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 ۶۰/۸۰/۲۲۰۲               شهسوارسنګروال 

 
 

 ازاد خان غلجی له پارس نه...تر ارمنستانه 
 
 

 ېښپ  ښ واګکوم    ېته ی  واک ځواک او    ېپه افغان واکمنو سخته راغله او پوه به شول چ  ېپه هند ک  ېهغه مهال به چ 
سیمو نه را واخله تر    وځد سلیمان غرونو شاوخوا سیمو، روهستان ان د افغانستان د ختی  ور،ېښد پ  ې.نو بیا به ی  ید

 . يېږد هند لور ته را ول کرښل یالیوګ د جن ېچ ،ړوک ږپه قومونو غ ېکندهار پور یلو
تهران،  په    ېکله به چ  ،ېپور  ۍبیا د احمد شاه ابدالي تر واکمن  ېراز د شاه محمود هوتک د واک له مهال نه نیول  همدا

  س،ېهرات، بادغ  ېراغله نو بیا به ی  ځپه افغان واکمنو سخته ور  ېمشهد، نیشاپور، خراسان او د ایران په نورو سیمو ک
او   لړپورته ک ېبیرغونه به ی لړ ک ولټرا  وانانځ یاليګ سیمو نه جن روفراه، کندهار، زابل، غزني او د افغانستان نو

 . دلځېبیا به مخ په ایران وخو
د تهران او کندهار )دغه وخت شاه حسین د کندهار والي وه( تر    ېد شاه اشرف د واک په وروستیو ک  ېکله چ   خو
 . دېته ورس یپا ېهم په ایران ک واکځنو بیا د افغانانو واک او  ېشو ېپر ېیک ړا ځمین
لپاره   تیاړد خپل واک د پیاو  یاليګ سیمو نه افغان جن  لوېالبېان له بد افغانست  ېچ  ېازاد خان افغان پرته له د  ېدا چ  ېول

 ي، ړرا وغوا
د    ایيښواک چلوه،    ېاو ارمنستان ک  ورجستانګذربایجان،  په ا  هګواکمن په تو  واکمنځ د یوه    ېی  انځ  ېهم په یواز  بیا

  هګجو ې د د ان ځ ېیو افغان په یواز ېوه چ  هڅالمل   ې د د ې پیدا شي چ تنهښتاریخ له لوستونکو او مینوالو سره دا پو
 ي؟ړحکومت وک ېپه یادو سیمو ک ېشو چ

 شو: یسره ویل یزډمهم دي په لن رډې ېچ هڅکوم   ېالملونه وي ول رډې ېچ ایيښ
  ېنځ  ېپور  وادونوېاسیا ه  ۍنځ نه را واخله تر افغانستان، ایران او مین  ېوچ  ېد هند له نیم  ېپه سیمه ک  ېدا چ  ړیلوم 

 .هړد واک زمینه برابره ک ېافغان واکمنو ته ی ېچ ، ېراغل تهځ مین ېښېپ ېولنیزټسیاسي او  ېداس
په کندهار   تیا،ړوځ  ۍولواکمن ټد    انیانوګورګز کال( او د ده له واک نه وروسته د    ۱۷۰۷)  ینهړم  بېز  ګد اورن  دویم،

 . باکيېاو ب واکيېب ېاو د صفوي شاه حسین د واک په مهال په ایران ک ونڅد میرویس نیکه ملي پا ېک
 .دېورس ېته را ووت او له غزني نه تر ایرانه پور رډګمهال سیاسي او نظامي  ېپه همدغس ازادخان 

 
 :ژنوېازاد خان افغان وپ ېغوره به وي چ دېورس هګ رنڅ ېچ اد
 
 ژندنهېپ هډازاد خان لن د
 

. د دهېک   لګڼ  خهڅ. سلیمان د غزني له نامتو خانانو  ید  یدلېږېز  ېز کال د سلیمان په کاله ک  ۱۷۰۵خان افغان په    ازاد
 دي .  لېپه قوم سلیمانخ ځیغل ېک هښپه لویه پ ېقومي روایتونو له مخ

او   ېد فق  ړېوک  ېپر  ېی  ړېزده ک  ېپاملرننه درلوده، دودیز  ړېانک ځته    ېازاد خان روزن  یخان د خپل زو  سلیمان
 مینه درلوده.  رهېله شعر او ادب سره هم د ېی کهځولوستل، نو  ېهم پر ېنظم کتابونه ی

مراسالت، انشاء کریم، خالصه،    وان،ېبوستان، پنج کتاب، رحمان بابا د  لستان،ګ  ېوه چ  وانځ  یخان ال تنک   ازاد
 قدوري، کنز او نور کتابونه لوستلي ول. 

