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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 برخه شتمهیدوه و

 

 م فصلیرد

 

 د کابل د تخت د نیولو لپاره د شاه شجاع وروستی کوښښ:
 

څرګنده ښکاري چي انګرېزانو پر افغانستان باندي په هر صورت د یرغل کولو او د  پهد سیملې له اعالمیې څخه 
افغانستان کال د اکټوبر پر لومړۍ نېټه، چي هم له  ۱۸۳۸هغه هیواد د اشغالولو فیصله کړې وه. د سیملې اعالمیه د 

 څخه د روسانو استازی ویتکیویچ وتلی او هم اېرانیانو د هرات د ښار محاصره پرې ایښې وه، صادره سوه. او دا
غو په اساس به انګرېزانو پر افغانستان باندي د یرغل کولو لپاره خپل ځانته پلمه هغه دوه عمده دلیلونه وه چي د ه

درې میاشتي مخکي، د جون پر شپږویشتمه، د رنجیټ سینګه، شاه  جوړوالی. د سیملې له اعالمیې څخه څه باندي
پر افغانستان باندي د  اساس؛ او د هغه تړون په شجاع او انګرېزانو ترمنځ درې اړخیز یا مثلث تړون السلیک سو

متحدو قواوو حمله تصویب سوه. د دې معنی دا ده چي انګرېزانو باید د دې تړون څخه ډېر مخکي د دې یرغل 
له کړې وي ځکه چي د دولتونو ترمنځ د دونه مفصل تړون پر شرایطو باندي د نظر توافق حاصلول پخپله فیص

پر افغانستان وخت ته ضرورت لري او لږ ترلږه دوې درې میاشتي یې باید نیولي وي. انګرېز مورخ جان کې ځکه 
 سي اساس یې نه درلود.ته جنایت ویلی دی چي هیڅ ډول منطقي او سیا باندي د انګرېزانو دغي حملې

په کابل کي یې، د شاه شجاع په حکومت کي د سیاسي سالکار مقام، چي مکناټن ته ورکول  چېالیکزانډر برنس، 
سوی وو، خپل حق باله، پر افغانستان باندي د انګرېزانو د قواوو د یرغل لپاره د الري هوارولو په مقصد سند ته 

سو څو د سیملې د اعالمیې د صادرېدلو لپاره منطقي دالیل پیدا او په هغې  ولېږل سو او مکناټن په سیمله کي پاته
د سیملې له اعالمیې سره، چي عمده هدف یې په کابل کي د بارکزیو د حکومت پرزول او د شاه  کي یې درج کړي.

ه شجاع پاچا کول وه، له لومړۍ ورځي، سخت عکس العملونه را وپارول. ځکه چي لومړی خو د هرات محاصر
که انګرېزانو د ختمه سوې وه او انګرېزانو پر افغانستان باندي د حملې کولو هیڅ دلیل نه درلود او بل دا چي دا 

غیرمنطقي خبره وه چي د  ایران له خواد هرات محاصره، پر افغانستان باندي د حملې کولو پلمه بلله نو دا خپله
 د له دوست محمد خان سره جنګ اعالن کړي.ایران پاچا پر هرات باندي حمله کړې ده انګرېزان بای

د برټانیې ډیرو مشهورو سیاستمدارانو، چي د هند په چارو کي یې تجربه او تخصص درلود، د دې یرغل په نتیجه 
د ولینګټن ډوک الرډ ویلسلي، سر چارلس میتکاف، ښاغلی ایډ کي کي د یوې فاجعې پېش بیتي وکړه. په دې کسانو 

 ېالرډ ویلسلي پېش بیني وکړه چفینسټون، سر هینري ویل الک او ښاغلی ټوکر شامل ول. مونسټون، مونسټارټ ال
د یوه زموږ د خوښي او پالن سره سم،  ،او په افغانستان کي د بري له بشپړېدلو سره پیل کیږي. زموږ ستونزي

چارلس میتکاف ویل چي حکومت پر ځای کښېنول دا معنی لري چي موږ باید د تل لپاره په هغه هیواد کي پاته سو. 
باسین تېرېدل او د هغي سیمي د وطنونو په چارو کي الس وهل دا معنی لري چي په لوی الس، په هغه سیمه اتر 

