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 1۳/۰۶/۲۰۲۰              عبدالباري جهاني
 

 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهلسوی

 

 د کندهار سرداران:
کال کي، په کابل  1۸1۸سردارانو شیردل خان، پردل خان، کهندل خان، مهردل خان او رحمدل خان، په  د کندهار

کال پوري پر کندهار باندي حکومت وکړ.  1۸۵۴او کندهار کي، د سدوزیو د سلطنت د سقوط څخه وروسته بیا تر 
کال کي وفات سو او څو میاشتي وروسته  1۸۲۹په  چېټولو مشر شیردل خان وو په دي پنځو سکه وروڼو کي تر 

پردل خان هم ورپسي وفات سو نور نو د دې وروڼو د ګډ حکومت واک هر وخت د کهندل خان په الس کي وو. کله 
ه نتیجه کال کي وفات سو نو د وروڼو او د کاکا د زامنو ترمنځ داخلي جنګ پیل سو او پ 1۸۵۴کهندل خان په  چې

. هغه ښار یې د کندهاري وروڼو څخه واخیست او د کابل له مرکزي ړکي امیر دوست محمدخان کندهار ته وال
 حکومت سره یې ونښالوه. 

کال د اګسټ پر شپږویشتمه کندهار ته رسېدلی او د اکټوبر تر  1۸۳۲د  چېد الکیزانډر برنس منشي موهن الل، 
دارانو د کندهار دریو سر چېهلته پاته سوی دی، په خپلو یاداشتونو کي وایي  شلمي پوري، یعني څه کم دوې میاشتي،

د دغه ښار او شاوخوا سیمو عایدات سره ویشلي وه او دې ویش ښایي د سردارانو د ژوند تر ختمېدلو پوري دوام 
ندي وېشل سوې کړی وي. دی وایي د کندهار ختیځه خوا پر پنځو ناحیو، هوتک، توخي، اندړ، ناصر او جاللزیو با

ده. د دې عالقې عایدات له کاله پنځه لکه روپی کیږي خو دا سیمي هر وخت یاغي وي او سردارانو ته مالیات نه 
 ورکوي.

لوېدیځه خوایې په شپېته میله فاصله کي پنجاب، کوشک نخود، ګرمسېل، نوزاد، نادعلي او زمین داور په برکي نیسي. 
 اک کي ده او کلنی عاید یې څلور سوه زره روپي کیږي.دغه عالقه د سردار کهندل خان په و

اتیا میله فاصله کیږي حکومت کوي. په دې عالقه کي بغران،  چېرحمدل خان د شمال لوري ته تر تیزین پوري 
جغری، غارک، دالک، وامبیش، دهراود، چارجوی، بغنی او جرلی شامل دي. د دې سیمي عایدات پنځه سوه زره 

 روپي کیږي.
خان د جنوب لوري ته پر مستنګ، ښوراوک، ساوي، رابت، رېګ، معروف، بادین زی قلعه چه باندي مهردل 

 حکومت کوي او عایدات یې درې سوه زره روپی کیږي.
د دوی مشر ورور سردارشیردل خان په کابل کي د خپل وراره حبیب هللا څخه ټول جواهرات او  چېدی وایي کله 

ل ورور رحمدل خان ته په میراث پرېښودل او هغه اوس ښه ژوند او دوه زره سواره شته مني واخیستله نو هغه یې خپ
  عسکر لري.

سردارشېردل خان وفات سوی او پردل خان  چېکال کي کندهار ته تللی وي، ځکه  1۸۲۹باید په  چېچارلزمېسن، 
له بهرنیو هیوادونو  واکمن دی. دی وایی اوس حاضر سردارانو تخت نیولی دی او د هغوی مشر ورور پردل خان
 سره په مکتوبونو کي ځان پادشاه بولي؛ او خپله دغه ادعا یې د توري په زور په خلکو منلې ده.

