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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 برخه شتمهیورد

 

 م فصلرید
 

 کندهار:
سره د انګرېزانو د د کندهار ښارته د شاه شجاع  چېد انګرېزانو پوځونه ال د کوږک له غره څخه را اوښتي نه وه 

ان وویل مدل خحر چېپوځونو د ملګري کېدلو او پر افغانستان باندي د حملې کولو رپوټونه خپاره سوي وه. کله 
خدمت کولو ته حاضر دي؛ مالیان ډېر په شجاع که شاه شجاع د دوی سالمتي تضمین کړي نو دوی د شاه  چې

غوسه سول او د شاه شجاع او د هغه سره ملګرو انګرېزي پوځیانو پر ضد یې د خلکو مذهبي احساسات را 
 (۶۲هغه کتاب ص )نه اخلي.  به له وسلو څخه کار کېپه کندهار  چېوپارول. مکناټن داسي تبلیغ کاوه 

 
کله پوځ کندهار ته داخل سو، او شاه شجاع  چېحوالدار وایي اد مکناټن او شاه شجاع له پوځ سره یو ملګری هندو 

ښارته ننه ووت او  کېپر تخت کښېناست نو خلک ډېر ورته خوشاله وه. د شاه پوځ د سرکار له پوځونو څخه مخ
مګر وروسته ټولو په زړونو  خلک د هغه په ستنېدلو خوښ ول کېي سر خلکو د خوښۍ جشنونه وکړل. په لومړ

 چېنفرت ورڅخه کاوه او د سرکار د پوځ له ویري یې څه نه ویل. د ښار مشران له دې امله ډېر خواشیني ول  کې
شاه شجاع زموږ د وطن الر انګرېزانو ته  چېشاه شجاع له خارجي پوځونو سره ښار ته ننوتلی دی. دوی ویل 

ښودله او دوی به ډېر ژر د دوی وطن ورڅخه ونیسي. انګرېزان به د دوی وطن د هندوستان په شان ونیسي او و
که شاه له خپلو پوځیانو سره  چېخپل منفور قوانین به پکښي جاري کړي. دوی له دغه امله په غوسه وه. دوی ویل 

 (۹۱سیتا رام ص )وطن ته راغلی وای نو خبره به بیخي سمه وای. 
 
مقاومت سره مخامخ نه سو. خو ټوله الره یې په دښتونو،  يځ له فیروز پور څخه تر کندهار پوري له چندانپو

د  کېله کمپ سره د کاروبار لپاره ملګري سوي ول په الره  چېووهله. ډېر زیات هغه کسان  کېغرونو او درو 
ر زرهاوو ته رسېدی. څه باندي اووه د دغو مړو شمې چېلوږو، تندو او ناروغیو له السه مړه سول. ویل کیږي 

 (۱۴۵والر ص )ر غوایي مړه سول او اوښان خو چنداني ژوندي کندهار ته ونه رسېدل. ثسوه آسونه تلف سول، اک
یې د یوه صاحب منصب  کېله شاه شجاع سره په ملګري پوځ  چې، ټیمر ډیورنډ پالررهینري ډیورنډ، د مشهور ما

شاه شجاع له کوږک څخه تېر سو نو پر کندهار باندي یې هغه پخوانی یرغل،  چې : کلهکېپه حیث برخه درلوده، لی
ماته یې پکښی خوړلې وه، په یاد وو او زړه یې سخت دربېدی. هر آواز ته به یې غوږونه څک سول او له چا  چې

له خپلو  حاجي خان کاکړ چېڅخه یې خپله وېره او وسواس پټوالی هم نه سو. د ده وېره هغه وخت کراره سوه 
سرداران له کندهاره تښتېدلي دي او جنګ نه کیږي.  چېسړیو سره ورسره ملګری سو او ده ته یې اطمینان ورکړ 

 چېکندهار ته داخل سو. مشرانو یې ځکه سوړ هرکلی وکړ  کېشاه شجاع یوه ورځ له انګرېزي پوځ څخه مخ
ی سره څه ډول سلوک غوره کوي. که څه لومړی شاه شجاع او وروسته انګرېزان له دو چېهغوی وضع ته کتل 

چنداني محبوبیت نه درلود مګر شاه شجاع د خارجیانو د نېزو او توپکو په  کېتښتېدلو سردارانو په خلکو  چېهم 
له خپلواکۍ سره په هغه اندازه مینه لري لکه د خارجیانو له غالمۍ څخه  چېاو دا داسي یوه قوم ته  زور راغلی وو

په خورا بې آبي له کندهاره تښتېدلی  کېمخ چېهغه شاه شجاع  چېلو خبره نه وه. دوی ولیدل نفرت لري، د من چې
 (۱۵۶ډیورنډ ص )د یوه ګوډاګي په شکل داخلیږي.  کېعزته ډول د خارجیانو په الس وو دا ځل تر هغه ال په بې 

 
م د افغانستان د سردارانو او مورخ سرجان کې، د شاه شجاع او انګرېزانو د لښکرو د لومړي بریالیتوب علت بیا ه

