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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 برخه یمهرد

 

 شاه شجاع د قدرت په کلونو کي:
که څه هم چې شاه شجاع، د خپلو نورو وروڼو شاه زمان، شاه محمود او حاجي فیروزالدین په څېر، د هیواد لپاره، له 
لویه سره، کوم خاص سیاسي، عمراني، اقتصادي یا اجتماعي پرورګرام نه درلود؛ خو شاه شجاع داسي یو سړی وو 

او په ژوند کي یې، چې ټول له حوادثو ډک وو، له هیڅ چې د پاچهی او سیاست کولو البفا قدر یې هم نه وه لوستې 
پیښي څخه نه پند او نه عبرت واخیست. دی پخپله وایی چې په پنځه دېرشو جنګونو کي یې برخه اخیستې چې په 
 ځینو کي یې فتح او نصرت په برخه سوی او په ځینو کي ماته او سرګرداني ور په برخه سوې ده. شجاع لومړی مخ 

قدرت ته له رسېدلو څخه تر هر څه مخکي، مالعاشق شینواری او د هغه خپلوان ونیول. کور، قال او شاه شجاع، 
جایدادونه یې ورته تباه کړل. د هغه ټول مال او دولت یې چور او تاراج ته ورکړ. عاشق شینواری یې په توپ کي 

 (1۲کتاب ص هغه )والوزاوه او خپلوانو ته یې د هغوی د جرم په اندازه سزا ورکړه. 
شاه شجاع، د خپل مشر ورور شاه زمان په خالف، زیاتره د روغي جوړي سړی وو. کله چې قدرت ته ورسېدی نو 
د خپلو دښمنانو د پخالکولو لپاره یې تالښ پیل کړ. خپل وراره شهزاده حیدر یې د احمدخان نورزي او د مختارالدوله 

رو سره کندهار ته، چې تر دغه وخته پوري د شهزاده کامران شیرمحمدخان د زوی عطامحمد خان او پنځو زرو عسک
په الس کي وو، واستاوه. احمدخان نورزی هغه سړی وو چې شاه زمان، د شاه محمود او فتح خان سره د مقابلې کولو 

د  لپاره واستاوه او هغه، د قالت په جنګ کي له خپلو پوځونو سره، شاه محمود ته سالمي سو او د شاه زمان د تخت
نسکورېدلو اساسي عامل سو. شاه شجاع نه یوازي له هغه سره بد ونه کړل بلکه اعتماد یې په وکړ او د خپلو لښکرو 

 قومانده او د خپل وراره سرپرستي یې ور وسپارله.
احمدخان نورزي ته یې وویل چې که کامران جګړه نه کوله پخال یې کړی او کابل ته یې راولي او که نه وي نو له 

هاره یې وتلو ته مجبور کړي. کامران بېله جنګه له کندهاره وتښتېدی او فراه ته والړ. فتح خان هم معروف ته کند
وخوځېدی او له مقاومته یې الس واخیست. څه موده وروسته شهزاده قیصر، چې د خپل پالر شاه زمان د واکمنی په 

السه یې ماته کړې وه او د کندهار په شاوخوا کي  وخت کي د هرات نایب الحکومه وو، او د شاه محمود د لښکرو له
ګرځېدی، شاه شجاع ته عریضه ولیکله چې که د کندهار حکومت ده ته ورکړي نو ډېر به خوشاله سي. شاه شجاع 

 یې هم په خوله وکړه او شهزاده حیدر یې بیرته کابل ته وغوښت. 
کېدلو او دربار ته د رابللو او نازولو غوښتنه ورڅخه په دغو ورځو کي مختارالدوله شیرمحمدخان د فتح خان د بخښل 

وکړه. شاه شجاع هم ورسره ومنله. فتح خان یې را وغوښت، ویې نازاوه او غوښتل یې چې پخپله د کشمیر او دیره 
جاتو خواته والړ سي. له فتح خان څخه یې هم وغوښتل چې په دې سفر کي ورسره ملګری سي مګر هغه د سفر د 

مه د څو ورځو لپاره مهلت وغوښت او کله چې شاه شجاع د پېښور پر لور حرکت وکړ؛ فتح خان هم تیاری په پل
کندهار ته والړ. هلته یې له شهزاده قیصر سره ولیدل. هغه یې وغوالوه، د کابل د تخت د نیولو وعده یې ورسره 

 وکړه او د شاه شجاع په مقابل کي یې یاغي کړ.
دا ادعا د بشپړ تأمل وړ ده چې وایي فتح خان ځکه له شاه شجاع سره سفر کولو ته د هندو واقعه نګار موهن الل 

حاضر نه سو چې شاه شجاع، د خپل وزیر اکرم خان په تحریک، غوښتل چې مختارالدوله شیر محمدخان او فتح خان 
حرکت کولو څخه  له منځه یوسي. خو فتح خان او شیرمحمدخان ته چا دا خبره ورسوله او فتح خان د شاه شجاع له

 (۳۹موهن الل لومړی جلد ص )څو ورځي وروسته وتښتېدی. 
لومړی خو که شاه شجاع په ریشتیا هم، د خپل طبیعت په خالف، داسي غوښتنه درلودالی نو د کشمیر پر لور یې له 

 حرکت کولو څخه مخکي د خپلو دښمنانو چاره کوله. 
دوهم که چیري دا دسیسه ریشتیا وای نو مختارالدوله د شاه شجاع د پاچهی تر پایه پوري له شاه شجاع سره پاته 

 کېدالی نه سوای. 
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دریم که چیري دا دسیسه ریشتیا وای نو فتح خان، له یو ځل تښتېدلو څخه وروسته، بل ځل په شاه شجاع باور نه کاوه 
 او د هغه دربار ته نه حاضرېدی. 

