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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 دیرشمه برخه ږپش

 دریم فصل
 

پاته کېدالی سي. شاه شجاع به د پاچا په حیث  کېانګرېزان تر پسرلي پوري په کابل  چېوه  راغلي کېپه دې تړون 
به میراثي کیږي. اکبرخان ته به له  کېمنل کیږي او د وزارت مقام به اکبرخان ته ورکول کیږي او د ده په کورنۍ 

. اضافه ورته منلي کیږي کېله مخ کېمخکاله څلور لکه روپۍ تنخوا ورکوله کیږي او دغه راز به دېرش لکه روپۍ 
، د امین هللا خان لوګري سر راوړو. مکناټن دا پېشنهاد کېموږ به انګرېزانو ته، په بدل  چېمحمدصادق خان وویل 

د پیسو پالیسي لري او نه یې منالی سي.  کېنه دی او د ده حکومت د وینو په بدل  چېونه مانه او ورته وې ویل 
ورکړه سي دا به بهتره وي. محمدصادق او سرورخان ګرېزانو ته بندي په الس نهللا خان ا که امین چېمکناټن وویل 

سردار اکبرخان به پر قول ودریږي او هغه ځکه له انګرېزانو سره همکاری کولو ته  چېمکناټن ته اطمینان ورکړ 
 دي. کېپالر او د خپلي کورنۍ ډېر غړي یې د انګرېزانو په الس  چېمجبور دی 

اته موافقتنامه، مکناټن په خپل قلم، په فارسي ژبه ورسره ومنله او السلیک یې کړه. هیات رخصت سو او کپټان باقي پ
له غازیانو سره د کتلو او وروستۍ فیصلې ورځ وه، مکناټن هم  چېسکینر هم ورسره والړ. د ډسمبر پر دیرویشتمه، 

 ان میکینزي او کپټان ټریوور ته د تېري شپې دټرنس، کپناکراره او هم خوشاله وو. پر سبا ناري باندي یې کپټان ال
ولی ما دسیسه یې ب چېدا دسیسه ده. مکناټن ورته وویل  چېموافقې په باب بیان وکړ او کپټان میکینزي ورته وویل 

 یوازي ور پرېږدی. زه یې تر عهده وتالی سم.
 ېچنو سره خبري وکړي هغه هم ورته وویل نن به له مشرا چېمکناټن جنرال الفینسټون ته اطالع ورکړه  چېکله 

غدر به ورسره وسي. جنرال شیلټن  چېښه نتیجه به ترالسه کړي او فکر کوي  چېچنداني یې زړه ته نه لویږي 
د نیولو لپاره تیاری وکړي او دوې ټولۍ عسکر راسره واخلم. لوګري د امین هللا خان  چېماته وویل سوه  چې کېلی

له سردارمحمداکبرخان سره د خبرو لپاره ورسره ملګری سم. زه  چېن پیغام را ورسېدی د مکناټ کېپه دغه وخت 
 ، له نېکه مرغه، مصروف سوم کنه زه به هم د مکناټن په سرنوشت اخته سوی وای. کېپه دغه وخت 

پل خدوي ټولی عسکر تیار سی کړي. که چیري اکبرخان په  چېد ګارنیزون له پوځي مقاماتوڅخه وغوښتل مکناټن 
صادق وو نو له دې عسکرو څخه به د امین هللا خان د نیولو لپاره کار واخیستل سي او که چیري اکبرخان د  کېقول 

 ده د نیولو یا وژلو هڅه وکړه نو دا عسکر به له ده سره د مرستي او ژغورلو لپاره تیار وي.
 کېن او سردار اکبرخان په پټه غونډه خا هد محمدشا چېد سلطان جان او محمدصادق خان سکرټر میرزا خدایداد، 

حاضر وو، د ډسمبر پر دیرویشتمه سهار موهن الل ته اطالع ورکړه. موهن الل سمدستي مکناټن ته د خپل سړي 
مکناټن له خپلوملګرو سره د مجلس  چېور ورسېدی  کېقربان علي په الس پیغام واستاوه او هغه په داسي وخت 

