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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 برخه شتمهیو شپږ

 

 دریم فصل
 

  د غزني محاصره او نیول:
 هدوی فکر نه کاو چېلیدلې او یاداشتونه یې لیکلي دي وایی  کېد غزني قال یې په هغه وخت  چېټول هغه کسان 

یې غلطي  کېپه حساب  چېبه د داسي ټینګي قال سره مخامخ سي. جنرال سرجان کین ایله پوه سو  کېپه الره 
له دوی  چېپرې ایښی دي. په هغو سپکوتوپونو  کېتوپونه یې په کندهار درانه وسایل او  قال د ړنګولوکړې او د 

پرې ایښې او د کابل پر لور یې حرکت کړی وای سره ورسره وه د دې قال نیول غیر ممکن کار وو. که دوی دا قال 
پخپله د  کېاو په کابل  نو بیا خو به یې قواوي د دوست محمدخان د دوو زامنو غالم حیدر خان او محمدافضل خان

دوست محمدخان ترمنځ راغلي وای او سخت تلفات به یې ورکړي وای. له غزني سره نیژدې د محمدافضل خان 
واوو ته درانه تلفات رسوالی ق، د انګرېزانو کېپه قول یې، د حملې په صورت  ینجان کد سر چېقواوي پرتې وې 

د شا له خوا پر  چېسوای. ښایي افضل خان به پر قال باندي د انګرېزانو حملې ته منتظر وو او بیا به یې غوښتل 
قال ته د ننوتلو  چېکړه افضل خان له غالم حیدر خان څخه څو ځله غوښتنه و انګرېزانو باندي حمله وکړي. محمد

غالم حیدر خان نه غوښتل د غزني د قال  چېاجازه ورکړي خو غالم حیدر خان اجازه نه وه ورکړې. ویل کیږي 
ورسره شریک کړي.  کېده یقین درلود، فتح به یې په نصیب سي، محمدافضل خان هم په افتخار  چې، کېپه جنګ 

او شواهد نه دي موجود  اسنادهم د یوه نظر د اثباتولو لپاره دي خو هر ډول خبري او اټکلونه سوي  کېپه دې باره 
ډېر زیات  کېافضل خان د جنګ په میدانونو  محمد کېخان په زامنو  د امیر دوست محمد چېخو دونه ویالی سو 

 هم د هغه د بې زړه توب خبره نه سو کېاو په دې جنګ ازمېیل سوی او تر اکبر خان په هیڅ توګه پاته نه وو. 
 چېکابل ته ستون سو نوویل کیږي  چېبرخه وانه خیستله او کله  کېافضل خان د غزني په جنګ  محمدکوالی. 

 امیر له هغه سره ډېر وخت خبري نه کولې.
ټینګو او د دغه راز  چېد غزني د قال فتح کول د انګرېزانو په موجودو قواوو غیر ممکن کار وو. خو لکه څرنګه 

 ؛سره تړلی ويد خیانت له داستان خاینانو ، د کېمعموالً د قالګانو په دننه  ،کېه تاریخ مستحکمو قالوو سرنوشت پ
ین په پټه را ووت او د انګرېزانو کمپ ته یې ځان ئد غزني د قال څخه هم، د سردارعبدالرشید په نوم، یو خا

و نړول یې ډېر ګران د غزني دریو دروازو ته پخې خښتي کار سوي ا چېورساوه. انګرېزانوته یې رپوټ ورکړ 
 یوازي د کابل دروازې ته چنداني خښتي نه دي وهل سوي او کېدالی سي له هغې الري د غزني ښار ونیسی.  او دي

د خپل تجارتي  کې، په کابل کېعبدالرشید خان د دوست محمدخان وراره وو او موهن الل څه باندي یوکال مخ
د غزني شاوخوا ته له رسېدلو سره سم یې هغه ته لیک ور ، له هغه سره اشنا سوی وو. کېماموریت په وخت 

