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 شیرعلي سي امپراطوری په مقابل کي د امیرد انګریزي استعمار او رو
 

 

 خان او سید جمال الدین افغاني دریځونه

 دوهمه برخه

کال د جنوري پر دوهمه د هند دپاره د برټانیې د دولت وزیر الرډ سالیزبوري صدراعظم ډیزراییلی ته  18۷۵د 

پېشنهاد وکړ چي د افغانستان څخه د سمو اطالعاتو د نه رسېدلو له امله ستونزي لري او چي په سیمه کي څه 

سه کوي  او هغه هم هغه څه لیيي پېښېږي نو یوازي په کابل کي د یوه مسلمان نماینده له الري اطالعات ترال

چي امیر ورته وایي. الرډ سالیزبوري په دې عقیده وو چي په افغانستان کي باید حتما انګریزی هیات موجود 

 1۰1ص  Sykesوي. 

سالیزبوري په دې عقیده وو چي روسان باالخره د افغانستان د نیولو او پر هند باندي د یرغل کولو خیال لري او 

ید د هغوی ټولو حرکتونو ته متوجه او پېش بینه وي. خو وایسرا نارت بروک په دې باب هر ډول برټانیه با

 18۷۵اطالعات راغونډ کړي ول او د خپلو تولو مهمو سالکارانو او افسرانو سر ه تر سالمشورو وروسته یې د 

کال د جون پر اوومه د برټانیې حيومت ته یو لیک واستاوه او په هغه کي یې د خپلو ټولو اطالعاتو نتیجه ولیيله. 

نارت بروک ولیيل چي دا په هیڅ توګه هوښیاره پالیسي نه ده چي پر امیر باندي انګرېزی هیات تحمیل کړو. 

له خوا د انګرېزي هیات نه منل دي د هغه د  نارت بروک او د هغه مشورتي هیات دا خبره رد کړه چي د امیر

وفاداری نه درلودلو دلیل وګڼل سي. دوی ورته ولیيل چي سرریچارډ پالک، چي هم له سیدنورمحمد شاه سره 

ډیر نیژدې وو او هم د امیر او هم د افغانستان په باب بشپړ معلومات لري وایي چي داسی هیڅ شواهد نسته چي 

روپایي حيومتونو څخه د مرستو ترالسه کولو تالښ کړی وي. دوی زیاته کړه چي که امیر شیرعلي خان دي د ا

کي هغه څه چي غوښتل یې ترالسه نه کړل خو مخالفت یې نه دی ښودلی او د  18۷۳څه هم چي امیر په کال 

مایو د  ډسیستان په مسله کي یې د برټانیې د حيمیت نتیجه له ټول نارضاییت سره قبوله کړه. دوی وویل چي الر

امبالې په کنفرانس کي امیرشیرعلي ته  اطمینان ورکړی وو چي په افغانستان کي به انګرېزي استازي نه مقرروي  

او که موږ اوس پر هغه باندي په دې مسله کي فشار واچوو هغه به مو په وچ زور د روسانو لمني ته غورځولی 

ررول دلیل او منطق لري او که چیري روسانو مرو وي. دوی ولیيل چي په هرات کي د برټانیې د استازي مق

اشغال کړه او د ترکمنانو ټوله سیمه یې ونیوله نو بیا به امیر ته اطمینان ورکړي چي د هغه د هیواد د ساتني لپاره 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/B_jahani_de_angrezi_estemar_aw_rosi_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/B_jahani_de_angrezi_estemar_aw_rosi_2.pdf


  
 

 

 8از ۲

هر راز مرستي ورسره کوي  خو په دې برخه کي هم باید یو نوی تړون السلیک سي. دوی دا هم ولیيل چي د 

برخه کي باید د صبر او زغم څخه کار واخیستل سي  ډیره نرمه پالیسي دي غوره سي او د امیر د  افغانستان په

 ۳8۲-۳81ص   Duke of Argyllستونزو د حلولو لپاره دي پوره مالي مرستي ورسره وسي. 

