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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 څلورم فصل

 برخه څلویښتمه  څلور
 

 انګرېزان د کابل پر لور:
انګرېزان تر مقر پوري چنداني له کومي پیښي سره مخامخ نه سول. د دوی پوځ د اګسټ پر اووه ویشتمه مقر ته 

ورسېدی او هلته ور ته معلومه سوه چې شمس الدین خان پر دوی باندي د حملې لپاره تیاری کوي. د مقر په شاوخوا 
ه رېبونکو باندي دښمنانو حمله کړې او ټول یې کي، په کمپ کي کپټان ډیالمین ته خبر ورسېدی چې د ده پر واښ

ټوټې ټوټې کړي دي. کپټان ډیالمین هم هیچا ته انتظار ونه ایست او په دښمن پسي ووت. په الره کي یې څو تنه پیاده 

ولیدل. له هغوی څخه یې څو تنه ووژل او څو تنه په تاخت ورڅخه والړل او کله چې د ده عسکرو هغه کسان تعقیب 
د دښمن له یوې لویي قوې سره مخامخ سول. د کپټان ډیالمین له قوې څخه دوه تنه افسران ووژل سول، درې کړل نو 

تنه مړه او سخت ټپیان سول. جنرال ناټ ته خبر ورسېدی چې د دښمن د  ۵۶یې زخمیان سول او له عسکرو څخه 

وژل سوی او یا په سخت مشکل کي دی.  قواوو شمېر اوو زرو تنو ته رسیږي او ډیالمین له خپلو ټولو کسانوسره یا
 ناټ له خپل پوځ سره حرکت وکړ مګر افغانان له هغه ځایه تللي وه. 

په کلي کي له یوه کوره څخه څو ډزي وسوې او قهرېدلي پوځ قتل عام شروع کړ. ښځي او ماشومان قتل نه سول خو 
ر لیکي چې موږ د دوو دریو کسانو په ګناه، چې پتر سلو تنو پوري نارینه یې ووژل. راولنسن په خپلو یاداشتونو کي 

 (۹۹-۵۹۷کې ص ص )موږ یې ډزي کړي وې، د کلي ټول بېګناه خلک قتل عام کړل. 
د جنرال ناټ عسکر له مقر څخه غزني ته ورسېدل. نیویل چمبرلین لیکي چې زه له خپلو عسکرو سره، د سپټمبر پر 

مي د سالمۍ ډزي وکړې. د سپټمبر پر شپږمه مو ښار وسوځاوه، قال  شپږمه قال ته ننوتلم او د دښمن له توپونو څخه

مو په ماینونو تباه کړه. د زبرجنګ په نوم مشهور توپ او نور توپونه مو په هغه قال کي وچاودل. د سپټمبر پر اتمه 
 مو قال او د هغې برجونه والوزول او ښار په لمبو کي سوځېدی.

چمبرلین وایي کله چې مو د ښار دروازې وسوځولې او د سلطان محمود له قبر څخه مو د صندل د لرګیو څخه جوړي 

سوي دروازې و ایستلې او مالیان په دې پوه سول چې موږ غواړو دا له ځانه سره یو سو نو زه د هغوی د خواشینی 
تلې، فریاد یې کاوه، پر آسونو سپاره سول او موږ او ماءیوسی بیان نه سم کوالی. هغوی خپلي بګړۍ پر مځکه وویش

ته یې مخونه را واړول او په لوړ آواز یې ویل چې خدای به مو د مسلمانانو په الس قتل کړي او د دې ناروا عمل 

 (۳۵-۱۳۴فاریسټ ص ص )سزا به ووینی. 
ه نه لري او د مسلمانانو له چمبرلین وایی دا ثابته وه چې د سلطان محمود د قبر دروازې د سومنات سره هیڅ اړ

زیارت څخه د دروازو ایستل او هغه د بت پرستانو په معبد کي نصبول ډېر لوی مذهبي توهین وو چې په اخالقي 

لحاظ یو جنایت او په سیاسي لحاظ یوه غلطي وه مګر ګورنرجنرال امر کړی وو چې د سلطان له مقبرې څخه به د 
 (۱۳۵هغه کتاب ص )و موږ د هغه د امر تابع وو. هغه ګروز او د مقبرې دروازې باسی ا