زه په کندهار کي وم، سردار خپل پوځ تصفیه کړ او ټول ناالیقه افسران یې پسي واخیستل. سردار  چېدی وایی کله 
د خلکو  نور نو چېامکان یې موجود وي او تر هغه حده  چېبېحده ظالم سړی دی او له خلکو څخه تر هغه ځایه 

حوصله ختمیږي پیسې اخلي او لوړ مالیات ورباندي حواله کوي. دی وایی د ده وراره، د تیمورقلي خان زوی، یوه 
زه کندهار ته را ورسېدم نو  چېورځ ماته د سردارانو د حکومت له استبداد څخه شکایت وکړ. مېسن وایی کله 

 چېیو د پردل خان وو او بل یې د دریو وروڼو وو،  چېره مخالف ول او په ښار کي دوه درباره وه سرداران س
نظر خان هغوی سره پخال کړل او تر منځ یې جوړه وکړه. دوی  کهندل خان یې مشر وو. باالخره د دوی ماما خدای

ي په ماما مشهور دی او له لومړنیو هغه په کندهار کي د مختار یا د چارو عمومي آمر مقرر کړ. هغه په کندهار ک
 د ښار خلکو شیطان باله.  چېاقداماتو څخه یې خلک ډېر خوشاله ول خو وروسته یې خلک دونه په عذاب کړل 

زما کور د کهندل خان له کوره سره نیژدې  چېچالز مېسن په تېره بیا پر هندوانو باندي د ظلمونو بیان کوي او وایي 
زیاتره به یې د آب خلک معلومېدل،  چېله پنځوسو څخه تر سلو تنو هندوانو پوري به،  چېدل وو او ما به هره ورځ لی
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عسکرو تر دربار پوري په کشولو راوستل. له هغوی څخه یې پیسې په زور اخیستلې او خوشي کول به یې او دا نو 
 د هري ورځي کیسه وه.

عایدات یې دوولس  چېات ونه سول خو داسي مي اورېدل مېسن وایی ماته د کندهار د عایداتو په باره کي ډېر معلوم
واته هري خ چېلکو روپیو ته رسیږي. دی وایی دا پیسې د کندهار د ښار لپاره کفایت کوي خو سړی بیا هم ګوري 

د خپل ورور شیردل خان ډېري زیاتي  چېخرابی او ګډوډي ده. دی وایي د عایداتو ډېره برخه پردل خان اخلي، 
 مېسن لومړی ټوک ص)د هغه وارثانو ته یې ورکړي، ټولي یې غصب کړې.  چېسوې او پرته له دې پیسې ورپاته 

 (۲۸۸-۲۸۴ص 
کهندل خان پنځه  چې پر کندهار باندي د سردارانو د حکومت په وخت ک هغه ښارته تللی دی لیکي چېموهن الل، 

د دوی کشر ورور دی څلور یا پنځه  چېښځي او درې مینځیاني یا ثریتي او ډېر زیات زامن لري. مهردل خان، 
ډېر ښه شاعر دی. دی د خپلو  ښځي لري. په عیش او ارامي کي ژوند کوي. خپل زیاتره وخت په مطالعه تېروي او

د دغو سردارانو حکومت د سدوزیو تر  چېنورو وروڼو په خالف هیڅ ډول مذهبي تعصب نه لري. که څه هم 
 (۹1-1۹۰موهن الل سفرنامه ص ص )ري. حکومت بهتر دی خو چنداني محبوبت نه ل

د سردارانو معاصر شاعر حاجي جمعه بارکزي د هغه وخت د حاالتو په باب لیکلي ده او  چېله هغي قصیدې څخه 
د احمدشاه بابا او تیمورشاه د وخت عدالت او نظام ته یې اشاره پکښي کړې او له روان حالت څخه یې سر ټکولی 

په هغه وخت کي یې کندهار لیدلی دی خبري ډېري  چېو نورو هغو اروپاییانو د چارلز مېسن ا چېدی، ښکاري 
 بېځایه نه دي.

 

 ندهارـغښت کـره وې نـــس   دل خان دی ــنـــت د کــوبـــاوس ن
 ارـــاتــړه نـــونې کــالمــع   ي ـــرابــــړې خـــې کــــۍ یـــودان

 چار برار یستـرې واخـس   ړ ـــه کـــې په حصـدرست وطن ی
 مال و ملک یې کړ سرکار   ړ ـــوق کـــلـــخـــې مـــدره یـــدرب

 ارـنـــو دیـــــو درم و یــــی   ې پرې نه ښود ـي یــن کــه وطــپ
 ارــهــــال دوی وږي دي ن   وړ ـــره وخــې ســر یـــب و رــــس
 زارــنور پرېږده ملک و م   وري ــوه درپــې ســه یـــانــه بــک