 ییادول  هګپه تو  ګېلېد ب  ېپهلواني او نور  ،یخوس  ه،ډلکه هین  ېهم کول  ېلوب  ېدودیز  وانانوځمهال به د کور کلي    هغه
د    ېجشنونو او اخترونو ک  وځاو ملي ور  لوېمینه درلوده، په م  رهډېسره    ېله لوب  غلولوځشو، خو ازاد خان د اس  

 . ولړجو ارونهډاو بن ډې»نیزه وهلو« غون
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داس  ازاد ییز  ېافغانستان ک  ولټپه    ېچ  دېمهال شهرت ته ورس  ېخان په  له  ېو  ګېین ټ  ۍاو خان  ۍواکمن  ېسیمه   .
 ې او ستونز  ېغمیز  ېرېد هغه مهال ت  بیا له شاه اشرف هوتک نه وروسته  ل ځیو    اوونهړمیرویس نیکه نه د مخه ک

 .ديېږک یک ټ ید افغانانو واک ته د پا ېک نپه ایرا ې چ ېوهل ډرا ب ټېم تهېاو نادر افشار د ېشو ګېبیا را غبر
د    ید  ېاند دي چ  ېنور بیا په د   رېازاد خان د نادر افشار قومندان وه او یو شم  ېچ   ريګېتاریخپوهان ان  رېشم   یو

  خه څله غزني  ېاندړشاه حسین هوتک ته د نادر افشار په و ېله مخ ېیک ړا ېوه او د همد یرګ سیدال خان ناصر مل
 ول.  ليېږته ورل ېمرست یاليګ جن ېوار وڅ
راغلي دي. هر واکمن    تهڼځوحدتونه مات شوي دي او نوي می  هړزا   لهځ  رېد  ېک  اوړهم د تاریخ په دغه پ  هڅ  که
 لکه د »خورشید جهان« په قول:  ینشي ردول وکڅشونتیا  ې. نو د ديړک ړیپیاو واکځخپل  ېکاوه چ ښښکو

له کریم    ېک  وګړپه ج  ېوه خو وروسته ی  منښله کریم خان زند سره د  ړیوه. نومو  ییالګ جن  ینېړخان یو م  »ازاد 
 [(1.«)] هړخان زند سره دوستي وک

هم    هړپه ا  برونوټ  تنوښپ  رېد یو شم  ېک  څوه نو د ازاد خان د واک په تر  یپخپله ایران ته تلل  ېچ  نداپورګ  رمحمدېش
 : يږدي او کا يړک ولټمعلومات را 

 [( 2ایران ته تللي دي«)] ول ډ هڅ تانهښ پ ګښبن  مېږ»نپوه
ایران ته هم. ان له لرغوني تاریخ نه    هګ هند ته تللي دي دا رن  ېک  اوونوړپ  لوېالبېد تاریخ په ب  تانهښپ  ې چ  هګ نڅ  لکه

 تللي دي.  ېرا واخله تر ازاد خان افغان پور 
 
افغان او    ېک  کرښده، نو هرومرو د ده په ل  ړېاو پاچاهي ک  یسیمو واک چلول  رېد ایران په یو شم  يړنومو  ېچ  دا

مهاله د مخه او    ېد ایران واکمنو له د  ېچ  کهځسوني مسلمانان موجود وه،    رېشم  ګڼ  ېک  ولهټاو په    یاليګ کردي جن
 ول. يړظلمونه ک  رډېوروسته په سني مسلمانانو 

  ړ سر را پورته ک هګپه تو وانځد یوه غرغره یي  ېد غزني په شاوخوا سیمو ک ېکچ  ېپه سیمه ییز ړیخان لوم ازاد
 .ېشو ګېین ټ ېیک ړله سید الخان سره ا ېاو بیا ی

په   منښبه د د  ېک  ونوګ جن  روډېپه    ایيښ  ېول، چ  ېدږدومره ن  هړدوا  یدو  ېچ  يېښبر  ېداس  ېله مخ  ېنار  ېیو  د
  ېنو د نار  ،ید  یشو لېک ښ   ښیوګ  ېک  ګړېج  ېسیدال خان ناصر په یو  ېکله چ  ېوي. ول  دليګېجن  یاځیو    ېاندړو

