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 1۹/۰7/۲۰۲۰              عبدالباري جهاني
 

 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهیشتو یو

 

 دوهم فصل
 

 :کال کي د افغانستان پر ضد تړون 1۸۰۰یران سره په ا
 

 1۸۰۹کال کي د افغانستان پر ضد تړون وکړ، د  1۸۰۰برټانیې له ایران سره په  چې لوستونکو ته به په یاد وي
کال د مارچ په میاشت کي یې له ایران سره بل تړون وکړ او بیا یې هم افغانستان د یوه دښمن هیواد په څېر ذکر 

ې د یوه دښمن کړی وو. د همدغه کال د جون په میاشت کي یې له شاه شجاع سره تړون السلیک کړ او ایران ی
کال کي یې له ایران سره تړون السلیک کړ او په هغه کي یې بیرته  1۸1۴هیواد په څېر ذکر کړی وو. په 

برټانیې په خپل هر تړون کي دا  چې افغانستان ته د یوه دښمن هیواد په سترګه کتلي وه. په زړه پوري خبره دا ده
ابده پوري ټینګ وي. د ابد لغت د لویو قدرتونو په قاموس  دا تړون به نسل پر نسل او تر چې خبره حتما کړې ده

ابد په قاموس کي حد نه لري خو د لویو قدرتونو  ؛کي خپل بېل تعبیر لري او هغه د دوی په طبیعت پوري اړه لري
 دحتی د یوه کال له مارچ څخه تر جون پوري هم د اب؛ لپاره د ابد حد فقط د هغوی خپله حوصله او خپله غوښتنه ده

ابدي دوستي یې ورسره اعالن کړې ده د جنګ اعالن  چې کلمه تغییر کوالی سي. او باالخره هغه ایران ته
د ایران سره د جنګ اعالن خوبه د افغانستان د خلکو په تېره بیا د هرات د مظلومو اولسونو په ګټه وو خو ورکوي. 

 د لویو قدرتونو دوستي ښه ورڅخه څرګندیږي.
د ایران پاچا، د برټانیې له اخطار  چې ات د خلکو غم لړلي داستان ته وګرځو. په داسي حال کيموږ به بیرته د هر

د ماتولو په کار لګیا وو، یارمحمدخان بیا هم د پیسو د ټولولو او د هرات د خلکو او اشرافو د سره سم، د محاصرې 
 لوټلو پالن طرح کړ.

دی د عسکرو د تنخوا ورکولو لپاره پیسې  چې ماته یې وویلیارمحمد یوه ورځ ور وغوښتلم او  چې پوټینجر وایی
 په کورکي یې خزانې جوړي کړي دي واخلي. ده وویل چې دا پیسې له هغو کسانو څخه چې نه لري او مجبور دی

دوه لکه  چې حاجي فیروز، خصي غالم، کوالی سي چې د هرات لویان او مشران ډېر کنجوسان دي. ده وویل چې
روپۍ د جنګ د لګښتونو لپاره ورکړي او شاه کامران خو لس لکه روپۍ په ډېره آساني تادیه کوالی سي مګر یو 

دا ټول یه یوه ډول کنجوسان او خسیسان دي. ټول پیسې لري مګر یو  چې هم ځان نه ښوروي. یارمحمدخان وویل
کي ورته بې عزته کړې هلته به نو دوی ایله پر خپل ښځي یې د دوی په مخ  چې هم تر پنځو روپیو نه تیریږي. او

حرص او کنجوسی باندي پښېماني وکړي. یارمحمد خان وویل زه نه د عسکرو تنخوا ورکوالی سم نه د هغوی د 
. په دې صورت کي څرنګه جنګ ته دوام ورکړم؟ له پوټینجر سره له دغو خبرو څخه یوه ورځ ډوډۍ پیسې لرم

 نجو کي ووژل سو. وروسته منشي باشي په شک
د عسکرو تنخوا وي نه سي ورکوالی او د جنګ لګښتونه  چې یوه ورځ وروسته یارمحمدخان شاه کامران ته وویل

پیسې ورکوي او که ټاکلي سوي کمېټې ته د هدایت سره سم کار کولو  چې نه سي پوره کوالی نو دا د هغه خوښه ده
 (۲77-۲7۶ص هغه کتاب ص )ته اجازه ورکوي. 

 ډېر ژر به جواب چې د برټانیې استازي سټوډارټ د ایران شاه ته د برټانیې پیغام ورکړ هغه ورته وویل چې کله
د سفیر کونټ سیمونیچ تر منځ په خبرو څوک خبر نه سول خو شاه دوې ورکړي. د ایران د شاه او د روسیې 

چی موږ له برټانیې سره اصره به لیري کړي او ورته وې ویل حورځي وروسته سټوډارټ ته خبر ورکړ چی م
موږ په دې حرکت سره د برټانیې دوستي  چې که داسي خبر وای چې جنګ نه کوو. دا یې ال هم ورسره زیاته کړه

کال د سپټمبر پر نهمه د هرات محاصره  1۸۳۸له السه ورکوو هیڅ وخت به دلته راغلي نه وای. د ایران پاچا د 
 (1۸۵-1۸۴هوپکیرک ص ص )ماته کړه. 
تاسي  چې شکر دی خدایه چې د ایران شاه دا وروستی خبره وکړه نو ما ورته وویل چې وایي کلهسټوډارټ 