 یل و نهارـــه لـــوره مــــګ   ه ــې درومــلي پښــبـسرتور سر ی
 ه بار بارـاږه پــر کـــکــش   که دي خپل سر ځیني خالص کړ 

 ه دارــکه په پور وي که پ   م پر ځان وکړه ــیرات هـــو خـــی
 ه څخه ډارــدایـه خــه لـــن   ي ــه زړو کـــري پــــر لــه اثـــن
 

کال کي له هرات څخه کندهار ته تللی وو او د کندهار وضع یې  1۸۳۲په  چېنلي، انګرېز صاحب منصب ارتر کا
په سترګو لیدلې ده هم د کندهار له سردارانو او په ښار کي د خلکو د ژوند څخه ډېره بده خاطره لري. کانلي د خپلو 

د هغوی د دریو کشرانو شیردل خان او پردل خان مړه دي؛ او د کندهار والیت اوس » خاطراتو په ترڅ کي لیکي: 
څه یې زړه غواړي  چېپه الس کي دی. دوی یوازي په بدو اعمالو مشهور دي او  وروڼو، کهندل، مهردل او رحمدل

هغه کوي. دوی د آینده په غم کي نه دي او زاړه مامورین او خانان یې برطرفه کړي او د هغوی پر ځایونو باندي یې 
له خلکو سره هر څه بد سلوک کوي دوی سترګي ورباندي  چېهغوی  ډېر سپک او ناولي خلک مقرر کړي دي.

پټوي؛ ښایي مشترکي ګټي به لري. دوی خپل ځانونه په خپلو پوځیانو ساتي او په چا کي ری نه وهي. دوی شپږ زره 
هغوی له خلکو سره  چېټول غلجي دي. دوی په درانیو چنداني اعتماد نه لري ځکه  چېښه تکړه سپاره عسکر لري 

سرلي کي په پ دوی، د خپلو پوځیانو د لګښتونو د سپکولو لپاره، چېنرم سلوک کوي. موږ ته چا په یقیني ډول وویل 
ځانونه د کلیوالو په ډوډۍ  چېله خپلو عسکرو سره د خپل والیت مختلو سیمو ته ځي او خپل عسکر خوشي کوي 

بلي سیمي ته ورسره بیایي. دوی له خلکو څخه  ماړه کړي. او که چیري کلیوال ډېر نېستمن ول نو دوی خپل عسکر
ډېر زیات مالیات اخلي او له دغه امله یې سوداګري تباه کړې ده. له خلکو سره هر ډول ناروا کوي او اوس خلک د 

 (۵کانلي ص )یوه تغییر خواستونه کوي او وایي ګوندي شهزاده کامران یې په داد ورسیږي او دوی وژغوري. 
ً  دهار کيپه کن چېکانلي لیکي  شپېته زره کسان اوسیږي، دی وایی موږ د مځکو او حاصالتو په باب ډېر زیات  تقریبا

سردارانو ټولي مځکي د ځان کړي دي او خلکو ته یې په اجاره  چېمعلومات ترالسه نه کړ خو ماته وویل سوه 
ډه یا پنځوس زره روپۍ تر السه ورکړي دي. دوی له خلکو د اجارې، مالیاتو او زور له الري له کاله پنځه زره پون

کوي. کانلي وایی د کندهار په شاوخوا کي بهتریني مېوې او سبزیجات تولیدیږي؛ او انار یې خصوصا ډېر مشهور 
دي. که دې ښار یو عادل حکومت لرالی نو زراعت به یې ډېره ښه وده کړې وای. ډېره ښه خاوره لري، اوبه یې 

اران پر خلکو باندي ظلم کوي د غلې دانې او مېوو له ارزانی څخه معلومیږي سرد چېپرېمانه دي او سره له هغه 
په دې ښار کي کښت او کروندې بیا هم وده کړې ده. د سردارانو د بدي ادارې او ظلم تر ټولو ښه ثبوت دادی  چې
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د  چېم کله کامران هم انوشېروان نه وو مګر بیا ه چېخلکو د کامران آرزو کوله. په دې کي هیڅ شک نسته  چې
دوی د دغو ظالمانو له  چېخدای دي هغه ته بری ورکړي  چېکامران د بیرته راتللو خبره کیږي نو هر څوک وایی 

