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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهنه

 

د ایران پاچا به پر تخت باندي د کښېنستلو راهیسي د کندهار د سردارانو د خدمتونو په بدل کي د هرات والیت  ـ 1
 هغوی ته د انعام په توګه سپاري.

اوس حاضر د کندهار د سردارانو تابع دي هغه به د دوی په الس کي وي او دوی ته به  چېهغه عالقې او قبایل  ـ ۲
 نه څوک تاوان رسوي او نه به حمله ورباندي کوي.

د ایران حکومت به د سردارانو له لویو او وړو متبوعه قبایلو په چارو کي هیڅ ډول مداخله نه کوي او نه به دوی  ـ ۳
د دوی له چارو او ژوند سره اړه نه لري. او د ایران حکومت به په افغانانو پوري ټولي  چېاسي خدمات سپاري ته د

 مربوطي چاري د کندهار سردارانو ته سپاري.
 شهزاده کامران او د هغه وزیر یارمحمدخان به د ایران په شوراګانو کي له برخي اخیستلو څخه محروم وي. ـ ۴
وکړي نو د  نګرېزان او یا د کابل امیر د کندهار د سردارانو په مقابل کي هر ډول خصمانه عملکه شاه شجاع، ا ـ ۵

 ایران شاه به د هغوی مرستي ته حاضریږي.
که چیري د کهندل خان زامن یا وروڼه، له مرستندویو پوځونو سره، شاهي کمپ ته راسي نو له هغوی سره به  ـ ۶

او د دوی د ملګرو شته منیو ته به هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. له دوی څخه  هیڅ ډول بد سلوکي نه کیږي او د دوی
اه هغه به د ش چېبه هیڅ یو نه بندي کیږي او نه به د یرغمل په توګه ساتل کیږي. پرته د کهندل خان له زوی څخه، 

 په خدمت کي حاضر وي.
د قشلې لپاره برابروي او پیسې او راشن به د کندهار سرداران به دوولس زره پوځیان او دوولس توپونه د هرات  ـ ۷

 یې هم دوی ورکوي او له شاه سره به د ضرورت په وخت کي مرستي ته تیار وي.
دا تړون کندهار ته ورسیږي او هلته السلیک سي نو محمدعمرخان به سمدستي د شاه حضور ته لېږل  چېکله  ـ ۸

 کیږی.
ورسیږي نو بیا به د ایران حکومت د کندهار سردارانو ته الزمه  دغه شهزاده د ایران د شاه دربار ته چېکله  ـ ۹

اندازه پیسې، د آسونو سامانونه او توپونه ورکوي. سردارمهردل خان به له زرو آسونو سره د شاه کمپ ته استول 
به  ي نورشهزاده د ایران دربار ته ولېږل سي او د سردارانو او ا ایران د شاه ترمنځ تړون السلیک س چېکیږي. کله 

 له سردارانو څخه هیڅ غوښتنه نه کیږي او یوازي به پوځي خدمت ته حاضر وي.
شاه د دغه تړون له موادو څخه د کومي مادې په عملي کولو کي پاته راغی او یا یې له تړون څخه  که چیري محمد

د ایران پاچا به د تړون  چېتېری وکړ نو زه، د روسیې د حکومت د استازي او مختار وزیر په حیث، وظیفه لرم 
 (1۲۰-11۹کوریس پانډینس ص ص )وروم. عملي کولو ته مجب

که ایران، روسیه یا بل هر څوک له ده سره مرسته کوي نو په عوض کي به یو  چېدوست محمدخان په دې پوهېدی 
په دې پوهېدی هیڅوک، له خپلو ګټو پرته بل څه په نظر کي نه لري. هغه  چېڅه یا ډېر څه ورڅخه غواړي. ځکه 

له داخلي او خارجي غلیمانو سره د جګړې او مبارزې تر ټولو اساسي او مطمینه الر پر خپل بازو باندي تکیه  چې
په چا  چېاو اعتماد دی. دوست محمدخان دومره خطرناک او غښتلي دښمنان درلودل او دومره بې دوستانوپاته وو 

