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 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه
  فصل مځپن
 برخهڅلویښتمه  هاو

 

 امیر دوست محمد خان د کابل پر تخت
 

 امیر دوست محمدخان دوه ځله په افغانستان کي قدرت ونیوی او دواړه ځله په داسي حاالتو کي قدرت ته ورسېدی
سړی یې تر ټولو مشکل شرایط بلالی سي. په داسي حاالتو کي د وطن اداره کول او پر مخ بېول د ټینګ عزم  چې

په داسي  ، دوهم ځل،او فعال شخصیت ته ضرورت لري. امیر دوست محمدخان ، هوښیارر څنګ ډېر قوياو ارادې ت
ریکار سوځول اکابل له خاورو سره برابر سوی، جالل آباد، غزني، استالف او چ چې حال کي قدرت ته ورسېدی

کندهار د کهندل خان او د خان،  سوي، خزانه له پیسو تشه او وطن له دښمنانو ډک وو. دا وخت هرات د یارمحمد
هیچا د کابل  کيشمال په هغه د دوو وروڼو په کنټرول کي وو. مشرقي او جنوبي سیمي یاغي وې او د هندوکش 

 حکومت او اداره په رسمیت نه پېژندل. 
 رامیر دوست محمدخان ته په لومړي ځل پاچهي کي لږترلږه د خپل مشر ورور محمدعظیم خان د خزانې یوه برخه و

د پیسو د پورولو حساب  چې شته من هندوان هم،ته وه؛ خو دا ځل نه یوازي خزانه په مطلق ډول تشه وه بلکه پا
 له هیواده وتلي ول.  ، نېستمن سوي اوورباندي کېدالی سوای، د کابل د تباه کېدلو او چور او تاالن په وخت کي

نډېدلو ستونزي څو چنده کولې او بیا به یې چاره نه امیر باید ټول مهم کارونه په لومړي کال کړي وای. د هر یوه ځ
سوای کېدالی. هغه باید والیتونه الندي کړي او د کابل تابع کړي وای. دا که یې هر څومره ځنډوالی په هغو والیتونو 

 ویې وروسته د امیر لپاره اېلول ګران وای. هغه باید د دښمنانو ا کي مرکزیتونه جوړېدل او قوي کېدل او بیا به
سباته خطر زیاتاوه. امیر باید خپله خزانه ډېره ځنډ  هري ورځيد مخالفینو د ځپلو کار ژر تر ژره پیل کړی وای او 

ژر ډکه کړې وای کنه نو بیا یې پوځ او مامورینو ته تنخواوي نه سوای ورکوالی او په دې توګه یې د پوځیانو اعتماد 
  اته تنخوا ورته پېشنهاد کړې وای.یتر ده یې ز چې وسله اخیستله له السه ورکاوه او هغوی به د هغو کسانو لپاره

د امیر دوست محمدخان دښمنان په حقیقت کي د وطن دښمنان ول. ده سیاسي مخالفین نه درلودل. د ده مخالفینو هر 
 غوښتله. دیوه قدرت د ځان لپاره غوښت. د ده مخالفینو هر یوه، لږ ترلږه، په خپله سیمه کي ازادي او خودمختاري 

ده مخالفین د مالیاتو د ورکولو مخالف وه او د مرکزي اداري تابعیت ته نه تسلمیېدل. د ده مخالفین، د هغه وخت او 
خالفین مپه حقیقت کي شخصي ګټي وې جنګېدل. امیر باید دا ټول  چې زمان له شرایطو سره سم، د قبیلوي ګټو لپاره،

تر  ،غښتلي پوځ او د پوځ د جوړولو او وسلو اخیستلو لپاره یوې خزانې ته کرار کړي وای او د دې کار لپاره یې یوه
 اړتیا درلوده.  هر څه مخکي،
د انګرېزانو مالونه یې غنمیت کړي وه او د هغوی څخه  چې امیر د ټولو هغو مشرانو څخه چې عطامحمد وایي

 تلې. له امین هللا خان لوګري، طرهاخیستي پیسې یې په کورونو کي ذخیره کړي وې، په زور او رضا پیسې واخیس
بازخان، خلعت خان میمندي، برکت هللا خان غلزایي او نورو خانانو څخه یې پیسې واخیستلې او په بازارونو کي یې 

