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 دوهم فصل
 

 پالمرسټن ته د مکنایل لیک: ویسکونټ
 

لسمه د هرات په مقابل کي د ایران له کمپ څخه لېږل سوی او د جون پر اته  یووکال د اپرېل پر  1۸۳۸دا لیک د 
 لسمه د برټانیې خارجه وزیر ته رسېدلی دی.

شاه اوس هم د هرات محاصرې ته دوام ورکوي؛ مګر که د هرات د ښار  چې تاسي جاللتمآب ته باید اطالع درکړم
دا ښار به ژر فتح نه سي.  چې د مدافعینو زړه ورتوب او د ایران د پوځیانو بې کمالی ته وګورو نو داسي ښکاري

له د دې ښار بشپړي محاصرې ته همداسي دوام ورکړي په ب چې د ایران شاه دي پرته له دې چې او فکر نه کیږي
وځ، په دغه اوسنیو شرایطو کي، تر نامعلومي مودې پوري وساتي پتوګه دا ښار ونیسي. مګر که د ایران پاچا خپل 

 او هرډول مواد ختم سوي دي په بشپړه توګه محاصره دی، باالخره سقوط کوي. د دې سیمي چې نو بیا به دا ښار،
دې حاصلخیزي خاوري په وښو او ریښو ګوزاره د ایران پوځیان له سختي لوږي څخه کړیږي. اکثء پوځیان د 

کوي. مګر دوی بیا هم په مورچلونو کي خپل خدمت ته دوام ورکوي او وظیفي ته وقف، پر خدمت باندي ټینګار او 
زه فکر نه کوم د اسیا په پوځي تاریخ کي به یې چا مثال لیدلی وي.  چې ړاوونو زغم یې داسي حد ته رسولی دیکد 

 اسه، بې راشنه او بېله هرڅه دا پوځیان شپه او ورځ په داسي موچلونو کي خدمت ته دوام ورکويبې تنخوا، بې لب
په ځینو کي خو تر زنګانه پوري خټي او اوبه والړي دي. له دوی څخه هره ورځ له لسوڅخه تر شلو تنو  چې

خپلو عسکرو ته مواد پورې وژل کیږي. مګر د دوی روحیات او د زغم طاقت هم کرار کرار ختمیږي او که شاه 
د دې شر د رفع کولو لپاره به ډیري خواری وګالل سي دا محاصره پریږدي.  چې ونه رسوالی سي نو مجبور دی

 او د دغو خواریو له بریالیتوب سره د هرات سرنوشت هم تړلی دی.
ه بریالی سوی نما څو ځله د یوه حل ترالسه کولو کوښښ کړی دی مګر  چې تاسي جاللتماب ته باید رپوټ درکړم

یم. په دې تیرو څو ورځو کي آصف الدوله له وزیر یارمحمدخان سره کتلي دي او آصف الدوله د دواړو خواوو 
هغه ټول د ایران په ګټه وه. د ایران د پاچا  چې ترمنځ د اختالف د حلولو لپاره داسي پېشنهادونه ورسره راوړي وه

په ماهیت کي  چې نه وې. او شاه د هرات د مشرانو غوښتني، د هرات مشرانو ته د منلو چې داسي غوښتني وې
 څه موده مخکي فتح محمدخان په تهران کي وړاندي کړي وې نه سي منالی. چې هماغه غوښتني دي،

د ده د  چې ضمنا کپټان ویتکیویچ اوس هم په کابل کي دی او ماته د کپټان برنس له لیکونو څخه څرګنده سوې ده
په کندهار کي زموږ دریځ ډېره ځایه پوري، په هرات کي د ایران په ناکامي پوري اړه لري.  خبرو بریالیتوب، تر

له ایران سره یې، په تهران کي د  چې حتی نور هم لړزانه دی او زه تاسي جاللتمآب ته د هغه تړون ترجمه درلېږم
روسیې د سفیر کونټ سیمونیچ په ضمانت السلیک کړی دی، او هدف یې د کندهار د واکمن تر مشرتابه الندي د 

