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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 پنځمه برخه

 

د فتح خان وروڼه، شېردل خان او کهندل خان سمدستي پر آسونو سپاره سول او د کندهار پر لوری یې مخ ونیوی. 
یوازي پردل خان، چې ناروغ وو او حرکت یې کوالی نه سو، د کامران په الس کي بندي پاته سو. پردل خان هم څه 

وڼو سره یو ځای سو. سردار محمدعظیم خان، د موده وروسته د کامران له نظربندۍ څخه وتښېتدی او له خپلو ور
فتح خان د ړندېدلو د بد خبر له اورېدلو سره، دوست محمدخان خوشي کړ. او هغه ته یې، د پوځ د برابرولو لپاره، 

 ( 1۰۳پیریس ص )دوه لکه روپۍ او د څلورو لکو روپیو سند ورکړ. 
مدخان، سعیدمحمدخان او پیرمحمدخان سره د کابل دوست محمدخان د پېښور له سردارانو یارمحمدخان، سلطان مح

پر لور روان سو او له پېښور څخه یې د تیمورشاه یو زوی سلطان علي هم ورسره واخیست او د کابل د تخت وعده 
یې ورسره وکړه. ځکه هغه په دې پوهېدی چې د افغانستان خلک به ډېر ژر له سدوزیو څخه بارکزیو ته د قدرت او 

 ونه مني. او که نور هیڅ نه وي یو تش یه نامه سدوزی پاچا په کار دی.پاچهی انتقال 
هغه نسبي امنیت چې  تقریباً اووه کلونه د فتح خان او دوست محمدخان په تدبیر او توره ټینګ سوی وو، په څو ورځو 

ه ي کراري نکي داسي خراب سو او د داسي داخلي او خپل منځي جګړو اور بل سو چې لمبې یې ترډیرو کلونو پور
 سوې.

کابل یو ځل بیا هم خالي پاته وو او د امنیت د خوندي کولو لپاره یې څوک نه درلودل. شاه محمود او شهزاده کامران 
په کندهار کي پاته سول او عطامحمد خان بامیزایی یې د کامران له زوی شهزاده جهانګیر سره کابل ته واستاوه. 

ه کابل ته ورسوي، جهانګیر باالحصار ونیوی او د پالر او نیکه راتللو ته مخکي له هغه چې بارکزي وروڼه ځانون
منتظر سو. دوست محمدخان د عطامحمدخان په برخه کي، چې له وسلو او پوځونو سره راغلی وو، د جنګ پر ځای 

یې ورڅخه د خبرو الره غوره کړه. عطامحمدخان، ضمناً له شاه محمود څخه له دې کبله خفه وو چې د کشمیر والیت 
اخیستی وو او د شهزاده کامران له خودخواه او مغرور شخصیت څخه یې هم ویره درلوده، نو د دوست محمدخان دا 
پېشنهاد یې، چې پر قرآن شریف باندي د مهر لګولو او سوګند یادولو سره ملګری وو، ورسره ومانه چې د کابل د 

یر وي او ټول اختیارات به یې په الس کي وي. کله چې تخت د نیولو سره به عطامحمدخان د سلطان علي شاه وز
عطامحمدخان یو څه مطمین سو نو د شهزاده سلطان علي د سالم لپاره برج وزیر ته، چې بارکزي وروڼو ځای پکښی 
نیولی وو، ورغی . پیرمحمدخان، چې قصداً یې پر قرآن شریف باندي مهر نه وو لګولی، او په سوګند کي یې برخه 

 ه، عطامحمدخان پر مځکه وویشتی او سمدستي یې سترګي ورڅخه وایستلې.نه درلود
بارکزي وروڼو هم د خپل مشر ورور فتح خان د سترګو قصاص واخیست. هم یې د عطامحمدخان تر قوماندې الندي 
 عسکر بې سرپرسته کړل او هم یې شهزاده جهانګیر، چې له دوو زرو پوځیانو سره په باالحصار کي ناست وو، له

یوه غښتلي او جنګ لیدلي جنرال څخه بې برخي کړ. جهانګیر په باالحصار کي محاصره سو. د امیردوست محمدخان 
او د هغه له وروڼو سره داسي توپچې قوه نه وه چې د باالحصار د محاصرې د ماتولو کار دي ورڅخه واخیستل سي 

