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کال د جون پر دېرشمه د روسیې خارجه وزیر کونټ نیزل روډ، د ایران د پاچا د وفات او نوي پاچا د  1۸۳۴د 
د برټانیې او روسیې استازي به په تهران کي سره وګوري  چې کښېنستلو په ارتباط ، خپاره کړي یاداشت کي ولیکل

د نوي پاچا پر تخت کښېنستلو سره حتما تړلي  چې په هغه هیواد کي د داخلي ناکراریو، چې او دواړه به هڅه وکړي
 (۴پانډینس ص )وي، مخه ونیسي. کوریس 

برټانیې خارجه وزیر ویسکونټ د کال د ډسمبر پر څلورمه  1۸۳۴د ښاغلي بالی په روسیه کي د برټانیې سفیر 
لي شاه قاجار د وفات په باب بشپړ عله خارجه وزیر نیزل روډ سره یې کتلي او هغه د فتح چې ولیکل پالمرسټن ته

په ایران کي به حتما داخلي  چې کونټ نیزل روډ فکر کوي چې اطالعات ورکړي دي. دی وایی داسي ښکاري
 د برټانیې او روسیې د حکومتونو ترمنځ، په دغه اړه، چې رګنده کړهجنګونه پیښیږي خو له دې امله یې خوښي څ

 ( ۵-۴ص  هغه کتاب ص)ښه تفاهم جریان لري. 
او  د ایران ثبات چې په ایران کي د قدرت د انتقال په باب خو د روسیې او برټانیې تر منځ ځکه ښه تفاهم موجود وو

شاه قاجار کال یو نیم مخکي د  ي د ایران نوي پاچا محمدپه ضمن ک چې کراري د دواړو هیوادونو په ګټه وه. خو دا
افغانانو د وینو تویولو په اړه سوګند یاد کړی وو او اوس هم پر خپل هغه عزم باندي ټینګ والړ وو، دا د برټانیې 

پر هرات باندي د ایران د حملې مخه ونیوله سي نو روسیې د ایران  چې لپاره د اندېښنې موضوع وه او غوښتل یې
 دې مسله کي هیڅ ډول مداخله نه کوي.  چې اهره یې نارې وهلېظپاچا پر هرات باندي حملې ته تشویقاوه او په 

ن حکومت د ایرا چې د برټانیې خارجه وزیر ویسکونټ پالمرسټن په تهران کي خپل استازي ښاغلي ایلیس ته ولیکل
ته پر افغانستان باندي د حملې کولو په برخه کي خبرداری ورکړي او د هغه هیواد حکومت له دې عمل څخه منع 

، به ډېر زیات پر افغانستان باندي په یرغل کي، د بري او ناکامی دواړو په صورت کي چې کړي او ورته ووایی
 (۵هغه کتاب ص )عي طاقت ډېر کمزوری سي. تاوان ورته ورسیږي او په راتلونکي کي به یې دفا

ا په د ایران پاچ چې دا د خواشینی ځای دی چې په تهران کي د برټانیې استازي ښاغلي ایلیس پالمرسټن ته ولیکل
افغانستان کي د فتوحاتو ډیري لویی نقشې لري او هرات او کندهار، د صفوي پاچاهانو د وخت په ډول، د ایران 

د ایران  چې له صدراعظم حاجي میرزا آقاسي سره یې وکتل او هغه ورته ویلي دي چې یکلایلیس ول خاوره بولي.
س په ایلی شاه به په پسرلي کي پر هرات او بیا پر کندهار حمله کوي او وروسته به د بلوچستان خواته توجه کوي.

 ملې ته تشویقوي.د ایران حکومت پر افغانستان باندي ح روسی ډګروال باروسکي هم چې خپل لیک کي وایي
اعظم میرزا آقاسي رما له صد چې کال د ډسمبر پر دېرشمه خارجه وزیر پالمرسټن ته لیکلي دي 1۸۳۵ایلیس د 

اوخارجه وزیر سره وکتل او له هغوی څخه مي، د افغانستان په ارتباط، د دوی د حکومت د خارجي پالیسی په باره 
هلته نه حکومت سته او نه کوم  چې زه ولي د افغانستان حکومت یادوم، ځکه چې کي پوښتنه وکړه. دوی ماته وویل

د افغانستان ډېره لویه برخه په ایران اړه لري او د ایران شاه له افغانانو  چې مستحکم دولت وجود لري. دوی وویل
 سره د خپل رعیت په څېر سلوک کوي.

