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 امیر دوست محمدخان ته د الرډ اکلینډ لیک:
 کال د اپرېل اووه ویشتمه، سیمله. 1۸۳۸د 
 

 له القابو وروسته
ماته ستا سي لیک را ورسېدی او په مضمون یې پوه سوم. زه په دې ډېر خواشینی یم چی ستاسي نظریاتو دې ته 

زه له خپل ښه  چېټول ستا په ګټه وه ومو نه منل. تاسي ماته اجازه رانه کړه  چېهغه پېشنهادونه  چېتالست راوس
نیت څخه کار واخلم او ستاسي او د مهاراجا رنجیټ سینګه تر منځ روغه جوړه وکړم او داسي یوه حل ته الره هواره 

 ستاسي ترمنځ دغه اوسني بدمرغه اختالفات ختم کړم. کړم چی
اسي په خپل لیک کي ډېر نېک احساسات څرګند کړي دي خو ستاسي د لیک په اساس به په دغه مسله کي زما نوره ت

 ېچمداخله کومه ګټه ونه لري. او په دغه راز یوه حالت کي به د کپټان برنس او د هغه تر الس الندي نور افسران 
ما په نظر کي درلودل ګټور ثابت نه سي نو ځکه  چېه افغانستان ته لېږل سوي دي د هغو اهدافو د ترالسه کولو لپار

بیرته هند ته ستانه سي. دوی به ستا څخه د اجازې اخیستلو سره سم ستاسي له خاوري  چېما هغوی ته امر کړی دی 
 څخه روان سي.

کي ښه دغو افسرانو ته مو په خپله خاوره کي د اوسېدلو په وخت  چېزه باید ستاسي څخه له دې امله مننه وکړم 
 توجه کړې او مهرباني مو ورسره کړې ده.

 

 الرډ اکلینډ ته د امیردوست محمدخان لیک: 

 کال د اپرېل اته ویشتمه. لیک په جګدلک کي الیکزانډر برنس ته رسېدلی دی. 1۸۳۸د 
 

 له القابو وروسته.
 دي او تکرار به یې بېدلته زما او د کپټان برنس ترمنځ سوي  چېتاسي جاللتمآب په ټولو هغو خبرو خبریاست 

 ضرورته وي.
ما تاسي جاللتمآب ته د ذوالقعدې په میاشت کي د دغه ځای د حاالتو په باب یو لیک واستاوه. اوس د سفر میاشت ده 

ً او  تاسي جاللتمآب زما د لیک جواب نه دی راکړی. ما بل لیک هم درواستاه. په هغه  چېدرې میاشتي کیږي  تقریبا
ستاسي دوست هیواد  چېچا د نیتونو په باب درته لیکلي وه او دغه راز مي درته لیکلي وه کی مي د ایران د پا

افغانستان ستاسي څخه د ساتلو او د خاوري د پراخېدلو په الره کي د مرستي انتظار لري. موږ له ډېره وخته هیله 
 برتانیه به له افغانستان سره په دې الره کي مرسته وکړي.  چېدرلوده 
دی،  د افغانانو ټاټوبی چېد افغانانو او سیکهانو ترمنځ به سوله ټینګه سي او پېښور به،  چېړنۍ آرزو دا وه زما لوم

و د ایران پاچا د هرات د نیول چېد انګلیسیانو په ښه منځګړتوب، په سوله ایزه طریقه افغانانو ته ورکړه سي. کله 
انو په د ایرانی چېای دی، نو ما له کپټان برنس څخه وغوښتل د کندهار په څېر د افغانانو د اوسېدلو ځ چېتکل وکړ، 

انګلیسیان له افغانانو سره د خواخوږی په درلودلو مشهور دي. ده په جواب  چېمقابل کي یوه الره راته وښیي، ځکه 
کل او زموږ له پوځیانو سره به مالي مرسته وکړي او د کندهار سردارانو ته یې هم دغه راز ولی چېکي راته وویل 

 دا ټول رپوټونه تاسي ته رسېدلي دي. چېښاغلی لیچ یې د دغه کار لپاره کندهار ته واستاوه او زه یقین لرم 
ستاسي هدایت وو او که بل څه پېښه سوه، کپټان برنس کندهار ته احوال واستاوه  چېڅه وخت وروسته، نه پوهېږم 

دې هیواد ته د کپټان برنس له راتګ څخه اته میاشتي ستاسي سره مرسته نه کیږي.  چېاو سردارانو ته یې وویل 
د پېښور د بیرته اعاده  چېایرانیانو هرات محاصره کړی دی. افغانانو  چېتیري سوي دي او پنځه میاشتي کیږي 

 لکېدلو او له ایرانیانو څخه د کندهار د ساتل کېدلو انتظار درلود اوس هغه هیله له چا سره پاته نه ده. د دې هیواد ټو
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په هرات کي اوسېدل له خپلو کورونو او ځایونو څخه تښتېدلو ته مجبور سوي دي او د ایرانیانو له  چېهغه خلک 
 وېري په کندهار کي ځای پر ځای سوي دي.

