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 ۳۲/۵۰/۳۵1۲            روالګسن استاد شهسوار
 

 ینه و یشو یکه موخپل سیستان پرد
 دعوه نه کوله اوبو هلمند د به د ایران نو

 

هغه  ،داسې کښلي دي سیستان په تړاو محمد تقي بهارد :په څوټکوکې سیستان
 چې سیستان سکستان دی او عالمان پرې عقیده لري دادی، څه چې دعلم لغت
 ...دریخ کې لیکل شويسیستان تا ؛زرنګا؛وو...د سیستان نوم مخکې ترهغې د

 نستان دافغا سیستان ختیځ ته نږدې د اوس دی دغه ښار مرکز نونوداستا
اوس په هغه ځاې  وران شو، یرغل په مهال د تېمور دی...د خاورې برخه

  . نادعلي پنوم یوکوچنی ښاردی کې د
 نه دې اوساکارولي قوموئازې  په اړه بېالبېل روایتونه شتون لري، سیستان د

 ي،شکوز دا شوریانوآ دوئ ساکا او هخامنشېیانوټبرپورې اړه لري  يئاسکا 
وئ د هېرمند د ۍ برخې اوکوزن فرارود نوم یادکړي دي ...د په توریا اوستا د
 نور سیستان او سجستان، سکزي، خاوره...د اسکایانو د کستانا یانېپنوم سا

کې دیوه سلطنت بنسټ 2۳،مخزیږدي هغه پاتې سوني دي نومونه د
ورګډ شوي ول  یان په پارتانواسکا انګېرنې هم شته،چې له دې دمخه کېښود.ددوئ نامتوواکمن ازس نومېده .داسې

ې ئپخوا کاله1۳۵نه دغه سلطنت موسس ونوس بلل شویدی چې له مخزېږدي په نوم یادېږي د لواپه ریخ کې د،چې په تا
پنجاب تر ئېچې له سیستان نه  پارس دی، واکمن ګندو نامتو یو دوئ وه...داراکوزي باندې حکومت کا په سېستان او

 د او رود، سند تر واخله له کابل نه را وروسته برهمنانو اسالم له خپرېدو ز(حکومت کا وه...د م 4۲_11پورې )
ړاندې برید په و د عربانو د نورسیمونه، او سېستان کندهار، کابل، د هامون پورې واک چلوه ...رتبیالنو سیستان تر

 په مهال عباسیانو زرنج ونیو...د سیستانیانو ته ماته ورکړه او حکمران نصرسیار دفاع کوله...ابومسلم خراساني اموي
درلود...طاهرانوپه زمانه کې سیستان  ه سېستان په واک کېزرنج دواکمنپه توګ کال د هه1۲۳امیرحمزه سیستاني په 

وې...صفاریان په سیستان کې راپیدا شول ،یعقوب لیث په ټول سېستان  اویوشمېرنورې سیمې ددوئ په واک کې
انوبیا ولکه کړ.غزنوی ئېسېستان  کاوه...خوامیراحمد بن اسماعیل سا ماني،دصفاریانوله کمزورئ ګټه واخسته حکومت

غوریان واکمن شول...محمد خوارزم شاه له کرمان نه راواخله ترسیستانه  ل سېستان واک درلود ،له دې وروستهپه ټو
ان وو...هوتکیانونه یوازې په سسېت یرغلونه پراخ کړل...تیموریانواوصفویانوهم پخپل وارسېستان ولکه کړی خپل

احمدشاه ابدالي دټولواکمنئ مها ل سېستان څه چې دټولواکمنۍ برخه وه...د واک چلوه،بلکې دایران ډېرې سېمې ددوئ
 ...اونیشاپورهم دده ترواک الندې وو مشهد

د ښکیالک په افغانستان بری چې په افغانستان کې له یوې خواخپل مینځي جګړې وې اوله بلې خوابریتانوي کله
ه با ثبات مرکزي حکومت بیاهم امیردوست محمد خان دیو وکړ...دلته دی،چې داېران السونه راوغوځېدل... ولې

