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

 څلورم فصل
 

 :افغانستان د انګرېزانو له ماتي او وتلو وروسته
په افغانستان کي د انګرېزانو د پوځونو له ماتي او وتلو وروسته د دې هیواد ستونزي ختمي نه سوې بلکه ال نوري 

انونو ځستونزي هم ورته پیدا سوې. هغوی لکه څرنګه چي پر افغانستان باندي د ظالمانه او بې موجبه یرغل سره هم 
فغانانو ااختالفاتو او ستونزو داسي تخمونه وشیندل چي قومي افغانانو ته تاوان ورساوه هغسي یې له وتلو سره د  هم او

د آرامی مخه ونه لیده او که یې کراري په برخه سوې وي نو هغه به هم موقتي او د ډېر لږ  تر ډېره وخته پوري
  وخت لپاره وه.

له دې امله ورسره ساتلي وه چي په دې توګه جنرال سېل  ، تر ډېره ځایه،ېزانو یرغملاکبرخان د انګر سردار محمد
یژدې نکي یې ځان له کابل څخه جالل آباد ته  یوه میاشتله جالل آباد څخه وتلو ته مجبور کړي. جنرال سېل، چي په 

ه وو. ل آباد پرېوودلو ته حاضر نرسولی او ټوله الر یې جنګونه کړي او تلفات یې لیدلي وه، د جالتر فتح آباد پوري 
ی یو تن هم ژوندیې ، له ټولي قوې څخه، هغه پوهېدی چي که یې د ګارنیزون څخه حرکت وکړ تر پېوور پوري به 

ونه رسیږي. له جنرال سېل څخه مخکي مکناټن هم غووتنه کړې وه چي کابل ته ورسي او هغه ته نجات ورکړي 
سي حال کي وه چي ایله ځان یې ساتلی وای. جنرال سېل پخپله مرستي ته مګر جنرال سېل او د هغه قوه په دا

ت درلود. ده په پېوور کي د ګورنرجنرال استازي کپټان مکسن ته ولیکل چی ما غووتل چي د کابل د قوې رضرو
 يرا څخه توېدل و څوتنانسره د مرستي لپاره هغې خواته حرکت وکړم خو له یوې خوا مي د بار وړونکو حیوانان

 آباد پوري د دومن السته ورغلي فتحدي او نور پیدا کوالی نه سم او له بلي خوا مي سم نیمایي مواد له کابل څخه تر 
جنرال سېل له مکسن څخه هیله کړې وه چي دي او په عین وخت کي جالل آباد د لغمان له لوري تر تهدید الندي دی. 

ک مرمۍ ورته برابري کړای سي ځکه چي دوی د دفاع لپاره که له سیکهانو څخه وغواړي چي دوه سوه زره د توپ
 (1۷-1۶پېپرز ص ص )مهماتو ته اړتیا لري. 

جنرال سېل، د نومبر پر پنځه لسمه، پېوور ته لیکلي وه چي که له جالل آباد څخه کابل ته حرکت وکړي نو لږترلږه 
ه یوازي د دوو ورځو جګړې لپاره مرمۍ ؛ په داسي حال کي چي له ده سرپه شپږو ورځو کي به ځان کابل ته رسوي
شمېر دریو سوو تنو ته رسېدلی دی او دا کسان ورسره نقلوالی نه سي. ده  او مهمات موجود دي او ضمنا یې د ټپیانو

لیکلي وه چي په اوسنیو شرایطو کي د خپل حکومت د حیثیت او ګټو د ساتلو لپاره دا الزمه بولي چي له جالل آباد 
جنرال سېل ضمنا لیکلي وه چي تېره ورځ د دومن پنځو زرو تنو حمله ورباندي وکړه او څلېرویشت  څخه دفاع وکړي.

ساعته یې مرمۍ ورباندي و اورولې. موږ ته یې سخت تلفات را واړول. که څه هم چي زموږ ډګرمن مونټیت هغوی 
تاب هغه ک) ونه تیار کړو.نلپاره ځا ته ماته ورکړه خو زه یقین لرم چي هغوی به بیا راځي او موږ باید د خپلي دفاع

 (1۷ص 
جنرال سېل د نومبر پر دیارلسمه سهار جالل آباد ته ننووت او د وار په اشغالولو یې بنا وکړه. د وار او شاوخوا 

که وارخطا سول چي دوی فکر کاوه د انګرېزانو دا قوه هندوستان ته روانه ده. کله چي د سېل قوه وار ځاوسېدونکي 
سوه نو اوسېدونکي یوې او بلي خواته وتوتېدل او وار بېله جنګه د سېل الس ته ورغی. سېل ال په وار کي ته داخله 

