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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهلسیارد

 

 خان: برنس او امیر دوست محمد
ېدلو په څلورمه ورځ، د سپټمبر پر څلېرویشتمه له امیر سره یوې خصوصي لیدني ته الکزانډر برنس، کابل ته د رس

وبلل سو. په دې مجلس کي یوازي اکبرخان برخه درلوده. تر ماښامنی وروسته خبري د شپې تر نیمایی پوري 
د تګ راتګ  برنس په اباسین کي د کښتیو چېاوږدې سوې. امیر د برنس خبرو ته په ډېر دقت غوږ نیولی وو. کله 

د ده منابع له سیکهانو سره د جنګ له  چېاو له افغانستان سره د تجارت مسله را منځته کړه نو امیر ورته وویل 
د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د مالیاتو خواته توجه وکړي. ده وویل  چېامله تاواني سوي دي او دی مجبور دی 

دی له شاه شجاع سره په کندهار  چېښور په داسي وخت کي ونیوی سیکهانو له ده څخه، په ډېره نامردي، پې چې
د  چېکي په جنګ لګیا وو. برنس د رنجیټ سینګه د پوځي او مالي قوت خبره را منځته کړه. امیر هغه ته وویل 

الهور د واکمن سره یې زور برابر نه دی او په دې خبره دی هم پوهیږي خو که د برټانیې حکومت ده ته مشوره 
څه وکړي نو دی به ډېر خوشاله سي او د هغوی له مشورې سره سم به عمل وکړي. برنس امیر ته  چېړي ورک

 برټانیه به د پنجاب او افغانستان تر منځ د اختالفاتو په حلولو کي مرسته وکړي.  چېاطمینان ورکړ 
امیر مشر ورور نواب  د اکټوبر پر څلورمه برنس یو ځل بیا باالحصار ته دعوت سو. په دې دوهم مجلس کي د

برنس ورته حیران سو. امیر هغه  چېجبارخان هم حاضر وو. په دې مجلس کي امیر خپل دریځ دونه نرم کړی وو 
له مهاراجا رنجیټ سینګه څخه بخښنه وغواړي. حتی له  چېکه برټانیه وغواړي دی حاضر دی  چېته وویل 

جیټ سینګه ته ورکوي او آسونه، وریجي او نور شیان به پېښور څخه به هم تېر سي او د هغي سیمي مالیات به رن
که پېښور سلطان  چېهغه یې غواړي ورلیږي او پېښور به د مهاراجا په نوم وساتي. برنس ورته وویل  چې

دا به بهتره  چېمحمدخان ته ور پرېښودل سي نو دا به د امیر نوم ډېر لوړ کړي. خو امیر په جواب کي ورته وویل 
ین دوست او د ده ډېر ئهغه یو خا چېد رنجیټ سینګه په الس کي وي نه د سلطان محمدخان. ځکه پېښور  چېوي 

  سخت دښمن دی.
په همدغه مجلس کي د کندهار د سردارانو په باب هم خبري وسوې. د کندهار واکمن سردارکهندل خان نه یوازي له 

خپل دوهم زوی، د اېران له استازي سره  چېاېران سره د اتحاد کولو ژمنه کړې وه بلکه فیصله یې کړې وه 
واستوي او محمدشاه او د روسیې سفیر ته ښه سوغاتونه ولیږي. دوست محمدخان د هغوی پر دې عمل باندي 

دغه ډول کارونه زما له سال او مصلحته  چېاې زما وروڼو تاسي  چېاعتراض کړی وو او هغوی ته یې لیکلي وه 
د برټانیې سره الس یو کړي. برنس، خپل یوه خصوصي  چېپه ریشتیا هم غوښتل  پرته کوی دنیا به څه وایي؟ امیر

زموږ د منتهی عالقې وړ دي.  چېدلته په سل ګونو داسي شیان پیښیږي » ملګري ته، د اکټوبر پر دېرشمه ولیکل
دارانو موږ به له پاچا رنجیټ سره بارکزیو سر چېدوست محمدخان زموږ ټول نظریات منلي دي او زه فکر کوم 

ته د پېښور پر تسلیمولو او د هغوی څخه د هغي سیمي د مالیاتو پر اخیستلو باندي خبري پیل کړو. دوست محمدخان 
رنجیټ سینګه به موافقه  چېبه خپل زوی الهور ته لیږي او له رنجیټ سینګه څخه به بخښنه غواړي. زه یقین لرم 

دوی ترمنځ به د منځګړي په څېر حاضرېږم. او دوست د  چېوکړي. ما د خپل حکومت له خوا موافقه کړې ده 
اوس په کندهار  چېمحمدخان له روسیې او اېران سره خپل ټول اړیکي شلولي دي او د ایران د پاچا سفیر ته یې، 

کي دی، کابل ته د راتللو اجازه نه ده ورکړې. د امیر وروڼو په کندهار کي د ایران د سفیر تود هر کلی کړی دی او 
دوی  چېډېر ژر عمل وکړم ځکه  چېدوی به حیران کړي. زه مجبور وم  چېوی ته دا سي لیک لېږلی دی ما هغ

