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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهلسود

 

هغه اوس هم یو مهم تجارتي مرکز وو او د هند او روسیې تر منځ پر لویي الري باندي پروت وو. په ډیرو » ... 
رو شمېر یې تر ز چېت یې زیاتره د هندوانو په الس کي وو، ښایستو قالینو او اعلی تورو جوړولو مشهور وو. تجار

ه په هند کي ورسره بلد ول. پ چېکسانو لږ نه وو. ځیني یې په تجارت لګیا ول او ځینو نورو یې هغه کسبونه کول 
 هرات کي د ارمنیانو او یهودو کورنۍ هم اوسېدلې.

ړېدلی دی. دی اوس زوړ دی او حکومت یې د وزیر دا ښار له کلونو راهیسي د شاه کامران د ظلمونو له السه ک
یارمحمدخان په الس کي دی. د دې دوو کسانو له السه نه ژوند او نه مال په امن کي وو. نارینه او ښځي، په ډېره 

چنداني به چا ثابته کړې هم نه وه، نیول کېدل او د غالمانو په بازار کي خرڅېدل یا نورو سیمو ته لېږل  چېوړه ګناه، 
څه به یې خوښ وه هغه به یې وړل او د مظلومو خلکو ژوند  چېېدل. وسله وال غله د خلکو کورونو ته ورننوتل؛ ک

 (۳۰هینټي ص )یې ناکراره کړی وو. 
تر هغه نو  چېشاه کامران زوړ دی او تمامه ورځ نشه وي. د ښار اداره یې د وزیر یارمحمدخان په الس کي ده »

نسته. موږ ډېر ظالمان لیدلي دي خو داسي ظالم مو نه دی لیدلی. زه په اطمینان  ظالم، حریص او بې ضمیره سړی
اب ص هغه کت)« که ایرانیان دا ښار فتح کړي نو پرته له څو کسانو به ټول خلک جشنونه وکړي چېسره ویالی سم 

۳۲) 
 ار کي یوه ځوانه ښځه پهپه هرات کي د بې قانونیو په باب کیسې د منلو نه دي او هر سړی ورته حیرانیږي. په ښ»

یوه ښایسته ښځه بازار ته راوتلې ده  چېکه چیري کامران ته رپوټ ورغی  چېبېغمه زړه ګرځېدالی نه سي ځکه 
پېغله ده که مړوښې او په سپینه ورځ یې نیسي او خپل حرم ته یې ننه باسي.  چېنو هغه یې نیسي او دې ته نه ګوري 

هغه کتاب ص )له وسله والو ساتونکو پرته له کور څخه د باندي ووزي.  ېچزته ښځه به جرأت ونه کړي عهیڅ با
۳۴) 

 

 سیداحمد برېلوي:
په نولسمه  چېد سیداحمد برېلوي تحریک به زموږ له موضوع سره ډېره اړه ونه لري؛ خو څرنګه  چېکه څه هم 

آزادی او کراری مشترکو دښمنانو پېړی کي، په همدغه سیمه کي، سید احمد او د هغه پیروانو د افغانستان د خلکو د 
 سیکهانو او انګرېزانو ته تر نیمه پېړی زیاتي ستونزي جوړي کړي وي نو په مختصره یادونه ارزي.

د سید احمد برېلوي د تحریک په باب زموږ مورخینو یا لیکني نه دي کړي او یا که یې څه لنډه اشاره ورته کړې ده 
په دغو پرله پېچلو شرایطو کي »ی. مرحوم کهزاد د هغه په باره کي لیکي: نو د هغه په حق کي یې عدالت نه دی کړ

د مهدي لقب یې غوره کړی وو، په مرموزه توګه  چېد انګلیس د نظام یو تعلیم یافته د مولوی سید احمدبرېله په نوم، 
د هغه هویت او  چېله هند څخه ووت او د عربستان له الري په کابل او پېښور کي را څرګند سو. او پرته له دې 