کي، روسانو ته د مداخلې بلنه ورکړو. الفینسټون، چي په پوځي بري یې هم باور نه درلود پېش بیني وکړه چي پر 
پخپله د سړي کښېنول هیڅ ډول نتیجه نه ورکوي او دا یوه بایللې لوبه ده. تخت باندي زموږ له خوا د یوه ټاکل سوي 

 (۳۰۳-۳۰۲پیډیشن ص ص سایک) مدیره هیات له دې اعالمیې سره سخت مخالفت کاوه.شرق الهند د کمپنۍ 
مونسټارټ الفینسټون، چي د کابل پاچهي په نوم کتاب یې، د څه باندي دووسوو کالو راهیسی، د نړۍ د ټولو 

ته اټکل کوالی سې چي » انستان پېژندونکو لپاره تر ټولو معتبر مأخذ دی، په یوه شخصي مکتوب کي ولیکل: افغ
زه به د کابل په باب څه فکر کوم. دا په یاد ولره چي ما به ستا سره کابل ته د یوه استازي پر لېږلو باندي ال موافقه 

فقط لکه دا چي په هند  ؛ت د ساتلو وظیفې ته اوږه ورکړې دهنه کوله. او دا دی اوس مو په افغانستان کي د یوه دول
زره عسکر، لکه چي موږ یې اورو په نظر کي نیول سوي دي، د  ۲۷کي زموږ تر الس الندي سیمه وي. که ته 

بوالن د درې له الري کندهار ته واستوې، او هغوی ټولو ته ډوډۍ ورسوې؛ زه په دې کي هیڅ شک نه لرم چي ته 
. مګر په یوه نېستمن، ساړه، قوي او یوه لیري او کابل ونیسې او شاه شجاع به د کابل پر تخت کښېنوېبه کندهار 
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پراته هیواد کي، چي د افغانانو په څېر سرکښه خلک پکښي اوسیږي، زه فکر کوم چي ناکامي حتمي ده. که بری تر 
لک ول او د خسي. افغانان بېطرفه السه هم سي زه وېره لرم چي د روسیې په مقابل کي به مو دریځ کمزوری 

یرغلګرو په مقابل کي به یې زموږ د مرستو هرکلی کړی وای. اوس به دوی زموږ سره مخالف او ناراضه وي او 
باسي متحد سي. ما هیڅ وخت نه دي اورېدلي چي د یوه متمدن او  هله هر هغه یرغلګر سره به چي موږ له افغانستان

که له افغانانو د دي درې کاله دوام وکړي او دواړه دي له یوه بل سره دښمنان نه سي. اتحا غیر متمدن هیواد تر منځ
سره زموږ دغه ډول اتحاد تر اوسه پوري زموږ په مقابل کي نفرت را پارولی نه دی نو له رنجیټ سینګه سره 

زما نطریات ډېر چټي زموږ اړېکي او د هغه د فتوحاتو تضمین به دا کار هم وکړي. له دونه لیري فاصلې څخه به 
کې ص ص )« عقیده والړ یم. هاو بې معنی ښکاره سي خو سره له هغه چي هر څه مي اورېدلي دي بیا هم پر خپل

۳۶۳-۳۶۴) 
او له مهاراجا رنجیټ سینګه سره یې تړون السلیک کړ. د دې  یرسېدود جون په میاشت کي، مکناټن الهور ته 

کال  ۱۸۳۴ي په ټکي تکرار دی چي شاه شجاع او رنجیټ سینګه په تړون لومړۍ څوارلس مادې د هغه تړون ټک
 ي تړون کي نه وې راغلي.کي سره السلیک کړی وو. دلته به یې هغه مادې راړو چي په مخکن

دوه لکه نانک شاهي روپۍ یا مهاراجا ته : شاه شجاع الملک دا مني چي د خپل هدف تر السه کولو سره به ۱۵
ه له هغي ورځي څخه ټولوي چي د سیکهانو پوځیان د کابل پر تخت باندي د هغه دا پیسې بکلداري ورکوي. 