تو ژمنه یې ورسره وکړه. عبدالرشید خان هم ځان موهن الل ته ورساوه. هغه له مکناټن او اواستاوه او د ښو امتیاز
د  چېسره معرفي کړ. له هغه سره په ریشتیا هم داسي معلومات ورسره وه او انجنیر تامسن مکناټن له جنرال سېل 

 (۴۴۳کې ص )یې تر هر راز وسلې ښه کار وکړ.  کېغزني د ټینګي قال په فتح کولو 
عبدالرشید خان ته د ټول ژوند لپاره مستمري تنخوا مقرره  چېله مکناټن څخه وغوښتل  نالرډ کین او مېجر تامس

دې مستمري  ېچپنځه سوه روپۍ مقرره سوې خو په خواشینی سره باید وویل سي  کېکړي. د هغه لپاره په میاشت 
 (۲۳۲موهن الل ص )تنخوا ډېر دوام ونه کړ. 

 کېد ښار د نیول کېدلو څخه وروسته ورځي په باره غزني  د وځ ځوان صاحب منصب نیویل چمبرلینپد انګرېزي 
 ً د ماپښین پر دریو بجو ډزي بندي سوې او په سبا سهار، زموږ له ټولۍ  چېمفصل یاداشت لیکلی دی او وایي  نسبتا

د هیڅ شي د اخیستلو اجازه نه وه  چېنور ټول عسکر له ښاره وایستل سول. څرنګه پرته ځه دېرشمي ټولۍ او له پن
به څه شي هم پراته نه وه. توري، توپکونه، توپنچې، راز راز  کېپه دروازه  چېنو تاسي تصور کوالی سی 

غه پراته وه او ال هغه کسان هم څه پر خوله درځي ه چېلباسونه، ورېښم، تمباکو، کشمش، هر ډول غلې دانې او 
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 کېوژل سوي ول او خلک پکښي ختل او لوېدل. په دې مابین  کېد قال څخه د دفاع کولو په وخت  چېپراته ول 
آسونه د ښار د نیول کېدلو سره خوشي سوي ول او یو عجیب حالت یې جوړ کړی وو. یوې خوا او بلي  ۱۵۰۰

به څه حال  کېپه ښار  چېسره اچولې. زه یې نه سم تشریح کوالی خواته یې ځغستل او لکه وږي سپي خولې یې 
 ګرځېدل خطرناک وه او یو څه وخت خو ټول انضباط ختم سو او هر چا هر څه کول. کېوو. په الرو کوڅو 

عسکرو د کورونو دروازې ماتولې او د چور لپاره په کورونو ننوتل او په دې ډول ډېر زیات عسکر ځکه ووژل 
په هغه ورځ  چېپلو ملګرو څخه لیري تللي او ویشتل سوي ول. زه به ټول هغه ظالمانه کارونه له خ چېسول 

ښځي او ماشومان  چېستاسي به له انسانیته نفرت وسي. خو زه دونه خوشاله یم  چېوسول نه درته بیانوم ځکه 
وت نو لس دوولس هر څوک به کومي خوني ته ننو چېچنداني نه دي وژل سوي او زه ځکه دې ته تعجب کوم 

امان اعالن سو نو ټول  کېپه ښار  چېډېر بې ګناه انسانان قتل سول. کله  کېډزي به واورېدلي سوې او په دې لړ 
خلک له کورونو څخه را ووتل او خپلي وسلې یې تسلیم کړې؛ اکثر خوشي سول مګر مشران یې توقیف سول. د 

، له شپږو نورو کسانو سره، په یوه ندان وو، کپټان ټېلرد غزني قوما چېخان زوی غالم حیدر خان،  دوست محمد
ونیوی. دی کمپ ته بوتلل سو او ویلیم مکناټن له هغه سره په ډېر احترام سلوک وکړ. دی اوس  کېوړه خونه 

بمبیی ته به واستول سي او باقي ژوند به هلته تېر کړي. دی د دوه ویشتو کالو دی.  چېتوقیف دی او احتمال لري 
 دی او زما درې چنده وزن لري. ډېر غټ

مو واچول. دې کار پوره  کېد جوالی پر څلېرویشتمه سهار د مړو د ښخولو کار پیل سو او په دریو لویو ارهډونو 
ښار څومره له انسانانو خالي وو. یو سا کښ نه لیده کېدی. د  چېدوې ورځي وخت ونیوی. زه بیان نه سم کوالی 

ځینو  چېو کورونه له هر څه خالي وه. موږ تر دوو سوو پوري آسونه ښخ کړل کورونو دروازې ماتي سوي وې ا
-۴۶فاریسټ ص ص )یې تر زرو روپیو پوري ارزښت درلودی. دغه راز مو له هره جنسه حیوانان ښخ کړل. 