ان او خ رمحمد یا ریښتونی نیت دي چاته څرګند سي په کابل کي له سردار دوست محمدخان، په پېښور کي له سردار
له ټولو سره یار  چېسردار سلطان محمدخان او د رنجیټ سینګه له استازو سره تماسونه ونیول. په داسي حال کي 

ضادو فعالیتونو څخه په لومړۍ مرحله کي رنجیټ سینګه او د پردې شاته وو، له ټولو سره وجنګېدی. او د هغه له مت
 (۴۲۸کهزاد ص )« د انګلیسانو استعماري دستګاه ګټه واخیستله 

الي په کوچني و چېلومړی خوهغه د انګلیسیانو د نظام تعلیم یافته نه بلکه د لنډ وخت لپاره عادي عسکر وو، ځکه 
او د ډوډي پیدا کول یې تر غاړي وه. مذهبي علوم یې لوستي وه. له هنده هم کي یتیم سوی او د ټولي کورنۍ ساتنه 

په مرموزه توګه وتلی نه دی بلکه د حج د ادا کولو لپاره، له یوې لویي ډلي پیروانو سره، عربستان ته والړ. نه یوازي 
د خپلو  چېټ نه وو یې هویت څرګند وو بلکه د روحاني کورنی ټوله شجره یې معلومه وه او نیت خو یې ځکه پ

او اُردو یې خلکو  دریمخه کتاب لیکلی او په مختلفو ژبو عربي،  ۳1۲په نوم  «صراط مستقیم»عقایدو په باب یې د 
ته رسولی وو. له عربستان څخه افغانستان ته نه بلکه بیرته هندوستان ته والړ. هلته یې دوه کاله، په بېلو بېلو ښارونو 

اوري څخه د مهاجرت په باب تبلیغات وکړل او له هند څخه بیا هم د خپلو پیروانو له یوې کي، د جهاد او د هند له خ
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لویي ډلي سره، سند، کندهار، کابل او پېښور ته والړ. له سردارانو سره یې تماسونه ونیول. هغوی مرسته ورسره 
سره یې هیڅ تماس نه دی  ونه کړه بلکه د پېښور سردارانو ال جنګ او خیانت هم ورسره وکړ. له رنجیټ سینګه

نیولی بلکه له هغه سره یې جهاد کاوه او د هغه سره د باالکوټ په جنګ کي، د خپل تحریک د مشرانو مولوي شاه 
 جهاني ص)اسمعیل، مولوي عبدالحي او مولوي یوسف په شمول، دیارلس سوه ملګرو سره په سنګر کي شهید سو. 

۲۷1) 
کاظم شاه د مرستي وعده ورسره  محمد تړله او نه د شکارپور حکمران سیدد سیداحمد سره نه د سند میرانو مال و

وکړه. سید احمد وروسته کندهار ته والړ خو نه د کندهار سردارانو له هغه سره مال وتړله او نه د کندهار علماوو د 
د جهاد د امکاناتو  سید احمد خبري واورېدلې او ټول وخت یې د هغه د عقایدو او نظریاتو او د سیکهانو په مقابل کي

د کابل خلکو د هغه ډېر تود هرکلی وکړ خو  چېپه باره کي په بحثونو تېر کړ. سید باالخره کابل ته والړ. که څه هم 
د سید احمد د مذهبي اصالحاتو او د جهاد خبرو ته یې د توجه  چېسرداران په خپلو کي په داسي شخړو لګیا ول 

ابل کي له پنځه څلوېښتو ورځو تېرولو څخه وروسته د پېښور پر لور روان سو کولو وخت نه درلود. سید احمد په ک
او په هر ځای کي یې د سیکهانو پر ضد تبلیغ کاوه. په پېښور کي له لږ تم کېدلو څخه ورسته په هشنغر کي دېره سو. 

