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 یدران مورشاهیکوتاه به دو دهه سلطنت ت ینگاه
 

سال سلطنت  نیرا بر سر گذاشت و در نخست یتاج سلطنت دران 1۷۷۳احمدشاه بابا در سال  عهدیفرزند و ول مورشاهیت
 . انتخاب کرد دیجد تختیخود ، کابل را به عنوان پا

 

 و ماه دیآرد طال و نقره از خورش یم چرخ
 ورشاهـمـیـقش سکه تـهره نــر چــد بــزن اـت
 

 : و فئودال ها مورشاهیت
 

 تیآنها دولت را تقو فیبا تضع دیکوشیآمد و تا آنجا که امکان داشت م یمانند پدر از فئودال ها خوشش نم مورشاهیت
 . کند

به راه  یرشفئودال ها شو 1۷۷۴نکردند ، در سال  غیسلطنت او در یبرانداز یبرا یا نهیگز چیها هم از ه فئودال
ً  مورشاهی، ت دندیانداختند و به کابل لشکر کش  یبه سخت انیشورش یمقابله با آنها آمد و با وجود کثرت قوا یبرا شخصا

 . آنها را شکست داد
 ییجنگ اکتفا نکرد و پس از خاتمه جنگ از کابل به قندهار رفت و تا جا دانیبه شکست فئودال ها در م مورشاهیت

 { 1}  کرد و به قتل رساند ریمتمرد را دستگ یفئودال ها توانستیکه م
داران و از سر یداران بزرگ پشاور بود با کمک تعداد نیهللا خان که از زم ضیبه نام ف یگریسال بعد فئودال د پنج

 خان هللا ضیف یجان سالم به در برد ول مورشاهیکرد ، ت یاو راه انداز هیرا بر عل یتوطئه نافرجام مورشاهیمقربان ت
 . شدند اتمجاز یو اکثر همدستانش پس از شکست توطئه به سخت

 

 . مورشاهیت گرید یها جنگ
 

 اً شخص مورشاهیسرباز زد ، ت اتیمحمد حکمران ملتان و سند از پرداخت مال نیرکن الد مورشاهیدوران سلطنت ت در
 . دیرا بخش نیدر آخر رکن الد یول دیاو لشکر کش بیتاد یبرا

ارسالن خان مهمند صوبه دار سرهند بود که راه را بر مسافران  یگر یاغی مورشاهیمشکالت ت نیاز بزرگتر یکی
بردن او سپاه اعزام کرد و آخراالمر ارسالن  نیاز ب یبارها برا مورشاهی، ت کردیو اموال آنها را غارت م بستیم

 . کشته شد یعیخان به طرز فج
 

 : ، پادشاه صلح دوست مورشاهیت
 

دست  دشی، از جنگ متنفر بود و تا مجبور نم سرودیشعر م یدر نیریهم داشت و به زبان ش یکه طبع شعر مورشاهیت
 یها راه انداز کیکه توسط س 1۷۸1سرکوب شورش سال  یبرا رویاعزام ن یبه جا مورشاهی، ت بردینم ریبه شمش

رفع فتنه مراد حکمران گستاخ بخارا که  یآنکه برا یبه جا 1۷۸۸صلح فرستاد ، همچنان در سال  ئتیشده بود ه
ه که متوج یهنگام گریفرستاد و بار د زیهشدار آم یاو نامه ا یمرو را مورد تهاجم قرار داده بود لشکر بفرستد برا

 یاز معتمدانش را برا یکیاستقالل دارد  یو هوا کندیم یخوددار اتیاز فرستادن مال ریشد آزادخان حکمران کشم
 . حل و فصل کند ریشمش لهیمجبور شد که هر سه مورد را به وس تیر فرستاد ، اما در نهایگفتگو به کشم

 

 : شاه و زنان موریت
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ش در کتاب یبخار میعبدالکر ریاو بود ، م یعادت ها نیاز بدتر یکیبه مصاحبت با زنان  مورشاهیمفرط ت عالقه
هم داشتند و  یزن مصارف هنگفت ۳۰۰ نیطبعا ا ،{  2}  سدینوینفر م ۳۰۰را  مورشاهیت یحرمسرا یتعداد زن ها

ور کش یداخل یجنگ ها ییو فرزندان شان با برپا ردندآو ایبه دن مورشاهیت یاز همه بدتر آن خانم ها ده ها فرزند برا
  . سوق دادند یو فروپاش هیتجز یرا به سو

 

 : مورشاهیت درگذشت
 

 بانیهم نوشته اند ، درمان طب تیاو را مسموم یمریضشد ،  مریض یدر پشاور به سخت 1۷۹۳در سال  مورشاهیت
 .افاقه نکرد و او در همان سال درگذشت مورشاهیحاذق ت

 . زد هیاو تک یو دالور او شاه زمان به جا دی، پسر رش مورشاهیاز ت بعد
 

 نقش چه دلخواه و چه جانکاه نشست دو
 اه نشستـق ، مـد ز افــبرآم دــیورشــخ
 ز تخت موریاه ، تر و مـردش مهــگ از
 ان شاه نشستــواب زمــن واستــرخــب
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