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 ۶۱/۳۶1۲/ 1۱                                                                                       ډاکټر عبدالرحمن زماني

 په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې
 (برخه مه تا)

 یا بازي بزرگ(  The Great Game) ستره لوبه 

 

کلونو په موده کې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې دانگریزي او روسي امپراتوریو پلټونو، جاسوسیو  1٠۶١او  1١1۶د
دسترې لوبې اصطالح  دلومړي ځل دپاره د نولسمې پیړۍ په او دسیسو یا چل ول ته د سترې لوبې نوم ورکړ شویدې . 

اختراع کړه . دانگریزانو  Arthur Connolly" تر کونوليارسر کې د دغې جنگ جگړې یوه بریتانوي گډون کوونکي "
دغه  مامور داستخباراتي معلوماتو دراټولولو دپاره په سیمه کې اوږده سفرونه وکړل .  دغه انگریز دخپل یوه بل 

کال کې په بخارا کې خپل ژوند هغه وخت  له  1١4۳سره یو ځاې  په   Charles Stoddart  چارلز ستودارتملگري 
په نامه   Kimکال کې د"کیم"  1٠۶1ه ورکړ، کله چې ددواړو سرونه پریکړ شول . خو دسترې لوبې اصطالح په الس

 کیپلنگ د یوه داستان د خپریدو نه وروسته عامه شوه . Kipling Rudyard  د

 دسترې لوبې په لوبغاړو کې درې ډلې شاملې وى :

 هند د حکومت سیاسي ادارهبریتانوي فوځ او د هغې  منصبداران او د بریتانوي  .1
 ویا خو سیالنیان او یا هم عسکري مامورین وچې جاسوسان  بریتانوي .۳
هغه محلي کسان چې دمعلوماتو د راټولولو دپاره انگریزانو استخدام کړي وو او هغو خطرناکو ځایونو ته به یې  .۲

استول، کومو ته چې به د آروپایانو ورتلل گران وو. دوې به اکثره  یا دپیرانو او روحانیونو او یا هم  دبودایي 
له ددوې د غیر عادي مهارت او چاالکۍ په وجه زیارت کوونکو په جامه کې استول کیدل .  انگریزانو دا ډ

استخدام او تر لیږلو دمخه به یې دپټو معلوماتو د راټولولو او پټې سروې په چاروکې تربیه کول .  ددې ډلې د 
 شمیر او نومونو په هکله زیات معلومات ځکه نشته، چې دوې  د خپل کار لیکلې رپوټونه پریښودلي ندي .   

دسترې لوبې د بریتانوي لوبغاړو تر ټولو مهمه ډله د بریتانوي فوځ منصبداران او د سیاسي شعبي دیادولو وړ ده چې 
 مامورین  وو.  دسترې لوبې دبریتانوي لوبغاړو په معروفه څیرو کې  الندني کسان شامل وو:

د هزاره دسیمې ، چې په خیوا کې یې دروسانو په ضد فعالیت درلود، دبریتانوي هند  James Abbottجیمز ایبټ   –
 د چارو مسئولیت وروسپارل شو، او دایبټ آباد ښار یې په نوم یادیږي .

کال دتیري امر صادر  1١۲٠، دبریتانوي هند گورنر جنرال چې په افغانستان یې د  Lord Aucklandوکلنداالرد  –
 کړ.

گړې دیواځیني ژوندې پاتې ،  چې دافغانانو او انگریزانودلومړۍ ج  Dr. William Brydonډاکټر ویلیام برایډن –
 شوي کس په توگه مشهوره شو.

، هغه سیالنې چې مرکزي اسیا ته دسفر کتاب یې ډیر مشهوره شو، دکابل  Alexander Burnesالکساندر برنیس   –
 کال په پاڅون کې ووژل  شو.1١41په تخت دشاه شجاع د کښینولو وروسته ددانگریزانو دهیئت مرستیال  او د

، دافغانانو او انگریزانوددوهمې جگړې په وخت کې په کابل کې دانگریزانو دنمایندگۍ مشر   Cavagnariکیوناري –
 چې دوه میاشتې وروسته  دیوه پاڅون په نتیجه کې ووژل شو.

