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بريطانيې او د روس سيالي چې سل کاله روانه وه، " لويه لوبه"  په نولسمې پيړۍ کی د

 ايران( هم ورگډ و.   "شطرنج" وه او پکی چين او پارس )نومېږي.  لوبه د 

دا نوم په لومړي ځل په بنگال کی د بريطانيې د ختيځ هندي شرکت ) ايسټ انډيا 

 خوا له( ومړ کی ۱۸۴۲کمپني( د جاسوسۍ د څانگې يو افسر "ارتهر کونولي " ) 

 د ايران او" زمري" د بريطانيه" يږې" د روس کوو، کار يې تخيل چې هغو.  شو وکارول

  .انځورول شکل په" گيدړې"

د اتلسمې پيړۍ په پاې کی بنگال او دکن د بريطانيې يو تجارتي شرکت الس ته 

وړولو ولويدل چې د تجارت په پلمه هلته ورغلي و.  دوي په بنگال کې د منظم پوځ د ج

 لپاره ځاي خلک وروزل او د هغوي پر مټ د هند لويديځو سيمو ته وروخوځيدل.  

د هند نه عالوه بريطانيې په اسټريليا، نيوزيلينډ، شمالي امريکه او په جنوبي افريقه هم 

خيټه اچولې وه.  د دوي سره په سيالۍ کی فرانسه، هسپانيه، پرتگال او نيدرلينډ 

خپلې خاورې چاپيره سمندرونو په را الندی کولو خپل مملکت  )هالينډ( وو.  روسانو د

پراخه کړو.  بيا د مسلمانو ملکونو، قزاقستان، چيچنيا او داغستان د نيولو نه وروستو يې 

 سمرقند او تاشقند ته سترگې سری کړی وې. 
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ر د نولسمی پيړۍ د پيل سره د فرانسې نپولين بونا پارټ ) ناپولين( او د روسي ايمپراتو

 روس د کی م ۱۸۱۳تر منځ  په ټلسيټ کې تړون ووشو چې په هند به يرغل وکړي.  په 

د دی  ورسيدو او دوي روغه وکړه.  ته پاې جنگ کلونو څو د منځ تر(  ايران)  پارس د او

روغې پايله دا وه چې روس د پارس ځينې سيمې چې پکی ازربايجان هم شامل و، قبضه 

 کړل.  

روس به د امو سيند نه واوړي، د افغانستان د الری هند ته راشي او بريطانيه ويرېده چې 

ټول پنجاب به يې په الس کی شي.  د بريطانيې وزير اعظم "بنجمن ډيزرايلي" په يو 

ليک کی ملکې وکټوريه ته ژمنه وکړه چې " ماسکو وال" به د مرکزي ايشيا نه د 

انون رامنځ ته کړو چې د هغې تر ده د شاهي القابو يو نوی ق کيسپين بحيرې ته وشړي. 

خپله واکمنه د  یسيالۍ دومخه ملکه يې " د هند ايمپراتوره"  اعالن کړه.  په دی 

 روس د زار ايمپراتور سره په انډول کړه.  

د روس په اړه د انگريزانو د معلوماتو راټولولو کار منظم نه و او هلته هندي تجارانو د هرې 

مات به يې په هند کې خپلو بادارانو ته ورکوو.  هغه وخت او معلو واپيښې نه ځان خبر

ترټولو قوي جنگيالي سيکان او افغانان و او دوي ته يې داسې حاالت پيدا کړل چې 

پخپلو کې جنگيدل.  سدو زو او بارکزو پخپل منځ کې په جنگونو د افغانستان ټوله شته 

نو په اند د روسانو ملگرې و مني په جنگ کې وسيزله.  امير دوست محمد خان د انگريزا

 ته کابل يې سره پوځ شوي روزل خپل د شجاع شاه کې م ۱۸۳۷او د هغه په ځاې په 

 تو د لومړي افغان جنگ قرباني شو.   وروس کاله درې چې ورواستوو
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 او قوقند کی م ۱۸۷۵ په خيوا، کی م ۱۸۷۳ په بخارا، او سمرقند کی م ۱۸۶۸روس په 

ول چې ښاي د بريطانيې له خوا د خطر په احساس يې دا کار وني "مرو" کی م ۱۸۸۲ په

د  بريطانيې نو ورواستوو ته کابل استاځې نابللې خپل يې کی م ۱۸۷۸کړی و.  په 

استاځيتوب دی هم وومني.  داسې  یعلي خان نه غوښتنه وکړه چې د دو اميرشير

ه وردننه  شو چې د ونشول او انگريز د څلويښتو زرو پوځ سره بيا د افغانستان خاورې ت

 دويم جنگ سبب شو. 

د جنگ په پاې کی اميرعبد الرحمان واکمن شو او د دی لپاره چې پښې ټينگې کړي،  

دا شرط وومنلو چې د افغانستان خارجه پاليسي به د انگريزانو په الس کی وي.  ده 

او پخپل ملک کی په لوې الس د سختۍ او وژنې د الری مخالف قوتونه په گونډو کړل 

 اخر افغانستان خپل مرکزيت پيدا کړو. 

)ترکمانستان( کی د "پنج ده" سيمه د امو سيند په شمال کی  مرو د کی م ۱۸۸۴په 

روسانو په دې حمله وکړه او نږدی وه چې  لکه د يوی وړی افغاني نخلستان په څير وه. 

داخله دا د هلته د روسي او د افغان ځواک تر منځ جنگ انښتې وې چې د بريطانيې په م

 د پوری م ۱۸۸۸ او م ۱۸۸۵امو د افغانستان نوی پله شوه.  د  روس برخه وټاکل شوه. 

ه وه او د پنجده په معامله افغان امير )عبد سر بريطانيې د پاليسي خارجه افغانستان

 الرحمان( هيڅ توان نه لرلو. 

ړه.  په ل" جهيل پر سيمه باندی هم روس او چين دعوا وکوکسرپه واخان کی د "

 ۱۸۹۱ په.  وه نيولې سيمه" اليچور"  کی شمال په جهيل د ځواک افغان کی م ۱۸۸۰
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نه د بريطانيې پوځ وويستل شو.   په  هلته او ورواستوو پوځ خپل ته واخان روس کی م

دی پيښه انگريزان په ويره شول چې روس به د دی غرونو د وړو سيمو د مشرانو سره 

 ی به کشمير کی وردننه شي. الس يو کړي او په هغه الر

 کمزوري چين د هلته چې ورواستوو ته نگر او هنزه پوځ خپل انگريز کی م ۱۸۹۱په 

خلي.  بيا د دري واړو ملکونو تر منځ د يوې لوز نامې لپاره وا گټه روسان به نه پوزيشن

 .شوه غوڅه النجه دا سرحدونو د کی م ۱۸۹۵هلې ځلې پيل شوې او اخر په 

بې مخه ختيځ ته کړه او په چين، منگوليا او تبت يې فشار راوړو.  د تبت روسانو د لو

 ۱۹۰۴روحاني مشر دالي المه يو استاځي د روس د دويم زار نکوال سره پټ وليدل نو په 

 ته چين بيا او منگوليا لومړې المه دالي.  وکړو بريد" الهسه"  په انگريزانو کی م

 . وتښتيدو

اپان نه ماته خوړلې وه او توان يې نه وچې انگريز ته يې که څه هم هغه وخت روس د ج

زيان رسولې وې خو انگريز د چين نه هم په ويره و.  د چين سلطنت د خپل منځي 

جنگونو له کبله کمزورې شوې و.  د دی د پوځ او د وسلو حالت زوړ او بی باوره و، 

 و.  سيالبونو، زلزلو او سوکړی او قحطۍ  زپلې چين هغه وخت کمزورې

جاپان او نورو ملکونو ډير په اسانه د چين سره تجارتي تړون کولې شول. د جاپان له خوا 

حملې او د ماتې خوړلو نه وروسته چين زخمي و خو بيا هم روسانو اندېښنه لرله چې 

نوي پرمخ تللي وسلې او وسايلو په کارولو چين د روس لپاره خطر جوړيدې شي.  په 
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 اړه په ملک هغه د چې ورواستول ته چين جاسوسان خپل زار نکوال دويم کی م ۱۹۰۶

 جوړی روغې د منځ تر روس د او بريطانيې د وروسته خوکال.  کړي راټول معلومات

د يادونې وړ خبره دا ده چې بريطانيه او روس چری هم دښمن ملکونه نه و.   تړون وشو. 

دوي لکه د اروپا د نورو  د انگلستان او د روس شاهي کورنيو خپلو کی ودونه کړی و. 

 ملکونو په کلتوري توگه يو بل ته نږدې و او اوس هم دي.  

بريطانيه  لکه د سکه وروڼو يو  او روس نو ونښتو جنگ وال نړۍ لومړی کی م ۱۹۱۴په 

 قدرتونو لويو ټولو سيمې د سره انقالب د ۱۹۱۷په روس کې د بل سره ملگرتيا وکړه.   

 توگه سرکاري په روس.  ورسيده ته پاې لوبه دا او شول فسخ  تړونونه شوي منځ تر

ل شو ووژ خان اهلل حبيب امير افغانستان د کې م ۱۹۱۹ په.  کړو غوره نوم اتحاد شوروي

او د ده زوې امير امان اهلل خان د انگريزانو نه خپلواکي اعالن کړه.  ده غوښتل چې د 

شي.  قبايلو ته يې لښکر  پښتنو ټولې سيمې دې د افغانستان په خاوره کې شامل

 ورواستولو خو اخر په راولپنډۍ کې يې د انگريزانو سره د روغې تړون ته مجبور شو.  

خان د شوروي اتحاد سره د " ملگرتيا " تړون وکړو چې  اهلل امان کې م ۱۹۲۱په 

   افغانستان ته يې د مالي مرستو نه عالوه ، ټيکنالوجي او پوځي االت د ورکولو ژمنه وکړه.

ولې د روسانو سره په اړيکو کې شخړې وې.  ډېرو افغانانو په مرو او پنجده کې د روسانو 

نه د خپلو زمکو بيرته اخستل غوښته او  روسانو هم هغه څه چې امان اهلل خان يې ژمنه 

د بريطانيې دا خبره خوښه نشوه او په افغانستان  کړې وه د هغې نه زيات ترې غوښتل. 

يزونه ولگول.  هغوي ليدل چې امان اهلل د دوي د اغيزې له کړۍ په يې  اقتصادي بند
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وتلو و. د ده پر ضد پاڅون ووشو او دی جالوطن شو.  افغانان اوس هم د امان اهلل خان د 

 هيواد به کله خپل واک ولري؟خپلواکۍ ورځ نمانځي خو څوک خبر دي چې دا 
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پنۍ " د يوځاې نوم دې او د انګرېز په پوځ کې د هغې ډلې لپاره په کابل کې "کم

خو د اوولسمې پېړۍ په هند   .کيدېشي پورې ۳۰۰ تر نه ۸۰کارېږي چې شمېره يې د 

کې د کمپنۍ نوم د ختيځ هند د شرکت نوم و چې هغه وخت د تجارت جواز يې تر السه 

 و کې پيل کيږي.کړی و.  د دې کمپنۍ داستان د شپاړسمې پيړۍ په وروستي

واک ته د ماتې ورکولونه وروسته ځ بحري هسپانيې د خوا له بريطانيې د کی م ۱۵۸۸په 

د لندن د تجارانو يوې ډلې د هغه وخت مليکې 

يو ليکلې خواست وړاندې کړو چې لومړۍ الزبت ته 

ته په بحر هند کی د بيړيو د وړلو اجازه  یدو

 د کی م ۱۵۹۱ورکړي.  اجازه يې تر السه کړه او په 

عرب سمندرکی ورداخلې  په بيړۍ درې انگلستان

کی يوه بيړۍ د بيرته راتلو جوگه وه  یشوې.  په دو

 نورې درې کی ۱۵۹۶او دوه نورې ډوبې شوې.   په 

ته روانې شوې خو درې واړه په الره ورکی شوې.  دوه کاله وروسته د  ځختي بيړۍ

څه د پاسه ديرش زره پونډه يې راټولې تجارانو يوه بله ډله په لندن کی يوځاې شوه، 

کړې او يو کارپوريشن )شرکت( يې جوړکړو.  دوي د حکومت له خوا د بار وړونکو بيړيو 

د وړلواجازه نه لرله خو ملکې ورته په خله )هوکړه( اجازه ورکړه نو دوي يوه بيړۍ 

ې اصل واخسته او تجارتي مال يې ورواستوو.  په يو کال کې دوي دومره گټه وکړه چ
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 کی م ۱۶۰۰سرمايه يې د اتو شپيتو زرو پونډو نه هم زياته کړه.  په دی برياليتوب  په 

د ملکونو سره تجارت کولې  ځختي د چې ورکړه اجازه سرکاري ته شرکت دې ملکي

انډيز يا شرق الهند کی د لندن د تجارانو د  ځشي.  دا شاهي قانون )چارټر( په ختي

و چې دوه سوه شپاړس غړي يې لرل او زيات يې د لوړې کمپنۍ د مشر په نوم جاري ش

لسوکالو پورې د بريطانيې په تجارت کی دا يواځينې ځطبقې شته من خلک و.  تر پين

شرکت و او بل څوک يې نه پريښودل.  په زړه پورې خبره دا وه چې د دوي زيات تجارت 

 د نورو ځايونو په توکو کيدو. 

تجارت لپاره الس پښې وهلې ځکه د هالينډ ختيځ په پېل کی دی کمپنۍ د مسالو د 

هندي شرکت له وړاندې دا بازار نيولې و.  انگريز شرکت تر شلو کالو پورې يواځې د تورو 

مرچکو تجارت کوو.  ددی لپاره د اوسني انډونيشيا په "بنتم " نومې ساحلي ښار کې 

جاوا ته په الره د هند د يې يوه کارخانه هم لگولې وه.  په هغه  زمانه کی د دوي بيړۍ 

 الره( تيريدو)  ترانزت يو دا لپاره دوي د کی م ۱۶۰۶سورت په بندر هم ايساريدل.  په 

ته د پرتگال په شان دوي هم په خليج بنگال کی د کورو منډل په وروس کاله دوه خو.  وه

ساحل خپله لومړۍ کارخانه جوړه کړه.  دی شرکت دومره گټه وکړه چې په انگلستان 

کې د تجارانو خلې وازې شوې او د هغه وخت باچا لومړي جيمز مجبوره شو چې د 

 انډيا ايسټ کی م ۱۶۰۹انگلستان نورو شرکتونو ته هم د تجارت اجازه ورکړي.  خو په 

 شرط حکومت د خو واخسته اجازه داېمي لپاره تجارت د کارولو په اړيکو خپلو د شرکت

 يې به اجازه نو ونکړه گټه کی کاروبار په دوي کاله درې پسې پرله که چې و دا ورته

 . شي منسوخ
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دا شرکت اوس دومره پراخه شو چې څليرويشت رئيسان )ډايريکټران( يې لرل او لسو 

کميټو به ورته د خپلو گټو او د تاوانونو په اړه راپورونه وړاندې کول.  د دې 

يز تجارانو سيالي د هالينډ او د رئيسانوانتخاب به د کمپنۍ ونډه والو له خوا کيدو.  د انگر

پرتگال د تجارانو سره وه او د دوي تر منځ د هند په ساحلونو څو وارې جنگونه هم شوي 

و.  انگريزانو غوښتل چې د خپل مال د خرڅولو لپاره دهند په خاوره کی دننه ځان له 

لينډ او د نوي بازارونه  ولټوي خو د دی نه وړاندې يې غوښتل چې په سرکاري توگه د ها

پرتگال د تجارانو مخه ونيسي چې هغوي داسې ونکړي.  د دی لپاره هغوي خپل 

حکومت ته خواست وکړو چې د هند مغل واکمن ته خپل سفارتي ډله ورواستوي.  د 

هند پر شاهي تخت هغه وخت مغل باچا جهانگير ناست و.  د انګلستان د باچا دويم 

و سفارتي ډله د جهانګير دربار ته ورواستول جيمز له خوا د سر ټهامس رو په مشرۍ ي

شوه.  هلته په دربار کی دوي باچا ته د اروپا داسې سوغاتونه وړاندې کړل چې پخوا چا 

نه و ليدلي.  په دی کی چيني لوښي، د سپينو )نقرۍ( چاقو، قاشوغې او پنجې، هندارې 

هغه وخت ناروغه وه او  او ټوپکې شاملې وې.  يو روايت دا دې چې د جهانگيرباچا يوه لور

د انگريز ډاکټر د عالج سره ښه شوه نو باچا د دوي نه پوښتنه وکړه چې په انعام کې څه 

غواړي.  سفير ترينه د سورت نه عالوه په نورو سيمو کی هم د کارخانو د جوړولو او هلته 

ه د د اوسيدو اجازه وغوښتله.  د مغل باچا لپاره هغه سمندري ساحل ډير لرې و نو هغ

دې اجازه ورکړه او يو ليک يې هم جيمز باچا ته ورواستوو.  په دی ليک کی هغه انگريز 

تجارانو ته په هند کې هر چيرې چې دوي غوښتل د اوسيدو اجازه ورکړي وه او دا چې 

پرتگال او د هالينډ کسان به اجازه نه لري چې په هند کی تجارت وکړي.  په دې ليک 
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خبره دا ليکلې وه چې انگريز تجاران هر څه چې غواړي پخپلو  کی تر ټولو په زړه پورې

 بيړيو کی هند ته راوړې شي. 

کمپنۍ د دې شاهي فرمان نه په پورا گټه اخيستو خپل کاروبار دومره پراخه کړو چې د 

پرتگال کاروباري مرکزونه ورته هيڅ نه و.  پرتگاليانو د هند د گوا، چټاگانگ او بمبۍ  په 

مستمرې جوړې کړې وې.  وروسته يوه پرتگالي شهزادگۍ چې د  ساحلونو خپلې

انگلستان د باچا سره واده شوه نو انگريزانو بمبۍ د هغې د پسول په توگه د پرتگال نه 

واخيستو او کمپنۍ د کارخانو سره سره په مدراس، بمبۍ او کلکته کی خپلې تجارتي 

 گورنر يا مشر يو د کارخانو سېدا( ۲۳)  ديرويشتو دوي د م ۱۶۴۷اډې جوړې کړې.  تر 

.  وگومارول کار په کارکوونکي نوي کی هند په وخت هغه دوي.  کارکوو الندې څارنې تر

ی يې د کال گانو په شکل په بنگال کی، " فورټ وليم" په مدراس کی کارخان لوې ټولو تر

 "فورټ سينټ جارج" او په بمبۍ کی د" بمبۍ مانۍ" په نوم جوړې کړې.

 د چې کړه پراخه دومره لمنه خپله ته انگريزانو شاهجهان باچا مغل کی م ۱۶۳۴په 

ر کوو چې پوځي فک مغلو.  ورکړه اجازه تجارت د ورله يې کی سيمه ټوله په بنگال

جنگونه يواځې په زمکه کيږي او د اوبوالره يې بې دفاع پريښوده.  د کمپنۍ لوې تجارت 

او چاې و.  په راتلونکو کلونو کې د انگلستان  هغه وخت کتان، وريښم، نيل، ډبرينه مالگه

 دويم کی م ۱۶۷۰هر يو واکمن دی کمپنۍ ته د تجارت قانون ورغځوو، ان چې په 

ورته د پينځو نورو امتيازاتو په ورکولو د دې تجارتې بڼه واړوله.  دا چې که  باچا چارلس

د سيمې د وړو دوي وغواړي نو زمکه هم تر السه کولې شي، خپله سکه ضربولې شي، 

واکمنوسره اعتالف جوړولې شي، د جنگ او د روغې لپاره د پوځ او د کال گانو مشري 

کولې شي او کومې سيمې چې د دوي په الس کی وي هلته خپل قانون نافذولې شي.  
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 چې کړه جوړه اډه تجارتي يوه هم کی" گوانژو" په چين د شرکت دې کی م ۱۷۱۱په 

 . خرڅوله نقره باندېور يې به کی بدل په چايو د

 ليرې بنديز گمرک د او ماليې د تجارت په انگريزانو د سېر فرخ باچا مغل کی م ۱۷۱۷په 

هم غوړ شو او د دې  افسران کله چې د هند نه بيرته خپل  نور شرکت کار دې په.  کړو

وطن ته تلل نو دومره گټه به يې کړې وه چې هلته به يې ځان له ښايسته کورونه 

دوي لکه د نوابانو ژوند کوو او په سياست کی ورداخل شول.  د شرکت په دې  جوړکړل.

 قانون نوې يو کی م ۱۶۹۴مزو چړچو نورو کاروباريانو په خپل پارليمان فشار راوړو او په 

 سره هند د چې شول کولې شرکتونو نورو بريطانيې د مخه تر دی د.  وومنلو پرې يې

 ايسټ يواځې چې شو فسخ قانون پخوانې هغه الوک سلو د توگه دی په.  وکړي تجارت

 شرکت انډيا ايسټ متوازي يو مخې تر قانون بل د کی م ۱۶۹۸ په.  و لپاره شرکت انډيا

ړې شو چې د انگلستان حکومت ورته دوه ميلينه پونډه د پانگې په توگه ورکړل.  ک جوړ

په سيالۍ شوې. د اوس دا دواړه شرکتونه  په انگلستان او په هند کی د يو بل سره 

پخواني شرکت ونډه والو زر په نوي شرکت کی سرمايه گزاري وکړه او د دې د برالسي 

لپاره په منډو شول. خو دا ورته جوته شوه چې په عمل کی د پخواني شرکت په سيالي 

 په يې ته حکومت او شول مدغم شرکتونه دواړه کی م ۱۷۰۸کی هيڅوک پاتې نه و.  په 

 پور د پونډو ميلينو نيم درې کم څه د کی بدل په امتيازاتو د کی الوک دريو راتلونکو

به وروسته د حاالتو  لپاره امتيازاتو نورو د چې وويل ورته حکومت.  وکړه ژمنه ورکولو

جاج اخلي.  د دی نوي شرکت نوم داسې و، "په ختيځ هند کې د انگلستان د تجارانوگډ 

ناندرۍ روانې وې.  ځاو د پارليمان تر منشرکت".  په راتلونکو کلونو کی د شرکت 

شرکت خپلواکي غوښتله او پارليمان ورله اجازه نه ورکوله، ان تر دې چې حکومت د دی 
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 پور شوې اخيستل شرکت دی له حکومت کی ۱۷۱۲د گټو نه هم الس واخستو.  په 

 .  کړو نوې حيثيت شرکت د يې کې قانون نوي يو په او ورکړو بيرته ورته

.  راتلل الرې د شرکت د ټول توکي صده في ۱۵ نه هند د ته بريطانيې کی م ۱۷۲۰په 

 کی م ۱۷۳۰ او م ۱۷۶۶ په.  وساتلو برقراره زور خپل حکومت په شرکت چې وه دا هم

 ځمن تر فرانسې او بريطانيې د کې وخت دی په. شو کړې اجرا جواز دوي د بيا وارې دوه

واړه واړه جنگونه وشول.  په  ځمني د دوي تر منرقابت پيل شو.  د خپلو مستمرو په شته 

 پورې م ۱۷۸۳ تر جواز شرکت د ويرې، له جنگ اوږد يو د سره فرانسې د کی م ۱۷۴۲

 ۱۷۵۶چې په بدل کی شرکت خپل حکومت ته يو ميلين پونډ پور ورکړو.  د  شو وغځول

 ساتنې د ستمروم خپلو د کی امريکا شمالي او اروپا په  انگلستان پورې م ۱۷۶۳ تر نه م

 خپلو د بريطانيه کبله له انقالب صنعتي د.  و جنگ په سره عسکرو فرانسوي د لپاره

د ساتنې اونور لگښت لپاره د  ځگ پر وخت د پوجن د.  شوه وړاندې نه رقيبانو اروپاي

هند د توکو، خامو موادو اود توليداتو اړتيا نوره هم زياته شوه.  د انگرېزانو د ژوند معيار 

 ړ شو او د توليد دغوښتنې په اصولو په بهرني تجارت کی زور پيدا شو.  لو

په نړۍ واله بازارکی د بريطانيې له خوا دې شرکت د يو لوې لوبغاړي دنده په غاړه 

اخيستې وه او حيثيت يې تر دی کچ ورسيدو چې حکومت په سياسي فيصلو کی ترينه 

انسې سره د اوو کالو جنگ د دې مشوره غوښته.  انگلستان پخپلو مستمرو کی د فر

شرکت پر مټ وگټلو.  په هند کی فرانسوي جنرال جوزف فرانسوه ډوپلې د انگريز گورنر 

جنرل الرډ کاليو نه ماتې وخوړه او"فورټ سينټ جارج" يې بيرته د فرانسويانو نه تر 

 وسيم ساحلي څو په ته فرانسويانو مخې تر تړون د صلح د کی م ۱۷۶۳السه کړو.  په 

 ماهي، چري، پانډې کی دی په.  شوه ورکړې اجازه ساتلو د کالگانو خپلو د کی
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يانو د ساتلو اجازه نه لرله.  که څه ځپو د فرانس خو و شامل چندرنگر او يانام، کاريکال،

هم په راتلونکو دوو سوو کالو کی دا سيمې د فرانسې په الس کې وې، خو د دوي السونه 

ه د يو لوې سيال خطر پاتې نشو.  د دی په پرتله شرکت چې وتړل شول او د شرکت لپار

والړو، د مدراس،  ځاوس د فتح په نشه کی معمور و او په شا يې يو غښتلې او باتجربه پو

بنگال او کلکتې نه وړاندې د کرناټيکا سيمې ته مخه کړه چې اوس بل هيڅ يو قوت ورته 

 خنډ نشو جوړولې.

په الر کی ځاي واکمنو خنډونه ودرول او په ځينو  په هند کې د دی شرکت د پراخيدو

سيمو کی يې ورسره سخت جنگونه وکړل.  خو انگريز د خپلو تجارتي منډيو د ساتنې 

لپاره تر هغه وخت ښه غښتلې پوځ هند ته ورليږلې و.  دوي په نويو وسلو سمبال و، 

ي خلکو په روزنه  ټوپکې او توپې  ورسره وې او تر ټولو مهمه خبره دا وه چې دوي د ځا

نوي پوځي دستې جوړې کړې وې چې ښه معاش به يې ورله ورکوو.  د بنگال، بهار او د 

 د کی م ۱۷۵۷اړيسه د نواب سراج الدوله پر ضد الرډ کاليو پوځي حمله وکړه.  په 

 ته الس کمپنۍ د بنگال ټول او وژلو يې نواب وروستې دا بنگال د کی جنگ په پالسي

 انگريزانو  چې وخوړو ټکان مغلو وروسته نه جنگ دی د او و گزار باج مغلو د نواب.  ورغلو

م هغه وخت د دوي تر منځ ه. ساتله نه پرواه اصولو د يا اخالق هيڅ د لپاره گټو خپلو د

 تاو تپ پيدا شو. 

د اورنگ زيب له مړينې سره هند په برخو وويشل شو او د دی سلطنت زوال چټک شو.  

يز حکومت له خوا لومړی گورنر جنرال په توگه د بنگال حاکم شو.  خو الرډ کاليو د انگر

په مېسور کی حيدرعلي او د ده زوې ټيپو سلطان د انگريز په مقابل کی ودريدل او د دی 

لپاره يې له فرانسويانو مرسته وغوښته.  مېسور د خپلواکۍ لپاره د ايسټ انډيا شرکت د 
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 سره شهادت د سلطان ټيپو د کی م ۱۷۹۹پوځ سره څلور جنگونه وکړل.  اخر په 

 د کی جنگ په پت پاني د کی م ۱۷۶۱ په چې مرهټه.  ونيولو هم مېسور انگريزانو

ل شوي و، يو واری بيا خپل ځان راټول کړی او د انگريز پوځ سره د زپ خوا له افغانانو

ر ويلزلې بمبۍ شاو خوا په مبارزه اخته و.  په دريو لويو جنگونو کی چې مشري يې آرته

 )ډيوک اف ويلنگټن( کوله، مرهټه مات شول.  

دی شرکت ورو ورو په لويديځو برخو کی هم خپل اغيز زيات کړو او هر ځاې چې يو 

نواب يا راجه د بل سره په جنگ و، دوي به پکې غښتلي ته د مرستو ژمنه وکړه او سيمې 

ه يونه کړل چې له به يې را الندی کړی.  دا چې ولې ځاي واکمن يو بل سره السون

پېرنگي يې ځان خالص کړی وی.  نو په دی کی به د شرکت استاځوخپل رول لوبوو.  

کله د ډاليو په ورکولو، کله د ناليدلي خطر او کله د حملې او د جنگ د تاوان يا د گټې په 

حال کې د نورمال د تر السه کولو په تمه، دوي يې له يو بل جال ساتل.  د پالسي په 

د برياليتوب نه وروسته دی شرکت لکه د يو حکومت چلن کوو.  خو د دې  جنگ کې

مال او سياسي گټو سره سره شرکت ته لوې زيانونه هم رسيدل. د شرکت ډير 

کارکوونکي به د گرمۍ او نورو ناروغيو د السه مړه شول او په سلو کی يواځې لس کسان 

 به ژوندي خپل کورونو ته بيرته تلل. 

 ته برخو نورو هند د کی کال يو په او شوه خپره وبا کولرا د کی بنگال په کی م ۱۸۱۹په 

هند د وگړو د مړينې  د او شول مړه عسکر زره لس انگلستان د کې دې په.  ورسيده هم

 شميره د يو لکو نه پورته وه. 

سره له دې چې شرکت د کاروبار لپاره ښه نوم لرلو خو په ځينو معاملو کې يې درغلي 

.  د بيلگې په توگه په اتلسمي پيړۍ کی چين د دی نه په مال اخيستو بنديز هم وکړه
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ولگوو او شرکت د سخت تاوان سره مخ شو. هلته د اپيمو خرڅول غير قانوني و خو 

شرکت د دی الره دا راويستله چې په بنگال کی به يې اپيم واخيستل او په کلکتې کی 

 تر نه م ۱۸۳۹ه يې چين ته وړي.  د به يې په دی شرط وپلورل چې هندي تجاران ب

 وشو جنگ لومړی سر په تجارت د اپيمو د منځ تر بريطانيې د او چين د پوری م ۱۸۴۲

نگ کانگ د انگريزانو الس ته ورغلو او له هغه ځايه دې شرکت په لوی ها کی پايله په او

 الس چين ته د اپيمو قاچاق پيل کړو.

او د زمکې د نيولو لپاره هم شرکت لوی  په هند کی د بريطانيې د سياسي اغيزو

 خپل شرکت دی کبله له( غدر) جنگ د خپلواکۍ د کی م ۱۸۵۷کاروکړو.  خو په 

سه ورکړو او په هند کی د دوي ټوله شته مني چې پکې وسلې او ال له صالحيت انتظامي

ان پوځ هم و، حکومت واخيستل.  دا ټول د هند پوځ شو او وروسته يې د هند او د پاکست

 د پوځونو اساس پرې کيښودل شو.  

دی شرکت د حکومت له خوا د چايو تجارت جاري وساتلو تر څو د دوي ټول مال چې په 

دا شرکت په ه ټــني لومړۍ په جنوري د م ۱۸۷۴گودامونو کی ايښې و، خالص شو.  په 

 سرکاري توگه ختم کړی شو خو د دی تجارتي نوم بيا هم پاتې و او د حکومت د مالي

 چارو وزارت د څانگې په توگه يې کار کوو. 

 کافي د او چاې د حېث په مشر د شرکت دې د وال پانگه يوشخصي کی م ۱۹۷۴په 

 دا مهتا سنجيو کاروباري نژاد هندي يو کی بريطانيې په کی م ۲۰۱۰ په.  کوو تجارت

 رهلپا مختگ پر د ژبې انگريزې د کی وچه لويه په هند د شرکت دی.  واخستو شرکت

 رابرسيره د اثارو لرغونو د کې بر او لر په هند د مالزمانو دار تنخا دې د.  وکړو ډيرکار
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پل ميوزيمونه غني کړل.  د دې ځينو  خکار په وړلو د دوي د ته اوانگلستان کولو

 مالزمانو په لويه لوبه کې ونډه واخيسته او د خپل ملک او ملت لپاره يې کار وکړو.
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 پارس د کونولي آرتهر افسر پوځي کلن ۲۲ يو ځواک بريطانوي د هند د کې م ۱۸۲۹په 

ت کې د افغان شهزاده کامران هرا په ده.  شو لوټ الره په ته( ترکمانستان) ترکستان نه

 پوليسو ته څه پېسې ومنلې او د کندهار د الرې بېرته هند ته ته ورسيدو.