خوا واخپله قوه نه وه ځای پر ځای کړې او ال یې د وار د دفاع په تقویه کولو الس نه وو پوري کړی چي د وار له ش
چي که له واره څخه ونه وزي نو ټول به قتل  څخه غازیان ورباندي را وګرځېدل او دوی ته یې اخطارونه ورکول

کړي. د وار دفاعي حالت ډېر سخت کمزوری وو او جنرال سېل سمدستي جنګي شورا جوړه کړه. په دې شورا کي 
مهم سوال دا وو چي قوه باالحصار ته، چي هم تنګ وو او هم یې له سره جوړېدل غووتل، نقل کړي او که په وار 

ع وکړي. د اکثریت صاحب منصبانو نظر په وار کي د پاته کېدلو پر خواوو؛ ځکه چي دوی پله دفاکي پاته سي او خ
فکر کاوه که چیري باالحصار ته انتقال سي نو افغانان به دا د دوی کمزوري وبولي او د محاصرې د کار سختولو او 

 (۲۰۲-۲۰1کې ص ص )حملو ته به زور ورکړي. 
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ېوور کي سیاسي استازي ته ولیکل چي ګارنیزون ته زموږ له رسېدلو سره په رابرټ سېل، د نومبر پر اته لسمه، په پ
سبا ماوام، له څلورو خواوو حمله راباندي وسوه. سېل د دومنانو شمېر لږترلږه پنځه زره تنه ویي او وایی چي زموږ 

ړل او غوی پر شا کعسکرو په متقابله حمله الس پوري کړ او دومنانو ته یې له سختو تلفاتو رسولو څخه وروسته ه
 (1۵مکتوب لمبر  1۸پېپرز ص )له هغه راهیسي بیا چا حمله نه ده راباندي کړې. 

اکبرخان ته په فتح آباد کي معلومه سوه چي جنرال سېل د تسلیمېدلو یا پېوور ته د حرکت کولو خیال نه لري؛ نو خپل 
 ړ.کولو کار پیل کمحاصره د ګارنیزون د دومن یرغمل یې محمدشاه خان ته وسپارل او پخپله یې په جالل آباد کي د 

 الرنس په هغه وار کي له کرنل وایلډ څخه وغووتلهینري په فیروز پور کي د ګورنرجنرال د استازي مرستیال کپټان 
چي د ګورنرجنرال له امر سره سم د پېوور پر لور حرکت وکړي، او چي هر څومره ژر کېدالی سي، په جالل آباد 

 (۲1هغه کتاب مکتوب )وي قوې سره مرستي ته ځان ورسوي. کي د محاصره س
د ډسمبر پر اووه ویشتمه ځان پېوور ته ورساوه او د جنوري په میاشت کي یې د خیبر د درې پر لور  وایلډل کرن

 احرکت وکړ. دا وخت د مکناټن د وژل کېدلو او په کابل کي د انګرېزانو د پوځ د تباه کېدلو رپوټونه پېوور او شاوخو
ټولو سیمو حتی هندوستان ته رسېدلي وه او ټولو مسلمانانو ته یې د انګرېزانو له سلطې څخه د ژغورل کېدلو هیله 
پیدا کړې وه. د انګرېزانو د پوځ د نه ماتېدلو طلسم مات سوی وو او سیمه ټوله په وور کي وه. کرنل وایلډ په دغه 

ځان په ډیرو خواریو ورساوه او په علي مسجد کي د اپرېدیو حال کي د خیبر پر خوا حرکت وکړ. علي مسجد ته یې 
ه یې ور توله سخت مقاومت سره مخامخ سو. قوه یې ګډه وډه سوه او پخپله کرنل وایلډ هم داسي سخت ټپي سو چي پې

 (۳۹۰ډیورنډ ص )په کجاوه کي ورساوه. 
رسېدلو څخه نا امیده سو او د انګرېزانو د  جنرال سېل له هري خوا د مرستي لهد کرنل وایلډ د قوې له ماتېدلو سره، 

موږ بیا هم ستاسي مرستي ته سترګي پر الره یو او باور لرو یر نیکول ته یې ولیکل چي پپوځ اعلی قوماندان سر جس
 (۳۹1هغه کتاب ص )مقاومت کوو.  تر وروستي سړي پوريموږ به چي راوبه رسیږي او 

د افغانستان او لږ ترلږه د کابل د بیا اشغالولو پالن نه درلود. هغه د  په لومړي سر کي، ګورنرجنرال الرډ الینبرا
جنرال سېل د قوې محاصره کېدلو او په وروسته کي په خیبر کي د کرنل وایلډ د قوې ماتېدلو وارخطا کړی وو او د 

جنرال سېل د  جنرال پالک د لېږلو څخه یوازینی هدف یې د جنرال سېل د قوې ژغورل وه. خو په جالل آباد کي د
ده، په لومړي سرکي، غووتل چي له کندهار څخه قوې ماتېدلو یو څه زړه ورکړ او د لیکونو لهجې یې تغییر ورکړ. 

