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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
 څلورم فصل

 برخهڅلویښتمه  ږپش
 

 له وتلو وروسته: زانوېرګکابل د ان
انګرېزانو، پر شمالي سیمو د حملو په وخت کي، د شاه زمان زوی شهزاده حیدر د بامیان د ګورنر په حیث ورسره 

اکبرخان  مدمح چې اخیستی وو او له دوو زرو افغاني پوځیانو سره یې هلته پرېښود. انګرېزان ایله کابل ته رسېدلي ول
بیرته مخ را واړاوه. د شهزاده حیدر پوځیان، له مقاومته پرته، تسلیم سول؛ او شهزاده حیدر کابل ته وتښتېدی. شاه 

له خپلو مېرمنو او د کابل پر لور د اکبرخان له حرکت څخه خبر سو او ال یې د سلطنت مزه نه وه څکلې،  چې پور،
ال مالونه او  چې خوا ونیوله. افغانانو شاهپور ته په ښه سترګه نه کتل او داشهزاده حیدر سره یو ځای د جالل آباد 

. غلجیو په الره کي حملې ورباندي وکړې. شاهپور نغدي پیسې او جواهرات به ال هم ورسره وه دا خو لوی غنیمت وو
اع او فتح جنګ د شاه شج چې ته ایله خپلي جامې ورپاته وې او د غلجیو په الس کښېووت. محمدعظیم ګل خان،

او پخپله غلجی وو، له غلجي قبایلو سره خبري وکړې او شاهپور یې ایله د هغوی له بنده وژغوری.  عرض بیګي
دا وخت په جالل آباد کي ګورنر وو او لږترلږه دوه زره  چې ثمان خان،شاهپور جالل آباد ته حرکت وکړ. محمدع

له هغه سره یو ځای پېښور ته والړ؛ انګرېزانو ته یې ځانونه  عسکر ورسره، له شاهپور سره هیڅ مرسته ونه کړه او
 (1۶هراتي ص (تسلیم کړل او له فتح جنګ سره یو ځای سول. 

د انګرېزانو له ماتي، انتقامي عملیاتو او د هغوی له وتلو وروسته د هغوی په الس کښېنول سوی تش په نامه حکومت 
هم پاته نه سو او د دوی شکست بشپړ سو. سرویلیم کي د افغان او انګلیس د لومړي جنګ د منطق او نتیجې په باب 

یو  ،کله له افغانستان سره زموږ دوستانه اړېکي چې لې دهالرډ اکلینډ دا خبره پخپله من» ډېر ښه قضاوت کړی دی: 
موږ یې نمایندګي کوله، څه باندي اته میلیونه  چې فاجعه پای ته ورسېدل نو د هند خلکو ته یې، اوپه جګړه  ،ناڅاپه

م ه هغه ستره فاجعه هم یو ځای سي او د انتقامي عملیاتو لګښتونه چې سټرلینګ پونډه تاوان ورساوه. له دې سره
ورباندي اضافه سي نو خبره تر دې ډیره لوییږي. دا ټول تاوانونه د هند له عایداتو څخه پوره سول او هند ال اوس هم 

 تر هغه بار الندي ربړ ګالي.
د هند  ګټي څرنګه شمېرالی سو.خپلي کي  پلهپه هغه بله او ترازو او موږ څشي ترالسه کړل؟ اوس نود حساب 

د لوېدیځ  چې په افغانستان کي د انګرېزانو داسي دوست حکومت کښېنوي چې باسین واوښتلپوځونه د دې لپاره تر ا
د افغانستان پر خاوره باندي د ایران د یرغل  چې له لوري د خطر په مخ کي سپر سي. د برټانیې د پوځ هدف داوو

و حکومتونو په درولو سره د مخه ونیسي. او د اباسین پر هغه بله غاړه د یوه مخالف حکومت پر ځای باندي د دوست
روسیې دسیسې شنډي کړي. او اوس تر دونه وینو تویېدلو او خزانو تر ضایع کېدلو وروسته د ایران یو پوځ په هرات 
کي دی او د افغانستان هر ښار او کلی زموږ له دښمنانو ډک دی. پر افغانستان باندي د انګرېزانو له یرغل څخه 