 اعلیحضرت په دې توګه د ایران ګټي په نظر کي ونیولې. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien21.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien21.pdf


  

 

 7تر ۲ 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ینده کي پر خراسان باندي حملې ونه کړي او د هرات مقامات باید د ایرانیانو آکامران باید په  چې د ایران شاه وویل
له نیولو او د غالمانو په بازارونو کي له خرڅولو څخه الس واخلي. سټوډارټ د دواړو خبرو ضمات وکړ او د 

خبرو او منځګړتوب کي برخه  هغه به په ډېره خوشالي د ایران او هرات تر منځ په چې ایران شاه ته یې وویل
 (۲۰۳کوریس پانډینس ص )واخلي. 

ویتکیویچ د کندهار سردارانو او امیر دوست محمدخان ته د روسیې د امپراطور پیغامونه راوړي  چې سره له هغه
او له امیر دوست محمدخان سره یې له رنجیټ سینګه څخه د پېښور د اخیستلو ژمنه کړې وه. د روسیې خارجه 

د روسیې حکومت د هرات په نهه میاشتنی اوږده  چې د هغه پر پېژندلو باندي منکر سو او سره له هغهوزیر حتی 
د برټانیې خارجه وزارت د روسیې له خارجه وزیر نیزلروډ  چې محاصره کي په ټولو انکشافاتو خبروو مګر کله

ن پاچا پر هرات باندي حملې ته که چیري کونټ سیمونیچ د ایرا چې څخه ګیله وکړه هغه پښېمانه سو او وې ویل
د ایران پاچا پر هرات  چې ورته ویلي مو وه چې تشویق کړی وي نو زموږ له هغه هدایت څخه یې تېری کړی دی

 (۲۵۰هغه کتاب ص )باندي له حملې څخه منع کړي. 
 :د ګورنرجنرال دفتر د هرات د محاصرې له ماتېدلو څخه وروسته صادره کړې ده چې د هغي اعالمیې متن

 

د ډګروال سټوډارټ د مکتوب متن د عمومي معلوماتو لپاره خپروي. سټوډارټ  چې د هند ګورنر جنرال خوښ دی
 د هند د حکومت د سکرټر په عنوان داسي لیکلي دي: کال د سپټمبر پر لسمه1۸۳۸د 
 

ت محمدشاه د هرا د ایران پاچا اعلیحضرت چې زه باید د برټانیې د حکومت په هدایت د ګورنرجنرال دفتر ته ولیکم
د هرات څخه دوولس میله فاصله لري تللی دی. اعلیحضرت به بېله ځنډه  چې محاصره پرېښودله او سنګ بست ته

 تربت شیخ جام او مشهد ته والړ سي او بیا به تهران ته ځي.
 اره اوما د اګسټ پر دوولسمه ور وسپ چې اعلیحضرت دا کار د برټانیې د حکومت له هغي غوښتني سره سم وکړ

 اعلیحضرت هم هغه د اګست پر څوارلسمه ومانه.
د هرات اعلیحضرت کامران، د هغه وزیر یارمحمد خان او د هرات ټول اولس د برټانیې په دوستي اعتبار لري او 

 زه یې د رپوټ درکولو افتخار لرم.  چې د هغوی په هغه خوښي کي ځانونه شریک بولو ښاغلی پوټینجر او زه
د هرات د محاصرې د ماتېدلو مبارکي د برټانوي هند حکومت او د  چې دې شېبه کي یې الزمه بولمد خوشالی په 

هغه متحدینو ته ووایم. د ایران پاچا به په خپل ختیځ کي د سیمو ساتنه کوي او پر هند باندي به د هر هیواد د تیري 
 په مقابل کي دغه سیمه تقویه کوي. 

لیفټینیټ الدرید پوټینجر به په کابل کي د شاه شجاع الملک په دربار کي د  چې د ګورنرجنرال دفتر اعالن کوي
دغه ټاکنه د تېر سپټمبر د میاشتي له استازي او وزیر تر هدایت الندي په هرات کي د استازي په حیث مقرروي. 

 د ایران پاچا د هرات محاصره ماته کړې ده. چې نهمي څخه نافذه ده. دا هغه نېټه ده
رات په ه چې په دې شېبه کي پوټینجر ته د هغه د خدماتو له کبله ستاینلیک ورکوي، چې ال خوښ دیګورنر جنر

کي د اوږدې محاصرې په وخت کي هلته حاضر وو او په هغه وخت کي یې خپل لیاقت ښودلی او ټول خطرونه یې 
 پر ځان منلي دي. 