 (۲۶1-۲۶۰هغه کتاب ص ص )
ه بده ل چېو سیاسي مشرانو څخه ګڼل کیږي، سید احمد برېلوي، په نولسمه پېړۍ کي، په هند کي له لویو مذهبي ا

مرغه زموږ لږ منورین او لیکواالن یې له عقایدو او فعالیتونو سره اشنا دي. هغه خپل ټول عمر په اسالم کي د ُخرافي 
عقایدو او ناوړو عاداتو او رواجونو پر ضد مبارزې او فعالیت ته ورکړ. د خپلو مبارزو او جهاد لپاره یې ځکه د 

دا سیمه د سیکهانو تر مستقیم کنټرول الندي وه او پر مسلمانانو باندي د هغوی د راز راز  چېعالقه غوره کړه پښتنو 
 سید احمد برېلوي د یاروسینګه چېیارمحمد خان،  ظلمونو رپوټونه خپرېدل. د پېښور سردارانو، په تېره بیا سردار

د احمد سره په جنګ کي ووژل سو. د سوات اخوند لقب ورکړی وو، د سیکهانو مال وتړله او یارمحمدخان له سی
سید احمد یې پر مالتړ باندي حساب کړی وو، نه یوازي د ده مالتړ ونه کړ بلکه د وهابي په نوم یې  چېصاحب، 

کال د مې د  1۸۳1احمد برېلوي د تبلیغ ورپسي وکړ او په پښتنو کي یې د ده نفوذ ته ډېره سخته صدمه ورسوله. سید
 ځمه د سیکهانو سره د باالکوټ په جنګ کي ووژل سو. میاشتي پر پن

د دونه زیاتوکسانو او مشرانو وژل کېدل، د سید احمد برېلوي تحریک ته یو مرګانی ګوزار وو؛ خو دې تحریک، د 
انګرېزانو پر ضد خپلي وسله والي او تبلیغاتي مبارزې ته زیات و کم پنځوس کاله نور هم دوام ورکړ. هم یې د سوات 

غرونو کي په زرهاوو کسان ووژل سول او هم یې د انګرېزي استعمار د کاالپاني یا تورو اوبو په بدنامه بندیخانه په 
 هاوو مشران او ملګري د تل لپاره تري تم سول.  کي په سل

 

 الرډ آکلینډ او افغانستان:
وا کي نسبتا آرامي وه؛ که څه هم کال په مني کي الرډ آکلینډ د هند ګورنرجنرال وټاکل سو. په هند او شاوخ 1۸۳۵د 

ه پ چېله ګورنرجنرال سره د ایران او روسیې د دسیسو په برخه کي اندېښنې موجودي وې؛ مګر هغه رپوټونه  چې
ایران کي د برټانیې سفیر جان مکنایل د ایران د دربار په باره کي را لېږل، د هند حکومت چنداني په عالقه نه لوستل 

د هند د  چېبرټانوي هند د حملې په باره کي خو چا فکر هم نه سو کوالی. دا بیا هم الزمه وه او پر کابل باندي د 
پولي او د روسیې د امپراطوری د ختیځو سیمو تر منځ پرتو هیوادونو په باره کي اطالعات را غونډ سي. د دې 

لور د پرمختګ خیال ونه لري روسیه ښایي د هند پر  چېسره له هغه  چېاطالعاتو څخه داسي نتیجه ترالسه سوه 
 خو ایران به د ختیځ پر لور حرکت کولو ته تشویق کړي.

دوست محمدخان الرډ اکلینډ ته د مبارکی یو پیغام واستاوه او په هغه کي  کال د مې د میاشتي پر یودېرشمه 1۸۳۶د 
روا بې پ چېبهتره معلومه ده  تاسي ته چېهیله لري امیر او د هغه هیواد خپل وګڼي. هغه ولیکل  چېیې ورته ولیکل 

 ېچده نو زما هیله دا ده  او ګمراهو سیکهانو دلته ډېر بد سلوک را اخیستی او له تړونونو څخه یې سرغړونه کړې
 ستاسي په فکر کومه الره غوره ده . چېماته په دې باره کي مشوره راکړی 

په ډېره خواشیني یې دا خبر تر السه  چېه ولیکل ګورنرجنرال د هماغه کال د اګسټ د میاشتي پر دوه ویشتمه امیر ت
 د چېستاسي او د مهاراجا رنجیټ سینګه ترمنځ اختالفات موجود دي. زما دوسته تاسي خبر یاست  چېکړی دی 

