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

 دریم فصل
 

 تلفات:
مبالغه  ېک، په زیاترو تاریخي متونو کېله کابل څخه تر جالل آباد پوري د انګرېزانو پوځ ته د رسېدلو تلفاتو په باره 

. انګرېزانو پر د تلفاتو شمېر د موضوع پر اهمیت او ماهیت باندي کومه اغېزه نه لري چېسوې ده. که څه هم 
پاڅون سوی او هغوی باالخره ماته کړې ده او پر دې  کېړی، د هغوی په مقابل افغانستان باندي ظالمانه یرغل ک

ر وسه ت کېخو د تاریخ شاګردانو ته باید د هري موضوع د کم او کیف په برخه  مسله باندي هیڅ ډول اختالف نسته.
یي. زره کسان ښمرحوم عبدالحی حبیبي انګرېزانو ته د رسېدلو تلفاتو شمېر دېرش وسه سم معلومات ورکړل سي. 

مرحوم غالم محمد غبار وایی د دښمن څلوېښت زره عسکر ووژل سول او څو زره یې د غازیانو  (۲۸۳حبیبي ص )
وایي د یوې هفتې په اوږدو  چېمیرزا یعقوب علي خافي خو دونه مبالغه کوي  (۵۶۶غبار ص )له خوا محاصره ول. 

او یوازي یوولس تنه یې پېښور ته ورسېدل او هغوی هم په  زره افسران او سپاهیان قتل سول 1۲۰د انګرېزانو  کې
ن له ل کېدلو پېښه د مکناټژد شاه شجاع د و چېله پېښو څخه دونه بېخبره دی  خافيجهنم ته والړل. البته  کېپېښور 

 (1۵-1۴خافي جلد اول ص ص )بولي.  کېقتلېدلو څخه مخ
ت ، دېرش زره، څلوېښکېد شېرپور په عسکري قشله  چېی فکر کړی وا البته زموږ مورخینو او لیکواالنو باید دا

د ډاکټر  کېوسلې او مهمات، آسونه او لوازم څرنګه ځایېدالی سي؟ موږ مخخدمه، زره عسکر،  1۲۰زره او حتی 
هغه پنځه تنه نوکران درلودل او هر یوه یې یو آس او یابو درلودی. که یوه ډاکټر  چېولوستل  کېبرایډن په خاطراتو 

نوکران درلودلي وي نو د عالي رتبه صاحب منصبانو، مکناټن او جنرال الفینسټون سره به څو تنه نوکران  پنځه
انوي د برټ چېځایېدالی سي؟ که څه هم  کېملګري ول؟ او آیا په دې شمېر خلک په یوه قشله یا حتی دوو دریو قشلو 

ي د کمپنۍ مخصوصي او یا ِسرونه ډېر زیات دي خو عسکرو او د هغوی د تلفاتو د شمېر په باب خو لیکونه او یاداشت
 کال د فبروري د نولسمي نېټې رپوټ یو څه وضاحت ورکوي: 1۸۴۲کمېټې ته د ګورنرجنرال د 

 هاتد ډسمبر پر  چېموږ ته رسېدلي دي، د کمېټې محترمو غړو ته به معلومه سوې وي  چېله هغو اسنادو څخه »... 
قې جزیات له مشرانو سره د مواف کېپه کابل  چېکپټان میګریګور ته ولیکل  کېباد ویشتمه، مېجر پوټینجر په جالل آ

مېجر پوټینجر او تورن جنرال الفینسټون کپټان میګریګور او تورن د ډسمبر پر نهه ویشتمه له بشپړ سوي نه دي. 
ي له جالل آباد څخه زموږ د موافقې د موادو په اساس، باید تاس کېپه کابل  چېجنرال سر رابرټ سېل ته ولیکل 

موږ د جنوري پر شپږمه له کابل څخه حرکت پیل کوو  چې. د جنوري پر څلورمه یې ولیکل پېښور ته حرکت وکړی
 کېموږ ته معلومه ده، زموږ پوځیانو نه خورا چېاو د جنوري پر شپږمه پوځیانو خپل مارش پیل کړ. تر هغه ځایه 

د دښمن له حملو سره مخامخ سول. له دوو دریو  کېپه غرونو او درو  مواد او نه خیمې او وسایل ورسره درلودل او
 مارشونو څخه وروسته دوی روحیات له السه ورکړل، بې نظمه سول او باالخره ټول تباه سول.