 دسترې لوبې داصطالح اختراع کوونکې چې په بخارا کې ترې سر پریکړ شو. ، Arthur Connollyارتر کونولي –
دبریتانوي هند وایسراى )نائب السلطنه( چې شمال مغربي سرحدي ایالت یې تاسیس او  ، Lord Curzonالرد کرزن –

 سیمه یې مستقیما دمرکز تر ادارې الندې راوسته .
کال دازاد سرحد دقبایلو دستر پاڅون په وخت کې دملکنډ بریتانوي 1١٠١، د Harold Deaneمیجر هرالډ دین –

 ربي سرحدي ایالت  جوړیدوسره سم لومړنې کمیشنر.کال کې دشمال مغ 1٠۶1سیاسي مامور،  او په 
کال کې یې د بریتانوي هند او 1١٠۲، دهندوستان  هغه خارجه سکرتر چې په  Mortimer Durandمورتمر دیورند –

 افغانستان تر منځ دسرحد دټاکلو خبرې سرته ورسولې او دغه سرحدې کرښه یې په نوم یادیږي .
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، هغه انگریزي جنرال چې دافغانانو او انگریزانو په لومړۍ جگړه کې یې  William Elphinstoneویلیام ایلفینسټن –
 کال کې دافغانانو په الس ووژل شو.1١4۳دانگریزي قواوو قومانده پر غاړه وه او په 

کال کې یې امیر عبدالرحمن خان سره  دقدرت  1١١۶، هغه سیاسي مامو ر چې په  Lepel Griffinلیپیل گریفین –
 و دپاره دانگریزانو په شرایطو خبرې وکړى .درسید

 ، په افغانستان کې لومړنې امریکایې جاسوس  . Josiah Harlanحوزیه هارلن –
،  اصالً مسلمان او نوم یې آغا حسن خان و، نیكونه یې د راجه منى رام كشمیري له كورنۍ   Mohan Lalموهن الل –

حمد شكوه نومېده.  موهن الل د سدوزیو د كورنۍ د سقوط او او د اسالم په دین مشرف شوي وو. پالر یې میرزا م
د وزیر فتح خان د وروڼو د عروج په وخت كي په افغانستان كي،  او د انګرېز انو سره دافغانانو په جګړه كي د 
 استعمار د پرمختګ له مهمو عواملو او جاسوسانو څخه وو. هغه دانګرېزانوپه فعالیت كي مهمه ونډه درلوده . هغه
نه یواځې د الکساند برنیس سره د منشي، او ترجمان په توگه خدمت وکړ او هغه ته یې فارسي ژبه زده کړه، بلکې 
انگریزانو ته یې مهم معلومات  راټولول، مخورو افغانانو ته به یې رشوتونه ورکول چې دانگریزانو پلویان شي، 

د امیر دوست محمد خان دژوند په نامه دهغه  یو كتاب   او دانگریزانو ددښمنانو دوژلو دسیسې به یې هم جوړولې. 
کې دهغه د سترګو لیدلي ډیر حاالت راغونډ شوي چي د محمدزیو د دورې د تاریخ له مهمو منابعو څخه ګڼل 

)داکتاب د"زندگى امیر دوست محمد خان امیر کابل" تر نامه الندې په دوه ټوکه کې دکابل دپوهنتون  كیږي 
وفیسر ډاکټر سید خلیل هللا هاشمیان لخوا ژباړل شوې او په امریکا کې دائینۀ افغانستان دمجلې دپخواني استاد پر

 . لخوا خپور شوې دئ(
، دهندوستان هغه وایسراى وو چه دتیري کوونکي فارورد پالیسۍ له امله یې دافغانانو او  Lord Lyttonالرد لیتن –

 انگریزانو دوهمه جگړه پیښه شوه . 
، په افغانستان کې دانگریزانو دتیري کونکي پوځ مشر اودهغه هیئت مشر هم وو William Macnaghtenمکناټن –

کال ددسمبر په میاشت کې دوزیر اکبر خان په الس 1١41چې شاه شجاع یې دقدرت په گدۍ کښیناوه .  هغه د 
 ووژل شو.