د خپلواکو هیوادونو په چارو کي الس وهنه وکړي او ماته دا نه رامعلومیږي  چېبرټانیې د حکومت پالیسي دا نه ده 
زه په دې برخه کي څه کوالی سم  چېمت مداخله به څرنګه ستا په ګټه تمامه سي. که ته ماته ولیکې زما د حکو چې

یس کور)تاسي به له سیکهانو سره په یوه ډول روغي جوړي ته ورسېږی.  چېنو زه به خوشاله سم او ضمناً هیله لرم 
 (۳۹۷ -۳۹۵پانډیسن ص ص 

ځو کي، د هند نوي ګورنرجنرال الرډ آکلینډ، الیکزانډربرنس ته کال د نومبر د میاشتي په وروستیو شپو ور 1۸۳۶د 
کابل ته والړ سي او په اباسین کي د تجارتي تګ راتګ امکانات او دغه راز د هغه سیند پر دواړو  چېوظیفه ورکړه 

و ګانو زد برټانوي هند د حکومت له آر چېغاړو باندي په پرتو ملکونو کي د داسي اړېکو د ټینګولو په لټه کي سي 
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او اهدافو سره برابر وي. برنس د هغه کال د ډسمبر پر شپږمه د دریو نورو انګرېزي صاحب منصبانو په مالتړ 
   حرکت وکړ.

دا وخت هم د افغانستان د شاوخوا سیاسي شرایط بدل سوي او هم د سیمي او په تېره بیا افغانستان په برخه کي د 
کال د سپټمبر پر شلمه کابل ته ورسېد او د امیر دوست  1۸۳۷برنس د  برټانیې د حکومت پالیسی تغییر کړی وو.

خان زوی سردار محمد اکبرخان یې ډېر شانداره هرکلی وکړ. پر خپل پیل باندي یې سپور کړ او د خپل پالر  محمد
ی وو ړهلته یې هم ډېر تود هرکلی وسو. دوی ته یې په باالحصار کي دننه یو لوی کور ورک چېدربار ته یې بوت، 

ډېر ښکلی او لوی باغ یې درلود. د سپټمبر پر یوویشتمه یې پخپله له امیر دوست محمدخان سره وکتل او ډېر  چې
 اوږد او دوستانه مجلس یې ورسره وکړ. 

کابل ښه وساتی او کابل مه تباه کوی! دی وایي امیر  چېښار ته ووتلو نو خلکو نارې راته وهلې  چېبرنس وایي کله 
سړی خرابوي. مګر  قدرت معموالً  چېرور نواب جبارخان ډېر ژر زموږ کورته راغلل. برنس لیکي او د هغه و

ما مخکي لیدلی وو تر  چېدوست محمد نه د قدرت زیاتېدلو او نه د امیر نوي لقب له سده ایستلی دی. حتی تر هغه 
وو او په هره فیصله کي یې له عقل  هغه ال اوس خپلو کارونو او وظایفو ته ډېره توجه کوي. دی تر پخوا ډېر متوجه

واب یل دي. ده په جئخلک وایي افغانان بني اسرا چېما پوښتنه ورڅخه وکړه  چېڅخه کار اخیستی. برنس وایي کله 
ل نه یئد خپل ورور کونډه ځانته کښېنوو او ښځو ته په میراث کي حق نه ورکوو نو بني اسرا چېکي راته وویل دا 

 (1۰۹-1۰۷ص ص برنس کابل )یو څوک یو؟ 
الیکزانډر برنس، په ختیځ کي، په ډېره لومړۍ ځوانی کي ډېر مهم ډیپلوماټیک سفرونه وکړل او د ډېرو قوي او لویو 

به د هیڅ مشر تر اغېزې الندي  د دوست محمدخان په اندازه چېواکمنانو سره یې له نیژدې ولیدل مګر داسي ښکاري 
که په افغانستان کي د برنس دوهم ډیپلوماټیک ماموریت په بریالی  چېنه وي راغلی. سړی په جرأت سره ویالی سي 

