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

 دریم فصل
 

آباد ته له رسېدلو وروسته له خپلي  جالل یې له کابل څخه کېکال  1۸۴۲په  چېد ویلیم برایډن له خولې هغه نکل 
 حافظې له مخي کړی دی:

تیاری بشپړ سوی دی او د هندوستان پر لور حرکت کوو.  چېد جنوري پر پنځمه پوځ ته اطالع ورسېده  کېپه کابل 
سفر یې نه سوای کوالی ډاکټر بیرویک او ډاکټر کمپبل ته پاته سول او قومانده یې د  چېهغه ناروغان او ټپیان 

علیاحضرتي د څلورڅلوېښتمي قوې لیفټینیټ ایوانز ته وسپارله سوه. کپټان ډرومنډ، کپټان والش، ضابط جان کانلي، 
 زمان خان ته وسپارل سول. ضابط ویب، ضابط واربرټن او ضابط اېري د یرغمل په توګه محمد

 ېچر سیند باندي یو پُل جوړ سو د سهار پر نهه بجې له کابل څخه د پوځ وتل پیل سول. د کابل پد جنوري شپږمه: 
وه روان وو او توپونه او غرنۍ ق کېپیاده، توپونه، سپاره، مالونه او نور پر تېر سي. پنځم پیاده پوځ له ټولو څخه مخ 

نو  او بیا د جنرال اک ویټیل تر قوماندې الندي وه؛ وروسته اصلي پوځ د جنرال شیلټن تر قوماندې الندي روان وو
د لمرلوېدو  تقریباً روان وم. موږ  کېزه په هغې  چېوه او بیا نو د شاه شجاع د پوځ شپږمه لواء وه مالونه ورپسې 

ته سول. او پا کېپه وخت حرکت وکړ.پر آسونو له بار توپونو او غرنیو توپونو څخه پرته نور ټول توپونه په قشله 
 ضابط چېقشلې څخه حرکت را وکړ ما ولیده  موږ له چېپرېښودل. کله  کېدغه راز ډېر زیات مواد مو هم په قشله 

هارډي مېن دښمن وویشت او مړ یې کړ. دښمنان قشلې ته ننوتل او له دېوالونو څخه یې پر موږ باندي ډزي پیل کړې 
ې ی انوورسره حیوان چېاو د قشلې ټولو ودانیو ته یې اور واچاوه. هر صاحب منصب فقط دونه بار ورسره واخیست 

ما شپږ یابوګان درلودل او یو نصواري رنګه یابو مي د ځان لپاره ساتلی وو. ټولو نوکرانو مي ود. د وړلو توان درل
زما کالي  چېګران آس  هغه زما چېله قشلې څخه را ووزو ما ولیدل  چېله هغه  کېیابوګان درلودل. مګر مخ

ه برخه یې ورڅخه واخیستله. موږ ورباندي بار وه او زما مهتر را روان کړی وو دښمن ونیوی او زما د کالیو ډېر
 ېچډېر کرار حرکت کاوه او د شپې تر تیارې پوري مو ایله پنځه میله الره د لوګر تر سیند پوري ووهله. څرنګه 

د کمپ ځای ته را ورسېدلو  چېواوره اورېدلې نو دغه لنډه فاصله هم د ښځو او ماشومانو لپاره بیخي ډېره وه. کله 
صحنه وه. څو تینچه واوره پر مځکه پرته وه او یوازي یوه وړه خېمه له چور او تاالن څخه  دا نو ډېره خواشینونکې

راته وه پ کېپاته وه او هغه جنرال الفینسټون ته ورسېده او ډېر نور په هغه خېمه ورسره ننوتل. ډېر پوځیان په واوره 
تاو کړ او د یابو تناو مي په الس کی  کېما خپل ځان په پوستین او ځیني د اور پر شاوخوا باندي سره ناست ول. 

