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 د میرویس نیکه په نامه وهل سوې سکه
 

معصوم هوتک په قلم یو مضمون ولوستی. د   تر دغه عنوان الندي مي، په افغان جرمن ویبسایټ کي، د محترم محمد
ښکاري، د میرویس نیکه په نامه د وهل سوي ِسکې تاریخی  یې  چېدې مضمون اصلی هدف، لکه له عنوان څخه  

زما د ټول عمر ملګری دی، څه  چې، په مقابل کي د محترم هوتک صاحب چېثبوت دی. زما لپاره الزمه نه ده  
 زه ګواکي د ښاغلي هوتک صاحب په استدالل قانع سوی یم   چې؛ خو که څه ونه لیکم نو داسي به وانګېرل سي  ولیکم

 او خپلي لیکني باید بیرته واخلم.
ني ماته فال چېتاریخ داسي نه لیکل کیږي  چېوله درناوي، ووایم  ټپه   ،صاحب ته ګلومړی خو باید، محترم هوت

ویلي وه. زه نه د هوتک صاحب   ،هغه هم وفات سوی دی  چېهغه وفات سوی دی او هغه ته یوه بل فالني،    چېوویل  
د میرویس نیکه او د هغه د   چېپه قول کي شک لرم او نه د هاتف مرحوم په خبره کي څه وایم خو دونه باید ووایم  

چا هر څه  ول،م، د هانوې په شچېخاطرات دي او  ولو تاریخی متونو اساس د کروزینسکیټپاڅون په ارتباط د 
نوي   رنګه نورشیخ المورخین به د میرویس نیکه په باب څ  چېلیکلي دي اساس یې همدغه کروزینسکی دی. دا  

 اطالعات ترالسه کړي وي سړی نه پوهیږي.  
کړی   غور  ړي به یو څهکه د شیخ المورخین او خلیلی عبارات دواړه کټ مټ د هانوی د عبارت ترجمه نه وای نو س

شیخ المورخین خپل کتاب د شلمي پېړۍ د نیمایی کلونو په شاوخوا کي لیکلی او هانوی خپل تاریخ له دې څخه وای.  
په فارسي ژبه نه پوهیدی » په الهیجان    چېخو هانوی پخپله لیکي  کي چاپ کړی دی.    ۱۷۵۳دوه سوه کاله مخکي په  

ژوند ښه شرایط مي هم برابر نه وه. ما د ایرانیانو سره له لیدلو څخه احتراز   کي مي هیڅ ښه ترجمان نه درلودی او د
 The Chronicles of a Traveler, Introduction P17کاوه«  

کتاب وروسته د جنګ افغان و فارس په نوم ترجمه سوی او د افغانانو السونو ته رسېدلی دی. پورته یاد سوی  دا  
را اخیستی په داسي حال کي   ،ده یې انګلیسی ترجمه  چېرویس نیکه دا سکه، هانوی به د می چېسړی نه پوهیږي  

شیخ المورخین د میرویس نیکه   دوه سوه کاله وروسته  چېله کومه کړې وي.  په فارسي ژبه هم نه پوهېدی،    چېده،  
سوی وو.  په یوه ټکي   چېهانوی پخپله وایی یوه ِسکه پیدا کړې او پر هغې باندي همدغه د هانوې عبارت لیکل 

فارسي نه پوهیدی او حتی له فارسیانو سره یې له لیدلو څخه هم احتراز کاوه. نو دا سکه به یې چیری میندلې وي او 
هانوې خو په ټول ژوند کي افغانستان ته نه وو تللی. هانوی د میرویس نیکه   چېځکه    چا به ورته ترجمه کړې وي.

او د نادرافشار په وخت کي، د یوه تاجر په حیث، د ایران  دری کاله وروسته زېږېدلی دی.  ۱۷۰۹د پاڅون څخه 
د میرویس د پاچهی او  هانویشمال ته تللی، هلته یې څو هفتې تیری کړي او بیا یې د ایران مخ هم نه دی لیدلی.  