 (۲۳کانلي ص )السه خالص کړي. 
د کندهار سرداران نه هیڅ اصولو ته پابند دي او نه کوم خاص استعداد او لیاقت لري. یو ناڅاپه داسي  چېکانلي لیکي 

دا قدرت به په مشکله ساتي  چېدوی یې تصور نه سوای کوالی. اوس دوی په دې پوهیږي  چېرغی قدرت په الس و
نو ځکه هره ورځ خپلو سمدستي ګټو ته ګوري او جېبونه ډکوي. دوی ټول هغه کسان برطرفه کړل او له ځانونو څخه 

 (۲۵ص هغه کتاب )له پخوانۍ شاهي کورنی سره یې اړه یا عالقه درلوده.  چېیې لیري کړل 
دوست محمدخان له دوی سره څرګند توپیر لري. هغه اوس په دوی کي تر ټولو قوي دي او د کابل  چېکانلي لیکي 

پخوا یې ډېر ښه شخصیت نه درلود، اوس د خپل ښه حکومت چلولو له امله ښه شهرت  چېواکمن دی. سره له هغه 
ته لس دی ا چېنځه تللو به ډېر خپه سي. ویل کیږي اکثریت تاجیک دي د ده په له م چېلري او د کابل اوسېدونکي، 

زره منظم سپاره عسکر او دوولس توپونه لري. دوست محمدخان ډېره آزاده پالیسي را اخیستې ده او کوښښ کوي 
د خلکو ټول قشرونه او طبقات خوشاله وساتي. ده دراني پر ځان راټول کړي او غلجي یې تر کنټرول الندي  چې

 کړي دي.
خو د کابل له شیعه ګانو سره ډېر نرم سلوک کوي. په دې  لمرو کي، په ټینګه، د سني مذهب فقه چلويپه خپل ق

رحماني خوبونه ویني. دی وایي یوه  چېوروستیو وختونو کي یې ال د والیت او بزرګی دعوه هم کړې ده او وایی 
خلکو ته هدایت وکړي. ده هم په  بدو چېشپه یې پخپله حضرت رسول صلعم په خوب ولیدی او هغه امر ورته وکړ 

 (۵کانلي ص )« ښار کي د فحشا مخه ونیوله او ښار ته یې د شرابو او نشه اي موادو واردېدل بند کړل...
 

 شاه محمود، کامران او یارمحمدخان:
سته وکال کي د بارکزي وروڼو په مقابل کي د شاه محمود او کامران له ماتي او هرات ته له تښتېدلو څخه ور 1۸1۸په 

په هره سیمه او ښار کي خانانواو قبیلوي مشرانو خپل  چېپه افغانستان کي عمومي ښورښونه پیل سول. که څه هم 
ځانونه مستقل پاچاهان بلل خو، په عمومي صورت، د قدرت څلور مرکزونه، پېښور، کابل، کندهار او هرات منځته 

 راغلل. 
کي د وروستۍ ماتي څخه وروسته، په ډېروخواریو ځانونه ایله  شاه محمود او کامران، د دوست محمدخان په مقابل

هرات ته ورسول. په هرات کي یې له حاجي فیروزالدین سره ډېر وخت په اتفاق تېر نه کړ او هغه ډېر لږ وخت 
 چېوروسته، د خپل وراره له وېري، مشهد ته وتښتېدی. پالر او زوی ځکه له حاجي فیروزالدین سره مخالف سول 

یې له وروستیو پېښو راهیسي د اړېکو چنداني مزه نه وه او حتی د دوی په امر بندي سوی وو. د بلي خوا یې  یو خو
طبعا به یې د خپلي کورنۍ د نورو شهزاده ګانو او مشرانو په څېر ډیري  چېد شاهي کورنۍ د یوه غړي په حیث، 

او د دوی لپاره دا یو اضافه او بې ضرورته بار  مېرمني او اوالدونه هم لرل، زیات شاهانه لګښت ته اړتیا درلوده
وو. دغه راز حاجي فیروزالدین په هرات کي د خپل حکومت په دوران کي خلک ډېر راضي او آرام ساتلي ول او 

