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

 

 د پاریس تړون:
د  ېچ مارچ پر څلورمه د برټانیې او ایران استازو په پاریس کي د سولي تړون السلیک کړ. څرنګهکال د  ۱۸۵۷د 

د دې تړون څلور  چې دې تړون د رامنځته کېدلو اساسي علت د ایران د قواوو له خوا د هرات اشغال وو نو الزمه ده
ً  چې هغه مادې  له افغانستان سره اړه لري را واخلو. مستقیما

د هرات له شاوخوا او له هغه ښاره او د افغانستان له نورو هغو  چې پنځمه ماده: اعلیحضرت د ایران پاچا ژمنه کوي
د ایران پوځیان او مقامات پکښي دېره دي خپلي قواوي سمدستي وباسي. ایران باید د دې تړون د  چې برخو څخه

 له دغو سیمو څخه خپل پوځونه را وباسي.السلیک کېدلو څخه وروسته په دریو میاشتو کي 

د هرات په شاوخوا او د هرات په ښار او د افغانستان په هیڅ ښار او خاوره  چې شاه موافقه لري شپږمه ماده: د ایران
به دعوه نه کوي او هیڅ وخت به د هرات له مشرانو او د افغانستان د هیڅ سیمي له مشرانو څخه د تابعیت غوښتنه 

 ویلو غوښتنه کوي. نه کوي او نه به له هغوی څخه د شاه په نوم د سکې د جاري کولو او خطبې
له دې وروسته به هیڅ وخت د افغانستان په داخلي چارو کي مداخله نه کوي.  چې اعلیحضرت دغه راز ژمنه کوي

به پېژني او هیڅ وخت به د افغانستان د ښارونو له  ۍهرات او د ټول افغانستان خپلواک د چې اعلیحضرت وعده کوي
 استقالل سره غرض نه کوي.

د حکومت او هرات او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اختالفات را منځته کیږي نو د ایران حکومت  که چیري د ایران

تر څو پوري د سولي کوښښونه په بشپړه توګه ناکام سوي  چې رجوع کوي اوبه د برټانیې حکومت ته  چې ژمنه کوي
 نه وي وسلې ته به الس نه اچوي.

 هر وخت به په افغانستان کي له خپل نفوذ څخه په ګټي اخیستلو سره چې د برټانیې حکومت له خپلي خوا ژمنه کوي

د ایران حکومت، د  چې هغه د ایران مقامات او یا حکومت په غوسه کړي. او کله چې د داسي حرکاتو مخه نیسي
ه ي توګدا ستونزي په داس چې برټانیې ته رجوع کوي نو برټانیه به کوښښ کوي ستونزو د پیدا کېدلو په وخت کي،

 د ایران عزت او وقار ته تاوان ونه رسیږي. چې حل کړي

اوومه ماده: که له پورته ذکر سویو سیمو څخه د ایران پر سرحدونو باندي تېری کیږي نو د ایران حکومت دا حق 
که سم قناعت ورنه کړه سي نو تیري کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره له وسلو څخه کار واخلي. مګر دا  چې لري

هر کله د ایران پوځي قواوو خپل هدف ترالسه کړ او تیري کوونکو ته یې سزا ورکړه نو  چې خبره دي روښانه وي

پاته کېدلو ته پلمې جوړي نه کړي. او هیڅ  سمدستي د افغانستان له خاورو څخه را ووزي او دایمي اشغال او چې باید
 وخت باید، د ایران په قلمرو پوري، د یادو سویو مځکو د تړلو کوښښ ونه کړي.