پر  ود برټانیې حيومت الرډ نارت بروک ته ولیيل چي هغه باید له امیر سره په دوستانه لهجه خبري وکړي، خ

امیر باندي به فشار اچوي چي که د هغه اقدام مخه ونیسي چي د برټانیې حيومت یې د ده د خپلواکی لپاره الزم 

بولي نو د خرابو عواقبو مسول به وي... الرډ نارت بروک په دې عقیده وو چي له امیر سره باید غولونيي خبري 

یر د برټانیې غوښتني مني نو په عوض کي باید ونه سي او حقیقت ورته وویل سي. دوی ویل چي که چیري ام

داسي امتیازات ورکړل سي چي هغه هم په دې پوه او قانع سي چي د برټانیې د ګټو د ساتلو په مقابل کي یې یو 

څه ترالسه کړي هم دي. د برټانیې حيومت فير کاوه چي وایسرا باید امیر ته ووایي چي د مرکزي اسیا روانو 

ې ده چي د برټانیې او د افغانستان د حيومتونو ترمنځ اړېيي تر اوسني حال زیاتره ټینګ او حاالتو دا الزمه کړ

کال د جنوري پر اته ویشتمه د برتانیې حيومت الرډ نارت بروک ته ولیيل چي د  18۷۶مستحيم سي... د 

کابل سره  امیرشېرعلي خان سره داسي مذاکرات وکړي چي هغه وغولوي  خو نارت بروک وویل چي که موږ د

خبري کوو نو باید چي هر څه روښانه او سپین وي او د کابل حيومت زموږ د ماموریت په هدف سم پوه سي. 

کي د کابل د امیر او الرډ مایو ترمنځ د امبالې  18۶۹الرډ نارت بروک یو ځل بیا ولیيل چي موږ باید په کال 

باب هیڅ ډول اطالع نه لري چي روسیه دي په موافقتنامه په نظر کي ونیسو. ده دغه راز وویل چي په دې 

کال تر سپټامبر پوري  18۷۵افغانستان کي د مداخلې خیال ولري. ده دې خبري ته اشاره کړې وه چي امیر د 

ټول کارونه د برټانیې د حيومت د غوښتنو سره سم کړي دي او حتی خپل خلک یې د روسیې په مقابل کي د 

 ۳۹1-۳۹۰ص   Duke خواخوږی ښودلو څخه منع کړي ديخوقند د اولسونو د قیام سره د 

وایسرا نارت بروک پرامیر باندي فشار اچول نامناسب او د برټانیې د امپراطوری د ګټو خالف وبلل. خو 

سالیزبوري پر خپلي خبري ټینګ والړ وو او نارت بروک په جواب کي ورته وویل چي که له امیر څخه وغوښتل 

یزانو دفتر ته اجازه ورکړي نو هغه به سمسدتي دا سوال وکړي چي برټانیه باید پر سي چي په هرات کي د انګر

افغانستان باندي د خارجي یرغل په صورت کي د بې قید او شرطه مرستي ژمنه وکړي. نارت بروک وویل حتی 

حاصره وي که په افغانستان کي برټانوي هیات ته اجازه ورکړه سي هغه به د امیر د جاسوسانو له خوا داسي م

چي له هیچا سره به تماس نه سي ټینګوالی. کله چي سالیزبوري پر خپله خبره باندي نور هم ټینګار وکړ نو نارت 

بروک استعفی وکړه او سالیزبوري ته یې ولیيل: زه یقین لرم چي که دا ابتيار وکړې نو خپل ځان به په لوی 

ص  Sykesاو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سې. الس کمزوری کړې او په راتلونيي کي به د سختو سیاسي 

 1۰۲-1۰1ص 

د الرډنارت بروک پر ځای باندي الرډ لیټن، چي د افغانستان په برخه کي د سالیزبوري د توندروي پالیسی 

طرفدار وو، وټاکل سو. مخيي له هغه چي الرډ لیټن د هند پر لور حرکت وکړي، په برټانیه کي د رسیې سفیر 

ته د یوه غیر رسمي مالقات او ساده لیدني کتني بلنه ورکړه. کنټ شووالوف په دغه مالقات  کنټ شووالوف هغه

کي الرډ لیټن ته په روسي ترکستان کي د روسیې د ګورنرجنرال وان کوفمان یو لیک، چي په روسي لیيل سوی 

 پيښي بیان سوي وو، په فرانسوي ترجمه کړ، چي د مرکزي اسیا په برخه کي د روسیې د امپراطوری نیتونه



  
 

 

 8از ۳

ول. په لیک کي راغلي وه، په داسي حال کي چي روسیې په مرکزي اسیا کي هیڅ داسي کار نه دی کړی چي د 

برټانیې ګټو ته کوم خطر پېښ کړي خو د برټانوي هند حيومت په مرکزي اسیا کي د روسیې د حيومت پر ضد 

ل کوفمان وروسته لیيلي وه چي روسیه او برټانیه مسلمانان لمسوي او یعقوب بیګ ته وسلې او مهمات لېږي. جنرا

