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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 برخه مهڅلور

 

 شاه شجاع او د کابل د تخت د بیرته نیولو دوهم ځل هلي ځلي: 
شاه شجاع د جنګ له میدان څخه په تېښته والړ. ځان یې دېره جات او وروسته راولپنډي ته، چې خپله کورنۍ یې 
مخکي ورلېږلې وه، ورساوه. په راولپنډي کي یې رنجیټ سینګه مالقات ته ورغی. شاه شجاع وایی سره له هغه چې 

ه ته په سوغات کي ورکړل. رنجیټ سینګه د هر څه مي له السه ورکړي وه بیا مي هم یو څو قېمتي جواهرات هغ
ملتان په نیولو کي د مرستي کولو پېشنهاد ورته وکړ او ورته وې ویل چې د ملتان له نیولو څخه وروسته به هغه ملک 
شاه شجاع ته وسپاري او هغه به له ملتان څخه د کابل د تخت د بیرته نیولو لپاره هلي ځلي پیل کړي. شاه شجاع وایي 

ېشنهاد ځکه ونه مانه چې ما ویل که زه پخپله ملتان ته ورسم ښایی د هغه ښار خلک ماته تسلیم سي خو که یې ما دا پ
 (۳7هغه کتاب ص )د رنجیټ سینګه په مرسته ونیسم بیا به رنجیټ سینګه له ملتان څخه څوک باسي. 

شاه شجاع له راولپینډي څخه پر پېښور باندي یوه حمله وکړه او هغه ښار یې ونیوی خو وروسته یې د وزیر فتح خان 
د ورور سردارمحمدعظیم خان سره په جنګ کي ماته وکړه. د اټک د قال حاکم جهانداد خان، چې د کشمیر د والي 

وه او د اټک په قال کي یې بندي کړ. وروسته یې عطامحمدخان بامیزایي ورور وو، د عطامحمدخان په لمسه وغوال
کشمیر ته بوت او عطامحمدخان د کوه ماران په بندیخانه کي بندي کړ. شاه شجاع څه باندي یو کال په بندیخانه کي 
تېر کړ؛ څو چې شاه محمود، د شاه شجاع په قول، د ورور ګلوی د احساس له مخي وزیر فتح خان کشمیر ته واستاوه 

عطامحمدخان لیري کړي او هم خپل ورور د هغه له بنده خوشي کړي. عطامحمدخان ماته وکړه او له  تر څو هم
کشمیر څخه وتښتېدی. وزیر فتح خان شاه شجاع ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته والړ سي او هلته شاه محمود ته 

 ر باندي په حمله کي له وزیر فتحبیعت وکړي. او که یې خوښه وي دېره جات ته هم تلالی سي. څرنګه چې پر کشمی
خان سره د رنجیټ سینګه جنرال محکم چند هم ملګری وو او هغه شاه شجاع ته د رنجیټ سینګه اخالص څرګند کړ 
او د هغه له خوا یې ډېر عذرونه ورته وکړل نو شاه شجاع الهور ته تلل ځکه غوره وبلل چې د کورنۍ غړي یې په 

 ه ورسره لیدلي نه وه. هغه ښار کي وه او ده ډېره مود
که څه هم چې د شاه شجاع ټول ژوند له هغه سره د خپلو دوستانو او جنراالنو د خیانتونو او د ده د بې زړه توب، 
ناکامیواو اشتباهاتو یو اوږد داستان دی خو له کشمیر څخه الهورته تلل او ځان د مسلمانانو او د ده د پالر، نیکه او 

سي اشتباه ده چې سړی باید د اشتباه پر ځای یوه بله کلمه ورته وکاروي. سیکهانو له کورنۍ دښمن ته سپارل دا
مسلمانانو سره څه باندي یو نیم سل کاله خونړي جنګونه کړي وه او له افغانانو او د ده له پالر او نیکه سره یې له څه 

کښي تلف سوي او ښارونه او کلي باندي پنځوسو کالو راهیسي داسي جنګونه کړي وه چې په سل هاوو زره کسان پ
پکښي تباه سوي وه. شاه شجاع په کوم عقل، په داسي حال کي، چې د احمدشاه بابا د خزانې تر ټولو قېمتي غمیان ال 

 هم ورسره وه، پرته له هیڅ محافظ او تضمین څخه، د سیکهانو منګولو ته ورغی. 
ړۍ ورځي یې حرم او عیال ورڅخه بېل کړ او په دوهمه رنجیټ سینګه د شاه شجاع ډېر تود هرکلی وکړ. خو له لوم

ورځ یې د خپل استازي رام سینګه په وسیله د کوه نور د الماس غوښتنه ورڅخه وکړه. کله چې شاه شجاع د الماس 
له ورکولو څخه انکار وکړ نو رنجیټ سینګه پر هغه باندي د هیڅ ډول فشار او ظلم څخه درېغ ونه کړ. حتی ډوډۍ 

دي بنده کړه. هغه به یې د قصر پر بام باندي، د الهور په ګرمي کي، پر بام باندي درولی وو او خبره یې یې وربان
دې بې شرمۍ ته ورسوله چې د حرم ښځي یې تهدید کړې. کورته یې غله ور ولېږل او باالخره شاه شجاع د کوه نور 

ه یې د دوستۍ تړون السلیک کړ؛ په خپلو ټولو الماس ورکولو ته مجبور سو. رنجیټ سینګه الماس واخیست. له ده سر
مقدساتو یې سوګند وکړچې له هغه سره به خیانت نه کوي او تر ابده به د شاه شجاع دوست پاته کیږي. خو ان یوه 
ورځ یې هم هغه تړون او سوګندونه رعایت نه کړل او بیرته هغه آش هغه کاسه سوه. د رنجیټ سینګه حرص حدود 

