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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 څلورم فصل

 برخه څلویښتمهوی

 فتح جنګ او د کابل عمومي وضع:
وخت په ده خدایداد کي وو او په ډېره وارخطایی یې د باالحصار پر لور حرکت وکړ. د باالحصار  شهزاده فتح جنګ دا

نواب زمان  چې محمودخان او د هغه زوی غوښتلد محمودخان بیات قال ته ورساوه.  ځانده دروازې بندي وې او 
خان څخه د مرستي غوښتنه وکړه او د امین هللا خان، خواجه هللا اده شاهپور له امین زخان ته یې وسپاري خو شه

وژغوری او باالحصار ته یې ورساوه.  د محمودخان بیات څخهفتح جنګ خانجي دراني او نورو مشرانو په مرسته یې 
ان، میرحاجي او د قزلباشو مشران باالحصار ته حاضر سول او شهزاده په سبا ورځ امین هللا خان، دراني او کابلي خان

 (1۴۷-1۴۶هراتي ص ص )فتح جنګ ته یې د پاچهی مبارکي ورکړه. 
ده لږترلږه د  چې د انګرېزانو له مرستي پرته قدرت ته دوام نه سي ورکوالی. ځکه چې فتح جنګ په دې پوهېدی

انګرېزان په نن او سبا کي د کابل پر لور  چې فتح جنګ پوهېدیخپل پالر هوښیاري او طرفداران هم نه درلودل. 
ي د جالل په کمپ ک پر تخت باندي له کښېنستلو سرهحرکت کوي او دا ځل به له ډېر لوی پوځ سره راځي؛ ځکه یې 

د ده پالر  چې واستاوه. هغه په دې لیک کي میګریګور ته وویلسیاسي استازي کپټان میګریګور ته یو مفصل لیک 
له انګرېزانو سره د دوستی په ګناه ووژل سو. که هغه د انګرېزانو له دښمنانو سره الس یو کړی وای نو چا به داسي 

و خلک خزما پالر خپلي ټولي پیسې د دوستانو په پیدا کولو ولګولې  چې فتح جنګ هم ولیکلبد نه وای ورسره کړي. 
هغه باید جالل آباد ته حرکت وکړي او د انګرېزانو پر محاصره سوي پوځ باندي  چې له دې غوښتني څخه نه تېرېدل

د  ردی هم د خپل پالر په څې چې حمله وکړي. شاه شجاع ورسره ونه منله او هغوی هم کافر وباله. فتح جنګ ولیکل
نولم مګر زه په دې تخت خوشاله نه یم. که خدای ما پر تخت انګرېزانو دوست او نېکخواه دی. دوی زه پر تخت کښې

کښېنوي؛ که دا وطن بیرته د انګرېزانو السته ورسي او دوی زما سره د خپل پالر د کسات په اخیستلو کي مرسته 
شاه شجاع خپل ژوند او شته مني د انګرېزانو د دوستی قرباني  چې وکړي نو زه به ډېر خوشاله یم. فتح جنګ ولیکل

. که ستاسي پوځ، په د هغه له کورنۍ سره ښه وکړي چې کړل اوس که دوی په ریشتیا هم د هغه دوستان وه نو باید
 څو ورځو کي، کابل ته را ونه رسیږي نو دوی به د شاه کورنۍ له منځه یوسي. ما ته ژر لیک را ولېږه او راته ووایه

 چې خلک را ټول سول او زما څخه یې وغوښتل چې زه څه وکړم او د شاه کورنۍ څه وکړي. فتح جنګ ولیکل چې
دوی باید لومړی زما د پالر د مرګ کسات واخلي بیا به زه هم  چې له دوی سره جالل آباد ته والړسم. ما ورته وویل

ه زه څ چې جالل آباد ته ورسره والړ سم. مګر زه بې وسه یم او په ډېره تلوسه ستا د لیک انتظار باسم. راته ووایه
دوی سخت سره بې اتفاقه دي. ډېر ژر د کابل پر  چې . اوس دې خلکو ته ماته ورکول ډېر اسانه کار دی؛ ځکهوکړم

 (۳۲-۵۳۰کې ص ص )لور حرکت را وکړی. 
خواوي د مقابلې په میدان کي سره مخامخ سوې.  ينواب محمدزمان خان د فتح جنګ پاچهي ونه منله او ډېر ژر دواړ

د مې پر لومړۍ نېټه امین هللا خان او فتح جنګ، ډزي پیل کړې او په ټول ښار کي اړودوړ پیل سو. امین هللا خان د 
مې پر دوهمه د محمدزمان خان طرفدار میرحاجي ونیوی او باالحصار ته یې بوت. میرحاجي هم د کابل د خلکو او 

تانیانو مرشد وو او امین هللا خان په دې کار سره ټول خلک په غوسه کړل. خلکو یې پر کور باندي حمله هم د کوهس
ه امین هللا خان په باالحصار کي پناه واخیستل وکړه. کور یې چور کړ، نوکران یې ورته قتل کړل او کور یې وسوځاوه.

