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  اړهددی کتاب د پښتو ژباړی په 

  زادیپوھنمل حاجی محمد نو

  

دخپل علمی ـ فرھنګی فعاليت په جريان کی ما ډير کتابونه ، څيړنيزی 

علمی او سياسی ليکنی ژباړلی چی پرخپل وخت خپری او تر اړوندو لوستونکو 

مګر ددغه کتاب چی ھمدا اوس ستا ګران لوستونکی مخ ته . پوری رسيدلی دی 

غښتی دی ، و ژباړلو ته يی زه د نورو يادو پروت او لوستلو ته دی ليڅی را ن

 . شوو ژباړنو په پرتله لږ غوندی په غيرنورمال ډول اړوتلی يم 

کله چی دمحترم کانديد اکاډميسن سيستانی صاحب د ھمدی اثر اصلی بڼه 

په دری ژبه د تقريظی ارزونی په موخه راته وسپارل شوه ، ما يی دلوستلو نه 

)  زما دزړه يو څو خبری باندیدی کتاب پر( ړه می خورا خوند واخيست او په ا

تر سرليک tندی په لنډو کی دخپل زړه بړاس ورباندی و ايست چی لوستونکی 

د کتاب د دری متن د لوستلو پر مھال پدی خبره . به يی دکتاب په پيل کی ولولی 

يو څه خواشينی غوندی شوم چی کتاب يوازی په دری ژبه دی او پښتو ژبۍ 

سل به يی د لوستلو څخه دومره خوند وانخلی لکه ما چی تری نه اخيست ځوان ن

وانانو شمير چی دکتاب لوستلو او په ځدنيکه مرغه ددی ډول پښتو ژبی . 

ځانګړی توګه دخپل ھيواد دتاريخ لوستلو سره مينه لری ، دا مھال مخ 

 . پرزياتيدو دی 

 شمير افغانی کله چی می دکتاب په ھکله ليکل شوی تقريظ په يو زيات

لوستونکو ھم پخپلو بريښناليکونو او تليفونی . انټرنيټی سايټونو کی خپور شو 

 .چی ولی ددی کتاب پښتو بڼه نشته  خبرو کی په دی ھکله خفګان وښود

يوه ورځ کورکی وم چی دتليفون زنګ راغی ، مقابل لوری تر سVم او 

 دوست سروانی يم شريف هللا:  ستړی مشی وروسته ځان داسی راته وپيژاندی 

ماچی په انترنيټی سايټونو کی د پښتو ژبی . او د لښکرګاه څخه درسره ږغيږم 



 ٨                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

ده څيړنيزی ليکنی لوستی وی او ډير می  او دھلمند دلرغونی تاريخ په اړوند د

. غوښته دنژدی نه يی وپيژنم ، د ږغ په ارويدو يی خدای سته ډير خوښ شوم 

و وروسته وويل چی دوی يوه فرھنګی ټولنه ھغه راته د نورو تشريفاتی خبر

لری او ھوډ يی کړيدی دسيستانی صاحب دغه کتاب چی تازه په بريښنايی توګه 

ده زما نه ھيله وکړه چی پښتو ژباړه . پرليکه شوی وو ، وچاپی بڼی ته واړوی 

ما دخپلو نورو بوختياوو او ستونزو ترڅنګ دمعذرت . يی زه پرغاړه واخلم 

می کی خه خپله اصلی ستونزه دا وښودل چی دټايپ کولو په کار غوښتلو په مو

پښه ګوډه ده ځکه چی يوازی په يوه ګوته ټايپ کوم او ددی دومره پنډ کتاب د 

ظاھرا ده . ژباړلو او بيا ټايپ کولوتوان راسره له بده مرغه په ځان کی نه وينم 

 . زما معذرت قبول کړ او خدای په امانی مو سره وکړه 

ده وروسته يی بيا زنګ راته وواھه او دا ځل يی پدی اړوند ټينګار څه مو

ماھم د خپلی ھمدغی يادی شوی ستونزی tمله داځل ھم . تر تير ځل زيات وو 

څو ورځی وروسته پخپله سيستانی صاحب او بله  ورځ بيا . معذرت وړاندی کړ 

 .شريف هللا جان په تليفون کی ځان و دی خبری ته را ورساوه 

 نو ماته بده و ايسيده چی ددغه ھلمندی ځوان او ھڅاند څيړونکی نور

په پای کی می خپل دځوانی د وخت د يوه . دھيلو اوغوښتنو څخه مخ واړوم  

نژدی دوست ، ديپلوم انجينر محمد حق نيکزاد سره چی په لښګرګاه کی يی د بيا 

ه په ډيره د. رغاونی په يوه موسسه کی کار کاوه ، خپله ستونزه شريکه کړه 

ميړانه او ډاډ سره راته ځيګر وټکاوه چی د ټايپولو کارونه يی ماته پريږده او ته 

ددی سره . سر د ھمدی ګړی نه دنوموړی کتاب وژباړلو ته پښی را لوڅی کړه 

سم ما کار پيل کړ ، نور می ھرڅه پريښودل او يوازی می دی کار ته پښی بندی 

په کمپيوټر کی به می سکان کول او نيکزاد مابه پر کاغذ باندی ژباړل ، . کړی 

د بده مرغه ده t شل مخه ټايب . صاحب ته به می په بريښناليک کی استول 

کړی نه وه چی موسسی يی کار پريښود ، دی بيکاره ، کمپيوټر او انترنيټ ته 

يوه برخه يی دده په غوښتنه د نصرت هللا پنامه يوه . يی tسرسۍ د tسه ورکړ 

اږی ټايپ کړی په ايميل کی راته راواستول چی بايد له کبله يی مننه ھلمندی خو

نيکزاد صاحب يو بل ځای خو داځل په ګرشک کی په يوی . ورڅخه کړم 
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ھلته ده انټرنيټ نه درلود مګر په کمپيوټر کی يی د . موسسی کی کار وموند 

ۍ په پای کی ده به يوه برخه ټايپ کړه او کله چی به د اون. ټايپولو امکانات لرل 

که څه ھم . لښکرګاه ته راغی ، ھغه به يی راته د بريښناليک په مټ را استول 

 . دکار چټکتيا سسته شوه ، خو ده خپل  وس نه سپماوه 

سره لدی چی د ټايپ کولو څخه د بسکۍ واده جوړ سو ، خو که دنيکزاد 

لو ته صاحب ځيګر ټکول او نه ستړی کيدونکی مرسته نه وای ، ما يی و ژباړ

لنډه داچی دده زغم او زيار ددی کتاب د ژباړلو او چاپ ته . زړه ښه کوtی نشو 

دده عمر دی ډير او . د اماده کولو په چارو کی په رښتينی توګه محرکه قوه وه 

دښاغلی دوست سروانی ونډه ھم پدی کار کی ديادونی  !پرمټانو دی برکت وی 

پدی ھکله دده ھڅی د . اړ ايستلم وړ ده چی زه يی وھڅولم او ژباړلو ته يی 

 .ستايلو وړ بولم 

» دپيل خبری « د ژباړنی په اړه دا خبره ھم د يادوونی وړ ده چی دکتاب 

اود دويم فصل  منځپانګه t ډير پخوا دسيستانی صاحب د يوی بلی ) پيشګفتار ( 

ليکنی په ترڅ کی د محترم رحمت آريا صاحب لخوا چی يو زبردست ژباړونکی 

دغه برخی پدی کتاب کی ھم د . يکوال دی ، ژباړل شوی او نشر شوی وو او ل

له ھمدی کبله غوره وګڼل شوه چی د کار . لږ بدلون او زياتونی سره راغلی دی 

د . دچټکتيا او دکتاب دښکV پخاطر، ھم ھغه د آريا صاحب ژباړه دلته رانقل شی 

م کی نيولو سره خپله اريا صاحب نه غوښتنه وشوه چی د نوموړو بدلونو په پا

ھغه ژباړه بشپړه کړی او داځل يی په ليکدود کی کندھاری ګړدود ته لږ غوندی 

پام ھم واړوی ، داځکه چی زما ژباړه د کندھاری ګړدود تر اغيز tندی ترسره 

اريا صاحب په ډيره خوښۍ سره دا غوښتنه ومنل ، د ژباړی په . شوی ده 

کندھاری ګړدود نښی نښانی ھم تر سترګو ليکدود کی يی تر يوی ټاکلی کچی د 

پدی توګه نو د کتاب دژباړی دغه برخه دده دزيار محصول او له کبله يی . کيږی 

 . منندوی يم چی زما د اوږو بار يی تر لويه بريده راته سپک کړ 

ھمدارنګه زه د خپل کشر ورور ډاکتر محمد نوزادی او دھغه د ھڅاند 

، څخه منندوی يم )ار کی دطب د پوھنځی محصل په کندھ( زوی ، ميوند نوزادی

چی په کندھار کی يی زما دسفر پرمھال ماته د انترنيټ اسانتياوی برابرولی څو 
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ھمدارنګه د ټولو ھغو کسانو . پر کتاب باندی می کار بريالی مخته وtړ سی 

  څخه چی پدی ھکله يی د t ھڅونی په موخه خواخوږی راسره ښودلی ده ، مننه 

   کال داکتوبرمياشت٢٠١٢کندھار ، نوی ښارد                 .کوم 

  

  !باندید دی اثراغيزه پرځوانانو

 وروسته له ھغه نه چی دسرتيپ  عبداtحدښاغلی خه څلوی کندھارد 

  : داسی ليکیته مولف ل ايميل کی پخپسوانح لولی  وزير فتح خان 

و عالم زه ھم خوشحاله يم چی ستاسی غوندی ي! قدرمنه مشره س�م

اړيکی  پالنی اورونه بل دی  اودانشمند دوست سره چی په سينه کی يی دوطن

اوږد وی ترڅو دافغانستان ولس ستاسی له علمی  مو عمرچی پيداکوم ھيله لرم 

   .  برخمن سی پانګی نه

پاچا جوړونکی فتح خان ليکنه په بينوا  کله چی ماستا د! زړه ته راتيره

دفتح خان قبرته يوساعت مکمل کښنستم زه غزنی ته و/ړم  کی وکته

 فو/دی بشر  کله داسی يو چی ياديدی لومړی دا اوھرلحظه دوی خبری را

   اندامونه پری کيږی دده احساس به دغه وخت څه و کاشکی يی چاته ويلی وای

به  دقلم څوکی به داوښکو ياديده چی ستا دقلم څوکه را دوھم ستا

وسره څه ؤ کليدلساس به دھری جملی اح اوستا.  وينی توی کړی وی  عوض

خوستاسی . ميل ھم دروليږی يدغزی نه چی راوګرڅيدم تاسی ته می يوا. 

رشک دلوی ادی باغ ته اوھلته می داسی فکرکاوه ګ بيا و/ړم ،جواب رانغلی

وفتح خان ته تی ورکوی چی راووتم  چی لوی ادی ژوندی ده دلته ناسته ده او

قلم زورو چی ھم يی لوی ادی  سيستانی د د وخ ان سره می فکرداو چی داځد

  )٢٠١٣ / ٨ / ٢۵(» .... وليدل اوھم يی فتح خان په تا

ه پوچی ست ددی سبب وققلم دسيستانی استاد چی دداسی معلوميږی 

 دلوی ادی رشک کیګ هپ باندی  د وزيرفتح خان مقبره او بيا پښاغلی سرتي

 شخصيت يعنی وزيرفتح خه  دکتاب دمرکزیڅله دی خاطری اوس ،باغ ووينی

 .وی ش/ باندی پوھيد عظمتخان په
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 : تقريظداکتر خالق رشيدد

  

  ميسين سيستاني پريرخ کانديد اکادؤد  نوميالی افغان م

 باندې يوڅو کرښې   کتاب

 

دھند : دھندوستان تاريخ ليکونکي دخپل تاريخ په اړه تل دا وايي چې 

شعرونو او مجسمو پرمخ   انځورونو ، تاريخ ددغه ھيواد دھنري وياړونو ،   ټول

زموږ تاريخ  : زه دخپل تاريخ په اړه دومره ويVی شم چې     خو.  انځوردي 

مقاومتونودبرخليک پرجغرافيه باندې انځور تاريخ دی     زموږ دملت دقربانيو او

دپاملرنې  دشخړييز ژوند ترټولو توده او     چې يوه ډيره حساسه مرحله يې  زموږ

له ډيرو خواووپوھان او    ده چې) نولسمه پيړۍ(خليک جوړونکې پيړۍ  وړ بر

څه چې    اړه ډيرڅه وليکي اوډيرداسې تاريخ ليکونکي کوtی شي دھغې په 

  ماته د افغانستان. تراوسه ھم چا نه دي ويلی اونه يې انځورکړي ووايی 

ه پيړۍ کې د يوه زده کونکي په توګه په ياده شوې توده اوترخ دمعاصرتاريخ  

دحريصو  زموږ ) شمال ، جنوب او لويديز (له دريوخواو    چې افغانستان

دپټواوښکاره معاملو ډګر شو، ) او فارسيانو    انګريزانو ، روسانو(دښمنانانو  

وزيران په ځانګړې توګه ديادونې    اوباtخره دوه دوې څيرې ، دوه شھزاده ګان 

خان اودويم     الوزرا  وزيرفتحاو ستاينې وړ دي چې ھغه لومړی اشرف 

   چې لومړي ته يې له نيکه مرغه  دادی. فخرالوزرا غازي محمد اکبرخان دي  

سيستاني صاحب دخپل وياړلي  زموږ نوميالي مورخ  کانديد اکاديميسن درانه  

يوه برخه وقف کړه او ددغه ملی اتل اورښتيني وزير کارنامې ،    اکاديميک ژوند

ژغورنکې مبارزه يې دخپل قلم په ژبه ددغه درانه او بې    وادھي خدمتونه او 

.  ته راپه ګوته کړه  زموږ په tس کی دی موږ    جوړې اثرچې له نيکه مرغه اوس

انسان ، دھرھيواد پال او په آزادۍ     داستاد سيستاني دغه کار په رښتيا ھم دھر
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و شيبوکې چې زموږ ھيواد درن   په اوسنيوسختو او مين افغان لپاره په تيره بيا 

معاملو  پټواوښکاره    يوځل بيا دپرديو دناپاکو ھيلو او غرضونو او بي سرو پايه

  . مسووليت دی   ډګر ګرزيدلی يوتاريخی درس ، يوه تاريخي يادونه او يو تاريخي

 

 : دکتاب ملي اتل وزيرفتح خان

دوه لکه چې مخکې ھم وويل شول ، زموږ دھيواد په معاصرتاريخ کې 

خاوندان دي چې که سړی لږ  رښتينې مانا دداسې ځانګړنو    وزيران دکليمي په

کارنامو له امله زموږ دتاريخ پرمخ ترډيرو    ورته ځير شي ،دوی دخپلو تاريخي

پرتم خاوندان دي ، نومونه او کارنامې    واکمنانو ددرانه مقام اوملي پاچھانو او 

    يې

نوشت په ننګه او دفاع کې ځانګړی زموږ دخلکو لپاره دھيواد دسر

درانه نامه يادکړي او د  خلکوپه .پرتم له ځان سره لري    دروندوالی او ځانګړی

په . دوی ترملي سرښندنو ځارکړې دي     ژوند تلپاتې حماسي سندرې يې د

لويديز بنګال په    د) پوھنملي رحيمي (ميرمني   کال کی ما او زما ١٩٩٧

ويشوا  ټاګور    ی چې دھند وتلي شاعراو ھنرمند رابيندراناتھغه ځا( شانتينکتان 

دغه     کي په يوه نړيوال کنفرانس کې ګډون وکړ، له) بھارتي پوھنتون جوړ کړی 

نومې سيمه پرته ده ، په دغه سيمه کې ) پور محمد (  ښارڅخه په لږ واټن کې د 

نه وشوه ، ډيرسپين کلن پښتون  ټبري نيازي سپين ږيري سره کت  (   ١١۵  )   مې

سره يې خبرې اوريدې ، ده وويل چې دي  دری ځله  له    ږيری و ، په سختۍ 

يوسروکی  يې دخپلو خبرو په ترح کې  و ،     کلکتې ترکندھاره پلی تللی اوراغلی

پرې  پوھيده چې مانا يې څه ده     چی سم يې نه شوای اداکوtی وايه ، خو دی نه

سفرراغلی و له      يې  پرھغه مھال چې  دکندھارپهويل يې چې دا سروکی خو 

د    چې دده په وينا چې ان پښتنوڅخه په افغانستان اوپښتونخواکی اوريدلی و  

دوی ښځينه ووبه بيا په خپلو کورنيوکې  وايه ، سروکی يې داسې راته زمزمه 

   :کړ 

     دخدای رضا دا  ، چارا نشتا«
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 »    وزير مر دایامير دوسه مد  مه خبروای  چې «  

  »    امير دوسه مد  مه خبروای  چې وزير مر دای«

 

   :  سمه بڼه

     دخدای رضاده چاره نشته«  

 » ...   اميردوست محمد مه خبروئ چې وزيرمړدی«

 »  ...   امير دوست محمد مه خبروئ  چې وزير مړدی«

  

زيات زه داڅوکاله دغه سروکي له ځان سره وايم  ، فکرمي پرې کړی ، 

اکبرخان پر مړينه خلکو ويلی  دغه سروکی به د غازي محمد     په دي اند وم چې

چي په ھغو کي د درانه محقق سيستاني    وي ، خو اوس اوس له يولړڅيړنو

کيدای شي دغه وزير د    ھم راځي دا په ګوته کيږې چی صاحب دغه څيړنه 

ھم    صاحب ستاني اميردوست محمد خان نوميالی ورور وزيرفتح خان وي ،سي

دغه ټکی ته اشاره کړې چی اميردوست محمد خان دخپل دغه نوميالي ورور د 

اوناځوانه زندانی کولو او بيا وروسته  خاطردھغه د دردناک    ژغورنۍ په

خورا مھمو کارواييو څخه کارواخيست خو     دخواشينونکې وژنې پرمحال له

اوافغانانو د خپل تاريخ په خورا     ړلڅه غوښتي ول ، ھغه يې  بدل نه ک تقدير چي 

او يو رښتنی وزير،     حساسه تاريخي شيبه کې دھيواد يوخورا نوميالی بچی

tسه    اشرف الوزا سردار فتح خان د درنې او تراژيکې وژنې په ترڅ کې له

وزيرچې په خپل وخت کې يې د دراني امپراتورۍ د  ھغه څوک ، ھغه .  ورکړ

ميړانې او  اتنه کې خپله لويه اوملي برخه اخيستنه په خورا په س   ختيزې پولې

ھغې څخه يې دھغې د زوال په شپو ورځو کې تر کشمير    پرتم سره ترسره او له

انګريزان اودھغو (امپراتورۍ ليوني دښمنان    اوپنجاب پورې دفاع وکړه اوددغې

  وې مخه يېځای کينول ، دھغ   يې تريوه وخته پورې پرخپل) tسپوڅي سيکان 

   ونيوله چې له بده مرغه دده له مړينې وروسته نورو بی کفايته سردارانو او 

دھغو په وړاندي سVمی شول  واليانودده په شان دمقاومت لړۍ پياوړې نه کړه ،  
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ختيزه پلوه يې دھيواد يوه خورا مھمه اوحساه برخه دخپلې بې کفايتۍ او    اوله

 ويوپرديوپه واک کې ورکړهديادوش امله    بی اتفاقۍ له

  The murder of Wazir Fateh Khan of Kabul in A.D. 

١٨١٨ provided Maharaja the desired opportunity to 

attempt the conquest of Peshawar as consequent to his 

murder the two major factions of the Afghans-The 

Sadazui's and Barqzai's-came to be seen at dagger's drawn 

with each other.(htt/www searchsikhism.com)    

 کال کې دکابل د وزير فتح خان  وژنې دمھاراجا لپاره ١٨١٨په :  ژباړه (

tمل شو چې افغانی دوې لويی  دنيولو تلوسه راوپاروله ، دده مرګ ددې     دپيښور

  )  .    مقابل کې تورې ته tس واچويسدوزی  دی ديوه بل په    ډلې  بارکزی او

وزيرفتح خان له شکه پرته  په محمد زيو وروڼوکې داسی څوک و چې 

ھويت لپاره  دپرديوپه وړاندې  دافغانستان دملي خپلواکۍ او افغاني     ده  ترډيرويې

اومجادله  دخپل سر په بيه د خپل ژوند تروروستۍ سلګۍ پورې     خپله مبارزه

دافغانستان په شرق کی د انګريزانو او سکانو دپرمختګ په     دهتوده وساتله ،

اوترھغه مھاله  وشوه پراخه ملي جبھه جوړه کړه      وړاندې لکه چې اشاره ورته

ښکيل شوی  سيکانواو دھغو مشر    چې دی په خپل منځي توطيوکې نه و را

 وکړي ، پرمختګ را    چي د پيښور په لور دې رنجيت سينګ دا جرات ونه کړ 

دانګريزانو    ھمداسې يې دھيواد په لويديزکې د فارسي يرغلګرو په وړاندې چې

   په لمسه يې پر سلګونو توطيو باندې tس پورې کړ  دمقاومت tره پرانيسته ، 

وعامVنه حکومت ميکرد ، ومردم را  فتح خان در ھرات عاقVنه « : ھمداده چې  

 ھم که ضرب شصت اورا ديده بودند؛ نگھميداشت وايرانيھا   ازخود راضی

شھزاده کامران بن شاه محمود که از سابق برکاميابی    اما. اقدامی نکردند بزودی 

تسخير ھرات ازدست حاجی  که از    ھا وشھرت فتح خان رشک ميبرد؛ وقتی

بيقرار شد وآرزوی    فيروزالدين وشکست قوای ايران به دست فتح خان شنيد ،
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   ی دامنگير گر ديد که برای رسيدن به اين مقصد بنایطور حکومت ھرات 

آورده  شاه  شکايت را گذاشت وافواه بی حرمتی رانسبت به ھمشيره خود دليل  

مجبور ساخت تا از اقتدار فتح خان جلوگری کند وپشنھاد کرد که بايد     محمود را

 درقرن نزده افغانستان( » ... کف او خارج سازد  ھرات را از    به زودی حکومت

 )  ۴٠ص 

اشرف الوزرا فتح خان  په تمامه مانا د ايراني اغراضو په وړاندې 

واسطه په افغانستان کې  دوی د کامران او دھغه دپVر محمود په     ودريد، ھغه چې

کار لپاره يې پرخپلو وروڼو باندې فشار واچاوه چي    ترسره کول ، ان ددغه

چې غواړی نه يوازې افغانستان  له بی    وطيهلويه ت دايرانيانو دمداخلی دغه 

دراني امپراتورۍ لمنه      ثباتۍ سره مخامخ کړي ، بلکه دھند پرلوري ھم د

سرکې ديوه    ورټوله کړي دعملي کيدو مخه ونيسي ، وزير ددغه ملی حرکت په 

  ملي مشرپه شان يې خپله دنده مخکښ tرښود په توګه ځان ودراوه  اوديوه 

ړه ، پرھغه مھال چی کامران وغوښتل د وزير د وروڼو په منځ کې د بي ترسره ک 

لمنه ووھي  وزير په  دغه برخه کې د دښمن دغې توطيی ته خپل  ته    اتفاقۍ اور

فتح خان آگاه شد به  کامران پس از اينکه از جمع آوری   »  :   وروڼه متوجه کړل

برای اين مقصد . گيری کندبارکزايی جلو   فکر افتاد تا از اتئVف برادران

با او مVقات کرد ووعده داد که    اسيربود درنظرگرفت اولترپردل خان راکه نزد او 

او داده  ميربارکزايی ھا به    اگر برادران خويش را ازمخالفت مانع شود ، لقب

فرستاد که اين خواھش    اما فتح خان ازمحبس برای پردل خان پيغام. خواھد شد

نادعلی با ديگر برادران خويش     کند  ودر ھرطور است ازحبس فرار را نپذيرد و

ازکف شاه محمود     به پيوندد  ومتحدآ برای انتقام وخارج ساختن حکومت

 )  ۴٣اثريادشده ص (» ...کنند وکامران اقدام 

يوه خبره چې ھغه دسيستانی صاحب ددغه  تحقيق په اړه بايد له ياده 

پيوستون ھم ھغه مھال مخ په  زيرفتح خان اودشاه محمود چی د و    ونه باسو داده

ځان ديوه بيواکه واکمن په څيره او ) شاه محمود  (   ورانيدو شو کله چي  پاچا

ترھرڅه دمخه  دفارسيانو له غرضه ډک    وړاندې وښود، ده دريځ کې دخلکو په 

نده ترسره کول قوما دھغو په     نفوذ ته  په افغانستان کې اھميت ورکړ ، ھرڅه يې
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tره يې له ده او    ھمداوه چي وزيرفتح خان دغه حالت ونه شو زغمVی اوخپله

   .  ژوند دقربانۍ په بيه بيله کړه دده له اوtدې څخه دخپل 

  

     دکتاب اھميت او جوړښت
 

    :  اھميت   -  ١ 

نقش تاريخی وزيرفتح خان و ( دسيستانی صاحب ددغه درانه اثرنوم 

سردار وزيرفتح خان   دی چې دھيواد دننګيالي ) سدوزايی     در دولتخاندان او

به پيشگاه مادر « : په tندې ډول اھدا شوی دی    ته) لويي ادې ( نوميالۍ مور 

. » خان ومادرھمه بزرگمردان ھيلمندی   ،مادر وزيرفتح»ادی لويه «بزرگ ھيرمند

کرکتراوملي  قدمه کې دملی م    کتاب يوه  مقدمه او يومخکنۍ خبره لري  چې په

په دغه ترڅ کې    tرښود په ځانګړنو،رول او رسالت باندې رڼا اچول شوې ده ،

ونډه    کارنامو او دھيواد په ملي دفاع کی دھغه په د وزيرفتح خان پر شخصيت ، 

لپاره  اوھغه يې د افغاني ځوانانو . او سرښندنه باندې بشپړې خبرې راغلې دي 

په . تVش  ترټولو ښه او ملي څيره اوبشپړملي ايديال بللی دی مبارزې او    د

تاريخی اوجغرافيايی  لرغونتيا او  په ھمدغه برخه کې دھيلمند په    عين حال کې

دنامتو شخصيتونو په معرفۍ باندې رڼا اچول شوې ده     ھمداسې ددغې سيمې

اسي اډانه  او ملي دافغانستان د نولسمې پيړۍ په سي   چې ھيلمند اوپه ډاګه شوې 

دغه ميړانپاله  ځای درلود ، دلته په     مقاومت کې دپاملرنې وړ او جوړونکي

لکه وزيرفتح خان ددغې    تاريخي او افسانوي سيمه کې په لسګونو ملي څيرو

دھغودناوړه نفوذ او     نوميالی شول  چې د پرديو، سيمۍ په نومياليو کې داسې 

ييزملي    زې او ملي مقاومت په برخه کې بيلګهغرضونو په وړاندې دملي مبار

يوه خبره چي کانديد اکاديميسن سيستاني يې په دغه  ترڅ کې . کرکترونه شول

افغان په تيره بيا ھيلمندي ځوان په وړاندې  مھم پيغام په ترڅ کې د اوسني    ديوه

پيړۍ او حقيقت او ھيواد د آزادۍ په tره کې ددوی اوسني او يو   ږدي ھغه دحق

بايد دخپلي ودې له ملي اوانساني پياوړتيا څخه نه    مخکني مبارزه ده چی 

ځکه چې دغه مبارزه  ھم  ياده وايستل شي    ولويږي او نه بايد په آسانۍ سره له
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پراخې ملي قربانۍ په توګه نه     ھغه مھال اوھم په اوسمھال کې ديوې تلپاتې او

  : خبره ھم لولو    دسيستاني صاحب خپلهچې په دغه اړه  لکه . ھيرودونکی ده 

ھيرمند،ھمانگونه که مھد تمدن ھای پرشکوه سيستان در ازمنۀ « 

بوده است ، رودخانه ايست که  ھميشه  فرزندان شجاع ودلير وميھن    باستان 

در تاريخ معاصر . کرده است سرکش خود، به جامعه تقديم     دوست مثل امواج

و فاتحان و کشورگشايان بزرگی  از سواحل    ردانکشور ما شاھد ظھور دليرم

    ».فياض و زرخيزھستيم اين رودخانۀ  

په مخکنۍ خبره کې سيستاني صاحب احمدشاه بابا ، دھغه واکمنۍ ، 

اودھغه پراھميت باندې  اھليت او حاکميت ته کتنه کړې ،    دھغه پوھې او درايت

 دغه په علمی توګه تشريح او منظمه توګه يې   په پراخه توګه غږيدلی او په

    . تحليل کړې ده

 

    :  جوړښت   -  ٢ 

رخ سيستاني صاحب دغه علمی او تاريخي څيړنه په  ؤد درانه م         

ماخذونو او منابعو په پام  بشپړه شوې چې ھرفصل يی دمعتبرو     پنځو فصلوکی

نقش   (شوی دی ، په لومړي څپرکې يې د   کې نيولوسره تحقيق او څيړل

پرموضوع باندې بشپړه   ) در دولت سدوزائی سردارپاينده خان وخاندانش 

کاروايی ، دشاه     عالمانه رڼا اچولې ده چې په ھغه کې  سردارپاينده خان اودھغه

لويی (دھغه دنوميالۍ ميرمنې  په ګټه دده او او دھغه دپVر تيمورشاه زمان  

سيستماتيکه   په خورا ،دھغه له منځه تګونډه اوپه پای کې    دراک دريځ او) ادې

چې دغه موضوع په دغه تحليل او بشپړې     اومنظمه توګه ارزول شوی  داسې

    .  کړې ده   مورخينو څيړلی او تحليل شرحې سره زموږ ډيرو لږو 

په دويم څپرکي زموږ نوميالي اکاديميسن  د پاينده خان د نوميالي زوی    

، دھيواد په لويديز ، مرکز  تح خان په ھلو ځلو ، شخصيت سردار ف    اشرف الوزرا

)  دردولت سدوزائی  وخاندان اونقش تاريخی وزير فتح خان (او شرقی پولوکې د

ليکنه د تاريخي تسلسل اومعتبرو منابعو    علمی اوتحليلي ترسرليک tندې خپله 
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غانستان د تاريخ  داف له شکه پرته    په پام کې نيولو سره ارزولی او څيړلی ده چې

خپل لوستونکی په     ددغه څپرکې په ترڅ ډيرې نوې خبرې او نوې ګرويږنې د

    .  واک کې ورکوی

دريم  څپرکې کې پريوه بله مھمه موضوع چې دغه تاريخي اثراو څيړنې    

قيام برادران بارکزائی (  اوتاريخي اھميت  ورکوي ھغه د     ته ځانګړې علمي

،  په دغه برخه کې د اميردوست دی   سرليک) وزائی وفروپاشی دولت سد

مھارت او کاروايۍ ،    سياسی استعداد ، ملی اوپوخي محمدخان  په بی ساري 

د  باندې     دنورو بارکزيو وروڼو په  ځانګړو دريځونو،  دھيواد پرختيزه پوله

tھم    ېافغاني مقاومت په بيV بيلو اړخونو او دنومياليو سردارانو چی زياتره ي

لکه سردارمحمدعظيم خان ،  زموږ په تاريخ کې ناپيژندل شوي پاتې دي 

پرمختګ اودھغه سياسي دtيل او عوامل په خورا بې پلوي تحليل    دسيکانو

  .دي    شوي اوميتود سره څيړل 

 دسيکانو په وړاندې دملي جھاد خبره په خپل ذات کې  يوه ملی داعيه وه 

ياتو سره دخپل دغه تاريخي ئجز  ټولو ملی اوتاريخی سيستاني صاحب په     چی

    .  کړې او څيړلې ده   اثر په پاڼوکې تشريح

را سپړي ، په ) سرداران قندھاری وقلمرو حاکميت شان(څلورم څپرکې  

نولسمې پيړې په ټولو حوادثو  قندھاري سردارانو رول ، چې د    فصل کې ددی 

روسته کې په فرھنګی لحاظ  دځانګړې په راو   کې په سياسي ، پوځي ، او

تحليل شوی دی ، دغه څپرکې    مفصله توګه څيړل شوی او يادونې وړ دی په 

ونډه او رول   سردارانو    موږ ته دافغانستان په سياست او اداره کې دکندھاري

پوھانو لپاره     داسې په ګوته شوی چې په خپل ذات کې زموږ او دسيمې دتاريخ

  سيستاني. اودپاملرنې وړ خبرې له ځان سره لري  الب مواد دپاملرنې وړج

رول او  صاحب دافغانستان په سياست، فرھنګ او اداره کې دکندھاري سردارانو  

    .  ټاکونکي ، مثبته او مھمه بللې ده   ونډه

اوپه  ورستي څپرکې کې  ليکوال  خپل بحث اوخپله څيړنه ديوه درانه    

ورقابت دوقبيلۀ بارکزائی  استنتاج کلی از رفاقت (ګه  د تو    علمي  تيسيس په

   .  اونتيجه باندې پای ته رسولی دی    پرپايله)  وسدوزائی 
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د کتاب پای د ليکوال په بيوګرافي باندې ښکلول شوی چې دھغه له مخې    

خدمتو پروياړلې لړۍ باندې  نوميالی د ژوند آثارو او ادکاديميکو    موږ د خپل دغه

    . پوھيدای شو    په ښه توګهھم

 

    :  پايله

په ھرډول ،  ما دغه دروند ، علمي او دتاريخ دنوې ميتودلوژۍ 

ولوست ، دغه اثر  شوې تحقيق په پوره پاملرنې سره     پراساساتو برابرليکل

حساس پړاو ، ديوه حساس شخصيت د    برسيره پردې چې زموږ دتاريخ ديوه

داوسني نسل په وړاندې ديوه     باندې راڅرخي ، زموږ  ژوند اوکارنامو پرجزياتو

چې دھغه     شعوري درس رمز او راز ھم له ځان سره لري ، ھغه شعوري رمز

پربنسټ زموږ درانه ليکوال کانديد اکاديمسين  سيستاني صاحب دغه تحقيق 

زموږ په واک کې راکړ، ھغه شعوري  تاريخی اوملی ضرورت په توګه     ديوه

« : پرھغه باندې په tندې ډول پای ته رسيدلی دي    لکه چې دغه کتابضرورت 

و يک پارچگی خود را حفظ کرده اند، ھيچ    ھرحال افغانھا تا زمانی که اتحاد به 

بنگرد و دست تجاوز بسوی    قدرتی نتوانسته است به قلمرو ايشان به چشم کج

اجانب واغراض    سه ھایحاکميت ملی آنھا دراز نمايد، ولی ھمينکه بنابر دسي

به    وخود خواه روابط برادرانه آنھا برھم خورده است ومنجر افراد کوته نظر 

تخطی وتجاوز  ًجنگ برادرکشی شده است، دشمنان در کمين نشسته فورا دست 

وبا استفاده از اختVفات درونی آنان، قسمت ھايی از پيکر کشور را    دراز نموده

مثال ھای زنده وغير قابل انکار اين ادعا، . آورده اند در    زيرنفوذ وسلطۀ خويش

  سدوزائی(درانی  چندين سالۀ دوخاندان بزرگ    اختVفات وخانه جنگی ھای

 ميVدی است که منجر به جدا شدن ١٨٣٢ و١٨١٨طی سالھای ) وبارکزائی 

    ... ازافغانستان گرديد وقص الھذا وملتان     کشمير وپشاور

 

    !  نکوګرانو لوستو

  رخ او ملي شخصيت درانه ليکوال ؤراځۍ چې د ھيواد دنوميالی م
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تحقيق په غور او  سيستاني صاحب دغه بی ساری علمي    کانديداکاديميسين

دغه ملی او تاريخي کارسره د درناوي سرټيټ    ھراړخيزه توګه ولولو او ده ته په

، نوم دې تلپاتې ، ستاد سيستانی صاحب عمر د ډير  :    کړو او ورته ووايو چی

       !ھيله وياړونودلوستلو په    نورو ملي او افغاني

     پروفيسورعبدالخالق رشيد د کابل پوھنتون استاد

     ١٧ کال دمی ٢٠١٢د ،     ھند-نوی ډيلی 
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 :نوزادی تقريظ حاجی محمد دپوھنمل 

 

      یخبر   زما د زړه يو څوباندی   پردی کتاب 

کله ناکله سړی د خپل يولړغوښتنو او يو شمير بيوسيو ترمنځ داسی 

ورځ چی می کله خپل  تيره . ھيڅ نه پوھيږی څه وکړی    راګير شی چی

ليک په لوستلو سره زه د ھمداسی يوه    بريښناليک پرانيست ، د يوه راغلی

ی افغان دوست ، وتل    داليک زما ديوه ډير محترم . حالت سره مخامخ شوم 

لخوا    ليکوال ، تاريخپوه او ټولنپوه نوماند اکاډميسن محمد اعظم سيستانی

بريښناليک سره يوه کتاب ھم راليږلی  سيستانی صاحب دخپل .راليږل شوی وو 

   .وو او زماڅخه ھيله  کړی وه چی ورباندی يو تقريظ په پشتو ژبه وليکم

 لولی ، په ايميل يا ليکنی می  سيستانی صاحب خو ما تل نازوی ، تل  

ده ھروخت زه پخپلو دی  . دھغوی ستاينه کوی او خوندوری يی بولی    تليفون کی

 .  څخه منندوی يم سره ھڅولی يم چی له کبله يی دزړه له کومی ور و ډول ستاين

زه د کابل په پولی تخنيک انستيتوت کی چی . را به شو دده دغه نننی ليک ته  

دی ، د استادی له وخت راھيسی بيا تر اوسه پوری  تون تخنيک پوھن   اوس پولی

يم څو  ، ډير ځلی رانه غوښتنی شوی اودی ته اړوتلی    چی په اروپا کی اوسيږم

باندی د ارزونی په موخه څه نا څه يو    دکوم فرھنګی دوست پر ليکنی يا کتاب

و حس دومره ناتوانه نه و   پدی خاطر ما ھيڅکله ھم ځان . څو کرښی وليکم 

    .  مخامخ شوم   کړی لکه داځل چی دسيستانی صاحب دکتاب په وړاندی ور سره

ھلمند دبچيانو دکارنامو او  داکتاب يی د ھيواد ديوی ډيری تاريخی سيمی  

نقش تاريخی وزير فتح ( دخدمتونو د درناوۍ په اړه ليکلی او د    وطن ته دھغوی

 . يی ورباندی ايښی دی نوم) سدوزايی    اودر دولت خان و خاندان 

ديوی خوا زه پدی باندی ډير خوښ يم چی سيستانی صاحب ددی کار وړ 

ډير غوښته چی په رښتيا ھم ددی  زړه می . وياړ يی راته سپارلی دی    ګڼلی او دا

دبلی . قلم به می راواخيست څو خپلی ګوتی پری وازمايم     باور وړتيا ولرم ،
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ليکوال سيستانی صاحب دقلم د زورورو مټانو په    کله بيا د وتلی خوانه چی می 

نو د يو ډول پريشانه  کمزوری وليدل ،    وړاندی دخپل قلم څوکه ډيره پڅه او مټان

يوه نه ليدونکی جال کی    کونکی بيوسۍ او زړه خوښونکی غوښتنی ترمنځ په

رکاغذه راواخيست خو ت   قلم می بيا. چی څه وکړم  ھيح نپوھيدم . بند پاته شوم 

بيا  می يوځل    پدی ھيښتيا کی. پوری نارسيدلی بی اختياره رانه له tسه ولويد 

  ھلته می يوه ټکی ته پام. سترګی دسيستانی صاحب پر بريښنايی ليک ولګيدی 

د ګران سيستانی صاحب دی . وکيښ  واوښت چی ورسره سم می دارامتيا ساه  

ليکلو غوښتنه کړی وه » تقريظ  «پخپل ليک کی زما څخه د   ده. کور ودان وی

) نقد ( چی زما دپاره د تقريظ ليکل د کره کتنی    ښکاره خبره ده. » نقد  « نه د 

تړاو ، ډير اسانه کار دی  صاحب دليکنو په    په پرتله په ځانګړی توګه دسيستانی

دغوښتنو ھرکلۍ وکړی ، ځکه می نو    پدی توګه باور لرم چی قلم به می د زړه. 

البته . می مخ ته کښيښود    پيداشوه ، قلم می پVس او کاغذ يکلو ته زړورتيا ول

پروګرام می  ورډ    ددی خبری دقيق ويل به داسی وی چی کمپيوټرمی چاtنه او د

     :  پرانيست

 جرمن پورتال –دسيستانی صاحب د ھغو کتابونو په ډله کی چی د افغان    

کتاب دی چی ډير ژر به يی د   ٢۶ر له مخی شويدی ، دا کتاب دشمي   لخوا نشر

و څخه چی ديادولو وړ ده ددغه شمير کتابون  .  چاپ ستورۍ ھم وځلييږی

وروسته تر چاپه ھم رسيدلی    ، يو شمير يی تر نشرکړی نوموړی پورتال نشر 

چاپی توګه  ده چی په    ده  دکتابونو دالړۍ يی دھغو کتابونو څخه بيله البته د. دی 

لوستونکو تنده    په پوره باور ويVی شم چی ددی کتاب چاپ به دډيرو. ی دهراوتل

   .  ور ماته کړی

سم ، کتاب په    دسيستانی صاحب پياوړی قلم دخپل دايمی عادت سره

  خوږه دری ژبه ليکلی چی تر وسه وسه يی دپردی فرھنګی يرغل څخه داسی 

دی چی يو ځل څوک  ن ددی کتاب لوستل داغزن سيم پشا. خوندی ساتلی ده 

تماس کی راشی ، بيا به نو څو پوری چی پای ته يی نه وی    ورسره دلوستلو په

. ګرانه وی چی په اسانۍ سره ځان تری خVص کړی    ډيره رسولی ، دا به ورته 

يو : وړاندی کړم  موخه يوه بيلګه    زه کوtی شم دخپلی دی خبری د پخولو په
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پاڼو کی می ددی کتاب    وصله نلری ، په انترنيټیدوست می چی دلوستلو ھيڅ ح

وواھه او    بله ورځ يی زنګ راته.  سپارښت ورته وکړ  د کتلو او پرله اړولو 

ده څو  خبره داسی وه چی . شکايت يی وکړ چی سړيه په جنجال دی واړولم 

دپاره وخت اخيستی ) معايناتو ( مخکی ديوه اختصاصی ډاکتر نه دکتنی    مياشتی

لوستلو د ورځی سره برابر شو او دی د  مخی دا وخت دکتاب    دتصادف له. و و

ګير راغلی وو چی د ډاکتر سره يی ټاکل شوی    لوستنی په اغزن سيم کی دومره

بيچاره اړ وی چی بيا بل وخت    اوس به ھغه. بيخی له ياده وتلی وو  وخت 

دستونزی په ارويدو می په    دده. ونيسی او څو مياشتی نور انتظار ورته وباسی 

لوستل به دی اکسير    ټوکو سره ورته وويل چی چرت مه خرابوه ، د ھمدی کتاب

    .  به نوره اړتيا پيدا نکړی شی او طبيب ته 

ده ډير . د سيستانی صاحب ليکنيزه ژبه په ټوليز ډول ډيره خوږه ده   

ده دقلم نه ترسترګو می د ھغه څه چی . او بی شميره مقالی ليکلی دی    کتابونه

نپوھيږم چی . لوستی او په پټو سترګو ورنه تير شوی نه يم    شوی ، خامخا می

ښايی دا به . ماته تر نورو زياته خوږه ښکاره شوه    ژبه يی ولی خو ددغه کتاب 

رايادوی او يوځل می  ماته د خاړپوڅو کلی    ددی tمله وی چی ھر پاراګراف يی

وطن نه ليری دمھاجرت او    دلته د. ه کی للو کوی بيا د وړوکتوب په غيږ

کله چی دا    دھری تږی ياد د زړه تسل دی ، خو پرديسۍ په ژوند کی د وطن 

يادونه دھغی خاوری سره تړاو نيسی چی دچا دماشومتوب دلومړنی نازکو 

پلونه پری لويدلی وی ، دا په رښتيا سره ھم نه ھيريدونکی خوند او مزه    قدمونو 

   .  یلر

( او لومړنيو خبرو ) مقدمی ( د سيستانی صاحب دا نوی کتاب د سريزی   

 مخونو کی د افغان ـ ٢۶٣ټولټال  او ) فصلونو ( پرته په پنځو څپرکو   ) پيشګفتار

د کتاب د منځ ټکۍ بيله شکه وزير فتح خان . لخوا نشر شوی دی     جرمن انVين

يستانی صاحب ھم پخپل دی بيت سره زما پاڼو کی س   څنګه چی د پيل په دی لکه 

    :  دخبری پخلۍ کوی

  چون فتح خان وزيربازبزايد پسری           قرن ھا صبر ببايد که تا مام  وطن

:   ژباړه     
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    و پيړيو ته اړتيا ده څوچی مور ددی وطن مو
   زيږوی                                       فتح خان غوندی  باتوره  يو بچی  و

که څه ھم سيستانی صاحب ځان شاعر نه بولی مګر دابيت يی دشعر د 

ورکوی چی بيا بيا يی دځانه سره  ښکارندوی دی او سړی ته خوند    لوړ پوخوالی

که تير شو ، دکتاب منځپانګه برسيره پر دی د    ددی خبری نه. زمزمه کړی 

سی ونډی او دلسيزو په کورنی دسيا   دولت کی د وزير فتح خان د سدوزيانو په 

. برجسته کوی    ، اوږدو کی ددی کورنی ھلی ځلی لکه څنګه چی يی حق وو 

پاينده    سيستانی صاحب لدی نه پرته د شاه زمان د ستری تيروتنی يانی د سردار

  په افغانستان کی حاtت ، د تيمورشاه د زامنو او محمد خان د وژلو وروسته 

پاڅون  ترمنځ کړکيچمنه ترينګلتيا ، دبارکزيو وړونو دپاينده محمدخان د زامنو  

سدوزی شھزاده ګانو نسکوريدل ، دکندھاری سردارانو خپلمنځی ستونزی    او د

کی د سدوزی او محمدزی کورنيو تر منځ  سيمی او په پای    او دھغوی د واکمنی

و سره ته پام اړوی ، دحاtتو په نظرکی نيول   د ملګرتياوو او دښمنيو tملونو

وروسته کتاب د ليکوال د پيژندليک په    تر دی ټولو. پايلی تر tسه کوی  منطقی 

   .  وړاندی کولو سره پای ته رسيږی

مخکی لدی نه چی اصلی خبرو ته راشم ، دلته دا يو ټکی چی ماته ډير  

صاحب دنامه سره خو دلسيزو  دسيستانی . دی ، ھم ديادولو وړ بولم    زړه پوری

. لرم ، مګر دمخامخ شناخت راھيسی مو ھم ډير کلونه کيږی    خوا اشنايیرا پدی 

دبشپړ پيژندليک په لوستلو سره خبر شوم چی    ځل دپاره دده نن د لومړی 

يی اصV  کړی ده او نيکه ګان    دسيستانی صاحب ريښو دھلمند په اوبو وده

ری رسيدلی او ھلته پو   دګرشک دزنبولی له کلی نه راوتلی ، تر فراه او نيمروز

فرھنګی    دده دعلمی او. وړاندی کړيدی  يی د روڼ اندو ډيرنسلونه ټولنی ته 

وياړونو ترڅنګ ، دده د کورنۍ خدمتونه ھم دستاينی وړ او دی حق لری چی 

پکار ده زه ھم پدی ووياړم چی زما او دده نيکه ګانو ديوی . وياړی    پری و

      .  لی دینه اوبه څک)   ھلمند رود( ويالی 

لکه څنګه چی می وويل ، دکتاب مرکزی شخصيت وزير فتح خان دی،   

ټولو حاtتو څرنګندونی نشی  يوازی توګه دده دکارنامو يادوونه د    خوداچی په
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ده دمخه او وروسته اړوندی پيښی يو دبل سره په    کوtی ځکه نو دلته تر

ځوان نسل ته دھيواد دمعاصر دی چی    داھغه څه. شويدی  منطقی تړاو راسپړل 

پيښی يی يو په بل  اړينی    تاريخ يو داسی کښيکښلی لنډيز پVس ورکوی چی ټولی

( يوازی اماتورو    له ھمدی کبله زما په اند نوموړی اثر نه. پسی رانغښتی دی 

کی دزده    )پوھنتونونو( دلوړو زده کړو په بنسټونو  لوستونکو ته بلکه ) شوقی 

    .  شی کتاب ګڼل کيدtی ) ممد درسی ( اره يو دپام وړ مرستندوی کوونکو د پ

فکر کوم که ھر څوک وغواړی پر دغه کتاب باندی سريزی ، تقريظ ،  

شخصيت يانی وزيرفتح خان له ياده  يادوونی وليکی ، نو که مرکزی    نقد يا نوری

ز بھير په ھر شخصيتونه د ټولني. بيله شکه نيمګړی وی    وباسی ، ليکنه به يی

دمعاصر تاريخ ديوه پيژندل شوی سياست پوه    د روسی. خپل رول لری  اړخ کی 

په اولسونوپوری اړه لری  مال او    په ليکنو کی می لوستی چی تاريخ د اولسونو

) خوځندونکی ماشين   (، دی ھمدارنګه زياتوی چی انقVبونه دتاريخ لوکوموتيف

په تاريخ کی د اولس رول ټاکونکی دی خو ھيڅ شک نشته چی  پدی کی .  دی 

سياسی اوښتونونه   - په مټ تمثيل کيږی او ټولنيز   دغه رول د غوره شخصيتونو

. شی    بيا ھغه پيښی دی چی دشخصيت رول پکښی ډير ځليدtی) انقVبونه ( 

دشخصيت مثبت او منفی رول ھريو خپله خپله پايله لری او  پدی توګه ويVی شو 

    . ارزونی ته اړتيا    خپلی

وزير فتح خان يو له ھغو شخصيتونو څخه دی چی دافغانستان دمعاصر    

ما ھم ددغه شخصيت . کړيده  ټولو ليکونکو يی په درنښت يادوونه    تاريخ نژدی

د . راھيسی تر دا اوسه پوری ډير څه لوستی دی    په ھکله د ښوونځی دوخت

سيستانی صاحب يی په تفصيل    ل چیسره دده پرتله کو ابومسلم خراسانی 

ټول  ده چی    پدی اړه ديادوونی وړ. يادوونه کړيده ، ډير پر ځای ښکاری 

  تاريخپوھان د شاه زمان پVس دسردار پاينده محمد خان وژنه يوه ستره تيروتنه

رحمت هللا خان پوپلزی ملقب په وفادار ( بولی چی د خپل کم عقله صدراعظم 

پVر د    شوه  او فتح خان يی و دی ته اړ ايست څو دخپل رسره په ھڅونه ت) خان

  افغانستان غوندی وژنی tمله غچ اخيستنی ته مV وتړی ، دا په ځانګړی توګه د 

له بده مرغه حق . په يوه وروسته پاته فيوډالی ټولنه کی يوه طبعی کړنه ده  
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، دفتح خان په اوږدو خدمتونو وروسته  محمود ته د بيساری    ناشناس شاه

ورته ناوړه ظالمانه عمل په ډير فجيع او وحشانه    وړاندی ھم د شاه محمود لخوا

ژوند تراژيدی ھم دی ته ورته زړه    دابومسلم خراسانی د. تر سره شو  ډول 

   .  بوګنونکی داستان لری

دافغانستان وتلی او په لوړه کچه پيژندل شوی تاريخپوه احمدعلی کھزاد   

ليکنه    ترنامه tندی په خپله يوه» تاريخی افغانستان  رجال و رويداد ھای «   بيا د

   :  کی د وزيرفتح خان په ھکله داسی يادوونی کوی

 پسر سردار پاينده خان که به حيث ٢١ فرزند تيمورشاه و ٢٤در ميان  « 

بارکزائی معاصر ھم، زيست  شھزاده گان و سر داران سدوزائی و     دو دسته

شاه دوست و اشرف الوزراء تنھا کسی بود که باھمه    تند، فتح خان ملقب بهداش

 توانست با ھمکاري ١٩در آغاز قرن    شور غوغای خانواده گی دار و دسته و 

رقبای داخل و    تحريک ھای خود سلطنت شاه محمود را با ضعف شخص شاه و 

  ولی. مملکت بکنددسايس خارج نيرومند و قوی نگه دارد و کار ھايی به نفع 

عياش و فرزند حسود و کم فکر او کسی را بدست خويش نا  شاه سست عنصر و  

جبران ناپذير  بخشنده تاج و محافظت تخت آنھا بود و با يک خبط    پديد کرد که

. مملکت براه انداخت که خساره آنرا تخمين نميتوان کرد   غوغای بزرگی را در

 نفر می رسد و ٢١مرحوم که تعداد شان به    ندرميان پسران سردار پاينده خا

بارکزائی شھرت داده اند، فتح     مؤرخين غربی بيشتر آنھا را به صفت برادران

َپختگی ، فتوت و مردم    ی، تدبير ويخان از روی سن و سال و کياست و کارروا 
جو و    بود فعال، متشبث، ھنگامه نوازی، گوی سبقت ربوده ؛ دارای روحی 

تمرکز اين ھمه مزايا با حس انتقام جوئی و تجسس منافع کشور و . Vبی انق

کينگ ميکر ( خارجی در او صفتی توليد کرد که انگليس ھا آنرا  دست    عقب زدن

افغانی به تمام معنا  و اين نيرو در وجود اين سردار ملی ). ساز   پادشاه. ( گويند) 

 » .. .. تبارز داشت

ھزاد ندی چی د وزيرفتح خان په اړوند داډول دا يوازی احمدعلی ک  

پښتانه د تاريخ په رڼا « ظفرکاکاخيل  ، نورو ډيرو تاريخوالو لکه    يادوونی لری

دکارنامو تر څنګ دده د ړندولو او بيا وژلو ناخوالی په ډير    دفتح خان» کی 
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ه يی دده ھوښياری او زړورتيا يی ستايلی ، پر وژن    شکل ليکلی دی ، تراژيک 

« ده ، سيدقاسم رشتيا  ضايعه يی بللی    افسوس کړی او يوه نه جبران کيدونکی

 او زړورتياوو کيسی کړی دی او   د فتح خان دتدبيرونو» افغانستان در قرن نزده 

    .   . . .  ، ھمداسی نورو ډيروياد کړی دی دی يی يو مدبر وزير 

اھی برم او دولتی عظمت وزير فتح خان ډير غوښته د افغانستان احمدش  

ديوه عياش او بی کفايته  وځليږی ، خو له بده مرغه ده دا اميدونه    يواربيا

داھغه شاه وو چی نه . مشرتابه سره په سرکی درلودل    ټولواک شاه محمود په

دھيواد دپرمختيا دپاره کومه ځانګړی طرح   يی  وو ، نه  يی وملی عظمت ته پام 

ټينګيدtی شو ، له    ددولت يی په مټدده غه ستن چی ھنودرلوده ، ځکه يی 

ګاڼه او    شاه محمود پخپل ھرڅه کی ځان دايرانی چارواکو منتبار. منځه يوړ  

  ليدtی نشوه نو يی دبيVبيلو ھغوی ھيڅکله ھم دافغانستان ځVنده راتلونکی 

ی دده په tرو شاه محمود دفتح خان په وړاندی وھڅاوه ،اول يی ړوند او بيا ي 

پدی توګه بد بختيو را مخ کړ ، په ھيواد کی د دولت . وواژه  وحشانه ډول    امرپه

    .  غوڅی او خپل منځی جنګونه پيل شوه   د ټيکاو ريښی

ورسيدی چی يو شمير    دسيد قاسم رشتيا دکتاب په قول شاه زمان ته خبر

سره ټول شوی    یميان غVم محمد په کور ک د قومونو مشران د ھندی سوداګر 

  څو دشاه دنسکورولو ، پرځای يی دشھزاده شجاع دټاکلو ، دميراثی شاھی دلغو

کولو او پرځای يی دانتخابی شاھی سيسټم درامنځته کولو په ھکله يريکړی  

پدی ډله کی سردار . يی کړی  امروکړ چی ټوله يی ونيسی او اعدام    شاه. وکړی 

تاج دده په مرسته ترtسه شوی وو ، ھم اعدام دشاه زمان    پاينده محمدخان چی

    .  شو

ده ته پکار وه . زما په اند دا دشاه زمان يوه نه بخښونکی تيروتنه وه   

واخلی او بيا که دا کار اړين  ددغه پوټنشيال څخه خپل د پVنونو په ګټه کار    چی

تری خVص په تدريجی ډول يی يو يو په نوبت سره کمزوری او ځان    وای ، نو

پاينده محمد خان تر وژنی وروسته دده زامن دفتح خان    توګه د پدی . کړی وای 

شھزاده محمود  مجبورا ديوه بی کفايته عياش    په مشری دغچ اخيستلو په موخه

ھغه يی د کابل ترتخته ورسوی او     دمVتړ په خاطر راټول او tس پکار شول ،
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خيالونه دخاورو سره    برم د را ژوندی کولواحمدشاھی  ورسره سم دشاه زمان د 

    .  خاوری شول

که چيری شاه زمان پدی توانيدtی وای چی دسردار پاينده محمدخان او   

احمدشاھی دبدبه او عظمت به تر  دفتح خان مVتړ دځان سره ولری ،     وروسته

غه داسی و  وای چی له بده مرافغانانو په برخه پاته شوی   اوږدو کلونو پوری د

، ورسره سم بارکزو وړونو ھم يو بل له ګريوانه    سدوزو واکمنی ړانګه ، د نشوه

اخيستلو په پايله کی مرکزی  الطوايفی د زور    ونيول ، په ټول ھيواد کی د ملک

يرغلونو ته tره ) انګريزی   (دولت په بی ساری شان کمزوری او خارجی 

ددی کورنی يو مدبر    و ناخوالو په پای کینيکه مرغه د اوږد لکه . ھواره شوه 

دولت    مرکزی مشر اميرعبدالرحمن خان را پيدا او پدی وتوانيدی څو يو موټی 

جوړ کړی خو پدی وخت کی شرايطو دومره بدلون موندلی وو چی نه يوازی 

نشو ، بلکه دانګريزانو د زر ، زور او مکاريو په  ژوندی کيدtی    احمدشاھی برم

امپراتوری دټولو فتح شوو سيمو برسيره دھيواد يوه لويه    مدشاھیمټ د اح

ډيورنډ پنامه د منحوسی کرښی زخم tتر اوسه ھم    برخه ھم دtسه ووتل او د 

تجربی دی چی پر بنست يی افغانان  ترخی    داټولی داسی اوږدی. ناسور پاته دی 

سره توانيدtی شی دغه کيدو    موټۍيوبايد پدی پوه شی چی يوازی او يوازی په 

دا کار . ورسوی    ډوبيدو کښتۍ وژغوری او تر ساحله يی سVمته نننی مخ په 

 :دخوشال بابا په قول  .بايد ھمدا نن وشی ، سبا به ډير ناوخته وی

  ھوښيار   که په پوھه افغانان وای څه         دی   تر مغـولو افغانان په تـــوره ښه

   پادشاھان ورته سجود کاندی اختـيار   وکــا         و پــر بلاولسونه کــه تکـيه يــ

زه د سيستانی صاحب ددغه کتاب لوستل نه يوازی دھيواد دځوان نسل 

بولم څو په ځير او غور يی  سياستوالو او چارواکو دپاره ھم اړين    بلکه د اوسنی

دی برکت دسيستانی صاحب پر ګوتو . درسونه واخلی    ولولی او ورڅخه دعبرت

  . او قلم ته يی تيز نوک غواړم   انرژی نه ډک اوږد ژوند وی ، ده ته د 

  ٢٠١٢/ ٢٦/٤       پوھنمل حاجی محمد نوزادی  .
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 زهي  سرلفمؤد

   )د پوھنمل نوزادی ژباړه( 

   تي اھمژندنيي پرودڅي خيي تار-د ملي

 

 ي،يږکړ ، بشپييږ لوئي،يږ کي رازولنهټ چي په یانسان ھغه موجود د

 لکه پخپله هګ او ھمدارنويړ سره جواليري د چاپانځ وده کوي، يی تيشخص

 کي د اني په جرتي فعالی انسان دخپل ژوندنندي،ښ زي اغی بانداليري پر چابیچ

 .وييږ زتونهښ ارززيولنټ ی اچولو له مخزي منلو او اغزي د اغخهڅ ولنيټ

   چي دی دیکارندوښ قتي حقی ددتځښ خودونکيځيرګ نه خيدتار

 د مشرانو رول د ونوګنځ او د ملي او مذھبي غورزي اغروڅي اسيي سخي،يتار

 خهڅ اوونوړ پلوي بVي د ودي د بهګ توګړیانځ کي په تځښ خونړي ای پدخيتار

 د خپل استعداد د ی چي دوکهځدا .  ديړ د پام ورډي کي واليګرنڅ په دويريد ت

 باندي اني بر جروښي پخييکچي او د سازمان ورکولو د توان سره سم د تار

 یپد. سيیtړ پر مخ شی اوھغه په سمه tره باندی کوtزيمثبت او منفي اغ

 . رول لوبوي ړ نابود کولو کي د پام واي په ژغورلو يينولټ نو  د هګتو

 ، زييولنټ ، خيي تاری کي سترخي په تاروادي د خپل ھږ مرغه موکهيله ن

 وهي په يی وهيه لرو چي ھر  په پراخه کچیرڅي او مذھبي اسيي ، سيګفرھن

. ی تللي دسرهړاي او په وی دړی تر سره کهګ توهښ کي خپل رول په اوړ بیاکلټ

 هړاي  بلکه د وورګټ او ونکي د پاره روزږ زمووازيي نه ادوليددوي د کارنامو 

 .ی کار ھم دکډ

 ،د ملي مشرانو او ژندنهي پاي بروڅي خيي تاردونکويلځ کبله د ید ھمد

 د انوي د وطن د بچدلي باندي خبرکي ور ژوند لهړ او زمنړايه و پتونويشخص

 د وي په ساتنه او د پردتي د ملي حاکماي دا بی چوييښوطنپالني احساس را و

 کي چي په وطن کي اوړپپه اوسني  .ی دی توکنړي اوي ی کوييtسوھنو په مخن
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 لري، د ايتړ سوي ته اهړ زرډي و تي او ملي حاکمايتړ بشپمکنيځامن او سوله ، 

 .ييږ کلګڼ ړ وتي د اھمرډي t ژندلي پروڅي خييملي او تار

 او په ويړ پام وااي بواري ته خي نسل ته پکارده چي خپل تاروانځ واديد ھ

 منهړاي چي د وطن په ویدtي خبری په دی کار سره دویپد . ولولييی سره رځي

 يی ی باندنوړک چي یدا ھغه کسان د . ديي اتVن روزل سوومرهڅ يی کي هيږغ

 .ييږ نازخيوطن او د وطن تار

 او ژنيي اتVن و پخيياوسني او راتلونکي نسلونو ته پکارده خپل تار

 ، خپل ويځرګ ونهي د الھام سرچانتهځ ی وتلي کارنامیپخپل ژوند کي د ھغو

 او د یدښيږ خپل مخ ته کهګ په توی د نمونري او تدباي ورتهړ زانوګ کهيددغو ن

 . کار واخلي خهڅوده کي ور  په تيخپل شخص

د  بست ، صفار او بوtن د،ويړي پېنځ کي د منستاني په سرييکه چ

 ري تخهڅ ستلوي د نوم اختونکوښ عدالت غونوي او پر ارادي مارانوي عوانمردوځ

 ونوګ شو په لسی کي کوtويړي پ١٩ او ١٨ په خيسو،د افغانستان د معاصر تار

 ھم وي خهڅ روڅي دغو د چي وړ کاديي یرڅي زييولنټ او اسيي ، سخييملي، تار

 .دسردار پاينده خان پVر او دوزير فتح خان نيکه ووھلمندی خان حاجي جمال

 ومنل ، دھغه ولواکيټاحمدشاه  توان سره  د ولټ پخپل  او قوم مشرود بارکزدی 

احمد شاه بابا .  ورسره وساتليکيړي ای نژديی هي او د عمر تر پاړ وکيی ړمVت

ددی  .ړ  وکهګ توهښ رهډي توان سره د ھغه قدر او عزت په ولټ خپل ھم په

 شخصيت سردار پاينده خان وو چی د تيمورشاه درانی  سياسی-ملیم يکورنی دو

و عزت او ردسلطنت داستحکام دپاره  توری ووھلی او دھغه په دربار کی د ډي

په ند وسو اوورسره نامردانه چل،قدرت خاوند وو،مگر د ده دزوی زمانشاه لخوا 

-١٧٨١( فتح خان ريوز ،شخصيتنظامی  - دريم سياسی.رسيدوپای کی په قتل 

  .دی سردار پاينده خان زوی  د )م١٨١٨

 را رتهډګ اسيي کلني کي و س١٩د خپل پVر پشان په وزير فتح خان 

 کلني ٢١ په يی ټ پر بنسېرکي زاسيي او ساي ورتهړ ، زاقتي د خپل لاو.ننوت 

 دده په يی او پخپله ناوهښي پاچھي پر تخت کدود سدوزي کي شاھزاده محم

تر مقام  هړلو  ) م١٨١٨ -١٨٠٩،  ١٨٠٣ -١٨٠١(سلطنت کي د اشرف الوزرا
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 قتل د يی چي د شاه محمود لخوا ړ تر tسه ک اوقدرتده دومره توان . هړtسه ک

 د يڼ کي د نوي پاخيراتوري دسره پاشلو او په تارپ د ابدالي امانويسدوز

 .یدځيرګ tمل وستلويانپر

 ايتړ بشپمکنيځ او تي له وخته د ملي حاکمېوانځ فتح خان د خپلي ريوز

 کي ھم د خپل پVر پر ويي د حملو په مخنويپه ساتلو او پر وطن باندي د پرد

 د وطن د ید .ديړي کندنيښ سرريډي او ھم د ھغه تر وژني وروسته ګنڅ

 انهيړ په مقابل تل په مانوياغيمردو  د متانديړ او د مرکزي دولت په ومنانوښد

  .ی دیدليدر

 په لمسون او د جاھل ويردپده مرغه د وطن دغه باتوره بچي د  بله

 دده د ید حسادت  له مخي د شاه محمود په امر چ) رزايکامران م (گیشاھزاد

 وو، يښی د سلطنت تاج پر سر اليځ دوه يی او دده په توره یدي ھم کیعمه زو

 .دي په قتل ورسولډ وانمردانهځ او ناهانيروحشډيپه 

ر وړ ، زی د کار او مبارزتي ددغه وتلي شخصږپه دغه کتاب کي به مو

 ھم يی کلهيڅ چي ھوړ وکادونيي خهڅ او ھغو ماتو وي ، برونوګ جنر،ي او تدبايت

 . ندهيړ په ھکله ماته او مغلوبه کدوي روح و خپلو موخوته د رساندهڅدده ھ

 ، خپلو ی ديی حق ي چهګنڅ او لکه ژنوي وپتيه شخص ددږ به موهګ تویپد

 .ژنويوپ  وريیوطنوالوته به 

کال د )١٩٧٨( د اينه ب)م١٧۴٧ (ليھغه کسان چي د سدوزي دولت له پ

 ی دو،ی په ھکله مالومات لرخي تر کودتا پوري د افغانستان د معاصر تارلياپر

او دده د خان  وزير فتح د ی وي چغيږ ھمهړ ای سره پدکواليبه خامخا د ل

 ھي او ھم د احمدشاايتړ لو تاسيس، ھم د سدوزي دولت پههډکورني ون

 . ده ړامپراتوري په سره پاشلو کي د پام و

 د ھلمندي اتVنو د کارنامو ی کييړ پ١٩ چي په هګنڅدا کتاب لکه 

 )انوي او بارکزانويسدوز ( وي کورنويلو  د دووانوي د درانهګ ھمدارن،ړی کادونهي

 دلي کي به ولڅد کتاب د لوستلو په تر.  ھم ديیکارندوښ وياليتونو او سد رقاب

 هيايځ ، مقام پالني او بشتني غوانځ د انوګ د شاھانو او شاھزاده هګنڅي چي ش

 ني وفادار او پر وطن مرډي مبتV شوي ، ويغرور له کبله وطن په سترو بدبخت
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 ی ناستو د دوی کرګپه سن .یدي ھوسونو قرباني شوولډ ی دديی انيبچ

 په خهڅوژني   او وروروګړ جوي ،کورنوړ شخيځ به تل ددغو خپل منمنانوښد

 .لولهي نه په زور او چل بی خاوره تررخه بوهي وهي وادي سره د ھستلوي اخهګټ

 توره را رتي نسو چي د غیدtيداکي پوکڅ حاtتو کي به داسي وړپدغسي ناو

 داھمي پوکڅ داسي رييکه به چ.  نه وباسيیواخلي او خپل حق د زمري له خول

 او یدي کړی ويړ پVس دونوړ له مخي د خپلو وسوي دسیسو ، ھغه به د خارج

 . ته کوله ځ را منيیستره بدبختي به 

-٩٠ د يړی چي پدغه کتاب کي راغلي مطلبونه د شلمي پدهړ وادونييد

ه  پزيي لسړی شوي او په ھم ھغه وخت کي د نوموولټ کي رالي کلنو په پموي

 )انستان نظامي افغ– یاسيه سبغاندو (   بل کتاب سره چيوهي کي زما دیپا

و پاکستان کي چاپ  اراني او وروسته په انيډ په سوړی لومیاځ وي نوميدی،

 . شول 

دوست «  هللا في شراغليښ وانڅ ھلمندي اندڅ ھوهي د یاوس داد

 په را نووړاي واسيي او سخيي چي د ھلمند د ملي، تارتنهښ په غو»سرواني

 ھلمند د حاصل پاندڅ کوي ، د کتاب دغه برخه چي د ليځژوندي کولو کي ھلي 

 اتونوي زوروګټ ړولي کتني او اي دب، لريکيړي ادونکيي سره نه شلوډنڅ زويخ

 Vانګي او فرھنوانانځھلمندي چی  ده لهي ،ھييږ نشر ته سپارل کولډسره په ج 

 او روڅي زمنويستلو د ھلمند د اغ کتاب په لویبه ھم د نورو وطنوالو سره دد

 لوړاي وخيي د خپلو تاراو يړک  مالومات تر tسهنړي په ھکله ادوي پدخييتار

 .يړ وکرويي پخهڅ ورکي په وده تي او د خپل شخصيړاي ووانهيړ په مروڅي

ه ھلمند پھيرمند او او نن د » تومنتيھ«چي په اوستا کي د رود مندليھد

 مقدسه او باشکوه رهډي مذھبی کتابونوکی ،زرتشتي  ، د پھلوي او ييږادينامه 

 :  او په اوستا کتاب کی داسی صفت سوی دهی سوادهي

 ی وسرکشزدي برانگدي سپی ھازابيخھيرمند، رودی است که "

 . زديروان گردد وبدان فرور)  ھاموناچهيدر (یانسي کاچهي دریکند ، بسو

 .  از آن اوستی اسپیروي است که نی رودرمند،يھ

 .  از آن اوستی اشتریروي نهک
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 .  از آن اوستیري مرد دلیروي نکه

 . از آن اوست" یانيفرک "که

 ی ھاني سرزمتواندي است که مرمنديدر ھ" یانيفرک "چندان

 دشمنان را سرگشته توانديم. را برکند و در آب فرو برد) دشمن (رانيان

 "١.دي وسرما وگرما نمای وتشنگی گرسنگدچار و  کند،شانيوپر

 ی سووپاتهګ په لمنوکي دوتلو تمدنونو زانستاني د سی چهګنڅھلمند لکه 

 اغيي د خپلو ی کدوږ په اوخي د تاريی رودخانه ده چي تل وهي ی داس، دي

 په وادي د ھږمو.  سپارلي ديه تولنيټ اني  بچیالګينناو ر وهړ ز،موجونو پشان

 وادي فاتحانو او ھوور هړ زروډي د خهڅ رودخاني د لمنو ی  کي ددخيمعاصر تار

   .وي شاھدان دوي د را پورته کنويړپراخونکو م

د ږه  ل ترږ شو لی کي کوtلهډ په انويي بچ کي د ھلمندخيپه معاصر تار

 باله د يی محمد خان چي سرفراز خان ندهيسردار پا(  صدراعظمانویدر

 صدراعظم او ی فتح خان د شاه محمود سدوزري ، وزري دراني وزمورشاهيت

او اوو  )دراعظم صوبشاهي د وروستي شاه ،ااني خان د سدوزميدار محمد عظسر

 محمد افضل ري ، امخاني علري شري دوست محمد خان ، امريام( تنو شاه ھانو 

 ري هللا خان او امبي حبري عبدالرحمن خان ، امري محمد عظم خان ،امريخان ، ام

رمانانو نومونه  واخلو کوم او دانگيزانو دتجاوزپرضد د دوو قھ ،)امان هللا خان

 . ياديږینومونهچی زمونږ په تاريخ کی د وزيراکبرخان او سردار ايوب خان په 

 په ولډکاله په مستقل ٣٣ ونوړ تنو ووځ فتح خان پنري د وزی پردرهيپرس

 . ده یم پوري واکمني چلول١٨۵۵ د خهڅ ١٨١٨ کي د موي سوندوړکندھار او ا

 نه  ده . ی د عليزیھم نور محمد خان وي خهڅ روڅيد ھلمند د وتلو 

 د خهڅ د ترکانو ګنڅ نادر افشار تر یراني قواوو په مشري د ای د افغانیوازي

 کي ولويه ، بلکه د ھندوستان به ند یلوھ توره ی کولوي اوھمدان په نجانيئاذربا

دپاچاھی پرضد په يوه ي احمدشاه دران د ید. وه ستيي اخهډ ھم د ھغه سره ونيی

   د سر  کي خپل لهي په پامل عی ناسنجول شوی ددرګ مړ،کtس پوری توطئه 

                                                

١
   شتيادي زام۶٩ – ۶۶ دوستخواه، فقرات لي اوستا، جل:وگ-  



 ٣٤                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 .ړtسه ورک

 ١٨۴٠ وو چي  عليزی اختر محمد خان، رهڅي یتلښ بله غوهيدھلمند 

 پورته رقي بونڅ د پای ک)وډنڅ(سواحلو پر ضد د ھلمند په زانويرګ د انيیکي 

تو حملو  د سخزانيرګ انيی کي رشکګ ، په یرګ ورسره مليی انيھلمند.ړک

د » نسنيل راو« او »نات« جنراtن لکه زييرګ شوه انیده وکوt .ولي ونیtند

. يړ بوخت کی کګ سره په جنالوګي جننداوريي وخت د پاره د زمدهږاو

 کهډ توپخاني سره دوه کنیوي په موخه د کندھارنه د پلوځ د ی د دوزانويرګان

 ی وخت کی په ھمدکهځ. نه شولیالي برپلوځ په امي مکر د قتلښعسکر را وغو

 اميالو سره د قګي ھم د خپلو زرو تنو جنی مشروو ، دی قوموياکرم خان چي 

 نوري تازه ی په مشرګ د سردار صفدر جنزانويرګان.  شویاځ ويکونکو سره 

 کار ی پدزانويرګان . يړ کیاځ وي پخاطر ورسره ړقواوي د خپلو قواوو د مVت

 نه رشکګ د ی چستلياړ کونکي اونڅا توپخاني په مرسته پیاو د خپلي قو

tتاي بدمحمد اکرم خان د خپلو قواوو .  سيړپرشا وVپخاطر د ړ پوره کولو او م 

 يی او ھغه ی په کار واچولسيي پزيرګ انرګ م،ړ برخو دھراود ته وtوړھلمند لو

 يیھغه . دلي وتوانولوي په نيی کي ی په پاوځ، ړ کبيد خپلو جاسوسانو لخوا تعق

 هيړ د خپل مرمنييمبا غيرته دده  . والوزاوه يی او په توپ ستيھار ته راوو کند

 ، پر اس سپره شو ه او د هړ وروسته پخپله د جھاد ناره بورته کتتر شھاد

دا ) ټنا( جنرال .  او جھاد ته راوبلل ونڅ و پاګ خليی یاندړ به وزانويرګان

 را ړ په مVتی دد چييی سره وښځ نورو ري شموي او د ولي ونهښځ یاليتور

 ، ولهي tره ورته ونوګ د غزني خلرګم،یليږ و کابل ته راولی ویدلڅيپا

 د يی رمنيي مندونکيښ او سری ، دوطن باتورلړ تارومار کيی عسکر یزيرګان

 .١ یستلي tسو وانويړ له کرغیھغو

 ږ مالوماتونه زموی شوولټ به رای په کتاب کی چی دلهي ھی په دکواليل

 امګوي ی کژندنهي پاي په بونوړاي وی د وطن دمليی سره به یي او پدوطنوال ولول

  پای               . وي یستيخپر مخ ا

                                                

١
   ۵۴۶-۵۴۴ص  ص خي تارري غبار ، درمس-  
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  ،  سياسي د تاسيس نه مخکی دولت د ١يسدوزد 

   ته يوه کتنهاوضاع لنيزټواواقتصادي 

 

  )، د  رحمت آرياهړژباتوښپ(

 

 ې ظھور مخکاسيي د افغانستان له سې دوکڅ ې گرانه وي چتهښ به زدا

 او ھر ڼ رووي تهي وضعـزېولنــټ اقتصادي او اسي،ي له سوړٻـې پـوږ شپــروېد تـ

 وږ شپــروې ، په ھمدغو تـيړ کېاندړ وې کې مقالوڼ پاوڅ په ورځ انـزهېخـړا

 د وي د پردېـواد باندې وروسته پر ھـۍ له واکمنانوي د غورې ول چې کـوړٻـېپـ

 و،ي له ظلم، خپلسرړۍ دا لـواکېد نـ ،ې شوې خپرٻځې ورې تورـواکېنـ

 سره بدرگه وه؛ ـتوبونوٻ او مرـکونوٻ پروړ عاموژنو، غاو،ي ورانو،يزورواک

 ې بې کـموې سـوي شوـولې په نـې کدوږ په اوړۍـې پـ١۴ او ١٣ د رغلگرويمغول 

 ځېني مٻې ښځې او انيي مرٻې اشومان او منهي نار،ېبلٻ ورې ککرـرهېشمـ

                                                

په  - ١ وونو  أريخي پړا انستان د ت فغ ا له اسVم وروسته د  نو  أريخپوھا فغان ت ا

ـ بنديو کې د شاھي کورن قه  او طب او څـېتصنيف  ـير  وپ ت لړۍ د  ړنۍ بنسټ ېـو  ـ
کلی دی، لکه  ا و، د : ټ پړا نو  ا ي ن ساما و، د  و پړا ان ري ا و، د صف نو پړا ا ھري د طا

او نور ونه  نو پړا ا او غوري نو   ا وي په ل. غزن و چې  له ھغه پړا کب ه ھمدې 
انستان  فغ ا په  و  ونه دي ا په اوtدو پورې اړوند پړا ھغه  او د  احمدشاه دراني 

کمني کړې، د  وا انو" کې ٻې  اد شوی دی" سدوزي امه ي ن په  پړاو    . د 

 ھجري قمري کال ١٠٠٠کړوسی دی؛ سدو خان د )  ابدالیاسدهللا خان( احمد شاه درانی د سدو 
کندھار په سويل کې د ابدالي قوم مشرتوب په غاړه درلود او سدوزيان د په شا و خوا کې د 

موږ ھم له ھمدغه منل شوي دود سره سم ھغه دولت چې . ھمدغه سدو خان له نسب څخه دي
 .  ز کال کې اٻـښـی دلته د سدوزي دولت په نامه ياد کړی دی١٧۴٧بنسټ ٻې احمد شاه دراني په 



 ٣٦                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 یاځ او د ھغه د موري تډ د گوې کڅ په ترړۍـې پـېلسمځـنـې د پـې ورپس،ېلړک

 خهڅ د انسانانو له ککرو ٻې ې کارښ سو، په ھر ـلې غوبل او ناتار پــوونکوېنـ

 انوي د اورپکو صفوې کړ په لړۍـې پـ١٧ او ١۶ د اي بل،ړ کړ منارونه جوړۍکوپ

 خلک د خپل ېک ـموې سـوي شوـولې په نـانوي ، صفوی ناتار وار راغاو ۍد واکمن

 .        ولړ کٻې او وپلځ وې باندۍ د اور په تبزميمذھبي فاش

 له ې ناخبرښېـې د ورپـاي او ۍـٻ پرواې کسان د بـرې شـمـوي شي یـداېکـ

 له ـوي د بچوبيټاټ ې افغانستان، ددـوادې گران ھـږ زموې چيړ گومان وکېمخ

 شته وو ـوې اوسنـ او دړ پرته په خپل سر جوانوړـې تورو او مـندنو،ښسر

 ـوېډ او د گاونـوادې خو د ھـ؛ی دیـستې شکل اخـٻې ېانډ پولو په اوييجغراف

 ې کاليري چاپويي جغرافې په دې ته ژوره کتنه په زباد رسوي چخي تأروادونوېھـ

 ې سرونه په tس کنيړـې tملونو له کبله خپل مــلوېـVبـېاستوگنو پرگنو د بـ

 دليٻ دروښ په پېاندړ پر ووي او زورواکوړ ربوي شو د تپلوٻ او د پردـوليېنـ

 د ـکې د خپل برخلـې کی او په پاـستيې اخـٻې ۍربان او قيړ ورکٻې ۍدي، قربان

 ـوادې خپل ھـٻې انتهځ او خپل ـوليې نـې په خپل tس کٻې ې او د واک واگېاکنټ

 د ی به نور د ھغوی پردڅـې بل ھـې چې په زباد رسولٻې او دا ،ی ديړ کړجو

«  به د بونهياو ج» حاصل « برهي د tس ی د ھغوي،ړ ونه کـتئ جرولوړک

 او تش نه ټ پلمو لواتيياو په نورو مV ماتوونکو مال» بروات«  او »ېلحوا

 سترگو ـروې په سپکو او سـپـوکڅ ٻې ته به ۍ ناموس او ھست،ې خاوري؛ړک

 . ونه گوري

 ې کـتـنېغلندځ ته د خيتأر ېـمې لپاره به د سـانولوښ سکالو د t روې دد

 ـزډٻ لنرډٻ په ې پورړۍـې ز پـ١٨ تر ١٣ له ېـښـې پـړۍ خونـوادې د ھـې کڅپه تر

 .وړراوسپ

 ې  په افغانستان کانوي خوارزمشاھې ز کال وو چ١٢١۴=  ھـ ق ۶١٠

 اداري او خپل وروسته افغانستان ېـټـې نـې له داوه؛ځغوري سلطنت را وپر

 اووه کاله اي ږ ؛ خوارزمشاھي سلطنت ھم شـپـړرک له tسه وتي مرکزاسييس

 له tسه هڅ خپل ھر ې کړ د ورانکاره توپان په لزخانيوروسته د مغولي چنگ

 . او پوپنا شولړورک
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 افغانستان، فارس ا،ي آسۍنځ او په منرغلي ورانونکي ړۍ خان نزي چنگد

 ليي سو، په شمالي او)روم ( اي آسېُوکړَ او وني النھرني بران،يا/  ژ –

 د ،ې پادشاھي کونانييآذربائيجان، گرجستان، د طرابزون او ارمنستان په 

) يېتورک ( اي آسېُوکړَ په متصرفاتو او د وونويبي د صلاپوټ او د قبرس د يېسور

 ـموې سـادوي د ړۍ رحمانه وژنو لې د مغولو د بښې په سلطنت کانويد سلجوق

 د نييجو. ١ لړ کېرپه برخ واوونهړ او کونهړ ربــرهې شمـېپرگنو ته ب

 شکول، ېراغلل، و : " ی دړی کډ لنې ککويي ولوروڅ په رغلي انويزيچنگ

 وړ وگولوټ د ارونوښ سردارانو د زييچنگ". ٢ لړ وٻې وي او ولځ سوېو

 .    ېـرولې له خولو له استثنأ پرته تـوړ د خپلو چړېغا

و په  د مغولې کـموې پطروشفسکي په مفتوحه سـیونکړـېـڅ شوروي

 ې وسلې بې له مخکېمغولو به مخک«  : ـکيې لـې داساوړ په تَلوژنوډtس د 

 وځ ول، په خپلو منليړ شٻې ته توښ دې چيړ وگـدليې او ترھـدليٻـرېشوي، بـ

 ٻې به اي بـنول،ېـښ کسان په زنگنو کډېھر مغل سپاھي به د خپل ون. شلٻ ووېک

 ٻې به ې ورپسل،ړ کـلېنه بـ سرونه له تید ھغو» ساطور « ايوکټ اي ېپه تور

 په ٻې وانييجو. ريي وشمې شوي سرونه دکٻ پرې چستلٻ اړ ااني منشرغملٻ

 وٻ شورغملٻ وروسته د ېلوژنډ له ې کې په مروې ز کال ک١٢٢١=  ق ۶١٨

٣ . ېولې ونـځې ور١٣ ړۍ لېـرنې د شمـانويمنش
 

 د ې ز کال ک١٢٢٠=  ق ۶١٧ مغولو په ټ پر بنستي د روافيي سد

د  . ٤لړ ککٻ وو سرونه پرنهينار) ٧٤٧ر ٠٠٠( پر مھال د ـولوې د نـاپورشين

                                                

١
  مخ ۵٧- ٨۶ ، وکټ ١سبات ارضي در ايران عھد مغول ،  پطروشفسکي ، کشاورزي و منا-  
٢
   ، هڼ پا٧٢  ني،ي جوی جھانگشا-   

٣
 ـرلوې کسانو د شمـويد وژل شو: يٻجويني وا- هڼ پا۵٨ ، وکټ ١ پطروشفسکي ،ھماغه، -   

 شوي وي نو د وژل رلې شمـيړ زره موسځـنــې پـځ ، که په ھره ورېـولې ونـځې ور١٣ ړېل

   .يږـې کسانو ته ورسـ٦٥٠ر ٠٠٠ دي باـرې کسانو شمـويشو
٤
 ھرات ، د پوھاند محمد زبير ۀ، تاريخنام)سيف بن محمديعقوب الھروي( سيفي ھروي -  

 تر ې د خلکو د عاموژنې چاتوييسيفي ز. هڼ پا۶٣ قمري ، کلکته ،  ١٩٦٢صديقى  چاپ، 

  . ړېووي رغملي ې له ھراته سل زره نجونٻې نگڅ
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 يړ اووه سوه زره وگېدږـې نــې ز کال ک١٢٢١=  ق ۶١٧ په ناي په وريابن اtث

 ددغه دخو مستوفي حمدهللا . ١ وروسته ووژل سول ـدلوې کــولې له نـېد مرو

Vکو خان په tس د وژل  خان د لمسي ھزي پر مھال د چنگـدلوې کــولوې د نـارښ

 پر تي بل رواوي د ړۍـې ز پـ١٣د . ٢ کلويټ اته سوه زره اـرهې شمـوړ وگوٻشو

 په ولټ يړدغه وگ.  دوه سوه زرو تنو ژوند کاوهې کارښ  د بلخ په ټبنس

.     سولـرې له خولو تـوړ د چې مخېوي په امر له زخاني د چنگې ز کال ک١٢٢٠

) نيموتوچ ( ی زووهي د خپل ې کانويخان په بام زي چنگې چٻې واخيد وصاف تأر

 موجود ی ژوندڅـې ھـې دې کېـمې سـې په دې چړ په تور امر ورکـدلوېد وژل کـ

 ژوندي ماشومان او ې کوډـې په گـندوي ان د مانويزي نه سي؛ چنگې پاتیژوند

 .   ی وار راغې د غزنېورپس . ٣لړووي هځ منه لې مخېوٻ له ارويڅ

 د ې باندونوياځ ماوراء النھر او نورو ران،يا/ ژ – فارس پر افغانستان،.