 ویده سوم. کېونیوی او د خپل کنډک د عسکرو په منځ 
پوځیان حرکت ته تیاری کوي. ما پر هغو  چېسهار له خوبه را ویش سوم نو ومي لیدل  چېد جنوري اوومه: کله 

مي پر  چېنه را پورته سول. کله یوازي یو څو ت پورته سی؛ او چېماته نیژدې پراته ول ږغ وکړ  چېهندیانو باندي 
نورو باندي هم ږغ وکړ نو ځینو یې په ما پوري وخندل. خپلو پښو ته یې اشاره وکړه او پښې یې لکه سوځلي لرګي 

هلته پاته سي. دغه ورځ مو تر بتخاک  چېداسي توري سوي وې. د دوی پښې یخ ورڅخه وړي وې او مجبور ول 
 هم د کېډېر زیات خلک لیدل کېدل. په دې مارش  کېوله الره ټفاصله وه او په  پوري الره ووهله. دا هم پنځه میله

ډېر سخت جنګ هم وسو او ضابط شا  کېلومړي مارش په څېر ډېر زیات مالي تاوان ورسېدی او د مارش په پای 
ضابط  ته سول.دښمن غرني توبونه راڅخه واخیستل او پر آسونو بار دوه درې توپونه پر میدان پاډېر سخت ټپي سو. 

میکارټني د خپل آس د ساتلو لپاره ډېر په زړه ورتیا وجنګېدی خو څه یې السته ورنه غلل او په ډېر زحمت یې ځان 
ایله خپل پوځ ته را ورساوه. چنداني چا د خوړلو لپاره شی نه درلودل یوازي زما سره یو څه بریان غنم یا نینې را 

وزاره مي په کوله. دلته زموږ تر مخکني کمپ لږه واوره پرته وه. دا کشمش مي ورسره ګډ کړي او ګ چېسره وي 
شپه هم د تیري شپې په څېر تېره سوه او زما یابو یو څه واښه پیدا کړل او ځین مي ورباندي سست کړ. تر دغه ځایه 

یو  چېای پوري مي نه خپل نوکران او نه مي یابوګان لیدلي ول. اکبر خان زموږ سره چل کړی وو او د دې پر ځ
موږ درې ته داخل سو ده سړي تیار راته کښېنولي ول او د ده ځینو  چېله هغه  کېکمپ جوړ کړي او مخ کېڅه مخ
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ه ډېر لږ اروپاییان پ چې، په دوی کار مه لری مګر په پښتو یې چېسپرو پر خلکو باندي په فارسي ژبه ږغ کاوه 
 ړی.کافران مه پرېږدی او تول مړه ک چېورته ویل  پوهېدل،

 د جنوري اتمه:
 ېک، د سختو مالي او ځاني تلفاتو په ورکولو، تېر سولو. ټولي لوړي څوکېپه دغه ورځ سهار، د خوردکابل په دره 

یپټان ک کېدښمن نیولي وې او زموږ پر پوځ باندي یې بېدرېغه مرمۍ اورولې. ډېر زیات کسان قتل سول او په هغوی 
ویشتل سوی وود لېدي سېل او کپټان ټروپ په شمول ډېر نور کسان  کې په نس چېپیټن او ضابط سټرټ شامل ول 

ه د کپټان انډرسن مشر چېد کمپ سیمي ته را ورسېدلو نو خبر سولو  کېموږ په خورد کابل  چېټپیان سول. کله 
 له پوځ څخه پاته سوي او الره یې غلطه کړې وه، دښمنان له لوړو څوکو څخه چې. ټول هغه کسان لور ورکه ده

ً ورباندي راکښته سوي ول او ټول یې وژلي وه. دا دره   کښي بهیږي. دا ویالهپدرې میله اوږده ده او یوه ویاله  تقریبا
مان زه ګویوه بده را پېښه سوه.  کېسړی دي ورباندي تېر سي او ماته په دې مابین  چېسي داټوله یخی وه مګر نه 

طرف ته کوږ سوم. ځین مي پر هغه خوا راسره وګرځېدی  س ځین مي سم نه وو ټینګ کړی او راستهآد  چېکوم 
دښمن سختي ډزي پکښي کولې. زه د یوې لویي ګاري الندي پټ سوم  چېولوېدلم. دا نو هغه ځای وو  کېاو په اوبو 