رکړ. باالخره یې د باالحصار یو برج په باروتو نو د دوه څلوېښتو ورځو لپاره یې د باالحصار محاصرې ته دوام و
والوزاوه. جهانګیر په شپه کي وتښتېدی او کابل دوست محمدخان ته پاته سو. دوست محمدخان په دې پوهېدی چې که 
د کابل تخت ونیسي له هري خوا به له مخالفت سره مخامخ سي نو سلطان علي یې د کابل پر تخت کښېناوه او پخپله 

 (1۰۷هغه کتاب ص )سو. په حقیقت کي ټول قدرت د ده په الس کي وو.  د هغه وزیر
شهزاده جهانګیر ځان په وچه ځغاسته کندهار ته ورساوه او پالر او نیکه ته یې د کابل د سقوط کیسه تېره کړه. شاه 

. ي ته وسپارهمحمود او کامران له دېرشو رزو عسکرو سره له کندهاره حرکت وکړ. او کندهار یې ګل محمدخان پوپلز
دوست محمدخان له دریو زرو سپرو سره له کابل څخه راووت؛ او د دواړو خواوو پوځونه په چهاراسیاب کي سره 
مخامخ سول. دوست محمدخان پوهېدی چې له دېرشو زرو عسکرو سره په دریو زرو عسکرو مقابله کول چنداني 

وکړه او د هغه له خوا یې شاه محمود او کامران ته  ممکن کار نه دی نو د عطامحمدخان له ُمهر څخه یې استفاده
ولیکل چې ستاسي د لښکر مشرانو او جنراالنو له سلطان علي شاه سره د بیعت کولو فیصله کړې ده او که کابل ته 
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والړ سی نو ښایي د بارکزیو وروڼو السته ولوېږی او هلته به خبره ډېره ګرانه سي. د دې خبري حقیقت معلومول 
ن دي چې په هغه صحنه کي چا څه نه دي لیدلي او څه یې نه دي لیکلي. موږ دونه په یقین سره پوهېږو چې ځکه ګرا

په چهارآسیاب کي له یوې ورځي نښتو څخه وروسته نوره لویه جګړه نه ده سوې او دوست محمد خان د جګړې پر 
ورکړل او د شپې یې د کندهار پر لوری ځای له خدعې څخه کار اخیستی دی. شاه محمود او کامران روحیات له السه 

حرکت وکړ. کله چې یې پوځیان سهار خبر سول دوی ډېر لیري تللي ول او لښکر یې هم تیت او پرک سو. شاه 
محمود او کامران د کندهار له شاوخوا سره خبر سول چې کندهار د دوست محمدخان وروڼو پردل خان او شېردل 

یولی دی. شاه محمود او کامران د دهراوود له الري هرات ته والړل او هغه خان، له ګل محمدخان پوپلزي څخه ن
 ښار یې د ځان کړ. 

 
 د فتح خان شخصیت:

وزیر فتح خان د افغانستان د تاریخ له تر ټولو مهمو او ځالندو شخصیتونو څخه دی. فتح خان د خپل پالر سرفراز 
له په ټولو تاریخي پیښو او میدانونو کي وځلېدی. کله چې د خان یا پاینده خان تر وژل کېدلو وروسته، څه کم شل کا

توري ځای وو هلته یې جنګ کاوه او کله چې به یې زور نه رسېدی نو خدای داسي ژبه ورکړې وه چې د هر ډول 
 سخت دښمن زړه یې نرماوه او توره یې بې اثره کوله.

خو د هغه په باره کي د ځینو مورخینو تر اندازې زیات احساساتي قضاوتونه له واقعیتونو سره چنداني اړخ نه لګوي. 
د مثال په ډول مرحوم احمدعلي کهزاد په دې عقیده دی چې فتح خان، د یوه مدبر شخصیت په حیث، د سدوزي 

او دخپل مرام د عملي کولو لپاره یې دراني شهزاده  شهزاده ګانو تر منځ اختالفات او د هغوی فعالیتونه رهبري کول
ګان یو په یو امتحانول او په داسي الیق او باحیثیته شخص پسي ګرځېدی چې د افغانستان تخت او تاج هغه ته تسلیم 

 (۳۶۶کهزاد ص )کړي... 
فتح  خو موږ ګورو چېدا چې فتح خان د توري او تدبیر په میدانونو کي تل بریالی وو په دې کي چنداني شک نسته. 