 ازاد خان ورسره نه و:   ېچ کاريښ ېداس ېله مخ
 

 ېبز ېبز  ېکرښخان ویل سو ل سیدال
 ځېکه ور  ړوخو ېشپ ېتور ېخان م ازاد

 
 وایي:  ېبیا داس یاځ بل

 
 ړېک ېسر ېولګ بیا من  لېخان سلیمانخ ازاد

 ړېک  ېته ورته پر خېب ړېسو مراد علي غا ګډمیدان ور  ځمین په
 
کله    ې. ولید  یدلګېازاد خان هم د افشاریانو سره جن  دهګېجن ېاندړخان ناصر د نادر افشار په و  دالیس  ېچ  ېهغ  تر
  ړ د شاه حسین هوتک په مالت  ېوه، چ  یازاد خان غزني ته راغل   ېشو، په دغه وخت ک  وندړسیدال د نادر لخوا    ېچ

لپاره تیار ک  یاليګجن  رېیو شم غلجي او    ولډ  يګړان ځافغانان په    ې بده مرغه چ  له  ېول  ي،ړد کندهار د ژغورلو 
  تانوي ې او د یوه بر  هړشاه حسین هوتک ماته وخو   کهځ ول، نو    لېک ښ   ېناخوالو ک  يځ ابدالیان په ناندریو او خپل مین

)غلجیانو او   برونوټ  وړدغو دوا   ې رېپه اند: »که چ  Henry George Reverty  يټتاریخپوه هنري جوج راور
 [(3.«)]ې و ولډبل  ېپایل وګړج ېپرته له شکه به د د  ی و ړییو ک سابدالیانو( سره ال

 
 افشار او ازاد خان افغان  نادر

 
د کال   ېچ  ېتسلیم نشو، تر هغ  ېاو شاه حسین هوتک تر هغ  ړکالبند ک  ارښد کندهار    ېمیاشت(  ۱۰افشار لس )  نادر

بي بي    ېشو نو خور ی  یپاچا نهیل  ې. »کله چدليځېله بابته نه وو غور  ېتوپ خان  ېبرجونه د نادر افشار د درن   ولټ
....  ړوک  اندیزړو  ېد سول  ې ( ورغله او نادر ته یهړک ورسره ون  ېوه خو نکاح ی  ېتښزینبه )یو وخت نادر افشار غو 

 . لېږمازنداران ته ول ېی ۍهغه بیا شاحسین او کورن
 ووژل شو.  ېاو میر عبدالکریم بخاري ویلي دي چ ړز کال وم ۱۷۳۹په  ېراغلي دي چ ېخ سلطاني کپه تاری 
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  ولو ځد خپل واک د ژغورلو او غ  ېچ  ېوه چ  یپوه شو  ېپه د  د،ېز کال( ته ورس  ۱۷۳۶نادر افشار واک )  ېچ  کله
له کندهار نه کابل ته په الره د    ړینومو  ېواخلي. نو همدا المل وه چ  هګټنه    واکځ له    تنوښد پ  ېده چ  ینهړلپاره ا

 . يړوک سولهله ده سره   ېچ ړوک اندیزړازاد خان ته و ېغزني په شاوخوا ک
پلوي    ان ځاحمد خان ابدالي( د    ېابدالیان )په سر ک  ېوه. ده نه یواز   ړید غلجیانو واک را نسکور ک  ېافشار چ  نادر

 ه ګپه تو  ګېلېد ب  یاو نور محمد خان غلج  یازاد خان غلج  ږمو  ېونیول چ  ېک  ځهم پخپل پو  ېغلجیان ی  ېبلک   لړک
 شو. ییادول
مرسته    رهډې( له نادر سره  میزږسپو  ۱۱۵۰  –ز    ۱۷۳۷)  ېنه وروسته د کابل په نیولو ک  ونړله ت  ېخان د سول   ازاد 
 .یایران ته راغ  یاځسره یو  يړز کال له نومو ۱۷۴۱او په  هړوک

هم    ېپه نیولو ک  رازې او د ش  ې واخسته. د کوف  هګټ  رهډې نه    یالیوګ افشار د بغداد د نیولو په مهال د ازاد خان له جن  نادر
 وه.  ړد پام و هډد ده ون

ر د ناد ېجنرال وه بلک  يځپو ېته واستول شو. هلته نه یواز ېخان افغان بیا د نادر افشار لخوا د اذربایجان سیم ازاد
 »اسالن خان« مرستیال هم وه.   یافشار د ترور زو

