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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهلسڅوار

 

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

زما او د سدوزیانو د شاهي کورنۍ ترمنځ ډېر لوی جنګونه سوي دي. د انګلیس حکومت د شاه شجاع الملک » 
د دوی په  چېهند د دوی تر کنټرول الندي دی او دوی د پنجاب د مهاراجا رنجیټ سینګه سره، مالتړ کوي. ټول 

 ګاونډ کي پروت دی، دوستانه اړیکي لري. د برټانیې حکومت زما په برخه کي ښه نظر نه لري.
ره زه، له خپل قدرت سره، هر وخت د سیکهانو سره په جګړو لګیا یم. ستاسي امپراطور حکومت له ایران س

دوستانه اړیکي لرلي دي. که تاسي اعلیحضرت له افغانستان سره هم دوستانه اړیکي ټینګ کړی او له دغه ملت 
 دوه سوه زره کوره کیږي، مرستي وکړی نو پر ما به مو احسان بار کړی وي. چېسره، 

کوی وکړی او  له ایران سره یې چېتاسي اعلیحضرت امپراطور به زما سره هغه ډول مرستي  چېزه هیله لرم 
ستاسي تر سیوري الندي مي د روسیې د حکومت له خوا حمایه کړی. زه به د خپلو افغان اتباعو سره د ستایني وړ 

 خدمتونه درته وکړم.
کوریس پانډینس ص )« هر څومره مرسته الزمه وبولی موږ به یې ډېر زیات قدر وکړو چېتاسي اعلیحضرت 

۴۷۲) 
د شاه شجاع سره یې د انګرېزانو د څرګند  چېو ایران ته هغه وخت لیکونه واستول البته امیر د روسیې امپراطور ا

دښمن په مقابل کي یې په ځان کي د مقابلې  مالتړ په اړه مکتوبونه ترالسه کړل او د برټانیې په څېر یوه زورور
امیر د  چېسوې. که څه هم  توان نه لیدی. دا وخت ال کابل ته د الیکزانډر برنس د هیات د رسېدلو آوازه نه وه ګډه

ژوند تر پایه پوري د روسانو په مقابل کي د انګرېزانو دوستی ته ترجېح ورکوله؛ خو شرایطو داسي مجبور کړی 
  د ژغورني لپاره یې بله الره نه لیدله. چېوو 

وسیې د ر چېحتی د برټانیې سفیر جان مکنایل،  چېپه تهران کي د ویتکیویچ ماموریت دونه پټ وساتل سو 
هینري راولنسن هغه په تصادفي توګه  چېفعالیتونه یې له نیژدې او په دقت څارل، تر هغه وخته پوري خبر نه سو 

 (۱۷۲هوپکیرک ص )ولیدی او مکنایل ته یې خبر ورکړ. 
روسي  چېراولنسن له هرات څخه تهران ته روان وو او په خراسان کي یې په تصادفي توګه ویتکیویچ ولیدی 

د روسیې د امپراطور له خوا یې د چې ره وه. راولنسن له هغه سره خبري وکړې او هغه ورته وویل عسکر ورس
ایران پاچا محمدشاه لپاره تحفې اخیستي دي. ویتکیویچ طبعاً، د خپل سفر د نورو اهدافو او افغانستان ته د سفر په 

نصب سره د خپلي تصادفي لیدني په باب باب، راولنسن ته څه ونه ویل او هغه په خپل نوبت د یوه روسي صاحب م
 مکنایل ته رپوټ ورکړ. 

راولنسن په هغه شپه ناوخته، له نیشاپور سره نیژدې، د ایرانیانو پوځي کمپ ته ورسیدی او سمدستي یې د ایران له 
ر د پاچا محمدشاه سره د لیدلو غوښتنه وکړه. هغه ته اجازه ورکړه سوه او محمدشاه ته یې د روسیې د امپراطو

راولنسن د ایران پاچا ته د روسیې د امپراطور له خوا د تحفو خبره یاده  چېاستازي په باب معلومات ورکړل. کله 
زه له دې سړي سره هیڅ کار نه لرم. هغه د روسیې  چېکړه نو د ایران پاچا تعجب وښود او ورته ویې ویل 

د هغه د دغه سفر په الره  چېڅخه یې غوښتي دي  امپراطور مستقیما د کابل واکمن دوست محمد ته لېږلی او زما
 (۷۳ډال ریمپل ص )کي مرسته وکړم. 