ورم ال دا چې که چیري د شاه شجاع د له منځه وړلو لپاره چا دسیسه کوالی نو د هغې د افشا کېدلو امکانات موجود څل
وه. په دغه راز دسیسو کي شریک خلک معموالً یا د سر له وېري او یا د امتیاز د ترالسه کولو لپاره د قدرت خاوندانو 

کله چې پخپله پاچا او صدراعظم د چا د له منځه وړلو لپاره  ته شیطانت کوي او د سیسه کوونکي تباه کوي. مګر
دسیسه کوي نو د داسي راز افشاء کېدل ډېر احتمال نه لري؛ ځکه چې دغه ډول رازونه یوازي له پاچا او وزیر سره 

 وي او خبره تر عملي کېدلو وروسته رسوا سي. 
په کور کي تیري کړې او شاه شجاع هغه توجه ویل کیږي چې فتح خان دوې میاشتي د مختارالدوله شیرمحمدخان 

چې فتح خان یې انتظار درلود ورته ونه کړه. شاه شجاع له فتح خان سره د خپلو نورو درباریانو په څېر سلوک وکړ. 
فتح خان داسي سړی نه وو چې د اکرم خان تر الس الندي یې، چې هم په عقل او هم په توره د فتح خان الس ورباندي 

ر او خدمت او یا ښایي جنګي عملیات کړي وای. فتح خان د شاه شجاع په دربار کي هغه مقام غوښت چې بر وو، کا
د شاه محمود په دربار کي یې درلود او یا لږترلږه د شاه شجاع له خوا یې زیاته توجه غوښته. له شاه شجاع سره د 

دي شهزاده قیصر او شاه محمود ته ترجېح فتح خان د مخالفت لوی علت دغه موضوع وه. هغه ځکه پر شاه شجاع بان
 ورکوله چې هغوی د ده په الس کي لوبېدل. پاچهي به د هغوی وه او قدرت به د ده وو. 

په هر صورت، شاه شجاع ټول ژمی بېغمه په پېښور کي تېر کړ او د پسرلي په موسم کي، چې فتح خان او شهزاده 
روان سو. هغوی کابل ته دونه نیژدې سوي ول چې د میدان سره قیصر کابل ته را روان سوي ول، د کابل پر لور 

نیژدې د شاه شجاع له لښکر سره مخامخ سول. مګر څرنګه چې فیض هللا خان پوپلزی له فتح خان څخه بېل او شاه 
 شجاع ته سالمي سو نو فتح خان او قیصر له جنګه پرته وتښتېدل او کندهار ته والړل. شاه شجاع هم بیرته کابل ته

 (1۴شاه شجاع ص )ستون سو. 
دا چې شاه شجاع سوله خوښوونکی پاچا وو او تر جنګ یې سولي ته ترجېح ورکوله دا د هغه خپل کار وو. خو دا 
چې یو پاچا د فتح خان په څېر یوه تکړه جنرال او لوی دښمن او خپل یاغي وراره شهزاده قیصر سره جنګیږي. 

ېغمه زړه کابل ته را ستنیږي. او یا له فتح خان او شهزاده کامران سره په هغوی ته ماته ورکوي او دی بیرته په ب
جنګ کي هغوی ته ماته ورکوي او کامران فراه ته تښتي. د ده په جنګي قاموس کي تعقیب نه وو چې په کامران پسي 

پلزیو د اقتدار فراه ته ورغلی وای. او په دغه حساس او نازک وخت کي، د کندهار په څېر یو حساس ښار، چې د پو
مرکز وو، یوه واړه او بې تجربې وراره ته ورسپاري او بیا یې له هغه څخه اخلي او بل ناالیقه او کمزوري شهزاده 
قیصرته، چې ټول عمر له شاه شجاع سره نمک حرامي او خیانت کوي، سپاري. خپل تر ټولو قوي دښمن فتح خان 

ورباندي کوي چې په کابل کي یې پرېږدی او دی پخپله پېښور ته  بخښي او له ځان سره یې ملګری کوي. دونه باور
روانیږي. په جګدلک کي د فتح خان له تیښتي او کندهار ته د تللو څخه خبریږي؛ مګر بیا هم پېښور ته ځي او هلته، 

ه تپه بېغمه زړه، لکه هیڅ پېښه چې نه وي سوې، ټول ژمی په عیش او نوش تېروي او خپل دښمنان دسیسو کولو 
خوشي کوي. فتح خان ته ، چې په خپل وخت کي ښایي د افغانستان تر ټولو تکړه او زړه ور جنرال وو، له میدان 
سره نیژدې ماته ورکوي. هغه، د ده د تاج او تخت له مدعي شهزاده قیصر سره، کندهار ته ځي او شاه شجاع په 

دا اشتباهات نه بلکه ساده ګي او حتی بې عقلي ده او بشپړه بېغمي کابل ته ستنیږي او د هغه تعقیب الزم نه بولي. 
سړی حیرانیږي چې دومره ساده سړي پر هغه افغانستان باندي چې ټول د ده د تخت او تاج له دښمنانو ډک وو څرنګه 

 شپږ کاله پاچهي وکړه؟
ره، یدرشاه له خور سشاه شجاع یو څه وخت په کابل کي بېغمه شپې تیري کړې. په دغه موده کي یې د بخارا د پاچا ح

چې له بخارا څخه یې ورته رالېږلې وه، واده وکړ او وروسته یې د کندهار خواته د حرکت کولو فیصله وکړه. کندهار 
ته له نیژدې کېدلو سره، شهزاده قیصر وتښتېدی او فتح خان بیا هم فراه ته والړ او ده د خپل معمول سره سم، هغه 

خان او پخپله شاه زمان د شهزاده قیصر شفاعت وکړ.  محمد یا هم مختارالدوله شیرتعقیب نه کړ. څو ورځي وروسته ب
شاه شجاع بیا هم هغه وباخښه؛ البته بده خو دا چې بیرته یې د کندهار په څېر یوه حساس والیت کي، چې د پرله پسې 

 ښورښونو مرکز ګرځېدلی وو، د نایب الحکومه په حیث مقرر کړ. 
ه، د سند، دېره جاتو او کشمیر د مالیاتو د ټولولو لپاره، چې د ده په قول له څو کلونو راهیسي شاه شجاع په بېغمه زړ

پاته وه، روان سو. په سند کي یې د مالیاتو د باقیاتو پر سر له چنو وهلو څخه وروسته شل لکه کلداري مالیات واخیستل 
شاه شجاع ته، د هغه له شانه سره سم، سوغاتونه،  او لس لکه یې خلکو ته وبخښل. البته سندیانو د مالیاتو تر څنګ

چې پیالن، آسونه، اوښان، زرین کمربندونه، جواهر نشان خنجرونه او توري، قېمتي لباسونه او د ښکار بازونه پکښي 
شامل ول، هم ورکړل. دلته موږ د مالیاتو تر څنګ له یوه بل مالماتوونکي رواج سره مخامخ کیږو چې هغه، په دغه 

وختونو کي، مهماني ده. د سند خلکو د شاه شجاع درباریانو، د کورنۍ غړو او خپلوانو ته شپږ لکه روپۍ د راز 
 (17هغه کتاب ص )مهمانۍ په توګه ورکړې. 