 ...کولې دټینګښت لپا ره هڅې
امیر شېرعلي خان هم پداسې مهال واک ته ورسېد چې افغانستان له یو شمېر کورنیو او بهرنیو ستونزو سره الس او 

 ګرېوان وو:
دل » د هېواد په لوېدیځ )هرات او د هرات شاوخواکې( ال ډېرې ستونزې پر خپل ځای وې، په لوی کندهار کې د –

پاتې سونې په ځانګړي ډول د وزیر محمد اکبر خان زوی سردار فتح محمد خان او د سردار مهردل خان د « وروڼو
 ګواښ په پشپړه توګه له مینځه نه وو تللی.« شېرعلي خان»زوی سردار 

ان د افغانستمیراث خوارو هم د امیرشېرعلي خان په څېر د یوه پیاوړي او پرمختللي « طال وروڼو»په پېښور کې د 
 جوړېدو خیال نه درلود.
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په خپل کور کې له  ئېد سردار محمد یعقوب خان او سردار محمد ایوب خان خوابدي یوه بله ستونزه وه چې امیر  –
یوه نوي اخ و ډب سره الس او ګرېوان کړ او هغه ځکه چې شېرعلي خان غوښتل خپل کشر زوی عبدالله خان )د 

 ولیعهد وټاکي.عایشه بېګم محمدزۍ زوی وه( 
دا ستونزه دې کچې ته ورسېده چې دواړه سکني وروڼه هرات ته الړل. که څه هم د یوشمېر سردارانو په مینځګړیتوب 

 بیا یعقوب خان په هرات کې په دنده وګمارل شو. ئېد زوی او پالر تر مینځ دا ستونزه یوڅه حل شوه چې له بابته 
ق خان چې بخارا ته تښتېدلی وو د امو له روده را پرېووت او د یوشمېر د سردار محمد اعظم خان زوی محمد اسحا –

 د هېواد شمالي سیمې نا ارامه کړې. ئېسپرو ترکمنانو په مټ 
بلې خواته واړوه. خو له کورنیو  ئېدا ډول نورې وړې وړې کورنۍ ستونزې هم وې چې د امیر شېرعلي خان پام 

 د ډېر پام وړ وو:ستونزو سربېره نوموړي ته بهرنی ګواښ هم 
استعماري موخې افغانستان د دوه سترو ښکېالکګرو د ګوزار « Great Game د سترې لوبې»په سیمه کې  –

)وروسته شوروي اتحاد( وپتېله چې مینځنۍ اسیا ښکېل کړي. نو هماغه وه چې د لومړي  ئېنښه کړ. تزاري روس
د په کپکاس )قفقاز( پیل شو او یو د بل پسې د ترکستان ز کال( د واک په مهال لومړی بری 1۲۳۰ – 1۲۵1الکساندر )

د ورېښمو د الرې مو هم ښارونه تاشکند،  ئېکال  1۲2۵بخارا ونیو او په  ئېکال  1۲۸1الندې کړې. په  ئېسیمې 
 مو سین غاړو ته ورسول.آد  ئېسمرقند، خوقند او خیوه الندې کړل. ځانونه 

ز کال( په دغه وخت کې روسانو هم له دې نه استفاده  1۲۲1ید وکړ، )هغه مهال چې انګرېزانو پر افغانستان بر
وکړه، هغسې خو هم د انګرېزانو او افغانانو تر مینځ جګړه روانه وه،چې دوی په خېوې برید وکړ. ولې د خېوې خان 

کند کړ.تاشنهیلې کړل. خو بیا هم روسانو خپلو خونړیو بریدونو ته دوام ور ئېورته داسې ماته ورکړه چې روسان 
ز کال( پورې پرمختګ وکړ. په پای کې خبره د افغانستان تر پولو  1۲۸2ز کال( ونیو او تر بخارا ) 1۲۸۰) ئې

 پورې را ورسېده.
وېره لرله چې روسیه به د افغانستان رنر جنرال الرډاکلنډ نه راواخله تر الرډ مایو پورې دوی دا د برېتانوي هند ګو

 له الرې د هند پر خاوره برید وکړي.
انګرېزانو امیر شېرعلي خان »دا کوښښ هم کاوه چې د ایران خاوره د وسیلې په توګه وکاروي. نو ځکه خو  ئېروس

ې ورسره اړیکته ګواښ وکړ که چېرې له ایران سره اړیکې ټینګې کړي د برېتانوي هند چارواکي به خپلې دوستانه 
 [1]«پرې کړي.