زه به پر خپل وخت دهغوی  چېخپل زوی د ایران شاه او د روسیې سفیر ته له سوغاتونو سره استاوه. زه هیله لرم 
ه روان دي. او د خپل هیات په باب به له دغه عمل سره د مخالفت ښودلو د الیل ووایم. دلته نور ټول کارنه ډېرښ

کې )که موږ نه وای راغلي اوس به په دغه ځای کي د روسیې او ایران استازي اوسېدالی.  چېدونه درته ووایم 
 (۱۸۰-۱۷۶ص ص 
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د سپټمبر پر څلېرویشتمه یې له دوست محمد سره کتلي دي او  چېد اکټوبر پر یودېرشمه، برنس مکناټن ته ولیکل 
برنس له امیر سره د کندهار د واکمن خبره یاده کړه نو  چېنیې له حکومت څخه ډېر منندوی دی. کله هغه د برټا

کشکي ده پخپله د روسیې او ایران پېشنهادونو ته غوږ هم نه وای  چېهغه خوابدی ښکارېدی او حتا ویې ویل 
ړیکو ټینګول غواړي او خپل د برټانیې سره د ا چېپه عامه به اعالن وکړي  چېنیولی. دوست محمدخان وویل 

نه دی او  چېوروڼه به له ایران او روسیې سره د تماس نیولو څخه منع کړي. مګر برنس د امیر له قوله لیکلي وه 
له برټانیې سره له  چېنه د ده وروڼه د برټانیې له حکومت څخه د کومي مرستي انتظار لري. امیر ویلي وه 

 (هغه مخ)کړي. ملګرتوب څخه خو باید یو څه ترالسه 
 

 خان لیک: د کندهار سردارانو ته د امیر دوست محمد
 ما په وروستیو شپو ورځو کي د دې سیمي په باب ټول اطالعات درکړل او تاسي به ښایی پوه سوي یاست.»

تاسي راته لیکلي وه زه پوره په وپوهېدم. موږ هر وخت له یوه بل سره دوستان وو او د اتحاد مېوه هر  چېڅه 
زه ستاسي مشر یم او په هره  چېخوږه وي تا او په کندهار کي زما نورو وروڼو ماته هر وخت لیکلي دي  وخت

 موضوع کي به زما سره سال کوی او زما له مشورې پرته به هیڅ کار نه کوی.
او زموږ د هستوګني اصلي مرکز پېښور، د سلطان محمد خان د حماقت له السه د سیکهانو السته ولوېدی  چېکله 

زموږ  چېله هغه وخته راهیسي یې موږ ټولو ته یوه ستونزه او لوی مشکل را پېښ کړی دی او دادی کندهار، 
له انګلیسیانو، اېرانیانو او  چېپلرنۍ مېنه ده، د کامران له خوا تهدیدیږي. دې ستونزو موږ دې ته اړ کړي یو 

خه د انګرېزانو استازی او له لوېدیځ څخه د اېران روسیې له حکومتونو څخه مرسته وغواړو. ما باالخره له ختیځ څ
د ایران او روسیې استازي را ورسیږي، ما تاسي ته اطالع درکړه  چېاو روسیې استازي را وبلل. مخکي له هغه 

تاسي خپل  چېد برټانیې د حکومت له خوا به د الیکزانډر برنس په نامه یو استازی راځي او ښه خو به دا وای  چې
مهردل  چېابل ته را لېږلی وای او دلته به موږ له هغه سره په ګډه خبري کړي وای تاسي راته ولیکل یو ورور ک

 استازی به را ولېږی او زما له سال سره سم به کار وکړی. خان او د اېران
ونه را  چېپه دې وخت کي ستا او د نورو وروڼو ترمنځ یو څه اختالف پېښ سو او تاسي مهردل خان او د ایران ایل

ده لیدلي او اورېدلي دي خپل حکومت ته یې  چېلېږی. ښاغلی برنس را ورسېدی او موږ خبري سره پیل کړې. څه 
د برټانیې په مقابل کي د  چېورکړی دی او دا خبري به سیکهانو ته هم ورسیږي. دا ټولي دنیا ته څرګنده ده  احوال

ري ترالسه سي دا به ډېره ښه وي. ښاغلی برنس په سیکهانو قوت هیڅ دی او که زموږ اهداف د دغه قوت له ال
 دلته د خبرو څخه وروسته کندهار ته هم والړ سي او بیا به د شکارپور له الري سند ته روانیږي. چېنظر کي لري 

په تیرو څو ورځو کي ماته ستا له خوا کوم لیک نه دی راغلی خو د نورو له خولو او د ښاغلي برنس څخه مي 
خپل زوی محمدعمرخان د ایران له استازي  چېد ایران پوځ هرات ته را روان دی او ته غواړې  چېاورېدلي دي 

 سره د ایران شاه ته ولېږې.
د  چېتا خو پخوا هیڅ کار زما بې سال نه کاوه. او زه به ستا څخه پوښتنه وکړم  چېزه دې خبري حیران کړم ځکه 