په نامه به ایران ته تابع وي، مګر په عمل کي به د روسیې تر حفاظت  چې کندهار او هرات یو ځای کېدل دي،
دغه تړون تر کومه ځایه ورسېدی او یا  چې ه دې برخه کي نور معلومات نه لرمالندي وي. زه تاسي جاللتمأب ته پ

دغه تړون کهدل خان السلیک  چې به شاه د دغو سیمو په باره کي څه راز دریځ غوره کړی وي. مګر ویل کیږي
د هرات له سقوط څخه مخکي به کهندل خان له شاه سره  چې کړی دی. او زه په دې کي چنداني شک نه لرم
د برټانیې پر د هرات د سقوط په صورت کي به د کندهار سردار چې همکاری کولو ته وهڅول سي. او زه یقین لرم

د هرات سقوط به په  چې خای له روسیې او ایران سره یو ځای کېدلو ته ترجیح ورکړي. زه ځکه فکر کوم
 ضرورت نه لرم واک الندي کړي. زه افغانستان کي زموږ موقف تباه کړي او تول هیواد به د روسیې او ایران تر

که داسي پېښه سي نو بیا هیڅوک په هند کي زموږ کراري او  چې تاسي جاللتمآب ته خپل هغه نظر تکرار کړم چې
هیڅ ډول تړون دي موږ د داسي نقشو د تعقیبولو منلو ته مجبور  چې ثبات نه سي تضمنیوالی. او زه دا نه سم منالی

د  ېچ ه ختیځ کي د برټانیې د امپراطوری ثبات ته تاوان رسیږي. دا بیخي څرګنده دهپه نتیجه کي یې پ چې کړي
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زه اټکل کوالی سم نو د دغه  چې روسیې او ایران ترمنځ همکاري د برټانیې ګټو ته تاوان رسوي. او تر کومه ځایه
برټانیې ته دغه تاوان  چې د برټانیې سره متحد وي دا حق نه لري چې او هیڅ هغه هیواد شر صدمه ډېره لویه ده

د هند امنیت ته یې ګټه ورسیږي. او  چې له ایران سره اتحاد کړی دی نو اصلي هدف مو دادی چې ورسوي. موږ
موږ د نړۍ په دغه برخه کي  چې د هر هغه قوت په مخ کي خنډ سي چې و د دغه لپاره ساتلی دیمدا اتحاد 

ځ اتحاد په هند کي زموږ ثبات او امنیت ته خطر پېښوي او که تهدیدوالی سي. مګر د ایران او د هغه قدرت تر من
په هند کي مو د خپل ثبات لپاره طرح کړي دي، پر ضد عمل کوي نو زه اعتراف  چې دوی زموږ د هغو پالنونو

پر روح او ماهیت  چې نور باید هغه تړونونو او اتحاد ته هم اهمیت ورنه کړه سي، چې زه په دې عقیده یم چې کوم
که زموږ هدف، تر ممکنه حده پوري، له  چې دي یې دغه راز څرګند تېری سوی وي. زه خپل نظر بیا تکرارومبان

هرات له هغه هیواد د  چې ولو غوره ال دا دهټنو د دې اتحاد د ساتلو لپاره تر  ایران سره د اتحاد او دوستی ساتل وه
 11۹-11۷کوریس پانډینس ص ص  اشغالولو څخه را وګرځول سي.

د کندهار د واکمن سردار کهندل خان او د ایران د پاچا محمدشاه ترمنځ السلیک سوی او د  چې هغه تړون متن د
 روسیې سفیر کونټ سیمونیچ یې تضمین کړ دی:

زه د ایران په دربار کي د روسیې د مختار وزیر په حیث د اعلیحضرت محمدشاه او د سردار کهندل خان ترمنځ د 
 کېدلو تضمین کوم. تړون د موادو د عملي

: هرات به د محمدشاه له خوا د کندهار وکمنانو ته د هغوی د هغو خدمتونو په بدل کي د یوه انعام په توګه ورکول 1
 پر تخت باندي د هغه د کښېنستلو راهیسي یې ورته کړي دي. چې کیږي

وي او هغوی ته به هیڅ ډول تاوان : د کندهار د سردارانو تر الس الندي ځمکي او قبایل به د دوی په کنټرول کی ۲
 نه رسول کیږي او نه به یې مځکي ورڅخه غصبیږي.