چمبرلین وایي چې د سپټمبر پر لسمه یې له غزني څخه حرکت وکړ او پر پنځه لسمه د میدان عالقې ته ورسېدل. دی 

وایي چې په ټوله الره کي غازیانو پر کراره نه یو پرې ایښي او حملې او ډزي رواني وې. چمبرلېن وایي میدان، په 
ان کي، یوه له تر ټولو ښایستو سیمو څخه ده او خلک یې زموږ له ورتللو څخه مخکي وتلي وه. دی وایي افغانست

هندوستاني عسکر پر افغانانو باندي دونه په غوسه وه چې په عالقه کي یې هیڅ آبادي پرې نه ښودله او چې هر څه 

 (۱۳۶هغه کتاب ص )یې لیدل نړول او تباه کول یې. 
چې عسکرو او د کمپ نوکرانو یوازي شپږویشت قالوي وسوځولې او ټوله شپه یې لمبې اسمان ته  یوه منبع خو وایی

 (۶۰۹کې ص )پورته کېدلې. 

جنرال پالک د سپټمبر پر پنځه لسمه کابل ته ننووت او له هیځ ډول مقاومت سره مخامخ نه سو. په سبا یې امر وکړ 
و د توپونو ډزي دي وسي څو خلکو پوه سي چې موږ بیا هم په چې د انګرېزانو بیرغ دي پر باالحصار پورته سي ا

کابل کي یو. ضمناً فتح جنګ هم کابل ته ورسېدی او د پاچهی د تخت د نیولو لپاره کاندید پیدا سو. خو جنرال پالک 
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مشر او میګریګور دواړه په دې عقیده وه چې انګرېزان د هیوادونو په چارو کي مداخله نه کوي او خلک باید خپل 
پخپله وټاکي او انګرېزان غواړي چې په کابل کي یوه اداره موجوده وي چې د دوی د وتلو په وخت کي ضروري 

مواد ورته برابر کړي.)سړی چې د انګرېزانو د مداخلې نه کولو خبري اوري نو په دې عقیده سي چې د استعماري 
نرال ناټ له تقریباً دوولسو زرو پوځونو او درنو قوتونو په کلتور کي لکه چې د سره حیا نسته. جنرال پالک او ج

وسلو سره کابل ته ننوتلي دي. باالحصار یې اشغال کړی او خپل بیرغ یې ورباندي درولی دی. له ځان سره یې فتح 

جنګ راوستلی او له خلکو څخه بیعت ورته اخلي؛ مګر بیا هم وایی چې د دوی پالیسي د هیوادونو په چارو کي 
ي.( جنرال پالک له مشرانو څخه وغوښتل چې هغه ته بیعت وکړي. خو فتح جنګ دونه بې زړه وو چې مداخله نه من

له جنرال پالک څخه یې غوښتنه وکړه چې هغه باید تر باالحصار پوري بدرګه کړي. بیرته هغه پخوانی صحنه تکرار 

پر تخت کښېناوه. مبارکي یې  سوه. فتح جنګ د جنرال پالک او جنرال مک کیسکل په منځ کي روان وو او هغوی
ورته وویل او توپونو شاهي سالمي وکړه. جنرال پالک له باالحصار څخه والړ او د خپل کمپ سیاسي استازی 

 ً یې پوه کړ چې خپله پاچهي باید پخپله سمبال کړي ځکه چې انګرېزان له  میګریګور یې هغه ته واستاوه او مستقیما

 (۱۳-۶۱۰کې ص ص )نه د پیسو مرسته کوالی سي.ده سره نه د سړیو، نه د وسلو او 
 

 بندیان:
پر افغانستان باندي د انګرېزانو د مداخلې له لومړي سره، په تېره بیا د پاڅون د پیل له وخت څخه، موهن الل د هغوی 
لپاره نه هېرېدونکي او حیاتي خدمتونه وکړل. هغوی د ضرورت په وخت کي ښه مکتوبونه ورته ولیکل مګر کله 

له افغانستانه ووتل او هند ته ورسېدل نو ټولي سختي شپې یې هیري کړې. خپل جنراالن او افسران یې ونازول  چې

او موهن الل یې تقریباً هېر کړ. موهن الل که څه هم چې ځان د انګرېزانو وفادار تبعه بولي مګر هغوی د هندو په 
 سترګه ورته کتل او دغه سلوک تر پایه دوام وکړ. 

