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6 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 ۲۷/۰۷/۲۰۱۶                                                     لیکوال : نثار احمد صمد

 

 ورځنی بیلتون ۸۸۸ه د کندهار څخ له افغانستان
مجله کی چاپ سوې ده ، خو د نن ورځی د اهمیت « کندهار» بسم هللا الرحمن الرحیم ـ دا لیکنه څو کاله مخکی په

 .له مخی یې بیا خپرول ښه دی ) نثار احمد صمد واصفی (
افغان لومړۍ درې کلنه جګړه ځکه پېښه سوه، چي برتانیې په منځنۍ اسیا کي د  –م کال د انګرېز  ۱۸۳۹ په

وي، که نه له هندوکشه به هرومرو د برتانوي روسیې د مخنیوي په خاطر غوښتل، چي ځانونه د امو تر سینده ورس
هند "ثابته پوله" جوړېده. هغوی ته دا مهمه نه وه که دغسي پوله د افغانستان سره وای یا له روسیې سره. یعني 
که افغانستان د نقشې پر مخ نور وجود لرالی یا نه هغو ته بې تفاوته وه. دا جګړه انګرېزانو ته د دومره لوی 

 څخه فقط یو نفر )ډاکټر برایډن( په پرېوته چي ان یوازي د کابل له محاذه یې د شل زره کسیز پوځزیان په بیه 
مړژواندي ډول ځان وایست او بس، خو برتانوي چارواکو د دې رټني او ځپني سره سره خپل دا ارمان له مغزه 

ي لیبرال ګوند د افغانستان د لیري نه کړ. په دې اړه هلته په لندن کي دوو نظریو لوري وموندل. لومړی دا چ
ددې ناورین څخه په زده کړه سره هلته د نیغي حملې پر ځای سیاسي  "سیاسي نیوني" غوښتونکی سو، ځکه هغوی

نفوذ ته ترجیح ورکړه، یعني دا چي امیر به د انګرېزانو په خوله وي. دوهم دا چي محافظه کار ګوند نور هم 
"پوځي نیوني" غوښتونکی سو. دغسي هدف ته د رسېدو   خاطر هلته د وپارېد او د خپلي بې حیثیتۍ د غچ په

هماغه مخکښه تګالره )یا فارورډ پالیسي( وه. د دې تګالري مبتکرانو لکه )الرډ اکلینډ، جان  ذریعه یوازینۍ
کال راهیسي دې کار ته لېچي نغښتي وې. هغوی د  ۱۸٦۵ د الرنس، سرهنري، راولسن، بارون لیټن او لمسډن(

رګایل آف ا عصبیان کړي وو. لکه ډیوک َسوکه َسوکه خوا د منځنۍ آسیا د یوې یوې سیمي الندي کولو له انوروس
د نوم  (Nerousness) چي د روسانو له خوا د َمرو په نیولو سره برتانوي چارواکو ته د عصبي ناروغۍ یعني

د نیولو په وجه عصبي ناروغي ده. نوم ورکړ، چي په ملنډو سره یې معنی د َمرو  (Merrousness) پر ځای د
تر سقوط وروسته فیصله وکړه، چي بیا به د افغانستان په شمال کي د  کي د خیوه ۱۸۷۳برتانوي چارواکو په 

روسیې د هري نیوني په بدل کي دوی هم د افغانستان په جنوب کي یوه یوه سیمه الندي کوي. هغوی همداسي هم 
سره دلته کوئټه الندي کړه. د مخکښي تګالري لمسوونکي د   مرو په نیولو وکړل او د روسیې له خوا یې هلته د

هند د دولتي شورا غړي )بارترفریډ( وړاندیز وکړ، چي کوئټه به نیول کېږي او په هره توګه چي وي، پر امیر 
هند  کي د )شیرعلي خان( باید په کندهار او هرات کي د یو یو انګرېز )پوځي( نماینده ټاکنه ومنل سي. په لندن

 یې هم منظور کړه. سره محافظه کار صدراعظم بنیامین ډیزرائیلي وزیر سالسبري دا طرحه تائید او په
، خو هغه مقاومت کاوه. دا بهیر ورو  امیرشیرعلي خان د زیاتو کښېکښنو او نامعقولو غوښتنو په څپو کي راغی 

کسیز برتانوي پوځ د   بدل سو، چي څلوېښت زره سره ورو په تهدیدونو، اخطارونو او باالخره په اولټیمېټم
ر افغانستان یرغل وکړ. امیر د پنځوس درو جبهو )خیبر، کورمي او پښین( څخه پ د مه۲۱د نومبر پر   ۱۸۷۸

زره کسیز غښتلي پوځ په لرلو سره سره د نه مقاومت امر صادر کړ او په خپله مزار شریف ته والړی، چي د 
روسانو له خوا ورکړې ژمنه امتحان کړي. ده تر دې خوځېدو مخکي خپل مشر زوی محمدیعقوب خان تر اته 