مه ځایه پوري خپله خاوره بولي نو دوی راته ون تر کایرا چې مي له دوی څخه پوښتنه وکړه چې ایلیس وایي کله
د هرات او کندهار نومونه را یوازي یران خاوره ده. د ایران صدراعظم مخکي ماته اتر غزني پوري د  چې وویل

 (هغه کتاب هغه مخ)یاد کړي وه. 
ایلیس د خارجه ي هینرپه تهران کي د انګلیسیانو استازي  کال د جنوري پر اتمه، 1۸۳۶، د چې په هغه لیک کي

وزیر ویسکونټ پالمرسټن په عنوان لېږلی دی، د هرات او په وروسته کي د ټول افغانستان په باب د روسانو او 
 برټانیې عالقه ښه او روښانه څرګندیږي.
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 ایلیس لیکي:
دربار کي د شاه په  چې پر خبره یې حساب کوالی سم وکتل او هغوی راته وویل چې ما پرون له هغو مقاماتو سره»

وخت ضایع نه کړي او ډېر ژر پر هرات باندي حمله  چې د روسانو سفیر، په ډېرو ټینګو کلماتو له شاه څخه وغوښتل
هغوی غواړي، د خپلو  چې که شاه خپل دغه حرکت وځنډوي نو برټانیه به فعاله سي ځکه چې وکړي. د ده دلیل داوو

 ي.اهدافو لپاره، د افغانستان پاچهي بیرته ټینګه س
 ېچ د ایران شاه د افغانستان په برخه کي څه فکر کوي او چې ما په مخکنیو لیکونو کي تاسي جاللتمآب ته لیکلي وه

له افغانستان سره په سوله کي ژوند وکړي زما پر خبرو یې  چې د ایران له وزیرانو څخه مي هر څه هیله کړې ده
ه د افغانستان په برخ چې د ایران وزیرانو ته ووایم چې غوږ نه دی نیولی. ما تر دغه وخته پوري زیاتره کوښښ کاوه

د روسیې استازی په دغه مسله کي زما  چې پوه سوم چې کي یو څه له احتیاط او زغم څخه کار واخلي؛ مګر کله
پر هرات باندي حملې ته تشویقوي نو ما هم د ایران له وزیرانو سره په زغرده مخالف دریځ لري او د ایران شاه 

ماته د، او افغانستان په مسله کي، د اینګلینډ د حکومتي مقاماتو نظر  چې خبري وکړې. ما ځکه د دې کار جرأت وکړ
که د ایران مقامات  چې زیر سره وکتل او دوی ته مي وویلرا معلوم وو. ما پرون له حاجي میرزا آقاسي او خارجه و

ما  ېچ د افغانستان خاوره تر غزني پوري خپله بولي او په دې برخه کي عملیاتو ته تیاری کوي نو زه به درته ووایم
وښتني ا غبرټانیه د ایران د پراختی چې د هند له مقاماتو سره په دې باره کي خبري کړي دي او دا راته څرګنده سوې ده

 د ریښتوني دوستی په اساس مي دا خبره درته وکړه؛ هسي نه چې دغه راز اعمال نه سي زغمالی. ما دوی ته وویل
 ده ته د برټانیې د حکومت نیت او فکر معلوم چې د ایران شاه پر افغانستان باندي حمله پیل کړې وي او بیا ووایي چې

 نه وو.
افغانان، له ایران سره د  چې موږ هم دا نه سو زغمالی چې ته وې ویلصدراعظم زما دې خبرو هک پک کړ او را

زموږ له خاوري څخه ایراني اتباع تښتوي. میرزا  چې ټولو موافقو په خالف، هغو ترکمنانو ته قصدا هیڅ نه وایي
ړونه موافقو څخه سرغ لههغه پخپله  چې مسعود په دې موضوع کي شخصا د کامران میرزا نوم یاد کړ او وې ویل