او    هړله واکمن سره روغه وک  یاځد هغه    ېخو بیا ی  ه،ړوک  هګړد نیولو لپاره هم یوه شتله ج  رجستانګخان د    ازاد
 شوه.  نلګپوله و هګډسیمو  وړ»ارس« د دوا

د نادر افشار قومندان ازاد خان د اذربایجان پارسي والیت تر خپل    ېچ  ید  ړیک  یپخل   ېخبر  ېهم د د  ګسن  نداګ
 وه. یرا وست ېواک الند

ایران. افغانستان او هندوستان یو    ېچ  تلښاوچت وه، ده غو  رډېد ازاد خان خیاالت    ېدا خبره هم کوي چ  ګسن  نداګ
 .يړک وادېه
  ې وه، چ   ړیخپل ک  ېپه اذربایجان ک  واک ځبه ازاد خان دومره واک او    ېد نادر افشار د ژوند په وروستیو ک  ایيښ

 شو. لېک ښ ېک هګړله نادر افشار سره هم په ج ېچ ېسکه پخپل نوم ووهي او ان تر د
د محمد   ېوخوا سیمشو. د خزر شا  وانېرګبیا له ستونزو سره الس او    لځ وروسته »ایران یو    ېینړنادر افشار له م  د

د »هراکیلوس«، اصفهان د ابوالفتح او علیمردان، د ایران سهل د کریم خان زند او اذر بایجان    رجستانګحسین قاجار،
 [( 4و.«)] ېد نامتو افغان ازاد خان په واک ک

شو.    تهځاختالف را مین  ځد واک په سر د علیمردان بختیار او کریم خان زند تر مین  ،ېنېد ایران په پالزم  وروسته
تنه هر یو ازاد خان افغان، محمد حسن قاجار او کریم خان    ې او د واک په سردر  ړوم  هګتو  اپيڅبختیاري په نا  ېول

 را ووتل. رتهډګ ګړېزند د ج
محمد حسن قاجار او کریم خان    ېدا ده چ  تنهښپو  ې. ولېشو  ېښېپ  ګړېج  ړۍخون  ېوار  وڅ  ځدغو سیاالنو تر مین  د

ودروي .خو    ېپخپلو لیکو ک  یاليګنور نوي ایراني جن  ېشول چ  یکول  یول، دو  دونکيېایران اصلي اوس  زند خو د
 ي؟ ړک ړېپیاو ېلیک  ېخپل ېشول چ یکول هګ رنڅازاد خان افغان 

 وو. ېد احمد شاه ابدالي په الس ک ېد افغانستان واک تر مشهد او نیشاپور پور ېدا چ  حال
او د ژوند تر پایه د هغه په   هړله کریم زند سره روغه وک  ېک  یاو په پا  دهګېوجن  ېازاد خان اوه کاله په پرلپس  »

 [( 5شو.«)] ېپات هګد میلمه په تو ېدربار ک
 

 ې لځ  ېد واک په سر د ازاد خان هل  ،ېایران ک په
 
  ې راوستي او په د  ېالند   ېولک   ېتر خپل  ېوروسته ازاد خان افغان د اذربایجان شاوخوا سیم  ېینړنادر افشار له م  د
 را ووهي:  ډېد ال پراختیا او پرمختیا لپاره ب واکځد خپل واک او  ېشو، چ ېک هڅه
 
 واکځ  يړلپاره یوه پیاو  تښاو پای  تګښینټد اذربایجان د ال    ېپه میاشت ک  یز کال د جوال  ۱۷۴۷په    ېی  ړیلوم  -۱

 اذربایجان وساتي. هګپه تو ې نېد پالزم ېته دنده وسپارله چ
 
لپاره   تیاړ د پیاو واکونوځد   ېاو پخپله ی اکهټو هګپه تو يېګ لربېګ کال نقي خان د اذربایجان د ب ۱۷۵۰ازاد خان په  -۲

له نورو واکمنو  ېچ ي ګړهغه و ولډ يګړناځقومونه او په  لېالب ېب ېد سیم ېک ولهټازبکان، افشاریان، کردان او په  
 . لړک ولټرا  انځراغلي ول په  ګپه تن

 
له نورو مشرانو لکه محمد حسن خان قاجار، کریم خان زند او نورو سیمه    ېوو، چ  یاليګ ازاد خان هغه افغان جن-۳

