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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 څلورم فصل

 برخهڅلویښتمه ه ځنپ
 

 د اکټوبر لومړۍ نېټه:
مو حرکت کاوه نو یو ځل بیا ښار ته ورغلم. په دې اته څلوېښتو ساعتونو کي په دې ښار  چې د سهار پر نهه بجې

څه تغییرات راغلي وه. یوازي لس کورونه ال والړ وه او هیڅ ږغ نه اورېدل کېدی. یوازي د اور د لمبو ږغ وو او د 
باهی نښي ال پاته دي او تباهي ال د ت چې تختو د لرګیو د ستنو د رالوېدلو ږغونه اورېدل کېدل او سړي ته یې ویل

مي د دې تباه سوي ښار الندي ښکلي وادي او کښتونو ته وکتل نو د بنده او خالق په فکر  چې اوس هم روانه ده. کله
څخه  له ښاره چې راوړي... کله. بنده ټول پستي، بدبختي او تباهي  نېکي راوړيکي سوم. خالق ټول سوله، نظم او 

فکر یې کاوه موږ تللي یو نو دې له خپل پناه ځای  چې نو یوه غریبه، ډنګره، زړه ښځه مي ولیدهکمپ ته را ستنېدلم 
ښایي څو ورځي  چې له ویالې څخه اوبه واخلي او خپله تنده، چې څخه د راوتلو جرأت کړی وو او کوښښ یې کاوه

راته وکتل او ویل یې لعنت دي وي  . دې پورتهبه یې دوام کړی وو، په ماته کړي. ما یې لوښی له اوبو ورته ډک کړ
پر پرنګیانو! موږ له دوی سره ډېر ښه کړي وه! زه پر ښه وخت خپل کمپ ته را ورسېدلم او له خپلي ټولۍ سره مي 

 ...تل به مي په یاد وي، شا سوه. چې حرکت وکړ او استالف ته مي،
یې ورسره وړې وه. زموږ عسکرو د ښار  د چاریکار له ښاره څخه خلک وتلي ول او خپله زیاتره منقوله شته مني

 د تباه کولو کار پیل کړ. کورونو ته یې اور واچاوه او ټوله شپه یې لمبې پورته کېدلې.
 

 د اکټوبر دریمه: 
موږ د چاریکار د ښار د تباه کولو لپاره تم سولو. زه له څو تنو سره ښارته ورغلم او له کورونو څخه مي څاروي را 

ر عسکرو ووېشل... کورونو او قالوو ته مو اورونه واچول او د شپې له څو میله فاصلې څخه وایستل او ټول مو پ
 (۵1-1۴۲فاریسټ ص ص ) لمبې یې اسمان ته پورته کیږي. چې قالوي او کلي ښکارېدل

وس د ااینګلینډ هم د چا د ساتلو او هم له چا څخه د کسات اخیستلو توان لري.  چې پالک او ناټ افغانانو ته وښودل»
امر ورته سوی  چې باید د کابل ښار ته یې سزا ورکړې وای. څرنګه چې برټانیې د پوځ لپاره هغه وخت راغلی وو

 ېچ د لوی پوښلی بازار، چې وو هغسي عمل یې کړی وای او بیا نو هند ته ستانه سوي وای. داسي فیصله سوې وه
 ېچ ر د اکټوبر پر اوومه پیل سو. نیویل چمبرلین لیکيد مکناټن جسد پکښی ځړول سوی وو، تباه سي. د تباه کولو کا

ور پسې ورځ د دواړو کمپونو عسکرو او نوکرانو د ښار په چورولو تېره کړه. دلته او هلته تور لوګي پورته کېدل 
افظین درول سوي حم چې د قومي مشرانو کورونه په ډینامیټو الوزل سوي دي. سره له هغه چې او داسي ښکارېدله

د کمپونو نوکرانو او عسکرو ښارته الره وکړه او چور د پرون په څېر دوام وکړ. انجنییرانو د ښار پوښلی ول خو 
انګرېزان پکښی اوسېدلي  چې هر هغه کوربازار په ډینامیتو والوزاوه. په دې کي د ښار یوې برخي هم اور واخیست. 

ما هلته د خوښۍ وختونه تېر کړي وه په خرابه بدل سوی وو...  چې ول، ونړول سو. د الیکزانډر برنس غریب کور،
ول اسمان مخ سور کړی ټد هغه تباه سوي ښار لمبو د  چې وې لیدل وپالک او ناټ له کابل څخه روان سول ن چې کله

 (1۵۲-1۵1فاریسټ ص ص )« وو. دا د انتقام عدالت وو. 
ولو خبره کړې او د ټول ښار سوځولو او چورولو ته یې زموږ مورخینو زیاترو یوازي د چارچته د ورانولو او سوځ

شاه جهان په زمانه کي جوړ سوی وو، او یوازي د مغول د  چې ېره لږ اشاره کړې ده. که څه هم چارچته بازار،ډ
ډال ) .وله مرکزي اسیا کي یو له تر ټولو سترو ودانیو څخه ووټپه و د معماریو د سترو عجایبو نښه نه بلکه لمغو