تازه یې پېښور الندي  چېهغه تر ټولو نیژدې دښمن سیکهان ول، د یوې عادي مشورې باور هم نه سو کوالی. د  یې
کړی او د هغي سیمي پښتانه یې په غوسه کړي او مذهبي جذبات یې پر ښور راغلي وه. سیکهانو له څه باندي دوو 

ول او سسوو کالو راهیسي له مسلمانانو سره د دښمنیو او جنګونو سابقه درلوده او د هغوی په مقابل کي د افغانانو لم
له ځان سره ملګري کول ډېره ګرانه خبره نه وه. د سیکهانو په مقابل کي باید جهاد اعالن سوی وای او دې مذهبي 

 جنګ فتوا ته ضرورت درلود.
هغه د جهاد د اعالنولو حق لري خو دا حق یوازي د  چېامیر مالیانو ته مراجعه وکړه او هغوی ورته وویل 

امیر ته دا کار چنداني ستونزمن نه ایسېدی. له مالیانو څخه یې د امیرالمونین په نوم امیرالمومنین سره خوندي دی. 
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د احمدشاه بابا په څېر یې د غنمو وږي په لنګوټه کي ورته وټومبل او د امیر په نوم  چېفتوا واخیستله. او ویل کیږي 
 یې ونوماوه. 

د اسالم او افغانستان ، په تېره بیا جالل آباد، څخه، له سیکهانو سره جګړه د امیر شخصي مدعا او جنګ نه وو بلکه 
د رنجیټ سینګه د فتوحاتو ورپسې هدف وو، دفاع کول وه. امیر د دې جنګ لپاره د عسکرو او پوځیانو د چې 

برابرولو ستونزه نه درلوده او یوازینی او لویه ستونزه یې د پیسو نه لرل او تشه خزانه وه. هغه د کابل او شاوخوا 
له ډېر زیات زور څخه  چېمن خلک، سوداګر، صرافان او هندوان د پیسو ورکولو ته مجبور کړل او ویل کیږي  شته

یټ د رنج چېیې کار واخیست. په پېښور کي یې له سلطان محمدخان سره تماس ونیوی او هغه ته یې اطمینان ورکړ 
محمدخان د خپل ورور پیغام ته په ظاهره سینګه د ماتولو په صورت کي به پېښور بیرته هغه ته سپاري. سلطان 

بارکزیو وروڼو، په  چېلبیک ووایه خو که یې په زړه کي اعتماد نه وي ورباندي کړی نو ځکه یې حق درلود 
 وروستیو څو کلونو کي، له یوه بل سره ډیري زیاتي وعده خالفی کړي وې. 

 

 له دوست محمدخان سره د سلطان محمدخان خیانت:
پېښور او د هغه ښار شاوخوا  چېدوست محمدخان له کابل څخه رنجیټ سینګه ته لیک واستاوه او هغه ته یې ولیکل 

ه پرته له شهادته بل څ چېعالقې پرېږدي او که د ده غوښتنه نه مني نو د مجاهدینو یو لوی لښکر به ورباندي راولي 
 او ښورښونه درته جوړ کړم. نه غواړي. او ستا د قلمرو په هره برخه کي به دي ګډوډي

موږ د ډیرو یاغي مشرانو سرونه مات کړي او ډېر دښمنان مو د اوسپني  چېرنجیټ سینګه په جواب کي ورته ولیکل 
سونو کي بندیان کړي دي. که دوست د خپلي طمع او حرص په اساس جنګ غواړي نو له خپل واړه پوځ سره فپه ق

 (1۷۳ص مکنټایر )دي راسي موږ ورته تیار یو. 
دوست محمدخان له کابل څخه د خپل پوځ سره روان سو او په الره کي هر ځای مجاهدین ورسره یو ځای کېدل او 

 د خیبر له درې څخه ووت نو د لښکر او غازیانو شمېر یې زیات وکم سلو زرو تنو ته ورسېدی.  چېکله 
ه یې مخي ته راوتلی وو. هغه د جمرود په رنجیټ سینګه ډېر مخکي دې حملې ته تیاری درلود او له خپل لښکر سر