د جنرال ناټ قوه د کوږک له الري هندوستان ته ورسوي او په سند او بلوچستان کي یې تورن جنرال اینګلینډ ته 
په را ایستلو کي مرسته وکړي او اکماالت ورته برابر کړي. خو هدایت ورکړی وو چي د جنرال ناټ سره د قواوو 

کله چي جنرال ناټ ورته ولیکل چي غواړي د قالت او غزني له الري کابل ته ورسیږي نو ګورنرجنرال هم د ده 
 فیصله ورسره ومنله خو بیا یې هم زړه ډېر دربېدی او هغه ته یې د بشپړ احتیاط توصیه کوله.

ابل او جالل آباد له الري د راوتلو فیصله کړې وي نو زه وایم په هغه صورت کي به ته ډېرو که تا د غزني، ک» 
زیاتو اکماالتو او د انتقال وسایلو ته اړتیا ولرې، او ته به له کندهار څخه د حرکت کولو سره سم، له هندوستان سره 

د قوماندې پر وړتیا باندي باور لرم او په دې پر زړه ورتیا او ستا  ځڅخه محروم یې. زه ستا د پو د ارتباط ټینګولو
کي هیڅ شک نه لرم چي ته به په دې عملیاتو کي بریالی سې. مګر دا چي ته به د خپل مارش په جریان کي د پوځ 

 لپاره خوراکي مواد او د حیوانانو لپاره واوه پیدا کړای سې کنه، ستا بری په دې دوو خبرو پوري تړلی دی.
وراکي موادو خومه وي چي داد افغانانو فوق العاده جرأت نه وو چي موږ ته یې ماته راکړه بلکه د تاته باید دا معل

نیستۍ او ساړه موسم شکست را په برخه کړ او په کابل کي زموږ د پوځ د تباهی علت سو. تا ته باید، ما غوندي، 
هند کي به زموږ د حکومت لپاره  معلومه وي چي که زموږ پوځ د هر علت له مخي یو ځل بیا ماته وکړي نو په

 مرګانی ګوزار وي.
زني او کابل کي به، چي زموږ پر پوځ باندي تباهی راغلي دي، ستا بریالی مارش په هند کي غزه دا نه وایم چي په 

زموږ د حکومت لپاره چنداني ارزوت ونه لري. بلکه زه په دې پوهېږم چي ستا دغه بری به زموږ د عسکرو پر 
ه اسیا کي زموږ پر دومنانو او دوستانو، زموږ پر ټولو وطنوالو او پر ټولو خارجي هیوادونو او اروپا روحیاتو، پ

باندي څه اغېزه ولري. دا یوه داسي عادالنه آرزو ده چي که پوره سي نو تر مابه هیڅوک زیات په خوشاله نه وي 
هي راولي چي په هیڅ توګه به جبرانېدالی نه سي؛ مګر زه دا هم وینم چي په دغه الره کي ناکامي به موږ ته داسي تبا

له ضروري احتیاط څخه کار واخلې او ځان په دې حقیقت پوه کړې چي او زه تاته توصیه کوم چي په دې مارش کي 
 هر څومره چي د دې مارش د بري ګټي ډیري دي په هغه اندازه یې د ناکامېدلو تاوانونه هم زیات دي.

اوتلو فیصله کړې وي نو ته باید هغه ډېر په ځان غوتلي او جوړ روغ پوځیان درسره واخلې که تا د غزني پر الر د ر
 او باقي پاته عسکر د قلعه عبدهللا او کوټي له الري واستوه.

