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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 برخه رشمهید لورڅ

 دریم فصل
 

خت دا زه هر و» یې ولیکل:  کېد غازیانو دا ټولي حملې له خپلي کړکۍ څخه لیدلې او په خپلو خاطراتو لېډي سېل 
وایی افغانان بې غیرته خلک دي. مګر ماته دوی ډېر غښتلي مېړونه ښکاري. د انګرېزانو په څېر  چېخبره اورم 

خپلو  له چېافغانانو ته ګورم  چې. مګر زه د چا قتلولو ته د نامردی عمل وویل سيښایي  کېمتمدنو خلکو په قانون 
 چېری نه وهي؛ دا د بې غیرتو خلکو کار نه دی. دوی، پرته له دې  کېاوږدو چړو سره حملې کوي او په هیڅ شي 

درېږي او هیڅ بې زړه توب نه ښیي. قالګانو ته  کېپه ډېره مړانه زموږ د توپونو په مقابل  پخپله توپونه ورسره وي،
ژوند  ېکپه پایتخت  چېزموږ څخه یې نیسي او موږ یې بیرته نه سو ورڅخه اخیستالی. هغه افغانان  پورته کیږي؛

ژوند کوي هغوی بل  کېپه اطرافو  چېجنګیالي نه دي خو هغه افغانان ښه کوي هغوی ال یو څه ښاري سوي دي او 
-۷۷لېډی سېل ص ص ) .«لوی سکندر به له دغو خلکو سره مخامخ سوی وو چېډول خلک دي او زه فکر کوم 

۷۸) 
شاه شجاع عجیب موقف درلودی. انګرېزانو پر هغه باندي له غازیانو سره د همکاری کولو او حتی  کېپه دې منځ 

د ښورښ د پارولوتور لګاوه او مجاهدینو هغه د انګرېزانو نوکر او ګوډاګی باله. د شاه شجاع درباري مورخ وایي 
ازیانو مشرانو او ډېرو زیاتو خلکو قرآن شریف مهر کړ او شاه شجاع ته یې د غ کېد پاڅون په لومړیو شپو  چې

سره مال وتړي او انګرېزان له ملکه وباسي او موږ ټول ستا رعیت ی له دو چېواستاوه او له هغه څخه یې وغوښتل 
ی دی زه له هغوی ما دېرش کاله د انګرېزانو نمک خوړل چېیو او تا د خپل پاچا په حیث منو. شاه شجاع ورته وویل 

 (1۳۵ص هراتي )غازیان هم نا امیده سول. سره څرنګه بې وفایی وکړم بلکه زما او د هغوی عزت سره تړلی دی. 
د مجاهدینو خواته  کېتر پایه پوري یې د انګرېزانو سره خپله دوستي وساتله، په دغه وخت  چېنواب زمان خان، 

ه برکته د غازیانو د مشر په حیث انتخاب سو. امین هللا خان واوښت او د خپل قومي نفوذ او شخصي هوښیاری ل
لوګري د هغه د نایب په صفت او غازي عبدهللا خان اڅګزی د غازیانو د اعلی قوماندان په حیث وټاکل سو. نواب 

ل او اعالنونه وکړ کې. مالیانو سمدستي په ښار سو د امیرالموءمنین او امام المجاهدین لقب غورهته محمدزمان خان 
 (۲۷۸ډال ریمپل ص )د نوي امیرالموءمنین تر رهبری الندي یې جهاد اعالن کړ. 