 

 .د نوامبر اتمه. د ګورنرجنرال په امر ویلیم مکناټن
هغوی د  چې محاصره ختمه سوه. دا د هرات د اولسونو لپاره یو لوی تاریخي افتخار وو؛ له بده مرغهد هرات 

جشن او خوښیو لپاره فرصت نه درلود. د هغوی کړاو د پخوا په څېر روان وو. د هرات حکومت د وږو پړانګانو 
م لړلي داستان ته بیرته را نه د چا سر، نه ناموس او نه مال پکښي خوندي وو. موږ به دې غ چې حکومت وو

 د قال له دروازو څخه په لیري فاصلو کي څه روان وه. د هرات د ښار چې وګرځو خو اوس به یو ځل وګورو
د هرات د ښار د محاصرې له ختمېدلو سره، د افغانستان په لوېدیځ لوري کي، استقالل ته یو متوجه سوی خطر 

وری د لېوه له خولې څخه خالص او د قصاب چړې ته ورغی.  چې لیري سو. خو دا هغه د لېوه او وري کیسه وه
له هغه  ، د هرات د محاصرې پرسر،انګرېزانو هسي د خدای په جهت ایرانیانو ته اخطارونه نه ورکول او هسي یې

د ایران له خوا د  چې هیواد سره خپل د دوستی تړونونه نه فسخ کول بلکه د دوی له لیکونو څخه مو معلومه کړه
 هند د دروازې د پرانیستل کېدلو معنی درلوده.روسیې لپاره د د و ات نیول کېدلهر

په تهران کي د هغوی  چې محمدشاه قاجار تهران ته والړ. د روسیې خارجه وزیر نیزل روډ انګرېزانو ته ولیکل
هرات  توګه دی او هغه یې برطرف کړ. په دې سفیر کونټ سیمونیچ په ډیپلوماسي کي له خپل حد څخه تېری کړی

شمال لوېدیځ سرحد ته د اروپایي قدرتونو له خوا متوجه سوی خطر لیري سو. مګر دې  مصوون سو او د هند
وضعیت د انګرېزانو په نیت کي هیڅ تغییر رانه ووست. د انګرېزانو مغرور ګورنرجنرال د دوست محمدخان د 

 کولو فیصله کړې وه. د پاچا لیري کولو او د شاه شجاع 
 ً  یو کال مخکي، خپله فیصله صادره کړې وه او په الرډ آکلینډ، پر افغانستان باندي د حملې د پیل کولو څخه، تقریبا

هغه په دربار کي د سیاسي چارو آمر او د هغه تر الس  شاه شجاع د پاچاکېدلو په صورت کي د د یېکابل کي 
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 ً قرر کړي وه. د افغانستان په لویو ښارونو او د افغانستان په شاوخوا کي یې تعینات کړي مټول کسان  الندي تقریبا
وه، او په دې مسلې کي یې نه په افغانستان کي دننه د عمده تغییراتو او شرایطو بدلېدلو ته کتل او نه یې، له مکناټن 

 څخه پرته، د چا پر منطق غوږ نیوی. 
په اصل کي د خپل سکرټر مکناټن له خوا رهبري کېدی. هغه پخپله  چې الرډ آکلینډ یو کمزوری شخصیت وو»

د دوی لوی مسوولیت  چې ، په ځان ډېر باوري وو مګر وروسته ثابته سوهخت جاه طلبه ووسنسبتا ځوان وو، ډېر 
له  ېچ امیر دوست محمدخان ته ووایي چې لپاره یې چنداني کفایت نه درلود. الرډ آکلینډ برنس ته وظیفه ورکړې وه

امیر ته به په  چې هیڅ هیواد سره به د انګلیسیانو له خوښی پرته اتحاد نه کوي؛ مګر هغه ته یې دا هم ویلي وه
 (۸۹هینټي ص )« مقابل کي د هیڅ امتیاز وعده نه ورکوې. 

و د بستر قدرتونه پر کمزورو هیوادونو باندي د حملې کولو لپاره چنداني پلمې ته ضرورت نه لري او هر وخت د او
خړولو مسوولیت په غاړه کي ور اچوي؛ خو پر افغانستان باندي د برټانوي هند د یرغل څخه څه کم اته میاشتي 

اعالمیو څخه  او بې انصافو ومخکي د سیملې په نوم صادره سوې اعالمیه ښایي د نړۍ یوه له تر ټولو بې منطق
 وي.

 

 د هند د جاللتمآب ګورنر جنرال له خوا اعالمیه:
 کال د اکټوبر لومړۍ نېټه، سیمله. 1۸۳۸د 

د هند ګورنرجنرال، د عالي شورا له توافق سره سم، د اباسین په اوږدو کي، د برټانیې د قواوو د راغونډېدلو حکم 
دا ټولو ته و سبب سوي دي وایي دلد صادرې د دغه مهم حکم چې صادروي. ګورنر جنرال د هغو علتونو په باب

کال کي د سیند له میرانو، د بهاولپور د نواب او مهاراجا رنجیټ سینګه سره د دې  1۸۳۲برټانیې په  چې معلومه ده
د اباسین په اوبو کي د تجارت مولو په منظور کښتۍ چلولو ته الره هواره سي او  چې لپاره تړونونه السلیک کړل

 ګټه رسیږي.په نتیجه کي به یې ټولو ته  چې سیا کي داسي نفوذ ترالسه کړيآبرټانیه په مرکزي 
 بالفعل واکمنانو ته هم بلنه په نظر کي هتره عملي کېدلو لپاره د افغانستانبموږ د دغه مقصد، او د دغه تړونونو د ال 

کال په وروستیو شپو ورځو کي مو کپتان برنس د کابل واکمن دوست محمدخان ته واستاوه. د  1۸۳۶ونیوله او د 
 ېچ ګورنرجنرال ته اطالع ورسېدله چې کپټان برنس ال په الره کي وودغه افسر ماموریت تجارتي ماهیت درلود. 