اه شجاع څخه یې د باقي پاته جواهراتو او قیمتي شیانو د ترالسه کولو لپاره له خپل ټول زور څخه نه درلودل او د ش
کار واخیست. پر شاه شجاع باندي یې دونه خوارۍ تیري کړې او دونه سپکاوی یې ورته وکړ چې نور نو کېدالی نه 

غه شاه شجاع ته وویل چې دا خبره له زړه سوای. یو ځل خو یې د رام سینګه په نوم یو مامور ورته را واستاوه او ه
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سوي او خواخوږی ورته کوي چې د هغوی پاچا رنجیټ سینګه ته باید د خپلو مالونو او قېمتي شیانو په باب ریشتیا 
ووایي او بشپړه اطالع ورکړي کنه نو هغه الس نه ورڅخه اخلي او ښایي مړ یې کړي. شاه شجاع هغه ته د خپل 

ازه ورکړه. دوې ورځي وروسته د رنجیټ سینګه سړیو د شاه شجاع د کور ټول سامان په کور د تالښي کولو اج
ګاډیو کي بار کړ او رنجیټ سینګه ته یې یووړ. څه چې د رنجیټ سینګه په کار وه هغه یې واخیستل. څه چې پاته 

درلګېدل هغه یې بیرته سول هغه یې خپلو جنراالنو ته ورکړل او څه چې نه د رنجیټ سینګه او نه د جنراالنو په 
ورته راوړل. سپکاوی او تېری دې ته حد ته ورسېد چې شاه شجاع به هره ورځ، له نفس تنګۍ څخه، پر ځان باندي 

 جامې څیرلې.
شاه شجاع له الهور څخه د تېښتي فیصله وکړه خو هر ځل چې به یې اقدام کاوه د رنجیټ سینګه له خوا به یې مخه 
نیوله کېدله. د شاه شجاع تر ټولو نیژدې او معتمد سړي میرابوالحسن د شاه شجاع د هري ورځي احوال د رنجیټ 

و ته اطالع ورکوله. شاه شجاع نه پوهېدی چې سینګه جاسوس مالجعفر ته ورکاوه او هغه به د سیکه مشر پولیس
امونو ینده کي یې د ښو انعآباالخره په چا اعتماد وکړي. تر څو چې میرابوالحسن ته یې ښې ډیري پیسې ورکړې او په 

او سوغاتونو وعدې ورسره وکړې او هغه له جاسوسی کولو څخه الس واخیست. شاه شجاع لومړی د خپل حرم ښځي 
لس تنه، په څلور ځله، د هندو مېرمنو په جامو کي، په راز راز پلمو له الهور څخه وایستلې او  او عیال، په وار

لودهیانې ته یې ورسولې. پخپله، په ډېرو خواریو او چلونو، د یوه هندو سادو په جامو کي، چې وېښتان یې په ایرو 
باندي تېزرفتاره آسونه ورته والړ ول  څخه دلړلي ول، د الهور د ښار د یوه بدرفت له الري، له ښاره ووت. له ښار 

او په وچه تاخته، د څو ورځو مزل څخه وروسته، د رنجیټ سینګه له قلمرو څخه ووت. په ډېرو خواریو او ستړیاوو 
یې ځان د کیشتوار د راجا سیمي ته، چې سیمه او واکمني یې د رنجیټ سینګه له قلمرو څخه بهر وه او د رنجیټ 

 (۵۴-۴۴هغه کتاب ص ص )وو، ورساوه.  سینګه سره مخالف
شاه شجاع ته، د کشتوار له راجا سره تر څو ورځو تېرولو وروسته، د کشمیر د نیولو هوس پیدا سو. د پوځ د برابرولو 
لپاره یې د الهور له هغو صرافانو څخه چې خپل جواهرات یې ورته ایښي وه پیسې را وغوښتلې. صرافانو یو ځل 

و لک روپۍ ورته نغدي کړي خو هغه د رنجیټ سینګه السته ولوېدلې او شاه شجاع ته هیڅ په پنځوس زره او بیا ی
الس ورنغلل. شاه شجاع، له دې وروستي ګوزار څخه هم، مایوس نه سو او د کشتوار د راجا په مرسته یې پوځ تنظیم 

. د محمدعظیم خان د پوځونو کړ او پر کشمیر باندي یې، چې دا وخت د محمدعظیم خان په الس کي وو، حمله وکړه
د متقابلو حملو او د سختو واورو له امله یې ماته وکړه او په ډېرو خواریو یې ځان بیرته کشتوار ته ورساوه. د کشتوار 
له راجا سره یې نهه میاشتي تیري کړې. شاه شجاع په خپلو خاطراتو کي بل د هیچا نوم په دومره درناوي نه یادوي 

ص او مېلمه پالني څخه د هغه په اندازه مننه نه کوي. دی وایی کله چې موږ له هغه څخه خدای په او د هیچا له اخال
اماني اخیستله نو هغه دوه مزله الر راسره ووهله او د مخه ښې په وخت کي یې دونه وژړل چې زما سره ملګري 

دانه ګرځېدی او په واورو پټو دوستان یې په ژړا کړل. شاه شجاع څو هفتې د تبت په غرونو او واورو کي سرګر
هغه )الرو کي یې تر سختو سفرونو وروسته ځان لودهیانې ته ورساوه او د خپلو مېرمنو او عیال سره یو ځای سو. 