د دغه تړون له منظورېدلو او تبادله کېدلو څخه وروسته، په بې قید او  چې اتمه ماده: د ایران حکومت تعهد کوي

انستان کي یې د پوځي عملیاتو په وخت کي نیولي دي. او ټول په افغ چې شرطه ډول، ټول هغه بندیان خوشي کړي
افغانستان به هم ټول هغه  چې د ایران په هره سیمه کي بندیان وي. په دې شرط چې هغه سیاسي بندیان خوشي کړي

 د افغانانو په الس کي وي. چې ایراني بندیان پرته له قید او شرطه خوشي کوي

 ې د عملي کولو لپاره،د دواړو هیوادونو له خوا یو کمېسیون ټاکل کیږي.د ضرورت په وخت کي، به د دې ماد
 (۸۳-۸۲ایچیسن ص ص )

هر وخت یې افغانستان، په تېره بیا هرات او بادغیس، د ایران  چې ،محمود د ایران مشهور مورخ او لیکوال محمود

کال کي د ترکمانچای  ۱۸۲۸ه روسیې پ چې دې موافقې له امله سخت خواشینی دی او وایی هغسي د خاوره بللې ده،
کال د پاریس د موافقې په واسطه  ۱۸۵۷د موافقې له الري له ایران څخه د قفقاز سیمه بېله کړه؛ دغسي برټانیې د 

افغانستان له ایران څخه بېل کړ. او که ال په دغه وخت کي په هند کي عمومي ښورښ پیل سوی نه وای ښایي نوري 
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د خپلي خاوري د ساتلو قدرت  چې پیدا سوې ده همدا کار روان دی. هر ملت چې دنیا !ادعاوي به یې هم لرلې. بلې
 (۷۰۱-۷۰۰محمود ص ص ) نه لري نو زورور ګاونډیان یې خاوره ورڅخه الندي کوي.

د هرات د حکومت او ادارې د طرز په باب چنداني چا څه نه دي لیکلي نو سړی د سلطان احمد خان د حکومت په 
د سلطان احمدخان د حکومت  چې خانیکوف،مشهور روسی جغرافیه پوه او عالم ت نه سي کوالی. باره کي سم قضاو

په وروستیو کلونو کي هرات ته تللی او د هغه والیت شاوخوا یې لیدلې ده نو د هرات په دننه کي د حکومت د ټینګي 

د دغه ښار په اداري چارو کي خان،  د هرات اوسنی حاکم، سردار سلطان احمد چې ادارې په باب ږغیږي او وایي
هغه د خپل حکومت له پیل څخه له ډېرو زیاتو ستونزو  چې ډېر ښه استعداد او زیات قدرت ښودلی دی. دی وایي

سره مخامخ وو؛ خو بیا یې هم د خپل حکومت سلطه ټینګه کړې ده. له لمرلوېدلو څخه وروسته، هیڅوک د ښار په 

یې د شپې نوم زده نه وي نو ګزمه یې د مجرم په نوم راګرځوي او بندي الرو کوڅو کي نه سي ګرځېدالی او که 
کوي یې. دی وایي په اروپا کي د داسي شرایطو تحمل ګران وي خو په افغانستان کي دا ټوله سختګیري د خلکو د 

 (۱۴۰خانیکوف ص )ژوند او مالونو د ساتلو لپاره کیږي. 

امنیت یوازي د برچې په زور ټینګ سوی وو او دا پخپله د بې  که د خانیکوف دا خبره ومنو نو ګواکي په ښار کي
 امنیتی معنا ورکوي. 

له  ېچ سلطان احمدخان د ځینو اقوامو، په تیره بیا الکوزیو، په مقابل کي، چې د خانیکوف له یاداشتونو څخه ښکاري

ده څخه مخکي یې ډېر کلونه ، د هرات قدرت په الس کي وو، له سختی او ظلم څخه کار اخیستی دی. خانیکوف د 
مه په همدغه نا چې هغوی د باغ روضه پر شاوخوا باندي، په یوه کلي کي، چې دغي قبیلې د خلکو په باره کي وایی

ي او هغوی له سلطان احمدخان څخه له دې امله سخت . د دې کلي اکثریت اوسېدونکي افغانان دیادېدی، ژوند کاوه

دوی یې یوازي د قومي اختالف له امله له کارونو څخه بېکاره کړي او د دوی مځکي یې د خپل قوم  چې ګیله من وه
 (۱۴۳هغه کتاب ص )خلکو ته بخښلي دي. 