دا یوه تاریخي آبده وه او د هغې ورانول پخپله یو جنایت وو او د افغانستان، په تېره بیا کابل، اقتصاد  (۴۰۹ص ریمپل 
او تجارت ته یو نه جبران کېدونکی ګوزار وو. خو انګرېزان کشکي یوازي په دا یوه انتقام بسیا سوي وای. هغوی 

په ډینامیټو د بازارونو الوزولو، د قومي مشرانو د  چې يټول کابل ته د سزا ورکولو فیصله کړې وه. جنرال سېل لیک
له هري خوا د کابل سیند تر  چې د اورونو اچولو،ولو وروسته ټکورونو سوځولو، د ښار د دروازو تباه کولو او تر 
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زموږ  چې څنډو ورسېدل د اکټوبر پر اوومه پیل سول، هغه ورځ، سبا ورځ او دواړي شپې یې دوام وکړ او تر څو
په کابل کي د اور لمبو د اسمان مخ سور کړی  چې ه د بتخاک غرونو ښار پټ کړی نه وو، زموږ عسکرو لیدلڅخ

 (1۸1ګلېګ ص )وو. 
. که سبا د مارش لپاره تیاری ونیسی چې موږ ته یو ماښام امر وسو» لیفټینیټ ګرین ووډ په خپلو خاطراتو کي لیکي 

مارش په څه مطلب کیږي او سبا زموږ اټکل  چې د څه لپاره؛ مګر موږ پوهېدلو چې چا ونه ویلته موږ  چې څه هم
ریشتیا سو. موږ په سبا روان سولو او ټول مهم چوکونه او بازارونه مو په ډینامیټو والوزول؛ او په څو ځایونو کي 

 «تل سول او تباه سول...مو ښار ته اور واچاوه. کورونه په لږ وخت کي سره لمبه سوه او ډېر زیات مالونه را وایس
 د تباهی دغه کار تر ماښام پوري روان وو او نور نو هر سړی ستړی سو.

زموږ ډېر کسان په لوګیو تک تور سوي ول. په وروسته ورځو کي نور کسان هم ښارته واستول سول او د کابل » 
.. کورونه ټول له وچو نازکو لرګیو ښار، له باالحصار او د شیعه ګانو له سیمي پرته، ټول تباه سو او وسوځول سو.

په دغه راز کورونو کي یو ځل اور ولګیږي بیا یې نو کنټرولول چنداني د چا په وس پوره  چې او څخه جوړ سوي وه
د الفینسټون پر پوځ  چې موږ په کابل کي وو، دغه اورونه اچول کېدل... یو لوی جومات، چې نه وي. ټول هغه وخت

 «ي په افتحار جوړ سوی او د پرنګي جومات بلل کېدی، هم تباه کړه سو. باندي د افغانانو د بر
 لوټمارو برټانوي پوځیانو چې ګرین ووډ په خپلو خاطراتوکي اشاره نه ورته کوي دا خبره ده چې ډال ریمپل وایی څه

 وروسته کي، دنن ورځ هغه ته جنګي جنایتونه ویل کیږي. په  چې له قزلباشو او هندو متحدینو سره هغه کار وکړ
په سوونو کلونو یې په کابل کي ژوند کړی وو  چې ټولنهد هندوانو  چې په نتیجه کي معلومه سوه یوه رسمي تحقیق

او دا ټول عمر یې د کابل د واکمنانو ظلمونه ګاللي وه، په اته څلوېښت ساعتونو کي له ښاره څخه جارو سول. 
 په مخ کي پر دې حقیقت اعتراف وکړ.ایلینبرا ګورنرجنرال اګوستوس اېبټ وروسته د 

افغانان، کابل ته زموږ له ورتللو څخه مخکي، له ښاره څخه وتلي وه او یوازي هندوان او شیعه ګان پاته وه. » 
د برټانیې د پوځ له تباه کېدلو څخه  چې هندوانو هغو په سل هاوو بدبختو عسکرو ته ډوډۍ او سرپناه ورکړې وه

ً  ژوندي پاته سوي ول. دوی موږ به د هغوی ساتنه وکړو. قزلباشو زموږ سره زموږ د  چې دا انتظار درلود طبعا
بندیانو په ژغورلو کي ډېره مرسته کړې وه او تل زموږ ملګري پاته سوي ول. د اکټوبر پر نهمه انجنییران د کابل د 

ورولو امر ورکړه سوی دی. د کابل د چ چې بازار د ورانولو لپاره روان سول او په کمپ کي داسي آوازه ګډه سوه
د  چې د کابل په دوو دروازو کي د انجنییرانو د ساتلو لپاره موظف سوي وه هیڅ خبر نه سول چې هغه پوځیان

هندوانو په محله کي څه روان دي. په هغه محله کي کورونه په زور پرانیستل سول، پر ښخو او شته منیو تېری وسو. 
 (11-۴1۰ډال ریمپل ص ص )« اوندان یې لکه سپي داسي ویشتل.شته منۍ یې لوټ کړې او د کورونو خ

ه پ چې خپل مشران یې په شرمېدل او راولنسن، چې د انګرېزي عسکرو وحشت او تباهي داسي اندازې ته ورسېده
کندهار کي یې ټول درې کاله له پښتنو سره په جنګونو تېر کړی او د انګرېز د پوځ پر قوت او انصاف یې اعتماد 

ول تباه سول. د هغوی دوکانونه چور ټد کابل هندوان  چې کابل د تباهی او چور او تاالن په ماښام ولیکل درلود د
زموږ د  چې سول او د دوی ټوله شته مني لوټ سول؛ او پنځو سوو کورنیو هرڅه له السه ورکړي او مجبور دي

ه که قزلباشو له خپلو کورونو څخ چې للښکر تر شا حرکت کړي او تر هنده پوري په ګدایي ګوزاره وکړي. ده ولیک
 د خپلو ساتونکو زلمیو او وسلو په زور دفاع کړې نه وای د هغوی حال به هم تر هندوانو ښه نه وای.

