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 Alexander Burnes الیکزانډر برنس
د  چېایله د پنځه ویشتو کالو وو  کال کي 1۸3۰الیکزانډر برنس په شپاړس کلنۍ کي له پوځ سره یو ځای سو او په 

هغه آسونه د الهور واکمن رنجیټ سینګه  چېال ضابط وو، وظیفه ورکړه  چېبمبیي ګورنر سرجان مالکم هغه ته، 
له لندن څخه هغه ته په سوغات کي را لېږل سوي دي. سرجان مالکم هغه ته ضمنا وظیفه ورکړه  چېته ورسوي 

ترالسه کړي. الیکزانډر برنس د سیند د میرانو په  تې په باب هم مفصل معلوماپه الره کي د اباسین د جغرافی چې
ه د سیند پر غاړه والړ وو، السون چېیې اباسین ته کښتۍ ور خوشي کړه نو یوه سید،  چېسیمه کي تېر سو او کله 

و غه د سند د فتح کولانګریز اباسین ولیدی او ه چېسند له السه ووت ځکه  چېپورته کړه، او په زوره یې ناره کړه 
 الره ده. 

کال کي، ګورنرجنرال الرډ ویلیم بیټینک، برنس د ډاکټر جیرارډ، موهن الل کشمیري او یوه ځوان نقشه  1۸3۲په 
سیا په سفر واستاوه. برنس د پنجاب، پېښور او جالل آباد آکش یا سروې کوونکي محمدعلي په ملګرتوب، د منځنی 

 هلته یې د امیر دوست محمدخان سره وکتل. له الري کابل ته ورسېدي او 
برنس د خپل سفر په پیل کي الهور ته والړ او د الهور له واکمن رنجیټ سینګه سره یې، د یوه قدرمن مېلمه په حیث 
، یوه میاشت تېره کړه. برنس له هغې خوا د سوتلیج په سیند کي تیر سو. لودهیانې ته والړ او هلته یې له شاه زمان 

 په کابل کي چېکه زه بیرته پاچا سوم څونه به خوشاله یم  چېشجاع سره ولیدل. شاه شجاع ورته ویلي وه او شاه 
وی هغه تبعید س چېانګرېزان ووینم او د اروپا او هند ترمنځ یو سړک پرانیزم. برنس د هغه په باره کي لیکلي وه 

  لري.واکمن نه د قدرت د بیرته نیولو قوت او نه یې د ساتلو هوښیاري 
برنس د کابل پر لور د حرکت کولو څخه مخکي، د پنجاب په باره کي نسبتاً مفصل او هر اړخیز رپوټ ولیکی. هغه 

 پنځه لوی سیندونه پکښي چېد پنجاب واکمن پر یوه آباده او سمسوره سیمه باندي،  چېپه خپل رپوټ کي ولیکل 
زره  ۷۵ویشت میلیونه روپی خالص عاید لري او  بهیږي حکومت کوي. د پنجاب واکمن له خپل قلمرو څخه پنځه

بالکل په هند کي پر اروپایي  چېپنځه ویشت زره یې پیاده دي. دا عسکر داسي ښه روزل سوي دي  چېپوځ لري 
توپونو سمبال  1۵۰په  چېعسکر دي  چېسسټم روزل سویو عسکرو په څیر دي. پنځه زره یې منظم سپاره او توپ

هر وخت خدمت ته  چېټ سینګه پر دې برسېره پنځوس زره غیرمنظم سپاره عسکر لري دي. د پنجاب واکمن رنجی
سپاره عسکر یې ډېر ژر را غونډیږي او په هغه سرعت منظم  چېپه دې کي دی  تیار والړ دي. د ده د پوځ قوت

سي  لي نهد انګلیسیانو کمپنی هم سیا حتی په هند کي چېکیږي. هغه خپل پوځ ته دونه پر وخت تنخواوي رسوي 
 (۲۸۷-۲۸۶برنس بخارا ص ص )ورسره کوالی. 