انیې نوم په عزت او قدر یادېدی. افغانانو ته یوازي د الفینسټون د هیات او ماموریت له مخکي په هغه هیواد کي د برټ
او اوس د ټولو په ذهنونو کي زموږ د مات سوي پوځ ترخې خاطرې پاته  الري یو لږه اندازه مفکوره پیدا سوې وه

 له کابله تر پېښور پوري هر ځایله کندهاره تر کابله او موږ دښمني نه هېروي. او  چې دي. افغانان داسي قوم دی
له لعنتي پرنګیانو څخه د وینو د انتقام اخیستلو احساس  چې هغوی زخمیان کړي دي. داسي کورنۍ به نادره پیدا سي

ونه لري. زموږ پر مخ د روغي جوړي دروازې تړلي دي. او که د افغانانو دښمني زموږ د کمزوری یو علت وي 
 (۶۹-۶۶۸کې ص ص ) «ني په لوی الس واخیستله.موږ دا دښم چې نو زه ویالی سم

له افغانانو سره د انګرېزانو بې دلیله او بې موجبه پیل سوی جنګ پای ته رسېدلی وو. ګورنرجنرال الرډ ایلینبرا په 
هند کي د امیر دوست محمدخان د بندي ساتلو لپاره هیڅ دلیل نه درلود. انګرېزانو خپل زور آزمېېلی وو. له افغاانانو 

ه یې په جنګ کي ماته خوړلې وه. انتقامي عملیات یې کړي او بېګناه خلک وژلي او تباه کړي وه. بندیان یې سر
خوشي سوي، هند ته رسېدلي او جنرال ناټ ال، د ګورنرجنرال له هدایت او امر سره سم، د سومنات دروازې راوړي 

 ؛ او نور یې باید د دې جنګ وروستی فصل هم ختم کړی وای.وې
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امیر  پخپله جواب یې نه چې محمدخان یې رخصت کړ؛ او هغه د خدای په امانی په وخت کي داسي سوال وکړ دوست
ه ز چې ګورنرجنرال ته. امیر په ډېره حیراني له ګورنرجنرال څخه پوښتنه وکړه دوست محمدخان ته معلوم وو او نه

اسي جبه خانې مي ولیدې خو زه په دې خبره ستاسي د منابعو او ثروت پرېمانی ته حیران سوم. ستاسي کښتۍ او ست
ما له  چې تر اباسین اوړي د داسي یوې لویي او سمسوري امپراطوری واکمنان څرنګه د دې لپاره چې پوه نه سوم

 (۲۷۹والر ص )خپل نېسمتن او وچ هیواد څخه محروم کړي. 
صورت کي د هغه د عملي کولو توان درلود. انګرېزانو د افغانستان لپاره نه نوی پالن درلود او نه یې د درلودلو په 

په افغانستان کي څوک قدرت ته رسیږي او څوک را پرزیږي. له امیر دوست  چې د هغوی لپاره دا مهمه نه وه
محمدخان سره یې کپټان نیکلسن تر شکارپور پوري بدرګه واستاوه. نیکلسن په شکارپورکي، څو ورځي وروسته، 

یر هم هیڅ وخت ضایع نه کړ او سیده یې د الهور خوا ونیوله. په الهور کي یې د آزادي ورکړه. ام هغه ته رسماً 
د هر چا تر انتظار لوړ وو. انګرېزانو داسي اټکل  چې او شانداره هرکلی وکړ دتو پنجاب مهاراجا شیرسنګه دومره

 ه پنجاب سره د جنګانګرېزانو، په حقیقت کي، لون سره السلیک کړی دی. ړدې دواړو واکمنانو یو پټ ت چې وکړ
کولو او باالخره د هغه غني قلمرو د الندي کولو خیال درلود او دا اټکل یې د راتلونکو حرکاتو لپاره یوه پلمه سوه. 