 ېچله کابل څخه یې حرکت کړی دی دقیق شمېر معلوم نه دی. مګر دونه پوهیږو  چېموږ ته د خپلو هغو پوځیانو 
باید زموږ د پوځیانو شمېر ډېر کم سوی وي. او د هغو پوځیانو  کېپه نورو حملو او جنګونو  کېله دې څخه مخ

 «له کابله یې حرکت کړی او د جنګ او حرکت کولو توان یې درلودی ایله څلورو زرو تنو ته رسېدی...  چېشمېر 
 (1۳۲پېپرز ص )

ټولو  د کېپه قشله او باالحصار  چېندیږي یې میګریګور ته لیکلی وو، هم څرګ کېمخ چېد مکناټن په هغه لیک 
څلور زره یې باید  چېشمېر، پنځه لسو زرو ته رسیږي او نوکرانو پوځیانو او په هغوی پوري د مربوطو کسانو 

 تر اندازې زیات کېپه ارقامو  چېي. په دې ترتیب موږ ګورو وعسکر او باقي پاته یې نوکران، ښځي او ماشومان 
 سوالونه پیدا کوي. کېومره لوی توپیر د موضوع د کم او کیف په برخه توپیر موجود دی او د

اشاره ورته کړې ده، له کابل څخه تر جالل آباد پوري په الره  کېډاکټر برایډن په خپلو خاطراتو  چېلکه څرنګه 
 کېو خاطرات ډېر زیات کسان، په تېره بیا ټپیان، ښځي او ماشومان پاته سول. موږ د سیتارام په چېولیدل یې  کې
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خرڅېدل. سیتارام، د نورو ټولو صاحب  کېد غالمانو په بازار  کېاو په کابل  دغه کسان ژوندي ونیول سول چېلولو 
له کابل څخه د حرکت کولو په لومړۍ او دوهمه ورځ حملې نه دي ورباندي  چې کېمنصبانو د خاطراتو په خالف، لی

ډاکټر برایډن او نور ټول په خپلو خاطراتو  چې کېپه داسي حال  سوي او حملې په دریمه ورځ ورباندي پیل سوې.
له کابل څخه د حرکت سره سم حملې پیل سوې او ډاکټر برایډن خو د هغه صاحب منصب نوم یادوي  چېوایي  کې
 :کېوویشتل سو. سیتارام لی چېایله له قشلې څخه یې حرکت کړی وو  چې

 پر هوښ چېمرمۍ ولګېدم. له دې وروسته نو په ځان نه یم پوه سوی او  زه د سر پر یوه خوا باندي د توپک په... »
پر یوه آس باندي تړلی یم. سر مي یوې خواته او پښې مي بلي خواته ځړیږي او د جنګ له صحنې  چېراغلم نو ګورم 

 خرڅوي. کېر دا سړی مي کابل ته وړي او هلته مي د غالمانو په بازا چېڅخه د کابل خواته وړل کېږم. زه پوه سوم 
یا می وولي او یا مي په چاړه غاړه را غوڅه کړي. هغه ته مي په پښتو او هم په خپله  چېما هغه ته زارۍ وکړې 

او مړ مي کړي. هغه څو ځله په خپله سېالوه تهدید کړم خو زه نه  په غوسه یې کړمګوندي  چېژبه ښکنځل وکړل 
که نه چوپېږې مسلمانوم دي او زه  چېراته ویل  یې بېرېږم نوزه له مرګه نه  چېوه سو پدی  چېچوپ کېدلم. کله 

 هم چوپ سوم.
صحنې مي په الره کی ولیدې! پښې او السونه له واورو څخه راوتلي. اروپاییان او هندوستانیان په  کېڅه وېروون

د  چې. کله په ژوند به مي هېره نه سي چېښخ سوي ول. آسونه او اوښان ټول مړه ول! داسي صحنه وه  کېواورو 
زه مرګ تر ژوند بهتر بولم نو زړه یې راباندي وسوځېدی. له آس څخه یې خالص کړم او پر  چېآس خاوند ولیدل 

ت دا حالتر هغه مي پریابو باندي ځړېدلم  چېدلته هم ډېر په تکلیف وم خو دا  چېاوښ باندي یې وتړلم. که څه هم 
وموښل او درد مي کرار سو. مرمۍ مي د سر پر پوست باندي  هغه افغان زما پر زخم باندي واورهمي بهتر وو. 

کابل ته ورسېدلو. په مایی افغاني جامې واغوستلې  کېلګېدلې او پوست یې څیرلی وو. موږ په څلور یا پنځه ورځي 
 دیې خرڅ کړم. شته منو افغانانو هندوستانیانو ته ارزښت ورکاوه او له هغوی څخه یې  کېاو د غالمانو په بازار 

روپۍ خرڅ سولم. د عثمان بېګ په نوم یوه  ۲۴۰نوکرانو په توګه کار اخیست. زه ښه جګ لوړ او غښتلی وم او په 
مي نور هندوستاني عسکر او یو څو تنه اروپاییان هم ولیدل. له اروپاییانو څخه  کېسړي را نیولم. د غالمانو په بازار 

دوی ته یو څه شېرازي شراب هم رسېدل نو زموږ  چېېدی. څرنګه کار اخیستل ک کېد افغانانو د پوځیانو په روزلو 
 په څېر یې له سرنوشت څخه ډېر زیات شکایت نه کاوه.