خان په سدوزیو شهزاده ګانو کي په یوه له تر ټولو کمزورو شهزاده ګانو یعني شاه محمود اعتماد کړی او له هغه سره 
تر پایه وفادار پاته سو. د دې علت دا دی چې فتح خان یو جاه طلبه سړی وو. هغه ته د شاه محمود په څېر یو کمزوری 

پل ټول قدرت فتح خان او د هغه وروڼو ته، چې اکثر یې د توري خلک ول، وسپاري. د پاچا په کار وو چې پخپله خ
شاه شجاع له دربار څخه دوه ځله تښتېدل او د هغه په مقابل کي دوه ځله د شهزاده قیصر په څېر یوه ناالیقه او هرزه 

اهله شهزاده یونس پارول په هیڅ شهزاده پارول او وروسته د همدغه شاه شجاع په مقابل کي د یوه بل کمزوري او نا 
توګه د وطن په ګټه کار نه وو او د هر شهزاده د لمسولو او خپل کاکا سره د جنګ میدان ته په ایستلو کي هم سرونه 
رغړېدلي، هم بیت المال ته تاوان رسېدلی او هم د خلکو کلي او ښارونه پایمال سوي دي. وطن خو البراتور نه دی 

کړي، جنګ خو هسي ټوکي نه دي چې سړی یې یو ځل پیل او بیرته ختم کړي. داخلي چې سړی تجربې پکښي و
جنګونه په هر صورت د هیواد په تاوان وو او هر ځل یې یو عالم مصیبتونه او تباهی ورسره راوړي دي. زړې د 

ړی یې دایمي ک ښمنۍ یې له سره تازه کړي دي. نوي دښمنۍ یې را پیدا کړي او د پښتنو د بې اتفاقی ناعالجه رنځ
دی. له بده مرغه چې چا د دغو بدمرغو جنګونو په نتیجه کي د رسېدلو تباهیو او زیانونو ارقام ثبت کړي نه دي او 
د ارقامو او حتی د پیښو د څرنګه والي ترمنځ دونه توپیر موجود وي چې له سړي څخه د قضاوت کولو الره ورکه 

غلجیو سره د جګړې په نتیجه کي چې تقریباً یو کال یې دوام وکړ د  کړي. د شاه محمود د پاچهی په دوهم کال له
شپږو سوو غلجیو له کله منار څخه تر شپږو او لسو زرو غلجیو تر قتل عام او کله منارونو پوري ارقام ورکول 

ونو د رکیږي. څرنګه چې دې جنګونو، د اکثرو تاریخونو په قول، زیات وکم یو کال دوام کړی دی نو د تباهیو او س
 رغړېدلو په باب اټکل کول ډېر ګران کار نه دی. 

البته، که شاه زمان، شاه محمود، شاه شجاع او یا کوم بل شهزاده د ځان لپاره قدرت غوښتی او د قدرت لپاره یې خلک 
وی سوژل او ښارونه یې پایمالول نو فتح خان ته، چې هم یې پالر وژل سوی، هم د بارکزیو د یوې لویي قبیلې منل 

ساالر او هم یې په توره او عقل کي لیاقت ثابت وو، په سلو کي سل د قدرت د نیولو حق حاصل وو. موږ که د فتح 
 خان د شخصیت په باره کي قضاوت کوو نو باید چې په دغه مقطع کي یې وڅېړو.

