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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 فصل مځپن
 برخهڅلویښتمه  اته

 

 د شمال پر لور:
امیر دوست محمدخان د پېښور له ماتي څخه وروسته ډېر ژر د هیواد شمالي سیمو ته متوجه سو. ده باید هغه سیمي 

د ده لپاره به یې اېلول او په یوه واحد قلمرو کي شاملول ګران وي. هغه  چې دومره قوي سي چې مخکي له هغه
پخپله هم د خودمختارو مشرانو له خوا اداره کېدل، باید تر یوه واحد بیرغ الندي راغلي وای او کنه نو  چې والیتونه،

 په شمال کي د قوي ګاونډي روسیې له خوا هم د الندي کولو تهدید ورته متوجه وو.
وست محمدخان خپل زوی سردار محمداکرم خان ته د سردار غالم حیدر خان تر قوماندي الندي پوځیان امیر د

ورکړل او د افغاني ترکستان د فتح کولو وظیفه یې ور وسپارله. د شمالي سیمو میرانو او مشرانو د سیغان په 
واوو په مقابل کي مقاومت ونه ق چې شاوخوا کي مورچې ونیولې. په هغه جنګ کي د شمالي سیمو پوځیانو د توپ

 ً ټول ترکستان د سردارمحمد اکرم خان  سو کړای او ډېره سخته ماته یې وکړه. د همدغه بري په تعقیب، تقریبا
، اندخوی، خلم، سرپل او قطغن السته ورغلل او پوځونو ته په الس ورغی. سردار اکرم خان ته بلخ، آقچه، شبرغان

د هغه  چې هغه د یارمحمدخان د سړیو په الس کي وه او امیر نه غوښتل چې له میمنې سره یې ځکه غرض ونه کړ
خان د هغو سیمو حکومت هم سردار اکرم خان ته وسپاره او  له قواوو سره ځان مخامخ کړي. امیردوست محمد

تو له هغه د ترکستان او شاوخوا عالقو د ادارې په سمبالولو لګیا سو. ډېر لږ وخت وروسته د قطغن خلکو د مالیا
سردار محمداکرم خان له مزار شریف څخه، د خلکو د اېلولو لپاره حرکت وروکړ. ورکولو څخه انکار وکړ او 

له ډېره  چې سردار په الره کي هم ناروغ وو خو تاشقرغان ته له رسېدلو سره لږ وروسته، د ِسل د ناروغی په اثر،
وخته ورسره وه، وفات سو او، د ده له خپل وصیت سره سم، په مزار شریف کي خاورو ته وسپارل سو. سردار 

 کالو په عمر وفات سو.  ۳۳کال کي د  ۱۸۴۹اکرم خان په 
 

 د یارمحمدخان له وفات څخه وروسته د هرات پیښي:
د  چې یارمحمدخان نه غوښتل چې که څه هم سردار کهندل خان د هرات د نیولو له نقشو څخه الس وانه خیست.

کال کي د سردار مهردل خان  ۱۸۵۰کندهار له سردارانو سره د جنګ سرحد ته ورسیږي خو سردارکهندل خان په 
په حقیقت کي د یارمحمدخان په قلمرو باندي د یرغل کولو  چې خان اسحق زی، زوی سردار شېرعلي خان او احمد

وو، د الش او جوین خواته واستول او دغه راز یې خپل زوی سردار محمدصدیق  لپاره د سردارکهندل خان محرک
ً  خان د چخانسور عالقې ته واستاوه. یارمحمدخان دی  چې د الش خواته والړ؛ ځکه له هراته حرکت وکړ او مستقیما

په ډېره احمدخان اسحق زي په الش کي سنګر نیولی دی. یارمحمدخان، ي د دې حملو اصلي لمسوونک چې خبر وو
د کندهار له سردارانو سره یې دښمني نه  چې اسانی سره، الش ونیوی او احمدخان اسحق زی یې وواژه. څرنګه

غوښته نو سردار شېرعلي خان یې له الش څخه وایست او کندهار ته یې رخصت کړ. خو د الش څخه د حرکت په 
ن سره پرېښود او پخپله یې د هرات پر لور خا محمد وخت کي سخته تبه ورباندي راغله. پوځ یې د خپل زوی سعید

حرکت وکړ. هرات ته نیژدې، په الره کي، وفات سو او د مولنا عبدالرحمن جامي په مزار کي یې خاورو ته 
 وسپاره.

