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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهتا

 

 کال د مارچ د دوولسمي تړون متن: ۱۸۳۳د شاه شجاع او رنجیټ سینګه د 
و د مهاراجا رنجیټ سینګه او شاه شجاع الملک ترمنځ د دوستی اړیکي په کلکه ټینګ سوي دي او د هغوی د ګټ

پر  چېینده کي منځته راسي. دوی موافقه لري آترمنځ هیڅ ډول تضاد او اختالف نه په اوس کي موجود او نه په 
 دواړو منځته راوړی دی توافق وکړي. يدو چېموادو باندي د ښه نیت او دوستی په اساس  الندی

 

لونکو واکمنانو او ټولو سدوزیو له شاه شجاع الملک د خپله طرفه، د خپلو اوالدونو، له ده څخه وروسته د رات ـ ۱
همدااوس د مهاراجه په ملکیت کي دي الس پر  چېخوا د اباسین پر دواړو غاړو باندي له ټولو هغو مځکو څخه 

سر کیږي. لکه کشمیر او د هغه په ختیځ، لوېدیځ او شمال کي ټولي سیمي د اټک د قال، چچ، خبل، اوب او د اباسین 
و سیمو څخه؛ پر ښي اړخ باندي له پېښور، د یوسفزیو عالقه، د خټکو سیمو، هشتنغر، پر کیڼ اړخ باندي له ټول

میهني، کوهاټ او د خیبر تر درې پوري په پېښور پوري ټولي مربوطي عالقې. بونیر، د وزیرو عالقه، َدوړ، 
ه له مربوطاتو سره ټانک، ګوراک، کاالباغ او خوشحالګهړ، د هغه له ټولو مربوطاتو سره. ډېره اسماعیل خان د هغ

په هغه کي ډېره غازي خان، کوټ میتون او مربوطات یې سنګر، هیرین، داجیل، حاجي پور، رجنپوری او  چې
درې کڅۍ او مینکوره د هغې له مربوطاتو سره او د اباسین پر کیڼ اړخ باندي مولتان. دغه ځمکي او ځایونه به د 

سره هیڅ ډول غرض نه لري. دا مځکي نسل پر نسل په مهاراجا  مهاراجا ملکیتونه ګڼل کیږي او شاه به له هغوی
 او د هغه په اوالد پوري اړه لري.

د خیبر پر هغه بله غاړه باندي به خلک په دې خوا کي له غال، تېریو او ګډوډیو له ایجادولو څخه منع کیږي. که  ـ ۲
 چېي نو دواړه خواوي وظیفه لري له هري خوا څخه څوک په مالیاتو کي غبن وکړي او هغي بلي خواته واوړ

 مقصر یوه بل ته وسپاري.
 

هیڅوک حق نه لري، د  چېلکه د مهاراجا او د برټانیې د حکومت ترمنځ د السلیک سوي تړون په اساس  ـ ۳
مهاراجا له پاسپورټه پرته، د سوتلیج د سیند له کیڼ اړخ څخه ښي اړخ ته واوړي؛ همدغه اصول به د اباسین څخه، 

 چېې له سوتلیج سره ګډیږي، د تېرېدلو په برخه کي هم رعایت کیږي. هیچا ته باید اجازه ورنه کړه سي اوبه ی چې
 د مهاراجا له پاسپورټه پرته د اباسین څخه تېر سي.

 

د اباسین پر ښي اړخ پراته دي، شاه به ټول هغه شرایط رعایت کوي  چېد شکارپور او د سیند په برخه کي،  ـ ۴
د کپټان وېډ په واسطه د مهاراجا او د برټانیې د  چېنېکمرغه تړون په اساس ایښودل سوي دي د دوستی د هغه  چې

 حکومت تر منځ ټینګ سوی دی.
 

شاه په کابل او کندهار کي خپل واک ټینګ کړي نو هر کال به مهاراجا ته الندني شیان لیږي؛ پنځه  چېکله  ـ ۵
نۍ توري، اووه اېراني خنجرونه، پنځه ویشت ښه یابوګان، ښه رفتار به کوي. یوولس ایرا چېپنځوس اعلی آسونه 

او تازه مېوې، مزه داره خواږه سرده خټکي. دا به ټول کال د کابل د سیند او پېښور له الري لېږل  چېراز راز و
ګ سته او دا به ټول په ښه زیات مقدار را استول کیږي. د دې ترڅنکیږي. انګور، انار، مڼې، بهي، بادام، کشمش، پ

طال او سپین زر به پکښي کار سوي  چېبه د هر رنګ ټوکران، د پوست څخه جوړي خولۍ، د کیمخاب ټوکران 
 وي، یوسل او یو ایرانۍ قالیني. شاه به دا ټول شیان مهاراجا ته هر کال لیږي.