ل د انګرېزي بندیانو په خوشي کولو کي دونه مرسته وکړه چې که دی نه وای ښایي د هغوی خوشي کول به موهن ال

انګرېزانو ته څو چنده ګران تمام سوی وای. اکبرخان، کابل ته د جنرال پالک د نیژدې کېدلو سره سم، خپل بندیان 
سر کي د انګرېزانو ملګری او وروسته له ده  بامیان ته واستول او د صالح محمد په نوم یو څوک یې، چې په لومړي

سره ملګری سوی وو، له ډېري غښتلي قوې سره ورباندي ودراوه. موهن الل د سیدمرتضی شاه کشمیري پر الس 

له صالح محمد سره تماس ټینګ کړ او هغه ته یې شل زره روپۍ انعام او، تر مرګه پوري، له کاله زر روپۍ تنخوا 
موهن الل دوهم جلد ص )ره وکړه چې انګرېزان به د ده ټول پخواني عملونه ورته معافوي. ومنله او وعده یې ورس

۴۷۲) 

پخپله په بامیان کي هم بندیانو یو څه فعالیت کړی وو. په دوی کي تر ټولو فعال کپټان جانسن وو چې له صالح محمد 
ر دروغو کیسو به یې غوږ نیولی وو. د سپټمب سره یې دایمي تماس ساتلی وو او د هغه پر ټولو الپو شاپو او ریشتیا او

پر لسمه صالح محمد کپټان جانسن، الرنس او پوټینجر را غونډ کړل او هغوی ته یې دوه لیکونه ورښکاره کړل. یو 

د سردار محمداکبرخان لیک وو چې له صالح محمد څخه یې غوښتي وه چې انګرېزان د شمال لوري ته بوزي او 
تسلیم کړي چې د غالمانو په بازارونو کي یې خرڅ کړي. بل د موهن الل لیک وو چې له ده هلته یې اوزبکانو ته 

سره یې د بندیانو د خوشي کولو په بدل کي د ښو ډیرو پیسو او تر مرګه پوري د کلنۍ تنخوا وعده کړې وه. دریو 

د ده په ګټه ده؛ نو ځکه باید  واړو افسرانو ورته وویل چې د انګرېزانو وعده ریښتونې او جدي ده او له هره درکه
 هغه ومني او عمل په وکړي. 

دا وخت د خان شیرین خان قزلباش هغه شپږ سوه وسله وال ملېشه هم ورته را ورسېدل چې موهن الل یې ترتیب 

ر پنیولی وو. په دې توګه د اکبرخان لپاره د بندیانو په زور بېول یو څه ګرانه خبره سوه. بندیان باالخره د سپټمبر 
اووه لسمه کابل ته ورسېدل. په کابل کي انګرېزي عسکرو د توپونو په ډزو سالمي ورته وکړه او د خوښۍ په چېغو 

 یې هرکلی وکړ. 

که له جنګي بندیانو سره د سلوک خبره د کوم بین المللي قانون یوه برخه وي نو اکبرخان، پرته له دې، چې په دې 
خه خبر وو، د خپلو بندیانو ماتي او له کابل څخه د حرکت کولو څخه لږ وروسته، برخه کي، له هیڅ بین المللي قانون څ

غوښتل چې ټول انګرېزي صاحب منصبان کرار کرار ده ته تسلیم سي خو هغوی پخپله ونه غوښتل چې د اکبرخان 

 کمپ ته ځان وسپاري او په نتیجه کي تقریباً ټول قتل سول.
وو او یو ځل یې جنرال پالک ته د خبرو لپاره هم واستاوه، خپل ورور  جورج الرنس، چې له اکبرخان سره بندي

موږ ټول روغ جوړ یو او ډېر ښه سلوک راسره کیږي. زما له قوله خلکو ته ووایه چې »... هنري الرنس ته ولیکل

نګ زموږ سره سردار له لومړۍ ورځي تر اوسه پوري له مهربانۍ ډک سلوک کړی دی. هیڅ اروپایي هیواد به د ج
ره زړه ورتوب کوم. په بهر کي داسي احساس وله بندیانو سره تر دې بهتر سلوک نه وي کړی. زه دا خبره په پ