 چې لري. ځکه دی وایي کلهد هرات څخه دباندي چنداني امنیت وجود نه  چې د خانیکوف له یاداشتونو څخه ښکاري

کال د فبروري په میاشت کي په هرات کي د مسافرت دوره ختمه سوه او له سلطان احمدخان څخه مي  ۱۸۶۰مي د 
ه ل هرکولیس ته پاتېدی، چې رخصت اخیست نو هغه د محمدعظیم خان قلعه ګاهي په نوم یو ډېر په ځان غټ سړی،

یې هغه  چې سلطان احمدخان دا سړی زما سره معرفي کړ او کلهرا سره ملګری کړ.  ،څلوېښتو تنو سپرو سره

ما کوالی سوای ستا سره ډېر زیات سپاره ملګري کړم؛ مګر د سیستان په الره کي  چې رخصت کړ نو ماته یې وویل
دا سړی یو ډېر لوی ډاکو دی او له نامه څخه یې  چې د عسکرو او سپرو شمېر چنداني اغېزه نه لري. ده راته وویل

دی ستا سره ملګری وي نو هیڅوک ستاسي مخي ته نه دریږي. خانیکوف وایی سلطان  چې لک بیریږي. کلهخ

ما د دغه ډاکو اوالدونه او کورنۍ د یرغمل په توګه راسره ساتلي دي او ته  چې احمدخان زما د اطمینان لپاره وویل
 باید د هغه له ناحیې څخه بېغمه اوسې.

سلطان احمدخان حق په جانب وو. دې سړي ریشتیا هم په منطقه کي دونه  چې پوه سومخانیکوف وایي زه وروسته 

د سیستان تر سرحد پوري مو هیچا مخي ته د درېدلو جرأت ونه کړ. او د الري په باره کي یې دونه  چې نفوذ درلود
 دلې. ده پخپله ویلتصور یې نه کېدی. دی وایی دې سړي په الره کي ټولي ودانۍ پېژن چې ژور معلومات درلودل

په دغه سیمه کي مي یو کاروان لوټ کړ. په هغه بله سیمه کي دوې شپې د یوه کاروان په انتظار کښېنستلم او...  چې

 (۵۷-۱۵۶هغه کتاب ص ص )
 د چې ،ما په بخارا، سمرقند او اصفهان کي چې خانیکوف د هرات د ښار او شاوخوا کانالونو په توصیف کي وایي

. دی وایي د هرات حاصلخېزي په دغه ظرافت او ښکال کانالونه نه دي لیدلي وادونو کي مشهور دي،مشرق په ټولو هی

که دغه سیمه پنځه ویشت کاله ارامه وساتله سي نو  چې په سیمه کي متل سوی دی او ټول وایی چې دونه مشهوره ده
ه خپل پخواني حال ته راسي او له لسو برخو څخه یې نهه برخي ویجاړي سوي دي، بیرت چې د هغه ټول کلي به،

د دې سیمي د خلکو تر ضرورت به اضافه سي. خانیکوف، د هرات د ښار څنګ  چې حاصالت به یې دونه زیات سي

 ویل یې یو چې د مغولو د وخت هغه خبره به بېځایه وي چې پر څنګ آبادیو حیران کړی دی او، وایی فکر نه کوي
ز څخه تر ګازرګاه پوري، درې کیلومیتره فاصله، د بامونو پر سرونو د هرات د ښار له مرک چې سپی کوالی سي

 (۳۹-۱۳۸هغه کتاب ص ص )والړ سي. 