د کابل واکمن دوست محمدخان زموږ پر زاړه متحد مهاراجا رنجیت سینګه باندي ناڅاپي او بې موجبه حمله کړې 
موجوده مهاراجا به د دوست محمدخان دغه حمله بې انتقامه پرې نه ږدي. او دا وېره  چې د دې بېره موجوده وهده. 
برټانیه غواړي تجارت او سوداګري انکشاف وکړي یو ځل د جنګ لمبې بلي سي  چې که په هغه سیمه کي چې وه

نو دا د برټانیې د تجارت د پراخولو هدف ته تاوان رسوي او په دغه برخه کي به یې ټولي خواری په اوبو الهو 
له دوست محمدخان سره په دې باب  چې ړهسي. ګورنر جنرال د دغه هدف لپاره کپټان برنس ته وظیفه ورک

له مهاراجا سره یوې روغي جوړي ته ورسیږي نو ګورنر جنرال ستاسي سره  چې که غواړي چې وږغیږي
انتقامي حمله به  چې د برټانیې په دوستي یې لري وویل چې مرستي ته حاضر دی. مهاراجا د هغه اعتماد له مخي

 نه کوي او د برټانیې د منخګړتوب کوښښونو ته به وخت ورکړي. 
د ایران پوځ د هرات ښار محاصره کړی دی؛ او په ټول  چې په دغه وخت کي ګورنر جنرال ته اطالع ورسېدله

اخواته سیمو ته د ایران نفوذ او قدرت د اباسین څنډو او ال تر هغه هم ه چې افغانستان کي داسي دسیسې رواني دي
خاوره کي د برټانیې استازو ته سپکاوی کړی دی بلکه خپله پراخ کړي. او د ایران دربار نه یوازي د هغه هیواد په 

له برټانیې سره یې السلیک کړي دي  چې د هغو تړونونو له روحیې سره چې د داسي نقشو په عملي کولو لګیا دی
 په بشپړه توګه مغایرت لري. 

ست دو چې برنس په کابل کي ډېر وخت په بې نتیجې کوښښونو تېر کړ نو داسي معلومه سوه کپټان چې کله
محمدخان په اصل کي د ایران پر مرستو باندي حساب کړی دی او د هغه هیواد په تشویق له مهاراجا رنجیټ سینګه 

ا ګورنر جنرال له مهاراج ېچ سره پر غلط فهمي باندي ټینګار کوي او بې نهایته نامعقولي پلمې جوړوي او ویل یې
سره د خپلي زړې دوستی له امله د هغه طرفداري کوي او ځکه نو د هغه پر قضاوت او منځګړتوب باندي حساب 

د هند په  چې نه سي کېدالی. دوست محمدخان د خپلي خاوري د پراخولو لپاره داسي نقشې په نظر کي لري
خپلو دې نقشو د عملي کولو لپاره یې د خارجي مرستو  سرحدونو کي سوله او امنیت په خطر کي اچوي او د

 غوښتنه کړې وه. باالخره یې په افغانستان کي د ایران د نقشو د عملي کېدلو څرګند مالتړ وکړ. دا داسي نقشه وه
په هند کي یې د برټانیې ګټو ته خطر پېښاوه. ده په دالیلو کي ری نه واهه او د برټانیې د ګټو یې هیڅ مراعت  چې

 په کابل کي خپل سفر بې نتیجي پای ته ورسوي. چې نه کاوه؛ ځکه نو کپټان برنس مجبور سو
د دوست محمدخان او د مهاراجا رنجیټ سینګه تر منځ د اختالفاتو د حلولو لپاره به هیڅ  چې ګنده سوهرداسي څ

تر څو هغه په کابل  چې کوښښ نتیجه ورنه کړي او د دوست محمدخان دښمني بېخي څرګنده سوه او دا معلومه سوه

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 7تر 4 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زموږ د هند د  چې کي وي زموږ په ګاونډ کي به سوله او کراري رانه سي او موږ به داسي اطمینان پیدا نه کړو
 امپراطوری ګټي به په خطر کي ونه لویږي.

په دغه ځای کي د هرات محاصرې او د ایران سلوک ته اشاره وکړي. د ایران پوځ،  چې ګورنرجنرال الزمه بولي
د څو میاشتو لپاره، د هرات محاصرې ته دوام ورکړ. ایران پر هرات باندي د حملې کولو لپاره هیڅ پلمه نه درلوده 

هغه ټول دالیل او پر  په تهران کي د برټنایې استازي هر څه ورته ویل دوی غوږ نه ورباندي نیوی او د چې او
پلي خاوري څخه دفاع وکړه او ګورجنرال هیله ځای منطق یې رد کړل. د هرات خلکو په ډېره زړه ورتیا د خ