 او هلته مي د آس ځین ټینګ کړ او زه او آس دواړه له خطره خالص سولو.
 د جنوري نهمه:

له خپلو پنځو نوکرانو  چېم سولو او چنداني چا آزار رانه کړ. زه ډېر خوشاله وم ت کېموږ دغه ورځ په خوردکابل 
څخه مي درې ژوندي ولیدل. یوه نوکر ته مي یوه بوجۍ باغلي ورکړي وه او هغه خپل د اوبو مشک له پستې ډک 

اکبرخان  کېځای مو آسونو ته جوار ورسېدل او موږ ځانونه په پسته ماړه کړل. په دغه  کېکړی وو. په دغه ځای 
 واده سوي افسران، د هغوی کورنۍ او ځیني زخمي افسران دي ده ته د یرغمل په توګه تسلیم سي. چېپېشنهاد وکړ 

 د جنوري لسمه:
ه هفت کوتل ت چېله هغه  کېاو مخ موږ د ورځي پر لس بجې خپل مارش پیل کړ او سمدستي حمله راباندي پیل سوه

موږ د ز کېپه نوم یوه وړه او تنګه دره باندي برابره سوه. د حرکت کولو په وخت تنګي  کېورسیږو الره مو د تاری
د یوې مېرمني څخه د پاته سوي صندوق  چېټولی یوه صاحب منصب یو څو دانې هګۍ او یو بوتل واین راوړل 

خی خو ی را اخیستي وه. هګۍ یې کپټان هاکینس ته ورکړې او هغه پر موږ ووېشلې. هګۍ ایشېدلي نه ويیې څخه 
وي او خوړل کېدالی سوای. دا ډېر خطرناک مارش وو. د دښمن له لوري پرله بسې ډزي رواني وې او یو شمېر 

کومي خواته ځي د دښمن  چېد واوري د ځال له السه یې الر ورکه کړې وه او نه پوهېدل  چېهغه افسران او عسکر 
اغلي بانیس رهنمایی کوله او ما به پخپله هم کله کله د په ډزو لګېدلي او ټول وژل سوي وه. ما د یوناني سوداګر ښ

واوري له السه مځکه نه لیدله. په سترګو به مي یو څه واوره وموښله او بیا به مي الره ولیده او له خپلو ټولو ملګرو 
پر تیزین باندي ورکښته سولو نو د واوري سپین  چېپر سترګو باندي واوره وموږي. کله  چېوغوښتل  څخه مي

موږ ته ډېر نیژدې راتلالی سوای  کېپه دره  چېوالی دونه زیات نه وو مګر د دښمن ډزي زیاتي سوې او څرنګه 
دا خلېدل او عسکر به یې وژل.  کېوې او ډېر زیات دښمنان خو بیخي زموږ په کرښو  کېنو ډزي یې ډیري تباه کون

نو په پوځ  کوالی ایزو سره یې مقاومت نه سود دښمن د ډ چېپر هندي عسکرو باندي خو یخ دونه بد اثر کړی وو 
 له کابله یې زموږسره چېتیزین ته ورسېدو نو له هغو هندي عسکرو څخه  چېیې ټېله ټمبه جوړه کړه او کله  کې

 د توپ پر عرابه چېمي ډاکټر ډف او ډاکټر کارډیو ولیدل  کېحرکت کړی وو یوازي څو تنه پاته وه. په زخمیانو 
یشتل وو کېمګر دوی دواړه ډېر ژر مړه سول. ډاکټر برایس درې ته له داخلېدلو سره سم په سینه  یې را اخیستي وه؛

غو پر ه چېموږ خبر سوو  کېپه تیزین  کپټان مارشال ته وسپارله.یې مړ کېدی نو خپله وصیت نامه  چېسو او 
لیکزانډر او وارنی، ایوارټ او نومونه یې یاد سول نور کسان هم لکه سوېن، میلیس، ډییس، ا چېافسرانو برسېره 

ښه تیاره سوه نو موږ له لږ استراحت څخه وروسته حرکت وکړ. تسکیرې  چېډاکټر ماګرات هم وژل سوي ول. کله 
زموږ  چېتوپونه راسره وه هغه مو پر میدان پرېښودل او ډېر زیات شمېر هغه کسان مو  چېته مو اور واچاوه او 