سیمه کي خپل پو ځیان او توپونه د امیر پر لښکرو باندي د آس د نعل په څېر را وګرځول او له دریو خواوو یې الري 
ورته بندي کړې. ضمنا یې خپل طبیب او تر ټولو نیژدې سالکار فقیر عزیزالدین او امریکایی جنرال جوسیاهارالن 

 چېره د سولي د خبرو او په ضمن کي د هغه په کمپ کي د بې اتفاقی اچولو وظیفه ورکړه. هارالن، ته له امیر س
څو کاله مخکي یې، په کابل کي د شاه شجاع لپاره د فعالیت کولو په وخت کي، له نواب جبار خان سره څه باندي یو 

رواني خبري کولې، د دې کار لپاره تر  کال تېر کړی او له دوست محمدخان سره یې هم لیدلي وه، او په فارسي یې
سلطان محمدخان یو جاه طلبه  چېبل هر چا مساعد وو. هارالن د سلطان محمدخان کمپ ته ورغی. هغه پوهېدی 

سړی دی او له خپلو وروڼو سره یې څو ځله مخکي خیانتونه کړي دي او د ده سره په دسیسه کي برخه اخیستالی 
له دوست محمدخان سره په ملګرتوب کي به هیڅ شی تر السه نه کړي  چېوویل سي. هارالن سلطان محمدخان ته 

 چېهغه هر څه د خپل ځان لپاره غواړي او که له رنجیټ سینګه سره ملګری سي هغه به یې ونازوي او  چېځکه 
 څه غواړي هغه به ورکړي. د هارالن خبرو پر هغه باندي سمدستي خپله اغېزه وکړه.

بیا یوه بله  چېهارالن د سلطان محمدخان کمپ ته ورغلی دی نو پوه سو  چېخبر سو  دوست محمدخان چېکله 
هارالن وژل سوی او شته مني  چېدسیسه روانه ده؛ خو په دغه ترڅ کي د سلطان محمدخان لیک ورته را ورسېدی 

وندی دی او د هغه ژ چېیې لوټ سوې ده. د دوست محمدخان په پوځ کي خوشالۍ پیل سوې خو سبا ته معلومه سوه 
 دا لیک سلطان محمد خان لیکلی او که جعلي وو.  چېامیر کمپ ته روان دی. دا هم معلومه نه سوه 

له ده سره سل زره پوځیان او  چېبله ورځ پخپله هارالن د امیردوست محمدخان خېمې ته ورغی او امیر ورته وویل 
ملېشه را ټول کړي نو ستا لس چنده  چېکه د پنجاب واکمن وغواړي  چېمجاهدین ملګري دي. هارالن ورته وویل 

ملېشه برابروالی سي مګر خبره د منظمو پوځیانو ده. ته باید د پوځ په مقابل کي پوځ ولرې. ستا مجاهدین به د هغه 
 پر پرخه را وخیژي. چېد پوځونوپه مقابل کي داسي تري تم سي لکه لمر 

ور ورځي د امیر او رنجیټ سینګه ترمنځ تګ راتګ وکړ او د امیر په کمپ کي یې هارالن او فقیر عزیزالدین څل
پیسې او طالوي ووېشلې او هره ورځ یې یو نوی درز پیدا کړ. باالخره هارالن او نواب جبارخان د امیر په کمپ کي 

ونیسي او هغه ته ووایي له ده څخه د سلطان محمدخان د بېلېدلو مخه  چېسره ولیدل. امیر نواب ته وظیفه ورکړې وه 
د باجوړ د ملېشو لس زره کسیزه قوه د ده له پوځ سره یوځای کړي. هارالن او نواب دواړه د سلطان محمدخان  چې

کمپ ته والړل او دواړو مخالف هدفونه تعقیبول؛ خو د دوی پخوانۍ دوستی ته هیڅ تاوان نه رسېدی او اصال څوک 
نواب جبار خان له خپل ورور سره خیانت  چېي. هارالن په دې باوري وو څوک د چا لپاره کار کو چېنه پوهېدی 

