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  :څلورمه برخه

  

  د خوارزمشاهانو وروستۍ ماته او د چنگېز راوتل
  

  )هـ640 – 616(
  

د چنگېز د رواتلو په وخت كي د غزنوي او غوري كورنيو مركزي واكمني له منځه   
په . تللې وه او د هيواد د شمالي سيمو واك د خوارزمشاهي دربار په الس كي وو

د افغانستان د لمر خاته . رى حكومت چالوهسيستان كي د نيمروز محلي ملكانو كمزو
برخي هم د هغو اميرانو په الس كي وې، چي د غور سالطينو كښېنولي ول او په هرات 

  ).ال كورت(كي د كرت حكمرانانو حكومت كاوه 
 په داسي حال كي چي د هيواد قوتونه سره تيت او پاشلي سوي ول، پر ودان   

ني ښارو باندي د آمو له ها خوا څخه  د چنگېز افغانستان او د هغه پر مترقي او مد
په شاوخوا كي د چنگېز خان )  م1203= هـ 600(دهشتناك يرغلونه شروع سول او د 

)  م زېږېدلى وو1154=  هـ 549تموچن د يسوكاى بهادر زوى چي د قيات په ټبر كي په (
وه، چي حدود ئې تر فرمان الندي د منگوليا په قراقروم كي يوه لويه امپراطوري جوړه س

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 الندي د ده فرمان ته منتظر 

  .ول
 دا وخت سلطان عالؤالدين محمد خوارزمشاه له اورگنجه پر ماوراءالنهر او د   
ده د سمرقند د تركانو او قراخطائيانو . تان او اېران پر يوې برخي حكومت كاوهافغانس

دولت چي د خوارزمي دولت  او چنگېزي قواوو تر منځ حائل وو، له منځه يووى او هم 
ئې د افغانستان غوريان چي د ده مالتړ ول او له غزنه او د افغانستان له نورو سيمو ئې د 

كي امتحان وركړى وو، له پښو واچول او د بغداد د خليفه وحشي غزانو په پوپنا كولو 
سره ئې هم اختالف درلود او د هغه نوم ئې له خطبې )  هـ622 – 575(الناصرالدين اهللا 

او سكې څخه ايسته كړى وو او نوموړي خليفه د خپلو ليكنو له الري چنگېز خان د 
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يانو هم د چنگېز سره مكاتبه خوارزم پر دولت يرغل ته پاڅاوه او پخپله د سلطان دربار
درلوده او د هيواد په چارو كي هم د سلطان د مور تركان خاتون له السه گډوډى او ورانى 

تر دې حده چي د دې ستمگاري ملكې له السه د هيواد ټول مشران پزي ته . راغلى وو
ډ راغلي ول او گواكي له دننه او دباندي د خوارزمشاهي دولت د نړېدو سببونه راغون

  .سوي ول
كال )  م1219 - هـ 616( د چنگېز امپراطوري د خوارزمشاهي دولت سره په   

ونښته او په همدغه كال كي وو چي سلطان خوارزمشاه د تاتار تجارتي كاروان تاال كى 
چنگېز له ډېره قهره  د دوو سوو زرو تنو لښكر سره د طوفاني . او د چنگېز سفير ئې وواژه
مشاه پر هيواد راوخوت او تر شا ئې يو مليون نور مالتړ هم سېالب په څېر د خوارز

د ده لښكر تر سيحون راپوري ووت ا و سلطان محمد خوارزمشاه ئې مات كى ا . درلود
و په يو داسي زور او وحشت چي په تاريخ كي ئې سارى نه وو ليدل سوى پر اسالمي 

 د ماوراء النهر پر نورو ودانو ښارونو لكه بخارا او سمرقند او بناكت  او خجند او 
=  هـ 617(ښارونو يرغل وكى او دا ښارونه ئې په  خورا دهشت وران او خلك ئې ووژل 

  ).م1220
 خوارزمشاه چي د چنگېز له زورورو حملو څخه تر جيحون راپوريوتلى او په بلخ    

ېد كي ناست وو د ماوراءالنهر د ورانۍ د خبر تر اروېدلو وروسته  مخامخ طوس ته وتښت
  :او دا ښارونه ئې دې الندي 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 كال ئې امير عمر باوردي، پېښور او غزنى ئې ملك 

ام الدين سرزراد د غور نور ي اختيارالدين خرپوست ته ، د غور سنگه ئې ملك حس
كالوي 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 

الغ خان خدمتگارانو ته، د غرجستان كالوي ئې عميد پهلوان  تالقان نصرت كوه ئې د
روز كوه ښار ئې مبارزالدين سبزواري ته او د تولك كال ئې امير حبشي شروان، د فې

  . نېزه ور ته وسپارل
) م1220= هـ 617(خو د چنگېز لښكري د جبه او سبتاى او تغاجار په مشرۍ د   

كي له جيحونه راپوريوتلې او د بلخ تر نيولو وروسته ) ربيع االول(كال په لومړۍ خور 
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ات الره واخيسته او د هرات حكمران امين  ملك ئې كالبند ئې په خوارزمشاه پسې د هر
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 

 كفن ئې نه درلود په مياشت په داسي حال كي چي) شوال(كال د كوچني اختر )  هـ617(
تر هغه وروسته د چنگېز لښكر د . مړ سو او چنگېز خان د هغه هډوكي وسوځل

د اورگنج ښار چي د اسيا خورا ودان ښار وو ) جرجائيه(خوارزمشاهيانو مركز يعني د 
= هـ 618(او د علم او پوهي او ادب زانگو وه وران كى او خلك ئې له يوه سره ووژل 

او د محمد خوارزمشاه مور د هغه كهاله د نورو غړو سره د ) م كال صفري مياشت1221
چنگېز د لښكر په الس كي بنديان سول او د محمد خوارزمشاه زړور زوى جالل الدين د 
نشاپور او زوزن له الري بست ته راغۍ او ځان ئې هرات ته ورساوه له هغې خوا پخپله 

جگړې وروسته ئې د هغه ښار چنگېز د آمو غاړي ترمذ ته راغۍ او تر يوولسو ورځو 
د ) تولى(خلك قتل عام كړل او د بلخ خلك ئې هم  تر تېره تېغ تېر كړل او زوى ئې 
او تولك  خراسان ښارونه له مرو او نسا څخه نيولې تر هرات او فېروز كوه او استيه

پوري ونيول او وران ئې كړل او يوازي د مرو په لوى ښار كي ئې تر دوه مليونه زيات 
د هرات خلكو چي د شمس الدين جوزجاني په مشرۍ د ). م1221= هـ 618( ووژل خلك

تولۍ سره جگړه كوله تر اوو ورځو كالبندۍ وروسته تسليم او په سوو زره تنه ئې ووژل 
تر هغه وروسته چنگېزيانو د . سول او يوازي سل زره نجوني او پېغلي ئې بندياني سوې

و فارياب تر تالقانه پوري ونيول او د تالقان د جوزجان واليت او اندخوى او ميمنه ا
نصرت كوه كال لس مياشتي كالبنده وه او ټولو اوسېدونكو ئې تر وروستۍ سوگلۍ 

تر هغه وروسته ئې بيا پر باميان يرغل وكۍ . پوري مقاومت وكۍ او گرده ووژل سول
ه درده پر خو د باميان په جگړه كي چي د چغناى زوى موتوچن ووژل سو، چنگېز له ډېر

) بدمرغه ودانۍ(انسانانو سربېره د باميان څاروي هم ووژل او هغه ښار ئې ماوباليغ 
تر هغه وروسته . وباله او داسي ئې له بېخه گډوډ كى چي بيا څوك پكښي و نه اوسېدل

په دې وخت كي جالل الدين منكبرني ). م1221= هـ 618(ئې د تخارستان ښارونه ونيول 
ه غزني ته راغى او د افغانستان وطني مشران لكه امين ملك له خپل خوارزمشاه له هرات

دېرشو زرو تنو لښكر سره او سيف الدين اغراق او اعظم ملك او مظفر ملك افغاني 
د كابل شمالي ته په اوسني جبل السراج (مشران هم د ده سره يو ځاى سول او پر پروان 
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ون په مشرۍ جنگېدل جگړه وكړه او  زرو لښكريانو سره، چي د قوت45ئې د چنگېز ) كي
تر دوو ورځو جگړې وروسته ئې چنگېزي لښكرو ته سخته ماته وركړه او چنگېزيانو د 
تخارستان د ولخ كال پرېښووه او وتښتېدل خو د جالل الدين د بريالي لښكر ملكان  د يو 

وري يو بل بل په غاړه كي سره ولوېدل او پېښور ته وگرزېدل او هلته ئې تر درو مياشتو پ
وژل، څو چي چنگېز خان د پروان  د ماتي د كسات اخيستلو له پاره د تالقان نصرت كوه 
تر نيولو وروسته د باميان له الري پر غزني يرغل وكى او جالل الدين له غزني څخه ووت 

چنگېز غزني ته راغى  او وروسته تر هغه چي هلته ئې خپل . د گردېز خوا ته پر شا سو
د نېالب پر گودر ئې ) د اټك جنوبي خوا ته(ه د سند خوا ته پر مخ والړ او حاكم كښېناو

جالل الدين . اته كلن زوى ئې ور وواژه. جالل الدين چي تر سينده پوريووت گير كى
خپله مور او ماندينه او د حرم نور غړي په سيند كي ډوب كړل او پخپله د اوو سوو تنو 

گېده، خو په پاى كي ئې خپل ځان پر يوه آس باندي سره د چنگېز د لښكر په مقابل كي جن
چنگېز د سلطان پاته كسان او خپلوان ووژل او درې . سپور د سيند تر اوبو پوري يوست

مياشتي ئې په پېښور او د پنجاب پر وېش خلك وژل  او د سيند پر راسته غاړه ئې تر 
غتاى په هغو سيمو كي چتراله يرغل وكى او تر هغه وروسته ئې دوه زامن  اوگداى او چ

 په 618(پرېښوول او پخپله د كابل او باميان له الري د جيحون غاړي ته ستون سو 
كال تر لي نوين د چنگېز د لښكر سردار  ناصر )  هـ621(او درې كاله وروسته په ) شوال

  .الدين قباچه ئې په ملتان كي څلوېښت ورځي محاصره كى او بېرته ناكامه راوگرزېد
. الدين راوتل په ټول خراسان كي د جنگېز پر خالف خلكو ته جرئت وركىد جالل   

په مرو او هرات كي او نشاپور كي د ده كوټواالنو او حكمرانانو ته پورته سول، خو د 
چنگېز لښكر د مرو څخه تش ډاگ جوړ كى او هراتيان ئې چي د ملك مبارزالدين 

) جمادي االخري(ه وروستۍ خور كال پ)  هـ619(سبزواري په ساالري جنگېدل ټول د 
په امر وران كئ او په ) ايلچيگداى نويان(ووژل او ښار ئې د چنگېز د لښكرو د افسر 

كي ئې د غرجستاني امير محمد چي د مور له خوا د غور ملكانو ته منسوب )  هـ620(
  .وو او د اشيار په كال كي ئې مقاومت كاوه وواژه

كسبگرانو نور ټول خلك بيابان ته وكوچول او او په غزني كي هم اوگداى بې له   
كال داسي وران كى چي اوس )  هـ619(هلته ئې تر تېغ تېر كړل او حتى فېروز كوه ئې په 

په فتحينو (همدا شان چغتاى د سند او مكران او كرمان . ئې د ځاى ټاكل هم مشكل دي
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ي چنگېز د سند د سيند څنگه چ. واليتونه چور او چپاو او ويران كړل) د كورم په ناوه كي
هـ 619(پر غاړه د اوبو او هوا د خرابۍ په وجه ناروغه سو، ځكه نو دى او زامن ئې په 

كال د خپلي كورنۍ ) م1224= هـ 621(كال ماوراء النهر ته ستانه سول او په ) م1222=
كال ) م1226= هـ 624(ته ورسېد او چنگېز هغه مدهشه بال د ) اردوگاه(اصلي چوڼۍ 

كالو په عمر د تنگت په صحرا كي مړ سو او يو عالم خلك ئې له خپل ) 72(ژه كي د په رو
د چنگېز د فتوحاتو شرح او په نوره دنيا كي د ده . (وحشت او عذاب څخه ارام كړل

  ).ورانى د افغانستان په تاريخ اړه نه لري
 خو جالل الدين خوارزمشاه هغه ننگيالى مېړه چي په ډېري بې وسۍ كي ئې هم  

خپل همت له السه 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 

) هـ633 -هـ 607(الس پوري كى او د ډهلي له لوى پاچا سلطان شمس الدين ايلتتمش 
تله خو سلطان په دې پلمه چي د ډهلي هوا خراپه ده دى و نه مانه او څخه ئې مرسته وغوښ

جالل الدين په الهور كي د هند د يوه راجا لور وكړه او د هغه په مالتړ ئې ناصر الدين 
قباچه ته سخته ماته وركړه او ډېره ولجه ئې په الس ورغله او د تهته او دېبل تر ښاره پر 

ايلتتمش د جالل الدين د ورځ په ورځ زياتېدونكي مخ والړ، مگر سلطان شمس الدين 
  .څخه وبېرېد او دېرش زره تنه لښكر ئې د ده د مخنيوي له پاره واستول) نبوغ(اتلتوب 

كه څه هم د جالل الدين د لښكر يو مشر د ډهلي لښكر مات كى خو جالل الدين د 
اېران كرمان ته والړ كال د مكران له الري د ) م1226= هـ 621(څلورو زرو ملگرو سره په 

كال په ) هـ628(او تر تفليس او اخالط او گرجستان او ارمنستان پوري ئې ونيول او په 
ميافارقين كي د كردانو له السه ووژل سو او د ده د مړيني سره د خوارزمشاهي د كهول 

د جالل الدين منكبرني د فتوحاتو او احوال نوره شرح د (وروستنۍ ډېوه مړه سوه 
  ).تان په تاريخ اړه نه لريافغانس
د چنگېز لښكريانو په جالل 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 
) م1236= هـ 633هـ له شاوخوا څخه بيا تر 622(او باميان او غور كي د چنگېز له خوا د 

كال د بغداد د )  هـ622(پوري سيف الدين حسن قرلغ حكمران وو او همدې سړي په 
كال چي اوگتاى قاآن پر )  م1231= هـ 626(په . خليفه الظاهر په نامه سكه وهلې ده
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تخت كښېنوست، د خراسان خلك د قراچه ويغان سنقور په مشرۍ د دوى كوټواالنو او 
ه بادغيس كي له اوسېدونكو لښكريانو څخه يوه اوگتاى پ. حاكمانو ته پورته سول 

برخه د طاير بهادر په مشرۍ ور  واستول او قراچه ئې تر دوو كالو پوري د سيستان د 
ارگ په كال كي كالبند وساته او داسي شورشونه په ټول افغانستان كي پيدا سول ځكه 

اليون او فوار او نو تاتاريانو دوهم وار د غور او هرات او غرجستان او سيستان او ك
تولك او سيفرود او خيساراو غزنه په ښارو او جنگي كالوو كي د هغو خلكو په وژلو 
الس 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 

او ده بيا ملك بهاوالدين د خراسان امير ) م1237=هـ 635(رل سو حكمدارۍ وگما
هـ 638(په شاوخوا كي نو سال او د ) م1237= هـ 635(وټاكه او تر هغه وروسته د 

پوري ) م1256 – 1242= هـ 654هـ تر 641(په شاوخوا كي گرگوزو او له ) م1240=
 او د كرت ملكانو  د دوى تر امير ارغون د چنگېزيانو له درباره د خراسان حكمرانان ول

) د افغانستان پر غربي مهمو برخو(اطاعت الندي پر هرات او فېروزكوه او غرجستان 
هـ 643(لكه د . باندي حكومت كاوه او دا بال وهلي ښارونه ئې د تاتار له بال څخه ساتل

د چنگېز نمسى خراسان ته ) هـ649 -هـ 639(په شاوخوا كي چي هوالگو ) م1245= 
امير ارغون د هرات د پاچا ملك شمس الدين كرت په ملگرۍ د هغه حضور ته د . ىراغ

  .اطاعت منلو په توگه ورغلل
تخارستان، : چغتائيانو چي په ماوراءالنهر كي اوسېدل د افغانستان واليتونه

بلخ، ميمنه، جوزجان، غرجستان، غور، هرات، بادغيس، سيستان، زابل تر غزنه او 
دوى په دېرش كاله كي .  د تېغ په زور او يا بالواسطه اداره كولهكابل پوري مستقيماً

هغه لوى ښارونه چي په اسيا كي د مدنيت او ثقافت او اسالمي علومو مهم مركزونه ول 
خلك ئې بېرحمانه له يوه سره ووژل او په زرو لويې كتابخانې ئې وسوځولې، . وران كړل

. ومو او تجارت او ادب بازار سوړ سوځكه نو د ثقافت او مدنيت او صنايعو او عل
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 

و اردو هر ځاى ته ابن اثير په قول ټولو خلكو ته ئې زيان ورسېد او څنگه چي د چنگېزيان
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 اسالمي عربي مدنيتو يوه گډه بڼه 
درلوده او ساماني او غزنوي او غوري لوى پاچهانو پاللى وو يو بل نوى عنصر هم زيات 

مغولي آدابو د هغو د ژبي او لغاتو سره په دري . وايو) مغولي عنصر(ته سو چي هغه 
د ژوندون ډول خويونه، اخالق او كالي . ژبه كي چي رسمي او درباري ژبه وه اغېزه وكړه

  .هم د دوى په تقليد واړول سول
د هغو محلي ملكانو يادونه به په راتلونكي مبحث كي وسي چي د چنگېزيانو په (  

  ).ه آزاده توگه او يا اطاعت له الري اوسېدلدربار كي پ
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 
 او شاعران او عالمان ول چي اسالمي ثقافت ئې د خراساني اجتماعي ممېزاتو سره ساته
  .ځيني هم د وحشت او سفاكۍ له دې ډگره د هند هيواد او د روم ښارو ته وتښتېدل

حضرت مولوي بلخي :  په خراسان كي د مغولي دورې عالمان او شاعران دا دي  
، خواجه نصير الدين )د مرصادالعباد څښتن(، شيخ نجم الدين دايه )د مثنوي خاوند(

، شيخ عطار )د نگارستان خاوند( ، معين الدين جويني)نامتو حاكم(طوسي 
، امامي )شاعر(، پور بهاء جامي )نامتو صوفي او د تذكرة االوليا څښتن(نيشاپوري 
، ابن يمين فريومدي )د نزهة االرواح خاوند(، امير حسيني غوري )شاعر(هروي 
  ). هـ په شاوخوا كي616 –د پښتو تذكرۀ اوليا (، سليمان ماكو )شاعر(جويني 
و په وخت كي اداري او سياسي تشكيالت او اصطالحات له هغه  د چنگېزيان  

په . شكله چي د خلفاوو او غزنويانو او غوريانو په وخت كي ول په بل ترتيب واړول سول
دې معنا چي په ټولو مفتوحه هيوادو كي د چنگېز لښكري سپه ساالرانو د ياسا په توگه 

په دې ياسا كي د . ر شدت حكم كاوهيعني د چنگېزي احكامو او قوانينو پر اساس په ډې
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 

ساتيرو د قومي آدابو او د نيكه گانو د(كتاب په څېر په درنه سترگه كتل او توره 
د جامع (همدا راز د فرانسوي مستشرق كانرمر په قول . ئې هم ورته ويل) مجموعه

چنگېزي پاچهانو هر يوه اسالمي مشاوران د حاجب په ) التواريخ رشيدي په مقدمه كي
عنوان هم درلودل، چي د هغو په واسطه او د قاضي القضات په حكم ئې د مسلمانانو په 
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په نامه ) بخشي و توين(اب ساتل او د دوى په منځ كي د منځ كي اسالمي احكام او آد

كشيشان هم ول، چي د كوډو او سحر مخنيوى بې كاوه او هم د دوى تر منځ اويغوري 
: د مغولي دورې په كاردارانو كي دا رتبې وې. ليك دود رسم الخط رواج درلود

، )راول آمرد خاصه ق(، داروغه )د وره ساتندوى دربان(، چربي )وسله وال(قورچي 
  ).مبارز(، بهادر )گارډ(كشيكچي 

) لوى شهزاده(او الغ نويان ) شهزاده(نوين يا نويان : په دربار كي دا لويان ول
پخپله ئې پاچا ته خان او قاآن ويل او د دوى لښكر په لس زري ) عسكر افسر(ترخان 

ويل ) صده (او سلو تنو ته ئې) هزاره(وېشل سوي ول، چي هرو زرو تنو ته ئې ) نومان(
قلب چي خان (او قول ) ميمنه(او برنغار  )ميسره( او د جگړې په ډگر كي په جرنغار 

  .باندي وېشل كېده) كشاف(او قراول ) مقدمه(او هراول ) ساقه(او چنداول ) دريځ وو
پر لويو الرو ئې د مسافرانو له . بللې) اغروق(ارزاق او ښځي ئې  عسكري بنه،  

په نامه ) االغ(ان كړي ول، چي په هر يام كي دولتي چاپار آسان د ود) يام(پاره سرايونه 
  .موجود ول او د هغو په واسطه ئې شاهي مخابرات او مواصالت اجرا كول

او د محكمې د حكم سند ) يرغوچي(او قاضي ئې ) يرغو(قضايي محكمې ئې   
په خلكو يعني عسكري او اجباري كار او خدمت ئې هم  ) اشر(بلل، حشر ) موچلكا(ئې 
ويل، هر يرليغ ) تمغا(او مهر ته ئې ) تمغاچي(د باچا مهر ساتونكي ته ئې . كاوه
دا فرمانونه د ايلچي په . چي به دا مهر پر باندي وو، واجب االطاعه گڼل كېده) فرمان(

. نومېده جوړېده) توريلتاى(زيات وختونه به د سردارانو شورى چي . الس استول كېده
كي ول او ) شتائيه(او قشالق ) صيفيه(به په ييالق ) يا اردويورت (د لښكر چوڼۍ 
په دې عصر كي د چين د نقاشۍ فن په منځنۍ آسيا كي . ويل) يورتچي(افسرانو ته ئې 

همدا رنگه كاشي كارۍ او معمارۍ او . ښه اغېزه وكړه او دا صنعت ډېر پر مخ والړ
اليو او اليچي اودلو هم ورېښمني نساجۍ او زرينو جامو او مرصع او زربفت او د غ

پرمختگ وكى او چين او مغول او د هند تجارتي روابط د خراسان له الري د اېران او 
عراق او روم سره زيات سول او مشهوره ورېښمينه الر چي د ورېښمو د تجارت په 
مناسبت په دې نامه ياده سوې ده، له چين څخه خراسان ته او له هغه ځايه ليرو غربي 

 تله او د پېښور او كابل او بلخ يا كندهار او هرات او سيستان له الري د هند او هيوادو ته
دا ځكه چي مغولي . سند له الري د چنگېز د امپراطورۍ تجارتي روابط پراخ كړي ول
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خانان هم د خراسان له الري اروپا ته تله، خو دا تجارتي پراختيا هغه وخت منځ ته راغله 

چنگېزي . څه د ده  د اوالدو او نمسو شدت او وحشت لږ سوچي چنگېز مړ سو او څه نه 
  :پاچهانو په دې كلو كي پر افغانستان حكومت كړى دئ

 ) هـ618 – 616) (په افغانستان كي(چنگېز � .1
 )  هـ618(اوگداى د چنگېز زوى � .2

 ) هـ639 – 618(چغتاى د چنگېز زوى � .3
 )هـ په شاوخوا كي620(تولى د چنگېز زوى � .4
 )هـ649- 639( تو لوى زوى او د چنگېز نمسى قراهوال گو د� .5
  ) هـ643(ارغون د اباقا زوى او د هوالكو نمسى � .6

  :مأخذونه
 - تاريخ وصاف-  جهانكشاى جويني- جامع التواريخ رشيدي- طبقات ناصري  
 – د عباس اقبال از چنگېز تا تېمور - د پاول هورن تاريخ اېران– دول اسالميه -ابن ثمر

 د براون -  تاريخ سند- د محمد نسوي سيرة جالل الدين-  گزيده تاريخ- حبيب السير
 د ابن عبري مختصر - روضة الصفا – 2:  د پښتو ادبياتو تاريخ- تاريخ ادبيات اېران

  .الدول
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  د چنگېزيانو په وخت كي 
  

  د كرت اوالده او افغاني اميران
  

  )هـ783 – 600(
  

دوه وروڼه ) هـ599 – 558 (د سلطان غياث الدين محمد سام غوري په وخت كي  
يو تاج الدين عثماني مرغني او بل عزالدين عمر مرغني د غور د سلطان د اكا زامن د 
دربار مخور كسان ول او په اسالمي دايرةالمعارف كي د النكورث ديمز په قول دوى د 

كال د اشيار ) م1223= هـ 620(هغه امير محمد غرجستاني له اوالدې څخه دي، چي په 
عزالدين د سلطان ) خو دا قول غور غواړي. ( كال كي د مغلو په الس وژل سوي ولپه 

ده غرجستان حسام الدين علي عمر . وزير وو او د هرات سيمه ده ته سپارل سوې وه
مرغني او خيسار ئې تاج الدين عثمان ته سپارلي ول چي دې وروستي د سر جاندار 

 د سيستان د ملك ناصرالدين عثمان منصب درلود او د عزالدين لور عايشه خاتون
دا دوه وروڼه د ملك ابوبكر كرت كړوسيان ول، ). م1215= هـ 612د (حرب ماندينه وه 

چي د غور د ملكانو په وخت كي ئې شهرت درلود او ملك ركن الدين محمد د تاج 
) هـ607 – 599(الدين عثمان زوى او د خيسار كوټوال د سلطان غياث الدين محمود 

دى د چنگېز د . ې كړې وه او نامتو مؤرخ منهاج سراج  د ده له درباريانو څخه وولور ئ
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 

ټاكه او په دې سبب د چنگېزيانو په دربار كي مقرب وليعهد او د چنگېزخان مصاحب و
كال ركن الدين مړ سو نو شمس ) م 1245= هـ 643(او د اعتبار  خاوند سو او چي په 

كال د سالين نوين سره چي د ) هـ644(ده په . الدين محمد مهين ئې پر ځاى كښېنوست
ان ملكان ئې د ځان تابع چنگېزيانو سپه ساالر وو پر ملتان حمله وكړه او د الهور او ملت

كړل او د الهور په حكمرانۍ وگمارل سو خو چنگېزيان د مسلمانانو د طرفدارۍ په سبب 
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د كندهار په (ده تاتاري حكمران طاير بهادر ته پناه يووړه او . ورباندي په خښم سول
دا نوم په تاريخ كي (د تگين آباد حكمران سو او څنگه چي د افغانستان ) شاوخواكي

د خلكو په حمايت )  مخ163 د سيفي تاريخ هرات -ړى وار له همدې وخته ياد سوىلوم
او منگو ) م1247=  هـ 645(تورن وو، ځكه نو له هغه ځايه د منگو خان حضور ته ورغى 

خان د ده د تېر كهول د قدردانۍ له مخي د ټول هرات او جام او باخرز او كوسويه او 
وه غرجستان او مرغاب او فارياب او مرجق د آمو تر فوشنج او تولك او غور او فېروز ك

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 

وا كي ئې د خپل دربار په شاوخ) م1248= هـ 646(خپلواك حكمران وگاڼه سو او د 
خپلواك سرداران مامور كړل، چي د غور او هرات حكمران اشرف الدين بيتكچى ئې 

تر هغه وروسته په . چي پر خلكو ئې ظلم كاوه ونيو او د هغه د تابعينو سره ئې وواژه
كال ملك فخرالدين د تالقان حكمران او ملك شمس الدين د اسفزار ) هـ647(

د ) په ميمنه كي(د خواف حكمران او ملك شمس الدين حكمران او محمد عوض 
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 

 د اطاعت غاړه علي مومن او نصرالدين نيهي د شمس الدين مهين حضور ته راغلل او
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 

د خيسار كال ته . هراته فراه ته راغى او د سيستان لښكر ئې هم له ځانه سره واخيست 
د غور د لښكر سره تگين آباد ته رهي سو او غوښته ئې چي والړ او له هغه ځايه 
په هغه وخت كي د افغانستان كلمه د كندهار او غزني تر منځ بيا د (افغانستان ونيسي 

  :د دې سيمو لوى اميران دا ول) سند تر سينده اطالقېدله
 فخرالدولة والدين ملك شاهنشاه لوى افغاني حكمران چي له خپل پايتخت - 1  

پر ټول افغانستان ) د هغه وخت) ( چي په اوسني بلوچستان كي وو(څخه ئې مستنگ 
  .حكومت كاوه او د مغولو ماليه ئې منلې نه وه

  . ملك ميرانشاه د شاهنشاه زوى-2  
  . ملك بهرام شاه د شاهنشاه زوى-3
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  .په تيري كي) د كندهار شمال ته( ملك تاج الدين هرموز -4
  حسام الدين جاول په زاول كي- 5

   پهلوان جلم-6
   سندان افغان- 7
  احمد تورى - 8
   مهتر  كيورا-9
   مهتر سيورا-10
   رانا كنجر- 11
  . جمال الدين بهروز كهيرائي-12

افغاني امير شهنشاه چي تر اوسه په مستنگ كي خپلواك حكومت درلود، ملك 
 دي ته پېشنهاد وكى، چي كالني ماليات دي وټاكي، چي ور وائې ستوي او د ده وطن ته

ملك ) م1253 -هـ 651(لښكر نه راولي خو شمس الدين د مستنگ تر وېشه پر مخ والړ 
)  پرسخه مځكي د حكمران50د افغانستان له خاوري څخه د (تاج الدين د مېرانشاه 

كال )  هـ652(ورور او نور افغاني ملكان هم ده ته تسليم سول او شمس الدين په 
 او بهرام شاه او ميراشاه د پنځو زرو جگړونو مستنگ  محاصره كى مگر امير شهنشاه

سره د خاسك كال  ته پناه يووړه او تر اوو جگړو او څلورو كال بنديو وروسته شهنشاه او 
بهرام شاه د نوي تنو خپلوانو سره ووژل سو خو ميرانشاه په ډېره مېړانه د شمس الدين د 

څو چي په .  پناه يووړهحمله وكړه، تر ووت او سيستان ته ئې) قلب(لښكر پر زړه 
كال بيا مستنگ ته راغى او د شمس الدين مهين د لښكريانو سره ) م1259= هـ 658(

  . په يوه جگړه كي ووژل سو 
د افغانانو بل مركز د تېري حصار وو، چي اوس هم د كندهار شمال ته څلوېښت 

ر بهادر او د دې حصار امير المار افغان وو چي د طاي. ميله ليري په همدې نامه سته
قرانوين او سالي نوين لښكري ئې څو واره مكرري ماتي كړي وې او د چنگېزيانو 

په دې وخت كي چي شمس الدين مستنگ ونيو د تېري . اطاعت ته ئې غاړه نه وه ايښې
پر حصار ئې هم يرغل وكى او المار ئې تر سختي جگړې وروسته وواژه او حصار ئې 

همدا رنگه ). م صفره1255د (ته وسپاره ) مرادفد زاول (امير حسام الدين جاول 
كال د برات د مياشتي په ) هـ653(د . شعيب نامي پښتون له نومياليو افغانانو څخه وو
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د تگين آباد په شاوخوا كي ئې د آل كرت پر . لومړيو ورځو كي له كشميره راوگرځېد
ى ئې د كهيرا په حكمران حمله وكړه خو شمس الدين مهين له خيساره ژر راورسېد او د

حصار كي وواژه او تر هغه وروسته د شعيب د اكا زوى سندان افغان ته چي په خټه 
د دوكۍ په حصار كي تر ) د اوسني بلوچستان(سورانى وو، متوجه سو او هغه ئې 

په دې جگړو كي خورا لوى جنگيالي . سختو جگړو وروسته د جگړې په ډگر كي وواژه
ين او د بغني ملك تاج الدين او ملك تاج الدين كرت د كسان لكه د تولك ملك عزالد

په دې جگړې پسې ). م كال منځ1256= هـ 653(آل كرت د لښكر په مشرتوب جنگېدل 
لښكري مشرانو د سليمان د غره تر لمنو پوري په خپلو مخالفينو پسي والړل او چي په 

اميرانو مركز وو، الس ورتلل وژل ئې او د ساجي حصار ئې چي د سرحد د نورو پښتنو 
او شمس الدين په تگين آباد كي پهلوان ) هـ555(هم تر سختو جگړو وروسته ونيو 

مبارز الدين محمد نهي حكمران وټاكه او پخپله هرات ته والړ خو يو كال وروسته ئې 
چي د سيستان ملكانو د خپلواكۍ ږغ پورته كاوه د مسعود زوى ملك علي ئې وواژه او 

لك نصرالدين او ملك عالء الدين ئې مستنگ ته فرار كړل او د هغه وراره ئې م
او چي )  م1258= هـ 657(سيستان ئې ټول ونيو او سيستانيان ئې بې وسلې كړل 

كال ئې د سند د رود پر غاړه د ) م1258= هـ 657(سركښان ئې له پښو واچول نو په 
يستو وروسته بېرته بهكر حصار محاصره كى او د لسو زرو دينارو او ډېرو ولجو تر اخ

راوگرزېد او په دې توگه شمس الدين مهين ټول افغانستان د هرات تر مركزيت الندي 
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 السه ډېر مادي او معنوي ټپونه ليدلي ول 

  . يا هم دې ننگيالي پاچا پر هغو تبو د سياسي يووالي د ملهم پټۍ كښېښووهخو ب
كال چي ملك تاج الدين كرت ياغي سو او د امير هرموز ) م1260=هـ 659(په 

تېري او امېر هوبو پښتنو سردارانو په مالتړ د مستنگ كال ته راغى نو د دوى سره د 
و د محمدنهي او د بغني تاج الدين كرت د لښكر افسرانو ملك اختيارالدين د تولك ا

كال پوري اېران او نورو ځايو ته د ) م1266=  هـ 665(جگړې وكړې او شمس الدين تر 
كال ئې د افغانستان په ) هـ666(چنگېزي پاچهانو په سفرو كي اخته پاته سو او په 

 پر خاوره كي  تر تېرا پوري جنگونه وكړل او هغه خلك ئې د ځان تابع كړل او باج ئې
انو د جگړې ډگر وو گڅنگه چي هرات په همدې وختو كي د چنگېزي شهزاد. كښېښوو
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. نو ځكه شمس الدين مهين انزوا غوره كړه او د خيسار په كال كي ئې ځان گوښه وساته
هغه وو چي شهزاده براق د آباقا له لښكر څخه ماته  وكړه او بيا د پخوانيو واليتو فرمان د 

) م1275= هـ 674(مه صارد سو او دى ئې هرات ته راووست شمس الدين مهين په نا
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 

ېدل  او اصفهان ته افغانستان ته سياسي وحدت هم وركړى وو، ځكه نو له ده څخه وبېر
  .مسموم كى او وې واژه) م1278=هـ 676(ئې وغوښت او په تبرېز كي ئې په 

د شمس الدين كهين په (تر شمس الدين مهين وروسته ئې زوى ملك ركن الدين 
كال په هرات كي د پالر پر ځاى كښېنوست او د هرات او خراسان په ) هـ677(په ) لقب

پوري ) هـ678(دل او نياو كمبله ئې وغوړوله او تر وداني كي ئې زيار ويوست او د ع
كال ئې د ) م1281=هـ 680(ئې د غور او خيسار نوري ټولي كالوي ونيولې او په 

كندهار كال هم ونيوله خپل زوى ملك عالء الدين ئې په هرات كي خپل نايب پرېښوو او 
ر غوندي ئې د او د پال) م1283= هـ 682(پخپله د غور د خيسار په كال كي كښېنوست 

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 

كال مړسو ) هـ705(جگړو وران كى او ملك شمس الدين مهين په همدې حاالتو كي په 
كال د ده مشر زوى ملك فخرالدين چي پالر ) م1284= هـ 683((خو يو كال دمخه په 

بندي كړى وو له بنديخانې څخه ووت او له خيساره هرات ته والړ او له هغه ځايه ئې 
= هـ 697(او په ) م1286= هـ 685(خواف او فراه او د خراسان نور ښارونه ونيول 

ومت له هراته د سند كال په هرات كي پر تخت كښېنوست او غازان خان د ده حك) م1297
  .تر اوبو او آمو په رسميت وپېژاند

فخرالدين علم پالونكى عمران دوسته او اديب پاچا وو او خطيب پوشنجي چي 
= هـ 701(ربيعي ئې تخلص وو، د كرت نامه كتاب د  ده په نامه منظم كړى دئ ده په 

چا سو، دى ئې كال څو واره پر اسفزار يرغل وكى خو چي چنگېزى اولجايتو پا) م1301
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 كال ساتلو ته وگوماره او پخپله د امانكوه كال ته والړ او نوموړى سام دانشمند 
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 وواژه او د هغه لښكر ئې مات كى اولجايتو له ډېره غضبه امير يساول او بوجاى د بهادر
په دې وخت كي . دانشمند بهادر زوى ئې د دېرشو زرو سپايانو سره په منډه ورواستول

او د سردارانو اختالف او كاختۍ سام غوري هم مجبور ) م1307= هـ 706(فخرالدين 
  .و ملگري ئې د يساول په حكم ووژل سولكى چي كال تسليم كي او پخپله دى ا

اولجايتو د هرات او اسفزار او فراه او سيستان او غور او غرجستان حكومت د 
او چي د اولجايتو له ) هـ707(فخرالدين ورور ملك غياث الدين محمد ته وسپاره 

حضوره هرات ته ورسېد نو غور او خيسار او اسفزار ئې هم ونيول خو ځينو اميرانو 
كال دى خپل اردو ) م1311= هـ 711(ايتو د ده په باب كي بدبينه كى ځكه ئې نو په اولج

پوري ئې د بېرته تلو اجازه ور نه كړه او د ده تر شا ) م1315= هـ 715(ته وغوښت او تر 
اودلداى او بوجاى د بلوا له بېري د هرات پر خلكو ظلم او ستم را اخيستى وو او له 

يوه عادل شهرزاده چي داود خواجه نومېد غزنه او بست او تاتاري شهزاده گانو څخه 
) م1315= هـ 715(زابل او تگين آباد الس ته وروستلي ول خو غياث الدين محمد په 

كال بيا د اولجايتو له درباره د افغانستان تر پايه او د آمو تر وېش پوري د هرات په 
او د بدخشان ملك غياث په دې وخت كي چنگېزي شهزادگانو . حكمرانۍ وگومارل سو

الدين عليشاه د آمو پر غاړه سره ونښتل او له شبرغان څخه تر بلخ او مرغاب پوري د 
) هـ 716(په دې جگړه كي د دانشمند بهادر زوى بوجاى ووژل سو او په . جگړې ډگر سو

كال د نكودريان امير آوجي بال د غياث الدين له السه ووژل سو او خپل نوي مخالفين 
 پر سر وټكول او د خراسان او سيستان كالوي ئې ونيولې او په اسفزار كي ئې ئې هم

ملك قطب الدين او په فراه كي ئې  ملك ينالتگين او د زره باخرز په حصار كي ئې 
كال ئې ) م1326هـ 721(ملك عبدالعزيز او په تولك كي ئې ملك فرخ زاد وترټل او په 

 خپل ځاى كښېناوه او پخپله حج ته والړ خپل زوى شمس الدين محمد په هرات كي پر
كا ل ئې امير چوپان وواژه او په ) م1326= هـ 727(اوهمدا غياث الدين وو چي په 

كال چي له حج څخه ) م1328= هـ 729(كي د ابو سعيد دربار ته والړ او په ) هـ728(
  .راغى په هرات كي مړ سو

 729(س الدين محمد د ملك غياث الدين تر مړيني وروسته ئې زامن ملك شم
) هـ771 – 732(او ملك معز الدين حسين ) هـ732-  730(او ملك حافظ ) هـ730 –

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 موالنا سعدالدين تفتازاني خپل مطول د ده په نامه  وليكه او امير 
خواجه عبدالرزاق باشتيني ورور ) سان د سربدارانو د سلسلې د مؤسسد خرا(مسعود 

). 13م كال د صفري په 1342= هـ 743(ړه وكړه او مات سو گپه زاوه كي د ده سره ج
حسين برى وموند او خپل دښمن ته ئې كاري ضربه ورسوله او تر هغه وروسته ئې په 

ړه او څنگه چي امير قزغن د آمو له بادغيس كي د اندخود او شبرغان اميرانو ته ماته ورك
كال ئې د هغه سره ) م1351=هـ 752(ها خوا څخه راغى هرات ئې كالبند كى نو په 

روغه وكړه او بل كال چي ماوراء النهر ته والړ د ده په غياب كي ئې ورور امير باقر د 
ر معزالدين حسين ت. پاچهۍ دعوه وكړه خو حسين ژر راوگرځېد او باقر ئې بندي كى

كال كي مړ سو او د ملك غياث الدين ) م1369= هـ 771( كالو پاچهۍ وروسته په 39
دى د سبزوار د سربدارانو په . كال د ده پر ځاى كښېنوست) هـ783 - 771(زوى ئې په 

= هـ 834(جگړه كي بريالى سو او خپل زوى پيرمحمد ته ئې د امير خورزه وكړه خو په 
 ونيو نو غياث الدين د هغه د زوى پير محمد او ورور كال چي امير تېمور هرات) م1381

كال ئې وواژه او د آل ) م1385= هـ 834(محمد سره ماوراء النهر ته تبعيد كى او په 
  . كرت د سلسلې كمبله ټوله سوه

په سيستان كي د نيمروز ملكان د آل كرت معاصرين ول، چي د هغو حاالت مو د 
دي او بل كهول چي د آل كرت معاصر وو د ترنك د صفاريانو د مبحث په پاى كي راوړي 

رود د غاړي د اميرانو كورنۍ هوتكيان او د راتلونكي افغاني هوتكي دولت اسالف 
ول، چي د غلجيو د كالت د ترنك د رود د غاړي په غرو كي ئې حكمراني كوله او د 

چي په (زوى چنگېزيانو د يرغلو مخه ئې نيوله، چي يو له هغو څخه بابا هوتك د تولر 
د پښتنو نوميالى عارف او شاعر د ) هـ كي مړ دئ740 هـ كي زېږېدلى او په 661

تر هغه وروسته ئې زوى شيخ . چنگېزيانو په مقابل كي له لويو مدافعينو څخه وو
په شاوخوا كي د نومياليو جگړنو اميرانو څخه او د پښتو ) م1348= هـ 749(ملكيار د 

رود پر غاړه ئې د دښمنانو په مقابل كي جگړې كولې او ژبي شاعر وو، چي د ترنك د 
په دې (همدې كهول په دوولسمه هجري پېړۍ كي د كندهار  هوتكي دولت جوړ كى 

د ) م688 - 623(شيخ متي خليل ). كتاب كي دي د هوتكيانو شرح حال وكتل سي
 محمد د علي بستي زوى د تاريخ سوري مؤلف، احمد د سعيد. پښتو صوفي شاعر وو

، شيخ كټه متې زى خليل )هـ686(لودي زوى د اعالم اللوذعي في اخبار اللودي مؤلف 
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د لرغوني پښتانه مؤلف هم د افغانستان د دې دورې له علمي )  هـ په شاوخواكي 750د (
  .كسانو څخه ول

د دوى په .  آل كرت علمدوسته فاضل پروره او عمران خوښونكي پاچهان ول
ر او چپاو سره سره علم او ادب او صنعت في الجلمه وخت كي د چنگېزيانو د چو

د ربيعي . د دوى دربار د پوهانو او شاعرانو د غونډېدو ځاى وو. زلميتوب وموند
پوشنجي كرت نامه، د تفتازاني مطول، د هرات تاريخ د سيفي هروي مجموعه غياثي او 

ل كرت د دربار له سامنامه او د امير حسيني غوري نزهة االرواح او زادالمسافرين د آ
  .مشهورو مؤلفاتو څخه ول

  :د هرات د كرت اوالده  
 په شاوخوا كي) هـ500(ملك كرت د  .1

 په شاوخوا كي) هـ600(تاج الدين عثمان مرغني د  .2

 په شاوخوا كي) هـ600(عز الدين عمر مرغني د  .3

 په شاوخوا كي) هـ600(ابوبكر كرت د .4

 په شاوخوا كي) هـ643(ركن الدين خيسار د  .5

 )هـ676 – 643(شمس الدين محمد د ابي بكر كرت زوى ملك  .6
 -  677(ملك ركن الدين ملقب په شمس الدين كهين د ابي بكر كرت زوى  .7

 )هـ705
 )هـ706 - 705(ملك فخرالدين د كهين زوى  .8
 )هـ729 – 706(ملك غياث الدين محمد د كهين زوى � .9
 )هـ730 -  729(ملك شمس الدين د غياث الدين محمد زوى  .10
 )هـ732 – 0730فظ د غياث الدين محمد زوى ملك حا .11
 )هـ771 – 732(ملك معز الدين د غياث الدين محمد زوى � .12
 )هـ753(باقر د غياث الدين محمد زوى  .13
  ) هـ783 – 771(ملك غياث الدين پير علي د معرزالدين زوى � .14
  ). شجرې ته دي رجوع وسي61(  

  :مأخذونه
مقاله د آريانا په مجله ) ه آل كرتتعديل در نسب نام( د –تاريخ هرات د سيفي   
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 لب - پټه خزانه - تاريخ اېران در عصر مغول د عباس اقبال - كي د حبيبي په قلم
 تاريخ ادبيات پښتو - ټوك د براون 4 تاريخ ادبيات اېران - تاريخ سيستان-التواريخ 

  .  طبقات ناصري– روضة الصفا – حبيب السير – تزك تيموري – ټوك 2
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   كرتياند هرات
  

  )هـ وروسته599تر (كُرت 
 

  )هـ560حدود (؟         )هـ560حدود (؟ 
   

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

  عايشه                         )هـ600حدود (مرغني                     
  

  )هـ643(يسار ركن الدين خ                ) حدود600-د ابوبكر كرت ماينه (لور 
  

  )هـ676( شمس الدين محمد مهين 
  

  هـ705متوفا ) شمس الدين كهين(محمدركن الدين 
  

  )هـ713(ملك عالء الدين )         هـ729(ملك غياث الدين محمد )      هـ706(ملك فخرالدين 
  

  )هـ753) (؟(باقر  )       هـ771(     ملك معزالدين حسن ) هـ732(ملك حافظ  )   هـ730(ملك شمس الدين 
  

  )هـ783(غياث الدين پيرعلي                محمد  
    
  )هـ800حدود (پيرمحمد                            

 چنګيز خان  لمبر- )60( 

  نمبر-  61
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  :پنځمه برخه

  

  د هرات تيموريان
  

  ) تر شاوخوا پوري920  د – 771(
  

مشهور په كورگان يعني زوم او ) په پخوانۍ امال تمر د اوسپني په معنا(تيمور   
 تراغاى برالس زوى د چنگېز كهول ته منسوب د قرجارنوين له تكومه د تيمور لنگ د

) 11م د اپرېل پر 1336( د 27 هـ كال د برات پر 736ماوراء النهر د كش په ښار كي د 
= هـ 761(تيمور په . زېږېدلى او د دنيا له لويو فاتحينو او خونخوارو پاچهانو څخه وو

كال په برات كي ئې د ماوراء النهر ) م1369 =هـ 771(شهرت وموند او د ) م كال1359
ملقب سو او د ماوراء النهر د سيمو ) صاحبقران(حكمران امير حسين مغلوب كى او په 

كا ل د آمو تر سيند راپوريووت اندخود او ) م1380= هـ 782(تر تصفيې وروسته په 
ت وروستنى سرخس او پوشنج ئې ونيول او د هرات نيولو ته ئې مال وتړله او د آل كر

=  هـ 785(د تيمور بل يرغل د . حكمدار غياث الدين پير علي ئې له منځه يووى
زره او سيستان ئې . په شاوخوا كي د افغانستان پر سبزوار او فراه شروع سو) م1383

چور او چپاو او اوسېدونكي ئې قتل عام كړل  او ودانۍ ئې داسي وراني كړې چي 
په دې سفر كي ئې . ي او ډېر كله منارونه ئې جوړ كړلكنډوالې ئې تر اوسه ليدلي كېږ
 واره له چينه تر مصره او له 35تيمور د خپل ژوند تر پايه . بست او كندهار هم وران كړل

ډهلي څخه تر استانبول او مسكو پوري لښكركښۍ او خونرېزۍ وكړې چي د ده نور 
كال چي د ) م1397= هـ 800(فتوحات د افغانستان په تاريخ پوري اړه نه لري، خو په 

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
 شاهرخ ته په همدې كال تيمور خراسان له فېروز كوه څخه تر ري پوري خپل زوى  
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پير محمد د . وسپارل او كابل او غزنه او كندهار ئې خپل نمسي پيرمحمد ته وركړه

. سره جگړې وكړې ) افغانانو(سلېمان په غره كي د سند تر سينده پوري د اوغانانو 
واچه ئې كالبند كى او د سارنگ خان د گومارل سوو كسانو سره ئې الس واچاوه او 

تيمور هم د اندراب پر الر له . تو كالبندۍ وروسته ونيوملتان ئې هم تر شپږو مياش
هندوكشه راواوښت او د كابل تر نيولو وروسته د لغمان سهول ته وووت او له هغه ځايه 

كافرانو سره جگړې وكړې او د ) سياه پوشو(د تور كاليو  )1()كيتر(د شمال خوا ته د 
ه په غره كي وكيندله، چي تر چغان سراى په شاوخوا كي ئې د خپلو فتوحاتو يوه كتيب

م 1398 او د 12هـ كال د محرم پر 801(تر هغه وروسته ئې هند ته مخه كړه او د . اوسه سته
د سند د نيالب له گودره پوريووت او هندوستان ئې تر ډهلي پوري ) 24كال د سپتمبر پر

ن په دې سفر كي دولس زره پښتانه د ملك بهاءالدي. چور او يو لك تنه ئې ووژل
تيمور تر . جلواني او ملك يوسف سرواني او ملك حبيب نيازي په مشرۍ د ده سره ول

كال د برات پر ) م1404= هـ 807(ورانيو او د لويي امپراطورۍ تر تاسيس وروسته د 
  . كلنۍ په عمر مړ او په سمرقند كي ښخ سو71 د 17

انگير زوى د د تيمور د مړيني پر وخت د تيمور نمسى پيرمحمد د غياث الدين جه
ده په لهو او فسق . كابل او د افغانستان له آمو او بلخ څخه د سند تر سينده حكمران وو

ژوند تېراوه، ځكه نو په سمرقند كي د تيمور نمسي د ميرانشاه زوى خليل د چارو واگي 
پوري ئې د ماوراء النهر پر ځينو برخو حكم ) م1409= هـ 812(په الس كي ونيولې او تر 

كال په روژه كي په هرات كي پر تخت ) هـ807( خو شاهرخ د تيمور زوى د چالوه،
دى د شرق له لويو علم دوستو او عمران خوښوونكو پاچهانو څخه وو، چي . كښېنوست

تر شل كاله ئې زيات په هرات كي پاچهي وكړه او په افغانستان كي ئې د چنگېزي او 
 چي د چنگېز او تيمور د يرغلو په اثر تېموري فتوحاتو پر ټولو هغو ټپو ملهم كښېښوو،

مجللي ودانۍ او مدرسې او خانقاوي ئې جوړي كړې چي تر اوسه ئې هم . پيدا سوي ول
د ده . په هرات او ټول خراسان كي لكه د مشهد د بقعه رضوي ماجت او نوري نخښي سته

دالت نومونه په علمدوستۍ او ادب پرورۍ او عمران او ع) گوهرشاد(او د ده د ملكې 
ده د خپل سلطنت په لومړي كال د سلطان علي سبزواري ښورښت آرام كى . مشهور دي

                                                 
قيدار، يو شكل دئ چي اوس هم په دې نامه ) كداره(د كوچنيو كوشانيانو د لقب   )1(

  .يادېږي
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 هـ كال ئې د تيمور نمسى سلطان حسين او امير سلېمانشاه له پښو واچول او د 808او په 
ده زوى ميرزا الغ بېگ اندخود او شبرغان ونيول او د ټول خراسان حكمراني تر طوس او 

كله چي ملك صالح د ملك اسماعيل زوى له هنده . ارله سوهنشاپور پوري ده ته وسپ
غور ته راغى او د محمد سپهبد غوري په ملگرۍ ئې هلته ښورښت پيدا كى نو امير 

او يو ) م1406=  هـ 809(لقمان برالس او امير حسين جاندار د هغي پېښي مخه ونيوله 
پيرعلي هندوكش . خه وكړهكال وروسته شاهرخ د پيرعلي تاز د مخنيوي له پاره بلخ ته م

ته وتښتېد او شاهرخ تر تخارستان او ختالن پوري د افغانستان ټولي شمالي سيمي 
كال ئې په فراه كي ينالتگين، شاه اسكندر او پهلوان ) هـ811(په ). هـ810(ونيولې 

شمس الدين دراز تر كال بندۍ وروسته د ځان تابع كړل او د اوك او جوين كال ئې ونيوله 
اه قطب الدين د ملك محمود زوى ئې بېرته د سيستان په زره كي كښېناوه او هغه او ش

واليت ئې پهلوان جمال ته وسپاره او د كندهار او غزنه او كابل واليتونه ئې تر سند 
پوري خپل زوى ميرزا قيدو او د بلخ او تخارستان او بدخشان واليتونه ئې ميرزا ابراهيم 