ویتکیوچ د خپل  چېکابل ته د ویتکیویچ د رسېدلو رپوټونه له هغه څخه ډېر مخکي ورسېدل. د کندهار سردارانو، 
کال د ډسمبر  ۱۸۳۷حکومت له خوا د هغوی لپاره پیغامونه او سوغاتونه درلودل، د هغه تود هرکلی وکړ. هغه د 

ال یې هم د برټانیې  چېپه میاشت کي کابل ته ورسېدی. کابل ته د هغه له رسېدلو څخه مخکي، دوست محمدخان، 
که د ده خوښه وي د روسیې استازی به بیرته جواب کړي  چېسره د دوستی ټینګولو ته امید درلود، برنس ته وویل 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien14.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien14.pdf


  

 

 5تر 2 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 

 ئږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هغه ته کابل ته د  چېد تمدن قوانین دا ایجابوي  چېبرنس ورته وویل  او کابل ته به د راتللو اجازه نه ورکوي. خو
 راتللو اجازه ورکړي. ویتکیویچ کابل ته ورسېدی او دوست محمدخان یې ډېر سوړ هرکلی وکړ.

امیر دوست محمدخان د رنجیټ سینګه څخه د پېښور او شاوخوا عالقو په بیرته اخیستلو  چېدا هغه ورځي وې  خو
له مرستي څخه الس پرېولی وو. د برنس بخت کار نه کاوه. د افغانستان په برخه کي د برټانیې کي د برټانیې 

ګورنرجنرال او د برټانیې د حکومت  چېپالیسي د ده د نظر په خالف روانه وه. برنس خپل ټول کوښښ وکړ 
پاچا د راوستلو تاوانونو ته توجه مقامات په افغانستان کي واقعیتونو ته متوجه کړي او افغانستان ته یې د یوه ګوډاګي 

واړوي ؛ خو چا د هغه پر خبره غوږ ونه نیوی اوالرډ اکلینډ د هغه لپاره هیڅ امید نه وو پرې ایښی؛ نو ده هم خپلي 
 شپې تېرولې.

د  چېهغه پر قوي او منظم پوځ یې،  انګرېزانو له لویه سره هم پر رنجیټ سینګه باندي زیات حساب کړی وو او د
لپاره یې تکړه اروپایی صاحب منصبان استخدام کړي وه، ډېر حساب کاوه او هغه یې د خپلي هندی  روزلو

مستعمرې په مخ کي د یوه مستحکم دېوال په حیث استمعاالوه. په وروستیو شپو ورځو کي یې له هغه سره د دوستی 
لګری، د یوه بل نسبتاً کمزوري خپل قوي م چېتړون هم السلیک کړی وو او ګورنرجنرال الرډ آکلینډ نه غوښتل 

پخپله په یو عالم داخلي جنجالونو لګیا وو، له ځان څخه خوابدی کړي. الرډ اکلینډ له دوست  چېمشر پر ځای، 
هغه د رنجیټ سینګه په تاوان وای. هغه نه سوای  چېمحمدخان سره د داسي روغي جوړي کولو مخالف وو 

دوست محمد خان ته پرېږدي. برنس  ښور، خپل د سر دښمن،پې چېرنجیټ سینګه دې ته وهڅوي  چېکوالی 
د رنجیټ سینګه له مرګ څخه  چېله دوست محمد سره دي داسي یوه پټه روغه جوړه وسي  چېپېشنهاد کاوه 
ډېر لیري نه دی، پېښور هغه ته ورکړه سي. الرډ اکلینډ دا پېشنهاد منظور نه کړ. وروسته دوست  چېوروسته به، 

که رنجیټ سینګه پېښور ده ته پریږدي دی به خپل زوی د هغه دربارته د یرغمل په  چېد وکړ محمدخان پېشنها
 توګه واستوي. خو دا پېشنهاد یې هم چا ونه مانه.