توګه د امین هللا خان طرفداران خوشاله وساتي او په دې  چې او فتح جنګ هم هر کلی ورته ووایه. فتح جنګ غوښتل
هر کله جنرال پالک کابل ته را ورسیږي نو دی به د باالحصار  چې خپله جبهه قوي کړي او دغه راز یې غوښتل

نور به د هغه مالتړ ته اړتیا نه وي. نایب  چې دروازې ورته پرانیزي او امین هللا به الس تړلی ور ورسپاري؛ ځکه
ځان به انګرېزانو ته تسلیم  چې طرناک او نازک حالت کي دی نو اعالن یې وکړخپه ډېر  چې خان پوهېدی امین هللا

باالحصار څخه دباندي یې د باکرزیو په شان زورور دښمنان  له هغه هغوی یې غرغړه کي. چې کړي؛ پرېږده
 (۳۳-۵۳۲ص کې دوهم جلد ص )تر هر چا خطرناک ول.  چې درلودل،
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 کمی څخوراکي موادو او پیسو یې هی او د مهماتو،وه په باالحصار کي پنځه زره عسکر ورسره  له فتح جنګ سره
نه وو. پر ښار باندي یې له باالحصار څخه د ګولیو باران جوړ کړ. اکبر خان کپټان میکنزي له جنرال پالک سره د 

واب را نه ووړ. جهغه له جنرال پالک څخه قانع کوونکی  چې . داسي ښکاريواستاوه خبرو لپاره جالل آباد ته
 میکنزي یې د دوهم ځل لپاره هغه ته ولېږی او پخپله د پوټنیجر او ټروپ سره کابل ته ستون سو. 

له جنرال پالک سره یې خبري سوي او تړون یې ورسره السلیک کړی  چې اکبرخان په کابل کي داسي آوازه ګډه کړه
ه حیث پېژندلی دی. په دې توګه یې د فتح جنګ په طرفداران کي بې اتفاقي واچوله او ډېر هغه دی او هغه د پاچا پ

 (۳۴-۵۳۳کې ص ص )تر دغه ګړې پوري بېطرفه وه د اکبرخان خواته واوښتل.  چې کسان
تېره شپه خان شیرین خان راغی او راته  چې موهن الل د مې پر نهمه میګریګور ته ولیکل چې سرجان کې لیکي

 له دوی سره ملګری سي او د فتح جنګ سره مخالفت اعالن کړي. ده وویل چې بارکزي دی مجبوروي چې یې ویلو
خپلي ښځي په اطرافو کي قال ګانو ته واستوي او بیا نو  چې که زه دا کار وکړم نو بیا خو به تباه سم. نو غواړي چې
 فکر کوي د کابل ټول چې ته ځان ورسوي. ده وویل باالحصار ته والړ سي او یا به په جالل آباد کي میګریګوریا 

خپله تېره شپه اکبرخان پ چې شیعه ګان به ورسره ملګري سي. موهن الل د مې پر لسمه په خپل یوه بل لیک کي وایي
د فتح جنګ ورسره  چې خان شیرین خان ته راغی او تر ډیرو خبرو وروسته یې خان شیرین خان په دې قانع کړ

کله ما درڅخه  چې نواب زمان خان خبر سو نو سمدستي یې شیرین خان ته احوال ورکړ چې متحد سي. خو کله
له شجاع الدوله سره مرسته وکړه نو نه ته راغلې او نه دي خپل زوی ورته را واستاوه؛ اوس باید له  چې وغوښتل

کله  چې زمان خبره ورسره ومنله. موهن الل وروسته ولیکلاکبرخان سره هم ملګری نه سې. شیرین خان د نواب 
اکبرخان د فتح جنګ سره د جنګ میدان ته داخل سو نو عبدالسالم له هغه سره خیانت وکړ او له اکبرخان سره یوځای 

خپل کلي ته والړ سي. دې کار د فتح جنګ طرفداران  چې سو. اکبرخان هغه ته یو آس ورکړ او هیله یې ورڅخه وکړه
ویرول او خپلي قالوي یې، له جنګه پرته، خوشي کړي او په باالحصار ننوتل. اکبرخان هغوی تعقیب کړل او یو  و

 (۳۵-۵۳۴کې ص ص )پوټینجر هم ورسره اخیستی وو. کي توپ یې ورڅخه واخیست. اکبرخان په دې حمله 
شه ا غوښتل بارګزي او نور فساد پېم چې د کابل د جنګونو علت دا دی چې فتح جنګ یو ځل بیا میګریګور ته ولیکل

د خپل سر ګرولو ته خالص نه وي او تاسي په اسانی سره، پرته  چې او شریر کسان په داسي جنګونو سره لګیا کړم
له مقاومته، کابل ونیسی. اوس زما پیسې ټولی ختمي سوي دي او هیڅ راپاته نه دي. که تاسي ډېر ژر حرکت ونه 

ښ سي بارګزي به قدرت ونیسي او ستاسي د ملګري شاه شجاع کورنۍ به تباه سي. بیا کړی نو ډېر لوی فساد به پې
 به مو هیڅ شی السته نه راځي او پښېماني به کوو. 