زي ايشيا کې يې د اغيزو په اړه معلومات کونولي د روس د پوځي فعاليت او په مرک

غوښتل.  ده پورا باور لرلو چې روس به په بريطانوي هند حمله وکړي او د افغانستان د 

الرې اباسين ته ځان رسوي. کونولي هم هغه کس و چې په لومړي ځل د " لوې لوبې" 

 تورې وکاروو.
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جاسوسۍ لپاره پېسې  د کونولي په مشوره په کلکتې کې ايسټ انډيا کمپنۍ ورته د

ومنلې او د اباسين نه تر امو سيند پورې يو جال خپور شو. د ده سره د هند د بنارس يو 

مسلمان " کرامت علي شاه" مله و چې په څو ژبو يې خبرې کولې شوې.  دی په 

 به معاش روپۍ ۱۵۰کندهار کې د انگرېز د خبريال په توگه وساتل شو چې د مياشتې 

 .  اخيستو يې

هغه په شان هر ښار کې خبرياالن موجود و چې ځينې د يو بل د شتو نه خبر او ځينې د 

 داسې کې ښارونو ۱۵ناخبر وو.  د اباسين نه تر بخارا او تاشکند پورې شا و خوا 

 د" )پوسټ لسننگ"  کې اسنادو سرکاري په انگرېز د چې وو اخته کار په جاسوسان

 وه کړې جوړه چاوڼۍ پوځي خپله کې تاشکند په وروسان.  يادېدل نوم په( پوسته اوريدو

 ځاې مهم او نږدې ټولو تر ځکه.  و کار گران ساتل جاسوس لپاره انگرېز يو د هلته خو

د " مشهد" ښار و.  د سمرکند، بخارا، او د مرو نه خلک د دې لوې زيارت ته ورتلل.   ورته

خپل مال د پلورلو او پېرلو  ښار په عمل کې د روسانو په الس کې و خو د هند تجارانو د

په وخت د خلکو نه معلومات اخيستل.  دوي مسلکي جاسوسان نه و خو هغه معلومات 

 به يې په الهور او امبالې کې په انگرېزانو خرڅوو او پېسې به يې گټلې.  

تاشکند ته هم هغه وخت بې شمېره هندي تجاران تلل راتلل او روسي چار واکي د ډېرو 

نه خبر وو.  دوي يو څو کسان ووژل او يا يې زندان کې واچول خو بيا هم د د فعاليتونو 

ند نه په يو مخه تاشک د تجاران ټول هند د کې م ۱۸۹۳جاسوسۍ کار روان وو.  په 

 وويستل شول.

 پراجه يوه لپاره کولو کچ د سيندونو د او غرونو زمکې، د هند د انگرېزانو کې م ۱۸۰۲په 

 کې دې په وروستو.  ورښودلو چل دې د هم يې به ته وخلک ځاې چې وه کړې پېل
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 منټگومري جارج ټامس کپتان.  کوله هم جاسوسي سره سره سروې د کسان ځينې

 ې هندي وگړي يې روزل.  چ و کس هغه

ميرعزت اهلل د چارلس مېټکاف د شخصي معاون په توگه کار پېل کړو چې د نولسمې 

ځان رسولې و.  دی په فارسي، ترکي او  پېړۍ په سر کې د ډېلي مغل دربار ته يې

انگرېزي ژبو پوهيدو او انگرېز ته به يې ژباړه کوله.  عزت اهلل د ژباړې نه عالوه به د بازار او 

 د کوڅې خبرونه هم راټولول او په معاش به يې ورته کار کوو.

 ماونټ يې مشر چې سره ډلې سفارتي انگرېز لومړي د اهلل عزت مير کې م ۱۸۰۸په 

 مشر اېلفنسټون د هغه مشوره په ميټکاف د.  ورسيدو ته پېښور و، ايلفنسټون ټورټس

وراخوا نشول تلې خو عزت  نه پېښور د انگرېزان کې سفر دې په.  و شوی ټاکل منشي

 م۱۸۱۲اهلل يې د دې کار لپاره تيار کړو.  څلور کاله وروستو دی د اگست په مياشت کې 

 پرې چا خو ورپېژندلو توگه په تجار د ځان خپل ده مه څه که.  شو ونيول پېښورکې کې

ل اپرې ۱ په او کړو خالص چل يو په ځان يې اخر او و بندي مياشتې څو دی.  کوو باورنه

 .  ورسيدو ته بخارا کې م  ۱۸۱۴

هلته ده پخپل ډايري کې ډېر معمولي جزيات هم ليکل.  دا چې هلته څومره د يهودانو 

 په پټکې او و سپين سور دنگ لوړ و، کالو ۳۵را امير حيدر د کورنۍ مېشت وې، يا د بخا

ه به يې هڅه لپار انصاف د.  و ژيړ رنگ يې کبله له او نيولې روژې به ده.  تړلو دول څه

کوله او د شپې د سړکونو څارنه يې سخته وه.  په ښار کې په کومه ورځ د اسونو منډۍ 

 و نورو قامونوڅه ډول اسونه اخيستل. لگي، د اسونو بيه څومره وه ، کوسېک، ترکمن ا

عزت اهلل د روسانو د حرکت په اړه هم ځان خبروو.  په کال کې يو وارې د روس نه لوې 

قافله بخارا ته راتله چې پکې د اوښانو شمېره د څلورو نه پينځو زرو پورې وه.  دا قافله به 
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روس د بخارا سره په   په څلورو مياشتو کې د زار د کنټرول سيمې نه بخارا ته رسيده.

تجارت کې ونډه وال و او د مسو او اوسپنې نه عالوه ورېښم او نور ټوکر به يې يو بل ته 

 پلورل.   

د دې سفر حال د انگرېزانو لپاره معلوماتي و او هغه يې يو بل سفر ته اړ کړو.  عزت اهلل د 

نه لېه چې د سمندر نه اټک نه د اباسين سره سره د کشمير غرونو ته والړو.  د سري نگر 

يولس نيم زره فټه لوړ و، ناروغه شو.  ده د ورځې اوو ميله سفر کوو او لداخ ته ورسيدو.  د 

تجار په توگه عزت اهلل  د تبت او د کشمير په منځ کې د شالونو د پلورلو کار وکړو.   د 

يارکند ته  کشميري شالونو لپاره وړۍ د تبت د پسونو نه هلته وړل کيده.  د تبت نه دی

والړو چې لوېديځ چېن ته نږدې سيمه وه  هلته يو قافله کاشغر ته روانه وه دی ورسره 

مله شو.  انگرېز اوس په لوې الس د چين او د روس د فعاليت نه ځان خبرولو لپاره 

 جاسوسي ډلې وراستولې.  

 سيمو اليشم د نه برېلي د ډله يوه مشرۍ په مورکرافټ ډاکټر د څاروو د کې م ۱۸۲۵په 

 هم خان حېدر غالم اوسېدونکې برېلي د او اهلل ميرعزت چې شوه روانه لپاره سروې د

عزت اهلل خپل ورور او زوې هم بوتلل.  کله  کې سفر په سره کرافټ مور د.  وو مله ورسره

چې دوي د کابل شمال ته ورسيدل نو هلته د دوست محمد خان وراره ) د اعظم خان 

د دوي له قافلې محصول وغوښتو او خبردارې يې ورکړو چې که  زوې( حبېب اهلل خان

داسې يې ونکړل نو حمله به پرې وکړي.   له هغه ځايه عزت اهلل خپل زوې له وېرې 

 بېرته هند ته ورواستوو.   

په کندوز کې ازبک مراد بېگ دوي ونيول.  مور کرافټ يې يرغمل کړو او اخر د ډېرو 

حالت ال روان و چې عزت اهلل تبې ونيولو او مورکرافټ بېرته پېسو غوښتنه يې وکړه او دا 
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هند ته روان کړو.  مراد بېگ د دوي نه پېسې واخيستې او دوي يو څه وړاندې والړل خو 

بېرته يې راوگرځول او نورې پېسې يې ترې وغوښتې.  هم هغه وخت عزت اهلل چې ال 

وروستو دی يې پرېښودو او هغه کابل ته نه و رسيدلې بېرته يې کندوز ته راوگرځوو.  

 پخپله الره والړو خو هند ته وو نه رسيدو او د پېښور سره نږدې مړ شو.

د عزت اهلل زوې چارلس مېتکاف ته ليک ورواستوو چې د خپل پالر د کلونو د نوکرۍ او 

 نور خو.  ورواستولې روپۍ زره ۴د خدمت يادونه يې ورته وکړه.  انگرېزانو ده ته 

 دوسيو په انگرېز د چې شول مړه نومه بې يې زيات او لرلې و نه امتياز مرهدو جاسوسان

 .  ده پاتې" نومره"  تش کې

 خپلو د کې مياشت په فروري د کې م ۱۸۲۵تو په وروس نه سفر کاله ۵مور کرافټ د 

 او بودايان هندوان، کې ډله په جاسوسانو شويو روزل د.  ورسيدو ته بخارا سره ملو پاتې

 يې دوي خو.   وو مشهور پکې کينتپ داس، چندر سرت سنگ، نېن  چې وو مه سيکان

ور هيڅ امتيازات نه ن عالوه نه معاش خپل د ته دوي.  وراستول ته منگوليا او تبت زيات

ورکړې کيدل او که په الره ووژل شول نو دوسيه به يې بنده شوه.  زيات يې په " دېره 

 دون" کې روزل شوي وو. 

چې لداخ او کشمير ته ورواستول شوه، عبد الحميد نومې روزل شوې کس يوه بله ډله 

اې" په تورو يادېدو خو نورو به ورته  -پکې و.  په فايلونو کې دی د انگرېزي د " اېن 

منشي ويل.  دی " يار کند" ته وراستول شوې و چې هلته د غرونو او د درو سروې 

وو چې په سر يې قطب نما لگيدلې و.  د  وکړي.  د ده ټول االت د ده په " امسا" کې پټ

لداخ په الره د سړې هوا، طوفان او د باران نه عالوه د خوراک کمې او د ستړيا له کبله به 

 دېر خلک مړه شول.  
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کله چې منشي يار کند ته ورسيدو نو هلته د يو ملگرې "عوض علي" سره مېشت شو او 

د يار کند مسلمان والي هم د ده ملگرې   تر شپږو مياشتو يې د هغه په کور کې کار کوو.

شو خو شپږ مياشتې وروستو دی يې راوغوښتو او خبردارې يې ورکړو چې چينايان د ده 

له فعاليتونو خبر شوي دي او ممکن ورته خطر پېښ شي.  هغه ورله مشوره ورکړه چې 

 خپل سامان دی د يوې قافلې سره ور واستوي او پخپله دې بېل والړ شي. 

علي هم د منشي سره روان شو او د لداخ نه په لږه فاصله کې د يخ او د ولوږې د عوض 

السه دواړه مړه شول. انگرېزانو پلټې وکړې نو ځينو وويل چې دوي دواړو وحشي " 

رواش"  خوړلي وو او ممکن د هغې د السه مړه شول.  خو دا هم امکان لري چې دوي ته 

رېزانو تر السه کړو چې پکې د منشي کار پورا وو زهر ورکړې شوي وو.  د دوي سامان انگ

 او د هغه کچ شوي فاصلې سمې راوختلې.

د انگرېزانو د سروې شعبه د جاسوسۍ  نه ځان ووباسي او وايي چې دوي يواځې 

ساينسي کار کوو.  د زمکې کچ په جاسوسۍ کې نه راځي خو دا کار يې په پټه او د 

 که غېر قانوني و. حکومتونو د رضا نه بغېر يې کوو نو ځ

يو بل روزل شوې جاسوس ميرزا شجاع په اصل کې د پارس )ايران( اوسېدونکې و او د 

فرسي نه عالوه په پښتو او انگرېزي يې روانې خبرې کولې شوې.  ميرزا څه موده په 

کابل کې هم پاتې شو او د امير دوست محمد خان زامنو ته يې انگرېزي ژبه ورزده کوله.  

 ښتو کالو د عمر نه اوړيدلې و چې انگرېز پخپل مالزمت کې واخيستو. دی د څلوې

د " اېلډرډ  ځل لومړي په او و کې نظر په انگرېز د راهيسې م ۱۸۳۸ميرزا شجاع د 

 پاټينگر نو وکړه حمله هرات په انگرېزانو کې م ۱۸۳۷پاټينگر" ورته پام شو.  کله چې په 

 ته هغه او و ورننوتلي جامه بدله په ته هرات توخ هغه ميرزا.  وو افسر پوځي کالو ۲۶ د
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 انگرېز د  توگه په غړي د ټيم د سروې د کاله درې کې پېښور په ده.  راوړل معلومات

 نو شو کيدې باور ميرزا په چې وليدل واکر جنرال کې م ۱۸۵۵ه جاسوسي کوله.  په لپار

 . کړو ورزده چل جوړولو نقشو د او رياضي د لپاره سروې د يې ته هغه

جنرال واکر د ده په اړه ليکي، " دی د ښې کورنۍ نه دی او د مسلمانو قامونو په منځ کې 

د معلوماتو د راټولو لپاره کار کولې شي  چې اروپايان ورته نشي رسيدې."  ميرزا د 

 واخيستو يې رخصت مياشتو شپږو د ده بيا.  شو پاتې م ۱۸۵۷سروې په شعبه کې تر 

 ته هند دی چې کله.  کړي ترالسه پېسې خپلې نه تجار يو د ورپېښ د کې کابل په چې

کې د ارتفاع،  روزنه په لپاره سروې د.  شو روزل و کې دون ډېره په کاله دوه نو وگرځيدو

وخت، زاويې ، فاصلې، کچ ، د اشکالو، مقناطيسي ځواک او د بېرو ميټر مشاهدې شاملې 

 د پامير د سره دلې وړوکي يو د جامه بدله په ميرزا کې ژمي په م ۱۸۶۸وې.  په اکتوبر  

ه ن اسانه دومره سفر ميرزا د خو.  شو روان لپاره تلو د ته يارکند او کاشغر وراخوا نه غرونو

و.  دی چترال ته والړو چې له هغه ځايه بدخشان ته واوړي.  هلته افغانستان د پلې 

 ساتونکو وگرځوو چې اسناد نه لري.

والړو او کرمې ته يې مخه کړه.  خو هلته سختې واوري شوې وې ميرزا بېرته پېښور ته 

او الرې بندې وې.  بيا دی په جنوب کې ډېره اسماعيل خان ته والړو خو هلته د قبايلو 

له خوا الره يې نه موندله. هلته يې مال اوړونکي څاروي خرڅ کړل او په يوې کشتۍ کې 

ې نه شال ) کوټه( ته والړو خو وړاندې په د اباسين بره لوري ته روان شو.  د بوالن د در

 کالت کې جنگ و.

ميرزا هلته دېر ايسارېدل نه غوښته او د کندهار يو تجار سره ملگرې شو . هغه ورسره لوز 

وکړو چې کندهار ته به ورسره بدرگه والړ شي.  هغه ته يې خپل خره په کرايه ورکړل.  
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 خان علي شېر امير د وخت هغه. شو نروا ته کندهار نه قالت د ميرزا کې م ۱۸۶۸په 

 ته کابل وړاندې نه ده د سامان ميرزا د.  و جنگ په سره باغيانو د کې کندهار په ځواکونه

شو چې څوک پرې شک ونکړي.  خو يو چا د هغه د سروې په سامان کې  ورواستول

ولو. ځينې اسناد وموندل چې د چارواکو لپاره د شک وړ و او د ميرزا خدمت گاريې وني

 هغه خپل ځان د شېرعلي خان د يو پوځي دلې سره مله کړو او کابل ته ورسيدو. 

د اوړي په پېل کې ميرزا د کابل نه روانيدو لپاره تيار شو. د افغانستان په شمال کې هغه 

وخت د مرئيانو ) غالمانو( تجارت په زور روان و او د ازبک مراد بېگ له ويرې خلک په 

 هغه وخت د دې انساني تجارت په اړه بوږنوونکي معلومات ليکلي دي. تېښته و.  ميرزا د 

" يو تکړه مريې چې کار يې کولې شو، د افغاني سپې يا د اس هومره ارزښت لرلو چې 

 نه ده د نو وه ښايسته که يا اسونو څلورو د مينځه يوه.  خرڅيدو روپۍ ۸۰هغه وخت په 

 ." پلوريدل کې بدل په سپو د تل به مريېان سړي خو. لرلو يې ارزښت زيات

ميرزا په تاشقرغان کې د يو سړي سره مخامخ شو چې ځان يې د اروپاي په توگه ورته 

وپېژندلو خو د هغه پارسي لهجه ډېره پخه وه نو ميرزا پوهه شو چې د سيمې چارواکي د 

له هغه په اړه اندېښنه لري.  هغه د بلې قافلې سره مله شو چې کندوز ته تله او سل وس

 وال کسان ورسره د حفاظت لپاره روان وو.  

په فېض اباد کې د قافلې د خلکو پام ده ته زيات و نو دی د يوې بلې قافلې سره واخان ته 

 کلي په پتور د هلته.  وه شوې ورکړې ته افغانستان کې م ۱۸۹۳ورسيدو.  دا سيمه په 

 د ميرزا د خو.  نوميدو يپيرعل چې وگومارولو توگه په رهنما خپل د کس نوې يو ده کې

 .  وو پراته به سست او و نه فعاله زيات کبله له ارتفاع د خلک ډلې



26 | P a g e  

 

 

دوي د فروري په مياشت کې کاشغر ته ورسيدل چې چيني ترکستان برخه وه.  د 

کاشغر اميريعقوب بېگ راوبلل چې د " اتاليق غازي" په لقب يې شهرت لرلو.  امير د 

وکړې.  د هغه نه يې د دوو انگرېزانو " هېورډ او شا"   ميرزا نه ډېرې کلکې پوښتنې

 پوښتنه وکړه چې ميرزا پېژندل خو هغه ته يې صفا انکار وکړو چې نه يې پېژني.

اميرهغه ته پخپل کور کې د اوسيدو ځاې ورکړو او د سرکاري مېلمنو د ليدو پر وخت به 

و د يوې ډلې سره مخ شو يې ځان سره ساتلو.  يوه ورځ هغه د يارکند د شاهي مشاورين

چې په هغه سيمه کې د خارجي جاسوسانو د شتو په اړه يې بحث پېل کړو.  دوي د 

روس او د بريطانيې د گواښ خبره کوله چې ميرزا هم پکې ور ودانگل او وې ويل چې د 

بريطانيې سره ډېر لوې پوځي قدرت او وسايل وو.  د هغه په خبره يو افغان استاځې په 

ميرزا يې د کافرانو اېجنټ وبللو چې اسالمي شريعت ته يې سپکاوې کړې و.   قهر شو او

ميرزا خپله خبره جوړه کړه او هغه لحظه د مرگ نه يې ځان وژغورلو ځکه د کفر فتوا د 

 مرگ گواښ و. 

ميرزا په کاشغر کې لکه د بندي ساتل شوې و او امير يعقوب به هره ورځ معلومات 

د ژمي په نيماي کې يو تجار هم نه راتلو او امير په ده شکمن غوښتل.  په هغه سيمه کې 

و.  يوه ورځ يو سړی د ده کوتې ته د پرکار او د قطب نما سره راغلو او ترېنه د دې االتو په 

اړه وپوښتل.  ميرزا پوهيدو چې دا يو دام و نو هغه ته يې وويل چې نه پرې پوهېږي. هغه 

د هغه ځاې اوسيدونکې يې روسي سرحد ته   د ښار په الرو کې نه شو گرځيدې او

 ورواستولې و چې د پوځ د شميرې په اړه معلومات ورته راوړي. 
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ميرزا څلور مياشتې هلته د پاتې کيدو نه وروستو اخر د امير يعقوب له خوا اجازه تر السه 

کړه چې والړ شي.  ممکن سبب يې دا و چې هغه د بريطانيې سره دښمني نشوه کولې 

 پلو سرحدونو د روسي پوځ په شتو اندېښمن و. ځکه پخ

پينځه ورځې وروسته  ميرزا يارکند ته ورسيدو چې د هغه ورستۍ پړاو و. دی د قافله 

باشي کور ته ورغلو چې د پاميرغرونو نه د پورې وتلو الره يې ورښودله.  دلته د هغه ټولې 

 داخ ) لېه( ته ورسيدو. پېسې خالصې شوې او د يو افغان نه يې پور وکړو چې دی پرې ل

په يارکند کې هغه ته چا تکليف ورنکړو او د هغه ځاې امير محمد يونس ورته سوغاتونه 

ورواستول او د بريطانيې صيفتونه يې وکړل.  دی د تاشکند يو تاجک و او خبر و چې 

 ميرزا د بريطانيې جاسوس و او هغه ته يې وويل چې زيات دی بهر و نه گرځي. 

نوکر په يارکند کې يوه جينۍ خوښه شوه او هغه ته يې وويل چې پيسې  د ميرزا يو

راکړه چې ورسره واده وکړم او هم هلته پاتې شم.  ميرزا د هغه د پوهيولو هڅه وکړه  خو 

نوکر ورته گواښ وکړو چې که پېسې يې ورنکړې نو ټول خلک به د هغه د فعاليت نه 

ه د کېمپ نه ووتلو نو ممکن څوک يې د خبر کړي.  ميرزا ورته وويل چې که دی د هغ

مريي په توگه خرڅ کړي او بيا دی به يې نشي ژغورلې.  نوکر ددې خبرې په اوريدو غلې 

شو.  بيا ميرزا ورته څو پېسې د بخشيش په توگه ورکړې چې خله يې بنده پاتې شي.  

امو د سيند په اړه هغه د اوړې په اخر کې لېه ته والړو او انگريزانو ته يې د هندو کش او د 

.  شو ورواستول ته بخارا ځاې يو سره زوې خپل د ميرزا کې م ۱۸۷۲راپور ورواستوو.  په 

فر نه وروستو مېمنې ته ورسيدل او يوه شپه دواړه پالر س د ورخو څو د نه هرات د دوي

 زوې خيمې کې د خپل رهنما له خوا ووژل شول. 
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لو او ورپسې بخارا پخپلو وزرو کې دا هم هغه وخت و چې روسانو سمر کند ونيو

واخيستو.  بيا يې د ترکمانستان په " کراسنوودسک" کې يې د خپل پوځ لپاره يوه پخه 

کال جوړه کړه.  کاشغر ته يې يوه تجارتي دله ورواستوله چې د يعقوب بېگ تړون ته اړ 

 کړي. 

د پوځ غړې لومړې پښتون چې د منټگمري له خوا د جاسوسۍ لپاره وروزل شو، د دوي 

و.   هغه ته يې د الرو د کچ چل وښودل او څو مياشتې پرې تيرې شوې .  خو پخوا له دې 

چې هغه يې په کار اچولې وې، د خپل قام په دښمنۍ کې ووژل شو.  بيا يو بل کس يې 

وگومارولو چې د لومړي په شان ډېر هوښيار و او د ده روزنه پېل شوه. خو زر د هغه په 

 مات څرگند شول چې نور پرې کار ونکړې شو او دې يې له پرېښودو. اړه داسې معلو

وسي نوم جاس ده د.  نومېدو" شاه حېدر"  وروزلو کې م ۱۸۷۰درېم کس چې دوي په  

" حوالدار" و.  دا په هند کې د انگرېز د پوځ يوه عهده وه چې هغه ته يې ورکړې وه.  

ه ورسيدو.  په هغو ورځو کې ټولې هغه د پېښور نه ماالکنډ او دير د الرې چترال ت

تجارتي قافلې په دير کې ايساريدې او کله چې د بيال بيلو سيمو تجاران به دلته يو ځاې 

 سوونو په او کسان ۲۰۰شول نو د يو لوې قافلې په شکل وړاندې تلل چې کله کله 

 . لرل يې څاروي

وې وه.   دی د دير واکمن حوالدار چې دير ته ورسيدو نو قافله د چترال لوري ته روانه ش

رحمت اهلل خان ته ورغلو چې ورسره مرسته وکړي خو هغه انکار وکړو.  بيا رحمت اهلل 

له کارۍ يو شال ورکړل.  د نورو تحفو ژمنه يې هم وکړه نو يته يې څه پېسې او د ط

واکمن لږ نرم شو او شل وسله وال کسان يې ده ته بدرگه ورکړل چې وړاندې والړ شي.  

هغه الره به کافرانو ) د کوهستان اوسيدونکو( په يواځې خلکو حملې کولې او هر څه په 
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د شوکولو نه وروستو به يې ووژل.  حوالدار ته په الره خلکو په اوشگام )ورچگام( کې د يو 

انگرېز د وژنې خبر ورکړو چې " هېورډ" نومېدو.  دا ځاې د چترال په شمال ختيځ کې 

ع و.  خلکو دا معلومات هم ورکړل چې انگرېز د " ياسين" حاکم د اوو ورځو په مزل واق

 مير ولي وژلې و. 

کله چې حوالدار د ستمبر په سر کې چترال ته ورسيدو نو باچا امان الملک ليدو ته 

ورغلو.  هلته مير ولي هم ناست و.  حوالدار پخپلو يادښتونو کې ليکي، " د چترال بادشاه 

س کرسۍ کې راته د کېناستو وويل.  زما بلې خوا ته مير ولي زه راوبللم او د خپلې ښې ال

 ناست و." 

د رسمي خبرو نه وروستو باچا د نورو سره په خبرو بوخت شو او حوالدار د مير ولي نه 

پوښتنه وکړه چې ښاغلي هېورډ يې ولې وژلې و.  هغه ورته وويل چې "هېورډ" د خپلو 

ولي  د خپلو وطندارانو سره د زړه سوي له مخې چترالي مالزمانو سره بد چلند کوو.  مير

هېورډ ته د دې شکايت وکړو.  خو انگرېز افسر په ځواب کې د ده هم بې عزتي وکړه  او 

ورته يې وويل چې دا ملک اوس د انگرېز په الس کې دی.  هغه چې څه يې زړه غواړي 

ده سره هم  هغسې به چلند کوي.  مير ولي په دې وويريدو چې هسې نه انگرېزان د

سختي وکړي يا حمله پرې وکړي.  دی بېرته والړو او خپلو شپېتو کسانو ته په هېورډ او 

 د ده ملگرو د يرغل امر وکړو.  په دې حمله کې د هېورډ اوو هندي مالزمان ووژل شول. 

ميرولي د دې قتلونو په اړه ډېره بې پروايي وښودله.  په چترال کې دا اوازه وه چې امان 

پخپله په وژنه کې الس لرلو.  دا واکمن د خپل ظلم  له کبله بدنام و خو د مرگ له  الملک

ويرې چا په ډاگه دا خبره نشوه کولې.  له دې هر څه سره امان الملک د حوالدار سره ښه 

چلند وکړو او کله چې هغه ورته سوغاتونه په پښو کې کېښودل نو ده ته يې تر فېض اباد 
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حوالدار او د ده ملگري د کافرانو د ټاټوبي " نکسان" درې د واورو   د ورتلو اجازه ورکړه.

او د گړنگونو نه په تيرېدو فېض اباد ته ورسيدل.  هغه وخت امير شېر علي خان د شمال 

نه کابل ته تلونکې الره بنده کړې وه چې د ده وراره عبد الرحمان خان له تاشکند په 

 نه ور ونه ليږي.کابل کې خپلو مالتړو باغيانو ته ليکو

کله چې حوالدار بېرته چترال ته والړو نو هلته د امان الملک رويه بدله وه او ورته يې 

وويل چې دی خبر شوې و چې هغه د انگرېز جاسوس و.  خو ظالم سړې ډارن هم وي او 

 باچا پوهيدو چې که د انگرېز جاسوس ته يې څه تاوان ورسوو نو دوي به يې بدل اخلي. 

ر راپورونه د انگرېز لپاره د خوښۍ وړ و او دی دوه وارې نور هم هغې سيمې ته د حوالدا

او دوېم ځلې د پېښور او  ته بخارا الرې د کابل د دی کې م ۱۸۷۲ورواستول شو.  په 

جالل اباد د الرې  فېض اباد ته ورواستول شو.  هغه ټول سفرونه د يو تجار په توگه وکړل 

 د کاله پينځه.  کړه کچ زمکه ميله ۷۷۸چاپېره څه نا څه  او په دوو کالو کې د بدخشان

هم هلته  او ناروغه مرض په کولرا د کې اباد جالل په حوالدار وروستو نه کارونو د سروې

مړ شو.  دی د شاهي جغرافياي ټولنې له خوا په اعزازي تورو کې وستايل شو چې د " 

 ېز لپاره کار وکړو.  نېن سنگ" نه وروستو يې تر ټولو اوږده دوره د انگر

يو بل پښتون چې د انگرېز لپاره يې ډېر کار وکړو، مال عطا محمد و. د ده د شفر نوم " 

 وژل کې سوات په کې م ۱۸۶۹مال "و.  د ده ورور د پوځ د انجينيرانو په ډله کې و او په 

 ېپات نه ورور خپل د چې شو ورواستول ته سوات خوا له منټگمري جنرال د مال. و شوې

 په مال د چې و اسانه ځکه کار لپاره انگرېز د ته محمد عطا.  راوړي ورته االت انجينرۍ د

ن و چې د انگرېز له خوا ورته د پښتو څلورم دی.  کوو نه شک ورباندې چا حېث

جاسوسۍ او د سروې کار سپارل شوې و.  د ده عربي زده وه  او د حوالدار سره يو ځاې د 
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تللي و.  د " مال" جوړې شوې نقشې دومره پخې او مستندې  افغانستان ځينو سيمو ته

وې چې ان تر لومړي نړۍ وال جنگ پورې ترې انگرېزانو کار واخيستو.  د مال درې 

سروې گانې تر تولو په زړه پورې وې.  هغه په ډېرو سختو حاالتو کې ځان له مشکله 

 ويستلې شو. 

پخپل کتابگوتي کې ليکل چې ناببره په يار کند کې يو ځلې هغه د خپلو مشاهدو نوټ 

يو کرغيز ورباندې پېښ شو چې د دېر وخت نه يې ورته کتل.  مال  زر خپله مصله هواره 

کړه او په لمانځه ودريدو.  د لمونځ نه وروستو يې کرغيز ته وويل چې د ده قطب نما د 

د يو تعويذ لمانځه دقيق وخت ښايي.  هغه کرغيز د ده په عبادت دومره اغېز من شو چې 

ليکلو خواست يې ترې وکړو.  مال ورته تعويذ وليکلو او کرغيز خوشاله والړو.  څو ورځې 

وروستو چې مال د خپلو کارونو نه وروستو بېرته يارکند ته والړو نو په ټول ښار کې د ده د 

 کرامت ډنډوره غږيدلې وه.  بيا د ډ ېرو نورو خلکو لپاره يې هم تعويذونه وليکل. 

ې مال د حوالدار سره په سفر کې مله و نو هغه ورته د يو معکوس قطب نما د کله چ

ل اباد مله و.  له هغه جال تر سره حوالدار د مال کې م ۱۸۷۳کارولو چل ښودلې و.  په 

ځايه دی د خپل يو پښتون مالزم سره په يابو د ورېښمو او نورو توکو بار تر چترال سيند 

ار په توگه وپېژني.  په لومړۍ ورځ مال د جالل اباد د پورې يوړو چې خلک يې د يو تج

والي مير اخوراحمد سره وپېژندل چې د شيگر اوسيدونکې و.  هغه ته يې دا کيسه وکړه 

چې دی د لرگو )چارتراش( سوداگر و.  غوښتل يې چې وړاندې چارتراش واخلي او په 

ړاندې تگ د مشکالتو په سيند کې د پېښور لوري ته يې الهو کړي.  مير اخور ورته د و

اړه خبردارې ورکړو چې د ډاکوانو ډلې پکې فعاله وې.  دا سيمه هغه وخت د انگرېز تر 
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ادارې الندې نه وه.  هغه مال ته تر اسمار د الرې يو سند ورکړو او يو ملک ورسره بدرگه 

 والړو.  درې نور پښتانه هم ورسره مله وو چې ټولو ټوپکې، تورې او طماچې لرلې. 

کله چې دوي د جالل اباد له څنډو بهرشول نو مال پخپل قطب نما د مشاهدې لپاره 

ايسار شو او هم هغه وخت ناڅاپه ورباندې شلو وسله والو ډاکوانو حمله وکړه.  د هغوي 

الس ته هر چې ورتلل،  ترېنه يوړل.  مال ورپسې پخپله منډه کړه نو يو کس ورته وويل 

اگر ورسره دوکه کړې وه او دا يې د هغه جريمه وه.  داسې چې د پېښور د چارتراشو سود

ښکاريده چې هغه کسانو د شيگر د مير اخور لپاره کار کوو.  خو کله چې چترال ته 

ورسيدو نو هغه ټول مال ورته بېرته ورکړې شو.  دا د هغه د يو ملگري له برکته وو چې 

 ډاکوان يې وپېژندل او د هغوي کلي پورې والړو. 

ه اسمارکې ډېر ايسار نشو ځکه د هغه ځاې خان ډېر اسالمي سړې و.  هر هغه مال پ

څوک چې د اسمار د خان نه خوښيدو، پخپل الس به يې ورته  مرۍ خفه کوله.  خان به 

مال هره ورځ ځان ته رابللو او د قران د ځينو ايتونو مانا به يې ترې پوښتله.  مال د خپل 

ه خپلې چپنې کې پټه وړله.  خو د خان چاپېره ډېر ځان د حفاظت لپاره يو ډکه طماچ

 وسله وال سړي هر وختې والړ و نو د دې احتياط څه گټه نه وه. 

