
 
 

 

 7تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 17/1۰/۲۰۲۰              عبدالباري جهاني
 

 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 څلورم فصل

 رخه بدري څلویښتمه 
 

 

 کندهار او شاوخوا سیمه:
که د انګرېزانو په مقابل کي د افغانانو د پاڅون اصلي علت د هغوی له وجود او لیدلو څخه عمومي نفرت وبولو نو 
دا نفرت، د هغوی په مقابل کي، له لومړۍ ورځي موجود وو. له بده مرغه چې افغانانو د دې پیښو په باره کي خپلي 

و لیکنو څخه د افغانانو عمومي نفرت له ورایه څرګندیږي. او لیکني نه دي پرې ایښي خو د انګرېزانو له یاداشتونو ا
 په کندهار کي، چې د انګرېزي پوځونو لومړنی تم ځای وو، له لومړیو ورځو څخه، حملې پیل سوې. 

نیویل چمبرلین، د کندهار له کمپ څخه، خپلي مورته په یوه خط کي لیکلي دي چې که له چا سره یوه ډله په وسله 
لګري نه وي نو له کمپ څخه یو میل لیري نه سي تلالی او که والړ سي نو د سر خطر موجود دی. سمبال عسکر م

چمبرلېن وروسته د هغو څو انګرېزي صاحب منصبانو کیسه کوي چې د ماهي نیولو لپاره د ارغنداو د رود غاړي 
و لوېدلو پوري پاته سوي ول. خلکته تللي ول. نور د ماپښین په خوا کي بیرته کمپ ته راغلي او دوه تنه یې تر لمر

 حمله ورباندي کړې، یو یې وژلی او بل ژوندی ورڅخه تللی وو. 
زه یقین لرم چې قاتالن به هیڅ وخت پیدا نه سي. ګومان کوم دا کیسه به تاته دا حقیقت روښانه کړي چې موږ په » 

ړه پرې کوي. تقریباً هر څوک یې یو څه ډول ملک کي اوسیږو. د دې خلکو دا کار دی چې هر یو د خپل ګاونډي غا
ص  فاریسټ ص)« آس لري او هیڅ وخت پر یوه آس باندي، په ورځ کي تر پنځوس شپېته میله زیات، نه سپریږي...

۳۵-۳۶) 
ً  1۸۴1د  ندهارته کراري وه، کپټان فارینګټن ک کال د جنوري په میاشت کي، چې ال د افغانستان په ډیرو سیمو کي نسبتا

رپوټ ورکوي چې د تیري میاشتي پر دېرشمه غازیانو د کندهار د جانباز ملېشو قوماندان محمدعلم خان ته د ساروان 
کال په شاوخوا کي ډېره سخته ماته ورکړې او توپونه او د کمپ نور وسایل او سامانونه یې ورڅخه اخیستي دي. په 

سټوکویلر )پوري، سپاره او پیاده، ښودل سوی دی.  1۵۰۰څخه تر  1۲۰۰غیانو د قواوو شمېر له دغه رپوټ کي د یا
 (1۴1ص ص 

د جنوري پر دریمه د زمینداور د اخترخان له ملګرو سره د بلي نښتي او د غازیانو د ماتي رپوټ ورکړه سوی دی. 
 (1۴۲هغه کتاب ص )

ه د کرنل وایمر په یوه رپوټ کي د ګورو او سلطان خان تر کال د مې پر یودېرشمه له قالت غلزایي څخ 1۸۴1د 
ښودل سوی او وایي چې وروسته نوري تقویتي قواوي هم ورته را  ۲۵۰۰مشری الندي د یاغیانو شمېر څه باندي 

 (1۵1-1۵۰هغه کتاب ص ص )ته ورسېدی.  ۵۰۰۰ورسېدلې او شمېر یې زیات وک کم 
په رپوټ کي ویل سوي دي چې د اخترخان په مشری یاغیانو، چې  د جوالی پر پنځمه له ګرشک څخه کندهار ته

 1۵۳ته رسیږي، شاوخوا سیمه نیولې ده او هره ورځ د انګرېزانو پر قواوو باندي حملې کوي. ص  ۳۰۰۰شمېر یې 
په همدغه رپوټ کي بل ځای راغلي دي چې په زمینداور کي د اخترخان سره ډېره سخته نښته سوې ده او د هغه د 

 (1۵۶هغه کتاب ص )تنه ښودلی دی چې دریمه برخه یې سپاره دي.  ۶۰۰۰و شمېر یې قواو
په دې توګه د کندهار، هیلمند او قالت د قومي مشرانو او خانانو لښکرو، چې په هره سیمه کي یې شمېر زرهاوو ته 

کال د اګسټ  1۸۴۲خه د رسېدی، پر کندهار باندي د انګرېزانو د حملې او پر تخت باندي د شاه شجاع له کښېنولو څ
تر میاشتي پوري، چې انګرېزان له کندهاره ووتل او کابل ته روان سول، یوه ورځ هم هغوی پر کراره نه دي پرې 
ایښي. او چې کله یې له کندهاره حرکت وکړ نو بیا له مقر څخه د کابل تر دروازو پوري هره شپه او هره ورځ حملې 

 یې ورته ښودی. ورباندي کېدلې او خپل نفرت او زور
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کله چې راولنسن د خپلو افسرانو د رپوټونو په اساس مکناټن ته مکتوبونه لیکل او د کندهار اوشاوخوا سیمو د اوضاع 
په برخه کي یې خپله اندېښنه ورته ښودله نو مکناټن به پر هغه باندي په غوسه سو چې ولي لمر په دوو ګوتو نه سي 

 ر ځای نه ورته لیکي چې هر څه ګل او ګلزار دي.پټوالی او ولي د جنګ د رپوټونو پ
پر افغانستان باندي د انګرېزانو د یرغل له پیل څخه، جنرال ناټ د کندهار د قواوو د قوماندان او میجر راولنسن د 