او ) هـ812( الدين خوافي ئې د سيستان امارت ته واستاوه نامي ته وسپارل او شيخ زين
څنگه چي په كندهار كي د دوو وروڼو امير تومان كندهاري پيرمحمد د امير كتلو زوى 

دواړه هرات ته والړل . مشهور په پيرك او د مودود گرمسېري تر منځ مخالفت پېښ سو
مودود د هرات په دربار كي او په نتيجه كي د هغه ځاى حكومت پيرك ته وسپارل سو او 

  ).م1410=هـ 813(مقرر سو 
په سر كي د هند د پاچا له خوا د ملتان قاضي خضر خان د ) م1411=  هـ 814(د   

د عبدالرزاق . سفير په حيث د شاهرخ دربار ته راغى او په بادغيس كي ئې ورسره وكتل
  . سكه وهل سوې وهسمرقندي په قول په هند كي د شاهرخ په نامه خطبه ويلي سوي او 

كال د بدخشان حكمران شاه بهاء الدين ياغي سو او د ) م1412= هـ 815(په   
شاهرخ لښكريانو له بغالن او اشكمش څخه پر بدخشان يرغل وكى او په بهاء الدين 
پسي تر پاميره والړل او د هغه واليت حكومت ئې د بهاء الدين ورور شاه محمود ته 

=  هـ 816(ته ميرزا غتمش د بدخشان حكمران سو او په وركى، خو څلور كاله وروس
كال د هرات د ښار د اختيار الدين حصار چي فخرالدين كرت جوړ كړى او د ) م1413

= هـ 820(تيمور په يرغلو كي وران سوى وو، د شاه رخ په امر بېرته ودان سو او په 
لك محمد تر منځ كال چي د دوو محلي حاكمانو د سيفل كندهاري د زوى او م) م1417
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. 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 

ب الدين سره يو ځاى سول او د شاهرخ تر ركاب الندي ئې پر كندهار سپايان د ملك قط
) نعمان(يرغل وكى او د هزاره گانو اميران د برمل افغان د مشرانو سره د خواجه لقمان 

تر مشرۍ الندي د غزني له شاوخوا څخه راغلل او اطاعت ئې ومانه او كابل ميرزا قيدو 
څخه د اغرق له الري بېرته هرات ته والړ او امير ته وسپاره سو او شاهرخ د هلمند د غاړي 

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 

انستان د هند او سند تر كي بندي سو نو شاهرخ د كابل او غزنه او كندهار واليت او  افغ
او نهه كاله د ټول ) هـ821(حدودو  پوري  خپل زوى ميرزا سيور غتمش ته وركى 

كال د محرمي په مياشت د كابل ) م1426=  هـ 830(افغانستان حكمران وو، څو چي د 
  .په ښار كي مړ سو او شاهرخ هغه ټول واليت د هغه زوى ميرزا سلطان مسعود ته وسپاره

يو ارت هيواد له سيحونه د عرب تر بحيرې او د فارس له لوديځو څنډو شاهرخ پر   
څخه د سند د سيند تر غاړو پوري پنځوس كاله په بري سره حكم چالوه او يو اويا كلن د 

د شاهرخ تر مړيني .  په ري كي مړ سو25كال د ذيحجې د مياشتي پر ) م1446= هـ 850(
اهزادگانو تر منځ نفاق او شخړي پيدا سوې وروسته د ده په ارت هيواد كي د تيموري ش

د زيج الغ بېگ او اولوس اربعه (او په سمرقند كي د ده عالم او منجم زوى الغ بېگ 
د ده پر ځاى كښېنوست او د خپل لښكر )  هـ مؤسس841مؤلف او د سمرقند د رصدگاه 

رزا سره بلخ ته راغى او د افغانستان شمالي واليتونه ئې ونيول او خپل زوى مي
، خو په )هـ851(عبداللطيف ئې د هغو واليتو حكمران وټاكه او پخپله سمرقند ته والړ 

همدې وخت كي د ميرزا عالء 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 

ي تر چور او چپاو او ورانولو وروسته هرات ته ستون سو چي خپل مقصد ته ورسېږ
الغ بېگ د ماوراء النهر او ختالن او كندوز او بغالن او بدخشان او ). م1447= هـ 851(

ميمنې او فارياب پوري لښكر راغونډ كى او د هرات خوا ته پر مخ والړ، خو ميرزا عالء 
 14قابلې ته ور وووت  او د هرات په الدوله د خپل لښكر سره د سنجاب د كوتل له الري م
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د ميرزا عالء الدوله لښكر ماته وكړه او پخپله مشهد . فرسخي په ترناب كي سره ونښتل
ته وتښتېد او خپل ورور ميرزا ابو القاسم بابر ته ورغى او الغ بېگ سيد عمادالدين ته 

 پخپله ئې د وزارت او موالنا قطب الدين احمد امامي ته د قضاى اعلى منصب وركى او
د ده تر شا اميرزاده يارعلي او امير سلطان ابو سعيد ) هـ852(مشهد خوا ته مخه وكړه 

چي د هرات د نره تو په حصار كي بنديان ول، له زندانه ووتل او په هرات كي ئې اړودوړ 
الغ بېگ له مشهده بېرته د هرات خوا ته مخه كړه او د ښار دباندي ئې چور كى . جوړ كى
غه ځاى حكمراني ئې ميرزا عبداللطيف ته پرېښووله او پخپله تر آمو پوريووت او د ه

ميرزا عبدالطيف پنځلس ورځي وروسته هرات ميرزا ابوالقاسم بابر ته چي له ). هـ852(
بابر ميرزا هرات ونيو او . سرخسن څخه پر مخ راتى پرېښوو او پخپله بلخ ته وتښتېد

  ).اىهـ پ852(اميرزاده يارعلي ئې وواژه 
 تر هغه وروسته بابر ميرزا سيستان او نيمروز هم پخپل هيواد پوري وتړل، خو   

څنگه چي د ده ورور عالء 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 واليتونه ئې له بدخشانه څخه تر 

بابر ). هـ54(الدين او امير مبارزالدين هزارسپي ته وسپارل مرغاب پوري امير ناصر
پوري پر هرات او سيستان او د افغانستان پر شمالي ) م1458= هـ 861(ميرزا تر 

واليتو باندي تر بدخشان او خراسان پوري سلطنت وكى او په همدې كال مړ سو، خو 
ئې ) م1449= هـ 853( په عبداللطيف په بلخ كي د خپل پالر پر خالف بيرغ پورته كى او

خپل پالر الغ بېگ او خپل ورور عبدالعزيز ووژل او يوكال وروسته دى پخپله هم ووژل 
  ).م1450=هـ 854(سو 

د هرات د تيموريانو نوميالي سلطان ابو سعيد گورگان د سلطان محمد زوى د   
 سلطنت كال د هرات د) م1456= هـ 861( ميرانشا نمسى او د تيمور كړوسى دئ چي په 

ده هم پر زابلستان د خراسان او توران تر پايه حكم چالوه او د .  پر تخت كښېنوست
كال ووژله او تر لسو كالو پوري ئې په ) هـ862(شاهرخ نوميالۍ ملكه گوهر شاد ئې په 

كامراني سره حكومت وكى او د كابل او غزنه او د افغانستان واليتونه ئې د هندوستان 
يرزا الغ بېگ ته وركړي ول او د دې شهزاده ځيني سپاهيان د ملتان تر وېش پوري زوى م
  ).هـ873(تر دروازې هم ورسېدل 

 – 865(خو د بدخشان په واليت كي د ابو سعيد بل زوى ميرزا سلطان ابوبكر   



306 

حكومت كاوه چي د بدخشان يوه محلي شهزاده ورباندي حمله وكړه خو ) هـ884
 شان د كندهار او گرمسېر واليت ئې خپل بل زوى همدا. نوموړى شهزاده هم ووژل سو
كال په يوه جگړه كي د )  م1468= هـ 873(څو چي په . ميرزا سلطان مراد ته وركړى وو

  .اوزون حسن په الس كښېووت او ووژل سو
 د ابو سعيد له لويو رقيبانو څخه يو هم سلطان حسين د منصور زوى د بايقرا   

ده په . يمور كوسى دئ، چي علمدوسته فاضل پاچا وونمسى، د عمر شېخ كړوسى او د ت
څنگه . اېران او ماوراء النهر كي تر اوږدې حكمرانۍ وروسته ډېري لوړي ځوړي وليدلې

چي سلطان ابو سعيد د اېران د شمال داران د قراباغ په اووه فرسخي كي د امير حسين 
نو سلطان ) 14 د رجب هـ873(بېگ د لښكر په مقابل كي ماته وكړه، بندي او ووژل سو 

كال دروژې په لسمه د جمعې په ورځ په هرات كي د ) م1468=  هـ 873(حسين د 
د ده پاچهي هم د شاهرخ د دورې په شان د علم او ادب او . پاچهۍ پر تخت كښېنوست
د ده نامتو وزير امير علي شېرنوائي د علم او ادب او . صنعت د روزني دوره وه
 څلورمي خور -م د جمادي الثاني1500= هـ 906. (ې سارى ووجهاندارۍ په كارو كي ب

واعظ كاشفي، عالمه جالل الدين دواني، موالنا جامي نامتو عالم او . مړ دى) 12پر 
صوفي، مير خواند، خواند مير او عبدالرزاق سمرقندي د دې دورې نوميالي تاريخ 

  .پوهان دي
ېد او د سلطان حسين بايقرا د  د هرات زبردست نقاش بهزاد د ده په عصر كي اوس  

عمراني آثارو څخه د بلخ په خواجه خيران كي د هغه مزار ودانول دي چي حضرت علي ته 
د ده په وخت كي ) د افغانستان په شمالي سيمه كي اوسنى مزار شريف(منسوب دئ 

امير ابو اسحاق ترخان د بلخ حكمران او ميرزا سلطان حسين د شبورغان حاكم وو، هغه 
مير مغول په بلخ كي او ملك يحيى په سيستان كي .  چي هغه دواړه مړه سولوخت

په شاوخوا كي ميرزا محمدعمر چي له تيموري ) م1469= هـ 874(واليان سول او د 
شاهزادگانو څخه وو له هراته د گرمسېر د نيولو له پاره واستول سو  او نظام الدين احمد 

. او ميرزا محمدعمر د هغې سيمي حكمران سوبرالس چي د كندهار حاكم وو تسليم سو 
همدا رنگه پخپله سلطان حسين د نره تو كال ونيوله او د مرغاب غاړي ئې له مخالفينو 

د ده ورور يادگار ميرزا هرات . د تركمنو قبيلو سره په اخ و ډب اخته وو. څخه پاكي كړې
ياب څخه تېر سو او هغه وو چي سلطان حسين د زرو سپرو سره له ميمنې او فار. ونيوه
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يادگار ئې په هرات كي د خوب په حال كي ونيو او وئې واژه او پخپله سلطان حسين تر 
 په اويا 11كال د ذيحجې د مياشتي پر ) م1505= هـ 911( كالو پاچهۍ وروسته د 39

  .      ) عكس63 – 62( . كلنۍ كي مړ سو
زه تر استانبول او دا هغه وخت وو، چي د هرات د دولت سياسي او علمي اغې  

جنوبي هندوستان پوري رسېدلې وه او له استانبوله د آل عثمان سالطينو او له جنوبي 
هنده د اسالمي دولت نامتو اديب وزير محمود گاوان د هرات د دربار او موالنا جامي 

  .سره سياسي او علمي ليكني درلودلې
كزي دولت د بديع د سلطان حسين ميرزا تر مړيني وروسته د هرات غښتلي مر  

الزمان ميرزا او مظفر حسين ميرزا شاهزادگانو په الس 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 

ي نفوذ غوړېدلى وو، بيا د چنگېز نژاد ته منسوب د يوه سړي شيبك خان په ئې سياس
الس وران او برباد سو او هم د اوزبكانو او صفويانو په جگړو كي د سني او شيعه 

  .مذهبي اختالفاتو د هرات ښايسته ښار وران كى
  :د هرات تيموري پاچهان  
 )هـ807 - 771(تيمور د تراغاى زوى � .1
 )هـ850 – 807(وى شاهرخ د تيمور ز� .2
    )هـ853 – 850(الغ بېگ د شاهرخ زوى � .3
 )هـ861 – 853(عبداللطيف د الغ بېگ زوى � .4
 )هـ861- 854(ابو القاسم بابر د بايسنقر زوى او د شاهرخ نمسى � .5
 )هـ873- 861(ابو سعيد گورگان د محمد ميرانشا زوى او د تيمور نمسى � .6
بايقرا نمسى، د عمر شېخ سلطان حسين د غياث الدين منصور زوى، د � .7

  .)د تيموريانو د نسب شجره دي وكتله سي(كړوسى او د تيمور كوسى 
  :مأخذونه

 تاريخ - مطلع السعدين د عبدالرزاق سمرقندي-رياض االنشاء د محمود گاوان
 رهنماى - تاريخ ادبيات اېران بعهد مغل د براون- اېران در دوره مغول د عباس اقبال

  . روضة الصفا- حبيب السير-معارف اسالمي دايرة ال- افغانستان
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  سلطان حسين بايقرا

 لمبر عكس– 62
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  امير علي شېرنوايي
 لمبر عكس– 63
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  د هرات تېموريان
  
  )هـ807(تېمور 

  
  )هـ850(شاهرخ                      محمد                                             )هـ797(عمر شيخ                  غياث الدين جهانګير 

  )هـ777(           
  )هرات، بلخ(هـ 873                سلطان ابو سعيد هـ818) همدان(بايقرا                                 

  هـ809) بلخ(     پيرمحمد 
  )هـ884(   ابوبكر بدخشان                                                     غياث الدين منصور      
  )900( سلطان محمود           )بلخ، كابل، كندهار(قايدو
  )هـ907 –كابل او فرغانه (  الغ بېګ     هـ912) هرات(سلطان حسين                    )هـ820(               
  )هـ899(  عمر شيخ                 
          )هـ923( الزمان بديع                  مظفر          

  )بدخشان(هـ           خان ميرزا 937 –     بابر 
  )د هند تېموريان    (    )هـ946(محمدزمان                         
        سليمان ميرزا                                                  

  
         ابراهيم ميرزا                                                

  
  هـ853قطب الدين محمد           الغ بېګ        ابراهيم سلطان              هـ830رغتمش هـ              سيو827 بايسنقر

  )خراسان او ماوراء النهر(  )  هـ848(جوكى )            بلخ-هـ 838()                 كندهار–كابل )                    (خراسان     (
  

  عبداللطيف            )هـ843 –كابل (قراجار     )هـ843 –كابل (مسعود      
  )هـ854(                                     

  
  )خراسان(هـ 861بابر       )هـ855(سلطان محمد       )هـ965(ركن الدين 

  
  هـ863شاه محمود         هـ875يادګار محمد            سلطان ابراهيم

  )خراسان(                               )خراسان(                                       
  

  )تر نومو وروسته د وفات كلونه دي(

  لمبر-  64
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  د كونړ حكمرانان او يوسفزيان
  

  )هـ شاوخوا900 – 800د (
  

په شاوخوا كي چي د افغانستان په سيمو كي د تيمور ) م1397= هـ 800(د   
يرغلونه جاري ول، د كونړ په درو كي يوې محلي كورنۍ حكمراني كوله، چي د دې 

دې كهول د كونړ د پېچ په دره كي مركز درلود او . باله) سلطان(ۍ حكمران ئې كورن
د دې كهول له نومياليو څخه يو . محلي افسانو دوى د ذوالقرنين اوالدې ته منسوب بلل

سلطان پكهل او بل د هغه ورور سلطان بهرام ول، چي دوى بيا د سلطان كهجامن زامن 
له لغمانه تر كونړه او باجوړ او سوات او كشمير سلطان پكهل . او د هندو نمسيان ول
پكهلي نومي ځاى همده ته منسوب دئ ) د پېښور د هزاره ضلع(پوري حكومت كاوه او 

پاته دي او تر ده وروسته د ده زامن په سوات ) كتيبې(او د كونړ په درو كي د ده ليكني 
  .كي سره ونښتل او لوى جنگ ئې وكى

ننگرهار ونيول او خپل يوه برخه مخالفان ئې پېښور ته خو سلطان بهرام لغمان او   
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 

منا د حكمرانۍ واگي په الس كي يوه هيواد باندي حكم كاوه او تر ده وروسته سلطان تو
خو د دې كورنۍ حكمراني د شينوارو او كونړ او سوات باجوړ په غرو كي د . ونيولې

رهار او پېښور په غرو او گد كابل او نن. هزاره تر ضلع او كشمير پوري محدوده پاته وه
رغو او د غرو په لمنو كي د كندهار د سيمو او د ارغسان د رود د غاړو د پښتنو 

د كند او زمند ټبرونه د . مهاجرتونه د تيمور د اوالدې په وختو كي شروع سول
گاونډيانو د اختالف 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 

=  هـ 870(ان مداد او مدو او شيخ عثمان ول او د درو كي اوسېدل او د دوى حكمران
په شاوخوا كي چي ميرزا الغ بېگ د سلطان ابو سعيد كورگان زوى د كابل ) م1465

د دې ټبرو ټول مشران ئې د ملك سلطان شاه سره يو ځاى راغونډ او وئې . حكمدار وو
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 تركالڼي له دې كشتاره خالص سو او) احمد(وژل، خو د سلطان شاه يوسفزي وراره 
خلك ئې په لغمان كي مېشته كړل، خو په حصارك كي ئې مهمندزو د ننگرهار سيمي 

د هغه ځاى بومي . ونيولې او يوسفزيانو د باجوړ او بونير او سوات خوا ته مخه كړه
ته ئې پناه يووړه او يوسفزو د ) پېښور(خلك چي دالزاك ول وتښتېدل او پرشور 

ه او د پېښور د شمال د اشنغر او دوابه پر ټولو مځكو شلمانيو مشر چي جلو نومېد وواژ
په دې وخت كي د . تر ارهنده ونيول) باجوړ(له ناوگي څخه ئې د . ئې قبضه وكړه

د ) ملي(يوسفزو حكمرانان ملك احمد او ملك ملي ول او دا شيخ آدم مشهور په 
رښوونكى، يوسف زوى د پښتنو له سړبني ټبر څخه دئ چي د يوسفزو د قوم سر مشر، ال

ده د . او په تقوى او فضليت مشهور سړى وو) Law- Giver(واكمن او نامتو مقنن 
په شاوخوا كي يوكتاب د شېخ ملي د دفتر په نامه د اجتماعي ) م1418= هـ 820(

قوانينو، قومي دودونو او د مځكو د وېش په باب كي وليكه، چي يوسفزيانو له هغه 
ري هم خپلي ميراثي مځكي د هغه دفتر د قوانينو په وخته تر وروسته څلورو پېړيو پو

په دې قوانينو كي د كرهڼي، څړ او اوسېدو مځكي د عدالت او . اساس وېشلې
مساوات له مخي وېشلي سوي او تر لسو كالو وروسته د كورنيو د غړو د زياتوالي يا 

و څخه وو او په لږوالي پر اساس نوى وېش كېده او دا كتاب د پښتو د نثر له پخوانيو آثار
هغه كي د دې قبيلې د مهاجرت تاريخ د پښتنو د ټبرو د نسبو د شرحي سره ليكل سوى 

  .وو
د (تر شيخ ملي وروسته د يوسفزيانو واكمني كجو خان راڼي زوى ته ورسېدله   
كجو خان هم يو كتاب وليكه چي د شيخ ملي د دفتر پايڅوړ يا ) م شاوخوا1494= هـ 900

غه كي ئې د يوسفزو د تاريخ شرح او د شيخ ملي د وضع كړو قوانينو تكمله وه او په ه
زرو ) 12(سمون او تكميل راوړى وو او ډېره موده د دې قوم مشر او واكمن وو او د 

سپرو په مرسته ئې په شيخ پتور كي د غوريه خيلو سره جگړه وكړه او مات ئې كړه او د 
اك سره وه چي دالزاك ته ئې وروستنۍ يوسفزو بله مهمه جگړه په لنگر كوټ كي د دالز

تر كجو خان وروسته د يوسفزو دوه تنه شاه منصور د ملك سليمان زوى او . ماته وركړه
په شاوخوا كي ) هـ925 - 910(سلطان ويس سواتي د هغو سيمو حكمرانان ول چي د 

ه او محلي واكمنان گڼل كېدل او د شاه منصور يوه لور بي بي مباركه د بابر ماندينه و
همدا رنگه سلطان عالء 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  
 ) هـ شاوخوا800د (سلطان پكهل د كونړ د كهجامن زوى  او د هندو نمسى  .1

 )هـ شاوخوا810د (سلطان بهرام د كهجامن زوى  .2
 )هـ شاوخوا815د ( تومنا  سلطان .3
 )هـ شاوخوا815د (ملك احمد يوسفزى  .4
 )هـ شاوخوا820د (شيخ آدم ملي د يوسف زوى  .5
 )هـ شاوخوا900د (كجو خان راڼى زى  .6
 )هـ شاوخوا910د (شاه منصور د ملك سليمان زوى  .7
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  د هند تيموريان
  

  كو او صفويانو اغېزهد ارغونيانو او اوزب
  

)910  -1151(  
  

د هرات د تيموريانو د دورې په پاى كي ظهيرالدين بن محمد بابر د عمر شېخ   
) م1493= هـ 899(ميرزا زوى او د هرات د پخواني سلطان ابوسعيد كوگان نمسى د 

كال د روژې د مياشتي پر پنځمه د فرغانه په اند جان كي په يوولس كلنۍ پر تخت 
دا وخت د هرات شهزادگان پخپلو منځو كي سره نښتي او اخته ول او د . كښېنوست

څنگه چي بابر د پالر او مور له خوا چنگېز او تيمور ته . هرات سلطنت كمزورى سوى وو
منسوب وو، ځكه نو كه څه هم د سن له مخي كوچنى وو خو بيا ئې هم وكوالى سوه چي 

 احمد ميرزا په سمرقند كي او سلطان په دې وخت كي د ده اكا سلطان. پاچهي وساتي
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 

 چي د چنگېز د د ابراهيم زوى) هـ916- 905(ورور له اندجانه ويوست او شيباني خان 
زوى جوجي له تكومه وه سمرقند ونيو او د بابر سره ونښت چي هغه د افغانستان په 

  .تاريخ پوري اړه نه لري
پوري د شيباني په مقابل كي جگړه وكړه او څنگه چي ) م1503= هـ 909(بابر تر   

كال غښتلى وليد، نو د افغانستان خوا ته ئې مخه كړه او په همدې ) حريف(ئې خپل بډ 
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 

 د خسرو مالونه د ځان كړه او د خسرو د لښكريانو او درې څلور زرو پخپله بابر. يووړه
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 
لكه امير محمد يوسف او محمد قاسم نامي په الس كي وې او د كابل مشرانو ) زكي(

په همدې وختو كي د . بېگ او امير يونس علي دى په سلطاني دېوانخانه كي وواژه
افغانستان د جنوبي سيمو د كندهار او گرمسير حكمراني د مير حسن د زوى امير 

چي په بلوڅي رواياتو كي په زنو (دا امير ارغون . ذوالنون ارغون په كهاله اړه درلودله
د ابو سعيد كورگان له نوكرانو څخه وو، چي سلطان حسين بايقرا د غور او ) مشهور دئ

كال د هزاره او نكدري ) هـ904(ده په  .غرجستان او زمينداور په حكمرانۍ ټاكلى وو
قبيلې رعيت كړې او د دې خدمت په پاداش كي ئې د فراه او غور او كندوهار حكومت 

ل ئې شاهزاده بديع الزمان ته خپله لور وركړه او د هغه كا) م1496=هـ 902(وموند او په 
سره ئې په هغه ياغيتوب كي چي خپل پالر سلطان حسين بايقرا ته باغي سوى وو مرسته 

كال ئې هرات ونيو او چي بديع الزمان پر بلخ برى وموند، ) م2498= هـ 904(وكړه او په 
كال مړ سو، نو د ) هـ911(ا په ارغون سيستان ونيو او هغه وخت چي سلطان حسين بايقر

اوسنى (ارغون نفوذ ال زيات سو او له كندهاره ئې د شال او بوالن او مستنگ 
پر واليت د سند تر غاړو پوري قبضه وكړه او پخپله د هرات په كالبندۍ او ) بلوچستان

خو تر ده وروسته ئې دوو ) م شاوخوا1507= هـ 913د (د شيباني په جگړه كي ووژل سو
و شاه بېگ او محمد مقيم ارغون له كندهاره د سند تر سينده حكم كاوه او د هرات تر زامن

بيا چي زكي ووژل سو او د كابل چاري . نيولو وروسته ئې د شيباني خان سره روغه وكړه
ويجاړي پاته سوې، نو محمد مقيم ارغون د كندهار له گرمسېره پر كابل يرغل وكى او 

بدالرزاق د لغمان خوا ته پر شا وشاړه او كابل ئې ونيو  د الغ كال ئې ميرزا ع) هـ908(په 
هغه وخت چي بابر د شمال له خوا تر هندوكش راتېر سو او محمد . بېگ لور ئې وكړه

  ). م1503= هـ 909(مقيم له كابله كندهار ته والړ نو بابر كابل ونيو 
 د غزني خوا ته محمد مقيم په كندهار كي د لښكر په تجهيز الس پوري كى او بابر

ووت او د غلجيو تر كالت پوري پر مخ والړ  او خپل ورور جهانگير ميرزا ته ئې د غزني 
يو كال وروسته د افغانستان ټول تيموري شاهزادگان ) م1505= هـ 911(حكومت وركى 

د شيباني د ورځ په ورځ زياتېدونكي قوت په مقابل كي د مرغاب پر غاړه سره غونډ 
بابر چي د سلطان حسين د مړيني خبر اروېدلى وو او .  هم وروغوښتسول او بابر ئې

پخپله د ده په قول په زړه كي ئې د هرات خرخښه وه نو د هزاره او  يماق  له الري مروچاق 
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 هـ 912(د . ته والړ او د كل باغان په پړاو كي د نوموړو شهزادگانو سره يو ځاى سو
 چي شيباني جنگ ته را وړاندي نه سو او د څنگه).  م1506څلورمه خور جمادي االخر 

بلي خوا له كابل څخه هم د خړ پړتيا خبر بابر ته راورسېد نو بابر بېرته په سره ژمي كابل ته 
دا ځكه چي د ده تر شا د كابل ځينو . راغى او په الره كي درانه تلفات ور پېښ سول

بر كابل ته راورسېد، اكا ئې مشرانو د بابر اكا جان ميرزا په پاچهۍ منلى وو، خو چي با
په همدې وختو كي شيباني پر بدخشان يرغل وكى او د . كندهار او سيستان ته وتښتېد

  .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 

ه غرو  او رغو كي د كوچيتوب په حال كي د رمو او گلو پښتني قبايلو سره ونښت، چي پ
په روزنه بوخت ول او هغه درانه تلفات ئې چي د هرات په سفر كي ورپېښ سوي ول، د 

په همدې ). هـ913(غزني د لمر ختيځ، جنوب د غلجيو قبايلو په چور او چپاو تالفي كړه 
ېر ته ورسېد، نو بابر له كابله كال چي شيباني خان د هرات او فراه تر يرغل وروسته گرمس

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 

ا ته بابر د كندهار ايالت خپل ورور ناصر ميرز. مستنگ ته او مقيم زمينداور ته وتښتېده
وسپاره او پخپله كابل ته را رهي سو، خو د ارغون زامن چي شيباني ته ئې پناه وړې وه، 
. د شيباني په مالتړ ئې بېرته پر كندهار يرغل وكى او ناصر ميرزا ئې كابل ته وشاړه

  ).هـ913(شيباني كندهار شاه بېگ ته وسپاره او پخپله بېرته خراسان ته والړ 
عبدالرزاق د محمد مقيم له السه ماته وكړه او له كابله د دمخه مو وويل چي ميرزا 

افغانستان لمر ختيځي خوا ته وتښتېد او په ننگرهار كي ئې د علي شبكور سيستاني او 
محمد علي شيباني او عبداهللا صف شكن او نظر او يعقوب او نورو په مرسته ئې د 

غه حمله وكړه او د خپلو كال پر ه) م1508=هـ 914(بابر په . پاچاهۍ بيرغ پورته كى
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 

په همدې وختو كي چي بابر په كابل او بدخشان كي اخته وو، په . واسطه له منځه يووړ
رات كي د تيموري شهزادگانو د حكومت كمبله د شيباني له خوا ټوله كړه سوه او ه

كال ) م1510= هـ  916(شيباني ته ټول خراسان تر كندهاره پوري الس ته ورغى، ځكه په 
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صفوي پاچا شاه اسمعيل مرو ته والړ او شيباني ئې هلته كال بند كى او شيباني د برات د 
 تنو سره پر صفويانو يرغل وكى او په دې جنگ كي لس  د پنځلسو زرو26مياشتي پر 

كال په ) م1511= هـ 917(زره اوزبك پخپله د شيباني سره ووژل سول او شاه اسمعيل د 
پسرلي كي تر امو پوري پر مخ والړ او  بيرته هرات ته راغلى او څنگه چي د صفويانو په 

ابر د شپېتو زرو تنو سره له جگړه كي د بابر لوى رقيب شيباني خان ووژل سو نو ځكه ب
= هـ 920(كابل او بلخ څخه پر ماوراء النهر يرغل وكى او تر ډېرو فتوحاتو وروسته تر 

  .پوري ئې هغه نيولي ښارونه بېرته له السه ووتل او ناكامه كابل ته راوگرځېد) م1514
 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 

د دې كار لومړني مراتب ئې په كابل كي تهيه كړي . ارتو ملكو په نيولو الس پور ي كړي
څخه ئې پر هند باندي خپل لومړى يرغل شروع كى او د سند د ) م1519= هـ 925(او له 

ر بهره پوري ورسېد او هغه سيمي ئې حسين بېگ اتكه ته نيالب له گودره د پنجاب ت
وسپارلې او د كهكران پر واليت او د پرهاله  پر كال ئې حمله وكړه او د بهر او سند تر منځ 

بېرته كابل ته راغلى او په الره كي ئې د پېښورد شمال . واليت ئې محمد علي ته وسپاره
 يوسفزيو د يوه مشر شاه منصور لور ئې د يوسفزو ډېري قبيلې د ځان پر خوا كړې او د

چي د محمد مور ئې د (وكړه او په دې وسيله ئې وكوالى سوه، چي د سبكتگين په څېر 
د پښتنو زړه ور او ننگيالي قبايل ځان ته متمايل كړي او د ) زابلي پښتنو څخه كړې وه

خيبر او سند هغو په قوت او مالتړ د هند راتلونكى امپراتور سي، ځكه چي يوسفزيان د 
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
) هـ925(څنگه چي په دې وسيله د بابر كار اسانه سو، نو په دوهم يرغل كي چي د 

وگرزېد نو په الره كي ئې د كال په پاى كي ئې وكى تر اټك پوريووت او چي بېرته را
كي د پنجاب تر ) م1519= هـ 926(په دريم يرغل كي . حضر خېل قبيلې چور كړې

. سيد پور ئې وران او خلك ئې قتل عام كړل، كابل ته راغلى. سيالكوټه پر مخ والړ
څنگه چي شاه بېگ ارغون له سنده پر كندهار يرغل كاوه نو ځكه بابر كندهار كالبند كى 

او بل ) م رجب1519= هـ 926(ه بېگ سره ئې روغه وكړه، بېرته كابل ته ستون سو او د شا
هـ 928(كال ئې بيا كندهار كالبند كى او شاه بېگ ئې د شمال خوا ته پر شا وشاړه او د 
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 ئې د كندهار ښار په روغه ونيو او 13كال د كوچني اختر د مياشتي پر ) م1521= 
  .ران كىشاهزاده كامران ئې د هغه ځاى حكم

كال تر الهور او سيالكوټه پوري وو او په ) م1523= هـ 930(د بابر څلورم سفر په 
د پاني پت په جگړه كي سلطان ابراهيم لودي ) 8 هـ د رجب پر 932د (پنځم سفر كي ئې 

په دې وخت . د ډهلي پر تخت كښېنوست) 12م د رجب پر 1525= هـ 932د ( وواژه او 
هاټ او بنو خوا د يوسفزو د لويو قبيلو مهاجرتونه بشپړ سول كي وو، چي د پېښور او كو

  .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 

او شهزاده همايون د ) هـ932(كمران خوا اداره كېده او خواجه كالن د غزني او گردېز ح
. او شهزاده كامران د كندهار حكمران وو) م1526= هـ 933(كابل او بدخشان حكمران 
سلطان سعيد خان كاشغري پر بدخشان . كال هند ته والړ) هـ935(همدارنگه همايون په 

ني د بابر حمله وكړه، خو د بابر زوى هندال ميرزا هغه ته ماته وركړه او د بدخشان حكمرا
  .له خوا سليمان ميرزا ته وسپارل سوه

= هـ 930(كندهار تر كامران وروسته شهزاده عسكري ته وسپارل سو او ده په 
د كندهار د چهل زينې په داالن جوړولو  او كتيبه ليكلو الس پوري كى او تر ) م1523

  .پوري ئې پاى ته ورساوه) م1546= هس 953(
 زړور خونرېزه پوه او مؤلف پاچا وو، چي له بلخ او بابر د افغانستان يو نوميالى

ده په . بدخشان او كابل او كندهاره ئې تر ډهلي پوري پر يو لوى هيواد حكومت كاوه
كال په ) م1530= هـ 937(فارسي او تركي شعر وايه او څو مهم تاليفونه لري او د 

مخي د كابل د بابر په باغ ره كي مړ او د ده د وصيت له گ جمادي الثاني په آ- څلورمه خور 
كي شاه جهان جوړه كړه، چي تر اوسه ) م1646= هـ 1056(كي ښخ سو او د ده هديره په 
 تر ده وروسته د ده زوى نصرالدين همايون د ډهلي پر تخت .په كابل كي مشهوره ده

كښېنوست او پنجاب، پېښور، لغمان، كابل، كندهار او باميان ئې د خپل ورور شهزاده 
ن د حكمرانۍ سيمه وبلله او بدخشان ئې د بابر د اكا جان ميرزا زوى ميرزا سليمان كامرا

كال په شاوخوا كي صفوي سام ميرزا له هراته پر ) م1535= هـ 942(د . ته وسپاره
هغه . كندهار يرغل وكى او د كندهار ښار ئې د ميرزا كامران د حكمران له السه ويوست

  سام ميرزا ئې مات كى او كندهار ئې خواجه .  ته راغىوو چي كامران له الهوره كندهار
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ور ته والړ او د بل كال په سر كي پخپله صفوي شاه كالن بېگ ته وسپاره پخپله اله
طهماسپ كندهار بيا له خواجه كالن څخه واخيست او ميرزا بداغ خان قاجار ته ئې 
وسپاره او هغه وخت چي شاه طهماسپ اېران ته والړ، بيا كامران له الهوره راغى او 

  ).م1536= هـ 943(كندهار ئې ونيو 
ه سو كوالى چي د خپل پالر د پاچهۍ مقام خو همايون په هندوستان كي و ن

دا ځكه چي بابر د لوديانو شهنشاهۍ برباد كړې او په هند كي ئې افغاني . وساتي
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 

نو ځكه په  .كړى وو او نتيجه ئې د پاني پت په جگړه كي د بابر په مقابل كي وليدله
همدې وخت كي يو نابغه هوښيار پښتون لكه فريد خان مشهور په شېر شاه په هند كي د 

په هند كي افغاني تيت قوتونه ئې سره راټول كړل او د . ووتسوري له ټبره منځ ته را
افغاني عظمت نغرى ئې بيا تود كى او د پښتنو د چارو تر تنظيم او د دوى تر اتحاد 

همايون مات سو او د هند د . وروسته ئې پر همايون او مغولي قوتو حمله وكړه
د ماتي په همدې كال د . شهنشاهۍ مقام بېرته د هغه د تاريخي خاوندانو په برخه سو

همايون د سند عمركوټ ته ورسېد او د شال او مستنگ او ) م په رجب كي1540هـ947(
د افغانستان د جنوب گرمسېر او سيستان له الري هرات او مشهد ته والړ او صفوي 
دربار ته ئې پناه يووړه، خو ميرزا كامران په كابل او ميرزا عسكري او ميرزا هندال په 

ي پناه سول او تر څه مودې وروسته ميرزا كامران له كابله هڅه وكړه او په كندهار ك
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 السه 

جوى شاهي ته مقرر سو ) جالل آباد(ه او هندال د ميرزا عسكري ته ئې وسپار. ويوست
ده تر هغي جگړې . او په افغانستان كي خطبه او سكه د كامران په نامه جاري سوه

كال ئې په اندراب كي د سليمان ميرزا سره وكړه، ) م1541= هـ 948(وروسته چي په 
او له كابله د ټول بدخشان ئې د خپل هيواد سره يو ځاى كى او له بدخشانه تر كندهار 

  . سند تر سينده ئې حكم كاوه او د حكومت مركز ئې كابل وو
كال د ) م1544= هـ 951(خو همايون د صفوي له درباره مرسته واخيستله او په 
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دېرشو زرو تنو سره د هرات له الري د هلمند غاړي ته راورسېد او په بست كي ئې د 
 كړل او ډېر ژر ئې كندهار تر شپږو كامران حكمرانان شاهم علي او مير خليج كالبند

كال له ميرزا عسكري څخه ونيو او د هغه تړون ) هـ952(مياشتو كالبندۍ وروسته په 
. سره سم چي د صفوي پاچا سره ئې كړى وو، هغه ښار ئې شهزاده مراد صفوي ته وسپاره
ته څنگه چي هغه كوچنى شاهزاده په كندهار كي مړ سو نو همايون هغه ښار بېرم خان 

وسپاره او صفوي لښكريان ئې بېرته رخصت كړل او پخپله ئې كابل ته مخه كړه او د شاه 
كال په روژه كي كابل هم د ) م1546= هـ 953(كامران حكمرانان ورته تسليم سول او د 

همايون الس ته ورغى او كامران غزني ته وتښېتد او له هغه ځايه ئې د سند ارغونيه 
  .هحكمرانانو ته پناه يووړ

همايون په همدې كال سليمان ميرزا د هندوكش له شمالي والياتو څخه ماوراء 
بيا همايون په ډېر تلوار له شمالي . النهر ته وشاړه او هغه واليتونه ئې هم د ځان كړل

ئې كامران ) ربيع االول(كال په لومړۍ خور ) م1547=هـ 954(سيمو څخه راغى او د 
  .د او كابل د همايون الس ته ورغىمات كى او هغه بدخشان ته وتښتې

خو څنگه چي كامران په بدخشان او تالقان او بغالن كي څه نفوذ وموند، نو 
همايون ئې بې له ځنډه په تالقان كي تسليمېدو ته مجبور كى او د كوالب واليت ته ئې 

هـ 954(واستاوه او ميرزا ابراهيم ئې په هغه واليت كي پرېښود، خپله كابل ته راغئ 
، خو كامران په كوالب كي يوه ډله راټوله كړه او د پيرمحمد خان په كومك )م1547=

ئې بدخشان ونيو، ځكه نو همايون دريم وار د هندوكش شمالي سيمو ته والړ او د هغو 
سيمو تر تصفيې وروسته ئې د ختالن او كوالب سيمي ميرزا كامران ته او د ظفر او 

راهيم ته او كندز او اشكمش او نارين ئې ميرزا هندال تالقان كال ئې ميرزا سليمان او اب
  .د روژې دوهمه ورځ) م1548= هـ 955(ته وركړه او پخپله كابل ته راغى 

د همايون څلورم سفر بلخ ته د پيرمحمد خان په مقابل كي وو خو ناكامه راوگرزېد 
څه قوت كال چي كامران بيا په شمالي واليتو كي ) هـ975(او په ) م1549= هـ 956(

وموند نو همايون پنځم وار هغې خوا ته والړ، 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 لغمان ته وتښتېد او همايون كابل ونيو او ميرزا . كامران سره جگړه وكړه
جنگ كي نيول سوى وو، بدخشان او بلخ ته واستاوه، چي له هغه عسكري ئې چي په دې 
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، خو كامران بيا د پښتنو د مهمندو او )هـ965(ځايه عربستان ته والړ او هلته مړ سو 
خليل قبيلو څخه لښكر جوړ كى او د جالل آباد د چهار باغ كال ئې محاصره كړه، څو 

كال په ) م1551=هـ 958(و بيا په ړه كي له خيبره پېښور ته وشاړه اگهمايون هغه په ج
ميرزا هندال ووژل سو او كامران هند . چپرهار كي د دې دوو وروڼو تر منځ جگړه وسوه

كال ئې همايون ته ) م1552هـ 960(ته وتښتېد، مگر سلطان آدم كهكر هغه ونيو او په 
  . وسپاره اوهمايون په بېرحمۍ ړوند كى

انستان كي پخپلو منځو كي سره اخته ول په دې وخت كي چي د بابر اوالده په افغ
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 

پر لسمه ) ولربيع اال(كال د لومړۍ خور ) م1545= هـ 952(مدنيت پالونكى شهنشاه د 
ورځ د كالنجر د كال د اور لگېدلو په يوه ناوړه پېښه كي مړ سو او د ده اوالدې و نه سوه 
كوالى د ده په شان د افغاني عظمت نغرى تود وساتي او افغاني مشرانو چي پوه 
الرښوونكي ئې نه درلود نو سره خپاره واره سول، خو له دې خوا همايون ځان د وروڼو له 

خپل ورور شهزاده محمد حكيم ئې په كابل كي حكمران پرېښوو او . گار كىجنجاله وز
كال د صفري په مياشت د پېښور له الري د هند د نيولو په نيت وخوځېد ) هـ962(پخپله د 
) م1555=هـ 963(كال د روژې په سر كي د ډهلي پر تخت كښېنوست او د ) هـ962(او د 

  . ډهلي كي مړ سوپر پنځمه په) ربيع االول(د لومړۍ خور 
= هـ 963(او  د ده پر ځاى د ده ديارلس كلن زوى جالل الدين محمد اكبر 

.  د جمعې په ورځ په الهور كي پاچا سو12پر ) ربيع الثاني(كال د دوهمي خور ) م1555
څنگه چي د همايو ن د مړيني خبر كابل ته ورسېد، نو ميرزا سليمان او زوى ئې محمد 

و محمد حكيم ئې د كابل په ښار كي څلور مياشتي كال بند كى خو اكبر كابل ته راغلل ا
څنگه چي د اكبر لښكر كابل ته راورسېد، نو سليمان بې له دې چي د كابل ښار ونيسي 

ماه (او د كابل د چارو واگي د شهزاده محمد حكيم مور ) هـ963(بېرته بدخشان ته والړ 
 سره په شخړه اخته ول، څو چي په په الس كي ونيولې او مختلف اميران) چوچك خانم

دى د . كال د اكبر له درباره منعم خان خانان كابل ته وگومارل سو) م1562= هـ  970(
. جالل آباد په چهار باغ كي د كابل د لښكر سره مخامخ، ماته ئې وكړه او هند ته وتښتېد

  ي شاه څنگه چي همايون كندهار د كالت غلجي شاه محمد ته سپارلى وو نو ځكه صفو
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طهماسپ يو لښكر د شاه اسمعيل صفوي د نمسي سلطان حسين ميرزا په مشرۍ 
  .كال ئې د كندهار ښار له شاه محمد څخه ونيو) هـ946(كندهار ته راوخوځاوه او په 

 بلخ د نيولو په كال ميرزا سليمان له بدخشانه د) م1559= هـ 967(همدارنگه 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 الس ووژل سو
كال په شاوخوا كي د ) م1563=هـ 971(تر هغه ورورسته ابو االمعالي ترمذي د

او د محمد حكيم خور ئې وكړه او د شهزاده مور ئې د اكبر له درباره كابل ته راوتښتېد 
شهزاده او د كابل مظلومينو د بدخشان له حكمران ميرزا . ځينو نورو اميرانو سره ووژله
ميرزا د غوربند د پله سره د ابوالمعالي او كابل د لښكر . سليمان څخه مرسته وغوښتله

ئې ) 17م كال د روژې پر 1563=هـ 971(ابو المعالي ئې وواژه او د . سره مخامخ سو
سليمان كابل خپل زوم شهزاده محمد حكيم او ميرزا سلطان اميدعلي ته . كابل ونيو

پرېښوو پخپله بدخشان ته والړ او محمد حكيم د اكبري دربار په مالتړ له كابله د سند تر 
سينده او له كندهاره د هندوكش تر سلسلې پوري خپلواك حكمران سو او د ميرزا 

څنگه چي محمد حكيم په كابل كي ). م1566=  هـ 972(مان نفوذ له منځه والړ سلي
غښتلى سو نو د خپل ماما فريدون په لمسه ئې له پېښوره پر الهور يرغل وكى خو په 

رې څخه الهور ته راغى او محمد حكيم ئې بېرته گكال اكبر شاه له ا) م1566= هـ 974(
  . پېښور ته پر شا وشاړه
يم په غياب كي ميرزا سليمان له بدخشانه راغلى او كابل ئې خو د محمد حك

كالبند كړى وو او چي د محمد حكيم د بېرته راتلو خبر ئې واورېد كابل ئې پرېښوو، 
بدخشان ته والړ او له هغه ځايه د خپل نمسي شاهرخ د ابراهيم د زوى له السه چي په 

 وو، د كابل له الري هند ته بدخشان او اندراب او تالقان او كندوز كي غښتلى سوى
خو سليمان له ). م1575= هـ 983(وتښتېد او د بدخشان حكمراني د شارخ ميرزا سوه 

هنده د بيت اهللا د زيارت په پلمه اېران ته والړ او له هغه ځايه كندهار او كابل ته راغى او 
 يرغل كال ئې د محمد حكيم په مرسته پر بدخشان او خپل نمسي) م1579= هـ 987(په 

له تالقانه تر هندوكشه سليمان ته پرېښوو او پخپله . وكى او شاهرخ ورسره روغه وكړه
  ).هـ988(ئې د بدخشان اكتفا وكړه

شهزاده محمد حكيم تر دې روغي وروسته له كابله د پېښور او الهور خوا ته 
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 كال په محرمه اكبر) م1581= هـ 989(لښكر ويوست او دا ښار ئې كالبند كى، خو د 
دى د الهور له شاوخوا څخه تر شا وشاړه او پخپل ورور پسي تر كابله والړ دا د ده لومړى 

هـ كال د 989(سفر وو، مگر كابل او زابلستان ئې بېرته محمد حكيم ته وسپارل او د 
له هغه ځايه هندوستان ته وگرځېد، خو په بدخشان كي د ميرزا سليمان او ) 14صفر پر 

سواو له دې اختالفه د بلخ حكمران عبداهللا اوزبك گټه شاهرخ اختالف ورك نه 
دواړه ئې كابل ته پر شا وشړل او بدخشان ئې د هندو كش تر سلسلې پوري د . واخيسته

  .بلخ سره يو ځاى كى
 په كابل كي مړ سو او 12كال د برات پر ) م1585=هـ 993(شهزاده محمد حكيم د 

سنگه د نوي قوت سره راواستاوه او زين خان اكبر پاچا د كابل د ساتني د پاره كنورمان 
= هـ 995(كوكه ئې د دې ځاى حكمران وټاكه او كابل مستقيماً د اكبري هيواد برخه سو 

د اكبر لښكري د سوات او باجوړ په سيمو كي د پښتنو د تورياليو قبيلو سره ). م1586
او دا كابل ته د ده كال پېښور ته راغى ) م1588= هـ 997(ونښتلې او پخپله اكبر هم په 

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 جالل الدين سره ئې د افغانستان په جگړه كي څلوېښت پنځوس زره شاهي سپاره 

كبري دربار مهم غړي راجه بيربل د پښتنو له السه ووژل سول او غزني د روښانيانو او د ا
  .الس ته ورغى، چي تفصيل به ئې د روښانيانو تر عنوان الندي راسي

لكه چي د مخه مو وليكل د كندهار ښار د صفوي شهزادگانو په الس كي وو او له 
 كال خان خانان د بلوچستان له )م1590=هـ 999(اكبري هيواده بېل سوى وو، ځكه نو په 

الري پر كندهار حمله وكړه او كابلي شاه بېگ خان دا ښار بيا د اكبري هيواد برخه كړه 
= هـ 1011(او د اكبر د دورې تر پايه د كندهار حكمران وو او په ) م1594= هـ 1003(

وه، كال ئې د بدخشاني شاهرخ زوى ميرزا حسين چي پر كندهار ئې حمله كړې ) م1602
كال چي د هند شهنشاه جالل الدين محمد ) م1605= هـ 1014(غور ته پر شا وشاړه او په 

دا وخت د هرات . اكبر له دنيا والړ، د هغه زوى نورالدين جهانگير ئې پر ځاى كښېنوست
صفوي حكمران حسين شاملو د سيستان د حاكم په مرسته پر كندهار حمله وكړه، خو 

ندي كى پښې ئې ټينگي كړې او جهانگير هم له هنده مالتړ شاه بېگ خان په كال كي ب
  لښكر كندهار ته راواستاوه او صفوي لښكر ناكامه وتښتېدل او د كندهار او سند او 
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). م1605= هـ 1014(ملتان حكمراني د جهانگير له درباره غازي خان ته وركړه سوه 
كال چي روښاني پښتون احداد پر كابل يرغل وكى نو ) م1611= هـ 1020(انگير په جه

د اكبر او ( جهانگير د شاه بېگ خان پر ځاى قليچ خان د كابل په حكمرانۍ وگوماره 
  ). په فصل كي ولوستل سيروښانيانو د جگړو تفصيل دي د روښانانيانوجهانگير سره د 

ي پاچهانو د جگړې ځاى وو، اوس هغه د څنگه چي كندهار تل د صفوي او بابر
كال هغه شاه عباس صفوي ونيو ) م1621= هـ 1031(جهانگير الس ته ورغلى وو، خو په 

كال كابل ته خپل دوهم سفر وكى، مگر پر ) م1625= هـ 1035(او جهانگير كه څه هم په 
 د كابل دې ئې برى و نه موند چي كندهار ته لښكر وباسي، ځكه ئې نو خواجه ابوالحسن
= هـ 1037(او بنگښ د سيمو د سند تر سينده حكمران وټاكه او په خپله هند ته والړ او د 

 او د ده پر ) عكس70( د يكشنبې په ورځ په الهور كي مړ سو28كال د صفر په ) م1627
ځاى شاهزاده خرم  د ده زوى د هند پر تخت كښېنوست او په شهاب الدين محمد شاه 

ايزيد روښان د كهاله جنگونه چي په تېرا او پېښور او كابل او د ب. جهان مشهور سو
د شاهجهان د جلوس تر . غزني او بنگښ كي د همايون او اكبر له عصره شروع سوي ول

وخته ئې دوام وكى، ځكه نو د ډهلي د دربار حكمرانان د افغانستان په سيمو كي د 
).  عنوان الندي راسيشرح به ئې د روښانيانو تر(سختو مقابلو سره مخامخ ول 

جهانگير چي له دنيا والړ د افغانستان حكمران ظفر خان د روښاني احداد سره په جگړه 
په دې وخت كي د بلخ حكمدار نذرمحمد خان فرصت غنيمت وگاڼه او د . اخته وو

باميان د ضحاك پر كال ئې يرغل وكى او د افغانستان د شمالي والياتو د ټولو سيمو تر 
ته تر هندوكش راتېر سو او كابل ئې په خونړيو جگړو كي درې مياشتي نيولو وروس
 زرو سپرو سره او 15شاهجهان خواجه ابوالحسن او مومند لښكر خان د . كالبند كى

= هـ 1037د (سپه ساالر مهابت خان د شلو زرو سپرو سره افغانستان ته راواستاوه 
الري بلخ ته پر شا سو او كابل د او نذر محمد د غور له ) م كال د ذيقعدې مياشت1628

د دې كال په پاى ). م كال د محرمي مياشت1628= هـ 1038د (لښكر خان الس ته ورغى 
كي د شيخ ركن الدين افغان زوى كمال الدين د اټك له غاړو بيا تر كابل پوري پښتانه 
ې قبايل د ځان سره يو الس كړه او د ډهلي د حكومت پر خالف پورته سو او پېښور ئ

كالبند كى، خو د كابل حكمران اسماعيل خان پورته سوي خلك سره تيت كړه او پېښور 
  ).م كال د ذيحجې مياشت1628= هـ 1038د (ئې وساته 
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په اكبري عصر كي حسن خان ترين د اوسني بلوچستان د پښين د سيمو له غټو 

 زوى ئې شېر خان ترين د صفوي او د ډهلي د تيموري حكومتو تر مشرانو څخه وو، چي
. كال ئې د سيستان د نيولو هڅه هم وكړه) م1631= هـ 1041(منځ خپلواك اوسېد او په 

په دې وخت كي د كندهار صفوي حكمران علي مردان پر پښين حمله وكړه او شېر خان د 
كال په منځ ) م1637= هـ 1047 (دوكۍ او چيټالي كالوو ته پناه يووړه خو شاهجهان د

صفوي حكمران علي مردان خان تسليم سو او . كي د كندهار خوا ته لښكر راواستاوه
كندهار ئې د شاهجهان لښكر ته وسپاره او د كندهار محلي مشران ملك مغدود او 

د شاهجهان له درباره ) په دې كتاب كي دي د ابداليانو شرح ته رجوع وسي(كامران 
ندهار حكمداران وپېژندل سول او د شاهجهان لښكر د هلمند تر غاړو او رسماً د ك