خان، د الش و جوین له فتح کولو څخه وروسته د سیستان د بلوڅو له  په دغه لښکرکښی کي وزیر یارمحمد
زر تنه نارینه  کړل. د هغوی ډیري قالوي او کلي یې ونیول. له سیستان څخه یې تقریباً سردارانو سره هم جنګونه و

بندیان کړل. د بندیانو دا قافله د یارمحمدخان له لښکر سره هرات ته ورسېده او د هرات د خواصو نوکران او ښځي 
 (۵۱هروي ص )سول. 
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ورته ووایه. د هرات خلکو د ایران پاچا  سعیدمحمدخان له الش څخه حرکت وکړ او د هرات خلکو ډېر تود هرکلی
سعید محمدخان د هرات د حاکم په  چې ناصرالین شاه قاجار ته یوه عریضه ولیکله او له هغه څخه یې وغوښتل

حیث ومني. ناصرالدین شاه د هرات د خلکو عریضه منظوره کړه او د سعیدمحمدخان د سوغاتونو په بدل کي یې 
  رصع خنجر واستاوه.هغه ته آس، فاخره جامې او م

له لومړي سره یې هم د عقل چنداني مزه نه وه، د قدرت په وخت کي یې په لږو ورځو کي  چې سعید محمدخان،
هغه چور لېونی دی. د ښار پر خلکو یې راز راز ظلمونه وکړل؛ بېګناه خلک یې بندیانول او قتلول او  چې ثابته کړه

 هر آن د هغه د لېونتوب څخه بېرېدل. ویل کیږي چې چا یې ځکه په مخ کي د خبرو کولو جرأت نه سوای کوالی
درباریانو د خندا د علت پوښتنه  چې یوه ورځ په دربار کي ناست وو او یو ناڅاپه یې په زور زور وخندل. کله چې

پر مخامخ دېوال باندي پشو روانه وه ما ویل که دا پشو غواسي څرنګه به پر دېوال باندي  چې وکړه ده ورته وویل
 ځي. 

کهندل خان ته یې پر هرات باندي د حملې کولو بلنه  چې د هرات خلک یې له ظلمونو څخه دونه په تکلیف سول
سمدستي له تقریبا پنځه لسو زرو عسکرو او څلورو توپونو سره د هرات پر لور حرکت  ورکړه. کهندل خان هم

وکړ. سعید محمدخان ته، د کهندل خان د حرکت کولو، اطالع ورسېده. سعید محمدخان په ځان کي د دفاع قدرت نه 
یران پاچا د د ا چې ولیدلکهندل خان  چې لیدی او د ایران له پاچا څخه یې د مرستي غوښتنه وکړه. کله

سعیدمحمدخان شاته والړ دی نو بیرته کندهار ته پر شا سو او له کندهار څخه یې د ایران پاچا ته د عفوی غوښتني 
 لپاره لیک واستاوه. 