ما د دوست محمدخان په مقابل کي د هغه وروڼه ولمسول او هغوی  چېکولو ته تیار دی. هارالن پخپله اعتراف کوي 
یاته کړه ته د دوست محمدخان د قدرت د ورځ په ورځ زیاتېدلو څخه وبېرول او د دوی کورنۍ دښمني مي نوره هم ز

 او د دوست محمدخان د دربار نور مشران او خانان مي د پیسو او طالوو په وعدو له هغه څخه بېل کړل.
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د رنجیټ  چېد دواړو خواوو پوځیان جنګ ته لېواله وو، امیردوست محمدخان ته خبر ورسېدی  چېپه داسي حال کي 
انه توپونه ورته ځای پر ځای کړي دي. امیر سینګه پوځونو د هغه پوځ محاصره کړی دی او شاوخوا یې خپل در

 ېچباید بیرته پر شا سو او ځینو ویل  چېدوست محمدخان خپل پوځي سالکاران وروبلل او هغوی ځینو ورته وویلو 
جنګ یې له وخته بایللی دی.  چېپیښیږي هغه به پېښه سي. مګر دوست محمدخان پوهېدی  چېباید وجنګیږو هر څه 
له رنجیټ سینګه سره یوه جنګي حیله وکړي او د ده ګران طبیب او سالکار  چېپیدا سو له هغه سره دا فکر 

رنجیټ سینګه له هغه پرته ژوند نه سي کوالی ونیسي او له رنجیت سینګه څخه امتیازات واخلي.  چېفقیرعزیزالدین، 
ته ورسیږي. هغه یې خېمې  هم خپل کار وکړي او هم د استازو د نیول کېدلو بدنامي سلطان محمدخان چېده غوښتل 

چاته به حال نه وایي او د رنجیټ سینګه دواړه استازي به ورسره  چېته را وغوښت او په قرآن یې قسم ورسره وکړ 
دا  چېواخلي او د کابل پر لور به حرکت وکړي. سلطان محمدخان په ظاهره ورسره ومنله خو په زړه کي پوهېدی 

 کار یې له هري خوا په تاوان دی.
په شپه کي، له خپلو لسو زرو پوځیانو سره، له امیر څخه بېل سي. او هغه یې  چېارالن سلطان محمدخان ته وویل ه

هم په قول وکړه او له هارالن اوفقیر سره د رنجیټ سینګه کمپ ته روان سو. امیر په شپه کي د کابل پر لور حرکت 
له رنجیټ سینګه سره یې چل کړی دی. کله  چېوو  وکړ. د کمپ ډېره برخه یې چور سوه. دی په زړه کي خوشاله

هغه ډېر د وخته له  چېیې د سلطان محمدخان او د هارالن په باره کي پوښتنه وکړه نو پوځیانویې ورته وویل  چې
 (1۸۰-1۷۳مکنټایر ص ص )رنجیټ سینګه سره یو ځای سوی دی. 

کال په پیل کي  1۸۳۷ه منالی نه سوای. د امیر دوست محمدخان د وروستی ماتي زخم هیڅ جوړ نه سو. هغه مات
ه د رنجیټ سینګ چېامیر له خپلو سالکارانو او مشرانو سره غونډه وکړه او له هغوی سره یې دا خبره را منځته کړه 

جنرال هري سینګه د جمرود قال نیولې ده او دا خبره افغانانانو ته د منلو نه ده. هغه یو ځل بیا له سیکهانو سره د 
ګړې فیصله وکړه. هغه دا ځل پخپله جنګ ته روان نه سو بلکه خپل پنځه زامن، سردارمحمدافضل خان، مخامخ ج

سردارمحمداکبرخان، سردارمحمداعظم خان، سردارغالم حیدر خان او سردار محمداکرم خان یې واستول. او میرزا 
استاوه. د امیر پوځیانو په خیبر کي عبدالسمیع خان یې د ټولو د سالکار او د کارونو د څارونکي په حیث ورسره و

سیکهانو نیولې وه، حمله وکړه. جګړې څو ورځي دوام وکړ او محاصره  چېقواوي جمع کړې او د جمرود پر قال یې، 
په پېښور کي له پوځي قواوو سره پروت وو، د مرستي غوښتنه وکړه. هري  چېسویو سیکهانو له هري سینګه څخه، 

و شلو توپونو سره میدان ته ورسېدی. جنګ تر غرمې پوري دوام وکړ. کله یوې خوا سینګه له لسو زرو عسکرو ا
مېسن دریم جلد )او بلي خوا غلبه کوله او د غرمې پر مهال د سیکهانو جنرال هري سینګه زخمي سو او ووژل سو. 