شاه له کامران میرزا څخه د پوښتني کولو  چې کوي. ما سمدستي ټول کاغذونه او اسناد وکتل او دوی ته مي وویل
حق لري. مګر د برټانیې حکومت د وسلو د استعمال پر ځای سوله ایز حل ته ترجیح ورکوي. ما دوی ته دغه راز 

ه کامران میرزا سره په دې باره کي خبري وکړي زه که زه یو انګلیس استازی هرات ته ولېږم او هغه ل چې وویل
 پخپله د ده د تباهی سبب کیږي، الس واخلي. چې له دې سرغړونو څخه،نور به  کامران چې یقین لرم

ګ مخه ونیوله ند ج چې د ایران وزیران به خپل ټول کوښښ وکړي چې حاجي آقاسي زما پېشنهاد ومانه او وې ویل
دوی  چې د جنګ په نتیجه کي له دواړو خواوو انسانان وژل کیږي. ما له دې امله خوښي ښکاره کړه چې سي. ځکه

 دوی موافقه وکړه.ډېر ژر له شاه سره خبري وکړي.  چې زما پېشنهادونه ومنل او له وزیرانو څخه مي وغوښتل
 په دې برخه کي چې نیسي ځکهنور به دوی د روسیې د استازي پر خبرو باندي چنداني غوږ ونه  چې زه فکر کوم

 ۷-۶زموږ د حکومت دریځ ښه ورته څرګند سو. هغه کتاب ص ص 
ه به هغه ز چې ولیکل ، خارجه وزیر ویسکونټ پالمرسټن تهد جنوري پر پنځه لسمه ،په تهران کي د برټانیې استازي

دا  چې د برټانیې او ایران ترمنځ د موجود تړون په باره کي مي لیکلی دی او دا مي ښودلې ده چې یاداشت درولېږم
 تړون په هند کي د برټانیې پر امپراطوری باندي څه اغېزه کوالی سي.

انستان د افغ چې د برټانیې حکومت ایران ته اجازه نه سي ورکوالی چې زه پوره یقین لرم د برټانیې استازي ولیکل
 د دغه پرمختګ په هند کي یې خپل امنیت او کراري په خطر کي لویږي. د ایران چې پر لور پرمختګ وکړي؛ ځکه

له امله به د روسیې نفوذ، په هند کي، زموږ تر دروازې پوري را ورسیږي. په هغه صورت کي موږ ایران ته د یوه 
حیثیت لري نه سو کتالی بلکه د یوه دښمن هیواد په سترګه  زموږ په مخ کي د یوه دېوال چې داسي دوست په حیث

 به ورته ګورو.
 

 یاداشت:
د ات په پسرلي کي هر چې کلک تصمیم یې نیولی دید ایران پاچا تر غزني پوري د افغانستان خاوره خپله بولي او 

خه تړون څ میرزا سره لهفقید واالحضرت عباس د هرات کامران میرزا د  چې . له بده مرغهفتح کولو کار پیل کړي 
د سیستان د اشغالولو اجازه ورکړې ده او د ایران پاچا ته یې پر  سرغړونه کړې ده او خپل وزیر یارمحمدخان ته یې

هرات باندي د حملې کولو پلمه جوړه کړې ده. په روسیه کي د ایران سفیر د ایران د پاچا بري ته خوشاله دی او 
ایران  چې ر وسي. د روسیې د استازي د دې خوشالی علت معلوم دی: کلهدا حمله هر څونه ژ چې کوښښ کوي

هرات ونیسي نو د ایران او روسیې ترمنځ د تجارتي تړون په اساس به روسیه په هرات کي د کونسلګری د پرانیستلو 
تحقیقات  پلټني اوه ټول افغانستان کي خپلي پټي او ښکاره پحق ترالسه کړي؛ او د ایران استازی به له هغه ځایه څخه 

او ارتباطات پیل کړي. که د روسیې او ایران اوسنیو اړیکو ته وګورو نو په افغانستان کي د ایران پرمختګ د روسانو 
 ېچ په هغه اندازه ،په ګټه تمامیږي. په دې صورت کي نو باید د برټانیې حکومت د ایران د دغه راز پرمختګ سره