هرات په برخه کي، د د انګرېزانو حکومت دا ټول انکشافات له نیژدې څارل او باالخره یې د ایران حکومت، د 
کال د جنوري پر پنځه ویشتمه د یوه تړون  ۱۸۵۳د یاست او آرزو ګانو په خالف، خپلو پراختیا غوښتنو د س

دا مهم تړون ما په نورو افغاني اسنادو کي نه دی لیدلی نو بشپړه ترجمه یې  چې السلیکولو ته مجبور کړ. څرنګه
 الزمه بولم:

 

 :د هرات په برخه کي، د ایران د حکومت تعهد نامه
د هرات سیمي ته په هیڅ صورت پوځونه وانه ستوي او یوازي په هغه صورت  چې د ایران حکومت قول کوي»

پر هغه خاوره باندي له بهر څخه حمله وسي؛ د مثال په توګه د کابل،  چې کي هغي سیمي ته پوځونه لېږالی سي
له  چې کويکندهار او یا بل کوم بهرني طاقت له لوري هغه ښار ته پوځیان واستول سي خو د ایران حکومت تعهد 

هرات څخه د بهرنیو پوځونو د پر شا کېدلو سره سم خپل پوځیان بیرته د هغه والیت څخه پر شا کړي او پرته له 
 ځنډه یې خپلي خاوري ته ستانه کړي.

د هرات په داخلي چارو کي له هر ډول مداخلې کولو څخه ځان  چې د ایران حکومت دغه راز ژمنه کوي
ي اشغالول او یا د ځان کول او یا د هغه والیت د حکومت کنټرول اخیستل او وژغوري، لکه د هرات د خاور

ټینګ وه. د ایران  چې قید ظهیرالدوله یارمحمدخان په وخت کيفیوازي هغه ډول اړیکي ورسره ساتالی سي لکه د 
ید د یوه سعیدمحمدخان ته یو لیک واستوي او له دغه تړون څخه اطالع ورکړي. دا لیک با چې حکومت ژمنه کوي

ښایي په مشهد کي به  چې سړي په الس ولیږي او له هغه سره باید د انګرېزانو د سفارت یوڅوک ملګری وي
 اوسیږي.

په هرات کي به نه د ایران د پاچا په نامه د خطبې ویلو او نه به د هغه په  چې د ایران حکومت دغه راز ژمنه کوي
له هغه څخه د ایران حکومت ته د هرات تابعیت څرګندیږي.  چې رينوم د سکې وهلو او یا داسي کوم کار انتظار ل

شاه ته پیسې په د ایران  چې مګر که، د فقید کامران او یارمحمدخان د وخت په ډول، د هرات حکومت وغواړي
د ایران حکومت اعتراض نه لري. دغه تعهد نامه باید  سوغات کي ولیږي او هغه سکې د شاه په نامه ووهي نو

خپل استازی عباس قلي خان  چې سعیدمحمدخان ته ولېږله سي. د ایران حکومت دغه راز ژمنه کوي سمدستي
پسیان، هرات ته له رسېدلو څخه څلور میاشتي وروسته بیرته را وغواړي او هغه په دایمي توګه په هرات کي پاته 

 یارمحمدخان د وخت په څېر به د نه سي. او له دې وروسته به هیڅ دایمي استازی په هرات کي نه اوسیږي بلکه د
 هماغه اړیکي او امتیازاتدواړو ملکونو ترمنځ اړیکي روان وي. هرات به هم تهران ته دایمي استازی نه لیږي. 

د کامران او یارمحمدخان په وختونو کي موجود ول هغه به اوس هم په هغه شکل دوام کوي. د مثال په ډول،  چې
که چیري ترکمنانو ته د سزا ورکولو خبره سي او یا د شاه په قلمرو کي د ناکراریو مسله وي نو د ایران حکومت به 

ي. هغوی به، د پخوا په څېر، پخپله خوښه او د یارمحمدخان د زمانې په څېر د مرستي غوښتنه کو د هرات څخه
 مرسته کوي او دا مرسته به هم دایمي شکل نه لري.د پوځونو اراده، له ایران سره 

په مشهد، یا تهران او یا د ایران په کوم  چې د هرات ټول هغه مشران به چې د ایران حکومت دغه راز ژمنه کوي
ي کوي او له سعید محمدخان څخه به هیڅ ډول ګناهکاران، بندیان او بل ځای کي بندیان وي بېله قید او شرطه خوش