۴۷) 
د دغه راز فتوحاتو سره تړلی وي، هیڅ کور او هیڅ دوکان له  چې کېپه جریان قتل او چور د دغه کېپه غزني 

په وینو نه وو رنګېدلی. له پنځو څخه تر شپږو سوو تنو پوري  چېچور څخه خالص نه سو. داسي کور نه وو 
نه دي وژل سوي. د انګرېزانو تلفات یوازي  تر زر تنه کم چېوژل سوي وه او ځینو صاحب منصبانو خو ویل 

الم پاته کېدلو ژمنه ورسره وسوه نو د س چېپټ وو او کله  کېاووه لس تنه وه. غالم حیدرخان د قال په یوه برج 
 (۱۶۹-۱۶۸ص ډال ریمپل ص )خپله توره یې تسلیم کړه. د هغه د کورنۍ ټول غړي د انګرېزانو په الس کښېوتل. 

یې غالم حیدرخان ونیوی او جنرال کین ته یې راووست  چېولمبېدی. کله  کېغزنی ونیول سو او ډېر ژر په وینو 
دی د خپل وطن او خپل امیر لپاره جنګیږي.  چېکړ. خو ده جنرال کین ته وویل ډیر ښه سلوک ورسره و جنرالنو 

نو تاسي څرنګه دې هیواد ته راغلي یاست او غواړی داسي پاچا پر  افغانانو برټانویانو ته هیڅ آزار نه دی رسولی
ېږدې نو خپل خلک یې نفرت ورڅخه لري. که ته غواړې ما سمدستي وژالی سې او که مي پر چېتخت کښېنوی 

هم به تر قیامته ستاسي دښمن پاته سم، ستاسي پر ضد به وجنګېږم او تاسي به ټول له خپل وطن څخه وشړم. 
 (۹۹سیتارام ص )

ورسېده. امیر د  کې ونوساعت وخان کمپ ته د غزني د سقوط اطالع په څه باندي څلېرویشت د امیر دوست محمد
غزني قال له خیانته پرته نیول کېدالی نه سوای. ده شاوخوا  د چېجنګ شورا راغونډه کړه او هغوی ته یې وویل 

نه غواړي زما سره ملګري سي او ما به د بحران  چېټول هغه کسان  چېخپلو ملګرو ته وکتل او ټولو ته یې وویل 
دوی له هغه  چېناستو کسانو ټولو وویل  کېپریږدي اوس دي له خېمې څخه ووزي. په خېمه یوازي  کېپه وخت 

د انګرېزانو کمپ ته والړ سي او له هغوی سره وروستي  چېالړ دي. امیر نواب جبار خان ته وظیفه ورکړه سره و
 مذاکرات وکړي.

نواب جبار خان د انګرېزانو کمپ ته والړ. موهن الل یې څه باندي درې میله مخي ته ور ووت. د الیکزانډر برنس 
ښه دوستانه او تود هرکلی وکړ. البته د نواب هیڅ ع یې خېمې ته او وروسته یې د شاه خېمې ته بوت. شاه شجا

 چېد ده ورور دوست محمد د شاه شجاع پاچهي مني مګر لکه څرنګه  چېپېشنهاد چا ورسره ونه مانه. نواب وویل 
هم د وزارت مقام ورکړه سي. مکناټن  ديد دوی مشر ورور فتح خان د وزارت مقام درلود دوست محمدخان ته 

