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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 ویشتمه برخه اته

 دریم فصل
 

 د شاه شجاع اداره:
پاچا وو نو موږ  کېهغه په کابل  چېد شاه شجاع د ادارې په نوم خو څه موجود نه وه خو څرنګه  چېکه څه هم 
پر افغانستان باندي د انګرېزانو د یرغل او د شاه  چېد هغه د ادارې په نوم یې یاده کړو. هغه وضع  چېمجبور یو 

، شاه شجاع هم نه غوښته او نه یې آرزو درلوده. مورخ کېخه وروسته منځته راغله، په حقیقت شجاع له پاچا کېدلو څ
 کېستان په افغان چېشاه شجاع پخپله په ډېر غرور او اطمینان د هغه لښکر تشکیلېدلو ته کتل : » کېسرجان کې لی

هسي نه هغه انګرېزي  چېورسره وه  ورباندي راګرځېدلی وي، مګر تل دا اندېښنه کېبه د ده د پاچا کېدلو په وخت 
دی و واخلي ا کېاوس د لښکر د تنظیمولو وظیفه ورسپارله سوې ده ټول کنټرول په خپل الس  چېصاحب منصبان 

موږ د یوه زاړه  چېه یې دا دونه موده تالښ کاوه. دا ډېره ګرانه خبره وه د چېله هغي خپلواکی څخه محروم کړي 
دا ټول کارونه ګویا ده کړي او باید واک هم دی  چېووایي  کېو او هغه دي په پای پاچا لپاره ټوله کارونه وکړ
یو عادي سړی وو. هیچا یې د یوه مقام  کېده باید ځانته کتلي وای. دی په لودهیانه  چېولري... انصاف خو دا دی 

وخت  هغه یو چېبه ښایي پوهېدل نه پېژاند. ځیني کسان  چاپه حیث درناوی نه کاوه. دلته هلته به روان وو او چنداني 
د افغانستان پاچا وو او اوس د برټانیې له حکومت څخه د میاشتي څلور زره روپۍ د خپلي ناالیقی په وجه او د بخت 

څوک په هیڅ نه وه خبر. دی یو ناڅاپه  کېالسه کوي. تر دې ها خواته نو د ده په باره رد ګرځېدلو د جبران په توګه ت
په حیث وپېژندل سو  کېالسلیک کونورو او دوړو څخه راپورته سو او د یوه پاچا او د تړونونو د د لودهیانې له خا

د برټانیې د حکومت له ګورنرجنرال او د پنجاب د پاچا سره په مساوي حقوقو کښېني. هغه یو ځل داسي مقام ته  چې
 (۳۵۰-۳۴۹کې ص ص )« واوښتله  رتوجه و اله هري خو چېورسېدی 

یې لیکلي دي، ښکاري  کېکال  1۸۴۰په  چېد شاه شجاع له لومړنیو مکتوبونو او فرمانونو څخه،  چېکه څه هم 
د  چېدی یو مستقل پاچا دی. له یوه لیک څخه یې،  چېهغه له خپل وضعیت څخه راضي دی او فکر کوي  چې

 چېزې یې اورېدلي دي د خلکو هغه آوا چېباجوړ د خانانو، مشرانو او خلکو په نامه یې لیکلی دی داسي ښکاري 
وایی شاه شجاع د انګرېزانو په مالتړ قدرت ته رسېدلی دی او دا هیواد د انګرېزانو تر کنټرول الندي دی. خو دی 

موږ، د شرایطو د تقاضا سره سم، د انګرېزانو په مرسته کندهار او کابل ونیوی. انګرېزان د هغه په اداره  چېوایي 
اکثر انګرېزان د وخته له افغانستان  چې کېلري او هیڅ ډول مداخله نه کوي. دی لی د یوه وېښته قدر اختیار نه کې

تاریخ نه لري او د مکناټن په عنوان یې لیکلی  چېڅخه وتلي او باقي پاته به هم ووزي. خو له هغه لیک څخه یې، 
او  افسرانو له مداخلېد انګرېزي صاحب منصبانو او حتی د کښتي رتبې د  کېپه چارو  چېدی، په څرګنده ښکاري 