ته د هغه ځای اوضاع ته وګوره او بیا نو فیصله وکړه چي د کندهار قال او دفاعي ترتیبات تباه کوې کنه. مګر مخکي 
دغه له خطرونو ډک سفر پیل کوي نو باید چي د هغو عسکرو غم وخورې چي تر شا یې پرېږدې او له هغه چي ته 

 هغوی ته د سند او سکر له الري د وتلو لپاره بشپړ هدایتونه ورکړه.
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ته باید دا په یاد ولرې چي ستا دغه مارش به هغه وخت وه بریالی وي چي په غزني او کابل کي دي له خطرونو ډک 
ه ځنډوي. تا باید دا وخت وه محاسبه کړی وي چي باید د اکټوبر په لومړۍ هفته کي خپل ځان جالل آباد عملیات ون
او په دې توګه یه تورن جنرال پالک د پوځ تر شا روان سې او محافظه به یې کړې. که ته چیري وکړای  ته ورسوې

الزم بولي هغه کوې؛ او د برټانیې  چې غه څهپه یوه ناڅابي او قاطع حمله غزنی او کابل ونیسې نو بیا به ه چې سې
د بشر پر حقوقو تېری وکړې. ته به د غزنوي محمود له قبر څخه د هغه  چې د پوځ طاقت به ثابت کړې، پرته له دې

له سومنات څخه  چې د ده د قبر پر سر ځوړند دی او د ده له مقبرې څخه به هغه دروازې راوړې چې ګروز راوړې،
 (۴۰۴مکتوب پېپرز )« ه ستا د بریالي مارش منصفانه غنمیت وي... . دا بیې وړي دي
جنرال ناټ او جنرال پالک دواړو، ګورنرجنرال ته اطمینان ورکړی وو مګر له هغه سره بیا هم،  چې سره له هغه

ی بندیانو تد السه ورکړو توپونو او ح چې ژوره ادنېونه موجوده وه داسيپه افغانستان کي د راتلونکو عملیاتو په باب،
وبونو وویل تاسي به زما د مکتیې رپوټ کي  پهد اګسټ د میاشتي ِسري کمېټې ته تر سر هم تېرېدلو ته حاضر وو او 

ما هر وخت له افغانستان څخه زموږ د پوځیانو د را ایستلو پر موضوع باندي  چې له روحیې څخه پوه سوي یاست
 ینګار کړی دی.ډېر ټ

د برټانیې پوځونو ماته پکوي خوړلې ده د توپونو د بیرته تر السه کولو او د  چې اوره کيما په هغه خ ایلینبرا وویل
بندیانو د خوشي کولو په منظور یو څه خطرونه هم منلي دي مګر زه په افغانستان کي د خپل پوځ حفاظت په هند کي 

د هر هدف د ترالسه کولو لپاره  د برټانیې د امپراطوری د حفاظت لپاره ضروري بولم؛ خو که زه په افغانستان کي
 به خپل ځان ونه بخوم. ،زهمي نړۍ بخوي او که مي ستاینه کوي که  ،ته ورکړم بیاخپل پوځ جدي خطر

د  چې زه باید خپل پوځ خطر ته ورنه کړم او له خپلو هدایتونو څخه باید هغه څه ترالسه کړم چې زما هیله دا ده
 (۴1۰مکتوب )اینګلینډ د خلکو غووتنه وي. 

 

ونو اعلی قوماندان ځکال د مارچ پر پنځه لسمه په هند کي د برټانوي پو 1۸۴۲ګورنر جنرال الرډ ایلینبرا د 
ي د تېر کال په کابل ک چې سرجسپیرنیکول ته، د افغانستان په باره کي، یو مفصل مکتوب ولیکی او هغه ته یې وویل

په هند کي مو زموږ  چې خره یې زموږ پوځ داسي تباه کړد نومبر پر دوهمه وورښ نه بلکه انقالب پیل سو او باال
په تاریخ کي داسي تباهي نه وه لیدلې. د افغانستان ټول خلک زموږ پر ضد په مذهبي او ملي احساس یو موټی سول 

 که موږ افغانستان بیرته اشغال کړو نو دا به د لوېدیځ له لوري د هر یرغلګر قدرت چې او موږ دې نتیجې ته ورسېدو
وږ م چې ه بلکه د کمزوری عامل سي. په دې اساس نو هغه پالیسي له منځه تللې دهنپه مقابل کي زموږ د قوت عامل 

 ته یې د افغانستان پر لور د پرمختګ توصیه کوله.
 خپل پوځونه له جالل آباد، قالت، کندهار او غزني څخه په سالمه توګه را وباسو اوموږ باید  چې الرډ ایلین برا لیکي

موږ هغو  چې هم دوی ته، هم زموږ اتباعو او هم زموږ متحدینو ته څرګنده سي چې افغانانو ته داسي ګوزار ورکړو
یانو یې ظلمونه کړي او له تړونونو څخه یې سرغړوني کړي ځزموږ پر پو چې کسانو ته د سزا ورکولو توان لرو

د کمزوری له امله نه راوزو بلکه موږ ته معلومه  له افغانستان څخه چې دي. ګورنر جنرال وایي موږ باید دا وویو
 موږ قدرت ته ورساوه، زموږ د انتظار په خالف، د خپلو خلکو مالتړ نه درلود. چې هغه پاچا چې سوه