که له هر چا سره د کمپنۍ سکه موجوده وي او حکومت ته یې ونه سپاري سخته سزا به ورکړه سي.  چې جار وواهه
 ۸۷-1۸۶پیسې جمع کړې او د خپل پوځ په سمبالولو لګیا سو. عطامحمد ص ص  امیر په لږ وخت کي ډیري

د امیر دوست محمدخان تر ټولو سخت دښمنان د هغه خپل وروڼه ول. د پېښور سردارانو، له لومړۍ ورځي، د 
 و،نسیکهانو سره د هغه پر ضد دسیسې کولې او له دې دښمني څخه یې تر پایه الس وانه خیست. د کندهار سردارا

د اېران د پاچا سیوري او دسترخوان ته پناه وړې وه؛ او د انګرېزانو پر  د انګرېزانو د اشغال په وخت کي یې، چې
د انګرېزانو له وتلو سره سم، بیا هم د اېران په مستقیمه مرسته،  ،ضد پاڅون کي یې یوه ورځ برخه نه وه اخیستې

ځي یې د اېران له دربار سره تماسونه ټینګ کړل او د امیر پر کندهار ته راغلل او قدرت یې ونیوی. له لومړۍ ور
 سردار کهندل خان، تر مرګه، د اېران دربار ته وفادار پاته سو.ضد یې دسیسې ورسره پیل کړې. 
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محمدخان الکوزي، د اېران له دربار څخه د ظهیرالدوله لقب درلود. هغه د خپل سر پاچا وو. د قدرت سیمه  وزیر یار
تر بادغیس، بلخ او میمنې پوري ورسېده. امیر د هغه پر دوستی باندي هیڅ ډول حساب نه سوای کوالی یې یو ځل 

بلکه د هغه له دښمنۍ څخه د ځان ژغورلو لپاره یې د دوستۍ الس ور اوږد کړ او د هغه یوازینی لور ببوجانه یې د 
ال کي وفات سو نو د اکبرخان کونډه یې د ک 1۸۴۶وزیر اکبرخان په  چې خپل ولیعهد اکبرخان لپاره وغوښتله. کله

هغه کشر ورور سردار غالم حیدر خان ته په نکاح کړه؛ او په دې توګه یې د یارمحمدخان له دښمنۍ څخه ځان 
 وژغوری.

په کابل کي، د انګرېزانو پر ضد د پاڅون مشران غازي عبدهللا خان اڅکزی او میرمسجدي خان، د پاڅون په سر 
خان، سردار سلطان احمدخان،  اکبر محمد ل سول. وروسته د پاڅون تر ټولو مشهور مشران سردارکي، له منځه یووړ

محمدشاه خان غلجی، د هغه ورور دوست محمدخان، نواب زمان خان، امین هللا خان لوګری او... ول. دې مشرانو د 
 خزانې تر السه کولو لپاره جنګېدل ټول د قدرت د نیولو او د باالحصار د چې انګرېزانو له وتلو څخه وروسته وښودل

له جنګونو څخه الس وانه خیست او د کابل پر تباه او د انګرېزانو له دوهم ځل انتقامي عملیاتو څخه وروسته یې هم 
شاه خان غلجي په لغمان کي بیرغ پورته کړ او پر خپل سر  محمد سوي او سوځېدلي ښار یې د توپونو ګولۍ اورولې.

غه اعتماد نه سي کېدالی. هپه  چې ې وه او امیر یې د انګلیس د دولت طرفدار وباله او ویل یېیې پاچهي اعالن کړ
 (۵۷۷غبار ص )له ده سره د کابل او ننګرهار ترمنځ غلجي قبایل والړ وه. 