اعلیحضرت د کښېنولو په منظور حرکت وکړي. مهاراجا به له شاه شجاع سره لږترلږه پنځه زره سپاره او پیاده 
به هر  عسکر ملګري کوي، چي ټول به مسلمانان وي او د پېښور د شاوخوا عالقې اوسېدونکي به وي. دا عسکر

وخت چي د برټانیې حکومت یې الزمه وبولي د اعلیحضرت شاه شجاع مرستي ته حاضریږي. او هر کله چي د 
لوېدیځ په خوا کي کومه مهمه پېښه منځته راځي نو دغه پوځیان به مرستي ته حاضر وي. که چیري مهاراجا د شاه 

په اندازه، په لګښتونو کي کمی د شمېرونو د عسکرو مرستي ته ضرورت پیدا کړ نو په هغه صورت کي به، د پوځ
راځي. په دې صورت کي به هغه وخت هم په نظر کي نیول کیږي چي د شاه له پوځیانو څخه کار اخیستل سوی 

او د برټانیې حکومت مسوولیت لري چي دغه پورته ذکر سوی رقم به، تر هغه وخته پوري چي دغه تړون نافذ  وي
  جا ته ورکول کیږي.وي، هر کال پر خپل وخت مهارا

ملکیت له  د: شاه شجاع موافقه کوي چي د خپل ځان، خپلو وارثانو او نورو ځای ناستو لپاره د هغو ټولو سیمو ۱۶
چي اوس حاضر د سند د میرانو په الس کي دي او دا به تر ابده د میرانو او د هغوی  یږيدعوې او مالیاتو څخه تېر

دا سیمي به هغه وخت د سند د میرانو ملکیت ګڼل کیږي چي شاه شجاع، د  د راتلونکو نسلونو په الس کي وي.
برټانیې د حکومت په منځګړتوب، له هغوی څخه پیسې تر السه کړي او له هغو پیسو څخه به پنځه لس میلیونه 

کال د مارچ د دوولسمي د تړون څلورمه ماده به منسوخه ګڼله کیږي او د  ۱۸۳۴روپۍ مهاراجا ته ورکوي. د 
 هاراجا او د سند د میرانو ترمنځ به معمولي خطونه او تحفې لېږل، له هغه وروسته، جاري ساتل کیږي. م

: شاه شجاع الملک خپل ځان، خپل ولیعهد او راتلونکي نسلونه، چي په افغانستان کي به قدرت ته رسیږي، ۱۷
و سره به غرض نه لري چي اوس دی به خپل وراره، د هرات واکمن نه تهدیدوي او له هغو سیممکلف بولي چي 

 حاضر د هغه په قلمرو کي شاملي دي.
: شاه شجاع، د خپل ځان، خپل ولیعهد او راتلونکو نسلونو له لوري وعده کوي چي د برټانیې او سیکه د ۱۸

حکومتونو له اجازې او اطالع پرته به له هیڅ بهرني هیواد سره اړیکي نه ټینګوي او تر خپل وس پوري به د هر 
 غه قوت سره په وسلو مقابله کوي چي د سیکهانو او یا برټانیې پر قلمرو باندي حمله کوي.ه

درې واړه قوتونه، د برټانیې حکومت، مهاراجا رنجیټ سینکه او شاه شجاع الملک په بشپړ درناوي له پورته موادو 
دې توګه نو دا تړون د تل لپاره  سره خپله موافقه څرګندوي. له دې مادو څخه به هیڅ ډول سرغړونه نه کیږي او په

 څخه وروسته، له هغې شېبې نافذ وي.ُمهر او السلیک  له وقوتون وواړ یودرد  ه،نافذ دی؛ دا تړون ب
 

 آکلینډ السلیکونه:
 سینګه رنجیټ

 شاه شجاع الملک
 

اسار له  کال د ۱۸۹۵کال د جون پر شپږویشتمه، چي د سیکهانو د بکرماجیت د  ۱۸۳۸دا تړون په الهور کي د 
 (۲۹۶-۲۹۵کوریس پانډینس ص ص )میاشتي سره برابر دی، تر سره سو.

 او هغه ته یې د یوه پاچا په سترګه نه دا تړون چي څومره غیرعادالنه دی او د شاه شجاع السونه یې څومره تړلي
م د شاه شجاع دي، هغه خو څرګنده خبره ده؛ خو د پروتوکول په حساب ه بلکه د یوه عادي واسال په سترګه کتلي

نوم له رنجیټ سینګه څخه وروسته راغلی دی او د تړون په پای کي د میالدي کال سره د سیکهانو د بکرماجیت 
او دا پخپله ښیي چي په دې درې  کال درک نسته.او یا هجري شمسي کال ذکر سوی او د مسلمانانو د هجري قمري 

مه خو ال دا ده چي د تړون د السلیکولو په وخت کي نه شاه مه اړخیز تړون کي شاه شجاع چنداني اهمیت نه درلود.
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ته سشجاع او الرډ اکلینډ وجود لري. یوازي رنجیټ سینګه یې السلیکوي او د اکلینډ او شاه شجاع السلیکونه ورو
 اخیستل کیږي.