مکناټن له کندهار او جالل آباد څخه د مرستو غوښتنه وکړه. جنرال ناټ له کندهار څخه کابل ته، د ژمي په موسم 
وو او ال  کېندمک هدایت یې عملي کړ. مګر جنرال سېل دا وخت په ګ خوباله او بې ګټي ، حرکت غیرعملي کې

جالل آباد ته نه وو رسېدلی او ګریفیت یې، له یوه کنډک عسکرو او دریو غرنیو توپونو سره، کابل ته واستاوه. 
کابل ته ورساوه او په ځان په ډېر زحمت د غلجیو له سخت مقاومت سره مخامخ سو خو ځان یې  کېه الره پګریفیت 
 (۳۵۹ص ډیورنډ )له غازیانو سره یو ځای سول. هم وی کابل ته راوستل او هغهم غلجي ال پسي یې 

 

 د چاریکار قوه:
له هرات څخه کندهار ته ورسېدی نو له  چېله یارمحمدخان سره ډېر پاته نه سو. او کله  کېایلډرډ پوټینجر په هرات 

احب او هوښیار ص وظیفه ورکړه. پوټینجر، د یوه ځوان کېهغه ځایه کابل ته ولېږل سو. مکناټن هغه ته په چاریکار 
د ټولو انګرېزي قواوو د را غونډولو  کېمنصب په حیث، د چاریکار د مرکز د تقویه کولو او په یوه ټاکلي ځای 

ې د ی کېد شېرپور استحکامات کمزوري بللي او په هغه ځای  کېغوښتنه وکړه. هغه له کابل څخه له روانېدلو مخ
وو خو چا یې پر خبره غوږ نه وو نیولی. پوټینجر د چاریکار په انګرېزانو د پوځي مرکز موقعیت خطرناک بللی 

د یوه واړه پوځي د چاریکار څخه یې دوه میله فاصله درلوده،  چې، کېپوځي مرکز پوري مربوط، لغماني په عالقه 
د شمالي ټول اولس  چېمرکز قوماندان وو. هغه خپل مرکز ته له رسېدلو څخه څو ورځي وروسته مرکز ته ولیکل 
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د هغه خبري ونه منلې او خپلو خیالي نقشو ته یې دوام  ،مشرانو، په تېره بیا مکناټند انګرېزانو سره مخالف دی خو 
 ورکړ. 

 ېکال کراري وه، په شمالي سیمو  کېپه کابل  چې، کېاکټوبر د میاشتي په وروستیو شپو ورځو کال د  1۸۴1د 
الندي پاڅېدلي او ټوله سیمه یې  ییرمسجدي خان تر مشرښورښونو زور واخیست. کوهستانیان او نجراویان د م
یې پوځي مرکز جوړ کړ او  کېآق سرای نومي ځای  په چېناکراره کړې وه. د میرمسجدي خان لومړنی کار دا وو 

 ېچپوټینجر د چاریکار له قوماندان کورډینګټن څخه، د کابل او چاریکار تر منځ ارتباط یې په بشپړه توګه قطع کړ. 
د پوټینجر خطرناکه وضع لیدلې وه، د ګورکه قوي غوښتنه وکړه. مګر له  کېمبر پر لومړۍ نېټه یې په لغماني د نو

د کابل له وضعیت  چېهغوی سره ماشومان او مېرمني وې او ځانونه یې چاریکار ته نه سوای رسوالی. پوټینجر، 
هغه هیڅ نه سوای کوالی. پخپله مکناټن  چېه څخه خبر نه وو، له مکناټن څخه د قوې غوښتنه وکړه. طبیعي خبره د

 دا وخت مرستي ته ضرورت درلود. 
درلودلي او د افغانانو سره یې ځان بلد  کېیې، له مشرانو سره اړې کېد اوسېدلو په وخت  کېیه هرات  چېپوټینجر، 

ان افغان کېپه هرات  ېچټینګ کړل. خو ده ته معلومه نه وه  کېهم له قومي مشرانو سره اړې کېکړی وو، په شمالي 
اولسونه له انګرېزانو  کېد ایرانیانو سره جنګېدل او دی د هغوی د یوه دوست په حیث ورغلی وو؛ خو په شمالي 

ده ورسره پیژندل، د  چېد شمالي سیمو له مشرانو څخه، سره جنګېدل او دی د هغوی د ښمن استازی وو. پوټینجر 
خپل پوځي مرکز د تقویه کولو او د میرمسجدي خان پر ضد له ده سره د مرستي غوښتنه وکړه. له هغوی څخه یې د 