 نمحمدشاه خان به د انګرېزانو په مقابل کي د افغانستان د اولسونو په پاڅون کي برخه درلودلې وي مګر د افغانستا
د بیرغ پورته کولو ته یې مجبور کړی وو. امیر  چې لپاره یې نور هیڅ پالن نه درلود او یوازي شخصي جاه طلبي وه

 غه له ځپلو پرته بله هیڅ الره نه درلوده. په یوه اقلیم کي دوه پاچاهان نه ځاییږي. هدوست محمدخان د 
رت شریک باله، لومړی کندهار ته والړ دیې د قځان  چې خان،ردوست محمدخان وراره سردار سلطان احمد د امیر

 خان دوست محمد یې د امیر چې او سردار کهندل خان یې له امیر سره جنګ کولو او د کابل نیولو ته وهڅاوه او کله
په مقابل کي ماته وکړه نو د اېران د پاچا لمني ته یې الس واچاوه. د هغه په سیوري کي یې اوسېدل غوره کړل. د 

هرات ونیوی. سکه او خطبه یې د ایران د پاچا په  ، کلونه وروسته،پاچا د مالي او پوځي مالتړ په زور یېایران د 
 نامه جاري کړه او د ایران له دربار څخه یې د سرکار لقب درلود او تر مرګه ایران ته وفادار پاته سو.

د او که یې درلود نو نه یې د ټول قدرت د د افغانستان لپاره یې هیڅ ډول پالن نه درلو چې وښودل مشرانو ودې ټول
د  چې نیولو او نه یې د خپل احتمالي پالن د عملي کولو زور درلود. له امیردوست محمدخان سره دا زور موجود وو

ي تر څو پور چې خپلو زامنو په مرسته یې کابل ونیوی. د قدرت په لومړۍ ورځ یې داخلي جنګ ته خاتمه ورکړه او
له بدخشان څخه تر هرات پوري یې ټول افغانستان تر یوه بیرغ الندي ل کي بیا چا ډز وانه ورېدی. ژوندی وو په کاب

د کابل خلکو د هغه د بیرته ستنېدلو په خاطر اووه شپې هیڅ مشر یې تصور نه سو کوالی.  چې کړ. دا هغه کار وو
  څراغونه ولګول او تر سهاره یې جشنونه وکړل.

افغانستان لپاره نور اداري، عمراني او فرهنګي پروګرامونه نه درلودل. د کابل په ښار امیر دوست محمدخان هم د 
او شاوخوا کي امنیت او عدالت ټینګ وو. مالیات، یا په زور او یا په خوښه، د دولت خزانې ته تحویلېدل. د امنیت د 

نورو والیاتو د ادارې د طرز په باب  ټینګولو او داخلي ښورښونو د ځپلو لپاره یوه پوځي قوه موجوده وه. خو موږ د
د سردار کهندل خان د قدرت په  چې لږترلږه د کندهار د وضع په باره کي دونه ویالی سوچنداني معلومات نه لرو. 

کندهار د امیر دوست محمدخان السته ورغی او د هغه زوی  چې زمانه کي له خلکو سره ډېر سخت ظلم کېدی او کله
حیدرخان د کندهار والي سو نو له خلکوسره ظالمانه وضع تر پخوا هم سخته سوه. ښایي په  او ولیعهد سردار غالم

نورو والیاتو کي به هم وضع تر دې بهتره نه وه. امیر د خپل قدرت په اوږده شل کلنه دوره کي داسي کسان نه 
ښتلي کولو ترڅنګ، فرهنګي د هیواد لپاره یې، د یوموټی کولو او غ چې وروزل او نه یې په اداره کي قدرت ورکړ

طرح کړي او عملي کړي  د هر هیواد او قام د راتلونکي لپاره، حیاتی اهمیت لري، چې ،او عمراني پروګرامونه
  وای.

 

 خان د اختالف افسانه:اکبر زیر محمدود امیردوست محمدخان او 
زموږ اکثریت مورخین یې تر اغېزي  د هوتکو پر تاریخ باندي د جوناس هانوې افسانو سایه اچولې او چې لکه څرنګه

الندي کړي او ګمراه کړي دي؛ دغه راز د فرانسوي سیاح او مورخ فیریه افسانو هم زموږ د تاریخ یوه برخه په لوی 
 الس مغشوشه کړې او اکثریت مورخین یې تر اغېزي الندي تللي او ګمراه سوي دي. 