م كال دريمه 1638= هـ 1048د (زمينداور او بست او گرشك پوري سيمي ونيولې 
په محرمه كي شاهجهان كابل ته خپل لومړى سفر ) هـ1049(او د ) جمادي االولي= خور

 نوښار او پېښور كي ئې د وكى او د يوسفزو د جنبش د مخنيوي له پاره ئې چي په
او سعيد خان ) هـ1050(شاهجهان غټ حكمرانان وژلي ول، علي مردان خان وگوماره 

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 

كال په ) هـ1049(ك حمزه چي په هلمند او سيستان كي ئې خپله خپلواكي ساتله د او مل
برات كي ئې د هلمند پر غاړه د شاهجهان د لښكر سره جگړه وكړه خو ناكامه له منځه 
والړه او شاهجهان پر كندهار باندي د صفوي حملو د مخنيوي له پاره شهزاده داراشكوه 

او بيا څنگه چي د كندهار صفوي قواوو او د د پنځوسو زرو سپرو سره وگوماره 
هندوكش د شمالي والياتو حكمران نذر محمد خان كابل تهديداوه نو ځكه شاهجهان د 

كال په ذيحجه مياشت كي شهزاده مراد بخش د پنځوسو زرو سپرو  ) م1645= هـ 1055(
كال په ) هـ1056(او لسو زرو پليو او درنې توپخانې سره راوخوځېدل او دى پخپله هم د 

دوهمه خور كابل ته راورسېد او بې له ځنډه ئې د پروان او د هندوكش د درو له الري پر 
شمالي والياتو 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 

او خواجه عبدالرحمْن ئې په بدخشان او سعادت خان ئې په ترمذ او صوبه دارۍ وټاكه 
اسداهللا ئې په زمينداور او ذوالفقار خان ئې په كابل كي وگومارل او پخپله د پېښور پر 
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= هـ 1057(الر الهور ته والړ، خو د نذرمحمد خان زوى عبدالعزيز خان د توران والي په 
 ده حملې د هندو كش تر كالوو پوري ورسېدلې، كال پر بلخ بيا يرغل وكى او د) م1647

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 

 ځكه نو ه چي د هندوكش د شمال ساتنه سخته وه،گميمنې پوري پر مخ والړل، څن
م كال د 1647= هـ 1057(شاهجهان بلخ نذرمحمد خان ته وسپاره او پخپله هند ته والړ 

  ).رجب مياشت
كال ئې لومړى د كندهار د ښار د ) هـ1058(صفويانو كندهار هېر نه كى او په 

غوښتلو په باب كي د دوستۍ  له الري يو ليك شاهجهان ته واستاوه او تر هغه وروسته 
اس ثاني د لوى لښكر او پنځو باليمز توپو سره له اصفهانه راووت پر پخپله شاه عب

كندهار ئې يرغل وكى او دا ښار ئې په ژمي كي د پنځوسو زرو سپرو په مرسته كالبند 
د ډهلي له درباره شهزاده اورنگ زېب د اويا زره تنو لښكر د الهور او كابل څخه . كى

ړيو جگړو وروسته كندهار ونيو او كندهار ته متوجه سو، خو صفوي پاچا تر خون
شهزاده . پخپله دى هرات ته والړ. محراب خان ئې د لسو زرو سپرو سره هلته پرېښود

محراب په ) جمادي االولي(كال په دريمه خور ) م1649= هـ 1059( اورنگ زېب د 
كندهار كي كالبند كى او پخپله شاهجهان هم كابل ته څلورم سفر وكى خو څنگه چي ئې 

 پر مخ نه بوتى، نو امر ئې وكى چي اورنگ زېب دي د كندهار څلور مياشتنۍ كار
دوه كاله وروسته شاهجهان كابل ته پنځم . كالبندي پرېږدي او الهور ته دي والړ سي

سفر وكى او شهزاده اورنگ زېب ئې د پنځوسو زرو سپرو او پليو او شلو كالنړوونكو 
گي پيالنو سره كندهار ته واستاوه او سعداهللا توپو او شلو ميانه توپو او لسو مستو جن

دې درنو قواوو چي . خان ئې د نور لښكر سره د شهزاده د مالتړ په توگه وگوماره
كندهار بيا كالبند كړى وو ، تر دوو مياشتو پوري ئې څه كار و نه سو كوالى، هغه وو 

بل ). وژې مياشتم د ر1650= هـ 1061د (چي بېرته بې نتيجې كابل او الهور ته والړل 
كال بيا شاهجهان يو لوى لښكر د شهزاده داراشكوه په مشرۍ د كندهار د دريم وار 
كالبندۍ له پاره راواستاوه چي په دې لښكر كي يو سل اويا جنگي پيالن او دېرش زره د 

د كندهار كروړ حكمران محراب خان بيا ځان ټينگ كى او د كندهار . توپ گولۍ وې
تي وساتله او شاهجهان بې له دې چي كندهار ونيسي دريم وار هم كال ئې پنځه مياش
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ناكامه هند ته والړ او په دې توگه يوازي كابل او غزنى د شاهجهان په الس كي پاته سول 
كندهار او سيستان او هرات د . او د هغو د ساتني له پاره ئې بهادر خان افغان وگوماره

له ميمنې او اندخود څخه نيولې تر بلخ او صفويانو په الس كي ول او شمالي واليات 
تخارستان او هندوكش پوري د توران په حكمدارانو چي د نذرمحمد خان اوالده وه، اړه 

كال د خپل زوى اورنگزېب له خوا ) م1657= هـ 1068(كله چي شاهجهان په . درلوده
ابت خان بندي سو او پر ځاى ئې اورنگزېب د ډهلي پر تخت كښېنوست، نو اورنگزېب مه

د كابل حكمران او شمشېر خان د غزني حاكم او سعيد خان د افغاني كوهستان او پېښور 
  .فوج دار وټاكه
ير عصر د افغانستان ډېره له شوره ډكه دوره وه چي تل د هيواد سيمي له گد عالم

  .اټك څخه تر كابله د دربار د لښكرو او پښتنو تر منځ د جگړو ډگر وو
ل يوسفزيانو د باكو او مال چاالك او سلطان محمود گدون لومړى د پېښور د شما

د هغو د مخنيوي له ) م1666= هـ 1077(ير په گعالم. په مشرۍ پر پكهلي يرغل وكى
كال په شاوخوا كي ) م1668= هـ 1079(پاره د اټك فوجدار كامل خان وگوماره خو د 

ر كي د خوشحال خان په خيب) چي د ايمل شاه په نامه ئې سكه وهله(ايمل خان مومند 
په ملگرۍ د  عالمگير د ) نوميالى او جنگيالى پښتون او د پښتو نامتو شاعر(خټك 

قواوو پر خالف 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 

ړۍ جگړې وكړې، څو چي عالمگير د تهترو او دوابه او نوښار او كنداب او سره خون
خاپس تر پنځو جنگو او تقريباً د دواړو خواوو  د يو لك تنو تر وژلو وروسته و نه سوه 
كوالى چي د پښتنو نهضت له منځه يوسي، نو له دې اوږدې جگړې څخه ئې زړه تنگ 

ل خان په لغمان كي د آغر خان سره خورا لوى او ايم) هـ1081(پخپله ډهلي ته  والړ . سو
كال آغر د پښتنو له خوا ووژل سو او د ) م1690=هـ 1102(خونړى جنگ وكى، څو چي په 

ير د دورې په پاى كي شهزاده محمد اعظم بهادر شاه په كابل او پېښور كي گعالم
دل خان چي كال ئې د پښتنو قبايلو يو غټ مشر پر) م1702= هـ 1114(حكمران وو چي په 

د خپل لښكر سره له خوسته كابل ته راتى د كابل او پېښور د الري د بندېدو او بلوا له 
  .بېري وواژه

  كال مړ سو معظم له كابله الهور ته والړ او د ) م1706= هـ 1118(عالمگير چي په 
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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 

شار د بابر د كال نادر اف) م1738= هـ 1151(څو چي په . هوتكي پاچهانو په الس كي وو
په افغانستان . كالو وروسته له افغانستانه ټوله كړه) 240(اوالدې د پاچهۍ كمبله تر 

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 

 قوتونو د مخامخېدو او يو ځاى كېدو نقطه وه، ځكه ئې نو د پاچهانو د درو لويو
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 

او عمران څخه كمه نخښه و نه سو او په افغانستان كي د هند د تيموري مدنيت له ودانيو 
  .بې له قهره او وينو او جاسوسۍ. ليده سوه

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 

بي آثار ئې منځ ته راوړي ول، هغه تيموريانو دولت جبيره كړي او مدنيت او صنعت او اد
خو همدا دوره د افغان ملت د خپلواكۍ غوښتلو او وطن سره . په دې موده كي وران سول

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 

  .ۍ او آرامۍ حكمراني وكړيخوښ
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 

مي ساتل تقويه كېده او پښتو ادبيات په همدې عصر كي نضج او روح او د اتونو
پوخوالي ته ورسېدل او د آزادۍ او خپلواكۍ غوښتلو الرښوونكو لكه پير روښان او 
خوشحال خان او نورو په پښتو ژبه ډېر قيمي آثار وليكل او د همدې دورې له مميزاتو 

ي پاچهانو د پردۍ سلطې په مقابل څخه دا هم دي چي د پښتو په ادبياتو كي د هند د بابر
  .كي يو راز سخته كركه او تنفر پيدا سو

په افغانستان كي د ډهلي د تيموريانو ملكي او لښكري تشكيالت د هند د 
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لوديانو او سوريانو پر اساس ول او مستر سمت او دوالفوز په قول شېرشاهي مدني 
و صوبو وېشلى وو، چي له اساسو ته ئې توسعه وركړې ده او افغانستان ئې پر څلور

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 

دريمه صوبه بدخشان د ډهلي د تيموريانو او د هغو د پلرني . صفويه اړه درلودلې وه
څلورمه صوبه بلخ هم كله د ډهلي په بابري كهول اړه . لوانو تر منځ د شخړيو ځاى ووخپ

د كابل صوبې د بابر په وخت كي د ده په قول . درلوده او كله ئې د توران په پاچهانو پوري
شل محله درلودل او عايدات ئې شل لكه شاهرخۍ وې چي د يو كروړ او اته ويشت لكه 

مدا صوبه د ابوالفضل په قول له پامير او گلگت او سوات او بنير دام سره برابري وې او ه
او باجوړ څخه تر كندهار او زابلستان پوري غځېدلې وه او په اكبري عصر كي پر دوه 

، 465(محله وه او ) 22(سركاره كابل او كندهار وېشله كېدله او د كابل سركار 
) 212، 700(سپاره او ) 28 ،187(دام ماليه او ) 137، 178(دام نغدي او ) 80507

  .دام نغد عايدات درلودل) 12، 758، 410(پلي او پخپله د كابل ښار 
، 600(او ) د كليو مجموعه(تومان ) 8114(محله او ) 24(خو د كندهار سركار 

  بلوڅي آسان او ) 45(پسونه او ) 45، 775(نغد ديناره او ) 29
منه ) 20( او دوه خرواره اوړه او منه وريجي) 420(خرواره غله او ) 3، 751، 977(

  .پلي دولتي عايدات ول) 27، 260(سپاره او ) 13، 875(غوړي او 
 صوبو 22الهوري عبدالحميد د شاهجهان په وخت كي د بابر د اوالدې د هيواد له 
  :څخه د افغانستان څلور صوبې او د هغو دولتي عايدات داسي شمېرلي دي

پږ كروړه دام، بلخ اته كروړه دام او بدخشان كابل شپاړس كروړه دام، كندهار ش
  ).آنو سره برابر دي) 2(هر پنځه دامه د (څلور كروړه دام 

د ابو الفضل په قول هره صوبه پر څو سركارو، ښارو، كالوو  او تاڼو وېشله كېده 
او صوبه دار ملكي او نظامي آمر وو، چي تر دوولسو كروړو دامه پوري ئې تنخا 

دايمي (او تعينات ) موقتي نظامي آمر(دار تر امر الندي يو كومكي د صوبه . رسېدله
تاڼه دار او كوټوال يعني كالوال ) د لوى نظامي افسر مرستيال(او فوجدار ) نظامي آمر

په مهمو مركزو كي د هيواد د ښارو، الرو او نظامي كالوو عامه امنيت اداره كاوه او 
 يوه ته د اميرانو او شهزادگانو وركوله كېدله په توگه) اقطاع(كله هم يوه صوبه د تيول 
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په هره صوبه او ښار كي د مامور محاسبه او ملي چارو دېوان . او هغه ته ئې تيولدار وايه
د (وو او د شرعي محكمو او عدليه چاري هم قاضي اداره كولې، چي د لښكر له پاره 

 مامور وو، چي د يو تن ځانته بېل عسكر قاضي  موجود وو، بخشي يو) اردو عدالت
لښكر تنخا او لوازم ئې تهيه كوله او واقعه نويس د استخبار او جاسوسۍ چاري اداره 

په نامه جاسوسان درلوده او كله د ډهلي د بابر د ) هركاره(كولې چي په هر ځاى كي ئې د 
اوالدې په دربار كي د ناظم او نظامت په نامه هم فوق العاده تنظيمه رئيسان په موقتي 

گه د ځينو مهمو چارو له پاره ټاكل كېدل  او د دې ټولو دولتي كاركوونكو رتبې او تو
اسان او دوه سوه پيالن او ) 700(چي ) ده هزارى(لومړى لس زرى : تنخاوي دا ډول وې

ئې تر امر الندي وې او د ) عرادې (گاډۍ ) 320(دوه سوه بار وړونكي څاروي او 
  .اخيستلهزرو روپو تنخا ) 60(مياشتي ئې له 

رتبو ) 66(پوري ) ده باشي(څخه تر لس باشي ) ده هزاري(دا رتبې له لس زري 
ته رسېدلې او هر منصب له كښتي خوا له پنځه زري څخه د تنخا له حيثه درې مرتبې 

  .درلودلې مثالً لومړى پنځه زرى، دوهم او دريم پنځه زرى
يو د كندهار د : ن كيد ډهلي د تيموري دورې له پاتو ودانيو څخه په افغانستا

اوسني ښار لمر لوېدو خوا ته د سرپوزې په غره كي د چهل زينې داالن دئ چي د هغه 
كال كي ميرزا كامران او ميرزا ) هـ930(داالن د ليكني له مخي د هغه ځاى ودانۍ په 
كال ئې پاى ته رسولې ده او تر هغو ) هـ953( عسكري او ميرزا هندال شروع كړې او په 

كال هلته د ماهرو ډبر ) هـ1004( يو اكبري منصبدار مير معصوم نامي په وروسته
د همايون او اكبر په نامه ) كتيبه(توږونكو په واسطه په څلور كاله كي يوه ليكنه 

بله ليكنه دكندهاري بابا حسن ابدال د خوريي سيدحسن زنجيرپا د مزار . كيندلې ده
كال كيندلې ده او همدا راز د كندهار د ) هـ1001(كتيبه ده چي همدې مير معصوم په 

مشهور په شاه (شمال خوا ته څلوېښت ميله ليري په خاكرېز كي د سيد عبدالجليل 
كال د سيد معصوم د زوى مير ) هـ1055(د مزار ودانۍ او كتيبه ده چي په  ) مقصود

 د سيد عبدالجليل د سلطان خليل زوى او. بزرك له خوا ودانه سوې او كيندلې سوې ده
  .كي مړ دئ) هـ854(سلطان محمد نمسى په 

د هغه وخت بله كتيبه د سيد محمد مشهور په سيد شېر قلندر د انصاري د زوى د 
هـ كال په محرمه كي وفات سوى او 933مزار كتيبه ده، چي د تاريخ معصومي په قول د 
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كي كال نوموړي مير معصوم د كندهار د پنجوائي د سپېروان په غره ) هـ1005(په 
بل د كندهار چار باغ دئ چي د ابوالفضل . كيندلې ده او  ودانۍ ئې باندي جوړه كړې ده

  .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 

همدا شان . ړې دهودانيو له بقاياو څخه ول، چي جهانگير ئې پخپل تزك كي هم ستاينه ك
او د بابر تخت چي پخپله د ده په امر په ) ميرزا الغ بېگ او بابر جوړ كړى(د پغمان باغ 

كال جهانگير د كابل جنوبي خوا ته بشپړ كى او ) هـ1016(هـ كال جوړ سوى او په 914
، د شور بازار )مشهور بازار چي عليمردان خان جوړ كړى وو(همدا راز د كابل چارچته 

، د )هـ بابر ودان كى914(، د وفا باغ چي په )چي اورنگزېب ودان كړى وو(مسجد 
او د استالف باغ ) هـ كال اكبر جوړه كړې وه998چي د ابو الفضل په قول په (شهباز كال 

هـ كال 1056د كابل لمر ختيځي خوا ته په (مزار مرمرين مسجد او د نملې باغ  د بابر د او
  .يو څخه ديد شاهجهان له ودان) ودان سوى

د جهانگيري تزك په قول ميرزا كامران . د كابل حصار چي له پخوا موجود وو
كال په صفره كي د جهانگير په امر وداني ) هـ1015(ترميم كى او د باالحصار ودانۍ د 

كال نادرشاه وران كى او له پخوانۍ ) هـ1151(سوې، خو د كندهار د ښار حصار چي په 
حميد په قول شاهجهان هغه د اته لكو روپو په مصرف تر ميم زمانې موجود وو، د عبدال

كال ) هـ955(هم په ) اوسنى جبل السراج(د كابل شمالي خوا ته د پروان كال . كى
  .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 
بوالفضل په قول د اكبر په عصر كي كابل يو له هغو څلورو صوبو دارالضرب هم ول او د ا

څخه وو، چي د اكبر طاليي 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 

چي د تقويمي شمسي جهانگير په وخت كي په كندهار كي مسي سكې وهلي سوي دي، 
 كال په كندهار كي د سپينو 14همدا شان جهانگير د خپل جلوس پر .  برجو شكل لري

از جهانگير بن اكبر شاه سكه قندهار شد د : (زرو روپۍ سكه ووهله چي دا بيت لري
  ).لخواه

  :په افغانستان كي د ډهلي د تيموريانو د وختو علمي او ادبي نوميالي دا دي
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، ملك )د مخزن افغاني بشپړونكى(ابراهيم بېټنى ) شاعر(ابتري بدخشي 
، )هـ كي مړ دئ973 په -شاعر(، آتشي قندهارى )سردار شاعر(ابوالفتح سيستاني 

پښتو شاعر د (، ارزاني )هـ1034 – 971 –سر هند عارف (شيخ احمد مجدد كابلى 
 مير ،) زوى، پښتو شاعرگد خوشحال خټ(، اشرف خان هجري )هـ په شاوخوا كي950

، افضل خان خټك )شاعر(، سليم لودي افغان )شاعر او نثر ليكونكى(اعجاز هروي 
د پښتو (، مال الف هوتك )هـ كي مړ او د پښتو د تاريخ مرصع مؤلف وو1183په (

د تاريخ افغان ) هـ1068 – 1020(، امام الدين متي زى )هـ1019 - بحرااليمان ناظم 
د (، امير )هـ په شاوخوا كي1077 د –شاعر (غان ، اماني اف)شاعر(مؤلف، اماني كابلى 

، )هـ شاخوا950 د - شاعر (، بابا بلخي )شاعر(، انوري هروي )هـ1033 –پښتو شاعر 
عارف او د (، خواجه باقي باهللا كابلى )هـ شاوخوا1050 د –د پښتو شاعر (بابو جان 

د وختو نامتو د عالمگير (، شيخ بايزيد افغان )هـ1012 – 971سلسلة االحرار مؤلف 
هـ په 1100  د –پښتو شاعر (، باى خان )پښتون مشر او ليكونكى(، بايزيد روښان )زاهد

 ،)هـ كي مړ دئ1002پښتون شاعر او عارف چي په (، شيخ بستان بړيڅ )شاوخوا كي
، )د اكبري د دورې شاعر(، بوالعجب كابلى )د همايون د وختو شاعر(بنايي كابلى 

هـ كال 973شاعر (، غزنوي )هـ مړ دئ946االثار ناظم چي په د مظهر (جهانگير هروي 
د حجة (، تاش محمد كندزى )هـ1080شاعر (، تاديب هروي )په پېښور كي مړ دئ
د پښتنو (، خوشحال خان خټك )شاعر(، ترابي بلخي )هـ1100 -االورنگ شاهيه مؤلف

، ثابت )رد اكبر د وختو شاع(، سلطان كندهارى )نوميالى شاعر او جنگيالى مشر
د اكبري د دورې (، ثاني خان هروي )پښتون عارف(، ثابت بړېڅ )شاعر(بدخشي
د بابر د (، قاضي نظام بدخشي )هـ1090 - د يوسف او زليخا ناظم(، حبيبي كابلى )شاعر

، حليمه )د بابر او همايون د دورې قاضي(، حسام الدين بدخشي )دورې قاضي خان
، )هـ1083 -شاعر(، ملك حمزه سيستانى )ور د خوشحال خان خټك ل- پښتنه شاعره(

، خان گل )پښتو شاعر(، حميد گل )هـ1100 -پښتو شاعر(حميد ماشوخېل مومند 
 چي په -شاعر(، خرد بېگي كابلى )هـ985 –شاعر (، خاني كابلى )پښتو شاعر(خليل 
د حبيب السير او خالصة االخبار او دستور الوزراء او (، خواندمير )هـ كي مړ دئ975

، )د اكبر د عصر شاعر(، خواجه زاده كابلى )هـ كي مړ دئ941 په –نورو ليكونكى 
د (، خواجه محمد بنگښ )هـ كي مړ دئ979 چي په - شاعر(خواجه حسن هروي 
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، دروېزه )هـ كال مړ دئ994 په -شاعر(، داعي كشمي )عالمگيري عصر پښتو شاعر

هـ 1058 د -د پښتو شاعر(ڼى ، دولت لوا)د پښتو ليكونكى او نامتو مبلغ(ننگرهارى 
شاعر (، دوست محمد كاكړ )د برابر د عصر شاعره(، رابعه كندهارۍ )په شاوخوا كي

، )د شاهجهان د وختو شاعر(، دبيري كابلى )هـ929 –او د پښتو غرغښت نامې مؤلف 
د پېښور د پښتو نوميالى شاعر او نامتو (، رحمان بابا )هـ1080 –شاعر (ربيع بلخي 

شاعر په (، زاير بدخشي )هـ كي مړ دئ964 په –شاعر (ونقي بدخشي ، ر)عارف
د (، سروري كابلى ) په شاوخوا كي950 د –شاعر ( ، ساغري هروي )هـ كي مړ دئ1067

هـ كال ئې د 903د پښتو شاعره چي په (، زرغونه كندهارۍ )عالمگير د عصر شاعر
او د خوشحال خټك د پښتو شاعر (، سكندر خان )سعدي بوستان په پښتو نظم كى

شاعر د (، سلطان علي اوبهي هروي )د اكبر د عصر شاعر(، سلطان كندهارى )زوى
هـ كال په 1100 د –د كابل خطاط او شاعر (، سلطان محمد خندان )هـ په شاوخوا كي950

د (، سيد احمد خټك )شاعر او د جهانگير د عصر آمر(، سوسني كابلى )شاوخوا كي
په موسيقي كي د راگ پن (، سيف خان خوستى قطغني )خهاكبري عصر له مؤلفانو څ

، مال شاه بدخشي )هـ كي مړ دئ1095 چي په –مؤلف او د شاهجهان د وختو افسر 
، شوخي )شاعر(، شجاع سيستانى )هـ كي مړ دئ1070شاعر او د تفسير ليكونكى په (

علي خان ، امير شېر)د بابر د حضور له پوهانو څخه وو(، شيداى بلخي )شاعر(هروي 
 – 1092(، شېر محمد هوتك كندهارى )هـ1102 –د مراة الخيال د تذكرې مؤلف (لودي 
 –د پښتو شاعر (، شيرمحمد ننگرهارى )هـ د اسرار العارفين ناظم په پښتو كي1175
 چي په –شاعر (، صبوحي بدخشي )د همايون د عصر شاعر(، صادق كندهارى )هـ1100
د پښتو (، صدر خان خټك )د اكبر د دربار شاعر(، صبوحي كابلى )هـ كي مړ دئ973

د بېرم خان د دربار شاعر (، حاجي عارف كندهارى )شاعر او د خوشحال خان خټك زوى
شاعر (، عارف كابلى )هـ986 –او مؤرخ او په تاريخ كي د مطلع او مقطع ليكونكى 

م او داللة د اكبر د وختو شاعر او د صلصلة الجرس ناظ(، مال عالم گلبهارى )هـ1000
هـ كي مړ 992العقل او بحرالوجود او عوالم االثار او فواتح الواليه ليكونكى چي په 

د پښتو (، عبدالسالم پشاورى )د تاريخ  شېرشاهي مؤلف(، عباس سرواني )دئ
، )هـ د شاوخوا عارف900(، عبدالرحمْن بختيار )ليكونكى او د دروېزه نمسى

د ردالشيعه او (، عبدالرحمْن رمزي بدخشي )لمد بابر د وختو عا(عبدالعزيز هروي 
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شاعر او د نقشبنديه له مشايخو (، مير عبداهللا د مير نعمان زوى )اثبات نبوت مؤلف

د اكبري (، عبداهللا نيازي )هـ1060- د انشاه ليكونكى (، عبدالعلي تالقاني )څخه وو
 جونپوري هـ كي مړ دئ او د شيخ سليم چشتي او سيد محمد1000دورې عارف چي په 

، د هزاره د ضلع عبدالرحمْن )هـ په شاوخوا كي1000د پښتو شاعر د (، عبداهللا )شاگرد
د اكبر په عصر (، عبدالرحيم منكراوي )په اكبري عصر كي د حسينه مؤلف(مانكراوي 

، )د اكبر په عصر كي د كنزالدقايق ناظم(، عبدالوهاب منكراوي )كي د ردالبدع مؤلف
، )هـ كال كي د مجمع اللغات واالسماء مؤلف1118په ( زوى عبدالرسول د سيد علي

د (،  عبدالصمد بدخشي )د پښتو شاعر او د خوشحال خان زوى(عبدالقادر خټك 
، عبدالرشيد د )د پښتوشاعر(، عبدالرحيم هوتك كندهارى )هـ د شاوخوا شاعر950

د (اق كابلى ، عبدالرز)هـ په شاوخواكي د رشيدالبيان ناظم1100د (سلطان حسين زوى 
، عزت هروي )شاهجهان د عصر عالم پر شرح تجريد محاكمات ئې حواشې ليكلي

، عشقي كابلى )هـ كي مړ دئ1080شاعر او د عالمگير د دربار لښكري  افسر چي په (
د پښتو (، علي خان )هـ كي مړ دئ990مير بخشي او د اكبري عصر شاعر چي په (

، عمر )نامتو عرف(ى مشهور په پير بابا ، سيد علي كندوزى د سيد قنبر زو)شاعر
، عيسْى )د اكبري عصر له پوهانو او د پير روښان له پيروانو څخه وو(خويشكي 

، عيسْى )د اهل بيت د فضيلت د كتاب ليكونكى(پشاورى د اخوند پنجو شاگرد 
هـ په 1050 د –د پښتوشاعر (، عيسْى اخوندزاده كاكړ )هـ900 –د پښتو شاعر (مشواڼى 

، غالم محمد د شېر خان )د اكبري عصر شاعر او آمر(، مير كالن غزنوي )خواكيشاو
، غيوري كابلى )هـ1115په پښتو د معراج نامې او سيف الملوك ناظم (گي گياني زوى 

شاعر او د همايون د عصر (، فخري هروي )شاعر او د شهزاده محمد حكيم نوكر(
پښتو د (، فياض پېښورى )شاعره(، فصيحه هروي )شاعر(، فصيح هروي )مؤلف

، فېروزه كابلۍ )هـ1100 –شاعر (، فياض هروي )بهرام او گل اندامي د كيسې ناظم
د اكبر د عصر له پوهانو (، قاسم كندهارى )شاعره او د همايون د درباريانو څخه(

د اكبر د عصر عارف او د تذكرة اولياء افغان (، شيخ قاسم سليماني پېښورى )څخه
په پښتو كي د (، قاسم شينوارى )د اكبر د دربار شاعر(م كاهي كابلى ، قاس)ليكونكى

د (، كاظم خان شيدا )د پښتو شاعر(، قلندر ) هـ كي967فوايد شريعت ليكونكى په 
، )هـ1042 –شاعر (، كاشفي بدخشي )خوشحال خان خټك د كورنۍ د پښتو شاعر
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، )هـ كال مړ دئ1131د بحرالزمان ليكونكى چي په (ميرزا كامل د احمد بخشي زوى 
د توران د باچا امام قلي خان د (، اليق بلخي )د همايون د عصر شاعر(گدايي كابلى 
، ميرزا )هـ كي مړ دئ1010د اكبر د وختوعارف چي په (، شېخ متي كاسى )دربار شاعر

هـ او د خپل وخت 1064د شاهجهان وقايع نويس (محمد زاهد هروي د قاضي اسلم زوى 
اقف د حاشيې او د عالمه دواني د شرح تهذيب د حاشيې او د قطب عالم د شرح مو

الدين رازي د تصور او تصديق د حاشيې او د شرح الهياكل و زايد ثالثه د حاشيې 
د جهانگير په عصر كي د كابل او هند قاضي او (، قاضي محمد اسلم هروي )ليكونكى

، شيخ محمد امين بدخشي )ئهـ كال په الهور كي مړ د1061د شاهجهان امام وو، چي په 
هـ كال په كشمير 1098عارف او د قطرات در او د ضروريه د رسالې ليكونكى چي په (

، )هـ980 –وژلى سوى شاعر (، محمد يوسف كابلى د شاه بېگخان زوى )كي مړ دئ
، )هـ د شاوخوا عالم1014 او د-د پښتو شاعر(شيخ محمد صالح الكوزى كندهارى 

شاعر چي په (، محمد تالقاني غافل )همايون د عصر شاعرد (محمد صالح فارغي 
، محمد هاشم )هـ982 - د اكبري عصر عالم(، مال محمد هروي )هـ كي مړ دئ1050

هـ د شاوخوا 1000د (، محمد طاهر انصاري هروي )بېرم خان د دربار شاعر(كندهارى 
 تاريخ ابراهيم د سلطان ابراهيم لودي د عصر مؤرخ او د(، محمد د ابراهيم زوى )شاعر

، مالمست زمند )هـ د پښتو شاعر950(، علي محمد مخلص روښاني )شاهي ليكونكى
د (، مستفيد جگدلكي ) كال په شاوخوا كي په پښتو د سلوك الغزات ليكونكى1050(

، مسعود د عبداهللا )هـ په شاوخوا كي د بخارا د پاچا عبدالعزيز خان د دربار شاعر1000
، )هـ په شاوخوا كي د آدم  او درخانۍ د نكل ناظم1000اعر او د د پښتو ش(پېښوري زوى 

د عالمگير د دربار امير او عالم  او د قرآن د آيتو د استخراج په (مصطفْى خان بدخشي 
، مصطفْى د نور محمد زوى د عبدالكريم )باب كي د امارات الكلم د كتاب ليكونكى

، مظفر الدين ) د پښتو ليكونكىهـ كال د شاوخوا1112نمسى او د دروېزه كړوسى د 
، مير معصوم نامي د سيد صفايي زوى د هغه بابا ) هـ د شاوخوا شاعر987د (بدخشي 

د اكبر د دورې شاعر او نظامي افسر او د تاريخ (حسن ابدال له نسله چي په كندهار كي 
معصومي او طب نامې مؤلف او د معدن االفكار او حسن ناز او اكبر نامې او پري 

، )هـ كي مړ دئ982د ميرزا كامران د عصر شاعر چي په (، مغزي هروي )رت ناظمصو
هـ كال په شاوخوا كي د 1050د (، مفيد بلخي )د عالمگير د عصر شاعر(معجز كابلى 
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، تاج )د همايون د دربار خطاط(، مقصود هروي )بخارا د عبدالعزيز خان د دربار شاعر
امير او د همايون د (، قاسم موجي بدخشي )هـ كي مړ دئ1150شاعر په (محمد ممنون 

، )هـ كي مړ دئ979دربار شاعر او د يوسف او زليخا او ليلْى او مجنون ناظم چي په 
د جهانگير ښوونكى (، مير كالن هروي )د ملكه نورجهان د دربار شاعره(مهري هروي 

عالم او (، ميرك بلخي چي فكري ئې تخلص وو )هـ كي مړ دئ983او نامتو عالم چي په 
د داراشكوه ښوونكى (، ميرك هروي )هـ كال په اصفهان كي مړ دئ1061شاعر وو او په 

، مير )هـ كي مړ دئ1071او د خپل وخت عالم او د عالمگير د وخت صدركل چي په 
، )د پښتو شاعر(، ميرزا خان انصاري روښاني )د اكبري عصر خطاط(دوست كابلى 

، مير علي هروي )هـ په شاوخوا كي950قاضي د د كوالب شاعر او (مير الهي بدخشي 
هـ 983شاعر چي په (، ميرزا قلي ميلي هروي )هـ كي مړ دئ966نامتو خطاط چي په (

د (، مير نصرالدين هروي )هـ په شاوخوا كي1070 د –شاعر (، ناظم هروي )كي مړ دئ
حمد د شهزاده م(، قاضي نظام غازي خان بدخشي )عالمگير د دربار له پوهانو څخه

حكيم او  اكبر د دربار امير او عالم او د اثبات كالم او بيان ايمان تحقيق او تصديق د 
هـ كي 992رسالې مؤلف او د رسايل تصوف او پر شرح عقايد د حاشيې ليكونكى چي په 

، خواجه نظام الدين احمد هروي د محمد مقيم زوى د اكبر د دربار مؤرخ او د )مړ دئ
هـ د شاوخوا 1100د (، نظمي بلخي )هـ كي مړ دئ1003 په چي(طبقات اكبري مؤلف 

هـ كي د مخزن افغاني 1018په (، نعمت اهللا هروي د خواجه حبيب اهللا زوى )شاعر
د ذكر و فكر د رسالې او رسايل تصوف (، نعمت اهللا د ركن الدين تېراهي زوى )مؤلف

 اهللا داد مموزي ، نېكبخته د پېښور د شمالي د شيخ)هـ په شاوخوا كي1000مؤلف د 
، واصب )هـ كال د ارشاد الفقرا مؤلفه969د شېخ قاسم سليماني مور او په(لور

هـ په شاوخواكي د 900(، واصل )هـ كال په اصفهان كي مړ دئ1050شاعر په (كندهارى 
د اكبر (، واقعي هروي )هـ كي مړ دئ968شاعر چي په (، واصل كابلى )پښتو شاعر

شاعر او د شاهجهان په وخت كي د (ني وداعي هروي ، واالى قطغ) شاعر–مالزم 
، )د اكبر د وخت شاعر(، وداعي هروي )هـ كي مړ دئ1074كشمېر صوبدار، چي په 

د اكبر (، وقوفي هروي )هـ كال په اصفهان كي مړ دئ1050 چي په -شاعر(وفاى هروي 
دايت ، ه)هـ په شاوخوا كي شاعر او خطاط983(، ويسي هروي )د عصر شاعر او عالم

د شاهجهان د (، همت خان )هـ كال مړ دئ1050د خسرو او شيرين ناظم چي په (بدخشي 
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، همت سيستانى د ملك )هـ كي مړ دئ1092دربار له اميرانو او شاعرانو څخه وو چي په 
، )هـ په شاوخوا كي شاعر950د (، ياري هروي )د شاهجهان د عصر شاعر(همزه زوى 

د بخارا اسام قلي (، يكتاى بلخي )هـ كي مړ دئ1035شاعر چي په (يحيايي سبزواري 
، يونس خيبري )د بخارا د امام قلي خان د دربار شاعر(، يگانه بلخي )خان د دربار شاعر

  ).د پښتو شاعر(
په . د بابريانو په عصر كي هندوستان تر يوې سياسي اداري الندي راغلى وو  

مرتبې ته رسېدلې وه او هم په همدې وختو كي د اېران صفوي شهنشاهي د كمال لوړي 
تركيه او عربي هيوادو كي د عثمان د اوالدې خالفت د افريقا تر پايه غځېدلى وو او په 

اقتدار موندلى وو چي دې څلورو ) هـ1007-  906(ماوراء النهر كي هم شيباني كهول 
ل اسالمي شهنشاهيو او د گنگا له غاړو په اروپا كي د ايتاليا تر سواحلو او تر جب
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 

ار او هرات او بخارا او مشهد له الرو د ماوراء النهر او اېران سره كابل او بخارا يا كنده
پر مخ والړ 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 

د هند او اېران او عثماني  امپراطوريو د كرهڼي او صنعت پراختيا موندلې وه، ځكه 
له ماوراء . صنايعو او تجارت او علومو د انكشاف په الره كي ښه خدمتونه كړي دي

النهر او اېران او خراسان څخه به تل صنعت كاران هند ته اوله هغه ځايه به نورو هيوادو 
. اد ته تگ راتگ كاوهپوهانو او عالمانو به هم له يوه هيواده بل هيو. ته تله او راتله

تاجرانو به هم د عثمانيه او اېران او ماوراء النهر نفيس كالي او مالونه د خراسان له الري 
هند ته او هندي مالونه او عقاقير او دواگاني به ئې خراسان او ماوراء النهر او اېران او 

ل او د كندهار او له دې جهته به نو تل تجارتي بډايي قافلې د كاب. عثمانيه ته وړل راوړل
هرات له الرو تېرېدلې او امرتسر او پېښور او ملتان او ښكاپور او كابل او كندهار او 

  :هرات او بخارا او خجند او مشهد د تجارتي الري مهم مركزونه ول
  :په افغانستان كي د بابر اوالده  
 )هـ937- 910(بابر � .1



346 

 )هـ963 – 937(همايون د بابر زوى � .2
 )هـ شاوخوا960د (زوى كامران د بابر � .3
 )هـ1014- 963(جالل الدين محمد اكبر د همايون زوى � .4
 )هـ شاوخوا990د (محمد حكيم د همايون زوى � .5
 )هـ1037-  1014(جهانگير د اكبر زوى � .6
 )هـ1076 – 1037(شاهجهان د جهانگير زوى � .7
 )هـ118-  1068(اورنگزېب عالمگير د شاهجهان زوى � .8
  )هـ شاوخوا1124 – 1118د (معظم شاه د عالمگير زوى � .9

  :مأخذونه
 – اقبالنامه جهانگير – بابر د فرانسوي فرنارد گرو نارد – تاريخ هند د دوالفوز   

 رياض – طبقات اكبري – عالمگير نامه – منتخب اللباب – تزك جهانگير –اكبرنامه 
زك  ت– منتخب التواريخ – رقعات عالمگيري – آئين اكبري – دول اسالميه -السالطين

 دائرة المعارف – ج 4 كيمبرج هستري آف انډيا – مجمع السالطين – فرشته –بابر 
 – مخزن افغاني – مفتاح التواريخ – تاريخ معصومي – سير المتاخرين –اسالمي 

 سلوك الغزات قلمي –  تذكرة االبرار واالشرار –  تاريخ نظامي اېران –خورشيد جهان 
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  :شپږمه برخه

  

  روښانيان
  

  )هـ1047 -هـ 960(
  

 په خټه لكه په تېرو بحثو كي چي مو لوستي دي، د غور د سوريانو دوره چي  
پښتانه او د افغاني مفاخرو ساتندوى ول په بې ساري برم او جالل تېره سوه او هغه 

كه څه . شاهنشاهي  د خراسان د لمر لوېديځو سيمو له پايه د گنگا تر غاړو خپره سوې وه
هم د چنگېز وحشيانه يرغلو د عظمت هغه كمبله ټوله كړه خو پښتنو هغه برم او جالل هېر 

هند كي ئې بيا د لوديانو او سوريانو او خلجيانو او نورو د پاچهۍ په نه كى او په 
جوړولو الس پوري كى، مگر د چنگېز او تيمور د اوالدې پر له پسې يرغلو پرې نه 
ښوول، چي د افغانستان او خراسان خاوره بيا يو سياسي يووالى ومومي او بابر چي د 

  .رار كى چي د ده نيكه گانو كړى ووسړى وو، هغه كار ئې بيا تك) نژاد(همهغه تكم 
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 
ټټرونه ونيول د افغاني تاريخي برم د راگرزولو له پاره ئې د قهارو پاچهانو درنو قواو ته 

او پنجه ئې ورسره نرمه كړه او د پرديو فرمانروايانو د ناروا سلطې او سطوت پر خالف 
لكه په همدې تاريخچه كي چي مو څو واره لوستي دي د تاريخي مجاهدت . وجنگېدل

  .سره د خپلواكۍ غوښتني بيرغ پورته او رپولى دئ
اريخي برم ته ورسېږي يو له هغو مړونو څخه چي غوښته ئې بيا افغان خپل ت  

دا . وايه) پير تاريك(بايزيد مشهور په پير روښان وو، چي استعمار غوښتونكو ورته 
تاريخي او زړور او د استعمار او تسلط دښمن شخصيت بايزيد د قاضي عبداهللا زوى او 

د انصاري له . د محمد نمسى، چي ده ته ئې سراج الدين او ميا مسكين روښان هم ويل
صورت (كال د پنجاب په جالندر كي د بيبڼ ) هـ932(خټه اورمړ پښتون په كورنۍ په 
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د انصاري كهول لومړى په كندهار كي . له نسه چي د محمد لور وه وزېږېد) مهند بي بي

او تر هغه وروسته د وزيرستان په كاڼي گرم كي اوسېد او محمد امين د بيبڼ پالر د 
  .لم او فضيلت شهرت درلودعبداهللا د نيكه ورور وو او دې كهول په ع

د روښان د كهول لومړى نيكه محمد انصاري دوولس زامن درلودل چي له هغې   
جملې څخه عبداهللا 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
 پنجاب د جالندر په ښار كي د انصاري په نامه يو كهول وو چي ځانونه ئې د  خو د  

په نامه يو كتاب وو، چي په هغه ) تذكرة االنصار(ميا روښان اوالده بلله ا ود دوى سره د 
 يوه �كي ئې د بايزيد نسب په اوولسمه سلسله ابوايوب االنصاري د حضرت محمد 

  .صحابي ته رسولى دئ
بايزيد د زېږېدو ځاى جالندهر دئ او د ده حجره تر اوسه د شيخ او وايي چي د   

  .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 
په دې سبب نو دوى .  پښتنو سره له پالر او نيكه څخه اوسېدلسي چي انصاريان د

  .پښتانه ول او ټولو خلكو د احترام په سترگه ورته كتل
بايزيد په كوچنيوالي كي له خپله پالره او مال پاينده او مال سليمان كالنجري   

څخه درس ولوست او چي زلمى سو،  نو پالر ئې وغوښته چي دى په ملتان كي د شيخ 
روهوي او د هغو مريد ئې كي، خو څنگه  چي ده وده او گء الدين زكريا په كورنۍ وبها

الر ښوونه ارثي مسايل نه گڼل نو د خپل پالر يو وراره خواجه اسمعْيل د خداداد زوى او 
د محمد نمسي ته د ارادت الس وغځاوه او تل ئې په زهد او اطاعت او تقوى ژوند كاوه 

  .هراً قاضي او په دنيوي چارو ككړ وو، نه اوسېدا و د خپل پالر سره چي ظا
په دې وخت كي بايزيد ځانگړي زيار، زهد او مراقبې او تفكر ته مال وتړله او لكه   

چي پخپله وايي يوه شپه ئې حضرت خضر په خوب وليد او تر هغه وروسته د قرب او 
د قاضي توب وصلت مرتبې ته ورسېد او تل ئې خپل پالر او مېرېزي ورور شيخ يعقوب 

او رشوت اخيستلو څخه منع كول ځكه نو له هغه وخته د ده او د ده د كورنۍ تر منځ 
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  .اختالف پيدا سوى وو

بايزيد له زلميتوبه په گرزېدو او سياحت او د نفس په تزكيه الس پوري كړى وو او   
د خاوندانو تر كندهار او هند او ماوراء النهر او سمرقند پوري والړ او د پوهانو او د نظر 

په ادب او فلسفه او تصوف كي . سره ئې وكتل او مروجه عربي او ديني علوم ئې زده كړل
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 

كال په شاوخوا كي شروع او د ) هـ947(ه دا سفرونه له پنځلس كلنۍ څخه د بوتلل او د د
  .كال تر حدودو پوري جاري ول) هـ960(
دا وخت نو د بايزيد علمي او فكري شخصيت ښه پوخ او د مؤرخانو په قول يو    

آخوند دروېزه د ده مخالف هم وايي . فكور او عالم او فصيح فاضل سړى ځني جوړ سو
د دبستان مذاهب مؤلف ليكي چي په كابل كي .  پوه او فيلسوف سړى ووچي هوښيار،

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 

  .كيم خان او ميرزا اتاليق ټوله پر ده معتقد سولميرزا او د كابل قاضي قاضي خان او ح
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 
 پر خپل ملي مركز ياد وو، نو دا فكر ورته پيدا سو چي دا بې وزلي او تيت و پرك خلك

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   
 حساس پښتون د ظلمو او ستمو رد عمل وو، چي دوى پر پښتنو كول او په ليدو ئې هر

  .مخنيوي له پاره پارېدى
لومړى دا چي بايزيد د :  په دې باب كي موږ دوه تاريخي سندونه په الس كي لرو  

كال په شاوخوا كي كندهار ته ) هـ960(مشهور بېرم خان د حكمرانۍ په وخت كي د 
د هغي : "راغلى وو او تجارتي مالونه ئې راوړي ول، لكه پخپله چي ده ليكلي دي

مي حكمران پر كاروانيانو ستم وكى او د داد خواهۍ پر وخت ئې دى هم دربار ته سي
په هغه وخت كي په كندهار كي يو مير وو چي بېرم خان : "دى داسي ليكي". بوت
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نو د ځينو وارثان ټول سول، د فرياد كولو دپاره ... نومېد، پر هغه كاروان ئې ظلم وكى
  "...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   
نو بېرم خان ومنل او وې ) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره: (ضايع كوي، ورښيي ئې چي

  ...ويل چي د حال پوښتنه كوم خو پوښتنه ئې و نه كړه د وعدې مخالفت وسو
لم نقل سوى دئ داسي څرگندېږي چي دا ستر له دې بيانه چي پخپله د بايزيد په ق  

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   
ضت اساسي سبب سو او تذكره االنصار ئې سړي ته بې شكه پيدا كېږي، د روښاني نه

حكام مغل ظلم و ستم خود را بر افغانان بغايت رساندند تا جاييكه : "داسي بيانوي
روزى يكي ازين ستم كاران يكنفر زن افغان را ماخوذ داشت وموى سر او را باسنگ 

...". ىآسيا فرو بست، چون پله سنگ بدوران آمدى، آنزن نيزبا آن گشتى و فرياد برآورد
بايزيد چي سپېڅلى پښتون وو، د دې ويرجن حالت په ليدو به سره پېچل كېده او له 

ځكه ئې نو د هغه ظلم او ستم مخنيوى خپله ملي وجيبه وگڼله او د . كوگله بې دود خوت
 حضور ته عرض وكى او �روحي سير او مراقبت په عالم كي ئې د سرور كاينات 

 له مظلومانو څخه د جور او ستم د مخينوي له پاره اجازه ئې وغوښتله چي د خپل قوم
تر هغه وروسته چي ئې داسي روحاني اجازه . هڅه وكړي او د ظلم كمبله ټوله كړي

واخيستله نو په مړانه د پرديو ستمكارانو مخي ته ودرېد او د پښتنو په غرو كي ئې يو 
ميالي بزرك شېخ داسي نهضت منځ ته راووست، چي په هغه وخت كي د جالندهر يوه نو

  ".خداى دې عاقبت ته خير كي. په غرو كي بيا يو اور بل سو: "غوث الكرام داسي وويل
بايزيد د عدل او انصاف پر الر قدم كښېښووه او له هغې سيمي ئې د جور او ستم   

  .كرغېړني نخښي وركي كړې
 ته دا بيان ښايي چي ټول پر واقعيت بنا نه وي، خو له دې څخه يو حقيقت السه  

راځي او هغه دا چي د روښاني نهضت علت العمل د افغان اولس څخه د پرديو د 
د تيموري حكمدارانو د ظلم په اور ) ډهلي(ستمكارۍ مخنيوى وو، چي هغه وخت د 

ځكه چي ظلم او ناروا تل په خپل مقابل كي قهرمان زېږوي او ننگيالي . كي سوځېده
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  .مړونه پاروي
يزيد روښان د آزادۍ غوښتلو نظريه او د سياسي د پورتنيو ليكو څخه د با   

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 

ف او د تصو. څرك لگېداى نه سي، ځكه دى په عيني حال كي چي يو ننگيالى جگړن وو
صالح او تقوى او د نفس د رياضت او ارشاد څښتن هم وو، چي د ده د شخصيت دا جنبه 

  :په الندي 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   

 څخه د تېښتي او منفي خوا ته د مصره بيا تر هنده د گوښه گيرۍ او انزوا او له ژوندون
رجوع يو راز احساس پيدا سو، چي د هغو تاريخي آالمو او مصايبو او وينو تويولو 
منطقي نتيجه وه او څنگه چي خلك له مادي آالمو 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 

 ته پناه يووړه او د تصوف مسلك بشپړ رواج وموند او په ټوله منځنۍ اسيا كي د گوټ
اولياء اهللا او د تصوف د خاوندانو گاونډ د ويرژړلو او ستم وهلو خلكو له پاره يوازينى 

كال وروسته په ادربيل كي د شيخ صفي الدين د ) هـ900(ټاټوبى گڼل كېده او حتْى تر 
يه شهنشاهي هم تشكيل سوه، چي وروسته ئې پر ټول اېران او خانقاه له گوټ څخه يوه لو

په لقب ) صوفي(د افغاني خاوري پر يوې برخي حكم چالوه او د دربار رسمي كسان د 
په بخارا او هرات كي هم د تيمور د اوالدې حكومت پر روحي مباديو والړ وو . ياد سول

ه وه، چي د تيمور غوندي مدهش او د دوى په دربارو كي د نقشبنديانو اغېزه دوني زيات
خونخوار هم ورته پر گونډو سوى او تندى ئې پر درشل ورته ايښى وو او د هرات په 
دربار كي موالنا 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 

  .خپل نياز عرض د ده حضور ته ليكهوزير د 
په همدې وخت كي د پښتونخوا سيمه چي د هند او اېران او ماوراء النهر تر منځ   
له دې روحي هڅي څخه خورا زياته متاثره سوې وه، تر دې حده چي يو سړى د . پرته وه

ې تر روحي پير بابا په نامه له اټكه تر كابله د خلكو د ځان او مال كالخوايه وو، او ټول ئ
  .اغېزې الندي 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 اوالدې د تيمور ي پاچهانو د دربارو سره اړه 

سيد علي پالر له ترمذه كندوز ته راغلى او له هغه ځايه د بابر د زوى همايون درلوده او د 
سره هند ته والړ او پخپله سيدعلي په مانك پور كي د شيخ ساالر رومي الس ونيو او 

  .استفاده ئې ځني وكړه او بيا له هغه ځايه د پښتنو غرو رغو ته راغلى
كال په شاوخوا كي د اټك  ) هـ962(وروسته زېږېدلى او د ) هـ900(سيد علي تر   

څنگه چي ده د تيمور د كهاله سره خېښي او اړه درلوده . او خيبر تر منځ سيمو ته راغلى
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 الري د ډهلي د دربار 

  . كړي او د خلكو ميل د ډهلي د دربار اطاعت ته وگرزويمخالفان بدنام او ناكام 
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 
ز  د بونېر په غرو د ده سياسي او روحاني مرك. مرسته ورسره كېدله، تقويه او تائيدېده

دې سيد او د ده مريدانو په . كال وفات سو) هـ991(وو، چي همهلته په ) پاچا كلى(كي 
خپل ټول قوت د بايزيد روښان تكفير او ناكامۍ ته مال وتړله او په راز راز وسيلو ئې 

پر پير روښان پوري د ) لكه پروپاگنډ او وعظ او خطابه او د كتابو د ليكلو له الري(
  .اد او بې دينۍ او بد اعتقادۍ تور وتاړهالح

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 . 