یوه الره او  چېد هرات په باب سالمشورې وکړي او له برنس څخه یې وغوښتل  چېمهردل خان کابل ته راغی 
افغانانو ته دا په ښه توګه معلومه  چېتر څو پوري  ر د ایرانیانو له خطر څخه وژغوري.چاره ورته وښیي او کندها

برټانیه له هغوی سره خواخوږي ښکاره کوي او مرسته ورسره کوي دوی په تشو خبرو باور نه  چېسوي نه وي 
 سي کوالی. 

ي نو بیرته افغانانو ته وسپارل س که چیري په ختیځ کي سوله او کراري وي او، د برټانیې په ښه منځګړتوب، پېښور
د پېښور، کابل او کندهار سرداران به پر هرات باندي ورسي. څو خپل عزت وساتي او افغانان به په داسي طریقه 

د ایرانیانو له خوا به هیڅ خطر احساس نه سي. که افغانانو ته د پېښور د بیرته سپارل کېدلو کار  چېعمل وکړي 
کپتان برنس  چېده نو دا خو هیڅ خبره نه ده یو څه وخت دي ونیسي. مګر دا الزمه وه زیات وخت ته اړتیا درلو

زموږ سره مالي مرستي کړي وای څو موږ په ښه طریقه د هرات ساتنه کړې وای او که هلته بریالي سوي وای نو 
یڅ اطمینان رانه کړ کندهار به مو هم خوندي کړی وای. کپټان برنس موږ ته په دغه برخه کي ه چېیقیني خبره ده 

 ښایی صالحیت به یې نه درلود.
د ده لیک د کندهار  چېکپټان برنس کابل ته راغلی دی موږ هر کار د هغه په مشوره کړی دی. کله  چېله هغه وخته 

سردارانو ته ورسېدی هغوی خپل زوی د ایران د پاچا دربارته له استولو را وګرځاوه او په موږ کي یوه هم د کوم 
افغانانو له برټانیې څخه د ډېر څه هیله  چېقت سره دوستي پیل کړې نه ده. تاسي جاللتمآب ته ښه معلومه ده بل طا

 ښاغلی الفینسټون افغانستان ته راغی هغه له افغانانو سره داسي تړون السلیک کړ: چېدرلوده. له هغي ورځي 
ن پر هند باندي د حملې کولو لپاره د افغانستا چېنه کړي : افغانان باید متحدو قوتونو) ایران او فرانسې ( ته اجازه ور1

 په خاوره کي تیر سي. بلکه باید له هغو قوتونو سره د انګلیسیانو په طرفداري مخالفت وکړي.
 : که فرانسه او ایران د افغانستان د الندي کولو تکل وکړي نو برټانیه باید دوی ته مرستي ورکړي.۲

له افغانانو سره د دغه تړون د دوهمي مادې په اساس مرستي وسي. مګر له بده  ېچاوس هغه وخت را رسېدلی دی 
یوس دی. د برټانیې حکومت له ډېره وخته یې انتظار درلود، مأ  چېمرغه اوس ټول افغانستان له دغي مرستي څخه، 

خه ځانونه ژغورلي موږ له نورو قدرتونو سره له دوستۍ کولو څ چېموږ ته هیڅ مرسته نه ده راکړې، سره له هغه 
ویې کړم. مګر ستاسي استازي کپټان برنس زموږ سره د مرستي کولو  چېدي. ما دا کار کړی دی او نیت مي درلود 

پېښور به بیرته افغانانو ته ورکړه سي او نه یې هم د ایران  چېصالحیت نه درلود او نه یې موږ ته دا زېری راکړ 
 په مقابل کي د مرستو وعده راسره وکړه.

یوس دي او ده ته هم تاسي جاللتمآب، د افغانانو افغانان په دې برخه کي بالکل مأ  چېبرنس په دې پوه سو  چېکله 
 سره د مرستي کولو،صالحیت او واک نه وو ورکړی نو دی اوس زما په اجازه هند ته روان دی.