 

 دواړه خواوي به یوه بل ته په مساوي القابو خطاب کوي. - ۶
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ور، امرتسر او د مهاراجا د قلمرو په هره برخه کي تجارت کوي، نه په اله چېد افغانستان سوداګر به،  ـ ۷
د هغوی لپاره اسانتیاوي برابري کړي. دغه  چېزورول کیږي بلکه مسوولو مقاماتو ته ټینګ هدایت ورکړه سي 

 افغانستان ته ځي همدغه راز سلوک وسي. چېراز باید له هغو سوداګرو سره 
 

وستی له مخي، پنځه پنځوس شالونه، پنځه ویشت ټوټې ښځینه ټوکران، یوولس مهاراجا به هر کال شاه ته، د د ـ ۸
 لوی پوړني، پنځه ټوټې کیمخاب، پنځه واړه پوړني، پنځه بګړۍ او پنځه پنځوس باره پېښوری وریجي.

 

شاه افغانستان ته د آسونو د اخیستلو یا نورو کارونو لپاره لېږل کیږي او دغه راز د  چېد مهاراجا هر مامور  ـ ۹
دواړه خواوي د هغه په کارونو  چېپنجاب ته تر یوولس زرو روپیو سودا اخیستلو لپاره راځي باید  چېمامورین 

 کي د لسانتیاو برابرولو کوښښ وکړي.
 

د دواړو خواوو پوځونه په کوم ځای کي را غونډیږي نو د غوایانو حاللولو ته باید اجازه ورنه  چېهر وخت  ـ ۱۰
 کړه سي.

 

له باکرزیو سره د جنګ لپاره، له مهاراجا څخه عسکر واخیستل. د فتحی په صورت کي باید له  که شاه، ـ ۱۱
بارکزیو څخه غنیمت سوي شیان، جواهرات، آسونه، سپکي او درنې وسلې باید د دواړو ترمنځ په مساوي شکل 

ل نو شاه موافقه کوي ووېشل سي. که چیري شاه، د مهاراجا له مرستي له پرته، له هغوی څخه مالونه غنمیت کړ
 یوه برخه به یې مهاراجا ته، د دوستی د نښي په توګه، لیږي. چې

 
 دواړه خواوي باید پرله پسې یوه بل ته لیکونه او سوغاتونه واستوي. - ۱۲

 

که چیري مهاراجا له شاه څخه د پوځي مرستي غوښتنه وکړي نو شاه باید یوه قوه د خپل مهم افسر تر  ـ ۱۳
توي. دغه راز که شاه له مهاراجا څخه پوځي مرسته وغواړي نو هغه به هم پوځي قوه ورته قوماندې ورته واس

هغه به مسلمانان وي او د ده یو مهم افسر به یې قومانده پر غاړه لري او تر کابل پوري به ورځي. هر  چېلیږي 
مهاراجا پېښور ته ځي نو شاه باید یو شهزاده د هغه د هرکلي لپاره ورته را واستوي او مهاراجا به هم د  چېکله 

 هغه د مقام سره سم د هغه هرکلی کوي او په ښه توګه به یې رخصتوي.
 

 د هر یوه دوست د هغه بل دوست او دښمن یې د یوه بل دښمن دی. ـ ۱۴
 

ه لري او د هغه له موادو څخه باید هیڅ ډول سرغړونه ونه سي. دغه دواړه خواوي له دې تړون سره موافق ـ ۱۵
 (۳۷۱-۳۶۹ص ص )اوسنی تړون د تل لپاره نافذ دی. 

بل یې هیڅ پالن او نقشه نه  چېشاه شجاع د کابل د تخت د نیولو لپاره،  چېمخکي مو دې خبري ته اشاره وکړه 
دا د دوو هیوادونو د مشرانو  چېتړون څخه ښکاري درلوده، هر ډول شرایطو منلو ته حاضر وو. له دغه پورتني 

 ترمنځ تړون نه بلکه د یوه مغرورفاتح او یوه عاجز او مجبور ګدایي ګر پاچا ترمنځ یو غیر مساوي قرارداد دی.
کپټان ویډ، مهاراجا رنجیټ سینګه او شاه شجاع الملک، دواړو ته په لېږلو لیکونو کي پر هغوی باندي له دې امله 

ص ص )د ده له اجازې او اطالع پرته یې د تړون په څلورمه ماده کي د هغه نوم ذکر کړی دی.  چېوکړ احتجاج 
۱۷۱-۱۷۲) 

شاه شجاع له رنجیټ سینګه سره د دوستی د تړون په السلیکولو او د افغانستان د تحت د  چېپه دغه وخت کي 
ن، د پخوا په شان د دوست محمدخان پر ضد بیرته تر السه کولو په کوښښونو لګیا وو، د کندهار او پېښور سردارا

په دسیسو لګیا ول. امیر دوست محمدخان د پېښور د سردارانو له السه جالل آباد ایستلی وو او له دوی سره دا وېره 
له دوست محمدخان سره، لږترلږه په هغه  چېهسي نه بله ورځ پېښور ورڅخه الندي نه کړي. که څه هم  چېوه 

او نه د کندهار د الندي کولو فکرموجود وو خو وروڼه یې د هغه له ورځ په ورځ  وخت کي، نه د پېښور
  زیاتېدونکي قدرت څخه وېرېدل.

