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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 برخه شتمهیورلوڅ

 

 دریم فصل
 :محراب خان بلوڅ

 

د محراب خان بلوڅ د واکمنۍ له سیمو څخه را تېر سول. هغه د یوه هوښیار مشر  کېان ته په الره انګرېزان افغانست
درلودلې او د انګرېزانو زور هم ورته معلوم وو، د انګرېزانو د استازي  کېد خپل قوم ګټي یې په نظر  چېپه حیث، 

چارو د سمبالولو وظیفه ورکړه سوې وه،  د سیاسياو سند دغي سیمي  د ګورنرجنرال له خوا د چې، الیکزانډر برنس
خان هم سپیني او هم هوښیاري  چېډېر زیات عزت وکړ. پخپله برنس هم د هغه د هوښیاری صفت کوي او وایی 

تاسي به شاه شجاع د  چېله محراب خان سره د شاه شجاع خبره یاده سوه نو هغه ورته وویل  چېخبري کولې. کله 
 ته یې البه ناکام سی. او وروس کېر د افغانانو ملګرتوب به ترالسه نه کړی او په پای افغانستان پر تخت کښېنوی مګ

زما نېکۍ یې ونه منلې د هیچا به هم ونه مني.  چېشاه شجاع یو نمک حرامه سړی دی  چېهم ورسره زیاته کړه  دا
ل وي نو دوی پر غلطه سات کېکه د دوی هدف د شاه شجاع پاچا کول او په قدرت  چېمحراب خان برنس ته وویل 

افغانان ټول مسلمانان دي او دا به هیڅ  چېد افغانستان ټول خلک له هغه څخه ناراض دي. ده وویل  چېدي ځکه 
 د هغوی پاچا د فرنګیانو د پوځ په زور راغلی دی.  چېوخت قبوله نه کړي 

 ېکزانو د پوځ د تېرېدلو په وخت د انګرې کېد ده په سیمو  چېمحراب خان وروسته هغو تاوانونو ته اشاره وکړه 
ي؛ ټول حاصالت تباه کړي د کېد تېرېدلو په وخت  کېستاسي پوځیانو زما په قلمرو  چېور پېښ سوي وه. ده وویل 

خلکو کښت او کرونده په کوله ضایع کړي  چېدې خلکو هسي هم چنداني څه نه درلودل. هغه اوبه یې  چېکه څه هم 
پر دې ټولو تاوانونو یې صبر کړی دی او  چېبل لوی تاوان اړولی دی. مګر ده وویل یې یو  کېاو په دې وچ کالي 

 عدالت وکړي. کېد انګرېزانو او شاه شجاع حکومت به د دوی په حق  چېخلک یې کرار کړي دي او هیله من دی 
 کې. په تړون برنس له ځان سره یو تړون هم راوړی وو او هغه یې له خان سره د کتلو په سبا ورځ ور واستاوه

 چېمحراب خان به د شاه شجاع حضور ته ورځي او محراب خان ځکه دا نه سوای منالی  چېلومړۍ ماده دا وه 
هسي نه انګرېزان به ناکامه  چېهغه د انګرېزانو د پروژې په بریالیتوب چنداني باور نه درلود او له دې وېرېدی 

پر خان باندي د شاه شجاع برتري په څرګنده ښکاره وه  کېون سوي او ده به ځانته دښمنان ډېر کړي وي. په دې تړ
خان به  چېاو محراب خان ته یې د کاله یونیم لک روپۍ مستمري مقرره کړې وه او دا شرط یې ورباندي ایښی وو 

له شکارپور څخه د روزان، ډاډر، د بوالن د درې او شال څخه تر  چېموادو ساتنه کوي مالونو او د ټولو هغو 
له یوه سرحده تر بل پوري ځي او راځي. محراب خان دا تړون زړه نا زړه السلیک کړ، مګر هغه  ک پوريکچال

 (۴11-۴۰۹کې ص ص )یې په هیڅ توګه خوښ نه وو. 
د باغ له کمپ څخه، د مارچ پر نولسمه، د ګورنر جنرال په نامه لېږلی دی ښکاري  ،مکناټن چېله هغه لیک څخه 

 ېکستر قدرتونه د عدالت په کولو  چېلري. له دې لیک څخه څرګندیږي  کېده په مخمحراب خان تاریکه این چې
 یې پخوا کړي هغه یې پرون تکرار کړي او سبا به یې هم عدالت همدغه ایجابوي. چېڅه  ؛یوه بل ته ډېر ورته دي