انیې پړ تفصیل خبري وکړي. د برټکپټان برنس هند ته در ورسیږي دی به زموږ له طرفه ستاسي سره په بش چېکله 
وږ نو دا به زم موږ هیڅ شی تر السه کړي نه دي چېله مرستو او احسانونو څخه ډېرو کسانو ګټه اخیستې ده.مګر دا 

 بخت وي او پر برتانیه به پړه نه اچوو.
 د برټانیې له ښه نامه سره ښایي په اینده کي به وسي. چېهغه څه  چېزه امید لرم 

 ۴۶۲-۴۶۰قمري کال د صفر د میاشتي دوهمه د جمعې ورځ. کوریس پانډینس ص ص  هجري 1۲۵۷د 
د هغه امپراطوری،  چېپه خپل زور مغرور وو او هیڅ فکر یې نه کاوه  چېد برټانوي هند ګورنرجنرال الرډ آکلینډ، 

ر دوست محمدخان د زور او زرو په مقابل کي به څوک د مقاومت کولو توان ولري، د امی لمر نه پکښي لوېږي، چې
 د برټانیې چېدوست محمدخان به،  چېوروستي لیک ته هیڅ جواب ورنه کړ. هغه مخکي له مخکي فیصله کړې وه 

ګټو ته یې نه تاوان رسولی او نه یې د تاوان رسول په وس پوره وه، د کابل له تخته و پرزوي او خپل یو ګوډاګی شاه 
 شجاع، د هغه پر ځای، قدرت ته ورسوي. 

انیې له برټ امیردوست محمدخان غواړي چېالیکزانډر برنس په دې پوهېدی  چېنوی لیکوال جورج هینټي وایي برټا
سره دوستي وکړي او په خپل قول او عمل کي صادق دی او الرډ اکلینډ ته یې خپله عقیده، په څرګندو کلماتو لیکلې 

دوست محمدخان په کابل کي ځان ټینګ  چېوه وه، مګر دایې قواله په چا یې منې؟ برنس ګورنرجنرال ته لیکلي 
کړی او د برټانیې د دښمنانو په مقابل کي ډېري لږي مرستي ته ضرورت لري او د هغه په مقابل کي شاه شجاع یو 

نه د قدرت د نیولو زور لري او نه د واک د ساتلو توان او صالحیت ورسره دی. په سند کي  چېکمزوری سړی دی 
ډګروال پوټینجر هم دغه ته ورته عقیده درلوده مګر چا غوږ ورباندي ونه نیوی. هینټي لیکي  د انګلیسیانو استازي

زیاتره یې د خپل سکرټر مکناټن په خوله کوله. او مکناټن پخپله یو  چېالرډ اکلینډ پخپله یو کمزوری سړی وو،  چې
یڅ د ه چېو په عمل کي یې ثابته کړه په خپل ځان او خپله پوهه ډېر مغرور وو ا چېنسبتا ځوان جاه طلبه سړی وو 

لوړ مقام صالحیت یې نه درلود، خو په هند کي ډېره لوړه چوکۍ ور رسېدلې وه. برنس ته هدایت ورکړه سوی وو 
له هیڅ قدرت سره به، د برټانیې له خوښي پرته، دوستي نه کوي. خو په مقابل کي برټانیې له  چېامیر ته ووایی  چې

هیڅ وخت چا له یوه مستقل  چېدا داسي یوه غوښتنه وه  چېستي وعده نه کوله. هینټي وایي هغه سره د هیڅ ډول مر
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ګوندي له برټانیې څخه به یو څه ترالسه کړي  چېامیر خپل ټول کوښښ وکړ  چېواکمن څخه نه وه کړې. دی وایي 
اچاوه او د هغه هیواد استازی له هري خوا ماءیوس سو نو باالخره یې له ناچاریه د روسیې لمني ته الس و چېاو کله 

هینټي ص ) تر دغه وخته پوري یې ډېره سړه وضع ورسره کړې وه، خپل حضور ته ومانه او ویې نازاوه. چېیې، 
 (۹۰-۸۹ص 

ه په افغانستان کي یې ل چېله دې امله وترټل سو  ، د ګورنرجنرال د دفتر له خوا،چېالیکزانډر برنس، سره له هغه 
او واک څخه تر خپلي اندازې زیاته استفاده کړې ده او امیر ته یې بېځایه وعدې ورکړي خپل ورکړه سوي صالحیت 