کال د مارچ پر شپاړسمه  1۸۴۲سیاسي استازي په حیث ټاکل سوي ول. میجر راولنسن په خپل هغه مکتوب کي چې د 
 دهار څخه د ګورنرجنرال دفتر ته لېږلی دی د کندهار عمومي وضع، په لنډ ډول، بیان کړې ده.یې له کن

جنرال ناټ ، د تېر ډسمبر د میاشتي په پیل کي، الزمه وبلله چې ټولي قواوي په کندهار کي متمرکزي کړي او » ... 
یټ هېمرسلي غوښتل چې له کوټي څخه له زمینداور څخه یې ټول عسکر او توپونه کندهار ته انتقال کړل... لیفټین

کندهار ته خزانه را ولېږي؛ مګر ما منع کړ او ورته ومي ویل چې لږ به د اوضاع کرارېدلو ته انتظار وباسو. دا ډېر 
ښه کار وسو چې خزانه معطله سوه کنه نو ټوله به له منځه تللې وای. ځکه چې موږ ته اطالع را ورسېده چې 

کندهار ته راغلی دی او غواړي چې خلک زموږ په مقابل کي ولمسوي. خلک د هغه تر  محمدعطاخان له کابل څخه
بیرغ الندي را ټول سول او خزانۍ ته یې الره نیولې وه؛ خو څرنګه چې خزانه معطله سوه نو د ده سړي هم خپلو 

ږک په ب سول... د کوکورونو ته ستانه سول؛ مګر خلک یې، د راتلونکي لپاره، ولمسول او د وروستیو بدو پیښو سب
شاوخوا کي اڅګزیو له جنوب سره زموږ ټول ارتباطات قطع کړي دي مګر صالو خان اڅګزی اوس هم زموږ 
ملګری دی او د کندهار د جانبازانو په مرسته یې قلعه عبدهللا بیرته ونیوله. ما د هغه د خدمتونو له امله د جانبازانو د 

 وس له هند سره زموږ د ارتباط په ساتلو کي ډېره ښه مرسته کوي.سردار مهمه چوکۍ ور وسپارله او هغه ا
اوس به نو د کندهار د ښار د وضعیت په باره کي یو څه درته ولیکم. کله چې ما د کابل د پاڅون په باره کي اطالعات 

د شک په  تر السه کړل نو پوه سوم چې د پاڅون اصلي مشران درانیان دي. زه مجبور سوم چې د کندهار درانیو ته
نظر وګورم ځکه چې دوی ټول د کابل له قبایلو سره تړلي دي. ما له دوی سره ډېر نرم سلوک را واخیست، خبري 
مي ورسره کولې او د نومبر ټوله میاشت مي له دوی سره لیده کاته کول او دوی ته مي هر وخت ویل چې د کابل 

کرنل مک الرن کابل ته په الره کي بیرته راستون سو پیښي موقتي دي او ډېره ژربه ستونزي حل سي. خو کله چې 
عطا خان هم د کندهار په سرحداتو کي لمسوني کولې نو له  او خلک په وضع خبر سول او په دې وخت کي محمد

درانیو مشرانو سره په هغه نیم اعتماد چې ما تردغه وخته په کړی وو ګوزاره کول ګرانه سوه. ما درې الري درلودې. 
د درانیو ټول مشران بندیانول او د هغوی طرفداران به مي له ښاره ایستل. یا به مي دوي ټول له ښاره څخه  یا به مي

وتلو ته مجبورول او په هغه صورت کي به مي د محمدعطاخان جبهه، په لوی الس، غښتلې کوله او دریمه الره دا 
له محمدعطاخان سره مخالفت کولو ته به مي وه چې په دوی به مي اعتماد کوالی او د شاه شجاع مالتړکولو او 

تشویقوالی؛ چې کندهار ته د بارکزیو سردارانو په استازیتوب راغلی وو. بارکزي دا وخت زموږ دښمنان او د شاه 
شجاع او پوپلزیو مخالف ول. په دې صورت کي نو ما دا الزمه وبلله چې دوې مخکنی الري انتخاب کړم او مخکي 

پېښېدلو مخه ونیسم او دغه راز له خپل دریم انتخاب څخه هم یو څه کار واخلم او تر څو چې  له مخکي د ستونزو د
په کابل کي ارامي راځي، چې زما په عقیده حتما به راتلله، په کندهار کي نسبي کراري وساتم او د جنګي لګښتونو 

ب کړه او له واالحضرت شهزاده تیمور مخه ونیوله سي. تر ډیرو سال مشورو وروسته مي دریمه او معتدله الره انتخا
څخه مي وغوښتل چې خپل مشر زوی درانیو مشرانو ته ولیږي او د مالیاتو د ادارې مدیر میرزا احمد ته یو لک 
روپۍ ورکړي چې د درانیو پوځیان خدمت کولو ته تشویق کړي او د درانیو پوځي قوه جوړه کړي. ما دغه راز د 

تر السه کړه چې د کابل د حکومت ښورښیان یې یاغیان او خاینان وبلل، چې په دې دنیا کندهار له مالیانو څخه فتوا 
او آخرت کي د سزا الیق دي. پوپلزي د ډسمبر په منځنیو شپو ورځو کي له کندهار څخه ووتل او تر خپله وسه یې 

ده خته چې په دوی کي یې دا عقیپه خپلو قبایلو کي د مذهبي جذبې او غزا د تبلیغ د خپرېدلو مخه ونیوله او تر هغه و
تبلیغول چې شاه شجاع هم زموږ مخالف دی نو پوپلزي کرار وه. زه په دې عقیده یم چې حکومت به زما په برخه 
کي دا قضاوت ونه کړي چې له پوپلزیو سره په دې لوبه کي مي له بې احتیاطی څخه کار اخیستی دی. وروسته له 

مشرانو له هیات سره واستاوه نوما خپله توجه د جانباز قوې خواته واړوله. یوه  هغه چې شهزاده سکندر مو د درانیو
برخه مي له شهزاده سره واستوله او بله برخه مي د هیلمند والیت ته واستوله چې د ګرشک قال په وساتم. په دې توګه 