هیڅ ډول سم معلومات نه  کو د دورې په باره کي تقریباً جوناس هانوې خو د میرویس خان او د هوت چې که څه هم
د سترګو لیدلي حاالت او په تېره بیا د هرات د ادارې او یارمحمدخان په باب ګټور تاریخ خو د فیریه  ؛دي ورکړي

 ً ا او ی ټول معلومات د خپل خیال محصول دي اطالعات او معلومات لري. مګر د کابل د وضع په باره کي یې تقریبا
زموږ ډېرو مشهورو  چې له بده مرغه خو. د ده په نظر به سمي وې تکیه کړې وي چې ې ښایي پر آوازو باندي،ی

 مورخینو د هغه د غلطو معلوماتو تر اغېزي الندي لیکني کړي دي.
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ه ، پيد يې جوړي کړکیس فیریه ښایي د کابل د حاالتو په باره کي هیڅ معلومات نه درلودل نو باالخره یې له ځانه
د اخوندزاده  ،کال په پای کي 1۸۴۶شاه ته، د  وزیر اکبرخان د ایران پاچا محمد»  چې ادعا کوي دې سلسله کي،

د انګرېزانو پر ضد الس ورسره یو کړي او له ده  چې لیک واستاوه او له هغه څخه یې وغوښتلعظیم په الس یو 
ن هم د ایران پاچا ته یو استازی واستاوه او له خا محمد کړي. د هغه خسر یارد دوستی دفاعي تړون السلیک سره 

شاه له دوی سره مرسته ونه کړه خو د هیات یې ډېر قدر وکړ او د هغه  هغه څخه یې د مرستي غوښتنه وکړه. محمد
په  چې په الس یې وزیر اکبرخان، دوست محمدخان، د وزیر اکبرخان وروڼو او اکاګانو او نورو هغو سردارانو ته،

 په سوغات کي ولېږلې.  ي د اکبرخان طرفدار ول، جواهر نشانه توريدغه قضیه ک
د خپل خسر د مالتړ لپاره پر  چې دغه راز د یارمحمدخان او کهندل خان ترمنځ هم نښتي وسوې او اکبرخان غوښتل

ل ان خپاکبرخ چې کهندل خان باندي حمله وکړي. امیر له هغه سره مخالفت وکړ او دا مخالفت دې اندازې ته ورسېدی
 امیر دوست محمد پالر ته بد رد وویل او هغه یې بې زړه او بې غیرته وباله او د بندي کولو ګواښ یې ورته وکړ.

ه که د ده پالر پ چې خان له ویري د شیرین خان قزلباش په کور کي پټ سو. اکبرخان له شیرین خان څخه وغوښتل
خان به وروسته څه کړي وای دا معلومه نه ده خو هغه اکبر چې الس ورنه کړي نو حمله به ورباندي وکړي. دا

اکبرخان هغه له  چې یوه هندو طبیب هغه ته دوې زهري ګولۍ ورکړي وې او چې سمدستي وفات سو. ویل کیږي
 (3۹۴-3۹3فیریه ص ص ) «ستوني تیري کړې؛ په دریو ساعتونو کي وفات سو.

ي دي، څومره بې اساسه ده هغه خو په هر صورت. فیریه څو مخه یې په تور کړ چې د فیریه دا ټوله ادعا، چې دا
هغه په جالل آباد کي  چې په دې نه دی خبر اکبرخان په ناڅاپي توګه وفات سو؛ خو چې فقط دونه خبر سوی دی

له کابل څخه یې لږترلږه دوې، حتی درې ورځي فاصله درلوده. که چا اکبر خان ته زهر ورکړي  چې وفات سوی دی
اعتونو کي یې له منځه وړی وي نو له کابل څخه تر جالل آباد پوري څرنګه ورسېدی؟ او دا خو هم ه دریو سپاو 

په کابل کي دي دونه جدي پېښه روانه وي؛ دوست محمدخان دي د شیرین خان په کور کي محاصره  چې امکان نه لري
 . وي او اکبر خان دي د جالل آباد په سفر روانیږي او هلته دي زهر ورکول کیږي