شهزاده فتح جنګ مخي ته ودرېدل او د سردار له د د همدغه لیک د لیکل کېدلو په ورځ درې تنه سیدان او شیخان 
 ېچ اکبرخان به په قرآن سوګند درسره وکړي، چې . دوی شهزاده ته وویلخوا یې د سولي پېشنهادونه ورته راوړل

غدر به نه کوي. فتح جنګ له یوې بلي خوني څخه قرآنونه را وغوښتل او سیدانو ته یې وروښودل. په دې ټولو کي 
پر ځای  م نه وهد بارکزیو، پوپلزیو، کابلیو، شیعه ګانو او کوهستانیانو مشرانو السلیکونه کړي وه ، او یوه وعده ه

د شاهي کورنۍ دښمنان د رسول صلعم دښمنان دي مګر بارکزیو زما پالر  چې سوې. د بارکزیو مشرانو لیکلي دي
په دغه قرآن  چې ، ځکهوواژه. که له اسمان څخه کوم بل قرآن نازل سوی وي نو بارکزي دي په هغه سوګند یاد کړي

بېحده زیات سوګندونه سوي او یو هم نه دی پر ځای سوی. سیدان رخصت سول او محمدشاه خان ته وظیفه ورکړه 
له فتح جنګ سره خبري وکړي. فتح جنګ د دې پېشنهادونو او د خپل نظر په باب میګریګور ته لیک  چې سوه

 واستاوه:
محمداکبرخان کابل ته راغلی دی نو  چې د دې ځای د اوضاع په باب به داسي درته ولیکم. له هغي ورځي چې

موږ جوړ کړي وه حملې پیل کړي دي.  چې بارکزیو، غلجیو، کابلیانو او شیعه ګانو په ګډه پر هغو مورچلونو باندي
ټول  ینو د خیانت په وجه راڅخه ونیول.ځیني مورچلونه یې زما د ساتونکو د کمزوری او ځیني یې زما د محافظ

سنګرونه د دښمنانو السته ورغلي دي او موږ په محاصره کي یو. پرون محمدشاه خان راغی او له امین هللا خان سره 
یې خبري وکړې. د دوی د خبرو نتیجه داسي وه: زه به د پاچا په توګه پېژندل کېږم. محمداکبرخان به وزیر وي او 

 چې ه د هغه نایب وي. تر دې وروسته محمدشاه خان زما حضور ته راوستل سو او زه مجبور سومامین هللا خان ب
 زه د دې موافقې منل د دوو یا دریو ورځو لپاره وځنډوم.  چې مګر زما د طرفدارانو سال دا وههغه ته خلعت ورکړم. 

ه هللا خان ب ینزیر په حیث قبولوم. امزه به محمداکبرخان د خپل و چې دوی ماته څلور پېشنهادونه وکړل. لومړی دا
که  چې کابل ته راځي. دوهم دا چې د هغه نایب وي. دوی به یو پوځ جوړوي او له هغو انګرېزانو سره به جنګیږي

که زه قوت لرم نو له  چې زما خوښه وي دوی به بېطرفه پاته سي مګر زه باید له انګرېزانو سره وجنګېږم. دریم دا
هر ځای ته مي زړه غواړي  چې خپله کورنۍ راسره واخلم او چې وجنګېږم او که نه وي نو بایدبارکزیو سره باید 

 هلته والړ سم.
هللا خان، زموږ د کمزوری له امله، له هغوی سره راضي سوی دی او د محمداکبرخان سره  ینام چې داسي ښکاري

زه  کهڅه وکړم.  چې د خبرو لپاره له باالحصار څخه تللی دی. دې پېشنهادونو زه حیران کړی یم او اوس نه پوهېږم
ل خپ چې او زه به مجبور یممحمداکبرخان خپل وزیر کړم نو هغه به د انګرېزانو سره د جنګ لپاره تیاری وکړي 
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قوت د هغه په اختیار کي ورکړم؛ او دا ډېر خطرناکه کار دی. که د دوی خبره ونه منم نو د فقید پاچا کورنۍ  چې توپ
 به بې عزته سي.