 (۶۲-۵۵کتاب ص ص 
شاه محمود هم، په خپل وار، ډېر ژر وروسته، د خپل کمزوري او عیاش شخصیت او د خپل مشر زوی شهزاده 

او بېځایه سرکښیو قرباني سو. که څه هم چې شاه محمود په داخل کي داسي قوي دښمن نه کامران د خودخواهیو 
درلود چې د ده تخت او تاج دي تهدید کړي او باید چې د فتح خان په توره یې خپل باقي ژوند، د خپل طبیعت سره 

و غمي پاچهی وکړه. د مالیات سم، په عیش او نوش تېر کړی وای؛ او په حقیقت کي یې څه باندي نهه کاله په پوره بې
تر ټولولو او بلي هري ستونزي تر حلولو پوري فتح خان د هري بال سپر وو او د هغه ځوان او با استعداده ورور 
دوست محمدخان، چې ده له وړوکوالي څخه روزلی وو، د هر ماموریت او کار تمام وو. له فتح خان سره د خپلو 

ګ د میدان پهلوانان ول، ټینګ مالتړ ورسره وو او دا ټول هم فتح خان او هم ټولو وروڼو، چې ډېر زیات یې د جن
شاه محمود ته وفادار ول او په دې حساب شاه محمود ته هیڅ خطر متوجه نه وو. خو د هغه مغرور او خودخواه 

د وروڼو له  زوی، شهزاده کامران، چې پخپله هم ډېر زړه ور او تکړه افسر وو، د فتح خان له محبوبیت او د هغه
اقتدار څخه په وهم کي وو. هغه هر وخت فرصت ته منتظر وو. یوه ورځ یې خپل د کاکا زوی قیصر، چې ال په کابل 
کي اوسېدی او د خپل پالر سره لودهیانې ته نه وو تللی، په باغ کي په نس کي په خنجر وواهه او د یوه وار سره یې 

سیاسي قتلونو کي الس درلودلی وو، خو د قیصر په دغه شکل وژل کېدلو مړ کړ. که څه هم چې فتح خان پخپله هم په 
خواشینی کړ او شاه محمود ته یې شکایت وکړ. شاه محمود له خپل زوی څخه ګیله وکړه او کامران د فتح خان د الس 

 لنډولو تصمیم ونیو. 
ه سترګو ړوند کړ اوروسته د سدو زیو د سلطنت ستوری هغه وخت ولوېدی چې شهزاده کامران، وزیر فتح خان پ

شاه محمود او شهزاده کامران په دواړو، غزني ته نیژدې په سیدآباد کي، په ډېره بېرحمانه او وحشیانه توګه، قتل کړ. 
لکه څرنګه چې د فتح خان د پالر سردار پاینده خان وژل کېدلو د شاه زمان د قدرت ستني ولړزولې دغه رارز د فتح 

لو نه یوازي د شاه محمود تخت ونړاوه بلکه د پوپلزیو سلطنت او اقتدار ته یې خاتمه ورکړه خان ړندولو او وژل کېد
او قدرت د بارکزیو قبیلې ته انتقال سو. د فتح خان وروڼو، چې زیاتره یې جنګي مېړونه ول، د افغانستان په بېلو بېلو 
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اخ مالتړ ورسره وو، د خپل مشر ورور د سیمو کي یې قدرتونه درلودل او د بارګزیو د لویي او غښتلي قبیلې پر
کسات اخیستلو په منظور یاغیان سول او د شاه محمود د سلطنت پر ضد یې ښورښونه او جنګونه پیل کړل. شاه 

 محمود او کامران باالخره هرات ته وتښتېدل او د کابل سلطنت د بارکزیو السته ولوېدی. 
 

 وزیر فتح خان:
ان مشر زوی وو، د خپل پالر د وژل کېدلو سره سم، پر یوه ګړندي آس باندي سپور فتح خان، چې د سردار پاینده خ

سو او ځان یې په هغه ورځ ګرشک ته ورساوه. شاه زمان او د هغه وزیر وفادار خان، چې د پاینده خان د زامنو په 
ی چټکي ځان تر ځایه رسول باره کي یې بشپړه اطالع درلوده، د فتح خان د نیولو لپاره قوه واستوله خو هغه په ډېره

وو. فتح خان ډېر ژر ځان ایران ته ورساوه او سیده د ترشیز ښار ته، چې شاه محمود، له څه وخته پکښي اوسېدی 
ورغی. په څو ورځو کی د فتح خان نور وروڼه، چې زیاتره د توري او جنګ خلک ول، ورسره یو ځای سول. که 

نه وو. یو ځل مخکي یې د ایران له مرستي سره سره د شاه زمان په رادې سړی آڅه هم چې شاه محمود د جنګ او 
مقابل کي ماته خوړلې وه او دا یې زړه ته هم نه لوېده چې دی به د ایران د شاه له مستقیمي پوځي او مالي مرستي 

ح خان له ډیرو فت پرته کابل ونیسي نو له فتح خان سره یې هم زړه نازړه پر افغانستان باندي د حملې کولو نقشه ومنله.
لږو قواوو او سړیو سره له ایران څخه حرکت کړی وو او پر هرات باندي حمله کول یې الزم نه بلل او مخامخ د 
فراه پر لور روان سو. فراه یې ونیوله او د کندهار سره یې د شاه زمان د ګورنر مهرعلي خان اسحق زي لښکرو ته 

ه ښار کي د ننه له دوو خانانو باقي خان او حسن خان سره په تماس کي ماته ورکړه. فتح خان ښار محاصره کړ او پ
سو. هغوی د ښار د محاصرې په ماتولو کي مرسته ورسره وکړه او مهر علي خان په ځان کي د مقاومت توان نه 

. وخوځېدیلیدی او د دواړو خانانو، چې له ده سره یې خیانت کړی وو، تر نیولو او اعدامولو وروسته د کابل پر لور 
 (1۲۵فیریه ص )

مخکي مو وویل چې د شاه زمان د لښکرو سرقوماندان احمدخان نورزی، چې د شاه زمان د نورو مشرانو په څېر 
یې، له وزیر وفادارخان څخه ښه زړه نه درلود، له لسو زرو او د فیریه په قول له پنځه لسو زرو عسکرو سره، د 

ځای سو. شاه زمان ماته وکړه او باالخره هغه څه ورسره وسوه چې ده له  سره یو مقر په شاوخوا کي له شاه محمود
 خپل مشر ورور همایون سره، چې د شاه محمود سکه ورور وو، کړي وه.