رنجیټ سینګه له شاه شجاع سره د تړون په وسیله پېښور او شاوخوا سیمي اخیستي وې مګر سمدستي یې د پېښور 
دوست محمدخان له ګډ پوځي قوت او په هغه  د پېښور د سردارانو او چېد الندي کولو زړه نه سو کوالی ځکه 

هسي بېځایه د دوست محمدخان د حملې  چېسیمه کي د پښتنو قبایلو له مقاومت څخه بېرېدی. د پېښور سردارانو، 
له کابل څخه پېښور ته ورغلی وو، له رنجیټ سینګه څخه د  چېوېره ورسره وه، د حاجي خان کاکړ په سال، 

مخکي له شاه شجاع سره په تړون قانع سوی وو او د پېښور د نیولو  چېسینګه،  مرستي غوښتنه وکړه. رنجیټ
زړه یې نه سو کوالی، د سردارانو د مرستي د غوښتني ږغ یوه غیبي مرسته وګڼله او سمدستي یې سردار هري 

 سینګه د اټک له قال څخه ور تېر کړ. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 3 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 

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

 

د رنجیټ سینګه لمسی شهزاده نونهال  چېهري سینګه، لږي ورځي وروسته، د سلطان محمدخان څخه وغوښتل 
غواړي پېښور وویني. که چیري تاسي له ښار څخه خپل عسکر وباسی او ښار خوشي کړی؛ شهزاده به په  سینګه

ښار کي د ورځي له ګرځېدلو څخه وروسته بیرته ووزي او تاسي به ښار ته راسی. سلطان محمدخان، که څه هم 
ه سخت وېرېدلی وو، د هغه د پیغام د ردولو جرأت یې نه درلود او د پېښور د هري سینګه له دې پېشنهاد څخ چې

ښار یې خوشي کړ. هري سینګه او نونهال سینګه له سپرو عسکرو، توپونو او وسلو سره ښار ته ننوتل او له یوه 
ه سپک مقاومت او څو ډزو څخه وروسته یې ښار ونیوی. سلطان محمدخان لومړی تهکال او وروسته شیخان ت

، له شاه شجاع سره د جنګېدلو او د کندهار له سردارانو سره د دوست محمدخان چېوالړ. او دا داسي وخت وو 
مرستي لپاره، له کابل څخه کندهار ته روان سوی وو. سلطان محمدخان، حاجي خان او پیرمحمدخان ډېر چلونه 

-۲۲۴مېسن ص ص )ښکار ایستل وه.  وسنجول خو له رنجیټ سینګه څخه د پېښور اخیستل د زمري له خولې د
۲۲۵) 

 
 د کابل د تخت د نیولو لپاره د شاه شجاع څلورم کوښښ:

 چېشاه شجاع، په افغانستان کي، د بارکزي وروڼو ترمنځ په اختالفاتو او حتی دښمنیو ښه خبر وو او فکر یې کاوه 
د کابل  چېې تر السه کړي نو کوالی سي که لږ مالتړ ورسره ملګری سي او یا د پوځي عملیاتو لپاره پیسې او وسل

 چېله رنجیټ سینګه څخه یو څه تر السه کړي خو دونه خسیس وو  چېتخت بیرته د ځان کړي. هغه کوښښ وکړ 
د شاه شجاع په پروژه کي یې خپلي پیسې په خطر کي نه سوای اچوالی؛ بلکه له هر ډول عملیاتو څخه یې پخپله د 

د هندوستان له صرافانو او بانک واالوو څخه یو  چېدرلوده. وروسته یې کوښښ وکړ مالي ګټي د ترالسه کولو تمه 
څه پیسې پور کړي خو هغوی هم د ده په پالن او عملیاتو باور نه سو کوالی او دا یې په اصطالح پر تړلي دوکان 

 چېه دې قانع کړي د برټانوي هند ګورنرجنرال الرډ بینټینک پ چېحواله ګڼله. شاه شجاع ډېر زیات کوښښ وکړ 
 ده ته یو څه پیسې ورکړي مګر هغه د خپل حکومت بېطرفي ورته پلمه کوله.

له شاه شجاع سره یې په دې الره کي ډېره مرسته وکړه هغه، په لودهیانه کي، د برټانوي هند د حکومت  چېیو شی 
او دونه  ژبه هغه دونه باټولی سیاسي استازي کپټان کالډ وېډ سره د هغه ښه اړیکي وه. شاه شجاع په خپله غوړه

هغه ته یې په خپل پالن  چېبېځایه درناوی یې کړی وو او پر له پسې یې دونه اوږده مجلسونه ورسره کړي وه 
په افغانستان کي یې تر ټولو نورو کسانو مستحق او ضمنا د  چېقناعت ورکړی وو او هغه یې دې ته راوستلی وو 

 (۱۴ډیورنډ ص ) برټانیې د حکومت ټینګ دوست وګڼي.
د برټانوي هند  چېشاه شجاع د وسلو په رانیولو او د عسکرو په استخدامولو پیل وکړ، او خبره دې ځای ته ورسېده 