 ېچ هسي بېځایه له جالل آباد څخه کابل ته ستاسي د پوځ د حرکت په انتظار یم. څلوېښت ورځي کیږي چې زه لکه
غیان یا چې ه خیبر څخه را تېر سوی دی او تاسي له جالل آباد څخه حرکت نه دی کړی. ما کوښښ وکړستاسي پوځ ل

ه ما د موهن ل چې سره بې اتفاقه کړم څو انګرېزان کابل ته په راتللو کي له ستونزي سره مخامخ نه سي. که څه هم
کړې ده؛ مګر ستاسي هیڅ درک نه  الري څو لیکونه درلېږلي دي او دې خواته مي ستاسي د حرکت کولو غوښتنه

 دی معلوم سوی. ستاسي له دغه ډول ځنډ څخه خطرناکي پیښي منځته راتتالی سي. 
رزا امین هللا درلېږلی او شفاهي پیغامونه مي ورکړي دي، مګر تاسي جواب نه دی یما م چې ډېره موده وسوه

ر ځان باندي زحمت تېر کړم او په باالحصار .. که ستاسي د عاجل حرکت کومه تمه کېدالی سي نو زه به پراکړی.
کي به ورته ټینګ سم او له یاغیانو سره به وجنګېږم. که تاسي ځنډېږی نو بیا به هدف نه سي ترالسه کېدالی او هغه 

 کې ص ص)اوس په اسانه ترالسه کېدالی سي بیا په ډېر زحمت السته نه راځي. زه به نور څه درته ولیکم.  چې څه
۵۳۷-۳۸) 
حصار تر دېوال الندي د ماین د الوزولو کار پیل کړی بارګزیو د باال  تېره شپه چې جنګ جنرال پالک ته ولیکل فتح

دی. زه نور هیڅ وس نه لرم. وسلې او مهمات راسره ختم سوي دي. زه په بحراني حالت کي یم که تاسي ژر ځان 
ر څه به السه ووزي او تاوان به یې تاسي ته را ونه رسوی باالحصار او تخت ټول د بارکزیو السته لوېږي او ه

  ورسیږي.
یوه لویه چاودنه وسوه د اکبرخان عسکرو د باالحصار له دېوال سره د مین د الوزولو کار په سمه طریقه نه وو کړی. 

ونړوي عسکرو ته یې تلفات واړول. له پاسه د فتح جنګ عسکرو ډزي کولې او د  دېوال چې خو د دې پر ځای
 طرفدارانو ته یې سخت تلفات واړول. موهن الل وایی د تلفاتو شمېر زرو تنو ته رسېدی.اکبرخان 

د دې فاجعې په سبا سهار، د مارچ پر اوومه، اکبرخان پر باالحصار باندي د لویو توپونو ډزي پیل کړې. د فتح جنګ 
 ېچ ، له هغه څخه وغوښتلډېر یې له خپلو کورنیو سره په باالحصار کي اوسېدل چې هندوستاني او عرب عسکر،

 ېچ له اکبرخان سره خبري پیل سي. فتح جنګ پوه سو چې دوی پر خپلو کورنیو او ماشومانو باندي ویریږي او باید
 له اکبرخان سره روغي جوړي ته غاړه کښېښودله.نور نو مقاومت نه سي کوالی او له وچه مجبوریته یې 

 دی چې ګړتوب دا ومنلهځخان باالحصاري په من احمد او قاضي سید فتح جنګ د نایب امین هللا خان، محمدشاه خان
به پاچا او اکبرخان به وزیر وي او په دواړو به په سال او مشوره کارونه مخته وړي. اکبرخان دا فیصله ومنله او د 

 ته یې واستوله:قرآن مجید پر حاشیه باندي یې یوه عهد نامه ولیکله او فتح جنګ 
سلطان ابن السلطان والخاقان ابن الخاقان سلطان فتح جنګ شاه، زه د هللا د درګاه  چې خت کيپه دې نېکمرغه و» 

بنده محمداکبر خان بن امیر دوست محمدخان د وزارت په مقام سرلوړی کړی یم. نو د ده د زړه د تسکین لپاره، په 
ال د رسول محمد مصطفی او د خپل ظاهر او باطن عهد کوم او د واحد او ال شریک عزوجل خدای او د هغه متع

 ليد ستای چې ټولو پیغمبرانو او سترو څلورو یارانو او د پاکو امامانو رضوان هللا علیهم په تقدس شاهدي ورکوم
به د زړه له کومي په پاچهي منم او د هغه اطاعت به الزم بولم او او له ده پرته به هیڅ بل څوک د پاچا په  سلطان

او دولت له خدمته پرته به بل هیڅ کار نه کوم او د ده په خد مت کي به له سر او مال څخه او د دین  حیث نه پېژنم
سلطان د حکم تابع به یم او د ستایلي د پاچهی له مقام سره وړ نه وي او د  چې تېر یم او داسي هیڅ کار به نه کوم

سلطان ممدوح د پاچا  چې او هر څوک ولم.هغه امر به پخپله او په لښکر او خلکو قبولوم بلکه الزم او واجب به یې ب
او که چیري  محمداکبر بن امیر دوست محمدخان یم د هغه د سر، مال او ناموس دښمن به یم چې په حیث نه مني زه

