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 11/۰۷/۲۰۲۰              عبدالباري جهاني
 

 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 نولسمه برخه

 

 دوهم فصل
 

ې د روسی چې مکنایل وایي په دې صورت کي به نو دا ډېره خطرناکه پالیسي وي چې که موږ ایران ته اجازه ورکړو
ه او زموږ دفاعي قوت پ په مرسته دا ښار او سیمه ونیسي او په دې توګه د افغانستان اصلي دفاعي کرښه ماته کړي

ایران او روسیې دواړو الس سره یو کړی وي. زه ځکه له الرډ آکلینډ څخه  چې کمزوری کړي داسي حال کي را
 په هره وسیله کوالی سي هرات وژغوري. چې غواړم

هرات له ځان څخه د دفاع کولو توان لري او نه یوازي  چې ماته په عین وخت کي څرګنده سوې ده چې مکنایل لیکي
تر څو کوالی سي هلته پاته  چې له هراته را ووزي بلکه ورته ویلي مي دي چې مي له پوټینجر څخه غوښتي نه دي

 ً  پوټینجر په هرات کي د هند د حکومت استازی دی. چې اعالن کړی دی سي او د ایران حکومت ته مي رسما
ایران دي هرات د  چې روسیې او هرات داسي جوړه سره کړې ده چې مکنایل لیکي داسي رپوټونه خپاره سوي دي

روسیې په دې وروستیو وختونو کي له هغه هیواد څخه بېلي کړي او نیولي دي.  چې هغو مځکو په بدل کي ونیسي
 زه دا رپوټ هسي یوه آوازه بولم خو د روسیې استازي کونټ سیمونیچ د یارمحمدخان استازی محمد چې که څه هم

نه تسلیمیږي نو دی به پر هغه ښار باندي د که هرات د ایران پاچا ته  چې امین تهدید کړی او ورته ویلي یې وه
 روسیې پوځونه ور مارش کړي. 

مکنایل وایی ما څه موده مخکي الرډ آکلینډ ته یو لیک لېږلی او یوه کاپی مي تاسي ته هم لېږلې وه او په هغه کي مي 
د ایران شاه ته مشوره ده  چې کونټ سیمونیچ په تهران کي د ایران یوه دولتي مقام ته ویلي وه چې درته لیکلي وه

په لومړي سر کي دا خبره بابېزه  تهد هرات له سقوط څخه وروسته پر سند باندي حمله وکړي. ما  چې ورکړې ده
ه دې پ چې په کندهار کي له سردارانو سره د روسیې له تماسونو څخه خبر سوم نو پوه سوم چې ښکاره سوه مګر کله

 (1۸۸-1۸۶ص کوریس پانډینس ص )خبره کي یو څه سته. 
 

ایراني مورخین د هرات د هغي محاصرې په باب د ایرانیانو د قواوو د زړه ورتوب او قربانیو په  چې لکه څرنګه
په  چې ایلډرډ پوټینجر، منصب برخه کي تر حد زیاتي مبالغې کوي په هغه اندازه انګرېزان هم د خپل یوه صاحب

وو، مبالغه کوي. دوی زیاتره د هرات د محاصرې دوام او ت کلن ضابط شهغه وخت کي پنځه ویشت کلن یا شپږوی
قواوو په مقابل کي د افغانانو د مقاومت دوام د خپل صاحب منصب  چې د ایران د وسلو، پوځونو او په تېره بیا توپ

یارمحمدخان او د  چې کمال بولي او هغه ته یې د هرات د فاتح او قهرمان لقب ورکړی دی. په دې کي شک نسته
 ، په تېره بیا د هغه له توپپوځي مهارتونو نورو جنراالنو به د دغه ځوان انګرېز صاحب منصب له عصري هرات

ی میاشتنتقریبا لس سړی د یوه بشپړ ښار  چې څخه استفاده کړې وي مګر دا خبره به د منلو نه وي مسلک، چې
ژوره مینه نه سره پل استقالل مقاومت د یوه پردي صاحب منصب کمال ته منسوب کړي. که د هرات خلکو له خ

