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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهاوو

 

 حسین یاداشت: د شاه شجاع له خوا د استازي قاضي محمد
د مهاراجا رنجیټ سینګه استازی الال کشن چند شاه شجاع ته راغی او د مهاراجا پېشنهادونه یې ورته راوړل. شاه 

یې اطمینان حاصل سو نو ډېر خوشاله سو. وروسته یې  چېکله  شجاع لومړی د مهاراجا د روغتیا پوښتنه وکړه او
نو پېشنهادونو ته غوږ ونیوی او ځان یې ښه پوه کړ. ځیني یې د منلو وړ دي او ځیني یې جواب ته ضرورت نه 

د  چېد منلو وړ دي؛ د دوستی د تړون له ترالسه کېدلو څخه وروسته باید سمدستي عملي سي. هغه  چېلري. هغه 
 ړ نه دي نو په ثبتولو هم نه ارزي. منلو و
دواړه خواوي د دوستی د ټینګولو په تکل کي دي نو د خبرو او غونډي لپاره د ځای ټاکل  چېدا فیصله سي  چېکله 

یم دریم ګړی هم د تړون د  چېچنداني مهمه خبره نه ده او د نوري نړۍ د اطالع او خبرولو لپاره به دا الزمه وي 
یو بل څوک منحګړتوب وکړي او داسي تړون السلیک  چېت کي حاضر وي. دا به بهتره وي السلیک کېدلو په وخ

 ژوند باقي وي هغه ونه شلیږي. چېسي او د دوستی داسي مزی ټینګ سي 
 د مهاراجا پېشنهادونو ته د شاه شجاع الملک جوابونه:

 

ې د حکومت مېلمه یم. هغوی زما سره په زه دلته د برټانی چېد خبروکولو او کتلو په باره کي به درته ووایم  ـ ۱
زموږ ترمنځ د کتلو موضوع له  چېډېره مهرباني سلوک کوي، نازوي مي او خیال مي ساتي. نو دا به الزمه وي 

 هغوی سره مطرح سي او په دې برخه کي د هغوی رضاییت ترالسه سي. 
غوی رضاییت دي تر السه کړي او کله زه وایم مهاراجا دي هم د هغوی سره په دې باره کي خبري وکړي او د ه

د هغوی خوښه سي نو بیا به د دوی په سال او خوښه کارونه مخته وړو. اوس نو راغلو د تړون تصدیقولو او  چې
د تړون د السلیک کولو په وخت کي دا یوه عادي او معمولي خبره ده.  چېپه قرآن سوګند یادولو ته. زه باید ووایم 

کله یو ځل د دوستی تړون السلیک سي  چېسره د خیانت د موضوع په باره کي باید ووایم د جاللتمآب له پوځونو 
 بیا نو د خیانت کولو سوال بیخي منځته نه راځي. 

 

پاته سوه د هغو ځمکو او سیمو څخه زما او د سودوزیو د قبیلې د الس اخیستلو مسله؛ نو دا خو هغه وخت  ـ ۲
 د دغو سیمو پولي وټاکلي سي. موږ خبرو ته سره کښینو او چېحلیږی 

 

زه د هغه لیست سره موافقه لرم او پر خپل وخت به یې  چېد آسونو او نورو شیانو په باره کي به درته ووایم  ـ ۳
 در رسوم.

 

د پوځونو د خرڅ خوراک لپاره دي د جواهراتو د خرڅالو په بیه د دریولکو روپیو غوښتنه کړې وه. د دوستانو  ـ ۴
 نیژدې اتحاد موجود وي نو دا مسایل حلېدالی سي. چېدی. دا هیڅ ستونزه نه ده. کله  مال سره شریک

 

ته هر ځای ته سفر کوې نو زما یو زوی به د پوځي قوې سره درته حاضریږي. زه د دې شرط  چېتا لیکلي وه  ـ ۵
 عملي کولو ته تیار یم.

دښمن دی. تا باید پر دواړو خواوو فرض وي او  د یوه دوست د بل دوست او د یوه دښمن د بلچې تا لیکلي وه  ـ ۶
 همداسي باید وي.

 

ستاسي د  چېزما په قلمرو کي دي د خپلو رعایاوو سره د ښه سلوک د کېدلو شرط ایښی وو. زه دا منم  ـ ۷
 رعایاوو سره به مناسب سلوک کیږي.