شاه محمود لکه څرنګه چې یې د سلطنت د نیولو قدرت او شجاعت نه درلود دغه راز یې د ساتلو لیاقت او صالحیت 
د نیولو له لومړۍ ورځي په عیش او نوش لګیا سو او، د یوه منتهی کمزوري  هم نه درلود. هغه د کابل د تخت

شخصیت په حیث یې، ټول قدرت او د پاچاهی کاروبار خپل هوښیار وزیر فتح خان ته پرېښودل. د همدغه عیاشی، 
ح خان د همدغه فت بېخبری او بې ارادګی له امله یې د شاه شجاع په مقابل کي ماته وکړه، بندي خانې ته والړ او بیرته

کال کي یې دوهم ځل تخت ونیوی او لکه له لومړي ځل تجربې  1۸۰۹په توره او هوښیاري له بنده وژغورل سو. په 
څخه چې هیڅ نه وي زده کړي، د دوهم ځل پاچهی ټول نهه کاله یې په عیش او نوش تېر کړل؛ او دا ځل خو ال د 

وه. شاه محمود د فتح خان په برکت د بارکزیو لوی قوم د ځان کړ دوست محمدخان توره او تدبیر هم ورسره ملګري 
او د هغه قوم خانان او مشران هر هغه خدمت چې فتح خان یې غوښتنه کوله حاضر ول. شاه محمود د پاچهی قدرت 

ت د یوازي د قدرت د خوږو او مزو لپاره په کار وو. هغه پوهېدی چې فتح خان د پاچهی په قلمرو کي د نظم او امنی
ساتلو قدرت او کفایت لري نو ځکه یې ټول اختیارات هغه ته پرېښودل او پخپله په ښکارونو او مېلو بوخت سو. فتح 
خان، په مقابل کي، د دې اعتماد څخه هیڅ بده استفاده ونه کړه او چې څه عیش او نوش وو هغه یې پرځان حرم کړ 

رو ساتلو او د شاهي خزانې ډکولو ته واړوله. فتح خان، که څه او ټوله توجه یې د هیواد امنیت، ښېګڼو، تجارت، د ال
هم هر څه یې په وس کي وه او په خلکو کي یې بشپړ محبوبیت درلود او ټول خلک پو هېدل چې که هر څه ښه او 

پل خپر ځای کارونه کیږي نو عامل یې فتح خان دی؛ مګر فتح خان تر پایه پوري شاه محمود ته وفادار پاته سو او په 
هغه مقام او صالحیتونو چې پاچا ورکړي وه قانع وو. هیڅ داسي سند نسته چې شاه محمود او د سدوزیو قدرت ته د 
فتح خان بې وفایي وښیي. فتح خان د خپلي توري او عقل په زور ټول خانان او قبایل داسي تابع کړل چې له دې څخه 

مخالفینو او یاغیانو ته سخت ګوزار ورکاوه او کله چې به  مخکي یې مثال نه وو لیده سوی. هغه د حکومت او پاچا
یې ښورښ او مخالفت کرار کړ نو بیا یې په هغه اندازه له ځوانمردی څخه کار اخیست. ده د پاچاهی اکثر حساس 
ښارونه او والیتونه خپلو وروڼو ته، چې ده تر هر چا زیات اعتماد په درلود او هغوی ټولو ده ته درناوی درلود، 
وسپارل. د بلوچستان حکومت یې رحمدل خان ته وسپاره. پردل خان ته یې د کندهار حکومت وسپاره. سلطان 
محمدخان یې په پېښور کي مقرر کړ. شېردل خان یې په غزني کي، کهندل خان په بامیان کي، او نور وروڼه یې په 

پاته نور وروڼه یې چې له ده سره یې د حکومت  دغو یادو سویو والیتونو کي د والیانو تر اداره الندي مقرر کړي وه.
په چارو او اداره کي مرسته کوالی سوای، لکه نواب جبارخان، عظیم خان او نواب اسدهللا خان یې له ځان سره په 
کابل کي وساتل. دوست محمدخان ته یې د خپلي کورنۍ د چارو اداره سپارلې وه او یوازنی سړی وو چې د فتح خان 

 (1۴۸-1۴7فیریه ص ص )سپرېدلو اجازه درلوده او همدغه آس یې د جنګ په میدانونو کي ځغالوه. پر آس یې د 
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د شاه محمود زوی کامران میرزا، که څه هم چې ډېر ځوان وو، خو د فتح خان له قدرت، صالحیت او پاچا ته د 
ډېر سخت ظالم او په عین وخت  نیژدې والي له امله ډېره سخته کینه ورسره درلوده. کامران له لومړنۍ ځوانۍ څخه

کي داسي عیاش وو چې له هیڅ ډول اخالقي فساد څخه یې مخ نه اړاوه. انګرېزمورخ ټېټ د ده په باره کي وایي چې 
کامران دونه ظالم وو چې بس د انسان په جامه کي پړانګ وو. هر څه ته چې عیش او اخالقي انحراف ویل کیږي 

قهر او بېرحمۍ ویني جریان درلود. په لومړۍ ځواني کي یې، د نورو افغانانو په  هغه یې کول او په رګونو کي یې د
څېر، د جنګ یه میدانونو کي زړه ورتوب او مړانه ښودله مګر په وروستیو کلونو کي، چې د عمل کولو ټولي دروازې 