کال د مې میاشت یې په هغه ښار کي تېره کړه. د پېښور له  1۸3۲الیکزانډر برنس وروسته پېښور ته والړ او د 
ً  سردارانو سره یې وکتل او د هغوی بې نظمي او کمزوري ادارې په باره کي یې، په یوه لنډ رپوټ کي،  ر ه تقریبا

 ل. دی لیکي:څه بیان کړ
د پېښور او کابل مشران سره وروڼه مګر سره دښمنان دي. د کابل قوت تر پېښور ډېر زیات او مستحکم دی خو د »

پېښور له سردارانو سره د کندهار سرداران ملګري دي او هغوی نه پر پېښور او نه پر خپل قلمرو باندي د چا یرغل 
ل یو وخت د کاب چېمخکي د کابل د نیولو تالښ وکړ. مګر احتمال لري مني. د کندهار او پېښور سردارانو لږه موده 

واکمن د دواړو سیمو د سردارانو قلمرو تهدید کړي. په هغه صورت کي به د پېښور سرداران له الهور څخه مرسته 
دوست محمدخان هیڅ وخت دا نه  چېغواړي. سیکه واکمن ښایي د پېښور له سردارانو سره مرسته وکړي ځکه 

د پېښور سردار سلطان محمدخان دي رنجیټ سینګه ته کلنی باج ورکړي. سردار سلطان محمدخان امید  چېښوي خو
د خپلي واکمنی د زوال په صورت کي به د انګلیسیانو له حکومت څخه مرسته ترالسه کړي. دی فکر کوي  چېلري 
ه برخه به یې په دغه وسیله وساتي. د کابل پکه د خپل قلمرو یوه برخه انګلیسیانو ته ورتسلیم کړي نو هغه پاته  چې

د ده قلمرو  چېپاچهي کي هیڅ سردار د برټانیې حکومت ته د سلطان محمدخان په اندازه درناوی نه لري. هر وخت 
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. که پر ده باندي کومه ښودلو سره خپل اخالص ثابت کړی دیته اروپایان ورغلي دي نو ده هغوی ته د احترام په 
شاه شجاع  چېپه هغه صورت کي به یا ګټور او یا خطرناک ملګری ورڅخه جوړ سي. که څه هم  بدبختي راسي نو

الملک د ده له کورنۍ سره جوړ نه دی خو دی ښایي د هغه د داعیې طرفداري هم وکړي. د سلطان محمدخان ورور 
د کومي نقشې او پالن سړی  پیرمحمد خان به په هره پېښه کي د ده مالتړ وکړي مګر هغه نه چنداني فعال سړی او نه

که له شاه  چېدی. د بارکزیو ټوله کورنۍ هم له شاه شجاع او هم د هرات له کامران څخه په وهم کي دي. ځکه 
شجاع سره انګلیسیان الس یو کړي نو ښایي واک ورڅخه ترالسه کړي او که له کامران سره د ایران مرسته ملګرې 

بیرته ونیسي. سلطان محمدخان یو څه ښه شهرت لري مګر حکومت یې ډېر  سي نو ښایي هغه د خپلو نیکونو پاچهي
ظالم او آزاري دی. د ده مامورین او استازي د خلکو په لوټلو او شکولو کي له هیڅ کار څخه مخ نه اړوي. پر تجارتي 

ي او ارزښت لوړ وي او رایجه سکه هر وخت بدلو د مال تر خپل ارزښت ډېر چېمالونو باندي دونه مالیات اخلي 
یې کموي. پر ژرندو باندي ډېر زیات مالیات حواله دی او خوارانو او غریب عالم ته یې ډېر زیات تاوان رسولی دی. 
سردار پخپله د پنځه دېرشو کالو په شاوخوا کي عمر لري. دی جاه طلبه سړی دی او یو وخت یې د کابل حکومت هم 

ړی دی او ډېر ښه مجلس کوي. مطالعه کوي، لیکنه کوي او خپل د په الس کي وو. ډېر رسېدلی او با استعداده س
کاروبار مسایل پخپله مخته وړي . د خلکو ترمنځ د دعوو او جنجالونو د حلولو هنر یې نه دی زده. په دربار کي یې 

بیانول یې د منلو نه وي. هر ځای ته په هر وخت کي خلک عریضې ور وړي او  چېداسي ګډوډي او غالمغال وي 
حل سوې دي وي او خلک قلباً خوابدي دي. د  چېپه ډېره آزادي خپل شکایتونه بیانوي. مګر هیڅ دعوه به ونه وینې 