لي په توګه وټاکه. ځینو ناوړو پېښو لکه د شپاړس کلن زوی او ولیعهد عبدهللا کاله قید وروسته آزاد او د کابل د وا
جان مړینه، د انګرېزانو برید، د روسانو لخوا د مرستي څخه انکار او تر ټولو مهمه د هغه خپله د نقرص 

 مه همالته مړ او ښخ سو. ۲۱د فبرورۍ پر  ۱۸۷۹)ګانګرین( ناروغۍ امیر په بستر کي واچاوه، چي د 
 

سره د قدرت خال منځ ته راغله او برتانوي چارواکو داسي انګېرله چي که  مړینه په د امیر شېرعلي خان 
افغانستان غښتلی کېږي، نو یو پیاوړی واکمن هم باید ورته ولټول سي، حال دا چي داسي څوک نه تر سترګو 

الري چاري پرتې وې : لومړی دا چي  د هند مرستیال واکمن یا وایسرا )بارون لیټن( ته په دې اړه ډیريئ. کېد
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افغانستان دي مستقیماً په برتانیه پوري وتړل سي. دوهم دا چي هغه دي یو غښتلی او خپلواک ملګری کړای سي، 
 او دریم دا چي هغه دي تجزیه او پر څو مستقلو برخو ووېشل سي.

بلله، چي یو خو له مالي پلوه د دغه لومړۍ چاره ډېره خطرناکه معلومېده او وایسرا هغه ځکه دونه ممکنه نه  
غرني هیواد نیونه ګرانه تمامېده او بل دا چي لندن هم دا وخت د دغسي طرحي سره موافق نه و. د دوهمي چاري 
د تحقق له پاره یو داسي تکړه واکمن ته چي کوالی یې سوای افغان مشران یې په ځان پسې روان کړي وای اړتیا 

ي یو خو دغسي څوک نه و او بل دا چي وایسرا قطعاً دغسي واکمن نه غوښت، ځکه احساسېده. ستونزه دا وه چ
وټه ټ چي د جاه طلبۍ او نافرمانۍ خطر یې موجود و. له همدې کبله هغه درېیمه چاره یعني د افغانستان تجزیه او

 :غوره کړه. ده ولیکل  کېدنه
ه خاطر د افغانستان د ستونزي وروستۍ چاره د په دې باوري یم چي زموږ د تلپاته ګټو پ… "زه په ځاني توګه 

  دې هیواد د جوړ کړي سیاسي یووالي ماتول او تجزیه ده".
ه داسي به خپلواک وي. پ لېټن په دې لټه کي و، چي کابل او کندهار باید دوه بېل بېل دولتونه سي، چي یو له بله

په هکله یې پرېکړه وکړه، چي هغه به په څو حال کي چي دواړه به تر برتانوي پالني الندي راځي، خو د هرات 
 شرطونو ایران ته ورکول کیږي.

په اګسټ کي د کابل پاڅون او د سپټمبر پر دریمه د برتانوي سفیر)کیوناري( او د ورسره هیئت وژلو  ۱۸۷۹د  
 : لېټن نور هم وخښماوه، چي د نومبر پر لسمه یې په لندن کي د هند وزیر )کرین بروک( ته داسي ولیکل

"نور نو پر افغانستان د یوې واحدي ادارې چلول امکان نه لري او زموږ ټول راتلونکي عملیات باید د همدغسي 
 :لېټن د دې مفکورې سره چي ویل یې کرین بروک د یوې السته راوړني په خاطر لوری ومومي".

شت وروسته یعني د ډسمبر پر "افغانستان باید په مجموع کي نور نو وجود ونه لري !" موافق و. لندن یوه میا
 یوولسمه د افغانستان د تجزیې سره خپله خوښي اعالن کړه او د وروستۍ منظورۍ په تمه سو.

د جنوري پر اوومه کرین بروک ته د خپل یو مخفي لیک په ترڅ کي ټینګار وکړ، چي : "هرات  ۱۸۸۰لېټن د 
دي د انګرېزانو تر څارني الندي دوه بېالبېل په کابل او کندهار کي … او سیستان دي اېران ته وسپارل سي 

خلیک آمو والیت بر دولتونه جوړ سي. پښین، سیبۍ او کورمه دي مستقیماً تر برتانوي کنټرول الندي راسي او د
د همدغسي تجزیې پر سر غور روان و، چي په کابل او غزني کي د انګرېزانو پر …". دي وروسته وټاکل سي 

یست او سختي مرګ ژوبلي پېښي سوې. لېټن دغو پرمختیاوو ډېر تلولی او وخښماوه خالف ملي پاڅون زور واخ
او په کابل کي یې جنرال رابرټس ته هدایت وکړ، چي: "هر افغان باید د برتانوي ځواک په غچ اخیستونکي وسلې 

د  ئل سول(. نوموړسره ووژل سي". )او ځکه نو د کابل د لوی امام په ګډون تقریباً سل کسه افغانان په دار وځړو
 یو جزا ورکوونکي عمل په توګه د افغانستان تجزیې ته نور هم لېونی سو.