خبري وکړې او  ه یېده زما سرسره یې اړه درلوده.  له پوځ د کمپنۍ چېمي یو صاحب ولیدی،  کېپه اروپاییانو 
لپاره یو لوی پوځ را ولیږي او موږ ټول به وژغوري. زه سرکار به ډېر ژر د افغانستان د بیا اشغالولو  چېویل یې 

خپل نوم یې واالن وښود. زما یې اوس نوم هېر دی خو د ده خبري یو څه د زړه ډاډ راکړ. زما نوي  چېګومان کوم 
که مي د ده امر نه مانه او یا مي د تښتېدلو هڅه وکړه  چېر دا یې راته وویل ګبادار زما سره بد سلوک ونه کړ؛ م

ي. کار اخیستل کیږ کېنو بیا مي خصي کوي او په ډېره لوړه بیه مي بیرته خرڅوي او زما څخه به د حرم په ساتلو 
ً که ماته د واالن صاحب خبرو یو څه د زړه ډاد نه وای راکړی نو ما به ځان وژلی وای او یا به مي  د تښتېدلو  حتما

وسپارلم. مولوي به ماته کرۍ ورځ بد رد ویل او زه به یې هڅه کړې وای. زه یې د محمدصفي په نوم یوه مولوي ته 
زه غواړم د ده لعنتي ژبه زده کړم نو بیا یې زما سره ښه سلوک کاوه  چېپوه سو  چېبت پرست بللم. خو وروسته 

 (11۶-11۵سیتارام ص ص ) ..«ما مسلمان کړي. چېاو کوښښ یې کاوه 
انګرېزي پوځونه به بیرته افغانستان اشغالوي او له  چېوه  سیتارام ته ویلي ،انګرېز صاحب منصب چېلکه څرنګه 

کابل ته ننوتل او د کابل له خلکو  ودوی سره به مرسته کوي، همداسي وسوه او انګرېزان د پېښور او کندهار له الر
سته واو د استالف او شمالي له اولسونو څخه یې کسات واخیست؛ مګر سیتارام ته یې مرسته ونه رسېده. سیتارام ور

له شمالي څخه وتښتېدی او ځان یې په ډیرو خواریو د یوه کاروان له مشر سره، د پنځو سوو روپیو رشوت په منلو، 
   بیرته هندوستان ته ورساوه.

مل اد برټانیې د پوځ د بشپړي ماتي او تباهی اصلي او عمده ع کېد عمومي پاڅون د پیل او په نتیجه  کېپه افغانستان 
ندي د انګرېزانو تېری او له پردیو او په تېره بیا له فرنګیانو او غیرمسلمانانو څخه د افغانانو ژور پر دې هیواد با

د افغانانو عمومي پاڅون او د انګرېزانو د لښکر تباهي به نور هم ډېر زیات  چېشک نسته  کېنفرت وو. په دې 
اشتباهاتو مخه نیولې وای نتیجه به یوه عوامل لري؛ خو که انګرېزانو هر څومره کوښښ کړی او هر څومره یې د 

ً وای. انګرېزان به، د نورو پردیو قدرتونو په څېر،  انګرېزانو  د بریالی کېدالی. حتماً وتالی او د افغانانو پاڅون به  حتما
 یګورنرجنرال الرډ آکلینډ د افغانستان په باب په هیڅ نه پوهېد چېد پوځ د ژر ناکامی او تباهی یو مهم علت دا وو 

د نورو هیوادونو او سیمو سره یو شان یا ورته بللي ول. د دې دونه مهم ماموریت عمومي او د افغانستان نیول یې هم 
له لومړۍ ورځي یې له دردونو څخه سم حرکت نه سو کوالی او حتی  چېقومانده یې جنرال الفینسټون ته وسپارله، 

 ېچالی. جنرال له کاره لوېدلی او سیاسي استازی مکناټن، یې منظمه برخه نه سوای اخیست کېد افسرانو په مجلس 
له کابل څخه یې په لوی الس خپل ډېر قوي  چېوو، دونه په خپل قوت مغرور وو  کېټول واک یې په الس  تقریباً 

هیڅ شي ګټه نه کوله. د انګرېزانو  چېجنراالن او لوی قوتونه وایستل. دی هغه وخت خپلي دې اشتباه ته متوجه سو 
 د هیڅ ډول مړاني او غیرت تمه ورڅخه کېدالی نه سوای.  چېوځ، دا وخت، دونه روحیات بایللي وه پ
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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

 

له مکناټن سره، د وروستیو خبرو په ورځ، د هغه مرستیال جورج الرنس او کپټان میکینزي ژوندي ونیول سول او 
نګرېزانو قشلي ته واستوي او له جورج الرنس د ا چېمشرانو فیصله وکړه  غازیانود اکبرخان سره پاته سول. د 

ه جورج الرنس قشلې ته والړ او د د افغانستان څخه د انګرېزانو د وتلو په باب ورستیو شرایطو باندي خبري وکړي.
 انګرېزان څومره بې زړه سوي ول.  چېله وینا څخه په څرګنده معلومیږي 