ه یې غونډی ته له تللو پرت کې؛ خو په دې وخت پیغام ولووست نو رنګ یې بدل سو مکناټن چېخواته روان وو. کله 
 (۲۲-۴۲1موهن الل ص ص )ډېر ناوخته وو.  کېبله هیڅ چاره نه درلوده. ګوا

د غرمې پر مهال، مکناټن، الرنس، میکینزي او ټریوور، له څو تنو سپرو سره، په خپل بدشګونه سفر روان سول. 
د خطر په منلو ارزي.  ښه نتیجه ورکړي نو بیا چېدا یو خطرناک اقدام دی مګر ویل یې  چېنله مکناټن پخپله هم م

 (1۵۳کې ص )تر دغه اوسني ژوند خو مي زر ځله مرګ بهتر دی.  چېده خپلو ملګرو ته وویل 
ل . ما ولیدد کنفرانس له میدان سره خلک له توپکو او تورو سره تیار والړ دي چېالرنس وایی ما له لیري ولیدل 

ژر د مکناټن د ساتلو لپاره قوه د باندي را  چېزموږ محافظین درک نه لري. یوه صاحب منصب ته مي وویل  چې
جنرال الفینسټون او جنرال شیلټن دواړه  کېپه دغه راز حساس وخت  چېوباسی. مکناټن هم وویل عجیبه خبره ده 

سمدستي کپټان ګېیټ او شیلټن ته خبر ورکړي  چېن وویل نه دي. ماته مکناټ کېبېکاره ناست دي او زموږ په غم 
د کنفرانس  چېبرخه راسره واخلي. الرنس وایي مکناټن ماته وویل  کېهم زموږ ساتنه وکړي او هم په خبرو  چې

نفرانس ک چېله پای ته رسېدلو سره باید باالحصار ته والړ سم او شاه شجاع ته خبر ورکړم او هیله یې څرګنده کړه 
 ده محمداکبر خان خپل طرف ته را اړولی دی.  چېم مخته والړ سي ځکه به س
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محمداکبرخان، سلطان جان او محمدشاه خان غلجی او نور غلجي مشران حاضر ول. ما  کېالرنس وایی په مجلس 
دا خصوصي مجلس دی.  چېوسله وال سړي لیري کړي ځکه  چېله اکبرخان څخه هیله وکړي  چېمکناټن ته وویل 

ایی دی وته مه وارخطا کېږه.  ؛ناست یو دلته خصوصي خبري نسته کېموږ ټول په یوه کښتۍ  چېان وویل اکبرخ
یوه سړي زما له کمربند څخه توپنچه کش کړه او هغه بل مي توره راڅخه واخیستله.  چېخبري ایله پیل سوي وې 

شاته  چېان دی نو زما سره راځه. څخه پورته کړم او ویل یې که ژوند درباندي ګر کېمحمدشاه خان غلجي له مځ
سر یې کښته دی او زورونه وهي او اکبرخان ټینګ نیولی دی. ټریوور او میکینزي  چېمي وکتل مکناټن مي ولیدی 

ځې  چېنو مي محمدشاه خان ته وویل پر هره خوا  یې فایدې دبمقاومت  چېزه پوه سوم  ول. کېهم په دغه حال 
موږیې قرباني کړو. د  چېنارې یې وهلې پرېږده  چېسلو سمبال افغانان ولیدل مي په و کېدرځه. په همدغه وخت 

. زه د محمدشاه خان سره پر آس سپور سوم او هغه مي ټینګ نیولی ه په ډېر زحمت وساتلمزمحمدشاه خان ملګرو 
دا  چېخوا دا ده  وو. افغانانو تر ډېره وخته را پسي ځغستل او که یې ډز راباندي کړی وای کار مي تمام وو. عجیبه

ویل یې هسي نه خپل مشر وولي. دوی زه د  چېټول د محمدشاه خان ملګري ول او د توپک ډز یې ځکه نه کاوه 
 ېچوغورځوه کافر! ولي دا لعنتي ژغورې! پرېږده  چېتوپک په قنداقونو وهلم او پر محمدشاه خان یې نارې وهلې 