یلفنسټن دماموریت د ټیم هغه غړې ، بریتانوي سروې کوونکې اود مونستوارت ا John Macartneyجان مکارتني –
 وو چې دافغانستان یوه ډیره په زړه پورې نقشه یې جوړه کړه .

، چې اصلي نوم یې جیمز لیویس وو، په ظاهره دبریتانوي پوځ څخه کابل ته  Charles Massonچارلیس میسن –
ر ځایونه ولیدل . هغه یو ښه کال کې یې دانگریزانو دپاره جاسوسي کوله، دسوالگر په بڼه یې ډی1١۲٠وتښتید، په 

لرغون پیژندونکې هم وو، او دکابل شمال ته پروت هغه ښار گوټې یې هم آروپایانو ته وروپیژانده ، کوم چې 
 مقدوني اسکندر جوړ کړې وو.

 ، چې دآسونو دسوداگر په بڼه یې انگریزانو ته جاسوسي کوله .  William Moorcroftویلیام مورکرافت –
، چې دهرات دښار په جامع جومات کې یې دخطیب او مال امام دنده تر سره  Eldred Pottinger ایلدرید پاتینجر –

 کوله . 
کلونو ترمنځ دشمال مغربي سرحدي ایالت کمیشنر وو او  1٠1٠او  1٠۶١، چې  Roos-Keppel روزکیپل –

 دانگریزي /پښتو ژبې قاموس یې ولیکو .

 مان ايجنټانپه کابل کې دانگريزانو ميشته وکيالن يا مسل
انگریزانوپه لومړي سر کې دافغانستان په هکله ډیر لږ معلومات درلودل . که څه هم دافغانستان په هکله دځینو مسافرو 
او سیالنیالو کیسې موجودې وي، خو دالفینستن  تر استولوانگریزانو دبریتانوي هند دسرحد )اټک( څخه آخوا زیات 

داستخباراتي معلوماتو راټولول  نه یواځې داچې ستونزمن او خطرناکه وو، بلکه  دوې ته به  .(1) معلومات نه درلودل 
دامعلومات  نیمگړي او په نشت حساب وو.  دمعلوماتو څرنگوالې به دهغو افرادو په قابلیت او وړتیا پورې مربوط وو،   

 و ځایي خبر لیکونکي هم گمارل .  کومو چې به په بدلو څیرو او جامو کې سفر کاوه . انگریزانو به کله ناکله وطني ا

د انگریزانو ددې ستونزې دله منځه وړلو دپاره هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل میشت نمایندگان وگماري . خوکه 
(  کلونو یا دافغانانو او انگریزانو دلومړۍ او دوهمې جگړې نه تیر شو، په 1١١۶  - 1١١١(  او  )1١۸۳ - 1١۲١)

کومو کې چه انگریزانو په کابل کې د خپلو  نمایندگانو دمیشته کولو ناکامه او له مصیبته ډکې هڅې وکړې،  نوبیا 
پدې بریالي دوې وماتیکه او سیاسي نمایندگي نه درلوده .  خو م کاله په افغانستان کې کومه دیپل 1٠۳۳انگریزانو تر 

