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 ۲1/۰۵/۲۰۲۰           عبدالباري جهاني

 

 شاه شجاع، امیر دوست محمدخان او برټانیه
 برخه دویمه

 

 شاه شجاع:
شاه شجاع، که د افغانستان د تاریخ تر ټولو جنجالي شخصیت نه وي نو، یو له تر ټولو جنجالي کسانو او مشرانو څخه 
دی، چې د افغانستان په تاریخ کي، په تېره بیا د افغان مورخینو له خوا محکوم سوی او باالخره د پردیو ګوډاګی بلل 

په ژوند کي د ډیرو سختیو تر لیدلو او انګرېزانو ته له تسلیمېدلو  سوی دی. خو شاه شجاع، له تخته څخه د لوېدلو او
څخه مخکي، د سدوزیو له نورو شهزاده ګانو سره چنداني توپیر نه درلود او د بل هر شاهزاده په څېر یې د تخت او 

بولو  ګوډاګی قدرت د نیولو او ساتلو لپاره خپلي وروستی هلي ځلي کولې. شاه شجاع که موږ د پردیو او انګرېزانو
نو هغه، د انګرېزانو په همکاري، قدرت ته له دوهم ځل رسېدلو څخه وروسته خبري دي. د شاه شجاع ال یوه لویه 
ښېګڼه داوه چې عالم او شاعر سړی وو او د پښتنو په تاریخ کي لومړنی پاچا وو چې خپل د ژوند خاطرات یې ولیکل 

استناد ورباندي کوي. له دې درکه نو سړی ویالی سي چې که له لویه  او نن ورځ مورخین، د یوه مستند اثر په حیث،
سره په قدرت کي پاته سوی وای او د انګرېزانو السونه افغانستان ته را اوږده سوي نه وای او ده په کراره خپلي 

 ه هم کړيپاچهی ته دوام ورکړی وای نو که یې بله کارنامه پرې ایښې نه وای ښایي علم او فرهنګ ته یې خدمتون
 وای. 

شاه شجاع الملک یو حلیم، صابر او باعزمه پاچا » د شاه شجاع عصر ته یو نیژدې مورخ د هغه په باره کي لیکي 
وو. د هغه ټول عمر په لښکرکښیو کي تېر سو او د خپلي پاچهی په وخت کي یې له خپلو دښمنانو سره دېرش جنګونه 

و په اکثرو جنګونو کي یې ماته وخوړه. او سره له هغه له خپله کړي دي. څرنګه چې قسمت ورته پېښه کړې وه ن
عزمه ونه ګرځېدی او تل یې د دښمنانو ځپلو ته مال تړلې وه. د شعر روانه طبع یې درلوده او دېوان یې، چې له ښو 

نظم  او د او له احساسه ډکو شعرونو څخه جوړ دی، تر اوسه پوري، په هندوستان، ایران او افغانستان کي پیدا کیږي
 (۲۷۶درانی ص )« عالقه مندان خوند ورڅخه اخلي 

حقیقت دا دی چې د اکثرو جنګونو په میدانونو کي د شاه شجاع ماته خوړل چنداني د قسمت خبره نه وه بلکه پخپله 
شاه شجاع چنداني د جنګ د میدان او توري سړی نه وو. هغه نه ښه جنرال وو او نه زړه ورسړی وو او که یې کله 

کال کي یې، د کندهار په جنګ کي، چې هم د  1۸۳۴فتح په نصیب سوې ده نو هغه یې د ښو جنراالنو کمال وو. په 
برټانیې د پوځ افسران او سالکاران ورسره ملګري وه او هم یې ښه توپخانه او عصري وسلې درلودلې او هم یې د 

یدان څخه یې یو دم تېښته وکړه؛ او که امیر دوست تقریباً ګټلی جنګ بایلود؛ د جنګ له م پوځیانو شمېر زیات وو،
 محمدخان غوښتي وای ژوندی یې هم نیوالی سوای. 

یوه خبره باید هېره نه کړو چې له شاه شجاع سره خپلو وروڼو، ورېرونو، د کورنۍ تر ټولو نیژدې دوستانو، ملګرو 
ه وکړل او دومره زیات یې دښمن ته یوازي او تر ټولو باوري جنراالنو او قومي مشرانو دومره پرله پسې خیانتون

پرېښود چې هغه باالخره پر هر چا باندي باور له السه ورکړ. که یې خپل طبیعي بې زړه توب درلود نو دې بې 
 باوری یې جنګي روحیه نوره هم کمزورې کوله.

