او نور نو ټول کتاب ،چې یقینا ً د هارالن پر خوبونو او خیال پلوونو
والړ دی ،له یوه ناممکن څخه بل ناممکن ته حرکت کوي.
هارالن ،د شاه شجاع له طالوو او روپیو سره له لودیانې څخه بهاولپور ته ځي او له هغه ځایه تر پېښور پوري د
صاحبزاده په نوم ،چې امیرهللا یې د مرید په توګه ورسره روان کړی دی ،په کلیو او بانډو کي حرکت کوي .البته
خلک دونه بې عقل دي چې فقط د صاحبزاده نوم اوري ،پرته له دې چې دی دي وپېژني ،خیراتونه او نذرونه ورته
راوړي او دعاوي ورڅخه غواړي .دا په داسي حال کي ده چې هارالن په یوه شرقي ژبه هم نه پوهیږي او له اسالم
څخه خو طبعا ً بې خبره دی.
هارالن په پېښور کي له یوه پیر سره ویني او وروسته له یارمحمدخان او سلطان محمدخان سره مالقات کوي .په
پېښور کي له یو څه وخت تېرولو څخه وروسته ،د لوګرله الري ،کابل ته ځي .سیده د کابل باالحصار ته ځي او هلته
په یوه ښکلې خونه کي ځای ورکول کیږي .شپږمه ورځ له امیر دوست محمدخان سره ګوري .دوست محمدخان ،پرته
له دې چې د هارالن اعتماد نامه یا کوم معرفي خط دي وګوري له هغه سره سیاسي بحثونه کوي .هوښیار دوست
محمدخان د دې اته ویشت کلن ځوان د خبرو تر اغېزې الندي راځي او چې هر څه هارالن وایی امیر یې مني.
دا خو ال په هر صورت .کله چې امیر دوست محمدخان ،څو ورځي وروسته ،هارالن ته پیغام واستاوه چې غواړي د
ده د پوځي مشاور په حیث کار ورسره وکړي .هارالن په جواب کي ورته ولیکل چې دی حاضر دی له هغه سره په
قدرت کي شریک سي مګر نه غواړي چې خپل شهرت د غالمی په منلو سره خراب کړي .دوست محمدخان ډېر
سخت په غوسه سو او ویل یې دا څه سرکښي ده چې دی یې کوي .که د هند الرډ افغانستان ته راسي هم به زما امر
مني .خو امیر ځکه د هغه د دې مغرور جواب سزا ورنه کړه چې نواب جبار خان د هارالن ملګری وو( .هغه کتاب
ص ص )۴۰-۱۳۹
هارالن تقریبا ً یو کال په کابل کي د امیر دوست محمدخان پر ضد فعالیت کوي او امیر ،له خپلو ټولو استخباراتو سره،
د هغه په مجلسونو او تبلیغاتو نه خبریږي .هارالن څه باندي یو کال په کابل کي تېروي او باالخره ورته معلومیږي
چې شاه شجاع د کار سړی نه دی ځکه چې هغه په دې یوه کال کي له لودیانې څخه حرکت نه دی کړی؛ پر افغانستان
باندي لښکرکښي خو ال پرېږده .جبار خان ورته وایي چې که په دې پوه سي چې شاه شجاع د انګرېزانو د طالوو په
زور راځي نو دی به یې سمدستي ملګری سي او که د انګرېزانو مالتړ ورسره نه وي نو دی د خپلي کورنۍ تر ګټو
نه سي تېرېدالی( .هغه کتاب ص )۱۴۰
هارالن د  ۱۸۲۸کال په ژمي کي ،له نواب جبار خان سره ،جالل آباد ته ځي .هلته څلور میاشتي پاتیږي؛ هلته هم د
امیر دوست محمدخان پر ضد له تبلیغ څخه الس نه اخلي او بیا هم امیر نه په خبریږي .هارالن له جالل آباد څخه د
سیکهانو قلمرو ته ځي او هلته له رنجیټ سینګه سره نوکري پیل کوي .په  ۱۸۳۶کال کي له رنجیټ سینګه سره
خوابدی کیږي او بیرته کابل ته راځي.