که دا پیسې د سند له څو کلنو باقیاتو سره، چې دېرش لکه روپۍ حساب سوي دي، مقایسه کړو نو دا بې اندازې زیاتي 
ه رواج او د خلکو پر اوږو یو اضافه دروند بار وو. د شاه شجاع د لومړۍ پاچهی له لومړیو کلونو پیسې او ډېر ظالمان
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څخه تقریباً سل کاله وروسته، د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب هللا خان په زمانو کي، د یوه عادي مامور میاشتنی 
ه اندازه پیسې، چې د سند خلکو او سوداګرو، پر تنخوا پنځه لس روپۍ وه. په دې حساب نو د مهمانی د پاره په دغ
 مالیاتو برسېره، باید تهیه کړی وای، ډېر ظالمانه او لوی رقم وو.

شاه شجاع د سند له میرانو څخه د مالیاتو له اخیستلو وروسته ایله شکارپور ته رسېدلی وو چې له کابل څخه یو ډېر 
اچا شاه محمود په باالحصار کي له ټولو بندي شهزاده ګانوسره خطرناک خبر ورته ورسېدی. د ده ورور او پخوانی پ

تښتېدلی وو. نور شهزاده ګان چې د کابل په شاوخوا کي پټ سوي وه په دوو دریو ورځو کي ټول ونیول سول خو 
شاه محمود د هزاره جات له الري فراه ته، چې د ده زوی کامران حکومت پکښی کاوه، ځان ورساوه. که څه هم چې 

باالحصار څخه د شاه محمود په تښتېدلو کي باید قزلباشو ډېر لوی الس ځکه درلودلی وي چې لومړی خو هغه د له 
ایران د پاچا فتحعلي شاه په مستقیمه مرسته قدرت ته رسېدلی وو او دوهم دا چې د خپلي لنډي پاچهی په وروستیو 

ړې وه. قزلباشو باید هم د هغه د نېکی حق ادا کړی شپو ورځو کي یې د سنیانو په مقابل کي د شیعه ګانو طرفداري ک
او هم که په آینده کي بیا قدرت ته رسېدالی نو د پاچا ملګرتوب یې ترالسه کړی وای. ویل کیږي چې د شاه محمود 
په خوشي کولو کي د کابل د ښار مشهور خطیب او روحاني مشر میرواعظ هم الس درلود. میرواعظ، چې په کابل 

په شمالي سیمو کي یې روحاني نفوذ خپور وو او هر چا د پیر او مرشد په سترګه ورته کتل، د باالحصار او د هیواد 
د محافظینو قوماندان جانفشان خان، چې پر میر واعظ باندي یې په هیڅ صورت بدګومانۍ ته الره نه سوای ورکوالی، 

و بندي خانې ته وغوښت او هلته یې وواژه او شاه په یوه پلمه، په بندیخانه کي، د شاه محمود او نورو شاهزاده ګان
محمود او نور شاهزاده ګان ټول وتښتېدل. دا نو هغه میرواعظ دی چې د شاه محمود د حکومت پر ضد یې شیعه ګان 
پارول او له شاه شجاع سره یې مرسته کوله. او د شاه شجاع پر ضد یې د هغه له وراره او شیرمحمدخان مختارالدوله 

ته کوله. او کله چې شیرمحمدخان له شاه شجاع سره په جنګ کي ووژل سو بیرته یې د قیصر او شاه شجاع سره مرس
 تر منځ په روغه جوړه کولو کي هلي ځلي کولي.

شاه شجاع په دغه وخت کي په شکارپورکي په سیر او ښکار او عیش و عشرت لګیا وو او د کابل په دومره خطرناک 
ل عادي بندي تېښته وګڼله او خپلو بله بندي خانې څخه د شاه محمود تېښته یې د یوه خبر کي یې ری ونه واهه. 

خان، چې شاه شجاع د کشمیر د یاغي حاکم د اېلولو او مالیاتو د  محمد مجلسونو ته یې دوام ورکړ. مختارالدوله شیر
کومه خان یې د کشمیر د نایب الحاخیستلو لپاره لېږلی وو، د کشمیر په جنګونو کي بریالی سو او خپل زوی عطامحمد 

جاع کي د شاه ش په حیث مقرر کړ. هغه په کشمیر کي د کابل له پیښو څخه خبر سو او پرته له دې چې په شکارپور
حضور ته ورسي د پېښور له الري یې ځان کابل ته ورساوه او په کابل کي له شهزاده قیصر سره په دسیسو لګیا سو. 

ي حملې کولو او د کابل د تخت نیولو ته تشویق کړ. دواړو د پېښور پر لور حرکت وکړ قیصر یې پر شاه شجاع باند
خو د شاه شجاع سره په جنګ کي مختارالدوله ووژل سو او قیصر بیرته په تېښته کابل ته والړ او د میرواعظ په 

 مشوره په شمالي سیمو کي پټ سو.
ورور شاه زمان د سقوط باعث سوي وه، تکرار کړل او په شاه شجاع تقریباً ټول هغه اشتباهات، چې د ده د مشر 

خان پالر، شاه ولي خان بامیزی،  همدغو اشتباهاتو کي له منځه والړ. د ده پالر تیمورشاه، د مختارالدوله شیرمحمد
او خان او د هغه په زامنو اعتماد کوالی سوای  له خپلو زامنو او ورېرونو سره وژلی وو. نو ده څرنګه په شیرمحمد

څرنګه یې د مختارالدوله شیرمحمدخان په خوله او خواست سیاسي مجرمین او د پاچهی دښمان عفو کوالی او نازوالی 
سوای. د ده د پاچهی په وروستي کال همدغه شیرمحمدخان په ډېر حساس وخت کي ورته یاغي سو. د ده وراره 

د شاه شجاع سره د جنګ میدان ته ووت او د  شهزاده قیصر یې له الري وایست او له ځان سره یې ملګری کړ او
جنګ په میدان کي ووژل سو. شهزاده قیصر د جنګ له میدانه وتښتېدی؛ په کابل کي یې له میرواعظ سره کتلي وه 
او د هغه په سال کوهستان ته تښتېدلی وو. کله چې شاه شجاع کابل ته ورسېدی نو، بیا یې هم د میرواعظ په مشوره، 

ر باندي خانان او مشران مرکه کړل او هغه یې بیرته پخال کړ او کابل ته یې راووست. شاه شجاع پر شهزاده قیص
فیصله وکړه چې له دې وروسته به شهزاده قیصر ته نه نایب الحکومګي ورکوي او نه به د کوم ځای حکومت 

 (۲7-۲۶هغه کتاب ص ) ورسپاري بلکه هر وخت به له پاچا سره ملګری وي؛ څو نورو شهزاده ګانو ته عبرت سي.
شاه شجاع، د خپل ساده طبیعت سره سم، څه موده وروسته، چې له تخته پرزېدلی او د پاچهی د بیرته نیولو تالښونه 
یې کول، او په راولپینډي کي یې د مهاجرت او سرګردانی شپې تېرولي، د شیرمحمدخان په زامنو، چې څه کم یو کال 

ی په جنګ کي وژلی وو،عطامحمدخان، غالم محمدخان او جهانداد خان اعتماد مخکي یې د هغه له ورور سره یو ځا
 وکړ او هغوی باالخره په کشمیر کي بندي کړ.