د لېټن په وړاندي اصلي پالن له افغانستانه د کندهار بېلتون و، چي په دې اړه لومړنی ګام وړاندي ال اخیستل سوی 
مه د کندهار  ۲۱د نومبر پر  ۱۸۷۸جنرال ډونالد سټیوراټ په مشرۍ د انګرېزانو دوولس زره کسیز پوځ د  و. د

. پر اوومه سقوط وکړ د پښین ولسوالۍ ته داخل او ښار تر یوې نیمي میاشتي محاصرې وروسته یعني د جنورۍ
د اپرېل پر لومړۍ نېټه عمالً پیل سو. الرډ لېټن د کرین بروک  ۱۸۸۰د افغانستان څخه د کندهار د بېلېدو پالن د 

هردل خان زوی د کندهار او ورپورو سیمو د خپلواک )والي( په توګه وټاکی تر منظورۍ وروسته شیرعلي د م
او اعالن یې وکړ، چي کندهار نور د تل له پاره له کابله بېل کړای سو. ډګروال سېنټ جان په کندهار کي د 

له دې  لسانګرېزانو سیاسي افسر د می پر یوولسمه یوه لویه غونډه راوبلله او د هغې په ترڅ کي یې د کندهار و
اقدامه خبر کړ. سېنټ جان د دې غونډي پر مهال شیرعلي خان د کندهار او ورپورو سیمو د والي په توګه اعالن 

، چي په کورنیو چارو کي به خپلواک او په بهرنیو چارو کي به د برتانویانو تابع ئکړ، )والي هغه چا ته ویل کېد
 هم خپل شیرعلي تر مال وتړله او مبارکي یې ورکړه. شیرعلينوموړي په دې مراسمو کي د والیت توره د  و(.

 :ګوډاګیتوب داسي اعالن کړ
"هیله من یم چي ډېر ژر داسي موقع په الس راسي چي دا توره د برتانوي دولت د خدمت په الر کي له تېګي 

ړو راوباسم". خو په حقیقت کي د هغه توره په تېګي کي زنګ ووهله، چي تر یو کال وروسته په م
انګرېزانو سره د تل له پاره د افغانستانه ووت او په کراچي کي میشت سو. د کندهار ټولي سیمي د  د سترګو

انګرېزي پوځ له خوا ساتل کېدې او اصلي واک د برتانوي سیاسي افسر )اولیور سېنټ جان( په الس کي و. 
ر دې وروسته د )کندهار پوځ( هم جوړ یوازي په ظاهره ِسکه او په مسجدونو کي خطبه د شېرعلي په نوم وه. ت

 کړای سو، چي مالي لګښت یې د برتانوي هند له خوا کېدی.
کندهار څه کم دوه نیم کاله د افغانستان څخه جال سو، چي په دې کي یو نیم کال مستقیماً د انګرېزانو او پاته یو  

سپېڅلي او تاریخي جګړې په  د میوند د، چي ئکال د هغوی تر پالني الندي د یو بېل هیواد په توګه اداره کېد
 برکت بیرته د خپلي مور تودې غېږي ته ولوېد.
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کال د اپریل  ۱۸۸۰ملي پاڅون د موج په حال کي و، چي دوې پرمختیاوي پېښي سوې، یوه دا چي په لندن کي د  
په پای کي د محافظه کار ګوند په زیان انتخابات لیبرال ګوند وګټل، چي له افغانستانه یې د خپل پوځ د )شرافتمندانه( 

کي د سلطنتي کهول څخه دوه ځوانان  او )عزتمندانه( ایستني ژمنه کړې وه. بل دا چي د هیواد په شمال او لوېدیځ
په حال کي وو. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمدافضل خان زوی د راپیدا سول، چي مخ پر کابل د یون 

تاشکند څخه د شمال له خوا او سردار محمدایوب خان د امیر شیرعلي خان زوی د هرات له خوا په بېالبېلو 
ډولونو راروان وو. لومړنی یون )محتاطانه( و، په داسي حال کي چي هغه بل یون )جګړه ییز( و. ایوب خان د 

په لومړیو کي دوه درې ځله عبدالرحمن ته د جهاد بلنه ورکړه، چي انګرېزان د شمال او جنوب له خوا  ۱۸۸۰
انګرېزانو د دې نوو پرمختیاوو ئ. یو دم وځپل سي، خو عبدالرحمن په دې او هغه پلمه له داسي کاره ځان ژغور
هغه سره د روسیې رضایت هم مل  په لیدنه او شننه سره تصمیم ونیو، چي عبدالرحمن خان غوره کړي، ځکه د