کناټن او د هغه ورسره ملګري ونیول سول نو له م چې، د ډسمبر پر دیرویشتمه، چېخبر سوم  کېپه قشله زه ... »
هغه سره پر بدرګه عسکرو باندي ډزي وسوې او هغوی سمدستي قشلې ته وځغستل؛ د خپلو صاحب منصبانو د 

ټ یې ضابط لي ګېی چېدوی وځغستل نو د بدرګې له بلي ټولۍ سره،  چېژغورلو لپاره یې هیڅ حرکت ونه کړ. کله 
ی هم له دې تښتېدونکو عسکرو سره یو ځای سول او خپل زړه ور صاحب منصب مشري کوله، مخامخ سول هغو

د  چېیوازي د موتي رام په نوم یوه راجپوت،  چېاکبرخان وروسته وویل  یې له ځانونو سره یووړ. موږ ته محمد
و. ټې ټوټې سچپراسیانو جمادار وو، د مکناټن د ژغورلو لپاره، مخامخ، توره په الس، را وځغستل او ځای پر ځای ټو

الس تړلي یې ښار ته یووړل. او  لمکناټن او د هغه ورسره ملګري ونیول سو چېماته عسکرو وویل  کېپه قشله 
یو څو تنو بېرندوکو او بې غیرتو کسانو ورکړی وو، پوځي مقاماتو هم منلی او کافي بللی وو.  چېدغه مبهم رپوټ، 

سو، هیڅ عسکر چا د څارلو او نظارت کولو لپاره ونه لېږل، هیڅ  د حقیقت د معلومولو لپاره وانه ستولهم یو سړی 
د دښمن پیاده او سپاره عسکر ولیدل  کېپه هغه وخت  چې کېحمله ونه سوه او حتی یو ډز ونه سو په داسي حال 

 دوی له قال څخه په دوربین چېخان د قال خواته یې ځغستل او څو تنو صاحب منصبانو ماته وویل  د محمود چېسول 
باید د مکناټن او د هغه د زړه ور جمادار به وه؛ خو هیچا د هغو  چې، دوه مړي پراته دي کېپه میدان  چېلیدل  کې

زموږ د توپکو  چې کېمړو د راوړلو لپاره هم هڅه ونه کړه. په دې توګه مکناټن په ، په سپینه ورځ، په داسي ځای 
وګرځول سو مګر موږ نه د خپلو  کېمړی یې په ښار ، ووژل سو. کېډزي هم ور رسېدالی سوای، زموږ په مخ 

ملګرو د ساتلو لپاره اقدام وکړ او نه مو پر خپل حیثیت او عزت باندي د دغه تیري د کسات اخیستلو لپاره عمل 
 (1۳۸-1۳۷الرنس )« وکړ...

ته ګرېزانو یوه ماد نومبر پر دوهمه، د پاڅون له پیل څخه بیا د انګرېزانو د پوځ تر بشپړي ماتي پوري هره ورځ ان
یې یو ځای فلج سوي او له کاره لوېدلي  چېاورېدی. داسي ښکاري لکه بدنونه او مغزونه وخوړه او یا یې بد خبر و

، د ګورنرجنرال په نوم یو کېمکناټن، د ډسمبر پر دیرویشتمه، له اکبر خان سره د خپل مرګاني مجلس څخه مخوي. 
متن څخه د مکناټن او د هغه د ټولو ملګرو بېچارګي او بې زړه توب ښکاره ناتمام لیک پرې ایښی وو. د دې لیک له 

 کیږي.
ماته له مذاکراتو  چېپر پېښو باندي زما له مخکنیو تبصرو څخه به درته څرګنده سوې وي  چې... زه باور لرم »

بېچارګی په وضع خبر دي د یاغیانو مشران زموږ د  چېما دا خپل ځانته معلومه کړې وه پرته بله الره پاته نه وه. 
 له افغانستان څخه زموږ وتل پکښي راغلي نه وي. چېاو دوی به هیڅ داسي شرایط ونه مني 

پاڅېدلی دی. زموږ ارتباطات له هري خوا  کېماته معلومات سوي دي، ټول هیواد زموږ په مقابل  چېتر هغه ځایه 
له شاه شجاع څخه تنخوا ترالسه کوي، د نوي سره قطع دي. هر حکومتي مامور، که موږ تنخوا ورکوو او که 

له کارونو څخه  ،مامورین کېحکومت غوښتنه کوي. تر اوسه پوري ډېر زیات شمېر کسان، حتی د شاه شجاع مل
سانو ، د ډیرو ارزښتمنو ککېتښتېدلي دي. موږ څلوېښت ورځي له ډېر زیات شمېر کسانو سره، په ډیرو بدو شرایطو 