 په ډېره خاموشي تېر سولو کېوالی پر هغه ځای پرېښودل. موږ د تیزین په وادي سره یې سفر ته دوام نه سوای ورک
ر دښمن سنګ چېونډیو ته داخل سولو نو بیا ډزي راباندي پیل سوې. دا ډزي له یوه واړه سیند سره، غ چېمګر کله 

کړ قابلو ډزو امر و، له بده مرغه جنرال شیلټن عسکرو ته د متکېپکښی نیولی وو ډیري زیاتي سولې. په دغه ځای 
 او له دغه امله مو ډېر سخت تلفات ورکړل.

 د جنوري یوولسمه:
روان ول او په هغه سهار یې کټه سنګ ته ورسېدلو. په دغه ځای  کېسفر وکړ او سپاره عسکر په مخموږ ټوله شپه 

شاوخوا غونډۍ  چې ،کېمو د دښمن د ډزو په اثر نور ملګري هم تلف سول. موږ یوازي لږ وخت، په هغه وادي  کې
ډډګین یو بیسکیټ له یوه واړه ماهي سره راکړ. دا نو په داسي وخت ورباندي را ګرځېدلي وې، تم سولو. دلته کپټان 

 چېتېر سهار مي دوې یخي سوي هګۍ خوړلي او بیا مي هیڅ شی نه وه خوړلي ډېره مزه داره غذا وه. کله  چې کې
وټو ریښې وخوړلې او ښه یې تازه کړلو. موږ غرمه مهال دغه ځای ته جګدلک ته ورسېدلو هلته مو د ځینو وحشي ب

ورسېدلو او کمپ ته نیژدې ضابط فورټي ووژل سو. دلته زموږ له را رسېدلو څخه لږ وروسته جنرال الفینسټون، 
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ږ په وټول د یرغمل په توګه له ځان سره وساتل. مهغه جنرال شیلټن او کپټان جانسن د اکبرخان خېمې ته ورغلل او 
کمپ جوړ کړی وو او دښمن له غونډیو څخه ډزی راباندي کولې. کپټان سکینر ووژل سو او  کېیوه زړه کنډواله 

زخمونه ور وتړل. د کپټان ګرنټ زامه ډېر زیات صاحب منصبان زخمیان سول. ما د کپټان ګرنټ او کپټان مارشال 
د هغه  کې. بېچاره مارشال، برډ او ما یوه ورځ مخویشتل سوی وو کېګډه وډه سوې وه او کپټان مارشال په سینه 

ویشتل سوی وو. مارشال له خپله جېبه یوه توټه مالګه را وایستله. دا وروستۍ ټوټه  چېآس غوښي کباب کړي وې 
ولوېده او ویلي سوه. ده ډېر ژر  کېهغه ټوټه مالګه په واوره  چېمالګه وه او ده پر بد شګون ونیوله. زه ګومان کوم 

پر موږ ډزي کوي او الره یې بنده کړې ده.  چېغواړي دښمن له هغو غونډیو څخه لیري کړي  چېته وویل وروس
وویشتل سو. موږ د جنوري پر دوولسمه له جګدلک څخه تر تیاره ماښام پوري حرکت  چېال څو میتره تللی نه وو 
 ویل یې یوه لویه حمله راباندي چېاثر،  ، زه فکر کوم د جنرال الفینستون د یوه یاداشت پهکېونه کړ. په دغه وخت 

موږ په دغسي ناڅاپي ډول حرکت وکړ نو دښمن زموږ د پوځ پر شاتنی  چېکله کیږي، موږ ته د حرکت امر وسو. 
عسکري  ولټبرخه باندي حملې پیل کړې او ډېر زیات کسان یې قتل کړل. دلته نو ډېره سخته ګډوډي منځته راغله او 

هغه خپل آس نه سوای بېوالی.  چېتم سو. ما د مارشال غریب آس تر جلو نیولی وو ځکه ډیسیپلین او انضباط خ
ډېر  کېنقلېدل او زما سره نیژدې روان ول. موږ ال په تیاره  کېبلېیر، باټ او یو بل زخمي افسر د اوښ په کجاوه 