روسیه په خالص الس له ایران سره په افغانستان کي د  چې داسي حال کي ، مخالفت وښیي. مګر پهکوالی یې سي
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هغه هیواد په حملو او فتوحاتو کي مرسته کوالی سي؛ د برټانیې السونه، له ایران سره د دوستی د تړون، نهمي مادې 
غانستان دواړو د ایران او اف چې برټانیه به تر هغه وخته پوري، چې په هغه ماده کي راغلي دي چې تړلي دي. ځکه

کي الس نه وهي. او تر او جګړو توب غوښتنه ورڅخه کړې نه وي، د دواړو هیوادونو تر منځ به جنجالونو ړمنځګ
روسیه په افغانستان کي د ایران له پرمختګونه څخه  چې دا تړون نافذ وي نو برټانیه به ورته ګوري چې څو پوري

هغه کتاب ص ص ) «زموږ د امپراطوری چارچوب ته را ورسوي. ګټه پورته کوي او باالخره به ځان په هند کي
۷-۸) 

روسیې پر هرات باندي د ایران د حملې په تشویقولو کي حتی خپل الس درلودل له برټانیې څخه هم نه پټول. یا لږ 
 1۸۳۶د  چې ترلږه په ایران کي د روسیې استازي کونټ سیمونیچ په څرګنده د خپل هیواد نیت ښکاره کاوه. ځکه

 په تهران کي د برټانیې استازی ایلیس د ایران د شاه د ډېر ګران ورور قهرمان میرزا، چې کال د اپرېل پر دیارلسمه
پر  ېچ دا وخت د خراسان ګورنر وو، دفترته ورغلی وو نو هلته یې د روسیې استازی کونټ سیمونیچ لیدلی وو چې

به هم  ته چې ګورنر پوښتنه ورڅخه وکړه چې ولې او کلههرات باندي یې د ایران د راتلونکي حملې په باب خبري ک
که شاه امر ورته  چې د ایران له شاه سره، په دغه سفر کي، ملګری یې او کنه. نو سیمونیچ سمدستي جواب ورکړ

که دا جنګي عملیات او لښکرکښی له هرات څخه  چې وکړي نو دی تیار دی. وروسته ګورنر پوښتنه ورڅخه وکړه
 د چې تر هغه ځایه چې کابل پوري ورسیږي هم به ته له شاه سره ملګری یې؟ سیمونیچ ورته وویل تر کندهار او

د ده صحت اجازه ورکړي له شاه سره به ملګری وي.  چې آسونو د ګاډۍ لپاره سړک او الره وي او تر هغه ځایه
 (1۲هغه کتاب ص )خي سمه ده. له تهران څخه تر هرات پوري الره د آسونو د ګاډۍ لپاره بی چې ګورنر ورته وویل

جنګ په جریان کي او له  د روسیې حکومت له لومړي سره، د هرات د محاصرې او چې په زړه پوري خبره دا ده
د روسیې حکومت پر هرات باندي د ایران له حملې سره مخالف دی  چې جنګ څخه وروسته تر پایه دا خبره کوله

 خو په تهران کي د ایران سفیر کونټ سیمونیچ هم د ایران له وزیرانو او هم حتی د ایران له پاچا سره په عامه ویل
ي، مخ ک ایران باید پر هرات باندي حمله وکړي. یو ځل خو یې د ایران پاچا ته، د انګرېزي صاحب منصبانو په چې

هم  چې هیله لري اعلیحضرت به ډېر ژر د هرات پر لور حرکت وکړي او هغو کسانو ته به سزا ورکړي چې وویل
رونو کي یې خرڅوي. سیمونیچ وویل اد اعلیحضرت او هم د روسیې د امپراطور اتباع تښتوي او د غالمانو په باز

یوازي به یې له خپل هیواد سره احسان کړی وي  اعلیحضرت به په دغه حرکت کي بریالی سي او نه چې هیله لري
 (1۸-1۷هغه کتاب ص ص )کړی وي. بار بلکه پر روسیه باندي به یې هم احسان 