ي او قبایلو سره نه ګډوله خپلو  ، که کوچني قبایل دي که لوی،: د ایران حکومت به په هیڅ توګه د سردارانو اتباع۳
ایران حکومت به په افغانانو  د دوی له خپلو چارو سره اړه ونه لري او د چې نه به هغوی داسي خدماتو ته رابولي

 پوري ټولي مربوطي چاري د کندهار واکمنانو ته سپاري.
 : شهزاده کامران او د هغه وزیر یارمحمدخان ته به د ایران په هیڅ ډول سالمشورو کي برخه نه ورکوله کیږي.۴
 ایران پاچا به له سردارانو سره: که شجاع الملک، انګلیسیانو او یا د کابل امیر پر کندهار باندي تېری کاوه نو د ۵

 مرسته کوي.
: که چیري د کهندل خان زامن یا وروڼه له مرستندویو پوځیانو سره د شاه کمپ ته راځي نودوی، د دوی شته منۍ ۶

 داو د دوی سره ملګرو کسانو ته به هیڅ ډول تاوان نه رسول کیږي او هیڅ یو به د یرغمل په توګه نه ساتل کیږي، 
 هغه به هر وخت د پاچا په خدمت کي حاضر وي. چې له یوه زوی څخه پرتهکهندل خان 

ندهار سرداران به د هرات د عسکري مرکز لپاره دوولس زره عسکر او دوولس توپونه برابروي او تنخوا ک: د ۷
 او راشن به یې هم دوی ورکوي او هر وخت به د شاه خدمت کولو ته حاضر وي.

ه ورسیږي او هلته السلیک سي نو محمدعمرخان به سمدستي د شاه حضور ته دغه تړون کندهار ت چې : کله۸
 استول کیږي.

دغه سردار د شاه حضور ته را ورسیږي نو د ایران حکومت به هغه ته د پوځیانو او  چې : وروسته له هغه۹
دل خان به د د ایران حکومت به یې سردارانو ته ورکوي، مناسبه اندازه خرڅ مقرروي. سردار مهر چې توپونو،

دغه سرداران را ورسېدل او د شاه او سردارانو ترمنځ متقابل  چې زرو عسکرو د شاه کمپ ته لېږل کیږي. کله
 نو د ایران حکومت به له سردارانو څخه له پوځي خدمته پرته بل هیڅ شی نه غواړي. اعتماد ټینګ سو

ه راغی او یا یې له کومي مادې څخه سرغړونه که محمدشاه له دغو مادو څخه د کومی یوې په عملي کولو کي پات
 وکړه نو زه، د روسیې د مختار وزیر په حیث، به د هغه د مجبورولو لپاره له ټولو وسایلو څخه کار اخلم تر څو

 (1۲۰-11۷کوریس پانډینس ص ص )د تړون ټول شرایط عملي سي.  چې
رات د ه چې د سفیر نایب میجرټاډ ته وویلکي د برټانیې ایران  پهد ایران پاچا محمدشاه د اپریل پر دیرویشتمه 

یا به د هرات ټول خلک ماته تسلیمیږي او ځانونه به زما رعیت بولي او یا  چې محاصرې ته دوام ورکوي. ده وویل
اه دغه د ش چې به زه هرات د وسلو په زور نیسم او دوی به خپل ځانته تابع او تسلیموم. د برټانیې سفیر مجبور سو

که ایرانیان ستا خبرو  چې ته ولیکلمیجر ټاډ پیغام د هرات مشرانو ته ورسوي او یارمحمدخان د شاه په جواب کي 
او فیصله به خدای ته پرېږدو.  ټول د هرات څخه د دفاع په الره کي قربانۍ ته تیار یوته غوږ نه نیسي نو موږ 

او کښت او کروندې څخه پاته سوي یو او دونه تاوانونه  ته تلفات او تاوانونه رسېدلي دي او له خپلو کلیو چې اوس
 (۲۵۰-۲۴۹کې ص ص )هیڅ وخت مو نه وه لیدلي؛ اوس به په څشي کي ری وهو؟  چې مو لیدلي دي