منیو یو او قبیلوي دښپه دې کي شک نسته چې شاه شجاع او شاه محمود په افغانستان غوندي یوه ملک کي، چې د کورن
او تضادونو د پېړیو تاریخ یې درلود، شاه شجاع یو کمزوری او شاه محمود یو عیاش او بېکاره سړی وو. دا د قدرت 
او سیاست عمومي فورمول دی چې قدرت چې په هره وسیله تر السه کیږي په هغه وسیله ساتل کیږي. شاه زمان، 

السه کړی او باید په توره یې ساتلی وای. چې نه یې سوای ساتالی له  شاه محمود او شاه شجاع قدرت په توره تر
تخته هم و پرزېدل. شاه شجاع د خپل ورور د تخت په پرزوونکي او د ده په مقابل کي جنګېدلي او بریالي سوي فتح 

یاغي سو  خان باندي څرنګه اعتماد کوالی سوای. او کله چې د ده د ټول اعتماد او بخښني سره سره یو ځل ورته
دوهم ځل یې بیا څنګه اعتماد په وکړ. خپل وراره یې له هر ځل یاغي کېدلو وروسته بیرته د کندهار او کابل په څېر 
حساسو او مهمو ښارونو نایب الحکومه کړ او داسي نور په لس هاوو حیاتي تېروتني. فتح خان د سدوزي شهزاده 
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الی سوای او چې تر هغه ځایه پوري یې امکان درلود خپله استفاده ګانو له اشتباهاتو او سادګیو څخه ګټه پورته کو
 یې وکړه او د سلطنت د قدرت ټولي ستني یې، یوه په یوه ولړزولې او حساس ځایونه یې خپلو وروڼو ته ورکړل.

سفر په کال کي د الهور، پېښور، او کابل له الري بخاراته د  1۸۳۲د شرق الهند د کمپنۍ استازي الکیزانډربرنس په 
ترڅ کي، په هند کي د لودیانې په ښار کي له شاه شجاع سره کتلي وه او د هغه په باره کي یې ډېر پر ځای قضاوت 

ده په شکارپور کي دا هېره کړې وه چې د یوه پاچا په حیث خپل حیثیت خوندي کړي. هغه د شکارپور » ... کړی دی 
درلود چې هم یې د هغو خلکو عزت او اعتبار بدنامه کړ او هم او سند له خلکو سره په داسي سپکو کارونو کي الس 

یې ځان بدنامه کړ. سړی فکر نه سي کوالی چې هغه به هیڅ وخت د پاچهی لیاقت درلود. له ده سره چې سړی ګوري 
نو ډېر په نزاکت ناسته والړه او خبري کوي مګر چې قضاوت یې ګورې نو تر یوه عادي او ساده سړي لوړ نه دی. 

داسي نه وای نو ده به اوس له خپل هیواد او تخت څخه لیري په تبعید کي ژوند نه کوالی. شل کاله کیږي چې له  که
برنس بخارا ص )« وطنه لیري دی؛ ال یې عمر پنځوس ته نه دی رسېدلی مګر ټول امیدونه یې له السه ورکړي دي 

۳1۳) 
پښتنو د تاریخ تر ټولو هوښیار او د پښتو د شعر لمر له دې پیښو څخه څه باندي یو سل او شل کلونه مخکي، د 

 خوشحال خان، د قدرت په باب، چې طبعا د ده د سیمي د واقعیتونو انعکاس دی، څه ښایسته غزل لري:
 

 څو د ملک وارث ونه وهي سرونه
 هومره چیري قراریږي سمه غرونه

 یا به ستا په وره نارې وي ته به ژاړې
 په ورونه یا دستا له السه ویر د چا

 رخنه ګر د ملک پرې مه ږده په خپل ملک کښې
 په حکمت په زرو زور په لښکرونه
 څو په تورو په توبریو په نېزو شي
 صد چندان شي په تدبیر په هنرونه

 رور او زوی د ملک په کار کښې قتل کیږي
 نور په واړو باندي جوړ شول محضرونه

 بې د تېغ له آبه نوري اوبه نشته
 ره ساړه کا ټترونهچه جنګجوی س

 د سردار د ریاست ونه په وینو
 په لړشینو د اعداء کا ثمرونه

 په میدان کښې تویی ښه دي د سر ویني
 نه چې ډکه سینه وړې له ځیګرخونه

 یا د مرد غوندي شمله د دستار پرېږده
 یا په سر کړه لکه ښځه میزرونه

 
قدرت ساتلو په موضوع کي، د اووه لسمي پېړۍ د  د خوشحال خان خټک دا شعر، د سیاست کولو، قدرت نیولو او

تاریخي او اجتماعي شرایطو تقاضاوه. دې شرایطو، د نونسمي پېړۍ په افغانستان کي هم چنداني تغییر نه وو کړی 
 او حتی په شلمه پېړۍ کي هم دغه ډول شرایط حاکم وه؛ او د قدرت ساتلو لپاره د قوت استعمال ته اړتیا وه.