355 

س ته راوړل او د افغاني پاچهۍ تجديدول او سياسي دې سيمو كي تاريخي مفاخرو ال
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   

ويل، اوس د دې ستر مېړه پاته نكل دوى د تحريك د فلسفې په شاوخوا كي لنډ څه و
  :ليكو
بايزيد په زلميتوب كي شمسيه نومې لودۍ پېغله په جالندهر كي په نكاح كړه،   

چي د دې پښتنې مېرمني له نسه ئې نوميالي اوالدونه پيدا سول او لكه د دبستان 
كال تر شاوخوا پوري د بايزيد شهرت هري خوا ته ) هـ969(د : مذاهب مؤلف چي ليكي

  .پښتنو د ده بلنه ومنله او د ده مرستي ته ئې مالوتړله. خپور سو او ډېر قوت ئې وموند
بايزيد لومړى د دربار او سياسيت د خاوندانو په الرښوونه الس پوري كى او د   

ده . د كوچنۍ رسالې له الري ئې خپل نصيحتونه دوى ته ورسول) صراط التوحيد(
يني تر وخته ئې د ده مال وتړله او د هغو نومياليو مخلصان مريدان هم پيدا كړل چي د مړ

  :له ډلي څخه دا درې اديبان او د پښتو ژبي شاعران وروڼه هم ول
مالمحمد عمر او مال علي محمد مخلص ) پښتو شعر كي د دېوان خاوند(ارزانى 

  ).په پښتو كي د دېوان څښتن(
 او ميرزا انصاري  همدا رنگه مال پاينده او مال دولت اكوزى او دولت لواڼى  

  .هم د ده ملگري ول) دواړه په پښتو كي د دېوان خاوندان(
څنگه چي بايزيد د پرديو پر خالف د جهاد اعالن 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 
 ننگرهار د اخوند دروېزه په روحاني او عملي علي پير بابا له تابعانو څخه ول، د

) چي په فارسي كي د تذكرة االبرار او په پښتو كي د مخزن االسالم مؤلف وو(الرښوونه 
د ) كله دېر(د ده مركز دا وخت د پېښور په شمال كي د اشنغر د . د بايزيد مخي ته ودرېدل

 د كابل صوبدار محسن په شاوخوا كي) هـ979(مال دولت مومند په كور كي وو او د 
خان د سيد علي او د اخوند دروېزه په مرسته پر ده باندي لښكر راويوست او دى د 
محسن د لښكريانو الس ته ورغى او كابل ته ئې بوت او هلته ئې په سياه چال كي بندي 

  .تر شاوخوا پوري دوام وموند) هـ980(كى او دې پېښو د 
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 او لكه دمخه چي مو ولوستل، د ده استعداد بايزيد په كابل كي لږ موده بندي وو  
او د ده د برهان او د استدالل 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 

په ) تېرا(او خپل سياسي مركز ئې د او هلته ئې بيا د ازادۍ غوښتلو هنگامه توده كړه 
  .بيرغ ورپاوه) د پښتني حكومت(غرو كي وټاكه او له همدې ځايه بايزيد روښان 

كال په شاوخوا كي د اپريدو او اوركزو او اتمانخېلو زړورو قبيلو د ده ) هـ980(د   
ن اطاعت ومانه خو څنگه چي د هغه ځاى زياترو خلكو د دښمنانو مال تړلې وه، نو روښا

څنگه چي ستاسي زړونه د مغل سره تړلي دي :" د هغو ملگرتيا و نه منله او ورته وې ويل
خو هغو خلكو خپل السونه وتړل او د پښېمانۍ او ". نو د پښتنو منځ ته راتالى نه سئ

توبې په توگه د ده حضور ته ورغلل او بايزيد د دوى لوى گناهكاران ووژل او پاته 
ا څخه وشړل او په دې توگه ئې هغه سيمه د پرديو له اغېزې او ديارلس سوه تنه ئې د تير

نومي ځاى باندي يرغل ) چورى(اثارو څخه بېخي پاكه كړه، خو د پرديو لښكر د تيرا پر 
د بايزيد پيروانو چي وسله نه درلوده د هغو تېرو نالنو په واسطه ئې د يرغلگرانو . وكى

او هغه ته ئې سخته ماته وركړه او دا جگړه د مخه ونيوله چي د تيرا په غرو كي شنه كېږي 
  .روښان د پيروانو په گټه تمامه سوه

بايزيد له تيرا څخه د پردي پرستو ريښې بيخي وايستلې او دوه : دروېزه وايي چي  
له بېري ) انتقام(سوه او شل تنه ئې تر تېره تېغ تېر كړل او پاته كسان د ملي كسات 

 وروسته نو بايزيد د ملي قواوو په ترتيب او تجهيز الس ننگرهار ته وتښتېدل او تر هغه
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 

 په مشرۍ له تيرا څخه د حكومت پر خالف ئې د ملي جهاد اعالن وكى او د بايزيد
  .نومي ځاى كي كښته سول) برو(ننگرهار خوا ته راوخوځېدل او په 

د كابل صوبدار محسن خان چي په دې نهضت خبر وو او د خورا لوى لښكر سر ئې 
) تور راغه(په جالل آباد كي انتظار ويوست، د دوى مخي ته راووت او د شينوارو په 

يالي گره ونښته او د غرو ننگمخامخ سول، سخته جنومي ځاى كي دواړه قوتونه سره 
 كاوه د ډهلي د پاچاهۍ  د وسله گو او نيانو ئې جنگپښتانه چي په تشو السو د غرو په لر
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والو قواوو په مقا بل كي چي د اور او اوسپني وسلې ئې درلودلې په ډېره مړانه ودرېدل 
ړې گېده څو د همدې خونړۍ جگ جناو بايزيد هم د خپلو پيروانو په منځ كي په ډېره مړانه
ټه پاى ته گرو لښكرو په گړه د يرغلگپه ډكر كي ووژل سو، ځكه نو د تور راغه ج

  .ورسېدله
  كلنۍ شهيد سوى دئ او 56كال په شاوخوا كي په )   هـ988( په ثقه قول دى د

  . هديره ئې معلومه نه ده خو زيات اټكل دا دئ، چي په وزيرستان كي به وي
ه خپل ژوند د پرديو په مقابل كي د ملي نهضت بنسټ كښېښوو او هم ئې بايزيد پ

خلكو ته د پښتني حكومت د تاسيس فكر ور پيدا كى او پر سياسي او  حربي  آثارو 
ده په څلورو ژبو خبري او ليكني كوالى سوې، پښتو، . سربېره ادبي او علمي آثار هم لري

د فني نثر ليكني يعني د مسجع نثر د ادبي عربي، فارسي، او هندي، خو په پښتو ژبه كي 
مكتب مؤسس گڼل كېږي، چي خپل مشهور كتاب خيرالبيان ئې په همدې نثر ليكلى او 

صراط (د ده نور كتابونه يو . نيم منظوم دئ او هم فارسي او عربي او هندي برخه لري
 خپل بل كتاب ئې حالنامه د. كال ئې ليكلى دئ) هـ978(نومېږي، چي په ) التوحيد

بل كتاب ئې د . ژوندون پېښي د كامل پير د لټولو موضوع او نصيحتونه ليكلي دي
مقصودالمومنين په نامه په عربي ژبه ليكلى، چي د اخالقو او تصوف او طريقت بحثونه 

د دې څلورو كتابونو پر ليكلو سربېره ئې د پښتو ژبي له پاره يو رسم الخط هم . لري
  .ص اوازونه ئې په خاصو اشكالو كي ښوولي ولوضع كړى، چي د دې ژبي مخصو

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

دروېزه د پير . خوشحال او ايمل هڅي او باالخره د احمدشاهي لويي شهنشاهۍ جوړېدل
دوى : روښان مخالف قطب د ده او د ده د اوالدې دا سياسي مفكوره داسي بيانوي چي

وويل لښكري راغونډوو، هندوستان نيسو، عامه ناره ئې وكړه چي پښتانه سپاره دي پر 
  .ې زموږ ديموږ راټول سي، د اكبر پاچا خزان

ادبي مأثر چي د پښتو يوې ډلي : له بايزيد څخه دوې سلسلې مأثر پاته دي  
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 اوالدې د پښتونخوا په غرو كي تر يوې   
  .وري د خپلواكۍ غوښتلو جگړو ته ادامه وركړې وهپېړۍ پ
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 
ت، شريعت، طريق: په تصوف او طريقت كي ئې خپلو مريدانو ته مرتبې ټاكلي دي

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 والړ وو  
  :د پښتنو آزادي تر دې پالن الندي: لومړى  
  . د پرديو د ظلم په مقابل كي د كركي د حس پيدا كول-الف  
  .ل او په انگرېزي اصطالح نن كواپرېشن حكومتيانو ته نژدې كېد- ب  
  . د آزادۍ په الر كي جنگېدل، قرباني وركول او سر ښندل-ج  
  .د اداري او مالي او جنگي تشكيالتو سره افغاني حكومت جوړول: دوهم  
په هند كي د افغاني شهنشاهۍ او د غوريانو او خلجيانو او د لوديانو د : دريم  

  .مفاخرو ژوندي كول
وښانيانو د نهضت د مؤسس د حاالتو لنډيز اوس به وگورو، چي تر ده دا وو د ر  

  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   

ين په سينو كي بل كړى وو، د ده په وژلو مړ نه سو او تر ده وروسته ئې زوى جالل الد
د ډهلي د . څلورلس كلنۍ كي د پالر د روحاني او سياسي رياست پر مسند كښېنوست

ليكى او وايي ) جالله(دربار مؤرخانو لكه ابو الفضل او خافي خان او بداوني د ده نوم 
  .د هند پاچا اكبر دى په دې نامه باله: چي

عادل او . هجالل الدين په خپلواكۍ حكومت كاو: د دبستان ليكونكى وايي چي  
  .ضابط سړى وو

كال چي اكبر له كابله هند ته راغى جالل الدين  په پښتنو قبيلو كي په ) هـ989(په   
اكبر هغه خپل حضور ته وروغوښت، خو څنگه . مشرتوب او رياست پېژندل سوى وو

چي جالل الدين د درباريانو په دروه او چل خبر وو، نو د خپل پالر مركز ته چي د تيرا په 
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و كي وو، والړ او پښتانه قبايل چي د پېښور د تيولدار سيد حامد بخاري له جوره ډېر غر
دا . په تنگ سوي ول، پر جالل الدين راغونډ سول او نوموړى ستمگر حكمران ئې وواژه

وخت د پښتنو ملي قوت د جالل الدين  تر بيرغ الندي شلو زرو پليو او پنځه زرو سپرو ته 
  . رسېده
كبر چي د هند لوى امپراطور وو، د روښاني جالل الدين ورك كولو جالل الدين ا  

كال ئې كنورمان سنگ او خواجه شمس ) هـ994(ته ئې په ډېر شدت مال وتړله او په 
. الدين خافي د يوه مدهش حربي قوت سره د جالل الدين د مخنيوي له پاره وگوماره

 مومندو قبيلې ټولي ورسره څنگه چي د پېښور د شاوخوا د يوسفزو او غوريه خيلو او
دي نو د خيبر په غرو كي خورا سختي جگړې وسوې او د اكبر لښكر و نه سواى كوالى 
چي د جالل 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 مالتړ له پاره راواستاوه او جگړه ال توده سوه
بله كاله جاري وه، څنگه چي د اكبر دوهم لښكر هم د پښتنو د قوت  جگړه تر دادا   

كال ئې بل تازه دمه ) هـ995(په مقابل كي څه و نه كوالى سوه نو اكبر هغه وترټل او په 
لښكر راواستاوه، چي د بنگښ له الري د جالل الدين پر قواوو يرغل وكي، او مان سنگه 

جالل الدين د خپلو زرو سپرو او پنځلسو زرو پليو سره پر د بگرام له خوا راووزي، خو 
په دې جگړه كي د ده يو نيم زر تنه ووژل سول او اكبري تېري كوونكو ته . هغه حمله وكړه

  .درانه تلفات ورسېدل
جالل الدين تر دې جگړې وروسته وكوالى سوه، چي خپل نفوذ له تيرا څخه د   

. ور كي او زړور يوسفزيان هم د ځان ملگري كيپېښور د شمال خوا ته په اشنغر كي خپ
كال ئې د همدې قبيلو په مالتړ د سوات او باجوړ په سيمو كي د ) هـ996(هغه وو چي په 

د . آزادۍ خوښولو هنگامه توده كړه او د اكبر د لښكرو سره ونښت او بېرته تېرا ته راغى
سوى وو، يو دروند لښكر اكبر دربار چي د دې سرسخته رقيب د مقاومت د السه په تنگ 

ئې د صادق خان په مشرۍ د تيرا خوا ته وگوماره، چي د جالل الدين د لښكر پر زړه حمله 
صادق د اپريدو او اوركزو پر قبيلو بريالى سو او د جالل الدين د لښكر يو مشر . وكي

 شا د كاڼي كورم له الري پر) وزيرستان(مال ابراهيم ئې ونيو، خو پخپله جالل الدين د 
سو او د اكبر لښكري تر ډېري مودې د يوسفزو د هغو قبيلو سره په جگړه اخته وې، چي د 

  ).هـ996(جاللي آزادگانو سره ئې الر او اړه درلوده 
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دا وار جالل الدين څلور كاله د جگړې له ډگره مخ واړاوه او وايي چي توران ته ئې   

 راغونډ كړل او د اكبر له درباره هم كال ئې بيا پښتني قوتونه) هـ1000(سفر وكى، خو په 
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 جالل الدين د كهاله څو تنه چي 

  .هم پكښې شامل وو د آصف خان په الس كښېوتل) واحد علي(د ده ورور وحدت علي 
د ډهلي دربار چي جالل الدين د جگړې په ډگر كي د لښكر په زور مات نه كړاى   

سواى، نو دروه او رشوت وركولو ته ئې الس واچاوه او پخپله په پښتنو كي ئې نفاق 
پيدا كى او دروه او رشوت له الري ئې د قبيلو ځيني مشران د ده پر ضد وپارول چي له 

كي الس ورواچاوه خو جالل الدين ) سركاوى (هغې جملې څخه ملك حمزه اكوزى په
په شاوخواكي هم حمزه پر شا وشاړه، مگر تر هغه ) ميني(هغه مات كى، بيا ئې د 

وروسته اكبر د حمزه د مالتړ له پاره خورا زيات لښكر راواستاوه او ټول اكبري قوتونه 
كي د جالل ) ېلهتوره ب(په دې جگړه كي د دالزاك خلكو په . پر جالل الدين را توى سول

الدين دوه نوميالي وروڼه شيخ عمر او خيرالدين ووژل او بل ورور ئې نورالدين 
  .مومندانو وواژه، خو خپله جالل الدين چي ډېر تلفات ور رسېدلي ول د تيرا غرو ته والړ

جالل الدين دا وار د غرو د پهلوان په حيث په تېرا كي په مهمو لښكري تجهيزاتو   
كال پوري ئې د ) هـ1001(و زيات قبايل ئې د ځان سره يو كړل او تر الس پوري كى ا

شهنشاه اكبر هم دا پال خپل ډېر . پښتنو تازه دمه لښكر پر خپل ملي مركز راغونډ كى
مهم او لومړۍ درجه كسان د ده د مخنيوي له پاره وگومارل چي د لښكر په مخكښي زين 

جه بېربل او سعيد خان او نورو د لسو وروسته تر هغه را. خان كوكه او شيخ فيضي ول
زرو سپرو سره ئې مالتړ ته راغله، خو جالل 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 

 پاته نه سو څخه تر پنځوسو زرو سپرو څخه يو تن هم د زړورو پښتنو له السه ژوندى
اوحتْى د اكبر د شهنشاهۍ د ټولو چارو چلوونكى او د اكبري دربار مهم غړى راجه 
بېربل هم په دې الره 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
ار ته ورسېد، راجه تودرمل ئې د قاسم خان كابلي د دې تباهۍ خبر چي د اكبر درب  

په مرسته د الري د څارني له پاره واستاوه او دې خلكو په ډېر چل او ول زين خان كابل ته 
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  .ورسوالى سو

تر هغه وروسته د ډهلي قواوو تر څو كالو پوري د قاسم خان كابلي په مرسته د   
بيا جالل الدين پر اكبري لښكر يرغل وكى كال ) هـ1004(كابل او پېښور الره ساتله او په 

دا سړى هم تر څو جگړو . او اكبر پاچا قليج خان د ده د مخنيوي له پاره راواستاوه
وروسته د كابل خوا ته پر شا سو او جالل الدين د پښتونخوا پر ټولو غرو له خيبره نيولې 

كال ئې ) هـ1007(او په تر تېرا پوري او د كابل پر جنوبي سيمو تر غزني پوري بريالى سو 
د غزني ښار هم د توري په زور د پرديو له منگولو څخه ونيو او تر دوو كالو ئې پر هغو 

كال د اكبر لښكر د غزني په ښار كي اووه ورځي د ده ) هـ1009(په . سيمو حكومت كاوه
سره جگړه وكړه او هم ئې د هغه ځاى ډېر خلك د ده په مقابل كي وپارول، څو چي د 

ې په يوه ډگر كي شادمان نومي ټپي كى او تر هغه وروسته جالل الدين د رباط غره جگړ
ته والړ 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 

 كي جنگېده وې واژه او د ده له شوره ډك سر ئې اكبري پرديو د غښتليو لښكرو په مقابل
دربار ته واستاوه، حال دا چي د ده ورور كمال الدين ال دمخه په اكبري زندان كي مړ 

  .سوى وو
څنگه چي د ډهلي دربار تصور كاوه، د جالل الدين په وژلو هم د پښتنو د آزادۍ   

ه احداد د عمر شيخ زوى او د بايزيد غوښتني تلوسه مړه نه سوه او تر ده وروسته ئې ورار
نمسى چي د ده زوم وو، د خپلواكۍ غوښتني بيرغ پر خپلو اوږو پورته كى او د خپلو 
غيرتمنو اسالفو په شان ئې هنگامه توده وساتله او د دبستان د ليكونكي په وينا احداد 

باندي د پښتنو قبايل ور. يو عادل او ضابط او د خپل نيكه پر آئين ثابت سړى وو
كال په صفره كي ئې جهانگيري حكمران چي معزالملك ) هـ1020(راغونډ سول او د 

په دې جگړه كي د احداد يو . بخشي نومېد مات كى او د كابل پر ښار ئې حمله وكړه
نامى مړ سو او د ډهلي لښكر د نادعلي ميداني او قليچ خان په مالتړ د ) باركى(ملگرى 

  .د په دې جگړه كي پر شا سوده سره مقاومت كاوه او احدا
څلور كاله وروسته بيا احداد نوى لښكر د كابل جنوبي خوا ته په څرخ كي راټول   

كال يو دروند او لوى لښكر د ده د مخنيوي له پاره ) هـ1024(كى او جهانگير په 
  :پخپله جهانگير په دې باره كي داسي وايي. وگوماره
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ن كابل درمقام سركشى وفتنه انگيزيست احداد افغان كه از دير باز در كوهستا"

تا حال ) اكبر(و بسياري از افغانان آن سرحد برو جمع شده اند و از زمان والد بزرگوارم 
كه سال دهم جلوس من است افواج هميشه بر سر او تعيين بوده اند، رفته رفته شكستها 

  ).تزوك جهانگيري" (خورد و پريشانيها كشيد
خواوو په وينو سره سول او تر سختي جگړې وروسته د څرخ ډاگونه د دواړو   

جهانگيري لښكرو برى وموند او د احداد ملگري د درو زرو په شاوخوا كي ووژل سول، 
خو پخپله احداد د كندهار خوا ته والړ او د لښكر مركز ئې د دښمن د لښكريانو الس ته 

  .ورغى
لښكر راغونډ كى او د كال احداد د جهانگيري لښكر په مقابل كي ) هـ1028(په   

په دې جنگ كي . ډهلي د نامتو درباري مهابت خان زوى امان اهللا خان ورسره وجنگېد
  . هم د احداد لښكر ته سخت تاوان ورسېد او غرو ته وخوت

كال په تېرا كي پېښه ) هـ1035(د ډهلي د لښكر سره د احداد وروستنۍ جگړه په   
په كابل كي د جهانگيري . واوو سره ونښتسوه او د جهانگير لښكر د پښتنو د ملي ق

حكمران د خواجه ابوالحسن زوى ظفرخان خورا لوى لښكر راويوست او په تيرا كي ئې 
چي د احداد د ملي رياست مركز وو، يرغل وكى او احداد ئې هلته ) اواغر(پر نواغر 
ه مړانه يوه شپه چي تېري كوونكي پر كال وروختل احداد د ژوند تر پايه پ. كالبند كى

ورسره وجنگېد او په مړانه ئې خپل سر د ملي خپلواكۍ څخه د دفاع په الر كي 
د ډهلي لښكرو د ده سر پرې كى او د احمد بېگ د زوى افتخار په . كښېښوو، شهيد سو

هغه ورځ چي د شهنشاه دربار ته د دې . الس ئې د جهانگير دربار ته سوغات واستاوه
 جهانگير خداى ته پر سجده سو او د شكر سجدې ئې پښتون ملي مجاهد سر ورسېد، نو

  :وكړې، د خوښۍ د ساز او سرود د ږغولو امر ئې وكى، خو
  ــــزد نفســـته بر نيزه ميــــــســـركش

  كه معراج مردان همينست و بس
. احداد د روښان په كورنۍ كي تر جالل الدين وروسته زړور او لوى سړى وو  

  :كي ليكيصمصام الدوله د ده په باب 
شجاعت و بهادري او ناسخ داستان رستم و افراسياب است، و در عهد جهانگير   

  ).مأثر االمراء(آوېزش هاى سخت باعساكر پادشاهي نمود 
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  :د دبستان ليكونكى د ده اخالقي ښېگڼي داسي شمېري  
و حق مردم رسانيدى و خمس اموال كه از جهاد ... احداد مردى عادل و ضابط"  

تر احداد ). دبستان..." (در بيت المال داشتى و آنرا نيز بغازيان رسانيديبهم رسيدى 
وروسته ئې زوى عبدالقادر چي د جالل الدين د لور عالئي له نسه وو، د پالر پر مسند 

) هـ1037(كښېنوست او دوه كاله ئې په تيرا كي حكومت وكى، څو چي شاهجهان په 
 د عبدالقادر په مقابل كي ئې راواستاوه خو كال ظفر خان د كابل په صوبدارۍ وټاكه او

عبدالقادر پر ظفر خان  برى وموند او د هغه ډېر ملگري ئې ونيول او سزا ئې وركړه او 
دا خونړۍ جگړه د تيرا په . معركې څخه په ډېر مشكل ووتلهيوازي د ظفر خان مېرمن له دې 

  .خرمانه درې كي وسوه
 د زامنو كريمداد او محمد زمان سره تل د  تر هغه وروسته عبدالقادر د خپل اكا  

كال ئې د پېښور څخه اووه ميله ليري په ) هـ1039(تيرا د ملي لښكر مشرتوب كاوه او په 
يولم گذر كي د پښتون كمال الدين په هغه نهضت كي گډون وكى چي د پېښور په 

كال ) هـ1044(شاوخوا كي د ډهلي د لښكر په مقابل كي منځ ته راغلى وو، خو په 
همدارنگه . عبدالقادر د كابل د صوبدار سعيد خان الس ته ورغى او هند ته ئې فرار كى

د جالل الدين زوى اهللا 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 

كي د شاهجهان په امر كال په روژه ) هـ1047( بل زوى كريمداد د همدا شان د جالل الدين
  .په پېښور كي ووژل سو

 په دې توگه نو د بايزيد روښان د كهاله وروستۍ روڼا تر يوې پېړۍ مجاهدو   
ي، مړانه او گوروسته مړه سوه، خو د ظلم او ستم سره د دې كهول مبارزې ا و د دوى آزاد

  .ملي تاريخ كي تل ترتله د يادگار جاويد په شكل پاته ويخپلواكي غوښتنه به زموږ په 
  :د روښانيانو نوميالي  
  .په شاوخوا كي) هـ988 – 949( بايزيد پير روښان د عبداهللا اورمړ زوى - 1  
  )هـ1009 – 988( جالل الدين د بايزيد روښان زوى -2  
  )هـ1039 – 1009( احداد د عمر شيخ زوى او د بايزيد نمسى -3  
  )هـ1044 – 1035(دالقادر د احداد زوى  عب-4  
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  :مأخذونه
 د – د پښتو د شاعر دولت قلمي دېوان–د اخون دروېزه تذكرة االبرار واالشرار   

 منتخب – مأثر االمراء- د اخون دروېزه مخزن اسالم–بدايوني منتخب التواريخ 
 –مذاهب  دبستان – اقبال نامه –  عمل صالح– تزك جهانگيري– پادشاه نامه–اللباب

 سروي لساني هند، لسم – فرشته – د دوالفوز تاريخ هند – طبقات اكبري–اكبرنامه 
 مجله – تاريخ مرصع - صراط التوحيد– ټوك 19 مجله معارف – حيات افغاني –ټوك 

 افغانستان در عصر – ټوك 2 تاريخ ادبيات پښتو –ي چاپ آثارعتيقه هند د بمبئ
  ).   لمبر شجرې ته دي رجوع وسي74(و خطي نسخه  د خير البيان پښت–تيموريان هند 



365 

  
  روښانيان

  

  )هـ900حدود (شيخ محمد 
  

  خداداد                       قاضي عبداهللا                        عبدالرحمن
  )د بيبڼ بنت محمدامين له نسه(                          
   كمال                      اسماعي                   
   بايزيد پير روښان                                      يعقوب            
   وحدت علي                                        )هـ988 – 932(                                                 

         شيخ سلطان    محمدعلي
  مياداد                                 
       سكندر
                         

  )د دنۍ له نسه(            )د بي بي شمسو له نسه)            (د تورۍ ادې له نسه(          
                          

  اهللا داد                                                    دولت
  

  كمال خاتون             كمال الدين  )جالله(نورالدين     جالل الدين       خيرالدين  شيخ عمر         
  ) مومندزي ماينهد علي خان(                                       )راتلونكى مخ(                                                              

         پيرداد                                مرزا خان                    احداد           ولي داد        
  )راتلونكي مخ(                                    )راتلونكى مخ(                       )        نسهد بي بي عاليي له (

         
  ميرزاجاني                             ميرزا خيراهللا                              

                                     درياخاتون                       عبدالقادر عبدالكريم    
       

  عبدالواحد                     لور                                                لور
          )د مهديداد ماينه()            د عبداهللا ماينه            (
  

  !د شجرې پاته برخه په راتلونكي مخ كي وګورئ

 لومړۍ برخه  لمبر- 74
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  روښانيان
  

  جالل الدين
  

  صاحب خاتون       مياداد                   كريمداد                 عالم خاتون                  نور خاتون                  بي بي عاليي                       هاديداد                 ) رشيد خان(اهللا داد خان 
  )د مرزا خان ماينه)    (د احداد ماينه                       (        

  
             كمال الدين                       صاحبداد
  پيرداد                                                                           اسداهللا
             )رشيد خان ثاني(الهام اهللا 
  ولي محمد              محمدزمان                   شاه زمان                            عبداهللا
  نوراهللا

  مهدي داد  قادرداد                                                           حبيب اهللا
                

  مرزا خان انصاري
  

  مريم خاتون               سليم خاتون                              فتح خاتون                          ) د جالل الدين د لور نور خاتون له نسه(                      عبدالنبي                    عبدالحكيم            خداداد            
  )د سكندر ماينه(   ) د رشيدخان ماينه(           )  د مياداد ماينه(                                                                                                                                                                                                                                    

  

  رابعه                         فاطمه                            عبدالرحمن                           عبدالسبحان                          عبدالكريم           
  ) مقدمۀ خيرالبيان–ر عصر ګورګانيان هند تاريخ افغانستان د: ماخذ( 

 دوهمه برخه   شكل74
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  توخيان
  

  )هـ1200 – 960(
  

توخي د غلجيو پښتنو يو ټبر دئ چي په زابل  او د ترنك او ارغنداو پر غاړو  د   
  .كالت په رغو كي د مقر تر ټكه پوري اوسېږي

ې د ډهلي د تيموريانو او د اېران د صفويانو په وختو كي د توخو يوه كهاله د د  
كال د همدې خلكو يو ) هـ962(دوو شهنشاهيو په منځ كي خپل واك ساته، چي په 

نوميالى شاه محمد كالتى په كندهار كي حكمران وو او همايون هغه واليت ورسپارلى 
نامى د اورنگزېب په وخت كي د " ملخى"تر شاه محمد وروسته له دې كهاله څخه . وو

باره رسماً د سلطان ملخي په لقب وبلل سو او كالت حكمران وو، چي د اورنگزېب له در
 د 9پر ) جمادي االولى(كال د دريمي خور ) م1681= هـ 1093(په هغه فرمان كي چي د 

عالمگير له درباره د ده په نامه صادر سو دى ئې د ټولو غلجيو د ملك په حيث وپېژاند، 
له بلي خوا د هند د چي د حكمرانۍ وېش ئې له يوې خوا څخه د صفوي هيواد تر ټكه او 

عالمگير د دولت تر وېشه رسېده او د ده د زړو كالوو كنډوالې ئې تر اوسه د شاه جوى 
  .او كالت تر منځ سته

د ده په وخت كي د صفويانو او غلجيو ټبرو تر منځ سختي جگړې وسوې، چي په   
بار كي چي د كابل او جالل آباد پر الر په خاك ج(دې جگړو كي د جبارخان سليمانخېل 

ووژل سو او ملخي د ابدالي ټبر د مشره سره چي خدايداد سلطان نومېد يو ) ښخ دئ
دى د . تړون وتاړه او تر خپل منځ ئې د كندهار د جلدك د گرماو ناوه وېش او ټك وټاكه

دا پېښه . تر منځ د دروازگۍ په جگړه كي ووژل سو) سرخ سنگ(انځرگي او سرې ډبري 
اوخوا كي پېښه سوه او د ده پر ځاى ئې زوى حاجي عادل په ش) م1688= هـ 1100(د 

كښېنوست، تر يو وخته پوري ده پخپله او د ده زوى بايي خان پر كالت او د كالت پر 
سيمو حكومت كاوه او د ترنك د رود پر غاړه د كالت او جختران كالوي د دوى مركز 

د علي خان زوى )  عالمشاه(وو، څو چي په پاى كي بايي خان هم ووژل سو او ښالم خان 
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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 اهللا يار خان ول، چي 
اشرف ته د اعليحضرت احمد شاه ابدالي له خوا تر غزني پوري د كالت حكمراني وركړه 

هند باندي په لومړۍ حمله كي د احمد شاه سره ملگرى وو او د تېمور شاه سوې وه او پر 
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  
  ) هـ شاوخوا960د ( شاه محمد كالتى - 1  
  )هـ شاوخوا1090د (طان ملخي  سل-2  
  )هـ شاوخوا1100د ( حاجي عادل د ملخي زوى -3  
  ) هـ شاوخوا1115د ( بايي خان د عادل زوى -4   
  ) هـ شاوخوا11150د (د علي خان زوى ) مشهور په ښالم خان( شاه عالم - 5  
  )هـ شاوخوا1120د ( اشرف او اهللا يار د شاه عالم زامن -6  
  )هـ شاوخوا1200د (ن زوى  امو خان داشرف خا- 7  

  :مأخذونه
 – ټوك 2 آريانا – خورشيد جهان – حيات افغاني – صولت افغاني –پټه خزانه  

 .  د توخو شفاهي روايتونه–تاريخ سلطاني 
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  ابداليان
  

  )هـ1144 – 440(
  

ابدالي د افغانستان او هند په تاريخ كي يو ډېر نامتو ټبر دئ، چي د نامه ريښه ئې   
يا هپتالي ) Aptal(د شاوخوا سپين پوستي آريائي قبيلې ته چي اپتل ) م400(د 

نومېدله رسېږي او دې قبيلې په باختر او تخارستان كي يو غښتلى دولت جوړ كى او د 
هم راوړى دئ، چي په ) ابدلوي(برطانوي دايرة المعارف په قول مؤرخانو ئې نوم 

  .يفتل ضبط دئ= هيطل = دل اب) = اودل(تواريخو كي ئې مختلف شكلونه هپتل 
هون (بولي چي د ) White Huns(د اروپا خلك دا آريايي هپتاليان سپين هونان   
په شكل پاته ده، ځكه چي د ) خان(د كلمې ريښه په پښتنو كي تر اوسه د ) هان= 

اوښتل په ) هوارزم(اوښتل روا وه، لكه د ) هـ(سره د ) خ(فياللوژۍ له مخي په 
دې خلكو تر اسالم دمخه د آسيا . سره) خوب) (خه(اوښتل په ) هو(د سره او ) خوارزم(

په زړه كي حكومت كاوه او د اېران د ساسانيانو د شهنشاهۍ سره وجنگېدل چي د عربو 
په نامه ليكي او د دوى پايڅوړ په زابلستان كي د عربو د ) هياطله(مؤرخان دوى د 

ني ئې تر اوسه د كندهار د شمال خوا ته راوتو او د اسالم د خپرېدو تر وخته وو، چي ليك
= مير (په روزگان كي سته او د ځينو پاچهانو نومونه ئې هم پښتو دي، لكه امير كوال 

چي د (او سربېره پر دې  د دوى بڼې او اندامونه او جگي پزي ) كهول= كوال (او ) لمر
سپين نژاده هم پښتنو ته ورته دي او داسي څرگنديږي چي دا ) دوى پر سكو نقش سوي

د پخواني عنصر ) پښتون(قبايل وروسته تر هغه چي افغانستان ته راغلي د پكهت آريايي 
  .سره گډ سوي او د دې هيواد په پخوانيو داخلي عناصرو كي منحل سوي دي

په نامه ) اودل= ابدال (د اسالمي دورې په تاريخ كي لومړى نامتو سړى چي د   
ه دئ، چي د خپل نامتو كهول سره د سليمان په غره ياد سوى د پښتني قبيلو مشهور نيك

دى د ترين زوى، د شرخبون نمسى او د سړه بن كړوسى وو او د ده نوم په . كي اوسېد
=   او د جمع منسوب په صورت اودلي–اودل(پښتو ادبياتو او پخوانيو نسخو كي 
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پر ځان په شاوخوا كي ئې پښتانه قبايل ) م1048=  هـ 440(ضبط دئ چي د ) ابدال

ملك سليمان د عيسْى زوى چي په زيرك ) نژداه(راټول كړي ول او د ده له تكومه 
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 

اوسني (روسته د زيرك بل زوى ملك پوپل خپل نفوذ د ځاى كښېناوه او تر بارك و
 89تر شال او ږوبه ورساوه او د پنځه شپېتو كالو تر مشرتوب وروسته د ) بلوچستان

تر هغه وروسته ئې زوى ملك حبيب او بيا د ملك حبيب زوى ملك . كالو په عمر مړ سو
 – 855(ره ئې بامي د كندهار د قبايلو اولسواالن ول او د سلطان سكندر لودي س

دوستانه روابط درلودل او نوموړي سلطان د ملك حبيب مشرتوب رسماً ) هـ900
  .پېژندلى وو

 تر هغه وروسته بهلول د كاني زوى او د بامي نمسى او ملك صالح د معروف   
د ) هـ960 – 947(زوى او د بهلول نمسى اليق اولسواالن ول او صالح د شېرشاه سوري 

درلودل او خپل نمايندگان ئې هند ته ولېږل او تر ده وروسته ملك دربار سره ښه روابط 
سدو د صالح ورور چي د سدوزو لومړى نيكه دئ په يوه لويه قومي جرگه كي د كندهار 

 17م كال د ذيحجې پر 1557= هـ 965د (د اولسوالۍ او مشرتوب پر مسند كښېنوست 
خپل رقيب حاجي زله خان ئې له او د كندهار ارغسان ئې خپل مركز وټاكه او ) زېږېدلى

د سدو معاصر وو او د ) د محمدزو لومړى پالر(منځه يووى او محمد د باركزو مشر 
سيد جمال الدين افغاني او نورو مؤرخانو په قول د صفوي شاه عباس له درباره هم په 

هغه وخت چي سدو د خپل وخت ). م شاوخوا1621= هـ 1010د (رسميت پېژندل سوى وو 
كلنۍ ته ورسېد، نو په يوه لويه قومي جرگه كي ئې له خپلو ) 75(محلي حكمران مقتدر 

خان، زعفران خان، كامران خان او ) مغدود(خواجه خضر خان، مودود (پنځو زامنو 
څخه خواجه خضرخان پر خپل ځاى اولسوال او قومي مشر وټاكه او څلور ) بهادر خان

كال د ) م1637= هـ 1047(ي په نوميالي وروڼه ئې د شاهجهان معاصران ول، چ
شاهجهان لښكرو د دوى په مرسته كندهار ونيو او د شاهجهان له خوا د كندهار 

دوى د ډهلي د دربار سره دوستانه روابط درلودل او په . اولسواالن وپېژندل سول
كال ملك مغدود خان او كامران ډهلي ته والړل او شاهجهان ئې ) م1640= هـ 1050(

كال د كابل د حكمران )  م1643= هـ 1053(ملك مغدود په . كلى وكىاحترامانه هر
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كليد (امير يحْيى سره جگړه وكړه او ووژل سو او كامران فاضل سړى وو، يو كتاب ئې د 

خضر خان د گريفن . كال ليكلى وو) م1628= هـ 1038(په نامه په پښتو ژبه په ) كامراني
سلطان  تر هغه وروسته ئې زامن خداداد كال مړ سو او) م1626= هـ 1036(په قول په 
  .  ولشېر خان د كندهار مشران او ولسواالن او) خودكي(مشهور په 
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 
لسواليو تر منځ وېش ئې د كندهار څخه پنځوس ميله لمر ختيځي خوا دواړو خواوو د او

ته د جلدك گرماو او ډبرين پل وټاكه او د ږوب او بوري مځكي ئې د سليمان د غره تر 
كال په شاوخوا كي د ده ورور شېر خان د كندهار د ) م1693= هـ 1105(لمنو ونيولې او د 

ده د . ي ئې صفوي لښكر پوپناه كىصفوي حكمران سره ونښت او د كوږك په بند ك
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 

= هـ 1069(دا حسين خان په .  داد خان د دوو سوو سپرو د مشرۍ رتبه درلودلهاهللا
كال په رنگپور كي مړ سو او شجاع خان د احمد شاه ابدالي په وختو كي او ) م1655

شريف خان د تيمور شاه په دوره كي او مظفر خان ركن الدوله چي د ملتان د ناظمانو په 
  . ولحيث مقرر ول، د همدې حسين اوالده

د سدوزو وروڼو مركز عموماً د كندهار څخه دېرش ميله لمر ختيځي خوا ته د ښار 
په لقب پېژندلي سوي ول او د ډهلي ) ميرزا(صفا سيمه وه او د صفوي له درباره هم د 

له كندهاره تر فراه پوري د ابدالي قبيلو . لقب وركړى وو) شهزاده(دربار شير خان ته د 
تر شېر . اميزي او مير الكوزي او نورو د ده مشرتوب منلى وومشرانو لكه بدال خان ب

خان وروسته ئې زوى سرمست خان او تر هغه وروسته د سرمست خان زوى دولت خان د 
كندهار اولسواالن سول او د پلرو د مشرتوب پر ځاى كښېناستل او د سلطان خداداد 

ه او پخپله د خپل ورور زوى حيات سلطان هم د كندهار اولسوالي دولت خان ته وسپارل
دولت خان د كندهار د ښار د . لښكر خان او شپږو زرو ابدالي كورنيو سره ملتان ته والړ

صفوي حكمران سره سختي جگړې وكړې او د خپلي خپلواكۍ بيرغ ئې تر غزني او د 
دا هغه وخت وو، چي د اېران صفوي او د ډهلي تيموري . سليمان تر غره پوري ورپاوه
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لو منځو كي د كندهار د ښار پر سر په نزاع سره اخته ول او لكه چي دمخه تېر دولتو پخپ
  .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   
هـ 1059( هغو ليكنو كي چي د لكه چي دوهم صفوي شاه عباس په. د ده مرستي ته اړ ول

ايالت پناه، كوتوال قلعه "كال په سر كي ئې دولت ته رالېږلي وې، دى ئې ) م1649= 
بللى دئ او د يوې داسي خورا لويي صوبې د حكومت د ورسپارلو وعده ئې " قندهار

  ).عباس نامه(ورسره كړې وه چي د اېران او هندوستان په هيواد كي ئې سارى نه وو 
چي د دولت خان د نفوذ لمنه خپره سوه نو پنځوس كاله ئې په برياليتوب سره څنگه   

حكومت وكى او د صفوي دولت د بيگلربيگي واك او اختيار ئې يوازي د كندهار په 
كال وروسته شاه حسين صفوي ) م1694= هـ 1106(كال كي كالبند كړى وو، ځكه نو تر 

او د هغه پر ځاى ئې نصراني گرگين زمان خان د كندهار له حكمرانۍ څخه وروغوښت 
دا ظالم سړى چي د . خان گرجي د شاهنواز خان په لقب د كندهار بيگلربيگي وټاكه

صفوي دولت د سقوط سبب سو، د شپې د خونخوارو سپرو سره په ښار صفا كي د دولت 
= هـ 1115د (دولت خان او د هغه زوى نظر محمد خان ئې . خان پر كور ورتوى سول

ابدالي قبيلې د خپل مشر دولت خان په وژنه ډېر . ووژل) ال په شاوخوا كيم ك1703
رستم اليق سړى وو . خواشيني سول او د هغه زوى رستم خان ئې پخپل مشرتوب وټاكه

او د سرور خان باميزي او كټه خان اكوزي په كومك ئې د اولسوالۍ چاري پر مخ بېولې 
گه په كرمان كي د صفوي حكومت په الس كي او د ده كشر ورور زمان خان د يرغمل په تو

ځكه نو رستم خان د صفويانو سره برمال مخالفت نه سو كوالى، خو د كندهار په . وو
جنوب كي ئې د بلوڅانو په واسطه صفوي لښكر تباه كى او د څلور كاله وروسته چي 

 قبيلو رستم مړ سو، نو ابدالي قبيلې هم بې مشره پاته او سره تيت سوې او د  پښتني
مشرتوب د هوتكو د كهول نامتو مؤسس حاجي ميرويس الس ته ورغى او ابدالي 

  ).م1707= هـ  1119د (مشران هرات ته والړل، هلته ئې خپلي حكمرانۍ ته ادامه وركړه 
دمخه مو وويل چي حيات سلطان ابدالي د دولت خان په وختو كي په ملتان كي   
كال كي خسرو خان په كندهار كي د پنځه ) م1711= هـ 1123(هغه وخت چي په . اوسېد

ويشتو زرو تنو صفوي لښكر سره د ميرويس خان له السه تباه سو، عبداهللا خان د حيات 
سلطان زوى د خپل زوى اسداهللا خان سره له ملتانه راغى او په هرات كي ئې پر صفوي 
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 ته د د هرات لمر لويديځي خوا. بيگلر بيگي عباس خان شاملو باندي يرغل وكى
غوريان د دوښاخ په غره كي ابدالي قبيلې او هراتيان ورباندي راغونډ سول او اسفزار 

هـ 1129(دې افغاني لښكر د . ئې ونيو او د صفوي نوى حكمران جعفر خان ئې مات كى
 هرات ونيو او غوريان او كوالب او باالمرغاب او بادغيس ئې 16د روژې پر ) م1716= 

هغه وخت چي فتح علي خان . ه پخپل حكومت پوري ونښلولد هرات د ټولو سيمو سر
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 اعالن 

ې د خاشرود پر كال ئ) م1719=هـ 1132(اسد اهللا خان په هغه جگړه كي چي په . وكى
غاړه په دالرام كي د شاه محمود هوتك سره وكړه ووژل سو او عبداهللا 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 اليق سړى وو، 

بيلې د هرات د ټولو ملي قواوو سره يو كړې او د صفويانو جگړن ده ابدالي ق. وسپاره
صفوي دربار . اميران ئې د جعفر خان بيگلربيگي سره يو ځاى د هرات په ښار كي ووژل 

صفي قلي خان تركمان د لوى لښكر سره له مشهده د هرات خواته راوكوچاوه، خو د 
 لښكر د كافر كال په ډگر كي هرات ملي لښكر د زمان خان په مشري صفي قلي او د هغه

ووژل او زمان خان تر دوو كالو او پنځو مياشتو پوري په ډېر برياليتوب حكومت وكى او 
  .كال له دنيا والړ) م1722= هـ 1135(په 

د زمانخان تر مړيني وروسته د عبداهللا خان زوى محمد خان د كندهار له ښوراوكه   
س كي ونيولې او تر مشهد پوري پر مخ راغى او د هرات د حكمرانۍ واگي ئې په ال

او ) م په شاوخوا كي1723= هـ 1136د (هغه ښار ئې څلور مياشتي كالبند كى . والړ
د غوريان لمر لوېديځي خوا ته ئې د سنگان كال . خپل نفوذ ئې په خراسان كي خپور كى

فقار خان ونيوله، خو ابداليانو دى خلع كى او د ده پر ځاى ئې د زمانخان مشر زوى ذوال
او د نزاع د ليري ) هـ1136(د كندهار له ښوراوكه راوغوښت او د ځان امير ئې وټاكه 

دې جرگې د باخرز او بادغيس حكمراني ذوالفقار . كولو له پاره ملي جرگه جوړه سوه
خان ته وركړه او د عبداهللا خان زوى رحمان خان ئې د فراه په حكمرانۍ وگوماره او په 

ونو د مركزي حكومت له پاره د عبداهللا خان بل زوى اهللا يار خان له هرات كي ئې د ملي
  ).م1725هـ 1138(ملتانه راوغوښت 
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اهللا يارخان او ذوالفقار خان زړور مړونه ول او د نادرشاه افشار د متجاوزو   
كال چي نادر شاه مشهد ) هـ1139(لښكرو په مقابل كي ئې سخت جنگونه وكړل او په 

نه لښكر ئې د سنگان كال ته واستول نو د هرات حكمرانانو په يوه ملي ونيو او اته زره ت
) م1728=هـ 1141(جرگه كي د نادر په مقابل كي خپل ملي قوتونه راغونډ كړل او په 

نادر په يوه ليك كي د اهللا . كال اهللا يار خان په تربت جام كي د نادري لښكر مخه ونيوله
وه او په كافر كال كي جگړه ونښته او د نادر پښه يار څخه روغه وغوښته خو و نه منله س

ټپي سوه او د هرات لښكر را پر شا سو هرات ته راغى، خو اهللا يار خان بيا د خپل لښكر 
سره له هراته څخه دوه فرسخه ليري د پريان په رباط كي د نادر مقابلې ته ورغى او 

وره سو، چي د دوى سره روغه نادر شاه مجب. ذوالفقار هم د جبهې شا ته د ده مالتړ كاوه
هغه وو، چي تر دوو مياشتو پرله پسې . وكړي او پر هرات باندي د دوى حكمراني ومني

كال د ذوالحجې د مياشتي په څلورمه بېرته مشهد ) م1728= هـ 1141(جگړو وروسته د 
  .ته والړ

يو كال وروسته د هرات مليونو د عبدالغني الكوزي په قيادت اهللا يار خان 
وچاق ته واستاوه او د هغه پر ځاى ئې د هرات حكومت ذوالفقار خان ته وسپاره مر
ذوالفقار د لښكر په تجهيز الس پوري كى او د اتو زرو تنو سره ئې ). 3هـ د شوال 1142(

 پوري ئې جگړه 13كال د محرمي تر ) م1730= هـ 1143(د مشهد ښار  كالبند كى او د 
ات ته راغى او له هغې خوا څخه نادرشاه بيا د هرات د وكړه او تر هغه وروسته بيرته هر

كال په روژه كي ئې دغه ښار كالبند كى، څنگه ) م1730= هـ 1143(نيولو نيت وكى او د 
چي له كندهاره شاه حسين هوتك هم د هرات مدافعو مليونو ته كومك واستاوه، ځكه 

ه سپاره، څو چي په همدې نو ذوالفقار هم په ډېره مړانه جنگېدى او ښار ئې دښمن ته ن
) 18م كال د صفري په 1731= هـ 1144(وخت كي بيا اهللا يار له مرو چاق څخه راغى او د 

هرات ته ننووت او ذوالفقار هم د جگړې واگي ده ته وسپارلې او پخپله د خپل كشر ورور 
ې كندهار ته والړ او همدا بېلتون ب) چي وروسته احمد شاه ابدالي سو(احمد خان سره 

اهللا يار هم د نادر سره په مړانه وجنگېدى او تر . شكه د مليونو د كار د سستېدو سبب سو
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 

هـ 1160(كال د روژې په اوله پاى ته ورسېدله او تر هغه وروسته په ) م1731= هـ 1144(
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كال په كندهار كي احمد شاه ابدالي بيا د افغاني سلطنت بنسټ كښېښوو ) م1747= 
  .او هرات د پخوا په شان د افغاني هيواد برخه پاته سو

  :د هرات د ابداليانو د حكمرانۍ سيمي
 جام –پوريان  – غوريان – كوسويه – شافالن –  اوبه–د هرات ښار او شاوخوا ئې

  او جنوباً د هلمند له غاړو تر ميوند او – د مشهد تر حدودو – زوزن – باخرز – خواف – لنگر –
    .فراه او سيستان پوري او شماالً بادغيس او آب مرغاب

  :د كندهار ابداليان
  )هـ شاوخوا440(ابدال د ترين زوى =  ملك اودل - 1  
  ) هـ شاوخوا750د (ليمان زيرك د عيسْى زوى  ملك س-2
  )هـ شاوخوا760د ( ملك بارك د زيرك زوى -3
  )هـ شاوخوا783د ( ملك پوپل د زيرك زوى -4
  )هـ شواوخوا800د ( ملك حبيب د پوپل زوى - 5
  ) هـ شاوخوا850( ملك بامي د حبيب زوى -6
  ) هـ شاوخوا890د ( ملك بهلول د كاني زوى او د بامي نمسى - 7
  )هـ شاوخوا950د ( ملك صالح د معروف زوى او د بهلول نمسى -8
هـ كي زېږېدلى او په 965په ( ملك سدو د معروف زوى د بهلول نمسى -9
  ).هـ كي مړ دئ1031

  ).هـ كي مړ دئ1036په ( خضر خان د سدو زوى -10
  )هـ شاوخوا1050د ( ملك مغدود د سدو زوى او كامران د سدو زوى - 11
  )هـ شاوخوا1070د ( سلطان او شېر خان د خضر خان زامن  خداداد-12
  )هـ شاوخوا1110د ( سرمست خان د شېر خان زوى - 13
  )هـ شاوخوا1115د ( دولت خان د سرمست خان زوى -14
  )هـ شاوخوا1119د ( رستم خان د دولت زوى - 15

  :د هرات ابداليان
  )هـ شاوخوا1123د ( حيات اهللا خان د خداداد سلطان زوى - 16
  )هـ شاوخوا1130د ( عبداهللا خان د حيات سلطان زوى - 17
  )هـ1135 - هـ 1132( زمانخان د دولت خان زوى -18
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  )هـ شاوخوا1136د ( محمد خان د عبداهللا خان زوى -19
  )هـ1144 – 1136(ذوالفقار خان د زمانخان زوى - 20
  )هـ1144 – 1138( اهللا يار خان د عبداهللا خان زوى -21
  )هـ1144 – 1138(ن د عبداهللا خان زوى  رحمان خا- 22

  :مأخذونه او مراجع
 مخزن افغاني – پټه خزانه د كابل چاپ – د آريانا مجله –دائرة المعارف برتانيكا 

 تذكرة – د بمبي چاپ 1298 تاريخ سلطاني د سلطان محمد خالص كندهاري د –قلمي 
 تاريخ – آئين اكبري –پ  لوى احمد شاه بابا د كابل چا–الملوك د راورټي په حواله 

 8 روِضة الصفاى ناصري – تاريخ نادر شاه – تتمة البيان – خورشيد جهان –احمد قلمي 
 تاريخ اېران د – ټوك 2 تاج التواريخ – ټوك 2 عمل صالح – جهانكشاى نادري –ټوك 

 نادر نامه،  منظوم – ټوك 2 كابل مجله – خالصة االنساب خطي –سرپرسي سايكس 
 مجمع – صولت افغاني – كال كالنۍ 1945 د –انه شعراء، لومړى ټوك  پښت- خطي 

 – شوكت افغاني – تاريخ روساى پنجاب -  عباسنامه – مشاهير ابداليان -التواريخ 
  .احمد شاه بابا د كابل چاپ د مير غالم محمد غبار تاليف

  ) لمبر نسب نامه دي وكتل سي75(
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  ابداليان
  

  هـ حدود440د ترين زوى ) ابدال(اودل 
  هـ حدود750سليمان ځيرك د عيسى زوى 

  
  )هـ حدود783(پوپل                           )هـ حدود760(بارك   

  

  )هـ حدود800(حبيب                     
  

  )هـ حدود850(بامى                     
  

  كالي                                      
  

  )هـ حدود890(بهلول                     
  

  معروف                                  
  

  )هـ1031هـ مړ 965تولد (    ملك سدو         )هـ حدود950(                  ملك صالح 
  )د احمدشاه بابا د لوى وزير شاه ولي خان كورنۍ(
  

     بهادرخان  كامران خان    زعفران خان    مودود خان  خواجه خضرخان
  ) حدود1050 –كندهار     (           هـ1052 –       د كندهار مرزبان       كندهار 

  هـ1036 –          مړ 
  هـ109 مړ –           حسين خان     

  
  
  

 لومړۍ برخه  لمبر-  75

د وزير رحمت اهللا خان او 
ناظم محمدعثمان خان 

 )ملتان(كورنۍ 
د ملتان د ناظمانو شجاع 
 خان او مظفرخان كورنۍ

 دوهمه برخه وګورئ
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  ابداليان
  

  خواجه خضر خان
  

  )هـ1050 –كندهار (خداداد سلطان         )هـ1070 –كندهار (شېرخان 
             

  )ملتان(          لښكرخان   )ملتان او هرات(حيات سلطان        سرمست خان
  ) هـ حدود1123د               (                

  

  ) هـ حدود1130(                 عبداهللا خان د هرات حكمران     
  

  رحمان خان    اهللا يار خان    اسداهللا خان    محمد خان    
  ات حكمران        د هرات حكمران        په دالرام كي ووژل سو         د هرات حكمران            د هر  
  )هـ حدود1144)               (هـ حدود1144)             (هـ حدود1132)                 (هـ حدود1136      (  