په اشاره او کنایه د پاچا له امر  ،له سلطنت سره په سر، مال او ناموس د دښمنۍ اراده وکړم او یا د نورو په لمسون
څخه سرغړونه وکړم او یا له هغه سره د خیانت کولو الره غوره کړم نو زه دي د خدای تعالی او مالیکو په لعنت او 

په  او که زه د پیغمبر آخرالزمان او سترو اصحابو، د دین د امامانو او د شرع متین د مجتهدینو په غضب ګرفتار سم
باندي ټینګ ونه درېدلم نو د خدای تعالی له رحمت او د حضرت احمدمجتبی محمد مصطفی صلی هللا خپل دغه اقرار 

 دلته سردار محمداکبرخان مهر او السلیک کړی دی. «و سلم له شفاعت څخه دي بې نصیبه سم فقط.علیه و آله 
ګ ته یې وسپارله. او د باالحصار له دې وروسته، امین هللا خان او محمدشاه خان یوه ضمانت نامه ولیکله او فتح جن

 (۸۵-1۸۴کاتب ص ص )دروازې پرانیستل سوې. 
شاه پور سره د ، د شاه شجاع له بل زوي، مخ کي 1۸۷په سراج التواریخ کتاب مشهور کاتب د خپل  ) فیض محمد

ه شجاع له د واقعات شا عهدنامېکاتب دا دواړي  چې را نقلوي. څرنګههم قومي مشرانو د یوې بلي عهدنامې متن 
محمدحسین هراتي لیکلی دی، ټکي په ټکي را اخیستی دي او ما یې د تاریخ په بل هیڅ کتاب  چې دریم کتاب څخه،

 د احتیاط په قید سره ولوستل سي.( چې کي متن نه دی لیدلی نو باید
د  هدف نیده یوازید  چې اکبرخان باالحصار ته ننووت او د فتح جنګ یې بې اندازې درناوی وکړ. هغه ته یې وویل

سدوزیو د کورنۍ او په خاصه توګه د فتح جنګ شاه نېکمرغي ده او دی پخپله د دې کورنۍ نوکر دی. فتح جنګ 
یې خلعت ورته اووړ نو ده یې له اغوستلو څخه ډډه  چې کلهاکبرخان ته پیسې پېشنهاد کړې مګر هغه ونه منلې او 
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ه ب ې له نواب زمان خان سره حسابونه فیصله کړي نه وي تر هغهتر څو پوري ی چې ویلوړه او فتح جنګ ته یې کو
 به نه کښیني.کرار خلعت وانه غوندي او 

پخپله د عهدنامې کلمات، له هغې څخه مخکي وضع، د فتح جنګ بېچارګي او د قومي مشرانو ترمنځ د بې اتفاقی او 
ینیټ درلودلی وي. لیفټموقتي حیثیت  و بایدماتاقدا وتړلټولو دا عهدنامه او په هغې پوري  چې جنګونو سابقه داښیي

 کپټان میکینزي راته راغلی وو او د هغه له خولې خبر سوم»  چې آیرې د جون پر نهمه پر خپلو یاداشتونو کي لیکي
فتح جنګ، د خپلي کمزوری او بېچارګی په وجه، د محمداکبرخان او نورو مشرانو شرایطو ته غاړه ایښې ده او  چې

، د دې قومونو استازیتوب فتح جنګ چې باالحصار یې د پوپلزیو، بارکزیو، غلجیو او قزلباشو تر منځ وېشلی دی.
پخپله فتح جنګ حرامسرای ته تللی دی. دا یو  محمداکبر، نواب زمان خان، محمدشاه خان او خان شیرین خان کوي.

په دې تالښ کي  یو عجیب ترکیب دی. دا ټول قومي مشران، له یوه بل سره، د اختالف او دښمنۍ سابقه لري او هر
څو ورځي مخکي د دوو زړو نوابانو، نواب زمان  څرنګه به د فتح جنګ خزانه او جواهرات ترالسه کړي. چې دی

ن ترمنځ ډېره سخته شخړه وسوه. نواب زمان خان، نواب جبارخان تر ږیره ونیوی او ورته ویل خان او نواب جبارخا
پرنګیان دي زموږ ملک ته راوستل او دا ټولي ستونزي ستا له السه را پیښي دي. د نواب جبارخان  چې یې ټول ته وې

زخواست یې ورڅخه کاوه. اکبرخان زوی پر نواب زمان خان باندي توپنچه را وایستله او د خپل پالر د سپکاوي با
 (۲۶-۳۲۵آیرې ص ص )« ورته ناست وو او له خندا شین وو. 