و، حال دا چي د ایوب خان انګرېز دښمنه احساسات هغوی ته پوره ثابت وو. وایسرا )لیپل ګریفن( مؤظف کړ، 
چي کابل ته وخوځي او د عبدالرحمن خان سره تماس ټینګ کړي. د هغوی دواړو تر منځ د څو لیکونو په راکړه 

هغه امیر کېدو او کابل ته په راتګ سره هڅاوه، خو   یات سو. ګریفنورکړه سره دوه اړخیز باور ایجاد او ز
 :په می کي الندني معلومات وغوښتل ۱۸۸۰عبدالرحمن خان د 

 څومره افغانستان راکول کیږي(؟ یعنی زما تر واک الندي سیمو پولي به تر کومه ځایه وي ) الف :

 ؟یا ر به هم په هغه کي شامل وي کهآیا کندها : ب

مه ورته ولیکل چي د کندهار پراخه سیمه د کوم بل واکمن په واک کي ورکول سوې، حال  ۱۴ګریفن د جون پر  
دا چي د پښین او سیبۍ ولسوالۍ د برتانیې تر همېشني کنټرول الندي راغلي دي. عبدالرحمن خان یوه اوونۍ 

دامیر دوست  دئ، چي حدود یېد هغه افغانستان د ورسپارني څخه ډېر خوښ  ئوروسته ورته ولیکل، چي د
محمد خان سره د السلیک سوي تړون پر اساس تثبیت سوي وو، خو د هرات په هکله یې ولیکل، څنګه چي هلته 

امیر دوست  د د ده د اکا زوی محمدایوب خان والي دئ، نو پر همدې مقام به یې پرېږدي. باید وویل سي چي
کال تړون چي په هغه کي کندهار ورڅخه بېل   ۱۸۵۵ړی د محمد خان سره دوه تړونه السلیک سوي وو، لوم

خو  افغانستان سره بیرته ملحق سوی و. د کال تړون، چي په هغه کي کندهار ۱۸۵۷کړای سوی و او دوهم د 
مهم ټکی دا دئ، چي لومړنی تړون دایمي او دوهم تړون پرته له یوې مادې څخه موقتي و. نو له دې نه ثابتېږي 

اخیستو څخه تېر سو، که نه د هرات د اخیستني له اشارې سره  د ان په ځیرکۍ سره د کندهارچي عبدالرحمن خ
 کال د تړون یادونه هم کړې وای او دا بېله شکه یو ځیرکانه تجاهل و. ۱۸۵۷به یې د کندهار ذکر یا د 

ن ته یې ریپن )نوی وایسرا( د عبدالرحمن خان د دې نامشخصي څرګندوني څخه ډېر خوښ سو او هرینګ ټ
ولیکل، چي : "دا کفایت کوي چي نوموړی )عبدالرحمن خان( زموږ په دې اراده پوهېږي چي موږ کندهار ده ته 
ځکه نه ورکوو، چي د هغه له پاره یو بل پالن لرو". وایسرا په کابل کي سټیوراټ ته واک ورکړ، چي عبدالرحمن 

غه هم په داسي حال کي چي عبدالرحمن ال په چاریکار د کابل او ورپورو سیمو د امیر په توګه رسماً ومني او ه
مه د یوه دربار په رابللو سره عبدالرحمن د کابل او مربوطو سیمو د واکمن په  ۲۲د جوالی پر  ۱۸۸۰کي و، د 

 توګه اعالن کړ.
 

ي تد کابل د پرمختیاوو تر څنګ هلته په بېل سوي کندهار کي عام خښم راپورته او انګرېزان په سختو امنی 
سرخوږیو کي رانغښتي وو، مثالً په ښکاپر بازار کي د قاضي دانې تر څنک د یو بوټ جوړونکي له خوا په رنده 
سره پر سېنټ جان باندي حمله او د نواب غالم حسین هندي او انګرېزي ساتونکي له خوا د هغه ژغورل او د 

څو انګرېزي عسکرو حمله او د توپخانې  موچي نیول او وروسته ځړول. د یو بل ځوان له خوا په چاړه سره پر
د یو افسر وژل او وروسته د ده ټوټه ټوټه کول. د پنځو طالبانو له خوا د انګرېزانو د سپورټ په میدان کي پر 

پر انګرېزانو برید وکړ او څو کسه یې  ئهغوی حمله او د څو پوځیانو وژل. یو بل ځوان چي نوراحمد نومېد
خپلو دوو زامنو په ملګرتیا څو کسه انګرېزان ولیدل، نو خپل اوښان یې ایله کړل او  ووژل. یو کلیوال چي کله د

اووه کسه یې ووژل، څو چي دوی هم پسې شهیدان سول. ښاریانو پر انګرېزي توپخانې ناڅاپي برید وکړ، دښمن 
ر د ګرشک او ښاځواب ووایه، خو په نتیجه کي یې خپل ګڼ شمېر پوځیان ووژل. کلیوالو  هم په وارخطایۍ سره