 نږدې د.  و کلک ډېر وجود هغه د.  " و کالو۳۰د خان په اړه مال ليکي چې شاو خوا د 

 انام د چترال د خور ده د.  وه کړې جوړه خپلوي الرې د واده د يې سره خانانو سيمې

 د چې لپاره دې د نو ورسيدو ته ځوانۍ کله چې ورور کشر يو خان د.  وه ښځه الملک

 و.  وژلې يې السونو پخپلو نو ونکړي ورباندې دعوا خانۍ

 پرې حوالدار کې م ۱۸۷۰څو ورځې وروستو مال په هم هغه الره چترال ته والړو چې په 

 سړک پوخ پرې اوس چې ورځي ته" شاندور"  بره نه درې لواري د الره دا.  و ورغلې
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 دی مېدان لوبې د پولو د لوړ تولو تر نړۍ د اوس دره فټه زره نيم ۱۲ دا.  دی شوې جوړ

 چې ليکي اړه په ځاې دې د مال کې م ۱۸۷۳گلگت نه بېلوي.  په  د ولسوالي چترال د او

 الره په ډاکوان نه غرونو د ځکه ښکاري قبرونه ځاې په ځاې او ده هديره لويه يوه دا

 . وژني خلک او کوي حمله تلونکو

مال د جالل اباد  نه په بدرگه ورغلي کسانو سره په چترال کې خداې په اماني وکړه.  خو 

د " باروگل" درې د الرې يارکند ته تلونکې سړک بند و. ځکه د بدخشان والي چې 

مال د  خپل يو حريف سره په جنگ و او هغه حريف يې په درو کې پټ و.  په چترال کې

خپل ملگري په کور کې يو ليک وموندلو چې د لرگيو يو بل تجار له خوا د چترال باچا ته 

ليکل شوې و.  په هغې کې د باچا نه يې شمال ته د تلو اجازه غوښتې وه چې د خپل يو 

مشتري نه پېسې واخلي.  مال خپل ځان هغه تجار کړو او د سيمې يو نامتو تجارعنايت 

وکړو چې ده سره بدخشان ته والړ شي.  عنايت علي د انسانانو د  علي ورته وړانديز

خرڅولو کاروبار کوو او مال نه غوښتل چې د هغه سره سفر وکړي.  دی په چترال کې 

ايسار شو چې واورې ويلي شي.  د مارچ په مياشت کې هغه د خپلو دوو مالزمانو سره 

 روان شو. 

د زمکې په يو شخړه کې د خپل تربور له  هلته دی خبر شو چې مير ولي د هېورډ قاتل

خوا وژل شوې و.  دی په واخان کې ايسار کړې شو چې د وړاندې تلو سند نه لري خو 

هلته يې د لرگي د تجار کيسه وکړه او وړاندې والړو.  دی د جون په سر کې يارکند ته 

 ورسيدو. 

 د کند يار تر نه اباد لجال د مال.  راورسيدو ته پېښور بېرته هغه کې م ۱۸۷۴په دسمبر 

 مستند يې کې دوسيو په جغرافيې د چې کړه جوړه نقشه يوه فاصلې د ميله ۳۸۰
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مخې انگرېزانو د حوالدار ځينې تېروتنې هم اصالح  له راپور  د مال د.  ورکول معلومات

 . وې کړې يې کې گانو سروې په چترال د او دير د کې م ۱۸۷۰کړې چې په 

 په نما قطب معکوس په او شو ايسار کې ځايونو ۱۸۳اخان پورې هغه  د جالل اباد نه تر و

وله، سره له ک مشاهده کې ميلو دوو هرو په هغه چې ښايي دا.  کړې جوړې نقشې وسيله

دې چې په دې ټوله الره ډېر خلک مېشت وو او که چا نيولې وې نو سمدالسه به يې 

 وژلې وې.   

د اباسين او د دې نږدې غرونو سروې گانې هم د دې نه وروستو په دوو کالو کې مال 

وکړې.  په کوهستان کې د " ياسين" سيمه يې کچ کړه  خو هغه وخت انگرېزانو خپله 

 مخه تبت ته واړوله او د جنوبي هند د دارجيلنگ غرونه د دوي د فعاليتونو مرکز شول. 
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 يو د مور ده د.  و زېږېدلې کې کلي يو په لنکاشاير د کې م ۱۷۶۷ويليم مورکرافټ په 

 کليسا ځاې هغه د خو.  و زېږولې اړيکو نامشروع په سره چا د يې زوې او لوروه کروندگر

 سرالس کېښودو او دې د زدکړو نه بې برخې نشو. په ته ماشوم

د ده مورغوښتل چې په ليورپول کې د يو ډاکټر سره شاگرد شي او طبي زدکړې وکړي 

و کې لنکاشاير کې اسونه په خو په هغو ورځ

کومې ناڅرگندې ناروغۍ مړه کېدل. هم 

هغه و چې دې د څاروو په تداوۍ اخته شو.  

په دې کار کې هغه دومره نوم وويستلو چې 

ځاي زمکه والو د څاروو د طب لوړو زدکړو 

 لپاره د ده سرپرستي وکړه. 

 خو و کلونه انقالب د م ۱۷۸۹په فرانسې کې 

 عالج د اسونو د يې هلته.  والړو ته لندن بېرته او کړې پورا دکړېز خپلې مورکرافټ

ډول لومړې روغتون  دا کې انگلستان په دا.  کړو جوړ روغتون يو کې منځ په ښار د لپاره

 و چې پکې د تداوي لپاره پرمختللي وسايل کارېدل.

هم وليکلو چې په هم هغو ورځو شپو کې ده د اسونو د ناروغيو په اړه د الر ښود يو کتاب 

( ناپوليون)نپولين د انگلستان کې م ۱۸۰۰په  پکې د هند نه بېلگې ورکړې شوې وې.

 اره داو طلب خوانانو ډلې فعاله کړې.  لپ مالتړ د پوځ د دوي او گواښېدو خوا له
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ويليم مورکرافټ هم د سپارو ځوانانو په يوې ډلې کې شامل شو او يو وخت د ايسټ 

ېکټر" اېډورډ پېري" سره مخ شو.  هغه د ده د علم او د شوق نه انډيا کمپنۍ د يو ډاير

ډېر متاثره شو او په بنگال کې د انگرېز پوځ د اسونو د کنډک د ادارې لپاره ورته کار 

 ورکړو.

سمه  خسمانه اسونو د چې وليدل يې هلته او والړو ته کلکتې کې م ۱۸۰۸مورکرافټ په 

وه.  ده په لومړي ځل په درې زره جريبه زمکه د په ټول انتظام کې گډ وډي نه کېده او 

 اوربشو د کرولو پالن جوړ کړو چې اسونه پرې ماړه شي. 

مال لوېديځ  کې لکهنئو او بنارس ته سفر وکړو چې ش هند د کرافټ مور کې م ۱۸۱۱په 

د اسونو ښه نسل کلکتې ته يوسي.  خو هلته يې د خپلې خوښې اسونه پېدا نکړل.  په 

ې واورېدل چې په بخارا کې د اسونو لويه منډۍ لگي او هلته د سفر هوډ يې بنارس کې ي

وکړو.  د دې لپاره يو کس ميرعزت اهلل يې په کار ولگوو چې بخارا ته الړ شي او د الرې د 

 خوندي توب په اړه معلومات وکړي. 

 دا معلومات يې هم ترالسه کړل چې په تبت کې ښه اسونه موندل کېده.  دې د يو بل

انگرېز پوځي کپتان ويليم هرسې په بدرگه د "گوساين" په جامه کې تبت ته سفر پېل 

کړو.  گوساين هغه هندو تجاران وي چې په الره خپلو ديني مراسمو په لړ کې سپېڅلو 

زيارتونو ته هم ورځي.  د مورکرافټ دنده يواځې اسونه نه وو بلکه د انګرېز واکمنو د 

نه معلومات راټولو ل وو چې د روس او چين سره يې پلې  اړتياو سره سم، د هغو سيمو

 شريکې وې.

ه د غرونو همالي د کې اوړي په م ۱۸۱۲دوي د ځان سره تجارتي توکي اخستي و او د 

لمنو ته ورسېدل. هلته د تبت په پله د سيمې دوو مخه ورو وروڼو ورته ووېل چې دوي 
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نه گټه واخسته. ښاي د دوي وړاندې نشي تلې خو مور کرافټ د خپلو طبي زدکړو 

څاروي يا انسانانو درملنه يې وکړه او دوي يې ملگري شول.  د هغوي په مرسته د ده ډله 

 بره غرونو ته والړه او يو ځاې د اباسين د اوبو يوه سرچينه يې پېدا کړه. 

په بېرته سفر کې د ستلج سيند سره نږدې نېپاليانو د لږ وخت لپاره ونيول خو اخر يې 

ځان خالص کړو او د ژمي په پېل کې کلکتې ته ورسېدل.  هلته د کمپنۍ چارواکو  ترې

ه يو وارې بيا د اسونو د د کې م ۱۸۱۶له خوا وترټل شو چې تش الس ولې راغلې و. په 

اخيستو لپاره بخارا ته د تلو وړانديز وکړو خو د کمپنۍ مشرانو ورته وويل چې خپل کار 

 کړه. سره کار لره او اجازه يې ورن

د مورکرافټ ترکمن اسونه خوښېدل او د مارکوپولو په سفرنامه کې يې ولوستي و چې يو 

ښه ترکمن اس د ورځې سل ميله سفر کولې شي.  ده د خپل سفر لپاره سم دم کېمپېن 

 چارلس مشر، چارو استخباراتي د او سياسي کمپنۍ د کې م ۱۸۱۹وکړو او اخر په 

 مورکرافت چې وه هيله هغه د.  وکړي سفر دې ته خاراب چې ورکړه اجازه ورله" مېټکاف

 . راوړي معلومات مهم نه افغانستان د او هند لوېديځ د ورته به

د دې سفر لپاره مورکرافټ يو کال تياري وکړه.  ده سره ميرعزت خان چې څو کاله 

ل و وړاندې په هغه الره تللې و،  يو افغان غالم حېدر خان چې ده سره تبت په سفر کې م

او يو نولس کلن انگرېز جورج ټرېبېک چې نوې هند ته ورغلې و، مله شول.  جورج د ده 

 ۱۲معين شو او ټول ټال درې سوه کسان په دې ډله کې شامل و.  په دوي کې 

 طبي او توکي تجارتي زرو څلورو د چې ټټوان او اسونه شپاړس پوځيان،" گورکها"

 . و بار پرې سامان
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فټ د دې قافلې نه بېل شو چې الهورکې د سيکانو د راجه رنجيت په پنجاب کې مورکرا

د پنجاب د  دوي کې اوړي په م ۱۸۲۰سنگهه نه د ده له خاورې تېرېدو اجازه واخلي.  د 

غرونو نه د لداخ پالزمېنې " لې" ته سفر وکړو او څو مياشتې يې هلته واړولې چې هغه 

ه يې يو تجارتي تړون وکړو چې د ټوله سيمه سروې کړي.  هلته د لداخ د حکومت سر

دوي له خاورې به انگرېزان د مرکزي اېشيا هر ملک ته ورتلې شوې.  په بدل کې يې هغه 

ملک د انگرېزانو تر وزرې الندې راوستو.  خو دا د هغې تړون سرغړونه وه چې انگرېزانو د 

عاش بند رنجيت سنگهه سره کړې وه او په نتيجه کې د کلکتې چارواکو د مورکرافټ م

 کړو. 

هغه دوه کاله په لداخ کې و ترڅو د چين حکومت ورله " يارکند" ته د تلو اجازه ورکړي.  

هلته د هنگري اوسېدونکې يو کس يې وليدلو چې د تبتي ژبې په اړه يې څېړنې کولې.  

ويليم ورته د ايسټ انډيا کمپنۍ لپاره د انگرېزي او تبتي ژبو قاموس او گرامر ليکلو کار 

 کې م ۱۸۲۲ نېټه  ۲۰پارلو.  ورپسې دې کشمير ته والړو او د هغه ځاې نه د جون په وس

 . ورسېدو ته کابل الرې د اباد جالل د

شپږ مياشتې وروستو مورکرافټ بخارا ته والړو او کله چې د هغه ځاې نه بېرته د 

 اگست ۲۷افغانستان خاورې ته راغلو نو په "اندخويي" کې تبې ونيولو او هم هلته په 

 .مړشو وروستو ورځې څو هم ټرېبېک جورج معاون ده د.  شو مړ کې م ۱۸۲۵

شپاړس کاله وروستو د ويليم مورکرافټ د الس ليکلي اسناد وموندل شول چې د 

 اېشيايي ټولنې له خوا په کتابي بڼې خپاره شول.
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ره ډېرې ويليم مورکرافټ افغانستان ته لومړې تلونکې نه و، خو د ده پلټنو د نورو لپا

خبرې روښانه کړې او څه نا څه د خپل حکومت چار واکو ته يې د مرکزي اېشيا د 

 ملکونو نه پرده پورته کړه.
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 انگريز د کې پنجاب په پورې کلونو م ۱۸۴۳ تر نه م ۱۸۲۳ډگرمن کالډ وېډ د  

 د نگهه،س رنجيت مهاراجه واکمن پنجاب د وخت هغه ده.  و معاون گورنرجنرال

 ځل لومړي په او وې ساتلې اړيکې سياسي منځ تر بريطانيې د او شجاع شاه افغانستان

 ۱۷۹۴ک لښکر يوړو.  کالډ مارټين وېډ په س او انگريز ته کابل  الرې د درې خيبر د يې

 کې کور په افسر پوځي يو شرکت د هند ختيځ د کې م

 نه زدکړو لوړو د او شو لوې کې کلکته په دې.  وزيږيدو

 کې کنډک بنگال په پوځ د کې م ۱۸۲۳ په  وروسته

 کې م ۱۸۲۳ په.  کول ترسره خدمتونه يې کاله ديارلس

په ځاې د سفارتي  مرې کپتان د کې لوديانې په ده

 ايجنټ په توگه کار پيل کړو. 

په مرکزي ايشيا کې د روس له خوا پرله پسې د زمکې د 

وښتل چې نيولو هوس انگريز وارخطا کړې و او دوي غ

په څه چل د اباسين نه وراخوا تر افغانستان خپله اغيزه وساتي.  په دې کې تر ټولو لوې 

خنډ په پنجاب کې د سکانو وجود و.  هغه وخت کمپنۍ دې سيمو ته د يو لوې 

لښکرورليږلو ته څه سياسي جواز نه لرلو.  په ډېلي کې د مغل حکومت تش په نوم باچا 

سکر په خپلو چاوڼيو کې د گوتو په شميرد افسرانو ساتنه پر تخت ناست و.  د هند ع
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کوله.  په دې حاالتو کې کمپنۍ دا مناسب وگڼل چې خپل يو تکړه مرکچي او ډپلوماټ 

 په پنجاب کې کينوي او د روغې جوړې د الرې سکان خپل پله ويان کړي.  

 مهاراجه منځواک پنجاب د ده پورې م ۱۸۳۵وېډ هغه وخت يو ټيټ رتبه افسر و خو تر 

 قامونو حريف دواړو د او کړې جوړې اړيکې سياسي الرې د ملگرتيا سره سنگهه رنجيت

يې ليرې کړه.  کالډ وېډ کله چې د  هغه وه تربگني او شکونه کوم چې کې منځ په

مهاراجه له خوا ډاډه شو نو کلکتې ته يې خبر ورواستوو چې بل گام دې واخيستل شي.  

اچا شجاع هغه وخت په لوديانه کې و.  د کابل پر تخت د افغانستان شړل شوی ب

 اميردوست محمدخان ناست و چې د انگريزانو په اند د دوي ملگری نه و. 

په کابل کې د شاه شجاع د بيرته باچا کيدو لپاره کالډ وېډ الره هواره کړه اود کلکتې نه 

نجيت سنگه د جون د ورته د يو درې اړخيزه تړون لپاره اجازه ورکړې شوه.  مهاراجه ر

 الرډ جنرال گورنر.   کړه دستخط مسوده دتړون کې م ۱۸۳۸ نيټه ۲۶مياشتې په 

په لودهيانه کې د خپلو استازو، ميکيسن،  وړاندې نه دستخط خپل د مسوده دا آکلينډ

ميکناټن او وېډ په الس شاه شجاع ته ورواستوله  نوده پرې اعتراض وکړو.  شاه د تړون د 

نه خوشاله نه وچې د افغانستان ځينې سيمې سيکانو ته د ورکولو لوز  ځينو شرطونو

پکې شوې و.  وېډ هغه ته د انگلستان د حکومت له خوا ډاډ ورکړونو شجاع پرې 

.  شو روان پيښور نه لودهيانې د کې سپرلي په م ۱۸۳۸دستخط وکړل . کالډ وېډ په 

 سر په.  کړو من ډگر يې دې او وراغل امر لوړيدو د عهدې د دده نه کلکتې د لپاره ددې

 کالډوېډ د دا خو. شي ورداخل ته کابل الرې د بوالن د چې و دا پالن انگريز د کې

ې په خېبر د حملې فيصله وکړه او هدف يې دا و چې افغان لومړ هغه چې و قابليت

ځواک به په دوو کې وويشل شي. دده هدف پورا شو او دوست محمد خان خپل زوې 
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ان د دفاعي لښکر په مشري جالل اباد ته ورواستوو. کرنل وېډ د افغانانو د محمد اکبرخ

کمزورۍ نه خبر و چې دوي د پيسې لپاره هر څه کول شو. په کوهستان کې يې د 

دوست محمد پر ضد د پاڅون لپاره غالم خان پوپل ته يې پيسې ورکړې او يو داخلي 

 انتشار يې جوړ کړو. 

ره د الرې د خالصولو لپاره خبرې اترې وکړې او ديو لک کلډ وېډ د خيبر د اپريدو س

روپو په ورکولويې دوي راضي کړل. اپريدو تر يو حده دده خبره وومنله خوزياتې پيسې 

يې غوښتلې چې وېډ انکار وکړو. په علي مسجد کال څلور ورځې جنگ ووشو او اخر دا 

کې يې د قبايلو د مالتړ تر ترې انگريزانو ونيوله.   محمد اکبر خان چې په جالل اباد 

 السه کولو لپاره ورسره خبرې کولې، بيرته د جنوبي سيمو د دفاع لپاره وروبلل شو.

شاه شجاع په لوديانه کې د انگريز او د سيکانو په مرسته د شپږ زروافغاني عسکرو يوه 

دسته جوړه کړې وه چې د شاه شجاع زوې شهزاده تيموريې مشر و. افغانستان ته د 

 ايسټ)  کمپنۍ د ۳۸۰ر د درې د الرې ورتلونکې لښکر جوړښت داسې وچې پکې خيب

شهزاده تيمور افغاني  د زره څلور.  و نژاده هندي زيات هم دا. و پوځيان( شرکت انډيا

پلې لښکر و او شپږ زره سيکان د نونهال سنگهه تر کوماندې الندې چې پکې پينخه زره 

 د پنجاب مسلمانان و.

ه ټول ټال يوولس تکړه انگريزافسران وچې په پيښور کې يې ورته ټول د کالډ وېډ سر

کارونه تر سره کول.  دې د هندي عسکرو نه خوشاله نه وچې دده په نظر پکې د ډسپلن 

کمې و. خو سره له دې هم دا ټول لښکر بې له څه تاوان کابل کې لکه د فاتحانو 

 . کيناستو تخت پر کابل د بيا رېوا يو کې م ۱۸۳۹ورسيدواو شاه  شجاع په ووم اگست 
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 جېن لور د نيکول ټامس افسرکپتان يو د پوځ سپاره بنگال د کې م ۱۸۴۵کالډ وېد په 

. دده يو  زوې کالډ فيټزراې وروسته يو قانوني وکيل و. وېډ په وکړو واد سره سلينا

 م ۱۸۳۹ په. کړل سره تر خدمتونه ملکي کې مالوې په ځل وروستي په کې م ۱۸۴۸

 ورکړې امتيازات او خطاب نوابۍ د انگلستان د کې بدل په خدمتونو خپلو د ته ده کې

 .شو مړ اکتوبر ۲۱ په کې م ۱۸۶۱ په دې.  شول

 

 

  



44 | P a g e  

 

 

د نولسمې پيړۍ په نيماي کی د انگلستان په سياسي ميلمستياوو کی اليگزانډربرنز د 

 ه مينې د" بخارا برنز" نوم ورکړی و. يودروند ميلمه په توگه رابلل کيدوچې خلکو ورته ل

 شپاړسو د. و زيږيدلې کی سيمه روز مونټ په لينډ سکاټ د کی م ۱۸۰۵ مې ۱۶برنز په 

ی دی د ختيځ هند شرکت په پوځ کی شامل شو. په هند کی ده فارسي او عمرک په کالو

. کوو رکا کی سورت په يې توگه په ترجمان يو د کی م ۱۸۲۲هندي ژبې زده کړی او په 

 د کی لويديځ په هند د دی وروسته کاله څلور

 د انگلستان د کی سيمه په" کچ" د ايالت گجرات

تاريخ  د سيمې د ده.  شو معين استاځي سياسي

سره عالقه لرله اوشرکت ته يې وړانديز وکړو چې 

دې د اباسين شاو خوا سيمو ته سفر کول غواړي.  

کبله  دده دا خبره د هغه وخت سياسي مصلحت له

وونه منل شوه.  داسې ښکاري چې د برنز ددې نه 

وروسته هم د خپل سفر لپاره الس پښې وهل او په 

رم وليم له خوا د پنجاب د مهاراجه رنجيت سنگه څلو باچا له انگلستان د کی م ۱۸۳۱

لپاره د اسونو د تحفې اوړلو لپاره يې ورواستوو. پيرنگيانو باور لرلو چې دا اسونه به د 

د الرې گرمۍ وونه زغملې شي نو دا به د اباسين د الرې الهور ته ورليږي.  په دی  زمکې

بانه دوي په پټه د اباسين جاج هم اخستو او له دی نه د پوری وتلو امکانات يې هم کتل 

غوښته .  ددوي جاسوسانوورله معلومات ورکړي و چې د پنجاب نه اخوا نورې شنې 
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ا پام نه و کړې.  په راتلونکوکلونوکی برنز د بنگال د زمکې هم شته چې تر اوسه ورته چ

کنډک نه يو ډکټر جيمز جيرارډ، يو سروې کوونکې او يو هندو ځوان موهن الل په 

بدرگه لومړی افغانستان او له هغه ځايه بخارااو فارس  ته والړو. برنز د الهور نه اخوا د 

يې ډوډۍ خوړله . په الره دده  پښتنوجامې واغوستې او د ځاي دود سره سم ، په الس به

پام دوو خبرو ته و . يوه دا چې د اسکندر مقدوني په پل والړ شي او بل دا چې وگوري 

چې له کانونو ډبرينه مالگه څنگه راويستل کيده.  دده په سامان کی د زمکې د کچ لپاره 

په يو اله )سيکسټنټ(، نقشه او قطب نما موجود و. خپل پاسپورټ يې د تعويذ په څير

مټ اونورد الرې د تيريدو ليکونه په بل مټ تړلي و. ځان سره چې څومره پيسې )طالي 

سيکې( دالرې د خرڅ په توگه اخستې وې هغه يې په ملو کسانوويشلې وې. نور کاغذي 

( هم ورسره و. په پيښورکی دوي د دوست محمد خان ميلمانه و چې حوالېچيکونه  )

وگنې لپاره ورکړې وه.  هلته  هم ده دځاي خلکو په هغه ورله يوه "حرم سراې د است

شان چلن کوو اوخپل ياداشتونه به يې داسې وخت کې ليکل چې څوک يې په ليکنه 

وونه گوري.  د پيښور نه وړاندی ده د خيبر د درې پرځاې په يوه جاله کی د کابل سيند 

ارمينياي تجارانوپه  کې جالل اباد ته والړل.  هلته ده او ډاکتر جيرارډ خپل ځانونه د

 توگه معرفي کړل چې هغه وخت يو شمير يې په افغانستان کی اوسيدل. 

د مې په لومړۍ نيټه دی کابل ته ورسيدواو يوه مياشت يې هلته تيره کړه. ده د کابل د 

حاالتو جاج واخستو او د خلکو سره يې خبری کولې. له دی ځايه يې د اميردوست 

دی سيموته د ورتگ لپاره ليکونه واخستل.  ده په بازارکی د محمد خان ددربارنه د وړان

روسي توکو لټون کوو چې د سفر يوه موخه يې وه. په سر پوښلي بازار کی يې  د روسيې 

نيالکاغذ، پوستين، لوښي او نور توکي وموندل . د باال حصار په اړه يې وليکل چې ددی 
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وودانيو کی د اميردوست محمد خان ديوالونه ړنگ او دا په خراب حال کی و. ددی په څ

دخپلوانوزامن بندي ساتل شوي و. دوي څه جرم نه وکړی خو دکابل پر تخت يې دعوا 

 کولې شوه نو له دی ويرې يې د ټول عمر لپاره په بند کی اچولي و. 

برنز او دده مله د يوې قافلې سره دهندو کش په غرونوکی د"اونۍ دری"  نه تير شول 

ری خلم ته روان شول. په الره يې د هزاره خلکو حال وليدو چې د کابل او اود غوربند دال

کندوز دواړو غاړو نه پری جبر کيدو. په کندوز کی ازبک مراد بيگ له خوا په الره تلونکو 

قافلو نه خلک تښتول کيده چې بيا به يې د مريانو په څير خرڅول. په خلم کی دگمرک 

خبره باور ونکړو چې دوي ارمينيان و. هغه مراد بيگ  مشر يوهندو واو هغه د برنز په دی

ته خبرورکړو چې دوي ته يې د حاضريدو امر وکړو. ډاکټر جيرارډ دناروغۍ په بانه خلم 

کی پاتې شو.  برنز وارخطاو ځکه د مراد بيگ خارجيان نه خوښيدل او ددی نه وړاندې 

خو دده لپاره دتيښتي الره نه يې يو بل انگريز مورکرافټ د تښتولو او وژلوهڅه کړی وه. 

وه. هغه د گمرک مشر هم له ځانه سره کړو او قافله باشي په بدرگه کله چې په کندوز 

کی مراد بيگ مخ ته حاضر شو نوخپل ځان يې په کالو کی پټ کړی و او تر لينگو يې 

بوټان په پښو وچې دده سپينه څرمنه ښکاره نشي. دده د مخ پوست په لمر د سفرکولو 

کبله يوڅه نسواري شوې و. ده ځان ډير خوار او ساده وښودلو. د قافله باشي نوم نذير  له

واو ډير مذهبي ونو برنز ورته دا دنده وسپارله چې مراد بيگ ته ددوي وکالت وکړي او 

ددوي د پيژندگلوي لپاره يې ورته معلومات ورکړي و. دوي مراد بيگ ته حاضر شول نو 

ت واو چاپيره ترې خپل زامن او نور سرداران والړ و.  اونذيرپه دې د پړانگ په څرمنه ناس

دې خبره مراد بيگ ته قناعت ورکړو چې برنز د لکهنئو اوسيدونکې ارمينې و چې گړۍ 

) ساعتونه ( يې جوړول او په بخاراکی د خپلوانو ليدو ته روان و. مراد بيگ ورته د وړاندې 
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برنز نه د ارمينياي دود دستور او د مسيحي تلولپاره ليک )جواز( ورکړوخو دده زوې د 

دين په اړه پوښتنې پيل کړی. هغه دده په ځوابونوقانع نشو خوپه دې خبره يې 

 پريښودو چې مسيحيان د يهوديانو نه بهتر وي. 

خلم ته بيرته راتلو سره هم د برنز ويره ورکه نشوه ځکه هغه د گمرک مسئول هغه 

ورا باور لرلو چې دوي اروپايان و.  برنز د خپل ځان د هندوچې ورسره کندوز ته تللې و پ

ژغورلو لپاره د قافله باشي نذير په الس ورته شل د سروزرو سيکې ورکړی.  نذير 

پينځلس سيکې ځان ته وساتلې او پينځه يې هغه هندو له ورکړې. نذير يو مذهبي کس 

دې درغلۍ د برنز تری  و چې پينځه وخته لمونځونه يې کول او تسبيح به يې اړولې نو په

بدراغلل.  هغه هندو ته نوری پيسې هم ورکړی چې دده په شان د مراد بيگ نه يې 

 بدراتلل او ورته يې وويل ته د مراد بيگ نه راته ښه ښکاره شوې.

دخلم نه دوي بلخ ته والړل او برنز پخپلو ياښتونو کې ليکي چې هغه وخت په دې  

، نورترې تښتيدلي و.  دلته د خښتو بټۍ جوړی وې ښارکی ايله دوه زره کسان ميشت و

چې شاو خوا سيمو ته يې خښتې ورکولې.   دوي دوه ورځې د امو سيند پر غاړه په 

انتظار اويستلې تر څو نه په يوه جاله کی له اوبوپوری ووتل. دا جاله اسونو په اوبوکی 

 و.  راښکله چې قيزې يې ورته اچولې وې.  دا د برنز لپاره يونوی شې

په دی ټوله الره دوي د ډاکوانواو غلو سره څو واری مخ شول. په بخاراکی برنز او دده 

ملگرو خپل پټکي ليرې کړل او د دې پر ځاې يې د يږې خولۍ په سرول چې ځاي 

خلکو کی ورگډ شي. د بخارا امير نصراهلل نوميدواو د جومات تر ټولولوړې منارې نه د 

ه يې نوم لرلو. برنز ته مشوره ورکړی شوه چې د امير مخې مجرمانود ښکته غورځولو لپار

ته ورنشې.  ده د هغه يو وزير سره وليدل او يو نقريي گړۍ او کشميري شال يې ورله 
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ډالۍکړل خو ددې سوغاتونوله اخستو انکار وکړو.  وروسته يوه ښکلې قطب نما يې ورته 

خ معلوموي.  برنز يوه مياشت ښکاره کړه نو په دې يې قبول کړوچې په دی به د کعبې ر

په بخارا کی و او د هغه وزير نه يې د قطب نما په بدل کې د سيمې په اړه ښه معلومات تر 

السه کړل. نه يواځې دا بلکه د وړاندې تلو لپاره يې د جواز ليک ) پروانه( هم ورته 

. برنز  ورکړې شو.  وزير ورته مشوره ورکړه چې  د مروې د الری دې مشهد ته والړ شي

 هم دا وکړل او د يوې قافلې سره والړو او تهران ته ورسيدو.

ڼه چاپ شواوپه ب په دکتاب کی انگلستان په حال ليکلې سفرونو د دده کی م ۱۸۳۴په 

ولوستلو يې خلکو په لومړي ځل ددی سيمو په اړه معلومات تر السه کړل.  ددی کتاب 

اته سوه پونډه گټه ورسيده. د لومړې ټوک دومره ډيرخرڅ شو چې ليکوال ته يې 

بريطانيې د جغرافيې شاهي ټولنې او فرانسې دده د خدماتو درناوې وکړواو په هغه کال 

 د او والړو ته هند بيرته دی کی م ۱۸۳۵دی د هغې ټولنې يوغړې وومنل شو. په 

 السه تر اجازه چلولو کشتيو د انگلستان د کی اوبو په اباسين د يې نه نواب د سندهه

 دربار خان محمد دوست امير د مشري په هيئت سياسي يو د دی کی م ۱۸۳۶ په. ړهک

اکلينډ ته مشوره ورکړه چې  الرډ او وليدل يې حاالت افغانستان د وخت دهغه.  والړو ته

د دوست محمد خان مالتړ دی وکړي خودده په مشوره چا غوږ ونه گروو.  هلته ميشت 

د شاه شجاع مال تړ وکړو او دی يې د کابل پر تخت  د انگلستان سفير ميکناټن په مشوره

 کله کی م ۱۸۳۹کښينولو. ددی فيصلې پايله په لومړي افغان جنگ تمامه شوه.  په 

ه شجاع يو واری بيا د کابل پر تخت کښيناستونو برنز د انگلستان د استاځي په شا چې

ختوحاالتو کی يې هم توگه هلته پاتې شو. برنز چاپلوس او د خبرو تورزن واو په ډيروس

 ته ډلې يوې بلوايانو ژنو قهر د ده کې کابل په  م ۱۸۴۱ځان له مشکله ويستلې شوخو په 
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 ناارامه د استوگنځي په ددوي کال م ۱۸۴۱ه دويمه نيټه نومبرپ د.  شو ورنکړې قناعت

 يې"  فوټ بروډ وليم ميجر"  مرستيال دده چې کله.  وشوه حمله خوا له خلکو

 . شو ووژل اخر او وکړه مقابله سره کوونکو حمله د ميړانه په ووژلونوبرنز

کابل نه  د برنز چې شوه څرگنده دا کی م ۱۸۶۱دده د مړينې نه شل کاله وروسته په 

کوم راپورونه خپلو بادارانو ته وراستول نو په هغې کی به بدلون راوستل کيدو او څه چې 

ددی په اړه د بريطانيې اولسي جرگی د به ده ليکلي و، د هغې سرچپه به وليکل شول.  