سعیدمحمدخان یې له هراته شړي نو دوی ایران ته  چې شکمن کسان نه قبولوي او یوازي به هغه کسان قبولوي
سي او د حکومت خدمت ته داخلېدالی سي. له دې کسانو سره به د راتالی سي او که یې خوښه وي دلته پاتېدالی 
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له دغو  چې وا په څېر په مهربانی سلوک کیږي. د خراسان شهزاده ګورنر ته باید په دغه ارتباط ټاکلی امر وسي،پخ
 «ژمنو سره سم کار وکړي.

د ایران صدراعظم، د همدغي تعهدنامې په سبا، د جنوري پر شپږ ویشتمه، د هرات واکمن سعید محمدخان ته 
 ولیکل:

له لومړۍ ورځي، ستا سره کومي مرستي کړي دي نو مطلب یې نه د هرات  ،چې زما زویه، د ایران وزیرانو»
هرات مستقل پاته سي او د بهرنیانو له مداخلو  چې نیول او نه پر هغه والیت باندي حکومت کول وه. دوی غواړي

د هرات په خاوره دعوه وکړي او یا د هرات له حکومت  چې دوی هیڅ وخت نه غوښتلاو حملو څخه په امان وي. 
وروستي سیاسي استازي،  او یا خلکو څخه په زور مالي مرسته واخلي. او هغه وضع، د شاه په دربار کي د هرات

زه تا له  چې ، د خدای په فضل، د هغوی مطلب پوره سو نو زما زویه، دا الزمه دهچې مفتي ته معلومه وه. اوس
 :د ایران وزیرانو پر ځانونو باندي تحمیل کړي دي چې او تعهداتو څخه خبر کړمهغو موادو 

د هرات او یا د هرات شاوخوا سیمي یا الندي کړي او یا  چې نن دا ارزو لرينه د ایران حکومت نه پخوا او 
حکومت ورباندي وکړي او د هرات په داخلي چارو کي به په هیڅ صورت مداخله ونه کړي څو دوی په خپله 
خاوره او خپلو چارو کي مستقل و اوسي او نه د ایران حکومت او نه د کابل او کندهار د افغانانو او نه د کوم بل 

خطبه دي د  چې دوی به په هیڅ صورت موافقه ونه کړياد حکومت د هغه په چارو کي مداخله وکړي. خارجي هیو
د ایران  چې ایران د شاه په نامه وویله سي. پاته سوه د سکې خبره، زما زویه، هرات هیڅ وخت ضرورت نه لري

ه را لېږې او هغه سکې د شاه په توګ د سوغات پهپیسې د شاه په نامه سکه جاري کړي. خو که چیري ته یوه اندازه 
نامه ووهې نو د ایران حکومت اعتراض نه لري. د ایران حکومت به، لکه د فقید ظهیرالدوله د وخت په څېر، پر 

 چې هرات باندي د کوم خارجي هیواد د یرغل په صورت کي له هغه والیت سره پوځي مرسته کوي او هر کله
هرکله ته  چې تل د ایران پوځونه به سمدستي پر شا کیږي. زه یقین لرموځیان د هرات له خاوري څخه ووپخارجي 

 (۷۹-۷۷ایچیسن ص ص ) «د ایران د حکومت له نظر څخه خبر سې له هغه سره سم به سلوک وکړې.
 چې خان ته، درې ځله د زوی خطاب کړی دی؛ او دا هغه کلمه ده محمد د ایران صدراعظم په دې لیک کي، سعید

په پخوانۍ ډیپلوماسي کي لویو پاچاهانو ترالس الندي واکمنانو او باج ورکوونکو خودمختارو پاچاهانو ته کاروله. 
انګرېزانو، له ایرانیانو څخه د تعهداتو د اخیستلو سره سره، دې کلمې ته څرنګه توجه نه ده  چې سړی تعجب کوي