انو ي شل کاله، د انګرېزپرله پسې خواریو او شکستونو، او له خپلي ټولي پراخي کورنۍ او نوکرانو سره، څه باند
سترخان او خیرات ته کښېنستلو د هغه په شخصیت کي باید ژور تغییرا راوستلی وي. شاه شجاع پخوا هم چنداني د 
جنګ د میدان مېړه نه وو خو دې پرله پسې ګدایي ګری هغه غرور ورڅخه سلب کړ چې د کابل پر تخت به یې د 

ن په تاریخ کي دومره منفور او بدنام دی چې د بدۍ او د پردیو د نوکرۍ ناستي پر وخت درلود. ځکه اوس د افغانستا
مثال ګرځېدلی دی. که د افغانستان کوم واکمن ته د شاه شجاع خطاب وسي هغه یې ځانته تر ټولو سپک نوم او توهین 

کاله تېر سوي  بولي. که څه هم چې شاه شجاع په تاریخ کي محکوم دی خو د هغه له وژل کېدلو څخه څه کم دوه سوه
دي؛ او کله چې اوس د هغه په باره کي یا قضاوت کوو او یا لیکنه ورباندي کوو باید چې یو څه په سړو ماغزو ورته 
کېښنو. موږ باید هغه ته د یوه انسان په سترګه وګورو او کله چې د هغه په باره کي قضاوت کوو نو دا مو باید په 
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داسي مشران او د پاچهی د تخت د نیولو هواداران اوسېدل چې هم تر ده نظر کي وي چې د ده په زمانه کي ډېر 
نوکرصفته، هم تر ده بې زړه، هم تر ده ظالم او هم د شخصیت له هره اړخه تر ده کمزوري ول؛ چې وروسته به په 

 لنډه توګه بحث ورباندي وکړو.

شاه شجاع، د شاه زمان د بشپړي ماتي خوړلو او په نتیجه کي د شاه محمود له خوا د ړندېدلو او بندي کېدلو په وخت 
کي، د پېښور والي وو. له هغه ځایه یې د شاه محمود څخه د تخت د نیولو او د خپل ورور د کسات اخیستلو لپاره 

الل آباد، سرخ رود او څو نورو ځایونو کي لویي او وړې حرکت وکړ. د شاه محمود له پوځونو سره یې په پېښور، ج
نښتي وکړې او په ټولو کي یې ماته وکړه. شاه شجاع، د ځینو تاریخي متونو او د هغه د خپلو خاطراتو په استناد، 
 باالخره په زرمت کي د غلجیو سیمو ته والړ او د غلجیو له مشرانو سره، چې تازه یې د شاه محمود د جنراالنو له

السه سخته ماته خوړلې او درانه تلفات یې ورکړي وه یو ځای سو. د مرحوم کهزاد دا ادعا، چې د عروج بارکزایي 
د لیکوال په استناد یې کړې ده، د تأمل وړ ده چې وایی شاه شجاع د شاه محمود پر ضد د غلجیو د پارولو او اغوا 

ل یې دوام وکړ. په نتیجه کي غلجیو ماته وکړه او د شاه کولو کار پیل کړ. وروسته د غلجیو پاڅون پیل سو، یو کا
محمود جنراالنو مختارالدوله شیرمحمدخان، احمد خان نورزایي او اکرم خان غلزایی شپږ زره تنه غلجي ووژل او د 

 (۵۷-۳۵۶کهزاد ص ص )هغوی له سرونو څخه یې په کابل کي له تپه خاک بلخ سره کله منار جوړ کړ. 
عبدالرحیم خان، چې د پاچهی د نیولو دعوه یې کوله له خپلو دوو  رئیس مرحوم کهزاد وروسته لیکي چې د غلزاییانو 

زامنو او صدراعظم شهاب الدین خان سره ونیول سول او په توپ کي والوزل سول. په دې جنګونو کي د شپږو زرو 
 (۳۵۷هغه کتاب ص )په شاوخوا کي غلجي ووژل سول. 