موجود دی چې زموږ سره بده رویه کیږي مګر دا خبره بالکل غلطه ده. که د اکبر خبره سي نو هغه د ډیرو نورو 

کارونو مسوولیت لري او باید چې جواب یې ووایي. الفینسټون که په بدیع آباد کي پاته وای هم ژوندی نه پاته کېدی. 
 (۳۹۵ایډورډز ص )« غه انتقال د هغه له مړیني سره هیڅ اړه نه لري.تیزین ته د ه
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لوستونکو ته دي معلومه وي چې موهن الل، د الیکزانډر برنس منشي، د هغه له وژل کېدلو څخه وروسته بیا تر هغه 
و په منځ انانوخته پوري چې د اکبرخان په الس کښېووت د انګرېزانو کمپ ته د کابل د حاالتو رپوټونه ورکول. د افغ

کي یې د بې اتفاقی اچولو لپاره پیسې شیندلې؛ حتی د ځینو مشرانو د قتلولو لپاره یې قاتالن استخدام کړل. مګر کله 
چې د اکبرخان السته ولوېدی پخپله موهن الل وایي چې اکبرخان څو ځله ماښامنۍ ډوډي ته بلنه راکړه او حتی د خپل 

ې، چې د جنرال پالک په مقابل کي د دریځ غوره کول وه، سال مشوره ورسره ژوند د ترټولو مهم تصمیم په باب ی

 (۴۵۵موهن الل دوهم جلد ص )کوله. 
د  د کابل څخه تقریباً درې میله لیري،» له انګلیسي بندیانو سره د اکبرخان د سلوک په باره کي لیکي  یسرجان ک

ه. اکبرخان بندیان دغي قال ته ولېږل او علي محمد یې لوګر د سیند پر غاړه، د قزلباشو د یوه مشر علي محمدقال و

مجبورکړ چې خپلي ښځي او ماشومان کوم بل چېرته بوزي. په دې قال کي بندیان په هغو اتاقونو کي چې مخکي د 
علي محمد د کورمېرمني او ماشومان پکښي اوسېدل ځای پر ځای سول. دا تر ټولو هغو ځایونو پراخ او بهتر وو چې 

ته تر دغه وخته برابر سوی وو. بندیانو د علي محمد په قال کي نسبي آزادي تر السه کړه. دوی یو لوی باغ  بندیانو

درلود چې په هغه کي یې خپل بدني تمرینات او سپورتونه کول. دوی هم د قدم وهلو لپاره پراخه ساحه درلوده او هم 
رود کي والمبي او غسلونه وکړي. دوی کوالی سوای  یې د باغ له مېوو څخه ګټه اخیستله. دوی کوالی سوای چې په

چې د خپلو دوستانو د لیدلو لپاره باالحصار ته والړ سي او یا هغوی ورته راسي. ډیرو ته د کابل له خلکو څخه د 

پیسو پورولو زمینه برابره وه. او د ډیرو داسي فیشني شیانو خریداري یې کوالی سوای چې له دغه څخه مخکي یې 
آباد کي نه سوای اخیستالی. دوی له جالل اباد، هندوستان او اینګلینډ څخه خطونه ترالسه کول او هیچا یې له  په بدیع

خطونو سره غرض نه کاوه. دوی هم د فکر کولو لپاره وخت درلود او هم یې د بحث لپاره زمینه درلوده. هره ورځ 

ورته راتلل. ژوند چنداني بد نه وو او دوی د مغزي کار له جالل اباد او کابل څخه په یوه ډول نه یوه ډول احواالت 
لپاره ډېر زیات وخت درلود او د بدن د تمرین لپاره ټوله ورځ ورفارغه وه. که یوازي د ځینو ملګرو د ناروغه کېدلو 
 ستونزه نه وای او دا چې کله کله به دوی ته احوال ورسېدی چې ښایی اکبرخان یې ترکستان ته واستوي نور نو د

 (۵۵۰کې ص )« هیڅ شي غم نه وو.
کله چې یې موږ په قال کي ځای پر ځای کړو نو محمداکبرخان د مېرمنو لیدلو ته ورغی او » جورج الرنس لیکي: 

ماته یې وویل چې د ده له طرفه د مکناټن مېرمني ته، چې ده خاص درناوی ورته درلود، او نورو مېرمنو ته ووایه 