 . لړک ريګ مل انځاو د   تلښرا وغو دل،ګېییزو واکمنو سره ول او د هغو لپاره جن
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  ې شول چ  ړته ا  ېنه د  ېرېنور له و  رېووژل،  یو شم  ېد ایران مشرانو د تعصب له مخ  ېچ  يګړافغان و  رېشم  یو
 . يړازاد خان ته پناه راو

  ږی خو  هړال د نورو ایراني مشرانو په پرتله ز  ید  ېافغانان د کریم خان زند لخوا چ  لهځوېب  ېچ  یراغ  ېوخت داس  یو
ول   ېاو ماشومان هم پک   ښځې  ېچ  ېزرو په شاوخوا ک(  ۹د نهو )  ېک  نهځانسان وه، د نوي کال )نوروز( په نمان

 ووژل شو.
او انعامونه ورکوي تهران ته را    ۍالډ  ړدویته د نوروز د جشن په ویا  ې نوم چ  ې افغانان په د  رېشم  ګڼخان    »کریم

 [(6.«)] ړد وژلو امر وک یته د هغو ونوځخپلو پو ې. بیا یتلښوغو
 
»هراکلیوس« په    ید خپل زو  مورس«ېواکمن »ت  ورجيګ  ،ړز کال په ارمنستان برید وک  ۱۷۵۱ازاد خان په    -۴

له ازاد خان افغان سره    ېچ  تلښوه  و نه غو  ېک  ځد هراکلیوس په پو  ې ور واستوو. کوم افغانان چ  ځیو پو  یمشر
 سوله وشوه.  ځتر مین وړ غا وړد دوا کهځنو  يګېږوجن
د کرمان میرزا تقي خان، عبدالعلي    ږمو  ېچ  لړپلوي ک  انځسیمه ییزه واکمن د    رېیو شم  ېله مخ  ۍیارښخان د او  ازاد

خپله لور قز آغا هم ورته په    ېبیا ی  ېخان )چ  یوالي موس  ېافشار، شهباز خان، د اورمی  یخان، فتح علي خان ارشلو
 شو. ی یادول نسیمه ییزه واکم هړاو وا یلو ونوګ ( او په لسه ړنکاح ک

 
او په    ړسمبال ک  کرښ ل  ړییو پیاو  ېک  زېپه تبر  ېنو بیا ی  ړک  ی رګ مل  انځوالي د    ېازاد خان د اورمی  ېکله چ  -۵
 .هړهم ازاد خان ته په نکاح ک ېخپله خور ی ېتسلیم شو بلک  ې. هراکلیوس نه یوازړبرید وک ېی رجستانګ
 
شو. په    تنڅښ  واکځ  يړاو د یوه پیاو  ېرا وست  ېالند  ېهم تر ولک   ېز کال د ازربایجان شاوخوا سیم  ۱۷۵۲په    -۶

  ېلښواګو  ېسیم  ېد کریم خان زند تر واک الند  ېهغه وه چ  يړخپل واک ال پراخ ک ېچ  تلښوغو  ېز کال ی  ۱۷۵۳
د کریم خان زند او    ې چ  یاو دا هغه مهال د  ېونیول  ې تر برید الند  ېمک ځ  ې( میله لر۳۰۰)  ېاو له اذربایجان نه در

 روانه وه. هګړج ځتر مین واکونوځعلیمردان د 
خلیل    ېراوست چ  ېارمنستان هم په واک ک  ېنشو خو له اذربایجان پرته ی  یازاد خان بریال  ې هم په دغه برید ک  ه څ  که

 .اکهټوالي و  ېسیم ېبیا د هغ ېخان افغان ی
 
او د علیمردان بختیاري هغه  دځېسره له اذربایجان نه د پارس په لور وخو ځز کال له یوه پو ۱۷۵۳ازاد خان په  -۷
 وه. ېتښمرسته غو يځپو  ېاندړد کریم خان زند په و ېی خه څله ده  ېومانه چ ېاندیزیړو

او    هړعلیمردان ماته وخو ېسره له کردستان نه کرمانشاه ته په الر خبر شو چ  ځخان افغان له اته زره کسیز پو  ازاد
د زند دوه سردارانو   ېوموند چ  یبر  کهځ  ېک  هګړج  ې. ازاد خان پدهړپیل ک  هګړکریم خان زند بیا له ازاد خان سره ج

 . لړک هښوګ انونهځنه  ګړېشیخ علي او محمد خان له ج
 
وس نه  ګړېد ج ېول، هغه چ ېبیا هم ور پس یاليګ د ازاد خان جن  ېول د،ېت ښهم کریم خان اصفهان ته وت هڅکه  -۸