ه موږ ال په کابل کي د څه لپار چې جنرال ناټ هم په وروستیو عملیاتو شرمېدی او د اکټوبر پر نهمه ماښام یې ولیکل
 (۴1۲ډال ریمپل ص )غواړو افغانان او نړۍ په ځانونو پوري وخندوو.  چېاوسیږو. موږ لکه 

د  ېچ په دې کي هیڅ شک نسته» جنرال رابرټ سېل د انګرېزانو د درې کلن اشغال نتیجه ډېره ښه بیانوي او لیکي
ب سول، اکابل په دره کي د انګرېزي پوځ د قتل عام کېدلو انتقام واخیستل سو. د ښارونو د مشرانو کورونه خر خورد

انګرېزان هم د ساتلو او هم د سزا ورکولو  چې کلي او باغونه تباه سول او په دې توګه افغانانو ته دا وښودل سول
له  چې دی وایي دا باید ومنو قدرت لري. مګر اینګلینډ په دې جنګ کي نه سیاسي او نه پوځي ګټه ترالسه کړه.

له  ېچ خوړلي پوځ عقب نشیني وه نه د یوه فاتح پوځ مارش. ځکه افغانستان څخه زموږ د پوځونو را وتل د یوه ماته
افغانستان څخه د وتلو تر وروستی شېبې پوري زموږ پر څنګونو او د پوځ پر شاتنی برخه حملې رواني وې؛ او که 

 (1۸۲ګلېګ ص )مو څه سامانونه ژغورلي وي هغه مو د ډیرو سختو جنګونو په وسیله وژغورل. 
کابل پر شاوخوا غرونو باندي د واوري لومړنۍ نښي ښکاره سوې او جنرال پالک له کابل څخه د اکټوبر پر لسمه د 

ً  چې د وتلو فیصله وکړه. له هغو کسانو سره درې کاله یې د انګرېزانو خدمتونه کړي او په دوهم ځل راتلو یې  تقریبا
ه شپې سبا کوي او دوی به یې په بېغمه دا ځل به ګوندي د انګرېزانو قوه په ارام چې خوشالۍ کولې او فکر یې کاوه

زړه خدمتونه کوي سخته اندېښنه پیدا سوه. هغوی یوازي له موهن الل سره پېژندل او د هغه ګرېوان ته یې الس اچاوه 
ام څخه بېرېدی. موهن الل حیران وو او د هیچا جواب یې نه درلود. هر یو د وطن پالونکو افغانانو له انتق چې ځکه
اڅاپي وتلو سره موږ باعزته مړانه ونه ښودله بلکه خپل ملګري قومي مشران مو په ډیري بې عزتی په داسي ن» 

موږ له اکبرخان څخه را بېل کړل. په خپل عزت مو ژمنه  چې سره د خطر خولې ته ورکړل. دا هغه مشران دي
موږ وزو زه دوی ته مخ نه سم  چې هم به یې د خدمت بدله ورکوو او هم به یې ساتنه کوو. اوس چې ورسره وکړه
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تاسي خپل دوستان وغولول او سزا مو ورکړه. دوی وایی  چې ورښکاره کوالی. دوی اوښکي تویوي او راته وایي
کابل  چې اکبرخان تاسي موږ د خپلو وطنوالو سره دښمنان کړو او اوس مو د زمریو په خولو کي ورکوی. محمد

ړل ، بې آبه یې کرفداري یې کړې وه شکنجې ورکړې، بندیان یې کړلزموږ ط چې ونیوی، ټولو هغو کسانو ته یې
که له دې وروسته بیا هم په افغانستان او ترکستان  چې او پیسې یې ورڅخه واخیستلې. زه وایم دا به یوه معجزه وي

وهم موهن الل د)« د برټانیې د حکومت د مقاماتو په قول او سوګند دي باور وکړي.  چې کي داسي څوک پیدا سي
 (۹1-۴۹۰جلد ص ص 

استعماري قوتونو هیڅ وخت په هیڅ  چې موهن الل یوازي د افغانستان او ترکستان نومونه یادوي؛ په داسي حال کي
 ځای کي له خپلو دوستانو او خدمتګارانو سره وفا نه ده کړې. د هغوی دوستي هر وخت تر مطلبه پوري وي. خو دا

 مخالفینو ته شکنجې ورکړيافغانانو ې د انګرېزانو طرفدارانو او خپلو ولي ی چې دی اکبرخان ته په غوسه دی چې
اوو هغه په لس هانګرېزانو  چې او یا یې بندیان کړي دي؛ نو د انګرېزانو د یوه خدمتګار په حیث یې دا هېره کړې ده