، او ددې اوږدې، ظالمانه محاصرې درلودالی او د هرات عسکرو او مشرانو د ایران ګولیو ته سینې سپر کړي نه وای
تر کله به د  چې السته ورغلې وای او ال معلومه نه وه یانودا خاوره به د ایران په وخت کي یې لوږي ګاللي نه وای،

د دې خبري هېرول  چې هم دې خبري ته ډېره ښه اشاره کوي او واییسرجان کې  سوې وای.هغوی په الس کي پاته 
به هر ځل د ایران د قواوو ماته ولیده  چې د هرات قواوو خپل بری په خپله توره وساتی. دوی چې به بې انصافي وي

یې  چې دوی د محمدشاه قاجار له عسکري زور او پوځ څخه په وهم کي وه او کله چې نو ډېر به زړه ور سول ځکه
د هغه د حملو په مقابل کي مقاومت کېدالی سي نو هر یوه ته ځان قهرمان ښکارېدی او یوه کوچنۍ بریالی  چې ولیدل

 (۲۸۲کې ص )حمله به د ډېر لوی بري حیثیت ورته درلود. 
ایران پاچا محمدشاه د کامران او د هغه له وزیر یارمحمدخان څخه څو ځله  د محاصرې له پیل کېدلو څخه مخکي، د

د مالیاتو د نه رسېدلو له امله شکایت وکړ خو د هرات واکمنانو نه یوازي د هغه پر شکایت غوږونه کاڼه اچول بلکه 
اصرې کړي وه. د مح ځانونه یې مستقل بلل او په وروستیو کي یې په سیستان او شاوخوا عالقو کي پوځي عملیات هم
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یو څخه یې خلک او مواد ښارته راوړي وه. محاصره باالخره د للپاره د هرات مشرانو تیاري درلوده او د شاوخوا ک
کال د نوامبر پر دیرویشتمه پیل سوه او د محاصرې له پیل سره سم له دواړو خواوو د توپکو، توپونو او سپرو  1۸۳۷

په یوه حمله کي ډېر زیات بندیان او د ایرانیانو سرونه ښارته راوړل. د  عسکرو حملې پیل سوې. افغاني عسکرو
څه بندیان یې په الس ورغلي ول هغه یې پر ترکمنانو  چې ایرانیانو سرونه یې په نېزو پېیلي په ښار کي وګرځول او
 (۲1۹کې ص )باندي د آسونو په بدل کي وپلورل او مرو ته یې واستول. 

رو واکمنانو ظلمونه کړي وي او ډېرو کسانو به هر څه د ځان لپاره غوښتي او د هیواد په ګټو په افغانستان کي به ډی
کي به یې ری نه وي وهلی؛ خو د یارمحمدخان په اندازه ظلمونه یوازي د یوه ناروغ سړي کار وو. یارمحمدخان د 

سره ملګرو او نیژدې کسانو هم د پیسو او جواهراتو په ترالسه کولو کي هیڅ ډول اصول نه منل او له هغه سره ور
ده په څېر هره ناروا کوله. پوټینجر یوازي د هرات د ښار د محاصرې په وخت کي له افغانانو سره مرسته ونه کړه 

که ده دغه د سترګو لیدلي حاالت لیکلي نه وای موږ  چې بلکه د محاصرې په جریان کي یې داسي یاداشتونه ولیکل
کي د  یارمحمدخان په غوریان چې پوټینجر وایيصل له تفصیالتو څخه بې خبره پاته وای. به د تاریخ د یوه تاریک ف

پر خپله غاړه واخیستله. د  خپل ورور د شرموونکي ماتي او تسلیمېدلو څخه وروسته د هرات د ښار دفاع مستقیماً 
د خلکو سېلونه را روان ښار دروازې یې وتړلې او هیڅوک یې دباندي نه پرېښودل. ښار ته له شاوخوا کلیو څخه 

هر څومره خلک ځایېدالی سوای په هغه اندازه خلک ورننوتل. دی وایي په ځینو  چې سول. دی وایی په هر کور کي
کورونو کي خو حتی پنځه شپږ کورنۍ اوسېدلې. پوټینجر وایی خلکو خرابې او کنډوالې کرایه کړې خو بیا هم ال 