له برټانوي هند څخه مرسته ورته  چې هغوی خپلي دفاع ته په ډېر زړه ورتوب تر هغه وخته پوري، چې درلوده
 ً د برټانیې ګټو ته د تاوان رسول وه ورځ تر  چې د ایران د دغه عمل ظاهري اهداف رسیږي، دفاع وکړي. ضمنا
جنرال ته په وروستیو شپو ورځو کي په ایران کي د برټانیې د اعلیحضرت د سفیر بلي ښه څرګند سول. ګورنر

د ایران دربار د هغه پر دالیلو باندي غوږ نه نیسي او ده  چې ښاغلي مکنایل رسمي لیک ورسېدی او لیکلي یې وه
کومتونو تر منځ دواړو حد ایران له دربار څخه روان سي او د  چې ته پر له پسې سپکاوی کوي نو دی مجبور دی

د اړیکو شلېدل په عامه اعالن کړي. په افغانستان کي د ایران د قواوو د حضور دوام د برټانیې د ګټو پر ضد عمل 
 ً  ابالغ سوې ده. دی او دا خبره د ایران شاه ته، د برټانیې د اعلیحضرت د حکومت له خوا، رسما

ان د پالیسی مالتړ کړی دی. هغوی هم په دې ښه خبر د دوست محمدخان وروڼه دي، د ایر چې د کندهار سردارانو،
د ایران د شاه دغه عمل په هند کي د برټانیې ګټو ته صدمه رسوي خو پر هرات باندي د ایران د پوځي  چې دي

 عملیاتو په جریان کي یې په څرګنده د ایران مالتړ کړی دی.
 چې ي داسي ژور تغییرات راغلي ديزموږ استازی له کابل څه وتلی دی په حاالتو ک چې له هغه وخته

د خارجي مداخلو او په سیمه کي زموږ ګټو ته د متوجه سویو خطراتو د مخنیوي  چې ګورنرجنرال دا الزمه وبلل
 لپاره اقدام وکړي.

د خپلي پاچهی په وخت کي  چې په دغه وخت کي د هغه توجه د شاه شجاع الملک د ادعاوو او دریځ خواته واوښتله
په هغه وخت کي د برټانیې حکومت هم دا  چې یې د خارجي دښمن په مقابل کي د یوه متحد دریځ غوښتنه کوله،

طوري غصب کړې او هغه امتحد دریځ ضروري بللی وو. له شاه شجاع څخه د افغانستان اوسنیو واکمنانو امپر
 وه قدرمن سیاسي پناه غوښتونکي په حیث ژوند کوي.اوس د برټانیې تر کنټرول الندي خاوره کي د ی

د بارکزیو  چې افغانستان ته یې سفرونه کړي دي دا معلومه سوې ده چې د هغو صاحب منصبانو له اطالعاتو څخه
د برټانیې د حکومت لپاره ګټور متحدین ثابت سي او زموږ  چې مشران د خپلو بې اتفاقیو له امله د دې وړ نه دي

 چې ملي دفاع لپاره د عادالنه او ضروري اقداماتو په کار کي مرسته وکړي. خو بیا هم تر هغه وختهسره د خپلي 
دوی زموږ ګټو او امنیت ته تاوان نه وو رسولی نو د برټانیې حکومت د دوی واکمني منلې او درناوی یې کاوه؛ 

د خپل امنیت  چې مجبور سو د دې مشرانو په سلوک کي تغییر راغی او زموږ حکومت چې سوهداسي  مګر وضع
وېدیځ کي لخپل د ساتلو لپاره د دوی په مقابل کي اقدام وکړي. که موږ په ختیځ کي د خپلو ګټو په غم کي یو نو په 

 ؛ زموږ آرامي وساتي، نه داد خارجي یرغل په مقابل کي زموږ پولي خوندي کړي چې داسي ګاونډي ته اړتیا لرو
هغوی د فتوحاتو د کولو او د خپلو قدرتونو د زیاتولو لپاره زموږ سوله  چې سيله داسي مشرانو سره ملګري  چې

 او امنیت په خطر کي واچوي.
 چې اوسنی وضع دا حکم کوي چې ګورنر جنرال له جدي او منطقي څېړنو څخه وروسته دې نتیجې ته ورسېدی

افغانستان ته  چې ،ډېرو پوهو او آزمېیل سویو کسانو چې موږ باید د شاه شجاع الملک د داعیې مالتړ وکړو. ځکه
د ې یپه یوه اتفاق هغه په خپلو خلکو کي ډېر زیات محبوبیت لري او  چې موږ ته ویلي دي یې سفرونه کړي دي،

 ېچ نو په دې فکر کي سوګورنر جنرال دې نتیجې ته ورسېدی  چې طرفداري کړې ده. کله بیرته پاچا کېدلوهغه د 
 د برټانیې یو ټینګ دوست دی هم په دغه اقدام کي راسره ملګری کړو.  چې جیټ سینګهمهاراجا رن

ښاغلی مکناټن، د تېر جون په میاشت کي، د دغه هدف لپاره د هغه جاللتمآب دربار ته ولېږل سو او د هغه د سفر 
هغه تړون په اساس  د چې نتیجه د مهاراجا، برټانیې د حکومت او شاه شجاع الملک ترمنځ درې اړخیز تړون دی