، د تورو اوبو په نوم يد خپل هیواد د آزادی لپاره یې پر حقه مبارزه کوله د انډیمان په ټاپوګانو ک چې زره هندیان
 په شاقه کارونو کي مړه کړل او بیا یې چا نوم وانه ورېدی. اکبرخان ته د خپل وطن له دښمنانو سره، ونو کي،زندان
حتی د جنګ په وخت کي یې د پردیو غالمي کوله، د هر ډول سلوک کولو حق حاصل وو. د دنیا په هره ګوښه  چې

مرګ دی. که اکبرخان، له خپلي خاوري سره د خاینانو په بندي کولو او کي له خاوري سره د خیانت کولو سزا 
 شکنجه کولو بسیا سوی وي نو دا خو یې له زغم څخه کار اخیستی دی.

 

 له افغانستان څخه د پېښور پر لور:
جنرال سېل په خپلو خاطراتو کي اشاره ورته کړې ده، د انګرېزانو پوځ له کابل څخه تر پېښور  چې لکه څرنګه

د انګرېزانو د منظمو پوځونو شمېر تر دوولسو زرو پوري رسېدی،  چې پوري چنداني آرامه ورځ ونه لیده. که څه هم
االنو او ښو افسرانو تر رهبری الندي هر ډول درنې او سپکي وسلې ورسره وې او د ډېرو الیقو او آزمېیل سویو جنر

ډېر ګران کار دی. پخپله  چې د دوی په خاوره کي تېرېدل اسانه څه چې یې حرکت کاوه؛ مګر افغانانو ورته وښودله
زخمي سو خو د خیبر په دره کي، د علي مسجد په شاوخوا کي، داسي وویشتل  چمبرلېن هم د تیزین په شاوخوا کي

د اکټوبر پر پنځه لسمه افغانانو زموږ دېرش  چې ې په کجاوه کي ورسره واخیست. دی وایيتر پنجاب پوري ی چې سو
دوی یې د کمپ تعقیبوونکي بولي، ووژل  چې نوکران،تنه عسکر ووژل او په دغه شمېر یې ټپیان کړل او ډېر زیات 

وبر پر شپاړسمه هم له هري خوا سول او دغه راز مو ډېر زیات سامانونه او غله دانه له السه ورکړه. دی وایي د اکټ
 ډاکټر لږغوندي فشار چې ګولۍ اورېدلې. زه پخپله هم وویشتل سوم. خو مرمۍ ډېره تر پوست الندي نه وه تللې او

 (۵۴-1۵3فاریسټ ص ص )ورکړ راووتله او څو ورځي کړوپ کړوپ تللم. 
د ته ورسېدلو. د جنرال پالک پوځ دلته چمبرلېن وایی موږ د اکټوبر پر پنځه ویشتمه، د سهار پر نهه بجې جالل آبا

نی دی وایي زه باید په خواشیخېمې ووهلې او انجنییرانو ته یې د قال د خرابولو او په ماینونو د الوزلو وظیفه ورکړه. 
 له کابل څخه د حرکت کولو له ورځي تر دغه ځایه پوري مو هره ورځ د کمپ هغه ناروغ نوکران، چې سره ووایم

ه به مخت چې یې نه سوای کوالی، په الره کي پرېښودل او د افغانانو تېغونو ته مو ورکول. کله د آس سورلي چې
زموږ څخه مخکي تلونکو پوځیانو هم دغه کار کړی وو. ناروغ نوکران یې شاته پرې  چې والړو نو موږ به ولیدل

ه السه ورکړل. څه دښمن ژوندي ي بېحده زیات اوښان لایښي او هغه به ټول قتل سوي ول. دغه راز مو په الره ک
 (1۵۵هغه کتاب ص ) پخپله ویشتل.هغه مو زخمي کېدل  چې بوتلل او څه

د قال او ښار د تباه کولو وظیفه ورکړه. د قال لویو برجونه ته یې ډېر  براډفوټ تهجنرال پالک، په جالل آباد کي 
دوی د اکټوبر پر اووه ویشتمه له ښار څخه حرکت  چې زورور ماینونه او دېوالونو ته یې واړه ماینونه ښخ کړل. کله

ل سو. پرېښودکي په لمبو اور  د وکړ نو په قال کي چاودني پیل سوې او په لږ ګړي کي جالل آباد هم د کابل په څېر
 (۴1۶ډال ریمپل ص )

لو یاداشتونو پد علی مسجد سره ډېر سخت ټپي سوی او په کټوله یا کجاوه کي یې اخیستی وو، په خ چې ،نیویل چمبرلین
په پنجاب کي یې زه ټوله الر په کجاوه کي اخیستی وم او چنداني مي له الري او مزل څخه خوند وانه  چې کي لیکي

خیست. دی وایی په سلهاوو ملګري مو په الره کي د ستړیا او ټپونو له السه مړه سول. پر هغو ټپي سویو بې بختانو 
دوولس او ال څوارلس ساعته یخني ورباندي به  یې اخیستي وه او کله پر اوښانو به چې مي ډېر زړه سوځل کېدی

او د زخمونو پټۍ به یې کله کله په دوو ورځو له ګرمۍ څخه هم په زحمت ول.  تېرېدله او په همدغه ډول به د ورځي
له درې ځاو په شواروز کي مي د زخم پټۍ خبره نسبي وکړو نو زما وضعیت تر نورو ښه وو.  چې کي نه بدلېدلې.