 روونکی حالت ووښارته په ډلو ډلو خلک را روان ول او په کورونو او ځایونو پسي ګرځېدل. په ښار کي یو ډول وې
وفاداري یې په شک کي وه. پوټینجر وایی  چې د نیولو حکم صادر سواو هیچا ځان په امن کي نه باله. د ټولو هغو 

ګویا وفاداري یې مشکوکه وه ونیول سول، دوی په بندیخانه کي واچول  چې په دې سلسله کي ډېر کسان په دې نامه
باه سوې، نارینه یې شکنجه او تري تم سول. د شمس الدین خان په سول او شته مني یې ضبط سوه. ډیري کورنۍ ت

خه ووت، خپلوان ونیول سول. ځیني یې بندیان سول، ځیني یې شکنجه سول او له هرات څ چې نوم یوه افغان مشر،
 (۲1۷هغه کتاب ص )ځیني یې د غالمانو په څېر خرڅ سول. 

پر دې ښار به ریشتیا هم داسي حاالت راغلي وي.  چې د هرات په ښار کي یوعجیب حالت وو. څوک فکر نه کوي
چنداني په سد کي نه وو او د پالر له وفات څخه وروسته  چې محمدخان په نوم یو زوی درلود یارمحمدخان د سعید

پالر یې وزیر وو، دی د هرات والي وو. سعیدمحمدخان هغه  چې څه موده د هرات واکمن هم سو. په دغه وخت کي،
پالر یې لږترلږه هوښیار وو او دی د  چې ر یې کول او حتی تر هغه یې هم ځکه یو څه تېری کاوهپال چې څه کول

 ظالمی تر څنګ لېونی هم وو. 
پوټینجر وایي یوه ورځ یوه سړي په شپه کي غل ونیوی او له ګاونډیانو څخه یې د مرستي غوښتنه وکړه. ګاونډیانو 

له د غ چې په غال خبر نه دی بلکه ده پخپله هم غوښتل چې غله وویل یې هم غل ولیدی او په سبا یې والي ته بوت.
دغه سړی غل دی او زه یې ونیولم. والي  چې په نیولو کي له خلکو سره مرسته وکړي خو د کور خاوند نارې کړې

زیات په هغه ورځ خرڅ کړ او شاهدان یې دونه  د غله خبره ومنله. د کورخاوند یې، د ناحقه تهمت ویلو په ګناه،
 (۲۰۶هغه کتاب )هغوی یې ګدایی کولو ته اړ کړل.  چې جریمه کړل

د ښار له پنځو دروازو څخه درې دروازې پرانیستي پرې ایښي وې او له  ، د محاصرې په جریان کي،خلکود هرات 
ښاره څخه د باندي کلیو او سیمو څخه یې هره ورځ د آسونو او څارویو لپاره واښه، د خوراک لپاره غله دانه او د 

 چې نه سوهسون لپاره لرګي راوړل. البته دې حالت ډېر دوام ونه کړ او د محاصرې د سختېدلو سره نوره دا ګرا
سپاره عسکر دي د تلفاتو ورکولو پرته له ښار څخه لیري والړ سي او یا حتی له دروازو څخه بهر ووزي. د بندیانو 

رپوټونه ورسېدل نو هغه  د اېراني بندیانو د خرڅول کېدلو محمدشاه ته چې خرڅول کېدلو همداسي دوام درلود او کله
 (۲۲۲هغه کتاب ص )او پاته یې په راز راز عذابونو ووژل.  د یو شمېر افغاني بندیانو نسونه څیري کړل

 توپونود ښار په دننه کي حاالت خراب وه او په بهر کي محاصره په خپل زور روانه وه او پر ښار باندي هره ورځ د 
دي نپر افغانستان با چې یار محمدخان ورور شیرمحمدخان، وو. د ایران شاه، په دغه ترڅ کي، د وزیر ګولیو باراند 

، د غوریان قال ایرانیانو ته تسیلم کړې او د هغوی کمپ ته ورغلی وو، له یارمحمدخان یې  د ایران د حملې په سر کي
سره د خبرو لپاره هرات ته واستاوه. یارمحمدخان له هغه سره له کتلو ډډه وکړه او شیرمحمدخان د هرات عسکرو 