 ڼ ، گتلهښ واوـدلوې پرگنو په کمـارگالوي پايله د نفوسو او زدٻ د برکروښمغولي ل

 لهډ په ٻې ې پرگنې استوگنې چې وې سوې تشوړ له وگکهځ ېـمې سـېاستوگن

ور  له خپل کاي او ې وې شوـولې نـرغملي اي  اوې وې وژل شوې توگېزٻي

 کډ وړ ودان او په وگې کـوادونوې ھـوٻ شوولې په نـ،ې وېـدلېـتـښکھوله ت

 د افغانستان په شمالي او شمال ې توگړېانگځ تش شوي ول، په ولټ ارونهښ

 تهځ منتښ کمواکځ د بشري کار د ېک) بلخ، مرو او ھرات(  برخو زوٻدٻلو

 ـموې ســرموېـڅو ورَ درو اـرازوېـښ په ـموې ددغو سـې مخکدٻ وو ، له بریراغل

 او استوگنو ڼې په کرھې ھغه دې چـدلهې نه موندل کـهټوټ وهي ې داسېمکځ د ېک

 .  ووی له tسه تللواکځ ودانه نه وي، خو دلته ھم  بشري کاري وړوگ

 وښـې د ھمدغو پـې چـدليې سره لـاگانوډ بوـرې شمـوي ھروي له فييس

 د ېک)  ھراتۀخنامـيتأر( کتاب  په خپل ړی نومو،ی دیدلې په سترگو لـٻېحال 

 ۶١٧(  د ې چـستـيې را اخـادونهي د ھغوي ژوندي وندړ په اـوې ورانـنوونکـوږبو

                                                

١
   پ٢٥٧ ، وکټ ١٢کامل ،  ابن اثير ، ال-    
٢
   پ،٥٨٠ مستوفى تأريخ گزيده ، هللا د حمدا-   
٣
   ٣١٩ تحرير تأريخ وصاف ، -   
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 د مغولو ې کسان خراولټپه ) ې کړ زو کلونو په ل١٢٢٢ – ١٢٢٠=  ق ۶١٩ –

 ته د ـکوالې د کتاب لـاگانوډ بووړنومو.  شوي ولتهځ وروسته رامنرغلٻله 

 ول، نه ې نه خلک پاتې په ھرات کې چليي حال په ھکله وـدليېخپلو سترگو د لـ

 : اتويي زې کې برخې د کتاب په ھمدـکوالېلـ. ١ اکښغنم، نه خوراک او نه پو

 لٻ وې چدلٻ واورې مخهڅ چشتي ني والدلته موtنا خواجه ناصرالمادښله اروا« 

 او انوي سپ کال د انسانانو،وي پوره ې تر دامغان پورېـولېخلکو له بلخه نـ : ٻې

 »    ٢ .ې وېولځ سوېرمٻ زېولټ انويزخاني چنگې چېلړ خوکهځ ښې غوويشيپ

 ې ز کال له عاموژن١٢٢٢=  ھـ ۶١٩د  : ٻې واې کیاځ په بل فييس

 ول؛ ې ژغورلي ول، ژوندي پاتۍ په ناببرٻې انونهځ ې تنه چوڅ ېوازٻوروسته 

 ېپور» طبقاتو « کوړ پاـلوې بــVې په بـېولنټ د ې ول چنهي تنه نارتٻښلوڅ یدو

د  . ٣ره شوي ولٻ سره دې کېوالډ وران جومات په کنوهي درلودله او د هړ اٻې

 رډٻ له سلو تنو ـرې کسانو شمـوي شوې پاتوي د ژوندې کوي کـلـرموېـڅھرات په ور

 ېدږـې مغولي آمر نـوهي ې ک»طيحا « ۍوالٻ دلورڅ ٻې لوې بلېويخو په  . ٤نه وو

 ې ول چليښ شرط دا زر تنه بخې په ديړ ول، نومويړ کلوټ رارغملٻزر تنه 

    ٥ . واوسيتيدده رع

 وخت د وي ې چی ورانـزې مخـوٻ ې او د ھرات د جلگېَ د دررودي ھرد

 استثنأ نه ۍنيوازي وه ـمهې سـکهډ وړ او په وگ»زهيحاصلخ « برورهيافغانستان 

نو له ناتار سره  ھم د مغوtبلندونهي او زرغون اڼېاي او طوس رغېوه، د مرو

 نه ړ جورونه کووسځنې ان پـې کارښد طوس په  : ٻې وانييجو. مخامخ شول

 .  وه ړې ته پناه ووي او سوروڅ سميړ غـوې ددغو کورنـ،ېول پات

   ارښ ړجاٻ وروسته د بلخ وران وولوژنوټ ز کال له ١٢٢٠=  ق ۶١٧ د

                                                

١
 نه و است مردم نه وtيت اين در: (  مخ٨٣ ، صديقی چاپ  د ھرات، تأريخنامه، يھرو يسيف -
  مخ ١٥٢) .پوشش نه و خورش نه ، گندم
٢
  مخ ٨٧ ، ي سيف-  
٣
   مخ٨٣ ، ي سيف-  
٤
   پ١٨٣ ، يسيف-  
٥
  ،  مخونه٢١۵، ١٨٣ي سيف-  
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 تر ړۍـې ھجري پـې د اتمارښدا .  ووې وران پاتې ھمداسې مودو پورروډٻھم تر 

 سره ٻۍـماې له نـړۍ د لومړۍـې پـېزٻدٻږ زېوارلسمڅ د ې چٻۍـماې نـړۍلوم

 .    ووې پاتړجاٻسمون خوري، وران و

د ) ې ز ک١٣٢۵=  ق ٧٢٧په ( ابن بطوطه ې وروسته ول چېـزې لسـوڅ

 پروت بلخ ې کې سو، خو دده په tرـرې په آس سپور له بلخه تـېترمز له tر

 له ـوې د مغولو د ورانـېابن بطوطه په بلخ ک.  پروت ووړجاٻان و ورېھماغس

 »جستانغر« په جبال  : يٻ واړینومو. کتلو وروسته د ھرات پر لور درومي

 په ېد tر. ـدلوې ته ورسـارښ مزل وھلو وروسته د ھرات وځ له اوه ورېک

 ودانو  د خراسان دارښد ھرات « .  کلي ولـرازهېـښ اوبه او ې بھاندې کدوږاو

 يړ وگرډٻ او ی دارښ ی لوتښھرات ز. ی دارښ نهٻ تری لوې کځ په منارونوښ

 لمني خلک په مذھب حنفي ک او پانهي متقي، متدوبيټاټددغه .  ديرهٻ دېپه ک

 » ١ . فسق او فساد نه شته ولډ څـې ھـېدي، په ھرات ک

 نهـستې او باج اخـاتوي د مالخهڅ اووي رعاعوي له مطانوياگډ گوزيي چنگ

 کوم ولوټ او د ولجو له راټ له لوـوادې ھـمنښ ددٻې ً تاي ماھې کوله چولډ ېپه د

 .   ٢ نه درلودـرې توپـرگندڅ

 قومونو او ې د وروسته پاتې شو چیVٻ وې ته په کتنـوېکـټ وٻ شوادوي

 دومره ې باندري د پرمختگ پر بھـېولنټ د ږ زمورغلونوي زوٻاوړ پوڅ لويـئقبا

 ژوند او د اريښ ٻې وختونو لپاره دوږ اوروډٻ د ې چیرلودل دـزې اغـیمرگون

 فطروس ري معلي.  دهړې سره مخامخ کتوني له شاتگ او کړې لېَ د ودڼېکرھ

 او د ـدنگې د حکومتونو tس په tس کـ،ی ثبات نشتوالاسيي سنگټيد « : وايي 

 شول  tملې ددولټ ی ورانـوېالگـځ ديي په tس د اوبو رسولو او تولرغلگروٻ

 اي د بويالگځ ديي پروا سي او د تولې او بېـلې نھـړې او کاروباري وگوالې کلـېچ

 ـکاوېـټ ـزېولنـټ – اسيي او د سۍ ورانرغلونه،ٻدغه .  سيبډ مخه ېرغاون

                                                

١
 : خپرندويه ټولنه ،  ل کال١٣٤٨ چاپ موحد يمحمدعل ډاکټر :ژباړه  سفرنامه، بطوطه، ابن -  

    پ ٤٣١ ، ټوک ١تھران، ، کتاب نشر و ترجمه بنگاه
٢
 پاڼې ٦٦٠ ټوک، له٢ مغول، عھد رانيا در يارض ومناسبات یکشاورز ،يپطروشفسک -  

  وروسته



 ٤١                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

صنعتي  « کلهڅـې ھـېد» پانگواله سوداگري « ې tمل شول چې ددینشتوال

 کومه خهي تأرـرېه خپل تـ لې چې پرته له دږمو. يړ ته وده ونه ک»ۍپانگوال

 ـVې او بـېد پرله پس.... ووړ وغې سترگـلوې راتلونکي ته د ھـاي ولرو او ايخبرت

«  له ٻې لهځ وڅوڅ ې شولو چړ له کبله ارغلونوٻ ـزوېولنـټ – فرھنگي ـلوېبـ

 »     ١ .وړ کـلې راپـاي بايب» صفره

   ورانکاره ې دغسې باندېـمې او ســوادې پر ھـږ که زموې نه سته چشک

 او نور ستاني شوي، ھرات، بلخ، غزني، کابل، کندھار، سی نه وارغلونهٻ

 او تلپاتو ی له پرمختگ او پرتمه برخمن واۍ به د صنعت او سوداگرارونهښ

  .ی واړې ھک پک کې سترگـدونکوې نن د لـٻې آثارو به خييتأر

 

  ڼې بپـونځ اتيي مالد
  

 په ـستـنگې د اخـاتوي د مالېک وړٻ په لومۍ زورواکېد مغولو د برtس

 او تلښ غوې چٻې ومرهڅھر .  او قانون شتون نه درلودې قاعدولډ څـې ھـوندړا

 د خ،ي په جامع التواردييد رش. ـستلې اخـٻې ھغه به تلښ غوې چٻې هڅھر 

 به ھر وړ وگې شوي چلٻ وې کخينخجواني په دستور الکتاب او د وصاف په تأر

 وي مالوي ددغو کلن،ې ورکوليې مالېـلېـVبـې ته بـنويمورکال د مغولو سرانو او مأ

 ول ړ اۍ ھره اونـوالې کلـ،ېـرنې شـمـېپه د. ـدهې ته رسـولوَډ وسځـنې پــرېشمـ

 نه ورکوله نو د هي مالې ھغو کسانو چي،ړ ورکهي مالولډ وٻ ې کۍ په اونېچ

 .    ٢ ـدلېرل کـ پلوتوبيي په مريړ غۍ د کورنٻې به اره لپېني پور د ادااتييمال

َجـــو ، ھغه ) د مالي چارو مأمور ( تکچيي بنيشرف الد«  : ٻې وانييُ

 د ٻې خهڅ له پرگنو زي له tسه وسول، د تبرې چهڅ ھر ٻې ړی لومې وو چړیس

                                                

١
   پ٧٣ ، ھا ديدگاه طروس،ميرف يعل -  
٢
  ټوک٢ کشاورز، کريم :  ژباړهمغول، عھد در يارض ومناسبات يکشاورز ،ي پطروشيفسک -  

   پ٨٤ ات،يمال سده ٢۵ ان،يشاھپور هللا تيعنا،پاڼې وروسته  ۶۵٠ ، له
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 ې کـاشتې په مـې قمري کال د روژ۶۴٢ د ې ، ورپس١ـستلې په نامه واخـيېمال

   هړ لودهٻ برھغهنجو او ظلم کچه تر  د شکٻې او پر کشر او مشر ی ته راغنيقزو

  »  ٢ . آسمانو ختلهـغـهېھر چا چـ«  د ې چهړک

 وندړ د غوبل په اېتکچي بني د شرف الدې ھروي ھم په غور کفييس

ُ او په تــجــبــر او ـستٻ را واڼې له لستوٻې tس اتييد زور ز«  : ـکيې لـېداس َ َ  

ُ تــحـکــم وانييد      په قVناتومنوين له خپلو کورنو او م د غور د غرونو مشراٻېََ

  »  ٤ ...لړ، جV ک)گمرکاتو (اتو  او عوارض٣، قـسماتو) او شاقه کارونوگاريب( 

 ـلوې بــVې تر بـيړ   به وگ٦انويتکچي  حکامو او ب٥ مقاطعه کاروېوازٻ نه

ه به ھم پ» قاصدانو/ بکارانو   « ٧انويلچي او شاربل بلکه الښـې زبـېنومونو tند

« :  فضل هللا وايي نيدالديرش. لټ خلک لوارونوښ او ـوې پلمو د کلــلوې بــVېبـ

 تونوي وtـوزلوې ؛ په بـړ جV وطن کVفاتو او اتراتوي تدابوړ په ناوٻې تياکثر رع

 تش سول، ھر وړ او کلي له وگارونهښ. لړ کړ کورونه او نغري جوانتهځ ٻې ېک

 سخت رډٻ ٻې نو خلک به ی لپاره  ورغولوټا د ربانويـئ د غالچيي اېکله به چ

                                                

١
  پاڼې ٢٧٦-٢٧۵  ټوک،٢ ، جويني -  
٢
  ٢٧٦ ص ،غه ھما -  

٣
شايع او گډ حق د تعيينولو څرگندونه کوي او په دا يوه فقھي اصطVح ده چې د :  قسمات -  

په دې کې د قسمت . حق کې گټې او منقوله شتمني ورگډٻږي ، دلته گټه د مھاباة په نامه ٻادٻږي
شرط دا دی چې يوه گټه د بلې گټې د له منځه تللو tمل وگرځي، د څاه او حمام تقسيمول جايز نه 

 يا د شريکانو په ډلې کې يو شمير ٻې وغواړي له قسمت ھغه مھال منځته راځي چې شريکان. ده
خپلې گډې شوې شتمنۍ څخه گټه تر tسه کړي او حکم د قسمت دا دی چې د ھر يوه شريک گټه 

فقھي پوھان وايي چې قسمت ھغه شی دی چې ټوله شتمني په اجزاء وو وويشل . څرگنده شي
   ژ  –. جوړ سيُشي او يا ټولې اجزاوې په گډه راټولې او يو کـــل ورڅخه 

٤
   پ١٧٤ ھرات، خنامهي،تار يفيس -  
٥
ھغه څوک دی چې د يوه تړون او يا د مناقصې په غونډې کې په تړون  کې د :  مقاطعه کار -  

وٻل شويو شرايطو پر بنسټ د ھر ډول راکړې ورکړي او يا د اجناسو د پلورلو واک ورسره وي 
  .کې باړه يا مزد ورکړل شياو ددغه کار په بدل کې ورته په ټاکل شوي مھال 

٦
   ژ –. مغولي وييکی يا لغت دی چې د مغولي ايلخانانو د ماليې مأمور وو:  بيتکچي -  

٧
ـږل شوي، بکاري يا قاصد او د سفير په ماناوو کارول ېتورکي وييکی دی چې د لـ:  ايلچي -  

   ژ-. شوی دی
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   ٢ اضعاف١ د قبچورـستلوې په زور د ژمنو په اخـٻې له خلکو به ول،ړوک

 کاوه، هښ نه هړ تگ زـرتهې ته د بـاتوي خپلو وtکلهڅـې به نور ھـوړگ وـستل،ېاخـ

  دانيلچي به اې وختونو کـلوې بــVې ھم په بـهڅ کرکه کوله؛ که ٻې نويله خپلو م

 ی ونه شو کوtٻې ـکلهڅـې خو ھـلړ لپاره شا و خوا tولونگټ د رابانويـئغا

 ې کارونوښ په ې چیغو سره خپلو اداري مقامونو ته بوزي؛ ھانځ له تيرع

 ې کړ په انگٻې به اي ې وېـښـې اېبرډ ٻې ول د خپلو دروازو مخو ته به ېپات

 تگ ٻېو له tرو به  وه او د بامونېـندلې کـهړ تگ ته کومه تنگه سوېدباند

 ول؛ ـدليېتـښ تېرٻ له و»ولونکوټ راېمالي«  د محصVنو يړراتگ کاوه ، وگ

 ی گوتو ته نه ورتلل نو د ھغوـنـهې نارٻې که لړ ته tـوې محصVن کـلـېکله به چ

 ې وې خپلو مخو ته اچولٻې په شان به ېَ او د پسونو د رمېـولې ونـٻې به ښځې

 ی ھغو،ېَ ته ودرولې د محصVنو مخٻې ته به ې محلې و بلخهڅ ې محلېوٻاو له 

 وختونه به یرډٻ ؛ېـدلې تر آسمانو ورسـٻې به ېـغـې او چـېولځړ ووښ له پٻېبه 

 ٻې او تر ھغو به ـدې ولـتي محصل به د بام پر سر کوم رعوٻ ې چـدلېـښـې پـېداس

او  عجز رډٻ به د تي رعی وزلې بـو،ې ونـٻې به ی دې چې وھلډې منېورپس

 محصل وي،ځ له بامه وغورانځ ې چې وھلډې منخواٻ اخواٻ له tسه دۍچارگيب

 ي،ږـېـځ ونه غورې چـوېونـ ـنگېـټ ې له لمنٻې او ھغه به ـدېبه ورته ورورسـ

 له بامه ونه انځ ې ورکاوه چٻې او سوگند ړ وکږ د خپل ترحم غٻېپه ھغه به 

 له tسه اري او اخت به خپل واکيړ سـدليې ترھـ،ږېـې کــړ مې چويځغور

  »٣ . ماته سولهٻې به هښ او پـدېـځ وو، له بامه به وغورړیورک

 په ې چلړ وضع کاتي مالولډ ويپه نامه » قبچور«  سوبمنو د مغول

 د ھرو سلو ې چـستلې اخـڼې بې په دوړ وگرهٻ له دې کتوښ په دٻې ې کوړٻلوم

                                                

١
. ږيې چې د باج يا خراج په مانا کـٻو مغولي وييکی دی. ـکل شوی دیېقبجور ھم لـ:  قبچور -  
   ژ –. دای سي د څاروٻو د ماليې په مانا ٻې ومنوېکـ
٢
په . دوه چنده ده؛ دوه برابره، ان تر دوه وو برابرو t ډٻره/ په مانا کې د دوه ځله :  اضعاف -  

  .  دي او داسې نور١٢ او ۶، ٣ـلگې په توگې ېرياضي کې اضعاف د بـ
٣
   پ١٠٢٩   ټوک،٢ شيدي،ر  التواريخ جامع -  
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 له هيغه مال وروسته دـستې اخـخهڅ وریاروڅ وي ٻې پر سر به وياروڅ

 . ١ ـدلهېولـټ راڼې په بيې مالېسران ھم د نغدي او خهڅ ـوالوې او کلـانويارښ

 په نيي جوني او مؤرخ عVء الدري شاعر پوربھاء د ھVکو د وزخراساني

 او د مالي چارو د اتوي د درندو مالړی ده، نوموېلٻ ودهي قصوهٻ ې کېنٻستا

 ته په ږې فقر او لووړ خراسان د وگ له کبله دېلٻ د پاوټ گوړ د ناونويمأمور

  :ٻې واېنغوت

  جھـــان متــفــــرق شــدند و آوارهھـمـــه

ُ شمار قبچوریِ شــــــمار قVن و زبی بز ُ 

ُ قـVنو او قبچوروـروې شمـې د بړۍ نولهټ : هړژبا له tسه ) اتونويمال(ُِ

 .  سربداله او tلھانده سوه

 او انوي زرتشتانو،يحي استوگنو مس به لهولنوټ د ھغه مھال اسVمي 

 خو ولولهټ راهي لپاره سرانه مالې د استوگنې کولنوټ په اسVمي خهڅ ھودانوي

 ـستلهې اخـهي سرانه مالخهڅ ھودانوي او انوي زرتشانو،يحي له مسېوازٻمغولو نه 

 د اسVمي ېوازٻ کار نه دا ې چـستلهې اخـهي ھم سرانه مالٻېبلکه له مسلمانانو 

 اتوي مالوٻ شوادويد .  ھم ووی سپکاوی خVف وو بلکه مسلمانانو ته لوعتيشر

 ـستلې جنسا ً او نقدا ً اخـاتي نور فوق العاده مالخهڅ ـوالوې به له کلـنگڅتر 

 او دغه اخراجات به د دلٻادٻپه نامه » اخراجاتو«  د ولډ ـزېولـټ په ې چـدلېکـ

 تونوښ د لگې او پالنې د ساتنخانانولي او انوي مأموروړپوړ لوانو،يکرښ لرانو،يام

 او ډۍوډ لپاره خوراک او انويکرښ د لې ول چړ اـوالېکلـ. ـدلېلپاره لگول کـ

په نامه » علوفه« او » علفه«  د ې برابر کاني چې او وربشهښ واٻېآسونو ته 

  .  ٢ کولېاندړ وٻېبه » تغار  «  او غله او شراب دلٻادٻ

   ځ ز کلونو تر من١٢۶٠ – ١٢۴٩ =  ھـ۶۵٩ – ۶۴٨ د ې کسانو چھغو

   ې وپلورل شول چتوبيـي په مرٻې ړۍ غۍ د کورنيړ نه ول ورکاتيخپل مال

                                                

١
 د  افغانستاند وسطی، قرون خراسان در يدھقان ھای جنبش و يارض مالکيتسيستاني، -  

  .ک tندېې تر سر لـقبچور و ېجزي د ، څپرکی١۶ ،زما ،علومو اکاډيمۍ چاپ 
٢
  ک tندېې تر سر لـعلوفه و علفه د اثر، غهھما -  
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 . ١ شي لړ طلبکارانو ته ورکٻې پورونه اتييمال

 زٻ په دودې چیدروند وال» عوارضو « اتوي او فوق العاده مال»گاريب « د

 اتيي ھغو ته ورته مالاي او » ٢برواتو «  او اتوي وو له مالټې د دولت په گولډ

 ې کاتوي په سرباري مالېُ پستاي اگډ د ې په توگېـلگېد بـ.  نه ووږ لخهڅ ـوېـټـېپـ

 د اگډ د ې دنده درلوده چوړ وگتوگنو اسې کـوېراتلل، په کلـ» خره برابرول« د 

 لپاره وٻاورڅ د ی د ھغواي واخلي، هړ په غاېاويـملستې مـاي لپاره ونوياځتم

 د مشرانو لپاره خره او آسونه کرښ او د لانويچيلي د اې داي يړک ړکورنه جو

 د زونوي د اوبو د کارې اجباري کار وو چوي مانا ړېانگځ په »گاريب« . واخلي

 ولوړ د جوکونوړ د ودانولو او د سـوېـڼ رغاولو او پاکولو، د کV گانو او ماايب

د ھمدغو اجباري . دهٻ باروږاو پر ـوالوې د کلـې په توگـيټـې درانده پـوهيلپاره د 

 انويچيلي خپل ژوند له tسه ورکاوه، د اـوالوې به په زرگونو کلـې کړکارونو په ل

  ٣. ـدلې ھم وژل کـارويڅ رډٻ به ې کڅُ پــستي خدماتو په تراړياو د و

 

 د نخجواني د دستورالکاتب او د خ،ي د جامع التوارديي د رشې دا چهډ  لن

 هڅ ښې ته په کال کنويبه خلکو د مغولو سرانو او مأمور ټ وصاف پر بنسخيتأر

:  وه لکه هي شرعي مالهڼ بوهٻ اتويد مال.  ورکولههي مالولهډ وسځنې پـېد باند

  سرېزٻي مهې او سـشرعي ري غٻې هڼ او خراج، بله بهي عشر، خمس، جز،ةزکو

    ٣نماری، ٢و ، ترغ١  ، تابغور٥ ، تمغا٤تغار:  ول لکه اتي فوق العاده مالايباري 

                                                

١
   پ٣۶٠ کشاورز، : ژباړه  tنو د ډلې له پلوه ،ـکواېـر لـېد شوروي د يو شمـايران، ريخأت -  
٢
ـږي چې فارسۍ ته د بروات په بڼې اړول شوې ېـکل کـېلـ » ةبراء « په عربي کې :  بروات -  
َد بروات يا برات پر بنسټ يو څوک بل چا ته امر کوي د دريمگړي سړي په حساب دې . ده

َا بروات امر ورکوي مــحــيـل او ھغه  يا برات يةبراء ھغه څوک چې د . ـسې ورکړيېدومره پـ ُ
ّ وسپاري مـحـال  عليه او د ةبراء څوک چې بايد  َ درلودونکی مـحـال لـــه ُ بلل کـةبراء ّ ّ  –. ـږيېّ

  ژ 
٣
  ٣٨٢ ص ... یدھقان یھا جنبش و یارض مالکيت -  
٤
   ژ- مخکې ٻې مانا ورکړل شوې ده -  

٥
تمغا د آس او يا نورو څارويو پر . ې په مانا دیتورکي وييکی دی چې د مھر او نښ:   تمغا -  

په سوداگرۍ کې د باج او خراج په مانا ده چې  له يوه ښاره يا بندره يا کلي . دلهېورانه وھل کـ
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    ٩ ، شناقص، شوسون٨ شورپا ، شلتاق ٧ُ  ، قVن٦ ، قبچور٥ ، آtم٤، بVرغو 

، علفه و علوفه، ١، نزول ١٢ آش، بھره ارق،ي ، کرک١١، ساوري ١٠  بھاVنيش

                                                                                                    

رٻدلو يا حق العبور په توگه ېرٻدونکی سودا گر ٻې د راوړل شويو توکو لپاره د تـېڅخه تـ
   ژ –. ورکوي

١
تمغا د آس او يا نورو څارويو پر . چې د مھر او نښې په مانا دیتورکي وييکی دی :   تمغا -  

په سوداگرۍ کې د باج او خراج په مانا ده چې  له يوه ښاره يا بندره يا کلي . دلهېورانه وھل کـ
رٻدلو يا حق العبور په توگه ېرٻدونکی سودا گر ٻې د راوړل شويو توکو لپاره د تـېڅخه تـ
   ژ –. ورکوي

٢
د د ھخدا فرھنگ وايي مغولي . اظم اtطبا کې ٻې آذوقه او زٻرمه مانا کړی دیپه ن:  ترغو  

   ژ-. وييکی دی چې د اطعمې او شرابو په مانا ده
٣
بله مانا ٻې ھغه ځای چې ھلته پسونه د .  د تورو او سپينو کرښو لرونکي شي په مانا ده-  

  . ـږيېليوانو له بريده خوندي ساتل کـ

   ژ –فرھنگ دھخدا او د معين فرھنگ . مالياتو په ماناد فوق العاده : نمار 
٤
 د دھخدا په فرھنگ کې د طيارات تر شرحې tندې بVرغو د تلف شويو او ورکو شويو -  

   ژ –مالونو په مانا وٻل شوی دی 
٥
و کښې رعيت و ېدا يو ډول باج وو چې پخوا به په ځينو کلـ.  وي» اtم« دا بايد :  آtم -  

   ژ-.  ورکاوهماليکنو ته
٦
ٻې » خراج مقرر ديواني« په دھخدا فرھنگ کې ٻې مغولي وييکی بللی او : قبجور : بچور ُ ق 

زن و فرزند و متعلقان و : مانا کړی دی او ھمدلته د رشيدي د جامع التواريخ له مخې واٻې 
 را مقرر لشکر ھای خود را بتمامت از اين دره ھا فرود آر  تا شماره کنم و مال و قبچور خود

   ژ –گردانم 
٧
   ژ –مغولي وييکی دی او د سرانه ماليې په مانا ده :  قVن  
٨
منازعه با کسی در باب دtيل :  ُترکي: د دھخدا فرھنگ شلتاق داسې مانا کړی دی :  شلتاق -  

اجحاف، زور و حقه بازی، سر . تھمت و نزاع شرعي. جنگ و خرخشه: غياث اللغات . دروغ
  ھمدا وييکی په پښتو او دري کې –. تن و در معامله چيزی را به او قالب کردن کسی کVه گذاش

   ژ -د چاtک او دوه مخي سړي لپاره په شفاھي ژبو کې د چتاق په ډول ويل کيږي 
٩
   ژ -مانا ته ورته چې واښه او د آس خوراکې ته ٻې ويل» تغار« د :  مغول:  شوسون  

١٠
   ژ –ـلمستيا ېانو او مشرانو ډله ٻيزه مـد مغولو د سر: تورکي:  شيVن -  

١١
ـږي، ېناظم اtطباء ٻې له ساو څخه په اخځ بولي چې د باج او خراج په مانا کـ:  ساوري  

» آنند راج«  پيشکش و آن مرکب است ۀتحفـ: بولي او واٻي )  مغولي–تورکي ( دھخدا ٻې 
 علوفه و ترغو ترتيب نه کرده و ساوری و:  ناظم اtطباء .انعامی که در ازای خدمت ميدھند

   ژ-. بودند
١٢

   ژ-ناظم اtطباء د سود او ربحې په مانا ويلی دی :  بھره -   
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 ، توقعات، ٢ سVمانهشکش،ي باج، پر، خانه شمار، باغ شمار، سر شمامه،يجر

 قسمات، عات،ي توزصات،ي تخصات،في اخراجات، تکلد،ي زوار،يتفاوت و توف

 او سلطاني، حق اtنشاء، حق وانييمرسوم، مال، مال و جھات، متوجھات، د

 ، رسم الحرز، ٣هي حق التولمانچه،ي حق البل،ي حق التحصر،ي حق التقرل،يالتعد

  » ٥ۍداروغگ« او  » ٤ ۍشحنگ«  رسم خزانه، د اره،رسم الوزراء، رسم الصد

 له ې ول چاتي او نور مالکي چرگار،يَ ارزونه، تقدمه، باي ري تسعات،ي مالزٻدود

 .٦ دلې کـستلې اخـې له مخاتيي د شکنجو او زور زخهڅ تيرع

 

                                                                                                    

١
دھخدا په خپلو يادښتونو کې قبچور د نزول په مانا ھم بللې ده زما په اند دا بايد يو :  نزول  

  -. لو ته ورکولهډول سرانه ماليه وي چې خلکو به له يو ځايه و بل ځای ته د تگ لپاره مغو
   ژ –وگورئ قبچور 

٢
مالياتې که به مناسبت : دھخدا د نورو ماناوو تر څنگ د سVمانې په اړوند واٻي :  سVمانه -  

حقوق و عوارضی که برای مباشر يا . بار عام پادشاھان يا به سبب دريافت خبر او بپردازند
نام نوعی از .  دھقان گرفته ميشودمستأجر به مناسبت نخستين بازديدی که از ده می کنند از

   ژ-. خراجی است که در سابق از قراء می گرفتند
٣
ھغه مال چې وقفی متولي يا د کوم زيارت د جومات امام او يا د امام زوی ته :  حق التوليه -  

   ژ –ـږي ېورکول کـ
٤
بيولو ھغه څوک چې سلطان په يوه ښار کې د چارو د پرمختگ او د سياست د پرمخ :  شحنه  

په پيښورۍ . په پښتو کې کوټوال دی. لپاره گومارلی وي چې پخوا به ٻې کوټوال او حاکم باله
ـب، عربي ٻې عسس دی؛ د ښار ئنواب، نا: پښتو کې ورته صوبه دار وايي نورې ماناوې ٻې 

  ـيس ، ښاروال،ئر
٥
له . انا دهـيس په مئپه مغولي ژبې کې داروغه د ر:  مغولي وييکی –تورکي :  داروغه -  

   ژ –. احسن التواريخ څخه ښکاري چې داروغه د حاکم په مانا ده
٦
 خيرأت او ھم مکاتباتاو د رشيدي  ، خيالتوار جامع يديرش  د، دستورالکاتب ینخجواند  -  

 »یوسط درقرون  درخراسان نيزم از یبردار بھره یھا وهيوش یارض تيکيمال«  او د وصاف
    ز کال ديارلسم څپرکی٢٠٠٢چاپ   ـکوال د سويډن ېکتاب زما لـ



 ٤٨                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

  د مغولو ١ غازان خانېول چ) ې کېزٻلورڅ ړۍ په لومړۍـې ز پـ١۴ ( د

 د حکامو ٻې له کبله ې چلړ کتهځ اصVحات رامنـرې شمـوٻ ې کستمي ساتييپه مال

 ې مودډې لنېوٻ د ړې له غاتي tسونه د کروندگرو او رعنويمور مأاتيياو مال

 ٻې وروسته ېزٻلورڅ ړۍ له لومړۍـې پـېوارلسمڅلپاره سست سول، خو د 

 د پخوا په ې ھم ھماغسٻې ې کې په دورموري او د تهړ غوره کهڼ بۍ پخوانـرتهېبـ

 زي چنگ او دهڼ گای ناستیاځ خان زي د چنگانځ خپل موري تکهځ. ړشان دوام وک

 او ستلهٻ را واٻې »مورييتزوک ت « ٻې ېونيَپه پل ن » ٢ اساي زييچنگ« او د 

 .  ېـولې پر مخ بـې چارٻې به ټپر بنس

 هي مالې باندانويارښ وروسته پر ـولوې له نـارښ به ھم د ھر موريت

 پر رغلٻ موريي اندازه د تيې د مالموري د تې باندانويارښ خو پر ودلهٻښا

 ې ھر ھغه چا چکهځ وه، ېلړ تې پورې د مقاومت په اندازارښ د ھر ېاندړو

 انيارښ اقتصاد يړاوي د پې مانا وو چې ته په دموريکلک مقاومت کاوه نو ت

 وي يړ کلي اانتهځ او پليځارځ ٻې خلک ې لپاره چې مقاومت کوي؛ ددړیاويپ

 ھر چا که د باج له ودل،ښـېـښ مV ماتوونکي باجونه کٻې به ینو پر ھغو

 موري تې ده چرگندهڅ. ړ ورکٻې د وژلو امر به ی نو د ھغوولهړ غهړ غاړېرکو

 د پرگنو له ې طاق کصار او حستانيد ھرات په سبزوار او د رزنج په مرکز س

 غضب موري مقاومت سره مخامخ شو، ھمدغو مقاومتونو به د تـنگېـټ ېھمداس

 د اوبو ې چړر وک امٻې ې کستاني په سې په توگېـلگېنور ھم راوپاراوه، د بـ

 سپور د رستم نامتو بند ندي د ھلمند پر سې کېلډ ې شي، په دولړ ونېبندونه د

 ېورپس. اوهړ وه ونـنهې سرچـۍ او سوکالۍآباد ،ۍـرازېـښ د ستاني د سې چٻې
                                                

١
 ز کال پورې د مغولو د ايلخانانو د کورنۍ په لړۍ کې د ١٣٠۴ تر ١٢٩۵له :  غازان خان -   

ـږدې کومې سيمې کې مړ شوی او قبر ې ز کال کې قزوين ته نـ١٣٠۴فارس سلطان وو چې په 
   ژ –. ٻې په تبريز کې دی

٢
ده، قانون؛ د مغولي چنگيز خان د احکامو، قوانينو او دود، قاع:  له مغولي جرړې :   ياسا -  

د وصاف قاموس ٻې نظم او نسق، . ياسه، يسون، ياساق او يساق ھم وٻل شوې ده. چلند ټولگه
يساق د مغولو د قاعدې او قانون په = ياساق= ياسه :  دھخدا وايي. امر، حکم او فرمان بولي

 ھغه ټولگه ده چې چنگيز خان جوړ کړي ول او چنگيزي ياسا د قوانينو او مقرراتو. مانا ده
   ژ-. مغولي واکمنو به ھماغه د چنگيز په نامه پلي کول



 ٤٩                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 مورييت.  ووژل سيولډ په عام ې ديړ وگولټ د زرنج ې چړ امر وکٻې

 په موريت.  ووژل يړ وگارښ ولټ د ې کړ په لوځ د درو وو شپو و ورانويکرښل

   والٻ دوهٻ او په لړ کړ منارونه جوړۍ کوپخهڅ وړٻ د انسانانو له کوپېزرنج ک

      ١ .لړ کخښ ژوندي انسانان تنه دوه زره ٻې ېک

 اتي مالريَ د مغولو د پــټ مټ کخهڅ وړ ھم له وگې کريَ پـموريي تپه

 ـدلې کــستلې ھم اخـاتي نور مالرـې شمـوٻ ـرهېان پر ھغه برسـ. ـدلې کــستلېاخـ

صد «  او د اتي خبر مالهښد  / ريي د زات،ي د چرگانو مالات،ي مالکارښد : لکه 

 ولډ نور په پراخ ـرې شمـوٻ. اتياو نور مال» صد چھار« ، »صد دو « ،»کي

« او د   » وليت« ،   »ورغاليس«  دودونه ھم ول لکه اتيي مالدونکيېپلي کـ

َتــره خان  لهځ ٩ تر ې حق وو چازيي ھغه امتلوښدا مجرم ته د بخ( ود،  د»ۍَ

«  د ې کريَ پــمورييپه ت).  حق ورکاوهتي ورته د معافٻې به ېجرم پور

 ددولت ې چې پرته له دې او خپلواک وو چاخ لرونکي tس دومره پر»ورغاليس

په .  وضع کولههي مالښې خوې د خپلٻې به هړ  په خپل زويڅڅ وروهڅ ته ېخزان

 »وليت « ،»ورغاليس«  د ې ول چښې کړېـې پـېزٻدٻږ زېلسمځـنـې په پـناي وېبل

او په نورو نومونو » شاھي «  ٤، خالصـه  »٣موقوفاتو«،  »٢اقطاع « ، 

 tمل شول او في د مرکزي حکومت د تضعتونهي قضايي معافو اداري ااتي،يمال

 ـيئ او په قضاې برخې بخهڅ ـستلوې له اخـاتوي د باج او مالٻېپه خپله دولت 

 خانانو ته زوٻي ـمهې او سـمکوالوځ رانو،ي امې چارو ککريښمحاکمو او ل

 . شوې ور په برخی او بروالیبرtس

 پر ې کچېوٻ تر ې شوی کوtې tسندونو له مخوٻ شوې د پاترَي پـددغه

 او ولډ والي، ومرهڅ په اتوي د مالوندړ اې پورتنانوڅښ په مکوځ او د مکوځ

 »ورغاليس « ريد قاسم بن جھانگ : يٻ وانورسکيي پوه شو؛ مېاند بتښرډٻ

                                                

١
  پ ١٩٥ ، ټوک٢ ان،راي اجتماعی ريخأت، يراوند مرتضی -  

٢
د ونو د څانگو پرٻکون، د چا د ځمکې پر لور د اوبو د tرې کښنگ، يو زورور :  اقطاع -   

   ژ –. څښتنه د باج په ډول واخلي او بل ته ٻې ورکړيچې د چا ځمکه په زور د ھغه له 
٣
   ژ-. ھر ھغه څه چې د خدای او رسول په tرې کې وقف و قيد شوې وي:  موقوفه -  
٤
   ژ-. ھغه سلطنتي ځمکې چې د چا په جاگير کې نه وي:  خالصه  



 ٥٠                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 معاف خهڅ او عوارضو اتوي قلمو مالتوٻښلوڅ ې دباندهڅ له ړی نوموې چيٻوا

 او عوارضو اتوي مالوېنـٻ له tندړی نوموېد ھمدغه tسوند له مخ.  وویشو

  :ی دی شولښ بخخهڅ

 ديزا( » ت و خارجاتاخراجا« ، )اتيمستمره مال(  »  ١ مال و جھات «

 په توگه ې برخېوٻ د حکم د اي د حکم او ې چاتيھغه فوق العاده مال): اتيمال

د حکومت ( » علوفه « هښ،  وا) حکمي عوارضاتريحکمي او غ ( يږـېوضع کـ

ُقـنـغV« ، ) حقوښ لپاره د واوٻاروڅد مأمورانو د   هښ او نورو د رانويد سف(» ُ

 کارښد  ( »کارښ« ، )اجباري کار ( »گاريب« ، )تاي ماليړانگځراغVست لپاره 

 لپاره وياروڅ   د ٣ د چاپارخانواي ٢د چاپارخانو د پـيکانو [ » اtغ« ، )اتيمال

 ـستلوېُ مزد له اخـاي ړې د باېھغه بلد خلک چ[  » ٤آtم « ، ]اتي ماليړانگځ

ره  ته tی اوسي او ھغوې کړ په چوپنوي ددولت د مأمورې ول چړپرته به ا

                                                

١
.  وٻلې دهپه مانا» نقد، نقش، اسباب او اشياء« دھخدا د ) : مال و جھات(  مال او جھات  

د ځمکې اجاره  چې مال او جھات ھم وٻل . اموال، اثاث، ضياع و عقار: فرھنگ معين وايي 
   ژ-. د ځمکو عايد: د نغدو امVکو عايد؛ جھات : مال .  يعني عايدات او محصوtت. شوې ده

٢
َکارول په اوستا کې پديکا ده او مانا ٻې په پښتو کې t تر اوسه د پکاري په بڼه : َ پــيک -  
ـنو پښتو قاموسونو کې د بکاري په ډول چې پ ٻې په ب ېـږي چې قاصد ٻې بله بڼه ده په ځـېکـ

. پتنگ يا کاغذ باد ته ھم پيک وٻل شوي دي. ـکل شوې چې ښايي ټايپي تــيـروتنه ويېاړولې لـ
   ژ –. ـکوال موخه ھماغه پکاري يا قاصد دهېدلته د لـ

٣
» څـپـره يا څـپـرۍ يا څـپـرۍ کوټه يا کوټنۍ« ه پښـتو کې ٻې ـدای سي پېکـ:  چاپار خانه -   

ُپه ډٻرو لرغونو وختونو کې په ځانگړې توگې د کوشانيانو پر مھال د ډاگ او يا پستي . وبولو
ـکونه به په ډٻر لنډ وخت ېخدماتو څانگې ښه پرمختگ کړی وو چې د مرکزي دولت امرونه او لـ

ـدل؛ په دې توگې چې ھر لوري ته به د آس د ځغاستې په ېکــواد ھرې برخې ته رسول ېکې د ھـ
ـکونه او دولتي ېواټن ھر لور ته څپرې او د څارويو لپاره کوټې جوړې شوې وې او ډاگيانو به لـ
له دې کبله د . فرمانونه يو بل ته tس په tس ورکول او تر اړوند ځايه پورې به ٻې رسول

   ژ –ـزه ده ېو له څپرۍ سره ھممانـچاپارخانې نوم له ماناٻې اړخه د پښت
٤
په » اtم « َـک کې وويل دا بايد له مـد پرته د ېھماغسې چې مخکې مې په ٻوه لمنلـ:  آtم -  

ـږي چې په خولې او tس ېـکنې ته ويل کـېله مانايي اړخه ھغه پيغام او لـ. ـکل سيېډول ولـ
ا ده او په تورکي کې ھماغسې چې ـمې او ځای په مانېپه مغولي کې د موضع، سـ. ورسول شي

   ژ –. ده چې رعيت به مVک ته ورکاوهېمخکې مې وويل ھغه ډول باج ته وٻل کـ



 ٥١                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 اي ۍالډ(   » ١ساوري« ، ] و بل کلي ته ورسويٻې خهڅ کلي وي له ې چييښو

ُساچـ« ، )ايھدا « ، ]اتي ماليړانگځ لپاره راييي پذاي راغVست هښد [  » ٢ـق  

   ٣کيد چر ( »یپل / ادهيپ« او  » کيزرچر« ، )فيتحا/ ايھدا/ ۍالډ ( »شکشيپ

« ، ) په مانا کاروييالي د پلي او سپاره جنگٻې اوسمھال ې چاتيمال

ُمـشــتــلــق َ ُ
 ې خبر په بدل کهښ اي ريي زوهي د ې چاتيھغه فوق العاده مال(   » ٤

 او اخترعاتو په تونوښد نو( » احداث « ، )ـدلې کــستلې اخـخهڅ وړبه له وگ

« ، » خانه شمار«، )هيد ھر سر او ھر کور پر سر مال( » کدو شمار« ، )مانا

د نوي کال لپاره ( »  و نوروزيدييع« ، )  او انعام٦ دخل(  » ٥دست انداز 

 ولوونکوټ راهي د مالاي نوي د مأموريېد مال(  » ٧ یحق السع« ، )اتي ماليړانگځ

د ( » رسم الصداره« ، ) پر لسم وٻ( » عشر« ، )هي او تنخواه مالتښد لگ

، ) حق الزحمهرانويد وز( »  الوزارهمرس« ، ) صدراعظم حق الزحمهاي ريسروز

 هي په وچ زور غله دانه په ارزانه بٻې به خهڅ تيله رع( » غله طرح« 

د (  » اعييابت« ، ) پلورلهې وربانديې بړې په لوٻې به ـرتهې او بــرودلهېوپـ

                                                

١
   ژ-ک کې يادونه وسوه ې مغولي وييکی دی مخکې ٻې په يوه لمن لـ–تورکي :  ساوري -  

٢
ورځ ھغه ډول دود وو چې د ښادۍ يا واده له مراسمو يوه : تورکي وييکی دی : ُ ساچــق  

مخکې به کوربانه د واده جامې، نقل، پټاټې، خجورې او نور ډول ډول خواږه د ناوې کھاله ته 
د مالياتو په اړوند گومان کوtی شو چې د کلي ملک به ددغه دود د ترسره کولو لپاره يا . ـږلېلـ

   ژ –. ـستلېله زوم او يا د ناوې له کورنۍ څخه يو څه د ماليې په نامه اخـ
٣
ـدل چې د لښکر د ېتورکي وييکی دی او د مانا له اړخه ھغو جنگياليو ته ويل کـ :  چريک-  

   ژ-. ـدلېمرستې لپاره به له نورو وtيتونو څخه راوړل کـ
٤
ُ مـشــتــلــق   َ له ژب . په تورکي فرھنگ کې د زيري او ښه خبر او د شکرانې په مانا ده :ُ

( و گډوله يا مرکب وييکی دی چې له زيري يا ـږي چې دا يو مفغن اېـز اړخه وٻل کـېجوړښتـ
» مژده ليق« او لق څخه د زيري د بيې يا بھا په مانا جوړ شوی دی چې په لومړيو کې ) مژدې
  . وو» کېمژده لـ« يا 
٥
د ٻوه کار د تر سره کولو لپاره tس او پښو ته : صاحب آنندراج وايي :  دست انداز -  

   ژ-. ری دیېتـخوځښت ورکول، بله مانا ٻې tسي 
٦
   ژ-گټه، تنخواه :  دخل -  
٧
   ژ-حق الزحمه ، حق العمل :  حق السعی -  
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په (  » ٢مساحت « ، ) حقني د تخماتويد مال(  »  ١ُحـرز « ، ) ؟هي مالـرودلوېپـ

 کول او مساحت ميحق التقو(» رسم الحرز او مساحت« ، )مانا ېزٻ دودېخپل

 وندړ په الي د نرخ د تعدې چاتيھغه مال(  » ٣ رياضافه، تفاوت او تسع« ، )کول

 ايمدعي «  ورکوونکي هي مالوهي ېھر کله چ( » تـقـبل« ، )ـستې اخـري تسعٻې

 له حصل ماي ولوونکيټ هي د مالې کوله چتنهښغو] منلو[ » تقبل« د » مودي

 ٻې به خهڅ سپاري نو له ھغه ې کې مودې شواکلټه په  بهي مالې شواکلټپلوه 

«  ھم ول لکه اتي نور نامتو مالولډ وي، )ـستلهې ھم اخـهي مالړېانگځ ولډ وي

 امن اريښد ( » حقوق داروغه» « صد چھار« او » صد دو « ،»کيصد 

 اتيھغه مال(»  بھا٤ Vنيش« ، »صاحب جمع« ،  »زيمم« ، »کVنتر« ، )سيپول

 د ھغو اتيدا مال( » ُســفره بھا« ، )ـستلې اخـٻې لپاره به وډونو د غون د اخترېچ

اخراجات « ، ) برابرولٻې به لي وساايلمستې د مـې چـدلې کــستلېکسانو لپاره اخـ

 د سلطاني کVگانو ې ول چاتي مالولډدا ھغه ( » جوقه گاه«  او »ليقVع، طواب

، )ـدلې کــستلې لپاره اخـې د ساتنونوياځکارښ او د سلطنتي جلونواو د ھغه د غو

 چرگانو او نورو وي خلک د خپلو کورنې ول چاتيدا ھغه مال(» مرغ « 

خلک د خپلو پسونو (» گوسفند/ پسه « ، )ـدلې کـستلٻ اړ ته اړېالوتکونکو ورک

 وياروڅد ( » قبچور« ، )گارييب( » قVن« ، )ـدلې کـستلٻ اړ ته اړېورک

، )ـدلې کــستلې لپاره اخـېنټ د پلموي د جراې چاتيه مالھغ( » ِتــرغو« ، )اتيمال

 او سلطاني وانيي د دٻې خلک به ې دا چهډ، لن)وي» ترغو « اييښ( » سرغو« 

 ورته ې او نامه چې پلمې په ھرې تر نامه tنديې او د مالتنوښ او غواتويمال

  .  ٥ لښـېشوني وه زبـ

                                                

١
   ژ –اندازه کول، تخمينول، بر آورد : ُ حرز -  
٢
   ژ –ـې او ارزښت اټکل ېمساحه، د ځمکې وٻش په مقياس او د ھغې د بـ:  مساحت -  
٣
   ژ –ـې او نرخ ټاکل،  نرخ اٻښودل ېد بـ:  تسعير-  
٤
   ژ –ـلمستيا په مانا ده ېتورکي وييکی دی چې د عامې مـ:  شيVن -  

٥
د دغه پير د شته وو tسوندونو پر ،  پ ٢٢٨-٢٠٧ لمتون، مالک وزارع درايران ، ميرمن - 

  .په ډول لوستلی دی» مخلد عطای « د سيورغال ، ٻې بنسټ
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.  سوی سره پلاتونوينورو ز وڅ له ې کريَ چلند په صفوي پــاتيي مالھمدا

 په ې برخۍرډٻ رانيا/  ژ – د فارس ې کريَ شاه طھماسب صفوي په پــيړد لوم

 ېـدلېله خوا اداره کـ»  لرونکوولي تايمقطعانو  « مکوالوځ د ولډ مي مستقريغ

 به ھم د خپل قلمرو په کاموح. ـستلې او باجونه اخـۍالډ ٻې به خهڅاو له حکامو 

 او فوق اتي مالولَډ ولَډ نومونو ـلوې بــVې په بـخهڅ وړنو وگ له استوگېپولو ک

 ولَډ بل اي او عيي ، طبکهټخو کله کله که کومه آسماني . ـستلې اخـاتيالعاده مال

خو . لڼ معاف گخهڅ ړې له ورکاتوي د مالٻې به يړ نو وگـدهې کـتهځ رامننيناور

مره درانده نه ول مگر د  دواتي مالمکوځ د ې کريَ په دغه پـې ده چړ ولوٻد و

 کچه د يې د مالېمکځ له کبله به د اکښـې د زبـنوي مأمورولوونکوټ هيظالمو مال

  . ١ دلهٻرډٻ لهځ هځـنـې پـې کچړۍ تر لومېھغ

 ېزېـټ بنسرانيا/  ژ – وروسته افغانستان او د فارس ېنړٻ له مموري تد

 شاھرخ د ؛ې شولې د قلمرو برخۍ شاھرخ د واکمنی د زوموري د تېبرخ

 او د پر له لهړ مV وتـنگهېـټ او ېتونٻښ ته رې رغاوناي بوي ورانوي شوتهځرامن

 ې سوتهځرامن ۍرډٻ د پVر په tس ې سو چیالي برې په دې کڅ په تروڅ ھېپس

 د رستم بند وران او ې په افغانستان کې چېسره له د. يړ کې سمـرتهې بـۍوران

  افغانستان د اھمي سره سره بېد وه خو له ې شوهړ شاـمهې سـلمنديد ھ

 د فرھنگ او اقتصاد په اي آسۍنځ د منې کدوږ په اوړۍـې پـېزٻدٻږ زېلسمځـنېپـ

 ،ڼې کرھې په نورو برخو کـوادې د ھـه پرتستاني او له ست،ښ مرکز واوـزېـټبنس

 .   کچه درلودلههړ خپله د پرمختگ لو»ۍ وروشهيپ « ۍگرڼاوبو لگولو او ورھ

   د سلطان ې او ورپسۍ د واکمنړۍـې پـېمېشاھرخ د نـ د ارښ ھرات د

 د فرھنگ او تمدن د پرمختگ او ې کڅ کلن سلطنت په تر٣٧ د قراي بانيحس

 او فرھنگ ۍگرڼ ، ورھۍد سوداگر«  وو، او یدلې ته رسـې کچړې لودلوړٻغو

 مرغلره او د علماوو او اي آسۍنځ د منې وو چی مرکز بدل شووهي ېپه داس

  »٢. دلې ورته کتل کـې په توگکيټ د ې مرجع داtنويھنر

                                                

١
   پ٨٦ ، ماليات سده پنج و بيست -  
٢
   پ٤٣٥ -٤٣٣ کريم کشاورز، ژباړه،ـکنه ېـکواtنو د ٻوې ډلې لـېـد شوروي لريخ ايران ، أ ت-  
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 وروسته په افغانستان او له ـلهې له پـړۍـې پـېزٻدٻږ زېلسمړ شپاد

 ـوادې د ھـږ زموٻې ېلٻ پاې چې شوتهځ رامنښېـې پــرې شمـوي ېافغانستانه دباند

 ټې په گواکونوځ زوٻي ـمهې سـوٻ راپورته شووٻ د نوې کوډٻپه تاوان خو په  گاون

 دولت او بانيي د شې کلنھر په ماوراې ز کال ک١۵٠٠ په ناٻ وېپه بل. ېلتښواو

 وو او په ی شوړ صفوي دولت جوې کرانيا/  ژ – په فارس ې ز کال ک١۵٠٢په 

 وٻنو.  شوتهځدولت رامن) ١کورگاني(  بابري ې په ھندوستان کې ز کال ک١۵٢۵

 هځـې او ختـٻځدٻ tسونه له شمال، لودگرٻ دولتونو خپل بروٻ شوتهځرامن

 وځـې او ختـوٻځدٻ په شمالي، لوـوادې ھـٻې ې کی او په پاولځافغانستان ته وغ

 ېخښ ې منگولې خپلې برخړېانگځ په ـوادې او ھر دولت د ھـشه،ٻبرخو وو

 وډٻ د گاونې باندوادې پر ھـې ز کال پور١٧۴٧ تر ١۵١٠ له ې توگېپه د. ړېک

 وړٻـې پــموې دوه نـېدږـې تر نـٻې ړۍ خپور وو او لیورې سـۍ د واکمنـوادونوېھـ

 .   ـدلهېـځ وغېپور

 خواته ېوي رونهي پـۍ د برtسانويموري د مغولو او تې باندـوادې پر ھـکه

 وړ ته پاملرنه وکٻې تجزـوادې د ھـې کدوږ په اووړٻـې پــموې او د دوه نـدوږـېـښک

 ې کري پـولټه  پٻې د تجزوډٻ د ترک نژادو گاونې افغان پرگنې شو چیVٻنو و

 په دوه ې د ژرندې دانه دوهي د غمنو ې شوي لکه چپلځ او ولښـېدومره وزبـ

 ی زور واکانو د ھغوـشتوې مـۍدږـې کـوالوډک.  ويې شوې بنده پاتې کبروډوو 

 .  دييړ کريې تـولډ ې او آبرو په پرله پستښ ، مال، پت، درنانځپر 

 ې مذھب وو چ»عي تش« پر مھال ددولت رسمي مذھب د ۍ صفوي واکمند

 ريغ.  سره بدرگه وهولوژنوټ او وٻ ، خپلسرۍ او مذھبي زور واکاسييله س

 او ان ېدلړٻ ک،ېـدلې له خوا  په کلکه سپکـانوي د صفوېلډ قومي او مذھبي عهيش

                                                

١
ـږي چې نه يوازې پVر ٻې پاچا ې مغولي وييکی دی او ھغه چا ته وٻل کـ–تورکي :  کورگان  

ږي چې ھم ٻې نسب په ېوي بلکه مور ٻې ھم د پاچا لور اوسي، په تورکي کې ھغه چا ته وٻل کـ
ـږي ېزومتوب تړاو ولري او په مغولي کې ھغه چا ته وٻل کـسVطينو پورې تړلی وي او ھم د 

ـږي چې د ېله بلې خوا گورگان ھغه چا ته ويل کـ. چې د چين د خاقان لور ٻې په نکاح کې وي
د گوډ تيمور لقب گورگان وو او ھر جليل القدر . چړچو، عيش او سوکالۍ لياقت او وړتيا ولري

   ژ-. ـدهېپاچا ته گورگان وٻل کـ
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 ړ تر ھغو اې له tرورلوځ او د وژنو، شکنجو او ،ېـدلې سره مخامـلوژنوډله 

 مذھب عهي خپل مذھب بدل او شېرٻ له وېدر شتمني د مصاې د خپلې چېـدلېکـ

 . ومني

   ري پـولټ انويد صفو«  : ـکيې لـې ک»گريتولد د«  شفا په خپل کتاب رټاکډ

 ۍ برگۍگټ فساد، مکر، ،ې ورور وژن،ۍـرحمې بـ،ې بھونـنهٻ په وهي تر پاـلهېله پـ

تر  ٻې اخVقي او انساني اصول ولډ عمV ً ھر ې سو چـرې تـۍ خپلسرېاو مطلق

 ـدلې کسان موندل کـې داسھال صفوي پر مليد شاه اسماع...  وليړ کې tندوښپ

 ھمدغو دل،ٻادٻپه نامه » قورچي «  دا کسان د ل،ړ ژوندي خوٻې انسانان به ېچ

 انوي د قورچ،ړ کټېوټ ټېوټ ونوښ خان په غابکي سني مذھبه وزبک شانويقورچ

 د شاه ې چلهښو وپو په سرو زرړۍ خان د سر کوپبکي د ھمدغه شنويآمر

 خپل لي شاه اسماعمٻد ھمدغه شاه لمسي، دو.  سيالهي پلوڅښ د شراب لياسماع

 لسځـنـې ووژل او د پـې رودلېـدې مور شـې t د خپلٻې وهٻ ې چهڼ وروهړ واږشپ

 شاه يړلوم. لړ ککٻ پرې کځې ورېوٻ په ٻې سرونه انوي صوفـلوڅـېتنو سپـ

 وساته، د ې په زندان کې پورۍ سلگۍوستعباس خپل پVر د ھغه د مرگ تر ور

 ېندړ ٻې ې او د خپلو نورو دوه وو زامنو سترگکٻ پرٻې سر یخپل مشر زو

 رډٻ ولوټ تر ې کځ په منۍ شاه صفي د صفوي کورنیـوونکې نـیاځد ھغه . ړېک

 ی رودونکېـدې او شـهښځ خپله مور، يړ نومو،ی سوـرې شاه تــیونکڅښ ېنٻو

 د. لړ کاندهړ ٻې ړې لسگونه تنه غۍ کورنې او د خپل اکا ووژلوندړ او یزو

 ې کلوڅښ په شراب ولوټ له وروستي شاه پرته نورو ې کځصفوي شاھانو په من

   له کبله لوڅښ شراب روډٻ تنو شاھانو خپل ژوند د لوروڅ ،ړ افراط وکرډٻ تښز

 » ١.  ړله tسه ورک

ذھبي  متي روحانعهي پر مھال د شۍ صفوي د پاچاھني سلطان حسد

/  ژ – وروسته د فارس ـلې له پـړۍـې پـ١٨ د ې شول چړ ته لوې کچېتعصبات د

 ته tس واچاوه او ونڅ پاـوېکـږ مذھبي لې کاتوي تابعه وtتوي په اکثررانيا

 په ،ړک ودٻ پر کرمان برانوڅ بلوې ز کال ک١۶٩٩ په .  شولـلې پـونهښورښ

                                                

١
  پ ٤٣٢ چاپ ، ١٩٩٩ شفا، تولدى ديگر، اکټرډ -  
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او په . ړ وکونڅنو پا د کندھار پرگې زو کلونو ک١٧٠٩ او ١٧٠٣ ، ١٧٠١

 ١٧١۵په . ړ وکونڅ پاانوي او د قفقاز ارمنانوي د داغستان لزگې ز کال ک١٧١٢

ُ ســني کـردانو ستر پاېز کال ک  د ھرات ې ز کال ک١٧١۶په . ړ کـلې پـونڅُ

په . ړ وکونڅ خلکو ھم پاتانُ گـرجسځـې د  ختـې او په ھمدغه کال کانويابدال

 د مسقط عربو د بغاوت سرونه ې ز کال ک١٧٢٢ په ُ لـرانو، اوې ز کال ک١٧٢١

 په رتي مذھبي غانوي د سنې کرواني په شېپه ھمدغه کال ک. لړپورته ک

 د شماخي   رواني د شې tندۍ او د حاجي داؤود مدرس تر مشری راغـدوېـټخو

 عهي زور شوځـنې تر پـلوروڅ د ښې کښېـې پـې په د،ړ وکدٻ برٻې ارښکرسي پر 

 ړ په مVتيې د عثماني تورکونوالوڅ او پاې شوېـرې تـوړه چ لړېگانو غا

 دي داؤود لمسي سرزاي د مې په کرمان کېپه ھمدغه کال ک. لړشعارونه ورک

 سلطان محمد ې او بنادرو کستانڅ مشري کوله او په بلونگځاحمد خان د غور

  .  ١ مشر ووی سارې بگرډ د نگځ وو، د غورور په خر سوار مشھېچ

 ۍ که د صفوي دولت تر واکمنې کدوږ په اووړٻـې پــموېدوه نـ د ھمدغو 

 ـوادې د ھـ،ېـدلېـځ سوې د مذھبي تعصب په اور کې برخځېـٻدٻ لوـوادې د ھـېtند

 د ې کاوړ پولټ په ۍ او واکمنواکې د نـانوي ھم د ھند د بابرې برخو کوځـېپه ختـ

 بابر، ودونکي،ٻښ اټنس بۍ کورندد بابر . ې وې بلې د اور لمبويـرې او تـړېجگ

 له ککرو ی او د ھغوټ او د مغلوبه قومونو په لوکولوٻ په سر پراٻخپله ھره بر

 ـکونوې لـتښادي او د خپل کتاب په لهځ لمانولوړ منارونو په جوړۍ د کوپخهڅ

 راثي په مادونهي ې ته داسانوي او لمسناستوياځ خپلو وڅ تر ولډکاري رٻې به ېک

 کريښ د خپلو لړۍ بابر د خپل چلند ھمدا لي؛ړاي ووېرباند وې چديٻږپر

 تر ه،ړ تر سوات او باجوهياځ له کابله تر ننگرھاره او له ھغه ې کړ په لونونوي

 او خپلو هړ کې پلېاندړ پر وتنوښ له استثناء پرته د پېغزني، کVت او مقر پور

 )بابري ګُتوز: وگورئ . ( ودٻښ پرراثي ھمدا دود په مٻې ته نويوارث

  ١۶٧٢ تر ېـولې ز نـ١۶۶۶ له ې ز کال او ورپس١۶٣٧ ز تر ١۵۵٧ له

                                                

١
 ١  ، سيستان تيت، پى، ، جىپ ، ١٤٦ ،١٣٦٤تھران، صفويه سلسله انقراض لکھارت، - 

  پ ١٥٢ ټوک
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 ٩٠ د ورهښـې پرمھال له کابله تر پـناستوياځ د بابر د وړ وگلييـئ قباېز کال پور

 په پرله ېاندړ او واک پروواکي د نانوي د بابرې کدوږ د درو نسلونو په اوايکالو 

 زرو انسانانو خپل ول سېدږـې نـې کوړ ؛ په دغو جگې ووھلې تورولډ ېپس

 ېولې له کابله نـناي وې په بلخړ خو د بابري واکمني په بل ا،ړژوند له tسه ورک

 وٻ د ې کاوړ پولټ په ـواکې د خپل نـوي بابري شھزادگېتر بدخشانه او کندھار ک

 بل پر وٻ او د ېولړ جوېـئ بل ته توطـوٻ په کولو وړٻـې د ناخـېاندړبل پر و

 د کروالوښ به لې يونونو ککريښ په دغو لستل؛ٻ راوانهکروښ لٻې به ېاندړو

 او د خپلو ې کولړې جگټې دده شھزادگي په گاي پرته د ھغه ېـژندنې بل له پـوي

 . ـدلې د ھوس د لومو بلھاريان کـۍ به د شھزادگانو د سترواکلودلويسرونو په با

 ،ٻځدٻ که په لوې افغان پرگنې کدوږ په اووړٻـې پــموې ھمدغو دوه نـد

 ۍ د برtسوٻ د پردلونوځ لونوځ په ولوټ ې وې کلي سواي که په شمال او ،ځـېختـ

 واکونهځ پونکيځ دولتي ې چې او سره له دړی کونڅ پاېاندړ پر وۍاو واکمن

 وسلو سمبال وړاويپ او په واکمنځ ې په پرتلوړ وگيځ پورې د غـلوځ وڅوڅپه 

 په ونونهڅ دغه پاې چېله د.  ديې سووانٻ سره tس او گری ھم له ھغوايول ب

 نه درلودله نو ٻې وريئ تـودهښ تگVره او tرړېانگځ څـېخپل سر ول او ھـ

په . ـدلېولـټ راې tندوريي تر سـپلوټ لوډ مذھبي ـلوېـVبـې د مذھب او بـيړوگ

 ې tندۍ تر مشرانښ روري د پې کځـې په ختـستان سو د افغانی کوtې کلوډدغو 

 خپل ٻې ې کدوږ د درو نسلو په اوې چوړ وکادونهي خهڅ نگځ غورـزېله پرگـنـ

ز ١۶٧٢ تر خهڅ ز کال ١۶۶٧ له ې ورپس،ړ ته دوام ورکې او تگVرنگځغور

 خان مومند او ملي اک،ټ د خوشحال خان خېاندړ د مغولي دولت پر وېکال پور

 ول ړیاوي دومره پنگونهځ شو، دا غوریادوtي نگونهځ غورديير خان اپايدر

 ې کړې جگېاندړ په خپله د خوشحال خان پر وې سو چړ ته اې دبيورنگز اېچ

 جنگي واکونوځ د دولتي ټ د دروندوالي پر بنستي او د خپل شخصيړ وکونډگ

 د ې سو چړ د ھند مغولي دولت اي؛ړ کړیاوي پېاندړ پر ونگوالوځمورال د غور

 واکونهځ خپل ې کارونوښ ننگرھار او کابل په ور،ښـېاوضاع د کنترول لپاره د پـ

 .  وساتيې په حال کیارسي لپاره د تېپنځ ۍنړـې د بـنگوالوځد غور
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 د وروستي ۍ او د صفوي کورنې کريَ په پــوړٻـې پــموې ھمدغو دوه نـد

 سيروي د کندھار خلکو د مې پر مھال ول چۍ صفوي د واکمننيپاچا، سلطان حس

 زرو سر ٣٠ د کرښ او د صفوي لړ وکونڅ پاې tندۍخان ھوتکي تر مشر

/  ژ - س او د فارېرې له خولو تـوړ د چې پوريړ تر وروستي سٻې ړې غاـروېتـ

 . هړ خپله آزادي اعVن کٻې د صفوي دولت له منگولو رانيا

 ني او د ھمدغه پاچا سلطان حسې کريَ په پــوړٻـې پــموې ھمدغو دوه نـد

 ې tندۍتر مشر انوي د ھرات خلکو د ابدالې پر مھال ول چۍصفوري د واکمن

 زٻي ـمهې خپل سـٻې خهڅ له صفوي دولت رانيا/  ژ- او د فارسړ وکونڅپا

 .ز کال) ١٧٣١- ١٧١٦ : (ـستېاستقVل واخـ

 ني او د ھمدغه پاچا سلطان حسې کريَ په پــوړٻـې پــموې ھمدغو دوه نـد

 ستانيي ملک محمود سې د خراسان په تون کې پر مھال ول چۍصفوري د واکمن

 ولوټ په ېوازٻ او نه ړ وکونڅ پاېاندړ د صفوي دولت پر ورانيا/  ژ – د فارس

 ې او د خپلـوې ونـٻې بلکه مشھد لړ مات کواکونهځ دولتي پونکيځ ٻې ې کوړجگ

 ٻې لرغوني دود په شان ړۍـې پـ٢۵ د ويانياني او د کاکهټ وٻې نهې پVزمـۍواکمن

ز ) ١٧٢٧-١٧٢٢: (اوه  د خراسان پاچا ونومٻې انځ او ودښـېـښتاج پر سر ک

  . کال 

 ني او د ھمدغه پاچا سلطان حسې کريَ په پــوړٻـې پــموې ھمدغو دوه نـد

 د شاه محمود ھوتکي تر يړ د کندھار وگې پر مھال ول چۍصفوري د واکمن

 وښ په پې او تر ھغو پورلړ پر مخ tې پورهړ د اصفھان تر زې tندۍمشر

 ز کال) ١٧٢٩ -١٧٢٢: (ړ نه کنگړ ورته ٻې دولت ې نه ناستل چېـښک

 پر مھال ول ۍ او د نادرشاه افشار د واکمنريَ په پــوړٻـې پــموې ھمدغو دوه نـد

 دوږ په اوندي او د کابل د سـستاني سس،ي غور، بادغ،ېمني م،ی د بلخ، اندخوېچ

 ړ وکونڅ پاېاندړ پر وۍ واکمنېپونکځ د نادر افشار د لويـئ قباتنيښ پرتو پېک

 ۍ ھم قربانٻې او خپله ېـستې واخـېن قرباٻې خهڅ کروښ دولتي لنکوپوځاو له 

 )١٧٤٦ -١٧٤٠ :  (ړېورک

 ھم د کندھار اي بې ول چې کړ په لوړٻـې پــموې د ھمدغو دوه نـې کی پاپه

 مشر سر ـيرکځ او ارښي ھووان،ځ د احمد خان دراني په نامه هځد پرگنو له من
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 ٻې ې کوړٻـې پـوږ شپـروې په تـې سر چ پروالوډ او د خراسان د کنړراپورته ک

 په نامه د نوي نستان ول، د افغايړخپل نوم او حدود و ثغور له tسه ورک

 او تنڅښ ڼېاکټ د ـکې خلک د خپل برخـلـږ او زموودښـېـښ کټ بنسـوادېھـ

 او برم انښ نوم، نی وژغورل سول او خپل له tسه تللۍتي ھوېواکمن شول، له ب

 ې شوي چـرې کال تـ٢۶٠ ځې ورې اوس له ھغیدا د. ړ کید راژونـرتهې بـٻې

 ړۍ او د نړ وtهړ غاهړ په لوې په کتار کوادونوې د خپلواکو ھـړۍافغانستان د ن

 .ی دانهښ او رورگندڅ په شان يټ موـزې اوسپنـوهي د یاځ ٻې ې کېپه نقش

 

  ېاويتړانگځددولت  )سدوزی( درانی احمد شاهد

  