کال د جنوري پر شلمه ګورنر  ۱۸۳۸په دې برخه کي ډیري اوږدې او ستړي کونکي خبري وسوې او باالخره د 
رنجیټ سینګه به د  چېنور دي دا تمه نه کوي  چېو ورته ویې لیکل جنرال دوست محمدخان ته لیک واستاوه ا

د سیکهانو له مشر سره  چېانګرېزانو په زور د پېښور پرېښودلو ته مجبور کړي او په عوض کي یې ورته ولیکل 
 که د چېبه د ده د اختالف د پای ته رسولو په کوښښونو کي برخه واخلي. ګورنرجنرال دوست محمدخان ته ولیکل 

سیکهانو له مشر رنجیټ سینګه سره غرض ونه کړي هغه به هم له ده سره غرض نه کوي. له دې لیک څخه 
که د روسیې  چېوروسته الرډ اکلینډ دوست محمدخان ته تر دې هم توهینونکی لیک واستاوه او هغه ته یې ولیکل 

م پر افغانستان باندي د رنجیټ سینګه له سفیر سره، د ده له شخصي منظورۍ پرته، کومه موافقه وکړي نو بیا دی ه
 (۴۲۹کوریس پانډینس ص )د پوځونو د حملې د مخنیوي مسوولیت نه لري. 

له هغه سره یې د هیڅ ډول مرستي  چېالرډ آکلینډ او برنس دواړو امیر ته داسي جوابونه ورکړل  چېسره له هغه 
که هر ډول حل غواړي نو له دې قدرت  چې تمه پرې نه ښودله خو هغه د یوه هوښیار مشر په حیث په دې پوهېدی

 کال د مارچ پر یوویشتمه الر اکلینډ ته ولیکل: ۱۸۳۸څخه په سیمه کي چاره نه لري. امیر د 
ما ستا د حال احوال او روغتیا په باب پوښتنه وکړه او په مقابل کي مي ستاسي له مهربانی ډک لیک تر  چېکله »

سي د لیک په متن زه ښه پوه سوم او په هغه کي تاسي د افغانستان له خلکو السه کړ نو زه ډېر خوشاله سوم. ستا
تاسي به له هغوی سره په خاصو شرایطو  چېسره، تر یوه ټاکلي حده، د مرستي ژمنه کړې وه او دا مو ښودلې وه 

 کي څومره کومک وکړی او زه په هغه پوره ورسېدم.
حلولو په باره کي تاسي ته څو ځله خواستونه وکړل او تاسي  ما د سیکهانو له حکومت سره د خپلو اختالفاتو د

 جاللتمآب د مهربانی له مخي کپټان الکیزانډر برنس کابل ته را واستاوه.
په دې ضمن کي نوري خبري هم پیښي سوې. د ایران پاچا پر هرات باندي پوځونه ور رهي کړل او د هغه دې 

ما د برټانیې پر دوستی باندي تکیه کړې وه  چېېدل وځنډول. څرنګه عمل د اباسین پر دې غاړه باندي د مسایلو حل
ما د کندهار سردارانو ته  چېنو مي د ایران وروستي حرکت ته چنداني اهمیت ورنه کړ. کپټان برنس ته معلومه ده 

 له ایران سره د هر ډول تماس نه نیولو په برخه کي څه ولیکل.
را واستاوه او د زما لپاره یې د هغه اعلیحضرت لیک  چېخپل ایل تر دې وروسته د روسیې امپراطور موږ ته

ما د خپلي ناامیدی په حال کي لیکلی  چېورسره راوړی وو او ما هغه لیک او خپل جواب دواړه برنس ته وښودل؛ 
 وو.

وې نو واوره اورېدلې وه او الري بندي  چېما له هغه وخته بیا د روسیې هیڅ لیک ته جواب نه دی ویلی. څرنګه 
الري سمي سوي  چېله کابل څخه وباسم مګر اوس  چېپه هغه بنده الره کي د روسیې ایل چېما الزمه ونه وبلل 

 دی کوالی سي خپل هیواد ته صحی سالمت ورسیږي. چېدي نو زه به هغه جواب کړم او ورته وبه وایم 
پلو اهدافو څرګندول مناسب کار د خیر تمه ورڅخه کېدالی سي، د ضرورت په وخت کي د خ چېله هغه چا څخه 

