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 26/07/2019          عبدالباري جهاني

 ملي وحدت 
 زموږ د تاریخ په رڼا کي

 برخه څلورمه

 

 د شاه شجاع له وژل کېدلو وروسته:

د شاه شجاع له وژل کېدلو څخه وروسته، د څه باندي شپږو میاشتو لپاره، چي امیردوست محمدخان بیرته کابل ته 

ستون سو، د کابل ښار او شاوخوا سیمو چنداني د کراری مخ ونه لیدی او د قومونو د مشرانو تر منځ هره شېبه نوي 

ه باالحصار کي پاچا سو. امین هللا خان لوګري هغه ته نوي اختالفات پیدا کېدل. د شاه شجاع دوهم زوی فتح جنګ پ

بیعت وکړ او ځان یې د هغه نایب مقرر کړ. غلجیو او قزلباشو مشرانو د هغه سلطنت ومانه او نایب امین هللا خان له 

نواب محمدزمان خان څخه وغوښتل چي د کابل له ښاره څخه ووزي او کنه نو د خپلي سرکښی سزا به وویني. 

د فتح جنګ پاچهي ونه منله او بیا یې نواب محمدزمان خان خپل پاچا کړ. دواړو خواوو ډېر ژر په مخامخ  بارکزیو

جګړه الس پوري کړ. جنګ له لومړي سره،امین هللا خان او فتح جنګ پیل کړ. د مې پر لومړۍ نېټه کور په کور 

خوا غالبه سوه. امین هللا خان، په دغه وخت جګړه ونښته او په ټول ښار کي اړودوړ وو. د مې پر دوهمه د باکرزیو 

کي، یوه لویه اشتباه وکړه او هغه دا چي د کابل روحاني مشر میرحاجي یې ګرفتار کړ او غوښتل یې په دې توګه 

مخالفین کمزوري کړي. په داسي حال کي چي د هغه دغه حرکت د هغه په مقابل کي ټول کوهستانیان را وپارول. 

دي حمله وکړه ؛ د هغه ټوله شته مني یې وسوځول؛ د هغه نوکران یې ونیول او هغه مجبورسو خلکو یې پر کور بان

چي باالحصار ته ننوزي. فتح جنګ، په ظاهره داسي ښودله چي ګواکي د امین هللا خان طرفداري کوي او هغه له 

ګري، کابل ته د جنرال پالک دښمنانو څخه ساتي مګر په باطن کي یې غوښتل چي امین هللا خان او د هغه پوپلزي مل

په رارسېدلو سره، انګلیسانو ته تسلیم کړي. امین هللا خان ته د باالحصار د دروازو له پرانیستلو څخه یې اصلي مطلب 

هم دا وو چي هغه او ملګري یې ښه په کنټرول کي وساتي. امین هللا خان پوهېدی چي وضعیت یې خطرناک دی او 

او اعالن یې وکړ چي غواړي انګلیسیانو ته تسلیم سي او پرېږده چي هغوی یې غرغړه هر څه یې له السه وتلي دي 

 کړي؛ ځکه چي له باالحصار څخه دباندي یې د بارکزیو په څېر خطرنګ او غښتلي دښمنان درلودل. 
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ار کي صله باالحصار څخه پر ښار باندي د توپونوډزي پیل سوې او د ښار خلکو یوې او بلي حواته ځغستل. په باالح

پنځه زره عسکر پراته وه او د ګولیو او باروتو هیڅ کمی نه وو. ټولي پیسې د فتح جنګ په الس کي وې او هغه خپلو 

 طرفدارانو ته په خالص الس وېشلې. خو له بارکزیو سره چنداني پیسې او مهمات نه وه. 