شاه قاجار سره تماس نیولی او نه یې هغه ته لیک استولی او نه یې د دونه لوی کار د کولو  خان له محمد نه اکبر
شاه قاجار له خوا جواهرنشانه توري کابل ته رسېدلي دي او نه یې چا احوال ورکړی  صالحیت درلود. نه د محمد

وخت اختالفات موجود نه وه. دا ټول اختالف د فیریه د دی. د اکبرخان او د خپل پالر دوست محمدخان ترمنځ هیڅ 
 الره کړې ده.زموږ تاریخونو ته یې هم  چې ذهن او خیال محصول دی او له بده مرغه

د باالحصار د قوې په  چې شیرین خان په چنداول کي په یوه کورکي ژوند کاوه. هغه په داسي قال کي ژوند نه کاوه
ول دروغ او افسانه ومنو نو بیا خو اکبر خان د خپل پالر ټه چیري د فیریه دا کمقابل کي یې مقاومت کړی وای. 

پالر یې بندي کړی او یا وژلی وای. په اصطالح درباري کودتا یې کړې وای. د هغه  چې یوازینی زوی نه وو؛
ټول د  وروڼه، سردارمحمد افضل خان، سردار محمد اکرم خان، سردار غالم حیدر خان او ورپسې نور سرداران

 اکبرخان په څېر د تورو د میدان آزمېیل سوي جنراالن ول. ده به له هغوی سره څه کوالی؟
د خپل تاریخ لپاره یې یوه کیسه جوړه کړې وای. په داسي  چې فیریه د اکبرخان په ناڅاپي مړینه خبر سوی دی او باید

کاله وروسته په دري دېرش کلنۍ کي وفات د اکبرخان یو بل توریالی ورور سردار محمداکرم خان دوه  چې حال کي
کلن وو. په هغه زمانه کي ناڅاپي مړینه او څه کم څلوېښت سو. ولیعهد سردار غالم حیدر خان د مرګ په وخت کي 

 ځوانیمرګي کومه غیرعادي خبره نه وه.
ت په تېره بیا د دوس ،سمه پېړۍ کينافغانانو، له بده مرغه، په نو چې دې افسانې ځکه نورو کتابونو ته الره وکړه

هر چا د فیریه متن لیدلی دی باور یې په  چې څه نه دي لیکلي اوچنداني  ،محمدخان د دوهم ځل پاچهی په باره کي
ایکس دوهم س)ټکي په ټکي اخیستې او خپل مأخذ یې نه دی ښودلی.  کړی دی. سرپر سي سایکس خو دا افسانه تقریباً 

 (۶3جلد ص 
ومړی فرهنګ ل)غه افسانه په خپلو کلماتو اړولې او د فیریه د کتاب حواله یې ورکړې ده. مرحوم فرهنګ د فیریه همد

اکبرخان په جالل آباد کي وفات سو  چې لږه دا نه دي ویلي تر مګر د یوه افغان مورخ په حیث یې لږ (.۲۹۸جلد ص 
 جالل آباد ته رسولی وو. او له پالر سره یې جګړه په کابل کي پېښه وه. هغه څرنګه زهر خوړلي او ځان یې 

وزیر اکبرخان د  چې مرحوم غبار دې افسانې ته، د خپل سبک سره سم، خاص احساساتي رنګ ورکوي او لیکي
ننګرهار او لغمان والیاتو ته سفر وکړ او هلته یې د محمدشاه خان غلجي په تایید یو داوطلب لښکر جوړ کړ او غوښتل 

فغانستان ټول شرقي والیات بیرته له افغانستان سره یو ځای کړي. مګر دوست د اباسین پر لوېدیځه غاړه د ا چې یې
د وزیر اکبرخان پیروي ونه کړي. اکبرخان بیرته کابل  چې محمدخان په خبر سو او هغه ټولو قبایلو ته احوال ورکړ

 تماسونه ټینګ کړل او خان سره یو ځای د ایران له پاچا سره یارمحمدوزیر ته په راتللو مجبور سو او وروسته یې د 
 د یوه دفاعي تړون په ترالسه کولو بریالي سول. ، د انګرېزانو پر ضد،دواړه وزیران د ایران له پاچا سره