زموږ عالقه له تمدن سره ده او  ”په مرکزي اسیا کي مشترکي ګټي او مشترک دښمن لري. هغه لیيلي وه چي

تمدن مو په ګټه دی او دښمن مو اسالم دی. یوازینی ریښتونی دښمن چي په هند کي د انګریزانو ګټي تهدیدوي 

ستونزي هسي خیالي بالوي دي  خو اسالم به تر ابده پوري د یوه غښتلي ریښتوني دښمن هغه اسالم دی او نوري 

په حیث پاته وي. نو هوښیاره پالیسي به د اینګیلیند او روسیې ترمنځ اتحاد وي. د برټانوي هند حيومت باید له 

تونو ترمنځ د دغو سیمو د روسیې سره د افغانستان او مرکزي اسیا د مسلمانانو د بې وسلو کولو او د دواړو قدر

وېشلو په الره کي مرسته وکړي. که دغه پالیسي غوره سي نو موږ به د مسلمانانو د بغاوتونو د ځپلو لپاره هر 

وخت یوه متحده مسیحي امپراطوري لرو. له بده مرغه چي برټانیې د دغه راز یوې ګټوري پالیسی د غوره کولو 

مسلمانانو د مالتړ پالیسي غوره کړې او د روسیې د یرغل وېره یې په  پر ځای د روسیې په قلمرو کي د مخالفو

  ”زړونو کي اچولې ده. که د کليتې او تاشيند ترمنځ مستقیم تماس موجود وي نو دغه راز غلط فهمی به نه پېښېږي

سپینو ليه څرنګه چي تا د  “الرد لیټن د سفیر شووالوف د خبرو او جنرال کوفمان د لیک په جواب کي وویل 

خبرو غوښتنه وکړه نو زه به هم په زغرده درته ووایم چي برټانیه به په هیڅ صورت په افغانستان او خپلو 

سرحدي سیمو کي د جنرال کوفمان نفوذ ونه مني  او نه به د مسلمانانو په مقابل کي د صلیبي جګړې مالتړ 

وي هند د برنډو یا داالنونو په سترګه ګورو. موږ وکړي. ده  زیاته کړه چي موږ افغانستان او بلوچستان ته د برټان

به، د هر خارجي هیواد د یرغل په مقابل کي، له هغوی څخه، په خپل ټول قوت، دفاع وکړو. موږ به روسیې ته 

 ۳8-۳۷ص   Balfour”هیڅ وخت اجازه ورنه کړو چي د دغو سیمو په واکمنانو کي نفوذ وکړي

د روسیې حيومت له امیرشیرعلي  ”غي کتني وروسته سمدستي ولیيل چيالرډ لیټن له کونټ شووالوف سره تر د

سره داسی مستقیم تماسونه تینګ کړي دي چي هغه نه موږ ته اجازه راکړې او نه یې موږ حتی له وېري ورته 

پېشنهادوالی سو  په داسي حال کي چي موږ هغه ته هر کال پیسې او وسلې ورکوو. د روسیې جنرال مخامخ 

فغانستان باید بې وسلو سي په داسي حال کي چي پخپله یې له امیرشیرعلي سره داسي تماسونه ټینګ وایي چي ا

کړي دي چي هر وخت یې زړه وغواړي له هغه سره لیده کاته کوالی سي او د امیر پر اطاعت باندي بشپړ باور 

او د دغه هدف لپاره د هغه هیواد لري. اینګلینډ په زغرده وایي چي هدف یې د افغانستان نیيمرغي او خپلواکي ده 

واکمن ته مالي مرستي ورکوي. خو بیا هم په افغانستان کي دونه نفوذ نه لري چي د هغه هیواد واکمن په دې قانع 

کړي چي په خپله خاوره کي د برټانیې استازو ته اجازه ورکړي او یا په خپله خاوره کي د برټانیې د افسرانو 

  ۴۰-۳۹هغه کتاب  ص  ”کوم چي وضع  تر دې هم مهمه او خطرناکه کېدالی سيتېرېدل وزغمي. زه فير نه 

الرډ لیټن هند ته د رسېدلو څخه لږ وروسته د پېښور کمیشنر سرریچارډ پالک سره وکتل او هغه ته یې هغه لیک 

ه غلي وورکړ چي باید د وایسرا د یاور میجرخانان خان په الس د کابل امیر ته واستول سي. په ميتوب کي را