 (1۵۸فاریسټ ص )بل ځل داسي کړاو راباندي تېر نه سي.  چې . خو زه هیله لرمهبدلېدل
جنرال پالک ال جالل آباد ته نه وو رسېدلی، هغه ته یو مکتوب واستاوه او  چې ګورنرجنرال د اکټوبر پر اته لسمه،

، جالل آباد ته له رسېدلو څخه دوې جالل آباد سیکهانو ته وسپاري. جنرال پالک چې په هغه کي یې ورته لیکلي وه
ورځي مخکي، د اکتوبر پر دیرویشتمه د ګورنرجنرال د یوه بل مکتوب جواب ورکړی او د هغه وروستي مکتوب ته 

بلکه په استالف او کوهستان کي یې د خپلو وروستیو جنایاتو په ارتباط یو څه تفصیل کړې یې بیخي اشاره نه ده 
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ده الزم بلل، ښه اغېزه ښندلې ده.  چې په هغه عالقه کي د دوی وروستیو عملیاتو، چې ورکړی او ورته لیکلي یې دي
 (۵۴۰پېپرز مکتوب )

د افغانستان، په تېره بیا جالل آباد، په باره کي  چې د ګورنرجنرال د اکټوبر د اته لسمي مکتوب ځکه په ترجمه ارزي
 د انګرېزانو نظر یا بهتره ده ووایو بدنیتي څرګندوي.

 

 ،جنرال ښاغلی
مهاراجا به هیڅ وخت په کابل کي داسي  چې فقیر عزیزالدین، د مهاراجا شیرسینګه له خوا، شخصا اطمینان راکړ

 هرکله د برټانیې پوځونه چې مخکي د هند حکومت پېژندلی نه وي. ما فقیر ته اطالع ورکړه چې حکومت ونه پېژني
 له جالل آباد څخه را ووزي نو هغه ښار به په همدغه اوسني شکل د سیکهانو پوځ ته وسپارل سي.مطلب مي دا دی

 د جالل آباد قال ته به هیڅ ډول زیان نه رسول کیږي او ته به هم هغه ښار هغه وخت د سیکهانو پوځ ته وسپارې چې
 ورت نه وینې.نور نو د هغه ښار د اشغال ضر چې

د برټانیې حکومت به په اینده کي په هیڅ توګه د جالل آباد د حکومت په چارو  چې کت فقیر ته اطمینان ورکړی دی
؛ او نه به په هغه ښار پوري د مربوطي عالقې له ادارې سره کار لري. فقیر د مهاراجا له طرفه کي مداخله نه کوي

د  چې د هغي سیمي په اداره کي به هیڅ داسي څوک مقرر نه کړي د جالل آباد په حکومت او چې ژمنه کړې ده
 برټانیې د حکومت ګڼل کیږي او یا برټانیې خپل دښمن بللی وي.

تا، د خپل پوځ لپاره،  چې که ته له جالل آباد څخه را وتلې او هلته داسي مواد وه چې ما فقیر ته اطالع ورکړې ده
ن په یوه مناسبه بیه د سیکهانو پوځ ته تسلیم کړې او په دې کي ته بشپړ اړتیا نه ورته درلوده نو ته به هغه شیا

 صالحیت لرې.
د افغانانو توپونه یا نور پوځي وسایل او مهمات، د موادو او غلې دانې په توګه، سیکهانو ته  چې ته اجازه لرې

 وسپارې. 
د مهاراجا مکتوب در رسېدلی نه وي  چې هدایتونو تر هغه وخته پوري عمل ونه کړې تر څو ته باید د دې مکتوب په

ذخیرو د رانیولو پر سر د موافقې د  چې او دغه راز یې تاته اطالع نه وي درکړېاو دغه متن یې تایید کړی نه وي. 
 (۸3۵مکتوب )کولو لپاره د مهاراجا استازی څوک دی. 

مهاراجا شېرسینګه، د ګورنرجنرال د مکتوب په تایید، جنرال پالک ته مکتوب نه دی لېږلی نو د دې معنی دا  چې دا
 هغه په ځان کي د جالل آباد د ساتلو زور نه لیدی او یا به یې د انګرېزانو په قول باور نه سوای کوالی. ځکه چې ده

 به هیڅکله ورڅخه وتلي نه وای.که د جالل آباد ساتل دومره اسانه وای نو انګرېزان  چې
خپلي قواوي له جالل آباد څخه وباسي او سیکهانو ته یې وسپاري. هغوی له  چې انګرېزانو هیڅ ضرورت نه درلود

له هیچا سره عالقه نه درلوده بلکه هر وخت خپلي ګټي  سیکهانو سره کومه خاصه عالقه نه درلوده. انګرېزانو اصالً 
سیکهانو ته د جالل آباد د سپارلو په  چې لپاره یې هر ناروا کار کاوه. هغوی غوښتل ورته مطرح وې او د خپل ګټو