خان ته پر کندهار باندي د حملې بلنه ورکړه. هغه پر ګرشک باندي حمله وکړه. خو دوست  وروسته یې یارمحمد
دا کار د انګلیسیانو سره د امیر  چې یرغل کولو اجازه ورنه کړه ځکه محمدخان وزیر اکبرخان ته پر کندهار باندي د

 کندهار استقالل په رسمیت پیژني. دهغه په اساس  امیر به د چې د هغه تعهد مخالف وو
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په همدغه کال د ماماخېل او اشپان خلکو د امیر په مقابل کي قیام وکړ او امیر د هغوی د ځپلو  چې مرحوم غبار لیکي
ال کړل او ښورښ کرار سو. وروسته وزیر اکبرخان د خیر اکبرخان ور واستاوه. اکبر خان هغه خلک پلپاره وز

ه ترالسه کولو په منظور د لښکرو په ټولولو لګیا سو. البت اباسین پر غاړه د افغانستان د السه تللیو والیاتو د بیرته
پیل کړې. په همدغو شپوورځو کي اکبرخان د  امیر دا کار نه غوښت او د وزیر د فعالیتونو د مخ نیوي هڅي یې

ه اخته سو او یوه طبیب د زهرو ګولۍ ورکړې او هغه په څو ساعتونو کي د انګلیسیانو په ګټه وفات سو. بمالریا په ت
 (۵۷۶غبار ص )

وم دا په ک چې دا هم نه وایي دا مفصل معلومات یې له کومه کړي دي. چې مرحوم غبار، د تل په څېر، دا نه وایي
 وزیر اکبرخان غوښتل د اباسین پر لوېدیځه غاړه والیتونه د وسلو او لښکرو په زور ونیسي. چې ځای کي راغلي دي

دوست محمدخان له هند څخه د افغانستان پر لور حرکت کاوه له انګرېزانو سره یې هیڅ تعهد نه دی  چې لومړی خو
امیر به د  چې ه هیڅ معاهده کي دا نه دي راغليیې له هغوی سره معاهدې السلیک کړي دي پ چې کړی او کله

ي. د ګڼل سله انګرېزانو سره له تعهد څخه سرغړونه و د هغه ښار نیول کېدلکندهار استقالل په رسمیت پیژني. او 
و، افغانستان د قدرت پر دریو مرکزون چې مېجر راولنسن په شمول، د انګرېزانو ځینو سیاستمدارانو او مشرانو غوښتل

او په دې برخه کي هیڅ ډول تعهد موجود  ووهرات او کندهار باندي ووېشل سي. خو دا د هغوی شخصي نظر  کابل،
 .وونه 

 !خان په کابل کي پاچا دی او اکبرخان د ایران له پاچا سره د انګرېزانو پر ضد دفاعي تړون السلیکوي دوست محمد
افغانستان مخامخ له  چې ا خو دونه لوی اقدام دیخان پاچا نه دی. ځکه د دوست محمد چې د دې معنا خو دا ده

که داسي تړون السلیک کیږي نو دا خو له پاچا پرته د بل هر چا تر صالحیت لوړ  انګرېزانو سره جګړې ته دروي.
 اکبرخان د ایران له پاچا سره په تماس کي سوی دی. چې او دا په کوم ځای کي راغلي ديدی. 

ول هیڅ ډ چې سرچینه یې د فیریه هغه له ځانه جوړه کړې افسانه ده چې ېدلو خبره دهباالخره د اکبر خان د مسموم ک
 ېچ خان د ناڅاپي مړیني په باب چا مستند څه نه دي لیکلي خو څرنګه د اکبر چې که څه همتاریخي اساس نه لري. 

هغې په اثر به وفات سوی د هم محرقې تبي نیولی او  بیاه نو ښایي ودرلودلې  هاکبرخان په پخوا کي هم محرقه تب
د ننګرهار پر لور د حرکت په وخت کي  چې اکبر خان د هغي سابقه تبې په اثر چې وي. ځکه فیض محمد وایي
 (۲۰1ص کاتب )ورپېښه سوې وه وفات سو. 