 ېچالس یو کولو غوښتنه وکړه. مشرانو دواړي خبري ورسره ومنلې. هغوی کرار کرار زیاتېدل او پوټینجر پوه سو 
له هغوی ده  چېد ده د تباهی لپاره را غونډیږي. کله  چېده د دوستانو حساب ورباندي کړی وو لکه  چېهغه کسان 

له میرمسجدي خان سره یې اتحاد کړی دی نو  چېد هغو خانانو پر قالوو باندي حملې وکړي  چېڅخه وغوښتل 
 ټول د انګرېزانو دښمنان دي.  کېهغوی تولو دی غولولی او په حقیقت  چېڅرګنده سوه 

د  ېکاو زخمی، په کابل  مېجر پوټینجر او کپټان هاټن یه وینو لژند او ټپي ،سهار وختي ،د نومبر پر شپاړسمه
انګرېزانو قشلې ته ورسېدل. مېجر پوټینجر ایله تر قشلې پوري ځان ورساه او د کپټان هاټن ښی الس د چاریکار په 

ا ر چېونیول لکه له ګوره  کېپرې سوی او نور هم ټپي ټپي وو. د قشلې عسکرو داوړه داسي په غېږ  کېجنګ 
 (1۰۲ایري ص )واړو د وژل کېدلو رپوټونه رسېدلي وه. قشلې ته د دوی د چېپورته سوي وي ځکه 

ر زوهم عمومي پاڅون  کې، د نومبر پر دریمه د پاڅون له پیل سره سم، په شمالي سیمو او کوهستان کېپه کابل 
د انګرېزانو مرکزونه په بشپړه توګه تباه کړي او  کېیې په لغماني او چاریکار  کېوو او په لسو ورځو  اخیستی

ه ټول عسکر یې وژلي او مهمات او وسلې یې د غازیانو السته ورغلي وې. له دې دواړو پوځي مرکزونو پکښي پرات
د ،انګرېزي، هندي او ګورکه عسکر او صاحب منصبان پکښي پراته ول، یوازي پوټینجر او هاټنتنه  ۷۵۰ چېڅخه، 

 کابل ته ژوندي ورسېدل. نومبر پر پنځه لسمه،
ولو ټوري، د مرستي د رسېدلو په هیله، مقاومت ته دوام ورکړی وای. مګر د هغه تر پوټینجر ښایي تر یوه وخته پ

له دروازې  چېد اوبو ذخیره موجوده نه وه او قال له هري خوا داسي محاصره وه  کېپه قشله  چېلوی مشکل دا وو 
خبره وه خو له عسکرو یوازي عسکر وای بیا هم یوه  کېکه په قال څخه سردباندي ایستل د مرګ په بیه تمامېدل. 

هر ګړی یې له تندي څخه نارې وهلې او د پوټینجر وارخطایي او ستونزه  چېسره ډیري زیاتي ښځي او ماشومان ول 
ول که ټ چېپوټینجر وایي د نومبر پر اتمه، محاصره کوونکو افغانانو له ده څخه وغوښتل یې څو چنده زیاتوله. 

و موږ خ چېکړي او ټول به خوشي کړي. پوټینجر وایي ما ورته وویل مسلمانان سي نو څوک به غرض ورسره ونه 
 چېراته وویل  کېستاسي د مسلمان پاچا د ساتلو لپاره راغلي یو او له دې تکلیف څخه معاف یو. دوی په جواب 

 (۷۰کې ص )پخپله شاه شجاع دغه امر ورته کړی دی. او له دې خبري سره مذاکرات هم ختم سول. 
وژل سوی، یا دښمن ته تسلیم سوی او یا کابل ته په تاخته تللی وای. هغه دریمه الره غوره  کېپه قال  باید یا پوټینجر

وایي ما خپل ټول  وبلله او له خپلو ورسره عسکرو سره له دروازې راووت او د کابل الره یې په خوله ورکړه. دی
م وساتم مګر ټولو عسکرو یوې او بلي د عسکرو نظ کېد چاریکار له قشلې څخه د وتلو په وخت  چېکوښښ وکړ 