 (1۲۶ټېټ ص )ورته بندي سوې، نو یو ظالم واکمن ورڅخه جوړ سو او وحشت ته یې مخه کړه. 
د شاه زمان زوی شهزاده قیصر له خپل کاکا شاه شجاع سره لودهیانې ته نه والړ او د شاه محمود سره په کابل کي 
پاته سو. شهزاده قیصر زیاتره د فتح خان له خوا ساتل کېدی او د هغه په مالتړ یې زړه پوړه وو. شهزاده کامران 

اتو غوښتنه یې ورڅخه وکړه. فتح خان خبر سو او هغه ته یوه ورځ په خپل کور کي شکنجې ورکړې او د جواهر
هغه ته یې نجات ورکړ. بله ورځ یې په کابل کي په یوه شاهي باغ کي قتل کړ. فتح خان، چې د هغه د ساتلو ذمه یې 
وهلې وه، شاه محمود ته شکایت وکړ او هغه ته یې وویل چې کامران به په دغه ظالمانه سلوک له نورو افغانانو سره 

ګوزاره کوي. دواړو فیصله وکړه چې کامران ته به د هیڅ والیت حکومت نه سپاري او په کابل کي به یې  څرنګه
 (۴7-1۴۶فیریه ص ص )ساتي. له دغه وخته څخه له فتح خان سره د کامران دښمني او کینه نوره هم زیاته سوه. 

تو له ورکولو څخه ډډه وکړه اوشاه محمود، د شاه محمود د پاچاهی په دوهم کال، د کشمیر والي عطامحمدخان د مالیا
وزیر فتح خان او دوست محمد خان، دریو واړو، د کشمیر د مسلې د حلولو لپاره، چې د افغانستان لپاره یې ډېر زیات 

سره، حرکت وکړ. عطامحمدخان یو ځل د  ستراتیژیک او مالی حیثیت درلود، پر هغه لور، له دېرشو زرو عسکرو
ورکول ومنل او شاه محمود او وزیر فتح خان د ملتان پر لور حرکت وکړ. خو کله چې دوی دواړه کشمیر د مالیاتو 

له صحنې څخه لیري سول نو عطامحمدخان بیرته سرکښۍ ته مال وتړله. فتح خان او سردار محمدعظیم خان د کشمیر 
مدخان د ځپلو په کار لګیا پر لور حرکت وکړ. په دغه وخت کي چې دوی د کشمیر د مسلې په حلولو او د عطامح

ول، له کابل څخه د یوې بلي هنګامې خبر ورته را ورسېدی. شهزاده عباس د باالحصار څخه تښتېدلی او کوهدامن 
ته تللی وو. په کوهدامن کي د سید اشرف او سید عطا په نوم دوه روحانیون ورسره یو ځای سوي او د کابل پر لور 

شهزاده عباس د دغه ښورښ په ارتباط د مالیوسف مقتول په نوم یوه شاعر له یې حرکت کړی وو. مرحوم کهزاد د 
یوي منظومي رسالې حواله ورکوي. د منظومي رسالې وجود پخپله د دې معنی ورکوي چې شهزاده عباس، چې ځان 

 حمود اویې شاه عباس باله او حتی خطبه او سکه یې جاري کړې وه. په کابل کي لویه هنګامه جوړه کړې وه. شاه م
وزیر فتح خان په پېښور کي پاته سول او دوست محمدخان ته یې د ښورښ د ځپلو وظیفه ورکړه. دوست محمدخان 
ډېر ژر ځان کابل ته ورساوه او مخکي له هغه چې شاه عباس خپل قدرت مستحکم او له ایله جاري خلکو څخه منظم 

اه عباس تسلیمېدلو ته مجبور کړ. شاه عباس یې پوځ جوړ کړي باالحصار محاصره کړ او په لسو ورځو کي یې ش
موهن الل )بیرته په باالحصار کي بندي کړ او سید اشرف یې مړ کړ او سید عطا یې د پیالنو په پښو کي پایمال کړ. 

 (۸1لومړی ټوک ص
له شهزاده عباس سره د روحانیونو له ملګرتوب څخه په څرګنده ښکاري چې دې ښورښ د ُسني او شیعه د جنګ 
شکل غوره کړی او د شمالي د ُسني سیمو ُمالیانو د شهزاده عباس د پاچا کولو تر نامه الندي خپل هدفونه درلودل. 
دا چې شهزاده عباس د باالحصار له بندیخانې څخه په تښتېدلو، استالف ته په رسېدلو، د روحانیونو او خلکو په 

ولو او باالحصار ته په رسېدلو بریالی کیږي د دې معنی دا ده غونډولو او پرته له منظمو پوځونو، د کابل د ښار په نی
چې په کابل کي هیڅ ډول امنیتي قوه، چې لږترلږه د ښار امنیت دي وساتي، او د باال حصار په څېر حساس او معتبره 

 لف دیبندیخانې څخه د بندیانو د تښتېدلو مخه ونیسي، موجوده نه وه. د منظومې شاعر د شهزاده عباس ښکاره مخا
او هغه د دجال او لښکر یې له یاجوج سره تشبیه کوي او وایي چې له بارانې څخه تر هندوګذر پوري یې قصابان، 
چرم ګران، ندافان، سقاوان، جوالګان او... پر ځان را ټول کړي وه. د دې منظومې له یوه بیت څخه په څرګنده 

و د مجاهدینو په څېر، د چور او تاړاک لپاره له شهزاده ښکاري چې د شمالي خلک هم، د شلمي پېړۍ د وروستیو لسیز
 عباس سره ملګري سوي او کابل ته راغلي ول. 