سړی د هرات په باره کي د ده لیکنه لولي نو  چې خانیکوف په دې سیمه کي ډېر ژور تحقیقات کړي دي او کله
رکړ او ایرانیان ولي د هغه د ملکیت انګرېزانو ولي د دې ښار پر سر ایران ته دوه ځله د جنګ اعالن و چې پوهیږي

یې د  چې دعوه کوي. خانیکوف وایي هرات، د تجارت له نظره، د ایران په مقابل کي هغه حیثیت لري لکه بخارا

له ختیځ او جنوب ختیځ څخه  چې دغه ښار د ټولو هغو کاروانونو لپاره، چې روسیې په مقابل کي لري. په دې معنا
له لوېدیځ او ختیځ څخه دغه  چې تم ځای دی او د مرکزي اسیا د ټولو هغو الرو مرکزدیایران ته ځي، یو اجباري 

 (۱۴۱هغه کتاب ص )ښار ته غځېدلي دي. 
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د ایران شاه د هرات د  چې د کندهار سردارانو د هرات د نیولو لپاره وروستۍ لښکرکښي په داسي وخت کي وکړه
خان د مالتړ لپاره پوځونه لېږلي وه. د کندهار واکمن کهندل خان کندهار ته پر شا سو او بیا یې د  محمد واکمن سعید

 کوښښ ونه کړ. هرات د الندي کولو 
د قالت او د شاوخوا  چې کال کي، امیردوست محمدخان د غزني والي سردار شېرعلي خان ته امر وکړ ۱۸۵۱په 
د الرو امنیت یې خراب کړی او له تجارتي قافلو څخه، پر خپل سر، مالیات اخلي، الري  چې مي توخي او هوتک،سی

ته راولي. سردار شېرعلي خان له خپل پوځ او څلورو توپونو سره قالت ته روان سو. د دواړو خواوو ترمنځ، څو 
 حاضر سول او د مالیې ورکول یې ومنل.  ورځي پرله پسې، جنګ روان وو او په پای کي یاغیان روغي جوړي ته

او د ښار  سردار کهندل خان، خپل کشر ورور، سردار مهردل خان، له څلورو زرو عسکرو سره، قالت ته واستاوه

قال یې ونیوله. امیردوست محمدخان، سردار شېرعلي خان ته، د دوهم ځل لپاره د قالت د نیولو وظیفه ورکړه او دا 
درخان هم ورپسي واستاوه. باالخره پخپله امیردوست محمدخان له خپلو وروڼو سلطان ځل یې سردار غالم حی

د  چې محمدخان، پیرمحمدخان، سعیدمحمدخان او نواب عبدالجبار خان سره د قالت خواته روان سول. نیژدې وو

. ه منځګړتوب وکړدواړو خواو ترمنځ یوه خونړۍ جګړه ونښلي خو نواب عبدالجبار خان، د تل په څېر، د سولي لپار
ت د قالت حکومیوه خوا به هم د قالت قال نه نیسي او قال یې په توپونو ورانه کړه.  چې او باالخره جوړه پر دې وسوه

 او وروسته د سردارمحمداکبرخان زوی سردار فتح محمدخان ته وسپارل سو.سردار شیرعلي خان 
 

 د انګرېزانو او سردار غالم حیدرخان تر منځ تړون:
کال د اکټوبر پر دیرویشتمه خپل یو استازی د یوه لیک سره د پنجاب عالي کمیشنر  ۱۸۵۴امیر دوست محمدخان د 

د استازي او لیک د استولو څخه مي یوازینی مطلب د ښه  چې سرجان الرنس ته واستاوه؛ او په هغه کي یې لیکلي وه
رډ ډال هوزي له امیر څخه د دې پېشنهاد د اورېدلو نیت څرګندول او د دوستانه اړېکو ټینګول دي. ګورنرجنرال ال

له امله خوښي ښکاره کړه او په ډیر درناوي یې جواب ورکړ. امیر ته یې په کریمیا کي د برټانیې او فرانسې د بري 