له حده زیات  د خان د حکومت مقامات چېما ته څرګنده سوه : » کېکال د مارچ پر نولسمه لی 1۸3۹مکناټن د 
خواشیني دي. زموږ دښمنان هغوی موږ ته لمسوي او دوی هم د شکایت کولو او نارضاییت د څرګندولو لپاره کافي 

کښت او کروندې لپاره کار ورڅخه اخیستی زموږ  ددوی  چېدالیل لري. د هغوی کښتونه تباه سوي دي او هغه اوبه 
زیاتره برخي مخ به را ګرځېدالی نه  د کارونود دې بدو ښایی  پوځیانو یې مخ اړولی او پخپله کار ورڅخه اخلي.

سوای مګر نه د دغو تاوانونو د مخنیوي لپاره چنداني اقدام سوی دی او نه هم د خلکو د بیرته راضي کولو او پخال 
ه خلک هم زموږ له صاحب منصبانو او هم زموږ له عملیاتو څخ کېپه دې سیمه کولو لپاره ګام پورته سوی دی. 

ه ، پکېسرالکیزانډر برنس به زموږ سره د کالت د خان د اړېکو او دوستی په باره  چېنفرت لري او زه وېرېږم 
دغه ډول اقدامات به موږ ته څه  چېهسي بېځایه آوازو وغولیږي او پر هغه باندي به تعرضي عملیات پیل کړي. دا 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien24pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_shah_sheja_dust_moh_britannien24.pdf


  

 

 3تر ۲ 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 

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

 

ه زموږ د عملیاتو پ چېد نفوذ خاوندان،  چېه لګیا یم را پېښه کړي پېش بیني یې ګرانه ده. زه له سهاره تر ماښام
خانانو او مقاماتو ته  خلکو ته د رسېدلو تاوانونو د جبرانولو او هم وجه ناراضه سوي دي، بیرته پخال کړم. مګر هم

لمال بیت ا زه به د چېد رشوتونو ورکولو لپاره باید ډیري زیاتي پیسې ولګولي سي. تاسي جاللتمآب باید باور ولری 
څه یې خوښه وي هغه  چېیو او  کېموږ بالکل د بلوڅانو په واک  کېمګر په دې سیمه  یوه روپي بېځایه ونه لګوم

کوي. هغه بله ورځ د بلوڅانو مشران زموږ سره دښمنان ول. دوی په یوه ورځ ډېر زیات اولسونه راغونډوالی سوای 
. له پرون راهیسي د دوی سلوک ډېر بهتر سوی دی. دوی او زموږ کمپونه به یې په بشپړه توګه له منځه وړي وای

او هغه ته  کېسمدستي به واکمن ته مکتوب ولی چېاوس زموږ وقف سوي نوکران دي او د کالت وزیر ژمنه وکړه 
او زموږ سره دوستي اعالن کړي. سرجان  پرته له قید او شرطه زموږ بشپړ مالتړ وکړي چېبه مشوره ورکړي 
د بنګال د پوځ مقاماتو  چېخت مشکل اخته دی او زه له هغه سره مرسته نه سم کوالی؛ فکر کوم کین د څارویو په س

ری نه دی وهلی... زه همدا نن له کمپ څخه بهر ووتلم او د خلکو کښت او کروندې ته رسېدلي  کېد ده په ستونزو 
د هغوی شکایتونو ته غوږ ونیوی او د  زه خلکو ولیدلم او ما چېتاوانونه مي وکتل. تاوان بېحده زیات دی. مګر کله 

فکر نه سو کوالی. د خلکو د  کېما یې مخ چېمرستي وعدې مي ورسره وکړې نو هغوی دونه خوشاله سول 
زموږ پوځیانو بېګناه خلک او حتی بشپړي کورنۍ د غلو په نامه نیولي دي. زما  چېنارضاییت بل لوی علت دا دی 

 (۴1۵-۴1۴هغه کتاب ص ص ) «وه هغه مي کړي دي. کېڅه په وس  چې
وو او د محراب خان پر قال باندي یې د انګرېزي پوځ د حملې کولو او  کېپه سیمه  کېچارلس مېسن په دغه وخت 

 ېکد هغه د وژل کېدلو په باب ډېر زیات تحقیق کړی دی. هغه د کالت په نوم یو ځانګړی کتاب لیکلی او په هغه 
یو سید وو، او مال  چېخان د خپلو سالکارانو او نیژدې کسانو، محمد شریف، د کالت محراب  چېداسي نتیجه اخلي 