توګه بشپړ سوی او د ده له نظر او قضاوت سره سم عمل سوی وای وروستیو تاریخي پیښو به بالکل بل رنګ 
تاوانونه  لدرلودالی. نه به د افغانستان کلي او ښارونه تباه کېدالی، نه به د افغانستان مظلومو اولسونو ته د سر اوما

 رسېدالی او نه به هم د برټانیې پوځي او سیاسي حیثیت ته دونه صدمه رسېدالی.
برنس د امیر د داخلي پالیسیو په باره کي لیکي: امیر د کندهار په جبهه او په پېښور کي د سیکهانو په مقابل کي د 

خارا پاچاهانو ده ته مبارکي وویله او بري په ترالسه کولو سره ډېر زیات محبوبیت ترالسه کړی دی. د ایران او ب
ښایی د زړه له کومي مبارکي یې ورته ویلې وي. مګر جنګ پیسې غواړي او پیسې د مالیاتو او ګمرکي محصول له 

مالک او وارث یې معلوم نه وو، دولتي کړې. د حاجي  چېاضافه کولو پرته نه کیږي. امیر ځیني د وقف مځکي، 
د حکومت  چېله ده څخه تللي ول مالونه یې غصب کړل. هغه کسان  چېمشرانو  خان او نورو هغو خانانو او

پوروړي ول له هغو څخه یې پیسې واخیستلې او ځیني کسان یې جریمه کړل او د ډیرو کسانو معاشونه یې کم کړل. 
نه ده هار جنګودغه ګړی هم د افغانستان لپاره لوی وو، لګښتونه پوره کړي. د پېښور او کند چېتر څو د خپل پوځ، 

 ته ډېر ګران تمام سول مګر که په دې جنګونو کي ناکام سوی وای نو د ده هم کمبله ټوله وه.
د حکومت او ادارې هري برخي ته د ده توجه د ستایني وړ ده. د ده یوازنی هدف د پیسو جمع کول دي او په دې 

ه ټولي لګوي او په دې سلسله کي یې د خپلي ورته راځي هغ چېالره کي له ټولو وسایلو څخه کار اخلي. څه پیسې 
ټولي کورنۍ د میاشتي خرڅ یوازي پنځو زرو روپیو ته ټیټ کړی دی. دوست محمد موضوع ډېره ژر درک کوي. 
ډېر پوه سړی دی او څوک یې ډېر غولوالی نه سي. دی د هر چا شکایت ته غوږ نیسي او په ډېره حوصله او عدالت 

عاتو لپاره شورا ته مراجعه کوي. د ده له اجرآتو څخه شته من خلک او ځیني نور عمل کوي. د ډیرو وړو موضو
د ده په  چېکسان ناراض دي مګر عمومي نارضاییت موجود نه دی. د ده په شاوخوا کي به هیڅوک ونه کړای سي 

ېره حوصله سرته څېر لږ توان او طاقت او لږو مادي امکاناتو دومره ښه اداره وکړي. دوست محمد خپل کارونه په ډ
یوه وړه اشتباه ښایی حیاتي تاوان ورته ورسوي. په کارونو کي بې اندازې محتاط دی او  چېرسوي ځکه پوهېږي 

وجود یې ریږدي مګر ډېر ژر پر ځان کنټرول راولي. له  چېډېر ژر شکمن کیږي او کله کله خو دونه قار ورسي 
 ېچمیر د قدرت عمر اوږد کړي او ده ته به دا فرصت ورکړي ختیځو ګاونډیانو سره په سوله کي ژوند کول به د ا
نډیانو ګاو  شهرت یې تر قدرت زیات دی نو د خپلو لوېدیځو چېخپل پوځي قوت او لګښتونه کم کړي. مګر څرنګه 

تر دوستي یې د هغوی د مځکو الندي کولو ته ډېره توجه کړې ده. که یې په ختیځ کي له سیکهانو سره اړیکي ښې 
دی له هغوی سره یوازي د ټینګي مذهبي  چېده به د خپل قدرت ال مستحکمولو ته ښه توجه کړې وای. دا  وای نو