دي او چې هر څه له ده څخه وغواړي دی به یې ورته حاضر کړي؛ او چې هر کله  چې دوی د ده قدرمني مېلمنې
الري محفوظي سوې نو دی به هغوی جالل آباد ته واستوي؛ او ضمناً دوی کوالی سي چې په ازادانه توګه خپلو 

وکړې  ي خبريدوستانو ته لیکونه واستوي. کله چې ما د ده له یوه نوکر د السه شکایت ورته وکړ چې ماته یې سپک

نو ده هغه ښه ډېر وواهه او بیا یې ماته وویل چې که دغه وهل بس نه وي نو که زما خوښه وي غوږونه به یې 
ورڅخه پرې کړم. ده خپلو نوکرانو ته مخ ور واړاوه او ټولو ته یې خبرداری ورکړ چې که هر څوک په دوی کي 

وسته ماته وویل چې د هغو شیانو یو لیست ورته برابر کړم چاته سپکاوی وکړي سزا به یې تر دغه بد تره وي. ده ور

چې موږ هره ورځ ضرورت ورته لرو او موسی خان ته یې هدایت ورکړ چې دوی ته د اړتیا وړ شیان برابر کړي 
او د دوی د غوښتنو پوره کولو ته بشپړه توجه وکړي. ما د مکناټن د مېرمني په غوښتنه، هغه ښکلی خړ آس ، چې 

ن یې اړه درلوده، او اوس به زه ورباندي سپرېدلم، اکبرخان ته هدیه کړ. موږ ده ته یو طالیی ساعت هم په مکناټ

 (۱۷۳الرنس ص )ورکړ او سلطان جان ته مو د الماسو انګشترۍ ورکړه. 
الرنس وایی د جنوري پر دیرویشتمه د یکشنبې په ورځ، چې موږ د عبادت مراسم پای ته ورسول نو محمداکبر راغی 
او کله چې ما ورته وویل چې موږ پیسو ته ضرورت لرو نو ده سمدستي زر روپۍ راکړې او کله چې ما رسید ورته 

 (۱۷۴هغه کتاب ص )ولیکی نو هغه څیري کړ او ویل چې دا شیان د سوداګرو تر منځ وي نه د شریفو خلکو تر منځ. 
قال ته نقلول، نو الرنس اعتراض وکړ چې تر څو  حتی کله چې یې بندیان له بدېع آباد څخه شېوکۍ ته، د علي محمد

پوري د ښځو لپاره کجاوې او اوښان برابر نه سي موږ له دې ځایه حرکت نه سو کوالی. اکبرخان ورته وخندل او 

 ویل یې تاسي هم عجیب بندیان یاست. 
ته را ولېږل؛ خو ما هغه الرنس بل ځای لیکي کله چې محمداکبر زه ولیدلم چې پیاده روان یم نو دوه آسونه یې را

نورو عسکرو ته، چې پښې یې زخمي وې او په ډېر زحمت پر الري تلل، ورکړل. د مارش په پای کي محمداکبر 

ماته وویل چې الرنس صاحب ما تاته آسونه درولېږل او تا نورو کسانو ته ورکړي دي. ستا د درجې او کارنامو سړی 
ې سرداره بندي هیڅ درجه نه لري او تا چې زما مشر را مړ کړ نو زما څخه باید پیاده والړ نه سي. ما ورته وویل چ

دي ټولي کارنامې واخیستلې. سردار ومسل او ویل یې که دي دغه آس هم بل چاته ورکړ نو جریمه کوم دي؛ او ما 

ک کاوه. زه هم آس ورڅخه ومانه. سردار ته به چې ما هرڅه ویل هغه به ښه تعبیرول او زما سره یې بېحده ښه سلو
چې به هر وخت مجلس ته ورغلم دی به ماته له ځایه پورته کېدی او زه به یې تر ټولو مشران پورته خپل ښي السته 

 (۱۸۹هغه کتاب ص )کښېنولم. 