شاه شجاع، د خپل پالر په څېر، ژمی په پېښور او نورو سړو ځایونو کي تېراوه او په اوړي کي به کابل ته ستون 
پاچا وو، نور څه یې کوالی نه سوای؛ خو په داسي حاالتو سو. هغه خو په هر صورت، دی یو عیاش او بې کفایته 

کي به چې کندهار به شاه محمود نیولی او هغه به د کابل پر لور حرکت کاوه، شاه شجاع به ورځي شپې په پېښور 
 دا نو د بې کفایتی هغه انتها ده چې نوم ایښودل ورته ګران دي. ( ۲۹شجاع ص )کي تېرولې. 

په زړه پوري خبره دا ده چې کله به یې په جنګ کي دښمن ته ماته ورکړه نو د ده په قاموس کي د ماته خوړلي دښمن 
د تعقیب خبره چنداني موجوده نه وه. په خپله شپږکلنه پاچهي کي یې یو ځل هم د فراه پر لور حرکت ونه کړ او هغه 
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ه پوري یې له ښورښ او بغاوت څخه الس وانه خیست ، پرې والیت یې شهزاده کامران ته، چې د ده د پاچهی تر پای
ایښی وو. یو ځل چې فتح خان او کامران په ګډه ورسره جنګیږي او په جنګ کي ماته خوري نو هغوی دواړه فراه 

بل ځل چې شهزاده کامران کندهار نیولی خو د ده د پوځونو په مقابل  (1۴هغه کتاب ص )ته تښتي او هلته پاتیږي 
حتی د شاه محمود په  (۲۲هغه کتاب ص )ه خوري بیا فراه ته تښتي او دی له هغه سره نور غرض نه کوي. کي مات

څېر یو خطرناک رقیب یې له باالحصار څخه وتښتېدی او ځان یې د هزاره جات له الري فراه ته، چې د کامران په 
د هغه د تعقیبولو او له فراه څخه د پالر او الس کي وه ورساوه، په فراه کي یې یو کال بېغمه تېر کړ او شاه شجاع 

 (۲7هغه کتاب ص )زوی د ایستلو لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. 
شهزاده یونس یې د کندهار نایب الحکومه مقرر کړی وو، فتح خان ، چې د توري چلولو تر څنګ یې د غوړي ژبي 

قیصر په څېر وغوالوه او هغه په خپل  ډېر ښه کمال درلودی، شهزاده یونس یې د شاه شجاع د مشر وراره شهزاده
کور کي ځای ورکړ. فتح خان له هغه کور څخه شاه محمود او کامران ته بلنه ورکړه چې کندهار ته ورسي او ښار 
تسلیم کړي. میرعلم خان، چې شاه شجاع د خپل وراره د مرستیال او سالکار په حیث ټاکلی وو، مخکي له مخکي له 

 مود او فتح خان ونیوی. ښاره ووت او ښار شاه مح
شاه شجاع له کابل څخه ور روان سو. کندهار ته نیژدې، نورمحمدخان بادوزی او له هغه سره نور ملګري دراني 
خانان او قومي مشران له شاه محمود څخه بېل او له شاه شجاع سره یو ځای سول. شاه محمود بېله جنګه وتښتېدی او 

ي ایله د شاه شجاع عقل سرته ورغی او فکر یې وکړ چې د ده مخالفین چې هر بیرته فراه ته والړ. په دغه وخت ک
وخت وتښتي نو فراه ته والړ سي او بیا له هغه ځایه دسیسې کوي. دی باید چې د فراه چاره وکړي او هرات او فراه 

 د مرکزي حکومت تابع کړي. 
وکړه. د شاه محمود سکه ورور حاجي فیروزالدین، شاه شجاع له کندهاره د هرات او فراه پر لور د حرکت کولو فیصله 

د شاه محمود له وخته د هرات نایب الحکومه وو او سمدستي یې له عاجزۍ او غوړه مالۍ څخه یوه ډکه عریضه شاه 
شجاع ته ولېږله او په هغه کي یې ورته لیکلي وه چې که ته حتما د هرات پر لور لښکرکښي کوې نو زه به ستا په 

هغه چاته چې ته امر کوې ورتسلیم کړم. خو بیا به زه هم د خپل ورور شاه محمود په څېر، چې همېشه  امر دغه ښار
په فتنه او فساد لګیا دی، دربدره ګرځم. نو ته دا ښار زما غوندي یوه عاجز بنده څخه مه اخله. زه خو هسي هم ستا د 

ه ورور دی او په فراه کي ناست دی، نور به پښو خاوري یم ما په غالمي قبول کړه. او شاه محمود، چې زما سک
ستاسي اعلیحضرت په مقابل کي ګستاخي او نا فرماني نه کوي او که یې چیري بیا ښورښ وکړ زه یې ضامن یم. شاه 
شجاع وایي چې د ده شیرین ګفتار اثر ورباندي وکړ او د ورورۍ د میني وینه یې پر جوش راغله او د هرات او فراه 

حرکت کولو څخه الس واخیست او خپل ورور حاجي فیروزالین ته یې له کاله یو لک روپۍ مدد معاش پر لور یې له 
 (۲۹-۲۸هغه کتاب ص ص )مقرر کړ. 

شاه زمان د شاه شجاع له پاچا کېدلو څخه څه کم درې کاله مخکي، د شاه محمود، حاجي فیروزالدین او فتح خان په 
رسره وې، له تخته وپرزول سو او د عظمت او امپراطوری د جوړولو وسیله، چې د ایران مالي او پوځي مرستي و

او د ډهلي د تخت د نیولو ارمانونه یې ګورته ورسره یووړل. په داسي حال کي چې شاه شجاع ته دا ټولي کیسې 
معلومي وې، ځکه چې ډېر وخت ورباندي تېر سوی نه وو څرنګه یې د هرات او فراه په څېر حساس والیتونه، چې 

د ایران په ګاونډ کي پراته وه او هم هر وخت د ښورښونو او فتنو د پاڅېدلو مرکزونه وه، خپلو یاغي وروڼو ته  هم
پرې ایښي وه؛ او حتی په جنګونو کي یې له ماتي ورکولو څخه وروسته هم نه تعقیبول. په داسي حال کي چې ده هر 

ای چې له دې دواړو حساسو ښارونو څخه یې وخت هغوی ته په جنګونو کي شکستونه ورکول او کوالی یې سو
 وباسي او یا یې بندیان کړي او یا یې بیرته ایران ته په تښتېدلو مجبور کړي.