نو څخه په څرګنده ښکاري چې شاه شجاع د غلجیو د ښورښ په پیل کولو کي برخه درلودلې او حتی له دې متو
مشرتوب یې کړی دی. خو په دې متونو کي د دغه لوی ښورښ، چې لمن یې د لوګر او کابل تر شاوخوا پوري پراخه 

ع نوم نه اخیستل کیږي. که شاه شجاتقریباً یو کال یې دوام کړی دی، له ځپل کېدلو څخه وروسته د شاه شجاع  سوې او
په دې لوی ښورښ کي الس درلودلی او یا یې مشرتوب کوالی نو تاریخي متونو به حتما، د دې لوی ښورښ د ځپل 

 کېدلو څخه وروسته، د هغه تښېتي او پټېدلو ته اشاره قدر کړې وای.
ورغلی دی چې دا لوی جنګ پای ته  د شاه شجاع له خپلي لیکني څخه ښکاري چې هغه د غلجیو سیمي ته هغه وخت

یانو خانان او عادي خلک د ئڅرنګه چې د غلزا» رسېدلی او هغوی ته سخته ظالمانه سزا ورکړه سوې ده. دی لیکي
هغو پرله پسې جنګونو له امله چې د شاه محمود له پوځونو سره یې کړي وه ډېر زیانمن سوي او قتل سوي وه او له 

مه نه درلوده نو زموږ ورتګ یې په نېک فال ونیوی او لوی او واړه یې ټول زموږ شاه محمود څخه یې د خیر ت
خدمت ته حاضر سول. په دغه وخت کي د اخالص قلیخان هوتک زوی عالیجاه شکرهللا خان، فتح خان بابکر زایي 

 ر په نکاحاو شهاب الدین خان توخی زموږ خدمت ته حاضر سول او عرض یې وکړ چې که د فتح خان بابکرزایي لو
څرنګه چې د هغو خانانو دغه پېشنهاد له نهایت اخالص څخه وو او زموږ له  کړم نو دا به لویه نېکمرغي وي.

  (۷شاه شجاع ص )« مقاصدو سره یې هم سر خوړ نو موږ د هغوی دا عرض منظور کړ...
د بلکه د ښورښونو له ځپل له دې متن څخه په څرګنده معلومیږي چې شاه شجاع د غلجیو په ښورښ کي الس نه درلو

کېدلو څخه وروسته د هغوی سیمي ته ورغلی او هغوی هم خواخوږي ورسره ښودلې او په راتلونکو جنګونو کي یې 
مالتړ کړی دی. شاه شجاع د زرمت د سیمي نوم نه اخلي بلکه وایي چې له خیبر څخه د وزیریستان له الري د کاکړو 

والړ او له هغه ځایه د غلجیو عالقې ته ورسېدی. دا چې د غلجیو له عالقې  سیمي ته، چې ټاکلی نوم یې نه یادوي
څخه یې مطلب کوم ځای دی، په کتاب کي څه نه وایی خو څرنګه چې له هغه ځایه شال او مستونګ ته د تللو نیت 

 کوي نو دا سیمه باید د زابل شاوخوا وي.
اته، چې د بلوچستان سرحد دی، د تللو نیت وکړ. خو وروسته مو له دووسوو سپرو سره د شالکوټ او مستونګ خو»

څرنګه چې هوا ډېره سړه وه او واوري او بارانونه اورېدل نو مو فیصله وکړه چې ژمی به همدلته تېر کړو. زموږ 
سره پیسې هم ختمي سوي وې او، زموږ له ښې طالع، په دغه وخت کي له شکارپوري څخه د سوداګرو یوه قافله د 

ور روانه وه. قافله مو را وګرځوله او له سوداګرو څخه مو د نغدو پیسو غوښتنه وکړه او ورته ومو ویل کندهار پر ل
چې هرکله مو پاچهي ونیوله ستاسي پیسې به بیرته درکړو. سوداګر، چې تل د شهزاده کامریان او فتح خان څخه 

اخیستل، زموږ په وعدو راضي سول او  بېرېدل او هر وخت یې د هغوی قافلې لوټلې او مالونه یې په زور ورڅخه
راته ویې ویل چې هر څه مو په کار وي هغه واخلی. د خدای تعالی منت دي راباندي وي، چې کله مو د سلطنت 
چاري په الس کي واخیستلې نو تر ټولو لومړنی کار مو دا وو چې د سوداګرو پیسې مو بیرته ورکړې او ال مو نوري 

دا چې له سوداګرو څخه د پیسو له ترالسه کولو وروسته مو د شال او مستونګ خواته  نیکۍ هم ورسره وکړې. مطلب
 (۸-۷هغه کتاب ص ص )مخ ونیوی او کوږک ته ورسېدلو. 