ما د نړۍ په هیڅ متمدن هیواد کي له جنګي بندیانو سره دغه راز سلوک نه لوستی او نه مي اورېدلی دی. هغه صاحب 
چې د اکبرخان په الس کي بندیان ول ټول د ده د وطنوالو قاتالن ول او ده له هغوی سره د خپلي  منصبان او عسکر
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کورنۍ د غړو په څېر سلوک غوره کړی وو. همدغو انګرېزانو، څو میاشتي وروسته، په ننګرهار، کابل، استالف، 
کواالن او قوماندانان په شرمېدل. په چاریکار، غزني، مقر او کلیو او بانډو کي هغه جنایات وکړل چې د دوی خپل لی

یویشتمه پېړۍ کي له جنګي بندیانو سره د امریکا په څېر یوه متمدن!!! هیواد سلوک زموږ د ټولو په مخ کي تېر سوی 
 دی او تکرار ته یې حاجت نسته.

 

 انتقامي عملیات:
وو. که انګرېزي پوځونو ټول وزیر محمداکبرخان تر هندوکش اوښتی او امین هللا خان استالف ته پر شا سوی 

افغانستان، کلي په کلي، اشغال کړی هم وای د انګرېزانو لپاره د دې دوو کسانو نیول ممکن نه وه. خو ناټ او پالک، 

تر دغه وخته، د کلیو او ښارونو په سوځولو او د بېګناه انسانانو په قتلولو زړونه ساړه کړي نه وه او ال یې هم عملیات 
که څه هم چې د کلیوسوځول او د خلکو وژل او بېځایه کول خو په هر صورت جنایت دی خو که کوم په مخ کي وه. 

هیواد او یا جنرال یوازي د خپل زور د ښکاره کولو او کسات اخیستلو لپاره کلي او ښارونه سوځوي دا نو یوازي 

 جنایت نه بلکه وحشت هم دی. 
ګری وو، په شمالي کي د انګرېزي پوځونو د عملیاتو جریان لیدلی نیویل چمبرلین، چې د جنرال ناټ له قوې سره مل

دی او وایی چې موږ د سپټمبر پر شپږ ویشتمه د استالف پر لور حرکت وکړ. د جنرال ناټ له پوځ څخه څلور ټولی 

د او د جنرال پالک له پوځ څخه یوه لواء د جنرال مک کیسکل تر قوماندي الندي روان سوو. چمبرلین د استالف 
ښکلیو منظرو، شنو غونډیو، له راز راز انګورو ډکو باغونو او د هغوی په څنګ کي د روانو ویالو بیان کوي او بیا 

 پر هغه ښار او کلیو باندي د حملې خبرو ته راځي.

دی وایی د سپټمبر پر نهه ویشتمه مو عملیات پیل کړل. دښمنان مو له باغونو وایستل او هغوی غونډیو ته پورته 
. غونډۍ مو یوه په بله پسي ونیولې او دوی مو تر ډېرو لوړو څوکو پوري تعقیب کړل. دی وایي په دغه وخت سول

کي مو سپین شیان ولیدل چې غونډیو ته پورته کېدل. موږ د دښمنانو ګومان پر وکړ او سمدستي مو د توپونو ګولۍ 

راته معلومه سوه چې هغه د کلیو ښځي وې چې  ورباندي و اورولې او ښه ډېر مو وویشتل. کله چې نیژدې ورغلو نو
ځانونه یې له جنګ څخه پناه کول. نور مو غرض ورسره ونه کړ خو زه پوهېږم چې ډیري باید د شپې د یخنی له 
السه قتل سوي وي ځکه چې زموږ له کمپ څخه څو زره فوټه لوړي تللي وې. او ډیري به د ستړیا له السه له منځه 

پوهېږم چې ډېرو زیاتو به یې په ژوند کي له خپلو باغونو څخه، چې له کورونو سره یې تړلي تللي وي ځکه چې زه 
دي، بهر ته سفر نه وو کړی. له نېکه مرغه چې په دې غونډیو کي بوټي ډېر زیات وه او موږ د شپې ولیدل چې په 

 سوونو اورونه لګېدلي وه او دوی سړه شپه ورته سبا کوله.