پلټنو غوښتنه وکړه خو په دی پيښې دومره وخت تير شوی و چې وزيراعظم پالمرسټن 

ده له مړينې  انکار وکړو. د برنز ليکل شوي حاالت دده په يو بل کتاب " کابل"  کی د

 وروسته چاپ شول.
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 ۱۸۰۴ په دی.  و زيږيدلې کی ډاون کاونټي پهايرلينډ په کی م ۱۷۸۹هنري پاټينگر  په  

 يو د بيا او تجار اسونو د تجار مسلمان يو د وروسته او و تللې کی خدمت په پوځ د کی م

يش په جامه کی د بوالن د الری فارس ته سفر وکړو. ده هندوستاني ژبې زده کړی درو

ورته امر کړی و. وې او په الره يې فارسي او عربي زدکړې وکړي چې سر جان ميلکوم 

 يو د يې کی م ۱۸۰۹ په او و پوخي سره شرکت انډيا ايسټ د کی م ۱۸۰۶دی په 

برخه  کی جنگونو په سره مرهټو د توگه په ليفټين

اخستې وه.  ان تر دی چې کله دی د نوشکي ) بلوچستان 

( نه اصفهان ته يو خطر ډک سفر وکړو نو د کرنل په مقام 

يسې د لويديځ هند کمپنۍ له ورسيدو. دده د سفر لپاره پ

خوا ورکړی شوی وی چې ددی سيمې نقشې جوړی 

کړي او دالری په اړه معلومات راټول کړي. ده په لومړي 

ځل د بلوچستان او د پارس هغه سيمې کچ کړی چې 

پخوا ورباندې د لويديځ نه څوک نه و ورغلي.  دوي ويره 

 م ۱۸۲۰وکړي.  پاټينگر وروسته په  لرله چې فرانسويان به د هغه الری نه په هند حمله

 ده.  کړه السه تر کی اباد حيدر په يې عهده دا هم وروسته. شو والي صوبې د سنده د کی

واده وکړو او دوه زامن يې لرل .  کله چې دی بيرته انگلستان ته په  کی م ۱۸۲۰ په

 . ورکړل ورله يې امتيازات او خطاب نواب د نو والړو کی م ۱۸۳۹
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 د يې کاله دوه هلته. ورواستوو يې ته هند او شو برتي کې پوځ په دې کې م ۱۸۰۴په 

له وروسته دې د کمپنس په کا دوه. والړو ته ايران الرې د بوالن د کې جامه په درويشانو

 ته مقام ډگرمن د واو شامل کې جنگ په سره مرهټو د کې ۱۸۰۹خدمت کې شو او په 

 . ورسيدو
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ن د امير دوست محمد خان په ژوند لومړې کتاب ليکونکې موهن الل و. د افغانستا

ه خټه پ او زيږيدلې کورنۍکې جوتشي يوې کی ډېلي په کی م ۱۸۱۲موهن الل په 

يوکشميري و.  دده پالرراې برهم نات نوميدواو مور يې د گوالياردکول کورنۍ نه وه.  

دی د هندوستان د هغو لومړيو ځوانانو نه و چې د 

گريزانوله خوا جوړ شوې د ډېلي په کالج کې يې ان

زدکړې تر سره کړې.  د انگريزانو هدف دا و چې دده 

په شان تعليم يافته ځوانان به په راتلونکي کې ددوي 

د سلطنت په پراخولو کې ونډه وولري.  هم دا وه چې 

موهن الل يې د زدکړو او د کاري تجربې لپاره 

شمالي هند، مصر او مرکزي ايشيا، ايران، خراسان، 

يورپ ته ورواستوو.   دده ميرمنه حيدري بيگم 

 مسلمانه او پخپله يوه ولوستې او عالمه ښځه وه.  

انډر برنز چې وروسته د افغانستان لپاره استاځې وټاکل شو د ايسټ اليگز کی م ۱۸۳۱په 

شوی  انډيا کمپنۍ په مالزمت کی. هغه وخت ده ته د حکومت له خوا ورته دنده سپارل

وه چې د هند او د کسپين د بحيرې تر منځ د ملکونو  په اړه دی معلومات راټول کړي. 

دې د عامو خلکو په شان د يو وړوکې ډلې سره گرځيدواو دده مله موهن الل و چې د 
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برنز لپاره به يې په فارسي ژبه ليکونه ليکل . دی ځوان او ښکلې و او برنز فکرکوو چې په 

 ښه ملگرتيا وکړې شي.   سفرونوکی به ورسره

 نه هلته چې وکړو سفر ته ايشيا مرکزي پوری م ۳۴ تر نه ۱۸۳۲برنز او موهن الل د 

اټول کړي. د اباسين په اړه د معلوماتو او ددې سيمې د ر معلومات اړه په ملکونو ددې

په واکمنو سره د معاملو لپاره موهن الل د انگريزانو داستاځي په توگه کارکوو او وروسته 

کابل کی د برنز معاون وټاکل شو.  موهن الل په ډېلي کې پارسي ژبه زده کړې وه او د 

انگريزانوپه ډله کې د اغا حسن کشميري د مسلمان په جامه کې ورتلو. په ايران کې يې 

ځا ن دمرزا قلي کشميري په حيث ورپيژندلې وچې څوک ورباندې شک ونکړي. کله 

بوالن د الرې  کندهار ته روان شول نو د کندهارواکمن چې انگريزان دشاه شجاع سره د 

د بلوچستان سردارمحراب خان ته  ليکونه ورواستول چې په دې لښکر دې حمله 

وکړي.  دا ليکونه د موهن الل گوتو ته ورغلل چې ده انگريزانو ته وسپارل. د دوست 

چې پکې په محمد خان نږدې مالتړي د موهن الل په خبرو اولمسون له ده بيل شول 

غزني کې د دوست محمد وراره سردار عبد الرشيد خان،  حاجي خان کاکړ، عبد المجيد 

خان، اخونزاده غالم ، مال نصوح ، او محمد طاهر په شان خلک شامل و.  په باميانو کې د 

دوست محمد له خوا نيول شوي بريطانوي بنديان هم دده په هلوځلو خوشې کړې 

 . شول

 م ۱۸۴۱انگريزانو لپاره د جاسوسۍ د شبکې جوړولوکار هم وکړو. په په کابل کې ده د 

ايانو په دې کور بلو چې کله. و دفتر برنز د پکې چې و کې کور هغه هم په کابل د دې کی

حمله وکړه او برنز، دده وروراو نور کسان يې ووژل نو موهن الل  د کړکۍ نه په ټوپ 
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او ورپسې شول خو موهن الل ورته کليمه  وهلو وتښتيدو. وروسته يو څو کسانو وليدو

تيره کړه او مسلمان شو نو وې پريښودو. دې ژوندی پاته شواو د کابل د يو تجارکره يې 

پناه واخسته. چې له هغه ځايه د ټولې پيښې راپوريې کلکتې ته وروليږلو.  د کابل نه 

لن سختې نيوکې کلکتې ته کمپنۍ ته دده په راپورونو کی د بريطانيې د افسرانو په چ

شوې وې.  په تيره بيا د ميکناټن او د وليم ايلفنسټون په چلن يې په داگه ورته ليکلي و 

 چې دوي بې مسوليته و.  

موهن الل که څه هم د انگريزانو لپاره دير کاروکړو خو ده به مخامخ ورته ددوي 

ک په اړه وويل، " کمزورۍ په گوته کولې. يوه ورځ ده اليگزانډر برنز ته  بريطانوي ښکيال

تاسوټول ځانونو ته هر ډول ښکلې افسانې تيروئ چې تاسو دلته د بريطانيې ښکلي 

توکي خرڅولو له راغلي يئ، يا دا چې مونږ ته خپلواکي راکوئ او غواړئ چې مونږ لوې 

شو.  تاسو دا هم غواړئ چې مونږ زدکړه وکړو او دڅلويښتو زرو خدايانوپر ځاې درې 

خو کله چې تاسو زاړه او ستړې شوئ او زر کاله درباندې تير شي نو بيا  خدايان وومنو. 

به درته احساس ووشي چې ستاسو دلته د راتگ يواځې هدف دا و چې هغه څه تر السه 

 کړئ چې ستاسو نه و.  دا ستاسو ايکې يو هدف و چې دا په گونډوکړئ چې ستاسو شي. 

 انگريزانو د دې چې دی په.  پريښوده ينوکر انگريز د کی عمر په کالو ۳۲موهن الل د 

 يې کی بدل په خدمتونو د دده کی جنگ افغان لومړي په چې و ې شو مايوسه نه

روسته د انگريز حکومت له خوا ده ته د پارس د زمري په نوم د و. ونکړو ورته درناوې

 نوابۍ خطاب ورکړې شو.  دده يواځينې ورور کيدار نات چې په امباله کی د ماليې د

 اقتصادي د الل موهن کی کلونو وروستيو په.  شو مړ کی م ۱۸۵۵مشر معاون و په 
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ډايري کی ليکلي و خو دا  يو په يې يادښتونه ټول خپل چې واي او شو مخ سره بحران

 ډېلي په وخت پر پاڅون د خپلواکۍ د م ۱۸۵۷ورک شو. دده ميرمنې حيدري بيگم د 

.  کړه ضبط تری  انگريزحکومت ډايري یدد وروسته.  ليکلې پيښې ورځې هری د کی

 .شو مړ حيث په سړي غريب يو د کی م ۱۸۷۷ په دی الل موهن

د نولسمې ميالدي پيړۍ په پيل کې يوې سيد ټبرپه پغمان کې زمکې لرلې.  د ده نوم 

قطب شاه او ولس به ورته په درنه سترگه کتل.  دده يوزوې سيد محمد شاه نوميدو او 

و د افغانستان په خاوره گام کيښودو نوهغه ورته د ملگرتيا الس کله چې د انگريزان

 کې م ۱۸۴۰وغځوو.  د انگريزيواستاځې اليگزانډربرنزدده د مرستې ستاينه وکړه او په 

 .  ورکړو لقب فشان جان د کې بدل په خدماتو د دده ورته شجاع شاه

گريزانو مالتړ کوو. د لومړي افغان انگليس جنگ پروخت جان فشان د شاه شجاع او د ان

انگريزانو به دې د "ليرډ اف پغمان" )د پغمان نواب(  په لقب يادوو.  په کوهستان کې ده 

د انگريز پوځ سره ډيره مرسته وکړه او د سيمې په اړه يې هغوي ته معلومات ورکول.  

ه کله چې د انگريز پوځ جنرال سررابرټ سيل د خپلو ځواکونو سره د کابل نه جالل اباد ت

وروخوځيدو نوجان فشان هم ورسره مله و او دده د معلوماتو خبره سيل پخپلو راپورونو 

کې هم کړې دې.  جان فشان د کابل نه د پاتې انگريزانو د خوندي ويستلو په بدل کې 

 ترينه د مياشتې زرروپۍ معاش اخستو. 
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م د پغمان زمکه په افغانستان کې کله چې انگريزانو ماتې وخوړه نو د جان فشان لپاره ه

تنگه شوه او ده د پيرنگي په مرسته هند ته کډه وکړه.  دده ټوله کورنۍ د اترپرديش په 

 " سردهنه" کې ميشت شوه چې د ميرټ ښار سره نږدې سيمه ده.  

 بيا يووارې فشان جان واي غدر ورته انگريزان چې پاڅون ملي د م ۱۸۵۷په هند کې د 

 کومې چې نه باغيانو هندي د هغوي کې بدل په ماتوخد ددې. وکړو خدمت انگريزانو د

 دې په چې ورکولې ته کسانو هغو او مالتړو خپلو يې هغه واخستې، زوره په زمکې

ې يې ورسره مرسته کړې وه.  جان فشان ته يې هم زمکې ورکړې چې حاصل ک پاڅون

نورمراعات هم يې په هغه وخت کې د کال لس زره روپۍ و.  ده ته د ماليې د نه ورکولو او 

ورکړې شوي و او وروستو د مياشتې پينشن يا معاش يې ورته مستقل کړو.  ددې نه 

 عالوه جان فشان ددوي له خوا د " نواب بهادر"  اعزازي لقب هم وگټلو.

دده د مړينې نه وروسته يې درې زامن پرله پسې دده ځاې ناستي نوابان شول . سيد 

 ژوند ښه کاروباراو پيسو په نيکه د زامنو دده. و بنوا وروستې کې م ۱۸۸۲احمد شاه په 

 چې کوو ژوند يې عيش په دومره وکړوخو تاوان يې کې تجارت په نيلو د وروسته.  کوو

 رمايه ورسره پاتې نشوه. س

 شو باندې پرې پور دومره او شوې کې تحويل په حکومت د زمکې ددوي ې م ۱۸۹۵په 

 چې ورکړې روپۍ( زره سل)  لک يو ورته متانگريزحکو هند د کې م ۱۹۰۱ په اخر چې

 ستورې فلمونو هندي د کس ټولونامتو تر کورنۍ د فشان جان د.  کړي ادا پور خپل

دې.  دده د کورنۍ ځينو غړو د ليکواالنو په توگه او نورو د هند او  شاه الدين نصير
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تيايمې په لسيزه پاکستان د پوځ او ملکي کارونو کې ونډه ولوبوله.   يو تن ادريس شاه د ا

 کې د افغانستان د پيښوپه رڼا کې يو ناول " کره کش" وليکلو.
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وکی د شاه شجاع جلوس هم په سړکونو راوتلو.  دی به په پورا ځ" لوديانه کی په هغو ور 

شان او شوکت يا په اس سپور او يا په بگۍ کی ناست په سړک روان و.  خپل محافظان، 

 په کې م ۱۸۲۷عام خلک به ورپسې و." جوسايا هارلن چې امريکايي او په  يان اوځپو

لوديانې کې مېشت و، د افغانستان د معزول باچا دا 

ننداره په زړه پورې وه.  شاه شجاع په يو لوې کور چې 

ې، د ځماڼۍ ته ورته و، اوسيدو.  د ده څلور سوه ښ

ل هغوي اوالدونه، خواجه سرا او نوکرانو لپاره يو بي

اې کی د ځاې ورکړې شوې و.  باچا خپل استوگنځ

باال حصارپه ډول يو باغ جوړ کړې و او هره ورځ به يې 

د مېلمنو سره ليدل.  خلکو به د بي رعيت باچا په نوم 

يادوو خو په دې حال کې يې هم شجاع خارجيانو ته 

 په ټيټه سترگه کتل او دوي يې کافران بلل.

ې د شاه شجاع الملک په نوم هم پيژندل کيږي د د سدوزو د قام شهزاده شجاع چ

 ۳۶افغانستان پينځم باچا و.  د احمد شاه ابدالي د زوې تيمور شاه د بيال بيلو ښځو نه  

 شاه او شو ناستې ځاې ده د شاه زمان کې ټولو دې په.  و زامن پکې ۲۴ چې و اوالدونه

 اود وزيږيدو کې م ۱۷۸۵ برنوم ۴ په دې.  وه يوه يې مور يعني و ورور سکه ده د شجاع

 يې روزنه سم سره دود د وخت هغه د چې ښاي خو ده نه څرگنده اړه په زدکړو لومړيو
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ړو ښوونکو له خوا شوي وي.  دې د فارسي ژبې شاعر و او يو ځانگ د کې ماڼۍ شاهي په

ديوان ترې پاتې دې.  زمان شاه د باچا کيدو سره خپل ټول ناسکه وروڼه بندي کړل او 

وروڼه همايون او محمود د بلوچستان د الرې ايران ته تښتېدلي وو.  همايون د ايران  دوه

په مرسته په کندهار حمله وکړه خو ونيول شو، سترگې يې ورته ړندې کړې او د کابل 

په باالحصار کې يې بندي کړو.  بل ورور شاه محمود څو وارې جنګونه وکړل او اخر 

 د ورور غچ واخيستو او سترګي يې ورته ړندې کړې.  کاميابه شو، د شاه زمان نه يې 

.  په شو وټاکل والي پيښور د بيا او هرات د لومړې پورې م ۱۸۰۱ تر نه م ۱۷۹۸شجاع د  

 امير نوې افغانستان د يې شجاع شاه او شول ځاې يو سرداران کندهار د کې م ۱۷۹۹

 خو کړل بندي يې يا او وژلو يا جرم په بغاوت د سرداران ټول دا شاه زمان.  کړو اعالن

 پېښور په شجاع شاه نو شو وساتل بندي کې باالحصار په خوا له محمود شاه د چې کله

ن قانوني باچا په توگه اعالن کړو.  دی هغه وخت د څوارلسو افغانستا د ځان خپل کې

 کې م ۱۸۰۹کالو و، او دوه کاله وروسته د دې جوگه شو چې د کابل پر تخت کيني.  په 

 افغانستان چې وکړو اعالن شجاع شاه ضد پر حملې ممکن د روس د او نپولين د هند په

ل د ده ميرني ورور شاه محمود کا هغه په خو. وکړي ملگرتيا سره سلطنت انگريز د به

 ورته په نمله )ننگرهار( کې ماتې ورکړه نو دې څه موده په پيښورکې پاتې شو. 

کله چې پيښور ته ورسيدو نو په باال حصارکې  د انگلستان لومړې استاځې ايلفينسټون

 يې شاه شجاع وليدو چې " هغه نامتو کوه نور الماس پخپل مټ تړلې و" 

اخر چې دی په پيښورکې هم تر فشار الندې راغلو نو پنجاب ته يې د وتلو هوډ وکړو.  

 کال اټک په شواو ونيول خوا له باميزي داد جهان نږدې ته اباسين  کې ۱۸۱۱هلته  په 

 کال بل په.  شو يوړل ته کشمير خوا له خان محمد عطا د ځايه هغه له.  شو بندي کې
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سنگه د پوځ په مالتړ په کشمير حمله  رنجيت مهاراجه د خان فتح وزير او محمود شاه

وکړه.  شجاع سيکانو ته ځان تسليم کړو او د دوي د پوځ په بدرگه الهور ته راوستل شو. 

ې د رنجيت سنگهه تر نظارت الندې پاتې شو او اخر کوه نور يې د دې يو کال په الهورک

پينځو زرو روپو په بدل کی رنجيت سنگه ته ورکړو او هغه ورسره لوز کړی و چې د ده 

 سلطنت په بحال کولو کی به ورسره مرسته وکړي.

د هغه وخت د حاالتو په اړه تاريخ ليکي چې سيکانو د شاه شجاع گير چاپيره د 

 چاپيره کټ ده د سره څراغونو د شپې د به وال وسله او وې ودرولې کړۍ ۷ومحافظان

والونو او د الهورد لوې بد دي شميرو بې د دی ورکولو په رشوت د يې ته هغوي خو. و والړ

رفت نه په خوسا اوبو کی تير شو. کله چې خوندي بلې غاړې ته ووتلو نو په خټواو 

غرنۍ سيمې چې "وړوکې تبت" نوميږي او بيا د  مرداريو لړلې و. دی له هغه ځايه يوی

 غرونو نه د لوديانې ښار ته ورسيدو .

ې سرداران يې د درانيانووزيران و. چ ورغلو ته بارکزوالس د افغانستان کې م ۱۸۲۶په 

 زوې يولسم و، شوې وژل خوا له زمان شاه د کې ۱۷۹۹سردار پاينده خان چې په 

 . استوکين تخت پر کابل د خان محمد دوست

 د پنجاب له ته پوځ ده د که چې وکړو تړون دا سره سنگهه درنجيت ده کې م ۱۸۳۳په 

سپاري.  په بل کال شجاع د خپلو پت منو و ته هغوي به پيښور نو ورکړي اجازه تيريدو

کسانو په ډاډ کندهار ته روان شو او په کندهار يې حمله وکړه، د بارکزو نه يې ماتې 

 وخوړه.
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سنگهه نالوه به مشرۍ، په پيښور حمله وکړه او دا يې د بارکزو نه ونيولو  سيکانو د هري

چې د افغانستان د خاورې يوه مهمه جغرافياي برخه او په سياسي توگه د دې د مال 

 تيرو.  

شاه شجاع د افغانستان ټوله خزانه له ځانه سره اوړی وه خو بيا يې هم هر وختې د پيسو 

ابل تخت بيرته اخيستو لپاره پوځ ته اړتيا لرله او په لوديانه د کمي نه سر ټکوو.  ده د ک

کې د انگريزانو استاځي کالډ وېد ورته ډاډ ورکړې چې دوي به ورله پيسې ورکړي.  خو 

دوي ورته دا هم په سخته ويلي و چې په دی معامله کی به انگريز بی طرفه وي.  هغوي 

ان کې ښه نوم لرلو.  شجاع غوښتل چې پوهيدل چې د شجاع په پرتله بارکزو په افغانست

د انگريزانو په پيسو په افغانستان کې د دوست محمد خان په مالتړو کې گډ وډي جوړه 

کړي او خپل ځواک قوي کړي.  خو کالډ ويډ د ده په صالحيتونو شک من و او کمپنۍ 

ته يې دا پيغام ورکړې و چې شجاع کمزورې شخصيت لري او د خپل سلطنت د بيرته 

 خستو توان پکې نشته. ا

خو انگريز د مسلمانانو او په تيره بيا په ډېلي کې د مغل باچا نه هم انديښمن و چې هسې 

نه د افغانانو سره اړيکې جوړې کړي.  له دې وېرې انگريزانو په لوديانه کې د شاه شجاع 

هره د ماڼۍ په دروازه خپل گارډ کينولي و چې جاسوسان هم پکې و.  کالډ وېډ ته به 

ورځ د باچا د فعاليتونو راپور ورکړې کيدو چې د ده ليدو ته څوک څوک راغلي و او 

څوک تللي و.  د باچا کور ته هره ورځ د موسيقۍ او د نڅا گرو ډلې ورتلې چې وړاندی نه 

 به انگريزانو ورته پيسې ورکړې وې او د دننه حال به يې هم راوړو. 

مال شکور نوميدو چې غوږونه يې پريکړي و.  د په لوديانه کی د شاه شجاع مشر وزير 

باچا په دربارکی زيات خلک عېبي و، د چا غوږ پری شوی او د چا پوزه نه وه. دا ټول د 
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باچا د قهر او غضب قربانيان وو.  مال شکور چې پخپله سزا يافته و، له نورو يې ډير په بې 

سلمان خواجه سرا و چې رحمۍ غوږونه پريکول.  د شاهي حرم نگهبان يو افريقاي م

خواجه مکه نوميدو.  د ده غوږونه يې په دی پريکړي و چې يوه ورځ په بڼ کی د ميلې پر 

وخت د حرم د ميرمنو د خېمې يوه پرده بادو والوزوله.  خواجه په دې سزا د احتجاج په 

توگه خپل سرخرئيلې و چې پری شوي غوږونه يې ټول خلک وويني.  د دې برعکس مال 

 لوې اوږدې څڼې پريښې وې چې غوږونه به يې پکې پټ وو. شکور 

شجاع د لوديانې په دې استوگنځي کی د کابل د باغونو په ډول يو باغ جوړکړی و چې 

دری سوه ميټراوږد و. په دې کې د باال حصار په شان يوه گل خانه هم وه چې پکی به يې 

ته ورتلل، د هغوي رايه دا وه د شطرنج لوبه کوله.  کوم ميلمانه چې د شاه شجاع ليدو 

چې دې  مغروراو بی زړه سړې و چې عيش او ارام يې خوښ و. د شاه شجاع اوو نکاح 

کړې ميرمنې وې چې يوه د فتح خا ن توخي لور وه، بله وفا بيگم نوميده چې د شاه 

زمان د مشر وزير رحمت اهلل خان )وفادار خان( لور وه، دريمه د بخارا د امير سيد حيدر 

خان لور، څلورمه د خان بهادر خان ملک دين خيل لور وه، پينځمه د سردار حاجي 

رحمت اهلل خان سدوزي چې د ده وزير و لور وه، شپږمه سرور بيگم نوميده او اوومه د 

هندوستان بي بي مستان وه.  د دې نه عالوه په سوونو وينځې يې لرلې چې ځينې يې 

 هر ځاې له ځانه سره وړلې.  

اع په جالوطنۍ کې د خپل يو پوځ د جوړولو لپاره انگريزانو ته وړانديز وکړو چې شاه شج

په کابل حمله وکړي.  خو هغوي ورته دا سپينه کړه چې که دی په کابل کی بريالې نشو 

او خپل تخت يې تر السه نکړو نو بيرته هند ته نشو راتلې.  ده تر هغه د خپل پوځ د 

 مارولې.  جوړولو لپاره يو کس هم نه وگو
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 يې ډله يوه پوځيانو زرو پينځو د کړو، ترالسه تړ مال انگريزانو د ده کې م ۱۸۳۸اخر په 

انو د دې گډ پوځ په مرسته کندهار او له هغه ځايه کابل انگريز او سيکانو د او کړه جوړه

ته ورسيدو.  د هغه وخت يو مسلمان ترجمان، شهامت علي چې د شاه شجاع د مشر 

يمورسره د خېبر د الرې بدرگه کابل ته تللې وليکي،  په دی ډله کی زوې شهزاده ت

پينځه سوه غورچيهره، يو بټالين د نجيبانو او دوه توپې د سيکانو ورسره وې چې يوه يې 

د کسور يو افغان پيردولت خان په کومانده کی او بله د جارج تهامس د زوې په کومانده 

و.  دوه کمپنۍ ) شل يا ديرش کسان( د پلو کی وه.  دوي دواړو سره خپل سل سپاره 

پوځيانو وو چې مهمو ځايونو کی يې شهزاده تيمور ته سالمي وړاندی کوو.  د انگريز د 

هندي عسکرو دوه کمپنۍ او پنځوس پوځيان د رنجيت سنگه له خوا ورسره مله وو چې 

 بردار وپکټ ۵۳ او سپاره منظم غير ۴۳د کرنل ويډ چاپيره تاويدل.  د دی نه عالوه 

 وړونکي، خېمو د.  و بدرگه ورسره خوا له حکومت د مغلو د هند د چې و مله ورسره

 دی ډله کی شامل و." په هم خلک شميره نوربې او سايس اشپزان،

شاه شجاع  ديرش کاله وروسته يو وار بيا د کابل پر تخت  کيناستو.  ده د هند نه خپل 

ې وې چې لومړې په باال حصار کې و او وروسته ځان سره د هنر مندانو ډلې کابل ته اوړ

ورته د غره نه ښکته يو محلت ورکړې شوه چې تراوسه د خراباتو د کوڅې په نوم پيژندل 

 کيږي. 

شهامت علي په کابل کې د شاه شجاع د حکومت او د انتظام عېني شاهد و او ليکي چې 

غير مشروع تعلق يو سړي خپله ميرمنه په دی شک وژلې وه چې د بل چا سره يې 

ساتلي و.  په ده د غرغری امر وشو اود ښار خلک په يو ميدان کی راټول شول چې د دی 

ننداره وکړي.   هلته ډير کسان په دی نظر و چې هغه سړی مالمت نه و او سم کار يې 
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کړی و.  ځينو په زوره د دی ناانصافۍ پر ضد ناره پورته کړه او د شاه شجاع مخې ته 

ه وخت له دی ځايه تيريدو.  باچا چې خبر شو نو خلکو ته يې وويل چې والړل چې هغ

سړی دی غرغره شي ځکه هغه د قتل جرم کړی و.  ښاي دغسی فيصلو د ولس په منځ 

 کی د هغه درناوې کم کړو چې  پخپلو رواياتو ټينگ والړ وو.

دليل يې  وايي چې په باال حصارکې ميشت انگريز پوځ ته د وتلو امر شاه شجاع کړی و.

دا ورکړو چې خلک داسې فکر ونکړي چې گوندې انگريزان واکمن دي.  خو به اصل کې 

  انګرېزانو دا ښودل چې افغانان خپلواکه دي او باچا يې د دوي د پوځ پر مټ نه و ناست.

   

م کې وزيږيدو او ځانگړو  ۱۷۸۵نومبر  ۴د احمد شاه ابدالي نمسې شجاع الملک په 

وويلو.  د ده مور يوسفزۍ او د پالر تيمور شاه نه يې د شعر وئيلو  ښوونکو سره يې سبق

  .سليقه زده کړه

خپل ژوند د ټولو تودو سړو سره هم شجاع د يو قوي اعصابو او مېړنې کس و.  کله چې د 

شجاع  رنجيت سنګه له خوا د شاه کورنۍ په پټه د الهور نه لوديانې ته ووتله نو د  د ده

کړۍ تاو کړې شوې.  ان تر دې چې  وسله وال به د څراغونو سره  ۷چاپيره د محافظانو 

د شپې د ده کټ چاپيره والړ و.  هغوي ته يې د رشوت په ورکولو دی د بې شميرو 

ديوالونو او يو ټونل نه واوړيدو، د الهورد لوې بد رفت نه په خوسا اوبو کی تير شو او کله 

مرداريو لړلې و.  دی له هغه ځايه د غرونو د چې خوندي بلې غاړې ته ووتلو نو په خټو او 

   .الرې لوديانې ښار ته ورسيدو
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م کې ده د انگريزانو په مرسته، د پينځو زرو پوځيانو يوه ډله جوړه کړه او د  ۱۸۳۸په 

سيکانو او انگريزانو په مالتړ دېرش کاله وروستو کابل ته ورسيدو.  هغه وخت په 

 .چاوڼۍ په شېر پور کې جوړه شوه افغانستان کې د انگرېزانو لومړۍ

م کې کله چې په کابل کې د انگريزانو پر ضد پاڅون ووشو نو شاه  ۱۸۴۱اپريل،   ۵په 

شجاع په وار وار انگرېز استاځي مېکناټن ته وويل چې خلک د دوي په شتو خوشاله نه 

ه ډاډ دي او په اوړي کې دې افغانستان پرېږدي.  دی پخپله هم  ناارامه و خو هغه ورل

ورکړو چې دوي خوندي و او پخپل پوځي توان يې پورا باور و.  هغه وخت امير دوست 

محمد خان هم ځان انگرېزانو ته سپارلې و او د ده زوې محمد اکبر خان د خپلو جنگيالو 

   .سره په کابل بريدونه کول

سفير  اخر ولس راپاڅيدو او هرې خوا ته باچا گړدي شوه.  په ژمي کې د انگرېزانو  

مېکناټن د اکبر خان سره روغې لپاره والړو او په دوکه ووژل شو.  هم هغه وه چې د 

انگرېز پوځ مشر د شېر پور چاوڼۍ نه د وتلو فېصله وکړه.  شاه شجاع ورته مشوره ورکړه 

چې په ژمي کې د کابل نه وتل ځان وژل دي نو ښه به دا وي چې هغوي په باالحصار او د 

  .ر ځاې شي چې د جنگ په حالت کې خپله دفاع وکړې شيدې شا وخوا ځاې پ

 .خو هغوي د ده خبره و نه منله

د انگرېز پوځ د جالل اباد په الره د واورې او کړاونو له السه تري تم شو او په کلکتې او 

انگلستان کې يې واکمن هېښ کړل.   شاه شجاع داسې فکر وکړو چې انگرېزانو ورسره 

او د تبر د ژغورنې پړه انگرېزانو پخپله غاړه اخيستې وه.  هغه  دوکه کړې وه ځکه د ده

ناهيلې او اندېښمن د باغيانو سره خبرې پېل کړې.  د دوي د يو مشر امين اهلل خان 
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لوگري ته خپل زوې شهزاده شاهپور ورواستوو.  نواب زمان خان ته يې د دوو لکو روپو او 

  .د وزارت ورکولو ژمنه وکړه

م په باالحصار کې لوگري، زمان خان او شاه شجاع د يو تړون لپاره  ۱۸۴۲جنوري  ۱۷په 

گرېگر ته پېغام  راټول شول او باچا  په  جالل اباد کې انگرېز کوماندان جارج ميک

 .ورواستوو چې هر څه د ده په کنټرول کې دي

ر خو تر بلې مياشتې د انگرېزانو يو پوځ د غچ اخيستو لپاره غزني کې مېشت شو چې مش

يې جنرال ناټ و.  شاه شجاع خپل زوې شهزاده تيمور ورواستو چې د نور جنگ مخه 

  .ونيسي

شاه شجاع د انگرېزانو مالتړ ته اړ و ځکه دوست محمد خان د انگرېز سره يرغمل و او ده  

غوښتل چې هغه ته د بغاوت سزا ورکړي.  انگرېز دوست محمد ته اړ و ځکه د دوي 

  .مد اکبر خان په الس کې وبنديان د هغه د زوې  مح

ي کومک جالل اباد ته ورسيدو نو ماليانو د جهاد ناره پورته ځکله چې د انگرېز تازه پو

او نورو مشرانو شاه شجاع ته وويل لوګري کړه.  د مارچ په مياشت کې امين اهلل خان 

مين اهلل نېټه ا ۱۸چې دوي سره د انگرېز د ټکولو لپاره جالل اباد ته ورشي.  د مارچ په 

غو اتو زرو خان لوگري، او نور بارکزي باالحصار ته ورغلل او شاه يې مجبور کور چې د ه

لښکرو مشري دې وکړي چې د کافرانو سره د جنگ او محمد اکبر خان سره د يو ځاې 

کيدو لپاره تيار شوې و. خو شاه شجاع اوس هم د باغيانو په نيت شکمن و ځکه د ځان 

 .په اړه د خلکو د احساساتو نه خبر شوې و

اه شجاع ته په هغه شپه نواب زمان خان خپله مېرمنه د يو پوښلي قران سره ش

ورواستوله چې که هغه د جهاد لپاره راووتلو نو يواځې به يې نه پرېږدي.  په بله ورځ د " 
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سياه سنگ " سره د شاه لپاره شاهي خېمه ودرول شوه خو شجاع يوه اوونۍ نور هم د 

پېښور نه د انگرېز جنرال " پولک" د ځواب په انتظار په باالحصار کې پاتې شو چې د 

  .باسيروغې الره و

اپرېل د جمعې په خطبه کې مير حاجي ) د مير مسجدي ورور( په هر مسلمان  ۳په 

اپرېل شاه شجاع  ۴جهاد فرض کړل او د جالل اباد په الر يې خپله خېمه ټک وهله.  په 

خپل زوې شاه پور پخپل غياب کې د کابل والي او د امين اهلل خان لوگري زوې نصر اهلل 

شپې خپل د باور وړ څو کسانو سره په اس سپورسياه سنگ ته د ده وزير وټاکل او د 

   .ورغلو

هغه د ځان سره دوه لکه روپۍ او سردارانو ته د خلعت )د وياړ جامه( ورکولو لپاره 

ارزښت ناک شالونه وړي و.  ده د لښکر د جوړښت او د کوماندانانو په اړه ځان خبر کړو. 