 (۳۸۶-۳۸۴ص ص 
هري سینګه د اکبرخان  چېد وژل کېدلو په باب راز راز رپوټونه موجود دي. عمومی عقیده پر دې ده  د هري سینګه

په توره قتل سوی دی. اروپایی مورخین تش د هغه د قتلېدلو خبره کوي او د چا نوم نه یادوي. موهن الل خو، د 
افضل خان د توري خبري کوي. خو  اکبرخان سره د خپل مخالفت له امله، په دې جنګ کي د اکبرخان د تېښتي او

اکبرخان هم د انګرېزانو په مقابل کي او په داخل کي خپل زړه ورتوب ثابت کړی او د دښمنانو په مخالفت او تبلیغ 
 څه نه ورڅخه کمیږي. 

امیر دوست محمدخان، د پښتنو سیمو، په تېره بیا له باجوړ څخه د عسکرو د راغونډولو لپاره  چېحاجي خان کاکړ، 
د باجوړ میرعلم خان، د مومندو مشر سعادت خان او د کنړ د پشت د سیمي سید  چېلېږلی وو، پنځه شپږ زره کسان، 

د  ېچبابا جان پکښي شامل ول، را غونډ کړل. په هغه سیمه کي سیکهانو په یوه کوچنۍ قال کي مرکز نیولی وو 
ان پر دغه قال باندي نه د حملې کولو او نه پر هغه لهناسینګه تر قوماندې الندي زرو سپرو یې ساتنه کوله. حاجي خ

ې که نر ی چېالره باندي د تېرېدلو جرأت کاوه او په غونډیو کي پټ روان وو. سردار لهناسینګه احوال ورته وکړ 
میدان ته راووزه په غونډیو کي پټ پټ ولي تېرېږې. له بلي خوا اکبر خان څو څو ځله د مرستي غوښتنه ورڅخه 

د سیکهانو قواوي تعقیب کړي او پېښور ورڅخه ونیسي. خو حاجي خان په یوه او  چېهغه غوښتل  چې وکړه ځکه
که زه ستا پر لور در روان سم په الره کي به مي ټول سړي تباه سي او  چېبله پلمه ځان وځنډاوه او ورته ویې لیکل 

او سردار پیرمحمدخان دواړه په  یوازي دښمن ته به یې ګټه ورسیږي. په دغه وخت کي سردارسلطان محمدخان
الهور کي د رنجیټ سینګه په دربار کي ناست ول او حاجي خان او د هغه ملګري میرعلم خان ته یې ټولي هغه تحفې 

حاجي خان له لهناسینګه  چېله رنجیټ سینګه څخه یې تر السه کړي وې ور ولېږلې او یوه آوازه خو ال وایي  چې
 څخه هم پیسې اخیستې وې. 

هر صورت د حاجي خان قوه، د ضرورت په وخت کي، اکبرخان ته ونه رسېده او یوازي هغه وخت یې ځان  په
ل اباد بیرته جال چېسیکهانو ته کافي زیاته مرستندویه قوه رسېدلې وه او اکبرخان مجبور وو  چېجمرود ته ورساوه 

 ته پر شا سي. 
راني پوځي سالکار او منصبدار عبدالصمد هم خیانت وکړ په دې جنګ کي یوازي حاجي خان نه بلکه د امیر یوه اې

 ً ب صمدخان زوی سردار محمدعثمان خان خپلي اد نو چېویل کیږي  او د جنګ په ټوله جریان کي پټ وو. ضمنا
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 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

 

هرڅوک په دې جنګ کي  چېقواوي د یوې تپې شاته غلي کړي وې او د مېسن په قول یې خپو افسرانو ته ویلي وه 
 (۳۹1-۳۸۹مېسن ص ص )ه زن طالق وي. برخه اخلي هغه ب