ورباندي را ګرځېدلي وي چې د به هم دوی د کابل د انکشافاتو څخه بېخبره وساتل سي او هم به شاوخوا داسي قبایل 
دوی د وینو تږي دي. دوی باید د ډسمبر پر اووه ویشتمه د ګرشک خواته حرکت کړی وای مګر یوه شپه مخکي، د 
یوه تصادف له مخي، دا خبره معلومه سوه چې دوی د ښورښ خیال لري، دوی فکر وکړ چې موږ یې په نیت خبر 

لیفټینیت ګولډینګ یې وواژه او لیفیټینیټ پېټرسن یې دونه سخت زخمي سوی یو نو ښکاره ښورښ ته یې الس واچاوه 
کړ چې اوس پر مرګ پروت دی، دوی د یوه عموي ښورښ د پیل کولو په هیله دا کار وکړ. د یادوني وړ ده چې 
 .دوی د درانیو له کمپ سره یو ځای نه سول او دا یې ثابته کړه چې دوی فکر کاوه دراني مشران زموږ ملګري دي

د کپټان لي سن د سپرو عسکرو ټولۍ او د لیفټینیټ ویلسن د فارسي وانو جانباز کنډک، چې موږ ته وفادار پاته ول 
او له خپلو نورو پښتنو جانبازانو سره یې، په ښورښ کي، ملګری ونه کړ، د ښورښیانو د تعقیبولو لپاره واستول سول. 

رښي جانبازانو پسي ورسېده؛ حمله یې ورباندي وکړه او ډېر زموږ قوه، د کندهار څخه دوولس میله لیري، په ښو
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درانه تلفات یې ور واړول. ماغوښتل چې د ګرشک د قال د ښه ترا ساتلو لپاره، د محلي حکومت، دوه توپونه هم 
واستوم او د جنرال ناټ هم موافقه وه. دغه ګړی مي د ګرشک د قال د ساتلو لپاره بل څه په الس کي نه وه او د 

شک قلعه دار بلوان سینګه ته مي احوال ورکړ چې خپله قوه څلور سوو تنو ته زیاته کړي. دغه راز مي له شهزاده ګر
تیمور څخه اجازه واخیستله چې د مشهور فتح خان زوی، چې په بارکزیو کي یې ډېر زیات نفوذ درلودی، د هیلمند 

خالف دی او د پوپلزیو خو ځکه دښمن دی چې د ده ګورنر مقرر کړم. دی هم د خپلي قبیلې له ځینو مشرانو سره م
 پرالر یې وژلی دی.

د ډسمبر پر نهه ویشتمه یوه مهمه پېښه منځته راغله او هغه دا چې شهزاده صفدر جنګ، چې د خپل ورور له قدرت 
حد سرسره یې حسد درلودی د الش د اوسېدونکي شاه پسند خان زوی وغوالوه؛ له ښاره وتښتېدی او زموږ په ختیځ 

کي د محمدعطاخان له یاغیانو سره ملګری سو. څرنګه چې پر شهزاده باندي هیڅ ډول محدودیتونه نه وه وضع سوي 
نو دا ممکنه نه وه چې موږ د هغه د تېښتي مخه نیولې وای. له یاغیانو سره د ده ملګرتوب د هغوی داعیه ډېره قوي 

ې له کندهار او د صالو خان څخه تښتښدلي ول هغوی د کړه او ډېر ژر یې طرفداران زیات سول. هغه جانباز چ
محمدعطا خان تر بیرغ الندي را غونډ سول. او سردار خپل مرکز د کندهار په څلوېښت میلي کي په دهله کي جوکړ. 
جنرال ناټ نه غوښتل چې د ژمي په موسم کي پر هغه باندي حمله وکړي او خپل عسکر خطر ته ورکړي. زموږ 

زړه ور کړ او له خپلو دریو زرو سپرو او پیاده لښکرو سره د ارغنداب وادي ته را شېوه سو او د  دغه ځنډ عطاخان
کندهار په ګاونډ کي یې ځای ونیوی. له ده سره ډېر نور خلک هم ملګري سول او د جنوري پر دوولسمه یې د کندهار 

 وکړه او تر یوې لنډي نښتي وروسته یې ماتهد لوېدیځ په پنځه میلي کي مرکز ونیوی. جنرال ناټ دلته حمله ورباندي 
ورکړه. درانیو تر دغه وخته پوري نه غوښتل چې زموږ سره ښکاره دښمني وکړي که څه هم چې د کابل له اوضاع 
څخه دوی داسي پوهېدلي وه چې موږ ډېر سخت مشکالت لرو او شاه شجاع کوالی سي چې زموږ له وتلو وروسته 

بارکزیو ته ماته ورکړي نو دوی هم زموږ پر ضد دریځ ونیوی. دا خبره چې هر ډول هم په قدرت کي پاته سي او 
وي هغسي به وي خو کله چې درانیو ولیدل چې موږ پر محمدعطا باندي حمله وکړه نو دوی هم خپل کمپ مات کړ 

لل چې د او د خپلو وطندارانو تر څنګ ودرېدل. خو دوی زموږ ګاونډ ته را نیژدې نه سول او داسي وخت راغ
محمدعطا قواوو ماته خوړلې وه او دوی هم، زموږ سره د مخامخ جګړې د مخنیوي په منظور، ځانونه یو څه په 
څنګ وساتل. صفدرجنګ، محمدعطا او نورو له درانیو څخه مرسته وغوښته او هغوی هم په ډېر درناوي ومنل. 