ر او ګټي تمه لرې؟ که برټانیه ستا سره دوستي نه کوي نو ته به ایران دربار ته د خپل زوی له لېږلو څخه د څه خی
پر خپل قول دریږي  چېنورو ته د دوستی الس غځوې؟ برټانیه موږ ته تر نورو رانیژدې ده؛ او په دې مشهوره ده 

 او د برټانیې په مقابل کي د دې نورو قوت هیڅ دی.
وره او خپل زوی ایران ته مه لېږه. که زما پر مشوره غوږ که ته ماته د خپل مشر په سترګه ګورې. نو زما خبره وا

کوریس پانډینس ص ص ) «بیا به ارمان کوې او هرڅه به تېر وي. چېونه نیسې سبا به داسي حاالت پېښ سي 
۴۱۱-۴۱۲) 

انګرېزانو له دوستی څخه مخ ونه ګرځاوه او هغه ته یې  له مایوسونکي حالت سره سره هم، دوست محمدخان د
خپل وروڼه به له ایران او روسیې سره له دوستی څخه منع کړي او حتا که یې د برټانیې استازی الزمه  ېچوویل 

د امیر نیک  چېعملي اقدام ته به اړتیا نه وي. په داسي حال کي  چېوبولي عملي اقدام به وکړي. خو برنس وویل 
و طریقو د ایران او روسیې له دوستی او خپل وروڼه په سوله ایز چېاحساس یې وستایه له هغه څخه یې وغوښتل 

 (۱۸۱هغه کتاب )اتحاد څخه را وګرځوي. 
د کندهار د مشرانو د ملګرتوب ترالسه کولو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي.  چېد برټانیې استازي فیصله وکړه 

خپل  چېکړې ده رخصت کړی او فیصله یې  چېکهندل خان د ایران ایل چېهغه د ډسمبر پر دوه ویشتمه خبر سو 
هسي نه د ایران پاچا د هرات له نیولو  چېزوی به د اېران دربار ته نه لیږي. کهندل خان ته دا اندېښنه پیدا سوه 

 چېڅخه وروسته کندهار د هغه له السه وباسي؛ ځکه یې نو د برټانیې دوستی ته زړه ښه کړ. برنس هغه ته ولیکل 
ایران پاچا د هغه قلمرو تهدید کړ نو له دوست محمدخان سره به یوځای د د ایران له خوا زړه بېغمه لري او که د 

هغه مرستي ته ورسي او د پوځیانو لګښتونه به هم پر غاړه واخلي. په همدغه وخت کي یې لیوټینینټ لیچ هم کندهار 
ص  کې)توي. د ټولو جریاناتو په باره کی مفصل رپوټونه ورته واس چېته واستاوه او هغه ته یې وظیفه ورکړه 

۱۸۲) 
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د کندهار سرداران له ایران سره ملګري سوي ول. ما » برنس، څو ورځي وروسته، خپل یوه ملګري ته ولیکل
که چیري ایران پر دوی باندي حمله وکړي او دوی پر شا  چېهغوی له ایرن څخه بېل کړل او ورته ومی ویل 

به ورسره وکړي. زه د دې ډول کارونو صالحیت نه راسي نو برټانیه به د هغوی ساتنه وکړي او د پیسو مرسته 
موږ به په کندهار کي تباه کیږو او الس ترزني به ورته ناست یم؟ او ما ته خپل حکومت  چېلرم. مګر زه به ګورم 

پر هرات باندي حمله په هیڅ توګه د منلو نه ده. هرات له پنځوسو ورځو راهیسي محاصره دی او که  چېویلي وي 
دهار باندي رامخته سي نو زه به له امیر او د هغه له پوځیانو سره په کندهار کي حاضر یم او ټول ایران پر کن

مسوولیت به پر خپله غاړه اخلم. موږ شپږڅلوېښت ښه توپونه لرو او غښتلی افغان پوځ راسره دی. زه په داسي 
ایي حالت مي ډېر ښه دی، ورته روغتی چېشرایط یې هر آن بدلیږي او زه ورته خوشاله یم ځکه  چېځای کي یم 

 (۱۸۴-۱۸۳هغه کتاب ص ص )تکړه یم او په ټول ژوند کي عمل ته داسي تیار نه وم. 
ولي یې  چېمکناټن د الرډ اکلینډ په هدایت، برنس ته یو اوږد مکتوب ولیکی او په هغه کي یې په دې خبره وتراټه 

یر او د کندهار له سردارانو سره تر خپل صالحیت تر خپل صالحیت اضافه اقدام کړی او ولي یې د کابل له ام
هغه کتاب )په آینده کي به ټول کارونه له هدایت سره سم کوې.  چېاضافه وعدې کړي دي. برنس ته یې لیکلي وه 

 (۱۸۵-۱۸۴ص ص 
د ګورنرجنرال له خوا  چېله دې څخه وروسته د برنس په سلوک کي ډېر تغییرراغی او هغه څه یې کول او ویل 