عقیدې او جذبې په اساس جنګیږي او جوړه نه ورسره کوي او که د جاه طلبی مسله ده؛ دا به وروسته معلومیږي. 
 (۲۹۸-۲۹۷هغه کتاب ص ص )

انته نه نیژدې کوي مګر د هغه قوم ډېر زیات خلک بیا هم د ده امیر د مخکنی شاهي کورنی مقامات او نازولي ځ» 
د ادارې او حکومت صفت کوي. د ده د عایداتو لږوالي د ده د محبوبیت مخه نیولې ده. مګر سره له هغه هم داسي 

 (۳۰1 هغه کتاب ص)« باندي د هغه نوم په بې احترامي یاد کړي د امیر له دربار څخه د چېڅوک چنداني نسته 
نستان ته د برنس د لېږل کېدلو ظاهري هدف زیاتره تجارتي وو؛ او الرډ اکلینډ هم د امیر د تبریکیه مکتوب په افغا

له کابل سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو او پراخولو لپاره به هغه ته یو هیات واستوي. مګر  چېجواب کي لیکلي وه 
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اوو باندي پرتو ملکونو سره د داسي اړیکو د ټینګولو په لټه د اباسین پر دواړو خو چېالرډ اکلینډ برنس ته ویلي وه 
د برټانیې له آرزوګانو سره برابر وي. د دې معنا پخپله، تر یوه ځایه پوري، د هیات د سفر سیاسي  چېکي سي 

 ماموریت افاده کاوه.
لو ته یې هم د خپ برنس هم له دوست محمدخان سره په خپلو لومړنیو مجلسونو کي سیاسي بحثونه وکړل او کلکتې

سیاسي خبرو په باب رپوټونه ورکړل. خو د ده رپوټونه، په لودهیانه کي د سیاسي کمیشنر کپټان کالډ ویډ او په کلکته 
کي د ګورنرجنرال د سیاسي سالکار مکناټن تر السونو تېرېدل او دا دواړه کسان په سیمه کي د سیاسي چارو د 

 په وروستیو شپو ورځو کي چېخوا په خپله ساحه کي د ځوان افسر برنس، کنټرولولو مسوولین ول. هغوی له یوې 
یې نړی وال شهرت هم ترالسه کړی وو، مداخله نه سوای زغمالی او له بلي خوا کالډ ویډ د شاه شجاع د ټولو 

کومت ح هغه ته یې د انګرېز چېکمزوریو او پرله پسې شکستونو د لیدلو سره سره دومره د هغه تر اغېزې الندي وو 
د ګټو د یوازیني مدافع په سترګه کتل. په دې نظر کي له هغه سره ویلیم مکناټن هم شریک وو او دواړو د ګورنرجنرال 

 ول اطالع او معلومات نه درلودل، بشپړپخپله یې د سیمي په تېره بیا افغانستان په باب هیڅ ډ چېپر ذهنیت باندي، 
 حاکمیت درلود.

په ډېره ځواني کي یې نړی وال شهرت ګټلی وو، حسادت  چېکناټن دواړو له برنس سره، په اصل کي کالډ وېډ او م
د برنس په عوض کي د افغانستان ټولي چاري باید ده ته وسپارلي سي.  چېدرلود او کالډ وېډ خو دا خپل حق باله 

رال ښېنستلې نو د ګورنرجند افغان او انګلیس لومړی جنګ پای ته ورسېدی او د جنګ د حاالتو دوړي یو څه ک چېکله 
یکونو د هغو ل چېد دفتر او په مختلو ځایونو کي د هغه د استازو ترمنځ تبادله سوي لیکونه چاپ سول نو معلومه سوه 

 د ګورنر جنرال د نظر چېبرنس د ګورنرجنرال په عنوان لېږلي ول هغه بشپړ پراګرافونه لیري سوي دي  چېڅخه 
ټي ص هین)ه د مرستي کولو او برټانیې ته د نیژدې کولو په طرفداري لیکلي وه. په خالف یې د دوست محمدخان سر