ی او مخکي له هغه چې صفدر جنګ میدان ته شهزاده سکندر د درانیو د مشرانو السته ورغی خو موږ هغه وژغور
را ورسیږي شهزاده سکندر مو ښار ته ورساوه. ما په دغه ټوله موده کي له صفدرجنګ، میرزا احمد او له نورو 
درانیو مشرانو سره تماس درلودی. که ما صفدر جنګ ته د وعدې ورکولو صالحیت درلودالی نو هغه ښایي بیرته 

ی. البته ما د هغه غوښتنه چې د کندهار حکومت یې غوښت نه سوای پوره کوالی. زه دا پښېمانه سوی او راغلی وا
په زغرده منم چې د میرزا احمد په باره کي غولېدلی وم. زه دا ویالی سم چې هغه په خپلو وطندارانو کي د لومړۍ 

منځ د زور په تفاوت پوهیږي درجې استعداد خاوند دی. ما داسي فکر کړی وو چې دی د خپلو خلکو او د برټانیې تر 
او ښایی خپلي شخصي ګټي یې دې ته راولي چې زموږ مالتړ به وکړي. خو کله چې په کابل کي ښورښونه پیل سول 
نو ده ته به دا فکر ور پیدا سوی وي چې موږ حتما ماته خورو. نو ما چې ده ته د خلکو د کرار ساتلو وظیفه ورکړې 

وله خو په ضمن کي یې خپله ډله هم د دې لپاره تقویه کوله چې زموږ د ماتي په وه هغه یې په ښه توګه سرته ورس
صورت کي به د افغانانو په هغه داعیه کي رهبري ترالسه کړي چې مخکي یې زموږ تر نظارت الندي فعالیت پکښي 

اسره وساتم. او که کاوه. زه له ډېره وخته دده په دوه مخي پوهېدلم؛ خو بیا مي هم کوښښ کاوه چې دی په یو ډول ر
ماته وظیفه نه وای راکړه سوې چې د ده رقیب میرزا ولي محمد ته د مالي چارو اداره وسپارم؛ او د درانیو مشرانو 
په مقابل کي بله جبهه تقویه کړم، ښایي بیا مي هم دی تر یوه وخته کرار ساتلی وای. له دغه وخته څخه میرزا احمد 

لفت ته یې دوام ورکړ. میرزا احمد په یوازي سر وکړای سوای چې د درانیو د صفدر جنګ وزیر سو او خپل مخا
مخالفي ډلي سره یو کړي. د صفدرجنګ د جبهې مالي چاري په ښه توګه اداره کړي او دراني مشران د داسي حملې 

حمد د خپلو له کولو څخه را وګرځوي چې دوی ته یې د ماتي او تلفاتو خطر متوجه وي. په دغه موده کي چې میرزا ا
قواوو په تنظیمولو لګیا وو؛ جنرال ناټ په کندهار کی د پنځو میاشتو لپاره مواد ذخیره کړل او د کندهار د قال شاوخوا 

 ځایونه یې ښه ترمیم کړل.
د جنرال الفینسټون مکتوب، چې د ډسمبر پر پنځه ویشتمه یې لیکلی وو موږ ته د جنوري پر دوه ویشتمه را ورسېدی. 

وړونکي د کابل په باب ښه معلومات درلودل. هغه وویل چې شاه شجاع په کابل کي یاچهي منلې ده. دې د لیک را
کار د کندهار درانیان زړه ورکړل او داسي اټکل یې وکړ چې ګواکي شاه شجاع د کابل د پاڅون ضمني مالتړ کړی 

یې په کندهار کي پر موږ باندي د حملې دی. د کندهار درانیو خپل یواستازی شاه شجاع ته واستاوه او له هغه څخه 
کولو په باب هدایت وغوښت. درانیو موږ ته ولیکل چې شاه شجاع ستاسي له طرفداری څخه الس اخیستی دی او 
تاسي باید له کندهاره ووزی او که ونه وزی نو تر کابل به خراب حاالت درباندي راولو. ما د جنرال ناټ په موافقه 

س هم د شاه شجاع طرفداران یو او تر کابل زیاته قوه په اختیار کي لرو او ستاسي مخه ورته ولیکل چې موږ او
 نیوالی سو.
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 7تر 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

 

داسي افغانان اوسېدل چې زموږ سره مخالف ول او له ښورښیانو سره یې اړېکي یې لرلې. په  ۶۰۰۰په کندهار کي 
ښاره وباسو. د ښار شیعه ګان هر ښار کي د هغوی وجود موږته خطرناک وو. موږ فیصله وکړه چې هغوی باید له 

وخت د درانیو سره مخالف ول او زموږ یې ټینګه طرفداري کړې وه. ځکه مو په ښار کي د هغوی د پرېښودلو 
 فیصله وکړه...

زه د نورو پیښو په باره کي یوازي دونه ویالی سم چې په تیرو دوو هفتو کي د بارکزیو یوې قوې د ګرشک پر قال 
و بلوان سینګه هغوی پر شا کړي دي او موږ ته یې اطمینان راکړی دی چې، ترڅو پوري مهمات باندي حمله وکړه خ

 ورسره پاته وي، قال ساتالی سي.
جنرال ناټ پنځه کنډکه پیاده عسکر، شپاړس توپونه او زر سپاره ورسره واخیستل او د درانیو په جنګ ووت. زه 

یوه سخته نښته وسي. زه د واالحضرت شهزاده تیمور له سلوک یقین لرم چې د هغوی تر منځ به په نن او سبا کي 
څخه راضي یم. دی په کابل کي زموږ په بد حالت خبر دی. له پالر څخه یې داسي لیک ترالسه کړی دی چې زموږ 
سره د اعلیحضرت دښمني ښیي. ورور یې له ښورښیانو سره یو ځای سوی او ښورښیانو، له ده څخه، څو ځله غوښتي 

ه دوی سره یو ځای سي مګر دی تر اوسه پوري پر خپل دریځ باندي ټینګ والړ دی. او زه هیڅ دلیل نه دي چې ل
 (۲۵1پیپرز مکتوب )« لرم چې موږ ته، د ده د وفاداری په برخه کي، شک را پیدا کړي.