او هدایت ورته کېدی. برنس وروسته له امیر سره څو بې نتیجې مجلسونه وکړل او باالخره یې ورته وویل  حکم
له پېښور سره هر څه کوي هغه به  چېته د رنجیټ سینګه په فیصله قانع سې او هغه  چېګورنرجنرال غواړي  چې

ې د خپل ځان لپاره تر رنجیټ سینګه امیر ی چېکوي. که هغه پېښور پخپله ساتي او که یې سلطان محمدخان ته، 
خطرناک بولي، سپاري هغه یې خپل اختیار دی. دا بې نتیجې او ستړي کونکي خبري تر هغه وخته پوري رواني 

کال د اپرېل پر  ۱۸۳۸د هند پر لور حرکت وکړي. او برنس هم د  چېالرډ اکلینډ برنس ته هدایت وکړ  چېوې 
 شپږویشتمه له کابله روان سو.

په لندن کي تر ټولو  چېآکلینډ، د مورخ جان ویلیم کې په قول، وروسته، د ستایني په وړ زړه ورتیا، دا ومنله  الرډ
د ده د نارضاییت سبب سول )مطلب د برنس اقدامات  چېهغه اقدامات  چېصالحیت لرونکي کسان په دې عقیده وه 

 (۱۸۵هغه کتاب ص )ای. عملي سوي وای نو تر ټولو بهتره نتیجه به یې ورکړې و دي ج(که
امیر دوست محمدخان د خپل هیواد د ټولو خلکو په څېر د اینده په باب اندېښمن وو او سړی ویالی  چېبرنس وایی 

د دې اندېښنې لپاره یې دلیل هم درلود. هرات ډېروخت محاصره وو. که هرات سقوط کړی وای نو بیا  چېسي 
که یې چیري د ایران حمله په شا تمبولې وای بیا هم کابل ته خطر کندهار او ورپسې کابل ته خطر متوجه وو او 

د خپل لوېدیځ  چېمتوجه وو. امیر د خپل ختیځ ګاونډي له مرستي څخه مایوس سوی وو او نور نو مجبور وو 
هغه له لوېدیځ  چېکاته د هغه نیت معلوم سو او په دې پوه سوم  چېګاونډي لمني ته الس واچوي. برنس وایي کله 

 برنس)نور مي په هغه ښار کي پاته کېدل ګټه نه لري.  چېاونډ سره دوستي په نیت کي لري نو ماته معلومه سوه ګ
 (۲۱۰-۲۰۹کابل ص ص 

د ډیپلوماټانو او خبر لیکونکو له خوا ترتیب سوي رپوټونه او لیکونه د هغه وخت په باره کي تر ټولو ښه اسناد دي 
د برابروي. الیکزانډر برنس له کابل څخه ډېر زیات لیکونه هند ته واستول. خو او د تاریخ لیکني لپاره ډېر ښه موا

دې دواړو  چېهغه لیکونه یا د کپټان وید او یا مکناټن له الري الرډ اکلینډ ته رسېدل او څرنګه  چېله بده مرغه 
یاقت او فعالیت سره کینه او کسانو، د افغانستان په باب، هم له برنس سره د نظر اختالف درلود او هم یې د هغه له ل

د برنس ملګرو  چېحسادت درلود نو په دې مکتوبونو کي به یې الس واهه او دا الس وهني هغه وخت رسوا سوې 
او د کورنۍ غړو د هغه له وژل کېدلو څخه کلونه وروسته د هغه ځیني لیکونه له سره چاپ کړل. جان ویلیم کي، 

یو او عملیاتو په باب یې ډېر ګټور تحقیقات او لیکني کړي دي، او د د دغه وخت د برټانوي هند د پالیس چې
افغانستان په باره کي یې، تر ډېرو زیاتو مورخینو نسبتاَ ښه قضاوت کړی دی، د برنس د مکتوبونو په باره کي، 

 ډیري الس وهني پکښي سوي دي، دا حقیقت روښانه کړی دی. چې
یو څوک د یوه دولتي مقام په لېږلو  چېکه او نفرت نه سم پټوالی زه د داسي عمل په برخه کي خپله کر» ... 

دروغ پر دروغ وویل سي او  چېمکتوبونو کي الس ووهي. مفاهیم یې واړوي او یا یې بیخي مسخ کړي. یو ځل 
 د ملت په مخ چېنړۍ په قانع کړل سي بیا نو د دې تاوان نه جبیره کیږي. که دولتي مامورینو ته اجازه ورکړه سي 

کي بېله واهمې دروغ ووایي او پر خپلو ګاونډیانو باندي د دروغو شاهدي ورکړي نو بیا به شخصي موسسې او 
موږ ګورو، په دې اسنادو کي د دوست محمد د شخصیت  چېافراد د حقیقت د معلومېدلو تمه له چا څخه کوي. دلته 

یل سوي دي. د دې دواړو د شخصیتونو په باره کي دروغ ویل سوي دي؛ د برنس د شخصیت په باره کي دروغ و
هغه یې بالکل  چېد برنس په مکتوبونو کي داسي الس وهني سوي دي  چېپه باب ځکه دروغ خپاره سوي دي 