د دوی د خوابدی یو علت دا بلل کیږي چې مهاراجا رنجیټ سینګه په  ۱۸۳۵کال کي سکته وکړه او مرګ ته نیژدې
سو .نو ډاکټرهارالن یې الهور ته وباله او له هغه څخه یې مرسته وغوښته .هارالن ورته وویل چې مهاراجا ته برقي
جټکه الزمه ده او دی د هغه د عالج کولو په بدل کي یولک روپۍ غواړي( .هغه کتاب ص)۱۸۴
رنجیټ سینګه د هارالن مشوره ومنله .برقي جټکه یې واخیستله او جوړ سو .خو دا چې هارالن د هغه د عالج په
بدل کي د دونه زیاتو پیسو غوښتنه کړې وه او ضمنا ً یې ال دا هم ویلي وه چې د مهاراجا په قول اعتبار نه لري او
پیسې دي پېشکي ورکړي نو رنجیټ سینګه یې سخت په غوسه کړی وو .سړی نه پوهیږي چې هارالن به دا یاداشتونه،
چې مکنټایر د کتاب لیکلو لپاره استفاده ورڅخه کړې ده ،ولي لیکلي وي .هارالن څوک دی چې رنجیټ سینګه یې د
عالج لپاره الهور ته غواړي؟ هغه په ژوند کي د طب د پوهنځي یوه صنف ته نه وو تللی .په دې خبري رنجیټ
سینګه هم پوهېدی او تر دې چې را تېر سو؛ رنجیټ سینګه پخپله یو هوښیار سړی وو او اروپایي باصالحیته ډاکټران
یې درلودل .هغه څرنګه د دونه خطرناکي ناروغی لپاره داسي سړي ته مراجعه کوي چې هغه په طب خبر نه وي؟
او په زړه پوري خبره دا ده چې له رنجیټ سینګه سره د هارالن د اړیکو له خرابېدلو څخه وروسته هغه امیردوست
محمدخان ته مراجعه کوي او امیر بیا هم سمدستي اعتماد ورباندي کوي او د خپل پوځ د یوه لوی قوماندان په حیث
یې مقرروي .هارالن ادعا کوي چې دوست محمدخان یې له سیکهانو سره جنګ ته تشویق کړ او هغه هم د ده مشوره
ومنله او د سیکهانو سره یې د جمرود په جنګ کي د هغوی سپه ساالر هري سینګه وواژه .هارالن د دې ټولي فتحي
افتخار ځانته اخلي او وایي چې رنجیټ سینګه چیغي کړې چې دا ټوله د هارالن کار دی او هغه خپل کسات واخیست.
(هغه کتاب ص ص )۹۴-۱۹۲
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دا ټول هغه چرتونه دي چې هارالن ته د خپل لومړي کتاب د خپرولو څخه وروسته ور پیدا سوي دي او په دوهم
کتاب کي ،چې راس ورباندي لیکلی دی ،هم دا افسانې نسته .ښایی هارالن ډېر وروسته دا یاداشتونه لیکلي او یا یې
ښایي په کومو مجلو او اخبارونو کي چاپ ته سپارلي وي.