د برټانیې ډیرو د افغانستان په چارو کي دغه ډول ښکاره او غیرعادالنه مداخله که څه هم چي  اصالً تړون او دغه 
پوهانو او جنراالنو وغندله او د تاریکي ایندې پېش بیني یې ورته وکړه مګر د برټانیې حکومت، که څه هم چي 

سټ پر دوهمه هم خارجه ګابتکار یې په الس کي نه وو اخیستی، مګر د الرډ آکلینډ اقدام یې منظور کړی وو. د ا
نجیټ سینګه سره وروستی تړون منظور کړ. خارجه وزیر وزارت او هم د هند لپاره د کنټرول بورډ له ر

مخالف وو چي ویل یې د فارس پر خلیج دي پالمرسټون په تهران کي د ایران د سفیر مک نایل له دې نظر سره 
حمله وسي او د برټانیې عسکر دي د تهران پر لور مارش وکړي. پالمرسټون، په عوض کي، د افغانستان پر ضد د 

نظوري ورکړه. کله چي سړی د انګرېزانو پالن ته ګوري نو داسي فکر کوي چي دوی نه د سترو عملیاتو م
د هیواد په  اصالً افغانستان د جغرافیې او غرونو او نه د خلکو په باره کي معلومات درلودل او افغانستان ته یې 

یرانیانو باندي حمله وکړي او سترګه کتلي نه وه. دوی خیال درلود چي رنجیټ سینګه به د افغانستان له الري پر ا
هغوی به د افغانستان له خاوري څه وشړي او بیا به نو ټول افغانستان د یوه مشر په رهبري په رسمیت وپیژني. 
پالمرسټون په دې عقیده وو چي افغانستان تر ایران بهتر حایل دی او برټانیه باید د افغانستان له جغرافیایی موقعیت 

ویل چي موږ باید پر ایران سټون ی سي لکه روسیه چي یې له ایران څخه اخلي. پالمر څخه هغه ګټه واخیستال
د ایران شاه ولمسوو چي له روسیې سره باندي له حملې کولو څخه ځان وژغورو. ځکه چي په هغو صورت کي به 

په ګټه کي  روسیه ځکهبه دا به د روسیې او برټانیې تر منځ د نښتي سبب سي او په هغه صورت کي  نیدې سي.
 (۱۲۶والر ص )چي د جګړې میدان ته ورلنډ دي او اکماالت ژر رسوالی سي. وي 

انګرېز مورخ جورج فاریسټ وایي د برټانیې حکومت الرډ آکلینډ ته ویلي وه چي د افغانستان په چارو کي د جدي 
یو حکومت ټینګ کړي او . الرډ اکلینډ فیصله کړې وه چي په کابل کي بیرته د سدوزمداخلې وخت را رسېدلی دی

هرات له کابل څخه مستقل وي. فاریسټ وایی دوی دا هېره کړې وه چي د افغانستان پر سرکښو او زړه ور قبایلو 
باندي د انګرېزانو د برچو په زور واکمن نه تحمیلیږي او که پر تخت کښېنول سي نو هلته به منفور وي. او الرډ 

فاریسټ ص ص )یو له تر ټولو ناالیقو او کمزورو شخصیتونو څخه دی.  شاه شجاع چېآکلینډ په دې نه پوهېدی 
۱۷-۱۸) 

په هغه وخت کي اته لس کلن ځلمی صاحب منصب وو او د مکناټن او شاه شجاع له قواوو  چېسرنیویل چمبرلین، 
به ا کي د شپېتو کلونو په شاوخو چېشاه شجاع یو زوړ سړی دی » سره ملګری وو د شاه شجاع په باره کي لیکي: 

او په طبیعي ډول سپینه ده خو دی یې د ځوان ښکاره کېدلو لپاره توروي. دی  وي. ږیره یې تر سینې پوري رسیږي
دوولس تنه یې پر اوږو وړي. پر آسونو سپاره کسان ورسره وي او پیاده هم خلک ورسره  چېپه کجاوه کي ګرځي 