 خپلي بې صالحیتی څخه سخت ناراض دی. 
دی مګر  کېد حکومت ټول اختیار د صاحبانو په الس  چې، له لویه سره، دوست محمد ویله چې کېشاه شجاع لی

دی د  چېموږ دا آوازې ردولې او خلکو هم زموږ پر خبرو غوږ نیوی؛ مګر اوس وضع داسي حال ته رسېدلې ده 
ي زه په هیڅ ش چېکه چیري تاسي وغواړی  چېیار نه لري او ټول خلک یې ویني. ده مکناټن ته ولیکل هیڅ شي اخت

زه دا به کار وکړم او د دوستانو له خوښي پرته به عمل ونه کړم ځکه کښېنم  کېونه کړم او په یوه کونج  ضغر کې
ځ یې د سپرو عسکرو رسم ګذشت لیدی تېره ور چې کېزما مال، ملک او نوم ټول د دوستانو دی. شاه شجاع لی چې

پر ښه آس سپور وو او ښه لباس یې اغوستی وو، د پوځ لپاره انتخاب کړ  چېاو یو نوی ځوان صاحب منصب یې، 
د هغه نوم دي نه  چېشامل کړل سي. ټریوور صاحب وویل  کېد هغه نوم د لښکر په سپرو  چېاو امر یې وکړ 

اخیست. شاه شجاع وایی حاضرینو دا حال ولیدی او یوه بل ته یې وکتل. دی لیکل کیږي او ما هم خپل امر بیرته و
ستاسي هر ډول خوښه وي هغه سمه ده خو پرده ښه شی ده او دغه ډول اجراآت دواړو خواو ته تاوان لري.  چې کېلی

 (۴۵۳-۴۵1ص ص )کهزاد 
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ه دغه ډول مداخله کړې ن کېن په چارو لومړی خو باید انګرېزانو د افغانستا چېویلیم کې تر پایه په دې عقیده دی 
باید یو څه اختیارات ورکړي وای. ډاکټروالټر بیلیو یې بیا یې مداخله وکړه او سړی یې پاچا کړ نو بیا خو  چېوای او 

موږ یو پاچا د خپلو نیکونو پر تخت باندي کښېناوه. ټول مراسم او تشریفات مو پر  چې کېهم په دغه عقیده دی او لی
عسکر مو په رسم ګذشت ورته تېرکړل او بیا مو نو ټول قدرت او صالحیت ورڅخه واخیست او حتی د  ځای کړل،

ه ت ې حقیقتډېر لږ اهمیت به یې درلود غوږ ونه نیوی. بیلیو وایی موږ هیڅ وخت د چېداسي غوښتنو ته مو  هغه
 (۴۲-۴1ص ص )ونه کړو. بیلیو په دغه ډول سپکاوی باید د یوه ختیځ ملک د پاچا غرور ته  چېمتوجه نه سولو 

لوی استمعاري قوتونه. له خپلي خوښي او ګټو سره سم، هر ډول تبلیغ روا بولي. کله کله له خپلو کمزورو ګوډاګیانو 
ر ه چېوولي او  کېزړه یې سي بیرته یې له مځ چېسمان ته یې وخېژوي او بیا آ چېڅخه دومره لوی خلک تراشي 
 1۸۴۰مسوولیت ورباندي تاوان کړي.مکناټن کابل ته له رسېدلو څخه یو کال وروسته د څه بد کارونه وي د هغو ټولو 

د یوه لوی او عادل پاچا سره ښاییږي. هغه ولیکل  چېشاه شجاع ته ټول لقبونه ورکړل  کېکال د اګسټ په میاشت 
ریږي او د خلکو حاض کېشاه شجاع پرته د پنجشنبې له ورځو نور هره ورځ د دووساعتونو لپاره په دربار چې