 او لورمهڅ ړۍــې پـېزٻدٻږ زې اتلسمد

 د نادر شاه افشار د سلطنت له ـزهې لسـمهځـنېپـ

 ۍمکوالځ د اوړدغه پ.  سره سمون خورياوړپ

 او ټ لوـغې د پرگنو له نـاک،ښـېله وحشي زبـ

 د اتي،ي او زور زورځ له ستمي ساتييتاtن، د مال

 او خواليٻ تاوتريړنوږ له بوۍزور واک

 ولوړ منارونو له جوړۍوحشتناکو وژنو، د کوپ

  . سره بدرگه ووـوې ورانــزوېخـړاو نورو ھر ا

د ) ې ز کال پور١٧۴٧( د نادر تر مرگه ېـولې نــلهې ز کال له پـ١٧۴٠ د

 ھزاره وو، کو،ي تاجـتـنو،ښ پرتو پې کدوږ په اووړ د غانديافغانستان د کابل د س

 ،یو په بلخ، کندوز، اندخبرونو،ټ او لويـئ وزبکو او تورکمنو قباماقو،يچارا

 د ېاندړ پرگنو د نادر پر ورهډٻ ې کستاني او سسيسرپل، شبرغان، ھرات ، بادغ

 ونونهڅ دغه پاواکونوځ پونکوځ د نادر ې چې سره له د؛ړ پورته کرغي بـونڅپا

 د ږ زموې نه سو چیالي برې په دکلهڅې مگر نادر ھـل،ړ کتي پتي لې کـنوٻپه و

 وي ې کیاځ وهي که په ي،ړ کليا ا رانتهځ روح ړېاوي پېتنښ غوۍ د خپلواکوړوگ

 نو په بل ـدهې کـی مھال لپاره غلدڼ او توپونو په زور د لرو د شلگرو، توونڅپا



 ٦٠                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 خپلسرو زورواکو ٻې مھاله به وهٻ او تر ړ سر راپورته کونڅ به بل پاې کټگو

١ . ړې کېـرېواکمنو ته اوبه تر ورخه ورتـ
 

 ونونويلي په مې اوضاع کېت ثباې او بېـچنېکـړ ک،ۍکډ ړدوړ په اې دغسپه

 بدلون ې له کومهړ د زې کۍاستبداد په واکمن) اليډويف ( مکواليځپرگنو د 

 نادر شاه افشار د خپل دربار د سردارنو په tس ووژل سو؛ ې کی ، په پاتښغو

 ېـمې او په ســدېـځپر سره جوخت د ھغه دولت ھم و ـدوېد نادر افشار له وژل کـ

 ٻې ـرغې بـۍ د استقVل او خپلواکې چې وې پرگنۍنړلوم يړ د افغانستان وگېک

 له ې چوالوډ د خراسان پر کنٻې ې tندۍپورته او د احمد شاه ابدالي تر مشر

 ول د افغانستان په يړ خپل حدود و ثغور له tسه ورکٻې ېسي راھـوړٻـې پـوږشپ

 د خپل  ولسږ وروسته زموټېـې نـې له ھمدود؛ښـېـښ کټ بنسـوادېنامه د نوي ھـ

 د له tسه تللي نوم ـرتهې وژغورل سو او بـۍتي ھوې شو، له بتنڅښ ـکېبرخلـ

 ې چيٻږـرې کاله تـ٢۶٠ ټېـې نـې له ھغېدا د.  سوتنڅښ او عزت انښون

 او د ی دړ وtهړ غاهړ په لوې په کتار کـوادونوې د خپلواکو ھـړۍافغانستان د ن

 .  ی دانهښ او رورگندڅ شان  پهيټ پوtدي مووهي د یاځ ٻې ې کې په نقشړۍن

 کال زٻدٻږ ز١٧٢٢ له ې چې ھجري کال ک١١٣۵ شاه ابدالي په احمد

 یـدلې ته t نه وو رسـۍ کلنوي ،ی دیدلٻږٻ زېسره سمون خوري، په ھرات ک

 له خپل ې کلن وو چ٩ اي ٨ ؛ړې کټې پې سترگړۍ محمد زمانخان له نٻې پVر ېچ

 سره داېرسـ کندھار ته له ،یدھار ته راغورور ذوالفقار خان سره له ھراته، کن

 له ې چدٻ ھوتکي زندان ته ولوني د شاه حسیاځ وٻسم له خپل ورور سره 

 ېکله چ.  زنداني ووې په کندھار کې ز کال پور١٧٣٨ تر ېـولې ز کاله نـ١٧٣١

 له خپل ورور ذوالفقار ړی نوموـوې نادر افشار کندھار ونـې ز کال ک١٧٣٨په 

پر دغه مھال ھغه .  سودي له زندانه خVص او مازندران ته تبعیاځ ويخان سره 

 راستون سو او په مشھد ـرتهې کلن وو، سوبمن نادر له ھندوستانه بـ١٧ اي ١۶

وو )  ز کال ١٧۴٠=  قمري ١١۵٣ (،ېلځ په جشنونو ولمانې سوبې خپلٻې ېک

                                                

ن-  ١ ا ست ام"،ي سي قي ادرافشار    ن انستان بر ضد  فغ ا  ل ١٣۶٨د ، "ھای مردم 

   پ ٧. کال چاپ 
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 او رواني د ارمنستان، داغستان، ا،اوړ وکونډ گې ککرښ احمدشاه د نادر په لېچ

 د ،ړ وکونډ فعاله گې کوړ د نادر د سوبو په جگٻې ې کاtتونوي په اجانيـئآذربا

 ې چولهړ راواانتهځ ٻې د نادر دومره پاملرنه ې له کبله ول چونډھمدغه فعاله گ

 و ې په توگالي د مرستواکونوځ د افسر او د افغان ډنادر د خپل ساتونکي گار

 .   گوماره

 ۍ د سترواک»ې ز کال پور١٧۴٧ « ېـنړٻدر تر م احمد شاه د ناابدالي

 ٻې ې کځ په منواکونوځ د افغان دلوٻـرې په تـځې ورې او د ھرلړرموزونه زده ک

 نادر د خپل دربار د ې چېوروسته له د.  تر tسه کاوهتښ او منتښخپل گران

په )  درلودونډ گېک ھم په ٻې محمد خان قاجار او ملگرو ېچ( سردارانو له خوا 

 د ې سران ول چواکونوځ ووژل سو، دا احمد خان ابدالي او د افغان ېوشان کخب

 وژغوره، د ھمدغه خهڅ ـريې او تـاتيي له زور زانويکرښ د نورو لٻېنادر حرم 

» کوه نور الماس«  د ېـرمنې د نادر د حرم مـې ول چې خدمت په بدل کرتييغ

   ښېـې پـې ، له دړک ۍالډ احمدخان ته سره فخراج هي بل گران بوهيسره له 

 ١. ـدېـځوروسته احمد خان د کندھار پر لور راوخو

 خان اسحاقزي، ی   د حاجي جمالخان بارکزي، محبت خان پوپلزي، موس

 افغان مشرانو په کندھار ونډ  په گ٢ نصرهللا خان نورزيزي،ينور محمد خان عل

 وهٻ ېه موخ پاکلوټ ملي مشر د وهٻ د هځ له خپل منې سرخ په مزار کري د شېک

 ټې ھر خان د واک د راخپلو په لې کځ د خانانو په منې چې له ده؛ړ کهړجرگه جو

 خو ،ړ دوام وکې پوروځ تر اتو ورې جرگې رداوه، دٻې بل به وٻ وو نو ېک

 په ې جرگـده،ې ونه رسـېلي پاې کومې کڅ شننو او وراشو په ترځجرگه د اتو ور

 وٻ ېرخ د مزار مجاور صابر شاه چ سري د شې چهړ وکهړکٻ پرځ ورې نھمېخپل

 ېليـې پتـې جرگ،ېاکټ وې په توگَـکـــمَ د حــې کوځ وو په خپلو منړیروحاني س

دا صوفي مشربه .  کويعتي به ھغه ته بولټ نو اکيټ وکڅوه که صابر شاه ھر 

 وي د غنمو ٻې ې کېـمې سـېرمڅي راپورته سو، په ورهياځ ھم له خپله شيدرو

                                                

  پاڼه١٨  ټوک ،١ ، افغاننامه ، يزدي افشار محمود ډاکټر - ١
٢
   پ١٢٢ ، يريخ سلطانتأ -  
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 ناستو ولوټ د ې کې په جرگ،ی ته راغځ منې د جرگـرتهې او بــستې را واخـږیَو

 چا ته به ې کتل چٻې ته ې او دېدلړٻ ته رغشي دغه درووکسانو سترگ

 ناست یـنېوازي ې کې جرگې ول په دـدليې لـېصابر شاه چ. يږـې کـېدږـېورنـ

 ېدږـې ھغه ته ورنـشي نو درو،ی نه کوي، احمد خان دې خبرېرډٻ ې چړیس

دا  « لي وٻې او وودښـېـښ کې د احمد خان پر دستار باندٻې ږیَد غنمو وسو او 

ّ ده او ته درانغهي جستا  تولو ناستو کسانو د احمد شاه ې کېپه جرگ. »!ٻې پاچا یُ

 ھجري کال د رجب ١١۶٠د . ( لهړ کنهي t پرتموي ، په خپلو مبارکاکنهټ

ھغه .). ره سمون خوري سېـاشتې ز کال د اکتوبر له مـ١٧۴٧ د ېچ = ـاشت،ېمـ

 ی احمد شاه د زمانخان زوېليد ابدالي سدو زو د قب . ١ کلن وو٢۵پر دغه مھال 

 د ې چـدلهې زرغونه نومـٻې ، مور ی دیدلٻږٻ زې په ھرات کې ز کال ک١٧٢٢په 

 .عبدالغني خان الکوزي خور وه

 ولوړ شورا په جوې سVکارېوٻ شاه خپل کار د قومونو د مشرانو د احمد

 سرانو او خانانو رې شمـوٻ ېد احمد شاه د دولت د ادارو په مشرتابه ک. ړ کـلېپـ

اشرف الوزراء، مختارالدوله، :  دا ول ٻې مھم القاب رٻ دې القاب درلودل چانتهځ

 الدوله، نظام الدوله، معتمدالدوله، مخلص الدوله، شاه دوست، شاه پسند، ليوک

  اسي، قوللراقاسي، د خانانو خان،  اقکيشي اگي،ي ضبط بگي،يشاه ولي، عرض ب

 ٢ . المک او نور نيخان علوم او قاضي القضات، ام

 د اtنډوي فاي مکوالځ ې کوله چهڅ ھې وسېُ شاه دراني تر وساحمد

 ٻې به یاځ ونه گوماري، پر ې په حکومتي چارو کې کېـمې سـلويي په قبیھغو

                                                

، درانی احمد شاه، پښتو ـ پاڼه، گنداسنگھ١٢ ټوک، ١فيض محمد کاتب، سراج التواريخ،  - ١
ـکوال ېد کتاب لـ :  پښتانه د تأريخ په روڼا کې ؛ پاڼه٢۵ لمرٻز، ١٣۶۶ژباړه ، نصرهللا سوبمن 

د « : وايي  چاپ شوی کې  ز ١٩۶۵  کې چې پاڼې٨۵٧ د کتاب په  نوموړیظفر کاکا خيل ،
دې » صدارت« احمد شاه د ټاکنې پرمھال پرٻکړه وشوه چې پادشاھي دې د سدوزيو او وزارت 

د بارکزيو وي، ددې خبرې په منلو سره احمد شاه پاچا سو او ټولو مشرانو ورته مبارکي 
ـيد گوته ئ تا لړۍ پر دغسې ٻوې پرٻکړه دـولوېپر مخ بـمگر د دراني احمد شاه د دولت » .ووٻله

نه ږدي، که داسې ٻوه پرٻکړه ريښتيا وای نو احمد شاه نه شوای کوtی د جرگې د پرٻکړې 
 .برخVف ھم سلطنت او صدارت دواړه د خپلې قبيلې په منگولو کې متمرکزه کړي

  پاڼو وروسته١٢٧، ١٣٣ له ،١٣۴۶چاپ ،ي، تيمورشاه دراني، عزيزالدين وکيلي پوپلزاي- ٢
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 ول په خهڅ »ېطبق « ېکړ پاۍنځ له منېد دولت تنخواه خواره حاکمان چ

  ١ . په کار گومارل ې کموې سـلييـئقبا

 خپل تر وندړ الفنستن د افغانانو په اونکيړـېـڅ زٻ نامتو انگرې چکله

 احمد ې کړ په لې افغانانو د وراشوٻځدٻ لولٻ نو د سوـکه،ې جامع کتاب لـولوټ

حمد ا«  : ٻې او واادويي په نامه ودونکيٻښ اټشاه بابا د معاصر افغانستان بنس

 ړۍ نې له دېکله چ. ودښـېـښ کټ بنسۍ سترواکېوٻ د ې پوھړې لوېشاه په خپل

 تر ېـولې نـهٻځدٻ د خراسان له لوٻې د متصرفاتو لمنه ېولټ پې سترگٻې خهڅ

 د اي متصرفات ولټ پراخه وه، ھغه دا ې تر ھند پورېـولېسرھند او له آمو نـ

  »٢.  وليړ کتصرف)  په زورېد تور(  عمV ً ٻې اي او ونونوړت

 ې پورېَافغانانو د احمد شاه د سلطنت تر دور«  : يٻ وا»هيفر « جنرال

 قومي ې چيږـې کبله گومان کـې له د،یـدلې د استقVل خوند نه وو لــکلهڅـېھـ

 او عمل انيد ب.  ويېدلړٻ غوې کېَ دورې په ھمدې دونهښښ او کېاويـوالتېلـ

 د ې د خپلواکی ددوًاي قويړسته راو په دغه مھال tٻې افغانان ېھغه آزادي چ

 د ی t تر اوسه د ھغوې چيځ غرور tمل گرـواليې او د کلـېَ د وديېروح

 محکوم وو، ې کدوږ د نسلونو نسلونو په اوې قوم چوي - برخه ده وهي ايتړانگځ

 او تونښ اواپهڅ ناوي دغه ېدا سمه ده چ. يږـې حاکم قوم بدلـوهي په اپهڅ ناوي

 مگر د سدوزي احمد شاه پر مھال ي،ږـې کـتهځرامن پر مھال حمودرميبدلون د م

 او اعتماد ډاډ د انځ پر خپل ې چيځ tمل گرې مومي؛ دغه اوضاع ددايپراخت

 زيې ته tره پرانـېاپالنيتړ او لوېتنښ تفوق غوولډ وي ې او داستهځ رامنهيروح

   تفکر شکل او  دقوميو،ي وواٻې زډٻ شتون نه درلود؛که په لنٻې ې پخوا تردېچ

    ٣» .يږـې کـتهځ رامنهڼب

 

  : يتوبونهړي د دولت لوم دران احمد شاهد
                                                

  پاڼې  ٣۵٨-٣۵۴ ريخ،أت مسير در انستانافغ  غبار،- ١
  پ٤٩٦   آصف فکرت، چاپ مشھد ايران،:ژباړه  الفنستن، افغانان، - ٢
٣
 سھی :ژباړه ، څپرکی ٧افغانھا، ريخأت  فريه،-  

  يآريائ سايت ،يسبزوار ل
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 وروسته احمد شاه ابدالي د خپل دولت د ـدوې کـاکلټ افغانستان د پاچا له د

 سمبالول لويـئ د قباړیلوم : ې تر مخ درلودلې مسألې لپاره دوه مھمتښـنگـېـټ

 د ې د لمنۍ او د افغان واکمنواليوي د ملي مٻ ساتل او دوښ خویاو د ھغو

 . کولتهځ او سمبال اردو رامنواکمنځ وهٻ لپاره د ايپراخت

 د رېـڅ دراني احمد شاه د نادر شاه افشار د دولت په ې سمه ده چدا

 طوي وو خو ھغو شرایدلې عمV ً لـلډدولت م»  مستبد«  زورواک ولهډ ځـېختـ

 شتون درلود دلته ې کرانيا/ ژ–ارس  د نادر د تاج په سر کولو پر مھال په فېچ

 شتون نه ٻې ې ککندھار ېـنېپه افغانستان او د افغانستان د ھغه مھال په پVزمـ

 .درلود

 خواٻ را په دوړٻـې پـوړٻـې خلک له پـې کرانيا/  ژ – په فارس ناي وېپه بل

 او ديږـېـښ کهړ نظام ته غامکوالځ زور واکه وهٻ ې شوي ول چديږ روېپه د

 او ې ستونزې پرته له کومډۍ او منظم دولت پر گنگټي وهٻافشار ھم د نادر 

 لپاره اووي راتلونکو برد د نادر پر مخ طوي ولگوله او ھمدغو شراهډډمخالفت 

 د خپل سلطنت ې وو چړ ته اې احمد شاه دیخو دران. ـستلې امکانات پرانـنړيا

 ې چيړ کـنگېـټ ې کځ پرگنو په منويالي جنگنوي مۍ په آزادې دداسټبنس

 نه منونکي ني ً دسپلباي او تقرېاويتړانگځ لويي قب– قومي ېـلېـVبـېبـ

 اطاعت وړ شاه دولت ته د فارس د وگر درلودل او که د نادٻې تونهيخصوص

 .   خاوندان ولې تجربږې د لی نو دووړپرتله ک

 ته په جبري اطاعت، د واکځ مرکزي ې چـدې پوھـی شاه دراناحمد

 ولري، ېلي پاړ وښۍ او د خوښې ې چیاځ پر ې ددستلٻ اړ ا پرگنوېھمداس

 او قومونو د سرانو کرکه، انزجار لويـئ د قباېاندړ شي دده د دولت پر ویداېکـ

. ـزاره ووې په کلکه بـخهڅ احمد شاه ورې ول چهڅ راوپاروي او دا ھغه نهياو ک

 او برtسي د نهي کـوادوالې ھـوهٻ د ې کځ د افغانانو په منې چـدهې ھغه پوھـکهځ

 خطرناکه خهڅ ېني او کې کرکې له ھغلونوځ لونوځ په ېاندړ پر وـوادوالېبل ھـ

 ېله د. سيي نې کهړ په زٻې ېاندړَ بل پردي زورواکي حاکم پر ووهٻ د ېده چ

 .  اکيټ خپله tره غوره او وې وو چړ اېـبې شـړۍ لومېکبله احمد شاه له ھماغ
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 اوويتړانگځ لويي په قبېولنټاو د افغان  احمد شاه افغان وو، ې چې دله

 په ې ستونزړۍ د لومې کې مودډې خبر وو نو په لنهښ تنوښاو قومي غو

 وندوړ له خپلو اليئ قباې چـدهې احمد شاه پوھـې مانا چېپه د.  شویالي برۍھوار

 د سرانو لويـئ په کلکه دفاع کوي نو ده ھم د قومونو او قباخهڅ تونوښارز

 ھم راتلل مجاز رونهي او جاگولي تی ددوٻې ې کلهډ په ې چتونليڅښ راثييم

 اعزازي القاب ، ملکي او ،ړ کاتي ورزٻې مستمري معاشونه یوبلل، د ھغو

 د ٻې ې توگې او په دلړ کرډٻ ور ې کـوې په کورنـی د ھغوٻې منصبونه يځپو

 ـدلوې د t خوشحالولو او راضي کـید ھغو. هړ ترtسه کنهي او مړ مVتیھغو

 د ې چهړ کهړ جوی شورـزه ې نھه کسـوهي هځ د قومونو د مشرانو له منٻېپاره ل

 گام اوچت نه يځ او مھم پواسيي سڅـې پرته به ھـې له سV او مشوریھغو

  ١.يړک

 ی شوروهي خهڅاحمد شاه له ھغو نھو تنو سردارانو  : ٻې واهي فرجنرال

 خدمت کاوه او ې ککرښ د نادر په لیاځ وي  ٻې له ده سره ې وه چړې کهړجو

 مھمه څـېاحمد شاه ھـ.  تل ور سره سV مشوره کولهٻې وندړددولتي سکالو په ا

 ې شولړ ورکڅـې ته ھـی پرته نه پلي کوله او ھغوبي له تصویسکالو د ھغو

 وٻرډٻ له هڼ د ھغه د حکومت بې دا چهډلن.  نه کولهې tندوښ تر پٻېژمنه 

 ې سوبېله ھر.  ته ورته وهۍلي جمھور د مطلقه سلطنت په پرتله فدراخونوړا

 برخه د هي او لوېرډٻ موي ولجو او غناوي د تر tسه شوٻې وروسته به اياو بر

 سره په سانويـئ له خپلو رکلهڅـې ھغه ھـشله؛ٻ وې کځ په منـروېخپلو سرتـ

 چلند نه کاوه او نه ولوښ او برtسي tس په ړ د لوی پر ھغواي او ېمتکبرانه ژب

   ٻې وخت وي ې tمل شي چـدلوې کـېپټد ھغو کسانو د احساس د  تلښ غوٻې

    ٢ . ووړی کړ ته لويځ در- واکځ د شاھي ٻې ی درلود او ديځورسره برابر در

 منظم وهٻ کولو وروسته احمد شاه دراني د تهځ له رامنی شورې سVکارد

 ړۍوم لشله،ٻ په دوه وو برخو ووٻې اردو ،ړ تکل وکولوړ اردو د جويړاوياو پ

                                                

  پ ۴۶-۴۵ ،١٣۶۶سوبمن، نصرهللا: ژباړه ، احمدشاه ،درانی ھـنگيس گندا - ١
 يآريائ سايت ،يسبزوار سھيل :ژباړه ، څپرکی ٧انھا،افغ ريخأت فريه، - ٢
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 او بله ـستې معاش اخـٻې خهڅ له دولت ې او منظمه برخه وه چميي داٻېبرخه 

 واکونهځ ٻېشايمل قومي ناي وې منظمه برخه په بلري او غميي داري غٻېبرخه 

 ولونوي او ترونوي جاگوندوړ سرانو به دولت ته د خپلو الويئول، د قومونو او قبا

 . دمت لپاره چمتو کول د خاليي جنگېـرې شمـېاکلټ په ېپه بدل ک

 او دلهٻادٻ په نامه »ۍغVمخان«  د انگهڅ ميي دراني احمدشاه د اردو داد

 يځ به تل پوانگهڅ وسله او تنخواه تر tسه کوله ، دا ٻې به خهڅله دولت 

 عنصر د نادر شاه افشار له مٻ دوې تگVرېاحمد شاه د خپل. خدمت ته چمتو وه

 ې تر tس tندټ پر بنسې شخصي تجربېل د خپېچلند او د ھغه په اردو ک

 رانييا/  ژ– فارسي ري غې گارد کیافشاري پاچا په خپل ساتندو.  وویـولېنـ

احمد شاه بابا ھم .  ولړې کیاځ پر یاځ او وزبکان انڅ لکه افغانان، بلوليـئقبا

 ، د نادر افشار د مھال په ړې کړې جوخهڅ لوډ تنوښ پري له غېلډ ېد غVمخان

 اني ھغه متجرب قزلباش سپاھگرډ د ړې جگد سمبال او ې او روزنېنووښ يځپو

 ې نادر افشار په کابل او پنجاب کې چلړ کالځ پر یاځ ې کېلډ په ۍ د غVمخانٻې

 ړۍ له کـزې د احمد شاه موخه د خانانو د اغـخهڅله دغه گام  . ١ ولودليٻښپر

 ۍشني ھمېوٻ ې د دباو دداسېاندړ پر وسانويـئ رلويي قبوړ د سرغاېدباند

 . ولهټـېـټ مرکزي دولت ته نه هړ غاٻې ۍ په آسانې ول چودل درلېليوس

 په منلو سره سره، تي مرکز او شاه ته د تبعل،يئ په وسلو سمبال قباتل

 کبله ېله ھمد. دلې کـلڼ tمل گـزېـټ بنسٻې د تجزواکځ اسيي ھم د مرکزي سايب

 سران او مشران په دربار او برونوټ او لويـئ احمد شاه دراني د افغان قباېول چ

 اعزازي القابو، مستمري ول،ي تر،ي د جاگٻې ته ی ھغول،ړ کولټ راې کېنېپVزمـ

 او ھم د ړې او د نورو منصبونو د ورکتونوښمعاشونو، د دسترخوان د لگ

 ېفي له خپل قوم، طاې د سمبالولو له tری د ھغوې کوړ جگوروټھندوستان په گ

 ډ په لنې او تاوده وساتل چولټ راې پورانځ دومره په ېـرې لـخهڅ ېلياو قب

 تر ې کځـې په ختـېولې نـستانهي او سشاپورين له ې کٻځدٻ په لوٻې ېوخت ک

 د ې کلي په سواي بېولې نـندهي د آمو له سې او په شمال کې پورريپنجاب او کشم

                                                

  پ٣٨ ، چاپ امريکا    د ،١٣۶٧ اخير، قرن پنج در افغانستان صديق، محمد مير فرھنگ، - ١
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رو  د خپل قلمې کړۍ په کۍ سترواکٻې لوېوٻ د ېمي سېعمان تر سمندرگي پور

 . ېولځ وگرېبرخ

 ـزوېـټ سران او مشران د دولتي مقاماتو په بنسلويـئ د قباې کله چخو

 کرار کرار ھغه پخواني دلوٻـرې شول، د وخت په تـیاځ پر یاځ ې کونوٻځدر

 ې tندـوريې تر سـېـزې اغـۍبرنټ قومي او ې د خپلې نور دېمشران نه ول چ

 په نگولو د مولونوي تويمکنځ پر ې وخت کډ لنرډٻ بلکه په ي؛ړواکمني وک

 په ويمارټ په غصبولو او نورو لومکوځ وٻ شوشلٻ د نا ولويـئ او د قباخولوښ

 او اعزازي القاب ازاتي او مVکانو بدل شول، درباري امتمکوالوځ ويخپله په لو

 ې وساتل؛ په دولډ په ارثي ې کـوې په خپلو کورنـهڼ نه په بله بهڼ بوهي په ٻې

 ې چړ سر راپورته کـوې اشرافي کورنــرېمـ شوٻ نگڅ تر ۍ کورن د سلطنتيېتوگ

 پر مرکزي دولت ودانگل، شاھان او شھزادگان ٻې وروسته اوړد فتوحاتو له پ

 او د دولت ولځ وگرلي وساې د tس او لوبـلوې او ھـتنوښ د خپلو غوٻې

 د ېٻ ې کلهي په پاې چولهړ واڼې بې په دٻې او تومنه هټ خلويي او قبمکوالهځ

احمد  : ٻېغبار وا. ړې له tسه ورکې برخړ د پام وېرډٻ ۍک د سترواويسدوز

 ٻې ته ی ھغوې راضي وساتل چولډ ې په دمکوالځ سران او لويـئشاه بابا د قبا

 ی د ھغوٻې به ې مؤقتو جرگو کري په غ،ړ ورکونډ گې چارو کيځپه ملکي او پو

 او د انو کسانو، خانزمنوېغـ د اٻې ې توگې پاملرنه کوله او په درهډٻنظر ته 

 ی او ھغوـلولهېکـښ ې گامونو کاسيي س– يځ په مھمو پوهښقومونو د سرانو پ

 دوه وو اي ېوٻ له ېھمدا tمل وو چ.  بوخت ساتلې په جنگي سفرونو کٻېبه 

 د ٻې ې ز کال ک١٧۴٩په .  سره مخامخ نه سوړۍ له سرغای پرته د ھغووښـېپـ

 گرو په اعدامولو د ـهئ توطــزمنوې تنو نورو اغـوڅخپل ماما عبدالغني خان او 

 . لهړ کانهښ سره رومکوالوځ وٻ له لوېخپل دولت راتلونک

  

  :تي او شخصاقتي پوھه ، لاسيي احمد شاه بابا سد

احمد «  : ـکيې لـاوړ په تاستي او ستي د احمد شاه د شخصبيي حبپوھاند

ھغه د .  ووتي او عالم شخصی حنفي مذھبال،ي احکامو ته پالنييشاه، متشرع، د



 ٦٨                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 هللا حصارکي جVل ريشاه فق: خپل مھال دوه وو تنو عرفاوو ته ارادت درلود 

 ېچ ( یورښـې پـمد محاي او می خاورو ته سپارل شوې په شکارپور کېآبادي چ

احمد شاه تل په ).  دييړ کټې پړۍ له نې قمري کال ک١١٩٠ په ٻې ېسترگ

د خپل عسکري .  ووی پلوۍالي او دوست د اسVمي اخوت، نرموې کاستيس

 بخارا، ھلي،ډ په ٻې پرتم سره سره واکمنځ له ۍ او اقتدار او د شھنشاھواکځ

 يړ چلند او سرغاړی د حکامو متکرره سرغاې او سندھـ کستانڅخراسان، بلو

 د احمد تانوڅښ رتي د بصې دي، ان دا چيړ ورکٻې او تاجونه ليښ بخهړ وهړک

.  ديې شوې چلند ته ھک پک پاتوونکيښلوري او تاج بخ دېشاه دغه پراخ لـ

 د چارو په اي مادي دنېدد« د ابدالي شاه دغه چلند  : ٻې واھلويډشاه ولي هللا 

 نوٻ وو خو د مسلمانانو د وري احمد شاه جھانگې چېسره له د» .حساب نه وو

  چلند د عدالت اوٻې ې په چارو کۍد سترواک.  کولههډډ ٻې خهڅ ولويله تو

 کبله ې له ھمدل،ڼ گې په توگانوي د خپلو بچٻې يړ وو، وگړ وtېَانصاف په تـل

 او رحمن سيروي له مې چی او دا ھغه لقب ديٻوا» بابا«  افغانان ورته ېده چ

 او فاتح یالي جنگوي احمد شاه ېالبته چ. ی شوبي په نصیپرته بل چا ته نه د

 ې چکاريښ ېلند له مخ فتوحاتو او عسکري چولوټوو مگر د احمد شاه د 

 نه وو؛ ھر ھغه کار یاو مظلوم وژونک» مستبد « ی زورواکمار،ټورانکاره، لو

 هړ جگٻې ره نو له مسلمانانو سـدهې تر سره کـټ او مصلحت پر بنسېکه د سول

عVمه اقبال . ستلهٻ را اـکهې توره له تـېاندړ د خپل ورور پر وٻېنه کوله او نه 

   : يٻ واوندړ په اتي شخصدهVنځد احمد شاه بابا د 

  

  ودست گھر ريزى که داشتازدل

  ھا برد و بى پروا گذاشتسلطنت

 د ٻې ې ولې کوي چونهې پر ھغه گوتنـکواtنې لــرې شمـوٻ کبله ې ھمدله

شاه ) امام الھند(  مگر که د ؟ېودلٻښ واکمنو ته پرقوي ناtې د سلطنت واگھليډ

 ـکونوې د لـتونوي شخصړاويلمانو واکمنو او پ او د ھند د نورو مسھلويډولي هللا 

 کلهڅـې وخت او ھـڅـې شاه ھـمد احې چيٻږرگندڅ کتنه وشي، ېدږـې ته له نـړۍل

 ھند ته د ،ی او تاt لپاره نه وو تللټ لوـواک،ې نـ،ۍريھندوستان ته د جھانگ
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 ې موخه د ھند د ھغو مسلمانانو ژغورنه وه چۍنٻوازٻاحمد شاه بابا د تگ 

 واکځ د خپل ملي تلښ خوا ھغه نه غوې وه، له بلړې کتنهښ غوٻې هخڅور

 و،يخلج ( ـوې او د نورو افغان شاھي کورنـديٻږ افغانستان شا ته پریعنيمرکز 

او .  شيړ tهځ مستھلک او له منېپه شان په ھند ک)  او نوروانوي لودانو،يسور

 د ھليډ او د وېناپاکـ ويي هللا جھاد په دنلي خدمت او في  سبنيي دغه خالص داي

 ټ مټ کې ھغه t مخکي،ړ کړ په سولندتوب ککۍري په ضبط او د جھانگۍشاھ

 له حکامو سره په تکرار په بخارا، وٻدڼھمدغه چلند د افغانستان د نورو گاو

  . ووړی تر سره کې کستانڅسندھـ، او بلو

 ٻځدٻ درلودل، که په لوې حدود په پام کعيي شاه تل د افغانستان طباحمد

 د ـوادې د خپل ھـٻې راوستي tمل ې tندې ادارې تر خپلري پنجاب او کشمٻې ېک

 د ـنهې سرچـواکځ د ھغه د سلطنت او ې چـدهېھغه پوھـ.  لپاره ووېساتن

پاني «  که د ې کبله ده چېله ھمد.  ديې پرگنوبيټاټافغانستان خاوره او ددغه 

ل قدرت مرکز او سلطنت شا ته  د خپٻې لپاره ـولوې د نـھليډ او د ېد سوب» پت

 ې خپل انساني، فکري او ادارٻې ې کـوادې او د ھند په پراخ ھـی وایوtځغور

 افغانستان، د سلطنت له ،یوبټاټ د ھغه خپل اييښ ،ی وایاړ استھVک کواکځ

 ور کې ھماغه برخلـٻې ته به ۍ کورنې خپلو ای وای شوې برخې بخهڅ تيمرکز

 ې ور په برخې ته مخکـوې افغان کورنـويھندي شو نورو ې چی واړی کېپه برخ

 دا استي د ھغه سکهځنو . ی واې تللهځ به له منې توگړې وو او په بشپیشو

 وريي تر سې وضعۍ او د پلرنرغي حکام تر خپل شھنشاھي بيډ گاونېوو چ

   وهٻ او نه د يړ نه کلېکـښ ې غاصب مقام کوهي په انځtندي وساتي او خپل 

١»  . شيرگندڅ راې کېرېـڅ په ري جھانگسولند او قھار
 

 سره دومره وبيټاټ او پلرني ـوادې احمد شاه بابا له خپل ھـې چوي وواديبا

 ـوادونوې د نورو ھـٻې ېمکځ ړې وچ غرونه او شاـوادې د ھـې درلودله چـنهېمـ

 ې چی غزل دوي ادعا شاھد د دراني احمد شاه ېد ھمد. له جنت سره نه برابرول

   : يٻوا

                                                

   پاڼې٢٧١-٢٦٩ريخ مختصرافغانستان ، أت ،ي  حبيب- ١
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 مړ را ياد کې چَــرومهې تخت ھـيليډ د

  د غرو سرونهتونــخـواښ پکليښ د زما

 يٻ تمامه دنيا يــوخوا، ته بــل خوا که

 گـرونهډ دي ستــا خالي تش ښ خوزما

  کاـرنهې به دغـه ستا قــدر ھـاحمدشاه

   د تمــام جــھـان ملکــونهــسيې ونـکــه

 

 

ه به افغانانـو ته د معاصر افغانـستان د احمد شا« ـکي چې ېعبدالحميد محتاط لـ 
بنسټ اٻـښودونکي او يوه افسانوي اتـل په توگې پاتې شي، مگر احمد شاه د 
خپلو اھدافـو په پـرمخ بـيـولو کې له ھر ډول ظلم او شکنجې څخه استـفاده 

پر ھر .  د يرغلونو او وينـو بھـولو تأريخ دی-د ھغه د سلطنت دوران . وکړه
کله / کوپـړۍ منارونه  ـښود ھلته ٻې د بومي وگړو ېچې گام کښـټاټوبي ٻې 
ښارونه ٻې وران کړي او د نورو . جوړ کړل) ـرې؟ېکله او چـ( منارونه 

: " محتاط زياتوي . ١ـوادونو تمدنونه ٻې ړنگ کړي او ثروتونه ٻې لوټلي ديېھـ
 چې د له دې چې احمدشاه د افغاني قـبـيـلوي ټولـنې محصول وو، څرگنده ده

له ھمدې کبله ده چې د . معاصر افغانستان په تأريخ کې ٻې ښکاره ونډه ولوبوله
ـدونکو سره چار چلند ٻې ډٻـر بې ېله غير افغاني اوسـ. بابا په نامه ٻې يادوي

ـدونکو له نظره ھغه بې اندازې مستبد او بې ېرحمه وو او د غير افغاني اوسـ
 . "٢رحمه وو

 اليډوي فـاي مکوالځ ې کځـې او ختـٻځدٻ په لوېچ مي ووادي باۍني خواشـپه

 فاتحانو، وي په شان لوونيلي او ناپتريد ستر پـ.  شان خصلتونه لريوي مونهيرژ

 تنوښ غواي د خپلو پراختولوټ ـVکگروېکـښ سي انگلې کاي او آسقاي افرکا،يپه امر

 ته tس اتوي لپاره وحشتناکو جناخولو او د خپل قلمرو د پراې کړاو فتوحاتو په ل

 ې کۍ په شکل بنديې جغرافۍ د اوسنړۍ د نې کبله ده چېله ھمد. ی دیاچول

 ړُ او ووی لوڅـې ھـړۍد ن.  دهې لوبولهډ ونېاکونکټ او وژنو خواليٻزور، تاوتر

 ھم پر ې دږ موې چی شوتهځ رامنی نه دټ پر بنسويـئ د عامه راـوادېھـ

                                                

١
  ۵٢۵.  پ  عبدالحميد محتاط ، تأريخ تحليلی افغانستان-  
٢
  ۵٢٦.  پ  يخ تحليلی افغانستانعبدالحميد محتاط ، تأر-  
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 په زور او ٻې قلمرو ته ۍ واکمنې د خپلې ولې چوړ وکـوکهېاحمدشاه بابا دا نـ

 .ی دړی شکل ورکونونوي کريښل

 اسيي د احمد شاه بابا سې غبار له نادر شاه افشار سره په پرتلادښاروا

 د ې کتښـې په ازمـاقتي ليځ او پواسيياحمد شاه د س«  : ٻې ستايي او وااقتيل

.  ووتیلاي برخهڅ اوړ پخيي تأرړېانگځ وهٻخراساني نادر افشار په شان له 

 د ې توپير دا وو چانهښ زغرد او رووي ځخو د نادر افشار او احمد شاه تر من

 پوخ او خلک رډٻ تښ زخهڅ ټ د نادر ددولت له بنسټاحمد شاه د دولت بنس

 د ھغه له ټ د نادر شاه افشار ددولت بنسېحال دا چ.  ولښ خورډٻ خهڅور

 او خوابدي ېـدلېتاره ترھـ او اتباع د ھغه له ظلم او نادړٻ سره جوخت ونېنړٻم

  ١» .ول

 ولوټد احمد شاه تر «  : يٻ د احمد شاه بابا په ھکله وانگھـي گندا سرټاکډ

 او لړ او سمبال کولټ سره راې ملت تر کچوهٻ د ٻې افغانان ېستر کار دا وو چ

احمد شاه «  : اتويي زړینومو» .ودٻښ پرراثي ورته په مٻې ـوادې خپلواک ھـوٻ

 ټی مووي يې خهڅ یه، له ھغوړ پراخه کيٻ د افغان قدرت لمنه ې چھغه پاچا وو

 او د هړ ورکاي وده او پراختٻې افغاني دودونو او عنعناتو ته ،ړ کړملت جو

 هډډ خهڅ کولو رغلٻ له لويـئ پر آزادو او خپلواکو قباٻېھمدغه احساس په لرلو 

 تيو جذاب شخص د عظمت او پرتم خاوند ا،یکلښ ېـرېـڅاحمد شاه په ... هړوک

 ساده مگر له ې کهړ تندي خاوند وو، په ناسته وtني اروا او د ورښدرلود، خو

 او وړ زدوکو،ډ غونولنو،ټ په ـواله،ې وو، مذھب ته لـکډ او وقاره تښدرن

»  وفا«اليي  پالې ژمنې په خپلې کوله چٻې هڅھ...  او روحاني ووني مېپوھن

 ھم ٻېخوراک .  ووـوالهې کولو ته لـکارښ وساتي، هي روحۍالي او د پالي،ړوک

 پرته ايتړھغه له ا.  لريډاډ ې ورباندې پرگنېھغه په زباد ورسوله چ. ساده وو

د نورو ....لښ بخٻې به اني اکثره شورشـستله،ٻ نه را اـکهېخپله توره له تـ

 ې خپلکھانوي درلود، ھندوانو او ستښ نرمٻې ېاندړ پر ونونويمذھبونو او د

 یاځ ې کډ په خپل گارٻې ته انوي ارمنحيي مس،ې درلودلۍزاد مذھبي آېولټ

                                                

  پ ٣۵٩ ريخ،أدرمسيرت افغانستان غبار، - ١
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 مگر د ستر فاتح او يٻږـرې سوه کاله تـوڅ ٻې ېنړٻ له مې چېسره له د... ړورک

 افغانانو وړ او زوانوځ افغانستان د يټ مووي t تر اوسه د خپلواک او ادونهي ريډل

  »    ١.   دهېپات ۍ ژوندې ھماغسې کونوړ پر گنو په زلوړاي او وفوياو د شر

 او استقVل پرته ړۍ سر لو،ۍ شاه بابا د افغانستان د خلکو له سوکالاحمد

 ـVې ستونزمنو سفرونو او د ژوند او پت د بـدوږ اوروډٻ نه درلودله، د ـلهېبله ھـ

 »شوايپ « اي افغان مشر او بومورړ او زهيندوښ سروهي خطرونو په گاللو د ـلوېبـ

 افغانانو ته ٻې ې فاتح په توگاليرم د بگرډ د وړ جگنکواکوټ ـکېاو د برخـلـ

 ٻې کلهڅـې او ھـړ ونه کانتي ته خـوادې خپل ھـٻې کلهڅـېھـ. ولځ وپنونهړايو

 ـوادوالوې له خپلو ھـانځ ٻې کلهڅـېھـ. لڼ خوار او سپک ونه گـوادوالېخپل ھـ

 ـرې تـی د نهچوړ او چېني وخت په ھوساٻې کلهڅـېھـ. ـرهې ونه شمـرډٻ او ړلو

 او ړی تر tسه نه کی دستور نه دخهڅ واکځ نيي له کوم باندٻې کلهڅـېھـ. ړیک

 ې چېسره له د. یکوھلټ ی نه دٻې دستور د ملت پر تندي یَ پردٻې کلهڅـېھـ

 په خپل ٻې کلهڅـې ورکاوه خو ھـٻې او تاج به ـستېاحمد شاه له شاھانو تاج اخـ

 ړۍ پگٻې به شان په ـوادوالوېرو ھـ برعکس د خپلو نوود،ښـنـېـښسر تاج ک

 د ی او د ھغوـناستهېـښ کېمکځ ې پر فرش شوهډ سره په گی او له ھغولهړت

 ٻې ته به ږ غکوړٻ او د مظلومانو د کـوهې نـږ غوٻې ته به ږ او خواسړ بونوړز

 سواندي پVر په شان هړ زوهي د ٻې سره به ـوادوالوېله خپلو ھـ.  رساوهانځ

  . اداوهيپه نامه » بابا«  د لکو خې کبله ول چې ھمدچلند کاوه او له

 ھم که په ايتښپه ر«  : کيې الفنستن لـې چی له کبله دتښ ھمدغه درند

   ولري نو له احمد ايتړ د خپل ملت لپاره د درناوي وې ھر ھغه شاه چې کايآس

 »  ٢ .شاه پرته به شاه نه وي

 ې افغانستان دې وي چ به نهخپوهي او تأرـکوالې لـی انصاف لرونکڅـېھـ

 ته ۍ او د ھغه استقVل او ملي واکمنـريې ونه شمـراثي مهيد احمد شاه بابا گرانب

 وشي او د تښ درندي احمد شاه بابا ته باې کبله ده چېله د.  ونه لريی درناوېد

                                                

  پاڼې۴۶،٣۴۶،۴۶۴ ،٢۴ ، اثر غهھما ،  گنداسنگه- ١
  پ٣٨١ اثر، غهھماالفنستون، - ٢
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 د ې دنده ده چږ دا زمواوسو، ی منندودي باخهڅ خدمتونو اسييھغه له مھمو س

 تښ د منوندړ په اتونوي شخصوينړـېد خپلو ملي او سترو مـ ھر بچي ته ـوادېھـ

  .ويـښ درسونه وتښاو درن

 

  :ـنهړٻ احمد شاه بابا مد

 ز کال وروسته د سرطان ١٧۶۴ له ې باندې دراني احمد شاه پر پوزد

  ز ١٧٧٣ د وخامت له کبله په ې وه، بابا، د د سرطان د دانې شورگندهڅدانه 

  

 احمد شاه مقبرهپه کندھار کې د دراني 
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مقبرهميرويس نيکه په کندھار کې د   

 

 

 تر ٻې ی دوبې غرونو ته چې د توبې کېـمې په سـويکزڅ د اېکال ک

 ١٧٧٣د  او دل،ٻ بد تردلوٻـرې په تـځې د ھر ورٻې پونهټ. ړ t،ی دړکندھاره سو

 ې کالو په عمر له دوسځـنې پـوي د ٻې ې کوړٻ په لومېـاشتېز کال د جون د مـ

 تښ درنيړانگځ شو او د لړ کندھار ته راوٻېجسد . ړې کټې پې سترگخهڅ ړۍن

 .   خاورو ته وسپارل شوې کپوڅ په ني او د ناورتښاو من

 تښله ز یاځ د دراني احمد شاه آرامې کځ په منوړ کندھار د پرگنو د وگد

 له کبله ھلته ېرٻ د غچ د ومنښ د دوکڅ که ې چېتر د. ی برخمن دتهښ درنرډٻ

که کوم . يړ مجرم ته tس نه وروې نو ان دولت ھم دغسېـنېـښ او کوسييپناه 

 دعا ده ړېانگځ وهٻ چارو راضي نه وي ھغه ته وينځ له ورړی سړ او زواډبو

 ـرې په دعا او عبادت تـې کيځ ژوند د احمد شاه په آرامې پاتمړغوا : يٻ واېچ

 .مړک
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   فصلړیلوم

  )هړ ژبادنوزادی(

 

  خانسردارپاينده  د ی په سلطنت کانويدسدوز

  رولخيي تاری د کورن

  

  

 :ی احمدشاه په دولت کی دراند جمال خان رول ید حاج
  

دھلمند په  ) لي پيړی پیVديم١٨د (  کي ی په پايړی ھجري پیولسميد

 ی چي د حاجه ژوند کاوتي شخصزمني اغوي ی په کV کیزرغونه وادي د نادعل

 درلوده او د هړ دقوم مشري پرغازوګده د بار.  ووی شوژندليجمال خان پنامه پ

 اتي خورا زیپنامه مشھور سو چ )کهيحاجي جمال ن( سره د دويريوخت په ت

 ی د ملوادي دده شھرت دھغه مھال د ھهګ مشر په تویدقوم. یدي ورته کیدرناو

 یدحاج.  دوخت سره سمون خوري ی خان ھوتکي د واکمنسيروي اومشر مديقا

محمد ( د يی انځ یوو چ) ی باشیتوپج(  خان وسفي یجمال خان پVر حاج

 ييږ ککهي نیدقوم لو) انويزمحمد(  د کهيمحمد ن .هڼاګ خهځ ید اوtد) کهين

 .١ی دی د کندھار په ارغستان کيیاوقبر 

 چي د ی داخښوي د بارکزو قوم انيمحمدز : یکي لیبيمرحوم پوھاند حب

 مشر ملک سدو یلي قبی د ابدالکهيدغه محمد ن.  اخلي هيښ رخهڅ کهيمحمد ن

                                                

١
   مخ٣ ونهړ وی معصوم ھوتک، کندھار-  
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ملک سدو د کندھار په ارغستان کي د زرم . وخت کي ژوند کاوه وهيسره په 

 د دارو یمحمد د عمر زو . یديپه شاوخوا کي اوس) م١۵٩١(  کال یھجر

 . ی داخښوي خهڅ یلي د قبتنوښ پبنڅړدرلوده چي د هړ پوري الهياوبارک په قب

 یددو. درلوده هړ پرغای قوم مشری اوtدونو په کندھار کي د بارکزکهيدمحمد ن

 چي ييږادي په نوم ی جنوب خواته دبارکزو د ناورشکګ د وډنڅمرکز د ھلمند پر

  ١ . وویوبټاټ ین پخوای کورنید  دیاځپنامه ) کV یاد(د 

ی او کV دگرشک په نادعلی کی اځنی ګزی داستوګجمالخان باردحاجی 

 دھيلمندپه ناوه .ه سرکی واقع دیپد نادعلی کلی دبارګزو دناوی . بلل سوی ده

دخپل وخت دسرنوشت ساز سياسی تصميمونو مرکزوو او " لوادی کV"کی د

  .دھيواد مقدرات په ھمدغه کV کی تاکل کيدل

شھور وزير فتح خان مور دسردار پاينده خان ميرمن او دم"ادیيه لو"

 پخول تر یړپه دغه کV کی دلوی اختر دکيچ» ٢.زی کVن خان لوروهګدبار« او 

اد بينوا ليکی ښاروا.يره وخته پوری د محمدزيوپه کورنيو کی يو دود ووډ

چه ھرحای  وی، دلوی اختر په ورخ ضرور او  یښپه کورو ک دمحمدزيو:"

سفه خينی خبر نه دی او تقليدی ی په فلړد دی کيچ. ی خوریړھرو مرو کيچ

دوزيرفتح خان تر مرگ : روان دی، او خينی ئی داسی بيان کوی، وائی

ی ړه او کچيړول کټزامن دلوی اختر په ورخ را خپل نور» لويی ادی«وروسته

فتح خان دانتقام ی خورلو وروسته دوزيرړيئ و، چی ترھمدی کيچړ کخئی پو

» لووښبره ايډ«تنوالی مراسمښويه ادی دپ  او لٍیړول مV ويتټاخيستلو په عزم 

خه دمحمدزو دکورنی دسVلی تشکيل څايه ځ خو له دی ،ای کویځپر

 »٣...یږيړجو

(  احمدشاه یاو ابدال) م١٧۴٧-١٧٣۶(  جمالخان د نادرافشار یحاج

 ده .  ووتي شخصی سوژندلي متنفذ اوپوي پر مھال یدواکمن) م١٧٧٢-١٧٢٢

                                                

١
  مخ٢٧٩خي دافغانستان معاصر تار،یبي حب-  
٢
  مخ ١٣٧ميرمنی، پشتنی:عبدالرؤوف بينوا-  
٣
 عVمه رشاد خپرندويه دور،دکندھارمنور،دزنگاوات مخور،معصوم ھوتک،دناوی دانش-  

  ١١ش،ص٢٠١٢/١٣٩١چاپ تولنه،
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  .دهړي کمرستهړ د پام ویکودلويښ اټ دولت په بنسیدسدوز

 نادر د ې راغلي کله چې کخي په تأرونونوي کريښ نادر شاه افشار د لد

 کرښ د خپل لـد،ې گرشک ته ورسـې له tرستاني په تکل د سـولوېکندھار د نـ

 لپاره ـولوې د نـــموې سـوندوړُ د بــست او اٻې او بله نداوري د زمٻې قطعه وهي

د نادر . ړ پر لور پر مخ tدھار د کندلوٻـرې ھلمنده په تـ او په خپله لهلهږـېولـ

 خوراکي توکو له روډٻ ، د ولجو او د ـولوې له نـوړ د غاندي د ھلمند د سانيسپاھ

 حاجي ې چکاريښ ېداس.  سولیاځ وي له نادر سره ـرتهې وروسته بـولولوټرا

ه د  تکروښ لرغلگروي ھم د نورو قومي مشرانو په شان یجمالخان بارکز

 ې او د خپلی لپاره چمتو شوړ د چوپې نادر په رکاب کداطاعت له کولو وروسته 

 او د ھغه د یاځ وي ې کېلډ د نادر د سوبو په یاځ وي له کسانو سره ېليقب

  .  ووی ورسره ملگرې پورېـبـې تر شـېنړٻم

 جمال خان دھغو ی دنظرسرسم حاجیکونکي د لخيدسراج التوار

 کي ی چي دنادر افشار په واکمنی دخهڅ یلډکسانوله  سووژندلي تنوپوارلسوڅ

 د باچا په يی احمدخان ی ابدالی چی کس دړی رتبه درلوده او لمی د سرداريی

 پر پله  قدم ه نورو کسانو ھم ددهګپه جر. ړ ورکعتي بيی او ھغه ته ی ومنهګتو

 احمدشاه ھم دده یدران.  شولګڼ وولواکټ د وادي او  احمدشاه د ھودښيښک

 طواف فيي هللا شرتي داچي دبرګم. ړ لقب ورکیدمتونوله کبله ده ته د سرداردخ

 محمد ضيف .دهيادي باله او د سردار په نامه نه يی جمال ی وو نو حاجړی کيی

: ادويي خان د نصب شجره داسي ل جمای کي د حاجخيکاتب په سراج التوار

 قوم له یحمدزد م ( ی د محمد زوی زواروخاني د ی زووسفخانيجمال خان د 

 د داوود خان ی خان زولي د اسماعی دحضرخان زویدعمر زو ) ی اخلهيښده ر

د ھمدغه کتاب له مخي  . ی دبارک زوی زوني د نورالدی خان زولي د سفیزو

 او د ابدال ی زوني د تراي برکياو ز. ی دن زامرکيبارک ،پوپل او الکو د ز

 ی د ابدالهګ په توولواکټد .  دهی راغلخهڅ ورهيښ رانوي چي د ابدالی دیلمس

 جمال خان د ی د حاجهګ جرهي سرخ په لوري پر وخت دکندھار شاکلوټاحمدشاه د 

 ی ديی یلي او ودهړي ھم ککواtنوي لخپوھانواوي نورو تارادونهي یزيرول او اغ

 صابر ري پی سره روحانیدده په ھوک. درلوده زهي اغیاکونکټ مرستي دهچي د
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 شوه لګڼ وهښ تاج نی چي د شاھودښيښ کږی د غنمو وشاه داحمدشاه په سره

  .لهي ووی ناستوکسانو ورته مبارکولوټ ی کهګاوپه جر

 ونګډ کي دغو کسانو هګ سرخ په جرري په قول د شی پوپلزیاغلښد

 خانيپه شاول ( یزي خان باميګ الدوله ، بلي وکانسردار عبدهللا خ: درلود 

  افغان مشھورريم(  په یزيخان عل،سردار جھان خان ،نورمحمد ) مشھور وو

 سردار مرادخان ،یپسند خان اسحاقزه  ، شای خان الکوزیعبدالغن) وو

 ،ی خان اسحاقزی ، موسی ،محبت خان پوپلزیلندرخان پوپلزق ،یپوپلز

  .١ر او نوی الکوزرھزارخانيم

 د حاجي ې کېلډ پوپلزي ددغو سردارانو په اغليښ ې ولې ده چـندهښـېھـ

 ري د شنوي سرچخيي تأرولوټ ې حال دا چړی کادي یکزي نوم نه دجمالخان بار

 او له احمد شاه ډې د حاجي جمالخان له حضور، د ھغه له ونې کېسرخ په جرگ

 .  دهړې کادونهي هړدراني د ھغه له مVت

   ـدنهې له کندھاره لـٻې ې ز کال ک١٨۴۶ په ې چه،ي جنرال، فرفرانسوي

د ھغو  : ـکيې وو لــلمهېار کھندلخان مـ د سردې پورې مودېوٻ او تر ړېک

د .  وو لس تنه ولړی کړ چوپٻې ې ککرښ د نادر په لې چـرېافغان سردارانو شمـ

 او د یکز او حاجي جمالخان باری احمد خان سدوزې کتړښ په جوېلډ ېھمد

 .    کسان ولـزمنې مخور او اغـېلډ وو او د ی تن ملگرويسدو 

 ی وروسته ھغوـدوې له راستنـېته د افغان قطع او کندھار ېنړٻ نادر له مد

 ې چـرويې پر سر تـې سکالو د وراشزوېولنـټ او ـوې د خپلو ھغو کورنـځې وروڅ

 ٻې هي ول، او اغتشاشي روحې پاتېـرې لـخهڅ وخت لپاره وردږ اورډٻد 

 له کبله ښۍناخو د ېاندړ پر وسيـئ د خپل رې وخت کدڼ لرډٻ خو په ي؛ٻږکرار

د نورمحمد خان له .  ٢ واکه کويېب] یزيعل[  نور محمد خان  کوي اوښورښ

 مشران د سره ـزېـټ او بنسی لولويـئ قباوي کولو وروسته د ابدالي او غلجهښگو

 ې کوي چهډ لپاره غونې او دديږـېولـټ سره راېپه مزار ک»  سرخري شاي « خيش

                                                

١
  مخونه ١١٢-١١١ ش کال ١٣٣٣ ی درانمورشاهي ت-  

 مگر دغه ادعا زمونژ په نور وملی تاريخونوکی نه ليدل کيژی ، معلومه نده چی فريه ، - ٢
  ی ده؟ړکدامالومات د کومه 
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 ھغه ته ولټ ې چړې غوره کې په توگسيـئ روهي ې تن د داسوي هځله خپله من

 ي،ړ ور سره مرسته وکې او اداري چارو کاتوي عمليځ پوولوټ وي او په عيمط

دغه .  ويی چانس ناشوې ددغه کار له کولو پرته به د استقVل د ساتنکهځ

 ستونزو له گاللو پرته، په وي لوروډٻ او د ډ او خنډنځ له يږ او ھمغړیجاړجو

 او يړجاړ د جوځ مشرانو تر من دـيلوئ د قبا؛ی tسه شوتر ی نه دۍدومره آسان

 ته د تاج او ډې غونېـلې قبـېھر. ی ستونزمن کار درډٻ کول تهځ رامنيږھمغ

 ې په ھرات کٻې ۍ کورنېاحمد خان سدوزي چ.  کولهېاندړ ادعا وـولوېتخت د نـ

 ې له دته درلود او پرونډ گې په اتو tنجمنو ناستو کډېاستوگنه درلودله، د غون

 خيش ( خيد سره ش.  وویـولې نـږ غورځي په ٻې ادعاگانو ته ولوټ ووايي هڅ ېچ

 لوري او ـدې لـېوو چ) مواجر(  متولي ارتي د زشي درووي ېپه مزار ک) سرخ

 د احمد خان دغه محتاطانه شي دروـدل،ې کتل کـې سترگې تل په درندٻېنظر ته 

نجمنو او  tـوېـنـېـځ له اته ورې کی وو، په پایـولې نـېچلند تر سترگو tند

 او سردارانو ته د يٻږ د صبر کاسه نسکورشيتکراري وراشو وروسته د درو

 احمد خان یتعالي خدا؟ې خبرېدږ اوېرډٻ دومره ېول« :  وايي ولوړمخ په ا

 ھغه د افغان ؛ی ستر درډي تښ زولوټ له تاسو ې چړی کدايدومره ستر پ

 ې په پام کی خپل خدا. لريهړ اې پورۍ کورنېنٻتر بي په نجې کځ په منـوېکورنـ

» . سئړ په قھر به ککی نو د خداوئ،ځولرئ، که تاسو ھغه له پامه وغور

 د ږیَ ووي د غنمو ٻې او وروسته ېلي جدي لحن ووتښ په زې دغه خبرشيدرو

 او ودښـېـښ کٻې وشکاوه او د احمد خان پر سر خهڅ يټ له پېـمې سـېرمېـڅور

 »!ی ستاسو تاج ددا«  : لي وٻېو

 سردار وو او واکمنځ ولوټ تر ې کډې غونې په دېالخان چ جمحاجي

 د احمد خان اپهڅ نا،ې د ھغه پر لور ويېـئ راۍرډي ونوالوډ د گوډظاھرا ً د غون

 او په خپل قانع کوونکي فصاحت د احمد يٻږـرې تـخهڅ ادعا ې له خپلۍپه پلو

 د ٻېه  تالخان حاجي جمې کوي، دا ھغه چلند وو چړ مVتېـدنېخان د غوره کـ

نورو . ړ ورپه برخه کيځ درتښ او درنتښ د منې کونوړعمومو افغانانو په ز

 ې چـدلې پوھـکهځ ود،ښـېـښ پل کېسردارانو ھم د حاجي جمالخان پر پله باند

 ې دد،ی دړی په خوله چوپ سولوټ تر ې کځ سردارانو په منولوټاحمد خان د 
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 ادعا نه څـې ھـٻېلپاره  انځ د ې  وو چړی سنهٻ ترارښي ، احمدخان ھونگڅتر

 زٻاندړ د احمد خان لپاره ويړ سيړمگي درې مھمه خبره دا چولوټدرلودله او تر 

 نه،ٻ د معتدل ترې په پرتلولوټ احمدخان ته د نورو ې چیھمدا tمل د.   ووړیک

 ١٧۴٧احمد خان په  . ـدلې کتل کـې په سترگيړ سنهٻ ترندَړَ او ونهٻ ترېَ پرېب

 ز کال د ١٧۴٧ د اي ېـاشتې قمري کال د رجب د مـ١١۶٠  دېچ  ( ېز کال ک

 د شاه د ې جومات کوهيد کندھار په )  سره سمون خوريېـاشتېاکتوبر له مـ

 هډ غونهي لوـوېـښ او د خوديږنامه له تر tسه کولو وروسته تاج پر سر 

 تر سرډي وي:  ساده وهرهډٻ تهښ زهډ غونودلوٻښد احمد خان د تاج ا. يړٻږجو

 Vډې او د غونديږ ې په توگۍالډ د ې دانوڅد نوي شاه پر سر د غنمو م 

 واکځد شاھي . ی دړی او پرگنو غوره کی احمد شاه خداې ته وايي چونوالوډگ

 ھغه ې کځ په منلويـئدود t تر اوسه د افغان قبا) نينماد( ييز هښ نولډ دا دږـېلـ

؛ ددغه دود )اکيټ ې په توگسيـئ د خپل روکڅ وي ېکله چ ( يږـې کـیمھال پل

 يږـې غوره کـې د امانتوال په توگواکځ د وکڅ وي ې کله چیمانا او مفھوم دا د

       ١ ».يږـې کـتهځ سوکالي او برکتونه رامنخهڅنو د ھغه له اقداماتو 

 جمال خان د ھغه په دربار  د ی وروسته حاجدوي داحمدشاه تر واکمن ک

دنده درلوده چي احمدشاه ھم په ) کارسV( مشاور ی لرونکتي مھم او صVحرډي

م پوري د احمدشاه ١٧۶۵ده ھم تر  . ی کولیمشور  دده سره سVی چاروکولوټ

 ړ پام وود ایستي اخهډ ونکروسرهښ لی کي دخپل قوموښيکرکښ لولوټپه 

 په کندھار ګ مریم کال پخپل طبع١٧٧٠ جمالخان په یحاج. یدړي کيیخدمتونه 

 . ی دی وفات شویک

دکابل د ( ید .ی دیژندونکي افغانستان پیزيرګ انی وتلوي ستوننالف

 په یدړي چاپ کيی ی م ک١٨١۵پنامه کتاب کي چي په   )اني بتيسلطان

 قوت په یدقومخان  جمال ی د حاجی شرح کحي دقومونو د توضیافغانستان ک

 تر يی ري چي شمی مھم قوم دوي د دراني قومونو انيزګبار«  : کيي لوندړا

                                                

١
آرشيف ( سايت  ويبآريائید ،دويم څپرکی، ي سھيل سبزوار: ژباړه ريخ افغانھا، أ فريه، ت-  

  )يتاريخ
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 پاشل ی کيځ د کندھار په  جنوب او جنوب ختیدو .ی درډيخورا  انويپوپلز

 یميداچي ددغو س .ی دشتي می په ارغسان او د ھلمند په ناوه کيی رډي. یديسو

 د اوبو په زونويخت ، د رودونو او کارو بهڼ حاصل ورکوي نو په کرھرډي یمکځ

 رهډي یدو د ھم يی ايب. یدړي کی ھم زرغونیانګ او صحراتونهښ ديی سره ولوګل

 رډي ی ، دوځ تر منلوي قبتنيښپ د.  لريی او مالداری داني کوچيیبرخه 

.  لري هړ قوم مشرتوب پرغای فتح خان ددري وزګړی دا . ی دورړ او زیالګيجن

 ددغه قوم یرډي چارواکو ی کي د دولتي مامورانو او لووادي نه پرته په ھیلد

د  . نيي شجاعت کي وو ا ، اتحادی په وفادارښيګڼی ی خپلیدو . ی دخهڅ

 .١ »ی ندږ لوي زره کورنرشي تر دري شمانويزګبار

« :  کيي لی کتاب کوبليپنامه پخپل ) نژاد نامه افغان( محمد کاتب دضيف

 ، د ھلمند پر ی ارغسان کمهي سی د کندھار په جنوبی کورن۴٣٧۵ قوم یدبارکز

 هڼ په کرھهخڅ ی ددويی یرډي . ی دشتي میک) ونديم( نداي او خشک موډنڅ

 کوي ی مالدارسره او مشقت في په تکلی کتونوښ ھم په دري شموي اویبوخت د

 دوست محمد خان ريام.  پوره کوي یورباند) یاويتړا ( اجياو د خپل ژوند احت

: نفره لکه  ٧ خهڅ او تر امان هللا خان پوري دده د اوtدو یله دغه قومه راوتل

 ري محمد اعظم خان ، امريان، ام محمد افضل خري خان ، امیرعلي شريام

 ولواټ امان هللا خان د افغانستان ري خان او امهللا بي حبريعبدالرحمان خان ، ام

 کي د ید انقVب په پا) بچه سقاو(  هللا بي  حبیسقاو د زو د . یدي سوري تکان

 دوست ريمحمد نادر خان د ام.  واکمني د محمد نادرخان په tس ورغلهواديھ

م ١٩٣٣د .  » ی دخهڅ ید ورور سردار سلطان محمد خان د اوtدمحمد خان 

 ی چي د بارکزی کورنوي د محمدزی پورليکال تراپر)  م ١٩٧٨(  د اي بخهڅ لکا

 . درلوده هړ پرغايی د افغانستان واکمني ی داخښ ويقوم 

   او احمدشاه ی داخښ وي ويزګ قوم ھم د بارويکزڅ د ادهي په عقدالفنستون

 جدا قوم انتهځ يی یکزڅ ، اړی زوز کم کی قومزوګ د باریاطر چ خی پدیدران

  انونهځ دا اوس ھم یدا قوم چ .هړ ورکهډ جV ونانتهځ يی ی ککروښ او په لهڼاګو

                                                

 مخونه٣۵٨ -٣۵۶، افغانان،  ترجمهفکرتد، ٨٧، ص٢،ج ترجمه کاکرد الفنستن، - ١
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 د غرونو په لمنو عمران تربوران بولي د کندھار په جنوب د خواجه ويزګد بار

ران د غرونو د دخواجه عم .  ی دشتي میموکي په سهيټ بولدک او کونيکي د سپ

 پرته ده مهيپنامه پراخه س)توبه (  دی په مقابله خواکی په جنوب د مرغرځيزن

 یپور) وبږ( تر يی کي زيپه خت . لري هړ ای پورويکزڅ په ايی زيچي لود

ارغسان  د.ی ارغسان پروت دی شمال کپه یدمرغ.  ده وړ دکاکمهي سیدليغز

ارغسان  : یاتويالفنستون ز .یدي سوستي اخخهڅنوم ھم په ھمدغه نامه د رود 

 نيځي. پرته ده ځ غرونو ترمنکوډ  د ونو زګ دره ده چي د زهي حاصل خً نسبتاوهي

 هړ ای په خانانو پوروي د بازکزی قعله ووڅ ھلته ی چی دیزڼي کرھيی یبرخ

 رډي یدغه غرونه چ. ی دلته مالداران او چوپانان دیدونکي اکثره اوسرګم .لري 

ارغسان  د  .ی دشتي ماني درانی ابدالهګ ھمدارنيی ی برخه کهيځ په ختی ندړلو

.  لريونهياځړځ هښدلته د رمو دپاره . وبويړ خیمي برخي دغه سړیرود لو

 ري شموي کورنکزوڅ محمد کاتب د اضيف  ١ . ديږ ليی یکځ میزڼي کرھرګم

  ٢.ی دیودلښ ی کورن٧۵٠٠

 په لځھم  دوست محمد خان د سلطنت په دوري چي د ام،هيفرجنرال 

 انويزګدبار: يی وای دیدلځيرګ م په کندھار ،ھلمند او ھرات کي ١٨۴۶-١٨۴۵

 -۴۵ د ري شمولټ انوي او د بارکزی پاشل شوی د کندھاره تر ھرات پورريوشمي

 .٣ی دی زروکورن۵-۴ اني محمد زیوازي . ييږ رسی پوروي زرو کورن۵٠

برخه د پخوا  رهډي انويزګ کوي چي د بارادونهي یبيمرحوم عVمه حب

 ، د ھلمند ی ارغسان او معروف کهي تر اوسه پوري دکندھاراي بیسيزمانو راھ

 بل وي او وړ په ناوه کي په وويزګ د بارزيدي په جنوب لواهګکرښ او دلرشکګپه 

 ی او شتمنه ولسوالیرونک لوګړ وروډي د وهي. ييږ اوسی کوي پرتو کلیته نژد

 خهڅ او بست قلعه اګکرښ چي د لييږاديمه  په نای د ناوويزګ د باریپه ھلمند ک

 شانوي جفت اودرو تر ھزارريرمسګ تر لي پخهڅ هړ غاښی د ھلمند رود د یولين

 ور،يښ ،بلوچستان ، پستاني ،سمروزي نه پرته په فراه ، نیلد . يځيږپوري غ

                                                

 مخونه٣۵٨ -٣۵۶، فکرت، افغانان، ٨٧، ص٢،جژبارهکاکرد الفنستن، - ١
 مخ۵٧،  فيض محمدکاتب،نژاد نامه افغان- ٢
٣
  -tمخ۴، يی بارکزاس،عروجيري پسيا  



 ٨٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 پاشل انيزګ ھم باری کتونويھرات او نورو وt) ټنکويتر ( انګجVل اباد ،ارز

 په شاوخوا وي زره کورن٢٠٠ د يی ريشم) یمجموع (زيولټ ی چيیاښ. یديسو

 .ی ویک

 اي او پراختتګښنټي دولت په ی جمالخان د احمدشاھی حاجی چهګنڅلکه 

 احمدشاه بابا ھم دده هګ ،ھمدارنی سپمولی ندانځ خهڅ ښښ کوولډ يڅ د ھیک

اتو  خبراوه او دده د امکانيی به هڅځاووي پرمختیاسي دس،ړی کیپوره درناو

 د ی کخي التوارسراج په ی چړی عمر کدږده نسبتا او . اختستلههګټ يی به خهڅ

 وفات ی کلن٨۶ په ی چيی او وای سوودلښ) م ١٧٧٠ (ھجری١١٨٤ کالنيړيم

 دده د رييکه چ . ی دخښ ی کیاکر په کلذ په جنوب د ارښشو چي د کندھار 

 په دينو با ،یوي وفات شوی کلن٨۶ او په ی و١١۴٨ ھم ايتښ کال رینړيم

 وهي پخپله ی طرزو رھپقي صدیاغلښ رګم) . م١۶٨٧(ی ویدليږي زیم ک١٠٩٨

 یودلښ) م١٧٧٠ (يی کال ینړاو د م) م١٧١٩( کال یدنيږي دده د زی کنهيګل

 محمد کاتب ضي چي فهڅ جمالخان تر ھغه ی له مخي حاجیادونيچي دده د 

 .یدړي عمر کږ  کاله ل٣٣ ،یودلښ

 وه خهڅ یلي قبی جمالخان مور د غلجیحاج ديی وای رھپو طرزقي صد
 یرډيخو .دنده درلوده ) ی باشیتوپچ(  پر مھال ده د یکمناو د احمدشاه بابا د وا

 د يیاښ.  ندهړی کادهيدده دغه دنده  ) خي تاریاحمدشاھ( لکه ان ینيينوري سرچ
 صاحب د یبي موخه د جمال خان پVر وي چي عVمه حبی رھپوطرزقيصد
 ی دندی تر ديی انځ ی جمال خان چیحاج. یدړي کاديپنامه  )ی باشیتوپچ(
 په ليظفرکاکاخ. یو ړی ترسره کيی داسي دنده به ی چييږ ، فکر نه کهڼاړګلو

 پر دوي کآکلټداحمدخان د « : ی دړیراو ) ی کاڼ په رخي د تارتانهښپ(خپل کتاب 
 د یي او صدارت به ی په کورنوي د سدوزی شاھی وشوه چهړکيمھال داسي پر

 د داسي یدولت په اداره کاحمدشاه د  درګ م»١ لريهړ ای پوری په کورنزوګبار
   پخپله اي بی واهړ مو جوهړکيکه داسي پر .  ييږوکګ نه تر ستررکڅ ړیکيپر

tی پخپله مخته بوزی دنديړ دوایاحمدشاه بابا نشوه کو. 