امیر دوست محمدخان په الهور کي د مهاراجا شیرسنګه مېلمه وو، په کابل کي د  چې په دغو شپو ورځو کي،
نواب زمان  د نیولو پر سر، توده جګړه روانه وه. کابل د تختترمنځ، د سردارمحمداکبرخان او د نواب زمان خان 

په باالحصار کي ځان قال بند کړي او له هغه ځایه  چې خان او د هغه زوی شجاع الدوله، اکبرخان مجبور کړی وو
هغه  چې هدوست محمدخان ته په الهور کي د کابل د وضع احوال ورسېدی. څرنګڅخه یې د را وتلو توان نه درلود. 

په الزم سرعت ځان کابل ته رسوالی نه سو نو خپل زامن، محمدافضل خان، محمداکرم خان، محمداعظم خان او 
غالم حیدرخان یې د هغه مرستي ته ولېږل.کابل ته د دوی له رسېدلو سره نواب زمان خان له باالحصار څخه پر شا 

 کېدلو ته مجبور سو او باالحصار د وروڼو السته ورغی.
کبرخان ډېر ژر د خپل پالر د هرکلي کولو لپاره د پېښور پر لور حرکت وکړ. له امیر سره یې په جمرود کي ولیدل ا

داسي مراسم د  چې او له هغه ځایه کابل ته روان سول. په کابل کي د امیر دوست محمدخان داسي تود هرکلی وسو
 مخالفته، د کابل پر تخت کښېناست.ډیرو خلکو په یاد نه وه. امیر دوست محمدخان، پرته له هیڅ 

ً په دې توګه په کابل کي د شاه پور  دوه نیمي میاشتي تش په نامه پاچهي د هغه په تېښته او رسوایی پای ته  تقریبا
واکمنی څخه وروسته، د بلوچستان له ورسېده او په کندهار کي د هغه بل ورور صفدر جنګ هم، له څلورو میاشتو 

په  پر افغانستان باندي د پردیو چې او دا یې یو ځل بیا ثابته کړه وروسته لودیانې ته ځان ورساوهالري شکارپور او 
 زور او لښکرو پاچهي، که هر څونه اوږده هم سي، دوام نه لري او عاقبت به نسکوریږي.

 

  یوه ضروي تبصره:
موږ یې له کتاب څخه په متن کي استفاده کړې ده، په کابل او شمالي کي د  چې د نوای معارک لیکوال عطامحمد،

انګرېزانو انتقامي علمیات د سردار محمد اکبرخان او انګرېزانو تر منځ د روغي جوړي محصول بولي او د دې 
ابل و در ک ویند که د فعه ثاني آمدن فوج انګرېز صاحب بهادرگدر بیان آنکه راویان می مضمون عنوان داسي لیکي:

کابل و ګرفتن قلعه غزنین و بردن دروازه غزنین از سومنات هندوستان جانب هدوستان سوختن عمارات و چهارسطح 
 (1۷۷ص ) و رهانیدن قیدیان محض بسازګاري سردار محمداکبرخان بود.

لیکوال په وزیر اکبرخان پوري  چې دا عنوان او په هغه پسي لیکلي عبارات ځکه په تبصره نه ارزي چې که څه هم
 درک یې معلوم چې په قول ،یوازي د روایت کوونکو،  د ملی خیانت په معنی دی، چې ،د دونه لوی تور لګولو لپاره

نه دی، بسیا سوی دی او نورو مورخینو هم د عطامحمد دا قول بابېزه ګڼلی او هیڅ اهمیت یې نه دری ورکړی؛ خو 
دا ادعا، د پېښو د یوه معاصر لیکوال، له قوله بللې او په فغانستان در مسیر تاریخ کي، ، په خپل کتاب امرحوم غبار

ب بتاریخ ډېر مشهور دی نو د تاریخ د شاګردانو د تېروتلو س مرحوم غبار د چې هغه یې استناد کړی دی. خو څرنګه
 لیکي:د عطامحمد د کتاب په حواله،  ،کیږي. مرحوم غبار

ي محاصره سویو انګلیسیانو اکبرخان ته مراجعه وکړه او هغه ته د امیردوست کجالل آباد  په چې وروسته له هغه»
نو محمداکبرخان له انګرېزانو سره روغه جوړه وکړه او پخپله کابل ته روان سو. او په محمدخان لیک هم ورسېدی 