د هیچا لحاظ او خاطر  کېد عدالت په قایمولو  چېشکایتونو او عرضونو ته غوږ نیسي او عدالت کوي. که څه هم 
له  چېډېر زړه سواندی او مهربان انسان دی. شاه شجاع ټول هغه صفتونه لري  کېته نه ګوري خو په عین وخت 

د هغه په ټول  چېع سره له ډېره وخته پیژنم نو ویالی سم له شاه شجا چېیوه محبوب سلطان سره ښایي. څرنګه 
 به د ده د لیاقت ساری نه وي.  کېقلمرو 

 پاڅون پیل سوی نه وو، شاه شجاع ته کېال په کابل  چېهمدغه مکناټن، یو کال وروسته، د سپټمبر پر لومړۍ نېټه، 
ې، هغه یو بې اراد واخیستل؛ه ښاییږي بیرته له یوه پاچا سر چېله هغه څخه ټول هغه صفتونه  چېدونه په غوسه دی 

شاه شجاع لکه یوه زړه ښځه نور په هیڅ توګه د خپلو خلکو اداره کولو  چې کېاو لی وبالهاو بې واکه سړی  بې زړه
 (۲۶۴-۲۶۳بوییسټ ص ص )ته جوړ نه دی. 

 عالي رتبه او نیژدېمکناټن ولي د خپلو انګرېزي صاحب منصبانو او حتی د خپل تر ټولو  چېسړی نه پوهیږي 
ول پر ټولو هغو رپوټونو باندي غوږونه کاڼه اچ کېسالکار الیکزاڼدر برنس پر مشورو او رپوټونو باندي او په حقیقت 

 ېکد انګرېزانو د مداخلې او یا د شاه شجاع د حکومت د کمزوري ادارې په مقابل  کېپه افغانستان  چېاو ردول یې 
 مکناټن ته ډېر زیات رپوټونه ولیکل خو چېورته لیکل کېدل. برنس که څه هم  کېه د خلکو د عکس العملونو په بار

ً  کېکابل ته د انګرېزي قواوو له رسېدلو څخه وروسته یې په یوه مفصل رپوټ  ؛ خو هر څه ورته بیان کړي وه تقریبا
ی کړي او د هغه رپوټ ښایي الس به یې هم پکښي وهلی وي، خپل دالیل هم یوځا چېمکناټن د هغه له مکتوب سره، 

 جال جال ردر کړی او د ګورنرجنرال دفتر ته یې لېږلی دی. کېیې په هر څای 
دغه ګړی شاه  چې کېزموږ د ستونزو او د هغو پټو دښمنانو د خطر په باره  کېبرنس په خپل مکتوب  دی وایي

 تر حد تېری یې کړی دی.  چېشجاع ورسره مخامخ دی لیکنه کړې او زه یقین لرم 
مکناټن وایي شاه شجاع، پر تخت باندي د کښېنستلو سره سم، ټولو ستونزو ته توجه وکړه او هري خواته یې پوځیان 
ولېږل. هم یې د سرکښو غلجیو او هم یې د قالت د خاین مشر محراب خان د ځپلو لپاره قواوي واستولې. شاه شجاع 

 ېچه توجه وکړه او دغه راز یې خپله وظیفه وبلله د همدغو عملیاتو ترڅنګ د دوست محمدخان دسیسو ته هم بشپړ
 جالل آباد ته هم یو سفر وکړي. 

اعلیحضرت ته د خیبر د قبایلو د ښورښ اطالع ورسېده او ده  کېد دغو عملیاتو په ترڅ  چې کېمکناټن وروسته لی
سیدانو، عزیزخان او ښورښ پیل سو. موږ د کونړ د  کېپه کونړ  چېایله دا ښورښ د خبرو له الري کرار کړی وو 

د باجوړ د  چېنورو ناراضي مشرانو سره خبري پیل کړې. او ال اعلیحضرت له جالل آباد څخه روان سوی نه وو 
د غلجیو د ځپلو لپاره دوهم ځل پوځونه  چېقبایلو د ښورښ خبر ورته را ورسېدی. دغه اعلیحضرت مجبور سو 