تر منځ د انګرېزانو پر درنو وسلو چریکي بریدونه وکړل، چي زیات نقلیه وسایل یې ورڅخه یووړل او د سر 
زیات زیانونه یې ور واړول. انګرېزي پوځیان وروسته د ښار په څلور دېوالي کي محصور او پرله پسې د نامنظم 

توپخانې د شنډولو په خاطر د هغوی لوی حیوانات له  جنګ سره مخامخ وو. مبارزینو به تل د دښمن د پیاوړي
منځه وړل. لکه څنګه چي د هغوی دومره زیات اوښان ووژل سول، چي ان ټوله سیمه بوی پر سر اخیستې وه. 

تر سږمو  له دې نه پرته د انګرېزانو کاروانونه او رَسد هم تل د چریکي حملو ښکار وو، چي دې کار هغوی
 او مرموز لیکوال صدیق فرهنګ ي وو، )خو د افغاني تاریخ د ویاړلو پېښو مسخه کوونکیراوستلي او بېزاره کړ

 دا چریکي عملیات له بده مرغه تروریسټي اعمال بولي(.
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همداسي  د مخورو او مشرانو لویه تمه دا وه، چي د ایوب خان په مشرۍ له هراته افغاني پوځیان راورسېږي ځکه 
 قیام له پاره ساه اخیستله. اوازې رارسېدې او ملت د عمومي

د جوالی پر دوولسمه  ۱۸۸۰د کندهار پوځي قوماندان جنرال بوروز او سیاسي افسر ډګروال سېنټ جان ته د 
څخه ډېر لیري نه  هغه د پخپله هم ئخبر راغی، چي د ایوب خان د پوځ مخکښه ځواک واشېر ته رارسېدلی او د

ند ته ولېږل سو او په همدې ورځ د ایوب خان په مشرۍ مبارزین غونډ هلم دئ. د جوالی پر شلمه یو برتانوی
هم د میوند پراخ دښت ته راورسېدل. دواړه پوځونه یوه اوونۍ یو بل ته مخ په مخ پراته وو، څو چي د جوالی 

او د افغانستان سره د  کړه مه دومره سخت جنګ ونښت، چي په اسیا کي یې د انګرېزانو مال ور ماته ۲۷پر 
د بیرته پیوستون باعث سو. ښځو او پېغلو هم دې جګړې ته ودانګل. پېغلي ماللي د یوه ټپي افغان څخه  کندهار

او د غازیانو ویني یې په دې لنډۍ سره په  ئتوره واخیسته او خپل پوړنی یې د جنډې غوندي ورپوري وتړ
 :رځنګ راوستېغو

 خال به د یار په وینو کښېږدم
 وشرموینهچي شینکي باغ کي ګل ګالب 

 که په میوند کي شهید نه سوې
 خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دي ساتینه  

پوځیانو برخه لرله،  د انګرېزي مؤرخینو په حواله د میوند په جګړه کي د جنرال بوروز څه باندي دوه نیم زرو
هغوی د انګېرني هندیانو څخه جوړ وو. په دې جګړه کي د  د انګرېزانو او دوه کنډکونه یېهم د چي یو کنډک یې

انګرېزي پوځیان له منځه والړل او زیات توپونه او وسلې یې هم ولجه سوې. یو برتانوي افسر ( ۱۳۰۰له مخي )
مه نومره برتانوي کنډک پرته له یو کس نه ټول تباه  ٦٦مک الین ژوندی ونیول سو، چي وروسته محاکمه سو. 

 :ته داسي ولیکلنوي افسر خپل کهول سو. د جګړې څخه یو بچ سوي برتا
"یوه ستره تباهي را په برخه سوه، زموږ جنډې، نښانونه، د موسیقۍ ترومان او ُډولونه او یو څه توپونه د مهماتو 
په شمول دښمن راڅخه ولجه کړل، زه وروسته له هغه چي ماتې راګډه سوه، درې ځله پر مځکه ولوېدم، حال دا 

زموږ تورن ووژل سو، شپه تر سهاره د منډو او  تښتېدل. ډېري بېري څخه دوري هوري د چي زموږ ځواکونه
 .وو" تعقیب په حال کي

 کسو په شاوخوا کي افغانان هم شهیدان سول، چي نن د میوند هدیره ورباندي ویاړي. ۷۰۰په دې جګړه کي د  
 ډول د هغویانګرېزانو د افغانانو سره تر خپلي لومړۍ جګړې وروسته دومره ستره ماته نه وه خوړلې او په دې 

لیبرال حکومت ډېر سرځوړی سو. لندن د دې ستر ناورین له کبله د ئبرم ته سخت زیان ورسېد. د ګلیډسټن نو
خپل افغاني سیاست د ګړندي بدلولو په لټه کي سو او وایسرا ته یې هدایت ورکړ، چي د امیر عبدالرحمن خان 

