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څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ:

د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﺎﻧﻮ وروﺳﺘۍ ﻣﺎﺗﻪ او د ﭼﻨﮕﯧﺰ راوﺗﻞ
)640 – 616ﻫـ(
د ﭼﻨﮕﯧﺰ د رواﺗﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻏﺰﻧﻮي او ﻏﻮري ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻣﺮﻛﺰي واﻛﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﺗﻠﻠﯥ وه او د ﻫﻴﻮاد د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ واك د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وو .ﭘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻧﻴﻤﺮوز ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﻛﻤﺰورى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻼوه .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻤﺮ ﺧﺎﺗﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وې ،ﭼﻲ د ﻏﻮر ﺳﻼﻃﻴﻨﻮ ﻛښﯧﻨﻮﻟﻲ ول او ﭘﻪ ﻫﺮات
ﻛﻲ د ﻛﺮت ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه )ال ﻛﻮرت(.
ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺳﺮه ﺗﻴﺖ او ﭘﺎﺷﻠﻲ ﺳﻮي ول ،ﭘﺮ ودان
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣﺘﺮﻗﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ښﺎرو ﺑﺎﻧﺪي د آﻣﻮ ﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﻮا څﺨﻪ د ﭼﻨﮕﯧﺰ
دﻫﺸﺘﻨﺎك ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﺳﻮل او د )600ﻫـ =  1203م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺧﺎن
)ﺗﻤﻮﭼﻦ د ﻳﺴﻮﻛﺎى ﺑﻬﺎدر زوى ﭼﻲ د ﻗﻴﺎت ﭘﻪ ټﺒﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ  549ﻫـ =  1154م زﯦږﯦﺪﻟﻰ وو(
ﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻻﻧﺪي د ﻣﻨﮕﻮﻟﻴﺎ ﭘﻪ ﻗﺮاﻗﺮوم ﻛﻲ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ﺟﻮړه ﺳﻮه ،ﭼﻲ ﺣﺪود ﺋﯥ
د ﭼﻴﻦ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﺗﺮ ﭘﺎﻣﻴﺮه رﺳﯧﺪه او د ﺳﻠﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻣﻨﮕﻮﻟﻴﺎ د ټﻮﻟﻮ ﻃﺎﻳﻔﻮ
وږي او وﺣﺸﻲ ﺧﻠﻚ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺗﺮ ﻛﻠﻜﻲ ادارې او ﺧﻮﻧړي ﺗﯧﻎ ﻻﻧﺪي د ده ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ول.
دا وﺧﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼؤاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻟﻪ اورﮔﻨﺠﻪ ﭘﺮ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﯦﺮان ﭘﺮ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه .ده د ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ د ﺗﺮﻛﺎﻧﻮ او ﻗﺮاﺧﻄﺎﺋﻴﺎﻧﻮ
دوﻟﺖ ﭼﻲ د ﺧﻮارزﻣﻲ دوﻟﺖ او ﭼﻨﮕﯧﺰي ﻗﻮاوو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺣﺎﺋﻞ وو ،ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او ﻫﻢ
ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮرﻳﺎن ﭼﻲ د ده ﻣﻼﺗړ ول او ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﺋﯥ د
وﺣﺸﻲ ﻏﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻲ اﻣﺘﺤﺎن ورﻛړى وو ،ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﻮل او د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻠﻴﻔﻪ
اﻟﻨﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ اﷲ ) 622 – 575ﻫـ( ﺳﺮه ﺋﯥ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف درﻟﻮد او د ﻫﻐﻪ ﻧﻮم ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﻄﺒﯥ
او ﺳﻜﯥ څﺨﻪ اﻳﺴﺘﻪ ﻛړى وو او ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﻠﻴﻔﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻟﻪ ﻻري ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺧﺎن د
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ﺧﻮارزم ﭘﺮ دوﻟﺖ ﻳﺮﻏﻞ ﺗﻪ ﭘﺎڅﺎوه او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺳﻠﻄﺎن درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺳﺮه ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ
درﻟﻮده او د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﻫﻢ د ﺳﻠﻄﺎن د ﻣﻮر ﺗﺮﻛﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﮔډوډى او وراﻧﻰ
راﻏﻠﻰ وو .ﺗﺮ دې ﺣﺪه ﭼﻲ د دې ﺳﺘﻤﮕﺎري ﻣﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د ﻫﻴﻮاد ټﻮل ﻣﺸﺮان ﭘﺰي ﺗﻪ
راﻏﻠﻲ ول او ﮔﻮاﻛﻲ ﻟﻪ دﻧﻨﻪ او دﺑﺎﻧﺪي د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ دوﻟﺖ د ﻧړﯦﺪو ﺳﺒﺒﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧډ
ﺳﻮي ول.
د ﭼﻨﮕﯧﺰ اﻣﭙﺮاﻃﻮري د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ) 616ﻫـ  1219 -م( ﻛﺎل
وﻧښﺘﻪ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻛﺎل ﻛﻲ وو ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه د ﺗﺎﺗﺎر ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻛﺎروان ﺗﺎﻻ ﻛﻰ
او د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺳﻔﻴﺮ ﺋﯥ وواژه .ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟﻪ ډﯦﺮه ﻗﻬﺮه د دوو ﺳﻮو زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ
ﺳﯧﻼب ﭘﻪ څﯧﺮ د ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﭘﺮ ﻫﻴﻮاد راوﺧﻮت او ﺗﺮ ﺷﺎ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﻮر ﻣﻼﺗړ ﻫﻢ
درﻟﻮد .د ده ﻟښﻜﺮ ﺗﺮ ﺳﻴﺤﻮن راﭘﻮري ووت ا و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ ا
و ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳﻲ زور او وﺣﺸﺖ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﺎرى ﻧﻪ وو ﻟﻴﺪل ﺳﻮى ﭘﺮ اﺳﻼﻣﻲ
وداﻧﻮ ښﺎروﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﺑﺨﺎرا او ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ او ﺑﻨﺎﻛﺖ او ﺧﺠﻨﺪ او د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﭘﺮ ﻧﻮرو
ښﺎروﻧﻮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او دا ښﺎروﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﻮرا دﻫﺸﺖ وران او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ووژل ) 617ﻫـ =
1220م(.
ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟﻪ زورورو ﺣﻤﻠﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻴﺤﻮن راﭘﻮرﻳﻮﺗﻠﻰ او ﭘﻪ ﺑﻠﺦ
ﻛﻲ ﻧﺎﺳﺖ وو د ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ د وراﻧۍ د ﺧﺒﺮ ﺗﺮ اروﯦﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻃﻮس ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ
او دا ښﺎروﻧﻪ ﺋﯥ دې ﻻﻧﺪي اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ:
ﺗﺮﻣﺬ ﺋﯥ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮ اﻣﻴﺮ زﻧﮕﻲ اﺑﻲ ﺣﻔﺺ ﺗﻪ او د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن وﻟﺦ ﺋﯥ
اﻣﻴﺮ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎم ﺗﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﻼ ﺋﯥ اﻣﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎوردي ،ﭘﯧښﻮر او ﻏﺰﻧﻰ ﺋﯥ ﻣﻠﻚ
اﺧﺘﻴﺎراﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﭘﻮﺳﺖ ﺗﻪ  ،د ﻏﻮر ﺳﻨﮕﻪ ﺋﯥ ﻣﻠﻚ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮزراد د ﻏﻮر ﻧﻮر ي
ﻛﻼوي ﺋﯥ ﻣﻠﻚ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ،د ﻫﺮات ﻛﺎﻟﻴﻮن ﺋﯥ اﺧﺘﻴﺎراﻟﻤﻠﻚ دوﻟﺖ ﻳﺎر ،ﻫﺮات
ﺋﯥ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ،د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻓﻴﻮار ﺋﯥ ﭘﻬﻠﻮان اﺻﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺎﭘﻮري ،د
ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻧﺼﺮت ﻛﻮه ﺋﯥ د اﻟﻎ ﺧﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ،د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻛﻼوي ﺋﯥ ﻋﻤﻴﺪ ﭘﻬﻠﻮان
ﺷﺮوان ،د ﻓﯧﺮوز ﻛﻮه ښﺎر ﺋﯥ ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﻳﻦ ﺳﺒﺰواري ﺗﻪ او د ﺗﻮﻟﻚ ﻛﻼ ﺋﯥ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﺸﻲ
ﻧﯧﺰه ور ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل.
ﺧﻮ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟښﻜﺮي د ﺟﺒﻪ او ﺳﺒﺘﺎى او ﺗﻐﺎﺟﺎر ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د )617ﻫـ = 1220م(
ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺧﻮر )رﺑﻴﻊ اﻻول( ﻛﻲ ﻟﻪ ﺟﻴﺤﻮﻧﻪ راﭘﻮرﻳﻮﺗﻠﯥ او د ﺑﻠﺦ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ
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ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﭘﺴﯥ د ﻫﺮات ﻻره واﺧﻴﺴﺘﻪ او د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان اﻣﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﺋﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ
ﻛﻰ او ﺗﺮ ﭘﻮﺷﻨﺠﻪ ﭘﻮري ﺋﯥ ﺧﻠﻚ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻛړل او ﭘﻪ ډﯦﺮي ﭼټﻜۍ ﺋﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻃﻮس ﺗﻪ
ورﺳﻮل ،ﺧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻧﺎﻣﺮادۍ د آﺑﺴﻜﻮن ﺟﺰﻳﺰې ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او د
) 617ﻫـ( ﻛﺎل د ﻛﻮﭼﻨﻲ اﺧﺘﺮ )ﺷﻮال( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭼﻲ ﻛﻔﻦ ﺋﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد
ﻣړ ﺳﻮ او ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺧﺎن د ﻫﻐﻪ ﻫډوﻛﻲ وﺳﻮځﻞ .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟښﻜﺮ د
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻌﻨﻲ د )ﺟﺮﺟﺎﺋﻴﻪ( د اورﮔﻨﺞ ښﺎر ﭼﻲ د اﺳﻴﺎ ﺧﻮرا ودان ښﺎر وو
او د ﻋﻠﻢ او ﭘﻮﻫﻲ او ادب زاﻧﮕﻮ وه وران ﻛﻰ او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳﺮه ووژل )618ﻫـ =
1221م ﻛﺎل ﺻﻔﺮي ﻣﻴﺎﺷﺖ( او د ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻣﻮر د ﻫﻐﻪ ﻛﻬﺎﻟﻪ د ﻧﻮرو ﻏړو ﺳﺮه د
ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺳﻮل او د ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه زړور زوى ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د
ﻧﺸﺎﭘﻮر او زوزن ﻟﻪ ﻻري ﺑﺴﺖ ﺗﻪ راﻏۍ او ځﺎن ﺋﯥ ﻫﺮات ﺗﻪ ورﺳﺎوه ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺧﻮا ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﭼﻨﮕﯧﺰ د آﻣﻮ ﻏﺎړي ﺗﺮﻣﺬ ﺗﻪ راﻏۍ او ﺗﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻮ ورځﻮ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ښﺎر
ﺧﻠﻚ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻛړل او د ﺑﻠﺦ ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﺗﯧﺮه ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﻛړل او زوى ﺋﯥ )ﺗﻮﻟﻰ( د
ﺧﺮاﺳﺎن ښﺎروﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺮو او ﻧﺴﺎ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻫﺮات او ﻓﯧﺮوز ﻛﻮه او اﺳﺘﻴﻪ او ﺗﻮﻟﻚ
ﭘﻮري وﻧﻴﻮل او وران ﺋﯥ ﻛړل او ﻳﻮازي د ﻣﺮو ﭘﻪ ﻟﻮى ښﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ دوه ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ زﻳﺎت
ﺧﻠﻚ ووژل )618ﻫـ = 1221م( .د ﻫﺮات ﺧﻠﻜﻮ ﭼﻲ د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د
ﺗﻮﻟۍ ﺳﺮه ﺟﮕړه ﻛﻮﻟﻪ ﺗﺮ اوو ورځﻮ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﭘﻪ ﺳﻮو زره ﺗﻨﻪ ﺋﯥ ووژل
ﺳﻮل او ﻳﻮازي ﺳﻞ زره ﻧﺠﻮﻧﻲ او ﭘﯧﻐﻠﻲ ﺋﯥ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻲ ﺳﻮې .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ د
ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ او اﻧﺪﺧﻮى او ﻣﻴﻤﻨﻪ او ﻓﺎرﻳﺎب ﺗﺮ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻪ ﭘﻮري وﻧﻴﻮل او د ﺗﺎﻟﻘﺎن د
ﻧﺼﺮت ﻛﻮه ﻛﻼ ﻟﺲ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪه وه او ټﻮﻟﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺋﯥ ﺗﺮ وروﺳﺘۍ ﺳﻮﮔﻠۍ
ﭘﻮري ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻛۍ او ﮔﺮده ووژل ﺳﻮل .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻳﺮﻏﻞ وﻛۍ
ﺧﻮ د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ د ﭼﻐﻨﺎى زوى ﻣﻮﺗﻮﭼﻦ ووژل ﺳﻮ ،ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟﻪ ډﯦﺮه درده ﭘﺮ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﺑﺎﻣﻴﺎن څﺎروي ﻫﻢ ووژل او ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ ﻣﺎوﺑﺎﻟﻴﻎ )ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ وداﻧۍ(
وﺑﺎﻟﻪ او داﺳﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ ﮔډوډ ﻛﻰ ﭼﻲ ﺑﻴﺎ څﻮك ﭘﻜښﻲ و ﻧﻪ اوﺳﯧﺪل .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺋﯥ د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ښﺎروﻧﻪ وﻧﻴﻮل )618ﻫـ = 1221م( .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻜﺒﺮﻧﻲ
ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻃﻨﻲ ﻣﺸﺮان ﻟﻜﻪ اﻣﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
دﯦﺮﺷﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه او ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻏﺮاق او اﻋﻈﻢ ﻣﻠﻚ او ﻣﻈﻔﺮ ﻣﻠﻚ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻣﺸﺮان ﻫﻢ د ده ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮل او ﭘﺮ ﭘﺮوان )د ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﺮاج
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ﻛﻲ( ﺋﯥ د ﭼﻨﮕﯧﺰ  45زرو ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ،ﭼﻲ د ﻗﻮﺗﻮن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﺟﻨﮕﯧﺪل ﺟﮕړه وﻛړه او
ﺗﺮ دوو ورځﻮ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭼﻨﮕﯧﺰي ﻟښﻜﺮو ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ د
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن د وﻟﺦ ﻛﻼ ﭘﺮﯦښﻮوه او وﺗښﺘﯧﺪل ﺧﻮ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻟښﻜﺮ ﻣﻠﻜﺎن د ﻳﻮ
ﺑﻞ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﻲ ﺳﺮه وﻟﻮﯦﺪل او ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪل او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ درو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري ﻳﻮ ﺑﻞ
وژل ،څﻮ ﭼﻲ ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺧﺎن د ﭘﺮوان د ﻣﺎﺗﻲ د ﻛﺴﺎت اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻧﺼﺮت ﻛﻮه
ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ ووت
د ﮔﺮدﯦﺰ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ .ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ او وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ
ﺣﺎﻛﻢ ﻛښﯧﻨﺎوه د ﺳﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او )د اټﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ( د ﻧﯧﻼب ﭘﺮ ﮔﻮدر ﺋﯥ
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭼﻲ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﭘﻮرﻳﻮوت ﮔﻴﺮ ﻛﻰ .اﺗﻪ ﻛﻠﻦ زوى ﺋﯥ ور وواژه .ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر او ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ او د ﺣﺮم ﻧﻮر ﻏړي ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﻛﻲ ډوب ﻛړل او ﭘﺨﭙﻠﻪ د اوو ﺳﻮو ﺗﻨﻮ
ﺳﺮه د ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺟﻨﮕﯧﺪه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﺮ ﻳﻮه آس ﺑﺎﻧﺪي
ﺳﭙﻮر د ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ اوﺑﻮ ﭘﻮري ﻳﻮﺳﺖ .ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺎﺗﻪ ﻛﺴﺎن او ﺧﭙﻠﻮان ووژل او درې
ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر او د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺮ وﯦﺶ ﺧﻠﻚ وژل او د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ راﺳﺘﻪ ﻏﺎړه ﺋﯥ ﺗﺮ
ﭼﺘﺮاﻟﻪ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ دوه زاﻣﻦ اوﮔﺪاى او ﭼﻐﺘﺎى ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ
ﭘﺮﯦښﻮول او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻟﻪ ﻻري د ﺟﻴﺤﻮن ﻏﺎړي ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻮ ) 618ﭘﻪ
ﺷﻮال( او درې ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ) 621ﻫـ( ﻛﺎل ﺗﺮ ﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ د ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮدار ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ څﻠﻮﯦښﺖ ورځﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﻰ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ.
د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ راوﺗﻞ ﭘﻪ ټﻮل ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﺟﻨﮕﯧﺰ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺟﺮﺋﺖ ورﻛﻰ.
ﭘﻪ ﻣﺮو او ﻫﺮات ﻛﻲ او ﻧﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ د ده ﻛﻮټﻮاﻻﻧﻮ او ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮل ،ﺧﻮ د
ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟښﻜﺮ د ﻣﺮو څﺨﻪ ﺗﺶ ډاگ ﺟﻮړ ﻛﻰ او ﻫﺮاﺗﻴﺎن ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻣﻠﻚ ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﻳﻦ
ﺳﺒﺰواري ﭘﻪ ﺳﺎﻻري ﺟﻨﮕﯧﺪل ټﻮل د ) 619ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدي اﻻﺧﺮي(
ووژل او ښﺎر ﺋﯥ د ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﻟښﻜﺮو د اﻓﺴﺮ )اﻳﻠﭽﻴﮕﺪاى ﻧﻮﻳﺎن( ﭘﻪ اﻣﺮ وران ﻛﺊ او ﭘﻪ
) 620ﻫـ( ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻲ د ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻏﻮر ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب
وو او د اﺷﻴﺎر ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎوه وواژه.
او ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﻫﻢ اوﮔﺪاى ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﺴﺒﮕﺮاﻧﻮ ﻧﻮر ټﻮل ﺧﻠﻚ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻪ وﻛﻮﭼﻮل او
ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﻛړل او ﺣﺘﻰ ﻓﯧﺮوز ﻛﻮه ﺋﯥ ﭘﻪ ) 619ﻫـ( ﻛﺎل داﺳﻲ وران ﻛﻰ ﭼﻲ اوس
ﺋﯥ د ځﺎى ټﺎﻛﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ دي .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﭼﻐﺘﺎى د ﺳﻨﺪ او ﻣﻜﺮان او ﻛﺮﻣﺎن )ﭘﻪ ﻓﺘﺤﻴﻨﻮ
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د ﻛﻮرم ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ( وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو او وﻳﺮان ﻛړل .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ
ﭘﺮ ﻏﺎړه د اوﺑﻮ او ﻫﻮا د ﺧﺮاﺑۍ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻧﺎروﻏﻪ ﺳﻮ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ دى او زاﻣﻦ ﺋﯥ ﭘﻪ )619ﻫـ
=1222م( ﻛﺎل ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮل او ﭘﻪ )621ﻫـ = 1224م( ﻛﺎل د ﺧﭙﻠﻲ ﻛﻮرﻧۍ
اﺻﻠﻲ ﭼﻮڼۍ )اردوﮔﺎه( ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻫﻐﻪ ﻣﺪﻫﺸﻪ ﺑﻼ د )624ﻫـ = 1226م( ﻛﺎل
ﭘﻪ روژه ﻛﻲ د ) (72ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ د ﺗﻨﮕﺖ ﭘﻪ ﺻﺤﺮا ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
وﺣﺸﺖ او ﻋﺬاب څﺨﻪ ارام ﻛړل) .د ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﺷﺮح او ﭘﻪ ﻧﻮره دﻧﻴﺎ ﻛﻲ د ده
وراﻧﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اړه ﻧﻪ ﻟﺮي(.
ﺧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻫﻐﻪ ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻰ ﻣﯧړه ﭼﻲ ﭘﻪ ډﯦﺮي ﺑﯥ وﺳۍ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻢ
ﺧﭙﻞ ﻫﻤﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ور ﻧﻪ ﻛﻰ څﻪ ﻣﻮده ﺋﯥ د ﺳﻴﻨﺪ ﭼﭙﻪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ ځﻨﮕﻠﻮ ﻛﻲ ﺗﯧﺮه ﻛړه او ډﯦﺮ
ژر ﺋﯥ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﭘﺮ ځﺎن راټﻮﻟﻪ ﻛړه او د ﺳﻨﺪ د ﺣﻜﻤﺮان ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او د ډﻫﻠﻲ ﻟﻪ ﻟﻮى ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻠﺘﺘﻤﺶ )607ﻫـ 633 -ﻫـ(
څﺨﻪ ﺋﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ ﺧﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﭼﻲ د ډﻫﻠﻲ ﻫﻮا ﺧﺮاﭘﻪ ده دى و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ او
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﻳﻮه راﺟﺎ ﻟﻮر وﻛړه او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺋﯥ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ
ﻗﺒﺎﭼﻪ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او ډﯦﺮه وﻟﺠﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻪ او د ﺗﻬﺘﻪ او دﯦﺒﻞ ﺗﺮ ښﺎره ﭘﺮ
ﻣﺦ وﻻړ ،ﻣﮕﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻠﺘﺘﻤﺶ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ورځ ﭘﻪ ورځ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻲ
اﺗﻠﺘﻮب )ﻧﺒﻮغ( څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪ او دﯦﺮش زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ د ده د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره واﺳﺘﻮل.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻟښﻜﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ د ډﻫﻠﻲ ﻟښﻜﺮ ﻣﺎت ﻛﻰ ﺧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د
څﻠﻮرو زرو ﻣﻠﮕﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ )621ﻫـ = 1226م( ﻛﺎل د ﻣﻜﺮان ﻟﻪ ﻻري د اﯦﺮان ﻛﺮﻣﺎن ﺗﻪ وﻻړ
او ﺗﺮ ﺗﻔﻠﻴﺲ او اﺧﻼط او ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن او ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﭘﻮري ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او ﭘﻪ )628ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﻓﺎرﻗﻴﻦ ﻛﻲ د ﻛﺮداﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ او د ده د ﻣړﻳﻨﻲ ﺳﺮه د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ د ﻛﻬﻮل
وروﺳﺘﻨۍ ډﯦﻮه ﻣړه ﺳﻮه )د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻜﺒﺮﻧﻲ د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ او اﺣﻮال ﻧﻮره ﺷﺮح د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اړه ﻧﻪ ﻟﺮي(.
د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺴﻲ د اﯦﺮان ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ وځﻐﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ
د ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﻒ ښﺎرو او ﺳﺘﻤﺪﻳﺪه ﺧﻠﻚ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟږ ﻋﺴﻜﺮو ﺗﻪ اړ ول او ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ
او ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﻏﻮر ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟﻪ ﺧﻮا د )622ﻫـ ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ 633ﻫـ = 1236م(
ﭘﻮري ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﻗﺮﻟﻎ ﺣﻜﻤﺮان وو او ﻫﻤﺪې ﺳړي ﭘﻪ ) 622ﻫـ( ﻛﺎل د ﺑﻐﺪاد د
ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده .ﭘﻪ )626ﻫـ =  1231م( ﻛﺎل ﭼﻲ اوﮔﺘﺎى ﻗﺎآن ﭘﺮ
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ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،د ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻠﻚ د ﻗﺮاﭼﻪ وﻳﻐﺎن ﺳﻨﻘﻮر ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د دوى ﻛﻮټﻮاﻻﻧﻮ او
ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮل  .اوﮔﺘﺎى ﭘﻪ ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﻛﻲ ﻟﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه
ﺑﺮﺧﻪ د ﻃﺎﻳﺮ ﺑﻬﺎدر ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ور واﺳﺘﻮل او ﻗﺮاﭼﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ دوو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري د ﺳﻴﺴﺘﺎن د
ارگ ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ وﺳﺎﺗﻪ او داﺳﻲ ﺷﻮرﺷﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮل ځﻜﻪ
ﻧﻮ ﺗﺎﺗﺎرﻳﺎﻧﻮ دوﻫﻢ وار د ﻏﻮر او ﻫﺮات او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻛﺎﻟﻴﻮن او ﻓﻮار او
ﺗﻮﻟﻚ او ﺳﻴﻔﺮود او ﺧﻴﺴﺎراو ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ ښﺎرو او ﺟﻨﮕﻲ ﻛﻼوو ﻛﻲ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وژﻟﻮ
ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ ﭼﻲ د دوى ﻟﻪ ﺗﯧﻐﻪ ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮي ول او ﻫﻢ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ وداﻧۍ ﭼﻲ د
دوى ﻟﻪ وراﻧۍ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ وې وراﻧﻲ ﻛړې او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺟﻨﺘﻤﻮر د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ
ﺣﻜﻤﺪارۍ وﮔﻤﺎرل ﺳﻮ )635ﻫـ =1237م( او ده ﺑﻴﺎ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎواﻟﺪﻳﻦ د ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﻴﺮ
وټﺎﻛﻪ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د )635ﻫـ = 1237م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻧﻮ ﺳﺎل او د )638ﻫـ
=1240م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﮔﺮﮔﻮزو او ﻟﻪ )641ﻫـ ﺗﺮ 654ﻫـ = 1256 – 1242م( ﭘﻮري
اﻣﻴﺮ ارﻏﻮن د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ درﺑﺎره د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول او د ﻛﺮت ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ د دوى ﺗﺮ
اﻃﺎﻋﺖ ﻻﻧﺪي ﭘﺮ ﻫﺮات او ﻓﯧﺮوزﻛﻮه او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ(
ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او دا ﺑﻼ وﻫﻠﻲ ښﺎروﻧﻪ ﺋﯥ د ﺗﺎﺗﺎر ﻟﻪ ﺑﻼ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻞ .ﻟﻜﻪ د )643ﻫـ
= 1245م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭼﻲ ﻫﻮﻻﮔﻮ )639ﻫـ 649 -ﻫـ( د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻧﻤﺴﻰ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ
راﻏﻰ .اﻣﻴﺮ ارﻏﻮن د ﻫﺮات د ﭘﺎﭼﺎ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮت ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮۍ د ﻫﻐﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ د
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ورﻏﻠﻞ.
ﭼﻐﺘﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ :ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن،
ﺑﻠﺦ ،ﻣﻴﻤﻨﻪ ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻏﻮر ،ﻫﺮات ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﺳﻴﺴﺘﺎن ،زاﺑﻞ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻪ او
ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً د ﺗﯧﻎ ﭘﻪ زور او ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ اداره ﻛﻮﻟﻪ .دوى ﭘﻪ دﯦﺮش ﻛﺎﻟﻪ ﻛﻲ
ﻫﻐﻪ ﻟﻮى ښﺎروﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﻴﺎ ﻛﻲ د ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﺛﻘﺎﻓﺖ او اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ول
وران ﻛړل .ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﺑﯧﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳﺮه ووژل او ﭘﻪ زرو ﻟﻮﻳﯥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯥ ﺋﯥ وﺳﻮځﻮﻟﯥ،
ځﻜﻪ ﻧﻮ د ﺛﻘﺎﻓﺖ او ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او ﻋﻠﻮﻣﻮ او ﺗﺠﺎرت او ادب ﺑﺎزار ﺳﻮړ ﺳﻮ.
ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮري ﻳﻮه ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻪ ﻛﻨډواﻟﻪ ﺳﻮه او د ﻣﺆرﺧﻴﻨﻮ
ﭘﻪ اﺗﻔﺎق د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻓﺎﺟﻌﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻣﺪﻫﺸﻮ او ﺧﻮرا ﺳﻮزﻧﺎﻛﻮ ﻓﺎﺟﻌﻮ څﺨﻪ وه ﭼﻲ د
اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ زﻳﺎن ورﺳﯧﺪ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ اردو ﻫﺮ ځﺎى ﺗﻪ
رﺳﯧﺪﻟﻰ او د ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮان ﺋﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎداران ول ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
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ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺋﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ آرﻳﺎﻳﻲ او اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺪﻧﻴﺘﻮ ﻳﻮه ﮔډه ﺑڼﻪ
درﻟﻮده او ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ او ﻏﺰﻧﻮي او ﻏﻮري ﻟﻮى ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﺎﻟﻠﻰ وو ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻮى ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻢ زﻳﺎت
ﺳﻮ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ )ﻣﻐﻮﻟﻲ ﻋﻨﺼﺮ( واﻳﻮ .ﻣﻐﻮﻟﻲ آداﺑﻮ د ﻫﻐﻮ د ژﺑﻲ او ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دري
ژﺑﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ رﺳﻤﻲ او درﺑﺎري ژﺑﻪ وه اﻏﯧﺰه وﻛړه .د ژوﻧﺪون ډول ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ ،اﺧﻼق او ﻛﺎﻟﻲ
ﻫﻢ د دوى ﭘﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ واړول ﺳﻮل.
)د ﻫﻐﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻲ وﺳﻲ ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
درﺑﺎر ﻛﻲ ﭘﻪ آزاده ﺗﻮﮔﻪ او ﻳﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻟﻪ ﻻري اوﺳﯧﺪل(.
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﮔډوډﻳﻮ او وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎن او
ﻣﺪرﺳﯥ او ﻛﺘﺐ ﺧﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړې ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ وﻳﻨﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ دوره ﻛﻲ داﺳﻲ
ﺷﺎﻋﺮان او ﻋﺎﻟﻤﺎن ول ﭼﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﯧﺰاﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻪ او
ځﻴﻨﻲ ﻫﻢ د وﺣﺸﺖ او ﺳﻔﺎﻛۍ ﻟﻪ دې ډﮔﺮه د ﻫﻨﺪ ﻫﻴﻮاد او د روم ښﺎرو ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪل.
ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﻣﻐﻮﻟﻲ دورې ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﺷﺎﻋﺮان دا دي :ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻟﻮي ﺑﻠﺨﻲ
)د ﻣﺜﻨﻮي ﺧﺎوﻧﺪ( ،ﺷﻴﺦ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ داﻳﻪ )د ﻣﺮﺻﺎداﻟﻌﺒﺎد څښﺘﻦ( ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ
ﻃﻮﺳﻲ )ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺣﺎﻛﻢ( ،ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮﻳﻨﻲ )د ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎوﻧﺪ( ،ﺷﻴﺦ ﻋﻄﺎر
ﻧﻴﺸﺎﭘﻮري )ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺻﻮﻓﻲ او د ﺗﺬﻛﺮة اﻻوﻟﻴﺎ څښﺘﻦ( ،ﭘﻮر ﺑﻬﺎء ﺟﺎﻣﻲ )ﺷﺎﻋﺮ( ،اﻣﺎﻣﻲ
ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ( ،اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻏﻮري )د ﻧﺰﻫﺔ اﻻرواح ﺧﺎوﻧﺪ( ،اﺑﻦ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﺮﻳﻮﻣﺪي
ﺟﻮﻳﻨﻲ )ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎﻛﻮ )د ﭘښﺘﻮ ﺗﺬﻛﺮۀ اوﻟﻴﺎ –  616ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ اداري او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت او اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ﺷﻜﻠﻪ ﭼﻲ د ﺧﻠﻔﺎوو او ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ول ﭘﻪ ﺑﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ واړول ﺳﻮل .ﭘﻪ
دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻫﻴﻮادو ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟښﻜﺮي ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻراﻧﻮ د ﻳﺎﺳﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ
ﻳﻌﻨﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰي اﺣﻜﺎﻣﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﺪت ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه .ﭘﻪ دې ﻳﺎﺳﺎ ﻛﻲ د
ﻟښﻜﺮﻛښﻴﻮ او د ښﺎرو د وراﻧﻮﻟﻮ او ﻣﻠﻚ د ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ او د ﺷﻮرى د ﺗﺮﺗﻴﺐ او د ﺟﺰاﮔﺎﻧﻮ د
ډول او د ﺗﺎﺗﺎرﻳﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ د دود او دﺳﺘﻮر ﻗﻮاﻋﺪ درج ول ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﯥ د آﺳﻤﺎﻧﻲ
ﻛﺘﺎب ﭘﻪ څﯧﺮ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﻛﺘﻞ او ﺗﻮره )د ﻗﻮﻣﻲ آداﺑﻮ او د ﻧﻴﻜﻪ ﮔﺎﻧﻮ دﺳﺎﺗﻴﺮو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( ﺋﯥ ﻫﻢ ورﺗﻪ وﻳﻞ .ﻫﻤﺪا راز د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻛﺎﻧﺮﻣﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل )د ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ رﺷﻴﺪي ﭘﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻲ( ﭼﻨﮕﯧﺰي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻫﺮ ﻳﻮه اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﺎوران د ﺣﺎﺟﺐ ﭘﻪ
ﻋﻨﻮان ﻫﻢ درﻟﻮدل ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ او د ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎت ﭘﻪ ﺣﻜﻢ ﺋﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
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ﻣﻨځ ﻛﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﺣﻜﺎم او آداب ﺳﺎﺗﻞ او د دوى ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ د )ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻮﻳﻦ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﺸﻴﺸﺎن ﻫﻢ ول ،ﭼﻲ د ﻛﻮډو او ﺳﺤﺮ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﺑﯥ ﻛﺎوه او ﻫﻢ د دوى ﺗﺮ ﻣﻨځ اوﻳﻐﻮري
ﻟﻴﻚ دود رﺳﻢ اﻟﺨﻂ رواج درﻟﻮد .د ﻣﻐﻮﻟﻲ دورې ﭘﻪ ﻛﺎرداراﻧﻮ ﻛﻲ دا رﺗﺒﯥ وې:
ﻗﻮرﭼﻲ )وﺳﻠﻪ وال( ،ﭼﺮﺑﻲ )د وره ﺳﺎﺗﻨﺪوى درﺑﺎن( ،داروﻏﻪ )د ﺧﺎﺻﻪ ﻗﺮاول آﻣﺮ(،
ﻛﺸﻴﻜﭽﻲ )ﮔﺎرډ( ،ﺑﻬﺎدر )ﻣﺒﺎرز(.
ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ دا ﻟﻮﻳﺎن ول :ﻧﻮﻳﻦ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺎن )ﺷﻬﺰاده( او اﻟﻎ ﻧﻮﻳﺎن )ﻟﻮى ﺷﻬﺰاده(
ﺗﺮﺧﺎن )ﻋﺴﻜﺮ اﻓﺴﺮ( ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺋﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﺧﺎن او ﻗﺎآن وﻳﻞ او د دوى ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻟﺲ زري
)ﻧﻮﻣﺎن( وﯦﺸﻞ ﺳﻮي ول ،ﭼﻲ ﻫﺮو زرو ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ )ﻫﺰاره( او ﺳﻠﻮ ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ )ﺻﺪه( وﻳﻞ
او د ﺟﮕړې ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺟﺮﻧﻐﺎر ) ﻣﻴﺴﺮه( او ﺑﺮﻧﻐﺎر )ﻣﻴﻤﻨﻪ( او ﻗﻮل )ﻗﻠﺐ ﭼﻲ ﺧﺎن
درﻳځ وو( او ﭼﻨﺪاول )ﺳﺎﻗﻪ( او ﻫﺮاول )ﻣﻘﺪﻣﻪ( او ﻗﺮاول )ﻛﺸﺎف( ﺑﺎﻧﺪي وﯦﺸﻞ ﻛﯧﺪه.
ﻋﺴﻜﺮي ﺑﻨﻪ ،ارزاق او ښځﻲ ﺋﯥ )اﻏﺮوق( ﺑﻠﻠﯥ .ﭘﺮ ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو ﺋﯥ د ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﺳﺮاﻳﻮﻧﻪ )ﻳﺎم( ودان ﻛړي ول ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻳﺎم ﻛﻲ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎﭘﺎر آﺳﺎن د )اﻻغ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ول او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺋﯥ ﺷﺎﻫﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات او ﻣﻮاﺻﻼت اﺟﺮا ﻛﻮل.
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺋﯥ )ﻳﺮﻏﻮ( او ﻗﺎﺿﻲ ﺋﯥ )ﻳﺮﻏﻮﭼﻲ( او د ﻣﺤﻜﻤﯥ د ﺣﻜﻢ ﺳﻨﺪ
ﺋﯥ )ﻣﻮﭼﻠﻜﺎ( ﺑﻠﻞ ،ﺣﺸﺮ )اﺷﺮ( ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺴﻜﺮي او اﺟﺒﺎري ﻛﺎر او ﺧﺪﻣﺖ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ
ﻛﺎوه .د ﺑﺎﭼﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ )ﺗﻤﻐﺎﭼﻲ( او ﻣﻬﺮ ﺗﻪ ﺋﯥ )ﺗﻤﻐﺎ( وﻳﻞ ،ﻫﺮ ﻳﺮﻟﻴﻎ
)ﻓﺮﻣﺎن( ﭼﻲ ﺑﻪ دا ﻣﻬﺮ ﭘﺮ ﺑﺎﻧﺪي وو ،واﺟﺐ اﻻﻃﺎﻋﻪ ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه .دا ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د اﻳﻠﭽﻲ ﭘﻪ
ﻻس اﺳﺘﻮل ﻛﯧﺪه .زﻳﺎت وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺳﺮداراﻧﻮ ﺷﻮرى ﭼﻲ )ﺗﻮرﻳﻠﺘﺎى( ﻧﻮﻣﯧﺪه ﺟﻮړﯦﺪه.
د ﻟښﻜﺮ ﭼﻮڼۍ )ﻳﻮرت ﻳﺎ اردو( ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻴﻼق )ﺻﻴﻔﻴﻪ( او ﻗﺸﻼق )ﺷﺘﺎﺋﻴﻪ( ﻛﻲ ول او
اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ )ﻳﻮرﺗﭽﻲ( وﻳﻞ .ﭘﻪ دې ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﭼﻴﻦ د ﻧﻘﺎﺷۍ ﻓﻦ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ آﺳﻴﺎ ﻛﻲ
ښﻪ اﻏﯧﺰه وﻛړه او دا ﺻﻨﻌﺖ ډﯦﺮ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ .ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﺎرۍ او ﻣﻌﻤﺎرۍ او
ورﯦښﻤﻨﻲ ﻧﺴﺎﺟۍ او زرﻳﻨﻮ ﺟﺎﻣﻮ او ﻣﺮﺻﻊ او زرﺑﻔﺖ او د ﻏﺎﻟﻴﻮ او اﻟﻴﭽﻲ اودﻟﻮ ﻫﻢ
ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ وﻛﻰ او ﭼﻴﻦ او ﻣﻐﻮل او د ﻫﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ رواﺑﻂ د ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ ﻻري د اﯦﺮان او
ﻋﺮاق او روم ﺳﺮه زﻳﺎت ﺳﻮل او ﻣﺸﻬﻮره ورﯦښﻤﻴﻨﻪ ﻻر ﭼﻲ د ورﯦښﻤﻮ د ﺗﺠﺎرت ﭘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎده ﺳﻮې ده ،ﻟﻪ ﭼﻴﻦ څﺨﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻟﻴﺮو ﻏﺮﺑﻲ
ﻫﻴﻮادو ﺗﻪ ﺗﻠﻪ او د ﭘﯧښﻮر او ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﻠﺦ ﻳﺎ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻫﺮات او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻري د ﻫﻨﺪ او
ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻻري د ﭼﻨﮕﯧﺰ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﺗﺠﺎرﺗﻲ رواﺑﻂ ﭘﺮاخ ﻛړي ول .دا ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻣﻐﻮﻟﻲ
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ﺧﺎﻧﺎن ﻫﻢ د ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ ﻻري اروﭘﺎ ﺗﻪ ﺗﻠﻪ ،ﺧﻮ دا ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ
ﭼﻲ ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻣړ ﺳﻮ او څﻪ ﻧﻪ څﻪ د ده د اوﻻدو او ﻧﻤﺴﻮ ﺷﺪت او وﺣﺸﺖ ﻟږ ﺳﻮ .ﭼﻨﮕﯧﺰي
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻮ ﻛﻲ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى دئ:
.1
.2

ﭼﻨﮕﯧﺰ )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ( ) 618 – 616ﻫـ(
اوﮔﺪاى د ﭼﻨﮕﯧﺰ زوى ) 618ﻫـ(



 .3ﭼﻐﺘﺎى د ﭼﻨﮕﯧﺰ زوى ) 639 – 618ﻫـ(
 .4ﺗﻮﻟﻰ د ﭼﻨﮕﯧﺰ زوى )620ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(
 .5ﻗﺮاﻫﻮﻻ ﮔﻮ د ﺗﻮ ﻟﻮى زوى او د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻧﻤﺴﻰ )649- 639ﻫـ(
 .6ارﻏﻮن د اﺑﺎﻗﺎ زوى او د ﻫﻮﻻﻛﻮ ﻧﻤﺴﻰ ) 643ﻫـ(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي -ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ رﺷﻴﺪي -ﺟﻬﺎﻧﻜﺸﺎى ﺟﻮﻳﻨﻲ -ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﺎف-
اﺑﻦ ﺛﻤﺮ -دول اﺳﻼﻣﻴﻪ – د ﭘﺎول ﻫﻮرن ﺗﺎرﻳﺦ اﯦﺮان -د ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل از ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺗﺎ ﺗﯧﻤﻮر –
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮ -ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪه -د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﻮي ﺳﻴﺮة ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ -ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﺪ -د ﺑﺮاون
ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﯦﺮان -د ﭘښﺘﻮ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎرﻳﺦ – 2 :روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ  -د اﺑﻦ ﻋﺒﺮي ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﻟﺪول.
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د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ
د ﻛﺮت اوﻻده او اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮان
)783 – 600ﻫـ(
د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم ﻏﻮري ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ )599 – 558ﻫـ( دوه وروڼﻪ
ﻳﻮ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﻏﻨﻲ او ﺑﻞ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻏﻨﻲ د ﻏﻮر د ﺳﻠﻄﺎن د اﻛﺎ زاﻣﻦ د
درﺑﺎر ﻣﺨﻮر ﻛﺴﺎن ول او ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ داﻳﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻛﻲ د ﻻﻧﻜﻮرث دﻳﻤﺰ ﭘﻪ ﻗﻮل دوى د
ﻫﻐﻪ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺟﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ دي ،ﭼﻲ ﭘﻪ )620ﻫـ = 1223م( ﻛﺎل د اﺷﻴﺎر
ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ د ﻣﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس وژل ﺳﻮي ول ) .ﺧﻮ دا ﻗﻮل ﻏﻮر ﻏﻮاړي( ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ د ﺳﻠﻄﺎن
وزﻳﺮ وو او د ﻫﺮات ﺳﻴﻤﻪ ده ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺳﻮې وه .ده ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ
ﻣﺮﻏﻨﻲ او ﺧﻴﺴﺎر ﺋﯥ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻲ ول ﭼﻲ دې وروﺳﺘﻲ د ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺪار
ﻣﻨﺼﺐ درﻟﻮد او د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮر ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺧﺎﺗﻮن د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺣﺮب ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ وه )د 612ﻫـ = 1215م( .دا دوه وروڼﻪ د ﻣﻠﻚ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﺮت ﻛړوﺳﻴﺎن ول،
ﭼﻲ د ﻏﻮر د ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد او ﻣﻠﻚ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﺗﺎج
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن زوى او د ﺧﻴﺴﺎر ﻛﻮټﻮال د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد )607 – 599ﻫـ(
ﻟﻮر ﺋﯥ ﻛړې وه او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺆرخ ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج د ده ﻟﻪ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو .دى د ﭼﻨﮕﯧﺰ د
اﻳﻠﭽﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺮﻣۍ ﭼﻠﯧﺪه او ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﻴﺴﺎر او ﻏﻮر او د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ ﻧﻮر
ﺗﺎﺑﻌﻪ ښﺎروﻧﻪ ده ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮل ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﻮرﻳﻰ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﻴﻦ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ
وﻟﻴﻌﻬﺪ او د ﭼﻨﮕﯧﺰﺧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺐ وټﺎﻛﻪ او ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﻣﻘﺮب
او د اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﻮ او ﭼﻲ ﭘﻪ )643ﻫـ = 1245م ( ﻛﺎل رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣړ ﺳﻮ ﻧﻮ ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻴﻦ ﺋﯥ ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .ده ﭘﻪ )644ﻫـ( ﻛﺎل د ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺮه ﭼﻲ د
ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وو ﭘﺮ ﻣﻠﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او د ﻻﻫﻮر او ﻣﻠﺘﺎن ﻣﻠﻜﺎن ﺋﯥ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ
ﻛړل او د ﻻﻫﻮر ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﮔﻤﺎرل ﺳﻮ ﺧﻮ ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎن د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻃﺮﻓﺪارۍ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ
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ورﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﺧښﻢ ﺳﻮل .ده ﺗﺎﺗﺎري ﺣﻜﻤﺮان ﻃﺎﻳﺮ ﺑﻬﺎدر ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه او )د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ( د ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )دا ﻧﻮم ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ
ﻟﻮﻣړى وار ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻪ ﻳﺎد ﺳﻮى -د ﺳﻴﻔﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺮات  163ﻣﺦ( د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺗﻮرن وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﻣﻨﮕﻮ ﺧﺎن ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ورﻏﻰ ) 645ﻫـ = 1247م( او ﻣﻨﮕﻮ
ﺧﺎن د ده د ﺗﯧﺮ ﻛﻬﻮل د ﻗﺪرداﻧۍ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ټﻮل ﻫﺮات او ﺟﺎم او ﺑﺎﺧﺮز او ﻛﻮﺳﻮﻳﻪ او
ﻓﻮﺷﻨﺞ او ﺗﻮﻟﻚ او ﻏﻮر او ﻓﯧﺮوز ﻛﻮه ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او ﻣﺮﻏﺎب او ﻓﺎرﻳﺎب او ﻣﺮﺟﻖ د آﻣﻮ ﺗﺮ
ﺳﻴﻨﺪه او ﻓﺮاه او ﺳﺠﺴﺘﺎن او ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد او ﻛﺎﺑﻞ او ﺗﯧﺮاه او ﺑﺴﺖ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ
ﺳﻴﻨﺪه ده ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮول او د اوﺳﻨﻲ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو او ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻮري
ﺧﭙﻠﻮاك ﺣﻜﻤﺮان وﮔﺎڼﻪ ﺳﻮ او د )646ﻫـ = 1248م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ درﺑﺎر
ﺧﭙﻠﻮاك ﺳﺮداران ﻣﺎﻣﻮر ﻛړل ،ﭼﻲ د ﻏﻮر او ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان اﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺘﻜﭽﻰ ﺋﯥ
ﭼﻲ ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﺋﯥ ﻇﻠﻢ ﻛﺎوه وﻧﻴﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﺗﺎﺑﻌﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ وواژه .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
)647ﻫـ( ﻛﺎل ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ د ﺗﺎﻟﻘﺎن ﺣﻜﻤﺮان او ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ د اﺳﻔﺰار
ﺣﻜﻤﺮان او ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض د ﺧﻮاف ﺣﻜﻤﺮان او ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ )ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ ﻛﻲ( د
ﮔﺮزﻳﻮان ﺣﻜﻤﺮان او ﻣﻠﻚ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ او ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ او ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ د ﺗﻮﻟﻚ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن
او ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد ازاﺑﻰ او ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ د ﻓﺮاه ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن او ﻫﻢ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻠﻚ
ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻣﻦ او ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﻬﻲ د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او د اﻃﺎﻋﺖ ﻏﺎړه
ﺋﯥ ﻛښﯧښﻮوه ﺧﻮ د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣﻠﻚ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎړه ﻛښﯥ ﻧﻪ ښﻮوه او راﻧﻐﻰ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ
ﻣﻠﻚ ﻣﻬﻴﻦ د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮداران ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﻮل او ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او د
ﻫﺮاﺗﻪ ﻓﺮاه ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه واﺧﻴﺴﺖ  .د ﺧﻴﺴﺎر ﻛﻼ ﺗﻪ
وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﻏﻮر د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ او ﻏﻮښﺘﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﻴﺴﻲ )ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻠﻤﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻏﺰﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﻴﺎ د
ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه اﻃﻼﻗﯧﺪﻟﻪ( د دې ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻮى اﻣﻴﺮان دا ول:
 -1ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻟﻮى اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﭼﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﻣﺴﺘﻨﮓ څﺨﻪ ﺋﯥ )ﭼﻲ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﻲ وو( ) د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ( ﭘﺮ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺋﯥ ﻣﻨﻠﯥ ﻧﻪ وه.
 -2ﻣﻠﻚ ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎه د ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه زوى.
 -3ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺮام ﺷﺎه د ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه زوى.
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 -4ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮﻣﻮز )د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺷﻤﺎل ﺗﻪ( ﭘﻪ ﺗﻴﺮي ﻛﻲ.
 -5ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎول ﭘﻪ زاول ﻛﻲ
 -6ﭘﻬﻠﻮان ﺟﻠﻢ
 -7ﺳﻨﺪان اﻓﻐﺎن
- 8اﺣﻤﺪ ﺗﻮرى
 -9ﻣﻬﺘﺮ ﻛﻴﻮرا
 -10ﻣﻬﺘﺮ ﺳﻴﻮرا
 -11راﻧﺎ ﻛﻨﺠﺮ
 -12ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺮوز ﻛﻬﻴﺮاﺋﻲ.
اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ ﺷﻬﻨﺸﺎه ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻨﮓ ﻛﻲ ﺧﭙﻠﻮاك ﺣﻜﻮﻣﺖ درﻟﻮد ،ﻣﻠﻚ
ﺗﻪ ﭘﯧﺸﻨﻬﺎد وﻛﻰ ،ﭼﻲ ﻛﺎﻟﻨﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت دي وټﺎﻛﻲ ،ﭼﻲ ور واﺋﯥ ﺳﺘﻮي او د ده وﻃﻦ ﺗﻪ دي
ﻟښﻜﺮ ﻧﻪ راوﻟﻲ ﺧﻮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ د ﻣﺴﺘﻨﮓ ﺗﺮ وﯦﺸﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ )651ﻫـ 1253 -م( ﻣﻠﻚ
ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ د ﻣﯧﺮاﻧﺸﺎه )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﺎوري څﺨﻪ د  50ﭘﺮﺳﺨﻪ ﻣځﻜﻲ د ﺣﻜﻤﺮان(
ورور او ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻠﻜﺎن ﻫﻢ ده ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮل او ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ) 652ﻫـ( ﻛﺎل
ﻣﺴﺘﻨﮓ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﻰ ﻣﮕﺮ اﻣﻴﺮ ﺷﻬﻨﺸﺎه او ﺑﻬﺮام ﺷﺎه او ﻣﻴﺮاﺷﺎه د ﭘﻨځﻮ زرو ﺟﮕړوﻧﻮ
ﺳﺮه د ﺧﺎﺳﻚ ﻛﻼ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه او ﺗﺮ اوو ﺟﮕړو او څﻠﻮرو ﻛﻼ ﺑﻨﺪﻳﻮ وروﺳﺘﻪ ﺷﻬﻨﺸﺎه او
ﺑﻬﺮام ﺷﺎه د ﻧﻮي ﺗﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه ووژل ﺳﻮ ﺧﻮ ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎه ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﯧړاﻧﻪ د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ د
ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ زړه )ﻗﻠﺐ( ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ،ﺗﺮ ووت او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه .څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ
)658ﻫـ = 1259م( ﻛﺎل ﺑﻴﺎ ﻣﺴﺘﻨﮓ ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ د ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه
ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ .
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻞ ﻣﺮﻛﺰ د ﺗﯧﺮي ﺣﺼﺎر وو ،ﭼﻲ اوس ﻫﻢ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺷﻤﺎل ﺗﻪ څﻠﻮﯦښﺖ
ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮي ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﻪ .د دې ﺣﺼﺎر اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺎر اﻓﻐﺎن وو ﭼﻲ د ﻃﺎﻳﺮ ﺑﻬﺎدر او
ﻗﺮاﻧﻮﻳﻦ او ﺳﺎﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻟښﻜﺮي ﺋﯥ څﻮ واره ﻣﻜﺮري ﻣﺎﺗﻲ ﻛړي وې او د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ
اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻏﺎړه ﻧﻪ وه اﻳښﯥ .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﮓ وﻧﻴﻮ د ﺗﯧﺮي
ﭘﺮ ﺣﺼﺎر ﺋﯥ ﻫﻢ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او اﻟﻤﺎر ﺋﯥ ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ وواژه او ﺣﺼﺎر ﺋﯥ
اﻣﻴﺮ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎول )د زاول ﻣﺮادف( ﺗﻪ وﺳﭙﺎره )د 1255م ﺻﻔﺮه( .ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ
ﺷﻌﻴﺐ ﻧﺎﻣﻲ ﭘښﺘﻮن ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو .د )653ﻫـ( ﻛﺎل د ﺑﺮات د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ
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ﻟﻮﻣړﻳﻮ ورځﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮه راوﮔﺮځﯧﺪ .د ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د آل ﻛﺮت ﭘﺮ
ﺣﻜﻤﺮان ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ﺧﻮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ ﻟﻪ ﺧﻴﺴﺎره ژر راورﺳﯧﺪ او دى ﺋﯥ د ﻛﻬﻴﺮا ﭘﻪ
ﺣﺼﺎر ﻛﻲ وواژه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺷﻌﻴﺐ د اﻛﺎ زوى ﺳﻨﺪان اﻓﻐﺎن ﺗﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧټﻪ
ﺳﻮراﻧﻰ وو ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ )د اوﺳﻨﻲ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( د دوﻛۍ ﭘﻪ ﺣﺼﺎر ﻛﻲ ﺗﺮ
ﺳﺨﺘﻮ ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ د ﺟﮕړې ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻲ وواژه .ﭘﻪ دې ﺟﮕړو ﻛﻲ ﺧﻮرا ﻟﻮى ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ
ﻛﺴﺎن ﻟﻜﻪ د ﺗﻮﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ او د ﺑﻐﻨﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ او ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮت د
آل ﻛﺮت د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺟﻨﮕﯧﺪل )653ﻫـ = 1256م ﻛﺎل ﻣﻨځ( .ﭘﻪ دې ﺟﮕړې ﭘﺴﯥ
ﻟښﻜﺮي ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻏﺮه ﺗﺮ ﻟﻤﻨﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﭘﺴﻲ وﻻړل او ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻻس ورﺗﻠﻞ وژل ﺋﯥ او د ﺳﺎﺟﻲ ﺣﺼﺎر ﺋﯥ ﭼﻲ د ﺳﺮﺣﺪ د ﻧﻮرو ﭘښﺘﻨﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰ وو،
ﻫﻢ ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻮ ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ وﻧﻴﻮ )555ﻫـ( او ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﻛﻲ ﭘﻬﻠﻮان
ﻣﺒﺎرز اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﻲ ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ ﺧﻮ ﻳﻮ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ
ﭼﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ږغ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﺎوه د ﻣﺴﻌﻮد زوى ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺋﯥ وواژه او
د ﻫﻐﻪ وراره ﺋﯥ ﻣﻠﻚ ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ او ﻣﻠﻚ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ ﻣﺴﺘﻨﮓ ﺗﻪ ﻓﺮار ﻛړل او
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺋﯥ ټﻮل وﻧﻴﻮ او ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻴﺎن ﺋﯥ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﻛړل )657ﻫـ =  1258م( او ﭼﻲ
ﺳﺮﻛښﺎن ﺋﯥ ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﻮل ﻧﻮ ﭘﻪ )657ﻫـ = 1258م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺳﻨﺪ د رود ﭘﺮ ﻏﺎړه د
ﺑﻬﻜﺮ ﺣﺼﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﻰ او د ﻟﺴﻮ زرو دﻳﻨﺎرو او ډﯦﺮو وﻟﺠﻮ ﺗﺮ اﺧﻴﺴﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ
راوﮔﺮزﯦﺪ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﺮات ﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻻﻧﺪي
راووﺳﺖ او ﺗﺮ ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﻫﻴﻮاد ﻳﻮواﻟﻲ ﺗﻪ ښﻜﺎره ﺑڼﻪ ورﻛړه او ﺳﺮه ﻟﻪ دې
ﭼﻲ د دې وﻳﺮ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻫﻴﻮاد ﺑﺪن د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ډﯦﺮ ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ټﭙﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﻲ ول
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دې ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺗﺒﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د ﻣﻠﻬﻢ ﭘټۍ ﻛښﯧښﻮوه.
ﭘﻪ )659ﻫـ =1260م( ﻛﺎل ﭼﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮت ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ او د اﻣﻴﺮ ﻫﺮﻣﻮز
ﺗﯧﺮي او اﻣﯧﺮ ﻫﻮﺑﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﻣﺴﺘﻨﮓ ﻛﻼ ﺗﻪ راﻏﻰ ﻧﻮ د دوى ﺳﺮه د
ﻛﺮت د ﻟښﻜﺮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻣﻠﻚ اﺧﺘﻴﺎراﻟﺪﻳﻦ د ﺗﻮﻟﻚ او د ﻣﺤﻤﺪﻧﻬﻲ او د ﺑﻐﻨﻲ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ
ﺟﮕړې وﻛړې او ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ) 665ﻫـ = 1266م( ﻛﺎل ﭘﻮري اﯦﺮان او ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮ ﺗﻪ د
ﭼﻨﮕﯧﺰي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻔﺮو ﻛﻲ اﺧﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ )666ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺧﺎوره ﻛﻲ ﺗﺮ ﺗﯧﺮا ﭘﻮري ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړل او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﺋﯥ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړل او ﺑﺎج ﺋﯥ ﭘﺮ
ﻛښﯧښﻮو .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻫﺮات ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰي ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ د ﺟﮕړې ډﮔﺮ وو
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ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ اﻧﺰوا ﻏﻮره ﻛړه او د ﺧﻴﺴﺎر ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺋﯥ ځﺎن ﮔﻮښﻪ وﺳﺎﺗﻪ.
ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﺷﻬﺰاده ﺑﺮاق د آﺑﺎﻗﺎ ﻟﻪ ﻟښﻜﺮ څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﺑﻴﺎ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ وﻻﻳﺘﻮ ﻓﺮﻣﺎن د
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎرد ﺳﻮ او دى ﺋﯥ ﻫﺮات ﺗﻪ راووﺳﺖ )674ﻫـ = 1275م(
ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭼﻨﮕﯧﺰي ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ و ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﻧﺪي دي د ﺧﭙﻞ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻳﻮ ﻏښﺘﻠﻰ او ﻣﻘﺘﺪر ﺳړى ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻲ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﭼﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ ﺧﺮاﺳﺎن او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺣﺪت ﻫﻢ ورﻛړى وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ ده څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪل او اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻪ
ﺋﯥ وﻏﻮښﺖ او ﭘﻪ ﺗﺒﺮﯦﺰ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ )676ﻫـ =1278م( ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻰ او وې واژه.
ﺗﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻣﻠﻚ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ )د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻬﻴﻦ ﭘﻪ
ﻟﻘﺐ( ﭘﻪ )677ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ﭘﻼر ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﻫﺮات او ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ
وداﻧﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ او د ﻋﺪل او ﻧﻴﺎو ﻛﻤﺒﻠﻪ ﺋﯥ وﻏﻮړوﻟﻪ او ﺗﺮ )678ﻫـ( ﭘﻮري
ﺋﯥ د ﻏﻮر او ﺧﻴﺴﺎر ﻧﻮري ټﻮﻟﻲ ﻛﻼوي وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﭘﻪ )680ﻫـ =1281م( ﻛﺎل ﺋﯥ د
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻼ ﻫﻢ وﻧﻴﻮﻟﻪ ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻠﻚ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻳﺐ ﭘﺮﯦښﻮو او
ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻏﻮر د ﺧﻴﺴﺎر ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ )682ﻫـ = 1283م( او د ﭘﻼر ﻏﻮﻧﺪي ﺋﯥ د
ﭼﻨﮕﯧﺰي ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ ټﻴﻨﮓ ﻛړل او ﺗﺎﺗﺎري ﻫﻨﺪو ﻧﻮﻳﻦ ﺋﯥ ﭼﻲ د
ﻫﺮات ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﻠﻚ ازارول وﻧﻴﻮ او ﻫﺮات ﺑﻴﺎ د ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﻳﺮﻏﻠﻮ او ﻛﻮرﻧﻴﻮ
ﺟﮕړو وران ﻛﻰ او ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻴﻦ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ )705ﻫـ( ﻛﺎل ﻣړﺳﻮ
ﺧﻮ ﻳﻮ ﻛﺎل دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ))683ﻫـ = 1284م( ﻛﺎل د ده ﻣﺸﺮ زوى ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﭼﻲ ﭘﻼر
ﺑﻨﺪي ﻛړى وو ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ څﺨﻪ ووت او ﻟﻪ ﺧﻴﺴﺎره ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ
ﺧﻮاف او ﻓﺮاه او د ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻮر ښﺎروﻧﻪ وﻧﻴﻮل )685ﻫـ = 1286م( او ﭘﻪ )697ﻫـ =
1297م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﻏﺎزان ﺧﺎن د ده ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ د ﺳﻨﺪ
ﺗﺮ اوﺑﻮ او آﻣﻮ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋاﻧﺪ.
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻰ ﻋﻤﺮان دوﺳﺘﻪ او ادﻳﺐ ﭘﺎﭼﺎ وو او ﺧﻄﻴﺐ ﭘﻮﺷﻨﺠﻲ ﭼﻲ
رﺑﻴﻌﻲ ﺋﯥ ﺗﺨﻠﺺ وو ،د ﻛﺮت ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻛړى دئ ده ﭘﻪ )701ﻫـ =
1301م( ﻛﺎل څﻮ واره ﭘﺮ اﺳﻔﺰار ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﺧﻮ ﭼﻲ ﭼﻨﮕﯧﺰى اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ،دى ﺋﯥ
ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ ﻣﺒﺎرﻛۍ ﺗﻪ ورﻧﻐﻰ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻬﺎدر د ﻟﺴﻮ زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه د ده
د ﺳﺮټﻜﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫﺮات ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ د ﻏﻮر ﻳﻮ زړور ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم ﺋﯥ د
ﻫﺮات د ﻛﻼ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎره او ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻣﺎﻧﻜﻮه ﻛﻼ ﺗﻪ وﻻړ او ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ
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ﺑﻬﺎدر وواژه او د ﻫﻐﻪ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮه ﻏﻀﺒﻪ اﻣﻴﺮ ﻳﺴﺎول او ﺑﻮﺟﺎى د
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻬﺎدر زوى ﺋﯥ د دﯦﺮﺷﻮ زرو ﺳﭙﺎﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻨډه ورواﺳﺘﻮل .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ )706ﻫـ = 1307م( او د ﺳﺮداراﻧﻮ اﺧﺘﻼف او ﻛﺎﺧﺘۍ ﺳﺎم ﻏﻮري ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر
ﻛﻰ ﭼﻲ ﻛﻼ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻲ او ﭘﺨﭙﻠﻪ دى او ﻣﻠﮕﺮي ﺋﯥ د ﻳﺴﺎول ﭘﻪ ﺣﻜﻢ ووژل ﺳﻮل.
اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ د ﻫﺮات او اﺳﻔﺰار او ﻓﺮاه او ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻏﻮر او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ د
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ورور ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره )707ﻫـ( او ﭼﻲ د اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﻟﻪ
ﺣﻀﻮره ﻫﺮات ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﻧﻮ ﻏﻮر او ﺧﻴﺴﺎر او اﺳﻔﺰار ﺋﯥ ﻫﻢ وﻧﻴﻮل ﺧﻮ ځﻴﻨﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ
اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ د ده ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﻪ ﻛﻰ ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ ﭘﻪ )711ﻫـ = 1311م( ﻛﺎل دى ﺧﭙﻞ اردو
ﺗﻪ وﻏﻮښﺖ او ﺗﺮ )715ﻫـ = 1315م( ﭘﻮري ﺋﯥ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻮ اﺟﺎزه ور ﻧﻪ ﻛړه او د ده ﺗﺮ ﺷﺎ
اودﻟﺪاى او ﺑﻮﺟﺎى د ﺑﻠﻮا ﻟﻪ ﺑﯧﺮي د ﻫﺮات ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ را اﺧﻴﺴﺘﻰ وو او ﻟﻪ
ﺗﺎﺗﺎري ﺷﻬﺰاده ﮔﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻋﺎدل ﺷﻬﺮزاده ﭼﻲ داود ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮﻣﯧﺪ ﻏﺰﻧﻪ او ﺑﺴﺖ او
زاﺑﻞ او ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﻻس ﺗﻪ وروﺳﺘﻠﻲ ول ﺧﻮ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ )715ﻫـ = 1315م(
ﻛﺎل ﺑﻴﺎ د اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﻟﻪ درﺑﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ او د آﻣﻮ ﺗﺮ وﯦﺶ ﭘﻮري د ﻫﺮات ﭘﻪ
ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﭼﻨﮕﯧﺰي ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ او د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﺸﺎه د آﻣﻮ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺳﺮه وﻧښﺘﻞ او ﻟﻪ ﺷﺒﺮﻏﺎن څﺨﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﻣﺮﻏﺎب ﭘﻮري د
ﺟﮕړې ډﮔﺮ ﺳﻮ .ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ د داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻬﺎدر زوى ﺑﻮﺟﺎى ووژل ﺳﻮ او ﭘﻪ )716ﻫـ (
ﻛﺎل د ﻧﻜﻮدرﻳﺎن اﻣﻴﺮ آوﺟﻲ ﺑﻼ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ او ﺧﭙﻞ ﻧﻮي ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺳﺮ وټﻜﻮل او د ﺧﺮاﺳﺎن او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻼوي ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﭘﻪ اﺳﻔﺰار ﻛﻲ ﺋﯥ
ﻣﻠﻚ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ او ﭘﻪ ﻓﺮاه ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﻠﻚ ﻳﻨﺎﻟﺘﮕﻴﻦ او د زره ﺑﺎﺧﺮز ﭘﻪ ﺣﺼﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ
ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ او ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻚ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﻠﻚ ﻓﺮخ زاد وﺗﺮټﻞ او ﭘﻪ )721ﻫـ 1326م( ﻛﺎل ﺋﯥ
ﺧﭙﻞ زوى ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﻛښﯧﻨﺎوه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺣﺞ ﺗﻪ وﻻړ
اوﻫﻤﺪا ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ وو ﭼﻲ ﭘﻪ )727ﻫـ = 1326م( ﻛﺎ ل ﺋﯥ اﻣﻴﺮ ﭼﻮﭘﺎن وواژه او ﭘﻪ
)728ﻫـ( ﻛﻲ د اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ درﺑﺎر ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ )729ﻫـ = 1328م( ﻛﺎل ﭼﻲ ﻟﻪ ﺣﺞ څﺨﻪ
راﻏﻰ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ.
د ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زاﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ )729
– 730ﻫـ( او ﻣﻠﻚ ﺣﺎﻓﻆ )732- 730ﻫـ( او ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ )771 – 732ﻫـ(
ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او دا ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ د آل ﻛﺮت ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ او د ﻋﻠﻢ او ادب ﻟﻪ
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روزﻧﻜﻮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺗﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻮل د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻟﻴﻜﻪ او اﻣﻴﺮ
ﻣﺴﻌﻮد )د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺳﺮﺑﺪاراﻧﻮ د ﺳﻠﺴﻠﯥ د ﻣﺆﺳﺲ( ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﺎﺷﺘﻴﻨﻲ ورور
ﭘﻪ زاوه ﻛﻲ د ده ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻣﺎت ﺳﻮ )743ﻫـ = 1342م ﻛﺎل د ﺻﻔﺮي ﭘﻪ .(13
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او ﺧﭙﻞ دښﻤﻦ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻛﺎري ﺿﺮﺑﻪ ورﺳﻮﻟﻪ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ
ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﻛﻲ د اﻧﺪﺧﻮد او ﺷﺒﺮﻏﺎن اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﻗﺰﻏﻦ د آﻣﻮ ﻟﻪ
ﻫﺎ ﺧﻮا څﺨﻪ راﻏﻰ ﻫﺮات ﺋﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ﻧﻮ ﭘﻪ )752ﻫـ =1351م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه
روﻏﻪ وﻛړه او ﺑﻞ ﻛﺎل ﭼﻲ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ وﻻړ د ده ﭘﻪ ﻏﻴﺎب ﻛﻲ ﺋﯥ ورور اﻣﻴﺮ ﺑﺎﻗﺮ د
ﭘﺎﭼﻬۍ دﻋﻮه وﻛړه ﺧﻮ ﺣﺴﻴﻦ ژر راوﮔﺮځﯧﺪ او ﺑﺎﻗﺮ ﺋﯥ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ .ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮ
 39ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ )771ﻫـ = 1369م( ﻛﺎل ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او د ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ
زوى ﺋﯥ ﭘﻪ )783 - 771ﻫـ( ﻛﺎل د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .دى د ﺳﺒﺰوار د ﺳﺮﺑﺪاراﻧﻮ ﭘﻪ
ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او ﺧﭙﻞ زوى ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ ﺋﯥ د اﻣﻴﺮ ﺧﻮرزه وﻛړه ﺧﻮ ﭘﻪ )834ﻫـ =
1381م( ﻛﺎل ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﺗﯧﻤﻮر ﻫﺮات وﻧﻴﻮ ﻧﻮ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ د ﻫﻐﻪ د زوى ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ او ورور
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮه ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻛﻰ او ﭘﻪ )834ﻫـ = 1385م( ﻛﺎل ﺋﯥ وواژه او د آل
ﻛﺮت د ﺳﻠﺴﻠﯥ ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه.
ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻧﻴﻤﺮوز ﻣﻠﻜﺎن د آل ﻛﺮت ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ول ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻻت ﻣﻮ د
ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ راوړي دي او ﺑﻞ ﻛﻬﻮل ﭼﻲ د آل ﻛﺮت ﻣﻌﺎﺻﺮ وو د ﺗﺮﻧﻚ د
رود د ﻏﺎړي د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻮﺗﻜﻴﺎن او د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻫﻮﺗﻜﻲ دوﻟﺖ اﺳﻼف
ول ،ﭼﻲ د ﻏﻠﺠﻴﻮ د ﻛﻼت د ﺗﺮﻧﻚ د رود د ﻏﺎړي ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺋﯥ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ او د
ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ د ﻳﺮﻏﻠﻮ ﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻮﺗﻚ د ﺗﻮﻟﺮ زوى )ﭼﻲ ﭘﻪ
 661ﻫـ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ او ﭘﻪ 740ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( د ﭘښﺘﻨﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻋﺎرف او ﺷﺎﻋﺮ د
ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ څﺨﻪ وو .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﺷﻴﺦ
ﻣﻠﻜﻴﺎر د )749ﻫـ = 1348م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﺟﮕړﻧﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ څﺨﻪ او د ﭘښﺘﻮ
ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮ وو ،ﭼﻲ د ﺗﺮﻧﻚ د رود ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺋﯥ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺟﮕړې ﻛﻮﻟﯥ او
ﻫﻤﺪې ﻛﻬﻮل ﭘﻪ دووﻟﺴﻤﻪ ﻫﺠﺮي ﭘﯧړۍ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻫﻮﺗﻜﻲ دوﻟﺖ ﺟﻮړ ﻛﻰ )ﭘﻪ دې
ﻛﺘﺎب ﻛﻲ دي د ﻫﻮﺗﻜﻴﺎﻧﻮ ﺷﺮح ﺣﺎل وﻛﺘﻞ ﺳﻲ( .ﺷﻴﺦ ﻣﺘﻲ ﺧﻠﻴﻞ )688 - 623م( د
ﭘښﺘﻮ ﺻﻮﻓﻲ ﺷﺎﻋﺮ وو .ﻣﺤﻤﺪ د ﻋﻠﻲ ﺑﺴﺘﻲ زوى د ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮري ﻣﺆﻟﻒ ،اﺣﻤﺪ د ﺳﻌﻴﺪ
ﻟﻮدي زوى د اﻋﻼم اﻟﻠﻮذﻋﻲ ﻓﻲ اﺧﺒﺎر اﻟﻠﻮدي ﻣﺆﻟﻒ )686ﻫـ( ،ﺷﻴﺦ ﻛټﻪ ﻣﺘﯥ زى ﺧﻠﻴﻞ
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)د  750ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ ( د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دې دورې ﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ
ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ول.
آل ﻛﺮت ﻋﻠﻤﺪوﺳﺘﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﭘﺮوره او ﻋﻤﺮان ﺧﻮښﻮﻧﻜﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎن ول .د دوى ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ د ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو ﺳﺮه ﺳﺮه ﻋﻠﻢ او ادب او ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻤﻪ
زﻟﻤﻴﺘﻮب وﻣﻮﻧﺪ .د دوى درﺑﺎر د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د ﻏﻮﻧډﯦﺪو ځﺎى وو .د رﺑﻴﻌﻲ
ﭘﻮﺷﻨﺠﻲ ﻛﺮت ﻧﺎﻣﻪ ،د ﺗﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﻣﻄﻮل ،د ﻫﺮات ﺗﺎرﻳﺦ د ﺳﻴﻔﻲ ﻫﺮوي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﻴﺎﺛﻲ او
ﺳﺎﻣﻨﺎﻣﻪ او د اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻏﻮري ﻧﺰﻫﺔ اﻻرواح او زاداﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ د آل ﻛﺮت د درﺑﺎر ﻟﻪ
ﻣﺸﻬﻮرو ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻮ څﺨﻪ ول.
د ﻫﺮات د ﻛﺮت اوﻻده:
.1

ﻣﻠﻚ ﻛﺮت د )500ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ

 .2ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺮﻏﻨﻲ د )600ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
 .3ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻏﻨﻲ د )600ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
 .4اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﺮت د)600ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
 .5رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻴﺴﺎر د )643ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
 .6ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د اﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻛﺮت زوى )676 – 643ﻫـ(
 .7ﻣﻠﻚ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﭘﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻬﻴﻦ د اﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻛﺮت زوى )- 677
705ﻫـ(
 .8ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ د ﻛﻬﻴﻦ زوى )706 - 705ﻫـ(
 .9ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﻛﻬﻴﻦ زوى )729 – 706ﻫـ(
 .10ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى )730 - 729ﻫـ(
 .11ﻣﻠﻚ ﺣﺎﻓﻆ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى 732 – 0730ﻫـ(
 .12ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى )771 – 732ﻫـ(
 .13ﺑﺎﻗﺮ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى )753ﻫـ(
 .14ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺮ ﻋﻠﻲ د ﻣﻌﺮزاﻟﺪﻳﻦ زوى )783 – 771ﻫـ(
) 61ﺷﺠﺮې ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ(.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺮات د ﺳﻴﻔﻲ – د )ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ آل ﻛﺮت( ﻣﻘﺎﻟﻪ د آرﻳﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﻪ

299
ﻛﻲ د ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ -ﺗﺎرﻳﺦ اﯦﺮان در ﻋﺼﺮ ﻣﻐﻮل د ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل  -ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ  -ﻟﺐ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ  -ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن -ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﯦﺮان  4ټﻮك د ﺑﺮاون  -ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﭘښﺘﻮ
 2ټﻮك – ﺗﺰك ﺗﻴﻤﻮري – ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮ – روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ – ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي.
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 - 61ﻧﻤﺒﺮ

د ﻫﺮات ﻛﺮﺗﻴﺎن
ﻛُﺮت )ﺗﺮ 599ﻫـ وروﺳﺘﻪ(
؟ )ﺣﺪود 560ﻫـ(

؟ )ﺣﺪود 560ﻫـ(

ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻏﻨﻰ )؟( ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮﻏﻨﻰ
ﻋﺎﻳﺸﻪ

ﻣﺮﻏﻨﻲ )ﺣﺪود 600ﻫـ(

رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻴﺴﺎر )643ﻫـ(

ﻟﻮر )د اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﺮت ﻣﺎﻳﻨﻪ  600-ﺣﺪود(
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻴﻦ )676ﻫـ(
ﻣﺤﻤﺪرﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ )ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻬﻴﻦ( ﻣﺘﻮﻓﺎ 705ﻫـ

ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ )706ﻫـ( ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ )729ﻫـ(

ﻣﻠﻚ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ )713ﻫـ(

ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ )730ﻫـ( ﻣﻠﻚ ﺣﺎﻓﻆ )732ﻫـ( ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ) 771ﻫـ( ﺑﺎﻗﺮ )؟( )753ﻫـ(
ﻣﺤﻤﺪ

ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺮﻋﻠﻲ )783ﻫـ(
ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ )ﺣﺪود 800ﻫـ(

ﭼﻨګﻴﺰ ﺧﺎن

) - (60ﻟﻤﺒﺮ
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ﭘﻨځﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ:

د ﻫﺮات ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن
) – 771د  920ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري(
ﺗﻴﻤﻮر )ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ اﻣﻼ ﺗﻤﺮ د اوﺳﭙﻨﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ( ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﻛﻮرﮔﺎن ﻳﻌﻨﻲ زوم او
ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻨﮓ د ﺗﺮاﻏﺎى ﺑﺮﻻس زوى د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻛﻬﻮل ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب د ﻗﺮﺟﺎرﻧﻮﻳﻦ ﻟﻪ ﺗﻜﻮﻣﻪ د
ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ د ﻛﺶ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ د  736ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﺮات ﭘﺮ  27د )1336م د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﺮ (11
زﯦږﯦﺪﻟﻰ او د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻓﺎﺗﺤﻴﻨﻮ او ﺧﻮﻧﺨﻮارو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو .ﺗﻴﻤﻮر ﭘﻪ )761ﻫـ =
1359م ﻛﺎل( ﺷﻬﺮت وﻣﻮﻧﺪ او د )771ﻫـ = 1369م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺑﺮات ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ
ﺣﻜﻤﺮان اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻛﻰ او ﭘﻪ )ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان( ﻣﻠﻘﺐ ﺳﻮ او د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ د ﺳﻴﻤﻮ
ﺗﺮ ﺗﺼﻔﻴﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ )782ﻫـ = 1380م( ﻛﺎ ل د آﻣﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪ راﭘﻮرﻳﻮوت اﻧﺪﺧﻮد او
ﺳﺮﺧﺲ او ﭘﻮﺷﻨﺞ ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او د ﻫﺮات ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او د آل ﻛﺮت وروﺳﺘﻨﻰ
ﺣﻜﻤﺪار ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى .د ﺗﻴﻤﻮر ﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ د ) 785ﻫـ =
1383م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺳﺒﺰوار او ﻓﺮاه ﺷﺮوع ﺳﻮ .زره او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺋﯥ
ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو او اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺋﯥ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻛړل او وداﻧۍ ﺋﯥ داﺳﻲ وراﻧﻲ ﻛړې ﭼﻲ
ﻛﻨډواﻟﯥ ﺋﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻛﯧږي او ډﯦﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﻨﺎروﻧﻪ ﺋﯥ ﺟﻮړ ﻛړل .ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ
ﺑﺴﺖ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻫﻢ وران ﻛړل .ﺗﻴﻤﻮر د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ  35واره ﻟﻪ ﭼﻴﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﺼﺮه او ﻟﻪ
ډﻫﻠﻲ څﺨﻪ ﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل او ﻣﺴﻜﻮ ﭘﻮري ﻟښﻜﺮﻛښۍ او ﺧﻮﻧﺮﯦﺰۍ وﻛړې ﭼﻲ د ده ﻧﻮر
ﻓﺘﻮﺣﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮري اړه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ )800ﻫـ = 1397م( ﻛﺎل ﭼﻲ د
ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ راووت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﻢ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﻫﻐﻪ
ښﺎروﻧﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ ﭼﻨﮕﯧﺰي ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو وروﺳﺘﻪ د آل ﻛﺮت ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ ودان ﺳﻮي
ول ،ﺑﻴﺎوران ﻛړه ﺳﻮل.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺗﻴﻤﻮر ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ ﻓﯧﺮوز ﻛﻮه څﺨﻪ ﺗﺮ ري ﭘﻮري ﺧﭙﻞ زوى ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﻪ
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وﺳﭙﺎرل او ﻛﺎﺑﻞ او ﻏﺰﻧﻪ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺴﻲ ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ ورﻛړه .ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ د
ﺳﻠﯧﻤﺎن ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﭘﻮري د اوﻏﺎﻧﺎﻧﻮ )اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ( ﺳﺮه ﺟﮕړې وﻛړې .
واﭼﻪ ﺋﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ او د ﺳﺎرﻧﮓ ﺧﺎن د ﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻻس واﭼﺎوه او
ﻣﻠﺘﺎن ﺋﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ وﻧﻴﻮ .ﺗﻴﻤﻮر ﻫﻢ د اﻧﺪراب ﭘﺮ ﻻر ﻟﻪ
ﻫﻨﺪوﻛﺸﻪ راواوښﺖ او د ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻟﻐﻤﺎن ﺳﻬﻮل ﺗﻪ وووت او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ
د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ د )ﻛﻴﺘﺮ(

)(1

د ﺗﻮر ﻛﺎﻟﻴﻮ )ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺷﻮ( ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﮕړې وﻛړې او د

ﭼﻐﺎن ﺳﺮاى ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﻳﻮه ﻛﺘﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ وﻛﻴﻨﺪﻟﻪ ،ﭼﻲ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﺳﺘﻪ .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه او د )801ﻫـ ﻛﺎل د ﻣﺤﺮم ﭘﺮ  12او د 1398م
ﻛﻼ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﺮ (24د ﺳﻨﺪ د ﻧﻴﻼب ﻟﻪ ﮔﻮدره ﭘﻮرﻳﻮوت او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺋﯥ ﺗﺮ ډﻫﻠﻲ ﭘﻮري
ﭼﻮر او ﻳﻮ ﻟﻚ ﺗﻨﻪ ﺋﯥ ووژل .ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﻛﻲ دوﻟﺲ زره ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ
ﺟﻠﻮاﻧﻲ او ﻣﻠﻚ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺮواﻧﻲ او ﻣﻠﻚ ﺣﺒﻴﺐ ﻧﻴﺎزي ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ده ﺳﺮه ول .ﺗﻴﻤﻮر ﺗﺮ
وراﻧﻴﻮ او د ﻟﻮﻳﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﺗﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ وروﺳﺘﻪ د )807ﻫـ = 1404م( ﻛﺎل د ﺑﺮات ﭘﺮ
 17د  71ﻛﻠﻨۍ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻣړ او ﭘﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻛﻲ ښﺦ ﺳﻮ.
د ﺗﻴﻤﻮر د ﻣړﻳﻨﻲ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﺗﻴﻤﻮر ﻧﻤﺴﻰ ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ زوى د
ﻛﺎﺑﻞ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ آﻣﻮ او ﺑﻠﺦ څﺨﻪ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﺣﻜﻤﺮان وو .ده ﭘﻪ ﻟﻬﻮ او ﻓﺴﻖ
ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮاوه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻛﻲ د ﺗﻴﻤﻮر ﻧﻤﺴﻲ د ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎه زوى ﺧﻠﻴﻞ د ﭼﺎرو واﮔﻲ
ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﺗﺮ )812ﻫـ = 1409م( ﭘﻮري ﺋﯥ د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺣﻜﻢ
ﭼﻼوه ،ﺧﻮ ﺷﺎﻫﺮخ د ﺗﻴﻤﻮر زوى د )807ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ روژه ﻛﻲ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .دى د ﺷﺮق ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻋﻠﻢ دوﺳﺘﻮ او ﻋﻤﺮان ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ
ﺗﺮ ﺷﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ زﻳﺎت ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ وﻛړه او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﭼﻨﮕﯧﺰي او
ﺗﯧﻤﻮري ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ټﭙﻮ ﻣﻠﻬﻢ ﻛښﯧښﻮو ،ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ او ﺗﻴﻤﻮر د ﻳﺮﻏﻠﻮ ﭘﻪ اﺛﺮ
ﭘﻴﺪا ﺳﻮي ول .ﻣﺠﻠﻠﻲ وداﻧۍ او ﻣﺪرﺳﯥ او ﺧﺎﻧﻘﺎوي ﺋﯥ ﺟﻮړي ﻛړې ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ
ﭘﻪ ﻫﺮات او ټﻮل ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﻟﻜﻪ د ﻣﺸﻬﺪ د ﺑﻘﻌﻪ رﺿﻮي ﻣﺎﺟﺖ او ﻧﻮري ﻧﺨښﻲ ﺳﺘﻪ .د ده
او د ده د ﻣﻠﻜﯥ )ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد( ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻠﻤﺪوﺳﺘۍ او ادب ﭘﺮورۍ او ﻋﻤﺮان او ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺸﻬﻮر دي .ده د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻛﺎل د ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﺳﺒﺰواري ښﻮرښﺖ آرام ﻛﻰ
)(1

د ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻘﺐ )ﻛﺪاره( ﻗﻴﺪار ،ﻳﻮ ﺷﻜﻞ دئ ﭼﻲ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ

ﻳﺎدﯦږي.
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او ﭘﻪ  808ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺗﻴﻤﻮر ﻧﻤﺴﻰ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ او اﻣﻴﺮ ﺳﻠﯧﻤﺎﻧﺸﺎه ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﻮل او د
ده زوى ﻣﻴﺮزا اﻟﻎ ﺑﯧﮓ اﻧﺪﺧﻮد او ﺷﺒﺮﻏﺎن وﻧﻴﻮل او د ټﻮل ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺗﺮ ﻃﻮس او
ﻧﺸﺎﭘﻮر ﭘﻮري ده ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ ﺳﻮه .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻣﻠﻚ ﺻﺎﻟﺢ د ﻣﻠﻚ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زوى ﻟﻪ ﻫﻨﺪه
ﻏﻮر ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻏﻮري ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮۍ ﺋﯥ ﻫﻠﺘﻪ ښﻮرښﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻰ ﻧﻮ اﻣﻴﺮ
ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺮﻻس او اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪار د ﻫﻐﻲ ﭘﯧښﻲ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ ) 809ﻫـ = 1406م( او ﻳﻮ
ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ ﺷﺎﻫﺮخ د ﭘﻴﺮﻋﻠﻲ ﺗﺎز د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﻠﺦ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه .ﭘﻴﺮﻋﻠﻲ ﻫﻨﺪوﻛﺶ
ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﺮ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﺧﺘﻼن ﭘﻮري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮﻟﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻲ
وﻧﻴﻮﻟﯥ )810ﻫـ( .ﭘﻪ )811ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاه ﻛﻲ ﻳﻨﺎﻟﺘﮕﻴﻦ ،ﺷﺎه اﺳﻜﻨﺪر او ﭘﻬﻠﻮان
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ دراز ﺗﺮ ﻛﻼ ﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړل او د اوك او ﺟﻮﻳﻦ ﻛﻼ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ
او ﺷﺎه ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ د ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﻮد زوى ﺋﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ زره ﻛﻲ ﻛښﯧﻨﺎوه او ﻫﻐﻪ
وﻻﻳﺖ ﺋﯥ ﭘﻬﻠﻮان ﺟﻤﺎل ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻏﺰﻧﻪ او ﻛﺎﺑﻞ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺳﻨﺪ
ﭘﻮري ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻴﺮزا ﻗﻴﺪو او د ﺑﻠﺦ او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻣﻴﺮزا اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻧﺎﻣﻲ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل او ﺷﻴﺦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮاﻓﻲ ﺋﯥ د ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﺎرت ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه )812ﻫـ( او
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د دوو وروڼﻮ اﻣﻴﺮ ﺗﻮﻣﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎري ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ د اﻣﻴﺮ ﻛﺘﻠﻮ زوى
ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﭘﻴﺮك او د ﻣﻮدود ﮔﺮﻣﺴﯧﺮي ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﯧښ ﺳﻮ .دواړه ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړل
او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻴﺮك ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮ او ﻣﻮدود د ﻫﺮات ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ
ﻣﻘﺮر ﺳﻮ )813ﻫـ =1410م(.
د ) 814ﻫـ = 1411م( ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﺘﺎن ﻗﺎﺿﻲ ﺧﻀﺮ ﺧﺎن د
ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ﺷﺎﻫﺮخ درﺑﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ او ﭘﻪ ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﻛﻲ ﺋﯥ ورﺳﺮه وﻛﺘﻞ .د ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﺷﺎﻫﺮخ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ وﻳﻠﻲ ﺳﻮي او ﺳﻜﻪ وﻫﻞ ﺳﻮې وه.
ﭘﻪ )815ﻫـ = 1412م( ﻛﺎل د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﺷﺎه ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ او د
ﺷﺎﻫﺮخ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻐﻼن او اﺷﻜﻤﺶ څﺨﻪ ﭘﺮ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭘﻪ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ
ﭘﺴﻲ ﺗﺮ ﭘﺎﻣﻴﺮه وﻻړل او د ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺋﯥ د ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ورور ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻪ
ورﻛﻰ ،ﺧﻮ څﻠﻮر ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻴﺮزا ﻏﺘﻤﺶ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ او ﭘﻪ ) 816ﻫـ =
1413م( ﻛﺎل د ﻫﺮات د ښﺎر د اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺼﺎر ﭼﻲ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮت ﺟﻮړ ﻛړى او د
ﺗﻴﻤﻮر ﭘﻪ ﻳﺮﻏﻠﻮ ﻛﻲ وران ﺳﻮى وو ،د ﺷﺎه رخ ﭘﻪ اﻣﺮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ودان ﺳﻮ او ﭘﻪ )820ﻫـ =
1417م( ﻛﺎل ﭼﻲ د دوو ﻣﺤﻠﻲ ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻮ د ﺳﻴﻔﻞ ﻛﻨﺪﻫﺎري د زوى او ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ

304
ﺷﺨړه ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘښﺘﻨﻮ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه او ﮔﺮﻣﺴﯧﺮه ﭘﻮري ﺑﻠﻮا وﻛړه.
ﺷﺎﻫﺮخ ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺪر ﻋﺎﻟﻲ د ﻫﺰاره ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻪ وﻟﯧږه او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻣﺸﺮان ﺋﯥ د
ﭘﺎﭼﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ او د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻟښﻜﺮﻳﺎن د ﻣﻴﺮزا ﺳﻴﻮر ﻏﺘﻤﺶ ﺳﺮه او د ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺳﭙﺎﻳﺎن د ﻣﻠﻚ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮل او د ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﺮ رﻛﺎب ﻻﻧﺪي ﺋﯥ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د ﻫﺰاره ﮔﺎﻧﻮ اﻣﻴﺮان د ﺑﺮﻣﻞ اﻓﻐﺎن د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﻮاﺟﻪ ﻟﻘﻤﺎن )ﻧﻌﻤﺎن(
ﺗﺮ ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪي د ﻏﺰﻧﻲ ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا څﺨﻪ راﻏﻠﻞ او اﻃﺎﻋﺖ ﺋﯥ وﻣﺎﻧﻪ او ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻴﺮزا ﻗﻴﺪو
ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ﺳﻮ او ﺷﺎﻫﺮخ د ﻫﻠﻤﻨﺪ د ﻏﺎړي څﺨﻪ د اﻏﺮق ﻟﻪ ﻻري ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ او اﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺋﯥ د ﮔﺮﻣﺴﯧﺮ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او اﻣﻴﺮ ﺣﺴﺎم ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻛﻮټﻮاﻟﻲ وټﺎﻛﻞ ،ﺧﻮ
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﺮزا ﻗﻴﺪو ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ او د اوﺑﯥ د ﻧﺎب ﺗﺮ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر او ﭘﻪ ﻫﺮات
ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﺳﻮ ﻧﻮ ﺷﺎﻫﺮخ د ﻛﺎﺑﻞ او ﻏﺰﻧﻪ او ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻻﻳﺖ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻨﺪ او ﺳﻨﺪ ﺗﺮ
ﺣﺪودو ﭘﻮري ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻴﺮزا ﺳﻴﻮر ﻏﺘﻤﺶ ﺗﻪ ورﻛﻰ )821ﻫـ( او ﻧﻬﻪ ﻛﺎﻟﻪ د ټﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان وو ،څﻮ ﭼﻲ د ) 830ﻫـ = 1426م( ﻛﺎل د ﻣﺤﺮﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او ﺷﺎﻫﺮخ ﻫﻐﻪ ټﻮل وﻻﻳﺖ د ﻫﻐﻪ زوى ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ وﺳﭙﺎره.
ﺷﺎﻫﺮخ ﭘﺮ ﻳﻮ ارت ﻫﻴﻮاد ﻟﻪ ﺳﻴﺤﻮﻧﻪ د ﻋﺮب ﺗﺮ ﺑﺤﻴﺮې او د ﻓﺎرس ﻟﻪ ﻟﻮدﻳځﻮ څﻨډو
څﺨﻪ د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮري ﭘﻨځﻮس ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﺮي ﺳﺮه ﺣﻜﻢ ﭼﻼوه او ﻳﻮ اوﻳﺎ ﻛﻠﻦ د
)850ﻫـ = 1446م( ﻛﺎل د ذﻳﺤﺠﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ  25ﭘﻪ ري ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ .د ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ
وروﺳﺘﻪ د ده ﭘﻪ ارت ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ﺗﻴﻤﻮري ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧﻔﺎق او ﺷﺨړي ﭘﻴﺪا ﺳﻮې
او ﭘﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻛﻲ د ده ﻋﺎﻟﻢ او ﻣﻨﺠﻢ زوى اﻟﻎ ﺑﯧﮓ )د زﻳﺞ اﻟﻎ ﺑﯧﮓ او اوﻟﻮس ارﺑﻌﻪ
ﻣﺆﻟﻒ او د ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ د رﺻﺪﮔﺎه  841ﻫـ ﻣﺆﺳﺲ( د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ
ﺳﺮه ﺑﻠﺦ ﺗﻪ راﻏﻰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻴﺮزا
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺋﯥ د ﻫﻐﻮ وﻻﻳﺘﻮ ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ )851ﻫـ( ،ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻣﻴﺮزا ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ د ﺑﺎﻳﺴﻨﻘﺮ زوى او د ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﻤﺴﻲ ﭘﺮ ﻫﺮات ﻗﺒﻀﻪ
وﻛړه او د ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﭘﺮ ﺑﻠﺦ او ﺷﺒﺮﻏﺎن ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ،ﺧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ دې
ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻪ ورﺳﯧږي ﺗﺮ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو او وراﻧﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮات ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻮ
)851ﻫـ = 1447م( .اﻟﻎ ﺑﯧﮓ د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او ﺧﺘﻼن او ﻛﻨﺪوز او ﺑﻐﻼن او ﺑﺪﺧﺸﺎن او
ﻣﻴﻤﻨﯥ او ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻮري ﻟښﻜﺮ راﻏﻮﻧډ ﻛﻰ او د ﻫﺮات ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ ،ﺧﻮ ﻣﻴﺮزا ﻋﻼء
اﻟﺪوﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﺳﻨﺠﺎب د ﻛﻮﺗﻞ ﻟﻪ ﻻري ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ور وووت او د ﻫﺮات ﭘﻪ 14
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ﻓﺮﺳﺨﻲ ﭘﻪ ﺗﺮﻧﺎب ﻛﻲ ﺳﺮه وﻧښﺘﻞ .د ﻣﻴﺮزا ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﻟښﻜﺮ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﺧﭙﻞ ورور ﻣﻴﺮزا اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﺑﺮ ﺗﻪ ورﻏﻰ او اﻟﻎ ﺑﯧﮓ ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ
وزارت او ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﺎﻣﻲ ﺗﻪ د ﻗﻀﺎى اﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ورﻛﻰ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺋﯥ د
ﻣﺸﻬﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه )852ﻫـ( د ده ﺗﺮ ﺷﺎ اﻣﻴﺮزاده ﻳﺎرﻋﻠﻲ او اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ
ﭼﻲ د ﻫﺮات د ﻧﺮه ﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﺼﺎر ﻛﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎن ول ،ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ووﺗﻞ او ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺋﯥ اړودوړ
ﺟﻮړ ﻛﻰ .اﻟﻎ ﺑﯧﮓ ﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪه ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻫﺮات ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه او د ښﺎر دﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ ﭼﻮر ﻛﻰ
او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺋﯥ ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺮ آﻣﻮ ﭘﻮرﻳﻮوت
)852ﻫـ( .ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ ﭘﻨځﻠﺲ ورځﻲ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮات ﻣﻴﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﺑﺮ ﺗﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ
ﺳﺮﺧﺴﻦ څﺨﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ راﺗﻰ ﭘﺮﯦښﻮو او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﻠﺦ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ .ﺑﺎﺑﺮ ﻣﻴﺮزا ﻫﺮات وﻧﻴﻮ او
اﻣﻴﺮزاده ﻳﺎرﻋﻠﻲ ﺋﯥ وواژه )852ﻫـ ﭘﺎى(.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﺑﺮ ﻣﻴﺮزا ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻧﻴﻤﺮوز ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﭘﻮري وﺗړل ،ﺧﻮ
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ده ورور ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻛﻲ ورﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﺑﺎﺑﺮ د ﻫﺮات د
ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﺑﺪﺧﺸﺎن د ﻏﺮو ﺧﻮا ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪ او ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻪ څﺨﻪ ﺗﺮ
ﻣﺮﻏﺎب ﭘﻮري اﻣﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ او اﻣﻴﺮ ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﻳﻦ ﻫﺰارﺳﭙﻲ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل )54ﻫـ( .ﺑﺎﺑﺮ
ﻣﻴﺮزا ﺗﺮ )861ﻫـ = 1458م( ﭘﻮري ﭘﺮ ﻫﺮات او ﺳﻴﺴﺘﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ
وﻻﻳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻮري ﺳﻠﻄﻨﺖ وﻛﻰ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ ،ﺧﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﻴﺮغ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ او ﭘﻪ )853ﻫـ = 1449م( ﺋﯥ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﻟﻎ ﺑﯧﮓ او ﺧﭙﻞ ورور ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ووژل او ﻳﻮﻛﺎل وروﺳﺘﻪ دى ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ ووژل
ﺳﻮ )854ﻫـ =1450م(.
د ﻫﺮات د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻮرﮔﺎن د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ زوى د
ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎ ﻧﻤﺴﻰ او د ﺗﻴﻤﻮر ﻛړوﺳﻰ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ) 861ﻫـ = 1456م( ﻛﺎل د ﻫﺮات د ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .ده ﻫﻢ ﭘﺮ زاﺑﻠﺴﺘﺎن د ﺧﺮاﺳﺎن او ﺗﻮران ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﭼﻼوه او د
ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟۍ ﻣﻠﻜﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ﺋﯥ ﭘﻪ )862ﻫـ( ﻛﺎل ووژﻟﻪ او ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﺋﯥ ﭘﻪ
ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ﺳﺮه ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او د ﻛﺎﺑﻞ او ﻏﺰﻧﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺗﺮ وﯦﺶ ﭘﻮري زوى ﻣﻴﺮزا اﻟﻎ ﺑﯧﮓ ﺗﻪ ورﻛړي ول او د دې ﺷﻬﺰاده ځﻴﻨﻲ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن د ﻣﻠﺘﺎن
ﺗﺮ دروازې ﻫﻢ ورﺳﯧﺪل )873ﻫـ(.
ﺧﻮ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﻲ د اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻞ زوى ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮﺑﻜﺮ )– 865
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884ﻫـ( ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ﭼﻲ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻳﻮه ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻬﺰاده ورﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ﺧﻮ
ﻧﻮﻣﻮړى ﺷﻬﺰاده ﻫﻢ ووژل ﺳﻮ .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﮔﺮﻣﺴﯧﺮ وﻻﻳﺖ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﻞ زوى
ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﺗﻪ ورﻛړى وو .څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ )873ﻫـ =  1468م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ د
اوزون ﺣﺴﻦ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮوت او ووژل ﺳﻮ.
د اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ د ﻣﻨﺼﻮر زوى د ﺑﺎﻳﻘﺮا
ﻧﻤﺴﻰ ،د ﻋﻤﺮ ﺷﯧﺦ ﻛړوﺳﻰ او د ﺗﻴﻤﻮر ﻛﻮﺳﻰ دئ ،ﭼﻲ ﻋﻠﻤﺪوﺳﺘﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﭘﺎﭼﺎ وو .ده ﭘﻪ
اﯦﺮان او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ ﺗﺮ اوږدې ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وروﺳﺘﻪ ډﯦﺮي ﻟﻮړي ځﻮړي وﻟﻴﺪﻟﯥ .څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ د اﯦﺮان د ﺷﻤﺎل داران د ﻗﺮاﺑﺎغ ﭘﻪ اووه ﻓﺮﺳﺨﻲ ﻛﻲ د اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﺑﯧﮓ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه ،ﺑﻨﺪي او ووژل ﺳﻮ )873ﻫـ د رﺟﺐ  (14ﻧﻮ ﺳﻠﻄﺎن
ﺣﺴﻴﻦ د ) 873ﻫـ = 1468م( ﻛﺎل دروژې ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د
ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .د ده ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻫﻢ د ﺷﺎﻫﺮخ د دورې ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻋﻠﻢ او ادب او
ﺻﻨﻌﺖ د روزﻧﻲ دوره وه .د ده ﻧﺎﻣﺘﻮ وزﻳﺮ اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﯧﺮﻧﻮاﺋﻲ د ﻋﻠﻢ او ادب او
ﺟﻬﺎﻧﺪارۍ ﭘﻪ ﻛﺎرو ﻛﻲ ﺑﯥ ﺳﺎرى وو906) .ﻫـ = 1500م د ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ -څﻠﻮرﻣﻲ ﺧﻮر
ﭘﺮ  (12ﻣړ دى .واﻋﻆ ﻛﺎﺷﻔﻲ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ دواﻧﻲ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻢ او
ﺻﻮﻓﻲ ،ﻣﻴﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺮ او ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي د دې دورې ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﭘﻮﻫﺎن دي.
د ﻫﺮات زﺑﺮدﺳﺖ ﻧﻘﺎش ﺑﻬﺰاد د ده ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪ او د ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻳﻘﺮا د
ﻋﻤﺮاﻧﻲ آﺛﺎرو څﺨﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻴﺮان ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ﻣﺰار وداﻧﻮل دي ﭼﻲ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب دئ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ اوﺳﻨﻰ ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ( د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ
اﻣﻴﺮ اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ﺗﺮﺧﺎن د ﺑﻠﺦ ﺣﻜﻤﺮان او ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ د ﺷﺒﻮرﻏﺎن ﺣﺎﻛﻢ وو ،ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ دواړه ﻣړه ﺳﻮل .ﻣﻴﺮ ﻣﻐﻮل ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ او ﻣﻠﻚ ﻳﺤﻴﻰ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ
واﻟﻴﺎن ﺳﻮل او د )874ﻫـ = 1469م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺗﻴﻤﻮري
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ د ﮔﺮﻣﺴﯧﺮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره واﺳﺘﻮل ﺳﻮ او ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ
ﺑﺮﻻس ﭼﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﺎﻛﻢ وو ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ او ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ.
ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ د ﻧﺮه ﺗﻮ ﻛﻼ وﻧﻴﻮﻟﻪ او د ﻣﺮﻏﺎب ﻏﺎړي ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ
څﺨﻪ ﭘﺎﻛﻲ ﻛړې .د ﺗﺮﻛﻤﻨﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اخ و ډب اﺧﺘﻪ وو .د ده ورور ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﻴﺮزا ﻫﺮات
وﻧﻴﻮه .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ د زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻴﻤﻨﯥ او ﻓﺎرﻳﺎب څﺨﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ او
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ﻳﺎدﮔﺎر ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ﺧﻮب ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﻲ وﻧﻴﻮ او وﺋﯥ واژه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮ
 39ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ د )911ﻫـ = 1505م( ﻛﺎل د ذﻳﺤﺠﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ  11ﭘﻪ اوﻳﺎ
ﻛﻠﻨۍ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ 63 – 62 ) .ﻋﻜﺲ(.
دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وو ،ﭼﻲ د ﻫﺮات د دوﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻋﻠﻤﻲ اﻏﯧﺰه ﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل او
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﯥ وه او ﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻪ د آل ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻼﻃﻴﻨﻮ او ﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻫﻨﺪه د اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮ ادﻳﺐ وزﻳﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان د ﻫﺮات د درﺑﺎر او ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻲ
ﺳﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻴﻜﻨﻲ درﻟﻮدﻟﯥ.
د ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزا ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻫﺮات ﻏښﺘﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ د ﺑﺪﻳﻊ
اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻴﺮزا او ﻣﻈﻔﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزا ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وو ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﺪﻧﻴﺖ دوﺳﺘﻪ او ﻋﻤﺮان ﭘﺴﻨﺪه دوﻟﺖ ﭼﻲ ﻫﺮات ﺋﯥ د آﺳﻴﺎ د ﻋﻠﻢ او ادب او ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻛﺰ
ﮔﺮزوﻟﻰ وو او د ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻏﺎړو د اﯦﺮان ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ او د ﺳﻴﺤﻮن ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﺗﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺤﻴﺮې ﭘﻮري
ﺋﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻔﻮذ ﻏﻮړﯦﺪﻟﻰ وو ،ﺑﻴﺎ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻧﮋاد ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب د ﻳﻮه ﺳړي ﺷﻴﺒﻚ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻻس وران او ﺑﺮﺑﺎد ﺳﻮ او ﻫﻢ د اوزﺑﻜﺎﻧﻮ او ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﻲ د ﺳﻨﻲ او ﺷﻴﻌﻪ
ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ د ﻫﺮات ښﺎﻳﺴﺘﻪ ښﺎر وران ﻛﻰ.
د ﻫﺮات ﺗﻴﻤﻮري ﭘﺎﭼﻬﺎن:
.1