نورو قواوو بې اتفاقي بولي. دی وایی که دوست محمدخان او د کندهار سردارانو السونه سره یو کړي او یو له بل 
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یې جهاد اعالن کړی وای او د قالت له محراب خان څخه  کېسره یې دښمني نه پالالی. د خارجي قواوو په مقابل 
ښتې وای او په یوه زړه او یوه خوله یې مقاومت کړی وای. دوی به د بوالن او یې د یرغلګرو پر ضد مرسته غو

، زموږ له کېد خارجي پوځونو مخه بنده کړې وای. دوی ښایی، د عملیاتو په پیل  کېکوږک په درو او کوتلونو 
ر بیرته موږ به ژ چېقحطی او لوږي ځپلي پوځ سره ښه جګړه کړې وای او دا سي تلفات به یې را اړولي وای 

فلج کړل خو  کېزموږ دښمنان یې په هغه وخت  چېد قسمت داسي خوښه وه  چېحال ته نه وای راغلي. خو لکه 
ورسره مخامخ سوي وای ښایي  کېکه د عملیاتو په سر  چېهمدغه قسمت موږ تر دې لویو خطرونو ته برابر کړو 

 (۴۳۹-۴۳۸ -ص ص یک)دونه تاوان مو نه وای لیدلی. 
 

د راز  کېد ګرمۍ په وجه په عسکري کمپ  کېدوې میاشتي پاته سو. په کندهار  کېوځ په کندهار پد انګرېزانو 
 کېده په لومړیو شپو ورځو  چېراز ناورغیو له السه ډېر زیات عسکر مړه سول. د مکناټن خزانه تشه سوه ځکه 

مکناټن له غوښتلې.  هر څه پیسې یې وېشلې خلکو نوري او زیاتي چېپه ډېر خالص الس پیسې ووېشلې او 
صرافانو او سوداګرو څخه پور ته اړ سو خو پور هم چا نه ورکاوه. پر پوځ باندي د بلوڅانو حملې یوه بله لویه 

زیاتره د هیچا تر امر نه وه الندي، د بوالن له درو او د بلوچستان له دښتونو  چېستونزه وه. دغه یاغي بلوڅان، 
ول او تر کندهار پوري یې خپلو حملو ته دوام ورکړی وو. د پوځ څخه یې  څخه د انګرېزانو له پوځ سره ملګري

پوځ تر هر څه زیات ضرورت ورته درلود، غال کول او مالونه یې چورول. ځینو صاحب  چېغوایي او اوښان، 
، له کمپ څخه د باندي وتلو جرأت یې کړی وو، د خلکو د حملو مزه وڅکله. غلجیان، په خاصه توګه چېمنصبانو، 

نه د مکناټن په پیسو او نه د شاه شجاع په وعدو، خپل سول او له کندهار څخه نیولې بیا تر ښار دباندي یې خپلو 
حملو ته دوام ورکړ. شاه شجاع او انګرېزانو د پیسو تر شیندلو د وعدو شیندل زیات کړي وه، خو هفته به نه وه 

 (۴۳۷-۴۳۶ ص ص یک)زي ورځ تر بلي زیاتېدلې. دوی به وعده خالف سول. د انګرېزانو ستون چېتېره سوې 
 

لوماټیکو پموږ ځکه په خپلو ډی چېموهن الل د انګرېزانو وعده خالفی یو څه په تفصیل ذکروي او یو ځای وایی 
پر خپلو وعدو باندي د یوه لنډ وخت لپاره هم نه سوای درېدالی. خانانو او قومي  چېناکامه کېدلو  کېکوښښونو 

وه، پرېښودل خو  کېدوی یې کلونه په خدمت  چېهغه واکمنان یې، خپل  چېعدو اعتبار وکړ مشرانو زموږ په و
موږ ورته لیکلي وه او د  چېموږ له هغوی سره خپلي وعدې ماتي کړې. له دوی سره هغه مکتوبونه ورسره وه 

ږ یې له خطره د کندهار سرداران وتښتېدل او مو چېمو د انعامونو وعدې ورکړي وې؛ کله  کېخدمت په بدل 
ټولو وعدو پښېمانه سولو. زموږ د وعده خالفیو مثالونه ډېر زیات دي او دا به ډېره ګرانه خپلو بېغمه سولو نو پر 

موهن الل دوهم جلد ص ) .هر وعده خالفي پر خپل ځای بیان کړمپر یوه ځای ټولو ته اشاره وکړو. زه به  چېوي 
۲۰۹) 

 
په عزت  چېمدل خان ته پېشنهاد وکړ حکهندل خان، مهردل خان او ر موږ د کندهار سردارانو چې کېبل ځای لی

 چېپوهېدل  چې به مو هندوستان ولېږو او هلته به تنخوا درته مقرره کړو. خو دوی ځکه زموږ پېشنهادونه رد کړل
تعقیب کړي او ویې تر ګرشک پوري دوی  چېموږ یوې پوځي قطعې ته وویل  زموږ په هیڅ قول اعتبار نسته نو

مو قصداً  چېلکه هره وعده  چېځکه ناکامه کېدلو  کې. موږ په هر عمل ناکام سولوهم  کې کاریسي. موږ په دې ن
 ماتوله دغه راز مو خپل هر کار په لوی الس خراباوه. 