کال د  ۱۸۳۲عالي تبه مامورین یې پر حرکاتو باندي شکمن سول او د ګورنرجنرال دفتر ته یې اطالع ورکړه. د 
تازه ټاکل سوی وو، له خپلو مخبرانو  چېاستازي ویلیم فریزر،  ډسمبر پر لومړۍ نېټه په ډهلي کي د انګرېزانو

افغانان په بازارونو کي ګرځي او ډیري زیاتي وسلې او مهمات اخلي. دا معلومه نه وه  چېڅخه اطالع ترالسه کړه 
ولو د وسلو دغه رانیول قانوني او که غیرقانوني دي او هدف یې څه دی. فریزر د وسلو د رانیونکو د بندي ک چې

د وسلو  چېامر ورکړ او د ګورنرجنرال الرډ بینټینک له دفتر څخه یې هدایت وغوښت. په دې لیک کي راغلي وه 
ګورنرجنرال له یوې خوا دوست محمدخان ته  چېرانیونکي وایي دوی د شاه شجاع استازي دي. په داسي حال کي 

 چېرټر ویلیم مکناټن فریزر ته هدایت ورکړ لیکونه لېږل او هغه ته یې د دوستی وعدې ورکولې، د هغه خاص سک
نه یوازي د شاه شجاع سړي له بنده خوشی کړي بلکه په ډهلي کي د هغوی د وسلو او مهماتو پر خریداري باندي 

 (۶۳-۶۲ډال ریمپل ص ص )ټول مالیات ورته معاف کړي. 
ی مذهبي قوانین دوی ته د د دو چېڅه موده مخکي یې شاه شجاع ته لیکلي وه  چېګورنرجنرال الرډ بینټینک، 

،د ده په قلمرو چېګاونډیانو په چارو کي د مداخلې حق نه ورکوي؛ اوس یې فراري شاه شجاع ته اجازه ورکوله 
کي، د افغانستان د پاچا د پرزولو په مقصد وسلې او مهمات واخلي، او ال یې د دې ورانکارو فعالیتونو لپاره شاه 

 هم ورکړې وه. شجاع ته شپږ میاشتي پېشکي تنخوا
کال د فبروري په میاشت کي له لودهیانې څخه روان سو. ده په دې وخت کي دوه سوه زره  ۱۸۳۳شاه شجاع د 

روپۍ ورسره لرلې او درې زره وسله وال عسکر یې درلودل. د مې په میاشت کي له اباسین څخه تېر سو او 
مقاومت وکړ هغوی ته یې له شکارپور  چېسندیانو  شکارپور ته په ننوتلو کي له مقاومت سره مخامخ نه سو. هغو
شاه شجاع ته پنځه سوه زره روپۍ په دې شرط  چېسره سخته ماته ورکړه او د سیند میران په دې راضي سول 

 (۱۸۰کنینګهم ص )که یې د کابل تخت ترالسه کړ نو سند ته به بشپړه خپلواکي ورکوي.  چېورکړي 
ه شجاع لښکر دوه ویشتو زرو تنو ته رسېدی. په دې کي هغه غښتلی او منظم له سند څخه تر تېرېدلو وروسته د شا

د سکاټلینډ اوسېدونکي الیق منصبدار کیمپل روزلی وو. شاه شجاع پر کندهار باندي د  چېپیاده پوځ شامل وو 
و. کهندل حملې لپاره د بوالن له درې څخه تېر سو او د کوږک په کوتل کي د کهندل خان له مقاومت سره مخامخ س

 خان ډېر ژر ماته وکړه او کندهار ته پر شا سو.
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کهندل خان، د کوږک پر لور د حرکت کولو څخه مخکي، دوست محمدخان ته پرله پسې پیغامونه لېږلي او د 
مرستي غوښتنه یې ورڅخه کړې وه. دوست محمدخان، د یوه هوښیار مشر په حیث، د پوځي عملیاتو له پیل کولو 

له شاه شجاع سره د  چېدهیانه کي، د برټانیې له سیاسي استازي کالډ وېډ څخه پوښتنه کړې وه څخه مخکي، په لو
له هغه سره د برټانیې د حکومت هیڅ مالتړ  چېبرټانیې د حکومت مالړ ورسره دی کنه. کپټان ویډ ورته لیکلي وه 

له شاه شجاع سره برټانوي  چېدوس محمد خان په دې باور سو  چېنسته البته خواخوږي یې ورسره سته. کله 
سایکس ص ) عسکر ملګري نه دي نو، د خپلو وروڼو سره د مرستي لپاره یې، د کندهار پر لور حرکت وکړ.