ښکاره روغه جوړه وکړم او د  که زه له انګرېزانو سره په چې جالل آباد کي یې اوسېدونکو انګرېزانو ته وفهمول
هغوی بندیان خوشي کړم او کابل او غزنی هغوی ته وسپارم نو په هر ځای کي به فتنه او فساد پیل سي. او د هغه 
رفع کول به ډېر مشکل وي. لومړی خو به دا غازیان او د کابل سرداران زما د سر دښمنان سي او ما به مړ کړي او 

 (۵۶۷ غبار ص)دی پاته نه سي. ونستاسي څخه به هم یو تن ژ چې قتل کړي او دریم دا بیا به ستاسي بندیان هم ټول
 چې کلمه،« راویان » دا متن یو څه معتبر وښیي، د نوای معارک له عنوان څخه یې د  چې مرحوم غبار، د دې لپاره

قصداً، لیري کړې ده؛ او وروسته یې نو دا غیرمستند او غلط متن ټکي په ټکي را نقل کړی د متن اهمیت کموي، 
 دی. 
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په نړۍ  چې له دونه لوی راز څخه خبر دي چې د عطامحمد راویان څوک دي چې مرحوم غبار دا پوښتنه نه کوي
جالل آباد د قواوو قوماندان جنرال  د چې بل هیڅ متن ته الره نه ده کړې. دی دا نه ګوريکي یې، د ده له کتابه پرته، 

سېل، په جالل آباد کي د محاصره کېدلو له پیل څخه بیا د همدغي محاصره سوي قوې سره په جنګ کي د اکبرخان 
تر ماتي او پر شاتللو او تر آخره پوري، حتی یو ځل هم جنرال سېل او اکبرخان تماس نه دی سره ټینګ کړی او که 

اکبرخان ته د  چې خان ته معلومات وي. دی دا نه ګوري محمد ړۍ کي به یوازي عطایې ټینګ کړی وي نو په ن
ر امی چې د انګرېزانو ټول اسناد ښیي چې امیردوست محمدخان هیڅ لیک نه دی رسېدلی او نه رسېدالی سوای. ځکه

و. احواله خبر نه و په لودهیانه کي د خپلي کورنۍ له چې د پیښو له میدان څخه دونه لیري او بې خبره ساتل سوی وو
  محمد ته معلوم وو. او که دغه لیک موجود وي نو هم به یې احوال یوازي عطا

اکبرخان، د مارچ په میاشت کي، د خپل پالر د لیک له اخیستلو څخه بیا  سردار محمد» مرحوم غبار وروسته لیکي: 
، ګرهارنپه ن چې ځ له ټولو رهبرانو سره،د اپرېل تر میاشتي پوري له محمدشاه خان او سلطان احمدخان او د ملي پو

لغمان او خیبر کي ول، په خبرو مشغول وو. او په دغه وخت کي جنرال سېل په محاصره کي وو او جنرال پالک له 
سردار موافقه وکړه او پخپله د یوه جنګ او ګرېز په مانوره کي، د  چې خیبر څخه پر مخ راتلالی نه سوای. او کله

اپرېل په لومړۍ لسیزه کي، د جالل آباد له لوېدیځ سنګر څخه لغمان ته والړ؛ سردار سلطان احمد خان په همدغه ډول 
ه نهه زرو د خیبر د درې له خولې څخه لغمان ته عقب نشیني وکړه؛ دغه وخت نو ایلینبرا، جنرال پالک او د هغ

عسکرو ته د جالل آبادپر لور د پرمختګ امر وکړ او جنرال سېل تازه د جالل آباد له قال څخه سر دباندي را ایستلی 
وو. سره له هغه هم جنرال پالک له اپرېل څخه د اګسټ تر میاشتي پوري څلور میاشتي نور له جالل آباد څخه ښور 