د شاه شجاع د شپږ کلني پاچهی د ډرامې وروستۍ پرده د نورو ټولو مخکنیو پېښو په څېر په زړه پوري وه او سړی 
مره ساده ګي، پر داسي یوه هیواد باندي، چې له سره تر پایه له فکر نه کوي چې یوه پاچا دي په ریشتیا هم، په دو

کال په ژمي کي، د  1۸۰۹خطرناکو دښمنانو او یاغیانو ډک وي، په دونه بېغمه زړه پاچهي کړې وي. شاه شجاع د 
ر وتل په څېر، پېښور ته روان سو او هلته یې په باالحصار کي واړول. خپل بې تجربې او ځوان وراره شهزاده منص

یې له محمداکرم خان امین الملک او سردارمدد خان اسحق زي په ملګرتوب، له دوولس زرو پوځیانو سره، د کشمیر 
د نایب الحکومه عطامحمدخان بامیزایي د اېلولو لپاره، روان کړل. په دغو شپو ورځو کي چې د کندهار په څېر 

ته سپارلی او هغه پخوانی میرعلم خان، چې یو ځل حساس ښار یې یوه بل ځوان او بې تجربې وراره شهزاده یوسف 
یې خیانت ورسره کړی او کندهار یې فتح خان ته سپارلی وو، د سرپرست او سالکار په حیث ورسره مقرر کړی 
وو، له هغه ښار څخه ډېر بد خبرونه ورته را ورسېدل. ویل کېدل چې په کندهار کي د دوو عالي رتبه مقاماتو اعظم 

خان ترمنځ اختالف راغلی او خبره جنګ ته رسېدلې ده. میرعلم خان یو ځل بیا د کندهار ښار فتح  خان او میرعلم
خان او شاه محمود ته تسلیم کړی او اعظم خان په تېښته تللی دی. د همدغو رپوټونو سره پخپله اعظم خان او شهزاده 

 یوسف دواړه پېښور ته ورسېدل او شاه شجاع ته یې ټوله کیسه وکړه. 
اه شجاع، د دې پرځای چې له پېښور څخه، چې باید، په دغه راز حساس او نازک حالت کي، له لویه سره ورته ش

راغلی نه وای، سمدستي د کابل یا پخپله د کندهار پر لور حرکت کړی او د دونه یوه لوی خطر د مخنیوي لپاره یې 
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ه رپوټ ورته ورسېدی چې د انګرېزبهادر لښکر ترتیب کړی وای، لیکي چې په دغو شپو ورځو کي له کوهاټ څخ
یو هیات ورته را روان دی. شاه شجاع د هیات مخي ته خپل مقامات او مېلمه پال ور ولېږل او د شاه شجاع تر کمپ 

یس مونسټارټ الفینسټون د دوو پیالنو په ئاو باالحصار پوري چې څه خدمت کېدالی سوای هغه یې وکړ. د هیات ر
ې ورسره را اخیستي وې. داسي ښکاري چې شاه شجاع په دې سوغاتونو ډېر سخت خوشاله شمول ډیري زیاتي تحف

سوی وي ځکه چې تر لویو هیندارو پوري ټول شیان په بشپړ تفصیل سره یادوي. شاه شجاع د انګرېزانو د هیات 
هغوی د نازولو او  ټولو غړو ته، چې شمېر یې نه ښیي، د هر چا له مقام سره سم، خلعتونه او سوغاتونه ورکړل، د

قدر کولو لپاره یې مېلمه پاالن مقرر کړل او څو ورځي وروسته یې له مونسټارټ الفینسټون سره د دوستی یو تړون 
السلیک کړی چې مطلب یې د فرانسې او د اېران د قاجاري سلطنت په مقابل کي د دواړو هیوادونو ترمنځ اتفاق وو. 

فینسټون او شاه شجاع له تړون څخه لس کاله مخکي، د انګرېزانو استازي کپټان لوستونکو ته باید په یاد وي چې د ال
جان مالکم د ایران له پاچا فتحلي شاه قاجار سره، د افغانستان پر ضد تړون السلیک کړی وو. او په هغه تړون کي 

ړي کړي چې هغه پر یې د اېران پاچا دې ته هڅولی وو چې د افغانستان د پاچا شاه زمان لپاره داسي ستونزي جو
هندوستان باندي د حملې کولو خیال له سره وباسي. پر دې موافقه باندي څه کم نهه کاله تېر سول. په افغانستان کي 
ډېر ژور تغییرات راغلل. شاه زمان، چې انګرېزانو یې له حملې څخه خطر احساساوه پرزېدلی او ړوند سوی وو. د 

سېدی، نسکور سو او پر ځای باندي یې شاه شجاع قدرت ته رسېدلی وو. هغه پر ځای چې شاه محمود قدرت ته ور
افغانستان دونه ستونزي درلودلې چې نور یې د هند او نورو ګاونډیانو خواته نه توجه کوالی سوای او نه یې خطر 

اد دښمن هیوورته پېښوالی سوای. خو انګرېزانو د افغانستان سره زړه دښمني نه وه پرې ایښې او د هغوی له دایمي 
کال د مارچ په میاشت کي یې د انګرېزانو د استازي سرهارفرډ جونز سره د خپل دفاعي او  1۸۰۹ایران سره یې د 

تجارتي تړون د السلیکولو په وخت کي یو ځل بیا هم د افغانستان یادونه وکړه. د تړون په څلورمه ماده کي راغلي 
چې که چیري افغانانو یا بل کوم قوت په هند کي د برټانیې د پاچا  وه چې پر دې خبره باندي باندي موافقه سوې ده

اعلیحضرت پر قلمرو باندي حمله وکړه نو د ایران پاچا به، په دغه قطعي او وروستي تړون کي د راغلو موادو سره 
 ه چیري د ایرانسم، د دغه یاد سوي قلمرو د ساتلو لپاره یوه قوه برابروي. د تړون په اوومه ماده کي راغلي وه چې ک