۹۰) 
د ایران له خوا یې د هرات د محاصرې، د ایران او روسیې  چېبرنس او په اېران کي د برټانیې سفیر جان مکنایل، 

ي په سیمه کي ژوند د ګډو دسیسو او همکاریو او په کابل کي د امیر دوست محمدخان د بېحده ستونزو په وخت ک
 ېچکاوه، د واقعیتونو پر اساس، د خپل هیواد د ګټو څخه د دفاع لپاره رپوټونه لیکل؛ خو کپټان کالډ ویډ او مکناټن، 

دواړه له سیمي څخه لیري پراته ول، د خپلو ذهني تحلیلونو په اساس قضاوتونه کول. نه یوازي یې د دوی ډیري 
نه یې یا سانسورول او یا یې ګورنرجنرال ته نه رسول. برنس او مکنایل دواړه مشورې نه منلې بلکه د برنس رپوټو

له دوست محمدخان څخه د برټانیې د مالتړ او د قوي او واحد افغانستان طرفداران ول؛ خو کپټان ویډ او مکناټن د 
 شاه شجاع د حمایه کولو او د افغانستان د تجزیه کېدلو طرفداري کوله.

کال کي یې په سیمه کي سفرونه کړي دي، د ستري لوبي د یوه  1۸۳1په  چېتر کانلي، ځوان صاحب منصب آر
روسیه له دوو الرو پر هند باندي حمله کوالی سي. لومړی الره یې له هندوکش  چېننداره کوونکي په حیث، وایي 

رات څخه تیریږي. که د هر پوځي قدرت لپاره یوه له ستونزو ډکله الره ده. دوهمه الره یې له ه چېڅخه تیریږي 
چیري هرات د روسیې په الس کي وي نو په اسانی سره په هند کي د برټانیې قدرت ته تاوان رسوالی سي. کانلي 
وایي که روسان د هندوکش له الري او که د هرات له الري هند ته ځي نو په دواړو صورتونو کي باید له افغانستان 

و لویو ستونزو څخه ده. که افغانستان د قبایلو او مشرانو ترمنځ وېشل سوی څخه تیر سي او دا پخپله یوه له تر ټول
یوه مشر ته به د بل مشر په مقابل کي پیسې ورکوې او هغه به د ځان  چېوي نو بیا یې اېلول اسانه کار دی ځکه 

ځان کېدالی سي. خو ملګری کوې او دغه راز ال د هند د غنیمتونو په وعدو هم د یوه او بل رقیب خانان او مشران د 
که چیري په افغانستان کي یو قوي حکومت موجود وي او ټول هیواد د یوه مشر تر الس الندي وي نو په هغه صورت 

د روسانو په  چېکي له دې هیواد څخه تېرېدل او ځان هند ته رسول غیر ممکن کار دی. کانلي وایی بهتره به دا وي 
 (1۳1-1۳۰هوپکیرک ص ص )موجود وي.  مقابل کي یو موټی او غښتلی افغانستان

د افغانستان د تجزیې غوښتنه یې کوله، مخالف نظر درلود او د  چېالیکزانډر برنس هم د مکناټن او کالډ ویډ، 
ره اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره، تر ټولو بهت چېافغانستان د امپراطوری د ټینګولو طرفداري یې کوله. ده ولیکل، 

هغه کمزوری کړو او سره ویې  چېد کابل په تقویه کولو کي خپل ټول وس تمام کړو نه دا  چېده او غوره پالیسي دا 
افغانستان د وخته وېشل سوی دی. یو وخت سند او کشمیر کابل ته مالیه ورکوله. هغه  چېوېشو. برنس زیاته کړه 

پر ختیځه غاړه رنجیټ سینګه  د اباسین چېموږ کوالی سو هغه به دا وي  چېاوس د کابل له السه وتلي دي. څه 
تقویه کړو او لوېدیځه غاړه یې افغان قوت ته وسپارو، په دې توګه به د څو واکمنانو د یوې ډلي پر ځای یو له یوه 