چي الرډ لیټن د هند د وایسرا په حیث مقرر سوی دی، د امیر او ولیعهد عبدهللا جان د روغتیا پوښتنه یې کړې وه 

او دا یې ورته لیيلي وه چي وایسرا په خیال کي لري چي ډیر ژر سرلیویس پیلي د خاص استازي په توګه کابل 

جان هم ملګري وي او تاسي ته به شخصا یو ميتوب در ته ولېږي  له هغه سره به ډاکټر بیلیو او میجر سینټ 
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کړي چي په هغه کي به په هند کي زما د مقرری او د مليې له خوا د هند د امپراطوري د لقب د غوره کولو 

 .۵۳اطالع شامله وي. هغه کتاب ص 

سوی او غواړي امیر ته په دغه وخت کي رپوټ رسیدلی وو چي د انګریزانو یو پوځ د بوالن په دره کي را تیر

چي کندهار ونیسی. که څه هم چي امیر پخپله دا رپوټونه بې اساسه بللي ول مګر څرنګه چي انګریزانو په کویټه 

کي دایمي نمایندګي پرانیستلې او هغه ښار یې په ریشتیا هم اشغال کړی وو نو له امیر سره دا اندېښنه پیدا سوه 

 ۳۳۵ص  Bilgramiښارونو د اشغال پیالمه ده.  چي د کوټي د ښار اشغال د کندهار او هرات د

امیر شېرعلي خان د وایسراالرد لیټن سره د خبرو او هغه ته د افغانستان په باب د اطالعاتو ورکولو لپاره په کابل 

کي د انګریزانو خپل استازی نواب عطامحمدخان سیملې ته واستاوه. نواب عطامحمدخان د امیر ټولي غوښتني 

الرډ لیټن ته ورسول خو په هیڅ مورد کي یې د هغه قناعت حاصل نه کړ او د دې خبري اصلي او شيایتونه 

علت دا وو چي الرډ لیټن له لومړي سره له دې نیت سره هند ته راغلی وو چي په هره توګه کېږي په امیر به دا 

کل ې انګریزي استازو ته د ټامني چي په خپله خاوره کي، په تېره بیا، کندهار، هرات، بلخ او کابل کي د برټانی

کېدلو اجازه ورکړي. الرډ لیټن له دې څخه وروسته په زغرده له امیر څخه وغوښتل چي هغه غواړي د افغانستان 

 په خاوره کي انګریزي استازي ولري او چي په هر صورت کېږي دا هدف باید تر سره سي.

ل چي امیر په دې خبري کي په غلطه دی چی الرد لیټن وروسته عطامحمدخان ته ووی”ډوک آف ارګایل لیيي

وایي موږ تر هغه وخته پوري له چا سره مرسته نه کوو چي خپلي ګټي پيښي ونه وینو. که امیر نه غواړي چي 

موږ خوشاله وساتي نو هغه مرستي به چي له ده سره یې کوو د هغه دښمنانو ته ورکړو او هغوی به یې په ورین 

محمدخان ته وویل هره شېبه چي موږ په دې پوه سو چي افغانستان نور زموږ دوست تندي ومني. ده وروسته عطا

او متحد هیواد نه دی موږ له روسیې سره تفاهم کوو او افغانستان به د مځيي له مخ څخه محو کړو. البته دا ډیره 

 ړ چي برټانیه کوالیتهدیدونيي لهجه وه او وایسرا تر دې هم سخت کلمات استعمال کړل. هغه امیر ته اخطار ورک

سي پر هغه باندي د اوسپني کړۍ را وګرځوي او یا یې ليه وچ لرګی میده میده کړي  او امیر د دوو اوسپنیزو 

لوښو په منځ کي یو وړوکی خاورین لوښی دی. تر دې بد ال بل هغه اعالن وو چي په هیڅ توګه توجیه کېدالی 

میر زموږ سره سمدستي تفاهم ته رسېدل نه غواړي نو روسان نه سي او هغه دا چي وایسرا تهدید وکړ چي که ا

 Duke  ۴۲۵. ص ”زموږ سره د افغانستان پر سر تفاهم ته تیار دي

امیر د الرد لیټن د لیک په باب د سال مشورې لپاره خپل خاص او نیژدې مقامات را وبلل. البته په سردارانو او 

د سمي مشورې ورکولو توان او صالحیت درلود او امیر  مشرانو کي یوازي د هغه صدراعظم سیدنورمحمدشاه

ته یې وویل چي تر څو پوري د انګریزانو سره د تماس ټینګولو څخه پرهیز وسي ترهغه وخته پوري به روسان، 