 دوی، په خلکو کي، د هغه له محبوبیت څخه وېرېدل. 
ردارقلیچ خان تایمني په تحریک، تر ډېره ځایه سوله خوښونکی سړی وو، په مشهد کي د س چېحاجي فیروزالدین، 

کامران د ښار څخه ډېر لیري ُکهسان ته د ښکار لپاره تللی وو.  چېپر هرات باندي په داسي حال کي حمله وکړه 
کامران په ډېره چټکي له شاوخوا کلیو څخه پوځ برابر کړ او پر فیروزالدین او قلیچ خان یې حمله وکړه. په همدغه 

حمدخان الکوزی د هرات له ښار څخه ورباندی را ووت او د فیروزالدین پوځ د دوو وخت کي د هغه وزیر عطام
خواوو را ګیر سو. قلیچ خان په جنګ کي ووژل سو او فیروزالدین یې بندي هرات ته بوت. عطامحمدخان الکوزی 

بادار شهزاده له هره اړخه د خپل  چېډېر ژر وفات سو او پر ځای باندي یې د هغه وراره یارمحمدخان الکوزی، 
 کامران سره یو شان او حتی تر هغه هم ظالم سړی وو، د هغه وزیر سو. 

د کامران او د پالر اړیکي له لویه سره ښه نه وه او د هرات له نیولو څخه وروسته نور هم خراب سول. کامران یو 
د خپل ځان لپاره وړوکی باله جاه طلبه سړی وو او د شهزاده د موقف په درلودلو نه قانع کېدی؛ حتی هغه هرات هم 

پرته د شرابو له چښلو یې بل کار نه  چېاو د ټول افغانستان د تخت د نیولو هوا یې په سر کي وه. له پالر څخه یې، 
ویل کیږي د هیزه  چېکال پوري،  1۸۲۹درلود، ورو ورو قدرت واخیست او باالخره یې باغ شاه ته واستاوه او تر 

 باغ کي نظر بند وو.په مرض وفات سو، په هغه 
د لومړۍ ځوانۍ څخه د  چېکامران هم غښتلی، هم زړه ور او هم د خپلي کورنۍ تر ټولو جاه طلبه شهزاده وو 

 چېجنګونو په میدانونو کي روزل سوی وو. خو د دې تر څنګ ډېر سخت ظالم، عیاش او دومره بې باکه سړی وو 
باور نه درلود او د خپل قدرت او عیش دښمنان یې یو په بل پسي  هیڅ پرنسیپ ته یې عقیده نه درلوده. هغه په هیچا

د ده قدرت ته خطر پېښ کړي. خو ظلم او عیاشي هم په  چېوځپل او د ده په فکر یې داسي څوک پرې نه ښودل 
ټولنه کي د واکمن محبوبیت کموي، هم دښمنان ورته ډېروي او هم ډېر ژر د انسان فیزیکي قدرت کمزوری کوي. 
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د مخدره موادو استعمال ډېر زیات پاچاهان او شهزاده ګان په ځواني کي له منځه وړي  چېي تجربو ښودلې ده تاریخ
 دي. 

د کامران وزیر یارمحمدخان الکوزی دې ټکو ته ښه متوجه وو او په ډېر لږ وخت کي یې په پوځ او حتی د کامران 
کامران به خپل حالت ته متوجه کېدالی هر څه یې  چېد قصر په دننه او شاوخوا کي خپل سړي وګومارل او تر څو 

له السه تللي وه. کامران هم پخپله زوړ سوی او اراده یې کمزوره سوې او هم یې په هرات کي محبوبیت له السه 
 ورکړی وو او هر چا یې د مرګ خواست کاوه یا یې لږ تر لږه په مرګ نه خواشیني کېدل.