 
 لپاره د شاه شجاع دریم ځل هلي ځلي: د قدرت نیولو

شاه شجاع  تقریباً څلور کاله په لودیانه کي، د انګلیسیانو په سیوري کي، په آرامی تېر کړل. په افغانستان کي د حاالتو 
بدلېدلو، د کابل له تخته د شاه محمود پرزېدلو او په نتیجه کي د داخلي جنګونو د پیل کېدلو حتمي احتمال له هغه سره 
یو ځل بیا د تاج او تخت د نیولو اشتها پیدا کړه. د فتح خان کشر ورور دوست محمدخان، چې په کشیمر کي له خپل 
ورور سردارمحمدعظیم خان سره بندي وو، د مشر ورور د کسات اخیستلو لپاره کابل ته حرکت وکړ او سردار 

ارلې او پخپله د پېښور پر لور روان سو. د محمدعظیم خان خپل ورور نواب عبدالجبار خان ته د کشمیر چاري وسپ
پنحاب حکمران رنجیټ سینګه ډېر ژر کشمیر له نواب عبدالجبار څخه واخیست او د سیکهانو په قلمرو کي پوري یې 
وتاړه. سردارمحمدعظیم خان له پېښور څخه شاه شجاع ته لیک واستاوه او هغه ته یې د کابل د تخت د نیولو لپاره د 

ورکړه. شاه شجاع، چې دا ډول بلنه له خدایه غوښته، سمدستي حرکت وکړ. له پېښور څخه یې خپل زوی  عملیاتو بلنه
شهزاده تیمور، د سیند د میرانو او مشرانو، چې د شاه محمود له ادارې او د هغه له مامورینوڅخه په عذاب ول، په 

او شهزاده تیمور ته یې د شکارپور اداره  بلنه شکارپور )ښکاپر( ته واستاوه. د سیند میرانو د هغه هرکلی وکړ
 وروسپارله. 
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شاه شجاع په پېښور کي له سردارمحمدعظیم خان سره خبري وکړې. د سردار له خبرو څخه څرګنده سوه چې هغه 
پخپله د کابل د قدرت د نیولو تکل کړی او غوښتل یې چې شاه شجاع تش په نامه پاچا وي او نور ټول واک د هغه په 

وي. شاه شجاع، چې د کابل پاچهي یې کړې وه، تش په نامه قدرت منالی نه سو او د دواړو خواوو ترمنځ الس کي 
اختالف د جګړې سرحد ته ورسېدی. د پېښور د تهکال په سیمه کي، د دواړو خواوو پوځونه سره مخامخ سول. د 

پر شا تګ ته مجبور سول خو یو  شاه شجاع پوځیان ډېر ښه وجنګېدل او د سردار محمدعظیم خان پوځیان څو ځله
خیره کي کي ډېر سخت اور ولګېدی او هم یې جبه خانه تاال کړه او هم ذناڅاپه د شاه شجاع په پوځ کي د باروتو په 

یې ډېر پوځیان د باروتو د اور په اثر تلف سول. شاه شجاع د اور د لوګیو او د خلکو له وارخطایي څخه په استفادې 
ه په تېښته والړ او ځان یې د خیبر درې ته ورساوه. د خیبر اپرېدیو د هغه هرکلی وکړ او چې سره د جنګ له میدان

سردار محمدعظیم خان د هغه د ترالسه کولو لپاره هر څه تالښ وکړ بریالی نه سو او د خیبر اوسېدونکو د شاه شجاع 
 ساتنه وکړه.