نوموړي لیکوال دا هم کښلي دي چې د هند ګوار نر جنرال الرډ الرنس د افغانستان په تړاو بې پرې سیاست ته شا 
 [2]امیر شېر علي خان د یوه خپلواک هېواد واکمن نشو ګڼلی. ئېکړه نو ځکه 

مونږ الرنس، جان جېکب، جان را لینسن، تر دغه وخته پورې برېتانوي چارواکي په دوه ډلو وېشل شوي ول. چې 
سنډیمن، رابرتس او لیټن یادولی شو. ولې بیا هم دواړه ډلې په یوه خوله وې چې افغانستان باید د ملي واک او ځواک 

 څښتن نه وي.
چې امیر د تېر په څېر د دوی هم پدې پوهېده «الردمایو»خو امیر ځان د هېواد د خپلواکۍ په هنداره کې لیده او 

استازي نه مني.نو ده وړاندیز وکړ غوره به وي چې له ایران سره اړیکې ښې کړي او له روسانو سره دخبرو له 
 الرې ستونزې اوارې کړي.

هـ( کې د امیر د خوښې له مخې الرد مایو د برېتاني د پالیسي له مخې  1۳۲۸ز کال  1۲۸1د امبالې په کنفرانس کې )
باید له امیر نه داسې استقبال وسي چې د هند په تاریخ کې ساری ونه چې ته سپارښتنه وکړه  وېتانوي هند چارواکد بر
 لري.

 [3]«نړۍ ته باید وښودل شي چې امیر شېرعلي خان د یوه خپلواک هېواد امیر دی.»
دولس لکه روپۍ او دولس ورته  ئېد دوستۍ اړیکې ساتلې، چې پدې پلمه  ئېانګرېزانو سره ددې چې له امیر سره 

 پرې بشپړ باور نشو کولی. ئېزره ټوپک ورکړل ولې بیا هم 
ښه تر مینځ یوه داسې سیمه په ن ئېاو برېتان ئېوګڼله چې د روس ئېد دې لپاره چې برېتانوي چارواکي ډاډه شي غوره 

 شي چې د دواړو لورو لپاره د یوې بې طرفې او بې پرې سیمي پنوم یاده شي.
کوي  په ګوته« کالرندون»انګېرله کومه سیمه چې د انګرېزانو د بهرنیو چارو وزیر « ګرچاکف»استازي  ئېد روس

 هغه ښایي افغانستان وي.
دواړو لورو ته دغه خبره ځکه په زړه پورې وه، انګرېزانو انګېرنه چې روسان به د امو سین نه راپورې وځي 

 چه وګواښي.افغانستان به الندې کړي چې بیا به د هند نیمه و
وخوړه. داځل ښایي افغانستان د هند د نیمې  ئېروسانو ګومان کاوه چې انګرېزان یووار افغانستان ته راغلل خو ماته 

وچې په څېر ورورو تر خپلې ولکې الندې راولي. نو ځکه دواړو ښکېالکګرو وپتېله چې د افغانستان شمالي سیمې د 
دواړو غاړو وېره لرله چې د افغانستان او بخارا تر مینځ چې کومې سیمې روسانو او افغانانو تر مینځ په نښه شي. 