ﺗﻴﻤﻮر د ﺗﺮاﻏﺎى زوى )807 -771ﻫـ(

.2

ﺷﺎﻫﺮخ د ﺗﻴﻤﻮر زوى )850 – 807ﻫـ(



 .3اﻟﻎ ﺑﯧﮓ د ﺷﺎﻫﺮخ زوى )853 – 850ﻫـ(
 .4ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ د اﻟﻎ ﺑﯧﮓ زوى )861 – 853ﻫـ(
 .5اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﺑﺮ د ﺑﺎﻳﺴﻨﻘﺮ زوى او د ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﻤﺴﻰ )861- 854ﻫـ(
 .6اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻮرﮔﺎن د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎ زوى او د ﺗﻴﻤﻮر ﻧﻤﺴﻰ )873- 861ﻫـ(
 .7ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮر زوى ،د ﺑﺎﻳﻘﺮا ﻧﻤﺴﻰ ،د ﻋﻤﺮ ﺷﯧﺦ
ﻛړوﺳﻰ او د ﺗﻴﻤﻮر ﻛﻮﺳﻰ )د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻧﺴﺐ ﺷﺠﺮه دي وﻛﺘﻠﻪ ﺳﻲ(.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
رﻳﺎض اﻻﻧﺸﺎء د ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان -ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻌﺪﻳﻦ د ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي -ﺗﺎرﻳﺦ
اﯦﺮان در دوره ﻣﻐﻮل د ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل -ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﯦﺮان ﺑﻌﻬﺪ ﻣﻐﻞ د ﺑﺮاون -رﻫﻨﻤﺎى
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ -ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮ -روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ.
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ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻳﻘﺮا
 – 62ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

309

اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﯧﺮﻧﻮاﻳﻲ
 – 63ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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 - 64ﻟﻤﺒﺮ

د ﻫﺮات ﺗﯧﻤﻮرﻳﺎن
ﺗﯧﻤﻮر )807ﻫـ(
ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ )797ﻫـ(

ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ
)777ﻫـ(

ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ )ﺑﻠﺦ( 809ﻫـ

ﺑﺎﻳﻘﺮا )ﻫﻤﺪان( 818ﻫـ

ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ 873ﻫـ )ﻫﺮات ،ﺑﻠﺦ(
اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﺪﺧﺸﺎن )884ﻫـ(

ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮر

ﻗﺎﻳﺪو)ﺑﻠﺦ ،ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر(
)820ﻫـ(

ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ )ﻫﺮات( 912ﻫـ

ﻣﻈﻔﺮ

ﺷﺎﻫﺮخ )850ﻫـ(

ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن )923ﻫـ(
ﻣﺤﻤﺪزﻣﺎن )946ﻫـ(

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد )(900

اﻟﻎ ﺑﯧګ )ﻛﺎﺑﻞ او ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ – 907ﻫـ(

ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ )899ﻫـ(
ﺑﺎﺑﺮ – 937ﻫـ
)د ﻫﻨﺪ ﺗﯧﻤﻮرﻳﺎن(

ﺧﺎن ﻣﻴﺮزا )ﺑﺪﺧﺸﺎن(
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺮزا

ﺑﺎﻳﺴﻨﻘﺮ 827ﻫـ
)ﺧﺮاﺳﺎن(

ﺳﻴﻮرﻏﺘﻤﺶ 830ﻫـ

)ﻛﺎﺑﻞ – ﻛﻨﺪﻫﺎر(

ﻣﺴﻌﻮد )ﻛﺎﺑﻞ – 843ﻫـ(

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎن

)838ﻫـ  -ﺑﻠﺦ(

ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﻎ ﺑﯧګ 853ﻫـ

ﺟﻮﻛﻰ )848ﻫـ( )ﺧﺮاﺳﺎن او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ(

ﻗﺮاﺟﺎر )ﻛﺎﺑﻞ – 843ﻫـ(

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
)854ﻫـ(

رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ )965ﻫـ(

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ )855ﻫـ(

ﺑﺎﺑﺮ 861ﻫـ )ﺧﺮاﺳﺎن(

ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻳﺎدګﺎر ﻣﺤﻤﺪ 875ﻫـ

ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد 863ﻫـ

)ﺧﺮاﺳﺎن(

)ﺧﺮاﺳﺎن(

)ﺗﺮ ﻧﻮﻣﻮ وروﺳﺘﻪ د وﻓﺎت ﻛﻠﻮﻧﻪ دي(
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د ﻛﻮﻧړ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن او ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﺎن
)د 900 – 800ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
د )800ﻫـ = 1397م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د ﺗﻴﻤﻮر
ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ﺟﺎري ول ،د ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ درو ﻛﻲ ﻳﻮې ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ ،ﭼﻲ د دې
ﻛﻮرﻧۍ ﺣﻜﻤﺮان ﺋﯥ )ﺳﻠﻄﺎن( ﺑﺎﻟﻪ .دې ﻛﻬﻮل د ﻛﻮﻧړ د ﭘﯧﭻ ﭘﻪ دره ﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ درﻟﻮد او
ﻣﺤﻠﻲ اﻓﺴﺎﻧﻮ دوى د ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اوﻻدې ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻠﻞ .د دې ﻛﻬﻮل ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻜﻬﻞ او ﺑﻞ د ﻫﻐﻪ ورور ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺮام ول ،ﭼﻲ دوى ﺑﻴﺎ د ﺳﻠﻄﺎن ﻛﻬﺠﺎﻣﻦ زاﻣﻦ
او د ﻫﻨﺪو ﻧﻤﺴﻴﺎن ول .ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻜﻬﻞ ﻟﻪ ﻟﻐﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻛﻮﻧړه او ﺑﺎﺟﻮړ او ﺳﻮات او ﻛﺸﻤﻴﺮ
ﭘﻮري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او )د ﭘﯧښﻮر د ﻫﺰاره ﺿﻠﻊ( ﭘﻜﻬﻠﻲ ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻫﻤﺪه ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دئ
او د ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ درو ﻛﻲ د ده ﻟﻴﻜﻨﻲ )ﻛﺘﻴﺒﯥ( ﭘﺎﺗﻪ دي او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ د ده زاﻣﻦ ﭘﻪ ﺳﻮات
ﻛﻲ ﺳﺮه وﻧښﺘﻞ او ﻟﻮى ﺟﻨﮓ ﺋﯥ وﻛﻰ.
ﺧﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺮام ﻟﻐﻤﺎن او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر وﻧﻴﻮل او ﺧﭙﻞ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺋﯥ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ
ﻓﺮار ﻛړل او د ده د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻣﺮﻛﺰ د ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮه ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﻛﻲ ﭘﺎﭘﻴﻦ وو او ﺗﺮ ورور وروﺳﺘﻪ
ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻣځﻜﻲ ﺗﺮ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﭘﻮري ﻫﻢ وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮ ﻛﺸﻤﻴﺮه ﺋﯥ ﭘﺮ
ﻳﻮه ﻫﻴﻮاد ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻮﻣﻨﺎ د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ واﮔﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ
وﻧﻴﻮﻟﯥ .ﺧﻮ د دې ﻛﻮرﻧۍ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ د ﺷﻴﻨﻮارو او ﻛﻮﻧړ او ﺳﻮات ﺑﺎﺟﻮړ ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ د
ﻫﺰاره ﺗﺮ ﺿﻠﻊ او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﭘﻮري ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﺗﻪ وه .د ﻛﺎﺑﻞ او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر او ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﻏﺮو او
رﻏﻮ او د ﻏﺮو ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻮ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺳﻴﻤﻮ او د ارﻏﺴﺎن د رود د ﻏﺎړو د ﭘښﺘﻨﻮ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻪ د ﺗﻴﻤﻮر د اوﻻدې ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺷﺮوع ﺳﻮل .د ﻛﻨﺪ او زﻣﻨﺪ ټﺒﺮوﻧﻪ د
ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ د اﺧﺘﻼف او د څړ د ځﺎﻳﻮ د ﻟږواﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ د ﻛﺎﺑﻞ
ﺧﻮا ﺗﻪ راوﻛﻮﭼﯧﺪل او د ﮔﻮﻣﻞ او ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮ ﺧﻠﻚ د دوى ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮل او د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ
درو ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل او د دوى ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﻣﺪاد او ﻣﺪو او ﺷﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن ول او د ) 870ﻫـ =
1465م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﻴﺮزا اﻟﻎ ﺑﯧﮓ د ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻮرﮔﺎن زوى د ﻛﺎﺑﻞ
ﺣﻜﻤﺪار وو .د دې ټﺒﺮو ټﻮل ﻣﺸﺮان ﺋﯥ د ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى راﻏﻮﻧډ او وﺋﯥ
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وژل ،ﺧﻮ د ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه ﻳﻮﺳﻔﺰي وراره )اﺣﻤﺪ( ﻟﻪ دې ﻛﺸﺘﺎره ﺧﻼص ﺳﻮ او ﺗﺮﻛﻼڼﻲ
ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن ﻛﻲ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﻛړل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﺼﺎرك ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﻬﻤﻨﺪزو د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺳﻴﻤﻲ
وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﺎﻧﻮ د ﺑﺎﺟﻮړ او ﺑﻮﻧﻴﺮ او ﺳﻮات ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه .د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺑﻮﻣﻲ
ﺧﻠﻚ ﭼﻲ دﻻزاك ول وﺗښﺘﯧﺪل او ﭘﺮﺷﻮر )ﭘﯧښﻮر( ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه او ﻳﻮﺳﻔﺰو د
ﺷﻠﻤﺎﻧﻴﻮ ﻣﺸﺮ ﭼﻲ ﺟﻠﻮ ﻧﻮﻣﯧﺪ وواژه او د ﭘﯧښﻮر د ﺷﻤﺎل د اﺷﻨﻐﺮ او دواﺑﻪ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣځﻜﻮ
ﺋﯥ ﻗﺒﻀﻪ وﻛړه .ﻟﻪ ﻧﺎوﮔﻲ څﺨﻪ ﺋﯥ د )ﺑﺎﺟﻮړ( ﺗﺮ ارﻫﻨﺪه وﻧﻴﻮل .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د
ﻳﻮﺳﻔﺰو ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﻣﻠﻚ اﺣﻤﺪ او ﻣﻠﻚ ﻣﻠﻲ ول او دا ﺷﻴﺦ آدم ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ )ﻣﻠﻲ( د
ﻳﻮﺳﻒ زوى د ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﺳړﺑﻨﻲ ټﺒﺮ څﺨﻪ دئ ﭼﻲ د ﻳﻮﺳﻔﺰو د ﻗﻮم ﺳﺮ ﻣﺸﺮ ،ﻻرښﻮوﻧﻜﻰ،
واﻛﻤﻦ او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻘﻨﻦ ) (Law- Giverاو ﭘﻪ ﺗﻘﻮى او ﻓﻀﻠﻴﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺳړى وو .ده د
)820ﻫـ = 1418م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻳﻮﻛﺘﺎب د ﺷﯧﺦ ﻣﻠﻲ د دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ،ﻗﻮﻣﻲ دودوﻧﻮ او د ﻣځﻜﻮ د وﯦﺶ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ وﻟﻴﻜﻪ ،ﭼﻲ ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
وﺧﺘﻪ ﺗﺮ وروﺳﺘﻪ څﻠﻮرو ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻮري ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﻣځﻜﻲ د ﻫﻐﻪ دﻓﺘﺮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ
اﺳﺎس وﯦﺸﻠﯥ .ﭘﻪ دې ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻛﻲ د ﻛﺮﻫڼﻲ ،څړ او اوﺳﯧﺪو ﻣځﻜﻲ د ﻋﺪاﻟﺖ او
ﻣﺴﺎوات ﻟﻪ ﻣﺨﻲ وﯦﺸﻠﻲ ﺳﻮي او ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﻛﺎﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻏړو د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎ
ﻟږواﻟﻲ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻧﻮى وﯦﺶ ﻛﯧﺪه او دا ﻛﺘﺎب د ﭘښﺘﻮ د ﻧﺜﺮ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ آﺛﺎرو څﺨﻪ وو او ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د دې ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎرﻳﺦ د ﭘښﺘﻨﻮ د ټﺒﺮو د ﻧﺴﺒﻮ د ﺷﺮﺣﻲ ﺳﺮه ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى
وو.
ﺗﺮ ﺷﻴﺦ ﻣﻠﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﺎﻧﻮ واﻛﻤﻨﻲ ﻛﺠﻮ ﺧﺎن راڼﻲ زوى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ )د
900ﻫـ = 1494م ﺷﺎوﺧﻮا( ﻛﺠﻮ ﺧﺎن ﻫﻢ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب وﻟﻴﻜﻪ ﭼﻲ د ﺷﻴﺦ ﻣﻠﻲ د دﻓﺘﺮ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﻳﺎ
ﺗﻜﻤﻠﻪ وه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻳﻮﺳﻔﺰو د ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮح او د ﺷﻴﺦ ﻣﻠﻲ د وﺿﻊ ﻛړو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ
ﺳﻤﻮن او ﺗﻜﻤﻴﻞ راوړى وو او ډﯦﺮه ﻣﻮده د دې ﻗﻮم ﻣﺸﺮ او واﻛﻤﻦ وو او د ) (12زرو
ﺳﭙﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﺦ ﭘﺘﻮر ﻛﻲ د ﻏﻮرﻳﻪ ﺧﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻣﺎت ﺋﯥ ﻛړه او د
ﻳﻮﺳﻔﺰو ﺑﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﺟﮕړه ﭘﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﻛﻮټ ﻛﻲ د دﻻزاك ﺳﺮه وه ﭼﻲ دﻻزاك ﺗﻪ ﺋﯥ وروﺳﺘﻨۍ
ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه .ﺗﺮ ﻛﺠﻮ ﺧﺎن وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮﺳﻔﺰو دوه ﺗﻨﻪ ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮر د ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن زوى او
ﺳﻠﻄﺎن وﻳﺲ ﺳﻮاﺗﻲ د ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول ﭼﻲ د )925 - 910ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
ﻣﺤﻠﻲ واﻛﻤﻨﺎن ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪل او د ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮر ﻳﻮه ﻟﻮر ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﺒﺎرﻛﻪ د ﺑﺎﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ وه او
ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮاﺗﻰ او ﻃﺎووس ﺧﺎن د ﺑﺎﺑﺮ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮو ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮڅﺨﻪ
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ول ،ﭼﻲ ده ﭘﺨﭙﻠﻪ دا ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﻳﺎد ﻛړي دي.
د دې ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ:
.1

ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻜﻬﻞ د ﻛﻮﻧړ د ﻛﻬﺠﺎﻣﻦ زوى

او د ﻫﻨﺪو ﻧﻤﺴﻰ )د  800ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(

 .2ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺮام د ﻛﻬﺠﺎﻣﻦ زوى )د 810ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .3ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻮﻣﻨﺎ )د 815ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .4ﻣﻠﻚ اﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﺰى )د 815ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .5ﺷﻴﺦ آدم ﻣﻠﻲ د ﻳﻮﺳﻒ زوى )د 820ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .6ﻛﺠﻮ ﺧﺎن راڼﻰ زى )د 900ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .7ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮر د ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن زوى )د 910ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .8ﺳﻠﻄﺎن وﻳﺲ ﺳﻮاﺗﻰ )د 910ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .9ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮاﺗﻰ )د 910ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .10ﻃﺎووس ﺧﺎن )د 910ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
ﻣﺪارك:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﺻﻊ -ﺗﺬﻛﺮة اﻻﺑﺮار واﻻﺷﺮار -ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺸﺎور -ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻲ -ﻧﺴﺐ
ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺎﻏﻨﻪ ﻣﺠﻠﻪ آﺛﺎر ﻋﺘﻴﻘﻪ ﻫﻨﺪ -ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻛﺎﺑﻞ -ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ – ﺗﺎرﻳﺦ ادب ﭘښﺘﻮ 2
ټﻮك -ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺎن -ﺻﻮﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ -ﺑﺎﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ.
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د ﻫﻨﺪ ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن
د ارﻏﻮﻧﻴﺎﻧﻮ او اوزﺑﻜﻮ او ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ اﻏﯧﺰه
)(1151- 910
د ﻫﺮات د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ د دورې ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺮ د ﻋﻤﺮ ﺷﯧﺦ
ﻣﻴﺮزا زوى او د ﻫﺮات د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﻛﻮﮔﺎن ﻧﻤﺴﻰ د )899ﻫـ = 1493م(
ﻛﺎل د روژې د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ ﭘﻨځﻤﻪ د ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ ﭘﻪ اﻧﺪ ﺟﺎن ﻛﻲ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺲ ﻛﻠﻨۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .دا وﺧﺖ د ﻫﺮات ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﻛﻲ ﺳﺮه ﻧښﺘﻲ او اﺧﺘﻪ ول او د
ﻫﺮات ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻤﺰورى ﺳﻮى وو .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺑﺎﺑﺮ د ﭘﻼر او ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﻨﮕﯧﺰ او ﺗﻴﻤﻮر ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺳﻦ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻛﻮﭼﻨﻰ وو ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﻫﻢ وﻛﻮﻻى ﺳﻮه ﭼﻲ
ﭘﺎﭼﻬﻲ وﺳﺎﺗﻲ .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ده اﻛﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﻣﻴﺮزا ﭘﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻛﻲ او ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻴﺮزا د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ ﻛﻨﺪوز ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او د ﺑﺎﺑﺮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درﻟﻮد او
د ﺑﺎﺑﺮ ورور ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻴﺮزا ﻫﻢ د ده رﻗﻴﺐ وو ﭼﻲ دې ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ او د ده ﻧﻮرو رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ د ده
ورور ﻟﻪ اﻧﺪﺟﺎﻧﻪ وﻳﻮﺳﺖ او ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎن )916- 905ﻫـ( د اﺑﺮاﻫﻴﻢ زوى ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ د
زوى ﺟﻮﺟﻲ ﻟﻪ ﺗﻜﻮﻣﻪ وه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ وﻧﻴﻮ او د ﺑﺎﺑﺮ ﺳﺮه وﻧښﺖ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮري اړه ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﺑﺎﺑﺮ ﺗﺮ )909ﻫـ = 1503م( ﭘﻮري د ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺟﮕړه وﻛړه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﺑډ )ﺣﺮﻳﻒ( ﻏښﺘﻠﻰ وﻟﻴﺪ ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺨﻪ ﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل
ﻟﻪ ﺟﻴﺤﻮﻧﻪ راﭘﻮرﻳﻮوت او د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﺧﺴﺮو ﺷﺎه ﺗﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪوز ﻛﻲ وو ،ورﻏﻰ
او ﺗﺮ ﻟږي ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﺧﺴﺮو د ﻟښﻜﺮ اﺗﻪ زره ﺳﭙﺎره او ﭘﻠﻲ ﭘﺮ ځﺎن راټﻮل ﻛړل او
ﺧﺴﺮو ﺋﯥ د ﻣﻴﻤﻨﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ وﺷﺎړه ﭼﻲ د ﺗﯧﻤﻮري ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻴﺮزا ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه
ﻳﻮوړه .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﺎﺑﺮ د ﺧﺴﺮو ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ د ځﺎن ﻛړه او د ﺧﺴﺮو د ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ او درې څﻠﻮر زرو
ﻣﻐﻮﻟﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﻨﺪوزه ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﺮان
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ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﻴﺮزا د اﻟﻎ ﺑﯧﮓ ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻨﻰ زوى وو ،ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﺎري ﺋﯥ د ﺷﻴﺮم زﻛﻪ
)زﻛﻲ( ﻧﺎﻣﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وې او د ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻜﻪ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ او ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ
ﺑﯧﮓ او اﻣﻴﺮ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻲ دى ﭘﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ دﯦﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﻛﻲ وواژه .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ د ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻦ د زوى اﻣﻴﺮ
ذواﻟﻨﻮن ارﻏﻮن ﭘﻪ ﻛﻬﺎﻟﻪ اړه درﻟﻮدﻟﻪ .دا اﻣﻴﺮ ارﻏﻮن )ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﻠﻮڅﻲ رواﻳﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ زﻧﻮ
ﻣﺸﻬﻮر دئ( د اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻮرﮔﺎن ﻟﻪ ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻳﻘﺮا د ﻏﻮر او
ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او زﻣﻴﻨﺪاور ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ټﺎﻛﻠﻰ وو .ده ﭘﻪ )904ﻫـ( ﻛﺎل د ﻫﺰاره او ﻧﻜﺪري
ﻗﺒﻴﻠﯥ رﻋﻴﺖ ﻛړې او د دې ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺎداش ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻓﺮاه او ﻏﻮر او ﻛﻨﺪوﻫﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ
وﻣﻮﻧﺪ او ﭘﻪ )902ﻫـ =1496م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ورﻛړه او د ﻫﻐﻪ
ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﻛﻲ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻳﻘﺮا ﺗﻪ ﺑﺎﻏﻲ ﺳﻮى وو ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﻛړه او ﭘﻪ )904ﻫـ = 2498م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﻫﺮات وﻧﻴﻮ او ﭼﻲ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﭘﺮ ﺑﻠﺦ ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ،
ارﻏﻮن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﻧﻴﻮ او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻳﻘﺮا ﭘﻪ )911ﻫـ( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ ،ﻧﻮ د
ارﻏﻮن ﻧﻔﻮذ ﻻ زﻳﺎت ﺳﻮ او ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺋﯥ د ﺷﺎل او ﺑﻮﻻن او ﻣﺴﺘﻨﮓ )اوﺳﻨﻰ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ﭘﺮ وﻻﻳﺖ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮري ﻗﺒﻀﻪ وﻛړه او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻫﺮات ﭘﻪ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ او
د ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ)د 913ﻫـ = 1507م ﺷﺎوﺧﻮا( ﺧﻮ ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ دوو
زاﻣﻨﻮ ﺷﺎه ﺑﯧﮓ او ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻢ ارﻏﻮن ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه او د ﻫﺮات ﺗﺮ
ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎن ﺳﺮه روﻏﻪ وﻛړه .ﺑﻴﺎ ﭼﻲ زﻛﻲ ووژل ﺳﻮ او د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎري
وﻳﺠﺎړي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮې ،ﻧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻢ ارﻏﻮن د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﮔﺮﻣﺴﯧﺮه ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او
ﭘﻪ )908ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق د ﻟﻐﻤﺎن ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه او ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ د اﻟﻎ
ﺑﯧﮓ ﻟﻮر ﺋﯥ وﻛړه .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺑﺎﺑﺮ د ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﻫﻨﺪوﻛﺶ راﺗﯧﺮ ﺳﻮ او ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ ﻧﻮ ﺑﺎﺑﺮ ﻛﺎﺑﻞ وﻧﻴﻮ ) 909ﻫـ =1503م(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻢ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او ﺑﺎﺑﺮ د ﻏﺰﻧﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ
ووت او د ﻏﻠﺠﻴﻮ ﺗﺮ ﻛﻼت ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او ﺧﭙﻞ ورور ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻴﺮزا ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻏﺰﻧﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ورﻛﻰ )911ﻫـ = 1505م( ﻳﻮ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮل ﺗﻴﻤﻮري ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن
د ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ د ورځ ﭘﻪ ورځ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻲ ﻗﻮت ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻣﺮﻏﺎب ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺳﺮه ﻏﻮﻧډ
ﺳﻮل او ﺑﺎﺑﺮ ﺋﯥ ﻫﻢ وروﻏﻮښﺖ .ﺑﺎﺑﺮ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ د ﻣړﻳﻨﻲ ﺧﺒﺮ اروﯦﺪﻟﻰ وو او
ﭘﺨﭙﻠﻪ د ده ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ زړه ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻫﺮات ﺧﺮﺧښﻪ وه ﻧﻮ د ﻫﺰاره او ﻳﻤﺎق ﻟﻪ ﻻري ﻣﺮوﭼﺎق
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ﺗﻪ وﻻړ او د ﻛﻞ ﺑﺎﻏﺎن ﭘﻪ ﭘړاو ﻛﻲ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ .د ) 912ﻫـ
څﻠﻮرﻣﻪ ﺧﻮر ﺟﻤﺎدي اﻻﺧﺮ  1506م( .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺟﻨﮓ ﺗﻪ را وړاﻧﺪي ﻧﻪ ﺳﻮ او د
ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﻫﻢ د ﺧړ ﭘړﺗﻴﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺑﺮ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ ﻧﻮ ﺑﺎﺑﺮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺮه ژﻣﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ
راﻏﻰ او ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ دراﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ور ﭘﯧښ ﺳﻮل .دا ځﻜﻪ ﭼﻲ د ده ﺗﺮ ﺷﺎ د ﻛﺎﺑﻞ ځﻴﻨﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺑﺎﺑﺮ اﻛﺎ ﺟﺎن ﻣﻴﺮزا ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ ﻣﻨﻠﻰ وو ،ﺧﻮ ﭼﻲ ﺑﺎﺑﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ ،اﻛﺎ ﺋﯥ
ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﺮ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د
ﺑﺎﺑﺮ ﻛﺸﺮ ورور ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻴﺮزا ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ و ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه.
ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺗﺮ ﭼﻨﮕﯧﺰ او ﺗﯧﻤﻮر وروﺳﺘﻪ ﻏښﺘﻠﻰ ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ
ﭘښﺘﻨﻲ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه وﻧښﺖ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻏﺮو او رﻏﻮ ﻛﻲ د ﻛﻮﭼﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﻲ د رﻣﻮ او ﮔﻠﻮ
ﭘﻪ روزﻧﻪ ﺑﻮﺧﺖ ول او ﻫﻐﻪ دراﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻫﺮات ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﻲ ورﭘﯧښ ﺳﻮي ول ،د
ﻏﺰﻧﻲ د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ ،ﺟﻨﻮب د ﻏﻠﺠﻴﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو ﺗﻼﻓﻲ ﻛړه )913ﻫـ( .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻛﺎل ﭼﻲ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎن د ﻫﺮات او ﻓﺮاه ﺗﺮ ﻳﺮﻏﻞ وروﺳﺘﻪ ﮔﺮﻣﺴﯧﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ ﺑﺎﺑﺮ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ
ور ووت او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺧﺎﻟﻴﺸﻚ ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺷﺎه ﺑﯧﮓ او ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻢ ارﻏﻮن
ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او د ﺧﭙﻠﻮ دوو زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻧﻴﻮ او ﺷﺎه ﺑﯧﮓ
ﻣﺴﺘﻨﮓ ﺗﻪ او ﻣﻘﻴﻢ زﻣﻴﻨﺪاور ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪه .ﺑﺎﺑﺮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر اﻳﺎﻟﺖ ﺧﭙﻞ ورور ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻴﺮزا ﺗﻪ
وﺳﭙﺎره او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ را رﻫﻲ ﺳﻮ ،ﺧﻮ د ارﻏﻮن زاﻣﻦ ﭼﻲ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه وړې وه،
د ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺋﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻴﺮزا ﺋﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﺷﺎړه.
ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺷﺎه ﺑﯧﮓ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ وﻻړ )913ﻫـ(.
دﻣﺨﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ ﭼﻲ ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﭘﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻋﻠﻲ ﺷﺒﻜﻮر ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ او
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ او ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻒ ﺷﻜﻦ او ﻧﻈﺮ او ﻳﻌﻘﻮب او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ د
ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ﺑﻴﺮغ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ .ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ )914ﻫـ =1508م( ﻛﺎل ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او د ﺧﭙﻠﻮ
درې ،څﻠﻮر زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻛﻲ وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺋﯥ وواژه او ﻫﻢ
ﺋﯥ زﺑﻴﺮ راﻋﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﺎﺑﺮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻮﻟﻪ د ﺧﭙﻞ اﻛﺎ ﺟﺎن ﻣﻴﺮزا ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻛﻲ اﺧﺘﻪ وو ،ﭘﻪ
ﻫﺮات ﻛﻲ د ﺗﻴﻤﻮري ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻤﺒﻠﻪ د ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﻮﻟﻪ ﻛړه ﺳﻮه او
ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻪ ټﻮل ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﭘﻮري ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ ،ځﻜﻪ ﭘﻪ )916ﻫـ = 1510م( ﻛﺎل
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ﺻﻔﻮي ﭘﺎﭼﺎ ﺷﺎه اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻣﺮو ﺗﻪ وﻻړ او ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺋﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻛﻼ ﺑﻨﺪ ﻛﻰ او ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ د ﺑﺮات د
ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ  26د ﭘﻨځﻠﺴﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭘﻪ دې ﺟﻨﮓ ﻛﻲ ﻟﺲ
زره اوزﺑﻚ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺮه ووژل ﺳﻮل او ﺷﺎه اﺳﻤﻌﻴﻞ د )917ﻫـ = 1511م( ﻛﺎل ﭘﻪ
ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﻲ ﺗﺮ اﻣﻮ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻠﻰ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺑﺎﺑﺮ ﻟﻮى رﻗﻴﺐ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎن ووژل ﺳﻮ ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺑﺎﺑﺮ د ﺷﭙﯧﺘﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ
ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﻠﺦ څﺨﻪ ﭘﺮ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺗﺮ ډﯦﺮو ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ )920ﻫـ =
1514م( ﭘﻮري ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ ښﺎروﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووﺗﻞ او ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ د ډﯦﺮو ﻏښﺘﻠﻴﻮ او ﻛﻠﻜﻮ رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﻛﯧﺪه ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻪ ﻛړه او وې ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ
ارﺗﻮ ﻣﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻻس ﭘﻮر ي ﻛړي .د دې ﻛﺎر ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛړي
او ﻟﻪ )925ﻫـ = 1519م( څﺨﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪي ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړى ﻳﺮﻏﻞ ﺷﺮوع ﻛﻰ او د ﺳﻨﺪ د
ﻧﻴﻼب ﻟﻪ ﮔﻮدره د ﭘﻨﺠﺎب ﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﭘﻮري ورﺳﯧﺪ او ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﯧﮓ اﺗﻜﻪ ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرﻟﯥ او د ﻛﻬﻜﺮان ﭘﺮ وﻻﻳﺖ او د ﭘﺮﻫﺎﻟﻪ ﭘﺮ ﻛﻼ ﺋﯥ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او د ﺑﻬﺮ او ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ
وﻻﻳﺖ ﺋﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره .ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ او ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ ﺋﯥ د ﭘﯧښﻮرد ﺷﻤﺎل
د ﻳﻮﺳﻔﺰو ډﯦﺮي ﻗﺒﻴﻠﯥ د ځﺎن ﭘﺮ ﺧﻮا ﻛړې او د ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﻮ د ﻳﻮه ﻣﺸﺮ ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮر ﻟﻮر ﺋﯥ
وﻛړه او ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ ﺋﯥ وﻛﻮﻻى ﺳﻮه ،ﭼﻲ د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﭘﻪ څﯧﺮ )ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮر ﺋﯥ د
زاﺑﻠﻲ ﭘښﺘﻨﻮ څﺨﻪ ﻛړې وه( د ﭘښﺘﻨﻮ زړه ور او ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﻗﺒﺎﻳﻞ ځﺎن ﺗﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛړي او د
ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻗﻮت او ﻣﻼﺗړ د ﻫﻨﺪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺳﻲ ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﺎن د ﺧﻴﺒﺮ او ﺳﻨﺪ
ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ارﺗﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ ﭘﺮاﺗﻪ ول او اﻣﻜﺎن ﺋﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﻲ د دوى ﺑﯥ ﻣﺮﺳﺘﻲ څﻮك ﻟﻪ
ﻛﺎﺑﻠﻪ د ﻫﻨﺪ او ﻣﺎوراى ﺳﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻲ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ د ﺑﺎﺑﺮ ﻛﺎر اﺳﺎﻧﻪ ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دوﻫﻢ ﻳﺮﻏﻞ ﻛﻲ ﭼﻲ د )925ﻫـ(
ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ وﻛﻰ ﺗﺮ اټﻚ ﭘﻮرﻳﻮوت او ﭼﻲ ﺑﯧﺮﺗﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺣﻀﺮ ﺧﯧﻞ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﭼﻮر ﻛړې .ﭘﻪ درﻳﻢ ﻳﺮﻏﻞ ﻛﻲ )926ﻫـ = 1519م( ﻛﻲ د ﭘﻨﺠﺎب ﺗﺮ
ﺳﻴﺎﻟﻜﻮټﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ .ﺳﻴﺪ ﭘﻮر ﺋﯥ وران او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻛړل ،ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺷﺎه ﺑﯧﮓ ارﻏﻮن ﻟﻪ ﺳﻨﺪه ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ ﻛﺎوه ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺑﺎﺑﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ
او د ﺷﺎه ﺑﯧﮓ ﺳﺮه ﺋﯥ روﻏﻪ وﻛړه ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻮ )926ﻫـ = 1519م رﺟﺐ( او ﺑﻞ
ﻛﺎل ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ او ﺷﺎه ﺑﯧﮓ ﺋﯥ د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه او د )928ﻫـ
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= 1521م( ﻛﺎل د ﻛﻮﭼﻨﻲ اﺧﺘﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ  13ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ښﺎر ﭘﻪ روﻏﻪ وﻧﻴﻮ او
ﺷﺎﻫﺰاده ﻛﺎﻣﺮان ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻤﺮان ﻛﻰ.
د ﺑﺎﺑﺮ څﻠﻮرم ﺳﻔﺮ ﭘﻪ )930ﻫـ = 1523م( ﻛﺎل ﺗﺮ ﻻﻫﻮر او ﺳﻴﺎﻟﻜﻮټﻪ ﭘﻮري وو او ﭘﻪ
ﭘﻨځﻢ ﺳﻔﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ )د  932ﻫـ د رﺟﺐ ﭘﺮ  (8د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻮدي
وواژه او ) د 932ﻫـ = 1525م د رﺟﺐ ﭘﺮ  (12د ډﻫﻠﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .ﭘﻪ دې وﺧﺖ
ﻛﻲ وو ،ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر او ﻛﻮﻫﺎټ او ﺑﻨﻮ ﺧﻮا د ﻳﻮﺳﻔﺰو د ﻟﻮﻳﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻪ ﺑﺸﭙړ ﺳﻮل
او د ﺑﻠﻮڅﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﺳﻨﺪ ﺳﻴﻤﻪ د ﻏﺎزي ﺧﺎن ﺗﺮ دﯦﺮې او د ﭘﻨﺠﺎب ﺗﺮ ﺟﻨﻮﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ډﻫﻠﻲ څﺨﻪ د ﺑﺎﺑﺮ ﻟﻪ
ﺧﻮا اداره ﻛﯧﺪه او ﺧﻮاﺟﻪ ﻛﻼن د ﻏﺰﻧﻲ او ﮔﺮدﯦﺰ ﺣﻜﻤﺮان )932ﻫـ( او ﺷﻬﺰاده ﻫﻤﺎﻳﻮن د
ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺣﻜﻤﺮان )933ﻫـ = 1526م( او ﺷﻬﺰاده ﻛﺎﻣﺮان د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻜﻤﺮان وو.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻪ )935ﻫـ( ﻛﺎل ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎن ﻛﺎﺷﻐﺮي ﭘﺮ ﺑﺪﺧﺸﺎن
ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ،ﺧﻮ د ﺑﺎﺑﺮ زوى ﻫﻨﺪال ﻣﻴﺮزا ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ د ﺑﺎﺑﺮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮه.
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﺮ ﻛﺎﻣﺮان وروﺳﺘﻪ ﺷﻬﺰاده ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮ او ده ﭘﻪ )930ﻫـ =
1523م( د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﭼﻬﻞ زﻳﻨﯥ ﭘﻪ داﻻن ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او ﺗﺮ
)953ﻫﺲ = 1546م( ﭘﻮري ﺋﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﺎوه.
ﺑﺎﺑﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ زړور ﺧﻮﻧﺮﯦﺰه ﭘﻮه او ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﺑﻠﺦ او
ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺋﯥ ﺗﺮ ډﻫﻠﻲ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻳﻮ ﻟﻮى ﻫﻴﻮاد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه .ده ﭘﻪ
ﻓﺎرﺳﻲ او ﺗﺮﻛﻲ ﺷﻌﺮ واﻳﻪ او څﻮ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻟﻴﻔﻮﻧﻪ ﻟﺮي او د )937ﻫـ = 1530م( ﻛﺎل ﭘﻪ
څﻠﻮرﻣﻪ ﺧﻮر  -ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﭘﻪ آﮔﺮه ﻛﻲ ﻣړ او د ده د وﺻﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ ﺑﺎغ
ﻛﻲ ښﺦ ﺳﻮ او د ده ﻫﺪﻳﺮه ﭘﻪ )1056ﻫـ = 1646م( ﻛﻲ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺟﻮړه ﻛړه ،ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﺸﻬﻮره ده .ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ د ده زوى ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﻮن د ډﻫﻠﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﭘﻨﺠﺎب ،ﭘﯧښﻮر ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ ورور ﺷﻬﺰاده
ﻛﺎﻣﺮان د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﺳﻴﻤﻪ وﺑﻠﻠﻪ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺋﯥ د ﺑﺎﺑﺮ د اﻛﺎ ﺟﺎن ﻣﻴﺮزا زوى ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺗﻪ وﺳﭙﺎره .د )942ﻫـ = 1535م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺻﻔﻮي ﺳﺎم ﻣﻴﺮزا ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ ﭘﺮ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ښﺎر ﺋﯥ د ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﺮان د ﺣﻜﻤﺮان ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﻳﻮﺳﺖ .ﻫﻐﻪ
وو ﭼﻲ ﻛﺎﻣﺮان ﻟﻪ ﻻﻫﻮره ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ .ﺳﺎم ﻣﻴﺮزا ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ ﺧﻮاﺟﻪ
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ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺮﺷﺎه
 – 65ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

320

ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺑﺎﺑﺮ ﻣﻘﺒﺮه
 – 66ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﺷﯧﺮﺷﺎه ﺳﻮري
 – 67ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﻛﻼن ﺑﯧﮓ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ او د ﺑﻞ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺻﻔﻮي ﺷﺎه
ﻃﻬﻤﺎﺳﭗ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻛﻼن څﺨﻪ واﺧﻴﺴﺖ او ﻣﻴﺮزا ﺑﺪاغ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻪ ﺋﯥ
وﺳﭙﺎره او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﭗ اﯦﺮان ﺗﻪ وﻻړ ،ﺑﻴﺎ ﻛﺎﻣﺮان ﻟﻪ ﻻﻫﻮره راﻏﻰ او
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ وﻧﻴﻮ )943ﻫـ = 1536م(.
ﺧﻮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻲ و ﻧﻪ ﺳﻮ ﻛﻮﻻى ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﭘﺎﭼﻬۍ ﻣﻘﺎم
وﺳﺎﺗﻲ .دا ځﻜﻪ ﭼﻲ ﺑﺎﺑﺮ د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﺑﺮﺑﺎد ﻛړې او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﺋﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻪ ﺻﺪﻣﻪ رﺳﻮﻟﯥ وه ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺒﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻈﻤﺖ د
راﮔﺮځﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻜﻞ ﻛﻲ ول او د ﻫﻨﺪ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮروﺛﻲ ﻣﻠﻚ ﮔﺎڼﻪ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻮدي د ﺑﺪي ادارې او د ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ د ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﭘﻪ اﺛﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮت ﺗﻴﺖ
ﻛړى وو او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺋﯥ د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ وﻟﻴﺪﻟﻪ .ﻧﻮ ځﻜﻪ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﻲ ﻳﻮ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﻮښﻴﺎر ﭘښﺘﻮن ﻟﻜﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﺧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺷﯧﺮ ﺷﺎه ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د
ﺳﻮري ﻟﻪ ټﺒﺮه ﻣﻨځ ﺗﻪ راووت .ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﻴﺖ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﺳﺮه راټﻮل ﻛړل او د
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻐﺮى ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﻮد ﻛﻰ او د ﭘښﺘﻨﻮ د ﭼﺎرو ﺗﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ او د دوى ﺗﺮ اﺗﺤﺎد
وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن او ﻣﻐﻮﻟﻲ ﻗﻮﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه .ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻣﺎت ﺳﻮ او د ﻫﻨﺪ د
ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﻣﻘﺎم ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮ .د ﻣﺎﺗﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل د
)947ﻫـ1540م ﭘﻪ رﺟﺐ ﻛﻲ( ﻫﻤﺎﻳﻮن د ﺳﻨﺪ ﻋﻤﺮﻛﻮټ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او د ﺷﺎل او ﻣﺴﺘﻨﮓ او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮب ﮔﺮﻣﺴﯧﺮ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻري ﻫﺮات او ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ وﻻړ او ﺻﻔﻮي
درﺑﺎر ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه ،ﺧﻮ ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﺮان ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻣﻴﺮزا ﻋﺴﻜﺮي او ﻣﻴﺮزا ﻫﻨﺪال ﭘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﭘﻨﺎه ﺳﻮل او ﺗﺮ څﻪ ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﺮان ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﻫڅﻪ وﻛړه او ﭘﻪ
ﻧﺎرﻳﻦ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ د ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺟﺒﺮ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ
ﻛﻰ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪال ﻣﻴﺮزا ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
وﻳﻮﺳﺖ .ﻣﻴﺮزا ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻪ ﺋﯥ وﺳﭙﺎره او ﻫﻨﺪال د )ﺟﻼل آﺑﺎد( ﺟﻮى ﺷﺎﻫﻲ ﺗﻪ ﻣﻘﺮر ﺳﻮ
او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺧﻄﺒﻪ او ﺳﻜﻪ د ﻛﺎﻣﺮان ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎري ﺳﻮه .ده ﺗﺮ ﻫﻐﻲ ﺟﮕړې
وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ )948ﻫـ = 1541م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ اﻧﺪراب ﻛﻲ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا ﺳﺮه وﻛړه،
ټﻮل ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻰ او ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ د
ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﺋﯥ ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺋﯥ ﻛﺎﺑﻞ وو.
ﺧﻮ ﻫﻤﺎﻳﻮن د ﺻﻔﻮي ﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﺮﺳﺘﻪ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ او ﭘﻪ )951ﻫـ = 1544م( ﻛﺎل د
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دﯦﺮﺷﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﺳﺮه د ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻري د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻏﺎړي ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ او ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﻛﺎﻣﺮان ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﺷﺎﻫﻢ ﻋﻠﻲ او ﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړل او ډﯦﺮ ژر ﺋﯥ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﺮ ﺷﭙږو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ )952ﻫـ( ﻛﺎل ﻟﻪ ﻣﻴﺮزا ﻋﺴﻜﺮي څﺨﻪ وﻧﻴﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺗړون
ﺳﺮه ﺳﻢ ﭼﻲ د ﺻﻔﻮي ﭘﺎﭼﺎ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻛړى وو ،ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ ﺷﻬﺰاده ﻣﺮاد ﺻﻔﻮي ﺗﻪ وﺳﭙﺎره.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﻛﻮﭼﻨﻰ ﺷﺎﻫﺰاده ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺑﯧﺮم ﺧﺎن ﺗﻪ
وﺳﭙﺎره او ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮﻳﺎن ﺋﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ رﺧﺼﺖ ﻛړل او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺋﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه او د ﺷﺎه
ﻛﺎﻣﺮان ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ورﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮل او د )953ﻫـ = 1546م( ﻛﺎل ﭘﻪ روژه ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﻢ د
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻛﺎﻣﺮان ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ وﺗښﯧﺘﺪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ د ﺳﻨﺪ ارﻏﻮﻧﻴﻪ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه.
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﺎوراء
اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ وﺷﺎړه او ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ د ځﺎن ﻛړل .ﺑﻴﺎ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﻠﻮار ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ راﻏﻰ او د )954ﻫـ =1547م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺧﻮر )رﺑﻴﻊ اﻻول( ﺋﯥ ﻛﺎﻣﺮان
ﻣﺎت ﻛﻰ او ﻫﻐﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﻛﺎﺑﻞ د ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ.
ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻛﺎﻣﺮان ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺗﺎﻟﻘﺎن او ﺑﻐﻼن ﻛﻲ څﻪ ﻧﻔﻮذ وﻣﻮﻧﺪ ،ﻧﻮ
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺋﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډه ﭘﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻛﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﯧﺪو ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻰ او د ﻛﻮﻻب وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ﺋﯥ
واﺳﺘﺎوه او ﻣﻴﺮزا اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﻲ ﭘﺮﯦښﻮد ،ﺧﭙﻠﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﺊ )954ﻫـ
=1547م( ،ﺧﻮ ﻛﺎﻣﺮان ﭘﻪ ﻛﻮﻻب ﻛﻲ ﻳﻮه ډﻟﻪ راټﻮﻟﻪ ﻛړه او د ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻚ
ﺋﯥ ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻧﻴﻮ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻳﻮن درﻳﻢ وار د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ وﻻړ او د ﻫﻐﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﺗﺼﻔﻴﯥ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﺧﺘﻼن او ﻛﻮﻻب ﺳﻴﻤﻲ ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﺮان ﺗﻪ او د ﻇﻔﺮ او
ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻛﻼ ﺋﯥ ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻪ او ﻛﻨﺪز او اﺷﻜﻤﺶ او ﻧﺎرﻳﻦ ﺋﯥ ﻣﻴﺮزا ﻫﻨﺪال
ﺗﻪ ورﻛړه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ )955ﻫـ = 1548م( د روژې دوﻫﻤﻪ ورځ.
د ﻫﻤﺎﻳﻮن څﻠﻮرم ﺳﻔﺮ ﺑﻠﺦ ﺗﻪ د ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ وو ﺧﻮ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ
)956ﻫـ = 1549م( او ﭘﻪ )975ﻫـ( ﻛﺎل ﭼﻲ ﻛﺎﻣﺮان ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮ ﻛﻲ څﻪ ﻗﻮت
وﻣﻮﻧﺪ ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻨځﻢ وار ﻫﻐﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ ،ﺧﻮ د ﻏﻮرﺑﻨﺪ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او
ﻛﺎﻣﺮان ﺑﻴﺎ ﻛﺎﺑﻞ وﻧﻴﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ډﯦﺮ ژر ﻟښﻜﺮ راټﻮل ﻛﻰ او ﭘﻪ اﺷﺘﺮﮔﺮام ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﻛﺎﻣﺮان ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه .ﻛﺎﻣﺮان ﻟﻐﻤﺎن ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻛﺎﺑﻞ وﻧﻴﻮ او ﻣﻴﺮزا
ﻋﺴﻜﺮي ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺟﻨﮓ ﻛﻲ ﻧﻴﻮل ﺳﻮى وو ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺑﻠﺦ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
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ځﺎﻳﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ )965ﻫـ( ،ﺧﻮ ﻛﺎﻣﺮان ﺑﻴﺎ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻣﻬﻤﻨﺪو او
ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺒﻴﻠﻮ څﺨﻪ ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ ﻛﻰ او د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﻛﻼ ﺋﯥ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛړه ،څﻮ
ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﻟﻪ ﺧﻴﺒﺮه ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ وﺷﺎړه او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ )958ﻫـ =1551م( ﻛﺎل ﭘﻪ
ﭼﭙﺮﻫﺎر ﻛﻲ د دې دوو وروڼﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺟﮕړه وﺳﻮه .ﻣﻴﺮزا ﻫﻨﺪال ووژل ﺳﻮ او ﻛﺎﻣﺮان ﻫﻨﺪ
ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﻠﻄﺎن آدم ﻛﻬﻜﺮ ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ )960ﻫـ 1552م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺗﻪ
وﺳﭙﺎره اوﻫﻤﺎﻳﻮن ﭘﻪ ﺑﯧﺮﺣﻤۍ ړوﻧﺪ ﻛﻰ.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺑﺎﺑﺮ اوﻻده ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﻛﻲ ﺳﺮه اﺧﺘﻪ ول
او ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺧﭙﻞ وروڼﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ اﻳﺴﺘﻞ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوره ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﻟړﻟﯥ وه ،ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ
ﺷﯧﺮﺷﺎ ﺳﻮري د ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻧﻈﻢ او وداﻧۍ او ﺟﻬﺎﻧﺪارۍ ﮔټﻮر ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﻛښﯧښﻮول ،ﺧﻮ دا
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻰ ﺷﻬﻨﺸﺎه د )952ﻫـ = 1545م( ﻛﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﺧﻮر )رﺑﻴﻊ اﻻول( ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ
ورځ د ﻛﺎﻟﻨﺠﺮ د ﻛﻼ د اور ﻟﮕﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﺎوړه ﭘﯧښﻪ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او د ده اوﻻدې و ﻧﻪ ﺳﻮه
ﻛﻮﻻى د ده ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻐﺮى ﺗﻮد وﺳﺎﺗﻲ او اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭼﻲ ﭘﻮه
ﻻرښﻮوﻧﻜﻲ ﺋﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﺎره واره ﺳﻮل ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﺧﻮا ﻫﻤﺎﻳﻮن ځﺎن د وروڼﻮ ﻟﻪ
ﺟﻨﺠﺎﻟﻪ وزﮔﺎر ﻛﻰ .ﺧﭙﻞ ورور ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﭘﺮﯦښﻮو او
ﭘﺨﭙﻠﻪ د )962ﻫـ( ﻛﺎل د ﺻﻔﺮي ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﭘﯧښﻮر ﻟﻪ ﻻري د ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ وﺧﻮځﯧﺪ
او د )962ﻫـ( ﻛﺎل د روژې ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د ډﻫﻠﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د )963ﻫـ =1555م(
د ﻟﻮﻣړۍ ﺧﻮر )رﺑﻴﻊ اﻻول( ﭘﺮ ﭘﻨځﻤﻪ ﭘﻪ ډﻫﻠﻲ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ.
او د ده ﭘﺮ ځﺎى د ده دﻳﺎرﻟﺲ ﻛﻠﻦ زوى ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ )963ﻫـ =
1555م( ﻛﺎل د دوﻫﻤﻲ ﺧﻮر )رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﭘﺮ  12د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﻛﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻫﻤﺎﻳﻮ ن د ﻣړﻳﻨﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن او زوى ﺋﯥ ﻣﺤﻤﺪ
اﻛﺒﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ څﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻛﻼ ﺑﻨﺪ ﻛﻰ ﺧﻮ
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﻛﺒﺮ ﻟښﻜﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ښﺎر وﻧﻴﺴﻲ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﻪ وﻻړ )963ﻫـ( او د ﻛﺎﺑﻞ د ﭼﺎرو واﮔﻲ د ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﻮر )ﻣﺎه
ﭼﻮﭼﻚ ﺧﺎﻧﻢ( ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻴﺮان ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺨړه اﺧﺘﻪ ول ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ
)970ﻫـ = 1562م( ﻛﺎل د اﻛﺒﺮ ﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﻨﻌﻢ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ .دى د
ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻣﺎﺗﻪ ﺋﯥ وﻛړه او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻛﻼت ﻏﻠﺠﻲ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻰ وو ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺻﻔﻮي ﺷﺎه
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ﻃﻬﻤﺎﺳﭗ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ د ﺷﺎه اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺻﻔﻮي د ﻧﻤﺴﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزا ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راوﺧﻮځﺎوه او ﭘﻪ )946ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ښﺎر ﻟﻪ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ څﺨﻪ وﻧﻴﻮ.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ )967ﻫـ = 1559م( ﻛﺎل ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻪ د ﺑﻠﺦ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻧﻴﺖ ﻟښﻜﺮ راوﻳﻮﺳﺖ او د ﮔﺎزران ﭘﺮ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ د ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﮕړه
وﻛړه ،ﺧﻮ ﻣﺎت ﺳﻮ او زوى ﺋﯥ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺳﻮ.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ورورﺳﺘﻪ اﺑﻮ ااﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺗﺮﻣﺬي د)971ﻫـ =1563م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د
اﻛﺒﺮ ﻟﻪ درﺑﺎره ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺗښﺘﯧﺪ او د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺧﻮر ﺋﯥ وﻛړه او د ﺷﻬﺰاده ﻣﻮر ﺋﯥ د
ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ووژﻟﻪ .ﺷﻬﺰاده او د ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﻨﻮ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻤﺮان ﻣﻴﺮزا
ﺳﻠﻴﻤﺎن څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ .ﻣﻴﺮزا د ﻏﻮرﺑﻨﺪ د ﭘﻠﻪ ﺳﺮه د اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﻲ او ﻛﺎﺑﻞ د ﻟښﻜﺮ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ .اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺋﯥ وواژه او د )971ﻫـ =1563م ﻛﺎل د روژې ﭘﺮ  (17ﺋﯥ
ﻛﺎﺑﻞ وﻧﻴﻮ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺧﭙﻞ زوم ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ او ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻄﺎن اﻣﻴﺪﻋﻠﻲ ﺗﻪ
ﭘﺮﯦښﻮو ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﻪ وﻻړ او ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ د اﻛﺒﺮي درﺑﺎر ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ
ﺳﻴﻨﺪه او ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺗﺮ ﺳﻠﺴﻠﯥ ﭘﻮري ﺧﭙﻠﻮاك ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ او د ﻣﻴﺮزا
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ) 972ﻫـ = 1566م( .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ
ﻏښﺘﻠﻰ ﺳﻮ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﺎ ﻓﺮﻳﺪون ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﭘﯧښﻮره ﭘﺮ ﻻﻫﻮر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﺧﻮ ﭘﻪ
)974ﻫـ = 1566م( ﻛﺎل اﻛﺒﺮ ﺷﺎه ﻟﻪ اﮔﺮې څﺨﻪ ﻻﻫﻮر ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺋﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ
ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه.
ﺧﻮ د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﭘﻪ ﻏﻴﺎب ﻛﻲ ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻪ راﻏﻠﻰ او ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ
ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړى وو او ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﺧﺒﺮ ﺋﯥ واورﯦﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ ﭘﺮﯦښﻮو،
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺴﻲ ﺷﺎﻫﺮخ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ د زوى ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
ﺑﺪﺧﺸﺎن او اﻧﺪراب او ﺗﺎﻟﻘﺎن او ﻛﻨﺪوز ﻛﻲ ﻏښﺘﻠﻰ ﺳﻮى وو ،د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻻري ﻫﻨﺪ ﺗﻪ
وﺗښﺘﯧﺪ او د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ د ﺷﺎرخ ﻣﻴﺮزا ﺳﻮه )983ﻫـ = 1575م( .ﺧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ
ﻫﻨﺪه د ﺑﻴﺖ اﷲ د زﻳﺎرت ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ اﯦﺮان ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ او
ﭘﻪ )987ﻫـ = 1579م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺴﻲ ﻳﺮﻏﻞ
وﻛﻰ او ﺷﺎﻫﺮخ ورﺳﺮه روﻏﻪ وﻛړه .ﻟﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﻨﺪوﻛﺸﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮو او ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﺋﯥ د ﺑﺪﺧﺸﺎن اﻛﺘﻔﺎ وﻛړه)988ﻫـ(.
ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﺮ دې روﻏﻲ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ د ﭘﯧښﻮر او ﻻﻫﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ
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ﻟښﻜﺮ وﻳﻮﺳﺖ او دا ښﺎر ﺋﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،ﺧﻮ د )989ﻫـ = 1581م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﻪ اﻛﺒﺮ
دى د ﻻﻫﻮر ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا څﺨﻪ ﺗﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه او ﭘﺨﭙﻞ ورور ﭘﺴﻲ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ وﻻړ دا د ده ﻟﻮﻣړى
ﺳﻔﺮ وو ،ﻣﮕﺮ ﻛﺎﺑﻞ او زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﺋﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل او د )989ﻫـ ﻛﺎل د
ﺻﻔﺮ ﭘﺮ  (14ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ وﮔﺮځﯧﺪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻛﻲ د ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎن او
ﺷﺎﻫﺮخ اﺧﺘﻼف ورك ﻧﻪ ﺳﻮاو ﻟﻪ دې اﺧﺘﻼﻓﻪ د ﺑﻠﺦ ﺣﻜﻤﺮان ﻋﺒﺪاﷲ اوزﺑﻚ ﮔټﻪ
واﺧﻴﺴﺘﻪ .دواړه ﺋﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷړل او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺋﯥ د ﻫﻨﺪو ﻛﺶ ﺗﺮ ﺳﻠﺴﻠﯥ ﭘﻮري د
ﺑﻠﺦ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻰ.
ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ د )993ﻫـ =1585م( ﻛﺎل د ﺑﺮات ﭘﺮ  12ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او
اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺳﺎﺗﻨﻲ د ﭘﺎره ﻛﻨﻮرﻣﺎن ﺳﻨﮕﻪ د ﻧﻮي ﻗﻮت ﺳﺮه راواﺳﺘﺎوه او زﻳﻦ ﺧﺎن
ﻛﻮﻛﻪ ﺋﯥ د دې ځﺎى ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً د اﻛﺒﺮي ﻫﻴﻮاد ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮ )995ﻫـ =
1586م( .د اﻛﺒﺮ ﻟښﻜﺮي د ﺳﻮات او ﺑﺎﺟﻮړ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺗﻮرﻳﺎﻟﻴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه
وﻧښﺘﻠﯥ او ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻛﺒﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ )997ﻫـ = 1588م( ﻛﺎل ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ راﻏﻰ او دا ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ده
دوﻫﻢ ﺳﻔﺮ وو او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺗﺮ ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﺗﯧﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺎﺑﻠﻲ
ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ورﻛړه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪ ،ﺧﻮ د روښﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺪاراﻧﻮ او د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د
زوى ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮه ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ څﻠﻮﯦښﺖ ﭘﻨځﻮس زره ﺷﺎﻫﻲ ﺳﭙﺎره
او د اﻛﺒﺮي درﺑﺎر ﻣﻬﻢ ﻏړي راﺟﻪ ﺑﻴﺮﺑﻞ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮل او ﻏﺰﻧﻲ د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ
ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ ،ﭼﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺋﯥ د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي راﺳﻲ.
ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ﻣﺨﻪ ﻣﻮ وﻟﻴﻜﻞ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ښﺎر د ﺻﻔﻮي ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وو او ﻟﻪ
اﻛﺒﺮي ﻫﻴﻮاده ﺑﯧﻞ ﺳﻮى وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ )999ﻫـ =1590م( ﻛﺎل ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻟﻪ
ﻻري ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او ﻛﺎﺑﻠﻲ ﺷﺎه ﺑﯧﮓ ﺧﺎن دا ښﺎر ﺑﻴﺎ د اﻛﺒﺮي ﻫﻴﻮاد ﺑﺮﺧﻪ ﻛړه
)1003ﻫـ = 1594م( او د اﻛﺒﺮ د دورې ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻜﻤﺮان وو او ﭘﻪ )1011ﻫـ =
1602م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﺮخ زوى ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ ﺣﻤﻠﻪ ﻛړې وه،
ﻏﻮر ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه او ﭘﻪ )1014ﻫـ = 1605م( ﻛﺎل ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﺷﻬﻨﺸﺎه ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻛﺒﺮ ﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﻻړ ،د ﻫﻐﻪ زوى ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺋﯥ ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .دا وﺧﺖ د ﻫﺮات
ﺻﻔﻮي ﺣﻜﻤﺮان ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻣﻠﻮ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ،ﺧﻮ
ﺷﺎه ﺑﯧﮓ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ ﭘښﯥ ﺋﯥ ټﻴﻨﮕﻲ ﻛړې او ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻨﺪه ﻣﻼﺗړ
ﻟښﻜﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راواﺳﺘﺎوه او ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ وﺗښﺘﯧﺪل او د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺳﻨﺪ او
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ﻣﻠﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻟﻪ درﺑﺎره ﻏﺎزي ﺧﺎن ﺗﻪ ورﻛړه ﺳﻮه )1014ﻫـ = 1605م(.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﻪ )1020ﻫـ = 1611م( ﻛﺎل ﭼﻲ روښﺎﻧﻲ ﭘښﺘﻮن اﺣﺪاد ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﻧﻮ
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ د ﺷﺎه ﺑﯧﮓ ﺧﺎن ﭘﺮ ځﺎى ﻗﻠﻴﭻ ﺧﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﮔﻮﻣﺎره ) د اﻛﺒﺮ او
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺳﺮه د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺟﮕړو ﺗﻔﺼﻴﻞ دي د روښﺎﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺼﻞ ﻛﻲ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺳﻲ(.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻞ د ﺻﻔﻮي او ﺑﺎﺑﺮي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﺟﮕړې ځﺎى وو ،اوس ﻫﻐﻪ د
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻰ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ )1031ﻫـ = 1621م( ﻛﺎل ﻫﻐﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮي وﻧﻴﻮ
او ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ )1035ﻫـ = 1625م( ﻛﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ دوﻫﻢ ﺳﻔﺮ وﻛﻰ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺮ
دې ﺋﯥ ﺑﺮى و ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ ﭼﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻟښﻜﺮ وﺑﺎﺳﻲ ،ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ د ﻛﺎﺑﻞ
او ﺑﻨﮕښ د ﺳﻴﻤﻮ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ او د )1037ﻫـ =
1627م( ﻛﺎل د ﺻﻔﺮ ﭘﻪ  28د ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ) 70ﻋﻜﺲ( او د ده ﭘﺮ
ځﺎى ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺮم د ده زوى د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﭘﻪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه
ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮ .د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ روښﺎن د ﻛﻬﺎﻟﻪ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﯧﺮا او ﭘﯧښﻮر او ﻛﺎﺑﻞ او
ﻏﺰﻧﻲ او ﺑﻨﮕښ ﻛﻲ د ﻫﻤﺎﻳﻮن او اﻛﺒﺮ ﻟﻪ ﻋﺼﺮه ﺷﺮوع ﺳﻮي ول .د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د ﺟﻠﻮس ﺗﺮ
وﺧﺘﻪ ﺋﯥ دوام وﻛﻰ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د
ﺳﺨﺘﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ول )ﺷﺮح ﺑﻪ ﺋﯥ د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي راﺳﻲ(.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭼﻲ ﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﻻړ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﻇﻔﺮ ﺧﺎن د روښﺎﻧﻲ اﺣﺪاد ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه
اﺧﺘﻪ وو .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺑﻠﺦ ﺣﻜﻤﺪار ﻧﺬرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻏﻨﻴﻤﺖ وﮔﺎڼﻪ او د
ﺑﺎﻣﻴﺎن د ﺿﺤﺎك ﭘﺮ ﻛﻼ ﺋﯥ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ د ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ
ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻨﺪوﻛﺶ راﺗﯧﺮ ﺳﻮ او ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو ﻛﻲ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ
ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ .ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ او ﻣﻮﻣﻨﺪ ﻟښﻜﺮ ﺧﺎن د  15زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه او
ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﻬﺎﺑﺖ ﺧﺎن د ﺷﻠﻮ زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راواﺳﺘﺎوه )د 1037ﻫـ =
1628م ﻛﺎل د ذﻳﻘﻌﺪې ﻣﻴﺎﺷﺖ( او ﻧﺬر ﻣﺤﻤﺪ د ﻏﻮر ﻟﻪ ﻻري ﺑﻠﺦ ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ او ﻛﺎﺑﻞ د
ﻟښﻜﺮ ﺧﺎن ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ )د 1038ﻫـ = 1628م ﻛﺎل د ﻣﺤﺮﻣﻲ ﻣﻴﺎﺷﺖ( .د دې ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى
ﻛﻲ د ﺷﻴﺦ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎن زوى ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ د اټﻚ ﻟﻪ ﻏﺎړو ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﭘښﺘﺎﻧﻪ
ﻗﺒﺎﻳﻞ د ځﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ﻻس ﻛړه او د ډﻫﻠﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ او ﭘﯧښﻮر ﺋﯥ
ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،ﺧﻮ د ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﺮان اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮي ﺧﻠﻚ ﺳﺮه ﺗﻴﺖ ﻛړه او ﭘﯧښﻮر
ﺋﯥ وﺳﺎﺗﻪ )د 1038ﻫـ = 1628م ﻛﺎل د ذﻳﺤﺠﯥ ﻣﻴﺎﺷﺖ(.
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ﭘﻪ اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺗﺮﻳﻦ د اوﺳﻨﻲ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د ﭘښﻴﻦ د ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ ﻏټﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ زوى ﺋﯥ ﺷﯧﺮ ﺧﺎن ﺗﺮﻳﻦ د ﺻﻔﻮي او د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮري ﺣﻜﻮﻣﺘﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﺧﭙﻠﻮاك اوﺳﯧﺪ او ﭘﻪ )1041ﻫـ = 1631م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻫﻢ وﻛړه.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺻﻔﻮي ﺣﻜﻤﺮان ﻋﻠﻲ ﻣﺮدان ﭘﺮ ﭘښﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او ﺷﯧﺮ ﺧﺎن د
دوﻛۍ او ﭼﻴټﺎﻟﻲ ﻛﻼوو ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه ﺧﻮ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د )1047ﻫـ = 1637م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﻨځ
ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺧﻮا ﺗﻪ ﻟښﻜﺮ راواﺳﺘﺎوه .ﺻﻔﻮي ﺣﻜﻤﺮان ﻋﻠﻲ ﻣﺮدان ﺧﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ او
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮان ﻣﻠﻚ ﻣﻐﺪود او
ﻛﺎﻣﺮان )ﭘﻪ دې ﻛﺘﺎب ﻛﻲ دي د اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ ﺷﺮح ﺗﻪ رﺟﻮع وﺳﻲ( د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻟﻪ درﺑﺎره
رﺳﻤﺎً د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻜﻤﺪاران وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮل او د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻟښﻜﺮ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو او
زﻣﻴﻨﺪاور او ﺑﺴﺖ او ﮔﺮﺷﻚ ﭘﻮري ﺳﻴﻤﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ )د 1048ﻫـ = 1638م ﻛﺎل درﻳﻤﻪ
ﺧﻮر= ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻲ( او د )1049ﻫـ( ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﻛﻲ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړى ﺳﻔﺮ
وﻛﻰ او د ﻳﻮﺳﻔﺰو د ﺟﻨﺒﺶ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻮښﺎر او ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻏټ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن وژﻟﻲ ول ،ﻋﻠﻲ ﻣﺮدان ﺧﺎن وﮔﻮﻣﺎره )1050ﻫـ( او ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎن
ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻗﻠﻴﭻ ﺧﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣﻘﺮر ﻛړ او ﻧﻴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺋﯥ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻟﻪ
ﺣﺪودو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﭘﻮري د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮري دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻪ ﻛړه ،ﺧﻮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻣﻠﻚ اودل
او ﻣﻠﻚ ﺣﻤﺰه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺳﺎﺗﻠﻪ د )1049ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ
ﺑﺮات ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه ﺧﻮ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وﻻړه او ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺑﺎﻧﺪي د ﺻﻔﻮي ﺣﻤﻠﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﺷﻬﺰاده داراﺷﻜﻮه
د ﭘﻨځﻮﺳﻮ زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه وﮔﻮﻣﺎره او ﺑﻴﺎ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺻﻔﻮي ﻗﻮاوو او د
ﻫﻨﺪوﻛﺶ د ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺣﻜﻤﺮان ﻧﺬر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪاوه ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د
)1055ﻫـ = 1645م( ﻛﺎل ﭘﻪ ذﻳﺤﺠﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﻲ ﺷﻬﺰاده ﻣﺮاد ﺑﺨﺶ د ﭘﻨځﻮﺳﻮ زرو ﺳﭙﺮو
او ﻟﺴﻮ زرو ﭘﻠﻴﻮ او درﻧﯥ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﺳﺮه راوﺧﻮځﯧﺪل او دى ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ د )1056ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ
دوﻫﻤﻪ ﺧﻮر ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ او ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډه ﺋﯥ د ﭘﺮوان او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د درو ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ
ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﺊ او د ﺑﺪﺧﺸﺎن ټﻮﻟﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺑﻠﺨﻪ ﭘﻮري وﻧﻴﻮﻟﯥ او د
ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮري ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ ﺋﯥ د آﻣﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ورﺳﺎوه او ﺧﻮاص ﺧﺎن ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ
ﺻﻮﺑﻪ دارۍ وټﺎﻛﻪ او ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﻣﺬ او
اﺳﺪاﷲ ﺋﯥ ﭘﻪ زﻣﻴﻨﺪاور او ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ وﮔﻮﻣﺎرل او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﭘﯧښﻮر ﭘﺮ
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ﻻر ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ ،ﺧﻮ د ﻧﺬرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن د ﺗﻮران واﻟﻲ ﭘﻪ )1057ﻫـ =
1647م( ﻛﺎل ﭘﺮ ﺑﻠﺦ ﺑﻴﺎ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د ده ﺣﻤﻠﯥ د ﻫﻨﺪو ﻛﺶ ﺗﺮ ﻛﻼوو ﭘﻮري ورﺳﯧﺪﻟﯥ،
ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ درﻳﻢ ﺳﻔﺮ وﻛﻰ او ﺷﻬﺰاده اورﻧﮓ زﯦﺐ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه د
ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د اوزﺑﻜﻮ د ﺣﻤﻠﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او اﻧﺪﺧﻮد او
ﻣﻴﻤﻨﯥ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړل ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د ﺷﻤﺎل ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺳﺨﺘﻪ وه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ
ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﺑﻠﺦ ﻧﺬرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ )1057ﻫـ = 1647م ﻛﺎل د
رﺟﺐ ﻣﻴﺎﺷﺖ(.
ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﻛﻰ او ﭘﻪ )1058ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﻟﻮﻣړى د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ښﺎر د
ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ د دوﺳﺘۍ ﻟﻪ ﻻري ﻳﻮ ﻟﻴﻚ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺛﺎﻧﻲ د ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ او ﭘﻨځﻮ ﺑﺎﻟﻴﻤﺰ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻪ راووت ﭘﺮ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او دا ښﺎر ﺋﯥ ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﻲ د ﭘﻨځﻮﺳﻮ زرو ﺳﭙﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻼﺑﻨﺪ
ﻛﻰ .د ډﻫﻠﻲ ﻟﻪ درﺑﺎره ﺷﻬﺰاده اورﻧﮓ زﯦﺐ د اوﻳﺎ زره ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮ د ﻻﻫﻮر او ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﺻﻔﻮي ﭘﺎﭼﺎ ﺗﺮ ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻧﻴﻮ او
ﻣﺤﺮاب ﺧﺎن ﺋﯥ د ﻟﺴﻮ زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﯦښﻮد .ﭘﺨﭙﻠﻪ دى ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ .ﺷﻬﺰاده
اورﻧﮓ زﯦﺐ د ) 1059ﻫـ = 1649م( ﻛﺎل ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻲ( ﻣﺤﺮاب ﭘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻫﻢ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ څﻠﻮرم ﺳﻔﺮ وﻛﻰ ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ
ﻛﺎر ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ ﺑﻮﺗﻰ ،ﻧﻮ اﻣﺮ ﺋﯥ وﻛﻰ ﭼﻲ اورﻧﮓ زﯦﺐ دي د ﻛﻨﺪﻫﺎر څﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ
ﻛﻼﺑﻨﺪي ﭘﺮﯦږدي او ﻻﻫﻮر ﺗﻪ دي وﻻړ ﺳﻲ .دوه ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻨځﻢ
ﺳﻔﺮ وﻛﻰ او ﺷﻬﺰاده اورﻧﮓ زﯦﺐ ﺋﯥ د ﭘﻨځﻮﺳﻮ زرو ﺳﭙﺮو او ﭘﻠﻴﻮ او ﺷﻠﻮ ﻛﻼﻧړووﻧﻜﻮ
ﺗﻮﭘﻮ او ﺷﻠﻮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﭘﻮ او ﻟﺴﻮ ﻣﺴﺘﻮ ﺟﻨﮕﻲ ﭘﻴﻼﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﺳﻌﺪاﷲ
ﺧﺎن ﺋﯥ د ﻧﻮر ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﺷﻬﺰاده د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وﮔﻮﻣﺎره .دې درﻧﻮ ﻗﻮاوو ﭼﻲ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺑﻴﺎ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړى وو  ،ﺗﺮ دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري ﺋﯥ څﻪ ﻛﺎر و ﻧﻪ ﺳﻮ ﻛﻮﻻى ،ﻫﻐﻪ وو
ﭼﻲ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻛﺎﺑﻞ او ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړل )د 1061ﻫـ = 1650م د روژې ﻣﻴﺎﺷﺖ( .ﺑﻞ
ﻛﺎل ﺑﻴﺎ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻳﻮ ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ د ﺷﻬﺰاده داراﺷﻜﻮه ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د درﻳﻢ وار
ﻛﻼﺑﻨﺪۍ ﻟﻪ ﭘﺎره راواﺳﺘﺎوه ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ ﻳﻮ ﺳﻞ اوﻳﺎ ﺟﻨﮕﻲ ﭘﻴﻼن او دﯦﺮش زره د
ﺗﻮپ ﮔﻮﻟۍ وې .د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﺮوړ ﺣﻜﻤﺮان ﻣﺤﺮاب ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ځﺎن ټﻴﻨﮓ ﻛﻰ او د ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﻛﻼ ﺋﯥ ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ وﺳﺎﺗﻠﻪ او ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻧﻴﺴﻲ درﻳﻢ وار ﻫﻢ
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ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮازي ﻛﺎﺑﻞ او ﻏﺰﻧﻰ د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل
او د ﻫﻐﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﺑﻬﺎدر ﺧﺎن اﻓﻐﺎن وﮔﻮﻣﺎره .ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻫﺮات د
ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ول او ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎت ﻟﻪ ﻣﻴﻤﻨﯥ او اﻧﺪﺧﻮد څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻮري د ﺗﻮران ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺪاراﻧﻮ ﭼﻲ د ﻧﺬرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اوﻻده وه ،اړه
درﻟﻮده .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﻪ )1068ﻫـ = 1657م( ﻛﺎل د ﺧﭙﻞ زوى اورﻧﮕﺰﯦﺐ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺑﻨﺪي ﺳﻮ او ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ اورﻧﮕﺰﯦﺐ د ډﻫﻠﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﻧﻮ اورﻧﮕﺰﯦﺐ ﻣﻬﺎﺑﺖ ﺧﺎن
د ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﺮان او ﺷﻤﺸﯧﺮ ﺧﺎن د ﻏﺰﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ او ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن او ﭘﯧښﻮر
ﻓﻮج دار وټﺎﻛﻪ.
د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﻋﺼﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﯦﺮه ﻟﻪ ﺷﻮره ډﻛﻪ دوره وه ﭼﻲ ﺗﻞ د ﻫﻴﻮاد ﺳﻴﻤﻲ ﻟﻪ
اټﻚ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ د درﺑﺎر د ﻟښﻜﺮو او ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺟﮕړو ډﮔﺮ وو.
ﻟﻮﻣړى د ﭘﯧښﻮر د ﺷﻤﺎل ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﺎﻧﻮ د ﺑﺎﻛﻮ او ﻣﻼ ﭼﺎﻻك او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺪون
ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭘﺮ ﭘﻜﻬﻠﻲ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ .ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﻪ )1077ﻫـ = 1666م( د ﻫﻐﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ
ﭘﺎره د اټﻚ ﻓﻮﺟﺪار ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎن وﮔﻮﻣﺎره ﺧﻮ د )1079ﻫـ = 1668م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
اﻳﻤﻞ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ )ﭼﻲ د اﻳﻤﻞ ﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﻪ( ﭘﻪ ﺧﻴﺒﺮ ﻛﻲ د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن
ﺧټﻚ )ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ او ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻰ ﭘښﺘﻮن او د ﭘښﺘﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮۍ د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د
ﻗﻮاوو ﭘﺮ ﺧﻼف ډﯦﺮ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړل او درې ﻛﺎﻟﻪ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﺨﭙﻠﻪ د دوى د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره
ﭘﻪ ﺣﺴﻦ اﺑﺪال ﻛﻲ ﭘﺮوت وو او ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ وو او آﻏﺮ ﺧﺎن د ﭘښﺘﻨﻮ
ﺳﺮه ﺧﻮﻧړۍ ﺟﮕړې وﻛړې ،څﻮ ﭼﻲ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د ﺗﻬﺘﺮو او دواﺑﻪ او ﻧﻮښﺎر او ﻛﻨﺪاب او
ﺧﺎﭘﺲ ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﺟﻨﮕﻮ او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً د دواړو ﺧﻮاوو د ﻳﻮ ﻟﻚ ﺗﻨﻮ ﺗﺮ وژﻟﻮ وروﺳﺘﻪ و ﻧﻪ ﺳﻮه
ﻛﻮﻻى ﭼﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻧﻬﻀﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اوږدې ﺟﮕړې څﺨﻪ ﺋﯥ زړه ﺗﻨﮓ
ﺳﻮ .ﭘﺨﭙﻠﻪ ډﻫﻠﻲ ﺗﻪ وﻻړ )1081ﻫـ( او اﻳﻤﻞ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن ﻛﻲ د آﻏﺮ ﺧﺎن ﺳﺮه ﺧﻮرا ﻟﻮى
ﺧﻮﻧړى ﺟﻨﮓ وﻛﻰ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ )1102ﻫـ =1690م( ﻛﺎل آﻏﺮ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺳﻮ او د
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د دورې ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ
ﺣﻜﻤﺮان وو ﭼﻲ ﭘﻪ )1114ﻫـ = 1702م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻳﻮ ﻏټ ﻣﺸﺮ ﭘﺮدل ﺧﺎن ﭼﻲ
د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺧﻮﺳﺘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺗﻰ د ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر د ﻻري د ﺑﻨﺪﯦﺪو او ﺑﻠﻮا ﻟﻪ
ﺑﯧﺮي وواژه.
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ )1118ﻫـ = 1706م( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ او د
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ﭘﺎﭼﻬۍ ﺑﻴﺮغ ﺋﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ او د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮر ي دورې ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﻧﺎﺻﺮ د ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر
او ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن د ﻏﺰﻧﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﺮ ﭘښﻴﻦ او ﻣﺴﺘﻨﮓ او دﯦﺮه ﺟﺎﺗﻮ ﭘﻮري د
ﻫﻮﺗﻜﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وو .څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ )1151ﻫـ = 1738م( ﻛﺎل ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د ﺑﺎﺑﺮ د
اوﻻدې د ﭘﺎﭼﻬۍ ﻛﻤﺒﻠﻪ ﺗﺮ ) (240ﻛﺎﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ټﻮﻟﻪ ﻛړه .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﺗﻴﻤﻮري دورې دوه ﻧﻴﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﻣﻮده ﭘﻪ ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو ﺗﯧﺮه ﺳﻮه او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ډﻫﻠﻲ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ او د اﯦﺮان د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ او د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ د ﺗﻮراﻧﻲ
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د درو ﻟﻮﻳﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻣﺨﺎﻣﺨﯧﺪو او ﻳﻮ ځﺎى ﻛﯧﺪو ﻧﻘﻄﻪ وه ،ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ د
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ روزﻟﻮ او ﺻﻨﻌﺖ او ادب ﭘﺎﻟﻠﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻪ او دوه ﻧﻴﻤﻲ
ﭘﯧړۍ د ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﯧﺮي ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮ د داﺧﻠﻲ آزادۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺟﮕړو ﻛﻲ وران
ﺳﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﺗﻴﻤﻮري ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻟﻪ وداﻧﻴﻮ او ﻋﻤﺮان څﺨﻪ ﻛﻤﻪ ﻧﺨښﻪ و ﻧﻪ
ﻟﻴﺪه ﺳﻮه .ﺑﯥ ﻟﻪ ﻗﻬﺮه او وﻳﻨﻮ او ﺟﺎﺳﻮﺳۍ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ د دې دوه ﻧﻴﻤﻮ ﭘﯧړﻳﻮ د وراﻧﻴﻮ ﻣﻨﻈﺮ ډﯦﺮ زړه
دردووﻧﻜﻰ دئ او ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ او ﺗﻴﻤﻮر ﺗﺮ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو وروﺳﺘﻪ د ﻫﺮات د
ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ دوﻟﺖ ﺟﺒﻴﺮه ﻛړي او ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﺻﻨﻌﺖ او ادﺑﻲ آﺛﺎر ﺋﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړي ول ،ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﻛﻲ وران ﺳﻮل .ﺧﻮ ﻫﻤﺪا دوره د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ او وﻃﻦ ﺳﺮه
د ﻣﻴﻨﻲ درﻟﻮدﻟﻮ د ﺣﺲ ﺧﻮرا ښﻪ ښﻜﺎرﻧﺪوى او ﻣﻈﻬﺮ دئ ﭼﻲ دوه ﻧﻴﻤﻲ ﭘﯧړۍ د درو
ﻣﺪﻫﺸﻮ ﻗﻮﺗﻮ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﭘﺮدي ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮول ﭼﻲ د دوى ﭘﺮ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﺧﻮښۍ او آراﻣۍ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړي.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ډﻫﻠﻲ ﺗﻴﻤﻮري ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ او ﺻﻔﻮي
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮات او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ او ﺗﻮراﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻛﻲ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﻪ او
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ درو ﺧﻮاوو څﺨﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﯦﺪل ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ دوى ﻛﻲ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ
روح او د اﺗﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻛﯧﺪه او ﭘښﺘﻮ ادﺑﻴﺎت ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﻧﻀﺞ او
ﭘﻮﺧﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او د آزادۍ او ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻻرښﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻜﻪ ﭘﻴﺮ روښﺎن او
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ډﯦﺮ ﻗﻴﻤﻲ آﺛﺎر وﻟﻴﻜﻞ او د ﻫﻤﺪې دورې ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻮ
څﺨﻪ دا ﻫﻢ دي ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ ﭘﻪ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﺑﺎﺑﺮي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﭘﺮدۍ ﺳﻠﻄﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻲ ﻳﻮ راز ﺳﺨﺘﻪ ﻛﺮﻛﻪ او ﺗﻨﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﺳﻮ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻣﻠﻜﻲ او ﻟښﻜﺮي ﺗﺸﻜﻴﻼت د ﻫﻨﺪ د
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ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ او ﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ول او ﻣﺴﺘﺮ ﺳﻤﺖ او دوﻻﻓﻮز ﭘﻪ ﻗﻮل ﺷﯧﺮﺷﺎﻫﻲ ﻣﺪﻧﻲ
اﺳﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورﻛړې ده او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺋﯥ ﭘﺮ څﻠﻮرو ﺻﻮﺑﻮ وﯦﺸﻠﻰ وو ،ﭼﻲ ﻟﻪ
ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﺻﻮﺑﯥ د ﺑﺎﺑﺮ د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﻟﻪ اﺑﺘﺪا څﺨﻪ ﺑﻴﺎ د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﺗﺮ ﻓﺘﺢ
ﭘﻮري ﭘﻪ ډﻫﻠﻲ اړه درﻟﻮده ،ﺧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ډﻫﻠﻲ او ﻛﻠﻪ د اﯦﺮان ﭘﻪ
ﺻﻔﻮﻳﻪ اړه درﻟﻮدﻟﯥ وه .درﻳﻤﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﭘﻠﺮﻧﻲ
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺷﺨړﻳﻮ ځﺎى وو .څﻠﻮرﻣﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﺑﻠﺦ ﻫﻢ ﻛﻠﻪ د ډﻫﻠﻲ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﺮي ﻛﻬﻮل اړه
درﻟﻮده او ﻛﻠﻪ ﺋﯥ د ﺗﻮران ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻮري .د ﻛﺎﺑﻞ ﺻﻮﺑﯥ د ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ده ﭘﻪ ﻗﻮل
ﺷﻞ ﻣﺤﻠﻪ درﻟﻮدل او ﻋﺎﻳﺪات ﺋﯥ ﺷﻞ ﻟﻜﻪ ﺷﺎﻫﺮﺧۍ وې ﭼﻲ د ﻳﻮ ﻛﺮوړ او اﺗﻪ وﻳﺸﺖ ﻟﻜﻪ
دام ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮي وې او ﻫﻤﺪا ﺻﻮﺑﻪ د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻴﺮ او ﮔﻠﮕﺖ او ﺳﻮات او ﺑﻨﻴﺮ
او ﺑﺎﺟﻮړ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر او زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﭘﻮري ﻏځﯧﺪﻟﯥ وه او ﭘﻪ اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﭘﺮ دوه
ﺳﺮﻛﺎره ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨﺪﻫﺎر وﯦﺸﻠﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ او د ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺮﻛﺎر ) (22ﻣﺤﻠﻪ وه او )،465
 (80507دام ﻧﻐﺪي او ) (137 ،178دام ﻣﺎﻟﻴﻪ او ) (28 ،187ﺳﭙﺎره او )(212 ،700
ﭘﻠﻲ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ښﺎر ) (12 ،758 ،410دام ﻧﻐﺪ ﻋﺎﻳﺪات درﻟﻮدل.
ﺧﻮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺳﺮﻛﺎر ) (24ﻣﺤﻠﻪ او ) (8114ﺗﻮﻣﺎن )د ﻛﻠﻴﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( او )،600
 (29ﻧﻐﺪ دﻳﻨﺎره او ) (45 ،775ﭘﺴﻮﻧﻪ او ) (45ﺑﻠﻮڅﻲ آﺳﺎن او
) (3 ،751 ،977ﺧﺮواره ﻏﻠﻪ او ) (420ﻣﻨﻪ ورﻳﺠﻲ او دوه ﺧﺮواره اوړه او ) (20ﻣﻨﻪ
ﻏﻮړي او ) (13 ،875ﺳﭙﺎره او ) (27 ،260ﭘﻠﻲ دوﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﺪات ول.
ﻻﻫﻮري ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺑﺎﺑﺮ د اوﻻدې د ﻫﻴﻮاد ﻟﻪ  22ﺻﻮﺑﻮ
څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮر ﺻﻮﺑﯥ او د ﻫﻐﻮ دوﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﺪات داﺳﻲ ﺷﻤﯧﺮﻟﻲ دي:
ﻛﺎﺑﻞ ﺷﭙﺎړس ﻛﺮوړه دام ،ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺷﭙږ ﻛﺮوړه دام ،ﺑﻠﺦ اﺗﻪ ﻛﺮوړه دام او ﺑﺪﺧﺸﺎن
څﻠﻮر ﻛﺮوړه دام )ﻫﺮ ﭘﻨځﻪ داﻣﻪ د ) (2آﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ دي(.
د اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻫﺮه ﺻﻮﺑﻪ ﭘﺮ څﻮ ﺳﺮﻛﺎرو ،ښﺎرو ،ﻛﻼوو او ﺗﺎڼﻮ وﯦﺸﻠﻪ ﻛﯧﺪه
او ﺻﻮﺑﻪ دار ﻣﻠﻜﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮ وو ،ﭼﻲ ﺗﺮ دووﻟﺴﻮ ﻛﺮوړو داﻣﻪ ﭘﻮري ﺋﯥ ﺗﻨﺨﺎ
رﺳﯧﺪﻟﻪ .د ﺻﻮﺑﻪ دار ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪي ﻳﻮ ﻛﻮﻣﻜﻲ )ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮ( او ﺗﻌﻴﻨﺎت )داﻳﻤﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮ( او ﻓﻮﺟﺪار )د ﻟﻮى ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻓﺴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل( ﺗﺎڼﻪ دار او ﻛﻮټﻮال ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻼوال
ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺮﻛﺰو ﻛﻲ د ﻫﻴﻮاد د ښﺎرو ،ﻻرو او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻼوو ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ اداره ﻛﺎوه او
ﻛﻠﻪ ﻫﻢ ﻳﻮه ﺻﻮﺑﻪ د ﺗﻴﻮل )اﻗﻄﺎع( ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮه ﺗﻪ د اﻣﻴﺮاﻧﻮ او ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ورﻛﻮﻟﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ
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او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ ﺗﻴﻮﻟﺪار واﻳﻪ .ﭘﻪ ﻫﺮه ﺻﻮﺑﻪ او ښﺎر ﻛﻲ د ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ او ﻣﻠﻲ ﭼﺎرو دﯦﻮان
وو او د ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﻜﻤﻮ او ﻋﺪﻟﻴﻪ ﭼﺎري ﻫﻢ ﻗﺎﺿﻲ اداره ﻛﻮﻟﯥ ،ﭼﻲ د ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ ﭘﺎره )د
اردو ﻋﺪاﻟﺖ( ﻳﻮ ﺗﻦ ځﺎﻧﺘﻪ ﺑﯧﻞ ﻋﺴﻜﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﺟﻮد وو ،ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻮ ﻣﺎﻣﻮر وو ،ﭼﻲ د
ﻟښﻜﺮ ﺗﻨﺨﺎ او ﻟﻮازم ﺋﯥ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻟﻪ او واﻗﻌﻪ ﻧﻮﻳﺲ د اﺳﺘﺨﺒﺎر او ﺟﺎﺳﻮﺳۍ ﭼﺎري اداره
ﻛﻮﻟﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د )ﻫﺮﻛﺎره( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن درﻟﻮده او ﻛﻠﻪ د ډﻫﻠﻲ د ﺑﺎﺑﺮ د
اوﻻدې ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ د ﻧﺎﻇﻢ او ﻧﻈﺎﻣﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ رﺋﻴﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ
ﺗﻮﮔﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ ﭘﺎره ټﺎﻛﻞ ﻛﯧﺪل او د دې ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ رﺗﺒﯥ او
ﺗﻨﺨﺎوي دا ډول وې :ﻟﻮﻣړى ﻟﺲ زرى )ده ﻫﺰارى( ﭼﻲ ) (700اﺳﺎن او دوه ﺳﻮه ﭘﻴﻼن او
دوه ﺳﻮه ﺑﺎر وړوﻧﻜﻲ څﺎروي او ) (320ﮔﺎډۍ )ﻋﺮادې ( ﺋﯥ ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪي وې او د
ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ) (60زرو روﭘﻮ ﺗﻨﺨﺎ اﺧﻴﺴﺘﻠﻪ.
دا رﺗﺒﯥ ﻟﻪ ﻟﺲ زري )ده ﻫﺰاري( څﺨﻪ ﺗﺮ ﻟﺲ ﺑﺎﺷﻲ )ده ﺑﺎﺷﻲ( ﭘﻮري ) (66رﺗﺒﻮ
ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ او ﻫﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻟﻪ ﻛښﺘﻲ ﺧﻮا ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ زري څﺨﻪ د ﺗﻨﺨﺎ ﻟﻪ ﺣﻴﺜﻪ درې ﻣﺮﺗﺒﯥ
درﻟﻮدﻟﯥ ﻣﺜﻼً ﻟﻮﻣړى ﭘﻨځﻪ زرى ،دوﻫﻢ او درﻳﻢ ﭘﻨځﻪ زرى.
د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮري دورې ﻟﻪ ﭘﺎﺗﻮ وداﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ :ﻳﻮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د
اوﺳﻨﻲ ښﺎر ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺳﺮﭘﻮزې ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ د ﭼﻬﻞ زﻳﻨﯥ داﻻن دئ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ
داﻻن د ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى وداﻧۍ ﭘﻪ )930ﻫـ( ﻛﺎل ﻛﻲ ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﺮان او ﻣﻴﺮزا
ﻋﺴﻜﺮي او ﻣﻴﺮزا ﻫﻨﺪال ﺷﺮوع ﻛړې او ﭘﻪ ) 953ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ ده او ﺗﺮ ﻫﻐﻮ
وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ اﻛﺒﺮي ﻣﻨﺼﺒﺪار ﻣﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺎﻣﻲ ﭘﻪ )1004ﻫـ( ﻛﺎل ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﻫﺮو ډﺑﺮ
ﺗﻮږوﻧﻜﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ څﻠﻮر ﻛﺎﻟﻪ ﻛﻲ ﻳﻮه ﻟﻴﻜﻨﻪ )ﻛﺘﻴﺒﻪ( د ﻫﻤﺎﻳﻮن او اﻛﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻴﻨﺪﻟﯥ ده .ﺑﻠﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ دﻛﻨﺪﻫﺎري ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺴﻦ اﺑﺪال د ﺧﻮرﻳﻲ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ زﻧﺠﻴﺮﭘﺎ د ﻣﺰار
ﻛﺘﻴﺒﻪ ده ﭼﻲ ﻫﻤﺪې ﻣﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﭘﻪ )1001ﻫـ( ﻛﺎل ﻛﻴﻨﺪﻟﯥ ده او ﻫﻤﺪا راز د ﻛﻨﺪﻫﺎر د
ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ څﻠﻮﯦښﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮي ﭘﻪ ﺧﺎﻛﺮﯦﺰ ﻛﻲ د ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ )ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺷﺎه
ﻣﻘﺼﻮد( د ﻣﺰار وداﻧۍ او ﻛﺘﻴﺒﻪ ده ﭼﻲ ﭘﻪ )1055ﻫـ( ﻛﺎل د ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺼﻮم د زوى ﻣﻴﺮ
ﺑﺰرك ﻟﻪ ﺧﻮا وداﻧﻪ ﺳﻮې او ﻛﻴﻨﺪﻟﯥ ﺳﻮې ده .ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ د ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻠﻴﻞ زوى او د
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ ﭘﻪ )854ﻫـ( ﻛﻲ ﻣړ دئ.
د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻠﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ د ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺳﻴﺪ ﺷﯧﺮ ﻗﻠﻨﺪر د اﻧﺼﺎري د زوى د
ﻣﺰار ﻛﺘﻴﺒﻪ ده ،ﭼﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل د 933ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﻛﻲ وﻓﺎت ﺳﻮى او
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ﭘﻪ )1005ﻫـ( ﻛﺎل ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮم د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﭘﻨﺠﻮاﺋﻲ د ﺳﭙﯧﺮوان ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ
ﻛﻴﻨﺪﻟﯥ ده او وداﻧۍ ﺋﯥ ﺑﺎﻧﺪي ﺟﻮړه ﻛړې ده .ﺑﻞ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭼﺎر ﺑﺎغ دئ ﭼﻲ د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺑﺎﺑﺮ ﻟﻪ وداﻧﻴﻮ څﺨﻪ وو.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺷﻬﺮ آراء ﺑﺎغ او ﭼﺎرﺑﺎغ او د آﻫﻮ ﺑﺎغ د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺑﺎﺑﺮ د
وداﻧﻴﻮ ﻟﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎو څﺨﻪ ول ،ﭼﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺋﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﺗﺰك ﻛﻲ ﻫﻢ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛړې ده .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن
د ﭘﻐﻤﺎن ﺑﺎغ )ﻣﻴﺮزا اﻟﻎ ﺑﯧﮓ او ﺑﺎﺑﺮ ﺟﻮړ ﻛړى( او د ﺑﺎﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ده ﭘﻪ اﻣﺮ ﭘﻪ
914ﻫـ ﻛﺎل ﺟﻮړ ﺳﻮى او ﭘﻪ )1016ﻫـ( ﻛﺎل ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ د ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﺸﭙړ ﻛﻰ او
ﻫﻤﺪا راز د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎرﭼﺘﻪ )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎزار ﭼﻲ ﻋﻠﻴﻤﺮدان ﺧﺎن ﺟﻮړ ﻛړى وو( ،د ﺷﻮر ﺑﺎزار
ﻣﺴﺠﺪ )ﭼﻲ اورﻧﮕﺰﯦﺐ ودان ﻛړى وو( ،د وﻓﺎ ﺑﺎغ ﭼﻲ ﭘﻪ )914ﻫـ ﺑﺎﺑﺮ ودان ﻛﻰ( ،د
ﺷﻬﺒﺎز ﻛﻼ )ﭼﻲ د اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ 998ﻫـ ﻛﺎل اﻛﺒﺮ ﺟﻮړه ﻛړې وه( او د اﺳﺘﺎﻟﻒ ﺑﺎغ
او د ﺑﺎﺑﺮ د ﻣﺰار ﻣﺮﻣﺮﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ او د ﻧﻤﻠﯥ ﺑﺎغ )د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ 1056ﻫـ ﻛﺎل
ودان ﺳﻮى( د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻟﻪ وداﻧﻴﻮ څﺨﻪ دي.
د ﻛﺎﺑﻞ ﺣﺼﺎر ﭼﻲ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﻣﻮﺟﻮد وو .د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﺗﺰك ﭘﻪ ﻗﻮل ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﺮان
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻰ او د ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر وداﻧۍ د )1015ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺻﻔﺮه ﻛﻲ د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﻪ اﻣﺮ وداﻧﻲ
ﺳﻮې ،ﺧﻮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ښﺎر ﺣﺼﺎر ﭼﻲ ﭘﻪ )1151ﻫـ( ﻛﺎل ﻧﺎدرﺷﺎه وران ﻛﻰ او ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ
زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻮﺟﻮد وو ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻫﻐﻪ د اﺗﻪ ﻟﻜﻮ روﭘﻮ ﭘﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺮ ﻣﻴﻢ
ﻛﻰ .د ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﭘﺮوان ﻛﻼ )اوﺳﻨﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﺮاج( ﻫﻢ ﭘﻪ )955ﻫـ( ﻛﺎل
ﻫﻤﺎﻳﻮن وداﻧﻪ ﻛړه ﭼﻲ د ده د ﻟښﻜﺮ ﻣﺮﻛﺰ وو.
د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮري ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺑﻠﺦ او ﺑﺪﺧﺸﺎن
داراﻟﻀﺮب ﻫﻢ ول او د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل د اﻛﺒﺮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﻠﻮرو ﺻﻮﺑﻮ
څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ د اﻛﺒﺮ ﻃﻼﻳﻲ ﺳﻜﻪ ﭘﻜښﯥ وﻫﻠﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ ،ﭘﻪ څﻠﻮرو واړو ﺻﻮﺑﻮ ﻛﻲ د ډﻫﻠﻲ د
ﺗﻴﻤﻮري ﻳﺎ د ﺻﻔﻮي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﭙﻨﻮ زرو او ﻣﺴﻮ ﺳﻜﯥ وﻫﻠﻲ ﻛﯧﺪﻟﯥ او د
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣﺴﻲ ﺳﻜﯥ وﻫﻠﻲ ﺳﻮي دي ،ﭼﻲ د ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﺷﻤﺴﻲ
ﺑﺮﺟﻮ ﺷﻜﻞ ﻟﺮي .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ د ﺧﭙﻞ ﺟﻠﻮس ﭘﺮ  14ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ
زرو روﭘۍ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ ﭼﻲ دا ﺑﻴﺖ ﻟﺮي) :از ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﻦ اﻛﺒﺮ ﺷﺎه ﺳﻜﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎر ﺷﺪ د
ﻟﺨﻮاه(.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ د وﺧﺘﻮ ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ دا دي:
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اﺑﺘﺮي ﺑﺪﺧﺸﻲ )ﺷﺎﻋﺮ( اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﯧټﻨﻰ )د ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺸﭙړوﻧﻜﻰ( ،ﻣﻠﻚ
اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ )ﺳﺮدار ﺷﺎﻋﺮ( ،آﺗﺸﻲ ﻗﻨﺪﻫﺎرى )ﺷﺎﻋﺮ -ﭘﻪ 973ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ(،
ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪد ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﺳﺮ ﻫﻨﺪ ﻋﺎرف – 1034 – 971ﻫـ( ،ارزاﻧﻲ )ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ د
950ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،اﺷﺮف ﺧﺎن ﻫﺠﺮي )د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧټﮓ زوى ،ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﻴﺮ
اﻋﺠﺎز ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ او ﻧﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻮدي اﻓﻐﺎن )ﺷﺎﻋﺮ( ،اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﺧټﻚ
)ﭘﻪ 1183ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ او د ﭘښﺘﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﺻﻊ ﻣﺆﻟﻒ وو( ،ﻣﻼ اﻟﻒ ﻫﻮﺗﻚ )د ﭘښﺘﻮ
ﺑﺤﺮاﻻﻳﻤﺎن ﻧﺎﻇﻢ 1019 -ﻫـ( ،اﻣﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻲ زى )1068 – 1020ﻫـ( د ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎن
ﻣﺆﻟﻒ ،اﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﺷﺎﻋﺮ( ،اﻣﺎﻧﻲ اﻓﻐﺎن )ﺷﺎﻋﺮ – د 1077ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،اﻣﻴﺮ )د
ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ – 1033ﻫـ( ،اﻧﻮري ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻠﺨﻲ )ﺷﺎﻋﺮ  -د 950ﻫـ ﺷﺎﺧﻮا(،
ﺑﺎﺑﻮ ﺟﺎن )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ – د 1050ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﷲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﻋﺎرف او د
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺣﺮار ﻣﺆﻟﻒ 1012 – 971ﻫـ( ،ﺷﻴﺦ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ اﻓﻐﺎن )د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د وﺧﺘﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ
زاﻫﺪ( ،ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ روښﺎن )ﭘښﺘﻮن ﻣﺸﺮ او ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﺑﺎى ﺧﺎن )ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ – د 1100ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،ﺷﻴﺦ ﺑﺴﺘﺎن ﺑړﻳڅ )ﭘښﺘﻮن ﺷﺎﻋﺮ او ﻋﺎرف ﭼﻲ ﭘﻪ 1002ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ(،
ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د ﻫﻤﺎﻳﻮن د وﺧﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺑﻮاﻟﻌﺠﺐ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د اﻛﺒﺮي د دورې ﺷﺎﻋﺮ(،
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻫﺮوي )د ﻣﻈﻬﺮ اﻻﺛﺎر ﻧﺎﻇﻢ ﭼﻲ ﭘﻪ 946ﻫـ ﻣړ دئ( ،ﻏﺰﻧﻮي )ﺷﺎﻋﺮ 973ﻫـ ﻛﺎل
ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺗﺎدﻳﺐ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ 1080ﻫـ( ،ﺗﺎش ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﺪزى )د ﺣﺠﺔ
اﻻورﻧﮓ ﺷﺎﻫﻴﻪ ﻣﺆﻟﻒ1100 -ﻫـ( ،ﺗﺮاﺑﻲ ﺑﻠﺨﻲ )ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﻚ )د ﭘښﺘﻨﻮ
ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺷﺎﻋﺮ او ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻰ ﻣﺸﺮ( ،ﺳﻠﻄﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎرى )د اﻛﺒﺮ د وﺧﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺪﺧﺸﻲ)ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑړﯦڅ )ﭘښﺘﻮن ﻋﺎرف( ،ﺛﺎﻧﻲ ﺧﺎن ﻫﺮوي )د اﻛﺒﺮي د دورې
ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د ﻳﻮﺳﻒ او زﻟﻴﺨﺎ ﻧﺎﻇﻢ1090 -ﻫـ( ،ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺪﺧﺸﻲ )د ﺑﺎﺑﺮ د
دورې ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎن( ،ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﺧﺸﻲ )د ﺑﺎﺑﺮ او ﻫﻤﺎﻳﻮن د دورې ﻗﺎﺿﻲ( ،ﺣﻠﻴﻤﻪ
)ﭘښﺘﻨﻪ ﺷﺎﻋﺮه -د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﻚ ﻟﻮر( ،ﻣﻠﻚ ﺣﻤﺰه ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ )ﺷﺎﻋﺮ1083 -ﻫـ(،
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺎﺷﻮﺧﯧﻞ ﻣﻮﻣﻨﺪ )ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ1100 -ﻫـ( ،ﺣﻤﻴﺪ ﮔﻞ )ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺧﺎن ﮔﻞ
ﺧﻠﻴﻞ )ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺧﺎﻧﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﺷﺎﻋﺮ – 985ﻫـ( ،ﺧﺮد ﺑﯧﮕﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﺷﺎﻋﺮ -ﭼﻲ ﭘﻪ
975ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺧﻮاﻧﺪﻣﻴﺮ )د ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮ او ﺧﻼﺻﺔ اﻻﺧﺒﺎر او دﺳﺘﻮر اﻟﻮزراء او
ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ – ﭘﻪ 941ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺧﻮاﺟﻪ زاده ﻛﺎﺑﻠﻰ )د اﻛﺒﺮ د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ(،
ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ -ﭼﻲ ﭘﻪ 979ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﮕښ )د
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ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮي ﻋﺼﺮ ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،داﻋﻲ ﻛﺸﻤﻲ )ﺷﺎﻋﺮ -ﭘﻪ 994ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ دئ( ،دروﯦﺰه
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎرى )د ﭘښﺘﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺒﻠﻎ( ،دوﻟﺖ ﻟﻮاڼﻰ )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ -د 1058ﻫـ
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،راﺑﻌﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎرۍ )د ﺑﺮاﺑﺮ د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮه( ،دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻛړ )ﺷﺎﻋﺮ
او د ﭘښﺘﻮ ﻏﺮﻏښﺖ ﻧﺎﻣﯥ ﻣﺆﻟﻒ – 929ﻫـ( ،دﺑﻴﺮي ﻛﺎﺑﻠﻰ )د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د وﺧﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ(،
رﺑﻴﻊ ﺑﻠﺨﻲ )ﺷﺎﻋﺮ – 1080ﻫـ( ،رﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎ )د ﭘﯧښﻮر د ﭘښﺘﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺷﺎﻋﺮ او ﻧﺎﻣﺘﻮ
ﻋﺎرف( ،روﻧﻘﻲ ﺑﺪﺧﺸﻲ )ﺷﺎﻋﺮ – ﭘﻪ 964ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،زاﻳﺮ ﺑﺪﺧﺸﻲ )ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻪ
1067ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺳﺎﻏﺮي ﻫﺮوي ) ﺷﺎﻋﺮ – د  950ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،ﺳﺮوري ﻛﺎﺑﻠﻰ )د
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ( ،زرﻏﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎرۍ )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮه ﭼﻲ ﭘﻪ 903ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ د
ﺳﻌﺪي ﺑﻮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻧﻈﻢ ﻛﻰ( ،ﺳﻜﻨﺪر ﺧﺎن )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ او د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧټﻚ
زوى( ،ﺳﻠﻄﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎرى )د اﻛﺒﺮ د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ اوﺑﻬﻲ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ د
950ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻨﺪان )د ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎط او ﺷﺎﻋﺮ – د 1100ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،ﺳﻮﺳﻨﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﺷﺎﻋﺮ او د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ د ﻋﺼﺮ آﻣﺮ( ،ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺧټﻚ )د
اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﻮ څﺨﻪ( ،ﺳﻴﻒ ﺧﺎن ﺧﻮﺳﺘﻰ ﻗﻄﻐﻨﻲ )ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﻲ د راگ ﭘﻦ
ﻣﺆﻟﻒ او د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د وﺧﺘﻮ اﻓﺴﺮ – ﭼﻲ ﭘﻪ 1095ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﻼ ﺷﺎه ﺑﺪﺧﺸﻲ
)ﺷﺎﻋﺮ او د ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﭘﻪ 1070ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺷﺠﺎع ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ )ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺷﻮﺧﻲ
ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺷﻴﺪاى ﺑﻠﺨﻲ )د ﺑﺎﺑﺮ د ﺣﻀﻮر ﻟﻪ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو( ،اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن
ﻟﻮدي )د ﻣﺮاة اﻟﺨﻴﺎل د ﺗﺬﻛﺮې ﻣﺆﻟﻒ – 1102ﻫـ( ،ﺷﯧﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ ﻛﻨﺪﻫﺎرى )– 1092
1175ﻫـ د اﺳﺮار اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ( ،ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎرى )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ –
1100ﻫـ( ،ﺻﺎدق ﻛﻨﺪﻫﺎرى )د ﻫﻤﺎﻳﻮن د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺻﺒﻮﺣﻲ ﺑﺪﺧﺸﻲ )ﺷﺎﻋﺮ – ﭼﻲ ﭘﻪ
973ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺻﺒﻮﺣﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د اﻛﺒﺮ د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺻﺪر ﺧﺎن ﺧټﻚ )د ﭘښﺘﻮ
ﺷﺎﻋﺮ او د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﻚ زوى( ،ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺎرف ﻛﻨﺪﻫﺎرى )د ﺑﯧﺮم ﺧﺎن د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ
او ﻣﺆرخ او ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د ﻣﻄﻠﻊ او ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ – 986ﻫـ( ،ﻋﺎرف ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﺷﺎﻋﺮ
1000ﻫـ( ،ﻣﻼ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻠﺒﻬﺎرى )د اﻛﺒﺮ د وﺧﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ او د ﺻﻠﺼﻠﺔ اﻟﺠﺮس ﻧﺎﻇﻢ او دﻻﻟﺔ
اﻟﻌﻘﻞ او ﺑﺤﺮاﻟﻮﺟﻮد او ﻋﻮاﻟﻢ اﻻﺛﺎر او ﻓﻮاﺗﺢ اﻟﻮﻻﻳﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ 992ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ
دئ( ،ﻋﺒﺎس ﺳﺮواﻧﻲ )د ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﯧﺮﺷﺎﻫﻲ ﻣﺆﻟﻒ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﭘﺸﺎورى )د ﭘښﺘﻮ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ او د دروﯦﺰه ﻧﻤﺴﻰ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎر )900ﻫـ د ﺷﺎوﺧﻮا ﻋﺎرف(،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﺮوي )د ﺑﺎﺑﺮ د وﺧﺘﻮ ﻋﺎﻟﻢ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ رﻣﺰي ﺑﺪﺧﺸﻲ )د رداﻟﺸﻴﻌﻪ او
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اﺛﺒﺎت ﻧﺒﻮت ﻣﺆﻟﻒ( ،ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﷲ د ﻣﻴﺮ ﻧﻌﻤﺎن زوى )ﺷﺎﻋﺮ او د ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﻪ ﻟﻪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻮ
څﺨﻪ وو( ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻲ )د اﻧﺸﺎه ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ 1060-ﻫـ( ،ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻴﺎزي )د اﻛﺒﺮي
دورې ﻋﺎرف ﭼﻲ ﭘﻪ 1000ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ او د ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ ﭼﺸﺘﻲ او ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﻧﭙﻮري
ﺷﺎﮔﺮد( ،ﻋﺒﺪاﷲ )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ د 1000ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،د ﻫﺰاره د ﺿﻠﻊ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ
ﻣﺎﻧﻜﺮاوي )ﭘﻪ اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﺣﺴﻴﻨﻪ ﻣﺆﻟﻒ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻨﻜﺮاوي )د اﻛﺒﺮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ
ﻛﻲ د رداﻟﺒﺪع ﻣﺆﻟﻒ( ،ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﻨﻜﺮاوي )د اﻛﺒﺮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﻛﻨﺰاﻟﺪﻗﺎﻳﻖ ﻧﺎﻇﻢ(،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل د ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ زوى )ﭘﻪ 1118ﻫـ ﻛﺎل ﻛﻲ د ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺎت واﻻﺳﻤﺎء ﻣﺆﻟﻒ(،
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧټﻚ )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ او د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن زوى( ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﺪﺧﺸﻲ )د
950ﻫـ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻫﻮﺗﻚ ﻛﻨﺪﻫﺎرى )د ﭘښﺘﻮﺷﺎﻋﺮ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ د
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ زوى )د 1100ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ د رﺷﻴﺪاﻟﺒﻴﺎن ﻧﺎﻇﻢ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻛﺎﺑﻠﻰ )د
ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د ﻋﺼﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﺷﺮح ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺋﯥ ﺣﻮاﺷﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ( ،ﻋﺰت ﻫﺮوي
)ﺷﺎﻋﺮ او د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د درﺑﺎر ﻟښﻜﺮي اﻓﺴﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 1080ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻋﺸﻘﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ
)ﻣﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ او د اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 990ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻋﻠﻲ ﺧﺎن )د ﭘښﺘﻮ
ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪوزى د ﺳﻴﺪ ﻗﻨﺒﺮ زوى ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﭘﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ )ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺮف( ،ﻋﻤﺮ
ﺧﻮﻳﺸﻜﻲ )د اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او د ﭘﻴﺮ روښﺎن ﻟﻪ ﭘﻴﺮواﻧﻮ څﺨﻪ وو( ،ﻋﻴﺴْﻰ
ﭘﺸﺎورى د اﺧﻮﻧﺪ ﭘﻨﺠﻮ ﺷﺎﮔﺮد )د اﻫﻞ ﺑﻴﺖ د ﻓﻀﻴﻠﺖ د ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻋﻴﺴْﻰ
ﻣﺸﻮاڼﻰ )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ – 900ﻫـ( ،ﻋﻴﺴْﻰ اﺧﻮﻧﺪزاده ﻛﺎﻛړ )د ﭘښﺘﻮﺷﺎﻋﺮ – د 1050ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ( ،ﻣﻴﺮ ﻛﻼن ﻏﺰﻧﻮي )د اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ او آﻣﺮ( ،ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ د ﺷﯧﺮ ﺧﺎن
ﮔﻲ ﮔﻴﺎﻧﻲ زوى )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ د ﻣﻌﺮاج ﻧﺎﻣﯥ او ﺳﻴﻒ اﻟﻤﻠﻮك ﻧﺎﻇﻢ 1115ﻫـ( ،ﻏﻴﻮري ﻛﺎﺑﻠﻰ
)ﺷﺎﻋﺮ او د ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻮﻛﺮ( ،ﻓﺨﺮي ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ او د ﻫﻤﺎﻳﻮن د ﻋﺼﺮ
ﻣﺆﻟﻒ( ،ﻓﺼﻴﺢ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻓﺼﻴﺤﻪ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮه( ،ﻓﻴﺎض ﭘﯧښﻮرى )ﭘښﺘﻮ د
ﺑﻬﺮام او ﮔﻞ اﻧﺪاﻣﻲ د ﻛﻴﺴﯥ ﻧﺎﻇﻢ( ،ﻓﻴﺎض ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ – 1100ﻫـ( ،ﻓﯧﺮوزه ﻛﺎﺑﻠۍ
)ﺷﺎﻋﺮه او د ﻫﻤﺎﻳﻮن د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ( ،ﻗﺎﺳﻢ ﻛﻨﺪﻫﺎرى )د اﻛﺒﺮ د ﻋﺼﺮ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ
څﺨﻪ( ،ﺷﻴﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﭘﯧښﻮرى )د اﻛﺒﺮ د ﻋﺼﺮ ﻋﺎرف او د ﺗﺬﻛﺮة اوﻟﻴﺎء اﻓﻐﺎن
ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺎﻫﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د اﻛﺒﺮ د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻴﻨﻮارى )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د
ﻓﻮاﻳﺪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﭘﻪ  967ﻫـ ﻛﻲ( ،ﻗﻠﻨﺪر )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻛﺎﻇﻢ ﺧﺎن ﺷﻴﺪا )د
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﻚ د ﻛﻮرﻧۍ د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻛﺎﺷﻔﻲ ﺑﺪﺧﺸﻲ )ﺷﺎﻋﺮ – 1042ﻫـ(،
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ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﻞ د اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺸﻲ زوى )د ﺑﺤﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ 1131ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ دئ(،
ﮔﺪاﻳﻲ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د ﻫﻤﺎﻳﻮن د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻻﻳﻖ ﺑﻠﺨﻲ )د ﺗﻮران د ﺑﺎﭼﺎ اﻣﺎم ﻗﻠﻲ ﺧﺎن د
درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﺷﯧﺦ ﻣﺘﻲ ﻛﺎﺳﻰ )د اﻛﺒﺮ د وﺧﺘﻮﻋﺎرف ﭼﻲ ﭘﻪ 1010ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﻴﺮزا
ﻣﺤﻤﺪ زاﻫﺪ ﻫﺮوي د ﻗﺎﺿﻲ اﺳﻠﻢ زوى )د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن وﻗﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﺲ 1064ﻫـ او د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ
ﻋﺎﻟﻢ د ﺷﺮح ﻣﻮاﻗﻒ د ﺣﺎﺷﻴﯥ او د ﻋﻼﻣﻪ دواﻧﻲ د ﺷﺮح ﺗﻬﺬﻳﺐ د ﺣﺎﺷﻴﯥ او د ﻗﻄﺐ
اﻟﺪﻳﻦ رازي د ﺗﺼﻮر او ﺗﺼﺪﻳﻖ د ﺣﺎﺷﻴﯥ او د ﺷﺮح اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ و زاﻳﺪ ﺛﻼﺛﻪ د ﺣﺎﺷﻴﯥ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ ﻫﺮوي )د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ او ﻫﻨﺪ ﻗﺎﺿﻲ او
د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن اﻣﺎم وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ 1061ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺑﺪﺧﺸﻲ
)ﻋﺎرف او د ﻗﻄﺮات در او د ﺿﺮورﻳﻪ د رﺳﺎﻟﯥ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ 1098ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ
ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎﺑﻠﻰ د ﺷﺎه ﺑﯧﮕﺨﺎن زوى )وژﻟﻰ ﺳﻮى ﺷﺎﻋﺮ – 980ﻫـ(،
ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﻮزى ﻛﻨﺪﻫﺎرى )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ -او د1014ﻫـ د ﺷﺎوﺧﻮا ﻋﺎﻟﻢ(،
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺎرﻏﻲ )د ﻫﻤﺎﻳﻮن د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻏﺎﻓﻞ )ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ
1050ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺮوي )د اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﻋﺎﻟﻢ982 -ﻫـ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ
ﻛﻨﺪﻫﺎرى )ﺑﯧﺮم ﺧﺎن د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﻧﺼﺎري ﻫﺮوي )د 1000ﻫـ د ﺷﺎوﺧﻮا
ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﺤﻤﺪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ زوى )د ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻮدي د ﻋﺼﺮ ﻣﺆرخ او د ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺷﺎﻫﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﺺ روښﺎﻧﻲ )950ﻫـ د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﻼﻣﺴﺖ زﻣﻨﺪ
) 1050ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ د ﺳﻠﻮك اﻟﻐﺰات ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺟﮕﺪﻟﻜﻲ )د
1000ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺑﺨﺎرا د ﭘﺎﭼﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﺴﻌﻮد د ﻋﺒﺪاﷲ
ﭘﯧښﻮري زوى )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ او د 1000ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د آدم او درﺧﺎﻧۍ د ﻧﻜﻞ ﻧﺎﻇﻢ(،
ﻣﺼﻄﻔْﻰ ﺧﺎن ﺑﺪﺧﺸﻲ )د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د درﺑﺎر اﻣﻴﺮ او ﻋﺎﻟﻢ او د ﻗﺮآن د آﻳﺘﻮ د اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻪ
ﺑﺎب ﻛﻲ د اﻣﺎرات اﻟﻜﻠﻢ د ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻣﺼﻄﻔْﻰ د ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ زوى د ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻧﻤﺴﻰ او د دروﯦﺰه ﻛړوﺳﻰ د 1112ﻫـ ﻛﺎل د ﺷﺎوﺧﻮا د ﭘښﺘﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺪﺧﺸﻲ )د  987ﻫـ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺎﻣﻲ د ﺳﻴﺪ ﺻﻔﺎﻳﻲ زوى د ﻫﻐﻪ ﺑﺎﺑﺎ
ﺣﺴﻦ اﺑﺪال ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ )د اﻛﺒﺮ د دورې ﺷﺎﻋﺮ او ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻓﺴﺮ او د ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ او ﻃﺐ ﻧﺎﻣﯥ ﻣﺆﻟﻒ او د ﻣﻌﺪن اﻻﻓﻜﺎر او ﺣﺴﻦ ﻧﺎز او اﻛﺒﺮ ﻧﺎﻣﯥ او ﭘﺮي
ﺻﻮرت ﻧﺎﻇﻢ( ،ﻣﻐﺰي ﻫﺮوي )د ﻣﻴﺮزا ﻛﺎﻣﺮان د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 982ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ(،
ﻣﻌﺠﺰ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻠﺨﻲ )د 1050ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د
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ﺑﺨﺎرا د ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻣﻘﺼﻮد ﻫﺮوي )د ﻫﻤﺎﻳﻮن د درﺑﺎر ﺧﻄﺎط( ،ﺗﺎج
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﻨﻮن )ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻪ 1150ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺟﻲ ﺑﺪﺧﺸﻲ )اﻣﻴﺮ او د ﻫﻤﺎﻳﻮن د
درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ او د ﻳﻮﺳﻒ او زﻟﻴﺨﺎ او ﻟﻴﻠْﻰ او ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺎﻇﻢ ﭼﻲ ﭘﻪ 979ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ(،
ﻣﻬﺮي ﻫﺮوي )د ﻣﻠﻜﻪ ﻧﻮرﺟﻬﺎن د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮه( ،ﻣﻴﺮ ﻛﻼن ﻫﺮوي )د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ښﻮوﻧﻜﻰ
او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻲ ﭘﻪ 983ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﻴﺮك ﺑﻠﺨﻲ ﭼﻲ ﻓﻜﺮي ﺋﯥ ﺗﺨﻠﺺ وو )ﻋﺎﻟﻢ او
ﺷﺎﻋﺮ وو او ﭘﻪ 1061ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﻴﺮك ﻫﺮوي )د داراﺷﻜﻮه ښﻮوﻧﻜﻰ
او د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻋﺎﻟﻢ او د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د وﺧﺖ ﺻﺪرﻛﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ 1071ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﻴﺮ
دوﺳﺖ ﻛﺎﺑﻠﻰ )د اﻛﺒﺮي ﻋﺼﺮ ﺧﻄﺎط( ،ﻣﻴﺮزا ﺧﺎن اﻧﺼﺎري روښﺎﻧﻲ )د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ(،
ﻣﻴﺮ اﻟﻬﻲ ﺑﺪﺧﺸﻲ )د ﻛﻮﻻب ﺷﺎﻋﺮ او ﻗﺎﺿﻲ د 950ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻫﺮوي
)ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺧﻄﺎط ﭼﻲ ﭘﻪ 966ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻣﻴﺮزا ﻗﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 983ﻫـ
ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻧﺎﻇﻢ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ – د 1070ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،ﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮوي )د
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د درﺑﺎر ﻟﻪ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ څﺨﻪ( ،ﻗﺎﺿﻲ ﻧﻈﺎم ﻏﺎزي ﺧﺎن ﺑﺪﺧﺸﻲ )د ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻜﻴﻢ او اﻛﺒﺮ د درﺑﺎر اﻣﻴﺮ او ﻋﺎﻟﻢ او د اﺛﺒﺎت ﻛﻼم او ﺑﻴﺎن اﻳﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺗﺼﺪﻳﻖ د
رﺳﺎﻟﯥ ﻣﺆﻟﻒ او د رﺳﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮف او ﭘﺮ ﺷﺮح ﻋﻘﺎﻳﺪ د ﺣﺎﺷﻴﯥ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ 992ﻫـ ﻛﻲ
ﻣړ دئ( ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ ﻫﺮوي د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﻢ زوى د اﻛﺒﺮ د درﺑﺎر ﻣﺆرخ او د
ﻃﺒﻘﺎت اﻛﺒﺮي ﻣﺆﻟﻒ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1003ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻧﻈﻤﻲ ﺑﻠﺨﻲ )د 1100ﻫـ د ﺷﺎوﺧﻮا
ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻫﺮوي د ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ زوى )ﭘﻪ 1018ﻫـ ﻛﻲ د ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻣﺆﻟﻒ( ،ﻧﻌﻤﺖ اﷲ د رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﯧﺮاﻫﻲ زوى )د ذﻛﺮ و ﻓﻜﺮ د رﺳﺎﻟﯥ او رﺳﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮف
ﻣﺆﻟﻒ د 1000ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،ﻧﯧﻜﺒﺨﺘﻪ د ﭘﯧښﻮر د ﺷﻤﺎﻟﻲ د ﺷﻴﺦ اﷲ داد ﻣﻤﻮزي
ﻟﻮر)د ﺷﯧﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮر او ﭘﻪ969ﻫـ ﻛﺎل د ارﺷﺎد اﻟﻔﻘﺮا ﻣﺆﻟﻔﻪ( ،واﺻﺐ
ﻛﻨﺪﻫﺎرى )ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻪ 1050ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،واﺻﻞ )900ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ د
ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ( ،واﺻﻞ ﻛﺎﺑﻠﻰ )ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 968ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،واﻗﻌﻲ ﻫﺮوي )د اﻛﺒﺮ
ﻣﻼزم – ﺷﺎﻋﺮ( ،واﻻى ﻗﻄﻐﻨﻲ وداﻋﻲ ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ او د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د
ﻛﺸﻤﯧﺮ ﺻﻮﺑﺪار ،ﭼﻲ ﭘﻪ 1074ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،وداﻋﻲ ﻫﺮوي )د اﻛﺒﺮ د وﺧﺖ ﺷﺎﻋﺮ(،
وﻓﺎى ﻫﺮوي )ﺷﺎﻋﺮ -ﭼﻲ ﭘﻪ 1050ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،وﻗﻮﻓﻲ ﻫﺮوي )د اﻛﺒﺮ
د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ او ﻋﺎﻟﻢ( ،وﻳﺴﻲ ﻫﺮوي )983ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺷﺎﻋﺮ او ﺧﻄﺎط( ،ﻫﺪاﻳﺖ
ﺑﺪﺧﺸﻲ )د ﺧﺴﺮو او ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺎﻇﻢ ﭼﻲ ﭘﻪ 1050ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ دئ( ،ﻫﻤﺖ ﺧﺎن )د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د
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درﺑﺎر ﻟﻪ اﻣﻴﺮاﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ څﺨﻪ وو ﭼﻲ ﭘﻪ 1092ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻫﻤﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ د ﻣﻠﻚ
ﻫﻤﺰه زوى )د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻳﺎري ﻫﺮوي )د 950ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺷﺎﻋﺮ(،
ﻳﺤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺒﺰواري )ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 1035ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ،ﻳﻜﺘﺎى ﺑﻠﺨﻲ )د ﺑﺨﺎرا اﺳﺎم ﻗﻠﻲ
ﺧﺎن د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻠﺨﻲ )د ﺑﺨﺎرا د اﻣﺎم ﻗﻠﻲ ﺧﺎن د درﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮ( ،ﻳﻮﻧﺲ ﺧﻴﺒﺮي
)د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ(.
د ﺑﺎﺑﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﻳﻮې ﺳﻴﺎﺳﻲ اداري ﻻﻧﺪي راﻏﻠﻰ وو .ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د اﯦﺮان ﺻﻔﻮي ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ د ﻛﻤﺎل ﻟﻮړي ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وه او ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺗﺮﻛﻴﻪ او ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻴﻮادو ﻛﻲ د ﻋﺜﻤﺎن د اوﻻدې ﺧﻼﻓﺖ د اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻏځﯧﺪﻟﻰ وو او ﭘﻪ
ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻬﻮل )1007- 906ﻫـ( اﻗﺘﺪار ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ وو ﭼﻲ دې څﻠﻮرو
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻴﻮ او د ﮔﻨﮕﺎ ﻟﻪ ﻏﺎړو ﭘﻪ اروﭘﺎ ﻛﻲ د اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺗﺮ ﺳﻮاﺣﻠﻮ او ﺗﺮ ﺟﺒﻞ
اﻟﻄﺎرق او ﻃﻨﺠﯥ ﭘﻮري ﺋﯥ د آﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﺎ او اروﭘﺎ ﭘﺮ ﻟﻮﻳﻮ ﻫﻴﻮادو ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه او د
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن او روﺳﻴﯥ او ﻫﺎﻟﻨﺪ او ﭘﺮﺗﮕﺎل او ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﺎ د ﻫﻴﻮادو ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺗﺠﺎرﺗﻲ رواﺑﻂ
ﻫﻢ د ﻫﻨﺪ او اﯦﺮان او ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻪ ﺳﺮه ټﻴﻨﮓ ﺳﻮي ول ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ﻫﻨﺪ ﺗﺠﺎرت د ﭘﯧښﻮر او
ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﺨﺎرا ﻳﺎ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻫﺮات او ﺑﺨﺎرا او ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻻرو د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او اﯦﺮان ﺳﺮه
ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺑﻠﺦ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻟﻪ ﺻﻮﺑﻮ
څﺨﻪ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ د دوﻟﺖ د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺘﻴږي ﭼﻲ ﺗﺠﺎرت او
ﻛﺮﻫڼﻲ او ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وه ،ځﻜﻪ د ﻫﻨﺪ او اﯦﺮان او ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﻮ د
ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او ﺗﺠﺎرت او ﻋﻠﻮﻣﻮ د اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ ښﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻛړي دي .ﻟﻪ ﻣﺎوراء
اﻟﻨﻬﺮ او اﯦﺮان او ﺧﺮاﺳﺎن څﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎران ﻫﻨﺪ ﺗﻪ اوﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادو
ﺗﻪ ﺗﻠﻪ او راﺗﻠﻪ .ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻫﻴﻮاده ﺑﻞ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ﺗﮓ راﺗﮓ ﻛﺎوه.
ﺗﺎﺟﺮاﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻪ او اﯦﺮان او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻧﻔﻴﺲ ﻛﺎﻟﻲ او ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ د ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ ﻻري
ﻫﻨﺪ ﺗﻪ او ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ او ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ او دواﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺋﯥ ﺧﺮاﺳﺎن او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او اﯦﺮان او
ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻪ ﺗﻪ وړل راوړل .ﻟﻪ دې ﺟﻬﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺗﻞ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑډاﻳﻲ ﻗﺎﻓﻠﯥ د ﻛﺎﺑﻞ او د ﻛﻨﺪﻫﺎر او
ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻرو ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﯥ او اﻣﺮﺗﺴﺮ او ﭘﯧښﻮر او ﻣﻠﺘﺎن او ښﻜﺎﭘﻮر او ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨﺪﻫﺎر او
ﻫﺮات او ﺑﺨﺎرا او ﺧﺠﻨﺪ او ﻣﺸﻬﺪ د ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻻري ﻣﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ول:
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺑﺎﺑﺮ اوﻻده:
.1