یې، چي له ده سره بندي وو، جنرال پالک اکبرخان چي دا وخت له جالل آباد څخه پر شا سوی وو؛ نو کپټان میکینزي 

ته د مذاکراتو لپاره لېږلی وو، چي د کابل له حاالتو څخه اطالع ورته ورسېده. کله چي میکینزي را ورسېدی او د 

جنرال پالک پیغام یې ورته را ورساه نو اکبر خان هغه بیرته جنرال پالک ته واستاوه او پخپله له پوټینجر او ټروپ 

پر لور روان سو. په کابل کي یې داسي آوازه ګډه کړه چي له جنرال پالک سره یې جوړه کړې او هغه  سره د کابل

یې تر شا والړ دی. ډېر هغه کسان چي تر دغه وخته پوري بې طرفه وه د سردار د دې آوازې له اورېدلو سره د هغه 

وري چنداني فعال نه ول له اکبرخان ملګري سول. خان شیرین خان او د هغه قزلباش ملګري، چي تر دغه وخته پ

سره ملګري سول. ډېر ژر معلومه سوه چي د امین هللا خان او د فتح جنګ قواوي به د اکبرخان او د هغه د ورسره 

ملګرو په مقابل کي داسي ماته وکړي چي باالحصار به په بشپړه توګه د اکبرخان السته ولوېږي. البته یوازي د 

ه وو چي اکبرخان ته یې پر خپلو رقیبانو باندي برالسی ورکاوه بلکه له هغه سره د فتح باالحصار حاکم موقعیت ن

جنګ ټولي خزانې هم د اکبرخان السته ورتللې. فتح جنګ بله الره نه درلوده او د جنرال سېل د قواوو پخواني سیاسي 

وان نه لري او که انګلیسیان د ده او آمر میګریګور ته یې ولیکل چي د ده قواوي د اکبرخان په مقابل کي د مقاومت ت

د ده د کورنۍ لپاره، چي پالر یې ال د هغوی خدمتګاروو، ژر را ونه رسیږي نو باالحصار او د کابل ټول ښار به د 

 ۳۵-۵۳2هغوی د دښمنانو السته ولویږي. کې ص ص 

به یې له السه ووزي، د فتح جنګ، له دې ویري چي هسي نه باالحصار د مخالفینو السته ونه لویږي او هر څه 

باالحصار دروازې وتړلې او بیا قال بند سو. محمداکبرخان چي د مې د میاشتي پر نهمه کابل ته رسېدلی وو، پر 

دوولسمه یې درې سیدان باالحصار ته ولېږل او د اکبرخان له خوا یې په قرآن سوګندونه ورته یاد کړل. فتح جنګ 

بې شمېره مهرونه پکښي لګېدلي او ټول قولونه مات سوي وه. هغه ورته وویل هغوی ته یو شمېر قرآنونه وښودل چي 

چي که په دغو یادو سویو سوګندونو عمل نه وي سوی نو په نورو سوګندونو به څرنګه باور وکړي. سیدان بې جوابه 

ه یې وویل سول او له باالحصار څخه ناکام روان سول. وروسته محمدشاه خان باالحصار ته ورغی او فتح جنګ ت

چي پاچهي به دده وي، محمداکبرخان به وزیر وي او امین هللا خان به د هغه مرستیال وي. دوی به په ګډه پوځ جوړوي 

او له پاچا سره به یوځای د جالل آباد پر لور روانیږي. وروسته نو د بارکزیو سره جنګ په مخ کي دی. دا اختیار به 

کابل کي پاتیږي او که له خپلو خزانو او کورنۍ سره بلي خواته ځي. فتح  د فتح جنګ وي چي کومه الره خوښوي. په

جنګ، چي په ځان کي یې د مقاومت توان نه لیدی، د محمدشاه خان پېشنهادونه ومنل او یو ځل بیا یې له انګرېزانو 

وو ځکه  څخه وغوښتل چي کابل ته ورسي او دی او باالحصار وژغوري. محمدزمان خان په دې جوړه خوشاله نه

 ۴۴-۵۴۳چي له ده سره په دې روغه جوړه کي سالمشوره نه وه سوې.کې ص ص 

اکبر خان د مې پر نهمه، په داسي حال کي کابل ته ورسېدی چي د مشرانو ترمنځ د اختالفاتو له امله کابل وران ویجاړ 