وسیله د خیبر د اپرېدیو لپاره یو دایمي دښمن پیدا کړي او دواړه قوي قومونه په یوه بل وځپي او دواړه په جنګونو او 
 ورته پرانیستل سي.په آینده کي په خیبر کي د تېرېدلو لپاره الره  چې تلفاتو دومره ستړي کړي

ته کهانو وفاداری ته له ډېره وخید س »سرجان کې پر سیکهانو باندي د انګرېزانو بې باوری ته ډېره ښه اشاره کوي. 
هم ستړي، هم ټپیان او هم له  چې زموږ پر پوځ دي، چې د شک په نظر کتل کېدل. دا په هیڅ توګه غیر ممکنه وه

د سیکه عسکرو لپاره یو ډول غنمیت ښکارېدی او دا  چې داسي فرصت وو بارونو درانه دي حمله ونه سی. دا یو
تېر کال یې په پېښور کي زموږ د پوځونو په مقابل کي خپل نیت او احساس څرګند کړی وو.  چې هغه سیکهان ول

یکهانو په دوستي باور لرالی نو ده به له افغانستان څخه د راوتونکي پوځ د احتیاط سکه ګورنرجنرال، ریشتیا هم د 
د یوه لوی هیواد پر پوځ  چې دلقوه له اټک څخه تر تېرېدلو وروسته منحل کړې وای. په دې باندي هر څوک پوهې

ه ل باندي، په شاتنیو حملو کي ډېر غنیمتونه ترالسه کیږي؛ ځکه نو ګورنرجنرال د پوځ د احتیاط قوه د ستلیج تر سیند
 (۶۵۷کې دوهم جلد ص ) «تر وخته پوري وساتله. پوري وتلو یعني د پنجاب تر سرحد له تېرېدلو

له دې وروستي لیک څخه، د افغانستان په اړه د انګرېزانو بد نرجنرال د جنرال پالک په نوم، د ګورپه هر صورت، 
د هغوی زړونه ال ساړه سوي نه وه، ال یې له دسیسو څخه الس نه وو  چې نیت له ورایه ښکاري او سړی پوهیږي

ټ نجیر چې خپلي شومي نقشې د سیکهانو په وسیله عملي کړي. خو له نېکه مرغه چې اخیستی او دا ځل یې غوښتل
د نورو مځکو الندي کولو او پراخیتا غوښتني ته  چې سینګه مړ وو او شیر سینګه په دومره داخلي ستونزو اخته وو

  او نه د رنجیټ سینګه قوت ورسره وو. درلود فرصتنه یې 
 

 د تباهیو په باره کي تحقیقات او وروستی قضاوت:
پوځ په ډېر شان او شوکت را ستون سو. په هند کي شانداره جشنونه ورته ونیول  حله افغانستان څخه د انګرېزانو فات

سول او په هر ښار کي د احترام په عنوان توپونه وغړومبېدل. ښارونه څراغان سول، موزیکونه وږغېدل او نڅاوي 
نانو، مشرانو او د دې فتحي په افتخار کي یې ځان شریک باله، د هند د واکم چې وسوې. ګورنرجنرال ایلین برا،
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کال کي د افغانستان پر ضد د جنګ د اعالن په وخت  1۸3۸په  چې . هغسيخلکو په عنوان یوه اعالمیه صادره کړه
د مارچ د میاشتي په اعالمیه کي هم  1۸۴3کي د سیملې په اعالمیه کي هیڅ ډول قانع کونکی منطق نه وو موجود؛ د 

 چا څرنګه لیکله او ګورنرجنرال څرنګه لوستله:به دا اعالمیه  چې ول حقیقت نه وو پروت. سړی نه پوهیږيډهیڅ 
 

 زما وروڼو او زما دوستانو،» 
زموږ فاتح پوځ، په ډېر بریالیتوب، له افغانستان څخه د سومنات د معبد دروازې راوړي دي او د سلطان محمود لوټ 

 سوی قبر د غزني تباهیو ته ګوري.
دا دونه وخت ستاسي  چې باالخره، واخیستل سو. د سومنات د معبد دروازې، د اتو سوو کالو مخکي سپکاوي کسات،

 د سپکاوي یادګار وو، بیرته ستاسي د ملی عظمت له غروه ډک تاریخ یوه برخه سوه. دا د اباسین پر پوري غاړه
 پرتو ملتونو باندي ستاسي د وسلو د قوت ثبوت دی.

مته ډک غنیمت در ظواکمنانو او مشرانو ته دغه د بریالي جنګ له ع مالوه او ګجرات ، د سند، راجواره،زه باید تاسي
 وسپارم.

تاسو به پخپله په ټول عزت او احترام دغه د صندلو له لرګیو څخه جوړي سوي دروازې مربوطي سیمي ته ورسوی 
 او د سومنات په معبد کي به یې ودروی.

څه وخت به زموږ بریالی پوځ د معبد دغه دروازې، د سوتلیج له پله  چې د سرهند مشرانو ته باید اطالع ورکړه سي
 سره، د دوی السته وسپاري.