ﺑﺎﺑﺮ )937- 910ﻫـ(
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 .2ﻫﻤﺎﻳﻮن د ﺑﺎﺑﺮ زوى )963 – 937ﻫـ(
 .3ﻛﺎﻣﺮان د ﺑﺎﺑﺮ زوى )د 960ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .4ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ د ﻫﻤﺎﻳﻮن زوى )1014- 963ﻫـ(
 .5ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ د ﻫﻤﺎﻳﻮن زوى )د 990ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .6ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ د اﻛﺒﺮ زوى )1037- 1014ﻫـ(
 .7ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ زوى )1076 – 1037ﻫـ(
 .8اورﻧﮕﺰﯦﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن زوى )118- 1068ﻫـ(
 .9ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎه د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ زوى )د 1124 – 1118ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺪ د دوﻻﻓﻮز – ﺑﺎﺑﺮ د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻓﺮﻧﺎرد ﮔﺮو ﻧﺎرد – اﻗﺒﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ –
اﻛﺒﺮﻧﺎﻣﻪ – ﺗﺰك ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ – ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺒﺎب – ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪ – ﻃﺒﻘﺎت اﻛﺒﺮي – رﻳﺎض
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ -دول اﺳﻼﻣﻴﻪ – آﺋﻴﻦ اﻛﺒﺮي – رﻗﻌﺎت ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮي – ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ – ﺗﺰك
ﺑﺎﺑﺮ – ﻓﺮﺷﺘﻪ – ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ – ﻛﻴﻤﺒﺮج ﻫﺴﺘﺮي آف اﻧډﻳﺎ  4ج – داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ – ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺧﺮﻳﻦ – ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ – ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻮارﻳﺦ – ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻲ –
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺎن – ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﯦﺮان – ﺗﺬﻛﺮة اﻻﺑﺮار واﻻﺷﺮار – ﺳﻠﻮك اﻟﻐﺰات ﻗﻠﻤﻲ
ﭘښﺘﻮ -ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﺻﻊ ﭘښﺘﻮ -دﯦﻮان ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﭘښﺘﻮ -ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﭘښﺘﻮ -
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ – ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﻫﻨﺪ د ﺣﺒﻴﺒﻲ – ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺪ د
ﺳﻤﻴﺖ – ﻣﺎﺛﺮاﻻﻣﺮا – ﺳﺒﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓﻲ آﺛﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن – د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﭼﻬﻞ زﻳﻨﯥ ﻟﻴﻜﻨﻪ
– ﺗﺬﻛﺮۀ ﻧﺼﺮ اﺑﺎدي – ذﻛﺮ ﻣﺠﺪد – ﺗﺬﻛﺮة ﻋﻠﻤﺎى ﻫﻨﺪ – د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻫﺎر او ﺑﻬﺎر –
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮا  2ټﻮك – روز روﺷﻦ – ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﻲ د اﻣﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ – ﺷﻤﻊ
اﻧﺠﻤﻦ -د راورټﻲ د ﮔﺮاﻣﺮ دﻳﺒﺎﭼﻪ – ﺷﻜﺮﺳﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﺳﻜﻴﻨﻪ
اﻟﻔﻀﻼ – ﻗﺎﻣﻮس اﻻﻋﻼم ﺗﺮﻛﻲ – ﻣﺬﻛﺮ اﺣﺒﺎب ﻗﻠﻤﻲ  -ﺣﺠﺘﻪ اﻻورﻧﮓ ﺷﺎﻫﻴﻪ ﻗﻠﻤﻲ –
آﺗﺸﻜﺪه آذر – ﮔﻠﺸﻦ روه – ﭼﺮاغ اﻧﺠﻤﻦ – د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن د ﻛﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﻪ – ﺗﺬﻛﺮۀ
ﺣﺴﻴﻨﻲ – ﻛﻠﻴﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﺳﺮو آزاد – ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺷﻌﺮ ﭘښﺘﻮ – ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﭘښﺘﻮ  2ټﻮك
– رﻳﺎض اﻟﺸﻌﺮا ﺧﻄﻲ – ﻣﺮآة اﻟﺨﻴﺎل -ﻣﺎﺛﺮ رﺣﻴﻤﻲ – ﻣﺨﺰن اﺳﻼم ﭘښﺘﻮ ﻗﻠﻤﻲ – ﺧﺰﻳﻨﻪ
اﻟﺼﻔﻴﺎ – د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن د دﯦﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ – ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺨﻮاﺗﻴﻦ – ﻧﻔﺎﻳﺲ اﻟﻤﺎﺛﺮ – ﻓﻮاﻳﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﭘښﺘﻮ ﺧﻄﻲ.
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 - 73ﻟﻤﺒﺮ

ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

د ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺑﺮي ﭘﺎﭼﻬﺎن او ﺷﻬﺰادګﺎن
ﺗﯧﻤﻮر ګﻮرګﺎن

ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎه

اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ

ﺧﺎن ﻣﻴﺮزا

ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ
ﻣﻴﺮزا ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ  - 1ﺑﺎﺑﺮ )937 – 910ﻫـ(

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻴﺮزا ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻤﻴﺮزا )997ﻫـ(

)912ﻫـ(
ﻛﺎﻣﺮان )963ﻫـ(
اﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻴﺮزا )997ﻫـ(

ﻫﻨﺪال )958ﻫـ(
ﺷﺎﻫﺮخ

 – 2ﻫﻤﺎﻳﻮن )963 – 937ﻫـ(
ﻋﺴﻜﺮي )965ﻫـ(
 - 3ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮ )1014 – 963ﻫـ(
داﻧﻴﺎل )1009ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ )993ﻫـ(

 – 4ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ )1037 – 1014ﻫـ(

ﻣﺮاد )1008ﻫـ(

ﺷﻬﺮﻳﺎر )1037ﻫـ(
ﺟﻬﺎﻧﺪار )1035ﻫـ(
 – 5ﺷﺎه ﺟﻬﺎن )1076 – 1037ﻫـ(
ﭘﺮوﯦﺰ )1036ﻫـ(
ﺧﺴﺮو )1031ﻫـ(
راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻣﺦ وګﻮرئ
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 - 73ﻟﻤﺒﺮ

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

د ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺑﺮي ﭘﺎﭼﻬﺎن او ﺷﻬﺰادګﺎن
ﺷﺎه ﺟﻬﺎن )1076 – 1037ﻫـ(
داراﺷﻜﻮه

 – 6اورﻧګﺰﯦﺐ

ﻣﺤﻤﺪﺷﺠﺎع

ﻣﺮاد ﺑﺨﺶ

)1029ﻫـ(

) 1118 – 1068ﻫـ(

)1070ﻫـ(

)1068ﻫـ(

ﺳﻠﻄﺎن

)1088ﻫـ(

 - 7ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه
)1124 – 1119ﻫـ(

اﻋﻈﻢ

ﻣﺤﻤﺪاﻛﺒﺮ

)1118ﻫـ(

)1027ﻫـ(

ﻧﻴﻜﻮﺳﻴﺮ )ﺧﻠﻊ 1135ﻫـ(

ﻛﺎم ﺑﺨﺶ
)1119ﻫـ(

ﻣﺤﻰ اﻟﺴﻨﻪ
ﺑﻴﺪارﺑﺨﺖ

واﻻﺟﺎه

ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺛﺎﻟﺚ
)1174ﻫـ(

ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن رﻓﻴﻊ اﻟﺸﺎن
)1124ﻫـ(

)1124ﻫـ(

ﺧﺠﺴﺘﻪ اﺧﺘﺮ

 - 8ﺟﻬﺎﻧﺪار ﻣﻌﺰ اﻟﺪﻳﻦ
)1123ﻫـ (

 - 9ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ )1131ﻫـ(

 – 14ﻋﺎﻟﻤګﻴﺮ ﺛﺎﻧﻲ )1167ﻫـ(  – 12ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه )1131ﻫـ(

 – 11رﻓﻴﻊ اﻟﺪوﻟﻪ )1130ﻫـ(

 – 15ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ )1173ﻫـ(

 – 13اﺣﻤﺪﺷﺎه )1161ﻫـ(

 – 10رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت )1131ﻫـ(

 – 16اﻛﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ )1253 – 1221ﻫـ(

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

 – 17ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﺛﺎﻧﻲ )1253ﻫـ(
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ﺷﭙږﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ:

روښﺎﻧﻴﺎن
)960ﻫـ 1047 -ﻫـ(
ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﺑﺤﺜﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﻮ ﻟﻮﺳﺘﻲ دي ،د ﻏﻮر د ﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ دوره ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧټﻪ
ﭘښﺘﺎﻧﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮو ﺳﺎﺗﻨﺪوى ول ﭘﻪ ﺑﯥ ﺳﺎري ﺑﺮم او ﺟﻼل ﺗﯧﺮه ﺳﻮه او ﻫﻐﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪ د ﮔﻨﮕﺎ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﺧﭙﺮه ﺳﻮې وه .ﻛﻪ څﻪ
ﻫﻢ د ﭼﻨﮕﯧﺰ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻳﺮﻏﻠﻮ د ﻋﻈﻤﺖ ﻫﻐﻪ ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﻛړه ﺧﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮم او ﺟﻼل ﻫﯧﺮ
ﻧﻪ ﻛﻰ او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ او ﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ او ﺧﻠﺠﻴﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ ،ﻣﮕﺮ د ﭼﻨﮕﯧﺰ او ﺗﻴﻤﻮر د اوﻻدې ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻳﺮﻏﻠﻮ ﭘﺮې ﻧﻪ
ښﻮول ،ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﺎوره ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻮواﻟﻰ وﻣﻮﻣﻲ او ﺑﺎﺑﺮ ﭼﻲ د
ﻫﻤﻬﻐﻪ ﺗﻜﻢ )ﻧﮋاد( ﺳړى وو ،ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﻜﺮار ﻛﻰ ﭼﻲ د ده ﻧﻴﻜﻪ ﮔﺎﻧﻮ ﻛړى وو.
ﭘﻪ دې ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ څﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺗﻞ د ﺧﭙﻞ ﺗﯧﺮ ﺑﺮم او ﻋﻈﻤﺖ د راﮔﺮزوﻟﻮ ﭘﻪ
ﻓﻜﺮ ﻛﻲ ول او ﭘﻪ دې څﻠﻮر ﺳﻮه ﻛﺎﻟﻪ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ داﺳﻲ ﻣړوﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮل ،ﭼﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮم د راﮔﺮزوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ د ﻗﻬﺎرو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ درﻧﻮ ﻗﻮاو ﺗﻪ ټټﺮوﻧﻪ وﻧﻴﻮل
او ﭘﻨﺠﻪ ﺋﯥ ورﺳﺮه ﻧﺮﻣﻪ ﻛړه او د ﭘﺮدﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎﻧﻮ د ﻧﺎروا ﺳﻠﻄﯥ او ﺳﻄﻮت ﭘﺮ ﺧﻼف
وﺟﻨﮕﯧﺪل .ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﻮ څﻮ واره ﻟﻮﺳﺘﻲ دي د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪت
ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﺑﻴﺮغ ﭘﻮرﺗﻪ او رﭘﻮﻟﻰ دئ.
ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣړوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﻲ ﻏﻮښﺘﻪ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ اﻓﻐﺎن ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮم ﺗﻪ ورﺳﯧږي
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﭘﻴﺮ روښﺎن وو ،ﭼﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ورﺗﻪ )ﭘﻴﺮ ﺗﺎرﻳﻚ( واﻳﻪ .دا
ﺗﺎرﻳﺨﻲ او زړور او د اﺳﺘﻌﻤﺎر او ﺗﺴﻠﻂ دښﻤﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﷲ زوى او
د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ ،ﭼﻲ ده ﺗﻪ ﺋﯥ ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ او ﻣﻴﺎ ﻣﺴﻜﻴﻦ روښﺎن ﻫﻢ وﻳﻞ .د اﻧﺼﺎري ﻟﻪ
ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺧټﻪ اورﻣړ ﭘښﺘﻮن ﭘﻪ )932ﻫـ( ﻛﺎل د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﺟﺎﻟﻨﺪر ﻛﻲ د ﺑﻴﺒڼ )ﺻﻮرت

350
ﻣﻬﻨﺪ ﺑﻲ ﺑﻲ( ﻟﻪ ﻧﺴﻪ ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮر وه وزﯦږﯦﺪ .د اﻧﺼﺎري ﻛﻬﻮل ﻟﻮﻣړى ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ
او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﺎڼﻲ ﮔﺮم ﻛﻲ اوﺳﯧﺪ او ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ د ﺑﻴﺒڼ ﭘﻼر د
ﻋﺒﺪاﷲ د ﻧﻴﻜﻪ ورور وو او دې ﻛﻬﻮل ﭘﻪ ﻋﻠﻢ او ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد.
د روښﺎن د ﻛﻬﻮل ﻟﻮﻣړى ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎري دووﻟﺲ زاﻣﻦ درﻟﻮدل ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ
ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻀﻴﻠﺖ درﻟﻮد او د ﻗﻀﺎ ﭘﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﻮﺧﺖ وو ا وﻟﻜﻪ ﭼﻲ اﺧﻮﻧﺪ دروﯦﺰه
واﻳﻲ اورﻣړ اﻧﺼﺎري د وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ څﺨﻪ دئ ا و ﻣﻴﺎ روښﺎن ﻟﻪ اﻧﺼﺎري ﻗﺒﻴﻠﯥ څﺨﻪ
وو.
ﺧﻮ د ﭘﻨﺠﺎب د ﺟﺎﻟﻨﺪر ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ د اﻧﺼﺎري ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﻛﻬﻮل وو ﭼﻲ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺋﯥ د
ﻣﻴﺎ روښﺎن اوﻻده ﺑﻠﻠﻪ ا ود دوى ﺳﺮه د )ﺗﺬﻛﺮة اﻻﻧﺼﺎر( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺑﻮاﻳﻮب اﻻﻧﺼﺎري د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ  ﻳﻮه
ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻰ دئ.
او واﻳﻲ ﭼﻲ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د زﯦږﯦﺪو ځﺎى ﺟﺎﻟﻨﺪﻫﺮ دئ او د ده ﺣﺠﺮه ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺷﻴﺦ
اﺣﻤﺪ ﻏﻮث وﻟﻲ ﻣﺰار ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺳﺘﻪ.
او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺋﯥ د اﻧﺼﺎري ﻧﻮم ﻟﻪ دې ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺴﺐ څﺨﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ وي ،ﺧﻮ
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ اورﻣړ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻪ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﺴﺘﻪ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ
ﺳﻲ ﭼﻲ اﻧﺼﺎرﻳﺎن د ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﭘﻼر او ﻧﻴﻜﻪ څﺨﻪ اوﺳﯧﺪل .ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ ﻧﻮ دوى
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ول او ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د اﺣﺘﺮام ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ورﺗﻪ ﻛﺘﻞ.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻼره او ﻣﻼ ﭘﺎﻳﻨﺪه او ﻣﻼ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﺎﻟﻨﺠﺮي
څﺨﻪ درس وﻟﻮﺳﺖ او ﭼﻲ زﻟﻤﻰ ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻼر ﺋﯥ وﻏﻮښﺘﻪ ﭼﻲ دى ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ د ﺷﻴﺦ
ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ زﻛﺮﻳﺎ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ وﮔﺮوﻫﻮي او د ﻫﻐﻮ ﻣﺮﻳﺪ ﺋﯥ ﻛﻲ ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ده وده او
ﻻر ښﻮوﻧﻪ ارﺛﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻪ ﮔڼﻞ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﻮ وراره ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﻤﻌْﻴﻞ د ﺧﺪاداد زوى او
د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻲ ﺗﻪ د ارادت ﻻس وﻏځﺎوه او ﺗﻞ ﺋﯥ ﭘﻪ زﻫﺪ او اﻃﺎﻋﺖ او ﺗﻘﻮى ژوﻧﺪ ﻛﺎوه
ا و د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه ﭼﻲ ﻇﺎﻫﺮاً ﻗﺎﺿﻲ او ﭘﻪ دﻧﻴﻮي ﭼﺎرو ﻛﻜړ وو ،ﻧﻪ اوﺳﯧﺪ.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ځﺎﻧﮕړي زﻳﺎر ،زﻫﺪ او ﻣﺮاﻗﺒﯥ او ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻪ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او ﻟﻜﻪ
ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ واﻳﻲ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﺋﯥ ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ ﭘﻪ ﺧﻮب وﻟﻴﺪ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻗﺮب او
وﺻﻠﺖ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﺗﻞ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻣﯧﺮﯦﺰي ورور ﺷﻴﺦ ﻳﻌﻘﻮب د ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻮب
او رﺷﻮت اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﻮل ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ د ده او د ده د ﻛﻮرﻧۍ ﺗﺮ ﻣﻨځ
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اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﺳﻮى وو.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻟﻪ زﻟﻤﻴﺘﻮﺑﻪ ﭘﻪ ﮔﺮزﯦﺪو او ﺳﻴﺎﺣﺖ او د ﻧﻔﺲ ﭘﻪ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻻس ﭘﻮري ﻛړى وو او
ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻫﻨﺪ او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﭘﻮري وﻻړ او د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او د ﻧﻈﺮ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ
ﺳﺮه ﺋﯥ وﻛﺘﻞ او ﻣﺮوﺟﻪ ﻋﺮﺑﻲ او دﻳﻨﻲ ﻋﻠﻮم ﺋﯥ زده ﻛړل .ﭘﻪ ادب او ﻓﻠﺴﻔﻪ او ﺗﺼﻮف ﻛﻲ
ﺋﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻛړل او د آﻓﺎق او اﻧﺲ ﭘﻪ ﺳﻴﺮ ﺑﻮﺧﺖ ﺳﻮ او د دې ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﻲ ﺋﯥ د
آﺳﺎﻧﻮ ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﻛﺎوه ،ﻟﻜﻪ ﻳﻮ وار ﭼﻲ ﺋﯥ د ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ څﺨﻪ ښﻪ آﺳﺎن راﻧﻴﻮ ل او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺋﯥ
ﺑﻮﺗﻠﻞ او د ده دا ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﻨځﻠﺲ ﻛﻠﻨۍ څﺨﻪ د )947ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺷﺮوع او د
)960ﻫـ( ﻛﺎل ﺗﺮ ﺣﺪودو ﭘﻮري ﺟﺎري ول.
دا وﺧﺖ ﻧﻮ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻤﻲ او ﻓﻜﺮي ﺷﺨﺼﻴﺖ ښﻪ ﭘﻮخ او د ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻳﻮ
ﻓﻜﻮر او ﻋﺎﻟﻢ او ﻓﺼﻴﺢ ﻓﺎﺿﻞ ﺳړى ځﻨﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮ .آﺧﻮﻧﺪ دروﯦﺰه د ده ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ واﻳﻲ
ﭼﻲ ﻫﻮښﻴﺎر ،ﭘﻮه او ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺳړى وو .د دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺆﻟﻒ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ
ﺋﯥ د ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ زﻳﺎت ﭘﻮﻫﺎن او ﻋﻠﻤﺎء ﭘﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻛﻲ ﭘړه ﻛړل او ﭘﺮ
ﻫﻐﻮ ﺋﯥ ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻣﻴﺮزا دى ﭘﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﺣﺘْﻰ واﻳﻲ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﻣﻴﺮزا او د ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎن او ﺣﻜﻴﻢ ﺧﺎن او ﻣﻴﺮزا اﺗﺎﻟﻴﻖ ټﻮﻟﻪ ﭘﺮ ده ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺳﻮل.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻔﺮو او ﮔﺮځﯧﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ د
ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎل ﺗﻪ ځﻴﺮ ﺳﻮ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ او ﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺑﺮم او ﻋﻈﻤﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﻳﺎد وو ،ﻧﻮ دا ﻓﻜﺮ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮ ﭼﻲ دا ﺑﯥ وزﻟﻲ او ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك ﺧﻠﻚ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ
راﻏﻮﻧډ ﻛړي او ﭘﻪ دوى ﻛﻲ داﺳﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوﻟﻲ ،ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ د دوى ﺣﻜﻮﻣﺖ
وي او د ﭘښﺘﻨﻮ د آزادۍ ﻧﻐﺮى ﺑﻴﺎ ﺗﻮد ﻛړي.
ﭘﻪ دې ﻛﻲ ﺷﻚ ﻧﺴﺘﻪ ﭼﻲ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ دا ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ د ﻫﻨﺪ د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮ
ﻇﻠﻤﻮ او ﺳﺘﻤﻮ رد ﻋﻤﻞ وو ،ﭼﻲ دوى ﭘﺮ ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﻮل او ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺋﯥ ﻫﺮ ﺣﺴﺎس ﭘښﺘﻮن د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﺎرﯦﺪى.
ﭘﻪ دې ﺑﺎب ﻛﻲ ﻣﻮږ دوه ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﻟﺮو :ﻟﻮﻣړى دا ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﯧﺮم ﺧﺎن د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د )960ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ
راﻏﻠﻰ وو او ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺋﯥ راوړي ول ،ﻟﻜﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭼﻲ ده ﻟﻴﻜﻠﻲ دي" :د ﻫﻐﻲ
ﺳﻴﻤﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﭘﺮ ﻛﺎرواﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺘﻢ وﻛﻰ او د داد ﺧﻮاﻫۍ ﭘﺮ وﺧﺖ ﺋﯥ دى ﻫﻢ درﺑﺎر ﺗﻪ
ﺑﻮت" .دى داﺳﻲ ﻟﻴﻜﻲ" :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻳﻮ ﻣﻴﺮ وو ﭼﻲ ﺑﯧﺮم ﺧﺎن
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ﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻛﺎروان ﺋﯥ ﻇﻠﻢ وﻛﻰ ...ﻧﻮ د ځﻴﻨﻮ وارﺛﺎن ټﻮل ﺳﻮل ،د ﻓﺮﻳﺎد ﻛﻮﻟﻮ دﭘﺎره
او زه ﺋﯥ ﻫﻢ د ځﺎن ﺳﺮه رﻫﻲ ﻛړم"...
ﻣﺎ ووﻳﻞ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟْﻰ ﺑﻪ اﻣﻴﺮان او ﭘﺎﭼﻬﺎن ﻟﻪ ﻋﺪﻟﻪ وﭘﻮښﺘﻲ او د ﭼﺎ ﻳﻮه ذره ﻋﻤﻞ ﻧﻪ
ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻮي ،ورښﻴﻲ ﺋﯥ ﭼﻲ) :ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﻴﺮاً ﻳﺮه( ﻧﻮ ﺑﯧﺮم ﺧﺎن وﻣﻨﻞ او وې
وﻳﻞ ﭼﻲ د ﺣﺎل ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮم ﺧﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﺋﯥ و ﻧﻪ ﻛړه د وﻋﺪې ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﺳﻮ...
ﻟﻪ دې ﺑﻴﺎﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﺳﻮى دئ داﺳﻲ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دا ﺳﺘﺮ
ﭘښﺘﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺮﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﺮدﻳﻮ ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻮ د ﻣﻈﺎﻟﻤﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪو څﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه او
ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺋﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻧﻴﺎو ﺧﻮا ﺗﻪ راﺑﻠﻞ.
دا ﺷﺮﻳﻒ اﺣﺴﺎس ﭼﻲ د ﭘﺮدﻳﻮ د زړه ځﻮروﻧﻜﻮ ﺳﺘﻤﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺪو څﺨﻪ ﻫﺮ ﻏﻴﺮﺗﻤﻦ
ﺳړي ﺗﻪ ﺑﯥ ﺷﻜﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﯧږي ،د روښﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺒﺐ ﺳﻮ او ﺗﺬﻛﺮه اﻻﻧﺼﺎر ﺋﯥ
داﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮي" :ﺣﻜﺎم ﻣﻐﻞ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﻐﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ
روزى ﻳﻜﻲ ازﻳﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺎران ﻳﻜﻨﻔﺮ زن اﻓﻐﺎن را ﻣﺎﺧﻮذ داﺷﺖ وﻣﻮى ﺳﺮ او را ﺑﺎﺳﻨﮓ
آﺳﻴﺎ ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ،ﭼﻮن ﭘﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺪوران آﻣﺪى ،آﻧﺰن ﻧﻴﺰﺑﺎ آن ﮔﺸﺘﻰ و ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮآوردى."...
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭼﻲ ﺳﭙﯧڅﻠﻰ ﭘښﺘﻮن وو ،د دې وﻳﺮﺟﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺑﻪ ﺳﺮه ﭘﯧﭽﻞ ﻛﯧﺪه او ﻟﻪ
ﻛﻮﮔﻠﻪ ﺑﯥ دود ﺧﻮت .ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻠﻲ وﺟﻴﺒﻪ وﮔڼﻠﻪ او د
روﺣﻲ ﺳﻴﺮ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﺮور ﻛﺎﻳﻨﺎت  ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻋﺮض وﻛﻰ او
اﺟﺎزه ﺋﯥ وﻏﻮښﺘﻠﻪ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻟﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺟﻮر او ﺳﺘﻢ د ﻣﺨﻴﻨﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻫڅﻪ وﻛړي او د ﻇﻠﻢ ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﻛړي .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ داﺳﻲ روﺣﺎﻧﻲ اﺟﺎزه
واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣړاﻧﻪ د ﭘﺮدﻳﻮ ﺳﺘﻤﻜﺎراﻧﻮ ﻣﺨﻲ ﺗﻪ ودرﯦﺪ او د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮ
داﺳﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻨځ ﺗﻪ راووﺳﺖ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺟﺎﻟﻨﺪﻫﺮ ﻳﻮه ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﺑﺰرك ﺷﯧﺦ
ﻏﻮث اﻟﻜﺮام داﺳﻲ ووﻳﻞ" :ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ اور ﺑﻞ ﺳﻮ .ﺧﺪاى دې ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻪ ﺧﻴﺮ ﻛﻲ".
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻻر ﻗﺪم ﻛښﯧښﻮوه او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ د ﺟﻮر او ﺳﺘﻢ
ﻛﺮﻏﯧړﻧﻲ ﻧﺨښﻲ ورﻛﻲ ﻛړې.
دا ﺑﻴﺎن ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ ټﻮل ﭘﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻪ وي ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻳﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻻﺳﻪ ﺗﻪ
راځﻲ او ﻫﻐﻪ دا ﭼﻲ د روښﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻠﺖ اﻟﻌﻤﻞ د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ څﺨﻪ د ﭘﺮدﻳﻮ د
ﺳﺘﻤﻜﺎرۍ ﻣﺨﻨﻴﻮى وو ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د )ډﻫﻠﻲ( د ﺗﻴﻤﻮري ﺣﻜﻤﺪاراﻧﻮ د ﻇﻠﻢ ﭘﻪ اور
ﻛﻲ ﺳﻮځﯧﺪه .ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻇﻠﻢ او ﻧﺎروا ﺗﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎن زﯦږوي او ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ
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ﻣړوﻧﻪ ﭘﺎروي.
د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻟﻴﻜﻮ څﺨﻪ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ روښﺎن د آزادۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﻪ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻘﻴﺪې ﻓﻠﺴﻔﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦﺪاى ﺳﻲ ،ﺧﻮ دا ﻣﯧړه د ﻳﻮ داﺳﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺮﻛټﺮ ﺳﺠﻴﻪ درﻟﻮده ،ﭼﻲ
ﻇﺎﻫﺮاً ﺋﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﺎﺳﻲ ازادۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ او ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﺟﻨﮓ ازﻣﻮﻳﻮﻧﻜﻮ ﻛﻲ
څﺮك ﻟﮕﯧﺪاى ﻧﻪ ﺳﻲ ،ځﻜﻪ دى ﭘﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭼﻲ ﻳﻮ ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻰ ﺟﮕړن وو .د ﺗﺼﻮف او
ﺻﻼح او ﺗﻘﻮى او د ﻧﻔﺲ د رﻳﺎﺿﺖ او ارﺷﺎد څښﺘﻦ ﻫﻢ وو ،ﭼﻲ د ده د ﺷﺨﺼﻴﺖ دا ﺟﻨﺒﻪ
ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﻟﻴﻜﻮ ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮه ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ:
د ﭼﻨﮕﯧﺰ او ﺗﯧﻤﻮر ﺗﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎك ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو وروﺳﺘﻪ د ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻟﻪ
ﻣﺼﺮه ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻫﻨﺪه د ﮔﻮښﻪ ﮔﻴﺮۍ او اﻧﺰوا او ﻟﻪ ژوﻧﺪون څﺨﻪ د ﺗﯧښﺘﻲ او ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د
رﺟﻮع ﻳﻮ راز اﺣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﺳﻮ ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﻻﻣﻮ او ﻣﺼﺎﻳﺒﻮ او وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ وه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﻣﺎدي آﻻﻣﻮ څﺨﻪ ﺳﺘﻲ ﺳﻮي ول ﻧﻮ د ﺗﺼﻮف او
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﺋﯥ ﻣﻨﮕﻮﻟﻲ وﻟﮕﻮﻟﯥ او د ﺟﮕړې او ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو ﻟﻪ ډﮔﺮه ﺋﯥ د ﺧﺎﻧﻘﺎ
ﮔﻮټ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه او د ﺗﺼﻮف ﻣﺴﻠﻚ ﺑﺸﭙړ رواج وﻣﻮﻧﺪ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﻛﻲ د
اوﻟﻴﺎء اﷲ او د ﺗﺼﻮف د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﮔﺎوﻧډ د وﻳﺮژړﻟﻮ او ﺳﺘﻢ وﻫﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮازﻳﻨﻰ
ټﺎټﻮﺑﻰ ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه او ﺣﺘْﻰ ﺗﺮ )900ﻫـ( ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ادرﺑﻴﻞ ﻛﻲ د ﺷﻴﺦ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ د
ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻟﻪ ﮔﻮټ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻮه ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ټﻮل اﯦﺮان او
د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺎوري ﭘﺮ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻜﻢ ﭼﻼوه او د درﺑﺎر رﺳﻤﻲ ﻛﺴﺎن د )ﺻﻮﻓﻲ( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ
ﻳﺎد ﺳﻮل .ﭘﻪ ﺑﺨﺎرا او ﻫﺮات ﻛﻲ ﻫﻢ د ﺗﻴﻤﻮر د اوﻻدې ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ روﺣﻲ ﻣﺒﺎدﻳﻮ وﻻړ وو
او د دوى ﭘﻪ درﺑﺎرو ﻛﻲ د ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺎﻧﻮ اﻏﯧﺰه دوﻧﻲ زﻳﺎﺗﻪ وه ،ﭼﻲ د ﺗﻴﻤﻮر ﻏﻮﻧﺪي ﻣﺪﻫﺶ
ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﺮ ﮔﻮﻧډو ﺳﻮى او ﺗﻨﺪى ﺋﯥ ﭘﺮ درﺷﻞ ورﺗﻪ اﻳښﻰ وو او د ﻫﺮات ﭘﻪ
درﺑﺎر ﻛﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻲ دوﻧﻪ اﻏﯧﺰه درﻟﻮدﻟﻪ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺘﺮ وزﻳﺮ اﻣﻴﺮﻋﻠﻲ
ﺷﻴﺮﻧﻮاﻳﻲ د ده ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻲ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻞ ،او د ﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان ﻧﺎﻣﺘﻮ
وزﻳﺮ د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﺎز ﻋﺮض د ده ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻪ.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﺳﻴﻤﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ او اﯦﺮان او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﭘﺮﺗﻪ وه .ﻟﻪ دې روﺣﻲ ﻫڅﻲ څﺨﻪ ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺳﻮې وه ،ﺗﺮ دې ﺣﺪه ﭼﻲ ﻳﻮ ﺳړى د
ﭘﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ اټﻜﻪ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ځﺎن او ﻣﺎل ﻛﺎﻟﺨﻮاﻳﻪ وو ،او ټﻮل ﺋﯥ ﺗﺮ روﺣﻲ
اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪي ول.
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دا ﻧﺎﻓﺬ او ﺟﺬاب ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻣﯧﺪه ،ﭼﻲ د ﻗﻨﺒﺮ ﻋﻠﻲ زوى ،د ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ
ﻧﻮر ﻧﻤﺴﻰ ،د ﺳﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻮر ﻛړوﺳﻰ او د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻛﻮﺳﻰ وو ،ﭼﻲ دا ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر د
ﺗﻴﻤﻮر ﻟﻨﮓ ﻟﻪ ﺧﻮرﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو او د ده اوﻻدې د ﺗﻴﻤﻮر ي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د درﺑﺎرو ﺳﺮه اړه
درﻟﻮده او د ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻼر ﻟﻪ ﺗﺮﻣﺬه ﻛﻨﺪوز ﺗﻪ راﻏﻠﻰ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﺑﺎﺑﺮ د زوى ﻫﻤﺎﻳﻮن
ﺳﺮه ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﻚ ﭘﻮر ﻛﻲ د ﺷﻴﺦ ﺳﺎﻻر روﻣﻲ ﻻس وﻧﻴﻮ او
اﺳﺘﻔﺎده ﺋﯥ ځﻨﻲ وﻛړه او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻏﺮو رﻏﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ.
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺮ )900ﻫـ( وروﺳﺘﻪ زﯦږﯦﺪﻟﻰ او د )962ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اټﻚ
او ﺧﻴﺒﺮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ده د ﺗﻴﻤﻮر د ﻛﻬﺎﻟﻪ ﺳﺮه ﺧﯧښﻲ او اړه درﻟﻮده
او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻫﻐﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﻫﻤﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ډﻫﻠﻲ ﺗﻴﻤﻮري اﻣﭙﺮاﻃﻮرۍ ﺗﻪ ﺗﻞ
د ﺳﺮ درد ﭘﻴﺪا ﻛﺎوه ﻧﻮ ځﻜﻪ دې ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ راﺗﮓ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪو څﺨﻪ
ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻪ وو او دې ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د رارﺳﯧﺪو ﺳﺮه ﺋﯥ د ﻳﻮﺳﻔﺰو د دوﻟﺖ زو د ﻃﺎﻳﻔﯥ د ﻳﻮه ﻟﻮى
ﻣﻠﻚ ﻟﻮر وﻛړه او د روﺣﺎﻧﻲ اﻏﯧﺰې د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺼﺪوﻧﻪ ﻫﻢ
ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮل او ﻏﻮښﺘﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د دﻳﻦ او روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻟﻪ ﻻري د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺪﻧﺎم او ﻧﺎﻛﺎم ﻛړي او د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻴﻞ د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻪ وﮔﺮزوي.
ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ دﻟﺘﻪ ﻣﺨﻠﺺ او ﺧﻮﻧﮕﺮﻣﻪ ﻣﺮﻳﺪان ﭘﻴﺪا ﻛړل او ﭘﻪ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻛﻲ ﺗﺮ
دﯦﺮﺷﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﺑﯥ ﺗﺎج او ﺑﯥ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ د ډﻫﻠﻲ ﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي
ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮه ﻛﯧﺪﻟﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﻪ او ﺗﺎﺋﻴﺪﯦﺪه .د ده ﺳﻴﺎﺳﻲ او روﺣﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ د ﺑﻮﻧﯧﺮ ﭘﻪ ﻏﺮو
ﻛﻲ )ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻠﻰ( وو ،ﭼﻲ ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ ﭘﻪ )991ﻫـ( ﻛﺎل وﻓﺎت ﺳﻮ .دې ﺳﻴﺪ او د ده ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ټﻮل ﻗﻮت د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ روښﺎن ﺗﻜﻔﻴﺮ او ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﺗﻪ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او ﭘﻪ راز راز وﺳﻴﻠﻮ ﺋﯥ
)ﻟﻜﻪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﻨډ او وﻋﻆ او ﺧﻄﺎﺑﻪ او د ﻛﺘﺎﺑﻮ د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻟﻪ ﻻري( ﭘﺮ ﭘﻴﺮ روښﺎن ﭘﻮري د
اﻟﺤﺎد او ﺑﯥ دﻳﻨۍ او ﺑﺪ اﻋﺘﻘﺎدۍ ﺗﻮر وﺗﺎړه.
اوس ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ روښﺎﻧﻪ ﺳﻮي وي ،ﭼﻲ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ﭘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻲ ﺗﺼﻮف
او ﻃﺮﻳﻘﺖ او ﭘﻴﺮۍ او ﻣﺮﻳﺪۍ څﻮﻧﻲ ﻏښﺘﻠﯥ اﻏﯧﺰه او ﺑﺸﭙړ رواج درﻟﻮد ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﻳﻮ ازادۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻰ ﻣﯧړه ﻫﻢ وو ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﻴﻂ د ﻏﻮښﺘﻨﻲ
ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻣﺠﺒﻮر وو ،ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺘﺎع د ﺑﺎزارﻳﺎﻧﻮ د ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺳﺮه ﺳﻤﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛړي او ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ وﺳﻠﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻛړي ﭼﻲ د ده د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ ﺳﺮه وه او د د ه ﭘﺮ ﺿﺪ ﺋﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻪ
 .ﻟﻪ دې ﺟﻬﺘﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﺗﺼﻮف او رﻳﺎﺿﺖ او ﻃﺮﻳﻘﺖ د ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﻚ ﺳﺮه ﭼﻲ ﭘﻪ
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دې ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮو ﻻس ﺗﻪ راوړل او د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﺠﺪﻳﺪول او ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮړل ول ،ﮔډ ﻛړل او ﻳﻮ داﺳﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺮﻛﺐ ﺋﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راووﺳﺖ ﭼﻲ ﻫﻢ ﺋﯥ روﺣﻲ
ﺟﻨﺒﻪ درﻟﻮده او ﻫﻢ ﻣﺎدي.
ﺗﺮ دې ځﺎﻳﻪ ﻣﻮ د روښﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺖ د ﭘﻴﺪا ﻳښﺖ او د دې ﺧﻠﻜﻮ د ﺗﻔﻜﺮ د ﻃﺮز او د
دوى د ﺗﺤﺮﻳﻚ د ﻓﻠﺴﻔﯥ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻟﻨډ څﻪ ووﻳﻞ ،اوس د دې ﺳﺘﺮ ﻣﯧړه ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻜﻞ
ﻟﻴﻜﻮ:
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ زﻟﻤﻴﺘﻮب ﻛﻲ ﺷﻤﺴﻴﻪ ﻧﻮﻣﯥ ﻟﻮدۍ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﺎﻟﻨﺪﻫﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻧﻜﺎح ﻛړه،
ﭼﻲ د دې ﭘښﺘﻨﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ ﺋﯥ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ اوﻻدوﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮل او ﻟﻜﻪ د دﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺆﻟﻒ ﭼﻲ ﻟﻴﻜﻲ :د )969ﻫـ( ﻛﺎل ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﺷﻬﺮت ﻫﺮي ﺧﻮا ﺗﻪ
ﺧﭙﻮر ﺳﻮ او ډﯦﺮ ﻗﻮت ﺋﯥ وﻣﻮﻧﺪ .ﭘښﺘﻨﻮ د ده ﺑﻠﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ او د ده ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﻼوﺗړﻟﻪ.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻟﻮﻣړى د درﺑﺎر او ﺳﻴﺎﺳﻴﺖ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او د
)ﺻﺮاط اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ( د ﻛﻮﭼﻨۍ رﺳﺎﻟﯥ ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ دوى ﺗﻪ ورﺳﻮل .ده
ﻣﺨﻠﺼﺎن ﻣﺮﻳﺪان ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻛړل ﭼﻲ د ﻣړﻳﻨﻲ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﺋﯥ د ده ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او د ﻫﻐﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ
ﻟﻪ ډﻟﻲ څﺨﻪ دا درې ادﻳﺒﺎن او د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮان وروڼﻪ ﻫﻢ ول:
ارزاﻧﻰ )ﭘښﺘﻮ ﺷﻌﺮ ﻛﻲ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ( ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ او ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﺺ
)ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د دﯦﻮان څښﺘﻦ(.
ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ ﻣﻼ ﭘﺎﻳﻨﺪه او ﻣﻼ دوﻟﺖ اﻛﻮزى او دوﻟﺖ ﻟﻮاڼﻰ او ﻣﻴﺮزا اﻧﺼﺎري
)دواړه ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪان( ﻫﻢ د ده ﻣﻠﮕﺮي ول.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف د ﺟﻬﺎد اﻋﻼن وﻛﻰ او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ
ﺋﯥ د ډﻫﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺮه ﭘﻴﺪا ﻛړه ﻧﻮ ځﻜﻪ دوﻟﺘﻴﺎﻧﻮ او د دوى ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻮ ﭼﻲ د ﺳﻴﺪ
ﻋﻠﻲ ﭘﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎﻧﻮ څﺨﻪ ول ،د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر د اﺧﻮﻧﺪ دروﯦﺰه ﭘﻪ روﺣﺎﻧﻲ او ﻋﻤﻠﻲ
ﻻرښﻮوﻧﻪ )ﭼﻲ ﭘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﻲ د ﺗﺬﻛﺮة اﻻﺑﺮار او ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د ﻣﺨﺰن اﻻﺳﻼم ﻣﺆﻟﻒ وو(
د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻣﺨﻲ ﺗﻪ ودرﯦﺪل .د ده ﻣﺮﻛﺰ دا وﺧﺖ د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ د اﺷﻨﻐﺮ د )ﻛﻠﻪ دﯦﺮ( د
ﻣﻼ دوﻟﺖ ﻣﻮﻣﻨﺪ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﻲ وو او د )979ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﺻﻮﺑﺪار ﻣﺤﺴﻦ
ﺧﺎن د ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ او د اﺧﻮﻧﺪ دروﯦﺰه ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ده ﺑﺎﻧﺪي ﻟښﻜﺮ راوﻳﻮﺳﺖ او دى د
ﻣﺤﺴﻦ د ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺋﯥ ﺑﻮت او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎه ﭼﺎل ﻛﻲ ﺑﻨﺪي
ﻛﻰ او دې ﭘﯧښﻮ د )980ﻫـ( ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري دوام وﻣﻮﻧﺪ.
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ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻟږ ﻣﻮده ﺑﻨﺪي وو او ﻟﻜﻪ دﻣﺨﻪ ﭼﻲ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،د ده اﺳﺘﻌﺪاد
او د ده د ﺑﺮﻫﺎن او د اﺳﺘﺪﻻل او ﻧﻔﻮذ ﻗﻮت د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺣﻜﻤﺮان اﻏﯧﺰه وﻛړه او دى ﺋﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ
اﺣﺘﺮام ﻟﻪ ﺑﻨﺪه اﻳﻠﻪ ﻛﻰ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ راووت او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ
او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ د ازادۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺗﻮده ﻛړه او ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺋﯥ د )ﺗﯧﺮا( ﭘﻪ
ﻏﺮو ﻛﻲ وټﺎﻛﻪ او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ روښﺎن )د ﭘښﺘﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ( ﺑﻴﺮغ ورﭘﺎوه.
د )980ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اﭘﺮﻳﺪو او اورﻛﺰو او اﺗﻤﺎﻧﺨﯧﻠﻮ زړورو ﻗﺒﻴﻠﻮ د ده
اﻃﺎﻋﺖ وﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى زﻳﺎﺗﺮو ﺧﻠﻜﻮ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﻣﻼ ﺗړﻟﯥ وه ،ﻧﻮ روښﺎن
د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮕﺮﺗﻴﺎ و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ورﺗﻪ وې وﻳﻞ ":څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻲ زړوﻧﻪ د ﻣﻐﻞ ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ دي
ﻧﻮ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺗﻼى ﻧﻪ ﺳﺊ" .ﺧﻮ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ وﺗړل او د ﭘښﯧﻤﺎﻧۍ او
ﺗﻮﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ده ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ او ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د دوى ﻟﻮى ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران ووژل او ﭘﺎﺗﻪ
دﻳﺎرﻟﺲ ﺳﻮه ﺗﻨﻪ ﺋﯥ د ﺗﻴﺮا څﺨﻪ وﺷړل او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ د ﭘﺮدﻳﻮ ﻟﻪ اﻏﯧﺰې او
اﺛﺎرو څﺨﻪ ﺑﯧﺨﻲ ﭘﺎﻛﻪ ﻛړه ،ﺧﻮ د ﭘﺮدﻳﻮ ﻟښﻜﺮ د ﺗﻴﺮا ﭘﺮ )ﭼﻮرى( ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﺑﺎﻧﺪي ﻳﺮﻏﻞ
وﻛﻰ .د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﭼﻲ وﺳﻠﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده د ﻫﻐﻮ ﺗﯧﺮو ﻧﻼﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺋﯥ د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮاﻧﻮ
ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ ﭼﻲ د ﺗﻴﺮا ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺷﻨﻪ ﻛﯧږي او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او دا ﺟﮕړه د
روښﺎن د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﭘﻪ ﮔټﻪ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﻮه.
دروﯦﺰه واﻳﻲ ﭼﻲ :ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻟﻪ ﺗﻴﺮا څﺨﻪ د ﭘﺮدي ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻳښﯥ ﺑﻴﺨﻲ واﻳﺴﺘﻠﯥ او دوه
ﺳﻮه او ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﯧﺮه ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﻛړل او ﭘﺎﺗﻪ ﻛﺴﺎن د ﻣﻠﻲ ﻛﺴﺎت )اﻧﺘﻘﺎم( ﻟﻪ ﺑﯧﺮي
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪل او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د ﻣﻠﻲ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻻس
ﭘﻮري ﻛﻰ او د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺗﯧﺮ ﻋﻈﻤﺖ درس ﺋﯥ د ﻏﺮو د ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻏﻮږو ﺗﻪ
ورﺳﺎوه.
د ﻏﺮو ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ زرو زرو ﺳﭙﺎره او ﭘﻠﻲ د ده ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮل او د ډﻫﻠﻲ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺋﯥ د ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺎد اﻋﻼن وﻛﻰ او د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻟﻪ ﺗﻴﺮا څﺨﻪ د
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺧﻮا ﺗﻪ راوﺧﻮځﯧﺪل او ﭘﻪ )ﺑﺮو( ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻛﻲ ﻛښﺘﻪ ﺳﻮل.
د ﻛﺎﺑﻞ ﺻﻮﺑﺪار ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺒﺮ وو او د ﺧﻮرا ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺳﺮ ﺋﯥ
ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﻲ اﻧﺘﻈﺎر وﻳﻮﺳﺖ ،د دوى ﻣﺨﻲ ﺗﻪ راووت او د ﺷﻴﻨﻮارو ﭘﻪ )ﺗﻮر راﻏﻪ(
ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻛﻲ دواړه ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮل ،ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕﺮه وﻧښﺘﻪ او د ﻏﺮو ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﺸﻮ ﻻﺳﻮ د ﻏﺮو ﭘﻪ ﻟﺮﮔﻮ او ﻧﻴﺎﻧﻮ ﺋﯥ ﺟﻨﮓ ﻛﺎوه د ډﻫﻠﻲ د ﭘﺎﭼﺎﻫۍ د وﺳﻠﻪ
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واﻟﻮ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﻛﻲ ﭼﻲ د اور او اوﺳﭙﻨﻲ وﺳﻠﯥ ﺋﯥ درﻟﻮدﻟﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣړاﻧﻪ ودرﯦﺪل
او ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣړاﻧﻪ ﺟﻨﮕﯧﺪه څﻮ د ﻫﻤﺪې ﺧﻮﻧړۍ ﺟﮕړې
ﭘﻪ ډﻛﺮ ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ﺗﻮر راﻏﻪ ﺟﮕړه د ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﮔټﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪﻟﻪ.
ﭘﻪ ﺛﻘﻪ ﻗﻮل دى د)  988ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﻪ  56ﻛﻠﻨۍ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻮى دئ او
ﻫﺪﻳﺮه ﺋﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ﺧﻮ زﻳﺎت اټﻜﻞ دا دئ ،ﭼﻲ ﭘﻪ وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﻛﻲ ﺑﻪ وي.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻣﻠﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮو او ﻫﻢ ﺋﯥ
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﭘښﺘﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻓﻜﺮ ور ﭘﻴﺪا ﻛﻰ او ﭘﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺣﺮﺑﻲ آﺛﺎرو
ﺳﺮﺑﯧﺮه ادﺑﻲ او ﻋﻠﻤﻲ آﺛﺎر ﻫﻢ ﻟﺮي .ده ﭘﻪ څﻠﻮرو ژﺑﻮ ﺧﺒﺮي او ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻛﻮﻻى ﺳﻮې ،ﭘښﺘﻮ،
ﻋﺮﺑﻲ ،ﻓﺎرﺳﻲ ،او ﻫﻨﺪي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻛﻲ د ﻓﻨﻲ ﻧﺜﺮ ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ د ﻣﺴﺠﻊ ﻧﺜﺮ د ادﺑﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺆﺳﺲ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي ،ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺘﺎب ﺧﻴﺮاﻟﺒﻴﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺜﺮ ﻟﻴﻜﻠﻰ او
ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮم دئ او ﻫﻢ ﻓﺎرﺳﻲ او ﻋﺮﺑﻲ او ﻫﻨﺪي ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي .د ده ﻧﻮر ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻳﻮ )ﺻﺮاط
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ( ﻧﻮﻣﯧږي ،ﭼﻲ ﭘﻪ )978ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ .ﺑﻞ ﻛﺘﺎب ﺋﯥ ﺣﺎﻟﻨﺎﻣﻪ د ﺧﭙﻞ
ژوﻧﺪون ﭘﯧښﻲ د ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮ د ﻟټﻮﻟﻮ ﻣﻮﺿﻮع او ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي .ﺑﻞ ﻛﺘﺎب ﺋﯥ د
ﻣﻘﺼﻮداﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ ،ﭼﻲ د اﺧﻼﻗﻮ او ﺗﺼﻮف او ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ
ﻟﺮي .د دې څﻠﻮرو ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺋﯥ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻫﻢ
وﺿﻊ ﻛړى ،ﭼﻲ د دې ژﺑﻲ ﻣﺨﺼﻮص اوازوﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ اﺷﻜﺎﻟﻮ ﻛﻲ ښﻮوﻟﻲ ول.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ ،ﺧﻮ د آزادۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﻲ ده ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻛﻲ وﭘﺎﺷﻪ ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺷﻴﻦ ﺳﻮ او ﺛﻤﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻛﻲ د ازادۍ
ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻧﻬﻀﺘﻮﻧﻪ ول ،ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻧﻬﻀﺖ او ﭘﻪ ﺧﻴﺒﺮ ﻛﻲ د
ﺧﻮﺷﺤﺎل او اﻳﻤﻞ ﻫڅﻲ او ﺑﺎﻻﺧﺮه د اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻟﻮﻳﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﺟﻮړﯦﺪل .دروﯦﺰه د ﭘﻴﺮ
روښﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻄﺐ د ده او د ده د اوﻻدې دا ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﻜﻮره داﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮي ﭼﻲ :دوى
ووﻳﻞ ﻟښﻜﺮي راﻏﻮﻧډوو ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻴﺴﻮ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺎره ﺋﯥ وﻛړه ﭼﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎره دي ﭘﺮ
ﻣﻮږ راټﻮل ﺳﻲ ،د اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺧﺰاﻧﯥ زﻣﻮږ دي.
ﻟﻪ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ څﺨﻪ دوې ﺳﻠﺴﻠﯥ ﻣﺄﺛﺮ ﭘﺎﺗﻪ دي :ادﺑﻲ ﻣﺄﺛﺮ ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ ﻳﻮې ډﻟﻲ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ ﻟﻜﻪ دروﯦﺰه ،ﺑﺎﺑﻮﺟﺎن ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﻗﺎﺳﻢ او ﻧﻮرو د ده د ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮم ﭘﺮ ﻣﺴﺠﻊ ﺳﺒﻚ
ﺋﯥ د ﻧﺜﺮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻴﻜﻞ.
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دوﻫﻢ ﺣﺮﺑﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺄﺛﺮ دي ﭼﻲ د ده اوﻻدې د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺗﺮ ﻳﻮې
ﭘﯧړۍ ﭘﻮري د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﺟﮕړو ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړې وه.
ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﺣﻨﻔﻲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن او ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺘﺼﻮف دئ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﺼﻮف ﻛﻲ د اﻫﻞ ﺷﻬﻮد
ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻪ ﻣﻴﻞ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ د ﺳﻜﺮ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ د وﺟﻮدﻳﻪ ﭘﻪ ﻣﺸﺮب ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯧږي او
ﭘﻪ ﺗﺼﻮف او ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺗﺒﯥ ټﺎﻛﻠﻲ دي :ﺷﺮﻳﻌﺖ ،ﻃﺮﻳﻘﺖ،
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻗﺮﺑﺖ ،وﺻﻠﺖ ،وﺣﺪت او ﺳﻜﻮﻧﺖ ﭼﻲ دا ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻮه ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎص
دودوﻧﻪ او آداب ﻟﺮي.
اﻣﺎ د ده ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮوﮔﺮام ﭘﺮ څﻮ ﺑﻨﺴټﻮ وﻻړ وو:
ﻟﻮﻣړى :د ﭘښﺘﻨﻮ آزادي ﺗﺮ دې ﭘﻼن ﻻﻧﺪي:
اﻟﻒ -د ﭘﺮدﻳﻮ د ﻇﻠﻢ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻛﺮﻛﻲ د ﺣﺲ ﭘﻴﺪا ﻛﻮل.
ب -ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻛﯧﺪل او ﭘﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰي اﺻﻄﻼح ﻧﻦ ﻛﻮاﭘﺮﯦﺸﻦ.
ج -د آزادۍ ﭘﻪ ﻻر ﻛﻲ ﺟﻨﮕﯧﺪل ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ورﻛﻮل او ﺳﺮ ښﻨﺪل.
دوﻫﻢ :د اداري او ﻣﺎﻟﻲ او ﺟﻨﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ﺳﺮه اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړول.
درﻳﻢ :ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ او د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ او ﺧﻠﺠﻴﺎﻧﻮ او د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ د
ﻣﻔﺎﺧﺮو ژوﻧﺪي ﻛﻮل.
دا وو د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻧﻬﻀﺖ د ﻣﺆﺳﺲ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﻨډﻳﺰ اوس ﺑﻪ وﮔﻮرو ،ﭼﻲ ﺗﺮ ده
وروﺳﺘﻪ څﻪ ﭘﯧښ ﺳﻮل؟ او دا ﻣﻠﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻛﻢ ځﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟
د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او آزادۍ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﻫﻐﻪ اور ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا د ﻏﺮو د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﺳﻴﻨﻮ ﻛﻲ ﺑﻞ ﻛړى وو ،د ده ﭘﻪ وژﻟﻮ ﻣړ ﻧﻪ ﺳﻮ او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ
څﻠﻮرﻟﺲ ﻛﻠﻨۍ ﻛﻲ د ﭘﻼر د روﺣﺎﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .د ډﻫﻠﻲ د
درﺑﺎر ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ او ﺧﺎﻓﻲ ﺧﺎن او ﺑﺪاوﻧﻲ د ده ﻧﻮم )ﺟﻼﻟﻪ( ﻟﻴﻜﻰ او واﻳﻲ
ﭼﻲ :د ﻫﻨﺪ ﭘﺎﭼﺎ اﻛﺒﺮ دى ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻪ.
د دﺑﺴﺘﺎن ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ واﻳﻲ ﭼﻲ :ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه .ﻋﺎدل او
ﺿﺎﺑﻂ ﺳړى وو.
ﭘﻪ )989ﻫـ( ﻛﺎل ﭼﻲ اﻛﺒﺮ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ راﻏﻰ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ
ﻣﺸﺮﺗﻮب او رﻳﺎﺳﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮى وو .اﻛﺒﺮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ وروﻏﻮښﺖ ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دروه او ﭼﻞ ﺧﺒﺮ وو ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﺗﻴﺮا ﭘﻪ
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ﻏﺮو ﻛﻲ وو ،وﻻړ او ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر د ﺗﻴﻮﻟﺪار ﺳﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺨﺎري ﻟﻪ ﺟﻮره ډﯦﺮ
ﭘﻪ ﺗﻨﮓ ﺳﻮي ول ،ﭘﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ راﻏﻮﻧډ ﺳﻮل او ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺣﻜﻤﺮان ﺋﯥ وواژه .دا
وﺧﺖ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﻠﻲ ﻗﻮت د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﺑﻴﺮغ ﻻﻧﺪي ﺷﻠﻮ زرو ﭘﻠﻴﻮ او ﭘﻨځﻪ زرو ﺳﭙﺮو ﺗﻪ
رﺳﯧﺪه.
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻛﺒﺮ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﻟﻮى اﻣﭙﺮاﻃﻮر وو ،د روښﺎﻧﻲ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ورك ﻛﻮﻟﻮ
ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﺪت ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او ﭘﻪ )994ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﻛﻨﻮرﻣﺎن ﺳﻨﮓ او ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﻓﻲ د ﻳﻮه ﻣﺪﻫﺶ ﺣﺮﺑﻲ ﻗﻮت ﺳﺮه د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره وﮔﻮﻣﺎره.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر د ﺷﺎوﺧﻮا د ﻳﻮﺳﻔﺰو او ﻏﻮرﻳﻪ ﺧﻴﻠﻮ او ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻗﺒﻴﻠﯥ ټﻮﻟﻲ ورﺳﺮه
دي ﻧﻮ د ﺧﻴﺒﺮ ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺧﻮرا ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وﺳﻮې او د اﻛﺒﺮ ﻟښﻜﺮ و ﻧﻪ ﺳﻮاى ﻛﻮﻻى
ﭼﻲ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ څﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮزي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اﻛﺒﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ د زﻳﻦ ﺧﺎن
ﻛﻮﻛﻪ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ﻣﺨﻜﻨﻲ ﻟښﻜﺮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﭘﺎره راواﺳﺘﺎوه او ﺟﮕړه ﻻ ﺗﻮده ﺳﻮه.
دا ﺟﮕړه ﺗﺮ دا ﺑﻠﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﺟﺎري وه ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﻛﺒﺮ دوﻫﻢ ﻟښﻜﺮ ﻫﻢ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻗﻮت
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ څﻪ و ﻧﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻮه ﻧﻮ اﻛﺒﺮ ﻫﻐﻪ وﺗﺮټﻞ او ﭘﻪ )995ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺑﻞ ﺗﺎزه دﻣﻪ
ﻟښﻜﺮ راواﺳﺘﺎوه ،ﭼﻲ د ﺑﻨﮕښ ﻟﻪ ﻻري د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮ ﻗﻮاوو ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻲ ،او ﻣﺎن ﺳﻨﮕﻪ
د ﺑﮕﺮام ﻟﻪ ﺧﻮا راووزي ،ﺧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﺧﭙﻠﻮ زرو ﺳﭙﺮو او ﭘﻨځﻠﺴﻮ زرو ﭘﻠﻴﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ
ﻫﻐﻪ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه .ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ د ده ﻳﻮ ﻧﻴﻢ زر ﺗﻨﻪ ووژل ﺳﻮل او اﻛﺒﺮي ﺗﯧﺮي ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ
دراﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ورﺳﯧﺪل.
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ دې ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ وﻛﻮﻻى ﺳﻮه ،ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ ﺗﻴﺮا څﺨﻪ د
ﭘﯧښﻮر د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ اﺷﻨﻐﺮ ﻛﻲ ﺧﭙﻮر ﻛﻲ او زړور ﻳﻮﺳﻔﺰﻳﺎن ﻫﻢ د ځﺎن ﻣﻠﮕﺮي ﻛﻲ.
ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﭘﻪ )996ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻫﻤﺪې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﺳﻮات او ﺑﺎﺟﻮړ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د
آزادۍ ﺧﻮښﻮﻟﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺗﻮده ﻛړه او د اﻛﺒﺮ د ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه وﻧښﺖ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﯧﺮا ﺗﻪ راﻏﻰ .د
اﻛﺒﺮ درﺑﺎر ﭼﻲ د دې ﺳﺮﺳﺨﺘﻪ رﻗﻴﺐ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﺗﻨﮓ ﺳﻮى وو ،ﻳﻮ دروﻧﺪ ﻟښﻜﺮ
ﺋﯥ د ﺻﺎدق ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺗﻴﺮا ﺧﻮا ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎره ،ﭼﻲ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ زړه ﺣﻤﻠﻪ
وﻛﻲ .ﺻﺎدق د اﭘﺮﻳﺪو او اورﻛﺰو ﭘﺮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻟښﻜﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ
ﻣﻼ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د )وزﻳﺮﺳﺘﺎن( د ﻛﺎڼﻲ ﻛﻮرم ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﺷﺎ
ﺳﻮ او د اﻛﺒﺮ ﻟښﻜﺮي ﺗﺮ ډﯦﺮي ﻣﻮدې د ﻳﻮﺳﻔﺰو د ﻫﻐﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه اﺧﺘﻪ وې ،ﭼﻲ د
ﺟﻼﻟﻲ آزادﮔﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻻر او اړه درﻟﻮده )996ﻫـ(.
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دا وار ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ څﻠﻮر ﻛﺎﻟﻪ د ﺟﮕړې ﻟﻪ ډﮔﺮه ﻣﺦ واړاوه او واﻳﻲ ﭼﻲ ﺗﻮران ﺗﻪ ﺋﯥ
ﺳﻔﺮ وﻛﻰ ،ﺧﻮ ﭘﻪ )1000ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﭘښﺘﻨﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧډ ﻛړل او د اﻛﺒﺮ ﻟﻪ درﺑﺎره ﻫﻢ
آزﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﻮي ﻛﺴﺎن ﻟﻜﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﯧﮓ ،واﺻﻒ ﺧﺎن او ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻠﻰ د ده د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
وړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮل او ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻮ ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻛﻬﺎﻟﻪ څﻮ ﺗﻨﻪ ﭼﻲ
د ده ورور وﺣﺪت ﻋﻠﻲ )واﺣﺪ ﻋﻠﻲ( ﻫﻢ ﭘﻜښﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو د آﺻﻒ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮﺗﻞ.
د ډﻫﻠﻲ درﺑﺎر ﭼﻲ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﺟﮕړې ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻲ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ زور ﻣﺎت ﻧﻪ ﻛړاى
ﺳﻮاى ،ﻧﻮ دروه او رﺷﻮت ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻻس واﭼﺎوه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻧﻔﺎق
ﭘﻴﺪا ﻛﻰ او دروه او رﺷﻮت ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ځﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮان د ده ﭘﺮ ﺿﺪ وﭘﺎرول ﭼﻲ ﻟﻪ
ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻣﻠﻚ ﺣﻤﺰه اﻛﻮزى ﭘﻪ )ﺳﺮﻛﺎوى( ﻛﻲ ﻻس ورواﭼﺎوه ﺧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
ﻫﻐﻪ ﻣﺎت ﻛﻰ ،ﺑﻴﺎ ﺋﯥ د )ﻣﻴﻨﻲ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ ﻫﻢ ﺣﻤﺰه ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه ،ﻣﮕﺮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ اﻛﺒﺮ د ﺣﻤﺰه د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﻮرا زﻳﺎت ﻟښﻜﺮ راواﺳﺘﺎوه او ټﻮل اﻛﺒﺮي ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ
ﭘﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ را ﺗﻮى ﺳﻮل .ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ د دﻻزاك ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ )ﺗﻮره ﺑﯧﻠﻪ( ﻛﻲ د ﺟﻼل
اﻟﺪﻳﻦ دوه ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ وروڼﻪ ﺷﻴﺦ ﻋﻤﺮ او ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ووژل او ﺑﻞ ورور ﺋﯥ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻮﻣﻨﺪاﻧﻮ وواژه ،ﺧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭼﻲ ډﯦﺮ ﺗﻠﻔﺎت ور رﺳﯧﺪﻟﻲ ول د ﺗﻴﺮا ﻏﺮو ﺗﻪ وﻻړ.
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ دا وار د ﻏﺮو د ﭘﻬﻠﻮان ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻪ ﺗﯧﺮا ﻛﻲ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻟښﻜﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ
ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او زﻳﺎت ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺋﯥ د ځﺎن ﺳﺮه ﻳﻮ ﻛړل او ﺗﺮ )1001ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻮري ﺋﯥ د
ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﺎزه دﻣﻪ ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ راﻏﻮﻧډ ﻛﻰ .ﺷﻬﻨﺸﺎه اﻛﺒﺮ ﻫﻢ دا ﭘﻼ ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ
ﻣﻬﻢ او ﻟﻮﻣړۍ درﺟﻪ ﻛﺴﺎن د ده د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره وﮔﻮﻣﺎرل ﭼﻲ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺨﻜښﻲ زﻳﻦ
ﺧﺎن ﻛﻮﻛﻪ او ﺷﻴﺦ ﻓﻴﻀﻲ ول .وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ راﺟﻪ ﺑﯧﺮﺑﻞ او ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎن او ﻧﻮرو د ﻟﺴﻮ
زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﺋﯥ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،ﺧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺷﺪت ﻫﻐﻪ ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ ﻣﺦ وواﻫﻪ
او ﭘﺮ ﺷﺎ ﺋﯥ وﺷﺎړه ،ﭼﻲ د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر د ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د اﻛﺒﺮي ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ څﻠﻮﯦښﺘﻮ
څﺨﻪ ﺗﺮ ﭘﻨځﻮﺳﻮ زرو ﺳﭙﺮو څﺨﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻫﻢ د زړورو ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮ
اوﺣﺘْﻰ د اﻛﺒﺮ د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ د ټﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﭼﻠﻮوﻧﻜﻰ او د اﻛﺒﺮي درﺑﺎر ﻣﻬﻢ ﻏړى راﺟﻪ
ﺑﯧﺮﺑﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻻره ﻛﻲ ﺳﺮ ﺑﺎﻳﻠﻮو ،او زﻳﻦ ﺧﺎن ﻛﻮﻛﻪ د ﻧﻮرو اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د اټﻚ ﺧﻮا ﺗﻪ
وﺗښﺘﯧﺪ او ﻧﻮر ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﮕړې څﺨﻪ ﻳﻮه ﺗﻦ ﻫﻢ ﻧﺠﺎت و ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ.
د دې ﺗﺒﺎﻫۍ ﺧﺒﺮ ﭼﻲ د اﻛﺒﺮ درﺑﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،راﺟﻪ ﺗﻮدرﻣﻞ ﺋﯥ د ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻠﻲ
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻻري د څﺎرﻧﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره واﺳﺘﺎوه او دې ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﭼﻞ او ول زﻳﻦ ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ
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ورﺳﻮﻻى ﺳﻮ.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ډﻫﻠﻲ ﻗﻮاوو ﺗﺮ څﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري د ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د
ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﻻره ﺳﺎﺗﻠﻪ او ﭘﻪ )1004ﻫـ( ﻛﺎل ﺑﻴﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮ اﻛﺒﺮي ﻟښﻜﺮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ
او اﻛﺒﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻗﻠﻴﺞ ﺧﺎن د ده د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره راواﺳﺘﺎوه .دا ﺳړى ﻫﻢ ﺗﺮ څﻮ ﺟﮕړو
وروﺳﺘﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ او ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﺮو ﻟﻪ ﺧﻴﺒﺮه ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﺗﺮ ﺗﯧﺮا ﭘﻮري او د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮري ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او ﭘﻪ )1007ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ
د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر ﻫﻢ د ﺗﻮري ﭘﻪ زور د ﭘﺮدﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻮ څﺨﻪ وﻧﻴﻮ او ﺗﺮ دوو ﻛﺎﻟﻮ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه .ﭘﻪ )1009ﻫـ( ﻛﺎل د اﻛﺒﺮ ﻟښﻜﺮ د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ اووه ورځﻲ د ده
ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ډﯦﺮ ﺧﻠﻚ د ده ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ وﭘﺎرول ،څﻮ ﭼﻲ د
ﺟﮕړې ﭘﻪ ﻳﻮه ډﮔﺮ ﻛﻲ ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻮﻣﻲ ټﭙﻲ ﻛﻰ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د رﺑﺎط ﻏﺮه
ﺗﻪ وﻻړ او ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎن اﺗﻜﻪ ﭼﻲ د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر ﺣﻜﻤﺮان وو ،ﻣﺮاد ﺑﯧﮓ ﻧﺎﻣﻰ ﭘﻪ ده ﭘﺴﻲ
وﮔﻮﻣﺎره ،څﻮ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ زﻣﺮﻳﺎﻟﻰ ټﭙﻲ ﺋﯥ ﭼﻲ څﻮ ﻛﺎﻟﻪ د ﻣﻠﻲ آزادۍ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره د
ﭘﺮدﻳﻮ د ﻏښﺘﻠﻴﻮ ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺟﻨﮕﯧﺪه وې واژه او د ده ﻟﻪ ﺷﻮره ډك ﺳﺮ ﺋﯥ اﻛﺒﺮي
درﺑﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ د ده ورور ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻻ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ اﻛﺒﺮي زﻧﺪان ﻛﻲ ﻣړ
ﺳﻮى وو.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ډﻫﻠﻲ درﺑﺎر ﺗﺼﻮر ﻛﺎوه ،د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ وژﻟﻮ ﻫﻢ د ﭘښﺘﻨﻮ د آزادۍ
ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﺗﻠﻮﺳﻪ ﻣړه ﻧﻪ ﺳﻮه او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ وراره اﺣﺪاد د ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ زوى او د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ
ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ د ده زوم وو ،د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﺑﻴﺮغ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ اوږو ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ او د ﺧﭙﻠﻮ
ﻏﻴﺮﺗﻤﻨﻮ اﺳﻼﻓﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺋﯥ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺗﻮده وﺳﺎﺗﻠﻪ او د دﺑﺴﺘﺎن د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ اﺣﺪاد
ﻳﻮ ﻋﺎدل او ﺿﺎﺑﻂ او د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻜﻪ ﭘﺮ آﺋﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺳړى وو .د ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﻳﻞ ورﺑﺎﻧﺪي
راﻏﻮﻧډ ﺳﻮل او د )1020ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺻﻔﺮه ﻛﻲ ﺋﯥ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﺣﻜﻤﺮان ﭼﻲ ﻣﻌﺰاﻟﻤﻠﻚ
ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻮﻣﯧﺪ ﻣﺎت ﻛﻰ او د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ښﺎر ﺋﯥ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه .ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ د اﺣﺪاد ﻳﻮ
ﻣﻠﮕﺮى )ﺑﺎرﻛﻰ( ﻧﺎﻣﻰ ﻣړ ﺳﻮ او د ډﻫﻠﻲ ﻟښﻜﺮ د ﻧﺎدﻋﻠﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ او ﻗﻠﻴﭻ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د
ده ﺳﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎوه او اﺣﺪاد ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ.
څﻠﻮر ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ اﺣﺪاد ﻧﻮى ﻟښﻜﺮ د ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ څﺮخ ﻛﻲ راټﻮل
ﻛﻰ او ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﻪ )1024ﻫـ( ﻛﺎل ﻳﻮ دروﻧﺪ او ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ د ده د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره
وﮔﻮﻣﺎره .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭘﻪ دې ﺑﺎره ﻛﻲ داﺳﻲ واﻳﻲ:
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"اﺣﺪاد اﻓﻐﺎن ﻛﻪ از دﻳﺮ ﺑﺎز در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﺎﺑﻞ درﻣﻘﺎم ﺳﺮﻛﺸﻰ وﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰﻳﺴﺖ
و ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﻐﺎﻧﺎن آن ﺳﺮﺣﺪ ﺑﺮو ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و از زﻣﺎن واﻟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارم )اﻛﺒﺮ( ﺗﺎ ﺣﺎل
ﻛﻪ ﺳﺎل دﻫﻢ ﺟﻠﻮس ﻣﻦ اﺳﺖ اﻓﻮاج ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﻜﺴﺘﻬﺎ
ﺧﻮرد و ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪ" )ﺗﺰوك ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي(.
د څﺮخ ډاﮔﻮﻧﻪ د دواړو ﺧﻮاوو ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻮل او ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﻟښﻜﺮو ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او د اﺣﺪاد ﻣﻠﮕﺮي د درو زرو ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ووژل ﺳﻮل،
ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺣﺪاد د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ او د ﻟښﻜﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺋﯥ د دښﻤﻦ د ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ
ورﻏﻰ.
ﭘﻪ )1028ﻫـ( ﻛﺎل اﺣﺪاد د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻟښﻜﺮ راﻏﻮﻧډ ﻛﻰ او د
ډﻫﻠﻲ د ﻧﺎﻣﺘﻮ درﺑﺎري ﻣﻬﺎﺑﺖ ﺧﺎن زوى اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ورﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ .ﭘﻪ دې ﺟﻨﮓ ﻛﻲ
ﻫﻢ د اﺣﺪاد ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺎوان ورﺳﯧﺪ او ﻏﺮو ﺗﻪ وﺧﻮت.
د ډﻫﻠﻲ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د اﺣﺪاد وروﺳﺘﻨۍ ﺟﮕړه ﭘﻪ )1035ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺗﯧﺮا ﻛﻲ ﭘﯧښﻪ
ﺳﻮه او د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻟښﻜﺮ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻣﻠﻲ ﻗﻮاوو ﺳﺮه وﻧښﺖ .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي
ﺣﻜﻤﺮان د ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ زوى ﻇﻔﺮﺧﺎن ﺧﻮرا ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ راوﻳﻮﺳﺖ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮا ﻛﻲ ﺋﯥ
ﭘﺮ ﻧﻮاﻏﺮ )اواﻏﺮ( ﭼﻲ د اﺣﺪاد د ﻣﻠﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ وو ،ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او اﺣﺪاد ﺋﯥ ﻫﻠﺘﻪ
ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ .ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﭼﻲ ﺗﯧﺮي ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﭘﺮ ﻛﻼ وروﺧﺘﻞ اﺣﺪاد د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﻣړاﻧﻪ
ورﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﭘﻪ ﻣړاﻧﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ د ﻣﻠﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ څﺨﻪ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻻر ﻛﻲ
ﻛښﯧښﻮو ،ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻮ .د ډﻫﻠﻲ ﻟښﻜﺮو د ده ﺳﺮ ﭘﺮې ﻛﻰ او د اﺣﻤﺪ ﺑﯧﮓ د زوى اﻓﺘﺨﺎر ﭘﻪ
ﻻس ﺋﯥ د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺳﻮﻏﺎت واﺳﺘﺎوه .ﻫﻐﻪ ورځ ﭼﻲ د ﺷﻬﻨﺸﺎه درﺑﺎر ﺗﻪ د دې
ﭘښﺘﻮن ﻣﻠﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺳﺮ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻪ ﭘﺮ ﺳﺠﺪه ﺳﻮ او د ﺷﻜﺮ ﺳﺠﺪې ﺋﯥ
وﻛړې ،د ﺧﻮښۍ د ﺳﺎز او ﺳﺮود د ږﻏﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﺋﯥ وﻛﻰ ،ﺧﻮ:
ﺳـــﺮﻛﺸــــــﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﻴﺰه ﻣﻴـــــــﺰد ﻧﻔﺲ
ﻛﻪ ﻣﻌﺮاج ﻣﺮدان ﻫﻤﻴﻨﺴﺖ و ﺑﺲ
اﺣﺪاد د روښﺎن ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ وروﺳﺘﻪ زړور او ﻟﻮى ﺳړى وو.
ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ د ده ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻲ:
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﻬﺎدري او ﻧﺎﺳﺦ داﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ و اﻓﺮاﺳﻴﺎب اﺳﺖ ،و در ﻋﻬﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ
آوﯦﺰش ﻫﺎى ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻋﺴﺎﻛﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد )ﻣﺄﺛﺮ اﻻﻣﺮاء(.
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د دﺑﺴﺘﺎن ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ د ده اﺧﻼﻗﻲ ښﯧﮕڼﻲ داﺳﻲ ﺷﻤﯧﺮي:
"اﺣﺪاد ﻣﺮدى ﻋﺎدل و ﺿﺎﺑﻂ ...و ﺣﻖ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﻴﺪى و ﺧﻤﺲ اﻣﻮال ﻛﻪ از ﺟﻬﺎد
ﺑﻬﻢ رﺳﻴﺪى در ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل داﺷﺘﻰ و آﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﻐﺎزﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪي) "...دﺑﺴﺘﺎن( .ﺗﺮ اﺣﺪاد
وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﭼﻲ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻟﻮر ﻋﻼﺋﻲ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ وو ،د ﭘﻼر ﭘﺮ ﻣﺴﻨﺪ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او دوه ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮا ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ ،څﻮ ﭼﻲ ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﻪ )1037ﻫـ(
ﻛﺎل ﻇﻔﺮ ﺧﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺻﻮﺑﺪارۍ وټﺎﻛﻪ او د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ راواﺳﺘﺎوه ﺧﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﭘﺮ ﻇﻔﺮ ﺧﺎن ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او د ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻣﻠﮕﺮي ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او ﺳﺰا ﺋﯥ ورﻛړه او
ﻳﻮازي د ﻇﻔﺮ ﺧﺎن ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻪ دې ﻣﻌﺮﻛﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﺸﻜﻞ ووﺗﻠﻪ .دا ﺧﻮﻧړۍ ﺟﮕړه د ﺗﻴﺮا ﭘﻪ
ﺧﺮﻣﺎﻧﻪ درې ﻛﻲ وﺳﻮه.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر د ﺧﭙﻞ اﻛﺎ د زاﻣﻨﻮ ﻛﺮﻳﻤﺪاد او ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﺳﺮه ﺗﻞ د
ﺗﻴﺮا د ﻣﻠﻲ ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﻛﺎوه او ﭘﻪ )1039ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﭘﯧښﻮر څﺨﻪ اووه ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮي ﭘﻪ
ﻳﻮﻟﻢ ﮔﺬر ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮن ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻛﻲ ﮔډون وﻛﻰ ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ډﻫﻠﻲ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ )1044ﻫـ( ﻛﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر د ﻛﺎﺑﻞ د ﺻﻮﺑﺪار ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺎن ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻓﺮار ﻛﻰ .ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ
د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ زوى اﷲ داد ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻣﻠﻲ ﻫڅﻮ ﻛﻲ د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﻠﮕﺮى وو او د ﭘښﺘﻨﻮ د
ﻣﻠﻲ ټﻮﻟﻴﻮ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺋﯥ ﻛﺎوه ،د ډﻫﻠﻲ د ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ او
ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻞ زوى ﻛﺮﻳﻤﺪاد د )1047ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ روژه ﻛﻲ د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﭘﻪ اﻣﺮ
ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ.
ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻮ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ روښﺎن د ﻛﻬﺎﻟﻪ وروﺳﺘۍ روڼﺎ ﺗﺮ ﻳﻮې ﭘﯧړۍ ﻣﺠﺎﻫﺪو
وروﺳﺘﻪ ﻣړه ﺳﻮه ،ﺧﻮ د ﻇﻠﻢ او ﺳﺘﻢ ﺳﺮه د دې ﻛﻬﻮل ﻣﺒﺎرزې ا و د دوى آزادﮔﻲ ،ﻣړاﻧﻪ او
ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﺗﻞ ﺗﺮﺗﻠﻪ د ﻳﺎدﮔﺎر ﺟﺎوﻳﺪ ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﺗﻪ وي.
د روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ:
 -1ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻴﺮ روښﺎن د ﻋﺒﺪاﷲ اورﻣړ زوى )988 – 949ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ.