  يی او بله ی غلجيی وهي درلوده چي رمنيي میدوخان، جمال یحاج

                                                

 ٨۵٧ ص ،١٩۶۵ ، طبع رناکی په تاريخ د ظفرکاکاخيل،پشتانه- ١
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لور .  ده یدليږي لور زوهي زامن او لورڅ يی خهڅ رمنوي موړد دوا . وه یزګبار
 يیزامن .  ی دیدليږي زخهڅ ی ته واده شوه چي شاه محمود د ھغمورشاهي تيی

 .١ خان او بھادرخان ووندهي خان ، پامداديھارون خان ، رح

 یاځ او پریادوي زامنو نومونه نه وړي دده د دوولوماي محمد کاتب بضيف
 ید.  خانشي دروی خان او حاجبي لکه عبدالحبی دوه نور نومونه اخلیي
 نهي مقتي وو او دعرفان د طرړی سخي سرډي خان بي عبدالحبی حاجی چیاتويز

  .یدي ورور کی خان دده سکنشي درویحاج.٢ وال وو
  

  یت کدول په یدسدوز  خان رول ندهي پاسردارد
  

  

                                                

 ی د درید.  حاکم وورشکګده ورور ھارون خان د  نده محمد خان د اقتدار پر مھال دي د پا- ١
او  لکه شھنوازخان ی  دوه زامن پاته شوخهڅدده  . ړ ونکيی عمر دږ شاعر وو خو اویژب
 نه درلوده ، نهي ميی کارو سره يیايدن د. وو ړی سولهډ یصوف وي ايبھادرخان ب.  خان نيرالديام
 )٣،ح ٢١پيرس، ص. ( کاوهدت د خپل رب عبايیتل 
 ١٩٧، ص ٢ فيض محمدکاتب، سراج التواريخ،ج- ٢
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 او د ھغه د وفات پر مھال اوه ی کشر زو جمالخانی محمد د حاجندهيپا            

 یکله چ. شو ی لوی تر وزر tندمدادخانيد خپل مشر ورور رح. کلن ھلک وو 

 او یآکټ وهګ د قوم مشر په تویاځ دده د مشر ورور پر مورشاهي کلن شو ، ت١۶

 په دربار کي د مورشاهيت خان د مداديرح. ړ ورکیاځ ړ د پام ويی یپه دربار ک

 ونوړد نورو و.  نه لرله يی ايتړ درلود ، خو ددغه مقام ویاځردار خپل قوم د س

 ی پالنلمهي د سخاوت او مید.  وو ړی متکبر او مغروره سرډي وي یپه خVف د

 ی ده چکارهښ .یدي چا ونه ليی دسترخوان یدلړي نه وو او غوړ جويڅسره ھ

 ی تروګکرار کرار خل. ييږولټ رانها، شاوخو پرړیافغانان دداسي ممسک س

 يی چي پخپله ی پردرهيبرس. پورته شول يی غونهِږ تي او د شکاړنفرت وک

 ، ی ته ھم نه ورتلاؤيلمستي مشرانو می ، د نورو قومیولړدستر خان نه وو غو

 يی د ماليی او دده کسانو ته ستي قوم د اطاعت نه tس واخيی خاطر یپد

 . ١له کوهډډ خهڅورکولو 
 ی ھمزولمورشاهي خان د تمدادي رحی چ خاطری ، پددهي کلي ھم ویداس

 نو په دربار کي يی کهځ وو ، ړی کی دماشومتوب لوبیاځوي وړواوو او د

 او امرو ته په مورشاهي د تيی او تل یوي نه نی دود او نظم په پام کفاتييتشر

  ،)١٧٧۴(ړ کیري لخهڅ و د شاھي دفتر له چارمورشاهي کبله تیله د.سپکه کتل 

 ولډ یپد . ورکړوله ډ )جاگير(»وليت«  ده ته دیمي س بھسود او د جVل اباد د

 کولو هښوګ خان تر مداديد رح .٢ړ کډ دده tس لنهڅځ د مرکز او دربار يی

 نوځيو چي د س اکلټودبارگزو په مشری  محمد خان ندهيپاد ده وروروروسته 

 ی او زکارښي محمد خان ھوندهيسردار پا.  وو یکله زلم١۶ له مخي تويروا

د خپلو .  سوولټ سلوک کاوه او قوم پر راکي نيی سره ولوټ وو ، د ړیس

 .ړ ورکب لق»سرفرازخان« دمورشاهيصادقانه خدمتونو له مخي ت
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 اوهړ محمد خان په لور واندهي د پايی پام  همورشاي کار چي د تړی  لوم

 یاندړ په ومورشاهي د تی ارامول وه چښورښ د انوي د درانی،ھغه په کندھار ک

 د ی د کاکا  عبدالخالق خان په مشری د احمدشاه درانښورښدا .  وو ړی کيی

 شو د  یاړ محمد خان وکندهيپا.  وو ی د کابل په لور ترسره شوخهڅکندھار 

راجV او )یساکز (ی نه مھراب خان او دtورخان اسحاقزیلډ کونکو له ښورښ

 ی او دهړماته وخو د عبدالخالق قواؤ ولډ یپد.  ودروي يی ی په پلوهمورشايد ت

 ی ددمورشاهيت . ١ شولړ کډونړ په امر مورشاهي شو او وروسته د توليپخپله ون

 د ی او دtورخان اسحاقز»سرفرازخان« خان ته دمد ه محندي ، پایاندړ په ویبر

. هړ د وزارت رتبه منظوره کيی هللا خان ته ضي فی او قاضړلقب ورک» مددخان«

 د کولوټ د ی والی شویاغي د ري مدد خان د کشم نه وروسته سرفراز خان اویلد

 يی ژر رډي ی چیدګي وجنانييړ محمد خان په دومره  مندهيپا.  شول ليږپاره ول

 کابل ته خهڅ تي ماموریالي بری ددی دویکله چ .ړزاد خان مغلوب کآ ی والیاغي

 يړ وکیسي کورتوبړ او زانييړ خان د مندهي ته د پامورشاهيراغلل ، مدد خان ت

 ته ولولوټ و اتوي د ماليټی د شال او کوی ھغه په بلوچستان کمورشاهي نو  تکهځ،

 د ولټ يی ھغو ی چړ وکوک سلهښ سره دومره وګده ھلته د خل. ړ کفيتوظ

 ټوګ تر وادي د ھیسي او استعداد کاقتي ژر دده د لرډي، لړ خوشحاله کخهڅدولت 

 یلي قبیو چي د غلج شرانګ دومره ی باندمورشاهي او تیدي پوري ورسهټوګ

ته  د شاه تخت وڅ تر هړ ورکيی او اداره ھم ده ته ور وسپارله او اجازه یمشر

   ٢.آکيټ ویاځ انتهځ ینژد

خان مومند په   شھزاده عباس د ارسVنی زومورشاهي تد کله چي 

 وهي محمد خان د ندهي پا،ړ کلي بغاوت پیاندړ د خپل پVر په وورکييښلمسون پ

 خواو تر وړد کابل مست رود دوا.  شو وليږ ته ولیو مقابل سره د ھغه کرښل

 ھم  د يی ورواچاوه او عسکروانځ ، محمد خانندهي او پای وھلیاسکډ باځمن

وتل ، و تلفاتو تر رود پوري لهي مرغه بکهيله ن .ړ داکار وکروييھغه په پ
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 یک انځ توان په یھلته ارسVخان د مقابل. و tلپورته ورساوه انځ يی یھمدست

 په وريښ وروسته د پييښ پیارسVخان دد. شو یالي برتهيښ او په تیديونه ل

 . شواستون محمد خان کابل ته رندهي او پاردانهګ سریشاوخوا غرونو ک

 د تي امنوادي له کبله د ھښورښ موده وروسته د ازبکانو دږ نه لی  لد

شوه چي  لګڼ ویارونکډ او ی اوازه پوره جدښورښ ی دد.خطر سره مخامخ شو

 ړ او ھرات ته وtیديږ کابل پرړ وکيی تي او نړ خپل جرئت دtسه ورکمورشاهيت

 پاته یھغه په کابل ک.ړ کارنه منع کارنډ ی لدی محمد خان دندهي پارګشي ، م

بلخ ته  . یدځي د بلخ په لور وخوی په مشرکرښ لوي محمد خان د ندهيشو او پا

واخلي د ازبکي مشرانو سره  کار ی چي له توری دلهي سره بدويپه رارس

 ، وروسته يړ حل کی tریزي د سوله ايی ی ناخوالوليټ او ناستښيخبروته ک

 په مورشاهي د تورتهيښپ .يړ وtورتهيښ پیاځوي او د شاه سره یکابل ورغ

 او یدي ولوی کوښ، د پVر په پیديارډ وانځ شھزاده عباس پردوسرهيرس

 په تلوښ غوینښ د بخخهڅم دشاه ارسVن خان مومند ھ .تهښ وغويی نهښبخ

 سو ودلښ ورووتهګ بدن وخلړیکي سر پريی په سبارګ ، می راغورتهيښخاطر پ

 ١ .یدځيرګ سره کابل ته راواس عبی د خپل زومورشاهياو وروسته ت

 چي د بخارا یدي ته خبر راورسمورشاهي تاي بوواري موده وروسته هڅ  

 وخت هڅشاه مراد د. یدړي کلي پښورښ ازبکانو کيپه تحرمراد ه شاپادشاه 

 مورشاهيھغه وخت چي ت. کاوه یري پر خاوره تانوي د درانی په شمال کسييراھ

 چي یدي دومره حد ته ورسیري وو، دشاه مراد تی تللګوبھاولپورته په جن

 مي تصمکندهي په موخه پریمودساتني سی مجبورسو دخپلو شمالمورشاهيت

 وو او د ھغه ړی کدي بری باند پر مروی نه مخکیمراد لده  چي شاکهځ سي،يون

 او سني دييږ مذھب پرهي وه چي شعړی په زوره مجبوره کيی ګړی وهي شعیاځ

. يړ کڅ غويی نو سرونه به يړ داکار ونه کیري او که چيړواو مذھب ته را

 دخپل واک پر مھال د لي   شاه اسماعی صفوی کار وو  چويداھغه ته ورته 

                                                

، تيمورشاه ٢٧٧، ص ٢ اثر،جغه،الفنستون، ھم۶۴ ص ١ اثر، جغه موھن tل، ھم- ١
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 د ی د مروی کلهډ اودھغو په وګړ د سني مذھبه وانريم کال وروسته د ا١۵٠٢

 . ووړیسني مسلمانانو په ھکله ک

 سره چي الفنستون کرښ لوهي دمورشاهي کي تیم کال په پسرل١٧٨٩   د

 دبلخ په هڅځ ، دکابل یودلښوخوا کي  زرو په شا٣٠ سل زره او غبار ري شميی

قچي پرخوا آوسته د په کندز کي پاته شو او ور موده هڅشاه . لور روان شو 

 او سو ريتتر رود رادآمومراد ھم ه شا  .یدځيوځ ووهړي کیچي ازبکانو tند

 ته ی سره اقچځ پوهړ واوهي دييګده خپل ورور عمر قوش ب. یغارکلفت ته 

  د خوراکي موادو دی باندمورشاهي دنده وسپارل چي پر تيی ته یهللا ورد . هيږول

 يی محمد خان ندهي چي سردار پاځ پوورشاهمي د ترګم،  يړرسولو tره بنده ک

 يړ ديی شو ھغه به امخ سره مخمنښ چي به د دیاځ وو ، ھر یکټ یمحور

 في د قران شروني او روحاناني مVري شموي او یوي ونارډشاه مراد . ړ کړیو

 یني بھانه چي د مسلمانانو وی او پدليږ په خاطر ولینښ ته د بخمورشاهيسره ت

و رود د پخوا په شان د ـــمآد  ی خبرو کی، پدړ وکيی زياندړ وی نشي د سولیتو

   ١.یدځيرګ کابل ته راومورشاهي سرحد پاته شو او تځافغانستان او بخارا تر من

 په انځ محمد خان دخپل ندهي پای باندمورشاهيدموھن tل په قول پر ت

 په شاهموريت . هي نه ستايی به نه وه چي په انعام به ځداسي ور.  وورانګ ولډ

 خاوروته ی او په کابل کټی پيګ نه سترړی په شلمه د نیم کال د م١٨٣٩

 ٢ .وسپارل سو

 ی په وخت په کابل کهمورشاي اقتدار دتانويزګ خبره داده چي دبارايتښر

 محمد خان به ندهيپا. یدلځي وغی ترtسه  کولو پورتنط او د سلیغلولځ ويښیر

 وي دوست محمد  به ی زوولوکشرټ چي دده تر يړکه  ھم دا فکرنه وکلهيڅھ

داحمد  .  يځ دربارته وريی به ري سفيیوخت د کابل پر تخت ناست وي او د برتان

 وو ړی ترtسه کيی جمالخان په مرسته یشاه دراني ھغه تاج او تخت چي د حاج

                                                

١
 –مخ ،الفنستون ٣٧۶ ،خير تاري افغانستان در مس-مخ ، غبار٩-٨ يیزاګ ،عروج باررسيپ-  

   مخ پورته ۵٠افغان ،ترجمه فکرت تر 
، موھن tل ،زندگی اميردوست مخ٢٧٧ ، ٢،جژبارهداکترکاکرد، بيانسلطنت دکابل  - ٢

 مخ۶۴، ١محمدخان، ج
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 محمد خان د ندهيد پا دا.  رانسکوره شوی کی په tس په پای، دده  د اوtد

  .هړ ترtسه کانويوروسته بچ وه چي وهي ملوځھلو

 تګښنټي دولت په یمورشاھي محمد خان د تندهي داچي سردار پاهډ     لن

 چي هي ھغه توطيی دده پر ضد،ړیکو یلځ ی ھلیدونکي کړی کي نه ستکاوټاو 

 خهي وه ، د بی شھزاده عباس په tره اچولی د ده زوکيدارسVن مومند په تحر

 ،بلخ اونورو ري کابل ،کشمور،يښ په پيیفان  دولت مخالمورشاهيد ت .هړ کډخن

tیدښيږ کهړ دولت اطاعت ته غای مرکز وڅ  سوترستلياړ ته ای ودی کتونويو .

  . زمانشاه په امر اعدام شویناست یاځ مورشاهي ه محمد خان د تندي پای کیپه پا

 

 :یدوکي زمان په واکمن کدشاه  محمد خان رولندهيد پا

 یاځ د يی دپاره انځ وفات شو ، درشاهموي کله چي تیم ک١٧٩٣په 

 خوران پاته راثيرمډي او ی کورنهيدده لو . ړی نه ؤ کتي په ھکله وصیناست

 په کندھار ، شھزاده محمود په وني نه شھزاده ھمایلډ زامنو له ٢۴دده د . شول

 کي د کابل صوبه د وو د پVر په ژونيی ی زومځھرات او شھزاده زمان چي پن

 شھزاده زمان ،ړشاه دکابل نه سفر وکتيمورکله ناکله چي به . وو ی شواکلټدار 

 د منلو رډي ته انوي دربارهړ وهړدده اخVق او ک .وديښ پرهګ په توعھدي د وليیبه 

 ١. وهنهي ماندرانهګ ولوټ تر مورشاهيدده مور د ت.  وه ړو

 ه،ړ پورته کهګټ د موقع نه يښځ تر وفات وروسته دغي مورشاهيدت

 دده يی tس ی وو ورغله د خپل زوري وزمورشاهيحمد خان ته چي د ت مندهيوپا

 ی کناستلوښي چي د تخت په کهړ نه وکی تريی لهي او ھودښيښ کیپه tس ک

 په یتونولښپ وو او د تونښ پوي محمد خان ندهيداچي پا .يړمرسته ورسره وک

وي،  ته چي ھغه ملکه ھم لوي ھيښځ یوي شو ، دیاړ نه کيی بلد وو وهښدود 

 دنورو دراني او قزلباشانو . ومنلتنهښ غوی دديی هګ تویپد. يی وواوابځ یمنف

   او ستي واخعتي بيی د شھزاده زمان د پاره يی خهڅ مشرانو یخانانو او قوم

                                                

١
 د چنداول د هښځ دا اي بګ اصف اھنرګ،می له قومه بللوسفزوي دشھزاده زمان مور دهيفر -  

  : وو ی لکل شوتي دابی پر مھر باندی دداو وايی چیه  دیقزلباشانود قوم نه بلل
  شاھم  ومادرزمانزفاطمهي کن ---جاھم  ګیفلک رشک برد بر بزر
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   ١.ناستښيھغه پر تخت ک

 هللا ضي فی له مخي دقاضی محمد خان د زمانشاه مورته د وعدندهيپا

 کسان ی او باورراني وزمورشاهيلغفار چي د ت ، مV عبدا٢ی ھرویخان دولتشاھ

 تر ینړي د شاه دمی چهړ وکهړکي پری داسهګډ په یدو.   وکتل يیوه ، ورسره 

 د شاه ايوګ دربار ته ی خانان او د قوم مشران و سلطنتولټ دياعVنولو دمخه با

 حاضر شول ، ددربار د صالون ولټ ی ، کله چي دوی شتلښپه امر را وغو

 . ړ د وفات خبر اعVن کمورشاهي ته د تی دويی وروسته ،ی شولړ وتیدرواز

 د شھزاده ی کهړ هللا خان په زضي فی قاضی چهړ محمد خان احساس کندهيپا

 د يیاښ ی پوه شو چي قاضی محمد خان پدندهيکله چي پا،ی دیعباس پلو

 يی او وستلهي واخی پخپل tس کيړ دخبرو ليی نو ي،ړ وکیشھزاده عباس پلو

 :  ليو

 نفر د پاچا په وي خهڅ دمخه پکار ده چي دشاه د زامنو خولوښ د تي دم«

 او تاج ی ولراقتي چي ددغه مقام لی ووکڅوي ی داسديدابا. ی شآکلټ وهګتو

 . یدtي نسي کارول کی توری tس دووهيپه .  سيکارهښ یکلښ یوتخت ورباند

 يښيګڼ وادي د ھیوازي اویوازي اغراض او موخي نلرو ، ی چي شخصږمو

 دپاره د ی د شاھدي مو ارزوده ،باري خی کورنی او د سلطنتوړ غواګاوپرمخت

 ړی چي پخپله ھم د لوولټ یتاس. آکوټ ووکڅ ی لرونکوصفتونوښ د یغس

                                                

١
  پيرس، ھمغه اثر-  
 ھم وو ، ده په يی امام هځ استاد او د لمانمورشاهيض هللا خان د تي فی قاضی چدهړ ویادوني د- ٢

 ګداحمد شاه بابا د مر.  وو ړی سورړ او زهعتي خوش طبرډي tس درلود ،ی لوی کثويفقه او حد
 ی هللا خان پدضي ، فناوهښي پر تخت کماني خان خپل زوم شھزاده سلی شاولینه وروسته کله چ

د  . ی وو، فراه ته ورغیدلځيوځ ته چي د ھراته رای ھرکلمورشاهي نه وو او د تیکار راض
 د ړی ھغه د نومويی یپه بکواک.  وو یرګ ھم دده سره ملخاني شاولرياحمدشاه بابا د وخت وز

 مورشاهي هللا پر تضي فیقاض. خدمت ته حاضر شو مورشاهي پVس وواژه او پخپله د تمنښ دوهي
ا ) یذرقاضګ(  او اوس ھم ی درلودیمکځ یرډي ی کواده په کابل او شاوخ.  وورانګ رډي یباند
 اودکابل یذرقاضګکسان په  ینځي يی خهڅد اوtدو  . ييږادي دده په نوم یميس) یقلعه قاض( و

 عالم وي ھم سيدده ورور مV ادر. ی دیدده قبر په عاشقان او عارفانو ک. ی دشتي می کیچاردھ
 خاني ھم تر شاوللځوي. دنده درلوده ی د قاضیده د احمدشاه په اردو ک.  ووړیاو فاضل س

 وي اما یديپارل شو د پاره وده ته سی مودهڅمقام د )  وزارت ی اعلوانيد(  وروسته د یزيبام
، ص  تاليف محمودالحسينیدتاريخ احمدشاھی،  (. وفات شوی کال ک١١٧٩کال وروسته په 

 )۵٧۴،و۴۶۵
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 . ی اوسیغږ سره ھمږ زموی کتونوښ په دغوغودي بااستي انګ شھزاده یکورن

 درنو  شوو صفتونو اوشرطورلي دغوشمولوټ چي د رزايشھزاده زمان م

 له کبله تر تي د فعالی چارو کی او په سلطنتاقتي ،لتي دخپل علم،ی دیلودونک

 tمله زه یدھمد.  شي آکلټ وهګ د شاه په تودي ، بای دی برtسونوړخپلو نورو و

  .»يړ ورکعتي کوم چي وده ته بغږ یپر تاسي باند

 هندي په نوبت سره د پاوهي ھم ھر رانوي وروسته نورو وزنايدده تر و

 ھم چي دده دصفتونو لي نور دtیپه پلو رزايزمان م  ددييخان د خبرو په تامحمد

 یدځيرګوړ وديي دناستو کسانو لخوا دتای خبریولټدا  . لړ وه ، راویکارندوښ

 شوه اود ستللو فاتحه وروسته، و شوآکلټ وهګاو شھزاده زمان د پاچا په تو

  .ی سولي پی چاری دجنازمورشاهيت

 دشھزاده زمان سره پر تخت دلي مو ولی چهګنڅخان لکه  محمد ندهيپا

 محمد خان د ندهي ھم پااي برګ م، هړ مرسته وکهي لوی په چاروکناستلوښيدده د ک

 ید فاتح .خوتو رایاځ پرشيدده دا تشو.  نه ووغمهيشھزاده عباس لخوا ب

 د چھلستون ونهړ وولټ شھزاده عباس ی چیدلي ته نه وه رسیمراسم t پا

 عتي بيی خهڅ ید ھغو ،لړ کولټ رایپه قصرک )ړی کهړ جومورشاهي تيڼداما(

 محمد خان او نور دزمانشاه ندهيکله چي پا. ړ پاچا اعVن کيی انځ او ستيواخ

 په ري او جعفرخان جوانشري اصVن خان جوانشريپلوه خانان خبرشوه ، دم

اده شھز .يړي محاصره کڼ د چھلستون ماوڅ ليږ عسکر ولريوشمي يی یمشر

 ، ستلي او د شاه زمان حضورته راویوي سره ونونوړ وولوټ د يیعباس 

 ی بندځی وری دریوازيچي (  ورور شجاع الملک پرته یزمانشاه د خپل سکن

 مجبور سول ی کیپه پا .ولي ونی تر غضب اوشکنجو tندونهړ وولټنور ) وو

و په باt  الښ وبخولټ یده ھم ھغو. يړ ورکعتي او ده ته بيړ وغوانهښچي بخ

   ١.ړ ورکیاځ يی یحصار ک

 

 : زمان دپاره دشاه محمد خان نظامي خدمتونهندهيد پا

                                                

١
  .مخ١٢ ،ھم ھغه کتاب ،رسيپ-  
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  دی په کندھار او شھزاده محمود په ھرات کوني شھزاده ھمایکله چ

 په ونيھما .لهړ ته مV وتښورښ وهي خبر شول ، ھرخهڅ دويزمانشاه د پاچا ک

 د شاه يیوروسته .  ووھلیند پخپل نوم بايی اعVن اوسکه ی دپاچھیکندھا ر ک

 محمد خان په ندهياشاه زمان ھم د پ. یوي ونیاري د پاره تګزمان سره د جن

 یلي ملورڅ د کندھار په ی قواوړیدوا . ليږ قوتونه د کندھار په لور ولیمشر

 کروښ د لونيدھما. ی سره مخامخ شوی کیاځ  ینوم )باغ ببرو( په ی کنټوا

وو، د ) ښیدده اخ( وروررمنيي  د میان اسحاقزمددخ  خان دیقوماندان مھرعل

 د يی او ھغه وليي ونیکړي سره ادھغه محمدخان ندهي پاانديړ ودويلي تر پګجن

 سره د ښی خورهډي په ی دومره راوست چی tندزي خبرو تر اغیخپلو منطق

 یپد.  شویاځويسره   او د زمانشاه د عسکروتښ نه واوی د  پلوونيھما

  څ او ھلته د بلویديتښ او بلوچستان ته وتلړه وخو ماتونيکارسره ھما

 لهي په ھدي بریراتلونک  دیباندپر کندھار  او  شویاځوي سره رخانينص

 .ناستښيک

 ستلياړ ايی ،خانان اومشران ی محمد خان کندھارته ورغندهيسردار پا

 یاندړدده دغو صادقانه خدمتونو دشاه زمان په و. يړ ورکعتي زمانشاه ته بوڅ

 معاش ی زره روپ٨٠ د کاله يی اوده ته ړ کاتي نورھم زیقدر او درناودده 

 ھم دده پر مشرتوب د قزلباش د قواوو يی رهي او غلجو برسزوګدبار . اکهټو

 ١.هغاره واچاو

 ی چصري قی زویوکړد سمون وروسته خپل و زمانشاه د کندھار د چارو

کندھار حاکم   دی  tندی تر سرپرستی کلن ماشوم وو، دعبدهللا خان نورز٧

شھزاده محمود ھم  .ړقواوسره د ھرات په لور حرکت وک  ديی اوپخپله اکهټو

 ی اوپه ھند کیسمون وروسته کابل ته راغ  د چارو دیپه ھرات ک.  شوميتسل

  د فرصت منتظر وو ، دی چونيھما.  روان شوورتهيښ پلهيدفتوحاتو په ھ

 يی صري قیوکړو. یوي ونيی اوکندھارړ وکدي پرکندھار بريی خهڅبلوچستان 

 انځ یاځوي خان نسقچي باشي سره يیحي عبدهللا خان درګزندان ته واچاوه ،م

                                                

١
  .مخ١٢ – زسيمخ ، پ۶۵ ، وکټ ړیلوم. دوست محمدخان ژوند ريموھن tل، دام-  
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 پاچا اعVن اوسکه انځ اي وار بوي ونيھما. شاه زمان ته ورساوه یکرويښپه پ

 د خپلو ی ورور احمد خان نورزی دعبدهللا خان نورزیپه دغه وخت ک.  ووھليی

 ندهيدپا) رخاني عبدالکباي( خانمي عبدالکررګم .هړ حمله وکارښقواوسره پر 

 قوماندان وو، ودفاع ته وني چي د ھمای زومدادخانيمحمد خان د ورور رح

. لړ وخويی اوماته ی احمدخان زخمی کیپه پا . تهښ ونهګړ جړیراووت اوخون

 اود اس نه ی راغی ضعف ورباند،ړی کعي ضایني وريډي يی پر وخت یتښدن

 بوت يی سو،کورته يښ پی وو ورباندړی سريوفقي ی چشيومV حسن در. ديولو

 ليږ ولی ورپسيینفر  ، خبر شوی ورباندونيھما . هړ وکخهڅ وريیاودرملنه 

 ی درانريوشمي د رګ موسي،ي يی هځ له مني و چيی تين. تښ وغويی انتهځاو

   خپلو قواوسرقوماندان رشواودي تخهڅ د وژلويی له مخي توبځګړيخانانو دمن

 .کهاټ ويی

 ،ھغه یدي چي زمانشاه ته خبر ورسخهڅ ولوي لخوا دکندھار د نونيدھما

 د. يړ کندھارته حرکت وکاي ،کابل او وروسته بیديږپر وريښپ وڅمجبورسو 

( ی سره مخامخ سوی کی کروھ۴٠ د کندھار په ايوواربي یکرښدواو خواوو ل

 خان وو،خو دحم مندهي ھم پالځ داکروقوماندانښزمانشاه د ل د) . یپسرل ١٧٩۴

 دخپلو قواوو ی قوماندان احمدخان نورزی د شاه زمان پخواناي بونيھما

 ی دلته د شاه زمان په پلوی عبدهللا خان نورزيیچي ورور  وویاکلټقوماندان 

داحمد  . ګټی وولوي تونوي ولهي بګ محمد خان جنندهي پالځدا.  ووی ته راغلګجن

 ماته اي بوني ، ھماړ رامات کاتهو خی خپليی ھغه یولي ونیکړي ايیخان سره 

 شھزاده محمود سره ودڅ یوي دا پV ھرات مخ ونونيھما .یديتښ او وتلړوخو

 دھغه ی پوررشکګتر ) ی محمدخان زوندهيد پا (یفتح خان بارکز.  شيیاځوي

  ١. کندھارته راستون شورتهيب او ګړ نيی رګي ،خوړ وtیپس

 کيوليزاده محمود ته  سم شھسره دوي د رارسوکندھارتهزمان ه  شا

  دوني ھمارګ وده ته راولي، ميی یلړ او tس تسيي ونونيواستاوه چي ھما

 وډنڅ دسند تر هياځدھغه .  ووی وبلوچستان ته تللی دtرستانيګر  دخهڅفراه 

                                                

١
   مخونه ١٣-١٢ کتاب، رس،ھغهيپ-  
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.  ووی سواکلټ پاره د ولوي دده د نیلي سره مخامخ شو چډ ی وو او دھغیدليرس

 ی چیوي ونيی ھلته ،یديتښ وتوتهړ غاويځ اودسند و ختلړ ماته وخويیدلته 

  .ړرکي تی په زندان کيیپاته عمر   شو اولړ کوندړدشاه زمان په امر

 

 :ندنهښ سری ادهي لورمنيي خان د مندهيد پا

 تر خپل ی کی او دtوریارښي ھویوه چ  فتح خان مورري د وزی ادهيلو

 یوي په یادعل اود نرشکګاصV دا د .  محمد خان کمه نه وه ندهيخاوند پا

 ته زيدي لواهګکرښل  کV دید نادعل.  درلوده هړ ايی ی پوری کورنیشتمن

 . ييږادي پنامه » قلعه ی اد« کV  دیدلړي نیاځ یدد . ی دیاځ ی سوژندليوپي

 » باغیاد« د ی کی پنامه کل»رګيمال« دی کیلومتري ک١۵ په زيدي د لورشکګد

 یپد . ی ھم پاته ده اوستر يی لونهواي دیدلړي ھلته سته چي نیاځويپنامه ھم 

 په ھکله لوي د پاګد جن  tوګ خلیھغه مھال چ .ييږ اوسیزګ ھم باری کیکل

 يیواغوستل او توره ) برقع ( بوغره خپله يښځ یرتمني غیخبر نه درلود ، دغ

 د صري کلن ق٨ او ړ وکدي بريی پر زندان ارښ پراس سپره شوه ، د ل،ړتر مV وت

 ناوهښي کی چوکیوي د حکومت پر يی رتهي،بړ له زندانه ازاد کيی یشاه زمان زو

 صري ، د قودښ وړ د شازمان سره خپل مVتيښځ ی پتمنړی نوموهګ توی، پد

 . ورسولونوږ تر غووګ د خلی د tری د جارچيیازادول 

 ته تي امنارښ د ی پوردوي تر مالومیلي د پاګ د جنهګ ھمدارنیرمني مید

 یدي ته خبر ورسی دلځوي ،ۍ نسی او چپاول tس پور چي په غVلړپاملرنه وک

 . يړ او دکانونه چورکی تجارتخانی کارښ په ړی خان غوای زوم مرتضی ددیچ

 نو يړ چي که دا کار وکړ ورکيی او اخطار ړ کارنه منع کی ھغه ددی اديیلو

 tس يی او په چور یولي ونه نږ ته غوی خبریھغه دد . ړی کی پريیسربه 

 یکځ داسي وواھه چي د ميی او په توره هړ حمله پر وکی اديیلو .ړ کیپور

 ی روحانوهي ديی ی کیپه پا.  زندان ته واچاوه يی نسو، وروسته یدايراپورته ک

 وځوورڅ .ستي راوايی له زندان نه و اښی عبدالستار په شفاعت ھغه وبخړیس

 خپل يی کله چي. ته ننوت ارښ سر د کندھار کروښوروسته شاه زمان د خپلو ل

 رډي ، یدي ولی ژوندصري قی زوی سوی زخمی کګ په جنوني د ھمایوکړو
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 ھم په اي بيی صريق . ړ وکی مننه او درناويی خهڅ ی اديیخوشحاله سو ، د لو

.  ده یرګ سره ملی تر اوسه ھم د درناوهښځ وره هړ دا ز.وديښ پریکندھار ک

  .دهي نومول سوړاي په وی ددسهي د نجونو لرشکګد

فتح خان مور او  او دمشھور وزير اينده خان ميرمن پد سردار ادی لويه

په "وه دبارکزی کVن خان لور"ادعبدالرؤوف بينوا له ليکنی سره سمښداروا

Vيره وخته پوری دمحمدزيو ډی پخول تر ړچ کی دلوی اختر دکي)نادعلی(دغه ک

ی چه ښککورپه  دمحمدزيو:"اد بينوا ليکی دیښاروا. په کورنيوکی يو دود وو

دی د . ی خوریړرو کيچ ضرور او ھرومځھرخای وی، دلوی اختر په ور

ينی ئی داسی بيان ځخبرنه دی او تقليدی روان دی، او ينی ځی په فلسفه ړکيچ

زامن دلوی  خپل نور" لويی ادی" دوزيرفتح خان تر مرگ وروسته: کوی، وايی

لو ړی خوړ کيچچی ترھمدی ی و؛ړکخ ی ئی پوړه او کيچړکول ټ راځاختر په ور

ی او لويه ادی ړ تول مV ویټانتقام اخيستلو په عزم  وزيرفتح خان د وروسته د

خه دمحمدزو څايه ځو له دی څای کوی ځپر" دبره ايشول" الی مراسمنوتوښدپ

  ١».یږيړدکورنی دسVلی تشکيل جو

 

                                      : يی پروای د شاه زمان بیاندړ محمد خان په وندهيدپا
 کاوټي يی شاه زمان د کندھاره وکابل ته راستون شو اوسلطنت یکله چ

 د مطلق يی او کرار کرار هړ خپله کيی پروای بيی مشرانو سره یوموند ، دقوم

 یاځ پررډيشاه زمان ته چي خپل نظر . ولي ونيیtره )یزورواک (یالعنان

 خاطر دمتونوپهخپلو خ د ی پرده باندګ نور خلی چتهښ غويی ،نه یديکارښ

 کي شری په اداره کوادي د ھی له مخډی ونی قومی د خپلی داچاي اویمنت واچو

 یک) م١٧٩۶( کال مي د خپل سلطنت په دريی موخه یپه ھمد. ی ولرزياو اغ

 شتوي د ملتان د می چی زویسردار رحمت هللا خا د سردار فتح خان پوبلز

 يی ی لکه کابل ، کندھار او نورو کارونوښ وي و، د افغانستان په لوخهڅ انويابدال

له بده . یآکټ په لقب سره خپل صدراعظم و»وفادارخان« نه درلود، دزي اغیقوم

                                                

١
  ١١،ص ٢٠١٢شور، دکندھار منور،دزنگاوات مخور،گاپ کندھارمعصوم ھوتک،دناوی دان-  
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 د ی وو چړی قھرجن سهي او بد خوی عصبوي ھم ري دده وزی وخت کیمرغه پد

 شاه یاندړ ددغو مشرانو په ويی سلوک نه کاوه اوتل هښ يی مشرانوسره یقوم

  ١.اوه کنهيزمان بد ب

 محمد خان د ندهي ھم پاوي ی کلهډپه   مشرانوی ددغو سردارانو او قوم

 محمد خان د ندهي چي پایسره لد.  ووخهڅ کسانو ی مشراو د دربار د نژدزوګبار

 د شاه زمان پلو يی ی کونوګ جنی په داخلرګ ماما وو، میشاه محمود سکن

 د وڅ درلوده لهي خدمتونو په خاطر ھولوټ ی ده چي ده ددکارهښ. یويون

 اصVن خان ري قزلباش مشرانو لکه مهګھمدارن. ی شلړ ورکیصدارت چوک

 یرډي يی په خاطر تګښنټي دده د سلطنت د یرچي او جعفرخان جوانشريجوانش

 .ی درلودیلي ھیرډي خهڅ ھم د زمان شاه ی ، دوی وړی کیلځ یھل

 یل ک په جای د مکاريی زمانشاه ی پوه سو چی وفادارخان پدی کله چ

 محمد خان د ندهي پاايوګ د درواغو راپورونه ورکول چي يی ، وده ته یدي شورګي

  شاه يی هګ تویپد. نويښي کيی ی باندپرتخت وڅ ی کوتيشاه شجاع پخاطر فعال

دا . ړ کني محمد خان په ھکله بد بندهي د پاولډ ګړیانځ مشرانو په ی قومولوټد 

 یاندړ کسانو په وړی د نوموندهګرڅ شاه به په ی چدهي ورسهياځخبره تر ھغه 

 ناراضه شول خهڅ مشران د شاه ی کبله سرداران او قومید ھمد. مخالفت کاوه 

 .ښيی وونګ غبری په مناسب وخت کيی تلښاو غو

 یروتني تیاسي سی دوی په بل پسوي شاه زمان ی چيیدنظر خاوندان وا

 فرمان صادر يی کي او تحرسهي دکم عقل وفادارخان په دسی داچړیلوم: ړیوک

 ی برخی بخهڅ ازاتوي مقامونو او امتی ددولتانيزګ بارولټ يی ی له مخی چړک

 محمد خان ندهي د پای د خپل خدمتونو په مقابل کی دوھم داچي ھغه مقام چدل،يک

 .ړ وفادارخان ته ورکتهي کفای وبيی،ھغه ) وزارت اعظم(حق وو

 وو، ړی سینکتوښ غوانځ او صي حرويخان  وفاداریچ ،یکي لرسي پ

 توښ د خپلو کید. یسي ونی د شاه اقتدار پخپل tس کولټ ی کاوه چښښده کو

) باtدستانو( کسانو وړ د لوانځ مغرور اوتر رډي یاندړپه و )ردستانويز( کسانو 

                                                

١
  مخ١٩۵ ،رانيچاپ ا  ،ري افغانستان درپنج قرن اخ،ګرھنف-  
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 ستي نه کار واخګرني ناوده د ھر چل .  ووارنډ نرم ،چاپلوس او رډي یاندړپه و

 ده هڅ ھر ی نه وروسته چیلد . اوهځرګله وآ د خپل tس يی زمان شاه وڅ

  ١. ، زمانشاه ھم ھغه کولتهښغو

 وي نه یلډ له زانوي خاطر چي شاه زمان د خپلو عزی پد،يی واالفنستون

 tمل شو او دوي وو ، دا کار ھم دده د برباد کی ته واک سپارلړی ستهي کفای برډي

  .ړ سره مخامخ کوي ملت د سترو بد بختيیھم 

 

  :دلړي جوانجمن ی محمد خان او د مخفندهي پاسردار

 مشران ی محمد خان او نور قومندهي زمانشاه پای ھغه نه وروسته چله

 قلعه ته ی د ادی کی او په نادعلرشکګ محمد خان ندهي پال،ړ کیريله دندو ل

 تهښ ده غویداچ. ی ویري لخهڅ بانوي رقتونکوښ د شاه او د بد غوی چیراغ

.  مجلس ته راتلليی مشران به ی د ناوزوګ دباری ، په ھلمند کتهښ غوانهي

 ړینور ھم د نومو  tيی تيوفادار خان داخبره و زمانشاه ته ورسول او دده ذھن

 .ړ کړپړکله خھپه 

 ھغه ولسي متل ور تونوي نارضاولډ ی دشاه دوندړ مشرانو په ایدقوم

. ) . ړژبا.  ناراضه ی ، خداړیھندو ست ( اي)  tزمناهګخدمت کرده  (ی چاداوهي

 .ی وایولټ ليی tره وهي د حل دي نه اوباړ د پاره د منلو ویداحالت د دو

   وو، ی سره کندھارته راغلکروښکال، کله چي شاه د خپلو ل) م١٧٩٩(په

   چي زمانشاه هړ وکيی هړکي او پریوړي سره کی مشوری مشرانو پخپلو کیقوم

 .وسيي هځ له منيی ري او وزیله تخته راوپرزو

 ی روحانوي ی چی په کورکی غVم محمد ھنداي مشران د می قومړینومو

سره . ) ړژبا.  وو رګ سودای ھندوي ی دی له مختونوي روانوځيد(  ووړیس

 محمد ندهي ، پایدي اوسی په کندھار کی غVم محمد چاي میدغه ھند. دليولټرا

 یړکي پری او tزمړی وکی په کورکړی جلسي د نومويټ پوڅخان دده په اجازه 

  : کسان وه ی tندړیانجمن غ) یمخف ( ټددغه پ. ی شویوليھم ون

                                                

١
   ، ھم دغه کتابرسيپ -  



 ٩٨                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

   ،ی محمد خان بارکزندهيپا -١

  ،یزي خان علمي محمد رح٢

  ،یاسVم خان پوپلز -٣

   ،ڼیحکمت خان سرکا -۴

  ،یسلطان خان نورز-۵

  ر،ي جوانشراصVنخانيم -۶

  ،ی خان الکوزميمحمد عظ -٧

   ر،يجعفرخان جوانش - ٨ 

  ب باشي، رکاانزمانخ -٩

 .یزيخضرخان عل -١٠

 ی علوسفي د یاځ پر ی د زمان خان رکاب باشیکونکي لی سلطانخيدتار

 ني د امی چی او د زمانشاه خسر نورمحمد خان بابریخان خواجه سرا نوم اخل

  .١ ی راولی کلهډ کسانو په وړ درلود ھم د نومويیالملک لقب 

 ه محمد خان نديا د پوړ سازمان غی دمخفی چی په لست کوړکيدھغو پر

 وهي ، ی وړی په وخت کی د جلسی په کورکی روحانیپه مشري د ھغه ھند

 ولډ ی نه په انتخابی د تاج وتخت د پاره به  شاه پسله دی داوه چيی هړکيپر

 دشاه ی چداوه هړکيبله پر. یوسي هځ دود به نور د منیراثي او ميږیغوره ک

 ثابت شو، د تهي کفای شاه بیري او که چی د سردارانو حق ویوازيانتخاب به 

 د وړدجلسي غ. يږی د سردارانو لخوا تر سره کهګ کول به ھمدارنیريھغه ل

   :ړ کديي ھم تازياندړ محمد خان دا وندهيسردار پا

   ، ی ژر وفادارخان اعدام سرډي دمخه هڅ ترھردي باړی لوم

   ،ييږ کیري شاه زمانشاه به د سلطنت نه ل–دوھم 

  ٢.ييږ کنولښي ورور شاه شجاع به دسلطنت پر تخت ک دزمانشاه– مي در

   شوه آکلټ چي پنجشنبه وه وځ کولو د پاره سبا وری د عملوړکي پریدد

                                                

١
   مخ١۶٨ ی سلطانخي او تاریمخ پور١٩۶ ھغه کتاب تر ،ګ فرھن-  
٢
  مخ٢١ ، ھغه اثر، رسيپ-  
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 ی چارینور.  شوه ړید غا  ته د وفادار خان وژل وری الکوزمياو محمد عظ

   ١.یستي واخهړ خان پرغاد ه محمنديپا

 

 یقوم محمد خان او نورو ندهي زمان په فرمان د پادشاه

  :دليمشرانو وژل ک

   رزايمنشي باشي م.  ھم د انجمن راز افشا سواي سره سره باطي احتړدبشپ

 tس ی کونړ او تهي ھم په دغه توطيی خان قزلباش چي پخپله  فيمحمد شر

 خپل ړیشاه زمان لوم.  ھغه شاه ته او ړ اعظم ته راپور ورکريدرلود ، ده و وز

 وهي يی ته وهيھر  .مارلګ نور کسان ويی یاځ او پر ړ بدل کاردګ یساتونک

 يی  ځ وریپه راتلونک  .يړ ساتنه وکهښ چي دد ه ړی بخششي ورکسيياندازه پ

 . تلښ کي خپل حضورته راوغويڼ مای په شاھولډ په جV وي وي ړید انجمن غ

 وو، ړی کړ پVن جويی د وژلو دپاره ري بھانه چي د وزی پدی دويیوروسته 

 په ارښ پخاطر د ارډ د نورو د عبرت او ه جسدونی ددوړ وکيی او امر لړاعدام ک

 یوي غVم محمد ھم وناي می ھنديیوروسته . یدښيږ تماشا ته کی کیلورtرڅ

 جرئت چاي ورخي تماشا ته پراته وه او ھی دريړداعدام شوو م .ړ کيیاو اعدام 

ه په  دشایزګ خان بازدي محمد سعی قاضی کیپه پا. يړ کخښ ی ھغووڅنه کاوه 

 دده يی او ھلته ړووي يی ته ی ، د ذاکر کلستي واخړی محمد خان مندهياجازه د پا

 .ړ کخښ ته ګنڅ جمالخان د قبر ید پVر حاج

 خطرناک ولوټ تر یلډ ی ددی خان الکوزمي محمد عظکي،ي پوھان لخيتار

 محمد خان د ندهي صاحب منصب د پاوي يی وروسته ولوي ، دده تر نیدي کنلګ

 صاحب منصب پر فتح خان ید تصادف له مخ.اره دھغه کورته واستاوه  د پولين

 به ايب   نسته ،خویک په کور يی چي پVر لي وويی سو او صاحب منصب ته يښپ

 فتح خان یکله چ .ی دیري چي ھغه چيړ وکتنهښ پووڅ سيړ وtلځويھم 

tر ړکورته وVیتښ وتی چهړ مشوره ورکيی ده ته ،ړ په موضوع پوه کيی او پ 

   زه به صاحب منصب د  ورسره ی چليفتح خان داھم ورته وو. يړ کټ پانځاو 

                                                

١
  مخ٩٠۴ کي ، اڼ په رخي د تارتانهښمخ، پ١۶٨  ،ی سلطانخي تار-  
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  ١. ووژنمروسرهګراغلو مل

 خبره داده هښ چي لي ويی خبره ونه منل او وی محمد خان د زوندهيپا

 غورونهي پی مانوتهي وبولي، بچارنډ ما ګچي شاه ما ووژني ،نه داچي خل

 محمد خان داچي روژه ندهيپا.  يځرګ تل زما په خاطر خجل وی او ھغوړیورک

 يی او د روژه مات په خاطر ړ وکيی ځ لمونامښ وو، د مای نژدامښ وه او مايی

 .هړ راوظرف ئی کلن ھلک وو ،د اوبو ٧ یدوست محمدخان چ . یتښاوبه وغو

 یکلڅ و يی اوبه ږ، لستهي واخی ترظرف محمد خان ندهي ، پادليديږ ريیtسونه 

وروسته دصاحب منصب سره د  . هړ دعا وکري د خيیاو دوست محمد ته 

   سر د زمانشاه په اشاره جVدان ورته منتظر وه او،ھلتهړtزمانشاه دربار ته و

 ٢.ړکي پرخهڅ وريی

 يی محمد خان او نورومشرانو اعدام اودا موضوع چي جسدونه ندهيد پا

 رډيرا  او پاته کسانو ته خووي کورنی تماشا ته پراته وه ، د ھغويځ وریدر

 .ړداکي پشيتشو

 د چيړ احمقانه عمل وکرډي وي کار سره ی شاه زما ن پد،یکي لرسيپ

 کار دومره یدده د. لړ مشران اعدام کی نور قوميی په خاطر ري وزوهيخپل 

 ستي تاج وتخت واخی دده له سره شاھيی یوازي چي نه ی درلودليي پاړیناو

 .یدځيرګو  tمل یزي غميی د لوی کواديبلکه په ھ

 ی د قوميی خهڅ انځ وه چي د ی کی وتنه پدري تهي        دزمانشاه لو

 یلي کار پای او دخپل دړ په ھکله فکر ونکويښ دtملونو او رتيمشرانو د نارضا

 خهڅ خاطر چي د انتقام ی پديیوروسته  . ید مخه ونه سنجول  تر اعدامولويی

 . سي ولي ونمشراناو  سرداران ولټچي د بارکزو ړ ورکيیامر  ،ړی وکیويمخن

  ٣. وهولي نونوړ موخه دفتح خان اود ھغه د وی اصليی نه یدد

 په وژولو سره روګ محمد خان او دده د ملندهي ھم زمانشاه د پاايتښپه ر

 ی نه وو چړی سی ھغه داسی چکهځ . ړ کار تر سره کی او نه سنجونکهړ ناووي

                                                

١
  . ھم ھغه کتابګ فرھن،مخ٢١ ھغه اثز،رس،يپ-  

٢
   خ م١٢٨- ی افغاناتي ،ھم ھغه کتاب ،حرسي مخ، پ۵٩، ١ ،جخي سراج التوار-  

٣
   ، ھم ھغه کتاب رسيپ -  
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 سلطنت هړ زغمهي په بيی ريزمان او وزه  شا. انتقامه پاته سيی بيی ګمر

دده دغه . وو اتي ززور یزمانشاه تر قوم  زور دی محمد خان قومندهيدپا. يړوک

 وه یالګي جنهړ چي تکيی او دده شل زامن ړ قوم ناراضه کولټ زوګکا ر دبار

 .خپل پر ضد راوپارول

 دده زامن ، دوستان او دوسرهي محمد خان داعدام په خبرندهيدسردار پا

 ھلمند وپهڅ ورسول انونهځ يی ته ی نادعلرشکګاره ووتل او د خپلوان د کندھ

 مرسته ی کستلوي محمد خان په غچ اخندهي د پاخهڅ انويزګ د باری د ناویک

 فتح خان ی خان مشر زومد محندهي دمخه د پاهڅ ترھرانويزګدلته بار . ړیوغوا

ھر  چي دده د هړ وکهړکي پريی او وروسته یآکټ وهګدخپل  قوم دمشر په تو

 که څه ھم t شل کلن فتح خان.  به مرسته ورسره کويی کولو کی په عملميتصم

ھغه  . درلوده يیايتړ او پوره وړی کار د پاره مناسب سی ددسوی نه وو، خو

  .هړ ورکجهي نتيی ژررډي درلود ، ی په موخه په پام کستلويپVن چي ده د غچ اخ

 هښخو اوس به .  ولولوی برخوکوي به په وروستاتيجزئړ بشپستلويد غچ اخ

 . وسيیوخبرڅ وندړ په اتي محمد خان د شخصندهي پخپله د پاوڅداوي 

 وو چي په ړی سی شوژندلي متنفذ او پوي خان د خپل قوم  ندهيپاسردار

 د يی له مخي اقتي او لی پوھیدخپل . شواکلټ وی د قوم په مشری کیکلن١۶

 ی په tره کتګښنټي د سلطنت د ده. ړ مقام تر tسه کړ په دربار کي لومورشاهيت

   ري ،کشموريښ کندھار ،په پيی یاندړ په ومورشاهي اود تيړ وکیندنښ سریرډي

  .ستلياړ واطاعت ته ايی انياغي او هړ کډ شنونهښورښ دده ضد یاو بلخ ک

 وروسته دده  دتخت دپاره د شھزاده زمان په غوره ینړي تر ممورشاهيدت

 ونهښورښ دده ضد يی ی، کابل او ھرات ککندھار، په هړ پوره مرسته وکیکولو ک

 مستحق انځ مقام ته ړ دقدر وانځ يی یاندړ خدمتونو په وولوټ ی ددی چپلځو

 ړی لوميی سهي صدراعظم په دسل او د خپهړ کري ھولهټ زمانشاه دا رګ مه،ڼاګ

 ھم مخ نه هڅځ ی دده د سپکاويی او وروسته هښوګ خهڅ دندو ی د دولتید

 مشرانو سره په ی د نورو قوموڅ ستياړ ای ، دنوړ کولډ ینشاه دد زما  .اوهړا

 او یوځ شاه راوپری شو چولي ونمي تصمی کیپه پا. ړیداکي دحل tره پوهي هګډ

او زمانشاه  له بده مرغه دا پVن افشا شو .نوي ښي د ھغه ورور کيی یاځپر 
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ر په  عمل سره د وفادای نا سنجول سووهي کسان په ګډ ولټ ی پVن کیپد

 ريډي د پاره وادي کار د زمانشاه او ھید . لړ اعدام کهيړ سره په بکيتحر

 د ځتر من )بارکزو او سدوزو (وي کورنويددغو دوو لو. ی درلودیلي پاړیناو

. ړ دوام وکيی یزي لسی دری اوربل سو چي نژدی داسګ جنی او کورنیمنښد

 خهڅ برټوزو د  بلکه د سددهځي د شاه زمان تخت وسویوازي نه ی اورکیپد

 .تښ ته واویسلطنت د محمد زو و کورن

  

  :                                              یوتن ريت  زمانشاه د

 ی د جاھل او بهګ د صدراعظم په توروتنهي تینړ پوھان دده لومخيتار

 ځ منيی ښی مشرانو او سردارانو ناخوی بولي چي دقوماکلټ وفادار خان تهيکفا

 چي د يی روتنهيدوھمه ت. لړ کجنړي می دويی هڅځتل او د شاه ته راوس

 ینيړ مشرانو بورو محمد خان او نندهي اخلي ، ھغه دپايښی رخهڅ يړنومو

 یعل و فتحخهڅ دفاع لهي بيی داوه چي خراسان يی روتنهي تمهيدر. اعدام کول وه 

 روتنهيت ړی ھم ھغه لومنهي وتنو سرچري تولوټ یدد. ړ قاجارته دtسه ورکهشا

 .ړ او سلطنت ھم دtسه ورکګی ستری خپليی ی کلهيده چي په پا

 ، هړ وکروتنهي تی کاستي په سی چی په اند زمانشاه سره دددالفنستون

 . ی نه وایدلي ، دومره تاوان به ده او ملت ته رسړی کی کار نه واوي يیکه 

 وو ، د خهڅ بانوي چي دده د قريی وفادار خان ته تهي کفایھغه کار داوو چي ب

 . سپارل وه ارونوي او اختتونوي صVحروډي

 وړ ووړ سردار وو چي په مرموزو او ارامو کی سدوزويوفادارخان 

ده د شاه د اعتماد او . ړ ترtسه کی باندانځ کرار کرار د شاه اعتماد پر يیسره 

 یپه کمزور  کسانورتبه ړاود نورولو)  محمدخانندهيپا(  دسرفرازخانخهڅباور

 ولټ وه ، دھغه د ړی درک کاتي چي ده د شاه روحیکارښ . ستيوکار واخکول

 ی چیدي پوھید.  کار کاوه وي ژبه او چاپلوسهړ په غويیغرور سره سره به 

 هښ داتوي د جزئی خو په چاروکيښيږ خویرډي د شاه یلځ ی او ھلتيفعال

   .ی د پاره پوره حوصله او زغم نلرمولويتنظ
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 في حريی په نظر به ی چوکڅھر.  وویونکتښ غوانځ رډيوفادارخان 

 چي کله به د خطر يی ی په مجلسونو کرګ ورسره کول، ميی به یمنښ ، دیورغ

 ی او پدتښ اوی جرئتی او بارډ په يی باور انځ غرور او پر،یديسره مخامخ ک

ومقام ته د .  شولرهي برساويتګړانځ ی  حقارت او نفرت ھم تر ديیسره به 

ده ھم .  شوه زارهي بهڅځ وراني له مخي دراننوړده د ک وروسته ، ددلويرس

 مشرانو ی کاوه د شاه او د درانيی ښښ نو کولګڼ فاني خپل حريی اني درانیداچ

 د دولت د پاره یتنښ غوانځ ھم دده تر یصواليدده حر . ی درزونه راولځترمن

 کار هګټپله  پخيی به ی کانوګار زوي امهي ادارو او سیپه دولت.  تاوان نه د رلودږل

عايدات او  اختVس کاوه ، ددولت تل شوو کسانو به مارلګ دده یداچ. کاوه 

 دپاره بس نه تونوګښ چي دزمانشاه د سترو پVنو دلی شوی کمی دومریشتمن

 ښی یرډي يی ی چاریزمانشاه د خپل پVر په شان نه وو چي اقتصاد. وو 

 ١ .یديمخامخ ک وسرهځ د ستونی نو پخپلو پVنونو ککهځ ،یموليتنظ

 اتي زنټ واځ د خپل دربار او دراني مشرانو تر منهګ تویزمان په ده شا

د ھند د فتوحاتو . ړ عمل ونکی جديی ی دخراسان په ساتلو او دفاع ک،ړک

 نو په يی کهځ نه وه ، ړی کمي تنظهښ يی وخته وه او ھم ی ھم بيی ونهښښکو

 ی وه چی کروتنهي تغهپه ھ دده هړ پولوټ یدد . ی نه درلودیلي پای پورهړز

شاه زمان ته په  . وه ړی ورکتونهي صVحړ نه لوتي دده د کفايیوفادارخان ته 

داکار د فتوحاتو په . یوا ړی تر tسه کيیکار وه چي د قومي مشرانو اعتماد 

 هڅ ھر ی واړی داکار کيیکه .  شویدtي تمامورګټھکله دده سترو پVنونو ته 

 هړ ورکیاځ ړی لومی کاستي سی په خارجدي ته باخراسان .ی وایبه سم سو

 يی ته ولوي وو او د خراسان نړی فعال سرډي شاه راني د ای چکهځ ،ی وایشو

 هګټ په وښيکرکښ ھم دده د ليځ د خراسان ساتل په ختی کزيديپه لو.  وه یلړمVت

 او د دربار ړی ورکی د قومي مشرانو باوردtسه نه وادي ده بای داچهډلن. وه

 او ی وای ساتلهګنيټ په دي بايیخراسان . ی نه واړی کاتي زنټ د ھغو وايیه سر

   تي صVحرډي يی او وفادارخان ته یواړي کمي تنظهښ يید ھند دفتوحاتو پVنونه 

                                                

 ۵٠٧ -۵٠۶، ص  ترجمه فکرتد الفنستون، افغانان،- ١
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 .يړ ورکینه وا

 رانيبابا د وخت په پرتله ھم په ھندوستان او ھم په اه دامھال د احمدشا

 وخت دپاره دهږ فتوحاتو د اویدوستان کپه ھن.  بدلونونه راغلي وه رډي یک

 پاته نه ی ھغه خزانی نوری کیھلډپه .  درلودهايتړ اوتهښي ککرښ لیاوپرله پس

 په تلوار اي بوليدپنجاب ن . ی اوعذاب وارزځ په رنوښي ککرښ د دومره لی چیو

 ی داسکي تاکتکانوي بابا پر وخت د پنجاب سهد احمدشا. سره اسانه کار نه وو

 او دليتښ به د پنجاب نه وتکاني ،سیدي راورسځ به د احمد شاه پویچوو، کله 

روان شو ، ته  وادي خپل ھرتهي وروسته بی تر فتحځ پوړی به نومویکله چ

 د پنجاب د هګ تویپد. ړ کی tنديی پنجاب به او دهځيرګ راورتهي به ھم بکانيس

داکار .  اوسيشتي ھم ھلته پاته او مدي چي باوه ايتړ ته اځ پووهيساتلودپاره 

 او د ھغه ی وای سرحدونه خوندزيدي  لوواديھغه وخت امکان درلود چي د ھ

   .١ی امکان شتون نه درلودtويري د حملو او تهياځ

 ی مغرور  او د قوي ارادور،ړ زوي شاه زما ن ي چیکي پوھان لخي تار

وه به  کای او عملیوي نمي تصميی به هيړ نه درلود ،په بی سوهړده ز. خاوند وو

 راني چي په ھند او ایانګ جزایري لخهڅ او کرامت ی عاطفیده د بشر«   . يی

 ی دلته عمل،ی نه کارولی شاھانو په افغانستان کی سدوزرګ ، می رواج ویک

 الزمان  کتاب ةد در .ړ کوندړ يی وني خپل ورور ھماهګ په تويګليدب .یکول

 زمانشاه ی چیکيله ل له قو»ی شاھنيحس«او »  ی احمدشاھخيتار« دکواليل

 ھغو کسانو ته یانګلوجزاښ کوګ او سترکولوي پری کولو ، پزیرڅي د ګيډیبه د«

په  مذھبي . ه ود کاودګ يی کاوه او عامه نظم به يی چي تمرد به یورکول

 به ی کیاځ ووچي په ھر رګي ھم زمانشاه دومره متعصب اوسخت يی یچاروک

 د یو چي ھندوانو ته پر اس باند وړی کيی او امر وهړي محتسبان مقرر کيی

اوکه  .... رخيګ ویموکي اوشاوخوا سارښ  چي په يړ اجازه ورنه کدويسپر

دده  . »٢ ونلريني زدي بايی اس دوي نو د سپرييږ سپری پر اس باندی دویريچ

                                                

 ۵٠٧ -۵٠۶ الفنستون، افغانان،ترجمه فکرت، ص - ١
 ش کابل١٣٣٧، طبع ٢۴٢ره الزمان فی التاريخ شاه زمان، ص  پوپلزائی، د- ٢
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 د سلطتنت نه يی ی وو ، دړی خپل کيی هيړ چي په باستي ضد سیوداليف

  .١ړ ھم خVص کيی خهڅ دي د دوګچاوه او د ستروارا

 

  ) :      هيمرث ( رنهي محمد خان د قبر پر تخته وندهيدپا

 ماتم ، پخپله والړي نوي ګ محمد مرندهي معاصر شاعر د پاويدھغه وخت 

 ړینومو .ی دی تور بللوي توبياغي د يی tمل ګ او دمرړی نیانيړ د ميی ید

  :ی دولډ یشعر په tند

 اشت        که آن جـھان مروت جھان نواز آمد خان فغان بردندهي زماتم پاجھان

 آمد" سر فراز" دولـت سردارمي لقب او را        نــدمورشهي آنکه زتی خوانچه

  باز آمدنهي به کاشدي شاه زمان         بـه او زحـب رري بود باب وزارت وزچه

 زآمد بانهي از امراءھم به کی قتل او در دل         به جمعدي تمھی که از پغرض

  آمدزدرگدازي چـوشمع خودش نی        ولی ساخت ھمه را بجرم تھمت بغديشھ

  آمدازي بصد نتي         به او ببخش که سوشي خــویازي نی به بايبزرگوارخدا

 ٢"راز آمـدــ سرفندهيپا  اکبر وديشھ        "یبي سال رحلــت او گفت ھاتـف غز

 که د جمل یتي بمين) سرفراز امد  ندهي اکبر و پاديشھ(  د ی شعر کړپه لو

 یVدي دا سنه د می چشيړ جوخهڅور١٢١۴ شي نو به رليپه حساب وشم

 د ی ھم بولي په شعر کيیدجمل حساب چي ابجد  ( یسره سمون خور) ١٧٩٩(

 ندهي د پایبي حبمهعV)یونکړ ژباتوښپ  . ييږ پخاطرکارول کلوړ د را ويټی نیوي

  .٣دهړي کادي١٣ یاشتي د میکال د روژ١٢١۴  د ھمدغههيټمحمد خان د اعدام ن

 ته ی پسرلتميښلوڅ وي پر وخت د ژوند ګ محمد خان د مرندهي پاسردار

سردار رحمدل .  سو ی برخی بخهڅ نيي د پVر د می کیپه اوه کلن.  وویدليرس

 ی او په کندھار کی دسنده راغیک١٢۴١ په ی محمد خان زوندهيخان دسردار پا

 آکلټ واکم حیک) دھله (  تر وفات وروسته په ردلخانيشد خپل ورور سردار 

 د پVر د ی چهړ وکلهي ھخهڅ یده د خپل بل ورور سردار مھر دلخان مشرق. شو

                                                

 ١٩٩ -١٩٦، ص١ فرھنگ،افغانستان در پنج قرن اخير،ج- ١
 مخ وروسته  ٢،١٩٦  سراج التواريخ،ج- ٢
 ٢٧٩حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان، ص - ٣
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 . کييول)  شعرهيمرث ( رنهي ووي په موخه کلوي د لی تخته باندنهيبرډقبر پر 

Vر  د پيی تونهي بپنخه شاعر وو ، ړیاوي پوي ی ھم چیسردار مھر دلخان مشرق

 يی اوده ته کلي په خاطر ولدلخان ھم د رحميی تونهي او دوه بهيد پاره مرث

 :ی دادتونهيھغه ب.  ړی حک کيی ی تخته باندړیوسپارل چي پر نومو

  پرور          سردار زمانه رحمـدل کان ھنرني وتVش سرور دی سعاز

 ج خطر تو نگھدارش از رناربي لوح مزار انــور         ني ساخــته اشد

* * * 

     بلند ناله و افــغان شد از ھــمــه افغاناد چـو بر خاک سرفراز جھــان     فتزپا

    بدور و عصر وفـادارعھد شاه زمــان  داد ظلم گشت افسوس   ي خنجر بديشھ

   نمانـد درھمه افـغان مـروت واحسان      جھان معدوم شدازوسخاوت لطف نشان

 ـد اھل ھند وترکستانـوش شدن پاهي  س     ـر سخـا و بحـ کان جود ني ازبھـرماتم

  انيگر ی ھا بسـدهياو د    ز شـور ماتم   جـگر کباب شـده    شي آتـش غم  روز

 وو ، دده ی زوی محمد خان وروستندهي دوست محمدخان چي د پاريام

 :  ووی شو نقرتي بی tندیپه سکوک) ینقر( زرونويسلطنت پر وخت دده د سپ

 دي نودھديوطV به شمس و قمر م ميس

 دي خان رسندهي پاۀـــ رواج سکتـوق

 درلود يی هړ په امورشاهي د تی له مخي چی خان د ھغه درناوندهيپا

 د »سرفراز« خپل لقب يی ھلته ی چی دیکلي لتيوبي يی ی،پرخپل مھر باند

 :یدړي کادي ښی نوم اوخپل نوم ورپکمورشاهيت

 ابنده است که مھر طالع از اوج شرف تتا

  استندهي پا»مورشاهيت« خدمت »سرفراز«

  

   شجره نسبوسردار پاينده خانازمانشاه د

  

  __________________زيرک  __________________   

  پوپل                                           الکو                                       بارک



 ١٠٧                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

                                                           نورالدينحبيب                          

  بامی                                                                                        سيفل

  هگنجی                                                                                 دارو نيک

  بھلول                                                                                        نيک

  معروف                                                                                اسماعيل

                     خضرخانعمرخان                                                          

  )سدوزی له دغه سړی نه ريشه اخلی(اسدهللا

  )ی له دغه سړی نه ريشه اخلیمحمدز( محمدخان           خواجه خضرخان      

  شيرينخان                                                                           اختيارخان

                                                      يعقوب خانسرمستخان                    

  دولتخان                                                                             سرورخان

  محمدزمانخان                                                                     يوسف خان

                                                                    حاجی جمالخاناحمدشاه بابا 

  تيمورشاه                                                                            پاينده خان

  يرفتح خانزمانشاه                                                                         وز

  

  : خان اوtدونه ندهيدسردار پا    
 

 ینوا( وو دی فتح عليی نوم یاصل) م١٧٨٠-١٨١٨( فتتح خان ريوز-١

 د لوي خی چي د قاضخهڅ رمنيي میوريښ پیوي له یکتاب له مخي دد) رکامع

 ی ککتوبړ په ويی یزو.  لور درلوده وهي او ی زوويدسربلند په نامه قوم وه 

   .واب زمانخان ته واده وه نيی شو او لور ړم

چی دلوی ادی  وه خهڅ لوي دنصرت خزوګرشک د بارګد فتح خان مور د 

 .په نامه  مشھوره وه

( د. ورور ووی د فتح خان سکنیـ  د) م١٨٨٢-  -١٧٨١(  یمورقليت-٢

 ی د دراي سردار محمدسرورخان سی دده زویله مخ) معاصر افغانستانخيتار

 ).ش١٣٠٠(یديرسوي شاعر تړیاوي پیژب
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 فتح خان ري ھم د وزیـ د)  م١٨٢٣- -  ١٧٨۵( خانميمحمد عظ-٣

ن ،سمندرخان،سلطان احمد خان  هللا خابيحب:يیزامن .  ورور وویسکن

 مي د محمد عظی عثمان کورنفاروق  د.  محمد عمرخان او ،محمداکرم خانرسرکا

جه  دخاری د اولسمشر کرزی رسول زلماکترډ او ی لراوړ تی پوریخا په کورن

 د ی سردار عبد هللا خان دtری ھم د سلطان احمد خان سرکار د زوريچارو وز

 . لري اوړ خان سره تميمحمد عظ

  .  وهخهڅ مور یوي دونهړ وهړ وای درړلو

 نواب محمد يی زامن ، وهیزګ باريینواب اسد خان ـ دده مور -٤

 زامن ده دوه)  مشر وونوي د مجاھدی کګ جنړی په لومزانويرګدان(زمانخان 

م کال ١٨۴٢ چي په یدا ھغه شجاع الدوله د( شکرهللا او شجاع الدوله : درلوده 

 هللا شکر) . په جبه زارکي وواژه ګ سنهايشجاع دسه  شاګیاډوګ زانويرګ د انيی

 . خانی خان او غVم علنيجنرال غVم حس: دوه زامن درلوده 

 ین سکنـ دنواب اسد خا) م١٨٢٧- -  ١٧٨۵(نواب عبد الصمدخان  -٥

د عبدالقادر  . دليمحمد غوث خان او عبدالقادرخان نوم : يیزامن  . یورورد

صمد  اکترډالرزاق حامد د  عبداي بی او دده زویدي محمد نادرخان نومیخان  زو

 . پVر ووحاد 

 د ی وه چیزګ مور بازونوړ ووړنواب طره باز خان  ـ ددغو درو وا -٦

 . وهخهڅ اخښ د يی زانيملک د

 اود ی وفات سوی په ھرات کیـ د) م١٨۵۵- - ١٧٩٧(دلخان کھن -٧

 ی خان ، سلطانعلقيمحمد صد: يیزامن ( .ی دخښ ی په مزارک»یجام«

 ی دد). خان،عبد هللا خان او محمد عمرخانني الدیخان،محمد عثمان خان،مح

 وه یدده مور غلج. ی دشتي می کوندي او مرشکګ دھلمند په ی شونی پاتیکورن

 .  وهخهڅ اخښ د لويدوخي د ایقوم ک وپهګاود ھوت

 يیزامن (. ی وروردیـ دکھندلخان سکن) م١٨٣٠- - ١٧٨۵(پردلخان -٨

 سردار عبدالوھاب خان ).ی خان، عبدالرسول خان او عبداtحد خان درافضليم: 

 مشروطه یوخت د دوھم  دی خان د امانبياو دده زامن عبدالرحمن خان اوحب
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 ی د افضل خان د اوtدی او رحمت رحمانیاحمد رحمان.  وهخهڅ تونکوښغو

 .ی دخهڅ

 ی اود فارسي ژبی مشرقيیـ تخلص ) م١٨٣۴- -١٧٩٣(مھردلخان-٩

 خوشدلخان يیزامن  . یدړي شرح کيی تونهي بی مولوی شاعر اود مثنوهړتک

 . ی وروردید پردلخان سکن  .ی خان دیرعلي،منورخان اوش

 ی وروردیلخان سکن ھم د پردیـ د) م١٨۶٠- -١٧٩۶(رحمدلخان  -١٠

محمدعلم خان  : يیزامن . ید ی سوخښ ی اوپه نجف کی وفات شویپه فارس ک

 .ی پVردی د محمودطرزی،محمدسرورخان او غVم محمد طرز

 .ی وروردی ـ دپردلخان سکنردلخانيش -١١

 . وه یـ دده مور الکوز) م١٨٢٩- -١٧٨۶(عطا محمد خان -١٢

 .ی ورور دید عطا محمد سکن ) م١٨۴٨--١٧٩٠م( محمد خان اري -١٣

 .ی وروردی ھم سکنيی یـ د.........) - ١٧٧٩(  محمد ديس -١٤

 .ی وروردیـ دعطا محمد سکن) م١٨٧١- -١٨٠٠( محمد خان ريپ -١٥

 » يیطV« په یـ د) م١٨۴٨- -١٧٩٠( سلطان محمد خان  -١٦

 . تنه نور ۴٩ خان او یيحي : يیزامن  . ی وروردیدعطا محمد سکن. یمشھورد

 ، محمد خانينادرخان، شاول. ی خان پVردوسفي خان د سرداریيحي یسردار

. ی خان زامن دوسفيمحمود خان ده  شای ، محمد ھاشم خان او غاززخانيعز

 محمدظاھرشاه ی او دده زویپور) م١٩٣٣- -١٩٢٩ ( اوروسته نادرش

د سردار محمد داود خان د سردار محم.د افغانستان پاچا وو ) م١٩٧٣- -١٩٣٣(

 ري تسي جمھور رئړیدافغانستان لوم) م١٩٧٨- -١٩٧٣(  د ی زوزخانيعز

 .یديسو

 محمد خان د ندهي د پایـ د) م١٨۵۴- -١٧٨٢(نواب جبار خان  -١٧

محمداکبرخان ،  : يیزامن  . ی دیدليږي زهڅځ يځني می صورتی کوھستانیوي

 .ی هللا خان دبي خان او حباثي خان ،عبدالغیمحمد افضل خان ،عبدالغن

 رحمت يیزامن .  وه هځني می تاجکه صورتوهي يیجمعه خان ـ مور -١٨

 .یهللا خا ن او نورد

 . وه هځني می صورتی نورستانوهي يیاسلم خان ـ مور  -١٩
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ـ دده مور ) م ١٨۶٣جون ٩– ١٧٩٢سمبر د٢٣(دوست محمد خان -٢٠

ه  خاوروتیک ) اهګازرګ( وه او د ھرات په خهڅ وګ د خلی منصور فارسايد س

  ١.ی درلوديی یانګ اوtدونه ، زامن او لوروسځدوپن. دهيسپارل سو

 يی یزو .ی وروردی دوست محمد خان سکنري محمد خان ـ دامريام-٢١

  او د ی کګ د جمرود په جنيی سره ګ سنتي خان درنجنيسردار شمس الد

سردار . دهړي کانهيړ مرهډي ی کګ جنړی د افغانانو په لوميی سره زانويرګان

 ی ژبی د دریش ک١٣١٠ په ی خان زوني خان د سردار شمس الدزيد عزمحم

  .  شاعر ووهړوتکي

 محمد خان ندهي خان دپارفتحي ، وزی کوتي موھنVل روای چهګنڅلکه 

 یزګ سره د بازی خان درمي او محمد عظیمورقليفتح خان ، ت. وو  ی زوینړلوم

 او نواب طره باز مد خانص اسد خان ،نواب نواب . ی مور دیوي دخهڅد قوم 

 ی محمد خا ن اوم زوندهيپاد .  وه یزګ بارهګ چي ھمدارنی موردیخان ھم د بل

 محمد خان او دي محمد خان ،سلطان محمد خا ن ،ساري یعطا محمد خان وو چ

 يی یدوولسم زو.  وه ی الکوزيی او مور ی دونهړ وی محمد خان دده سکنريپ

،کھندلخان ،مھردلخان او رحمدلخان  ردلخاني شونهړ ویدده سکن.پردلخان وو 

 محمد خان ندهيجمعه خان ھم د پا.  وه  خهڅ لويدوخي دھوتکو د ايی مور ی چید

  ځیني صورتي میوي ھم د يیاسVم خان . وه هځني او دده مور ھم می دیبل زو

 ی محمد خان دده سکنري او امی دی شلم زويی ، دوست محمد خان ی دیزو

   قوم ی د فارسی ده چخهڅ یه منصور د کورناي س مور دی ددوی چیورور د

 .٢ ی  زامن د٢١  يی ولټ. ييږ کلګڼ اخښوي

 تر tسه خهڅ نوي د دغو سرچی سجری کسانو د نسب نوروړدنومو

 افغانستان ، افغانستان خي تاریاي درزوا،ی افغاناتي حخ،يسراج التوار : یديسو

   ی رھپو طرزقيصد یاغلښ دوست محمد خان ، د ري امګی، زند١٩در قرن 

  ) .                       زيګ محمد خان  بارندهياز اعقاب سردار پا ( تونهښاداي

                                                

١
  مخ٢٨٧ مختصر افغانسان،خيتار -  

 ٧٣، ٧١ -٧٠، ص١ موھن tل، زندگی اميردوست محمدخان، ج- ٢
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  )د  رحمت آريا  ژباره(فصلدوٻم 
  

  رولد شاه محمود په حکومت کېد وزير فتح خان تأريخي 

  

  

  ) ز١٨١٨ -١٧٨٠( خان  وزيرفتح

          قرنھا صبر ببايد که تا مـــام وطــن

   خان وزير باز بزايد پسریچون فتح

  »سيستانی«

  مور ،ـوادٻ د ھـې وگالل سي چدي باڅـٻ زغم  و پـيړۍ پيړۍپ(

   )يړ ته راوړې نی خان په شان زورفتحي وزد
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 :ینړـٻ مـوي برټ فتح خان د ابو مسلم خراساني د ريوز

 ،ړ په خبره وtال،ي سـنگ،ٻـټ ـتـگر،ښ فعال، نوتښ خان زرفتحيوز

 یالي باکه جنگې او بښ تورک،ی پال، tسپراخـوادٻ ژمن، ھـ،ړیاويدروند، پ

 او وړ شخـوٻ په کورنـرَي د پـۍ د سدوزي شاه محمود د واکمنې وو چتيشخص

 ورته بله کې او له ھمدړی سر پورته کـتوبٻالـي او برړۍ په سرلوٻې ې کوړجگ

 خان حرفتيوز.  ی دی شولړ د نابغه اتل لقب ورکواکونوځ يځد شاه محمود د پو

َد خپل بـرخــلـ َ له ابو مسلم خراساني ، بابـک خــرمدې له مخـکٻَ ُ  ېمٻ او د سـنيُ

 .    َ ورته والي لريرٻ شمـوٻ سره روٻـڅ خييله نورو سترو تأر

 د سباوون په شپو ۍوانځ ې ابومسلم خراساني د خپل،ې په توگېـلگٻ بـد

 او ېـستلٻه زور واخـ پې تورې د خپلې د خVفت واگخهڅ انوي له اموې کوځور

منصور  (فهي د ناشکره عباسي خلې کی خو په پاېلړ کۍالډ ٻې ته انويعباس

 خان رفتحيوز خاوند ډ شو، د پوtدي ھوټېوټ ټېوټپه tس په خنجر ) قييدوان

 په ې تورې د خپلخهڅ له شاه زمان او شاه شجاع ې د سلطنت واگلهځھم ، دوه 

 خو ېودلښٻـښ کېشاه محمود په ورغوي ک د سدوزي ٻې او ھغه ېستلٻزور واخـ

 او وندړ سترگو وړ په دواړی لومېوونښ د ھمدغه ناشکره پاچا په tرې کیپه پا

 . شوټېوټ ټېوټ بند په بند ايب

 پر استي د سهښ خپله پې کۍ کلن١٩ ابومسلم خراساني په ې چېھماغس

 ووھله ، په  لپاره تورهۍ د عباسي خVفت د واکمنٻې کاله ١٨ او ودلهښٻـښ کگرډ

 له tسه ېک" پاداش "دادي خدمتونو په ھولوټ خپل سر د دغو ٻې ې کۍ کلن٣٧

 هښ پگرډ پر استي د سې کۍ کلن١٩ په ټ مټ خان ھم کرفتحي وز،ړورک

 کاله ١٨ ٻې او تمرکز لپاره تښنـگٻـټ د ۍ د واکمنوي او د سدوزودلهښـٻـښکـ

 وندړ ړیمران په tس لوم او ناپوھه شھزادگي کاښ کـنهٻتوره ووھله خو د کـ

 ېتښد ل" شکرين "يوڼ د گېوونښ د خپل پVر شاه محمود په tرٻې ېسو، ورپس

 کومه آه را ې له ستونې چې له دهفتح خان پرت. ړ کټېوټ ټېوټ بند په بند رٻـڅپه 

   ٻې مرگ ي،ړ وکتنهښ غوۍ سواندهړ د چا د زاي اويړ وکیروٻـگـځ ايپورته او 



 ١١٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 .  ومانهانځ پر ېانړـٻله کوکارو پرته په مـ

 زغم يړاوي پـزي د ھغه د اوسپـنـنهړٻ فتح خان مري د وزې چې له دسره

َ د بابـک خـرمدې کړۍـٻ پـېمٻ په درخهړ له اېانړـٻاو مـ ُ ُ او د خـراساني نيُ
 او د ـوادٻ د ھـږ زمونهړٻ لري خو د ھغه می سره ورته والېـنړٻخداش له م

 ېـنړٻ له مـروٻـڅ ورو مخوړاوي د پکٻلـښـٻ پـ اوخي د تأرـوادونوٻ ھـوډيگاون

 ې ونه موندل شي چوکڅ ې به داسې کخي په تأرړۍد ن.  دهـنهٻ t ھم پرتمـخهڅ

پورته د شکنجو او » طاقت  « ڼېـٻ له انساني ھـې خان په شان درفتحيد وز

 شاھدانو له خولو نييد ع. يځ ساري زغم جوگه وگرې او  د بې په گالنورځ

 او اني بولندوولټ کرښ واژه، د لٻې خان رفتحي وزېکله چ:  ی شوتيروا

 په خپل وار وهي ، ھر دلٻ ودرـکهٻ په لـېوونښمشران د شاه محمود په tر

 وښ د پٻې اي او بې پوروږ tسونه تر اواي بې خان د tس گوترفتحي د وزړیلوم

 له ېلوټ خان دغه رفتحي خو وز؛ېلړ کېـلٻ بند په بند بـې تر زنگنو پورېگوت

 ې له خولې چې وزغملېانړـٻ په دومره مـړې او ربې شکنجورته او توان پڼېـٻھـ

 ھم اي وروسته بورځ او ړ آه ھم را ونه وتله؛ خو له دومره ربوکيړ ووهي ٻې

 او په هړ ککٻ پرړې ورته له غاٻې وو نو ککره ی ژوندې چې وو او له دیژوند

 ېـاشتٻ مـوڅ ښېـٻ پـېله د. شو ودلښـٻـښ کـیکټ ی پـر ژوند د پاٻې ې توگېد

 ې وو چی خنجر وھللهځ دوه کهځ ې د فتح خان په سترگو کرزاي کامران مېمخک

 !   سي ؟منډاډ هښ خهڅ تابه وندړد ھغه له 

 آسانه ېک» جمVتو « لوډ او غونکويَ په ولٻ وې وحشي وژنې دداسيٻاښ

 ښېـٻ پـېلډ شېوي د ـرٻـڅ په ۍ قصابې او دداسکولوٻوي خو د بند په بند پر

 ېوي د ېـوازٻ یرنگوالڅ ښېـٻ پـېکه د ھمدغ. ی گران کار دتښ زورولځان

 بدن د يړ ژوندي سوهي د نگهڅ ې چووځ را وگرې لپاره په سترگو کېـبٻشـ

 ٻې اي بيږـٻ کـکٻ پرړې په چهياځ ١٨ tس وي ٻې ړی لومي،ږـٻ کـکٻبندونه پر

 او يځ ته را وښ وار پـٻې اي ؛ بيږـٻـلـٻ بله بـوي بند په بند له هياځ ١٨بل tس 

 د ٻې اي او بيږـٻ کـکٻ بند په بند پرې کونوياځ لسوځـنٻ په پــٻې هښھره پـ

 خهڅ ورايلتډ شېرډٻ او ھغه ھم په يږـٻـ وار رسکولوٻ د پروډ او شونونوږغو

 او ـلهٻ بـړې په شان  له غاې چوغکېوي ککره د ٻې ې کی او په پايږـٻ کـکٻپر
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 به د شاه ې نو ددغه ناتار په تل کي،ږـٻ کـودلښـٻ ایکټ ید پا ٻېپر ژوند 

 ېشرم د.  پوه سوهښ لتابهډ او شۍ گرهټمحمود او شھزادگي کامران په برمان

 !    ړۍ او سخت زولوَړَ سـهړز ېوي په داس

 او د خپل ړ ژوند وکې انسان په توگمنړاي او وّورَړ زوهي فتح خان د ريوز

 او لتابهډ له شې افغان په توگيړ او سرلواليي ننگوهي ھم د ٻېاعدام پر مھال 

 ېانړـٻ مـې د ھغو مشرانو له tسه په نه مننونککرښ د لنهړي سره جوگه مورځ

 کار کاوه او په ې tندس دده تر tٻې ې مخکېـاشتٻومـڅ ې ومنله چړۍاو سرلو

  بند پر بند په خنجرٻې يړ دده د بدن غې ھغو کسانو ته چٻې ېـنړٻ مېخپل

 دردونه ولټ شي ی زغم کوtـزٻ اوسپنـيړاوي په خپل پې چهړ کرگندهڅ ـلولٻوربـ

 به د شاه کلهڅـٻ پرته وزغمي خو ھــلوٻ له ووي  د البلو ، کوربلو او زارپونهټاو 

 ته سر تـنوښ مننونکو غوانځ ی د ناپوه  پVر او زوـرٻـڅ پهمحمود او کامران 

 :  ديليي شاعر ووهي. يړ نه کټـٻـټ

          ستي جھان نتوان اگر مردانه زرد

  توان مـردانه مردی مھمچومردان

 نو د نر په ؛ی ژوند نه سو کوtـرٻـڅ وو په نهي د نارې کايکه دن : هړ ژبا

 .  سویـدtٻ کـهړشان خو م

 

   دي دا دوه کارهنـــهي جــھان د نارپـه

  به کامران شياي ۍ به وخوري ککراي

  باباکټ          خوشحال خان خ                      

 او سيي بادغسي طبرستاني، خداش خراساني، استاد ساري مازن،ي خرمدبابک

 وڅ او ھوړ مھالو جگدږ د خپلو اوېاندړ پر وۍنور به د عباسي خVفت د واکمن

 شوي وي، خو ېوتټ ټېوټ عربو له پلوه به وي شوي او د پردـولٻ نـې کڅپه تر

 ځې تر ورـدلوٻلـٻ او د بند په بند بـدلويندړ ـولو،ٻد نـ کلهڅـٻ فتح خان ھـريوز

 کومه ـولوٻ د نـۍ او پاچاھۍ لپاره د واکمنۍ کورنې او نه د خپلانځ  نه د ېپور

 او د سدوزي سلطنت ۍ د شاه محمود د پاچاھېـوازٻ ؛ فتح خان ړې نه ده کهڅھ

 په بدل نوندښ سرولوټ مگر ددغو ې لپاره توره وھلايتړ بشپۍمکنځد قلمرو د 
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 د دربار د ېـوازٻ وي ړی کٻې انتي دوکه او خوکيړ ومه کوې چې پرته له د،ېک