دوی نه کول او هغه څه یې حذف کړي او پټ کړي  چېمسخ کړي دي. په دواړو پوري هغه کارونه تړل سوي دي 
اسناد چا خراب کړي دي او حقیقتا زه خبر هم نه یم. زه د پرنسیپ په دا  چېدوی کول. زه په دې کي نه یم  چېدي 

مورخ استناد په  چېباره کي ږغېږم نه د چا سره مخالف یم او نه د چا طرفداري کوم. رسمي اسناد هغه پاڼي دي 
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ه لوستونکي مراجع چېکوي او لوستونکو ته حقیقت ښکاره کوي. دا نو ګواکي د هغي وروستی محکمې اسناد دي 
اسناد یې په باب ترتیبیږي  چېورته کوي. که په دغو اسنادو کي هم الس ووهل سي او د هغو کسانو په باره کي 

دروغ وویل سي او غلط معلومات ورکړه سي نو مورخین به څشي ته مراجعه کوي او لوستونکي به څشي 
 (۱۹۵کې ص )« لولي...

 

  ویتکیویچ:
په افغانستان او شاوخوا ټوله سیمه کي د روسیې، برټانیې او ایران د  چېد نولسمي پېړۍ د دېرشمي په لسیزه کي، 

سیاسي رقابتونو او مخامخ جګړو کلونه ول، په افغانستان کي د روسیې او برټانیې د رقابت په صحنه کي یو نوی 
ه صحنه یو ناڅاپه یې پ چېلوبغاړی پیدا سو. هغه یو روسی صاحب منصب وو؛ ویتکیویچ نومېدی او لکه څرنګه 

کي پیدا کېدل معما وه دغه راز له لنډي مودې وروسته د یوې معما په څېر ورک سو. د تزاري روسیې په پایتخت 
 تقریباً  ونه او کاغذونه سوځولي وه نو خپلپیټرزبورګ کي یې د ځان له وژلو څخه مخکي خپل ټول ورسره یاداشت

 ټول رازونه یې ګورته ورسره یوړل.
یچ، په څوارلس کلني کي، د روسیې په پایتخت پیټرز بورګ کي، د تزاري روسیې د استبدادي پولینډي اصله ویتکیو

نظام پر ضد د تورو وروڼو په نوم د یوه پټ سازمان اساس کښېښود او د شب نامو د خپرولو له الري یې خپل قهر 
یوچ هم پکښي شامل وو، ویتک چېاوغوسه ښودله. ډېر ژر د خپلو ملګرو سره ونیول سو. د سازمان درې مشران، 

په اعدام محکوم سول. دوه تنه، په عمر نسبتاً مشران، ملګري یې اعدام سول او دی د عمر د ډېر کموالي له امله له 
اعدامه خالص سو او د خپلو نورو ملګرو سره سایبیرا ته تبعید سو. د سایبیریا د کار د کمپونو او بندیخانې په سختو 

ه یې ونیول، د ژوندي پاته کېدلو او آینده په برخه کي هیڅ امید له السه ورنه کړ او په لس کال چېشرایطو کي یې، 
کمپونو او د اجباري عسکري خدمت په شپو ورځو کي یې فرانسوي ژبه، قزاقي او چغتایی ترکي ژبي زده کړې. 

ي خلکو د ژوند له طرز او کتابونه یې مطالعه کړل د قزاقانو او قیرغیزیانو سره د لیدنو کتنو له الري یې د شرق
ټول قرآن شریف یې په یاد کړ او د کمپونو په همدغو سختو  چېرواجونو سره ځان آشنا کړ؛ حتی ویل کیږي 

شرایطو کي یې د روسي افسرانو او جنراالنو توجه ځانته واړوله او د عادي عسکر څخه یې د ضابطی رتبې ته 
د هند پر لور د روسي قواوو د حرکت او یا لږترلږه په شرق کي  چېلوړ کړ. دوه ځله یې بخاراته واستاوه او کله 

له برټانیې سره د روسانو د رقابت موضوع توده سوه نو روسي مقاماتو په خپل ټول پوځ کي د ځوان ویتکیویچ په 
  .ایران او افغانستان ته دي، د ده په څېر، د صالحیت لرلو او اعتماد وړ وي چېڅېر بل داسي څوک نه درلود 

روسیې او برټانیې دواړو له مرکزي اسیا سره یو شان عالقه درلوده. روسیې هغي سیمي ته د خپل نفوذ د ساحې په 
د لوېدیځ بل هیواد دي په هغه ځای کي نفوذ ولري. برټانیه په مرکزي اسیا کي د  چېسترګه کتل او نه یې غوښتل 

هسي نه یوه ورځ یې د افغانستان، ایران او هند  ېچروسیې له زیات او چټک پرمختګ څخه ځکه په وېره کي وه 
 لورته مخه نه سي. دواړو هیوادونو په بخاراکي جاسوسان درلودل او دواړو د یوه بل حرکات څارل. 