ه، ده ت چې تح جنګ پاچهي ونه منله او اعالن یې وکړفنواب زمان خان د انتظار یې ایستل کېدی،  چې لکه څرنګه
ر سي او اکبرخان ته د قواوو اولس د پاڅون په وخت کي، پاچهي ورکړې ده. اوس باید دی پاچا سي، عثمان خان وزی

قومانداني وسپارله سي. جنګ له سره پیل سو؛ مګر دې جنګ دوه درې ساعته دوام وکړ. د نواب زمان خان زامن 
د زمان خان  چې او د هغه طرفدار مشران ژوندي ونیول سول. د نواب کور چور سو. او په پای کي معلومه سوه

وه ایله پ له خزانې څخه، ډیري زیاتي پیسې ورکړه سوي دي. فتح جنګسره ملګرو قومي مشرانو ته، د فتح جنګ 
 (۴۵-۵۴۲کې ص ص )له ده سره ډېرلوی خیانت سوی دی.  چې سو

 اکبرخان ډېر ژر د باالحصار ټول حساس ځایونه اشغال کړل او فتح جنګ ته خالي نوم پاته سو. انګرېزي بندیان،
د پرله پسې غوښتنو او فشار په وجه، میرحاجي  د نواب زمان خان په کور کي ډېر خوشاله ول، د کابل د خلکو چې

زره روپیو په بدل کي یې هغه ته وسپاري. رد څلو چې ته تسلیم سول. اکبرخان وروسته میرحاجي هم مجبور کړ
ً اکبرخان بندیان، له ځانه سره، په باالحصار کي وساتل؛ او  واهرات ټولي پیسې او ج چې فتح جنګ مجبور کړ یې ضمنا

 تسلیم کړي.  هغه ته
 ً اکبرخان خپل بندیان له بدیع آباد څخه د کابل درې میلي ته، د لوګر د سیند پر غاړه، د یوه قزلباش مشر علي  ضمنا
اد په دیان تر بدیع آبقال ته انتقال کړل. علي محمد دا قال تازه آباده کړې وه او ښې زیاتي خوني یې درلودلې. بن محمد

دي قال کي ډېر آرام سول. له جالل آباد څخه د ضرورت وړ شیان، لیکونه او اخبارونه ورته رارسېدل. د دوی تر 
اکبرخان به، کابل ته د جنرال پالک له نیژدې کېدلو سره، دوی ترکستان ته انتقال کړي.  چې ټولو لویه اندېښنه دا وه

 (۵۵۰کې ص )رابر وو. نور یې نو ژوند له هره درکه ب
 ژمي کي یې د انګرېزانو د لښکرتېر په  چې جنرال پالک، کابل ته د حرکت کولو څخه مخکي، د شینوارو کلیو ته،

ه د دغو کلیو ل چې په تباه کولو کي ډېره برخه درلوده، د سزا ورکولو په منظور، جنرال مونټیت ته وظیفه ورکړه
یو  ېچ خلکو څخه د برټانیې د پوځ لوټ کړي مالونه او توپونه واخلي. مونټیت، د جون پر شلمه، د ګوالیي کلي ته،

شمېر لویي قالوي پکښي والړي وې او پر کورونو باندي یې د توت او ولو ونو سیوري غوړولي وه، ورغی. قالوو 
یې د مالوچو، وریجو او جواریو کروندې اوبولې. دوې یا درې ورځي  ته نیژدې روڼي اوبه بهېدلې او په ګاونډ کي

وروسته د دوی د حاصل ټولولو وخت وو. مونټیت په سبا سهار د تباهی کار پیل کړ. د خلکو قالوي او کورونه یې 
لي یې و ټوو او مېوه لرونکو ونو منځ ته یې اوسپني وردننه کړې اتوزول. د ښایستباه کړل او دېوالونه یې ورته وال

 د قالو او کورونو د تباه کولو کار څو ورځي روان وو.کړې.  چې په دغه طریقه و
شینواري ډېر یاغي خلک ګڼل کېدل نو انګرېزانو هغوی ته د درس ورکولو فیصله کړې وه. مونټیت د شینوارو په 

 نځه دېرشپپه وادي کي یې مقاومت کاوه هغوی یې د پټېدلو په ځایونو کي وویشتل.  چې وادي کي مخته والړ. چا
قالوي وسوځولې. مونټیت د اګسټ پر دریمه، یعني له څه باندي یوې میاشتي تباهیو څخه وروسته کمپ ته راستون 

، جنرال پالک ته استول سوي وه. البته خبري بې نتیجې سو. دا وخت کپټان ټروپ او حاجي بختیار، د اکبرخان له خوا
 (۶۴-۵۶۰هغه کتاب ص ص)ختمي سوې. 