 د تیرو جنګونو ویري انګرېزان داسي میخکوب کړي وهه دې موده کي ونه خوړ او د کابل پېښو ته منتظر سو. او پ
 (۵۶۸غبار ص )« یو ګړی یې د خپلو قواوو د محافظه کولو څخه پرته بل کار ونه کړ.  چې

ستاسي انګرېزانو ټولي وعدې  چې اکبرخان، جنرال پالک ته وویل چې محمد خو لیکي میرزا عطا چې که څه هم
انګرېزانو له اولسونو څخه موافقتنامه راوړې نه وي او یا ماته خپل پالر هدایت نه وي تر څو مو د  چې دروغ دي او

یا دي د اولسونو موافقتنامه ښکاره سي او یا دي د امیر  چې کړی زه موافقه نه سم درسره کوالی. خو پرته له دې
مباشت کي، د اکبرخان په  لیک اکبرخان ته ورسیږي هغه انګرېزانو ته الره ورکړه. خو مرحوم غبار د مارچ په

مو وویل یوازي مرحوم غبار ته معلوم  چې خان د لیک یادونه کوي. دا لیک، له مخکي عنوان، د امیر دوست محمد
ي، د کابل، غزن چې دی او په بل هیڅ تاریخي متن کي یې درک نسته. مرحوم غبار د دې لوی خیانت په ارتکاب کي،

ېدلو او لوټ کېدلو او د سل هاوو بېګناه انسانانو د قتلېدلو سبب سو، سلطان او جالل آباد د سوځ استالف، چاریکار
شاه خان او په ننګرهار، لغمان او خیبر کي د ملي پوځونو ټول اوسېدونکي رهبران شریکوي او د  خان، محمد احمد

م متن یوازي مرحو خان تر منځ د دې، په اصطالح، موافقتنامې جنګ له میدانه یې باسي. البته د انګرېزانو او اکبر
 انګرېزان د افغانانو له پخوانیو حملو څخه دونه بېرېدلي ول چې غبار ته معلوم دی. مرحوم غبار ال وروسته لیکي

له اپرېل څخه د اګست ټر میاشتي پوري یې له جالل آباد څخه هیڅ ښور ونه خوړ. که مرحوم غبار، په دغه موده  چې
باه کېدلو، باغونو او پټیو په سوځولو او له حاصالتو اچولو او سل ګونو انسانانو کي، د شینوارو د قالوو او کلیو په ت

ه سره لپه قتل عام کېدلو خبر نه وو نو د یوه مورخ په حیث یې باید ځان خبر کړی وای او کنه نو دا عبارات یې باید 
 خوړ. انګرېزانو په څلورو میاشتو کي له جالل آباد څخه هیڅ ښور ونه چې لیکلي نه وای
 له جنرال پالک سره ينومي استازي له الرخان  وزیر اکبرخان د جوالی په میاشت کي د بختیار چې بل ځای لیکي

تماس ونیوی او د بندیانو د خوشي کولو په مسله کي یې له هغه څخه د لیکلي سند غوښتنه وکړه مګر جنرال پالک یو 
له داسي لېوني او جاهل سره مفاهمه نه  چې نظامي سړی وو او متوجه نه سو. وزیر اکبرخان الرډ ایلینبرا ته ولیکل

پخپله مفاهمه وکړي. سردار سلطان احمدخان یې د آګست په میاشت کي غزني ته  له ده سره چې سي کېدالی او باید
سره وږغیږي او د امیردوست محمدخان له نوي قرارداد  مجاهدینو او د غزني د حاکم شمس الدین خان چې واستاوه

و ار تخلیه کړي اد غزني ښ چې د انګرېزانو د وتلو له تعهد څخه یې خبر کړي او ورته ووایي او له افغانستان څخه
زره پوځیان ووتل. وزیر اکبرخان  3۵دا کار عملي سو. له کابل څخه هم د انګرېزانو بندیان کابل ته انتقال کړي. 