َ رخـورو ـرٻوشمـي  په انوي او بد سترگو دربارتونکوښانغوځ"  ناکونهٻکـ"َ

 او شھزادگي کامران د رخي او زيي توگه د سردار عطا محمد خان بامړېانگځ

 شاه محمود ید زو' عمه 'ۍور ترې د خپلاي او بوندړ ړی لومې کسړ په کېسخ

 . او ووژل سوـلٻ بند په بند بـۍــرحمٻ بـېــرډٻ په لوهله پ

  به دوست توان گفتکشدي اگرمدشمن

  که توان گفت که دوست مرا کشت؟با

 ) خپلو ووژلم ؟ې چميچا ته به ووا / مي وژني نو خپلو ته به وواې ممنښکه د(

 په وڼ ورووي زامن د بارکز خانندهي د سردار پاخپوھانوي تأروٻځدٻ لو

 ،ې ، پوھۍ خان د مشرفتح ري وزې کځ په منوڼ ورووي دي، د بارکزيړ کادينامه 

 او تښـنگٻـټ ژمنتابه، ،ۍ tسی لوا،يورتړ ز،ېانيړ ، مۍرکځي ، ۍارښيکار، ھو

 پوھه او ړېانگځ)  دهصهي خصوهيد افغانانو  ( ې چخهړ  له اېـستنٻغچ اخـ

فتح خان د فعالو او .  ووښ مخکې کځ په منوڼ وروولټ درلودله او د ايتړو

 او ٻې ھنگامه کډ هږوځ له شور و تگر،ښو وو، نتنڅښ اتوي روحلوړـاوٻپـ

 ـوادٻ پالنه ، د ھــوادٻ ھـٻې ې کهټ په خې چاوويتړانگځ ولوټدغو . انقVبي وو 

 ېن د tسوھــوٻ د پردې چارو کـوٻ په کورنـوادي ننگه او د ھايتړ بشپـۍمکنځله 

 ې ول چېلښ مشخصات وربخې شوي ول، فتح خان ته داسلښ اخلړ وهځله من

"  خان رفتحي شو وزی باله او کوtیونکړ پاچا جواي" کري منگيک " سانويانگل

  ھغه تښ غوهړ د فتح خان زې مانا ھر چا ته چېوبولو، په د" یونکښتاج بخ

او دغه . ستهٻ اخـخهڅ ورٻې تاج تلښ غوٻې نه ې او چهښ وربخٻې تاج ٻېته 

 او ــنـدهښــٻر بهي له سره تر پاې د دغه ملي سردار په چلند کايتړانگځ او واکځ

 . وهانهښرو

 او ړۍ ، سرلوېتـنښ غوۍ د خپلواکې بچي چاليي ھلمند د دغه نومد

 ې په شان په ھر رگ کپوڅ د ندي سپاندهڅ د ھلمند د ٻې نهٻافغاني پرتم و

 پروت وو ، سره ی tسی او لوايورتړ زانه،ړـٻ  مـٻې ې کېـټ او په خـدلهٻـټخو

 تر اوسه t ھم اي ، بیادشوي تښ په درنېرٻ ھر چـٻې توبيالي  نومې چېله د

 د اليي او زغموال نوممنډددغه پوtدي ھو. ی سوـژندلٻ پـیھغه په سمه نه د
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 نسلونو ته له شک پرته د ژاندوٻ راتلونکو حق پـږ به زموـژندنهٻ پـاي بـکٻبرخلـ

 او خي د تأرـوادٻ د ھـې او پوه به شي چـزيٻ پرانـۍکړ کې نوړې زده کېرست

 ېپه دغ. ی دړی کـرٻ خپل ژوند تـړاي او وېانړـٻ مـومرهڅ په وونکوښپرگنو tر

 ېرڅي ۍالي او نومېVندځ ې ددغخي د تأرـوادٻ د ھـې وسي چهڅ به ھې کېشنن

  : وړ وکخونوړ اولوټ له ـژندنهٻ پـايب

 

  ونڅ د فتح خان پاېاندړر و زمانشاه پد

  د شاه محمود ناستهۍاو د سلطنت پر گد
 

 او  په خپله د ري د وزېاندړ د قوم د مشرانو پر وې چـدلٻ مو ولـېمخک

 ې کځزمانشاه د نامطلوبه چلند له کبله د قوم د مشرانو او سردارانو په من

رانو او  وه؛ د زمانشاه دغه چلند نورو قومي سرداې شوتهځ رامنتييـئنارضا

 د ھغه د ې کال ز ک١٧٩٩ په ٻې کبله ې نه وو نو له دړمشرانو ته د منلو و

 خو د مشرانو او ـوله؛ٻ ونـې تر tس tندهڅ د وژلو ھري او د وزولوځپر

 tملونو ته وٻتـيـئ د نارضای د ھغوې چې کشف او پرته له دـهئسردارانو دا توطـ

 ھم ٻې وي ې کېلډ ې ؛ په دلړووي هځ له منې مخېوي له ٻې ولټپاملرنه وشي 

 وو ی رسولې پورډۍ د سلطنت تر گٻې ه زمانشاې محمد خان وو چندهيسردار پا

 ځُ د دراني سردارانو او د خپل قوم په منې توگړېانگځ پرگنو په ـلوٻ بــVٻاو د بـ

 .   برخمن ووتهښ و منتښ گرانيړانگځ له ېک

 فتح خان، ٻې یسره سم زو داٻ د خبر له خپرې خان د وژنندهي سردار پاد

عبدالسVم خان، :  خانانو لکه ـرٻ شمـوي له ويسره له خپلو ورونو او د بارکز

 خان له دوه وو تنو نورو سره د اتو مي الملک محمدرحنيعبدالواحد خان، ام

ته )  کVۍ مورنخان رفتحيد وز(  نادعلي ۍ د آس په سپرلې کدوږساعتو په او

 او د دلې پرته ده ورسې کنټ والومتريي ک١۵٠ په ٻځدٻ د کندھار د لوېچ

 د زمانشاه له دغه گام ې د گرشک په نادعلي کٻې نور مشران ـبرټ د ويبارکز

 په گرشک او د ھلمند ېاندړ پر وېنړ کې وحشېد زمانشاه ددغ. لړ خبر کخهڅ

 ې شوهړ لورهډٻ تهښ کچه زې د کرکې کځ په منوي بارکزـشتوٻ د مـې کېپه ناو
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 محمد خان ندهي د غچ او د پاخهڅ بارکزي له زمانشاه  ولټ کبله ېوه نو له د

 د وڼزمانشاه د فتح خان او د ھغه د ورو.  لپاره چمتو ولېزامنو ته د مرست

 په وهي څـٻ د ھـی خو د ھغولږـٻ ته ولـېـمٻ ســريٻ سرتــرٻ شمـوي لپاره ـولوٻنـ

 . تانه سول تش tس کندھار ته سـرتهٻ نه شول او بـاليير بـولوٻنـ

 بد کار ولوټ تر ري وروسته د زمانشاه او د ھغه د وزې سردارانو له وژند

 بارکزي ولوټ د ٻې ېرٻ د بارکزيو سردارانو او د نورو د غچ له وېt دا وو چ

 موخه ـزهٻـټد دغه حکم بنس. ړ حکم ھم ورکـولوٻسردارانو او قومي مشرانو د نـ

 ې محمد خان له وژنندهي پاار د سردکهځ؛  وهـغهٻ ته نـوڼفتح خان او د ھغه ورو

 .ـدهٻ کــژندلٻ پـسيـئ د قوم رويوروسته فتح خان د بارکز

 ی محمد خان مشر زوندهي بارکزي سردارانو د سردار پاـشتوٻ مـھلمند

 د ھغه په اري خپل اختٻې اي او باکهټ وې په توگسيـئفتح خان د خپل قوم د ر

 د مشرتابه له ېلي د قبويتح خان ھم د بارکزف.  وبالهیلړ تې پورډ او ھوړېکٻپر

 خپله ٻې لپاره ېـستنٻ د غچ اخـخهڅ ري ووت او له شاه او وزیالي برتهښـٻآزمـ

 .     ېلړ ترtسه کٻې ېلي غوره پاې چهړ کې نقشه پلېطرحه شو

 د زمانشاه ورور ې وه چېستلٻ اې توگې  فتح خان خپله نقشه په د

 وي؛ځ tس وغۍپل مرور ورور ته د ورور خـرتهٻ  بـېشھزادگي محمود د

 وو ړی کونڅ پاېاندړ د خپل ورور پر وېز کال ک١٧٩٧شھزادگي محمود په 

(  وروسته بخارا، خوارزم او  ې وه او له ماتېلړ ماته خوٻېخو ھغه مھال 

شھزادگي محمود په  : کيٻالفنستن لـ.  وویـدلٻـتـښ ته ترانيا)  ژ–فارس 

 هړ سره سم غاېتنښ ته د وخت له غوۍکمن د خپل ورور واې کوړيلوم

 ٻې ته ونڅ نو پادٻ ولـېـرٻ له کندھاره لـٻې خپل ورور ې خو کله چودلهښـٻـښک

 ھم د اهزمانش. اوهځ د کندھار پر لور وخوٻې کرښ لړیاوي پويtس واچاوه او 

.  له کابله راووتۍ په مشرکرښ لـزٻ زره کسـلسځـنٻ پـوهي د ېاندړورور پر و

 بل وي له ې کېـمٻ د گرشک په سـې کړې غاې په دډ د ھلمند د روهڼو ورهړدوا

 زمانشاه ماته وخوري ې وو چېدږـٻ نـتله؛ښ ونهړسره مخامخ سول؛ سخته جگ

 ـدٻـتـښ وتـگرهډ له ړې د جگدمحمو.  سولهې سوبه د ھغه په برخې کیمگر په پا
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 واکځ ويلپاره  ولوٻزمانشاه د فراه د نـ.  ھرات ته ورساوهټ روغ رمٻې انځاو 

. ته ستون سوورښـٻ پـهياځ کندھار او له ھغه ړی خو په خپله، لومهږـٻولـ
١        

 ې او له ماتړ وکونڅ پااي بلځ ـوٻ ېز کال ک١٧٩٧ محمود په شھزادگي

 د تھران دربار ته ورساوه ٻې انځ او ـدٻتـښ ته وترانيا)   ژ–فارس ( وروسته 

محمود د . ـلٻ راغVست ووهښتود  تندي ني ورته په ورشاهي فتح علېچ

 ١٧٩٩ او د ړ اصفھان ته tهياځ کاشان او له ھغه ېزکال په پسرلي ک١٧٩٨

 پر خراسان د ې شو؛ په ھماغه کال کې پاتې په اصفھان کېزکال تر پسرلي پور

له خراسانه د شاه له .  د پاچا بدرگه سورانيا)  ژ–فارس (  لپاره د ـريٻتـ

 لپاره رغلي د ې شو او پرھرات باندې پاتېپه خراسان ک وروسته محمود داٻستنـ

 یالي برې او طبس کزيپه ترش. هړ وکهڅ ھولوړ د مشرانو د پام ایاځ د ھغه ٻې

 ترtسه ړ مVتخاني د حاکم مھرعلرجندي او بـني شول د قای کوtٻېنه شو خو و

ه پ.  د ھرات پر لور را ودروميیاځ وي سره ـروٻاو د ھغه له لس زرو سرتـ

 شھزادگي ی د زمانشاه زوکرښدغه ل.  سره مخامخ شوکرښ لوهي له ېسبزوار ک

 ونشو څـٻ ھـکرښ وو خو لیلږـٻ لپاره لـۍـوٻ له کندھاره د ھغه د مخنـصريق

tتوبيالٻ او محمود په برلهړ وخوٻې او ماته یکوt بند ٻې او ھرات ړ پرمخVک 

 یشھزادگ. ړ شکمن کخاني پر مھرعلٻې محمود ې چړ چل وکويوفادار خان . ړک

 ودرومل ؛ ٻې او د بخارا پرلور دهٻتـښ وتهټکرکوښ له لې کېاري په تېد شپ

 او خپل قلمرو ته په شا ـولهٻ ونــرتهٻ خپله مخه بـۍ ھم په نا چارخانيمھرعل

 .    سو

 ېوي ومنل شو او په ږېـٻ غـې په تودې محمود په بخارا کیشھزادگ

 ې وو چرهٻمحمود تر ھغه مھاله دلته د.  شولړ ورکیاځ ورته ې کڼۍسلطنتي ما

 د زمانشاه ر،ي سفـد؛ٻ ورسـريد بخارا د پاچا،  شاه مراد دربارته د زمانشاه سف

 پر منعتيول د خپل ې محمود ته چٻې ې ولې شاه مراد ته ورسوله چوکهٻنـ

  او د محمود د سپارلو ړې پناه ورکې کږــٻ غـې په خپلړی کونڅ پاٻې ېاندړو

 د بخارا پاچا ته د گران ې ته د محمود د سپارلو په بدل کريسف. هړ وکٻې هتنښغو

                                                

فنستن -  ١ ل ن، ، ا ا ان اړه فکرت آصف افغ يران مشھد  د ،ژب    پ۵٠۴ ، چاپ ا
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َ باور دي ې کسان په دـريډٻ.  ووی سولړ واک ھم ورکړې سوغات د ورکـهٻبـ
 د ې چلٻ ته وسپاري خو محمود ووري وو شاه مراد ، محمود، سفېدږـٻ نـېچ

 تر  ھم ړانو مVت د مذھبي پوھٻې ې پلمنيي دې او په دغړی کٻېحج د سفر تکل 

شاه مراد نه  : يي وايښـٻ برايتښـٻ رـرډٻ ې چتي بل رواـوٻ وو، خو ړیtسه ک

 ته ـلمهٻ مـانځ تلښ نه غوٻې او ھم يړ خپه کانهځ ھم شاه زمان له ې چتلښغو

 تهځ د رامنـهټ محمود ته په پـٻې کبله ېله د.  يړ کی نوم بدور په تانتيد خ

 د ې په خپل تگ دې چتلښ وغوٻې خهڅ ور اوړ خبر ورکهړ په اښشوي گوا

 ړته t) اورگنج( خوارزم خهڅشاه محمود له بخارا . يړ کولټ غرټ ستونزو ولوټ

ـدٻـځ پر لور وخورانيا»  ژ–فارس «  د اي بهياځاو له ھغه 
١

په دغو شپو .  

 ې کې تودوخېندځ د کرمان په سورانيا»  ژ–فارس «  محمود د ې کوځور

 .دهٻـځ گر آخوا tلھاندهخواٻد

فارس «  د ېـلٻ په ھــدلوٻ کـاځ وٻ فتح خان له شھزادگي محمود سره د 

 کرمان تر - ستاني د سٻې ې له tرستاني او د سدٻـځ  پر لور و خورانيا»    ژ–

 ووھله او کرمان نټپه وا) فرسخ(  د اته کروه تهښ وچه دوښ اوبو او وې بځمن

 د ېاندړ پر وانشاه د زمٻېغه  او ھدٻ وو ورسـرهي دښې محمود په کېته چ

 بل سره ـوٻ له ې چړ د قرآن مــخته سوگند وکوړدوا. اوهڅ ته وھـولوٻسلطنت نـ

له سوگند وروسته . يړ ونه کانتي بل ته خوي ـکلهڅـٻ په کولو به ھـۍد ھمکار

 په هړدوا.  ـدلٻـځ پر لور وخوستاني د سیاځ وي سپرو سره وسځـنٻ له پـهړدوا

 ستانيس. ـدلٻ مرکز ، جVل آباد ته ورسـستانيسھغه وخت د  د ې کې مودډېلن

 تندي ني افغانانو ته په وراني،ي حاکم، ملک بھرام کستاني د سـدلوٻته په رسـ

 خپله لور د شاه ٻې ېلٻ په ھــدلوٻاتـي د t زۍ او د ددوستـستلهٻ پرانـهږـٻغـ

 بل د کاې چهړ و کٻې او ژمنه هړ شھزادگي کامران ته په نکاح ورکیمحمود زو

خو فتح خان . يړ وکړ به عمV ً د شاه محمود مVتې کـولوٻ په نـۍد سلطنتي گد

 او د محمود ی  نه دهټ په گی د ھغوړ دغه مVتې په اوسمھال کې چهړسV ورک

   tس پر سر شو خهڅ ـدلوٻ کـیاځ ــوٻ له کرښ د لانيي سره د بھرام ککرښله ل

                                                

ن،   - ١ ا ان افغ ، فنستن  ل   پ۵١١ا
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 .   لهړ وتـسوٻو او پــ مV، په وسلی د ھغوانييخو ملک ک

 

  :  د فتح خان رولې کونگٻ کندھار په نـد

 د ستانهي له سٻې هڼ خپل دوه ورويږـٻـځ فتح خان وخوې چې له دېمخک

 برټ د وي د فراه د بارکزې توگړېانگځ د دراني سردارانو په ې سپرو په بدرگ١٨

خان له محمود  فتح ېورپس.  د راخپلولو لپاره فراه ته واستولړد مشرانو د مVت

محمود او فتح خان د شاه زمان او .  ی فراه ته راغیاځوٻ سره رزاياو کامران م

 ې کی په پا؛ړې وکېـسٻ د فراه مشرانو ته کـهړ په اېتـنښانغوځد ھغه د ناتار او 

 ړ د خپل چوپې خلکو د فتح خان او محمود په رکاب کـرٻ شمــوٻ ويُد فراه د دران

 .     ړ کرگندڅ یاريت

 او ړ د کندھار پر لور مارش وکیاځوي سره واکونوځ له دغو حمودم

 مV واکځ ھم ددغه وي بارکزېـمٻ د سـې د گرشک او ھلمند د ناوې ده چرگندهڅ

 کندھار ته اي محمود د بارکزي سردارانو په ملتېکله چ. لهړ کړېt پياو

 په لقب نا د شاه پسند خې اسحاقزي چخاني سو، د کندھار والي مھرعلېدږـٻرانـ

 خو فتح خان له د،ٻ د کندھار دفاع ته ودراي زرو سپرو په ملتلورڅ د دهٻاديھم 

 را ېاندړ د ھغه پر وٻې واکونهځ د والي ې چـستٻ کار واخـټې چلوېـوٻ ېداس

 ړ کV بند کارښفتح خان . ـدٻـتـښ وتارهښ له ېرٻ له وانځوپارول او والي د خپل 

 فتح ې چيٻ وارازييش. ـوٻ ونـارښ ٻې وستهر وۍ کVبندوځ ور۴٣ اي ۴٢او له 

 په ۍ رسېـوٻ د رمنڅ سر ته د ــوالهٻ داردښ د ې وو چړې سینړخان لوم

 لٻ ووٻې ږ غړ او په لونگولهډ و ټ په خپل بوٻې وخوت او شاھي نغاره ېمرست

 ې دروازارښ سره د ږدفتح خان په دغه غ! ی دور، د محمود دور دی اوسنېچ

 ارښ ته ننوت او د ارښ ـروٻمحمود سره له خپلو سرتـ او ې سوـستلٻپرانـ

 ړ سVم وکيځمحمود ته پو) ی ديیتورکي و: ساخلو (ساتونکو 
١
 .  

                                                

١
اريخ سلطانی، سلطان محمدخالص بارکزيتاريخ سلطان-   چاپ ي،، ت

ړه  بارکزائی، عروج پيرس، پ، ١٢٣بمبئی، ز،١٨٨١ =ھجری١٢٨٩  : ژبا
  ټوک ٣ ،٢۴پ  اوصدقي، پژواک
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 ته ننوت او ارښ سر ېـوازٻ فتح خان په ې چی باور دې الفنستن په دخو

. تلهښ مرسته وغوٻې خهڅ تن مشرانو وهي له ارښد عبدهللا خان په نامه د 

 د محمود پر مخ ٻې دروازه ارښ را پورته او د ۍ په پلوعبدهللا خان د محمود

 ېدنٻـځ د پرھار او د کنددٻتـښ وتې tرې او مھرعلي خان له بلـسـتلهٻپرانـ

 ١.  شاه زمان ته ورساوهې په سندھـ کٻېخبر

ظاھرأ د (  خان بارکزي له پلوه يیحي دغه کار د ې له مختي بل رواوي د

 فتح خان انځ ٻې وختي ېترسره شو چ) V خان بارکزي په سديقاضي محمد سع

 « ړۍ پوــمانهٻ فتح  خان پرې ول چټ وو او د ھغه د سV پر بنسیَته رسـول

  .٢ وي ونر په زوٻې ارښ او ړ وکرغلي ارښ پر ٻې اي او بېولټرا  » ېنيز

 ارمحمدي له دري حیشھزادگ.  کلن وو١٩ خان پر دغه مھال رفتحي وز

فتح خان له شاه .   شولاني بندیاځ ويخانانو سره خان او د زمانشاه له نورو 

 او يړ اعدام کې او د ھغه پVر دی خان سدوزمي عبدالرحې چتلښمحموده وغو

 ې سي چمنډاډ مھال غه به ھوړ ووړ په کوي د درانې چيړ خپره کاي خبرتې دايب

 ،يړ کرگندهڅ عمV ً ې وفا داي tس واخلي او خپله پالوالي هړد زمانشاه له مVت

    ٣ . لړ وکې ھمداسټ مټشاه محمود ک

"   او د هړ ورکۍوکڅ ري فتح خان ته د وزې محمود په دغه وخت کشاه

 او د کندھار قاضي القضات، قاضي محمد ړ ورته غوره کٻېلقب " شاه دوست

]  سره برابره دهې د پوھاندي له رتبېچ[لقب " خان علوم"  د ٻې خان ته ديسع

.ړ کۍالډ 
٤

ُد مـھـر پسولن   د فتح خان    : ړ ورکتيرسم تي بنيي په tندٻې ته ېُ

  محمود را نازم کزوست           سرفرازملک ودولت شاھدوستطالع

  محمود را نازم کزوست          سرفرازفتح ونصرت شاھدوستطالع

                                                

ړهالفنستن، -  ١ ري ژبا انان، د فغ ؛ پشتو ، پ ۵١۴ فکرت، َا  ژباړه لومړی ټوک 
اډيمۍ چاپ ، حسن انستان د علومو د اک  ٢٩۴پ  ل ١٣۶١ کاکر،د افغ

ن، -  ٢ اميردوست محمدخا ات  لومړی ټوک موھن tل ، حي    پ٢٧،  
ئی،   -  ٣ ارکزا   پ ٢۴پيرس،عروج ب
ل -  ٤ وکي لدين  زائيعزيزا ل وپ ، پ ٣٢٧ - ٣٢۶، ټوک٢،ي،تيمورشاه دراني پ

ن اريخ سلطا له ت اڼې وروسته ٢٠١ي   .پ
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  :ې په  پسولنتي  بۍني د tندٻې بارکزي مھر ته دي محمد سعی د قاضاو

١ القضات شاه محمود شدیود شد      قاض از فضل حق مشھديمحمدسع
 

 

 :ـستـنهٻ کابل پرانـد

 کولو يړاويپ د کرښ وروسته شاه محمود د خپل لـولوٻ کندھار له نـد

. ودلهٻښ فتح خان ته پرري وزٻېددغه کار چاره .  درلودلهايتړ ته اـسوٻلپاره پـ

نو او  مشراـرٻ شمـوٻ له ارښ له ضبطولو وروسته د ې خزانیفتح خان د شاھ

 او د خپلو ې برابرې پرٻې ېاويتړ اکرښ او د لېولټ را ېـسٻ پـخهڅشتمنو 

     ٢ .ړ کړو زرو ته لوسځـنٻ پـٻې ـرٻ شمـوياليجنگ

 رغلي د ٻې وو او پرھندوستان ېدږـٻ دغه مھال زمانشاه سندھـ ته نـپر

 ړ خبر تر tسه کٻې ېله خول) ساکزي( اسحاقزي خانيتکل درلود خو د مھرعل

 ورښـٻزمانشاه خپل ورور شاه شجاع  په پـ. ی دیـولٻشاه محمود کندھار نـ ېچ

 تکل ـداٻـځ د خور د کابل پر لوې د سترگو په رپ کٻې او په خپله ودښــٻ پرېک

 د والي عبدهللا خان الکوزي د مري د کشٻې ې مخکـداٻـځ خو کابل ته له خو،ړوک

 شول یتلفاتو په گاللو وکوt ـروډٻزمانشاه د . هړ وکهړکٻ د تاوولو پرونوږغو

د زمانشاه دغه . يړ ور وترځينځ په ٻې ښې او tس او پـسيٻعبدهللا خان  ونـ

 دالي د عبدهللا خان الکوزي ورور سکهځ سوله، ورهټ شاه محمود ته گتځښخو

 برټ له خپل دلوٻ وو او د زمانشاه د دغه گام په خبرې په کندھار کیخان الکوز

  .      ٣  دٻ ودرې کړمحمود په چوپ او د شاه یاځ ويسره 

 وروسته پوه شو او د ـداٻ کابل ته له رسـې وتنـرٻ تـې په خپلزمانشاه

 رگندولهڅ ېـمانٻـښ پخهڅ وړ ووړ کـروٻ له خپلو تـٻې وندړُدراني سردارنو په ا

 نه هټ نوره گرگندولوڅ ۍـمانٻـښ وو او د پـرٻ تـخهڅخو اوس وار له واره ور

 د احمد ٻې کرښ لوي ل،ړ کړ جوکرهښ دوه لۍ خوارېرډياه په زمانش. درلودله
                                                

ئ -  ١ زا ل وپ ھمايپ ثر، غه،  ا    پ۶۶٧ - ۶۶۵ 
ارکزائی پيرس،عروج ٢   پ ٢۵ - ٢۴، ب

٣
فنستن، -  يان ال ابل، سلطنت ب اړه نصرهللا پ،٢٩۴ټوک، ٢ ک  سوبمن، پښتو ژب

اړه–دري  ارسي ژب يران چاپ ، د مشھد فکرت،  ف   پ۵١۴ ا
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 د کندھار پر لور او ې tندۍ شھزادگي ناصر تر مشریخان نورزي او د خپل زو

 دوه منزله شا خهڅ کرښ ليړ له لومې چې tندۍ مشرې تر خپلٻې کرښ لـمٻدو

  له وفادار خانٻې نه ېاحمد خان نورزي چ. اوهځته وو د غزني پر خوا وخو

 درلود د هړ زهښ خهڅ له شاه زمان ٻې وو او نه یـدلٻ چلند لـهښ کوم خهڅ

 ېفتح خان چ.  وھلههړ نا زهړ زۍـمانٻـښ او پـدوٻمـبـځ په ٻېکندھار tره 

 هړبولي، د احمد خان په ز"  نابغه واکځمحمود د "  د ٻې " رسيپ " سييانگل

 ې مخکدلوٻـښٻه پـ لړې که د جگـدهٻ فتح خان پوھـکهځ خبر وو، هښاو رخه 

 ي،ړ نو د شاه زمان tسونه به له شا ور و تيړ کیاځ وي سره انځ له ړینومو

 :  ې چدهٻفتح خان پوھـ

 

  تا صد توان کشتیکي یري شمشبه

  پشتی را بشکنی لشکر،ی رأبه

 

 ې تر سلو ووژنوهي به له ېپه تور : هړژبا

 ړې مV ورماته ککرښ به د لې په پوھخو

 

 لپاره د احمد خان د ورور عبدهللا خان ـداٻ ته د رسـېخ موې خان دغفتح

 تښ وو او په احمد خان زې ککرښ اوس د شاه محمود په لې چهړنورزي په ا

 ې ده چرگندهڅ ه،ړ له شاه محمود سره سV وکٻې اي او بړگران وو ، سوچ وک

ه  عبدهللا خان پړېـٻفتح خان په بـ. ړ وکړشاه محمود د فتح خان ددغه سوچ مVت

 کاوه انتي  پاچا ته خي،ړ نوموڼې گې چهړ کرگندهڅ ٻې ې بندي او داسې پلمېوي

 شي یداٻ ھغه مھال د مرگ له منگولو خVصـېوازي اعدام شي ، ې چيياښاو 

 وي او له شاه محمود سره ـلٻ را بـکوٻ احمد خان د زمان شاه له لـٻې ورور ېچ

سر "  د ځترمن)  قVتغرني او مقر،( د ی احمد خان نورزېکله چ.  شيیاځ

 سره مخامخ او د خپل واکونوځ نو د شاه محمود له ـدٻ ته ورسـېـمٻسـ" اسپ

 سره کرښ  له خپل لې خبر شو؛ احمدخان د سترگو په رپ ککهٻورور له برخلـ

 وي سره کرښ د فتح خان له لـدهٻ ته رســروٻ زرو سرتـلسځـنٻ پـٻې ـرٻ شمـېچ
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 له خوا خپل پVر ېـکٻ د شا د لـېد جبھ دغه خبر، ناصر شو؛ شھزادگي یاځ

 .  ١زمانشاه ته ورساوه 

 ه؛ړ وکـزهٻ اغـې مرگوناتوي د زمانشاه پر روحکي فتح خان دغه تکتد

 خبر ورته  ـدلوٻـمـٻ د تسلـی د احمد خان نورزي او د ھغه د زوېھمدا چ

 د انځ او د دلٻ ولوې کـرهٻ وفادار خان په وٻې ري نو زمان شاه او وزـد،ٻورسـ

 ور او و ھم خور کرښد زمانشاه ل.  سولې په فکر کېتښـٻ او تـېژغورن

 کابل ته په شا هياځ له ھغه اي غزني او بړی  لومهړ دواريشاه او وز. د-ٻـتـښوتـ

 بدلون وموند او د نوي ې نقشی خو د ھغوي،ړ کولټ راواکځ بل ېشول چ

 ي،ړ ته چمتو کړې جگٻې خان سره رفتحي له وزې چیاځ پرولولوټ د راکرښل

 د ې چـدلهٻ ورسـهياځ ېدخبره ان تر . ړ ھم له tسه ورکٻې کرښخپل بدرگه ل

او ) زييبام( له وفادارخان او زمان خان پوپلزي خهڅ ړۍزمان شاه د دربار له ک

 پرته، نور اليوي سوه پليو جنگلورڅ له دوه سوه تنو سپرو او ٻې کرهښله ل

 د جVل آباد پر یاځ وي سره ـرٻغه شمـزمانشاه له ھمد.  نه سولې ورپاتوکڅ

 .   ـدٻـځخوا وخو

 فتح خان د ٻې ړی لوميږـٻ شاه محمود کابل ته ورسـې چې له دېمخک

 فتح خان ھم د مقر ، غزني او کابل ه؛ږـٻ کابل ته ولـايدوه زورو سپرو په ملت

 د فتح خان پرمخ دوه وو تنو ېد کابل درواز.  ووھلهۍکټ tره په چځترمن

 قزلباشان هړدوا ؛ېـستلٻ پرانـري اصVن خان او جعفرخان جوانشريم: شانو قزلبا

 وژلي ول ٻې دوه تنه سرکرده ی د ھغوې له شاه زمانه خوا بدي ول چېپه د

 شاه ې توگې وه ؛ په دړې سره خپلوي کوي له محمد زٻې ې مخکې له دکهځ

 -ھله ووهډ هډ ۍ پرگدۍ د واکمنې کڼۍمحمود د کابل د باtحصار په ما

١٨٠١t٢. یزکال ، جو  

 

  : ستنهي شاه زمانه غچ اخله

                                                

ھما -  ١ فنستن،  ل ثر، غها ا  ۵١۵پ  
٢

نأت -  فنستن،ھما١٧٣ پ،يريخ سلطا ال  ٢٩۶پ، غه، 
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 شاه زمان او د ھغه بد ې نه ناست چښې فتح خان ترھغو په کرار کريوز

وروسته له . َ په سزا ونه ورسولوړ ووړ د خپلو کٻې وفادار خان ري وزیچار

 برخه ـوهٻ کرښ ولگوله، د لهډ هډ ۍ پرگدۍ شاه محمود د کابل د واکمنې چېد

د شاه محمود د . لهږـٻ ولـې لپاره په زمانشاه پسـولوٻَ د زمان شاه د پـل د نـٻې

" ڼې پاېوچ"  د جگدلک د ځ ترمنواکځ او د شاه زمان د لگيډ  ښ د مخککرښل

 هټ د شاه محمود په گٻې لهي پاې ده چرگندهڅ او تلهښ ومتهښ نهډ لنې کېـمٻپه سـ

t . دٻتـښ وتتوښـٻ وور او په تـ ھر لور ته خور اوواکځ د زمانشاه  تله؛ښووا

 ې کونټ په ليځنټ د پهډ تنو پاتو ملگرو سره په گوڅلھانده زمان شاه له خپلو 

 درلودله او د ژندگلويي له وفادارخان سره  له پخوا پنوارييمV عاشق ش. وو

 یبدمرغه پاچا دومره خوار شو.  ووتنڅښ کV ېـوٻ د ې کېـمٻجگدلک په سـ

 لپاره د مVعاشق ې شپېوي د ې شو چړ ته اې دې کړۍ په نۍ د t لھاندېوو چ

Vعاشق لوم. وسيي ته پناه ک Vپر مخ ـلمهٻ تندي د خپل مـنيَ خپل ور په ورړیم 

 ناست ۍ پر گدۍ شاه محمود د کابل د واکمنې خبرشو چې خو کله چـست،ٻپرانـ

 به شاه ځ سبا ورې چدهٻرٻ بـکهځ شو ې کڅې په ھـولوٻ نو د شاه زمان د نـید

 ېَ او قھر تر مــتروکو tندۍدزمان ته د پناه ورکولو په تور د نوي پاچا د خواب

 ٻې ې کدوږ په اوې او د شپلهړ وتې د شا له لورٻې سي، نو د کV دروازه بولډو

 يږـٻ ور ولـې دوکڅ وي ې چهږ ٻ ولـغامي شاه محمود ته پېد خپلو زامنو له tر

 . ١ سي مي دده له کV تسلېاو خپل بندي د

 د مVعاشق په ې پوه سول چې وخت کډ په لنٻې شاه او ملگري زمان

 لپاره ې د ژغورنانځ د خپل ٻېشاه زمان او ملگرو .  ديرغملي ېمنگولو ک

 شوي شاه زمان او ملگرو سارينور نو راا.  نه شولاليي خو برهړ وکهڅ ھرهډٻ

 ـدلوٻ کـتهځ د رامنښېـٻ پـولډ د ھرٻې ته سپارلي ول او سترگو ري تقدانونهځ ٻې

 له د،ٻ ته ورســورښـٻ خبر کابل او پـښېٻ پـې ناببرې ددغسېکله چ. ېارلڅ ېtر

 خوا شاه ې ؛ له بلې وھلډ بټې لپاره مـولوٻ د نـالي خوا شاه محمود د خپل سېوي

 فتح خان ورور ريله کابله د وز.  سوې کڅې په ھېشجاع د خپل ورور د ژغورن

                                                

ن،  -  ١ شاه زما اريخ  لت ا فی  لزمان  زائی، دره ا ل وپ  ١٨٢مخ، ل ١٣٣٧ چاپ پ
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 خان د مي عبدالکرـورهښـٻ او له پــدٻـځوخو جراح سره وهينواب اسد خان له 

 وو، ږ لنټ واځ د کابل او جگدلک تر منې چېله د. بندي پاچا ژغورلو ته ودانگل

 ۍ د پانگۍزمانشاه د پاچاھ. ـدٻ کV ته ورسـې مخکولوټنو نواب اسد خان له 

 ېي ک سوروهي د کوه نور الماس ھم وو د کV په ې په ھغه  کې سره زر چولټ

 ته ېالي وېوٻ نگڅ د کV ترٻې]  نوم وواقوتي وهيد [ ل او فخراج ړ کټپ

 نواب اسد خان کV ته ې چې چاودلې t نه وېـدٻد سباوون سپـ. اوهځوغور

 ېندړ ې د زمانشاه سترگٻې او د شاه محمود په امر وٻ ونـٻې او پا چا ـدٻورسـ

 وي سره روه نورو ملگ زمانشاه د ھغه لی سووندړ په سترگو ٻې ې ورپس،ړېک

 سو او لږـٻزمانشاه د کابل زندان ته ولـ.  راووستیلړ تټ موټ کابل ته سویاځ

 ې خان په غچ کندهي د کابل حاکم محمد خان د سردار پاٻې او ورور ريد ھغه وز

 ١.  په تورقصاص شوې د وژنخان د حاضر یاعدام او زمان خان پوپلز

 دهې شوډکاري رې کـاشتٻ مـ پهی ز کال د جو١٨٠١t د هښـٻ پـدغه
٢
د . 

 د ېک) زکال١٨٠٣( کاله وروسته په ې دراوړ پړی لومۍشاه محمود د پاچاھ

 ینړ د شاه شجاع لومـد،ٻ ته ورسـی زي شاه شجاع له پلوه پاېريزمان شاه د م

 او له ستوني وست راوٻې ته د سزا ورکول ول، ھغه نوارييکار، مV عشق ش

 تردغه دمه د مV عاشق د کV په سوري ېلماس چ او د کوه نور ااوهځړ و ٻې

  ٣ .ولهړ ونٻې او کV دٻ ول د شاه شجاع tس ته ولوټ پېک

 

  : هړ ورکې شجاع ته د ماتشاه

 ېـدنٻ د فتح خان د پورته کـې بانديښ غاړ پر لوـوالهٻ د دارښ کندھار د د

د محمود  دا دور ېَ ته پيغام رسـول چونوږ گام او د خلکو غوکډ ايورتړله ز

 ې په بل پسوي د دروازو ارښ پر مخ د انوي د شورشې کیاو په پا! ید

                                                

اريخی،مخ١٧٣ - ١٧٢تاريخ سلطانی،  -  ١ ت د، رجال ورويدادھای     مخ١٣، کھزا
ثر، غهپيرس،ھما -  ٢ ا   مخ ٢٨ - ٢۶ 
اريخ-  ٣ لی ميرزا،١۵ پ، يکھزاد،رجال ورويدادھای ت يق ع ،عل اي تاريخ وق  

ن،  ا انست فغ نح ا  تھران١٣٧۶، چاپپ  ۶١وسوا
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دا د فتح خان . ل tمل سوتښ او منتښ د فتح خان د t گرانولټ ، ـستـنهٻپرانـ

 د ٻې ې انگازې او پوھېانړـٻ مـا،يورتړ د زې وه چهړ جگۍالي برۍنړلوم

او د شاه محمود په  جاري ې د ھر چا په ژبې کځ او قومونو په منانويشورش

 . ړ کړ د وزارت مقام ته لوٻې ښېسلطنت ک

 دوږـٻـښ خوا ته کېوٻ انهړـٻ د فتح خان مـې کـستـنهٻ د کندھار په پرانـکه

ُنو د مـقـر په شاوخوا ک  ري د فتح خان تدبـېاندړ پر وواکونوځ د زمانشاه د ښېُ

 واکځ منڅريمـ له کارولو پرته د خپل ې د تورٻې نگهڅ ې ولرو چادي په ديبا

 د ٻې ېورپس. ړ کخامخ سره مې ماتې له محتومٻې منښ او دمي تسلانتهځ

 د ٻې ووھله او د شاه محمود پر مخ هړـٻ tره په بـځمقر،غزني او کابل تر من

 ې چـناوهٻـښ کٻې ۍ سلطنتي گدې او په ھغېـستلٻ پرانـېکابل د باtحصار درواز

 ې ده چايورتړ او زرکيٻـځھمدغه  فتح خان ريد وز.  وهړې ورسره کٻېژمنه 

 یاځ او ھر ادويي په نامه »ې د نابغواکځ حموديد م«  د ٻې خپوهي تأرسيانگل

      ١. کويادونهي خهڅ ېانړـٻ پوخوالي او مـا،يورتړد ھغه له ز

 ـلٻ پـولوټ په راکرښ وروسته، د لاي له خبرتوښـٻ شجاع، د کابل د پـشاه

 له برابرولو وروسته د کابل پر ـروٻزرو سرتـ په زور د لسو ـسوٻ او د پـړوک

 ی فتح خان او شھزادگري شاه محمود خبر شو نو وزېکله چ. ـدٻـځلور وخو

 لپاره ۍـوٻنـ د ھغه د مخۍ په مشرکرښ لـزٻ زر کسـې دروهي د ٻېکامران 

 بل وهي له ې کېـمٻُ د سرخرود په سـېدږـٻ جVل آباد ته نـېکرښ لهړدوا. لږـٻولـ

 د رهٻ شمـی ددوې گومان چې په دـروٻد شاه شجاع سرتـ. ېخ شوسره مخام

. لڼ وار له مخه برtسي سوبمن گٻې انونهځ ده نو رهډي ـروٻشاه محمود تر سرتـ

 سره انځ له ٻې ورهښـٻ له پـې چېانگ د ھغه پر پروٻخو د شاه شجاع سرتـ

 . يړ کټ خپل پاچا لوتلښ غوٻې ړی وه ودانگل او لومړېراو

 پوه ډۍوډ او گۍ په خپل سرې پر دغکرښخان د شاه شاع د ل فتح ريوز

 ته بولنه کرښ خپل لٻې ېـستنٻ اخـټې په گخهڅ ېـبـٻ شـېشو او له ھمدغس

د شاه شجاع د . يړ ور ورغلي ويالي جنگوډ ووډ د شاه شجاع پر گې چهړورک

                                                

اريخی، -  ١ د، رجال ورويدادھای ت اڼې کھزا  ٢٨ - ٢۴پ



 ١٢٨                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 وبډ ې په سوچ کې بچونانځ د ؛ې شوې ماتې د سترگو په رپ کېکٻ لـکرښل

 وسله او پانگه ه،خوړ ووي ھلته پناه ې غرونو ته په ختـندوږـٻ نـېـمٻـشجاع د س

 خهڅ ېفتح خان د شاه شجاع له خزان.  tس ته ورغلهواکونوځ د فتح خان د ٻې

 پر ـورښـٻ او د پـېـشلٻ ووې کوځ په منويالي د خپلو جنگېـسٻ پـېتر tسه شو

 د ې کې مودډېپه لن ې دروازـورښـٻد پـ. ړ خپل پرمختگ ته دوام ورکٻېلور 

 ېـٻ د مالـٻې خهڅ ـموٻ سـرموٻـڅ او له ې سوـستلٻ پرمخ پرانـکرښفتح خان د ل

 . هړ کـلٻ پـولونهټرا

      

 :  اله گوله وي غلجد

 له کVته تر زابله او له زابله تر ې وو چې کـورښـٻ فتح خان په پـريوز

 ې خان چمي عبدالرحېٻ ړیلوم. ړ کې tس پورې په اله گولوي غلزـشتوٻلوگره مـ

 ني د شھاب الدې ، ورپساکهټ وو د خپل پاچا په توگه وړی سې پرې آرام او بوي

 د ې چېسره له د. ړک ودٻ پر کندھار برېلډ ېوٻ ې tندۍخان توخي تر مشر

 د ارښ الکوزي د دالخاني عبدالحنان خان بارکزي او سی فتح خان د تره زوريوز

 د دفاع لپاره راووتل؛ د ارښ ھم د ايرلودل ب ساتونکي نه دـرډٻ لپاره ېساتن

 سوه ؛ په ـلٻ پـتهښ نې کېمٻ په سـی د کندھار د پل سنگځ خواوو ترمنوړدوا

 زر تنه خهڅ دوه سوه تنه او له اله گوله کوونکو خهڅ وي له درانې کېتښنـ

   ١. په شايې چشولړ اله گوله کوونکي اې کیووژل شول، په پا

 د غزني پر ې tندۍ خان غلجـي تر مشرميالرح د عبدلهډ بله ونڅ پاد

t رې د خپلېلډ ې ده؛ړلور پرمخt کلي ،ډې پراته کورونه ، بانې کدوږ په اوې 

 انهځ له ارښ خو د غزني ړ وروودٻ برٻې ارښ او د غزني پرټ لوېاو کV گان

 په لوگر ېر له tې او زرملې د شلگرې شول چړ اونوالڅ او پاهړدفاع وک

 لي شول ، ویاځ سره ی له ھغوې کدوږ په اوې غلجي د tرريشم ڼگ. ويړوا

 ستونزو ـروډٻشاه محمود له .   وورډٻ تر شلو زرو تنو ٻې رهٻ شمـېشوي چ

 د زي،ي بامخانيشاه ول(  او د لړ چمتو کاليي زره تنه جنگېوروسته در

                                                

د،ھما -  ١ ثر،غهکھزا ا    پ٣١  



 ١٢٩                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 خهڅ له بند ٻې وله خان مختارالدرمحمدي شیزو) رياحمدشاه دراني د سر وز

Vد يړدغه مجرب س. هږٻ ولـٻې لپاره ېَکـونټ  او د اله گوله کوونکو د ١صخ 

 ول،ځ وغوروښ له پـونوالڅدرو زره تنو اله گوله کوونکو په وژلو وروسته پا

 خهڅ له ککرو ی د ھغوېدږـٻ ته نـډۍ د بلخ غونٻېاو د شاه محمود په امر 

   ٢ . لړ کړ منارونه جو- ړۍکوپ

 ې تر جVل آباده پورېـولٻ له کVته نـې ول چې ز کال په مارچ ک١٨٠٢ د

 له ې ول چـوليٻ نـٻې ې ته tس واچاوه او په پام کې اله گولاي بوي غلجــشـتوٻمـ

. يړ ور ورغلي پرکابل هځـٻ ختـلي او سولي سو،ٻځدي له لویعنيدرو خوا خواوو 

 ی دیو سکلټ زره اوسځـنٻ پــرٻ شمـانويد اله گوله چ
٣

او  فتح خان ريوز.  

 د ه؛ړ د کابل خوا ته مخه کـورهښـٻ له پـړېـٻ په بـوړشھزادگي کامران دوا

 او امکان سره د کابل د واکځ ولټ عبدالواحد په خپل ی خان د تره زورفتحيوز

 د قوم وي خان د غلجـرفتحيپه خپله وز.  په شا تمبولو ته ودانگلـانوٻاله گوله چـ

 محمد ٻې مشري ې چېاندړ پر وويلاي د جنگبرونوټ د ويمدز او احلويد جبارخ

 ٻې ته ی او ھغود،ٻ ودرــدهٻ لسو زرو ته رســٻې ـرٻ کوله او شمـليخان بابکرخ

 مشري ې ته چېلډ ې بلـانوٻ خپل پام د اله گوله چـٻې اي او بهړ ماته ور کـنگهٻـټ

 رغلي رکابل پهځـٻ له ختـتلښ غوېلډ ې داوه؛ړ خان کوله وامي عبدالرحٻې

 ې فتح خان مخري د وزاي په ملتويالي خان د خپلو لسو زرو جنگميرحعبدال. يړوک

 پر اي بري وزې کړې جگېپه د). ١١ ېـاشتٻ د مـې ز کال د م١٨٠٢ (دٻته ودر

 شو ـولٻ خان سره له دوه وو زامنو ونـمي شو، عبدالرحی tس برنويخپلو مخالف

. اعدام شول اياو ب
٤

    

 ېـمٻد در.  وههړ جگۍالي برمهځـنٻ فتح خان پـري وزوانځ کلن ٢٢ د دا

 گومارل شوي ول ی خان او احمد خان نورزرمحمدي شهړ لپاره دواکولوټ د ېلډ
                                                

ـ-  ١ ن و په جرم  رل ـ ل د  اړٻکې  پټې  له شاه شجاع سره د  ښي چې  رٻـ ـ ب ول ٻ  داسې 
بندي سوی وو فنستن، (. او  اڼې ٣٠۴ - ٣٠١   ټوک ،٢ال   ) پ

غ پيرس، ٢ ثر، ه ھما فنستن،  پ ،٣١ ا   پ٣٠۵ - ٣٠۴  ټوک ،٢ ال
لزائی،درة ھماغه ځای، پيرس، ٣ وپ ن، پ   پ ٢٠٢  الزما
ھما -  ٤ ثر، غهپيرس،  ا فنستن،  پ ٣٣ - ٣٢  ل   پ ٣٠۵،  ټوک٢، ا



 ١٣٠                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 کرښد ل.  وساتيتوبي خوندکاوٻـټ د ـموٻ سـرموٻـڅ د کندھار او د ھغه د ورېچ

 ېولټ وي د غلـجـې کوړ غاوړ په دوادوږ د اوې tرېدغو دوه وو مشرانو د خپل

 د ځ او د غزني، کVت او کندھار ترمنَــوٻ ٻې او له خارو سره ړېـجاٻ وېکV گان

. وروسته کابل ته راستانه شول ـنـگولوٻـټ له ـکاوٻـټ د ـمـوٻپرتو سـ
١

 

 یولړ ته اـتابهٻ خوندـموٻ سـرموٻـڅ پام د کابل د ورولټ محمود خپل شاه

 او ـسوٻ د پـرٻ شمـوي هځ له منوړ د وگـبري د خـاي بلځ ـوٻ شاه شجاع ېوو چ

 او پر ړ جوٻې کرښ لـزٻ زر١٢ وي او ولڅ راوھانتهځ ېسوغاتونو په بدل ک

 ـرٻ شمـڼ گع ساتونکو د شجاـورښـٻ خو د پـوړ ور وورغلي ٻې ـورښـٻپـ

د . ـدٻتـښ و تېتښـٻ په تـاي بلځ وي او شاه شجاع  ولځ وغوروښ له پالييجنگ

 وزبکو پر بلخ  ړې غاېل د بندي د آمو د سې ول چې کړ ز کال په ل١٨٠٢ھمدغه 

 شوي لږـٻ خان د لـرفتحي د وزې کـموٻ ســرموٻـڅ خو د بلخ په ورړ وکـدٻبر

 ړې غاې بلندي د آمو د سـرتهٻ بـې چول سړ او الهړ ماته وخوٻې له پلوه واکځ

  ٢ .ته په شا سي 

 

  

 او د شاه محمود دلې کېري فتح خان لري کابله د وزله

  :دنهځېپر

 ېدږـٻ نــوهٻ د شاه محمود د دربار پر ېاوي برېله پس خان پررفتحي وزد

 فتح ري او له وزېـوتلٻ پرې درندېـرډٻ ې اکرم خان الکوزي بانديړَاو مخـور غ

 ې محمد اکرم خان دې وسوه چهړـکٻوروسته پر. هړ کـلٻ تربگني پـٻېخان سره 

 خان  فتحريوز. سيړ ته tـورښـٻ پـې فتح خان دري سي او وزې پاتېپه کابل ک

 لپاره تونوښ د لگکرښ د خپل لٻې خهڅ له پرگنو یاځ او د ھغه ړ ته tـورښـٻپـ

 د ٻې اي ب،ېلږـٻ ولـۍ زره روپوسځـنٻ حاکم ورته پـريد کشم. لهړ کولهټ را هيمال

                                                

 ھماغه ځايونه ، آثارغه ھما - ١
  پ٣۴پيرس ،عروج بارکزائی،  - ٢



 ١٣١                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 را هي ھم مالٻې خهڅ ونوياځ بنو او دامان په لور ودرومل او له ھغو ،ټکوھا

 ـولوٻ له نـرستانيد وز. ړ تکل وکـولوٻـ د نرستاني د وزٻې ې ، ورپسهړ کولهټ

 کندھار ته ستون سو ې وو چیزکال دوب١٨٠٣وروسته، د 
١
. 

 د صري قی شھزادگې خبر سو چې کې په tرـداٻ کندھار ته د ستـنـر،ي وز

 تکل لري ، پر دغه مھال دٻ پر کندھار د برې په مرستانويرانيا/  ژ – انويفارس

 کندھار ته ورساوه انځ ړېـٻ په بـريوز.  ووېک په tس رزايکندھار د کامران م

. ړ وکـلٻ په تمبولو پـصريق د شھزادگي یاځ ـوٻ ٻېاو له شھزادگي کامران سره 

 په ې چتلهښ ونهړ جگړۍ کلکه خونـرهډٻ  ې په کوکران کځ خواوو ترمنوړد دوا

 ړې جگې اکرم خان په دغی بولندوکرښ د لصريد ق. لهړ ماته وخوصري قې کیپا

 موده وروسته هڅ. هږـٻ ولـٻې شو او کابل ته ـولٻ ونـصريوژل شو، ق وېک

شاه شجاع، . ی محمد خان سره کابل ته راغت خان له خپل ورور دوسرفتحيوز

 وو یـدلٻ تش لـٻېگرډ ې چېـستنٻ اخـټې په گخهڅکابل ته د فتح خان له ورتگ 

 د یاځ ـوٻره  فتح خان له خپل ورور سري خو وزړ وکدٻ پر کندھار براي بلځ وي

 ، شاه شجاع هړ شاه شجاع ته ماته ورکٻې اي بلځ وي ته ودانگل او ړکامران مVت

 فتح خان د غفورخان ري  وزې کیاځپه دغه . ـدٻـتـښ ته وتـورښـٻـرته پـٻبـ

 او صداقت ۍالي الکوزي او خواجه محمد خان سدوزي پر پالدالخانيبارکزي، س

 لږــٻ ته ولـ زندانٻې هړَ شــکي شو او دواېباند
٢
 . 

 په پام ې د ماتصري د قې  او د کندھار په کوکران کې د سوبرستاني وزد

 فتح ري د وزېاندړ پر ونوي سره دا د شاه محمود د حکومت د مخالفـولوٻ نـېک

 د ې قاضي کۀ د کابل په قلعـهړ وه ؛ د فتح خان نھمه جگهړ جگۍاليخان اتمه بر

 .هړ تر سره کٻې ره لپاېحمود د ژغورن د شاه مې وه چېاندړشاه شجاع پر و

 ړ مې په کابل کی اکرم خان الکوزې وو چې فتح خان په کندھار کريوز

 خان ھم له شاه محموده د وزارت د رمحمدي خوا مختارالدوله شېسو؛ له بل

 او په هڼ فتح خان حق گاري د وزۍوکڅ وو؛ خو شاه محمود دا یتونکښ غوۍوکڅ

                                                

   پ۵٢٢ ،  ژباړه  آصف فکرت دالفنستن، - ١
٢  - t ن، موھن امير دوست محمدخا ات    پ٨١ ټوک، ١ل،حي



 ١٣٢                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 خپل مودشاه مح. هړ وکهډډ خهڅ ېخان له گومارن رمحمدي د شٻې ۍوکڅ ېپر دغ

 ـکٻ او برخـلـوټـٻ ھم د خلکو پر خـی وو او ھغویلړ تې پر قزلباشانو باندهړز

 خپل اتونوي او شکاکونوټ په سرانوي شاه د سنې توگې واک چVوه؛ په دېباند

 .  ھم نه گراوهږغو

 

 :يښ د کابل د پرگنو سرکېاندړ شاه محمود پر ود

 ېاندړ وپر قزلباشو وٻود او د ھغه  پر شا و خوا د را تاو شود شاه محم

 ې کړ لېپه د.  وهدوٻرډٻ مخ په دلوٻـرٻ په تـځې ورې د ھرتييـئد خلکو نارضا

 کهړٻ احمد سره ادي ستر روحاني سوهي له ارښ خان د رمحمديمختارالدوله ش

ا په نامه  آغرواعظي احمد د مديس.  راوپارويٻې ېاندړ د شاه پر وې چولهٻونـ

 ې کټ په ھر گووادٻ د ھـې انگازتي او قدستي د ھغه د علمده،ٻ کـژندلٻپـ

 . ې وېخـپـر

 وهي د ٻې ې کوړ وو او د کابل په وگی د حج په سفر تللېلځ وڅ رواعظيم

 ــرهډٻ ې کځ په منانوي دروند نوم درلود ؛ ھغه د سنېپاک لمني روحاني په توگ

 ځ وراڼ نه درلودله په رورهٻ له پاچا وې چاعظروي درلودله؛ مـزهٻ اغـړېـاوٻپـ

 پاچا له ې چـلٻ وته وړ  به وگرواعظيم. ې کولېوني پر شاه گوت نٻېبه 

 د ېاندړ د شاه پر وولډ ېپه د.  سپکوياني کوي او سنړ مVتخهڅقزلباشانو 

 توښ د نځ گانو ترمنعهي او شانوي او خبره د سندلهٻرډٻ ځ په ورځپرگنو کرکه ور

 . سوههړ لوـدلوٻ ته په رسـې کچـلٻ د پـوړاو جگ

 یُ سـني مذھبه تنکوي قزلباش، وهي : ـکيٻ لــکوالٻ سلطاني لـخي تأرد

 کاله وانځ ی تنک؛ړ ور سره لواطت وکٻې ې او ورپسلمهٻ خپل کاله ته مـوانځ

 ۍ ھلک پلرگنوانځد . لهٻ ته ووۍ کورنې خپلهښـٻ وروسته، پــداٻته له سـتـنـ

 ارښ د هښـٻ پاچا ھم پـاو ـريٻـڅ ـوانٻ لپاره خپل گرېَــکونټد سرشاه محمود ته 

 دا کار د ې چيړقاضي د جرم د زباد لپاره شاھدان غوا. قاضي ته ورسپاري

 د پل خشتي جومات ته ځ په ورې د جمعۍ وو، د ھلک پلرگنیمدعي لپاره نا شون

 ې د مرستخهڅ آغا رواعظي او له مـريٻـڅ وانونهي خپل گراي بلځ وٻ ھلته ي،ځ



 ١٣٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ې او د ھر قزلباش د وژنـرغلٻ پر کورنو د شانو د قزلبارواعظيم.  کويتنهښغو

 د ې او پرچنداول چيږـٻـڅخلک د پل خشتي له جوماته راپا. بولنه ورکوي

 ې چې کوڅ او د چنداول په tرو او کوي،ړ وو ور اوځیقزلباشانو استوگن

 وژني او ٻې اي وھي ، ـويـټ او سووړ په تورو، چيځ ته ورې مخٻې وکڅھر

.   اور  ور اچوي ٻېکورونو ته 
١

 

 قزلبـاش وهيد :  کـوي تي رواې داسښېز کال ک١٨٠٩ الفـنستن په خو

 ې خوابدي خپلوړ د وگ،ې وژنوانځ تـنکي کابلي وهي د ځ وراڼپر tس په رو

 په ـدي شـھـوهي د ړی د وژل شوي ھلک منوالويناور.  ته ورسولهې کچړېلو

 ې باندنوالوي ناورې پر بدرگيړ د مېلډ ېوي د قزلباشانو ېه کاوه چ بدرگېتوگـ

 ترخه کرکه را و پاروله او د پاچا د ــرهډٻ وړ ؛ دغه سپکاوي د وگړې وکېزډ

 ول، د قزلباشانو ې کړ د پاچا په چوپې چېپه نشتوالي ک) قزلباشانو (انوييمر

 ټمقاومت وروسته لو ږ له لٻې ـمهٻ سـی او د ھغوړ وکدٻ برٻې ونوياځپراستوگن

 خهڅ موٻ سـرموٻـڅد کابل له نورو ور. وه t توده شهړ جگٻې ځپه سبا ور. لهړک

 ېلډ له رانوي د کوھستان د پـې کې ته را ودانگل؛ په دې مرستانويخلک د سن

 ې موخې توپکوال ھم په ھمدـرٻ شمـڼ د کوھستان گې tندۍ تر مشروهي د خهڅ

 اله ې سوتهځ نور مشران د رامنويله او د درانمختارالدو. پر کابل را مات سول

 رواعظيم. ولڅ ته ھړې خلک جگٻې په براt ې چدلٻ کـدلٻ لـې کځن په مېگول

) زمزم( اوبه ېلڅـٻ سپـٻې او د مشرانو پر مخونو ې کولېخلکو ته د جنت ژمن

 ندوځخو د کابل د دوبي د لمر د سو. ولڅ ته ھړې جگٻې اني او سنېـندلٻشـ

. تښ غوند مھاله اوربډ ستومانو خواوو لنوړ ستوړ دواړې کبله د جگ لهانگوړو

د  ( ټېٻ نـ۵ او ۴ په ېـاشتٻ ز کال د جون د مـ١٨٠٣ د ېتښ نړۍ خونېدغ

د شاه . ړ دوام وکې پوروځتر دوه وو ور) ې کـيوٻـماٻ په نـېـاشتٻ د مـېغبرگول

 له یاځ وي  سرهکرښ له خپل لې چېارلڅ ې فتح خان د راتگ tرريسترگو د وز

   خوا د مختارالدوله  سترگو د ېبل وو، له ېدلٻـځکندھاره د کابل پر لور را خو

                                                

ع،  پ ١٨٣  - ١٨٢تاريخ سلطانی،  -  ١ قعات شاه شجا وا  ١١ - ٩، ل١٣٣٣، 
اڼې  پ
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. ووی رابللٻې ته ـولوٻ نـۍ د گدۍ د پاچاھې چېارلڅ ېشاه شجاع د راتگ tر
١

 

 دٻ فتح خان کابل ته ورسـري  وزې وه چهټـٻ نـ١۵ ېـاشتٻ غبرگولي د مـد

 د اور په وژلو، ړې د جگځاوو ترمن خووړاو د ھغه له راتگ  سره سم د دوا

 د قزلباشانو ېکله چ : " ی باور دې په دکوالٻ لـخيد سراج التوار. سوله وسوه

 وڼ خان له خپلو ورورفتحي سو وزېدږٻ ته نـۍ ژـداٻوبـډ  لمر نور د کٻد برخـلـ

 د له،ړ  مV وتلولپارهړ وهځ د سلطنت د ساتلو او د فساد د له منیاځ وٻسره 

 او ې او د تورېـستلٻ را واېـکٻ له تـې تورې خپلٻې ېاندړاوو پر و خووړدوا

 له ښ د شوني گواٻې او قزلباشان ې ووژلې اور لمبيډ د شرگـٻې په زور ټم

.  وژغورلخهڅقھرژلو لومو 
٢

   " 

 د ېـٻ پر لور د مالـانوي فتح خان له کابله د بامري وزې چې مجردپه

شاه . ې سوې بلې د شرگـدي اور لمبېل ک په کاباي بلځ وٻ په تکل ووت ولوټرا

 ی مختارالدوله او احمدخان نورزهړ اور د وژلو لپاره دوايډمحمود د شر گـ

 شاه ؛ېلړک ې ماتېلځ خې په خپله ددغه اور پر سر نوری خو ھغول؛ږـٻولـ

د (  د شاه په تکل خبر سو ړی خو نوموسيٻ ونـرمحمدي شې چتلښمحمود غو

tرٻې واعظ ته ريو ما)  ز کال١٨٠٣ ، ٨ یجوt هړ ورکوونهښ د اور د بلولو 

 ځې ورهځـنٻ پـل،ړ سوي ول وکلٻ ورته وې چې ھماغسټ مټ واعظ ھم کرياو م

 خان له شاه شجاع رمحمديش) ټېٻ نـ١٣ په ی ز کال د جو١٨٠٣tد ( وروسته 

.ی کابل ته راغیاځ ويسره 
 ٣

 

 يځ درړ لوېٻ ې کځ او پواستي په سېمختارالدوله چ : ې وايالفنستن

.  ووړی سی ھم په خلکو گران او منلخهړ له اايتړانگځ د تيدرلود، د خپل شخص

 ته په آزاده واني داي خلکو ھم د ھغه کاله وځــٻ درټيټ ېان د ھغه په وزارت ک

 وختونه ريډٻ.  سول ھغه ته ورسيی کوtٻې ۍسر تگ راتگ کاوه او په آسان

.  روان وووښ په پی پلېه کله به د باند راووت، کلېبه له ساتونکو پر ته دباند

                                                

فنستن،  -  ١ ل اړه  فکرتدا   پ۵٢۴،  ژب
پر بنسټ درة الزماند -  ٢   پ٢١۴،  
  پ۵٠٧،  ژباړه  فکرتد  الفنستن،-  ٣
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 په زغم ی خپل مقابل لوری کوtی نه سواٻېکه . تـل د نورو مرستو ته چمتو وو

که له چا .  ته رساوهی کار پاٻې په ورکولو به ې وساتي نو د ژمنښ خوڅـٻو پـ

له .  د وفا پروا ھم نه کولهاي ۍالي د پالٻې ھغه له ژبه او ژمنه کوله نو ٻېسره 

 ې گناھانۍ پخوانمنوڅـرٻ د مـېوازي کاوه؛ نه تښ او نرمېوکټ ٻې سره منانوښد

 ې چې ول پرته له دې دده په منگولو کې بلکه پر ھغه مھال چېلښ وربخٻېبه 

 ودغ.  ھم ورکولهـبهٻ د مزاحمت پيدا کولو شـٻې ته به ی ھغويړکومه سزا ورک

 نه ٻې ۍ په آسانې چ ولليږ راکاانتهځ دده پر شپول ھغه کسان اوويتړانگځ

 وټ او چلوۍ گرسهي د س،ۍ انظباطې ب،ېتـنښغو-  واکځ د ھغه پر ی کوtیسوا

 ې د اله گولو په راپارولو کېـستـنٻ اخـټې په گخهڅھغه له مذھب .  پوه سيېباند

 ړ سره سم اېنړٻ خان له مي د خپل پVر شاه ولړینومو.  استعداد درلودړیانگځ

 له کور کھوله ٻې ې او شپځې ورې خپلوسي،ٻه  ته پناستانڅ بلوې وو چیشو

 نامتو عالم ې کځ وروسته د افغانانو په منې چې وړې کېرٻ تـوړ په زده کېرٻلـ

 له ٻې پروا وو، مگر تل ې بې کوڼ د عباداتو په ب،ې سره په پرتلويُله دران. سو

 ې ھمداسٻېاښ اي کاوه ، کارهښ تعـصب ېاندړ پر وھب د اھل سنت د مذانهځ

" رواعظيم"  درلود او د ی درناوٻې ته ونويعلم او روحان.  کاوهٻېاس به احس

  .   ھم عالم او ھم روحاني وو، ملگرتوب درلودې چٻې احمد سره ديپه نامه س

 خپل ېاندړ پر وـچٻکـړ سوي کتهځ شاه محمود د رامنې چې له دېمخک

ھغه . ې وې سوې خپرهي له وراځېـٻ ورارډ د ې پر ھغه باندـسيٻ ونـیچمتووال

 د شاه ړی خو نوموـدهٻ لـې کـولوٻ د مختارالدوله په نـېوازي امن انځد خپل 

 ـد،ٻتــښ وتـکابله له ې په اتمیمختارالدوله د جوt.  ووی خبر سوتيمحمود په ن

 هړ وکونهښ بلولو tراي اور د بيډ احمد ته د شرگدي سٻې ې مخکېـتښـٻخو له تـ

خو .  سوي وللٻ ورته وې چلړ وکې ھماغس سرهېوونښ واعظ ھم له tررياو م

 د شاه پر خهڅ گانو عهي له شۍارښي ھوېــرډٻ او قھر مخه په مښد خلکو د خ

دا گامونه په دومره .  راتاو سوهوو ی او ساتندوړی مVتی د ھغوېلور چ

 ټېـٻ نـېارلسمي په دېـاشتٻ د مـی د جوtې پورته شوي ول کله چۍارښيھو

 کابل ته راستون سو نو شاه محمود یاځويلملک سره مختارالدوله له شجاع ا
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 او نه شاه یخو نه د. ـدٻ ولـې کړۍ په کۍ د خلکو د کVبندې په باtحصار کٻې

 ١ .شجاع کابل ته ننوتل 

 استوگنه غوره ې کڼُ د بابـر په بې مړیلوم : " يٻ خپله شاه شجاع واپه

 کVبند ښېباtحصار ک په ېشاه محمود م. مړ مدد خان ته tۀ قلعـې ورپسهړک

 فتح خان سره خپل زور ري له وزړی لومې وو چړ ته اېمگر شاه شجاع د." ړک

 ې فتح خان په دري ووھي، وزهډډ ۍ د کابل پر سلطنتي گـدې دايوازمايي او ب

 په ـداٻ او د راستنـی لپاره تللولوټ د رااتوي ته د مالډۍکنياډ او انويمھال بام

 د اتو زور اي د خپل ورور دوست محمد خان په ملت فتح خانريوز.  ووېدرشل ک

 ې د کابل پر لور راروان وو؛ کله چخهڅ ډۍکنياډ او انوي له بامېسپـرو په بدرگ

د د شاه -ٻ ته ورسـېمٻ قاضي سـۀد قلعـ) ې کنټ واۍليما لورڅ(  په ارښد کابل د 

 هړ جگړۍ خونځ خواوو تر منوړد دوا.  سره مخامخ سوواکونوځشجاع له 

 ې روانه وه، داسامهښ دمه تر ماـدهٻ د سباوون له سپـهړ دا جگتله،ښون

 په ړې د جگکهځ ده، ې په برخکرښ سوبه د فتح خان د لې چـدلهٻـښـٻبر

 منښ سره راووت او پر دې تورېVندځ ې فتح خان له خپلې کـبوٻ شــوٻوروستـ

و د ھغه  نو فتح خان اي،ړ کـنگٻـټ انځ ی ونه سو کوtمنښ د،ړ وروورغلي ٻې

 خپل پرمختگ ته دوام ٻې پر لور ارښ او د هړ tره ورکٻې ته وياليبدرگه جنگ

 شاه له شا د ې مشر د جبھوهي کرښ د فتح خان د لې کړ لې خو په ھمد،ړورک

 برخه له ۍني شاتکرښ ووت او د فتح خان د لـکوٻ د فتح خان له لـۍشجاع په پلو

 ې خبر سو دانتهي افسر له خيړ د نوموري وزېکله چ.  سره مخامخ سوهډۍوډگ

 منښ ددهډ بدرگه ملگرو سره په گرٻ شمـوي او وڼ له خپلو وروې سو چړته ا

    ٢  .يږـٻـځخو په زور ماته او د کندھار پر خوا وې د تورـکهٻلـ

 ې ماتې مگر دلهړ وخوې ماتې کړې جگې فتح خان په دري ھم وزهڅ که

tهړ کومه ناوې باندډ ھوـنـگٻــټاو  اتوي روحوړـاوٻ د ھغه پر پـیونه شو کو 

   ونه ې ماتې وو او دتنڅښ اتوي روحوړـاوٻ فتح خان د پـکهځ ـندي،ٻ وشــزهٻاغـ

                                                

ن،-  ١      پ  ۵٠٧ ژباړه فکرت، الفنستن،افغانا
٢ فن-   ل انان،   ا   پ١١ ، واقعات شاه شجاع،  پ۵٢۵ فکرت، ژباړهستن، افغ
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tسته راواي په بۍ د واکمنیسو کوt يړ کیلي نھٻې ې کنهړ . 