څه په الس  چېپېښور سردار او د هغه نور خپلوان، د عادي افغانانو په څېر، د ورځي ګټه د شپې خوري. دوی ته 
که دوی دغسي ونه کړي نو خپل  چېوویل سوه  ورځي هغه په ډېر سخاوت ویشي او هیڅ شته مني نه لري. ماته

مشهور مشران پر ځان را ګرځولي دي او پر سترخوان یې  حکومت ساتالی نه سي. د پېښور سردار د دراني قام
د میرواعظ زوی هم په دغو کسانو شامل  ناست وي. د شاه شجاع د دوو وزیرانو مختارالدوله او اکرم خان زامن او

د سردار په افسرانو کي دی. د فتح خان یوازینی زوی هم د سلطان محمدخان سره دېره دی.  دی. د میرواعظ یو زوی
 (3۲۴-3۲1هغه کتاب ص ص )

کال د جون په میاشت کي کابل ته ورسېدی او د هغه ښار او ادارې په باره کي یې یو عمومي خو  ۸13۲برنس د 
عایدات اته لس لکه روپۍ کیږي. پوځي قوه یې د کابل د حکومت » ډېر مهم او هر اړخیز رپوټ ولیکی. دی وایی 

په افغانانو کي تر بل هر چا زیاته ده. د کابل د حکومت مشر نهه زره ښه تکړه سپاره او دوه زره پیاده عسکر لري. 
د یوه ځایی حکومت لپاره ښه  چېپر دې برسېره کلیوالي عسکر او احتیاط عسکر هم لري او څوارلس توپونه لري 

 کفایت کوي. 
کابل ته سفر کوي نو دې ښارته له رسېدلو څخه ډېر مخکي د دوست محمدخان له شهرت څخه خبریږي  چېڅوک 

او هیڅوک تر ښه شخصیت او اخالق نه لري. دی له خپلو وظیفو ته همېشه متوجه وي او هره ورځ په محکمه کي 
مه فیصله کړي. خلک هم د قرآن حاضریږي او قاضي او مالیان ورسره وي او هره قضیه او دعوه د شریعت سره س

په هغه کتاب کي د فیصلو کرښي او حدود روښانه دي او واکمن  چېله حکامو سره سم په فیصلو خوشاله دي ځکه 
څه یې زړه وغواړي هغسي فیصله او حکم وکړي. هغه ته تجارت ته ډېره زیاته توجه کړې ده.  چېنه سي کوالی 

د تجارت له زیاتېدلو سره د ګمرک عایدات پنځوس زره  چېستې ده ځکه ده له تجارت څخه پخپله هم ښه ګټه اخی
روپۍ زیات سوي دي. او اوس له دغه درکه په کال کي دوه لکه روپۍ ترالسه کوي. د ده په قلمرو کي پر مالونو 

افظه محد ده په قلمرو کي، له  چېباندي یوازي یو ځل دوه نیم فیصده مالیه اخیستله کیږي. او سوداګر کوالی سي 
د پاچاهانو د قدرت په سیمو  چېپرته، له یوه سره تر بل سر پوري، په بېغمه زړه، سفر وکړي. دا داسي وضع ده 

کي نه لیده کیږي. د کابل واکمن په دغه ښار کي، د شریعت له حکم سره سم، شراب منع کړي دي. دغه امر یهودان 
هغوی د شرابو له جوړولو او خرڅولو پرته بله  چېځکه  او ارمنیان د ده له قلمرو څخه وتلو ته مجبور کړي دي

خواري نه درلوده. د دوست محمدخان په قلمرو کي که چا شکایت درلود نو هغه به یې له دغي ناحیې څخه وو، په 
یو ښه مسلمان باید له دغه امله شکایت ونه کړي. دوست محمد خان، د ځینو نورو افغانانو په څېر،  چېداسي حال کي 

قدرت ته ورسېدی نو ده او د ده درباریانو، تر هر چا مخکي، له دې  چېځواني پخپله هم شراب چښل؛ مګر کله په 
عمل څخه الس واخیست. د دوست محمدخان عدالت، د ده په قلمرو کي، هر څوک په خپل حال کي خوشاله کړي 