د خپلو نیکونو پر به له شاه شجاع الملک سره  چې په خپل قلمرو کي ذمه وهلې ده او ژمنه یې کړې دهجاللتمآب 
تخت باندي د کښېنستلو په الره کي همکاري کوي. د دریو واړو دوستان د ټولو دوستان او دښمنان یې د دریو واړو 

 دښمنان دي.
د برټانیې د حکومت او د جاللتمآب مهاراجا ترمنځ اختالف ورباندي موجود وو تعدیل سول او  چې ډېر هغه مواد

د تړون مواد د دواړو خواوو د ګټو سره یو شان سرخوري. د مناسبو  چې اوس ټولو شاوخوا ملکونو ته معلومه سوه
سني واکمن په الس کي پاته وي، شرایطو سره سم به د سند د میرانو استقالل تضمین سي، هرات به د هغه ښار د او

بشپړ سوي او یا د بشپړېدو په جریان کي دي د  چې بشپړ درناوی به یې کیږي او د هغو عملیاتو په نتیجه کي به
تجارت د آزادی او مصوونیت لپاره کار کیږي او د برټانیې نوم او منصفانه نفوذ به په دې توګه ټولي مرکزي اسیا 

دښمنانو د دسیسو او تېریو په د به د هند په مهمه سرحدي سیمه کي کراري راسي او او په دې توګه  ته ورسیږي
 تل تر تله به پاته وي. چې مقابل کي به یوه داسي پوله جوړه سي
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خپل پوځیان به یې باندي را څرخېدلي وي خپل وطن ته  چې اعلیحضرت شاه شجاع الملک به په داسي حال کي
خارجي یرغل او داخلي مخالفینو په مقابل کي د هغه مالتړ کوي. ګورنر جنرال له ورسیږي او د برټانیې پوځ به د 
 د چې به هغه د اوسني واکمن پر ځای کښېنوي. او کلهد شاه شجاع خپل خلک  چې پوره اطمینان سره دا هیله لري

ا له افغانستان څخه رده قدرت باوري او د افغانستان استقالل او د خاوري تمامیت خوندي سو نو د برټانیې پوځ به 
کي یې د برټانیې د حکومت د قلمرو امنیت او  په دغه عمل چې ووزي. کورنر جنرال ځکه د هغه لپاره تخت نیسي

په دې توګه به د افغانستان د خلکو اتحاد او سمسورتیا  چې کراري مطلب ده. مګر له دې امله ډېر زیات خوشاله دی
یاتو په جریان کي هر وخت عمومي ګټی په نظر کي نیسي؛ د اختالفاتو د تضمین سي. برټانیه به د خپلو دغو عمل
له  چې هره خوا خپل تاوانونه هېر کړي او هغه دښمنۍ هیري کړي چې حلولو کوښښ به کوي، کوښښ به کوي

یې  هبرټانی چې ډېره وخته یې د افغانستان د خلکو ښېګڼي او خوښۍ نیمګړي کړي دي. زه به حتی د هغو مشرانو
او له برټانیې سره یې مخالفت کړی دی، که برټانیې ته تسلیم سي، او له هغي الري  یرغل ته مجبوره کړې ده دغه

عزت تضمین کړم او قدر  د دوی د هیواد د عمومي ګټي لپاره کیږي، نو زه به یې چې سره له مخالفته الس واخلي
  به یې وکړم.

 د هند د ګورنرجنرال په امر.
 د ګورنر جنرال په دفتر کي د هند د حکومت سکرټر. ډبلیو. ایچ. مکناټن،

 (۳۰۳-۲۹۹کوریس پانډینس ص ص )
 

پر افغانستان باندي  چې مکناټن د جون په میاشت کي الهور ته لېږل سوی دی. د دې معنی دا ده چې اعالمیه وایی
هیات لېږل سوی الهور ته  چې د یرغل کولو پالن باید له دې څخه میاشت یوه نیمه مخکي طرح سوی وي، تر څو

برټانیې ګټو او  یو خو د ستري لوبي اصلي لوبغاړی دی، او د چې دی. په دومره اوږده اعالمیه کي د روسیې نوم،
امنیت ته د تاوان رسولو توان ورسره دی، نوم قدر هم نه دی اخیستل سوی او په عوض کي ټوله تکیه پر ایران 

ښتیو له رسېدلو او د برټانیې د اخطار له اورېدلو سره د هرات له د فارس خلیج ته د برټانیې د جنګي ک چې سوې ده
 محاصرې څخه الس اخلي. 

 ً ګورنرجنرال پر شاه  چې غولونکې اعالمیه کي له یوې خوا ادعا کیږي د برټانیې د حکومت په دې ظالمانه او ضمنا
بارکزیو ورڅخه الندي کړې ده خو له مهاراجا  چې شجاع مهربانه سوی او هغه ته هغه امپراطوري بیرته ورکوي

 ېچ رنجیټ سینکه سره د درې اړخیزي موافقې په وسیله پر دې راتلونکي امپرطور باندي داسي شرایط تحمیلوي
 ېچ سره مناسب دي. لوستونکو ته دي دا په زړه وي تر الس الندي سړيهغه له یوه مستقل پاچا سره نه بلکه د یوه 