ع کاوه او ر ضد تبلیپه کندهار کي، پر انګرېزانو برسېره، د ګاونډیو سیمو او ملکونو مشرانو او خلکو هم د غازیانو پ
په جنګونو کي، د دغو کسانو له مهارتونو څخه ګټه اخیستل کېدله. ِسري کمېټې ته د ګورنرجنرال په رپوټ کي د 
سیستان، بلوچستان او د ګرمسیر د براهویانو نومونه اخیستل کیږي چې په جنګونو کي یې د ګرمسېر د درانیو د 

ول لوباوه. په دې رپوټ کي د اغاخان په نوم یوه ایراني مهاجر نوم برخي اخیستلو په مخنیوي کي ډېر اغېزمن ر
راغلی دی چې ډېر زیات پوځي مهارت او تجربه لري او جنرال ناټ له هغه څخه هیله کړې ده چې د غازیانو پر 

سوه  ېضد په جنګونو او د بې نظمه سویو شیعه جانبازانو په بیرته تنظیمولو کي برخه ورسره واخلي. اغاخان ته در
سپاره ورکړه سوي دي او ګورنرجنرال وایي چې په راتلونکو پوځي عملیاتو کي به له جنرال ناټ سره ملګری وي. 

 (هغه مکتوب)
کال د جون په میاشت کي، له کندهار څخه د کابل پر لور، د جنرال کین د لښکرو او شاه  1۸۳۹که څه هم چې د 

ه مقاومت سره مخامخ سول او په جالل آباد کي هم له لویه سره شجاع د حرکت په وخت کي، انګرېزان د غلجیو ل
کال په سر کي، چې ال مکناټن د وضع له کراری څخه ډېر خوشاله وو، د هیلمند  1۸۴1ناکراری موجودي وې خو د 

په والیت کي، درانیو قبایلو ښورښ ته الس واچاوه. انګرېزي مورخین د دې ښورښ علت د نوي حکومت له خوا د 
مالیاتو او باقیاتو حواله کول او د مالیاتو په ټولولو کي د حکومت د مامورینو بد سلوک ګڼي. خو لکه څرنګه  درنو

چې اجتماعي پاڅون یوې انګېزې ته ضرورت لري دغه راز د هیلمند او کندهار د درانیو قبایلو ښورښ هم یوې 
وا به هم د لویو جنجالونو د پېښېدلو علت کېدی، د انګېزې ته اړتیا درلوده؛ او د مالیاتو ټولول، چې تر دې ډېر پخ

کندهار په سیمه کي د پاڅون د پیل کېدلو یو علت سو. په زمینداور کي د پاچا د مالیاتو د مامورینو او له هغوی سره 
پر ورسره عسکري قوې باندي حمله وسوه او هغوی ځانونه په تېښته خالص کړل. د ښورښ د ځپلو لپاره. کپټان 

ټن ور ولېږل سو او د درانیو له دوولسو څخه تر پنځه لسو سوو سپرو پوري یوې قوې سره مخامخ سو. د فارینګ
درانیو د سپرو لپاره د انګرېزانو له توپ چې قوې سره مقاومت امکان نه درلود او د درانیو قوې ماته وکړه. کله چې 

خلک د وکیل څخه، چې د مالیاتو د ټولولو راولنسن د دې پیښو رپوټ مکناټن ته ورکړ او هغه ته یې وویل چې 
مسوول دی، په عذاب دي، نو مکناټن په جواب کي ورته ولیکل چې ما له وکیل سره خبري وکړې او هغه راته وویل 
چې اعلیحضرت غواړي چې درانیان په خپلو دغو نامعقولو عکس العملونو کي حمایه سي. مکناټن وایی دا یوازي 

یې وکړه بلکه نن سبا د وطن په هره ګوښه کي دغه آوازه ګډه ده. یوازي خداي پوهیږي چې وکیل نه دی چې دا خبره 
 (77-۵7۶کې ص ص )ولي؟ خو دغه ډول آوازې د اعلیحضرت شخصیت ته تاوان رسوي. 

داسي ښکاري چې انګرېزان له لومړیو ورځو څخه د شاه شجاع پر نیت او عمل باندي بدګومانه وه، او مکناټن هسي 
شک نه ښکاره کاوه. دې بدګومانۍ، چې ریشتیا وه که نه وه، تر پایه دوام وکړ؛ او شاه شجاع خو خپل  بېځایه

 نارضاییت په څرګنده ښکاره کاوه.
د درانیو د ښورښ لومړني مشران اخترخان او اکرم خان وه او یارمحمدخان الکوزي، چې له انګرېزانو سره یې 

سوی وو، د خپل قدرت د زیاتولو لپاره، ددرانیو پاڅون ته الس را  اړیکي خراب سوي او له اېران سره نیژدې
وغځاوه. مکناټن راولنسن ته ولیکل چې زه تر ډېره ځایه فکر کوم چې په دې ښورښونو کي یارمحمد، تر هغه چې 

ضاوت ق ته یې فکر کوې، ډېر زیات الس لري. زما لپاره به ممکنه نه وي چې له دوی سره د الري د انتخابولو په باب
وکړم خو زموږ د نه ماتېدونکو وسایلو په مقابل کي باید داسي کسان مقاومت ونه کړای سي چې د بارکزیو له کمزوري 

 (۵77هغه کتاب ص )قوت څخه بېرېدل. 
په داسي حال کي چې په زمینداور او شاوخوا سیمو کي د درانیو تحریک روان وو، په لوېدیځ کي د غلجیو ناکراری 

رځ زیاتېدلې. په دې منځ کي مېجر لینچ له څو عسکرو او دوو صاحب منصبانو سره په قالت کي د یوه هم ورځ په و
غلجي مشر پر قال باندي، چې هیڅ یې هم نه وه کړي، حمله وکړه. د قال څښتن او د هغه پنځه لس سړي یې قتل کړل. 
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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

 

ه پوځي مرکز جوړول الزم سو. جنرال د مېجر لینچ دې عمل په هغه سیمه کي غلجي را وپارول. په قالت کي د یو
ناټ د هغوی د کرارولو او د مرکز د آبادولو لپاره کرنل وایمر، له څلور سوه عسکرو او توپ چې قوې سره ور 
واستاوه. د غلجیو یوه لوی مشر ګل محمدخان چې په ګلو مشهور وو، حمله ورباندي وکړه. خو د غلجیو قوې د 

ي مقاومت نه سوای کوالی. تر پنځه سوه تنه تلفاتو ورکولو وروسته یې له مقاومت انګرېزانو د توپونو په مقابل ک
څخه الس واخیست؛ مګر هغه سیمه بیا هیڅ وخت کراره نه سوه. مېجر لینچ، په دې ګناه چې غلجي یې په لوی الس 

یده وخت په دې عق لمسولي ول، له سیاسي استازیتوب څخه برطرفه سو او الیکزانډر برنس هغه ته ولیکل چې زه هر
 (۵۹۲هغه کتاب ص )وم او اوس هم په دغه عقیده یم چې افغانستان هیڅ وخت د وسلو په زور کرارېدالی نه سي. 