ژوندي ونیول سول او او ماشومان درې سوه ټپیان او د هغوی ښځي  کېخواته ځغستل او ویشتل کېدل. په قشله 
 (۲۹۴ریمپل ص  ډال)وپلورل. توګه یې سره ووېشل او د غالمانو په  کېاجیک مشرانو سمدستي په خپلو منځونو ت

د انګرېزانو قوه یا مرکز موجود وو د غازیانو حملې رواني  چې کېاد او هر ځای په کندهار، کابل، غزني، جالل آب
د ناکراریو په باب، د پوټینجر او مېجر راولنسن په شمول، د  کېتر پرون پوري یې، په افغانستان ، چېوې. مکناټن 

او  یې د پیسو شیندلوخپلو ټولو ملګرو صاحب منصبانو رپوټونه ردول، ورځ تر بلي وارخطا کېدی او یو ځل بیا 
خان شیرین خان ته یو لک روپۍ، محمدحمزه  چېرشوتونو او وعدو ورکولو ته مخه کړه. موهن الل ته یې ولیکل 

که له انګرېزانو  چېته ووایه  خانمحمدیار چې، ومني. ده ولیکل کېخان ته پنځوس زره روپۍ، د خدمت په بدل 
زما په نامه تر پنځو لکو  چېپر ځای خانې درکړو. ده باالخره ولیکل سره ملګری سې نو تا ته به د امین هللا خان 

 (۴1۵-۴1۴ص ص موهن الل )الن لري ورکوالی سې. یزموږ خواته یو څه م چېروپیو پوري هغو کسانو ته 
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لیکو یې. موهن الل ته یوازي د خانانو او  چېانګرېز مورخ سرجان کې وایي دا زموږ د تاریخ یوه تاریکه پاڼه ده 
له دې پیسو څخه د بې اتفاقیو له ایجادولو  چېرانو د اخیستلو وظیفه نه وه ورکړه سوې بلکه هغه ته ویل سوي وه مش

د مشرانو د وژلو لپاره خلک  چېاو زموږ په ګټه استعمالولو لپاره کار واخلي. ده ته دغه رازوظیفه ورکړه سوې وه 
ر له شاه شجاع سره اوسېدی، د نومبر پ کېپه باالحصار  چېاستخدام کړي او پیسې ورکړي. لیفټینیټ جان کانلي، 

 پنځمه موهن الل ته ولیکل:
د یاغیانو پر ضد زموږ سره یو  چېقزلباشو مشرانو، شیرین خان، نایب شریف او نورو شیعه مشرانو ته ووایه »

ه رکوالی سې. هغه ته ووایځای سي. ته خان شیرین خان ته د یاغیانو د وژلو او نیولو لپاره تر یو لک روپیو پوري و
ټولو شیعه ګانو ته وسلې ورکړي او پر یاغیانو باندي حملې پیل کړي. اوس د شیعه ګانو د خدمت وخت را  چې

قدرت تر السه کړ دوی به سمدستي د ښار پر هغه  کېکه سنیانو یو ځل په ښار  چېته دوی ته ووایه رسېدلی دی. 
کړي او ټول به لوټ کړي. دوی ته د پیسو او انعامونو وعدې ورکړه او تاسي پکښي اوسېږی حمله و چېسیمه باندي 

مکناټن ته خپل معتبر مشران واستوي. کوښښ  چېزموږ طرفدار دي ووایه  چېماته خطونه رالېږه. هغو مشرانو ته 
میرحیدر هر څه کوې زما سره سال کوه او ماته ژر ژر خطونه رالېږه.  چېنفاق واچوې. ته  کېپه یاغیانو  چېوکړه 

 « مي خان شیرین ته لېږلی دی او هغه به ستا سره وګوري. 
وایی د هر مهم مشر پر وژلو باندي لس زره روپۍ  چېاو په دې پسي یې ډېر بدشګونه کلمات لیکلي دي او هغه دا 