 کړې.
خان په نامه یو فرمان صادر کړ  محمد د سعیددین شاه قاجار له دې څخه درې ورځي وروسته د ایران پاچا ناصرال

په تعهد نامه کي به ټول راغلي مواد رعایت  چې ید، ورته ولیکلئاو په هغه کي یې، د خپل صدراعظم د لیکني په تا
د ایران شاه پر هغه باندي مهربانه دی. هر ډول مرستي ته  چې کیږي او دوه ځله یې هغه ته اطمینان ورکړی وو

 چې خان د هرات په څېر یوه لوی والیت څه اضر دی او د ایران شاه به له خپلي دعا نه هېروي. خو سعید محمدح
او له هغه سره ملګري  د یوې کوچنۍ اولسوالی د اداره کولو لپاره جوړ نه وو. هغه یو مخ لېونی وو او دا لېونتوب

 ظلمونه یې ورځ په ورځ زیاتېدل.
په مشهد کي  چې ته،او شهزاده محمدیوسف  رضامحمد، شهزاده انوی فیروزالدین لمسیباالخره د هرات خلکو د حاج

رضا د هرات د خلکو او پوځیانو په مرسته د هرات ښار ته  ، هرات ته د ورتللو بلنه ورکړه. شهزاده محمدلاوسېد
والي حسام السلطنه خان یې وواژه. د ایران پاچا د خراسان  ننووت. د هرات پوځیانو ارګ محاصره کړ. سعید محمد

په دغه وخت کي شهزاده محمدیوسف هم رضا په سزا ورسوي.  شهزاده محمد چې سلطان مراد میرزا ته امر وکړ
د  چې حسام السلطنه د هرات پر لور حرکت وکړ. کله او له خپل ورور سره یو ځای سوی وو. ځان هرات رسولی

یوسف اجازه ورکړې نه وي  تر څو پوري شهزاده محمد چې هرات ښار ته نیژدې سو نو د هرات خلکو ورته وویل
دوی د ښاردروازې نه سي پرانیستالی. حسام السلطنه له پنځه ویشت زرو پوځیانو سره پر ښار باندي حمله وکړه 

رضا ورتسلسم نه کړي دوی محاصره  یوسف او شهزاده محمد تر څو پوري شهزاده محمد چې او خلکو ته یې وویل
دوست محمد خان د مرستي وعده ورسره کړې وه،  چې به خراب کړي. د هرات خلکو، نه خوشي کوي او ښار

اده ګان خپل پوځ ته بوتلل خو زشهزاده محمدیوسف او د هغه ورور ایرانیانو ته تسلیم کړل. حسام السلطنه شه
 محاصرې ته یې دوام ورکړ.

راني په خپله محله کي د پاچهي . جنرال عیسی خان بردپه دې وخت کي په هرات کي داخلي جنګ هم پیل سو
خان د قطب چاق په محله کي  اعالن وکړ. غالم خان پوپلزي په برج خاکستر کي پاچهي اعالن کړه. پیرمحمد

پاچهي اعالن کړه او عباس خان ریحان، د نورو قزلباشو په مرسته خپل ریاست اعالن کړ. په ښار کي د توپونو او 
م وکړ خو باالخره عیسی خان بردرانی پر ټولو رقیبانو بریالی سو او د توپکو جنګ پیل سو. جنګ څو ورځي دوا

قواوو ډیري تباهی ورسولې؛  چې د ایران توپ هرات قدرت یې په الس کي واخیست. د محاصرې کار دوام وکړ.
 خو ښار یې فتح نه کړ. 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 

ځان حسام  چې ي له هغهباالخره عیسی خان بردراني له حسام السلطنه څخه امان وغوښت او تسلیم سو؛ خو مخک
عیسی خان سره یې شخصي دښمني درلوده هغه وویشت او له  چې السلطنه ته ورسوي په کمپ کي یوه بل عسکر،