 تر النجې الندې دي دغه النجه به د دوی د غاړې تلک شي.
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 :اکلټد افغانستان د پولو 
 

ل یو پر ب ئېکه له یوې خوا د سیمې د وېش په تړاو روسي او برېتانوي چارواکي په یوه خوله وه خو له بلې خوا 
 کولی. باور هم نشو

هغه مهال چې روسانو پر خېوې برید وکړ د انګرېزانو د خوابدی المل شو. ولې بیا هم په لندن کې د روسانو استازي 
ته ډاډ ورکړ چې موږ یوازې یاغیان وځپل، نه «  Gran ville لردګرنویل»بیا «  Schouvalovشووالوف»

 «د ټولواکمنۍ برخه شي. ئېغواړو چې خیوه د روس
 پېښو وښوده چې نه یوازې خیوه بلکې د مینځنۍ اسیا ټولې سیمې د دوی په ولکه کې پرېوتې.ولې وروسته 

کې دانګلیس سفیر « سن پطرزبورګ»د ټولواک هغه خبرې هم د ملنډو وړ وې چې په  ئېبرېتانیا ته ان د روس
 ته پدې هکله ډاډ ورکړی وه.« Loftus لردلوفتوس»

 پلې ګڼي چې د امو د رود ښۍ غاړې )روشان او شغنان( ته پرتې وې.افغانستان د تاریخ له مخې هغه سیمې خ
 ولې د بخارا حکومت دا خبره نه منله.

کو )د او د برېتانوي هند چاروا ئې، روسئېد دې لپاره چې حقوقي او تاریخي واقعیتونه په پام کې ونیول شي د برېتان
کالو تر مینځ( د خپلو څېړنو له مخې،  1۲2۲ – 1۲۸1و نه )درې کالو په موده کې(پرته د افغانستان او بخارا له استاز

کال( دواړه غاړې  1۲2۲لندن ته واستوو او په « کنت شوالوف»)چې پخپله د روس قیصر هم خپل نامتو استازی 
 دغه پایلې ته ورسېدې چې:

ې څخه واوړي هغه وو چ افغانستان باید له روشان او شفنان نه تېر شي او بخارا چې د بدخشان سیمه خپله ګڼي له دې
نه د خواجه صالح تر سیمې پورې او د امو د رود کیڼ اړخ بیا له بدخشان نه راواخله « سرکول»د افغانستان پوله له 

 تر میمنې پورې د افغانستان د خاورې برخه وګڼل شوه.
ه وه هغه د سیستان مسألله دې سربېره د سیستان په برخه کې هم چې د امیر شېرعلي خان د خوابدۍ یو بل لوی المل 

سې دا ئېوه چې د ښکېالکګرو لخوا را پورته شوه. داچې ولې انګرېزانو دا ډول دښمنۍ ته لمن وهله لنډیز او نچوړ 
 دی:

 برېتانوي چارواکي دی ئېته د امیر شېرعلي خان دا خبره په زړوه وه چې ویل « الرډ میو»انګرېزانو ته په سرکې 
 لواک هېواد په څېر د دوستۍ یو تړون السلیک کړي.له افغانستان سره د یوه خپ

د امیر د دې وړاندیز په ځواب کې لندن خپل استازي الرډ میو ته الرښودنه وکړه چې په ښکاره دغه ونه مني ولې له امیر »
 [4]«سره دې خپلې اړیکې وساتي.

کال په تورو اوبو کې  1۲2۳دی وه. ولې په الرډ میو له امیر سره له لیدنې وروسته د دوه کالو په شاوخوا کې نور هم ژون
 «بروک»د یوه تن بندي له السه چې هغه هم یو افغان وه چې شېرعلي نومېده ووژل شو چې بیا د ده پر ځای « جزایر انډومان»

 وټاکل شو.
ز کال( تړون سره خپل غبرګون ښودلی وه کوم چې د روسانو او انګرېزانو لخوا  1۲2۲امیر نه یوازې دمخه هم له هغه )

هم په ډاګه وویل چې دغه تړون په پټه السلیک شوی دی او ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ او ملي  ېئالسلیک شو. بلکې دا 
 حاکمیت خالف کار دی.

 چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وه. له دې سربېره انګرېزانو په یوه بل ورته کار هم الس پورې کړ
همدا  [5]«هغه د سیستان مسأله وه چې د امیر د خپل واک په مهال غوښته چې له السه وتلی سیستان بېرته مرکز پورې وتړي.