 موږ د دې کافر ویني تویي کړو!
والړ ول؛ موږ ته یې  کېمحمدشاه خان قال ته ورسېدلو. د خان محافظین د قال د دروازې په مخ  د کېپه دغه حال 

الره راکړه او د نورو پر مخ یې دروازه وتړله. زما خپل خدای وژغورلم خو زما ملګری ټریوور زما په څېر 
غانان افمګر آس ښویېدلی وو او خوشبخته نه وو. هغه زما په څېر، د یوه بل مشر تر شا پر آس باندي سپور سوی وو 

یوازي د یوې وړې کړکۍ څخه رڼا  چېباندي را رسېدلي او ټوټې ټوټې کړی یې وو. زه یې یوې تیارې کوټې ته، 
ورته راتله، بوتلم. ټول بدن مي شین وو مګر نور نو ټپي سوی نه وم. یو ګړی وروسته دروازه خالصه سوه او یوه 

خان سمدستي ووت او بیرته راغی او میکنزي یې ورسره راووست. زه د هغه څه وویل.  کېسړي د خان په غوږ 
خپل یو ملګری مي ژوندی ولیدی او نور نو د مکناټن او ټریوور غم را سره  چېوخت د خوشالي بیان نه سم کوالی 

 رسېدلي غوزار سوی وو. افغانان پسي را کېمیکنزي ورباندي سپور وو، د دروازې په خوله  چېپیدا سو. هغه آس 
پر  چېدی یې ورسره را اخیستی وو، پر میکنزي باندي ځان اچولی او ټول هغه وارونه  چېول خو هغه مشر 

کښېنستلو؛ مګر دباندي خلک ډېر  کېباندي سوي وه. موږ دواړه په هغه تیاره خونه   هغه مشرمیکنزي به کېدل پر 
کنځل راته کول. یو سړي له کړکۍ څخه یو پرې موږ دلته پټ یو او د کړکۍ څخه دباندي یې ښ چېژر خبر سول 

ستاسي به هم دغه حال  چېزما په اټکل به د کوم اروپایي الس وو، او راته وې ویل  چېسوی الس را ښکاره کړ، 
هیڅوک به غرض راسره ونه کړي.  چېیو ګړی وروسته څو نور مشران راغلل او موږ ته یې اطمینان راکړ وي. 

 الرنس)هغوی دواړه ژوندي دي.  چېپوښتنه وکړه دوی راته وویل  کېن او ټریوور په باره ما له هغوی څخه د مکناټ
 (1۲1-11۹ص ص 

د اکبرخان کورته روان کړو. اکبرخان د دې پیښي له امله سخت خواشینی وو.  کېالرنس وایي موږ یې په نیمه شپه 
  ټن او ټریوور دواړه وژل سوي دي.مکنا چېولیدی او هغه راته وویل  کېکپتان سکینر مو هم د هغه په کور 

 ېچسرجان کې د الرډ آکلینډ څخه د وروسته مقرر سوي ګورنرجنرال الرډ ایلینبرا د دې فیصلې هرکلی کړی دی 
مه کېدلو اد انګرېزي پوځ د ناک کېیې، د تل لپاره، د سیاسي استازیتوب مقام ختم کړ. دی په افغانستان  کې ځپه پو

ولو یې د کار او اقدام کولو صالحیتونه ټله  چېسیاسي دفتر، تر حد زیات قدرت، بولي  ډېر لوی علت د مکناټن د
خودبین، مغرور، ناپوه او ډېر ډېر  دی» د هیڅ کار لپاره جوړ نه وو. چېسلب کړي وه او پخپله یو بېکاره سړی وو 

ماسونه تسره ه لوړو مقاماتو بې احساسه شخصیت وو. بس یو څو توري فارسي یې زده کړې وه او په دغه وسیله یې ل
هم  ده ته وسپارلي سوې د یوې وړتیا یې چېځای پیدا کړ. کومي وظیفې  کېټینګ کړل او ځانته یې په سیاسي دفتر 