زور سمدستي د سدوزویو  او له خلکو څخه د ژوند لوری ورک وو. هغه د خپلي معمولي انرژی او عسکري طاقت په 

قواوي په خپله قال کي محاصره کړې او د باالحصار تر برجونو الندي یې لوی او قوي ماینونه کښېښودل. یو ځل 
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بیایې خلکو ته ځان د اسالم مدافع معرفي کړ او وې ویل چي سدوزیان د کافرانو ملګري دي. ده مشرانو ته ولیکل چي د ده 

ده او که څوک د اسالم دفاع کوي نو باید چي د ده تر بیرغ الندي راغونډ سي. په یوه هفته کي  اصلي هدف د کافرانو سره غزا

یې امین هللا خان د رشوت په زور د سدوزیو له کمپ څخه بېل کړ. یوه هفته وروسته یې میرحاجي، د کابل علما او کوهستانیان 

ده او توپچي قواوو څخه، چي د انګلیسیانو د وتلو په وخت کي د ځان ملګري کړل. اکبرخان دغه راز د هندي عسکرو له هغو پیا

له افغانانو سره ملګري سوي ول، یو کنډک جوړ کړ او د هغوی له عسکري مهارتونو څخه یې ښه کار واخیست. د اکبرخان 

و باالحصار له برجونپوځي قوه دوولس زرو تنو ته رسېدله او د فتح جنک ټوله قوه ایله څلور زره تنه وه. یوه میاشت یې هم د 

سره سورونګان یا ماینونه واولوزل، هم یې پرله پسې د توپچي حملې ورباندي وکړې او د جون پر نهمه یې فتح جنګ تسلیمېدلو 

 ۳91ته مجبور کړ. ډال ریمپل ص 

ګ ته د او فتح جنپه باالحصار کي د فتح جنګ هندوستاني او عربو جنګیالیو نور د مخالفو سردارانو سره د جنګ توان نه درلو

یې خواست وکړ چي له اکبرخان سره جوړه وکړي او دې جنګ ته، چي د دوی د ښځو او ماشومانو ژوند یې په خطر کي اچولی 

دی، خاتمه ورکړي. فتح جنګ هم له اکبرخان سره روغي ته حاضر سو. اکبرخان په باالحصار کي ځای ونیوی او فتح جنګ 

خان سره حساب په بشپړه توګه حل کړی نه وي کرار نه کښېني. له باالحصار څخه دباندي،  ته یې وویل چي تر څو یې له زمان

د محمدزمان خان او د هغه د روحاني ملګري میرحاجي پیروانو پوښتنه کوله چي هغه سدوزی پاچا ولي پر تخت ناست دی چي 

پل پاچا اعالن کړی دی. که څه هم چي د انګرېزانو دوست دی او ملت یې نه غواړي او خلکو پخوا ال محمدزمان خان خ

کوهستانیانو د اکبر مالتړ کاوه خو په دې وخت کي قزلباشو د اکبرخان له مالتړ څخه الس واخیست او د انګلیسیانو سره د 

ملګرتوب خبري یې کولې. نواب زمان خان خو دعا کوله چي هرڅونه ژر جنرال پالک کابل ته ورسیږي؛ اکبر خان له کابل 

ېدلو ته اړ کړي او د یوه لوی داخلي جنګ مخه ونیوله سي. د جون پر یوویشتمه د دواړو خواوو ترمنځ یوه سخته نښته څخه تښت

وسوه. جنګ درې ساعته دوام وکړ. نواب زمان خان بشپړه ماته وکړه؛ دی او زامن یې ونیول سول. کور یې چور سو او د 

پک وضعیت ورسره وسو.دا بری د فتح جنګ د هغي خزانې په زور جنګ مشران یې ګرفتار سول او تر ممکنه حده پوري س