کناټن م چېحسن د دسیسو قرباني سو. د دغو دسیسو په باب تفصیل موږ له موضوع څخه لیري کوي خو لکه څرنګه 
یطانتونه ودل، شخپل مطلبونه یې درل چېاشاره ورته کړې ده، الیکزاندر برنس ته دغو دوو کسانو،  کېهم په خپل لیک 

و له خپل ځان اباید  چېکول او باالخره یې انګرېزان د هغه پر قال باندي حملې کولو ته ولمسول او ده ته یې وویل 
 کړي. محراب خان هم سنګر ونیوی او له خپلو ټولو ملګرو سره ووژل سو.وکالت څخه دفاع 

ی یرغل چنداني خواشینپه نستان باندي د انګرېزانو پر افغا چې، یو له هغو مشرانو څخه وو کېمحراب خان، په سیمه 
انګرېزان، به په دې یرغل سره، دی د بارکزیو له حاکمیت  چېنه وو او هغه یې د خپل قام په ګټه باله. ده فکر کاوه 

ده هغوی ته هیڅ  چېیوه ورځ به انګرېزان پر ده هم مخ را واړوي ځکه  چېڅخه وژغوري. ده هیڅ فکر نه کاوه 
 یې د بې غمه تېرېدلو اجازه ورکړې وه. کېنه وو رسولی او په خپله خاوره تاوان 

کله محراب خان په خپل قلمرو  چې...ماته خلکو اطمینان راکړ : » کېلی کېچارلس مېسن د محراب خان په باره 
ه الی نو لکه یې وزر لر چېد برټانیې د پوځ له تېرېدلو څخه خبر سو نو دی ډېر خوشاله وو او ویلي یې وه  کې

د برټانیې د پوځ هرکلی یې کاوه او دا یې فرض  چېدی پر حق وو  کېخوښۍ څخه به الوتی وای. په هغه وخت 
 چېنور به د هغو خطرونو څخه  چېد دې لښکرکښۍ څخه به ده ته کومي ګټي رسیږي. ده فکر وکړ  چېکړې وه 

انو څخه یې درلوده په امان سي. دغه راز به د د کندهار له سردار چېتل ورسره مخامخ وو، او له هغي وېري څخه 
 چېدی همېشه ورڅخه اندېښمن وو، هم بېغمه سي. دی دغه راز په دې مطمین سو  چېسند د میرانو له غمه څخه، 

هر  چېد ده د سیمي خانان او مشران به  چېوو  کېبه یې هم قدرت ټینګ سي. دی په دې خیال  کېپه خپله سیمه 
د بخښني او رحم به هدیداوه او ده ته یې ستونزي پېښولې نور نو د ده تابع وي او له ده څخه وخت یې د ده قدرت ت

د هغه لیدلو ته لېواله دی، مګر هغه ته یې دا  چېالیکزانډربرنس ته ولیکل  ،کېپه دغه خوشالي  ،دهغوښتنه کوي. 
ت مېسن کال)خه ښه خاطره نه لري. له هغه څ چېنه وي ځکه  کېلیفټینینټ لیچ دي په دغه مجلس  چېهم لیکلي وه 

 (۹۶-۹۵ص ص 
 ، د کندهار او کابل تر منځ د اوسېدونکو،شاه شجاع د اګسټ پر اتمه د کابل پر تخت کښېناست او په هغه ورځ یې

د محراب خان د نسکورولو فرمان هم صادر کړ. جنرال ویلشایر ته یې وظیفه  ،غلجیانود ښورښ د ځپلو تر څنګ
ن باید د هغه د سرکښیو او د انګرېزانو سره د مخالفت کولو او د هغوی پر پوځونو او کاروانونو محراب خا چېورکړه 

 (۴۷سټوک ویلر ص )باندي د حملو له امله له منځه یووړل سي. 
 حراب خان لهد قالت شاوخوا ته ورسېدی. م کېجنرال شایر له منظمو پوځونو سره د اکټوبر د میاشتي په نیمایی 

ه هیڅ دښمني نه درلوده او له هغوی سره د ښمنی کولو ته د دسیسو په زور راکش سوی وو. خو کله انګرېزانو سر
تر وروستي سړي پوري  چېانګرېزان د هغه پر قال باندي یرغل کولو ته تیاری کوي نو وې ویل  چېخبر سو  چې

په څېر ټینګه او پراخه وه خو د به مقاومت کوي. د جنرال شایر له وینا سره سم، د محراب خان قال د غزني د قال 
حراب خان او د هغه ملګرو قومي مشرانو او پوځیانو کرۍ ورځ مانګرېزانو توپخانې او وسلو ته ټینګېدالی نه سوای. 