 ېچ د نړۍ د ډیپلوماسی په تاریخ کي به یا داسي پېښه سوې نه وي او یا که سوې وي نو بیخي استثنایي حالت به لري
پالیسی مطلق مخالف حرکت کوي. دې عمل ته دي تقریبا دوه کاله د یوه هیواد سفیر، په بهر کي، د خپل حکومت د 

 د پالیسی سره سم عمل یې کړی دی.  چې ته اطمینان ورکويدوام ورکوي؛ او بیا دي خپل حکومت 
د انګرېزي صاحب منصبانو په مخ کي د ایران پاچا  چې ، سره له هغهپه تهران کي د روسیې سفیر کونټ سیمونیچ

خپل حکومت ته یې کال د جوالی د میاشتي پر دیرویشتمه  1۸۳۷د  پر هرات باندي حملې کولو ته تشویقوي مګر
ما پخوا څو  چې د ایران پاچا د رواني میاشتي پر یوولسمه د خراسان پر لور حرکت وکړ. سره له هغه چې ولیکل

هغه د هرات پر واکمن باندي له حملې کولو څخه را وګرځوم او په پای کي مي  چې دیکړی ښښ ځله بیخي ډېر کو
که پر هرات باندي حمله حتمي وي نو دا  چې یو ځل بیا هم کوښښ وکړ خو بریالی نه سوم. ما باالخره هغه ته وویل

له په پایتخت کي پاته سي... زه که د پوځیانو قومانده خپل یوه ورور ته وسپاري او پخپ چې به د دوی په ګټه وي
د هرات ستونزه، له کامران به ا ، د مني تر موسم پوري، معطل کړم؛ تر هغه وخته پوري که د ایران پاچ چې پوهېدم

میرزا سره، د خبرو له الري حل سي. مګر زما کوښښونو هیڅ نتیجه ورنه کړه... پاچا زه ور وغوښتلم او ما ته یې 
 ېچ زما په دالیلو نه قانع کیږي او پر هرات باندي به خامخا حمله کوي... ما ورته وویل چې په شفاهي توګه وویل

ایت سره سم مي عمل دزه له ده سره په دې سفر کي نه سم ملګری کېدالی او د خپل امپراطور د خارجه وزارت د ه
 (۶۰-۵۹هغه کتاب ص ص )وکړ. 

یچ د سیمونکه  چې وویل سیه کي د برټانیې استازي تهخو له بلي خوا د روسیې خارجه وزیر کونټ نیزلروډ په رو
ایران پاچا ته پر هرات باندي د حملې کولو مشوره ورکړې وي نو دا یې د هغه هیواد له پالیسی سره مطلق مخالف 

 موږ په ایران کي خپل سفیر ته په مشخصه توګه امر کړی دی چې حرکت کړی دی . د روسیې خارجه وزیر وویل
ه ته غلط سفیرد برټانیې  چې یقین لري د ایران پاچا پر هرات باندي له حملې کولو څخه منع کړي. ده وویل چې

وایي د روسیې سفیر د ایران پاچا پر هرات باندي حملې کولو ته تشویق کړی دی. کونټ  چې اطالع رسېدلې ده
 د يهرات په برخه کد  چې پړ توافق لريدی د برټانیې له دې نظر سره بش چې نیزلروډ د برټانیې سفیر ته وویل

 (۲۳-۲۲هغه کتاب ص ص )ایران د پاچا اوسنۍ پالیسي یوه اشتباه ده. 
په ایران کي پر هرات باندي د حملې  چې کال د اپرېل پر نهه ویشتمه ولیکل 1۸۳۶په ایران کي د برټانیې استازي د 

ته شپږ میاشتي پېشکي تنخواوي ورکړه سوي  وعسکرلپاره تیاری روان دی. له اذربایجان څخه قواوي را رسیږي او 
منبر ته پورته سي او د افغانانو پر  چې مقاماتو د اصفهان له ستر مجتهد حاجي ابراهیم څخه غوښتي ديدي. د ایران 

 له افغانانو سره جنګ کول جهاد دی او  چې ضد جنګ جهاد وبولي . هغه هم اعالن وکړ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

 1۵په دې جنګ کي ووژل سي هغه شهید دی. هغه کتاب ص  چې هرڅوک
 

 نور بیا
 

 ایرانیان د هرات پر لور:
 

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