ویتکوویچ دوه ځله بخارا ته ولېږل سو. لومړی ځل یې د یوه قرغیزي سوداګر په جامه کي سفر وکړ او دوهم ځل د 
دوهم ځل بخاراته والړم په  چېسمي مامور په حیث بخاراته والړ. ویتکیویچ وایی کله روسیې د حکومت د یوه ر

مطلب یې سکندر کبیر دی  چېښار کي زما څخه سمدستي خلکو د اسکندر په باره کي پوښتنه وکړه. ما فکر کاوه 
ساسیت ته د دوی مطلب الکزانډر برنس دی. ویتکیویچ دې پوښتني ځکه د موضوع حچې خو وروسته پوه سوم 

برنس له  چېهغه بخارا ته د برنس د سفر په باره کي مشهور کتاب لوستی وو او په دې پوهېدی  چېمتوجه کړ 
هغه ښار او سیمي سره ولي دومره زیاته عالقه ښودلې ده. ویتکیویچ، له هغه څخه وروسته، په هغه ښار کي د 

برټانیه په » چېژر پیټرزبورګ ته رپوټ ورکړ  برنس د جاسوسي شبکې د کشفولو په لټه کي سو. ویتکیویچ ډېر
په بخارا کي، د  چېنظام الدین نومیږي او دا څلور کاله کیږي  چېبخارا کي خپل سړی لري. هغه یو کشمیری دی 

یوه سوداګر په جامه کي، ژوند کوي. ډېر ځیرک سړی دی او له هر چا سره راشه درشه لري او د بخارا اشرافو ته 
په هفته کي لږترلږه یو ځل کابل ته پټ پیغامونه لیږي. دا پیغامونه د مېسن په نوم یوه انګرېز ته  مېلمستیاوي کوي.

دوست محمدخان د مېسن په فعالیتونو  چېلیږي او هغه یې خپلو مربوطو مقاماتو ته رسوي. ډېره عجیبه خبره دا ده 
یو  چېاو لوستي یې دي مګر وایي  دغه پیغامونه راګرځولي خبر دی خو ځان نه پوهوي. دوست محمدخان حتی

اروپاییان له ځان څخه خوابدي  چېواحد سړی ماته تاوان نه سي رسوالی. دوست محمدخان ظاهراً نه غواړي 
ډال ریمپل )کړي ځکه نو مېسن ته هیڅ نه وایي. دا سړی د پخوانیو سکو د پیداکولو په پلمه په کابل کي اوسیږي. 

 (۷۹ص 
سره سم، ویتکیوچ ته مېلمستیا وکړه. ډیري زیاتي پوښتني یې ورڅخه وکړې. البته  نظام الدین، د خپل معمول

ویتکیویچ مخکی له مخکي ورته متوجه وو او د پوښتنو جوابونه یې ښایي د نظام الدین ډېر په درد نه وي لګېدلي؛ 
 واستاوه. خو په هر صورت ویتکیویچ خپل رپوټ خپل مرکز ته ورکړ او نظام الدین خپل رپوټ کابل ته 

 چېویتکیویچ په دغه سفر کي، په تصادفي توګه، د دوست محمدخان له استازي میرزا حسین علي سره مخامخ سو 
دوست محمدخان د روسیې له پاچا تزار نیکالس سره د کتلو وظیفه ورکړې وه. په کندهار کي له شاه شجاع سره د 
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د ده د نسکورولو او د  د برټانیې حکومت دي چېکال له جنګ څخه مخکي، دوست محمدخان فکر نه کاوه  ۱۸۳۴
شاه شجاع د پاچا کولو په لټه کي وي. خو د شاه شجاع له ماتي څخه وروسته دوست محمدخان ته د کپټان ویډ السته 

 ورغلو لیکونو د هغه په زړه کي د برټانیې د دښمنی په باره کي هیڅ سوال پرې نه ښود. 
بېله هیڅ دلیله یې له ده سره دښمني پیل کړې وه،  چېځ ګاونډي په مقابل کي، امیر دوست محمدخان د خپل قوي ختی

 یوه بل زورور دوست هیواد ته اړتیا درلوده او هغه له روسیې پرته بل څوک کېدالی نه سوای. 
افغانستان د برټانیې د پراختیاغوښتني د سیاست له کبله په خطر کي  چېامیر دوست محمدخان تزار ته لیکلي وه 

سیا او د روسیې په جنوب کي په نورو سیمو کي د هغه هیواد ته خطر آدی.د هغوی دغه پراختیا غوښتنه په مرکزي 
پېښوي. که چیري افغانستان له برټانیې سره په جګړه کي ماته وخوري نو دا به په بخارا کي د روسیې تجارت ته 

 (۸۰هغه کتاب ص )خاتمه ورکړي. 
په ډېره خوشالي  ویچ ته خپل د سفر هدف ووایه نو ویتکیویچ، روسي مقاماتو ته،میرزا حسین علي ویتکی چېکله 