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien7:pdf


  

 

 4تر 2 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

 

لمرو کي ښه سلوک کیږي. زه له دې ستاسي له خوا د بلل سویو اروپایی مېلمنو سره به زما په ق چېتا لیکلي وه  ـ ۸
 شرط منلو ته هم تیار یم.

 

 زما په لیکونو کي به د مهاراجا حیثیت او اعتبار په نظر کي نیول کیږي. زه دا شرط هم منم. چېتا لیکلي وه  ـ ۹
کلي د ښکاپر په مقابل کي د ګډو عملیاتو څخه د السته راغلي غنیمت د مساوي وېشلو په برخه کي دي راته لی ـ ۱۰

 وه. زه دا درسره منم او هغه غنمیت به مساوي وېشل کیږي.
 

د غوایانو د حاللولو د منع کېدلو خبره دي کړې وه. تاسي مهاراجا له انګلیسیانو سره هم دوستانه اړیکي لری؛  ـ ۱۱
ور په مګر د هغوی په قلمرو او په عسکري قشلو کي غوایی حاللیږي. نو دا ستاسي خبره به یوازي د کابل او پېښ

 برخه کي وي؟
 

له بارکزیو څخه د ترالسه کړي غنمیت د مساوي وېشلو خبره دي کړې وه. زه وایم دا پرځای خبره ده او  ـ ۱۲
 مساوي به یې سره وېشو.

 

که زما پوځیانو د موافقتنامې له مقرراتو څخه سرغړونه وکړه نو تاسي به هغه پر الر  چېتاسي لیکلي وه  ـ ۱۳
دوو خواوو ترمنځ ریښتونی اتحاد موجود وي؛ دغه راز پیښي منځته نه راځي او که چیري  د چېکوی. زه وایم کله 

 څوک سرغړونه وکړي نو بیا هغه د سزا مستحق دی.
 

ً  د کشمیر او مولتان چېتاسي لیکلي وه  ـ ۱۴ د دوستانو ترمنځ باید د  تولیدات به ماته په سوغات کي را لېږی. یقینا
 سوغاتونو تبادله موجوده وي.

 

 د بارکزیو په باره کي مو راته لیکلي وه. زه وایم دا به د خبرو تر وخته پوري پرېږدو. ـ ۱۵
 

له غزني څخه مو د سومنات د صندل د دروازې د وړلو غوښتنه کړې وه. زه وایم یو ریښتونی دوست باید د  ـ ۱۶
بې آبی ته زړه ښه کړي؟ خپل دوست بدنامي ونه غواړي. که مهاراجا زما دوست وي نو هغه به څرنګه زما ابدي 

د سیکهانو په ټولو طبقاتو  چېیو دوست دي د بل دوست د بې حیثیته کېدلو آرزو ولري. دوهم دا چېعقل دا نه مني 
هلته  چېوایی سیکهان به د صندل د دروازو د راوړلو لپاره غزني ته والړ سي مګر کله  چېکي دا خبره عامه ده 

ه سي. زه ستاسي د یوه دوست په حیث، ستاسي د پاچهی تباه کېدل نه ورسیږي د دوی خپله پاچهي به نسکور
 Correspondence)غواړم. زه نه غواړم داسي پېښه سي. زه د مهاراجا د قلمرو دایمي ژوند او دوام غواړم.

pp 329-333) 
یم بینټینک ته حسین په الس، ګورنرجنرال الرډ ویل شاه شجاع، له دې څخه لږ وروسته، د خپل استازي قاضي محمد

یو لیک واستاوه او له هغه څخه یې د شخصي مرستي او د افغانستان پر لور د لښکرکښۍ او قدرت نیولو په الره 
 کي د مرستي غوښتنه وکړه. شاه شجاع هغه ته ولیکل: 

 

 عالي جنابه! زه ستاسي څخه پنځه غوښتني لرم:
اجار مشر زوی او ولیعهد ج( هرات ته رسېدلی دی. که د ایران د پاچا فتح علي شاه قعباس میرزا ) چېلومړی دا 

د برټانیې حکومت زما سره مرسته وکړي زه به د هغه ښار پر لور وخوځېږم او له خراسانه د اوزبکو تر هیواده او 
 د سمندر تر څنډو پوري ټول ښارونه به زما السته راسي او دا به ټول د برټانیې دوستان وي.