 زما وروڼو او دوستانو، ما هر وخت د برټانیې له حکومت سره ستاسي پر پیوستون باندي اعتماد درلود. تاسي ګوری
ه زور تاسي ته د سومنات دروازې پوځ ستاسي د دې پیوستون څونه درناوی وکړ او څرنګه یې د خپلو وسلو پ چې

 افغانانو ته ستاسي د تابعیت یادګار وو.تر دغه وخته پوري  چې را ورسولې. دا هغه دروازې دي
ولو احساساتو او خوښۍ د پوځ دغه د ټستاسي سره په ګټو او احساساتو کي ځان یو شان بولم نو په خپلو  چې زه

زما د پلرني او دوهم خپل کړي وطن لپاره یو شان د نه پناه کېدونکي  قهرمانی فوق العاده السته راوړنه ستایم. دا
 افتخار انعکاس دی. 

د دواړو هیوادونو په ګټه دی، زما د زړه مراد دی. پر دغه  چې د دواړو هیوادونو تر منځ د اتحاد ساتل او بهترول،
سي ته تا چې هغو کسانو چې . تاسي ولیدهاتحاد باندي د برټانیې د حکومت د هر متحد او ټولو اتباعو امنیت والړ دی

غزني پر خرابو باندي خپل بیرغ ورپاوه او د کابل د هغوی د بدمرغي راوړې وه زموږ پوځ په څومره بریالتوب د 
 بیرغونه ودرول.یې  نديباالحصار پر سر با

 ،زه له دغه قدرت څخه چې تر دغه وخته یې زه ساتلی یم، ماته توان او طاقت راکړي چې هغه خدای چې زه دعا کوم
ستاسي د نېکمرغی لپاره ګټه واخلم؛ زموږ دواړه هیوادونه متحد وساتم او داسي اساس  ،ماته راسپارل سوی دی چې

 «بیا هیڅکله خراب نه سي. چې ورته کښېږدم
 (۶۵1کې   ایلینبرا.)

د ګورنرجنرال له دفتر څخه به هیڅ وخت په دغه اندازه له مسخره کلماتو ډک سند نه وي خپور  چې سرجان کې لیکي
دا سند  چې په هغه وخت کي هلته حاضر ول او ال اوس هم په هند کي اوسیږي په دې پوهیږي چې سوی. هغه کسان

 ېچ ولو ته معلومه سوهټی، په لومړي سر کي یې فکر کېد چې څومره جعلي او بې اساسه وو. باالخره، لکه څرنګه
دی وایي د هند په اسنادو کي هیڅ وخت دومره له دروغو ډک دا د خارجه وزارت د افکارو څخه راوتلی سند وو. 

هیڅوک یې خوشاله نه کړل  چې سند نه وو خپور سوی. په دې سند کي ځکه د جهل او خطا سرحدونه مات سوي وه
 (هغه کتاب هغه مخ)او ډېر یې خپه کړل. 

په افغانستان کي د هغوی د جنایاتو  چې نګرېزانو، په اصطالح، فاتح پوځونه ال د هند خاوري ته نه وه داخل سويد ا
په باب رپوټونه خپاره سول. د هند له مطبوعاتو څخه یې خبره د برټانیې خپلو مطبوعاتو ته ورسېدله او په غربي 
نړۍ کي یې یوه هنګامه جوړه کړه. د هند حکومت د دې رپوټونو د کرارولو لپاره په نمایشي تحقیقاتو الس پوري کړ 

اتو د لوی قوماندان جنرال پالک څخه یې پوښتني وکړې. جنرال پالک پر هغو جنایاتو او تباهیو او د انتقامي عملی
منکر  په سپینو سترګو تر پرونه یې افتخار په کاوه او ګورنرجنرال ته یې په جګه غاړه رپوټونه ورکول چې باندي

پاڼو کي راغلي دي هسي د هنګامې د په ورځ چې ډېر هغه مفصل رپوټونه چې سو. ده ګورنرجنرال الینبرا ته ولیکل
ه انفرادي پیښي سوي وي او یا دلته هلته کوم تېری ک چې جوړولو په منظور لیکل سوي دي. مګر زه اعتراف کوم

زموږ د پوځ  چې دا به ځکه ډېره عجیبه ورته معلومه نه سي چې او افراط سوی وي نو هغه به محدود وي. ده ولیکل
یوازي د خپلو ګټو او یا په پوځ کي د کوم کسب او کار لپاره زموږ سره  چې ول، دریمه برخه ایله جاري کسان

 ملګري سوي ول.
د جنرال مونټیت د مارش له پیل کېدلو څخه یو څو ورځي مخکي، افغانانو په جالل آباد کي، یو  چې پالک لیکي

ه په غوسه سوي او د علي نو د جنرال مونټیت سره ملګري عسکر د دې صحنې په لیدلو سراروپایي وژلی وو. 
د کمپ ځیني خدمتګاران دغه کلي  چې بوغان کلی یې سوځولی دی؛ او دا یوه غیرمنتظره پېښه وه او کیسه داسي وه
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له کابل څخه زموږ د عسکرو د مارش په وخت کي قتل عام  چې ته ننوتلي ول او د هغو عسکرو جامې یې لیدلي وې
 چې هغه وخت ورته متوجه سومونټیت دا یوه ځانګړې پېښه وه او جنرال  سوي ول. عسکرو هم کلي ته اور واچاوه.