م یې ستراتیژیک اهمیت تر ټولو نورو ښارونو زیات وو؛ هم روسانو او هم ه چېهرات د افغانستان داسی ښار دی 
انګرېزانو د هند دروازه بلله او هم یې اېران دغه اهمیت ته ښه متوجه وو. هم په خراسان او منځنۍ اسیا کي، د ښو 

د لوی سکندر څخه نیولې او پرېمانو حاصالتو له امله، د ګودام په نوم مشهور وو؛ او هم یې په خپل اوږده تاریخ کي، 
تر شلمي یېړۍ پوري، د افغانستان تر ټولو ښارونو زیاتي محاصرې لیدلي او مقاومتونه یې کړي دي او هم یې داسي 

په اسیا کي به لږو ښارونو لیدلي وي. د هرات په تاریخ کي د کامران او  چېظلمونه او قتل عامونه لیدلي دي 
ً  یارمحمدخان الکوزي د حکومت  دېرش کلنه دوره ښایي د هغه ښار د تر ټولو تاریکو کلونو څخه وي. هغو  تقریبا

د هرات خلک په دغو کلونو  چېپه هغه وخت کي یې هرات لیدلی دی او خپل خاطرات یې لیکلي دي ښیي  چېکسانو 
 کي څوموره کړاوونه ویني او ال بیا هم د اوږدو محاصرو د زغم توان له السه نه ورکوي. 

اري پاچاهانو فتحعلي شاه، د هغه زوی او ولیعهد شهزاده عباس میرزا، محمدشاه قاجار او ناصرالدین شاه د ایران قاج
دا ښار د ایران په خاوره پوري وتړي.  چېقاجار هر یوه په خپل نوبت پر هرات باندي حملې وکړې او ټولو غوښتل 

دغه نیت د هرات خواته واستاوه. عباس  کال په سر کي، فتحعلي شاه قاجار خپل زوی شهزاده عباس په 1۸۳۲د 
یارمحمدخان د هغه دربار ته واستوي. کامران هم یارمحمدخان ور واستاوه خو  چېمیرزا له کامران څخه وغوښتل 

دا استازیتوب او سفارت نه بلکه د شهزاده عباس په دام کي لوېدل دي. یارمحمدخان  چېهغه ته ډېر ژر معلومه سوه 
د عباس میرزا هیڅ غوښتني ته تسلیم نه یو او هغه یې دوه غاښونه ور وایستل. عباس میرزا د هرات په برخه کي 

دا کار به د قاجاري سلطنت  چېنوري شکنجې هم ورکړي او حتی ویې وژني خو درباریانو ورته وویل  چېغوښتل 
رته ورغی او له هغه حیثیت ته صدمه ورسوي. په دغه وخت کي د کامران د دربار عطر باشي د عباس میرزا دربا

د خوشي کېدلو په بدل کي  چېد یارمحمدخان په عوض کي دی ونیسي. خو وزیر هغه پیسې  چېڅخه یې وغوښتل 
یې منلي وې شهزاده عباس ته ونه لېږلي او په دغه وخت کي پخپله شهزاده عباس هم وفات سو اوعطر باشي خپل 

ولو پالن وځنډېدی او یارمحمدخان د ښار پر شاوخوا باندي د ځان په زر پونډه خالص کړ. پر هرات باندي د حملې ک
 (1۷۶-1۷۵فیریه ص ص )قال د ټینګولو په کارونو لګیا سو. 

یارمحمدخان د کامران د قلمرو په لیري او نیژدې ځایونو کي واړه او لوی ښورښونه وځپل او ضمنا د خپل قدرت پر 
 په چېتو ته متوجه وو او خپل یوه دوست میرصادق ته یې، له پسې زیاتولو ته متوجه وو. کامران هم د هغه حرکا

هرات کي یې ډېر زیات پیروان درلودل او یو ځل مخکي یې هم د کامران سره د قدرت په نیولو کي مرسته کړې وه، 
 چېد یارمحمدخان په مقابل کي ښورښ وکړي او په دواړو به یې له منځه یوسي. یارمحمدخان،  چېوظیفه ورکړه 

ه دربار کي یې خپل سړي درلودل، په دې دسیسه ډېر ژر خبر سو او میرصادق خان یې په ډېره اساني ونیوی پخپله پ
یوه ورځ یې پخپله په  چېاو اعدام یې کړ. کامران له خپل وزیر څخه دونه وېرېدی او دونه د هغه تر تاثیر الندي وو 

هر حرکت او  چېال لري. وزیر یارمحمدخان، میرصادق خان ستا د له منځه وړلو خی چېنشه کي ورته ویلي وه 
دسیسې ته جال جال متوجه وو، د سترګو په رپ کي خپل حریف له منځه یووړ. کامران په دغه توګه دوه درې ځله 