محمدشاه وایي که هرات تسلیم نه سي نو هغه به  چې يیارمحمدخان ته د هغه پیغام ورسو چې ته زاری وکړې
شیرمحمدخان قتل کړي، پر هرات به حمله وکړي، یارمحمدخان به لکه سپی داسي وځړوي او د هغه ښځي او 

 ماشومان به بې عزته کړي. 
 ورساوه اود مورچل عسکرو شیرمحمدخان او ټولو ایرانیانو ته ښکنځل وکړل خو دا پیغام یې وزیر یارمحمدخان ته 

 چې یې د شیرمحمدخان نوم ورته واخیست نو د یارمحمدخان اعصاب سخت خراب سول او ورته وې ویل چې کله
محمدشاه ما د یوه خاین د وژلو له تکلیف څخه خالص کړي. ته زما  چې زه به خوشاله سموایي: وشیرمحمدخان ته 

اه دا ښار محمدش چې للی یې. پاته سوم زه پخپله. کلهورور نه یې؛ ته د یوې کشمیرۍ زوی یې او په خپلي مور پسي ت
زړه یې غواړي هغه دي وکړي. زه شاه ته درناوی لرم او د هغه رعیت یم. مګر په دغه موضوع کي  چې ونیوی،
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 هغه کتاب ص)افغانان به د تسلیمېدلو په برخه کی د هیچا پر خبره غوږ ونه نیسي.  چې به د هغه امر ونه منم، ځکه
 (۲۲۵-۲۲۴ص 

د افغانانو په استازیتوب، د ایرانیانو  ،چې کال د جنوري پر اته لسمه یارمحمدخان له پوټینجر څخه وغوښتل 1۸۳۸د 
یو ځل باید د شاه کامران سره هم وګوري. پوټینجر په سبا سهار د  چې کمپ ته والړ سي. یارمحمدخان ورته وویل

موده مخکي د مستیو، خوښیو او سمسورتیا په ورځو کي  ده څه چې کامران لیدلو ته روان سو او د هرات ښار یې،
دي څرګندوونکي اغېزې رلیدلی وو، تر سترګو بیخي بل ښار ورغی. دی وایي پر ښار باندي د محاصرې د شپو د

ً . تقریبوې څ دوکان له تباهی څخه نه وو خالص سوی. کړکۍ، چوکیاني، المارۍ، دروازې او چارچوبونه ټول یه ا
په ښار کي د کاروبار درک نه وو. دلته هلته به  کار ورڅخه اخیستی وو.د خونو د تودولو لپاره  وړل سوي او خلکو

د شاه  چې .. کلهخلک والړ ول او د یارمحمدخان د سړیو له وېري به یې یو له بله کرار کرار خبري سره کولې.
ېر تود هرکلی وکړ. ډېر ناروغ کامران خوني ته ورغلم نو یوازي یو څو تنه غالمان ورته حاضر ول. زما یې ډ

هغه تر هر څه د خپلي روغتیا په غم کي دی. ماته یې خپل پیغام په شفاهي توګه  چې ښکارېدی او سړی پوهېدی
ووایه. کامران په دې پیغام کي له شاه څخه ګیلي کړي وې. ځان یې اوس هم دغه تابع باله خو د هرات د محاصرې 

 ېچ لو پړه یې باندي اچوله. هغه د خپل پیغام په پای کي شاه ته وویلوقدرت د سلب او د خلکو د وژلو او له ده څخه د
تا زما خواستونو ته په توپونو جواب راکړ. سخاوتمندانه سلوک غوره کړه. محاصره ماته که. خپل وطن ته ستون 

 زما په کاریږي راکړه. زه به د خپل بري په نتیجه کي هرات تاته وسپارم. هغه افغانان چې سه. ماته توپونه او پوځیان
زموږ سره یې خیانت کړی دی له خپل کمپ څخه وباسه. که ته پر خپل اوسني عزم ټینګ ودرېږې نو راتلونکي  چې

لوک ونه کړې نو خدای که ته په سخاوت سپر کمزورو یې حملې کولې.  چې نسلونه به تا یو داسي داړه مار وبولي
 (۲۳۰-۲۲۹هغه کتاب ص ص )لوی او زموږ پر طرف دی؛ او زموږ سره اوس هم خپلي توري راسره دي. 