د شاه شجاع او رنجیټ  چې په درې اړخیز تړون کي ټول هغه تحقیروونکي مواد راغلي دي کال د جون 1۸۳۸د 
 تړونونو کي ذکر سوي وه.دوو په کال  1۸۳۳سینګه د 

ګورنرجنرال له یوې خوا له شاه شجاع سره د امپراطوری وعده کوي او له بلي خوا هرات ته په مستقل حیثیت 
یو ځای کول یې هم د ده په  چې ؛ او دا امپراطوري،ه لویي بدنې څخه بېلويقایلیږي او دا مهم ښار د افغانستان ل

هغه ګورنرجنرال وو او په ټوله اسیا کي یې د خپل زور  چې وس کي وه، په وچ زور ټوټې ټوټې کوي. خو څرنګه
 او طاقت سیال نه لیدی نو منطق ته یې ډېر لږ ضرورت پیدا کاوه.

د هند د مسلمانانو د نظر په باره شیف په حواله، د دغه لښکرکښی په باره کي مورخ سر ویلیم کي، د برټانیې د آر
 د ډهلي ځینو چې کپټان وېډ وایی زه دوې ورځي مخکي د شاه شجاع لیدلو ته ورغلم او هغه راته وویل»  لیکي:کي 

د  ېچ ه قناعت ورکومزه به قرآن ته د یوه معتقد مسلمان په حیث خپل وجدان ته څرنګ چې مسلمانانو راته لیکلي دي
د دې خلکو پر مذهبي تعصب باندي یې  چې پاچهی د نیولو لپاره له مسیحیانو څخه مرسته اخلم. شاه شجاع وویل

د هغه مقدس کتاب له متن څخه یې د دوی بېخبري  چې افسوس وکړ او له قرآن څخه یې یو آیت ورته نقل کړ
 (۳71 کې ص)« ثابتول.

د افغانانو پوځ په نن او سبا کي تسلیمېدلو ته  چې د ایرانیانو پوځ د هرات د ښار په مخ کي والړ وو، کله چې کله» 
د کندهار او د کابل واکمنانو د ایران پاچا ته د مرستو لپاره زارۍ کولې؛ په هغه وخت کي هم  چې نیژدې کېدی. کله

د ایران پوځ له هرات څخه پر شا سو بیا نو  چې کلهد شاه شجاع د بیرته پاچا کولو پالن مشکوک ښکارېدی. خو 
لپاره هیڅ دلیل پاته نه سو. په دغه وخت کي نو له اباسین څخه د کولو الرډ آکلینډ ته پر افغانستان باندي د حملې 

برټانیه به خپل عسکر د  چې پوځونو اړول یوه اشتباه او یو جنایت وو. په درې اړخیز تړون کي دا نه دي راغلي
خو نه له شاه شجاع او نه له رنجیټ سینګه  ورتللانستان تر پوله اړوي. د افغانستان داخل ته د برټانیې د پوځ افغ

 چې لهکسره په تړون کي راغلي وه. افغانستان ته د برټانیې د پوځ د لېږلو په باره کي وروسته فیصله سوې ده. 
ه تر لیدنو کتنو وروسته سیملې ته ستون سو نو ده د خپل مکناټن د پنجاب له مهاراجا او د کابل له پخواني پاچا سر

ه د برټانیې حکومت ب چې ماموریت نتیجه ګورنرجنرال ته وویل نو د ده او د رنجیټ سینګه په تړون کي راغلي وه
یوازي یو څو تنه صاحب منصبان د شاه شجاع په کنټرول کي ورکوي او هغوی به د ده پوځ ورته روزي. له دغه 

زموږ د پوځ کنډکونه د شاه شجاع پر شاوخوا را وګرځېدل څو هغه  چې د څخه خبره دې ځای ته ورسېدهواړه تعه
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دی غواړي افغانستان ته د یوه مستقل واکمن په حیث  چې پر خپل پلرني تخت باندي کښېنوي. او ده پخپله ویلي وه
 .داخل سي نه د انګرېزانو په الس کي د یوه ګوډاګي په توګه 

ته د برټانیې د پوځ ننوتل د هند د حکومت په تعهداتو کي شامل نه وه بلکه دا د هغوی خپل انتخاب وو. د افغانستان 
سیملې د اعالمیې څرګند هدف په کابل کي د شاه شجاع بیرته پاچا کول وه. مګر په افغانستان کي د یوه موجود 

ت برټانیې ته خطر پېښ کړی او د هند هغه حکوم چې سلطنت له منځه وړل کېدلو هغه وخت منطقي اساس درلودی
کراري یې په خطر کي اچولې وای. زموږ سره که د بارکزیو سردارانو هر څه دښمني موجوده وه هغه د هرات 

 (۶۹-۳۶۸هغه کتاب ص ص )څخه د محمدشاه د پرشا کېدلو سره پر خپل مخ والړه او نوره مهمه نه وه. 
د ند ه، له لویه سره، د افغانستان د تجزیه کېدلو طرفدار وو، پر افغانستان باندي د برټانوي چې هینري راولنسن

کله د ایران پوځونه له هرات څخه پر شاسول او پر هند باندي د ایران او  چې حملې سره هم مخالف دی او وایی
څ دلیل پاته نه سو. دی وایی د دې روسیې د ګډ یرغل کولو خطر لیري سو نو پر افغانستان باندي د یرغل لپاره هی

حملې پالن د ګورنرجنرال په کمپ کي د کاغذونو د تبادله کېدلو او بېځایه میرزایي ګانو محصول دی او په دغه 
 اساس د برټانیې پوځ حرکت وکړ. 