حتی د ده خپلو زامنو به برخه پکښي درلوده، یارمحمدخان ته رسوا  چېنور هم د یارمحمدخان د وژلو لپاره دسیسې، 
هغه کتاب )په دسیسه کي به یې الس درلود په یوه حمله له منځه یووړل.  چېبه ټول هغه کسان کړې. یارمحمدخان 

 (1۷۸ص 
د هرات د هغه وخت د عمومي وضع په باره کي، د معاصرو افغان مورخینو څخه چنداني لیکلي څه راپاته نه دي؛ 

 د چېګو لیدلي دي، داسي څه وایي په هغه وخت کي هرات ته تللي دي، او هر څه یې په ستر چېیان خو کوم اروپا
د ایران له خوا د هرات د محاصرې په وخت  چېمنلو نه دي. انګلیس مورخ سرویلیم کي د هینري پوټینجر له قوله، 

د شاه کامران د حکومت یوازي نوم پاته وو. هغه یو زوړ او کمزوری انسان وو » ... کي په هغه ښار کي وو لیکي
ړی وو او خپل د حکومت ټولي چاري یې خپل وزیر ته پرې ایښي وې. دی به ښایي د او اخالقي فساد غوټ مات ک

ی ده په ځواني کي کړ چېشاهي کورنۍ تر ټولو بد شهزاده او د هغي قبیلې تر ټولو بد سړی وو. داسي جنایت نه وو 
و. یو وخت یې له ځان نور له کاره لوېدلی و چېاوس یې چنداني بد کارونه نه کول علت یې دا وو  چېنه وو او دا 

څخه ډاکو جوړ کړی وو. غله به ورسره ملګري ول؛ د خلکو کورونه او مالونه به یې لوټ کړل او په کور کي 
ځوان وو نو بد اخالقی یې سرحد نه درلود. هره ښځه او نجلۍ  چېاوسېدونکي کسان به یې ټول قتل کړل. یو وخت 

هر وخت به یې زړه سو بیرته به یې وشړله. نه یې له دوستانو  چېبه یې خوښه سوه هغه یې کورته بېول او  چې
سره وفا درلوده او نه یې پر دښمنانو باندي رحم. د هیچا د ښو احسان یې نه مانه او ظلم او بېرحمي یې په خټه کي 

 ده کوالی نه سو. چېزلمی وو دا سي کار نه وو  چېاخښل سوې وه. ډېر سخت زړه ور وو او 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 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

 

شخصیت له یوه اړخه یو لږ قدر هم د احترام وړ او یا یې قیافې یو څه جذابیت درلود نو وزیر یې  که د شاه کامران
دغه لږه اندازه هم نه درلوده. یارمحمدخان هډور، چاغ او میانه قده سړی وو. په ظاهره ډېر مهذب وو. هیڅ وخت 

یې کولې او ډیري ښې کیسې یې زده یې اعصاب نه خرابول او ځان یې تل په کنټرول کي وو. آزادي او ښې خبري 
ښه دیني مطالعه لري. پر لمانځه او روژې باندي ډېر ټینګ وو. په زړه ورتیا کي یې هیڅ شک  چېوې او ویل کېدله 

نه وو. لیاقت یې هم د زړه ورتیا په اندازه وو او له دواړو څخه یې تر وروستي حده د بدو اعمالو لپاره کار اخیست. 
ټولو بدو شخصیتونو بد سړی وو او هیڅ ډول اخالقي اصول یې نه رعایتول. د ده حرص او جاه د مرکزي اسیا تر 

د ده په مخ کي به څوک خنډ سو له منځه یې ووړ. له زړه سوي څخه بالکل خالص وو  چېطلبۍ سرحد نه درلود او 
پله وهل او خپل تر الس الندي او د هیچا په غم او کړاو کي یې ری نه واهه. ښځه، نارینه، زوړ او ځوان یې ټول پخ

 ېچظالم وو په هغه اندازه پیمان شکن وو. دا سي پوله نه وه  چېاندازه  کسان یې ظلم او تېري ته تشویقول. په هغه
 چېده مات کړی نه وي. که په مرکزي اسیا کي بل داسي څوک وي  چېدی تر اوښتی نه وو او داسي پیمان نه وو 