هدایت سره بامیان ته واستول او صالح محمدخان د سپټمبر تر  ټټول درې سوه تنه کېدل، له پ چې انګرېزي بندیان،
 (۷۰-۵۶۹هغه کتاب ص ). دریمي پوري هغوی هلته ځای پر ځای کړل

د بندیانو د خوشي کېدلو په باب یې د خبرو کولو  چې جنرال پالک البته نظامي سړی وو مګر دونه بې عقل نه وو
صالحیت نه درلود. که دومره بې عقل نه وی نو د انتقامي عملیاتو په څېر مهم ماموریت مشرتوب نه ورسپارل کېدی. 

ا له اکبرخان سره هیڅ وخت نه مکاتبه کړې او نه یې د اکبرخان لیک ترالسه ګورنرجنرال الرډ ایلینر چې دوهم دا
ګورنرجنرال ته په لېږلي  چې تنکی ځوان وو، دومره ساده نه وو چې ، سره له هغهاکبرخان چې کړی دی. دریم دا

 لطان احمدخپل د کاکا زوی ساکبرخان  چې . څلورم دالیک کي د هغوی خپل لوی جنرال بې عقل او لېونی وبولي
خان تر منځ له قرارداد  د غزني مجاهدین او شمس الدین خان د انګرېزانو او دوست محمد چې خان ته وظیفه ورکوي

خان سره هیڅ ډول رسمي  څخه خبر کړي. کوم قرارداد؟ تر دغه وخته پوري، د افغانستان په باب، له دوست محمد
زه  چې اکبرخان الرډ ایلینبرا ته لیکي چې ري خو ال دادهتماس نیول سوی نه وو او هیڅ ډول سند نسته. په زړه پو
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 4تر 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

 

مکتابه نه ده سوې  چې به وکړم که نه وي دا موضوع نه حلیږي او وروسته موږ ګورواتغواړم ستاسره مسقیمه مک
او کار روان دی. او که د جنرال پالک او اکبرخان ترمنځ پر هر څه باندي توافق ترالسه سوی وي نو بیا سړی نه 

 اکبرخان ال ولي بندیان بامیان ته لیږي او پخپله ترکستان ته تښتي؟ چې ږيپوهی
، د یوه ملی تاریخ لیکونکي په حیث یې، په کابل، غزني، مقر، استالف، چاریکار او چې مرحوم غبار ته الزمه وه

او په نیم جالل آباد کي د انګرېزانو د تهاجمي پوځ د جنایاتو په باب لږترلږه دوه درې مخه معلومات ورکړي وای. 
و جنرال پالک ا چې ه لیکيوروست چې ؛ مګر دالالبته زیات معلومات به یې نه درلودپراګراف بسیا سوی نه وای؛ 

په میاشت کي د کابل جالل آباد، خیبر له الري، پېښور ته  ومبرد نکال  1۸۴۲ناټ او سېل له خپلو پوځونو سره د 
ورسېدل او په الره کي یې یوه مرمۍ فیر نه کړه او د افغانستان جنګیالیو او په عین وخت کي سوله غوښتونکو خلکو 

دا یې مطلقه بېخبري او یا پر واقعیتونو  ۵۷1ن د تېرېدلو ټولي الري یې پرېښودلې ص توري ته الس نه کړ او د دښم
 باندي سترګي پټول ښیي.

سرکښو اولسونو د خورد کابل له درې څخه  چې موږ په تېرو پاڼو کي، پخپله د انګرېزي لیکواالنو له خولې ولوستل
دل. چمبرلین ټوله الر د سل هاوو تلفاتو او په الره د پېښور تر دروازو پوري انګرېزي عسکر پر کراره پرې نه ښو

 . یو ځل لهکي د زخمیانو، ناروغانو او کمزورو او ضعیفو ملګرو د پرېښودلو خبري کوي. ټوله الر جګړې کوي
 تر چې داسي سخت زخمي کیږي کابل څخه تر جالل آباد پوري په الره کي زخمي کیږي او بل ځل په خیبر کي

ً په کټوله کي وړي او  فیروز پور پوري یې  ېچ موږ به څرنګه دا ادعا وکړو یو کال په روغتون کي تېروي. تقریبا
ً او  ،نه انګرېزانو مرمۍ فیر کړې او نه جنګیالیو  یو ځل هم توري ته الس نه کړ. ،سوله خوښوونکو افغانانو ضمنا
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