جنرال پالک، د شینوارو د کلیو د سوځلو څخه مخکي، په خیبر کي په اپرېدیو زړه سوړ کړی وو. د ده عسکرو به د 
اپرېدیو څخه سرونه غوڅول او پر نیزو به یې ګرځول او کمپ ته به یې ورسره یووړل. په دې جمله کي د ښځو 

 ېچ څخه منع کول نو یوه هندي عسکر ورته وویلعمل لیفټینینټ ګرینووډ عسکر له دې  چې سرونه هم وه او کله
صاحب! په دې لعنتي دره کي زما دوولس وروڼه وژل سوي دي. که زه د یوې خیبری ښځي په غېږ کي یو میاشتنی 

 (۳۸۳ډال ریمپل ص ) ماشوم ووینم په ډېره خوشالي به یې قتل کړم.
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 او جنرال پالک ته یې د خپله فیصله صادره کړېګورنرجنرال د وخته د هغه په باره کي  چې که اکبر خان خبر وای
ده ښایي له پالک سره د مذاکراتو کوښښ له سره کړی نه وای. اکبرخان له کپټان  هغه د اعدامولو توصیه کړې ده نو

مپ ټول بندیان د پالک ک چې تر ټولو غوره الره دا ده چې ټروپ او پوټینجر سره خبري وکړې. پوټینجر ورته وویل
پر کابل باندي د پالک د حملې مخه نیوالی  چې او په دې توګه خپل جدیت ثابت کړه. دا یوازینی الره ده ته واستوه

که پالک د حملې خیال ولري نو زه به ټول بندیان ترکستان ته ولېږم او هلته به یې پر  چې سې. اکبرخان ورته وویل
جنګیالیو سره یو ځای د پالک جنګ ته راسم. پالک  مشرانو باندي دوه دوه او درې درې ووېشم او پخپله به له خپلو

ته  اکبر دا ځل جنرال پالک د بندیانو له ترالسه کولو سره د خیبر د الري پېښور ته روانیږي. چې باید ماته ولیکي
 ټروپ او الرنس ولېږل خو خبرو بیا هم نتیجه ورنه کړه. 

ده او د ده ملګرو ته، د تېرو کارونو، عفو کوي، د دوست که انګرېزان  چې نهاد لېږلی ووجنرال پالک ته پېشاکبرخان 
له جالل آباد څخه به پېښور ته ستنیږي نو  چې محمدخان او د ده د کورنۍ سالم ستنېدل تضمینوي او دا ضمانت کوي

دیان ه او بنټول انګرېزي توپون چې بندیان به خوشي کړي. پالک بیا هم شفاهي جواب ور واستاوه او ورته وې ویل
زما کمپ ته را واستوه او ستا پالر او کورنۍ به خوشي سي. او له افغانستان څخه د وتلو په برخه کي به درته ووایم 

هر څه کوم هغه زما خپل اختیار دی. محمداکبرخان وروسته جنرال پالک ته یو تهدیدونکی پیغام واستاوه  چې ؛ زه
یان له جالل آباد څخه د کابل پر لور حرکت وکړي نو دی به د برټانیې ټول که د برټانیې پوځ چې او هغه ته یې وویل

بندیان بخارا ته یوسي او هلته به یې د غالمانو په بازار کي خرڅ کړي. پالک بیا هم شفاهي پیغام ور واستاوه او ورته 
ینه ځقت وښیې نو ښزه په لنډو شپو ورځو کي د کابل پر لور حرکت کوم؛ او که ته غواړې خپل صدا چې وې ویل

 (۲۹ -1۲۸فاریسټ ص ص )بندیاني سمدستي را ولېږه. 
 . په غرونو او غونډیو کي یېیخېل کلیو ته ولېږ یچکرنل ټېلر، ګندمک ته نیژدې، د ماما خېل او کوجنرال پالک، 

ورته  پر غازیانو باندي د حملو سره یو ځای دواړو کلیو ته اورونه واچول او قالوي او کورونه یې څو ورځي
اب هغه کت)کړې.  چې د ونو او انګورو باغونه یې ورته تباه کړل او وني یې د نورو کلیو په څېر ورته و ؛وسوځول
 (۶۹-۵۶۸ص ص 

اکبرخان او فتح جنګ هغه ته  چې د جوالی پر اووه لسمه، له جالل آباد څخه، ګورنر جنرال ته ولیکل جنرال پالک
فتح جنګ د اکبرخان په الس کي یو ګوډاګی دی او هغه تش په نامه پاچا  چې قومي مشران لېږلي دي خو دی پوهېږي

انو له افغان چې دی؛ او دا قومي مشران یوازي د اکبرخان استازیتوب کوي. ده د ګورنرجنرال دفتر ته اطمینان ورکړ
انانو سي. له افغزموږ قوت یې بیا په ژوند کي هېر نه  چې سره به داسي سلوک وکړي او داسي زور ته به ورته وښیي

او یوازي د زور په دوی هیڅ وخت پر قول نه دریږي  چې سره د پیمانونو او مذاکراتو الره نتیجه نه ورکوي ځکه
اکبرخان غواړي، په یوه او بله پلمه، کارونه وځنډوي او یو هدف یې  چې ژبه پوهیږي. ده ګورنرجنرال ته ولیکل