ه را ورسېدم؛ په هغه وخت کي مي یو زوی او دوې لوڼي درلودلې او د برټانیې حکومت زه لودیانې ت چېکله  ـ ۲
ماته د میاشتي څلور زره روپی راکولې. اوس زه پنځه لس زامن او څوارلس لوڼي لرم او ټول د بلوغ سن ته 

باید د خپل رسېدلي دي. دوی باید اوس خپل خپل کورونه ولري. نو څلور زره روپۍ ایله د دوی بس سي او زه 
زه غواړم خپل وطن بیرته ونیسم او د خپل هیواد پر لور  چېخرڅ خوراک لپاره خپل جواهرات خرڅ کړم. اوس 
دوی د ژوند  چېماته یې راکولې زما عیال ته ورکړي ځکه  چېحرکت وکړم نو د برټانیې حکومت باید هغه پیسې 

 کولو لپاره بله هیڅ منبع نه لري. 
والړ سم نو پوځ به پیسې را څخه غواړي او نور لګښتونه به هم  چېته حرکت کوم. هلته زه اوس خپل هیواد  ـ ۳

 چېتاسي یو استازی را ولېږی  چېرا پسې وي او دا د برټانیې د حکومت له مرستي پرته نه کیږي. زه هیله لرم 
مي د  چېیم کړم او کله هغه ماته پېشکي پیسې راکړي تر څو زه په دغو پیسو په خپل هیواد کي امنیت او ثبات قا

 چېلومړي کال مالیات ټول کړل نو ستاسي استازي ته به ټولي پیسې په یوه وار ورکړم. زه دغه راز هیله لرم 
زما پوځونو ته د  چې، سپاره او پیاده قواوو لپاره درې افسران را ولېږی چېتاسي به د دریو پوځي څانګو، توپ

 عملیاتو په وخت کي الر ښودنه وکړي.
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ر څخه یو لک روپۍ راسره راوړي وې. له هغو پیسو څخه مي څلورشپېته زره ما څو کاله مخکي له ښکاپ   ـ ۴
روپۍ په لودیانه کي هندو سوداګرو ته ورکړي دي. ما له هغوی څخه څو ځلی د خپلو پیسو غوښتنه کړې ده مګر 

تاسي کپټان ویډ ته امر  چېه لرم دوی هر وخت پلمې راته کوي او زه خپلي پیسې ورڅخه اخیستالی نه سم. زه هیل
اوس  چېدغه کسان بندیان کړي او زما پیسې ورڅخه حصول کړي. د مځکو خاوندان پر هغه مځکه  چېوکړی 

زما څخه تر  چېزما په الس کي ده ډېره زیاته مالیه حواله کوي که تاسي مهرباني وکړی دغو کسانو ته ووایاست 
 رات او اصول یې ایجابوي زیاته مالیه وانه خلي.د برټانیې د حکومت مقر چېهغه اندازې 

تاسي عالي جناب به کوم چاته وظیفه ورکړی  چېزما کور زما د کورنۍ لپاره ډېر وړوکی دی. زه هیله لرم  ـ ۵
یو لوی کور راکړی څو زما کورنۍ  چېزما کور وګوري او که هغه هم زما خبره تایید کړه نو بیا زه هیله کوم  چې

 پکښي ځای سي.
 

 بینټینک ته د شاه شجاع دوهم لیک: الرډ
عباس میرزا، د روسیې په لمسون، خراسان ته راځي. ما سمدستي، د  چېڅه موده مخکي ماته اطالع ورسېده 

 ید کړل.ئخپل سړي هرات ته واستول. هغوی بیرته راغلل او دا خبرونه یې تا احوال د معلومولولپاره،
زما دوست دی او زه هغه ته د خپل اوالد په سترګه کورم نو ما هغه ته  د هرات واکمن شهزاده کامران چېڅرنګه 

که عباس میرزا خراسان ته رسیږي نو دی یې باید مخه ونیسي. دی  چېخپله آرزو بیان کړه. لومړی دا خبره وه 
 باید زما مرستي ته انتظار وباسي او زما د پوځونو تر رسېدلو پوري ځان تیار کړي.