د يو دربار خپلې خبرې وکړې.  بيا  مهمو  بيا ټول مشران ورته راټول شول او ده لکه

کسانو ته يې د هغوي د رتبې او مقام په حساب پېسې او د وياړ شالونه په اوږه وغوړول.  

تر ټولو زيات امين اهلل خان لوگری يې ونازوو چې اوس د ده با اعتباره سردار و.  په 

يې شال او پېسې  حاضرو کسانو کې نواب زمان خان  او د ده زوې هم و خو هغوي ته

  .ورنکړې

بيا شاه شجاع بېرته باالحصار ته والړو چې خپل ورور نابينا شاه زمان او د خپل ټبر د 

نورو غړو سره خداې په اماني وکړي.  ټولو ته يې ډاډ ورکړو چې په بله ورځ سهار سياه 

    .سنگ ته د لښکر سره يو ځاې کېږي

ن اهلل لوگري سره ورانه وه او هغه ته د شال شجاع خبر نه و چې د نواب زمان خان د امي

ورکول به ورته څومره گران تمام شي.  د نواب زمان خان مشر زوې چې په زېږيدو يې 
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شاه شجاع ورته پخپله خله " شجاع الدوله " نوم ورکړې و، هغه دربار کې والړ و او 

وويل چې باچا سخت په قهر و چې دوي د شال نه ولې بې برخې پاتې شول.  پالر ته يې 

زمونږ نوکران ونازول او راته يې سپکاوې وکړو.  که زما گوتو له راغلو نو مړ به يې کړم.  

پالر ورته وويل چې اوس د دې خبرو وخت نه دې او مونږ د خپل دښمن انگرېز سره د 

جنگ لپاره يو ځاې شوي و.  خو شجاع الدوله د ځوانۍ په قهر اخته د باچا د وژلو پالن 

   .و.  ده خپل پينځلس ملگري د دې کار لپاره ځان سره کړلجوړ کړ

نېټه کله چې شاه شجاع د خپلو محافظانو په  ۲۳بله ورځ سهار د صفرې د مياشتې په  

بدرگه يو تسکره کې د سياه سنگ لوري ته روان و نو شجا ع الدوله او د ده ملگرو ورته 

ا د تسکرې پرده ليرې کړه او بهر يې الره نيولې وه.  هغوي ته يې د ودريدو وويل نو باچ

وکتل چې څه کيسه وه.  هم هغه وخت ورباندې ډزې پېل شوې او شاه په يوې گولۍ 

ولگيدو.  هغه بهرټوپ کړل او يوې خوا ته يې منډه کړه چې ځان له هغه ځايه ووباسي.  

حمله کوونکو هم ډزې بندې کړې او په تېښته شول خو يو کس باچا وليدو او شجاع 

  .لدوله ته يې په نښه کړوا

شجاع الدوله  ورپسې وځغستل او په باچا پرېوتو.  بيا يې ورباندې د تورې گوزارونه کول 

او ويل يې، " اوس هغه خلعت راته راکړه"  هغه د مړ باچا نه کالي ) گوتې، بازو بند او 

  .جيغه( وشوکول او مړې يې په راښکلو راښکلو يوې کندې کې غوځار کړو

ا  يو مالزم شاهنواز چې دوه کسان يې ټپي کړي و، وليدل چې ميدان خالي او د باچ

محافظان هم د ځايه تښتېدلي و.  د باچا سفري بکس ته د چا پام نه و شوې چې پکې 

پېسې او نور قيمتي شيان و.  ده ژرهغه بکس واخيستو، په منډه باال حصار ته والړو او دا 
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ې خرڅ کړي.  خو هلته چا وليدو او هغه بکس هم يې يو ځاې پټ کړو چې وروستو به ي

  .د قاتل او د ده پالر نواب زمان خان الس ته ورغلو

د بارکزو په لښکر کې دا خبر خپورشو او مال مير حاجي خپله خېمه په دې اعالن ليرې 

سردار خپل وړوکي سردار) ميکناټن( سره يو ځاې شو."  نورو يو بل ته  یکړه چې " لو

لې چې انگرېزانو ته  يې ماتې ورکړې وه.  د شاه شجاع مړې ټوله ورځ هم امبارکۍ وئي

   .هلته پروت و خو يو کس دا خپل فرض وگڼل چې د خپل بادار جنازه وکړي

(،  مهترجان ساکزې، چې په لوديانه کې هم د شاه سره و، ماښام  سقاود باچا " مشکي" )

ه کوله چې څوک يې خراب نکړي.  د پيښې ځاې ته ورغلو او ټوله شپه يې د مړي ساتن

سهار د شاه يو بل پتمن مالزم عرض بېگي عظيم گل خان د کفن او نورو توکو سره هلته 

ورغلو.  د شاه شجاع مړې يې نږدې يو زوړ جومات ته يوړو، وې المبولو، په کفن کې يې 

   .تاو کړو، جنازه يې وکړه او هم هلته په جومات کې يې ورته قبر وکنستلو

هغې قبر يې څو تيږې او ورباندې د باچا شاهي تسکره کېښودل.  په کوم ځاې کې په 

  .چې باچا وژل شوې و، د نښې لپاره يې هلته هم تيږې چاپېره کېښودې

دا دواړه مالزمان به کله نا کله د شاه شجاع  قبر ته په پټه ورتلل او څو مياشتې پرې 

ت وکړو چې د شاه شجاع مړې يې له تيرې شوې.  يو وخت د سدوزو له خوا چا دا جرا

اوس هم په کابل کې د تيمور شاه په  .هغه جومات يوړو او د پالر څنگ ته يې خښ کړو

   .مقبره کې ښکته درې نور قبرونه دي چې يوه يې د شناختې تيږه نه لري

 حاجي قام د دبارکزو دې. و زيږيدلې کې م ۱۷۹۳ دسمبر ۲۳دوست محمد خان په 

 . و وژلې کې م ۱۷۹۹او د وزيرپاينده خان زوې و چې شاه زمان په  نمسې خان جمال
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ده په پيښور کی ديرش ښځې او بې شميره ماشومان ساتلي و. داسې باور کيږي چې د 

 د کې م ۱۸۰۰دوست محمد خان مورشيعه قزلباش وه.  د ده مشر ورور فتح خان په 

 کابل د هغه يې کې م ۱۸۰۹ په کې پايله په او وکړې ځلې هلې ډيرې لپاره محمود شاه

 غاړه پر يې بارکزودښمني اود ووژلو دې کې م ۱۸۱۸ په محمود شاه خو. کينولو تخت پر

 کې پخپلو يې ملک ټول کړواو اړ ته تيښتې کابل له وروڼودې محمد دوست د.  واخسته

 هم کابل يې کې م ۱۸۲۶د دوست محمد خان په برخه د غزني واليت وچې په  . وويشلو

کړو.   د يولسو وروڼوپه شته کې چې دې باچا شو نو مانا يو څه استعداد يې لرلو.  ورسره

 يې هڅه ددې وارې يو او زده و نه ولوست ليک دده شوږ امير کابل د کې م ۱۸۲۶دې په 

 بلې او شو وتلو په السه د دده هرات ته خوا يوې کې م ۱۸۳۸ په. کړي يې زده چې وکړه

 تخت بيا نه شجاع شاه د کې م ۱۸۳۴ه يې کوله. ده په هڅ په اخستو د پېيښور د خوا

گ الره ورتپي نو د ډ ورباندې خپله تآکلين الرډ چې شو پوهه دې چې کله واخستوږ

روسانو سره يې اړيکې بيا د سره نوي کړې. الرډ آکلينډ د ميکناټن خبره وومنله او د 

 برنز خبريه يې شا ته وغورځوله. 

رته دکابل پر تخت کښيناستو چې د سيکانو پوځ پکی بي  شجاع شاه کی م ۱۸۳۹په 

د انگريز پوځ د جنرال ويلوبي کاټن په کومانده چې ميکناټن يې هيڅ ونډه نه لرله . 

 يې خدمتيان او مالزمان نور زره ۳۸دې نه عالوه  مشاور او شل زره پوځيان ورسره و، د

م ورسره مله و. په مارچ ه ماشومان او ميرمنې پوځيانو انگريز د او هندي د. لرل هم

 ۲۵ په يې کندهار. کړه مخه يې ته کابل او شول تير نه درې بوالن د  دوي کې م ۱۸۳۹

دوست محمد د هندو کش غرونو ته  . ونيوله کال غزني د يې جوالي ۲۲ په. ونيولو اپريل
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 نومبر ۴والړو او کابل بې له جنگ ونيول شو. شاه شجاع باچا شو. دوست محمد په 

م کې ميکناټن ته تسليم شو او هند ته يې جال وطن کړو.  د دوست محمد په  ۱۸۴۰

پرتله شاه شجاع خلکو ته ظالم او عياش ښکاريدو. بله دا چې هغه د انگريزانو په مالتړ 

راغلې و. د دوست محمد خان زوې محمد اکبر په کليو او غرونو کې خپل مالتړي راټول 

 لړۍ پېل کړه. کړل او په انگريز پوځونو يې د حملو

د لومړي جنگ نه وروسته دوست محمد يو وارې بيا د کابل پر تخت کيناستود هغه 

وخت راهيسې ده د انگريزانو نه د بدل اخستو پالنونه جوړول او په دې لړ کې يې د 

سيکانو سره الس يو کړو. خو هغه وخت د سيکانو زوره ور مهاراجه رنجيت سنگه مړ و او 

 چې کله کې م ۱۸۴۹واک په سر پخپلو کې جنگونه روان و. په په دې قام کې هم د 

 ته گجرات سره لښکر خپل د چې محمد دوست نو وخوړه ماتې نه انگريزانو د سيکانو

 په.  واخستل يې کندهار او بلخ لکه سيمې شوې بيلې ملک خپل د. راغلو بيرته و، تللې

و د پنجاب د مشر کمشنر ا وکړه روغه سره انگريزانو د خان محمد دوست کې م ۱۸۵۵

سر هنري الرنس سره يې يو تړون وکړو. په هغه موقع ده وويل، " زمونږ په ملک کې 

سړي دي او ډير غرونه دي، مونږ بل هيڅ شې نه لرو" په دې تړون کې امير دوست 

 محمد خان د " کابل والي" په توگه معرفي شوې دې.

ن سره د جنگ اعالن وکړو او اخر د هرات ايرا د هڅونه په انگريزانو د ده کې م ۱۸۵۷په 

صوبه يې بيرته د افغانستان برخه کړه. هغه وخت په هند کې د انگريز د ښکيالک نه د 

خالصون لپاره د پاڅون شوې و خو دوست محمد د باغيانو هيڅ مرسته ونکړه. دده د 

يران ا کې م ۱۸۶۲ژوند ورستي کلونه د هرات او د کندهار په ساتنه تيرې شوې. په 
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کندهار ته پوځ ورواستوو نو دوست محمد انگريزانو ته د مرستې لپاره غږ وکړو. هغه د 

 هغه م ۱۸۶۳ مې ۲۶لښکر مشري پخپله وکړه او دښمن يې له کندهاره وشړلو. په 

 اهلل عبد خواجه د قبر ده د. شو مړ مرگ پخپل وروسته ورځې څو ونيولوخو هرات

ل زوې امير شير علي خان خپل ځاې ناستې خپ ده. دې جوړ کې زيارت په انصاري

 ټاکلې و.
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" په دې ښار کې د انگريزانواستاځې وليم ميکناټن د شاه شجاع له خوا والي وټاکل شو. 

هغه سره چې څومره پوځيان تللي و، پکې زيات يې بيرته هند ته ورواستول اود 

کاله وروسته د ميکناټن مړې د کابل په انگلستان د نوابانو ژوند يې پيل کړو." خو دوه 

 بازار کې د يو ستنې سره ځوړند وچې الروو ورباندې توکل.

وليم هې د سکاټلينډ د يومخه ور نواب 

سر فرانسس ميکناټن دويم زوې او په 

 کی مياشت په اگست د م ۱۷۹۳

 وليم  وروسته زدکړونه لوړو د.  وزيږيدو

ۍ انډياکمپن ايسټ د کې هند په ميکناټن

سره مالزمت پيل کړو. هلته ده د هندي 

نه عالوه فارسي اوعربي ژبې زده کړې.  

ميکناټن د هندوانو او مسلمانانو په 

 کې عمر په کالو ديرشو د کې م ۱۸۲۳قوانينوڅو مقالې ليکلې او خپرې کړې وې. ده په 

 .وکړو واده سره مارټن فرانسس کونډې يوې د

گ د مرستيال په توگه د هندلويديځو صوبو ته سفر بينټن وليم الرډ د ده کی م۱۸۳۰په 

وکړو او د سفارتي کار تجربه يې تر السه کړه.  په بل کال کله چې د هند گورنر جنرال د 

پنجاب د مهاراجه رنجيت سنگه سره ليدل نو وليم ميکناټن هم هلته موجود و. کلکتې 
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بې مشر وټاکل شواو تر ته چې بيرته راغلو نو د انگلستان دسياسي او پټو چارو د شع

 سره سيکانو اود والړو ته الهور دی کی م ۱۸۳۸څلوروکالو يې په دی عهده کارکوو.  په 

 تيريدو د دانگريزپوځ نه پنجاب د چې کړې روانې اترې خبرې لپاره تړون اړخيزه ددرې

 .کړي خوندي الره

خپل شرايط  رنجيت سنگه د ميکناټن سره مخالفت نه کوو خوهغه ورته ددې کار لپاره

کيښودل.  په دی کی يو شرط دا و چې افغانستان د شکار پوراود سندهه سيمه په الس 

کی لري نوپکار ده چې دده حکومت ته د کال دوه لکه روپۍ باج ورکړي اوددې سر بيره 

د جالل اباد او ددی شاو خوا سيمې هم دده د سلطنت برخه شي.  ميکناټن دده لومړې 

اباد د سيمې ورکول يې ورسره وونه منل.  د سيکانو او د  شرط وومنلو خود جالل

انگريزانو تر منځ اختالف راپورته شوچې د سوات او بونير په سرحدي سيمو کی ددوي د 

ځواکونو تر منځ النجې وې.  ميکناټن د مهاراجه د دربار پر ضد سخت الفاظ وکارول. ده 

شوې اطالوي والي ، ايويټيبل دی  غوښتنه وکړه چې په پيښور کی د سيکانو له خوا ټاکل

له وظيفې گوښه کړی شي ځکه ده د خيبر په خلکو ډير ظلمونه کول او د سيکانو واک 

يې قبايلي سيمو ته غزولې و.  دده يوه گيله دا هم وه چې په پيښورکی ناست بارکزي 

پناه  سردارانو سيکانو ته باج ورکوواو د افغانستان غلجي مشرانواو نورو باغيانو ته يې

 ورکوله چې د شاه شجاع مخالف و. 

ميکناټن خپل مشر آکلينډ ته دا ډاډ ورکړې و چې افغان اولس به د شاه شجاع تود هر 

کلې وکړي. دې د شجاع سره يو ځاې د بوالن د الرې کندهار ته ورسيدل نو خبر شو 

چې دوست محمد خان کابل پريښې او شمال ته تللې و. په دې د هغه حوصلې لوړې 

شوې او داباور يې پيدا کړوچې د بريطانيې په پيسو يې هغه ټولې سيمې په بيعه 
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واخستې چې په الره يې ليدل.  خو په غزني کې ده هغه وخت ټکاڼ وخوړوچې ددې د 

لوي کال په غونډۍ يوڅوافغانان وسله وال راښکاره شول. د انگريز سپاروعسکر په دوي 

تي په چاقو ووهلو، وتښتيدواو ناره يې کړه کې يوڅو ونيول خو يوکس د باچا يو خدم

چې شاه شجاع غدار دې.   شاه شجاع هم په هغه ځاې دا ټول بنديان ووژل. پکار وه چې 

ميکناټن د افغانې انصاف دا بيلگه ياد ساتلې وې خو د خپل برياليتوب په نشه کې يې هر 

 څه هير کړل. 

غاني پوخ دستې ته په ښار کې کله چې دوي کابل ته ورنږدې شول نوده د شجاع د اف

 کاله ديرش شجاع شاه کې م ۱۸۳۹لومړې د داخيليدو وويل. د جوالي په لومړې نيټه 

 کين جنرال او ميکناټن ته خوا يو دده راورسيدوچې ته کابل کې حال داسې په وروسته

 نو شول ځاې پر ځاې کې باالحصار په ټول چې کله.  و برنز اليگزانډر ته خوا بل او

ناټن د کابل ښاريانو لپاره د يو شاندار پوځي پريډانتظام وکړو. خو ددې د ليدو لپاره ميک

سل افغانان هم له کورونو را ونه وتل. دا د اولس د ناخوښي دويم پيغام و چې ميکناټن 

پرې سترگې پټې کړې.  ميکناټن پوځي تجربه نه لرله او دده لومړې غلطي دا وه چې د 

باال حصار نه خپل پوځ لرې کړو او چاوڼۍ يې په شير پور کې  شاه شجاع په وينا يې د

 جوړه کړه. 

نوابي( خطاب گټلې او په کابل کی د بريطانيې ناټن د کابل په برياليتوب د سر )وليم ميک

 مړينې له سنگ رنجيت د کی م ۱۸۳۹استاځې او ددې صوبې والي وټاکل شو.  په 

د اباسين نه پوری سيمه او دپيښورښار  چې وکړه غوښتنه سيکانونه ميکناټن وروسته

 افغانستان ته بيرته ورکړي ځکه درې اړخيزه تړون هغه وخت فسخ و. 
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کابل هغه وخت يو پاک او ښکلې ښار وچې شنه باغونه يې لرل او د لرگي کورونه پکې 

جوړ و.  انگريزانوپخپلې چاوڼۍ کې ډير زر داسې ژوند پيل کړو لکه چې د مودونه دلته 

ميکناټن فکر کوو چې په کابل کې د شاه شجاع د کينولو نه وروسته دده کار   اوسيدل.

خالص شوې واو هر څه د انگريزانو په الس کې و.  دهندوستان او د انگريزانود عسکرو 

ميرمنې او ماشومان هم هلته و.  دوي د ژمي په واورو کې د خويدو) سکي ( لوبې، د 

اس د ځغاستو مقابلې او د ښکارميلمستياوې  ميوزيک کنسرټونه و، د کرکټ لوبې اود

جوړيدې.   ماښام به افسرانو او ددوي ميرمنود شيکسپير ډرامې کولې. د ميکناټن 

ميرمنې له ځان سره د بلورو شمعدان ، زاړه شرابونه ، قيمتي لباسونه او په لسگونو 

ې باغونه اود خدمتيان راوړي و. دده کور د چاوڼۍ تر ټولو لوې او ښايسته کور و چې لو

چاې او د کافي د څښلو بيل گل خانې يې لرلې . د پوځ د مشر کوماندان ميرمن سيل 

ميلمستيا ته چې به څوک وبلل شو نو دا به يې افتخار و. هغې به په ډوډۍ کې سامن 

 مهې، قورمه او رنگا رنگ شرابونه ميلمنو ته ورکول چې هغه وخت په کابل کې نايابه و.

ه کبله  په کابل کې دفحاشۍ او د جنس کاروبار هم  تود شو چې هغه د چاوڼۍ د پوځ ل

وخت د کابل مذهبي اولس يې په قهر کړو.  هغه قبايل چې د شجاع واک يې نه منلو 

ورته سختې سزاگانې ورکړې کيدې. هغه ديموکراسي او تمدن چې انگريزان پرې 

ولو لويه کمزوري دا وه وياړيدل، په کابل کې ترې سترگې پټې کړې.  د ميکناتن تر ټ

چې هغه ددې سيمې د خلکو او ددې په روحيه نه و خبر. دې سست هم و او ژر به يې 

 عمل نشو کولې ولې خيالونه يې لوړ و. 
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دوه کاله هم دغسې تير شول او ميکناټن اوس غوښتل چې يو بل کار ځان ته واخلي. د 

پله وظيفه تر سره کوله او بيا کمپنۍ د اصولو سره سم، يو کس به دوه کاله يوځاې کې خ

 يې به بل ځاې ورواستوو. 

د کلکتې نه امر ووشو چې د کابل والي او د انگلستان استاځې به اليگزانډر برنز شي او 

ميکناټن به د بمبۍ د والي په حيث خپل کار پيل کړي. تر هغې د دوست محمد زوې 

ر ضد د خلکو د کرکې نه محمد اکبر خان خپل ځان بيا راټول کړې او د شاه شجاع پ

 پخپلې گتې کار واخستو. د انگريزانو د ټکولولپاره يې پالنونه جوړ کړل.

 ورکړو خبردارې افسر پوځي يو ته برنز اليگزانډر کې م ۱۸۴۱د نومبر په لومړې نيټه 

  هغه د ميکناټن. و کيدونکې تيرې ژوند پر دده چې

محمد هغه وخت هم په هندکې د  افسر سره بحث وکړواو دا امکان يې رد کړو. دوست

انگريزانو سره و او ميکناټن داسې فکر کوو چې دده زوې محمد اکبر به داسې قدم نه 

اخلي چې د پالر ژوند يې په خطرکې شي. خو د اليگزانډر برنز د وژنې نه ورسته ده د 

 کابل نه د وتلو لپاره په فکر کې شو. 

اکبر خان ميکناټن ته پيغام ورواستاو   محمد کې مياشت په دسمبر د م ۱۸۴۱په کال 

چې دی ورسره خبری کول غواړي.  ميکناټن په دې باورو چې د کابل نه د خپلو پوځيانو 

د ويستلو لپاره به ورسره يوه معامله وکړي.  د دې مالقات په اړه د ده سپين ږيري 

ميکناټن  جنرال ايلفنسټون ورته خپله انديښنه وښودله چې هسې نه دا يوه لومه وي. 

ورته په سخته وويل، " دا هر څه ما ته پريږده، زه په دې خبروله تا ښه پوهيږم."  دده 

سره چې کوم افسران  بدرگه تلل، د يو تن  ميرمنې هم ورته ويره څرگنده کړه چې دا 

يوسازش ښکاري. ميکناټن ورته وويل، " سازش خو پکې شته، ولې زه د خپل ځان د بې 
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وارې مرگ ته تيار يم" . د دسمبر په ديرويشتمه نيټه محمد اکبراو  عزته کولوپرځاې زر

د ده ملگري په واورو پوښلې يوې غونډۍ ورته په انتظارو.  ميکناټن ال د اس نه ښکته 

شوې نه و اود افغانانو سره يې ستړې مشي وکړل.  کپتان ميکنزي وليدل چې ده سره 

يل چې ايا ده د هغوي وړانديز منلې و. نو نور سرداران هم و.  کله چې محمداکبر ورته وو

ميکناټن ورته وويل " هو ولې نه"  اکبر خپلو نورو سردارانو ته وويل چې ده زمونږ 

شرطونو ته غاړه ايښې ده.  ميکناټن ترينه د دې نورو خلکو په اړه وپوښتل چې څوک و. 

" د دې وينا سره اکبر ورته وويل، " تشويش مه کوه، دا ټول زمونږ د معاملې نه خبر دي

يې ناره کړه چې "وې نيسئ". افغانانو، ميکناټن او دده دوه ملگري د څټ نه ونيول 

نوميکناټن په فارسي کې چغه کړه " از براې خدا، براې خدا"  خو درې واړه يې د 

غونډۍ نه ښکته د نورو له سترگو پناه يوړل. ميکناټن يې په چړوحالل کړو اوهغه دوه 

خانې کې واچول.  ځيني افغان سرچينې واي چې محمد اکبر خان پوځيان يې بندي 

 په اصل کې محمدپخپله طمنچه ميکناټن وويشتلو او ځينې نور يې دعوا کوي چې دې 

و.  د ميکناټن د مړينې خبر دده د ويشتی  ېمنچخپلې طشاه خان بابکر خېل په 

تنه څو ورځې د  پريکړي سر او السونو پښو سره چاوڼۍ ته ورسيدل او د ده پريکړي

 کابل په بازارکې د يوې ستنې سره ځړيده . 

  
د پښتو يوه محاوره ده چې فالنې داسې ناارامه دې لکه چې " په پايڅه کې يې کايکه 

 ورگې د يا کايکې ددې. و حال دا هم وخت هغه انگريزانو د کې هند په م ۱۸۳۷وي" په 

 انستان ته تللې و افغ توگه په استاځي د روس د واو ويتکويچ يان نوم
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 يوکلي په نږدی سره ويلنيس د کی  م ۱۸۰۸د پولينډ اوسيدونکې يان ويتکوويچ  په 

 پوځي د کی عمر په کالو شپاړسو د دی وروسته نه زدکړو لومړيو د. و زيږيدلې کی

 په ده.  وټاکلو يې کی کال په اورسک د شواو واخيستل توگه په تيري سر د لپاره خدمت

ت کی جرمني فرانسوي او انگريزي ژبې زده کولې او ځان يې دی جوگه وخ اوزگار خپل

 هومبولدت اليگزانډر يوعالم دجرمني کی م ۱۸۲۹کړو چې پکی خبری وکړی شي. په 

 په.  اړولې ژبې الماني په خبری دکوربه لپاره دده ويتکويچ او و ورغلې ته کال اورسک د

وس (  سرحدي کميشن ته ر)  ارينبرگ دی سفارش په هومبولډت د کی م۱۸۳۱

واستول شوچې د روس د بهرنيوچارود وزارت  يوه څانگه وه.  ښاي هغه وخت دی 

لومړې بريد من و. ويتکوويچ دخپلې دندی پر وخت  ازبکي، پارسي او قزاقي ژبې هم زده 

 کړې چې په دی د هغه د کار بڼه بدله شوه. 

خيوا، او کاشغر ته ددې سلطنت  د روس په جنوبي پلومسلمانوملکونولکه قوقند، بخارا،

سياسي نيت  ښه نه و. په هندکی د بريطانيې پرمختگ دوي ته د خطر زنگ او ورسره دا 

 جواز ورکړې وچې خپلې تجارتي منډۍ بل چا ته نشي پريښودې. 

 ته بخارا سره قافلې تجارتي يو د کې مياشت په جنوري د م ۱۸۳۶ايوان ويتکوويچ په 

داميرسره د روس په تجارت او سياسي معاملوخبرې وکړې.  هلته  بخارا د هلته. ورسيدو

د افغانستان د امير دوست محمد خان اساځې مرزا حسين علي ميشت و چې دده سره 

  ويتکوويچ کې مياشت په اپريل د کې م ۱۸۳۶يې وليدل. درې مياشتې وروسته په 

ينې سينټ پيټرزبرگ پالزم روس بياد. والړو ترارينبورگ نه بخارا د سره علي دحسين

ته هم ورسره واو ژباړه هم کوله.  حسين علي څه کم يوکال هلته د روس د چارواکو سره 

په خبرو بوخت وچې ويتکوويچ به پکې ارو مروموجود و.  په پاې کې هغه ته دادنده 
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وسپارل شوه چې د حسين علي سره يوځاې افغانستان ته والړ شي اود دواړو ملکونو تر 

اړيکې ټينگې کړي. خو حسين علي په الره کې ناروغه شو او ويتکوويچ منځ سياسي 

يواځې پارس اود هغه ځاې نه بيا کابل ته والړو. دا څرگنده نه ده چې حسين علي په 

ريښتيا ناروغه و اوکه دا يې يوه پلمه وه چې دواړو حکومتونوخپلې اړيکې له 

 انگريزانوپټول غوښته. 

ه مشاهده د رپورټ په شکل وليکله او په روس کې خپلو ويتکوويچ په هر پړاو کې خپل

مشر ته به يې ورواستوله. د بخارا د سرايونو حال يې يوه بيلگه ده. په بخارا کې د 

انگريزانو د يو جاسوس نظام الدين په اړه ليکي چې دې يوکشميري دې او په کال کې 

رکاله کيږي چې په ورته شل زره روپۍ يعني څلوښت زره روبل ورکړې کيږي . " څلو

بخاراکې د سوداگرۍ په پلمه ژوندکوي او ځان داسې ښيي چې تر اوسه پورې يې ونه 

شوکوالې چې خپل شالونه په ښه بيه وپلوري . ډير هوښيار سړې دی، ټول پيژني او د 

 د( جارجيا)  تيبليسي د ويتکوويچ کې م ۱۸۳۷بخارا مخورکسان ميلمانه کوي."    په 

مياشت کې تهران  ته والړو. ده سره سفارتي ليکونه و او هلته د روسي  په نومبر د الرې

سفير سيمونيچ دده کوربه و. کله چې ويتکوويچ د تهران نه روان شو نويو مالزم ورسره 

 و. دې لومړي هرات او بيا د کندهار د الرې کابل ته والړو." 

خو په هرات کې د انگريزان واي چې افغانستان ته دويتکوويچ سفر پټ ساتل شوې و

انگريز افسر " هنري رالنسن سره مخ شو.  رالنسن په تهران کې د بريتانيې په سفارت 

خانه کې سياسي مشير و . هغه سمدالسه په تهران کې خپل سفير خبرکړو.  په  خپل 

ليک کې يې خبر ورکړوچې په هرات کې مې د کازکانو ډله وليده چې د يو روسي ځوان 

ي په دې سفر کې ويتکوويچ له ډيروکړاونو سره مخ شو او په يو رپورټ سره بدرگه و.  ښا
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کې يې وليکل چې په الره کې د خنډونو له امله ځنډيږي خو دې حاالتو راته موقع 

راکړه چې هغه ملک هم وينم چې تر اوسه پورې بل اروپاي ورته نه دې راغلې او ددې 

لومات راټول کړم.  ويتکوويچ د جوگه شوم چې د سيستان او بلوچستان په اړه هم مع

 . ورسيدو ته کابل کې مياشت په دسمبر د م ۱۸۳۸

دانگريزانواستاځې اليگزانډر برنز ته خپلو جاسوانو خبر راوړو چې يو روسې ښار ته د په 

رسمي سفر راغلې دې.  برنز د يو تجار په جامه کې وړاندې نه تر بخارا تللې و او د 

مرکزي ايشيا منډۍ له نظره تيرې کړې وې. ايسټ انډيا کمپنۍ د تجارت لپاره يې د 

کمپنۍ غوښتل چې د هندد مال لپاره په دې مسلمانوملکونو کې بازار پيدا کړي. کابل 

 ته د روس د سفير ورتگ دانگريزانو لپاره د انديښنې وړ خبره وه. 

اړي خو که څه هم امير دا خبره څوکرته برنز ته کړې وه چې د هغوي سره ملگرتياغو   

دوي ورباندې باور نه کوو. ويتکوويچ کابل ته په رسيدو د اميرپه دربارکې د حاضريدو 

اجازه غوښتې وه.  امير هغه وخت د اليگزانډر برنز نه پوښتنه وکړه چې دويتکوويچ سره 

وويني او که نه؟  څرگنده نه ده چې اميرريښتيا انگريزانوته اخالص من و او ددوي نظر 

کوو او که په دوي يې فشار راوړوچې دې نور ملگري هم لري.  ځکه هغه ته يې درناوې 

په دې پوهيدو چې انگريز دروسانونه په ويره و او بد يې ترې راتلل.  برنز په دې پوښتنه 

په شک کې شو چې امير ولې له هغه پوښتنه کوي.  ده داسې انگيرله چې دوست محمد 

. هغه امير ته ځواب ورکړو چې په متمدنو يو قدرت د بل سره د جنگولو په لټه کې دې

قامونو کې دا دود دې چې د صلح پر وخت هم د سفيرانو سره ليده کاته کوي.  د 

ويتکويچ سره په ليدلو امير هيڅ اصول نه ماتوي خو شرط دا دې چې هغه سفير د خپل 
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د هغه حکومت له خوا رااستول شوي وي.  که د سفير سره په درناوي وليدل شي نو دا به 

 ښه نيت ورته څرگند کړي. 

د يو څو ورځو د ارام نه وروسته ويتکوويچ د کابل په سوړ ژمي کې د د کرسمس د  

ميلمستا لپاره بلنه تر السه کړه چې د انگريز استاځي برنز له خوا وه.  دووحريفو 

ملکونوخپل اختالفات هيرکړل او په دې ميلمستيا کې يې يو بل سره وليدل. برنز تر 

ه وخت پينځه کاله کيدل چې افغانستان ته تللې راغلې واو د امير دوست محمد سره هغ

يې پيژندلي و. د انگريز اندازه دا وه چې دوست محمد د ويتکويچ د موجودتيا نه په 

انگريزانو دا فشار راوړو چې ده ته ژمنه وکړي.  اميربه د برنز سره په داسې ډول خبرې 

ي کې هيڅ دلچسپي نه لري او له ده يې وپوښتل چې د وکړې لکه چې د روس په استاځ

ويتکويچ سره څه چلن وکړي. برنز ورته وويل چې د کابل اميرله ما زيات ښه پوهيږې 

 چې خارجي ميلمنواو استاځو سره به څنگه چلن کوي. 

روسي سفير د جنوري په پيل کې د اميرماڼۍ ته والړو او هغه ته يې خپل باور ليک 

افغانستان په امير د انگريزانو اغيز دومره و چې د ويتکوويچ د باور ليک په  وړاندې کړو. د

اړه يې هم له برنز سره مشوره وکړه چې ايا دا د روس د بهرنيو چارو د وزير له خوا و او که 

 نه.  برنز دومره اختيار لرلو چې ددې ليکونو يوه يوه کاپي بمبۍ ته ورواستول.  