ي وایسرا )ریپن( ته ولیکل، چي "د برتانیې سیاست سره د روغي جوړي له مخي ګامونه واخلي. هرینګټن په هند ک
پرته له دې چي افغانستان دي تجزیه کړي نور نو باید داسي وي چي د هغه له مخي د نورو له مرستي پرته یو 

کندهار د بېلتون پر مسئله دي له سره غور وسي او هرات دي هم په دغسي یو  غښتلی افغانستان منځته راسي. د
 کي شامل کړه سي".متحد افغانستان 

  

د میوند ماتي وایسرا درو بېړنیو ګام اخیستنو ته اړ یوست : لومړی د برتانیې د بې حیثیتۍ په بدل کي ایوب خان 
ځواب، دوهم د امیر عبدالرحمن خان هڅونه او د زیاتي مالي او پوځي مرستي ورکړه او درېیم  ته غاښ ماتونکی

 د بې کفایتۍ او ناپسندۍ له امله تقاعد ورکړ.د کندهار "واکمن" شیرعلي ته یې د هغه 
کال د اګسټ پر اوومه امیر عبدالرحمن خان کابل ته داخل او انګرېزي پوځونه  ۱۸۸۰د لومړني ګام په توګه د 

له هغه ځایه ووتل. د دې پوځ له منځه لس زره ډېر تکړه او جنګیالي پوځیان د زیاتو او درنو وسلو سره د جنرال 
ټس په مشرۍ د ایوب خان د ځپني له پاره مخ پر کندهار وخوځېدل او پاته یې د جنرال سټیوراټ ریک رابر فریډ

په مشرۍ د جالل آباد له الري هند ته والړل. البته د هند څخه هم تازه ځواکونه د سیبۍ د اورګاډي له سټېشن او 
مقر او کالت مجاهدینو ته د  هم د بوالن او کوږک له الري کندهار ته ولېږل سول. جنرال رابرټس د غزني،

عبدالرحمن خان د لیکونو او د دې پوځ سره د خپلو استازو په لېږنه او ډاډ سره وکوالی سول چي له کوم خنډه 
ورځو کي کندهار ته ورسېږي، او په هماغه سبا پر ایوب خان یرغل وکړي. د ایوب خان پوځ په  ۲۳پرته په 

کلک مقاومت سره سره ماته وکړه او خاکرېز ته پر شا سو، چي وروسته  د پیرپایمال، باباولي او چهل دختران کي
نادعلی او بیا هرات ته وخوځېد. په دې ډول د میوند غچ واخیستل سو او کندهار بیرته د انګرېزانو په الس 

 کښېوت.
مه او د اګسټ پر لومړۍ نېټه د  ۳۱د دوهم ګام په توګه د وایسرا په الرښوونه ګریفن د امیر سره د جوالی پر  

کوهستان په زمه کي وکتل. عبدالرحمن د کندهار او هرات د غوښتني څخه تېر سو، خو څرګنده یې کړه چي )که 
څه وسي او هیله یې وکړه  یو په دې اړه کله هم کومه ستونزه پېښه سي( د داسي شرم څخه د برائت په خاطر باید

ګریفن سره د یو پټ مالقات غوښتنه هم وکړه، چي ومنل  د مل کړه سي. هغهچي کالت دي د ده په سلطنت کي شا
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سوه. عبدالرحمن خان په دې خصوصي )یو په یو( کتنه کي زیاته نغدي او پوځي مرسته وغوښته او ویې ویل : 
یڅکله هبه دغسي احسان  ئپه ټولو ممکنه الرو سره تقویه کړي او د ئ"دا به د سرکار )برتانیې( په ګټه وي، که د

خو د بده مرغه د عبدالرحمن درو نیمګړتیاوو د افغانستان مځکنی چوکاټ مات او ملي …". هم هېر نه کړي 
 ګټي خاوري کړې. یعني :

 الف : د سیاسي مقاومت له السه ورکول؛
 ؛ ب : د برتانیې د بدل سوي سیاست څخه بې خبري

 اخیستل؛ج : د انګرېزانو د خطرناک او ضعیف سوي حالت څخه ګټه نه 
همدا وجه وه چي هغه د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار ونه کړ، که نه باید د افغانستان سره یې د کندهار، 

 هرات، خیبر، کورمي، سیبۍ او پښین بیرته الحاق ته لیچي نغښتي وای.
رام کي ولیکل، چي : مه د هند وزیر هرینګټن ته په یو تلګ ۳۱د جوالی پر  ۱۸۸۰د دریم ګام په توګه وایسرا د  

د وروستۍ ماتي )میوند( په بدل کي موږ ته ښایي چي هغه )والي( تنزیل مقام کړو او هغه باید زموږ تر "… 
پالني الندي په هند کي استوګن سي". انګرېزانو د میوند ماته د )والي( د خیانت، دوه مخۍ او بې کفایتۍ څخه 