نیانو کمپ ته د ورتللو، اجازه ترالسه کړه. پوټینجر د اپوټینجر ایله د فبروري پر اتمه، د یارمحمدخان څخه، د ایر
 . له ستوډارټ سره یو ځای د صدراعظمنل سټوډارټ سره وکتلایرانیانو په کمپ کي د سفیر مکنایل له مرستیال کر

د  چې حاجي میرزا اقاسي خېمې ته ورغی. حاجي آقاسي د افغانانو پر پېشنهادونو باندي غوږ ونه نیوی او وې ویل
زانډر کانګلیسیانو پخپله نقشه کي هرات د ایران په خاوره کي شامل بلل سوی دی او د خپلي ادعا د ثبوت لپاره یې د الی

په هغه نقشه کي هم هرات او شاوخوا سیمي په افغانستان کي شاملي  چې برنس نقشه راوړه. پوټینجر ده ته وښودله
هغه د یوه صدراعظم په حیث د خپل هیواد په نقشه نه پوهېدی نو تر اندازې زیات خجالت سو. هغه کرنل  چې دي. دا

ای د سره یو ځ لوماټیکو جوابونو خالص کړ. پوټینجر له کرنلسټودارټ ته مخ را واړاوه خو کرنل خپل ځان په ډیپ
انتظار یې ایستل کېدی، دا ماموریت بې نتیجې ختم سو او  چې ایران د پاچا محمدشاه خېمې ته ورغی. لکه څرنګه

 ومحمدشاه له خپل عزم څخه ونه ګرځېدی. پوټینجر بیرته هرات ته ستون سو او د محاصره سوي ښار د قال په ترمیمول
 (۲۳۸هغه کتاب ) او توپونو د ځای پر ځای کولو په کار کي لګیا سو.

څو ورځي وروسته، د روسي جنرال سمسن په هدایت، د ایران د صدراعظم په ضمني منظوری، له کمپ څخه یو 
محمدشاه نه غواړي هرات  چې ایرانی صاحب منصب راغی او د هرات مشرانو ته یې په خپل راوړي پیغام کي وویل

ونیسي . موږ باید خپل اختالفات په خپلو منځونو کي حل کړو او کفارو ته په خپل منځ کي د مداخلې حق ورنه کړو. 
 ول عسکر ورکړیمحمدشاه ستاسي په داخلي چارو غرض نه لري بلکه تاسي باید په هغه ډ چې ده مشرانو ته وویل

غواړي پر هند باندي باندي حمله وکړي او تاسي باید په جهاد کي ورسره ملګري نادرشاه ته مو ورکول. محمدشاه  چې
 (۲۴۰هغه کتاب ص )سی او په غنیمتونو کي ورسره شریک سی. 

د هرات مشرانو به د ایران د پاچا او یا د هغه د صدراعظم پر دې غولوونکي او بې معني پېشنهاد  چې طبیعي خبره ده
 باندي خندلي وي.

تاریخ یې د دوه ټوکه د قاجاریانو په باب خپل مفصل  چې د ایران درباري لیکوال، چې خو دا دهد تعجب خبره 
محمدشاه قاجار د زوی ناصرالدین شاه قاجار د پاچهی په وخت کی لیکلی دی، د هرات د محاصرې په څېر مهمي 

نومبر پر دیرویشتمه پیل سوې  کال د 1۸۳۷د  چې تاریخي پیښي په برخه کي د نهو کالو اشتباه کوي او دا محاصره،
 (۷۰۵جلد اول ص ناسخ التواریخ )کال کي بولي.  1۸۲۹، په ده

د هرات ښار ته، په تهران کي د انګلیسیانو د سفیر، جان مکنایل سفر د محاصرې د پیل په ورځو کي  همدغه اثر
هرات ته والړ سي او هلته له مشرانو  چې هغه ته اجازه ورکړي چې مکنایل د ایران شاه ته ویلي وه چې او وایي بولي

یو څه  چې هغه هرات ته ورسېدی نو مشرانو ته یې وویل چې سره وګوري او یوه حل ته یې را وبولي، مګر کله
د محاصرې له پیل څخه  مکنایل چې په داسي حال کي وخت ځانونه ټینګ کړی د برټانیې مرستي درته را رسیږي.