 .دېتښوت رازېدرلود نو مخ په ش
 

 له اعالن وروسته سکه هم پخپل نوم ووهله.  ۍد پاچاه ېاو بیا ی ړپاچا ک ېی انځاصفهان ونیو نو    ېخان چ ازاد
 

 ازاد خان در جهان باشد           سکه صاحب الزمــان باشـــد  تاکه
 
  ی ووایه او د  یهرکل  ېاو سردارانو ته ی  ځراغلي ول، د ازاد خان پو  ګد زند له ظلمونو په تن  ېچ  يګړاصفهان و  د

 . ناستېد اصفهان په تخت ک ېمراسمو له مخ وګړانځد 
 شتو ېخو بیا هم ایران م  ، ړتاج په سر ک  ۍد پاچاه  ېز کال د پارسیانو په پالز اصفهان ک  ۱۷۵۳خان افغان خو په    ازاد

 . هړک هړجو لوالهټیوه  ېاندړپه و يړسیمه ییزو واکمنو د نومو
.  يړک  ېکرمان الند  ېچ  لهېپت ې. نو و ید  یدونک ېښېپ  ښوا ګته کوم    رازېش  ېپوه شو چ  ېز کال په د  ۱۷۵۴زند په    کریم

 اصفهان ونیسي.  ېچ  ړبدل ک ینو ده خپل لور یازاد خان کاشان ته په الره د  ې چ ړچا ورته خبر راوو ېول
د کریم خان   ېوس نه درلود چ ې وه د د ېسوه تنه په شاوخوا ک( ۳۰۰) ېد در  ېی رېشم ېچ ډارګ يځازاد خان پو د

 . هړپناه یوو ېنو هغه ته ی يېږودر ېاندړزند په و
 . ووتېپر ې د زند په ولکه ک وزهډ زوډ اصفهان پرته له  هېټن ۱۷په  سمبرډز کال د   ۱۷۵۵په  ېوه چ هغه
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اصفهان له السه    ېخوا ی  ېمخ وه او له بل  ېسره په تهران ک  ښواګخوا د محمد حسن قاجار له    ېخان له یو  ازاد
ز کال( په    ۱۷۵۴یو کال وروسته )  ېی  هګ سره اصفهان ونیو دا رن  ۍکریم خان په اسان  ېچ  هګ نڅلکه    ې. ولړورک
 . ړک ېاو محمد حسن خان قاجار الند  ړسره له السه ورک ۍاسان

  مهاله ډلن  هڅ. خو دا هر  ړېک  ېهم الند  ېی  ېشمالي سیم  وادېد ه  ېبلک   ړک  ېالند  رتهې اصفهان ب  ېازاد خان نه یواز 
د ده د دفاع وزیر  ېکله چ  هګشو. د ساري په تو انېړرګستونزو سره الس او  روډېازاد خان افغان له  ېچ کهځوو، 

 .ړواکه ک ېب رډې ېی ینو د ت،ښواوو رمحمد حسن خان قاجار ته و  منښفتح علي خان افشار د ده د
افغان، کریم خان زند او محمد حسن خان قاجار یو بل سره    ازاد شول خو    لېک ښ  ېک  وګړپه ج  لهځ  وڅ  وڅخان 

د کریم خان زند    ېد ژوند په وروستیو ک  ېپه برخه نشو، ان د ازاد خان په برخه هم نشو. ول  چاېد ه   یبر  یوروست
 هم ول .  وليځهم هړدوا یدو ې چ هڅ او دا ال  هړسره سوله وک

کالو په    ۷۶د    ۱۷۸۱دوه کاله وروسته په    ېینړازاد خان د کریم خان زند له م  ېله مخ  ېد »جان پیري« د لیکن  خو
 .ړعمر وم

واکمن    ییالګ یو جن  ېنه یواز   یپارسي، کردي، ازبکي... د  تو،ښلکه پ  یشو  یکول  ېخبر  ېژبو روان  وځخان په پن  ازاد
فرمانونه   ولنیزټ  رېپه مهال یو شم  ۍواکمن  ې هم وه، ده د خپل  ن تڅښاو د انصاف    یوونک ښخو  یار،سولهښیو او  ېوه بلک 

 هرکلي سره مخامخ شول.  تاودهد خلکو له  ېچ لړسره سم خپاره ک ېتنښهم د خلکو له غو
 رته؟ېچ ېچ ندهګرڅنده  ېشوه. ول شتهېم ېپه لغمان ک ېی  ۍوروسته کورن ېینړده له م د
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