 (۴۲-۴1ص ص دوهم جلد کې )درکوم. 
 جان کانلي د نومبر پر یوولسمه موهن الل ته یو ځل بیا ولیکل:

 ؟ تا ماته نه دي ویليکنه ک نه رالېږې؟ میرحیدر څه وکړل؟ له خان شیرین سره یې یو کار پر مخ وړی دیولي لی» 
نایب حمزه ته دي څه لیکلي دي کنه. یاغیان اوس څه پېشنهاد لري؟ تا تر اوسه پوري زموږ د وژل سویو افسرانو  چې

زموږ د وژل سویو افسرانو مړی تر قشلې  ېچڅه کړي دي؟ هر څوک  کېد مړو د ترالسه کولو او ښخولو په باره 
پوري ورسوي هغه ته دوه زره روپۍ او که یې ښخ کړي زر روپۍ ورکړه. د الیکزانډر برنس مړی دي پیدا کړی 

بل قزلباش پیدا  چېدی؟ زما سالمونه نایب ته ورسوه. که خان شیرین خدمت کولو ته حاضر نه وي کوښښ وکړه 
خبره چنداني په باور نه وي. د حاجي علي په  چېد ایل چېخت لیک را استوه ځکه زیار وباسه. ما ته هر وکړې. 

پر هر  چېکه رشوت ورکړې هغه به د یوه یا دوو مفسدینو سرونه درته راوړي. ده ته ووایه  چېنوم یو سړی دی 
 «سر باندي لس حتی پنځه لس زره روپۍ ورکوې. ما هغه ته دوه درې ځله پیغام لېږلی دی. 

ل حاجي علي او د اغامحمد په نامه یو بل سړی پیدا کړ او د مشرانو د وژلو وظیفه یې ور وسپارله. لومړنی موهن ال
د قاتل تر تېغ تېر سو هغه عبدهللا خان اڅګزی وو او ورپسې یې میرمسجدي خان قتل کړ. دوی په دې  چېسړی 

 ېچهغو صاحب منصبانو قاتالن بلل کېدل ول. او د  کېد برنس پر کور باندي د حملې اصلي لمسوون چېمشهور ول 
 (۵۸-۵۶ص  هغه کتاب ص)د برنس پر کور باندي د حملې په سهار ووژل سول... 

پاڅون پیل سوی وو، انګرېزانو روغه ورځ ونه لیده او هره ورځ یې تر بلي خرابه وه. په هره  چېله هغي ورځي 
هیڅ قوي مشر یې  چېکېدی. او د دوی له بده بخته یې تلفات ورکول. هر پالن یې له ناکامی سره مخامخ  کېحمله 

هر عمل  چېوضع سره یوه ورځ هم مقابله وکړي. مکناټن او الفینسټون، د دې لپاره  کېد دې خطرنا چېنه درلود 
  او هر پېشنهاد یې رسمي شکل واخلي، کرۍ ورځ یوه بل ته د لنډو او اوږدو مکتوبونو په لیکلو تېرول.

 ېچد افغانستان د وضع د خرابوالي په باب یې ټول رپوټونه بابېزه ګڼل، ایله متوجه سو  ېچمکناټن، لکه څرنګه 
په  ېچپخوا درته لیکلي وه  کېما په خپلو لیکونو  چېوضع یې ترکنترول وتلې ده او د هند حکومت ته یې ولیکل 

سي به دا کېپه دې ملک  چېبه یو ښورښ کیږي او خلک ناراض دي مګر داسي فکر مي نه وو کړی  کېافغانستان 
ول قوت به له کاره غورځوي او یاغیان به پر موږ ټزموږ  چېلوي پاڅون پیل کیږي او داسي فاجعه به منځته راځي 

 (۸1سټوکویلر ضمیمه ص )بریالي کیږي. 
د  ېکدي له افغانستان څخه د وتلو او عقب نشینی په برخه  کېزما په الس  چېموهن الل وایي ټول هغه مکتوبونه 