ایر وایي رال شنقال فتح سوه. د تلفاتو د دقیق شمېر په باب منابع چوپ دي خو ج کېمقاومت وکړ او د ماپښین په خوا 
د زوی  چېڅه باندي دوه زره عسکر موجود ول او انتظار کېدی  کېغه پوځي مرکز یا قومانداني د محراب خان په د

قواوي هم ورته را ورسیږي. له جنګ څخه وروسته، جنرال شایر د څو سوو بندیانو خبره کوي نو د دې معنی  کېکم
و ته د خپلو پوځیان کېه خپل لیک باید د تلفاتو شمېر لږترلږه تر زرو زیات وي. پخپله جنرال شایر هم پ چېدا ده 
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لفاتو د ت چېدواړو خواوو ته درانه تلفات ورسېدل؛ خو وایي  چېسختو تلفاتو رسېدلو له امله خواشینی دی او وایي 
راهوي د ب چېپه شمول، شپږ تنه مهم قومي مشران، خان د محراب  کېدقیق شمېر ورته معلوم نه دی. په دې جنګ 

 (۵۰ص  هغه کتاب)د لښکرو مشرتوب یې کاوه، ووژل سول. قوم د بېلو بېلو قبایلو 
څه پالن درلود سړی څه نه سي ویالی خو محراب  ، له لومړي سره،انګرېزانو به کالت او محراب خان ته چېدا

ښایي انګلیسیانو ته یې هیڅ تاوان نه وای رسولی او ال ښایی هغوی ته ګټور ثابت سوی وای، په ډېر  چېخان یې، 
له وژلو او د هغه د قال له تباه کولو څخه وروسته یې د کالت د ښار د خان  شکل له منځه یووړ. د محراببېرحمانه 

تاالن روان وو. چور کوونکو ته دوولس لکه روپۍ، او اووه ورځي چور  کېچورولو حکم وکړ. په ښار او شاوخوا 
الس ورغلل. اووه ورځي وروسته یې په ښار او وسلې او هر څه په  جواهرات، قېمتي شیان، توري، توپکونه ، آسونه

د محراب خان وراره شهنواز خان  امان اعالن کړ او د ښار د خلکو په راضي کولو او دالسا کولو یې بنا وکړه. کې
 1۲۸براهوي ته یې قالت وسپاره او خپل یو انګرېز صاحب منصب یې ورسره مقرر کړ. عطامحمد ص 

برټانیې د قالت پر یوه شریف خان  چېدې حملې ته په کرکه ګوري او وایي پخپله یو انګرېز منصبدار او مورخ 
باندي په حملې کولو او د هغه په وژلو سره جنایت وکړ. دوی د هغه پر ځای باندي خپل یو ګوډاګی مقرر کړ او د 

 هغه زوی یې د قالت د خانی له حق څخه محروم کړ او وروسته یې ډېر ژر د خپل جنایت ثمره ولیدله. 
د خپل جنایت کفاره ورکړي. انګرېزان  چېد برټانیې د دې عمل نتیجه د دوی په تاوان تمامه سوه؛ او مجبور سول 

د خپل ګوډاګي له مالتړ څخه الس واخلي او د قالت خاني بیرته د محراب خان زوی ته وسپاري.  چېمجبور سول 
یې د دوی استازي ووژل او انګرېزان مجبور  ېکڅرنګه بلوڅان را پورته سول او په قالت  چېانګرېزانو ولیدل 

 3۹۷ -3۹۶د هغوی د کرارولو لپاره له کندهار څخه قوه ور ولېږي. ملیسن ص ص  چېسول 
هغه سرکښي کړې وه؛  کېګوا چېملیسن وایی انګرېزانو د قالت پر خان محراب خان باندي له دې امله حمله وکړه 

زموږ د پوځ سلوک یې په سپینو خبرو غندلی  چېاو پرته له دې  هغه یو ریښتونی سړی وو چې کېپه داسي حال 
 (3۸۶هغه کتاب ص )وو بله هیڅ ګناه یې نه وه کړې. 
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 پاچهي: لځد شاه شجاع دوهم 
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