 دي خو هغه خپل نظریات، تر پایه پوري، په ډېره زړه ورتیا، تر مسوولو مقاماتو ورسول.
ته  رد روسیې استازی ویتکی ویچ کابل ته رسېدلی وو، د الرډ اکلینډ دفت چېکال د ډسمبر پر شلمه،  1۸۳۸برنس د 

 یو لیک واستاوه او هغه ته یې ولیکل:
بل کي په کا چېزه یې د مکناټن د الري تاسي جاللتمآب ته لېږم، تاسي ته څرګنده سي  چېپه هغو لیکونو کي به، 

ً  چېیوه فوق العاده پېښه سوې ده او هغه دا  له پیټرز بورګ څخه د تهران له الري کابل ته  د روسیې استازی مستقیما
دی. له ده سره د ایران د پاچا محمدشاه یو لیک او په تهران کي د روسیې د سفیر کونټ سیمونیچ یو لیک را رسېدلی 
 ورسره دی.

په کندهار کي څه پېښه  چېزه د هغه لیک د متن په باب څه درته ووایم زه باید دا درته ولیکم  چېمخکي له هغه 
 د مبین شاه په نوم یو استازی، د روسیې د سفیر چېکلي وه سوه. ما د تېر سپټمبر پر نهمه په خپل رپوټ کي درته لی

د مشورې په تعقیب، لېږل سوی او هغه له محمدشاه سره تر خراسان پوري ملګری سوی دی. د ایران پاچا محمدشاه 
 ود ویتکیویچ راتللو ته معطل سي او بیا به له هغه سره یو ځای کندهار ته والړ سي. د دې وروستی چېورته ویلي دي 

د روسیې او ایران تر منځ د دې سیمي په برخه کي یو ګډ پالن موجود دی. له هغو خبرو  چېفعالیتونو څخه ښکاري 
 ېچروسیه په ایران کي بشپړ نفوذ لري. استازي ویلي دي  چېدغه سفیر په کندهار کي کړي دي ښکاري  چېڅخه 

خپل کارونه د ایران د شاه د هدایتونو سره سم سرته  د دوی د اړتیا سره سم به دوی ته پیسې ورکړلي سي او دوی باید
 ورسوي او په هیڅ توګه د برټانیې سره تماس ونه نیسي. برنس وروسته لیکي:

استازي دوست محمدخان ته د محمدشاه لیک  چېد ډسمبر پر شلمه دغه استازی د امیر حضور ته ورغی. کله » 
دی  دا ده ته سپکاوی»  چېالی نه سوای او په پښتو یې وویل خپله غوسه یې پټو چېورکړ نو امیر دونه عصبي سو 

د ایران پاچا د خپلو سالکارانو له خوا هدایت کیږي. د ده بادار، د روسیې امپراطور ده ته یو لیک  چېاو دا ښیي 
ر ر یې پد هغه یو تابع دی، په خپل ټول غرور سره ده ته لیک یا امر لېږلی او خپل مه چېاستولی او د ایران پاچا، 

 امیر د روسیې استازی رخصت کړ او په سبا یې بیرته باالحصار ته وباله.« لګولی دی 
په دې ورځ څه خبري سوي دي هغه ماته را رسېدلي دي او د جدي توجه وړ دي.  چېد امیر او استازي تر منځ 

چی له امیر سره د ویتکیویچ دوست محمدخان ته اطالع ورکړه چی د روسیې حکومت هغه ته هدایت ورکړی دی 
هغه د ستونزو له کبله د هغه دولت خواخوږي وښیي. روسیه به په ډېره خوښي، د هغه پر قلمرو باندي د رنجیټ 

میر په دغه مسله کي له ا چېسینګه د حملو په مخنیوي او په پر شا تمبولو کي مرسته ورسره وکړي. روسیه تیاره ده 
امیر څخه د ښه نیت ښودلو انتظار لري. دا د روسیې په واک کي ده  سره د پیسو مرسته وکړي او په عوض کي له

بخارا له روسیې سره دوستانه اړیکي لري؛ مګر له  چېخپلي مرستي تر بخارا پوري ورته را ورسوي، ځکه  چې
د  کابل ته د هغه چېبخارا څخه وروسته ترتیب او تر کابل پوري د رسولو کار په امیر اړه لري. استازي ویلي دي 