یو څه وخت په الس راوړي او  چېمکناټن نارضاییتي څرګندوي. هغه د ډسمبر تر دوه ویشتمي پوري کوښښ وکړ 
په جنګ ولوېږي نو دا به زموږ لپاره ډېره ښه وي او موږ  کېکه خلک په خپلو منځونو  چېماته یې هر وخت لیکل 

ه هدف زه به د دغ چېه بېغمه سو. ده راته ولیکل به له سفر کولو څخ کېبه یو څو میاشتي دلته پاته سو او په واوره 
ن موه)باید هیڅ وخت ضایع نه سي.  کېولګوم خو په دې برخه الزمي وي  چېهرڅومره پیسې ترالسه کولو لپاره 

 (۴۲۸ص الل 
مګریګور، پوتینجر، د  ، د افغانستان د وضع د خرابوالي په اړه،تر وروستیو شپو ورځو پوري یې چېمکناټن، 
وو او لکه اوبو اخیستی  کېاو هرچا خبري ردولې، ورځ تر بلي وارخطا کېدی. هغه په بشپړه محاصره راولنسن 

لي برسېره، د چاریکار قوه هم په اد کابل د وضع پر خرابو چېځګ ته یې الس اچاوه. د نومبر پر اووه لسمه یې ، 
ړه له کابل څخه یې د جنرال سېل په څېر ز چېبشپړه توګه تباه سوې وه؛ او دی پرخپله دې فیصله باندي پښېمانه وو 

 ور جنرال او میګریګور په څېر هوښیار سالکار، په لوی الس له کابله لیري کړي دي، میګریګور ته ولیکل:
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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

 

 پر ما ګرانه میګریګور،» 
 زموږ وضع ډېره لړزانه ده؛ او ستا څخه مي غوښتي چېمي دي  کېما تا ته هره ورځ لیک لېږلی دی، او درته ولی

بیرته، د سېل له قوې سره، په خپل ټول ممکن سرعت، کابل ته راستانه سی. جنرال الفینسټون هم درته لیکلی  چېدي 
تاسی جالل آباد ته رسېدلي یاست. زموږ وضع تر اندازې زیاته  چېدي. موږ اوس په خواشینی سره خبر تر السه کړ 

که تاسي ژر ترژره زموږ مرستي ته رانه سی نو موږ  روخرابه ده؛ او ستاسي مرستي ته بې اندازې زیاته اړتیا ل
هیڅ هم نه سو کوالی. موږ د څوارلسو ورخو راهیسي محاصره یو او ستاسي له مرستي پرته هیڅ ډول تعرضي 

 ېچځانونو کابل ته را ورسوی؛ او څرنګه  کېعملیات نه سو کوالی. تاسي کوالی سی په اسانی سره په اتو مارشو 
 (۷۳کې ص ) «دي تاسي به چنداني مشکل هم ونه لری کې غلجیان په کابل

 ویلیم هې مکناټن
 

ې له د سېل قو چېد نومبر پر اووه لسمه موږ ته رپوټ ورسېدی  چېوایي  ټد کابل د پیښو په باب د انګرېزانو رپو
ره ګندمک څخه جالل آباد ته حرکت کړی دی. دې خبر د سېل د قوې له مرستي څخه زموږ امیدونه له خاورو س

سېل تر ټولو هوښیاره فیصله کړې وه. که دی چیري بیرته را ګرځېدلی وای نو  کېخاوري کړل. په دغه ډول وضع 
یې له السه ورکړې وای. دی باید له ګندمک څخه  به، تر قشلې را رسوالی نیمایی قوه کېبیرته یې ځان، په کابل  چې

به یې موږ ته تر ګټي زیات تاوان را  کېپه هغه صورت جال جال جنګېدلی وای؛ او  کېتر کابل پوري په هره دره 
که و سوای ازموږ رابطه ټینګوالی ځان ټینګ کړ نو له هندوستان سره یې  کېده په جالل آباد  چېرسولی وای. کله 