امیر دوست محمدخان عبدالصمد له کابله وایستی. هغه بخاراته والړ او امیر د هغه او د هغه د ملګرو ټوله شته مني 
او غیر منقول جایداد غصب کړ. وروسته حاجي خان کاکړ هم کابل ته ورسېدی. امیر ته یې ډیري زارۍ وکړې او 

توبې ته والړ  چېه په پښو کي واچوله خو امیر هغه ونه باخښه او حاجي خان مجبور سو حتی خپله بګړۍ یې د هغ
 (۳۹۷هغه کتاب ص )سي او کورنۍ او عیال یې وروسته ورپسي ورغلل. 

په دې جنګ کی یې پخپله برخه درلودلې ده خو نور متون، په تېره بیا افغاني متون، د هغه  چېهارالن ادعا کوي 
ً  چنداني نوم نه یادوي. په دې جنګ کي  دوه زره سیکهان او زر تنه افغانان ووژل سول. په دې جنګ کي هر  تقریبا

ه یوه غارکي پټ وو او زاری یې د مېسن او هارالن په قول، پ چېچا د بري ادعا کړې ده. حتی میرزا سمیع خان، 
دا ټول بری د ده د ژړا او دعا برکت وو. اکبرخان باید د ټولي فتحي افتخار  چېکولې او ژړل یې، هم ادعا کوله 

 چېد افغاني قواوو قومانده یې پر غاړه وه. خو تر ټولو د هارالن آواز جګ وو او هغه ویل  چېځانته اخیستی وي 
دا ټول د هارالن کار دی او هغه زما څخه خپل کسات واخیست.  چېهره تاویږي او وایي به رنجیټ سینګه به اوس له ق

 (1۹۴-1۹۳مکنټایر ص ص )
له سیکهانو سره دا جنګونه په سر چپه ډول راوړي او  1۲۶جلد اول ص  او سراج التواریخ ۶۵سیدقاسم ریشتیا ص 

سراج التواریخ  چېکال په جنګ کي،  1۸۳۷د  کال په جنګ کي ووژل سو او 1۸۳۵هري سینګه د  چېدواړه وایي 
کوم جنګ سوی نه دی، دوست محمدخان له جمرود څخه زړه ماتی کابل ته  اصالً  چېکي بولي،  1۸۳۸یې ال په 

کال کي د دواړو خواوو ترمنځ له سره جنګ  1۸۳۵د ټولو تاریخونو په حواله، په  چېستون سو. په داسي حال کي 
ل په جنګ کي، پخپله هارالن د افغانانو په ګټه برخه درلوده. هغه به څرنګه دوست کا 1۸۳۷سوی نه دی. او د 

محمدخان غوالوه. او په دې جنګ کي دوست محمدخان د سره برخه نه لري او ټول مشرتوب د اکبرخان په الس کی 
، بیخي اشاره هري سینګه پکښي ووژل سو چېمرحوم کهزاد د جمرود وروستي جنګ ته،  چېدی. مهمه خو ال دا ده 

وایي اصلي جنګ له سهاره تر ماپښین پوري دوام وکړ  چېنه کوي. مرحوم غبار، د نورو تاریخي متونو په خالف 
دې جنګ دوولس ورځي دوام وکړ او باالخره هري سینګه د اکبرخان په توره ووژل سو او د سیکهانو پوځ  چېوایي 

 تر پېښور پوري په تېښته والړ.
پر لواړګي او د پېښور پر ښار باندي  چېافغاني قواوو غوښتل  چېمعمول سره سم ادعا کوي مرحوم غبار د خپل 

نواب جبار خان د خلکو پر احساساتو  چېحمله وکړي او د سیکهانو پوځونه له پېښور څخه د وتلو په تکل کي وه 
 او له هغه څخه یې د پېښور باندي سړې اوبه تویی کړې او هغوی یې له پرمختګ څخه منع کړل او امیر ته یې ولیکل

پر لور د پرمختګ په باب هدایت وغوښت. امیر هم په تلوار فیصله وکړه او د افغانانو فاتح پوځ ته یې د بیرته ستندېدلو 
 (۵1۹غبار ص )امر وکړ او د افغانانو ویني هسي بېځایه تویي سوې. 