محاصرې او د توپونو ډزو زور واخیست. په دغه وخت کي د روسیې سفیر کونټ سیمونیچ د ایران په عسکرو کي 
عسکرو مړه روحیه یې بیرته تازه کړه. د برټانیې سفیر د ایران وزیرانو ته په کړه او د ء ود پیسو په وېشلو بنا

د ایران پاچا د هرات له مشرانو سره یوې روغي جوړي ته  چې ټینګو الفاظو یو مکتوب واستاوه او نیژدې وو
هغه سره یې په دغه وخت کي د ایران پاچا ته د کندهار د واکمن کهندل خان لیک را ورسېدی او له  چې حاضر سي
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د هرات په محاصره کي د هر ډول مرستو وعده کړې وه. د کهندل خان دغه وروستي لیک د ایران پاچا زړه ورکړ 
 (۲۵1-۲۵۰هغه کتاب ص ص ). کړاو محاصرې ته یې زور ور

و په د سختی چې ضمنا د میاشتو په تېرېدو سره، په ښار کي قحطي خپلي وروستۍ درجې ته ورسېده. عجیبه دا ده
 چې سر کي ال خلکو د یو څه وخت لپاره ښه زغم درلود او چا هیڅ نه ویل. خلکو د خپلو آسونو غوښي وخوړلې او

 چې ښار د چټلیو له السه د ګوزارې نه وو او په الرو کوڅو کی داسي بوی وو ورتلل هغه یې خوړل. هر څه السته
ه الرو کوڅو کي وراسته سوي ول او هر ګړی د وبا پنانو مړي سړي یې طاقت نه سو رواړالی. د حیوانانو او انسا
د ښار دروازې باید پرانستلي سي او دوی ته اجازه ورکړه  چې د پیل کېدلو وېره وه. نور نو په ښار کي هر چا ویل

 يتر دباند چې ووزي او ځانته د خوړلو څه پیدا کړي. تبه او سکاروی مخ په زیاتېدلو سول او هر چا ویل چې سي
ی دو چې په سترګو نه معلومیږي خطرناک دی. خلکو وزیر ته پېشنهاد وکړ چې دلته په ښار کي هغه دښمندښمن 

ته له ښاره څخه د وتلو اجازه ورکړي. هغه دا خبره د ښار د مشرانو له شورا سره طرح کړه. د تولو جواب منفي 
ي عسکرو څخه یې څوک د ساتل کېدلو ذمه وو ځکه چی ویل یې که دا ښځي او ماشومان دباندي ووزي له اېران

هر څه یې د سر په سترګو لیدلي دي  چې ینجر له قوله،ټوهي. خلک بیرته نا امیده ستانه سول. خو سرجان کې د پو
 لیکي:

زاړه ، ښځي او ماشومان ول له ښار څخه ووتل.  چې څو ورځي وروسته د شپږو یا اوو سوو کسانو یوه ډله» 
هغه بې دفاع خلک  چې پوه سول چې باړ باندي وچالوه او زیات شمېر یې قتل کړل او کله دښمن د مرمیو یو سخت

دي نو په لرګیو او ډبرو یې بیرته د ښار خواته په تللو مجبور کړل. مګر نایب دستو له قال څخه پر ایرانیانو باندي 
 (۲۶۰کې ) «دغو بې دفاع کسانو ته الره ورکړي. چې ډزي پیل کړې او هغوی مجبور سول

مګر د قاجاریانو درباري مورخ د دې پېښي او د ایرانیانو له خوا د دغو پناه غوښتونکو د منلو په باب دونه مبالغه 
په ښار کي قحطي پیل  چې ، هغي وضع ته په کتلو سره، په هیڅ توګه د منلو وړ نه ده. مورخ وایي کلهچې کړې ده

یا موږ ته  چې سول او یارمحمدخان ته ورغلل او ورته وې ویلول ټسوه او خلک بېچاره سوه نو په ښار کي سره را
د ایران پوځ موږ ته تکلیف نه راکوي او که مو بندیان  چې دباندي ووزو. ځکه چې ډوډۍ را کړه او یا اجازه راکړه

هم کړي ډوډۍ راکوي. یارمحمدخان هم مجبور سو او هغوی ته یې له ښاره د وتلو اجازه ورکړه. څلور ورځي له 
 هاره تر ماښامه دوولس زره نارینه، ښځي، نجوني او هلکان له ښاره ووتل او د ایرانیانو د کمپ خواته والړل. س