 چې ه،خو د ایران شا هرات ته والړ او د مشرانو سره یې وکتل. اپریل په میاشت کي،، د تقریبا پنځه میاشتي وروسته
 د خپلواکۍ لپاره یې جګړه کوله په دریځونو کي دونه سره لیري وه چې هرات یې خپله خاوره بلله او د هرات مشران

کنایل څخه لس ورځي په تهران کي د روسیې سفیر کونټ سیمونیچ هم له م د جوړي امکان یې موجود نه وو. چې
که د حل کومي الري ته خوشبیني موجوده وه هغه مشکوکه  چې وروسته د ایران کمپ ته ورسېدی او مکنایل پوه سو

 سوه.
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 4تر 4 له :پاڼو شمیره د

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

 

ه ژر ب چې د ایرانیانو کمپ ته د کونټ سیمونیچ له رسېدلو سره د ایران د پاچا روحیه قوي سوه او فکر یې کاوه
ان له قواوو سره، د پخوا په څېر، سخت مقاومت کاوه او د محاصره کوونکو هرات ونیسي. مګر د هرات خلکو د ایر

ا دوو هفتو څخه وروسته د شاه او د هغه د صدراعظم روحیات دونه کمزوري بهره حمله یې پر شاتمبوله. له تقری
 ګړتوبکه د دواړو خواوو ترمنځ یو ځل بیا منخ چې صدراعظم یې یو ځل بیا پر مکنایل باندي ږغ وکړ چې سول

د برټانیې حکومت به د هغه  چې هغه پخوانی تړون موږ ته منظور دی خو په دې شرط چې وکړي. صدراعظم وویل
. د برټانیې سفیر د کامران به له هغه تړون څخه سرغړونه نه کوي چې او دا به تضمینوي د عملي کولو ذمه وهي

یو ځل بیا به د هرات له مشرانو سره وګوري مګر  چې او هغه ته یې وویل دا شرط ورسره ومانهایران د صدراعظم 
 (۳۰۷-۳۰۶ص  واټسن ص) او راز راز پلمې یې وکړې. صدراعظم هرات ته د تللو اجازه ورنه کړه

د ایران شاه د هرات د محاصرې د پرېښودلو او دوام ورکولو په برخه کي زړه نازړه وو او هره ورځ یې دریځ تغییر 
څه بری ترالسه کړ نو بیا به یې د محاصرې دوام غوره کړ او که به څو ورځي پرله کاوه. که به یې کومه ورځ یو 

 پسې کوم پرمختګ ونه سو بیرته به یې د محاصرې د پرېښودلو خبري رامنځته کړې.
یران د ا چې په دې منځ کي یوه ورځ د ایران صدراعظم حاجي میرزا اقاسي د برټانیې سفیر ښاغلي مکنایل ته وویل

د محاصرې په جریان کي د رسېدلي تاوان  چې د هرات له محاصرې څخه الس واخلي خو په دې شرط شاه غواړي
څو میاشتي یې لوږي تندي ګاللي دي پیسې تادیه سي. د ایران  چې بدل ورکړل سي او یا لږترلږه د ده عسکرو ته،

ونو تومنو پوري تاوان ورته د هرات د محاصرې په جریان کي له پنځوسو څخه تر شپېتو میلی چې شاه ادعا کوله
د شاه په دریځ کي د دې وروستي تغییر علت له کندهاره څخه د کهندل خان  چې . مکنایل ته معلومه سوهرسېدلی دی

د استازي را رسېدل وه. کهندل خان، د خپل استازي په الس، د ایران شاه ته د مرستي وعده ورکړې وه او ورته 
 (۳۰۸-۳۰۷هغه کتاب ص ص )اندېښنه دي نه کوي.  ړه بېغمه کړي او هیڅد کابل له خوا ز چې لیکلي یې وه

 
 نور بیا

 

 پالمرسټن ته د مکنایل لیک:ویسکونټ 
 

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