دی. تاسي جاللتمآب د سخاوت او مهربانی سرچینه یاست؛ ځکه نو زه یو ځل بیا خپل عرایض درته وړاندي کوم او 
 افغانان له مشکالتو څخه وژغوری او د هغوی ملکونه پراخ کړی. چېستاسي څخه انتظار لرم 
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او د دوی راتلونکي نسلونه به ستاسي منندوی وي. تاسي به که تاسي جاللتمآب د افغانانو ستونزي حل کړی؛ دوی 
تاسي به  چېښه نوم وګټی او دوی به د برټانیې له حکومت سره په دوستي کي ستاسي لپاره داسي خدمتونه وکړي 

ورڅخه خوشاله سی. د ایران پاچا اوس حاضر هرات محاصره کړی دی. مګر که تاسي جاللتمآب زموږ لږ مالتړ 
اندازه مرسته راسره وکړی، د ایران پاچا به بیا هیڅ وخت د افغانانو پر هیواد باندي د حملې کولو  وکړی او لږه

 جرأت ونه کړي.
تاسي ولي د افغانستان خلک  چېستاسي د مهربانی توصیف زما په قلم نه سي لیکل کېدالی. مګر زه هیڅ نه پوهېږم 

مداسي پاته دی، په لوېدیځ کي ناکراری رواني دي او د دې په هیڅ کي نه بولی. د افغانستان د ختیځ د چارو حل ه
دا هیواد به په دغه حال کي له راتلونکو  چېهیواد ټول خلک په ځانونو پوري حیران دي. دا نو څرنګه ممکنه ده 

له برټانیې پرته دي له بل قدرت سره  چېخطرونو څخه په امان کي پاته سي؟ زما په زړه کي دا نه را ګرځي 
 او اتحاد وکړم.دوستي 

د دې کار  چېکه موږ د لوېدیځ له خوا د دښمن د پرمختګ د مخنیوي فیصله وکړو، زما دونه په وس پوره نه ده 
یو  چېلپاره اقدام وکړم. که هرات د ایرانیانو السته ولوېږي نو دا د ټول افغانستان وجود ته جدي خطر پېښوي. کله 

هرات به  چېهغه ښه نه دي. زه هیله لرم  چېپه دې پوهیږي  چېوي سړی مجبور سي نو هغه ډېر داسي کارونه ک
هغه  چېهیڅکله د قاجاریانو السته ونه لویږي او په هغه صورت کي به د افغانستان د هغي سیمي خلک مجبور وي 

 قدرت ته تسلیم سي.
نه په لوی الس مرګ ته د کندهار سرداران یو څه له ویري، یو څه له کمزوری او یو څه د نا امیدی له کبله ځانو

ورکوي. که دوی له ایران سره ملګري سي او زه هم هغوی ونه ساتالی سم نو دا به افغانستان ته ډېر زیات تاوان 
 ورسوي. 

که دغسي شیان پیښیږي نو تاسي جاللتمآب د کوم علت له مخي زموږ پر عریضو غوږ نه نیسی او ولي زموږ 
 ساتنه نه کوی؟

 چېته یو لږ څه اطمینان او یو څه مرسته راکړی نو د محمدشاه لپاره به دا نا ممکنه وي  که تاسي جاللتمآب موږ
 اوس حاضر یې هرات ته راوړي دي. چېروغ به خالص سي او هغه مالونه او توپونه به ورسره یو سي 

ګه ترمنځ د که تاسي جاللتمآب مهرباني وکړی او د افغانستان او خپل زاړه او لوی ملګري مهاراجا رنجیټ سین
موږ به اعتراض وکړو او یا به د یوې  چېاختالفاتو د حلولو زحمت پر ځان ومنی نو دا به څرنګه ممکنه وي 

 مناسبي سولي سره مخالفت کوو؟
په کار کي ځنډ د خطر  چېما د یوې ښې راتلونکي په امید،ستاسي جاللتمآب پر مهربانی باندي تکیه کړې ده ځکه 

 وېره پیدا کوي.
ً ماته د جواب افتخار را کپټان  برنس به تاسي جاللتمآب ته زما د ستونزو او چارو په باب ټوله کیسه وکړي. لطفا

 (۴۴۲-۴۴۱هغه کتاب ص ص ) «وبخښی.
امکان یې درلود، د افغانستان او په تېره بیا د امیر دوست محمدخان په  چېالیکزانډر برنس، تر هغه وخته پوري 