 یو پالوی سیمې ته ولېږه. ئېالمل وه چې انګرېزانو مداخله وکړه او د سرفردریک ګولد سمټ په مشرۍ 

کال(دوست محمد خان له انګرېزانو غوښتي ول چې د سیستان د کشالې په اړه د 1۲۸۲ – 1۲۸1نه دمخه )له دې
 افغانستان او ایران تر مینځ مینځګړي توب وکړي ولې برېتانوي چارواکو ورته وویل:

وب ړیتڅنګه چې انګرېزان د سیستان خاوره د ایران برخه نشي ګڼلی نو ځکه نه غواړي چې په دې تړاو مینځ ګ»
 «وکړي او یا افغانان له دې څخه را وګرځوي.

د پام وړ خبره خو داده چې کله بیا د ایران چارواکي له انګرېزانو غواړي چې د سیستان د النجې په تړاو مینځګړیتوب 
 د هغوی د لیکنو په تړاو د یوه لیک په ترڅ کې کاږي:«جان رسل»وکړي. د انګرېزانو د بهرنیو چارو وزیر 

نستان او ایران تر مینځ د اختالف رښتنی ټکی د سیستان موضوع ده نو په دې بنسټ که څوک غواړي د د افغا»
 [6]«جګړې له مخې دا حل کړي نو بیا برېتانیا د هر ډول مداخلې نه ځان ژغوري.

ه دا تپوښتنه پیداکېږي چې ولې د انګرېزانو په څرګندونو کې دومره لوی توپیر موجود وو؟ حال داچې انګرېزانو 
څرګنده وه چې ایران په لوی الس په داسې وخت کې سیستان ته الس اوږد کړ چې افغانستان له یوشمېر ستونزو سره 

کاله را پدې خوا سیستان د افغانستان برخه وه او په لرغوني «1۵۲»الس او ګرېوان وه او کنه د تاریخ په اوږدو کې 
 تاریخ کې دغه موده زرو کالو ته رسېږي.

وک په دې پوهېده چې رابرت سنډیمن له جیکب اباد نه تر کوټې پورې ګام پر ګام پر مخ ځي او په افغانستان کې هم د نارت بر
د ځان لپاره  ئېامیر شېرعلي خان او د ده د زامنو محمد یعقوب خان او سردار محمد ایوب خان تر مینځ خوابدي شتون لري دا 
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 4تر 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 

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

 

پدې تړاو د ایران ګواښ، هم انګرېزانو ته یو بل فرصت وه چې پر امیر فشار  یوبل چانس ګاڼه. د سیستان په سر النجه او
 راوړي څو د افغانستان د خپلواکۍ نېشه له سره وباسي.

ز کال( له مخې چې ایران به د افغانستان په چارو کې مداخله نکوي( ایران وپتېله چې له انګلستان نه  1۲۰2د پاریس د تړون )
 وخت کې چې امیر له ستونزو سره مخ وه وغواړي چې د سیستان کړکېچ ته را ودانګي.یوځل بیا په داسې نازک 

ز کال( چې سیستان ته الړ شي. سید نور محمد شاه پوشنج  1۲2۳انګرېزانو هم ګولډ سمت او ریچارد پالک ته دنده وسپارله )
 ل شول.هم د افغانستان د استازي په توګه او د ایران له لوري میرزا معصوم خان و ټاک

 هم شریک ئېنوموړي پالوي په وچ زور نه یوازې د سیستان حاصل خېزه ځمکه ایران ته ورکړه بلکې د هلمند په اوبو کې 
« حکمیت»وګڼل. ولې له بده مرغه د سید نور محمد شاه وړاندیز ته چا غوږ کېنښود او امیر شېرعلي خان هم د انګلیس له دغه 

 ګون وښود.او ناحقه مینځګریتوب سره سخت غبر
کرکه در لوده خو دلته ورته ځان ډېر یوازې ښکاره شو او روسانو هم له دې نه ګټه  ئېامیر شېر علي خان چې له روسانو 