هغه به وار په وار حل سي خو امیر باید ده ته ژر  چېسفر اصلي هدف دغه دی مګر نور داسي موضوعات سته 
پیټرز بورګ ته یې ورسوي او پخپله دی به د کابل له پیغام سره یو ځای پیټرز بورګ ته والړ  چېجواب ورکړي 
اره په کابل کی پاته سي. د دغو خبرو غواړي د یو څه وخت لپ چېده امیر ته داسي وښودله  چېسي. که څه هم 

 رپوټ ماته دوو منابعو راکړی دی او دواړه منابع د خبرو پر موضوع باندي توافق سره لري. 
روسیه د افغانستان په برخه کي خاصه عالقه لري نو دا به، زه فکر نه کوم  چېتاسي جاللتمآب ته مي دا دی ولیکل 

تونو د روسیې د نی چېد برټانیې د حکومت لپاره په کار دي  چېکه ووایم  چې، یوه ګستاخانه او بېځایه خبره وي چې
په نظر کي یې لري نور هم جدي ګامونه پورته  چېاو اقداماتو او دغه راز د ایران د دسیسو د مخنیوي لپاره تر هغه 

 کړي. 
ږ حرکت یو ل چېي. بله طبقه یوه طبقه سیاستمداران د روسیې هر اقدام ته په سپکه سترګه ګوري او هیڅ یې نه بول

چیغي او نارې جوړي کړي. ما په تیرو شپږو اوو کالو کي د دغي سیمي خواته توجه کړې ده  وویني نو ډیري بېځایه
روسیه په دې سیمه کي د پراختیا غوښتني او د نفوذ د  چېپه دې عقیده دي  چېاو زه یو له هغو کسانو څخه یم 

 ل نفوذ د هند او خپلي خاوري تر منځ سیمي ته ورسوي...خپ چېزیاتولو هڅي کوي او غواړي 
موږ د روسیې اقداماتو او عملیاتو  چېدغه ګړی په کابل کي تیریږي او موږ یې وینو نو دا به ممکنه نه وي  چېڅه 

 ته الس تر زني کښېنو. که روسیه د برټانیې په مقابل کي خصمانه احساسات نه لري خو زموږ په پولو کي له مشرانو
روسیه زموږ سره په دې سیمه کي دښمني په خیال  چېسره د مرستو وعدې کوي او دا به د منلو نه وي که ووایو 

کي نه لري. د روسیې دغه اقدامات موږ له یوې ستونزي سره مخامخ کوي او موږ باید د هغي مشهوري مقولې څخه 
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 چېاړه په خپل کنټرول کي لرو. موږ کوالی سو وایي وقایه تر عالج بهتره ده. او موږ دغه ګړی دو چېکار واخلو 
په هره طریقه د روسیې د نفوذ مخه ونیسو  چېپه دې برخه کي یو څه انتظار وباسو مګر دا زموږ په واک کي ده 

 زموږ ګټو ته تاوان رسوي. چېهغه عمل مخه ونیسو او په مقابل کي خپل نفوذ زیات کړو او د هر 
نه توګه زما د نظر څرګندول به پر تاسي بد ونه لګیږي.زه د هغه اعتماد په اساس د په دغسي آزادا چېزه باور لرم 

کوریس پانډینس ص « تاسي په ما کړی او دلته مو د استازي په حیث را لېږلی یم  چېآزادو خبرو جرأت کوم 
 (۴۷۶-۴۷۵ص)

ته ورغواړي، په کابل کي د  الرډ اکلینډ خپل استازی برنس له کابل څخه بیرته هند چېد تعجب خبره خو ال دا ده 
هغه اووه میاشتي پاته کېدل او له امیر سره د هغه ټول مذاکرات بې نتیجې سوه او مغرور الرډ اکلینډ، لکه د امیر 

مو ولوستل، د امیردوست محمدخان لیکونو ته جواب نه ورکوي؛ مګر  چېدوست محمدخان په وروستي لیک کي 
د روسیې سفیر له کابل څخه وباسي. او دا سی  چېد کابل امیر ته ووایي  چېویلیم مکناټن برنس ته هدایت ورکوي 

دوی هر څه ورته وایی هغه یې باید ومني. مکناټن د  چېامیر دوست محمدخان د دوی نوکر دی  چېفکر کوي 
 کال د جنوري پر شلمه برنس ته ولیکل: 1۸۳۸

 

ه ورکوي خو بیا به هم د هغه د فعالیتونو سره ټول جاللتمآب د روسیې د استازي دغه ماموریت ته چنداني اهمیت ن
خپل نفوذ، په هند  چېروسیې له ډېره وخته غوښتل  چېمربوط مسایل د مرکزي حکومت تر نظر تېروي. څرنګه 