اتو د نظر د بدلولو کوښښونه وکړل. هغه په یوه مفصل لیک کي د افغانستان پر باره کي، د برټانوي هند د مقام
مخکي یې هم لیکني کړي وې، د سره رڼا واچوله او د برټانیې مقاماتو ته یې ولیکل  چېوضع باندي، که څه هم 

امنیت په ګټه دي.  د افغانستان د قدرت د دریو مرکزونو، پېښور، کابل او کندهار یو ځای کېدل د سیمي او هند د چې
دا کار د  چېدوی پوهیږي  چېافغانانو له ایران سره ټول اړیکي شلولي دي او دا دوه علته لري. یو دا »ده ولیکل: 

له برټانیې  چېد هغوی دغه عمل د برټانیې د غوښتنو سره برابر دی او دوی غواړي  چېدوی په ګټه دی او بل دا 
ه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی مو له خطر سره مخامخ کړي دي او سره دوستي ولري. مګر موږ له دوی سر

که دا درې مرکزونه  چېله افغانستان څخه مو د پېښور له بېلېدلو سره هغه هیواد فلج کړی دی؛ په داسي حال کي 
ویلي وه  سره یو ځای وای نو افغانانو به د ایران هره حمله پرشا تمبولې وای. پر دې برسېره، امیر خپل نایب ته

د هغې په وسیله د روسیې  چېماته د قنبرعلي خان او د کندهار د سردارانو تر منځ د تړون شپږمه ماده ووایي  چې
که کندهار ته څه ور پیښیږي او دا ښار د سردارانو له السه وزي نو د ایران پاچا به،  چېحکومت دا ذمه وهلې ده 

 « اندازه ځمکه ورکوي.سردارانو ته، په خپل هیواد کي، د کندهار په 
که د سردارانو ترمنځ اختالفات  چېبرنس د سردارانو تر منځ د بې اتفاقی د له منځه وړلو په باب مکناټن ته ولیکل 

د ایران شاه به پر افغانستان  چېهم یې ایران او هم یې افغانستان لیدلی دی په دې عقیده دی  چېحل سي نو دی 
 وی سره مرسته وسي نو دوی برټانیې ته تر ایران زیاته ګټه رسوالی سي.باندي قدرت ونه لري او که له د

ده هیڅ وخت په داسي حال کي  چېیوه شپه امیر پخپله د ده کورته ورغی او دونه خپه او زهیر وو  چېبرنس وایي 
مهمه نه ستاسي حکومت دی پر هیڅ نه شماري او د ده دوستي چنداني ورته  چېنه وو لیدلی. امیر ورته ویلي وه 
رنجیټ  چېامیر باید خپل ځان نېکمرغه وبولي  چېبرټانوي مقامات وایی  چېده. برنس وایي امیر ورته وویل 

سینګه پر کابل باندي حمله نه ده کړې؛ په داسي حال کي هغه له سیکهانو څخه هیڅ وېره نه لري. امیر برنس ته 
ستي غوره کړې ده. خو دی اوس هم له برټانیې ما له روسیې سره دو چېستاسي حکومت فکر کوي  چېویلي وه 
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روسیه ډېر لوی پوځ او طاقت لري خو هغه له افغانستان څخه ډېر لیري  چېسره دوستي غواړي. دی پوهیږي 
هغه به  چېدی او افغانستان ته یوازي د ایران له الري رسېدالی سي. برنس وایی امیر ورته وویل  پروت هیواد

د ونه کړي. که هغه د افغانستان پر لور پرمختګ وکړي نو دی به تر وروستي سړي هیڅکله په محمدشاه اعتما
سیکهان د ده  چېتر دې  چېهغه د افغانانو دښمن دی. مګر ده زیاته کړه  چېپوري له هغه سره وجنګیږي، ځکه 

ی امیر هغه لږترلږه مسلمان دی. برنس وای چېحکومت ته سقوط ورکوي نو تر هغه به ځکه محمدشاه بهتر وي 
د سدوزیو د  چېنه د سیکهانو څخه وېره لري او نه له اېران څخه؛ ځکه هغه پیسې او خزانې  چېورته وویل 

قدرت په اوج کي په کابل کي ذخیره سوي وې نو نه سیکهانو وړي او نه ایرانیانو تښتولي دي بلکه د داخلي جنګونو 
 (۴۴۶-۴۴۵هغه کتاب ص ص )او بې اتفاقیو له امله تباه سوي او له منځه تللي دي. 