 د درو ې tندوريي تر سري او تدبې فتح خان د تورريشاه محمود د وز

 مار، چهړ چړی نوموې چې خو له دړ وک سلطنتېکالو لپاره په باt حصار ک

 فتح خان په نشتوالي ري د وزيړ النفسه سلطان وو، وگفي او ضعښیآرام خو

 ناوهٻـښ کۍ پرگدۍ د پاچھٻې او شاه شجاع ـدلٻـڅ راپاېاندړ د ھغه پر وېک

)١٨٠٣tیزکال ، جو ( 

 وو، د ھغه په ې او کندھار کورښـٻ په پـري وزې چې ھغه مھال کپه

 له ې پورړۍ د ھغه په کې دومره کرکه کوله چخهڅ پرگنو له شاه ېکنشتوالي 

 خهڅ چا له شاه څـٻ راتاو وو کسانو پرته بل ھـوډ او شرگنوي موټ تنو په گوڅ

 د سلطنت پر ږوږ شاه شجاع په شور او ٻې کبله ېله ھمد.  نه درلودهړ زهښ

 توگه وگومارل  پهري محمد خان د ھغه د وزري او مختارالدوله شـناوهٻـښ کـۍگد

 د شاه زمان د ې چهړ وکهړکٻ او شاه شجاع پردٻشاه محمود زندان ته ولو. سو

 د شفاعت لپاره انځ خو شاه محمود د يړ کوندړ ھم ړی په جرم نوموندولوړ

شاه شجاع ھم د . هړ وکتنهښ غوېنښ د بخٻې او له شاه شجاع ړ کېاندړقرآن و

 tس په سر خهڅ ړېکٻ پرړې کې له خپلتوبړٻگځ په منرمحمديمختارالدوله ش

 ١  .هړ د شاه محمود پر حبس بسنه وکٻې ېسو او د کابل په باtحصار ک

 

 د شاه شجاع ناسته او له فتح خان سره د ۍ سلطنت پر گدد

 :  tملونه لتوني او بوستونيھغه د پ

 

 لپاره لځ يړ او ماتو وروسته د لوموړ جگانوونو،ړ کروډٻ شجاع له شاه

ز ١٨٠٩ز تر ١٨٠٣ کالو  له وږ ولگوله اوتر شپـهډ هډ ۍنت پر گدد کابل د سلط

 او د ھغه د نواريي گام د مVعاشق شینړد ھغه لوم. ړ سلطنت وکٻې یکال پور

 د ٻې ې او ورپسړ کدام اعٻېمV عاشق .  ولولي نواtنوډي خپلوانو او اندوږـٻنـ

 ٻې او الماس ولهړکوه نور د الماسو د تر tسه کولو لپاره د مV عاشق کV ون
                                                

  پ١۴٢ ټوک، ٢،کھزاد،باtحصارکابل،  پ ١٨۴، ي تاريخ سلطان- ١
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 په ٻې دنده ـولوٻ د زمانشاه د نـېد فتح خان ورور نواب اسد خان چ. ړترtسه ک

 خان رمحمدي مختارالدوله شريخو د شاه شجاع د وز.  درلودله،  بندي سوهړغا

 ې نواب اسد خان له بنده خوشې چيړ وکتنهښ شاه غوه لې کار دا وو چینړلوم

 ــرډٻ له پلوه په رينواب اسد خان د وز ومنل سوه او تنهښدھغه غو. يړک

 د دوه وو وي او سدوزوي د بارکزتلښ غوريوز.  اودرناوي وپالل شوتښدرن

 منيښ دودلوٻښ په اکيټ د ی د پاې پر اور باندېنٻ د کـځ ترمنويسترو  کورن

د شاه ) گميوفا ب( د دوست محمد خان خور ٻې ېـلٻ ھـې په ھمدنو يړورکه ک

 سوه ، شاه شجاع له نواب اسد تهځخپلوي رامن. وستله راېشجاع په نکاح ک

 ړ کندھار ته tې چتلښ وغوخهڅ له ورور گل محمد خان ريخان او د خپل د وز

 به د ېک د شاه شجاع په دربار ې چييسي او فتح خان کابل ته راولي او ورته وا

 ې پVوي کېپه د. ې برخمن اوستهښ او درنړۍخپل پVر په شان له سرلو

 درلود ، ونډ احمدخان نورزي او عطامحمد خان بارکزي ھم  گدر،يگي حشھزاد

 ھم د پVوي په tس کٻ ژمنلـوي لپاره ېنډياډ خان د رفتحيشاه شجاع د وز

 .   هږـٻولـ

 او د شاه شجاع د ـدٻ فتح خان ته ورسـرهٻ دې په کندھار کی پVوې چکله

 هړخان ھم کابل ته مخه ک نو فتح لړ کېاندړ ورته وٻې ـلوسVمونهٻ او ھـتښدرن

 فتح خان دغه  ري د وزرزاي خوا کامران مې له بلـد؛ٻـځاو د کابل پر لور راوخو

 یاځ او د ھغه پرـدٻـتـښ وترلور او دھرات پهڼ وگاې په توگکونٻ د پرکوٻړگام د ا

.  د کندھار د حاکم په توگه وتاکل شوصري قید زمانشاه زو
١

 

 خان د کابل په رفتحي وزې چدلٻاور محمد خان وري شري خوا، وزې دله

 راغVست لپاره هښ د ې ته تر غزني پورې نو د ھغه مخیـدلٻـځتکل را خو

 تاوده ھرکلي کابل ته د پاچا دربار ته ـرډٻ په ٻې فتح خان ري او وزیورغ

په .  او منکر سوـمانهٻـښ پې او ژمنې ژبړې کېخو شاه شجاع له خپل. راووست

  گوري فتح خان ې چتښ واوې ژبېغه مھال له خپل شاه شجاع ھې توگړېانگځ

 د شاه ېاکرم خان چ.  ژوند کويې کور کـوهٻ خان سره په رمحمدي شريله وز

                                                

  پ ۴٧، پيرس، عروج بارکزائی،  پ ۵٢٧، غهالفنستن،ھما - ١



 ١٣٩                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ري شي؛ږـٻ ته ولــورښـٻ پـې دی دې کوي چزٻاندړ پاچا ته و،ی دريشجاع بل وز

 اني ھلته بندٻې به ید سره بوزي او انځمحمد خان او فتح خان به ھم له 

شاه شجاع  ھم .  خVص سيږۍ له سرخوی به شاه د ھغوې توگېپه دوساتي او 

خو . ړ ورکٻې امر اي ته د تگ او تابـورښـٻ ومانه او پــزٻاندړدغه و

 په ی پاچا ورته کوم پخلې وو چی وو خبر شوې له ھر سوري چرمحمدخانيش

 هړکٻ او پرهړ کهډ خان سره گتح محمد دغه خبره له فري ش؛ی دـوليٻ نـېپام ک

 او د يړ کهړ پلمه جووهي لپاره ـدلوٻ کـې د پاتې په کابل کې فتح خان دېسوه چو

 ړ ته tـورښـٻ خان له اکرم خان سره پـرمحمدي لپاره به شـدلوٻپاچا د نه شکمنـ

 .   سي

 فتح خان دوست ري د وزې چهړ محمد خان له فتح خان سره ژمنه وکريش

 بل سره په سV ـوٻتل به له  وي او منښ دده دٻې به منښبه دده دوست او د

 ۍ زره روپاي فتح خان ته اوري وزٻې ايب. يږٻږـٻ جنگـهډ په گېاندړ پر ومنښدد

.  مھال ولگوير پايتړ د اٻې ې کې د خپلو موخو د پلي کولو په tرې چړېورک

 خهڅ" ېسيدس "ې له دروھري د خپل وزې وو چیـدلٻ ته رسـنيزيشاه شجاع ت

 .    فتح خان له پلوه پلي نه سيري د وزسهي دسادهي يياښ ې چدٻـرٻخبر سو او وبـ

 فتح خان له ې چلهږـٻ کابل ته ولـهړـٻ په بـلهډ وهي ـروٻ د خپلو سرتـشاه

 فتح ېکله چ.  ته راوليـورښـٻ پـې د بندي په توگېنورو سردارانو سره په ده پس

ن له  بندي سرداراې د سترگو په رپ کيٻږ خبرخهڅخان د پاچا له دغه  گام 

 د کندھار پر لور ېر د لوگر له tیاځ وي سره یزندانه خVصوي او له ھغو

. يږـٻـځخو
١
   

 

 :ېسي او زمانشاه دسصري لپاره د قلوړ وهځ فتح خان د له مند

 

 ارښ د ې کله چـد،ٻ کندھار ته ورسـري وزې ول چې کويـٻـماٻ په نـې شپد

 او د ړې ورکډې بٻې ساتکونو ته ې نو د دروازېدلٻ ولـېلړ تٻې ېدرواز
                                                

١
ن،  -  اميردوست محمدخا   پ٨٧،  ټوک ١موھن tل، زندگی 
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 یخواجه سرا. ـدلٻ ولـٻېسره  " آغا ادراک " ی له خواجه سراريشھزادگي قص

 ه؛ړ وکـسهٻ ته کـصري قٻې خهڅ ې کتنې او له خپلی ته ورغصري قړېـٻپه بـ

 سره مرسته صري له قې کـولوٻ په نـۍ د گدۍ د کابل د واکمنې چتلښ غوريوز

 هښ ته د ې د فتح خان مخدلوٻ په اور خبرې پورهړ د دغه په زیشھزادگ. يړوک

 .  دلٻ ولـٻې او ور سره ی ته ورغې دروازارښراغVست لپاره د 

 که له احمد خان ې چهړ شرط ژمنه وکې سره په دصري خان له قفتح

 ۍ نو فتح خان به د ژوند تر وروستې tس پر سر او ژمنه و سپارخهڅنورزي 

 ې د ده له مرستی که شھزادگ اويړ وکهړ جگهټ د شھزادگي په گې پورۍسلگ

 ې له دغصري قیشھزادگ.   سيیاځوي سره  به رزاي نو له کامران ميړ وکهډډ

 د دوست محمد خان تر ېچړوروسته فتح خان امر وک.  شوښ خورډي ېژمن

په . ـسيٻ ونـې او احمد خان ديړ چمتوکـريٻ دوه زره سرتـې دې tندۍمشر

 کV بند اوtس او ٻې کور ېاس واھه چ خرنې احمدخان تر تلتک tندـدهٻخوب بـ

 د احمد خان ېکله چ.  شا ته ودراوهې د دروازصري د قدلوٻـڅښ په ٻې یلړ تښېپـ

 ې شوې سره د ماتري له وزې پوه شو چېدلٻ فتح خان ولگـري پر وزېسترگ

 صرياحمد خان د ق.  يږـٻ کــستلٻ غـچ اخـخهڅ په سزا له ھغه ې او ژبېژمن

 تر صري سردارانو او خانانو فتح خان د قېو په سبا سھار چ اـدٻزندان ته ولو

 ې چې tرې سول او له ھرارډ وانونوځ نو په خپلو دي ولېدږـٻ نـولوټ تر نگڅ

 او ړ کارډ وېدني کیاځ وي فتح خان سره له ري له وزٻې صري ول قېورته شون

 ړېک ې ھم خپله د پرون شپصريق. ـسيٻ فتح خان ونـري وزې چاوهڅ و ھٻېھغه 

 خانان ې چلٻ ، فتح خان ته ووصري ق؛ړ کړ جوٻې پVن وٻ او هړ کـرهٻژمنه ھـ

 د ې په پلمايـلمسـتـٻ مـې د ھمدصري سي ؛ قلمانهٻ ستا مـې کڼ بوهي په يړغوا

 ی شکمن شووړ ووړ په کصري د قېفتح خان چ. ولهٻ ونـاي تابـولوٻفتح خان د نـ

 د خهڅ ډنځ ؛ له دغه ېتلښ وغوځې ور دوهٻې د چمتووالي لپاره ايـلمستٻوو د مـ

 ېله د. يټ لپاره tره وپلې د ژغورنوڼ او د خپلو وروانځ د ېھغه موخه دا وه چ

 ساتونکي برابر هړ تکهښ ې سردار دوست محمد خان ته دنده وسپارله چٻېکبله 

 .    واخليې په خپله په tس کې چارتښ د سبمالايـلمستٻاو د مـ
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 ې په tس کاي تابايـلمستٻخرپ او درب مـ هښ دوست محمدخان ھم د 

 سوه وسله والو هځـنٻ په وسلوسمبال او د پـوښ له سره تر پٻې انځ او ـولهٻونـ

 ٻې ې تر سترگو tندصري او د شھزادگي قـستلهٻ واخـې په tس کٻېمشري 

 بس وو توبښـٻ او واريښيد ھغه ھمدغه ھو. لٻ راغVست ووهښ ته لمنوٻمـ

 ـدلوٻ کـتهځ د رامنښېـٻ پـولډ د ھر ی ھغوې چيړ پوه کصري قی شھزادگېچ

 فتح خان ته ري وزٻې کبله شھزادگي او ملگرو ېله د.  لريی چمتووالړلپار بشپـ

 به ورته سل زره ې د احمد خان نورزي د خVصون په بدل کې چهړ کاگهډپه 

 پر زينداړ ووهي د خانانو د ٻې اي ومانه او بـزٻاندړفتح خان دغه و. يړ ورکۍروپ

 او احمد خان له هړ ته ور په نکاح کصري لور  قوهي د بندي احمد خان ټبنس

 .   و گومارل سوې په دندې د ساتنارښ د کندھار د اي بلځ ويزندانه خVص شو او 

 فتح خان ، دوست محمد خان، خواجه صر،ي قی ھغه وروسته شھزادگله

 د کابل پر لور هډه په گ سرکروښ له خپلو لیمحمد خان او عطا محمد خان نورز

 له ی عطا محمد خان نورزـدل،ٻ ته ورســيئ کVت غلزاې خو کله چدل،ٻـځوخو

 له دغه ن کندھار ته ستون سو؛ فتح خاـرتهٻ نورو خانانو سره بــرٻ شمـوي

 خپل ٻې او د کابل پر لور دٻـرٻ ونه بـخهڅ ېـدنٻ ماتـې او ژمنـلتانهٻ بـاپهڅنا

 کابل ـرتهٻ بــورهښـٻر دغه مھال شاه شجاع له پـپ. ړپرمختگ ته دوام ورک

 د راتگ لپاره کرښ د کندھار د لٻې ې وو او د کابل په قلعه قاضي کیستون سو

 د ې کۍـٻـماٻ په نـې د شپـدٻ ته ورسـV فتح خان د توپ کېکله چ. ارلهڅtره 

  زروـوځـنـٻ سره له خپلو پـمکوال،ځ بل وي هللا خان پوپـلزي په نامه ضيف

 ېدغ.  سویاځ ـوٻ جV او له شاه شجاع سره کرهښ د فتح خان له لويـالٻجنگـ

 او د خپل ورور دوست محمد خان هړ وکـزهٻ بده اغـکرښ د فتح خان پر لښېـٻپـ

 Vته ارښ ېخو کله چ.  کندھار ته ستانه سيـرتهٻ بـې چهړ وکهړکٻپر ٻېپه س 

 او يړ کېخښ ې منگولارښر پرزاي کامران مې چـدٻ سو، ورته خبر ورسـېدږـٻنـ

 کامران ته ـرتهٻ بـې سو چړ کبله فتح خان اې له د،ی دې په tس کٻې ارښ

 د فتح خان او د ې له مخېـنٻ د کـاي او ې د ناپوھاي ـونتوبٻ دلـايکامران . ورسي

 ، ړ کیدغه چال چلند فتح خان کلک خوا بد. ړ وکـلٻ په سپکاوي پـوڼھغه د ورو

 ې او دوـستٻ کار واخـخهڅ ايتړ وې له خپلټې په گصريق فتح خان د ايدلته ب
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 او د ړ کړ ته اېتښـٻ تـارهښ له رزا،ي وروسته ، فتح خان ، کامران مېـاشتٻمـ

  .   ړ کم حاکارښ د صري قٻې یاځھغه پر 

 د کندھار پر لور ۍ په مشرواکځ وهي وخت وروسته شاه شجاع د ږ ل

 فراه ٻې هڼ فتح خان او وروـد،ٻرسـ شادي کلي ته وۀ د چشمـې ؛ کله چدٻـځوخو

 مرکزي ٻې هياځ او له ھغه ېک) ېالډ ( ې َھلډ په ړی لومصريته په شا سول، ق

 هړ وکٻې هڅ ھـرهډٻ ؛ ی ته راغارښشاه شجاع د کندھار . هړـوٻغرونو ته پناه 

 شاه شجاع له بارکزيو ې کیپه پا. ی خو گوتو ته ورنغسي،ٻ ونـصري قېچ

 له ې چهږـٻ ولـغامي پٻې ته وڼه وبلله او فتح خان او ورو سره سوله غوروڼورو

 کندھار ته را ـرتهٻفتح خان او دوست محمد خان بـ.  سيیاځوي ېھغه سره د

 پر ـورښـٻ په تکل د پـکولوټ د انوياغي د ـورښـٻ د پـهياځستانه سول اوله ھغه 

 ـدل،ٻ ته ورسـ رـورښـٻ پـې کليز کال په اپر١٨٠۵د . هړ کـلٻ پــداٻـځ خوٻېلور 

 ۍ خان له واکمنرعلمي مې کېـرٻ شاه شجاع د غازيخان په دېپه دغه وخت ک

 ته ېفتح خان د پاچا مخ.  وگومارهی عطا محمد خان نورزٻې یاځ او پر ـهښگو

د پاچا دغه کار .  خو پاچا ونه منلهيړ دا کار ونه کې چتلښ غوٻېو او ـدٻودر

د . ـدلٻـځ د ھرات پر لور وخوهړي ز او په خوابدلړ خوا بدي کهڼبارکزي ورو

 د سلطنت د ې په کابل کې نه وو چړی سې داسنيروزالديھرات والي حاجي ف

 وي خان مد دوست محٻې کبله فتح خان او ورور ې له دي،ړ لپاره مV وتـولوٻنـ

. ته ورغلل صري کندھار ته ، قاي بلځ
١

 

 هځ د له منیغو د ھېوونښ پVر زمانشاه په tراندهړ د خپل صري قلځ دا

 ٻې به هډ په گې چی دې پورهړ داستان ھم په زېـئ توطـېدد. هړ وکهڅ ھلوړو

 .ولولو

 

 :  ـدلٻ د فتح خان زنداني کـټ پر بنسېـئ زمانشاه د توطـد

   له هړ فتح خان او دوست محمد خان دواري  وزې چلي مو ووېمخک

                                                

ن،-  ١ اميردوست محمدخا ات  اموھن tل،حي ن، ړهژب ا کترھاشمي دا  - ٩٠،  ټوک١ 
اڼې٩٣ پ    



 ١٤٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

ت محمد خان د  فتح خان او دوسلځ ته ورغلل خو دا صريھراته، کندھار ته ق

 ـرهٻ خان له پلوه سپک او سپـرعلمي د خواجه محمد او مې په دربار کريقص

 له ېـسٻ د پVر د زمانشاه ددسـصري د قهړ جگهړ او سهړ شخۍدغه ژبن. سول

 ـولوٻ کاره د زمانشاه موخه د فتح خان د نـېله د.  وهېکبله په tره اچول سو

 ته دنده کزيڅ خان او شھنواز ارعلميزمانشاه م.  وللړ جوې چارېلپاره د tر

 شي، لمانهٻ د ھغه مـيړ غوای شھزادگې چيي فتح خان ته وواې وه چېسپارل

 ې پVنه دې له داه د شې خبره نه وو چېخو چابک دوست محمدخان دومره ب

 وندړ په اايـلمستٻ مـشيي فرماې سول ددی وکوtوڼ ورووړدوا.  سيې پاتیناخبر

ً ظاھرا ی وساتي ؛ ھغوهټ خپله بدگوماني پېاندړوي پر و پVليږـٻد شاه د رالـ

 خهڅ ېنيـرزوٻ او پـې پاملرنې به د شاه له دغی دوې چهړ کرگندهڅپVوي ته 

 .  سيښ خوتښز

فتح  (وړ برخه دواوهي. ېـولٻ ونـۍاري تـزهٻخـړ اې دروڼ ورووروسته

ن ته او  نواب اسد خاٻې ـمهٻدو. ـدلهٻته سپارل کـ) خان او دوست محمد خان

 د اي تابايـمستٻفتح خان د ملـ.  خان ته وسپارل سوهمي محمد عظٻې ـمهٻدر

 او د فتح خان انځدوست محمد خان  د خپل . ـولهٻ ونـې کڼ بـستهٻاښمرجان په 

 د ډ گاريړـاوٻ د پـٻې کبله ېله د. ـستلهٻ واخـهړ دنده په غاېارنڅ او ېد ساتــن

 ـلمنوٻ مـوي د نابلل شوٻې ې کړ لېه د ؛ پې وھلډ بټې ته مولولوټ را واکځ

 له دومره ې کايـلمستٻدوست محمد خان په مـ. ـوٻ ونـېارtندڅ تر تځښخو

 وړ او زمانشاه دواصري د شھزادگي قې چستٻ کارواخـخهڅ اطي او احتـرواليٻـځ

 ېله د. ی دی سوډ او پVر راز نور بربنی د زوې سول چهړ او پوهډاډ ونهړز

 ې په پام کٻې ته وڼ وروړ دواې tس پر سر شول چخهڅ څې ھې ھغېکبـله له ھر

 او ملگرتوب ۍ په دوستی د ھغوې چودلهښ وې او پVر داسی زو؛ې وېـولٻنـ

 د زباد لپاره ې خبرېدد.  او شک نه ستهنهښ خرخې اندازپه رکيڅ بوٻ د ېک

 نړي ؛ شاه په تش tس او خولړ ته شاھانه خلعتونه ورکی شاه ھغوـدليٻـځپر

 .   سولې کهټ په لې چارې tرې د بلصري ستون سو، خو زمانشاه او قـرتهٻ بـهړز

 وکڅ څـٻ ھـې وروسته له دې امر وسو چٻې ځ ورۍ په سبانايـلمستٻ مـد

tسره راولي، انهځ کسان له اتي تنو ساتونکو زوځــنٻ ته له پـڼۍ ماینه سي کو 



 ١٤٤                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

  ې پوروځو تر شلو ور اهړ سره سره فتح خان د شاه د امر پروا ونکېخو له د

د زمانشاه اوبه له .  ته ور روان ووڼۍ مایاځ ويله سلو تنو ساتونکو سره 

 د ڼۍھغه خپل ساتونکي د ما.  سوې کهټ په لې دروھې او د بلېتلښ وواهځترخ

 قومي سران او ې چړ امر وکٻې اي او بلړ کیاځ پریاځ ې کښې گوېويونو په 

 د فتح ېکله چ.  ته راسيېـدنٻاره د شاه لـ د شاھي احترام او سVم لپېمشران د

 الدوله في نو سودله،ښٻـښ کهښ په درشل پٻې دننه ڼۍ او د ماـدٻخان وار ورسـ

د . ـشتٻ ووٻې مکهځ خان د شا له لوري پر فتح خان را ودانگل او پررعالميم

 فتح خان په ،ړ وکدٻ په فتح خان برې کسانو د سترگو په رپ کوټونو تر شا پ

 د فتح خان دوه ې کبډپه دغه اخ و.  دفاع او مقاومت کاوهانځ د ايورتړز

 محمد رضا او آقا رزاينواب اسد خان او د فتح خان ملگري م. ول مات سونهښغا

 ھم د فتح خان په ی ته ننوتلي ول ھغوڼۍ له فتح خان وروسته ماېمھدي چ

 .دلٻ او زندان ته ولوتلښ واوکٻبرخلـ

  

  : ايورتړ دوست محمد خان ز لپاره دې فتح خان د ژغورند

 وو، له خپل مشر ی زلمښـٻ وـاريـښ پـوه او ھوې محمد خان چدوست

 شاته ږ لٻې نه سو او خپل تگ ړ ته tېدنٻ د پاچا لـیاځويورور سره 

 انځ او عاقبت سنجونه د ھغه د ـدٻـرلـٻ د دوست محمد خان دغه لـاوه؛ځوغور

 ېکله چ.  tمل شوېند د ژغورن سوو نورو بدرگه ملگرو د ژوـوځـنٻاو د پـ

 خبرشو، خپل بدرگه ملگري ې له دروھولوٻدوست محمد خان د خپل ورور د نـ

 ې چې کڅ په تردٻ باکه برې او بورړ زوي او د ولڅ ته وھې د فتح خان ژغورنٻې

 ڼۍ شول د مای وکوtېدلٻ کـېزډ ې پرله پسې پرډېنڅ ړې لوې له ھرڼۍد ما

 د ې کــوالونوٻ ومومي، فتح خان د زندان په د ته دننه tرهې دروازړۍلوم

 په پرله خهڅ له کنگرو ڼې وو او ساتونکو د ماې tندارڅ ساتکونکو تر ــروډٻ

 کرار کرار شا ته ې شو چړ اکهځ نو ،ې کولېزډ پر دوست محمد خان ولډ ېپس

 خواجه محمد صر،ي قې کړ لې په دـوله؛ٻ ونـې tندۍ تر کVبندٻې ڼۍخو ما. سي

 او يړ وتې دې دروازېولټ ارښ د ې چرلهاو نورو کسانو ته دنده وسپاخان 



 ١٤٥                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ې دې ، ورپسيړ وکارنهڅ دروازو ساتنه او ولوټ په کلکه د ېساتونکي د

 .ـسيٻ ونـملگريدوست محمد خان او د ھغه بدرگه 

 خپل ورور دوست محمد ې ملگري له tروهي خان د خپل مي محمد عظ

دغه خبر د دوست محمد خان په .  ووړیر ورک له دغه گامه خبصريخان ته د ق

 خپله ٻې ې کېبٻ شـېجنښ گواې او په داسهړ ونه کـزهٻ اغـڅـٻ ھـاتوي روحوړپياو

 ٻې ورته او تلښ را وغوٻې او ملگري هڼخپل ورو. هړ له tسه ورنه کايورتړز

 ده او نه هټ په گږ کV بندي نه زموڼۍ د ماو،ي په خپله کVبند ږاوس مو : ليوو

 صري قې چېله د.  سيی کوtهټ لپاره کومه گې د ورور فتح خان د ژغورنږموز

 ی سو دا دی کوtې کار چیـنـٻوازي تکل لري نو ـولوٻ د نـاي او ۍ د تباھږزمو

 کار ته tس واچوو او وهي کډ ېندنښسر د خVصون لپاره له انځ د خپل ېچ

 ومرهڅ او ھر وړ ورورغلي ې پر دروازارښ توگه به د زهيـٻ لهډ په ېھغه دا چ

 خهڅ له خولو وړ د خپلو تورو او چدي بايځ گرډ خنې د tرږ زموېساتونکي چ

 . وږـٻـځ به د گرشک پر لور وخواي او بـرٻتـ

 دوست محمد خان ې دوست محمدخان ملگرو د ھغه خبره ومنله؛ ورپسد

 د خپلو ايورتړ زور او زولټ او په خپل ستلهٻ را واـکيٻخپله  توره له تـ

د ھغه بدرگه . ړ وکدٻ برٻې ې دروازېوٻ پرارښ او د دٻ ودرې په سر کوtنوډيان

دوست . هړ کـلٻپـ هړ جگواني له ساتونکو سره د tس او گرهډ ھم په گواtنوډيان

 تنه ساتونکي وڅ ې د دروازارښ وو، د وانځ کلونو ١۶ – ١۵ د ېمحمد خان چ

 او له ـزيٻ پرانـې دروازې چ شویالي برې په دې کی ، په پالړ کـرٻ تـوړله چ

  ١ .هړ وکتهښـٻ د گرشک پرلور تـٻې ې دروازېھماغ

 لپاره خپل پVن ـولوٻ د نـوڼ د فتح خان او د ھغه د وروې چزمانشاه

 د ې دھغه د پاچاھې فتح خان دې چړ امر وکٻې ته صري نو قد،ٻ ولـړیـمگٻنـ

 مختارالدوله ر،يوز خو د ھغه ،ی ووژنې په غچ کندولوړ او د سترگو د نگولوړ

 لوي گام له پااکه بې ددغه بٻې صري او قـولهٻ خان، ددغه کار مخه ونـرمحمديش

                                                

ن، - ١ اميردوست محمدخا ات  اړهموھن tل،حي ن، ژب ا کترھاشمي دا  - ٩٠،  ټوک ١ 

اڼې٩٣ پ   



 ١٤٦                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 وڼ د فتح خان د وروې په راتلونکي کيياښ ې چـلٻ ووٻې او ورته ړ خبر کخهڅ

 ناسنجول سوي گام له ې د دغسې چړ کٻې ړله ورته غچ سره به مخامخ سي او ا

 .  tس پر سر سيخهڅاوچتولو 

 د خپل مشر ورور د ې په گرشک کٻې هڼ محمدخان او وروستدو

 وهي. ې نه درلودلېسٻ پـٻې د برابرولو لپاره کرښ ول خو د لې کهټژغورني په ل

 دي باې کاروان له فارسه د کندھار پر لور روان وو چـوٻ له بخته ی د ھغوځور

 نخا ميدوست محمد خان له خپل ورور محمد عظ. ی وای سوـرٻله گرشکه تـ

 ېوازي پانگه بيي غاپهڅ ناې داسې کې تـنـگسېوي ې په داسې چهړسره سV وک

 ې کېمٻ سـېـوٻ په هڼ وروهړ دواي،ړ کٻې را خپله دي او باړې ته ورکی دویخدا

 ٻې خهڅ پرکتار چاپه ووھله او له ھغه ٻې اپهڅ او نانستلښي کابو کهټپه پ

. ې وشکولۍ روپلورلکهڅ
١

 

 او د کندھار پر لور ړ کړ جوکرښ لوي سوٻـ محمد خان په ھمدغو پدوست

 ؛ د دلهٻـځ وغې پورـاشتوٻکVبندي تر درو مـ. ړ کVبند کٻې ارښ او دٻـځوخو

 صري قیشھزادگ. ېـدلٻ ته ورسـی پاېرمي زېولټ ـروٻ د سرتـصري او د قانويارښ

َله روان کVبند حالته اوتر اوتر وو ؛ نه پوھـ  د انويارښ او د انځ د ې چدهٻَ

Vورکصري محمد خان قري شري وزي؟ړ وکهڅصون لپاره خ Vکه ې چهړ ته س 

 ې وژغورل سي ، پرته له ھغۍ به له کVبندارښ نو ئړفتح خان له بنده خVص ک

 خان شاه رمحمدي شولډھمدا . يړ کړې وړې دارښ ولټبه دوست محمد خان 

. يړک امر وردلوٻ کـې د خوشخان د فتح ې ته دصري قې چړشجاع ته خبر ورک

 مي که محمد عظيځ گری دا کار ھغه مھال شونې چودښٻـښشاه شجاع شرط ک

 ې توگې سي؛ په دلږـٻ ورولـولډ په ني کابل ته د تضمهړخان او غVمخان دوا

. سوېفتح خان له بنده خوش
٢

  

 ې کډې غونېـوٻ په صري فتح خان قې چی باور دې خو الفنستن په د

 صري او د راتلونکو ژمنو په کولو، قېادوني  خدمتونو پهوي او د خپلو پخواندٻولـ

                                                

ئی،  ١ بارکزا    پ۴٨پيرس،عروج 
فنستن،  - ٢ ړهال ا   پ۵٢٩ فکرت، ژب



 ١٤٧                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 له زندانه ٻې ھغه ېوازي نه ې راووست چې tندېـزٻ اغـې دومره تر خپلٻې

د . ېلړ کۍ له سره ورسره ژوندٻې ېکړي اۍ پخوانېولټ ې بلکه خپلړ کېخوش

 خVص سو او فتح خان له ۍ ھم له کVبندارښ د کندھار دلوٻفتح خان په خVصـ

 ې بلېوي له شاه شجاع سره د ې چړ گرشک ته tیاځ ويره  سوڼخپلو ورو

 ېکله چ. يړ ورورغلي وروسته پر کابل ـولوٻ لپاره د چمتووالي لـه نـړېجگ

 کندھار ـد،ٻـځ فتح خان د کندھار پر خوا وخو،ې او سمبال شوې سمې چارېولټ

 د ې خان پرکابل باندرعلميم)  الدولهفيس (ې سره سم پـوه شو چـداٻته له رسـ

 له صريفتح خان د ق. ی دیولړ اې په بل مخيځ سوچ او درصري لپاره د قـدٻبر

 را خهڅ کامران له فراه ې چهړ وکٻې هړکٻ سو او پری خوابدخهڅ ماتولو ېژب

 .ـنـويٻـښ کٻې یاځ پر صري او د قيړوغوا

 ته کامران راوباله او کامران ھم د کندھار پر ـولوٻ خان، د کندھار نـفتح

 سوه تهځ رامنهښـٻ پـدهښٻ ھـوهي شپه وهي ې کڅ ترېپه د.  سوـدوٻـځلور په خو

 د کندھار پر لور د کامران په ې چصريق. ړ بل رنگ ورکٻې ته وښـٻ پـېچ

. تيښ وتتلښ وو ، غوی خبر سوداٻ کـیاځوي او له فتح خان سره په داٻـځخو

 ، په دهٻتـښ  تهټ په پنگهڅله ) مشال (تي شھلوهي د ې کېـارٻ په تـې د شـپصريق

 ٻې ې کوړيپه لوم. دهٻري تهياځ فتح خان ھم ناببره له ھمدغه ې کېـبـٻ شـېھمد

 هښ بل ته ـوٻ ٻې لوٻ سپکو او سپورو په ولو،ځکنښ او د ژندلٻ بل وپـوٻ

 له اوره ـلوٻ او سپکو سپورو د وې ژبېاخ د ترې خو کله چـلٻراغVست وو

 .    سوللوٻـ بل ته په گـوٻ او ې تودٻې ې سول، خبرهړسا

 د انځ د خپل ېــوازٻ ې ارزي چې په داي آـلٻ فتح خان ته ووصر،يق

 صري  فتح خان د ق؟ړې کړ ته اېتښـٻ کولو، ما تـړ او د کامران په مVتېژغورن

 اي بلځ دا صريق. ـستٻ را واارنـتوبډپر مخ  د ھغه ژمنه او ژبه ماتول او د ھغه 

 څـٻ پرته بل ھـخهڅخان له نظر او سV  نور به د فتح ې چهړ وکهړسوگند او لو

 ې توگېپه د. يړ به وکې ھماغسٻې وای دې چهڅ او اوس ھر يړکار ونه ک

 د ې چړ ورکډاډ ٻې ته صري او قتلهښ واوېـنٻ او پخVې په سولنهٻ او کـمنيښد

 موده t نه وه ـرهډٻ. يړ کې ده ته ورستـنـرتهٻ به بـېکندھار د حکومت واگ

فتح .  واچاوهټکرکوښ د دروازو شا ته لارښ د رزايمران م کاې چې سوـرهٻتـ
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 او ې tس پر سر شوړېکٻ  پرۍ پخوانې له خپلې چړخان کامران ته خبر ورک

 کهځ فراه ته ستون سي، کامران د فتح خان خبره ونه منله  نو ـرتهٻ بـدي باید

 ورک هړ له کامرانه tره او گودر دواي؛ړ وکدٻ پر کامران برې شو چړفتح خان ا

 کامران ې دا چهډ کوم لور ته ده، لنې وه چې سوـرهٻ ھـخهڅ tره ورفراهول ، د 

   ١ . فراه ته ورساوهانځ وروسته اوونوړ ستونزو او کـروډٻله 

  

  :ې کهټ واکمنولو په لاي خان د شاه محمود د بفتح

 کامران ته ٻې اي بلځ وٻ نو ـدٻ ولـهړ نا زهړ او زیکنټ صري قې خان چفتح

 ې چرزايکامران م. اوهڅ ته وھدٻ پر کندھار او کابل برړی نومولوږـٻ په لـغاميد پ

 له خپل اکا ې په ھرات کٻې ړی وو، لوممنډاډ ايتړاوي او پېد فتح خان په پوھ

 په ويالي د درو زرو جنگقاسم ملک ی ھم خپل زوٻې اکا تله،ښ مرسته وغوخهڅ

 د یاځ وي سره واکونوځه خپلو کامران او فتح خان ل. هږـٻ کامران ته ولـېبدرگ

 زورو لوروڅ ھم له خپلو صريد کندھار له لوري، ق. ـدلٻـځکندھار پر لور وخو

 خان مي د محمد عظواکونهځ هړدوا.  ته راووتې مخی ددویاځ وي سره وياليجنگ

 سوه؛ ـلٻ پـهړ جگړۍ بل سره مخامخ سول او خونوي له ېد کV په شا وخوا ک

 لورو دوه زره وړ د دواې چـدٻـتـښ وتـگرهډ له ړې جگ دې حال کې په داسصريق

 لهړ ماته وخوصري قې توگې پر مخ پراته ول، په دېمکځ د ـاليٻوژل شوي جنگـ

 . یاو کندھار د کامران منگولو ته ورغ

. ـدٻ شاه شجاع ته ورسـې کورښـٻ په پـې وخت کډ خبـر په لنښېـٻ پـېدد

؛ شاه شجاع د مختارالدوله  ووی راستون شورهي له کشمیشاه شجاع نـو

 اري د ېچ(  د عبدهللا خان الکوزي له منگولو ري خان په tس، کشمرمحمديش

 وو؛ شاه شجاع کندھار ته د تگ لپاره ړیخVص ک) محمد خان الکوزي پVر وو

 سره واکونوځ له خپلو ې ژر درډٻ ې چړ ورکغامي محمد خان ته پري شريخپل وز

 ول له دغه ې په ھره خبره چريخو وز. يږـٻـځ د کابل پر لور وخویاځ وي

   سر د ېـوازٻ په ې سو چړ او شاه شجاع اولهړ وغهړ غاخهڅ وني کريښل

                                                

  پاڼې۵٨ - ۵٧  ټوک،١زندگی  اميردوست محمدخان، موھن tل،-  ١
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  . ١ .يږـٻـځکندھار پر خوا وخو

 ړ وکزٻاندړو ږ غډ په گولوټ  کرښ فتح خان او د کندھار لې مھال کې دپه

 ايتړ وهرډٻ تهښ زانهځ له ې کاتوي دوست محمد خان په جنگي عملې چېله د

 د کابل پر ې داي وگومارل سي، او بې دې په توگی د بولندوکرښ نو د لېودلښ

 بل سره مخامخ وٻ له ې د غزني په قره باغ کېکرښ لهړدوا. يړلور مارش وک

 او ـنوٻ په واليي جنگري شمڼ گ؛ تلهښ ومـهړ جگـنـگهٻـټ باکه او ې بوهٻ. ېسو

 بل پر ـوٻ د واکونهځ هړ دوااپهڅ ناـوٻ ې ول چتليښ رغتي پتي لېخاورو ک

 پر انويرانيا)  ژ– انويفارس ( ې دا وو چٻېtمل . دلٻ ودرهړ چوپ او ساېاندړو

 خان د نيروزالدي د ھرات حاکم فې وو او د ھرات  په دفاع کړی کـدٻھرات بر

 لپاره له کندھاره ړ د مVتکرښ شوي للږـٻ د خپل لـېاندړ پر وانويفارس

 ٻې ملک قاسم ته ی کبله خپل زوې درلودله؛ له دايتړ ا ته کلکهکرښ لیمرستندو

 ھرات ته راستون ې ژر تر ژره دې وو چړی امر کې کڅ په ترلوږـٻد پيغام د لـ

 غه د ھې د غزني په قره باغ کاميقاصد د ھرات د حاکم پ/  بگارييړنومو. سي

 د ھرات پر یاځ ـوٻ سره واکونوځ ته ورساوه او ملک قاسم ھم له خپلو یزو

 ـوٻ سره واکونوځ ھم له خپلو ی احمد خان نورزې کړ لېپه ھمد. ـدٻـځلور وخو

 دوست محمد خان او فتح خان ھم د ې ده چرگندهڅ.  ووتگرهډ له ړې د جگیاځ

 له ي،ړ کار تر سره کم کوی کوtی نه شواټ په مويـالٻ جنگـوي شوې ورپاتوږل

 ې بلـدلوٻ سـتـنــرتهٻ گرشک ته په بـېوبټاټ خپل پلرني ې سول چړ کبله اېد

 شاه شجاع پرته له کوم ې توگېپه د.  وشماريځې ور- ې ته شپېـبٻ شـېشون

 د ٻې ې د کندھار اداري چارې چې او وروسته له د،ی کندھار ته راغهډخن

 کابل ته یاځ وي سره صري خپله له قې ته وسپارلونسي محمد یزمانشاه بل زو

 .         ستون سو

 

 :  لتوني او بوستوني پايشجاع ب فتح خان او شاه د

   ري شٻې ري وزې پوه سو چـدلوٻ شجاع له کندھاره کابل ته په رسـشاه

                                                

ن ، -  ١ انا فغ فنستن،ا ل اڼې وروسته ۵١٣ له، اړه ژبفکرتد  ا  پ
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 ې د ھغه پر ضد د پردهډ سره په گرواعظي له نامتو روحاني مارښمحمد خان د 

 کبله شاه شجاع د فتح محمد خان او دوست محمد خان د ېله د. تر شا کار کوي

او احمد خان ) ساکزي(مدد خان اسحق زي  سو او د ې په فکر کۍھمکار

 ې په دی پVووي ٻې ې په بدرگوړ غـرٻ شمــوٻ د ۍ د شاھي کورنونډنورزي په گ

 سره سم ـداٻ گرشک ته له رسـې چهږـٻ فتح محمد خان ته گرشک ته ولـېـلٻھـ

 وي له ی پVوی شولږــٻله کابله رالـ. يړ کډ سره راگانځ له هڼبارکزي ورو

 ړ لپاره کندھار ته tمنولوډاډ د وڼو او مخورو سره د بارکزيو ورو خانانـرٻشمـ

 سره وکتل؛ پVوي ژمنه وسپارله وڼ له بارکزيو وروٻې ۍاو د فتح خان په مشر

 ونه سپموي يږ خپل ملگرتوب او ھمغخهڅ وڼ به له بارکزيو وروکلهڅـٻ ھـېچ

ارانو د سرد " ٻې فتح خان ې په موخۍتونولښ تکل د ريمنډاو د دغه ھو

 د سرو ،ې خلعتېمنړاي وهړ جوـوهٻ ٻې خان ته مدونوماوه او دوست مح" سردار

t د ۍ روپې لک نغدوي خاصه آس، او ـوٻ یاځ ويسره ) راقي ( ڼۍزور له 

١ . ړې لپاره ورکتښلگ
 

 ٻې وو، شاه ته ی شویاځ وي له شاه سره اي بلځ وي ې فتح خان چريوز

 ومومي نو تښ او گرانتښ درنې کځپه من د افغانانو يړ که غواې چهړسV ورک

 محمد خان د فتح خان ددغه ري مگر شي،ړ غوره کې ژوند ديځفعاله پو

 او له بارکزيو ړ کديـئ تازٻاندړھرگوره، شاه د فتح خان و.  مخالف ووـدلوريٻلـ

 یاځ ويسردار محمد اکرم خان سره )  محمد خان له بل مخالفريد ش(  او وڼورو

 هي مالخهڅ ـموٻ او نورو سـنـوي د سندھـ له آمرې چـدٻـځ وخو پر لورورښـٻد پـ

 . يړ کولهټرا

 په صري د قې سو چې کهټ لې خان په درمحمدي شی سوی پاتې کابل کپه

 ې له دوي،ړ وغوټۍ او غوېـلٻ د کابل د سلطنت د واگو د راخپلولو ھـښې کهړز

 لٻ کولو پـتهځامن په رډنځ او ډ د خنې په کارونو کٻېکبله د شاه شجاع پر ضد 

 هځني پېوازي ېچ چمتو ول اني سندھدٻ شاه شجاع سندھـ ته ورسـېکله چ. ړوک

                                                

ا موھن tل،-  ١ ن،زندگی  اړه علمید ميردوست محمدخا  ٥٨ - ٥٧،  ټوک١، ژب
اڼې   پ
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 رد او د شاه شجاع پر ٻې هړ ورکې او له ھغه پورته د مالـييړ ورکۍلکه روپ

 ٻې خهڅ ړې له ورکېـٻ مالـې شواکلټ او د  شاه د  ړ کلٻ مقاومت پـٻې ېاندړو

 .ولهړ وغهړغا

 اکلټ ۍد پخوان ( ې دخهڅ انوي له سندھې چهړ ورک خان شاه ته سVاکرم

 ې دړې او له جگيړ بسنه وکېـستنٻ په اخــوٻ لکو روپــوځـنـٻد پـ) ې ماليېسو

 مگر فتح خان او دوست محمد خان د اکرم خان د نظر مخالف ول او ي،ړ وکهډډ

 ديٻږ ته ورپرېھ او پوايورتړ زی د ھغوې دا خبره  دې چتلښ وغوٻېله شاه 

 ي،ړ له کارولو پرته ترtسه کې د وسلۍ لکه روپرشي به دخهڅله سندھـ  ېچ

 له ې چهړ اجازه ورکٻې او ھغه ته ړمگر شاه د اکرم خان په سV عمل وک

 او ړ کمپ ته tانوياکرم خان د سندھ. ـنيٻـښ سره خبرو اترو ته کانويسندھ

 . و په tس راستون سۍ لکه روپهځـنٻ پــرتهٻبـ

 سV د شاه له خوا ونه منل سوه، ورهټ د فتح خان گې چې له دوروسته

.  سوې په فکر کـداٻ سـتـنــرتهٻ او کندھار ته د بـیفتح خان له شاه خوابد

. هړ کهږ خپله tره د شکارپور پر لور کـداٻ آباد ته په رسـدري حوڼ وروويبارکز

ه  پ،ړ ته tرپور وو او شکای سوـمانهٻـښ پېـروتنٻ تـېشاه شجاع له خپل

 ژمنه ٻې اي بلځ وي او تلهښ وغونهښ بخخهڅ وڼ ورووي له بارکزٻې ېشکارپور ک

د دوست محمد خان . ويړ ونه غهړ به غاخهڅ له سV مشورو ی د ھغوې چهړوک

 په ولولو سو خهڅ ېنښ وو د شاه له دغه المتاس او بخني مېانړـٻ په مـې چهړز

 له شکارپوره خپله پاملرنه شاه.  سيې پاته بې کړ د شاه په چوپې منله چٻېاو و

 ري د شې چدلٻ شاه واورې کیاځپه ھمدغه . ولهړ پر خوا واېرٻد غازيخان د د

 tس ته ی د ھغوورښـٻ او پــدليٻـڅ کسان د شاه پر ضد پاصريمحمد خان او ق

 او په ـکهٻ و لــکٻ لـوي محمد خان، فتح خان ته ري شې کړ لېپه د. ی دیدلٻلو

 خهڅ ۍبدژمن / ڼۍ او د شاه شجاع له tاي ملگرتۍخوان پې له خپلٻې ې ککٻلـ

 او ـولهٻ د کندھار tره ونـوڼ فتح خان او وروې کبله ول چېله د.  وهړې کادونهي

 ورښـٻ په پـلويشاه شجاع ھم د خپل بخت په ازمو. ـدلٻـځد کندھار پر لور وخو

 )ال ز ک١٨٠٨. (وٻ ونــرتهٻ بـٻې ورښـٻ او پـړ وکدٻبر
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  : باtحصاره د شاه محمود ژغورنه کابل لهد

 ورسره ٻې اي شو او بیاځ وي له شاه شجاع سره لهځ وڅ خان رفتحيوز

 د خهڅ کونونوي او پردنوٻ کـیاځوي له دغو ې شک نشته چڅـٻھـ. ړ وککونٻپر

 ې موندنه وه چړی او پوه سړ ووهي ې د داسې کۍ په کورنوي موخه د سدوزريوز

 ايتړ ويړاوي پپاره لولوي د چارو د پرمخ بـوادٻ د ھــرٻـڅُد احمد شاه دراني په 

 نه د شاه شجاع ، نه د ې چې وېاويتړانگځاو دا ھغه .  ويېتښ نغښېپه ک

. ېـدلٻ کـدلٻ لـښې کانځ خان په نيروزالدي او نه د حاجي فصريکامران ، نه د ق

او  د شاه شجاع له زندانه د شاه محمود په خVصون ٻې کبله د کار چاره ېله د

 . ـدلهٻ ولـې کـنولوٻـښ د ھغه په کۍ د کابل پر گداي بلځ وي

 په ـداٻ ته د رسـې موخې نه منله او خپلاړي ستـکلهڅـٻ خان ھـرفتحيوز

 کبله د شاه ې نه درلودله، له ھمدرهٻ په منلو وښ د ھر راز گواٻې ې کېtر

ه به کابل، کله کل. ـدهٻ نه تم کـې کیاځ وهي په ري  وروسته، وزـداٻـځمحمود له پر

 او شکارپور ته د آس پرشا ھـ سندـور،ښـٻکندھار، کله فراه او ھرات او کله پـ

 او کله کرښ به کله له لې کړtلھانده په تگ راتگ وو؛ د ھمدغه تگ راتگ په ل

 له ې tرې د خپلونهډ خنځ او ملگرو سره د کابل او فراه ترمنوڼبه له خپلو ورو

 او د کابل پر تخت ړ محمود له زندانه خVص کٻې ښې کی کول؛ په پاېرٻسره لـ

 خپله ې کنهړ د سلطنت په tس ته راوې چې خان، پرته له دتحف. ـناوهٻـښ کٻې

 د ٻې او توان واکځ ولټ لپاره په کار واچوي ، خپل انځ د واکځ او ايتړو

 په ې چې وو ، تر دی په کار اچولې کې په tرتښـنگٻـټ د سلطنت د ويسدوز

 .  لودي خپل سر ھم باٻې ې کېر tېھمد

 محمد خان له tسه د چارو ري د مختارالدوله شې چې کوځ ھغو شپوورپه

 وي سره رواعظي سو او له مـنولٻـښ په کور کهښ او گوې سوـستلٻ واخـېواگ

 فتح خان خپل ،ې وړې کـلٻ پـېلځ ې ھلٻې لپاره ولوځ د شاه شجاع د راپریاځ

 د کابل له ې دې د قزلباشانو په مرستېرله چ خان ته دنـده وسپاردليورور ش

 ې ده چرگندهڅ. يړ وکښښ کوښې کې په tرېباtحصاره د شاه محمود د ژغورن

   او ۍ چابکېرډٻ ېتښله باtحصاره د شاه ژغورنه دومره آسانه نه وه او ز
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 . درلودلهايتړ اٻې ته ۍـرکٻـځ

 په لخانردي خان وروسته شرفتحي له وزې کځ په منوڼ ورووي بارکزد

 ساعتو په ٨ شول د ی سمبال وو، ھغه وکوtرکتابهځي پوخوالي او ،ې پوھېرډٻ

 د کابل تر ،ېپه مرست" نويماھرو کاسب " گروڼ د کارپوھو ورھې کدوږاو

. يړ کVص را خخهڅنقب ووھي او بندي پاچا ور / یَنـدوي کــوٻ ېباtحصار tند

 تر ې مقبرېـوٻ د ې کني صالحی په شھداې پورې مودېـوٻشاه محمود تر 

 خهڅ ونټ گزمه د ھغه له لاريښ ې سو چټ پې پورېـبٻ شـې تر ھغنگڅ

 وڅ او له ناستٻـښ پر آس کې کېـارٻ په تـېشاه محمود د شـپـ.  شوهـدهٻنومـ

 محمود ته په اهش.  د ھرات پر لور ودانگلېـتـښـٻ په تـیاځ وٻ ٻېتنو سره 

 ٻې خو ورور ـه،ٻ راغVست وواهښ ښۍ په خونيروزالدي د ھغه ورور فېھرات ک

 ې وي چیدلٻري بانځ په نيروزالدي فيٻاښ ؛ړ خپل چلند بدل کې وخت کډپه لن

 .    ھرات دده له منگولو ونه باسيٻېورور 

 له ھراته فراه ته ـدلوٻ د بدلون په لـې محمود د خپل ورور په چلند کشاه

 ې راتلونکي په پام ک دوڼ د فتح خان او د ھغه د وروې او په کندھار کیراغ

 وي بارکزې کقتيپه حق. ـناستٻـښ کې په tرې سوي گام اوچتولو ته سترگـولٻنـ

 هږـٻ ولـغامي سره سم شاه محمود ته پولولوټ له راواکځ د ې په کندھار کوڼورو

 په ېکابل ته د tر. لهړ د کابل پر لور تگ ته مV وتٻې اي کندھار ته راسي، بېچ

 ـلتونٻ بـې کځ په منکرښ له شاه محمود سره د بدرگه لې په کVت کې کدوږاو

 کرهښ د شاه محمود له لیزي سو، نورمحمد خان او عطامحمد خان بامتهځرامن

 فتح خان او دوست محمد خان سره له ېوازي سره ود سول؛ له شاه محمـلٻبـ

 پرته نه کرښ له لې پوه سول چهڼ شول، بارکزي وروې پاتوڼخپلو نورو ورو

tد ـرتهٻ ھم خپله مخه بـی کبله دوې له دي،ړ کوم کار تر سره کیشي کو 

 .   سولرهٻ دېگرشک خواته تاو او په گرشک ک

 ورښـٻ پــرتهٻ بـهياځ وو، له ھماغه ی تر کVته مخته راغلې شجاع چشاه

t ندۍ د الفنستن تر مشرې چړتهt وي ته سيي انگلېVست وواهښ پVـيٻ راغ .

 ته ورښـٻ پـېـټـٻ نـ٢۵ په ېـاشتٻ د مـۍ ز کال د فبرور١٨٠٩ د ی پVوزيانگر

 ی سو، پVوـلٻ وویھرکل او د شاه شجاع له پلوه ورته په تودو ولولو ـدٻورسـ
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 خبر خهڅ ېـلوالټ ډې گـې له نوې او فرانسېـٻ شاه د روسـې وو چی راغلکهځ

 ینړلوم ځ ھند او د کابل د سلطنت تر منتانويي د برې کبله ول چې ؛ له ھمديړک

 د کابل له ې مھمه موخه دا وه چولوټ تر ونړ شو ؛ د تکٻ tسلـونړ دفاعي تډگ

.  شي ولي د ورتگ مخه ونانوي ھند ته د فرانسوې دېtر
١

 

 خان د رفتحي د وزاي بلځ وي شاه محمود ې ول چې ز کال ک١٨٠٩ په

 خانردلي دوست محمد خان او شوڼ او د ھغه د وروۍ او کارپوھۍالي پالا،يورتړز

 ۍ لپاره د واکمنلځ ـمٻ د دوې شو چیالي برې په دټ په مايتړ اووېانيړپه م

 ورور محمد ه فتح خان او د ھغې دا وو چٻې گام ینړلوم.  ووھـيهډ هډ ۍپرگد

 خان د ميد محمد عظ. يړ کبډ د کابل پر لور د شاه شجاع مخه ې خان دميعظ

 سره  واکځ د شاه شجاع له ې وه او د جVل آباد په باtباغ کږ لـرهٻ شمـکرښل

 . په شا سوـرتهٻ او بـی ونه شو وکوtٻېمخامخ شو، مقاومت 

 

 : ناستهاي د شاه محمود بۍ کابل د سلطنت پر گدد
 

 له گرشکه تر فراه او هڼ بارکزي وروې وو چې کورښـٻ شجاع په پـشاه

ته د ُ بارکزيو او درانيو قومونو رهٻ دې کېـمٻ په سـل؛ړ پرمخ tېسبزوار پور

 ې کډ په خاشروٻې اي بل،ړ کولټ رااليي زره جنگې درېدږـٻ نـٻې ولوړمخ په ا

 په ـاليٻ خپل جنگـٻې ـسوٻپه درو کاروانونو چاپه ووھله او له tسته راغلو پـ

 ید کندھار والي شھزادگ. ړ مارش وکٻېوسلو سمبال او د کندھار پر خوا 

له ھغه .  سومي خان تسلعلمري او د کندھار عسکري بولندوي مـدٻـښ وتـوسفي

 و گوماره او د ې د فتح خان ورور پردلخان د کندھار د والي په توگٻېوروسته 

t ھم له کوم مقاومت سره مخامخ نه شول او ېپه کابل ک. لړکابل پر لور پر مخ 

 د کابل باtحصار ته ټېـٻ نـ١٧ په ېـاشتٻ د مـلي ز کال د اپر١٨٠٩شاه محمود د 

  ٢. ړ خپل سلطنت اعVن کٻې لپاره لځ مـٻدو او د یراغ

   فتح خان ري د وزاي بلځ وي ې ز کال ک١٨٠٩ شاه محمود په ې توگې دپه

                                                

ست -  ١ فن ل ن، نا ا ان افغ فکرتد، اړه    پ۵٣۴،  ژب
فنستن،ت پشتو۶١ پپيرس، -  ٢ ړه، ال   پ٣٢٣،  ټوک٢،  ژبا
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 او ايورتړ ز،ۍالي د پالردلخاني دوست محمد خان او شوڼاو د ھغه د ورو

د فتح .  شویالي برـولوٻ نـاي په بۍ د کابل د سلطنت د تاج او گدټ په مېکارپوھن

 خان مي د خپل ورور سردار محمد عظېاندړد شاه شجاع  پر و کار ینړخان لوم

 محمد ې چېمگر سره له د. ـسيٻ کابل ته د ھغه د راتگ مخه ونـې ول چلږـٻلـ

 ې درلود، د جVل آباد په باtباغ کې په خپل واک کواکځ هي خان مرستندوميعظ

 یکوt مقاومت ونه شو ٻې ې کېتښ نۍنړ په لومواکونوځدده او د شاه شجاع د 

 .  په شا شيـرتهٻ بـې شو چړاو ا

 له درو زورو پورته نه وه، مگر د شاه ـرهٻ شمـواکونوځ شاه محمود د د

 ھم سمبال ې توپخانېوي په ې چـدٻ زرو تنو ته رسـ٢۵ ـرٻ شمــروٻشجاع د سرتـ

 په ی د بولندوواکځ يځ د شاه محمود د پوېدوست محمد خان په کابل ک. ول

 وڅ ځفتح خان، دوست محمدخان او د پو : ٻېموھن tل وا.  وگومارل شوېتوگ

دوست . لهړ کهړ جوهډ غونوهي ې کۍدږـٻتنو نورو مشرانو د شاه محمود په کـ

ُپه تـــدبـر ، س " ېمحمد خان چ َ  لگول هډډ منهډاډ تل ٻې ايورتړ او زاستيَ

 نه لوډ ړ په بشـپمنښ دېتر ھغه مھاله چ : ړ وکزٻاندړمشرانو ته و" ١  ـدلهٻکـ

 شي، شلٻ ونه ولوډ وړَ په ودي با،یو شیدږـٻ او نه وي رانـیـدلٻـځوي خو

 او ټ د لومنښ پر دې وي او نه دولټ بل راوٻ او په یاځ وٻ دي باځ پومنښدد

 يډوډ توب او گهړ نازهړ ھم زې ککرښ په لږ دا کار زموکهځ وشي، دٻتاt بر

 تر منښ که دهړ کاتهيزھغه .  اخليهټ له دغه حالته گمنښ کوي او دتهځرامن

 له ې ولري او نه درهٻ کومه وې خبرې له ددي نه بایدو کاريښ ی برtسیدو

 ېوازي نه يږـٻ کـیاځ وي سره منښ له دوکڅ سي، که یاځ ـوٻ سره منښد

 ته به ھم کلک تاوان اتوي روحکرښ د لږ او خپل قوم شرموي بلکه زموانځ

 او یونکټ به گکرښ لږ زموېومنو چ ولرو او ماني اړیــاوٻ پـدي باږمو. ورسوي

 د شاه محمود، فتح خان او ې او سVوېناويددوست محمد خان و. يسوبمن س

 او ې ومنل سوي او د سولښۍ د نورو ناستو خانانو له خوا په خوې کډېپه غون

                                                

اړه موھن tل، زندگی اميردوست محمدخان، -  ١ کتر ھاشميان، ژب دا ،  ټوک١، 
 اڼهپ١٠٠
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/ اولډ پر چنکرښدشاه شجاع د ل." ې ھغه ته وسپارلٻې ې چارېولټ گرډ دړېجگ

 د دوست محمد خان له پلوه ې کـموٻ ســرموٻـڅپه ور د گندمک ې باندشقراوليپ

  .  اوهړ ور واٻې تر سره سول او دروند تاوان دونهٻ برې پرله پسوڅ

 

 کسانو را ته ـلـوٻـکـښ ې کگرډ په ړېد جگ : " يي tل واموھن

 ې پوھيځ د دوست محمد خان د پوې کړې جگې سـتـرېپه دغس : ليو

 او مقاومت، یـنگوالٻـټ ا،يورتړ زاري،ښي لکه چابکي، ھونهيستا

 په ٻې به وکڅ ھر ې ده چــرهډٻ او سرمشري دومره وونهښtر

 دوست محمد خان ې چدلٻ په سترگو لــوٻـالـٻجنگـ.  سيړی ستېـنـٻستا

 ماته او ٻې به ـکهٻ نفودي لـمنښ کتار ور ننوت، ددــوهٻ پر منښبه د د

. ولڅ ته ھړې او جگــرغلٻ ٻې به اليي به په شا سو او خپل جنگـرتهٻبـ

 ې بــرٻ شمـوٻ دوست محمد خان به د ې چدلٻ به مو لــبـهٻبله شـ

 او ودښ tروهي بوخت وو او د مبالولو سـاٻ  په بــروٻ سرتــنـويدسپلــ

 د لسو زرو ېمدد خان او اعظم خان چ.  کار کاوهٻې به ېمشر په توگ

 مقام يځل پو د خپې ککرښ وه، په خپل لهړ په غاٻې مشري ــروٻسرتــ

 نگهڅ ې ول چدليٻ لوې په وحشت کې نري والي ته په پاملرنٻځاو در

 ې کیپه پا.  وژلـريٻ سرتـــرډٻ کرښ د لمنښدوست محمد خان د د

 او ېکرښ سرلمنښ د دې شو چیالي برېدوست محمد خان په د

 د ې چباسيړ اې توگې په دٻې او شا تگ ته ړې وړې برخه دهښمخک

 درانده تاوانونه ور ٻې خهړ له اـرٻتلفاتو د شمـ انيځ توکو او يځپو

   ١ ."رسولي ول

 فتح خان په ې کړې جگې شوه په دتهځ رامنې کې په نملهړ جگېورپس

 او هړ ورکې ماتٻې شاه شجاع ته ې چودلهښ وانهړــٻ او مـايورتړخپله دومره ز

اه  اکرم خان ووژل شو او د شري د ھغه وزـست،ٻ اړ ته اېـتـښـٻ تـٻېشجاع 

 او د زر tس ته ورغلل، ھغه سره کرښ توکي د فتح خان د ليځ پوولټشجاع 

   وه دوه ې tس ته ورغلواکځ د فتح خان د ې پانگه چبروډ او وڼ کاـوٻگرانبـ

                                                

  پاڼه ١٠١،  ټوک١ موھن tل،زندگی اميردوست محمدخان ، -  ١
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  ١ . دهې شوکلټَ پــونده اونيليم

 خان مي او خپل ورور محمد عظړ ھغه وروسته فتح خان جVل آباد ته tله

 ته ورښـٻ پـیاځ ويوسپارله له شھزادگي کامران سره  دنده ړۍ لومې چٻېته 

محمد . يړ کولهټ راهي خVص او مالٻې د شاه شجاع له منگولو ېتگ وو چ

محمد . وٻونـ ٻې ارښ او لړ پر لور tورښـٻ کامران د پـی خان او شھزادگميعظ

 کامران کابل ته راستون ی اوشھزادگې پاتې د حاکم په توگورښـٻ خان د پـميعظ

 ې له پالنکرښ لپاره د خپل لېـبـٻ شـېوي فتح خان د ې کړودوړ اولټپه دغه . سو

 د ې ول چټ په مې او ساتنې پالنې خبره نه وو، د ھمدې بخهڅ ېاو غمخور

 دده په اي برې کوړ جگتوي اکثرېاندړ پر ومنانوښ دـو ٻ مخالفانو او باندنــوٻکورنـ

 .  وهېبرخ

 دٻتـښ پرلور وتـبرٻ وروسته د خـلووړ خوې له ماتې کې شجاع په نملشاه

شاه . يړ وکدٻ پرکندھار برې چړ تکل وکولولوټ د راکرښ د لٻې، موده وروسته 

 دٻ پرکندھار برٻې یاځ وي له خانانو سره وي د نورزل؛ړ وکېشجاع ھمداس

 د شاه ې وو چم خان پVر، عبدهللا خان ھرعلمي د مې په دغو خانانو ک؛ړوروو

 پردلخان د کندھار ې چېسره له د.  ووی وژل شوايني او بمحمود له پلوه زندا

 ې له د،ی د شاه شجاع tس ته ورغارښ ھم اي بهړ دفاع وکايورتړ په زارهښله 

 اي د شھزادگي کامران په ملتکرښ لــوٻ فتح خان په امر ري وروسته د وزښېـٻپـ

 تله،ښ ونهړ جگځ خواوو ترمنوړ د دواد؛ٻـځخو د کندھار پرلور وې وخت کډپه لن

 او شجاع لهړ وخوې ماتاي خان له tسه برفتحي شاه شجاع د وزې کیپه پا

 د کوه نور ې حاکم عطا محمد خان چريوروسته د کشم. ـدٻتـښ ته وتډۍراولپن

 به ورښـٻ پـې چهړ شاه شجاع ته ژمنه وکې وړې کې غلې سترگٻېالماسو ته 

 وسپاري، سره ٻې ته به  خVص او دهخهڅ خان له منگولو ميظ د محمد عـرتهٻبـ

 خان له منگولو ووت مي لپاره د محمد عظې مودډې لنېوي د ورښـٻ پـې چېله د

 د شاه شجاع له tسه ورښـٻ پــرتهٻ سول  بـی خان وکوtميمگر محمد عظ

 .  وژغوري

                                                

  پ۶٢ -۶١ اثر، غهپيرس، ھما ١
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 د ھغه ې شاه شجاع چني مۍ پرگدۍ که د کابل د واکمنې نشته چشک

 ، د شاه محمود له بندي ېـدلٻ ولـۍبدt او سرۍ tلھاندرهي شمې بٻېلپاره 

 ٻې فتح خان ري وروسته، وزېدنٻ کـیاځوي فتح خان سره له ري او له وزـدلوٻکـ

 خان د ھغه له ح فتري وزې چی نه وايښـيــٻ او پریاړ کی خوا بدی نه واانهځله 

 د کابل د ی سوای شي، نو شاه شجاع کوtیاځ وي سره اtنوي او سمنانوښد

خو شاه شجاع .  ولريې په tس کې پورې مودېدږ اوېـرډٻ تر ېسلطنت واگ

 فتح ې چیاځ پرې سي فتح خان په آسانه وغولوي او ددی کوtېگومان کاوه چ

 ددغه ې چلړ کخوابدي انهځ له ٻې بارکزي خانان ي،ړ ورکتښخان ته ارز

 .  ـوتلهٻ په خپله شاه شجاع ته گرانه پرـهٻ بـاستيس

 ھم د فتح خان او د ھغه ٻې اوړ پـمٻ سلطنت دو د خپلې شاه محمود چخو

 فتح خان ري وزٻې ې واگېولټ ې د اداروادي وو، د ھیلټ گټ په موڅ د ھوڼد ورو

شاه محمود، . ې کسان ول، وسپارلړ وډاډ ــرډٻ ورته د ې ته چوڼاو دھغه ورو

) اشرف الوزراء( د کډ تښ او له درناکهټ وې په توگري خان د سر وزرفتحيوز

 ې وسې ھم تر وسوڼ ورووي له کبله بارکزډاډد پاچا د ھمدغه . ړ ورکېٻلقب 

 برم و پرتم واک،ځ اوړ د افغانستان د ستر احمد شاه بابا د پې چهړ وکهڅھ

 فتح خان د ري لپاره وزـداٻ ته د رسـې مو خېدغ. يړ کی راژوندـرتهٻبـ

 ې کځ په منوڼ د خپلو وروې چارو واگتيي د وtتونوي وtـرٻ شمـڼافغانستان د گ

 په ې ترtسه کولو په tره کاي د شاه محمود د سلطنت د بٻې ژوند ولټ خپل ېچ

 د ې توگېـدونکٻ کـړې ھم په نه ستی ھغو،ې وو وسپارلړی کۍالډ ېندنښسر

 . ې پر مخ بوتللايورتړ په زې چارېوندړ اوادٻھـ

 والي، ورښـٻ والي، سلطان محمد خان د پـتي د کندھار د وtپردلخان

 ريډٻ  ې رحمدلخان چان،ي او غزني والانوي او کھندل خان د بامردلخانيش

 اکلټ وې د والي په توگتي د وtستانڅ د بلوـدهٻ اوسـېوختونه په شکارپور ک

 ورور فتح خان  ر د مشاي او ې تر tس tندانوي والوړ د نومواي هڼنور ورو. سول

 ېانړـٻ د مــېمحمد خان چدوست .  په کار بوخت شولې په کابل کېتر tس tند

 او په جنگي چارو ې درلودلٻې ېاويتړانگځ ړېانگځ ــنگواليٻـټ او ايورتړ، ز

 او د ې جنرال وو او د چارو په ادارتگرښ لرونکو نواتوي د جV خصوصېک
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 ممتاز ې کځ په منوڼ د نورو وروېاست کي ، متانت او سېنيي واندړ په ووښـٻپـ

 د چارو اداره، او د ري د وزې درلودله، په کابل کٻې وروسته رتبه ريوو، له وز

 ې د پالنـوٻ خان، نواب اسد خان او د نواب جبارخان د کورنـميسردار محمد عظ

 .ې وړې ده ته ور په غاې چارېاو ساتن

 د شھزادگي خهڅ ۍ له کورنوي د سدوزې وو چتي وtینيوازي ھرات

 واکځ د فتح خان ېبله ول چ کې وو او ھغه ھم له دې پاتې په tس کنيروزالديف

 سمبالولو بوخت وو اي او امن او د چارو په بکاوټي د ې کتونوي وtوځـٻپه ختـ

  . ـدلٻ کـتهځ رامنونهډ خنې سنگھـ له پلوه پکتي تل د شاه شجاع او رنجکهځ

  

 : ونونهي کريښ لپاره لـولوٻ د نـري کشمـوراوښـٻ پـد

 

 ې ز کال پور١٨٠٩ تر ١٨٠٣ له اوړ پړی شجاع خپل د سلطنت لومشاه

 ماته ٻې ې کړې په جگې د نملېک)  ق١٢٢۴/  ز ١٨٠٩(پرمخ بوت او په 

 ويندښ فتح خان د سرري وروسته شاه محمود د وزې ماتې د شجاع له دله؛ړوخو

 ې لپاره په tس کلځ ـمٻ د دوې د کابل د سلطنت د چارو واگټ په موڅھ

 د خپل سلطنت په ٻې تاړيو خپله ناې مار شاه محمود چچهړچ. ېـستلٻـواخ

 لپاره د سلطنت د واگو له لځ ـمٻ وه، د دوې په زباد رسولې کاوړ پيړلوم

 او د لړ خوابدي کانهځ خلک له رٻ شمـوي اي وار بوٻ ٻې سره سم ـسـتلوٻاخـ

 ې ماتله ې د نملې شاه شجاع چال،يد ھغه س. دلٻ ودرٻې ېاندړسلطنت پر و

 لپاره د کندھار له ـولوٻ وو د کابل د نـیدلٻتـښ کوھستان ته تکوټوروسته د خ

 فتح خان له ري د وزٻې اي، خو ب) ق١٢٢۵ -  ز١٨١٠( سو ېاندړ را وېtر

 او ړ وکدٻ برورښـٻ پر پـٻې هياځ او له ھغه ړ او ھند ته tلهړ وخوېtسه مات

 فتح خان ري خو د وزـو،ٻ ونـې لپاره په منگولو کـاشتوٻ مـوڅ د ٻې ورښـٻپـ

شاه . ړ د شجاع له tسه خVص کورښـٻ پــرتهٻ خان بـميدار محمد عظورور، سر

 په اي بلځ وي او شاه محمود ړ او tھور پر خوا tډۍ د ملتان، راولپنلځشجاع دا 

 ھم له اداري او ھم ې چارېولټ وادٻ د ھـې سو چړ بوخت سو او فتح خان اچوړچ

 .  وسيي پر مخ خهړ ايځله پو
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 د افغانستان د چارو په ـرکواليٻـځ او ې پوھې خان ھم، په خپلرفتحيوز

 هښ رډي ې کـونهٻ چارو په پرمخ بـويوادنٻ بوخت شو او د ھــولوٻسم پرمخ بـ

 او په ـدٻرلـي لاست،ي ، سې د ھغه په پوھخړ ااي فتح خان د برريد وز. دٻلـځو

 ورته د وڼ نورو ورووو، یلړ تې درناوي پورزٻخـړ او دوه اډاډ په وڼخپلو ورو

 .  ودلهٻښ اهړ غاٻې کاوه او خبرو ته ی درناورډٻمشر ورور په سترگو 

 عطا محمد خان ې کري خو په کشمې پرمخ تللولډ ې په دې چارۍوادنٻھـ

 ښې کـندارهٻ واکمن په ھـيړاوي د پانځِ له شامــته ۍ واکمنې کلنوڅ د زييبام

ناوي سر نه  د درٻې شاه محمود ته ې چهڼ گاړېـاوٻ پـانځ ھغه دومره ده،ٻلـ

 فکر ې ان په دړی نوموله، کوهډ هډ لوږـٻ له رالـېـٻ د مالـٻې  او کابل ته اوهټيټ

 انځ او ـلٻ بـخهڅ ړۍ د شاه محمود له سلطنتي کورښـٻ پـې چـدٻ ھم ولولـېک

 سمندرخان او هڼ کبله فتح خان خپل وروېله د. يړخپلواکه سلطان اعVن ک

 ې چلږـٻ ته ولـورښـٻ پـۍ په مشرکرښلـزٻ زره کسـې دروهيجھانداد خان  د 

 عطا محمد خان ماته تله،ښ جگره ونځ تر منوو خواوړ د دواـسي،ٻ ونــورښـٻپـ

 .   ی د سمندرخان او جھانداد خان tس ته ورغـرتهٻ بـورښـٻ او پـلهړوخو

 حکومت وکلنڅ د ري د کشمزيي عطا محمد خان بامې ده چړ وېادوني د 

 مگر اوس ھغه مھال ې وړېن له امله ترtسه ک د شاه شجاع د فرماېواگ

 په انهښ نې نوم او بې او بنگهړ نوره د شاه شجاع واکمني ې وو چیـدلٻرسـ

 ېخپلسر ري دمه د کشمې خو عطا محمد خان t تر دده،ٻـځ tلھانده گرېtھور ک

 بل ته وي شاه شجاع او عطامحمد خان ې چی شوایـداٻکـ.  والي وویاو خپلـچار

 تربگني پرته وه، د عطا ې د پVروژنځ ترمنوړ خو د دوای سوي واېدږـٻنـ

 ري خواجه محمد خان د قصٻې او تره رمحمدخانيمحمد خان پVر مختارالدوله ش

 . tس وژل شوي ولپه د شاه شجاع ې کورښـٻ پر مھال په پـېد اله گول

 په کٻ لـوهٻ سره سره عطامحمد خان د ۍ تربگنې شوېادي گوره، له ھر

 تاج او تخت ورښـٻ او د پـيځ له tھوره ووې چاوهڅ شجاع الملک و ھلو،ږـٻلـ

 خو ،ی ته راغورښـٻ پـېـلٻ په ھــولوٻشاه شجاع ھم د سلطنت د نــ. ـسيٻ ونـېد

 د ھغه د ې چړ ورکخبر هټ په پٻېعطا محمد خان، سمندرخان او جھانداد خان ته 

.  وروليیلړ تېـښ tس او پې ته دري بندي او کشمې شاه شجاع د،یپVر وژونک
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 او عطا ـوٻ ونـې کڅ په ترايلمستٻ مـېوي ھم شاه شجاع د ی  ھغوېھمدا وو چ

 په باtحصار ـرٻ عطا محمد خان، شاه شجاع د کشمـه؛ږـٻ ور ولـٻېمحمد خان ته 

  ١ )ز١٨١٢. (ړ بندي کېک

 د ھغه د بندي ې په باtحصار ک،ېـولٻ نـې د شاه شجاع له ماتې کې نملپه

 : واکونوځ د درو ويکـټ په درو يځ درۍ د واکمنـورښـٻ د پـې پوراوهړ تر پـدلوٻکـ

عطا محمد خان )  د حاکمريکشم( ، د )مرکزي دولت ( واکځد شاه محمود 

 ېـچـلٻ پــځ شجاع  تر منهد tلھانده شا) ې کډۍپه tھور او راولپن(  او یزيبام

 مړ کبله دلته غواېخ وو؛ له د وو او تل له ادلون بدلون سره مخامیاوبدل سو

 کتنه وهي رډٻ له انده په لنـکوالٻد لـ» واقعات شاه شجاع«  سکالو ته د ېھمدغ

 .مړوک

 ته په شا تگ ـورښـٻ وروسته پـلوړ خوې له ماتې کې شجاع په نملشاه

 خان او اسد وبي شھزادگي اـد؛ٻـځ د کندھار پر لور وخوهياځ او له ھغه ړوک

 ارښ شاه شجاع ،ی مقاومت ونه شو کوtېاندړجاع  پر وخان بارکزي د شاه ش

 په ېـمـٻ د سـکان د چـرمهٻـڅ وروسته کندھار ته ورـولوٻ له نـارښ خو د ـو،ٻونـ

 جات ته په شا سو او له رهٻ دهياځ او له ھغه لهړ وخوې ماتاي بٻې ې کړېجگ

 خانان لکه څ بلوـرٻ شمـويدلته . هړ مخه تاو کړ پر لوډۍ د راولپنـٻې جاته رهٻد

 ې چٻې او غVم احمــــد خان، شاه شجاع ته واــزيي خان باميیحـي کزي،څخان ا

 د شاه محمود له خوا ھلته ې خان له منگولو چمي د سردار محمد عظورښـٻپـ

 شي، ان غVم محمد خان له خپل یـداٻ کــولٻ په آسانه نـ،یحاکم گومارل شو

 پر ورښـٻ او د پـيړ تنه سپاره راغوا زرـرهٻ له کشمـخهڅورور عطا محمد خان 

 ـورښـٻشجاع پـ. ـسيٻ نـورښـٻ وروسته پـړې جگډې لنېوي او له يږـٻـځلور خو

 او شاه يځ سره راواکځ خان له کابله له خپل نوي مي خو محمد عظيځته را

 tره ۍ د راولـپـنـدې چيږـٻ کـړ او ايړ شـورهښـٻ له پـاي بلځ ويشجاع 

 یزيطامحمد خان بل ورور جھانداد خان او سمندر خان بام د علځدا . ـسيٻونـ

 وي،څ ھٻې ته ـولوٻ نـورښـٻ او د پـيځله درو زرو سپرو سره شاه شجاع ته را

                                                

  پ٨نوای معارک، - ١
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 د سردار ي،ږـٻ سره مخامخ کـواکونوځ خان له ميشجاع د سردار محمد عظ

 له ي،ږـٻ وژل کـې کتهښ نې په دیزي خان ورور عطا محمد خان بامميمحمد عظ

 وروسته ې او له ماتيږـٻ کـیالي نه برـولوٻ په نـورښـٻسره سره شجاع د پـ ېد

 . ـتيښ پر خوا تـۍ د راولـپـنـدـرتهٻبـ

 خپل ورور غVم محمد اي بلځ وي یزي ناظم عطا محمد خان بامري کشمد

 وي زرو سپرو او پلمي سره د دوه نکھـيخان له خپل معتمد نوکر آنندرام س

 خان ميد شجاع او سردار محمد عظ. يږـٻه شجاع ته ورلـ شااي په ملتوياليجنگ

 خوري او ه خان ماتمي سردار محمد عظې کړې جگې او په دليښ نهړ جگځتر من

 ظاھرا ً د شاه ورښـٻ پـې توگې په دي،ځ کابل ته راې له tرـوښ او بنگـټد کوھا

 د  د حاکم د عطا محمد خانري د کشمٻې ې خو عملي واگيٻږشجاع tس ته ورلو

 دري حی شھزادگیشاه شجاع خپل زو. يږـٻ کـې پاتې کړۍ په کـزوٻواک او اغـ

 ې کېـبٻ شـې په دغي،ږـٻ ته لـړې جگېاندړ جات ته د نواب جبار خان پر ورهٻد

 جھانداد يږـٻ بوختـړې په جگې جات کرهٻ خان  په ددري حی د شجاع زوېچ

 او ېوونښان په tر د حاکم عطا محمد خري د کشمیزيخان او سمندر خان بام

 ٻې هياځ کV ته راولي او له ھغه کټ د اٻې ړیامر شاه شجاع بندي کوي، لوم

  ١  .يږـٻ کـبندي ې د کوه ماران په کV کري او د کشميږـٻ ته لـريکشم

 عطامحمد خان ېاندړ او شاه محمود پر ووڼ ورووي د بارکزې توگې دپه

 يړاويطامحمدخان له خپل شته پ عې ده چرگندهڅ او ـدهٻ کــرلٻ tس شمـميدر

. ويړ غهړ غاخهڅ ړې له ورکېـٻ کابل ته د مالــستلوٻ اخـهټ په گخهڅ ٻځدر

 تونوي ھغو وtد ې توگړېانگځ د حاکمانو په چارو په تونوي فتح خان د وtريوز

 حساس وو؛ ــرډٻ تښ پراته ول زېدږـٻ ته نــزوٻ اغـوٻ د پردې چېپه چارو ک

 خبره د شاه ـدلوٻمحمد خان په tس د شاه شجاع د بندي کـ فتح خان د عطا ريوز

 فتح ري له وزې چيږـٻ ته چمتو کـې شاه ھم دې کی او په پاـرويٻ تـهږله غو

 .  يږـٻـځ پر لور وخوري د کشماي ملته پکرښ ستر لوهي د هډخان سره په گ

   او شاه ـدلٻتـښ جھانداد خان او سمندرخان وتدلوٻ خبر په اورددغه

                                                

  پاڼې٥٠ – ٤٠، ١٣٣٣  چاپواقعات شاه شجاع، -  ١



 ١٦٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 خبر ړېکٻ والي د شاه محمود له پرري د کشمېکله چ. ی ته راغورښـٻ پـمحمود

شرط ، په /ړ په آـدوٻ کـې د والي د پاتري د کشمې چهږـٻ پيغام ولـٻېشو، پاچا ته 

 وړ دواريپاچا او وز. ید ته چمتو ړې ورکېـٻ د مالــوٻ د درو لکو روپــېکال ک

. لږـٻ ته ولـري خپل کسان کشمٻېاره  لپلوړ د راوېـٻ ومانه او د مالــزٻاندړدغه و

 ي،ړ په تشو tسونو راغلل او د عطا محمد خان له ناوـرتهٻد پاچا کسان بـ

په دغه وخت . هړ وککونهټ فتح خان ته سرري وزٻې چلنده يړ او سرغايښناخو

 د خپلو کسانو ٻې د عطا محمد خان چال چلند ې او کله چو وې پاچا په ملتان کېک

 ړ ته tري کشمې وشوه چهړـکٻ کبله پرې ھک پک شول، له د،دٻ واورېله خول

     ١ .يړ کلک ور تاو کونهږشي او د عطا محمد غو

 وو، ې کحال په تځښ پر لور د خوکټ د اکرښ لې چې  کـبوٻ ھغوشـپه

 عطا دي اشرف او سدي سې چـدٻ خبر ورسـکهځ سرنسکوره شول، هڅناببره ھر 

ره د شاه محمود د ورور شھزادگي عباس  سوړ وگـرٻ شمــوٻد کوھستان  له 

 دغه ې ده چرگندهڅ دي، تونکيښ غوۍ او د ھغه د پاچاھولټ را ـرهٻـيگرد چاپ

 د شاه نگڅد ھغه تر. ړ کتهځن را مډ خنېاندړ پر لور د تللو پر ومريخبر د کش

 گانو او عهي د شې چې وې شوې خپرې گنگوسې کځ په منــروٻمحمود د سرتـ

 د ې ککرښ په لــدلوٻ شوي ده؛ د دغه خبر په اورتهځ رامنېړ جگځ ترمنانويسن

 ــرتهٻ بـې چتلښ وغوٻې وه او له پاچا ېدلٻرٻ برخه سخته وـروٻقزلباشو سرتـ

 . يړ سره مرسته وکوي له خپلو کورنوڅ کابل ته ستانه شي تر ېد

 او سيړ ته tورښـٻ به پـري پاچا او وزې وشوه چهړـکٻ پرې کی پاپه

 کولولپاره کابل ته ې د غلې د اله گولې خان دميان او محمد عظدوست محمد خ

 وخت کټ په شوني چهړ خان دواميدوست محمد خان او محمد عظ. يږـٻـځوخو

 په وځ ورو زندان ته واچاوه او د لسٻې عباس ی شھزاد گـدل،ٻ کابل ته ورسـېک

و  د اله گوله پاروونکې عطا چدي اشرف او سديس. ړ کی غلښورښ ٻې ې کړل

 .  ووژل شولې tندوښ تر پلي شول او د فـولٻ ونـې وېـرٻـڅ ې شوـژندلٻپــ

   او له ھغه سره د ولوځ د والي د را پرري پاچا د کشمې چی دلځ ـمٻ دودا

                                                

ثر، -  ١ ا اڼې۶٧ - ۶۶ھمان  پ   



 ١٦٤                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 خو يږـٻ رسـورهښـٻ او تر پـيږــٻـځ لپاره له کابله خوولوڼحساب او کتاب د چا

 ـرتهٻ له کبله بــدلوٻ کـتهځد رامن وښـٻ پــاپوڅ د ناې کـنهٻ په پVزمـــوادٻد ھـ

 خبره د ـدلوٻـځ ته د خوري کشملځ ړیلوم. يږــٻ کـړ اـدلوٻ ته په ستـنـېـنٻپVزمـ

 شوه ولډنځ الملک محمد اکرم له پلوه وه خو ھغه مھال و نيشاه شجاع او ام

 لځ دا ې او شاه محمود پاچا شو، مگر دا دـدٻـځ کابل د فتح خان په tس وپرېچ

 ړ له کبله اې فتح خان په خپله  د شھزادگي عباس د ستونزريحمود او وزشاه م

 ـرتهٻ او بـديږـٻ پر خپل حال پرې کري د عطا محمد خان خبره په کشمېچ يږـٻکـ

. ته راستانه شيېـنٻ پVزمــوادٻد ھـ
١

    

  

 الملک محمد اکرم خان، ھغه مھال ني شاه شجاع او املځ يړ لومپه

 سو او د ولځ کابل د فتح خان په tس راوپرې چولهډنځو ته د تگ خبره ريکشم

 شاه ی دا دلځدا . ـناستٻـښ کۍ شاه محمود د سلطنت پر گدېکابل په گندمک ک

 ري د کشمېچ يږـٻ کـړ له کبله اېمحمود او فتح خان د شھزادگي عباس د ستونز

ن کابل  فتح خاري وزېکله چ.  ته راستانه سيېـنٻ او پVزمـديږـٻخبره شاه ته پر

 ـنـهٻ او پVزمـهړ سزا په tس ورکٻې اله گوله کوونکو ته وړ سرغاـدٻته ورسـ

 اوضاع نا آرامه ې ھم په کوھستان کاي مگر بـدله،ٻـځ حالت ته وگرېخپل عاد

 ريوز. ولهړ کوھستان ته واۍ په مشرکرښ لوهي فتح خپله پاملرنه د ريوز. وه

 ې له tرڅې د ھړېازي القابو د ورک انعام او اعـزـسو،ٻ ، د پـتښ د نرمړیلوم

 ونه ورټ او گـزمنٻ دا چلند اغـې آرامه سي، مگر کله چې چتلښله خلکو وغو

 وگوماره او خپل بل ې د کوھستان د حاکم په توگٻېخوت، نو دوست محمد خان 

  . هږـٻ ولـې دندې له دوست محمد خان سره په نوٻېورور نواب اسد خان 

 