تماد تر السه کولو لپاره ورته د د روس د ايمپراتور ليک ورښکاره امير بيا هم د برنز د اع 

کړو، چې پکې يواځې د تجارت په اړه خبرې ليکلې وې. که څه هم په دې کې د 

ملگرتيا خبره ليکلې وه خو هيڅ سياسي معامله پکې نه وه څرگنده. هغه وخت 

وا دا واک لري چې د انگريزانوته خپلو جاسوسانو خبر ورکړو چې روسي سفير د زار له خ

پيښور د تر السه کولو لپاره ورسره دسيکانو په مقابل کې  روس د مالتړ ژمنه وکړي. خو 
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د انگريز استاځي سره داسې هيڅ اختيار نه و چې د دوست محمد سره يې ژمنه کړې 

وې. ان چې په کلکتې کې ددوي گورنر جنرال سره هم دا اختيار نه و. داسې فيصلو 

لندن کې د پارليمان له خوا اجازه تر الس کوله. د انگريزانو دا هم خيال و  لپاره به هغه

چې ويتکويچ د خپلو اختياراتو په اړه گنگوسې خپرې کړې وې، خو بيا په دې گنگوسو 

 يې باور هم کوو.

ويتکوويچ افغانستان ته د الرې په اوږدو کې د تجارت په اړه چې کوم معلومات راټول 

ړ و. دده په اند انگريزانو نشو کولې چې  اوسپنه، ميس،چوان ) کړي و هغه د پام و

چودن( نرمې څرمنې او نور روسي توکي بخاريانو ته ورسوي ځکه دده په اند الره يې 

ډيره اوږده، پيچلې او خطرناکه وه. خو که داسې يې کړې وې هم په بخارا کې پيسې نه 

د کاشغر نه ورتلل. داسې توکي د  وې . هلته سره زر به د روس نه او سپين زر) نقره(

انگريزانو په ولکوکې ډير دي.  وړاندې واي چې " مونږ کولې شو چې خپلې سوداگرۍ 

ته تر ملتانه پورې پراختيا ورکړو او له ټولې منځنۍ اسيا نه انگريز صنعتگران وباسو. 

او مونږ دغې سيمې ته زمونږ الرې لنډې دي. زمونږ توليدات او توکي پکې ښه بازار لري 

کولې شو چې له منځنۍ اسيا نه ډير توکي يوسو، چې له هغوي نه يې کاغذ تل لومړې 

ځاې نيسي." د امير دوست محمد خان په اړه واي چې دې غواړي چې زمونږ ملگرې 

شي او که مونږ ترې هر څه وغواړو دې يې مني. بيا ليکي چې زمونږ توکو ته د انگريزانو د 

ړې کيږي. هغه ټوکر چې د منځني اسيا لپاره جوړيږي دومره توکو نه زيات ارزښت ورک

بې کيفيته وي چې که د روسي ټوکر سره پرتله شي نو خرابوالې يې له ورايه ښکاري". د 

ويتکوويچ دا ليکنې ښاي چې د هند په اړه دده معلومات کمزوري و. ده يو څه د کبر 

 احساس هم لرلو او انگريزانو ته يې ټيټ کتل.
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ت محمد خان انگريزانو نه د يوې کلکي ژمنې غوښتونکي و. خوانگريز په ځان امير دوس

دومره باور لرلوچې د ژمنې پر ځاې د کلکتې نه گورنر جنرال اکلينډ دوست محمد ته 

ليک ورواستوو چې د بريطانيې حکومت به تر هغې د امير سره مرسته نه کوي تر څو 

ه اړيکې نه وي شلولي.  امير ددې ليک چې ده د خپل ملک په لويديځ کې د قوتونو سر

ځواب ورنکړو او په انتظار شو چې يو يا بل ملک به ورسره قاطع لوزنامه وکړي. د اپريل 

په مياشت کې ده د وروستي ځل لپاره د ويتکوويچ سره وليدل اوددې ليدنې نه يوه 

 وونۍ وروسته برنز کابل پريښودو. 

روان شواود هغه ځاې واکمن دکهندل خان ميلمه  ويتکوويچ د بيرته تلو لپاره کندهار ته

شو. وړاندې تگ لپاره ورسره دده زوې، عمر خان مله شو.  د عمر خان سره لويه ډله 

بدرگه وه او د ايران د باچا محمد شاه قاچار لپاره يې يو فيل ) هاتي ( هم دډالۍ په توگه 

يتکوويچ هغه وخت په راوړې و.  په هرات کې عمر خان د روسي سفير سره وليدل.  و

افغاني جاموکې پټ و او په سر يې سپينه لونگۍ تړلې وه چې تورې اوږدې څڼې يې ترې 

ښکاريدې.  هيچا دې وونه پيژندلوځکه افغاني دود او عادت يې کوواو ژبه يې هم روانه 

ويله. په تهران کې د روسي سفير ياور بالرامبېرگ  دده په اړه ليکي "دې د فراه نه 

 ه د راتگ په الره کې يوه ورځ له اسپې لويدلې و او پښه يې له ځايه وتلې وه."  هرات ت

 يوازې د"  نيټه ۱۱د بالرامبېرگ يادښتونه واي چې  ويتکوويچ  بل کال ته د فروري په 

 له اصفهان او يزد ، دښتې مالگينې لوې د ، لور په ختيځ نه فراه د سره خدمتگار يوه له

ور او خطرناک سفر يې په خېر سره پاې ته ورساوه. دې د  زړه دغه او راغې الرې

"کاشان" او "قوم" له الرې د کاروانونو پر لويه الره راغلو. بيا واي، "ويتکويچ مونږ ته په 

کابل او کندهار کې د هغه وخت په اړه چې ده هلته تير کړي وډيرې کيسې وکړې . په 
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و په ټوله کې يې ليکل نه خواشينۍ سره چې ده خپل ورځني يادونه نه ليکل ا

خوښيدل".  بالرامبېرگ  به په بنده کوټه کې د وتکيويچ سره خبرې کولې اوهغه به 

وروسته دا خپلو مشرانو ته په ليکلي بڼه وراستول.  دا چې هغه دا خبرې څومره صادقانه 

ليکلې، څرگنده نه ده.  بالرامبېرگ دا ټولې خبرې څلويښت کاله وروسته پخپلو 

و کې ليکلي دي او نيټې يې سمې نه ښکاري.  يو ځاې واي، " په پارس کې ده يادښتون

تل د زړه نول ، ) ډيپريشن( روحيه لرله او ويل به يې چې له ژونده يې زړه تور دې . يوه 

ورځ يې د "برټران ماډل" توپانچې ته په نغوتي سره په فرانسي ژبه وويل. " يوه ورځ به 

ل ځان ) خپله ټنډه( وولم.  په هم هغه توپانچه باندې يې په په دغه توپانچه باندې خپ

 ځان وويشتلو". 

ويتکويچ د مارچ په دويمه نيټه د تهران نه پيټرزبرگ ته وخوځيدو. بالرامبېرگ ليکي 

چې " اپريل په مياشت"  کې ده ته د هغه د ځانوژنې خبر راورسيدو.  که دروسي 

 م ۱۸۳۹نيټه د پام وړ ده.  ويتکوويچ د د  ډپلوماټ يادښتونه په حقايقو والړ دې نو دا

 ميشت کې ميلمستون يو په هلته او شو راستون ته پيټرزبرگ نيټه لومړۍ په مې د کال

 هم  ورسره. شو وموندل مړ کې کوټې پخپلې دې  نيټه اتمه په وروسته ورځې څو. شو

ان وژلې ځ ورباندې به هغه ښودله يې داسې چې وه ايښې طماچه" ماډل برټران"  هغه

وي. دکوټې په بخارۍ کې د سوځيدلو کاغذونو ايرې پرتې وې.  هيڅوک خبر نشول 

چې په هغو کاغذونو څه ليکلي و اوچا ته يې تاوان رسوو؟ د روسانو دريځ دا و چې دې په 

ژور خفگان اخته و نو ځان يې ووژلو، د نورو تحليل داسې دې چې انگريزانو به د بدل 

ې وي.  خو دا دواړه ډير کمزورې داليل دي. روسانونه دده د اخستو لپاره دا کار کړ

مړينې پلټنې وکړې او نه يې څه پايله وموندله. بل يو ځاې کې هم د ويتکوويچ په اړه دا 
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نه دي ويل شوي چې ده په ژور خفگان اخته و. هر ځاې چې دده په اړه چا ليکلي دي نو 

بېرگ واي چې دده ليکل خوښ نه و. واي چې دې يوتکړه او خواري کښ انسان و.بالرام

دا هم د منلو وړ خبره نه ده ځکه تر هغې ويتکوويچ د هر ځاې نه ښه مفصل حال ليکلو.  

په تهران کې څه پيښ وشوه چې ده هر څه زباني وويل؟  دويتکوويچ  په ژوند پخوا هم 

شتو تيرې شوې و. بخارا ته د خپل سفر پر وخت د هغې سازش په اړه ليکي،  " پنځوي

کسانو ته سپارختنه شوې وه او په ما پسې راليږل شوي و چې الره مې ووژني. دده 

دښمنان ډيروچې پکې پخپله د روس د جاسوسۍ شبکه هم شامله وه. ويتکوويچ د لوې 

لوبې يو وړوکې خو مهم لوبغاړې و. ده خپل رول په برياليتوب سر ته ورسوونو بادارانو ته 

 يې نوره اړتيا نه وه.
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د متحده اياالتود پېنسلوانيا ايالت د چېسټرکاونټي په ميوزيم کی د زړوکاغذونوسره په 

الس ليکل شوې د يادښتونو يو کتاب او ورسره په  تور رنگ، فارسي ژبی  ليکل شوې 

دوه سوه کاله پخوانې يو سندايښي دي. دا سند يوه لوز نامه ده چې مهر پری ټاپه ده او 

ان سردار،محمد رفيع بېگ الس ليک کړی دی.  په سند يوافغ

ليکلي دي چې جوسايا هارلن د سردار" د حکومت بش پړه واک 

او اختيار پخپل الس کی لري"  جوسايا هارلن وروسته د غور د 

باچا په نوم شهرت وموندلو چې د افغانستان په خاوره گام 

 ايښونکې لومړی امريکاي و.

م کی د پنسلوانيا په ايالت کی د  ۱۷۹۹جوسايا هارلن،په  

چيسټر ولسوالۍ په نيولين ښاريه کی وزيږيدو.   دده مور ساره اوپالر جوشوا هارلن 

نوميدل او نهه وروڼه خويندې يې لرلې.  دده پالرپه فالډلفياکی تجارت کوو اوپه کور کی 

و و چې مور يې يې د اوالدونو دښواخالقواو زدکړو ته پورا پام کوو.  جوساياد ديارلسوکال

مړه شوه او ده د کتابونو ولوستلو شوق پيدا کړو. ده الطيني او يوناني ژبود زده کړې سره 

سره روانه فرانسوي به يې ويلې شوه. ده د يونان او د روم تاريخونه او د اسکندر مقدوني 

 د ژوند په اړه ولوستل  چې ورباندې اغيزه وکړه. 
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و، چې په هندکی يې د ډاکټر په توگه کارکوواو د  د جوسايا اتل دده مشر ورور، رچرډ

 طب د جوسايادپينسلوانيا کی م ۱۸۱۶اې کيسې به يې ورته کولې.  . په ځهغه 

ي کی داخل شوخو پالر يې دده شوق وليدو نو په يو بار اوړونکې تجارتي بيړۍ ځپوهن

رته په راتگ کی يې ورته کار وموندلو. ده خپل لومړې سفرکلکتې ته وکړو. د سفر نه بي

ده بيرته د طب درس وويلو او هم هغه وخت دده يوه جينۍ خوښه شوه چې پالر ورته 

کويژده کړه. ده خپل درس پوراکړو او د يو ډاکټر په توگه بيا په بيړۍ سفر ته ووتلو. 

ي، نو واده به وکړي.  خودی په کلکته کی وچې دچنغلې ځپالن يې دا و چې بيرته راوگر

ه خبر يې تر السه کړو. د جوسايا زړه مات شواو قسم يې وکړو چې د بل چا سره واد

 ي. ځبيرته به امريکه ته نه 

 مسلکي وخت پر جنگ د  کی برما په ته کمپنۍ انډيا ايسټ بريطانوي د کی م ۱۸۲۴په  

ان رجسټرکړواود کلکتې په ځ حېث په(  معالج)  جراح د جوسايا. و پکار ډاکټران

سره په  ځپو انگرېز د ده نه، پېل د م ۱۸۲۵وگومارول شو. د  عمومي روغتون کی په کار

برما کی خپلې دندې سر ته رسولې چې هم هلته يا ناروغه او يا په جنگ کی ټپي شو. په 

 په ډېلي نود شو روغ چې هارلن.  ورسيدو ته پاې جنگ تړون، په صلح د کی م ۱۸۲۶

دې د انگرېزانو الس الندې په  هلته خو. شوه ورکړې دنده ورته کی کرنال په کی شمال

 څه پريښوداو مالزمت انډياکمپنۍ ايسټ د ده کی اوړي په م ۱۸۲۶کارستړې شو. د

و کی انگريزانو يو قانون جوړ کړې و چې که ځور هغو خوپه اوسيدو کی شمله په موده

څوک د هند وگړی نه وي نوهلته د پاته کيدو لپاره به رسمي اجازه اخلي. جوسايا دا 

اجازه نامه ( تر السه کړه او لوديانې ته والړو چې هغه وخت پنجاب سره د  پرمټ )
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بريطانوي هند وروستۍ پوله وه. د افغانستان شاه شجاع هم په لوديانه کی د انگرېزانو پر 

و کی د اېلفنسټون يادښتونه د ځلې کولې.  په هغو ورځمعاش د کابل د تخت نيولو هلې 

د کابل د سلطنت حال يې ليکلې و) که څه هم  کتاب په شکل چاپ شوي و چې پکې

 هغه کابل ته نه و تللې( 

جوساياهم لکه د نورو اروپايانوپه دی کتاب کی د پنجاب د شته مني اود کابل د خزانو 

لسو کالو ځحال ولوستو. د شاه شجاع سره يې د ليدلو شوق پيدا شو چې له تيرو پين

رله پيسې ورکړي نو دې به د کابل پر راهيسې يې انگرېزانوته ويېل چې که هغوي و

تخت بيا کښېني.  په لوديانه کی د کمپنۍ سياسي استاځې) اېجنټ( کپتان مارټين وېډ 

نوميدوچې د ټولو بهرنيانو لپاره يې د خپل کوردروازې پرانستې وې. جوسايا دده سره 

ده د سيمې  ميشت شواو د انگرېزانو کړه وړه يې له نږدې وڅارل. د وېډ په اړه ليکي، " 

د نوابانو او شهزادگانو هيڅ پرواه نه ساتله ، يو يې د بل سره جنگوواو د بريطانيې بېرغ يې 

جگ ساتلې و"   هغه وخت د ستلج سيند نه وراخوا د پنجاب واکمن رنجيت سنگهه يو 

د روزنې لپاره په کار گومارلي و.  جوسايا هم خپله عريضه هغه  ځڅواروپايان د خپل پو

ستوله اوپه انتظار شو.  هغه د وېډ نه په پټه،  شاه  شجاع ته پيغام ورليږلې و چې ته وروا

دې ورسره ليدل غواړي. معزول باچا ورله اجازه ورکړه او يو ماښام لوړ دنگ جوسايا 

 انه تاو کړی، شاهي ماڼۍ ته ورغلو. ځکميس پرتوگ  اغوستې، شړۍ له 

ې نه د انگريز جاسوسانو سترگو مخ ته هارلن چې د شاه شجاع استوگن ځي د لوی درواز

وردننه شو نو چا پری شک ونکړو. هلته يو تن د مال شکور په نوم ورته هر کلې وويل چې 

د شجاع وزير ، مال او د پوځ د کوماندان دندی يې تر سره کولې.   هارلن دده په اړه ليکي، 
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اريدل چې په اوږه يې " دی لنډ او چاغ سړی و. لوی لوی څڼې يې د پټکي د ولونو نه ښک

پراته و. ددی لويو ويښتو يو علت و، هغه دا چې د مال شکور غوږونه څو کاله د مخه شاه 

شجاع له خوا پری شوي و. هغه د جنگ په ميدان کی ميړانه نه وه ښودلې نو باچا د سزا 

لپاره تری غوږونه پری کړي و. اوس ده د غوږونو د پټولو لپاره پری ويښته لوې پريښي 

 و" 

مال شکور د څراغ په رڼا کی څو شيبې د هارلن مخ ته ځير شو او دی يې دشاه حضور ته 

وړاندی کړو. باچا په يوې کرسۍ ناست و او هارلن ورته پوځي سلوټ وکړو نو ورته په 

ځواب کی په هندي او فارسي د هر کلي څو جملې وويلې. وروسته په خبرو کی هارلن 

په پټه کابل ته والړ شي او هلته به دده مالتړي راټول او  ورته وړانديز وکړو چې دی به

بغاوت ته تيار کړي. هارلن به بيرته لودهيانې ته راشي او له هغه ځايه به په کابل حمله 

وکړي. شاه تری پوښتنه وکړه چې په بدل کی هارلن څه غوښتل. ده ورته وويل، د 

ار کول غواړي.  شاه څو شيبې برياليتوب نه وروسته دی د هغه وزير اعظم په توگه ک

غلې و او له سوچ وروسته يې ورته وويل،زه ستا خبره منم ، ما ته د کابل د اوړي او د ژمي 

 ماڼۍ راکړه چې زه پکی ژوند وکړم او د نور سلطنت کاروبار به ستا په الس کی وي. 

کې بيرغ د شاه سره د مالقات نه وروسته هارلن د لوديانې په يو درزي ) خياط( د امري

وگنډلواو د ښار په څنډو يو ميدان کی يې د بانس په سر وځړوو. ده له هيچا د پوښتنې 

يا د اجازې اړتيا ونه ليده او د پوځ لپاره دتکړه ځوانانوپه برتي کولويې الس پوری کړو.  

په لوديانه کی ميشتو انگريزانو د هارلن په اړه خپلو ليکنو کی ويلي دي چې دی د ستلج 

ويديځ کی ټوله خاوره او د افغانستان باچا کيدل غوښتل.  هارلن خپل پالن سيند ل
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انگريز استاځي ويډ ته وويلو خوده تشويق نکړواوکلکتې ته يې پخپل ليک کی وويل چې 

دی به د هارلن څارنه کوي. څه موده وړاندې د انگريزانو يو جاسوس وليم مورکرافټ په 

ه خوا وژل شوی اود هغه تجارتي مال او اسونه يې افغانستان کی د ) کندوز( مراد بيگ ل

تری شوکولي و. اوس دوي غوښتل چې څوک هلته ورشي او د مراد بيگ نه د مورکرافټ 

بدل واخلي.  د کلکتې په مشوره ويډ هارلن ته ددی کارلپاره د پنځوسو او شپيتو زرو تر 

 سل پورې م ۱۸۲۷د منځ د روپو ورکولو ژمنه وکړه. دا ډيرې پيسې وې او هارلن پری 

 دی په هارلن خو. و شامل سيکان او مسلمان هندو، کی دی په. کړل تربيه پوځيان

 يوه بنگاليانو شلو د ده.  و پوځيان فراري نه سيمو بيلو بيال د دوي ځکه کوو نه باور کسانو

 . وټاکلو جمعدار پوځ د و، من پت ته ده چې برهمن پال دهيرج او کړل تربيه پوځيان ډله

 سوه څو د زرو سرو د او ليکونو د شجاع شاه د هارلن نيټه وومه په نومبر  م ۱۸۲۷ه پ

 د وکړو، سفر ته سيمو واک د افغانستان د سره سره اباسين د ده. شو روان سره سيکو

 خان جبار ورور مېرني خان محمد اميردوست د يې والړواوهلته ته کابل الرې د پيښور

م دتخت غوښتونکې او په پټه د ورور د سيال شاه شجاع ه پخپله خان جبار. وليدل سره

سره يې السونه يوکړي و. هارلن چې په کابل کی دحاالتوجاج واخستو نو پوهه شو چې 

امير دوست محمد خان په خلکو کی ښه نوم لرلو. ښاي هغه ته دا غلط ښکاره شوه چې 

پر تخت کښېنول شي.   د عامو خلکو د خوښې پر ضد د اروپايانو له خوا يو باچا د کابل

هم دا وه چې هارلن خپل نظر بدل کړو، اميردوست محمد ته واوختواو هغه څه چې د 

شاه شجاع لپاره يې په نظر کی نيولي و، اوس د هغه د رقيب لپاره مناسب گڼل.  دی 

 د واسطه اېلرډپه فرانسوه ژان جنرال فرانسوي يو او والړو ته الهور کی م ۱۸۲۹بيرته په 
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ي وظيفی پيشکش ځه رنجيت سنگهه سره معرفي شو. هغه هارلن ته د يوی پومهاراج

وکړو،خودی د يو لوړکار په لټه و.  څه موده هغه د رنجيت سنگهه په دربار کی ناسته 

والړه کوله او اخردهماليه دغرونو په لمنه کی دسيکانو له خوا نيول شوي دوو نويو سيمو 

ي دنده يې واخسته.  دا دواړه سيمې ښيرازې او چې نور پور او جسروته نوميدل، د وال

که دوه کاله وروسته دی دگجرات ځشته منې وې او ښاي هارلن دلته ښه انتظام وکړو

) پنجاب( والي وټاکل شو.  دلته هغه د يوانگرېزملکي افسر هنري الرنس سره وليدل 

کړو. که څه چې وروسته پخپلو يادښتونو کی يې د هارلن د استعداد او دميړانې صفت و

هم هغه وخت د يو راجه له خوا اروپاي والي ټاکل غير عادي خبره وه ، خو مهاراجه 

 باپټسټ ژان او اباد وزير په اويټبايل ډي اطالوې،پاولو يو کی م۱۸۳۱رنجيت سنگهه په 

 .  و ټاکلې واليان خان غازي ډېره د وينچورا

دوست محمد خان  مرستې ته  د کی افغانستان په بيا وارې يو هارلن کی م ۱۸۳۸په 

ل هغه د افغانستان په شمال کی د يو لښکر اوړلودنده پر غاړه واخسته.  ځوالړو.  دا

موخه يې دا وه چې د کابل نه بهر هم د باچا واک پراخه کړي، خو په اصل کی دده پخپله 

او  د مرييتوب  نه بدراتلل او هغه وخت ازبک سردارمراد بېگ په لوې الس انسانان پلورل

کولې شي چې د هندو کش په غرونو په  ځپېرل.  هارلن غوښتل چې وښاي يو عصري پو

 نور ۱۵۰۰ او عسکر پلي سوه يولس سپاره، ۱۴۰۰برياليتوب ورشي. په دی لښکر کی 

 محمدخان دوست د. و شامل پيل يو او اوښان سوه څلور اسونه، زره دوه خدمتيان،

 ره مله و.س هارلن بدرگه په منشي دخپل زوې يوکشر
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د يو سخت سفرنه وروسته د غور بند د الرې، کله چې دی د " هندي قفقاز "  

)هندوکش ( لوړو څوکوته ورسيدو نو هلته يې د امريکاي بيرغ د پورته کولو ) بره 

کی لوې شمير هزاره د کومکيانو په  ځاې کړل.  هارلن په دی پوځخيجولو ( مراسم پر 

مرېيتوب نه په لرزان و. د سېغان ) اوس د باميانو توگه واخستل چې د مراد بيگ د 

اولسوالي( کالهغه وخت ديو بل سردار په الس کی وه چې د تاجک مرييانو تجارت يې 

کوو.  د هارلن لښکر داکالمحاصره کړه ، چاپيره يې توپې ولگولې اوپه بمباريې دا ړنگ 

و کی دهارلن ويره ي جگړی کی بريالې شواو شاو خوا سيمځکړه.  دې پخپل لومړې پو

خپره شوه.  په نتيجه کی يو شمير نورو جنگ ساالرانوورته جرگې وکړې او دده ملگري 

 شول.

ان د غورد شهزاده ځاي سردار چې محمد رفيع بېگ هزاره نوميدو، هارلن ته خپل ځيو 

په توگه وروپيژندلو.  دی د افغانستان په سياست کی لوې رول لوبولوته ليواله واوکله 

هارلن دځواک نه خبر شو نو د خپلوڅو ملو سره دده لښکر ته ورغلو.  هلته تر لسو  چې د

څومره غښتلې او ډسپلن  ځو دده مېلمه په توگه پاته شو او وې ليدل چې اروپاي پوځور

يوه لوزنامه وشوه چې تر مخې يې  ځيې لرلو.  د سفر په پاې کی دده اود رفيع بيگ تر من

نسل به د غور شهزاده گان ) باچاهان( وي،  رفيع بيگ او دده ، هارلن او دده راتلونکې 

جوړوي، نوي  ځراتلونکې نسل به ددوي وزيران وي. په بدل کی هارلن به دده لپاره يو پو

وسلی به ورته راغواړي او دوي به تربيه کوي. د وخت په اوږدو کی يې موخه دا وه چې 

 دهغه سلطنت وغزول شي.
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، د کابل ځل ته والړو نو وليم مېکناټن سره مله د بريطانيې پوکله چې هارلن بيرته کاب 

ښار د نيولو په هڅه د لومړي افغان انگليس جنگ پېل شوی و. د هارلن انگرېزان نه 

خوښيدل او په ډاگه به يې په افغانستان کی ددوي مخالفت کوو.  ډير ژر هارلن ددوي د 

وخت لپاره په روسيې کی مېشت شو.  سترگو ازغې شو،نودی له افغانستان ووتلواو د څه 

په انگلستان کی ده يوه ميرمنه پيژندله چې د روسي نوابانو اود لوړې طبقې خلکو سره 

يې اړيکې لرلې.  هغې خپلو ملگروته ليکونه ورليږل چې هارلن دومره استعداد لري چې 

په روس کی د بزگرانو د حالت د ښه کولو لپاره کاروکړي. هغه وخت دروس په 

يلمستاوو کی هارلن يوه پيژندل شوې څيره وه خو دی د حکومت په کچه د هيچا سره م

اړيکی ټينگی نه کړې شوې او ښاي، يا خو ورباندې باور نه کيدو او يا هارلن هلته خپل 

ان لوړو خلکو ته د رسولو په چل نه پوهيدو. اوس ده بيرته خپل ټاټوبي ته د تلو هوډ ځ

 وکړو.  

دانۍ نه وروسته، امريکه ته په رسيدو دهارلن هرکلې د يواتل په توگه د شلو کالو د سرگر

پاڼو او مجلو کی چاپ شوه اودی يوملي  ځوشو. دده کيسه د هغه وخت په ټولوور

شخصيت شو. ده د مطبوعاتو سره ښې اړيکې وساتلې او دا يې د خپل شهرت لپاره 

کيدل ورته څومره مهم دي،  وکارول.  کله چې له ده به پوښتنه وشوه چې د غور شهزاده

نو ده به وويل، چې دا شاهي منصب هيڅ مانا نه لري، او دا چې کله دې سلطنتونواو 

ان د يو ځاې خپل ځباچاهيو ته گوري نوهر څه ورته يوه ټوکه ښکاري او دی دهغې پر 

 امريکاي په توگه زيات دروند او معززگڼي، يعني امريکاي کيدل له هر څه ورته لوړ و.
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 نومې بېکر اليزبت د کی چېسټرکاونټي په هارلن کی مياشت په مې د م ۱۸۴۹په 

 د هارلن کال بل په. نوميده سارا چې وشوه لور يوه ددوي. وکړو واده سره ميرمنې

 اساس پر اوتجربو سفرونو دخپلو.  کړه پېل دنده توگه په ډاکټر د سره حکومت امريکاي

د او د افغانستان يادښتونه. داوسني ترينگلي هن د"  و، يې نوم چې وليکلو کتاب يو ده

 حالت ته په مشاهده، ددی ملکونو راتلونکې. "

هارلن په دی کتاب کی خپل هغه انگريز دښمنان چې په افغانستان کی و، وغندل او د 

انگرېز شاهي نظام يې دکرکې وړ وبللو. د انگرېزانو داندېښنې خبره دا پکی ليکلې وه 

اسانه ده چې که وغواړي نو د بريطانيې په گټو)مستمرو( حمله  چې روسيې ته دا ډيره

وکړي او ورته سخت تاوان ورسوي.   د کتاب په ديباچه کی دی  لومړۍ جمله دهغه 

 په اوگندمک کابل د کی( ۱۸۳۹،۴۲په اړه کوي چې د لومړي افغان جنگ ) ځانگرېز پو

ن ته په لوړ نظر گوري او د اځ خپل"  چې ليکي اړه په مېکناټن د دی.  و شوې وژل الره

غرور نه پړسيدلې و."  هارلن ليکي چې د اليگزانډر برنز ) انگرېز جاسوس( دقتل غچ 

اخستو لپاره ده ) مېکناټن( شاهي اجازه وغوښته چې په باال حصار توپونه ودروي او دا 

ښار )کابل ( دخاورو سره خاورې کړي، هغه وخت ده ) مېکناټن( دا فکر هم نه وکړې 

 ې په دی بمبارۍ به په ښار کی اوسيدونکی په زرگونو بی گناه خلک مړه شي.چ

دی کتاب د انگرېزانوقهرراوپاروو اوپه انگلستان کی يې په کلکه غندنه وشوه.  د هغه 

وخت  يو انگريز مورخ ليکي چې داکتاب په سرکاري توگه بې اعتباره، خو د بريطانيې 

ه پټه، د ميز د الندې ولوستلو. د امريکې مطبوعاتو پاليسي جوړونکواو تاريخ ليکونکوبه پ

ورباندې نيوکه ونکړه خو دومره شخړه يې راپورته کړه چې هارلن بل کتاب ونه ليکلو.  
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اوس ده غوښتل چې يونوي کارپېل کړي اوپخپل حکومت يې زور راوړو چې د متحده 

يې دا وه چې حکومت  لپاره دی اوښان ووساتي. هيله ځه برخه کی د پوځاياالتو په لويدي

به د افغانستان نه اوښان راغواړي او ددی لپاره به هارلن د حکومت له خوا د اوښانو د 

پلورلودالل ) اېجنټ ( شي. ده حکومت قانع کړو چې په اوښانوکی پانگه اچونه يوگټه 

ورکاردې. د هغه وخت د دفاع وزير جېفرسن ډيوېس په دی ) پراجه( کی ډيره عالقه 

اې که اوښان د افريقاي ملکونو نه ځخو بيا دا فيصله وشوه چې د افغانستان پر ورښودله.

وپلورل شي نو دا به ارزان وي.  ددی لپاره په امريکه کی اوسيدونکي افريقايان او ترکان 

ي مشرانو ته ډېر ځکی د اوښانويوه دسته جوړه شوه ، خو پو ځوگومارول شول او په پو

تربيه شوي اسونه ،  ځزورې حېوان دې اوددوي د پو ژردا جوته شوه چې اوښ يو سر

 کارالس دی له کی م ۱۸۶۳خچر او نور څاروي به ددوي په ليدو ناارامه شول. په 

نگلونو کی ځکی و، هغه يې د اېريزونا په  ځپو په چې اوښان کوم او شو واخستل

 ورخوشې کړل.

تان نه دی له دی وروسته هارلن خپل حکومت په دی قانع کړو چې د افغانس

انگورراغواړي. په دی پالن هغه دوه کاله واړول چې د انگوروتجارت ته الره هواره شي. 

 ځاې په څه ونښتواوهر(  م ۶۵. ۱۸۶۱و کی د امريکې کورنۍ جنگ ) ځخو په هغوور

ي رجمنټ )کنډک( په جوړلو الس پورې کړو او په دی ځپو يو اوس هارلن.   ودريدل

لن د خپلو عسکرو سره ښه نه و.  د يوعسکر سره يې شخړه کی بريالې هم شو خو دده چ

ي خدمتونه دده ځي محکمې )کورټ مارشل( ته خبره ووتله.  اخرد هارلن پوځشوه او پو
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د ناروغۍ له کبله پاې ته ورسيدل.  د ژوند وروستي کلونه، ده په سان فرانسسکوکی د 

 و. ش مړ لنډي ساه په کی م ۱۸۷۱ډاکټر په توگه تيرکړل او په 

 کيسه لنډه يوه الهام په نه ژوند د ده د روډيارډکپلنگ ليکوال انگريز يو کی م۱۸۸۸په 

 د کيسه دی په کی م ۱۹۷۵ په. نوميده" واې باچا بايد چې څوک هغه"  چې وليکله

 .شو جوړ فلم يو ووډ هالي
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ه پوښتنه دا وي چې د لومړي افغان انگليس جنگ عوامل چې څيړل کيږي نويو 

پيرنگيان څنگه له زرگونو ميلو نه په دې غرونو کې کابل ته ورسيدل.  د خيبر د درې 

دا الره ورته چا پرانسته او ولې؟   نو ساتونکي خو ميړني اپريدي او شينواري دي. 

 دوي مله څوک و؟  انگريزانو څنگه د خيبر اود بوالن د درې نه کابل ته الره وکړه او د

ونو زمانو راهيسې د پښتونخوا د غرونو درې د بيال بيلو قبايلوپه واک کې دي.  په د لرغ

دې دروکې کرکرونده نه وي او يواځې هغو ځايونوکې چې اوبه لري ونې شنې کيږي.  