کورونه یې ساتلي او  چېوشاله دي استبداد او ستم نه ویني. د ښار خلک ځکه خ چېدي. بزګران ځکه خوشاله دي 
مال یې خوندي دی او  چېپه بازار کي وزنونه او نرخونه په ډېره ښه طریقه کنټرولیږي. سوداګر ځکه خوشاله دي 

عسکر ځکه خوشاله دي تنخواوي یې پر وخت ورته رسیږي. هیڅ واکمن به خپل خلک په دغه اندازه ونه ستایي. کله 
ده عقل، پوهي او د خبرو په وخت کي توجه، سوالونو او د سوال کولو اخالق او  سړی خبري ورسره کوي نو د چې

دی په افغانستان کي تر ټولو قوي واکمن دی او ښایي په خپل  چېنزاکت ته حیرانیږي. په دې کي هیڅ شک نسته 
 هیواد کي د خپل لیاقت او اهلیت په زور نور هم لوړ او غښتلی سي. 

د وروڼو ترمنځ موجود اختالف د ټولو قوت کمزوری کوي او که څوک یرغل ورباندي د دوست محمدخان او د هغه 
ه چا څخه ځکه ل وکړي نو د دسیسو کولو لپاره به الره ورته پرانیستې وي. د بارکزیو کورنۍ، په افغانستان کي دننه،
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ده د  کندهار واکمنان دواړه ددا قبیله په شمېر او قوت کي تر بلي هري قبیلې غښتلې ده. د پېښور او  چېنه وېریږي 
پرزولو آرزو لري مګر دا هیله پوره کوالی نه سي. د دواړو سیمو واکمنانو کابل لیدلی او د دوست محمدخان نېکمرغي 
او شته مني یې کتلې او خولو یې اوبه ورته کړي دي. دواړه خواوي د ده په دربار کي استازي لري او هغوی غواړي 

له  چېضع خرابه کړي او دواړه دوست محمدخان ته د غاصب په سترګه ګوري او غواړي د ده په قلمرو کي و چې
 ېچهغه په خپل قلمرو کي داسي عدالت ټینګ کړی دی  چېمنځه یې یوسي. د دوی لپاره به دا ډېره ګرانه وي ځکه 

دي،  ټول شیعه ګان ېچپر خلکو ګران دی او دفاع یې کوي او له بلي خوا د ښار د جوانشېر په جنګیالی طایفه کي، 
 برنس)ډېر زیات ملګري او مالتړي لري. ده له دې طایفې سره ښه اړیکي ساتلي او له مالتړ څخه یې ګټه اخلي. 

 (333-33۰بخارا ص ص 
 هغه یو منضبط او حاکم مغز لري. د سم هغه عادي سړی نه دی. چېبرنس د دوست محمدخان په باره کي ویل 

د اروپا تر  چېداسي یو سړی دی  و خپل مسوولیتونه او وظایف پیژني. هغهقضاوت کولو توان او درک لري ا
د امیر دوست محمدخان په باب یې خپل دغه مثبت نظر ته هیڅ وخت تغییر  واکمنانو په هیڅ صورت پاته نه دی او

 ورنه کړ.
والړ. مشهد، تهران، له کابل څخه یې د هندوکش الره ونیوله. دوې میاشتي یې په بخارا کي تیري کړې. ایران ته 

اصفهان او شیراز یې وکتل. له ولیعهد عباس میرزا او د ایران له واکمن فتحعلي شاه قاجار سره یې لیدني کتني وکړې 
او بیرته کلکتې ته ستون سو. الرډ بینټینک ته یې خپل د سفر رپوټ ورکړ. هغه فوق العاده ونازاوه او ورته ویې ویل 

 دن کي مقاماتو ته وړاندي کړي. دی باید خپل رپوټ په لن چې
برنس د خپل دغه سفر خاطرات د کتاب په شکل چاپ کړل او دا کتاب د لندن په محفلو کي الس پر الس ګرځېدی او 

 (Kaye pp 170-173 کې)له دغه وخته څخه یې حتی نړۍ وال شهرت پیدا کړ. 
ت یې کاوه بلکه هر چا، او په تېره هر د امیر دوست محمدخان د شخصیت او ادارې صف چېدا یوازي برنس نه وو 