 ې کې په tرتښـنگٻـټ د ـکاوٻـټ د ې کېــمٻ سـې محمد خان په ددوست

 بخشش، ـسو،ٻ پـ،ېنٻـرزوٻَ لـور او پـت،ښ وسه په کار واچوله، د نرمولهټخپله 

   امن ې سول په کوھستان کی وکوtې او قھر له tرۍسوگند، ودونو او خپلو

                                                

  پ ٧۵ - ٧۴ ،اثرغه پيرس ، ھما -  ١



 ١٦٥                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ١. يړ کـنگٻـټ

 ٨ وهي خان او دوست محمد خان د رفتحيوز)  ز١٨١٢ (ٻې بل کال په

 د ھوارلو لپاره له کابله د ې د ستونزري د کشمۍ په مشرکرښ لزٻه کسـزر

 افغان ې کـوٻز کال د نوامبر په وروستـ١٨١٢د .  ـدلٻـځ پر لور وخوريکشم

 نگھـي ستي له رنجړی لومهڅ له ھرريوز.  شوـرٻ تـندهٻ د اندس له سـکرښل

 ې چوسرهڼرو له خپلو وٻې کبله ېله د.  بللنړي کول اهښ کوړيسره د خپلو ا

 ورور وهي ريد وز. هړ کـلٻ مشوره پـ– سV دهي تنو ته رس١٨ ٻې ـرٻشمـ

 ې کېـبٻ شـې شونړۍ لومې په ھماغې دغرټ نگھـي ستي د رنجې چړ وکـزٻاندړو

 سنجشه گام ې او بناسم وهي د ٻې ونه مانه او ھغه زٻاندړ وري خو وزيړ کولټور

.  وبللهنهړ کجنهښ گواوهي ېاندړ پر وې نقشې پر لور د خپلري د کشملوڼپه گ

. هږـٻ ته ولـنگھـي ستيقاصد رنج /ی بگاروي د خبرو اترو لپاره ٻېوروسته 

 د افغان لوري خبرو ته ودلوښ خبرو اترو ته د چمتووالي په نگھـي ستيرنج

 ته ېلٻ پاړ به د پام وې اترې خبرې چهړک رگندهڅ ٻې ـلهٻ او ھــوٻ ونـږغو

 ې تر ولککھانوي د سې ومنله چنگھـي ستي او رنجېو سـلٻ پـېخبر. يږــٻورسـ

 به نگڅ د برابرولو تر اووي د آسانتدلوٻـرٻ ته د تـکرښ افغان لې کـموٻ سـېtند

 يړ کهډ ورگې ککرښ لپاره په افغان لې برخه د افغانانو د مرستوهي ځد خپل پو

 پر وهي ېـٻ د مالـري د کشمې وروسته دې له سوبري د کشمې چی دا دٻې شرطخو 

 د اوسمھال ري وزرکځيپه عاقبت پوه او .  شيلړ ته ورککھانوي برخه سمهيدر

 پر لور ري د کشمې په موخــولوٻ د نـري په منلو د کشمزٻاندړلپاره د دغه و

  ٢ .ـدٻـځوخو

 نه شو او ې په tره پاتې ته سترگکرښ بدرگه لکھانوي فتح خان د سريوز

 وڅ ځ خواوو تر منوړد دوا. ـدٻورسـ ته ري کشمې کۍز کال په فبرور١٨١٣د 

 د خانانو په سV ويزيد بام"  عطا محمد خان ې کی په پا،ېتلښ ونړې جگړۍخون

 ل،ړ راوعي شففات قرآن مصحدي او مجليڅـٻ لپاره ، د سپـې د ژغورنانځد خپل 

                                                

ن،  -  ١ امير دوست محمدخا اڼې٥٨ - ٥٧،  ټوک ١موھن tل ،زندگی  پ   
   پ۵٨ -۵٧ اثر، tل،ھماغه موھن -  ٢



 ١٦٦                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

شاه ( دستور ضي او توره په tس د فړې په غاۍ سر ، رسډ او بربنڅپه لو

 قبله عالم او ې ورسول چٻې ته ږ او د عرض اقدس غودٻحضور ته ودر) شجاع

 ددغه خطار کار عذر په ېنيرزوي او پقي د ھمدغه الھي کVم په تصدې دانيعالم

 "   ١ .يړ خپروونکي نظر منظور کضيخپل ف

 فتح خان د عطا محمد ري وسپاره او وزانځ گوره، عطا محمد خان ھر

 په کندھار ې چېو مرستو په بدل ک خان د ھغرمحمديخان د پVر مختارالدوله ش

 ور ٻې او تاوان هښ وه، وبخېـولٻ پر tس د ده د وژلو مخه نـصري د قٻې ېک

 د شجاعونه رساوه او ھم د قوم د مشرانو په شفاعت او په خپله د شاه 

 ې چـرتهٻ ھرچـې چلي ووٻې او ورته ودښـٻ آزاده پرٻې څېٻمختورتوب په پـ

 جات له رهٻ ووت او د درهي عطا محمد خان له کشمې دا چهډلن.   شيې دړ tي،ځ

 پر ري وزاليي د نومٻې ې کهړ او د ھغه په زی کامران ته ورغې په کندھار کېtر

 هړ وهړ کې راتلونکيړ د نومو؛ړ نور بل کلهځ اور دوه ې او سخې د رخېاندړو

خه  کسانو tسوھنه او رخه او سوړوگي د ې چارو کـوٻـوادنـٻ په ھـې چرگندويڅ

 .   ته تاوان ورساوهوټ گـوادٻ په خپله ھغه ته او د ھـې کچېتر کوم

 د چارو له سمبالولو وروسته اشرف الوزراء فتح خان ، محمد ري کشمد

 ې د والي په توگري وو، د کشمړ وtنگڅ ترري د وزې کوړ په جگې خان چميعظ

 لوښ د سره ژمي  په واورو پوري د کشمې چٻې ـريٻ سرتـکھـي او ساکهټو

. لړک د سوغاتونو په ورکولو رخصت ،ړی کار نه وو تر سره کڅٻ ھـېغرونو ک

 لړ ترtسه نه کهڅ وو ې په tرې ته سترگډې ونې شوې ژمنې چنگھـي ستيرنج

 له ورور زيي کV د عطا محمد خان بامکټ د اٻې ې په بدل کـوٻ لک روپـوهينو د 

.لړ کیاځ پریاځ ھلته ٻې يــرٻسرتـ کهي او ســرودلهٻ وپــخهڅجھانداد خان 
٢

    

 هړ شاه محمود ته غاې چړ وکزٻاندړ خان، شاه شجاع ته ورفتحيوز

 سي، خو بد مرغه پاچا د افغان ړ کابل ته ورسره tې دیاځ وي او ديږـٻـښک

                                                

  پاڼې١٩۵ -١٩٣، يتاريخ سلطان -  ١
ع،  -  ٢ ن،  پ ۴٢واقعات شاه شجا انستا فغ اريخ معاصر ا ت يای  د، در زوا ،کھزا

  پ۴٠



 ١٦٧                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 tھور ته یاځ وي سره  ـروٻ له سرتـکھانوي نه مانه او د سزوٻاندړ دغه وريوز

tھور ته ورسېکله چ. ړt او ی ورغه منگولو تنگھـي ستي د رنجـد،ٻـ شجاع 

 ې دې په بدل کې د عطا محمد خان له زندانه د ھغه د ژغورنې چهيښ وزبٻې هښ

 اي تر دغه دمه د ده ې وروسپاري چېد کوه نور الماس ده ته د سوغات په توگ

 هډ هډ ړېخو شجاع د کوه نور د الماسو له ورک.  ووې په ولکه کېرمنيھغه د م

 ته د موري او شھزادگي تونوښ شاه شجاع ته د مرگ د گوانگھـي ستيرنج. هړوک

 او يړ ورکري به ورته جاگې په پنجاب کې چهړ ژمنه وکنگڅ تر کولوټوھلو او 

 ې توگې په دي؛ړ به ورسره مرسته وکې کلوړد کابل د سلطنت په tس ته راو

 د ېور ک شاه شجاع په tھولډ ېپه د. ـستٻ واخـخهڅ د کوه نور الماس ورٻې

 کوله هڅ ھنگھـي ستي او رنجې سبا کولځې ورې شپېوگ په ترغملي ـمهٻ نـوهي

 له سوداگرو سره ې چېسٻ د سرو زرو پانگه او پـې پاتخهڅ له شاه شجاع ېچ

 له رمني خپله مې چـدٻ وتوانـې شاه شجاع په دې کیپه پا. يړ راخپله ک،ېو

 له ې ھندي جوگي په جامو کوي او په خپله د يږــٻ ته ولـېـانٻtھوره، لودھـ

) زکال١٨١۶. (ړ ته tېاني لودھې او تبت له tرري ووت او د کشمورهtھ
١
   

 

 : ونونهي کريښ لپاره د فتح خان لوولـ نياي د کV د  بکټد ا

 ري سردار ملکھم چند له وزکرښ د لکھانوي د سې چې کـبوٻ ھغو شـپه

 د عطا محمد ې چودلهښ وـلهٻ ھــدهٻـلـٻ وروسته بـې له سوبريفتح خانه د کشم

 له ده سره tھور ې چيړ اجازه ورکېخان ورور، غVم محمد خان پوپلزي ته د

t ٻې ھغه او و منله تنهښ دغه غوکرښ د سرلکھانويفتح خان د س.  شيړته 

 نه ښ خوـدلوٻ کـې خو دوست محمد خان د غVم محمد خان په خوش،ړ کېخوش

 یاځ پر کلټد دوست محمد خان دغه ا.  بللهجنهښ ته گواري وزٻې ـلهٻوو او پا

 د کV حاکم، جھان داد کټ غVم محمد خان خپل ورور، د اې  کله چکه،ځوو، 

په بدل ) وليت ( ريي د جاگې کV دکټ د اې چاوهڅ وھٻې ھغه ـده،ٻخان ته ورسـ

 د نگھـي ستي او رنجلړ وکې ھمدغسټ مټھغه ھم ک.  و پلوريکھانوي پر سېک

                                                

ئی،  -  ١ ارکزا    پ٧٩پيرس، عروج ب
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 لپاره د ــولوٻ نـاي د کV د بکټد ا. ـولهٻ ونـې په بدل کــوٻ لک روپـوي  کV دکټا

 وهي تر ې خبرـنوٻ سرچـېخي د تأراوړ په تتځښ خوکريښ فتح خان د لريوز

  په ـکوالٻکتاب لـ" ـيئعروج بارکزا" د رس،يپ.   لريــرٻوپـ بله توي له دهٻبر

 ــدلوٻ ته د راستنـورښـٻپـ وروسته، ې له سوبري فتح خان د کشمې چې باور دېد

 د ې کوي چښ گوادلو،ٻ په خبرې معاملې له دغنگھـي ستي د رنج،ې کېپه tر

 دي،ږــٻورپر کV افغانانو ته کټ د اـرتهٻ بـکھاني سې دېوسلو له کارولو مخک

افغان .  وليړ ته چمتو کړې جگانونهځ ولولوټ په راکرښ لی د لوکھانويخو س

 ۍ کVبندېــنگٻـټ په اچولو کV تر ټ کوکرښ د لېدږــٻ کV ته نـکټ د اکرښل

 له کV ې چهړ ته بولنه ورکی د کV بولندوکټ د انگھـي ستيرنج. ولهٻ ونـېtند

 له کV کټ د اکھاني سېـټٻ نـ١٢ پر ېـاشتٻ د مـید جوt. يځ ووې دباندېد

   .  ړ ته دوام ورکتځښ خپل خوٻې ې کوډنڅ په يړ د غاندي د سکټووتل او د ا

 د دوه ې فتح خان خپل ورور دوست محمد خان ته دنده وسپارله چريوز

  کرښ د لکھـي د سې دې tندۍ تر مشرشويزرو افغان مل

 آباد ته دريدوست محمد خان ح. يړ ور ورغلي قراول شيپ/ اولډ چنپر

 ې ماتېــنگٻــټ له ې چړ ور وورغلي ړیاوي پکرښ پر لکھانوي د سېدږـٻنـ

 د دوست محمد خان tس ته ې وسلــرٻ شمـوي. ړ کړ ته اېتښـٻ تـٻېوروسته 

 ولجو د نو ،ې ورپه برخه شوٻې سوبه هړ بشپې گومان چېافغانان په د. ېورغل

 د ولجو په اليي افغان جنگې چې کېـبٻ شـېپه د.  بوخت شولولولوټپه را 

 په tس او پر ٻې دوه توپک ې سردار چکرښ د لکھانوي بوخت دي د سولولوټرا

َ و ورولۍ سپور وو پر افغانانو گولې باندليف  له کبله د دوست زوډد توپک د . ېَ

 . خور و وور شوواکځمحمد  خان 

 او هږـٻ ولـغامي وو پېدږـٻ ته نـکټ اې محمد خان خپل ورور ته چدوست

 کلهڅـٻ او خبر ھـهړقاصد tره ورکه ک/ بگاري . هړ وکٻې تنهښ غوېد مرست

 دوست محمد خان او ې چی ته خبر راغري خوا وزېبلله . ــدٻ ته ونه رسـريوز

 د ځې ورې د ھماغورښـٻ ھم د پـريوز.  وژل شوي ديالييافغان جنگ

 ېله بل.  له کبله په شا شودي د ناببره برمنښ د دې کڅ په ترې تودوخنوونکيږبو

 ډھغه ھم په لن. ی دی وژل شوري وزې چـدٻخوا دوست محمد خان ته خبر ورسـ
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 کرښ د افغان لې چېله د.  ته ورساوهټکرکوښ خپل ورور ل دانځ ېوخت ک

 تللي ول، دوست هځمن له ې کځ په منوي او بارونه د اور د لمبو او لوگېوسل

 هڼ وروهړدوا. ـدٻـځ کابل ته وخوـستلوٻ دانو وسلو په را اخـوڅمحمد خان ھم د 

 هړا دوې چې خبر شول؛ له دټې له چلونگھـي ستي د رنجې کدوږ په اوېد tر

 چاره ېـستنٻ د غچ اخـخهڅ نگھـي ستي ول او له رنجښ ھم خوايژوندي ول، ب

 شاه محمود ور ته ـدل،ٻ ته ورسـکابل ې چکله ؛ ولهځ بل وخت ته په شا وغورٻې

. هٻ راغVست وواهښتود 
١    

 ډې ته شونـولوٻ نــرٻ د کشمـنگھـي ستي رنجې چٻې راتلونکي کال په

 یزکال د جو١٨١۴t د ٻې ې په پلمـستلوٻ د اخـېخ برېوٻ د ېــٻ د مالـ،ېلڅټ

 کرښ لېاندړ خان پرومي د سردار محمد عظې کـاشتٻپه مـ)  ل١٢٣٠(

 زره ږ وشو، شپټېـٻ نـۍ پورتنېادي په ې چې کرغلي يړپه لوم. ستٻراوا

 ھم په شا و دونهٻ دوه نور براي وي کھانوي د سې ووژل شول؛ ورپسکھانيس

.  سوړیاوي خان حکومت پمي د سردار محمد عظېک ريتمبول شول او په کشم

 خبر وو د خهڅ ې له نقشېتنښ غواي د پراختنگھـي ستي د رنجې فتح خان چريوز

 . لله tسوھنه بوهي ې د افغانستان په خاوره کٻې ـونهٻ د کV نـکټا

 ېاندړ tسوھنو په ووي د بھرنې ملي ولسي مشر په توگوهي خان د فتح

 ې کې خاورېاو عملي گامونو اوچتولو ته چمتو وو او په خپل لوټ کوــروډٻتـل د 

 د ې پر کV باندکټد ا. ی زغمVی tسوھنه نه سواوکيړَ ووهي  ــوٻ د پردٻې

 د ٻې وو او سترگو ړی سور اور بل کې tندوښ برtسي د ھغه تر پکھانويس

 نگھـي ستي د رنجې باندري پر کشمې چوڅ تر ،ېارلڅ ې لپاره tرېـبٻ شـېندړَو

 . سووږ تر غوٻې خبر دٻد بر

 سره د نگھـي ستي له رنج،ېز کال ک١٨١۴ په اي بلځ وي خان رفتحيوز

 ې کېرٻ په دخاني د غاز؛ړ چمتو او تر ملتانه پرمخ tکرښ لې په موخړېجگ

 د خپل ې د حاکم په توگېرٻ د دخاني ورکولو او د غازېشاه شجاع ته له مات

                                                

اخير،  -  ١ قرن  ان درپنج  انست فغ اڼه ١۴٩فرھنگ، ا پ  ١١ - ١٠،نوای معارک،  
اڼې  اڼه٨۶پيرس ، - پ پ   
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 په تکل ـولوٻ کV ته د نـکټ د اٻې وروسته ورور نواب جبار خان له گومارلو

 ته له ويـالٻ وو افغان جنگـپوڅ په ندي ساندهړغړ غې چېمگر له د. هړمخه تاو ک

 تي د رنجٻې ـاليٻ جنگـې چې کبله پرته له دې ناشوني وو؛ له ددلٻـرٻتـ ندهيس

.  سوستون کابل ته ــرتهٻ سره مخامخ شي، بـکرښ له لنگھـيس
١

 

 تي د رنجې کې د افغانستان په خاورې زکال ک١٨١۶په  فتح خان ريوز

 او له ودلهښـٻـښ ته کـې مخورو قومي مشرانو مخـزمنوٻ tسوھنه  د اغـنگھـيس

دا . هړ وکتنهښ غوې درلودله، د مرستـلهٻ ھـې د مرستې چٻېھغو مشرانو 

 هللا نيام ـبئ خان نارفتحي وزې ده چرگندهڅ هښ ې له مخـکٻسکالو د ھغه لـ

 په ويــالٻ مرکز ته د قومي جنگـې له tرلوږــٻ د لــکٻ د لـٻې ی لوگرخان

 د ؛ی دی لپاره رابللـستلوٻ اخـډې د ونې کړې جگنيياستولو او په ملي او د

 پوه هښ په ملي احساساتو ودښ سو ددغه ملي tری کوtې د کلماتو له مخـکٻلـ

  : ـکٻخان لـ فتح ري د وزه هللا خان لوگري تني امـبئ نایدا د. سو

 تي صحت وعافني هللا خان، قرني آگاه امی دوستگاهي جاعي رفجاهيعال" 

 سنگ نقض عھد تي که چون رنجدارديبعد ھا مشھود م. بوده به کام باشد

 تي ورعاتي مسلمانھا شده، محض حمای نموده مصدر فساد وتعدثاقيوم

شقاوت خصال  کمر ھمت برتخت بتان کفر ضVل وانھدام اساس مخالفان نيمسلم

از آنجا که آن . باشمی می مردم ولشکر اطراف وجوانب ساعی در جمع آورتهبس

 بسته ی کمر ھمت ومردانگدي براو tزم است باني مسلمان وننگ دجاهيعال

 جوانان قچاق مکمل ی لھوگردفهي از طاادهي وچھارصد پصدسواري سیمواز

 ی نموده به زودايمھ زبده سرانجام موجود وی کاری اسپ واسلحه وتفنگچراقي

 ی ام طره بازخان وارجمندی ھان اخوگاهي پاعي رفجاھانيبه اتفاق عال

 که بدون دي روانه نمامي لشکر طلب حضورنموده اگريمحمدزمان خان که باد

 ی ودوستی گرما وسرما خود را برسانند که وقت  ھمت ومردانگۀمVحظـ

جاه ي دست  آن عال بهی وقت بھترني وقت است واز انيوخدمت واخVص ھم

 او خواھد شد دي وھم ثواب آخرت ھردو حاصل وعااينخواھد آمد که ھم نفع دن

                                                

نأت -   ١   پ٨٧،پيرس، پ ١٩٧، يريخ سلطا
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 داده ی خرچ کند وبدھد به او مجرجاهي مردم آنچه آن عالنيودر فرستادن ا

 نمود مي وشفقت خواھی به او مھربانی خدمت به نوعنيخواھد شد ودرعوض ا

 وجه اھمال چي ھه باب  بنيودرا اtمثال واtقران سرفرازخواھد شد نيکه ب

 ادهيد،زي وبه ھمه وجوه مطمئن وخاطرجمع باشئدي ننمایومسامحه وخود دار

     ١ ."مھر شاه دوست. گرددیچه قلم

  :هړژبا

 او ټ روغ رمې هللا خان دني امیاغلښ خبر ۍ په دوستمي مند ـلهٻھـ" 

به او ژمنه  ژنگھـي ستي رنجې چې له دمړ کرگندهڅ ور مړغوا.  اوسئیاليبر

 نو ما د tر ورکو يړ کـلٻ او ناتارونه پــريٻ تـٻې او پر مسلمانانو ړېماته ک

 ده او له ېلړ مVته لپارنگولوړ د ټکفارو او د شقاوت خصالو مخالفانو د بنس

 تاسو ې چېله د.  کومڅې ھې کې په tرولوټ د راکرښ خوا د پرگنو او لېھر

 ېانړـٻ د ھمت او مـدي بای تاسو tزم د ننگ پرني او د داستي مسلمان یاغلښ

 سوه لورڅ سوه سپاره او ې درهځ له منېفي او ورسره د لھوگردي طائړمV وت

 شتونکيٻ سمبال وي، زبده توپک وراقي ړ په بشپٻې اسونه ې چوانانځ ورړز

 طره باز خان او وڼ او منلو ورواغلوښ زما ٻې ژر رډٻ او ئړ او چمتو کولټرا

 ئږـٻ دي راولـېتښ غوکرونهښ نور لې می له ھغوېخان ته چگران محمد زمان 

 راورسوي، ھمدا وخت د انونهځ ې ھوا ته په نه کتلو دې او تودړېاو س

 ې ته به تر داغليښ او تاسو ی او اخVص دړ چوپ،ۍت دوس،ېانړـٻ مـا،يورتړز

 او ثواب هټ او ھم به د آخرت گـاي ھم به د دنې وخت په tس در نه شي چهښبل 

 یاغلښ تاسو تښ لگومرهڅ که ھر ې کلوږـٻ شي؛ ددغو خلکو په لـېر په برخد

 پر ولډ ې به په دې په بدل کړ شي او ددغه چوپلړ به درکیلگوئ د ھغه مجر

 يړ اtمثال واtقران به سرلوني بې شي چلړ او مھرباني وکنهٻـرزوٻتاسو پـ

 ې او له ھرئړ سپمونه ونه کانځ او ييړ ناغولډ څـٻ ھـوندړ اېشئ او په د

 ."ُد شاه دوست مھر.  نه ستهـکلوٻ د لـهڅ اوسئ، نور هړ پوهړ او زهډاډخوا 

                                                

د،-  ١ ا،   کھزا انست په ،  پ۴٧،  ل١٣٣١ چاپدر زوايای تاريخ معاصر افغ چې 
له نترنتي متن کې   .پاڼې سره سمون خوري ۴۴ افغان جرمن آنVين ا
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 د ري او د کشمدونهٻ برنگھـي ستي فتح خان، د رنجري وزې کـکٻ لـې دپه

 ېژمن"  گامونه کډ ۍمنښ د ھغه له دېاندړ خان پر وميحاکم د سردار محمد عظ

 ولوټ په راکرښ د لهټ گوټ له گوـوادٻـ او د ھېماتونه بلل" ثاقيعھد و م / ېو ژب

 ی محمد خان دا لوست فتح خان او دوريوز.  کويرگندونهڅ وڅ د ھغه د ھېک

 . ـدلٻـځ پر لور وخوورښـٻ او د پــستٻ سره واخـانځ له کرښل

 د t کرښ فتح خان د خپل لري سره سم وزـداٻ ته له رسـورښـٻپـ

 د ېـٻ ته د مالـريان کشم نواب اسد خې او چمتو کولو په موختښسمبال

 هږـٻ ولــدهٻ ته رسـوي له پاسه شلو لکو روپهڅ ٻې ــرٻ شمـې لپاره چولونگټرا

 تون ژر راسرډٻ ې وروسته دولونگټ له راېـٻ د مالـې شول چلٻاو ورته وو

 پلمه او د هړ جگېاندړ پر ونگھـي ستي خان د رنجميسردار محمد عظ. سي

 وڼ ورووړ وو د دواېدږـٻ نـې خبرې ده؛ړک وهډډ ٻې خهڅ ړې له ورکېـٻمالـ

 سردار دوست محمد خان ته له ٻې کبله ې له دي؛ړ وروري خرابه کځترمن

 او ړ ته tريشمدوست محمد خان ھم ک.  دنده وسپارلهلوړ د راوېـٻ د مالـرهيکشم

 ـرتهٻ ترtسه او بـۍ لکه روپ١٣ٻې خهڅ خان ميله خپل ورور سردار محمد عظ

 کولو يړاوي او پتښ له رغکرښ فتح خان د خپل لريوز. تون سو ته راسورښـٻپـ

 له کھانوي وي د سې چېـٻ په ھره بـې کV دکټ د اې چهړوروسته بولنه ورک

 ته درانده کھانويتله او سښ ونهړ جگړۍ خونتهښز. يړمنگولو خVصه ک

له . يړ ته تشه کواکځ کV افغان کټ د اې شول چړ اکھاني ستل،ښتاوانونه واو

 فتح خان ري وزې تر ھغه مھاله چنگھـي ستي وروسته رنجړې جگېدغھم

 خو ي،ړ وکدٻ برري کشماي کټ پر اې داي بې چړ ونه کهړ دا زٻې اي وو، بیژوند

 خان د وژل رفتحي محمود په tس د وزه د شاٻې ېزکال ک١٨١٨ په ېھمدا چ

 د محمد ېٻ او ھغه ړ وکدٻ برري پر کشمٻې نو سمدtسه ړ خبر تر tسه کـداٻکـ

 وي نٻې خان د ورور سردار نواب خان له منگولو راخپل او وميعظ

). ل١٢٣۵/ز١٨١٩(
١
 د وروستني افغان واکمن ٻې وبيټاټ کليښاو پر دغه     

 . ړ کډ tس لنۍدواکمن

                                                

ھماغهھما -  ١ ثر،  ا ته    غل
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پر ) انويفارس(  او د وني کريښ ھرات پر لور د فتح خان لد

   :هړ جگېاندړو

 له منگولو کھانويد س)  دروازههيځخت (وادي خان د ھرفتحي وزې چکله

 رغليد ) ې دروازٻځېديلو( پر وادٻ د ھـانويرانيا/ژ -  انوي فارسـوله،ٻ ونــرتهٻبـ

 له انځ ۍکټ خان په چـرفتحيوز.  ووړی تکل کـولوٻ د ھرات د نـې کړپه ل

 ی والي حاجت پولو ته ورساوه، د ھراوٻځدٻ لوـوادٻ پولو د ھـوځتٻخـ

 انوي او په غورVوهښ له کابل سره ونٻې اوھرات هښه گو له کارٻې نيروزالديف

 .  هړ کبډ مخه انويراني د اٻې ېک

 ښېل ک١٢٣٣/ز١٨١٨ پر کال ې دي چولډ ې په داتيـئ جزښېـٻ پـېدد

د ھرات والي د شاه محمود ورور حاجي . ړ ھرات کVبند کاي بلځوي انويرانيا

 غراماتو په رٻ شمـوٻپارلو ، د  د کV په ورسانوي ته د غورانويراني انيروزالديف

 په ې او خطبېکپه نامه د س»  قاجارشاهيفتح عل«  او د فارس د شاه ړېورک

حاجي . يړ منصرف کخهڅ ۍ له کVبندارښ د ھرات د اني فارستلښمنلو غو

 د انوي د غورخهڅ انوي او له فارسهړ خپل ورور شاه محمود ته مخه کنيروزالديف

 شاه محمود د هړ وکتنهښ غوې د مرستخهڅ ورٻې ې کـستنهٻ اخــرتهٻکV په بـ

 .هږـٻ فتح خان ولـري لپاره وزېھرات د مرست

 د ھرات پر لور اي په ملتکرښ لزٻ زره کسـ١٢ وهي فتح خان د ري وز

 له کوړي او شھزادگي کامران سره د اېدنٻ تم کـډې له لنې په کندھار کد؛ٻـځوخو

 ھرات ې کله چ؛ړت پر لور دوام ورک ته د ھراتځښ خپل خوٻې وروسته ـولوٻنـ

 نيروزالديحاجي ف. ه ووھلۍدږـٻ کـٻې ې کنټ واليي په دوه ماارښ د ـد،ٻته ورسـ

 او د ھغه ملگرو ته د ري وزۍکټ وو، په چې کرهٻ ورهډٻ په خهڅري له وزېچ

 د ارهښ ، له ځې فتح خان لس ورريد وز.  لپاره راووتلوٻ راغVست وهښتاوده 

 پر انويرانيا" /  ژ-فارسانو" له مشرانو او خانانو  سره د  د ھرات ،ېباند

 .ېـدلٻوند په خبرو اترو ولگـړ په ارنگواليڅ د ړې د جگېاندړو

 وه، ېاکلټ موخه تځښ خوکريښ لوهٻ ې د ھمداسٻې ې t مخکې چريوز

َ پـــلــويان خپلنيروزالدي خانان او د حاجي فولټ د ھرات ٻې شپه وهي  ۍدږـٻ کـېَ



 ١٧٤                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ته وروستل سول ېدږـٻ کـړېانگځ ري او د وزې خانان محرمېکله چ. بللته را و

 ويالي جنگـرٻ شمـوي له ٻې هڼ فتح خان، دوست محمد خان او نور وروري، وز

 ـدلٻ ته ورسـڼۍ مانيروزالدي د حاجي فې ؛ کله چـدلٻـځ پر لور وخوارښسره د 

 او د ھغه د ېـدنٻ د لـنيروزالدي د حاجي فې چلي ووٻېنو د ھغه ساتونکو ته 

 ٻې او ملگرو ته ري وزېکله چ.  ته راغلي ديڼۍ لپاره دده ماې د مننې پالنـلمهٻمـ

 د ري د وزڼۍ او ماري اسنيروزالدي شوه، حاجي فلړ ته د ننوتلو اجازه ورکڼۍما

 .  کسانو گوتو ته ورغله

ھم "  سنگييجا "ې چٻې تنه خدمتگاران وڅ محمد خان او دوست

 ی ننوتل او د حرمسرای په حرمسرانيروزالدي د حاجي ف وو،یورسره ملگر

 ېلړ کټ لوٻې ښځې
١
 اتوي له خپلو عملې چې کار وروسته، پرته له دېله د. 

 تنو خدمتگارانو او له وڅ له خپلو ېـرٻ له وري د وزي،ړ ته خبرورکري وزخهڅ

 پر ري ول د کشميړ ترtسه کٻې خهڅ ی له حرمسراې چیاځ وي سره انوي شغوھ

 رډي خبر شو نو خهڅ کار کډ ۍ د خپل ورور له ناپوھري وزېکله چ. دٻتـښ وتلور

 ې چهږـٻ ولــکٻ لـٻې ته ميسخت په قھر شو او خپل ورور سردار محمد عظ

 ھم مي عظدسردارمحم. ويځ وغورٻې او زندان ته ـسيٻدوست محمد خان ونـ

ړدي ک بنې د ماران پزندان کري دکشمٻې او دوست محمد خان لړ وکېھمدغس
٢
  . 

 فتح ري ، د وزلوږٻ او کابل ته د ھغه په رالــولوٻ په نـنيروزالدي حاجي فد

 ،ېورپس.  وو تر سره سوهلونگښ کابل سره د ھرات نې چلهٻ ھـۍنړخان لوم

 ولوټ په رالوي لپاره د جنگي وساړې د جگانوسرهيرانيا/  ژ – له فارسانو ريوز

 ته خبر انويرانيا/  فارسانو ېتدافعي ژب ې په ترخٻې  هړـٻ او په بــوٻ ونـیاريت

                                                

ئی،  -  ١ ارکزا ب ھغه ،  پ٨٨پيرس، عروج  وٻل شوي چې دوست محمد خان 
ن ڼه گاسره کامرا و ننگورې د شھزادگي  و ا وڼ ل لدين ښځو،  فيروزا  چې د حاجي 

قاسم ښځې( خور د  خـ) ملک  وا وه  بيگم اغوستې  ستله او ان د رقيه ٻرقيه  ـ
نه  پينځوس زره توما ارزښت  نه کمربند چې  نه نښا ا د يو  ٻې  له مV څخه  بيگم 

ده خVص کړ، جامې ورڅـٻکـ او سپکاوي ٻـ   . ووٻې کړیـرلې وې 
انستان ميرمحمدصديق - ٢ افغ  ١۴٩ امريکا چاپ  د اخير، قرن درپنج فرھنگ،

 پ
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 به سکه په خپل ې په ھرات کې چی پاچا دینيوازي شاه محمود ھغه ې چړورک

/  نه د فارسيٻږادي نوم ٻې به ې او په خطبو کولويټ به راهينامه وھي او مال

 ... ! د بل چا نوماي د پاچا او رانيا

 د ړېبره د جگ دغه خرزا،ي مشھد حاکم، شجاع السطنه حسن علي مد

 د ھرات د ۍ په مشرکرښ لـزٻ زر١۴ وهي او له مشھده د لهڼ په توگه وگېرابلن

 زره رشي فتح خان له خپل دري خوا وزېله د. ـدٻـځ پر لور راوخوانويغور

ـدٻـځ پر خوا وخوانوي د غوریاځ وي سره کرښ لـزٻکسـ
١

 ی شھزاد گېکله چ . 

 فتح خان ري وزٻېقاصد  / یبگار وي خپل ـد،ٻحسن علي د ھرات پولو ته ورسـ

 ٻې فتح خانه ري او له وزهږـٻ وو ولـیـدلٻ ته رسـانوي t وختي غورېته چ

 ھم ومني؛ ې دی منلي ول، دنيروزالدي حاجي فې مخکې چطي ھغه شراتلښوغو

 رامخته شول او کرونهښه لړوروسته، دوا.  فتح خان په کلکه وغندلريمگر وز

 .  ـولٻ مورچلونه ونـېاندړ بل پر وـوٻ د ېٻ ې کوډنڅد کھسان د کلي په 

 آس تليښ مست غوهي او پر ې اغوستٻې ې جامې تورې خان چرفتحيوز

 حسن علي په ی ، له بل لوري شھزادگدٻ و درې کهړ په زکرښناست وو، د ل

 ې چې له دېمخک.  شویاځ پریاځ ې کځ په منکرښ د خپل لېسلطنتي جامو ک

 رزاي او حسن علي مستٻ واخـې په tس کتښ د عمل نوري سي، وزـلٻ پـهړجگ

 په شا خهڅ له کV انوي که د غورې چلي ووٻې او ورته هږـٻ ولـی خپل بگارٻېته 

 مشرانو له رانييا/  ژ – فارسي ولوټ. يړ ونه کهړ به ورسره جگیشي، نو د

 رزاي تن د موي هځ له منی ومانه، د ھغوـزٻاندړذوالفقار خان پرته ، دغه و

 ،ړ راوووابځ دا ٻې ته ريوز. وي موافق ولټ ږ موـلٻ په نامه ووعبدالوھاب

 ې چهړ وکٻې لهٻ او ھـهږـٻ ولـغامي ته بل پانوي فتح خان قاجارري وزېورپس

 رزاي ھم مايب.  ھم په شا شيخهڅ له  مورچلونوې دـريٻقاجاري سرتـ

خو ذوالفقار خان له دغو خبر .  وشيې ھمداسدي باې چړ ورکوابځعبدالوھاب 

                                                

 د ښار کيلي ٻې د  ، په موخې د ھرات له ښاره دباندې وت جنگد وزيرفتح خان   کله چې - ١
ته وکيل د سندھـ  د حاکمانو وحاجی شيرمحمدخان ا ميراسماعيل حيدر آباد د حاکمانو وکيل

  ) پ ۶۵نوای معارک، .(وسپارله
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 ننگ او پرتم ته انوي دا د فارسې چـلٻ ووٻې او په ترخه ژبه یپه تنگ راغ

 ٻې لوٻ په ولوځکنښاو )  سپکو سپورووڅافغانانو ته د ( او ی دیسپکاو

له . هړ بولنه ورکزوډ د اور د ېاندړ ته د افغانانو پر وواکځقاجاري توپچي 

 ۍـکـټ په چـی سو او بگارـلٻ پـمبھارړ غزوډ د خهڅ قاجاري توپونو لوروڅ

 زوډ افغان لوري ھم قاجاري لوري ته په ې ده چرگندهڅ. افغانانو ته راستون سو

 سردار ردلخان،يسردار ش.  شوهـلٻ پـهړ جگې او د سترگو په رپ کړ ورکوابځ

 ،یاځ وي محمد خان الکوزي سره اريکھندلخان، او سردار پردلخان له سردار 

 Vندوځ او په ـرٻـڅ په ناښـٻ او برېلند د تاې کۍ په مشرکرښ د افغان لـوٻھر 

 مشري کوله ٻې ذوالفقار خان ې چې باندډډې ڼېـٻ پر کـکرښ د قاجاري لوتور

. لهړ کتهځ رامنٻې ننداره ېَرونکي ووهي بډ بھوونکي اخ و ېـنـٻ او د وړ وکـدٻبر

. ولځ وغوروښ له پٻې افغانان ـرٻوشمـي او ـلٻ مدافعه پـواکځقاجاري توپچي 

د .  ورکه سوهخهڅور او tره ې شوې خVصۍ گولواکځقاجاري توپچي خو د 

 پر منښ قھرژلي زمري په شان د دـوهٻ د ردلخاني شنا،ي معارک په وینوا

   ١ .ـولٻ ونـٻې توپونه وڅ ی او د ھغوړ وکدٻ برـکوٻلـ

 له ــدٻ د برواکځ د سپاره واکونوځ د افغان خړ اښی کرښ قاجاري لد

د شھزادگي حسن علي . ړ کې tس پورٻې ېتښـٻ او په تـامله خور او وور شو

 وه ؛ سره له ې راغلې tندښ گوارکيږ تر بــٻې وو او ژغورنه ی شوپيټآس 

 هړ وکهڅ ھرهډٻ ې کـويٻ په مخنـېتښـٻ د تــروٻ د خپلو سرتـيړ نوموې چېد

 ې د ھغه د ژغورنیـرٻ قاجاري سرتـوي ې کیپه پا. هړ ونه کٻې هټ گڅـٻ،خو ھـ

 مشھد ته انځ ېتښـٻ او شھزادگي ھم په تـړ ورته ورکٻې ، خپل آس یاره راغلپ

 . ورساوه

 ړې جگـوله،دٻ شا ونـکرښ قاجاري لېـتښـٻ د مخ په تـواکځ سپاره افغان

 ۍ گولاپهڅ ناــوهٻ سوه، تهځ رامنهښـٻ پــنوونکيٻ خواشـوهٻ ې کړې غاېپه د
                                                

 پاڼې د ٩٧ -٩۶ پيرس،  پ ،٢٠ ١٣٣١ معارک ،چاپ عطا محمد شکارپوری، نوای ميرزا - ١
 ھـ ل کال د ذی الجې د ١٢٣٣ـټه د ٻد جگړې د پيل نـ)  پاڼې کې ١٩٩ (په  سلطاني تأريخ 

  . سره سمون خوري٢٩ ز کال د اکتوبر له ١٨١٨چې د   ورځ ښيي ٢٨ـاشتې ٻمـ
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 ۍ د گولري ؛ وزـتـلهښ ومې ک فتح خان په خولهري وه د وزمنښ د داي ددوست ېچ

د . ــوتٻ پرمکهځ سره پره لني سو او د زهښ ھوې له کبله بکانټد ناببره درانده 

 ووژل سو او د ٻې ودښ tرڼې گې گومان کم سو چې په دـتئ جروياليافغان جنگ

 د ھرات پر لور راتاو ٻې tس په سر سول، مخه خهڅ ړې او جگبي له تعقمنښد

 . ـدلٻـتـښاو وت

 ېتښـٻ او تـې فضا د ماتVندهځ او رگندهڅ ې د افغانانو د سوبې توگی دپه

 وروسته ېـبـٻ شـوڅ فتح خان ريوز.  سوهوبهډ توره او ې کويځپه تـتـو ور

 او ـاليٻ خپل جنگـٻې ورولوښ په ې تورې او د خپلی راغښ په ھوـرتهٻبـ

 ؛ ھغه ړونه ک م چا ھغه ته پاڅـٻ او مقاومت ته را وبلل خو ھـړې جگـريٻسرتـ

 ٻې خبر ې او د افغانانو د سوبې د ماتانوي او د قاجاری ته راغارښ ۍھم له ناچار

 . ړ ته راووانويھرات

 پر مخ لس زره گرډ د ړې د جگخهڅ کرښ له قاجاري لې چې له دسره

 په نامه جشنونه اي د برې په مشھد کويـالٻ جنگــدلوٻـتـښ ول نورو تې پاتيړم

 او ونوڼ اتـو،ٻــښ خو،یاځ او وحشت خپل ېـرٻ ھم بـې په ھرات کـول؛ٻونـ

ړ کانهښ روراغونوڅ په ېنځ د لمانې د سوبٻې ارښ اوود،ښـٻ ته پرويخوشال
١
 .

 شاه محمود ته ورسول سو او ھغه ھم له کابله د ھرات په تکل یرٻ زاي برېددغ

  د فارس له دولتانوي نور نو قاجارې فتح خان ھم پوه شو چريوز.  ـدٻـځوخو

 خپله ٻې کبله ې له د،ی دړی خپل فکر بدل کوندړ په الولوښسره د ھرات د ن

 او د اداري او مالي چارو سمون ته ــنگولوٻــټ د استحکاماتو ارښپاملرنه د 

 .   ولهړوا

 ـکيٻ لـې داسوندړ اې په دې باري جھاني په خپل کتاب کونکيڅيړ افغان

 کاله وروسته وڅ ړې له جگېاندړ پر وانويرانيا/  د فارسانو ـ ژ ې چريفر:" 

 شاھدانو نيي فتح خان او عري له وزٻې اوړ په تړې جگې وو ددغیھرات ته تلل

ھغه  : ـيٻ واېس داهړ په اتي د شخصري ، او د وزيړ کې اترېسره مخامخ خبر

 ونهړ د ھرات د پرگنو زٻې ې کې مودډې منور او عادل حکمران وو په لنوي ېچ

                                                

أريخ١٩٧پيرس، -  ١ ن پ ت طا اڼه١٩٩،ي سل پ   
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 له ٻې ري وزې چيړ کې اترې سره خبرانويغو ھراتما له ھ. لړtس ته راو

ھماغومره . اداوهي تښ درنتښ په زري خپل وزولوټ ی ھغوــژانده،ٻ پـېدږــٻنـ

 او پاک ی پاک tس،یلڅــٻ سپــمره وو، ھماغویالي ور او تورهړ زړی نوموېچ

 ړی کارځ لپاره ړی پرتم او سرلوو،ټ د گـوادٻ د ھـٻې ژوند ولټخپل .  ھم وویلمن

 تر توبيالي نومري د وزاي برۍ د ھغه وروستې باندانويرانيا/  ژ –پر فارسانو . وو

خو په .  چمتو کاوهانځ ٻې لپاره ې او د خراسان د سوبړ کړآسمانونو لو

 انسان له شتون ړ پوه  او ووهي افغانستان د ښېـٻ پـېنوونکږ بوېوي ۍـنٻخواشـ

 درلودله، ې لپاره په پام کوادي ده د ھې  او ھغه عالي نقشه چړ کې برخې بخهڅ

 د اي بلځ وي نو افغانستان به ی واې شوېکه د فتح خان نقشه پل. هړ tهځله من

.ی وایـدلٻاحمد شاه بابا د دور پرتم او عظمت ته رسـ
١
"    

 فتح خان ريد ھرات له پرگنو سره د وز : يي وارسي پیونکڅيړ سيانگل

َچـلـولو ب د ۍ او واکمنې چلند او د ھغه د ادارهښ  له دومره دروندوالي او وقار هڼَ

 tره ې کونوړ پرگنو په زـژاندوٻ د ھرات د قدر پـٻې ژر رډٻ ې وه چېسره ملگر

 په سترگو کتل ې بچهيندوښ سرېر ساې د بـوادٻ ته د ھـري وزانويوموندله ؛ ھرات

ر  پانوي د قاجارريوز. ـودلهښــٻ اهړ له تله غاهړ د زٻېاو د ھغه اوامرو ته 

 د فارس له دولته د خراسان ٻې تلښ غودٻ ولوې په فکر کړې جگې د بلېاندړو

 ـداٻ د ترسره کـې موخې ددغي،ي خپله توره او بخت وازمې کولوٻ نــرتهٻپه بـ

 ژر به د خراسان او مشھد پر رډٻ ې وو چړی کٻې ډ او ھوولټ را کرښ لٻېلپاره 

 ه،ړ ونه کارييفغانانو سره  بخت له اې چۍـنٻ ؛ خو په  خواشـيړلور مارش وک

 ېنړـٻ کرغـې د ھغې له خولنيروزالدي د حاجي فېشاه محمود په کندھار ک

 ر ته وۍ د دوست محمد خان له پلوه د ھغه کورنې په ھکله خبر شو چښېــٻپـ

 وو ـنهٻـښځ د فتح خان ورور د نغدو او ې شوه چرگندهڅ وه او ورته ېتښاو

 د ٻې ونډ په گگمي بهيد شاه محمود لور د رق د تر tسه کولو لپاره وڼسرو گا

 ـدٻ شاه وترھـدلوٻددغه خبر په اور.  ولستليٻ اانهځ د حرم کالي له نيروزالديف

   ته سزا ري سي او وزړ tه ھرات تې چړ امر ورکٻېاو شھزادگي کامران ته 

                                                

لباری جھانی، ھرات،  - ١ وبه ، پښتانهعبدا    پ٢٢٧ او ستره ل
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 يړورک
١
 . 

  

  : رنگواليڅ  دلوٻندړ اشرف الوزراء فتح خان د د
 

 کډ ېـنٻ له کـېاندړ خان پر ورفتحي د وزٻېله پخوا  ې چرزاي مکامران

 ـوٻ ېاندړ پر وېـتـنښانغوځ د خپل پرمخـتـگ او ٻې درلود او ھغه هړ زنړيخو

 له ٻې سم ـداٻ ھرات ته له رســد؛ٻـځ ژر تر ژره د ھرات پر لور وخوهڼ گاډخن

تح  فري وز،ړ غوره کځی استوگنـېک) شاه لمار(  ، باغ شاه ېشاھي ارگه دباند

 ته ـدلوٻ لپاره لـوونوښ کولو او tریاځ د درناوي د دود د پرځخان به ھره ور

  له ې چـدلهٻ کـهي له خوا توصانوي ته د خپلو پلوري وزې چېسره له د. ورته

 د خپلو دوستانو خبرو ته ري ساتي، خو وزېري لانځ ې دخهڅشھزادگي کامران 

 د وونوښ کولو او د tرېاندړ و د خپل درناوي ده بې او پرله پسـوهٻ نه نـږغو

 ـدنوٻ د خپلو لـري ته ورته؛ وزـدلوٻ د کامران لـځترtسه کولو لپاره ھره ور

  دده له صادقانه ې چيړ ورکنهډياډ شھزادگي ته تلښ غوېکـتـنو او خبرو له tر

 وخه پرته بله مايتړ او پياوواليړ له لوۍ د کورنوي موخه د سدوزخهڅ ندنوښسر

 .   ـدهٻ لـی درناوږ لٻېبرعکس د کامران له پلوه نه لري، مگر 

حسن علي ( کامران د خراسان له والي شجاع السطنه ې کړ لې ھمدپه

 او د منصور خان په ـستلهٻ tره پرانـړې ورکړې د راکـکونوٻسره د لـ) رزايم

–فارس «  د ې چهږـٻ ولـٻې او پيغام هږـٻ ته ولـرزاي تن حسن علي موي ٻېنامه 

 پرته د تهيـئرضا د شاه محمود له هړ جگۍ وروستنېاندړ د دولت پر ونرايا» ژ

 / ـندهٻ ھغه سکـې چیاوس پاچا چمتو د.  دهی تر سره شوتښ په نوريوز

 قاجار شاهيفتح عل. يړ وغوانهښ له دولته بخرانيا» ژ–فارس « جبران او د 

 رخصت او په ٻې ی وو د کامران بگاری مشھد ته راغلې وخت کې په دېچ

 ې ته رسولو لپاره دی د پاۍمنښ د دې چړ ورکغامي کامران ته پٻې ې کوابځ

 ې داي ی پازوال دړې د جگځ ترمنـوادونوٻ ھـوړ د دواې فتح خان چريوز

                                                

أريخ - ١   پ٢٠٠، ي سلطانت
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 ھماغلته په ې داي سي او لږـٻ دربار ته راولـرانيا» ژ–فارس « محبوسا ً د 

 ١.  سيېندړ ور ې سترگهړ دواېافغانستان ک

 ۍــنٻـاشـتـٻ مـې له درې په ھرات کله؛ړ پلمه کتنهښ ھمدغه غوکامران

 ۍ خبرې ته راته، په بـدوٻ فتح خان  دده لـري وزې چځ وروهي وروسته، ېاستوگن

 ې سترگهړ د ھغه دواٻې) ېوونښ او tرېتنښ د پاچا په غورانيا( او د ـوٻ ونـېک

   ٢.ليړ کېندړ

 فتح خان د ريوز"  : ـکيٻ لـرسي پـکوالٻد کتاب لـ) ـيئعروج بارکزا (د

 ی ته ورغلـدلوٻ کولو لپاره د کامران لـېاندړپخوا په شان د خپل درناوي د و

 فتح خان په tس خلع ري د وزې حاکم چی پخوانريد کشم( وو، عطا محمد خان 

 / »انويفارس«  د ې کڅ او په ترې سوـلٻ پـې اترېخبر. ھم ھلته وو)  وویشو

 تن وي ې کځد سردارانو په من.  سوهتهځ رامن خبرهړې د جگېاندړ پر وانويرانيا

 خبره د فتح خان ېـتښـٻ خان د تـرفتحي د وزخهڅ گرډ له ړېپه سپکه ژبه د جگ

 ديـئ سردار خبره تايړ بل سردار ھم د لوم،ړ ورکٻې غوري او پــشـتلهٻپر مخ وو

 .  هړ کرگندهڅ مالي په خندا او مسخرو هړاو نورو، کامران ته خپله غو

 ته په وهٻ ھر ـدهٻ کـی ته سپکاوتيثي وقار او حٻې ـبهٻ ھره شـې چريوز

 کامران ې کړ لېپه د. ې زغملٻې ې او سپورېتوندو او ترخو کتل او سپک

 ــدونکيٻـرٻ بـوهي د ې دنگهڅ : لي ووــغورٻ په پـٻې ته ري سو او وزېاندړراو

ن نـژاد نوم  وو د افغاـتهئ او کم جری کم زورکرښ ستا تر لې چېاندړ پر وکرښل

 او ورته ړ ورکې ژبې ترخېرډي په وابځ د شھزادگي ري وواھه؟ وزمکهځپر 

 او د یـشـتلٻ وې نه دمکهځ د افغانانو نوم  پر ٻې کلهڅـٻ ھـې چهړ کٻې رگندهڅ

 ھم نه تي مسوؤلاي تاوان پازوالي ـدليٻ ته د رسـی او ھغوېـتښـٻافغانانو د تـ

 ـلٻ وولوي ووابځھزاد گي ته په  شې ژبې او قھرژلې په ترخريوز. لري

 او د افغانانو د یولځ غوری نه دمکهځ پر تيثي د افغانانو پت او حٻې ـکلهڅـٻھـ

 د ې چهړ کادي شھزادگي ته ور په ريوز. ی پازوال ھم نه دېـتښـٻتلفاتو اوتـ

                                                

   پاڼه٩٧،  ټوک ١کاتب، سراج التواريخ،  فيض محمد - ١
ھما -  ٢ ثر، غهفرھنگ،  ا لتواريخ، پ ١۴٧  ا اڼه٩٧ ټوک، ١،سراج  پ   
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 وختونه د کامران په ېـنٻـځ ٻې  ې کړ په لوړ جگـوٻ د کورنـېاندړ پر وصريق

 خپله توره دده او د ٻې ې وختونو کوٻرډٻ خو په يړ کهړا کله جگ کله نېاندړو

 کامران را وپاراوه ـغـورونوٻ او پـَادونويدغو .  دهې وھلېھغه د پVر په ساتنه ک

 په اپهڅ ناوي پلوي سرداران - کامران ول،ټ. هړ ورکٻې بولنه ـولوٻ د نـرياو د وز

عطا محمد خان د کامران . وٻونـ ري وزٻې ې کړ په لدٻ وار راپورته  او د بروهي

ستٻ ننه اې په سترگو کري د وزٻې او خپل خنجر ېاندړ را وېپه نغوت
١

 کال وي ( 

 ري د دوست محمد خان په امر د وزې په کابل کېوروسته د عطا محمد خان سترگ

  .٢) ې سوــستلٻ را واټې له گاېفتح خان د سترگو په غچ ک

 ډکاري ز کال ر١٨١٨/  ل١٢٣٣ هټـٻنـ دغه تي د کامران د جناخي تأر

 خان ارمحمدي ري د خپل وزې کـوٻ د خپل ژوند په ورستـرزايکامران م. ٣ ده ړېک

 دده ې چې حال کې په داسـدل،ٻ  ولـکولټ او ورولځ دردناک وھل، رډٻپه tس 

 ې او ورباندې شوشلٻ ووځ د دولت د مشرانو تر منٻې ڼې او لوښځېپه ژوند 

 محمد الکوزي ته د اري ري شکنجو او وزروډٻپله له  خپه ې وسول، دـريٻتـ

 له ې وروسته د ھرات د ارگ په زندان کودلوښ له ۍ او  شتمنېگڼ پاېخپل

 .٤ سو ولټ ھم ورغرټ ۍ او د شاه محمود د کورنۍستوني زند

 د هړ دواردلخاني پر مھال، پردلخان او شدلوٻندړ فتح خان د ري وزد

 پر ورور ې بوخت ول چې د شطرنج په لوبې په چارباغ کڼۍھرات د شاھي ما

د .  سولړ تن خدمتگار له پلوه راووي د ی خبر د ھغوني د راغلي ناورٻې ېباند

 کسانو د ن د کامراې چی شوړ باور t نه وو بشـپوڼ د ورووندړ خبر په اېد

 ۍـکټ په چـېـمٻ ســـرهٻ چاپـڼۍ لپاره د چارباغ او شاھي ماـولوٻ د نـیھغو

 شيپ« َ توره او ســتوه وهي ېوازي ې په tسونو کوڼد ورو. ېلړ کېکVبند

 ٻې تکل ـولوٻ د نـی ددوې پرساتونکو چهډ په گٻېوه او په کلک شدت » قبضه

                                                

ثر، غهپيرس،ھما -  ١ ا اڼې١١٠ - ٩٩     پ
ھما -  ٢ ثر پيرس،  ا اڼې ١١٠ - ١٠١، غه  پ    
ھما- ٣ ثر  پيرس،  ا اڼې١١٠ - ١٠١، غه     پ
ھم -  ٤ اڼې١١٠ - ١٠١، اغه پيرس،     پ
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 tره ېتښـٻ کوره د تـوهي تر ڼۍ د ماانتهځ ٻې ولډ ې او په دړ وکدٻدرلود بر

 آسونو ويندړ په وسلو سمبال او پر گړېـٻ په بـانونهځ ٻې ېورپس. ــستلهٻپرانـ

 ودانگل؛ خو ھلته د کامران ٻې پر لور ې د وتلو د دروازارهښ او له ـناستلٻـښک

 لپاره ـولوٻ د نـې ددوې سره مخامخ شول چېلډ ېـزٻ دوسوه کسـېوي له رزايم

 او نهښ ته کومه خرخهړ د ھر سپاره زې چېپرته له د.  وهړې کهړو جـکهٻ لـٻې

 ــروٻ پرسرتـرزاي د کامران مٻې هډ، په گ بل شا ته سيـوٻ د اي يٻږ ولورهٻو

 ناروغه وو د شانتهږ لې پردلخان چېــوازٻ ښې کځ په منی ددو،ړ ور وورغلي

 مکهځ پرٻې سو ، آس پيټ ۍ آس  د توپک په گولٻې ې کوړ په دوبډروان اخ و

 او ې تورې د خپلوڼ دوه تـنـو وروې سو؛ مگر پاترغملي په خپله ی او دوتيپر

 ، د گرشک وبيټاټ وژغورل او خپل مورني انونهځ ېرگندونڅ په ېانړـٻمـ

 .  ـدلٻـتـښ د ناد علي کV ته وتيځديلو

 اي بندي او بړی ته ودرول سو، لومې پردلخان د کامران مخی سورغملي

 ول، ټ شرطونو پر بنسوړانگځ د کامران د ٻې ـدلٻ کـې شو خو خوشېخوش

 فتح خان خبرو ريور وز د خپل ورٻې او ھمت رتي غېمگر پردلخان ھم چ

tو ي ې سره په ھلمند کوڼ او له خپلو وروتيښ شول له ھراته وتیراپاراوه وکو

 .  شيیاځ

 وروسته، تيښـې له ھراته په تـٻې او ورور ردلخانيش«  : ـکيې لـهيفر

 د ې کV ته، چژيکي ستراتيړاوي د نادعلي پې کنټ واليي ما٢٣ د گرشک په انځ

نه له  وروهړدوا.  رسوي،ی دځی استوگنې اديېو فتح خان د مور، لريوز

کونهيپ( ۍ بکارنديړ قومونو ته چابک او گولوټ ېـمې د سـهياځھمدغه 
١
( 

 ـرې شمـڼگ. يړ وکونڅ پاېاندړ پر ورزاي د شاه محمود او کامران مې چيږـېلـ

 ھسته کرښ لوکيړَ ووهي او د يٻ واوابځ ته مثبت ېتنښ غویبارکزي د ھغو

 ړې او د نوموتيښ تريې سرتـريډي خهڅ ـکوې له لـواکځ د شاھي وي،ړجو

 . پراخويې t پسړۍ کې ھستکريښل

                                                

او مجازا ً د بکاري . په اوستا کې پديکا ويل شوې چې د پلي  يا پياده تلونکي په مانا ده: پيک  ١
د که د پښتني شاعر له سترگو ورته ووينو نو پتنگ يا کاغذ با. ـږيېَيا قاصد په مانا ھم کارول کـ
  ژ -. ته ٻې ھم  پيک ويلي دي
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 کوي، ېاندړ وهښ پې کامران په چل او دوکی شھزادگې کړ لې دپه

 يړ مقام به ورته ورکړ لوري د وزې چيٻپردلخان له بنده خVصوي او ورته وا

.  ته چمتو شي خدمتاي بلځ وي او کھندلخان ردلخاني شې شرط چېخو په د

 مننه کوي خو پر شھزادگي شک خهڅ ې وعدې کامران له دیپردلخان د شھزادگ

 اليي پالهړ سره سره پردلخان خپله بشپې له دي؛ړ وکډاډ ې ورباندې چلري

 ی دړ وtې او ژمنې ژبې په خپلڼې گې چييښ ې او داسرگندويڅشھزادگي ته 

 یاځ وي سره وڼخپلو ورو له ې او په ناد علي کتيښ وروسته تځېمگر دوه ور

 ـدلوې کـيړاوي د t پيې د روحوانوالوڅ د پاـدلېھلمند ته د پردلخان رسـ. يږـېکـ

 د ايتړ وړې استعداد او د لوړ ورته د لوې خان په زامنو کندهي او د پايځtمل گر

 هړ شخاي ۍ کومه ناندرځخاوند په سترگه گوري؛ ھرکله که د قومونو تر من

په .  کولهېاندړ وهښ پې په توگيړگځ منوهيو پردلخان به تل د  نـدلهې کـتهځرامن

 له پارسه ی نوی افضل اسحاقزري مري خان وزنيروزالدي د حاجي فې کړ لېھمد

خان  « ٻې ځ د خپلو قومونو تر منې وو او په ھلمند کیھلمند ته راستون شو

ر ورور  اسحاقزي او د پردلخان د مشرافضلي ژوند کاوه، د مېدږـې ته نـ»نينش

 کومه ۍمنښ دې له دغې چې پرته وه، پردلخان پرته له دمنيښ دۍ پخوانځتر من

 مرسته خهڅ او وريځ اسحاقزي ته وررافضلي ولري، مې کهړ په زنهٻښاند

 یاځ وي سره وي مني او له محمدزتنهښ خان ھم دغه غورافضلي مي،ړغوا

 »    ١.  يږـېکـ

 سور ٻې ې tندوښ تر پي،ږٻ خبرېتښـٻ کامران د پردلخان په تـې چکله

 فتح خان ري د وزې لپاره امر کوي چولوړ او د خپل غضب د اور د سيږـٻاور بلـ

 خنجر اي بلځ وي راغلي ول دوٻ کـهښ مخ په ږ لٻې پونهټ ې چې دېپه سترگو ک

ددغه .  باسيې دي را ودې پاتې کوټ دده د سترگو په گاې چښېووھي او ھغه غو

 ري تن ته وسپارل شوه ؛ ھغه ھم خپل خنجر د وزوهيمه  دنده د قاسم په ناتيجنا

   را ېتښ غوې پاتٻې خهڅ وټ او د سترگو له گاړ دننه ور وواي بې سترگو کپيټپه 

 .    ېــستلٻوا

                                                

١
  دولسم څپرکی، ي سھيل سبزوار:ژباړه ريخ افغانھا، أ فريه، ت-  
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   : ـکيٻ لـرسيپ

 ته په چوپه ـکٻ خپل برخلـري وز)صبور( ـاليٻـڅـٻ او پــاليٻ ننگـ" 

 اي یکيي وـوٻ ٻې ايسي او  وباې کومه آه له خولې چېخوله ، پرته له د

  ١." ـهٻ ووای ھر کلي،ځ ووېکلمه  له خول

  

 ني فتح خان او د ھغه وراره امري وروسته، کامران وزتي دغه جناله

 په نا،ي په وکوالٻ سلطاني د لـخيد تأر.  سره کندھار ته راووستلانهځالملک  له 

د ھغه ) ن بارکزي خاديمV محمد سع(ِ نامتو خان علوم قاضي القضات ېکندھار ک

 . پالنه کوله

 د هڼ وروري د وزې په کابل کې شاه محمود پوه شو چې خوا کله چې بلله

 په کرښ لی لوـوٻ نو د ړې کهړکٻ پرـنگهٻـټ لپاره ولوځھغه د حکومت د راپر

 کرښ شاه محمود له خپل لېھمدا چ. ـدٻـځ له کندھاره د کابل پر لور وخوايملت

 د یاځوي سره واکونوځ له خپلو وڼ وروويت بارکز ووارهښسره د کندھار له 

 وڼ وروويد کندھار والي گل محمد خان پوپلزي ، بارکز. ړ وکدٻ برارښکندھار پر 

 ورته ې پورـدلوٻرگندڅ تر ـکٻ د کابل د برخلـې دهږ تر لږ لې چړ وکزٻاندړته و

 به له جنگ و ارښ نو ړ تر tسه نه کتوبيالي که پاچا کوم بري،ړوخت ورک

 ظاھرأ ومانه او ـزٻاندړ دغه ووڼ وروريد وز.  ته ور وسپاريی پرته دووړجگ

 دٻ د برٻې ې سول خو پر کV باندې په tره پاتې سترگې پورې مودډې لنېوٻتر 

 .    هړوک هڅھ

 وړ او لوـوالونوٻ پر دارښ د وڼ وروري د وزې چې له دوروسته

 نو ،ېودلښـٻـښ کۍني زاي ړۍپو ـمانهٻ لپاره پرـدلوٻ د پورته کـېمورچلونو باند

 ارښ د ٻې ې او د سترگو په رپ کړ وکدٻ شپه پر کV کلک بروهي ٻې اپهڅنا

 د ې چـده،ٻنومـ خان ردادي د کV پرسر وخوت مې تن چینړلوم. ـولٻ ونــوالونهٻد

 ېکله چ.  سولـوهٻ نور ورشـې په شاه برج پورته وخوت او ورپسانويبارکز

 مقاومت ې چې خبر شو پرته له دښېـٻ پـې شوتهځامنوالي گل محمد خان له ر

 د ٻې شاه محمود ته ورساوه او ھغه ې په غزني کٻې انځ او ـدٻتـښ ، وتيړوک
                                                

ا ١ ھم اڼې١٠٠ - ٩٩، غهپيرس،  پ    
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 هړ پر غاې د چارو واگدھار د کنردلخانيش.  ړ خبر کښېـٻکندھار له پـ

 ړې کرگندهڅ ندنهښ او سرانهړـٻ مـٻې انهځ له ې خان ته چردادي او مېــستلٻواخـ

 اقاسيکيشي د اوه،
١

ړ  لقب ورک
٢

 دوست محمد ري وروسته له امړیدغه س . 

t پرمھال د بخارا د پاچا له ـداٻ ته د راستنــوادٻ خو ھـړخان سره بخارا ته 

 ووژل شوې کېتښ نېوي سره په ـروٻسرتـ
٣

 انوي د کابل د شاغاسړینومو.   

 .  ی دـکهٻغور نـ

 

 :رنگواليڅ  ـدلوٻ اشرف الوزراء فتح خان د وژل کـد
 

 د ې او په کابل او کندھار کونڅ له پاوڼ د وروري شاه محمود د وزې چکله

 هڅ ھٻې ې کدوږ په اوې خبر شو د کابل او غزني د tرخهڅ اووي له بریھغو

 کبله شاه او شھزادگي ېله د.  باسيړ ته اړې جوې فتح خان روغري وزې چهړوک

 ته وڼ خپلو وروې دېکل او کندھار  په کابې چـوٻ ونـې تر دباو tندري وزوړدوا

 ې چري tس واخلي، مگر وزخهڅ ونڅ او پاړې له جگې چيړ وکوونهښtر

 پر ښـٻ زبـجنړ د ژمنو او د ربی وو د شاه او د ھغه د زوړی او مغرور سورړز

 له چارو استي او ساي نور ددنی دې چړ ورکٻې وابځ او ړ مقاومت وکېاندړو

 .   رهٻ کومه وخهڅ مرگ او عقوبت ل او نه له خپ نه لريايـوالتٻسره کومه لـ

 ٻې اي بلځ وي ـدلٻ اباد ته ورسـدي د ودرگو سعٻې کرښ شاه او لې چکله

 ـکٻ ته لـوڼ خپلو وروې چـوٻ ونـې tنداوړ او کښـٻ خان تر زبـرفتحيوز

 ده او ېشاه ژمنه کوله چ. يړ منع کٻې خهڅ او له جنگ او مخالفت ـکيٻولـ

 ـوٻ پخوانـپلو او خيړ او منصبونه ورکونهځـٻ ھماغه پخواني درېٻ ته به وڼورو

 ته یته ھغو :"  لي ووې کوابځ د پاچا په ريوز. يږـٻ ولـٻېحکومتونو ته به 

                                                

ـږي يو گـډوله تورکي وييکی دی چې ايشيک د ٻـکل کـٻ ايشيک اقاسي چې ايشک اقاسي ھم لـ- ١
ي څخه موخه د باندنۍ دروازې او له ايشيک اقاس. ـږيٻدروازې او اقاسي د سردار په مانا کـ

  ژ. ـيس يا د دربار حاجب دهئر
لتواريخ، -  ٢    پاڼه١٠٢،  ټوک١فيض محمد،سراج ا
امه، ٣ کبرن ا اڼې وروسته ١۶۵له ، ١٣٣٠حميد کشميری،   پ
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 خو په دوه وو ،ی نه دي ، او نه ستا مال دې ستا په tس کې چې ورکوهڅھغه 

 ريد وز ې چې له دېمخک. يړ مال خپل کولټ ی کوtٻې ړی سوندړ پټسترگو 

 ی عاقبت سنجولدي باٻې تا  یا وړې کې برخې باڼ له روې دېفتح خان سترگ

 ی تا په خپله راپارولې ، د ھغه توپان لپاره چئ ته اوس کوې چهڅ او ھغه ،یوا

 نور يږـٻ کـتهځ را منې چليي پاې او له ھرهڅ کوي؟ خو ما له ھرهټ گهڅ ید

 شوي کلٻ لـې مې کري په تقدې چ تندي ومنمني به په ورهڅ او ھغه یلځـنٻtس مـ

." وي
١   

 ري د وزې او مشران دکرښ سرلولټ کرښ د لې چړ شاه امر ورکې ورپس

 فتح خان د ري په خپل وار د وزې دـوٻ برخه واخلي او ھر ېفتح خان په وژنه ک

 تلښشاه په خپل دغه کار غو.  يړ کـکٻ پرخهڅ له ھر بند ړی غـوٻ  ـوٻبدن 

 ېـرٻ لـخهڅ والي ېدږـٻ نـولډ سره له ھر وڼ ورووي سرداران له بارکزېچ

 ـرٻ شمـوي شي یـداٻکـ.  ابدي تخم وکريمنيښ د دځ ترمنیوساتي او د ھغو

 وي خوابدي درلودله او هڅ ناهڅ خهڅ ري له وزې کونوړسردارانو په خپلو ز

 نه ی بد والهړ زاي ، خوابدي نهٻ کـولډ څـٻ ھـېاندړ په وري د وزاييښ ٻې ـرٻشمـ

 ساري ې بې په دغسٻې له کبله ېـقئساُ د  حب ذات د ېـوازٻ سي یـداٻرلود ؛ کـد

   ٢ . ويېـسـتـٻ برخه اخـې کتي جناخييتأر

 شاه محمود د دوست محمد ېکله چ : " ـکيٻ لــکوالٻ سلطاني لـخي تأرد

 فکر ٻې سره انځ سو او له یلي نھرډٻ خبر سو نو ـولوٻخان له پلوه د کابل په نـ

 پر مھال ـدلوٻ له دوست محمد خان سره د مخامخ کـې نه سي چېس داړوک

 وژغوري او ان فتح خري سران وزـرٻ شمـــوٻ کرښ قومي مشران او د لـنيٻـځ

 کبله ېله ھمد.  سيیاځ ــوٻ سره منښ وسپاري او له دٻېدوست محمد خان ته 

 ـنـهٻدي کـ ابٻې ځ د مشرانو تر منکرښ او د لوڼ ورووي د بارکزې لپاره چېاو دد

 تلښ مشران، که چا غوولټ کرښ د ل،ې ویـندلٻ شـٻې تخم منيښ او ددتهځرامن

 ېب. ستلٻ اړ ته اې خان وژنرفتحي وزد ٻې ی او ھغوولټ راتل،ښ نه غوٻې اي

                                                

ئی،  -  ١ ارکزا    پ١٠٩پيرس،عروج ب
ريخ، -  ٢ لتوا ا اڼه١٠٠ ټوک ، ١سراج  پ   
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 خو ړ کـکٻ په شان بند پر بند پرېتښد ل) شکروين ( وي د گن،ٻې ري وزیسار

 او د شھادت ـستلهٻ را ونه اېله خول آه وهي ان رتهي غرهډٻ زمري له خپل  ُورَړز

 خپله خوله جاري وساتله او د شھادت ٻې لوٻ په وې کلمليڅ د سپېبياو د ط

  ١ . سوهېبرخدرجه ور په 

 او زغم دغو ايورتړ ، زېانيړفتح خان په م : " يي وارسيپ

 ېوکړ ووهي ٻې وسپاره او د مرگ تر دمه انځ ته ورونوځشکنجو او 

 ې په خپلٻې او نه تلهښ وغونهښ له چا بخٻې او نه  ونه وتلهېآه له خول

 خپل وقار او پرتم ٻې هي او له سره تر پاهړ وکتنهښ غوتښ د کمېسزا ک

 او د لي ونه وهڅ بل ٻې له نامه پرته ی او د خداړ نه کې tندوښتر پ

 " ٢.  وسپارهانځ ٻې ته ږېـٻ مرگ غـليړايو

 ېـاشتې اته مـېه وژن د ھغه لېد فتح خان سترگ« : وايي  » هي فر«

 فتح خان د وژلو اندهړ شاه محمود د ې کله چ»ې وې شوستلٻ اوټ له گاېمخک

 انځ پر ري وردانگي، او د وزې پرړی لومولوټ تر رزايامر ورکوي نو کامران م

 تهښ او زسيخپل خنجر ننه باسي، له ھغه  وروسته، نور ھم خپل خنجرونه رابا

 په وي ٻې يړ د بدن غ،ړژوند له پوسته ک فتح خان یھغو.  شکنجه ورکويرډٻ

 د ې توگې او په دـلويې د ھغه سر له تنه بـې کی په پال،ړ ککٻ له تنه ور پروي

 وي شوکٻ د بدن له پرېد ھغه جسد چ. ديږ یکټ ی د پااوړ او کځھغه پر رن

 ټېوټ ھم ٻې نور ې چيږـې کــپارل نه وو عمومي جVدانو ته سهڅ پرته بل وړغ

 او خاورو ته دويږـې لـٻې اچوي او غزني ته ې جوال کوهي په ٻې ايب ي،ړ کټېوټ

 د ې خولې له خپلښې کړ وحشتناکو شکنجو په لولوټفتح خان د دغو .  سپاريٻې

 کوي؛ فتح خان دغه تي نه باسي او نه کوم شکاغهي کومه چې آه په اندازېوي

 .  زغميۍآرام وجدان په ليڅـې او د سپـاي ورتهړ اتل په زوهي د ې شکنجېولټ

   د ې کټ گوټ د افغانستان په گوېاندړ د وژونکو پر ونيړـې ستر مـددغه

   پاتي الهي سدوزيو ته پالې ، ھغه کسان چيږـې پورته کــېکړٻ کمښعمومي خ

                                                

ئی،  ١ ارکزا أسلطان محمدخالص ب نت طا  ١٨٨١= ھجری ١٢٨٩چاپ ،يريخ سل
بمبئی، ز    پ٢٠٣، 
ثر، غه پيرس،ھما ٢    پ١٠٩ا



 ١٨٨                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 هړز«  ھم ورته شا کوي؛ ان د شاه د شخصي دوستانو یشوي ول، ھغو

 شاه له انونهځ ېوژن ولډ ې په ديړ سالهي پالې او دداس»يٻږسواندي ھم راپار

 رخه او سخه ې ول چې تنه سرداران پاتوڅ ېوازي دي؛ٻږ پرٻې ېوازي او ېـرېلـ

 ېـدلې ته نه وه رسـی ھم پااي بې باندی دردناکه پاې د فتح خان د ژوند په داسٻې

.  «١
 

 موھن tل ـکوالٻد کتاب لـ"  محمد خانردوستي اماتيح " د

 نه هښـٻ پـکهي تراژې بله داسڅـٻـ ھې کريَ په پــږزمو : " ې چـکيٻلـ

 ې خان له وژنرفتحي د وزې دې او وحشت کايلتډ شې په خپلېسته چ

 tسونو، لوړ په تٻې ري  وزیدلړٻ وسه او کې ، بوندړ. سره پرتله سي

 د شاه محمود دربار یلړُ او په غرب او غـراب تیـچلٻ پـې کرونوځينځ

 ۍ د سلطنت پرگدٻېا  ھمدغه پاچې وو چري ھماغه وزی د-ته راووست

 او باغي وړ خپلو سرغاې چړ ته امر وکري پاچا وز- وویـنولٻـښک

 د پاچا ـتئ په جرريوز. ديږـٻـښ کهړ پاچا ته غاې چـکيٻ ته ولـوڼورو

 او پر خپلو مي رغملي او وندړ اوسزه : لٻ وٻې وغندله او وتنهښغو

و او امر  سیشاه محمود قھرژل.  ھم کومه وسه او کنترول نه لرموڼورو

پاچا او شھزادگي په [  سره سم د ېله د.  وژل شيې ودې چړ وکٻې

 فتح خان په ري وزانو،يسلطنتي دربار] ې نغوتې شولي وۍـنٻمخکـ

 اي ب،ې tس گوتد ٻې ړی لومې چړ قصابي کڼې بې په داسايلتډ شېرډٻ

 پوزه او ونه،ږ غوٻې اي ، بلړ کـلٻ بند په بند ور بـښې tسونه او پٻې

 ې وه چهړ دومره لواي او زورتانهړـٻ مـريد وز. ړې کـکٻ ور پرېډشون

 له ٻې او نه ښـٻ وکـیـروٻگـځ د زجر او درد له کبله کوم ٻېنه 

 تر ھغو ٻې ولډ ې او په ھمده،ړ وکتنهښ سوي غوهړ د زخهڅقصابانو 

 "  ٢ .ړ سر ھم جV کٻې خهڅ بدن ېوتټ ټېوټ له ې چاوهړوک

 

 له ؛ړ کټېوټ ټېوټ بند پر بند ري وزیدلړٻک او ې وسې بٻې ې توگې دپه

 د ٻې ې برخې بدن پاتولټ نه سو، نو د ړ په دغه کار مري ھم وزې په دې چېد
                                                

١
  دولسم څپرکی ،يسبزوار سھيل : ژباړه  افغانھا، ريخأت فريه، -  
ات موھن -  ٢ ن، اميردوست tل،حي اڼه١٢۶ ، ټوک١محمدخا پ    
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 ښې کړېوڅ کٻې لوېوي په ٻې ټېوټ او ېـلٻ بـخهڅ بل وي پسه په شان له وهي

قاضي ) ـکهٻ د نـۍعلومي د کورن( د ړی می شوټېوټ يټوټ ريد وز. ېواچول

لوه  له پديمحمد سع
١

 علي tt د ني الدی رضخي سو او د شلړووي غزني ته 

. خاورو ته وسپارل سونگڅ ترارتيز
٢
   

 

 :  پرتمتي خان د شخصرفتحي وزد

                                                

د وزير فتح خان د پVر جسد ھم ھمدغه قاضي محمد سعيد خان بارکزي د زمانشاه په اجازې  -  ١

  ) پ١٣٣فرھنگ، . ار ذاکر ته يووړ او خاورو ته ٻې وسپارهد کندھ
ـندل شوي چې د ھغه ٻـکې پر مخ يو شمير شعري بيتونه کـٻ د وزير فتح خان د مزار د ډبر لـ- ٢

دغه ابيات دا .  بللی دی ٻېد ژوند د تأريخ د لوړو ژورو څرگندونه کوي او واtمقامه شھيد اکبر
  : دي 

   ساخت ســاقی اجـل آخـرزمرگش تلخ کام       خـان فــتـح  ــوابن که فـــلک جــور از آه

  ُچــون پـدر بــد پادشاه و بود از نسل کرامدرانی وســـردار قــوم          بــود بـارکــزائی و 

  از ھــرات آواره و صبح  اميدش  شد تمامعدازپدرمحمودشه راشھزمان        ساخت چون ب

  در بـدر صحرا بصحرا در رکاب او مـدامراق و فـارس بـود         ــدرعـآن وزيرنامـــوران

  ـقــامـ آمـــد و آورد شـــه را در مقـــام انــتحــق آن مصدر فتح و ظـفـر       ر ازتـــائيد ـآخ

  بستد از اعــدا به تيغ  و داد ازعـدل انتظام قــنـدھار و کابل و ســنـد وخراسان راھـمه       

  کرد اياز خاص موسومش ز روی احـترام وزيراعظم وشھدوست خواند        محمودششاھ

  در حـــدود مشھـــد آمــد با کمـــال احتشامـر از بھــر تسخير عراق         بھـــر ده سال دگــ

  کـــز زبان ھا  نام حاتـم محـو شـد ماtکVم    بخششی در آن وtيت کــرد آن کـان عــطا     

  يـرند مادام الـقـيامگـام رســـــتم را نـمی ـناجاريان حـربی که اھــل آن ديــار        رد با قــک