روسیه هر څه  چېد کابلستان واکمن دوست محمدخان د روسیې مالتړ غواړي او  چېرپوت ورکړ او ویې لیکل 
رګ ته ورڅخه وغواړي هغه مني. ویتکیویچ له میرزا حسین علي سره لومړی اورینبورګ او له هغه ځایه پیټرزبو

 روان سو. 
میرزا حسین علي په الره کي د اسهال په ناروغي اخته او کمزوری سو او ډېر زیات سفر یې نه سو کوالی. 
ویتکیویچ، د هغه د استراحت کولو لپاره، په هر ځای کي تم کېدی او د هر ځای تم کېدلو او استراحت کولو په ترڅ 

ال  چېاله مخکي، د تزار رژیم ویتکیویچ، په داسي حال کي کي یې له هغه څخه دري ژبه زده کوله. څوارلس ک
کله دې ښار ته ورسېدی، پخپله تزار هغه ته  چېتنکی هلک وو، سایبیریا ته ځنځیر پېچه واستاوه او دا ځل، 

مبارکي لېږلې وه، له هغه سره خبرو ته حاضر سوی وو او هغه ته یې د ضابط رتبه ورکړه. مستقیماً د روسیې د 
 د مرستیال او خارجه وزیر کونټ نیزلروډ دفتر ته معرفي سو. صدراعظم

په مرکزي اسیا کي یې له ستري  چېد میرزا حسین علي خبر د روسیې په ټولو هغو مقاماتو کي هنګامه جوړه کړه 
دا فرصت باید له  چېلوبي سره عالقه درلوده. په اېران کي د روسیې سفیر کونټ سیمونیچ پیټرز بورګ ته ولیکل 

په اېران کي د برټانیې نفوذ ورخ په ورځ کمزوری کیږي. اوس هغه فرصت السته  چېسه ورنه کړو ځکه ال
روسیه، کابلستان او ایران په یوه تړون کي شامل کړو. برټانیه به د اباسین د ختیخي غاړي د ساتلو  چېراغلی دی 

کولو واک او وخت نه لري. پر دې برسېره  په غم کي وي او نور به روسیې ته په مرکزي اسیا کي د ستونزو د پیدا
 به، په کابل کي د روسیې له سیاسي نفوذ سره، په افغانستان کي د روسیې د مالونو لپاره بازارونه پرانیستل سي. 

د کابل واکمن دوست محمدخان باید په »د اورینبورګ ګورنر له دې نظر سره بشپړه موافقه وښودله او ویې لیکل
که برټانیه خپل ګوډاګی د کابل پر تخت کښېنوي نو هغه هیواد به د برټانیې تر  چېي. ځکه مطلق ډول حمایه س

کنټرول الندي راسي او برټانیه به له بخارا څخه یوازي یو ګام فاصله ولري.مرکزي اسیا به ټوله د برټانیې تر نفوذ 
ګاونډیو اسیایي ملکونو ته وسلې  چېالندي راسي. له اسیا سره به زموږ تجارت ختم سي او برټانیه به وکړای سي 

ورکړي او د روسیې پر ضد به له وسلو سره پیسې هم ور وشیندي. که دوست محمدخان د روسیې تر سرپرستی 
الندي وي نو دی به بېله شکه د روسیې تر احسان الندي وي او زموږ ټینګ ملګری او د برټانیې دښمن به وي. دی 

کي وشلوي او د هغوی محبوب، تجارتي قدرت په مقابل کي به یو خنډ ایجاد به له مرکزي اسیا سره د هغوی اړی
 « کړي

د دوست محمد استازی  چېویتکیویچ ته باید وظیفه ورکړه سي  چېد اورینبورګ ګورنر دغه راز پېشنهاد وکړ 
او کلتور سره  دی تر نورو ټولو کسانو الیق او تکړه دی. د سیمي د خلکو له عاداتو چېبیرته کابل ته ورسوي ځکه 

 بلد دی. موږ نه په ژوندیو او نه په مړو کي د ده په څېر وارد او وړ سړی لرو.
افغانستان ته یو تجارتي او ډیپلوماټیک هیات واستوي. ده ولیکل  چېخارجه وزیر نیزلروډ تزار ته پېشنهاد وکړ  

غوی په باره کي ډېر محدود معلومات دا هیوادونه زموږ څخه ډېر لیري دي او یا موږ د ه چېدا پروا نه لري  چې
میرزا حسین  چېلرو خو له دې سیمي سره د تجارتي اړېکو ټینګول په هر صورت زموږ په ګټه دی. ستونزه دا ده 

 ویتکیویچ دي دا سفر یوازي وکړي. چېعلي ډېر ناروغ وو او سفر یې نه سو کوالی. باالخره فبصله پر دې وسوه 
له دوست محمدخان سره  چېیوه سلسله لیکلي هدایتونه ورکړه سول،  ه ویتکیویچ تهکال د مې پر څوارلسم ۱۸۳۷د 

ویتکیویچ ته شفاهي  چېد تجارتي اړېکو د پرانیستلو په باب هدایتونه پکښي راغلي وه. د روسیې یوه منبع وایي 
تمویلولو په  د هغو په اساس دوست محمدخان ته، له رنجیټ سینګه سره د جنګ د چېهدایتونه ورکړه سوي وه 