 یې نا کراریو توجه ور واړوله. کېیټې او قالت په ګاونډ د کو چېولیږي او دا ستونزه ال هواره سوې نه وه 
منځته راغلي دي او شاه شجاع د دې ستونزو په  کېدا ټولي ستونزي تر یوه کال په کم وخت  چېمکناټن زیاتوي 

ستړتیا بیخي نه پیژني. مکناټن د شاه شجاع د نورو ستونزو ترڅنګ دې خبري ته  چېدومره فعال دی  کېهوارولو 
د چارو اداره  چېزموږ دښمنان غواړي خلکو ته داسي ذهینت ورکړي  چېو ډول په زړه پوري، اشاره کوي ، یهم

د بېل مذهب او بېل کلتور  چېدی او په دې توګه یې د افغانستان مذهبي خلک موږ ته،  کېاو واک زموږ په الس 
 څښتنان یو، په غوسه کړي دي.

 چېدا زما اصول دي  کېجاع او د هغه د ادارې د دفاعیې شکل لري، لیزیاتره د شاه ش چې، کېمکناټن په دغه لیک 
ماته راوړل کیږي او زیاتره یې د دې هیواد د قانوني پاچا  چېپر هغو ټولو وړو شکایتونو باندي غوږونه کاڼه واچوم 

 سي.درناوی ود اعلیحضرت  کېپه ټول ملک  چېشمېرل کیږي. زه وایم دا زموږ ډېره په ګټه ده  کېپه نیمګړتیاوو 
زه د مناسبي الري پیدا کېدل ستونزمن بولم خو اعلیحضرت ته مي هر وخت پېشنهاد  چېسره له هغه  کېمکناټن لی
بوییسټ )هم له خپلو عایداتو سره سم سلوک وکړي.  کېیو الیق او مستعد وزیر پیدا کړي او په لګښتونو  چېکړی دی 
 (۹1-۲۸۶ص ص 
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هغه ریشتیا هم په دې  چېه لیکونو او د هغه له شخصي لیکونو څخه ښکاري د ګورنرجنرال په عنوان د مکناټن ل
ټولي ستونزي د سردارانو نظام منځته راوړي وې  کېهر څه پر الر دي او په حقیقت  کېپه افغانستان  چېعقیده وو 

اسي اندي دسردارانو پر ښار ب چېلیکلي دي  کېاو خلکو له هغوی څخه شکایت درلود. ده په خپل یوه شخصي لیک 
د هغوی له اجازې پرته چا یوه ټوټه د پسه غوښي خرڅوالی نه سوای. دی وایي  چېسخت کنټرول وضع کړی وو 

سردارانو پر هر څه باندي ډېر لوړ او ظالمانه مالیات لګولي وه او ال یې څو ډوله نور مالیات هم اخیستل. موږ به 
د محراب خان د قلمرو یوه  چېدغه راز ویلي دي  کېیک اوس دغه ټول مالیات خلکو ته معاف کړو. ده په دې ل

مهرا ص )محراب خان باید له انګرېزانو سره د دښمنی کولو سزا وویني.  چېبرخه به شاه شجاع ته ورکړي ځکه 
1۰۹) 

انګرېزانو، له ډیري پخوا څخه، د محراب خان د نسکورولو او له منځه وړلو خیال  چېله دې لیک څخه معلومیږي 
له کومه وخته یې ورته سنجولې وه، موږ اطالع نه لرو خو د مېسن له کتاب څخه په څرګنده ښکاري  چېا درلود. د

 انګرېزانو ته په هیڅ توګه تاوان نه وو رسولی او هیڅ ډول دښمني یې نه وه ورسره کړې. محراب خان چې
 ته وګوري نو داسي ښکاري لکه دوی د انګرېزانو، په تېره بیا مکناټن او برنس، اعمالو کېکه سړی په افغانستان 

موهن الل هم په دغه عقیده دی او وایی  کارونه په وچ زور خرابول او په لوی الس یې خلک پاڅون ته لمسول. چې
باندي مو د دوی باور کماوه. پر خپل پوځ  چېخلک کرارېدل موږ په هغه اندازه داسي کارونه کول  چېهر څونه 