غلجیو او درانیو دواړو د شاه شجاع او د هغه د مالتړ کوونکو پر ضد وسلو ته الس اچولی وو. لوېدیځ افغانستان په 
نسن لیدل چې حاالت څومره نازک دي او چې کابل ته یې هر څه لیکل ډېر وېروونکي حالت کي وو او مېجر راول

ه هغ)مکناټن غوږونه ورباندي کاڼه کړي وه او ده ته یې هر وخت لیکل چې دغه راز مکتوبونه ورته راوانه ستوي. 
 (۵۹۴کتاب ص 

ګه یې نه افغانستان د افغانستان د ټولو چارو واک مکناټن ته سپارل سوی وو او هغه دونه ساده سړی وو چې تر مر
او نه د افغانستان خلک وپېژندل او تر پایه پوه نه سو چې انګرېزان ولي په افغانستان کي له دونه ستونزو سره الس 
و ګرېوان دي. یوه ورځ یې راولنسن ته ولیکل چې د افغانانو له قومي مشرانو سره زموږ حالت په هیڅ توګه د 

سرټمبه خلک دي. یو مشر به ګورې چې نن موږ ته د زړه له کومي او تر  رضاییت وړ نه دی. دوی ډېر ناپوه او
 ټولو وفادار وي خو سبا چې یو شیطان سړی په پوست ورننوزي زموږ دښمن به ورڅخه جوړ کړي.

د اخترخان په باره کی یې راولنسن ته ډېر زیات لیکونه ولیکل او راز راز هدایتونه یې ورکړل خو تر آخره پوري 
رخان په زور خبر سو او نه یې هغه وپېژاند. کله به یې ویل چې هغه هیڅ شی نه دی او په ډېره اساني له نه د اخت

منځه وړل کېدالی سي. کله به یې ویل چې هغه په لس زره روپۍ اخیستل کېدالی سي او کله به یې له هغه څخه تر 
فکر کوې؟ که ته اختر خان ته یو پټ او د  ټولو خطرناک دښمن جوړ کړ. یوه ورځ یې راولنسن ته ولیکل چې ته څه

اعتماد وړ سړی واستوې او ورته ووایې چې ستا ټولي خطاوي به درمعاف کړو خو په دې شرط چې ته موږ ته ټول 
هغه کسان را په ګوته کړې چې ستاسره یې په کندهار کي مرستي کړي دي. که څه هم چې دی ؤېر دروغجن او 

نه دی بلکه مطلب مو د ښورښونو کرارول دي. کله چې ده هغه کسان موږ ته سپک سړی دی خو زموږ مطلب دی 
را وښودل نو هغوی ټولو ته به داسي سزا ورکړو چې د نورو خلکو لپاره عبرت سي او بیا داسي څوک پیدا نه سي 

 چې پخپله کرار ناست وي او زموږ پر ضد لمسوني کوي.
افغانستان په څېر یوه سرکښ هیواد د اداره کولو چاري سپارلي سړی نه پوهیږي چې دومره ساده سړي ته څرنګه د 

او د یوه لوی قام له یاغي مشر څخه یې په یوه معافي  سوي وې چې تر مرګه یې د دې هیواد قومي مشران ونه پېژندل
 جاسوس جوړاوه. 

د راولنسن په سویه هوښیار سړي ته، په یوه بل لیک کي یې داسي د ماشومانو په سویه خبري لیکلي دي چې سړی 
یې د خوب له حاله هم نه کوي. دی هغه ته لیکي چې پرون ماښام مي له اعلیحضرت سره ډیري زیاتي خبري وکړې 

ه راغله. اعلیحضرت زما د نظر په مقابل کي او په دا منځ کي د عطا خان او سیدال خان د ژر نیولو د ضرورت خبر
یوه خبره وکړه چې ډېره قانع کونکې وه. ده وویل چې ما دې سپیانو ته یو وخت د ډیرو درندو کسانو په خوله بلنه 
ورکړې ده. که زه اوس دوی ونیسم نو بیا به سبا څوک زما په قول او خبره باور وکړي؟ نو اوس به دوی همداسي 

وي او له قدرت او له پیسو څخه به بې برخي وي. اعلیحضرت په پای کي وویل چې که ته غواړې  تر تعقیب الندي
 (۹7-۵۹۶هغه کتاب ص ص )یو ړوند سړی تباه کړې نو وژنه یې مه بلکه لکړه ورڅځه واخله. 

ی ړسړی نه پوهیږي چې د شاه شجاع غریب د خبرو منطق په کوم ځای کي دي چې مکناټن ته یې داسي قناعت ورک
 دی چې د دښمنانو له نیولو څخه یې الس اخیستی دی.