په لغمان کي یې لري. دا وخت زموږ  چې ځکو او قالوو ژغورل دي،شاه خان د م زموږ د تر ټولو سخت دښمن محمد
په پوري وتلو کي سخت مشکالت پېښوي او شاوخوا مځکي د  چې او د هغه د جایدادونو ترمنځ درې سیندونه دي

تر اوسه یې ال له شینوارو سره  چې وریجو د کښتونو اوبو نیولي دي او پوځ نه سي پکښي تېرېدالی. ده ولیکل
جنرال مونټیت یې د هغوی د قالوو د تباه کولو او د غلې دانې او پروړو  چې نه نه دي تصفیه کړي. ده ولیکلحسابو

کومه سزا ورکړې ده هغې ښه نتیجه ورکړې ده او اوس څوک زموږ  چې د راوړلو لپاره لېږلی دی. مجرمینو ته مو
  (۴۲۰پېپرز مکتوب )پر عسکرو باندي یو ډز نه کوي. 

و جنرال مونټیت په شینوارو کي د خپلو عملیات چې ولیکلته جنرال پالک د جوالی پر نهه ویشتمه د ګورنرجنرال دفتر 
 ېچ سخت تلفات رسېدلي وي ځکه چې په باب رپوټ راکړی دی. پر هغه سیمه باندي د مونټیت د حملو له امله باید

د  ېچ اوس هم د خپلو مړو په ښخولو لګیا دي. ده وویلدوی  چې د شینوارو یوه مشر کپټان میګریګور ته لیکلي دي
 پیپرز مکتوب)شینوارو دغه راز بشپړه ماته او د هغوی د دونه زیاتو قالوو تباهي به ډېري ګټوري اغېزې ولري. 

۴۴۷) 
فتح جنګ له باالحصار څخه د اکبرخان له بند څخه وتښتېدی او ځان یې په ګندمک کي له دې پیښو څخه لږ وروسته 

جنرال پالک کمپ ته ورساوه. جنرال پالک هغه ونازاوه؛ د ده په افتخار یې د توپونو ډزي وکړې او په یوه لویه  د
 خېمه کي یې هر څه ورته برابر کړل. 

د ګورنرجنرال سکرټر ښاغلي مډوک، د سپټمبر پر دیارلسمه، جنرال پالک ته دوه لیکونه واستول. په لومړي کي یې 
هغه باید په هیڅ توګه د برټانیې له حکومت څخه د مرستي انتظار ونه  چې ح جنګ ته ووایيفت چې ورته لیکلي وه

اړه لري. دغه راز باید فتح جنګ په دې خلکو لري او د افغانستان لپاره د پاچا او مشر ټاکل د افغانستان په خپلو 
د ده د پالر فقید شاه شجاع، د برټانیې د حکومت او مهاراجا رنجیټ  چې هغه تړون نور لغو دی چې وپوهول سي

 (۴۷۹مکتوب ) سینګه تر منځ السلیک سوی وو.
 ، له خپلو ګوډاګیانو او دوستانو سره، د هغوی دوستي تر مطلبه پوري ده.چې انګرېزانو په دې توګه وښودله

 حمدته باید م چې ورته ولیکلوه او په هغه کي یې ښاغلي مډوک په همدغه تاریخ جنرال پالک ته یو بېل لیک واستا
که بندیان د برټانیې د حکومت له شرایطو سره سم خوشي نه کړې نو ستا مېرمن او اوالدونه  چې اکبرخان ته ووایې
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ته  د برټانیې حکومت هغوی چې به کلکتې او وروسته ښایي برټانیې ته ولېږل سي او دی باید په دې پوه کړل سي
 (۴۸۰مکتوب )لیم نه سي ورکوالی. اسالمي تع

جنرال پالک د اکبرخان تهدیدونو ته لیکلی جواب نه ورکاوه ؛ اکبرخان هم د ګورنرجنرال په  چې خو لکه څرنګه
وروستي تهدید کي ری ونه واهه او د بندیانو مسله همداسي ناحله پاته سوه. اکبرخان د آزادی لپاره جنګ ته دوام 

هغه زړه  دجنرال پالک د شینوارو د کلیو په تباهیو بسیا نه سو. اهیو پروګرام ته مخه کړه. ورکړ او جنرال پالک د تب
ه پ چې د هغه د نورو تباهیو او جنایاتو په باب وږغیږو یو ځل به وګورو چې خو مخکي له هغهال کابل ته پوخ وو. 

 غزني او کندهار کي څه تېرېدل.
 

 نوربیا
 

 :دلېمیتسل ېد غزني محاصره او د قو
 

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

 
رشیف ته آ هغهد  يباندی کلیک وکړ « i » هپنه وروسته نوم  صاحب نید جها وکه تاس ،نکوودرنو لوست :یادونه
 يوری لوستلی شپ ينه تر وروستی برخ ېبرخ ۍلمړد شی هلته  داخل
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