انګرېزانو له پاچا واخیستله او نه مو شاه شجاع الملک ته اداره پرېښودله.  کېپه الس موږ نه پخپله د چارو اداره 
به مداخله نه کوي مګر په پټه یې په هر کار  کېد هغه په اداري چارو  چېموافقه کړې وه  کېسره په لومړي سر 

اچا له ځان څخه خوابدی پ همالس واهه او په ښکاره یې د بېطرفی نقاب اغوستی وو. دی وایي په دې توګه مو  کې
موږ ټولي پیسې او امتیازات  چېناراض کړل. دی وایي دا ډېره خواشینونکې ده له ځانونو څخه مو خلک هم کړ او 

مو په هیڅ درد ونه لګېدل او هغه خانان  کېد ضرورت په وخت  چېهغو دسیسه کارو او ناالیقو خلکو ته ورکړل 
 (۳1۴-۳1۳موهن الل ص ص )مو حساب پر کوالی سوای.  کېوخت  د خطر په چېاو مشران مو خوابدي کړل 

نه یې د پرون خبري او  چېد شاه شجاع د وزیر مالشکور حافظه دونه کمزورې سوې وه  چېدی وایي سره له هغه 
وږ م چېله شاه سره زموږ د تړون په معنی ښه پوهېدی او دې حقیقت ته متوجه وو سړي په یادېدل مګر لیدلي نه یې 
اب هغه کت). کتلاو نه شاه په ښه سترګه  مالشکورد مداخلې کولو حق نه لرو او دې مداخلې ته نه  کېاري چارو په اد
 (۳1۵ص 

ده ته د یوه عادي  چېشکایتونه درلودل او نه یې غوښتل  کېشاه شجاع، له لومړۍ ورځي، د خپل مقام په برخه 
نه انګرېزي صاحب منصبان هغه ته درناوی لري. ده نه خپل خلک او  چېګوډاګي په سترګه وکتل سي. دی پوهېدی 

نه وه. مکناټن د  کېد هغه څه په وس  چېشکایتونه وکړل مګر داسي ښکاري  کېڅو ځله مکناټن ته په دې باره 
هم شاه شجاع ته په سپکه سترګه ګوري او  چېګورنرجنرال دفتر ته، په تېره بیا، له جنرال ناټ څخه شکایت کاوه 

د شاه شجاع د زوی شهزاده  چېلیکلي وه  کېکورنۍ ته. مکناټن څو ځله، جنرال ناټ ته، په کندهار  هم د هغه ټولي
ګورنر دی، ورسي مګر جنرال ناټ د هغه امر نه وو منلی. مکناټن له دې ناحیې  کېپه کندهار  چېتیموردربارته، 

ګوري. دی وایي سره له هغه  انګرېزي صاحب منصبان شاه شجاع ته په سپکه سترګه چېڅخه ډېر خواشینی دی 
باید اضافه سپکاوی  څوک صاحب منصبان د شاه شجاع درناوي کولو ته مجبوروالی نه سي خو لږترلږه هغه ته چې

 (1۸۴- 1۸۳والرص ص )ونه کړي. 
یو  چېله دې ناحیې څخه سخت کړیږي. ده برنس ته وویل  چېشاه شجاع څو ځله الیکزانډر برنس ته شکایت وکړ 

دلته موجود دي یا تاسی ته زما شیطانت کوي او یا ماته ستاسي. ده برنس  چېورپاته نه دی. څوک هم  د باور سړی
که حج ته د  چېده سره احسان وي له ډېر اختیارات درلودل او دا به  کېتر دغه ځای یې په لودیانه  چېته ویلي وه 

 (۳۸۷ص موهن الل )تللو اجازه ورکړه سي. 
مقرر سوي عسکر نه پېژنم او  کېزه خپل محافظین او په باالحصار  چېشکایت وکړ شاه شجاع یو ځل مکناټن ته 