ه ی. له پالر سره د هغه د اختالف خبره د فیردرلوداو اخالص اکبرخان، د بل هر افغان په څېر، خپل پالر ته درناوی 
د افسانې نتیجه ده. وزیر اکبرخان له مکناټن سره له لومړي تماس څخه نیولې بیا له جنرال پالک سره تر مذاکراتو 

موږ یې د لیکلو اسنادو  چې پوري یوه شېبه هم د خپل پالر د خوشي کېدلو غوښتنه نه ده هېره کړې. دا هغه څه دي
له بده مرغه، هیڅ ډول په دغه برخه کي، وم غبار لیکني، په اساس ادعا کوالی سو. او د فیریه، فرهنګ او مرح

، د ده په ېچ فیریه د اکبرخان د وفات په وخت کي نه په کابل او نه په افغانستان کي موجود وولیکلی استناد نه لري. 
 خان په اختالف او د اکبرخان په مسموم کېدلو خبر سوی وای. په دې صورت کي قول، د اکبرخان او دوست محمد

 سند توپیر یې کړی او بیا یې نو لیکنه کړې وای.د افسانې او  چې مورخینو ته الزمه وه
 

 محمدشاه خان غلجی:
امیر دوست محمدخان، د اکبرخان د فاتحې د اخیستلو څخه وروسته، د اکبرخان پیاده او سپاره پوځیان غالم حیدرخان 

د غزني والي مقرر  د سردار غالم حیدرخان پر ځای، ،ته وسپارل او هغه یې خپل ولیعهد وټاکی. شېرعلي خان یې
ه خان، تر دغ شاه خان غلجي سره د حساب د تصفیه کولو الره واخیستله. امیر دوست محمد کړ او پخپله یې د محمد
هغه د وزیر اکبرخان خسر وو او دوست محمدخان د خپل زوی  چې ان ته څه نه ویلخشاه  وخته پوري ځکه محمد

شاه  محمد چې خو کله خبره جګړې ته نه رسوله؛سره شاه خان  محمدد سي نه خوا یې بده نه سي، ه چې په خاطر،
پاچهی  و، اخان پښې تر کمبلي اوږدې کړې او د ټولو غلجیو پارولو ته یې مال وتړله او د امیر د سلطنت د نسکورولو

او یو موټي افغانستان جوړولو او د ټولو د یوه واحد  چې خان ته، ډنډوره یې پیل کړه نو امیر دوست محمد د نیولو
الم غد هغه له ځپلو پرته بله الره پاته نه سوه.  ،قومونو او سیمو تر مرکزي ادارې الندي راوستلو ته یې مال تړلې وه

شاه خان غلجي ورور دوست محمدخان مورچل پکښي نیولی وو، د  د محمد چې حیدر خان ته یې د بدیع آباد د قال،
ه د نورستان غرونو ت چې شاه خان تر هغه وخته پوري تعقیب کړ وظیفه وسپارله او پخپله یې محمد محاصره کولو
ټولو غلجیو له مالتړ څخه محروم سو. د هغه ورور دوست محمدخان د بدیع آباد قال غالم حیدرخان  دپورته سو او 

څه باندي یو کال  چې شاه خان ښورښ، شاه خان سره یو ځای سو. په دې توګه د محمد ته وسپارله او پخپله د محمد
 ساتلو ذمه ووهله. اویې ونیوی، پای ته ورسېدی او غلجي قبایلو د مالیاتو ورکولو او الرو د پرانیستلو 

 

 له سیکهانو سره د مرستي په بدل کي پېښور:
ېدی، یې ایستل ک انتظار چې انګرېزانو اړیکي، د رنجیټ سینګه له وفات څخه وروسته، لکه څرنګه د د سیکهانو او

کي خو یې په ښکاره، د یوه بل په مقابل کي، سنګرونه ونیول. کال  1۸۴۵ډېر وخت دوستانه پاته نه سول او په 
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کال په ژمي کي پنځه سوه آسونه د سیکهانو مرستي ته ولېږل. خو انګرېزانو سیکهانو ته ماته  1۸۴۵اکبرخان د 
 ورکړه او الهور ته ننوتل. 