 د برټانیې او افغانستان ترمنځ دوستي باید په یوه تړون کي راسي. چې څخه اطالع ورکړه او پېشنهاد یې ورته وکړ
د عقل څښتن هم وي، پېښور ته ولیږي. ګورنرجنرال به خپل  چې یو عالي رتبه سردار، چې یر ته بلنه ورکړه سوهام

 بشپړ صالحیت او واک به ولري، د خبرو لپاره واستوي. چې یو استازی،

ړون د کال کي خپل ولیعهد شهزاده غالم حیدرخان، له انګرېزانو سره د دوستی د ت ۱۸۵۵امیر دوست محمدخان، په 
دا  ېچ السلیکولو لپاره، پېښور ته واستاوه. امیردوست محمدخان د ګورنرجنرال الرډ ډالهوزي څخه غوښتنه کړې وه

تړون باید د برټانوي هند د یوه عالي رتبه او با صالحیته مقام له خوا السلیک سي. ګورنرجنرال هم د پنجاب اعلی 

 یفه وسپارله. کمیشنر جان الرنس ته د دې تړون د السلیکولو وظ
په پېښور کي، د سردار غالم حیدر خان ډېر تود او د هغه له شانه سره سم هرکلی وسو. د پېښور کمیشنر هربرټ 
ایډورډز او کرافورډ چمبرلین، د مارچ پر شپاړسمه، هر کلی ورته ووایه. پر شلمه یې په عمومي دربار کي برخه 

یو جنرال د سردار غالم حیدرخان خېمې ته ورغلل او سردار غالم او د پوځ واخیستله او پر یوویشتمه جان الرنس 
حیدرخان، د ختیځو هیوادونو د معمول سره سم، د روسیې او بخارا څخه وارد سوي پوستونه، دمشقی توري په 

 ېچ اوښان وهقزاقي نصواري رنګه سوغات کي تقدیم کړې. چمبرلین وایي تر ټولو عجایب سوغاتونه هغه ښکلي 

سړی وایی بلقیسي به سلیمان پیغمبر ته دغسي اوښان په سوغات کي  چې سترګي یې درلودلې داسي ښکلي اوږدې
سلواټور روزا نقاشي کوالی سي. اعلی کمیشنر، تېره ورځ، سردار  یوازي یې چې وروړي وي. دومره ښایسته وه

چمبرلین وایي تر دې  چې ل د سورلۍ آس،غالم حیدر خان ته یوه توره او توپنچه ورکړې وه او هغه په بدل کي خپ

جازه ورکړي ا چې بهتر آس یې په ژوند کي نه وو لیدلی، کمیشنر ته په سوغات کي تقدیم کړی وو. کمیشنر هیله وکړه
 که یې مسترد کړې نو زه به یې وولم.  چې دا آس بیرته سردار ته ورکړي. هغه په جواب کي ورته وویل

تر سختو چنو وهلو وروسته  چې یل سوې او هربرټ جونز ګورنرجنرال ته ولیکلخبري د مارچ پر دیرویشتمه پ

خبري سمي رواني سوې. سردار غالم حیدر خان د هغه پالر ته د کابل د والي د لقب د استعمالولو له امله دومره 
ي خاموشي ک په ډېر لوړ آواز یې چیلم را وغوښت او تقریباً پنځه لس دقیقې یې په مطلقه چې سخت په غوسه سو
پر دېرشمه تړون السلیک سو او دوست محمدخان ته، په لمړۍ ماده کي، د امیردوست  مارچدودونه کشول. د 

والي ولیکل سو.نیویل چمبرلین خپلي خورته  محمدخان، د کابل او په افغانستان کي د هغه تر کنټرول الندي سیمو
تیري کیسې پر  چې کار په خیر سو. او لکه څرنګهد سردار او جان الرنس ترمنځ خبري وسوې. ټول » ولیکل: 

 ډېر ژر به د کابل د واکمني ډلي سره زموږ اړیکي ښه سي. خو زه فکر کوم چې خپله الر تللي دي نو زه فکر کوم