 باره کي لیکي:په    سکې
خطبه باید د ده په نوم وویله سي او د ځان   چېاو حکم یې وکړ   غوره کړ  » هغه د یو څه وخت لپاره د پاچا عنوان

مفهوم یې  چېلپاره یې د پاچاهی د مقام نور اختیارات هم واخیستل. ده پر خپله ِسکه باندي په فارسي ژبه، ولیکل  
 .داسي دی

 HanwayP 57» ستایلي میرویس، د نړۍ امپراطور او عادل پاچا په خپل ټاټوبي قندهار کي خپله ِسکه ووهله«  
 

 خان عادل شاه عالم میرویس نامدار« » سکه زد بر درهم دارلقرار قندهار
اندي د ایران د کروزینسکی د میرویس نیکه د پاڅون، د ګرګین د وژل کېدلو او له هغه څخه وروسته پر کندهار ب

پرله پسې حملو، د شاه محمود هوتک له خوا د اصفهان د محاصرې او فتح کېدلو، د شاه محمود دپاچهی او د شاه 
ول مورخین په دي ټاشرف د پاچهی تر لومړیو وروځو پوري په اصفهان کي وو. فارسي ژبه یې ښه زده وه. او 

اسرارو ته الس رسی درلود. خو هغه د میرویس نیکه د پاچهی هغه د ایران د صفوي دربار اسنادو او    چېعقیده دي  
که میرویس نیکه پاچهی اعالن کړې او په خپل نامه یې ِسکه وهلې وای نو او ِسکې په باره کي هیڅ نه وایي. 

کروزینسکی به یې حتماً یادونه کړې وای او حتی د شاه محمود د پاچهی په دوران کي به یې کومه ِسکه هم الس ته 
 غلې وای.ور
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پر هوتکو او میرویس نیکه باندي یې دوه کتابونه   چېمرحوم بینوا، زموږ مورخین ولي په دې باره کي چوپ دي. 
د مرحوم عبدالحي حبیبي د تاریخ د میرویس نیکه د پاچهی په باره کي،    ،چېلیکلي دي ولي څه نه وایي. بهتره به وي  
 مختصر افغانستان عبارات را نقل کړو:

حدود حکمرانی میرویس از فراه و سبزوار و سیستان ګرفته تا پشین و دامنه های کوه سلیمان و شماالً تا غزنی » 
وی لقب شاهی  و بر قبایل ابدالی و غلجی متساویاً حکم راندی و بلوچان نیز با وی امداد و یاوری کردندی .  ،میرسید

تقدیر خدمتهای بزرګش به شاهی خویش میبرداشتند بمردم چنین را قبول نکرد و درجرګه یی که اقوام قندهار او را به  
 :ګفت

 نه خدمت نمودم که شاهی کنم
 بتخت شهی کج کالهی کنم

 نزیبد مرا شاهی و سروری
 سرافرازم از افسر چاکری

 پدر(مرابس که ګویند قومم )
 ندارم طمع ګوهر و سیم و زر
 همین افسرم به که خدمت کنم

 پرورمشما را چو فرزند خود  
 نه دیهیم شاهی بود در خورم
 شما را همی کمترک چاکرم

قرای افغانی همواره بین .... یک تنبان و پیراهن سپید میپوشید و چادری همراه داشت که در جرګه های ملی و در  
صایب مردم مانند یکی از آنان بران چادر نشستی و دیګران را نیز بر چادر خود نشاندی و قضایای ملی را بمدد فکر 

حل فرمودی و مردم را به نیکویی و دوستی و همدردی و یاوری یکدیګر خواندی.« حبیبی، تاریخ مختصر افغانستان  
 ۲۴۹-۲۴۸ص ص  

که چیري مرحوم حبیبی صاحب، په کوم وخت کي، خپله دغه پورتنی لیکنه رد کړې یا تجدید کړې وي او د میرویس 
 وي زه معلومات نه لرم.    نیکه د پاچهی او سکې په باره کي یې څه ویلي