۳۹۶) 
د کندهار سردارانو ښار قالبند کړ. شاه شجاع ښار محاصره کړ او د محاصرې د ماتولو په حملو کي یې ډېر سخت 

سر کي د دوست محمدخان پوځونه د جنګ میدان ته را ورسېدل نو  د جوالی د میاشتي په چېتلفات ورکړل. کله 
شاه شجاع خپل پوځونه د زاړه ښار خواته پر شا کړي او له ښار سره نیژدې یې قوي سنګرونه پرې ایښي ول. که 

د جګړې په پیل کي د دوست محمدخان د پوځونو یوې برخي ماته وکړه خو د ورځي په پای کي بری د  چېڅه هم 
 برخه سو. شاه شجاع وتښتېدی، توپونه، توپکونه، مهمات او خزانې یې پر میدان پاته سولې.  هغه په

دوست محمدخان خان ته، د شاه شجاع د دې ماتي په نتیجه کي دوولس توپونه، آسونه، اوښان او ډېر نور شیان په 
فتح خان، جسیم خان او هالي  الس ورغلل او کابل ته یې له ځان سره ښاغلی کیمپل، جریرالدین خان رساله دار،

د یوه  چېژوندي یې نیولي وه، ورسره بوتلل. کیمپل له دوست محمدخان سره پاته سو او هغه د توپ چېبخش، 
که له  چېکنډک او شپږو توپونوقومانداني وروسپارله. دوست محمدخان نورو نیول سویو افسرانو ته هم پېشنها وکړ 

غواړي بیرته له شاه  چېاو ورته ویې ویل  و هغوی د ده پېشنهاد نه ونه مانهده سره خدمت کوي نو پاتېدالی سي خ
 (۳۷۹کوریس پانډینس ص )شجاع سره یو ځای سي. 

ً  چېکه څه هم  شاه شجاع په دې جنګ کي هم بې کمالي او هم بې زړه  چېټول مورخین په دې عقیده دي  تقریبا
مقاومت کړی وای میدان یې پرېښود او وتښتېدی خو شاه د جنګ تر پایه پوري یې  چېتوب وښود او د دې پر ځای 

یې  زموږ پوځیان ډېر ښه وجنګېدل او د مقابل لوري څخه چېشجاع خپله دغه ماته د قسمت لوبه بولي او وایی 
څلور توپونه ونیول او د پوځي مشرانو او خانانو سرونه یې راوړل. دوست محمدخان د پوځ په منځ کي قرآن په 

یو ناڅاپه زموږ په لښکرو ماته ګډه سوه نو ما هم له سلو  چېاو خپل پوځیان یې مقاومت ته رابلل الس ګرځېدی 
 (۹۸-۹۷شاه شجاع ص ص )سپرو سره د هیلمند پر لور حرکت وکړ... 

خپل ځان په هرات کي شهزاده کامران ته ورسوي خو په الره کي یې  چېشاه شجاع په لومړي سر کي غوښتل 
ستان خواته یې مخه کړه. سردار رحمدل خان له کندهار څخه تعقیباوه او شاه شجاع یې په نیت واوښت او د بلوچ

هیڅ ځای کي پر کراره نه پرې ښود. د قالت واکمن محراب خان خپل سپاره ور واستول او د رحمدل خان او شاه 
حراب خان څخه د رحمدل خان له م چېشجاع ترمنځ یې واچول. شاه شجاع یې صحي سالم کالت ته ورساوه. کله 

هغه د ده مېلمه دی او په هیڅ توګه به یې  چېشاه شجاع د ورسپارل کېدلوغوښتنه وکړه نو محراب خان ورته وویل 
په اصل کي د شاه شجاع په نیت خبر هم وو، له رحمدل خان سره دا شرط  چېورتسلیم نه کړي. خو محراب خان، 

ل خان بیرته کندهار ته حرکت وکړ او شاه شجاع څو ورځي هغه به په کالت کي نه پاتیږي. رحمد چېقبول کړ 
وروسته، د محراب خان د څو سپرو په بدرګه، شکار پور ته نیژدې، چچ ګنداوه ته ورسېدی او له هغه ځایه څخه 

 (۸۲-۳۸۱کوریس پانډینس ص ص)یې د لودیانې پر لور حرکت وکړ. 
و دښتونو کي له سفرونوکولو څخه وروسته لودیانې ته شاه شجاع له څو میاشتو خواریو او دربدریو او په غرونو ا

 ستون سو او بیرته د انګرېزانو خیرات ته کښېنستی.
دوست محمدخان ته د جنګ په میدان کي د نورو زیاتو غنیمتونو تر څنګ د لیکونو یو ډک صندوق په الس ورغی 

هغوی یې د شاه شجاع سره مرستي ته  چېپه هغه کي د خانانو او قومي مشرانو په نوم د کپټان ویډ خطونه وه  چې
له شاه شجاع سره یوازي د برټانوي هند د حکومت مالتړ ملګری  چېرا بللي وه. دوست محمد خان په دې پوه سو 

 نه دی بلکه د هغه په خپل پوځ او دربار کي خانان او مشران د ده له دښمنانو سره الس لري. 
و نورو ناراضي خانانو او مشرانو له شاه شجاع سره تماسونه ټینګ د دوست محمدخان مشر ورور نواب جبارخان ا

د غزني عالقه به ده ته سپاري، جالل آباد به نواب  چېکړي وه او شاه شجاع له نواب جبارخان سره ژمنه کړې وه 
خان هرکله دوست محمد چېزمان خان او باالباغ به عثمان خان ته ورکړي. دوی له شاه شجاع سره موافقه کړې وه 