 
 کال د اپرېل دیرویشتمه. ۱۸۳۸الیکزانډر برنس ته د امیر دوست محمدخان لیک: د 

ما ستا یاداشت ولوست او په مطلب یې پوه سوم. که څه هم ما ستا سره څو ځله خبري کړي او خپل مطلب مي درته 
 روښانه کړی دی خو بیا به یې هم درته تکرار کړم.

رزا د رسېدلو او د کوکن او سرخس د الندي کولو څخه وروسته، د برټانیې حکومت په کابل مشهد ته د عباس می
کي کرامت علي د خبر لیکونکي په حیث مقرر کړ او ما د هغه له الري ستاسي له حکومت سره مکاتبه پیل کړه. او 

 له برټانیې څخه به ډېره ګټه ترالسه کړم. چېپه هر لیک مي دا انتظار درلودی 
سیکهانو، د مهاراجا رنجیټ سینګه په خوښه او یا په خپل سر، پېښور ونیوی؛ ما دا ټوله وضع او حاالت په  چېکله 

هند کي د برټانیې حکومت ته بیان کړه. په دې باره کي مي کپټان وېډ ته هم لیکونه واستول او له دې لیکونو څخه 
زما او د مهاراجا رنجیټ سینګه ترمنځ  چېپه باب  مي مطلب، افغانستان ته، د پېښور بیرته ورکول وه. د پېښور

د برټانیې  چېخطونه تبادله سوي دي ټول مي، د چارلس مېسن له الري، ستاسي حکومت ته استولي دي. کله 
 حکومت زما له نظر او غوښتنو څخه خبر سو نو ته یې را واستولې.
خان  اکبر وروسته د سیکهانو مقاماتو او محمد زما له زوی محمداکبرخان سره د سردار هري سینګه له مقابلې څخه

ولېږل او په هر ځای کي مي د پېښور نوم یاد کړی  یوه بل ته لیکونه واستول او ما هغه تاسي ته، د مېسن له الري،
 دی.
 چېته کابل ته را ورسېدلې او زما د غوښتنو په باره کي دي پوښتنه راڅخه وکړه نو ما هغه څه درته وویل  چېکله 
یکونو کي مي لیکلي وه او تاته مي بیان وکړ. زموږ سره د پېښور د بیرته اخیستلو هیلي پیدا سوې. تا هم زما د په ل

له هغې ورځي تر اوسه پوري څه پېښ سوي دي هغه ټول تاته  چېنظریاتو په باب حکومت ته رپوټ ورکړ. او 
 معلوم دي.

زما زخمونه  چېله حکومت څخه داسي څه وانه ورېدل  ما د برټانیې چېد خواشینی او خپګان په تېرو ورځو کي، 
له روسیې، ایران او ترکستان له حکومتونو څخه مرسته وغواړم او له هري  چېکړي نو زه مجبور سوم  دي تداوي

ته راغلې او زما پخپله هم له برټانیې  چېخوا قناعت بخښونکي او خوشالونکي جوابونه راته را ورسېدل. مګر کله 
زړه غوښتی نو له دې ټولو هیوادونو څخه مي هیله وشلوله او په دې ټولو ته خبر یې. خو ما ستاسي د  سره دوستي

 حکومت له خوا د خواخوږی هیڅ پیغام وانه ورېدی.
تاسي به  چېدوی د افغانستان خواخوږي او دوستان دي او زما فکر دا وو  چېد برټانیې ټولو افسرانو ویل 

محمدشاه د هرات سیمي ته داخل سو تا  چېهرات، کندهار، کابل او پېښور دی. کله هغه  چېافغانستان وساتی، 
د پیسو او پوځیانو مرسته به ورسره  چېښاغلی لیچ د کندهار سردارانو ته واستاوه او هغوی ته دي پیغام ورکړ 