عباس میرزا  چېحقیقت نه لري مګر دا  بېلو بېلو سرچینو څخه رپوټونه اخیستي دي. ټول بهعالي جناب! ما له 
خراسان ته را روان دی او د هرات د نیولو خیال لري، دا بالکل حقیقت لري. دا به تاسي عالي جناب ته معلومه وي 

باالخره  چېدونه قوت لري  عباس میرزا به سمدستي د هرات په نیولو بریالی نه سي مګر هغه چېکه څه هم  چې
هغه به د هرات څخه د دفاع  چېقوت نسته. که څه هم  به په خپل کار کي بریالی سي. د هرات د واکمن سره دونه

 لپاره خپل ټول وس تمام کړي مګر که مرسته ورته ونه رسیږي نو مقاومت نه سي کوالی.
ګوندي یو څوک به  چېاب دي. دوی ټول دعا کوي دراني، غلجي او نور خلک د بارکزیو د ظلم زور د السه په عذ

 راسي او د هغه هیواد حکومت به په خپل الس کي واخلي؛ او دوی به د دغه اوسني ظلم او ستم څخه وژغوري.
که  چېدوی د هرات د واکمن له ویري سره غونډېدالی نه سي. دوی ماته پر له پسې لیکونه را لیږي او راته وایی 

د حکومت د اخیستلو لپاره ورنه سم نو هیواد به د اوزبیکو او نورو قبایلو السته ولوېږي. زه د دوی د ژغورني او 
 تاسي فکر مه خرابوی زه به ژر در ورسیږم. چېهر وخت دوی ته وایم 

زما  چېاوس عباس میرزا په خراسان کي دی. که زه ور ونه رسېږم نو هغه سیمه به الندي کړي او هغه خلک به 
ظار کوي عبای میرزا ته تسلیم سي. بارکزي له هغه سره د مقابلې کولو توان نه لري. دوی به ټول د د ورتللو انت

 رنجیټ سینګه خاوري ته وتښتي او د هغه په قلمرو کي به پناه واخلي.
د برټانیې حکومت( به زما سره مرسته وکړي او زه به زما دوستان ) چېاوس ډېر ښه فرصت دی. او زه هیله لرم 

 هغه هیواد ته د تللو په الره کي خپل پالنونه او نقشې عملي کړم. چېی سم وکړا
درانیان، غلجي او نور قومونه به زما سره مرستي کولو ته تیاروي. او له خراسانه، تر سیستان او  چېانشاءهللا 

هیواد ډېر هغه  چېترکستان پوري ټول هیواد به د برټانیې د حکومت دوستانو ته په الس ورسي. مګر څرنګه 
نېستمن دی نو، د ثبات او کرارۍ تر راتللو پوري به، په لومړیو څو میاشتو کي به چنداني حاصالت او پیسې 

پوځ ته پیسې ونه رسیږي نو هغه ښورښ کوي او  چېورڅخه تر السه نه سي. دغه فکر ما نا آرامه کوي ځکه 
کي بې وخته، مالیات حواله سي نو هغوی تباه ناراض به وي. او که چیري پر خلکو باندي،. د نېستۍ په حالت 

 زما دوستان د برټانیې حکومت به دغه خبره په نظر کي ولري. چېکیږي. زه هیله لرم 
د برټانیې یو استازی به د تل لپاره  چېکه زه حکومت ونیسم زه به دې ته اړتیا ولرم  چېزما بله غوښتنه دا ده 

، سپاره او پیاده عسکر را چېتوپ ماته چېوي افسرانو ته ضرورت ولرم راسره ملګری وي. دغه راز به دریو برټان
 وروزي. په دې وسیله به هغوی د برټانیې د حکومت د دوستانو او زما د ټینګېدلو وسیله سي.

 کال د اکټوبر شلمه. سیمله. ۱۸۳۲شاه شجاع ته د الرډ بینټینک لیک: د 
 له القابو وروسته.

ت دوه لیکونه مي ترالسه کړل. له دې لیکونو سره ستاسي پنځه غوښتني هم ستاسي اعلیحضر چېافتخار کوم 
 ملګري وې او دا لیکونه ستاسي استازي قاضي محمدحسین را ورسول.

د شهزاده عباس میرزا د حرکاتو په باب مو راته لیکلي وه. ما ته په دې  چېزه ستاسي اعلیحضرت ډېر منندوی یم 
عات نه دي رسېدلي. د خراسان د وضع او په هغه سیمه کي د ایرانیانو د پوځي باره کي تر اوسه پوري دقیق اطال

په  چېحرکاتو په باب، خلک د یوه بل مخالف رپوټونه خپروي نو تاسي اغلیحضرت به هم په دې قانع سوي یاست 
څخه آوازې  دې برخه کي سړی پر هیڅ رپوټ باندي سم باور نه سي کوالی. دا رپوټونه، زیاتره، د مختلفو سرچینو