 
وو، موږ خانانو او قومي مشرانو ته لیکونه  کېپوځ په کندهار  چېله دغه وخته څخه بیا د جون تر میاشتي پوري، 

شاه شجاع ته بیعت وکړي او د راز راز انعامونو وعدې مو ورسره کولې خو  چېهغوی ته مو بلنه ورکول  لېږل.
 (۲۱۲هغه کتاب ص )یوه مو هم پوره نه کړه. 

 
پر افغانستان باندي د انګرېزانو یرغل غیرعادالنه، ظالمانه او بې دلیله وو، په هغه اندازه یې د  چېپه هغه اندازه 

به یې د هغه په څېر لږ کسان  کېښایي په هندوستان  چېساده او بې عقل سړی را لېږلی وو خپل لښکر سره داسي 
درلودل. مکناټن هم په لس هاوو زره بېګناه افغانان د خپلو اشتباهاتو او سادګیو قرباني کړل او هم له خپلو قواوو 

 وسوځېدی.  کېد افغانانو د غضب په اور سره 
 

یې له هغه څخه د خپل قام ساړه هرکلي ته  کېپه کندهار  چېن وو باندي دونه می هغه پر خپل انتخاب، شاه شجاع،
به پر انګرېزي پوځونو  کېپه افغانستان  چېد خلکو د بې کچه میني د اظهارولو په سترګه کتل او فکر یې کاوه 

ۍ په انعامونو او ، څه باندي درې میلیونه روپکې، په دوو میاشتو کېباندي یو ډز هم ونه سي. هغه په کندهار 
رشوتونو ولګولې خو دوه تنه ریښتوني طرفداران یې پیدا نه کړل، مګر بیا هم پر خپله خبره ټینګ والړوو. مکناټن 

تر کابل پوري به د دوی پر پوځ باندي یو ډز  هویل یې فکر نه کوي له کندهار چېخپل انتخاب ته دونه خوشبین وو 
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دی فکر  چېپاته سي ځکه  کېپه کندهار  چېسر جان کین ته پېشنهاد وکړ هم وسي؛ نو ځکه یې د پوځ سپه ساالر 
پاته سوی  کېجان کین د مکناټن خبره منلې او په کندهار  چېستونزه به ورته پېښه سي. نیژدې وو  څنه کوي هی

مالمتي د به ټوله  کېکه چیري کومه فاجعه پېښه سي نو په اینګلینډ  چېوای؛ خو د پوځ انجنیر تامسن ورته وویل 
د پاته کېدلو  کېمکناټن په کندهار  چېسپه ساالر ته متوجه وي او فکر نه کوي څوک به ستاسي دا خبره ومني پوځ 

-۱۶۲ډیورنډ ص ص )سال درکړې وه. سرجان کین هم د مکناټن د مشورې په خالف له پوځ سره ملګری سو. 
۱۶۳) 

 
 قالتد افغانستان خلکو، په تېره بیا غلجي قبایلو، له  مکناټن، د تل په څېر، پر غلطه وو او چېتجربې ثابته کړه 

غلګر پوځ په مرګانیو ډزو او حملو استقبال کړ. او دې ډزو تر هغه وخته یرڅخه تر کابله پوري، د انګرېزانو 
 د انګرېزانو وروستی عسکر یې له خپلي خاوري ایستلی نه وو دوام وکړ. چېپوري 

 
غلجي قومونه پراته ول او موږ د هغوی قومي  کېروان سولو نو په الره موږ کابل ته  چېموهن الل وایی کله 

زموږ  چېد انعامونو بلنه ورکړه مګر هغوی دونه بې عقالن نه وه  کېمشرانو ته د روغي جوړي، خبرو او په بدل 
ر سوي له خانانو او مشرانوسره زموږ په وعده خالفیو خب کېپه کندهار  چېپر خبرو یې غوږ نیوالی وای؛ ځکه 

حملې کولې. موږ  کېوه. غلجیانو خپلي کورنۍ غرونو ته پورته کړې او زموږ پر عسکري کاوان باندي یې غلچ
مو ډار واچاوه مګر بیا هیڅ وخت چا په موږ اعتماد ونه کړ  کېدوی ته په وسلو جواب ورکړ او د دوی په زړونو 

ت ونیوی نو غلجیانو زموږ له ویري افغانستان موږ کال چېاو نه یې زموږ لیکلو وعدو ته اعتبار ورکړ. کله 
سیکهان زموږ متحدین ول موږ له هغوی سره د مذاکراتو  چېپرېښود او د سیکهانو سیمو ته وتښتېدل. مګر څرنګه 

 (۲۲۰هغه کتاب ص ). او په سزا مو ورسول له الري غلجي مشران بیرته السته راوړل
 
 

 نوربیا
 

 :محراب خان بلوڅ
 
 

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