 
 ګروهی شنیدم که از بهر مال
 ګرفته بکف ریسمان و جوال

 
د کابل وضع، که څه هم چې د دوست محمدخان په تدبیر او توره، کراره سوه؛ خو له وزیر فتح خان سره یې جدي 

کړه او له شاه محمود، او سردار محمدعظیم خان سره کابل ته ستون سو. د شمالي سیمو امنیتي وضع، د اندېښنه پیدا 
شهزاده عباس له وروستي ښورښ سره ناکراره سوې وه او فیصله پر دې وسوه چې دوست محمدخان دي په شمالي 

ان په طال او پیسو د ځان کي نایب الحکومه سي. دوست محمد خان، د خپل حکومت په څو میاشتو کي، ځیني کس
کړل، ځیني یې د وسلو په زور کرار کړل او ځیني یې په سوګندونو او وعدو خپل دربار ته وبلل او له منځه یې 
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یووړل. په دې لړ کي یې محمد اسلم او ساقي خان کوهستاني، د اوپیان اوسېدونکی سید عشرت او د فرزې اوسېدونکی 
ووړل. حتی د ځینو خانانو او یاغي مشرانو له لوڼو سره یې ودونه وکړل او بیا یې خان جي په مختلو وسیلو له منځه ی

قتل کړل او د خان جي د نیولو لپاره یې، چې په امیر دوست محمدخان یې هیڅ ډول اعتبار نه کاوه، د هغه یو بل 
دربار ته یې حاضر سو  دښمن خان قتل کړ او کله چې خان جي باالخره د ده په دوستی او سوګندونو اعتبار وکړ او

 (۹7-۹۶هغه کتاب ص ص )له منځه یې یووړ. 
سره له هغه چې دوست محمد خان د کابل د تخت غلیمان او یاغیان وځپل مګر په هغه سیمه کي ناکراری دوام وکړ. 
باالخره شاه محمود او وزیر فتح خان د شمالي د وضع د کرارولو لپاره روان سول او د دوست محمد خان سکه ورور 

شمالي سیمو د یاغیانو او د شاه محمود د لښکرو امیر محمدخان یې په کابل کي والي کړ. خو په هغه جنګ کي د 
ترمنځ، چې د برج شاخي په نوم یوه ځای سره وسو، د شاه محمود لښکرو ماته وکړه او شاه محمود او وزیر فتح خان 

 (۳۹1کهزاد ص )بیرته کابل ته ستانه سول. 
هغي سیمي وضع داسي کراره کړه دوست محمدخان په کوهدامن او کوهستان کي پاته سو. او په څو میاشتو کي یې د 

 چې په ډېر وخت کي یې داسي امنیت نه وو لیدلی.
دوست محمدخان د کابل د شمالي سیمو او کوهستان د امنیت د ټینګولو څخه وروسته کابل ته ستون سو او د خزانې 

اړو وروڼو سردار د ډکولو لپاره یې په اصالحاتو الس پوري کړ. په یوه کال کي یې خزانه یو څه ډکه کړه او دو
دوست محمدخان او فتح خان کشمیر ته د تللو اراده وکړه. فتح خان په الره کي د پنجاب د مهاراجا رنجیټ سینګه 
سره دفاعي تړون السلیک کړ او له هغه څخه یې د کشمیر د فتح کولو لپاره پوځي مرسته وغوښتله. رنجیټ سینګه 

خان به د غنمیتونو د تر السه کولو په صورت کي دریمه برخه په دې شرط پوځي مرسته ورسره ومنله چې فتح 
رنجیټ سینګه ته ورکوي. په کشمیر کي د عطامحمد خان او سردار دوست محمدخان تر منځ په جنګ کي 
عطامحمدخان ماته وکړه او د خپل ورور غالم محمدخان سره دواړه د فتح خان په الس کي بندیان سول. فتح خان د 

څخه وروسته د رنجیټ سینګه استازي ته ځکه د غنیمت منل سوې برخه ورنه کړه چې ویل یې د  دې جنګ له ګټلو
هغه پوځیانو په جنګ کي برخه نه وه اخیستې. فتح خان د کشمیر والي او د هغه ورور غالم محمد خان دواړه خوشي 

لور یې حرکت وکړ. کړل. د کشمیر حکومت یې خپل وررو سردار محمدعظیم خان ته وسپاره او د کابل پر 
عطامحمدخان کندهار ته والړ او له کامران سره، چې له فتح خان سره یې هر وخت په زړه کي کینه درلوده، یو ځای 
سو. او غالم محمدخان په پېښور کي د اټک قال، چې د دوی د کورنۍ په الس کي وه، په یو لک روپۍ پر رنجیټ 

تراتیژیکي قال له ترالسه کولو سره پېښور او ټولي پښتني سیمي تر سینګه باندي خرڅه کړه. رنجیټ سینګه د دې س
تهدید الندي را وستلې او کرار کرار یې فتح کړې. ویل کیږي چې سردار دوست محمدخان خپل ورورفتح خان ته 

 (۸۶-۸۴موهن الل لومړی ټوک ص ص )ویلي وه چې غالم محمدخان خوشي نه کړي او له ځان سره یې وساتي. 
چې عطامحمدخان، په کشمیر کي د خپل قدرت په زمانه کي، د هغه سمسور او شته من والیت له مالیاتو  ویل کیږي

څخه په تر السه کړو پیسو جواهرات اخیستل او د ټولو جواهراتو په ډول یې د جعلي نقلونو د جوړولو لپاره له 
وقچه کي ساتل. کله چې فتح خان کشمیر هوښیارو استادانو څخه کار اخیستی او نقلي جواهرات یې په یوه بله صند

ونیوی او عطامحمدخان تسلیمېدلو ته مجبور سو نو هغه ته یې د بخښني د غوښتلو لپاره قرآن شریف واستاوه او په 
هغه قرآن شریف یې سوګند یاد کړ چې د کشمیر له عایداتو څخه فقط دغه جواهرات ورپاته دي نور هیڅ نه لري. فتح 