د لږ وظیفه لري بای کېپه باالحصار  چېڅوک نه یې په وظایفو خبر یم. هغوی ماته د یوه پاچا په سترګه نه ګوري. 
زما اعتبار خرابوي.  کېهغوی زما تر امر الندي دي او د هغوی دغه ډول سلوک په ټولنه  چېترلږه دونه پوه سي 

 (۲۰۶ډال ریمپل ص )
هغه یو کمزوری سړی وو خو د هغه شاوخوا  چېشک نسته  کېپه دې ژوند کاوه.  کېشاه شجاع په یوه عجیب حالت 

یې دښمنان او مخالفین ول د هغو شمېر چاته څرګند نه وو او سړی ویالی سي  چېهم عجیبو خلکو نیولې وه. څوک 
؛ ورته نیژدې وه نو که ټول نه وي اکثریت یې غوړه ماالن ول چېالف ول خو څوک د اولس ټول مشران یې مخ چې

وند ژ کېټول جهان یې غلیم دی او په دښمنانو  چې. هغه داسي فکر کاوه خپلو ګټو ته کتل کېاو هر یوه په هر کار 
 کوي. 

ما څو ځله د خپلو خلکو د  هغه خدای په اماني ورسره کوله وویل: چې، کېیوه ورځ یې مکناټن ته، په باالحصار 
السه شکایت درته کړی او خپل اولس ته مي بد ویلي او هغوی مي ټول بد خلک بللي دي. زه به دا دی یو لیک درته 

د ړانده  د ده چېاوسېږم. شاه شجاع، مکناټن ته یو لیک وښود  کېزه په څنګه خلکو  چېوښیم او ته به پخپله وګورې 
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کابل ته راسي او شاه  چېسلطان محمدخان ته یې بلنه ورکړې وه سردار لګېدلی او ورور شاه زمان مهر ورباندي 
کې ص )طن یې د کفارو په الس ورکړی دی، له تخته لیري کړي او پاچهی شاه زمان ته وسپاري. و چېشجاع، 

۵۶1) 
مشر او خپل  دا لیک به څومره ریشیتا وو د دې خبري معلومول یو څه ګران دي خو شاه شجاع هغه منلی او چېدا 

 تر مرګه یې د هغه درناوی کاوه، د یوه دښمن په سترګه کتل.  چېورور ته یې، سره له هغه سکه 
، د هغه وخت د پوځي رپوټونو په اساس ترتیب سوي کتاب کېد انګرېزانو د لښکرو د حملو په باره له هند څخه بهر، 

 ، د شاه شجاع د شخصیت ډېره ښه ارزونه سوې ده.کې
هغه نه خپلو متحدینو او نه خپلو خلکو ته  چېخپلي خبري را لنډي کړو نو ویالی سو  کېه شجاع په باره د شا چې»

یې ژوند کاوه. دی ډېر ژر د ګوډاګي حالت  کېپه ډېر ستونزمن حالت  چېوفادار وو. هغه یو کمزوری مخلوق وو 
والړ سي او په آرامه یو څو شپې ژوند یا سم پاچا سي او یا بیرته لودیانې ته  چېڅخه ستړی سو او غوښتل یې 

وکړي. هغه ته ټولو د شک په نظر کتل او هیچا مینه نه ورسره لرل. شاه شجاع نه قهرمان وو او نه یې قهرماني 
او دا طبیعي  کوالی سوای. دی، د برټانیې د حکومت په خوښه، د لودیانې له دوړو او خاورو څخه را پورته سوی وو

یې هم باید خپل او هم د برټانیې د حکومت خیال ساتلی وای. له هغه څخه دا انتظار نه  کېر په هر کا چېخبره ده 
 (۴۰۶ایکسپیډیشن ص )« د ګوډاګي له حالت څخه دي یو دم یو قوي پاچا ورڅخه جوړ سي.  چېسوای کېدالی 

ویل کیږي  چېځکه د شاه شجاع وزیر مال عبدالشکور خو به چنداني د کار او فعالیت سړی نه وو؛  چېکه څه هم 
 د چېهم ډېر زوړ او هم یې حافظه خرابه وه مګر لږترلږه د شاه شجاع باوري سړی وو او که لیري کېدالی نو باید 