په جنګ کي شهرت، قوت دی. مګر که څوک خپل زړه ور پوځیان بېځایه خطرونو ته  چې ولیکلګورنرجنرال 
زموږ د پوځ پر قوت یې  چې وځیانو روحیات کمزوري کیږيپري نو د هغو ورکړي او پر له پسې شکستونه وخو

خپل  ېچ حساب کړی وي او هر وخت یې بری ګټلی وي. موږ په سند او افغانستان کي خپلو پوځیانو ته توصیه کوو
به الزمه وي، داسي ضر چې ځانونه هسي بېځایه خطرونو ته ورنه کړي او ضمنا افغانانو ته، په هغو ځایونو کي

 زموږ له قوت څخه ووېریږي. چې ورکړي
د پوتنو په سیمو، په تېره بیا د خیبر په درو او له جالل آباد څخه تر کابل  چې د ګورنر جنرال دفتر ته معلومه سوه

له یوه  ېچ پوري غرونو کي، تېرېدل او بیرته را ستنېدل اسانه کار نه دی نو ځکه یې جنرال پالک ته وظیفه ورکړه
خواته د وتلو الره نه  څهی چې مجهز پوځ سره د افغانستان پر لور حرکت وکړي او د جنرال سېل قوه، لوی او وه

لري، وژغوري. جنرال پالک هم ځان پېوور ته ورساوه او هلته د لوکر په تنظیمولو، د اکماالتو په برابرولو او د 
اخیستلو او د هغوی د پوځیانو د ملګري کولو په غرونو او درو کي د تېرېدلو لپاره د سیکهانو څخه د مرستو خیبر په 

 کار لګیا سو.
یت دایمي بد ن د افغانستان په باره کي د هغوی چې د ګورنر جنرال دفتر جنرال پالک ته درې داسي توصیې وکړې

سي افغانان باید دا چې جالل آباد باید سیکهانو ته وسپارل سي. دوهم دا چې له ورایه ورڅخه څرګند وو. لومړی دا
 هغوی ته داسي سزا ورکړي چې هیڅ وخت انګرېزانو ته خطر متوجه نه کړای سي او دریم دا چې بې اتفاقه کړي

 د تل لپاره یې عبرت سي او بیا له انګرېزانو سره د مقابلې کولو جرأت ونه کړي. چې
د دې میاشتي د اته ستاسي  چې کال د مې پر شپږویشتمه، جنرال پالک ته ولیکل 1۸۴۲د ګورنر جنرال دفتر ، د 

سیکهان غواړي جالل آباد او یا کابل او یا دواړه د دوی وي. مګر د الهور دربار  چې لسمي له لیک څخه وکاري
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د جالل آباد له نیولو څخه مخکي د ټول افغانستان په برخه کي د برټانیې د حکومت په وروستی پالیسی  چې غواړي
 وپوهیږي.

انیې د په برخه کي د برټ د افغانستان چې سیکهان په دې پوه کړينرال پالک باید ج چې د ګورنر جنرال دفتر ولیکل
تیځ د خ چې هغه هیواد باید په اینده کي دا توان ونه لري چې حکومت پالیسي او د الهور د حکومت پالیسي باید دا وي

 په کار واچوي.خنیوي لپاره څه توان لري نو هغه د لوېدیځ لوري څخه د تهدید د م چې لوري ته خطر متوجه کړي او
د اباسین وي اړخ ته پرتو سیمو سره د  چې که د الهور حکومت یا، د هغوی په اجازه، د جمو راجه ګان وغواړي

سپین غر سلسله او د هیمالیا سیمه یو ځای کړي نو د برټانیې حکومت، د اوسنیو شرایطو سره سم، د هغوی له دې 
 مرسته ورسره وکړي.به یکهانو کنټرول ته د جالل اباد په سپارلو کي هدف سره کوم مخالفت نه لري او د س

د سیکهانو د تشویقولو لپاره یو دام وو مګر سیکهان یې تر  چې د ګورنر جنرال دفتر له دې سره یوه بله ماده تړلې ده
ه ر تر شا عالقسیکهان باید د جنرال پالک د لوک چې پایه پوري ونه غولول. جنرال پالک ته یې هدایت ورکړی وو

بنده نه کړي بلکه یا باید په مخ کي ځایونه اشغال کړي او یا د کابل د سیند پر کیڼ اړخ باندي حرکت وکړي او هغه 
 باالخره به د الهور حکومت ته سپارلي کیږي. چې سیمي ونیسي