له لوږي هالک سو. د ساړه ژمي اغېزې خو ال پرېږده،  کېجنګېدلو. موږ ښایي په دوو ورځو د السه ورکولو سره، و 
ماته پوځي مقاماتو پرله پسې ویلي دي زموږ عسکر، په تېره بیا هندوستانیان ډېر سخت ورڅخه په تکلیف دي.  چې

ږ له پوځ څخه هره ورځ عسکر زمو چېپه دې پوځیانو موږ هیڅ نه سو کوالی. زه باید په خواشینی سره درته ووایم 
له افغانانو سره کوم شرایط السلیک کړي دي تر هغه بهتر مي نه سوای ترالسه کوالی.  چېد دښمن خواته تښتي. ما 

ً که موږ تباه سو نو زموږ حکومت به  چېزه پوهېږم  چېکه څه هم  زموږ کسات اخلي خو د دې پنځه لسو زرو  حتما
په هره توګه وژغورل سي. موږ باید له افغانانو سره د دوستانو په  چېلري او باید کسانو ژوند هم پخپله یو ارزښت 

هر حکومت منځته  کېکه له دې وروسته په دې هیواد  چېحیث خدای په اماني وکړو او زه له دې امله راضي یم 
 راځي هغه به زموږ سره د ښو اړېکو غوښتونکی وي.

 چېدی  دا حقیقتشرایط کښیږدو او له شرایطو پرته به وتل غیر عملي وي.  موږ باید له افغانستان څخه د وتلو لپاره
ه ز چېد شرایطو له منلو او د موافقې د کولو سره موږ د ټول هیواد له فتح کولو څخه منع کیږو او تر کومه ځایه 

د د حکومت د هن چېهم دغه هدف نه درلود. مګر زه  کېمعلومات لرم زموږ حکومت په هیڅ ډول مساعدو شرایطو 
یخي ب کېپوځیانو ته ضرورت لرو نو په دې باره  کېموږ په مختلفو ځایونو  چېمالي وضعیت ته ګورم او ګورم 

 حمل وړ نه وي... دلته جمله ناتمامه پاته سوې ده.لګښتونه د ت کېفکر نه سو کوالی. که په دغه صورت 
 چېو را تېرس چېه اشاره نه سم کوالی. تر دې خبري زه د دې پاڅون د عواملو په باب خپلو ټولو پخوانیو لیکونو ت

د فاتحینو او د بل مذهب درلودونکو خارجیانو په  چېموږ ؛دا خلک له لویه سره پاڅون او بغاوت ته تیار ناست دي
ښه نه راڅخه راتلل او په کرکه  ،حیث دې هیواد ته راغلو، له لومړۍ ورځي د خلکو، په تېره بیا د هغوی د مشرانو

په لوی الس یې هم دا حساس  چېځینو کسانو داسي کارونه وکړل  کېپه موږ  چې کېپه داسي حال  اته کتل.یې ر
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 

خلک پاڅون ته وپارول. د شاه شجاع مغرور وضعیت د اشرافو او مشرانو خوښ نه وو. د دې تر څنګ هغه اقتصادي 
 د ضرورت له مخي وسول، خصوصا پر خلکو ښه ونه لګېدل. چېاقدامات، 

حاضر  کېتل به په باالحصار  چېکانلي له الري،  ان، زه هر وخت، د خپل مرستیال جکېپاڅون په جریان  د دې
زموږ پوځیان باید له باالحصار  چېوم. د ډسمبر پر اته لسمه موږ موافقه وکړه  کېوو، له شاه شجاع سره په تماس 

ونډه وکړي او پر دې به بحث ورسره وکړي څخه قشلې ته راسي او د بارکزیو مشران به له اعلیحضرت سره یوه غ
د خپلي پاچهی له صالحیتونو څخه څونه ګټه اخیستال سي. دوی د خپل حفاظت لپاره د باالحصار په لوړه هغه  چې

زموږ پوځیان له باالحصار څخه را ووتل نو اعلیحضرت یا له وارخطایي  چېافظین ودرول. کله حخپل م کېبرخه 
ر د باالحصار دروازه وتړله؛ او هغه کېدونکی کنفرانس پاته سو. بارکزي دونه خوابدي سول او یا د سوء تفاهم په اث

ویل یې بیا به هیڅ وخت اعلیحضرت ته دغه ډول شرایط وړاندي نه کړي. اعلیحضرت وایی هغه ځکه دا کار  چې
فقه ورباندي سوې موا چېدي برخه واخلي؛ هغه خلک نه ول  کېبارکزیو غوښتل په خبرو  چېهغه کسان  چېوکړ 

 وه.
 × × × ×اعلیحضرت وتړل 

 ) ۶۷۶-۶۷۴کې ص ص )دلته لیک ناتمام پاته سوی دی. 
ې سیاسي ګوزار سو او د کلونو لپاره ی یو لوید انګرېزي قواوو بشپړه ماته نه یوازي د دوی لپاره  کېپه افغانستان 