 چېکوم اعتماد وسو له هغه اعتماد څخه یې په پراخه پیمانه بده استفاده وکړه. په هغه اندازه  چېنه درلوده او په ده 
ډیپلوماسي  چېوې په هغه اندازه یې اشتباهاتو تاوانونه ورسول. ده فکر کاوه  کېو مضحد ده ادعاوي مسخره ا

تمامه ورځ یې د دربار خبري کولې؛ څو تنه سپاره به ورپسې ول؛ هر برېتونه پرېښودل او چارزانو کښېناستل دي. 
ول. مګر دا ال هم د ده د ژوند وخت به یې د پاچا یوه مخالف قومي مشر ته وعدې ورکولې او یوه به یې هم نه پوره ک

دی به کله کله داسي وو لکه وحشي پړانګ او په یو څه سمي برخي دي او هغه بل اړخ یې تر دې هم تاریک دی. 
څوک وداړي. افغاني مېرمني به یې سرتوري کړې او اشراف به یې تر ږیرو راکشول.  چېدې پسي به ګرځېدی 

پرون یې کړي وې ماتي کړې. سرداران یې په  چېبه یې ټولي هغه وعدې  مشران به یې کنفرانس ته را وبلل او سبا
مخالف  و سرهڼالوزول او پر ډله ایزو قتلونو به یې سترګي پټولې. وروڼه به یې د رشوت په زور د ورو کېتوپونو 

ول. او وېر کول او پلرونه به یې زامنو ته لمسول. خروړي سپي به یې ساتلي وه او بېګناه کلیوال به یې په داړل
هر هغه جنایت یې  چېاو قرآن به یې تر پښو الندي کاوه. خالصه دا  کاوی کاوهبه یې سپ و تهاو مالیان وجوماتون

 دې سیاسي استازو نه کول. چېد ده بېرحمی او شهوت پرستی یې ایجاب کاوه. داسي جنایت او پستي نه وه  چېکاوه 
دوی مخ ورڅخه اړولی وای.  چېتاد نه وه او داسي جنایت نه وو دوی په هغه مع چېداسي تېری او بد عمل نه وو 
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لیکني کېدلې خو ایله د افغان او انګلیس له لومړي جنګ څخه وروسته  کېد دوی د دې جنایتونو په باب په مطبوعاتو 
 (۴۸-۳۴۷کې ص ص )« توجه ورته وسوه. 

ورل له مرګه وژغ کېد کوښښونو په نتیجه د قومي مشرانو الرنس او میکینزي دواړه انګرېزي افسران  چېکې وایي 
 ېچوه سو پکله دی  چېدونه انصاف وکړم  کېزه باید د اکبرخان په برخه  چې کېسول. او د میکینزي له قوله لی

غازیان ما وژني توره یې را وایستله او زه یې په پوره مړانه وساتلم. یوه بل تن او میرزا بهاءالدین خان زه دېوال ته 
سپر کړي وه. خو پر محمداکبر خان باندي  ځانونهپر ما باندي کېدل هغوی ته یې خپل  چېاو هغه وارونه پوري وهلم 

د میکنزی او « شما ُملک ما را میګیرید » خپل غرور غلبه وکړه؛ ماته یې مخ را واړاوه او څو ځله یې راته وویل
د مکناټن د وژلو لپاره  چېل کوالی سي الرنس سره د اکبرخان او د نورو مشرانو له سلوک سره سړی داسي اټک

-1۸1کې ص ص )پالن نه وو جوړ سوی. البته اکبرخان او امین هللا خان د هغه د نیولو پالن جوړ کړی وو.  کېمخ
1۸۲) 

د ډسمبر له څلېرویشتمي څخه د انګرېزي پوځ مشرتوب مېجر پوټینجر ته وسپارل سو. یوه ورځ وروسته د افغانانو 
تړون نه بلکه یو تسلیم خط وو او انګرېزانو یې د هیڅ مادې  چېون انګرېزانو ته وړاندي سو له خوا لیکل سوی تړ