د آمو د سیند پر هغه غاړه او په هند کي انګریزان د امیر د دوستی په ترالسه کولو پسي ستړی وي. ده وویل چي 

څوسفرونو کي د انګریزانو په مقاصدو ښه پوه سوی دی او خاطرات به یې هیڅيله هیر نه کړي. د هند ته په 

په دې کي هیڅ شک نسته چي په دې خبره کي د امیر د وزیر عقیده په  “الرډ لیټن لور میرمن بیټي بالفور لیيي 

ارت بروک سره کتلي او کي هند ته د سفر په وخت کی د الرډ ن 18۷۳صحیح توګه څرګنده سوې وه. هغه په 

سفر یې بې نتیجې پای ته رسېدلی وو. هغه کابل ته له ډیري بدي خاطرې سره ستون سوی وو او تل به یې ویل 

چي له روسانو او انګریزانو دواړو څخه وېره په کار ده، خو روسان تر انګریزانو ال خطرناک دي. هغه یو الیق 
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سر یې ډیره سخته دښمني درلوده او پر امیر باندي یې، چي هسي  سړی وو، ډیرد نفوذ خاوند وو، د انګریزانو

 ۵۶-۵۵ص   Balfour” یې هم له انګریزانو څخه ښه زړه نه درلود، په دې برخه کي ډیر زیات تاثیر درلود

الرد لیټن، له لومړي سره، افغانستان ته د ډیرو بدو نیتونو سره راغلی وو. هغه په ژوند کي د امیر شیرعلي خان 

ه لیدلي نه وه، او نه یې د هغه کوم خصمانه عمل لیدلی وو، مګر هغه یې د انګریزانو دښمن، د روسانو دوست سر

د امیر پالیسي هر وخت دا ده  “او حتی وحشي باله. الرډ لیټن الرډ ګرین بروک ته په یوه لیک کي وایي چي 

تعمال کړي  او یوه ته هم په خپله خاوره چي، تر څو په وس یې پوره وي، دوه لوی قدرتونه د یوه بل پر ضد اس

کي د پښې د ایښودلو قدر امتیاز هم ورنه کړي. مګر زموږ په مقابل کي د هغه بېطرفي د ښه زړه نه ده او ښایي 

ډیر دوام هم ونه کړي. دی وایی ما بیخي ډیر کوښښ وکړ چي د کابل له امیر سره اړېيي بهتر کړم مګر ناکام 

شپږو اوو کالو په څیر پاته دی او هیڅ تغیر نه دی راغلی  زموږ پر مخ یې ټولي دروازې  سوم. افغانستان د تیرو

تړلي او له روسانو سره تل په تماس کي وي. موږ باید په دې پوه سو چي که چیري د روسیې او برټانیې ترمنځ 

ي ي امیر شیرعلکوم جنګ پېښېږي په هغه صورت کي به افغانستان زموږ ملګری نه وي. الرډ لیټن لیيي چ

یوازي وحشي نه دی بليه د وحشي توب سره یو څه لیونتوب هم لري، ځيه یې فیصله آني او عمل یې ناڅاپي 

وي. که څه هم چي روسان یې نه خوښېږي او پر هغوی باندي هم بې باوره دی، خو زموږ سره ډیره سخته 

امله نه یو بخښلي. په دې وروستیو  شخصي دښمني لري. ده موږ هیڅ وخت په سیستان کي زموږ د حيمیت له

دوولسو میاشتو کي یې ځان ښه په وسلو سمبال کړی دی او له روسانو سره تل په تماس کي وي. سره له هغه 

چي موږ د ده په برخه کي له احتیاط او پر هیز څخه کار اخیستی دی مګر دی هر وخت وایی چي زموږ پالیسی 

سمبال کړي. ده د روسیې او ترکیې د جنګ په پیل کي، د دې پر ځای دې ته مجبور کړی دی چي ځان په وسلو 

چي د روسانو پر ضد یې جهاد اعالن کړی وای، زموږ پر ضد یې جهاد اعالن کړ او اوس هم وایي چي شرایط 

 ۲۴۵-۲۴۴هغه کتاب ص   ”ورته برابر سي بیا به جهاد اعالنوي

د امیر شیرعلي خان سره، د روغي جوړي خیال نه درلود په خپل زور او قوت مغرور الرد لیټن له لومړي سره، 

زما  “او د پېښور د کمیشنر مرستیال کیوناري ته یې، په هند کي د خپل ماموریت په دریمه میاشت، ولیيل چي 