 -2ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ روښﺎن زوى )1009 – 988ﻫـ(
 -3اﺣﺪاد د ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺦ زوى او د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﻧﻤﺴﻰ )1039 – 1009ﻫـ(
 -4ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر د اﺣﺪاد زوى )1044 – 1035ﻫـ(

364
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
د اﺧﻮن دروﯦﺰه ﺗﺬﻛﺮة اﻻﺑﺮار واﻻﺷﺮار – د ﭘښﺘﻮ د ﺷﺎﻋﺮ دوﻟﺖ ﻗﻠﻤﻲ دﯦﻮان– د
ﺑﺪاﻳﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ – د اﺧﻮن دروﯦﺰه ﻣﺨﺰن اﺳﻼم -ﻣﺄﺛﺮ اﻻﻣﺮاء– ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻠﺒﺎب– ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻣﻪ– ﺗﺰك ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي– ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ– اﻗﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ – دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺬاﻫﺐ –
اﻛﺒﺮﻧﺎﻣﻪ – ﻃﺒﻘﺎت اﻛﺒﺮي– د دوﻻﻓﻮز ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺪ – ﻓﺮﺷﺘﻪ – ﺳﺮوي ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻫﻨﺪ ،ﻟﺴﻢ
ټﻮك – ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺎرف  19ټﻮك – ﺻﺮاط اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ -ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﺻﻊ – ﻣﺠﻠﻪ
آﺛﺎرﻋﺘﻴﻘﻪ ﻫﻨﺪ د ﺑﻤﺒﺌﻲ ﭼﺎپ – ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﭘښﺘﻮ  2ټﻮك – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ
ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﻫﻨﺪ – د ﺧﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎن ﭘښﺘﻮ ﺧﻄﻲ ﻧﺴﺨﻪ ) 74ﻟﻤﺒﺮ ﺷﺠﺮې ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ(.
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ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

 - 74ﻟﻤﺒﺮ

روښﺎﻧﻴﺎن
ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ )ﺣﺪود 900ﻫـ(
ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﷲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺧﺪاداد

)د ﺑﻴﺒڼ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ(
اﺳﻤﺎﻋﻲ
ﻳﻌﻘﻮب

ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﭘﻴﺮ روښﺎن
)988 – 932ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ

ﻛﻤﺎل
وﺣﺪت ﻋﻠﻲ

ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﻴﺎداد

ﺳﻜﻨﺪر
)د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺷﻤﺴﻮ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ(

)د ﺗﻮرۍ ادې ﻟﻪ ﻧﺴﻪ(

)د دﻧۍ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ(
اﷲ داد

دوﻟﺖ
ﺷﻴﺦ ﻋﻤﺮ

ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ

اﺣﺪاد

وﻟﻲ داد

ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ )ﺟﻼﻟﻪ(

ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ

)راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻣﺦ(
)د ﺑﻲ ﺑﻲ ﻋﻼﻳﻲ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ(

)د ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪزي ﻣﺎﻳﻨﻪ(

ﻣﺮزا ﺧﺎن

ﭘﻴﺮداد

)راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻣﺦ(

)راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﺦ(

ﻣﻴﺮزا ﺧﻴﺮاﷲ
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻟﻮر
)د ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎﻳﻨﻪ(

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر

درﻳﺎﺧﺎﺗﻮن

ﻟﻮر

ﻛﻤﺎل ﺧﺎﺗﻮن

ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ

)د ﻣﻬﺪﻳﺪاد ﻣﺎﻳﻨﻪ(
د ﺷﺠﺮې ﭘﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﺦ ﻛﻲ وګﻮرئ!

ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ
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روښﺎﻧﻴﺎن

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

 74ﺷﻜﻞ

ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
ﻫﺎدﻳﺪاد

اﷲ داد ﺧﺎن )رﺷﻴﺪ ﺧﺎن(

ﺑﻲ ﺑﻲ ﻋﻼﻳﻲ

ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﺗﻮن

ﻧﻮر ﺧﺎﺗﻮن

ﻣﻴﺎداد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﺗﻮن

ﻛﺮﻳﻤﺪاد

)د اﺣﺪاد ﻣﺎﻳﻨﻪ( )د ﻣﺮزا ﺧﺎن ﻣﺎﻳﻨﻪ(
ﺻﺎﺣﺒﺪاد

ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﭘﻴﺮداد

اﺳﺪاﷲ

اﻟﻬﺎم اﷲ )رﺷﻴﺪ ﺧﺎن ﺛﺎﻧﻲ(
ﺷﺎه زﻣﺎن

ﻋﺒﺪاﷲ

وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪزﻣﺎن

ﻧﻮراﷲ
ﻗﺎدرداد

ﺣﺒﻴﺐ اﷲ

ﻣﻬﺪي داد

ﻣﺮزا ﺧﺎن اﻧﺼﺎري
ﺧﺪاداد

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ

ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ

)د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻟﻮر ﻧﻮر ﺧﺎﺗﻮن ﻟﻪ ﻧﺴﻪ(

ﻓﺘﺢ ﺧﺎﺗﻮن
)د ﻣﻴﺎداد ﻣﺎﻳﻨﻪ(

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ

ﻋﺒﺪاﻟﺴﺒﺤﺎن

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

راﺑﻌﻪ

)ﻣﺎﺧﺬ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ ګﻮرګﺎﻧﻴﺎن ﻫﻨﺪ – ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﻴﺮاﻟﺒﻴﺎن(

ﺳﻠﻴﻢ ﺧﺎﺗﻮن

ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﺗﻮن

)د رﺷﻴﺪﺧﺎن ﻣﺎﻳﻨﻪ( )د ﺳﻜﻨﺪر ﻣﺎﻳﻨﻪ(
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ﺗﻮﺧﻴﺎن
)1200 – 960ﻫـ(
ﺗﻮﺧﻲ د ﻏﻠﺠﻴﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﻳﻮ ټﺒﺮ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ زاﺑﻞ او د ﺗﺮﻧﻚ او ارﻏﻨﺪاو ﭘﺮ ﻏﺎړو د
ﻛﻼت ﭘﻪ رﻏﻮ ﻛﻲ د ﻣﻘﺮ ﺗﺮ ټﻜﻪ ﭘﻮري اوﺳﯧږي.
د ډﻫﻠﻲ د ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ او د اﯦﺮان د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﺗﻮﺧﻮ ﻳﻮه ﻛﻬﺎﻟﻪ د دې
دوو ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﺧﭙﻞ واك ﺳﺎﺗﻪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ )962ﻫـ( ﻛﺎل د ﻫﻤﺪې ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ
ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻼﺗﻰ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان وو او ﻫﻤﺎﻳﻮن ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ ورﺳﭙﺎرﻟﻰ
وو .ﺗﺮ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﻛﻬﺎﻟﻪ څﺨﻪ "ﻣﻠﺨﻰ" ﻧﺎﻣﻰ د اورﻧﮕﺰﯦﺐ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د
ﻛﻼت ﺣﻜﻤﺮان وو ،ﭼﻲ د اورﻧﮕﺰﯦﺐ ﻟﻪ درﺑﺎره رﺳﻤﺎً د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ ﭘﻪ ﻟﻘﺐ وﺑﻠﻞ ﺳﻮ او
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻛﻲ ﭼﻲ د )1093ﻫـ = 1681م( ﻛﺎل د درﻳﻤﻲ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ( ﭘﺮ  9د
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﻟﻪ درﺑﺎره د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺳﻮ دى ﺋﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻏﻠﺠﻴﻮ د ﻣﻠﻚ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﭘﯧﮋاﻧﺪ،
ﭼﻲ د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﯦﺶ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا څﺨﻪ د ﺻﻔﻮي ﻫﻴﻮاد ﺗﺮ ټﻜﻪ او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د ﻫﻨﺪ د
ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ د دوﻟﺖ ﺗﺮ وﯦﺸﻪ رﺳﯧﺪه او د ده د زړو ﻛﻼوو ﻛﻨډواﻟﯥ ﺋﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺷﺎه ﺟﻮى
او ﻛﻼت ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﺘﻪ.
د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻏﻠﺠﻴﻮ ټﺒﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وﺳﻮې ،ﭼﻲ ﭘﻪ
دې ﺟﮕړو ﻛﻲ د ﺟﺒﺎرﺧﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺨﯧﻞ )ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ او ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﺮ ﻻر ﭘﻪ ﺧﺎك ﺟﺒﺎر ﻛﻲ
ښﺦ دئ( ووژل ﺳﻮ او ﻣﻠﺨﻲ د اﺑﺪاﻟﻲ ټﺒﺮ د ﻣﺸﺮه ﺳﺮه ﭼﻲ ﺧﺪاﻳﺪاد ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻮﻣﯧﺪ ﻳﻮ
ﺗړون وﺗﺎړه او ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځ ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺟﻠﺪك د ﮔﺮﻣﺎو ﻧﺎوه وﯦﺶ او ټﻚ وټﺎﻛﻪ .دى د
اﻧځﺮﮔﻲ او ﺳﺮې ډﺑﺮي )ﺳﺮخ ﺳﻨﮓ( ﺗﺮ ﻣﻨځ د دروازﮔۍ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ .دا ﭘﯧښﻪ
د )1100ﻫـ = 1688م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ زوى ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺎدل
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﺗﺮ ﻳﻮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮري ده ﭘﺨﭙﻠﻪ او د ده زوى ﺑﺎﻳﻲ ﺧﺎن ﭘﺮ ﻛﻼت او د ﻛﻼت ﭘﺮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او د ﺗﺮﻧﻚ د رود ﭘﺮ ﻏﺎړه د ﻛﻼت او ﺟﺨﺘﺮان ﻛﻼوي د دوى ﻣﺮﻛﺰ
وو ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺑﺎﻳﻲ ﺧﺎن ﻫﻢ ووژل ﺳﻮ او ښﺎﻟﻢ ﺧﺎن )ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ( د ﻋﻠﻲ ﺧﺎن زوى
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او د ﻣﻠﺨﻲ وراره او زوى ﺋﯥ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻫﻢ څﻪ ﻣﻮده ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړه او د دې ﻛﻬﺎﻟﻪ
ورﺳﺘﻨﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن زاﻣﻦ اﺷﺮف ﺧﺎن او اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن ول ،ﭼﻲ
اﺷﺮف ﺗﻪ د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮري د ﻛﻼت ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ورﻛړه
ﺳﻮې وه او ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻲ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮى وو او د ﺗﯧﻤﻮر ﺷﺎه
ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د اﺷﺮف ﺧﺎن زوى اﻣﻮ ﺧﺎن ﺗﻪ د ﻏﻠﺠﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮﺗﻮب ورﺳﯧﺪ او د دې ﻛﻬﻮل
ﭘﺎﻳڅﻮړ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺧﺎن ﺗﺮ وﺧﺖ واك او اﻗﺘﺪار درﻟﻮد.
د ﺗﻮﺧﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ:
 -1ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻼﺗﻰ )د  960ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -2ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ )د 1090ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -3ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺎدل د ﻣﻠﺨﻲ زوى )د 1100ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -4ﺑﺎﻳﻲ ﺧﺎن د ﻋﺎدل زوى )د  1115ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -5ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ )ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ښﺎﻟﻢ ﺧﺎن( د ﻋﻠﻲ ﺧﺎن زوى )د  11150ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -6اﺷﺮف او اﷲ ﻳﺎر د ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ زاﻣﻦ )د 1120ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -7اﻣﻮ ﺧﺎن داﺷﺮف ﺧﺎن زوى )د 1200ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ– ﺻﻮﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺎن – آرﻳﺎﻧﺎ  2ټﻮك –
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ – د ﺗﻮﺧﻮ ﺷﻔﺎﻫﻲ رواﻳﺘﻮﻧﻪ.
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اﺑﺪاﻟﻴﺎن
)1144 – 440ﻫـ(
اﺑﺪاﻟﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ټﺒﺮ دئ ،ﭼﻲ د ﻧﺎﻣﻪ رﻳښﻪ ﺋﯥ
د )400م( د ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﭙﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻲ آرﻳﺎﺋﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﺗﻪ ﭼﻲ اﭘﺘﻞ ) (Aptalﻳﺎ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ
ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻪ رﺳﯧږي او دې ﻗﺒﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻲ ﻳﻮ ﻏښﺘﻠﻰ دوﻟﺖ ﺟﻮړ ﻛﻰ او د
ﺑﺮﻃﺎﻧﻮي داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﭘﻪ ﻗﻮل ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﺋﯥ ﻧﻮم )اﺑﺪﻟﻮي( ﻫﻢ راوړى دئ ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﺗﻮارﻳﺨﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ﻫﭙﺘﻞ )اودل( = اﺑﺪل = ﻫﻴﻄﻞ = ﻳﻔﺘﻞ ﺿﺒﻂ دئ.
د اروﭘﺎ ﺧﻠﻚ دا آرﻳﺎﻳﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎن ﺳﭙﻴﻦ ﻫﻮﻧﺎن ) (White Hunsﺑﻮﻟﻲ ﭼﻲ د )ﻫﻮن
= ﻫﺎن( د ﻛﻠﻤﯥ رﻳښﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ د )ﺧﺎن( ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﺗﻪ ده ،ځﻜﻪ ﭼﻲ د
ﻓﻴﻼﻟﻮژۍ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ )خ( ﺳﺮه د )ﻫـ( اوښﺘﻞ روا وه ،ﻟﻜﻪ د )ﻫﻮارزم( اوښﺘﻞ ﭘﻪ
)ﺧﻮارزم( ﺳﺮه او د )ﻫﻮ( اوښﺘﻞ ﭘﻪ )ﺧﻪ( )ﺧﻮب( ﺳﺮه .دې ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ د آﺳﻴﺎ
ﭘﻪ زړه ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او د اﯦﺮان د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪل ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻮ
ﻣﺆرﺧﺎن دوى د )ﻫﻴﺎﻃﻠﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﻜﻲ او د دوى ﭘﺎﻳڅﻮړ ﭘﻪ زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻮ د
راوﺗﻮ او د اﺳﻼم د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺗﺮ وﺧﺘﻪ وو ،ﭼﻲ ﻟﻴﻜﻨﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ
ﭘﻪ روزﮔﺎن ﻛﻲ ﺳﺘﻪ او د ځﻴﻨﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘښﺘﻮ دي ،ﻟﻜﻪ اﻣﻴﺮ ﻛﻮﻻ )ﻣﻴﺮ =
ﻟﻤﺮ( او )ﻛﻮﻻ = ﻛﻬﻮل( او ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د دوى ﺑڼﯥ او اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﺟﮕﻲ ﭘﺰي )ﭼﻲ د
دوى ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﻧﻘﺶ ﺳﻮي( ﻫﻢ ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ دي او داﺳﻲ څﺮﮔﻨﺪﻳږي ﭼﻲ دا ﺳﭙﻴﻦ ﻧﮋاده
آرﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒﺎﻳﻞ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻲ د ﭘﻜﻬﺖ )ﭘښﺘﻮن( د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ
ﺳﺮه ﮔډ ﺳﻮي او د دې ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ داﺧﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻛﻲ ﻣﻨﺤﻞ ﺳﻮي دي.
د اﺳﻼﻣﻲ دورې ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﻟﻮﻣړى ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺳړى ﭼﻲ د )اﺑﺪال = اودل( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎد ﺳﻮى د ﭘښﺘﻨﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻴﻜﻪ دئ ،ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻛﻬﻮل ﺳﺮه د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻏﺮه
ﻛﻲ اوﺳﯧﺪ .دى د ﺗﺮﻳﻦ زوى ،د ﺷﺮﺧﺒﻮن ﻧﻤﺴﻰ او د ﺳړه ﺑﻦ ﻛړوﺳﻰ وو او د ده ﻧﻮم ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮ ادﺑﻴﺎﺗﻮ او ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻧﺴﺨﻮ ﻛﻲ )اودل– او د ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺴﻮب ﭘﻪ ﺻﻮرت اودﻟﻲ=
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اﺑﺪال( ﺿﺒﻂ دئ ﭼﻲ د ) 440ﻫـ = 1048م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﺮ ځﺎن
راټﻮل ﻛړي ول او د ده ﻟﻪ ﺗﻜﻮﻣﻪ )ﻧﮋداه( ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻋﻴﺴْﻰ زوى ﭼﻲ ﭘﻪ زﻳﺮك
ﻣﺸﻬﻮر وو ،ﭘښﺘﻨﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﻏﺮه څﺨﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻰ او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ
ﻣﻴﺸﺘﻪ ﻛړې او د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻠﻚ ﺑﺎرك ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ ﭘﺮ
ځﺎى ﻛښﯧﻨﺎوه او ﺗﺮ ﺑﺎرك وروﺳﺘﻪ د زﻳﺮك ﺑﻞ زوى ﻣﻠﻚ ﭘﻮﭘﻞ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ د )اوﺳﻨﻲ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ﺗﺮ ﺷﺎل او ږوﺑﻪ ورﺳﺎوه او د ﭘﻨځﻪ ﺷﭙﯧﺘﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﺗﻮب وروﺳﺘﻪ د 89
ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻣړ ﺳﻮ .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻣﻠﻚ ﺣﺒﻴﺐ او ﺑﻴﺎ د ﻣﻠﻚ ﺣﺒﻴﺐ زوى ﻣﻠﻚ
ﺑﺎﻣﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ اوﻟﺴﻮاﻻن ول او د ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻜﻨﺪر ﻟﻮدي ﺳﺮه ﺋﯥ )– 855
900ﻫـ( دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ درﻟﻮدل او ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﻠﻄﺎن د ﻣﻠﻚ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺸﺮﺗﻮب رﺳﻤﺎً
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ وو.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻬﻠﻮل د ﻛﺎﻧﻲ زوى او د ﺑﺎﻣﻲ ﻧﻤﺴﻰ او ﻣﻠﻚ ﺻﺎﻟﺢ د ﻣﻌﺮوف
زوى او د ﺑﻬﻠﻮل ﻧﻤﺴﻰ ﻻﻳﻖ اوﻟﺴﻮاﻻن ول او ﺻﺎﻟﺢ د ﺷﯧﺮﺷﺎه ﺳﻮري )960 – 947ﻫـ( د
درﺑﺎر ﺳﺮه ښﻪ رواﺑﻂ درﻟﻮدل او ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺋﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻟﯧږل او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﻣﻠﻚ
ﺳﺪو د ﺻﺎﻟﺢ ورور ﭼﻲ د ﺳﺪوزو ﻟﻮﻣړى ﻧﻴﻜﻪ دئ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر
د اوﻟﺴﻮاﻟۍ او ﻣﺸﺮﺗﻮب ﭘﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ )د 965ﻫـ = 1557م ﻛﺎل د ذﻳﺤﺠﯥ ﭘﺮ 17
زﯦږﯦﺪﻟﻰ( او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ارﻏﺴﺎن ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰ وټﺎﻛﻪ او ﺧﭙﻞ رﻗﻴﺐ ﺣﺎﺟﻲ زﻟﻪ ﺧﺎن ﺋﯥ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او ﻣﺤﻤﺪ د ﺑﺎرﻛﺰو ﻣﺸﺮ )د ﻣﺤﻤﺪزو ﻟﻮﻣړى ﭘﻼر( د ﺳﺪو ﻣﻌﺎﺻﺮ وو او د
ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻧﻮرو ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺻﻔﻮي ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻟﻪ درﺑﺎره ﻫﻢ ﭘﻪ
رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮى وو )د 1010ﻫـ = 1621م ﺷﺎوﺧﻮا( .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺳﺪو د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ
ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮان ) (75ﻛﻠﻨۍ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻨځﻮ زاﻣﻨﻮ )ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮ ﺧﺎن ،ﻣﻮدود )ﻣﻐﺪود( ﺧﺎن ،زﻋﻔﺮان ﺧﺎن ،ﻛﺎﻣﺮان ﺧﺎن او
ﺑﻬﺎدر ﺧﺎن( څﺨﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮﺧﺎن ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى اوﻟﺴﻮال او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ وټﺎﻛﻪ او څﻠﻮر
ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ وروڼﻪ ﺋﯥ د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮان ول ،ﭼﻲ ﭘﻪ )1047ﻫـ = 1637م( ﻛﺎل د
ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻟښﻜﺮو د دوى ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻧﻴﻮ او د ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻛﻨﺪﻫﺎر
اوﻟﺴﻮاﻻن وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮل .دوى د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ درﻟﻮدل او ﭘﻪ
)1050ﻫـ = 1640م( ﻛﺎل ﻣﻠﻚ ﻣﻐﺪود ﺧﺎن او ﻛﺎﻣﺮان ډﻫﻠﻲ ﺗﻪ وﻻړل او ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن ﺋﯥ
اﺣﺘﺮاﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮﻛﻠﻰ وﻛﻰ .ﻣﻠﻚ ﻣﻐﺪود ﭘﻪ )1053ﻫـ = 1643م( ﻛﺎل د ﻛﺎﺑﻞ د ﺣﻜﻤﺮان
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اﻣﻴﺮ ﻳﺤْﻴﻰ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ووژل ﺳﻮ او ﻛﺎﻣﺮان ﻓﺎﺿﻞ ﺳړى وو ،ﻳﻮ ﻛﺘﺎب ﺋﯥ د )ﻛﻠﻴﺪ
ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﭘﻪ )1038ﻫـ = 1628م( ﻛﺎل ﻟﻴﻜﻠﻰ وو .ﺧﻀﺮ ﺧﺎن د ﮔﺮﻳﻔﻦ
ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ )1036ﻫـ = 1626م( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زاﻣﻦ ﺧﺪاداد ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ )ﺧﻮدﻛﻲ( او ﺷﯧﺮ ﺧﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻣﺸﺮان او وﻟﺴﻮاﻻن ول.
ﺧﺪاداد ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻏﻠﺠﻴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ وﺳﺎﺗﻞ او ﭘﻪ
ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮﮔﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ ﺳﺮه ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ وﻛړه او د دوﺳﺘۍ ﺗړون ﺋﯥ وﺗﺎړه او د
دواړو ﺧﻮاوو د اوﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ وﯦﺶ ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر څﺨﻪ ﭘﻨځﻮس ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻲ ﺧﻮا
ﺗﻪ د ﺟﻠﺪك ﮔﺮﻣﺎو او ډﺑﺮﻳﻦ ﭘﻞ وټﺎﻛﻪ او د ږوب او ﺑﻮري ﻣځﻜﻲ ﺋﯥ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻏﺮه ﺗﺮ
ﻟﻤﻨﻮ وﻧﻴﻮﻟﯥ او د )1105ﻫـ = 1693م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ده ورور ﺷﯧﺮ ﺧﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر د
ﺻﻔﻮي ﺣﻜﻤﺮان ﺳﺮه وﻧښﺖ او د ﻛﻮږك ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ ﭘﻮﭘﻨﺎه ﻛﻰ .ده د
ﻣﻐﺪود ﺧﺎن ﭘﺮ زوى ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او ﺣﺴﻴﻦ ﺋﯥ ﻣﻠﺘﺎن ﺗﻪ ﻓﺮار ﻛﻰ او
ﻫﻤﺪې ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻪ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻟﻜﻮټ او رﻧﮕﭙﻮر ﻛﻲ ﺟﺎﮔﻴﺮ ورﻛړى وو او د ﮔﺮﻳﻔﻦ ﭘﻪ
ﻗﻮل د دﻛﻦ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﺳﺮه د اووه زرۍ ﭘﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻠﮕﺮى وو او د ده ورور
اﷲ داد ﺧﺎن د دوو ﺳﻮو ﺳﭙﺮو د ﻣﺸﺮۍ رﺗﺒﻪ درﻟﻮدﻟﻪ .دا ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ )1069ﻫـ =
1655م( ﻛﺎل ﭘﻪ رﻧﮕﭙﻮر ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او ﺷﺠﺎع ﺧﺎن د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ او
ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎن د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه ﭘﻪ دوره ﻛﻲ او ﻣﻈﻔﺮ ﺧﺎن رﻛﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﭼﻲ د ﻣﻠﺘﺎن د ﻧﺎﻇﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺮر ول ،د ﻫﻤﺪې ﺣﺴﻴﻦ اوﻻده ول.
د ﺳﺪوزو وروڼﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً د ﻛﻨﺪﻫﺎر څﺨﻪ دﯦﺮش ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ښﺎر
ﺻﻔﺎ ﺳﻴﻤﻪ وه او د ﺻﻔﻮي ﻟﻪ درﺑﺎره ﻫﻢ د )ﻣﻴﺮزا( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻲ ﺳﻮي ول او د ډﻫﻠﻲ
درﺑﺎر ﺷﻴﺮ ﺧﺎن ﺗﻪ د )ﺷﻬﺰاده( ﻟﻘﺐ ورﻛړى وو .ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺗﺮ ﻓﺮاه ﭘﻮري د اﺑﺪاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﺑﺪال ﺧﺎن ﺑﺎﻣﻴﺰي او ﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮزي او ﻧﻮرو د ده ﻣﺸﺮﺗﻮب ﻣﻨﻠﻰ وو .ﺗﺮ ﺷﯧﺮ
ﺧﺎن وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺧﺎن او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺧﺎن زوى دوﻟﺖ ﺧﺎن د
ﻛﻨﺪﻫﺎر اوﻟﺴﻮاﻻن ﺳﻮل او د ﭘﻠﺮو د ﻣﺸﺮﺗﻮب ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﺎﺳﺘﻞ او د ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺪاداد
زوى ﺣﻴﺎت ﺳﻠﻄﺎن ﻫﻢ د ﻛﻨﺪﻫﺎر اوﻟﺴﻮاﻟﻲ دوﻟﺖ ﺧﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ورور
ﻟښﻜﺮ ﺧﺎن او ﺷﭙږو زرو اﺑﺪاﻟﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﻣﻠﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ .دوﻟﺖ ﺧﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ښﺎر د
ﺻﻔﻮي ﺣﻜﻤﺮان ﺳﺮه ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وﻛړې او د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ﺋﯥ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ او د
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﺮ ﻏﺮه ﭘﻮري ورﭘﺎوه .دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وو ،ﭼﻲ د اﯦﺮان ﺻﻔﻮي او د ډﻫﻠﻲ ﺗﻴﻤﻮري
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دوﻟﺘﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ښﺎر ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘﻪ ﻧﺰاع ﺳﺮه اﺧﺘﻪ ول او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﺗﯧﺮ
ﺳﻮل ،ﺷﺎﻫﺠﻬﺎن او ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﭘﻪ وارو وارو ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ راواﺳﺘﻮل.
دوﻟﺖ ﺧﺎن ﭼﻲ د دې ﺻﺤﻨﯥ ﭘﻬﻠﻮان وو ،ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺪار ﺋﯥ ﺧﭙﺮاوه او دواړي ﺧﻮاوي
د ده ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ اړ ول .ﻟﻜﻪ ﭼﻲ دوﻫﻢ ﺻﻔﻮي ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ د )1059ﻫـ
= 1649م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ دوﻟﺖ ﺗﻪ راﻟﯧږﻟﻲ وې ،دى ﺋﯥ "اﻳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎه ،ﻛﻮﺗﻮال ﻗﻠﻌﻪ
ﻗﻨﺪﻫﺎر" ﺑﻠﻠﻰ دئ او د ﻳﻮې داﺳﻲ ﺧﻮرا ﻟﻮﻳﻲ ﺻﻮﺑﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ورﺳﭙﺎرﻟﻮ وﻋﺪه ﺋﯥ
ورﺳﺮه ﻛړې وه ﭼﻲ د اﯦﺮان او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﺎرى ﻧﻪ وو )ﻋﺒﺎس ﻧﺎﻣﻪ(.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د دوﻟﺖ ﺧﺎن د ﻧﻔﻮذ ﻟﻤﻨﻪ ﺧﭙﺮه ﺳﻮه ﻧﻮ ﭘﻨځﻮس ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮه
ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او د ﺻﻔﻮي دوﻟﺖ د ﺑﻴﮕﻠﺮﺑﻴﮕﻲ واك او اﺧﺘﻴﺎر ﺋﯥ ﻳﻮازي د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ
ﻛﻼ ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړى وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺗﺮ )1106ﻫـ = 1694م( ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﻮي
زﻣﺎن ﺧﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ څﺨﻪ وروﻏﻮښﺖ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﮔﺮﮔﻴﻦ
ﺧﺎن ﮔﺮﺟﻲ د ﺷﺎﻫﻨﻮاز ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻘﺐ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺑﻴﮕﻠﺮﺑﻴﮕﻲ وټﺎﻛﻪ .دا ﻇﺎﻟﻢ ﺳړى ﭼﻲ د
ﺻﻔﻮي دوﻟﺖ د ﺳﻘﻮط ﺳﺒﺐ ﺳﻮ ،د ﺷﭙﯥ د ﺧﻮﻧﺨﻮارو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ښﺎر ﺻﻔﺎ ﻛﻲ د دوﻟﺖ
ﺧﺎن ﭘﺮ ﻛﻮر ورﺗﻮى ﺳﻮل .دوﻟﺖ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ زوى ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺋﯥ )د 1115ﻫـ =
1703م ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ووژل .اﺑﺪاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ دوﻟﺖ ﺧﺎن ﭘﻪ وژﻧﻪ ډﯦﺮ
ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ ﺳﻮل او د ﻫﻐﻪ زوى رﺳﺘﻢ ﺧﺎن ﺋﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻣﺸﺮﺗﻮب وټﺎﻛﻪ .رﺳﺘﻢ ﻻﻳﻖ ﺳړى وو
او د ﺳﺮور ﺧﺎن ﺑﺎﻣﻴﺰي او ﻛټﻪ ﺧﺎن اﻛﻮزي ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻚ ﺋﯥ د اوﻟﺴﻮاﻟۍ ﭼﺎري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﯥ
او د ده ﻛﺸﺮ ورور زﻣﺎن ﺧﺎن د ﻳﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻲ د ﺻﻔﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ
وو .ځﻜﻪ ﻧﻮ رﺳﺘﻢ ﺧﺎن د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺮﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﺳﻮ ﻛﻮﻻى ،ﺧﻮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ
ﺟﻨﻮب ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﻠﻮڅﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ ﺗﺒﺎه ﻛﻰ او د څﻠﻮر ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ
رﺳﺘﻢ ﻣړ ﺳﻮ ،ﻧﻮ اﺑﺪاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻫﻢ ﺑﯥ ﻣﺸﺮه ﭘﺎﺗﻪ او ﺳﺮه ﺗﻴﺖ ﺳﻮې او د ﭘښﺘﻨﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﻣﺸﺮﺗﻮب د ﻫﻮﺗﻜﻮ د ﻛﻬﻮل ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او اﺑﺪاﻟﻲ
ﻣﺸﺮان ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړل ،ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړه )د 1119ﻫـ = 1707م(.
دﻣﺨﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ ﭼﻲ ﺣﻴﺎت ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺪاﻟﻲ د دوﻟﺖ ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ
اوﺳﯧﺪ .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﭘﻪ )1123ﻫـ = 1711م( ﻛﺎل ﻛﻲ ﺧﺴﺮو ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﭘﻨځﻪ
وﻳﺸﺘﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺗﺒﺎه ﺳﻮ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن د ﺣﻴﺎت
ﺳﻠﻄﺎن زوى د ﺧﭙﻞ زوى اﺳﺪاﷲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻠﺘﺎﻧﻪ راﻏﻰ او ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ ﺻﻔﻮي
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ﺑﻴﮕﻠﺮ ﺑﻴﮕﻲ ﻋﺒﺎس ﺧﺎن ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ .د ﻫﺮات ﻟﻤﺮ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د
ﻏﻮرﻳﺎن د دوښﺎخ ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ اﺑﺪاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ او ﻫﺮاﺗﻴﺎن ورﺑﺎﻧﺪي راﻏﻮﻧډ ﺳﻮل او اﺳﻔﺰار
ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او د ﺻﻔﻮي ﻧﻮى ﺣﻜﻤﺮان ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎن ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ .دې اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮ د )1129ﻫـ
= 1716م( د روژې ﭘﺮ  16ﻫﺮات وﻧﻴﻮ او ﻏﻮرﻳﺎن او ﻛﻮﻻب او ﺑﺎﻻﻣﺮﻏﺎب او ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﺋﯥ
د ﻫﺮات د ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺳﺮه ﭘﺨﭙﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻮري وﻧښﻠﻮل .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن
ﺗﺮﻛﻤﺎن ﻟﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻪ د ﺧﻮرا ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د دوى ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ راﻏﻰ ،د ﻏﻮرﻳﺎن ﭘﻪ
ﻛﻮﺳﻮﻳﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ټﻮل ﻟښﻜﺮ ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﻛﻰ او ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻋﻼن
وﻛﻰ .اﺳﺪ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ )1132ﻫـ =1719م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺧﺎﺷﺮود ﭘﺮ
ﻏﺎړه ﭘﻪ دﻻرام ﻛﻲ د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻮﺗﻚ ﺳﺮه وﻛړه ووژل ﺳﻮ او ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ
زوى ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﻲ څﺨﻪ ډﯦﺮ وﻳﺮﺟﻦ ﺳﻮى وو ،د ﻫﺮات د ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺋﯥ د اﻟﻜﻮزي ﻣﺸﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﻮره د دوﻟﺖ ﺧﺎن زوى زﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ﭼﻲ ﻓﻌﺎل او ﻻﻳﻖ ﺳړى وو،
وﺳﭙﺎره .ده اﺑﺪاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﻫﺮات د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﻲ ﻗﻮاوو ﺳﺮه ﻳﻮ ﻛړې او د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﺟﮕړن
اﻣﻴﺮان ﺋﯥ د ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎن ﺑﻴﮕﻠﺮﺑﻴﮕﻲ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﻫﺮات ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ ووژل  .ﺻﻔﻮي درﺑﺎر
ﺻﻔﻲ ﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﺗﺮﻛﻤﺎن د ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪه د ﻫﺮات ﺧﻮاﺗﻪ راوﻛﻮﭼﺎوه ،ﺧﻮ د
ﻫﺮات ﻣﻠﻲ ﻟښﻜﺮ د زﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﺻﻔﻲ ﻗﻠﻲ او د ﻫﻐﻪ ﻟښﻜﺮ د ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻼ ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻲ
ووژل او زﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﺮ دوو ﻛﺎﻟﻮ او ﭘﻨځﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او
ﭘﻪ )1135ﻫـ = 1722م( ﻛﺎل ﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﻻړ.
د زﻣﺎﻧﺨﺎن ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن زوى ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ښﻮراوﻛﻪ
راﻏﻰ او د ﻫﺮات د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ واﮔﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﺗﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ
وﻻړ .ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ څﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ )د 1136ﻫـ = 1723م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او
ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺧﭙﻮر ﻛﻰ .د ﻏﻮرﻳﺎن ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ د ﺳﻨﮕﺎن ﻛﻼ
وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ دى ﺧﻠﻊ ﻛﻰ او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ د زﻣﺎﻧﺨﺎن ﻣﺸﺮ زوى ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن
د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ښﻮراوﻛﻪ راوﻏﻮښﺖ او د ځﺎن اﻣﻴﺮ ﺋﯥ وټﺎﻛﻪ )1136ﻫـ( او د ﻧﺰاع د ﻟﻴﺮي
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻠﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﺟﻮړه ﺳﻮه .دې ﺟﺮﮔﯥ د ﺑﺎﺧﺮز او ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ذواﻟﻔﻘﺎر
ﺧﺎن ﺗﻪ ورﻛړه او د ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن زوى رﺣﻤﺎن ﺧﺎن ﺋﯥ د ﻓﺮاه ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﮔﻮﻣﺎره او ﭘﻪ
ﻫﺮات ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ د ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ﺑﻞ زوى اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن ﻟﻪ
ﻣﻠﺘﺎﻧﻪ راوﻏﻮښﺖ )1138ﻫـ 1725م(.
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اﷲ ﻳﺎرﺧﺎن او ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن زړور ﻣړوﻧﻪ ول او د ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر د ﻣﺘﺠﺎوزو
ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړل او ﭘﻪ )1139ﻫـ( ﻛﺎل ﭼﻲ ﻧﺎدر ﺷﺎه ﻣﺸﻬﺪ
وﻧﻴﻮ او اﺗﻪ زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ د ﺳﻨﮕﺎن ﻛﻼ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﻧﻮ د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻠﻲ
ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ د ﻧﺎدر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧډ ﻛړل او ﭘﻪ )1141ﻫـ =1728م(
ﻛﺎل اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﻛﻲ د ﻧﺎدري ﻟښﻜﺮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .ﻧﺎدر ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻴﻚ ﻛﻲ د اﷲ
ﻳﺎر څﺨﻪ روﻏﻪ وﻏﻮښﺘﻪ ﺧﻮ و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﺳﻮه او ﭘﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺟﮕړه وﻧښﺘﻪ او د ﻧﺎدر ﭘښﻪ
ټﭙﻲ ﺳﻮه او د ﻫﺮات ﻟښﻜﺮ را ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﺧﻮ اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ
ﺳﺮه ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ څﺨﻪ دوه ﻓﺮﺳﺨﻪ ﻟﻴﺮي د ﭘﺮﻳﺎن ﭘﻪ رﺑﺎط ﻛﻲ د ﻧﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ورﻏﻰ او
ذواﻟﻔﻘﺎر ﻫﻢ د ﺟﺒﻬﯥ ﺷﺎ ﺗﻪ د ده ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوه .ﻧﺎدر ﺷﺎه ﻣﺠﺒﻮره ﺳﻮ ،ﭼﻲ د دوى ﺳﺮه روﻏﻪ
وﻛړي او ﭘﺮ ﻫﺮات ﺑﺎﻧﺪي د دوى ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻨﻲ .ﻫﻐﻪ وو ،ﭼﻲ ﺗﺮ دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ
ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ د )1141ﻫـ = 1728م( ﻛﺎل د ذواﻟﺤﺠﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﺗﻪ وﻻړ.
ﻳﻮ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ د ﻫﺮات ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ د ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﻜﻮزي ﭘﻪ ﻗﻴﺎدت اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن
ﻣﺮوﭼﺎق ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ د ﻫﺮات ﺣﻜﻮﻣﺖ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎره
)1142ﻫـ د ﺷﻮال  .(3ذواﻟﻔﻘﺎر د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او د اﺗﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ
د ﻣﺸﻬﺪ ښﺎر ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ او د )1143ﻫـ = 1730م( ﻛﺎل د ﻣﺤﺮﻣﻲ ﺗﺮ  13ﭘﻮري ﺋﯥ ﺟﮕړه
وﻛړه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺧﻮا څﺨﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻴﺎ د ﻫﺮات د
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻴﺖ وﻛﻰ او د )1143ﻫـ = 1730م( ﻛﺎل ﭘﻪ روژه ﻛﻲ ﺋﯥ دﻏﻪ ښﺎر ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺗﻚ ﻫﻢ د ﻫﺮات ﻣﺪاﻓﻌﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻚ واﺳﺘﺎوه ،ځﻜﻪ
ﻧﻮ ذواﻟﻔﻘﺎر ﻫﻢ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣړاﻧﻪ ﺟﻨﮕﯧﺪى او ښﺎر ﺋﯥ دښﻤﻦ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﭙﺎره ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
وﺧﺖ ﻛﻲ ﺑﻴﺎ اﷲ ﻳﺎر ﻟﻪ ﻣﺮو ﭼﺎق څﺨﻪ راﻏﻰ او د )1144ﻫـ = 1731م ﻛﺎل د ﺻﻔﺮي ﭘﻪ (18
ﻫﺮات ﺗﻪ ﻧﻨﻮوت او ذواﻟﻔﻘﺎر ﻫﻢ د ﺟﮕړې واﮔﻲ ده ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻛﺸﺮ ورور
اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮه )ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﺳﻮ( ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻤﺪا ﺑﯧﻠﺘﻮن ﺑﯥ
ﺷﻜﻪ د ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ د ﻛﺎر د ﺳﺴﺘﯧﺪو ﺳﺒﺐ ﺳﻮ .اﷲ ﻳﺎر ﻫﻢ د ﻧﺎدر ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣړاﻧﻪ وﺟﻨﮕﯧﺪى او ﺗﺮ
ﻳﻮ ﻛﺎل ﭘﻮري ﺋﯥ د ﻫﺮات څﺨﻪ دﻓﺎع وﻛړه ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ښﺎره ووت او د ﻣﻠﺘﺎن ﺧﻮا
ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ او ﻧﺎدر ﭘﺮ ﻫﺮات ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او ﭘﺮ ﻫﺮات ﺑﺎﻧﺪي د اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮﺗﻮب دوره د
)1144ﻫـ = 1731م( ﻛﺎل د روژې ﭘﻪ اوﻟﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ )1160ﻫـ
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= 1747م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮو
او ﻫﺮات د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻫﻴﻮاد ﺑﺮﺧﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ.
د ﻫﺮات د اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﺳﻴﻤﻲ:
د ﻫﺮات ښﺎر او ﺷﺎوﺧﻮا ﺋﯥ– اوﺑﻪ – ﺷﺎﻓﻼن – ﻛﻮﺳﻮﻳﻪ – ﻏﻮرﻳﺎن – ﭘﻮرﻳﺎن – ﺟﺎم
– ﻟﻨﮕﺮ – ﺧﻮاف – ﺑﺎﺧﺮز – زوزن – د ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺮ ﺣﺪودو – او ﺟﻨﻮﺑﺎً د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻟﻪ ﻏﺎړو ﺗﺮ ﻣﻴﻮﻧﺪ او
ﻓﺮاه او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻮري او ﺷﻤﺎﻻً ﺑﺎدﻏﻴﺲ او آب ﻣﺮﻏﺎب.
د ﻛﻨﺪﻫﺎر اﺑﺪاﻟﻴﺎن:
 -1ﻣﻠﻚ اودل = اﺑﺪال د ﺗﺮﻳﻦ زوى )440ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -2ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن زﻳﺮك د ﻋﻴﺴْﻰ زوى )د  750ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -3ﻣﻠﻚ ﺑﺎرك د زﻳﺮك زوى )د 760ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -4ﻣﻠﻚ ﭘﻮﭘﻞ د زﻳﺮك زوى )د 783ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -5ﻣﻠﻚ ﺣﺒﻴﺐ د ﭘﻮﭘﻞ زوى )د 800ﻫـ ﺷﻮاوﺧﻮا(
 -6ﻣﻠﻚ ﺑﺎﻣﻲ د ﺣﺒﻴﺐ زوى ) 850ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -7ﻣﻠﻚ ﺑﻬﻠﻮل د ﻛﺎﻧﻲ زوى او د ﺑﺎﻣﻲ ﻧﻤﺴﻰ )د  890ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -8ﻣﻠﻚ ﺻﺎﻟﺢ د ﻣﻌﺮوف زوى او د ﺑﻬﻠﻮل ﻧﻤﺴﻰ )د 950ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -9ﻣﻠﻚ ﺳﺪو د ﻣﻌﺮوف زوى د ﺑﻬﻠﻮل ﻧﻤﺴﻰ )ﭘﻪ 965ﻫـ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ او ﭘﻪ
1031ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ(.
 -10ﺧﻀﺮ ﺧﺎن د ﺳﺪو زوى )ﭘﻪ 1036ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ(.
 -11ﻣﻠﻚ ﻣﻐﺪود د ﺳﺪو زوى او ﻛﺎﻣﺮان د ﺳﺪو زوى )د 1050ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -12ﺧﺪاداد ﺳﻠﻄﺎن او ﺷﯧﺮ ﺧﺎن د ﺧﻀﺮ ﺧﺎن زاﻣﻦ )د 1070ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -13ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺧﺎن د ﺷﯧﺮ ﺧﺎن زوى )د 1110ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -14دوﻟﺖ ﺧﺎن د ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺧﺎن زوى )د 1115ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -15رﺳﺘﻢ ﺧﺎن د دوﻟﺖ زوى )د 1119ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
د ﻫﺮات اﺑﺪاﻟﻴﺎن:
 -16ﺣﻴﺎت اﷲ ﺧﺎن د ﺧﺪاداد ﺳﻠﻄﺎن زوى )د 1123ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -17ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن د ﺣﻴﺎت ﺳﻠﻄﺎن زوى )د 1130ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 -18زﻣﺎﻧﺨﺎن د دوﻟﺖ ﺧﺎن زوى )1132ﻫـ 1135 -ﻫـ(
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 -19ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن زوى )د 1136ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
-20ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن د زﻣﺎﻧﺨﺎن زوى )1144 – 1136ﻫـ(
 -21اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن د ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن زوى )1144 – 1138ﻫـ(
 -22رﺣﻤﺎن ﺧﺎن د ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن زوى )1144 – 1138ﻫـ(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ او ﻣﺮاﺟﻊ:
داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻜﺎ – د آرﻳﺎﻧﺎ ﻣﺠﻠﻪ – ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ – ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻗﻠﻤﻲ – ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﺪﻫﺎري د  1298د ﺑﻤﺒﻲ ﭼﺎپ – ﺗﺬﻛﺮة
اﻟﻤﻠﻮك د راورټﻲ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ – ﻟﻮى اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ – آﺋﻴﻦ اﻛﺒﺮي – ﺗﺎرﻳﺦ
اﺣﻤﺪ ﻗﻠﻤﻲ – ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺎن – ﺗﺘﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎن – ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎدر ﺷﺎه – روِﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎى ﻧﺎﺻﺮي 8
ټﻮك – ﺟﻬﺎﻧﻜﺸﺎى ﻧﺎدري – ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ  2ټﻮك – ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﻳﺦ  2ټﻮك – ﺗﺎرﻳﺦ اﯦﺮان د
ﺳﺮﭘﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳﻜﺲ – ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻧﺴﺎب ﺧﻄﻲ – ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﻪ  2ټﻮك – ﻧﺎدر ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﻈﻮم
ﺧﻄﻲ  -ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮاء ،ﻟﻮﻣړى ټﻮك – د  1945ﻛﺎل ﻛﺎﻟﻨۍ – ﺻﻮﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ  -ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﺑﺪاﻟﻴﺎن – ﻋﺒﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  -ﺗﺎرﻳﺦ روﺳﺎى ﭘﻨﺠﺎب – ﺷﻮﻛﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ –
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ د ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ﺗﺎﻟﻴﻒ.
) 75ﻟﻤﺒﺮ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(
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ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

 - 75ﻟﻤﺒﺮ

اﺑﺪاﻟﻴﺎن
اودل )اﺑﺪال( د ﺗﺮﻳﻦ زوى 440ﻫـ ﺣﺪود
ﺳﻠﻴﻤﺎن ځﻴﺮك د ﻋﻴﺴﻰ زوى 750ﻫـ ﺣﺪود

ﺑﺎرك )760ﻫـ ﺣﺪود(

ﭘﻮﭘﻞ )783ﻫـ ﺣﺪود(
ﺣﺒﻴﺐ )800ﻫـ ﺣﺪود(
ﺑﺎﻣﻰ )850ﻫـ ﺣﺪود(
ﻛﺎﻟﻲ
ﺑﻬﻠﻮل )890ﻫـ ﺣﺪود(
ﻣﻌﺮوف
ﻣﻠﻚ ﺳﺪو )ﺗﻮﻟﺪ 965ﻫـ ﻣړ 1031ﻫـ(

ﻣﻠﻚ ﺻﺎﻟﺢ )950ﻫـ ﺣﺪود(
)د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﻟﻮى وزﻳﺮ ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ(

ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮﺧﺎن

ﻣﻮدود ﺧﺎن

د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻣﺮزﺑﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎر – 1052ﻫـ

زﻋﻔﺮان ﺧﺎن

ﻛﺎﻣﺮان ﺧﺎن

ﺑﻬﺎدرﺧﺎن

)ﻛﻨﺪﻫﺎر –  1050ﺣﺪود(

ﻣړ – 1036ﻫـ
ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن – ﻣړ 109ﻫـ
د ﻣﻠﺘﺎن د ﻧﺎﻇﻤﺎﻧﻮ ﺷﺠﺎع

ﺧﺎن او ﻣﻈﻔﺮﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ

د وزﻳﺮ رﺣﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن او

ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن

ﻛﻮرﻧۍ )ﻣﻠﺘﺎن(

378
 - 75ﻟﻤﺒﺮ

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

اﺑﺪاﻟﻴﺎن
ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮ ﺧﺎن
ﺷﯧﺮﺧﺎن )ﻛﻨﺪﻫﺎر – 1070ﻫـ(
ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺧﺎن

ﺧﺪاداد ﺳﻠﻄﺎن )ﻛﻨﺪﻫﺎر – 1050ﻫـ(
ﻟښﻜﺮﺧﺎن )ﻣﻠﺘﺎن(

ﺣﻴﺎت ﺳﻠﻄﺎن )ﻣﻠﺘﺎن او ﻫﺮات(
)د  1123ﻫـ ﺣﺪود(
ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان ) 1130ﻫـ ﺣﺪود(
اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن

رﺣﻤﺎن ﺧﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن

اﺳﺪاﷲ ﺧﺎن

د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان

ﭘﻪ دﻻرام ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ

د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان

د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان

)1136ﻫـ ﺣﺪود(

)1132ﻫـ ﺣﺪود(

)1144ﻫـ ﺣﺪود(

)1144ﻫـ ﺣﺪود(

رﺳﺘﻢ ﺧﺎن

ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﺧﺎن

ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن

)ﻛﻨﺪﻫﺎر(

د ﻫﺮات ﺷﺎه

ﻣﻘﺘﻮل

1119ﻫـ

)1135 – 1132ﻫـ(

)1115ﻫـ(

اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ

ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن

)درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ(

)د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺪار(
)1144 – 1136ﻫـ(
ﻟﻘﻤﺎن ﺧﺎن
)د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻧﺎﺋﺐ(
)ﻣړ 1162ﻫـ(
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درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

اﺑﺪاﻟﻴﺎن
 – 1اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ )اﺑﺪاﻟﻲ( ﺑﻦ زﻣﺎن ﺧﺎن )ﺗﻮﻟﺪ 1135ﻫـ  -ﻣړ 1186ﻫـ( ﻛﻨﺪﻫﺎر
د ﺳﻠﻄﻨﺖ دوره )1186 – 1160ﻫـ(
 -2ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﺳﻠﻴﻤﺎن
 – 3ﺷﺎه زﻣﺎن

داراب

 – 5ﺷﺎه ﺷﺠﺎع

 – 4ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد

ﺷﻬﺎب

ﺳﻜﻨﺪر

 - 6ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻴﺮوزاﻟﺪﻳﻦ
ﻫﻤﺎﻳﻮن

ﻣﻮﻧﺲ

ﭘﺮوﻳﺰ
 - 8اﻳﻮب

 - 7ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ
ﻣﻠﻚ ﻗﺎﺳﻢ

ﻗﻴﺼﺮ
 – 9ﻛﺎﻣﺮان )1245 – 1234ﻫـ(

ﻣﻠﻚ ﺣﺴﻦ

ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ
ﺳﻌﺎدت

 – 12ﻳﻮﺳﻒ )ﻫﺮات(
)1272ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ

ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﻌﻴﻞ
ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ

ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ

اﺣﻤﺪﺷﺎه

ﺟﻼ اﻟﺪﻳﻦ

ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ
 -1ﻓﺘﺢ ﺟﻨګ ﻛﺎﺑﻞ )1258ﻫـ ﺣﺪود( ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ )ﺷﻜﺎرﭘﻮر(
 – 11ﺷﺎه ﭘﻮر )ﻛﺎﺑﻞ –  1258ﻫـ ﺣﺪود(
ﺗﻴﻤﻮر )ﺷﻜﺎرﭘﻮر او ﻛﻨﺪﻫﺎر(
ﻧﺎدر

دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ

ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺪاداد
ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ
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ﻫﻮﺗﻜﻴﺎن
)1120ﻫـ 1150 -ﻫـ(
د دې ﺗﺎرﻳﺨﭽﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ ﻣﻮ د ﭘښﺘﻮن د ﻛﻬﻮل ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮن
ﻟﻪ درو زاﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﺑﯧټﻨﻰ ﻳﺎ ﺑﯧټ ﻧﻴﻜﻪ ﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﭼﻲ د دې ﺷﻴﺦ ﻟﻪ اوﻻده او د ﻣﺘﻮ ﻟﻪ
ﻧﺴﻪ ﭼﻲ د ده ﻟﻮر وه د )ﻏﺮزي = ﻏﻠﺠﻲ = ﻏﻠﺰي( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻣﺸﻬﻮرو ﻏﻠﺠﻴﻮ
ﻗﺒﻴﻠﻮ ټﺒﺮوﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮل.
دا ﻧﻮم ﺑﯥ ﺷﻜﻪ "ﻏﺮزى" د "ﻛﻮﻫﺰاد" ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ ځﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د
ﺳړﻳﻮ او ځﺎﻳﻮ د زﻳﺎﺗﻮ ﻧﻮﻣﻮ رﻳښﯥ د ﭘښﺘﻮ د "ﻏﺮ" د ﻛﻠﻤﯥ څﺨﻪ راوﺗﻠﻲ دي او ﺣﺘْﻰ د
ﻏﻮر– ﻏﺮﭼﻪ – ﻏﺮج – ﻏﻠﺞ – ﺧﻠﺞ ټﻮﻟﻮ ﻛﻠﻤﻮ رﻳښﯥ ﻟﻪ دې ﻛﻠﻤﯥ څﺨﻪ راوﻻړي ﺳﻮي دي،
ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ آﺳﻴﺎ ﻛﻲ د ځﺎﻳﻮ او ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧږي.
ﺗﻮﻣﺎﺳﭽﻚ واﻳﻲ ﭼﻲ د ﮔﺮ ) (GARﻳﻌﻨﻲ ﻏﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺑﺎﻛﺘﺮي دري ﻛﻠﻤﻪ ده
او "ﻏﺮﭼﻪ" د آﻣﻮ ﻟﻮړي ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻏﺮﻧﻲ وﻻﻳﺖ د ارﻳﺎﻳﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻧﻮم دئ او ﻟﻪ دې
ﺟﻬﺘﻪ ﻧﻮ ﻏﺮﭼﻪ او ﺧﻠﻴﺞ او ﻏﻠﻴﺞ او ﻏﺮچ د ﻏﺮه د زوى ﻳﺎ ﻏﺮزي او ﻛﻮﻫﺰاد ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دي .د
"ﻏﺮ" ﻛﻠﻤﻪ ﭼﻲ اوس ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د ﻏﺮه ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ژوﻧﺪۍ او ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ده د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ )ﻫﻮم
ﻳﺸﺖ( ﻛﻲ "ﮔﻴﺮى" راﻏﻠﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﻮرده اوﻳﺴﺘﺎ ﻛﻲ ﻫﻢ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي او ﭘﻪ ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﻛﻲ
ﻫﻢ "ﮔﻴﺮ" او "ﮔﻴﺮى" ) (GIRIد ﻏﺮه ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ وو ،ﺣﺘْﻰ ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﮔﺮ ﺷﺎه ﻟﻘﺐ
)ﻣﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎل( د ﺗﻌﺮﻳﺐ ﭘﻪ اﺻﻮل ﺟﺮﺷﺎه ﻛړى دئ )د ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن 183 – 56
ﻣﺨﻮﻧﻪ(.
ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﻏﺮڅﻪ – ﻏﺮڅﻨۍ د "ﻛﻮﻫﻲ = ﻏﺮﻧﻲ" ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ ،ﭼﻲ د ﻏﺮﭼﻪ او دﻟﭽﻪ
= ﻏﻠﺠﻰ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ راوﺗﻠﻰ دئ او ﻏﻠﭽﻴﺎن د ﭘﺎﻣﻴﺮ او زراﻓﺸﺎن د رود ﭘﻪ درو ﻛﻲ
اوﺳﻲ.
ﻋﺮﺑﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ ﻫﻢ دې ﻧﻜﺘﯥ ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛړې ده ،ﭼﻲ "ﻏﺮ" د "ﺟﺒﻞ" ﭘﻪ
ﻣﻌﻨﺎ د ﻏﺮﺷﺴﺘﺎن او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ دﺧﻴﻞ وو .ﻳﺎﻗﻮت د اﻟﺒﺸﺎري ﭘﻪ
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ﺣﻮاﻟﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ :ﻏﺮج اﺻﻼً د ﻏﺮه ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ او ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭼﻲ دا ﻛﻠﻤﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
وﻃﻨﻮاﻟﻮ څﺨﻪ اورﯦﺪﻟﻲ دي ﻫﻢ د "ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن" ﻧﻮم ﭘﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﻞ "ﻏﺮﺳﺘﺎن" ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ،
ﭼﻲ د ﻏﺮ  +ﺳﺘﺎن څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دئ )ﻏﺮ– د ﻛﻮه ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ او "ﺳﺘﺎن" د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺨﻮاﻧۍ
ﻋﻼﻣﻪ ده(.
ﻣﺜﻼً ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ﭼﻲ د دې ﻫﻴﻮاد ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ وو ،زﻳﺎﺗﺮه د ﻋﺮﺑﻮ د
ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او ﻏﺮﺷﺴﺘﺎن ﭘﺮ ځﺎى ﻏﺮﺳﺘﺎن ﻟﻴﻜﻲ او د ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ﭘﻪ زړو ﺧﻄﻲ ﻧﺴﺨﻮ
ﻛﻲ څﻮ واره ﻏﺮﺳﺘﺎن ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻏﻠﺠﻰ= ﻏﻠﺰى ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻧﻮم دئ ﭼﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﺋﯥ د ﻏﺮه زوى او د
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﻠﺠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮﻣړى ﻧﻴﻜﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﯦﺪه .ده درې زاﻣﻦ درﻟﻮدل او د زاﻣﻨﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ آرﻳﺎﺋﻲ زړو ﻧﻮﻣﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺨﻲ ورﺗﻪ دي:
ﺗﻮران – ﺗﻮﻟﺮ – ﺑﻮﻟﺮ او ﻣﻮږ ﭘﻮﻫﻴږو ﭼﻲ "ﺗﻮر" ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ آرﻳﺎﺋﻲ ﻧﻮﻣﻮ څﺨﻪ
دئ ﭼﻲ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ راﻏﻠﻲ دي او دا ﻧﻮم ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺻﻮرﺗﻮ )ﺗﻮر
– ﺗﻮراﻧﻰ – ﺗﻮرك – ﺗﻮرى( رواج ﻟﺮي .ﻫﻤﺪا راز "ﺑﻮﻟﺮ" ﻳﺎ "ﺑﻠﻮر" ﻳﻮ زوړ ﻧﻮم دئ ﭼﻲ د
ﮔﻠﮕﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﻴﻤﻮ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ اﻃﻼﻗﻴﺪه او د ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ځﺎى
ځﻴﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﻮښﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ "ﺑﻠﻮر" ﺑﻮﻟﻲ او دا ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮ  18ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮ
ﻛﻲ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او ﻣﺤﻤﺪﺣﻴﺪر دوﻏﻠﺖ ﭼﻲ د )932ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ ژوﻧﺪى وو او ﭘﺮ دې
ﺳﻴﻤﻮ ﺋﯥ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﻧﻮ د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻟﻪ ﻧﺎوې څﺨﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﻧﺎوې ﭘﻮري او ﺷﻤﺎﻻً ﺗﺮ
ﻳﺎرﻛﻨﺪ او ﻛﺎﺷﻐﺮ ﭘﻮري ﺋﯥ دا ﺳﻴﻤﻲ ﺑﻮﻟﺮ او ﺑﻠﻮرﺳﺘﺎن وﺑﻠﻠﯥ او ﺗﺮ ده دﻣﺨﻪ ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج
او ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﻓﻲ د ﻏﻮري دورې ﻣﺆرﺧﺎن د ﺷﻐﻨﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او درواز د ﻏﺮو ﭘﻪ ﻟړ ﻛﻲ
ﺑﻠﻮر ﻫﻢ راوړى او ﻣﺴﺘﺮﺑﻴﻠﻮ واﻳﻲ ﭼﻲ :ﺑﻮﻟﺮ ﻳﺎ ﺑﻠﻮر ﻛﻠﻤﯥ د ﺑﺎﺧﺘﺮ د ﻛﻠﻤﯥ ﻃﺒﻌﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ
دئ .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت د ﻏﻠﺠﻲ ،ﺗﻮران ،ﺗﻮﻟﺮ او ﺑﻮﻟﺮ ﻛﻠﻤﯥ او ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ټﻮل ﭘﺮ دې دﻻﻟﺖ ﻛﻮي
ﭼﻲ دوى ﭘﺨﻮاﻧۍ آرﻳﺎﺋﻲ رﻳښﯥ ﻟﺮي او ﻫﻢ دا ﺛﺎﺑﺘﻮي ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﻠﺠﻴﺎن ﻫﻢ د آرﻳﺎﺋﻲ
ﻧﮋاد ﺳﺮه ټﻴﻨﮕﻪ اړه ﻟﺮي.
ﺧﻮ "ﻫﻮﺗﻚ" )د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻛﻼت د ﻏﻠﺠﻴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ څﺨﻪ( د ﻫﻮﺗﻜﻮ د ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻟﻮﻣړى
ﻧﻴﻜﻪ ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ اﺷﻌﺎر ﺋﯥ د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ را رﺳﯧﺪﻟﻲ ،د اﻧﺴﺎب د
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل دﺑﺎرو زوى او د ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻮﻟﺮ ﻧﻤﺴﻰ وو ﭼﻲ ده ﺑﻴﺎ څﻠﻮر زاﻣﻦ:
ﻣﻠﻜﻴﺎر ،ﻳﻮﺳﻒ ،دوﻟﺖ او ﻋﺮب ﻧﻮﻣﻲ درﻟﻮدل او د ﻫﻮﺗﻜﻮ د ﭘﺎﭼﻬۍ د ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ
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ﺧﺎن ﭘﻼر ښﺎﻟﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ اﺗﻢ ﭘﻼر ده ﺗﻪ رﺳﯧږي .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ :ښﺎﻟﻢ د ﻛﺮم زوى ،د ﻣﻨﺪ
ﻧﻤﺴﻰ ،د ﻋﻤﺮ ﻛړوﺳﻰ ،د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﺳﻰ ،د ﻗﻄﺐ ﻛﻮدى ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د اﺳﺤﺎق زوى،
د ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻤﺴﻰ ،د ﻣﻠﻜﻴﺎر ﻛړوﺳﻰ او د ﻫﻮﺗﻚ ﻛﻮﺳﻰ وو.
د ﻫﻮﺗﻜﻮ ﻛﻬﻮل د ﺗﺮﻧﻚ او ارﻏﻨﺪاو ﭘﺮ ﻏﺎړو ﻣﺤﻠﻲ اوﻟﺴﻮاﻻن ول او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ
ووﻳﻞ ﺳﻮل د ﭼﻨﮕﯧﺰﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وﻛړې ،ﺧﻮ د دوى د ژوﻧﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﺎﻻت
ﻻس ﺗﻪ راﻧﻐﻠﻪ ،ﻳﻮازي دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼﻲ ﺗﺮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن دﻣﺨﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﺟﻠﺪﻛﻪ ﺗﺮ
ﻏﺰﻧﻲ د ﻏﻠﺠﻴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮﺗﻮب او اوﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ ﺗﻮﺧﻲ ﭘﻮري اړه درﻟﻮده،
ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺳﻮه.
د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﭘﻼر ښﺎﻟﻢ ﺧﺎن ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ وو ،د ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﻠﺨﻲ ﻟﻮر ﻧﺎزو ﻧﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﻧﻜﺎح ﻛړه او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ څﻠﻮر زاﻣﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ ﺧﺎن،
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر او ﻳﺤﻴْﻰ ﺧﺎن ﭘﻴﺪا ﺳﻮل.
ﻟﻪ دې زاﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ ﺧﺎن ﻳﺎ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ وو ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ
څﺨﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﺧﭙﻮر ﻛﻰ او د ﺗﻮﺧﻲ او اﺑﺪاﻟﻲ د دوو ټﺒﺮو )ﭼﻲ ﻟﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﺋﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه( او د ډﻫﻠﻲ او اﺻﻔﻬﺎن د دوو ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻴﻮ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻧﻔﻮذ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺋﯥ ﭘﻪ اوﻟﺴﻲ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﻟﻮى ﻻس درﻟﻮد ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺧﭙﻠﻮاك ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮد .دى د ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﻣﺘﻴﻦ ﻓﻜﺮ او ﻟﻮړو اﺧﻼﻗﻮ ﺧﺎوﻧﺪ او ﻫﻢ ښﻪ ژﺑﻮر ﺳړى وو او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ
ﻳﻮې ﺧﻮا ﺋﯥ ﻣﻮر د ﺗﻮﺧﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﻬﺎﻟﻪ څﺨﻪ وه او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﺋﯥ د اﺑﺪاﻟﻲ ﻛﺎﻣﺮان
ﺧﺎن )ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺳﻮه( ﺧﺎﻧﺰاده ﻧﻮﻣﻲ ﻟﻮر ﻛړې وه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اﺑﺪاﻟﻲ او ﺗﻮﺧﻲ
ﻗﺒﻴﻠﻮ دواړو د ده ﻣﻼ ﺗړﻟﻪ او ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮه د ده ﺧﭙﻞ ﻛﻬﻮل ﻫﻢ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﭘﯧړﻳﻮ راﻫﻴﺴﻲ ﭘﻪ
ﻫﻮﺗﻜﻮ ﻛﻲ ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد او اوﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺋﯥ ﻛړې وه.
د ﻫﻤﺪې ﺻﻔﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د اﺑﺪاﻟﻴﻮ او ﻏﻠﺠﻴﻮ د ټﺒﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د
"ﺑﺎﺑﺎ" ﭘﻪ ﻟﻘﺐ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺻﻔﻮي ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﮔﺮﮔﻴﻦ ﺧﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺗﻪ راﻏﻰ او ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﺋﯥ ﻫﻐﺴﻲ ﺳﺘﻤﻮﻧﻪ وﻛړل ﭼﻲ د زﻏﻤﻠﻮ ﻧﻪ ول ،ﻧﻮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ څﻠﻮر واره
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻪ وﻻړ او د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﻮي درﺑﺎر ﺗﻪ ﺋﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻓﺮﻳﺎد ورﺳﺎوه او ﻫﻢ ﺋﯥ د
درﺑﺎر اوﺿﺎع ﻟﻪ ﻧﮋدې څﺨﻪ وﻛﺘﻠﻪ .د ده ﻳﻮ ﻣﻠﮕﺮي "رﯦﺪي ﺧﺎن" ﭘﺨﭙﻞ ﻣﻨﻈﻮم ﻛﺘﺎب
"ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﻣﻪ" ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ د زوى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﻧﻈﻢ ﻛړى دئ ،د ﻣﻴﺮوﻳﺲ
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دادﺧﻮاﻫﻲ او د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﻮي ﺟﻮاب داﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮي:
ﭼــــﻲ ﻣﻴــــﺮ ﺧــــﺎن ﺗﻠﻠــــﻰ اﺻــــﻔﻬﺎن ﺗــــﻪ وﻧــــﻪ

ﻣـــﺦ ﺋـــﯥ ﻣﻜـــﯥ د ﭘـــﺎك ﺳـــﺒﺤﺎن ﺗـــﻪ وﻧـــﻪ

ﭘﺎﭼــﺎ ﺗــﯥ ﻋــﺮض ﻛــړ ټــﻮل اﻗــﻮال د ﭘــښﺘﻮن

د ﮔـــــﺮﮔﻴﻦ ﻇﻠـــــﻢ ﺑـــــﺪ اﺣـــــﻮال د ﭘـــــښﺘﻮن

ﭘﺎﭼــــﺎ وﻳــــﻞ" :زه ﻧــــﺴﻮاى ﻛــــﻮﻻى ﭼــــﺎره

د ﮔــــــﺮﮔﻴﻦ ﺧــــــﺎن ﻇﻠــــــﻢ و ﺳــــــﺘﻢ دﭘــــــﺎره

ﻛــﻪ ﺋــﯥ ﻣﻌــﺰول ﻛـــړم ﻛﻨــﺪﻫﺎر ﻧــﻪ ﭘﺮﯦـــږدي

ﺟـــﻮر و ﺳـــﺘﻢ او ﺧﭙـــﻞ ﺷـــﻌﺎر ﻧـــﻪ ﭘﺮﯦـــږدي

ﮔـــﺮﮔﻴﻦ ﺧـــﻮ ﮔـــﺮگ دئ ﮔـــﺮگ ﺧـــﻮ ﻇﻠـــﻢ ﻛـــﻮي

وﻳﻨــــــﻲ ﺗﻮوﻳﻨـــــــﻪ ﻫـــــــﻢ ﭘـــــــﺴﻮﻧﻪ څﻴـــــــﺮي

زه ﻫــﻢ ﺧــﺎﻳﻒ ﻳــﻢ ﭼــﻲ ﺑــﻪ څــﻪ ﻛــړم ﮔــﺮﮔﻴﻦ

ﻧﺎﻣـــــــﺴﻠﻤﺎن دئ ،ارﻣﻨـــــــﻰ دئ ،ﺑﯧـــــــﺪﻳﻦ

ﻧــــﻪ ﭘــــﻪ اﺳــــﻼم ﻛــــﻲ ځــــﺎن ﭘﺎوﺑﻨــــﺪ ﮔڼﻴﻨــــﻪ

ﻧــــــﻪ ﻧــــــﺼﺮاﻧﻲ ﻧــــــﻪ ﻟــــــﻪ ﻋﻴـــــﺴْﻰ ﺑﯧﺮﻳﻨــــــﻪ

ﺑﯧﺮﯦـــږم زه ﭼـــﻲ ﺧـــﺪاى ﻛـــړي ﻗﻬـــﺮ ښـــﻜﺎره

د ﺳــــﻠﻄﻨﺖ ﭘــــﻪ رڼــــﺎ ﻛــــﻮر ﺳــــﻲ ﺗﻴــــﺎره"

ﻣﻴــــﺮ ﺧــــﺎن وﻳــــﻞ" :اې ﺣــــﺴﻴﻦ ﭘﺎﭼــــﺎ وﮔــــﻮره

ﺣــــــــﺎل د ﺣــــــــﺎﻛﻢ او رﻋﺎﻳــــــــﺎ وﮔــــــــﻮره!

ﮔـــﺮگ دي اﻳﻠــــﻪ ﻛـــﻰ ﭘــــﺮ رﻣـــﻪ ﺳــــﻮ ﺷــــﺒﺎن

ﺟـــﻮر و ﺳـــﺘﻢ ﻛﺎﻧـــﺪي ﺑﯧﺤـــﺪ ﮔـــﺮﮔﻴﻦ ﺧـــﺎن

ﻣــﻮږ ﻟــﻪ ﻃﺎﻗــﺖ ﻧــﺴﺘﻪ ﭼــﻲ ﻛــړو ﺑــﻪ زﻳــﺎﺗﻰ

ﺻـــــــــﺒﺮ ﭘـــــــــﺮ ﻇﻠـــــــــﻢ د ﻇـــــــــﺎﻟﻢ ارﻣﻨـــــــــﻲ

دا څﻠـــــــــــﻮرم وار دئ راځـــــــــــﻢ ﺳـــــــــــﻠﻄﺎﻧﻪ

ﻋـــﺮض د ﻇـــﺎﻟﻢ ﻟـــﻪ ﻻﺳـــﻪ ﻛـــړم ﺳـــﻠﻄﺎﻧﻪ!