د پاچا او افغانانو ترمنځ جنګ پیښیږي نو د برټانیې حکومت به د هیچا طرفداري نه کوي او چې تر څو پوري دواړو 
 (۳۰7کوریس پانډینس ص )خواوو د منځګړتوب غوښتنه ورڅخه کړې نه وي مداخله به نه کوي. 
ندي به یې هیڅ وخت حساب نه کوي. د هغوی د لویو قدرتونو له دښمنۍ څخه به سړی ځان ساتي خو پر دوستي با

دوستي او ټول قولونه او تړونونه د خپلو ګټو تابع او د یخي پر سر کرښي دي. هر وخت او هره شېبه چې یې زړه 
سو د خپل تړون څخه د تېري کولو لپاره پلمه جوړوالی سي؛ ځکه چې د لوی قدرت لپاره د پلمې جوړول هر وخت 

مې جوړولو ته ضرورت نه لري. د ایران سره پر یاد سوي تړون باندي ایله درې میاشتي اسان دي او اصال ال پل
تیري سوي وې چې له افغانستان سره یې د دوستی تړون السلیک کړ او دا ځل یې له افغانستان سره په تړون کي د 

 په باب کړې وه. ایران په باب د هغو خطرونویادونه وکړه چې له ایران سره په تړون کي یې د افغانستان 
له افغانستان سره د دوستی پر تړون باندي ایله پنځه کاله تېر سوي وه چې انګرېزانو یو ځل بیا له ایران سره د پخوانیو 
تړونونو نوي کولو او یا نوي تړون د السلیک کولو ضرورت احساس کړ او په تهران کي یې خپلو استازو موري یر 

یران له مقاماتو سره تړون السلیک کړي. د تړون لومړني مواد له ایران څخه د او ایلیس ته وظیفه ورکړه چې د ا
هغو اروپایی قدرتونو سره چې د انګرېزانو سره دښمني لري د ټولو قراردادونو او تړونونو د لغو کولو غوښتنه کوي 

اتمه ماده، په ډېر  او له ایران څخه غوښتل کیږي چې په خپله خاوره کي به هغوی ته ځای نه ورکوي. خو د تړون
 بې ضرورته ډول، د افغانستان نوم یادوي، چې په هیڅ صورت انګرېزانو ته د تاوان رسولو توان نه لري.

په اتمه ماده کي راغلي دي چې که افغانان له انګرېزانو سره په جنګ کي وه نو د اېران پاچا به افغانستان ته پوځي 
هم د انګرېزانو حکومت ته ورکوي. د انګرېزانو حکومت به، د یوه  قوه استوي او د خپل دغه پوځي عمل خبر به

 (۳1۰هغه کتاب ص )ټاکلي او الزم وخت لپاره، د ایرانیانو د پوځ لګښتونه ورکوي. 
په داسي حال کي چې برټانیه د ایران او افغانستان په مقابل کي دونه لوی سیاسي، اقتصادي او پوځی طاقت وو چې 

له خوا متوجه سوي خطر مخه یې په یوازي سره نیوالی سوای او اصال یې له هغوی سره د  د دې دواړو هیوادونو
کال د جون میاشت را ورسېده. دا ځل د انګلیسیانو  1۸۰۹تړونونو او منافقت کولو ته اړتیا نه درلوده. د هماغه 

 ساتلی وای. استازي الفینسټون د افغانستان له پاچا سره خبري کولې او باید چې د هغه خیال یې
 مونسټارټ الفینسټون او شاه شجاع:

کال کي په داسي وخت کي سیمي ته ورسېدی چې پر هند باندي د ناپولیون د حملې  1۸۰۹مونسټارټ الفینسټون په 
آوازې ډیري تودې وې او د برټانوي هند حکومت مجبور وو چې د هغه د حملې د مخنیوي لپاره، لږترلږه په وچه 

کال د اپرېل په میاشت کي د سیکهانو، نوي قدرت ته  1۸۰۹ینګ کړي. الفینسټون لومړی د کي، خپل سرحدات ټ
رسېدلي مشر، رنجیټ سینګه سره د دوستی تړون السلیک کړ او په هغه تړون کي یې د برټانوي هند او سیکهانو 

 پولي وټاکلې. 
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ه ارت په باره کي یو تړون السلیک کړ. پالفینسټون وروسته پېښور ته راغی او له شاه شجاع سره یې د دوستی او تج
موافقتنامه کي راغلي وه چې که چیري فرانسې او ایران پر هند باندي د حملې کولو لپاره غوښتل چې د افغانستان له 
خاوري څخه تېر سي؛ افغانستان به یې مخه نیسي او که چیري دا دواړه هیوادونه پر افغانستان باندي د یرغل خیال 

رېزان به، د یرغلګرو قواوو د مخنیوي لپاره، د افغانستان له پاچا سره مالي مرستي کوي. او که دایران ولري نو انګ
او فرانسې تر منځ اتحاد موجود هم نه وي دغه قرار داد به په خپل قوت باقي وي. دغه راز به د افغانستان پاچا په 

ه دې توګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ، د تل لپاره، خپله خاوره کي هیڅ فرانسوي ته د اوسېدلو اجازه نه ورکوي. پ
کال د جون پر اووه  1۸۰۹دوستي ټینګه وي او د یوه بل په چارو کي به، هیڅ ډول، مداخله نه کوي. دا موافقتنامه د 

 (۳1-۳۰شجاع ص )لسمه په پېښور کي السلیک سوه. 
وو چې هغه ته اطالع ورسېدله چې شاه محمود له برټانوي هند سره ال شاه شجاع د دوستی تړون السلیک کړی نه 

یو ځل بیا کندهار نیولی دی. شاه شجاع ال د دې بد خبر څخه بېغمه سوی نه وو چې د کشمیر د یاغي سوي والي 
عطامحمدخان د ځپلو لپاره لېږلي پوځ د ماتېدلو او بشپړ تباه کېدلو اطالع ورته ورسېده. داسي ښکار چې په دې مهم 

شاه شجاع سره خیانت سوی وي. د شاه شجاع په خپله لیکنه کي راغلي دي چې د ده پوځ ښه بریالی جنګ کي هم له 
وو او دښمن ته یې سخت تلفات رسولي وه چې په دغه وخت کي د شاه شجاع د دوو لویو جنراالنو محمد اکرم خان 

 (۳۲شجاع ص )له چاره نه درلوده. او مددخان اسحقزي ترمنځ اختالف راغی. اکرم خان پېښور ته له بیرته ستنېدلو ب
شاه محمود او فتح خان ځکه ډېر ژر کابل ونیوی چې شاه شجاع د خپل لښکر یوه لویه برخه په کندهار کي پرې 
ایښې، له یوې برخي سره یې پخپله سند او دیره جاتو ته سفر کاوه او له لښکره پرته یې مالیات اخیستالی نه سوای 