 (۶۲-۵۹هروي ص ص )مړ یې کړ. 
انګلیسیان به د هرات په مسله  چې کال په پسرلي کي هرات فتح کړ. حسام السلطنه فکر کاوه ۱۸۵۶پوځ د  ایراند 

ً کال  ۱۸۵۷کي مدداخله ونه کړي او د  په بېغمه زړه د هرات اشغال ته دوام ورکړی وو.  تر پیل پوري یې تقریبا
په هرات کي د  چې شاه ته وویل البته د انګرېزانو اود ایران د شاه ترمنځ مذاکرات روان وه او انګرېزانو د ایران

له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. د ایران شاه ، له هرات څخه د وتلو په برخه کي، د کال  ۱۷۵۳د  هغوی مداخله
کال د نومبر په میاشت کي ایران ته د جنګ  ۱۷۵۶انګرېزانو غوښتنه ونه منله او ګورنرجنرال الرډ کینینګ د 

فارس خایج ته روانه  اعالن ورکړ. له بمبیی څخه یې شپږ زره کسیزه قوه، د سرجیمز اوټرام تر قوماندې الندي د
 (۳۱۶فاریسټ ص )کړه. 

ښار یې هم الندي کړ. د  هرکال په پیل کي، د انګلیسیانو سمندري قواوو د خارک ټاپو اشغال کړ او د بوش ۱۸۵۷د 
سر جېمز اوټرام تر قوماندې الندي پوځیانو د ایران په خاوره کي پرمختګ ته دوام ورکړ او د بورازجون ښار ته 

ن یوه قوه دړي وړي کړه. د ایران پاچا د سولي غوښتنه وکړه او د پاریس د تړون السلیکولو ته نیژدې یې د ایرا
د څو کالو  چې مجبور سو. د ایران قواوي له هرات څخه ووتلې او د ایران شاه د هرات لپاره سلطان احمد خان،

یوسف، د ټولو ژمنو په خالف،  راهیسي په تهران کي اوسېدی، د هرات د والي په حیث مقرر کړ. ضمنا یې شهزاده
 خان کورنۍ ته وسپاره او هغوی اعدام کړ.  محمد د سعید

 په دې توګه، له هرات څخه د ایران د قواوو د وتلو وروسته هم، ګواکي هرات د ایران د شاه الس ته ولوېدی؛ ځکه
ه هرڅه کولو ته حاضر وو. د ایران لپار چې هغه ښار د ایران د حکومت د یوه تنخوا خور له الري اداره کېدی چې

انګرېزانو پر دې مقرري باندي هیڅ اعتراض ونه کړ. امیر دوست محمدخان ډېر  چې بیلګرامي وایی دا عجیبه ده
د هند حکومت د سلطان احمد خان په ټاکل کېدلو کي هیڅ برخه نه  چې سخت اعتراض وکړ خو ګورنرجنرال وویل

 لري. 
دغه غوښتل نور نو په دې غم کي نه هم بیلګرامي وایي د برټانیې لپاره د ایران خطر له منځه تللی وو او انګرېزانو 

هرات د دوی د هند امپراطوری ته خطر پېښ کړی نه  چې د هرات واکمني له چا سره ده. تر هغه وخته چې وه
د هند په ساتلو کي د  چې ر سره دونه مرسته وکړيله امی چې وای دوی په هغه کي ری نه واهه. انګرېزان تیار وه

هرات او یا نورو ځایونو خپلي پراختیا غوښتني د نقشو عملي کولو او یوه مورچل کار ورڅخه واخلي او هغه یې د 
 (۱۲۲-۱۲۱بیلګرامي ص ص )نیولو ته نه تشویقاوه. 

 

 نوربیا
 

 د پاریس تړون:
 

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

 

 د ښاغلی جهانی د لېکنو آرشیف، تاسو کوالی شی د دی لیکنې ټولي برخۍ دلته ولولی یادونه:
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