ﻛــــﻪ ﭘﺎﭼــــﺎ ﻧﻜــــړي داد ﺧــــﻮاﻫﻲ د ﻣﻈﻠــــﻮم

ﻇـــﺎﻟﻢ ﺣـــﺎﻛﻢ ﻛـــﺎ ،ﻇﻠـــﻢ ډﯦـــﺮ ﭘـــﻪ ﻣﺤﻜـــﻮم

ﺟـــﻮر ﭼـــﻲ ډﯦـــﺮ ﺳـــﻲ ﺳـــﻠﻄﻨﺖ ﺳـــﻲ ﺑﺮﺑـــﺎد

د ﻇﻠـــــــــﻢ ﻗـــــــــﺼﺮ ﭘﻮﭘﻨـــــــــﺎ ﺑـــــــــﯥ ﺑﻨﻴـــــــــﺎد

ﻋﺮﺑﻴﻪ :اﻟﻤﻠﻚ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺮ وﻻﻳﺒﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻈﻠﻢ
ﻛـــــــﺎﻓﺮ ﻛـــــــﻮﻻى ﺳـــــــﻠﻄﻨﺖ ﺳـــــــﻲ ﻣـــــــﺪام

ﻛــــﻪ وﻛــــړي داد ،ﻧــــﻪ وي ﺟــــﺎﺑﺮ ﭘــــﺮ اﻧــــﺎم

ﻣﮕــــﺮ ﻇــــﺎﻟﻢ ﺧــــﻮ ﻧــــﺴﻲ ﻛــــړاى ﺳــــﻠﻄﻨﺖ

ﺧــــــﺎﻟﻖ رﺣــــــﻴﻢ دئ ،ورﻛــــــﻮي ﺧﻼﻓــــــﺖ

ﭼﺎﺗــــﻪ؟ ﭼــــﻲ زړه ﺋــــﯥ وي ﭘــــﻪ ﻣﻬــــﺮ ودان

د ﺧـــﺪاى ﻋﻴـــﺎل ﮔڼـــﻲ ﭘـــﺮ ﻣځﻜـــﻪ اﻧـــﺴﺎن

ﺳــــﻠﻄﺎﻧﻪ! واوره ﭘــــﻪ ښــــﻲ ﻏــــﻮږ دا وﻳﻨــــﺎ

ﻣﻜــــــړه ﺳــــــﺘﻢ د ﺧﻠــــــﻖ اﷲ ﭘــــــﺮ ﻫــــــﺮ ﭼــــــﺎ

د ﺳـــــﺘﻤﮕﺎرو ﭘـــــﺎى وراﻧـــــﻰ دئ ،ﺧـــــﺮاب

د ﻇﻠـــــــﻢ اور ﺋـــــــﯥ ﻛـــــــﺎ ﭘﺨﭙﻠـــــــﻪ ﺗـــــــﺮاب

د ﻣﻈﻠــــــﻮم آه داﺳــــــﻲ ﻛــــــﺎري وي ﮔــــــﻮره

ﭼـــﻲ اور ﺋــــﯥ ﻧـــﻪ ځــــﻲ د ﻇـــﺎﻟﻢ ﻟــــﻪ ﻛــــﻮره

ﻟﻤﺒــــــﯥ ﺑــــــﻪ ﺑﻠــــــﻲ ﻛــــــﺎ د ﻇﻠــــــﻢ ﭘــــــﺮ ﻛــــــﻮر

ټﻮﻟــــــﻪ ﺑــــــﻪ ﻛﺎﻧــــــﺪي ﺑﯧﻨــــــﻮا ﭘــــــﻪ دې اور

ښــــﺎﻳﻲ ﻇــــﺎﻟﻢ ﭼـــــﻲ رﺣــــﻢ وﻛـــــﺎ ﭘــــﻪ ځـــــﺎن

ﭘﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﻮار ﻧﻪ ﻛړي ﺧﭙﻞ ځﺎن او ﺟﻬﺎن

ﺳـــــﻠﻄﺎﻧﻪ! ﮔـــــﻮره ﭘـــــﺮ ځـــــﺎن رﺣـــــﻢ وﻛـــــړه

ﺧﭙـــﻞ ﻛﻠـــﻰ ﻛـــﻮر ﭘـــﻪ ﺟـــﻮر ﻣـــﻪ وراﻧـــﻮه"

څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺻﻔﻮي ﭘﺎﭼﺎ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻓﺮﻳﺎد واﻧﻪ ورﯦﺪ او د اﺻﻔﻬﺎن ﻟﻪ درﺑﺎره ﻧﺎاﻣﻴﺪه
ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺑﻴﺖ اﷲ ﺗﻪ وﻻړ او د ﻋﺮﺑﻮ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ د ﮔﺮﮔﻴﻦ ﮔﺮﺟﻲ ﻧﺼﺮاﻧﻲ
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ﺳﺮه د ﺟﻨﮓ ﺟﻮاز او د ﻫﻐﻪ د وژﻟﻮ ﻓﺘﻮا واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ او د اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻢ دوﻧﻲ
ﻧﻔﻮذ وﻣﻮﻧﺪ ،ﭼﻲ درﺑﺎرﻳﺎن ﺋﯥ ﭘﺮ ﮔﺮﮔﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪي ﻻ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻪ ﻛړل .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮ ﺣﺎﺟﻲ
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ او ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ د ارﻏﻨﺪاو ﭘﺮ ﻏﺎړه د ﻛﻨﺪﻫﺎر د اوﺳﻨﻲ
ښﺎر څﺨﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮي ﭘﻪ ﻛﻮﻛﺮان ﻛﻲ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﺟﻮړه ﻛړه او ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ د
اﺻﻔﻬﺎن د درﺑﺎر اوﺿﺎع ﺑﻴﺎن او د ﺣﺠﺎز د ﻋﻠﻤﺎوو ﻓﺘﻮا ښﻜﺎره ﻛړه او ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﺋﯥ
ﺗﻌﻬﺪ واﺧﻴﺴﺖ.
ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د زﻳﺎﺗﻮ ﻗﻮﻣﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺪال ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮ،
ﺑﺎﺑﻮﺟﺎن ﺑﺎﺑﻰ ،ﺑﻬﺎدر ﺧﺎن ،ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺎﺟﻲ ﻫﻮﺗﻚ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﻫﻮﺗﻚ ،ﻋﺰﻳﺰ ﺧﺎن
ﻧﻮرزى ،ﮔﻠﺨﺎن ﺑﺎﺑﺮ ،ﻧﻮر ﺧﺎن ﺑړﯦڅ ،ﻧﺼﺮو ﺧﺎن اﻟﻜﻮزى ،ﻳﺤﻴْﻰ ﺧﺎن د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ورور،
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻫﻐﻪ وراره او ﻳﻮﻧﺲ ﺧﺎن ﻛﺎﻛړ ﮔډون ﻛړى وو ،د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د اﻋﻼن وﺛﻴﻘﻪ
ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺳﻮه او ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻮړه وﻛړه.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ
ﺑﻴﮕﻠﺮﺑﻴﮕﻲ ﮔﺮﮔﻴﻦ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ ټﻮل ﻟښﻜﺮﻳﺎن ووژل او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ښﺎر ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او د
ﮔﺮﮔﻴﻦ وراره اﻟﻜﺴﻨﺪل ﻣﻴﺮزا د ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣړى واﺧﻴﺴﺖ او د ﻫﻐﻪ د ښځﻮ او ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﻫﺮات ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ.
وروﺳﺘﻨﻲ ﻣﺆرﺧﺎن د دې ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ او ﻗﺎﻳﺪ د آزادۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ د ﻧﻬﻀﺖ ﭘﻪ ﻧﻴټﻪ ﻛﻲ
اﺧﺘﻼف ﻟﺮي ،ﻣﺜﻼً ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ ﺋﯥ د )1120ﻫـ( ﻛﺎل د ﺻﻔﺮي ﻣﻴﺎﺷﺖ او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺋﯥ
د )1121ﻫـ( ﻛﺎل ﺻﻔﺮه ﻟﻴﻜﻲ ،ﺧﻮ ﻧﻮاب ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ د ﻫﻐﯥ ﭘﯧښﻲ ﻛﺎل )1120ﻫـ(
ﮔڼﻠﻰ او ﺧﺎﻓﻲ ﺧﺎن ﻣﺆرخ واﻳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ )1119ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺷﺎه درﺑﺎر
ﺗﻪ د ﮔﺮﮔﻴﻦ د وژﻟﻮ ﺧﺒﺮ ورﺳﯧﺪ .ﻣﻠﺴﻮن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ )1709م = 1121ﻫـ(
ﻛﺎل ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ او ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺻﻔﻮي )1122ﻫـ( ﻛﺎل ښﻮوﻟﻰ دئ.
ﺧﻮ د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ رواﻳﺖ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﻣﻮﺛﻖ او د ﺑﺎور وړ دئ ،ځﻜﻪ ﭼﻲ د ﭘټﻲ
ﺧﺰاﻧﯥ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﯧښﻲ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ او ﻫﻢ ﺋﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر څﺨﻪ
رواﻳﺖ ﻛړى دئ ،ﭼﻲ ﭘﻪ  29د ذﻳﻘﻌﺪة اﻟﺤﺮام ﺳﻨﻪ ) (1119ﻫﺠﺮي اوﻟﺲ ټﻮل ﺳﻮل او د
ﺟﻨﺖ ﻣﻜﺎن ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﺪد ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ورﻧﻨﻮﺗﻞ او دښﻤﻨﺎن ﺋﯥ ټﻮﻟﻪ ﻣړه ﻛړل )ﭘټﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ(.
ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﻪ ﺣﻴﺜﻪ د اﯦﺮان او ﻫﻨﺪ د دوو ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ډﯦﺮ
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اﻫﻤﻴﺖ درﻟﻮد او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ورﭘﺎوه ،د ﻫﻨﺪ ﺗﻴﻤﻮرﻳﻪ درﺑﺎر د دې ﺧﺒﺮ ﭘﻪ اورﯦﺪو ورﯦږدﯦﺪ او د ﭘښﺘﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺋﯥ د ځﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻮى ﺧﻄﺮ وﺑﺎﻟﻪ ،دا ځﻜﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﺗﻴﻤﻮري ﺣﻜﻤﺪاران د
ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ او ﺧﻠﺠﻴﺎﻧﻮ او ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ د اﻣﭙﺮاﻃﻮرﻳﻮ او ﺑﺮم د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻮي ﻛﯧﺪو څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪل،
ﻟﻜﻪ ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ او ﺧﺎﻓﻲ ﺧﺎن ﭼﻲ ﻟﻴﻜﻲ:
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د اﻋﻼن ﺧﺒﺮ د ﻫﻨﺪ ﺗﻴﻤﻮرﻳﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ،
ﻧﻮ ﭘﻪ ښﻜﺎره ﺋﯥ د ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ﭘښﺘﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺗﺮ ﻳﻮ ځﺎﻳﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ،
ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺋﯥ د اﺻﻔﻬﺎن د درﺑﺎر ﺳﺮه ﻣﺨﺎﺑﺮه او ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ وﻛړه ،ﭼﻲ د دې ﭘﯧښﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﭘﻪ ﻏﺮض ﭼﻲ د ﺧﺎﻓﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ د دواړو ﻫﻴﻮادو او اوﻟﺴﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺻﺎﻳﺒﻲ راﻳﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﭘﯧښﻪ وه ،ډﯦﺮ ژر زﻳﺎر وﺑﺎﺳﻲ )ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺒﺎب( .ﺧﻮ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﭼﻲ د دوو
ﻗﻮي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ښﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻰ وو ،ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ
ﺋﯥ د اوﻟﺲ ﻣﺸﺮان راﻏﻮﻧډ ﻛړل او وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﻗﻒ
د دوو ﺷﺮﻗﻲ او ﻏﺮﺑﻲ دوﻟﺘﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ وښﻮوه او د دوى ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﺋﯥ څﺮﮔﻨﺪ ﻛړل ﻧﻮ وې وﻳﻞ:
"ﻛﻪ زﻣﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺳﺊ او زﻣﺎ ﻣﻼ وﺗړى ﻧﻮ ﺧﭙﻞ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ﺑﻪ ﻫﺴﻚ وﺳﺎﺗﻮ او ﭘﺮې ﺑﻪ
ﻧﻪ ږدو ،ﭼﻲ ﺑﻴﺎ د ﭘﺮدﻳﻮ د ﻣﺮﻳﺘﻮب ﻛړۍ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﻲ وﻟﻮﯦږي .ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﻲ د
ﭘﺮدﻳﻮ ﻣﺮﻳﺘﻮب ﻣﻨﻲ د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﻫﻴڅ اړه او ﺧﭙﻠﻮي ﻧﻪ ﻟﺮو او ﻧﻮر دي زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻧﻪ
اوﺳﻲ".
ﻣﻠﻲ ﺟﺮﮔﯥ ﭼﻲ د ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ وﻳﻨﺎ واورﯦﺪﻟﻪ ﻧﻮ ده ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻻس ورﻛﻰ او
ټﻴﻨﮕﻪ وﻋﺪه ﺋﯥ ورﺳﺮه وﻛړه ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﺮ وروﺳﺘۍ ﺳﻮﮔﻠۍ ﭘﻮري ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻠﻲ
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او آزادۍ څﺨﻪ دﻓﺎع ﻛﻮي )ﺗﺘﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎن(.
د ﮔﺮﮔﻴﻦ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﮕﺮو د وژﻟﻮ ﺧﺒﺮ د ﮔﺮﺟﻲ ﻟښﻜﺮ د ﻫﻐﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻴﻒ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﭼﻲ د ﮔﺮﮔﻴﻦ د ﺧﻮا د ﭘښﻴﻦ د ﺳﻴﻤﻲ د ﺗﺮﻳﻦ د ټﺒﺮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻫﻐﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ وو او د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﮔﺮزﯦﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺷړﻟﻰ او ﭘﺎرس ﺗﻪ
ﺗښﺘﯧﺪﻟﻰ وو او ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺻﻔﻮي ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻟﻴﻚ واﺳﺘﺎوه او د اﻓﻐﺎن او ﻓﺎرس د
ﺟﮕړې د ﻛﺘﺎب د ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻚ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻴﻜﻠﻰ ول":ﭘﺎﭼﺎ دي ﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮه ﻛﺎر
واﺧﻠﻲ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ دي ﻟښﻜﺮ ﻧﻪ راﻟﯧږي ،ځﻜﻪ ټﻮﻟﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د دوى وژﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻮري ﭘﻪ ﻻس
وﻻړ دي او ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮره ﺳﻲ ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر د ډﻫﻠﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،ﻟﻪ دې ﺳﺒﺒﻪ ﻧﻮ
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ﺻﻔﻮي ﭘﺎﭼﺎ ﺑﺎﻳﺪ د دې ﻫﻴﻮاد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻲ وﻧﻴﺴﻲ" .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﺋﯥ د ډﻫﻠﻲ
درﺑﺎر ﺗﻪ ﻟﻴﻚ واﺳﺘﺎوه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د دواړو ﺧﻮاوو ،د ﺳﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ د درﻟﻮدﻟﻮ
ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړه او ﻃﻤﻊ ﺋﯥ ور ﭘﻴﺪا ﻛړه ،ﭼﻲ ﻛﻪ د ﻫﻨﺪ درﺑﺎر د ده ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ
وﺧﺖ ﻛﻲ ﺑﻪ د ﺻﻔﻮي ﺗﻮاﺑﻌﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮ ﺧﻼف وﭘﺎروى.
ﻣﮕﺮ ﺻﻔﻮي درﺑﺎر وﻏﻮښﺘﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﺑﯧﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻري د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ
ﻛړي ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺗﻪ ﻳﻮ اﺳﺘﺎزى راوﺳﺘﺎوه ،ﭼﻲ د ﻣﻠﻴﺴﻮن ﭘﻪ ﻗﻮل ﺟﺎﻧﻲ ﺧﺎن او
د ﺳﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻜﻢ او ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻲ ﺧﺎن ﻧﻮﻣﯧﺪ .دې
اﺳﺘﺎزي ﻟﻪ ﺻﻔﻮي درﺑﺎر څﺨﻪ ﻳﻮ ﭘﻴﻐﺎم راوړى وو ،ﭼﻲ د اﯦﺮان ﭘﺎﭼﺎ د ﮔﺮﮔﻴﻦ وژل ﺑﺨښﻲ،
ﺧﻮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛښﯧږدي او ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﭘﺮﯦږدي او ﺳﺮﺑﯧﺮه
ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻧﻮﻣﻮړي اﺳﺘﺎزي اﻓﻐﺎﻧﻲ زﻋﻴﻢ د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﻟﻪ ﻋﻈﻤﺖ او ﺷﻮﻛﺖ او د دوى د ﻛﺎر
د ﺑﺪي ﺧﺎﺗﻤﯥ څﺨﻪ وﺑﯧﺮاوه ،ﺧﻮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﭼﻲ ﻗﻮي زړه او ټﻴﻨﮓ اﻋﺼﺎب درﻟﻮدل ،ﭘﻪ
ډﯦﺮه ﻣړاﻧﻪ ﺋﯥ داﺳﻲ ﺟﻮاب ورﻛﺊ" :ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې ،ﭼﻲ ﻋﻘﻞ او ﺣﻜﻤﺖ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻧﺎز او
ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻲ ﻻس ﺗﻪ راځﻲ او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺋﯥ اﺛﺮ ﻧﺴﺘﻪ .ﺳﺘﺎ ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻪ څﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻮاى
ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﺋﯥ ﭘﻪ زور ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮه .دې ﺑﯥ ﻓﺎﻳﺪو ﺧﺒﺮو ﺗﻪ اړ ﻧﻪ وو) "...ﺳﺮ ﺟﺎن ﻣﻠﻜﻢ(.
ﻣﻴﺮوﻳﺲ اﻣﺮ وﻛﻰ ﭼﻲ :ﻫﻐﻪ دروﻫﻠﻲ ﺻﻔﻮي اﺳﺘﺎزى زﻧﺪان ﺗﻪ ﺑﻮزي او د ﻣﻠﻴﺴﻮن
ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ دې ﻛﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ دوه ﻟﻮى ﻣﻘﺼﺪه درﻟﻮده ،ﻟﻮﻣړى داﭼﻲ د اﯦﺮان د درﺑﺎر ﺟﻮاب
ځﻨډ ﭘﻴﺪا ﻛړي ،څﻮ ﭼﻲ د ﻟښﻜﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮل او راﻟﯧږل ﻫﻢ وځﻨډﯦږي او ﺑﻞ دا ﭼﻲ د اﺻﻔﻬﺎن
درﺑﺎر ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪه ﺳﻲ ،ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ټﻴټﯧﺪوﻧﻜﻰ ﻧﻪ دئ او د ﺻﻔﻮي درﺑﺎر
ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﺗﻄﻤﻴﻊ د ده او ﻧﻮرو زړورو ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﺮ روح څﻪ اﻏﯧﺰه ﻧﻪ ﻟﺮي.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻟﻮﻣړي ﺳﻔﻴﺮ را اﺳﺘﻮل ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د آزادۍ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﻟﻪ ټﻴﻨﮓ ﻋﺰم
څﺨﻪ و ﻧﻪ ﮔﺮزاوه ،ﻧﻮ د اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﻲ وﺳﻴﻠﯥ څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺖ او د
ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻠﻮڅ ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﭘﺨﻮاﻧﻰ دوﺳﺖ او د ﺣﺞ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻛﻲ
ﻫﻢ ورﺳﺮه وو ،د ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ډول د اﻓﻐﺎن
ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮي وﻛﻲ او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﻮد ﻧﻐﺮى ﭘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺼﻴﺤﺘﻮ ﺳﻮړ ﻛﻲ ،ﺧﻮ
اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮ ﻧﻮي اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ ووﻳﻞ:
"ﺧﺪاى ﺗﻪ ﺷﻜﺮ وﺑﺎﺳﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﺎ د ﻣﻠﮕﺮۍ ﺣﻖ ﻣﻲ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﺗﻪ درﯦږي او ﻛﻪ دا ﻧﻪ واى
ﻧﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺎداش ﻟﻴﺪﻟﻰ واى .زﻣﻮږ د ﻏﺮو آزاد ﺧﻠﻚ ﺑﻴﺎ د ﻣﺮﻳﺘﻮب ﭘﻪ
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ﻗﻴﺪ ﻛﻲ ﻧﻪ ﺳﻲ ﻟﻮﯦﺪﻻى .زړورو زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ زﻧځﻴﺮ ﺷﻠﻮﻟﻰ دئ او ﻟﻪ ﺗﯧﻜﻮ را اﻳﺴﺘﻠﻲ ﺳﻮي
ﺗﻮري ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﻜﻮ ﻛﻲ ﻧﻪ اﻳښﻮوﻟﻲ ﻛﯧږي".
ﻣﻴﺮوﻳﺲ د دوﺳﺘۍ د ﺣﻖ د اﺣﺘﺮام ﭘﻪ اﺳﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ښﻪ ﻋﺰت وﺳﺎﺗﻪ او ﭘﻪ
دې وﺳﻴﻠﻪ ﺋﯥ د اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎر ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪه ﻛړه ،ﭼﻲ دى او د ده ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ
ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻲ او د ﻣﻴﺮوﻳﺲ د دې ﻣﯧړﻧﻲ ﺛﺒﺎت او ﺧﻠﻞ ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﻜﻲ ﻋﺰم ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻲ د اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎر د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان ﺗﻪ ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﺮ ځﺎى ﻣﻘﺮر ﺳﻮى وو ،ﭘﻪ
)1122ﻫـ = 1710م( ﻛﺎل اﻣﺮ وﻛﺊ ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻲ ،ﺧﻮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﭘﻨځﻮ زرو
ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﭙﺮو ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮه او ﺳﺨﺘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺋﯥ ورﻛړه.
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ) (18ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﻲ د اﺻﻔﻬﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا څﻠﻮر واره ﻧﻮر ﭘﺮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ او د
ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﺮ آزادۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻟښﻜﺮﻛښۍ وﺳﻮې ،ﺧﻮ ټﻮﻟﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ
وﻻړې او وروﺳﺘﻰ ﭘﻼ ﭘﻨځﻪ زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ د ﺗﺒﺮﯦﺰ د ﺣﻜﻤﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ دې
ﺧﻮا ﺗﻪ وﮔﻤﺎرل ﺳﻮل ،ﭼﻲ ﻳﻮازي ﭘﻨځﻮ ﺳﻮو ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﭙﺮو ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷړل او ﺗﺮ زرو زﻳﺎت
ﻛﺴﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﻲ ووژل ﺳﻮل او ټﭙﻴﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺣﻜﻤﺮان ﻫﻢ
د درو زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه د ﭘښﺘﻨﻮ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮوت.
دې ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﻣﺎﺗﻮ او ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﻮ د اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮره ﻛﻰ ،ﭼﻲ ﻟﻮﻳﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛښﻲ
وﻛﻲ ،ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺳﻮ او ﺧﻮرا ﻟﻮى ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ را ووﻳﺴﺖ او د دې ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ
ﺳﺎﻻري ﺋﯥ د ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻤﺮان او وژل ﺳﻮي ﮔﺮﮔﻴﻦ وراره ﺧﺴﺮو ﺧﺎن ﻳﺎ ﻛﻴﺨﺴﺮو
ﺧﺎن ﮔﺮﺟﻲ ﺗﻪ ورﺳﭙﺎرﻟﻪ ،ﭼﻲ د درﺑﺎر ﻟﻪ زﺑﺮدﺳﺘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو او دا د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﻲ
ﮔﻮﻧﺪي ﺧﺴﺮو ﺧﺎن ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ اﻛﺎ د ﺧﻮن اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻛﺴﺎت د ﻋﺼﺒﻴﺖ د ﺟﻮش ﻟﻪ ﻻري
ﻛﺎر ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮزي .ﻫﻐﻪ وو ،ﭼﻲ ﺧﺴﺮو د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ راﻏﻰ او ﭘﻪ ﻓﺮاه ﻛﻲ ﺋﯥ
واړول .ﭘﻪ دې ﻟﻮﻳﻪ ﻟښﻜﺮﻛښۍ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن ټﻮل اﻣﻴﺮان او د ﻫﺮات ﺣﺎﻛﻢ او د ﻛﺮﻣﺎن
ﺣﻜﻤﺮان ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻲ ﻫﻢ د ﺧﺴﺮو ﻣﻠﮕﺮي ول.
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ د ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻼر داود ﻫﻮﺗﻚ ﭘﻪ ﻓﺮاه ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻲ
ﻗﻮاوو ﺳﺎﻻر وټﺎﻛﻪ ،ﭼﻲ ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ د ﺧﺴﺮو ﺳﺮه وﻧښﺖ ،ﺧﻮ ﺧﺴﺮو ﭘﺮ ﻣﺦ راﻏﻰ او ﻣﻴﺮوﻳﺲ
د ﻟږ ﻗﻮت ﺳﺮه ﮔﺮﺷﻚ ﺗﻪ ﻧﮋدې د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺗﻴﺎر ﻧﺎﺳﺖ وو .د ﺧﺴﺮو ﻟښﻜﺮ د ﻣﻴﺮزا
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻨځﻮس زره ﺳﭙﺎره او ﭘﻠﻲ ول ،ﭼﻲ ﻣﺠﻬﺰه ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ او ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﻢ
ورﺳﺮه وه او ﭘﻪ دې ﻛﻲ )1200ﻫـ( ﺗﻨﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮﺟﻴﺎن ول ،ﭼﻲ ﺧﺎص د ﮔﺮﮔﻴﻦ د ﺧﻮن
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اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره راﻏﻠﻲ ول .ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﭘښﺘﻨﻲ ﻣﻠﻲ ﻗﻮاوي ﻟږ وې ،ځﻜﻪ ﻧﻮ را ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮې
او د ﺧﺴﺮو ﻟښﻜﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ )1123ﻫـ = 1712م(.
ﻛﻨﺪﻫﺎرﻳﺎﻧﻮ د ښﺎر ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﯧړاﻧﻪ ﭘښﯥ ټﻴﻨﮕﻲ ﻛړې او ﭘﻪ ﻫﺮه ﺣﻤﻠﻪ
ﻛﻲ ﺋﯥ ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ ﺷﺎ وواﻫﻪ .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﺮه ﻧﻮي راﻏﻮﻧډ
ﻛړل او د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺟﻨﻮ ب ﻟﻪ ﺧﻮا ﺋﯥ د ﺑﻠﻮڅﻮ د ﭘښﻴﻦ د ﺗﺮﻳﻨﻮ او ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د وﻃﻦ د
ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره راوﭘﺎرول او د ﺧﺴﺮو ﭘﺮ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د ذﺧﻴﺮو د رارﺳﯧﺪو ﻻره
ﺋﯥ ﭘﺮ وﺗړﻟﻪ ،ﺧﺴﺮو ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻢ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ دې اخ و ډب ﻛﻲ ﺑﺎﻳﻠﻠﻰ وو ،وې ﻏﻮښﺘﻪ ﭼﻲ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺎرس ﺗﻪ وﺗښﺘﻲ ،ﺧﻮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﺧﭙﻠﻮ ) (16زرو ﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د
ﺟﺎن ﻣﺎﻟﻜﻢ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺻﻔﻮي ﺗﯧﺮي ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ) (25زرو ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازي ﭘﻨځﻮ ﺳﻮو ﺗﺮ
اوو ﺳﻮو ﺗﻨﻮ ﭘﻮري ﻟﻪ ﻣړﻳﻨﻲ ځﺎن وژﻏﻮرﻻى ﺳﻮ.
ﺧﺴﺮو ﺧﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ اﻛﺎ ﭘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺧﺘﻪ او ووژل ﺳﻮ او ﺳﺮ ﺋﯥ د
ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻛﻼ ﭘﻪ ﭘښﻮ ﻛﻲ ﻛښﯧښﻮوه او دا د 1123ﻫـ ﻛﺎل د روژې ﭘﺮ  ) 28او د ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ 1124ﻫـ ﻛﻲ( ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه .ﺗﺮ دې ﺧﻮﻧړۍ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎري
ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﺻﻔﻮي ﺗﯧﺮي ﻛﻮوﻧﻜﻲ ټﻮل ووژل ،د اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎر ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻮى ﻣﺪﻫﺶ ﻟښﻜﺮ د
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﺘﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راواﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﻣﻮټ او
ﺑﺎزو د اوﻟﺲ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق او ﻣﺮﺳﺘﻪ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻏښﺘﻠﻰ وو ،ﻧﻮ ځﻜﻪ دې ﻟښﻜﺮ ﻫﻢ څﻪ ﻛﺎر ﭘﺮ
ﻣﺦ ﻧﻪ ﺑﻮت او ﻣﺎت ﺳﻮ او رﺳﺘﻢ د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﻼﻓﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺧﺘﻪ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺎرس ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ )1126ﻫـ = 1714م(.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻣﺤﻤﺪزﻣﺎن ﻗﻮرﭼﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﻫﻢ ﻟﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻪ د ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ
راواﺳﺘﻮل ﺳﻮ ،ﭼﻲ دا ﺳړى د ﻣﻴﺮزا ﺧﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺑﺴﻄﺎم ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ آﺧﺮت ﺗﻪ د ﻣﺮگ ﭘﻪ
ﺳﻔﺮ وﻻړ .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻫﺮات ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻢ )ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ووﻳﻞ ﺳﻮه( د اﺑﺪاﻟﻲ
اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﻮب د ﻣﺘﺠﺎوزو ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎوه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ د ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ را اﺳﺘﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻪ ﺳﻮل او ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ښﻪ
واك ﺧﺎوﻧﺪ او ﻏښﺘﻠﻰ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﺧﻠﻜﻮ ورﺗﻪ د )ﺑﺎﺑﺎ( ﻟﻘﺐ ور ﻛﻰ.
ده ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ رواﺑﻂ ډﯦﺮ ښﻪ ﺳﺎﺗﻞ او )د
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻣﻠﻲ دوﻟﺖ( ﺋﯥ ﻫﻐﻪ درﺑﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛړى وو او ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻄﻮ د ﻻ ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﭙﻞ ورور ﺣﺎﺟﻲ اﻣﻜﻮ د ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د
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ﻫﻨﺪ د ﺗﻴﻤﻮري ﭘﺎﭼﺎ ﻓﺮخ ﺳﻴﺮ درﺑﺎر ډﻫﻠﻲ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻس ﺋﯥ دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ وروﻟﯧږل .د ډﻫﻠﻲ درﺑﺎر ﻫﻢ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻣﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋاﻧﺪ او د
)ﺣﺎﺟﻲ اﻣﻴﺮ ﺧﺎﻧﻲ( ﺧﻄﺎب ﺋﯥ د ﺗﻮري او ﭘﻴﻞ د ﺳﻮﻏﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻣﻠﻲ درﺑﺎر ﺗﻪ
راواﺳﺘﺎوه) ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ( ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د ﻟﻤﺮ
ﺧﺎﺗﻪ ﺧﻮا څﺨﻪ ﺗﺮ ﻳﻮ څﻪ ﺣﺪه ډاډه ﺳﻮ.
د ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﺣﺪود ﻟﻪ ﻓﺮاه او ﺷﻴﻨډﻧډ )ﺳﺒﺰوار( او ﺳﻴﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﺗﺮ ﭘښﻴﻦ او د ﺳﻠﯧﻤﺎن د ﻏﺮه ﺗﺮ ﻟﻤﻨﻮ او ﺷﻤﺎﻻً ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮري رﺳﯧﺪل او ﭘﺮ اﺑﺪاﻟﻲ او
ﻏﻠﺠﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮﮔﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او ﺑﻠﻮڅﺎﻧﻮ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻣﻠﮕﺮي
ﻛﻮﻟﻪ .ده د ﺷﺎﻫۍ ﻟﻘﺐ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻗﻮﻣﻮ د ده د ﺳﺘﺮو
ﺧﺪﻣﺘﻮ د ﺗﻘﺪﻳﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ دى ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻣﺎﻧﻪ ،ده ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ" :ﻣﺎ د دې
ﻟﻬﭙﺎره ﺳﺘﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻪ دئ ﻛړى ﭼﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ وﻛﻢ ،ﻳﺎ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻢ او
ﺧﻮﻟۍ ﻛږه ﻛښﯧږدم.
زه ﭘﻪ دې ښﻪ ﻧﻪ اﯦﺴﻢ ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ وﻛﻢ ،ﺑﻠﻜﻲ ﭘﻪ دې ښﻪ اﯦﺴﻢ ،ﭼﻲ
ﺳﺘﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎري وﻛﻢ .ﻣﺎﺗﻪ ﻫﻤﺪا ﺑﺲ ده ،ﭼﻲ اوﻟﺲ راﺗﻪ )ﺑﺎﺑﺎ( وواﻳﻲ ،ﻧﻮر ﻧﻮ ﻧﻪ
ﺟﻮاﻫﺮ ﻏﻮاړم او ﻧﻪ ﺳﺮه او ﺳﭙﻴﻦ زر.
زﻣﺎ ﻫﻤﺪا ﺑﺲ دي ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺖ وﻛﻢ او ﺗﺎﺳﻲ د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ وروزم.
زﻣﺎ ﭘﺎﭼﻬﻲ د ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﻛﯧږي .زه ﺳﺘﺎﺳﻲ ﻛﻮﭼﻨﻰ ﺧﺎدم ﻳﻢ!"
د ده د دې ﺧﺒﺮو ﻣﻄﻠﺐ د دري ژﺑﻲ ﻳﻮ ﺷﺎﻋﺮ داﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮم ﻛړى دى:
ﻧـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺖ ﻧﻤـــﻮدم ﻛـــﻪ ﺷـــﺎﻫﻰ ﻛـــﻨﻢ

ﺑﺘﺨــــﺖ ﺷــــﻬﻲ ﻛــــﺞ ﻛﻼﻫــــﻰ ﻛــــﻨﻢ

ﻧﺰﻳﺒــــــﺪ ﻣــــــﺮا ﺷــــــﺎﻫﻰ و ﺳــــــﺮورى

ﺳــــــﺮ اﻓــــــﺮازم از اﻓــــــﺴﺮ ﭼــــــﺎﻛﺮى

ﻣـــﺮا ﺑـــﺲ ﻛـــﻪ ﮔﻮﻳﻨـــﺪ ﻗـــﻮﻣﻢ "ﭘـــﺪر"

ﻧـــــﺪارم ﻃﻤـــــﻊ ﮔـــــﻮﻫﺮ و ﺳـــــﻴﻢ و زر

ﻫﻤـــﻴﻦ اﻓـــﺴﺮم ﺑـــﻪ ﻛـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺖ ﻛـــﻨﻢ

ﺷــــﻤﺎ را ﭼــــﻮ ﻓﺮزﻧــــﺪ ﺧــــﻮد ﭘــــﺮورم

ﻧــــﻪ دﻳﻬــــﻴﻢ ﺷــــﺎﻫﻰ ﺑــــﻮد در ﺧــــﻮرم

ﺷـــــﻤﺎ را ﻫﻤـــــﻰ ﻛﻤﺘـــــﺮك ﭼـــــﺎﻛﺮم

ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻳﻮ ځﻴﺮك او ﭘﻮه او دﭘﻠﻮﻣﺎت ﺳړى وو .د ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اوﺿﺎع
ښﻪ ﭘﻮه او ﭘﻪ ﺻﻔﻮي درﺑﺎر ښﻪ ﺧﺒﺮ وو .د ﺣﻜﻤﺪارۍ ﭘﻪ دود او دﺳﺘﻮر ښﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪ .اﺗﻪ ﻛﺎﻟﻪ
ﺋﯥ د ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ﺧﭙﻞ اوﻟﺲ ﻣﺸﺮﺗﻮب وﻛﻰ .ﺧﻠﻚ ﺋﯥ راﺿﻲ وﺳﺎﺗﻞ او ﭘﻪ ﻫﺮه
ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ درد ﺧﻮړل او د ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭘﻼر ﭘﻪ څﯧﺮ ﺋﯥ وروزل.
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ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ )ﺑﺎﺑﺎ( واﻳﻲ او د ﻳﻮه ﺑﺰرگ ﻗﻄﺐ ﭘﻪ ﺷﺎن د ده د
ﻣﺰار زﻳﺎرت ﻛﻮي او د ځﻴﻨﻮ ﻧﺎرﻏﻴﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ده د ﻣﺰار ﺧﺎوره ﺷﻔﺎ ﺑﻮﻟﻲ .واﻳﻲ ﭼﻲ ،دې
ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﻣﺸﺮ ﺟﮕﻪ وﻧﻪ ،ﻗﻮي اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﺳﭙﻴﻨﻪ اوږده ږﻳﺮه درﻟﻮده .ﭘﺮ ﺳﺮ ﺋﯥ ورﯦښﺘﺎن
ﻧﻪ ول .ﺳﭙﻴﻦ ﭘﺮﺗﻮگ او ﺳﭙﻴﻦ ﻛﻤﻴﺲ ﺋﯥ اﻏﻮﺳﺘﻞ او ﻳﻮ ﭘټﻮ ﺋﯥ درﻟﻮد ،ﭼﻲ د ﻛﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ
ﺟﺮﮔﻮ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻣځﻜﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﻏﻮړاوه او د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﻧﻮر ﺑﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﭘټﻮ ﻛښﯧﻨﻮل او ﻣﻠﻲ ﭘﯧښﻲ او ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻪ ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ
ﺻﺎﻳﺐ ﻓﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺣﻞ ﻛﻮل او ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ﺋﯥ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه دوﺳﺘۍ ،ښﯧﮕڼﻲ ،ﻫﻤﺪردۍ
او ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ ﺑﻠﻞ.
ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﺧﭙﻠﻮ وﻃﻨﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪاﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﻠﻲ
ﻋﻈﻤﺖ ﻣړه ډﯦﻮه ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺑﻠﻪ ﻛړه او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او آزادۍ ﻫﯧﺮ ﺳﻮى درس ﺋﯥ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻏﻮږو ﺗﻪ ورﺳﺎوه او د )1127ﻫـ ﻛﺎل د ذﻳﺤﺠﺔ اﻟﺤﺮام ﭘﺮ  28ﻧﯧټﻪ( ﻟﻪ دې دﻧﻴﺎ
ﻻړ او د اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﯧﻚ او ښﻪ ﻧﻮم ﭘﺮﯦښﻮو .دى د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ښﺎر
ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮاﺗﻪ د ﻛﻮﻛﺮان ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻲ د ﻟﻮى ﺳړك ﭘﺮ ﻏﺎړه ښﺦ او دا ﺑﻴﺖ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻣﺰار
ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ:
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﺎ ﭼﻮن ﮔﺬرى ﻫﻤﺖ ﺧﻮاه
ﻛﻪ زﻳﺎرﺗﮕﻪ ﻣﺮدان ﺟﻬﺎن ﺧـــﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
) 77 – 76ﻋﻜﺲ(
ﻟﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ څﺨﻪ دوه زاﻣﻦ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل .ﻳﻮ ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻲ د ﭘﻼر د ﻣړﻳﻨﻲ ﭘﺮ وﺧﺖ 18
ﻛﻠﻦ وو او ﺑﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻲ  14ﻛﻠﻦ وو.
د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ورور ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﭼﻲ د ﻣﻠﻴﺴﻮن او ﺟﺎن
ﻣﺎﻟﻜﻢ او ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل )ﻋﺒﺪاﷲ( او د ده د ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻨﻮ ﻟﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻜﺸﺎى ﻧﺎدري
او ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ او ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ او ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ او ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ او روﺿﺔ
اﻟﺼﻔﺎى ﻧﺎﺻﺮي او اﻧﺴﻜﻠﻮﭘﻴﺪي اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﻮق ﻗﻮل )ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ( ﻧﻮﻣﯧﺪ .دې ﺳړي
د ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮ ورور ﭘﻪ ﺷﺎن ﻟﻮړ ﻫﻤﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد او ﭘﻪ ﻣﺠﺮدي ﭼﻲ واﻛﻤﻦ ﺳﻮ ،ﻣﻠﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﺋﯥ
راوﺑﻠﻠﻪ او ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ د اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻨﻞ ﭘﯧﺸﻨﻬﺎدﻛړل .ﻣﻠﻲ ﺟﺮﮔﯥ دې ﺟﻮغ ﺗﻪ
ﻏﺎړه ﻛښﯥ ﻧﻪ ښﻮوه ،ﺧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ د اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎر ﺗﻪ اﺳﺘﺎزى وﻟﯧږه او ﭘﻪ درې ﺷﺮﻃﻪ
ﺋﯥ د اﺻﻔﻬﺎن د درﺑﺎر اﻃﺎﻋﺖ وﻣﺎﻧﻪ:
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ﺣﺎﺣﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن
 – 76ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

392

د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻛﻮﻫﻜﺮان ﻛﻲ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺰار
 – 77ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﻟﻮﻣړى د ﻫﻐﻪ ﺑﺎج او ﺧﺮاج ﻣﻌﺎﻓﻮل ﭼﻲ د ﮔﺮﮔﻴﻦ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪه.
دوﻫﻢ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ د ﺻﻔﻮي ﻟښﻜﺮ ﻧﻪ راﺗﮓ.
درﻳﻢ د ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﭘﻪ اوﻻده ﻛﻲ د ﭘﺎﭼﻬۍ دوام.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﻠﻚ د ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﭘﻪ دې ﻧﺎوړه وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺒﺮ ﺳﻮل ،د دوى
څﻠﻮﯦښﺘﻮ زرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﻣﺸﺮ زوى ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻛړل ،څﻮ ﭼﻲ ﺋﯥ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آﺧﺮت ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي دي ﭼﻲ:
"ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﭼﻲ د ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ ﺧﺎن ورور وو ،ﭘﺲ ﻟﻪ ﻣﺮﮔﻪ د ورور ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ
ﻣﺸﺮ ﺳﻮ ،ﺧﻮ د اوﻟﺲ رﻋﺎﻳﺖ ﺋﯥ ﻛﻢ ﻛﺎ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ) (1129ﺳﻨﻪ ﻫﺠﺮي د ﺷﭙﯥ د ﻧﺎرﻧﺞ ﻟﻪ
ﻗﺼﺮه ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎ ﺳﻮ او راوﻟﻮﯦﺪ ،ﻣړ ﺳﻮ" )ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ–  109ﻣﺦ(.
ﻣﻠﻴﺴﻮن د دې ﭘﯧښﻲ ﻧﻴټﻪ د )1716م( ﻛﺎل ﻣﺎرچ ﻟﻴﻜﻲ ،ﭼﻲ د ﻫﻤﻬﻐﻪ )1129ﻫـ(
ﻛﺎل ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه ده.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻣﻠﻲ ﺧﻠﻜﻮ دا ﭘﺮدى ﭘﺮﺳﺘﻪ ﺳړى د ﻣﻜﺎﻓﺎت ﭘړاو ﺗﻪ
واﺳﺘﺎوه او ﭘﺮې ﺋﯥ ﻧﻪ ښﻮو ،ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻠﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﭼﻲ د زرو ﭘښﺘﻨﻮ زﻟﻤﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳﻮې وه ،ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺑﺎﺳﻲ او د ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮ ﻣړﻧﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻣﺸﺮ
زوى ﭼﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ وټﺎﻛﻪ او ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺮ )1134ﻫـ =1721م( ﻛﺎل ﭘﻮري د
ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړه ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺋﯥ ﻟﻮړ ﻫﻤﺖ درﻟﻮد،
ﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻲ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻓﺮاه او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ
ﻻري ﭘﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د ﻫﻐﻪ ځﺎى د ﺣﺎﻛﻢ )ﻟﻄﻒ ﻋﻠﻲ( ﺳﺮه ﺗﺮ روﻏﻲ وروﺳﺘﻪ
ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﺧﻮ آرام ﻧﻪ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ )1134ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣﻠﻲ ﺗﺎزه دﻣﻪ ﻗﻮاوي راﻏﻮﻧډي ﻛړې او د ﺻﻔﻮي دوﻟﺖ ﭘﺮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﺻﻔﻬﺎن
ﺋﯥ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ او ﺗﺮ اﺗﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ د ﺻﻔﻮي
ﻛﻮرﻧۍ وروﺳﺘﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ د اﯦﺮان ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ د
ﭘښﺘﻨﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮو.
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد د اﯦﺮان ﻓﺎﺗﺢ د اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ
ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻراﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺪال ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺎﺟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او
ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ﺑﻠﻮڅ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻮﻳﻲ ﻟښﻜﺮﻛښۍ وﻛړې ،څﻮ ﭼﻲ ﺗﺮ دوه ﻧﻴﻤﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ
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وروﺳﺘﻪ د )1137ﻫـ = 1725م( ﻛﺎل د ﺑﺮات ﭘﻪ  12ﺷﭙﻪ ﭘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻲ د دﻣﺎﻏﻲ ﺧﻠﻞ د
ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ) (27ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ووژل ﺳﻮ او دا د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ او ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ او د
ﻣﺄﺛﺮ اﻻﻣﺮاء او رﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎى ﻧﺎﺻﺮي ﻗﻮل دئ ،ﺧﻮ ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ او ﻣﻠﻴﺴﻮن د ده د
وژﻟﻮ ﻧﯧټﻪ )1725م = 1138ﻫـ( ﻛﺎل ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ.
د اﺻﻔﻬﺎن د ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺮ وژﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ وراره د ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ زوى
ﺷﺎه اﺷﺮف ﭘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﻫﻐﻲ زﯦﺮﻛۍ ﭘﻪ اﺛﺮ
ﭼﻲ ﺋﯥ درﻟﻮده د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﺎري ﺋﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ښﻪ او ﺳﻤﻪ ﺗﻮﮔﻪ اداره ﻛړې او ﺳﻴﺪال ﺧﺎن
ﻧﺎﺻﺮ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮو ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وټﺎﻛﻪ او ﻫﺮي ﺧﻮاﺗﻪ ﺋﯥ ﻟښﻜﺮﻛښۍ او
ﻓﺘﻮﺣﺎت وﻛړل .د ده د وﺧﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﺑﻐﺪاد د واﻟﻲ اﺣﻤﺪ ﭘﺎﺷﺎ
ﻟښﻜﺮﻛښﻲ وه ،ﭼﻲ د ﺷﺎه اﺷﺮف د ﺟﻠﻮس ﭘﻪ درﻳﻢ ﻛﺎل د )1139ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﺮات ﻟﻪ  12څﺨﻪ
د 1140ﻫـ = 1727م ﻛﺎل ﺗﺮ ﻣﻨځ( وﺳﻮه او ﺷﺎه اﺷﺮف ﭘﺨﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺗﺮﻛﺎن ﻣﺎت ﻛړل ،ﺧﻮ
ﻧﻮر ﺋﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦښﻮوه ﭼﻲ د ﺗﺮﻛﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﻧښﻠﻲ ،دا ځﻜﻪ ﭼﻲ ﺷﺎه اﺷﺮف ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻪ د
ﺗﺮﻛﺎﻧﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ زﻳﺎت ﻣﺮگ او ژوﺑﻠﻪ وﺳﻲ .ﻫﻐﻪ وو ،ﭼﻲ د ﺷﺎه اﺷﺮف د ښﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ اﺛﺮ دا ﭘﯧښﻪ ﺗﺮ ) (9ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ روﻏﻪ او ﺻﻔﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻮه او د ده د
ﺟﻠﻮس ﭘﻪ ﭘﻨځﻢ ﻛﺎل )1142ﻫـ = 1729م( د ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ درﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا
راﺷﺪ ﭘﺎﺷﺎ د ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ډول د ﺷﺎه اﺷﺮف درﺑﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻫﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ درﺑﺎره
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻠﻮڅ د اﻳﻠﭽﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ درﺑﺎر ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ او
ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ښﻪ رواﺑﻂ ټﻴﻨﮓ ﺳﻮل.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺷﺎه اﺷﺮف د اﯦﺮان ﻟﻪ ﺷﻤﺎل څﺨﻪ د روﺳﻲ ﻗﻮاوو د ﺗﯧﺮي ﻣﺨﻪ ﻫﻢ
وﻧﻴﻮه ،ﺧﻮ ﭘﻪ داﺧﻞ ﻛﻲ د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﻏﻮﻧﺪي ﺑډه )ﺣﺮﻳﻒ( ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻗﻮت رﺳۍ ﺳﺮه وﺷﻠﯧﺪﻟﻪ ،دا ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﭼﻲ د ﻫﻮﺗﻜﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﻣﺮﻛﺰ وو ،ﻫﻢ ﭘﻪ
اﯦﺮان ﻛﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮو ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﻧﻪ رﺳﯧﺪﻟﻪ او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺒﻪ اﺷﺮف څﻮ ځﺎﻳﻪ ﻣﺎﺗﻪ
وﻛړه او ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﻛﺎﻟﻮ او ) (7ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﯦﺮاﻧﻪ را ﭘﺮ ﺷﺎﺳﻮ او د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﺮ
ﻏﺎړه د ﮔﺮﻣﺴﯧﺮ د ﻣﻠﺨﺎن ﻛﻼ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ د ﻛښﺘﻪ ښﻮراوك زرد ﻛﻮه ﺗﻪ
ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه او ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ د ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ﺑﻠﻮڅ د زوى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻣﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ او دا
ﭘﯧښﻪ د )1142ﻫـ = 1729م( ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ وه.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻫﻮﺗﻜﻮ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﻣﺮﻛﺰ وو ،ﺗﺮ )1135ﻫـ( ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ
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ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد اﺻﻔﻬﺎن وﻧﻴﻮ د ده ﻛﺸﺮ ورور ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه .دى ﻋﺎﻟﻢ او ادﻳﺐ او
ادب ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻰ ﭘﺎﭼﺎ وو .د ده د ﭘﺎﭼﻬۍ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﭘﻪ آراﻣۍ او ﻫﻮﺳﺎﻳۍ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ
او د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ ﭘﻪ ﻗﻮﻟﻮ ﭼﻲ د ده ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺳﻮې ،د ده اﻣﺮ ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ او ﻓﺮاه او
ﺷﻴﻦ ډﻧډ )ﺳﺒﺰوار( څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ او ﮔﻮﻣﻞ ﭘﻮري ﭼﻠﻴﺪى او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﺷﺎل )ﻛﻮټﻲ(
او ﭘښﻴﻦ ﺳﻴﻤﻲ د ﭘﻨﺠﺎب د ﺣﺪودو ﺗﺮ دﯦﺮۀ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن او دﯦﺮۀ ﻏﺎزي ﺧﺎن ﭘﻮري
وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻗﻮاوو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﺘﺎن ﺻﻮﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮﻟﻪ
ﺳﻮه او د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاوو ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﺗﺮ ﻣﻠﺘﺎﻧﻪ ورﺳﯧﺪ .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻫﻮﺗﻜﻮ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ
د اوﺳﻨﻲ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د دﺟﻠﯥ ﻟﻪ ﻏﺎړو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﻠﺘﺎن ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﯥ وه ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪه ﺧﻮا ﺗﻪ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد او ﺷﺎه اﺷﺮف او ﻟﻤﺮ ﺧﺎﺗﻪ ﭘﻠﻮ ﺗﻪ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه.
د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ د ﭘﺎﭼﻬۍ آراﻣﻲ دورې ﺗﺮ )1149ﻫـ = 1736م( ﭘﻮري دوام درﻟﻮد او د
ﻫﻤﺪې ﻛﺎل د درﺟﺐ ﭘﻪ ) (17وو ،ﭼﻲ ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض
ﻟښﻜﺮ راوﻳﻮﺳﺖ ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ده ﭘﻪ ﭘﺎرس او ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاو ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺳﺮه ﺗﻴﺖ
او ﭘﺮك ﻛړى وو او دا وﺧﺖ ﺋﯥ ﻧﻮ ﺑﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻫﻮﺗﻜﻲ دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺑﻞ ﻛﺎر ﻧﻪ
درﻟﻮد .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﻧﺎدر ﺷﺎه د ﻛﻮﭼﻨﻲ اﺧﺘﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ راﺗﯧﺮ ﺳﻮ او
د ﺷﻮال ﭘﺮ  18د دﻟﺨﻚ او دﻻرام ﻟﻪ ﻻري د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه د ﮔﺮﺷﻚ ﻛﻼ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ او د
ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻛﻮﭼﻨﻲ اﺧﺘﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ ) (21ﻟﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪه راﭘﻮرﻳﻮت او د
)1149ﻫـ = 1736م( ﻛﺎل د ذﻳﻘﻌﺪې د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ټﻴﻨﮕﻪ ﻛﻼ ،ﭼﻲ
ﻫﻮﺗﻜﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ وو ،ﻛﻼﺑﻨﺪه ﻛړه.
د ﻛﻨﺪﻫﺎر زﻟﻤﻲ ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺳﻴﺪال ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ او
ﻣﻠﮕﺮۍ ﺗﺮ ﻳﻮه ﻛﺎﻟﻪ او څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ښﺎره ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣړاﻧﻪ دﻓﺎع وﻛړه او
ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺋﯥ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮو ،ﭼﻲ ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ ﻏښﺘﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻧﻴﺴﻲ.
د )1150ﻫـ = 1737م( ﻛﺎل د ذﻳﺤﺠﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ دﻣﻪ ﻻ د ده زړور ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺳﻴﺪال ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮ د
ده د زوى ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻣﻲ ﺳﺮه د ﻛﻼت ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻰ وو او ﺳﻴﺪال
د ﻧﺎدر ﭘﻪ اﻣﺮ ړوﻧﺪ ﻛړه ﺳﻮى وو.
ﻟﻪ دې ﺟﻬﺘﻪ ﻧﻮ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ او د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺳﻘﻮﻃﻪ ﺳﺮه د
ﻫﻮﺗﻜﻮ د ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫۍ ﺳﺘﻮرى ﻫﻢ وﻟﻮﯦﺪ او ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ

396
او د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮ  15ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ د ﻧﺎدر ﭘﻪ اﻣﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﻪ ﻓﺮار ﻛړه ﺳﻮ او ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ د 1149ﻫـ ﻛﺎل )ﺑﺎﻳﺪ 1151ﻫـ = 1738م وي( د ﺑﺮات دﻣﻴﺎﺷﺘﻲ
ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ دﻧﺎدري ﻗﻬﺮ ﭘﻪ زﻫﺮو ﻟﻪ دﻧﻴﺎ وﻻړ 80 – 79 – 78) .ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د ﻫﻮﺗﻜﻮ د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ دﯦﺮش ﻛﻠﻨۍ دوره د داﺧﻠﻲ
ﻧﻬﻀﺖ او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻨﻲ د اﺣﺴﺎس د ﺟﻮش ﻟﻪ ﺣﻴﺜﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ دوره ده ،ځﻜﻪ ﭼﻲ
ﭘﻪ دﻏﻪ دوره ﻛﻲ څﻮ واره ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د داﺧﻠﻲ او ﻣﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻨﺴټ
ﻛښﯧښﻮوه ﺳﻮ ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺴټ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺎڼۍ
وداﻧﻪ ﻛړه .دې دورې ﭘښﺘﻮن اوﻟﺲ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ زړورﺗﻮب وﭘﯧﮋاﻧﺪ .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ
ﻏښﺘﻠﻰ او ﻣﻨﻠﻰ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺨﺼﻴﺖ درﻟﻮد او د ﭘﻮﻫﻲ او ﭘښﺘﻨﻲ روزﻧﻲ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﻛﻲ ﭘﺎﻟﻞ
ﺳﻮى وو .ﻣﻮر ﺋﯥ ﻧﺎزو د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ ﻟﻮر ﻋﺎﻟﻤﻪ او ﺷﺎﻋﺮه ﻣﯧﺮﻣﻦ وه ،ﭼﻲ ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ د
دې او د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻟﻮر "زﻳﻨﺒﻲ" ﭘښﺘﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ راوړي.
ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ ﻫﻐﻪ د ﻫﻮﺗﻜﻮ ﭘﻪ دوره ﻛﻲ ډﯦﺮ ادﻳﺒﺎن او د ﺗﻮري او ﻗﻠﻢ ﺧﺎوﻧﺪان ول ،ﻟﻜﻪ
ﺳﻴﺪال ﺧﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺘﺮ ﭘښﺘﻮن ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر او ﺑﻬﺎدر ﺧﺎن او ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺎﺟﻲ او داودﺧﺎن
ﭼﻲ د ﻫﻐﯥ دورې ،ﻫﻢ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﺳﺎﻻران او ﻫﻢ ﭘﻮﻫﻴﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﺷﺎﻋﺮان ول .د ﻫﻮﺗﻜﻮ
ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ ﻛﺘﺎب د ﭘښﺘﻮ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ او ﻣﻌﺎﺻﺮو ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د ژوﻧﺪ د ﺣﺎﻻﺗﻮ
ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ د درﺑﺎر د ﻣﻨﺸﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ وﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮ او ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ
ﻣﻼ ﺑﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺧﻰ او ﻣﻼ ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ )د ارﻛﺎن ﺧﻤﺴﻪ ﻣﺆﻟﻒ( او ﻣﻼ ﻳﻮﻧﺲ
ﺗﻮﺧﻰ او ﻣﻼ اﻛﺒﺮ )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺮاﻳﺾ ﻣﺆﻟﻒ( او ﻣﻼ زﻋﻔﺮان ﺗﻮﺧﻰ )د
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻪ ﻗﻮل ﺗﺮه ﻛﻰ او د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺗﻮﺧﻰ( د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ وزﻳﺮ او د
"ﮔﻠﺪﺳﺘﮥ زﻋﻔﺮاﻧﻲ" ﻣﺆﻟﻒ ،او اﷲ ﻳﺎر اﭘﺮﻳﺪى د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ او د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او رﯦﺪى
ﺧﺎن )د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻮﺗﻚ د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﻣﯥ ﻧﺎﻇﻢ( او
ﻣﻼ ﻋﺎدل )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ د ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺼﻠﻮة ﻣﺆﻟﻒ( او ﻣﻼ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ د ﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺆﻟﻒ( د ﻫﻮﺗﻜﻲ ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻋﺮان او ﻣﺆﻟﻔﺎن ول.
ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ښﺎر د ﻧﺎرﻧﺞ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﻣﺎڼۍ ﻛﻲ ،ﭼﻲ ﻛﻨډواﻟﯥ ﺋﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﺳﺘﻪ ادﺑﻲ ﺟﺮﮔﯥ درﻟﻮدﻟﯥ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن او ژﺑﻮر ادﻳﺒﺎن ﺋﯥ ﭘﺎﻟﻞ ،ﻣﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ ﻛﺎﻛړ
)ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﻧﺎﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻲ د اوﺳﻨﻲ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼټﻴﺎﻟۍ ﻛﻲ ښﺦ دئ( د ﻫﻤﺪې ﻋﺼﺮ
ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ او ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻟﻪ
اﻗﻄﺎﺑﻮ څﺨﻪ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي.
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ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻮﺗﻚ
 – 78ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﺷﺎه اﺷﺮف ﻫﻮﺗﻚ
 – 79ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺗﻚ
 – 80ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﻫﻮﺗﻜﻴﺎن:
 -1ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ښﺎﻟﻢ ﺧﺎن زوى )1127 – 1119ﻫـ(
 -2ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ د ښﺎﻟﻢ ﺧﺎن زوى )1129 – 1127ﻫـ(
 -3ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد د ﻣﻴﺮوﻳﺲ زوى )1137 – 1129ﻫـ(
 -4ﺷﺎه اﺷﺮف د ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ زوى )1142 – 1137ﻫـ(
 -5ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ زوى )1150 – 1135ﻫـ(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻲ– ﺗﺬﻛﺮة اﻻﺑﺮار– ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﯦﺮان– ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان – ﻃﺒﻘﺎت
ﻧﺎﺻﺮي – ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﻣﺄﺛﺮ اﻻﻣﺮاء – ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺒﺎب  2ټﻮك – ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻣﻠﻴﺴﻮن ﺗﺎﻟﻴﻒ – ﺗﺘﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎن – ﺳﺮ ﺟﺎن ﻣﺎﻟﻜﻢ – ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ – روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎى ﻧﺎﺻﺮى –
ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻲ ﻣﻴﺮزا – ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﯦﺮان ﻟﻮﻣړى ټﻮك – ﺗﺎرﻳﺦ اﯦﺮان د
ﺳﺮﭘﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳﻚ – ﻧﺎدر ﻧﺎﻣﻪ )ﻗﻠﻤﻲ( – ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ – ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ – ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺑﺎﺑﺎ
د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ – ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺮﻣﺎن – ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺎن – ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ – ﺻﻮﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ – د
ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﻘﻮط او ﭘﺮ ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﺎﻧﺪي د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﻠﻄﻪ د ﻟﻮﻛﻬﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺎﻟﻴﻒ
1958م – د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺰﻳﻦ د اﺣﻮال ﺗﺬﻛﺮه – ﺑﺪاﻳﻊ اﻟﻮﻗﺎﻳﻊ.

401

ﺳﺪوزﻳﺎن
)1258 – 1160ﻫـ(
دﻣﺨﻪ ﻣﻮ ووﻳﻞ ﭼﻲ ﻧﺎدر ﺷﺎه د اﻣﺎم ﻗﻠﻲ زوى )ﺟﻠﻮس 1148ﻫـ = 1735م( ﻟﻪ
اﯦﺮاﻧﻪ د ﻫﻮﺗﻜﻮ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﻛړه او ﻫﻢ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺋﯥ د ﻫﻮﺗﻜﻮ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺑﯧﺨﻲ ﺧﺘﻤﻪ ﻛړه.
ﻧﺎدر ﺷﺎه د ﻛﻨﺪﻫﺎر د زاړه ښﺎر د ﻛﻼﺑﻨﺪۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د اوﺳﻨﻲ ښﺎر د
ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻤﻨﺎﻛﻮ ﻣځﻜﻮ ﻛﻲ د "ﻧﺎدر آﺑﺎد" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ښﺎر ودان ﻛﻰ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ
ﺋﯥ ﭘﻪ )1150ﻫـ = 1737م( ﻛﻞ ﭘﺨﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ او زوړ ښﺎر ﺋﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ
وﻧړاوه ،ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﺮ ﻫﻤﻬﻐﻪ وران ﺣﺎل ﭘﺎﺗﻪ دئ .ﻧﺎدر ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻛﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﻣﻴﻤﻨﯥ او د آﻣﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه د ﺧﭙﻞ زوى رﺿﺎﻗﻠﻲ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ وﻧﻴﻮل او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد او ﺑﺎﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ وﭼﻼوه
او د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻧﺮﻣﻪ روﻳﻪ راواﺧﻴﺴﺘﻪ .ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺧﺎن اﻟﻜﻮزى ﺋﯥ د ﻫﺮات
د اﺑﺪاﻟﻴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﭘﯧﮋاﻧﺪ او ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﺮوي ﺗﻪ ﺋﯥ د ﺑﻠﻮڅﻮ او ﺧﺎران
ﺣﻜﻮﻣﺖ ورﻛﻰ او ﺣﺎﺟﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻜﻮزى ﺋﯥ د ﻫﺮات د اﺳﻔﺰار ﺣﺎﻛﻢ وټﺎﻛﻪ او اﺷﺮف
ﺧﺎن ﻏﻠﺠﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻛﻼت ﺣﻜﻮﻣﺖ وﺳﭙﺎره.
ده ﻧﮋدې څﻠﻮﻳښﺘﻮ زرو ﺗﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ زړور ﺳﭙﺎﻳﺎن د ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻋﻠﻲ زي ﭘﻪ ﻣﺸﺮي
ﭼﻲ ﻟﻘﺐ ﺋﯥ "ﻣﻴﺮ اﻓﻐﺎن" وو ،ﭘﺨﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ واﺧﻴﺴﺘﻞ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻳﺮﻛۍ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ
ﺋﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﺴﻜﺮو ﺑﺸﭙړ ﺑﺎور او اﻋﺘﻤﺎد وﻛﻰ .ﻧﺎدر ﺷﺎه د زﻣﺎن ﺧﺎن اﺑﺪاﻟﻲ
زوى اﺣﻤﺪ ﺧﺎن او ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺗﻚ ﭘﻪ اﻣﺮ ﺑﻨﺪﻳﺎن
ول ،وﻧﺎزول او ﭘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻲ ﺋﯥ ﺟﺎﮔﻴﺮ او ﺗﻨﺨﺎ ورﺗﻪ وټﺎﻛﻠﻪ )1151ﻫـ = .(1738
ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﯥ ځﻨﺪه د ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ .د ﻏﻠﺠﻮ ﻛﻼت ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ
ﺋﯥ ﻏﺰﻧﻲ او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﺮان د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎن ﻳﻮ ﻏښﺘﻠﻰ ،زړور او د ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮښ ﺳړى وو ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ د ډﻫﻠﻲ د درﺑﺎر
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ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﻛﯧﺪى او ﺣﺘْﻰ د ده ﺗﻨﺨﺎ ﺋﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻪ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ده د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻮت ﻟږ
وو .ﺳﺮه ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎن د ﺷﺮزه ﺧﺎن او ﻧﻮرو اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ دﻓﺎع
ﻛﻮﻟﻪ او رﺣﻴﻤﺪاد ﺧﺎن ﻛﻮټﻮال ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ وو ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﻧﺎدر ﺷﺎه د ﻛﺎﺑﻞ
د ښﺎر ﻛﻼوي وراﻧﻲ ﻛړې او وې ﻧﻴﻮﻟﯥ )1151ﻫـ( او ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ د ﻧﺎدر زوى د ﺑﺎﻣﻴﺎن او
ﺿﺤﺎك او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د ﻟﻤﻨﻮ د ﻧﻮرو ﻛﻼوو ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه او د ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر د ﻻري
ﺧﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎس ﺧﺎن او ﺳﻌﺪ اﷲ ﺧﺎن ﻫﻢ د ﻧﺎدر ﻟﻪ ﺧﻮا وﻧﻴﻮل ﺳﻮل ،ﺧﻮ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎن د ﻛﺎﺑﻞ او
ﭘﯧښﻮر ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ د ﻧﺎدر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺟﻨﮓ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻛړل او د ﻧﺎدر د زوى
ﺷﻬﺰاده ﻧﺼﺮاﷲ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه وﻧښﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ ټﭙﻲ او ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻮ ،ﺧﻮ
ﻧﺎدر ﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮا د ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﮔﻮﻣﺎره او ﭘﺨﭙﻠﻪ ده د اﯦﺮان
او اﻓﻐﺎن د ﺗﺎزه دﻣﻪ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﭘﯧښﻮر وﻧﻴﻮ او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻻﻫﻮر او ډﻫﻠﻲ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ
)1152ﻫـ = 1739م(.
ﻧﺎدر ﺷﺎه د ډﻫﻠﻲ ﺗﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم او ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو وروﺳﺘﻪ د اﻧﮕﺮﯦﺰي اووه اﺗﻴﺎﻧﻴﻢ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﭘﻮﻧډو ﭘﻪ اﻧﺪازه ﺛﺮوت او ﺟﻮاﻫﺮ او د ﺷﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺨﺖ ﻃﺎوس ﺳﺮه ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ
راﺳﺘﻮن ﺳﻮ )1152ﻫـ( او ﭼﻲ ﺗﺮ اټﻚ راﭘﻮري ووت ،د ﻳﻮﺳﻔﺰو ﺳﺮه وﻧښﺖ او ﭘﻪ ډﯦﺮ
ﺗﻠﻮار د ﺧﻴﺒﺮ ﺗﺮ درې راﺗﯧﺮ ﺳﻮو ،څﻮ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛړې .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ دﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻻري د ﻛﻮرم او ﺑﻨﮕښ او دﯦﺮه ﺟﺎﺗﻮ او ﺳﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ او د
ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ټﻮﻟﻲ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪه ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣځﻜﻲ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﯥ او د ﺑﻮﻻن د درې ﻟﻪ ﻻري ﻛﻨﺪﻫﺎر
او ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ )1153ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﺟﺸﻦ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او
ﺧﻮارزم څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه او د دﺟﻠﻪ او ﻓﺮات او ﺳﻴﺤﻮن ﭘﻮري رﺳﯧﺪل ،ﭘﻪ
ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻲ ﺟﻮړ ﻛﻰ او د )1154ﻫـ = 1741م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن اﺑﺪاﻟﻲ ﻟﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران څﺨﻪ راوﻏﻮښﺖ او د اﺑﺪاﻟﻲ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻫﻤﺮﻛﺎب وټﺎﻛﻪ .اﺣﻤﺪ
ﺧﺎن ﺷﭙږ ﻛﺎﻟﻪ د ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺳﺮه ﭘﻪ ﺣﻀﺮ او ﺳﻔﺮ ﻛﻲ د ﺟﻬﺎﻧﺪارۍ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻛړه او
داﻏﺴﺘﺎن او اﻳﺮوان ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻧﺎدر ﺷﺎه ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﺳﻔﺮو ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ﺟﻨﮕﻲ رﺷﺎدﺗﻮﻧﻪ وښﻮول
او ﺗﺮ دې ﺣﺪه ﺋﯥ د ﻧﺎدر ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﺟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺗﻪ واړوﻟﻪ ﭼﻲ ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺮ ځﺎن وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ده
ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﺎﭼﻬۍ د ﻣﻘﺎم د ﻧﻴﻮو زﻳﺮى ﻛﺎوه.
ﻧﺎدرﺷﺎه ﺗﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺰاج د اوښﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪ څﺨﻪ
وووت او د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺎوﺧﻮا ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ او وژﻟﻮ ﺋﯥ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ ،څﻮ ﭼﻲ د ده
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ﺧﭙﻞ ﻧﮋدې درﺑﺎري ﺧﻠﻚ ځﻨﻲ وﺑﯧﺮﯦﺪل او د )1160ﻫـ = 1747م( ﻛﺎل د درﻳﻤﻲ ﺧﻮر
)ﺟﻤﺎدي اﻻﺧﺮى( ﭘﺮ  11د ﻳﻜﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ د ﺧﺒﻮﺷﺎن ﭘﻪ ﻓﺘﺢ آﺑﺎد ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺠﺮ او
ﻣﻮﺳْﻰ اﻓﺸﺎر او ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﯧﮓ اﻓﺸﺎر او ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮﻗﻮي ﻟﻪ ﺧﻮاد ﻧﻮرو اوﻳﺎ ﺗﻨﻮ درﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
اﺗﻔﺎق ووژل ﺳﻮ.
ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﻳﻮ زړور ،ﻫﻮښﻴﺎر او ﺧﻮﻧﻜﺎر ﺳړى وو .د ده ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ
د ﻗﻬﺮ او ﻧﺎز ﺳﺮه ﮔډ وو .ده د ﻫﺮات د اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ وﻳﻮﺳﺖ او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ
ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﻫﻮﺗﻜﻮ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او د دې دواړو ټﺒﺮو ﻣﺸﺮان ﭼﻲ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ﺟﮓ ﺳﺎﺗﻪ ،د ده ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ژوﺑﻞ او ﺑﺮﺑﺎد ﺳﻮل ،ﺧﻮ د
دې ﻗﻬﺮ او ﻧﺎز ﻏﻀﺐ ﺳﺮه ،ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻧﻮﻣﻮړو ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﭘﺎﺗﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺳﺮه ﺟﻮړ ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وﻧﺎزول او ډﯦﺮ ﭘښﺘﺎﻧﻪ زړور زﻟﻤﻴﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻴﺎدت واﺧﻴﺴﺘﻞ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وﭘﺎﻟﻞ.
ﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﻧﺎدر ﺷﺎه د ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻫﺮات او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻟﻪ ﭘښﻮ
واﭼﺎوه او د ﻛﻨﺪﻫﺎر د زاړه ښﺎر ﻛﻨډواﻟﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ده د وران ﻛﺎرﻳﻮ ﺷﺎﻫﺪي دي ،ﻧﻮ ﻟﻪ
ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د اﺣﻤﺪ ﺧﺎن اﺑﺪاﻟﻲ ﻏﻮﻧﺪي ﻣﯧړه ﭘﺎﻟﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺑﻴﺎ د
ﭘښﺘﻨﻮ د ﻟﻮﻳﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﺧښﺘﻪ ﻛښﯧښﻮوه ،ﻫﻢ د ده د ښﻮ ﻳﺎدﮔﺎرو څﺨﻪ وﮔڼﻞ ﺳﻲ.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،د ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺗﺮ وژﻟﻮ وروﺳﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن اﺑﺪاﻟﻲ او ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻋﻠﻴﺰي
ﻣﻴﺮ اﻓﻐﺎن د ﭘښﺘﻨﻮ او اوزﺑﻜﻮ ﺳﭙﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻧﺎدر ﺷﺎه ﺣﺮم د ﻳﺎﻏﻲ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو څﺨﻪ وژﻏﻮره ،ﭼﻲ د دې ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﻲ د ﻧﺎدر ﺷﺎه د ﺣﺮم ﻟﻪ ﺧﻮا د "ﻛﻮه
ﻧﻮر" ﻣﺸﻬﻮر اﻟﻤﺎس ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘښﺘﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﺑﺮ او د ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ
ﺳﻮى وو او د ډﻫﻠﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻧﺎدر ﺷﺎه ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻰ وو ،ورﻛړه ﺳﻮ او ټﻮﻟﻮ
ﭘښﺘﻨﻲ ﻗﻮاوو ﻫﺮات ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه او د )1160ﻫـ = 1747م( ﻛﺎل د رﺟﺐ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او د دوى د رﺳﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﻧﺎدرآﺑﺎد ﻧﻮي ﻛﻼ
ﺗﻪ ﻧﮋدې د ﺷﻴﺮﺳﺮخ ﭘﺮ ﻫﺪﻳﺮه ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻠﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﺟﻮړه ﻛړه  ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ د ځﻴﻨﻮ
ﻣﺸﻬﻮرو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﻴﺮاﻓﻐﺎن د ﻋﻠﻴﺰو ﻣﺸﺮ ،او ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د
ﭘﻮﭘﻠﺰو ﻣﺸﺮ او ﻣﻮﺳْﻰ ﺧﺎن د ﺳﺎﮔﺰو ﻣﺸﺮ او ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ﻧﻮرزو ﻣﺸﺮ او ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﺎل
ﺧﺎن د ﺑﺎرﻛﺰو ﻣﺸﺮ ﮔډون ﻛړى وو.
دې ﻣﻠﻲ ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﺷﻮره ډﻛﻲ اﺗﻪ ﻏﻮﻧډي وﻛړې او ﭘﻪ دې ﻏﻮﻧډو ﻛﻲ د ﻗﺒﻴﻠﻮ
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ﻣﺸﺮاﻧﻮ و ﻧﻪ ﺳﻮ ﻛﻮﻻى ﭼﻲ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﭘﺮ ځﺎن وﻣﻨﻲ .ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﻴﺮاﻓﻐﺎن
ﻋﻠﻴﺰي د ﻣﺸﺮﺗﻮب او ﺗﺠﺮﺑﯥ او ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ ﺣﻴﺜﻪ د دې ﻛﺎر وړ ښﻜﺎرﯦﺪه ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺗﻨﺪ
ﻣﺰاج ﺧﺎوﻧﺪ وو ،و ﻧﻪ ټﺎﻛﻞ ﺳﻮ .دوﻫﻢ ﺳړى ﭼﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﺎل وو ،ﻫﻢ دوﻧﻲ ﭘﻮخ ،ﻣﺘﻴﻦ او
د ﻧﻔﻮذ څښﺘﻦ وو ،ﭼﻲ ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ده د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻗﺪرت او اﺳﺘﻴﻼ څﺨﻪ ﭘﻪ
زړو ﻛﻲ ﺗﺸﻮﻳﺶ درﻟﻮد او ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﺎﭼﻬۍ د ﻣﻘﺎم ﻟﻪ ﭘﺎره داﺳﻲ ﺳړى ﻟټﺎوه ،ﭼﻲ د
ﭘښﺘﻨﻲ آزاد ﻣﺰاج او د ﻣﻠﻲ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ او ﻗﻮي ﺟﺮﮔﯥ د اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺳﻤﻮن درﻟﻮداى
او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ دوى ﭘﻪ اﺳﺘﺒﺪاد او زور ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﻛﻮﻻى او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ
زﻣﺎن ﻛﻲ د ﻏښﺘﻠﻲ او ﻗﻮي ﻗﺒﻴﻠﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﻪ واى.
د دې ﻟﻮﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺮﮔﯥ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﻲ د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺘﺮﮔﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن
اﺑﺪاﻟﻲ ﺗﻪ واوښﺘﻠﯥ ،ﭼﻲ  25ﻛﻠﻦ ﺧﻠﻴﻖ ،ﺣﻠﻴﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻰ او ازﻣﻮﻳﻠﻰ ﺳﻮى زﻟﻤﻰ
وو او ﻫﻢ ﺋﯥ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻮﭼﻨۍ او )ﺳﺪوزي( ډﯦﺮ ﻟږ ول او ﭘښﺘﻨﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ دا ﺑﺎور درﻟﻮد ﭼﻲ
دا ﻛﺸﺮ زﻟﻤﻰ ﭘﺮ دوى ﭘﻪ اﺳﺘﺒﺪاد او ﺷﺪت ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻮﻻى ،ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ دى ﭘﻪ
ﭘﺎﭼﻬۍ وﻣﺎﻧﻪ او د دې ښﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺋﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠﻰ ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ ﺑﺮم او
ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﻛﻰ.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﺷﺎه ﻧﻮﻣﻲ ﻳﻮ ﻣﻠﻨﮓ د اﺳﺘﺎد ﻻﻳﺨﻮار ﻛﺎﺑﻠﻲ زوى ،ﭼﻲ د ﺷﯧﺮ
ﺳﺮخ ﭘﻪ ﻫﺪﻳﺮه ﻛﻲ اوﺳﯧﺪ د ﺧﭙﻠﻲ ﻛﻮډﻟﻲ را و ووت او ﻫﺪﻳﺮې ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻟﻪ ﻛښﺖ څﺨﻪ ﺋﯥ
څﻮ وږي ﭘﺮې ﻛړل او د دې ﻧﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮي زﻟﻤﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﮕړۍ ﻛﻲ د ﭘﺎﭼﻬۍ د
"ﺧﻮل" ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وټﻮﻣﺒﻞ او دا د )1160ﻫـ = 1747م( ﻛﺎل د رﺟﺐ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﻲ ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه
)ﺟﻮﻻى 1747م( .اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ د ﻫﺮات د ﺣﻜﻤﺮان زﻣﺎﻧﺨﺎن )ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ
وﺳﻮه( زوى ،ﭘﻪ ﺧټﻪ اﺑﺪاﻟﻲ ﺳﺪوزى ﭘﻪ )1135ﻫـ = 1722م( ﻛﺎل د زرﻏﻮﻧﯥ ﻧﻮﻣﻲ
ﻣﯧﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧټﻪ اﻟﻜﻮزۍ وه ،ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻳﺎ ﻫﺮات ﻛﻲ وزﯦږﯦﺪ او ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ د
ﺳﻦ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻛﺸﺮ وو ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻮى ﺧﺪﻣﺖ
وﻛﻰ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ورﺗﻪ د "ﺑﺎﺑﺎ" ﻟﻘﺐ ورﻛﻰ.
ﺧﻮ ده ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺮ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻃﺎوﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺋﯥ درﻟﻮد دا ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻨﺪﻟﯥ وه "اﻟﺤﻜﻢ
اﷲ ﻳﺎﻓﺘﺎح -اﺣﻤﺪ ﺷﺎه در دران" د )دراﻧﻲ( ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺷﺎذ
ډول اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺑﯧﺨﻲ د )اﺑﺪاﻟﻲ( ﻛﻠﻤﯥ ځﺎى وﻧﻴﻮ او ﺗﺮ اوﺳﻪ
ټﻮل اﺑﺪاﻟﻴﺎن ځﺎﻧﻮﻧﻪ )دراﻧﻲ( ﺑﻮﻟﻲ.
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اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ اداري او ﻟښﻜﺮي اوﻣﺎﻟﻲ اوﻣﺪﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﻛړل او وزﻳﺮان ﺋﯥ وټﺎﻛﻞ ،ﭼﻲ اﺷﺮف اﻟﻮزراء ﺑﯧﮕﻲ ﺧﺎن ﺑﺎﻣﻴﺰى ﻣﺸﻬﻮره ﭘﻪ ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن
د ده وزﻳﺮ اﻋﻈﻢ وو او ﭘﻪ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ د رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځ )1168ﻫـ = 1753م( ﻛﺎل
ﺋﯥ د )اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﻲ ښﺎر( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د اوﺳﻨﻲ ښﺎر ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮو او ﭘﻪ
)1166ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻨﮕﻲ ﺣﺼﺎر ودان ﻛﻰ او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ د
ﺗﺎﺷﻘﺮﻏﺎن ښﺎ ر ﺟﻮړ ﻛﻰ )1182ﻫـ( او ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻣﺸﻬﺪ او اټﻚ او ډﻫﻠﻲ او
روﻫﻠﻴﻜﻨډ او ﭘﯧښﻮر او ټټﻪ او ډﯦﺮه ﻏﺎزي ﺧﺎن او ﻛﺸﻤﻴﺮ او ﻛﺎﺑﻞ او ﻣﻠﺘﺎن او ﻫﺮات ﻛﻲ
ﺋﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ او د ده د ﺳﺮو زرو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﻣﺴﻮ ﭘﺮ ﺳﻜﻮ د اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﻫﻲ دوﻟﺖ رﺳﻤﻲ ﻧښﺎن دوې څﻮﻛﻲ ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﺗﻮره او د ﻏﻨﻤﻮ وږى او ﺳﺘﻮرى ﻛﻴﻨﺪل
ﺳﻮى وو او ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﺳﻜﻮ دا ﺑﻴﺖ ﻫﻢ وو:
ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪ از ﻗﺎدر ﺑﻴﭽﻮن ﺑﺎﺣﻤﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﻜﻪ زن ﺑﺮ ﺳﻴﻢ وزر از ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻰ ﺗﺎ ﺑﻤﺎه
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻪ اوﺳﻄﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮ ﻟﻚ ﻋﺴﻜﺮ ﺳﺎﺗﻞ او ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎب او ﻛﺸﻤﻴﺮ او ﺳﻨﺪه
ﻧﻴﻮﻟﯥ د آﻣﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪ او ﻣﺸﻬﺪ او ﺑﺤﻴﺮه ﻋﺮب ﭘﻮري د ده د ﻫﻴﻮاد ټﻮل ﻋﺎﻳﺪات )(31
ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ روﭘﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل ،ﺧﻮ ﺟﻨﮕﻲ اوﻟﺠﯥ او ﺧﺰاﻧﯥ او ﻧﻮر زﻳﺎت ﺛﺮوﺗﻮﻧﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ
ﺟﮕړو ﻛﻲ ﻻس ﺗﻪ ورﺗﻠﻪ ،ﻟﻪ دې ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨْﻰ دي.
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ دا ﺟﻨﮕﻲ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي:
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺟﮕړﺋﻴﺰ ﺳﻔﺮوﻧﻪ:
 -1د )1160ﻫـ = 1747م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﻏﺰﻧﻲ او ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ
ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﺋﯥ )ﺗﻴﻤﻮري او ﻧﺎدري ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﺣﺎﻛﻢ( ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎن ﻣﺎت ﻛﻰ او
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪزى د اﺷﻨﻐﺮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ د اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ.
اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺳﺮدار ﺟﻬﺎﻧﺨﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎن د اټﻚ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ وځﻐﻼوه او ﭘﺨﭙﻠﻪ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ.
 -2ﭘﻪ )1162ﻫـ = 1749م( ﻛﺎل د دﯦﺮﺷﻮ زرو ﭘﻠﻴﻮ او ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره راووت
او د ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﻟﻪ ﻻري د اټﻚ او ﺟﻬﻠﻢ ﻏﺎړو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .د ﻻﻫﻮر ﺣﻜﻤﺮان ﺷﻬﻨﻮاز
ﺧﺎن د وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ډﻫﻠﻲ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻪ او د
ﭘﻨﺠﺎب د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه د اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ ،ﺧﻮ د ﺟﻨﮓ ﻟﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ
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وﺗښﺘﯧﺪ او اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻻﻫﻮر وﻧﻴﻮ او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﻧﻮ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﺑﻠﻮڅ ﻣﻄﻴﻊ ﻛړ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د 1161ﻫـ ﻛﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﺧﻮر ﭘﺮ  22د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ د ﻣﺎﻟﻮﭘﻮر ﭘﻪ ﺟﮕړه
ﻛﻲ وزﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻗﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ووژل ﺳﻮ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ډﻫﻠﻲ ﮔﻮرﮔﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه د
ﻻﻫﻮر وﻻﻳﺖ د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻒ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او اﺣﻤﺪﺷﺎه د ډﻫﻠﻲ د دوﻟﺖ
ﺳﺮه روﻏﻪ وﻛړه او اﺑﺎﺳﻴﻦ ﺋﯥ د دوو ﻫﻴﻮادو ﺗﺮ ﻣﻨځ وﯦﺶ وټﺎﻛﻪ .د ﻻﻫﻮر د ﺣﻜﻤﺮان
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻫﻢ روﻏﻪ وﻛړه .د ﺳﻴﺎﻟﻜﻮټ او ﮔﺠﺮات او د ﭘﻨﺠﺎب د
اورﻧﮓ آﺑﺎد او اﻣﺮﺗﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺋﯥ د ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻛښﯧښﻮوه ،ﭼﻲ ﻫﺮ ﻛﺎل ﺑﻪ ﺋﯥ
اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻟﻮى دﯦﻮان ﺗﻪ رﺳﻮي .ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ د رارﺳﯧﺪو ﭘﺮ وﺧﺖ ﺋﯥ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ځﻴﻨﻲ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭼﻲ د ده ﭘﺮ ﺧﻼف ﺋﯥ دﺳﻴﺴﻪ ﺟﻮړه ﻛړې وه ،ﻟﻜﻪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﻴﺮاﻓﻐﺎن ﻋﻠﻴﺰى
او ﮔﺪو ﺧﺎن او ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﻮﭘﻠﺰى ﺋﯥ ووژل.
 -3ﭘﻪ  1163ﻫـ 1749م ﻛﺎل ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎن څﺨﻪ وﻧﻴﻮ او د ﺳﺮدار ﺟﻬﺎن ﺧﺎن ﭘﻮﭘﻠﺰي ﭘﻪ ﻣﺸﺮي
ﺋﯥ ﭘﻨځﻪ زره ﺳﭙﺎره ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺗﻪ وﻟﯧږل او ﻫﺮات ﺋﯥ دروﯦﺶ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻫﺰاره ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ د ﻧﺎدر ﺷﺎه
ﻧﻤﺴﻲ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﻴﺮزا ﺗﻪ ورﻛﻰ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻧﺸﺎﭘﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻧﺸﺎﭘﻮر
ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺒﺎس ﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻴﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻛﻰ ،او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د ژﻣﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﻮﺳﻢ راﻏﻰ،
اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻري ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ.
 -4د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ :د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﺟﻠﻮس ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻛﻼت ﺣﻜﻤﺮان او د
ﺑﺮاﻫﻮي ﺧﺎن د ﻧﺎدر ﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺸﺮ زوى ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن وو ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
ﺑﻠﻮڅﺎن د ﻫﻐﻪ د ﻛﺸﺮ ورور اﻣﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﭘﺮ ﺧﻮا ول ،او د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ
ﻋﺮض ﻛړى وو ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﭘﻪ 1164ﻫـ ﻛﺎل ﭼﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ ﺳﻔﺮه راوﮔﺮزﯦﺪ
ﺳﻤﺪﺳﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره د ﺑﻠﻮڅﻮ ﻛﻼت ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﻣﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن د
ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﺪا آﺑﺎد ﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻛﻠﻬﻮره ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو ،او ﻣﻮر ﺋﯥ ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﺮﻳﻤﻪ ﭘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ وه او دواړو ﺷﺎﻫﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮښﺘﻠﻪ.
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﺘﻨﮓ ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﻛﻼت ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ ،ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن،
ﺣﺎﺟﻲ رﺣﻴﻢ ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻰ د ﻛﻼم اﷲ ﺳﺮه د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﺷﻔﻴﻊ واﺳﺘﺎوه ،اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻫﻢ
د ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻛﻼت ﺧﺎﻧﻲ ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮوه ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ او
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ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﺧﻮر ﭼﻲ ﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻴﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻪ د آﺧﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺎت ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻪ ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻜﺎح ﺳﻮﻟﻪ.
ﺗﺮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺑﻠﻮڅﻮ د ﺧﺎﻧۍ د ﻣﺴﺌﻠﯥ د ﻓﻴﺼﻠﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ
ټﻮل ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﺳﺮداران ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر راوﻏﻮښﺘﻞ ﺳﻮل ،او ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﻫﻢ د
ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻮر ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ وو ،څﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه ،ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﻃﻬﻤﺎﺳﭗ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻻس ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﻣﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﺋﯥ د ﻛﻼت ﭘﻪ ﺧﺎﻧﻲ وﮔﻮﻣﺎره )1164ﻫـ(.
ﺧﻮ ﻣﻴﺮﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻼت ﻛﻲ ﺳﺮ واﺧﻴﺴﺖ او د ﺧﻮدﺳﺮۍ ﺑﻴﺮغ ﺋﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﺊ،
ﻫﻐﻪ وو ،ﭼﻲ د ﺑﻠﻮڅﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﯥ
وﻛړې .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭼﻲ دا ﺧﺒﺮ واورﯦﺪ ،دﺳﺘﻲ ﺋﯥ ﺣﺮﻛﺖ وﻛﻰ او ﻛﻼت ﺋﯥ دووﻟﺲ ورځﻲ
ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،ﺧﻮ د ﺟﻨﮓ او وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﺋﯥ ور ﻧﻪ ﻛﻰ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن د
آﺧﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺎت او وزﻳﺮ ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او
وﺑﺨښﻞ ﺳﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮ ﻛښﻴﻮ ﻛﻲ ﮔډون ﻛﺎوه.
 -5ﭘﻪ 1164ﻫـ ﻛﺎل ﺑﻴﺎ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻧﺸﺎﭘﻮر ﺣﻤﻠﻪ
وﻛړه .د ﻧﺸﺎﭘﻮر ﻛﻼ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﻮرۍ ﻛړه او وې ﻧﻴﻮﻟﻪ ،او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺋﯥ
ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻋﺒﺎس ﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻴﺎت ﺗﻪ ،ﭼﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮى وو ،وﺳﭙﺎره .اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﺎﻛﻪ ﻛړه او د ﻣﺸﻬﺪ د ﺣﻜﻤﺮان ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﻴﺮزا ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ دې ﺷﺮط روﻏﻪ وﻛړه
ﭼﻲ ﺳﻜﻪ او ﺧﻄﺒﻪ د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وي او د ﺟﺎم او ﺑﺎﺧﺮز او ﺗﺮﺑﺖ او ﺧﻮاف او ﺗﺮﺷﻴﺰو
وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻜﻪ ﭘﻪ دې ﺑﻴﺖ ښﻜﻠﯥ
ﻛړه:
ﻳﺎﻓﺖ از اﻟـــﻄﺎف اﺣــــﻤﺪ ﺑﺎدﺷﺎه
ﺷﺎﻫﺮخ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﻰ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪه ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻰ او وزﻳﺮ ﺷﺎوﻟﻲ ﺧﺎن ﺋﯥ ﻣﺮو او ﻣﻴﻤﻨﯥ او
اﻧﺪﺧﻮد او ﺑﻠﺦ او ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮړي وزﻳﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮل
ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮري وﺗړل.
 -6ﭘﻪ 1165ﻫـ = 1751م ﻛﺎل د ﭘﻨﺠﺎب د ﺳﻴﻤﻮ د ﺗﺼﻔﻴﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ،
ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺮ څﻠﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﻛړه ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ
او اﺣﻤﺪﺷﺎه دى د ﻫﻐﻪ ځﺎى د ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﭘﯧﮋاﻧﺪ.
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ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﻛﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﺣﻀﻮره )اﻳﺸﻴﻚ اﻗﺎﺳﻲ( ﺷﺎﻏﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن د
ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﯥ او ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﻮﭼﻚ ﺋﯥ
د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺣﺎﻛﻢ او ﺳﻜﻴﺠﻮن ﻫﻨﺪو ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ وټﺎﻛﻪ او ﻗﻠﻨﺪر ﺧﺎن ﭘښﺘﻮن
ﺋﯥ د ډﻫﻠﻲ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺳﻔﻴﺮ واﺳﺘﺎوه او ﮔﻮرﮔﺎﻧﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه وﻣﻨﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻨﺠﺎب او ﺳﻨﺪ او
ﻛﺸﻤﻴﺮ دي د اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻫﻴﻮاد ﺑﺮﺧﻪ وي.
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﭘﻨﺠﺎب او ﻣﻠﺘﺎن او ﻛﺸﻤﻴﺮ د ﭼﺎرو ﺗﺮ ﺳﻤﻮن وروﺳﺘﻪ د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ
ښﻲ ﻏﺎړي ﺗﻪ راﭘﻮري ووت ،ﺑﻨﻮ او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﺊ او ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ.
 – 7د 1167ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺳﻨﺪ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺳﻔﺮ وﻛﻰ ،ﭼﻲ ﺷﺮح ﺑﻪ ﺋﯥ
وروﺳﺘﻪ راﺳﻲ ،ﺧﻮ د ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ او د ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ
ﺗﺼﻔﻴﯥ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ او د ﻧﺎدرﺷﺎه ﻧﻤﺴﻰ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﻴﺮزا د ده اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻪ
ﻏﺎړه ﻛښﯧښﻮوه .اﺣﻤﺪﺷﺎه د ړاﻧﺪه ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ،ﺟﺎم
او ﺑﺎﺧﺮز او ﺧﺎف او ﺗﺮﺑﺖ او ﺗﺮﺷﻴﺰ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات ﭘﻮري وﺗړل او ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺎن ﺋﯥ د
ﺷﺎﻫﺮود او ﺑﺴﻄﺎم او ﺳﺒﺰوار د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره واﺳﺘﺎوه.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻗﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻴﺎت ﭘﻪ ﻧﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ او ﺗﺴﻠﻤﯧﺪو
ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻰ او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﻫﻢ دى د ﻧﺸﺎﭘﻮر ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﮔﻮﻣﺎره او د ﻫﻐﯥ ﻃﺎﻳﻔﯥ څﻮ
ﻛﻮرﻧۍ ﺋﯥ ﻏﺰﻧﻲ او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻟﯧږﻟﯥ او ﭘﻪ 1168ﻫـ ﻛﺎل ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪ.
 – 8ﭘﻪ  1168ﻫـ ﭼﻲ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻣړ ﺳﻮ ،اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﻫﻐﻪ زوى ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د
ﻻﻫﻮر ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻛﻮﭼﻨﻰ وو ،ﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻮر ﻣﻐﻼﻧﻲ ﺑﻴﮕﻢ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻚ ﺋﯥ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻣﻐﻼﻧﻲ ﺑﻴﮕﻢ او اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اﺧﺘﻼف ﭘﯧښ ﺳﻮ او د
ﻧﻮاب ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن زوى ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺑﻨﺪي ﻛړه او ﻟﻪ
اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮره ﺋﯥ د ﻻﻫﻮر د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻣﻘﺎم وﻏﻮښﺖ ،ﺧﻮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﺟﻬﺎن ﺧﺎن
ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ورور اﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻮﭘﻠﺰى د ﻻﻫﻮر د ﭼﺎرو د ﺳﻤﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره ور واﺳﺘﺎوه ،ﻣﮕﺮ ﻫﻐﻪ
څﻪ ﻛﺎر ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ ﺑﻮت او ﭘﻪ )1170ﻫـ( ﻛﺎل آدﻳﻨﻪ ﺑﯧﮓ د ډﻫﻠﻲ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻻﻫﻮر وﻧﻴﻮ او د
ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ دﯦﺮش ﻟﻜﻪ روﭘۍ ډﻫﻠﻲ ﺗﻪ ورﻛﻮﻟﯥ.
دا وﺧﺖ ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ ﺳﻜﺠﻴﻮن ﻫﻨﺪو ﻫﻢ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ اﻃﺎﻋﺘﻪ ﺳﺮ وﻏړاوه او
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﺧﻮاﺟﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺋﯥ وواژه او د ډﻫﻠﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺋﯥ د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ
وﻧﻴﻮﻟﻪ .ﻫﻤﻬﻐﻪ وو ،ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ او د ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﺗﺼﻔﻴﯥ
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وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﻣﻴﺰى ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﻫﻐﻪ ﺳﻜﺠﻴﻮن وﻧﻴﻮ او ﻛﺸﻤﻴﺮ
ﺋﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻫﻴﻮاد ﭘﻮري وﺗﺎړه.
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﻻﻫﻮره ډﻫﻠﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه او ﭘﻪ ﻛﺮﻧﺎل ﻛﻲ ﺋﯥ د اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن ﻳﻮﺳﻔﺰي
زوى ﻧﻮاب ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ او د )1170ﻫـ( ﻛﺎل د درﻳﻤﻲ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدي
اﻻوﻟﻰ( ﭘﺮ  7د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ ډﻫﻠﻲ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوت ،دوﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ﺋﯥ د ډﻫﻠﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﺎوه اود ﻫﻐﻪ د ورور ﺷﻬﺰاده ﻋﺰﻳﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮر ﺋﯥ ﺷﻬﺰاده ﺗﯧﻤﻮر ﺗﻪ وﻛړه او د ډﻫﻠﻲ د
وزارت ﭼﺎري ﺋﯥ د ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن زوى ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ او ﻧﻮاب ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ
ﺋﯥ د ﻫﻨﺪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وټﺎﻛﻪ .اﺣﻤﺪﺷﺎه د ډﻫﻠﻲ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﺮ ﺗﺼﻔﻴﯥ او د ﻫﻐﻪ ځﺎى د
ﺑﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﻫﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن اﺷﻨﻐﺮي ﻣﻬﻤﻨﺪزي د ﺳﺮﻫﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ او ﺳﺮﻓﺮاز
ﺧﺎن ﺋﯥ د دوآﺑﻪ ﺳﺘﻠﺞ او ﺑﻴﺎه ﺣﺎﻛﻢ او ﺷﺠﺎع ﺧﺎن اﺑﺪاﻟﻲ ﺋﯥ د ﻣﻠﺘﺎن ﺣﺎﻛﻢ او ﺷﻬﺰاده
ﺗﻴﻤﻮر ﺋﯥ ﺗﺮ ﺳﻨﺪ اوﺗﺘﻪ ﭘﻮري د ﻻﻫﻮر ﺣﺎﻛﻢ وټﺎﻛﻪ او ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺟﻬﺎن ﺧﺎن ﺋﯥ د ﺳﻜﺎﻧﻮ
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎره او ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎن ﺳﺪوزي ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﺳﭙﺎره او د )1170ﻫـ
= 1756م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ.
 -9د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﻏﺰا:
وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻪ )1170ﻫـ( ﻛﺎل ﻟﻪ ﻫﻨﺪه راوﮔﺮزﯦﺪ ،ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻲ
ﻧﻮي ﻓﺘﻨﯥ ﭘﻴﺪا ﺳﻮې او د ﻓﻴﺮوز ﺟﻨﮓ زوى ﻏﺎزي اﻟﺪﻳﻦ او آدﻳﻨﻪ ﺑﯧﮓ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮل او
ﺳﻜﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻲ ﻗﻮت ﭘﻴﺪا ﻛﻰ او د ﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ د ﻣﺮﻫټﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻗﻮﺗﻮ د ډﻫﻠﻲ
ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪوﻟﻪ او ﭘﻨﺠﺎب ﺋﯥ ﻫﻢ وﻧﻴﻮ ،ﭼﻲ ﺷﻬﺰاده ﺗﻴﻤﻮر او ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺟﻬﺎن ﺧﺎن د
دې ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﺗﻮ او ﻓﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي څﺨﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺳﻮل ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺸﺎور او د ډﻫﻠﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه وﺑﺎﻟﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ د اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﻧﺠﺎت
ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره د ﻫﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻲ او اﻣﺎم اﻟﻬﻨﺪ ﺷﺎه وﻟﻲ اﷲ دﻫﻠﻮي ﻫﻢ د
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل او دى ﺋﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﺑﺎﻟﻪ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره
ﭘﻪ )1171ﻫـ( ﻛﺎل د ﺑﻠﻮڅﻮ ﻛﻼت ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪ او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﭼﻲ ﺳﺮ ﺋﯥ اﺧﻴﺴﺘﻰ
وو ،د روﻏﻲ او ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫۍ ﻟﻪ ﻻري ﺗﺴﻠﻴﻤﯧﺪو ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻰ ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د دﯦﺮﺷﻮ
زرو او د ﺑﻠﻮڅﻮ د ﻟﺴﻮ زرو ﻋﺴﻜﺮو ﺳﺮه د ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن او د ﺳﺮاوان و ﺟﺎﻟﻪ وان د ﺳﺮدار ﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﻲ د ورور ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻣﺸﺮي د ﺑﻮﻻن ﻟﻪ درې څﺨﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ
)1172ﻫـ( او د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ﻏﺎړو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﻻﻫﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪ او
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ﺳﺎرﻧﭙﻮر ﺗﻪ وﻻړ .ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻨﺪ د ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﺸﺮان ﻟﻜﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ او
ﺳﻌﺪاﷲ ﺧﺎن روﻫﻴﻠﻪ او ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻠﻚ رﺣﻤﺖ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ زوى ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎن او دوﻧﺪي
ﺧﺎن او ﻗﻄﺐ ﺧﺎن د ﻟﺴﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او دا وﺧﺖ د
اﺣﻤﺪﺷﺎه ټﻮل ﻟښﻜﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﭘﯧښﻮر او ﺑﻠﻮڅﻮ او د ﻫﻨﺪ د ﭘښﺘﻨﻮ
ﻏﺎزﻳﺎن راﻏﻮﻧډ ﺳﻮي ول ،ﺷﭙﯧﺘﻮ زرو ﭘﻠﻴﻮ او ﺳﭙﺮو ﺗﻪ رﺳﯧﺪه ،ﭼﻲ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه وه.
اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮو د ﻫﻨﺪواﻧﻮ او ﺳﻜﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ډﯦﺮو ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ دښﻤﻨﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﺋﯥ ډﯦﺮي ﻣﺎﺗﻲ ورﻛړې ،وروﺳﺘﻨۍ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﺟﮕړه د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﭘﺮ ډﮔﺮ د ﻟﺴﻮ
ﻟﻜﻮ ﻣﺮﻫټﺎﻧﻮ او ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﺳﺮه وﻛړه او ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ د دښﻤﻦ ﭘﻪ زرو ،زرو ﺟﮕړن
ﻛﺴﺎن ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﻛړل او د )1174ﻫـ 1760 -م( ﻛﺎل د څﻠﺮﻣﻲ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدي اﻻﺧﺮى( ﭘﺮ
ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﺋﯥ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﻮﺑﻪ او ﻓﺘﺢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮه ،ﭼﻲ د دې ﺳﺘﺮي ﻏﺰا ﺟﻨﮕﻲ اوﻟﺠﻲ او
ﻏﻨﺎﻳﻢ ) (50زره آﺳﺎن ،دوه ﻟﻜﻪ ﻏﻮاﻳﻲ او ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ﭘﻴﻼن او څﻮ زره اوښﺎن ول او  22زره
ﺑﻨﺪﻳﺎن ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﭼﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻳﻮه اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻣﻲ ﻧﻮر ټﻮل وﺑﺨښﻞ ﺳﻮل.
اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﺗﺮ ﻟﻮﻳﻲ ﺳﻮﺑﻲ او د ﻣﺮﻫټﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﻫﻨﺪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ
ﻧﺠﺎت او ژﻏﻮرﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د دوﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ زوى ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ ډﻫﻠﻲ ﻛﻲ ﭘﺎﭼﺎ او د ﻣﻴﺮزا
ﺟﻮان ﺑﺨﺖ زوى ﺋﯥ ور ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻛﻰ او ﻧﻮاب ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺋﯥ د ﻓﺮزﻧﺪﺧﺎن او رﺳﺘﻢ
ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻟﻘﺐ وزﻳﺮاﻋﻈﻢ او ﭘښﺘﻮن ﻧﻮاب ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺪوﻟﻪ ﺋﯥ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وټﺎﻛﻪ او د ﭘﻨﺠﺎب
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺋﯥ زﻳﻦ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ ﺗﻪ ورﻛﻰ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ او ﺷﻬﺰاده ﺗﻴﻤﻮر ﺋﯥ د
ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ.
 -10د ﺳﻜﺎﻧﻮ ﺗﺮټﻨﻪ:
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﺗﺮ ﻓﺘﺢ وروﺳﺘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ ،ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻲ ﺟﻴﺴﺎﺳﻨﮕﻬـ د ﺑﻐﺎوت ﺑﻴﺮغ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ ،ﭼﻲ د رﻧﺠﻴﺖ ﻧﻴﻜﻪ ﭼﻬﺮت ﺳﻨﮕﻬـ او
ﻻﺟﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﻐﺎوت ﻛﻲ ﻻس درﻟﻮد او د ﭘﻨﺠﺎب ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻪ زﻳﻦ ﺧﺎن ﺋﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ
ﻛﻰ.
اﺣﻤﺪﺷﺎه د دې ﻓﺘﻨﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره د )1175ﻫـ = 1763م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ
ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻲ ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ  48ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻣﺮﺗﺴﺮ ﺧﻮا ﺗﻪ  135ﻣﻴﻠﻪ واټﻦ وواﻫﻪ
او ﭘﻪ "روﻫﻲ" ﻛﻲ د ﺳﻜﺎﻧﻮ د دوه زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ او د 1175ﻫـ ﻛﺎل د رﺟﺐ
د  11ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺷﻠﻮ زرو ﺳﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ووژل او ﻣﺎت ﺋﯥ ﻛړل او د
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ﭘټﻴﺎﻟﯥ او ﺳﺮﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺋﯥ اﻣﻴﺮ ﺳﻨﮕﻬـ ﺗﻪ ورﻛﻰ او د 1175ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﺮات ﺗﺮ  7ﭘﻮري
ﻻﻫﻮر ﺗﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ راوﮔﺮزﯦﺪ او ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن ﺑﺎﻣﻴﺰى ﺋﯥ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﻫﻐﻪ ﻳﺎﻏﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﺳﻜﺠﻴﻮن ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ وﻧﻴﻮ.
اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﭘﻨﺠﺎب د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﺗﺮ 1179ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻮري اﺧﺘﻪ وو او د ﻣﻠﺘﺎن او
ډﯦﺮه اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻻري ﮔﻮﻣﻞ او ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﺮﻣۍ
څﺨﻪ ﻧﺎروﻏﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ 1181ق ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ.
 -11ﺑﺨﺎرا ﺗﻪ ﺗﮓ:
ﭘﻪ 1181ﻫـ ﻛﺎل وزﻳﺮ ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن د ﺷﭙږو زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺑﻠﺦ او
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺑﺨﺎرا ﺣﻜﻤﺮان ﺷﺎه ﻣﺮادﺑﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﻳﺎﻏﻴﺎن
ﭘﺎرول ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ 1182ﻫـ ﻛﺎل ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻري ﻣﻴﻤﻨﻪ او اﻧﺪﺧﻮد او ﺑﻠﺦ او
ﺷﺒﺮﻏﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛړه ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺑﺨﺎرا ﭘﺎﭼﺎ د آﻣﻮ د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻗﺮﺷﻲ ﻛﻲ ﻟښﻜﺮ
راﻏﻮﻧډ ﻛړى وو ،ﺧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺑﺨﺎرا د ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﮕړه او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺷﺎن
ﺳﺮه وړ و ﻧﻪ ﺑﻠﻠﻪ ﻧﻮ د ﺑﺨﺎرا د ﭘﺎﭼﺎ ﺳﺮه ﺋﯥ روﻏﻪ وﻛړه او د آﻣﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﺋﯥ د دواړو ﻫﻴﻮاد
وﯦﺶ وټﺎﻛﻪ.
ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮﻛﻲ وزﻳﺮ ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن د ﺟﻮزﺟﺎن ﻟﻪ ﻓﻴﺾ آﺑﺎد څﺨﻪ ﺧﺮﻗﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راوړه ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ دې ښﺎر ﻛﻲ ﺳﺘﻪ.
 -13ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ ﺗﮓ:
څﻪ وﺧﺖ دﻣﺨﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﺎدر ﺷﺎه ړوﻧﺪ ﻧﻤﺴﻰ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﻴﺮزا د ﺧﺮاﺳﺎن
ﭘﺎﭼﺎ ټﺎﻛﻠﻰ ﺳﻮى او د اﺣﻤﺪﺷﺎه دﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫۍ ﺗﺎﺑﻊ وو.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د  1183ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺷﺎﻫﺮخ زﻟﻤﻲ زوى ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻴﺮزا او د ﺗﻮن او
ﻃﺒﺲ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺮدان ﺧﺎن ﺳﺮ اﺧﻴﺴﺘﻰ وو او د ﻓﺎرﺳﻲ د ﭘﺎﭼﺎ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ درﺑﺎر ﺗﻪ
ﺋﯥ رﺟﻮع ﻫﻢ ﻛړې وه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د 1184ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﻫﺮات او
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ وﻻړ .ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﻛﻲ د ﺑﻠﻮڅﻮ ﭘﺎﭼﺎ ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﭼﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﺗﺎﺑﻊ وو،
د ﺷﻠﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﺳﺮه د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ښﯥ ﻛﺎرﻧﺎﻣﯥ وﻛړې او د ﺗﺮﺷﻴﺰ ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺋﯥ
ﻋﻠﻲ ﻣﺮدان ﻣﻐﻠﻮب ﻛﻰ ،ﭼﻲ د دې ﺧﺪﻣﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﺣﻀﻮره د دﯦﺮه
ﻏﺎزﻳﺨﺎن د داﺟﻞ او ﻫﺮﻧﺪ ﺳﻴﻤﻲ او د ﺑﻠﻮڅﻮ وﻟﺠﯥ ﻫﻢ ده ﺗﻪ وﺑﺨښﻠﻲ ﺳﻮې.
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ﺧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺮ ﻟﻨډي ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ د ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻴﺮزا ﻋﺬر وﻣﺎﻧﻪ او د
ﺷﺎﻫﺮخ ﻟﻮر ﮔﻮﻫﺮﺷﺎده ﺋﯥ ﺷﻬﺰاده ﺗﻴﻤﻮر ﺗﻪ وﻛړه او ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻴﺮزا ﺗﻪ ﺋﯥ د )ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻲ(
ﻟﻘﺐ ورﻛﻰ او د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺋﯥ ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﻪ وﺑﺨښﻠﻪ او د 1184ﻫـ ﻛﺎل د ﺻﻔﺮي ﭘﺮ  8د
ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻري ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ.
اﺣﻤﺪﺷﺎه او ﺳﻨﺪﻫـ:
ﭘﻪ )1160ﻫـ( ﻛﺎل ﭼﻲ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر ووژل ﺳﻮ او اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ،ﭘﻪ ﺳﻨﺪﻫـ ﻛﻲ ﻣﻴﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻛﻠﻬﻮره د ﻧﺎدري ﺗﺮ اﻣﺮ
ﻻﻧﺪي اﻣﻴﺮ وو .ﭘﻪ )1161ﻫـ( ﻛﺎل = )1748م( ﻛﺎل اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﻛﻰ .ده ﭘﻪ
ﺳﻨﺪﻫـ ﻛﻲ د ﻣﻴﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻛﻠﻬﻮره اﻣﺎرت ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋاﻧﺪ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ د )ﺷﺎﻫﻨﻮاز
ﺧﺎن( ﻟﻘﺐ ورﻛﻰ .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻛﻨﺪﻫﺎر درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻛﺎﻟﻨﻴﻮ ﻣﺎﻟﻴﻮ د ورﻛړي ﺗﻌﻬﺪ وﻛﻰ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻴﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ د ﺧﺮاج ﭘﻪ ورﻛړه ﻛﻲ ﺳﺴﺘﻲ وﻛړه ،اﺣﻤﺪ
ﺷﺎه ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ورواﺳﺘﺎوه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﺎﻟﻴﻮ ورﻛړه وﻏﻮښﺘﻪ ،ﭼﻲ )ﺧﺎﻳﻒ(
ﺳﻨﺪﻫﻲ د ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻀﻤﻮن د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ د )ﻧﺎﻣﮥ ﻧﻐﺰ( ﭘﻪ دې ﺑﻴﺖ ﻛﻲ داﺳﻲ
ځﺎى ﻛړى دئ:
رﺳﺎﻧﺪى ﺗﻮ ﮔﺮ ﮔﻨﺞ در ﺑﺎج ﻣﺎ
ﺷـــﺪى اﻳﻤﻦ از ﺗﺎب ﺗﺎراج ﻣـﺎ
دا ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻲ د ﺳﻨﺪﻫـ درﺑﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻣﻴـﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤـﺪ د اﻃﻠـﺲ او ﻛﻤﺨـﺎب او دﻳﺒـﺎ
او ورﻳښﻤﻮ د ﻛﺎﻟﻴﻮ او ﻗﺮﻧﻔﻞ او ﻣﺸﻚ او ﻋﻮد او ﻋﻨﺒـﺮ ﻗﻴﻤﺘـﺪاره ﺳـﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ د ﻳـﻮې درې
ﻛﺴﻴﺰي ﺟﺮﮔﻲ ﭘﻪ ﻻس د ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎن ﻛﻠﻬﻮره ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻛﻨﺪﻫﺎر درﺑـﺎر ﺗـﻪ واﺳـﺘﻮ ل او وې
وﻳﻞ:
ﺳــــــﻼﻣﻰ رﺳــــــﺎﻧﺶ ﺑﻌﺠــــــﺰ وﻧﻴــــــﺎز