د شاه زمان د وزیر رحمت هللا  چېده په سال او امر لیري سوی وای او نوی وزیر محمدعثمان خان نظام الدوله، 
ېر ناالیقه، غوړه مال او دسیسه کار سړی وو او د شاه شجاع او انګرېزانو خان وفادار خان زوی وو، د خپل پالر په څ

د ورځ په ورځ نارضاییت د زیاتېدلو یو علت وو، هم انګرېزانو انتخاب کړی او وزیر کړی وو. په دې  کېپه مقابل 
ي څه قدرت که یې تر پرون پور چېله شاه شجاع سره چا سال قدر هم نه وه کړې او هغه پوه سوی وو  کېبرخه 

درلود هغه یې هم له السه ورکړ. محمدعثمان خان یوازي د کابل د ادارې په کنټرول او د شاه شجاع په بې وسه کولو 
شهزاده محمدتیمور سره د مرستیال په د شاه شجاع د زوی  کېیې هم په کندهار عباس بسیا نه سو بلکه خپل زوی 

 ل. حیث مقرر کړ او ټول اختیارات یې ورڅخه واخیست
چاته یې له بیت المال څخه یوه پیسه، د محمدعثمان خان له اجازې پرته، نه سوای  چېشاه شجاع دونه بې قدرته سو 

به چا عریضه ورته  چېنه درلود. کله ورکوالی. د هیڅ ډول دعوې د حلولو او هیڅ ستونزي د لیري کولو توان یې 
 ېچشاه شجاع د دې یوې کلمې له لیکلو پرته،  «ر کیږي.ام»چېورته ولیکل  کېوکړه نو ده به د عریضې په پای 

 (1۳۲هراتي ص )پوهېدی هیڅوک عمل هم نه په کوي، هیڅ ډول واک نه درلود. 
ورځ  اوضاعهر څه یې په نظر ګل او ګلزار ورتلل نور نو اکثرو انګرېزي صاحب منصبانو د  چېله مکناټنه پرته، 

خو  ل.خپله وېره او اندېښنه ښکاره کو کېمقاماتو ته په لیکونو یې ه کله په ورځ خرابېدل لیدل او خپلو دوستانو او کل
دی هم، سره  کېتېر کړ او ګوا کېپاچهی په ډول، دوه ځله ژمی په جالل آباد او لغمان  لړمړي ځل شاه شجاع، د خپل

  .بېغمه وونسبتاً له اداري وضعیت او خپلي بې واکۍ څخه یې شکایت درلود،  چېله هغه 
ان له هندوستان څخه را ممکناټن، رابرټ سېل او نورو انګرېزي صاحب منصبانو خپلي مېرمني او ماشو چېکله 

خپلي مېرمني او اوالدونه یې رابللي وای. شاه شجاع له یوې خوا  چېوغوښتل نو شاه شجاع خو ال پاچا هم وو باید 
د رنجیټ سینګه له مرګه  ،کېپه پنجاب  چې په خپلو مېرمنو پسي دیغ سوی وو او له بلي خوا دا وېره ورسره وه

ه ورتد کورنۍ رابلل به  چېیوه ورځ وضع دونه خرابه سي  چېده ویل هسي نه  ؛وضع ورځ په ورځ خرابېدله ،سره
 غیر ممکن سي. خو د شاه شجاع د کورنۍ رابلل، د نورو په څېر، عادي خبره نه وه. 

له لودیانې څخه د شاه شجاع او د هغه د ورور شاه  چېوه جورج براډ فوټ، او کولین میکنزي ته وظیفه ورکړه س
 یباً تقر کېد شاه شجاع او شاه زمان په حرم زمان له کورنیو سره، تر کابل پوري، ملګري سي او ساتنه یې وکړي. 