په توګه هندوستان ته  کېدوست محمدخان باید تسلیم سي او موږ به یې د یوه سیاسي پناه غوښتون چېورته وویل 
ورور به یې د انګرېزانو په برچو پوري  چېنو دی پوهیږي  کېپه هغه صورت  چېولېږو. نواب ورته وویل 

و له کمپ څخه روان وځړیږي مګر د هغوی لمني ته به الس وانه چوي. نواب جبارخان د شاه شجاع او انګرېزان
کې ص ص )ملګری وي.  کېدی به هم له خپل ورور سره د هغه په سرنوشت  چېسو او انګرېزانو ته یې وویل 

۴۵۲-۵۳) 
ملګري یې ټول خیانت ورسره کوي او یو ټینګ  چېارغندي د جنګ د میدان لپاره خوښ کړ. مګر ویې لیدل  ،امیر

پر خپله  چېڼ پوري هري خواته خاینان ول. یوازي امیر وو کېملګری نه معلومیږي. ده شاوخوا وکتل له ښي تر 
مړانه او هوډ باندي ټینګ والړ وو نور نو ټولو خیانت ته مال تړلې وه. دی پر آس باندي سپور سو. قرآن یې 

مسلمانان یاست؛ خپل وطن څرنګه فرنګیانو ته  چېواخیست او په ټول لښکر وګرځېدی. پر ټولو یې ږغ وکړ 
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یې یو نارینه پیدا نه  کېخو ستاسي مذهب ته سپکاوی کوي. ده خپل ټول وس تمام کړ مګر په ټول پوځ  پرېږدی. دا
که تاسي  چېد ده غوښتنو، خواستونو او زاریو ته جواب ورکړي. دوست محمدخان خپلو ملګرو ته وویل  چېکړ 

وه وروستی ځواني وکړی. زما له شاه شجاع سره ملګري سی نو د فتح خان له ورور سره دا ی چېفیصله کړې وي 
 چېپر سپرو عسکرو باندي حمله کوم. پرېږده سپیو فرنګیانو زه څرنګه د  چېله څنګه ودرېږی او ماته وګوری 

ل مو شاه شجاع. د امیر دغي وروستی وینا هم پر چا باندي هغوی ما شهید کړي او نور نو تاسي پوه سه او خپ
څخه وتلې وه او میدان ټول له خاینانو، ډارنو او نامردانو څخه ډک وو.  اغېزه ونه کړه. مړانه د خلکو له زړونو
پخوا یې ال له شاه شجاع او انګرېزانو سره د ملګري کېدلو فیصله کړې  چېامیر په ډېره نا امیدي د قزلباشو خواته، 

ږو ملګرو سره پاته ځی له شاه شجاع سره بیعت وکړی او پخپله له ډیرو ل چېوه، مخ واړاوه او هغوی ته یې وویل 
-۴۵۴ص ص  هغه کتاب)سو. توپونه، د جنګ لپاره، لمبر سوي پاته سول او ده د هندوکش خواته مخ ونیوی. 

۴۵۵) 
، کې، د لومړۍ ځوانی په کلونو کېاو د قدرت څخه مخ کېامیردوست محمدخان د خپل دوولس کلن قدرت په وخت 

اندي حساب کېدالی سي او هم یو خطرناک دښمن دی. په دې هم یې پر زړه ورتیا او هوښیاري ب چېثابته کړې وه 
امیر به د کابل د تخت د بیرته نیولو او له انګرېزانو او شاه شجاع څخه د کسات  چې یخبري هر څوک پوهېد

اخیستلو لپاره بیرته میدان ته را ګرځي. د مکناټن او شاه شجاع لپاره لومړنۍ وظیفه د امیر دوست محمدخان نیول 
 هغه څخه د ځانونو بېغمه کول وه. او له 

په  چېکاکړ ملګری کړ، ځکه خان د هغه د تعقیبولو وظیفه یې مېجر اوټرام ته وسپارله او له هغه سره یې حاجي 
خپل ټول عمر  چېاوټرام سره د لېږلو لپاره تر ټولو وړ سړی وو. حاجي خان، یې حکومت کړی او له  کېبامیان 