دی په حقیقت کي د هند د واکمنانو په څېر ژوند کوي. ځغلي. پیالن، آسونه او په سل هاوو سپاهیان ورسره وي. 
موږ  چېصاحب منصبان یې انګرېزان دي او دا د ده ساتونکي دي. کله  چېدی خپله یوه پنځه زره کسیزه قوه لري 

ی پر قدرت باندي وساتي. دا نویوه شانداره د چېدی پر تخت کښېناوه نو دا قوه به له ده سره په کابل کي پاتیږي 
 (۳۱فاریسټ ص )ده. کشکي تاسي له دې نظام سره زما د څو کلن خدمت ټوله کیسه واوری.  وظیفه

ً تړون له السلیک کېدلو څخه له رنجیټ سینګه سره د  شل ورځي وروسته، کپټان وېډ، لیفټینینټ مکسن او  تقریبا
شاه  چېن کي معلومه سوه او مکناټن ته د خبرو په جریا ویلیم مکناټن په لودهیانه کي د شاه شجاع کورته ورغلل

شاه شجاع، د خپلو خبرو په ترڅ کي . درلودلېشجاع د وروستي تړون او افغانستان ته د تللو په برخه کي اندېښنې 
رنجیټ سینګه ته هیڅ باج نه ورکوي،  چېد کابل د اوسني واکمن تر مقام،  ده ته که برټانیه چېمکناټن ته وویل 

له ډېره وخته د  چېه له رسولو څخه به چنداني څه تر السه نه کړي. ده وویل کښته درجه ورکړي نو قدرت ته د د
زه شل کاله برټانیې نازولی یم او  چېد کابل تخت ته رسوي. ده وویل مي برټانیه به  چې مدغي ورځي په انتظار و

ی او بدنامي او نوم سره تړلدواړو په راتلونکي کي د دوی  چېعزت یې راکړی دی. اوس باید دوی په دې پوه سي 
په دې زمانه کي ښه نوم تر ټولو لوی نعمت دی. نیمه ګوله ډوډۍ  چېنېکنامي دواړو ته یو شان رسیږي. ده وویل 

 (۳۲۶کې ص )له ښه نامه سره نه وي.  چېا نعمتونه نیمي له ښه نامه سره قبوله ده، نه د د
پر رنجیټ سینګه اعتماد درلود. ده فکر کاوه  شاه شجاع نه پر برټانیه او نه چېکې وایی داسي شواهد موجود وه 

دواړو خواوو د ټولو کارونو ترتیب نیولی دی او دی د هغوی دواړو د اهدافو د ترالسه کولو لپاره د بوه  چې
ګوډاګي په څېر استعمالیږي او پر افغانستان باندي د یرغل د ډرامې د رنګینولو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. 

 (۳۳۰هغه کتاب ص )
که زه د خپلو  چېبرټانیه د ده پوځیان ورته وروزي او د کابل تخت په دغو پوځیانو ونیسي. ده ویل  چېده غوښتل 

د افغانستان له  چې. ده وویل وسلو او پوځیانو په زور قدرت ته ورسیږم نو د خلکو په نزد به مي اعتبار زیات سي
 په زرهاوو کسان به ورسره یوځای سي. چېمشرانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي او یقین لري 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

برټانیه له  چېکه شاه شجاع، د داسي شرمونکي موافقتنامې له السلیک کولو څخه وروسته ، بیا هم په دې عقیده وو 
هغه سره د یوه دوست او قدرمن مېلمه په حیث مرسته کوي او له ده څخه به د ګوډاګي په توګه کار نه اخلي نو 

 سړی وو.ډېر ساده  چېریشتیا 
د هغه ټول ژوند د  چېوایي، شاه شجاع له لومړۍ ورځي ناراض ښکارېدی او څرنګه  چېلکه مورخ سرجان کې 

وو، نو پر پردیو، په تماده سوی عاو پر هر چا بې اخپلوانو او نیژدې کسانو په بې وفایي او نامردي کي تېر سوی 
اعتماد نه سو کوالی. د بلي خوا د پاچهی اشتها او د تېره بیا د رنجیټ سینګه په څېر دښمن باندي یې خو بیخي 

له مرستي پرته په هیڅ  طاقترېزانو په څېر لوی ګد ان چېقدرت لېونتوب هر کار ته مجبوراوه او ده ته معلومه وه 
تر ده په خرابو  چېصورت قدرت ته رسېدالی نه سي او که دی د هغو مرسته ونه مني نو داسي ډېر کسان سته 