شپږ زرو ته رسېدی. له دوی سره د شاه شجاع  تقریباً شپږ سوه ښځي وي. له ماشومانو او نوکرانو سره یې شمېر 
نه، د کور قېمتي سامانونه او هر څه ورسره ملګري وه او د نقلولو لپاره یې پنځه لس زرو اوښانو ته اړتیا درلوده. خزا

له دوی سره یوازي پنځو سوو عسکرو ته د ملګري کېدلو او ساتلو وظیفه ورکړه سوې وه. دا لوی کاروان، په داسي 
لته ناکراری پیل سوي او ال ورځ په ورځ پسي زیاتېدلې. ه چې، د پنجاب له سیمي څخه تېرېدی کېاو شرایطو  وخت

د هغه کاروان د وهلو او غنیمت تیت سوي وه، د هري ډلي او مشر لپاره  کېخبرونه یې په سیمه  چېدا لوی کاروان، 
 د میکنزي چې، د پنجاب عسکر هم ملګري سول، کې. له دې کاروان سره، په الره تر السه کولو تمه پیدا کړې وه

ً ره یې د ډاډ پر ځای اندېښنه زیاتوله. خو کاروان لپا پرته له کومي لویي پیښي تر کابل پوري را ورسېدی او پر  تقریبا
 (۲۴1-۲۴۰ډال ریمپل ص ص ) باالحصار باندي یې واړول.

شاه شجاع یې ښایي فکر کړی وو، د هغه حرم په ډېر خیریت او اسانه کابل ته ونه رسېدی. د هغه له  چېهغسي 
تېرېدی او د پنجاب امنیت، د رنجیټ سینګه له مړیني  کېوان، د سیکهانو په سیمه رسره لوی ملګری کا مېرمنو
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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

 

څو ځله تهدید سو او یو ځل خو سیکهانو په یوه حمله  کېکاروان په الره  وروسته، هره ورځ مخ پر خرابېدلو وو.
 ېککه په لسو دقیقو  چېه اخطار ورکړ د ښځو څخه زېورات او جواهرات ولوټل. مګر کپټان براډ فوټ هغوی ت کې

ټول زېورات او لوټ کړي مالونه بیرته حاضر نه کړي نو د انګرېزي پوځ د حملې انتظار دي وباسي. د ده له غوښتني 
سره سم عمل وسو او زېورات یې بیرته ورته راوړل. یو ځل خو ال د شاه شجاع د یوې مېرمني اوښ غوزار سو او 

څو ساعته وروسته وفات سوه.  چېتر اوښ الندي سوه. هغه دونه سخته زخمي سوه  کې د هغه مېرمن په کجاوه
 (۶۶-۲۶۵بوییسټ ص ص )

بل د نېستمن کا چېد شاه شجاع د حرم، ښځینه او نارینه نوکرانو او ساتونکو له شمېر څخه سړی اټکل کوالی سي 
ه وطن ته یې پرت چېیوه پاچا کورنۍ ایښی وو پر عایداتو باندي به یې څومره لوی بار ایښی وي. او دا بار د داسي 

 وو رسولی.له شره هیڅ ډول خیر نه 
 یې د خلکو نفرت ولیدی نو هک کېد انګرېزانو په مقابل  چېوضع له نیژدې ولیدله او  کېمیکینزي په جالل آباد 

ن خو رته وکړ. مکناټهغه کابل ته ورسېدی نو له مکناټن او برنس سره یې وکتل او خپل بیان یې و چېپک سو. کله 
ً د میکنزي پر خبرو بیخي غوږ ونه نیوی او برنس هم  کرار  ټول شیان چېهغه ته مشابه نظر درلود او ویل یې  تقریبا

افغانستان  په چېکرار سمیږي. میکنزي له دې کتني څخه ډېر مأ یوس سو او په کلکته یې خپلي خسرګنۍ ته ولیکل 
لته دړه ورو ملګرو ته یا باید تقویتي قواوي را ولېږلي سي او یا باید ټول وضع ډېره سخته خرابه ده. زموږ ز کې

 (۲۴۲ص ډال ریمپل )هالک سي. 
 

 نور بیا
 

 :کېامیر دوست محمدخان د عمل په میدان 
 

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