  
  نظر محمد خان      محمد زمان خان      رستم خان

            مقتول             د هرات شاه      )كندهار(
  )هـ1115       (      )هـ1135 – 1132              (    هـ1119   
  

  ذوالفقار خان          احمدشاه بابا  
  )د هرات حكمدار            (      )دريمه برخه وګورئ       (

  )هـ1144 – 1136            (            
  

      لقمان خان              
  )د كندهار نائب            (            
  )هـ1162مړ (              

 دوهمه برخه  لمبر-  75
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  ابداليان
  

  كندهار) هـ1186 مړ - هـ 1135تولد (ان خان بن زم) ابدالي( احمدشاه بابا – 1
  )هـ1186 – 1160(د سلطنت دوره 

  
   پرويز  سكندر    شهاب    داراب  سليمان     تېمورشاه -2

  
   ايوب-  8   حاجي فيروزالدين - 6                  شاه شجاع– 5               شاه زمان– 3

  ان عليسلط - 7      همايون                    شاه محمود– 4         
              ملك قاسم              مونس
  قيصر

  حاجي ميرمحمد   )هرات( يوسف – 12    ملك حسن  )هـ1245 – 1234( كامران  – 9  
     محمداسمعيل            )هـ1272                   (        جهانګير    
                علي احمد      محمدمحسن  محمدرضا    سعادت    
            احمدشاه                      سلطان علي    
                شېرمحمد                جال الدين    
  )شكارپور(پيرمحمد )   هـ حدود1258( فتح جنګ كابل -1          
  ) هـ حدود1258 –كابل ( شاه پور – 11          
  )شكارپور او كندهار(تيمور           
  نادر          

  
  

  تاج محمد    سيف الدين    دين محمد           
  

      خداداد                      
  

  جان محمد                      
  

 شاه محمد                      

لمبر -  75  دريمه برخه 
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  هوتكيان
  

  )هـ1150 - هـ 1120(
  

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 اوالده او د متو له 

په نامه د پښتنو د مشهورو غلجيو ) غلزي= لجي غ= غرزي (نسه چي د ده لور وه د 
  . قبيلو ټبرونه مشهور سول
په معنا دئ ځكه چي په افغانستان كي د " كوهزاد"د " غرزى"دا نوم بې شكه 

د كلمې څخه راوتلي دي او حتْى د " غر"سړيو او ځايو د زياتو نومو ريښې د پښتو د  
له دې كلمې څخه راوالړي سوي دي،  خلج ټولو كلمو ريښې – غلج – غرج – غرچه –غور

  .چي په منځنۍ آسيا كي د ځايو او قبيلو له پاره استعمالېږي
يعني غر كلمه لرغونې باكتري دري كلمه ده ) GAR(توماسچك وايي چي د گر 

د آمو لوړي خوا ته د غرني واليت د اريايي اوسېدونكو نوم دئ او له دې " غرچه"او  
د . يج او غرچ د غره د زوى يا غرزي او كوهزاد په معنا ديجهته نو غرچه او خليج او غل

هوم (كلمه چي اوس په پښتو كي د غره په معنا ژوندۍ او مستعمله ده د اوستا په " غر"
راغلې چي په خورده اويستا كي هم ليدل كېږي او په سنسكريت كي " گيرى"كي ) يشت
بانو د پخواني گر شاه لقب د غره په معنا وو، حتْى عر) GIRI" (گيرى"او " گير"هم 
 183 – 56د تاريخ طبرستان (د تعريب په اصول جرشاه كړى دئ ) ملك الجبال(

  ).مخونه
په معنا دئ، چي د غرچه او دلچه " غرني= كوهي " غرڅنۍ د –په پښتو كي غرڅه 

غلجى نوم له هغه څخه راوتلى دئ او غلچيان د پامير او زرافشان د رود په درو كي = 
  . اوسي
په " جبل"د " غر"ربي جغرافيا ليكونكو هم دې نكتې ته اشاره كړې ده، چي ع

ياقوت د البشاري په . معنا د غرشستان او غرجستان په تاريخي نومو كي دخيل وو



381 
غرج اصالً د غره په معنا دئ او خراساني مؤرخانو چي دا كلمې د خپلو : حواله وايي چي

ليكلى دئ، " غرستان"نوم په اصلي شكل " غرجستان"وطنوالو څخه اورېدلي دي هم د 
د ظرفيت پخوانۍ " ستان" د كوه په معنا او –غر(ستان څخه عبارت دئ + چي د غر 
  ).عالمه ده

مثالً منهاج سراج جوزجاني چي د دې هيواد له خلكو څخه وو، زياتره د عربو د 
سخو غرجستان او غرشستان پر ځاى غرستان ليكي او د طبقات ناصري په زړو خطي ن

  .كي څو واره غرستان ليده كېږي
غلزى يو پخوانى نوم دئ چي معنا ئې د غره زوى او د = په هر صورت غلجى

ده درې زامن درلودل او د زامنو . افغاني غلجيانو لومړى نيكه په همدې نامه يادېده
  :نومونه ئې هم آريائي زړو نومو ته بېخي ورته دي

له هغو پخوانيو آريائي نومو څخه " تور"ي  بولر او موږ پوهيږو چ– تولر –توران 
تور (دئ چي په اوستا كي راغلي دي او دا نوم تر اوسه په پښتنو كي په مختلفو صورتو 

يو زوړ نوم دئ چي د " بلور"يا " بولر"همدا راز . رواج لري)  تورى– تورك – تورانى –
 تر اوسه هم د هغه ځاى گلگته تر سيمو د نورستان پر خلكو اطالقيده او د بارتولد په قول

 پېړۍ پوري په چيني كتابو 18بولي او دا كلمه تر " بلور"ځيني تور پوښه قبايل ځانونه 
په شاوخواكي ژوندى وو او پر دې ) هـ932(كي ليده كېږي او محمدحيدر دوغلت چي د 

سيمو ئې حكمراني كوله نو د كشمير له ناوې څخه د كابل تر ناوې پوري او شماالً تر 
كند او كاشغر پوري ئې دا سيمي بولر او بلورستان وبللې او تر ده دمخه منهاج سراج يار

او محمد عوفي د غوري دورې مؤرخان د شغنان او تخارستان او درواز د غرو په لړ كي 
بولر يا بلور كلمې د باختر د كلمې طبعي تحريف : بلور هم راوړى او مستربيلو وايي چي

وران، تولر او بولر كلمې او نومونه ټول پر دې داللت كوي په هر صورت د غلجي، ت. دئ
چي دوى پخوانۍ آريائي ريښې لري او هم دا ثابتوي چي افغاني غلجيان هم د آريائي 

  .نژاد سره ټينگه اړه لري
د هوتكو د قبيلې لومړى ) د كندهار او كالت د غلجيو قبيلو څخه" (هوتك"خو 

ې په واسطه موږ ته را رسېدلي، د انساب د نيكه چي د پښتو اشعار ئې د پټي خزان
: 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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زوى، د مند ښالم د كرم : په دې ترتيب. خان پالر ښالم خان په اتم پالر ده ته رسېږي

نمسى، د عمر كړوسى، د جالل 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 اولسواالن ول او لكه چي 
د مفصل حاالت وويل سول د چنگېزيانو سره ئې سختي جگړې وكړې، خو د دوى د ژون

الس 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 پالر ښالم خان چي د خپل وخت له مشرانو څخه وو، د سلطان 

خي لور نازو نامې په نكاح كړه او د هغه له نسه څلور زامن حاجي مير خان، مل
  . عبدالعزيز، عبدالقادر او يحيْى خان پيدا سول

له دې زامنو څخه حاجي مير خان يا ميرويس خان هغه نوميالى وو، چي له غزني 
 چي له(څخه تر كندهاره ئې خپل نفوذ خپور كى او د توخي او ابدالي د دوو ټبرو 

او د ډهلي او اصفهان د دوو شاهنشاهيو د تاريخي ) كندهاره تر غزني ئې حكومت كاوه
نفوذ تر منځ ئې په اولسي چارو كي لوى الس درلود، څو چي په كندهار كي ئې د 

دى د سيد جمال الدين افغاني او سلطان محمد . خپلواك سلطنت بنسټ كښېښود
ند او هم ښه ژبور سړى وو او څنگه چي له خالص په قول د متين فكر او لوړو اخالقو خاو

يوې خوا ئې مور د توخي حكمرانانو له كهاله څخه وه او له بلي خوا ئې د ابدالي كامران 
خانزاده نومي لور كړې وه، ځكه نو ابدالي او توخي ) چي دمخه ئې يادونه وسوه(خان 

ېرو پېړيو راهيسي په قبيلو دواړو د ده مال تړله او له بل پلوه د ده خپل كهول هم له ډ
  .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 
په لقب وپېژندل سو او هغه وخت چي صفوي نصراني حكمران گرگين خان كندهار " بابا"

و نه ول، نو ميرويس څلور واره ته راغى او پر خلكو ئې هغسي ستمونه وكړل چي د زغمل
اصفهان ته والړ او د شاه حسين صفوي دربار ته ئې د خلكو فرياد ورساوه او هم ئې د 

پخپل منظوم كتاب " رېدي خان"د ده يو ملگري . دربار اوضاع له نژدې څخه وكتله
كي چي د ميرويس د زوى په نامه ئې نظم كړى دئ، د ميرويس " محمود نامه"
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  :د شاه حسين صفوي جواب داسي بيانويدادخواهي او 
ــه   ــه ونــ ــان تللــــى اصــــفهان تــ ــر خــ   چــــي ميــ

   د پــښتون اقــوالپاچــا تــې عــرض كــړ ټــول  
ــل  ــا ويــ ــاره : "پاچــ ــوالى چــ ــسواى كــ   زه نــ

  كــه ئــې معــزول كـــړم كنــدهار نــه پرېـــږدي     
ــم كـــوي   ــو گـــرگ دئ گـــرگ خـــو ظلـ   گـــرگين خـ
  زه هــم خــايف يــم چــي بــه څــه كــړم گــرگين       
ــه   ــه اســــالم كــــي ځــــان پاوبنــــد گڼينــ   نــــه پــ
ــر ښـــكاره   ــږم زه چـــي خـــداى كـــړي قهـ   بېرېـ

  اې حــــسين پاچــــا وگــــوره: "ميــــر خــــان ويــــل
  گـــرگ دي ايلــــه كـــى پــــر رمـــه ســــو شــــبان    
ــاتى      ــه زي ــسته چــي كــړو ب ــه طاقــت ن   مــوږ ل
  دا څلـــــــــــورم وار دئ راځـــــــــــم ســـــــــــلطانه 
ــوم    ــواهي د مظلــ ــړي داد خــ ــا نكــ ــه پاچــ   كــ
ــاد      ــي بربـ ــلطنت سـ ــي سـ ــر سـ ــي ډېـ ــور چـ   جـ

  

ــه ونـــه        ــبحان تـ ــې د پـــاك سـ ــې مكـ   مـــخ ئـ
ــر ــښتون   د گـــ ــوال د پـــ ــد احـــ ــم بـــ   گين ظلـــ

ــتم دپــــــاره     ــان ظلــــــم و ســــ ــرگين خــــ   د گــــ
ــږدي    ــه پرېـ ــعار نـ ــل شـ ــتم او خپـ ــور و سـ   جـ
  وينــــــي تووينـــــــه هـــــــم پـــــــسونه څيـــــــري 
  نامـــــــسلمان دئ، ارمنـــــــى دئ، بېـــــــدين 
  نــــــه نــــــصراني نــــــه لــــــه عيــــــسْى بېرينــــــه
  "د ســــلطنت پــــه رڼــــا كــــور ســــي تيــــاره      
  !حــــــــال د حــــــــاكم او رعايــــــــا وگــــــــوره   
  جـــور و ســـتم كانـــدي بېحـــد گـــرگين خـــان
  صـــــــــبر پـــــــــر ظلـــــــــم د ظـــــــــالم ارمنـــــــــي 
  !عـــرض د ظـــالم لـــه الســـه كـــړم ســـلطانه     
ــوم      ــه محكـ ــر پـ ــم ډېـ ــا، ظلـ ــاكم كـ ــالم حـ   ظـ
  د ظلـــــــــم قـــــــــصر پوپنـــــــــا بـــــــــې بنيـــــــــاد

  

  الملك يبقي مع الكفر واليبقي مع الظلم: عربيه
  كـــــــافر كـــــــوالى ســـــــلطنت ســـــــي مـــــــدام 
  مگــــر ظــــالم خــــو نــــسي كــــړاى ســــلطنت     
  چاتــــه؟ چــــي زړه ئــــې وي پــــه مهــــر ودان    

   ښــــي غــــوږ دا وينــــا  واوره پــــه ! ســــلطانه
ــراب    ــى دئ، خـــ ــاى ورانـــ ــتمگارو پـــ   د ســـ
ــوم آه داســــــي كــــــاري وي گــــــوره      د مظلــــ
  لمبــــــې بــــــه بلــــــي كــــــا د ظلــــــم پــــــر كــــــور 
  ښــــايي ظــــالم چـــــي رحــــم وكـــــا پــــه ځـــــان    

ــلطانه ــړه   ! ســـ ــم وكـــ ــان رحـــ ــر ځـــ ــوره پـــ   گـــ
  

ــام      ــر انــ ــابر پــ ــه وي جــ ــړي داد، نــ ــه وكــ   كــ
ــوي خالفــــــت    ــالق رحــــــيم دئ، وركــــ   خــــ
ــسان    ــه انـ ــر مځكـ ــي پـ ــال گڼـ ــداى عيـ   د خـ

ــا مكــــــړه ســــــت   م د خلــــــق اهللا پــــــر هــــــر چــــ
ــراب   ــه تـــــ ــا پخپلـــــ ــې كـــــ ــم اور ئـــــ   د ظلـــــ
  چـــي اور ئــــې نـــه ځــــي د ظـــالم لــــه كــــوره   
ــه دې اور   ــوا پــــ ــدي بېنــــ ــه كانــــ ــه بــــ   ټولــــ

  په ظلم خوار نه كړي خپل ځان او جهان
ــه جـــور مـــه ورانـــوه         "خپـــل كلـــى كـــور پـ

  

څنگه چي صفوي پاچا د ميرويس فرياد وانه ورېد او د اصفهان له درباره نااميده 
 له هغه ځايه بيت اهللا ته والړ او د عربو د عالمانو څخه ئې د گرگين گرجي نصراني سو، نو
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ز او د هغه د وژلو فتوا واخيستله او د اصفهان په دربار كي ئې هم دوني سره د جنگ جوا
تر هغه وروسته نو حاجي . نفوذ وموند، چي درباريان ئې پر گرگين باندي ال بدگمانه كړل

ميرويس كندهار ته راغى او په كندهار كي ئې د ارغنداو پر غاړه د كندهار د اوسني 
ي يوه لويه ملي جرگه جوړه كړه او خلكو ته ئې د ښار څخه شپږ ميله ليري په كوكران ك

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، 
ن هوتك، عزيز خان بابوجان بابى، بهادر خان، پيرمحمد مياجي هوتك، يوسف خا

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 اعالن وثيقه 

  .السليك سوه او ټولو په قرآن عظيم لوړه وكړه
په مرسته د صفويانو تر هغه وروسته ميرويس خان د كندهار د ټولو قومو 

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
كي وروستني مؤرخان د دې ملي مشر او قايد د آزادۍ غوښتلو د نهضت په نيټه 

كال د صفري مياشت او سلطان محمد ئې ) هـ1120(اختالف لري، مثالً شېرمحمد ئې د 
) هـ1120(كال صفره ليكي، خو نواب صمصام الدوله د هغې پېښي كال ) هـ1121(د 

ار كال په هند كي د محمداعظم شاه درب) هـ1119(گڼلى او خافي خان مؤرخ وايي چي په 
) هـ1121= م 1709(سون  د افغانستان په تاريخ كي مل. ته د گرگين د وژلو خبر ورسېد

  .كال ښوولى دئ) هـ1122(كال ليكلى دئ او ميرزا محمد خليل صفوي 
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 پالر څخه 

هجري اولس ټول سول او د ) 1119( د ذيقعدة الحرام سنه 29يت كړى دئ، چي په روا
پټه (جنت مكان حاجي مير په مدد په كندهار ورننوتل او دښمنان ئې ټوله مړه كړل 

  ).خزانه
كندهار د جغرافي موقعيت له حيثه د اېران او هند د دوو شاهنشاهيو تر منځ ډېر 
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جاهدينو د ميرويس په مشري په كندهار كي د اهميت درلود او هغه وخت چي ملي م
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 

ېدو څخه وبېرېدل، غوريانو او خلجيانو او لوديانو د امپراطوريو او برم د بېرته نوي ك
  :لكه صمصام الدوله او خافي خان چي ليكي

هغه وخت چي د پښتنو د خپلواكۍ د اعالن خبر د هند تيموريه دربار ته ورسېد، 
نو په ښكاره ئې د مجبوريت په سبب د پښتنو خپلواكي تر يو ځايه په رسميت وپېژندله، 

كړه، چي د دې پېښي د مخنيوي خو په پټه ئې د اصفهان د دربار سره مخابره او مفاهمه و
په غرض چي د خافي خان په تصريح د دواړو هيوادو او اولسو له پاره د صايبي رايي 

خو حاجي ميرويس چي د دوو ). منتخب اللباب(مخالفه پېښه وه، ډېر ژر زيار وباسي 
قوي شاهنشاهيو تر منځ په خپل خطرناك موقعيت ښه پوهېدلى وو، په دريمه جرگه كي 

ولس مشران راغونډ كړل او وروسته تر هغه چي ئې د افغان اولس سياسي موقف ئې د ا
: 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 مال وتړى نو خپل د خپلواكۍ بيرغ به هسك وساتو او پرې به "
هغه كسان چي د .  كړۍ زموږ په غاړه كي ولوېږينه ږدو، چي بيا د پرديو د مريتوب

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 الس وركى او 
وري به د خپلي ملي ټينگه وعده ئې ورسره وكړه چي د خپل ژوند تر وروستۍ سوگلۍ پ

  ).تتمة البيان(خپلواكۍ او آزادۍ څخه دفاع كوي 
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 

 وخت كي ميرويس شړلى او پارس ته هغې خوا ته تللى وو او د بېرته راگرزېدو په
تښتېدلى وو او هم پخپله ميرويس صفوي پاچا ته ليك واستاوه او د افغان او فارس د 

پاچا دي له تدبيره كار :"جگړې د كتاب د مؤلف په قول په هغه ليك كي ئې ليكلى ول
ه الس واخلي او كندهار ته دي لښكر نه رالېږي، ځكه ټوله پښتانه د دوى وژلو ته توري پ

والړ دي او كه مجبوره سي ښايي چي كندهار د ډهلي پاچا ته وسپاري، له دې سببه نو 
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همدا شان ئې د ډهلي ". صفوي پاچا بايد د دې هيواد سياسي موقع په نظر كي ونيسي
دربار ته ليك واستاوه او په هغه كي ئې د دواړو خواوو، د سني مذهب د درلودلو 

دا كړه، چي كه د هند دربار د ده مرسته وكي په راتلونكي يادونه وكړه او طمع ئې ور پي
  .وخت كي به د صفوي توابعو يوه برخه د اصفهان پر خالف وپاروى

مگر صفوي دربار وغوښته چي ميرويس د تهديد او بېرولو له الري د ځان تابع 
كړي، نو ځكه ئې ميرويس ته يو استازى راوستاوه، چي د مليسون په قول جاني خان او 

دې . د سرجان مالكم او سيد جمال الدين افغاني په قول محمد جامي خان نومېد
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 

 د مقابل لوري له عظمت او شوكت او د دوى د كار پر هغه نوموړي استازي افغاني زعيم
د بدي خاتمې څخه وبېراوه، خو ميرويس چي قوي زړه او ټينگ اعصاب درلودل، په 

ته فكر كوې، چي عقل او حكمت يوازي په ناز او " :ډېره مړانه ئې داسي جواب وركئ
كوالى سواى ستا پاچا كه څه . نعمت كي الس ته راځي او زموږ په غرو كي ئې اثر نسته

  ).سر جان ملكم..." (دې بې فايدو خبرو ته اړ نه وو. خپل كار ئې په زور پر مخ بېوه
هغه دروهلي صفوي استازى زندان ته بوزي او د مليسون : ميرويس امر وكى چي

په قول په دې كار كي ئې دوه لوى مقصده درلوده، لومړى داچي د اېران د دربار جواب 
لښكر تهيه كول او رالېږل هم وځنډېږي او بل دا چي د اصفهان ځنډ پيدا كړي، څو چي د 

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

ټينگ عزم څنگه چي د لومړي سفير را استول ميرويس خان د آزادۍ غوښتني له 
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 

 د خپلواكۍ تود نغرى په دوستانه نصيحتو سوړ كي، خو ملي مشر سره خبري وكي او
  :افغان مشر نوي استازي ته وويل

خداى ته شكر وباسه چي ستا د ملگرۍ حق مي سترگو ته درېږي او كه دا نه واى "
زموږ د غرو آزاد خلك بيا د مريتوب په . نو تا به هم د نورو په شان پاداش ليدلى واى
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 زمريانو زنځير شلولى دئ او له تېكو را ايستلي سوي زړورو. قيد كي نه سي لوېدالى
  ".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 

سي او د ميرويس د دې مېړني ثبات او خلل نه منونكي عزم په مقابل بيا له السه و نه با
كي د اصفهان دربار د هرات حكمران ته چي د محمد خان پر ځاى مقرر سوى وو، په 

كال امر وكئ، چي پر كندهار يرغل وكي، خو ميرويس د پنځو زرو ) م1710= هـ 1122(
  .ئې وركړهپښتنو سپرو سره د هغه مخه ونيوه او سخته لويه ماته 

مياشتو كي د اصفهان له خوا څلور واره نور پر ميرويس او د ) 18(په راتلونكو 
پښتنو پر آزادۍ غوښتونكو باندي لښكركښۍ وسوې، خو ټوله بېرته ناكامه پر شا 
والړې او وروستى پال پنځه زره تنه لښكر د تبرېز د حكمران محمد خان په مشرۍ دې 

پنځو سوو پښتنو سپرو پر شا وشړل او تر زرو زيات خوا ته وگمارل سول، چي يوازي 
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 الس كښېووت
دې پرلپسې ماتو او ناكاميو د اصفهان دربار مجبوره كى، چي لويه لښكر كښي   

 سو او خورا لوى خونخوار لښكر ئې را وويست او د دې لوى لښكر وكي، ډېر په قهر
ساالري 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 

ت د عصبيت د جوش له الري گوندي خسرو خان به د خپل اكا د خون اخيستلو په كسا
هغه وو، چي خسرو د كندهار خوا ته پر مخ راغى او په فراه كي ئې . كار پر مخ بوزي

په دې لويه لښكركښۍ كي ئې د خراسان ټول اميران او د هرات حاكم او د كرمان . واړول
  .حكمران علي قلي هم د خسرو ملگري ول

ر داود هوتك په فراه كي د پښتني  ميرويس په دې وخت كي د پټي خزانې د مؤلف پال
قواوو ساالر وټاكه، چي همهلته د خسرو سره ونښت، خو خسرو پر مخ راغى او ميرويس 

د خسرو لښكر د ميرزا . د لږ قوت سره گرشك ته نژدې د هلمند پر غاړه تيار ناست وو
محمد خليل په قول پنځوس زره سپاره او پلي ول، چي مجهزه توپخانه او خزانه هم 

تنه خالص گرجيان ول، چي خاص د گرگين د خون ) هـ1200(رسره وه او په دې كي و
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بالمقابل پښتني ملي قواوي لږ وې، ځكه نو را پر شا سوې . اخيستلو له پاره راغلي ول
  ).م1712= هـ 1123(او د خسرو لښكر كندهار كالبند كى 

 او په هره حمله كندهاريانو د ښار په ساتلو كي په ډېره مېړانه پښې ټينگي كړې  
پخپله ميرويس هم خپل قوتونه له سره نوي راغونډ . كي ئې صفوي لښكر پر شا وواهه

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 الره 

ړله، خسرو چي خپل نيم لښكر په دې اخ و ډب كي بايللى وو، وې غوښته چي ئې پر وت
زرو تنو سره پر هغه يرغل وكى او د ) 16(بېرته پارس ته وتښتي، خو ميرويس د خپلو 
زرو تنو څخه يوازي پنځو سوو تر ) 25(جان مالكم په قول د صفوي تېري كوونكو له 
  .واوو سوو تنو پوري له مړيني ځان وژغورالى س

خسرو خان هم په جگړه كي د خپل اكا په سرنوشت اخته او ووژل سو او سر ئې د   
او د مجمع  ( 28هـ كال د روژې پر 1123كندهار د كال په پښو كي كښېښووه او دا د 

تر دې خونړۍ جگړې وروسته چي كندهاري . پېښه سوه) هـ كي1124التواريخ په قول په 
ژل، د اصفهان دربار يو بل لوى مدهش لښكر د ننگياليو صفوي تېري كوونكي ټول وو

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 

نوشت اخته نه سي مخ نه بوت او مات سو او رستم د دې له پاره چي د خپلو اسالفو په سر
  ).م1714= هـ 1126(بېرته پارس ته پر شا سو 

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 

د ابدالي )  چي وويل سوهلكه(څنگه چي په دې وخت كي د هرات مليون هم . سفر والړ
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 

  .لقب ور كى) بابا(واك خاوند او غښتلى ملي مشر سو، چي خلكو ورته د 
د (لي د دربار سره خپل سياسي روابط ډېر ښه ساتل او ده په دې وخت كي د ډه  

ئې هغه دربار ته په رسميت معرفي كړى وو او په پاى كي ئې د ) كندهار ملي دولت
سياسي دوستانه روابطو د ال ټينگښت له پاره خپل ورور حاجي امكو د سفير په حيث د 
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ه الس ئې دوستانه هند د تيموري پاچا فرخ سير دربار ډهلي ته واستاوه او د هغه پ

د ډهلي دربار هم د كندهار ملي حكمران په رسميت وپېژاند او د . سوغاتونه ورولېږل
خطاب ئې د توري او پيل د سوغاتو سره د ميرويس ملي دربار ته ) حاجي امير خاني(

چي په دې سياسي وسيله ميرويس د خپل  هيواد د لمر ) مجمع التواريخ(راواستاوه، 
  . يو څه حده ډاډه سوخاته خوا څخه تر

او سيستان څخه نيولې ) سبزوار(د ميرويس د حكمرانۍ حدود له فراه او شينډنډ   
تر پښين او د سلېمان د غره تر لمنو او شماالً تر غزني پوري رسېدل او پر ابدالي او 
غلجي قبيلو ئې په مساوي توگه حكومت كاوه او بلوڅانو هم ورسره مرسته او ملگري 

شاهۍ لقب و نه مانه او په هغه جرگه كي چي د كندهار قومو د ده د سترو ده د . كوله
ما د دې : "خدمتو د تقديرولو له پاره ئې دى پخپله پاچهي مانه، ده خلكو ته وويل

لهپاره ستاسي خدمت نه دئ كړى چي پاچاهي وكم، يا د پاچهۍ پر تخت كښېنم او 
  .خولۍ كږه كښېږدم

تاسي پاچهي وكم، بلكي په دې ښه اېسم، چي زه په دې ښه نه اېسم، چي پر   
ووايي، نور نو نه ) بابا(ماته همدا بس ده، چي اولس راته . ستاسي خدمتگاري وكم

  .جواهر غواړم او نه سره او سپين زر
  .زما همدا بس دي چي ستاسي خدمت وكم او تاسي د خپلو زامنو په څېر وروزم  
  !"ى خادم يمزه ستاسي كوچن. زما پاچهي د السه نه كېږي  
  :د ده د دې خبرو مطلب د دري ژبي يو شاعر داسي منظوم كړى دى  

ــنم     نـــه خـــدمت نمـــودم كـــه شـــاهى كـ
  نزيبــــــد مــــــرا شــــــاهى و ســــــرورى   

  "پـــدر"مـــرا بـــس كـــه گوينـــد قـــومم  
ــنم    ــدمت كـ ــه خـ ــه كـ ــسرم بـ ــين افـ   همـ
ــورم    ــود در خــ ــاهى بــ ــيم شــ ــه ديهــ   نــ

  

ــى كــــنم       ــهي كــــج كالهــ ــت شــ   بتخــ
ــاكرى   ــسر چــــ ــرازم از افــــ ــر افــــ   ســــ

ــيم و زرنـــــدارم طمـــــع    گـــــوهر و ســـ
  شــــما را چــــو فرزنــــد خــــود پــــرورم 
ــاكرم    ــرك چـــ ــى كمتـــ ــما را همـــ   شـــ

  

د گاونډيانو په سياسي اوضاع . ميرويس يو ځيرك او پوه او دپلومات سړى وو  
اته كاله . د حكمدارۍ په دود او دستور ښه پوهېد. ښه پوه او په صفوي دربار ښه خبر وو

خلك ئې راضي وساتل او په هره . ب وكىئې د يو مشر بابا په حيث د خپل اولس مشرتو
  .موقع كي ئې د خلكو په درد خوړل او د مهربان پالر په څېر ئې وروزل
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وايي او د يوه بزرگ قطب په شان د ده د ) بابا( په كندهار كي تر اوسه خلك ورته   

وايي چي، دې . مزار زيارت كوي او د ځينو نارغيو له پاره د ده د مزار خاوره شفا بولي
پر سر ئې ورېښتان . وميالي مشر جگه ونه، قوي اندامونه او سپينه  اوږده ږيره درلودهن

سپين پرتوگ او سپين كميس ئې اغوستل او يو پټو ئې درلود، چي د كليو په ملي . نه ول
جرگو كي به ئې پر مځكه د خلكو په منځ كي غوړاوه او د كليوالو په څېر به پر هغه 

 پر خپل پټو كښېنول او ملي پېښي او قضايا به ئې د خپل كښېنوست او نور به ئې هم
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 

ۍ او آزادۍ هېر سوى درس ئې د عظمت مړه ډېوه بيا په كندهار كي بله كړه او د خپلواك
له دې دنيا )  نېټه28هـ كال د ذيحجة الحرام پر 1127(خپلو خلكو غوږو ته ورساوه او د 

دى د كندهار د ښار . الړ او د افغان په تاريخ كي ئې د تل له پاره نېك او ښه نوم پرېښوو
 ئې پر مزار لمر لوېدو خواته د كوكران په كلي كي د لوى سړك پر غاړه ښخ او دا بيت

  :ليكلى دئ
  بر سر مرقد ما چون گذرى همت خواه

  واهد بودـــه مردان جهان خگكه زيارت
  ) عكس77 – 76(

 18يو محمود چي د پالر د مړيني پر وخت . له ميرويس څخه دوه زامن پاته سول  
  . كلن وو14كلن وو او بل حسين چي 

ي د مليسون او جان د ميرويس تر مړيني وروسته ئې ورور پر ځاى كښېنوست، چ
او د ده د معاصرينو لكه جهانكشاى نادري ) عبداهللا(مالكم او سيد جمال الدين په قول 

او مجمع التواريخ او پټه خزانه او همدا رنگه د سلطان محمد او شېرمحمد او روضة 
دې سړي . نومېد) عبدالعزيز(الصفاى ناصري او انسكلوپيدي اسالمي په موثوق قول 

رور په شان لوړ همت نه درلود او په مجردي چي واكمن سو، ملي جرگه ئې د خپل ستر و
ملي جرگې دې جوغ ته . راوبلله او خلكو ته ئې د صفويانو د اطاعت منل پېشنهادكړل

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 
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  د كندهار په كوهكران كي د ميرويس نيكه مزار
 لمبر عكس– 77
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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

  .العزيز په اوالده كي د پاچهۍ دوامدريم د عبد
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 السونه يو كړل، څو چي ئې 

  .عبدالعزيز آخرت ته واستاوه
  :خو په پټه خزانه كي ليكل سوي دي چي

حاجي مير خان ورور وو، پس له مرگه د ورور په كندهار كي مير عبدالعزيز چي د "
سنه هجري د شپې د نارنج له ) 1129(مشر سو، خو د اولس رعايت ئې كم كا، څو چي په 

  ). مخ109 –پټه خزانه" (قصره له بامه خطا سو او راولوېد، مړ سو
) هـ1129(كال مارچ ليكي، چي د همهغه ) م1716(مليسون د دې پېښي نيټه د 

  .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 السه وباسي او د عبدالعزيز تر مړني وروسته ئې د ميرويس مشر 

كال پوري د ) م1721=هـ 1134(پل مشر وټاكه او محمود تر زوى چي محمود نومېد، خ
كندهار د پاچا په حيث حكمراني وكړه، خو څنگه چي د پالر 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 

سره تر روغي وروسته ) ليلطف ع(الري پر كرمان يرغل وكى او د هغه ځاى د حاكم 
كال په ) هـ1134(بيرته كندهار ته راغى، خو آرام نه كښېنوست او بيا ئې په همهغه 

كندهار كي ملي تازه دمه قواوي راغونډي كړې او د صفوي دولت پر پايتخت اصفهان 
ئې حمله وكړه او هغه ښار ئې كالبند كى او تر اتو مياشتو كالبندۍ وروسته د صفوي 

وستي پاچا شاه حسين د اېران تاج او تخت محمود ته وسپاره او پايتخت ئې د كورنۍ ور
  . 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 ساالرانو لكه سيدال خان ناصر، پير محمد مياجي، محمد خان او 

ن بلوڅ په واسطه لويي لښكركښۍ وكړې، څو چي تر دوه نيمو كالو پاچهۍ عبداهللا خا
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 شپه په اصفهان كي د دماغي خلل د 12كال د برات په ) م1725= هـ 1137(وروسته د 
كالو په عمر ووژل سو او دا د سلطان محمد او شېرمحمد او د ) 27(ناروغۍ په سبب د 

و سيد جمال الدين او مليسون د ده د مأثر االمراء او رضة الصفاى ناصري قول دئ، خ
  .كال ليكلى دئ) هـ1138= م 1725(وژلو نېټه 

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 

ه ښه او سمه توگه اداره كړې او سيدال خان چي ئې درلوده د سلطنت چاري ئې په ډېر
ناصر ئې بيا د افغاني لښكرو سپه ساالر وټاكه او هري خواته ئې لښكركښۍ او 

د ده د وخت له مهمو پېښو څخه يو هم د بغداد د والي احمد پاشا . فتوحات وكړل
ه  څخ12هـ كال د برات له 1139(لښكركښي وه، چي د شاه اشرف د جلوس په دريم كال د 

وسوه او شاه اشرف پخپل لښكر تركان مات كړل، خو ) م كال تر منځ1727= هـ 1140د 
نور ئې پښتانه نه پرېښووه چي د تركانو سره ونښلي، دا ځكه چي شاه اشرف نه غوښته د 

هغه وو، چي د شاه اشرف د ښه . تركانو او پښتنو تر منځ زيات مرگ او ژوبله وسي
ياشتو وروسته په روغه او صفا تصفيه سوه او د ده د م) 9(سياست په اثر دا پېښه تر 

د عثماني خليفه دريم سلطان احمد خان له خوا ) م1729= هـ 1142(جلوس په پنځم كال 
راشد پاشا د سفير په ډول د شاه اشرف دربار اصفهان ته راغى او هم له افغاني درباره 

 او په دې توگه د افغاني او محمد علي خان بلوڅ د ايلچي په حيث عثماني دربار ته والړ
  .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 
سره مخامخ سو او د افغاني ) حريف(ونيوه، خو په داخل كي د نادر افشار غوندي بډه 

 د هوتكي پاچهۍ مركز وو، هم په قوت رسۍ سره وشلېدله، دا ځكه چي له كندهاره چي
اېران كي افغاني لښكرو ته مرسته و نه رسېدله او له همدې سببه اشرف څو ځايه ماته 

مياشتو پاچهۍ وروسته له اېرانه را پر شاسو او د هلمند پر ) 7(وكړه او تر پنځو كالو او 
زرد كوه ته غاړه د گرمسېر د ملخان كال ته راغى او له هغه ځايه ئې د كښته ښوراوك 

پناه يووړه او همهلته د عبداهللا خان بلوڅ د زوى ابراهيم نامي له السه ووژل سو او دا 
  .په پاى كي وه) م1729= هـ 1142(پېښه د 

كال وروسته چي ) هـ1135(خو په كندهار كي چي د هوتكو د پاچهۍ مركز وو، تر 
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 دى عالم او اديب او .شاه محمود اصفهان ونيو د ده كشر ورور شاه حسين حكومت كاوه
د ده د پاچهۍ وخت په كندهار كي په آرامۍ او هوسايۍ تېر سو . ادب پالونكى پاچا وو

او د پټي خزانې په قولو چي د ده په دربار كي ليكلې سوې، د ده امر له هراته او فراه او 
) كوټي(څخه نيولې تر غزني او گومل پوري چليدى او هم ئې د شال ) سبزوار(شين ډنډ 

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 الندي ونيوله 

په دې وخت كي د هوتكو شهنشاهي . سوه او د افغاني قواوو پرمختگ تر ملتانه ورسېد
 له غاړو څخه تر ملتان پوري رسېدلې وه، چي په د اوسني بلوچستان په شمول د دجلې

. لمر لوېده خوا ته شاه محمود او شاه اشرف او لمر خاته پلو ته شاه حسين حكومت كاوه
پوري دوام درلود او د ) م1736= هـ 1149(د شاه حسين د پاچهۍ آرامي دورې تر 

 نيولو په غرض وو، چي نادر افشار د افغانستان د سيمو د) 17(همدې كال د درجب په 
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 

هغه وو چي نادر شاه د كوچني اختر د مياشتي په دوهمه له سيستانه راتېر سو او . درلود
 د دلخك او دالرام له الري د هلمند پر غاړه د گرشك كال ته راورسېد او د 18ر د شوال پ

له هلمنده راپوريوت او د ) 21(هغه ځاى تر نيولو وروسته د كوچني اختر د مياشتي پر 
كال د ذيقعدې د مياشتي په سر كي د كندهار ټينگه كال، چي ) م1736= هـ 1149(

  .هوتكي پايتخت وو، كالبنده كړه
دهار زلمي مدافع شاه حسين د نامتو سپه ساالر سيدال خان ناصر په مالتړ او د كن

ملگرۍ تر يوه كاله او څو مياشتو پوري د كندهار له ښاره په ډېره مړانه دفاع وكړه او 
  . نظامي قوته بيا هم كندهار ونيسيچي سره د خپل ډېر غښتلينادر شاه ئې پرې نه ښوو، 

حجې د مياشتي په سر كي د شاه حسين نظامي كال د ذي) م1737= هـ 1150(د 
مقاومت پاى ته ورسېد، ځكه چي تر هغه دمه ال د ده زړور سپه ساالر سيدال خان ناصر د 
ده د زوى محمد نامي سره د كالت په كال كي د نادر افشار الس ته ورغلى وو او سيدال 

  .د نادر په امر ړوند كړه سوى وو
ه ته تسليم سو او د كندهار د سقوطه سره د له دې جهته نو شاه حسين نادرشا

هوتكو د شاهنشاهۍ ستورى هم ولوېد او ټول افغانستان د نادر افشار الس ته ورغى 
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 كاله پاچهۍ وروسته د نادر په امر مازندران 15او د سلطان محمد په قول شاه حسين تر 
د برات دمياشتي ) م وي1738= هـ 1151بايد (هـ كال 1149ته فرار كړه سو او همهلته د 

  .) لمبر عكس80 – 79 – 78(. پر لسمه دنادري قهر په زهرو له دنيا والړ
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 

دهار كي د داخلي او ملي حكومت بنسټ په دغه دوره كي څو واره پرله پسې په كن
كښېښووه سو، چي وروسته بيا احمدشاه بابا پر هغه بنسټ د افغاني سلطنت ماڼۍ 

پخپله ميرويس . دې دورې پښتون اولس دنيا ته په زړورتوب وپېژاند. ودانه كړه
غښتلى او منلى محبوب شخصيت درلود او د پوهي او پښتني روزني په غېږ كي پالل 

مور ئې نازو د سلطان ملخي لور عالمه او شاعره مېرمن وه، چي پټه خزانه د . سوى وو
  .پښتو شعرونه راوړي" زينبي"دې او د ميرويس خان د لور 

سربېره پر هغه د هوتكو په دوره كي ډېر اديبان او د توري او قلم خاوندان ول، لكه 
 مياجي او داودخان سيدال خان ناصر ستر پښتون سپه ساالر او بهادر خان او پيرمحمد

د هوتكو . چي د هغې دورې، هم جنگيالي ساالران او هم پوهيالي عالمان او شاعران ول
په وخت كي د پټي خزانې كتاب د پښتو  د لرغونيو او معاصرو شاعرانو د ژوند د حاالتو 
په باب كي د شاه حسين د دربار د منشي محمد هوتك په قلم وليكل سو او همدا رنگه 

او مال يونس ) د اركان خمسه مؤلف( محمد توخى او مال يار محمد هوتك مال باز
د (او مال زعفران توخى ) په پښتو كي د جامع الفرايض مؤلف(توخى او مال اكبر 

د شاه حسين وزير او د ) سلطان په قول تره كى او د امير عبدالرحمْن په قول توخى
ښتو شاعر او د دېوان خاوند او رېدى مؤلف، او اهللا يار اپريدى د پ" گلدستۀ زعفراني"

او ) د شاه محمود هوتك د فتوحاتو په باب كي په پښتو ژبه د محمود نامې ناظم(خان 
په پښتو د نافع (او مال نورمحمد ) په پښتو د محاسن الصلوة مؤلف(مال عادل 

  .د هوتكي عصر شاعران او مؤلفان ول) المسلمين مؤلف
رنج په شاهي ماڼۍ كي، چي كنډوالې ئې تر اوسه شاه حسين د كندهار د ښار د نا

سته ادبي جرگې درلودلې، عالمان او ژبور اديبان ئې پالل، ميا عبدالحكيم كاكړ 
د همدې عصر ) مشهور په نانا صاحب چي د اوسني بلوچستان په چټيالۍ كي ښخ دئ(

ل وخت له له نومياليو روحانيونو او صوفيانو څخه وو، چي په نقشبنديه طريقه كي د خپ
  .اقطابو څخه گڼل كېږي
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 لمبر عكس– 78



398 

  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاه اشرف هوتك
   لمبر عكس– 79

  
  



399 

  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاه حسين هوتك
   لمبر عكس– 80
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  :هوتكيان
  )هـ1127 – 1119( ميرويس خان د ښالم خان زوى - 1
  )   هـ1129 – 1127( عبدالعزيز د ښالم خان زوى -2
  )هـ1137 – 1129(شاه محمود د ميرويس زوى � -3
  )هـ1142 – 1137(شاه اشرف د عبدالعزيز زوى � -4
  )هـ1150 – 1135(شاه حسين د ميرويس زوى � - 5

  :مأخذونه
ات  طبق– معجم البلدان – جغرافياى تاريخى اېران– تذكرة االبرار–مخزن افغاني

 تاريخ افغانستان د – ټوك 2 منتخب اللباب – مأثر االمراء – حيات افغاني –ناصري 
 – روضة الصفاى ناصرى – پټه خزانه – سر جان مالكم – تتمة البيان –مليسون تاليف 

 تاريخ اېران د – تاريخ نظامي اېران لومړى ټوك –تاريخ افغانستان د علي قلي ميرزا 
 ميرويس بابا – مجمع التواريخ – سير المتأخرين –) قلمي ( نادر نامه–سرپرسي سايك 
 د – صولت افغاني – تاريخ سلطاني – خورشيد جهان – تاريخ كرمان –د كابل چاپ 

صفويانو سقوط او پر پاريس باندي  د افغانانو سلطه د لوكهارت انگليسي تاليف 
  . بدايع الوقايع– د محمد علي حزين د احوال تذكره –م 1958
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  سدوزيان
  

  )هـ1258 – 1160(
  

له ) م1735= هـ 1148جلوس (دمخه مو وويل چي نادر شاه د امام قلي زوى   
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
شاه د كندهار د زاړه ښار د كالبندۍ په وخت كي د كندهار د اوسني ښار د نادر   

په نامه يو ښار ودان كى او په هغه كي " نادر آباد"جنوب خوا ته په نمناكو مځكو كي د 
كل پخپل نامه سكه ووهله او زوړ ښار ئې تر نيولو وروسته ) م1737= هـ 1150(ئې په 

نادر په همهغه كال د افغانستان . حال پاته دئونړاوه، چي تر اوسه پر همهغه وران 
شمالي واليتونه 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 وچالوه 

 خان الكوزى ئې د هرات عبدالغني. او د افغاني مشرانو سره ئې نرمه رويه راواخيسته
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 كالت حكومت وسپاره
ورمحمد خان علي زي په مشري ده نژدې څلويښتو زرو ته پښتانه زړور سپايان د ن  

وو، پخپل لښكر كي واخيستل او د سياسي زيركۍ په سبب " مير افغان"چي لقب ئې 
نادر شاه د زمان خان ابدالي . ئې پر خپلو افغاني عسكرو بشپړ باور او اعتماد وكى

زوى احمد خان او ذوالفقار خان چي په كندهار كي د شاه حسين هوتك په امر بنديان 
  ).1738= هـ 1151(ول او په مازندران كي ئې جاگير او تنخا ورته وټاكله ول، وناز
د غلجو كالت ئې ونيو او خپل لښكر . نادر شاه بې ځنده د كابل خواته رهي سو  

په دې وخت كي د كابل حكمران د ډهلي د دربار له خوا . ئې غزني او كابل ته واستاوه
 وو، خو څنگه چي ئې د ډهلي د دربار ناصر خان يو غښتلى، زړور او د خلكو خوښ سړى
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له خوا مالتړ نه كېدى او حتْى د ده تنخا ئې هم نه وركوله، ځكه نو د ده د مقاومت قوت لږ 

سره له هغه ناصر خان د شرزه خان او نورو افغاني قبيلو په مرسته له كابل څخه دفاع . وو
 پاى كي نادر شاه د كابل كوله او رحيمداد خان كوټوال په ښار كي كالبند وو، څو چي په

او همدا رنگه د نادر زوى د باميان او ) هـ1151(د ښار كالوي وراني كړې او وې نيولې 
ضحاك او د هندوكش د لمنو د نورو كالوو نيولو ته مخه كړه او د كابل او پېښور د الري 

كابل او خانان عباس خان او سعد اهللا خان هم د نادر له خوا ونيول سول، خو ناصر خان د 
پېښور تر منځ پښتانه قبايل د نادر په مقابل كي جنگ ته چمتو كړل او د نادر د زوى 

ناصر خان په يوه جگړه كي ټپي او گرفتار سو، خو . شهزاده نصراهللا د لښكر سره ونښت
نادر شاه هغه بيا له خپلي خوا د كابل او پېښور په حكمرانۍ وگوماره او پخپله ده د اېران 

 تازه دمه لښكر سره پېښور ونيو او بيا تر الهور او ډهلي پوري پر مخ والړ او افغان د
  ).م1739= هـ 1152(

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 

 چي تر اټك راپوري ووت، د يوسفزو سره ونښت او په ډېر او) هـ1152(راستون سو 
تر هغه . تلوار د خيبر تر درې راتېر سوو، څو چي تر كابل پوري سيمي ئې تصفيه كړې

وروسته دكابل له جنوبي الري د كورم او بنگښ او دېره جاتو او سند خوا ته والړ او د 
 د بوالن د درې له الري كندهار سند د سيند ټولي لمر لوېده خوا ته مځكي ئې ونيولې او

كال ئې د خپلو فتوحاتو جشن چي له ماوراء النهر او ) هـ1153(او هرات ته والړ او په 
خوارزم څخه نيولې د سند تر سينده او د دجله او فرات او سيحون پوري رسېدل، په 

له كال په شاوخوا كي ئې احمد خان ابدالي ) م1741= هـ 1154(مشهد كي جوړ كى او د 
احمد . مازندران څخه راوغوښت او د ابدالي لښكر په مشرۍ ئې خپل همركاب وټاكه

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 

صه توجه ځانه ته واړوله چي نادر شاه به تر ځان وروسته پر ده او تر دې حده ئې د نادر خا
  .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 الس پوري كى، څو چي د ده 
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كال د دريمي خور ) م1747= هـ 1160(رباري خلك ځني وبېرېدل او د خپل نژدې د
 د يكشنبې په شپه د خبوشان په فتح آباد كي د محمد خان قجر او 11پر ) جمادي االخرى(

ي له خواد نورو اويا تنو درباريانو په قرقوموسْى افشار او خواجه بېگ افشار او صالح 
  .اتفاق ووژل سو

د ده سياست په افغانستان كي . وښيار او خونكار سړى وونادر افشار يو زړور، ه  
ده د هرات د ابداليانو ملي مشرتوب له بېخه ويوست او بيا ئې . د قهر او ناز سره گډ وو

په كندهار كي د هوتكو پاچهي هم له منځه يووړه او د دې دواړو ټبرو مشران چي په 
سه ژوبل او برباد سول، خو د افغانستان كي ئې د خپلواكۍ بيرغ جگ ساته، د ده له ال

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 ساالرانو په قيادت واخيستل او هغه ئې وپالل
د پښتنو ملي حكومت په هرات او كندهار كي له پښو كه له يوې خوا نادر شاه   

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 

  .و څخه وگڼل سيپښتنو د لويي پاچهۍ خښته كښېښووه، هم د ده د ښو يادگار
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 
كوه "چور او چپاو څخه وژغوره، چي د دې خدمت په بدل كي د نادر شاه د حرم له خوا د 

ر الماس چي په هند كي له لوديانو پښتنو څخه بابر او د هغه كورنۍ ته پاته مشهو" نور
سوى وو او د ډهلي تر نيولو وروسته د نادر شاه الس ته ورغلى وو، وركړه سو او ټولو 

كال د رجب په مياشت ) م1747= هـ 1160(پښتني قواوو هرات ته مخه وكړه او د 
سمدستي پښتنو مشرانو د نادرآباد نوي كال كندهار ته ورسېدل او د دوى د رسېدو سره 

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 

 حاجي جمال پوپلزو مشر او موسْى خان د ساگزو مشر او نصراهللا خان د نورزو مشر او
  .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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نورمحمد خان ميرافغان . مشرانو و نه سو كوالى چي يو د بل حكمراني پر ځان ومني
عليزي د مشرتوب  او تجربې او نفوذ له حيثه د دې كار وړ ښكارېده، څنگه چي د تند 

دوهم سړى چي حاجي جمال وو، هم دوني پوخ، متين او . مزاج خاوند وو، و نه ټاكل سو
د نفوذ څښتن وو، چي نورو مشرانو د ده د راتلونكي استبداد، قدرت او استيال څخه په 
زړو كي تشويش درلود او ټولو خلكو د پاچهۍ د مقام له پاره داسي سړى لټاوه، چي د 

يموكراسۍ او قوي جرگې د اصولو سره ئې سمون درلوداى پښتني آزاد مزاج او د ملي د
او په راتلونكي وخت كي ئې پر دوى په استبداد او زور حكومت نه كوالى 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   

 كلن خليق، حليم، تجربه لرونكى او ازمويلى سوى زلمى 25چي ابدالي ته واوښتلې، 
ډېر لږ ول او پښتنو مشرانو دا باور درلود چي ) سدوزي(وو او هم ئې قبيله كوچنۍ او 

دا كشر زلمى پر دوى په استبداد او شدت حكومت نه سي كوالى، ځكه ئې نو دى په 
السه وتلى لرغونى برم او پاچهۍ ومانه او د دې ښه انتخاب په سبب ئې د پښتنو له 

  .عظمت بيا راژوندى كى
په دې وخت كي صابر شاه نومي يو ملنگ د استاد اليخوار كابلي زوى، چي د شېر   

سرخ په هديره كي اوسېد د خپلي كوډلي را و ووت او هديرې ته نژدې له كښت څخه ئې 
هۍ د څو وږي پرې كړل او د دې نوي انتخاب سوي زلمي پاچا په بگړۍ كي د پاچ

كال د رجب په مياشت كي پېښه سوه ) م1747= هـ 1160(په توگه وټومبل او دا د " خول"
چي دمخه ئې يادونه (احمد شاه ابدالي د هرات د حكمران زمانخان ). م1747جوالى (

كال د زرغونې نومي ) م1722= هـ 1135(زوى، په خټه ابدالي سدوزى په ) وسوه
وه، په ملتان يا هرات كي وزېږېد او سره له دې چي د مېرمني له نسه چي په خټه الكوزۍ 

سن له مخي كشر وو، خو د خپل سلطنت په وختو كي ئې افغانستان ته لوى خدمت 
  .لقب وركى" بابا"وكى، چي په همدې سبب د افغانستان خلكو ورته د 

الحكم "خو ده په خپل مهر كي چي طاوسي شكل ئې درلود دا جمله كيندلې وه   
كلمه كه څه هم پخوا په تاريخو كي په شاذ ) دراني(د "  احمد شاه در دران- احاهللا يافت

كلمې ځاى ونيو او تر اوسه ) ابدالي(ډول استعمالېدله، خو تر هغه وروسته ئې بېخي د 
 .بولي) دراني(ټول ابداليان ځانونه 
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احمد شاه په افغانستان كي اداري او لښكري اومالي اومدني تشكيالت تاسيس 
و وزيران ئې وټاكل، چي اشرف الوزراء بېگي خان باميزى مشهوره په شاه ولي خان كړل ا

كال ) م1753= هـ 1168(د ده وزير اعظم وو او په يكشنبه د ربيع الثاني په لومړۍ ورځ 
په نامه د كندهار د اوسني ښار بنسټ كښېښوو او په ) احمد شاهي ښار(ئې د 