ه د کو تد برټانیې د سفیر مکنایل د سیاسي فعالیت او د هرات خلراولنسن د هرات مقاومت او د هغه ښار استقالل 
پوټینجر د دفاع کولو برکت بولي منصب جنګي روحیې او اطمنیان د ورکولو او له هرات څخه د انګرېزی صاحب 

د خارک په ټاپو کي د انګرېزانو ځنډنی مداخلې د مکنایل او پوټینجر د فعالیتونو په اندازه اهمیت نه  چې او وایی
ټانیې سره د دوستی له امله او د خپل هیواد د ګټو د ساتلو په دا محاصره یې د بر چې درلود. دی وایی شاه هم وویل

دوی ته افغانانو ماته نه ده  چې ول دا وایيټپه الپو کي سیال نه لري،  چې خاطر پرې ایښې ده. او اېرانیان خو،
ورکړې بلکه انګرېزانو شکست ورکړی دی. راولنسن وایی موږ د ایران په مقابل کي له وسلو اوزور څخه کار 

سره په یوه عقیده وای او یا یې د هغه  چاواخیست او د ایران پر خاوره مو یرغل وکړ نو که د ایران ملت د خپل پا
هرات یې محاصره کړی وو مالتړ کوالی نو به یې حتما د خپل عزت څخه دفاع کړې وای او زموږ هغه  چې پوځ

 (۶۰-۵۹لنسن ص ص راو) د روغي جوړي مخکني فعالیتونه به یې ال بې نتیجې کړي وای.
سترطاقتونه په کمزورو هیوادونو باندي د یرغل او تېري کولو  چې له اشاره وکړهځمخکي مو دې خبري ته څو 

لپاره دلیل، پلمې او منطق ته ضروت نه لري او پر افغانستان باندي د برټانیې یرغل هم د همدغو بې منطقیو او 
یو مهم او خونړی فصل پیل سو. په یې سره د افغانستان د تاریخ بېځایه غرور په اساس پیل سو. د سیملې له اعالم

سیا کي دا لیري او له نظره لوېدلی هیواد یو ناڅاپه په نړۍ په تېره بیا مرکزي اسیا او اسالمي نړۍ کي دونه آ
په او د برټانوي استعمار په څېر ستر طاقت په مقابل کي د هغه هیواد د اولسونو مقاومت او مړاني مشهور سو 

ه پافغان اولس  چې نتیجه کي د برټانیې د پوځ د ماتي او بشپړي تباهی خبرونه او رپوټونه دونه خپاره سول
 راتلونکو وختونو کي د ډېرو آزادي بخښونکو تحریکونو سرمشق وګرځېدی. 

یا له افغانستان سره شخصي عداوت اوژوري دښمنۍ او  ،د برټانیې ډیرو مهمو سیاستمدارانو، مورخینو او لیکواالنو
د یوه دښمن هیواد په سترګه کتل او ته  ، افغانستاند خپلي امپراطوری د ګټو د خوندي کولو په خاطر یا په هند کي

افغانستان د قدرت پر دریو او یا  چې دا هیواد یو موټی او غښتلی سي. دوی غوښتل چې هیڅ وخت یې نه غوښتل
و مرکزونو وېشلی وي څو دوی د یوه قوي او یوموټي دښمن پر ځای له څو کمزورو واکمنانو سره مخامخ حتی ډیر

د دوی د یرغلونو په مقابل کي له ځانونو څخه د دفاع کولو توان ونه لري او هر وخت د دوی مرستي ته  چې وي
 اړ وي. 

نځه دېرش کاله وروسته هم، د افغانستان په هینري راولنسن د افغانستان او برټانیې د لومړي جنګ څخه څه کم پ
 باره کي، خپل دغه زهرجن نظر په څرګنده وایي:

په برټانیه کي د هند د چارو د ماهرانو ترمنځ مطرح ده. که  د متحد او غیر متحد افغانستان مسله له ډېره وخته» 
کړای سو نو په دې کي هیڅ شک د هغه پر وفاداري باندي بشپړه تکیه و چې موږ په کابل کي داسي واکمن ولرو

زیاتولو او ټینګولو او ټینګولو کي مرسته وکړو. مګر د افغانانو پر وفاداري  موږ باید د هغه د قدرت په چې نسته
د هغوی په سلوک کي د وخت په تېرېدلو او د  چې باندي څوک حساب کوالی سي؟ او دا به څوک تضمین کړي

هرات او کندهار باید له کابل څخه بېل وساتل  چې ځکه نو زما خپل نظر دادیوضع په بدلېدلو سره تغییر نه راځي؟ 
د هند د پولو امنیت ته ډېر زموږ  چې سي او موږ خپله توجه زیاتره د افغانستان لوېدیځو والیتونو ته متوجه کړو

 (۸7-1۸۶هغه کتاب ص ص )زیات مهم دي. 
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