تم پر هغوی باندي خ ول زورټانګرېزانو غووتل په دې توګه سیکهان د بال مخي ته سپر کړي او د خیبر د اپرېدیو 
 زیاتو تلفاتو پرته تر السه کړی او هم به یې سیکهان دونه کمزوري کړي وي کړي. په دې توګه به یې هم خیبر له

سیکهان د  چې بیا د دوی له غووتنو او امر څخه د سرغړوني توان ورپاته نه وي. مګر وروسته معلومه سوه چې
 ه لوېدل.انګرېزانو په چال پوهېدل او په دام کي ون

 جنرال پالک باید د ارتباطاتو د ساتلو لپاره نه د سیکهانو په ملګرتوب، چې د ګورنر جنرال دفتر په پای کي ولیکل
چنداني په باور نه دی، اعتماد وکړي او نه د اپرېدیو پر پیمانونو باندي حساب وکړي بلکه ټوله تکیه یې باید پر  چې

وت نه درلود او نه یې تر السه کوالی سوای نو، که هرڅونه خطرونه خپل مټ او قوت کړې وي. خو که یې دا ق
 (۳۳۹پېپرز مکتوب )پر شا سي او تر ټولو سالمه او پتمنه الره غوره کړي.  چې ورته متوجه کیږي، باید

د ګورنر جنرال دفتر له دې څخه مخکي جنرال پالک ته، د افغانستان په برخه کي، د الهور او برټانیې د حکومتونو 
ګډو دلچسپیو او ستراتیژیو په باره کي، یو بل مکتوب لیکلی او په هغه کي یې د افغانستان په باره کي خپل بد نیت  د

د شاه شجاع له وژل کېدلو څخه وروسته باید په اوس حالت کي د  چې څرګند کړی دی. په مکتوب کي راغلي دي
د الهور حکومت به هم دغه ډول  چې کر کويهیچا واک او حکومت په رسمیت ونه پېژندل سي. ګورنر جنرال ف

ه و ګاونډیو پځله شاه شجاع څخه مخکي امیر دوست محمدخان، د لوېدی چې عقیده ولري. د ګورنر جنرال دفتر لیکي
مرسته، خپلو ختیځو ګاونډیانو ته خطر پېواوه. خو اوس نه یوازي دوست محمد له قدرته لیري کړه سوی دی بلکه 

که سبا دوست محمدخان بیرته قدرت ته ورسیږي دا به یې په وس  چې نګونو اخته سوی دیهغه هیواد په داسي ج
 خپل هیواد بیرته د پخوا په څېر غوتلی کړي. چې کي نه وي

په افغانستان کي باید نه داسي دوست او نه  چې تو نتیجه دا دهمازموږ د وروستیو اقدا چې د ګورنرجنرال دفتر لیکي
خپل هیواد یو موټی کړي او یو واحد قدرت ورڅخه جوړ کړي. افغانان په خپلو غرونو  چې يداسي دومن پاچا پیدا س

کي، که څه هم وږي وي، د یرغلګرو په مقابل کي د مقاومت کولو توان لري مګر که دوی هم سره وېشلي او هم 
 ېچ ید زموږ پالیسي ويدا با چې نېسمتن وي نو بیا پر چا باندي د حملې کولو زور نه لري. ګورنر جنرال زیاتوي

ولو تر خپلو پ چې افغانان خپل اختالفات پرېږدي. بې اتفاقي له دوی څخه دا زور اخلي چې هیڅ داسي کار ونه کړو
د ګورنر جنرال دفتر جنرال پالک ته بهر چاته خطر متوجه کړي او خپل زور زموږ په مقابل کي استعمال کړي. 

افغانستان په  چې زموږ دواړو هدف باید دا وي چې بره رووانه کړيد الهور حکومت ته دا خ چې هدایت ورکوي
له لوېدیځ لوري د یرغل په مقابل کي د دېوال حیثیت ولري او پر ختیځ لوري باندي د  چې داسي یوه حالت کي وساتو

 (۳1۸هغه کتاب مکتوب )حملې کولو توان پیدا نه کړي. 
لو او له افغانانو څخه د انتقام اخیستلو لپاره د جنرال پالک په ګورنر جنرال پر افغانستان باندي د بل ځل یرغل کو

 نه یې د کلیو په سوځولو، نه په قتل عامونو او نه د چې مېیل سوی سړی انتخاب کړی وو. دا داسی انسان ووڅېر از
 ي نهانساني عاطفه یې په قاموس ک چې ماشومانو او وځو په وژلو زړه سړېدی. هغه په حقیقت کي داسي سړی وو

 وه.
نوی ګورنرجنرال الرډ ایلینبرا په بېرحمي او افغان دومني کي تر پخواني ګورنرجنرال الرډ آکلینډ په کمه نه وو. ده 