زخمي دی،  چېویل یې  زما نوکر راته را وځغستل او کېزه محاصره سولم. په دغه وخت  چېمخته نه وو تللي 
چا له آسه راکش کړم او پر  چېدی راسره واخلم. ما به ال خبري ورسره کولې  چېیابو یې ورڅخه وړی دی او باید 

نه اوسپمي  کېپه خولۍ  چېڅرنګه  زه باید وژل سوی وای خو سر باندي یې په سېالوه ووهلم او پر مځکه ولوېدلم.
سر لږ غوندي زخمي سو. زه نیژدې بېسده سوی وم خو سمدستي را پورته سولم ما وه نو سېالوه پر هغې ولګېده او ز

څو ګوتي مي  چېر پر وکړ او فکر کوم ادښمن بل ګوزار ته ځان تیاروي. ما د خپلي توري و چېاو ومي لیدل 
 مي را څخهورغوڅي کړې او سېالوه یې له السه ولوېده. ده پر یوه خوا وځغستل ما پربله؛ او خولۍ ، آس او یو بوټ 

دلته راسره وه بیا مي یو هم ونه لیدی. ما بیرته ځان په پوځیانو  چېورک سول. نوکر مي وژل سوی وو او هغه کسان 
سنګر نیولی وو. له مخامخ غونډي څخه ډزي راباندي کېدلې او وضع ډېره خطرناکه  کېپسي ورساوه او هغوی په ونو 

و پر اوږه یې ډېر سخت ګوزار راکړ. دلته مي یوه عسکري خولۍ را وه. یوه له غونډۍ څخه را باندي را وځغستل ا
نیولی وو او تر ډېره ځایه پوري په دغه  مي ځین. د ده د آس پسي ورسېدلم زپورته کړه. ډېر ژر په کپټان هوپکین

 واخلهزما یابو راڅخه  چېرا باندي پېښ سو او ماته یې ویل  چېیو هندوستانی مو کېتوګه روان وم. په دغه وخت 
هغه له یابو څخه را ولوېدی او مړ  چېاو دا یابو بل څوک اخلي. ما به ال ډاډ ورکاوه  مزه ټپي یم او مړ کیږ چېځکه 

ویشتل سوی وو. زه د ده پر یابو باندي سپور سوم او د عسکرو خواته مي هی کړ. هلته  کېسو. هغه غریب په سینه 
ع ډېره وض چېیې پوښتنه راڅخه وکړه. ما ورته وویل  کېو په باره مي جنرال انک وي ټیل ولیدی او د شاتنیو کسان

خرابه ده. ده هغې خواته خپل آس روان کړ او بیا چا ونه لیدی. خلکو هم د غونډیو خواته ځغاستي وهلې او هم به یې 
ل نټرود سړک پر غاړه ځغستل. خپلي وسلې او سامانونه یې غورځول او ځانونه یې سپکول او وضع د هر چا تر ک

ده پیدا کوالی سوای را غونډ او منظم کړل. موږ بیرته ډېر  چېکپټان بیلیو ټول هغه کسان  کېوتلې وه. په دغه وخت 
 ښه تیاره چېروان وو. ډزي رواني وې او څرنګه  کېاورونه بلېدل او موږ په تیاره  کېژر حرکت وکړ. په غونډیو 
ورکه کړه خو بیرته مي ډېر ژر پیدا کړه او له ملګرو سره یو ځای مي الره  کېپه تیاره وه نو لږتلفات یې ورسول. 