دوست محمدخان له ده سره هیڅ عالقه نه درلوده او حتی د دښمن  چېسره له هغه  تېر کړی وو، کېیې په دسیسو 
سبا ځانته خطر پېښ کړي. حاجي خان  چېداسي بې حسابه کار وکړي  چېپه سترګه یې ورته کتل، ده نه غوښتل 

سره ملګری سو. سردارانو لوبه بایللې ده نو له ښار څخه په تېښته والړ او له شاه شجاع  چېولیده  کېپه کندهار 
 چېد غزني په فتح کېدلو مطمین نه وو ځکه له ټول پوځ څخه شاته پاته کېدی؛ او کله  هغه د انګرېزانو له خوا

غزنی فتح سوی حاجي خان د شاه شجاع تر ټولو وفادار خدمتګار سو. حاجي خان ډېر هوښیار سړی وو او دا یې 
لګري انګرېز پوځ څخه نفرت لري او دا نفرت به یوه خلک له شاه شجاع او له هغه سره د م چېدرک کړې وه 

د به سبا  چېپاڅون بدلیږي نو یې شاه شجاع او انګرېزانو ته ځان دونه نه نیژدې کاوه ورځ په څرګنده دښمني او 
او هیڅوک به  درېدلی وي کې، له سردارانو سره په مقابله جبهه کېدوست محمدخان، د احتمالي قدرت په وخت 

 ورسره کوالی. مرسته نه سي
ډلي لپاره د دوست محمدخان نیول  کېد تعقیبوون چېحاجي خان کاکړ له خپل پالن سره سم عمل وکړ. که څه هم 

اکبرخان ورسره وو،  محمد ردارسله هغه سره ښځي، ماشومان او تر ټولو مهم ناروغ  چېډېر مشکل ځکه نه وو 
ه یې پیل پیدا کړ او د دوی سفر یو څه چټک سو. حاجي د هغه لپار چېیې ورسره نقالوه. تر څو  کېپه کجاوه  چې

خان په یوه او بله پلمه د انګرېزانو تعقیبي ډله وځنډوله او په دې توګه یې امیر دوست محمدخان ته د تښتېدلو او د 
شاه شجاع له قلمرو څخه د وتلو او لیري کېدلو فرصت وکړ. حاجي خان کاکړ، دوست محمدخان ته نجات ورکړ 

مکناټن او شاه شجاع ته شکایت وکړ او د خپل  کې. اوټرام په کابل دسیسه سوهد ده د ژوند وروستی چال او خو دا 
د  چېماموریت د ناکامی علت یې حاجي خان وباله او ضمنا مکناټن ته څو نور کاغذونه هم په الس ورغلي وه 

کل سوي وه. انګرېزانو حاجي خان کاکړ د افغانانو مشرانو ته لی ،د انګرېزانو پر ضدحاجي خان کاکړ له خوا، 
 بندي کړ او لږ وخت وروسته یې هندوستان ته واستاوه او بیا یې درک معلوم نه سو.

په شمالی  چېراغلي دي  کېد امیردوست محمدخان د نیولو لپاره لېږل سوي وه، په یوه رپوټ  چېد هغو افسرانو، 
لوماټیک کوښښونه وکړل مګر له بده مرغه هیڅ کوښښ مو نتیجه د امیر د نیولو لپاره ډېر زیات ډیپمو  کېصفحاتو 

د عزت او حیثیت خبره ډېره مهمه ده او  کېد مرکزي اسیا په خلکو  چېورنه کړه. رپوټ وایي دا یقیني خبره ده 
هزاره، او زبکو او د هر توکم خلکو ته مو د کافي زیاتو  چېڅوک چنداني تر خپل عزت نه تیریږي. که څه هم 

تر خپلي آبرو تېر سي او امیر دي په الس راکړي؛ که  چېپېشنهادونه وکړل مګر داسي څوک مو پیدا نه کړل  پیسو
 (۷۱سټوک ویلر ص )د ده ښکاره دښمنان ول.  کېمخ چېده خپل ځان داسي کسانو ته سپارلی وو  چېڅه هم 
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