نور اهميت يې هم په دې کې دې چې دا هند ته د تجارت يوه لنډه الره ده. د پيښور نه 
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الس کې وي، د جالل اباد نه تورخم پورې شينواري دي تر لنډي کوتل دره د اپريدو په 

او بيا د جالل اباد نه ترکابل پورې غلجي پراته دي چې ټولې مهمې درې يې په الس کي 

وي. دوي د تجارتي قافلو او لښکرو نه تل ددې الرې نه د تيريدولپاره پيسې اخستې. که 

ر و. په داسې وخت کې دوي په يوې قافلې ورله دا پيسې نه ورکولې نو د هغې د لوټلوخط

 انساني ژوند هم تيرې کوو او وژل ورته عامه خبره وه. 

پښتنو قبايلو په دې الر ه تيريدونکو هر قوت سره د خپلې بقا لپاره معاملې کړي دي.  په 

دې سيمه کې اوسيدل ددوي ځواک هم دې او کمزوري هم.  يو انگريز مورخ واربرټن 

در شاه په هندوستان د حملې لپاره د يو لک پوځ پر مټ د خيبر واي  ،د پارس ) ايران( نا

د درې نه په مفته کې د تيريدو هڅه وکړه . اپريدو، ورکزو په گډه تر يوې نيمې مياشتې 

دا پوځ په لنډي خانه کې ايسار کړې و. اخر يوورکزې سردار چې د نادر شاه په پوځ کې و 

يستلو.  مغل او نورو باچاهانو به تل په دې دا لښکرد يوې بلې الرې نه له غرونوپورې و

الره د تيريدوپيسې ټاکلې وې. ځينې خلک دا" تورې پيسې " گڼي ، نور يې رشوت 

بولي خو قبايلو ته دا خپل حق ښکاري.  حکومتونو د الرې " ټول ټيکس " د هر يو موټر 

اخستو پر  نه اخستل قانوني کړي دي او رسيد هم ورکوي. قبايل دا د عامو وگړو نه د

 ځاې د حکومتونو او د لښکرو نه اخلي. 

 الرډ ، جنرال گورنر انگريز د کې کلکتې اړه په افغانستان د کې م ۱۸۳۸اليگزانډر برنز په 

 حال اوسني په دې کابل چې ورکولې نشي اجازه دا حکومت زمونږ چې ليکل ته  آکلينډ

يې ونيسي او بيا هغوي چې هر  به روس او پارس ژر ډير نو وکړل مو داسې که.  شي پاتې

څه دلته وکړل ووبه يې کړي. شيطان ددې ملک د پلو نه وراخوا ته ناست دې او بايد 
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مونږ يې مخه ونيسو. اخوا د روس د هغه وخت اسناد هم دا خبره څرگندوي چې پکې 

 ليکلي دي "انگريز افغانستان ته نيت بد کړې دې." 

شجاع د بيرته کابل ته د اوړلو پالن جوړکړو نود  شاه انگريزانود کې م ۱۸۳۹کله چې په 

بلوچستان او د افغانستان  ځينوقبايلي مشرانو ورته ليکونه ورواستول او په دې کار کې 

يې ورسره د مرستې وړانديزونه وکړل. د قالت واکمن محراب خان ورته ژمنه وکړه چې 

تړون يې وشو نو دوه زره  افغانستان ته ورتلونکې لښکر لپاره به الره خوندي کړي او که

روپۍ به هم هغه وخت او ورپسې دوه لکه روپۍ د کال ترې اخلي. انگريزانو د خپل 

هندي دالل موهن الل په الس ورته لوز نامه ورواستوله نومحراب خان لوز نامه الس 

ليک کړه او پيسې يې هم واخستې خو وې ويل چې تر هغې به انتظار ووباسي چې 

کې څوک گټي او بيا به فيصله کوي چې د چا پره وکړي.  دده دا  وگوري په دې جنگ

فيصله دده په مړينې تمام شوه ځکه د دوست محمد خان يو پت من حاجي خان کاکړ 

په تيار جنگ کې ) د پيسو په بدل کې( انگريزانو ته واوړيدو. په نتيجه کې د 

په وتلو مجبور کندهارکوهندل خان ماتې وخوړه چې دوست محمد خان يې کابل نه 

کړو. انگريزانودا خبره په سر کې نه منله او دوي هڅه کوله چې د پيسو ورکولو دا 

سيسټم بند کړي. خو ورته وويل شول چې په دې الره يو ځواک هم مفت نشي 

په مراعات( ) رکولې د مرستې يا سبسيډي تيريدې. انگريزانوهغه پيسې چې قبايلو ته و

 يادولې. نوم 

من کالډ وېډ پالن دا و چې تر کابل څه کم درې سوه کلوميټر الره د خيبر  دانگريز ډگر 

د درې د الرې تير شي.  خو رنجيت سنگه ورسره دا نه منل ځکه پيښور دده په الس کې 

و. اکلينډ په ده نور زور نه راوړو او اخر فيصله وشوه چې دوي به دسنده د صوبې نه 
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دهار، غزني اوکابل ته ځي چې ټوله فاصله دوه زره بلوچستان او بيا د بوالن د درې نه کن

کلوميټرکيږي. وېډ خپل ځواک په دوو برخو وويشلو چې يوه يې بوالن او بله يې د خيبر 

 نه د ورتلو لپاره تيار کړو.

پيښور ته په رسيدو ده خپل سياسي افسر ښاغلې الرډ د اپريدي، خټک او د باجوړ قبايلو 

اپريدو څو ملکان پيښور ته راغلل او د ښاغلي الرډ سره يې  سره دمعاملولپاره وټاکلو.  

وليدل. هر يو ملک ته شپږ يا وو روپۍ د ورځې او ددوي سره ملو ته هم پيسې ورکړې 

کيدې.  د کابل او جالل اباد تر منځ ميشتوغلجو ته اته زره پونډه د کال ورکولو ژمنه يې 

 وکړه. 

يبر د درې سره نزدې ډکې پورې د اميردوست محمد زوې محمد اکبر خان د خ

راغلوچې د انگريز ځواک سره جنگ وکړي.  غوښتل يې چې په قبايلو کې د اسالم جذبه 

راويښه کړي اوهيله يې دا وه چې  اپريدي او مومند به دده سره اوږه په اوږه د انگريز پر 

ضد وجنگيږي. خوهغه له دې حقيقت هم سترگې نشوې پټولې چې دا قبايل يواځې د 

گټونکي اس مال ټپوي.  تر هغې د شاه شجاع ځواکونه د بوالن د الرې غزني ته رسيدلي 

واو محمداکبر پوهيدو چې که قبايل ددې پرمتگ نه خبر شول نو هم هغلته به يې 

 وشوکوي.  هم دا وه چې هغه چټک د خيبر نه ځان وويستو اوکابل ته والړو. 

 گاډي غوايانو د زره اته اوښان، زره ۳۰ه پيرنگي پوځ چې کابل ته ورسيدو نو دوي سر د

 خپل او وونوکران شپږ سره افسرانو انگريز. وې کورنۍ ددوي او خدمتيان زره ۴۰ او

 ان او لوښي چيني قابونه،( نقرۍ) سپينوزرو د خپل دوي. و مله هم مالزمان شخصي

د افسرانو لپاره  اوښانو دوو په.  و بارکړي سره ځان هم ټبونه يې لپاره(  غسل)  لمبا د چې

سيگار بار شوي و. په راتلونکودريوکالوکې د خيبر د الرې انگريزانو لپاره نور اکماالت او د 
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ژوند د اسايش سامانونه خوندي تيريدل.  د انگريزانو پيسې په حساب هر يو ملک، قامي 

لپاره  مشر او مال ته ورکړې کيدل.  نه چا د جهاد خبره کوله او نه د انگريز پر ضد د غزا

لښکر جوړيدو.  دوي تر دريو کالود انگريزانو نه پيسې اخستې چې د ځينو انگريزانوپه 

 نظر رشوت و خو نورو د امن او د افغانستان د ثبات لپاره دا پيسې ضرور گڼلې.  

دختيځ هند کمپڼۍ اساس  تجارت و او دوي خپلې گټې او تاوان ته کتل.  هلته په کابل 

داسې راپورونه و چې د افغانستان خوندي و او نور د روس خطر نه  کې دانگريزانو له خوا

ليدل کيږي.  د کمپنۍ مشرانودا واوريدل نو فيصله يې وکړه چې د غلجي او دراني 

قبايلو ملکانواو ماليانو ته د کال دوه لکه روپۍ ورکول بند کړي.  د کابل او جالل اباد تر 

ورکړې کيدې نوکمپنۍ د سپما لپاره دا پيسې منځ پراته غلجو ته د کال اته زره پونډه 

نيمې کړې. د بريطانيې استاځي هغه ټول قبايلي مشران کابل ته راوبلل او د کمپنۍ دا 

فيصله يې ورته اعالن کړه. دوي ټول غلي ناست واو هيچا په دې څه غبرگون ښکاره 

اموشۍ نکړو،ان تر دې چې کله دوي روان شول نو هم يې څه وونه ويل. ددوي په خ

انگريز وغوليدو او فکر يې وکړو چې دوي ورته غاړه ايښې وه. خوقبايلو محمد اکبر خان 

 ته پيغام ورواستوو چې هر وختې يې جنگ کوو نو دوي به ورسره مله وي. 

د کابل نه زيات انگريز پوځ د جنرال سيل په مشرۍ ويستل شوې و او کله چې دوي په 

هلته د قبايلو د حملوسره مخ شول.  هغه څلور زره نومبرکې جالل اباد ته ورسيدل نو 

 د ټول نور. و اروپايان کسان ۶۹۰چې په دې کې يواځې عسکرچې په کابل کې پاتې و

انگريز  . و ساتونکي څاروو د او قاصدان پياده، خدمتيان، پوځيان، نژادونو بيلو بيال د هند

خپلو کورنيو د راوستلو اجازه  استاځي د خپلو عسکرو د مورال لوړ ساتلو لپاره دوي ته د
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ورکړې وه. هم دا وه چې د ښځو او د ماشومانوسره د غير پوځي خلکو شميره څلورو زرو 

 ته رسيدلې وه. 

 په وې، شوې بندې پرې پيسې چې قبايل ټول هغه کې مياشت په اکتوبر د م ۱۸۴۱په 

ضد د جهاد ناره پورته  پر انگريز د او شول راټول الندې بيرغ تر اکبر محمد د کې باميانو

شوه.  بله مياشت اليگزانډر برنز د قهر ژن خلکو له خوا ووژل شو او ورپسې ميکناټن د 

محمد اکبر سره د ليدو پر وخت قتل شو. د پوځ دروانيدو په څلورمه ورځ دوي په خورد 

ز کابل کې ايسار شول. محمد اکبر ورته د ټپيانو او د ميرمنو د خوندي توب لپاره وړاندي

وکړو چې دوي د هغه په حفاظت کې دې ورکړې شي.   شپږ ښځې او وو انگريز پوځيان 

چې ټپي و افغان عسکرو په بدرگه والړل. په دې کې د ميکناټن ميرمنه هم وه.  د 

جنوري په مياشت کې انگريز پوځ مشر جنرال ايلفتسټون د خپل پوځ د خوندي وتلو 

  لپاره د محمد اکبر ژمنه تر السه کړه. 

د انگريز پوځ الره د کابل نه سروبي وه او بيا د جنوري په دولسمه نيټه دوي جگدلک ته 

ورسيدل.  ورپسې چې قبايلو په کوم وحشت دا ټول ووژل او ددوي نه هر څه يې 

 وشوکول هغه د وياړ خبره نه ده.   

 ډاکټر برايډن په اړه ويل کيږي چې يواځينې انگريز و چې د لومړي افغان جنگ کی

ژوندی پاته شو. خوحقيقت دا دی چې د پنځوسو نه زيات کسان ژوندي پاته شول او 

هغه چې نيول شوي و وروسته راخوشې کړې شول. په دوي کی د سر رابرټ سيل 

ميرمنه ليډي فلورينټينا سيل هم شامله وه چې وروسته يې خپلې ليکنې چاپ کړې. 

انيس له ده دوه ورځې وروسته جالل ډاکټر برايډن پخپله واي چې يوناني تجار ښاغلې ب

اباد ته راورسيدواو يوه ورځ ژوندې و. په گندمک کی کيپټن جيمز سوتر سارجنټ فير او 
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وو نور پوځيان بنديان شوي و.  څو ورځې وروسته دکمپنۍمشران خبر شول چې که 

غواړې افغان دې مړ نکړي نوښه ده چې پيسې ورله ورکړې.  خو که ددوي سره منل 

 يسې دې ورنکړې نو بيا دې ارو مرو وژني.شوې پ

 ته پاې کال بل او شو پيل کې م ۱۸۷۹د دويم افغان انگرېزجگړې پر وخت چې په 

 د خيبر او کرمه کندهار، په چې ته برخو واړوو درې پوځ د قبايلودبريطانيې ورسيدو،

علي مسجد  په انگريزانو.  کوله مرسته حيث په منځگړو د او ملو الرښود،  د ورتلل الرې

کې دافغان ځواک کوماندان فيض محمد د بيرته تگ الره پرې کړه نو يوزخا خيل 

اپريدي ملک ولي محمدخان ددوي مرستې ته والړو، له دې لومې يې خالص کړل او په 

غرونو کې يوې بلې الرې نه يې خوندي وويستل.  خو په دې الره زخا خيلود افغان 

. ولي محمدد خپل خدمت په بدل کې د کابل عسکرو نه اته سوه ټوپکې وشوکولې

واکمن نه د انعام اخستو لپاره ورغلو او وروسته بيا د انگريزانو سره يې الس يو کړو.  

انگريزانو پخپلو قبايلي مالتړو کې دې يو مهم کس په توگه ومنلواو دده د پوزيشن 

ايلي مشرانود " مضبوطولو لپاره يې ورته ښې ديرې پيسې ورکړې.  په خيبر کې ټولو قب

کرم ميداني ځواک " په نوم د انگريز ډلې چې مشري يې جنرال فريډريک رابرټس کوله 

 ، الره ښودله او له دې سيمې تر افغانستان ورسره بدرگه ورتلل.

د دويم افغان جنگ نه وروسته کله چې انگريزانو د افغانستان نه د وتلوفيصله وکړه 

کاره شوچې په افغانستان دې حکومت وکړي.  نواميرعبدالرحمان ورته غوره کس ښ

انگريزانو دده لپاره د بيال بيلو قبايلو اعتالف ورته تر السه کړو. څو قوي مشرانو لکه 

عصمت اهلل خان غلزي، او د وردگو اسد خان او افضل خان په دې شرط د عبد الرحمان 
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ي دخوښې سړې و. مال تړ ته غاړه کيښوده چې انگريزبه ورته ډاډ ورکړي چې دا د هغو

 ددې داډ نه وروسته دې مشرانو د اميرد مالتړاعالن وکړو. 

 بريالې هغه. کيني تخت پر کابل د چې وکړو مالتړ شاه نادر د وزيرقبايلو کې م ۱۹۲۹په 

 چې ورکړه يې اجازه نو وې ورکړې يې ته دوي چې وې نه ورسره پيسې دومره خو شو

 روسانو د ته قبايلو دې هم کې م ۱۹۸۰په    .واخلي دې انعام خپل او کړي چور کابل

 وخت پر کميونسټانو د.  وکړي تړ مال حکومت د افغانستان د چې کيدې ورکړې روبل

 چې ورکوله وخت هغه الره تيريدو د نه سيمې خپلې د ته مجاهدينو شينواروبه او اپريدو

هدينو به د مجا چې کله.  واخستې پيسې نغدې او وسله برخه خپله ترې يې به لومړې

افغانستان د حکومت يو پوسټ يا چاونۍ کال بند کړه نو هم هغو قبايلو به د حکومت سره 

معامله وکړه چې محاصره شويو عسکرو ته که نوراکماالت ، گوله او بارود وراستول 

 غواړي نو دوي به ترې څومره پيسې اخلي. 

گونو الرۍ هم ددغې سيمې د يويشتمې پيړۍ د سر نه تر اوسه پورې د امريکايانو په زر

نه تيريږي اوکله کله چې د تيلولوې ټانکرونه وسوځول شي نوداسې گومان کيږي چې 

يو ملک يا قامي مشر ته لکه چې خپله برخه پيسې نه دي رسيدلي.  دانگريزانو يو متل 

 دي چې " تاسو يوافغان په کرايه کولې شئ خو په بيه يې نشئ اخستې "
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د کوه تخت شاه په يوه کال څنډې  ځېختي دد کابل پر لومړيو،  کال ميالدي ۱۸۳۳ د

انگريزسره اشنا ه چارلس مېسن نومي يو له. دده زامن هوسيدااخوندهدايت اهلل  ېک

تاک  هدی د خپلې کال يو یهغو ځو.  يوه وروشول چې لرغوني توکي ورته په زړه پورې 

دښايست لپاره جوړ  ېکچې دغولي په يو سر  هته بوت

او په دوو نريو ډبرينو ستنو والړ و. هلته څو د خاورو 

وسرونه او ځمجسمې ايښې وې چې دوه يې د ښ

. دسوونو کلو، بې ې شوې وېښکلې جوړ ېډېر

 لهو. د مجسمو من کړی تاک زيانلندبل او ۍغور

 له ېسپين، ورپسې سور رنگ او دد یپاسه لومړ

د  وي و.  دبتانووهل ش پاسه د سرو زرو اوبه 

سرونو،گورگوتي ويښته ډېر په مهارت جوړ او نيال 

په رنگ نقاشي شوې  ودننه هم د سرو زرواو د الجورد ېو. په تاک ک یرنگ يې پرې وهل

 چې ا وس يې هم هندوان جوړوي.ووه.  دلته واړه واړه د سيمټو جوړد لوبو شيان ايښي و

ليرې کړې نو ورالندې د برچ  څو تيږې وې. کله چې دا يې ېد تاک په بل سرک

) سپيددار( د ونې پوټکي ټوټې وې چې ورباندې لرغونې ناگري ژبه ليکل شوې وه. 

ې وچې کی مروج شو. يل اتمې ميالدي پېړۍ کی د هند په لوځداليکدود په لومړي 
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واو د رژيدو په حال وې.   د تيږو نه وراخوايوې  یدی پوټکو د نم له کبله زيان موندل

مکه  ځبرخه کی مېسن څو مجسمې وليدې چې پر  ۍالره تللې وه. په لومړ مڅې تهس

پورې اوږد و. ټول بتان ډېر  له دوه نيمو تر دريو مترو يو  کې ې. په دېو ېقطار ايښ

ده له .   پرې وهل شوې وې اوبهاو د سرو زرو  و ښايسته د سوچا گچو ) خټو(  نه جوړ

 لهکه هغه ځ ،وکار لو هڅه وکړه خو دا گران سره ملو کسانو په چاقو د سروزرو د بيلو

 روړاندې والړل نو يوه بله کوټه يې ومونده. ددی پ یخاورې سره گډ شوي و. دو

و او د گچو حاشيه يې هم لرله .  یدېوالونو، سور، سپين او نيال ) اسماني( رنگ وهل شو

ايه ځهغه  لهن د خاورو درې ډيوې، د اوسپنې يو ميخ او څو ټوټې وموندې. مېسيې دلته 

بتانو نه بيل شوي سره  لهڅو وړې مجسمې يوړې او وروسته خبر شو چې د اخوند زامنو 

و.   تر هغې ټول کابل د دی موندنو په اړه خبر شو وزر په يوې روپۍ بازار کی خرڅ کړي 

، د خاورو د څو بتانو لپاره یاو د مېسن ملگرو ورته نصيحت وکړ چې دا ملک ښه نه د

 .ته نه دروي خطران دې ځ

محمد اکبر خان هم له دی موندنو خبر  یدافغانستان د باچا ) دوست محمد خان ( زو 

و هغه دوه سرونه ورښکاره کړل نو ځد ښ .  ده ورته الهان ته وروبځو او ميسن يې  یشو

په  ید خدا يېې ويل چې ددی بتانو ښکال يېر خوشاله شو او وډپه ليدو يې هغه ) اکبر ( 

 ځسانانو کی نه ده ليدلې.  د دی نه وروسته د ميسن او د اکبر خان تر منان خلق شوي

به کله کله يو بل سره ليدل. ددی اړيکو په نتيجه کی محمد  یملگرتيا پيل شوه او دو

سردارانو غوښتنه له اکبر خان ورته ي ليک )سند( ورکړ چې پکی د کوهستان او غوربند 

کړي. په راتلونکو دريوکالو کی هغه د شوي وه چې د ميسن سره هر ډول مرسته و
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افغانستان له خاورې ، د اتياو زرو نه زياتې سکې او لرغوني توکي کلکتې او بيا له هغه 

 لهايه انگلستان ته يوړل. خو چارلس ميسن، نه لرغون پوه و، نه پروفيسر او نه يې ځ

کابل کی د جاسوس په يې فراري و چې څو کاله  ځتاريخ سره کار و. دی د انگرېزانو د پو

 و.کوپه توگه کار 

 کی سيکس مډل په لندن د کی م ۱۸۰۰او په  يسيجيمز لونوم   يدچارلس ميسن اصل 

کارخانه کی مالزم و. جيمز  هيس د ستنو جوړولو په يويلو جورج پالر دده.  و زيږيدلې

شرکت کی مالزم شوخو پالر سره په څه خبره وران  هي وروسته په يوځيس د ښوونيلو

واستول   ته هند کی م ۱۸۲۱شو او په بنگال توپخانه کی يې نوکري ومونده. دی په 

رت پور کی  په اپه بهيې شواو د انگرېزانو او د مرهټو په جنگ کی شامل و خو کله چې 

 نه له اگرې له کی م ۱۸۲۷تور شو.  په  هله جنگ زړه يې شمېر مرگ ژوبله وليده نو یلو

او څه موده  هواچارلس ميسن واړيې پر ښتيد، خپل نوم ملگري سره وت يځپوه خپل يو

فرانسوي جنرال  هيو لهپه  الهورکی د سيک مهاراجه رنجيت سنگه په دربار کی 

. خو هلته دده د نيول کيدو خطر و نو خپل سفر يې جاري ی شووېنچورا سره ملگر

قير په شان ف هاوڅه موده د ډېره غازي خان، او اباسين شاو خوا سيمه کی د يوه وسات

 . هيدځگر

ميسن هوښيار و اود هرې ژبې اړتيا چې به يې ليدله، هغه به يې زده کوله. د پنجابي او  

 کی مياشت په جون د م ۱۸۲۸د  یخپله کيسه بدلوله. د یاځهر يې هندي په ويلو

 نه:کابل ته روان شو نو پخپله ليک ېپښتون په جامه ک ه کله چې د يو .ورسيد ته پيښور

وخت زما ټوله سرمايه، درې چپاتۍ، يود کتا ن څادر، يو اوږد چاقو، د خاورو " هغه 
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په هغو   .چې په غبرگ تل کی يې زما ټوله سرمايه، دېرش پيسې ايښې وې" یيومنگوټ

و کی د پيښور سدوزو شهزادگانو د خيبر اپريدو ته د کال دولس زره روپۍ ورکولې ځور

ه برخه ) اوس د افغانستان ځاتي.  د درې لويديچې دا دره د تگ راتگ لپاره پرانستې وس

مېسن برخه ( شينوارو ساتله .  په هغه کال دا پيسې ورباندې بندې اودا الره وتړل شوه.  

 يېډاکټرپه حيث مل شواوکابل ته په الره  هڅو کسانوسره چې د هغی سيمې و، د يو له

خپل يادښتونه په يوه  د خيبر د علي مسجد سره د شاه ټوپ ) سټوپه ( وليده.  ده به

،نو ډېر په گرانه يې دا له اپريدو او هخېبر درې نه  تيريد لهکتابگوټي کی ليکل او کله چې 

 ست. يخو چاقو يې ترې واخ شينوارو وژغورله. هغوي دده د خاورو په منگوټي شک ونکړ

  سول کی ايسار شو.  ميسن هلته د خاورو بې شميرهاوروسته په ب ېتورخم  او ډک تر 

په غرونو کی اې ځچې د لرغوني تمدن نښې وې. هغه خبر شو چې ددی  لوليد يکودړ

سيند پورې غاړه و نو دا  ترخو مېسن  نقاشۍ يې درلودې،مڅې وې چې س ېسلو زيات تر

مې ځپلټنې وکړې نو د څلورمې او پن مڅې يې نشوې  ليدې.  وروسته جاپانيانو دلتهس

  حال يې ورکړ.  ي مرکزيبودا یلو هميالدي پيړۍ د يو

 لهچې   سره هلته راورسيد ځپو هيو لهکله چې ميسن په جالل اباد کی و نو جبار خان 

ېر ښه ډوکړي. هغه له ده سره  ینيومخ ه احتمالي بريدسردارانو د يو وپيښور نه د بارکز

د جالل اباد  په الره يوه  يانو ته د دښمن په سترگه نه کتل.يکه ده اروپاځ ،وکړو دچلن

 انو پهيشمير اروپا یلود او هلته  خوکابل ته ورسيد د مېسن کتابگوټې  چا غال کړ  هشپ

ليم مورکرافټ ي، حيران شو. ووو وگړيانيې تچې د هالينډ، فرانسې،  اود برشتوالي 

 یالرې، بخارا ته تلل لهشپاړسمې پيړۍ وروسته د افغانستان  ترچې  دی انگرېز  یلومړ
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د جان په نوم يو توپچي، مورکرافټ ، اليگزانډر برنز او پورې هلته ده ته په زړه . خو دی

په دی رنجيت سنگه شخصي معالج و.  دو چې دا وروستی هونيگبرگر  -یدده ملگر

و سفر وروسته  هاويزن گنج ) هڅه مې ځدوو ور ترکابل کی ډير پاتې نشو اوليکي چې 

ه د کولرا وبا گډه وه او ( ته راورسيد. دلتهنوم مې ونه موند یاوسن یاځ ېوکړه خو دد

يې پردل خان له که تربور ځو.  یغزني بهر خپل کيمپ لگول له دوست محمد خان 

   .دلی ويخوځکابل د حملې لپاره  رپکندهار نه 

ن ده ينظم او ډسپل ځميسن په غزني کی د دوست محمد خان سره وليدل. د هغه د پو

 لهشول چې بې له ويرې،  یولو کولچې هندو او مسلمان ټ يد ستاينې وړ و،  او واي ته

له پاچا سره پر هندي ژبه خبرې وکړې،  د ژباړونکي په مرستهده . وگوريباچا سره 

هلته د باميانو والي، حاجي خان کاکړ  چې تر هغو يې يوه افغاني ژبه هم نه وه زده.که ځ

په غزني کی ميسن   هم و چې دده تود هرکلې يې وکړ او باميانو ته د تلو بلنه يې ورکړه.

په سوونو خلک وليدل چې د کولرا په ناروغۍ اخته او د مړو په شان په زيارتونو او 

 یپښتون په ملتيا، چې نوم يې نه د هايه ديوځو. له دی وڅ لغړ پراته وجوماتونو کی ل

 ينه سرټکو دناوړه چلن لهدې د غلجو ژن تهڅرگند، کندهار ته په پښو روان شو. قره باغ 

پر داسې يوه مهال وکړ د تلو هوډ يې کوي.  هرات ته  ستاينهر کی د بارکزو او په کندها

يې ترې د  . د الرې ملیالسه څوک نشو ورتلله چې هغه وخت پرې د شوکو او د ډاکو 

 خو ې روان شوځيوا الره رميسن د هرات پ حج په پلمه جال شو او پخپله مخه والړ. 

. ولوټلرپيښ شول او هر څه يې ترې چې شوکمار پرې و و یدولس ميله مزل يې کړ

 چيرې هم هرات ونه ليد.يې الس واخلي او بيا هتگله دی مجبو شو چې دهرات 
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د يې الره  ريوې قافلې سره د شال ) کوټې ( لوري ته مخه کړه. پ له په کندهار کی ده 

تن پوستين ورکړ خودده  هشول نو يوپاتې پښې شخ او السه يوه شپه السونه  لهسړو 

خوږ )درد( السونو او چې تر مياشتو به يې پښو  ياوپخپله وايو پل شوي وځکي هډو

.  په شال کی د بيکانير يو برهمن هندو ورته جامې ورکړې او ښه پالنه يې وکړه.   کاوه

نيغه  ځوه. دا د سند اوکندهار تر من هتير شو چې شپيته ميله اوږد  پر دره بيا د بوالن 

عي پوله گڼل کيده. د بوالن درې ييوه طب ځاو خراسان تر من الره وه او هغه وخت د هند

چې يو   وليد ید" اک"  بوټ يې  رمهيته څښکته برخه توده او بره يې سړه وي.  ډاډر 

 ېتير شو چې دډاکوانو خطر بيداري له بيدياول شيره لري او څاروي يې خوري. دی د ډ

 ه هم والړ. ت ۍاوشکار پور ته ورسيد. وروسته الهور او کراچ يلر

هلته د خپل  سفر  ، پيسې يې لرلې. يکله چې دی د مسقط دالرې ايران ته والړ نو ښاي 

،  او یپه اړه ليکي چې "په فارس کی مې د بريطانيې  سفارت ته وويل چې  زه امريکاي

ته د چکراو سيل  لپاره راغلې يم." سبب يې دا و چې په ايران کی د انگلستان په  ځختي

چې ډېر ژر به دی  هوسي جاسوسانو خپل اغيز موندلې و او ميسن پوهيدسفارت کی ر

چې په  څرگندکړ بڼهپه  يد امريکايان ځيې  کهځوي. نو ېهم د هغوي په الس ک

ده به داجوته نه ده چې  خالص مټ خپل کارسر ته ورسوي اوڅوک پرې شک ونکړي.

 لهقالت نه د غلجو هل، خو درې کاله وروسته ې ويڅومره موده تيره کړې په ايران ک

کی کابل ته ورسيداو باال حصار  په جون ۱۸۳۲ د. دی تللی دیقافلې سره بيا غزني ته 

ډېر متمدن  انليکي چې دافغانستان ارمني یکورونوکی واړول. د يپه ارمنيې دې ژته ن

او ودونه يې هم ورسره درلوده مسلمانانو سره راکړه ورکړه  له  یو. دوو ياو روڼ اند
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 لههلته يې  د حاجي خان ) باميانو والي ( پوښتنه وکړه، دده په مرسته او بدرگه کول.  

 تيره کړه.       ېډلې سره باميانو ته والړاو لنډه موده يې پکې يو

د محمد اکبر خان په ليک د ميسن ملگری ډاډه شول چې څوک به ورته زيان نه رسوي.  

ډ کابل ته ورسيد نو ده ورته د اخوند د د کال په پاې کی کله چې يوانگرېز ډاکټر جيرار

په گوته کړ. هغه ترې، د مرمرو يوه ډبره چې نقاشي پرې شوې وه راوسپړله او د  قکور تا

تر ربنگال، رايل ايشياټک سوسايټي ته يې ورواستوله . دډبرې په اړه د هغه ملگري او سک

( ۱۸۳۴)کی مبر د مياشتې په گڼه پټد س ۍچې د سوسايټ هموهن الل مضمون وليک

په نه پيل کړه. دی له کابل  کتنهچاپ شو.  ميسن اوس د چاريکارو د سيمې شاو خوا 

پښوروان شو او په الره وړوکليو بانډو کی يې د خلکو نه کيسې اوريدې. ده په سيمې کی 

خلکو سره ملگرتيا  له په دی کليوکیيې ستو او ددی لپاره يد سپړنې د امکاناتوجاج اخ

هم ورکړ.  دی ايستالف ته هم والړ، په "  یاځد شپې تيرولو تهو به ورينځجوړه کړه او

 ور يې جوړکړ. ځاو د هغې ان ومونده هسټوپ ايييې يوه بود ېک یاځنومې  دره " 

چې د کابل په  هخو چارلس ميسن د "اسکندريه" په لټه و.  هغه وخت گومان کيد

" د قفقاز اسکندريه " و چې  یسکندر له خوا يو ښار جوړ شومقدوني شمال کی د 

خلکو  يايځ يې لهدې شو. هلته ژنوميده.  دی په لږه موده کی د بگرام سيمې ته ورن

. کله چې شوي ديمکې د اړولو پر وخت پخوانۍ سکې موندل ځد دلته واوريدل چې 

ميسن د شاو خوا خلکو نه د سکو په اړه پوښتنې  پيل کړې نو هر چا به ويل چې دوي 

اې هندوانو سره خبرې وکړې خو دوي هم سکوټ ځي.  ده د هغه هيڅ نه دي موندل

 انکار وکړ. 
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په بدرگه  وڅو سپرميسن د په سيمه کی دشوکواو ډاکوله ويرې ي يې افغان ملگريوه 

وسيدل او په بل کلي ا سوداگر .  دلته يوڅو نامتو هندو رساوهتر، " قلعه بلند " پورې و

چې په پلور  يخزانه موندل شوې او ښاي رمه يڅته چې بگرام  تر السه کړ خبر  يې  کی

 لهچې  یددی کلي د مشر مير افضل زو کې يې هندو سوداگرو ونډه درلودلې وي. 

.  بلوڅ خان ته يې وروپېژاندهبلوڅ خان   -بل کس هسيمې سره بلد و ورسره والړ او يو

 وکړو. ژمنهخزانې د لټون لپاره د مرستې  پر مهال دمېلمستيا ورته د 

ې وروسته د بلوڅ خان په مسلمانو ملگرو کی چا يوه سولېدلې سکه راوړه چې ځور څو

په بدل کی دوه پيسې انعام ورکړ.  کله چې دا خبره کليوالو ته ورسيده نو  يېمېسن 

ويل چې د خپلې خوښې يې راوړې او ورته وډکې کڅوړې هندوانو ورته د پخوانيو سکو 

چې خلک  هن اتيا غوره کړې.   خو دی پوهيدهغو نه مېس لهسکې دې پکې چاڼ کړي.  