ترالسه سوی وو چي مخکي د اکبرخان السته ورغلې وه. نواب زمان خان وروسته پوه سو چي د ده ملګرو پیسې اخیستي وې 

میرحاجي او دی یې تباه کړی وو. هغه ته معلومه سوه چي د ده ملګري سردار محمدعثمان خان زرطالوي او روحاني مشر 

-۵۴۴څلورزره طالوي اخیستي وې او د ده خپل ورور محمددوست د جنګ په جریان کي د دښمن خوا نیولې وه. کې ص ص 

۴۵ 

نور نو فتح جنګ، تش په نامه، په باالحصار کي پاچا وو او د چارو ټولي واګي د اکبرخان په الس کي وې. اکبرخان د خزانې 

ستاني عسکر یې پسي واخیستل چي د فتح جنګ په خدمت کي وه او خپل طرفدار او اختیار واخیست؛ د باالحصار هغه هندو

 وفادار عسکر یې په کار وګومارل. 

انګلیسي بندیان، چي پخوا د نواب زمان خان په کور کي وه او هغه ډېر ښه نازول، د خلکو د زیات فشار او زور په وجه د 

ان څو څو ځله د میرحاجي کور ته ورغی او د بندیانو غوښتنه یې ورڅخه روحاني مشر میرحاجي کورته انتقال سوي ول. اکبرخ

میرحاجي د پیسو شوق او حرص  وکړه. خو میرحاجي د هغه غوښتنه نه وه منلې. باالخره اکبرخان له پیسو څخه کار واخیست. د

سپارلو ته حاضر سو. هغه کتاب په کابل کي مشهور وو او هغه، د څلور زره روپیو رشوت په بدل کي، اکبرخان ته د بندیانو 

 ۴7-۵۴۶ص ص 

بندیان، له انګلیسیانو سره د مذاکراتو د پیل کولو او له هغوی څخه د امتیاز اخیستلو په منظور، د اکبرخان لپاره ډېره ښه وسیله  

وه. اکبرخان له جنرال پالک سره تماس ټینګ کړ. د جوالی پر لسمه یې کپټان ټروپ، د حاجی بختیار په ملګرتوب، جنرال پالک 

د خوشي کولو په باب یې د خبرو غوښتنه ورڅخه وکړه. جنرال پالک نور د بندیانو له خوشي کېدلو او د  ته واستاوه او د بندیانو
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هغوی په باب له خبرو سره دونه عالقه نه درلوده لکه د کابل د نیولو او پر باالحصار باندي د انګلیسیانو د بیرغ له رپولو سره 

ول بندیان باید خوشي کړي او د انګلیسانو توپونه او غنمیت کړي مالونه چي یې درلوده. پالک اکبرخان ته احوال ورکړ چي ټ

باید وروسپاري. پالک په مقابل کي د هیڅ امتیاز ورکولو یادونه نه وه کړې. دا وخت پالک هم د پوځي عملیاتو لپاره کافي قوت 

برخان ته به اجازه ورنه کړي چي د په الس کي درلود او هم له کابل څخه ځینو مشرانو هغه ته اطمینان ورکړی وو چي اک

انګلیسیانو بندیان ترکستان ته یوسي. کله چي کپټان ټروپ اکبرخان ته د جنرال پالک پیغام ورساوه نو اکبرخان په جواب کي 

ورته وویل چي جنرال پالک باید ده ته لیکلی جواب ورکړي. ضمنا یې له میجر پوټینجر او کپټان ټروپ څخه وپوښتل چي د 

پالک سره څه سلوک وکړي. میجرپوټینجر ورته وویل چي ستا لپاره تر ټولو غوره الره دا ده چي بندیان جالل آباد ته  جنرال

واستوې او په دې توګه خپل ریښتین والی ثابت کړې. د بندیانو لېږل چي هر څومره ځنډیږي هغه د سردار په تاوان ده ځکه چي 

اکبرخان ورته وویل چي که جنرال پالک هغه ته لیکلی سند ورنه کړي چي د بندیانو  جنرال پالک به پر کابل باندي حمله وکړي.