ي هغه جواهرات، چې ټول نقلي وه، ورڅخه قبول کړل او عطامحمدخان یې رخصت کړ. فتح خان په ډېره خوشال
خان ته وروسته معلومه سوه چې هغه ټول جواهرات نقلي ول، خو دا وخت کار له کاره تېر سوی او عطامحمدخان 

 (۹عطامحمد ص )ځان کندهار ته رسولی وو. 
دربار ته، د سردار محمدعظیم خان د ظلمونو او ضمنا د  له هغي عریضې څخه چې د کشمیر خلکو، د شاه محمود

پخواني والي عطامحمد خان څخه د خوښۍ څرګندولو په منظور استولې ده، ښکاري چې سردار محمدعظیم خان د 
هغه والیت پر خلکو باندي سخت ظلمونه کړي او په عذاب یې اخته کړي دي. د عریضې یو بیت، چې د پخوانې او 

 ونه پکښي راغلي دي، او ادبي ارزښت لري، ډېر مشهور دی:اوسني والي نوم
 

 عطای محمد زما برده اي
 بالی عظیمي فرستاده اي

 
رنجیټ سینګه ډېر ژر د اټک د قال په ترمیمولو لګیا سو او ډېره زیاته قوه یې پکښي واچوله. هغه دې سیمي ته، له 

هر آن د راتللو انتظار کاوه، ډېره زیاته قوه واستوله. د فتح خان او دوست محمدخان سره د مقابلې لپاره، چې ده یې 
رنجیټ سینګه له انتظار سره سم، فتح خان او دوست محمدخان ډېر ژر ځانونه د اټک د قال شاوخواته ورسول. د 
دواړو خواوو ترمنځ سختي نښتي وسوې. خبره چې هر ډول وي هغسي به وي خو په نتیجه کي فتح خان ماته وکړه 

 1ته پر شا سو.  او پېښور
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: مرحوم سید قاسم ریشتیا د خپل کتاب د څلېرویشتم مخ په حاشیه کي، د سراج التواریخ د لومړي ټوک د اته اتیا یم 1
مخ په حواله لیکي چې شاه شجاع هم رنجیټ سینګه ته د کوه نور الماس د ورکولو څخه وروسته په دغه جنګ کي 

. په داسي حال کي چې، د شاه شجاع د خپلو خاطراتو په شمول، ټول مورخین له خپلو افغاني قواوو سره برخه درلوده
په دې عقیده دي چې هغه له رنجیټ سینګه څخه په تېښته والړ او بیا یې ایله شل کاله وروسته له هغه سره لیکونه 

راج برخه واخلي. ستبادله کړل. نه شاه شجاع له رنجیټ سینګه سره وو او نه یې افغاني قوه درلوده چې په جنګ کي 
کال کي فتح خان  1۸1۶التواریخ په نیوي یم مخ کي هم دغه ته ورته یوه بله لویه تاریخي غلطي کوي او وایی چې په 

او شاه محمود د الهور د نیولو په نیت روان سول. رنجیټ سینګه هم د خپل جنرال رام سینګه او شاه شجاع سره د 
ړه... شاه محمود او وزیر فتح خان ماته وکړه او د سند او ملتان د مالیاتو د اټک د سیند پر غاړه مقابله ورسره وک

 اخیستلو لپاره روان سول. 
په داسي حال کي چې نه دا جنګ اصالً پېښ سوی او نه یې د پېښېدلو یه صورت کي د شاه شجاع ګډون امکان درلود 

پر سترخوان مېلمه وو. د ریشتیا په څېر یوه مورخ ځکه چې هغه د څلورو کالو راهیسي په لودهیانه کي د انګلیسیانو 
لپاره دا الزمه نه وه چې پر دغه راز مغشوشونکو او غلطو متونو باندي یې له سره حواله ورکړې وای. ځکه چې 

 دغه راز ناسم متون هسي بېځایه د تاریخ د شاګردانو او پلټونکو ذهنونه مغشوشوي.
لو وروڼو شاه زمان او شاه شجاع په خالف، چې زیاتره په داخلي جنګونو کي د شاه محمود د سلطنت پاته کلونه، د خپ

تېر سول، نسبتاً ارام وه. د دې علت دا وو چې جنګونه او ناکراری به زیاتره د والیانو او مقتدرو حکمرانانو د یاغي 
ول ح خان د شاه محمود د قلمرو ټکېدلو او د مالیاتو د ځنډولو او یا بیخي انکار کولو له امله پېښېدل؛ خو څرنګه چې فت

شته من والیتونه او حساس ځایونه د خپلو وروڼو ترمنځ وېشلي ول او هغوی ټول خپل مشر ورور فتح خان ته وفادار 
 ول، او هر یوه خپل ورسپارل سوی والیت آرام ساتلی وو، نو چنداني ښورښونه منځته نه راتلل.