په فير له امیرشیرعلي سره زموږ د اړېيو لویه نیمګړتیا په  دې کي ده چي زموږ په لهجه کي د دواړو خواوو 

ف سم نه دی څرګند سوی، چي هغه د ده کمزوري او زموږ طاقت دی. امیر چي زموږ نرم دریځ دریځ او موق

ته ګوري نو فير کوي چي موږ ده ته، په سیاسي لحاظ، ډیره سخته اړتیا لرو او په دې حساب نو د روسانو لپاره 

عمال کړي. موږ ده ته ډیر مهم دی. ده طبعا کوښښ کړی دی چي خپل دوه زورور ګاونډیان د یوه بل پر ضد است

په څو میاشتو یا حتی څو هفتو کي دا ښودالی سو چي دونه زور نه لري چي دا لوبه دي بریالۍ پای ته ورسوي. 

زه په دې باور یم چي موږ باید هیڅ وخت پرې نه ږدو چي افغانستان د کوم بل طاقت السته ولوېږي. مګر زموږ 

ند توپیر موجود دی. موږ له شیرعلي پرته ګوزاره کوالی سو  مګر او د افغانستان د اوسني امیر ترمنځ یو څرګ

   1۶۲هغه کتاب ص   ”هغه زموږ له مرستي پرته پر مخ نه سي تلالی

د الرډ لیټن په دې ادعا کي چي امیر غواړي خپل زورور ګاونډیان د یوه بل پر ضد  ”دوک آف ارګایل لیيي چي 

شیرعلي بېخي هوښیار سړی وو او په دې پوهیدی چي د دې دوو   استعمال کړي یوه ذره حقیقت نسته. دی وایي

طاقتونو ترمنځ په جنګ کي له یوه سره هم د ده اتحاد چنداني ګټه نه رسوي. دا ټوله مفيوره د الرډ لیټن خپل 
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خیاالت دي. په دې باب کره او زیات شواهد موجود دي چي الرډ لیټن او د هغه سالکارانو یوازي د روسیې په 

ه کي فير کاوه او په بل هیڅ شي کي یې ری نه واهه. ډوک آف ارګایل وایی له امیر او د هغه له مقاماتو سره بار

دا اندېښنه وه چي د برټانیې تونده لهجه، تهدیدونيې ژبه او آمرانه کلمات د دې معنی لري چي دوی غواړي د 

دي چي باالخره الرډ لیټن خپل استازی نواب  افغانستان بشپړ واک په خپل الس کي واخلي. دا شواهد دونه څرګند

عطامحمدخان، چي څو کاله یې د څو پخوانیو وایسراګانو بشپړ اعتماد ترالسه کړی وو، په دروغ ویلو تورنوي. 

دی وایی چي زموږ استازي خپل رپوټونه قصداً مبهم او بې مفهومه جوړ کړي ول. دا داسي یوه ادعاده چي له 

ي پارلمان ته رسېدلي دي په تضاد کي دي.  ډوک آف ارګایل د خپل کتاب په حاشیه کي ټولو هغو لیيونو سره چ

لیيي چي دا پر عطامحمدخان باندي یو عجیب غیر عادالنه تور دی  ځيه چي الرد لیټن د همدغه ماموریت په 

تاینه د خدماتو س پای کي د اکټوبر پر دیارلسمه نېټه هغه ته یو ساعت، ځینځیر او لس زره روپۍ ورکړې او د هغه

 ”یې وکړه

Duke   ۴۴۹-۴۴۷ص 

الرډ لیټن، له دې څخه یوه میاشت وروسته، همدغه کیوناري ته، په یوه بل لیک کي د افغانستان په باب خپل بد 

د کابل له امیر سره  زموږ اړېيي د دې پر ځای چي زموږ  “استعماري نیت څرګند کړ. ده هغه ته ولیيل چي 

ږ د پرله پسې اندېښنې سبب دی. دا په هیڅ توګه زموږ په ګټه نه ده چي په خپل سرحد کي امنیت تامین کړي زمو

د داسی یوه قوت د استحيام لپاره کار وکړو چي د هغه دوستي زموږ د امنیت لپاره هیڅ ګټه نه کوي، او دښمنی 

نزو خالي نه دی. نو زه ته یې پرته له جنګه په بله توګه جواب نه سو ورکوالی، چي په هغه کي هم بری له ستو

فير کوم چي د دې پر ځای چي د افغانستان د قوي کولو لپاره کار وکړو بهتره دا ده چي د هغه د پاشل کېدلو او 