له خوشي کېدلو سره به خپل پوځونه د افغانستان له خاوري څخه باسي نو هغه به بندیان سره بېل کړي او ټول به له جال جال 

زه نه ینجر پوهېدی چي پر پالک باندي دا تهدیدونه اغېترکستان ته ولېږي او د پالک له پوځونو سره به مقابله پیل کړي. البته پوټ

 ۶۵ـ  ۵۶۴لري. هغه کتاب ص ص 

موهن الل، چي زه یقین لرم، انګرېزانو ته د خپلي ژوري وفاداری او له افغانانو څخه د کرکي له امله یې، په خپلو خاطراتو کي 

ړي خپل ځان سره یې د ډېر بد سلوک په باره کي شکایتونه ک کله کله له تعصب څخه کار اخیستی دی او له بندیانو، په تېره بیا له

دي لیکي چي سردارمحمداکبرخان زه څو ځله ماښامنی ته وبللم او کابل ته د جنرال پالک د پوځونو د نیژدې کېدلو په وخت کي 

لې لري، خو ده ته یې زما سره سال کوله چي هغه ته به زما مشوره څه وي. ځکه چي انګلیسان، که څه هم ښې او زوروي وس

د وسلو په زور هغومره ماته نه سي ورکوالی لکه د پیسو د شیندلو په زور چي به د ده دوستان ورڅخه رانیسي او ماته به 

ورکړي. ما ورته وویل چي که څه هم چي هغه ته به زما مشوره یو اړخیزه ښکاري خو زما مشوره به دا وي چي خپل ځان لکه 

تسلیم کړي او هغه به ښه سلوک ورسره وکړي. اکبرخان، چي په تاریخ او هر څه ډېر خبر ښکارېدی خپل پالر انګرېزانو ته 

ماته وویل چي له ناپولیون سره د انګلیسیانو له سلوک څخه سړی قضاوت کوالی سي چي د انګلیسیانو په قول باور کول نه دی 

یې بیرته ماتوي. ځکه نو دی د انګلیسیانو په قولونو  اعتبار  په کار. هغوی نن یو څه وایی سبا بل څه کوي. نن قول کوي او سبا

نه سي کوالی او جنرال پالک ته تسلیمېدل نه قبولوي. موهن الل وایی زه باید دا ووایم چي حقیقت د اکبرخان پر طرف وو او 

 وې او د انګلیسیانو د عزت هغه په خپله خبره کي پر حقه وو. ځکه چي موږ ریشتیا هم ډېري وعدې کړي او بیرته مو ماته کړي

 ۵7-۴۵۵او وقار ساتنه مو نه وه کړې او د قولونو د ماتولو د بدنامۍ ټپلي مو پر لمن پرتې وي. موهن الل دوهم جلد ص ص 

دا وخت سردارمحمداکبرخان د کابل او باالحصار ټول قدرت په الس کي درلود. هغه په جالل آباد کي د جنرال سېل د قواو  

ي آمر میګریګور، چي دا وخت د جنرال پالک دستیار وو،  او جنرال پالک ته د قتح جنګ لیکونه په الس ورغلي  پخواني سیاس

او هغه یې د افغانستان له خپلواکی سره د خیانت کولو په تور په باالحصار کي بندي کړی وو. فتح جنګ د خپلو طرفدارانو په 

 رال پالک د قواوو مرکز ته، چي دا وخت ګندمک ته رسېدلي وې، ورساوه.  مرسته له باالحصار څخه وتښتېدی او ځان یې د جن

د سپټمبر پر لومړۍ نېټه، چي جنرال پالک، په ګندمک کي، خپلي قواوي تنظیمولې، یو په خاورو لړلی افغان، چي څیري » 

ته ورغی. د جنرال پالک دوه تنه جامې یې په تن وې، پر زاړه یابو سپور وو او درې تنه ملګري ورسره وه، د انګلیسیانو کمپ 

افسران برن او مایین د هغه مخي ته ورغلل او چي ښه رانیژدې سو نو هغو وپېژندی چي دا فتح جنګ دی. دوی پوهېدل چي 

هغه ورځ دوې مخکي د کابل پاچا بلل کېدی. له دې فراري سره په ډېره مهرباني سلوک وسواو د جنرال خېمي ته رهنمایی سو. 