ځپلو لپاره کشمیر ته لېږلې وه. شاه شجاع د هغوی  او یوه لویه او مجهزه قوه یې د کشمیر د والي عطامحمدخان د
سره د مقابلې کولو او تخت د بیرته نیولو لپاره د لښکرو په جمع کولو لګیا سو. وزیر فتح خان، چې ټول عمر یې په 
جنګونو او سیاست کي تېر سوی وو، په دې پوهېدی چې د کابل له نیولو وروسته باید شاه شجاع ، چې د سلطنت تر 

مهم دښمن دی تعقیب سي. شاه شجاع هم په دې پوهېدی چې دښمن به یې په پېښور کي پر کراره پرې نه ږدي  ټولو
نو له څه لښکر سره چې ده برابروالی سوای د کابل پر لور رهي سو. د ګندمک په شاوخوا کي، د شاه شجاع پېش 

لیم سو. د شاه شجاع وزیر اکرم خان او یو قراول، مدد خان له څلورو زرو سپرو سره، فتح خان او شاه محمود ته تس
بل جنرال غفور خان په دغه جنګ کي ووژل سول. شاه شجاع، د خپلو سالکارانو او نیژدې کسانو په مشوره عمل 
وکړ او د جنګ له میدان څخه په تاخته د پېښور پر لور روان سو. څرنګه چې په پېښور کي ډېره سخته ګرمي وه نو 

مخ ونیوی. او یو مأخذ وایي چې د جنګ په میدان کي د دوو میلیونو سټرلینګ پونډو یا شلو د کندهار پر خوا یې 
 (۳۸۸-۳۸۶سایکس ص ص)میلیونو هندي روپیو په اندازه خزانه او لویه جبه خانه ورڅخه پاته سوه. 

اب فیریه له کتسرپرسي سایکس د خپلي ادعا لپاره مأخذ نه ورکوي خو څرګنده ده چې دا رقم یې د فرانسوي جنرال 
څخه را اخیستی او هغه هم له ځانه یا د بل له قوله لیکلی دی. فیریه خو ال وایي چې پر دې پیسو برسېره ( 1۴۲ص )

ډېر زیات قیمتي جواهرات هم د شاه محمود السته ورغلل. د فیریه څخه مخکي هیڅ بل لیکوال دا رقم نه دی ذکر 
 کړی او په بل هیڅ ځای کي یې سند نسته.

موږ په یقین سره ویالی سو چې له شاه شجاع څخه د جنګ په میدان کي د شلو میلیونو هندي روپیو پاته کېدل  خو
یوه داسي مبالغه ده چې د افغانستان د هغي زمانې په شرایطو کي یې له شاه شجاع سره موجودیت امکان نه درلود. 

کالو مالیاتو اخیستلو لپاره، د خپلو پوځونو سره  موږ له یوې خوا ګورو چې شاه شجاع د سند له میرانو څخه د څو
حرکت وکړ او باالخره یې د سند له میرانو سره څو کلن مالیات ایله په دوو میلیونو روپیو فیصله کړه. تازه یې د 
کشمیر د والي د اېلولو لپاره دوولس زره پوځ لېږلی او هغه مات سوی وو. طبیعي خبره ده چې په هغه جنګ به ډیري 

اتي پیسې لګېدلي وي او چې شاه شجاع له سند څخه څه پیسې تر السه کړي وې هغه به په دغه لښکرکښي مصرف زی
سوي او یا به لږي پیسې ورته پاته سوې وي. که له شاه شجاع سره شل میلیونه روپۍ ورسره وای هغه به د شاه 

لو لپاره دومره لوی پوځ برابر کړی وای محمود سره د جګړې لپاره نه بلکه د خپلي پاچهی او قلمرو د خوندي کو
چې په افغانستان کي به یې هیچا زور نه درلودالی. بیا نو شاه شجاع مجبور نه وو چې په دغه وخت کي د پوځ د 

 جوړولو لپاره له انګرېزانو څخه مالي مرسته وغواړي.
رګو کي وو او هر څه یې په خپلو ست د شاه شجاع لپاره د انګرېزانو سفیر الفینسټون، چې په دغه وخت کي په پېښور

 لیدلي وه موږ ته ، په دغو ورځو کي د شاه شجاع د مالي وضعیت په باب، بیخي بل ډول رپوټ راکوي.
د پاچا ستونزي ورځ په ورځ زیاتېدلې. کابل د هغه د دښمنانو السته ورغلی وو او هر آن انتظار کېدی چې پر »

پیسو د ترالسه کولو لپاره خپل ټول وس تمام کړ. هغه خپل جواهرات، تر  پېښور باندي به هم یرغل وکړي. پاچا د
نیمایي په کمه بیه، بازار ته کړل خو هیچا یې رانیولو ته زړه نه سو ښه کوالی. ځکه چې له هر چا سره دا وېره وه 

کړي . پاچا په خپل چې که د ده دښمنان دا جواهرات وویني نو د خریدارۍ په برخه کي به یې د دوی اسناد قبول نه 
ټول بد حالت کي له زور زیاتي څخه کار وانه خیست. ځینو کسانو هغه ته مشوره ورکړه چې له کابل څخه کشمیر ته 
سوداګر روان دي او ډیري زیاتي پیسې ورسره دي، له هغوی څخه دي دا پیسې واخلي او خپل کار دي په وکړي. 

انع سوی او له سوداګرو څخه یې پیسې اخیستي او خپل جواهرات یې نیژدې وو چې دی د خپلو سالکارانو په خبره ق
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

هغوی ته په ګروي او ضمانت کي ورکړي وای. د دربار قاضي یې فتوا ورکړه او ده ته یې وویل چې دا د پاچا لپاره 
ه یې ون قانوني او روا کار دی، مګر پاچا وویل چې دا کار د هغه حیثیت او اعتبار ته صدمه رسوي او د قاضي فتوا

منله. باالخره دوی زما څخه مرسته وغوښتله... د پاچا جنراالنو مدد خان، اکرم خان او احمدخان نورزي... په خپلو 
خبرو کي وویل چې زموږ پر حکومت باندي باور لري او په خبرو کي یې د مرستي غوښتنه وکړه خو ما په ډېر 

غواړو خو په څرګنده مي ورته وویل چې زموږ حکومت احترام ورته وویل چې موږ د دوی د هیواد خیر ښېګڼه 
ستاسي په داخلي چارو کي مداخله نه کوي... د خبرو له پای ته رسېدلو څخه وروسته زما څخه بیا چا د مرستي 