په کندهار کي د شاه شجاع کمپ ته نیژدې سي نو دوی به د شاه شجاع له کمپ سره یو ځای سي. نواب جبارخان په 
له شاه شجاع سره د انګلیسیانو مالتړ ملګری دی او خپل نور ملګري یې هم په دغه عقیده کړي  چېدې عقیده وو 

ده  چېدوست محمدخان ته، په غزني کي، پېشنهاد وکړ  وه. نواب جبارخان، د خپلو دسیسو د عملي کولو لپاره، امیر
د هغه له پوځ څخه مخکي ځان شاه شجاع ته ورسوي او له هغه سره د امیر لپاره خبري  چېته اجازه ورکړي 

بری به د شجاع په برخه وي او دی به د امیر لپاره خبري په ښو شرایطو پای  چېدی باور لري  چېوکړي. ځکه 
په پوځ کي ورسره ملګري  چېمدخان د خپل ورور په نیت پوهېدی او په دې هم پوهېدی ته ورسوي. دوست مح

مشران او د کندهار سرداران به ټول، باالخره، د شاه شجاع سره ملګري سي او دی به پر میدان یوازي پرېږدي نو 
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برو لپاره ډېر وخت زه مات سم نو بیا به ته له شاه شجاع سره د خ چېالال! کله » نواب جبارخان ته یې وویل
 (۱۵۷-۱۵۶موهن ال ص ص )« ولرې

که چیري ګورنرجنرال د دغه جګړې منظوري نه وای ورکړې او شاه شجاع ته یې د  چېانګرېزي مورخین لیکي 
هغه پېشکي تنخوا منظوره کړې نه وای نو هم به په سند او افغانستان کي د وینو تویېدلو مخه نیوله سوې وای او هم 

له شاه شجاع سره زموږ د حکومت مالتړ ورسره دی. هغه یې  چېان په دې نه باوري کېدالی به دوست محمد خ
 (۹۷-۳۹۶سایکس ص ص )زموږ پر حکومت بې اعتماده کړ او خونړي او غمناکي نتیجې مو ولیدلې. 

 

 دوست محمدخان د امیر په حیث:
ست صحنه او لوبه بدله سوه. د دې د شاه شجاع له وروستي ماتي سره، په افغانستان کي دننه او دباندي د سیا

د سردارانو تر منځ یې پخوانۍ بې اعتمادي نوره هم زیاته کړه. کندهاري  چېورستي جنګ یوه نتیجه دا سوه 
د توري له برکته ژغورل سوی وو، د جنګ له ختمېدلو څخه  ښار او قدرت یې د دوست محمدخان چېوروڼو، 

هسي نه دوست محمدخان د  چېه ننوزي. له دوی سره دا وېره وه ښار ت چېوروسته، هغه ته اجازه ورنه کړه 
هغه یې له ښار څخه وتلو ته مجبور  چېکندهار واکمني ورڅخه واخلي او له دوی سره دونه قوت موجود نه وو 

د هغه په دربار  چېته داسي لیکونه السته ورغلل  کړی وای. د جنګ له ختمېدلو څخه وروسته، دوست محمدخان
ي یې له سردارانو، پوځي مشرانو، خانانو او حتی د ده له خپلو ورڼو سره د انګرېزانو ارتباط ثابتاوه. امیر او پوځ ک

 اوس به په چا باور وکړي.  چېنه پوهېدی 
په ختیځ کي یې تر ټولو لوی او قوي دښمن سیکهان دي خو دې  چېله بلي خوا، دوست محمدخان مخکي فکر کاوه 

انګرېزان هم نه یوازي د ده دوستان نه دي بلکه د هغه له دښمن شاه شجاع سره  چې وروستي جنګ ورته وښودله
، د ده د نسکورولو لپاره، مالي او پوځي مرستي ورسره کوي. دوست محمدخان نه چېدونه خواخوږي لري 

دوستی تاوان رسولی او نه یې خطر ورته متوجه کړی وو؛ بلکه تر بل هر چا له هغوی سره د  انګرېزانو ته 
انګرېزانو ولي د هغه د خاوري د نیولو، د ده د نسکورولو  چېټینګولو ته تیار وو. هغه تر مرګه په دې پوه نه سو 

 او قدرت ته د شاه شجاع د رسولو فیصله کړې وه.
دا به د دوست محمدخان وروستۍ جګړه سي. دوست محمدخان  چېد دې مهم جنګ څخه مخکي، هرچا فکر کاوه 

خته ماته وخوري او یا به د جنګ په میدان کي ووژل سي. د کابل پر لور د دوست محمدخان له حرکت به یا ډېره س
کولو سره سم، رنجیټ سینګه پېښور ونیوی او سلطان محمدخان یې جالل آباد ته په تللو مجبور کړ. سلطان 

ان مقرر کړل او ځینو نورو محمدخان د جنګ نتیجې ته منتظر نه سو او د جالل آباد په شاوخوا کي یې خپل حاکم
رنجیټ سینګه، د دوست محمدخان وروڼو او  چېته یې د لویو مقاماتو د سپارلو وعدې ورکړې. خبره لکه څرنګه 