ن كى او هم ئې د هندوكش په شمال كي د كال ئې د كابل جنگي حصار ودا) هـ1166(
او په كندهار او مشهد او اټك او ډهلي او ) هـ1182(تاشقرغان ښا ر جوړ كى 

روهليكنډ او پېښور او ټټه او ډېره غازي خان او كشمير او كابل او ملتان او هرات كي 
مد ئې پخپل نامه سكه ووهله او د ده د سرو زرو او سپينو زرو او مسو پر سكو د اح

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   
) 31(د آمو تر سيند او مشهد او بحيره عرب پوري د ده د هيواد ټول عايدات نيولې 

مليونه روپو ته رسېدل، خو جنگي اولجې او خزانې او نور زيات ثروتونه چي د هند په 
  .جگړو كي الس ته ورتله، له دې حسابه مستثنْى دي

  :احمد شاه بابا د خپلي پاچهۍ په وختو كي دا جنگي سفرونه كړي دي  
  :احمد شاه بابا جگړئيز سفرونهد 

كال په پاى كي ئې غزني او كابل او پېښور ونيو او په ) م1747= هـ 1160( د - 1  
ناصر خان مات كى او ) تيموري او نادري پخوانى حاكم(كابل او پېښور كي ئې 

. عبدالصمد خان مومندزى د اشنغر يو مشر د احمدشاهي لښكر سره يو ځاى سو
 سردار جهانخان، ناصر خان د اټك ها خوا ته وځغالوه او پخپله احمدشاهي سپه ساالر
  . احمدشاه كندهار ته والړ

كال د دېرشو زرو پليو او سپرو سره له كندهاره راووت ) م1749= هـ 1162( په -2  
د الهور حكمران شهنواز . او د كابل او پېښور له الري د اټك او جهلم غاړو ته ورسېد

ر الدين خان په واسطه له ډهلي څخه مرسته وغوښته او د خان د وزير الممالك قم
پنجاب د سيند پر غاړه د احمدشاهي لښكر سره مخامخ سو، خو د جنگ له ميدانه 
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  .وتښتېد او احمد شاه الهور ونيو او بيا ئې نو نصير خان بلوڅ مطيع كړ
ړه  د جمعې په ورځ د مالوپور په جگ22 هـ كال د لومړۍ خور پر 1161څنگه چي د  

كي وزير الممالك قمرالدين خان ووژل سو، ځكه نو د ډهلي گورگاني پاچا محمد شاه د 
الهور واليت د هغه خلف ميرمنو معين الملك ته وسپاره او احمدشاه د ډهلي د دولت 

د الهور د حكمران . سره روغه وكړه او اباسين ئې د دوو هيوادو تر منځ وېش وټاكه
د سيالكوټ او گجرات او د پنجاب د .  روغه وكړهميرمنو معين الملك سره ئې هم

اورنگ آباد او امرتسر ماليات ئې د ميرمنو پر غاړه كښېښووه، چي هر كال به ئې 
كندهار ته بيرته د رارسېدو پر وخت ئې د قبيلو ځيني . احمدشاهي لوى دېوان ته رسوي

يرافغان عليزى مشرانو چي د ده پر خالف ئې دسيسه جوړه كړې وه، لكه نورمحمدخان  م
  .او گدو خان او محبت خان پوپلزى ئې ووژل

م كال هرات ته والړ او هغه ښار ئې تر څلورو مياشتو 1749 هـ 1163 په -3  
كالبندۍ وروسته له امير عالم خان څخه ونيو او د سردار جهان خان پوپلزي په مشري 

ن هزاره ته وسپاره او ئې پنځه زره سپاره تربت جام ته ولېږل او هرات ئې دروېش علي خا
پخپله مشهد ته رهي سو او هغه ښار ئې تر څلورو مياشتو كالبندۍ وروسته د نادر شاه 
نمسي شاهرخ ميرزا ته وركى او پخپله د نشاپور خوا ته والړ، خو څنگه چي د نشاپور 
حاكم عباس قلي خان بيات مقاومت وكى، او له بلي خوا د ژمي سخت موسم راغى، 

  .ات له الري كندهار ته راوگرځېداحمدشاه د هر
د احمد شاه د جلوس په وخت كي د كالت حكمران او د :  د بلوچستان سفر-4  

براهوي خان د نادر شاه له خوا د مير عبداهللا 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 

هـ كال چي احمد شاه د خراسان له سفره راوگرزېد 1164 كړى وو، نو ځكه په عرض
سمدسي ئې له كندهاره د بلوڅو كالت 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 كالت ته رهي سو، مير محبت خان،   

حاجي رحيم خان بابى د كالم اهللا سره د احمدشاه حضور ته شفيع واستاوه، احمدشاه هم 
د سمدستي له پاره د كالت خاني مير محبت خان ته پرېښووه، بېرته كندهار ته راغى او 
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ير گوهر نومېدله د آخون محمد حيات په وسيله نوموړي خان خپله يوه خور چي بي بي م
  .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 

ور سره هلته وو، څو په پاى كي احمدشاه، مير محبت خان د طهماسپ خان په خپلي م
  ).هـ1164(الس بندي كى او مير نصير خان ئې د كالت په خاني وگوماره 

خو ميرنصير خان په كالت كي سر واخيست او د خودسرۍ بيرغ ئې پورته كئ،   
 حضور ته استغاثې هغه وو، چي د بلوڅو د قبيلو يوې برخي په كندهار كي د احمدشاه

احمدشاه چي دا خبر واورېد، دستي ئې حركت وكى او كالت ئې دوولس ورځي . وكړې
كالبند 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 

  . وروسته ئې په احمدشاهي لښكر كښيو كي گډون كاوهوبخښل سو او تر هغه
هـ كال بيا احمدشاه د خپل لښكر سره د هرات له الري پر نشاپور حمله 1164 په - 5  
د نشاپور كال ئې په لويو توپو سورۍ كړه او وې نيوله، او د هغه ځاى حكومت ئې . وكړه

مدشاه د خراسان اح. بېرته عباس قلي خان بيات ته، چي تسليم سوى وو، وسپاره
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 
واليتونه احمدشاه ته وسپاري، تر هغه وروسته شاهرخ خپله سكه په دې بيت ښكلې 

  :كړه
  مد بادشاهــــف احطاـــيافت از ال

  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 واليتونه د هيواد په مركز پوري وتړل
ل د پنجاب د سيمو د تصفيې له پاره الهور ته والړ، م كا1751= هـ 1165 په -6  

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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شاغاسي عبداهللا خان د ) ايشيك اقاسي( په دې سفر كي د احمدشاه له حضوره    
ه وگومارل سو، چي هغه سيمي ئې ونيولې او خواجه عبداهللا كوچك ئې كشمير نيولو ت

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
د پنجاب او ملتان او كشمير د چارو تر سمون وروسته د سند د سيند احمد شاه   

  .ښي غاړي ته راپوري ووت، بنو او كابل ته راغئ او له دې ځايه بېرته كندهار ته والړ
هـ كال په سر كي احمد شاه سند ته يو سفر وكى، چي شرح به ئې 1167 د – 7  

هرات ته والړ او د خراسان تر وروسته راسي، خو د همدې كال په منځ كي له كندهاره 
تصفيې وروسته ئې مشهد كالبند كى او د نادرشاه نمسى شاهرخ ميرزا د ده اطاعت ته 

احمدشاه د ړانده شاهرخ نيابت نور محمد خان افغان ته وسپاره، جام . غاړه كښېښووه
او باخرز او خاف او تربت  او ترشيز ئې په هرات پوري وتړل او شاه پسند خان ئې د 

  .اهرود او بسطام او سبزوار د نيولو له پاره واستاوهش
تر هغه وروسته احمدشاه عباس قلي خان بيات په نشاپور كي كالبند او تسلمېدو   

ته ئې مجبور كى او بيا ئې هم دى د نشاپور په حكومت وگوماره او د هغې طايفې څو 
  .ار ته وگرزېدهـ كال بېرته كنده1168كورنۍ ئې غزني او كابل ته ولېږلې او په 

 هـ چي ميرمنو معين الملك مړ سو، احمد شاه د هغه زوى ميرمنو د 1168 په – 8  
الهور حكمران وټاكه، څنگه چي كوچنى وو، نو د خپلي مور مغالني بيگم په كومك ئې 

په دې وخت كي د مغالني بيگم او اميرانو تر منځ اختالف پېښ سو او د . حكومت كاوه
وى خواجه عبداهللا خان نوموړى مېرمن بندي كړه او له نواب عبدالصمد خان ز

احمدشاهي حضوره ئې د الهور د حكمرانۍ مقام وغوښت، خو احمد شاه د جهان خان 
سپه ساالر ورور امان خان پوپلزى د الهور د چارو د سمون له پاره ور واستاوه، مگر هغه 

 د لښكر سره الهور ونيو او د كال آدينه بېگ د ډهلي) هـ1170(څه كار پر مخ نه بوت او په 
  .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 

ړ او د هغو سيمو تر تصفيې همهغه وو، چي احمدشاه له كندهاره الهور ته وال. ونيوله
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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 الهوره ډهلي ته مخه كړه او په كرنال كي ئې د اصالت خان يوسفزي   

جمادي (كال د دريمي خور ) هـ1170(زوى نواب نجيب الدوله مخي ته راغى او د 
 د جمعې په ورځ ډهلي ته ننووت، دوهم عالمگير ئې د ډهلي پر تخت 7پر ) االولى

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 

احمدشاه د ډهلي د شاوخوا تر تصفيې او د هغه ځاى د .  هند سپه ساالر وټاكهئې 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 

 حاكم وټاكه او سپه ساالر جهان خان ئې د سكانو تيمور ئې تر سند اوتته پوري د الهور
هـ 1170(مخنيوي ته وگوماره او بلند خان سدوزي ته ئې د كشمير حكومت وسپاره او د 

  .كال په پاى كي كندهار ته راوگرزېد) م1756= 
  : د پاني پت غزا-9

كال له هنده راوگرزېد، په پنجاب كي ) هـ1170(وروسته تر هغه چي احمدشاه په   
ي فتنې پيدا سوې او د فيروز جنگ زوى غازي الدين او آدينه بېگ پورته سول او نو

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 ساالر جهان خان د 

 څخه عاجز سول، په دې وخت كي د هند اسالمي دې ټولو قوتو او فتنو له مخنيوي
مشاور او د ډهلي اميرانو احمدشاه وباله چي د هند د اسالمي پاچهۍ د ساتلو او نجات 
له پاره له كندهاره د هند خوا ته رهي سي او امام الهند شاه ولي اهللا دهلوي هم د 

احمدشاه له كندهاره احمدشاه حضور ته ليكونه واستول او دى ئې هند ته وباله، ځكه نو 
كال د بلوڅو كالت ته وخوځېد او هلته ئې نصير خان چي سر ئې اخيستى ) هـ1171(په 

وو، د روغي او خير خواهۍ له الري 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 

النبي د ورور مير عبدالكريم او نورو په مشري د بوالن له درې څخه تېر سو عبد
او د سند د سيند غاړو ته ورسېد او له هغه ځايه د الهور خوا ته وخوځېد او ) هـ1172(
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هلته د هند د پښتنو ستر مشران لكه سپه ساالر نجيب الدوله او . سارنپور ته والړ

رحمت خان او د هغه زوى عنايت خان او دوندي سعداهللا خان روهيله او حافظ الملك 
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 

  . هم ورسره وهغازيان راغونډ سوي ول، شپېتو زرو پليو او سپرو ته رسېده، چي توپخانه
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 

پر ) جمادي االخرى(كال د څلرمي خور ) م1760 -هـ 1174 (كسان تر تېغ تېر كړل او د
شپږمه نېټه ئې لويه سوبه او فتح په برخه سوه، چي د دې ستري غزا جنگي اولجي او 

 زره 22زره آسان، دوه لكه غوايي او پنځه سوه پيالن او څو زره اوښان ول او ) 50(غنايم 
  .نور ټول وبخښل سولبنديان الس ته ورغلل، چي بې له يوه ابراهيم نامي 

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 

يراعظم او پښتون نواب نجيب الدوله ئې سپه ساالر وټاكه او د پنجاب هند په لقب وز
حكومت ئې زين خان مومند ته وركى او پخپله كندهار ته راغى او شهزاده تيمور ئې د 

  .هرات حكمران وټاكه
  : د سكانو ترټنه-10
هغه وخت چي احمدشاه د پاني پت تر فتح وروسته كندهار ته راوگرزېد، په   

اسنگهـ د بغاوت بيرغ پورته كى، چي د رنجيت نيكه چهرت سنگهـ او پنجاب كي جيس
الجت هم په دې بغاوت كي الس درلود او د پنجاب نايب الحكومه زين خان ئې كالبند 

  . كى
كال په لومړۍ ) م1763= هـ 1175(احمدشاه د دې فتنې د مخنيوي له پاره د   

 ميله واټن وواهه 135مرتسر خوا ته  ساعته كي ئې د ا48نيمايي كي الهور ته والړ او په 
هـ كال د رجب 1175كي د سكانو د دوه زره تنه لښكر سره مخامخ سو او د " روهي"او په 
 نيټې په جگړه كي ئې د شلو زرو سكانو په شاوخوا كي ووژل او مات ئې كړل او د 11د 
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 پوري 7ر هـ كال د برات ت1175پټيالې او سرهند حكومت ئې امير سنگهـ ته وركى او د 

الهور ته بريالى راوگرزېد او نورالدين خان باميزى ئې كشمير ته واستاوه او هغه ياغي 
  .مستوفي سكجيون بندي كى او كشمير ئې بيا ونيو

هـ كال پوري اخته وو او د ملتان او 1179احمدشاه د پنجاب د چارو په سمون تر   
ه دې سفر كي له سختي گرمۍ ډېره اسمعيل خان له الري گومل او غزني ته راغى، خو پ

  .ق كابل ته راغى1181څخه ناروغه سو او په 
  : بخارا ته تگ- 11
هـ كال وزير شاه ولي خان د شپږو زرو سپرو سره له كندهاره بلخ او 1181په   

  .بدخشان ته واستول سو
څنگه چي د بخارا حكمران شاه مرادبى د افغانستان په شمالي سيمو كي ياغيان 

هـ كال پخپله احمدشاه د هرات له الري ميمنه او اندخود او بلخ او 1182په پارول ځكه نو 
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 

ه ئې روغه وكړه او د آمو سيند ئې د دواړو هيواد سره وړ و نه بلله نو د بخارا د پاچا سر
  .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

  : خراسان ته تگ- 13
ان څه وخت دمخه د احمدشاه له خوا د نادر شاه ړوند نمسى شاهرخ ميرزا د خراس  

  . پاچا ټاكلى سوى او د احمدشاه دشاهنشاهۍ تابع وو
 هـ په شاوخوا كي د شاهرخ زلمي زوى نصراهللا ميرزا او د تون او 1183څنگه چي د 

طبس حاكم علي مردان خان سر اخيستى وو او د فارسي د پاچا كريم خان زند دربار ته 
 له كندهاره هرات او هـ كال په سر كي احمدشاه1184ئې رجوع هم كړې وه، ځكه نو د 

په دې سفر كي د بلوڅو پاچا نصير خان چي د احمدشاهي دربار تابع وو، . مشهد ته والړ
د شلو زرو تنو سره د خراسان په جگړه كي ښې كارنامې وكړې او د ترشيز په كال كي ئې 
علي مردان مغلوب كى، چي د دې خدمتو په مقابل كي د احمدشاه له حضوره د دېره 

  .د داجل او هرند سيمي او د بلوڅو ولجې هم ده ته وبخښلي سوېغازيخان 
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خو احمدشاه د مشهد تر لنډي كالبندۍ وروسته د نصراهللا ميرزا عذر ومانه او د   

) فرزند خاني(شاهرخ لور گوهرشاده ئې شهزاده تيمور ته وكړه او نصراهللا ميرزا ته ئې د 
 د 8هـ كال د صفري پر 1184 او د لقب وركى او د خراسان پاچهي ئې شاهرخ ته وبخښله

  .هرات له الري كندهار ته راغى
  :احمدشاه او سندهـ

كال چي نادرشاه افشار ووژل سو او احمدشاه ابدالي په كندهار كي ) هـ1160(په   
د افغانستان په پاچهي وټاكل سو، په سندهـ كي ميا نورمحمد كلهوره د نادري تر امر 

ده په . كال احمدشاه هند ته سفر وكى) م1748= (ال ك) هـ1161(په . الندي امير وو
شاهنواز (سندهـ كي د ميا نورمحمد كلهوره امارت په رسميت وپېژاند او هغه ته ئې د 

  .هغه هم د كندهار دربار ته د كالنيو ماليو د وركړي تعهد وكى. لقب وركى) خان
وكړه، احمد څنگه چي تر هغه وروسته ميا نورمحمد د خراج په وركړه كي سستي   

) خايف(شاه يو فرمان ورواستاوه او په هغه كي ئې د ماليو وركړه وغوښته، چي 
په دې بيت كي داسي ) نامۀ نغز(سندهي د هغه فرمان مضمون د احمد شاه له خولې د 

  :ځاى كړى دئ
  رساندى تو گر گنج در باج ما

  اـدى ايمن از تاب تاراج مـــش
سېد، ميـا نورمحمـد د اطلـس او كمخـاب او ديبـا      دا فرمان چي د سندهـ دربار ته ور         

او وريښمو د كاليو او قرنفل او مشك او عود او عنبـر قيمتـداره سـوغاتونه د يـوې درې            
كسيزي جرگي په الس د بهايي خان كلهوره په مشرۍ د كندهار دربـار تـه واسـتو ل او وې          

  :ويل
ــاز    ــز ونيــــ ــانش بعجــــ ــالمى رســــ   ســــ
  مــــــــــنم بنـــــــــــدۀ تاجــــــــــدار تـــــــــــو ام  

ــ  ــف تــ ــن از لطــ ــى مــ ــشم دارم بهــ   و چــ
  

  كـــــه اى شـــــا افغــــــان گـــــردن فــــــراز     
  بـــــه فرمـــــانبردارى نامـــــدار تــــــو ام   
  بـــــــر شـــــــاه مـــــــن ميكـــــــنم آگهـــــــى     

  

دا سفارتي جرگه چي احمدشاهي دربار ته ورسېده، د دواړو دربارو دوستانه   
مناسبات تر پخوا ال ښه سول او د شيخ محمد مريد قانونگو زوى شېرمحمد محفوظ 

 خوا د وكيل په حيث كندهار او كابل ته وټاكل سو، چي تر سرخوش د سندهـ د دربار له
هـ كال پوري په كابل كي وو، خو سره له دې هم له سندهـ څخه هغه ماليې چي د 1168
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وركړي وعده ئې سوې وه، د كندهار دربار ته راونه رسېدلې، ځكه نو احمدشاه د سردار 
هـ 1166(اره چمتو كى، چي په جهان خان سپه ساالر په مشرۍ يو لښكر د هند د سفر له پ

كال په سندهـ كي د سپه ساالر د ورتلو آوازه گډه سوه، خو د همهغه كال په ) م1753= 
  . پاى كي څرگنده سوه، چي پخپله پاچا د سندهـ خوا ته رهي سوى دئ

احمدشاه ) م د نومبر پر لومړۍ نېټه1753د = هـ كال د محرمي په څلرمه 1167(د   
د سندهـ دربار په ډېر تلوار دېوان گدومل . ته رسېدلى وو) ريگستان(د محمد آباد شگي 

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

پوري گدومل د سكهر پل ته نژدې شاهي لښكر گاه ته ورسېد، خو تر دوو ورځو   
ئې پاچا و نه ليدالى سو، څو چي شاهي موكب نوښاره ته راغى او هلته گدومل د پاچا 

وايي چي احمدشاه . حضور ته ورغى او د پاچا په راضي كولو كي ئې ډېر زيار ويوست
ډېر غضبناك وو، خو گدومل هم هوښيار سړى او ژبور او په كار پوه سفير وو، چي په 

دى په دې پوه وو، چي . په آرامولو كي زيار يوستلطائف الحيل ئې د شاهي غضب 
احمدشاه اولياء اهللا ته عقيده لري، نو څو جواله ئې له خاورو ډك كړه او د نورو سوغاتو 

په دې جوالو كي څه شي دي؟ گدومل : احمدشاه پوښتنه وكړه. سره ئې وړاندي كړه
  .قبرو پاكي خاوريد سندهـ ډېر ښه سوغات، يعني د سندهـ د اولياوو د : ورته وويل
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 
م د 1753د  = 12هـ كال د صفر پر 1167(او لمر خاته خوا جيسلمير ته والړ او هلته د 

  .په ناروغۍ مړ سو) خناق(كورهره په سركهات كي د ستغي د ) 9دسمبر پر 
هـ كال د محرمي 1167 په تذكرة مخاديم كهرا كي د احمدشاه يو فرمان سته چي د   
 ليكل سوى او له هغه څخه څرگندېږي چي احمدشاه د همهغه كال په سر كي سندهـ 21پر 

خوري او لكه چي وويل د زياتو مؤرخانو  قول هم د دې ليكني سره سمون . ته تللى وو
يعني له سندهـ څخه تر راگرزېدو . سوه احمدشاه د همدې كال په منځ كي خراسان ته والړ

  .وروسته ئې د خراسان خوا ته مخه كړې وه
د ميا نورمحمد تر مړيني وروسته ئې زوى محمد مرادياب خان د ده پر ځاى   

. د مالياتو وركړه ئې ومنلهكښېنوست او د احمدشاه  حضور ته ئې يو وكيل واستاوه او 
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  .لقب ئې وركى) سربلند خان(احمد شاه هم دى د سندهـ د حكمران په حيث وپېژاند او د 
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 واليت 
ري وتاړه او د هغه ځاى اداره ئې افغان حاكم ته وسپارله او په دې وسيله د افغانستان پو

تجارت د ښكاپور له الري تر ماوراء النهر او خراسان پوري جاري سو او دې ښار يو مهم 
سربېره پر دې احمدشاه په سند كي اسمعيل خان پني د . تجارتي مركزيت وموند

 حيث وټاكه او اسماعيل، محمد آباد ته ورغى او څو تنه شهنشاهۍ د دربار د نماينده په
عامالن ئې د سيدشاه محمد تر ادارې الندي تته او نورو ښارو ته واستول، چي له هغې 
جملې څخه صالح خان تته ته والړ او د پخواني حاكم گل محمد خان خراساني ځاى ئې 

 .ونيو او د ماليو په ټولولو ئې الس پوري كى
ي احمدشاهي سفير محمد بېگ شاملو هم تته ته راغى او ده آقا په دې وخت ك  

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 

ې وخت كي چي اختالف پيدا سو، نو ځكه قاضي محفوظ د تته حكمران وټاكل سو، په د
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 

 په رسميت وپېژندل او د محمد مراد ياب خان كوچنى ورور محمد او احمدشاه دوى
په دې روغه جوړه كي . عطر خان ئې په شاهي دربار كي د يرغمل په توگه مېلمه وساته

محمدمراد ياب خان احمدشاهي دربار د سندهـ  تر ټاكلي ماليې څه قدر زياته ماليه 
  . منلې وه
خپل نوي امير  بي په امركوټ كي د تر هغه وروسته د سندهـ مشران او مخ رو  

هـ كال د 1167د (محمد مراد ياب خان حضور ته ورغلل او هغه د اميري مركز ته بوت 
  . او شيخ ظفراهللا د تته په حاكمي وگومارل سو) 16صف 
په دې وخت كي دېوان گدومل د احمد شاهي فرمان  او د فخر وړ سوغاتو سره د   

سېد او هغه فرمان او سوغاتونه ئې نوي امير ته احمدشاه له حضوره امر كوټ ته ور
وړاندي كړل او نصير پور ته نژدې په يوه ميدان كي د محمد مراد ياب خان د پر تخت 
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بنسټ كښېښوو ) مراد آباد(كښېناستو جشن جوړ سو او په همهغه ځاى كي د نوى ښار 
  ). م ستمبر1757= هـ محرمه 1171د (سو 

ه كامراني حكومت وكى، خو ځيني مشران محمد مرادياب خان درې كاله پ
ئې دى پخپل ټاټوبي كي ) م1757 = 13هـ د ذيحجې پر 1171(ورسره مخالف سول او د 

ده د سندهـ . كالبند او بندي كى او بله ورځ ئې د ده ورور ميا غالم شاه پر تخت كښېناوه
ب خان عياش د خلكو او مشرانو په تسلي كي زيار ويوست او د فتح نامي په قول مراديا

او ال 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 الس 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 

  .ود فقير چي له مخ روبو څخه وو، مخالفان پاته سولبهادر شاه زوى مقص
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 

 شاهي حضوره هم يو د دربار د مشرانو په واسطه د احمدشاه حضور ته عرض وكى او له
د دې خبري په اورېدو . فرمان صادر او عطر خان د سندهـ د امير په حيث وپېژانده سو

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 غالم 

م د 1757د  = 25هـ  كال د صفر پر 1171(ه دې منځ كي څه چانس نه درلود، د شاه چي پ
د خپلو قواوو سره د سند د رېگستان خوا ته رهي سو او په همدې وخت كي ) 8نومبر پر 

مقصود فقير ته د عطر خان ليكونه ورسېدل، چي د هغو په اثر محمد مرادياب خان له 
شرانو سره د نوي ټاكل سوي امير عطر خان بنده خالص سو او د سرائى د يوې ډلي م

ليدو ته ورغى او ميا غالم 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 
م په 1757د = ر هـ په دوهمه خو1171(خبر واورېد د نوښاره خوا ته پر شا سو او د 

  .كي محمد مراد ياب خان هم ورسره يو ځاى سو) دسمبر
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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ديگرت او خدا آباد ته د دوى د جاه پسند وو او د وروڼو تر ليدو دمخه ئې پر دوى د بن
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 وتالى سو، ځكه نو په لږ موده كي خلكو

  .وغوښتل چي دى د امارت له تخته راواچوي
په دې وخت كي ميا غالم شاه چي په ادې پور كي فرار وو، بهاولپور ته ورسېد او 

كال د ) هـ1171(پخپله سندهـ ته والړ او د . خپل زوى ميا سرفراز خان ئې هلته پرېښوو
  .روژې په پاى كي په روهري كي د عطر خان سره مخامخ سو

سته د شوال په اوله ورځ عطر خان او ورور ئې احمديار خان د تر څو جنگو ورو
مقصوده سره ماته وكړه او وتښتېدل او ميا غالم شاه بريالى سو او د سرائي د مشرانو 

  ).م1758= هـ د شوال اوله 1171د (سره سيوستان ته راغى 
 لږ وروسته محمد مراد ياب خان مړ سو او ميا غالم شاه د خلكو او مشرانو رضا
الس ته راوستله او په كامراني سره ئې امارت كاوه، خو عطر خان او احمديار له سندهـ 
كالت ته والړ او د كالت نصير خان ته ئې پناه يووړه او د سندهـ د وكيل گدومل په 

احمدشاه له كندهاره د دوى د . واسطه ئې خپل عرايض د احمدشاه حضور ته وليكل
اوه احمديار خان په شاهي دربار كي پاته سو او عطر خان مالتړ له پاره يو لښكر ور واست

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 

وى لښكر د بهادر خان يك گوش په عطر خان سره مرسته وكي، ځكه نو د داؤد پوتره يو ل
  .مشري هم د عطر خان خدمت ته حاضر او ورسره يو ځاى سو

د ) وروسته) ربيع الثاني(م كال تر دوهمي خو 1759= هـ 1172(ميا غالم شاه د 
لښكر په ترتيب الس پوري كى او د دواړو خواوو لښكري په چاكچيكان كي سره مخامخ 

ادر خان تالپور چي د غالم شاه له خوا جنگېده د سختي جگړې ونښتې او مير به. سوې
) صلح نامې(جگړې په ډگر كي ووژل سو او عطر خان په روغه راضي سو او د روغليك 

له مخي ئې سندهـ پر درو برخو ووېشه، يوه برخه ميا غالم شاه ته وركړه سوه او دوې 
  .برخي عطر خان او ورور ته ئې وركړل سوې

= هـ 1172(ځ هم شخړه پيدا سوه او ميا غالم شاه د خو د دې دوو وروڼو تر من
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پر عطر خان ير غل وكى او هغه ئې له نوښاره څخه وځغالوه او ) م كال په روژه كي1759
كال په كندهار كي د سندهـ د سفير ) م1762= هـ 1175(ټول سندهـ ئې ونيو، څو چي په 

غاتو سره غالم شاه ته گدومل په زيار له احمدشاهي درباره يو فرمان د امارت د سو
په لقب د سندهـ د امير په حيث وپېژانداو تر هغه ) شاه وردي خان(ورسېد او دى ئې د 

د كچه تر فتوحاتو وروسته له احمدشاهي حضوره د ) 1764= هـ 1177(وروسته په 
هـ كال د 1177لقب هم وركړه سو او دوه احمدشاهي فرمانونه يو د ) صمصام الدوله(

هـ كال د دريمي خور پر اوله د ده په نامه صادر سو او په 1177 او بل د 20دوهمي خور پر 
كال كي د غازي خان او اسماعيل خان دېرې هم د احمدشاه  له  خوا ) م1767= هـ 1181(

 هـ كال په پخواني نيرون كوټ كي د حيدر 1182ميا غالم شاه ته وسپارلي سوې او ده په 
م 1772 (3كال د دريمي خور پر ) هـ1186(ېد، څو چي د آباد كال ودانه كړه او هلته واوس

  .په ناروغۍ مړ سو) فلج(د گوزڼ ) 2د اگست پر 
د عبدالحميد جوكيه په قول غالم شاه يو وار د خپلي حماسې د جوش په وخت كي   

د . نيسم) كندهار(زما لښكر ټول بايد چمتو اوسي چي احمدشاهي ښار : وويل چي
الج ناروغۍ حمله ورباندي وكړه، له خبرو ولوېد او ژر مړ همدې وينا په وخت كي د ف

  .سو
د ميا غالم شاه تر مړيني وروسته د سندهـ مخ روبو او مشرانو د ده زوى محمد   

دوې مياشتي ورورسته چي احمدشاه ابدالي په كندهار كي له . سرفراز پر تخت كښېناوه
 تعزيت او اطاعت د عرض له پاره د دنيا والړ، نو ميا سرفراز خان مير بهرام خان تالپور د

د كندهار دربار د سند د . افغانستان نوي پاچا تيمورشاه د احمدشاه زوى ته راواستاوه
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

 كي د پرله پسې جگړئيزو سفرو د زحمتو په سبب احمدشاه د خپل ژوند په پاى  
كمزورى سو او دى ئې د كندهار له ښاره د كوږك د توبې غره ته چي لوړ وو او ښه هوا 

كال د رجب په شلمه د ) هـ1186(ئې درلوده بوت، څو چي تر څو مياشتو وروسته د 
 ولي خان او په ناروغۍ وفات سو او وزير شاه) آكله(جمعې په شپه همهلته د خوراړه 

ياقوت خان خواجه سرا د ده مړى كندهار ته راوى او په هغه ځاى كي ئې ښخ كى، چي ده 
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 لمبر 81(  كاله ئې پاچهي وكړه26 كلن وو او 51دمخه ټاكلى وو او د مړيني پر وخت 
  .)عكس
هغه گنبده چي اوس په كندهار كي د دې نوميالي پاچا پر مزار والړه ده، د دوو   

په استناد چي ميرزا هادي خان د دربار منشي باشي ويلي دي په تاريخي قطعو 
  :كال د تيمورشاه په امر ودانه سوې ده او له دې دوو مصرعو څخه) هـ1190(

  "فيض آباد عالى مقام"بگو 
  : او

  گو" مزار شاه فردوس برين"
  ) لمبر عكس82(. د دې گنبدي د ودانۍ نېټه څرگندېږي   

. ، عالم او په ديني احكامو پابند باسواده سړى وواحمدشاه متشرع، حنفي مذهبه  
هـ ش كال د عبدالحي حبيبي په زيار په كابل كي 1319د ده د پښتو اشعارو دېوان په 

چاپ سو، چي په هغه كي د ده عشقي، تصوفي، حماسي او اخالقي كالم په دوه نيم زره 
  .او مربع لريبيتو كي راغلى او د شعر مشهور اقسام غزل، رباعي، قطعه، مخمس 

د ده په كالم كي د تصوف بڼه ښه ښكاره ده او ځيني اخالقي او وطني اشعار هم   
ده د خپل عصر دوو تنو عارفانو د جالل آباد د حصارك شاه فقير اهللا ته چي . پكښي سته

ارادت ) هـ كي مړ دئ1190چي په (په ښكارپور كي ښخ دئ او د پېښور ميا محمد عمر ته 
څخه په تصوف او عرفان كي هم ځيني منثور كلمات او ملفوظات پاته درلود او له ده 

دي، چي د پېښور قاضي مال محمد غوث پر هغو باندي د شرح الشرح په نامه په فارسي 
  .ژبه شرح ليكلې وه

خو په سياست كي احمدشاه تل د اسالمي ورورگلوۍ او نرمۍ او دوستۍ پر خوا   
بلوچستان او سندهـ كي ئې د خپلو معاصرو اميرانو په ډهلي او بخارا او خراسان او . وو

سره د روغي له الري 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 

ې تاج بخښۍ بخښي ئې وكړې، چي حتْى د هغه وخت سترگور او د نظر خاوندان د ده د
او د نظر وسعت ته هېښ حيران پاته سوي دي او د شاه ولي اهللا دهلوي په قول د ابدالي دا 

احمدشاه د جهانگيرۍ سره سره د . رويه د دې مادي دنيا په چارو كي حساب نه وه
  مسلمان له وينو تويولو څخه ځان ژغوره، د جهاندارۍ په چارو كي ئې له عدالت او 
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  لوى احمدشاه بابا
   لمبر عكس– 81
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 لمبر عكس– 82په كندهار كي د احمدشاه بابا مزار 
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انصاف څخه كار اخيست او خلك ئې د خپلو زامنو په شان پالل، نو ځكه پښتانه ده ته 

رخه سوى نه وايي او دا د هغه لقب دئ، چي بې له ميرويس او رحمانه د بل چا په ب) بابا(
  .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 الري پر مخ تالى د مسلمانانو سره ئې په جگړه الس نه پوري 

احمدشاه زموږ په ملي تاريخ كي د . د ورور په مقابل كي ئې توره نه ايستلهكاوه او 
اوسني افغانستان د مؤسس او د افغانستان د خلكو د عظمت مجدد او د يو متحد 

او د سيالكوټي عالمه اقبال په . هيواد او يو اولس جوړونكي په حيث لوړ مقام  لري
  :قول

  او دل و دست گهر رېزى كه داشت
  ا برد و بى پروا گذاشتسلطنت ه

او له همدې سببه ځيني ليكونكي ده ته گوته نيسي چي ده ولي د ډهلي پاچهۍ   
نااليقو واكواالنو ته پرېښووه؟ خو كه د شاه ولي اهللا دهلوي مكتوبات او د نورو هندي 
مسلمانانو نومياليو او اميرانو ليكونه وكتل سي، نو دا څرگندېږي چي هغه وخت 

ه د چور او چپاو له پاره نه وو تللى، بلكي د ده يوازينى هدف او مطلب دا احمدشاه هند ت
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 

 او نورو كورنيو په شان په هند كي ورك او پاچهانو لكه خلجيان، سوريان، لوديان
مستهلك سي او يا دا د جهاد في سبيل اهللا 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 

سان، سند او رويه ئې څو واره د افغانستان د نورو گاونډيانو اميرانو سره په بخارا، خرا
  . 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 الندي ساتلې دا كار ئې د خپل هيواد د 

دى پوهېده چي د ده د پاچهۍ د واك او قدرت چينه پخپله د . ساتني له پاره وو
ان خاوره او د افغانستان خلك دي، ځكه ئې نو كه د پاني پت د فتح او د ډهلي افغانست
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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 

نعمته بې برخي محروم پاته سوى واى او د ده هيواد افغانستان د پاچهۍ د مركزيت له 
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   

ه دينداره سړى وو، نه ئې مينه او زياته عالقه درلودله او په عين حال كي صوفي مشرب
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 

ميران ئې د شهنشاهۍ تر بېرغ الندي د دوستۍ او پالرگلوۍ په توگه ساتل او گاونډي ا
  .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   

د ده مشر زوى تېمور . زيار په كندهار كي پاچا سوسليمان د وزيراعظم شاه وليخان په 
چي د پالر په ژوند د الهور او ملتان حكمران وو او هلته ئې سكه هم وهله او په دې وخت 

 ) لمبر عكس83(. كي ئې په هرات كي حكمراني كوله، دستي د كندهار خوا ته رهي سو
موده وروسته ئې پايتخت له سليمان ئې له تخته واچاوه او شاه ولي خان ئې وواژه او لږ 

كندهار كابل ته رانقل كى، قاضي فيض اهللا 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 
 كي وټاكه او د خپلي پاچهۍ دوره ئې په كامراني او د ورته پورته سوو كسانو په مدافعه

تېروله او څنگه چي د خراسان خلك درې واره نادري شهزاده شاه رخ ميرزا ته پورته 
سول، تېمورشاه هم درې واره د هغه مالتړ او كومك وكى او دريمه پال احمد خان 

كال ) م1774= هـ 1188(نورزي پورته سوي كسان خورا سخت پر سر وټكول او هم په 
اغي سو، خو تېمور هغه مات او ړوند كى اوبيا عبدالخالق خان سدوزى تېمورشاه ته ي

كال د پېښور او خيبر مشران لكه فيض اهللا خان خليل او ارسال ) م1779= هـ 1193(په 
  خان مومند د پېښور په باالحصار كي تېمورشاه كالبند كى، خو تېمور پر دوى بريالى 
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څنگه چي د سيكانو لښكر پر ملتان حمله كړې وه نو ځكه تېمورشاه .  ئې ووژلسو او ټول
په سندهـ كي هم مير فتح علي خان . كال هغه ښار بيرته ونيو) م1781= هـ 1196(په 

تالپور ياغي سو، خو د تېمورشاه لښكر نظامي مشر مدد خان د تالپور قبيلې پر سر 
= هـ 1201د (ن د هغه ځاى حكمران كى ټكولې او بېرته ئې همهغه مير فتح علي خا

دوه كاله وروسته په كشمير كي آزاد خان سر واخيست، خو ). م په شاوخوا كي1786
څنگه چي د بخارا پاچهان د سدوزو د ). م1788= هـ 1203(تېمور هغه بېرته آرام كى 

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 الري ورغى او په نتيجه كي ئې د شاه مراد سره 

او هيواد ئې خپلو زامنو ) م1893= هـ 1204(روغه وكړه او د آمو سيند ئې وېش وټاكه 
 ئې همايون ته او هرات ئې محمود ته او پېښور ئې عباس ته داسي ووېشه، چي كندهار

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 

كال د ) م1893= هـ 1207( د پنجاب او سنده تر آمو او د خراسان تر مشهده ساتلى وو
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 باالحصار كي بنديان 

يون ورور ئې له كندهاره د ده مقابلې ته راوووت او د غلجيو په كالت كي كړل، خو هما
  .ئې ماته وكړه او بلوچستان ته وتښتېد

د افغانستان خارجي . زمان شاه دننه په هيواد كي په سختو خانه جنگيو اخته سو  
رقيبانو د وروڼو له دې نفاقه څخه گټه واخيسته، د شمال له خوا د بخارا منغيتي 

و او د جنوب له پلوه د سندهـ ميرانو او د لمر لوېدو له خوا آقا محمد قاجار او د پاچهان
= هـ 1208(لمر ختو له پلوه سكانو د هيواد سرحدونه تهديد كړل، ځكه نو زمانشاه په 

كال د سكانو د خطر د مخنيوي په غرض د پنجاب خوا ته متوجه سو، خو چي ) م1793
 د سندهـ د ميرانو په مرسته د بوالن له خوا راغى او پېښور ته ورسېد، همايون ورور ئې

كندهار ئې ونيو، ځكه نو شاه زمان و نه كوالى 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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 سو او د فتح علي تالپور سندهـ د تالپور د ميرانو د سركوټلو له پاره د بوالن تر درې تېر
سره ئې د درې لكو طالوو 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 د مور په شفاعت ئې هغه بېرته د هرات حكمران وټاكه او تر هغه وروسته ئې بلخ هم

كال د خپل لښكر سره تر ) م1795= هـ 1210(بخارا له اوزبكو پاچهانو څخه ونيو او په 
اټك پوريووت او په حسن ابدال كي ئې د سكانو لښكر سره ومروړل او د دېرش زره تنه 

څنگه چي محمود ورور ئې په هرات كي بيا سر اخيستى او . لښكر سره ئې الهور بيا ونيو
بل او كندهار ته وگرځېد او محمود له هراته اېران ته وتښتېد او ياغي سوى وو، بېرته كا

زمانشاه يو لوړ ). م1797= هـ 1212(زمانشاه هرات خپل زوى شهزاده قيصر ته وسپاره 
همته او ادعا طلبه سړى وو او په كابل كي ئې د يوه لوى لښكر په تهيه الس پوري كى 

 نوې كي او هم د انگرېزانو د چي پر هند يرغل وكي او د احمدشاه شهنشاهي بيا
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 
 د كي د انگرېزانو د متجاوزو او برياليو قواوو مخه ونيسي او د فرانسې امپراطور ته

دوستۍ او همكارۍ له الري ور وړاندي سي، ځكه نو زمانشاه هم په هند كي د 
انگرېزانو د استعماري قواوو د مخنيوي له پاره مال وتړله او د هند د نيولو په غرض د 

ده په الهور ) هـ1213 = 25م د اكتوبر 1798د (خورا درانه قوت سره پېښور ته رهي سو
بري اتري وكړې او هغه ئې خپل اطاعت منلو ته كي د رنجيت سنگهـ سره سياسي خ

  .واداره كى او پر ډهلي باندي د يرغل له پاره ئې خپل لښكر سمباالوه
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 
ى، نو په سياسي فعاليت ئې الس پوري كى او الرډ ولزلي د هند گورنر جنرال د راايستال

م كال د 1801(برتانيا د دولت يو سفير كپتان جان مالكم د اېران دربار ته واستاوه او د 
تړون ئې د اېران سره السليك كى، چي د هند په اثر د اېران پاچا ) جنورۍ د لسمي نېټې

ا پر برتانوي هند حمله وكي، د قاجار لښكر به پر تعهد وكى چي كه افغان پاچ
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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مالكم ال پخوا د آقا پر دې تدافعي او حربي تړون سربېره د برتانيا سفير جان . واستوي
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 

ځكه چي د زمانشاه دې ) م1799= هـ 1214(هند باندي له يرغل څخه منصرف كي 
ى انقالب اچولى وو او نژدې وو، چي د احمد شاه د فتوحاتو لښكركښيو په هند كي لو
  .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 

ي د پېښور او كندهار له الري خپل ځان هرات ته يرغل وكى شاه زمان مجبور سو، چ
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   
 لوى لښكر جوړ كى او په پېښور كي ئې په قوي تجهيزاتو الس پوري كى، څخه يو

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 

څخه كار واخلي، او ) اه كوونكي ناروغۍيعني زموږ د ملي تب(افغاني داخلي نفاق 
دا وار د انگرېزي سياست پوهانو نظر په . خپل دا خطرناك رقيب بېخي له منځه يوسي

ايران كي د زمان شاه پر فراري ورور شهزاده محمود باندي ولوېد، چي هغه وخت ئې د 
ي سردار سردار فتح خان باركزي سره په ايران كي د فرار شپې ورځي تېرولې او څنگه چ

پاينده خان د فتح خان پالر 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   
لي شخصيت وو، چي په درانيو قبيلو كي له فراه تر كندهاره يوازنى مرد ميدان او د م

ده ډېر فعاله او غښتلي وروڼه درلودل، او د ده كهول تر شاهي . قوت خاوند گڼل كېده
  .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   
ان خاوري ته ئې پناه وړې پېژاند، چي په ترټلي او پرېشانه حالت له هيواده وتلى او د اير
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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 الري د افغانستان خاوري ته راننه ووت، دوى د درانو او 
ه او باركزو قبيلو په مرسته چي د ايران له وېشه تر كندهاره پرتې وې سيستان او فرا

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 

ض تر غزني تېر سو، د دواړو وروڼو لښكر د غزني او مقر تر منځ په تازي مخنيوي په غر
كي سره وجنگېدل او په نتيجه كي زمان شاه مات سو او د خپل ورور په الس كښېوتى او 
دستي ئې ړوند كـى او انگرېزانو په دې لويه پېښه خپل خطر ناكه رقيب له منځه يووى او 

ر جنگېدو اور بل كى، چي تر هغه وروسته هيچا د هم ئې په افغانستان كي د كور په كو
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
او سردار فتح خان ) م1800=هـ 1215( محمود دستي د كابل پر تخت كښېنوست

، چي افغانستان د وزير فتح خان  د وروڼو په محمدزى ئې د ځان وزير كى او دا وخت وو
  . الس 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 

اشپان نومي ځاى كي ئې د شجاع الملك د لښكر سره جنگ تنه له كابله راغلي ول، په 
، خو داخلي جنگو )م1802= هـ 1216(وكى او شجاع الملك د خيبر غرو ته پر شا كى 

كال كي د غلجيانو سره او ) م1802= هـ 1217(شاه محمود هم پر آرامه پرې نه ښووه او په 
لي سيمو كي د اوزبكو د هم په پېښور كي د شجاع او اپريدو سره او د هيواد په شما

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 الندي حكومت كاوه، له بيخه ويوست او مشهد ئې ونيو او له بلي 

يرانو ته هم د خپلواكۍ فكر پيدا سو، د دې ټولو فتنو باوجود شاه خوا د بلوڅو ام
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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 چي د ده پيشكار وو شجاع الملك ولي خان باميزي زوى مختارالدوله شېرمحمد خان
كال له پېښوره ) م1803= هـ 1218(ته د كابل د پاچهۍ دپاره بلنه وركړه، شجاع هم په 

كابل ته راغى او د پاچهۍ پر تخت كېښنوست او شاه محمود ئې خلع كى او وې باخښه، 
 شاه څنگه چي د محمود زوى شهزاده كامران او وزير فتح خان په كندهار كي ول، ځكه نو

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 كال كي ظاهراً منزوي 

لې څخه توجه نه وه اوښتې او په ن كي ئې د سياست په چارو كي له مداخسو، خو په باط
كال چي شاه شجاع په پېښور كي دېرش زره تنه لښكر غونډ كړ او د ) م1804= هـ 1219(

كشمېر او پنجاب او سند د تصفيې له پاره رهي كېده، په كندهار كي شهزاده قيصر د 
 د خپل وراره غوږونه تاو كړل او بيرته خپل اكا پر خال ف شورش جوړ كى، خو شاه شجاع

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، 

الفانو د څنگه چي شاه شجاع د كشمير او پېښور په جگړو كي اخته وو او د داخلي مخ
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 

ئې چي د هند په فتوحاتو كي خپل اروپايي رقيبان بيخي له منځه بېرېدل او غوښته 
يوسي او د هند پر لويه مځكه يوازي خېټه واچوي، ځكه نو د برتانوي هند د حكومت له 

په پېښـور ) 5م كال د مارچ پر 1809(د مسټرلسترچي سره د ) الفنستون(خوا يو ايلچي 
دي د ايران له احتمالي حملې څخه كي شاه شجاع ته راغله، دى ئې پر افغانستان بان

وبېراوه، او په نتيجه كي د شاه شجاع او برتانوي هند تر منځ د دوستۍ لومړى تړون 
د هند گورنر جنرال ) هـ1224، 17م كال د جون په 1809(وتاړه سو، چي هغه بيا د 

الردمنتو تصديق كى، دې تړون دفاعي بڼه درلوده، ځكه چي په لومړۍ او دوهمه ماده 
ي ئې ويل سوي چي كه فرانسه او ايران د افغان پاچا پر متصرفاتو تېرى وكي، د ك

برتانوي هند دولت د كابل د پاچا سره كومك كوي او نه پرېږدي چي پر افغانستان تېرى 
  بطو او يووالي او دوستۍ ته اشارهوسي او دريمه ماده ئې د دواړو خواوو دوستانه روا
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واد ته هيڅ يو فرانسوى نه پرېږدي او دواړي خواوي به كوي چي افغان پاچا به خپل هي

  .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   

 دننه په جگړو او فتنو شاه محمود  بيا د وزير فتح خان په مرسته دى دوه كاله په هيواد كي
اخته وساته، څو چي په پاى كي ئې ماته وكړه او په هندوستان كي ئې برتانوي دولت ته 

خو دوهمه پال بيا د انگرېزانو په مالتړ پر تخت ). م1811= هـ 1226(پناه يوړه 
كښېنوست يعني دى په هند كي د برتانوي هند دولت د دې له پاره وساته چي په 

  .كي په افغانستان كي د دوى د كار وسيله ويراتلونكي وخت 
خو شاه محمود چي دوهمه پال پر تخت كښېنوست د هيواد د چارو واگي اصالً د   

وزير فتح خان په الس كي وې، چي دې زړور وزير بلوچستان او سند او كشمير د ځان 
لو وروڼو ته تابع كړه او د شاه محمود په نامه ئې پر هيواد حكم كاوه او افغانستان ئې خپ

سپارلى وو، څنگه چي په دې وخت كي رنجيت سنگ د اټك كال ونيوله نو فتح خان په 
ضلع هزاره كي تر يوې سختي جگړې وروسته هغه مات كى او كشمير ئې هم خپل ورور 

دا وخت هرات د محمود د ورور ). م1814= هـ 1230(سردارمحمد عظيم خان ته وركى
كال فتح علي شاه قاجار د ) م1816=هـ 1232(، په حاجي فېروزالدين په الس كي وو

هرات د نيولو اراده وكړه ځكه نو فتح خان د كابل له لښكر سره هرات ته والړ، لومړى ئې 
حاجي فېروزالدين ونيو كابل ته ئې واستاوه او بيا ئې د هرات لمر لوېدو ته د كهسان په 

هراته ئې وشړل او په خپله د هرات جگړه كي د قاجاريانو د لښكر لس زره تنه ووژل او له 
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 

ريخ تا(ورننه ووت،د ښځو گېڼې او پسول او جواهر او دانه نښانه قيمتي مالبند چي د 
شېرازي په قول پنځوس زره تومنه قيمت ئې درلود د نورو ) احمدشاه دراني د مؤلف

نفايسو سره واخيستل او كشمير ته والړ 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 

ۍ احساس وو، چي په فجيع توگه د وزير فتح خان د وژلو د همدا د كركي او بدبين
  .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 



430 
وزير فتح خان د ورور د اعمالو د كسات اخيستلو په غرض وزير فتح خان ونيو او د هغه 

د شهزاده ). م1817= هـ 1233( په سترگو ئې سيخ ومانډه، ړوند ئې كى پوه وزير
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 

هر او غضب د اور لمبې پورته سوې، سردار كشميره تر هراته فتنې وخوټېدلې او د ق
دوست محمد خان له كشميره راوگرځېد كابل ئې ونيو او شاه محمود ئې غزني ته 

  .وشاړه
 زرو لښكريانو سره په غزني كي د پالر كومك ته راورسېد 12له ها خوا كامران د   

ستي ته او له بلي خوا سردار محمدعظيم خان له كشميره د سردار دوست محمد خان مر
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 

او دوى په خپله ) م1818= هـ 1234(په ډېر بد عذاب وواژه او بند پر بند ئې پرې كئ 
ته د حكومت پر سر د محمود او حاجي فيروزالدين تر منځ شخړه هرات ته والړل او هل

او په ) م1829= هـ 1245(پيدا سوه او كامران پر دواړو بريالى سو او دوى ئې ووژل 
  .كال پوري پر هرات حكومت وكى) م1842= هـ 1258(خپله كامران تر 

ا په دا وخت چي پر ټول هيواد د نفاق اور بل وو، د ايران قاجاري دولت بي  
كال دېرش زره تنه لښكر د تزاري روسيې په پارونه او تحريك د عباس ميرزا ) م1832(

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 

 يان ئې پرې نه ښوول، ځكه نو هرات د پخوا په شان د افغاني ول او قاجاري لښكر
  .سلطنت په مركز پوري مربوط پاته سو

  :سدوزي پاچهان
  ) هـ1186= هـ 1160(احمد شاه بابا ابدالي د زمان خان زوى  � - 1
  )هـ1186(سليمان د احمد شاه زوى   -2
  ) هـ1207= هـ 1186(تېمور شاه د احمد شاه زوى � -3
  )هـ1215= هـ 1207( شاه د تيمور شاه زوى زمان � -4
  )هـ1245= هـ 1215(شاه محمود د تيمور شاه زوى  � - 5
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  ) هـ1258= هـ 1218(شاه شجاع د تيمور شاه زوى  � -6
  ) هـ شا وخوا1230. په هرات كي د(  فيروزالدين د تيمور شاه زوى - 7
   )هـ1245= هـ 1234په هرات كي (كامران د شاه محمود زوى  � -8

  
  :مأخذونه
 خورشيد -  تاريخ سلطانى - تحفه الحبيب – سراج التواريخ -حيات افغانى   
 لوى – احمد شاه بابا – تاج التواريخ -  سيرالمتاخرين، د سرجان ملكم تاريخ –جهان 

 د عباس اقبال – د فروغي تاريخ ايران – مجمل التواريخ بعد نادريه –احمد شاه بابا 
 تاريخ -  صولت افغاني- دايرة المعارف اسالمي – نادرى  جهانكشاي–تاريخ عمومي 