په دغه وخت کي، چې شاه محمود تازه د غلجیو پراخ مقاومت ځپلی وو، په کابل کي یوه لویه پېښه منځته راغله؛ او 
ړه وه، چې په لومړي سر کي وړه خو وروسته ډېره پراخه سوه او په زرګونو خلک هغه د شیعه او سنیانو ترمنځ جګ

یا پکښي قتل سول او یا سخت تاوان ورته ورسېدی. په کابل کي ځینو قزلباشو یو ُسني تاجک هلک په زور او په ډله 
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لیغاتو کي، چې خلک د تب ایز شکل بې عزته کړی، او یا دا سي ادعا کېدله، چې دا پېښه واقعیت لري. په داسي وختونو
تر تأثیر الندي راغلي او د مغرضو کسانو او په ځینو وختونو کي د ُمالیانو احساساتي ویناوو یې مذهبي تعصب 
تحریک کړی او ټول یې عصبي کړي وي، د حقیقت معلومول ګران څه چې بیخي غیر ممکن سي. د افغانستان په 

 هم ال جریان لري. تاریخ کي د داسي پیښو کمی نسته او حتی اوس
د کابل مشهور ُمال او روحاني شخصیت میرواعظ د سنیانو داعیه پر حقه وبلله او پر قزلباشو باندي یې د حملې امر 
ورکړ. په داسي وختونو کي مذهبي اقلیتونه، په تېره بیا چې خلکو ته د مالونو د لوټلو زمینه برابره سي، ډېر زیات 

په یوه سال، چې وروسته یې شمېر زرګونو ته ورسېدی، د قزلباشو پر کورونو او  تاوانونه ویني. د کابل سنیانو
دوکانونو باندي هجوم ورووړ. کورونو او دوکانونو ته یې اورونه واچول او چې څوک قزلباش یې مخي ته ورتلی 

ل دوه جنراالن، واژه یې. قزلباشو هم وسلو ته الس واچاوه او په ښار کي ډېر خونړی جنګ پیل سو. شاه محمود خپ
مختارالدوله شیرمحمدخان او احمدخان نورزی د دې فتنې د کرارولو لپاره واستول. خو هغوی د فتنې د کرارولو پر 
ځای د میرواعظ خوا ونیوله او خلک یې حملو او چور او تاالن ته تشویق کړل. دا وخت فتح خان، په بامیان او 

تو د ټولولو لپاره هغې خواته تللی وو؛ او میدان د خانانو او مغرضینو د شاوخوا کي د هزاره نشینه سیمو څخه د مالیا
د سیسو لپاره خالي وو. فتح خان او د هغه کشر ورور سردار دوست محمدخان ځانونه ډېر ژر کابل ته ورسول خو 

تح خان دا وخت شاه شجاع، د شیرمحمدخان او احمدخان نورزي په تحریک او تشویق، کابل ته رسېدلی وو او د ف
قواوو، چې شمېر یې ډېر کم وو، ماته وکړه. فتح خان د کندهار خواته وتښتېدی او شاه محمود په کابل کي د شجاع 

 الملک السته ولوېدی. 
درانی )ځیني مورخین وایی چې شاه زمان له شاه شجاع څخه وغوښتل چې شاه محمود په سترګو ړوند نه کړي خو 

وایي چې مختارالدوله شیرمحمدخان له شاه شجاع څخه د هغه شفاعت وکړ او هغه  (1۲ریشتیا ص )او  (1۸۴ص 
 هم د شاه محمود له ړندولو او وژلو څخه تېر سو.

دا دوهم احتمال ځکه سم ښکاري چې مختارالدوله شیرمحمدخان، چې عمر یې په دسیسو کي تېرکړی وو، له دې 
ی قدرت ونیسي او دی د پاچاهانو په غضب ګرفتار سي ځکه وېرېدی چې هسي نه سبا فتح خان او د شاه محمود زو

یې نو د ځان لپاره داسي الره پرانیستې پرېښودله چې سبا په جګه غاړه کار ورڅخه اخیستالی سي. ضمناً د ریشتیا 
دا خبره د تأمل وړ ده چې وایي احتمال لري په کابل کي د شیعه او ُسني په جنګ کي او قدرت ته د شاه شجاع په 

سولو کي د انګرېزانو الس موجود وي. ریشتیا دا هم وایي چې مختارالدوله شیرمحمد خان په هند کي شپې ورځي ر
ب هغه کتا)تیري کړي وې او هلته یې له انګرېزانو سره تماسونه ټینګ کړي او هغوی د شیرمحمدخان طرفدار ول. 