کي، زموږ تر سرحداتو پوري پراخ کړي او د روسیې د استازي فعالیتونو، په تېره بیا په تهران کي، ډېره زیاته توجه 
د روسیې د استازي په برخه کي یې  چېده. نو جاللتمآب له دوست محمد خان څخه له دې امله ممنون دی ور اړولې 

زموږ نظر ته درناوی ښودلی او د هغه د هرکلي کولو په برخه کي یې ستا څخه نظر غوښتی دی او ستا د دې نظر 
یواد د مشر په حیث سلوک ورسره هغه استازی خپل حضور ته ومني او د یوه مدني ه چېسره سم یې عمل کړی دی 

هغه په احترام سره  چېوکړي. نو که د روسیې استازی تر اوسه له کابل څخه تللی نه وي ته به امیر ته ووایې 
د کابل له سودا ګرو  چېرخصت کړي او هغه ته یو لیک وروسپاري او د روسیې له امپراطور څخه مننه وکړي 

وسیې د استازي ماموریت باید یو خالص تجارتي ماموریت وګڼل سي. او د سره یې په مهربانی سلوک کړی دی. د ر
 امطر په لیک کي د هغه د ماموریت نورو برخو ته باید هیڅ اشاره ونه سي.

که امیر زموږ سره د ښو اړیکو په لټه کي وي او زموږ پر دوستي ټینګ وي نو ته باید په راتلونکي کي هم دغه 
د روسیې استازی په کابل کي وساتي او د روسیې سره د نورو  چېبیا هم غواړي  سلوک غوره کړې. که چیري هغه

یت ختم په کابل کي ستا مامور چېسیاسي اړیکو د ټینګولو په لټه کي وي نو ته باید امیر ته په مشخصه توګه ووایې 
د هغه کارونه به د  دی. له سیکهانو سره به د امیر د روغي جوړي په برخه کي زموږ ټول فعالیتونه بند سي. او

له امیر سره  چېبرټانیې د حکومت په مقابل کي خصمانه اعمال وګڼل سي. دا مخکي څو ځله تاته ویل سوي دي 
لوېدیځ ته یې پروت دی دوستي  چېهغه باید له هیڅ هغه قدرت سره،  چېزموږ دوستانه اړیکي په دې پوري اړه لري 

 (۷۷-۴۷۶هغه کتاب ص ص )ونه کړي. 
په یوه تحقیقاتي اثر کي خو د سپکو کلماتو استعمال ته اجازه نه وي خو د مکناټن او اکلینډ دې وروستي  چېکه څه هم 

لیک ته به سړی له بې شرمی پرته بل څه نوم ورکړي؟ انګرېزانو له افغانستان سره هیڅ ډول مالي مرسته نه ده 
پر هیڅ عرض باندي غوږ نه دی نیولی. د هیڅ کړې. د سیکهانو د تېریو او پېښور د اشغال په برخه کي یې د امیر 

امیر سخت ضرورت ورته لري، وعده قدر یې نه ده ورکړې. پرته له هیڅ دلیله یې په خپله  چېډول پوځي مرستي، 
خاوره کي یو ګوډاګی کښېنولی او هر وخت یې امیر په تهدید کړی دی. تش د جاسوسی لپاره یې یو لوی هیات ورته 

ي اووه میاشتي یې ال خرڅ او خوراک هم پر امیر باندي تاوان دی؛ بیا هم، په بشپړه سپین سترګي، رالېږلی او څه باند
افغانستان ته یې هیڅ ډول ګټه نه  چېخپل دغه خصمانه اړیکي دوستانه بولي او امیر د هغو اړیکو په قطع کولو، 

 په خطر کي ور اچولی دی، تهدیدوی.رسیږي بلکه استقالل یې 
لیکزنډر برنس سفر له لومړیو ورځو د ناکامېلو له احتمال سره مخامخ سو. د هغه د ناکامولو لپاره، لکه کابل ته د ا

انګرېزانو ته تر دوست  چېمخکي مو وویل، هم په کلکته کي دسیسې رواني وې. هم رنجیټ سینګه،  چېڅرنګه 
ه ل چېد کندهار او پېښور سردارانو،  محمدخان ډېر مهم او ټینګ ملګری وو، له خپل نفوذ څخه کار اخیستی، هم به