 انګرېزانو دوستی او د مالتړ ترالسه کولو ته تیار ناست دي.شرایطو د 
کال د ډسمبر پر لسمه له فیروز پور څخه د سند او افغانستان پر لور حرکت وکړ. که څه  ۱۸۳۸د انګرېزانو پوځ د 

بیا د سند میران به د دوی د لښکرو په مقابل کي د درېدلو جرأت ونه کړي خو  چېانګرېزانو ته معلومه وه  چېهم 
که  چېیې هم هغوی ته مخکي له مخکي، په ډیرو ټینګو کلماتو یو خبرداری ورکړ. د سند میرانو ته وویل سول 

دوی د برټانیې د پوځونو په مقابل کي دوستانه دریځ ولري او که دښمني ورسره وکړي؛ د برټانیې پوځونه به تر 
 چېدی موږ به هغسي کوو. دا زموږ خوښه ده موږ ته هر ډول هدایت راکړی  چېاباسین تیریږي. زموږ حکومت 

کله او پر کوم ځای باندي له سیند څخه اوړو. که زموږ سره څوک مقاومت وکړي نو دا نه یوازي بې ګټی کار دی 
زموږ په مخ کي دریږي خپل ځانته تباهي راولي. د سند میران، که پخوا ښه  چېبلکه لېونتوب دی. هر هغه څوک 

دوی د برټانیې د حکومت تر الس الندي دي او هسي تش په نوم حکومت ورپاته  چېول نه پوهېدل، اوس پوه س
هیڅ یې په وس پوره نه دي او که یې پخوا یو څه په زړه کي درلودل نو هغه خیالونه یې هم  چېدی. دوی پوه سول 

 (۸۸-۳۸۷کې لومړی جلد ص ص )پرېښودل. 
هه زره پنځه سوه عسکر او اته دېرش زره نوکران ورسره د ډسمبر پر لسمه یې حرکت را وکړ ن چېد بنګال پوځ، 

 وه، او مالونه یې پر دېرشو زرو اوښانو بار کړي وه.
د انګرېزانو لښکر د کوږک تر غره را اوښتی وو، سردار رحمدل خان، د  چېکال د مارچ پر یودېرشمه،  ۱۸۳۹د 

که دی او د ده وروڼه  چېپوښتنه یې کړې وه  کندهار د سردارانو په استازیتوب، مکناټن ته احوال استولی وو او
د کندهار سرداران  چېمکناټن د جنرال کین په مشوره، په جواب کي ورته وویل تسلیمیږي نو شرایط به څه وي. 

د برټانیې له کنټرول څخه مستقل وجود ولري. رحمدل خان په عین وخت کي احوال ورکړی وو  چېال څوک دي 
ورکړي نو د انګرېزانو خدمت ته حاضر دی او که د دوی په مقابل کي هر چا  که چیري پنځه لکه روپۍ چې

که ته او ستا وروڼه د کندهار قانوني  چېښورښ وکړ دی به یې ورته وځپي. مکناټن په جواب کي ورته ولیکل 
ه تاسي او د هغه صاحب ته بې قید او شرطه تسلیم سی نو زه ستاسي د سالمتی ذمه وهم او ګورنر جنرال ب حکومت

خو تنخوا به مو په کال کي تر یو لک روپۍ  په ډېر عزت ومني او ستاسي د اوسېدلو لپاره به ځای هم درته وټاکي؛
پوځ کندهار ته در روان دی او د  چېځکه  یتاسي باید سمدستي تسلیم س چېزیاته نه وي. مکناټن زیاته کړه 

د  ما پخپله چې لیکيخبرلیکونکی محمدطاهر نو د انګرېزاعواقبو مسوولیت به ستاسي وروڼو په غاړه وي. 
که دغو دریو وروڼو ته یو څه اطمینان مګر  کړو د یوه عمومي تحریک د وجود احساسانګرېزانو په مقابل کي 

ته تسلیم سي او یو ډز به هم ونه سي. مګر دوی به د کندهار له حکومت  انګرېزانوورکړه سي نو کندهار به ټول 
 (۷۹ِمهرا ص )په کال کي به په درې لکه روپیو راضي وي. سره کار نه کوي او 

 
 نور بیا

 
 کندهار:

 

  عبدالباري جـهاني
 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, یو ویشتمه برخه
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