سوم. په دغه شپه موږ ټول له سختي تندي څخه وکړېدلو او لوڅه پښه مي د یخنی او درد له السه سوځېدله. له نېکه 
ېدلو ته ورس مرغه مي د یابو تر وړین ځین الندي یوه کڅوړه پیدا کړه او هغه مي پر خپله پښه تاو کړه. سهار ګندمک

په موږ پسي راتلل راڅخه ورک سول. دلته زموږ ترمنځ اختالف راغی. الري دوې کېدلې.  چېاو ټول هغه کسان 
خت تېرېدله. ما د آرامی په و کېپه یوه لوی کلي  چېیوه الره د غونډیو پر لور تللې او بله د نیملې پر لور تللې وه 

و الره واخلو او ښاغلي یباید د غونډ چېاو ښه بلد وم. ما ویل  درې میاشتي تیري کړي وې کېپه دغه سیمه  کې
 دار وو. موږ نیمایی یوې او نیمایی بلي خواته روانفیو کاتب وو هغه د نیملې پر خوا د تللو طر کېپه پوځ  چېبېلیس 

 بېلیس ټول وژل سوي ول او یوازي ښاغلی کېد کلي پر خوا روان سول د کلیوالو په حملو  چېسولو. هغه کسان 
موږ د غونډیو پر د تبي په اثر مړ سوی دی.  کېهغه لږ وروسته په پېښور  چېژوندی پاته سوی وو. ما واورېدل 

خوشي  کېخوا روان سولو او هیڅ څوک مو ونه لیدل. دلته مو یو ګړی استراحت وکړ او آسونه مو په شنو ځمکو 
نه، یوه توپنچه، یو خنځیر او دغه راز شیان پټ ول. کړل. د یابو تر ځین الندي مي کڅوړي، مرمۍ، د ځین سامانو

مرمۍ یوه هم پر توپنچه نه راتله نو له نورو ټولو شیانو سره مي هغه هم وغورځولې. له نیم ساعت  چېڅرنګه 
استراحت څخه وروسته مو حرکت وکړ. زموږ سره کپټان بیلیو، کپټان هوپکینز او کپټان کولي یر او ضابط برډ، 

ابط ګرې، ډاکټر هارپر، سرجنټ فرېل او پنځه تنه اروپایی عسکر راسره وه. له لیري مو د فتح آباد ضابط سټیر، ض
الړ یو ځل به د هغه کلي خواته و چېکلی ولیدی او له جالل آباد څخه پنځه لس میله لیري وو. دلته کپټان بیلیو وویل 

د کلي له مشر سره مي خبري وکړې  چېیل وضع څرنګه ده. دی ژر بیرته راستون سواووې و چېسي او وبه ګوري 
راوړم. کپټان بیلیو پنځه لس دقیقې وروسته ته معطل سی زه به ډوډي درته دلاو هغه د ډوډۍ وعده راسره وکړه. تاسي 

موږ ورباندي ناست وو له هری  چېله هغي غونډۍ څخه  چېټول مي تباه کړاست. ځکه  چېبیرته راغی او ویل لکه 
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رو سپ چېي را روان ول. د کلي مشر دې کسانو ته اشاره کړې وه او موږ یې سور بیرغ لیدلی وو خوا سپاره را باند
ټول یو ځای حرکت وکړی او مه سره بېلېږی. موږ کرار کرار حرکت وکړ او  چېته یې ښوراوه. بیلیو راته وویل 
هغوی خواته ورغی هغوی سمدستي  بیلیو د چېمه وېرېږه موږ دوستان یو. کله  چېوسله والو کلیوالو ده ته ږغ کړل 

وواژه. کلیوالو پر موږ باندي ډزي وکړې او زموږ سپرو هم جواب ورکړ. یو تن ماته را ورسېدی او حمله یې راباندي 
وکړه. ما یې مخه ونیوله او هغه پر برډ باندي حمله وکړه او ځای پرځای یې وواژه. په موږ ماته ګډه سوه. کپټان 

تېز  یاد سوي کسان ډېر کېیر، ډاکټر هارپر، ضابط سټیر او زه ژوندي پاته سولو. درې مخهوپکینز، کپټان کولي 
مخته والړو ضابط  چېیو څه مرسته به راته را ولیږي او په تاخت روان سول.  چېروان ول او موږ ته یې وویل 

م سخت ستړی دی. د آس یې یو ګام نه سي تلالی او دی ه چېنور حرکت نه سي کوالی ځکه  چېسټیر راته وویل 
 پټ سي کېدی غواړي په یوه غار  چېآس تر خولې او سږمو یې ویني راتللې او نور د حرکت نه وو. سټیر وویل 