نورو قومي مشرانو فکر کړی وو هغسي نه سوه. شاه شجاع په جنګ کي ماته کړې او په تېښته تللی وو او سلطان 
 الړاو دوست محمدخان ته یې د دې لویي فتحی مبارکي وویله.محمدخان، له ډېر خجالت سره، کابل ته و

د ځان  چېدونه زیاتو او خطرناکو دښمنانو سره، په یوازي سر، مقابله نه سوای کوالی او باید  له دوست محمدخان
 لپاره یې په داخل او بهر کي دوست یا دوستان پیدا کړي وای. دوست محمدخان له ډېره وخته د کندهاري وروڼو او

د ایران دربار، په تیرو څه باندي شلو کالو کي، د  چېد ایران د دربار په اړېکو خبر وو او په دې هم ښه پوهېدی 
افغانستان په سیاسي صحنه کي څومره فعال او خطرناک رول لوبولی او اوس حاضر، د ده له دښمنانو سره د 

د امیر درې وروڼه، په تېره بیا سردارسلطان  دوستی له الري، ده ته څونه خطر متوجه کوالی سي. په پېښور کي
وند تر ټولو لوی هدف یې د دوست ژمحمدخان طالیي له رنجیټ سینګه سره په دسیسو کي الس یو کړی او د 

د هغه  چېمحمدخان پرزول او له منځه وړل وه. دوست محمدخان په کابل کي هم داسي دوست او ملګری نه درلود 
له هغه سره ملګري کسان یوازي د قدرت  چېړی وای او وروستي جنګ وښودله پر دوستي او قوت یې حساب ک

له ضرر څخه ځان وساتي  ، تر هر څه مخکي باید، د اېرانچېدوست محمدخان فیصله وکړه  او دولت دوستان دي.
 او که یې دوست نه کړای سي نو لږترلږه له ښکاره دښمنۍ څخه یې ځان وژغوري. 

فکر کولو څخه وروسته، د اېران د پاچا محمدشاه قاجار په عنوان، داسي مکتوب  دوست محمدخان، له ښه ډېر
هم یې هغه ته، تر یوې اندازې پوري، خپل قوت وښود او هم یې، محمدشاه قاجار، د اسالم د یوه  چېترتیب کړ 

 کړ.  د دین د مشترک دښمن سیکهانو په مقابل کي د ګډ اقدام له دیني وجیبې سره مخامخ پاچا په حیث،
مخکي مي، د حاجي ابراهیم په الس، ستاسي اعلیحضرت حضور ته یو پیغام درلېږلی او په  چېامیر هغه ته ولیکل 

 زموږ ملت ورسره مخامخ دی.  چېهغه کي مي د هغو ستونزو یادونه درته کړې وه 
انو له تېریو سره موږ په خپله خاوره کي د دین د منفور دښمن سیکه چېاعلیحضرته! زموږ لویه ستونزه دا ده 

هر وخت ږغ  چېزما سره د افغانانو څلوېښت زره کورنۍ او ګاونډي قبایل والړ دي او  چېمخامخ یو. که څه هم 
ورباندي وکړم د جنګ میدان ته یې ایستالی سم خو زما په پایتخت کابل کي زما د تکړه سپرو عسکرو شمېر شلو 

د دې نجسو کفارو له  زه له ډېره وخته چېاوړي. امیر ولیکل زرو او د پیاده عسکرو شمېر مي تر لسو زرو نه 
سلو زرو سپرو اوپیاده عسکرو او دریو سوو توپونو سره په مقابله لګیا یم مګر د خدای په فضل یې تر اوسه غلبه 
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 6تر 6 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 

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

 

ی زه به نو تر څو پوري د دې کرکجنو کفارو سره جنګېږم او تر کله به د هغو چېنه ده راباندي کړې . ده ولیکل 
که تاسي زما سره مرسته ونه کړی نو زه به مجبور  چېد یرغلونو مخه نیسم؟ زه باید تاسي اعلیحضرت ته ووایم 

له انګرېزانو څخه مرسته وغواړم او هغوی به د مرستي په بدل کي ټول افغانستان تر کنټرول الندي کړي.  چېسم 
 هیوادونو پوري رسیږي.  د هغوی د تېریو لمبې به تر کومو چېاو دا ال معلومه نه ده 

تاسي اعلیحضرت ته، د اسالم د یوه پاچا په حیث، وضع بیان کړم.  چېدا پر ماباندي فرض وه  چېامیر ولیکل 
یو باوري سړی دی،  چېحسین خان،  څه کوی. نوري خبري به د لیک دروړونکی محمد چېباقي تاسي پوهیږی 

 (۲۸-۲۷کوریس پانډینس ص ص ) درته وکړي.
هم په خپل قدرت مغرور وو او هم د افغانستان په دننه کي د مشرانو په بې اتفاقي او کمزوري  چېا، د ایران پاچ