دوست محمدخان سره د خپل ژمني پایتخت  د دوو میلیونو روبلو مرستي پېشنهاد وکړي. دغه راز باید له منظور،
کال کي یې د شاه شجاع او رنجیټ سینګه تر منځ د تړون په اثر  ۱۸۳۴په  چېپېښور د بیرته ترالسه کولو لپاره، 

د کندهار له سردارانو  چېدغه راز هدایت ورکړه سوی وو له السه ورکړی وو، پوځي مرستي هم وکړي. ده ته 
د  چېسره به هم خبري کوي او هغوی به د کابل له واکمن سره یووالي ته را بولي. ده ته هدایت ورکړه سوی وو 

د دوی او د کابل د واکمن  چېافغان واکمنانو ترمنځ سوله تر ټولو مهمه ده. د کندهار سردارانو ته باید وویل سي 
منځ اتحاد هم د بهرني دښمن په مقابل کي د دوی مټي غښتلي کوي او هم د داخلي ستونزو او ښورښونو څخه تر
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسونپه 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

 

د خپل سفر په ترڅ کي مفصل یاداشتونه واخلي، د افغانستان د اوسني  چېبېغمه کیږي. ویتکیویچ ته ویل سوي وه 
ټانیې سره د افغان واکمنانو د سلوک په او د بر حالت په باب معلومات ترالسه کړي د تجارت، مالي وضعی، پوځ

 ( ۸۳-۸۱هغه کتاب ص ص )برخه کي معلومات ولیکي. 
وایی انګرېزان د روسیې او امیر تر منځ په اړېکو خبر وه او روسیې  چېد سید قاسم ریشتیا دا ادعا د تأمل وړ ده 

د  چېل؛ او انګرېزان په دې پوهېدل ته د امیر مکتوبونه پخپله د انګرېزانو رسمي واقعه نګار موهن الل ورته لیک
ریشتیا )د انګرېزانو توجه ور واړوي.  چېدې مکتوبونو د لیکل کېدلو او استول کېدلو څخه د امیر مطلب دا دی 

 (۷۷ص 
 

دا غلط فهمي په تهران کي د روسیې له سفیر کونټ سیمونیچ سره هم موجوده وه. هغه ویتکیویچ ته خبرداری ورکړ 
ه په ماموریت خبر دي او د انګرېزانو څخه یې د ویتکیویچ د ساتني لپاره له هغه سره روسي انګرېزان د هغ چې

 (۸۲ډال ریمپل ص )عسکر ملګري کړل. 
خو که دا خبره ریشتیا وای او انګرېزان له روسیې سره د امیر دوست محمدخان په تماسونو او د هغوی څخه د 

په دغه وخت کي په کابل  چېموهن الل او یا چارلز مېسن به، مرستي په غوښتلو خبر وای نو الیکزانډر برنس، 
 کي وه، او هر یوه خپل یاداشتونه د کتابونو په توګه چاپ کړي دي، دې مهمي خبري ته اشاره کړې وای.

هغه د ایران او  چېخان په باره کي دا خبري او آوازې دروغ دي  د امیر دوست محمد چېسید قاسم ریشتیا لیکي 
پټي دسیسې کولې. بلکه امیر فقط د رنجیټ سینګه څخه د شکایت کولو او په دې برخه کي د ایران او روسیې سره 

 ً د ایران شاه او روسیې ته د ځان ښودلو په  روس د خواخوږی د جلبولو، پر برټانیې باندي د فشار واردولو او ضمنا
ې د سفیر له خوا کابل ته لېږل سوی او ویتکیویچ په ایران کي د روسی چېمنظور پیغامونه لیږلي وه. دی وایي 

 (۷۸-۷۷ریشتیا ص )ګواکي د تزار دربار په هغه خبر نه وو. 
د امیر د  چېد روسیې د دربار په عنوان د امیر په مکتوب کي د برټانیې په مقابل کي،  چېپه داسي حال کي 

د هغوی د پرمختګ مخه  چېلود مکتوب په قول، د ټول هند د فتح کولو په درشل کي وه او یوازي ده دا قدرت در
له افغانستان سره د  چېونیسي د روسیې څخه د وسلو او پیسو غوښتنه سوې وه او په مکتوب کي یې لیکلي وه 

روسیه به د افغانستان په برخه کي هغه  چېوسلې او پیسې ورکړي. ده هیله څرګنده کړې وه  ایران په اندازه
 (۸۲ډال ریمپل ص )سپموي. ایران ته یې ښودلی دی، ونه  چېسخاوت، 

 

کال په سر کي، امیر دوست محمدخان د روسیې  ۱۸۳۶، د چېد هغه مکتوب متن 
 امپراطور ته، د میرزا حسین کابلي په الس، لېږلی دی:

 
 بیانور 

 

  عبدالباري جـهاني
 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, دولسمه 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_britannien12.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien12.pdf
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?79