 (1۲ص 
ه او هیڅ ډول تاریخي استناد نه لري. شاه شجاع تر دغه د ریشتیا دا ادعا یوازي د هغه پر ګومان او اټکل والړه د

وخته پوري له انګرېزانو سره هیڅ ډول تماس نه وو درلودلی او د خپلي پاچهی په وروستي کال یې د لومړي ځل 
لپاره د انګرېزانو له سفیر مونسټارټ الفینسټون سره ولیدل. دا چې شیرمحمدخان په هند کي شپې ورځي تیري کړي 

ګواکي هلته به یې له انګرېزانو سره لیدلي وي موږ ته څرګنده ده چې شېرمحمدخان هند ته نه دی تللی او چې وې او 
څه شپې یې د اوسني افغانستان له حدودو څخه بهر تیري کړي دي نو هغه شپې یې د برټانوي هند پر سترخوان نه 

ان بامیزایي او د هغه زامن او ورېرونه یې وژلي وې تیري کړي بلکه د تیمورشاه له ویري، چې د ده پالر شاه ولی خ
ول، په بلوچستان کي پاته سو او څه موده وروسته، ښایي د بلوچستان د واکمن نصیر خان او یا، په افغانستان کي، د 
نورو پوپلزیو خانانو او مشرانو د شفاعت له مخي کابل ته راغلی وي. خو تیمور شاه هیڅ وخت په هغه اعتبار ونه 

و هغه ته یې تر مرګه پوري په حکومت کي وظیفه او مقام ورنه کړ. په دې صورت کي نو د شیرمحمدخان په کړ ا
حق کي د انګرېزانو سره د تماس درلودلو او د هغوی له خوا تحریکېدلو احتمال له امکانه لیري ښکاري. او ضرور 

 د شاګردانو اذهان مغشوش کړو.نه ده چې، یوازي په تشو ګومانونو، په لوی الس د خلکو او د تاریخ 
د سید قاسم ریشتیا د دې اشتباه سرچینه ښایي د تاریخ سلطاني متن وي چې وایی انګرېزان له ویري چې هسي نه شاه 
محمود له قاجاریانو سره دونه نیژدې سي چې د خپل هیواد چاري هغوی ته وسپاري نو یې الفینسټون ته وظیفه ورکړه 

درانی )ي او له شاه شجاع سره تماسونه ټینګ کړي او هغه د تخت او تاج نیولو ته ولمسوي. چې افغانستان ته والړ س
 (1۸۰ص 

کال کي د شاه شجاع د شپږ کلني پاچهی په وروستیو شپو ورځو کي، د  1۸۰۹په داسي حال کي چې الفینسټون په 
 لومړي ځل لپاره، په پېښور کي له هغه سره وکتل.

بخښل کېدلو د پیښي په مسله کي د هیڅ ادعا د ثبوت لپاره کوم سند موجود نه دی؛ البته په هر صورت د شاه محمود د 
پخپله شاه شجاع، د شاه محمود د بخښلو په موضوع کي، نه د شاه زمان او نه د مختارالدوله شیرمحمدخان نوم یادوي 

ع کړ او ده هم امر وکړ چې شاه او وایي چې شاه محمود او د هغه حبشي ساتونکو ده ته کالم هللا مجید شریف شفی
 (11شجاع ص )محمود په عزت او احترام سره لوړ باالحصار یا باالحصار باال ته بوزي. 