د پاڅون په درانیو مشرانو کي یو هم د دهراوود اوسېدونکی اکرم خان وو چې له اخترخان سره یې ټینګ اړیکي 
کال د پسرلي څخه یې سیمه ټوله ناکراره کړې وه. هغه د پاچا او انګرېزانو له خوا هر ډول بلني  1۸۴1درلودل او د 

کړي وې او نیول یې هم اسانه کار نه وو. د آګسټ په میاشت کي یې د سیمی د یوه اوسېدونکي جاسوس په واسطه، رد 
چې له انګرېزانو څخه یې یو څو طالوي په رشوت کي اخیستي وې، د هغه د پټېدلو ځای کشف کړ او کپټان جان 

 (۶۰۴هغه کتاب ص )یې په توپ کي والوزاوه.  کانلي ګرفتار کړ. کندهار ته یې راووست او د شهزاده تیمور په امر
له کابل څخه د انګرېزانو د پوځ له وتلو، او جالل آباد ته په الره کي، د بشپړ تباه کېدلو، څخه وروسته، په کندهار 
کي هم پاڅون زور واخیست. جنرال ناټ په کندهار کي سیاسي استازي مېجر راولنسن ته ولیکل چې ټول هیواد د 

لت کي دی او یوازي زموږ د پوځي قواوو تمرکز دی چې زموږ د پوځ کنډکونه یې له بشپړي تباهی او ښورښ یه حا
 (۴۰۳هغه کتاب ص )د کندهار ښار یې له محاصره کېدلو څخه ساتلی دی. 
کال د مارچ پر دوولسمه د ګورنرجنرالف دفتر ته لېږلی  1۸۴۲له هغه لیک څخه چې جنرال ناټ، له کندهار څخه، د 

کاري چې په کندهار او شاوخوا کي ښورښ ډېر په زور کي وو. جنرال ناټ د ارغنداو د رود پر غاړه د دی ښ
تنه بولي. ناټ لیکي چې افغانانو زموږ د  ۶۰۰۰غازیانو شمېر تر دوولسو زرو پوري او د منظمو سپرو شمېر یې 
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سره وپاشل سول. ناټ په همدغه لیک  توپ چې قوې په مقابل کي د مقاومت کولو توان نه درلودی او په لږ وخت کي
کي وایی چې د ده په غیاب کي، په همدغه وخت کي، د افغانانو یوې بلي قوې د کندهار ښار محاصره کړی وو او 

 (۲۵۲پېپرز مکتوب )یوې دروازې ته یې اور اچولی وو. 
ه اوښتی وي. دا وخت په له دې لیک څخه ښکاري چې یوازي د کندهار په ښار کي د غازیانو شمېر باید تر شل زر
 هیلمند، روزګان، قالت او له قالت څخه وروسته تر کابل پوري ټوله سیمه په ښور کي وه. 

ناټ له دې حملې څخه وروسته د عطامحمدخان لښکري تعقیب کړې او رپوټ وایي چې یاغیانو بیا هم د مقاومت 
ستل. د کلیو خلک په کورونو کي پت سول او د توان نه درلودی؛ غلجیو یوې خواته او جانبازانو بلي خواته وځغ

کالچې په نوم کلی، چې له کوهک سره نیژدې پروت او مستحکمه یې قال یې درلوده محاصره سو. عطامحمدخان د 
کلي د ژغورلو کوښښ وکړ خو پر شا تللو ته مجبور سو او میدان یې پرېښود. د انګرېزانو پوځونه کلي ته ننوتل او 

 (۴۰۴کې ص )او ماشومان یې قتل کړل. ټول نارینه، ښځي 
په دغه وخت کي شهزاده تیمور ته د شاه شجاع لیک را ورسېدی او دا پخپله په کندهار کي ځکه تر ټولو مهمه پېښه 
وه چې پر هر څه باندي یې اغېزه کوله. شاه شجاع خپل زوی ته لیکلي وه چې اوس جنګ د پیغمبر د امتیانو او 

ابل خلکو، د رایو په اتفاق، دی د پاچا په حیث انتخاب کړی دی. او طما هیله دا ده چې د کافرانو تر منځ دی. د ک
کندهار د اوشاع په باره کي هر وخت احوال رالېږه. شهزاده تیمور، د لیک د اخیستلو او لوستلو سره، سمدستي وویل 

ې خاص مهارت درلود، حکم چې دا لیک جعلي دي؛ مګر راولنسن ، چې د خطونو په لوستلو او تشخیصولو کي ی
 (۴11ایکسپیډیشنز ص )وکړ چې لیک اصلي دي. 

دې لیک د درانیو پر روحیاتو باندي ډېره ښه اغېزوه وکړه او راولنسن ته یې احوال واستاوه چې که زموږ پاچا هم 
 ستاسي سره مخالف وي نو تاسي په افغانستان کي د پاته کېدلو لپاره څه دلیل لری؟

ه چې که له افغانستان څخه وزي نو هم به د کوټي له الري نه بلکه د قالت او غزني له الري وزي ناټ فیصله کړې و
او چې تر څو پوري یې له جنرال پالک سره خپل ټول پالن تنطیم کړی نه وي له کندهاره به حرکت نه کوي. د مې 

ې. اباولي له کوتل سره یې مورچې ونیولد میاشتي په وروستیو شپو ورځو کي د افغانانو حملو بیا زور واخیست او د ب
ناټ له ښار څخه ونه کړ او غازیانو فکر وکړ چې انګرېزان د کمزوری او بې زړه توب له امله حرکت نه کوي. 
خپل مورچلونه یې پرېښودل او مستقیم د کندهار پر ښار باندي راغلل. د مې پر نهه ویشتمه د جنرال ناټ او د غازیانو 

ته کي، چې انګرېزانو بیا هم له توپ چې قوې څخه زیات کار واخیست، غازیانو ماته وکړه او ډېر ترمنځ په سخته نښ
سخت تلفات ورته ورسېدل. ویل کیږي چې په دغه جنګ کي د اکرم خان، چې په کندهار کي اعدام سوی وو، کونډه 

د افغانانو په  »یاداشتونو کي لیکي: د خپل مېړه پر آس سپره وه او بیرغ په الس جنګېدله. لیفټینیټ راټرې په خپلو 
لښکرو کي مي یو سپین شی تر سترګو سو چې د غازیانو د لښکر د لومړي صف په مابین کي یې ځای نیولی وو او 
غازیان، مشران، مالیان، ډول وهونکي او بیرغ وړونکي ټول ورباندي را څرخېدل. وروسته معلومه سوه چې دا د 

ن مېرمن ده. دې خپله برقه غورځولې وه، ښځینه محیط یې پرې ایښی وو، د خپل هغه وژل سوي قهرمان اکرم خا
ې ص ک)« مېړه پر آس سپره وه، د هغه بیرغ یې په الس کي اخیستی وو او قبایل یې زموږ سره جنګ ته تشویقول. 