 کار له کاره تېر سوی او کلي اور اخیستی وو.
له دې وروسته د ماما خېل، جګدلک او تیزین په کلیو کي، له دښمن سره په نښتو  چې جنرال پالک وروسته لیکي

 کي، ما نه کوم تېری لیدلی او نه مي اورېدلي دي.!!!
په استالف کي هیڅ ډول ظلم او تېری نه دی سوی؛ بلکه زموږ پوځیانو څه باندي پنځو سوو ښځو  چې سته لیکيورو

 تېری سوي وي نو زه په خبر سوی نه یم.  ري کومچېته په خپل کمپ کي پناه ورکړې وه. که 
د سرویلیم مکناټن مړي ته د سپکاوي په خاطر اور ور  چې پالک وایي د کابل د بازار او جومات د تباهی سره،

  واچول سو، ښایي خلکو د نورو شته منیو د تباه کېدلو کیسه تړلې وي مګر دا پیښي نه دي سوي.
شرانو مقومي د بازار او جومات د تباه کولو په باره کي مو له  چې باالخره پالک خپله بېشرمي انتها ته رسوي او وایي

. هغوی نه یوازي دا کار مناسب وباله بلکه د بازار او جومات د تباه کولو په کار کي یې زموږ له سره خبري وکړې
د بازار او جومات سره نیژدې اوسېدل، دوې  چې پوځیانو سره همکاری کولو ته هم تیاری وښود. هغو کسانو ته

او زه په دغو پیښو کي د خپلي شته منی له دغي ساحې څخه لیري کړي  چې ورځي مخکي، خبرداری ورکړه سو
 (۸۶-۶۸3هغه کتاب ص ص ) هیڅ ډول تیري او تشدد په باب اطالع نه لرم.

جنرال پالک وروسته ګورنرجنرال ته یو بل لیک واستاوه او د هغه په تعقیب یې د هغه مرستیال ته هم یو لیک واستاوه 
اندي ېدلو او شته منیو پر بېځایه ضایع کېدلو باو په دواړو لیکونو کي پر هرډول تېري، قتل، پر ښخو باندي د تجاوز ک

 رټ پښېمانه سو.
په دې توګه دا نمایشي تحقیقات پای ته ورسېدل. جنرال پالک له خپل ځان او خپلو جنراالنو او افسرانو څخه سپین 

هیڅ تباهي، هیڅ قتل او هیڅ تجاوز نه وو سوی. ګواکي ټولو  ، ګواکي،ولو انتقامي عملیاتو کيټچرګان جوړ کړل. په 
اتو او مطبوع ليانګرېز افسرانو، اګوستوس اېبټ، ګرین ووډ، جنرال سېل، چمبرلین او حتی جنرال ناټ دروغ وی

ګورنرجنرال او د برټانوي هند حکومتي مقاماتو باید د جنرال پالک  چې خپله پروپاګنډه کړې وه. طبیعي خبره ده
 عاوي منلي او نوري یې ټولي رد کړي وای. اد

ه کړ او هغه ت درپه لندن کي د حکومت د سیاسي څانګي مدیره هیات د ګورنرجنرال ایلین برا په عنوان مکتوب صا
 په دې وروستیو شپو ورځو کي د هغو آوازو په اساس لیکل سوي دي چې دوی هغه مکتوبونه ولوستل چې یې ولیکل

و باندي، په افغانستان کي په وروستیو عملیاتو کي، له بشري حقوقو څخه د تېري کولو تورونه پر برټانوي پوځیان چې
لګوي او دوی دغه راز د تورن جنرال سرجورج پالک، سرویلیم ناټ او سر جان مک کاسکیل جوابونه هم لوستي 

 دي. 
 په هغو کي چې و موږ پوه سولوکله په لومړي سر کي موږ ته دا آوازې را ورسېدلې ن چې په مکتوب کي راغلي دي

 چې او موږ هیڅ شک نه درلودډېره زیاته مبالغه سوې ده او که ټول دروغ نه وي نو زیاتره برخه یې دروغ دي. 
 موږ ته به د دغو پیښو په باب سم او کره معلومات را رسیږي.

حساساتو الندي راغلی او د تر خپلو ا چې په مکتوب کي له جنرال ناټ څخه له دې امله خواشیني ښکاره سوې ده
ده د خپل ځان او خپلو ورسره صاحب  چې خپل حکومت په باب یې څه نامناسبي خبري لیکلي دي؛ په داسي حال کي

 منصبانو د براءت حاصلولو لپاره هیڅ دلیل ته ضرورت نه درلود. 
ولي یې، له اجازې پرته، په یوه  چې په مکتوب کي دغه راز له هغه څخه له دې امله خواشیني ښکاره سوې ده

د یوه جنرال له خوا پر هره موضوع باندي له اجازې  چې انګلیسي ورځپاڼه کي مکتوب خپورکړی دی. دوی لیکي
 (۹۰-۶۸۹هغه کتاب ص ص )پرته لیکنه کول نا مناسبه کار دی او ښایي د ډیري سختي نارضاییتی سبب سي. 

 
 نوربیا

 کابل د انګرېزانو له وتلو وروسته:
 

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

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