دا پېښه چې هر ډول سوې وي؛ اوس د تاریخ یوه برخه او هېره سوې پاڼه ده خو وروستیو پیښو وښودله چې د شاه 
ل کېدلو پر ځای به دهغه په سزا رسېدل هم د شاه شجاع محمود په څېر یوه عیاش، بې کفایته او مضر دښمن د بخښ
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او هم د ټول وطن په ګټه وای. که څه هم چې ښایي نور اجتماعي عوامل د ښورښونو او ناکراریو سبب سوي وای 
خو لږ ترلږه دا یو عامل به موجود نه وای. که هغه له منځه وړل سوی وای نو ښایي په وروسته کي د ډیرو بدو 

رګونه افغانان پکښي قتل سول او افغانستان یې د تل لپاره کمزوری کړ، مخه نیول سوې وای. مشهور پیښو، چې ز
دی. فتح خان وتښتې» انګرېزمورخ جان ویلیم کې د شاه شجاع له خوا د شاه محمود د بخښل کېدلو په باره کي لیکي 

هغه چا په حق کي چې د بري په وخت کي  شجاع الملک کابل ته بریالی ننووت؛ او شاه محمود یې پښو ته ولوېدی. د
یې هیڅ رحم نه وو ښودلی د شکست او ماتي په وخت کي رحم وښودل سو. دا د شاه شجاع په لویي کي شمېرل کیږي 
چې د خپلی امپراطوری د راتلونکي د ژغورلو لپاره یې څرنګه له شکست خوړلي شاه محمود څخه، چې خپل ځان 

سره شرمولی وو، د کسات اخیستلو څخه ډډه وکړه او له صبر او زغم څخه یې کار  یې د کسات په اخیستلو او ظلم
واخیست. د شکست خوړلي پاچا سترګي له ړندېدلو څخه معاف سوې خو له دې څخه وروسته پرله پسې داخلي 

د کې لومړی جل)« جنګونو وښودل چې د شاه شجاع دغه د ترحم عمل په سیاسي لحاظ څومره غیر سیاسي کار وو 
 (۲۸ص 

د شاه شجاع پاچهي، د شاه زمان او د شاه محمود د پاچهیو په څېر، له لومړۍ ورځي بیا تر پایه پوري د کورنیو 
جنګونو، دسیسو، یاغي کېدلو او بیرته اېلېدلو داستان دی. لکه څرنګه چې د شاه زمان او شاه محمود د اداري او 

چنداني معلومات نه لرو؛ طبیعې خبره ده چې د شاه شجاع د پاچهی سټم، که یې احیاناً درلودی، په باره کي یپوځي س
 په باره کي مو هم اطالعات او معلومات لږ دي. 

د شاه شجاع له خاطراتو ، چې وایی د کابل پر تخت د کښېنستلو په وخت کي یې عمر اووه لسو کالو ته رسېدی، په 
کال، په وخت کي د اتو یا نهو کالو ماشوم  1۷۹۳ېدلو، اساس ویالی سو چې هغه به د خپل ورور شاه زمان د پاچا ک

وو او شاه زمان به ځکه د خپلو نورو وروڼو په څېر په باالحصار کي بندي کړی نه وي چې هم د ډېر لږ عمر ماشوم 
وو. خو د شاه شجاع په خاطراتو کي کلونه یو څه سر نه سره خوري. ځکه دی وایي چې  او هم یې خپل سکه ورور

میالدي کیږي، د اووه لسو کالو وو؛ په داسي حال کي چې  1۸۰1کي، چې  1۲1۶باندي د کښېنستلو په کال پر تخت 
دا د شاه محمود د پرزېدلو او د ده د پاچا کېدلو نه بلکه د شاه محمود د پاچا کېدلو کال دی. او وروسته وایي چې د 

 (1شاه شجاع ص )ورکړی دی. کېږي دوام  1۲۴1دې خاطراتو لیکلو ته مي تر نن ورځي پوري چې 
میالدي سره سر خوري؛ خو شاه شجاع د خپل کتاب په پای کي د امیردوست محمدخان سره د  1۸۲۵وروستۍ سنه 

کندهار په شاوخوا کي د جنګ او ماتي خوړلواو له هغه څخه مخکي او وروسته پیښو په باب بحث کوي او دا وروستۍ 
پاچا کېدلو سنه غلطه لیکي سړی ویالی سي چې د خاطراتو لیکل یې  کال دي. دا چې شاه شجاع د 1۸۳۴پیښي د 

ناوخته پیل کړي او کال به ورڅخه غلط سوی وي خو دا چې د خپلو خاطراتو د پای ته رسولو په سنه کي د نهو کالو 
دهیانه کال کي، چې په لو 1۸۲۵هم په  توپیر راوړي، سړی څه نه سي ویالی. زه ګومان کوم چې شاه شجاع به اصالً 

کي پروت وو او د کابل د تخت د بیرته نیولو جدي فیصله یې ال نه وه کړې، خپل خاطرات پای ته رسولي او یا به 
یې د پای ته رسولو فیصله کړې وه. خو کله چې بیا د تخت نیولو یو څه امید ورته پیدا سوی دی نو دوهم ځل یې 

هېر دي چې په لومړي مخ کي یې ویلي وه چې خاطرات به دلته بیرته د خاطراتو پیل کولو ته زړه سوی دی او دا یې 
 پای ته رسوم.