له انګرېزانو څخه د یرغملو له غوښتلو څخه نیولې د خزانې او  کېردولو توان نه درلود. په دې تړون  اویلولو دد تع
یې یوازي د سپکاوی حیثیت درلود. د  د انګرېزانو لپاره چېوسلو تر تسلیمولو پوري ټولي داسي مادې راغلي وې 
تر لومړي تړون یې هم شرایط سخت کړي او له انګرېزانو  چېجنوري پر لومړۍ نېټه یې ال یو بل تړون ورته راووړ 

دوه تنه سرداران به د سیکهانو تر قلمرو پوري ورسره ملګري کیږي او انګرېزان  چېسره یې فقط دا ژمنه کړې وه 
 ي ورته برابر سي د پېښور پر لور حرکت کوي. رود مالونو د وړلو لپاره یې څا چېهغه  به یوه ورځ وروسته له

نه یې وای درلودلی. قومي مشرانو او  چېشاه شجاع او قومي مشرانو پر یوه بل هیڅ ډول اعتماد نه درلود او باید 
وی سړی وو. پخپله د خانانو اولسونو د انګرېزانو پر ضد پاڅون کړی وو او شاه شجاع د هغوی په الس کښېنولی س

د انګرېزانو له وتلو وروسته به مشرتوب او  چېاو قومي مشرانو ترمنځ هم اتفاق نه وو موجود او دا معلومه نه وه 
 کېقدرت چاته سپارل کیږي. شیعه مشران د انګرېزانو طرفدار ول. امین هللا خان له شاه شجاع سره نیژدې اړی

، د پاچا او امیرالمومین په حیث ټاکل سوی او ال یې هم مشرتوب خپل کېون په سر درلودل. نواب زمان خان، د پاڅ
حق باله. اکبرخان او محمدشاه حان غلجی سره ملګري ول او هم د شاه شجاع او هم د نواب زمان خان سره مخالف 

قدرت  چېچاسره  یې ډېر زیات نفوذ درلود، د هر هغه کېروحاني مشر وو او په کوهستانیانو  چېول. میرحاجي، 
ت وو ملګری کېدی. په دې توګه، له ټولو هوښیارو قومي مشرانو او د ښار له سوداګرو سره دا اندېښنه یایې زبه 

، د کېکه انګرېزان ووزي قدرت به چاته رسیږي. ایري، د انګرېزي پوځ له وتلو څخه یوه ورځ مخ چېموجوده وه 
 :کېجنوري پر پنځمه لی

چنداني د کار درک معلوم نه دی. مشرانو، د مختلفو دالیلو له مخي، زموږ د وتلو کار له تر دغه ګړي پوري ال » 
تنخوا به  چېدوو زرو سړیو سره، له نواب جبارخان به  چېموافقه پر دې سوې وه یوې ورځي بلي ته ځنډولی دی. 
 ورکوله کیږي، موږ بدرګه کوي.

شک درلود. له ډیرو سره دا اندېښنه  کېوتلو په برخه  مشرانو، تر وروستی شېبې پوري زموږ د چېداسي ښکاري 
که موږ له کابل څخه حرکت وکړ نو داخلي جنګ به پیل سي ځکه یې نو زموږ د وتلو کار ځنډاوه. اکبرخان  چېوه 

هندوستانیان زموږ له پوځ څخه بېل کړي او تېښتي ته یې تشویق کړي. زموږ ډیرو  چېپرله پسې کوښښونه کول 
زموږ د بربادۍ فیصله  کېهغوی ټولو په خپلو  چېد مشرانو په وعدو مه غولېږی؛ ځکه  چېه وویل دوستانو رات

لیدل یې و چېموږ ته تباهي ګوري. کله  چېکړې ده. شاه شجاع څو ځله پیغامونه را ولېږل او سوګندونه یې یاد کړل 
پاته  ېکله ده سره په باالحصار  چېې موږ پر خپله فیصله ټینګ والړ یو نو د مکناټن مېرمني ته یې زاری وکړ چې