او امیر تر مینځ د لیکونو له الرې اړیکه ټینګه شوه. که څه هم دا لیکونه له چا نه پټ نه وو. له بده « کافمن»واخسته نو د 
ته خپل ځواکونه واستوي. امیر د همدې اندېښنې له مخې یوځل « خېوې»وسانو ټینګار وکړ چې ز کال ر 1۲2۲مرغه چې په 

بیا برېتانوي چارواکوته اړ شو چې په دې تړاو له هغوی نه مرسته ترالسه کړي. ارسالخان جبارخېل د بهرنیو چارو وزیر په 
سانو د ګواښ یادونه وکړه. روسانو هم دمه ته د رو  Northbrookکې د برېتانوي هند حکمران الرډبروک Simla سمله

پر وړاندې ودرېد. خو بروک دا خبره د  ئېونه وهله، د شامل پنوم یو مجاهد لکه د القاعدې مشر اسامه غوندې د روس
چې د سیمې پېښې په سر کې د روسانو سیاست له نږدې نه څاره د  Argyll «دوک ارګېل»تر غوږ ورسوله او « ګالدستون»

 وړاندیز ونه مانه. Brookله مخې د « محافظه کاري»خپلې 
د ګواښ په تړاو نور هم له انګرېزانو نه  ئېامیر د سیستان د موضوع د عبدالله جان د ولیعهدي او په ځانګړي ډول د روس

 خوابدی شو.

 هم په تېشه ووهله. چې هغه د ئېنه یوازې امیر ته ستونزې وزېږولې بلکه خپله پښه  د انګرېزانو دغې بې پروایی
لومړی تړون  ئېاو برېتان ئېکال روس 1۲2۲لیکونه ول. د امیر لپاره بل ګواښ دا شو چې په « کافمن»امیر او 

 استازي هم وېره لرله چې کلنه دښمني پایته ورسوله، له دې سربېره انګرېزانو د روسانو له دایمي ۰۵السلیک کړ او 
نوامبر  11د یوه رسمي لیک په ترڅ )« سالیز بري»د دې لیکونو پایله ښایي داسې ستونزې رامینځته کړي، پدې تړاو 

 نه وغوښتل چې یو پالوی کابل ته واستوي. Northbrook ز کال( کې له نارت بروک 1۲2۸
 کې استازي ولري.انګرېزانو د مخه هم غوښتل چې په کندهار، هرات او مزار 

بروک د تېر په څېر د امیر غبرګون بیا هم پخپل ځای ګاڼه او پدې پوهېده چې امیر دا نه مني نو ځکه ده غوره وګڼله 
 چې له دندې ګوښه شي.

وټاکه. د نوموړي  Lytton «الرډ لیتون»د ده پرځای د هند نوی حکمران « دیزرایلي»هغه وو چې نوي صدراعظم 
 لیکلي دي چې:« رټسپي ای راب»په اړه 

 [7]«الرډلیټن = الرډلیتون غوښتل چې افغانستان کمزوری کړي او په پای کې ترې خپلواکي واخلي.»
د امیر شېرعلي خان په اړه د الرډلیټن نیت نورو بهرنیو تاریخ پوهانو هم ډاګیزه کړی دی چې موږ په دې لړ کې 

 فریزرټټلر یادولی شو. نوموړي کاږلي دي:
ه لندن نه ځان سره دافغانستان د ښکېالک نخشه راوړې وه. ده هسې د افغانستان روڼ اندي پاچا امیر شېر الرډلیټن ل»

علي خان ته اوبه خړولې. ده درې اونۍ وروسته امیر ته وکښل چې دی غواړي افغانستان ته استازي ولېږي... امیر 
 [8]«ورسره ونه منله...

ز 1۲2۸  ۸طامحمد خان( شملی ته وغوښت او هغه هم ورته وویل )د اکتوبرلیټن بیا خپل مسلمان سفیر له کابل نه )ع
کال( امیر هیله لري چې انګرېزان له ده سره داسې یو تړون السلیک کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به 

 السوهنه نه کوي.
 پرته له بهرنیو هېوادونو سره ولې لیټن پدې ټینګار کاوه چې امیر به د برتانوي هند استازي مني او د دوی له سال

 اړیکې نشي نیولی.
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