خیالي ِسکه باندي حک  پر  مرحوم خلیلی به، د خپلو نورو جعلیاتو په څېر، چېدا هم له امکانه لیری خبره نه ده 
د دې ټولو اطالعاتو منبع هماغه خلیلی دی؛   چېبیت لیکلی او شیخ المورخین ته به یې ورکړی وي. ځکه    غهد  ،سوی
 په خپل تاریخ کي را اخیستی دی.  قول یې یوازي مرحوم فرهنګ  چې
افغانستان    چېدا ِسکه تر کابل په بغداد کي خوندي ده) ځکه    چېمرحوم هاتف به خلیلی ته مشوره ورکړې وي    چېدا  

خو هسی هم د غلو ملک دی( دا خو د هغه مرحوم نظر دی مګر خلیلی، د یوه مورخ په حیث، څرنګه د داسي معتبر 
وږ د ټولو مورخینو مرجع به وای، ولي یو عکس قدر وانه خیست. د دې خبري صرف زم  چېاو تر هرڅه مهم سند،  

 موجوده نه وه.له سره  ِسکه    چېیو جواب دی او هغه دا
هغه پر دغی خیالي سکې باندي د لیکلي نظم منطق دی. یو سړی   چېاو که دې وروستی خبري ته یو څه توجه وکړو  

باید د سکندراعظم یا آشوکا په څېر پراخ قلمرو ولري، کېدالی سي.   چېځانته خان وایی هغه څرنګه شاه عالم،    چې
 ځانته خان عادل ووایي.    چې،  او که څوک شاه عالم وي هغه نو د خانۍ مقام ته نه را ټیتیږي

هر څه اطالعات تر السه سوي دي هغه د کروزینسکی پر   چېپه باره کي  او د هغه د ژوند  د میرویس نیکه د پاڅون  
هر څه لیکل سوي دي د هغو اساس د جوناس هانوې له ځانه جوړ کړي دروغ دی؛   چېیادداشتونو والړ دي. باقي 

مرحوم بینوا، مرحوم غبار،   نو برسېره یې زموږ د مورخینو، مرحوم حبیبی،له بده مرغه، پر اروپایی مورخی چې
مرحوم فرهنګ او نورو لیکنو ته الره کړې ده. خو زموږ مورخینو له یوه احتیاط څخه کار اخیستی دی او هغه دا 

 ه دي لیکلي.په دوی کي، پرته له فرهنګ څخه، هیڅ یوه هم د میرویس نیکه د پاچهی او سکې په باره کي څه ن  چې
هغه د میرویس پخپله کروزینسکی هم د ایران له درباری اسنادو او د سترګو لیدلو حاالتو پرته په بل څه نه وو خبر.  

میرویس ناروغ سو او ځان یې مرګ   چېنیکه له اجرآتو او اداري سسټم څخه اطالع نه درلوده. ځکه یو ځای لیکي 
 ۲۸. ص  ته وسپاره او افغانانو ته یې وصیت وکړ...

د میرویس  چېهوتکنامه،   چېزموږ نورو مورخینو هم د میرویس د ناروغ کېدلو او وفات خبره کړې ده. خو کله 
میرویس خان په   چېخان له پاڅون څخه شاوخوا پنځه اویا کاله وروسته لیکل سوې ده، چاپ سوه، نو معلومه سوه  

کروزینسکی او هانوې   چېن ورور عبدالعزیز، . د میرویس خاخپل طبیعی مرګ نه بلکه په زهرو وژل سوی دی
عبدالعزیز هم له بامه نه دی لوېدلی بلکه د شاه   او  ران هم ووژلشد یارمحمد په شمول نور هوتک میې عبدهللا بولي، 

د هوتک نامې تر خپرېدلو مخکي زموږ مورخینو هم   چې. دا هغه معلومات دي  تا په اثر وژل سوی دیدمحمود د کو
او که یو وخت کوم بل کتاب پیدا سو ښایی په هغه کي نور اطالعات هم وي. خو، په یقین سره، دونه نه درلودل 
د میرویس نیکه د پاچهی او ِسکې په باره کي معلومات یوازي او یوازي د جوناس هانوې په کتاب کي   چېویالی سو  
مورخینو یې د دغي برخي د اخیستلو   زموږ لویو  چېاو دغه علت دی پخپله هم هیڅ استناد نه لري.   چېراغلي دي  

 سره احتیاط کړی او له نظره یې غورځولی دی.
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