په هر صورت، موږ دونه، په یقین سره، ویالی سو چې شاه شجاع د پاچا کېدلو په وخت کي د ډېر کم عمر څښتن 
 وو او د لومړیو کلونو اشتباهات یې، چې ځیني یې د ده د سقوط سبب سول، هم ښایي له دغه امله وي.

د شاه شجاع د پاچا کېدلو، جنګونو او په ژوند کي له نورو کارنامو څخه داسي ښکاري چې شاه شجاع صرف یو 
شهزاده وو او په هیڅ توګه سیاست، او یا لږترلږه د افغانستان په هغو شرایطو کي، پاچهی ته جوړ سوی نه وو. هغه 

د کړی وای ښایي د اشعارو ښه دېوانونه یې ترتیب که د سیاست له ډګر څخه لیري، یوازي په ناز او نعمت کي، ژون
کړي او ښه ادبي خدمتونه یې کړي وای. شاه شجاع د خپل پالر تیمورشاه په ژوند کي او د هغه له وفات څخه وروسته 
بیا پخپله تر پاچا کېدلو پوري، څه باندي پنځه لس کاله، د وروڼو تر منځ جنګونه او د قدرت لپاره د سترګو ړندول، 

ګونه او کورونه سوځول ولیدل. هغه ولیدل چې قومي خانان او درباریان، خپلوان او د اعتماد وړ کسان څرنګه له جن
سهاره ترماښامه د یوه بل پر ضد دسیسې کوي. یو قومي خان او جنرال نن څرنګه د یوه شهزاده لپاره توري وهي او 

ورته کوي او تېښته، نیول کېدل، ړندېدل او وژل کېدل سبا څرنګه، په ټوله بې شرمي، د هغه شهزاده پر ضد توره پ
یې ګوري. شاه شجاع د خپل قدرت شپږ کلونه ټول په دسیسو کي تېر کړل. له ده سره پخپله داسي کسانو او د کورنۍ 
نیژدې خلکو داسي ناځوانۍ وکړې چې ده یې تصور نه سو کوالی. خو تر پایه پوري یې سیاسي هوښیاري پیدا نه 

مداسي ناکامه مړ سو. هغه په هر چا ډېر ژر اعتماد کاوه او یا به یې ښایی فکر کاوه چې ټول همداسي دي. کړه او ه
سړی به پر چا چا بې باوره سي او څوک څوک به له ځانه لیري کړي. زما زړه ته نه لویږي او په ژوند کي مي نه 

او غولول سوی وي. له ده سره به یوه سړي دوه لوستي او نه اورېدلي دي چې یو پاچا دي د ده په اندازه غولېدلی 
ځله خیانت وکړ مګر کله چې به یې بخښنه وغوښتله ده به بیا هم نه یوازي اعتماد ورباندي کاوه بلکه ډېر حساس 
مقامونه به یې ور وسپارل. که شاه شجاع د پاچا زوی نه وای زه ګومان نه کوم چې په ژوند کي به چا د سیاست په 

خه ورکړې وای. قسمت داسي پېښه کړې وه چې دی هم د تیمور شاه زوی، هم د شاه زمان پاچا یوازینی میدان کي بر
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

سکه ورور، هم د ورور د له منځه تللو په وخت کي د پېښور په څېر مهم او قوي ښارحکمران وو او مهمه دا وه چې 
خدامولو قوت درلود. هغه پر خپلو د ژوند تر پایه پوري بې پیسو نه سو او هر وخت یې د اجیرو عسکرو د است

جواهراتو مین وو؛ هیڅ وخت یې له ځانه نه بېلول او حتی د وژل کېدلو په ورځ یې هم جواهرات ورسره اخیستي او 
 په باالحصار کي یې خپلو زامنو او کورنۍ ته نه وه پرې ایښي. 

 

 نوربیا
 

 شاه شجاع د قدرت په کلونو کي:
 

 شاه شجاع، امیر دوست محمدخان او برټانیه, لومړئ برخه

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien1.pdf