د دوستی د څرګندولو تر څنګ یې هغه ته  چېخبر وو، د امیر دوست محمدخان په جواب کي داسي مکتوب ولیکی 
زه  چېلیک په جواب کي ولیکل  خپل زور او د افغانستان په باب خپل نیت څرګند کړ. محمدشاه قاجار د امیر د

ته زموږ د ابد  چېته د اسالم مدافع او زړه ورجنګیالی یې او د اسالم له دښمنانو سره ځکه جنګېږې  چېپوهېږم 
مدته دولت تابع یې او زموږ د پاچهی او مذهب لپاره جنګېږي او موږ د خپل شاهي سخاوت له امله دا خپل فرض 

 نه بې برخي کوو.  تا به له خپل سیوري څخه چېګڼو 
موږ شل زره سپاره او پیاده عسکر او څلوېښت  چېد اېران پاچا پر هرات باندي د راتلونکي حملې په باب ولیکل 

 توپونه له ټولو مهماتو سره خراسان ته لېږلي دي او په پسرلي کي به پر هرات باندي حمله کوو. 
اسو جاللتمآب لپاره په الماسو کي نیولی خنجر د قنبرعلي خان ته ست چېموږ خپل ایل چېوروسته یې ولیکل 

تاسي جاللتمآب ته ټول بیان وکړي او تاسي  چېسوغات په توګه درلېږلی دی. موږ قنبرعلي خان ته امر کړی دی 
هغه کتاب ص ص )به هم هغه ته د خپلو غوښتنو او نیتونو په باره کي تفصیل ورکړی او هغه به موږ ته ووایی. 

۲۸-۲۹) 
شپو ورځو کي د کندهار واکمن سردار کهندل خان هم د اېران د پاچا دربارته یو لیک واستاوه او په هغه په همدغو 

تاسي خپل نوکر ته هر امر کوی هغه به پر سر او  چېزه ستاسي تابع او نوکر یم او  چېکي یې ورته ولیکل 
محمدحسین خان په الس در لېږلی دی. ما خپل پیغام د  چېسترګو عملي کیږي. کهندل خان د اېران پاچا ته ولیکل 

هغه ته، زما په برخه کي، هر څه امر  چېهغه هم یو شریف سړی او ستاسي له وفادارو نوکرانو څخه دی او 
هغه کتاب ص )وکړی هغه به یې په ډېره امانتداري ماته را ورسوي او ستاسي له غوښتني سره سم به عمل کوو. 

۳۰) 
س دغه ته ورته پیغام ور واستاوه او په هغه کي یې هم خپل ځان د ایران د پاچا وروسته یې د عزیز محمدخان په ال
هر ډول تړون یا موافقتنامه غواړی هغه په داسي ټینګو الفاظو  چېتاسي  چېنوکر بللی او ورته لیکلي یې وه 

 (۳۱-۳۰هغه کتاب ص ص )بیا غور کولو اوتعدیلولو ته هیڅ ضرورت پیدا نه سي.  چېولیکی 
عزیزمحمدخان زموږ دربار ته را  چېپاچا محمدشاه قاجار د وروستي لیک په جواب کي ورته ولیکل د ایران 

کومه  چېستاسي وفاداري ورڅخه څرګنده وه، را ورساوه. تاسي جاللتمآب  چېورسېدی او ستاسي لیک یې، 
 اعالمیه غوښتې وه موږ هغه په خپل شاهي مهر او السلیک درولېږله.

 چېد اېران دربار ته ستاسي جاللتمآب تابعیت او اطاعت څه نوې خبره نه ده ځکه  چېي وه محمدشاه قاجار لیکل
تاسي له ډیري پخوا زمانې څخه د ایران د مشهوري پاچهی په قبایلو پوري اړه لری. او موږ به ستاسي د دغه 

 تابعیت او وفاداری په بدل کي ډېر زیات احسانونه درسره وکړو. 
موږ، که خدای کول، ډېر ژر د خراسان د سیمو او هرات پر لور لښکرکښي کوو او دا  چېه محمدشاه زیاته کړې و

تاسي جاللتمآب به د خپلو پوځونو سره هلته حاضر یاست. زموږ د نېکمرغه پوځونو له رسېدلو  چېضروري ده 
 سره به تاسي هم را سره یو ځای سی او په عملیاتو کي به برخه راسره واخلی. 

په تهران کي د روسیې سفیر  ا، د همدغو لیکونو په تعقیب، د یوه تړون مسوده ترتیب کړه او په پای کيد ایران پاچ
زه، د ایران په دربار کي د روسیې  چېکونټ سیمونیچ د تضمین لپاره مهر او السلیک کړه. د روسیې سفیر ولیکل 

دار کهندل خان ترمنځ د دغه تړون د ن د پاچا اعلیحضرت محمدشاه او د کندهار د سرد سفیر په حیث د ایرا
 شرایطو د عملي کېدلو تضمین کوم.

 
 بیانور 

 
د ایران پاچا به پر تخت باندي د کښېنستلو راهیسي د کندهار د سردارانو د خدمتونو په بدل کي د هرات والیت  ـ ۱

 هغوی ته د انعام په توګه سپاري.
 

 اوومه برخهشاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, 
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