ﻛـــــﻪ اى ﺷـــــﺎ اﻓﻐــــــﺎن ﮔـــــﺮدن ﻓــــــﺮاز

ﻣــــــــــﻨﻢ ﺑﻨـــــــــــﺪۀ ﺗﺎﺟــــــــــﺪار ﺗـــــــــــﻮ ام

ﺑـــــﻪ ﻓﺮﻣـــــﺎﻧﺒﺮدارى ﻧﺎﻣـــــﺪار ﺗــــــﻮ ام

ﻣــــﻦ از ﻟﻄــــﻒ ﺗــ ـﻮ ﭼــــﺸﻢ دارم ﺑﻬــــﻰ

ﺑـــــــﺮ ﺷـــــــﺎه ﻣـــــــﻦ ﻣﻴﻜـــــــﻨﻢ آﮔﻬـــــــﻰ

دا ﺳﻔﺎرﺗﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ،د دواړو درﺑﺎرو دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮ ﭘﺨﻮا ﻻ ښﻪ ﺳﻮل او د ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﻮ زوى ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮظ
ﺳﺮﺧﻮش د ﺳﻨﺪﻫـ د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا د وﻛﻴﻞ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﺗﺮ
1168ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻮري ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ وو ،ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ ﻟﻪ ﺳﻨﺪﻫـ څﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭼﻲ د
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ورﻛړي وﻋﺪه ﺋﯥ ﺳﻮې وه ،د ﻛﻨﺪﻫﺎر درﺑﺎر ﺗﻪ راوﻧﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺳﺮدار
ﺟﻬﺎن ﺧﺎن ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ د ﻫﻨﺪ د ﺳﻔﺮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻰ ،ﭼﻲ ﭘﻪ )1166ﻫـ
= 1753م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﻨﺪﻫـ ﻛﻲ د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر د ورﺗﻠﻮ آوازه ﮔډه ﺳﻮه ،ﺧﻮ د ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻛﺎل ﭘﻪ
ﭘﺎى ﻛﻲ څﺮﮔﻨﺪه ﺳﻮه ،ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﺎ د ﺳﻨﺪﻫـ ﺧﻮا ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮى دئ.
د )1167ﻫـ ﻛﺎل د ﻣﺤﺮﻣﻲ ﭘﻪ څﻠﺮﻣﻪ = د 1753م د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ( اﺣﻤﺪﺷﺎه
د ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد ﺷﮕﻲ )رﻳﮕﺴﺘﺎن( ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو .د ﺳﻨﺪﻫـ درﺑﺎر ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﻠﻮار دﯦﻮان ﮔﺪوﻣﻞ
د ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ده ﺣﻀﻮر ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،ﭼﻲ د ﻣﻴﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ د اﻃﺎﻋﺖ او اﻧﻘﻴﺎد ﺧﺒﺮ
وروړي او څﻮ ﭼﻲ ﺋﯥ وس وي د اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ.
ﮔﺪوﻣﻞ د ﺳﻜﻬﺮ ﭘﻞ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺷﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮ ﮔﺎه ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﺧﻮ ﺗﺮ دوو ورځﻮ ﭘﻮري
ﺋﯥ ﭘﺎﭼﺎ و ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻻى ﺳﻮ ،څﻮ ﭼﻲ ﺷﺎﻫﻲ ﻣﻮﻛﺐ ﻧﻮښﺎره ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻫﻠﺘﻪ ﮔﺪوﻣﻞ د ﭘﺎﭼﺎ
ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ورﻏﻰ او د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ راﺿﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ډﯦﺮ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ .واﻳﻲ ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه
ډﯦﺮ ﻏﻀﺒﻨﺎك وو ،ﺧﻮ ﮔﺪوﻣﻞ ﻫﻢ ﻫﻮښﻴﺎر ﺳړى او ژﺑﻮر او ﭘﻪ ﻛﺎر ﭘﻮه ﺳﻔﻴﺮ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻞ ﺋﯥ د ﺷﺎﻫﻲ ﻏﻀﺐ ﭘﻪ آراﻣﻮﻟﻮ ﻛﻲ زﻳﺎر ﻳﻮﺳﺖ .دى ﭘﻪ دې ﭘﻮه وو ،ﭼﻲ
اﺣﻤﺪﺷﺎه اوﻟﻴﺎء اﷲ ﺗﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮي ،ﻧﻮ څﻮ ﺟﻮاﻟﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﺎورو ډك ﻛړه او د ﻧﻮرو ﺳﻮﻏﺎﺗﻮ
ﺳﺮه ﺋﯥ وړاﻧﺪي ﻛړه .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه :ﭘﻪ دې ﺟﻮاﻟﻮ ﻛﻲ څﻪ ﺷﻲ دي؟ ﮔﺪوﻣﻞ
ورﺗﻪ ووﻳﻞ :د ﺳﻨﺪﻫـ ډﯦﺮ ښﻪ ﺳﻮﻏﺎت ،ﻳﻌﻨﻲ د ﺳﻨﺪﻫـ د اوﻟﻴﺎوو د ﻗﺒﺮو ﭘﺎﻛﻲ ﺧﺎوري.
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻫﻐﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ وﻛﺘﻞ او ﻗﻬﺮ ﺋﯥ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﺳﻨﺪﻫـ د
ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻧﺮﻣﻪ روﻳﻪ راواﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ،ﺧﻮ ﻣﻴﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﺳﻨﺪﻫـ ﭘﺮﯦښﻮو
او ﻟﻤﺮ ﺧﺎﺗﻪ ﺧﻮا ﺟﻴﺴﻠﻤﻴﺮ ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ د )1167ﻫـ ﻛﺎل د ﺻﻔﺮ ﭘﺮ  = 12د 1753م د
دﺳﻤﺒﺮ ﭘﺮ  (9د ﻛﻮرﻫﺮه ﭘﻪ ﺳﺮﻛﻬﺎت ﻛﻲ د ﺳﺘﻐﻲ )ﺧﻨﺎق( ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ ﻣړ ﺳﻮ.
ﭘﻪ ﺗﺬﻛﺮة ﻣﺨﺎدﻳﻢ ﻛﻬﺮا ﻛﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺘﻪ ﭼﻲ د 1167ﻫـ ﻛﺎل د ﻣﺤﺮﻣﻲ
ﭘﺮ  21ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ ﺳﻨﺪﻫـ
ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ وو .د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﻗﻮل ﻫﻢ د دې ﻟﻴﻜﻨﻲ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﺧﻮري او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ووﻳﻞ
ﺳﻮه اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ وﻻړ .ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪﻫـ څﺨﻪ ﺗﺮ راﮔﺮزﯦﺪو
وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړې وه.
د ﻣﻴﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادﻳﺎب ﺧﺎن د ده ﭘﺮ ځﺎى
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﺋﯥ ﻳﻮ وﻛﻴﻞ واﺳﺘﺎوه او د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ورﻛړه ﺋﯥ وﻣﻨﻠﻪ.
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اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻫﻢ دى د ﺳﻨﺪﻫـ د ﺣﻜﻤﺮان ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﭘﯧﮋاﻧﺪ او د )ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎن( ﻟﻘﺐ ﺋﯥ ورﻛﻰ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ښﻜﺎرﭘﻮر ښﺎر ﻫﻤﯧﺸﻪ د ﻛﻠﻬﻮره د ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ او د ﺑﻠﻮڅﻮ د داود ﭘﻮﺗﺮه
د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺷﺨړي او ﻧﺰاع ځﺎى وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻫﻐﻪ ښﺎر د ﺳﺒۍ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ
ﭘﻮري وﺗﺎړه او د ﻫﻐﻪ ځﺎى اداره ﺋﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ او ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺠﺎرت د ښﻜﺎﭘﻮر ﻟﻪ ﻻري ﺗﺮ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻮري ﺟﺎري ﺳﻮ او دې ښﺎر ﻳﻮ ﻣﻬﻢ
ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ وﻣﻮﻧﺪ .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﻲ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن ﭘﻨﻲ د
ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ د درﺑﺎر د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وټﺎﻛﻪ او اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد ﺗﻪ ورﻏﻰ او څﻮ ﺗﻨﻪ
ﻋﺎﻣﻼن ﺋﯥ د ﺳﻴﺪﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮ ادارې ﻻﻧﺪي ﺗﺘﻪ او ﻧﻮرو ښﺎرو ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ
ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎن ﺗﺘﻪ ﺗﻪ وﻻړ او د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ځﺎى ﺋﯥ
وﻧﻴﻮ او د ﻣﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﺋﯥ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯧﮓ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻫﻢ ﺗﺘﻪ ﺗﻪ راﻏﻰ او ده آﻗﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ د ﺗﺘﻪ ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ ،او د ښﺎر ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي او ﻣﺦ روﺑﻲ ﺋﯥ ﺷﻬﺮﻳﺎري
ﺣﻀﻮر ﺗﻪ وروﺳﺘﻞ ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﺳﻤﻌﻴﻞ او ﺷﺎﻣﻠﻮ د ﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ
اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﺳﻮ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻔﻮظ د ﺗﺘﻪ ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ
ﻣﺤﻤﺪﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮا دﺳﻨﺪﻫـ اﻣﻴﺮ وﭘﯧﮋاﻧﺪه ﺳﻮ او د ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎن ﻟﻘﺐ
ورﻛړه ﺳﻮ ﭘﻪ دې ټﻮﻟﻪ ﻣﻮده ﻛﻲ د ﻣﻴﺎ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻔﻴﺮ دﯦﻮان ﮔﺪوﻣﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ
درﺑﺎر ﻛﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎوه ،څﻮ ﭼﻲ د ﻛﻠﻬﻮره د اﻣﺎرت د ﻛﻬﻮل ﻣﺸﺮان ﺋﯥ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻛړل
او اﺣﻤﺪﺷﺎه دوى ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋﻧﺪل او د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن ﻛﻮﭼﻨﻰ ورور ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﻛﻲ د ﻳﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ وﺳﺎﺗﻪ .ﭘﻪ دې روﻏﻪ ﺟﻮړه ﻛﻲ
ﻣﺤﻤﺪﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر د ﺳﻨﺪﻫـ ﺗﺮ ټﺎﻛﻠﻲ ﻣﺎﻟﻴﯥ څﻪ ﻗﺪر زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ
ﻣﻨﻠﯥ وه.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺳﻨﺪﻫـ ﻣﺸﺮان او ﻣﺦ روﺑﻲ ﭘﻪ اﻣﺮﻛﻮټ ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮي اﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ او ﻫﻐﻪ د اﻣﻴﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ ﺑﻮت )د 1167ﻫـ ﻛﺎل د
ﺻﻒ  (16او ﺷﻴﺦ ﻇﻔﺮاﷲ د ﺗﺘﻪ ﭘﻪ ﺣﺎﻛﻤﻲ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ دﯦﻮان ﮔﺪوﻣﻞ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎن او د ﻓﺨﺮ وړ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮ ﺳﺮه د
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﺣﻀﻮره اﻣﺮ ﻛﻮټ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﻫﻐﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻧﻮي اﻣﻴﺮ ﺗﻪ
وړاﻧﺪي ﻛړل او ﻧﺼﻴﺮ ﭘﻮر ﺗﻪ ﻧﮋدې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻴﺪان ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن د ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
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ﻛښﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﺟﺸﻦ ﺟﻮړ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ځﺎى ﻛﻲ د ﻧﻮى ښﺎر )ﻣﺮاد آﺑﺎد( ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮو
ﺳﻮ )د 1171ﻫـ ﻣﺤﺮﻣﻪ =  1757م ﺳﺘﻤﺒﺮ(.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادﻳﺎب ﺧﺎن درې ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ ،ﺧﻮ ځﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮان
ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮل او د )1171ﻫـ د ذﻳﺤﺠﯥ ﭘﺮ 1757 = 13م( ﺋﯥ دى ﭘﺨﭙﻞ ټﺎټﻮﺑﻲ ﻛﻲ
ﻛﻼﺑﻨﺪ او ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﺑﻠﻪ ورځ ﺋﯥ د ده ورور ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه .ده د ﺳﻨﺪﻫـ
د ﺧﻠﻜﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺴﻠﻲ ﻛﻲ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ او د ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻣﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻣﺮادﻳﺎب ﺧﺎن ﻋﻴﺎش
او ﻻ اﺑﺎﻟﻲ ﺳړى وو او ژوﻧﺪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻟﻬﻮ او ﻟﻌﺐ ﻛﻲ ﺗﯧﺮاوه او ﺧﻠﻚ ځﻴﻨﻲ ﻧﺎراﺿﻪ ول،
ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻣﻴﺮ ﺑﻬﺮام ﺧﺎن د ﻧﻮروﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻس ﻳﻮ ﻛﻰ او دى ﺋﯥ د اﻣﻴﺮۍ ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ
راواﭼﺎوه ،ﺧﻮ د ﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن ﺳﻜﻨﻰ ورور ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺪا آﺑﺎد ﻛﻲ وو او د
ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه زوى ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻴﺮ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻣﺦ روﺑﻮ څﺨﻪ وو ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل.
دا وﺧﺖ د ﺳﻨﺪﻫـ داﺧﻠﻲ اوﺿﺎع ﮔډه وډه وه او ﻋﻄﺮ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺑﻞ ورور ﭼﻲ د
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻳﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ژوﻧﺪ ﻛﺎوه د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ﺋﯥ
د درﺑﺎر د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻋﺮض وﻛﻰ او ﻟﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮره ﻫﻢ ﻳﻮ
ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر او ﻋﻄﺮ ﺧﺎن د ﺳﻨﺪﻫـ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﭘﯧﮋاﻧﺪه ﺳﻮ .د دې ﺧﺒﺮي ﭘﻪ اورﯦﺪو
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻨﺪﻫـ ﻛﻲ اﺣﻤﺪﻳﺎر ﺧﺎن ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﻏﻮﻧډ ﻛﻰ ﺧﻮ ﺳﺮاﺋﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭼﻲ د ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدرﯦﺪل واورﯦﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺋﯥ ﻗﺪم اﺧﻴﺴﺘﻪ او ﻣﻴﺎ ﻏﻼم
ﺷﺎه ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻣﻨځ ﻛﻲ څﻪ ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻪ درﻟﻮد ،د )1171ﻫـ ﻛﺎل د ﺻﻔﺮ ﭘﺮ  = 25د 1757م د
ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ  (8د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮاوو ﺳﺮه د ﺳﻨﺪ د رﯦﮕﺴﺘﺎن ﺧﻮا ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﻲ
ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻴﺮ ﺗﻪ د ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادﻳﺎب ﺧﺎن ﻟﻪ
ﺑﻨﺪه ﺧﻼص ﺳﻮ او د ﺳﺮاﺋﻰ د ﻳﻮې ډﻟﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د ﻧﻮي ټﺎﻛﻞ ﺳﻮي اﻣﻴﺮ ﻋﻄﺮ ﺧﺎن
ﻟﻴﺪو ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه د راﺟﻪ ﻟﻴﻜﻬﻲ او ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻃﺮﻓﺪارو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻴﺮي
ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ.
ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﭼﻲ ﺳﻨﺪﻫـ ﺧﺎﻟﻲ وﻟﻴﺪ ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻌﻪ ور ﻧﻨﻮت ،اﺣﻤﺪﻳﺎر ﺧﺎن ﭼﻲ دا
ﺧﺒﺮ واورﯦﺪ د ﻧﻮښﺎره ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ او د )1171ﻫـ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﺧﻮر = د 1757م ﭘﻪ
دﺳﻤﺒﺮ( ﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ.
د ﺳﺮاﺋﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او دې دوو وروڼﻮ دا ﺧﻴﺎل ﻛﺎوه ﭼﻲ ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﺑﻪ د دوى د
ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺣﻘﻮق وﭘﯧﮋﻧﻲ او دوى ﺑﻪ د ﺳﻨﺪﻫـ ﭘﻪ اﻣﺎرت وﻣﻨﻲ ،ﺧﻮ ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﺗﺮ دوى رﻧﺪ او
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ﺟﺎه ﭘﺴﻨﺪ وو او د وروڼﻮ ﺗﺮ ﻟﻴﺪو دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ دوى د ﺑﻨﺪﻳﮕﺮت او ﺧﺪا آﺑﺎد ﺗﻪ د دوى د
ﺑﯧﻮﻟﻮ ﺣﻜﻢ وﻛﻰ ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻪ د ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﺧﻠﻜﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮوع
ﺳﻮه او اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﺗﻪ د ﻣﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮﻟﻮ او ورﻛړه ﻛﻲ ﺋﯥ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ او ﺧﻠﻚ
ﺋﯥ ﭘﻪ ﺗﻨﮓ ﻛړه ،ﺧﻮ د دې ﻛﺎر ﺗﺮ ﻋﻬﺪې و ﻧﻪ وﺗﻼى ﺳﻮ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟږ ﻣﻮده ﻛﻲ ﺧﻠﻜﻮ
وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻲ دى د اﻣﺎرت ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ راواﭼﻮي.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه ﭼﻲ ﭘﻪ ادې ﭘﻮر ﻛﻲ ﻓﺮار وو ،ﺑﻬﺎوﻟﭙﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او
ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻴﺎ ﺳﺮﻓﺮاز ﺧﺎن ﺋﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﯦښﻮو .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻨﺪﻫـ ﺗﻪ وﻻړ او د )1171ﻫـ( ﻛﺎل د
روژې ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﭘﻪ روﻫﺮي ﻛﻲ د ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ.
ﺗﺮ څﻮ ﺟﻨﮕﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺷﻮال ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ ﻋﻄﺮ ﺧﺎن او ورور ﺋﯥ اﺣﻤﺪﻳﺎر ﺧﺎن د
ﻣﻘﺼﻮده ﺳﺮه ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او وﺗښﺘﯧﺪل او ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او د ﺳﺮاﺋﻲ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺳﺮه ﺳﻴﻮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ )د 1171ﻫـ د ﺷﻮال اوﻟﻪ = 1758م(.
ﻟږ وروﺳﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮاد ﻳﺎب ﺧﺎن ﻣړ ﺳﻮ او ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه د ﺧﻠﻜﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ رﺿﺎ
ﻻس ﺗﻪ راوﺳﺘﻠﻪ او ﭘﻪ ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ﺳﺮه ﺋﯥ اﻣﺎرت ﻛﺎوه ،ﺧﻮ ﻋﻄﺮ ﺧﺎن او اﺣﻤﺪﻳﺎر ﻟﻪ ﺳﻨﺪﻫـ
ﻛﻼت ﺗﻪ وﻻړ او د ﻛﻼت ﻧﺼﻴﺮ ﺧﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه او د ﺳﻨﺪﻫـ د وﻛﻴﻞ ﮔﺪوﻣﻞ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻋﺮاﻳﺾ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺣﻀﻮر ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره د دوى د
ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ور واﺳﺘﺎوه اﺣﻤﺪﻳﺎر ﺧﺎن ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎر ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او ﻋﻄﺮ ﺧﺎن
د ﺷﺎﻫﻲ ﻟښﻜﺮ د اﻓﺴﺮ ﻋﻄﺎﺋﻲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﭘﺮ ﺳﻨﺪﻫـ ﻳﺮ ﻏﻞ وﻛﻰ او د ﻓﺘﺤﻨﺎﻣﯥ د ﻣﺆﻟﻒ
ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻪ ﺣﻀﻮره ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن د داود ﭘﻮﺗﺮه د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻟﯧږل ﺳﻮ ،ﭼﻲ د
ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛﻲ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د داؤد ﭘﻮﺗﺮه ﻳﻮ ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ د ﺑﻬﺎدر ﺧﺎن ﻳﻚ ﮔﻮش ﭘﻪ
ﻣﺸﺮي ﻫﻢ د ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ او ورﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ.
ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه د )1172ﻫـ = 1759م ﻛﺎل ﺗﺮ دوﻫﻤﻲ ﺧﻮ )رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ( وروﺳﺘﻪ( د
ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او د دواړو ﺧﻮاوو ﻟښﻜﺮي ﭘﻪ ﭼﺎﻛﭽﻴﻜﺎن ﻛﻲ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺳﻮې .ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وﻧښﺘﯥ او ﻣﻴﺮ ﺑﻬﺎدر ﺧﺎن ﺗﺎﻟﭙﻮر ﭼﻲ د ﻏﻼم ﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻨﮕﯧﺪه د
ﺟﮕړې ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ او ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ روﻏﻪ راﺿﻲ ﺳﻮ او د روﻏﻠﻴﻚ )ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﯥ(
ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺋﯥ ﺳﻨﺪﻫـ ﭘﺮ درو ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﻪ ،ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه ﺗﻪ ورﻛړه ﺳﻮه او دوې
ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻄﺮ ﺧﺎن او ورور ﺗﻪ ﺋﯥ ورﻛړل ﺳﻮې.
ﺧﻮ د دې دوو وروڼﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻫﻢ ﺷﺨړه ﭘﻴﺪا ﺳﻮه او ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه د )1172ﻫـ =
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1759م ﻛﺎل ﭘﻪ روژه ﻛﻲ( ﭘﺮ ﻋﻄﺮ ﺧﺎن ﻳﺮ ﻏﻞ وﻛﻰ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻧﻮښﺎره څﺨﻪ وځﻐﻼوه او
ټﻮل ﺳﻨﺪﻫـ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ )1175ﻫـ = 1762م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﺳﻨﺪﻫـ د ﺳﻔﻴﺮ
ﮔﺪوﻣﻞ ﭘﻪ زﻳﺎر ﻟﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ درﺑﺎره ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن د اﻣﺎرت د ﺳﻮﻏﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻏﻼم ﺷﺎه ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪ او دى ﺋﯥ د )ﺷﺎه وردي ﺧﺎن( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ د ﺳﻨﺪﻫـ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وﭘﯧﮋاﻧﺪاو ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ )1177ﻫـ =  (1764د ﻛﭽﻪ ﺗﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮره د
)ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ( ﻟﻘﺐ ﻫﻢ ورﻛړه ﺳﻮ او دوه اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮ د 1177ﻫـ ﻛﺎل د
دوﻫﻤﻲ ﺧﻮر ﭘﺮ  20او ﺑﻞ د 1177ﻫـ ﻛﺎل د درﻳﻤﻲ ﺧﻮر ﭘﺮ اوﻟﻪ د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺳﻮ او ﭘﻪ
)1181ﻫـ = 1767م( ﻛﺎل ﻛﻲ د ﻏﺎزي ﺧﺎن او اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺎن دﯦﺮې ﻫﻢ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻲ ﺳﻮې او ده ﭘﻪ  1182ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺮون ﻛﻮټ ﻛﻲ د ﺣﻴﺪر
آﺑﺎد ﻛﻼ وداﻧﻪ ﻛړه او ﻫﻠﺘﻪ واوﺳﯧﺪ ،څﻮ ﭼﻲ د )1186ﻫـ( ﻛﺎل د درﻳﻤﻲ ﺧﻮر ﭘﺮ 1772) 3م
د اﮔﺴﺖ ﭘﺮ  (2د ﮔﻮزڼ )ﻓﻠﺞ( ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ ﻣړ ﺳﻮ.
د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺟﻮﻛﻴﻪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻏﻼم ﺷﺎه ﻳﻮ وار د ﺧﭙﻠﻲ ﺣﻤﺎﺳﯥ د ﺟﻮش ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ
ووﻳﻞ ﭼﻲ :زﻣﺎ ﻟښﻜﺮ ټﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻤﺘﻮ اوﺳﻲ ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ښﺎر )ﻛﻨﺪﻫﺎر( ﻧﻴﺴﻢ .د
ﻫﻤﺪې وﻳﻨﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻓﺎﻟﺞ ﻧﺎروﻏۍ ﺣﻤﻠﻪ ورﺑﺎﻧﺪي وﻛړه ،ﻟﻪ ﺧﺒﺮو وﻟﻮﯦﺪ او ژر ﻣړ
ﺳﻮ.
د ﻣﻴﺎ ﻏﻼم ﺷﺎه ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﺳﻨﺪﻫـ ﻣﺦ روﺑﻮ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ده زوى ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﺮﻓﺮاز ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه .دوې ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ورورﺳﺘﻪ ﭼﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﻟﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻟﻪ
دﻧﻴﺎ وﻻړ ،ﻧﻮ ﻣﻴﺎ ﺳﺮﻓﺮاز ﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﺑﻬﺮام ﺧﺎن ﺗﺎﻟﭙﻮر د ﺗﻌﺰﻳﺖ او اﻃﺎﻋﺖ د ﻋﺮض ﻟﻪ ﭘﺎره د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮي ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻴﻤﻮرﺷﺎه د اﺣﻤﺪﺷﺎه زوى ﺗﻪ راواﺳﺘﺎوه .د ﻛﻨﺪﻫﺎر درﺑﺎر د ﺳﻨﺪ د
ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻓﺮﻣﺎن د ﺳﻮﻏﺎت ﺳﺮه د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وروﻟﯧږه او د ﺧﺪاﻳﺎر ﺧﺎن ﻟﻘﺐ ﻫﻢ ده ﺗﻪ
ورﻛړه ﺳﻮ.
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣړﻳﻨﻪ او د ده ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ:
اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺟﮕړﺋﻴﺰو ﺳﻔﺮو د زﺣﻤﺘﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ
ﻛﻤﺰورى ﺳﻮ او دى ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ښﺎره د ﻛﻮږك د ﺗﻮﺑﯥ ﻏﺮه ﺗﻪ ﭼﻲ ﻟﻮړ وو او ښﻪ ﻫﻮا
ﺋﯥ درﻟﻮده ﺑﻮت ،څﻮ ﭼﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ د )1186ﻫـ( ﻛﺎل د رﺟﺐ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ د
ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ د ﺧﻮراړه )آﻛﻠﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ وﻓﺎت ﺳﻮ او وزﻳﺮ ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن او
ﻳﺎﻗﻮت ﺧﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮا د ده ﻣړى ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راوى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ښﺦ ﻛﻰ ،ﭼﻲ ده

418
دﻣﺨﻪ ټﺎﻛﻠﻰ وو او د ﻣړﻳﻨﻲ ﭘﺮ وﺧﺖ  51ﻛﻠﻦ وو او  26ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﭘﺎﭼﻬﻲ وﻛړه ) 81ﻟﻤﺒﺮ
ﻋﻜﺲ(.
ﻫﻐﻪ ﮔﻨﺒﺪه ﭼﻲ اوس ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د دې ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ ﻣﺰار وﻻړه ده ،د دوو
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﻄﻌﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﭼﻲ ﻣﻴﺮزا ﻫﺎدي ﺧﺎن د درﺑﺎر ﻣﻨﺸﻲ ﺑﺎﺷﻲ وﻳﻠﻲ دي ﭘﻪ
)1190ﻫـ( ﻛﺎل د ﺗﻴﻤﻮرﺷﺎه ﭘﻪ اﻣﺮ وداﻧﻪ ﺳﻮې ده او ﻟﻪ دې دوو ﻣﺼﺮﻋﻮ څﺨﻪ:
ﺑﮕﻮ "ﻓﻴﺾ آﺑﺎد ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎم"
او:
"ﻣﺰار ﺷﺎه ﻓﺮدوس ﺑﺮﻳﻦ" ﮔﻮ
د دې ﮔﻨﺒﺪي د وداﻧۍ ﻧﯧټﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي 82) .ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺘﺸﺮع ،ﺣﻨﻔﻲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ او ﭘﻪ دﻳﻨﻲ اﺣﻜﺎﻣﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎﺳﻮاده ﺳړى وو.
د ده د ﭘښﺘﻮ اﺷﻌﺎرو دﯦﻮان ﭘﻪ 1319ﻫـ ش ﻛﺎل د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﻪ زﻳﺎر ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ
ﭼﺎپ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د ده ﻋﺸﻘﻲ ،ﺗﺼﻮﻓﻲ ،ﺣﻤﺎﺳﻲ او اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻼم ﭘﻪ دوه ﻧﻴﻢ زره
ﺑﻴﺘﻮ ﻛﻲ راﻏﻠﻰ او د ﺷﻌﺮ ﻣﺸﻬﻮر اﻗﺴﺎم ﻏﺰل ،رﺑﺎﻋﻲ ،ﻗﻄﻌﻪ ،ﻣﺨﻤﺲ او ﻣﺮﺑﻊ ﻟﺮي.
د ده ﭘﻪ ﻛﻼم ﻛﻲ د ﺗﺼﻮف ﺑڼﻪ ښﻪ ښﻜﺎره ده او ځﻴﻨﻲ اﺧﻼﻗﻲ او وﻃﻨﻲ اﺷﻌﺎر ﻫﻢ
ﭘﻜښﻲ ﺳﺘﻪ .ده د ﺧﭙﻞ ﻋﺼﺮ دوو ﺗﻨﻮ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻮ د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﺣﺼﺎرك ﺷﺎه ﻓﻘﻴﺮ اﷲ ﺗﻪ ﭼﻲ
ﭘﻪ ښﻜﺎرﭘﻮر ﻛﻲ ښﺦ دئ او د ﭘﯧښﻮر ﻣﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1190ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ارادت
درﻟﻮد او ﻟﻪ ده څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﺼﻮف او ﻋﺮﻓﺎن ﻛﻲ ﻫﻢ ځﻴﻨﻲ ﻣﻨﺜﻮر ﻛﻠﻤﺎت او ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت ﭘﺎﺗﻪ
دي ،ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺷﺮح اﻟﺸﺮح ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
ژﺑﻪ ﺷﺮح ﻟﻴﻜﻠﯥ وه.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺗﻞ د اﺳﻼﻣﻲ ورورﮔﻠﻮۍ او ﻧﺮﻣۍ او دوﺳﺘۍ ﭘﺮ ﺧﻮا
وو .ﭘﻪ ډﻫﻠﻲ او ﺑﺨﺎرا او ﺧﺮاﺳﺎن او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن او ﺳﻨﺪﻫـ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮو اﻣﻴﺮاﻧﻮ
ﺳﺮه د روﻏﻲ ﻟﻪ ﻻري ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ اﻣﯧﺰه روﻳﻪ درﻟﻮدﻟﻪ او د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﻋﻈﻤﺖ او ﻋﺴﻜﺮي
اﻗﺘﺪار ﺑﺎوﺟﻮد ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ټﻮل اﻣﻴﺮان ﭼﻲ ﺳﺮﻛښﻲ ﺑﻪ ﺋﯥ ﻛﻮﻟﻪ ،څﻮ واره ﻋﻔﻮ ﻛړه او ﺗﺎج
ﺑﺨښﻲ ﺋﯥ وﻛړې ،ﭼﻲ ﺣﺘْﻰ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺘﺮﮔﻮر او د ﻧﻈﺮ ﺧﺎوﻧﺪان د ده دې ﺗﺎج ﺑﺨښۍ
او د ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ ﺗﻪ ﻫﯧښ ﺣﻴﺮان ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮي دي او د ﺷﺎه وﻟﻲ اﷲ دﻫﻠﻮي ﭘﻪ ﻗﻮل د اﺑﺪاﻟﻲ دا
روﻳﻪ د دې ﻣﺎدي دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﻪ وه .اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮۍ ﺳﺮه ﺳﺮه د
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﻪ وﻳﻨﻮ ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ څﺨﻪ ځﺎن ژﻏﻮره ،د ﺟﻬﺎﻧﺪارۍ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او
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ﻟﻮى اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ
 – 81ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺰار  – 82ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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اﻧﺼﺎف څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺖ او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺎﻟﻞ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ده ﺗﻪ
)ﺑﺎﺑﺎ( واﻳﻲ او دا د ﻫﻐﻪ ﻟﻘﺐ دئ ،ﭼﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ او رﺣﻤﺎﻧﻪ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮى ﻧﻪ
دئ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻰ اوﻓﺎﺗﺢ وو ،ﺧﻮ د ده ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ او ﻋﺴﻜﺮي اﻋﻤﺎﻟﻮ
څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪه ده ،ﭼﻲ ﻳﻮ ﻏﺎرﺗﮕﺮ ،ﺧﺮاﺑﻜﺎره ،ﺳﺘﻢ ﭘﯧﺸﻪ او ﻣﻈﻠﻮم وژوﻧﻜﻰ ﻧﻪ وو او ﻛﻪ ﻳﻮ
ﻛﺎر د روﻏﻲ او ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻼى د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻻس ﻧﻪ ﭘﻮري
ﻛﺎوه او د ورور ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﻮره ﻧﻪ اﻳﺴﺘﻠﻪ .اﺣﻤﺪﺷﺎه زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د
اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺆﺳﺲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺠﺪد او د ﻳﻮ ﻣﺘﺤﺪ
ﻫﻴﻮاد او ﻳﻮ اوﻟﺲ ﺟﻮړوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﻟﺮي .او د ﺳﻴﺎﻟﻜﻮټﻲ ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل ﭘﻪ
ﻗﻮل:
او دل و دﺳﺖ ﮔﻬﺮ رﯦﺰى ﻛﻪ داﺷﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮد و ﺑﻰ ﭘﺮوا ﮔﺬاﺷﺖ
او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺒﻪ ځﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ده ﺗﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﻲ ده وﻟﻲ د ډﻫﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ
ﻧﺎﻻﻳﻘﻮ واﻛﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮوه؟ ﺧﻮ ﻛﻪ د ﺷﺎه وﻟﻲ اﷲ دﻫﻠﻮي ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت او د ﻧﻮرو ﻫﻨﺪي
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ او اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ وﻛﺘﻞ ﺳﻲ ،ﻧﻮ دا څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﻪ وو ﺗﻠﻠﻰ ،ﺑﻠﻜﻲ د ده ﻳﻮازﻳﻨﻰ ﻫﺪف او ﻣﻄﻠﺐ دا
وو ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ده څﺨﻪ ﺋﯥ اﺳﺘﺮﺣﺎم ﻛړى ،ﻧﺠﺎت ورﻛړي او ﺑﻞ
دا ﭼﻲ ده ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﻗﻮت ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻌﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﯦږدي او د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻧﻮرو
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﺧﻠﺠﻴﺎن ،ﺳﻮرﻳﺎن ،ﻟﻮدﻳﺎن او ﻧﻮرو ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ورك او
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻲ او ﻳﺎ دا د ﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ دﻳﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ دﻧﻴﻮي ﻛﻜړﺗﻴﺎ وﻟړي
او د ډﻫﻠﻲ د ﭘﺎﭼﻬۍ د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮۍ ﭘﻪ ﺣﺮص ﺋﯥ ﻛﻜړ ﻛﻲ ،ﭼﻲ ﻛټ ﻣټ ﻫﻤﺪﻏﻪ
روﻳﻪ ﺋﯥ څﻮ واره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮرو ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺨﺎرا ،ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﻨﺪ او
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﻲ وﻛړه.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪود ﺗﻞ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻲ ول او ﻛﻪ ﺋﯥ د ﻟﻤﺮ ﺧﺎﺗﻪ ﺧﻮا
د ﭘﻨﺠﺎب او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻣځﻜﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻲ ادارې ﻻﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﯥ دا ﻛﺎر ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د
ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره وو .دى ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﻲ د ده د ﭘﺎﭼﻬۍ د واك او ﻗﺪرت ﭼﻴﻨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوره او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ دي ،ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ ﻛﻪ د ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ د ﻓﺘﺢ او د ډﻫﻠﻲ
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د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ او ﻗﺪرت ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮې اﻳښﻰ واى او ﺧﭙﻠﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ او ﻓﻜﺮي او
اداري ﻗﻮاوي ﺋﯥ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ارت ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﻛړي واى ،ﻣﻤﻜﻨﻪ وه ،ﭼﻲ د ده
ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﭼﻬۍ د ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻟﻪ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮى واى او د ده
ﻛﻬﻮل ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﻧﻮرو ﻫﻨﺪي ﺳﻮو اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻬﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺧﺘﻪ ﺳﻮى واى ﭼﻲ ﺑﯧﺨﻲ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻲ دي.
اﺣﻤﺪﺷﺎه د ده د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ او ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺗﻮده
ﻣﻴﻨﻪ او زﻳﺎﺗﻪ ﻋﻼﻗﻪ درﻟﻮدﻟﻪ او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻲ ﺻﻮﻓﻲ ﻣﺸﺮﺑﻪ دﻳﻨﺪاره ﺳړى وو ،ﻧﻪ ﺋﯥ
ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﺎﺗﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﻴﺮان او ﺧﭙﻞ ﮔﺎوﻧډي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﻴﺮان د ﺧﭙﻠﻲ
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮۍ او د ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ او ﺟﺎه د ﺣﺮص ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ او د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ
ﭘﻪ ﻣﺤﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠﻲ ﻣﺮاﻧﺪي ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺮې ﻛﻲ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ده ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻞ دا وو ،ﭼﻲ ﺧﭙﻞ
ﮔﺎوﻧډي اﻣﻴﺮان ﺋﯥ د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﺗﺮ ﺑﯧﺮغ ﻻﻧﺪي د دوﺳﺘۍ او ﭘﻼرﮔﻠﻮۍ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺳﺎﺗﻞ او
ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺋﯥ د ﻛﻢ ﻫﻴﻮاد ﻏﺎﺻﺐ او ﻗﻬﺎر او ﺳﺮاښ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻧﻪ ښﻮوه.
ﺗﺮ اﺣﻤﺪﺷﺎه وروﺳﺘﻪ:
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ده ﻟﻪ اﺗﻮ زاﻣﻨﻮ څﺨﻪ د ده ﻛﺸﺮى زوى ﺷﻬﺰاده
ﺳﻠﻴﻤﺎن د وزﻳﺮاﻋﻈﻢ ﺷﺎه وﻟﻴﺨﺎن ﭘﻪ زﻳﺎر ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ .د ده ﻣﺸﺮ زوى ﺗﯧﻤﻮر
ﭼﻲ د ﭘﻼر ﭘﻪ ژوﻧﺪ د ﻻﻫﻮر او ﻣﻠﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان وو او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ ﻫﻢ وﻫﻠﻪ او ﭘﻪ دې وﺧﺖ
ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ ،دﺳﺘﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺧﻮا ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ 83) .ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺋﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ واﭼﺎوه او ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن ﺋﯥ وواژه او ﻟږ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻟﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻧﻘﻞ ﻛﻰ ،ﻗﺎﺿﻲ ﻓﻴﺾ اﷲ دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻲ ﺋﯥ وزﻳﺮ او د ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﺎل ﺧﺎن
ﻣﺤﻤﺪزي زوى ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن ﺋﯥ د ﺳﺮﻓﺮاز ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻘﺐ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د دراﻧﻴﻮ ﻗﺒﯧﻠﻮ ﻣﺸﺮ
وټﺎﻛﻪ او د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ دوره ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ او د ورﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﻛﻲ
ﺗﯧﺮوﻟﻪ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻠﻚ درې واره ﻧﺎدري ﺷﻬﺰاده ﺷﺎه رخ ﻣﻴﺮزا ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
ﺳﻮل ،ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﻫﻢ درې واره د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗړ او ﻛﻮﻣﻚ وﻛﻰ او درﻳﻤﻪ ﭘﻼ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن
ﻧﻮرزي ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺎن ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ ﭘﺮ ﺳﺮ وټﻜﻮل او ﻫﻢ ﭘﻪ )1188ﻫـ = 1774م( ﻛﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺧﺎن ﺳﺪوزى ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﺗﻪ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﺗﯧﻤﻮر ﻫﻐﻪ ﻣﺎت او ړوﻧﺪ ﻛﻰ اوﺑﻴﺎ
ﭘﻪ )1193ﻫـ = 1779م( ﻛﺎل د ﭘﯧښﻮر او ﺧﻴﺒﺮ ﻣﺸﺮان ﻟﻜﻪ ﻓﻴﺾ اﷲ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ او ارﺳﻼ
ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻛﻲ ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،ﺧﻮ ﺗﯧﻤﻮر ﭘﺮ دوى ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ
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ﺳﻮ او ټﻮل ﺋﯥ ووژل .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺳﻴﻜﺎﻧﻮ ﻟښﻜﺮ ﭘﺮ ﻣﻠﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻛړې وه ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه
ﭘﻪ )1196ﻫـ = 1781م( ﻛﺎل ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺑﻴﺮﺗﻪ وﻧﻴﻮ .ﭘﻪ ﺳﻨﺪﻫـ ﻛﻲ ﻫﻢ ﻣﻴﺮ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن
ﺗﺎﻟﭙﻮر ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ ،ﺧﻮ د ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﻟښﻜﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮ ﻣﺪد ﺧﺎن د ﺗﺎﻟﭙﻮر ﻗﺒﻴﻠﯥ ﭘﺮ ﺳﺮ
ټﻜﻮﻟﯥ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺋﯥ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻣﻴﺮ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻤﺮان ﻛﻰ )د 1201ﻫـ =
1786م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( .دوه ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ آزاد ﺧﺎن ﺳﺮ واﺧﻴﺴﺖ ،ﺧﻮ
ﺗﯧﻤﻮر ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ آرام ﻛﻰ )1203ﻫـ = 1788م( .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺑﺨﺎرا ﭘﺎﭼﻬﺎن د ﺳﺪوزو د
دوﻟﺖ ﻣﻄﻴﻊ او دوﺳﺘﺎن ول ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻫﻢ ﺗﻞ د دوى د دوﺳﺘﻲ ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﺎوه ،ﺧﻮ
د ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺷﺎه ﻣﺮاد ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻨﻐﻴﺘﻲ ﻣﺮو وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه د ﻳﻮ
ﻟﻚ ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻛﻨﺪوز او آﻗﭽﯥ ﻟﻪ ﻻري ورﻏﻰ او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺷﺎه ﻣﺮاد ﺳﺮه
روﻏﻪ وﻛړه او د آﻣﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﺋﯥ وﯦﺶ وټﺎﻛﻪ )1204ﻫـ = 1893م( او ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ
ﺗﻪ داﺳﻲ ووﯦﺸﻪ ،ﭼﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺗﻪ او ﻫﺮات ﺋﯥ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻪ او ﭘﯧښﻮر ﺋﯥ ﻋﺒﺎس
ﺗﻪ او ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ زﻣﺎن ﺗﻪ او ﻏﺰﻧﻪ ﺋﯥ ﺷﺠﺎع ﺗﻪ او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺋﯥ ﻛﻮﻧﺪل ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او ﭘﺨﭙﻠﻪ دى
ﺗﺮ دووﻳﺸﺘﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻠﺮﻧﻰ ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ او
ﭘﻨﺠﺎب او ﺳﻨﺪه ﺗﺮ آﻣﻮ او د ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﺸﻬﺪه ﺳﺎﺗﻠﻰ وو د )1207ﻫـ = 1893م( ﻛﺎل د
ﺷﻮال ﭘﺮ اووﻣﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او څﻠﻴﺮوﻳﺸﺖ زاﻣﻦ ﺋﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ
څﺨﻪ زﻣﺎﻧﺸﺎه ﭼﻲ ﻣﻮر ﺋﯥ ﻳﻮﺳﻔﺰۍ وه او د ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪزي ﭘﻪ
ﻛﻮﻣﻚ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﺧﭙﻞ وروڼﻪ ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻛﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎن
ﻛړل ،ﺧﻮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ورور ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره د ده ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ راوووت او د ﻏﻠﺠﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﻼت ﻛﻲ
ﺋﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ.
زﻣﺎن ﺷﺎه دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻴﻮ اﺧﺘﻪ ﺳﻮ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرﺟﻲ
رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ د وروڼﻮ ﻟﻪ دې ﻧﻔﺎﻗﻪ څﺨﻪ ﮔټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ ،د ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺨﺎرا ﻣﻨﻐﻴﺘﻲ
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ او د ﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﺳﻨﺪﻫـ ﻣﻴﺮاﻧﻮ او د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﻟﻪ ﺧﻮا آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺟﺎر او د
ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺳﻜﺎﻧﻮ د ﻫﻴﻮاد ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛړل ،ځﻜﻪ ﻧﻮ زﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﻪ )1208ﻫـ =
1793م( ﻛﺎل د ﺳﻜﺎﻧﻮ د ﺧﻄﺮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻏﺮض د ﭘﻨﺠﺎب ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﭼﻲ
ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻫﻤﺎﻳﻮن ورور ﺋﯥ د ﺳﻨﺪﻫـ د ﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﻮﻻن ﻟﻪ ﺧﻮا راﻏﻰ او
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺷﺎه زﻣﺎن و ﻧﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻮ ،ﭼﻲ د ﭘﻨﺠﺎب ﺳﻴﻤﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻲ
دﺳﺘﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،ړوﻧﺪ ﺋﯥ ﻛﻰ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د
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ﺳﻨﺪﻫـ د ﺗﺎﻟﭙﻮر د ﻣﻴﺮاﻧﻮ د ﺳﺮﻛﻮټﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺑﻮﻻن ﺗﺮ درې ﺗﯧﺮ ﺳﻮ او د ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺗﺎﻟﭙﻮر
ﺳﺮه ﺋﯥ د درې ﻟﻜﻮ ﻃﻼوو ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ روﻏﻪ وﻛړه او ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﻞ ورور ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ ﺋﯥ ﻟښﻜﺮ را اﻳﺴﺘﻰ وو ورﻏﻰ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻓﺮاه ﻛﻲ ﻣﺎت ﻛﻰ او د ﻣﺤﻤﻮد
د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺑﻠﺦ ﻫﻢ د
ﺑﺨﺎرا ﻟﻪ اوزﺑﻜﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ )1210ﻫـ = 1795م( ﻛﺎل د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺗﺮ
اټﻚ ﭘﻮرﻳﻮوت او ﭘﻪ ﺣﺴﻦ اﺑﺪال ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻜﺎﻧﻮ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه وﻣﺮوړل او د دﯦﺮش زره ﺗﻨﻪ
ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻻﻫﻮر ﺑﻴﺎ وﻧﻴﻮ .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻣﺤﻤﻮد ورور ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺑﻴﺎ ﺳﺮ اﺧﻴﺴﺘﻰ او
ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮى وو ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﮔﺮځﯧﺪ او ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ اﯦﺮان ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او
زﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﺮات ﺧﭙﻞ زوى ﺷﻬﺰاده ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره )1212ﻫـ = 1797م( .زﻣﺎﻧﺸﺎه ﻳﻮ ﻟﻮړ
ﻫﻤﺘﻪ او ادﻋﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﺳړى وو او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻳﻮه ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ
ﭼﻲ ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻲ او د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎ ﻧﻮې ﻛﻲ او ﻫﻢ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ د
ﻣﺘﺠﺎوزو ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛﻲ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن ﻫﻢ ﻣﺼﺮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو او د زﻣﺎﻧﺸﺎه درﺑﺎر ﺗﻪ ﺋﯥ ﻳﻮ ﭘﻴﻐﺎم راواﺳﺘﺎوه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ
ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ د ﻣﺘﺠﺎوزو او ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ﻗﻮاوو ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ او د ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﺗﻪ د
دوﺳﺘۍ او ﻫﻤﻜﺎرۍ ﻟﻪ ﻻري ور وړاﻧﺪي ﺳﻲ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ زﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د
اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻗﻮاوو د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او د ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض د
ﺧﻮرا دراﻧﻪ ﻗﻮت ﺳﺮه ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ)د 1798م د اﻛﺘﻮﺑﺮ 1213 = 25ﻫـ( ده ﭘﻪ ﻻﻫﻮر
ﻛﻲ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨﮕﻬـ ﺳﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮي اﺗﺮي وﻛړې او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ
واداره ﻛﻰ او ﭘﺮ ډﻫﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪي د ﻳﺮﻏﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﻤﺒﺎﻻوه.
د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﺗﻪ داﺳﻲ دروﻧﺪ ﺧﻨډ
ﻧﻪ وو ﻟﻴﺪﻟﻰ او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﺋﯥ د زﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻟښﻜﺮي ﻗﻮت ﻫﻢ ﻧﻪ ﺳﻮ
رااﻳﺴﺘﻼى ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺋﯥ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او ﻻرډ وﻟﺰﻟﻲ د ﻫﻨﺪ ﮔﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د دوﻟﺖ ﻳﻮ ﺳﻔﻴﺮ ﻛﭙﺘﺎن ﺟﺎن ﻣﺎﻟﻜﻢ د اﯦﺮان درﺑﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او د )1801م ﻛﺎل د
ﺟﻨﻮرۍ د ﻟﺴﻤﻲ ﻧﯧټﯥ( ﺗړون ﺋﯥ د اﯦﺮان ﺳﺮه ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛﻰ ،ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ اﺛﺮ د اﯦﺮان ﭘﺎﭼﺎ
ﺗﻌﻬﺪ وﻛﻰ ﭼﻲ ﻛﻪ اﻓﻐﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ وﻛﻲ ،د ﻗﺎﺟﺎر ﻟښﻜﺮ ﺑﻪ ﭘﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺠﺎوز وﻛﻲ او ﻛﻪ اﻓﻐﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮ اﯦﺮان ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻲ او د اﯦﺮان ﭘﻪ
ﺑﺤﺮي ﺳﻮاﺣﻠﻮ ﻛﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻛﻲ د اﻧﮕﺮﯦﺰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻮﺟﻮﻧﻪ د اﯦﺮان ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ
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واﺳﺘﻮي .ﭘﺮ دې ﺗﺪاﻓﻌﻲ او ﺣﺮﺑﻲ ﺗړون ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﺟﺎن ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻻ ﭘﺨﻮا د آﻗﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺖ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﺸﺎه ﭘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن او ﻫﺮات ﺑﺎﻧﺪي ﻟښﻜﺮﻛښۍ ﺗﻪ
ﭘﺎروﻟﻰ وو ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ زﻣﺎﻧﺸﺎه د ﺟﺒﻬﯥ ﺷﺎﺗﻪ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻲ او ﻫﻐﻪ ﭘﺮ
ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻞ څﺨﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﻛﻲ )1214ﻫـ = 1799م( ځﻜﻪ ﭼﻲ د زﻣﺎﻧﺸﺎه دې
ﻟښﻜﺮﻛښﻴﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﻟﻮى اﻧﻘﻼب اﭼﻮﻟﻰ وو او ﻧﮋدې وو ،ﭼﻲ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺎ ﺗﻜﺮار ﺳﻮى واى.
د وﻟﺰﻟﻲ دا ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻲ د اﻳﺮان ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﻠﻜﻢ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻛړى
وو ،ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻗﺎﺟﺎر ﻟښﻜﺮ د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ او ﭘﺎروﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﺷﺎه زﻣﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺳﻮ ،ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﻻري ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻫﺮات ﺗﻪ
ورﺳﻮي ،ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﺸﺎه ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ﺷﺎه زﻣﺎن را ﮔﺮځﯧﺪل
وه ،ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ وﻏﻮښﺖ.
ﺧﻮ د زﻣﺎن ﺷﺎه ﻟﻪ ﻣﻐﺰو د ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻓﻜﺮ و ﻧﻪ ووت ،او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاوو
څﺨﻪ ﻳﻮ ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ ﻛﻰ او ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻗﻮي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ،
اﻧﮕﺮﯦﺰي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﭼﻲ دى ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ځﺎن ﺧﻮرا ﻏښﺘﻠﻰ او ﻗﻮي رﻗﻴﺐ ﺑﺎﻟﻪ
ﻧﻮ د ده ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺎره وﺳﻨﺠﻮﻟﻪ او وې ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻲ د ده د وروڼﻮ ﻟﻪ رﻗﺎﺑﺖ او د
اﻓﻐﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ ﻧﻔﺎق )ﻳﻌﻨﻲ زﻣﻮږ د ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺎه ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻧﺎروﻏۍ( څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ ،او
ﺧﭙﻞ دا ﺧﻄﺮﻧﺎك رﻗﻴﺐ ﺑﯧﺨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ .دا وار د اﻧﮕﺮﯦﺰي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ
اﻳﺮان ﻛﻲ د زﻣﺎن ﺷﺎه ﭘﺮ ﻓﺮاري ورور ﺷﻬﺰاده ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﻧﺪي وﻟﻮﯦﺪ ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺋﯥ د
ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺑﺎرﻛﺰي ﺳﺮه ﭘﻪ اﻳﺮان ﻛﻲ د ﻓﺮار ﺷﭙﯥ ورځﻲ ﺗﯧﺮوﻟﯥ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺳﺮدار
ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻼر د ﺷﺎه زﻣﺎن ﭘﻪ اﻣﺮ وژﻟﻰ ﺳﻮى وو ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻫﻢ د ﺷﺎه
زﻣﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ څﺨﻪ ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه.
ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺳﻲ ﭼﻲ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻳﻮ ﻏښﺘﻠﻰ ،ﻫﻮښﻴﺎر او ﻣﺘﻨﻔﺬ
ﺷﺨﺼﻴﺖ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ دراﻧﻴﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻓﺮاه ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﻳﻮازﻧﻰ ﻣﺮد ﻣﻴﺪان او د ﻣﻠﻲ
ﻗﻮت ﺧﺎوﻧﺪ ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه .ده ډﯦﺮ ﻓﻌﺎﻟﻪ او ﻏښﺘﻠﻲ وروڼﻪ درﻟﻮدل ،او د ده ﻛﻬﻮل ﺗﺮ ﺷﺎﻫﻲ
ﻛﻬﻮل وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮت ﻳﻮازﻳﻨۍ ﭼﻴﻨﻪ وه.
د ﻗﺎﺟﺎر ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻛﺎرداراﻧﻮ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد د ﺷﺎه زﻣﺎن د رﻗﻴﺐ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ
ﭘﯧﮋاﻧﺪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﺮټﻠﻲ او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻫﻴﻮاده وﺗﻠﻰ او د اﻳﺮان ﺧﺎوري ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه وړې
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وه ،ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ دا وار ﻣﺤﻤﻮد د ﻗﺎﺟﺎر د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﭘﺎراوه او د ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﻣﻠﮕﺮي د ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻓﺮاه ﻟﻪ ﻻري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوري ﺗﻪ راﻧﻨﻪ ووت ،دوى د دراﻧﻮ او
ﺑﺎرﻛﺰو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﻲ د اﻳﺮان ﻟﻪ وﯦﺸﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎره ﭘﺮﺗﯥ وې ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻓﺮاه او
ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻧﻴﻮل ،او ﺑﻴﺎ ﭼﻲ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻟﻮى او ﻗﻮي ﻟښﻜﺮ ﻣﺠﻬﺰه او ﺗﻴﺎر ﻛﻰ ﻧﻮ د ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ
ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه ،ﺷﺎه زﻣﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻧﻴﺖ ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ او د دې ﺧﺒﺮ ﭘﻪ اورﯦﺪو ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﺧﭙﻞ ورور او ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻏﺮض ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ ،د دواړو وروڼﻮ ﻟښﻜﺮ د ﻏﺰﻧﻲ او ﻣﻘﺮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﺗﺎزي
ﻛﻲ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪل او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺎت ﺳﻮ او د ﺧﭙﻞ ورور ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮﺗﻰ او
دﺳﺘﻲ ﺋﯥ ړوﻧﺪ ﻛـﻰ او اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻟﻮﻳﻪ ﭘﯧښﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او
ﻫﻢ ﺋﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻛﻮر ﭘﻪ ﻛﻮر ﺟﻨﮕﯧﺪو اور ﺑﻞ ﻛﻰ ،ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻴﭽﺎ د
ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻓﻜﺮ و ﻧﻪ ﻛﻰ ،دا وه د ﻛﻮر ﭘﻪ ﻛﻮر ﺟﻨﮕﯧﺪو او داﺧﻠﻲ ﻧﻔﺎق ﺑﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻲ ﺗﻞ
ﺋﯥ د اﻓﻐﺎن ﻛﻮر وران ﻛړى دئ.
ﻣﺤﻤﻮد دﺳﺘﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ )1215ﻫـ =1800م( او ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ ﺧﺎن
ﻣﺤﻤﺪزى ﺋﯥ د ځﺎن وزﻳﺮ ﻛﻰ او دا وﺧﺖ وو ،ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د وروڼﻮ ﭘﻪ
ﻻس ورﻏﻰ او ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﭼﺎ وو.
ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ د زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﻜﻨﻲ ورور ﭼﻲ ﻟﻪ ﻟﻴﺮي دا وﻳﺮﺟﻨﻲ ﭘﯧښﻲ ﻟﻴﺪﻟﯥ ،ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر
ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ ﻛﻰ او د ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ را ووت ،د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻟښﻜﺮ ﭼﻲ درې زره
ﺗﻨﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ راﻏﻠﻲ ول ،ﭘﻪ اﺷﭙﺎن ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﻨﮓ
وﻛﻰ او ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ د ﺧﻴﺒﺮ ﻏﺮو ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﻛﻰ )1216ﻫـ = 1802م( ،ﺧﻮ داﺧﻠﻲ ﺟﻨﮕﻮ
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻢ ﭘﺮ آراﻣﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮوه او ﭘﻪ )1217ﻫـ = 1802م( ﻛﺎل ﻛﻲ د ﻏﻠﺠﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه او
ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ د ﺷﺠﺎع او اﭘﺮﻳﺪو ﺳﺮه او د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د اوزﺑﻜﻮ د
ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﻲ ﻟﻪ ﺟﻴﺤﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﺗﯧﺮى ﻛړى وو ،ﻟﻮى ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﯧښ ﺳﻮل او د اﯦﺮان
ﻗﺎﺟﺎري دوﻟﺖ ﻫﻢ د ﻧﺎدري ﻛﻬﻮل ﭘﺎﻳڅﻮړ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن او ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﻠﻄﯥ ﻻﻧﺪي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ،ﻟﻪ ﺑﻴﺨﻪ وﻳﻮﺳﺖ او ﻣﺸﻬﺪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ
ﺧﻮا د ﺑﻠﻮڅﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺪا ﺳﻮ ،د دې ټﻮﻟﻮ ﻓﺘﻨﻮ ﺑﺎوﺟﻮد ﺷﺎه
ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻲ ﻋﻴﺎش او ﺗﻦ ﭘﺮوره ﺳړى وو ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺋﯥ ﻛﺎر ﻧﻪ ﻛﺎوه او د ﻫﻴﻮاد ﭼﺎري ﺋﯥ
ټﻮﻟﻲ وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ وروڼﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻲ وې ،څﻮ ﭼﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻠﻮا وﻛړه او د ﺷﺎه
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وﻟﻲ ﺧﺎن ﺑﺎﻣﻴﺰي زوى ﻣﺨﺘﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭼﻲ د ده ﭘﻴﺸﻜﺎر وو ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ
ﺗﻪ د ﻛﺎﺑﻞ د ﭘﺎﭼﻬۍ دﭘﺎره ﺑﻠﻨﻪ ورﻛړه ،ﺷﺠﺎع ﻫﻢ ﭘﻪ )1218ﻫـ = 1803م( ﻛﺎل ﻟﻪ ﭘﯧښﻮره
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛﯧښﻨﻮﺳﺖ او ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺋﯥ ﺧﻠﻊ ﻛﻰ او وې ﺑﺎﺧښﻪ،
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﻮد زوى ﺷﻬﺰاده ﻛﺎﻣﺮان او وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ول ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺷﺎه
ﺷﺠﺎع د ﺷﺎه زﻣﺎن زوى ﺷﻬﺰاده ﻗﻴﺼﺮ د ﻫﻐﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره واﺳﺘﺎوه ،او ﻫﻐﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﺑﯥ ﺟﻨﮕﻪ وﻧﻴﻮ او ﻛﺎﻣﺮان ﺋﯥ ﻓﺮاه ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه او وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﺗﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻰ او د ﮔﺮﺷﻚ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺑﺎرﻛﺰو د ﻧﺎوې د ادې ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻨﺰوي
ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﻟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﯥ څﺨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻪ وه اوښﺘﯥ او ﭘﻪ
)1219ﻫـ = 1804م( ﻛﺎل ﭼﻲ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ دﯦﺮش زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ ﻏﻮﻧډ ﻛړ او د
ﻛﺸﻤﯧﺮ او ﭘﻨﺠﺎب او ﺳﻨﺪ د ﺗﺼﻔﻴﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره رﻫﻲ ﻛﯧﺪه ،ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺷﻬﺰاده ﻗﻴﺼﺮ د
ﺧﭙﻞ اﻛﺎ ﭘﺮ ﺧﻼ ف ﺷﻮرش ﺟﻮړ ﻛﻰ ،ﺧﻮ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع د ﺧﭙﻞ وراره ﻏﻮږوﻧﻪ ﺗﺎو ﻛړل او ﺑﻴﺮﺗﻪ
ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻜﻤﺮان ﻛﻰ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺋﯥ روﻏﻪ ورﺳﺮه وﻛړه ،ﺧﻮ داﺧﻠﻲ اوﺿﺎع ﻧﺎاراﻣﻪ او
ښﻮرﯦﺪﻟﯥ وه ،او د ﭘﺎﭼﺎ ﻧﺎﭘﻮﻫﻮ ورﯦﺮو ﻛﺎﻣﺮان او ﻗﻴﺼﺮ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﻮﺗﻲ وﻫﻠﯥ،
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع د ﻛﺸﻤﻴﺮ او ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﻲ اﺧﺘﻪ وو او د داﺧﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ د
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻧﻮ ځﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﺗﻴﺖ ﭘﺮﻛﻪ او
ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ وه ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻣﺘﺠﺎوزو ﻗﻮاوو ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﻟﻮدﻫﻴﺎﻧﯥ ﭘﻮري وﻧﻴﻮ
او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﻳﺮان ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ،د ورځ ﭘﻪ ورځ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻲ اﻏﻴﺰې څﺨﻪ
ﺑﯧﺮﯦﺪل او ﻏﻮښﺘﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﺧﭙﻞ اروﭘﺎﻳﻲ رﻗﻴﺒﺎن ﺑﻴﺨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ﻳﻮﺳﻲ او د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮﻳﻪ ﻣځﻜﻪ ﻳﻮازي ﺧﯧټﻪ واﭼﻮي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻳﻮ اﻳﻠﭽﻲ )اﻟﻔﻨﺴﺘﻮن( د ﻣﺴټﺮﻟﺴﺘﺮﭼﻲ ﺳﺮه د )1809م ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ  (5ﭘﻪ ﭘﯧښـﻮر
ﻛﻲ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،دى ﺋﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪي د اﻳﺮان ﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﻤﻠﯥ څﺨﻪ
وﺑﯧﺮاوه ،او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع او ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ د دوﺳﺘۍ ﻟﻮﻣړى ﺗړون
وﺗﺎړه ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د )1809م ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ 1224 ،17ﻫـ( د ﻫﻨﺪ ﮔﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال
ﻻردﻣﻨﺘﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻰ ،دې ﺗړون دﻓﺎﻋﻲ ﺑڼﻪ درﻟﻮده ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ او دوﻫﻤﻪ ﻣﺎده
ﻛﻲ ﺋﯥ وﻳﻞ ﺳﻮي ﭼﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ او اﻳﺮان د اﻓﻐﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻮ ﺗﯧﺮى وﻛﻲ ،د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ د ﻛﺎﺑﻞ د ﭘﺎﭼﺎ ﺳﺮه ﻛﻮﻣﻚ ﻛﻮي او ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ﭼﻲ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﯧﺮى
وﺳﻲ او درﻳﻤﻪ ﻣﺎده ﺋﯥ د دواړو ﺧﻮاوو دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻄﻮ او ﻳﻮواﻟﻲ او دوﺳﺘۍ ﺗﻪ اﺷﺎره
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ﻛﻮي ﭼﻲ اﻓﻐﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ﻫﻴڅ ﻳﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي او دواړي ﺧﻮاوي ﺑﻪ
ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻪ ﻛﻮي ،ﺗﻞ ﺑﻪ د دوﺳﺘۍ د ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﻮي.
دا ﺗړون د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﭘﻪ درد و ﻧﻪ ﺧﻮړ ،ﺑﻠﻜﻲ دى ﺋﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد ﻣﻨﻔﻮر ﻛﻰ او
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻴﺎ د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دى دوه ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺟﮕړو او ﻓﺘﻨﻮ
اﺧﺘﻪ وﺳﺎﺗﻪ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي دوﻟﺖ ﺗﻪ
ﭘﻨﺎه ﻳﻮړه )1226ﻫـ = 1811م( .ﺧﻮ دوﻫﻤﻪ ﭘﻼ ﺑﻴﺎ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ دى ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ د دې ﻟﻪ ﭘﺎره وﺳﺎﺗﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د دوى د ﻛﺎر وﺳﻴﻠﻪ وي.
ﺧﻮ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻲ دوﻫﻤﻪ ﭘﻼ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ د ﻫﻴﻮاد د ﭼﺎرو واﮔﻲ اﺻﻼً د
وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وې ،ﭼﻲ دې زړور وزﻳﺮ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن او ﺳﻨﺪ او ﻛﺸﻤﻴﺮ د ځﺎن
ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه او د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻫﻴﻮاد ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻮ وروڼﻮ ﺗﻪ
ﺳﭙﺎرﻟﻰ وو ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨﮓ د اټﻚ ﻛﻼ وﻧﻴﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﺿﻠﻊ ﻫﺰاره ﻛﻲ ﺗﺮ ﻳﻮې ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎت ﻛﻰ او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺋﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ورور
ﺳﺮدارﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ورﻛﻰ)1230ﻫـ = 1814م( .دا وﺧﺖ ﻫﺮات د ﻣﺤﻤﻮد د ورور
ﺣﺎﺟﻲ ﻓﯧﺮوزاﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وو ،ﭘﻪ )1232ﻫـ =1816م( ﻛﺎل ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر د
ﻫﺮات د ﻧﻴﻮﻟﻮ اراده وﻛړه ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ ،ﻟﻮﻣړى ﺋﯥ
ﺣﺎﺟﻲ ﻓﯧﺮوزاﻟﺪﻳﻦ وﻧﻴﻮ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺋﯥ واﺳﺘﺎوه او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ د ﻫﺮات ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺗﻪ د ﻛﻬﺴﺎن ﭘﻪ
ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎﻧﻮ د ﻟښﻜﺮ ﻟﺲ زره ﺗﻨﻪ ووژل او ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ ﺋﯥ وﺷړل او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﺮات
د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺳﻤﻮن او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺧﺖ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﻳﻮه ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﭘﯧښﻪ وﺳﻮه او ﻫﻐﻪ
دا ﭼﻲ ﺳﺮدار دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د وزﻳﺮ ورور ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻴﺮوزاﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮر ﺗﻪ
ورﻧﻨﻪ ووت،د ښځﻮ ﮔﯧڼﯥ او ﭘﺴﻮل او ﺟﻮاﻫﺮ او داﻧﻪ ﻧښﺎﻧﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻼﺑﻨﺪ ﭼﻲ د )ﺗﺎرﻳﺦ
اﺣﻤﺪﺷﺎه دراﻧﻲ د ﻣﺆﻟﻒ( ﺷﯧﺮازي ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻨځﻮس زره ﺗﻮﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺋﯥ درﻟﻮد د ﻧﻮرو
ﻧﻔﺎﻳﺴﻮ ﺳﺮه واﺧﻴﺴﺘﻞ او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺗﻪ وﻻړ او دې ﭘﯧښﻲ ﭘﺮ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد او ﻛﺎﻣﺮان ډﯦﺮه
ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰه وﻛړه او د دوى او وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ﻛﻬﺎﻟﻪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺪوردي او ﻛﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮه او
ﻫﻤﺪا د ﻛﺮﻛﻲ او ﺑﺪﺑﻴﻨۍ اﺣﺴﺎس وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻓﺠﻴﻊ ﺗﻮﮔﻪ د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د وژﻟﻮ د
ﺳﺪوزو و ﺑﺎرﻛﺰو د ﻛﻬﺎﻟﻪ ﺗﺮ ﻣﻨځ د دښﻤﻨۍ ﺳﺒﺐ ﺳﻮ.
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺧﭙﻞ ﻧﺎﭘﻮه او ﻛﻴﻨﻪ ﻧﺎك زوى ﻛﺎﻣﺮان ﻫﺮات ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﻛﺎﻣﺮان د
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وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د ورور د اﻋﻤﺎﻟﻮ د ﻛﺴﺎت اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن وﻧﻴﻮ او د ﻫﻐﻪ
ﭘﻮه وزﻳﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﺋﯥ ﺳﻴﺦ وﻣﺎﻧډه ،ړوﻧﺪ ﺋﯥ ﻛﻰ )1233ﻫـ = 1817م( .د ﺷﻬﺰاده
ﻛﺎﻣﺮان دا ﻛﺎر ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه د ﻓﺘﻨﯥ د اراﻣﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ وﮔﺎڼﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ړاﻧﺪه وزﻳﺮ ډﯦﺮ ﻏـښﺘﻠﻲ او
ﻓﻌﺎﻟﻪ وروڼﻪ درﻟﻮده ،ﻫﻐﻮ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ ورور ړﻧﺪول واورﯦﺪه ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻟﻪ
ﻛﺸﻤﻴﺮه ﺗﺮ ﻫﺮاﺗﻪ ﻓﺘﻨﯥ وﺧﻮټﯧﺪﻟﯥ او د ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ د اور ﻟﻤﺒﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮې ،ﺳﺮدار
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮه راوﮔﺮځﯧﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺋﯥ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ
وﺷﺎړه.
ﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﻮا ﻛﺎﻣﺮان د  12زرو ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د ﭘﻼر ﻛﻮﻣﻚ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ
او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮه د ﺳﺮدار دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ
راﻏﻰ او د ﻛﺎﺑﻞ او ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪل ،ﺧﻮ ﻣﺤﻤﻮد او ﻛﺎﻣﺮان ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه ،او
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ړوﻧﺪ وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻫﻢ دوردﮔﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺪآﺑﺎد ﻛﻲ د ﻛﺴﺎت ﻟﻪ ﻣﺨﻲ
ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﻋﺬاب وواژه او ﺑﻨﺪ ﭘﺮ ﺑﻨﺪ ﺋﯥ ﭘﺮې ﻛﺊ )1234ﻫـ = 1818م( او دوى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﻣﺤﻤﻮد او ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻴﺮوزاﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺷﺨړه
ﭘﻴﺪا ﺳﻮه او ﻛﺎﻣﺮان ﭘﺮ دواړو ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او دوى ﺋﯥ ووژل )1245ﻫـ = 1829م( او ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻛﺎﻣﺮان ﺗﺮ )1258ﻫـ = 1842م( ﻛﺎل ﭘﻮري ﭘﺮ ﻫﺮات ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ.
دا وﺧﺖ ﭼﻲ ﭘﺮ ټﻮل ﻫﻴﻮاد د ﻧﻔﺎق اور ﺑﻞ وو ،د اﻳﺮان ﻗﺎﺟﺎري دوﻟﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
)1832م( ﻛﺎل دﯦﺮش زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ د ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ ﭘﻪ ﭘﺎروﻧﻪ او ﺗﺤﺮﻳﻚ د ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮزا
ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ د ﻫﺮات د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره را واﺳﺘﻮل ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن ﻟﻪ
ﻫﻐﻲ ﻟښﻜﺮﻛښۍ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړل او ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﺮاﺗﻴﺎن ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻓﺎداره
ول او ﻗﺎﺟﺎري ﻟښﻜﺮ ﻳﺎن ﺋﯥ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮول ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻫﺮات د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ.
ﺳﺪوزي ﭘﺎﭼﻬﺎن:
  -1اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﺑﺪاﻟﻲ د زﻣﺎن ﺧﺎن زوى )1160ﻫـ = 1186ﻫـ(
 -2ﺳﻠﻴﻤﺎن د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه زوى )1186ﻫـ(
  -3ﺗﯧﻤﻮر ﺷﺎه د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه زوى)1186ﻫـ = 1207ﻫـ(
  -4زﻣﺎن ﺷﺎه د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه زوى )1207ﻫـ = 1215ﻫـ(
  -5ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه زوى )1215ﻫـ = 1245ﻫـ(
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  -6ﺷﺎه ﺷﺠﺎع د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه زوى )1218ﻫـ = 1258ﻫـ(
 -7ﻓﻴﺮوزاﻟﺪﻳﻦ د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه زوى ) ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د1230 .ﻫـ ﺷﺎ وﺧﻮا(
  -8ﻛﺎﻣﺮان د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد زوى )ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ 1234ﻫـ = 1245ﻫـ(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻰ  -ﺳﺮاج اﻟﺘﻮارﻳﺦ – ﺗﺤﻔﻪ اﻟﺤﺒﻴﺐ  -ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ  -ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﺟﻬﺎن – ﺳﻴﺮاﻟﻤﺘﺎﺧﺮﻳﻦ ،د ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺦ  -ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﻳﺦ – اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ – ﻟﻮى
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ – ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎدرﻳﻪ – د ﻓﺮوﻏﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان – د ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل
ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ – ﺟﻬﺎﻧﻜﺸﺎي ﻧﺎدرى – داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ  -ﺻﻮﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ -ﺗﺎرﻳﺦ
اﺣﻤﺪي )ﻗﻠﻤﻲ( رﻫﻨﻤﺎى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ – رﻳﺎض اﻟﻤﺤﺒﺔ – ﺧﺼﺎﻳﻞ
اﻟﺴﻌﺎدة – ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻧﺴﺎب )ﻗﻠﻤﻲ( رﻫﻨﻤﺎى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ  -رﻳﺎض
اﻟﻤﺤﺒﺔ  -ﺧﺼﺎﻳﻞ اﻟﺴﻌﺎدة  -ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻧﺴﺎب )ﻗﻠﻤﻲ(  -ﻧﺎدر ﻧﺎﻣﻪ )ﻗﻠﻤﻲ( -
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎوﻟﻲ اﷲ  -ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ﺷﺎه ﻓﻘﻴﺮ اﷲ  -د رﻧﺠﻴﺖ ﻇﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ  -ﺣﻴﺎت
ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺖ ﺧﺎن  -ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﯦﺮان  -ﺗﺎرﻳﺦ ﭘښﺘﻮن  -ﺷﻮﻛﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ  -ﺗﺎرﻳﺦ
ﭘﺸﺎور  -ﺟﺮﻳﺪۀ ﺷﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎر ﻛﺎﺑﻞ  -ﺟﺮﻳﺪۀ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر  -ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻣﻠﻴﺴﻮن  -اﺣﻤﺪ ﺷﺎه دراﻧﻰ د ﮔﻨﺪاﺳﻨﮓ ﭘﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰي  -ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﻤﺪﺷﺎه دراﻧﻰ د ﺳﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮازي  -ﻋﻤﺎد اﻟﺴﻌﺎده د ﺳﻴﺪ ﻏﻼم ﻋﻠﻲ ﺧﺎن  -راﺟﮕﺎن ﭘﻨﺠﺎب د ﮔﺮﻳﻔﻦ ﭘﻪ
اﻧﮕﺮﯦﺰي  -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  -ﺧﺰاﻧﮥ ﻋﺎﻣﺮه  -ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﺪﻫـ د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻬﺮ  -ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ
)(2

اﻧﮕﺮﯦﺰي  -ﮔﺰﻳﺘﻴﺮ ﺳﻨﺪﻫـ  -ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻬﻮره ﭘﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰي  -ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻜﺮام.

) (2وروﺳﺘﻨۍ وﻗﺎﻳﻊ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﭘﻪ دوﻫﻢ ټﻮك ﻛﻲ وﻟﻴﻜﻞ ﺳﻲ.
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اووﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ:

ﻣﺤﻤﺪزﻳﺎن



ﻟﻪ )1216ﻫـ( ﺗﺮ )1338ﻫـ(
ﻣﺤﻤﺪزي د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺑﺎرﻛﺰﻳﻮ دراﻧﻴﻮ ﻳﻮه ﭘښﻪ ده .د دوى ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻧﻴﻜﻪ )ﻣﺤﻤﺪ( د
ﻛﻨﺪﻫﺎر د اﺑﺪاﻟﻴﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﺣﻜﻤﺮان ﻣﻠﻚ ﺳﺪو ﻫﻢ ﻣﻬﺎﻟﻰ وو ،ﭼﻲ د )1000ﻫـ 1591 -م(
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ ارﻏﺴﺎن ﻛﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﻛﻮﭼﻨۍ ﻗﺒﻴﻠﯥ
ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﻛﺎوه.
ﻣﺤﻤﺪ د ﻋﻤﺮ زوى د دارو او ﺑﺎرك ﭘﻪ ټﺒﺮ ﭘﻮري ﭼﻲ د ﺳړﺑﻦ اﺑﺪاﻟﻲ ﭘښﺘﻨﻮ ﻳﻮه
څﺎﻧﮕﻪ ده اړه ﻟﺮي .د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺰار اوس ﻫﻢ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ارﻏﺴﺎن ﻛﻲ دئ .د ﻣﺤﻤﺪ
اوﻻدې د ﺑﺎرﻛﺰﻳﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ د رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﻻره ،ﻣﺮﻛﺰ ﺋﯥ د ﺑﺎرﻛﺰﻳﻮ ﻧﺎوه ﮔﺮﺷﻚ
وو ﭼﻲ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﭘﺮوت دئ .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻠﺘﻪ د ادې ﻛﻼ ﺳﺘﻪ دا د دﻏﻪ ﻛﻬﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻰ
ځﺎى دئ.
ﻟﻜﻪ ﻣﺨﻜﻲ ﭼﻲ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ د ﺷﯧﺮﺳﺮخ ﭘﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﭘﺎدﺷﺎه د ټﺎﻛﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﺟﻮړه ﺳﻮې وه د دﻏﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﺎل ﺧﺎن د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻮﺳﻒ زوى د ﻳﺎرو ﻟﻤﺴﻲ د
ﻣﺤﻤﺪ ﻛړوﺳﻲ ﻫﻢ ﮔډون ﻛړى وو ،ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﻣﺸﺎور ﮔڼﻞ
ﻛﯧﺪه ﭼﻲ ﭘﻪ )1184ﻫـ( ﻣړ او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻪ )ذاﻛﺮ ﻛﻠﻲ( ﻛﻲ ښﺦ ﺳﻮ .ﺗﺮ ده
وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ ﻟﻪ ارﻏﺴﺎﻧﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ د
ﺑﺎرﻛﺰﻳﻮ ﺗﺮ ﻧﺎوې ﭘﻮري د ﺑﺎرﻛﺰﻳﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮ .ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ده ﺗﻪ ﻣﻬﻢ
ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻪ ورﻛړل .ده د ﻛﺸﻤﻴﺮ د آزادﺧﺎن او د ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺳﺪوزي د ﭘﺎڅﻮن ﭘﻪ ټﻜﻮﻟﻮ او د
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻻﻟﭙﻮرې ﺗﻪ د ﺗﯧﻤﻮر د زوى ﺷﻬﺰاده ﻋﺒﺎس ﭘﻪ ﺷړﻟﻮ ﻛﻲ ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﺗﻪ ﻏﻮره
 د ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف ﺑﯧﻨﻮا ﭘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړې ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﺪزاﻳﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده
راﻏﻠﯥ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﻮ د ښﺎﻏﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﻛﺮزي ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﯥ څﺨﻪ د ﻛﺘﺎب د ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ور اﺿﺎﻓﻪ ﻛړ )م .روﻫﻴﺎل(.
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ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وﻛړل ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ اﻣﻠﻪ د ﺳﺮﻓﺮاز ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ووﻳﺎړل ﺳﻮ.
ﺧﻮ د ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ زﻣﺎﻧﺸﺎه د ده ﭘﺮ ځﺎى رﺣﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﺳﺪوزي ﺗﻪ
د وﻓﺎدارﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻘﺐ وزارت ورﻛړ او ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻏﺎړي ادې ﻛﻼ ﺗﻪ وﺷړل
ﺳﻮ .ﺧﻮ دا ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮړى ځﺎى د ﺧﻠﻜﻮ د ورﺗﮓ ځﺎى وو ،ﻧﻮ زﻣﺎن ﺷﺎه دى ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ
ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ وواژه )د روژې  13ﻣﻪ 1214ﻫـ 1799 -م( .ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه
ﺧﺎن ﺷﻞ ﺗﻜړه او ﻣﯧړﻧﻲ زاﻣﻦ ﻟﺮل ﭼﻲ د ﭘﻼر ﺗﺮ وژل ﻛﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ
ﺧﻮاره ﺳﻮل ،د ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن ﻣﺸﺮ زوى ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎره د زﻣﺎﻧﺸﺎه ورور
ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ اﻳﺮان ﻛﻲ اوﺳﯧﺪه ﭘﻨﺎه وروړه ،ﻫﻤﺎﻏﺴﻲ ﭼﻲ د ﺳﺪوزﻳﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻮ
ووﻳﻞ :دا ﻣﻬﺎل زﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺮ ﻫﻨﺪ د ﻳﺮﻏﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺳﻞ زره ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ ﻛړى وو ،اﻧﮕﺮﯦﺰ
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزو د دﻏﻪ ﻟښﻜﺮ د ﻧﺎﻛﺎﻣﯧﺪو ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫﺮي ﺧﻮا ﺗﻪ ﻻس او ﭘښﯥ وﻫﻠﯥ ،ډﯦﺮ
ډارﯦﺪل ﭼﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮن د زﻣﺎﻧﺸﺎه ﻟﻪ درﺑﺎر ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮو او اړﻳﻜﻮ څﺨﻪ ﮔټﻪ وا ﻧﻪ
ﺧﻠﻲ ،ځﻜﻪ ﺋﯥ د اﯦﺮان د ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد وﻟﻤﺴﺎوه او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻪ ﺋﯥ د زﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺮ ﺧﻼف راواﺳﺘﺎوه .ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻫﻢ د ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻓﺮاه ﻟﻪ ﻻري
ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺳﻮ .د ﻣﺤﻤﻮد د ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ وﻛړ ،د
)ﺗﺎزي( ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ ﺷﺎه زﻣﺎن ﻣﺎت او د ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ﺣﻜﻢ ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ړوﻧﺪ ﻛړ .دوى ﻛﺎﺑﻞ
ﻫﻢ وﻧﻴﻮ او د ﺷﺎه زﻣﺎن وزﻳﺮ رﺣﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﺳﺪوزى ﺋﯥ وواژه.
ﻫﻤﺪا ﭼﻲ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ ،ﺳﺮدار ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺋﯥ د )ﺷﺎه
دوﺳﺖ( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ﺧﭙﻞ وزﻳﺮ وټﺎﻛﻪ ،ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﻪ وروڼﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮو )1216ﻫـ
 1801م( .د ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪزي زاﻣﻦ ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎنﺳﻮل ،ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﭼﻲ ﻫﺮاړﺧﻴﺰ واك ﺋﯥ ﻻره ﺧﭙﻞ ټﻮل وروڼﻪ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﻛړل .ﻳﻮازي ﻳﻮ ورور ﺳﺮدار دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺋﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻲ
وﺳﺎﺗﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺧﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ ﻛﺸﻤﻴﺮ ورﻛړ .ﭘﯧښﻮر ﺋﯥ
ﺗﺮ اټﻜﻪ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎره .ﺳﻨﺪ او ښﻜﺎرﭘﻮر ﺋﯥ رﺣﻤﺪل
ﺧﺎن ،ﻏﺰﻧﻲ ﺋﯥ ﺷﯧﺮدل ﺧﺎن ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺋﯥ ﻛﻬﻨﺪل ﺧﺎن ،ﻛﻨﺪﻫﺎر او د ﻫﻐﻪ ﺧﻮاوﺷﺎ ﻟﻪ ﻛﻼﺗﻪ ﺗﺮ
ﺑﻮﻻن درې او ﻓﺮاه ﭘﻮري ﻣﻬﺮدل ﺧﺎن او ﭘﺮدل ﺧﺎن ﺗﻪ او دﯦﺮه ﺟﺎت ﺗﺮ ﭘﻨﺠﺎب او د ﭘﯧښﻮر ﺗﺮ
ﻏﺮﻧﻴﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻮري ﻧﻮاب ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ زوى ﻧﻮاب زﻣﺎن ﺧﺎن ﺗﻪ ورﻛړه ﺳﻮل.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻛﻲ ﻫﻴﻮاد د ﺟﮕړو او وﻳﻨﻮ ﺑﻬﻮﻟﻮ ډﮔﺮ ﺳﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ
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ﺧﺎن د ﺷﻬﺰاده ﻛﺎﻣﺮان د وزﻳﺮ ﻋﻄﺎﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻس ړوﻧﺪ ﻛړاى ﺳﻮ )1234ﻫـ -
1818م(.
دﻏﻲ ﭘﯧښﻲ ﺑﺎرﻛﺰي وروڼﻪ ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﺗﻪ اړ ﻛړل او ﺳﺨﺖ اړدوړ ﭘﻴﻞ ﺳﻮ.
وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﻲ د ﺳﺪوزو د ﻛﻬﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻰ ټﻐﺮ ﺋﯥ ټﻮل ﻛړ ،د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن د
وروڼﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻫﻢ د ﭘﺎدﺷﺎﻫۍ ﭘﺮ ﺳﺮ ﺷﺨړي راوزﯦږﯦﺪې .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ ﺳﺮدار دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻋﻴﺪﮔﺎه ﺟﻮﻣﺎت ﻛﻲ ﺧﭙﻞ اﻣﺎرت اﻋﻼن ﻛړ او د ﻛﺎﺑﻞ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺳﻮه )1254ﻫـ 1838 -م(.
اﻣﻴﺮ ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ټﻮل زاﻣﻦ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ وټﺎﻛﻞ ﺧﻮ رﻧﺠﻴﺖ
ﺳﻨﮕﻬـ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺷﺨړو څﺨﻪ ﮔټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﮔﺮد ﭘﻨﺠﺎب ﺋﯥ ﺗﺮ ﭘﯧښﻮره
وﻧﻴﻮ .ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﻢ د ﺑﺎﻻﻛﻮټ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪﺧﺎن ﺑﺮﻳﻠﻮي او
ﻣﻮﻟﻮي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت او د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﺻﻮﺑﻪ ﻛﻲ د ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ د ورور ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ ،ﻛﻤﺰورى ﺳﻮى وو .دا ﺑﯧﺮه ﻫﻢ وه ﭼﻲ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨﮕﻬـ ﺑﻪ ﭘﺮ
ﺧﻴﺒﺮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛړي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻳﻮه ﻟﻴﻚ ﻟﻪ ﻻري د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﮔﻮرﻧﺮ
ﺟﻨﺮال ﻻردﺑﻨﺘﻚ څﺨﻪ د ﭘﯧښﻮر د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎر ﻛﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻪ او د ﺑﺎﺳﻮل ﻟﻪ
ﻻري ﺋﯥ ﻟﻪ ﺷﭙﯧﺘﻪ زرﻳﺰ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﭘﯧښﻮر ﭘﺮ ﻟﻮري ﺣﺮﻛﺖ وﻛړ .ﺧﻮ ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ ﻟښﻜﺮ ﺗﺎر ﭘﻪ ﺗﺎر او اﻣﻴﺮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﺎﻛﺎم ﻟﻪ ﭘﯧښﻮره ﺧﻴﺒﺮ او ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن
ﺳﻮ .ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ اﺷﻨﻐﺮ ﺗﺮ ﻛﻮﻫﺎټ او ټﻠﻪ د اﻣﻴﺮ ورور ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ
)1245ﻫـ 1838 -م(.
اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨﮕﻬـ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻜﻞ د ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻري ﻟﻪ
اﻧﮕﻠﻴﺲ ،اﻳﺮان او زاري روس دوﻟﺘﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻪ .د ﻫﻨﺪ واﻳﺴﺮاى ﻻرد آﻛﻠﻴﻨډ
ﭘﻪ )37 – 1836م( د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﺮاﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﺑﺮﻧﺲ ،ﻣﻴﺠﺮ ﻟﻴﭻ ،ﻟﻔټﻨﻨټ او
دوﻣﺴﺘﺮ ﻻرډ د ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻴﺌﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻟﯧږل.
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﻛﻲ د روﺳﻴﯥ ﻳﻮ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻳﺘﻜﻮﻳﭻ

)(3

ﻫﻢ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو

ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ درﺑﺎر او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ او ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻲ د اﻧﮕﻠﻴﺲ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ
ﭘﺮ ﺧﻼف ﻫڅﻮل .اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﺑﺮﻧﺲ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ
) Vithievitck (3ﭘﻪ 1338ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﺧﻮ دا ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ډول د روﺳﻴﯥ د
وزﻳﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺗﻬﺮان ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻟﯧږل ﺳﻮى وو )ارﻳﺎﻧﺎ – ټ  ،2ګ .(1
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وﻛړه ،ﭼﻲ ﻛﻪ د اﻧﮕﻠﻴﺲ دوﻟﺖ دوه زره ټﻮﭘﻚ ورﻛړي او د ﺳﻨﺪ درﻳﺎب د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻣځﻜﻲ
ﻫﻢ ده ﺗﻪ ﭘﺮﯦږدي ﻧﻮ دى ﺑﻪ ﺗﻞ د اﻧﮕﻠﻴﺴﺎﻧﻮ دوﺳﺖ او ﻫﻤﻜﺎر وي.
ﻣﮕﺮ د ﻫﻨﺪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي دوﻟﺖ د روس ﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﻤﻠﻮ څﺨﻪ د ﻫﻨﺪ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﺮ
ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﺳﺪوزي ﭼﻲ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ څﺨﻪ ﺧﻠﻊ او ﭘﻪ ﻟﻮدﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻲ ﻓﺮاري وو ﻧﻈﺮ درﻟﻮد .ﭘﺮ
دې اﺳﺎس ﻻرډ آﻛﻠﻴﻨډ د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ )1838م( د اﻓﻐﺎن او اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻟﻮﻣړى ﺟﻨﮓ
ﭘﻴﻞ ﻛړ او د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﺧﻠﻊ او رﻳښﯥ ﻛښﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ.
ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫﺮ ډول
ﭘﺴﺘۍ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ وو ،د ﻣﺎرچ ﭘﺮ 12ﻣﻪ )1834م( ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړى ﺗړون ﭼﻲ  14ﻣﺎدې ﺋﯥ
ﻟﺮﻟﯥ ﻟﻪ ﻣﻬﺎراﺟﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﺮه وﺗﺎړه ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮع ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻫﻴڅ ډول
ﺣﻘﻮﻗﻲ او رﺳﻤﻲ ﺣﻴﺜﺖ ﻧﻪ ﻻره ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻛﻲ ﺋﯥ ټﻮل ﻛﺸﻤﻴﺮ ،ﭘﻨﺠﺎب او د اټﻚ،
ﭘﯧښﻮر ﻣځﻜﻲ ﺗﺮ ﺧﻴﺒﺮ اوﺳﻨﺪ ﭘﻮري رﻧﺠﻴﺖ ﺗﻪ ﭘﺮې ښﻮوﻟﯥ ،دواړو ﺧﻮاوو )د – 13 – 11
 (14ﻣﺎدو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻳﻮه ﺑﻞ ﻟښﻜﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛړه ،د ﺗﺠﺎرت د
ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ځﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗړون ﻛﻲ ځﺎى ﻛړل ،ﺧﻮ څﺮﻧﮕﻪ ﭼﻲ دﻏﻪ ﺗړون
ﻳﻮازي د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع او رﻧﺠﻴﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ وو او اﻧﮕﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﻲ ﮔټﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده د ﻫﻨﺪ
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي دوﻟﺖ ﻫﻐﻪ و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺴﯥ د ﻻﻫﻮر ﺗړون د )ﺟﻮن 1838 – 26م( د
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﮔﻮرﻧﺮ ،ﺟﻨﺮال ﻣﻬﺎراﺟﻪ رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨﮕﻬـ او ﺷﺎه ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﺷﻤﻠﻪ ﻛﻲ
د ﺟﻮﻻى ﭘﺮ 25ﻣﻪ 1838م وﺗړل ﺳﻮ )دا ﻫﻐﻪ ﻛﺎل دئ ﭼﻲ روﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻳﺘﻜﻮﻳﭻ ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻪ راﻏﻠﻰ وو( ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻛﻲ ﭼﻲ ﮔﻮرﻧﺮ او رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨﮕﻬـ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻪ ول او
اﺧﺘﻴﺎرات ﺋﯥ درﻟﻮدل درﻳﻢ ﺷﺨﺺ ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ډول د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د اﺳﺘﺎزي
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻪ ﻻره ،ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ دى ﻳﻮ ﻓﺮاري او ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻧﺎﻗﺪ ﺳړى وو.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل د ﻻﻫﻮر ﺗړون د ﻣﺴټﺮ ډﺑﻠﻴﻮ اﻳﭻ ﻣﻜﻨﺎټﻦ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﭼﻲ د ﻻرډ آﻛﻠﻴﻨډ د
ﻫﻨﺪ د ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺋﯥ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻻره ،ﭘﻪ ) (18ﻣﺎدو ﻛﻲ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺳﻮ ،ﺷﺎه
ﺷﺠﺎع د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ د ﺑﻴﺎ ﻧﻴﻮﻟﻮ د وﻋﺪې ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ
ﻣځﻜﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻮﻻن او ﺧﻴﺒﺮ ﻛﻲ وې ﻻس واﺧﻴﺴﺖ او ﭘﻪ ﻛﺎل ﻛﻲ ﺋﯥ دوه ﻟﻜﻪ
روﭘۍ ﺑﺎج ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ زرﻳﺰ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه وﻣﺎﻧﻪ ﭼﻲ د ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺗﺮ ﻻس ﺗﻪ راوړو وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ
رﻧﺠﻴﺖ ﺗﻪ ورﻛﻲ او ﻟﻪ ﺑﻞ ﻫﻴڅ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭼﻲ د اﻧﮕﻠﻴﺲ او ﻣﻬﺎراﺟﻪ د دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ وي د
دوﺳﺘۍ او ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﻳﻜﻮ ﺗړون و ﻧﻪ ﻛړي .ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ وراره ﺣﻜﻤﺮان وﭘﯧﮋﻧﻲ
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او د ﻫﺮات ﭘﻪ اﻣﻮرو ﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻪ ﻛﻮي.
اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻣﺎده د ﭘﻮځﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د ﺗﻀﻤﻴﻨﻮﻟﻮ ﺗړون وو ﭼﻲ ﻛﻪ ﻟﻪ ﺗړون ﻛﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ
ﻳﻮ )اﻧﮕﻠﻴﺲ ،رﻧﺠﻴﺖ او ﺷﺎه ﺷﺠﺎع( د ﻛﻮم ﻃﺮف ﺗﺮ ﺧﻄﺮ ﻻﻧﺪي راﺳﻲ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻟﻪ ده ﺳﺮه د
ﺧﻄﺮ ﭘﻪ دﻓﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻲ ﻟښﻜﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺗړون ﻛﻲ ﭼﻲ د دوو ﺣﻜﻮﻣﺘﻮ
او ﻳﻮه ﻓﺮاري ﻟﻪ ﺧﻮا ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺳﻮ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ د ﺳﺮﺟﺎن ﻛﻴﻦ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺷﺎه
ﺷﺠﺎع د )1839م ﻓﺒﺮوري 1254ﻫـ( د ﺳﻨﺪ او ﺑﻮﻻن ﻟﻪ ﻻرو راوﺳﺖ او ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ
ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه .د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﺮ 1839 – 20م = 1255ﻫﺠﺮي ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ښﺎر وﻧﻴﻮ او د اﻣﻴﺮ
وروڼﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪل .ﺷﺎه ﺷﺠﺎع د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ )د ﺻﻔﺮ
1255 – 23ﻫﺠﺮي( .ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣﻜﻨﺎټﻦ ﻟﻪ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع څﺨﻪ ژﻣﻨﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﭼﻲ د
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﺴﻜﺮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧﻔﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺮه د ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﭘﺮﯦږدي
او ﭘﻪ دﻏﻪ ډول د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻋﺴﻜﺮ د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮﺗﻴﺎ د ﻏﺰﻧﻲ ﻟﻪ ﻻري او ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ
)ﻛﭙﺘﺎن وﻳډ( د ﺷﻬﺰاده ﺗﯧﻤﻮر د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﻟﻪ زوى ﺳﺮه د ﺧﻴﺒﺮ او ﺟﻼل آﺑﺎد ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ
ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه )د اﮔﺴﺖ ﭘﺮ 1839 – 17م = ﻏﺮه ﺟﻤﺎدى اﻻﺧﺮ  1255ﻫﺠﺮي(.
ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﭘﺮ ﭘﺎﭼﻬۍ ﻛښﯧﻨﺎوه .اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ
ﺳﺮه ﺑﺨﺎرا ﺗﻪ وﻻړ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻛﻲ د ﺑﺨﺎرا ﭘﺎﭼﺎ دى ﺑﻨﺪي ﻛﻰ .د ﻫﻨﺪ ﮔﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال
ﻻرډ آﻛﻠﻴﻨډ د ﻛﺎﺑﻞ د ﻓﺘﺢ او د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د ﻟﻨﺪن درﺑﺎر ﻟﻪ
ﺧﻮا د ارل  Earlﭘﻪ ﻟﻘﺐ ووﻳﺎړل ﺳﻮ )1839م(.
دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮان او اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﻫﻴﻮاد څﺨﻪ وﻻړل او وﻃﻦ ﺋﯥ دښﻤﻦ ﺗﻪ
ﭘﺮﯦښﻮوى ،اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﺘﺠﺎوز ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ د ﻏﺰا اﻋﻼن وﻛﻰ او ﻟﻪ ﻫﺮ ﻟﻮري ﭘﺮ
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻟښﻜﺮو د اﻓﻐﺎﻧﻲ ډﻟﮕﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻴﻞ ﺳﻮې ،ﻳﻮ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻞ زوى ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﺳﺮه ﻟﻪ ﺑﺨﺎرا څﺨﻪ راﻏﻰ ،ﻟﻪ آﻣﻮ څﺨﻪ راﺗﯧﺮ ﺳﻮ
ﻣﮕﺮ ﭘﻪ اﻳﺒﻚ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻟښﻜﺮ څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړه او ﺗﺎﺷﻘﺮﻏﺎن ﺗﻪ وﻻړ )28
ﺳﺘﻤﺒﺮ 1840م – 1256ﻫﺠﺮي( .ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ اﻣﻴﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ او
ﻛﻠﻜﺘﯥ ﺗﻪ وﻟﯧږل ﺳﻮ )ﻧﻮاﻣﺒﺮ  .(1840ﺧﻮ ﻣﻠﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ د ﻣﺴﺠﺪي
ﺧﺎن ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺮاﺑﻲ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﺘﺠﺎوزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻏﺰا
ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ ،ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن اڅﻜﺰي ،اﻣﻴﻦ اﷲ ﺧﺎن ﻟﻮﮔﺮي او ﻧﻮرو ﻫﻢ د 1258ﻫﺠﺮي د
ﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺮ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع او ﻓﺮﻧﮕﻴﺎﻧﻮ راﭘﻮرﺗﻪ
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ﺳﻮل ،ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻛﺒﺮ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى ﻫﻢ د ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ دوى
ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ او ﭘﺮ اﻧﮕﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ ﻛﺎر ﺗﻨﮓ ﻛﻰ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﺶ و ﮔﻴﺮ ﻛﻲ ﻣﻜﻨﺎټﻦ
 Sir. W. Macnaghterد ﺳﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  23ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ 1841م د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻛﺒﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻻس
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ او اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﺑﺮﻧﺲ ﻫﻢ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ دوﻫﻤﻪ ﻧﯧټﻪ 1841م د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا وژل ﺳﻮى وو .وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ووژل
ﺳﻮ )د ﺻﻔﺮ 1258 – 2ﻫﺠﺮي د اﭘﺮﻳﻞ 1842 – 3م( )وﮔﻮرئ  84ﻧﻮﻣﺮه ﻋﻜﺲ( .څﺮﻧﮕﻪ
ﭼﻲ د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﺴﻜﺮ د دﻏﻪ ﻛﺎل ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﺮ ﻟﻮري وﻻړل ﭘﻪ ﻻر
ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ټﻮل ووژل ﺳﻮل.
اﻧﮕﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﻲ ډﯦﺮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﻳﻌﻨﻲ ) (30زره ﺗﻨﻪ ﺋﯥ ووژل ﺳﻮل
او ) (21ﻛﺮوړه ﻫﻨﺪۍ روﭘۍ ﺋﯥ ﻣﺼﺮف ﺳﻮې ،ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ
ﻋﺎﺟﺰ ﺳﻮل او د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﻲ ډاﻛټﺮ ﺑﺮﻳډون