وخت په پېښور کي اوسېدی، ورسره واخیست او  سردارمحمدعظیم خان د تیمور شاه بل زوی شهزاده ایوب، چې دا
په کابل کي یې د ایوب شاه په نوم پر تخت کښېناوه. ایوب شاه، د سردار محمدعظیم خان له آرزو سره سم، ویلي وه 
چې ماته پا کړی او سکه زما په نامه ووهی نور زه له تخته سره غرض نه لرم. ایوب شاه دونه بې وسه وو چې د 

خصوصه چپنه هم سردار عظیم خان په خپلو پیسو واخیستله او ایوب شاه هغه په عظیم خان واغوستله. وزارت لپاره م
ایوب شاه تر هغه چې له عظیم خان سره یې منلې وه نور هم د هغه تر الس الندي او بې اختیاره ېوند پیل کړ. او د 

وسېدل او د پاچهي خیال یې په سر کي درلود هغه په امر او غوښتنه یې ټول هغه ځوان شهزاده ګان چې په کابل کي ا
قتل کړل. خو وروسته لکه چې ایوب شاه هم د غالمۍ ېوند نه سوای منالی نو خپل وروڼو شاه محمود او شاه شجاع 
ته یې لیکونه واستول او له هغوی څخه یې د مرستي غوښتنه وکړه. دا لیکونه هغوی ته ونه رسېدل او د عظیم خان 

فیریر )غه لیکونه یې ایوب شاه ته وښودل او هغه یې له کابل څخه بیرته پېښور ته په تللو مجبور کړ. السته ولوېدل. ه
 (1۸۲ص 

سردار دوست محمدخان د تیمور شاه بل زوی شهزاده سلطان علي د وخته ال په کابل کي ورسره ساتلی او د تیمورشاه 
ردارانو د دسیسو په وجه، سلطان علي او د ایوب شاه د ریښتوني وارث په توګه یې پر تخت کښېنولی وو. د دواړو س

زوی اسماعیل ووژل سول . په همدغه توګه، د تیمورشاه بل زوی شهزاده مراد میرزا، چې نه ده معلومه څرنګه په 
 (هغه کتاب ص هغه مخ)کندهار کي اوسېدی، کهندل خان وواژه. 

په دې فکر کي وه چې د شاه شجاع له زوی شهزاده د سند میران د شاه شجاع له وروستۍ ماتي څخه خبر سول او 
تیمور سره، چې په شکارپور کي یې اته میاشتي په عیش او نوش تیري کړي وې، څه وکړي. په دغه وخت کي شاه 

 شجاع له خیبر څخه خپل ځان شکارپور ته ورساوه او د چارو واګي یې په الس کي ونیولې.
شاه شجاع  تقریباً دوه کاله په شکارپوری کي مستقل واکمن وو. که د هغه د حکومت او ادارې په باره کي د معاصر 
تاریخ لیکونکي خبري ومنو، چې د ردولو لپاره یې بل ماءخذ هم نه لرو نو شاه شجاع په شکارپور کي د خپل قدرت 

دی اړولی. شاه شجاع، چې د کابل د تخت د بیرته نیولو  په دوه کلنه دوره کي له هیڅ ډول ظلم او تېري څخه مخ نه
ارمان یې هیڅ وخت له زړه نه وو ایستلی، پیسو او خزانو ته صرورت درلود. هغه چې څه پیسې او طالوي درلودې 
یا رنجیټ سینګه ورڅخه لوټلي او یا یې په جنګونو کي لګولي وې. د دې کمبود د پوره کولو لپاره یې له خلکو څخه 

وچ زور پیسې لوټلې. د مثال په توګه کله چې سعادت خان الکوزی وفات سو نو د هغه ټوله شته مني یې غصب په 
کړه. د هغه له کوره څخه یې نغدي پیسې، د سرو زرو زېورات او جواهرات، طالکاري او مرصع توري او توپکونه، 

ې برسېره یې د هغه کورته ته خپل سړي واستول قالیني، کشمیري شالونه او زریني جامې او هر څه را وایستل او پر د
او د خزانو او پټو پیسو د پیدا کولو لپاره یې د هغه د کور د ټولو خونو دېوالونه ونړول. هر څه چې یې په الس ورتلل 
هغه یې یووړل او داسي څوک نه وو چې له ده څخه دا پوښتنه وکړي چې متوفی څه ګناه کړې وه چې مال یې لوټل 

دی په کوم حق د هغه مالونه لوټي؟ د سعدات خان الکوزي په مرستیال عبدالعزیز خان پسي، چې د شاه  کیږي او
شجاع له ویري تښتېدلی او پټ سوی وو، ډېر وګرځېدی خو هغه یې پیدا نه کړ. د شکارپور له صرافانو څخه یې د 