 پخواني ګورنرجنرال، پالک ته ورکړي وه. ده پالک ته د اکبرخان په باره کي ولیکل چې ول هغه هدایتونه تایید کړلټ
وکاره سي هغه وایی له کابل څخه ووزي. افغانستان ته ستاسي د قواوو له هر کله ستا او د جنرال ناټ لوکري  چې

اکبرخان به را وپرزیږي او په  چې مخالف مشران زړه ور سي او دا احتمال ډېر لیري نه دی رسېدلو سره به د هغه
 .کابل کي به یو تش په نامه شاهي حکومت، یا د فتح جنګ او یا بل کوم مشر تر رهبری الندي، جوړ سي

 په کابل کي ستا او د جنرال ناټ د قواو له ګډو عملیاتو څخه هدف دا دی چې پالک ته ولیکلجنرال الرډ ایلینبرا هم 
موږ ماته خوړلې ده خپل زور وکاره کړی. افغانانو ته ګوزار ورکړی خو نه د انتقام  چې په هغه ځای کي چې
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اسي به په دې عملیاتو کي له السه ورکړي توپونه او اخیستلو په خاطر بلکه هغوی ته د سزا ورکولو په خاطر. ت
 سامانونه ترالسه کړی او خپل بندیان به خوشي کړی.

د اکبر مخالفه ډله به هغه تاسي  چې داسي یو احتمال هم لیري نه دی چې خان په باره کي ولیکل ګورنرجنرال د اکبر
اوړل بې اندازې زیات اهمیت لري. ته دا واک اختیار ته ژوندی تسلیم کړي. ما ته د اکبر خان نیول کېدل او په الس ر

هغه ته د ژوندي پاته کېدلو ضمانت ورکړې؛ مګر په دې موضوع کي به نور شرایط پر ځان نه منې. زه  چې لرې
له  ، پرتهد مکناټن وکاره قاتل دی او د برټانیې له پوځ سره یې خیانت کړی دی چې دغه مشر، چې دا هیله لرم اً جد

 شرایطو، زموږ السته راسي.هیڅ ډول 
ته باید د خپلو اهدافو د ترالسه کولو لپاره ټوله تکیه او حساب پر خپلو  چې ګورنر جنرال یو ځل بیا پالک ته ولیکل

نه د جنګ له اصولو او نه د برټانیې له بشر دوستی سره  چې قواوو وکړې او په داسي توګه د برټانیې زور وویې؛
 دي خپل زور ووود نو بیا به، د حکومت له امر سره سم، له افغانستان څخه راوزې. ېچ مخالف عمل وي. مګر کله

 د برټانیې پر پوځ باندي بد بختي راغلې ده دا وویې چې ته باید په هغه ځای کي چې ګورنر جنرال په تکرار ولیکل
ه ورته دلت چې ته را ورسوې؛د برټانیې پوځ نه ماتېدونکی دی. ته باید پوځي قواوي په سالمه توګه بیرته هند  چې

 (۴1۵مکتوب پېپرز )ډېره سخته اړتیا ده. 
ه د چې له یوه لیک څخه صفا معلومیږيګورنر جنرال د اکبرخان له نیول کېدلو سره ډېره زیاته عالقه درلوده او 

ه تاوه. دد اګسټ پر دریمه یې جنرال پالک ته د هغه په باره کي خاص مکتوب واساکبرخان ته د اعدام سزا غووته. 
که دي چیري اکبر خان، بیله قید او شرطه، په الس درغی خو د ژوندي پاته کېدلو غووتنه یې کړې وه؛  چې لیکلو

به دی  نو ته .د سر ویلیم مکناټن د قتلولو په ګناه به محاکمه کیږي چې ته به هغه ته ووایې چې نو زما غووتنه دا ده
و محکوم س چې کیږي او کله چې ډول جنایتکار سرهدغه د کوم بل  بندي کړې او داسي سلوک به ورسره وکړې لکه

 باید وسي. چې نو له هغه سره د هغه د جنایت په مطابق داسي عمل وکړه لکه د یوه بل قاتل سره
څوک انکار نه سي ورباندي  ،چې د ده د قتل محاکمه چې ته باید د هغه په محاکمه کي تلوار ونه کړې او داسي نه وي

 په نیمګړو شواهدو پیل کړې.و یو منلی حقیقت دی، کوالی ا
که چیري هغه اعدام سي نو افغانان به هغو  چې وې دا کېدالی سيډته باید د اکبرخان محاکمه وځن چې یوازینی دلیل