ډېره په زړه پوري خو هغه کیسه ده چې د هزاره جات په باره کي یې خپل پخواني نکل ته انکشاف ورکړی دی .په
هغه کتاب کي چې راس د هارالن په باره کي لیکلی دی؛ هارالن وایي د هزاره ګانو مشر ده ته د خپلي سیمي مطلق
مشرتوب ور وسپاره .ښایي دا یې وروسته په زړه کي ور ګرځېدلي وي چې باید په هغه سیمه کي یې واده هم کړی
وای .پر ځان مین او خود خواه هارالن ،دلته ځان له مقدوني سکندر سره مقایسه کوي؛ ځکه چې هغه هم د سغدیانې
د واکمن لور رخسانه واده کړې وه .هارالن ته هم د هزاره ګانو مشر محمدرفیع د خپلي لور سره د هغه د واده کولو
پېشنهاد کوي او هارالن هم له هغې سره واده کوي .په هغه سیمه کي د هارالن او د محمدرفیع د لور د واده په مناسبت
جشنونه کیږي او هارالن رسما د هزاره ګانو زوم کیږي( .هغه کتاب ص )۲۲۶
زه ګومان نه کوم چې تر نن ورځي پوري ،چې د یوویشتمي پېړۍ دریمه لسیزه پر پیل کېدلو ده ،هزاره ګانو کوم
یهودي ته خپله لور واده کړې وي .خبره خو ال داده چې هارالن دا نه وایی چې باالخره هغه ښکلې د خان لور څه
سوه؟ ده څرنګه هغه پرېښ ودله او پخپله کابل ته روان سو؟ آیا دا امکان لري چې د هزاره ګانو خان او د هزاره قوم
دي یوه یهود ته خپله لور ورکړي او بیا دي نو هغه ته اجازه ورکړې وي چې ناوې پرېږده ستایې په مخه ښه؟ خو
څرنګه چې دا ټولي کیسې په خیال او چرت کي جوړي سوي دي نو په زیات منطق هم نه ارزي.
د هارالن په خپلو خاطراتو او د راس په کتاب کي له انګرېزانو سره د هارالن د مخامخ کېدلو په باب چنداني څه نه
ویل سوي او دا نه دي ویل سوي چې هارالن څونه موده په کابل کي پاته سو خو د مکنټایر له کتابه څخه ښکاري چې
هارالن ښه ډیر وخت په کابل کي پاته سوی دی او له دونه لوی تحول سره سره چې په افغانستان کي راغلی وو
هارالن ال په باالحصار کي په هغه کور کي اوسېدی چې دوست محمدخان ورکړی وو .ده ال انتظار درلود چې د ده
د باالحصار له کوره سره ،چې ده ته امیردوست محمدخان ورکړی او دی دوه کاله پکښي اوسېدلی وو ،څوک غرض
ونه کړي .خو کله چې یوه ورځ ماپښین هارالن له بهر څخه راستنیږي نو ګوري چې هغه کور انګرېزي منصبدارانو
اشغال کړی دی او ډاکټر اټکینسن د ده پر نازولي آس باندي سپور دی .هارالن هغه صاحب منصب له آس څخه الندي
راغورځوي .او د پولیسو سرمامور جي ایچ میګریګور ته عریضه کوي .خو ورته لیکي چې دا هیواد انګرېزانو
اشغال کړی دی او هر څه یې په هغوی اړه لري .هغه کتاب ص  ۲۵۲هارالن د  ۱۸۳۹کال د اکټوبر پر نونسمه له
کابل څخه روانیږي.
دا ټول د هغو ډیرو زیاتو اضافاتو یو لنډیز دی چې د ده په خپلو خاطراتو او د راس په کتاب کي نه دي راغلي .راس
او مکنټایر د خپلو کتابونو معلومات له ځانه نه دي جوړ کړي او باید چې د هارالن د یاداشتونو په اساس یې لیکلي
وي .مګر سوال دا دی چې دا کار ولي پخپله هارالن نه دی کړی .هارالن د خپلو خاطراتو له خپرولو څخه وروسته
تقریبا ً دېرش کاله نور هم ژوندی وو او کوالی یې سوای چې دا ټولي نوري خبري له خپلو خاطراتو سره اضافه
کړي.
کله چې سړی د هارالن د خاطراتو او د هغو کتابونو ترمنځ چې هغه هم د ده د خاطراتو په اساس لیکل سوي دي
دومره زیات توپیر ویني نو د ده پر خپلو خاطراتو باندي هم شکمن کیږي.
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