مواد برابر کړل بلکه ګاونډیو هیوادونو ته یې هم دا  و او نظر څرګندولو لپارهنوهانو ته د لیکپسیاستمدارانو او تاریخ 
به یې یو وخت د  کېسیا آپه مرکزي  چېد افغانستان نیول او ساتل څه اسانه خبره نه ده. روسیه ،  چېوښودله 

لي اشغال څخه وېره درلوده، هم تر ډېره ځایه بېغمه سوه. میخایل احتمانګرېزانو له نفوذ او یا د کومي سیمي د ا
له درکه  لي حرکتاحتمد برټانیې د ا کېشل کاله د لوېدیځي سایبیریا ګورنر وو، په مرکزي اسیا  چېګوریوف، ګری

 څرګندوي:اطمینان 
د  ېچاینګلینډ به له بخاراسره د وسلو مرسته وکړي؛ دا نه له دې کبله  چېدا به یو څه له امکانه لیري خبره وي » 

له پېښور څخه د آمو تر سیند پوري الره  چېډونه او موانع موجود دي؛ ځکه او طبیعي خن کېفیزی کېدوی په مقابل 
وسلې ورباندي تېرېدالی سي بلکه درانه توپونه هم ورباندي تېرېدالی او انتقالېدالی سي. مګر  کېسته او نه یوازي سپ

دوی  د چېاجازه نه ورکوي  پردیو ملکونو ته تېره سوې ده او افغانان کېد وسلو الره د افغانستان په مستقل هیواد 
کال خطرناک درس نه دی هېر کړی. دوی  1۸۴۲وسلې انتقال کړي؛ او انګرېزانو تر اوسه پوري د  کېپه خاوره 

راولنسن ص )« که بل ځل داسي ګام پورته کاوه او ځانونه یې خطر ته ورکوله نو اووه ځله به غور ورباندي کوي.
۲۷1) 

. د دغه جنګ او د پوځ او د چارو له سیاسي  خه وروسته بې حسابه لیکني وسوېد افغان او انګلیس د لومړي جنګ څ
برخه  ېک پر کابل باندي په انتقامي عملیاتووروسته یې  چېسخت مخالف جنرال ناټ وو،  سسټم سره یو له ترټولو

 ته هر څه ګل و ال مکناټن چې، کېد اوړي په موسم  کېواخیستله. جنرال ناټ د کابل له پاڅون څخه څو میاشتي مخ
 ېچانګرېزانو  چېدلته را ورسېدلو نو د دې هیواد اوسېدونکو داسي فکر کاوه  چېموږ »  ګلزار ښکارېدل ولیکل:

خبره وکړه نو خپله خبره مقدس حیثیت ورته لري او له خپله قوله نه تیریږي. اوس له چا سره هغه عقیده نسته. موږ 
د مجازات او ډېر سخت  وعده کړې وه هغه مو تر پښو الندي کړه. هره چېد هر څه تضمین کړی وو او موږ  چې

افغانانو د وخته خپلي توري را وبه رسیږي؟ هغه ورځ دادی را رسېدلې ده.  چېانتقام ورځ به را ورسیږي. ما ویل 
زما  .د افغانانو یاغي سندري آزانګې کوي او د قتل عام او وینو بوی یې ځي کېتېرې کړي دي. په غرونو او کلیو 

دوی ته ځان یوازي وسپارم.  کېد هغوی په تر ټولو لیري او لوړو غرونو  چېدا خلک خوښ دي او زه کوالی سم 
لوټي او څوک یې ساتنه شته مني دوی د څوک  چېزه د غلجیو سیمو ته ورغلم نو هغوی ډېر ژر پوه سول  چېکله 

د یوه خدمت ږغ ورباندي وکړم او ما ته یې ویل  چېډکه وه او ماته به یې زاری کولې له کوي. زما خېمه به خلکو 
نه د پاچا او نه د سیاسي استازي خېمې ته  چېته هر څه غواړې موږ ته ووایه او امر وکړه. دا هغه خلک ول  چې

یې څوک د کار لپاره نه سوای پیدا کوالی. د  کې وپه کار سو په ټول یو سړید هغوی به  چېور نیژدې کېدل او 
ته دلته راسې زموږ سره  چېله هغه  کېمخ »ر زما خېمې ته راغی او په ډېره زړه ورتیا یې راته وویلشغلجیو یو م

مرسته  کېستاسره د عسکري بارک په جوړولو  چېبې اندازې وحشت سوی دی. اوس به څرنګه څوک حاضر سي 
ول درته حاضر ټموږ ستا د خپل شخصي خدمت ووایه وکړي؟ تا زموږ سره عدالت او ښه سلوک کړی دی موږ ته 

خپلي ټولۍ ته عسکري انضباط نه سي ورښودالی نو مقاماتو ته  چېدونه احمق یا دونه ټنبل سي  چېیو څوک « یو. 
یتوب سیاسي استاز کېاو په عسکري قطعه  په کار وګوماري کېټیټ او پاس کیږي او هغوی یې هم په سیاسي دفتر 

زه له  چېله هغه  کېده د حکومت او هیواد د بدنامۍ سبب سي. مخ د چې. هغه نو طبعاً داسي کارونه کوي ورکړي
ما نن ولېږل ښایي کار یې حکومت  چېهغه پوځیان هندوستان څخه را ووزم، دا صحنې زما مخي ته تیري سوي دي. 