 (۸1سټوکویلر ضمیمه ص )کابل ته راغلی وای نو دا تماس به بیخي قطع سوی وای. 
مه د سېل قوې ته هیڅ ډول ت چېیې لیکلي وه  کېر لیک ورسېدی او په هغه ته د میګریګو مکناټنیوه شپه وروسته، 

 یې، کېمخکاله  څو چېونه کړي. له مکناټن څخه بله چاره ورکه سوه او هغې درې اړخیزي موافقې ته یې پام سو 
ر څخه وریګګپر افغاستان باندي د یرغل کولو په اړه، له رنجیټ سینګه سره السلیک کړې وه. ځکه یې نو له می

ي مکناټن له سیکهانو څخه د مرست چېداله سیکهانو څخه د مرستي اخیستلو د امکان په باب فکر وکړي.  چېوغوښتل 
ورکړی وي. دا وخت د رنجیټ  السهله ډیري نا امیدی څخه یې باید عقل له  چېغوښتنه کوي نو سړی پوهیږي 

ن هم په خپلو داخلي النجو او هم له انګرېزانو سره په له وفات څخه څه کم دوه نیم کاله تېر سوي وه. سیکهاسینګه 
ده  موجود وو. کېجنجالونو اخته ول او د رنجیټ سینګه، مکناټن او شاه شجاع ترمنځ تړون یوازي د تاریخ په پاڼو 

 موږ موادو ته ډېره زیاته اړتیا لرو. مکسن چې کېله مکسن سره تماس ونیسي او هغه ته ولی چېمیګریګور ته ولیکل 
ه ویني ستونز کېدي، د تړون په اساس، له سیکهانو څخه د مرستي غوښتنه وکړي. که دوی له خیبر څخه په تېرېدلو 

 ورکړي. او که یې چیري زیاتي پیسې کېد خیبر قبایلو ته یو لک یا زیاتي روپی په رشوت  چېنو ته ورته ووایه 
 (۷۴ص کې دوهم جلد )ی. دا وخت د چنو وهلو نه د چېغوښتلې هم دې ورسره ومني. ځکه 

سنجولو توان یې له السه ورکړی  د سم فکر کولو او خبري چې وومکناټن دونه نا امیده  چېله دې لیک څخه ښکاري 
سره تړون ته غاړه ایښې هم وای او له  د سیکهانو مهاراجا شیرسینګه له انګرېزانو چې. که یې داسي فرض کړو وو

یوه زاړه او هېر سوي تړون را ژوندی کولو، د انګرېزانو او سیکهانو مکسن سره یې خبري کړي هم وای. نو د 
او له سره موافقې کېدلو، د پوځي قواوو او موادو برابرولو، تر کابله په جنګونو او حملو  وترمنځ پر هغه باندي خبر

پاره ځو ورځو لد پن کېانګرېزانو په کابل  چې کېمیاشتي وخت غوښتی. په داسي حال  څلوررا رسېدلو، لږ ترلږه 
 نه د انسانانو او نه د حیوانانو لپاره مواد درلودل.

جنرال سېل د جالل آباد د قوې د تقویه کولو لپاره د ګورنر  کې، د نومبر په وروستیو شپو ورځو کېله دې څخه مخ
نو څخه له سیکها کېکه هغه ته د قواوو او مهماتو په رسولو  چېجنرال له استازي کلرک څخه غوښتنه کړې وه 

د جالل آباد څخه د دفاع لپاره شپږ زره عسکر ورکړي. خو  چېمرسته وغواړي او حتی له هغوی څخه وغواړي 
د سیکهانو جنرال اویتابیل ورته لیکلي دي چی هغوی په  چېکلرک د هند د حکومت سکرټر مډوک ته لیکلي وه 

 (۶۰مکتوب نمبر  ۴۸پېپرز ص )والی. لپاره، نه سي برابر وعاجله توګه دونه قوه، جالل آباد ته د لېږل
وژل  کېمکناټن له اکبرخان سره د یوه کنفرانس په ترڅ  چېجنرال سېل ته د ډسمبر پر دېرشمه رپوټ ورسېدی 