یوازي په  چېداسي یوه پالیسي ده « تفرقه واچوه او حکومت وکړه »  چېپاچا سره اړیکي ولرو. برنس ولیکل 
پاره کار ورکوي. او که چیري افغانان یو موټی وي نو موږ او دوی کوالی سو خاصو شرایطو کي د یو څه وخت ل

موږ له هر مشر  چېد ایران په مقابل کي ګډ دریځ غوره کړو او مقابله ورسره وکړو. برنس وایي د دې پرځای  چې
 کې)و الندي وي. سره جال جال او له لیري روابط ساتو له یوه متحد قدرت سره په روابطو کي به مو هر څه تر سترګ

Kaye  ۳۴1ص) 
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 الرډ اکلینډ د برنس په نوم یو استازی کابل ته چېپه تهران کي د برټانیې استازی ښاغلی مکنایل خبر سو  چېکله 
 چېکال د مارچ پر دیارلسمه یې برنس ته یو اوږد لیک واستاوه او په هغه کي یې ورته ولیکل  1۸۳۷لېږي نو د 

که برټانیه له دوست محمدخان سره  چېوسني امیر ته وسپارل سي. مکنایل لیکلي وه کندهار او هرات باید د کابل ا
له هغه څخه به مرسته ونه سپموله سي او  چېډېره لږ مرسته وکړي هغه کندهار او هرات نیوالی سي. زه هیله لرم 

تي له اخیستلو او په که هغه ته یو څه پیسې ورکړلي سي هغه دا کار کوالی سي. هغه باید له بل قدرت څخه د مرس
له نورو قدرتونو سره  چېخپل دربار کي د بل هیواد د استازي له منلو څخه منع کړل سي او هغه باید موافقه وکړي 

تر  ېچتر څو پوري دا کار سوی نه وي زموږ امنیت نه خوندي کیږي او  چېبه د برټانیې له الري اړیکي ټینګوي. 
افغان د کابل، کندهار او هرات ټولو واکمن نه وي زموږ دریځ به لړزانه  څو پوري دوست محمدخان او یا بل کوم

 (۲۹۳هغه کتاب ص )وي. 
 ېچمکنایل په همدغه لیک کي د کندهار پر سردار کهندل خان باندي بې اعتمادي څرګنده کړې وه او لیکلي یې وه 

د دوست محمدخان په احساس  چېه د برټانیې ګټو ته تاوان رسوي. هغه لیکلي و چېهغه داسي لوبه روانه کړې ده 
 (هغه کتاب هغه مخ)او دریځ باور لري او له هغه سره اتحاد جوړول اسانه دي. 

څه فکر یې کاوه په ازادانه ډول یې خپل عقاید اظهارول او په دې سلسله کي یې ولیکل  چېڅه لیدل او  چېبرنس 
موږ ولي له دوست محمد سره همکاري »ده ولیکلد دوست محمدخان سره پر اړیکو باندي باید له سره غور وسي.  چې

نه سو کوالی؟ هغه هم یو الیق سړی دی، هم د احساس خاوند دی او هم برټانیې ته ډېر د قدر په سترګه ګوري. که 
 دی یې د خپل هیواد چېله نورو سره کیږي او داسي پیشنهادونه ورته وسي  چېله ده سره د هغه نیمایی مرسته وسي 

هغه به سبا له ایران او روسیې سره خپل اړیکي وشلوي. ښایي څوک  چېن ونه بولي تاسي به وګوری ګټو ته تاوا
له  چېزه او تاسي مخامخ سره ووینو نو زه به درته ووایم  چېهغه ته فرصت ورکړه سوی دی مګر کله  چېووایی 

لپاره د الري د انتخابولو امکانات امیر د خپلو ستونزو د حلولو  چېده سره څه باید سوي وای. حکومت دا منلې ده 
موږ هغه ته د هیڅ شي وعده نه ده ورکړې او اېران او روسیې  چېدرلودل؛ مګر موږ باید دا خبره هېره نه کړو 

 (۳۴۰هغه کتاب ص )« ډیري ژمني ورسره کړي دي
 

 نوربیا
 

 خان: برنس او امیر دوست محمد
 

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

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?79
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien11.pdf
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?79