 ښایي ستاسي اطالعات هم له هغو سرچینو څخه راغلي وي. چېوي 
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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

 

عباس میرزا هرات ته رسېدلی دی او که د برټانیې له حکومت څخه  چېتاسي ته لومړی رسېدلی رپوټ وایی 
مرسته تر السه کړی نو هغي سیمي ته به حرکت وکړی. زما دوسته ستاسي د دې غوښتني په جواب کي به درته 

د برټانیې حکومت ته خپل  چېتاسي ته په مشخصه توګه دا خبره روښانه کړم  چېدا زما وظیفه ده  چېیم ووا
تر څو پوري ممکنه  چېد ګاونډیو هیوادونو په چارو کي مداخله وکړي او  چېمذهبي اصول اجازه نه ورکوي، 

ت په خپل ټول تاریخ کي نه دی د برټانیې حکوم چېدا هغه اصل دی وي له دغه راز مداخلو څخه ځان ژغوري. )
وس یې رسېدلی دی د بهرنیو کمرورو هیوادونو په چارو کي یې له څرګندو مداخلو او د  چېرعایت کړی. او 

ځان نه دی ژغورلی. له دې لیک څخه فقط څو کاله وروسته یې هم د افغانستان، هم د   خلکو له قتل عامونو څخه
دي مداخلې وکړې. ج( تاسي اعلیحضرت البته د خپلو اعمالو اختیار لری. پنجاب او هم د ایران په چارو کي څرګن

دا کار، په دغه راز مواردو کي،  چېپه دې مسله کي زموږ څخه مرستي غواړی نو زه باید درته ووایم  چېمګر دا 
 زموږ د حکومت د بې طرفی له اصولو سره برابر نه دی.

ستاسي کورنۍ به هیڅ وخت پر میدان پاته نه سي او  چېایم ستاسي د دوهمي غوښتني په جواب کي به درته وو
 تاسي هر وخت د برټانیې د هیواد پر سخاوت باندي حساب کوالی سی.

د برټانیې د حکومت پر پوځي او مالي  چېپه دې حساب نو ستاسي د دریمي غوښتني په جواب کي درته ویالی سم 
 مرستو باندي حساب نه سی کوالی.

له پوروړو څخه  چېزه به کپټان وېډ ته وظیفه ورکړم  چېوښتني په جواب کي به درته ووایم ستاسي د څلورمي غ
 ستاسي څلورشپېته زره روپۍ درته حصول کړي.

ستاسي له حویلي سره اضافه ودانی درته جوړي کړي البته خرڅ به  چېزه به دغه راز کپټان وېډ ته وظیفه ورکړم 
برټانیې حکومت یې تاسي او ستاسي د کورنۍ نورو غړو ته ورکوي.  د چېیې له هغو پیسو څخه حواله کیږي 

 (۳۴۰-۳۳۷هغه ماءخذ ص ص )
شاه شجاع ته د برټانیې د ګورنرجنرال الرډ بینټینک سوړ جواب ماءیوسونکی وو او هغه بیرته د رنجیټ سینګه 

د مارچ پر دوولسمه تړون کال  ۱۸۳۳خواته مخ واړاوه. له رنجیټ سینګه سره یې له سره تماسونه ټینګ کړل او د 
، تر ډېره ځایه پوري، په وروسته کي، د ګندمک او ډیورنډ د بد مرغه تړونونو پیالمه چېیو تړون السلیک کړ 

سوه. له رنجیټ سینګه سره په دې تړون کي، شاه شجاع د، تېر په څېر، د رنجیټ سینګه ټول شرایط ومنل او د 
ډیرو زیاتو مځکو قواله رنجیټ سینګه ته ورکړه. امیر دوست  پېښور، کوهاټ او دیره جاتو په شمول یې د

محمدخان تر پایه پوري د دې مځکو او یا ځینو مهمو برخو د بیرته ترالسه کولو له تالښ څخه الس وانه خیست. له 
د انګلیسیانو دوست وو، د امیر دښمني او د دې مځکو د ملکیت پر سر د هغه ټینګار له  چېرنجیټ سینګه سره، 

 نګلیسیانو سره د امیر د دښمنی او د قدرت د السه ورکولو یو مهم عامل سو.ا
 

 نوربیا
 

 کال د مارچ د دوولسمي تړون متن: ۱۸۳۳د شاه شجاع او رنجیټ سینګه د 
 

 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, شپږمه برخه
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