کار  کېدرجې فارنهایټ تودوخه  1۳۰څخه تر  1۲۰ته ډېر ګران تمام سي او صاحب منصبان او عسکر باید له 
موږ ته را رسیږي. هغه سیاسي آمر داسي یو کلی  چېاو دا ټول د یوه احمق سیاسي آمر د عمل تاوان دی  وکړي؛

د  ېچده فکر کړی وو  چېیوازي دیرویشت تنه پکښي اوسېدل. ده ولي دا کلی تباه کړ؟ دا ځکه  چېتباه کړی دی 
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ه سپاره بدرګدوه سوه تنه  ،بې ضرورته ،له ده سره چېله دې امله ته په سپک نظر کتلي وه  ته هغه کلي خلکو ده
 به نو ده له کلیوالو کېورسره وه! که زه هلته وای نو ده ته مي تر اته تنه زیات محافظین نه ورکول. په هغه صورت 

ان له یوه ځو چېسره انساني وضع کړې وای او یا لږترلږه وحشیانه سلوک به یې نه وای کړی. تاسي فکر وکړی 
تنه بدرګه د څه لپاره استول کیږي؟ زما سره یو ساتونکی هم ملګری نه وي مګر په دغه سیمه افسر سره دوه سوه 

تر اتو او لسو میلو پوري یوازي پر آس باندي سپور ځم او اکثر وختونه خپل اردلی هم راسره ملګری نه وي. زه  کې
زه د خپل وطن له  چې، زه وایم، د دوی باغونو او کلیو ته ورځم او خلک په ورین تندي زما هرکلی کوي. بیا هم

ارش ، د ممي . دغه نن سهارتر ډیرو خلکو بهتر بولمه تر ټولو پاته بلوڅ ز چېدا خبره کوم  چېخلکو څخه شرمېږم 
ویل یې د دې  چېخپل ځانونه شریف او د قدر وړ خلک بولي، واورېدله  چې، له دوو انګلیسیانو څخه، کېپه وخت 

دغه بدبختان، د خپلو ښځو، ماشومانو او شته منیو  چېسي! او ولي؟ ځکه  غوڅهاید غاړه ب کېوطن د هر اوسېدون
 (۵1-۳۵۰کې ص ص )څخه د دفاع په منظور، کله کله، زموږ پر عسکرو باندي یو نیم ډز کوي. 

انګرېزانو پر افغانستان باندي څومره ظلم وکړ. څومره کلي یې وسوځول او څومره بېګناه خلک، ښځي او  چېدا
د اثبات لپاره یې موږ د جنرال ناټ خبرو ته چنداني ضرورت نه  چېان یې قتل کړل، داسي یو حقیقت دی ماشوم

پخپله د یوه مستقل هیواد پر خاوره باندي تېری کول، پرخلکو باندي یې خپل یو ګوډاګی د پاچا په حیث تحمیلول  لرو.
هر څه پیښیږی هغه د  چېکی جنایت دی. او نور او د هغوی د خپل مشر او مشرانو له منځه وړل یو نه بخښل کېدون

دغه لوی او عمومي جنایت محصول دی. پر دې حقیقت باندي د دوی خپلو مورخینو، سیاسیونو او ژورنالیسټانو 
 اعترافونه کړي دي. 

س لله خپل کمپ څخه اته او  کېوایی دی د غلجیو په سیمه  چېالبته د جنرال ناټ دا خبري له مبالغې خالي نه دي 
میله لیري، په یوازي سر د هغوی کلیو او باغونو ته ورغلی دی او خلکو یې ډېر تود هرکلی کړی دی؛ او دا هم ځکه 

نه  ېکده له خلکو سره بې موجبه بې عدالتي نه وه کړې. د افغانستان خلکو یوازي د برنس او مکناټن په مقابل  چې
وو او هر انګرېز ته یې د دښمن په سترګه کتل او چې تر څو  پاڅون کړی کېبلکه د ټولو پردیو یرغلګرو په مقابل 

پوري یې ټول پردې ایستلي او وژلي نه وه تر هغه وخته پوري کرار نه کښېنستل. له خاوري او ناموس سره مینه، 
 له پردیو یرغلګرو سره مقاومت او له پردیو څخه نفرت د افغانانو د وینو خصوصیت دی.