هغوی به موږ ته د دوستانو په سترګه ونه  چې د افغان ملت سره به زموږ اړیکي د ډېر وخت لپاره داسي وي چې
تر  ېچ دوست محمدخان وفات سي نو په افغانستان کي به داخلي جنګونه پیل سي. زه باید ووایم ېچ ګوري. هر کله

کر ما فزموږ پر دوستي تکیه کوي د غښتلي کېدلو پر ځای ال هم کمزوری سي.  چې ډېره وخته به د هري ډلي دریځ

تر ډېره وخته به د برټانیې عسکر په خیبر کي د تېرېدلو توان پیدا کړي؛ مګر اوس  چې دا به ممکنه نه وي چې کاوه
یې اوس  موږ چې ښایی یو ځل بیا کابل ووینم. او دغه تړون که زه تر شپېته کلنۍ پوري ژوند وکړم زه چې فکر کوم
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 

 دی مګر دوی واییالسلیکوو ښایی د دغسي وضع د رامنځته کېدلو سبب سي. سردار تر اندازې زیات چاغ سوی 
هغه ښایی تر دوست محمد خان وروسته د افغانستان واکمن سي. ده زه او کرافورډ ډېر ژر او ښه وپېژندلو او  چې

 «هغوی په ابدي سفر تللي ول.  چې زموږ په لیدلو خوشاله سو. سردار د هغو نورو کسانو په باب پوښتني وکړې
 (۳۰۰-۲۹۸فاریسټ ص ص )

تشریفاتي بڼه درلوده. د تړون د لومړۍ مادې په اساس د افغانستان امیر د خپل ځان او خپلو  دې تړون، تر ډېره ځایه،

 دوی به د تل لپاره د انګرېزانو سره په سوله کي ژوند کوي او دوستان به یې وي. چې وارثانو له لوري ذمه وهله
سیمو کي هیڅ وخت مداخله نه کوي. ندي د شرق الهند کمپنۍ به د امیر تر کنټرول ال چې په دوهمه ماده کي راغلي وه

امیر او د هغه وارثان به د شرق الهند  چې او په دریمه ماده کي، د امیرولیعهد، د خپل پالر په وکالت، ژمنه کړې وه

کمپنۍ تر کنټرول الندي سیمو کي مداخله نه کوي او د شرق الهند کمپنۍ د دوستانو دوست او د دښمنانو دښمن به 
 (۲۳۷ایچیسن ص )وي. 

د دوستی دې وروستي تړون ډېره نتیجه نه وي ورکړې؛ یا لږترلږه په سرحد کي ناکراری ختمي  چې داسي ښکاري

موږ،  چې کال په سپمټبر کي ال خپلي مور ته په یوه لیک کي وایي ۱۸۵۶نیویل چمبرلین د  چې سوي نه وي. ځکه
زموږ پر خاوره باندي تېری کوي  چې امکان لري، د افغانستان تر سرحد ور تېر سو او د دوست محمدخان قبایلو ته

داسي ښکاري هغه کنټرول نه ورباندي لري، سزا  چې سزا ورکړو. دی وایی که دوست محمدخان دغو قبایلو ته،

د  چې هتره به وي او که نه وي نو موږ مجبور یورته ورڅخه اخیستالی سي خو بیورکوالی سي او زموږ مالونه ب
 قبایلوبله هیڅ الره نسته. دې  چې دوی کلي وسوځو. دی وایي دا د جنګ ډېره وحشیانه طریقه ده مګر څه وکړو

 (۳۱۳فاریست ص )زموږ خلک را وژلي دي او د هغوی توی سوي ویني زموږ څخه د عدالت غوښتنه کوي... 
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 هندل خان وفات:سردار مهردل خان او سردارک د
 

  عبدالباري جـهاني
 هتمه برخښلویڅه اته شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانی

 

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