هغه لیدلی دی نو په خپلو یاداشتونو کي یې د هغه د ادارې، شخصیت او مړاني صفت کړی  چېخارجي او اروپایي، 
د برنس له دغه لومړني سفر څخه لږ مخکي د افغانستان په بېلو بېلو سیمو  چېدی. لرغون پېژندونکی چارلزمېسن ، 

 ېچد دوست محمدخان السته »ابل کي د دوست محمدخان د حکومت سسټم لیدلی دی او لیکي: کي ګرځېدلی وو، په ک
هغه به  چېد کابل د چار واګي لوېدلي دي نو د دغه ښار د سمسورتیا او آرامی سبب سوی دی. عمومي عقیده دا ده 

له و پر خلکو باندي ګران دی. کد افغانستان په چارو کي نور هم بهتر رول ولوبوي. هغه په دې ښار کي د ټولو طبقات
هغه  چېدی پر آس باندي سپور ګرځي نو هندوان په پوړه زړه ورځي او خپل شکایتونه ورته کوي او یقین لري  چې

رکښه س چېیې په داد رسیږي. په عدالت کي د هیچا مراعت نه کوي او په اداره کي یې په خپل کمال دا ثابته کړې ده 
و باید د پوځ د بېلو بېل چېد خپل پوځ چارو ته ډېره جدي توجه کوي او په دې پوهېږي افغانان کنټرولېدالی سي. 

پوځ ته خپلي تنخواوي  چېبرخو ترکیب ته خاصه توجه وسي. د ده مالي ستونزي او لږ عایدات دا اجازه نه ورکوي 
ی تنخواوي په بېځایه دی نه پیسې ذخیره کوي او نه د هغو چېپر وخت ورسوي خو بیا یې هم هغوی ته ښودلې ده 

 لګښتونو مصرفوي.
هغه یو الیق قوماندان  چېدوست محمدخان په ډیرو ځایونو کي خپل زړه ورتوب ښودلی دی او دا یې ثابته کړې ده 

د یوې مسلې د حلولو لپاره نوري ټولي الري  چېدی خو د دې ترڅنګ د ژبي او خبرو ښه مهارت لري او تر څو 
سړی یې په دربار کي پر خپل  چېه کار نه اخلي. بې اندازې ساده جامې اغوندي او بندي سوي نه وي د توري څخ

ني سړی د ده ساده سپین کالي وی چېځای باندي ناست ونه ویني نو له نورو کسانو څخه یې توپیر نه سي کوالی. کله 
وو کي په غمیانو او طال چېسره، او بیا یې د نورو سردارانو له ځلېدونکو لباسونو، په تېره بیا سردار حبیب هللا خان 

لومړی ځل په غزني کي ورسره وکتل او د ده ساده لباس مي  چېزنګیږي، مقایسه کوي نو ورته حیران سي. ما 
د ده به چنداني خبري هم زده وي. مګر د ده له لیدلو څخه لومړۍ عمومي انتباه او د  چېولیدی نو فکر مي نه کاوه 

او استعداد ډېر توپیر درلود او د هغه هر ګام په جال ستایلو ارزېدی. یو خارجي باید  حکومت په چارو کي د ده لیاقت
پخپله په لومړي ځل ولیدی ما فکر نه  چېد دې دراني سردار په باب په قضاوت کولو کي احتیاط وکړي؛ ځکه ما 

ر وي. د دوست محمدخان د دا به هم د تورو د میدان پهلوان او هم به د سیاست په میدان کي دونه هوښیا چېکاوه 
هغه په خپلو خبرو کي د  چېشخصي عقایدو او پالنونو په باره کي معلومات ترالسه کول ډېر ګران کار دی ځکه 

په هیواد کي هیڅ ډول  چېسړی د ده د وروڼو کارونو ته ګوري  چېډېر زیات احتیاط څخه کار اخلي خو کله 
مېسن لومړی )« مدخان به یوه ورځ د ټول افغانستان پاچا ويدوست مح چېمحبوبیت نه لري نو سړی ویالی سي 
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