۵۸۸) 
 ې غوښتي وهله دغي نښتي څخه وروسته صفدرجنګ ته د خپل مشر ورور فتح جنګ لیک ورسېدی او له ده څخه ی

چې له ښورښیانو سره د ملګرتوب څخه الس واخلي او بیرته کندهار ته سیتون سي او له انګرېزانو او شهزاده تیمور 
سره روغه وکړي. البته په وروستیو جنګونو کي د غازیانو پر له پسې شکستونو هم ښایی صفدرجنګ نا امیده کړی 

ي بیرته کندهار ته ستون سي. ده راولنسن ته لیکلي وه چې آس وي او له راولنسن څخه یې غوښتي وي چې دی غواړ
یې تیار ځین کړی دی او غواړي چې د انګرېزانو کمپ ته والړ سي؛ مګر مخکي له هغه چې د راولنسن جواب ورته 
ورسیږي، میرزا احمد او نور مشران په خبر سول او دی یې د رود هغه بلي غاړي ته واړاوه. قومي مشرانو دی 

ین وباله. مګر د ده په عزم کي تغییر رانه غی او بیا یې هم له راولنسن سره تماس ئکړ او په ښکاره یې خابندي 
ونیوی او باالخره له قومي مشرانو څخه وتښتېدی. راولنسن جنرال ناټ ته اطالع ورکړه او هغه د صفدر جنګ 

کوتل ته ورغی او صفدرجنګ یې، د جون پر  تسلیمېدل ورسره ومنل. راولنسن، له فارسیوانو سپرو سره، د بابا ولي
 (۹۰-۵۸۹کې ص ص )نولسمه، کندهار ته راووست. او د ښار خلکو یې ډېر تود هرکلی وکړ. 

انګرېزي منابع د شهزاده تیمور د شخصیت په باره کي تقریباً په یوه نظر دي. دوی وایی چې هغه چنداني بد سړی 
نګ په څېر تېری او ظلم نه کاوه؛ خو دومره بې زړه او بې ارادې نه وو او پر خلکو یې د فتح جنګ او صفدر ج

سړی وو چې په هیڅ توګه د حکومت کولو لپاره جوړ نه وو. انګرېزانو غوښتل چې، له کندهاره څخه د وتلو په وخت 
وی غکي، تیمور ورسره واخلي او هندوستان ته یې ورسره بوزي. تیمور دا ساعت له خدایه غوښت او پخپله یې له ه

 څخه وغوښتل چې که هغوی له کندهاره څخه وزي نو دی هم له هغوی سره یو ځای له ښاره وزي. 
انګرېزانو د اګسټ پر اوومه ښار تخلیه کړ. د ښار د تخلیه کولو او د دوی د وتلو په وخت کي هیڅ ډول پېښه را 

له دېوال څخه دباندي دمه سول او اګسټ  منځته نه سوه او عسکر په ډېره ارامه توګه ووتل؛ د دوو ورځو لپاره د قال
پر نهمه یې د کابل پر لور حرکت پیل کړ. او شهزاده صفدر جنګ او عطامحمدخان بامیزایي ته یې د کندهار حکومت 
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 7تر 7 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

 

پرېښود. د کندهار سردارانو چې، د دغي ورځي په انتظار، په ایران کي تیار ناست ول، سره له هغه چې په تېرو 
انګرېزانو د ایستلو په جنګونو کي هیڅ ډول برخه نه وه اخیستې، سمدستي د کندهار پر لور دریو کالو کي یې د 

حرکت وکړ. که څه هم چې د کندهار خلکو خو د سردارکهندل خان له ادارې څخه هیڅ ډول ښه خاطره نه درلوده؛ 
صفدر جنګ د ظالمانه خو د صفدرجنګ پالر او ټوله کورنۍ یې د انګرېزانو نوکران بلل او یو ځل مخکي یې د 

حکومت او تېریو مزه څکلې وه نو د کهندل خان راتګ ته یې ښه راغلی ووایه. عطامحمدخان بامیزایي، چې د صفدر 
جنګ د وزیر او ښۍ الس حیثیت یې درلود، هم د کهندل خان خواته واووښت او صفدر جنګ له ښار څخه د تېښتي 

د صفدرجنګ په باب چنداني څه نه دي لیکلي خو ځیني منابع وایي چې  پرته بله هیڅ الره نه درلوده. تاریخي متونو
هغه قالت ته والړ او باقي ژوند یې د بلوڅو په سیمه کي تېر کړ خو د نوای معارک په شمول ځیني منابع وایي چې 

 هغه کهندل خان ونیوی او نوره پته یې ونه لګېده.
له راتللو سره د خپلي ادارې پخوانی شکل بیخي بدل کړی وو.  د نوای معارک لیکوال لیکي چې سردارانو کندهار ته

عدالت ته یې مخه کړه. خلک یې له ښه سلوک او ښو اخالقو څخه بې اندازې خوشاله ول او د خدای شکرونه یې ادا 
کول. شراب چښل او خرڅول یې منع کړل او، له شریعت سره سم یې، د خلکو د اداره کولو او د اعمالو د څارلو 

اره، په ښار کي محتسبان مقرر کړل. خو چې یو څو ورځي تیري سوې او دوی ستړتیا واچوله نو بیرته هغه آش لپ
هغه کاسه سوه. هغه پخوانی کهندل خان او هغه پخواني ظلمونه سول. لومړی یې د ښار له خلکو څخه د کمپنۍ پیسې 

یې دوې روپۍ جوړي کړې او نور یې بیرته واخیستلې او په خپل نامه یې سکه جاري کړه او له هري روپۍ څخه 
 (۸۹-1۸۸عطامحمد ص ص )هغه پخوانۍ اداره سوه او هغه د کندهار خلک. 

 
 نوربیا

 
 انګرېزان د کابل پر لور:

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

 
 برخۍ دلته ولولی يتاسو کوالی شی د دی لیکنې ټول ،کنو آرشیفېل ښاغلی جهانی د د ه:یادون
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