 خصايل – رياض المحبة – مجمع التواريخ –رهنماى افغانستان ) قلمي(احمدي 
 رياض -  مجمع التواريخ -رهنماى افغانستان ) قلمي( خالصة االنساب –السعادة 
 - ) قلمي( نادر نامه -) قلمي( خالصة االنساب - خصايل السعادة - المحبة 

 حيات -  د رنجيت ظفر نامه -  مكتوبات شاه فقير اهللا -مكتوبات سياسي شاولي اهللا 
 تاريخ - شوكت افغاني - تاريخ پښتون -  تاريخ نظامي اېران - حافظ رحمت خان 

 تاريخ افغانستان د - جريدۀ سراج االخبار - جريدۀ شمس النهار كابل -پشاور 
 تاريخ احمدشاه درانى د سيد - گرېزي  احمد شاه درانى د گنداسنگ په ان-مليسون 

 راجگان پنجاب د گريفن په - عماد السعاده د سيد غالم علي خان -حسين شيرازي 
 تاريخ سند په -  تاريخ سندهـ د موالنا مهر -  خزانۀ عامره - تاريخ بلوچستان - انگرېزي 
  . تحفة الكرام- )2( تاريخ كلهوره په انگرېزي- گزيتير سندهـ -انگرېزي 

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

  

  �يانمحمدز
  

  )هـ1338(تر ) هـ1216(له 
  

د ) محمد(د دوى پخوانى نيكه . محمدزي د كندهار د باركزيو درانيو يوه پښه ده  
) م1591 - هـ 1000(كندهار د ابداليو د قبيلو د حكمران ملك سدو هم مهالى وو، چي د 
له خپلي كوچنۍ قبيلې په شاوخوا كي ئې د كندهار د جنوب ختيځ خوا ته په ارغسان كي 

  .سره ژوند كاوه
محمد د عمر زوى د دارو او بارك په ټبر پوري چي د سړبن ابدالي پښتنو يوه   
د محمد . د محمد نيكه مزار اوس هم د كندهار په ارغسان كي دئ. ه ده اړه لريگڅان

رشك گاوالدې د باركزيو قبيلو په منځ كي د رياست مقام الره، مركز ئې د باركزيو ناوه 
تر اوسه هلته د ادې كال سته دا د دغه كهاله پخوانى . وو چي د هلمند پر غاړه پروت دئ

  .ځاى دئ
ه كي چي د پادشاه د ټاكلو له پاره گلكه مخكي چي مو ولوستل د شېرسرخ په جر  

جوړه سوې وه د دغي قبيلې مشر حاجي جمال خان د حاجي يوسف زوى د يارو لمسي د 
ڼل گى وو، هغه وروسته د احمدشاه په دربار كي مشاور ډون كړگمحمد كړوسي هم 

تر ده . كي ښخ سو) ذاكر كلي(مړ او د كندهار په جنوبي سيمه ) هـ1184(كېده چي په 
وروسته ئې زوى سردار پاينده خان د كندهار په جنوب كي له ارغسانه د هلمند د 

تېمورشاه ده ته مهم . سوه وپېژندل گباركزيو تر ناوې پوري د باركزيو قبيلو د مشر په تو
ده د كشمير د آزادخان او د عبدالخالق سدوزي د پاڅون په ټكولو او د . منصبونه وركړل

مومندو اللپورې ته د تېمور د زوى شهزاده عباس په شړلو كي تېمورشاه ته غوره 

                                                 
انو برخه نه ده د ارواښاد استاد عبدالرؤف بېنوا په ترجمه كړې نسخه كي د محمدزاي �

راغلې، حاضر متن مو د ښاغلي عبدالودود كرزي له ترجمې څخه د كتاب د تكميل په 
  ).روهيال. م(موخه ور اضافه كړ 
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  .خدمتونه وكړل چي له همدغه امله د سرفراز خان په لقب ووياړل سو
ني وروسته زمانشاه د ده پر ځاى رحمت اهللا خان سدوزي ته خو د تېمورشاه تر مړي  

د وفادارخان په لقب وزارت وركړ او سردار پاينده خان د هلمند غاړي ادې كال ته وشړل 
 ځاى وو، نو زمان شاه دى له ځينو گخو دا چي نوموړى ځاى د خلكو د ورت. سو

سردار پاينده ). م1799 -هـ 1214 مه 13د روژې (همكارانو سره په كندهار كي وواژه 
خان شل تكړه او مېړني زامن لرل چي د پالر 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 

رېز گدا مهال زمانشاه پر هند د يرغل له پاره سل زره لښكر جوړ كړى وو، ان: وويل
سياسي استازو د دغه لښكر د ناكامېدو له پاره هري خوا ته الس او پښې وهلې، ډېر 

ټه وا نه گډارېدل چي ناپليون د زمانشاه له دربار سره له سياسي خبرو او اړيكو څخه 
ت په مرسته شاه محمود ولمساوه او افغانستان خلي، ځكه ئې د اېران د قاجاريه حكوم
سردار فتح خان هم د سيستان او فراه له الري . ته ئې د زمانشاه پر خالف راواستاوه

د محمود د ځواكونو په مشرۍ ئې پر كندهار يرغل وكړ، د . هيواد ته راستون سو
دوى كابل . ړه كي ئې شاه زمان مات او د محمود په حكم ئې هغه ړوند كړگپه ج) تازي(

  .هم ونيو او د شاه زمان وزير رحمت اهللا خان سدوزى ئې وواژه
شاه (همدا چي شاه محمود د كابل پر تخت كښېناست، سردار فتح خان ئې د   
هـ 1216(په لقب خپل وزير وټاكه، ټول هيواد ئې هغه او د هغه وروڼو ته پرېښوو ) دوست

 همدغه مهاله د افغانستان حكمرانان د سردار پاينده خان محمدزي زامن له). م1801 -
سول، فتح خان چي هراړخيز واك ئې الره خپل ټول وروڼه ئې د افغانستان پر واليتونو 

يوازي يو ورور سردار دوست محمد خان ئې له ځانه سره په مركز كي . حكمرانان كړل
ر ئې پېښو. وساته، محمد عظيم خان او بيا وروسته عبدالجبار خان ته ئې كشمير وركړ

سند او ښكارپور ئې رحمدل . تر اټكه يارمحمد خان او سلطان محمد خان ته وسپاره
خان، غزني ئې شېردل خان، باميان ئې كهندل خان، كندهار او د هغه خواوشا له كالته تر 
بوالن درې او فراه پوري مهردل خان او پردل خان ته او دېره جات تر پنجاب او د پېښور تر 

.  نواب عبدالصمد خان او د هغه زوى نواب زمان خان ته وركړه سولغرنيو سيمو پوري
ر سو خو په هرات كي وزير فتح گړو او وينو بهولو ډگپه دغه كشمكش كي هيواد د ج
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 -هـ 1234(خان د شهزاده كامران د وزير عطامحمد خان په الس ړوند كړاى سو 
  ).م1818
. سخت اړدوړ پيل سودغي پېښي باركزي وروڼه غچ اخيستو ته اړ كړل او   

وروسته تر هغې چي د سدوزو د كهاله وروستى ټغر ئې ټول كړ، د وزير فتح خان د 
تر هغه چي سردار دوست محمد . وروڼو تر منځ هم د پادشاهۍ پر سر شخړي راوزېږېدې

ه ئې په گاه جومات كي خپل امارت اعالن كړ او د كابل د امير په توگخان په كابل عيد
  ).م1838 - هـ 1254(تل سوه نامه خطبه ولوس

امير بې له ځنډه په افغانستان كي خپل ټول زامن پر خپلو سيمو وټاكل خو رنجيت   
رد پنجاب ئې تر پېښوره گټه واخيسته او گهـ د افغانستان له كورنيو شخړو څخه گسن
ړه كي د مير احمدخان بريلوي او گسردار سلطان محمد خان هم د باالكوټ په ج. ونيو

سماعيل په مشرۍ د مجاهدينو په شهادت او د پېښور په صوبه كي د يارمحمد مولوي ا
هـ به پر گدا بېره هم وه چي رنجيت سن. خان او د هغه د ورور په مړينه، كمزورى سوى وو

ورنر گخيبر يرغل وكړي، ځكه نو امير دوست محمد خان د يوه ليك له الري د هند له 
 نيولو په چار كي مرسته وغوښته او د باسول له جنرال الردبنتك څخه د پېښور د بيرته

خو سردار سلطان محمد . الري ئې له شپېته زريز لښكر سره د پېښور پر لوري حركت وكړ
خان د امير لښكر تار په تار او امير بيرته ناكام له پېښوره خيبر او جالل آباد ته راستون 

لطان محمد خان ته پاته سو ه اشنغر تر كوهاټ او ټله د امير ورور سگپه دې تو. سو
  ).م1838 -هـ 1245(

هـ د ماتولو په تكل د ليكونو له الري له گامير دوست محمد خان د رنجيت سن  
د هند وايسراى الرد آكلينډ . ليس، ايران او زاري روس دولتو څخه مرسته وغوښتهگان
ننټ او د برتانوي هند له خوا سرالكساندر برنس، ميجر ليچ، لفټ) م37 – 1836(په 

  .ه كابل ته ولېږلگدومستر الرډ د لومړني سياسي او اقتصادي هيئت په تو
 هم كابل ته رسېدلى وو )3(په عين وخت كي د روسيې يو نفر نماينده ويتكويچ  

 گليس د پرمختگچي د كابل دربار او د كندهار حكمرانان ئې په سند او پنجاب كي د ان
الكساندر برنس سره په دې شرط مفاهمه امير دوست محمد خان له . پر خالف هڅول

                                                 
)3( Vithievitck كي كابل ته راغى، خو دا سفير په غير رسمي ډول د روسيې د 1338 په

  ).1، ګ 2 ټ –اريانا (وزير مختار له خوا په تهران كي كابل ته رالېږل سوى وو 
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ليس دولت دوه زره ټوپك وركړي او د سند درياب د لوېديځ مځكي گوكړه، چي كه د ان
  .ليسانو دوست او همكار ويگهم ده ته پرېږدي نو دى به تل د ان

ر د هند برتانوي دولت د روس له احتمالي حملو څخه د هند د ساتلو له پاره پر گم  
پر .  چي له سلطنت څخه خلع او په لودهيانه كي فراري وو نظر درلودشاه شجاع سدوزي

 گليس لومړى جنگد افغان او ان) م1838(دې اساس الرډ آكلينډ د اكتوبر په لومړۍ 
  .پيل كړ او د امير دوست محمد خان د خلع او ريښې كښلو له پاره ئې مال وتړله

 ته راوړلو له پاره هر ډول شاه شجاع چي په دغه وخت كي د خپل تخت و تاج د الس  
 مادې ئې 14ئې خپل لومړى تړون چي ) م1834(مه 12پستۍ ته حاضر وو، د مارچ پر 

لرلې له مهاراجه رنجيت سره وتاړه كه څه هم مخلوع پاچا په دغه وخت كي هيڅ ډول 
حقوقي او رسمي حيثت نه الره، خو په معاهده كي ئې ټول كشمير، پنجاب او د اټك، 

 – 13 – 11د ( تر خيبر اوسند پوري رنجيت ته پرې ښوولې، دواړو خواوو پېښور مځكي
مادو پر بنسټ د خطر په وخت كي د يوه بل لښكري مرسته قبوله كړه، د تجارت د ) 14

ه چي دغه تړون گجريان په هكله ئې هم ځيني مواد په دغه تړون كي ځاى كړل، خو څرن
ټه نه درلوده د هند گليسانو په هغې كي گيوازي د شاه شجاع او رنجيت تر منځ وو او ان

د ) م1838 – 26جون (برتانوي دولت هغه و نه منله په هغه پسې د الهور تړون د 
هـ او شاه شجاع الملك تر منځ په شمله كي گورنر، جنرال مهاراجه رنجيت سنگبرتانوي 

كابل دا هغه كال دئ چي روسي نماينده ويتكويچ (م وتړل سو 1838مه 25د جوالى پر 
هـ حقوقي شخصيتونه ول او گورنر او رنجيت سنگپه دغه معاهده كي چي ) ته راغلى وو

اختيارات ئې درلودل دريم شخص شجاع الملك په هيڅ ډول د خپل هيواد د استازي 
  .صالحيت نه الره، په دغه وخت كي دى يو فراري او له ملي حقوقو ناقد سړى وو

يو ايچ مكناټن په ذريعه چي د الرډ آكلينډ د په هر حال د الهور تړون د مسټر ډبل  
مادو كي السليك سو، شاه ) 18(هند د نائب السلطنه له لوري ئې استازيتوب الره، په 

شجاع د افغانستان د تاج و تخت د بيا نيولو د وعدې په مقابل كي د افغانستان له ټولو 
ل كي ئې دوه لكه مځكو چي په ماوراء بوالن او خيبر كي وې الس واخيست او په كا

روپۍ باج له پنځه زريز لښكر سره ومانه چي د تاج و تخت تر الس ته راوړو وروسته ئې 
ليس او مهاراجه د دولت مخالف وي د گرنجيت ته وركي او له بل هيڅ دولت سره چي د ان

په هرات كي به هم خپل وراره حكمران وپېژني . دوستۍ او سياسي اړيكو تړون و نه كړي
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  .ت په امورو كي به مداخله نه كوياو د هرا
اتلسمه ماده د پوځي يووالي د تضمينولو تړون وو چي كه له تړون كوونكو څخه   
د كوم طرف تر خطر الندي راسي نور به له ده سره د ) ليس، رنجيت او شاه شجاعگان(يو 

خطر په دفع كولو كي لښكري مرسته كوي، په دغه عجيبه تړون كي چي د دوو حكومتو 
ليس لښكريانو د سرجان كين په قوماندانۍ شاه گ يوه فراري له خوا السليك سو اناو

د سند او بوالن له الرو راوست او پر كندهار ئې ) هـ1254م فبروري 1839(شجاع د 
هجري ئې د كندهار ښار ونيو او د امير 1255= م 1839 – 20د اپريل پر . حمله وكړه

د صفر ( كندهار پر پاچهي تخت باندي كښېناست شاه شجاع د. وروڼه ايران ته وتښتېدل
په كندهار كي مكناټن له شاه شجاع څخه ژمنه واخيسته چي د ). هجري1255 – 23
ليس عسكر به له يوه نفر سياسي نماينده سره د تل له پاره په افغانستان كي پرېږدي گان

ه گي او همدارنرتيا د غزني له الرگاو په دغه ډول د برتانيې عسكر د شاه شجاع په مل
د شهزاده تېمور د شاه شجاع له زوى سره د خيبر او جالل آباد له الري پر ) كپتان ويډ(

).  هجري1255غره جمادى االخر = م 1839 – 17ست پر گد ا(كابل باندي حمله وكړه 
امير دوست محمد خان له خپلو زامنو . شاه شجاع ئې په كابل كي پر پاچهۍ كښېناوه

ورنر جنرال گد هند . ړ خو په هغه ځاى كي د بخارا پاچا دى بندي كىسره بخارا ته وال
الرډ آكلينډ د كابل د فتح او د امير دوست محمد خان د ايستلو له كبله د لندن دربار له 

  ).م1839( په لقب ووياړل سو Earlخوا د ارل 
ه دغه مهال چي د حكومت مشران او امير له هيواد څخه والړل او وطن ئې دښمن ت  

ليس متجاوز لښكر ته د غزا اعالن وكى او له هر لوري پر گپرېښووى، افغان ملت د ان
يو له خوا حملې پيل سوې، يو كال وروسته امير دوست گليسي لښكرو د افغاني ډلگان

محمد خان له خپل زوى محمدافضل خان سره له بخارا څخه راغى، له آمو څخه راتېر سو 
 28(ه لښكر څخه ماته وخوړه او تاشقرغان ته والړ ليس لگر په ايبك كي ئې د انگم

ليس ته تسليم او گتر دې وروسته امير خپل ځان ان). هجري1256 –م 1840ستمبر 
خو ملي مجاهدينو د كابل په شمال كي د مسجدي ). 1840نوامبر (كلكتې ته ولېږل سو 

 كي په غزا ي متجاوزانو په مقابلگخان، سلطان محمد نجرابي او نورو په مشرۍ د فرن
هجري د 1258ري او نورو هم د گالس پوري كى، عبداهللا خان اڅكزي، امين اهللا خان لو

يانو راپورته گمني په سر كي د كابل په شاوخوا كي د خلكو په اتفاق پر شاه شجاع او فرن
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سول، سردار محمداكبر خان د امير دوست محمد خان زوى هم د شمال له لوري له دوى 
ير كي مكناټن گ كى، په دغه كش و گليسانو باندي ئې كار تنگاو پر انسره يو ځاى سو 

Sir. W. Macnaghter م د سردار محمداكبر خان په الس 1841 مه نېټه 23 د ستمبر په
م د غازيانو له 1841په كابل كي ووژل سو او الكساندر برنس هم د نومبر پر دوهمه نېټه 

ع هم په كابل كي د غازيانو په الس ووژل وروسته په خپله شاه شجا. خوا وژل سوى وو
ه گڅرن).  نومره عكس84ورئ گو) (م1842 – 3هجري د اپريل 1258 – 2د صفر (سو 

ليس عسكر د دغه كال په ژمي له كابل څخه د جالل آباد پر لوري والړل په الر گچي د ان
  .كي د افغاني غازيانو په الس ټول ووژل سول

زره تنه ئې ووژل سول ) 30( زيانونه وليدل يعني  كي ډېرگليسانو په دغه جنگان  
كروړه هندۍ روپۍ ئې مصرف سوې، په پاى كي د خپل ځان له ساتلو څخه هم ) 21(او 

نومېد يو هم  )4(عاجز سول او د افغاني غازيانو له السه له يو تن پرته چي ډاكټر بريډون
 راووست، امير د خپل بيرته ئې امير دوست محمد خان له هند څخه. ژوندى پاته نه سو

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 الس كي پاته سو
 مشهور گ لومړي جنامير دوست محمد خان د خپل امارت په دوهمه دوره كي د  

مشران چي د هيواد د ساتلو په الره كي ئې قربانۍ وركړي وې لكه نايب امين اهللا خان 
رى، سردار سلطان احمد خان سركار، محمد شاه خان بابكرخېل، نواب محمد زمان گلو

خان او زوى ئې شجاع الدوله خان، محمدعثمان خان او نواب جبارخان، مسجدي خان 
ندي را نه وستل او د هيواد په چارو كي ئې شامل نه كړل، برعكس ټول او نور تر باور ال

هيواد ئې د خپلو زامنو تر واك الندي وساتى، پر دې اساس سردار سلطان احمد خان د 
امير وراره او زوم چي له ده څخه مايوس سوى وو كندهار ته والړ او له هغه ځايه ئې له 

مله وكړه، خو امير ده ته په مقر كي ماته وركړه پنځه زرو كندهاري لښكرو سره پر كابل ح
  تر هغه وروسته سلطان احمد خان ايران ته فرار سو او د امير نامتو مجاهد زوى 

                                                 
)4( William Brydon وليم بريډون )د انګليسي لښكرو ډاكټر چي له ) م1878 – 1811

د جنورۍ . ديارلس زريز لښكر څخه يوازي دى ژوندى پاته سو او جالل آباد ته ورسېد
  ).58انډين بيوګرافي  (1842 – مه 13
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) م1846= هجري 1263(وزير اكبر خان هم په مزار شريف كي له دې دنيا والړ 

  .) نومره عكس85: ورئگو(
سردار محمداكرم خان د امير زوى په شمالي والياتو كي ايشان اوراق د مير بلخ،   

 د ايبك رئيس، گايشان صدور د اقچي، مير حكيم خان د شبرغان والي، مير بابا بي
نج علي د خلم مهتر، محمودخان د سرپل داور او شاه گغضنفرخان د اندخوى ساالر، 

آمو پر مخ والړ او د هيواد شمالي بريد ئې وساته مراد د قطغن بريدساتى مطيع كړل، تر 
په دې ډول يوازي كندهار او هرات د امير له امارت څخه ). م1848هجري 1265(

كهندل، پردل، (څو كاله وروسته كندهاري سرداران د امير وروڼه . دباندي پاته سول
ه پ.  وكړگمړه سول او رحمدل پاته سو، ده له خپلو ورېرونو سره جن) مهردل

مه امير دوست محمد خان خپل وليعهد سردار غالم 11د رجب ) م1855= هجري 1271(
حيدرخان جمرود ته ولېږه چي د سرجان الرنس د پنجاب چيف كمشنر د اندريوماركويس 

مه 30ورنر جنرال استازي سره ئې وكتل او د پېښور تړون چي د مارچ پر گد هند له 
  .هند له برتانوي دولت سره وكړم سوى وو او درې مادې ئې لرلې د 1855
دغه تړون د دوستۍ د مراسمو او د يو او بل د هيواد په چارو كي د طرفينو د نه   

 دوست –دريمي مادې ويل چي تړون كوونكي به يو د بل دوست . وتوهني مضمن ووگ
  .او دښمن به دښمن بولي

ر په نيولو كي په دغه تړون سره امير له ختيځ لوري مطمئن سو، ضمناً ئې د كندها  
برتانوي هند دولت پلوي هم تر السه كړه، تر هغه وروسته ئې له كابل څخه لښكر ويوست 

په دې ډول كندهار . كندهار ئې ونيو او خپل زوى غالم حيدر خان ته ئې وسپاره
  .مستقيماً د كابل په امارت پوري اړه پيدا كړه

ان الكوزي د كامران د خو په هرات كي د سدوزو د كورنۍ پايڅوړ د يارمحمد خ  
كال وفات ) م1859 - هـ 1267(وزير په الس له منځه والړ، يارمحمد خان الكوزى هم په 

سو او نااليق 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 

اژه او شهزاده يوسف د حاجي فيروزالدين لمسى چي د خوښه نه كړه هغه ئې وو
تر ). م1855= هـ 1272محرم (سدوزيانو له پاته شونو څخه وو د هرات په پاچهۍ وټاكه 

  ).هـ1273(هغه چي ناصرالدين شاه هرات ته لښكري راولېږلې او هغه ښار ئې ونيو 
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ڼله او نه ئې غوښتل گافغاني مشرانو هرات د افغانستان پخوانۍ نه بېلېدونكې برخه 

چي پردي هيوادونه دي په هغه كي الس ولري، په دې اساس امير دوست محمد خان له 
په دغه وخت كي امير دوست محمد خان . مركز سره د هرات راساً يو ځاى كېدل غوښتل

د سرجان الرنس په ذريعه ئې د پېښور تړون په ليسانو جمرود ته دعوت كړ او گان
كال له ده سره وتاړه، دغه تړون ) هـ1273 د جمادى االول 29= م 1857 – 26جنوري (

 له لوري د گورنر جنرال جان وايكونت كيننگمادو درلودونكى وو د هند د ) 12(چي د 
ېښور كمشنر جان الرنس چيف د پنجاب كمشنر او لفټننټ كرنل ايچ لي ايدواردس، د پ

  .په وسيله له امير سره وتړل سو
دا چي د ايران پاچا تړون مات او پر هرات ئې قبضه وكړه او په : تړون وايي  

ليسي حكومت به امير دوست محمد خان ته گافغانستان كي مداخله كوي، نو د هند ان
، تر مرسته وركړي او د ده د مځكو په ساتلو كي به د قاجاريانو پر خالف زيار وباسي

 جاري وي د مياشتي يو لك روپۍ به گهغه وخته پوري چي له قاجاري دولت سره جن
زره پليو ) 18(امير خپل سواره او توپخانه لښكر له : امير ته وركوي په دې شرط چي

په كابل، كندهار، بلخ او يا . زره روزل سوي لښكر ولري) 13(سره ډېر ښه وساتي او تل 
ان به له هندي گليس نمايندگ ونښلي، د انگانو سره جنپه هر ځاى كي چي له قاجاري

عملې سره مقرر وي څو د مرستي پيسې د دوى تر نظارت الندي په لښكري چارو كي 
ي پېښو څخه گوتي نه وهي او يوازي به له جنگول سي، خو په كورنيو چارو كي به گول

  .خبر اخلي
ېره به پر مياشتنۍ مرستي امير دي خپل يو نماينده په پېښور كي مقرر كړي او سرب  

په مقابل كي امير نه سي كوالى په پټه يا ښكاره له . پنځه لكه روپۍ نقدي ده ته وركوي
بل دولت سره په سياسي مفاهماتو الس پوري كړي، څلور زره ټوپك ئې هم د دغه تړون 

  .پر اساس امير ته په ټل كي وسپارل
سياسي فشار راووست چي ليس دولت پر قاجاري دولت هم گسربېره پر دې ان  

ه ئې په نومبر گهرات چي د افغانستان د مځكي پخوانۍ برخه ده ژر خوشي كړي همدارن
ي كښتيو سره د عرب د بحيرې له الري پر گهجري يو لښكر له جن1273= م 1857

بوشهر باندي وروهڅاوه، هغه ښار ئې ونيو او د هغه پرېښوول ئې د هرات په پرېښوولو 
  .پوري اړ كړه
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ا چي د پردې تر شا يا د سياست په فضا كي د هرات په باره كي په هند، لندن، د  

ليس له بحري لښكركښيو څخه گتهران او كابل كي فعاليت كېده د تړون د نص او د ان
ښكاره ده، خو د افغانستان او هرات خلك هم د قاجاريانو تر بار الندي را نه غلل، هر 

ښندويه خلك د آزادۍ په الر كي پر خوځښت طرف ته ملي حركتونه وليدل سول، سر
پر دې اساس قاجاريه . راغلل او له هرات څخه ئې د متجاوزو لښكرو ايستل وغوښتل

هجري هرات تخليه او مشهد ته والړل، خو په 1273 = 1857 – مه 27لښكر د جوالى پر 
او دى دغه وخت كي هماغه سردار سلطان احمد خان سركار د امير وراره هرات ته راغى 

ئې د هغه ځاى حكمران وپېژاند، په دغه ډول زړورو هراتيانو خپل ښار د پرديو له 
  .واكمنۍ خالص كړ

  كي د ملي گليس له مخالفو عناصرو څخه وو، چي په لومړي جنگدغه سردار د ان  
ڼل كېده، پر دې اساس په هرات كي د ده سته والى د هند د گمجاهدينو له مشرانو څخه 

  . خاطرجمعي نه وهدولت له پاره
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 
ه د روس دولت يو هيئت د خانيكوف په رياست د سردار دربار گهرات ته ولېږه، په دې تو

ليس لېږلي په ناكامۍ له هراته وايستل گ سلطان احمد خان د انته راولېږه،
  .او په آزادۍ سره ئې حكم چالوه) هجري1274(

د هغه بل لوري امير دوست محمد خان چي له مركز سره د هرات په يو ځاى والي د   
وتي ووهلې او پر هرات ئې حمله وروړه، د گخلكو هيله وليده په خپل لښكر باندي 

م ئې خپل وراره او زوم سلطان احمد خان په هرات كي 1861هـ 1278 صفري پر لسمه
  .كالبند كړ
ي پټي كړې، گ مياشتي اوږده سوه، سلطان احمد خان له نړۍ ستر18كالبندي   

زوى ئې شهنواز خان هم تر دوو مياشتو پوري مقاومت ته دوام وركړ، خو تر دوو 
خو امير په ). م1861هـ 1278د ذيحجې اتمه (مياشتو وروسته د امير په الس ورغى 

 كالو په عمر له دې دنيا څخه والړ او په 77خپله څو ورځي وروسته د سالنډۍ په مرض د 
د ذيحجې (اه كي ښخ سو گازرگ په گهرات كي د خواجه عبداهللا انصاري د مزار تر څن

ټور كار چي امير د خپل عمر په پاى كي د هيواد د گهغه ). م1861= هـ 1278 – 21
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لي په خاطر وكړ، په افغاني مركزي دولت پوري د هرات تړل وو چي سياسي وحدت يووا
  ). نومره عكس86ورئ گو(او د هيواد پخواني حدود ئې تامين كړل 

مشهور دئ ) امير كبير(امير دوست محمد خان د محمدزو كورنۍ، امير او په   
  :چي د سپينو زرو د روپيو پر سكه باندي ئې دغه بيت ليكل سوى وو

  سيم و طال شمس و قمر ميدهد نويد
  ان رسيدـــــوقت رواج سكۀ پاينده خ

 14دى يو جاه طلب، نرم خويه او عشرت دوست سړى، خو زړه ور او مدبر وو، چي   
تنه اوالد ئې د ده ) 29. (اوالده ئې درلودل) 52(منكوحه ښځي او په سلهاوو سرارې او 

  .رځېدلگو المل وگكورنيو جن وروسته په افغانستان كي د بېروونكو گتر مر
ه گپه لومړي امارت كي چي امير دوست محمد خان كابل ونيو د خپلو وروڼو جر  

هجري كال د ربيع الثاني د مياشتي د تړون له مخي چي اصل ئې 1242ئې جوړه كړه او د 
ې رياست گد كابل په موزيم كي موجود دئ، هيواد ئې په خپل منځ كي ووېشه د دغي جر

لصمد خان كاوه چي تر ټولو مشر وو او دغه الندنى تړون ئې د ده په ضمانت نواب عبدا
  :سره وكى
ښ ورته ويل كېده نواب گو او د هغه توابع چي پخوا بنگكوهاټ و هن .1

 . عبدالصمد خان ته

پېښور سردار يارمحمد خان، سلطان محمد خان، پيرمحمد خان او  .2
لكو روپيو سره د كابل له اشنغر او د هغه توابع، له يو .  سيدمحمد خان ته

 .عايداتو چي امير دوست محمد خان وركولې
 .د حصارك غلجايي سيمه د كابل ختيځ خوا نواب عبدالجبار خان ته .3
ر او د هغه توابع تر باميان پوري امير دوست محمد گكابل، كوهدامن، لو .4

 .خان او سردار اميرمحمد خان د ده سكه ورور ته
د نواب اسدخان زامن د پاينده ( سكه وروڼو ته نواب محمد زمان خان او د ده .5

د كابل د ختيځ خوا، لغمان، جالل آباد، تر خيبر او د هغه تر ) خان لمسي
 .توابعو پوري

د سردار محمدعظيم خان د (سردار حبيب اهللا خان او سردار محمداكرم خان  .6
  .ر، بتخاك، څرخ، ميدان او غوربندگته لو) امير د مړه ورور زامن
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ته ) پردل، كهندل، شېردل، رحمدل، مهردل(كندهاريو سردارانو پنځو وروڼو  .7
 .كندهار له شاه جوى څخه تر فراه پوري

د هيواد په دغو اوو برخو كي پورتنيو اشخاصو حكم چالوه، نواب اسد خان ډېره 
حمدل خان د بوالن پر درې تر ښكارپوره پوري حكمراني جات په خپل واك كي الره او ر

  .كوله
زيو وروڼو د هڅو دغه نتيجه وه چي سدوزيو د سلطنت له ضعف څخه گد بار  

د احمدشاه بابا د شاهنشاهۍ قوي مركزيت له . وروسته هيواد په خپل منځ كي ووېشى
  . تجزيې محكوم سومنځه والړ پر دې اساس قوي او نيرومند هيواد موقتاً په ناتوانۍ او

د موهن الل په قول چي د سيد حسين د كابل مستوفي او د مستوفيت د غړو دېوان   
څخه ئې اورېدلي دي د ده د امارت په لومړۍ دوره ) يارام(ميتها او ديوان بيربا او له 

كابلۍ روپۍ وې، چي د كابل او د هغه له ) 2509238(كي د امير د قلمرو ټول عوايد 
ردېز، گ، غزني، بهسود، باميان، زرمت، گه له غوربند، ميدان وردشمالي سمت څخ

  .هزاره، كورم، خوست، جالل آباد او لغمان څخه الس ته راتلې
د كندهار تر يووالي او د كندهاري سردارانو د خپلواكۍ تر پاى ته رسېدو   

ه مركز وروسته د امارت عايداتو د فراه له شاوخوا څخه تر كندهار او شاه جوى د كابل پ
لكه ) 15(پوري اړه پيدا كړه، د فيض محمد هزاره په وينا امير له دغو عوايدو څخه 

  .روپۍ تنخوا د كندهار پاته سردارانو ته چي د ده ورېرونه ول مقرره كړه
) 692(خو د پېښور، اشنغر او د هغه توابع حكمرانانو سردارانو عايدات د كاله   

له لسو آنو سره برابره وه او پر ) لس شاهي( روپۍ زره روپيو په شاوخوا كي ول، چي هره
دې سربېره د خوراكه بابو د ماليې، د هندوانو د جزيې او له نورو متفرقاتو څخه هم د 

د پېښور (زره روپۍ سي ) 754(زره روپيو په شاوخوا كي عايد وو چي ټول ) 62(
  ).تاريخ
و او مالياتو سربېره د په دغه ډول كه موږ د كابل، كندهار او پېښور پر عايدات  

ښ او ختيځه خوا لغمان او دېره جات ټول په گشمالي والياتو عايدات يعني قطغن، بن
امير (لكو روپيو په شاوخوا كي اټكل كړو نو د باركزو وروڼو ) 50(جال ډول سره د 

  .ټول د لس مليونو روپيو په شاوخوا كي كېدې) دوست محمد خان او وروڼه ئې
 افغانستان له الري د هند او بخارا تجارت روان وو، له امرتسر په دغه وخت كي د  
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ړي گاو ښكارپور څخه تجارتي قافلې كابل، كندهار، بخارا او مشهد ته تللې، په ځان
په تجارتي راپور 1862ه چي د گڅرن. ډول د كشمير د شالو او نفيسه پارچو تجارت كېده

مركي گ پونډه وو او 939118كي راغلي دي چي د افغانستان او هند ټول تجارت 
د كوچيانو په وسيله هم د يو . محصول هم په سلو كي دوه نيمي روپۍ اخيستل كېده

ميليون او درې لكو روپيو مالونه له افغانستان څخه هند ته وړل كېده او د يو ميليون او 
په كابل كي مال رحيم شاه، غالم قادر او ښكارپوري . شپږ لكو روپيو مالونه واردېدل

د كابل . وپالداس او په كندهار كي مال جالل اڅكزى او مال نسو لوى تاجران ولگ
په كابل كي سيد . مرك د څلورو لكو روپيو په شاوخوا كي تجارتي محصول درلودگ

د (حسين خان او رووسته عبدالرزاق خان او ميرزا عبدالسميع خان مستوفي الممالك 
، شاغاسي شېردل )سرمنشي(طنت دبير وو، ميرزا محمدحسن خان د سل) ماليې وزير

خان باركزى د كورنيو چارو او دربار وزير، غالم 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 

  .په ساالر ووس
 كي مسلمان سوى گچي په لومړي جن(ليسي گخو د امير لښكر د مستر كيمپل ان  

هـ گاو امريكايي ډاكټر هارالن چي د رنجيت سن) او نوم ئې شېرمحمد ايښودل سوى وو
له دربار څخه كابل ته راغلى وو تر ادارې او تعليم الندي وو او نايب عبدالصمد هندى 

زره سوعاره، درې نيم زره پياده ) 12(لطنت په لومړۍ دوره كي وو، چي د هغو شمېر د س
كچرو په منځ كي توپونه ول، سوارانو يو ) 200(لوى توپونه او ) 50(ټوپك لرونكي، 

روپۍ د كاله تنخوا درلوده، خو د امير دوست ) 84(روپۍ او پلي يو تن ) 120(تن 
  :ولمحمد خان د امارت په پاى كي د ده عسكري تشكيالت داسي 

صحرايي توپو سره دوه درانه توپونه يو ) 18(په كابل كي دوه پلي غنډونه له  .1
 .مورتر او يو زنبورك

 .صحرايي توپو سره16په بلخ كي درې پلي غنډونه او دوه سواره غنډونه له  .2
 .په باميان كي يو پلي غنډ له دوو جبل توپو سره .3
 . جبل توپو سرهپه كوهستان كي يو پلي غنډ له دوو صحرايي توپو او دوو .4
 .په فراه كي يو پلي غنډ او څلور صحرايي توپونه .5
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 .رشك كي يو پلي غنډ او څلور صحرايي توپونهگپه  .6
 .په غزني كي يو پلي غنډ او څلور صحرايي توپونه .7
 .په آقچه كي يو پلي غنډ او دوه صحرايي توپونه .8
 .هپه غلزيي كالت كي يو پلي غنډ د درو جبل توپو او يو صحرايي توپ سر .9
په كندهار كي درې پلي غنډونه او يو سپور غنډ له دوو ثقيلو، دوو جبل او  .10

 .دوولس صحرايي توپو سره
 . په زمينداور كي يو پلى غنډ له څلورو صحرايي توپو سره .11

په دغه ډول د امير تر ادارې الندي مځكو كي يوولس عسكري  مركزونه ول او هر 
 نفر حاضرېداى سول، خو هر غنډ سواره 600 تنه چي په ورځنيو تمريناتو كي 800غنډ 

 :تنو څخه چي ټول منظم عسكر ئې عبارت ول له) 300(عبارت وو له 
  . تنه12800 ټول – تنه 800 پلي غنډونه، هر غنډ 16  
  . تنه900 ټول – تنه 300 سواره غونډونه 3  
 ثقيل توپونه، يو مورتر چي ټول منظم 4 – جبل توپونه 6 – صحرايي توپونه 67  

 توپو سره ول، پر دې سربېره د ايله جاري لښكرو شمېر د 81 تنه له 13700سكر، ع
 زره، په 22 زره، په هرات كي 18 زره، په كندهار كي 31ضرورت په وخت كي په كابل كي 

ر كورنى امنيت د كوټوال او د گم). م1906: افغانستان د لندن طبع( زره وو 29بلخ كي 
ره كېده، شرعي محاكمو عدليه امور اداره كول، چي كوټوالۍ د پوليس په ذريعه ادا

د امير د حكمدارۍ اوله دوره . قاضي د خانعلوم په ذريعه د امير له حضوره ټاكل كېده
يو ډول مشترك امارت وو چي افغانستان د ده د وروڼو تر منځ د پخواني تړون له مخي 

رلوده، په دوهمه وېشل سوى وو، هر ورور په خپله حكومتداري سيمه كي خپلواكي د
دوره كي د هيواد مركزيت قوي سو او د امير د وروڼو نفوذ له منځه والړ، د ده د امارت 

ر دوى د پالر په اجازه سره حكم چالوه او د گتوابع د امير د زامنو تر منځ ووېشل سول، م
رځوله او پاته ئې د گخپلو سيمو له عوايدو څخه ئې يوه برخه د خپلو مصارفو له پاره 

كابل په خزانه كي تحويلوله، د پالر له اجازې څخه پرته ئې ټول كارونه سر ته نه سول 
  :رسوالى، په دوهمه دوره كي د امير زامنو په دغو سيمو كي حكم چالوه

  ).د پېښور جنوبي خوا(ښ په كورم كي گسردارشېرعلي خان د بن  
 بلخ په نيولو سردار محمدافضل خان په زرمت د كابل په جنوب كي چي وروسته د  
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  .او حكمرانۍ باندي مامور سو
وليعهد سردار غالم حيدر خان په غزني او كندهار كي چي وروسته په جالل 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

  .جنوب كير د كابل په گسردار محمداعظم خان پره لو  
سردار محمدشريف خان په باميان د كابل شمال لوېديځ او وروسته په كالت 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   

  .ومارل سوگواليتو او قطغن ته و
  .په لغمان او جالل آباد كي د كابل ختيځه خواسردار محمداكبر خان   
د امير تر مړيني وروسته په هرات كي د ده وليعهد سردار شېرعلي خان د امارت   

  :او په دغه سجع ئې سكه ووهله) م1861 هجري 1278 –مه 12د ذيحجې (اعالن وكړ 
  اينده قسمت ازليستـمال دولت پــــــج

  وصى دوست محمد امير شېرعليست
 هغو مهمو سړيو څخه چي له اميرشېرعلي خان سره د تخت ناستي پر مهال په يو له  

رام او د نوي گهرات كي وو سيد جمال الدين افغان دئ چي ده ته ئې د كورني سمون پرو
 هـ 1283(مدنيت د اصولو طرح وركړه، خو امير د خپل لومړي امارت په دوره كي چي تر 

ړو بوخت وو، د هيواد گ وروڼو سره په كورنيوجپوري پنځه كاله وه، له خپلو) م1866 -
د 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 اسالمي يووالي ږغ ئې اوچت او د 

  .اروپايي ښكېالك په وړاندي ئې ستره مبارزه پيل كړه
كال د سعادت خان د زوى سلطان محمد ) م1863 -هـ 1280( په مومندو قبيلو  

  .رېز په وړاندي پاڅون وكړگخان په مشرتابه د ان
امير شېرعلي خان خپل زوى محمدعلي خان او وزير محمدرفيق خان لودين،   

رېز د ده امارت په گمومندو ته ولېږل چي له قبايلو سره خپل اړيكي وساتي، خو ان
 د امير ورور محمداعظم خان ئې د ده پر خالف په پېښور كي وساته، رسميت و نه پېژاند،
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تر ده وروسته د امير بل ورور محمدافضل خان هم سر غړاو سو او د هندوكش په 

ړه وكړه، خو په پاى كي ئې غاړه كښېښووه او گكي ئې د ده له لښكر سره ج) اه درهگباج(
  .الړبندي سو، زوى ئې سردار عبدالرحمن خان بخارا ته و

تر دې وروسته ئې له خپل بل ورور محمدامين خان سره چي د كندهار حكمران وو   
ړه كي ئې ورور محمدامين او گړه وكړه، په نوموړي جگد كالت د ترنك په كجباز كي ج

يو كال وروسته عبدالرحمن ). م1865 - هـ 1282(زوى محمدعلي دواړه ووژل سول 
 خان په مرسته ئې پر كابل يرغل وكړ او وئې رځېد او د محمداعظمگخان له بخارا راو

كښېناوه ) تخت(د امير شېرعلي خان مشر ورور محمدافضل خان ئې پر پالز . نيو
  .او امير شېرعلي خان كندهار ته والړ) م1866 -هـ 1283(

ړو پر مهال تر يوه كال امارت وروسته مړ سو گامير محمدافضل خان د كورنيو ج  
ور امير محمداعظم خان د كابل پر تخت كښېناست، وراره ئې او د ده بل ور) هـ1284(

  .عبدالرحمن خان د هيواد شمالي واليتونه ونيول او بيا ئې له كابل سره وتړل
ده هلته نوى پوځ چمتو . خو كندهار او هرات له امير شېرعلي خان سره پاته سول  

امير محمداعظم خان او هغه ئې ونيو او . لگكړ او د كندهار له الري ئې پر كابل ورودان
عبدالرحمن خان اېران ته والړل، محمداعظم خان همهلته مړ سو او روسي حكمران 

په تركستان كي د عبدالرحمن خان هركلى وكړ او په سمرقند و تاشكند ) جنرال كوفمن(
  .كي ئې مېشت كړ

  ).م1868 -هـ 1285(ڼل سو گاميرشېرعلي خان دوهم ځل د ټول افغانستان امير و  
مير دا ځل په كابل كي په نويو اصولو لښكر جوړ كړ، نوي ښوونځي ئې ا  

په نامه ئې د افغانستان لومړنى اخبار چاپ او خپور كړ، په ) شمس النهار(پرانيستل، د 
كابل كي ئې نوې چاپخونه جوړه كړه او په هغې كي ئې ځيني كتابونه، له هغې ډلي 

  .ي وژباړل او چاپ ئې كړلرېزي څخه په پښتو او درگله ان) پوځي قواعد(
ه گپه تو) صدراعظم(اميرشېرعلي خان سيد نورمحمد شاه كندهارى د وزير   

وټاكه او د وزيرانو لومړنۍ كابينه ئې منځته راوسته چي عصمت اهللا خان د كورنيو 
 د ماليې، حسين علي خان د دفاع گچارو، ارسال خان د بهرنيو چارو، حبيب اهللا خان ورد

. وزيران او محمدحسن خان د دربار منشي وو) خزانو(ن د زېرمو او احمدعلي خا
نو قامونو څخه پرته له ژبنيو او قامي توپيرونو گنوموړې كابينه د افغانستان له استو



450 
. جوړه سوې وه، چي د شاهي كورنۍ او د امير له خپلوانو څخه هيڅوك هم پكښې نه ول

پراخه سينه او اسانۍ چلند كاوه او د دغه كار دا راښيي چي امير په سياسي چارو كي په 
  .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   
واښ پر مهال مرستندوى نه سو، خو بيا گله دې چي دغه پوځ هيواد او امير ته د اړتيا او 

  . د يادوني وړ ښكاريهم د دغي دورې په تاريخ كي
كابل، جالل آباد، شېرآباد، كندهار، كورم، هرات، : دغه پوځ په اتو پوځي هډو  

  :يه ووگميمنه او بلخ كي په الندني شمېر درې ټول
 ياليگ جن37200 ټول –يالي گ جن600 پلي غنډونه، هر غنډ 62 .1

 .ياليگ جن9600 ټول –يالي گ جن600 سپاره غنډونه، هر غنډ 16 .2
 .ياليگ جن5190، آسونو، غويانو او كچرو د توپخانو ټول د پيالنو .3

وو، ) 51990(م كال 1872ڼه د ټولو وسله والو چمتو پوځيانو شمېر په گپه دې 
  .هم ول) پوځي ډوله(سواره ايله جاري ) 6000(پلي او ) 8000(سربېره پر دې 

 رېزيگان) 369(رېزي او افغاني ټوپك او گان) 40825(د وسلو ډولونه ئې   
م تر مارچه پوري امير شېرعلي خان ته نه ويشت 1877برتانوي هند دولت د . توپونه ول

  ). هملتون–افغانستان (زره ټوپك بخښلي ول 
امير د توپونو د جوړولو له پاره په كابل او هرات كي كارخانې جوړي كړې چي په   

وړولو هغو كي ئې ارابه لرونكي درانده توپونه جوړول، همدا راز ئې د ټوپك ج
  .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   
ليك له الري ئې د امير شېرعلي خان سلطنت ) هـ، شوال1285 –م 1868(نېټې ) مي2(

  . شپږ سوه زره روپۍ ئې ورته راولېږلېپه رسميت وپېژاند، دوولس زره ټوپك او
 - هـ 1286(ښت له پاره د هند د وايسراى په بلنه په گامير د اړيكو د ال ټين  
ورنر جنرال د سياسي كنفرانسونو په ترڅ كي د امير گد هند . امبالې ته والړى) م1869

سوهني ڼه د نه الگټولي غوښتني و نه منلې، د افغانستان په چارو كي ئې د امير په ښې
  .ټوپك ئې له درې سوو زرو روپيو سره امير ته ډالۍ كړې) 12000(ندونه وكړه او گڅر

ئې خپل ځاى ناستى ) عبداهللا(امير چي كابل ته راستون سو، خپل كشر زوى   
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له كابله وتښتېد او په هرات كي ئې اړدوړ پيل ) محمديعقوب(وټاكه او مشر زوى ئې 

  .اكه او د ناخوالو مخه ئې ونيولهكړ، خو امير دى د هرات حكمران وټ
امير ځينو سياسي پوښتنو ته پام واړاوه، له تزاري روسيې سره ئې د افغانستان د   

ړتابه د هلمند گرېز په منځگشمالي بريدونو په ټاكلو الس پوري كړ، له ايران سره ئې د ان
وسته بيا د اوبو وېش پيل كړ او صدراعظم سيدنورمحمد شاه ئې تهران ته واستاوه، ور

د (او پېښور ) م1873(نوموړوي صدراعظم د برتانوي هند له دولت سره د شملې 
دغه . ډ سو، خو څه هوكړه و نه سوهگپه كنفرانسونو كي ور) م1877 مه 30جنوري 

يرغل راوړ، هغه ئې ونيوله ) خيوا(ديپلوماتيكي ويناوي كېدې چي د روسيې دولت پر 
  ).هـ1290 –يع االول رب(واښ ال پسې كلك سو گاو هند ته 
ه چي د پېښور په كنفرانس كي د صدراعظم نورمحمدشاه دريځ كوم ځاى و گڅرن  

نه نيو او دى همالته ناروغ او مړ سو، دا مهال د برتانوي هند دولت د افغانستان پر 
تر كار الندي ونيوله او د هند د ساتني ) فارورډ پاليسي(ند سياست گبريدونو خپل څر
  .ڼلهگرى يوازينۍ الر وله پاره ئې تې

كابل ته رالېږلى وو د ده  )5 ()جنرال ستوليتوف(د روسيې دولت چي خپل استازى   
ړه گرېز دوهمه جگ ان– د هند سياست چاري اندېښمن كړل، تر هغې چي د افغان گرات

  .ئې پيل كړه او د افغانستان پر خاوره ئې تېرى وكړ
د خيبر، كورمي او بوالن )  مه20ر پر م د نومب1878(ړه مار د گرېز سمبال جگد ان  

ډوډۍ كي گله الري پر مخ تلل، امير شېرعلي خان د روس د مرستي په هيله په خورا 
م كال 1879هـ 1296كابل پرېښوو او مزار شريف ته والړ او هلته د ماتي په درشكل كي د 

  ). نومره عكس87: ورئگو(په ناروغۍ مړ سو ) نقرس( مه د 29د صفري پر 

                                                 
 په Stoletoffد دغه سياسي پالوي د هركلي څرنګوالى چي د روسي مختار وزير  )5(

م كال د نومبر مياشتي په ګڼه كي 1878 جريدې د Golosمشرتابه راغلى وو د ګولوس 
چي په سنتپترزبورګ كي خپرېده راغلى او ژباړه ئې د اريانا مجلې د دوهم كال په 

  . لومړۍ ګڼه كي چاپ سوې ده
جون پر  چوپړي ملګري ول، دى د 4 قرغيزان او 15 قزاقان، 22له جنرال ستوليتوف سره 

مه د كابل باالحصار په 11م كال د اګست پر 1878مه له سمرقنده راوخوځېد او د 14
  .شاهي ودانۍ كي امير ته راورسېد
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ړي بې مشرتابه گ وروسته په كابل كي ناوړي پېښي منځته راغلې، وگد امير تر ت  
  .پاته ول او دښمنان پر مخ راتلل

دا مهال ځينو مشرانو شهزاده يعقوب خان تر اته كالو بند وروسته له زندانه   
  .ه ربيع االول كي ئې په پاچهي وټاكههـ كال پ1296راوايست او د 

ړه مارو په خونړي ځواك افغانستان ونيو او د امير ناپوه زوى ئې خپلي گرېز جگان  
 جالل آباد تر منځ يو ځاى دئ چي د –ندمك د كابل گ. ته بوت) ندمكگ(پوځي هډې 

رېز لښكر تر پايه هلته سټ سوى وو، خو گړې پر مهال انگافغان غازيانو د لومړۍ ج
ندمك كرغېړن تړون ئې چي د گاوس د امير دغه ناپوه زوى دغلته راكښل سو او د 

افغانستان په تاريخ كي يو تور ټكى دئ او د دغه هيواد مځكنۍ بشپړتيا ئې دړي وړي 
  . مه26م د مى 1879 = 4هـ د جمادى الثاني 1296د . كړه السليك كړ

. اړودوړ پېښ ووندمك تړون چي السليك سو، په ټول هيواد كي كلك گد   
يعقوب خان هم په كابل كي د پرديو تر سيوري الندي اوسېده، دى هيڅكله هم د ټول 

ه و نه پېژندل سو او تر څو مياشتو وروسته له افغانستانه هند گافغانستان د پاچا په تو
ته وتښتېد او د برتانوي هند په غېږ كي ولوېد، ځكه نو دغه تړون حقوقي ارزښت نه 

ړي تړون له مخي خيبر، پښين او كورمه له افغانستانه بېل او برتانوي هند د نومو. لري
 Sir Piere louis Napoleon Cavaسرلويس كيوناري . ڼل سولگپه خاوره پوري و

Gnari)6(  ه گرېزي استازي په توگرېزانو استازى وو د انگندمك په تړون كي د انگچي د
خو څو مياشتي . ن سوگالحصار كي استوپه كابل با) م كال د جوالى په مياشت1979(د 

يانو په وژلو گ پيل سو او افغان غازيانو د پرنگوروسته په افغانستان كي ملي غورځن
ري سول، تر گد كابل باالحصار پوځيانو هم پاڅون وكړ او د مجاهدينو مل. الس پوري كړ

د (اژه رېز استازى د هغه له همكارانو سره ووگټولو لومړى ئې په باالحصار كي ان
  ).مه3د ستمبر 1979=  مه 16هـ د روژې 1296
ړه ډېره توده پر مخ تله، ستر ملي مجاهدين د جنرال گرېز دوهمه جگد افغان ان  

                                                 
م كال د ايست انډيا كمپنۍ په لښكر كي شامل سو، 1857د جنرال ادولف زوى په  )6(

ل  كا1877وروسته ئې په هند او نورو سرحدي سيمو كي لوړي دندې وموندلې او تر 
م كال د سرچمبرلين د كابل پالوي غړى 1887په . پوري د كوهاټ او پېښور واكمن وو

  ).76انډين بيوګرافي (وو، چي افغاني مامورينو د دغه پالوي د راتګ مخه ونيوله 
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رېزي ځواك گ چي د خيبر درې له الري ئې پياوړى انSir N Chamberlain )7(چمبرلين
پر مخ راتلى او  چي د كورمي له الري Sir E. Robertسره يرغل كړى وو، جنرال رابرټس 