ن الفینسټو)« غوښتنه ونه کړه خو زه دوی د پخوا په څېر نازولم او په دربار کي زما قدر او منزلت هیڅ کم نه سو 
 (۳7۶-۳7۳د ص ص لومړی جل

سرجان کې، په هغو شرایطو کي د افغانستان د خزانې وضع او پوځي قوت، چې له کابل څخه د انګرېزانو د استازو 
د رپوټ په اساس یې لیکلی دی، ډېر ښه تشریح کوي. البته دا هغه وخت دی چې تیمورشاه له  تقریباً شلو کالو نسبتاً 

 ډکه کړې او خپل زوی شاه زمان ته یې په میراث پرې ایښې ده. آرامي پاچاهی څخه وروسته خزانه یو څه
په افغانستان کي د جنګ مېړونه هیڅ وخت لږ نه وه، مګر د کورونو پرېښودلو ته د هغوی د تشویقولو لپاره، پیسې » 

نه ده دو په کار وې. ویل کېدله چې شاه زمان د یوه ملي حرکت لپاره دوه سوه زره عسکر را غونډوالی سي، البته که
پیسې درلودالی چې هغوی ته یې تنخوا ورکړې وای. خو ده د یوه کوچني پوځ د استخدامولو او تنظیمولو لپاره کافي 
پیسې نه درلودلې. له ده څخه، په ډېرو حساسو وختونو کي، په پرله پسیې توګه، عسکر تښتېدل؛ او علت یې دا وو 

خزانې تش والي دی هر کار ته مجبوره کاوه او کله کله چې  چې ده د عسکرو ضروریات پوره کوالی نه سوای. د
به یې بله الره نه درلوده نو د خپلي سکې ارزښت به یې لوړ کړ. د ده پوځ په یوه برخه کي بې اندازې کمزوری وو. 

یې  هده په خپله ټوله پاچهي کي دوولس لوی توپونه او پنځه سوه زنبورک، واړه توپونه، چې د اوښانو له شا څخه ب
ویشتل کول، درلودل. حتی دغو توپونو هم ښه کار نه ورکاوه ځکه چې په جنګ کي د دغو اوښانو د هی کولو لپاره 

کلونو کي یې د زمانشاه پوځ  1۸۰۰او  17۹۹کافي کسان نه وه او توپونه هم په ښه حالت کي نه وه. یوه تن چې په 
سونه لري او هغه زیاتره یا د پاچا یا د وزیر دي. عسکر لیدلی وو رپوټ ورکړ چې د پاچا پوځ یوازي پنځه سوه آ

زیاتره پر یابوګانو سپرېدل چې، په تاوده بازار کي، په سل روپۍ نه ارزېدل. زمانشاه په دغه پوځي قوت پر هند 
 (17-1۶کي لومړی ټوک ص ص )« باندي د حملې کولو پالنونه جوړول 

زمان هم د خپل قدرت په وخت کي، چې پر هند باندي د یرغل  له دې متن څخه معلومیږي چې حتی شاه يد مورخ ک
کولو او د ډهلي د سلطنت د کنټرولولو لپاره د لښکرکښیو پالنونه یې جوړول، دونه لویه خزانه نه درلوده، چې د 

 سایکس ادعا ته نیژدې وي.
هزاده ایوب په نوم، د شاه محمود او فتح خان، له کندهاره څخه د کابل پر لور تر حرکت مخکي، هغه ښار د ش

تیمورشاه زوی او د فتح خان ورور اسد خان ته سپارلی وو. د شاه شجاع وراره شهزاده یونس هم دا وخت له هغوی 
سره ملګری وو. کله چې شاه شجاع د کندهار ښارته نیژدې سو شهزاده یونس له خپلو ورسره عسکرو سره د شاه 

خان له ښار څخه په تېښته والړل. شاه شجاع وایي چې سمدستي د  شجاع سره ملګری سو او شهزاده ایوب او اسد
لښکر په جمع کولو لګیا سو او د هندوانو او تاجرانو څخه یې پیسې په پور واخیستلې او درې زره کسیز پوځ یې 
جوړ کړ. شاه محمود او فتح خان له کابل څخه د شپږ زره عسکرو سره د کندهار پر لور حرکت وکړ او د کندهار 
سره نیژدې د جکان په عالقه کي یې نښته سره وکړه. شاه شجاع وایي چې دوه ځله مو د دښمن لښکر پر شا کړ خو 
کله چې ګلستان خان اڅګزی ووژل سو او صالوخان اسحق زی ، د تاوده جنګ په ترڅ کي، له خپلو اوو سوو عسکرو 

په عسکرو هم ماته ګډه سوه او زه د ارغسان له او بیرغ سره، زموږ څخه بېل او شاه محمود ته تسلیم سو نو زموږ 
 (۳۶-۳۵شجاع ص ص )الري دیره جات ته والړم. 

که څه هم چې شاه شجاع خو، د شاه محمود او وزیر فتح خان سره، په دې جنګ کي د خپلي ماتي علت د خپلو پوځونو 
لوري ته د صالو خان اسحق زایي د لوی قوماندان ګلستان خان اڅګزي وژل کېدل او، د جنګ په میدان کي، د دښمن 

اوښتل بولي. خو د شاه شجاع د ژوند له وروستیو پیښو څخه څرګندیږي چې هغه پخپله، په هغه اندازه چې د تخت او 
تاج د نیولو او قدرت لېونی وو، په هغه اندازه یې زړه ورتوب او جنګي وړتیا نه درلوده. البته دا خبره هم باید هېره 

ړی ځل نه وو چې له شاه شجاع سره خپلو ډیرو نیژدې ملګرو او مهمو جنراالنو خیانت کاوه او د نه کړو چې دا لوم
ین جنراالن وبخښل بلکه بیرته به ئده مال یې ماتوله. خو شاه شجاع څو څو ځله نه یوازي خپل وروڼه، ورېرونه او خا

و؛ خو په ختیځو هیوادونو کي دغه راز یې اعتماد ورباندي وکړ. دا به ښایي د شاه شجاع د شخصیت انساني اړخ و
 سیاست، که هر وخت نه وي، نو زیاتره وختونه یې منفي نتیجه ورکوله.

 نوربیا
 شاه شجاع او د کابل د تخت د بیرته نیولو دوهم ځل هلي ځلي: 

 
 

 خان او برټانیه, دویمه برخه شاه شجاع، امیر دوست محمد
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