ل دربار ته داسي آوازې ورسېدلې چې د هرات والي حاجي فیروزالدین کال په وروستیو شپو ورځو کي د کاب 1۸1۶د 
د ایران له دربار سره پر له پسې په تماس کي دی او د ایران په مرسته د خپلواکی خیال لري. داسي آوازې هم را 

تحعلې چا فورسېدلې چې حاجي فیروزالدین، چې د شپاړسو کالو راهیسي په هرات کي نایب الحکومه دی، د ایران له پا
شاه سره منلې ده چې په هرات کي به سکه او خطبه د هغه په نامه کوي خو د ایران پاچا به د هرات په داخلي چارو 
او مالیاتو کي الس نه وهي او د شاه محمود د یرغل په مقابل کي به یې مالتړ کوي. شاه محمود او فتح خان د دغه 

 ، د شهزاده کامراون سره یو ځای، د هرات پر لور حرکت وکړ. آوازو په اساس، چې ډیري بې اساسه هم نه وې
شاه محمود او کامران په کندهار کي پاته سول او فتح خان ته یې د هرات د والي د نیولو او کندهار ته د لېږلو هدایت 

ه چې وکړ. حاجي فیروزالدین هم د دې ورځي انتظار درلود او په لومړي سر کي یې فتح خان ته اجازه ورنه کړ
هرات ته داخل سي خو فتح خان له خپلو هنرونو او غوړو پیغامونو څخه کار واخیست او حاجي فیروزالدین یې د 
ښار د دروازو پرانیستلو ته مجبور کړ. فتح خان په ښار کي له څو ورځو تېرولو څخه وروسته، د یوې مېلمستیا په 

 تاوه. ترڅ کي، حاجي فیروزالدین بندي کړ او کندهار ته یې واس
فتح خان ته رپوټ رسېدلی وو چې حاجي فیروزالدین د هرات د کلونو کلونو عایدات او جواهرات د حرم په خزانه 
کي ساتلي دي. که څه هم چې حرم داسي ځای وو چې هیچا ته د ورتللو اجازه نه وه؛ خو فتح خان دا مسوولیت درلود 

دی، تسلیم کړي. په دې برخه کي سردار دوست محمدخان چې د حکومت پیسې باید اصلي مالک ته، چې بیت المال 
تر خپل حد تېری وکړ. د حاجي فیروزالدین د زوی ملک قاسم مېرمن رقیه بېګم یې، چې د شاه محمود لور وه، تالښي 
کړه او ویل کیږي چې د هغې بې عزتي یې وکړه. دا رپوټ له حرم څخه فتح خان ته ورسېدی او هغه د دوست 

تارولو امر وکړ. دوست محمدخان پر خپل آس باندي سپور سو او مخامخ کشمیر ته روان سو. په الر محمدخان د ګرف
کي یې، په کندهار کي، له شاه محمود او کامران سره ولیدل او هغوی ته یې خپل وروستی سالم وکړ. سردار 

 محمدعظیم خان، د فتح خان له امر سره سم، دوست محمدخان بندي کړ.
پوړنی او یو لیک خپل ورور شهزاده کامران ته واستاوه او هغه ته یې پېغور ورکړ چې د ده په پاچهي  رقیه بېګم خپل

کي یې خور بې عزته کیږي. کامران، چې فتح خان ته یې له خدایه پلمه غوښته، او څو کلونه پرله پسې یې خپل پالر 
و ته هڅولی وو، د شاه محمود په حکم د هرات د هغه له قدرت او محبوبیته وېرولی او د فتح خان پر ضد اقدام کول

پر لور حرکت وکړ. که دا خبره ومنو چې فتح خان په دغه سفر کي له کابله تر هرات پوري، په شپږو میاشتو کي، 
څه کم لس میلیونه روپۍ په انعامونو، سوغاتونو او عسکرو ته په پېشکي تنخواوو لګولي دي نو سړی ویالی سي چې 

 (1۲۶ټېټ ص )نفوذ په خاوندانو او پوځ کي ډېر زیات محبوبیت درلودلی وي.  فتح خان باید د
په دغه شپو ورځو کي د فتحعلي شاه زوی حسنعلي میرزا د خراسان پر لور لښکرکښي وکړه او د هرات خواته را 

خان د هغه مخي روان سو. د هغه له بدي طالع، فتح خان له زیاتو قواوو سره هرات ته راغلی او تیار ناست وو. فتح 
ته ور ووت او د دواړو خواوو قواوي، له اسالم قلعه سره نیژدې، سره مخامخ سوې. ایرانیانو په جنګ کي ماته وکړه 
او بیرته ایران ته پر شاسول. په دغه وخت کي یوه ګولۍ د فتح خان په خوله کي ولګېده او هغه ځای پر ځای بېهوښه 

ژل سو او په ډېره وارخطایي او بې نظمي د هرات ښارته ننوتل. فتح خان سو. عسکرو یې فکر وکړ چې فتح خان وو
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خپلو ساتونکو سمدستي د هرات ښار ته ورساوه او هلته معلومه سوه چې زخم یې ډېر کاري نه دی. جنګ پای ته 
 ورسېدی او هري خوا فکر کاوه چې مقابل لوري ته یې ماته ورکړې ده.

ه نه لیده، په هرات کي د کامران تود هرکلی وکړ او د حکومت چاري یې د فتح خان، چې په ځان کي یې هیڅ ګنا
پخوا په شان سمبالولې. کامران د ایران د خراسان والي حسنعلي میرزا ته لیک واستاوه. د هغه لښکرو ته یې د تلفاتو 

یرزا په ولې وه. حسنعلي مد رسېدلو له امله بخښنه وغوښتله، جګړه یې سوء تفاهم بللی او پړه یې ټوله پر فتح خان اچ
جواب کي ورته ولیکل چې د دواړو هیوادونو د دوستی په خاطر باید یا فتح خان ایران ته را واستوی او یا یې په 
سترګو ړوند کړی. کامران ته پلمه په الس ورغله او په یوه مناسب فرصت کي یې، چې فتح خان د هیڅ راز خیانت 

او د عطامحمدخان په وسیله یې، چې له فتح خان سره یې پخوانی دښمني درلوده، انتظار نه درلود، هغه ګرفتار کړ 
 په سترګو ړوند کړ. 

 
 نوربیا

 
 .یویمخ ون یې یخان او کهندل خان سمدستي پر آسونو سپاره سول او د کندهار پر لور ردلېش ه،ڼد فتح خان ورو

 
 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, دریمه برخه
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