)(4

ﻧﻮﻣﯧﺪ ﻳﻮ ﻫﻢ

ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮ .ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺋﯥ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻫﻨﺪ څﺨﻪ راووﺳﺖ ،اﻣﻴﺮ د ﺧﭙﻞ
ﻣﺠﺎﻫﺪ زوى وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻤﺖ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻴﺎ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ ،وروڼﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ اﻳﺮان
څﺨﻪ راﻏﻠﻞ ﭘﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﺳﻮل او ﻫﺮات د ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﻟﻜﻮزي د
ﺷﻬﺰاده ﻛﺎﻣﺮان د وزﻳﺮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ.
اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ اﻣﺎرت ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ دوره ﻛﻲ د ﻟﻮﻣړي ﺟﻨﮓ ﻣﺸﻬﻮر
ﻣﺸﺮان ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ ﺋﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ورﻛړي وې ﻟﻜﻪ ﻧﺎﻳﺐ اﻣﻴﻦ اﷲ ﺧﺎن
ﻟﻮﮔﺮى ،ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮﻛﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺧﺎن ﺑﺎﺑﻜﺮﺧﯧﻞ ،ﻧﻮاب ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن
ﺧﺎن او زوى ﺋﯥ ﺷﺠﺎع اﻟﺪوﻟﻪ ﺧﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن او ﻧﻮاب ﺟﺒﺎرﺧﺎن ،ﻣﺴﺠﺪي ﺧﺎن
او ﻧﻮر ﺗﺮ ﺑﺎور ﻻﻧﺪي را ﻧﻪ وﺳﺘﻞ او د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺋﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﻛړل ،ﺑﺮﻋﻜﺲ ټﻮل
ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﺮ واك ﻻﻧﺪي وﺳﺎﺗﻰ ،ﭘﺮ دې اﺳﺎس ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د
اﻣﻴﺮ وراره او زوم ﭼﻲ ﻟﻪ ده څﺨﻪ ﻣﺎﻳﻮس ﺳﻮى وو ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ
ﭘﻨځﻪ زرو ﻛﻨﺪﻫﺎري ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ ده ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺮ ﻛﻲ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن اﻳﺮان ﺗﻪ ﻓﺮار ﺳﻮ او د اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪ زوى
) William Brydon (4وﻟﻴﻢ ﺑﺮﻳډون )1878 – 1811م( د اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﻟښﻜﺮو ډاﻛټﺮ ﭼﻲ ﻟﻪ
دﻳﺎرﻟﺲ زرﻳﺰ ﻟښﻜﺮ څﺨﻪ ﻳﻮازي دى ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .د ﺟﻨﻮرۍ
 13ﻣﻪ – ) 1842اﻧډﻳﻦ ﺑﻴﻮګﺮاﻓﻲ .(58
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وزﻳﺮ اﻛﺒﺮ ﺧﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻲ ﻟﻪ دې دﻧﻴﺎ وﻻړ )1263ﻫﺠﺮي = 1846م(
)وﮔﻮرئ 85 :ﻧﻮﻣﺮه ﻋﻜﺲ(.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻛﺮم ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ زوى ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﻲ اﻳﺸﺎن اوراق د ﻣﻴﺮ ﺑﻠﺦ،
اﻳﺸﺎن ﺻﺪور د اﻗﭽﻲ ،ﻣﻴﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺧﺎن د ﺷﺒﺮﻏﺎن واﻟﻲ ،ﻣﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻴﮓ د اﻳﺒﻚ رﺋﻴﺲ،
ﻏﻀﻨﻔﺮﺧﺎن د اﻧﺪﺧﻮى ﺳﺎﻻر ،ﮔﻨﺞ ﻋﻠﻲ د ﺧﻠﻢ ﻣﻬﺘﺮ ،ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن د ﺳﺮﭘﻞ داور او ﺷﺎه
ﻣﺮاد د ﻗﻄﻐﻦ ﺑﺮﻳﺪﺳﺎﺗﻰ ﻣﻄﻴﻊ ﻛړل ،ﺗﺮ آﻣﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او د ﻫﻴﻮاد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﺋﯥ وﺳﺎﺗﻪ
)1265ﻫﺠﺮي 1848م( .ﭘﻪ دې ډول ﻳﻮازي ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻫﺮات د اﻣﻴﺮ ﻟﻪ اﻣﺎرت څﺨﻪ
دﺑﺎﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل .څﻮ ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎري ﺳﺮداران د اﻣﻴﺮ وروڼﻪ )ﻛﻬﻨﺪل ،ﭘﺮدل،
ﻣﻬﺮدل( ﻣړه ﺳﻮل او رﺣﻤﺪل ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،ده ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ورﯦﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮓ وﻛړ .ﭘﻪ
)1271ﻫﺠﺮي = 1855م( د رﺟﺐ 11ﻣﻪ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﭙﻞ وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺳﺮدار ﻏﻼم
ﺣﻴﺪرﺧﺎن ﺟﻤﺮود ﺗﻪ وﻟﯧږه ﭼﻲ د ﺳﺮﺟﺎن ﻻرﻧﺲ د ﭘﻨﺠﺎب ﭼﻴﻒ ﻛﻤﺸﻨﺮ د اﻧﺪرﻳﻮﻣﺎرﻛﻮﻳﺲ
د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﮔﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال اﺳﺘﺎزي ﺳﺮه ﺋﯥ وﻛﺘﻞ او د ﭘﯧښﻮر ﺗړون ﭼﻲ د ﻣﺎرچ ﭘﺮ 30ﻣﻪ
1855م ﺳﻮى وو او درې ﻣﺎدې ﺋﯥ ﻟﺮﻟﯥ د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي دوﻟﺖ ﺳﺮه وﻛړ.
دﻏﻪ ﺗړون د دوﺳﺘۍ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ او د ﻳﻮ او ﺑﻞ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ د ﻃﺮﻓﻴﻨﻮ د ﻧﻪ
ﮔﻮﺗﻮﻫﻨﻲ ﻣﻀﻤﻦ وو .درﻳﻤﻲ ﻣﺎدې وﻳﻞ ﭼﻲ ﺗړون ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻮ د ﺑﻞ دوﺳﺖ – دوﺳﺖ
او دښﻤﻦ ﺑﻪ دښﻤﻦ ﺑﻮﻟﻲ.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗړون ﺳﺮه اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﺧﺘﻴځ ﻟﻮري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﻮ ،ﺿﻤﻨﺎً ﺋﯥ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻛﻲ
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ ﭘﻠﻮي ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړه ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﻟښﻜﺮ وﻳﻮﺳﺖ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او ﺧﭙﻞ زوى ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ وﺳﭙﺎره .ﭘﻪ دې ډول ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ اﻣﺎرت ﭘﻮري اړه ﭘﻴﺪا ﻛړه.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ﺳﺪوزو د ﻛﻮرﻧۍ ﭘﺎﻳڅﻮړ د ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﻟﻜﻮزي د ﻛﺎﻣﺮان د
وزﻳﺮ ﭘﻪ ﻻس ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ،ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن اﻟﻜﻮزى ﻫﻢ ﭘﻪ )1267ﻫـ 1859 -م( ﻛﺎل وﻓﺎت
ﺳﻮ او ﻧﺎﻻﻳﻖ زوى ﺋﯥ ﭼﻲ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﻮﻣﯧﺪه د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ ،ﺧﭙﻞ
ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ﺋﯥ د ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ووﻫﻞ ،ﺧﻮ د ﻫﺮات ﺧﻠﻜﻮ دﻏﻪ وﺿﻊ
ﺧﻮښﻪ ﻧﻪ ﻛړه ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وواژه او ﺷﻬﺰاده ﻳﻮﺳﻒ د ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻴﺮوزاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻤﺴﻰ ﭼﻲ د
ﺳﺪوزﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻧﻮ څﺨﻪ وو د ﻫﺮات ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ وټﺎﻛﻪ )ﻣﺤﺮم 1272ﻫـ = 1855م( .ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ ﭼﻲ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﻫﺮات ﺗﻪ ﻟښﻜﺮي راوﻟﯧږﻟﯥ او ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ وﻧﻴﻮ )1273ﻫـ(.
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اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻫﺮات د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﮔڼﻠﻪ او ﻧﻪ ﺋﯥ ﻏﻮښﺘﻞ
ﭼﻲ ﭘﺮدي ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﻻس وﻟﺮي ،ﭘﻪ دې اﺳﺎس اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮه د ﻫﺮات راﺳﺎً ﻳﻮ ځﺎى ﻛﯧﺪل ﻏﻮښﺘﻞ .ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﺎﻧﻮ ﺟﻤﺮود ﺗﻪ دﻋﻮت ﻛړ او د ﺳﺮﺟﺎن ﻻرﻧﺲ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺋﯥ د ﭘﯧښﻮر ﺗړون ﭘﻪ
)ﺟﻨﻮري 1857 – 26م =  29د ﺟﻤﺎدى اﻻول 1273ﻫـ( ﻛﺎل ﻟﻪ ده ﺳﺮه وﺗﺎړه ،دﻏﻪ ﺗړون
ﭼﻲ د ) (12ﻣﺎدو درﻟﻮدوﻧﻜﻰ وو د ﻫﻨﺪ د ﮔﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال ﺟﺎن واﻳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻴﻨﻨﮓ ﻟﻪ ﻟﻮري د
ﺟﺎن ﻻرﻧﺲ ﭼﻴﻒ د ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻤﺸﻨﺮ او ﻟﻔټﻨﻨټ ﻛﺮﻧﻞ اﻳﭻ ﻟﻲ اﻳﺪواردس ،د ﭘﯧښﻮر ﻛﻤﺸﻨﺮ
ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﺳﺮه وﺗړل ﺳﻮ.
ﺗړون واﻳﻲ :دا ﭼﻲ د اﻳﺮان ﭘﺎﭼﺎ ﺗړون ﻣﺎت او ﭘﺮ ﻫﺮات ﺋﯥ ﻗﺒﻀﻪ وﻛړه او ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻮي ،ﻧﻮ د ﻫﻨﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﻛړي او د ده د ﻣځﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻛﻲ ﺑﻪ د ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف زﻳﺎر وﺑﺎﺳﻲ ،ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮري ﭼﻲ ﻟﻪ ﻗﺎﺟﺎري دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺟﻨﮓ ﺟﺎري وي د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻳﻮ ﻟﻚ روﭘۍ ﺑﻪ
اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ورﻛﻮي ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﻲ :اﻣﻴﺮ ﺧﭙﻞ ﺳﻮاره او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ ) (18زره ﭘﻠﻴﻮ
ﺳﺮه ډﯦﺮ ښﻪ وﺳﺎﺗﻲ او ﺗﻞ ) (13زره روزل ﺳﻮي ﻟښﻜﺮ وﻟﺮي .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﻠﺦ او ﻳﺎ
ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﻲ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮓ وﻧښﻠﻲ ،د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻨﺪي
ﻋﻤﻠﯥ ﺳﺮه ﻣﻘﺮر وي څﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﻴﺴﯥ د دوى ﺗﺮ ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪي ﭘﻪ ﻟښﻜﺮي ﭼﺎرو ﻛﻲ
وﻟﮕﻮل ﺳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺗﻲ ﻧﻪ وﻫﻲ او ﻳﻮازي ﺑﻪ ﻟﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ
ﺧﺒﺮ اﺧﻠﻲ.
اﻣﻴﺮ دي ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﻣﻘﺮر ﻛړي او ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﻣﺮﺳﺘﻲ
ﭘﻨځﻪ ﻟﻜﻪ روﭘۍ ﻧﻘﺪي ده ﺗﻪ ورﻛﻮي .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻮﻻى ﭘﻪ ﭘټﻪ ﻳﺎ ښﻜﺎره ﻟﻪ
ﺑﻞ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻤﺎﺗﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛړي ،څﻠﻮر زره ټﻮﭘﻚ ﺋﯥ ﻫﻢ د دﻏﻪ ﺗړون
ﭘﺮ اﺳﺎس اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻞ ﻛﻲ وﺳﭙﺎرل.
ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې اﻧﮕﻠﻴﺲ دوﻟﺖ ﭘﺮ ﻗﺎﺟﺎري دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺸﺎر راووﺳﺖ ﭼﻲ
ﻫﺮات ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣځﻜﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺑﺮﺧﻪ ده ژر ﺧﻮﺷﻲ ﻛړي ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ
1857م = 1273ﻫﺠﺮي ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﻛښﺘﻴﻮ ﺳﺮه د ﻋﺮب د ﺑﺤﻴﺮې ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﺪي وروﻫڅﺎوه ،ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦښﻮول ﺋﯥ د ﻫﺮات ﭘﻪ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ
ﭘﻮري اړ ﻛړه.
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دا ﭼﻲ د ﭘﺮدې ﺗﺮ ﺷﺎ ﻳﺎ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﻲ د ﻫﺮات ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ،ﻟﻨﺪن،
ﺗﻬﺮان او ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﯧﺪه د ﺗړون د ﻧﺺ او د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﺤﺮي ﻟښﻜﺮﻛښﻴﻮ څﺨﻪ
ښﻜﺎره ده ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﺮات ﺧﻠﻚ ﻫﻢ د ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺎر ﻻﻧﺪي را ﻧﻪ ﻏﻠﻞ ،ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺗﻪ ﻣﻠﻲ ﺣﺮﻛﺘﻮﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﺳﻮل ،ﺳﺮښﻨﺪوﻳﻪ ﺧﻠﻚ د آزادۍ ﭘﻪ ﻻر ﻛﻲ ﭘﺮ ﺧﻮځښﺖ
راﻏﻠﻞ او ﻟﻪ ﻫﺮات څﺨﻪ ﺋﯥ د ﻣﺘﺠﺎوزو ﻟښﻜﺮو اﻳﺴﺘﻞ وﻏﻮښﺘﻞ .ﭘﺮ دې اﺳﺎس ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ
ﻟښﻜﺮ د ﺟﻮﻻى ﭘﺮ  27ﻣﻪ – 1273 = 1857ﻫﺠﺮي ﻫﺮات ﺗﺨﻠﻴﻪ او ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ وﻻړل ،ﺧﻮ ﭘﻪ
دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮﻛﺎر د اﻣﻴﺮ وراره ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻰ او دى
ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻤﺮان وﭘﯧﮋاﻧﺪ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ډول زړورو ﻫﺮاﺗﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ښﺎر د ﭘﺮدﻳﻮ ﻟﻪ
واﻛﻤﻨۍ ﺧﻼص ﻛړ.
دﻏﻪ ﺳﺮدار د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺟﻨﮓ ﻛﻲ د ﻣﻠﻲ
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه ،ﭘﺮ دې اﺳﺎس ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ده ﺳﺘﻪ واﻟﻰ د ﻫﻨﺪ د
دوﻟﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﻲ ﻧﻪ وه.
ﻫﺮات ﺗﻪ د ﺳﺮدار ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﻠﻚ ﭘﺮ ده ﺑﺎﻧﺪي راټﻮل ﺳﻮل او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺳﻮ ،د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻴﺌﺖ د ﻣﻴﺠﺮ ﺗﻴﻠﺮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﻐﺪاد څﺨﻪ
ﻫﺮات ﺗﻪ وﻟﯧږه ،ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د روس دوﻟﺖ ﻳﻮ ﻫﻴﺌﺖ د ﺧﺎﻧﻴﻜﻮف ﭘﻪ رﻳﺎﺳﺖ د ﺳﺮدار درﺑﺎر
ﺗﻪ راوﻟﯧږه ،ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻟﯧږﻟﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣۍ ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ واﻳﺴﺘﻞ
)1274ﻫﺠﺮي( او ﭘﻪ آزادۍ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺣﻜﻢ ﭼﻼوه.
د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭼﻲ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮه د ﻫﺮات ﭘﻪ ﻳﻮ ځﺎى واﻟﻲ د
ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻴﻠﻪ وﻟﻴﺪه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺑﺎﻧﺪي ﮔﻮﺗﻲ ووﻫﻠﯥ او ﭘﺮ ﻫﺮات ﺋﯥ ﺣﻤﻠﻪ وروړه ،د
ﺻﻔﺮي ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ 1278ﻫـ 1861م ﺋﯥ ﺧﭙﻞ وراره او زوم ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ
ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړ.
ﻛﻼﺑﻨﺪي  18ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ اوږده ﺳﻮه ،ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻧړۍ ﺳﺘﺮﮔﻲ ﭘټﻲ ﻛړې،
زوى ﺋﯥ ﺷﻬﻨﻮاز ﺧﺎن ﻫﻢ ﺗﺮ دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ دوام ورﻛړ ،ﺧﻮ ﺗﺮ دوو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻰ )د ذﻳﺤﺠﯥ اﺗﻤﻪ 1278ﻫـ 1861م( .ﺧﻮ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ څﻮ ورځﻲ وروﺳﺘﻪ د ﺳﺎﻟﻨډۍ ﭘﻪ ﻣﺮض د  77ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ دې دﻧﻴﺎ څﺨﻪ وﻻړ او ﭘﻪ
ﻫﺮات ﻛﻲ د ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎري د ﻣﺰار ﺗﺮ څﻨﮓ ﭘﻪ ﮔﺎزرﮔﺎه ﻛﻲ ښﺦ ﺳﻮ )د ذﻳﺤﺠﯥ
1278 – 21ﻫـ = 1861م( .ﻫﻐﻪ ﮔټﻮر ﻛﺎر ﭼﻲ اﻣﻴﺮ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﻫﻴﻮاد د
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ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻛړ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﭘﻮري د ﻫﺮات ﺗړل وو ﭼﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺣﺪت
او د ﻫﻴﻮاد ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺪود ﺋﯥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړل )وﮔﻮرئ  86ﻧﻮﻣﺮه ﻋﻜﺲ(.
اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻣﺤﻤﺪزو ﻛﻮرﻧۍ ،اﻣﻴﺮ او ﭘﻪ )اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ( ﻣﺸﻬﻮر دئ
ﭼﻲ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د روﭘﻴﻮ ﭘﺮ ﺳﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ دﻏﻪ ﺑﻴﺖ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى وو:
ﺳﻴﻢ و ﻃﻼ ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﻮﻳﺪ
وﻗﺖ رواج ﺳﻜﮥ ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧـــــﺎن رﺳﻴﺪ
دى ﻳﻮ ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ،ﻧﺮم ﺧﻮﻳﻪ او ﻋﺸﺮت دوﺳﺖ ﺳړى ،ﺧﻮ زړه ور او ﻣﺪﺑﺮ وو ،ﭼﻲ 14
ﻣﻨﻜﻮﺣﻪ ښځﻲ او ﭘﻪ ﺳﻠﻬﺎوو ﺳﺮارې او ) (52اوﻻده ﺋﯥ درﻟﻮدل (29) .ﺗﻨﻪ اوﻻد ﺋﯥ د ده
ﺗﺮ ﻣﺮگ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺑﯧﺮووﻧﻜﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟﻨﮕﻮ ﻻﻣﻞ وﮔﺮځﯧﺪل.
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي اﻣﺎرت ﻛﻲ ﭼﻲ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﺎﺑﻞ وﻧﻴﻮ د ﺧﭙﻠﻮ وروڼﻮ ﺟﺮﮔﻪ
ﺋﯥ ﺟﻮړه ﻛړه او د 1242ﻫﺠﺮي ﻛﺎل د رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ د ﺗړون ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭼﻲ اﺻﻞ ﺋﯥ
د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد دئ ،ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځ ﻛﻲ ووﯦﺸﻪ د دﻏﻲ ﺟﺮﮔﯥ رﻳﺎﺳﺖ
ﻧﻮاب ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﺎوه ﭼﻲ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺸﺮ وو او دﻏﻪ ﻻﻧﺪﻧﻰ ﺗړون ﺋﯥ د ده ﭘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺳﺮه وﻛﻰ:
.1

ﻛﻮﻫﺎټ و ﻫﻨﮕﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﺑﻨﮕښ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﻛﯧﺪه ﻧﻮاب
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ.

 .2ﭘﯧښﻮر ﺳﺮدار ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ .اﺷﻨﻐﺮ او د ﻫﻐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻜﻮ روﭘﻴﻮ ﺳﺮه د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ
ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﭼﻲ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ورﻛﻮﻟﯥ.
 .3د ﺣﺼﺎرك ﻏﻠﺠﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﺧﺘﻴځ ﺧﻮا ﻧﻮاب ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺧﺎن ﺗﻪ.
 .4ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻮﻫﺪاﻣﻦ ،ﻟﻮﮔﺮ او د ﻫﻐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﭘﻮري اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن او ﺳﺮدار اﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ده ﺳﻜﻪ ورور ﺗﻪ.
 .5ﻧﻮاب ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﺧﺎن او د ده ﺳﻜﻪ وروڼﻮ ﺗﻪ )د ﻧﻮاب اﺳﺪﺧﺎن زاﻣﻦ د ﭘﺎﻳﻨﺪه
ﺧﺎن ﻟﻤﺴﻲ( د ﻛﺎﺑﻞ د ﺧﺘﻴځ ﺧﻮا ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺗﺮ ﺧﻴﺒﺮ او د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ
ﺗﻮاﺑﻌﻮ ﭘﻮري.
 .6ﺳﺮدار ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻛﺮم ﺧﺎن )د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎن د
اﻣﻴﺮ د ﻣړه ورور زاﻣﻦ( ﺗﻪ ﻟﻮﮔﺮ ،ﺑﺘﺨﺎك ،څﺮخ ،ﻣﻴﺪان او ﻏﻮرﺑﻨﺪ.
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 .7ﻛﻨﺪﻫﺎرﻳﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﭘﻨځﻮ وروڼﻮ )ﭘﺮدل ،ﻛﻬﻨﺪل ،ﺷﯧﺮدل ،رﺣﻤﺪل ،ﻣﻬﺮدل( ﺗﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﺷﺎه ﺟﻮى څﺨﻪ ﺗﺮ ﻓﺮاه ﭘﻮري.
د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ دﻏﻮ اوو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺣﻜﻢ ﭼﻼوه ،ﻧﻮاب اﺳﺪ ﺧﺎن ډﯦﺮه
ﺟﺎت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واك ﻛﻲ ﻻره او رﺣﻤﺪل ﺧﺎن د ﺑﻮﻻن ﭘﺮ درې ﺗﺮ ښﻜﺎرﭘﻮره ﭘﻮري ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ
ﻛﻮﻟﻪ.
د ﺑﺎرﮔﺰﻳﻮ وروڼﻮ د ﻫڅﻮ دﻏﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ وه ﭼﻲ ﺳﺪوزﻳﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻪ ﺿﻌﻒ څﺨﻪ
وروﺳﺘﻪ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځ ﻛﻲ ووﯦﺸﻰ .د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫۍ ﻗﻮي ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﭘﺮ دې اﺳﺎس ﻗﻮي او ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻫﻴﻮاد ﻣﻮﻗﺘﺎً ﭘﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧۍ او ﺗﺠﺰﻳﯥ ﻣﺤﻜﻮم ﺳﻮ.
د ﻣﻮﻫﻦ ﻻل ﭘﻪ ﻗﻮل ﭼﻲ د ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ د ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ او د ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ د ﻏړو دﯦﻮان
ﻣﻴﺘﻬﺎ او دﻳﻮان ﺑﻴﺮﺑﺎ او ﻟﻪ )ﻳﺎرام( څﺨﻪ ﺋﯥ اورﯦﺪﻟﻲ دي د ده د اﻣﺎرت ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ دوره
ﻛﻲ د اﻣﻴﺮ د ﻗﻠﻤﺮو ټﻮل ﻋﻮاﻳﺪ ) (2509238ﻛﺎﺑﻠۍ روﭘۍ وې ،ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻤﺖ څﺨﻪ ﻟﻪ ﻏﻮرﺑﻨﺪ ،ﻣﻴﺪان وردگ ،ﻏﺰﻧﻲ ،ﺑﻬﺴﻮد ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،زرﻣﺖ ،ﮔﺮدﯦﺰ،
ﻫﺰاره ،ﻛﻮرم ،ﺧﻮﺳﺖ ،ﺟﻼل آﺑﺎد او ﻟﻐﻤﺎن څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﺗﻠﯥ.
د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﺮ ﻳﻮواﻟﻲ او د ﻛﻨﺪﻫﺎري ﺳﺮداراﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﺮ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪو
وروﺳﺘﻪ د اﻣﺎرت ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ د ﻓﺮاه ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا څﺨﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺷﺎه ﺟﻮى د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ
ﭘﻮري اړه ﭘﻴﺪا ﻛړه ،د ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺰاره ﭘﻪ وﻳﻨﺎ اﻣﻴﺮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻋﻮاﻳﺪو څﺨﻪ ) (15ﻟﻜﻪ
روﭘۍ ﺗﻨﺨﻮا د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﺎﺗﻪ ﺳﺮداراﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ د ده ورﯦﺮوﻧﻪ ول ﻣﻘﺮره ﻛړه.
ﺧﻮ د ﭘﯧښﻮر ،اﺷﻨﻐﺮ او د ﻫﻐﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮداراﻧﻮ ﻋﺎﻳﺪات د ﻛﺎﻟﻪ )(692
زره روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ول ،ﭼﻲ ﻫﺮه روﭘۍ )ﻟﺲ ﺷﺎﻫﻲ( ﻟﻪ ﻟﺴﻮ آﻧﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه وه او ﭘﺮ
دې ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﺧﻮراﻛﻪ ﺑﺎﺑﻮ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ،د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﺟﺰﻳﯥ او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ د
) (62زره روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻋﺎﻳﺪ وو ﭼﻲ ټﻮل ) (754زره روﭘۍ ﺳﻲ )د ﭘﯧښﻮر
ﺗﺎرﻳﺦ(.
ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﻛﻪ ﻣﻮږ د ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﭘﯧښﻮر ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ او ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د
ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻋﺎﻳﺪات ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﻐﻦ ،ﺑﻨﮕښ او ﺧﺘﻴځﻪ ﺧﻮا ﻟﻐﻤﺎن او دﯦﺮه ﺟﺎت ټﻮل ﭘﻪ
ﺟﻼ ډول ﺳﺮه د ) (50ﻟﻜﻮ روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اټﻜﻞ ﻛړو ﻧﻮ د ﺑﺎرﻛﺰو وروڼﻮ )اﻣﻴﺮ
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او وروڼﻪ ﺋﯥ( ټﻮل د ﻟﺲ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻛﯧﺪې.
ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻري د ﻫﻨﺪ او ﺑﺨﺎرا ﺗﺠﺎرت روان وو ،ﻟﻪ اﻣﺮﺗﺴﺮ
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او ښﻜﺎرﭘﻮر څﺨﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻗﺎﻓﻠﯥ ﻛﺎﺑﻞ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﺨﺎرا او ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ،ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړي
ډول د ﻛﺸﻤﻴﺮ د ﺷﺎﻟﻮ او ﻧﻔﻴﺴﻪ ﭘﺎرﭼﻮ ﺗﺠﺎرت ﻛﯧﺪه .څﺮﻧﮕﻪ ﭼﻲ د 1862ﭘﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ راﭘﻮر
ﻛﻲ راﻏﻠﻲ دي ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ټﻮل ﺗﺠﺎرت  939118ﭘﻮﻧډه وو او ﮔﻤﺮﻛﻲ
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﻲ دوه ﻧﻴﻤﻲ روﭘۍ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﯧﺪه .د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن او درې ﻟﻜﻮ روﭘﻴﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وړل ﻛﯧﺪه او د ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن او
ﺷﭙږ ﻟﻜﻮ روﭘﻴﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ واردﯦﺪل .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﻼ رﺣﻴﻢ ﺷﺎه ،ﻏﻼم ﻗﺎدر او ښﻜﺎرﭘﻮري
ﮔﻮﭘﺎﻟﺪاس او ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣﻼ ﺟﻼل اڅﻜﺰى او ﻣﻼ ﻧﺴﻮ ﻟﻮى ﺗﺎﺟﺮان ول .د ﻛﺎﺑﻞ
ﮔﻤﺮك د څﻠﻮرو ﻟﻜﻮ روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮل درﻟﻮد .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺳﻴﺪ
ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎن او رووﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺧﺎن او ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ ﺧﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ )د
ﻣﺎﻟﻴﯥ وزﻳﺮ( وو ،ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﺎن د ﺳﻠﻄﻨﺖ دﺑﻴﺮ )ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ( ،ﺷﺎﻏﺎﺳﻲ ﺷﯧﺮدل
ﺧﺎن ﺑﺎرﻛﺰى د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او درﺑﺎر وزﻳﺮ ،ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻮﭘﻠﺰى ﻟښﻜﺮي ﻣﺸﺎور،
ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻧﻌﻠﻮم ﺑﺎرﻛﺰى د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزﻳﺮ او ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺟﻲ د ﻣﻴﺮ
واﻋﻆ زوى د دﻳﻨﻲ اﻣﻮرو ﻣﺸﺎور او ﻓﺮاﻣﻮز ﺧﺎن ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻰ ﺳﺮﻟښﻜﺮ او د اﻣﻴﺮ د درﺑﺎر
ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وو.
ﺧﻮ د اﻣﻴﺮ ﻟښﻜﺮ د ﻣﺴﺘﺮ ﻛﻴﻤﭙﻞ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺟﻨﮓ ﻛﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮى
او ﻧﻮم ﺋﯥ ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ اﻳښﻮدل ﺳﻮى وو( او اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻛټﺮ ﻫﺎرﻻن ﭼﻲ د رﻧﺠﻴﺖ ﺳﻨﮕﻬـ
ﻟﻪ درﺑﺎر څﺨﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ وو ﺗﺮ ادارې او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻻﻧﺪي وو او ﻧﺎﻳﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻫﻨﺪى
وو ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﺷﻤﯧﺮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ دوره ﻛﻲ ) (12زره ﺳﻮﻋﺎره ،درې ﻧﻴﻢ زره ﭘﻴﺎده
ټﻮﭘﻚ ﻟﺮوﻧﻜﻲ (50) ،ﻟﻮى ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ او ) (200ﻛﭽﺮو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ول ،ﺳﻮاراﻧﻮ ﻳﻮ
ﺗﻦ ) (120روﭘۍ او ﭘﻠﻲ ﻳﻮ ﺗﻦ ) (84روﭘۍ د ﻛﺎﻟﻪ ﺗﻨﺨﻮا درﻟﻮده ،ﺧﻮ د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د اﻣﺎرت ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ده ﻋﺴﻜﺮي ﺗﺸﻜﻴﻼت داﺳﻲ ول:
.1

ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ دوه ﭘﻠﻲ ﻏﻨډوﻧﻪ ﻟﻪ ) (18ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه دوه دراﻧﻪ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ﻳﻮ
ﻣﻮرﺗﺮ او ﻳﻮ زﻧﺒﻮرك.

 .2ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ درې ﭘﻠﻲ ﻏﻨډوﻧﻪ او دوه ﺳﻮاره ﻏﻨډوﻧﻪ ﻟﻪ 16ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه.
 .3ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻲ ﻏﻨډ ﻟﻪ دوو ﺟﺒﻞ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه.
 .4ﭘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻲ ﻏﻨډ ﻟﻪ دوو ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮ او دوو ﺟﺒﻞ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه.
 .5ﭘﻪ ﻓﺮاه ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻲ ﻏﻨډ او څﻠﻮر ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ.

447
 .6ﭘﻪ ﮔﺮﺷﻚ ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻲ ﻏﻨډ او څﻠﻮر ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ.
 .7ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻲ ﻏﻨډ او څﻠﻮر ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ.
 .8ﭘﻪ آﻗﭽﻪ ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻲ ﻏﻨډ او دوه ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ.
 .9ﭘﻪ ﻏﻠﺰﻳﻲ ﻛﻼت ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻲ ﻏﻨډ د درو ﺟﺒﻞ ﺗﻮﭘﻮ او ﻳﻮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮپ ﺳﺮه.
 .10ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ درې ﭘﻠﻲ ﻏﻨډوﻧﻪ او ﻳﻮ ﺳﭙﻮر ﻏﻨډ ﻟﻪ دوو ﺛﻘﻴﻠﻮ ،دوو ﺟﺒﻞ او
دووﻟﺲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه.
 .11ﭘﻪ زﻣﻴﻨﺪاور ﻛﻲ ﻳﻮ ﭘﻠﻰ ﻏﻨډ ﻟﻪ څﻠﻮرو ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه.
ﭘﻪ دﻏﻪ ډول د اﻣﻴﺮ ﺗﺮ ادارې ﻻﻧﺪي ﻣځﻜﻮ ﻛﻲ ﻳﻮوﻟﺲ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ول او ﻫﺮ
ﻏﻨډ  800ﺗﻨﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ورځﻨﻴﻮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻮ ﻛﻲ  600ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮﯦﺪاى ﺳﻮل ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻏﻨډ ﺳﻮاره
ﻋﺒﺎرت وو ﻟﻪ ) (300ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﭼﻲ ټﻮل ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺴﻜﺮ ﺋﯥ ﻋﺒﺎرت ول ﻟﻪ:
 16ﭘﻠﻲ ﻏﻨډوﻧﻪ ،ﻫﺮ ﻏﻨډ  800ﺗﻨﻪ – ټﻮل  12800ﺗﻨﻪ.
 3ﺳﻮاره ﻏﻮﻧډوﻧﻪ  300ﺗﻨﻪ – ټﻮل  900ﺗﻨﻪ.
 67ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ –  6ﺟﺒﻞ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ –  4ﺛﻘﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ،ﻳﻮ ﻣﻮرﺗﺮ ﭼﻲ ټﻮل ﻣﻨﻈﻢ
ﻋﺴﻜﺮ 13700 ،ﺗﻨﻪ ﻟﻪ  81ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه ول ،ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه د اﻳﻠﻪ ﺟﺎري ﻟښﻜﺮو ﺷﻤﯧﺮ د
ﺿﺮورت ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ  31زره ،ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ  18زره ،ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ  22زره ،ﭘﻪ
ﺑﻠﺦ ﻛﻲ  29زره وو )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻨﺪن ﻃﺒﻊ1906 :م( .ﻣﮕﺮ ﻛﻮرﻧﻰ اﻣﻨﻴﺖ د ﻛﻮټﻮال او د
ﻛﻮټﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ اداره ﻛﯧﺪه ،ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﻮ ﻋﺪﻟﻴﻪ اﻣﻮر اداره ﻛﻮل ،ﭼﻲ
ﻗﺎﺿﻲ د ﺧﺎﻧﻌﻠﻮم ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﺣﻀﻮره ټﺎﻛﻞ ﻛﯧﺪه .د اﻣﻴﺮ د ﺣﻜﻤﺪارۍ اوﻟﻪ دوره
ﻳﻮ ډول ﻣﺸﺘﺮك اﻣﺎرت وو ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ده د وروڼﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺗړون ﻟﻪ ﻣﺨﻲ
وﯦﺸﻞ ﺳﻮى وو ،ﻫﺮ ورور ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ درﻟﻮده ،ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ
دوره ﻛﻲ د ﻫﻴﻮاد ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻗﻮي ﺳﻮ او د اﻣﻴﺮ د وروڼﻮ ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ،د ده د اﻣﺎرت
ﺗﻮاﺑﻊ د اﻣﻴﺮ د زاﻣﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ووﯦﺸﻞ ﺳﻮل ،ﻣﮕﺮ دوى د ﭘﻼر ﭘﻪ اﺟﺎزه ﺳﺮه ﺣﻜﻢ ﭼﻼوه او د
ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ ﻋﻮاﻳﺪو څﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﮔﺮځﻮﻟﻪ او ﭘﺎﺗﻪ ﺋﯥ د
ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻮﻟﻪ ،د ﭘﻼر ﻟﻪ اﺟﺎزې څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺋﯥ ټﻮل ﻛﺎروﻧﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮل
رﺳﻮﻻى ،ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ دوره ﻛﻲ د اﻣﻴﺮ زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺣﻜﻢ ﭼﻼوه:
ﺳﺮدارﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د ﺑﻨﮕښ ﭘﻪ ﻛﻮرم ﻛﻲ )د ﭘﯧښﻮر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا(.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﭘﻪ زرﻣﺖ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ
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او ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺎﻣﻮر ﺳﻮ.
وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺳﺮدار ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد
ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﺳﺮدار ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ د اﻣﻴﺮ ﺳﻜﻪ وراره ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﻲ
ﺣﺎﻛﻢ وو ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﭘﺮه ﻟﻮﮔﺮ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪﺷﺮﻳﻒ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎل ﻟﻮﯦﺪﻳځ او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﻼت او
ﻓﺮاه ﻛﻲ.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻛﺮم ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﺰاره ﺟﺎت د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻛﻲ ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
وﻻﻳﺘﻮ او ﻗﻄﻐﻦ ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ.
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻛﺒﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن او ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﺧﺘﻴځﻪ ﺧﻮا.
د اﻣﻴﺮ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ده وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺳﺮدار ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د اﻣﺎرت
اﻋﻼن وﻛړ )د ذﻳﺤﺠﯥ 12ﻣﻪ –  1278ﻫﺠﺮي 1861م( او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﺠﻊ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ:
ﺟــــــﻤﺎل دوﻟﺖ ﭘـﺎﻳﻨﺪه ﻗﺴﻤﺖ ازﻟﻴﺴﺖ
وﺻﻰ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻴﺴﺖ
ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﺳړﻳﻮ څﺨﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ اﻣﻴﺮﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺳﺮه د ﺗﺨﺖ ﻧﺎﺳﺘﻲ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ
ﻫﺮات ﻛﻲ وو ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎن دئ ﭼﻲ ده ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻛﻮرﻧﻲ ﺳﻤﻮن ﭘﺮوﮔﺮام او د ﻧﻮي
ﻣﺪﻧﻴﺖ د اﺻﻮﻟﻮ ﻃﺮح ورﻛړه ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړي اﻣﺎرت ﭘﻪ دوره ﻛﻲ ﭼﻲ ﺗﺮ ) 1283ﻫـ
 1866م( ﭘﻮري ﭘﻨځﻪ ﻛﺎﻟﻪ وه ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروڼﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮﺟﮕړو ﺑﻮﺧﺖ وو ،د ﻫﻴﻮادد ﺳﻤﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﻓﺮﺻﺖ و ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ ،ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻴﻮاده ووت ،د آﺳﻴﺎ او
اروﭘﺎ ﻫﻴﻮادو د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ اروا ﺋﯥ راوﻳښﻪ ﻛړه ،د اﺳﻼﻣﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ږغ ﺋﯥ اوﭼﺖ او د
اروﭘﺎﻳﻲ ښﻜﯧﻼك ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺋﯥ ﺳﺘﺮه ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﻞ ﻛړه.
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ )1280ﻫـ 1863 -م( ﻛﺎل د ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن د زوى ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﺎڅﻮن وﻛړ.
اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺧﭙﻞ زوى ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎن او وزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪرﻓﻴﻖ ﺧﺎن ﻟﻮدﻳﻦ،
ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺗﻪ وﻟﯧږل ﭼﻲ ﻟﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ اړﻳﻜﻲ وﺳﺎﺗﻲ ،ﺧﻮ اﻧﮕﺮﯦﺰ د ده اﻣﺎرت ﭘﻪ
رﺳﻤﻴﺖ و ﻧﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪ ،د اﻣﻴﺮ ورور ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﺋﯥ د ده ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ وﺳﺎﺗﻪ،
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ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ د اﻣﻴﺮ ﺑﻞ ورور ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﻫﻢ ﺳﺮ ﻏړاو ﺳﻮ او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ
)ﺑﺎﺟﮕﺎه دره( ﻛﻲ ﺋﯥ د ده ﻟﻪ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﻏﺎړه ﻛښﯧښﻮوه او
ﺑﻨﺪي ﺳﻮ ،زوى ﺋﯥ ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺑﺨﺎرا ﺗﻪ وﻻړ.
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻞ ورور ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﺧﺎن ﺳﺮه ﭼﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺣﻜﻤﺮان وو
د ﻛﻼت د ﺗﺮﻧﻚ ﭘﻪ ﻛﺠﺒﺎز ﻛﻲ ﺟﮕړه وﻛړه ،ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ ورور ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ او
زوى ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ دواړه ووژل ﺳﻮل ) 1282ﻫـ 1865 -م( .ﻳﻮ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺧﺎن ﻟﻪ ﺑﺨﺎرا راوﮔﺮځﯧﺪ او د ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ وﻛړ او وﺋﯥ
ﻧﻴﻮ .د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﺸﺮ ورور ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﺋﯥ ﭘﺮ ﭘﻼز )ﺗﺨﺖ( ﻛښﯧﻨﺎوه
)1283ﻫـ 1866 -م( او اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ.
اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﺧﺎن د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟﮕړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺗﺮ ﻳﻮه ﻛﺎل اﻣﺎرت وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ
)1284ﻫـ( او د ده ﺑﻞ ورور اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺧﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ ،وراره ﺋﯥ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﻫﻴﻮاد ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ وﻧﻴﻮل او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺮه وﺗړل.
ﺧﻮ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻫﺮات ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺳﺮه ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل .ده ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮى ﭘﻮځ ﭼﻤﺘﻮ
ﻛړ او د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ وروداﻧﮕﻞ .ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺧﺎن او
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن اﯦﺮان ﺗﻪ وﻻړل ،ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ او روﺳﻲ ﺣﻜﻤﺮان
)ﺟﻨﺮال ﻛﻮﻓﻤﻦ( ﭘﻪ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻫﺮﻛﻠﻰ وﻛړ او ﭘﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ
ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﯧﺸﺖ ﻛړ.
اﻣﻴﺮﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن دوﻫﻢ ځﻞ د ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ وﮔڼﻞ ﺳﻮ )1285ﻫـ 1868 -م(.
اﻣﻴﺮ دا ځﻞ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ ﻛړ ،ﻧﻮي ښﻮوﻧځﻲ ﺋﯥ
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ،د )ﺷﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎر( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧﻰ اﺧﺒﺎر ﭼﺎپ او ﺧﭙﻮر ﻛړ ،ﭘﻪ
ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻧﻮې ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﻪ ﺟﻮړه ﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﻲ ﺋﯥ ځﻴﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ډﻟﻲ
)ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاﻋﺪ( ﻟﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰي څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او دري وژﺑﺎړل او ﭼﺎپ ﺋﯥ ﻛړل.
اﻣﻴﺮﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺳﻴﺪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻛﻨﺪﻫﺎرى د وزﻳﺮ )ﺻﺪراﻋﻈﻢ( ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ
وټﺎﻛﻪ او د وزﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺋﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راوﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن د ﻛﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو ،ارﺳﻼ ﺧﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن وردگ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن د دﻓﺎع
او اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎن د زﯦﺮﻣﻮ )ﺧﺰاﻧﻮ( وزﻳﺮان او ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﺎن د درﺑﺎر ﻣﻨﺸﻲ وو.
ﻧﻮﻣﻮړې ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﺳﺘﻮﮔﻨﻮ ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ژﺑﻨﻴﻮ او ﻗﺎﻣﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ

450
ﺟﻮړه ﺳﻮې وه ،ﭼﻲ د ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ او د اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻴڅﻮك ﻫﻢ ﭘﻜښﯥ ﻧﻪ ول.
دﻏﻪ ﻛﺎر دا راښﻴﻲ ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻴﻨﻪ او اﺳﺎﻧۍ ﭼﻠﻨﺪ ﻛﺎوه او د
ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺋﯥ ﻋﺪل ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﻲ ﺳﺎﺗﻪ.
د اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﻳﺎدوﻧﻲ وړ ﻛﺎرو څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﻧﻮي ،ﭼﻤﺘﻮ او ﺳﻤﺒﺎل ﭘﻮڅ ﺟﻮړول دي ،ﺳﺮه
ﻟﻪ دې ﭼﻲ دﻏﻪ ﭘﻮځ ﻫﻴﻮاد او اﻣﻴﺮ ﺗﻪ د اړﺗﻴﺎ او ﮔﻮاښ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى ﻧﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻢ د دﻏﻲ دورې ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د ﻳﺎدوﻧﻲ وړ ښﻜﺎري.
دﻏﻪ ﭘﻮځ ﭘﻪ اﺗﻮ ﭘﻮځﻲ ﻫډو :ﻛﺎﺑﻞ ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺷﯧﺮآﺑﺎد ،ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﻛﻮرم ،ﻫﺮات،
ﻣﻴﻤﻨﻪ او ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧﻲ ﺷﻤﯧﺮ درې ټﻮﻟﮕﻴﻪ وو:
.1

 62ﭘﻠﻲ ﻏﻨډوﻧﻪ ،ﻫﺮ ﻏﻨډ  600ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ – ټﻮل  37200ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ

 16 .2ﺳﭙﺎره ﻏﻨډوﻧﻪ ،ﻫﺮ ﻏﻨډ  600ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ – ټﻮل  9600ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ.
 .3د ﭘﻴﻼﻧﻮ ،آﺳﻮﻧﻮ ،ﻏﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻛﭽﺮو د ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻮ ټﻮل  5190ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻲ.
ﭘﻪ دې ﮔڼﻪ د ټﻮﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ 1872م ﻛﺎل ) (51990وو،
ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ) (8000ﭘﻠﻲ او ) (6000ﺳﻮاره اﻳﻠﻪ ﺟﺎري )ﭘﻮځﻲ ډوﻟﻪ( ﻫﻢ ول.
د وﺳﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﺋﯥ ) (40825اﻧﮕﺮﯦﺰي او اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﭘﻚ او ) (369اﻧﮕﺮﯦﺰي
ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ول .ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ د 1877م ﺗﺮ ﻣﺎرﭼﻪ ﭘﻮري اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻧﻪ وﻳﺸﺖ
زره ټﻮﭘﻚ ﺑﺨښﻠﻲ ول )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﻫﻤﻠﺘﻮن(.
اﻣﻴﺮ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻫﺮات ﻛﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﯥ ﺟﻮړي ﻛړې ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ اراﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دراﻧﺪه ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ﺟﻮړول ،ﻫﻤﺪا راز ﺋﯥ د ټﻮﭘﻚ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﯥ ﻫﻢ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮي ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ.
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺿﺎع ډاډﻣﻨﻪ او ﺳﻤﻪ وﻟﻴﺪه د ﻧﻮاﻣﺒﺮ د
)2ﻣﻲ( ﻧﯧټﯥ )1868م – 1285ﻫـ ،ﺷﻮال( ﻟﻴﻚ ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋاﻧﺪ ،دووﻟﺲ زره ټﻮﭘﻚ او ﺷﭙږ ﺳﻮه زره روﭘۍ ﺋﯥ ورﺗﻪ راوﻟﯧږﻟﯥ.
اﻣﻴﺮ د اړﻳﻜﻮ د ﻻ ټﻴﻨﮕښﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻫﻨﺪ د واﻳﺴﺮاى ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﭘﻪ )1286ﻫـ -
1869م( اﻣﺒﺎﻟﯥ ﺗﻪ وﻻړى .د ﻫﻨﺪ ﮔﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﻲ د اﻣﻴﺮ
ټﻮﻟﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻲ و ﻧﻪ ﻣﻨﻠﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ښﯧﮕڼﻪ د ﻧﻪ ﻻﺳﻮﻫﻨﻲ
څﺮﮔﻨﺪوﻧﻪ وﻛړه او ) (12000ټﻮﭘﻚ ﺋﯥ ﻟﻪ درې ﺳﻮو زرو روﭘﻴﻮ ﺳﺮه اﻣﻴﺮ ﺗﻪ ډاﻟۍ ﻛړې.
اﻣﻴﺮ ﭼﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺳﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻛﺸﺮ زوى )ﻋﺒﺪاﷲ( ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻰ
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وټﺎﻛﻪ او ﻣﺸﺮ زوى ﺋﯥ )ﻣﺤﻤﺪﻳﻌﻘﻮب( ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺋﯥ اړدوړ ﭘﻴﻞ
ﻛړ ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ دى د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او د ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﻣﺨﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ.
اﻣﻴﺮ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم واړاوه ،ﻟﻪ ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ ﺳﺮه ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛړ ،ﻟﻪ اﻳﺮان ﺳﺮه ﺋﯥ د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﭘﻪ ﻣﻨځﮕړﺗﺎﺑﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ
د اوﺑﻮ وﯦﺶ ﭘﻴﻞ ﻛړ او ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺳﻴﺪﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺋﯥ ﺗﻬﺮان ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ
ﻧﻮﻣﻮړوي ﺻﺪراﻋﻈﻢ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه د ﺷﻤﻠﯥ )1873م( او ﭘﯧښﻮر )د
ﺟﻨﻮري  30ﻣﻪ 1877م( ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﻛﻲ ورﮔډ ﺳﻮ ،ﺧﻮ څﻪ ﻫﻮﻛړه و ﻧﻪ ﺳﻮه .دﻏﻪ
دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ وﻳﻨﺎوي ﻛﯧﺪې ﭼﻲ د روﺳﻴﯥ دوﻟﺖ ﭘﺮ )ﺧﻴﻮا( ﻳﺮﻏﻞ راوړ ،ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ
او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﮔﻮاښ ﻻ ﭘﺴﯥ ﻛﻠﻚ ﺳﻮ )رﺑﻴﻊ اﻻول – 1290ﻫـ(.
څﺮﻧﮕﻪ ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻛﻲ د ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪﺷﺎه درﻳځ ﻛﻮم ځﺎى و
ﻧﻪ ﻧﻴﻮ او دى ﻫﻤﺎﻟﺘﻪ ﻧﺎروغ او ﻣړ ﺳﻮ ،دا ﻣﻬﺎل د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺧﭙﻞ څﺮﮔﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ )ﻓﺎرورډ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ( ﺗﺮ ﻛﺎر ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮﻟﻪ او د ﻫﻨﺪ د ﺳﺎﺗﻨﻲ
ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﺗﯧﺮى ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻻر وﮔڼﻠﻪ.
د روﺳﻴﯥ دوﻟﺖ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزى )ﺟﻨﺮال ﺳﺘﻮﻟﻴﺘﻮف(

)(5

ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻟﯧږﻟﻰ وو د ده

راﺗﮓ د ﻫﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﺎري اﻧﺪﯦښﻤﻦ ﻛړل ،ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎن – اﻧﮕﺮﯦﺰ دوﻫﻤﻪ ﺟﮕړه
ﺋﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړه او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺧﺎوره ﺋﯥ ﺗﯧﺮى وﻛړ.
د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﺳﻤﺒﺎل ﺟﮕړه ﻣﺎر د )1878م د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ  20ﻣﻪ( د ﺧﻴﺒﺮ ،ﻛﻮرﻣﻲ او ﺑﻮﻻن
ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻞ ،اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د روس د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﮔډوډۍ ﻛﻲ
ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮﯦښﻮو او ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺎﺗﻲ ﭘﻪ درﺷﻜﻞ ﻛﻲ د 1296ﻫـ 1879م ﻛﺎل
د ﺻﻔﺮي ﭘﺮ  29ﻣﻪ د )ﻧﻘﺮس( ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ ﻣړ ﺳﻮ )وﮔﻮرئ 87 :ﻧﻮﻣﺮه ﻋﻜﺲ(.
) (5د دﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻼوي د ﻫﺮﻛﻠﻲ څﺮﻧګﻮاﻟﻰ ﭼﻲ د روﺳﻲ ﻣﺨﺘﺎر وزﻳﺮ  Stoletoffﭘﻪ
ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ راﻏﻠﻰ وو د ګﻮﻟﻮس  Golosﺟﺮﻳﺪې د 1878م ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ګڼﻪ ﻛﻲ
ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻨﺘﭙﺘﺮزﺑﻮرګ ﻛﻲ ﺧﭙﺮﯦﺪه راﻏﻠﻰ او ژﺑﺎړه ﺋﯥ د ارﻳﺎﻧﺎ ﻣﺠﻠﯥ د دوﻫﻢ ﻛﺎل ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ګڼﻪ ﻛﻲ ﭼﺎپ ﺳﻮې ده.
ﻟﻪ ﺟﻨﺮال ﺳﺘﻮﻟﻴﺘﻮف ﺳﺮه  22ﻗﺰاﻗﺎن 15 ،ﻗﺮﻏﻴﺰان او  4ﭼﻮﭘړي ﻣﻠګﺮي ول ،دى د ﺟﻮن ﭘﺮ
14ﻣﻪ ﻟﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪه راوﺧﻮځﯧﺪ او د 1878م ﻛﺎل د اګﺴﺖ ﭘﺮ 11ﻣﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﭘﻪ
ﺷﺎﻫﻲ وداﻧۍ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ.
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د اﻣﻴﺮ ﺗﺮ ﺗﮓ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻧﺎوړي ﭘﯧښﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﯥ ،وﮔړي ﺑﯥ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ
ﭘﺎﺗﻪ ول او دښﻤﻨﺎن ﭘﺮ ﻣﺦ راﺗﻠﻞ.
دا ﻣﻬﺎل ځﻴﻨﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺷﻬﺰاده ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﺗﺮ اﺗﻪ ﻛﺎﻟﻮ ﺑﻨﺪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ
راواﻳﺴﺖ او د 1296ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ رﺑﻴﻊ اﻻول ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ وټﺎﻛﻪ.
اﻧﮕﺮﯦﺰ ﺟﮕړه ﻣﺎرو ﭘﻪ ﺧﻮﻧړي ځﻮاك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﻴﻮ او د اﻣﻴﺮ ﻧﺎﭘﻮه زوى ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻲ
ﭘﻮځﻲ ﻫډې )ﮔﻨﺪﻣﻚ( ﺗﻪ ﺑﻮت .ﮔﻨﺪﻣﻚ د ﻛﺎﺑﻞ – ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ ځﺎى دئ ﭼﻲ د
اﻓﻐﺎن ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣړۍ ﺟﮕړې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻟښﻜﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺳټ ﺳﻮى وو ،ﺧﻮ
اوس د اﻣﻴﺮ دﻏﻪ ﻧﺎﭘﻮه زوى دﻏﻠﺘﻪ راﻛښﻞ ﺳﻮ او د ﮔﻨﺪﻣﻚ ﻛﺮﻏﯧړن ﺗړون ﺋﯥ ﭼﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﻳﻮ ﺗﻮر ټﻜﻰ دئ او د دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد ﻣځﻜﻨۍ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﺋﯥ دړي وړي
ﻛړه ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړ .د 1296ﻫـ د ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ 1879 = 4م د ﻣﻰ  26ﻣﻪ.
د ﮔﻨﺪﻣﻚ ﺗړون ﭼﻲ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺳﻮ ،ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻛﻠﻚ اړودوړ ﭘﯧښ وو.
ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﭘﺮدﻳﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪي اوﺳﯧﺪه ،دى ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻫﻢ د ټﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ و ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮ او ﺗﺮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﻨﺪ
ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﻛﻲ وﻟﻮﯦﺪ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ دﻏﻪ ﺗړون ﺣﻘﻮﻗﻲ ارزښﺖ ﻧﻪ
ﻟﺮي .د ﻧﻮﻣﻮړي ﺗړون ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺧﻴﺒﺮ ،ﭘښﻴﻦ او ﻛﻮرﻣﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﯧﻞ او ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ
ﭘﻪ ﺧﺎوره ﭘﻮري وﮔڼﻞ ﺳﻮل .ﺳﺮﻟﻮﻳﺲ ﻛﻴﻮﻧﺎري Sir Piere louis Napoleon Cava
)(6

Gnari

ﭼﻲ د ﮔﻨﺪﻣﻚ ﭘﻪ ﺗړون ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ اﺳﺘﺎزى وو د اﻧﮕﺮﯦﺰي اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ

د )1979م ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ( ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻛﻲ اﺳﺘﻮﮔﻦ ﺳﻮ .ﺧﻮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻣﻠﻲ ﻏﻮرځﻨﮓ ﭘﻴﻞ ﺳﻮ او اﻓﻐﺎن ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ د ﭘﺮﻧﮕﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻟﻮ
ﻻس ﭘﻮري ﻛړ .د ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﺎڅﻮن وﻛړ او د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻣﻠﮕﺮي ﺳﻮل ،ﺗﺮ
ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړى ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﻛﻲ اﻧﮕﺮﯦﺰ اﺳﺘﺎزى د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ ﺳﺮه وواژه )د
1296ﻫـ د روژې  16ﻣﻪ = 1979د ﺳﺘﻤﺒﺮ 3ﻣﻪ(.
د اﻓﻐﺎن اﻧﮕﺮﯦﺰ دوﻫﻤﻪ ﺟﮕړه ډﯦﺮه ﺗﻮده ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻪ ،ﺳﺘﺮ ﻣﻠﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ د ﺟﻨﺮال
) (6د ﺟﻨﺮال ادوﻟﻒ زوى ﭘﻪ 1857م ﻛﺎل د اﻳﺴﺖ اﻧډﻳﺎ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮ،
وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ او ﻧﻮرو ﺳﺮﺣﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﻟﻮړي دﻧﺪې وﻣﻮﻧﺪﻟﯥ او ﺗﺮ  1877ﻛﺎل
ﭘﻮري د ﻛﻮﻫﺎټ او ﭘﯧښﻮر واﻛﻤﻦ وو .ﭘﻪ 1887م ﻛﺎل د ﺳﺮﭼﻤﺒﺮﻟﻴﻦ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻼوي ﻏړى
وو ،ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د دﻏﻪ ﭘﻼوي د راﺗګ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ )اﻧډﻳﻦ ﺑﻴﻮګﺮاﻓﻲ .(76
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 Sir N Chamberlainﭼﻲ د ﺧﻴﺒﺮ درې ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ ﭘﻴﺎوړى اﻧﮕﺮﯦﺰي ځﻮاك

ﺳﺮه ﻳﺮﻏﻞ ﻛړى وو ،ﺟﻨﺮال راﺑﺮټﺲ  Sir E. Robertﭼﻲ د ﻛﻮرﻣﻲ ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻣﺦ راﺗﻠﻰ او
ﺟﻨﺮال ﺳټﻴﻮارټ  J. Stewartﭼﻲ د ﺑﻮﻻن درې ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ ﻳﺮﻏﻞ ﻛړى وو ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﻪ
ﻣﯧړاﻧﻪ ودرﯦﺪل.
د اﻧﮕﺮﯦﺰ دﻏﻪ ﺑﺸﭙړ ﺳﻤﺒﺎل ﭘﻮځﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻨځﻮﺳﻮ زرو ﻟږ ﻧﻪ ول .ﺧﻮ ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﺳﺘﺮه
ﻣﯧړاﻧﻪ وښﻮده ،د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻣﺸﺮان ﻟﻜﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺧﺎن وردگ ،ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪړ،
ﺻﺎﺣﺒﺨﺎن ﺗﺮه ﻛﻲ ،ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن او ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن ﺳﺎﭘﻲ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ
ځﺎﻳﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﺳﺮه ﺟﮕړې وﻛړې .ﻟﻪ دﻏﻮ ټﺎﻛﻮﻧﻜﻮ ﺟﮕړو څﺨﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ ﭼﻲ
اﻧﮕﺮﯦﺰان ﺋﯥ وځﭙﻞ د ﻣﻴﻮﻧﺪ د ډﮔﺮ ﺟﮕړه وه .ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﮕړه ﻛﻲ ﻟﻪ ﻫﺮات او ﻛﻨﺪﻫﺎر د
اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د زوى ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪاﻳﻮب ﺧﺎن ،ﺟﺮﻧﻴﻞ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺨﯧﻞ ﭘﻪ
ﻣﺸﺮۍ او د ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻛﻨﺪﻫﺎرى او د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻧﻮرو ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺘﻮاء ﻣﻠﻲ
ځﻮاﻛﻮﻧﻪ راﻏﻮﻧډ ﺳﻮل.
ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن ﻟﻪ ﻫﺮات او ﻓﺮاه څﺨﻪ ﮔﺮﺷﻚ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ وو او اﻧﮕﺮﯦﺰ ﭘﻮځ د
ﺟﻨﺮال ﺑﺮوس  Burrowsﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د ﻣﻴﻮﻧﺪ ﭘﺮ ډﮔﺮ د ﻫﻐﻪ ﻣﺦ ﺗﻪ ورﻏﻰ ،ﺗﻮده ﺟﮕړه
وﻧښﺘﻪ او د 1880م د ﺟﻮﻻى د 27ﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﺎزﻳﮕﺮي ﭘﻮري د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮي او د ﭘﺮﻧﮕﻴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ،د اﻧﮕﺮﯦﺰ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﭘﻪ ﺣﺼﺎر ﻛﻲ
دﻧﻨﻪ ﭘټ ﺳﻮ .ﺟﻨﺮال راﺑﺮټﺲ ﺗﺮ دوه وﻳﺸﺘﻮ ورځﻮ وروﺳﺘﻪ ځﺎن ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ورﺳﺎوه
)د  1880د اﮔﺴټ ﻟﻪ  9ﻣﻲ ﺗﺮ  31ﻣﻲ( او د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﭘﺮ ﻟﻮﻣړۍ ﺋﯥ د ﺳﺮدار اﻳﻮب ﺧﺎن
ﭘﻮځﻮﻧﻪ ژوﺑﻞ ﻛړل ،ﺳﺮدار ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﺳﺮه ﻫﺮات او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ اﻳﺮان ﺗﻪ وﻻړى .ﭘﻪ
اﻳﺮان ﻛﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ د دوﻟﺖ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻪ راوﻟﭙﻨډۍ او ﻻﻫﻮر
ﻛﻲ اﺳﺘﻮﮔﻦ ﺳﻮ ) 1914د اﭘﺮﻳﻞ  17ﻣﻪ(.
د دﻏﻪ ﻏﺎزي ﻣﺰار د ﭘﯧښﻮر ﺳﻬﯧﻞ ﺗﻪ د ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﭘﻪ ﻫﺪﻳﺮه ﻛﻲ دئ .د اﻣﻴﺮ زوى
) (7ﭘﻪ  1865ﻛﺎل زوﻛړى )د ﭼﺎرﻟﺲ ﭼﻤﺒﺮﻟﻴﻦ زوى( ﭼﻲ ﭘﻪ  1873ﻛﺎل د ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ
ﻟښﻜﺮي ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮ ،ﭘﻪ )80 – 1878م( ﻟﻪ راﺑﺮﺗﺲ ﺳﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﺟګړه ﻛﻲ وو.
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺪراس او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ ﻟښﻜﺮي ﻣﻨﺼﺒﺪار وو .ﭘﻪ  1890ﻛﺎل د ﺧﻴﺒﺮ د
ﻗﻮاوو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻲ د ﻻرد راﺑﺮﺗﺲ ځﺎﻧګړى ﺳﻜﺮﺗﺮ
وو .ﭘﻪ 1900م ﻛﺎل د اﻳﺮﻟﻨډ د ﻗﻮاوو اﻧﺴﭙﻜټﺮ ﺟﻨﺮال وو )اﻧډﻳﻦ ﺑﻴﻮګﺮاﻓﻲ .(77
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ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﻫﻢ د 1296ﻫـ ﭘﻪ ذﻳﺤﺠﻪ  1879ﻛﺎل ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻬﺎﻟﻪ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ
وﺗﻠﻰ وو .اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭼﻲ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ و ﻧﻪ ﺳﻮ ﻛړاى ﭼﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﭘښﯥ ټﻴﻨﮕﻲ
ﻛړي ،ځﻜﻪ ﺋﯥ د ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﻟﻪ زوى ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺳﺮه ﭼﻲ ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ﺗﻪ
ﺗښﺘﯧﺪﻟﻰ وو اړﻳﻜﻲ وﻣﻮﻧﺪﻟﯥ .ﺳﺮدار ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺗﺮ اﻣﻮ راواوښﺖ او ﭼﺎرﻳﻜﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ،
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزي ﺳﺮﻟﻴﭙﻞ ﮔﺮﻳﻔﻴﻦ  Lepel Henry Griffinﺳﺮه
ﺧﺒﺮواﺗﺮو ﺗﻪ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ ،ﭼﺎرﻳﻜﺎر ﺗﻪ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ اﻣﺎرت اﻋﻼن ﻛړ )د 1880
د ﺟﻮﻻى  27ﻣﻪ(.
د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﺎرو ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭼﻲ وﺳﭙﻨﻴﺰ ﺳړى وو وﻣﺎﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻲ د اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻨﻨﻲ ﭘﻪ ﺷﺮط ﺋﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻲ ژﻣﻨﻪ ورﻛړه .ﺳﺮدار د اړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ
وﻣﻨﻠﻪ او د 1296ﻫـ د روژې ﭘﺮ ﭘﻨځﻤﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ.
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭼﻲ د ده د ﻛﺘﺎب ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻟﻪ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ د ادارې ﭘﻪ ﭼﺎرو ﭘﻮه
او د ژوﻧﺪاﻧﻪ ډﯦﺮي ﺳړې ﺗﻮدې ﺋﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ وې ،ده د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ اروا ښﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ
او ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻫﻴﻮاد د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه څﻪ
ډول ﻛﻠﻚ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړي او ﻟﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻲ څﻮﻣﺮه ﭘﻮﺳﺖ وي
ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻮى څﺨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﻧﻮي اﻣﻴﺮ ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﻻﺳﻰ ﺳﻮ او ژر ﺋﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ښﺎر ﻛﻲ اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨﮓ
ﻛړ او ﺑﻴﺎ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړى.
ﺧﻮ ﻣﺨﻜﻲ ﺗﺮ ده ﺟﻨﺮال راﺑﺮټﺲ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ زرو ﺟﮕړﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺤﻤﺪاﻳﻮب ﺧﺎن ﻟﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎره اﻳﺴﺘﻠﻰ او اﯦﺮان ﺗﻪ ﺷړﻟﻰ وو.
ﻫﻤﺪا ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،اﻧﮕﺮﯦﺰاﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ،ﺟﻨﺮال راﺑﺮټﺲ د
ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺑﻮﻻن درې ﻟﻪ ﻻري او ﺟﻨﺮال ﺳټﻴﻮارټ د ﺟﻼل آﺑﺎد او ﺧﻴﺒﺮ ﻟﻪ ﻻري ﻟﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ووﺗﻞ او اﻓﻐﺎن – اﻧﮕﺮﯦﺰ دوﻫﻤﻪ ﺟﮕړه ﭘﺎى ﺳﻮه.
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ووژل ،ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ ﮔﺮد ﺳﺮه
اﯦﻞ ﻛړې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ اﯦﻠﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﺎم واړاوه ،ډﯦﺮ ژر ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﻣړه ،ﺑﻨﺪﻳﺎن او ﻳﺎ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ وﺷړل.
د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ ﻫﻢ اﻣﻴﺮ ﻏښﺘﻠﻰ ﻛړ ،ﭘﻪ )1880م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه زره
روﭘۍ ،څﻮ ﺳﻮه ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ او څﻮ زره ټﻮﭘﻚ ورﻛړل ،ﻫﺮ ﻛﺎل ﺋﯥ  18زره ﭘﻮﻧډه ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮه
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ﻛﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ اﻣﻴﺮ ژر ﭘﻴﺎوړى او ﭘﺮ ټﻮل ﻫﻴﻮاد واﻛﻤﻦ ﺳﻮ .ﭘﻪ 1881ع ﻛﺎل ﺋﯥ ﻫﺮات
او ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻧﻴﻮل او ﭘﻪ 1884ﺋﯥ ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺷﻐﻨﺎن ﻻس ﺗﻪ راوړل .ﭘﻪ واﺧﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ
ﻋﻠﻴﻤﺮدان وﭘﺮځﺎوه او ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ ﻏﻔﺎرﺧﺎن ﺗﺎﺗﺎر د ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وټﺎﻛﻪ.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﻤﻨﯥ او اﻧﺪﺧﻮى ﭘﻮري ﭘﻪ
 1885ﻛﺎل وﻧﻴﻮل او ﺧﭙﻞ ﺗﺮه زوى ﻣﺤﻤﺪاﺳﺤﺎق ﺧﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ وﺳﭙﺎرل ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺮدار
ﭘﻪ  1888ع ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺮﻏړاو ﺳﻮ.
د ده ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻏﻠﺠﻴﻮ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﺮ ﻛﻼﺗﻪ ﭘﺎڅﻮن وﻛړ ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﺳﺮ وټﻜﻮل او
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﻣﻨځﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺰاره ﮔﺎن ﻫﻢ اﯦﻞ ﻛړل )1311ﻫـ 1893 -ع(.
د ﻛﻮﻧړ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﻛﻮﻫﺴﺎر او ﺑﻠﻮرﺳﺘﺎن ﭼﻲ ﺳﭙﻴﻦ ﻛﺎﻟﻲ او ﺗﻮر ﻛﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﺮان ﭘﻜښﯥ
اوﺳﯧﺪل او ﺗﻞ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ واﻛﻤﻨۍ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ول ﻫﻢ ﭘﻪ ) (1895 = 1313د
اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺟﻨﺮال ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن څﺮﺧﻲ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪي راﻏﻠﻞ ،ټﻮل وﮔړي ﺋﯥ
اﯦﻞ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛړل او ﭘﻪ )ﻧﻮرﺳﺘﺎن( ﺋﯥ وﻧﻮﻣﺎوه.
اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﻲ زړه ور ،ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻰ او ﭘﻴﺎوړى واﻛﻤﻦ وو ،ﭼﻲ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻮ
ﭘﻪ وژﻟﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﺎرى ﻧﻪ ﻻره ،دى ﻧﻮښﺘﮕﺮ او ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻮه ﺳړى وو ،څﻪ ﻧﺎ څﻪ
ﻟﻴﻚ ﻟﻮﺳﺖ ﺋﯥ ﻫﻢ زده وو .ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﺋﯥ )ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ( ﻧﻮﻣﻰ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻠﻰ او )ﺗﺎج
اﻟﺘﻮارﻳﺦ( ﺋﯥ ﻫﻢ د ده ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ او ﭘﻪ ده ﭘﻮري اړه ﻟﺮي.
ده د ډاډﻣﻨﻮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻟﻜﻪ :ﻏﻼم ﺣﻴﺪرﺧﺎن څﺮﺧﻲ ،ﻓﺮاﻣﺮزﺧﺎن،
ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﻟﻨډى ﭘﻴﺎوړى ﭘﻮځ ﺟﻮړ ﻛړ ،ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ ﺋﯥ د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ
ﻛړۍ ﻣﻨځﺘﻪ راوﺳﺘﻪ ،ﻛﺎرﭘﻮه ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺋﯥ ﻫﺮي ﺧﻮا ﺗﻪ وﻟﯧږل ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ وﻻﻳﺘﻮ او ښﺎرو
ﻛﻲ ﺋﯥ د ﭘﻮﺳﺘﯥ څﺎﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﯥ ،ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺤﻜﻤﯥ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ روﻏﻲ ﻛړې ،دﻳﻦ ﭘﻮﻫﺎن ﺋﯥ
د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻲ ﭘﻪ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ﺑﻮﺧﺖ ﻛړل ،ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﺟﻮړه او د
ټﻮﭘﻚ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻳﻮه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ وداﻧﻪ ﻛړه.
د ﭘﻼزﻣﯧﻨﻲ د ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ او د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ څﺎرﻧﻲ ﻻﻧﺪي ﺋﯥ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ څﺎﻧﮕﻲ ﺳﻤﻲ ﻛړې ،د ﻛﻮرﻧﻲ ﺗﮓ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ د راﻫﺪارۍ ﭘﺎڼﻲ )ﻻرﭘﺎڼﻲ( دود
ﻛړې او ﻏﻠﻪ ،ﻻر ﺷﻜﻮوﻧﻜﻲ او ﻧﺎړاﻣﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ ﻛﻠﻚ څﺎر او ﮔﻮاښ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮل ،ځﻜﻪ ﻧﻮ
اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨﮓ او ﺳﻮداﮔﺮي او ﺻﻨﻌﺖ وده وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او ټﻮل ﻫﻴﻮاد د ﻳﻮازﻳﻨۍ ادارې
ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﻮ.
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ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻲ:
اﻣﻴﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳړى او ښﻪ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎټ وو ،ﻟﻪ اﻧﮕﻠﻴﺲ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳړه ﺳﻴﻨﻪ
ﭼﻠﻨﺪ ﻛﺎوه ،ﺗﻞ ﺑﻪ ﺋﯥ د دوﺳﺘۍ ﻻر ﻫﻮاروﻟﻪ ،ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺋﯥ ﻣﻨﻠﯥ .وروﺳﺘﻪ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ د اﻣﺎرت ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻴﻮاد اﯦﻞ ﻛړ او ﭘﻪ 1896ع ﺋﯥ د )ﺿﻴﺎء اﻟﻤﻠﺔ واﻟﺪﻳﻦ(
ﺑﻠﻨﻮم واﺧﻴﺴﺖ او ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﺑﻠﻨﺎﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ ووﻳﻞ ﺳﻮه ،ﺳﻜﻪ ووﻫﻞ ﺳﻮه ،ﻧﺎړاﻣﻲ او
ﺳﺮﻏړاوي ټﻮل ووژل او ﭘﺎﺗﻪ ﺋﯥ وﺷړل .ﺑﯧﻐﻤﻪ د ﻫﻨﺪ د ﮔﻮرﻧﺮ ﺟﻨﺮال ﻻرد دﻓﺮﻳﻦ د ﻟﻴﺪو ﻟﻪ
ﭘﺎره راوﻟﭙﻨډۍ ﺗﻪ وﻻړ او د دوﺳﺘۍ ﻣﺰي ﺋﯥ ﻻ ﭘﺴﻲ ټﻴﻨﮓ ﻛړل )1885م( .څﻮ ﻛﺎﻟﻪ
وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﺸﺮ زوى ﺳﺮدار ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻟﻨﺪن او د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻣﻠﻜﯥ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻫﻢ
واﺳﺘﺎوه ) – 1985اﭘﺮﻳﻞ1312 ،ﻫـ(.
ﻟﻪ ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه د اﻣﻴﺮ د ﻣﻬﺎل ﻏﻮره ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﯧښﻲ:
 /1د ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ دوﻟﺖ د ﻫﺮات ﭘﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻪ )ﭘﻨﺠﺪه( ﻳﺮﻏﻞ وﻛړ )1303ﻫـ -
1885ع( .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﻮځﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟﻨﺮال ﻏﻮث اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﯧړاﻧﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ
ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻮ ﭘﻨﺠﺪه د روﺳﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ.
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻛﻲ ﭘﻪ دې اړه داﺳﻲ ﻟﻴﻜﻲ:
"د 1884ع ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﻲ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ د ټﺎﻛﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د اﻧﮕﺮﯦﺰي
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺮ ﺟﻨﺮال ﺳﺮﻟﻤﺴﺪون او د روﺳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺮ ﺟﻨﺮل ﻳﻠﺘﺎى ﻏﻮره ﺳﻮى
وو ،ﺧﻮ د ﻛﺎر ﺗﺮ ﭘﻴﻞ وړاﻧﺪي روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻨﺠﺪه وﻧﻴﻮه.
ﺗﺮ دې ﭘﯧښﻲ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﻲ ﻣﺸﺮي ﺋﯥ ﺳﺮﺟﻮزف وﻳﺴﺖ رﺟﻮى Sir
 west Ridgewayد ﻫﻨﺪ د ﺑﻬﺮﻧۍ څﺎﻧﮕﻲ دوﻫﻢ ﻣﻨﺸﻲ ﻛﻮﻟﻪ او ﻏړي ﺋﯥ ﻛﺮل ﻫﻴﻮﻟﺪﻳﭻ،
ﻛﺮﻧﻴﻞ اﻳﺖ او ﻗﺎﺿﻲ اﺳﻠﻢ ﺧﺎن ول ،د ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او روس د ﺑﺮﻳﺪ
ټﺎﻛﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ،ﻧﻮﻣﻮړي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د 1886م ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر
ﭘﺎى ﻛړ.
اﻣﻴﺮ د ﻫﻐﻮى د ﺧﺪﻣﺖ او ﻫڅﻮ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ وﻛړه او د ﺳﺮو زرو ﻧښﺎﻧﻮﻧﻪ ﺋﯥ ورﻛړل ،ﭘﻪ
ﭘﺎى ﻛﻲ د 1887م ﭘﻪ ﺟﻮﻻى ﻛﻲ د ﺑﺮﻳﺪ ټﺎﻛﻨﻲ وروﺳﺘۍ ﻫﻮﻛړه ﭘﻪ ﺳﻨﺘﭙﺘﺮزﺑﻮرگ ﻛﻲ
ﻻﺳﻠﻴﻚ او ﭘﻨﺠﺪه ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﺳﻮه.
د رﺟﻮي ﭘﻪ ﺗړون ﻛﻲ د ذواﻟﻔﻘﺎر ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺎﻻره ﭘﻮري ﺳﻴﻤﻲ راﻏﻠﯥ.
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اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ دوﻟﺖ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﻣﻴﺮ ﺗﺮ ﻛﻮﻫﺴﺎر ﭘﻮري ﭘﻪ ﻧﺨښﻪ ﻛړي ،ﺧﻮ
داﺳﻲ و ﻧﻪ ﺳﻮل ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 1893ع ﻛﺮﻧﻴﻞ اﻳﺖ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺗړون ﭘﺎﺗﻪ ټﻜﻲ ﻫﻢ ﺣﻞ
ﻛړل ،ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ اﻣﻴﺮ وﻛړاى ﺳﻮل ﭼﻲ د دوو ﺳﺘﺮو اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړي.
 /2ﺑﻞ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎر ﭼﻲ اﻣﻴﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﺧﻮښﻲ ﭘﺮﺗﻪ وﻛړ
او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﺳﺘﺮه ﮔﺮﻣﻪ د ده ﭘﺮ ﻏﺎړه ده ،ﻫﻐﻪ د ډﻳﻮرﻧډ
ﺗړون دئ ﭼﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﻫﻨﺪ ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺘﻴځ او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ
وټﺎﻛﻞ.
اﻣﻴﺮ واﻳﻲ :ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻨﺪي واﻳﺴﺮاﻳﺎﻧﻮ ﻻردرﭘﻦ او ﻻرد ﺳﺎﻟﻴﺴﺒﺮي څﺨﻪ ﻫﻴﻠﻪ وﻛړه
ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ د ﺑﺮﻳﺪ ټﺎﻛﻨﻲ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ راوﻟﯧږي ﺧﻮ زﻣﺎ
ﻧﺎﺧﻮښۍ او د ﺳﺮدار اﺳﺤﺎق ﺧﺎن ﻧﺎړاﻣۍ ﻫﻐﻪ وځﻨډاوه.
ﻻرد ﻟﻨﺴډون د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﻻرډ راﺑﺮټﺲ دﻏﻪ ﻛﺎر ﺗﻪ ﻏﻮره ﻛړ ،ﺧﻮ راﺑﺮټﺲ ﭼﻲ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻧﺎوړه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮﻟﻪ او ﻛﯧﺪاى ﺳﻮه ﭼﻲ ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻲ ،ﻣﺎ د ﻫﻐﻪ
راﺗﮓ وځﻨډاوه ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د 1893م د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزﻳﺮ ﺳﺮﻫﻨﺮي ﻣﺎرﺗﻴﻤﺮ ډﻳﻮرﻧډ

)(8

 Sir Moteimer Durandد ﺑﺮﻳﺪ ټﺎﻛﻨﻲ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن

ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ.
د دﻏﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏړي ﻛﻠﻨﻞ اﻟﻴﺲ ،ﻛﭙټﺎن ﻣﺎﻧﺮﻳﺲ اﺳﻤﺖ ،ﻣﺴﺘﺮ ﻛﻼرك ،ﻣﺴﺘﺮ
واﻧﻠﺪ او څﻮ ﻧﻮر ﻫﻨﺪﻳﺎن ول.
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﺳﺮه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﻪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮه او ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د ډﻳﻮرﻧډ ﻛﺮﻏﯧړن
ﺗړون ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺳﻮ.
ﻧﻮﻣﻮړي ﺗړون اووه ﻣﺎدې ﻟﺮﻟﯥ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ډﻳﻮرﻧډ ﺑﺮﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﻠﻮﭼﻴﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ
ﭼﺘﺮال او واﺧﺎن ﭘﻮري وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ.
د ﭼﻤﻦ ،ﭘښﻴﻦ ،ﭼﻐﻨﻲ ،وزﻳﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻨﺪﺧﯧﻞ ،ﻛﻮرﻣﻪ ،ﭘﺎړه ﭼﻨﺎر ،اﭘﺮﻳﺪي ،ﺑﺎﺟﻮړ،
ﺳﻮات ،ﺑﻨﻴﺮ ،دﻳﺮ ،ﭼﻴﻼس او ﭼﺘﺮال ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣځﻜﻪ وه ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﯧﻠﻪ او ﭘﻪ
) (8د 1850م د ﻓﺒﺮورۍ ﭘﺮ 14ﻣﻪ زوﻛړى ،د ﻣﻴﺠﺮ ﺟﻨﺮال ﺳﺮاﻳﺞ زوى دئ .اﻳﻢ ډﻳﻮرﻧډ ﭘﻪ
1873د ﺑﻨګﺎل ﻫﻴﻮادﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ وﻧﻴﻮل ﺳﻮ ،ﭘﻪ  1879ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د راﺑﺮﺗﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺳﻜﺮټﺮ وو ،ﻟﻪ  94 – 1884م ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري د ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﻜﺮﺗﺮ او
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻬﺮان ﻛﻲ د اﻧګﺮﯦﺰ ﺳﻔﻴﺮ وو )ﻣﺎدرﻳﺪ ،واﺷﻨګټﻦ ﻫﻨﺪ ﺑﻴﻮګﺮاﻓﻲ.(128 ،
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ﻫﻨﺪ ﭘﻮري وﺗړل ﺳﻮه او د اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻟﻪ ﻟﻮري اﻣﻴﺮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن و دوو ﺳﻮو روﭘﻴﻮ ﭘﺮ ځﺎى د
ﻛﺎﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن و اﺗﻪ ﺳﻮه زره روﭘۍ وټﺎﻛﻞ ﺳﻮې ﻫﻤﺪا راز ﺋﯥ د وﺳﻠﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ ژﻣﻨﻪ ﻫﻢ
ورﻛړه.
ﭘﻪ دﻏﻪ ډول د ډﻳﻮرﻧډ ﺗړون د ﮔﻨﺪﻣﻚ ﻛﺮﻏﯧړن ﺗړون رښﺘﻴﻨﻰ ﻛړ ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ زوى
ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﯧړﻧﻲ ،ﮔډوډ ﺣﺎﻟﺖ او د ﭘﺮدﻳﻮ ﻟښﻜﺮو د ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﻲ ﭘﻪ زور د
ﮔﻨﺪﻣﻚ ﺗړون ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړى وو ،ﻫﻤﺪا راز دى ﭼﻲ د ﺧﻠﻜﻮ اﺳﺘﺎزي او د ﻫﻴﻮاد ﭘﺎﭼﺎ ﻧﻪ
وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻫﺎﻏﻪ ﺗړون ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ارزښﺖ ﻧﻪ ﻻره.
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﻣﻠﺖ د اﺳﺘﺎزو او وﻟﺴﻲ ﺟﺮﮔﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ
ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ ډﻳﻮرﻧډ ﺗړون ﻣﻨﻠﻰ وو.
ﭘﻪ ﻫﺮ ډول د ډﻳﻮرﻧډ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د 1893م د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﺮ  14ﻣﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ وووت.
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ اﻣﺎرت ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﻲ د  1300ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا  58740ﭘﻮځﻴﺎن
ﻟﺮل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ،ﻫﺮات ،ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﺑﻠﺦ ،ﺟﻼل آﺑﺎد ،اﺳﻤﺎر ،اﻣﻮ ﻏﺎړه او د اﻳﺮان او ﻫﻨﺪ ﭘﻪ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻣﺎرت ﺗﺮ ټﻴﻨﮕښﺖ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﭼﻤﺘﻮ او اﻳﻠﻪ ﺟﺎري ﭘﻮځﻴﺎن ﻟﺮل:
•

) (80ﭘﻠﻲ ﻏﻨډوﻧﻪ ﻫﺮ ﻏﻨډ ) (700ﺳړي ټﻮل ) (56000ﺳړي.

•

) (40ﺳﻮاره ﻏﻨډوﻧﻪ ﻫﺮ ﻏﻨډ ) (400ﺳړي ټﻮل ) (16000ﺳړي.

•

) (100د ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﺑﺘﺮﻳﻲ ﻫﺮه ﻳﻮه ) (100ﺳړي ﻟﻪ ) (6ﺗﻮﭘﻮ ﺳﺮه ،ټﻮل )(10000
ﺳړي.

•

ﺷﺎﻫﻲ ځﺎﻧﮕړي ﭘﻠﻲ ) (4ﻏﻨډه ) (1000ﺳړي ټﻮل  2400ﺳړي.

•

ﭘﻮﻟﻴﺲ ځﻮاك ټﻮل ) (20000ﺳړي.

•

ﺳﻮاره اﻳﻠﻪ ﺟﺎري ټﻮل ) (10000ﺳړي.

ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د ټﻮل وﺳﻠﻪ وال ﭘﻮځ ﺷﻤﯧﺮ  148400ﺗﻪ رﺳﯧﺪه ،ﭼﻲ اﻣﻴﺮ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړاى ﺳﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺑﯧﺴﺎري اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨﮓ او ﺳﺮﻏړاوى وټﻜﻮي.
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺳﻜﯥ وﻫﻠﻮ ،د ﻛﺎرﺗﻮﺳﻮ ،ټﻮﭘﻜﻮ ،وﺳﭙﻨﮕﺮۍ،
ﺗﻮپ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻋﺮق اﻳﺴﺘﻠﻮ ،څﺮﻣﻨﻲ ،ﺑﻮټ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﺻﺎﺑﻮن ،د ﮔﻨډﻧﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﯥ،
ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﻪ او ﺻﺤﺎﻓۍ ﺟﻮړي ﻛړې.
ﭘﻮځﻲ ،ﻛﻮرﻧﻲ ،ﻋﺪﻟﻴﻪ ،د وداﻧﻮﻟﻮ ،روﻏﺘﻴﺎ ،ﻛﺎﻧﻮ ،ﺳﻮداﮔﺮۍ ،د ﭘﻮﺳﺘﯥ څﺎﻧﮕﻲ
او دﻳﻨﻲ ﻣﺪرﺳﯥ ﺋﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﯥ ،څﻮ ﻣﺎڼۍ او ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﻲ ارگ ﺋﯥ ودان ﻛړ او ټﻮل ﻫﻴﻮاد
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ﺋﯥ ﺗﺮ ﻳﻮازﻳﻨۍ ادارې ﻻﻧﺪي راووﺳﺖ ﭼﻲ دﻏﻪ ﻫڅﻲ ﺋﯥ د ﻣﻨﻨﻲ وړ دي.
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﺮ  21ﻛﺎﻟﻮ اﻣﺎرت وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د )ﻧﻘﺮس( ﭘﻪ
ﻧﺎروﻏۍ ﻣړ ﺳﻮ ) 19ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ 1901 = 1319م( )وﮔﻮرئ 88 :ﻧﻮﻣﺮه ﻋﻜﺲ(.
ده ﺧﭙﻞ زوى ﺗﻪ داﺳﻲ اﯦﻞ او ﻟﻪ ﺳﺮﻛښﻮ ﺗﺶ ﻫﻴﻮاد ﭘﺮﯦښﻮو ﭼﻲ ﺧﻠﻚ ﺋﯥ د ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ
اورﯦﺪﻟﻮ ﻟړزﯦﺪل او ﺗﺮ ﻣﺮگ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ د ده ﻣړﻳﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺎوروﻟﻪ.
ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻣﺸﺮ زوى ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د )ﺳﺮاج اﻟﻤﻠﺔ واﻟﺪﻳﻦ( ﭘﻪ ﺑﻠﻨﺎﻣﻪ د
ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺖ )د اﻛﺘﻮﺑﺮ 6ﻣﻪ 1901م( او ﭘﻪ )1904م( ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ زوى
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ د ﻫﻨﺪ واﻳﺴﺮاى ﻻردﻛﺮزن ﻟﻴﺪو ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،وروﺳﺘﻪ د ﻫﻨﺪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
ﺳﻜﺮﺗﺮ ﻟﻮﻳﺲ وﻟﻴﻢ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﺳﺮه ﺋﯥ )د ﻣﺎرچ ﭘﺮ 21ﻣﻪ 1905م =  14ﻣﺤﺮم
1323ﻫـ( ﺗړون ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړ.
د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د  18ﻛﻠﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﭘﺎڅﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻛﻲ د ﺟﺎﻧﺪاد اﺣﻤﺪزي ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺳﻮى وو ﺑﻠﻪ ﭘﯧښﻪ ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪل ﺳﻮې ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻼر ﺋﯥ
وړاﻧﺪي ﻫﻴﻮاد د ﻛﺎر ﻟﻪ ﺳړو ﺗﺶ ﻛړى وو ،ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ اﻣﻴﺮ ﭘﻪ وړ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﻛﻲ ﭘﻪ ﺳړه
ﺳﻴﻨﻪ ژوﻧﺪ ﻛﺎوه.
ﭘﻪ 1325ﻛﺎل ﺋﯥ ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ﻫﺮات ،ﻣﻴﻤﻨﻪ او ﺑﻠﺦ وﻛﺘﻞ او د  1907ﭘﻪ ﺟﻨﻮرۍ د
ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻻردﻣﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړى او ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ اووﻣﻪ د
ﭘﯧښﻮر او ﺧﻴﺒﺮ ﻟﻪ ﻻري ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺳﻮ.
اﻣﻴﺮ ﻟﻪ وزﮔﺎرﺗﻴﺎ او ﻛﻮرﻧﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻛﻮم ﻏﻮره ﻛﺎر و ﻧﻪ ﻛړ،
ده د ﻧﻮي ﻣﺪﻧﻴﺖ څﻮ ﻛﻮﭼﻨۍ ﻧﺨښﻲ راوړې ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﻮ وړو ﻛﺎرو څﺨﻪ ﭼﻲ ده وﻛړل ،د
ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻳﻮه ﻣﻠﻜﻲ ښﻮوﻧځﻲ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ،ﻳﻮ ﭘﻮځﻲ ښﻮوﻧځﻰ او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ څﻮ
ﻧﻮر ﻟﻮﻣړﻧﻲ ښﻮوﻧځﻲ دي .ﻫﻤﺪا راز ﺋﯥ )ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﻴﻪ( ﺧﭙﻮر ﻛړ او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ
ﺋﯥ دوې ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﻲ ،څﻮ ﻣﺎڼۍ ،ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ،ﺳړك او دﻣﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ودان ﻛړل.
د ﻟﻮﻳﻲ ﺟﮕړې )1916م( ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺋﯥ ځﺎن ﻧﺎﭘﯧﻴﻠﻰ وﺑﺎﻟﻪ.
د اﻣﻴﺮ ﻛﻮرﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻮﺳﺖ وو او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﻧﻪ ازارول ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
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ﺋﯥ دﻳﻨﻲ ﺣﻜﻤﻮﻧﻪ )روژه ،ﻟﻤﻮﻧځ( ﭘﺮ ځﺎى ﻛﻮل ،ﺧﻮ د ادارې ﭘﻪ ډول ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ،ﻣﺎﻟﻴﯥ
ﻏﻮﻧډوﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺋﯥ د وﺧﺖ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﺪﻟﻮن را ﻧﻪ وﺳﺖ او
ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻟﻪ ﭘﻼره ﭘﺎﺗﻪ زوړ ﺳﻴﺴټﻢ ﺋﯥ ﭘﺮ ځﺎى ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ.
اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د 1337ﻫـ د ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ ﭘﺮ اﺗﻠﺴﻤﻪ د ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ
)1919م( د ﻟﻐﻤﺎن د ﻛﻠﻪ ﮔﻮش ﭘﻪ ښﻜﺎرځﻲ ﻛﻲ د ﺗﻮﭘﻨﭽﯥ ﭘﻪ ﮔﻮﻟۍ ووﻳﺸﺘﻞ ﺳﻮ او ﻟﻪ
ﻧړۍ ﺋﯥ ﺳﺘﺮﮔﻲ ﭘټﻲ ﻛړې )وﮔﻮرئ 89 :ﻧﻮﻣﺮه ﻋﻜﺲ(.
ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﻲ ﺋﯥ ورور د ﭘﺎﭼﻬۍ ږغ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړ ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او ﻣځﻜﻨۍ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ د ﮔټﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د اﺗﻠﻮﻟۍ ﻏﻮرځﻨﮓ ﭘﻴﻞ ﻛړ ،اﻓﻐﺎن
ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ د ) 1297ل = 1337ق = 1919م( د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻟﻮﻣړۍ د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ
اﷲ ﺧﺎن دوﻫﻢ زوى ﺳﺮدار اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺟﮕړه
ﭘﻴﻞ ﺳﻮه).(9

) (9د ﻧﻮي ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او ﻧﻮي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﺟﻮړﯦﺪو را وروﺳﺘﻪ ﭘﯧښﻲ ﺑﯧﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب دﻟﺘﻪ ﭘﺎى ﺳﻮ.
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ﻓﻜﺮي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اوﺿﺎع
د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻫﻮﺗﻜﻲ دوﻟﺖ ﺗﺮ ﺳﻘﻮط او د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﺗﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺳﻠﻄﯥ وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ
ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ دوام وﻛﻰ ،ﭘﻪ )1160ﻫـ ق( ﻛﺎل د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻧﻬﻀﺖ او د آزاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮي
ﺟﻮړښﺖ د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﭘﯧښﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ده ،ﭼﻲ ﭘﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﭘﯧښﻲ
ﺳﻮي وې او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي اوﺿﺎع دا ﻏﻮښﺘﻪ ﭼﻲ د
روښﺎن او ﺧﻮﺷﺤﺎل او ﻣﻴﺮوﻳﺲ د ﻫڅﻮ او ﺟﻨﺒﺸﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ آزاد او ﻏښﺘﻠﻰ
دوﻟﺖ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺳﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﺮات د ﺗﯧﻤﻮرﻳﺎﻧﻮ د دوﻟﺖ ﺗﺮ ﺳﻘﻮط وروﺳﺘﻪ څﻮ ﭘﯧړۍ د
ﻓﺘﺮت دورې د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ او ﺑﺎﺑﺮﻳﺎﻧﻮ د ﻳﺮﻏﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ ﻛﻲ د ﺳﺨﺘۍ او ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ او د ﻛﻮر
ﭘﻪ ﻛﻮر ﺟﻨﮕﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﻲ ﺗﯧﺮي ﻛړې او د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻟﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻮ څﺨﻪ
ﻣﺘﺤﺴﺲ ول ،څﻮ ﭼﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻫﻮﺗﻜﻴﺎﻧﻮ او د ﻫﺮات اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ د اﯦﺮان د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮدۍ
ﺳﻠﻄﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷړﻟﻪ او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺋﯥ ﻳﻮوړه او روښﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧټﻚ او اﻳﻤﻞ
ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ او ﺷﯧﺮﻳﻦ ﺧﺎن ﺗﺮﻳﻦ او ﻧﻮرو د ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺑﺮي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﺳﻠﻄﯥ د ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺳﺮه
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ وﻛړې او ﺧﭙﻞ اوﻟﺲ ﺋﯥ د اﺳﺎرت ﻟﻪ ﺟﻮﻏﻪ وژﻏﻮره.
ﭘﻪ دې ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻪ اخ و ډب ﻛﻲ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ او ﻛﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎرزه اﺧﺘﻪ ول ،د ﻋﻠﻮﻣﻮ او
ادﺑﻴﺎﺗﻮ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﻟﻨﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر
ﻛﻲ د ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺗﻚ درﺑﺎر د ادب او ادﻳﺒﺎﻧﻮ او ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻟﻨﻲ ځﺎى وو او د دې
درﺑﺎر ﻣﻨﺸﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ ﻛﺘﺎب وﻟﻴﻜﻪ ،ﭼﻲ د )1140ﻫـ ق( د ﺷﺎوﺧﻮا د
ﻓﻜﺮي او ادﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮازﻧﻰ ښﻜﺎرﻧﺪوى دئ.
د اﺣﻤﺪﺷﺎه درﺑﺎر ﻫﻢ ﻟﻪ ﻓﻜﺮي ﻧﻈﺮه روښﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه
د ښﯥ ﻗﺮﻳﺤﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﺷﺎﻋﺮ او ﺗﺼﻮف ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻰ ﺳړى وو ،ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ ﺷﻌﺮ دﯦﻮان
ﻟﺮي او د ده ﭘﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻲ ﺗﯧﻤﻮرﺷﺎه د دري او ﭘښﺘﻮ دﯦﻮان څښﺘﻦ او ﺷﺎه ﺷﺠﺎع د دري
ﺷﻌﺮ د دﯦﻮان درﻟﻮدوﻧﻜﻰ وو او د ﺷﺎه زﻣﺎن زوى ﺷﻬﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﭼﻲ دري ﺋﯥ ﺗﺨﻠﺺ

466
ﻛﺎوه او د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع زوى ﺷﻬﺰاده ﻧﺎدر او ﻧﻮر څﻮ ﺗﻨﻪ ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﺑﺎذوﻗﻪ ﺷﺎﻋﺮان ول.
اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ښﺎور ﻛﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮرﻧۍ وروزﻟﯥ ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﭘﻪ
وروﺳﺘﻴﻮ دورو ﻛﻲ د ﺧﻮرا ﻟﻮﻳﻮ ﻓﻜﺮي ،ادﺑﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ ﻣﺼﺪر وﮔﺮزﯦﺪ ،ﻟﻜﻪ د
ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺑﺎرﻛﺰﻳﺎﻧﻮ د ﺧﺎﻧﻌﻠﻮم ﻛﻮرﻧۍ ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﺮ ﺟﮕړې ﭘﻮري د ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة
ﻣﻨﺼﺐ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ وو او دا ﻣﻨﺼﺐ د اوس وﺧﺖ د ﻋﺪﻟﻴﻪ وزﻳﺮ د ﻣﻨﺼﺐ
ﺳﺮه ﺳﻢ وو او ﭘﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻲ د ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺎﻟﻴﻔﺎﺗﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﺳﻮي دي او ﻳﺎ د دوى
ﭘﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻮرو ﻣﺆﻟﻔﺎﻧﻮ د ﻛﺘﺎﺑﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻻس ﭘﻮري ﻛړى دئ ،ﻟﻜﻪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ
ﺑﺎرﻛﺰى ﭼﻲ د ﺳﺪوزي ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎت وو او د ﻫﻐﻪ زوى ﻗﺎﺿﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺧﺎن ﭼﻲ د ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ د رﺳﺎﻟﯥ ﻣﺆﻟﻒ دئ او د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺨﯧﻞ
زوى اﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻟﺪاﻓﻌﻪ رﺳﺎﻟﻪ د ﺧﺎن ﻣﻼ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﭘﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻟﻴﻜﻠﯥ وه.
د اﻟﻜﻮزي ﻣﻼ اﺳﻤْﻌﻴﻞ ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻢ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ وه ،ﭼﻲ
زوى ﺋﯥ ﻣﻼ اﺣﻤﺪ د ﻣﻌﻘﻮل او ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺘﺎد او د اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ښﺎر ﻗﺎﺿﻲ او د ﺑﻴﺎن
اﻟﻮاﻓﻴﻪ ﻟﻄﻮاﻳﻒ اﻟﺼﻮﻓﻴﻪ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮك او د ﻛﺎﺷﻔﻪ او ﻓﺎرﻗﻪ رﺳﺎﻟﻮ ﻣﺆﻟﻒ وو ،ﭼﻲ د
1233ﻫـ ﻛﺎل د دوﻫﻤﻲ ﺧﻮر )رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﭘﺮ  6ﻣړ دئ .د ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ورور ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻢ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ 1233ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ
واﻟﻌﻠﻤﺎ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ.
ﻗﺎﺿﻲ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ ﻫﻢ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او د ښﺎر ﻗﺎﺿﻲ وو ،ﭼﻲ
ﭘﻪ 1264ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ د ارﺷﺎراﻟﺤﻖ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ وﻟﻴﻜﻪ او د ﻫﻐﻪ زوى ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﭘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮه آﺷﻨﺎﻳﻲ درﻟﻮده او د ﺗﻮﺧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زوى ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻮر ﻫﻢ د ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻜﻮك ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ د  1230ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ
او د ﻣﻴﺎ ﻓﻘﻴﺮ اﷲ ﺟﻼل آﺑﺎدي ﺷﺎﮔﺮد وو.
د ﻣﻼ ﺑﺎﺑړ ﻣﻮﺳْﻰ ﺧﯧﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﻫﻮﺗﻜﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﺧﺘﻮ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ وه ،ﭼﻲ
زوى ﺋﯥ ﻣﻮﻟﻮي ﻓﻴﺾ اﷲ ﭘﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د اﺷﺮف اﻟﻮزراء ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن د
ﻛﻮرﻧۍ اﺳﺘﺎد او ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻲ د ﺗﺪرﻳﺴﻲ رﺳﺎﻟﯥ ﻣﺆﻟﻒ وو او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺳﺪوزو د
وﺧﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﻓﻴﺾ اﷲ زوى ﻣﻮﻟﻮي ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻨﺪﻫﺎري ﭘﻪ
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ژوﻧﺪ ﻛﺎوه )1263 -1213ﻫـ( ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ،دري او ﭘښﺘﻮ ژﺑﻮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ
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او ﻣﻨﻘﻮﻟﻮ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻛﻲ  33ټﻮﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛړي دي او ﭘﻪ رﻳﺎﺿﻲ او ﻣﻨﻄﻖ او اﺻﻮل
ﻓﻘﻬﻪ او ﻧﻮرو اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮوﺟﻪ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﺎزه او ﺑﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي آﺛﺎر ﻟﻴﻜﻠﻲ دي او ﺗﺮ ده
وروﺳﺘﻪ د ده زوى ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ او ﻧﻤﺴﻲ ﺋﯥ ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮوف او د ﻫﻐﻪ زاﻣﻦ
ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ او ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮب د را وروﺳﺘﻮ دورو ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎن ول ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﺻﺤﺎﻓﺖ او ﻣﻌﺎرف او د ﻋﺪﻟﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﺘﺎﻳﻨﻲ وړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻛړي
دي.
د ﻫﺮات د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ وه ،ﭼﻲ ﭘﻪ روز
آﺑﺎد ﻛﻲ ښﺦ دئ او اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﻫﻐﻪ زوى ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻼ ﻣﻴﺮزا ﻫﺮات ﺗﻪ راووﺳﺖ او د ﭘﺎى
ﺣﺼﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺋﯥ وروﺳﭙﺎرﻟﻪ .ﻟﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ ډﯦﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﻴﺪا ﺳﻮي
دي ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ او ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ د ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب
زوى او د ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﺴﻰ او د ﻣﻼ ﻣﻴﺮزا ﻛړوﺳﻰ وو ،ﭼﻲ څﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺋﯥ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛړي او ﻳﻮ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻛﻲ اﻟﻤﻠﻬﻢ ﻧﻮﻣﻰ ﻛﺘﺎب دئ )د 1260ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( او ﻫﻢ د
ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﻳﻖ زوى ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪرﻓﻴﻖ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ د رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﻟﻒ او ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﺮف او
ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻮش ﻧﻮﻳﺲ د ﻫﻐﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻮﻫﺎن او ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻏړي ول.
ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻋﻤﻠﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ډﯦﺮه ﻣﺸﻬﻮره وه ﭼﻲ ﺳﺘﺮ ﻧﻴﻜﻪ ﺋﯥ د
ﺗﺎج ﺧﺎن زوى اﺧﻮن ﺗﺮ ﻛﻤﺎن د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﻏﻮړي ﻣﺮﻏﯥ څﺨﻪ ﺗﻠﻠﻰ او د ﭘﯧښﻮر د ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ اﻣﺎزي ﻛﻲ اوﺳﯧﺪ او زوى ﺋﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪﻏﻮث د ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ واﻋﻆ
ﺷﺎﮔﺮد ﭘﻪ ﻋﻠﻢ او ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺸﻬﻮر او ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﻮا ﻗﺎﺿﻲ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻣﻴﺮزا ﻛﻼن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ وه او د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ د ده د ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ
وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﺮح ﻛﻲ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب د ﺷﺮح اﻟﺸﺮح ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛړى دئ او د ده
ﻧﻤﺴﻰ د داداﷲ زوى ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب د ﻧﺼﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻟﻴﻜﻪ ،ﺧﻮ د
ﻣﺤﻤﺪﻏﻮث ﻧﻤﺴﻲ او د ﻗﺎﺿﻲ اﻛﺒﺮ ﺷﺎه زوى ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺎن ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻠﻘﺐ
وو د ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن د ﻛﻮرﻧۍ اﺳﺘﺎد او د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع وزﻳﺮ وو ،ﭼﻲ د ده ﻟﻪ ﺧﻮا ﺋﯥ ﭘﻪ
1838م ﻛﺎل د ﻻﻫﻮر درې ﺧﻮاﻳﻴﺰ )ﻣﺜﻠﺚ( ﺗړون ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛﻰ .ﻫﻤﺪا راز ﻗﺎﺿﻲ ﻃﻼ
ﻣﺤﻤﺪ د ﻗﺎﺿﻲ ﺣﺴﻦ زوى د ﻋﻠﻢ او ادب ﺧﺎوﻧﺪ د ﺷﻌﺮ دوه دﯦﻮاﻧﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ دري او ﻋﺮﺑﻲ
ژﺑﻮ درﻟﻮده او د ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﻐﺰ او ﺳﻠﻮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ او ﻧﻔﺤﺔ اﻟﻤﺴﻚ او ﺗﺴﻠﻴﻪ
اﻟﻌﻘﻮل او ﺳﻠﻮة اﻟﻜﺌﻴﺐ ﻣﺆﻟﻒ او د ﻗﺼﻴﺪه ﺑﺎﺋﻴﻪ وﻳﻮﻧﻜﻰ وو او ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر د
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ﻓﻀﻞ ﻗﺎدر زوى او د ﻗﺎﺿﻲ ﺣﺴﻦ ﻧﻤﺴﻰ د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن د درﺑﺎر ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ
او ﻟﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰي څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او دري د ﻋﺴﻜﺮي ﻗﻮاﻋﺪو د ﻛﺘﺎب ﻣﺘﺮﺟﻢ وو ،ﭼﻲ دا ﻛﺘﺎب
د ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎر ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻛﻲ ﭼﺎپ ﺳﻮى دئ.
د ﻫﺮات د ﺑﺮﻧﺎﺑﺎد د ﻣﻴﺮزاﻳﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻢ د ﻓﺮﻫﻨﮓ او ادب ﭘﻮﻫﺎن ﺧﻠﻚ درﻟﻮدل،
ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻣﻴﺮزا ارﺷﺪ د ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻣﻨﺸﻲ ﺧﻠﻒ او ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ
ﻓﺎﻳﺾ د ﻫﺮات د اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ او دراﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﻨﺸﻲ او ﺧﻄﺎط وو ،د اﺷﻌﺎرو دﯦﻮان او ډﯦﺮه
ﺧﻮږه ﻣﺜﻨﻮي ﺋﯥ درﻟﻮده )د ﻳﻮﻟﺴﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﻣﻨځ( او ﺑﻞ ﻣﻴﺮزا اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ د ده ﻣﺸﺮ وراره
ﭼﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺋﯥ ﺗﺨﻠﺺ وو ،ﻫﻢ د دري اﺷﻌﺎرو دﯦﻮان درﻟﻮد او د ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ زوى ﻣﻴﺮزا
رﺿﺎ د اﺷﻌﺎرو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درﻟﻮده او د ارﺑﻌﻴﻦ او ﺑﺮﻧﺎﺑﺎد د ﻣﻨﺜﻮري ﺗﺬﻛﺮې ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮات
ﻛﻲ د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد د درﺑﺎر او وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻣﻨﺸﻲ وو او د ﺳﺪوزو ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻋﺼﺮ ﻛﻲ
ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻋﺸﺮت ﻫﺮوي ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ﺷﻬﺰاده ﺗﻴﻤﻮر ﻣﻨﺸﻲ ﺑﺎﺷﻲ
وو ،ﭼﻲ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ روزي او ﻣﻠﻚ ﺳﻨﺠﺮ د ﻏﻮر د ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ اوﻻد او ﺑﺎﺳﻬﻞ و ﻣﻼ ﻣﺴﻜﻴﻦ
)د ﻫﺰاره ﻟﻬﺠﯥ ﺷﺎﻋﺮان( ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د ده ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ول .د ﺳﺪوزو ﭘﻪ دوره ﻛﻲ او ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺠﺪدﻳﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻢ زﻳﺎت روﺣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد او ښﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن او د ښﯥ
ﻗﺮﻳﺤﯥ ﺷﺎﻋﺮان ﭘﻜښﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي ،ﭼﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﻨځﻨۍ اﺳﻴﺎ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ
ﺳﺮﻫﻨﺪ او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او د ﭼﻴﻦ د ﺧﺎوري ﺗﺮ څﻨډو ﭘﻮري د ﻧﻘﺸﺒﻨﺪي ﻃﺮﻳﻘﺖ د ﺗﻠﻘﻴﻦ
ﻣﺮﺟﻊ ول او ﻳﻮ ډول ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺋﯥ روزﻟﻰ دئ ،ﭼﻲ ﻣﺪار ﺋﯥ ﺷﺮﻳﻌﺖ او
ﺗﺼﻮف وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪي ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﺼﻮف ﺗﻞ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﮔټﻪ او د اﺧﻼﻗﻮ د
ﺳﻤﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﯥ ﻟﻪ اﻧﺰوا او رﻫﺒﺎﻧﻴﺘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻوه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪي ﻣﺠﺪدﻳﺎﻧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د درﺑﺎرو ﺳﺮه راﺑﻄﻪ درﻟﻮده ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﻓﺮﻫﻨﮓ او ټﻮﻟﻨﻪ
ﻛﻲ ﻫﻢ ﻗﻮي ﻻس درﻟﻮد.
دا ﻓﺎروﻗﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﺧﺸﺎه اوﻻده ده ،ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د
ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ د ﻓﺮﺧﺸﺎه ﭘﻪ دره ﻛﻲ ښﺦ دئ او اﻣﺎم رﻓﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ
ﺳﺮﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړى او د ده ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺪد اﻟﻒ ﺛﺎﻧﻲ د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ
زوى ﭼﻲ د ﻧﺴﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ  28واﺳﻄﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻪ ،د 971ﻫـ ﻛﺎل د
ﺷﻮال ﭘﺮ  14ﭘﻪ ﺳﺮﻫﻨﺪ ﻛﻲ وزﯦږﯦﺪ او ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻛﺎﺑﻠﻲ )ﭼﻲ
ﭘﻪ 1012ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ﻻس وﻧﻴﻮ او اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﺋﯥ وﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ
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ﺳﺘﺮ ﻋﻠﻤﻲ او روﺣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد )د 1034ﻫـ ﻛﺎل د ﺻﻔﺮي ﭘﺮ  28د ﺳﻪ ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د
 63ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺳﺮﻫﻨﺪ ﻛﻲ وﻓﺎت ﺳﻮ(.
د ﺳﺪوزو د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ ﺷﺎه ﻏﻼم ﻣﺤﻰ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺠﺪدي د ﻏﻼم ﺻﺎدق زوى او د ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺪد ﺷﭙږم ﻧﻤﺴﻰ او د ﻫﻐﻪ زوى ﺷﺎه ﻧﻈﺎم
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻧﻈﺎم د دري دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ښﻜﺎﭘﻮر ﻛﻲ روﺣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮت او د ﻛﺮﻫڼﻲ
ډﯦﺮي ﻣځﻜﻲ ﺋﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او د ﻏﻼم ﺻﺎدق ﺑﻞ ورور ﺷﺎه ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﻣﯧﺪ او د دوى د
ﺑﻞ ورور ﺷﺎه ﻋﺰت اﷲ اوﻻده ﭘﻪ ﻳﺎرﻛﻨﺪ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪﻟﻪ او ﺷﺎه ﺻﻔﻲ اﷲ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﺻﻔﻲ د
دري دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او څﻠﻮر ﻧﻮر ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛړي ول )1212 -1156ﻫـ( او د ﻳﻤﻦ
ﭘﻪ ﺣﺪﻳﺪه ﻛﻲ ښﺦ دئ او د ده اوﻻده ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻛﻲ ول ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ
ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﺑﺎﻗﻲ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1287ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣړ دئ( د دري اﺷﻌﺎرو
دﯦﻮان ﺋﯥ درﻟﻮد او د ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﻮر ﺑﺎزار د ﺣﻀﺮﺗﺎﻧﻮ ﻧﻴﻜﻪ دئ او زوى ﺋﯥ ﻏﻼم ﻋﻤﺮ
ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ )د  1290ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او د ﻫﻐﻪ زوى ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻠﺨﺺ ﭘﻪ ﺟﺎﻧﺎن
او ﺷﻤﺲ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻓﻀﻠﻲ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﺎﻋﺮان ول او ﺷﺎه
ﻓﻀﻞ اﷲ د ﺷﺎه ﻏﻼم ﻧﺒﻲ زوى او د ﺷﺎه ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ )1238 – 1184ﻫـ( د ﻋﻤﺪة
اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت ﻣﺆﻟﻒ او ﭘﻪ دري ﺷﻌﺮ ﻛﻲ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﺎﻋﺮان ول او د ﺷﺎه زﻣﺎن د درﺑﺎر
ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ روﺣﺎﻧﻲ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ول او ﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ زوى او د ﺷﺎه ﻓﻀﻞ اﷲ
درﻳﻢ ﻧﻤﺴﻰ د اﻧﺴﺎب اﻻﻧﺠﺎب او اﻧﻴﺲ اﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ او ﻧﻮرو ﻣﺆﻟﻒ دئ .ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺘﺨﻠﺺ
ﭘﻪ اﻇﻬﺮ )1269 -1206ﻫـ( د ﭘﯧښﻮر او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻟﻪ ﺣﻀﺮﺗﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ او
ارﺑﻌﻴﻦ او ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد او ﻣﻨﺎﻗﺒﺖ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻒ د ﻏﺰﻟﻴﺎﺗﻮ دﯦﻮان او ﺷﭙږ ﻣﺜﻨﻮي او
څﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﻟﺮي.
د ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﭘﻮﭘﻠﺰي ﻛﻨﺪﻫﺎري د زوى وﻛﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻢ اداري
او ﻟښﻜﺮي د ﻓﺮﻫﻨﮓ او ادﺑﻲ ذوق ﺧﺎﻧﻮﻧﺪان درﻟﻮدل .د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻋﺒﺪاﷲ
)ﭼﻲ ﭘﻼر ﺋﯥ ﭘﻪ 1201ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( دري ﺷﻌﺮ واﻳﻪ او د ﻫﻐﻪ زوى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺎن وﻛﻴﻞ
اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺟﻮړاوه )دى ﭘﻪ 1293ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( او ﻣﻴﺮ
ﻫﻮﺗﻚ ﺧﺎن ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن د زﻣﺎن ﺧﺎن ﭘﻮﭘﻠﺰي زوى )د 1218ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ﻟﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪو ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ څﺨﻪ وو .ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﺋﯥ دﯦﻮان درﻟﻮد او ﺑﻞ ورور ﺋﯥ اﷲ ﻳﺎر ﺧﺎن
راﺳﺦ ﻫﻢ ﺷﻌﺮ واﻳﻪ او ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻞ ورور ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو
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او دې ﻛﻮرﻧۍ د ﻫﻨﺮ او ادب او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻛﻲ ﻟﻮى ﻻس درﻟﻮد.
ﺑﻠﻪ ادﺑﻲ او روﺣﺎﻧﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﺷﯧﺦ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎري د ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر د زوى
ﻛﻮرﻧۍ ده ،ﭼﻲ ﺻﻮﻓﻲ او ادﻳﺐ ﺳړى وو او د ده آﺛﺎر د ﻣﻌﺪن وﺣﺪت او دﯦﻮان ﺷﻮر ﻋﺸﻖ
او ﻧﻮر ﺗﺮ  43ټﻮﻛﻪ ﭘﻮري رﺳﯧږي .دى د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ده ﻳﺤﻴْﻰ ﻛﻲ ﭘﻪ 1225ﻫـ ﻛﺎل وﻓﺎت ﺳﻮ او
زوى ﺋﯥ ﻣﻴﺮ ﻇﻬﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻇﻬﻮر د ﺷﻌﺮ دﯦﻮان ﻟﺮي او د ﻃﺐ د ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻣﺆﻟﻒ وو .د ده ﺑﻞ
زوى ﻣﻴﺮ اﻣﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ دروﯦﺶ د ﭘښﺘﻮ او دري ژﺑﻮ ﺷﺎﻋﺮ او د اﺣﻮال و آﺛﺎر
ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎى ﻣﻨﺎر ﻣﺆﻟﻒ وو او ﻣﻴﺮ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻓﺎرغ د دري ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮ
د ﻣﺜﻨﻮي ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ وو او ﻣﻴﺮ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ او ﻣﻴﺮ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ او ﻣﻴﺮ
ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ او ﻣﻴﺮ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮي او ﻣﻴﺮ ﻧﺎﻣﻮس د ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮان زاﻣﻦ ول
او ﻫﻢ ﻣﻴﺮ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰي د ﻣﻴﺮ ﻣﻘﺎم اﻟﺪﻳﻦ زوى )د 1282ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د دري
ﺷﻌﺮ د ﻗﺮﻳﺤﯥ ﺧﺎوﻧﺪ وو.
د دې دورې ﺷﺎﻋﺮان او ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ دا دي:
ﺳﻴﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻲ ﭘﻪ 1123ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ ﺟﺮم ﻛﻲ
زﯦږﯦﺪﻟﻰ او ﭘﻪ 1206ﻫـ ﻛﺎل وژل ﺳﻮى دئ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﻋﺎرض ﺑﺪﺧﺸﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ 1223ﻫـ
ﻛﻲ ﻣړ دئ او ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ واﺻﻞ ﻓﺮوﻏﻲ د ﺷﺎه زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ او اﻣﻴﺮ ﺳﺒﺤﺎن ﻗﻠﻲ ﺧﺎن
دروازي )د 1230ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﻟﻌﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺟﺰ د ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ زوى ﻣﻠﻘﺐ ﭘﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻓﻲ ﭘﻪ دري ژﺑﻪ د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ ﭼﻲ ﭘﻪ 1238ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ دئ او د ﺗﻴﻤﻮر
ﺷﺎه د درﺑﺎر ﻃﺒﻴﺐ وو او ﻣﻴﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﷲ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻛﺸﻮري د ﻋﺒﺪاﷲ زوى د ﺑﻠﺦ د
دﻫﺪادي د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ  1257ﻛﻲ ﻣړ دئ ،او ﺟﻨﻴﺪ اﷲ ﺣﺎذق د
ﺻﻮﻓﻲ اﺳﻼم ﻫﺮوي زوى ﭼﻲ ﭘﻪ 1259ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣړ دئ ،د اﺷﻌﺎرو دﯦﻮان او د
ﻳﻮﺳﻒ او زﻟﻴﺨﺎى ﺣﺎذق ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﻣﺜﻨﻮي درﻟﻮد او ﺷﻬﺎب ﺗﺮﺷﻴﺰي ﻫﺮوي د ﺗﻴﻤﻮرﺷﺎه د
وﺧﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ او د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ اﺣﻘﺮ ﺑﺪﺧﺸﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ 1269ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ
رﺳﺘﺎق ﻛﻲ ﻣړ دئ ،ﭘﻪ ﻋﺮوﺿﻮ ﻛﻲ د ﺣﺪاﻳﻖ اﻟﺤﻘﺎﻳﻖ د ﻛﺘﺎب او د ﻗﻮاﻓﻲ د رﺳﺎﻟﯥ او ﭘﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ او ﺣﻜﻤﺖ او دﻳﻨﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺆﻟﻒ او د ﻟﻴﻠْﻰ او ﻣﺠﻨﻮن د ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ د ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎﻣﯥ د ﻣﺜﻨﻮﻳﺎﺗﻮ ﻧﺎﻇﻢ او د ﻣﻴﺮزاﻋﻠﻲ ﺧﺎن زوى ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ
دﺑﻴﺮ )1282 -1227ﻫـ( د ﻣﺤﻤﺪزو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د درﺑﺎر ﻣﻨﺸﻲ او د ﻟﻌﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻋﺎﺟﺰ
ﻛﺎﺑﻠﻲ زوى ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ )1283 – 1208ﻫـ( د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲ
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ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ وﺻﻔﻲ )د 1200ﻫـ ﭘﺎ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان څښﺘﻦ او ﻓﺮﺣﺖ ﻫﺮوي
د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﻜﻰ او وﻟﻲ ﻃﻮاف ﻛﺎﺑﻠﻰ د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زوى )د  1288ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﺎ ﻛﻲ( د دري ژﺑﻲ ﻧﺎﺧﻮاﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ او د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ ﺧﻠﻤﻲ زوى ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم ﺻﻮﻓﻲ
ﻣﺸﺮﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 1265ﻫـ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان او د ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺮاﻳﻲ او ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻧﺎﻣﯥ د ﻣﺜﻨﻮي او د دري او ﺗﺮﻛﻲ د ﻣﺠﻤﻊ اﻻﺷﻌﺎر او درة اﻟﺸﻬﺰاد د ﻣﺜﻨﻮي ﺧﺎوﻧﺪ او
ﻣﺤﻤﺪﻏﻼم ﻏﻼﻣﻲ د ﻣﻼ ﺗﻴﻤﻮر زوى د اﻧﮕﺮﯦﺰ او اﻓﻐﺎن د ﻟﻮﻣړۍ ﺟﮕړې د ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب
ﻛﻲ د ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﻨﻈﻮﻣﯥ وﻳﻮﻧﻜﻰ او د ﻣﻴﺮ واﻋﻆ د ﻛﻮرﻧۍ )د 1256ﻫـ
ﺷﺎوﺧﻮا( ﻣﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻲ د دري اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او د ﻣﺮﺗﻀْﻰ ﻛﺎﺑﻠﻲ زوى
ﻣﻴﺮ ﻣﺠﺘﺒْﻰ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ اﻟﻔﺖ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1224ﻫـ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ( د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان څښﺘﻦ او
د ﻣﺮاد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺧﺸﻲ زوى ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ اﺷﻌﺎرو دﯦﻮان ﺋﯥ ﭘﻪ 1298ﻫـ ﻛﺎل
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛړى دئ او د ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻟﻚ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎري )د1260ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د
اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻣﻨﺸﻲ ﺷﺮر ﻛﺎﺑﻠﻰ د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او
ﭘﻪ ﺑﺨﺎرا ﻛﻲ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن د ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻻﺧﺒﺎر او ﮔﻠﺸﻦ اﺳﺮار او ﺑﺰم ﻃﺮب او ﻧﺰﻫﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺎق او ﮔﻠﭽﻴﻦ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ او ﻣﺸﺮق اﻧﻮار او ﻧﻮرو ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻣﺆﻟﻒ )د 1300ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ( او د ﻧﺬر ﻋﻠﻲ زوى ﻗﺮﺑﺎن ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﻛﺎﺗﺐ د ﻧﺎﻇﻢ اﻟﻮﻗﺎﻳﻪ او ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
اﻻﻋﺠﺎز ﻧﺎﻇﻢ او د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﻜﻰ او ﻣﻴﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﺑﺪﺧﺸﻲ د اﺻﻮل
اﻟﻤﻌﻴﺸﺖ ﻧﺎﻇﻢ او اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1290ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( او د ﻣﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﻠﻲ ﺑﺪﺧﺸﻲ زوى ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻻﻏﺮ د ﺟﺎم ﺟﻢ او روﺿﮥ ﻧﻮر ﻧﺎﻇﻢ او د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان
ﺧﺎوﻧﺪ )د 1291ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او د ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺪﺧﺸﻲ زوى ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه د
اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1295ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( او د ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ رﺳﺘﺎﻗﻲ زوى ﺳﻴﺪ
ﺟﻌﻔﺮ د ﮔﻠﺸﻦ ﻋﺸﻖ او ﭼﻤﻦ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻇﻢ او د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﻜﻰ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1284ﻫـ
ﻛﻲ ﻣړ دئ( او ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻣﺤﻮي ﻣﻴﻤﻨﻮي د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او د ﺳﻜﻨﺪر ﻫﺮوي
زوى اﺣﻤﺪ ﻗﻠﻲ د آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ د ﺗﺬﻛﺮې ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ )د 1290ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺎرﻣﻠﻲ ﺑﻠﺨﻲ ﺷﺎﻋﺮ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ )د 1270ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ( او د ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻲ ﺑﺎرﻛﺰي ﻟﻮر ﻋﺎﻳﺸﻪ د دري ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮه او د ﺗﻴﻤﻮرﺷﺎه ﭘﻪ
وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د دﯦﻮان ﻣﯧﺮﻣﻦ او د ﺳﻜﻨﺪر ﺧﺎن ﻟﻮر ﻣﺤﺠﻮﺑﻪ ﻫﺮوي د دري ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮه )د
1264ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او د ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻮر ﻣﺴﺘﻮرۀ ﻏﻮري د ﻏﻮر د ﭘﺮﭼﻤﻦ
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اوﺳﯧﺪوﻧﻜﯥ )د 1245ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮاﻛﻲ( د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﻣﯧﺮﻣﻦ او د ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ
ﻛﺮﺧﻲ ﻫﺮوي ﻟﻮر ﻣﺮﻳﻢ د دري ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮه او د دﯦﻮان ﻣﻴﺮﻣﻦ )1308 -1257ﻫـ( او د ﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ زوى ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎري ﻛﺎﺑﻠﻰ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﺷﺎﻣﻞ )1305 – 1238ﻫـ( ﭘﻪ
دري ژﺑﻪ د دوو دﯦﻮاﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪ او د ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻠﻘﺐ ﭘﻪ دﺑﻴﺮاﻟﻤﻠﻚ زوى ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺒﻲ واﺻﻞ )1309 – 1244ﻫـ( د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن او اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺧﺎن د درﺑﺎر
ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﭘﻪ دري ژﺑﻪ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او د ﻣﺤﻤﺪاﻣﺎن دروازي زوى ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻫﻴﻦ د
ﺑﺪاﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻳﻊ ﻣﺆﻟﻒ او د ﻟﻴﻠْﻰ او ﻣﺠﻨﻮن او ﺗﺤﻔﺔ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﻇﻢ او اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه
ﻛﻨﺪﻫﺎرى ﭘﻪ دري ژﺑﻪ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1311ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( او ﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮ ﻣﺸﻮاڼﻰ
ﻫﺮوي )1333 – 1280ﻫـ( ﭘﻪ دري ژﺑﻪ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او ﻫﻢ رﺳﺎم او ﺧﻄﺎط ﭼﻲ ډﯦﺮ ﻣﺘﻴﻦ
اﺷﻌﺎر ﺋﯥ درﻟﻮدل او ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﺎه ﻛﺎﺑﻠﻰ ) (1305 -1242د دﺑﺴﺘﺎن
ﺧﻴﺎل ﻣﺆﻟﻒ او رﺣﻤﺖ ﺑﺪﺧﺸﻲ د ﻣﻴﺮزا اﺳﻤْﻌﻴﻞ زوى ) د  1300ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎﺧﻮا ﻛﻲ ( او ﻋﺒﺪ
اﻟﻐﻔﻮر ﻧﺪﻳﻢ ﻛﺎﺑﻠﻰ )1334 – 1296ﻫـ( ﭘﻪ دري ژﺑﻪ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او د رﺣﻤﺖ اﷲ زوى
ﻧﺪﻳﻢ ﺑﻠﺨﻲ )1336 – 1250ﻫـ( د ﺷﻌﺮ د دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﻜﻰ او ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﺮت ﻛﺎﺑﻠﻰ )
1338 -1250ﻫـ( د ﺷﻌﺮ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او د ﻣﺨﻤﺲ د ﭘﻨځﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮ او د ﺗﺤﻔﺔ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ
ﻧﺎﻇﻢ او د ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ زوى ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ادﻳﺐ ﭘﺸﺎوري )1349 -1260ﻫـ( د
ﭘﺨﻮ او ﻣﺘﻴﻨﻮ اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ وو او د ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺼﻴﺪو او ﻗﻴﺼﺮ ﻧﺎﻣﯥ وﻳﻮﻧﻜﻰ.
ﻟﻪ ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ څﺨﻪ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻫﻮﺗﻚ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ )1150 – 1100ﻫـ( د در و
ﻣﺮﺟﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﯦﻮان او د ﺷﺎه و ﮔﺪاى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺜﻨﻮي ﺧﺎوﻧﺪ ،ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻋﺸﻖ
او ﺷﺮﻋﺔ اﻻﺳﻼم ﭘﻪ ﭘﻨځﻠﺴﻮ زرو ﺑﻴﺘﻮ ﻛﻲ د ده آﺛﺎر دي )1148ﻫـ( او ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻛړ ﭼﻲ
د اﺷﻌﺎرو دﯦﻮان ﺋﯥ ﭘﻪ 1196ﻫـ ﻛﺎل ﺑﺸﭙړ ﺳﻮى او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﭘښﺘﻮ ﮔﺮاﻣﺮ ﻛﻮﭼﻨﻰ ﻛﺘﺎب د
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ 1238ﻫـ ﻛﺎل ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ او ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻛړ ﻛﻨﺪﻫﺎرى ﭼﻲ ﭘﻪ
1238ﻫـ د ﺷﻌﺮ دﯦﻮان او د ﺳﺮاج اﻟﻤﻮﺗﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب او ﻧﻮر ﻣﻨﻈﻮم ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺋﯥ درﻟﻮدل
او ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺗﻚ او د ﻋﺒﺪاﷲ زوى ﻣﺴﻌﻮد د آدم ﺧﺎن او درﺧﻮ د ﻧﻜﻞ ﻧﺎﻇﻢ )د1200ﻫـ
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﻣﻼ ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ د ﺳﺮور زوى د  1140ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اﻓﻀﻞ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺎﻇﻢ او د داود ﺧﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎري زوى ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ او ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﺆﻟﻒ )د 1142ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او د ﺣﺴﻴﻦ زوى ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ )ﭘﻪ 1169ﻫـ
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ﻛﺎل( ﭘﻪ ﻓﻘﻬﻪ ﻛﻲ د رﺷﻴﺪاﻟﺒﻴﺎن ﻣﺆﻟﻒ او ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻛﻨﺪﻫﺎرى د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻮﺗﻚ د
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﻣﯥ ﻧﺎﻇﻢ )د 1160ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﺷﯧﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ
)1175- 1092ﻫـ( د اﺳﺮار اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ او ﺗﺠﻮﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺆﻟﻒ او اﺧﻮﻧﺪ ﮔﺪا د ﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺆﻟﻒ او د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ )د 1160ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﻣﺤﻤﺪي
ﺻﺎﺣﺒﺰاده د ﭘﯧښﻮر ﭘﻪ 1180ﻫـ ﻛﺎل د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﻜﻰ او ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮﻏﺰى ﭘﻪ 1116ﻫـ
ﻛﺎل د اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﻲ ﺷﻬﻨﺎﻣﯥ ﻧﺎﻇﻢ او ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮ د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زوى د 1126ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ د اﻋﺜﻢ ﻛﻮﻓﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﺮﺟﻢ او د ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺖ ﺑړﯦڅ زوى ﻧﻮاب اﷲ ﻳﺎرﺧﺎن د 1228ﻫـ
ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻟﻠﻐﺎت ﭘښﺘﻮ ﻣﺆﻟﻒ او ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎﻛړ ﻛﻨﺪﻫﺎرى ﭘﻪ
1334ﻫـ ﻛﺎل د زﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺎﻇﻢ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ څﺨﻪ ﺋﯥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړى وو او ﺣﺎﻓﻆ
اﻟﭙﻮري )ﭘﻪ 1200ﻫـ ﻛﺎل( د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ اﭘﺮﻳﺪى د څﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻣﺆﻟﻒ او
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻮاﺗﻰ د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﻟﺮوﻧﻜﻰ )1253 – 1167ﻫـ( او ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺗﻠﻮﻛﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎرى د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ ﭼﻲ ﭘﻪ 1245ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ دئ ،رﺣﻤﺖ داوى
ﻛﻨﺪﻫﺎرى د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان او د ﻟﻴﻠْﻰ او ﻣﺠﻨﻮن د ﻣﺜﻨﻮي ﺧﺎوﻧﺪ د )1210ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ( او ﻣﻴﺎ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺘﯥ زى ﭘﻪ 1230ﻫـ ﻛﺎل د ﺷﻌﺮ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺸﺎورى
ﭘﻪ 1256ﻫـ ﻛﺎل د واﻣﻖ او ﻋﺬرا ﻧﺎﻇﻢ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻛﻨﺪﻫﺎرى د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان او د
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﯥ او آزادﻧﺎﻣﯥ څښﺘﻦ )1290ﻫـ( او ﻣﻼ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎرﻛﺰى ﻛﻨﺪﻫﺎرى ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ
1259ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ او ﻋﺰﻳﺰ ﺧﺎن رڼﺎﺧﯧﻞ د 1250ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫﺮات د ﺟﻨﮕﻨﺎﻣﯥ
ﻧﺎﻇﻢ او د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ زوى ﻣﺮاد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻣﻮي ﭘﻪ 1282ﻫـ ﻛﺎل د ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﺆﻟﻒ،
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧټﻚ ﻛﻨﺪﻫﺎرى ﭘﻪ 1290ﻫـ ﻛﻲ د ﺑﺪر ﻣﻨﻴﺮ او ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم او اﺧﻼق اﺣﻤﺪ
ﻣﺆﻟﻒ او ﻣﻌﺰاﷲ ﻣﻮﻣﻨﺪ ﭘﻪ 1200ﻫـ ﻛﻲ د ﺷﻌﺮ د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﻴﺮزا ﺣﻨﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎرى او
ﺻﺪﻳﻖ اﺧﻮﻧﺪزاده او ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻠﻤﻨﺪى د اﺷﻌﺎرو د دﯦﻮان ﺧﺎوﻧﺪ.
د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ:
ﻧﺎزو ﺗﻮﺧﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ ﻟﻮر او د ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮ وﻳﺲ ﺧﺎن ﻫﻮﺗﻚ ﻣﻮر ﭘﻪ 1061ﻫـ
ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﯥ ده او د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻟﻮر زﻳﻨﺒﻪ ﻫﻮﺗﻜﻲ )ﭘﻪ 1127ﻫـ ﻛﻲ ﻣړه ده( او ﺳﭙﻴﻨﻪ
ﻫﺮوي )د 1255ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
ﻟﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ اﻧﺪړ د ﻏﺰﻧﻲ د ﺷﻠﮕﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻰ او ﻣﻮﻟﻮي
ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺰﻧﻮي او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺧﺮﻗﯥ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ او ﺻﻮﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل
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ﺳﺎﻛﺰى )ﭘﻪ 1287ﻫـ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻣړ دئ( او ﻣﻼ ﻣﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪړ ﻏﺰﻧﻮي او ﻣﻼ
ﺳﻜﻨﺪر )ﭼﻲ د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن د ﻟښﻜﺮ ﻗﺎﺿﻲ وو( او ﻣﻼﻣﺤﻤﻮد او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﷲ د
اﻧﺎردرې ﻗﺎﺿﻲ او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح او ﻣﻼ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ )د 1270ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫﺮات
ﻋﺎﻟﻤﺎن( او ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ د ﻣﺪاح اﻟﻜﻮزي ﻛﻨﺪﻫﺎري زوى ﭼﻲ د ﻣﻴﺮ زاﻫﺪ ﻫﺮوي د ﺗﺼﻮر
او ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭘﺮ ﺣﺎﺷﻴﯥ ﺑﺎﻧﺪي د ﺷﺮح اﻧﻜﺸﺎﻓﻴﻪ ﻣﺆﻟﻒ او ﻣﺴﻌﻮدﮔﻞ د ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ
ﭘﯧښﻮري زوى ﭘﻪ 1226ﻫـ ﻛﻲ د ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻻﺧﺒﺎر ﻣﺆﻟﻒ او ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﻛﺎﻛړ ﻛﻨﺪﻫﺎرى ﭘﻪ
1234ﻫـ ﻛﻲ د ردﺣﻠﻴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺎﻋﻦ اﺣﻤﺪﻳﻪ ﻣﺆﻟﻒ او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
ﺧﺮوټﻲ زوى د ﭘښﺘﻮ د ﻳﺎﻗﻮت اﻟﺴﻴﺮ ﻧﺎﻇﻢ او د ﺷﺮح ارﺑﻌﻴﻦ ﻣﺆﻟﻒ او ﻣﻼ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﺧﻰ ﭼﻲ
ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ ډﯦﺮو ادﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﺷﺮح ﻟﻴﻜﻠﻲ دي او ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه
د درﺑﺎر ﺻﺪر اﻟﻌﻠﻤﺎء )ﭼﻲ ﭘﻪ 1194ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( او ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻛﺰى ﭼﻲ د
ﺗﺠﻮﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛړى او ﭘﻪ 1205ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ او ﺳﻌﺪاﷲ
ﺧﺮوټﻰ ﭼﻲ ﭘﺮ ﺟﻼﻟﻴﻦ او ﭘﺮ ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﺋﯥ ﺷﺮح ﻟﻴﻜﻠﯥ او ﭘﻪ 1209ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ.
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﻋﻠﻤﻲ او ادﺑﻲ ﻫڅﻪ ﺑﻴﺨﻲ ﭘﺮ ځﺎى وﻻړه ﻧﻪ وه او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ
وﻣﻮ ﻟﻴﺪل د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻫﺮ ﮔﻮټ ﻛﻲ ﭘﻮﻫﺎن ول ،ﺧﻮ ﻛﻪ ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎدي او ﻣﻘﺎﻳﺴﻮي ﻧﻈﺮ ﺋﯥ
وﮔﻮرو دا دوره ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺨﻮا ﺗﻪ د ﻋﻠﻢ او ادب د زﻟﻤﻴﺘﻮب او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوره ﮔڼﻼى ﻧﻪ ﺳﻮ،
ﺑﻠﻜﻪ دا د ﺗﻘﻠﻴﺪ او اﻧﺘﺤﺎل دوره ده ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ دې دوره ﻛﻲ ﻋﻠﻤﻲ او ﻓﻜﺮي ﺑﻜﺮ آﺛﺎر ﻟږ
ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي.
د دري ژﺑﻲ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻫﻢ د دې ﻋﺼﺮ ﭘﻪ ﻧﺜﺮ او ﻧﻈﻢ ﻛﻲ د اﻧﺤﻄﺎط دوره وﻫﻠﯥ ده او ﻛﻢ
اﺑﺘﻜﺎر ﭘﻜښﻲ ﻧﻪ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺳﻲ ،ﭼﻲ ﺣﻀﺮت ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺟﺎﻣﻲ
د دري ژﺑﻲ ﺧﺎﺗﻢ ﺷﻌﺮا وو ،ﺧﻮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ادب ښﻪ وده وﻛړه او د ﭘﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
ﻛﺎﻛړ ﻛﻨﺪﻫﺎري او ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ او ﻧﻮرو ﻏﻮﻧﺪي د اﺑﺘﻜﺎر او ښﯥ ﻗﺮﻳﺤﯥ ﺧﺎوﻧﺪان
ﺷﺎﻋﺮان ﭘﻜښﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮل او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﺣﻤﻴﺪ او ﻛﺎﻇﻢ ﺧﺎن ﺧټﻚ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﭘﻪ ﺷﻴﺪا د
ﻫﻨﺪي ﺳﺒﻚ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﮔډ ﻛړه.
د ﺳﺪوزو د وﺧﺘﻮ ﭘﻪ دري ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ داﺳﻲ ﺷﺎﻋﺮان ﻟﺮو ﭼﻲ د ﺣﺎﻓﻆ او ﺟﺎﻣﻲ او د
ﺧﺮاﺳﺎن او ﻋﺮاق د ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺮوان دي ،ﺧﻮ ﺗﺮ 1250ﻫـ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ دري ادب ﻛﻲ ﻳﻮه ﻫڅﻪ او
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻣﻮ ،ﭼﻲ زﻣﻮږ ﺷﺎﻋﺮان د ﻫﻨﺪ د ﺳﺒﻚ ﭘﯧښﯥ )ﺗﻘﻠﻴﺪ( ﻛﻮي ،او دا ﻫﻐﻪ اﻏﯧﺰه ده،
ﭼﻲ د ﻣﻴﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﯧﺪل د اﺷﻌﺎرو د ﻛﻠﻴﺎت ﺑﺸﭙړ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﻣﻨځ ﺗﻪ
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راﻏﻠﯥ ده او ﭘﻪ ﻏﺰل ﻛﻲ د دې ﺳﺒﻚ ﻟﻮﻣړى ﭘﻴﺮو ﺳﺮدار ﻣﻬﺮدل ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن
زوى دئ ،ﭼﻲ ﻣﺸﺮﻗﻲ ﺋﯥ ﺗﺨﻠﺺ وو .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﺮدار ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻃﺮزي او
زوى ﺋﯥ ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﻫﻢ د دې ﺳﺒﻚ ډﯦﺮه ﭘﻴﺮوي ﻛﻮي ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻲ د ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺧﺎن ورور ﺳﺮدار ﻫﺎرون ﺧﺎن او ﺳﺮدار ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن او
ﺳﺮدار اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زاﻣﻦ درې ﺳﺮه ﺷﺎﻋﺮان او ﭘﻪ دري ژﺑﻪ
دﯦﻮاﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺳﺮدار ﺷﻬﻨﻮاز ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﺳﺮﻛﺎر زوى او ﺧﻮﺷﻴﺪل
ﺧﺎن د ﻣﺸﺮﻗﻲ زوى او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺳﻴﺎه د ﺗﻴﻤﻮر ﻗﻠﻲ ﺧﺎن زوى او د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ
ﺧﺎن ورور )د 1300ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( او ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ د ﺳﺮدار ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن زوى )د
1310ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( او ﺳﺮدار ﻋﺒﺎس ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوى ﺷﺎﻋﺮ او د ﮔﻞ
ﻋﺒﺎﺳﻲ او ﺟﻮاﻫﺮ ﺧﻤﺴﻪ او ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ ﻣﺆﻟﻒ او د ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻼم اﷲ ﻣﻔﺴﺮ )– 1252
1343ﻫـ( ﻫﻢ ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﺷﻌﺮ وﻳﻠﻰ دئ ،ﺧﻮ د دوى ﭘﻪ ﻛﻼم ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﺳﺒﻚ د ﭘﻴﺮوي
اﻏﯧﺰه او د ﻫﻐﻪ ﺳﺒﻚ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺗﻼزﻣﺎت او د ﺗﺨﻴﻞ ﻃﺮز ﻟږ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي.
د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻪ وﺧﺘﻮ ﺑﻴﺎ د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺧﺎن د دورې ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ )د 1320ﻫـ
ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري( دري ﺷﻌﺮ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﻫﻨﺪ د ﺳﺒﻚ د ﻓﻜﺮي او
ﻋﺮوﺿﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﭼﻲ ﭘﻪ دې دوو ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻲ ﻣﻨځ ﺗﻪ
راﻏﻠﻪ ،ټﻮل د ﺗﯧﺮو دورو د ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻣﻘﻠﺪان ول ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎن او اﻧﮕﺮﯦﺰ ﺗﺮ ﻟﻮﻣړۍ او
دوﻫﻤﻲ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ او ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﺧﻮا د اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻮي ﻣﺪﻧﻴﺖ اﻏﯧﺰي
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راورﺳﯧﺪﻟﯥ ،د دې ځﺎى ﭘﺮ ادب ﺋﯥ ﻫﻢ اﻏﯧﺰه وﻛړه او ﻫﻤﺪا د )1320ﻫـ ق
ﺷﺎوﺧﻮا( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﻧﻮي ﻓﻜﺮ څﺮك ښﻜﺎرﯦږي.
ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﭼﻲ د اروﭘﺎ د ﺻﻨﻌﺖ او ﻣﺪﻧﻴﺖ اﻏﯧﺰه د دې وﺧﺖ ﭘﻪ ادب ﻛﻲ راووﺳﺖ
ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺮي ﺑﺪﻟﻮن دئ ،ﭼﻲ د ﺷﻌﺮ ﭘﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺒﻚ او ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ اﺛﺮ و ﻧﻪ ﻛﻰ او
زﻣﻮږ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﺮوﺿﻲ ﻗﺎﻟﺒﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺑﻠﻞ ،ﺧﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه زﻣﻮږ ﭘﺮ ﻣﻠﻲ
ادب د ﻧﻮي ﻓﻜﺮ اﻏﯧﺰه وﻟﻮﯦﺪﻟﻪ او وﻳﻨﻮ ﭼﻲ ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪﺳﺮور واﺻﻒ ﻛﻨﺪﻫﺎري د
ﺟﻬﺎن اوﺿﺎع ﺗﻪ د ځﻴﺮ ﻛﯧﺪﻟﻮ او ﻧﻮي ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺗﻪ د ﺗﺮﻏﻴﺐ او ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ﻳﻮه
ﻗﺼﻴﺪه وﻳﻠﯥ ده او د 1290ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻟﻮﻣړى وار
د )ﺷﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎر( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮه ﺟﺮﻳﺪه د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎره ﺧﭙﺮه ﺳﻮه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
1323ﻫـ ﻛﺎل د ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړۍ ﮔڼﻪ د ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﺧﺎن ﻛﻨﺪﻫﺎري
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ﭘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﺎپ ﺳﻮه او د ﻣﻌﺎرف د ﺧﭙﺮﯦﺪو او د ښﻮوﻧځﻴﻮ
او ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺗﺎﺳﻴﺲ او د ادﺑﻲ ﻧﻮﻳﻮ ﻋﺼﺮي آﺛﺎرو د ﺗﺎﻟﻴﻒ او ﺗﺮﺟﻤﯥ ﻫڅﻪ ﻫﻢ ﺷﺮوع
ﺳﻮه او د دې ﻧﻮي ﻓﻜﺮي او ادﺑﻲ ﻫڅﻲ ﻣﺨﻜښ او ﭘﯧﺸﻮا د ﺳﺮدار ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻃﺮزي
ﻛﻨﺪﻫﺎري زوى ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزي وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ 1284ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ او د 1933م
ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﺮ  22ﭘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮى دئ .ده ﭘﻪ 1329ﻫـ ق ﻛﺎل ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر
اﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﭼﻲ ﭘﻪ 1323ﻫـ ق ﻛﺎل ﺋﯥ ﻳﻮازي ﻳﻮه ﮔڼﻪ ﺧﭙﺮه ﺳﻮې وه ،ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﻛﻰ او ﻫﻐﻪ
ﺋﯥ ﺗﺮ اﺗﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري د ﻳﻮې ﭘﻨځﻠﺲ ورځﻨۍ ﻣﻮﻗﻮﺗﻲ ﺟﺮﻳﺪې ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺧﭙﺮه ﻛړه ،ﭼﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د وﻳښﺘﻮب اوﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﻣﺤﺮك ﺳﻮ او د دري ژﺑﻲ ﭘﻪ ﻧﺜﺮ او
ﻧﻈﻢ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻧﻮى ﻓﻜﺮ او ﻧﻮې اﻧﺸﺎء وروزﻟﻪ او ﺷﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻲ څﺨﻪ ﭘﻪ دري ژﺑﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ او ﻳﺎ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛړل او دى ﻟﻮﻣړى ﺳړى دئ ،ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺻﺤﺎﻓﺖ او ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭘﻪ
ﺟﻬﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻓﻜﺮي او ادﺑﻲ ﻧﻮي ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺎس ﻛښﯧښﻮو.
دا وﺧﺖ دئ ،ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ او دري ژﺑﻮ ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﻲ ادب
ﺗﻪ ﻧﻮى ﻓﻜﺮ ﻧﻨﻪ اﻳﺴﺖ او د ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ )1352 – 1293ﻫـ ق( او ﻗﺎري ﻋﺒﺪاﷲ
)1288ﻫـ ق – 1322ﻫـ ش( او ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻧﺪﻳﻢ او ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي داوي او ﻣﻮﻟﻮي ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﺗﻚ او ﻣﻮﻟﻮي ﻏﻼم ﻣﺤﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎن او ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻛﻨﺪﻫﺎري او د
ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ د دوى ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭘﻪ زړو
ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﻗﺎﻟﺒﻮ ﻛﻲ وې ﺧﻮ څﻪ ﻧﻪ څﻪ ﺋﯥ ﻧﻮي اﻓﻜﺎر او ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭼﻲ ﺷﻠﻤﻲ ﭘﯧړۍ زﯦږوﻟﻲ
ول ﻫﻢ وروزل.
د  19ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻲ د اﻧﮕﺮﯦﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎر او ﺗﺴﻠﻂ ﭼﻲ د ﻧﻮي ﺗﻤﺪن او
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﺒﺎدي ورﺳﺮه ول ﭘﺮ ټﻮل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﺧﭙﻮر ﺳﻮ او
زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴﺰو ﻃﺒﻌﻲ ﺳﺮﺣﺪو ﺳﺮه وﻧښﺖ او اﻓﻐﺎن او اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻟﻮﻣړۍ ﺟﮕړه
ﭼﻲ ﭘﻪ 1939م ﻛﺎل د ﺳﻨﺪ د ﻟښﻜﺮ )اﻧﺪس ارﻣﻲ( ﻟﻪ ﺧﻮا ﺷﺮوع ﺳﻮې وه ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﻛﺎﻟﻮ
وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﻗﻮت ﭘﻪ ﺑﺮي او د ﻣﺘﺠﺎوزو ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ
او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻨﺪ د وﺳﭙﻨﻲ ﻻره ﻫﻢ دې ﺧﻮا ﺗﻪ را اوږده ﺳﻮه او د ﺗﮓ او راﺗﮓ ﻻره
ﺋﯥ وﺳﭙڼﻠﻪ او د ﺑﻤﺒﻴﻲ او ﻛﺮاﭼﻲ ﺑﺤﺮي ﺑﻨﺪرو ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺮﺣﺪو ﺗﻪ د ﺑﺤﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻻره
ﺧﻼﺻﻪ ﻛړه  ،ﺣﺎل داﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ ﻗﺎﺟﺎري اﯦﺮان او د ﺷﻤﺎل ﭘﻠﻮ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﺰاري روﺳﻴﯥ ﻛﻲ ﻫﻢ د ﻧﻮي ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎدﻳﻮ او ﻧﻮي ﻓﻜﺮ وده ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او دې ټﻮﻟﻮ
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اﻏﯧﺰﻧﺎﻛﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ ژوﻧﺪ او ﻓﻜﺮ او ﺳﻴﺎﺳﺖ او اداره ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻢ
اﻏﯧﺰه ﻛﻮﻟﻪ.
د دې ﻓﻜﺮي ﻫڅﻲ او ﺣﺮﻛﺖ ﻟﻪ ﻣﻤﺜﻼﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﺪ
ﺻﻔﺪر زوى وو )1314 – 1254ﻫـ ق( ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﺟﻬﺎد ﺋﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د ﺷﺮق د ﺑﺪﻣﺮﻏۍ
او ﺑﺪﺑﺨﺘۍ د درو ﻋﺎﻣﻠﻮ )اﺳﺘﻌﻤﺎر ،اﺳﺘﺒﺪاد او ﺧﺮاﻓﺎﺗﻮ( ﭘﺮ ﺿﺪ ﺷﺮوع ﻛﻰ او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ،
اﯦﺮان ،ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ او ﻣﺼﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻓﻜﺮي او اﺻﻼﺣﻲ ﻧﻮى ﻧﻬﻀﺖ راووﺳﺖ او ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻬﺮت ﺋﯥ وﻣﻮﻧﺪ او ده ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺷﺮق د ﻫﻴﻮادو د وﻳښﺘﻮب او ﻧﻮي
ﻓﻜﺮ ﻟﻮﻣړى روزوﻧﻜﻰ وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ،ﺧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎر دﺳﻴﺴﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د
ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟﻨﮕﻮ او ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﻧﺴﺘﻮاﻟﻲ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮده ،ﭼﻲ دا
ﻓﻜﺮي ﻫڅﻪ او ﺣﺮﻛﺖ ﺧﭙﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﮓ ﺗﻪ دوام ورﻛﻲ ،څﻮ ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﺷﯧﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻲ
ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ دوره ﻛﻲ وﻛﻮﻻى ﺳﻮه ،ﻟﻮﻣړۍ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ د ﺳﻴﺪ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه
ﻛﻨﺪﻫﺎري ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﺗﺎﺳﻴﺲ او د ﺷﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎر ﺟﺮﻳﺪه او ﻣﻨﻈﻢ ﻟښﻜﺮ او ﻳﻮه
ﺑﺮﺧﻪ ﻋﺼﺮي ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨځ ﺗﻪ راوﻟﻲ او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻢ آزاد ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻛړل .ﺧﻮ د اﻓﻐﺎن او اﻧﮕﺮﯦﺰ د دوﻫﻤﻲ ﺟﮕړې ﺷﺮوع )1297 – 1295ﻫـ ق( دا ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭘﺮﯦﻜړه او د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْﻦ ﺧﺎن دوره )1319 – 1297ﻫـ ق( د اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي
ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﻓﻜﺮي ﺟﻤﻮد ﻛﻲ ﺗﯧﺮه ﺳﻮه ،څﻮ ﭼﻲ 1323ﻫـ ق ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر
ټﻮﻟﻨﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ او ﭘﻪ ﻧﻮي ﻓﻜﺮي ﻫڅﻪ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﻻس ﭘﻮري ﻛﺊ او ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف
ﻛﻨﺪﻫﺎري ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر ﻧﺸﺮ ﻛﻰ او ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ داراﻟﻌﻠﻮم ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﻮ ،ﭼﻲ دا
ﻧﻮ د ﺳﺎﻳﻨﺲ او ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮ د ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺮوع وه.
دې ﻓﻜﺮي ﻫڅﻲ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ او داﺧﻠﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ او ﻣﻮاﻧﻊ ﺋﯥ درﻟﻮدل ،ﭘﻪ
1329ﻫـ ق ﻛﺎل د ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﻴﻪ د ﺑﻴﺎ را ژوﻧﺪي ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزي ﻟﻪ
ﺧﻮا اداﻣﻪ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او د اﺧﻮان اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻟﻮﻣړى اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺰب
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﻣﺮام ﺋﯥ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ او داﺧﻠﻲ اﺻﻼﺣﺎت ول ،ﺧﻮ د دې ﺣﺰب
ﻏړي ﭘﻪ 1325ﻫـ ق ﻛﺎل ﻳﺎ ووژل ﺳﻮل او ﻳﺎ ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺳﻮل او ﺗﺮ 1329ﻫـ ق ﭼﻲ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر
د ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزي ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ ،ﻫﻤﺪا د اﺧﻮان اﻓﻐﺎن ﺣﺰب ﻫﻢ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪى ﺳﻮ
او ﺗﺮ 1337ﻫـ ق ﭘﻮري ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ روﺷﻦ ﻓﻜﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ او د ﻣﻌﺎرف ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻛﻲ
ﺋﯥ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ او د ﻫﻴﻮاد د ﺑﺸﭙړي ﺳﻴﺎﺳﻲ آزادۍ ﮔټﻠﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺟﻬﺎد ﻟﻪ ﭘﺎره د
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اوﻟﺲ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﺎم او د اﻓﻜﺎرو ﭘﻪ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﻛﻲ د دې ټﻮﻟﻨﻲ زﻳﺎر ﮔټﻮر وو او ﭼﻲ ﭘﻪ
1919م ﻛﺎل ﻛﻲ اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﮔټﻠﻪ ټﻮﻟﻮ روﺷﻦ ﻓﻜﺮاﻧﻮ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ د ﻧﻮي
آزاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ورﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ او د ادارې د ﻧﻮي ﺗﺸﻜﻴﻞ او د ﻣﺪﻧﻲ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ او د
ﻣﻌﺎرف د ﺗﻌﻤﻴﻢ او د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺗﺎﺳﻴﺲ او د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ زﻳﺎر
وﻳﻮﺳﺖ ﭼﻲ دا ﮔټﻮر زﻳﺎر ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺟﺎري دئ.
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ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ او ﻣﺮاﺟﻊ
ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﻲ د دې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮې ده:
.1

د ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎن )ﺗﺘﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎن( د ﻗﺎﻫﺮې ﭼﺎپ1901 ،م.

.2

د اﻓﻐﺎن او ﻓﺎرس ﺟﮕړه ،ﻟﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻧﮕﺮﯦﺰي د ﺟﺎرج ﻧﻴﻮن ﻫﺎﻣﻔﻮرد
اﻳﺰك ﺗﺮﺟﻤﻪ ،د ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ.

.3

زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻧﺎدرﺷﺎه ،د ﻧﻮراﷲ ﻻرودي ﻟﻴﻜﻨﻪ ،ﺗﻬﺮان1939 ،م.

.4

روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎى ﻧﺎﺻﺮي 8 ،ټﻮك د رﺿﺎ ﻗﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻟﻴﻜﻨﻪ ،ﺗﻬﺮان1302 ،ﻫـ
ق.

.5

ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ او ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺋﯥ د ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ،ﻛﺎﺑﻞ 1944م.

.6

آﺋﻴﻦ اﻛﺒﺮي ،د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻟﻴﻜﻨﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﻮ1310 ،ﻫـ ق.

.7

ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺎﻏﻨﻪ )اردو( د ﺳﻴﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻟﻴﻜﻨﻪ ،د ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ،
1330ﻫـ ق.

.8

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﯦﺮان ،ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،ﺗﻬﺮان 1315ﻫـ ش.

.9

ﻧﺎدر ﻧﺎﻣﻪ )ﺧﻄﻲ( د ﺣﺒﻴﺒﻲ د ﻛﺘﺐ ﺧﺎﻧﯥ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺆﻟﻒ ﺋﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دئ.

 .10ﺳﻴﺮاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ،د ﻏﻼم ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻴﻜﻨﻪ ،د ﻟﻜﻨﻬﻮ د ﻧﻮﻟﻜﺸﻮر ﭼﺎپ.
 .11درۀ ﻧﺎدره ،د ﻣﻴﺮزوا ﻣﻬﺪي اﺳﺘﺮآﺑﺎدي ﻟﻴﻜﻨﻪ ،ﺑﻤﺒﺌﻲ  1309ﻫـ ق.
 .12آرﻳﺎﻧﺎ ﻣﺠﻠﻪ ،د ﺗﺎرﻳﺦ ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ څﺨﻪ.
 .13د ﻛﺎوه ﻣﺠﻠﻪ 2 ،ﻛﺎل ،د ﺑﺮﻟﻴﻦ ﭼﺎپ 1303ﻫـ ش.
 .14ﺗﺎرﻳﺦ اﯦﺮان ،د ﺳﺮﺟﺎن ﻣﺎﻟﻜﻢ ،ﺑﻤﺒﺌﻲ 1868م.
 .15ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ﻣﻠﻴﺴﻮن ﺗﺎﻟﻴﻒ ،د ﻟﻨﺪن دوﻫﻢ ﭼﺎپ1878 ،م.
 .16ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ،د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻨﺪﻫﺎري ﺗﺎﻟﻴﻒ ،ﺑﻤﺒﺌﻲ 1298م.
 .17ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺎن ،د ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ،ﮔﻨﺪاﭘﻮر ،ﻻﻫﻮر 1894م.
 .18ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺒﺎب ،د ﺧﺎﻓﻲ ﺧﺎن ،اﻳﺸﺎټﻚ ﺳﻮﺳﺎﻳﺘﻲ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ 1896م.
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 .19ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎن ،ﻻﻫﻮر 1867م.
 .20ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻧﻴﻜﻪ ،د ﺑﯧﻨﻮا ﻟﻴﻜﻨﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ 1325ﻫـ ش.
 .21ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،د ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺮﻋﺸﻲ ﺻﻔﻮي ،ﺗﻬﺮان 1228 ،ﻫـ ش.
 .22ﻋﺒﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ وﺣﻴﺪﻗﺰوﻳﻨﻲ ،ﺗﻬﺮان1329 ،ﻫـ ش.
 .23ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻧﺴﺎب اﺑﺪاﻟﻲ )ﻗﻠﻲ(
 .24ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﺑﺪاﻟﻴﺎن ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ 1325ﻫـ ق.
 .25رﻫﻨﻤﺎى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻛﺎﺑﻞ 1328ﻫـ ش.
 .26ﻟﻮى اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ1319 ،ﻫـ ش.
 .27دول اﺳﻼﻣﻴﻪ ،دﺧﻠﻴﻞ ادﻫﻢ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل1927 ،م
 .28ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ دﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻫﺮوي) ،ﻗﻠﻤﻲ(
 .29ﺗﺬﻛﺮة اﻻﺑﺮار واﻟﺸﺮار ،د اﺧﻮن دروﯦﺰه ،ﭘﯧښﻮر د ﻫﻨﺪو ﭘﺮﻳﺲ ﭼﺎپ1308 ،ﻫـ
ق.
 .30ﺻﻮﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﻣﺤﻤﺪ زردار ﺧﺎن اﻓﻐﺎن ،د ﻟﻜﻨﻬﻮ د ﻧﻮﻟﻜﺸﻮر ﭼﺎپ،
1876م.
 .31ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻟﻮﻣړى او دوﻫﻢ ټﻮك ،د ﻛﻬﺰاد ،ﻛﺎﺑﻞ 1946م.
 .32اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺮن ﻧﺰدﻫﻢ ،د ﺳﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ رښﺘﻴﺎ ،دﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ 1329ﻫـ ش.
 .33اﻛﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ،د ﺣﻤﻴﺪ ﻛﺸﻤﻴﺮي ،ﻛﺎﺑﻞ 1330ﻫـ ش.
 .34در زواى ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻬﺰاد ،ﻛﺎﺑﻞ 1952م.
 .35ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﺸﺮق ،د ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان ،ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،ﻗﺎﻫﺮ1910 ،م.
 .36اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ و اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،د ﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﻪ ،ﻟﻴﺪن1306 ،ﻫـ ق.
 .37داﺋﺮة اﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻴﺪن1927 ،م.
 .38اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ،د ﻣﺎرﻛﻮارت ،د ﺑﺮﻟﻴﻦ ﭼﺎپ1901 ،م.
 .39د ﻛﺮﺳﺘﻦ ﺳﻴﻦ د )ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ اﯦﺮان( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،د ډﻫﻠﻲ ﭼﺎپ
1941م.
 .40ﻓﺘﻮح اﻟﺒﺪان ،د ﺑﻼذري ،ﻗﺎﻫﺮه 1901م.
 .41ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﻳﺦ واﻟﻘﺼﺺ ،د ﺑﻬﺎر ﭼﺎپ ،ﺗﻬﺮان 1938م.
 .42ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،د ﺑﻬﺎر ﭼﺎپ ،د ﺗﻬﺮان 1934م.
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 .43ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮي ،د ﺑﻠﻌﻤﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﻮ 1916م.
 .44ﭼﭽﻨﺎﻣﻪ ،د ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻮﻓﻲ ﺳﻨﺪي ،د اودﭘﻮﻧﻪ ﭼﺎپ ،ډﻫﻠﻲ1939 ،م.
 .45د اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻳﺪه ،د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ 1919م.
 .46د ﭘښﺘﻨﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ،د ﻗﺎﺿﻲ ﻋﻄﺎء اﷲ ،د ﭘﯧښﻮر ﭼﺎپ1947 ،م.
 .47د اﺑﻦ اﻟﻨﺪﻳﻢ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﻗﺎﻫﺮه1348 ،ﻫـ ق.
 .48د ﭘﯧښﻮر د ﻣﻮزﻳﻢ ﻛﺘﻴﺒﯥ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺸﻜﻮر ،ﭘﯧښﻮر 1948م.
 .49ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻤﺪن اﻻﺳﻼﻣﻲ ،د ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان ،ﻗﺎﻫﺮ 1902م.
 .50ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،د ﺑﺮاون ،ﻟﻨﺪن1924 – 1902 ،م.
 .51ﻛﺘﺎب اﻧﺨﺮاج ،د ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻟﻴﺪن 1892م.
 .52ﺗﺎرﻳﺦ رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﯦﺮان ،د ﻧﺠﻒ ﻗﻠﻲ ﻣﻌﺰي ،ﺗﻬﺮان1947 ،م.
 .53ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺪ ،د دوﻻﻓﻮز ،ﺗﻬﺮان1936 ،م.
 .54اﻗﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ،د ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﺨﺸﻲ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1885 ،م.
 .55ﺗﺰك ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي ،د ﻓﻴﺮوز ﻫﺎدي ،ﭼﺎپ ﻟﻜﻨﻬﻮ1327 ،ﻫـ ق
 .56ﻣﺎﺛﺮ رﺣﻴﻤﻲ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1925 ،م.
 .57ﺗﺰك ﺑﺎﺑﺮ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﻤﺒﺊ 1308ﻫـ ق.
 .58رﻗﻌﺎت ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮ ،د داراﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ اﻋﻈﻢ ﮔﺪﻫـ ﭼﺎپ1945 ،م.
 .59ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﺪاﻳﻮﻧﻲ ،د ﻛﻠﻜﺘﯥ ﭼﺎپ.
 .60اﻛﺒﺮ ﻧﺎﻣﻪ ،د اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1886 ،م.
 .61ﻋﺎﻟﻤﮕﻴﺮﻧﺎﻣﻪ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ1868 ،م.
 .62ﻃﺒﻘﺎت اﻛﺒﺮي ،د ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮوي ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1931 ،م.
 .63ﻣﺎﺛﺮ اﻻﻣﺮاء ،د ﺻﻤﺼﺎم اﻟﺪوﻟﻪ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1309 ،م.
 .64ﺑﺎﺑﺮ ،د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻓﺮﻧﺎرد ﮔﺮوﻧﺎد ،د ﭘﺎرﻳﺲ ﭼﺎپ1926 ،م.
 .65ﻓﺎرس ﻧﺎﻣﻪ ،د اﺑﻦ اﻟﺒﻠﺨﻲ ،د ﻛﻤﺒﺮج ﭼﺎپ1921 ،م.
 .66اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﻫﻨﺪ ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ،د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ.1341 ،
 .67ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ،د ﻟﻜﻨﻬﻮ ﭼﺎپ1321 ،ﻫـ ق.
 .68زﻳﻨﺖ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،د ﻣﻠﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺷﻴﺮازي ،ﺑﻤﺒﺊ 1310ﻫـ
ق.
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 .69ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻨﺪ ،د اﺑﻮ ﻇﻔﺮ ﻧﺪوي ،د اﻋﻈﻢ ﮔﺪﻫـ ﭼﺎپ1355 ،ﻫـ ق.
 .70ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ،د ﻧﻮاب ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث ﺧﺎن ،ﺑﻤﺒﺌﻲ 1279ﻫـ ق.
 .71ﺗﺎرﻳﺦ اﯦﺮان ،د ﻋﺒﺪاﷲ رازي ،ﺗﻬﺮان1936 ،م.
 .72ﻛﻴﻤﺒﺮج ﻫﺴﺘﺮي آف اﻧډﻳﺎ 4 ،ټﻮك ،ﻟﻨﺪن.
 .73ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻌﺪﻳﻦ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي )ﺧﻄﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ(
 .74روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،د ﻣﻴﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻟﻜﻨﻬﻮ.
 .75ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﺪ ،د ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺼﻮم ،ﺑﻤﺒﺌﻲ 1938م.
 .76ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،د ﺟﺎن وﻟﻴﻢ ﺑﻴﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﻮ.
 .77ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،د ﻳﺤﻴْﻰ ﻗﺰوﻳﻨﻲ ،ﺗﻬﺮان 1935م.
 .78ﭘﺮ ﺑﺎﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﻴﻮرج ﺗﻌﻠﻘﺎت ،ﻟﻨﺪن1922 ،م.
 .79ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺪ ،د ارﺳﻜﻦ ،ﻟﻨﺪن1854 ،م.
 .80ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪه ،د ﺣﻤﺪاﷲ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ،ﻟﻨﺪن1919 ،م.
 .81ﻣﺨﺰن اﻻﺳﻼم ،ﭘښﺘﻮ ،د اﺧﻮﻧﺪ دروﯦﺰه )ﺧﻄﻲ(
 .82ﺳﻠﻮك اﻟﻐﺰات ،ﭘښﺘﻮ ،د ﻣﻼﻣﺴﺖ زﻣﻨﺪ )ﺧﻄﻲ(
 .83ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﺻﻊ ،د اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﺧټﻚ ،ﻫﺮﺗﻔﻮرد1860 ،م.
 .84د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن د ﻛﻠﻴﺎﺗﻮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر1940 ،م.
 .85ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮا 2 ،1 ،ټﻮك ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ 1940م.
 .86ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﺷﯧﺦ اﻣﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ )ﺧﻄﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ(
 .87اﻟﻜﺎﻣﻞ ،د اﺑﻦ اﻻﺛﻴﺮ ،د ﻣﺼﺮ د ﺑﻮﻻق ﭼﺎپ1290 ،ﻫـ ق.
 .88زﻳﻦ اﻻﺧﺒﺎر ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ﮔﺮدﯦﺰي ،ﺗﻬﺮان1935 ،ﻫـﻖ.
 .89ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،د ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﺮاج ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭼﺎپ ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ،دوه ټﻮﻛﻪ،
1342ﻫـﻖ.
 .90ﺗﺬﻛﺮة اﻻوﻟﻴﺎء ﭘښﺘﻮ ،د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎﻛﻮ ،د ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮاء ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ټﻮك ﻛﻲ،
ﻛﺎﺑﻞ 1940م.
 .91ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ ،د اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﻬﻘﻲ 3 ،ټﻮك ،ﺗﻬﺮان 1947م.
 .92ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻤﻴﻨﻲ ،د اﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻌﺘﺒﻲ ،ﻗﺎﻫﺮه 1290 ،ﻫـ ق.
 .93ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺨﺎرا ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﺨﻲ ،ﺗﻬﺮان 1937م.
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 .94ﺣﺪود اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺆﻟﻒ ﺋﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دئ ،ﺗﻬﺮان 1340ﻫـ ش.
 .95ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻲ ﺧﻮاﻓﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ 1953م.
 .96ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ ،د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ1940 ،م.
 .97ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﯦﺮان ،د ﺑﺎرﺗﻮﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان 1928م.
 .98ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،د اﺻﻄﺨﺮي ،ﻟﻴﺪن 1877م.
 .99اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﻴﻢ ،د اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،ﻟﻴﺪن 1877م.
 .100ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺮوﺿﻲ او د ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﻳﻨﻲ ﺗﻌﻠﻘﺎت ،ﻟﻴﺪن 1909م.
 .101ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ،د ﻋﻮﻓﻲ )ﺧﻄﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ(
 .102ﻟﺒﺎب اﻻﻟﺒﺎب – د ﻋﻮﻓﻲ ،ﻟﻴﺪن 1321 ،ﻫـ ق.
 .103ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت آداب اﻟﺤﺮب واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،د ﻓﺨﺮ ﻣﺪﺑﺮ ،ﻻﻫﻮر.
 .104ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼم ،د ﻟﻦ ﭘﻮل ،ﺗﻬﺮان1319 ،ﻫـ ش.
 .105ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯦﺮان د ﭘﺎول ﻫﻮرن ،ﺗﻬﺮان 1934م.
 .106ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت اﯦﺮان ،د دﻛﺘﻮر ﺷﻔﻖ ،ﺗﻬﺮان1942 ،م.
 .107اﺧﺒﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻮﻗﻴﺔ د ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺗﻬﺮان 1937م.
 .108ذﻳﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،د ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،ﺗﻬﺮان 1937م.
 .109ﺟﻬﺎﻧﻜﺸﺎى ﺟﻮﻳﻨﻲ ،ﺗﻬﺮان 1315ﻫـ ش.
 .110ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻔﺼﻞ اﯦﺮان ،د ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ،ﺗﻬﺮان1932 ،م.
 .111ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮ ،د ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺮ ،ﺑﻤﺒﺌﻲ 1273ﻫـ ق.
 .112ﺳﻴﺮة ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﻮي ،ﺗﻬﺮان 1344ﻫـ.
 .113ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺮات ،د ﺳﻴﻔﻲ ﻫﺮوي ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1943 ،م.
 .114ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﻪ د ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﺰدي ،د ﻛﻠﻜﺘﻪ ﭼﺎپ.
 .115د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ آل ﻛﺮت ﻣﻘﺎﻟﻪ ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ،د آرﻳﺎﻧﺎ ﻣﺠﻠﻪ  68ﮔڼﻪ،
ﻛﺎﺑﻞ 1948م.
 .116رﻳﺎض اﻻﻧﺸﺎء ،د ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان ،ﺣﻴﺪر آﺑﺎد ،دﻛﻦ.
 .117ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ اﻓﻐﻨﻪ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺧﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﯧﻞ ،ﻫﻨﺪ1914 ،م.
 .118ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻻﻫﻮري ،ﻛﻠﻜﺘﻪ 1939 ،م.
 .119ﺗﺰك اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺧﺎن رﻓﻌﺖ ،د ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ1299 ،ﻫـ ش.
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 .120ﻓﺮﻫﻨﮓ اوﺳﺘﺎ ،ﺑﻤﺒﺌﻲ ﭼﺎپ.
 .121ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧټﻚ ،د دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﭘﯧښﻮر 1951م.
 .122ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ﻋﻠﻲ ﻗﻠﻲ ﻣﻴﺮزا ،ﺗﻬﺮان.
 .123ﺗﺎرﻳﺦ اﯦﺮان ،د ﻓﺮوﻏﻲ ،ﺗﻬﺮان 1318ﻫـ ش.
 .124ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ ،د ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺰاره )ﺧﻄﻲ(
 .125ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،د اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤْْﻦ ،ﺑﻤﺒﺊ1323 ،ﻫـ ق.
 .126ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺑﻌﺪ ﻧﺎدرﻳﻪ ،د اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ،ﺗﻬﺮان 1940م.
 .127اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ،د ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ1944 ،م.
 .128رﻳﺎض اﻟﻤﺤﺒﺔ ،د ﻧﻮاب ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن) ،ﻗﻠﻤﻲ(
 .129د ﺷﺎه وﻟﻲ اﷲ دﻫﻠﻮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ،د ﺧﻠﻴﻖ اﺣﻤﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭼﺎپ ،ﻋﻠﻲ
ﮔﺪﻫـ1950 ،م.
 .130د ﺷﺎه ﻓﻘﻴﺮ اﷲ ﻋﻠﻮي ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت ،ﻻﻫﻮر.
 .131ﻇﻔﺮ ﻧﺎﻣﮥ رﻧﺠﻴﺖ ،د اﻣﺮﻧﺎت ،ﻻﻫﻮر1928 ،م.
 .132ﺣﻴﺎت ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺖ ﺧﺎن ،د ﺳﻴﺪ اﻟﻄﺎف ﻋﻠﻲ ﺑﺪاﻳﻮن1933 ،م.
 .133ﺳﺮاج اﻟﺘﻮراﻳﺦ 2 ،ټﻮك ،د ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺰاره ،د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ1331 ،ﻫـ ق.
 .134د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ژوﻧﺪ ،د ﻣﻮﻫﻦ ﻻل ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1832 ،م.
 .135د ﺑﺎرﻛﺰو ﻋﺮوج ،د ﻻﻳﺴﻴﺲ ،ﻟﻨﺪن.
 .136د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﺎﭼﻬﻲ ،د اﻟﻔﻨﺴﺘﻦ ،ﻟﻨﺪن 1851م.
 .137د ﻫﻨﺪ د ﻏﺮب ﺷﻤﺎل ﺳﺮﺣﺪ ،د ﺳﺮ وﻧﻴﻢ ﺑﺎرﺗﻦ ،ﻟﻨﺪن.
 .138د اﻓﻐﺎن ﺟﮕړه ،د دﻳﻮرﻧډ ،ﻟﻨﺪن..
 .139د ﻏﺰﻧﻲ او ﻛﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺣﺖ ،د واﻳﻦ اﺛﺮ ،ﻟﻨﺪن.
 .140د ﺳﻨﺪاردو ،د ﻫﻮك اﺛﺮ ،ﻟﻨﺪن.
 .141د ﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ،د ﻛﻮﻧﻮﻟﻲ ،ﻟﻨﺪن
 .142اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ﺳﺮ ﻣﻜﻤﻮﻫﻦ ،ﻟﻨﺪن1929 ،م.
 .143د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺑﺎردي ،د ﺟﻨﺮال ﺳﻴﻞ ،ﻟﻨﺪن.
 .144د ﻫﻨﺪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ،د ﻫﻮﻟﺪﻳﭻ ،ﻟﻨﺪن.
 .145اﻓﻐﺎﻧﺘﺴﺎن ،د ﻛﭙﺘﺎن ﮔﺮي ،ﻟﻨﺪن.
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 .146ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،د ﭘﻮﺗﻨﭽﺮ ،ﻟﻨﺪن.
 .147ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ﺳﺮﭘﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳﻜﺲ ،ﻟﻨﺪن.
 .148د ﭘښﺘﻮ ادﺑﻴﺎاو ﺗﺎرﻳﺦ 2 ،1 ،ټﻮك د ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ 1950م.
 .149ﻣﺆرﺧﺎن ﮔﻤﻨﺎم اﻓﻐﺎن ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ 1946م.
 .150ﻣﺤﺎرﺑﮥ ﻛﺎﺑﻞ ،د ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ،آﮔﺮه1272 ،ﻫـﻖ.
 .151ﻓﺘﻮح اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ،ﻣﻨﻈﻮم د ﺣﺴﺎﻣﻲ ،آﮔﺮه1938 ،م.
 .152ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﻤﺪي ،د ﻣﻨﺸﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻧﻮﻟﻜﺸﻮر1266 ،م.
 .153ﻧﻮاى ﻣﻌﺎرك ،د ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،د ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭼﺎپ ﭘﻪ ﻛﺮاﭼﻲ ﻛﻲ1959 ،م.
 .154د ﭘښﺘﻨﻮ ﮔﺮاﻣﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،راورﺗﻲ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1856 ،م.
 .155اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ،د اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﻲ ،ﻣﺼﺮ1323 ،ﻫـ ق.
 .156ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻠﺪان ،د ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ،ﻟﻴﺪن1892 ،م.
 .157ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،د ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻮ ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ.
 .158رﻳﺴﺰ آف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د دﺑﻠﻴﻮ ﺑﻠﻴﻮ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ.
 .159ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﺮب در آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ ،د ﮔﺐ ،د ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ1923 ،م.
 .160ﺧﻼﻓﺖ ،د وﻟﻴﻢ ﺗﻤﺒﻞ ﻣﻴﻮر ،ﻟﻨﺪن1924 ،م.
 .161ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻟﺪﻳﻨﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،د ﺣﺴﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،درې ټﻮﻛﻪ ،د ﻗﺎﻫﺮې ﭼﺎپ 1948م.
 .162ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرﻛﺸﺎﻫﻲ ،د ﻳﺤﻴْﻰ ﺑﻨﺪ اﺣﻤﺪﺳﻬﺮﻧﺪوى ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1931 ،م.
 .163ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻲ ،د ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺮ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1940 ،م.
 .164ﺗﺬﻛﺮۀ ﻫﻤﺎﻳﻮن و اﻛﺒﺮ ،د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎت ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1941 ،م.
 .165ﺧﺼﺎﻳﻞ اﻟﺴﻌﺎده ،د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻜﻨﻬﻮ1855 ،م.
 .166ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،د ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ،دوﻫﻢ ﭼﺎپ ،ﺗﻬﺮان 1305ﻫـ ش.
 .167ﻣﺮآة اﻻﺷﺒﺎه ،د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،د اوده ﭼﺎپ.
 .168د ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺎﻟﻨۍ ،ﻟﻪ 1930څﺨﻪ ﺗﺮ 1953م ﭘﻮري ،د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ.
 .169د ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﻪ 2 ،1 ،ټﻮك د ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر د )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﮕﺎﻫﻲ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ آن( ﻣﻀﻤﻮن 1932 -1931م.
 .170ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ،د ﻣﺮﺗﻀْﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻠﮕﺮاﻣﻲ ﻟﻜﻨﻬﻮ1296 ،ﻫـ.
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 .171ﻣﺴﻜﻮ ﻛﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ اﺳﻼم ،د اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻬﺰاد ،ﻛﺎﺑﻞ 1939م.
 .172ﻣﻨﺠﻢ اﻟﻌﻤﺮان ،د ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﺠﻲ ،ﻣﺼﺮ1325 ،ﻫـ ق.
 .173ﻓﺼﻠﻲ از ﺧﻼﺻﺔ اﻻﺧﺒﺎر ،د ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺮ ،د ﮔﻮﻳﺎ اﻋﺘﻤﺎدي ﭼﺎپ ،ﻛﺎﺑﻞ،
1946م.
 .174آﺛﺎر ﻫﺮات 3 ،ټﻮﻛﻪ ،د ﺧﻠﻴﻞ اﷲ اﻓﻐﺎن ،ﻫﺮات 1929م.
 .175ﺧﺮاﺳﺎن ،د ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ 1947م.
 .176واﻗﻌﺎت ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ،د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﺳﺪوزي ،ﻛﺎﺑﻞ 1953 ،م.
 .177وﻓﻴﺎت اﻻﻋﻴﺎن ،د اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ،د ﻣﺼﺮ ﺑﻮﻻق1299 ،ﻫـ ق.
 .178ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ،د ﻣﺴﻌﻮدي ،ﭘﺎرﻳﺲ1861 ،م.
 .179ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮب ،د ﻓﻠﻴﭗ ﻫﺘﻲ ،ﻟﻨﺪن1934 ،م.
 .180ﺗﺠﺎرب اﻻﻣﻢ ،د اﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ،ﻟﻴﺪن1909 ،م.
 .181ﺷﻮﻛﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ ﺧﺎن ﻟﻮدي ،آﮔﺮه1325 ،ﻫـ ق.
 .182دول اﻻﺳﻼم ،د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ذﻫﺒﻲ ،ﺣﻴﺪرآﺑﺎد ،دﻛﻦ 1333ﻫـ ق.
 .183ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻲ ،د ﻓﻴﺾ اﷲ ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ )ﺧﻄﻲ ،ﭘﯧښﻮر(
 .184ﺗﺰك ﺗﻴﻤﻮري ،ﺑﻤﺒﺊ1326 ،ﻫـ ق.
 .185ﺳﺒﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓﻲ آﺛﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،د ﺳﻴﺪ ﻏﻼم ﻋﻠﻲ ﺑﮕﺮاﻣﻲ ،د ﺑﻤﺒﺌﻲ،
ﭼﺎپ1303 ،ﻫـ ق.
 .186ﺗﺬﻛﺮۀ ﻧﺼﺮ آﺑﺎدي ،ﺗﻬﺮان 1315ﻫـ ش.
 .187ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺲ ،د ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮ ﻧﻮاﻳﻲ ،ﺗﻬﺮان 1944م.
 .188ﺗﺬﻛﺮۀ ﻋﻠﻤﺎى ﻫﻨﺪ ،د رﺣﻤﺎن ﻋﻠﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﻮ 1292ﻫـ ق.
 .189د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا د ﺷﻌﺮ ﻫﺎر و ﺑﻬﺎر ،د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺟﻢ دارﻣﺴﺘﺘﺮ .ﭘﺎرﻳﺲ1888 ،م.
 .190د اﻓﻐﺎن د  17ﭘﯧړۍ اﺷﻌﺎر ،د ﺑﻴﺪوﻟﻒ ،د ﻫﺮﺗﻔﻮر د ﭼﺎپ1890 ،م.
 .191ﻫﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ ،د اﻣﻴﻦ اﺣﻤﺪ رازي ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1918 ،م.
 .192ﺷﻤﻊ اﻧﺠﻤﻦ ،د ﺳﻴﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﻬﻮﭘﺎل1292 ،ﻫـ ق.
 .193ﺷﻜﺮﺳﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه رﺿﻮاﻧﻲ ،ﻻﻫﻮر1305 ،ﻫـ ق.
 .194ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه رﺿﻮاﻧﻲ ،ﻻﻫﻮر1305 ،ﻫـ ق.
 .195ﺳﻜﻴﻨﺔ اﻟﻔﻀﻼ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ رﺳﺘﺎﻗﻲ ،ډﻫﻠﻲ1350 ،ﻫـ ق.
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 .196ﻗﺎﻣﻮس اﻻﻋﻼم ،د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻣﻲ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل1308 ،ﻫـ ق.
 .197ﻣﺬﻛﺮ اﺣﺒﺎب ،د ﺣﺴﻦ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺨﺎري )ﺧﻄﻲ ،ﺑﺮﻟﻴﻦ(
 .198ﺣﺠﺔ اﻻورﻧﮓ ﺷﺎﻫﻴﻪ ،د ﺗﺎش ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻨﺪزي )ﺧﻄﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ(
 .199آﺗﺸﻜﺪۀ آذر ،د ﻟﻄﻒ ﻋﻠﻲ آذر ،د ﺑﻤﺒﺊ ﭼﺎپ1309 ،ﻫـ ق.
 .200ﮔﻠﺸﻦ روه ،د راورټﻲ ،ﻫﺮﺗﻔﻮرد1860 ،م.
 .201ﭼﺮاغ اﻧﺠﻤﻦ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ رﺳﺘﺎﻗﻲ ،ډﻫﻠﻲ 1929م.
 .202ﺗﺬﻛﺮۀ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻨﺒﻬﻠﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﻮ1292 ،ﻫـ ق.
 .203ﻛﻠﻴﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ﻫﻴﻮز ،ﻻﻫﻮر1893 ،م.
 .204ﺟﺎﻣﻲ ،د ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﺣﻜﻤﺖ ،ﺗﻬﺮان 1940م.
 .205ﺧﺰاﻧﮥ ﻋﺎﻣﺮه ،د ﻏﻼم ﻋﻠﻲ آزاد ،دﻫﻨﺪ ﭼﺎپ.
 .206ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﺷﻌﺮ ﭘښﺘﻮ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭼﺎپ1935 ،م.
 .207رﻳﺎض اﻟﺸﻌﺮا ،د واﻟﻪ داﻏﺴﺘﺎﻧﻲ) ،ﺧﻄﻲ ،ﻛﺎﺑﻞ(
 .208ﻣﺮآة اﻟﺨﻴﺎل ،د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﻟﻮدي ،د ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ.
 .209ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺨﻮاﻧﻴﻦ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري آﺳﻲ ،د ﻟﻜﻨﻬﻮ ﭼﺎپ
 .210ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻻﺻﻔﻴﺎء ،د ﻣﻔﺘﻲ ﻏﻼم ﺳﺮور ﻻﻫﻮرﻳﻮ ﻟﻜﻨﻬﻮ1914 ،م.
 .211د ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﺧﺎن ﺧټﻚ د دﯦﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭼﺎپ،
1937م.
 .212ﻓﻮاﻳﺪاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﭘښﺘﻮ ،د اﺧﻮن ﻗﺎﺳﻢ ﭘﺎﭘﻴﻦ ﺧﯧﻞ ،د ﻻﻫﻮر ﭼﺎپ.
 .213ﺗﺎرﻳﺦ روﺳﺎى ﭘﻨﺠﺎب ،د ﺳﺮ ﻟﻴﭙﻞ ﮔﺮﻳﻔﻦ ،ﻻﻫﻮر.
 .214د ﭘﯧښﻮر ﺗﺎرﻳﺦ ،د راى ﮔﻮﭘﺎل داس ،ﻻﻫﻮر1870 ،م.
 .215اﻟﺒﺮاﻣﻜﻪ ،د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،د ﻫﻨﺪ ﭼﺎپ.
 .216د ﮔﻨﺪﻫﺎر ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،د ﻣﻮﺳﻴﻮ ﻓﻮﺷﻪ ،ﻛﻠﻜﺘﻪ1915 ،م.
 .217اﺧﺒﺎر ﺑﺮاﻣﻜﻪ ،د ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﮔﺮﮔﺎﻧﻲ ،ﺗﻬﺮان121 ،ﻫـﺶ.
 .218ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن اﯦﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ،د ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ ،د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ1331 ،ﻫـ ش.
 .219ﺗﻬﺬﻳﺐ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻮﻣړى او دوﻫﻢ ټﻮك ،د رﺷﻴﺪ اﺧﺘﺮ ﺑﺪوي ،د ﻻﻫﻮر
ﭼﺎپ1952 ،م.
 .220ﻧﻘﻮد اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ،د ﻣﻘﺮﻳﺰي )ﺧﻄﻲ ﻧﺴﺨﻪ ،دﻣﺸﻖ ،د ﺗﻬﺬﻳﺐ او ﺗﻤﺪن
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اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ(
 .221ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ،د ﺑﻬﺎواﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ،ﭘﻪ 613ﻫـ ق ﻛﻲ
د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ1320 ،ﻫـﺶ.
 .222اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﻚ ﻧﻈﺮ ،د ﻣﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺒﺎر ،د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻛﺎﻟﻨۍ ﻛﻲ ﭼﺎپ
ﺳﻮى.
 .223روﺿﺔ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ،د ﻓﺨﺮي ﻫﺮوي ،د ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭼﺎپ1345 ،ﻫـ ش.
 .224ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ،د ډاﻛﺘﺮ ﺑﺮاون  ،د ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ.
 .225ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت در اﯦﺮان ،د ډاﻛﺘﺮ ﺻﻔﺎ ،د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ1338 ،ﻫـ ش.
 .226ﺗﺎرﻳﺦ اﻻدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،د ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن )د ﻋﺮﺑﻲ ﺧﻄﻲ ﻧﺴﺨﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ( 1962م.
 .227د ﺑﻬﺎر ﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،درې ټﻮﻛﻪ ،د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ1337 ،ﻫـ ش.
 .228آرﻳﺎﻧﺎ اﻧﺘﻴﻜﻮا ،د وﻳﻠﺴﻮن ،د ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ 1337ﻫـ ش
 .229ﻃﺒﺎﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮان ﻣﺮوزي ،د ﻣﻴﻨﺎرﺳﻜﻲ ﭼﺎپ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﻛﻲ1942 ،م.
 .230ﻣﺠﻤﻞ ﻓﺼﻴﺤﻲ 3 ،ټﻮﻛﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮخ ﭼﺎپ1339 ،ﻫـ ش.
 .231ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪ ،د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ،د ﺣﻴﺪرآﺑﺎد دﻛﻦ ﭼﺎپ 1958م.
 .232آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﻴﻪ ،د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ،د ﺣﻴﺪر آﺑﺎد د ﻛﻦ ﭼﺎپ1958 ،م.
 .233ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب ،د زاﻣﺒﺎور ،د ﻗﺎﻫﺮې ﭼﺎپ1951 ،م.
 .234ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺑﻠﺦ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﭘﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ،ﺗﻬﺮان 1350ﻫـ ش.
 .235ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺮﻗﻲ ،د ﺟﻲ ،ﻟﻲ ﺳﺘﺮﻳﻨﺞ اردو ﺗﺮﺟﻤﻪ ،د ﺣﻴﺪر آﺑﺎد دﻛﻦ
ﭼﺎپ1930 ،م.
 .236اﻻﻋﻼم ،د ﺧﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ زرﻛﻠﻲ ،د ﻗﺎﻫﺮې ﭼﺎپ1959 ،م.
 .237راﺣﺔ اﻟﺼﺪور راوﻧﺪي ،د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ1333 ،ﻫـﺶ.
 .238اﺣﻴﺎء اﻟﻤﻠﻮك در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،د ﻣﻠﻚ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ،د ﺗﻬﺮان
ﭼﺎپ1344 ،ﻫـ ش.
 .239ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮاء ،د ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺗﻨﻮي ،د ﻛﺮاﭼﻲ ﭼﺎپ1957 ،م.
 .240ﺗﻜﻤﻠﮥ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮاء ،د ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺗﺘﻮي ،د ﻛﺮاﭼﻲ ﭼﺎپ،
1958ع.