ې موندلې وې، نو څه موده په " قلع پکچې سکې يې  نکړيايونه څرگندځبه ورته هغه 

يې دومره هندوان هم ورباندې اعتماد وکړي.  انتظار  چې پاتې شوبلند " کی ميشت 

مکه ځمارل چې د بگرام په څنډو کی ورته ويو څوکسان وگ په پای کې يېاو اوږد نشو

ه شپيته د مسو او يوڅو د ځژمي وړاندې يو زر اته سوه او پن مېسن ترواړوي.  هغه کال 

 ، مهرونه ، او نور تبرکات وموندل. مۍ(  سکې، گوتې)نقر سپينو

نورو وړو شيانو سربيره مېسن نولس سوه د ميسو سکې، په  پر ېک( ۱۸۳۴)په بل کال 

دمسو   ديارلس زره څلور سوه اويا ېک م ۱۸۳۶يم کال دوه نيم زره د مسو سکې ، په ېدر

وه،  شپيته زره راغلې  ېدا ټوله سيمه په الس کنوره يې چې يې    ۱۸۳۷رسکې او پ

   کېنله،مکه ځگومارل شوي مزدورانوورته  بهسکې وموندې.  په دی ټولو کلونوکی چې 



114 | P a g e  

 

 

ماندارۍ مېسن ته هر څه په ډېرې اي ید بلوڅ خان وسله والو به يې څارنه کوله. هغو

ستې.   په دی وخت کی دده ي) ديهاړي( پيسې اخ ېنځسپارل او په بدل کی به يې ور

او په اوړي   شهرت د سکو د اخيستونکي په توگه د افغانستان نورو برخو ته هم ورسيد

الره تلونکو کوچيانو ورباندې زړې سکې په تول يعني په وزن پلورلې. ميسن  رکی به پ

سيکې وموندلې. که د  مسينېرش ېه دځسوه او پن هووا  هه اويا زرهبگرام نه ، ن لهې ځيوا

سپينو او د سرو زرو سکې هم ورسره يوشي نودا شميره اتيا زرو ته رسيږي،  چې هغه 

وخت د لرغونو سکو يوه لويه زيرمه وه.  دا ټوله زيرمه هغه وروورو په پنجاب کی د انگريز 

ايه په ځنډيا کمپنۍ" ته ورليږلې چې له هغه کی " ايسټ ا ئيوالي تر څارنې الندې، بمب

ينې ځ ميسن د کی م ۱۸۸۱کمپنۍ ميوزيم ته ورواستول شوې.   په  ېلندن کی دد

 کی م ۱۸۳۴انيې ميوزيم ته هم د نندارې او څيړنو لپاره ورکړ شوې.   په تسکې د بري

خو ده ته د مرگ  سزا چې هغه  کړ څرگند شخصيت اصل ميسن د انگرېزجاسوسانو

او  ودافغانستان په اړه معلومات  .شوه یورنکړد پوځ فراريانو ته ټاکل شوې وه، خت و

استولو دنده د سياسي راپورونو د نه چې بل کال له کابل  هغه ددې جوگه کړ ېتجرب

 .    ارل شيپوروس

او ميسن څو  وډک کار ونه و هپه افغانستان کی هغه وخت کيندنې او جاسوسي له خطر

رمه ټول يته څرباط"  آق"   ځليو يې الره  رمخ شو، باميانو ته پهم ه مرگ سر لهوارې 

. دی وروسته خبر شو چې دا کار د دوست محمد خان په امر شوې کړلغلو لوټ  مالونه

و. خو له نيکه مرغه د هغه ورور جبار خان دا هر څه ورته له غلو بيرته واخستل.  يو وارې 

ه و چې د يووميسن مزدوران په کيندنو بوخت  چې سټوپې يې لرلې، د   ېپه درونټه ک
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 یاو دو دیمکه د هغه ملکيت ځکوله چې دا  ه. خان دعووروړوسله والو پرې چپاو   خان

هغه " خان " سره وليدل، پخال يې کړ او ډېر ژر د  له.  ميسن يد کار اجازه نه لر پرې

 هوجرهی د خان و کځه کی ورته ميلمستيا جوړه شوه.  په راتلونکو ورهوجرهغه په 

 د کار مرکز شو او په موندنو او څيړنو کی يې ورسره الس وکړ.  یددو

 د افغانستان په لرغونپوهنې کی د ميسن ونډه

نه استعفا ورکړه او د پښتونخوا او پنجاب په سيمو کی  ۍنوکر لهچارلس ميسن د انگرېز 

هغه لرغونې تمدن ل ځلومړي په پنجاب کی په    ايونو په پلټنو بوخت شو.ځد لرغونو

چې هړپه نوميږي، مېسن کشف کړ. ده د هړپه او د موهنجو داړو د کنډوالو او په 

 کار و یورونه جوړ کړل چې پخپله يو لوځبلوچستان کی د لرغونو سيمو نقشونه او ان

او کله چې   قالت ته والړ   کی ۱۸۴۱.   په د عکاسۍ وسايل نه ووو کی ځکه په هغو ورځ

سره  ځانگرېز پو له. دی څه موده هنو ميسن يې ونيو يرغل وروړگرېزانو انپر دغه ځای  

نو   ورسيد ته انگلستان بيرته چې کله کی م ۱۸۴۲په بندي و خو اخر يې خوشې کړ.  

 هغه ته ايلهايسټ انډيا کمپنۍ  په بدل کېټولې خوارۍ  ېيوه پيسه هم ورسره نه وه. دد

 یاوپه پلټنو لگولته ورتگ ايونو ځيال بيلوسل پونډه لگښت ورکړی و اوده خپل معاش ب

اتلس  له يوېيې  ۱۹کال د فبرورۍ پر  ۱۸۴۴ د. دی څه موده په ليکنو بوخت واو و

 م ۱۸۵۳وزيږيدل خو په  یاېن ميري سره واده وکړ. دده يوه لور او يو زو -انجلۍکلنې 

ورک  يې یقبر څل دمړ او هم هلته خښ شو. وپه شمالي لندن کی مغزو پر رنځ  د کی

 .ید
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الس  پرو.  دده  څښتننسخو او بې شميرو لرغونتوکو  قلميدې د اتيا زرو پخوانيو سکو، 

 يپه کتابي بڼه چاپ شو ورونه ځنقشې او ان  کښل شوېايونو ځد افغانستان د لرغونو 

په الهور کی يو سړک اوس سرچينه گڼل کيږي.   همستنديوه چې اوس د علمي څېړنو 

ارزښت کلکشن  لې لرغونې مجموعې ياټود سن روډ" نوميږي .  دده هم دده په نوم "مي

 و ډېر اټکل شوی دی. ډپون دتر يو ميليار

ډاکواو غل گڼي، خو په يې   ېينځاو  یيز ديکه څه هم د چارلس مېسن شخصيت ناندر

د ورکې کړۍ ده وموندلې.   ينې ځشک نشته چې د افغانستان دلرغوني تاريخ  ېک ېد

د باختري سکو په نوم يو مضمون کال  ۱۸۴۰ رټولنې په مجله کی پ ييآسياد اانيتبري

چارلس ميسن د دريو کلو په موده کی له بگرامه ، دوه سوه او  وايي: چې   یخپور شو

ليکل  پرې چې باختري ژبه ياو د سرو زرو داسې سکې رابرسيره کړ ژړووس د ځپن

شاو خوا ملکونو کی هم  پهيمې س ېدا سکې دد يشوې وه خو د باچا نوم  پرې نه و. ښاي

پر هره سکه يې د خپل نامه د کښلو اړتيا نه چې يې دومره ځواکمن و دې او باچا ېچل

 سيمې تجارتي اهميت هم په گوته کوي.  ې، ددوالید دومره ډېرو سکو شتليده. 

کی سکې موندلې وې،  د فرانسوي لرغون پچارلس مېسن  د بگرام  پر هغه سيمه چې 

 د یاځپيړۍ کی څېړنې وکړې او څرگنده شوه چې هغه  هډلې په شلم پوهانو يوې

رې پرتو سيمو ېل لهروم  دکوټې وې.  دا سکې د هند، چين، يونان، او  ېشاهي ماڼۍ دو

زم اود يلومړۍ ميالدي پېړۍ نه تر اتمې ميالدي پيړۍ پورې د يونان، بود لهوې او 

د کوشان سلطنت د واکمنو د اوړي وې. د بگرام سيمه  يېگندهارا د تمدنونو ښکارندو

د چين  پالزمينه و ه چې د ژمي به په پيښور، ټېکسال او يا په متهرا کی وو. دلته وروسته 
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لوښي، د هندوستان د اج رومي ښيښه يي يوناني مجسمې، نازک  ژيړوجوړ واړه ډبلي، د 

ره يسرابرتخت يو بشپړ سلطنتي ن چې آ او مېزونهاو وکۍ ې څجوړ () د پيل د غاښ

. تر ټولو په زړه پورې د گچ هغه قالبونه و چې په ودانيو کی د نقاشۍ لپاره کاريدل.  شول

ينو لوښو او نورو شيانوکی داسې هنر پټ و چې بيلگه يې نه په هند او نه په يوناني ځپه 

 روم کی ليدل کيده.

د  يېکې خوات  پهمېسن د افغانستان له نورو سيمو هم مهمې موندنې وکړې. د وردگو

مرتبان په  رنه يې موندلې و، د پام وړشو.  پ ېيوې سټوپ لهمرتبان چې  یقلعي شوژيړو 

. که څه هم د پرتې وېد بودا تبرک ) ايرې(   ېک ېو چې په دشوي خروشتي ژبه ليکلي 

چې ورباندې د  تاريخي ارزښت يې پر دې درلود بودا د تبرک خبره د منلو نه وه خو 

 ناستي، هويشکانوم هم ليکلياځ د دده او نيټه کال ۵۱ا د کوشان باچا لومړي کنشک

ل ځلومړي د  مرتبان نه دې واکمن و.  دپورې  ميالدي ۱۸۳ تر نه ۱۴۶ لهچې  و شوي

 شوي و دا هم ليکلپر هغه انو د حکومت نيټې څرگندې شوې.   يد کوشان باچالپاره 

فرقه وه او  ۍې يوه پخوانچ ېفرقې له خوا جوړه شو يچې دا خانقاه د مها سنگيکا بوداي

.  دا فرقه په متهرا کی ډېره زوره وره وه خو په کړی و ي تبليغاتو لپاره يې ډېر کار يد بودا

دين  ياو څرگندوي چې بوداي یې دا مرتبان دځد شتوالي ثبوت يوا يې افغانستان کی 

چې د  و څخه سک برونزي وشپږ شپېتله مرتبان  دو.   یڅومره پخوا دې سيمې ته رسيدل

بل کوشان باچا ويما کډ فايسس د  هځينې يې د يو ، ودل شوې وېايښپکې  نذر لپاره 

د لومړي يې يو څو  کاوه.  حکومت يې کی کلونو ميالدي ۱۲۰ او ۱۱۰چې په  ېوخت و

. داسې سکې د بودا په سټوپو کی د ثواب لپاره ېو زمانېد هويشکا د يې کنشکا او نورې 
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چې د  دا هغسې و لکه.  ز يې مهم و نه د هغو مادي ارزښتچې پخپله فلايښودل کيدې 

 ( ايښودل کيږي.  ړه) چا څيزسر ته د اوسپنې تيره کوچني نوي زيږيدلي 

 له یځينو نويو نومونواو ددو لهد چارلس ميسن موندنو لرغونپوهان په افغانستان کی 

س، پانتاليون، انتيال کيداس، اليسياس، اگاتهوکليس، ارچي بيا :لکړڅيرو سره اشنا 

هوميوس، گنډوفارس، ازيس، ازايليس ،کډفايسس، کنيرکا) کنشکا(  چې دی ټولو په 

رته يچاو  ېزياتې و. دا چې کوم ډول سکې په کومه سيمه ک یافغانستان حکومت کړ

خپل مشاهدات هم ليکل.  دا چې د ازيس  باچا پرې  ، پخپله چارلس ميسن ېولږې 

 ېخو د پيښور لوري ته ډېر شوې، موندلې ( نه وېکابل کاخوا ) هجالل اباد ورله سکې 

.  د يونان باخترد لومړي باچا سکې په بگرام کی ډيرې وې.  د لومړي او دويم ېو

شان د مسو سکې جالل اباد ونه وې خو د ک ېډيوډوټس سکې د هندو کش په جنوب ک

الر ښوونه ته ښه و ډېرې وې. دا مشاهدې لرغونپوهانو او تاريخ ليکونک ېاو کابل دواړو ک

 لرلې.تر گورت الندې څومره سيمې  مهال، کوم  ريو باچا پپوه شي چې  وه 

شمير  یچې د جالل اباد او درونټې شاو خوا په لو ووورونه ځدا د ميسن ليکنې او ان

مذهبي مرکز  یلو هپه اړه يې معلومات ورکړل، چې د يوايونوځي سټوپو او عبادت ايبود

او  هد " بيمارو" نامتو سټوپ ېچارلس ميسن د درونټې په کوټپور ک.  کوله يښکاروندوي

وړې  -يېبه وموندله.  په نندره کی يې اتلس لوعد سرو زرو د تبرکاتو ج ېک ېپه د

ديارلس سټوپې چې د وخت په حساب يې سټوپې،  په چارباغ کی يې شپږ او په هډه کی 

 پرله پسې جوړې شوې وې، رابرسيره کړل. 
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چې له چارلس ميسن د ايسټ انديا کمپنۍ له خواپه کار وگومارول شو ېک م ۱۸۳۶په 

انگرېز اېجنټ ې يې هر څه چې ده موندل، په لوديانه ک کابل نه راپورونه ور واستوي.

 چاد مارټين وېډ ته استول چې د شاه شجاع  مشر افسر ) سرپرست ( هم و. ډگرمن

دوه  يې او د مياشتېو ه خبريال ي چې مېسن يو ښيد هغه وخت استخباراتي راپورونه ښ

کابل  .  ميسن څو وارې ددهيمهال ډېره لوړه بلل کچې هغه  ه اه لرلونيم سوه روپۍ تنخ

ې وه چې  شاه شجاع دکړې د انگلستان استخباراتي مشرانو ته دا خبره په ټينگار نه 

ه يوه فاجعه وي " دا ب :په يو راپور کې ليکي  ستنوي.باچا په توگه نه  رته د يدغه ښار ته ب

د دوست "ته ويل چې  اانيتده په وار وار بري . ي"ځونه او يو کس به هم ترې ژوندې راو

عادل واکمن بلل که دی د کابل په الرو کوڅو کی ځ ،محمد خان مالتړ دې وکړي

له بده مرغه خو د هغه ټول پيغامونه،   .اوستاينه يې کوي" ټولو ته گران دی، ږييک

هغو کسانو ته چې . سپارل) سانسور( وروسته لوړوچارواکو ته وېډ له چاڼ  ډگرمن

 –د افغان نتيجه  دل. ددې هر څه يپرېکړې يې کولې،. معلومات په بل ډول رسول ک

 نه کابل له انگريزان کې په سم سره اټکل له ميسن د چې شوه جگړه لومړۍ انگليس

 .  شول وځپل الره پر ته آباد جالل

اليگزانډر دی د هماغه کال پر دوبي له سيدو. اوه کابل کی پ پورې  م ۱۸۳۸ميسن تر 

د کومې نوې دندې د موندلو په .  ميسن په پيښورکی  سره په گډه له کابله ووتبرنز 

بل انگرېز جاسوس  هيو ه او تر ډېره بريده يېوانه ک یچا درناويې خو نظر ته  هيله تم شو

   ايستلې.  په بد نيتۍ تر پښو الندې خاورېاليگزانډر برنز 
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کی د انگرېز  کابللومړۍ  په  راکتوبر پکال د  ۱۸۳۸د هند گورنر جنرال د په شمله کې 

ښودل  پلمه دا بريدد   مکناټن په السليک پر افغانستان د بريد اعالميه خپره کړه. سفير

چې د افغانستان پر شاهي تخت د شاه شجاع کيناستل د هندد سلطنت ) په  شوې وه 

واک  یبايديو ملگر پولو يېو ځلويديدوی ويل چې پر . يرېز ( په گټه داصل کی د انگ

چلوي، نه يو داسې څوک چې د بل  بهرني ځواک يعنې روسانو له خوا يې د ځمکو د و

الندې کولو لوبې ته غاړه ايښې وي.  انگريزانو په خپلو تبليغاتو سره هڅه کوله چې 

برنز پخپله نډر ازيگي. په پای کې الدوست محمد خان د يوه شيطان په توگه مشهور کړ

 هم په کابل کی ووژل شو.
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 تړونونه شوي منځ تر قدرتونو لويو ټولو سيمې د سره انقالب د ۱۹۱۷په روس کې د 

سې د لوبې دويم پړاو پيل شوچې په پور خو.  ورسيده ته پاې لوبه دا او شول فسخ

 خان اهلل حبيب امير کې م ۱۹۱۹ل شول.  په افغانستان کې نوي لوبغاړي پکې شام

 ده. وکړو اعالن خپلواکۍ د نه انگريزانو د خان اهلل امان امير زوې دده او شو ووژل

.  شي کړې شامل کې خاوره په افغانستان د دې سيمې ټولې پښتنو د چې غوښتل

روغې تړون  د سره انگريزانو د يې کې راولپنډۍ په اخر ورواستولواو لښکر يې ته قبايلو

 تر هغې د وکړوچې تړون"  ملگرتيا"  د سره اتحاد شوروي د کې م ۱۹۲۱وکړو.  په 

 د ولې.   وکړه ژمنه ورکولو د االت پوځي او تيکنالوجي پيسې، ته افغانستان يې مخه

 نه روسانو د کې پنجده او مرو په افغانانو ډيرو. وې شخړې کې اړيکو په سره روسانو
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ستل غوښته او  روسانو هم هغه څه چې امان اهلل خان يې ژمنه اخ بيرته زمکو دخپلو

کړې وه د هغې نه زيات ترې غوښتل . بريطانيې د دوستۍ د تړون په سر په افغانستان 

 واړه بنديزونه ولگوالو په دې ويره وچې امان اهلل ددوي د اغيزې له کړۍ بهر په وتلو دې. 

بادشاه" لقب غوره کړو. هغې خوا ته يې "  د وار پخپل خان اهلل امان کې م ۱۹۲۳په 

ټولوهغو مسلمانانو ته چې د روس د انقالب پر وخت د مرکزي ايشيا له جمهوريتونو په 

تيښته و پناه ورکوله. ديخوا هغو خلکو ته چې په هند کې يې د انگريزانو سره جگړه 

اهلل خان د سقاو  کوله پناه ورکړه. د افغانستان د عصري کولوکار يې پورا نشو او اخر امان

 د پاڅون قرباني شو. 

 په"  چې وکړه وينا گروميکو اندرې وزير خارجه روس د نيټه ۱۷ په مارچ د م ۱۹۷۹په 

 د مونږ راهيسې کالو شپيتو تيرو د. ورکولې نشو السه د افغانستان هم حالت هيڅ

د السه ورکړو  افغانستان مونږ اوس که او.يو شوي پاتې ملگرتيا او امن په سره افغانستان

او دا د شوروي اتحاد پر ضد شو نو دا به زمونږ خارجه پاليسۍ ته يو لوې گوزار وي"  نور 

دوي دښمنان به د افغانستان  لوبغاړي لکه پاکستان او ايران هم په دې ويره دي چې د

 خاوره ددوي پر ضد کاروي.

ده  ه شجاع او دشا افغانانو چې و خبر ښه دې له انگريزان وخت پر جنگ د م ۱۸۳۹د 

زوې د انگريز گوډاگيان بلل او دا چې دوي يې ځکه راوستي دي چې مسلمانان ددوي پر 

ضد جهاد ونکړي. او هر وختې چې انگريز پورا افغانستان ونيولو نو شاه شجاع به بيرته 

 لودهيانې ته وروليږي او انگريزان به د افغانستان واکمن وي."
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رنل وېد اعالن وکړو چې شاه به خپلواکه وي او انگريز دې گنگوسو د ختمولو لپاره ک د

 به ددې په چارو کې الس نه وهي. 

 نه وراستولو د پوځونو خپلو د نو. وه ورپيښ ستونزه دا هم ته روسانو کې م ۱۹۷۹په 

 ضد پر حکومت قانوني د افغانستان د چې وکړو اعالن دا کې ملتو ملگرو په يې وړاندې

تان نه جنگيالي ملک ته ورننوځي او گډ وډي يې راوستې ده. پاکس د او دې شوې تيرې

دا يې هم وويل چې د افغانستان مشرانو دوي ته د مرستې اود مالتړ غږ کړې دې چې د 

خارجي حملې پر ضد مبارزه وکړې شي. شوروي ددې غوښتنې په ځواب کې يو 

يالو راتلل بند محدود شمير پوځ افغانستان ته ورليږي.  کله چې د پاکستان نه د جنگ

 شول نو شوروي پوځ به له افغانستان نه ووځي. 

ديرش کاله وروسته هم دا خبره امريکايانو وکړه اوواي چې دوي تر څو د القايده 

 جنگيالي نه وي ورک کړې هم هلته پاتې دي.

دوي د پوځ په  د لومړي افغان جنگ نه وړاندې د انگريز واکمنو اندازه دا وه چې د

رشوت لپاره درې لکه روپۍ به بس وي چې دوي شاه شجاع افغانستان  د موجوديت او 

 ته يوسي.  

 لپاره دژغورلو سرحد لويديځ د سلطنت د انگلستان د فرير بارټيل کې م ۱۸۷۴په 

 دې نه او شي ونکړې کوشش هيڅ دې لپاره نيولو د ملک ټول د امير د چې وکړو وړانديز

ل دښمنان دې له ووساتي چې د افغانستان ټ دې اغيز دومره خو.  ووشي قبضه پوځي

 دې لرې پاتې شي تر هغې چې دوي پخپله يوملي حکومت جوړولو جوگه شي.

 .  کاپي انگريزانو کې م ۱۸۳۹د شوروي اتحاد لومړې راتگ هم هغسې و لکه چې په 

 . دې شې ورته ته پاليسي انگريز د ۱۸۷۴اوسنې اميرکاې پاليسي د 
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اندازه دا وه چې درې لکه روپۍ به ورته پکار وي او په اکتوبر  انگريز د کې م ۱۸۳۹په 

 له برنسټين گېري مشر ددې نو ورسيده ته کابل ډله اې اي سي د چې کله کې ۲۰۰۱

 . وويشي خلکو( ؟)  په يې کې سر لومړي په چې و راوړي دالره ميلينه درې سره ځان

ه هم دا ويلي و چې يو ځلې د لومړي جنگ نه وړاندې انگريز گورنر جنرال دير په هيل

شاه پخپل تخت د خپلو خلکو له خوا وومنل شو ل او ځان يې ټينگ کړو او د افغانستان 

 ملي حکومت کار پېل کړو نو انگريز عسکر به ووځي. 

 شوروي اتحاد هم دا خبره کړې وه او اوس امريکايانو هم . 

په اړه وليکل چې ، " دې  خان يعقوب امير د ليټن الرډ وايسراې هند د کې م ۱۸۷۹په 

ځان زمونږ له مرستې نه بغېر نشي ساتلې او زمونږ مالتړ به يو تر ټولو نااهله واکمن لپاره 

وي چې په اولس کې يې هيڅوک نه خوښوي. ليټن بل ځاې د هغه په اړه واي، دې " 

 خويدونکې مشتري دې او که دې ورک شو نو مونږ به ترې خالص شو"

ه وروسته انگريزانو رسالدار سردار محمد افضل خان د يولسم د دويم افغان جنگ ن

بنگال النسر يو اعزازي ليفتنت کرنل وټاکلو او د خپل استاځي په توگه يې کابل ته 

ورواستوو. هغه له ځانه سره پينځه لکه روپۍ اوړې وې چې امير ته يې ورکړي.  کله چې 

يسو ورکولو په کار پلو ته د ډال بيلو امريکايان کابل ته ورداخل شول نو زلمې خليلزاد بي

 الره هواره کړي.ته امريکايانو  بوخت شوچې 
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 م ۱۹۹۲ځلې.  پيټر هاپکرک،  ېهل لپاره سلطنت د کی ايشيا مرکزي په.  لوبه لويه.  ۱

 .چاپ گلوب کوداانشه.

رس اپ د باندې هرات پر او. سفر سفير روسي د ته دربار خان محمد دوست امير د.  ۲

.  م ۲۰۱۰ناکام يرغل. محمد طاهر کاڼې. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه. جرمني. 

 .مطبعه دانش اسد

 خپرونې انډوس چاپ بيا.  م ۱۸۱۵. ايلفنسټون ماونټسټورټ. بيان سلطنت د کابل د. ۳

   مخونه ۱۰۴او  ۱۰۳لومړۍ برخه. بيا چاپ.      .کراچي

اېجنټ.  ،لرغونپوه،د سکو ماهر او د استخباراتویکنپلټو. ميسن چارلس افغانستان د..  ۴

. مخونه. انگلستان وارمنسټر،. لميتډ فلپ او اريس. م ۱۹۸۶گورډن ويټريج. 

۲۲،۲۷،۳۵،۳۷،۶۳، 

.  ټهند او ايران ټرس يلرغون د. کريب جې او اېرنگټن ايلزبت. الره څلور ايشيا د.  ۵ 

 . م ۱۹۹۲کيمبرج 

ميوزيم  تانياميسن له سترگو. اليزبت اېرنگټن. په بري افغانستان د چارلس یلرغون.  ۶ 

 ۲۰۰۸کی د ميسن پراجه،  
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.ايچ، ايچ ولسن.د ايسټ انډيا شرحهوتوکو ناېنټيکوا. د افغانستان د سکو او لرغو  ااريان. ۷ 

 .  ۱۱۸ ،۲۴. مخونه. الهور خپرونې، ميل سنگ. چاپ بيا. م ۱۸۴۱کمپنۍ خپرونه. 

يادښتونه. داوسني ترينگلي حالت ته په مشاهده، ددی ملکونو  نافغانستا د او هند د.  ۸ 

 وروستې خان محمد دوست امير د کابل د. ) هارلن. جې.  چاپ م ۱۸۴۲راتلونکې. 

مشر، او شخصي معاون( فالډيلفيا.  مدير. جې  ځپو عمومي د دده مشاور، سياسي

 .۸۱ ،۷۱. همخون.. لندن.پيټموسټررو بالډوين.ار سټريټ چيسټنټ. ۱۰۶ډابسن. 

 هارپر. مېکنټاير بن. وې شوې باچا کيسه،چې ريښتونې چا هغه د.  جوسايا لوې.  ۹ 

 .،مخونه۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳. م ۲۰۰۵. پيرېنيل

 م ۲۰۱۰. زهير محمد پاينده.  ژباړه پښتو يادښون د سيل ليډي. يرغل پښتنو د.  ۱۰

 . ټولنه خپرندويه دانش

د هماليه نقشې جوړول. جولز سټوراټ. پېش لفظ  د راج لپاره جاسوسي. پنډتان او.  ۱۱

 مخ ۱۰۰ مخ ۹۹  پېښور.  م ۲۰۰۶د سر رانولف فيېنس له خوا .   سټن چاپ، 

م .  بيا ۱۸۴۰وين.   -ټي-غزني، کابل او افغانستان ته د شخصي سفر حال. جي. ۱۲

 .مخونه ۱۰او  ۹م    ۱۹۶۹چاپ سنگ ميل خپرونې الهور. 

لندن نهم  ، د افغانستان لپاره جنگ. ويليم ډارليمپل. بلومزبريد يو باچا ستنېدل. .  ۱۲

       .  م ۲۰۱۳".څپرکې " د يو باچا مړينه
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 چاپ، بيا ۱۹۷۸. ) م ۱۸۴۸د کابل د امير دوست محمد خان ژوند. موهن الل.  . ۱۳

 .  مخونه ۲۳۶ او ۲۳۵(  کراچي پريس پوهنتون اکسفورډ

 سيکان او افغانان. شهامت علي. .  ۱۴

 په خيبر کې اتلس کاله. واربرټن..  ۱۵

 (چاپ بيا ۱۹۹۷. ) ۱۹۷۳افغانستان. لوي دوپرې. اکسفورډ پوهنتون چاپ. .  ۱۶

 .م ۱۸۷۹افغان او افغانستان. هنري والټر بېلو. سامپسن لو. لندن. .  ۱۷

کانسټېبل  -په مرکزي اېشيا کې د لوې لوبې لپاره جاسوسي، جان اور  -شوټنګ ليو .۱۸

 م ۲۰۱۰بنسن لندن، او را



 

 

 

د پښتو او د انگرېزي ژبو ليکواله او ژورناليسټ  صفيه حليم، د بي بي سي د پښتو څانگې سره د 

 کار نه وړاندې، معلمه وه.  

 

صفيه حليم  په پېښور کې زيږېدلې ده.  لومړۍ 

زدکړې او تر پوهنتون لوړې زدکړې هم په دې 

د ښوونې او روزنې نه ښار کې تر سره کړې.  

عالوه په انگرېزي ادبياتو کې هم ماسټري لري او 

د سکاټ لينډ د اېډنبرا پوهنتون نه يې د 

ژبپوهنې په برخه کې لوړې زدکړې تر سره 

 کړي دي. 

 

د سبق نه وروستو دا بيرته پېښور ته والړه او د زدکړې کار ته يې دوام ورکړو. هم هغه وخت د 

لستان کې چاپ شو چې د انگرېزي ژبې د ښوونکو لپاره د الر ښود دې لومړې کتاب په انگ

 درسونه و. 

م کې د لنډ وخت لپاره په لندن او پېښور کې يې د بي بي سي لپاره ځينې  ۱۹۸۷په 

پروگرامونه جوړ کړل  او دوه کاله وروسته يې د پروډيوسر په حېث لندن کې دنده پېل کړه.  

مشره شوه او د لنډو کيسو څو کتابونه او يو ناول يې چاپ  څو کاله وروستو دا د پښتو څانگې

 شول.  



 

 

د ماشومتوب راهيسې صفيه حليم د خپلې کورنۍ سره د ليرې سفرونو کيسې پخپل قلم 

د سفرونو  ۱۹۹۱ليکلې چې څو يې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې. کابل او هند ته په 

دې د پښتو لومړې کتاب د " سند باد اوو حال يې په راډيوي پروگرامونو کې خپاره کړل.  د 

م کې پېښور کې چاپ شو.  د اروپايي ملکونو، ترکي، ايران، چين،  ۱۹۹۳سفرونه " و چې په  

مصر، جنوبي افريقه او د عرب هيوادونو ځينې يون ليکونه يې په بېال بېلو مجلو کې خپرېدل.  د 

ټولگه کتاب په نامۀ يې د نثرونو يوه  د ښکلينړيوالو ولسي کيسو ټولگه يې هم خپره شوې ده.  

 د دې په الس جوړ شوي انځورونه هم لري.

م کې صفيه حليم د هندوستان د پښتنو په اړه د څېړنو او پلټنو لپاره هغه هېواد ته  ۲۰۰۳په 

والړه.  هلته نه راټول شوي معلومات يې يو ځاې کړل چې پرله پسې د شپږو کتابونو په شکل 

   بازار ته راووتل.

 

 

 د صفيه حليم  د پښتو چاپ شوي اثار

 ـ ۱۹۹۳د سندباد اووه سفرونه )د ماشومانو ادبيات(ـ  .1

 ـ ۱۹۹۹سې(ـ يمگړی انځور )لنډې کين .2

 ـ م ۲۰۰۱ښکلی کتاب )نثر(ـ  .3

 ـ م ۲۰۰۲زبېښاک )ناول(ـ   .4

 ـ م ۲۰۰۳سې(ـيد ډيوې په غېږ کې )لنډې ک .5

 ـ م ۲۰۰۵سې )نړېوال ادبيات(ـ ينړۍ ولسي کد   .6

 -م۲۰۰۵ا )ناول(ـ دني  .7

 -م ۲۰۰۷سې( ـ يک ېښايست )لنډ .8

 م  ۲۰۰۸ز(ي( )څېړنوپالد هندوستان پښتانه )به .9



 

 

 -م۲۰۰۹)څېړنيز( ـ  د هندوستان پښتانه )مالير کوټله( .11

 -م ۲۰۱۰ )څېړنيز( ـ  (بهارد هندوستان پښتانه ) .11

 -م ۲۰۱۱ز( ـ ي)څېړن پښتانه )باره بستي( وستاند هند .12

  -م ۲۰۱۳ال ـ ز(ـ چاپکيزم )پوهنيژورنال .13

 -م  ۲۰۱۳ سواستو )ناول( ـ .14

 –م  ۲۰۱۴د هندوستان پښتانه ) روهېلکهنډ( ) څېړنيز(  .15

 دوه کتابونه ) لنډې کيسې( .16

 ټيپو سلطان او شاه زمان )تاريخ( .17

 د لويې لوبې لوبغاړي ) هم دغه کتاب( .18

 د تورو اوبو شير علي آپريدی ) آنالين کتاب(  .19

  

ه سوونو علمي مقالې هم ليکلي دي چې د دې پرخپله ويبپاڼه د کتابونو نه عالوه صفيه حليم پ 

 ېې لوستلې شئ.
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