کال کي یې د یوې قاطع جګړې فیصله  1۸۴۸ول، او یا انګرېزانو کراري ته پرې نه ښودل، او په سیکهان کرار نه س
د مرستي غوښتنه وکړه او په عوض کي یې د پېښور د ورسپارلو ژمنه  له دوست محمدخان څخهسیکهانو وکړه. 

س الدین خان سره وکړه. امیر دوست محمدخان له خپل زوی سردار محمداکرم خان او وراره سردار شمورسره 
پېښور ته ور روان سو. پېښور یې ونیوی او د اټک قال ته یې پرمختګ وکړ. د اټک د قال قوماندان کرنل هربرټ 

د خپلو پنځه لسو زرو سپرو سره په همدغه سیمه کي پاته سي او د  چې قال تسلیم کړه او دوست محمدخان غوښتل
یکهانو سره یې په جنګ کي د مرستي ژمنه کړې وه نو زړه نا له س چې خو څرنګه ؛پېښور په نیولو قناعت وکړي

د سیکهانو او  چې زړه یې خپل پنځه زره پوځیان له سردار اکرم خان او سردار شمس الدین خان سره ګجرات ته،
 انګرېزانو د جنګ میدان وو، واستول. 

زانو اندي یوه سخته حمله وکړه خو د انګرېکال د فبروري پر یوویشتمه، افغانانو د انګرېزانو د پوځ پر مرکز ب 1۸۴۹د 
توان یې له السه ورکړ. د کولو د مقاومت  چې د منظمو سپرو د داسي مقاومت او متقابلي حملې سره مخامخ سول

افغانانو قوې نه یوازي ماته وکړه بلکه د انګرېزانو سپرو قواوو هغوی تر پېښور پوري تعقیب کړل. دا قوه دونه زیاته 
دوست محمدخان هم مقاومت ونه سو کړای او ایله د خپل غښتلې او چټک آس په مرسته یې ځان له  ېچ او قوي وه

مرګه خالص کړ. انګرېزانو په دې جنګ کي، سیکهانو ته هم وروستۍ ماته ورکړه. سیکهانو بیا د لوی جنګ جوړولو 
ً پېښور هم رس چې ونیولې. څرنګهته زړه ښه نه کړ او انګرېزانو ټول پنجاب او د سیکهانو تر الس الندي سیمي  د  ما

 (۶۴سایکس دوهم جلد ص )انګرېزانو د خاوري یوه برخه سوه نو دوست محمدخان د تل لپاره پېښور له السه ورکړ. 
په پېښور کي معطل  چې وایي دوست محمدخان د دې پر ځای چې قاسم ریشتیا دا خبره د تأمل وړ ده د مرحوم سید

او ال یې دېره جات هم بیرته نیولي وای هیڅ ځنډ ونه کړ او د کابل پر خوا یې مخه  سوی او هغه ښار یې ساتلی وای
 (1۴۰ریشتیا ص )ونیوله. 

وایی امیر په پېښور کي ناست وو. د انګرېزانو  چې ریشتیا به دا معلومات له کومه کړي وي چې سړی نه پوهیږي
اکرم خان او شمس الدین خان ته  محمد سردار عسکرو،د هغوی پوځ، په تېره بیا سپرو منظمو  چې ټول منابع وایي

له ماتي ورکولو سره سم هغوی تعقیب کړل او پر پېښور باندي یې هجوم ورووړ. امیر دوست محمدخان مقاومت نه 
لی هر میدان ته ورغ چې د تېښتي سړی نه دی او چې سوای کوالی کنه نو هغه په خپل ټول تاریخ کي ثابته کړې وه

د انګرېزانو له منظمو پوځونو او وسلو سره د افغانانو مخامخ جګړه او په هغې کي بری ترالسه وو هغه یې ګټلی وو. 
کول او د انګرېزانو پر شا کول یوازي په احساساتو کي ښه افاده کېدالی سي. له بلي خوا تاریخي پیښي په حدسیاتو، 

 غهاستناد ته ضرورت لري. خو له بده مر فرضیاتو او اټکلونو لیکل کېدالی نه سي. تاریخي پیښي استناد او باوري
 ، کمزوري اسناد هم موجود نه وه.چې زموږ له مورخینو سره، باوري څه چې

 
 نوربیا

 

 د شمال پر لور:
 

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