ید چا ته سپارل سوی وای؟ که کوم "باکفایته" او "دوست" افغان انګېرل. پس نو مهم سوال دا و، چي کندهار با
 ته سپارل خان واکمن نه وای پیدا سوی، نو بیا یوازینۍ چاره دا وه، چي کندهار هم د کابل تر څنګ عبدالرحمن

 سوی وای. هغوی هڅه وکړه، خو مطلوب څوک پیدا نه سو.
رکړ، چي د شرایطو او پرمختیاوو سره سم اجراآت وکړي. د لندن کابینې الرډ ریپن ته په دې هکله بشپړ واک و 

 خو د ریپن په وړاندي درې مسئلې پرتې وې :
 والي شېرعلي ته به ورکړي ضمانتونه او بیعانې څنګه کېږي؛ : لومړی
   ؛ د امیر عبدالرحمن له خوا به کړي ژمني او راتلونکي ارادې څنګه وي : دوهم
 ه اهمیت ولري؛د کندهار راګرځول به څومر : دریم

د لومړۍ مسئلې د اوارولو په خاطر والي وهڅول سو، چي د زیات مبلغ تقاعد په منلو سره په هند کي سوکاله  
 ژوند غوره کړي او همداسي هم وسوه.

د دوهمي مسئلې د حل په منظور د افغانستان سر د کندهار یو ځایوالی د امیر عبدالرحمن په دوستۍ، صداقت او 
په  « سپارني » وتړل سو، چي تر دې وخته ال عمالً ثابت سوی نه و. همدا وجه ده چي د کندهارښه نیت پوري 

 قطع بازۍ یا پتو کي د رنګ حیثیت درلود. یاني چي څنګه برتانیې غوښتل هغه پته یې ورباندي ماتوالی سوای.
د درېیمي مسئلې حل یاني د کندهار راتلونکی برخلیک ډېره موده وځنډېدی، ځکه برتانوي جنراالنو د مهم 
ستراتیژیکي دریځ په وجه د کندهار تخلیه نه غوښته په داسي حال کي چي ملکي او سیاسي افسرانو د کندهار 

ایسرا د دې مشکل د اوارولو پرېکړه ستراتیژیکي اهمیت درنه او مال ماتوونکې ګڼله. و تر مالي رسیدګي د هغه
د سپټمبر پر شپږمه یې د هند د وزیر څخه وپوښتل، چي : "آیا تاسي غواړئ،  ۱۸۸۰د لندن څخه وغوښته، او د 

ته د افغانستان سره یو ځای کړه چي د کندهار څخه موږ په بشپړ ډول ووزو او هغه د کوم بدلون څخه پرته بیر
 ځواب ورکړ، د هند وزیر د سپټمبر پر نهمه تلګرامي…" یم  ئام اخیستو پلوزه خو په خپله د همداسي ګی؟ س

چي "موږ د پخوا په څیر د کندهار د بشپړي او بېړنۍ تخلیې په اندېښنه کي یو او که عبدالرحمن هغه حکومت هم 
ه ټول تا ت غواړي نو دا به ښه خبره وي، چي هغه بیرته د افغانستان سره یو ځای کړه سي. موږ فرصت او آینده

 درسپارو خو د پښین او سیبۍ د راګرځولو مفکوره باید درسره وي".
 

لندن په خپل دې نرمښت سره روسیې ته خپله په اصطالح سوله ییزه تګالره هم په نظر کي ورکول. ځکه روسیې 
ارخطا و ونشت په کندهار کي د برتانیې شته والی نه خوښاوه، کټ مټ لکه برتانویان چي په َمرو کي د روسانو

کړي ول. د روسیې د نرمولو په خاطر ان لندن د پښین او سیبۍ تخلیې ته هم چمتووالی وښود، خو کابینه په دې 
اړوند پر دوو برخو ووېشل سوه. ناربت بروک او نورو د پښین او سیبۍ په شمول د ټول کندهار تخلیه غوښته 

لیډسټن( بې تفاوته و. عیناً اختالف د وایسرا )ریپن( صدراعظم )ګ خو درلود حال دا چي هرینګټن بېطرفانه دریځ
 په ملکي شورا کي هم روان و. الکن ریپن د کندهار پر تخلیه او د پښین او سیبۍ پر نیونه ټینګ و.
ر او کابینه نو ئد کندهار ستونزه او برخلیک د پورتنیو عواملو له امله څه موده نور هم همدغسي کش راکش کېد

په نوامبر کي د دولت  ۱۸۸۰و بې تصمیمۍ څخه ډېره ستومانه سوې وه. پای دا سو، چي د نو د دې اختالف ا
وزیر وایسرا ته خبر ورکړ، چي د پښین او سیبۍ د بیرته ورکړي موضوع نور نو هیڅ نه سي مطرح کېدای او 

چیري دا  په هکله د امیر سره خبري اتري وسي او که  ریپن ته واک ورکړل سو، چي د کندهار د راتلونکي
د  خو خبري ناکامه سي نو بیا دي د افغاني مشرانو یوه جرګه راوبلل سي، چي هغوی په خپله فیصله وکړي.