 حتماً دلته شاوخوا خلک دي او شپونیان رمې پیایی  چېهر څه زاری ورته وکړې  چېاو د شپې حرکت وکړي. ما 
ته درځه زما غم مه کوه. ټینګار  چېې ونه منله او ماته وویل به دي یو څوک وویني او مړ به دي کړي. زما خبره ی

ً ګټه نه کوله او زه ورڅخه روان سوم. یو څه الره بېغمه روان وم او وروسته مي د  شلو کسانو یوه ډله ولیدله  تقریبا
ل یابو زه ور نیژدې سوم نو د غټو ډبرو وارونه یې راباندي پیل کړل. ما خپ چېوالړ ول. کله  کېپه الره  چې

را تېر  کېونیوله او دواړو خواوو ته مي د توري وارونه کول او په خلکو کېوځغالوه. د آس کیزه مي په غاښو 
 ېکمخ چېسوم. دوی په ما پسي له خپلو سېالوو سره را ونه رسېدل او یوازي په یوه یا دوو ډبرو ولګېدلم. یو لږ 

جبور تېز تللو ته مي مڅوکه کښېکښه او  ل یابو باندي د توريوالړم یوه بله ډله خلک را باندي پېښ سول. ما پر خپ
زخمي سوی دی. خو زه همداسي کرار کرار  کېیابو مي په ورانه  چېزه له دوی څخه را تېر سوم او ومي لیدل  کړ.

ان نال ورباندي وکړ خو هغه افغایسپاره ولیدل. ما د خپلو عسکرو خ کېروان وم او وروسته مي څو تنه په سره لباس 
له دوی څخه تېر سم مګر یابو  چېد کپټان کولي یر پر اس باندي سپور وو. ما کوښښ وکړ  چېول او یو مي ولیدی 

ر ما باندي د سېالوې واری وکړ او ما یې په خپله پهغه  مي تېز نه سوای تلالی او دوی یو تن را پسي را ولېږی
اته سو. دی تر ما تېر سو او بیرته را باندي را وګرځېدی او توره ولوېده او الستی یې را پ نیمایی توره مخه ونیوله

او ده مي کیڼ الس را زخمي کړ. دا الس مي له کاره ولوېدی  را نیژدې سو ما د توري د الستي واری پر وکړ چې
زه توپنچه را باسم او له دغه  چېکیزه را پورته کړم او کوږ سولم. زه ګومان کوم ده فکر وکړ  چېاو غوښتل مي 

امله زما څخه لیري سو. ما په توپنچه پسي وکتل خو هغه تللې وه. اوس نو زه هم بې وسلې وم هم زخمي وم او هم 
جالل آباد ته نه سم رسېدالی. زړه مي ولوېدی او له سیوري  چېرکته لوېدلی وو. زه پوه سوم حمي یابو غریب له 

له قشلې څخه زموږ خپل عسکر را  کېپه دغه وخت  ېچڅخه بېرېدلم. زه نیژدې له یابو څخه الندي را لوېدلی وم 
لومړی کپټان سین کلېر وو او د هغه نوکر خپل بوټ زما په پښه کړ. زه یې قشلې ته بوتلم.  کېورسېدل. په دوی 

ډاکټر فورسیت مي زخمونه پټۍ کړل. د ډوډۍ تر خوړلو ورسته مي د آرامی احساس وکړ او ټوله شپه ښه ویده سوم. 
پوري  د جالل اباد د محاصرې تر ختمېدلو چېولو ښه مېلمه پالنه کپټان فرانسیس کننینګهم وکړه ټمي تر  کېپه قشله 

ه زنګون زخمي وه او نور نو جوړ وم. یابو مي یوازي پچورسره دېره وم. زما چپه الس، سر او  کېد ده په اتاق 
کابل د پوځ د تباهی او خپلو انډیواالنو کیسه  ما د قشلې کسانو ته د چېیوه شپه ژوندی وو او سهار ته مړ سو. کله 
نز، کپټان هوپکی د پاته وي مګر هغوی کېکه نور څوک هم په الره  چېوکړه نو جنرال سېل سمدستي عسکر ولېږل 