و نه ده. خېمې، سامانونه او هر ډول شیان په الرو کوڅو کي پراته وه. هري خواته د هغو د ښار کیسه د بیانول»
بدبختو نارینه وو مړي لیدل کېدل چې یا یې له ښاره په وتلو کي ځنډ کړی او یا دونه زړه ور ول چې د خپلو ښځو او 

ه ورکړي ول. زه ګومان کوم د دې ماشومانو څخه د دفاع لپاره په ښار کي پاته سوي ول؛ او ځانونه یې قربانۍ ت

خبري کول ضرور نه دي چې ووایم تر څوارلس کلن پورته نارینه مو ژوندي نه دي پرې ایښي او ځینو کسانو، چې 
سړی یې یوازي ځناور بلالی سي، د ښځو په وژلو هم صرفه ونه کړه. بې څښتنه آسونه او څاروي هري خواته 

کړ او د کمپ عسکرو په خپلو منځونو کي سره ووېشل. او کله چې ټول دښمنان  ګرځېدل او هر یوه ډېر ژر خاوند پیدا

قتل سول نو د چور او تاالن کار پیل سو. زه باید درته ووایم چې د کابل د مالونو ډېره لویه برخه او د مشرانو د 
وه... کله چې موږ ښار کورونو ډېر زیات مالونه، زموږ له حملې څخه د خوندي کولو لپاره، استالف ته انتقال سوي 

ته ور نیژدې سوو نو غازیانو د ښار څخه د دفاع پر ځای، چې ورته ممکنه وه، د خپلو ښځو، ماشومانو او مالونو 

 څخه دفاع کولو ته مخه کړه او هغه شیان چې ارزښت یې درلود له ځانونو سره یې اخیستي وه. 
او هندي عسکرو ډک وو. موبل، جامې او هرډول مالونه  د چور او تاالن صحنه وېروونکې وه. هر کور له اروپایی

له کړکیو څخه را غورځول کېدل ځکه چې په زینو کي یې را کښته کولو ډېر وخت نیوی. په سل هاوو عسکرو بازار 

اشغال کړ او داسي ګډوډي یې جوړه کړې وه چې سړی یې بیانوالی نه سي. د قېمتي مالونو دوکانونوته به لس دوولس 
وتل او پر مالونو به یې جګړې کولې؛ او په ارزانه شیانوکي خو چا ری نه واهه. ځینو خو ځانونه په مالونه تنه نن

دونه بار کړي وه چې د کمپ سړکونه یې بند کړي وه. هر عسکر لکه د سړک د غاړي دوکاندار داسي ښکارېدی... 

دي یې ورخوشي کړل. د استالف د چور سویو کله چې عسکرو خپل کار تمام کړ نو د نوکرانو وارسو او پر ښار بان
مالونو اندازه دوو میلیونو روپیو ته رسېده... ځینو خوشبخته عسکرو ته خو ال نغدي پیسې هم په الس ورغلې... ښځي 

 او ماشومان چې په ښار کي پاته سوي وه کمپ ته مو یووړل. 

بیخي سپک وه... کله چې مو ښار نیوی نو یو وړوکی له دښمنانو څخه مو تقریباً دوه سوه تنه ووژل؛ او زموږ تلفات 
پنډ مخی هلک مو ولیدی چې د سړک پر غاړه ناست وو. داسي په زور یې ژړل تا به ویل چې زړه یې وچاودی. 
موږ هر یوه کوښښ وکړ چې له ځان سره یې یوسو؛ مګر هلک له هیچا سره په هیڅ ډول تللو ته نه راضي کېدی. 

 وتلو نو هلک مي ولیدی. پر هغه ځای ناست وو او په هغه زور یې چېغي وهلې. کله چې له ښار څخه را
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د سپټمبر دېرشمه: سهار وختي یو ځل بیا د ښار نندارې ته ورغلم او څه غمګین حالت مي ولیدی. راز راز د کور 
انسان کمال جوړ سامانونه او موبلونه چې ښایسته پوښونه ورته جوړ سوي وه، کتابونه، وسلې او څه شیان چې د 

کړي وه، ګډ وډ پراته وه، خلک پکښی ختلي وه او دلته هلته مات او په خټو کي پراته وه. دلته هلته د اور اخیستو 
تیرانو د ماتېدلو او را لوېدلو ږغونه اورېدل کېدل. له کړکیو څخه دودونه پورته کېدل او د هغه حالت بیان یې کاوه 

ورباندي تېر سوی وو. یوې صحنې ټکان راکړ. یوه غریبه ښځه مي ولیده چې چې د چور د ختمېدلو څخه وروسته 