ستونزي، له هغه سره د انګرېزانو د حملې وېره، مرحوم غبار ته په ټول درناوي، که په هغه وخت کي د امیر داخلي 
له هغه سره د کندهاري سردارانو رقابت او مخالفت او له هغه سره د پېښور د سردارانو خیانتونه او دښمني او د ده 

 ېچخپل پوځي او مالي قوت له سیکهانو سره مقایسه کړو نو بیا یو څه بهتر قضاوت کوالی سو. الیکزانډر برنس، 
وځي پ کال کي له هند څخه بخاراته د سفر په الره کي په پنجاب او کابل کي تم سوی دی نو د دواړو ملکونو 1۸۳۲په 

د امیردوست محمدخان کلنی عاید څه کم دوه میلیونه  چېاو مالي قوت ته یې یوه توجه کړې ده او د کابل په باب لیکي 
. او دوولس توپونه لري ه عسکر او دوه زره پیاده پوځیانروپۍ یا اته لس لکه روپۍ دی. امیر نهه زره ښه تکړه سپار

 (۳۳۰برنس بخارا دوهم جلد ص )
ً  در نجیټ سینګه پوځ چېد پنجاب په باره کي لیکي  زره منظم پیاده عسکر  ۲۵زره تنه دی. له دې څخه یې  ۷۵ تقریبا

پر اروپایي طرز روزل سوي او په بشپړه توګه د هند له پوځ سره سیالي کوالی سي. منظم سپاره عسکر  چېدي، 
تنه دي. دغه  ۵۰۰۰۰توپونه لري او غیر منظم سپاره یې څه کم پنځوس زره  1۵۰پنځه زره تنه دي او ۵۰۰۰ یې

په نغدو او یا د مځکي په  او د جنګ په وخت کي خدمت ته حاضریږي چېسپاره ګورچورا یا آس سوار بلل کیږي، 
 هغه کتاب)بدل کي خدمت کوي. دا ډېر تکړه سپاره دي او د خدمت په وخت کي ډېر ښه کار ورڅخه اخیستل کیږي. 

 (۲۸۷-۲۸۶ص ص 
له دې مالي او پوځي قوت سره د انګرېزانو څرګند مالتړ هم ملګری سي او دا هم ورسره زیاته کړو  چېاوس نو 

کي هیڅ ډول داخلي مشکالت نه درلودل او لږترلږه پنځو الیقو اروپایی جنراالنو او د ټیټو  رنجیټ په دغه وخت چې
دوست محمدخان ډېر پر ځای  چېرتبو اروپایی صاحب منصبانو یې ال هم په پوځ کي خدمت کاوه. بیا نو ګورو 

 فیصله کړې ده. په فتح قانع سوی او خپل پوځ یې له تباهی ژغورلی دی.
کال د اکټوبر پر پنځمه یې له کابل څخه مکناټن ته لېږلی دی لیکي  1۸۳۷د  چېس په هغه لیک کي الیکزانډر برن

امیر زما سره په خبرو کي د سیکهانو پر قوت باندي اعتراف وکړ او د پنجاب په باب زما د پرله پسې پوښتنو  چې
حملې کولو توان نه لري. امیر  دی پر هغه باندي د چېپه دې کي هیڅ شک نسته  چېپه جواب کي یې راته وویل 

مګر دا خبره تر لمر  زما زامن او خلک به د خپل وروستي بري په باب ډېري مبالغې او الپي وکړي چېوویل 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

له سیکهانو سره له سره جګړه پیل کړم،  چېزموږ قوت د پنجاب په لسمه هم نه دی او د دې پر ځای  چېروښانه ده 
له هغوی سره څه الره غوره کړم.  چېکه ماته په دې برخه کي مشوره راکړي  چېزه به له برټانیې څخه مننه وکړم 

 (۴۰۷کوریس پانډینس ص )
 

 نوربیا
 

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