 چېزارۍ وکړې او هغه ته یې وویل  ،د ده د قواووقومانده یې پر غاړه وه چېسي. شاه شجاع جنرال انټي کویل ته، 
خو ، دی یوازي پریږدي. کېدا قوه د ده د ساتلو لپاره ده او دادی اوس، د ضرورت په وخت  چېده خو فکر کاوه 

ایرې ص )باید زموږ سره یو ځای ووزي او هغسي یې هم وکړه.  چېشورا فیصله کړې وه  جنرال او د هغه د جنګ
 (۲۰۸-۲۰۷ص 

تر څو پوري هغه  چېانګرېزانو یې په وفاداري باور درلود، پوټینجر ته خبرداری ورکړ  چېنواب زمان خان، 
ه کړی. البته دا وخت ستاسي سره یې د ملګرتوب ژمنه کړې ده، درسره ملګري نه وي باید حرکت ون چېمشران 

. برخه واخلي کېدی به د پوځ په ساتلو  چېوعده وکړه خان زمان  کار له کاره تېر وو او پوځ حرکت پیل کړی وو.
 (۳۷۶ایکسپیډیشن ص ). ونه و کېده خپله وعده پر ځای کړه خو د ایله جاري خلکو کنټرولول د ده په وس 

نو پر پوځ باندي حمله له لومړیو شېبو څخه پیل سوه. او هره شېبه انتظار یې ایستل کېدی، د انګرېزا چېلکه څرنګه 
د انګرېزي پوځ لومړی منزل وو، هم د غازیانو د حملو  چې، کېکابل په دره دد خور ،حملې سختېدلې. کابل ته نیژدې

ه ل په درپه هر حساب مبالغه معلومیږي. یوازي د خوردکاب چېاو د سختي یخنی له امله دونه درانه تلفات ورسېدل 
او د کمپ خدمه یا د یخنی، یا د ډزو او یا د غازیانو د تورو قرباني سول. اکبرخان له لومړۍ درې زره عسکر  کې
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دی د هغوی د ساتني لپاره ټول کوښښ کوي مګر له غازیانو څخه یې ساتل په  چېورځي د انګرېزانو پوځ ته وویل 
 وس پوره نه دي.

ې ی کېد مشرانو په وعدو ونه غولیږي او په وروستي یاداشت  چېرداری ورکړ موهن الل، څو ځله، پوټینجر ته خب
ه د انګرېزانو ښځي ب چېاکبرخان سوګند یاد کړی دی  چېمال احمدخان کپټان جانسن ته ویلي دي  چېورته ولیکل 

و ټول پوځ او د انګرېزاند ده مېرمني او کورنۍ کابل ته رسېدلي نه وي.  چېتر هغه وخته پوري ورڅخه وګرځوی 
جالل آباد ته ورسیږي او خپلو ملګرو ته د ټول پوځ د تباهی  چېبه تباه کړي او یوازي یو سړی به ژوندی پرېږدي 

 (1۸۷کې ص )وکړي.  کیسه
ول ټپېښه هم سوه او د انګرېزانو له هغسي ده غوښتل  چې لکه څرنګهکه اکبرخان ریشتیا هم دا خبره کړې وي نو 

باد ته ورسېدی او د جنرال سېل قوې ته یې د کابل د ټول پوځ د ل آډن زخمي زخمي جالپوځ څخه یوازي ډاکټر برای
، د انګرېزانو د پوځ د تباهی کیسې ډېرو هغو کېتباهی کیسه ورسوله. له کابل څخه تر جالل آباد پوري، په الره 

کنو و او لیکواالنو د دغو لییې پخپله برخه درلودلې او ډېرو مورخین کېپه دغه مرګاني سفر  چېلیکواالنو کړي دي 
ه د دې تباهی داستان، د وزیر اکبرخان له پېش بینی سر چېپه استناد کتابونه او داستانونه لیکلي دي. دا به بهتره وي 

 سم پخپله د ډاکټربرایډن له خولې واورو.
 

 نوریا
 

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