 حګرېزان لیدلي نه وه او له هغوی سره د ګوزارې کولو او عمر تېرولو خبره خو بېخی مطران کېافغانانو په ژوند  
او که په دې حقیقت پوه سوي هم وای انګرېزان پر قول والړ خلک دي.  چېنه ده نو هغوی به څرنګه پوه سوي وه 

 ورت، د کفارو په سترګههغوی انګرېزانو ته، په هرص چېد هغوی نفرت ځکه نه کمېدی  کېد انګرېزانو په مقابل 
 انګرېزانو، برعکس، هیڅ وخت له چا سره پر خپل قول وفا نه کړې او نه یې عادت دی. چېقیقت خو دا دی کتل. ح

له ایرانیانو سره د افغانانو پر ضد او له افغانانو سره د ایرانیانو پر ضد  کېانګرېزانو په یوه کال  چېموږ ولیدل 
  خبره وکړي؟کولو او اعتماد د درېدلو قول  پربه دوی څرنګه  تړونونه السلیک کړي دي. دلته

د بېځایه تویو سویو وینو او د دواړو خواوو د تلفاتو په باره  کېبمبیي ټایمز ورځپاڼي د دې غیرعادالنه جنګ په پای 
ځونه له د سرجان کین او سر ویلشایر پو چېکال د نومبر د میاشتي څخه،  1۸۳۹د »قیق رپوټ خپور کړ. دیو  کې

کال د نومبر تر میاشتي پوري زموږ پوځیانو له دښمن سره څلوردېرش نښتي کړي  1۸۴1افغانستان څخه ووتل، بیا د 
له پنځوسو څخه نیولې تر دوو زرو تنو پوري پوځیانو برخه اخیستې ده. په دې جګړو  کېپه بېلو بېلو حملو  چېدي 
 ۲۵۰۰پر دې برسېره انو څخه پنځه زره تنه وژل سوي دي. مړه او ټپیان دي او له یاغی 1۵۰۰زموږ تلفات  کې

د اکټوبر تر میاشتي  1۸۴1کال د فبروري څخه د  1۸۳۹د  کېله منځه تللي دي. ګوا کېافغانان د جګړې په پیل 
موږ له دوی سره د وینو پیوند جوړ  چېافغانان ووژل. بیا مو هم دوی نمک حرامه بلل؛ ځکه  ۷۵۰۰پوري موږ 

نورو افغانانو په قرباني  ۵۰۰۰د  کېکال  کېزموږ احسان نه وو منلی. د وینو دا پیوند موږ په راتلونکړی او دوی 
کال د ډسمبر له  1۸۴۲تنو ته ورسېدی. د  1۲۵۰۰کولو سره ښه ټینګ کړ! په دې توګه د وژل سویو افغانانو شمېر 

 (۲۸۵بوییسټ ص )« وژل سول. پوځیان او د کمپ نوکران او خدمه و 1۸۰۰۰زموږ خپل  کېمیاشتي څخه مخ
ت په کابل پر لور د حرک، یعني له کندهار څخه د کېپر افغانستان باندي د انګرېزانو د یرغل په لومړیو شپو ورځو 

ثبات له منځه  کې، د پنجاب واکمن رنجیټ سینګه هم مړ سو. د هغه له مړیني سره نه یوازي په پنجاب کېوخت 
 هم بشپړ تغییر منځته راغی. د سیکهانو په کېاو دوستي  ب د واکمنانو په اړېکووالړ بلکه له برټانیې سره د پنجا

نه یوازي د انګرېزانو د پوځي کاروانونو پر وروستۍ برخي باندي حملې کېدلې او په مالونو بار حیوانات  کېقلمرو 
د  ېکهور او را ولپینډی د سیکهانو لویو مشرانو په ال چېبه یې ورڅخه بېول بلکه داسي باوري رپوټونه موجود وه 

ورکول  ېکپوځي مرکزونه په اختیار  کېافغاني یاغیانو مشرانو ته پناه ورکوله او هغوی ته یې په پنجاب او پېښور 
څو له هغو ځایونو څخه پر افغانستان باندي حملې وکړای سي. د سیکهانو سرداران که څه هم په نامه د انګرېزانو 

انګرېزي مقامات ځکه له لویي  کېد برټانیې د قواوو ماته غوښته. په هند  کېنستان مګر ټولو په افغا متحدین ول
 ېچتېرېدله او  کېکابل ته د دوی د مرستو رسولو لنډه الر د پنجاب د واکمن په قلمرو  چېستونزي سره مخامخ ول 

ان ج ونزو سره مخامخ ول.له سختو ست کېهغه سیمه ورته خرابه سوه نو بیا خپلو قواوو ته د اکماالتو په رسولو 
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پنجاب باید له هند سره وتړل سي او کنه نو زموږ  چېد مکناټن سکرټر وو، الرډ اکلینډ ته ولیکل  کېمخ چېکالوین، 
 اکماالتي الري ته خطر متوجه کوي. ده 

 ډال ریمپل ص)تر اوسه ال بحراني حاالت نه دي راغلي مګر په چټکۍ سره هغې خواته روان دي.  چېلیکلي وه 
۲۳۳) 
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