 چي د بوالن درې له الري ئې يرغل كړى وو په وړاندي په J. Stewart جنرال سټيوارټ
  .مېړانه ودرېدل

خو غازيانو ستره . رېز دغه بشپړ سمبال پوځونه تر پنځوسو زرو لږ نه ولگد ان  
، مال مشك عالم اندړ، گمحمدجان خان ورد: مېړانه وښوده، د مجاهدينو مشران لكه

ان تره كي، سردار ايوب خان او محمد عثمان خان ساپي او نورو په بېالبېلو صاحبخ
ړو څخه يوه هم چي گله دغو ټاكونكو ج. ړې وكړېگرو سره جگځايو كي له يرغل

ړه كي له هرات او كندهار د گپه نوموړې ج. ړه وهگر جگرېزان ئې وځپل د ميوند د ډگان
 جرنيل تاج محمد خان سليمانخېل په امير شېرعلي خان د زوى سردار محمدايوب خان،

مشرۍ او د مولوي عبدالرحيم كندهارى او د كندهار د نورو پوهانو په فتواء ملي 
  .ځواكونه راغونډ سول

رېز پوځ د گرشك ته راغلى وو او انگسردار ايوب خان له هرات او فراه څخه   
ړه گ، توده جر د هغه مخ ته ورغىگ په مشرتابه د ميوند پر ډBurrowsجنرال بروس 
يانو گري پوري د غازيانو په بري او د پرنگمي تر مازي27م د جوالى د 1880ونښته او د 

رېز ژوندى پاته لښكر كندهار ته وتښتېد او په حصار كي گپه ماته پاى ته ورسېده، د ان
جنرال رابرټس تر دوه ويشتو ورځو وروسته ځان له كابله كندهار ته ورساوه . دننه پټ سو

او د سپټمبر پر لومړۍ ئې د سردار ايوب خان )  مي31 مي تر 9سټ له گ د ا1880د (
په . رو سره هرات او له هغه ځايه ايران ته والړىگپوځونه ژوبل كړل، سردار له خپلو مل

ايران  كي د برتانوي هند د دولت الس ته ورغى او د ژوند تر پايه په راولپنډۍ او الهور 
  ). مه17  د اپريل1914(ن سو گكي استو
د امير زوى . د دغه غازي مزار د پېښور سهېل ته د سيد حبيب په هديره كي دئ  

                                                 
 كال د هند حكومت په 1873چي په ) د چارلس چمبرلين زوى( كال زوكړى 1865په  )7(

. له رابرتس سره په افغان جګړه كي وو) م80 – 1878(لښكري خدمت كي شامل سو، په 
 كال د خيبر د 1890په . تر دې وروسته په مدراس او كشمير كي لښكري منصبدار وو

قواوو قوماندان او تر دې وروسته په جنوبي افريقا كي د الرد رابرتس ځانګړى سكرتر 
  ).77في انډين بيوګرا(م كال د ايرلنډ د قواوو انسپكټر جنرال وو 1900په . وو
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 كال له خپل كهاله او خپلوانو سره له كابله 1879هـ په ذيحجه 1296يعقوب خان هم د 
ي گرېزانو چي نېغ په نېغه و نه سو كړاى چي په افغانستان كي پښې ټينگان. وتلى وو

خان له زوى سردار عبدالرحمن خان سره چي تاشكند ته كړي، ځكه ئې د محمدافضل 
سردار په چټكۍ تر امو راواوښت او چاريكار ته راغى، . تښتېدلى وو اړيكي وموندلې

 سره Lepel Henry Griffinريفين گد برتانوي هند له سياسي استازي سرليپل 
 1880د (ن كړ خبرواترو ته كښېناست، چاريكار ته له راتلو سره سم ئې خپل امارت اعال

  ). مه27د جوالى 
رېز سياست چارو، عبدالرحمن خان چي وسپنيز سړى وو ومانه او په بهرني گد ان  

سردار د اړتيا له مخي . سياست كي د اطاعت منني په شرط ئې د مرستي ژمنه وركړه
  .هـ د روژې پر پنځمه كابل ته راغى او پر تخت كښېناست1296ومنله او د 
ان چي د ده د كتاب له مخي له كوچنيوالي د ادارې په چارو پوه امير عبدالرحمن خ  

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 

 په بهرني سياست كي څومره پوست وي ډول كلك چلند وكړي او له برتانوي هند سره
  .چي له هغوى څخه هم په خپله كار واخلي

 گپه دغه ډول نوي امير پر كابل برالسى سو او ژر ئې په دغه ښار كي امنيت ټين  
  .كړ او بيا كندهار ته والړى

ړنو سره محمدايوب خان له گخو مخكي تر ده جنرال رابرټس له لسو زرو ج  
  .ان ته شړلى ووكندهاره ايستلى او اېر

رېزانو هغه ته وسپاره، جنرال رابرټس د گهمدا چي امير كندهار ته ورسېد، ان  
كندهار او بوالن درې له الري او جنرال سټيوارټ د جالل آباد او خيبر له الري له 

  .ړه پاى سوهگرېز دوهمه جگ ان–افغانستانه ووتل او افغان 
رد سره گلفين ووژل، هغه سيمي ئې امير عبدالرحمن خان په كندهار كي خپل مخا  

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

كال ئې پنځه سوه زره ) م1880(د برتانوي هند دولت هم امير غښتلى كړ، په   
 زره پونډه مرسته ورسره 18هر كال ئې روپۍ، څو سوه توپونه او څو زره ټوپك وركړل، 
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ع كال ئې هرات 1881په . ه امير ژر پياوړى او پر ټول هيواد واكمن سوگكوله، په دې تو
په واخان كي ئې . ئې بدخشان او شغنان الس ته راوړل1884او كندهار ونيول او په 

  .ه وټاكهگعليمردان وپرځاوه او پر ځاى ئې غفارخان تاتار د حاكم په تو
ر هغه وروسته ئې د افغانستان شمالي واليتونه تر ميمنې او اندخوى پوري په ت  
 كال ونيول او خپل تره زوى محمداسحاق خان ته ئې وسپارل، خو نوموړى سردار 1885
  . ع هلته سرغړاو سو1888په 

د ده پر مهال غلجيو له غزني تر كالته پاڅون وكړ، خو امير هغوى پر سر وټكول او   
  ).ع1893 - هـ 1311(ان هم اېل كړل گته ئې د منځني افغانستان هزاره تر دې وروس

د كونړ شمال ته كوهسار او بلورستان چي سپين كالي او تور كالي كافران پكښې   
د ) 1895 = 1313(اوسېدل او تل به د افغاني حكومت له واكمنۍ څخه بهر ول هم په 

ړي ئې گ بريد الندي راغلل، ټول وامير له حكم سره سم د جنرال غالم حيدرخان څرخي تر
  .ئې ونوماوه) نورستان(اېل او مسلمان كړل او په 

يالى او پياوړى واكمن وو، چي د مخالفانو گامير په كورنيو چارو كي زړه ور، جن  
ر او په نړيوالو پېښو پوه سړى وو، څه نا څه گپه وژلو كي ئې سارى نه الره، دى نوښت

تاج (نومى كتاب هم ليكلى او ) پندنامه(ري ژبه ئې په د. ليك لوست ئې هم زده وو
  .ئې هم د ده په الرښوونه ليكلى او په ده پوري اړه لري) التواريخ
غالم حيدرخان څرخي، فرامرزخان، : ده د ډاډمنو سپه ساالرانو په مشرۍ لكه  

ه ئې د جاسوسۍ اغېزمنه گړې توگغالم حيدر خان لنډى پياوړى پوځ جوړ كړ، په ځان
نځته راوسته، كارپوه حاكمان ئې هري خوا ته ولېږل، په افغاني واليتو او ښارو كړۍ م

ي پرانيستې، شرعي محكمې ئې بيا روغي كړې، دين پوهان ئې گكي ئې د پوستې څان
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 پالزمېني د مستوفي الممالك او د واليتونو د مستوفيانو تر څارني الندي ئې   

دود ) الرپاڼي( له پاره ئې د راهدارۍ پاڼي گي سمي كړې، د كورني تگد ماليې څان
واښ الندي ونيول، ځكه نو گكړې او غله، الر شكوونكي او ناړامي ئې تر كلك څار او 

ده وموندله او ټول هيواد د يوازينۍ ادارې ري او صنعت وگ او سوداگامنيت ټين
  .خاوند سو



457 

  :خو په بهرني سياست كي
ليس دولت سره ئې په سړه سينه گامير پوست سړى او ښه ډيپلوماټ وو، له ان  

وروسته . چلند كاوه، تل به ئې د دوستۍ الر هواروله، مادي او معنوي مرستي ئې منلې
) ضياء الملة والدين(ع ئې د 1896ل كړ او په تر هغه چي د امارت په پيل كي ئې هيواد اې

بلنوم واخيست او په نوموړي بلنامه خطبه وويل سوه، سكه ووهل سوه، ناړامي او 
ورنر جنرال الرد دفرين د ليدو له گبېغمه د هند د . سرغړاوي ټول ووژل او پاته ئې وشړل

څو كاله ). م1885( كړل گپاره راولپنډۍ ته والړ او د دوستۍ مزي ئې ال پسي ټين
رېز ملكې دربار ته هم گوروسته ئې خپل كشر زوى سردار نصراهللا خان لندن او د ان

  ).هـ1312 اپريل، – 1985(واستاوه 
  
  :اونډيو هيوادونو سره د امير د مهال غوره سياسي پېښيگله 

 -هـ 1303(يرغل وكړ ) پنجده(د تزاري روسيې دولت د هرات پر شمالي سيمه / 1  
 له دې چي د افغاني پوځونو قوماندان جنرال غوث الدين په مېړانه ساتنه سره). ع1885

  .كوله خو پنجده د روسانو الس ته ورغله
  :امير عبدالرحمن خان په تاج التواريخ كي په دې اړه داسي ليكي  
رېزي گع كال د جوالى په مياشت كي د بريدونو د ټاكلو له پاره د ان1884د "  

سدون او د روسي كميسيون مشر جنرل يلتاى غوره سوى كميسيون مشر جنرال سرلم
  .وو، خو د كار تر پيل وړاندي روسانو پنجده ونيوه

 Sirتر دې پېښي وروسته يو بل كميسيون چي مشري ئې سرجوزف ويست رجوى   

west Ridgewayي دوهم منشي كوله او غړي ئې كرل هيولديچ، گ د هند د بهرنۍ څان
ن ول، د هند حكومت له خوا د افغانستان او روس د بريد كرنيل ايت او قاضي اسلم خا

م كال د اكتوبر پر مياشت خپل كار 1886ټاكني له پاره وټاكل سو، نوموړي كميسيون د 
  .پاى كړ
امير د هغوى د خدمت او هڅو ستاينه وكړه او د سرو زرو نښانونه ئې وركړل، په   

 كي گهوكړه په سنتپترزبورم په جوالى كي د بريد ټاكني وروستۍ 1887پاى كي د 
  .ه له افغانستانه بېله سوهگالسليك او پنجده په رسمي تو

. د رجوي په تړون كي د ذوالفقار له خولې تر خواجه ساالره پوري سيمي راغلې  
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امير له هند دولت څخه غوښتل چي هغه د پامير تر كوهسار پوري په نخښه كړي، خو 
 كرنيل ايت د پخواني تړون پاته ټكي هم حل ع1893داسي و نه سول تر دې وروسته په 

  .ه امير وكړاى سول چي د دوو سترو امپراتوريو تر منځ حكمراني وكړيگكړل، په دې تو
ې له خوښي پرته وكړ گبل هغه سياسي كار چي امير د افغانستان د خلكو د جر/ 2  

 هغه د ډيورنډ رمه د ده پر غاړه ده،گاو د هغه له كبله د افغانستان په تاريخ كي ستره 
تړون دئ چي د برتانوي هند له دولت سره ئې د افغانستان ختيځ او جنوبي بريدونه 

  .وټاكل
ما له هندي وايسرايانو الردرپن او الرد ساليسبري څخه هيله وكړه : امير وايي  

ه راولېږي خو زما گچي د هند د بهرنيو چارو وزير د بريد ټاكني د كميسيون د مشر په تو
  .و د سردار اسحاق خان ناړامۍ هغه وځنډاوهناخوښۍ ا
الرد لنسډون د سلطنت نايب الرډ 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 
هرنيو چارو م د سپتمبر په وروستيو كي د هند د ب1893 وځنډاوه چي په پاى كي د گرات

 د بريد ټاكني د كميسيون Sir Moteimer Durand )8(وزير سرهنري مارتيمر ډيورنډ
  .په مشرتابه كابل ته راغى

د دغه كميسيون غړي كلنل اليس، كپټان مانريس اسمت، مستر كالرك، مستر   
  .وانلد او څو نور هنديان ول

ي ئې د ډيورنډ كرغېړن په كابل كي له امير سره سياسي مركه پيل سوه او په پاى ك  
  .تړون السليك 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،   
ستان مځكه وه، له افغانستانه بېله او په سوات، بنير، دير، چيالس او چترال چي د افغان

                                                 
ايم ډيورنډ په . مه زوكړى، د ميجر جنرال سرايج زوى دئ14م د فبرورۍ پر 1850د  )8(

 په كابل كي د رابرتس سياسي 1879د بنګال هيوادني خدمت ته ونيول سو، په 1873
 م كالو پوري د هند حكومت د بهرنيو چارو سكرتر او 94 – 1884سكرټر وو، له 

  ).128مادريد، واشنګټن هند بيوګرافي، (فير وو وروسته په تهران كي د انګرېز س
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رېز له لوري امير ته د يو ميليون و دوو سوو روپيو پر ځاى د گهند پوري وتړل سوه او د ان

كاله يو ميليون و اته سوه زره روپۍ وټاكل سوې همدا راز ئې د وسلو د مرستي ژمنه هم 
  .وركړه
تينى كړ، خو امير زوى ندمك كرغېړن تړون رښگپه دغه ډول د ډيورنډ تړون د   

ډوډ حالت او د پرديو لښكرو د يرغل په ترڅ كي په زور د گيعقوب خان په بېړني، 
ندمك تړون السليك كړى وو، همدا راز دى چي د خلكو استازي او د هيواد پاچا نه گ

  . وو، ځكه نو هاغه تړون هم حقوقي ارزښت نه الره
ې له منلو يا نه منلو پرته په گ جرامير عبدالرحمن خان د ملت د استازو او ولسي  
  .ه ډيورنډ تړون منلى ووگړې توگځان

  . مه له كابله وووت14م د نوامبر پر 1893په هر ډول د ډيورنډ كميسيون د   
 پوځيان 58740 هـ شاوخوا 1300امير عبدالرحمن خان د خپل امارت په پيل كي د   

مار، امو غاړه او د ايران او هند په لرل، خو په كابل، هرات، كندهار، بلخ، جالل آباد، اس
  :ښت وروسته دغه چمتو او ايله جاري پوځيان لرلگبريدونو كي ئې د امارت تر ټين

 .سړي) 56000(سړي ټول ) 700(پلي غنډونه هر غنډ ) 80( •
 .سړي) 16000(سړي ټول ) 400(سواره غنډونه هر غنډ ) 40( •
) 10000( توپو سره، ټول )6(سړي له ) 100(د توپخانې بتريي هره يوه ) 100( •

 .سړي
 . سړي2400سړي ټول ) 1000(غنډه ) 4(ړي پلي گشاهي ځان •
 .سړي) 20000(پوليس ځواك ټول  •
 .سړي) 10000(سواره ايله جاري ټول  •

 ته رسېده، چي امير د هغوى په 148400ه د ټول وسله وال پوځ شمېر گپه دې تو
  . او سرغړاوى وټكويگمرسته وكړاى سو چي په هيواد كي بېساري امنيت ټين

رۍ، گامير عبدالرحمن خان په كابل كي د سكې وهلو، د كارتوسو، ټوپكو، وسپن  
نډني كارخانې، گتوپ جوړولو، عرق ايستلو، څرمني، بوټ جوړولو، صابون، د 

  .چاپخونه او صحافۍ جوړي كړې
ي گرۍ، د پوستې څانگپوځي، كورني، عدليه، د ودانولو، روغتيا، كانو، سودا  
 ئې ودان كړ او ټول هيواد گيني مدرسې ئې پرانيستې، څو ماڼۍ او كابل شاهي اراو د
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  .ئې تر يوازينۍ ادارې الندي راووست چي دغه هڅي ئې د منني وړ دي

په ) نقرس( كالو امارت وروسته په كابل كي د 21امير عبدالرحمن خان تر   
  ).ومره عكس ن88: ورئگو) (م1901 = 1319 جمادى الثاني 19(ناروغۍ مړ سو 

ده خپل زوى ته داسي اېل او له سركښو تش هيواد پرېښوو چي خلك ئې د نامه په   
  . وروسته ئې هم د ده مړينه نه باورولهگاورېدلو لړزېدل او تر مر

په بلنامه د ) سراج الملة والدين(تر ده وروسته ئې مشر زوى حبيب اهللا خان د   
ئې خپل مشر زوى ) م1904(او په ) م1901مه 6د اكتوبر (كابل پر تخت كښېناست 

عنايت اهللا د هند وايسراى الردكرزن ليدو ته واستاوه، وروسته د هند د بهرنيو چارو 
 محرم 14= م 1905مه 21د مارچ پر (سكرتر لويس وليم كابل ته راغى او له امير سره ئې 

  .تړون السليك كړ) هـ1323
 پرته له يوه پاڅونه چي په جنوبي  كلن سلطنت پر مهال18د امير حبيب اهللا خان د   

كي د جانداد احمدزي په مشرتابه سوى وو بله پېښه نه ده ليدل سوې، ځكه چي پالر ئې 
ه امير په وړ چاپېريال كي په سړه گوړاندي هيواد د كار له سړو تش كړى وو، په دې تو

  .سينه ژوند كاوه
 په جنورۍ د 1907كال ئې كندهار، هرات، ميمنه او بلخ وكتل او د 1325په   

سلطنت د مرستيال الردمنتو په بلنه هند ته والړى او همدغه كال د مارچ پر اوومه د 
  .پېښور او خيبر له الري بيرته راستون سو

ارتيا او كورني امنيت سره سره هم په هيواد كي كوم غوره كار و نه كړ، گامير له وز  
ړو كارو څخه چي ده وكړل، د ده د نوي مدنيت څو كوچنۍ نخښي راوړې، له هغو څو و

حبيبي په نامه د يوه ملكي ښوونځي پرانيستل، يو پوځي ښوونځى او په كابل كي څو 
خپور كړ او په كابل كي ) سراج االخبار افغانيه(همدا راز ئې . نور لومړني ښوونځي دي

  .ئې دوې چاپخوني، څو ماڼۍ، باغونه، سړك او دمه ځايونه ودان كړل
  .پر مهال ئې ځان ناپېيلى وباله) م1916(ړې گد لويي ج  
  د امير كورنى سياست د پالر په توپير پوست وو او خلك ئې نه ازارول، په خپله   
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  امير عبدالرحمن خان
   لمبر عكس– 88
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پر ځاى كول، خو د ادارې په ډول، تشكيل، ماليې ) روژه، لمونځ(ئې ديني حكمونه 
رو هيوادنيو چارو كي ئې د وخت له غوښتنو سره سم بدلون را نه وست او غونډولو او نو

  .هماغه له پالره پاته زوړ سيسټم ئې پر ځاى پاته سو
هـ د جمادى االولى پر اتلسمه د پنجشنبې په شپه 1337امير حبيب اهللا خان د   

 ولۍ وويشتل سو او لهگوش په ښكارځي كي د توپنچې په گد لغمان د كله ) م1919(
  ). نومره عكس89: ورئگو(ي پټي كړې گنړۍ ئې ستر

په جالل آباد كي ئې ورور د پاچهۍ ږغ پورته كړ خو د افغانستان خلكو د   
 پيل كړ، افغان گټلو له پاره د اتلولۍ غورځنگخپلواكۍ او مځكنۍ بشپړتيا د 

د مارچ پر لومړۍ د امير حبيب ) م1919= ق 1337=  ل 1297(خپلواكي غوښتونكو د 
ړه گ خان دوهم زوى سردار امان اهللا خان د پاچهۍ پر تخت كښېناوه او د خپلواكۍ جاهللا

  .)9(پيل سوه

                                                 
د نوي خپلواكۍ او نوي افغانستان تر جوړېدو را وروسته پېښي بېل تاريخ ليكلو ته  )9(

  .اړتيا لري، ځكه نو دغه كتاب دلته پاى سو
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  فكري او اجتماعي اوضاع
  

شار تر موقتي سلطې وروسته چي د كندهار د هوتكي دولت تر سقوط او د نادر اف  
كال د احمدشاه نهضت او د آزاد افغانستان نوي ) هـ ق1160(لس كاله ئې دوام وكى، په 

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 

و خوشحال او ميرويس د هڅو او جنبشو په نتيجه كي يو افغاني آزاد او غښتلى روښان ا
  . دولت منځ ته راسي

د د افغانستان خلكو  د هرات د تېموريانو د دولت تر سقوط وروسته څو پېړۍ               
 دورې د صفويانو او بابريانو د يرغلو په پېښو كي د سختۍ او تريخوالي او د كور فترت
 جنگېدو په حال كي تېري كړې او د خپل ملي مركزيت له نه درلودلو څخه په كور

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 

ند بابري پاچهانو د سلطې د پايڅوړ سره خان مومند او شېرين خان ترين او نورو د ه
  .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 

 هوتك دربار د ادب او اديبانو او پوهانو د پالني ځاى وو او د دې كي د شاه حسين
د شاوخوا د ) هـ ق1140(دربار منشي محمد هوتك د پټي خزانې كتاب وليكه، چي د 

  .فكري او ادبي حركت يوازنى ښكارندوى دئ
 د احمدشاه دربار هم له فكري نظره روښانه معلومېږي، ځكه چي پخپله احمدشاه   

اوند شاعر او تصوف  خوښوونكى سړى وو، چي د پښتو شعر دېوان د ښې قريحې خ
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 
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  .شهزادگان باذوقه شاعران ولكاوه او د شاه شجاع زوى شهزاده نادر او نور څو تنه 
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 

مدې كورنۍ كي پاته وو او دا منصب د اوس وخت د عدليه وزير د منصب منصب په ه
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 الس پوري كړى دئ، لكه مال محمدسعيد 

 القضات وو او د هغه زوى قاضي باركزى چي د سدوزي شاه محمود په وختو كي 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 مال 

  .عبدالسالم د محمد سعيد په تشويق ليكلې وه
ه په وختو كي په كندهار كي وه، چي د الكوزي مال اسمْعيل كورنۍ هم د احمدشا  

زوى ئې مال 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 

 هم په د مال احمد ورور پير محمد.  مړ دئ6پر ) ربيع الثاني(هـ كال د دوهمي خور 1233
هـ كال ئې د عقيدة المشايخ 1233كندهار كي د هغه عصر نامتو عالم وو، چي په 

  .والعلما كتاب په عربي ژبه ليكلى دئ
قاضي غالم محمد هوتك هم د كندهار له نامتو عالمانو او د ښار قاضي وو، چي   
د په هـ كال ئې د ارشارالحق كتاب په عربي ژبه وليكه او د هغه زوى عبداالح1264په 

كندهار كي د سيد جمال الدين سره آشنايي درلوده او د توخي محمد حسن زوى محمد 
 هـ په شاوخوا كي كتاب ليكلى دئ 1230نور هم د جامع السكوك په نامه په عربي ژبه د 

  .او د ميا فقير اهللا جالل آبادي شاگرد وو
ر كي وه، چي د مال بابړ موسْى خېل علمي كورنۍ د هوتكيانو له وختو په كندها  

زوى ئې مولوي فيض اهللا 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 اهللا زوى مولوي حبيب اهللا مشهور په محقق قندهاري په 

چي په عربي، دري او پښتو ژبو ئې په معقولو ) هـ1263 -1213(كندهار كي ژوند كاوه 
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 ټوكه كتابه تاليف كړي دي او په رياضي او منطق او اصول 33او منقولو علومو كي 
فقهه او نورو اسالمي مروجه علومو كي ئې تازه او بكر انتقادي آثار ليكلي دي او تر ده 

الروف او د هغه زامن وروسته د ده زوى مولوي عبدالرحيم او نمسي ئې مولوي عبد
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 مال محمد له اوالدې څخه وه، چي په روز   

احمدشاه بابا د هغه زوى عالمه مال ميرزا هرات ته راووست او د پاى آباد كي ښخ دئ او 
له دې كورنۍ څخه ډېر عالمان او مدرسان پيدا سوي . حصار  مدرسه ئې وروسپارله

دي، چي د هغو له جملې څخه مال عبداالحد خليفه او مال محمد عمر د محمد ايوب 
ي څو كتابه ئې تاليف كړي او يو زوى او د نورالدين نمسى او د مال ميرزا كړوسى وو، چ
او هم د ) هـ شاوخوا1260د (له هغه څخه په اصول فقه كي الملهم نومى كتاب دئ 

محمدصديق زوى مال محمدرفيق سلجوقي د رسالۀ نحو مؤلف او محمود مشرف او 
  .خليفه محمد حسن خوش نويس د هغې كورنۍ پوهان او هنرمندان غړي ول

نۍ په پېښور كي ډېره مشهوره وه چي ستر نيكه ئې د يوه بله عملي او سياسي كور
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 مال محمدغوث د حاجي محمد سعيد واعظ 

و، چي په شاگرد په علم او عرفان مشهور او په پېښور كي د احمدشاه له خوا قاضي و
منطق كي ئې پر ميرزا كالن 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 داداهللا زوى قاضي عبدالكريم يو كتاب د نصاب التوحيد په نامه وليكه، خو د 

او د قاضي اكبر شاه زوى قاضي محمدحسن چي په خان علماء ملقب محمدغوث نمسي 
وو د سردار پاينده خان د كورنۍ استاد او د شاه شجاع وزير وو، چي د ده له خوا ئې په 

همدا راز قاضي طال . تړون السليك كى) مثلث(م كال د الهور درې خواييز 1838
دېوانونه ئې په دري او عربي محمد د قاضي حسن زوى د علم او ادب خاوند د شعر دوه 

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 
و له انگرېزي څخه په پښتو او دري د عسكري قواعدو د كتاب مترجم وو، چي دا كتاب ا

  .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، 

ص په چي د هغو له جملې څخه ميرزا ارشد د خواجه محمد صالح منشي خلف او متخل
فايض د هرات د ابداليانو او درانيانو منشي او خطاط وو، د اشعارو دېوان او ډېره 

او بل ميرزا ابو طالب د ده مشر وراره ) د يولسمي پېړۍ منځ(خوږه مثنوي ئې درلوده 
چي مايل ئې تخلص وو، هم د دري اشعارو دېوان درلود او د محمد كاظم زوى ميرزا 

ه او د اربعين او برناباد د منثوري تذكرې خاوند په هرات رضا د اشعارو مجموعه درلود
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 

و باسهل و مال مسكين وو، چي مال عبداهللا روزي او ملك سنجر د غور د ملكانو اوالد ا
د سدوزو په دوره كي او تر . په هرات كي د ده معاصرين ول) د هزاره لهجې شاعران(

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 

اوراء النهر  او د چين د خاوري تر څنډو پوري د نقشبندي طريقت د تلقين سرهند او م
مرجع ول او يو ډول خراساني اسالمي 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 اخالقو د 

ه او څنگه چي نقشبندي مجدديانو د سمون له پاره بې له انزوا او رهبانيته استعماالو
افغاني پاچهانو د دربارو سره رابطه درلوده ځكه ئې نو د سياست او فرهنگ او ټولنه 

  .كي هم قوي الس درلود
دا فاروقي كورنۍ د شهاب الدين فرخشاه اوالده ده، چي د كابل شمال ته د 

كورنۍ څخه له كابله پنجشېر د فرخشاه په دره كي ښخ دئ او امام رفيع الدين له همدې 
سرهند ته والړى او د ده له اوالدې څخه شيخ احمد مجدد الف ثاني د موالنا عبداالحد 

هـ كال د 971 واسطه حضرت عمر فاروق ته رسېدله، د 28زوى چي د نسب سلسله ئې په 
چي ( په سرهند كي وزېږېد او په طريقت كي ئې د خواجه محمد باقي كابلي 14شوال پر 

الس ونيو او استفاضه ئې وكړه او په هند او افغانستان كي ئې )  كي مړ دئهـ1012په 
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 د سه شنبې په ورځ د 28هـ كال د صفري پر 1034د (ستر علمي او روحاني شهرت درلود 

  ). كالو په عمر په سرهند كي وفات سو63
د سدوزو د شهنشاهۍ په وختو كي له دې كورنۍ څخه شاه غالم محى الدين 

م صادق زوى او د حضرت مجدد شپږم نمسى او د هغه زوى شاه نظام مجددي د غال
الدين متخلص په نظام د دري دېوان خاوند په ښكاپور كي روحاني شهرت او د كرهڼي 
ډېري مځكي ئې درلودلې او د غالم صادق بل ورور شاه غالم محمد نومېد او د دوى د 

او شاه صفي اهللا متخلص په صفي د بل ورور شاه عزت اهللا اوالده په ياركند كي اوسېدله 
او د يمن ) هـ1212 -1156(دري دېوان خاوند او څلور نور كتابونه ئې هم تاليف كړي ول 

په حديده كي ښخ دئ او د ده اوالده په كابل او ننگرهار كي ول، چي د هغو له جملې څخه 
دري اشعارو د ) هـ كال په كابل كي مړ دئ1287چي په (شاه عبدالباقي متخلص په باقي 

دېوان ئې درلود او د كابل د شور بازار د حضرتانو نيكه دئ او زوى ئې غالم عمر 
او د هغه زوى ناصرالدين متلخص په جانان )  هـ په شاوخوا كي1290د (متخلص په عمر 

او شمس المشايخ فضل محمد متخلص په فضلي د دېوان خاوندان شاعران ول او شاه 
د عمدة ) هـ1238 – 1184(زوى او د شاه غالم محمد نمسى فضل اهللا د شاه غالم نبي 

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 اهللا 

مير احمد متخلص . و مؤلف دئدريم نمسى د انساب االنجاب او انيس المريدين او نور
د پېښور او بدخشان له حضرتانو څخه د هفت مجلس او ) هـ1269 -1206(په اظهر 

اربعين او سبيل الرشاد او مناقبت الطاهرين مؤلف د غزلياتو دېوان او شپږ مثنوي او 
  .څو كتابونه نور لري

هم اداري د علي خان پوپلزي كندهاري د زوى وكيل الدوله عبداهللا خان  كورنۍ 
د هغه له جملې څخه پخپله عبداهللا . او لښكري د فرهنگ او ادبي ذوق خانوندان درلودل

دري شعر وايه او د هغه زوى محمد علم خان وكيل ) هـ كي مړ دئ1201چي پالر ئې په (
او مير ) هـ كي مړ دئ1293دى په (الدوله متخلص په علم هم په دري ژبه شعر جوړاوه 

له ) هـ په شاوخوا كي1218د ( افغان د زمان خان پوپلزي زوى هوتك خان متخلص په
په دري ژبه ئې دېوان درلود او بل ورور ئې اهللا يار خان . هنرمندو شاعرانو څخه وو

راسخ هم شعر وايه او مولوي محمدابراهيم بل ورور ئې د خپل وخت له عالمانو څخه وو 
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  .  لوى الس درلوداو دې كورنۍ د هنر او ادب او فرهنگ په خپرونه كي

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 

هـ كال وفات سو او 1225دى د كابل په ده يحيْى كي په .  ټوكه پوري رسېږي43او نور تر 
د ده بل . رالدين ظهور د شعر دېوان لري او د طب د كتابو مؤلف ووزوى ئې مير ظهو

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 

و مير نجم الدين احمد او مير د مثنوي سمرقند مؤلف وو او مير حسام الدين احمد ا
نظام الدين احمد او مير فخر الدين مولوي او مير ناموس د سعدالدين شاعران زامن ول 

د دري ) هـ په شاوخوا كي1282د (او هم مير سيف الدين عزيزي د مير مقام الدين زوى 
  . شعر د قريحې خاوند وو

  :د دې دورې شاعران او ليكونكي دا دي
هـ كال د بدخشان په جرم كي 1123خلص په عنوان چي په سيد ابوالحسن مت

هـ 1223هـ كال وژل سوى دئ او عبدالرحمْن عارض بدخشي چي په 1206زېږېدلى او په 
كي مړ دئ او ميرزا محمد واصل فروغي د شاه زمان معاصر او امير سبحان قلي خان 

وى ملقب په او لعل محمد عاجز د پير محمد ز) هـ په شاوخوا كي1230د (دروازي 
هـ كال مړ دئ او د تيمور 1238عبدالشافي په دري ژبه د اشعارو د دېوان خاوند چي په 

شاه د دربار طبيب وو او مير عصمت اهللا متخلص په كشوري د عبداهللا زوى د بلخ د 
 كي مړ دئ، او جنيد اهللا حاذق د 1257دهدادي د اشعارو د دېوان خاوند وو، چي په 

هـ كال په كندهار كي مړ دئ، د اشعارو دېوان او د 1259ى چي په صوفي اسالم هروي زو
يوسف او زليخاى حاذق په نامه ئې مثنوي درلود او شهاب ترشيزي هروي د تيمورشاه د 

هـ كال په 1269وختو شاعر او د دېوان خاوند او مير محمد نبي احقر بدخشي چي په 
تاب او د قوافي د رسالې او په رستاق كي مړ دئ، په عروضو كي د حدايق الحقايق د ك

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 

د محمدزو پاچهانو د دربار منشي او د لعل محمد خان عاجز ) هـ1282 -1227(دبير 
د اشعارو د دېوان خاوند او علي تقي ) هـ1283 – 1208(وى ميرزا عبدالواسع كابلي ز
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د اشعارو د دېوان څښتن او فرحت هروي ) هـ پا شاوخوا كي1200د (متخلص په وصفي 

 هـ  په 1288د (د اشعارو د دېوان لرونكى او ولي طواف كابلى د محمد علي زوى 
 نبي خلمي زوى مال عبدالقيوم صوفي د دري ژبي ناخوانه شاعر او د محمد) شاوخا كي

هـ كي زېږېدلى د اشعارو د دېوان او د تنبيه المرايي او قيامت 1265مشربه شاعر چي په 
نامې د مثنوي او د دري او تركي د مجمع االشعار او درة الشهزاد د مثنوي خاوند او 

ښو په باب محمدغالم غالمي د مال تيمور زوى د انگرېز او افغان د لومړۍ جگړې د پي
هـ 1256د (كي د جنگ نامې په نامه د منظومې ويونكى او د مير واعظ د كورنۍ 

مير محترم حافظ چي د دري اشعارو د دېوان خاوند او د مرتضْى كابلي زوى ) شاوخوا
د اشعارو د دېوان څښتن او ) هـ كي زېږېدلى1224چي په (مير مجتبْى متخلص په الفت 

هـ كال 1298 عبداهللا چي د خپلو اشعارو دېوان ئې په د مراد محمد بدخشي زوى مال
د ) هـ په شاوخوا كي1260د(ترتيب كړى دئ او د ميرزا محمود سالك باالحصاري 

اشعارو د دېوان خاوند او د وزير فتح خان منشي شرر كابلى د اشعارو د دېوان خاوند او 
و بزم طرب او نزهة په بخارا كي گل محمد عثمان د عجايب االخبار او گلشن اسرار ا

هـ په 1300د (المشتاق او گلچين بساتين او مشرق انوار او نورو كتابو مؤلف 
او د نذر علي زوى قربان متخلص په كاتب د ناظم الوقايه او مفاتيح ) شاوخواكي

االعجاز ناظم او د اشعارو د دېوان لرونكى او مير عنايت اهللا بدخشي د اصول 
او د مير يوسف ) هـ كي مړ دئ1290چي په ( دېوان خاوند المعيشت ناظم او  اشعارو د

علي بدخشي زوى برهان الدين الغر د جام جم او روضۀ نور ناظم او د اشعارو د دېوان 
او د مير احمدشاه بدخشي زوى مير محمود شاه د ) هـ په شاوخوا كي1291د (خاوند 

صمد رستاقي زوى سيد او د عبدال) هـ كي مړ دئ1295چي په (اشعارو د دېوان خاوند 
هـ 1284چي په (جعفر د گلشن عشق او چمن عشق ناظم او د اشعارو د دېوان لرونكى 

او نعمت اهللا محوي ميمنوي د اشعارو د دېوان خاوند او د سكندر هروي ) كي مړ دئ
هـ په 1290د (زوى احمد قلي د آتش فشان په نامه د شاعرانو د تذكرې ليكونكى 

هـ په 1270د (رسول شهيد مارملي بلخي شاعر د دېوان خاوند او محمد ) شاوخوا كي
او د يعقوب علي باركزي لور عايشه د دري ژبي شاعره او د تيمورشاه په ) شاوخواكي

د (وختو كي د دېوان مېرمن او د سكندر خان لور محجوبه هروي د دري ژبي شاعره 
 د غور د پرچمن او د سيد محمد عظيم لور مستورۀ غوري) هـ په شاوخوا كي1264



472 
د اشعارو د دېوان مېرمن او د سيد عبداهللا ) هـ په شاوخواكي1245د (اوسېدونكې 

او د مير ) هـ1308 - 1257(كرخي هروي لور مريم د دري ژبي شاعره او د دېوان ميرمن 
په ) هـ1305 – 1238(حسين زوى سيد حسين باالحصاري كابلى متخلص په شامل 

د او د محمد هاشم ملقب په دبيرالملك زوى ميرزا محمد دري ژبه د دوو دېوانو خاون
د امير شېرعلي خان او امير عبدالرحمْن خان د دربار ) هـ1309 – 1244(نبي واصل 

سرمنشي په دري ژبه د دېوان خاوند او د محمدامان دروازي زوى شمس الدين شاهين د 
م او احمد علي شاه بدايع الصنايع مؤلف او د ليلْى او مجنون او تحفة دوستان ناظ

او سيد مير مشواڼى ) هـ كي مړ دئ1311چي په (كندهارى په دري ژبه د دېوان خاوند 
په دري ژبه د دېوان خاوند او هم رسام  او خطاط چي ډېر متين ) هـ1333 – 1280(هروي 

د دبستان ) 1305 - 1242(اشعار ئې درلودل او سيد فخر الدين مجنون شاه كابلى 
او عبد )   هـ په شاخوا كي 1300د ( حمت بدخشي د ميرزا اسمْعيل زوى خيال مؤلف او ر

په دري ژبه د دېوان خاوند او د رحمت اهللا زوى ) هـ1334 – 1296(الغفور نديم كابلى 
( د شعر د دېوان لرونكى او محمد ابراهيم حسرت كابلى )  هـ1336 – 1250(نديم بلخي 

د مخمس د پنځو كتابو او د تحفة شهنشاهي د شعر د دېوان خاوند او ) هـ1338 -1250
د ) هـ1349 -1260(ناظم او د شهاب الدين زوى سيداحمد مشهور په اديب پشاوري 

  .پخو او متينو اشعارو  د دېوان خاوند وو او د عربي قصيدو او قيصر نامې ويونكى
  :له پښتو شاعرانو څخه

د در و ) هـ1150 – 1100(عبدالرحيم هوتك د دېوان خاوند، عبدالحميد مومند 
مرجان په نامه دېوان او د شاه و گداى په نامه د مثنوي خاوند، همدا شان نيرنگ عشق 

او پير محمد كاكړ چي ) هـ1148(او شرعة االسالم په پنځلسو زرو بيتو كي د ده آثار دي 
هـ كال بشپړ سوى او هم ئې د پښتو گرامر كوچنى كتاب د 1196د اشعارو دېوان ئې په 

هـ كال ليكلى دئ او شمس الدين كاكړ كندهارى چي په 1238ة االفغاني په نامه په معرف
هـ د شعر دېوان او د سراج الموتي په نامه كتاب او نور منظوم كتابونه ئې درلودل 1238

هـ 1200د(او شاه حسين هوتك او د عبداهللا زوى مسعود د آدم خان او درخو د نكل ناظم 
 هـ شاوخوا كي د افضل 1140 محمد هوتك د سرور زوى د او مال پير) په شاوخوا كي

الطريق ناظم او د داود خان كندهاري زوى محمد هوتك د پټي خزانې او خالصة 
هـ 1169په (او د حسين زوى عبدالرشيد ) هـ په شاوخوا كي1142د (الفصاحة مؤلف 
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وتك د په فقهه كي د رشيدالبيان مؤلف او نورمحمد كندهارى د شاه محمود ه) كال
او شېر محمد هوتك ) هـ په شاوخوا كي1160د (حاالتو په باب د محمود نامې ناظم 

د اسرار العارفين او تجويد افغاني مؤلف او اخوند گدا د نافع ) هـ1175-  1092(
او محمدي ) هـ په شاوخوا كي1160د (المسلمين مؤلف او د اشعارو د دېوان خاوند 

هـ 1116د اشعارو د دېوان لرونكى او حافظ مرغزى په هـ كال 1180صاحبزاده د پېښور په 
هـ په شاوخوا 1126كال د احمد شاهي شهنامې ناظم او محمد مظفر د اسماعيل زوى د 

هـ 1228كي د اعثم كوفي د تاريخ مترجم او د حافظ رحمت بړېڅ زوى نواب اهللا يارخان د 
كاكړ كندهارى په كال په شاوخوا كي د عجايب اللغات پښتو مؤلف او عبدالكريم 

هـ كال د زين العلم ناظم چي له عربي عين العلم څخه ئې ترجمه كړى وو او حافظ 1334
د دېوان خاوند او قاسم علي اپريدى د څو كتابو مؤلف او ) هـ كال1200په (الپوري 

او مال محمد حسن ) هـ1253 – 1167(عبدالعظيم سواتى د اشعارو د دېوان لرونكى 
هـ كال مړ دئ، رحمت داوى 1245د اشعارو د دېوان خاوند چي په تلوكاني كندهارى 

هـ په شاوخوا 1210(كندهارى د اشعارو د دېوان او د ليلْى او مجنون د مثنوي خاوند د 
هـ كال د شعر د دېوان خاوند او معين الدين پشاورى 1230او ميا نعيم متې زى په ) كي
رسول كندهارى د اشعارو د دېوان او د هـ كال د وامق او عذرا ناظم او عبدال1256په 

او مال جمعه باركزى كندهارى شاعر چي په ) هـ1290(سفرنامې او آزادنامې څښتن 
هـ په شاوخوا كي د هرات د جنگنامې 1250هـ كي مړ دئ او عزيز خان رڼاخېل د 1259

هـ كال د تفسير يسير مؤلف، 1282ناظم او د عبدالرحمْن زوى مراد علي كاموي په 
هـ كي د بدر منير او بحرالعلوم او اخالق احمد 1290ست محمد خټك كندهارى په دو

هـ كي د شعر د دېوان خاوند او ميرزا حنان كندهارى او 1200مؤلف او معزاهللا مومند په 
  .صديق اخوندزاده او گل محمد هلمندى د اشعارو د دېوان خاوند

  :د پښتو شاعراني
هـ 1061حاجي مير ويس خان هوتك مور په نازو توخې د سلطان ملخي لور او د 

او سپينه ) هـ كي مړه ده1127په (كي زېږېدلې ده او د ميرويس خان لور زينبه هوتكي 
  ).هـ په شاوخوا كي1255د (هروي 

له عالمانو څخه مولوي محمد اعظم اندړ د غزني د شلگر اوسېدونكى او مولوي 
 شريفي متولي او صوفي محمد رسول عبداهللا غزنوي او مال عبدالحق د كندهار د خرقې
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او مال مشك عالم اندړ غزنوي او مال ) هـ په كندهار كي مړ دئ1287په (ساكزى 
او مالمحمود او مال عبداهللا د ) چي د امير شېر علي خان د لښكر قاضي وو(سكندر 

هـ په شاوخوا كي د هرات 1270د (اناردرې قاضي او مال عبدالفتاح او مال ابوالحسن 
او محمد حسين د مداح الكوزي كندهاري زوى چي د مير زاهد هروي د تصور ) انعالم

او تصديق پر حاشيې باندي د شرح انكشافيه مؤلف او مسعودگل د قاضي عبدالرحمْن 
هـ كي د عجايب االخبار مؤلف او عبدالحليم كاكړ كندهارى په 1226پېښوري زوى په 

لف او مال عبدالحق د عبدالغفور هـ كي د ردحليميه علي مطاعن احمديه مؤ1234
خروټي زوى د پښتو د ياقوت السير ناظم او د شرح اربعين مؤلف او مال قطب توخى چي 
په كندهار كي ئې پر ډېرو ادبي كتابو شرح ليكلي دي او موالنا عبداللطيف د تيمور شاه 

 د او مولوي محمد عمر ساكزى چي) هـ كي مړ دئ1194چي په (د دربار صدر العلماء 
هـ كي مړ دئ او سعداهللا 1205تجويد په علم كي ئې په پښتو يو كتاب تاليف كړى او په 

. هـ كي مړ دئ1209خروټى چي پر جاللين او پر مولوي عبدالغفور ئې شرح ليكلې او په 
سره له دې چي په دې عصر كي علمي او ادبي هڅه بيخي پر ځاى والړه نه وه او لكه چي 

ر گوټ كي پوهان ول، خو كه په انتقادي او مقايسوي نظر ئې ومو ليدل د هيواد په ه
وگورو دا دوره نسبت پخوا ته د علم او ادب د زلميتوب او فعاليت دوره گڼالى نه سو، 
بلكه دا د تقليد او انتحال دوره ده، ځكه نو په دې دوره كي علمي او فكري بكر آثار لږ 

  .ليده كېږي
 نثر او نظم كي د انحطاط دوره وهلې ده او كم د دري ژبي ادبياتو هم د دې عصر په

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 

وندان كاكړ كندهاري او حميد مومند او نورو غوندي د ابتكار او ښې قريحې خا
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 

او هـ وروسته په دري ادب كي يوه هڅه 1250خراسان او عراق د سبك پيروان دي، خو تر 
كوي، او دا هغه اغېزه ده، ) تقليد(حركت مومو، چي زموږ شاعران د هند د سبك پېښې 

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 
تر هغه وروسته سردار غالم محمد خان طرزي او . ووزوى دئ، چي مشرقي ئې تخلص 

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 غالم حيدر خان او 
ژبه سردار احمد خان د امير دوست محمد خان زامن درې سره شاعران او په دري 

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 

د (او سردار محمد عزيز د سردار شمس الدين خان زوى ) هـ شاوخوا1300د (خان ورور 
اس خان د سردار سلطان محمد خان زوى شاعر او د گل او سردار عب) هـ شاوخوا1310

 – 1252(عباسي او جواهر خمسه او عناصر اربعه مؤلف او د تفسير كالم اهللا مفسر 
هم په دري ژبه شعر ويلى دئ، خو د دوى په كالم كي د هند د سبك د پيروي ) هـ1343

  .ياغېزه او د هغه سبك شاعرانه تالزمات او د تخيل طرز لږ ليده كېږ
هـ 1320د (د احمد شاه بابا له وختو بيا د امير عبدالرحمْن خان د دورې تر پايه 

دري شعر د پخوانيو شاعرانو په تېره بيا د هند د سبك د فكري او ) شاوخوا پوري
عروضي تقليد په قالب كي پاته سو او هغه شاعران چي په دې دوو پېړيو كي منځ ته 

و مقلدان ول، خو د افغان او انگرېز تر لومړۍ او راغله، ټول د تېرو دورو د شاعران
دوهمي جگړې وروسته چي د هند او شمال له خوا د اروپايي نوي مدنيت اغېزي 

هـ ق 1320(افغانستان ته راورسېدلې، د دې ځاى پر ادب ئې هم اغېزه وكړه او همدا د 
  .د افغانستان په نويو ادبياتو كي د نوي فكر څرك ښكارېږي) شاوخوا
 بدلون چي د اروپا د صنعت او مدنيت اغېزه د دې وخت په ادب كي راووست هغه

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 

ولوي محمدسرور واصف كندهاري د ادب د نوي فكر اغېزه ولوېدله او وينو چي م
جهان اوضاع ته د ځير كېدلو او نوي مدنيت ته د ترغيب او تشويق په باب كي يوه 

هـ په شاوخوا كي د امير شېرعلي خان په وختو كي لومړى وار 1290قصيده ويلې ده او د 
ته په په نامه يوه جريده د كابل له باالحصاره خپره سوه او تر هغه وروس) شمس النهار(د 

هـ كال د سراج االخبار افغانستان لومړۍ گڼه د مولوي عبدالروف خان كندهاري 1323
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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 

او ادبي هڅي مخكښ او پېشوا د سردار غالم محمد خان طرزي سوه او د دې نوي فكري 
م 1933هـ كال په غزني كي زېږېدلى او د 1284كندهاري زوى محمود طرزي وو، چي په 

هـ ق كال سراج االخبار 1329ده په .  په استانبول كي مړ سوى دئ22كال د نومبر پر 
وه، بيا راژوندى كى او هغه هـ ق كال ئې يوازي يوه گڼه خپره سوې 1323افغانية چي په 

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 

او يا تاليف كړل او دى لومړى سړى دئ، چي د افغانستان د صحافت او ليكني په ترجمه 
  .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 
عبداهللا او قاري ) هـ ق1352 – 1293(ته نوى فكر ننه ايست او د عبدالعلي مستغني 

او عبدالغفور نديم او عبدالهادي داوي او مولوي صالح ) هـ ش1322 –هـ ق 1288(
محمد هوتك او مولوي غالم 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 

ه څه ئې نوي افكار او مفاهيم چي شلمي پېړۍ زېږولي كالسيكي قالبو كي وې خو څه ن
  . ول هم وروزل

 پېړۍ په لومړۍ نيمايي كي د انگرېز استعمار او تسلط چي د نوي تمدن او 19د   
صنعتي بدلون مبادي ورسره ول پر ټول هندوستان د سند د سيند تر غاړو خپور سو او 

  افغان او انگرېز لومړۍ جگړه زموږ د هيواد د لمر ختيزو طبعي سرحدو سره ونښت او
له خوا شروع سوې وه تر پنځو كالو ) اندس ارمي(م كال د سند د لښكر 1939چي په 

وروسته د افغان ملي قوت په بري او د متجاوزو لښكرو په قطعي ماته پاى ته ورسېدله 
 الره او تر هغه وروسته د هند د وسپني الره هم دې خوا ته را اوږده سوه او د تگ او راتگ

ئې وسپڼله او د بمبيي او كراچي بحري بندرو هم افغاني سرحدو ته د بحري انتقال الره 
خالصه 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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و د افغانستان د خلكو پر ژوند او فكر او سياست او اداره باندي هم اغېزناكو عوامل
  .اغېزه كوله
د دې فكري هڅي او حركت له ممثالنو څخه يو هم سيد جمال الدين د كونړ د سيد   

چي خپل جهاد ئې له افغانستانه د شرق د بدمرغۍ ) هـ ق1314 – 1254(صفدر زوى وو 
پر ضد شروع كى او په هند، ) بداد او خرافاتواستعمار، است(او بدبختۍ د درو عاملو 

اېران، عثماني تركيه او مصر كي ئې فكري او اصالحي نوى نهضت راووست او بين 
المللي شهرت ئې وموند او ده ته د افغانستان او د شرق د هيوادو د ويښتوب او نوي 

كي د فكر لومړى روزونكى ويل كېداى سي، خو د استعمار دسيسو او په افغانستان 
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 وكوالى سوه، لومړۍ افغاني كابينه د سيد نور محمد شاه 

يس او د شمس النهار جريده او منظم لښكر او يوه كندهاري صدراعظم په مشري تاس
برخه عصري تشكيالت منځ ته راولي او په سياست كي ئې هم آزاد  خط مشي تعقيب 

دا سلسله ) هـ ق1297 – 1295(خو د افغان او انگرېز د دوهمي جگړې شروع . كړل
شار الندي د استبداد تر ف) هـ ق1319 – 1297(پرېكړه او د امير عبدالرحمْن خان دوره 

هـ ق كال په كابل كي د سراج االخبار 1323په يو ډول فكري جمود كي تېره سوه، څو چي 
ټولنه تاسيس او په نوي فكري هڅه ئې بيا الس پوري كئ او مولوي عبدالرؤف 
كندهاري سراج االخبار نشر كى او په كابل كي دارالعلوم حبيبيه هم تاسيس سو، چي دا 

  .ونو د تدريس شروع وهنو د ساينس او نويو مضم
دې فكري هڅي سره له دې چي خارجي او داخلي خنډونه او موانع ئې درلودل، په   
هـ ق كال د سراج االخبار افغانيه د بيا را ژوندي كولو په واسطه د محمود طرزي له 1329

خوا ادامه وموندله او د اخوان افغان په نامه په كابل كي لومړى افغاني سياسي حزب 
سو، چي مرام ئې مشروطيت، خپلواكي او داخلي اصالحات ول، خو د دې حزب تاسيس 
هـ ق چي سراج االخبار 1329هـ ق كال يا ووژل سول او يا بنديان سول او تر 1325غړي په 

د محمود طرزي په واسطه بيا خپور سو، همدا د اخوان افغان حزب هم بيا راژوندى سو 
ن فكرانو په تنظيم او د معارف په خپرونه كي هـ ق پوري ئې د افغاني روش1337او تر 

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 
كرانو دنيا ته د نوي م كال كي افغان اولس خپله خپلواكي بېرته وگټله ټولو روشن ف1919

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 الره كي زيار 

  .ويوست چي دا گټور زيار تر اوسه جاري دئ
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