مړه پرته وه. څنګ ته یې د دریو څلورو میاشتو ماشوم پروت وو چې په دواړو ورنونو کي په مرمۍ لګېدلی وو. 
ولیده  هغه مو سمدستي روغتون ته ورساوه خو څو دقیقې وروسته یې ساه ورکړه. یو څه هاخواته مي یوه بله ښځه

چې هم زخمي وه او هم یې د ځان پټولو لپاره بړستنه نه درلوده او کرۍ شپه یخ ورباندي تېر سوی وو. یو ماشوم یې 

هم په غېږ کی نیولی وو. هغه مو په کجاوه کي روغتون ته واستوله. د یوه دوکان مخي ته د دریو یا څلورو کالو یوه 
یوه پوستینچه ورکړې وه. دواړو خواوو ته یې مېوه کوټه وه. دا اصال په نجلۍ ناسته وه. عسکرو د ځان تودولو لپاره 

ځان خبره نه وه چې څه ور پېښه سوې ده او دغه ګړی څه روان دي. په الرو کوڅو کي د زړو، ځوانانو، شته منو 

نې مي حاو غریبانو مړي پراته وه چې د خپل ښار څخه د دفاع په الره کي وژل سوي ول. ډیري زړه دردوونکي ص
ولیدې او که مي کورونو ته د ننوتلو زړه کوالی سوای نو یقین لرم چې د وحشت او د جنګ د دهشت له السه به مي 
تر دې هم بدي صحنې لیدلي وای. یوه د کورمینځه چې وایی ډېره ښکلې وه، عسکرو غوښتل چې په ډله یې په زور 

دوی د هغې پر چېغو غوږ نه وو نیولی. هغې ځان په بې عزته کړي. هغې ورته ویلي وه چې مه را نیژدې کېږی. 
خنجر وهلی او ځای پر ځای مړه سوې وه. دا صحنه ما په سترګو نه ده لیدلې مګر یوه بل صاحب منصب کیسه راته 
وکړه. زه د سبا ناري لپاره خپل ځای ته والړم. له خپله ځانه، له نړۍ او تر هر څه مي د خپل ظالم مسلک څخه نفرت 

موږ په حقیقت کي هغه قاتالن یو چې د قتل جوازونه راسره دي. کرۍ ورځ عسکر د ښار په سوځولو لګیا کېدی. 
ول او عسکرو او د کمپ نوکرانو هغه شیان چورول چې ال هم په وړلو ارزېده. زموږ کمپ فقط لکه بازار داسي 

 له کولو لګیا ول.ښکارېدی؛ او ټول اوسېدونکي یې د شیانو په رانیولو او د جنس په جنس تباد

په ښار کي یوه لوی کورته په زور ورننوتلو. په دې کور کي تر ټولو نورو کورونو ډېر قېمتي شیان پراته وه. زموږ 
 عسکرو چې ولیدل، په چور یې بنا وکړه. په دې کي نو برټانویان، هندوان، مسلمانان او ګورکه ټول شامل ول...

یوه خونه کي ښځي پټي وې. د ټولو مخونه لوڅ وه او ځیني یې ښې ښایستې د کور په لوړ پوړ کي مي ولیدل چې په 

هم وې. زموږ نور عسکر په دغه وخت کي د کور په هر کونج کي ګرځېدل او چور یې جوړ کړی وو. په دې وخت 
 وکي مي د توپک ډیري ډزي هم واورېدلې چې پر نارینه وو باندي کېدلې. څو تنه زما په مخ کي ووژل سول. زاری

او ژړاو هیڅ ګټه نه کوله. توپکونه پورته کېدل او ماشې کشېدلې؛ او هغه خوشبخته وو چې ژر به مړ سو. ځیني خو 

به ټپیان سول او بل عسکر به یې په بله ګولۍ کار ورتمام کړ. دا وېروونکي قتلونه فقط ګناه وه زه یقین لرم چې خدای 
لپاره یوازینی دلیل دا ویل کېدالی سي چې دا افغانان وه او هغوی  به هم په دغه سترګه ورته ګوري. د دوی د قتلولو

 زموږ هیواد وال او هندوستانیان وژلي ول...

 
 نوربیا

 

 د اکټوبر لومړۍ نېټه:
 

  عبدالباري جـهاني

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

 د ښاغلی جهانی د لېکنو آرشیف، تاسو کوالی شی د دی لیکنې ټولي برخۍ دلته ولولی دونه:یا
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