 ۲۰۹-۲۰۶کې ص ص « ه هم بد سړی وي نو زه معلومات نه لرمتر ده تکړه او الیق او تر د
په کندهار او کابل کي شراب جوړول، چښل او خرڅول ډېر  چېپه دغه وخت کي په هرات کي وو لیکي  چېفیریه 

سخت منع دي مګر په هرات کي یارمحمدخان د شرابو جوړول انحصار کړي دي او له دې درکه ډیري زیاتي پیسې 
 (۳1۹فیریه ص )به منع وي خو دی پخپله په ښار کي تر ټولو لوی شرابي دی. ګټي. شراب چښل 

هغه د شرابو، بنګ او تاریاکو  چېکال کي، هرات ته تللی وو د کامران په باره کي لیکي  1۸۳۲په  چېموهن الل، 
هم په  د خپلو خلکو او د عدالت غم وخوري هره ورځ ښایسته لباسونه اغوندي. چېډېر شوقي دی. د دې پرځای 

حکومت کړی دی  هر ځای چېپه کندهار کي واکمن وو. کامران  چېهرات کي په بدو عملونو مشهور دی او هم 
هلته یې ډېر بد نوم پرې ایښی دی. ډېره لویه خزانه او بې حسابه جواهرات لري. په یوه اوسپنیز صندوق کي یې 

هره ورځ له خلکو څخه سل روپۍ ټولي  چېی اچولي او په مځکه کي یې ښخ کړی دی. کوټوال ته یې امر کړی د
دی په ژوند کي الس نه وروړي، تحویل کړي. که چیري جنګ جوړیږي او پیسو ته  چېکړي او خزانې ته یې، 

ضرورت پیدا کیږي نو هغه پیسې هم له خلکو څخه په زور اخلي. د خپل وزیر او د الکوزیو له کورنۍ څخه ډېر 
ی بې اجازې اوربشي نه سي اچوالی. ډېر سخت زړه لري او د افغانستان تر سخت ویریږی او خپل آس ته د هغو

 ټولو ظالم سړی دی. په ډېره لږه ګناه یې د ډیرو کسانو نسونه څیرلي دي.
زوی شهزاده جهانګیر د دوه دېرشو کالو دی او د خپل پالر الره یې اخیستې ده. د ده د  موهن الل وایي د کامران

زه یې له شرمه لیکالی نه سم. سترګي یې هره ورځ د بنګ په نشه  چېخپل میرزا راته وکړه ظلمونو یوه کیسه د ده 
کي سرې وي. خپله مېرمن یې طالقه کړې ده او له یوې بد اخالقي ډمي سره یې واده کړی دی.دی اوس د فراه حاکم 

 دی. 
دوستانو مهربان دی. بې شمېره موهن الل وایي یارمحمدخان یې وزیر یا صدراعظم دی. دی پر خلکو ظالم او پر 

خلک یې خرڅ کړي او غالمان کړي دي او د ډېرو زیاتو تاجرانو شته منی یې ورڅخه غصب کړي دي. دی په 
کامران لیري کړي او  چېلومړي سر کي د ایران ولیعد شهزاده عباس میرزا دربار ته ورغی او هغه ته یې وویل 

ه کړ او بندي یې کړ. یارمحمدخان یوازي یو زوی او یوه ښځه لري او دی یې پر ځای کښېنوي خو هغه اعتماد په ون
د ده ټوله شته مني هغه ورته ساتي. موهن الل وایی د یار محمدخان کشر ورور شیرمحمدخان نومیږي. هغه د غوریان 

ه ډېره زیاتحاکم دی. د غالمانو په تجارت لګیا وي. ډېر زیات شراب چښي او ډېر زیات کاروانونه یې وهلي دي. دی 
دېوالونه یې  چېشته مني لري او هر وخت پاچا ته یاغي وي. شیرمحمدخان وایی په غوریان کي دونه لوړه قال لري 

 (1۶۳-1۶۲موهن الل سفرنامه ص ص )اسمان ته رسیږي. 
خپل کتاب یې د تاریخي ناوال په شکل لیکلی دی، د هرات او په هغه ښار او  چېانګلیسی لیکوال جورج هینټي، 

 اوخوا کي د کامران او یارمحمدخان د ظالمانه حکومت او د هغه ښار د عمومي وضع په باره کي لیکي:ش
 

 نوربیا
 

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