یادوني وړ ډېر مهم ټکی دا دئ، چي د لندن کابینې پرېکړه وکړه، چي د کندهار څخه د برتانوي پوځ تر وتني 
بیرته افغانستان ته وسپارل سي او دا اوسنۍ وروسته به د مسلطو شرایطو په پاملرني سره سیبۍ او پښین هم 
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راګرځونه به موقتي وي. خو له بده مرغه تر دې تخلیې وروسته که څه هم چي په سیمه کي هیڅ کوم خارجي 
 کي رسماً او دایماً له افغانستانه بېلي کړای سوې. ۱۸۸۷درلود، مګر بیا هم دا سیمي په  خطر وجود نه

همدې نوامبر څخه مکاتبې پیل سوې، څو امیر خبر  د میر تر منځ د کندهار په اړهد پالن سره سم د وایسرا او ا 
د اپریل تر پایه له کندهاره ووزي. ځکه په لندن کي د نماینده ګانو  ۱۸۸۱کړای سو، چي برتانوي پوځیان به د 

رایو سره د کندهار تخلیه رسماً منظور او پاس کړه. برتانوي پوځ د  ۱۲۰مه په  ۲۵مه او  ۲۴مجلس د مارچ پر 
د ئ. مي نېټې له کندهاره ووت او هغه یې عبدالرحمن خان ته وسپار ۲۷د اپریل تر  ۱۸۸۱پروګرام له مخي د 

 البرتانیې بیرغ د یوویشت توپونو په سالمۍ سره راکښته سو او انګرېزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبت
د … مصیبته خالص سول، خو دا چي د کندهار ځیني برخي لکه سیبۍ، کوټه، چاغي، ږوب، پښین، چمن 

انګرېزانو سره پاته سول، مانا دا چي هغوی نیم کندهار په خپله واکمني کي مدغم او له افغانستانه بېل کړ، په 
ره دومره خوشحاله سو، چي د پاته داسي حال کي چي امیر عبدالرحمن خان د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو س

 کندهار غوښتنه یې )د عادت له مخي( هېره کړه.
ورځي بېلتانه وروسته د میوند د تاریخي سوبي په نتیجه کي بیرته د خپل مورني  ۸۸۸لنډه دا چي نننی کندهار تر  

ه ه پای ته ورسېده، چي پافغان دوهمه جګړه په دې وتنه سر –هېواد افغانستان تودې غېږي ته ولوېد او د انګرېز 
بېلو وقفو سره یو لک او څلوېښت زرو انګرېزي پوځیانو برخه پکښې لرله او درې زره کسه یې تلفات او څلوېښت 

 ملیونه پونډه یې لګښت وسو.
 

مه کندهار بیرته د امیر عبدالرحمن څخه ونیو، نو امیر د انګرېزانو  ۲۷د جوالی پر   ۱۸۸۱ایوب خان چي کله د  
زیاتي مالي او پوځي مرستي تر اخیستو وروسته په سپټمبر کي د ایوب خان د دوو کابلي کنډکونو په  څخه د

، چي ئاو تر یوې میاشتي وروسته یې هرات هم ورڅخه ونیو ئپېرېدلو سره هغه بیرته مات او هرات ته وشړ
نور دي نو   دیز وکړ، چيهغه ایران ته والړ. وایسرا د دغو پرمختیاوو په نتیجه کي د دولت وزیر ته وړان

 سي. لندن و د افغانستان او ورپورو سیمو د امیر خطاب عبدالرحمن ته د کابل او ورپورو سیمو د امیر پر ځای
هم د دې وړاندیز تر منظورۍ وروسته ډېر ژر عبدالرحمن په رسمي توګه د افغانستان او د هغه د مربوطاتو امیر 

 اعالن کړ.
انګرېزانو د پوځي جنګ څخه بېغمه سو، خو له بده مرغه د هغوی په سیاسي جنګ  تر دې وروسته افغانستان د

د ډیورنډ د منحوس تړون په تحمیل سره د انګرېزانو د زړه بړاس  کي ۱۸۹۳کي راونغښت، چي په نتیجه کي په 
ا خبره نو کي دسو. په همدې مناسبت په ځینو برتانوي آثارو او خپرو قیچيووت او افغانستان د درېیم ځل له پاره 

ذکر سوې، چي "هیڅ یوه ولس انګلستان ته دومره ناګومانه سوغاتونه نه دي ورکړي، لکه افغانانو چي ورته تقدیم 
  والسالم، نثاراحمد صمد واصفی…". کړي دي 
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