شهنشاه غازي پر هغوی باندي مهرباني وکړه او هغوی ته یې څو شپې او ورځي له خپلي اشپزخانې څخه ډوډۍ 
او د پوځ وزیر میرزا آقاخان هغوی ته پرېمانه حواله کړه. وروسته یې ټولو ته لباسونه ورکړل. حاجي میرزا اقاسي 

د شهنشاه له فرمان سره سم یې هغوی ټول خراسان ته واستول او ټولو ته یې کورونه او سره زر ورکړل او  نسپی
 (۷۰۷ناسخ ص )ورکړل. 

شهنشاه خپلو عسکرو ته په میاشتو ډوډۍ نه  چې موږ مخکي د جان مکنایل د سترګو د لیدلي حال رپوټ ولووست
وه ورکړې او هغوی له لوږي ریښې او واښه خوړل. د اغوستلو جامې یې نه درلودلې، تنخواوي نه ور رسېدلې او 

د دونه سخاوت  په مورچو کي یې تر زنګانه اوبه والړي وې. شهنشاه به بېله شکه مهربان سړی وو مګر که یې
  ې ځانونه وژل.د ده لپاره ی چې وس لرالی نو د هغو عسکرو ښه ساتنه به یې کړې وای

د ایران په کمپ کي د خوراکي او نورو  چې جان مکنایل، حتی د هرات د محاصرې په پیل کي، رپوټ ورکړ
له کمپ څخه ایله درې منزله فاصله لري، پنځه چنده سوي دی. په پوځ کي  چې موادو قېمتونه د مشهد او نیشاپور،

 (۷۸کوریس پاندینس ص )مخ دی. بې نظمي ده او له هري خوا د موادو له کمبود سره مخا
 ووایي پوځ ته اکماالت نه رسېدل او یا په پوځ کي د باروتو او مرمیو کمبود وو، چې ، د دې پرځایاېرانی لیکوال

ه پ ګولۍ جوړولې.او هاوانونو لپاره نو ایرانیانو له سپینو ډبرو څخه د توپو چې یوه عجیبه مبالغه کوي او وایی
 دربارونو کي کله کله داسي مورخین هم پیښیږي.

او په دغه وخت کي شهزاده سلطان محمدمیرزا سیف الدوله د هرات په ګورستان کي یوه سخته سپینه ډبره ولیده » 
یې هغه ګولۍ وآزمېیل او کار یې ورکړ نو سلو تنو حجارانو  چې او له هغې څخه یې د توپ ګولۍ جوړه کړه. کله

ناسخ ) !!! «ګولۍ جوړي کړي ډبرو څخه  لههره ورځ د توپونو او هاوانونو لپاره  چې ه ورکړهته یې وظیف
 (۷۰۸ص التواریخ 

جان مکنایل په مورچو کي د ایراني  چې او توري ورځي په دواړو خواوو کي رواني وې. لکه څرنګه یتبدبخ
زغملو نه وه. د هرات پر خلکو هم له  ته حیران وو؛ دغسي د هراتیانو د ژوند یوه ورځ دشرایطو عسکرو د ژوند 

ړندو مرمیو ښکار وه، په ښار کي د خوړلو لپاره څه نه پیدا  اسمانه ګولۍ اورېدلې او هره ورځ یې واړه او زاړه د
کېدل او هرات په خپل ټول تاریخ کي د موادو د داسي کمبود او په دغه اندازه لوږي سره مخامخ سوی نه وو. 