درلودل او د شاه شجاع له آزاره  برچې په زور دوه لکه روپۍ واخیستلې او خالصه داسي څوک نه وو چې څه یې
دي خالص سوی وي. د دې تر څنګ یې ال شهواني اشتها د سړېدلو نه وه او چې هر ځای به یې د یوې ښایستې 
پېغلي په باره کي خبر تر السه کړ هغه به یې خپل حرم ته بېوله. یوه ورځ سهار پر آس سپور هواخورۍ ته وتلی وو 

روان تېریږي. ورسره ملګري نیکو خان خواجه ته یې وویل چې ورسي او په کجاوو او ویې لیدل چې د کجاوو یو کا
کي وګوري که کومه ښایسته پېغله یې په سترګه سوه هغه دي د شاه شجاع حرم ته بوزي. خواجه په ټول کاروان کي 

ور مي نامزده د یوه لوی خان، جمعه خان پوپلزي لور خوښه کړه. جمعه خان چې هر څه زارۍ ورته وکړې چې دا ل
عطامحمد )ده او ډېر ژر وروسته یې واده دی؛ شاه شجاع د هیچا خبره ونه منله او هغه نجلۍ یې خپل حرم ته بوتله. 

 (۴۰-۳۳ص ص 
او د انګرېزانو له  1۸۴۲-1۸۳۹که د هغه انګرېز صاحب منصب، چې د افغانستان او انګرېزانو د لومړي جنګ 

یې په باالحصار کي وظیفه درلوده، دا خبره ومنو چې وایی شاه شجاع په حرم  خوا د افغانستان د اشغال په وخت کي
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کي اته سوه شپېته ښځي درلودې او ټولو ته یې ویلي وه چې که هر وخت داسي ورته څرګنده سوه چې یاغیان 
کانه نو دا خبره له ام(  ۷۵سټوک ویلر ضمیمه ص )باالحصار نیسي نو دی به د حرم ټولو ښځو ته زهر ورکړي. 

لیري نه ده چې هغه به د خپل حرم د ډکولو لپاره، چې د شکارپور د واکمنی په وخت کي ال ډېر ځوان هم وو، او 
 عمر یې ایله دېرشو کالو ته رسېدی، له هري ناروا وسیلې څخه کار اخیستی وي.

لو توان نه درلود او په سند کي د شاه شجاع ظلمونه او تېری داسي حد ته ورسېدی چې د سند خلکو یې نور د زغم
باالخره یې سردارمحمدعظیم خان ته، چې تازه یې د کابل پر تخت ځان ټینګ کړی وو، سړی واستاوه او له هغه 
څخه یې هیله وکړه چې د شاه شجاع د ایستلو لپاره لښکر ور واستوي. محمدعظیم خان دې فرصت ته له پخوا هم 

سته بلله چې د سند میرانو له څو کلونو راهیسي د کابل حکومت ته منتظر وو او دا یې په خپل حق کي ځکه غیبي مر
مالیه نه وه ورکړې او که یې ورکړې وه هم محمدعظیم خان ته د اضافه مالیاتو او پیسو غوښتني لپاره یو ښه فرصت 

خان په الس ورتلی. محمدعظیم خان د سند پر لور حرکت وکړ، په کندهار کي د هغه وروڼه پردل خان او شیردل 
ورسره یو ځای سول او شاه شجاع ته د هغوی د نیت په باب اطالع ورسېده. کله چې شاه شجاع د سند له میرانو څخه 
د احوال پوښتنه وکړه هغوی ورته وویل چې د هر دښمن د لښکر او پوځ په مقابل کي به د هغه مالتړ وکړي. شاه 

خان د سند حدودو ته ورسېدی نو معلومه سوه چې د  شجاع د هغوی په مرسته زړه تړلی وو خو کله چې محمدعظیم
سند میران هم ورسره ملګري دي او د شاه شجاع د لیري کولو لپاره یې السونه سره یو کړي دي. شاه شجاع مجبور 

 سو چې بیرته د لودیانې پر لور حرکت وکړي او له سند څخه الس پرې مینځي. 
 

 نوربیا
 

 ڼه:سردار محمدعظیم خان او بارکزي ورو
 

 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, څلورمه برخه
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