په الس کي دي. په هغه صورت کي نو ته د خپل قضاوت  اوس هم د هغوی چې انګرېزي بندیانو ته تاوان ورسوي
 (۴۳۹ مکتوب)والی سې. سره سم عمل ک

انګرېزانو  چې د افغانستان د بیا فتح کولو او د افغانستان اولسونو ته، ، جنرال پالک ته،ګورنرجنرال خو چې که څه هم
ته یې هیڅ تاوان نه وو رسولی، بلکه د خپلي خاوري څخه یې دفاع کړې وه، د سزا ورکولو هدایت ورکړی وو؛ او 

لوی پوځ ترتیب کړی وو؛ مګر دا قوه هم له پېوور څخه تر جالل آباد پوري د پوتنو د دې هدف لپاره یې یو مجهز او 
له مقاومت سره مخامخ وه او ځای پر ځای یې تلفات ورکول. دا قوه نه یوازي، د خپلو متحدینو، سیکهانو له حملو 

 . سره مخامخ سوه؛ بلکه په خیبر کي اپرېدیو هم پر کراره پرې نه وودله
و په اللپوره کي د مومند چې ګورنرجنرال الرډ ایلینبرا ِسري کمېټې ته ورکړی دی راغلي دي چې يپه هغه رپوټ ک

قومي مشر سعادت خان د جنرال پالک پر قوې باندي حملې کړي او له ډېر مقاومت څخه وروسته بیرته غرونو ته 
 ۲۶۴پېپرز مکتوب توتېدلی دی. 

مداخلې مخالف وو او د هغوی ګوډاګی پاچا شاه شجاع یې نه مانه.  سعادت خان مومند، له لویه سره، د انګرېزانو د
ته قدرت وسپاره. طره باز خان د انګرېزانو  انګرېزانو هغه لیري کړ او پر ځای باندي یې، د هغه تربور، طره باز خان

ه ماتي وروست وفادار ملګری وو او د جنرال سېل له محاصره سوي قوې سره یې مرستو ته دوام ورکړ.د انګرېزانو له
سعادت خان، د خپل قام په مټ، له طره باز خان څخه قدرت ونیوی. انګرېزانو د سعادت خان پر ځای بیرته طره باز 
خان ته خاني وسپارله. البته د انګرېزانو له وتلو څخه وروسته بیرته حق و خپل حقدار ته ورسېدی او د مومندو قام 

 بیرته خپل واک سعادت خان ته وسپاره.
په کابل کي خو د شاه شجاع حکومت هسي هم تش په نامه اداره وه خو د اپرېل پر پنځمه د هغه له  چې ه څه همک

وژل کېدلو سره دا تش په نامه مرکزیت هم له منځه والړ او په کابل کي د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر شخړي پیل 
ته دوام نه سو ورکوالی. هغه ته په څلورو میاشتو سوې. اکبرخان هم تر قیامته پوري د جنرال سېل د قوې محاصرې 

کي له کابل څخه هیڅ مرسته را ونه رسېدله او له هره پلوه له ستونزو سره مخامخ وو. کنه نو د جنرال پالک قوې به 
 هم د خپل ګورنرجنرال د توصیو عملي کولو ته فرصت نه وای پیدا کړی.

. له هغه لیک ایه پوري د انګرېزانو زور او زر ته تسلیم نه سولتر پ چې البته ډېر داسي قومي مشران موجود ول
ه میګریګور له هغه څخه غووتن چې شاه خان غلجي کپټان میګریګور ته لېکلی دی په څرګنده وکاري محمد چې څخه

شاه خان غلجي  بندیان د جنرال پالک کمپ ته واستوي او په بدل کي به انعام ترالسه کړي خو محمد چې کړې ده
زما سره مو د دوستی اظهار کړی او  چې تاسي مهرباني کړې وه چې ي جواب ورکړی دی او ورته لیکي یې ديمنف

مک ن چې د سپارلو غووتنه کړې وه خو زه باید دونه درته ووایم وجنرال پالک ته مو، د انعام په بدل کي، د بندیان
به بندیان سردار محمداکبر خان ته سپارم او هغه حرامي نه ستاسي په مذهب او نه زما په مذهب کي روا کار دی. زه 
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 6تر 6 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

 

به یې د خوشي کولو په برخه کي فیصله کوي. تاسي به د بندیانو د خوشي کېدلو په برخه کي له سردار سره تماس 
 (۳۹۹پېپرز مکتوب نمبر ) ؟زه سردار ته څه ووایم چې ونیسی او ماته به ولیکی

 

 نوربیا
 

 ...محاصرهد سېل قوه له څه باندي څلورو میاشتو راهیسي 
 

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