سړی د پوټینجر د سترګو  چې یو هر یوه په خپل وار له ژوندیو څخه باج اخیست او کلهلوږي، مرمیو او ناروغ
انسان پر انسان او په تېره بیا پر خپلو وطنوالو  چې لیدلی حال او د ده یاداشتونه لولي نو سړی باور نه سي کوالی

ونکو د یارمحمدخان او د هغه د برسېره د هرات پر اوسېدمرمیو، لوږو او ناروغیو  پرباندي دونه ظلم کوالی سي. 
 اصل یې پخپله سرجان کي ته په چې ظالمو همکارانو آفت نازل سوی وو. پوټنیجر په خپلو ورځنیو یاداشتونو کي،
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د محاصرې له اوږدېدلو سره د خلکو کړاو هم اوږدېدی. د خلکو بدبختي » الس ورغلی دی، په یوه ځای کي لیکي: 
متن خلک له لوږي مړه کېدل او شته من په شکنجو کي کړېدل. عسکرو د پیسو تر حساب او اټکل تېره وه. نېس

ر برابد پیسو درلودلو شک راغی هغه به د یارمحمدخان د سړیو شکنجو ته  چې چیغي وهلې؛ او پر هر چا باندي به
ړي څخه سبه یې له  چې . نو یا به سړی په شکنجو کي مړکېدی او یا به یې خپلي پټي کړي پیسې ښودلې. کلهسو

 ېچ هغه به په شکنجو کي هر څه چیغي وهلې چې ټولي پیسې واخیستلې بیا به یې د نورو غوښتنه ورڅخه کوله او
څوک به په  چې اوباالخره به یې په شکنجو کي ساه ورکړه.  چې نوري نه لرم چا یې ږغ نه اورېدی؛ تر څو

شکنجو کي مړ سو نو مړی به یې په یوه زړه شړۍ کي د هغه د کور په دراوزه کي وغورځول سو او دا د هري 
 چې ورځي کیسه وه. حتی د لویو کورونو ښځو ته شکنجې ورکول کېدلې. په ښار کي داسي وحشت روان وو

 د دې ټولو بدبختیو علت دی پخپله چې حساس کاوهپوټینجر یې د لیدلو او اورېدلو توان نه درلود. ده باالخره داسي ا
دی. ډیرو کسانو خو به ده ته په خالصه خوله بد رد ویل. د هري طبقې خلکو پوټینجر ته زاری کولې او د مرستي 

غوښتنه یې ورڅخه کوله. ځیني به یې د ظالمانو له تېري څخه وژغورل. مګر د ځینو ژغورل به یې تر وس تېر وه 
 (۲۶۸-۲۶۷کې لومړی جلد ص ص )« خپل نصیب ته یې خوشي کړي...  ېچ او مجبور وو

جان مکنایل نور د ایران د شاه په کمپ کي خپل حضور بې ګټي وباله او د ترکیې سرحد ته روان سو. د ده له 
روانېدلو څخه لږ وروسته، د ایران د شاه پوځونو پر هرات باندي د شپږو ورځو حملو څخه وروسته، د جون پر 

تمه، یوه لویه او قاطع حمله پیل کړه. د هرات مدافعینو دا حمله هم پر شا وتمبوله او د ایران پوځیانو ته یې دیرویش
ً  چې ډېر درانه تلفات ورسول. جنګ له سهاره تر ماښامه روان وو او ویل کیږي اته لس سوه  د ایران د پوځ تقریبا

حب منصبان او جنراالن ووژل سول خو د شاه او د تنه قتل سول. په دې ورځ د ایران د پوځ ډېر عالي رتبه صا
له ډېره وخته یې د ایران د شاه د  چې روفسکي وو،یپایران د ټول پوځ لپاره تر ټولو مهم پولینډی تورن جنرال 

پوځونو روزنه پر غاړه درلوده. د ایران پوځیان په ډېر زړه ورتوب وجنګېدل او درې ځله یې د ایران بیرغ د 
نړېدلو برجونو باندي ورپاوه؛ مګر افغانانو به بیرته پر شا کړل. افغانانو د ایرانیانو پر وسله والو  هرات د قال پر

 د چې عسکرو باندي توره په الس حملې کولې او د قال له دېوال سره خندق یې د هغوی په مړو ډک کړ. ویل کیږی
سوي ول. دا، د هرات د محاصرې په  ایران د وژل سویو عسکرو له څلورو برخو څخه درې برخي په تورو قتل

 (۳1۳واټسن ص ) ورځو کي، د ایران تر ټولو سخته حمله وه او پالن یې کونټ سیمونیچ جوړ کړی وو.
خارجه وزیر ویسکونټ پالمرسټون په ایران کي د برټانیې سفیر جان  کال د جوالی پر اووه ویشتمه 1۸۳۸د 