مکناټن داسي کار نه  چېسیاسي استازي میګریګور دا رپوټ نه مانه او ویل یې  کېسوی دی. د جالل آباد په کمپ 
لپاره له کمپ څخه دباندي ووزي او اکبر خان هم ځکه مکناټن نه سوای وژالی خبرو سره د له اکبرخان  چېکوي 

بندیان دي. دوی ته د جنوري پر دوهمه نېټه د پوټینجر یو لیک  کېد هغه پالر او کورنۍ د انګرېزانو په الس  چې
 میس په ورځ لیکل سوی وو، او ټولي بدي پیښی یې تاییدولې:سد کری چېورسېدی، 

موږ د غلطیو یوه غمجنه کمیډی یا بهتره ده ووایم تراژیدي درلوده. مکناټن یوه کنفرانس ته ریګور، زما ګرانه می» 
ده پېشنهاد کړي وه خبري  چېبلل سوی او ووژل سو. موږ، له افغانستان څخه د وتلو لپاره، د هغو موادو په اساس 

 ېچالل آباد ته روانیږو. اوسنیو شرایطو ته ول شیان فیصله سوي نه دي. موږ سبا او یا بله ورځ جټکړي دي؛ خو ال 
د یخنی او لوږي له السه سخت  چېلري  لحتماله مقاومت سره مخامخ سو. او ا کېګورو نو موږ باید په الره 

د خیمو او اضافي شیانو د اخیستلو لپاره د انتقال وسایل نه لرو. مسوولیت ماته سپارل سوی دی.  چېوکړیږو؛ ځکه 
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اندېښنه راسره ده او دریم صحي سالمت  کېو کانلي ټول نیول سوي دي. د لومړیو دوو تنو په برخه میکنزي، الرنس ا
 (۲1۰-۲۰۹ص ص  کې)پر ګارنیزون باندي حمله روانه ده. ستاسي مخلص، پوټینجر. دی. 

نسوي ژبه اد ډسمبر پر اته ویشتمه په فر چې، یو بل لیک ورسېدی باد کمپ ته، د پوټینجرآد جنوري پر اتمه، د جالل 
موږ ښایي له کابل څخه تر جالل آباد پوري په جنګونو ورسیږو. تاسي  چېیې لیکلي وه  کېلیکل سوی او په هغه 
دوهم هدایت در کول کیږي ځای پر ځای پاته سی. دا هدایتونه یوه ورځ وروسته ورته را  چېتر هغه وخته پوري 

ه ورسېدل او د کپټان میګریګور په نامه یې له کابل څخه هدایتونه ورسېدل. د جالل آباد د کمپ دېوالونو ته څو تنه سپار
 ورته راوړي وه:

موږ له افغانستان څخه د وتلو په باب د فقید مکناټن له منل سویو شرایطو سره سم عمل  چېجناب، دا الزمه سوه » 
دا دی  کېد واک په الس اوس یې د جالل آبا چېتاسي له هغه مقام سره  چېوکړو. موږ په ټول احترام هیله کوو 

تاسي ته دا لیک ورسېږي نو  چېتاسي له جالل آباد څخه وزی او هند ته حرکت کوی. کله  چېخبره سپینه کړی 
د دوست محمدخان ملکیت ګڼل کیږي د هغه ښار نوي ګورنر  چېاو ټول توپونه به تاسي به سمدستي حرکت پیل کړی 

الل ج چېپرېږدی  کېمواد به په کمپ  کېه ته ور تسلیم کړی او خوراته وسپاری. دغه راز به ټول نور شیان هم هغ
 زموږ په کاریږي.  کېآباد ته زموږ د رسېدلو په وخت 

د دغه لیک دروړونکی عبدالغفور خان به ټوله الزمه مرسته درسره وکړي. دی د موجوده حکومت له خوا د جالل 
 آباد ګورنر ټاکل سوی دی.

 نور بیا
 

 قوې مسوول.ایلډرډ پوټینجر، د کابل د 
 

  عبدالباري جـهاني
 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, دري دیرشمه برخه
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