 یل نه کړه.وکړې. موږ د انګرېزانو سره په دوستي کي خیر ولیدی او ځکه مو له نورو سره ټینګه دوستي پ
د کندهار سردارانو ستا د لیک له لوستلو سره د محمدشاه دربار ته د خپل زوی د لېږلو پالن پرېښود او ستا لیک یې 
د افغانستان سره ستاسي د خواخوږی ثبوت وباله. مګر تر دې ورځي پوري نه پېښور بیرته له افغانستان سره یو 

 خطره بېغمه سوي یو. ځای سوی دی او نه موږ د ایران د محمدشاه له
ته د پېښور د مسلې د حلولو لپاره رالېږل سوی یې او له نورو چارو سره غرض نه لرې نو تا  چېته وایې  چېدا 

بیا څرنګه ښاغلی لیچ کندهار ته واستاوه؟ زما د ورور سردارمهردل خان له راتللو څخه مخکي او وروسته، ما هر 
کولو او له ایران څخه د کندهار د ژغورلو په باب خبري کړی دي. ما هیڅ وخت ستا سره د پېښور د بیرته ترالسه 

وخت پرته، د افغانستان له ګټو، پر بله موضوع ستا سره خبري نه دي کړي. ستاسي د حکومت په لیکونو کي له 
ورکړه سي او پېښور به بیرته افغانانو ته  چېپیل څخه تر پایه پوري ماته اطمینان راکول کېدی او ما هیله درلوده 

افغانستان به خوندي سي. ما دا خبره له هیچا څخه پټه نه کړه او ټولو ته مي څرګنده کړه چی ته زموږ سره 
 خواخوږي لرې. 

زه ستاسي له حکومت څخه د هیڅ مرستي  چېانسانان د خپل هدف د ترالسه کولو لپاره خپل ټول تالښ کوي او کله 
له نورو حکومتونو څخه مرسته وغواړم. زه به دا مرستي د  چېر یم او خواخوږی هیله ونه لرم نو زه مجبو
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خدای مه کړه د برټانیې پر ضد به یې  چېافغانستان د ساتلو او د خپل عزت د خوندي کولو لپاره غواړم نه دا 
 ترالسه کوم.

تیجه به یې پښېماني له لوېدیځو هیوادونو څخه د مرستي اخیستل به دلته وضع خرابه کړي او ن چېتا ماته لیکلي دي 
وي. که دا زما د ښو هیلو جواب وي او دا د لویو هیوادونو قانون وي نو زموږ د هیواد توکل دي هم پر هغه خدای 

نور هیوادونه یې  چېد ټولي نړۍ خیر او شر یې په اراده کي دی. افغانانو هیڅ داسي بد کار نه دی کړی  چېوي 
 څخه تاوان لیدلی دی. په مالمت کړي او نه یې له انګلیسیانو

له هر هیواد سره زما د اړېکو د ټینګولو هدف به د افغانستان ساتل او پراخول وي او په دې تیرو اوو میاشتو کي 
هر څه په ویلو ارزېدل هغه مي درته ویلي دي او تاته اوس ښه او بد ټول درمعلوم دي. ما اوس خپل ځان پر  چې

حکومت مالمت نه کړي. ټول افغانان به له هغه حکومت څخه مننه کوي  به مي هیڅ خدای سپارلی دی او په دې
 له دوی سره ښه کوي. چې

زما سره مخامخ وګورې او یا ټول  چېنه مي وي ویلي. که ته غواړې  چېنور نو د ویلو داسي څه پاته نه دي 
 زموږ ترمنځ تبادله سوي دي ولولې زه درته تیار یم.  چېلیکونه 

تر دې ځایه راغلی یې او پر ځان دي دا تکلیف منلی دی. ما ستاسي له حکومت  چېنون یم زه ستا څخه ډېر مم
څخه ډېر زیات انتظار درلود او د افغانستان د ساتلو او پراخېدلو امید مي ورڅخه کاوه. اوس زه ماءیوس یم؛ خو دا 

هغه کتاب )له تکیه پر خپل خالق وکړي. هم د انګلیسیانو ګناه نه بولم، بلکه زما خپله طالع خرابه وه. مخلوق باید ټو
 (۴۵۵-۴۵۴ص ص 

 
 بیانور 

 
 امیر دوست محمدخان ته د الرډ اکلینډ لیک:

 کال د اپرېل اووه ویشتمه، سیمله. ۱۸۳۸د 
 

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