انګرېزانو سره د دوست محمدخان نیژدې کېدل د هغه قوي کېدل او د ځانونو کمزوری کېدل ورته ښکاره سوی وي، 
دسیسې کړي وي. په ضمن کي کابل ته د روسیې د سفیر لېږل کېدلو وضع نوره هم پرله پېچلې کړه. او ال ښایي 

 وي. برنس هم ځیني اشتباهات کړي 
په دغه وخت کي په کابل کي وو او د کالډ وېډ د منشي  چېدا سفر په هر صورت بې نتیجې سو خو چارلس مېسن، 

امیر سره  هغه له چېاو خبر لیکونکي حیثیت یې درلود، د دې سفر د ناکامی ډېره پړه پخپله پر برنس اچوي او لیکي 
وه او دې وضع امیر هم یو ډول مشکوک کړی او هغه په لومړي سر کي ډېر تود او په وروسته کي سوړ سلوک کا

هم د برنس په برخه کي خپل سلوک ته تغییر ورکړ او د برنس د ماموریت ناکامي پیل سوه. مېسن وایي برنس ده ته 
پخپله لیکلي دي: امیر وایي ده په کومه برخه کي د انګرېزانو په خوله نه دي کړې او د هغوی کومه غوښتنه یې نه 
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په کومه برخه کي یې زموږ په خوله کړې دي؟ مګر زه نور ده ته له  چېکړې. زه باید له هغه څخه وپوښتم  ده پوره
ورتللو او له ده سره له کتلو ستړی سوی یم. ما تېر ځل له امیر سره درې ساعته خبري وکړې مګر د اصلي موضوع 

کیویچ په کابل کي دی او د تللو خیال نه لري. په باره کي مي هیڅ ورسره ونه ویل او ولي مي ورسره ویلي وای؟ ویت
ی د چېامیر له رنجیټ سینګه سره د سولي کولو هر ډول شرایط ردوي. هم کندهار ته لیکي او هم یې ماته ویلي دي 

 ۷1-۴۷۰زموږ له حکومت څخه د خیر تمه نه لري او نور بس دی. مېسن ص ص 
او هم ټول امتیازات پکښي ترالسه کړي. د افغانستان د امیرانو  افغانستان ته هم هیڅ ورنه کړي چېانګرېزانو غوښتل 

دوست محمدخان او د هغه د زوی امیر شېرعلي خان دواړو سره یې ظلم وکړ. پر افغانستان یې دوه ځله یرغل وکړ 
 او په دواړو کي یې له بدنامي او تلفاتو پرته بل هیڅ هم تر السه نه کړل. 

ډېره ارزانه ورته تمامېدله. د هرات ښار یې په  چېې سره داسي لوبه راونه کړې وه په مقابل کي روسانو له برټانی
ایرانیانو محاصره کړاو د برټانیې دښمني یې ورته واخیستله. که چیري هرات په ریشتیا هم د ایران السته ورغلی 

که چیري ایران ماته وای نو روسیې به د یوه قوي ګاونډي په حیث ګټه په وچ زور ورسره نیمایي کړې وای او 
خوړالی نو جنګ د دوی له خاوري څخه لیري په بل ځای کي کېدی او دوی ته یې تاوان نه رسېدی. او که یې چیري 
د دغه جنګ په جریان کي ایران ته څه پیسې ورکړي وې هغه به یې هم ورڅخه اخیستي وای. روسانو له افغانانو 

د دروغو د وعدو لپاره د امیر دوست محمدخان دربار ته ویتکیویچ سره دوه ځله دغه ډول لوبه وکړه. یو ځل یې 
راغلی وو هغسي تش الس ووت او هسي یې یوه لویه هنګامه جوړه کړه او انګرېزانو  چېواستاوه او لکه تش الس 

دفاع  ېته یې له افغانانو سره د دښمنۍ کولو یا لږترلږه د دوی له دښمنانو سره د دوستی کولو په پلمه د هغوی پر ب
 چېوطن باندي د یرغل بهانه جوړه کړه. روسانو همدغه کار د امیر شېرعلي خان په زمانه کي وکړ هغه امیر یې 

انګرېزانو پرته له هیڅ دلیله په جنګ تهدید کړی وو، په تشو وعدو وغوالوه او د انګرېزانو د دښمنی اور یې ورته 
کال د  1۸۳۸د برنس ملګري لیفټینینټ لیچ د  چېهغه لیک کي  بل کړ او له خپلو وعدو سره په خپله مخه والړ. په

 جنوري پر اته لسمه له کندهار څخه برنس ته استولی دی د دغي لوبي یو اړخ ښه څرګند دی.
 