کمزوري کولو لپاره اقدامات وکړو. الرډ لیټن وروسته لیيي چي شېرعلي زموږ له السه وتلی دی او موږ باید د 

توګه، د هغه پروا ونه کړو... موږ هیڅ وخت د افغانانو رضاییت نه سو خپل دریځ د قوي کولو لپاره، په هیڅ 

ترالسه کوالی  ځيه چي د هغوی غوښتني زموږ له ګټو سره سر نه خوري. له دوی سره چي هر څومره مرسته 

وسي مننه به ونه کړي. نو دوی ته باید قوت وښودل سي. هر څومره چي دوی ته صدمه ورسول سي او هر 

 1۶۶-1۶۵هغه کتاب ص ص  ”ات خوږ سي په هغه اندازه دوی تر اغېزې الندي راوستل کېږيڅومره چي زی

نواب عطامحمدخان امیرشېرعلی خان ته د الرډ لیټن تهدیدونيي کلمات، ليه څرنګه چي ورته ویل سوي وه کټ 

کال د  18۷۶مټ هغسي، ورسول. امیر شېرعلی خان باالخره مجبور سو چي خپل صدراعظم نورمحمدشاه ، د 

 18۷۷ډسامبر په وروستیو شپو ورځو کي، د سرلیویس پیلي سره د خبرو لپاره، پېښور ته واستوي. دا مذاکرات د 

کال د جنوري د میاشتي په پای کي پیل سول. د برټانیې استازي لیویس پیلي غوښتل د لومړي سره داسي  وبرېښوي 

چي ګواکي د دې خبرو غوښتنه امیر شېرعلی خان کړې ده. په دې صورت کي به نو لیویس پیلي خپل شرایط 

ه لومړۍ ورځي معلومه سوه چي د تحمیلوالی  مګر نورمحمدشاه هوښار سړی وو او د سرلیویس پیلي لپاره ل

د نورمحمدشاه د لیاقت او د  ”هغه غولول او د خپل هیواد تر ګټو تېرول ممين نه دي. ډوک اف ارګایل لیيي

شخصیت له دروندوالي څخه هیڅ انيار نه سي کېدالی. هغه د مذاکراتو له پیل څخه، د ډیري سختي مرګانی 

و څخه کړېدی، د خپل دریځ، د امیر له نظر او د افغانستان له ناروغی سره سره، چي کرۍ ورځ به له دردون

خپلواکی څخه دفاع وکړه. سرلیویس پیلي، د فبروري پر دریمه، د کنفرانس په لومړنۍ غیر رسمي غونډه کي، 
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نورمحمدشاه ته وویل چي دا په امیر اړه لري چي خپل استازی ليه څرنګه چي دی یې غواړي هغه په خوشالي 

نه. نورمحمدشاه په جواب کي ورته وویل چي نه! دا په تاسي اړه لري. او وروسته یې خپله خبره ور ستنوي ک

سمه کړه او وې ویل چي په حقیقت کي دا نه په تاسي او نه په امیر اړه لري بليه دا په عدالت اړه لري. د لومړۍ 

 لی دی، او زموږ حيومت ډیرغونډي په پای کي یې لیویس پیلي ته وویل چي ستاسي حيومت ډیر ستر او غښت

کمزوری دی. موږ له ډیره وخته ستاسي سره دوستانه اړېيي لرو او امیر ستاسي لمني ته الس اچولی دی  تر 

څو چي الس یې غوڅ نه سي ستاسي لمنه به خوشي نه کړي. مګر کله چي یې د امیر د استازي په حیث خبري 

ج ته کړ. د فبروري پر پنځمه یې د سر لیویس پیلي څخه کولې نو دونه په قوت ږغېدی چي خپل حریف یې کون

پوښتنه وکړه چي که اوسنی وایسرا زموږ سره کومه موافقه وکړي او تر ده وروسته بل وایسرا ووایي چي دا 

موافقتنامه نه مني نو بیا به څه کېږي؟ سرلیویس پیلي غوښتل چي دې پوښتني ته مبهم جواب ورکړي خو 

چي ما ته د نه او هو جواب راکړه. نورمحمدشاه وروسته بیا ورته وویل چي آیا د سرجان  نورمحمدشاه ورته وویل

الرنس او د مرحوم امیر له وخت څخه بیا د الرډ نارت بروک او اوسني امیر تر وخته پوري ټولي السلیک سوي 