احترام د توپ ډزي وسوې. د انګلیسیانو په کمپ کي هغه ته ټول هغه وسایل چي د یوه پاچا له شان سره ښایي برابر  او د ده په

 سول.  
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فتح جنګ یو څه وخت د کابل په دربار کي یو بدبخته ګوډاګی شهزاده وو. هغه تش په نامه پاچا وو او سړی یې یوازي د پاچا 

رباندي یادېدی. اکبرخان دغه بې مغزه او کمزوری پاچا په خپل واک کي اخیستی وو او سیوری بلالی سي چي فقط د پاچا نوم و

 «هره ورځ یې کنټرول ورباندي زیاتاوه او په زور به یې له خپلي خوښي سره سم فرمانونه او مکتوبونه ورباندي السلیکول...

 ۵71کي ص 

د سپټمبر پر یوولسمه د جنرال پالک قواوي د جګدلک سیمي ته ورسېدې. اکبرخان، له وعدې سره سم، خپل بندیان هندوکش    

ته لېږلي وه او د انګلیسیانو له پوځ سره یې مقابلې ته تیاری کاوه.هغه  د سپټمبر پر شپږمه کپټان ټروپ خپل کمپ ته وباله. کله 

نو وې لیدل چي هغه نور مهم مشران له نواب محمدزمان خان، جبارخان، امین هللا خان او  چي هغه د سردار کمپ ته ورسېدی

محمدشاه خان او نور مشران راغونډ کړي ول او سالمشورې یې ورسره کولې. سردار له ټروپ څخه وغوښتل چي ګندمک ته 

ونه کړي نو دوی د هغه هر ډول شرایطو ورسي او له پالک سره خبري وکړي. مشرانو ویل چي که پالک د کابل پر لور حرکت 

منلو ته تیار دي. ټروپ هغوی ته وویل چي اوس هیڅوک نه سي کوالی چي د جنرال پالک فیصله بدله کړي او د ده ماموریت 

ګټه نه کوي. اکبرخان، د پالک د پوځونو سره د مقابلې لپاره، د خپلو پوځونو سره د بتخاک پر لور حرکت وکړ او د سپټمبر پر 

یوولسمه یې کپټان ټروپ او بایګریو خپل کمپ ته وبلل او هغوی ته یې وویل چي ده نه غوښتل چي له انګلیسي پوځونو سره 

جګړه وکړي مګر اوس پر شا کېدالی نه سي. انګلیسي افسرانو هغه ته وویل چي دا جنګ بایلي او ډېر زیات تلفات به ورسیږي. 

ږم. مګر اوس د جنګ سرنوشت په خدای پوري اړه لري او نور ورته مهمه نه ده اکبرخان ورته وویل چي زه په هر څه پوهې

 77-۵7۶چي بری د چا په برخه کیږي. هغه کتاب ص ص 

دواړي قواوي د سپټمبر پر دیارلسمه په تیزین کي سره مخامخ سوې او، تر څو سختو جګړو وروسته، د افغانانو قواوو ماته 

ړ او انګلیس افسر بای ګریو یې ورسره واخیست. کپټان ټروپ د نورو انګلیسي بندیانو سره وکړه. اکبرخان د غوربند خواته وال

په علی محمدقال کي یو ځای سو. په دې توګه د انګلیسیانو د عصري وسلو او توپونو او منظمو پوځونو په مقابل کي د افغانانو 

 ات سو.د مقاومت وروستی سنګر، له تقریبا دوو کالو مقاومت څخه وروسته، م

 

 نور بیا
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