 لیفټینینټ یا ضابط لیچ لیکي:
دارانو سېدلم. سرزه باید کندهار ته د را رسېدلو په باره کي رپوټ درکړم. زه دې ښار ته د جنوري پر پنځه لسمه را ور

په ډېر عزت زما هرکلی وکړ او سمدستي یې راسره وکتل او د سردار مهردل خان په کور کي یې ځای راکړ. سردار 
په تهران  چېکر را روان کړي دي که څه هم ایران پر هرات باندي عس چېپه دې هر څوک خبر دي  چېماته وویل 

د ایران شاه پر هرات باندي  چېه کړي. او دا خو ټوله ته معلومه ده دا کار ون چېکي د برټانیې سفیر ورته ویلي وه 
 د حملې کولو توان نه درلود او دا حمله یې د روسیې په لسمون کړې ده.

اوس په کابل کي دی، د روسیې د امپراطور پیغام دا دی  چېد روسیې د استازي سره،  چېمهردل خان راته وویل 
له سیکهانو څخه ملتان  چېتي تر السه کړي نو روسیه به هغه ته پیسې ورکړي که د امیر دوست محمدخان دوس ،چې

او دېره جات ونیسي او دوی به دغه راز له امیر سره د سند په بیرته نیولو کي هم مرسته وکړي. په لیک کي راغلي 
دا  چېامر وکړي  د ایران پاچا محمدشاه د روسانو پنځه لس میلیونه روپۍ پوروړی دی او دوی به هغعه ته چېدي 

پیسې تاسي ته درکړي. هغه پیسې به د سردارانو تر منځ په مساوي توګه وویشلي سي او هغه مځکي به هم دوی په 
روسان له دوی سره د پوځیانو د سیکهانو سره د جنګ په نتیجه کي یې ترالسه کوي.  چېمساوي توګه سره وویشي 

والی سي او په عوض کي به دوی د روسانو فرمانبردار او ترالس مرسته نه سي کوالی مګر د وسلو مرسته ورسره ک
الندي وي او په خپله خاوره کي به د روسانو استازی مني او د روسانو له خوښي سره سم به جنګ او سوله کوي. 

 انګلیسیان د تمدن له مخي تر روسانو څو نسله مخته تللي دي مګر اوس روسان له چېویتکیویچ سردارانو ته وویل 
خوبه را پاڅېدلي دي او په بهر کي د مځکو په الندي کولو او د متحدینو په پیدا کولو لګیا دي. انګلیسیان هیڅ پوځي 

زموږ ځینو سوداګرو  چېزور نه لري او صرف د اروپا تاجران دي. سردارمهردل خان دغه راز ده ته اطالع ورکړه 
 هغه هلته څه کوي.  چېنه دي پوه سوي  دغه روسی صاحب منصب په بخارا کي لیدلی دی مګر په دې

هغوی غواړي د محمدشاه قلمرو  چېپه ایران کي د روسیې د پوځي فعالیت په باب اطمینان درکوم  چېسردار وویل 
دوی ته خطر او ویره موجوده وي هلته په تبلیغاتو مرسته ورسره وکړي اوهلته  چېآرام وساتي او په هغو ځایونو کي 

 ۴۷۸وي پوځي مرسته ورسره وکړي. هغه کتاب ص  وېره موجوده نه چې
و ته ستون سو ن بیرته خپل هیوا چېویتکیویچ له امیر او د کندهار له سردارانو سره د دروغو وعدې وکړې. او کله 

افغانستان ته یې د ده سفر پېشنهاد کړی او منظور کړی وو، د ده له پېژندلو څخه انکار چې خارجه وزیر نیزلروډ، 
روسی ماجراغوښتونکی صاحب منصب په باره کي رپوټونه  په دغه نامه یې د یوه چېرف دونه یې وویل وکړ او ص
پر خپل سر افغانستان ته تللی او بیرته راوتلی دی. په تهران کي د روسیې سفیر کونټ سیمونیچ هم  چېلوستي دي 

پل صالحیته څخه تر اندازې زیاته په خپله وظیفه کي یې له خ چېپیټرز بورګ ته احضار سو. هغه ته وویل سول 
استفاده کړې ده او بیا یې درک معلوم نه سو. ویتکیویچ په خپل هوټل کي ځان په توپنچه وواژه او له ځان وژني څخه 

 مخکي یې د خپل وروستي سفر ټول یاداشتونه سوځلي وه.
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