س یوه شپه وروسته یوه سړي ښاغلی بانیڅخه کپټان کولي او ډاکټر هارپر مړي پیدا کړي ول. قشلې ته زما له رسېدلو 
، د دغه سړي د توت حرکت کاوه تهزموږ عسکرو له جالل آباد څخه کابل  چېووست. بانیس، هغه وخت قشلې ته را

باغچه د سیکه عسکرو له تباهی څخه ژغورلې وه. ښاغلی بانیس یوازي یوه ورځ ژوندی وو. هغه ډېر ستړی ستومان 
 (31۵-3۰۵الرنس ص ص )او له لوږي او یخنی څخه ډېر زیات کړېدلی وو. 

دل. ورسې کېد خوردکابل په دره  انو عسکرو او د کمپ خدمه ته ډېر زیات تلفات، د حرکت په دریمه شپه،د انګرېز
تلفات یې یې سخت ، جنرال سېل هم له مقاومت سره مخامخ سوی او کې، څه باندي دوې میاشتي مخکېپه دې دره 

او خدمه تلف سول. انګرېزي مېرمنو،  د انګرېزانو درې زره عسکر کېد خوردکابل په دره  چېلیدلي وه. ویل کیږي 
سول  ووژل د انګرېزانو ډېر صاحب منصبان کېپه خپلو ماشومانو پسي، یوې خوا او بلي خواته ځغستل. په دې دره 

جنرال سېل زوم وو، شامل ول. ورپسې شپه ښه ډېره واوره د  چېکپټان پېټنټ او لیفټینیټ سټرټ،  کېپه هغو  چې
 ایکسپیډیشن ص)ډول یې تلفات ورکړل او ډېر زیات کسان له یخنی او لوږي تلف سول. ورباندي وسوه؛ په همدغه 

3۷۹) 
سره  ویدوې شپې وروسته، دوی جګدلک ته ورسېدل. دلته اکبرخان د انګرېزانو له پوځي مشرانو سره وکتل. له هغ

ځ د پو چېه وغوښتل یې په ډېره مهرباني سلوک وکړ او ټولو ته یې ښه ډوډۍ ورکړه. صاحب منصبانو له هغه څخ
کپټان  جنرال شیلټن او چېباقي پاته برخه له حملو او تلفاتو څخه وساتي. اکبرخان د دوی پېشنهاد وامنه مګر وې ویل 

د پوځ باقي پاته کسانو ته به  چېجانسن دي د یرغمل په توګه ورته وسپارل سي. اکبر خان دغه راز ژمنه وکړه 
 ډوډۍ او د ضرورت مواد ورسوي. 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

 

 د دې چېد دوی د باقي پاته قوې او سړیو ساتنه به وکړي خو دا یې هم وویل  چېرخان یو ځل بیا ژمنه وکړه اکب
بل هیڅ نه غواړي او یوازي د انګرېزانو وینو  چېخلکو کنټرول د ده تر وس وتلی دی. هغوی په زوره نارې وهلې 

سي انګرېزان قتل کړی نو زما پالر او کورنۍ که تا چېته تږي دي. اکبر خان د غلجیو مشرانو او خلکو ته وویل 
له هغوی سره بندیان دي هغوی ته هر څه پېښېدالی سي. مګر د ده پر خبرو او غوښتنو چا غوږ ونه نیوی.  چې

نور له انګرېزانو سره کار نه لري. مګر  چېباالخره یې د هغوی مشرانو ته دوه لکه روپۍ ورکړې او هغوی وویل 
نو ټول پوځ تباه سو. جنرال  کېحملې بیا پیل سوې. په دې وروستیو حملو  چېېدلي وې ایله خبري پای ته رس

له منځه  ېکانګرېزي منابع یې د خپل پوځي تاریخ له قهرمانانو څخه بولي، په دې حملو  چېانکویټیل، کپټان نیکول، 
 (۸3-3۸۲هغه کتاب ص ص )والړل؛ او یوازي یو څو تنه افسران ژوندي پاته سول. 

 وربیان
 

 ...:تلفات
 

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