ي، بليه حیت نه لرموافقتنامې فسخ سوي دي. سرلیویس پیلي ورته وویل چي هغه د موافقتنامو د فسخ کولو صال

له موجودو موافقتنامو سره د ځینو موادو د زیاتولو پېشنهاد کوي. نورمحمدشاه ورته وویل داسي به یې فرض 

کړو چي موږ له الرډ لیټن سره موافقتنامه السلیک کړه او شل کاله وروسته یوه بل وایسرا وویل چي دا نه مني 

ویل چي دا خو امیر نارضاییت ښياره کړی دی او موږ مجبور نو زموږ تيلیف به څه وي. لیویس پیلي ورته و

یو چي له هغه سره پر سویو موافقو باندي تجدید نظر وکړو. سید نورمحمدشاه ورته وویل امیر ځيه ناخوښي او 

 ۴۵۹-۴۵۷هغه کتاب ص ص  ”اعتراض ښودلی دی چي د زړو موافقو څخه سرغړونه سوې ده

مقابل کي هیڅ ډول منطق نه درلودل نو یې خپل استازي لیویس پیلي ته څرنګه چي وایسرا د نورمحمدشاه په 

هدایت ورکړ چي امیر ته ووایی چي که هغه د دواړو حيومتونو ترمنځ د نوي تړون د السلیک کېدلو سره موافقه 

نه کوي نو هغه ته باید وویل سي چي  دواړه حيومتونه خپلو پخوانیو دریځونو ته ګرځي. د دې لپاره چي د 

پخوانیو دریځونو یا شرایطو په باب د امیر له ذهن څخه هر ډول غلط فهمي لیری سي، وایسرا لیویس پیلي ته 

هدایت ورکړ چي امیر ته ووایی چي د هغه تړون په اساس چي له مرحوم امیر سره السلیک سوی وو، افغانستان 

ي په مقابل کي برټانیې دغه راز  دوه د برټانیې د دوستانو دوست او د دښمنانو دښمن وو  په داسي حال کي چ

اړخیز مسولیت نه دی درلودلی. د بلي خوا څرنګه چي امیرخپل مسولیتونه نه دي پوره کړي او د برتانیې په 

مقابل کي یې خصمانه دریځ غوره کړی دی، د برټانیې استازي یې په خپله خاوره کي نه دي منلي، د برټانیې د 

خپله خاوره کي یې د برټانیې افسرانو ته د تیریدلو اجازه نه ده ورکړې  پر خپلو  مرستو مننه یې نه ده کړې، په

ګاونډیانو باندي یې د یرغل کولو نیت درلودلی دی او باالخره یې د برټانیې پر ضد د جهاد اعالن هم کړی دی. 

ټینګ والړ وو، نور  د دې لومړیو تورونو معنی یوازي دا وه چي امیر د الرډ مایو سره پر کړو تړونونو باندي

تورونه یې تشي آوازې وې او دا چي امیر د برټانیې په مقابل کي جهاد اعالن کړی وو، د دې علت پخپله د امیر 

 ۴۷1-۴۷۰هغه کتاب ص  .په مقابل کي د الرډ لیټن تشدد وو، چي امیر یې د جهاد اعالنولو ته مجبور کړی وو

الرډ لیټن د پېښور په مذاکراتو کي له وچي سرزوری څخه کار واخیست او د نورمحمدشاه څخه یې وغوښتل چي 

په  افغانستان کي د برټانیې استازو د ټاکلو موضوع ته د نه او هو جواب ورکړي بله هیڅ الره نسته. سید نور 
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الت ډیر سخت خراب سو او باالخره د محمدشاه تر سخت فشار الندي وو او په یوه میاشت کي یې روغتیایی ح

مارچ پر شپږویشتمه وفات سو. امیر یا د خپل صدراعظم د وفات د خبر د اورېدلو او یا د هغه د سختي ناروغی 

په شپو ورځو کي د پېښور د مذاکراتو د پر مخ بېولو لپاره بل استازی ټاکلی وو او وایسرا ته رپوټ ورکړه سوی 

ورکړه سوی دی چي د وایسرا ټولي غوښتني ومني. الرډ لیټن پخپله وایي چي د وو چي دغه استازي ته واک 

مارچ له دیرشمي څخه مخيي، چي سرلیویس پیلي ته یې د مذاکراتو د بندولو امر وکړ، په دې موضوع خبر وو. 

 ۴8۰هغه کتاب  ص 

 برخه:ی ړلم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/B_jahani_de_angrezi_estemar_

aw_rosi_1.pdf 
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