د ایران او ستري  چې لکه څرنګه چې د ایران پاچا ته ووایې چې زه باید تاته هدایت درکړم چې مکنایل ته ولیکل
اېران باید په هند کي د برټانیې ترالس الندي سیمو لپاره د یوه سپر حیثیت  چې برټانیې ترمنځ د تړون مطلب دا دی

د  د ایران پاچا چې مګر اوس داسي ښکاري .ولري نو اېران باید له برټانیې سره د هند په ساتلو کي همکاري وکړي
ه یوه ل ،هند او د هغه د هیواد ترمنځ د دغه سپر ویرانولو ته مال تړلې ده او په دغو عملیاتو کي یې، په څرګنده توګه

که د برټانیې ښکاره دښمن نه دی نو دوست یې هم نه دی، الس یو کړی دی.  چې بل اروپایی قدرت سره،
 ممکنهپه هره  چې درلودلو سره نو برټانیه ځان ته حق ورکويد دې شرایطو په نظر کي  چې پالمرسټون ولیکل

 (1۲۵کوریس پانډینس ص )د خپلو ګټو ساتنه وکړي.  وسیله
جنګ یوه ورځ هم کرار نه سو او د هرات د خلکو کړاو ورځ په ورځ زیاتېدی، د هرات  چې په دغو شرایطو کي،

ر کاوه. ګورنرجنرال الرډ آکلینډ، جنګي کښتیو ته لوبي شرایطو تغییستري رواني د ښار له دېوالونو څخه لیري د 
جان مکنایل د څه ډول اقدام  چې د فارس د خلیج خواته حرکت وکړي او هلته انتظار وباسي چې هدایت کړی وو

کول الزم بولي. د جوالی پر نولسمه د برتانیې کښتۍ د فارس خلیج ته ورسېدلې او عسکر یې د خارک په ټاپو کي 
 پیاده سول. 

د فارس خلیج ته د برټانیې د جنګي کښتیو د په الره کي  چې سرحد ته روان وود ایران او ترکیې جان مکنایل 
سېدی او په دغه وخت کي یې د خارجه وزارت هدایت ته ورور پیغامروانېدلو او د خارک د ټاپو د نیول کېدلو 

ریږدي او بیرته خپل وطن ته حرکت د هرات محاصره پ چې د ایران پاچا محمدشاه ته ووایی چې ترالسه کړ
 وکړي. 

یت سره سم ډګروال سټوډارټ د محمدشاه کمپ ته واستاوه او دا پیغام یې اجان مکنایل د خارجه وزارت له هد
د هرات او د افغانستان د  چې ېره څرګنده او ډیره قاطع وه. په پیغام کي شاه ته ویل سوي وهورکړ. د پیغام ژبه ډ

که شاه پر خپل عمل باندي ټینګار کوي نو دا برټانیې په مقابل کي خصمانه عمل ګڼل کیږي. هري برخي اشغال د 
د برټانیې جنګی بېړۍ د فارس خلیج ته رسېدلي دي  چې سمدستي تاوان پېښ کړي. شاه ته ویل سوي وه به ایران ته

 ده عزت خوندي سي نو باید برټانیه خپل عملیات ودروي او د چې او د خارک ټاپو اشغال سوی دی. که شاه غواړي
 د هرات محاصره سمدستي پرېږدي.  چې

ټ د آګست پر یوولسمه د ایران کمپ ته ورسېدی او په سبا د شاه خېمي ته ورغی. شاه د پیغام له رډګروال سټوډا
که زه د هرات محاصره پرې نه ږدم نو د دې معنی به له برټانیې سره د  چې اورېدلو څخه وروسته پوښتنه وکړه

 جنګ اعالن وي؟
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بلې معنی یې جنګ دی. نور نو خبره ټوله ستاسي په جواب پوري تړلې ده.  چې سټوډارټ په جواب کي ورته وویل
 (۲۷۴-۲۷1ص ص لومړی جلد کې )لیحضرت دي خدای په امان کي لري. عتاسي ا

 
 نور بیا

 
 

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

 
 کال کي د افغانستان پر ضد تړون 1۸۰۰ایران سره په 
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