شوي وو چې په کابل کې اوسیدونکي وکیالن یا دبریتانوي هند مسلمانه ایجنټان )عاملین(  ولري او د هغوې په ذریعه 
هغې کال د 1١۸۱.داسې ښکارې چې دانگریزانو لومړنې  مسلمان وکیل د  .خپل رپوټونه او معلومات السته راوړي
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لوظنامې په نتیجه کې  مقرر شوې، کومه چې دانگریزانو او امیر دوست محمد خان تر منځ دهغه دزوې سردار غالم 
تر منځ  ترسره شوه .  دپیښور ددغې   John Lawrenceحیدر خان اوبریتانوي گورنر جنرال داستاځي جان الرنس 
 ت وکیل ته خاصه اجازه ورکړ شوي وه .  لوظنامې په پنځمه ماده کې، په کابل کې  دانگریزانو دحکوم

ترمنځه دبریتانوي هند د حکومت دمسلمانو وکیالنو په ډله کې په ترتیب سره خان بهادرمحمد نوکلو 1٠1٠او  1١١۳د 
افضل خان، سردار میرزا عطاهلل خان،  سردار محمد افضل خان گنداپور، محمد عزت خان منشی، محمد اکرم خان، 

فظ محمد نواز خان، ملک خدابخش توانا، ، فقیر سید افتخارالدین، ملک طالب مهدي خان، او مولوي غفور خان، حا
 حافظ سیف هللا خان شامل وو. 

کال دتړون په اساس  دافغانستان او بریتانیا تر منځ  دسیاسي 1٠۳1دافغانستان داستقالل دگټلو نه وروسته  د 
پرانیستل شوه.  او دهند دخپلواکۍ تر وخته چې بیا انگریزان په ظاهره اودیپلوماتیکواړیکو او نمایندگیو جوړیدو ته الر 

له سیمې ووتل، دانگریزانو سفیران په کابل کې میشته وو. دا ټول سفیران  دهندوستان دسیاسي خدماتو مامورین وو او 
ي، ریچارد مکوناچي، دباندنیو چارو دوزارت لخوا به ټاکل کیدل . پدې سفیرانو کې په ترتیب سره فرانسس هنري همفر

 تایتلر،   فرانسیس ویلي، او گیلز فریدریک سکوایر شامل وو. -ویلیام فریزر

او  دافغانانو سره ددوهمې جگړې دپیل کیدو نه وروسته داستخباراتو موضوع ته خاصه توجه ورکړه انگریزانو 
  .استخباراتي څانگې یې تاسیس کړې 

 هدمختلفو وسايلو او چلونو نه استفاد
په افغانستان، عربي هیوادونو او هندوستان کې د انگریزانو عملي شوو پالنونو ته وگورو نو څرگنده به شي چې  که

ددوې دفعالیتونو هدف په سیمه کې دتوطئو او دسیسو، سبوتاژ، په حاکمه محافلو کې د نفوذ، دلویو رشوتونو په 
ښینولو،او دهیوادونو دطبیعي جغرافیې په بدلولو متمرکزه ورکولو، دقدرت په گدۍ  دالس پوڅو امیرانو او پاچاهانوپه ک

وو. دوې به په ډیر مهارت او خاصې هوښیارتیا سره دهیوادونو په دربار، او مخورو قومي او روحاني کړیوکې اثر 
 رسوخ  پیدا کاوه.  پدې الره کې  ددوې  غوره وسیله د پیسو نه کار اخیستل وو، دکومې په ذریعه چې یې اشخاص په

بیه اخیستل، استخدامول او دهغوې له الرې به یې اغتشاش ته لمنه وهله، منفي تبلیغات به یې کول، او په سلطنتي 
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 . (۳) محافلو، سیاسي ډلو او عامو خلکو کې به یې ناباوري او خپلمنځي اختالفات منځ ته راوړل.

 

 افغان جنگیالي او ددوې ساده وسلې

 )نوربیا(

 منابع

 
1 . Loyn, David (2009). In Afghanistan: Two Hundred Years of British, Russian and American 

Occupation. )مخ 1۳ ، ) په افغانستان کې: دانگریزانو، روسانو او امریکائیانو دوه سوه کلن اشغال  
 (، توطئه انگلیس در سقوط دولت اعلیحضرت امان هللا خان1۲١١محمد ولي ). ۳

 