  دشمنان بـــد درون تـيــره روز خــيــره فامـح آمـد چـو در ملک ھرات        با غنايم بـعـد فت

  ل اھتمامالغــرض شھــزاده از گفـتار از اھـيان به بغـيـش متھم         ـت طغساختند از تھـم

  بخــت سـودای دوام سلطنـت زان فکر خامشيدازخدمتش پوشيده چشم         دو چشم اوکھر

  ـيد آباد از مشھد شـھــادت يافت کامـابينايی انـدر چشم شاه         در سعمـره آوردش به نـھـ

  مدامد با محمــددوسـت در کابــل  خان و از احوالـش خـبـر       آنکه باشـداشت نواب صمد

  ـرحمت درسايۀ خـيـر اtنامم او بگشای با ديدارخويش       جا دھــش  از مچشيارب آن جا

  ١٢٣۴(شد بسان آب شھيد اکبرآن واtمقامغيـبــی بـمــد آه گـفـت        سال فــوتـش ھاتــف 

   وعامجھان خاصـــادره تـــاريــخ او        کـس نديد وکس نگويددرآن اســـيــرنادر و اين نـ

  ) پ١١۵ نظامی افغانستان، -دونابغه سياسی(
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 محمد خان له ندهي د خپل پVر سردار پاې کۍ کلن١٩ فتح خان په ريوز

.  ووژل سوې کۍ کلن٣٨ ته راودانگل او په گرډ استي وروسته د سدلوٻوژل کـ

 کاله ١٩ ې کړ په للوځ ھلو ـوٻندوښ فتح خان د خپلو سرري وز،ېـرنٻمـ شېپه د

 ولټپه . لړ کارونه تر سره کنړي اتښ او پرتم لپاره زتښـنـگٻـټ د ـوادٻد ھـ

 او ھرات ري سندھـ، کشمستان،څ د بلو؛ړ کی ژونداي بلځ وي کاوټي ٻې ې کـوادٻھـ

 ديږـٻـښ کهړ مرکز ته غاې چلړ کړ اٻې اني والتونوي پرتو وtېـرٻ د لــرٻـڅپه 

 .يږـٻ مرکز ته ولـهډ د مرکز ونې دخهڅ وټ گاتيياو له مال

 ايتړ بشپۍمکنځ ۍـوادنٻ او د ھـتښـنگٻـټ د ۍ فتح خان د ملي واکمنريوز

 ليڅـٻ پر سپــوادٻ د ھـې دي؛ ھر کله چيړ کېلځ ې ھلهيندوښ سرې کېپه tر

دفاع او د ولس د ننگ او شرف  د ـوادٻ د tسوھنو، د ھـوي د پردې باندميحر

 انوي او باغانوياغي منانو،ښ د دـوادٻ د ھـٻې نو خپله توره ېخبره را پورته شو

 سندھھـ او ر،ي له کشمې چېـستلٻ را اـکهٻ له تـېانړـٻ په مـېاندړپر و

 ۍـوادنٻ د ھـ،ېـمٻ سـې پولو پورــوٻ د ھرات تر وروستــېـولٻ نـتانهڅښبلو

 ې تورېVندځ دده د ،ې کې په tرــتابهٻ د خوندوټملي گ او د ايتړ بشپۍمکنځ

 .     وهو زانگېانړـٻ او د ھغه د مـگرډ

 ېسخاوت دو/ ۍ tسی او لوېانړـٻ د مـې کتي فتح خان په شخصري وزد

 ان د ې چې وېلږ راوکاانتهځ ې کچې تر دٻې ې پرگن،ې وېولټ را ېاويتړانگځ

په " هيفر" د .  ووړی کـکهٻ پـٻې ځـٻ نوم، پرتم او درۍپاچا او د ھغه د کورن

 د پرگنو په ژبو خپور وو، افغانانو فتح ې کاي آسۍنځ د فتح خان نوم په مننايو

. پاچا ته په سپکو کتلٻې ې کخړ درلودله، خوپه بل اايـوالتٻ لـړېانگځخان ته 
١
  

 خو دومره واک او هړ د سلطنت ادعا ونه ککلهڅـٻ فتح خان ھـريوز

 را ٻې به اي ـنولٻـښ کۍ پاچاھان د سلطنت پرگدٻې به اي ېچ درلود ٻې واکځ

 ې د سردار په توگوي برخه ، د بارکزوهي اووي د ھغه د برېشک نسته چ. کوزول

 د ې له مختيم او اھــرٻ د خپل شمـې لري چهړ اې پورٻځ درـزٻولنـټد ھغه په 

 او اويتړانگځ فتح خان شخصي ري مگر د وز؛ی دـبرټ مھم ــرډٻ وي ويدران

                                                

 مخ ۶۶پيرس،  -  ١
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 ېـندلٻشـ ـزهٻ اغــزهٻـټ بنسې باندٻځ او ولسمـنـلي دراي ھم د ھغه په برلويخصا

 . وه

 ۍنړ لومې ته د شاه محمود په رسونه کۍ د سلطنت گدې خان چرفتحيوز

 او رگندڅ ۍ کورنې او خپلانځ د ٻې وه د وزارت مقام ې لوبولهډ ونـزهٻـټاو بنس

 مشر وو یولمنلټ او رکځي فعال، رډٻ ې چې له دنگ،څ ترېدد. هڼ حق گاـکندٻپر

 سلطنتي ٻې ېــــستـنٻ اخــېـټ په گـخهڅ توب ټ او لۍ مارچهړنو د شاه  له چ

 ـرتهٻ بـواکځ ني کوله ھغه پرتمهڅ ھريوز . داوهږـٻ وزارت ته را ولــواکځ

 . درلود ې کريَ د احمدشاه په پـــوادٻ ھـې چيړ کیراژوند

 هړ په اتي خان د شخصرفتحي د وزـبـييـبـ عVمه حـادښ پوه اروایالينوم

ُ د درانيو ې وو چتي شخصـزمنٻ او اغــارښي ، ھویتلښ غويفتح خان  :" کيٻلـ

 او د ښ تورکـیـتـلښ غـیــنٻوازي ې له فراه تر کندھاره پورې کځ په منلويـئد قبا

 وو  درلودل، فعالهڼ وروــرٻ شمــڼفتح خان، گ. ـدهٻ خاوند بلل کـواکځ ـزٻپرگنــ

 "  ١ . وهـــنـهٻ سرچـۍـــنٻوازي واکځ وروسته، د افغاني ۍ، له شاھي کورن

 د ھغه ،ی سوـرٻ فتح خان سره ھممھاله تـري له وزې الفنستن چیسيانگل

 او ېانړـٻ مـړې فتح خان، د لوري وزتنڅښد عالي روح  : ـکيٻ لـې داسهړپه ا

 ولوټ تر ې کرانوي وزولوټ په ويُ دمه د درانې او تر دیافغاني غرور خاوند د

 یـلٻ نه نھـري وزمي ناکاې کار کوهي په ې چېله د. ی او مخور مشر دیالينوم

 ی په لرلو په اعلاتوي معنووړــاوٻ باسي، نو تل د پــړ نه اٻېکوي او اطاعت ته 

 ـتئ او جرتي اھلت،ي د ھغه په کفاولټ. ی سمبال دتي او فعالتځښحد خو

 په ـيئ د حاتم طاې او سخاوت کېانړـٻ ، مـۍوانځ  پهٻې انياعتراف کوي، پلو

 په ــزٻ او بندډ خنولډ څـٻ ھـې باندوږ پر اوېلډ ې د خپلې چې ؛ له دادويينامه 

 ې د خپلکلهڅٻھـ.  دييړ کېدږـٻ نـانتهځ رډٻ تښ زٻې یَزوره نه باروي نو ھغو

 ۍــکټــ ھم شي نو په چښــٻ پــې نه کوي او که داسيي پرواې بې کوټ په گـېلډ

 ې ونړې د لونگر،ډ ې چيږـٻ کـلٻو.  کويهڅ ھېجبرانولو ک / ندهي په سکٻې

 چلند لري، دغه کډ لري، نرم او له تواضع ـرهٻـڅ ېکلښ تهښخاوند او ز

                                                

ن، -  ١ انستا فغ اريخ مختصرا ابل،١٣۴٩حبيبی، ت    پ١٠۴،  ټوک ٢ک
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 سره اي شرم او ح،ېـرٻ له وې چخهڅ ټې اوخعتي د ھغه له کره طبايتړانگځ

.  کوي تضاد لريتوبيپرد
١

 

 محمد خان سره ردوستي له امې چوالـکٻ سلطاني د کتاب لـخي تأرد

 ې داسوندړ او سخاوت په اندنوښ خان د سررفتحي د وز،ی سوـرٻھممھاله تـ

 وو ی سارې دومره بې کايوتړ زې فتح خان په خپلري وزی چارکين : " ـکليٻلـ

 ھر کله ده،ٻکارښ زال رستم ورته د زال په شان ٻې ې په مقابله کې د مقاتلېچ

 ېـدلٻ په زباد رسـې چې ھماغسـسـته،ٻ پرانـٻې tس  د بخشش او سخاوتېچ

 ېـاشتٻ د ھVل نھه مـٻې تگ او راتگ ې ھرات ته د ھغه سفر چيي،ښ ېنړـٻـڅ

 د ھغه د سخاوت د ــرهٻ تـنخوا سربـۍـنٻـاشتـٻ مـېاکلټ پر ـروٻ د سرتـ،ېـولٻونـ

 د  وروستهـدلوٻ خان له بندي کـرفتحي محاسبانو د وزې چـر،ٻ شمـتونوښلگ

. او دوه مثقاله سولۍ لکه روپ٩٩ ـکل،ٻشھزادگي کامران په فرمان ولـ
٢     " 

 رفتحي وزتنڅښ ايتړ وړېد لو :" ـکيٻ لـهړ خان په ارفتحي د وزه،يفر

 توب ھم ړَ وـدلوٻ د حکومت کولو او جنگـنگڅخان د فوق العاده نبوغ تر

ح خان ته په خورا افغانانو، فت...  نه درلودی سارٻې ې کتيپه فعال... درلود

."  په سپکو کتلٻې خپل شاه ته ېدرندو سترگو کتل، حال دا چ
٣

 

 خان د رفتحي باري جھاني د وزیاغلښ یونکړـٻـڅ شاعر او افغان

 ـرٻ مشر تـنهي ترـارٻـښ ھوېفتح خان په افغانستان ک : " ـکيٻ لـهړ په اتيشخص

 او د گرډ پر  د عملې چځې ورې جنرال وو او له ھغورړ زويھغه . ی دیسو

(  پVر خپلھغه د .  ناستی په کرار نه دځ ورـوهٻ ښیـٻ گام اٻې ڼې پرپاخيتأر

 ول او د پVر په شان يړ کډ په ارث راغونې کانځ اوصاف په ولټ)   خانندهيپا

 افغان وهيفتح خان د .  په گناه ووژل سوتوبړَ او خپل وايورتړ ، زۍـارٻـښد ھو

/  د فارس منښ کره دـوادٻ د ھغه د ھـې چـدهٻھـ پوهښ ، ې پال په توگـوادٻھـ

                                                

   پاڼه٢٩٩، ټوک ٢ کابل سلطنت بيان الفنسن، - ١
ر -  ٢ تواريخ خو، پ٢٠٣يخ سلطانی، تأ ل اڼې کې ٩٢په ،  ټوک ١  د سراج ا  پ

ره ٻدغه شمـ   ارډ کړې ده  لکه روپۍ ريک٩۶ـ
   پ۶۶  بارکزائی، عروج پيرس،  -  ٣
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 ې دربار کتهي کفاې ھم د شاه محمود په برانيا/  ژ –او فارس . ی دولت درانيا

 ېـبـٻ شـې ممکنۍنړ په لومې کبله ول چې وو؛ له ھمدیــژندلٻ پــهښ منښخپل د

 ې برخې له نعمته باڼ د روٻې ې سترگې چتلښ له شھزادگي کامرانه وغوٻې ېک

 پلمه له وهي ېکامران دغس.  مشھد ته ور واستويولډ په بندي ې داي او يړک

 افغانستان له ھغو دوه ې کقتي په حقٻې ندولوړ او د فتح خان په تلهښو غهيخدا

 ې افغانانو په سترگو کوږ لروډٻ د ې چړ کې برخې سترگو بــVنــدوځوو 

  .ېـدلٻلـځ

 دهٻه محمود پوھـشا : " کيٻَ له قـوله لـريباري جھاني د فر 

 ۍ په شرنگ د سلطنت پر گدې فتح خان د تورري د وزلهځ دوه ېچ

 او يځ د دولت د پوٻې سره سم ـدلوٻ کبله له پاچا کـې له د،ی دتناس

 او چوړ او په خپله د چړې ورکې د ھغه په tس کېاداري چارو واگ

 انځ او ـناستٻــښ خوندونو او شخوندونو کچو،ړ په چـغـرټ پر ارونوډبن

 ھماغومره ـدلهٻ کـٻې وسه ې چومرهڅ. ړ غمه کې له نورو چارو بٻې

 ېسره له د. هړ لپاره ھم بسنه ونه کېـبـٻ شـېوٻ ان د ې کچوړ په چٻې

 خو ،ې وې د فتح خان په tس کهړ دواې چاراستي د جنگ او سېچ

فتح خان . هړ پورته نه کهټ گهړ ناوخهڅ ورټې په گانځ د کلهڅـٻ ھـريوز

 ې ته چايواکمنتځ د احمدشاه بابا د مھال پرتم او ـوادٻ ھـېخت ک وډپه لن

د فتح خان .  روان وو، ورساوهيړوځ مخ په خته له ومورشاهيد ت

 خپور سو او ې کاي آسۍنځ منېولټ په ې وخت کږ لرډٻ نوم په یالينوم

 په سپکو ٻې او پاچا ته اداوهي تښ درنــرډٻھر افغان د ھغه نوم په 

 کتل تښ ته دومره په درنوي سدوزېپه ھغو وختو کخو . سترگو کتل

 سپھساtر د قي او د ھغه د tـدلوٻـځ چا د شاه د پرڅـٻ ھـې چـدلٻکـ

 وي فتح خان ې چـيٻ کسان واېـنٻـځ.  فکر ھم کاوهـدلوٻ ناستي کـیاځ

 فتح خان شاه ته ې وو، خو کله چړی سیانمنونکځ پال او ۍوکڅ

 ٻې ې گروھنېـنگٻـټصادق وو او په  ېاطاعت کاوه نو په خپل اطاعت ک

که .  شاه ورته ورکاوهېاطاعت کاوه او په ھر ھغه مقام قانع وو چ

 نه تر tسه هڅ بل ٻې نو له نامه پرته ی ھم وای فتح خان پاچا سوريوز
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 ھر ،ی واېَـولټ رابوۍ سختې نورانتهځ ٻې به یاځ پر ېکول، دد

١." دلٻرډٻھم  منانښ دٻې ھماغومره دهٻرډٻ ٻې واک ې چومرهڅ
 

که شاه  " .... اتوييپه دوام ز» بحث «ې وراشې دغې جھاني د خپل

 له پاچا سره په ې حق درلود ، نو فتح خان چـدلوٻمحمود د افغانستان د پاچا کـ

 دا حق نه درلود؟  ې وو ولقهي tلهځ سل ې کې او تورـري په عـقـل، تدبـې کېپرتل

 ې پوراکنوټ خان تر تح فېکمن نه وو چ وامي رژۍموکراسډي د ېپه افغانستان ک

 ستلٻ په شرنگ اخـې واک د تورېپه افغانستان ک. ی ناست واې په tرېسترگ

 ھم تر ھر ې کـري وه او په عقل او تدبــرهٻ او د فتح خان توره تر ھر چا تــده،ٻکـ

 ٻې تنه ږ شـپـهږ تر لږ لې کځ په منوڼد ھغه د ورو.  ووارښي ھورډٻ تښچا ز

 په ې کگرډ په ې او ژبړې د جگٻې ايتړاقت او خپله وي خپل لېن ول چھغه کسا

 په کاوټي د امن او ې کیاځ په ھر اقتيفتح خان خپل ل.  وه ېزباد رسول

 په ې ککولوټ او د مخالفانو د اله گولو په ت،ښ د مالي چارو په سبمالت،ښـنـگٻـټ

."رم ووژل شو او صداقت په جاقتي د ھمدغه لې کی وو او په پایزباد رسول
٢

    

 تښـنگٻـټ د ۍ او د ملي واکمنايتړ بشپۍمکنځ د ـوادٻ خان د ھـرفتحيوز

 د ھرات ستانهڅ تر سندھـ او له بلورهي له کشماني او پلوهڼ ، وروانځلپاره خپل 

 ېـٻ  او د تـجـزۍ له تباھـوادٻ ھـې ول چوليځ گرالډ ې پولو پورـوٻتر وروستــ

 سره پورته کولو ٻې انياغدولت مخالفان او ب وژغوري او د سدوزي هښله گوا

  فتح ې تر ھغو چنھگـي ستي رنجمنښ ؛ ان د افغانانو پخواني دودلښــٻته نه پر

 او بدو په ې د طمعېُ دراني قلمر ته دې نه درلود چـتئ وو دا جریخان ژوند

 تي شخصخيي ملي او تأروي ې دغسـوادٻ د ھـې چۍــنٻپه خواشـ. سترگو وگوري

 وندړ ړېــٻ بــېرډٻ له کبله په ېـنٻ او کـې او سخېناپوھـه شھزادگي د رخ وهيد 

 د ې باندـوادٻ پر ھـې توگې د ھغه د پVر په tس ووژل شو او په داياو ب

 .  سوولټ ھم نور غرټ یدلړٻ کلن سلطنت غواي د اتويسدوز

 

                                                

  پ٢٣٢ - ٢٣١ اثر، جھاني،ھماغه باري -  ١
  پ٢٣٢ - ٢٣١ اثر، جھاني،ھماغه باري -  ٢
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 : فتح خان اوtده ري وزد
  

 او ېـتـنښ پــورښـٻ د پـېٻ ې دو،ې درلودلېـرمنٻ مـې فتح خان درريوز

 هځــنٻ پـٻې ـرمنوٻ مـوړواٻله در. وه) قزلباشه(  د کابل فارسي ژبه ٻې مهٻدر

 نهٻ فتح خان لور د نواب محمد زمان خان ماندريد وز.  لور درلودلهـوهٻزامن او 

 :  ول ولډ ې په tندٻې نومونهوه او د زامنو 

  دا دي ٻېنه  زامن درلودل او نوموېدر ( خانيمحمد قل – ١

  خان، سردار محمد سرور خان او سردار وسفيسردار محمد : 

 ) حسن خانمحمد

 سربلند خان – ٢

 ) سوړ مې کۍوانځ وانهځپه ( شاه سرور خان  – ٣

 انشاء باز خان – ۴

 درلود، تور ی زووي ٻې د تور محمد حسن خان په نامه خان،ياحمدقل – ۵

 وخت لپاره د جVل آباد حاکم ـوٻاو د محمد حسن خان شعري استعداد ھم درلود 

 خان قي او محمد صدرييمحمد حسن خان د محمد رضا خان وز. ( ھم وو

 ز ١٩۵٩ په ريي خان وزقيمحمد صد. درلودل)  په نومونو دوه زامنرييوز

 د کندھار والي وو، ې کرَي د سردار محمد داؤود خان د صدرات په پـېکال ک

 :  دي ولډ ې په tندٻې نومونه ې چ،ې درلودلڼې لولورڅ زامن او ې دريړنومو

 ريي خان وزنيمحمد ام – ١

 ريي وزقي عترټاکډ – ٢

 ريي خان وزقيرف – ٣

 ې چهي او فوزۍــکښـــٻ بره،ي نوره،يمھر:  دا دي ٻې نومونه وڼ د لواو

 .   ديېـندٻ مـانوي د بچـېــولټ
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   فصلميدر

  )ه ژباړد  نوزادی،(

 

  ونوړ په موخه د بارکزي وستنييدفتح خان د غچ اخ

  یپا د دولت انوياو د سدوز ونڅ پا

  

  

 :ونپاڅونوړوکزی ردبا

 فتح ري کي وزیپه کورن  محمد خانندهيد حاجي جمال خان او سردار پا

 کي لهډ په تونوي شخصخيي د ھغو ملي او تاروادي د ھونهړخان او دده شل تنه و

 کي د هي جغرافاسيي او سخيه تار پوادي د ھيی کي ويړي پ٢٠ او ١٩ چي په يځرا

 ري پوري ،د کشمندهي ول چي د ھلمند نه تر سیھمدا دو .ی دی رول لوبولړپام و

 په ويالګي او کابلي جنیلمندي ، کندھار د ھيی تر ھرات پوري خهڅد شنو درو 

 یاللګ اري پوره زيیرابللو او د وطن  و دفاع ته د ھغوي د اماده کولو په کار کي 

 .ید

 توب له مخي د خپلو اليګي او جنايورتړ ، زۍرکيفتح خان د خپلي ز ريوز

 نورو ري شمويدده او  . درلودیاځ په سرکي اtنوي او د وخت د سونوړ وولوټ

   .ید١ رشکګ انيي مهي د ھلمند د پشت رود سیاځ وڅپوړ د خانوړو

                                                

١
 چي دا به يیاښ. یدړيورک نوم رشکګ ته د ميي سیداtتر اوسه مالومه نده چي چا او کله  د - 
 یدtيک .ی وی شوودليښل دا نوم ا د اشغال پر مھاانوي صفورانيي چي د ای فارسي کلمه ووهي
 بدلون ی باند» رشکګ « سره په دويري د وخت په توی،خو» کن رشيگ« چي اصV دا  کلمه یس

  .ی ویموندل
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  .ووهګ زانروڅينظامي – اسيي واt سی تل د علم او تورمهي داس

 او حاجي جمال  عليزی له قوله ، نورمحمد خانکوالي د لخيردسراج التوا

 راغلل ی کلهډپه شخصيتونو شوو ژندلي وتلو او پوارلسوڅد ھغو  بارکزی خان 

 وروسته  ورته د ولوي د کندھار د نټ م کال کي دنادرافشار په م١٧٣۵چي په 

ان  ھم ددغه نورمحمد خه احمدشایدران. شويلړ ورکی او جنرا لي رتبېسردار

 د ګنڅ افغان مشھور وو،د نادرافشار تر ري چي په می تر نظر tندیزيعل

 . دي ړی چاري زده کی د اداروادي او د ھيښکرکښل

 د  اونادرافشار د ھوتکي سلطنت د نسکورولو وروسته ، ددغي کورني

 قوماندانانوته چي د کروښ د افغاني لدادونهي او جامکيځمشرانو ھغه حکومت 

 چي کاريښ داسي ،ړیپه نامه ورک) جاگير(»وليت« وه د یدلي درګنڅ پر هدد

 او حاجي جمال خان د ھوتکي رافغاني به نور محمد خان مخهڅددغه وخت 

 ی سوشتي د تر tسه کولو وروسته په کندھارکي ممکوځ د مشرانو د يکورن

 انوياو د با رکز)  کVیموس(  د موسي قلعه وډنڅ قومونه د ھلمند پر ید دو .یو

 . پاته شولشتي کي مموي په سیاود ن

 یمخ ک) ۵٣( په کنيينومي ل) یشل مقال ( ی د خپلبييمرحوم عVمه حب

  د ھلمند رود یاځ وڅپوړ چي د حاجي جمال خان بارکزي د کورني د خايیوا

 هګ تویپد .١ کV دهیخي تاری د بارکزو ناوه او د نادعلولډ ګړیانځ او په ډینڅ

ن کومو چي وروسته د محمدزو پاچھي په کابل  سردارای بارکزي شو چیVيو

 . وه اني بچیندونکښ سرميي ، د ھلمند د سهړ کهړ جویک

 محمد خان د شاه د ندهي پر مھال سردار پای چي د زمانشاه د واکمنکله

 ادي په کV کي هي او د لورشکګ وخت په رډي ، ناستښي او پر کورکدينظره ولو

    ځاه ، شاه محمود او شاه شجاع تر من د زمانشیھمدارنکه کله چ.  ووشتيم

 فتح ري وزبه د پوره کولو د پاره تښ د کمکروښ ، د لیديک وا ک tس په tس

 يیه مل او پر کندھا به ر ورسيی  به وانانځ را ورساوه ، ان ځ تهرشکګخان 

 . کولرغلونهي

                                                

١
   مخمي درونهړ وی ، کندھاریمعصوم ھوتک -  
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 ، ی تکرارسویرډي ييښ پولډ ، دا نوي چي به وروسته ھم ووهګنڅلکه 

 ده به د خپلو قواوو د پوره کولو په موخه د ی چی ھم داسي نده شولځوي رګم

 . ويیولړ معروف خپلوانو ته مخ ااي انتارغس

 په ونوړ د بارکزي وً محمد خان زامن معموtندهيپه ھر حال د سردار پا

 د فتح خان تر ولډ ګړیانځ د پVر تر وژلو او په یددو. یدي شوادينامه 

 واکمنانو سره لکه شاه محمود ، ی د سدوزيی یله چ وژني وروسته ، کرجنييو

 ، کرار ی وړیکامران او شاه شجاع سره په کابل ، کندھار او ھرات کي شخ

 یوازي  د سدوزو واکمني وڅ تر ستلي واهځ له منباني کورني رقی د خپليیکرار 

 لکه فراه ، ھلمند ، کندھار ، زابل ، تونهي شوه او نور وtولهټ رایپه ھرات ک

 ١٨١٩ ( وتلښي په tس کونوړ پوري د بارکزو ورهي او ان تر کشموريښکابل ، پ

 ).م

 ی تربلخهڅ کورني یوي د ولډ محسوس ري واکمني په غیھغه مھال چ

 لکه کندھار ی کموي په درو سرهډي تر ونهړ وی ، بارکزدهيپوري tس پر tس ک

 د انتهځ یوکډنڅ په ارښ د يی یلډ او ھري ولټ  سره رایورکيښ، کابل او پ

 لکه کھندل يیر ي شموي چي ړدا کار داسي پر مخ وt. ودښيښ کټ بنسیواکمن

(  خان ، رحمدل خان او مھردل خان د غلجي مور ردليخان ، پردل خان ، ش

 ري ، سلطان محمد خان ، پارمحمدخاني سردارانو ، یزامن د کندھار ) یھوتک

 یوريښ مور زامن د پیوسفزي خان او عطامحمد خان د ديمحمد خان ، محمد سع

 بروت وو ، د ځ تر منموي دوو سی ددیکابل چ. سردارانو به نامه شھرت و موند

 ی د بارکزی  کوم چدلځيرګ ومهي خان د نفوذ سميفتح خان او سردار محمد عظ

 پر دي سردار دوست محمدخان ، نواب جبار خان ، نواب رهيبرس. مور زامن وه 

 په ونوړ ھغو  وولوټد  .یستي ھم کابل له نظره نه اصمد خان او  نواب اسد خان 

 خان او مي وه ، تر فتح حان وروسته محمد عظولټ رای په کابل کی چی کځمن

 . وههړ فعال  او تکولوټدوست محمد خان تر 

 وروسته ، کله چي فتح خان د عاقبت نه لوړ تر شکروښ لیرانيد ا

م  کال د ١٨١٨ او په ندوړسنجونکي او کم عقل شاھزاده کامران  په tس 

 ونوړ ووژل سو ، وولډ اباد کي د شاه محمود په tس په ظالمانه دي په سوګورد
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 داسي ی سره  دوکار ی ، په دلړ کلي پونهښورښ پخاطر ستلوي دده د غچ اخيی

 رهي تر کشمورهيښ او د پورهيښ چي له کندھاره تر کابله ، د کابله تر پړاور بل ک

 . دلي وسوزی په لمبو کیامپراتور انوي د سدوزويیپوري 

 وو چي خهڅ ليډ ورو کسانو له هړ او زرکوي د زوادي فتح خان د ھريوز

 د ی کتګښنټي د دولت په وي د سدوزويی محمد خان په شان ندهيد خپل پVر پا

 روتنهي چي د زمانشاه په تیسره دد.  نه سپماوه انځ خهڅ نندوښ سرولډھر 

 له ونڅ د پاونوړو وو د بارکزي ی سو او نژد محمد خان ووژلندهيسردار پا

  له برکته یاري د فتح خان د ھوشرګ مي،يږ ولووښمخي د سدوزو دولت له پ

 کار امکانات برابر ګډ او ی اداره کولو د پاره د ھمکارهښ د وادي د ھايب واري

 او د شاھزاده کامران د کم تيي کفایخو له بده مرغه  د شاه محمود د ب. شول

 شوه ، لهي  پايی وژل اي او بندولړر فتح خان ي د وزیو حسادت له کبله چعقلي ا

 ھم يی امبراتوري دليړي غوولهټ شوه بلکه هګنړ د سدوزو واکمني وازيينه 

 وهيھر )زانويرګ اناي او بکانويس ( منانوښ کي ناستو درګ او په سنړی وړید

 .هړ کلهي نه بی خپله برخه ترانتهځ

 کله ی والري خان د کشمميرور ، سردار محمد عظ فتح خان سکه وريد وز

 نه خبر سو،د سردار دوست ی له فاجعندولوړچي د کامران په tس د فتح خان د 

 د ري ھم د کشميی او پخپله ليږ د کابل په لور ولکرښ ليی یمحمد خان په مشر

 یکټ په چخاندوست محمد . ړ حرکت وکیچارو د سمولو وروسته په ھغه پس

 ، ھغه  د عظا ی وايی ړی کدي کار چي  باړیلوم. بل ته ورساوه  کاانځسره 

 ی تر سره سوهګنڅ دي وه ، خو دا کار باستلي غچ اخخهڅ یزيمحمد خان بام

  ؟یوا

   :ددوست محمد خان نظامي مھارت

 ولوټخان وروسته ، دوست محمد خان تر   کي تر فتحونوړپه بارکزو و

 نه درلود او د ارډ يی چانهيله ھ وو چي یالګي ور او جنهړ فعال ،زونوړو

 کي رډګ په ګ چي د جندلځيرګ   tملی دده دغه صفتونه ددانديړومخالفانو په 

 . شيیالي بریپر ھغو باند
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 يګ جنخهڅ ی کلن١٥-١٤ِ چي دوست محمد خان د کيي موھن tل ل

 د ی کوادي فتح خان په ھريھغه وخت چي وز« : لړ زده ککونهيمھارت اوتاکت

ارامولو په کار بوخت وو،دوست محمد خان به تل دده سره  ونودښورښ

 نييا د فتح خان لپاره د سترکييدده استعداد ، ابتکارونه او ز.  کاوهتوبيرګمل

.  حسادت را وپاراوهونوړ دنورو وی والیھمدغه د فتح خان سره دده نژد. وهړو

 ويالګي د جناي ورتهړ چي دده زهګرنڅلکه  . کلن وو ١۴ دا مھال ید

 د وينيړ  ھم د ھغه وخت د مکVښ ی او ظاھرارتوبښي ھويی هګدل،ھمدارنښيوخ

 .» ١ . وهړپاره د پام و

 ٨ د يی به وانانځ داوه چي خپل نوي ايتګړانځ وهي ددراني سردارانو 

 اي ورتهړ او زايتړ وګی جنوڅ ، تر ولي سره بانځ درتهډګ ګ وروسته د جنېکلن

.  وموميی بری باندمنښ چي تل پر دیوز و ری کانوځتر tسه او دا توان په 

 هګړ د پاني پت په جمورشاهي تیوځکلن ٨ دراني احمدشاه خپل هګ په تويګليدب

 .يړ تماشا وکګ د جنی کرډګ ووچي په تييسي سره اخانهځکي له 

 یوکړ نه خپل ولي له پی فتح خان د شاه محمود د پاچھري وزهګ ھمدارن

 ته له رډګ ګ د جنيیلن  به وو ،  تل  ک٩ -٨ يیاښورور دوست محمد خان چي 

 په امنوځ دوست محمد خان ھم د خپلو ريوروسته ام) . م١٨٠١ (وهي سره بانهځ

 .ھکله ھمدا کار کاوه

 يګ جنخهڅ کلني عمر ١۵ - ١۴ دوست محمد خان د هګ توی په د

 په کنويموھنVل دخپلو ل.  راضي وورډي کارنه ی او فتح خان ددړشجاعت زده ک

 او د شاه يړ کاديپه نامه  ) مارشالډليد ف( کي دوست محمدخان یاځ بل وهي

 ډليف«  : کيي لید.ی دی بللیالګي جنی وتلوي رډګ کي د وګ په جنيیشجاع سره 

 د شاه کرښ سره لري او تدبارګنټي ،يیمارشال دوست محمدخان په خوش خو

 سره کروښ چي د غزني په قره باغ کي د ھغه د لليږ ولانديړشجاع په و

 سره شي او تشوارډ خواوي په يړ سو او دوالي پګسخت جن. مخامخ شوه 

 یز قوماندان سردار احمد خان نورکروښ د شاه شجاع د لرګ م،یدلګيجن

                                                

 ٨١، ص ١ موھن tل، زندگی اميردوست محمدخان،ج- ١
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دوست محمد . تښ واوې دم په دوستوي داني کي ملهي په پایدد .ړ وکتوبځګړيمن

روسته  تر ھغه وهيښداپ .دلځيخان د کندھار او شاه شجاع د کابل په لور وخو

 بل وهي په صري شاھزاده قی راغله چي دوست محمد خان د کندھار والتهځمن

 د الوګيتنو جن٢٠٠٠ ا و د يړ مات کی کي د محمد اعظم خان قلعه ته نژدګجن

  ١» وو یستي اصردtسهي کندھار د شاھزاده قيی سره ولوي په تونويو

 د ی کګن نابرابر جوهي په انديړ ھم د شاه شجاع په واي  موھنVل ب

 د يی په tس ونوړ کوي چي د فتح خان او وادونهي یدوست محمد خان د بر

 لپاره پر تخت لځ د دوھم يی وروسته چي شاه محمود ولوي نايکندھار او کابل د ب

 دکابل په خهڅوريښ د پی په مشرکرښ لینفر٢۵٠٠٠ ، شاه شجاع د   ناوهښيک

 ري شموي ېن په قوماندان خاميفتح خان د خپل وررور محمد عظ .یدځيلوروخو

 ی خان د شاه شجاع د لوميمحمد عظ.ليږ ته ورولیعسکرد شاه شجاع مقابل

  هړووي پناه ٻې غروته یمي او د سدي ونه لی کانځ توان په ګړی سره د جکرښل

 قومي ري شموي محمد خان د تفتح خان او دوس. ړ د حاله خبر کيیچي کابل 

 وهي یپه حضور کي په سرخاب ک حمودمشرانو او قوماندانانو سره د شاه م

 درو زرو تنو ته وازيي اوردو ږ چي زمولي وویدو. هړ وکهډمشورتي غون

 ھم د توپچي وهي د سپرو او وهي ،یتنه د ٢۵٠٠٠ ځ او د شاه شجاع پوييږرس

 ادهي دا ھم یدو. یکار ندعاقVنه  دلي درانديړ په وی د ھغوکهځفرقه لري، 

 ي،يږ توان وشھرت ته تاوان ونه رسزي اهګړ جد ږ زمو ی د پاره چیدد: هړک

 .وړ وکی ورباندی حمليټ سره پاطي نه tس واخلو او په احتګ د مخامخ جنديبا

 ست،ي کار اخرنهي تدباسيي اوساي ورتهړ د زيی محمد خان چي تل دوست

 دي باږمو  نه وي،ی سوی رانژدمنښ دوچيڅتر:ړ وکزياندړ ويی ته قوماندانانو

 منښ دددي باږ موهګھمدارن. پاته شویاځوياوسره   شوشليونه و وګي دلوړپه و

 نه خت د مالونو په چورولو او غارت بوی د دوانونهځ پر وخت ګسره د جن

 ی ترمنښ او دوييږ کي جنجالونه را زځ په خپل منږ چي دا کار زموکهځ. وړک

 رډي توان منښ خاطر چي ددی ، پدهړ کاتهيده ز.  سي ی پورته کوtهګټ هړناو

                                                

١
   مخ٩۴ ج ،ړیدموھنVل ھمدغه اثر،لم-  
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که د .وړواو  خواته وری چي د ھغوويږارډ نه دومره وی ددودي نه باږ مو،ید

 او ھم به د پاتي يړ بد کوم نو به ھم د خپل قوم نيړ دا کار وکیھر قوم استاز

 شو ړ ته وtګ جنماني پدي باور او ادي باږمو.  ورسوي اني ومورال ته زکرښل

 .ی مو په برخه دیچي بر

 د شاه ی او مشورزونهياندړست محمد خان وددو« : اتويي موھنVل ز

 چکچکو دوږ او په اویدځيرګوړ وديمحمودخان ،فتح خان او نورو خانانو د تاي

دوست . ی چاري وده ته وسپارلیولټ ی او سولګ د جنيیوروسته  .ی شوهګبدر

کله .ړ کټ پانځ ی کځ د ونو او لوخو په منځ ورولهټ وروسته یمحمد خان لد

 يی کي ارهي په تیدشپ. ړ د حرکت امر ورکيی کرتهښ خپل ل دهيچي شپه راورس

 د سردار مددخان ، اعظم خان ی چی وی بجهځ پنیدسھار نژد . وواھهنټ وادږاو

 وه چي لس لهډ شقراولي د پمنښ د دځدا پو. ړ وکدي بريی ځاو غفور خان پر پو

 هګړھغه کسان چي په ج .ودل درلیاځوي سره ید فرق  د سپرويیزره عسکر 

 هړ چي ددوست محمد خان زهړ وکسهي کيیته  )موھنVل( ما  ي حاضر وه،ک

 ژبه به چاي وه چي د ھهړ دومره لوايتړ وزهيي هګړ او جارګنټي کي،ټورتوب، چ

 حمله وهي چي دوست محمد خان به په دلي ولانويسپاھ. د صفت توان ونه لرييی

وروسته به   واچاوه،يی به وښ له پاو قطار کي درز راوست ی په لومنښدد

مددخان او اعظم خان خپل  . اوهڅ ته  و ھی حملی وبليی به ځ او پویدځيرګراو

 او اوهړوژلي وه ،پام وا  عسکریرډي يینازک حالت ته چي دوست محمد خان 

 د خپلو شقراولي پمنښ د دیدي دوست محمد خان وتوانولډ یپد.شول وارخطا

 نه يښی پیاه شجاع له دکله چي ش »١. يړ کپرک او تي سره تولوامکاناتوټ

 ې چيی خهڅ انځ اکرم ري او د خپل وزدي ولوی کشي په تشورډيخبر شو،

 چي دوست ړھغه شاه ته اطمنان ورک  .تهښ درلود ، چاره وغويی کرښل١۵٠٠٠

 چي دهړ وادونييد. يړ کيړ ويړ زره تنو سره دیمحمد خان به د خپلو در

   یوديښ پرداني ھغه وخت میي یوازي او يګټ تل داني مګدوست محمدخان د جن

                                                

١
   مخ١٠٠اب، ھم ھغه کت-  
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 ١ . کولتنهښ او نظامي مصلحت به دا غواسييچي س

 ی شوولي دوست محمدخان نوڅتر«   چي ړ شجاع اکرم خان پوه کشاه

 یپه پا . ٢» کمه ده اودشاھي تاج به دده پر سر ارام ونه لري لهي ھ،دبريینه و

 ونوګل  کي په سګړی جړې خونیويپه  .یدي وخت راورسدوي د مخا مخ کیک

 خان رماک. ړ ھم نه وه ژوند د tسه ورکیدلي ليڅ بل ھوي يی کلهيڅکسانو چي ھ

 ھري يی او عسکر وتي پرکهځ نه پر مید دوست محمد خان د توري له وار

 نه یپسله د . لړ کي ھم شاه شجاع ماته وخوګ جنیپد.خواته سره وپاشل سوه

 سره د ھغه د دوي ل حالت پهی دديیعسکرو.یديتښ او وتی سپکښیشاه خپلي پ

 دوست محمد و وروسته فتح خان ای ماتیترد.ړ کی tس پورولوټوخزانو په ل

  ٣ .ړ کړ جويی جشن ی په ترtسه کولو سره کابل ته راغلل او لویخان دبر

 

 :لړ د شاه محمود ماته خویاندړ محمدخان په وددوست

 نيستي د غچ اخندولوړکله چي دوست محمدخان د خپل ورور فتح خان د 

 خهڅ یزي د عطا محمد خان باميی دمخه هڅ ترھر،یديپه موخه  کابل ته راورس

 .ړ کوندړ يی او ھغه ستلهي واخيی ناښ رووګد ستر

 رګي جھانی او شاه محمود د لمسیعطا محمد خان د کامران د زو

 ليړ وروسته کابل ته راولندولوړفتح خان د  د . قوماندان ووکروښشاھزاده د ل

 پخپله د دوست محمد خان په رګ مي،ړ تا رومار کونهړان وسو چي د فتح خ

 .ړ د tسه ورکيی دي لوګ او د ستریtس ورغ

 د جVل اباد په لور خهڅ وريښ دوست محمد خان د پیھغه وخت چ

 غامي پيی عطا محمد خان ته ی محمد خان مختارالدوله زوري د شیدځيوخو

 د خپل يی چي موخه کليولده ھغه ته  .ړی ورکيی ی وعديړ غوهښواستاوه او 

 رهخلي او دده س د شاھزاده نه tس وای دريي ده او که چستنهيورور غچ اخ
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 وروسته به کابل ده ته وسپاري او پخپله به د کندھار ی ،نو تر بريړمرسته وک

 .يګ ته ورودانګپه لوردشاه محمود سره جن

رته  ووابځ يړ د عطا محمد خان د ھوکدوسرهيوجVل اباد ته په رارس

 دويکابل ته په رارس. ړ د کابل په لورحرکت وکيی هډنځ لهي او بیديراورس

 عطا محمد خان سره اي بيی نه یاځ ی او ددیسره،وخواجه رواش ته راغ

 ،دی دت پروی چي د کابل په چارباغ کيی ی کريپه برج وز .ړی کيګنټي کيړيا

 ته یاځ يړکله چي ھغه و نومو .اکلټ وعده ودويعطا محمد خان سره د ل

 ھغه يی په امر ه،ددهړ دستي حمله پر وکونوړددوست محمد خان و، یديراورس

 هګټ ھم دده د شتون نه اي په راتلونکي کي بوڅ زندان ته واچاوه يی اي اوبړوندکړ

 په يی کال مخکي وي چي ی چي دا ھغه عطا محمد خان دی سلي ووديبا. واخلي 

 .ی ويړ کیندړ يګ فتح خا ن سترريخپل خنجرسره د وز

 ،ړ نه وروسته دوست محمد خان د کابل باtحصار محاصره کیله د

 او باt حصار د دوست یديتښ غزني پر خوا وتردګيدکامران زوي شاھزاده جھان

دوست محمد خان خبر سو چي شاه محمود د کندھاره  .یمحمد خان په tس ورغ

 یوي مخنھغهدي د  د بانخهڅ ارښ د یپه کار وه چ. ی دیدلځيدکابل په لور راخو

 سره کرښ لوکيړ د خپل ھغه وید . د غره په لمنو کيی دروازريوسي نه د ش

 یوي دشاه محمود د مخنيی ی کی ووت او په قلعه قاضارهښ د چي ورته پاته وو

 ولهي کارنه خبر سو،ھغه بله tر ونیکله چي شاه محمود دد. یوي ونرګدپاره سن

 یاځ پر یاځ ته ورساوه او ھلته ابياس و چارانځ يیباد د tري آاود اوزبک 

 .شو

  د چھلستون ھندکي ته راغي،خهڅدوست محمد خان ھم د قلعه قاضي 

 ھم وهي يڅ چي ھی ته راغځ منګ جنیوکړ ووي ځ تر منیدو  وروسته دځ وروهي

 اندهړد . ستي چل نه کار واخيګ جنوهيدلته دوست محمد خان د .  نه درلودیبر

 کي لوي قلم هورور غVم احمد خان پ  د ھغه ديیوا  عطا محمد خان له  خیسو

 وه چي دده د مالوماتو له ی شوادونهي کي کيپه ل  .کييشاه محمود خان ته  ول

 ړی کړیجاړدوست محمد خان سره داسي جو مخي د شاه محمود قوماندانانو د

 او سيي ونانديړ نه وګ ، شاه او شاھزاده به دجنيږی کیاځوي د ھغه سره یچ
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 ھغه ته يی کي کي لی دپه.  وسپاري یلړ tس تيیمحمد خان ته به دوست 

 بل مناسب وخت ته ګ وباسي او دا جنانونهځ ژر هڅ وه چي ھرړیمشوره ورک

 يی کي دالايوګ عطا محمدخان ی وه چی شوودلښ ی داسکيپه ل . ييږډپر

 . ديیکلي لري، وده ته ليی ته ې د شاه کورنی له مخي چی د ھغه درناووازيي

 نوکر پVس شاه ی باوروهي کي د خپل ارهي په تی د شپکيوست محمد خان دا لد

 د وڅ د کمپ خوا ته ورسي ی د ھغي tرچي ړ پوه کيی او ھغه هيږته ول

عسکرو . شوولي او ونهړنوکر ھمداسي وک.  شيولي د عسکرولخوا ونشقراوليپ

 پهاو ړووي  شاھزاده کامران تهيی هډنځ لهيب  ترtسه اوکي لړی نوموخهڅدده 

 ومانهګ بدکروښ وارخطا او پر خپلو لهړشاه او شاھزاده  دوا. ړ خبر کيیحال 

  ١.شول

 په شاه پسند باندي مشھور وو،ودوست ی خوا نه صالو خان چیدبل

 خبر يی وه ، وشاه محمود خان ته ی سوداي پدواريي اميیمحمد خان ته 

 شي ، یاځويان سره  د دوست محمد خيړ دده د خوا دراني خانان غواچيړورک

 نه چي د دوست محمد خان په ی دا وي مخکي له دهښ به نو دده دپاره کهځ

 چي شاه محمود ی وخت کیپه ھمد.  و باسيانځ نه یاځ ی لدديtس ورسي، با

 نورو خانانو سره لکه نوروز ريوشمي دtورخان د ی وو، شاغاسهښtس او پ

 زرو نفرو ته ی دريی ريي شم چايرتګخان او اکبر خان د خپلو کسانو په مل

 ٢. شولیاځوي جV او د دوست محمد خان سره خهڅ د شاه محمود خان یديرس

 چي شاھي ړکامران ھم امر وک. ړ ت کاي نورھم ززي اغکي لیدلي کارد رارسید

 په ی د شپهګ تویپه د. يړ کاري تيی ته ګنڅ یمي او د خني ژر زهڅاسونه ھر 

 وڅ د خپل ی پVر او زوي،ړ او سرداران خبر ک نه چي خانانی دلهي کي بارهيت

سھار مھال نورو خانانو . لړ او دجنوب پرخوا وtدليتښخاصو نوکرانوسره وت

                                                

١
 د خپلو باوري کسانو پVس د کونهي لوجعليڅ له مخي، دوست محمد خان تي بل رواوهيد -  

پلو  دخيی ی وه چي شاه محمود او زوی شوليھلته و. شاه محمود تر نظام قراول پوري ورسول
 اوکله چي ھغه له دليي رسی تر شاه محمود پورکونهيدال.  دي ی شووليقوماندانانو د خوا ن

 يی ارهډ له انځ باوره شواو دخپل ی بکروښ پر خپلو ل،یدي ولویارکډموضوع نه خبر شو، په 
  )مخ٢٠۶ ی سلطانخيمخ،تار١٠١ وکټ ړیخ،لميسراج التوار)(لګڼ غوره وتهيښت
٢
  مخ١٠۴ ھم ھغه کتابموھنVل،-  



 ٢٠٦                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 د یپه غزني کي دو. ستلي وايی انونهځ او هړاو قوماندانانو ھم دده tر غوره ک

 دلي وپوھی شول اوروسته پدیاځوي شاه محمود او کم عقل شاھزاده سره اشيع

 زاتي تجھولټ د شاه محمود هګ تویپد.  غولولي وهیت محمد خان دوچي دوس

 سره  دکابل خواته توبيالي د دوست محمد خان په tس ورغلل اوپه برماتاو مھ

  .ېدځيرګراو

 چي چنداني ی زوی نوم ورکوي مورشاهيدوست محمد خان په کابل کي د ت

 ري دده د وزيیپله  او پخناوهښي ، شاھزاده سلطان علي پر تخت کیژنديچا نه پ

 خان د مي خوانه سردار محمد عظیدبل. يړ تر tسه کيګ دچارو واهګپه تو

 وبلي مورشاهي د تنامه په وبي د کابل په لور په tره کي دشاھزاده اخهڅ ريکشم

 ،دوست محمد خان یديکله چي کابل ته راورس .اکهټ دکابل د تخت د پاره ویزو

 هړ غای توب باندی اود غزني په وال سيري تخهڅ د وزارت وڅ ستياړ ايی

 هړ  د وزارت دنده پرغايی اوپه خپله ناوهښي پر تخت کيیشاه وبيا.وباسي 

 .ستهيواخ

 پوه سول چي ی ،پددليورس  قVت ته رايی یکله چي شاه محمود او زو

. لړ نو د روزکان د tري ھرات ته وtکهځ. ینور کندھار ھم ورته د امن کور ند

 هړ د حکومت چاري پر غايی پخپله اوړ کدي کي خپل پVر تھدکامران په ھرات

 موده په ھرات هڅ نکامرا .اکهټ روي خپل وزيی ی محمد الکوزاري او یستيواخ

 د ري خان پVس چي د کشمارمحمدي ري او وروسته د خپل وزهړ وکی حکمرانیک

 ،ړ وtهځ اوله منیري وو، د قدرت نه لی زویپخواني والي عبدهللا خان الکوز

 چي په وڅ پVس ورغله، ترخان محمداري کار سره  د ھرات حکمراني د یپد

  .م کي وفات شو١٨۵٠

 

 : خانمي سردار محمد عظی ناستیاځ فتح خان ري وزد

 ري خان د کشممي ورور سردار محمد عظیترفتح خان وروسته دده سکن

 لګڼ یړ سی پوخ او د تجربوي ځ ترمنونوړ حاکم د بارکزي ووريښحکمران اود پ

 سرداردوست رګم. نيښي پر تخت کولوسرهيدا امکان ووچي د کابل په ن. یديک
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 ی د tريی دپاره انځ وو، دړی ساندڅ اوھیژندونکي موقع پويمحمد خان چي 

 . تکل درلود ستلويپران

 خان اودوست محمد مي وو، محمد عظیترھغه وخته چي فتح خان ژوند

کله چي فتح خان و شاه . ر کاوه سره سم کاوونيښ د ھغه د tروړخان دوا

 د يی خان مي سردار محمدعظ،ړ وکتي نولوي پاچاھي نلځمحمود خان ته ددوھم 

 ، يږیدر و انديړ په وځ پوزيزره کس١۵ چي شاه شجاع د  هيږ خواته ولوريښپ

وروسته . یديتښ غره پر خوا وتني دسپاو ړ توان له tسه ورکدلوي ده د دررګم

 راورسول، شاه شجاع انونهځسره  خان د شاه محمودفتح خان او دوست محمد 

 لپاره سلطنت تر tسه لځ او شاه محمود د دوھم هړ ماته ورکی په نمله کيیته 

  .ړک

ته  ار چاري فتح خان خپل اشرف الوزوليټشاه محمود د سلطنت 

 تونوي مھم کارونه او د وtولټ او ھغه ھم دده سره د مرستي پخاطر یوسپارل

 حاکم وريښ خان د پميسردار محمد عظ.لړ پVس ورکونوړخپلو ومتونه د وحک

. یدي کلګڼ تي مھم وtرډي د سدوزو د حکومت ورښ وخت کي پيیپد.  سواکلټو

 حکمران دومره اقتدار په ري د کشمیزي طرفه عطا محمد خان باموهي چي د کهځ

دبلي خوا د  .يړ سره وتري ھم د کشموريښ پيی تهښچي غو  ووړیtس راو

 د يی وو،تل والډ تخت او تاجه پاچا ، شاه شجاع چي په tھور کي کیوزو بسد

 .یول کی د پاره حملولوي د نوريښ د پونهڅ د حکمران په ھريکشم

 په مرسته لکه د عطا انويزي سوه ،چي د بامیاړ ھم وکلځويشاه شجاع 

 دپاره شاتوي م۴ د وريښ خان ،پيیحيمحمد خان ورور غVم محمد خان او 

سره د شاه محمود دولت له  و قوماندانانور خان د نوميسردار محمد عظ .سييون

ده ورور عطا محمد   ھم دهڅکه .ړ حرکت وکتي نپه ولوي نرتهيب ورديښخوادپ

 د انويزيبام.ړراو پVس رتهي بيیوريښخو پ  ووژل شو،ی کګ په جنیخان بارکز

 ل،دړماته وخو خان مي عظه،محمدړ حمله وکوريښ پر پايشاه شجاع په مرسته ب

 د شاه شجاع کارهښ که په وريښپ. بل ته راستون شوا د tري کګښ او بنټکوھا

 کي د غVم محمد خان ، سمندرخان اوجھانداد قتي په حقرګووت،مښپه tس ک

 د عطا محمد خان په امر شاه شجاع يیوروسته .  په واک کي ووزييخان بام
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 د عطامحمد خان واک هګ تویپد. يږی ته ولري کشميی او زنداني یويون

  ١. وموندهاي پوري پراختوريښ ترپرنهيدکشم

 د وادي د ھنيړ کولډ حکمران عطا محمد خان دا اغيي فتح خان دريوز 

 خان او دوست مي محمدعظونوړدشاه او خپلو و . یلګڼ په تضاد کي وسرهګټوړلو

 يړپه لم. ړ پر خوا د حرکت عزم وکري د کشملهځ دوه يی ونګډمحمد خان په 

 ھم د عطا محمد ريم کال کشم١٨١٣ په يی لځ اوپه دوھم وريښ پیوازي يی لځ

 انهيړ خان ممي کي سردار محمدعظګ جنیداچي پد. ستي له واکه وازييخان بام

 نه یله د. لمارګ وهګ د حاکم او ناظم په توري د کشميی  ھغه يی وه ، نویودلښ

دعطا محمد خان . ړ ک خوراشرمونکي کار tس پوريوهي په انويزيوروسته بام

 او هڅ باندي خرګ سنتي پر رنجوي لک روپوي قلعه په کټد اخان ورور جھانداد 

 حساسه سوق وهي برخو کي ويځ دولت په ختی شوه  د سدوزیاړ وککانويس

 کي اشتي په میم کال د جو١٨١۴t کي د لهيپه پا .يړ پVس راومهي سشييالج

 هي تقویاندړ خان په وميمد عظ دره کي د محیکلښ په ري د کشمګ سنتيرنج

 .شو

 اتولهي تر بلي زځ ورايورتړ زی د پاره د ھغوی د مداخلکانوي کار د سید

 د اتويم کال دکابل نه د مال١٨١۶په . لو نه وه  فتح خان ته نور د زغمی، چ

 په يی د مالري د کشميی خهڅ خان ميد خپل ورور محمد عظ . ووتتي په نولولوټ

 ی نو نژدول،ډنځ وکول ورسوي پیداچي ھغه دد. یتښولکه روپي وغ١۶خاطر 

ددوست محمد خان په .  مناسبات خراب  شيځ تر منونوړ ووړوه چي ددوا

 په وي لکو روپ١٣ خان دمي حل او محمد عظهګ توهښ داستونزه په توبځګړيمن

 تر ھغه وخته يیدغي دندي .  کي پاته شوريورکولو سره پر خپله دنده په کشم

 .ړ کوندړ يی خان رفتحي چي وزوڅتردوام وموند، 

 وي ولو اووژلو سره د بارکزواوسدوزو کورنندړ د فتح خان په هګ تویپد

 ونودړدبارکزي و. م کال کي خراب شول١٨١٨ په اي وار بوي مناسبات ځتر من

 ی چهګنڅ کامران  لکه يی ی سره ، شاه محمود او زوونڅ په پاستنييغچ اخ

                                                

١
  مخ٨ معارک،ی نوایکارپورښ محمدخان رزايم-  
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 لي پګ چي جنی دلهي او قلعه قاضي کي بمهي س شوه د چھلستون په ھندکيادهي

 وخت کي پردل یپه ھمد. لګڼ غوره ودوي تر پاته کيی تهيښ او تلړسي ماته وخو

 محمد خان پوبلزي د tسه کندھار لګ دشاه محمود خان د حاکم يی ونوړخان او و

 ی او فراه د tرانګ مجبور شول د ارزيی یشاه محمود خان او زو. ستيھم وا

 چي شاه محمود په ھرات کي حاکم او شاه یدا ھغه وخت د. سيړه وtھرات ت

 سره د سدوزو یپد. يځرګ ردانهګ کي سرانهيشجاع د وطن نه بھر په لود

  . شوهليواکمني پ) بارکزو(واکمني عمV ختمه اود محمدزو

 

 :کی وخت وه په يراني کي دوه پاچھان او دوه وزارښ وهي په

 ولوټ تر انځ فتح خان وروسته ريز خان چي د وميسردار محمد عظ

دا چي د کابل .  چاري وسپارليري د کشميی نواب جبار خان ته ه،ڼاګحقدار 

 نه یاځ او د ھغه ی راغورتهيښ پروسرهګ عسري شمويوزارت خپل حق باله، د

 او ده کابل وري،ي چي سلطان علي لهيږ ولکي لوي دوست محمد خان ته يی

دوست . دييږ وو، پریستي سره اخانځ له يی ورهيښ ته چي له پوبيشاھزاده ا

 پر تخت وبي شاھزاده ايی سره سم یدد.  ومنلتنهښمحمد خان ھم دده غو

 د غزني يی او دوست محمدخان ته ري وزيی ميسردار محمد عظ.ناوهښيک

 .یحکومت وسپار

 پر خوا د وريښ کي وو، دپري خان چي ھغه وخت tپه کشمميمحمد عظ

 واستول او د ھغه کونهي لی ته درريګ هللا خان لونيام بيحرکت نه مخکي و نا

 ګنڅ تر ونوړ د بارکزي ویاندړ د فتح خان د قاتVنو په ووڅ تلښ وغويینه 

 د يی وي چي ی اوس ھم پاته دکونهي لهړ وای مرغه دا درکهي له ني،يږودر

 : رانقلوو هګ په تويګليب

 هللا نينشان، ام تي ومواtت آگاه خصوصی دوستگاهي جاعي رفجاهيعال« 

 و روداد قيبعد از شوق موفور واضح آنکه حقا.  فروان باشدتي جمعنيخان قر

 به قلم آمده از آن ی متواتر و متوالیکي نزدني است که درایآن حدود به نحو

 اtمراء ري امجاهي صورت دارد که عالنيحال ا.  خواھد بودجاهي آن عالیقرار حال
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 پشاور  ی الکاۀ روانیاري بستيخان با جمع ارجمند دوست محمدیالعظام اخو

 نواب جبار خان را با ی مقرر است که ار جمندزي باشد و ندهيکه وارد آنجا گرد

 نمود، مي مرخص و مامور آن حدود خواھومي چند ني دراادهيسوار لشکر و پ

 جاھاني داشته در رفاقت عالی حق اشرف الوزرا را مرعجاهيtزم که آن عال

 اني شاتي برادر با جمعاي خود ۀ موفور بکار برده  با بچیان سعمذکور بدل وج

 ی و فرزانگرتي وغی کمر ھمت و مردانگجاهي پشاورنموده  وخود آن عالۀروان

 و حمدخان ماري ی اخوجاهي عالامي جانان بسته منتظر ھرگونه نامه و پانيرا برم

ار حسن  وقت  وقت خدمت و اظھني که ارايدوست محمدخان بوده باشند، ز

 دوستان وھواخواھان ی روزني چنیاخVص است و بندگان اشرف الوزراء برا

 خواست وبرخود شما معلوم است که اشرف الوزرا  از گروه برادران یخود را م

 ري صد وزگرفتاراست ري وزکيالحمدهللا، اگر .  فرمودی شما را میخاطر دار

 باب خاطر جمع داشته  آماده وحاضر، به ھمهی جان نثاری موجود و براگريد

 دانسته ی مقدمه سرگرم وساعنيبنده  درگاه را با تمام برادران به جان ومال درا

 و ندامت حاصل وخاطر ی مخالفان را شرمندگبي عنقریان شاء هللا تعال

 جاهي و آن عالدي خواھد گردی مصففتھواخواھان اشرف الوزرا  از گرد و کل

 که دارند در خدمت ی و اھتمامیسته ھرسع ندانجاي و بعي خود را ضایخدمت ھا

 دي رساند و احواtت با ھرگونه مرجوعات به قلم آری به ظھورمیو جانفشان

 نواب جبار خان خود بنده درگاه عازم آن حدود و یچون بعد  از روانه شدن اخو

 شانيدوستان و اخVص ک. دي وارد آنجا خواھد گردیکين نزديبه فضل خدا در ا

 ی و خوبري دانسته در ختي ھا، مورد اشفاق وعنایمت و غمخواررا فراخور خد

 نخواھد بود وبه ھمه باب خاطر جمع داشته سرگرم ی کوتاھیآنھا به وجھ

 »]   مي عظايمھر [»   . بوده باشدیدوست

 کھزاد د اغليښ لري چي هګپانځ ته ورته منوبلي ھم  يی کونهيدوه نور ل

مخونو کي ١۴-١٢نومي کتاب په )ان معاصر افغانستخي تاریايدرزوا(خپل 

 . دييړراو

 خان ميکله چي دوست محمد خان د خپل ناسکه ورور، سردار محمد عظ

 کابل وراويښ د پخهڅ ري د کشمتي په نستلوي د غچ اخخهڅپه امر دشاه محمود 
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 د خپل ی شاه زوموري د توبي شاھزاده ايی کي وريښپه لور روان وو، په پ

 وروسته شاه نه یله د.یدځيپخبله د کابل پر خوا وخو او اکهټطرف نه پادشا و

 يی شاه وبي ايی  ی ته راغي ، سمدستوريښ خان په بلنه پميشجاع د محمد عظ

 ورتهيښھغه وخت چي محمد عظم خان پ . ړ اشغال کيی یاځ او دھغه هړوشا

 .ړ وکيی ړ مVتوبي دشاھزاده ا،یديراورس

 نه رګي شاھزاده جھانی زو      دوست محمد خان چي کابل د کامران د

 شاھزاده سلطان علي پر تخت ی بل زومورشاهي د تيی هډنځ لهي ب،یويون

 چي هګنڅ لکه ريدغه شاه او وز. ړ اعVن کري د ھغه وزيی انځ او ناوهښيک

 ته تييښ نه د غزني په لورتابي د چاراسيی شوه، شاه محمود او کامران ليوو

سردار . ړ کګنټي خپل نفوذ ی کی غزن په کابل اويی سره ی او پدلړمجبورک

 هګ د پاچا په تووبي سره، شاھزاده ادوي خان کابل ته په رارسميمحمد عظ

 دوه نوم مورشاهي نو د تهګ تویپد . اکهټ وري د ھغه  وزانځ او خپل ستيراو

 په رانوي کي د وزارښ په ھمدغه ونوړورکي زامن شاھان وه او دوه بارکزي و

 .نامه حکمونه چلول

 وخت دوام ونه موند، tمل داوو، چي رډي مرغه کهي کار چي له نیدد

 طرحه او پVن  نه درلوده ، ی شوهړخوا نه جوپ ھکله د ی پدونوړبارکزي و

 ته t د انونوځ وو او خپلو ړی کونڅ په موخه پاستلوي د غچ اخیوازي یدو

محمد خان د  ندهي مھم tمل داھم وو چي د پارډي وبلي. واکمني په فکر کي نه وه 

 له مخي سره کوړي د خپلي مور د قومي اونهړ سکني ولهډ ھره خهڅزامنو 

 مقام ړ د د لوی نو دوکهځ نه ورکاوه ،تي دومره اھميی ته ليډ وه ، بلي یاځوي

 پوه وي نه ځ دخپل منی نشوه چیدtي نظر ته رسواحد دبل سره وي باندي اکلوټپر 

  .یاکټ وهګ د شاه په توړیس

 مشر او تر ونوړ وولوټ خان چي له فتخ خان وروسته تر ميسردار عظ

سردار . هڼاګ حق ی وزارت خپل انکار نه منونکيی ثروتمند وو، په کابل کي ولوټ

 وادي او د ھاستي ، په سی شویدوست محمد خان چي د فتح خان په tس روزل

 مستحق ولوټ تر يی انځ وو، رکي زونوړپه اداره کولوکي پوه او تر نورو و

 دواک تر يی شاته ی ساتله خو د پردهټ پتنهښ خپله دا غويی کارهښپه . هڼاګ
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 د دوي د رسيی موخي ته یود. ی کولليځ ھلي ځtسه کولو پخاطر شپه او ور

.  کاوهتي کولو پخاطر فعالريي خان دلمي نه د سردار محمد عظرډګ اسييپاره دس

 شاھزاده د کارهيوبي خهڅ ی د کورنزو چي د سدوتهښونوغوړ ووړ دواولډ یپد

 پخپل tس يګ tندي د چارو وایوري او دھغه تر سنويښيشاه په نامه پر تخت ک

 په رانوي دخپلو وزانوګ شوو شاھزاداکلټ د شاه په نامه وړدغو دوا. سييکي ون

 شاه وبي کي سلطان علي شاه د ایپه پا.  کول کاتي تحرانديړ دبل په ووي ړمVت

 یبل په باtحصار کي د خپل خوب په خونه ک پVس دکالي اسماعد محمید زو

محمد .  سوولټ غرټ تش پنامه شاه يڅ tسپووهي سره دیپد. خفه او ووژل شو

. هړ موده حکمراني وکهڅ ی tندوريي شاه تر سی شونولښي خان دخپل کميعظ

 تر يی هړ وهړ کولټخو دھغه  . د غزني حکومت وسپارهيیدوست محمد خان ته 

 او يځ په ختوادي خان مجبور وو چي د ھميمحمد عظ .ه ووليي tندي ننطر

 نازک حالت وو چي د سدوزو د وداسييدا . يړ ھم وکاتي سوقيګ جنی کيځديلو

 ی t ھم تر اوسه پورونهړ په حالت کي وه او بارکزي ودوړي واکمني د نېکورن

 انديړ راوهګتو په لي د بدتي شخصوي نه ځ نه وه چي له خپل منیدلي توانیپد

 شوه چي یاړ وکګ سنتي سره رنجستلوي اخهګټ حالت نه په هړددغه ناو. يړک

 انځ ته ولوي ونوريښاو د پ)  م کال١٨٢٣(یسي ونخهڅ د نواب جبار خان ريکشم

 .يړ کاريت

سردار . تلښ محمدخان د کابل نه مرسته وغواري حاکم سردار وريښدپ

  دھغه د يی  ید بانچاي وو، پر ھړی کولټ يی ثروت رهي شمی چي بميمحمد عظ

 دي سفر کوي، بای خواته چی نو مجبور وو ھر، اعتماد نه درلودودلويښپر

 یاړ tمله ده ونه کیدھمد. ی وساتيی ی او تر خپل نظر tنديړ کيیورسره نقل 

 يی له شره ګ سنتي او د رنجيګشوه دخپلو ورور و مرستي ته ورودان

 چي که ی ويړ ورکیعد محمد خان ته واري وګ سنتيدبل پلوه رنج. وژغوري

 کار ید.  به د پخوا په شان ھمدلته حاکم پاته شيی ده ته وسپاري، نو دوريښپ

 . دفاع نه کوليی هګنټي وو او په ړی متزلزل کماني سردار اړیھم د نومو

 ګ سنتيرنج  دی باندوريښ پراوي  فتح خان وژل او پر کشمري وزد

 په ګ سنتي پنجاب واکمن رنج وو ،دیتر ھغه وخته چي فتح خان ژوند  واکمني
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 هښ هړ ته زولوي برخو و ننوځي  چي دافغانستان   د دهي دا توان نه لی کانځ

 وروسته په افغانستان کي ونڅ تر پاونوړد فتح خان تر وژولو او دده د و. يړک

 هګټم کي ١٨١٨ په ه موقع نی ددګ سنتيرنج . ته شوځ رامنړ دووړ او اډیوګډ

 حاکم مظفر خان د ملتان یپه ملتان کي افغان. ړ وکدي بريی  او پر ملتانهړپورته ک

 تي د رنجيی او زامن ی کي دیپه پا. ړ مقاومت وکاشتيي میپه قلعه کي دو

تر ملتان . ووتښي په tس ککانويملتان د س.  پVس ورغلل او ووژل شولګسن

 د انديړ ويی نه یله د.  شو لهيولو په ھي د نوريښ د پګ سنتيوروسته رنج

 ، هړ حمله وکيی وريښپر پ.  وه یولي اباد قلعه ھم نري کي د خزي رود په لودديفس

 وسفزوي د يی نه درلود ، نو يی توان ی خان چي دده د مقابلارمحمديسردار 

 ھم د ګني ستيرنج. ودښ ته پريګ سنتي رنجيیوريښ او پهړ ته پناه ورولويقبا

دده تر وتلو . اب ته ستون شو افغان ته وسپارل او پخپله پنجوهي واداره وريښپ

 .  یوي ونوريښپ رتهيب محمد خان اريوروسته 

  او دا هړ حمله وکري پر کشمګ سنتيم کي رنج١٨١٩ وروسته په وکالي

tکي  ) م١٨٢١( پس په يیدوه کاله  . یوي ونخهڅ  د نواب جبار خان يی تيو

 رهي دخانليماع د اسيی اي او بهړ تر tسه کخهڅ د نواب زمانخان رهي دخانيدغاز

 په موده کي دروکالو فتح خان تر وژني وروسته د ري د وزهګ تویپد. وليھم ون

 د ی برخي وې چي د سدوزو د امپراطورميي سوليټ يړدسند د پوري غا

 .ی پVس ورغلکانويپنجابي س

 ولوي غلو د نيیاي د درګېولټ وهي وخت کي د خپلو قواوو ی پدزانويرګان

 او د ارولډ وتځښ خوی دزانويرګ د انرانيد سند م .ليږپه پلمه سند ته ول

 ھم د شاه شجاع او ھم د يی موخه یپد.  د مرستي په فکر سولخهڅافغانستان 

 ومنل تنهښ غویدو خان د ميمحمد عظ . تهښ نه مرسته وغوميسردار محمد عظ

 يی خهڅد غزني . یدځياو د خپلو قواووسره د کابله د کندھار په لور وخو

 ورسره ونهړ او په کندھار کي کندھاري وستيخان ھم ورسره واخدوست محمد 

 وتلي خهڅ د سند زانيرګ وخت کي انیپد . او د سند په لور روان شولريګمل

 د څ د خریسي اندازه پوهي رانويد سند م .ود افغانانو مرسته په کار نه شوهوه ا
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 ړ ھند ته وtرتهي ، شاه شجاع بيړافغاني سردارانو ته ورک،ه جبرانولو په موخ

 .دلځيرګاو نور سرداران افغانستان ته راو

 ړ وtورتهيښ ته پی مقابلکانوي خان د سميم کال  محمد عظ١٨٢٢په 

 رتهي بانځ سره ېکټ چي په چستي اړ ته ای دويښ داخلي پوادي د خپل ھرګ،م

 تي په نوريښ د پګ سنتي سره رنجدوي خبر په اوریدد. کابل ته راورسوي

 اري . يړ ھغه ته ورکاتي مالوريښ چي د پړ کدي تھديی محمدخاناري. ړحرکت وک

ھغه ھم د ا  . لړ اسونه وده ته سوغات ور کی اعلرډي راسه وڅمحمد خان 

 ی خان ددمي سردار محمد عظیکله چ. ړ پنجاب ته وtرتهيسوغات و مانه او ب

.  پر خوا را روان شووريښ د پرتهي په قھر سره برډيسوغات نه خبر سو ، 

   .هړووي ته پناه ويوسفزي يی او د سوات په دره کي یديارډ خان وارمحمدي

 

 : د ازادولو پخاطروريښدپ  خان جھادميد سردار محمد عظ

 د جھاد انديړ په وکانويم کال د س١٨٢٣ خان په مي سردار محمد عظ

 ھم د خپلو ګ سنتيرنج.  شولیاځوي کسان ورسره یرډي لويناره پورته او د قبا

 وه ، د سند تر رود ی ماھرانو لخوا روزل شويی د اروپایواوو سره چمنظمو ق

 قوتونه لييقبا .ی وشليي د کابل رود پر دووبرخو ویافغاني قواو.  شوريرا ت

 د ی چی اکبر پاچا په مشردي د سیدي تر شلو زرو تنو پوري رسيی ريچي شم

 رګ سنيی وړ وو ، د رود په شمالي غاخهڅاوtده د) ی ترمذدعلييس (ربابايپ

 په مشري ونوړ خان او دده د ومي د محمد عظی قواویافغاني دولت. یويون

 هړ حمله وکی باندلوي پر قباګ سنتيرنج.ی وی شویاځ پر یاځ ی ته نژدارښنو

 چي تر رود ور یاځ پری ددی خان قواوميد محمد عظ .تښ و نګاو سخت جن

 . کاوه لي سيی هګ تو پهانوي ، د تماشاچيړ سره مرسته وکلوي او د قبايړواو

 رګ ، ملړ ورکيی تلفات رډي او دلګي وجنانييړ ھم په مهڅ که انيلي قبا

 ته ګ نه چي جنی دلهي خان بمي نه وروسته محمد عظیلد .لړ وخويیماته 

 ښی د کابل پر خوا پيی هياځ اوله ھغه يښ وکانځ نه وريښ، د پيګورودان
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 علت ھغه غلط خبر وو چي  عملهړ ناوی خان ددمي  د محمد عظ١ .ړیسپکي ک

 تي چي د رنجړھغه ده ته خبر ورک.  ووړیکړ محمد خان ده ته واريسردار 

سردار د خپلو . ی دړی قلعه کي دده پر خزانو ھجوم ویني په مچکروښ لګسن

 نه ګ د جن،یولځرګ سره انهځ د يی چي تل به تيشخصي خزانو د ساتلو په ن

 وريښ خان د پميسردار محمد عظ. ودښي ته پرکانوي سيی داني او مستي واخtس

 نه اي دنی له ديی ی کلني ک٣٨ د کابل خواته پر tري ناروغ سو او په خهڅ

 بي حبیدده زو ٢.ړ درد دوانه کيڅ ھيی خزانو رهي شمی چي بړی کټی پيګستر

 .يناستښ کیاځ وو ، دده پر وانځ اشي باکه او عی بويهللا خان چي 

 ګ سنتي ، رنجاکهټراتلونکي سرنوشت و وريښ د پګ په ھر حال دغه جن

 خا ن او ارمحمدي د سردار يی يګ د چارو وایاڅ ی او ددولي او اشنغر ونوريښپ

  .٣ړیسلطان محمد خان پVس ورک

 هللا بي حبی خپل زووکيځ وروي خان د خپل ژوند په وروستمي  محمد عظ

 ، دليه رس تکو سونهيلي دوه می باندهڅ چي يی او خپله شتمني تښخان را وغو

 به دده د ماتي یسي پوليټ چي دا ستلي دا وعده واخيیدده نه .وده ته وسپارل 

 . وه یلړ خويی خهڅ ګ سنتي چي د رنجويګ باندي لستنهي په غچ اخلوړخو

 خپل ورور يی نو  نلري اقتي کار توان او لی دديی ی چي زویدي پوھی پدید

 یوني او لاشيوروسته دده ع ګدده تر مر . اکهټنواب جبار دده د پاره وصي و

د . ٤ړ نکيی او تر سره اوهړ ته پام وانه تي ھم دده وصکلهيڅ ھی زوولډ

م ١٨٢۵(په ). م١٨٢۴( د تل لپاره د کابل له واکه ووت وريښ نه پيټیھمدغي ن

   او ھغه ړ وکښورښ انديړ د سردار رحمدل خان په ورانويکي د سند م) کال

                                                

١
د اوtف کارو )انزټپ (تانهښپ. مخ٢٣ ا،ج    .ري افغانستان در پنج قرن اخ،ګ فرھنقيصد   -

  . مخونه ۴۴٣-۴۴٢ ور،يښ ، پالګش ١٣٧٨ ، هړ ژباتوښ پميي محمد کررياثر،د جنرال ش
٢
 ړ کابل ته راويی ړید ھغه م).م کال١٨٢٣(ړ خان د لته بند په کوتل کي ومميمحمد عظسردار-  

  . و سخښاوپه عاشقان وعارفان  مزار کي 

 ۵١٢، ص ١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ج- ٣
٤
 تر ھغه ونتوبي هللا لبيسردار حبدپيرس په قول،د  ، مخ وروسته١٢٨ د ،يیعروج بارکزا- 
 يی هځد ته واچول او له من د سند رويی خپلوان ولټ ، اوtدونه او رمني چي خپله مدي ورسهياځ
  .) يی بارکزارس،عروجيپ ( هړووي
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  . وباسيانځمجبور سو چي کندھار نه 

 ونڅ د پاونوړ وروسته او د ھغه د ودوي د فتح خان تر وژل کهګ توی  پد

 چي د ابدالي احمد شاه بابا په ی امپراطوریلړاي ھغه وانوي کي د درانجهيپه نت

 سره سم مرکزي یدد .هړ وtهځ ، سره وپاشل شوه او له منوه ی شوهړ جوټم

 د تيھروt. ته راغله ځ منیفيک الطواو ملهړ ناووهي ،ړ وtهځحکومت ھم له من

 وخت یپد. تن نه ورکاوه يی ته وبلي چي یدي لخوا اداره کرانوي امزوي امهيس

 ،د ھندوکش شمال خوا  وکي ھرات  د سدوزي شاه محمود او کامران پVس کي

 یکابل ، غزن .وتيښي پVس کرانوي د امميي دھم ھغي سيی ميي سونديړبلخ او ا

 tس ته ورغلي او کندھار د کندھاري اند خ دوست محمرياو جVل اباد د ام

 . سره پاته سوونوړو

  

   پخاطرلوړ د tس ته راووريښدپ  جھادیلوي احمد برديد س
 

 ګنځ مذھبي وھابي غورولهډ نظامي ړیم کال په شاوخوا کي لم١٨٢٠د 

 پر کانوي د سځ د مسلمانانو تر منی سرحد کزيدي وچي په شمال لومييد ھند د ن

. کول ) م ١٨٧۶-١٨٣١ ( یلوي احمد بردي سيی ی چي مشریديوکټضد راو

 شمال ه پدي باانديړ وګ سره ترجنزانويرګ احمد موخه داوه چي د انديدس

 ی پدیلويبر.  سيړی جواوييګ کي پاځ په منتنوښ سرحدونو کي دپزويديلو

 کندھار او کابل ته سفرونه يیوروسته . یدځيرګ راوخهڅموخه د عربستان 

 يی خهڅ یداچي ددو.  پر ضد و جھاد ته راوبلل کانوي د سيی سرداران. لړوک

 لي کار پغي د پاره د تبلاد د جھځ تر منلوي د قبايی نو پخپله هړ تر tسه نکهړھوک

 يی ځ تر منوګ چي د خلړ کړ ھم جووندګ ويپه نامه ) جماعت ( د تي نیده پد. ړک

 ووسله وال جھاد ته ګ کي خلغاتويده په دغو تبل.  موخه وه ی کول اصلغاتيتبل

رانو لخوا پرته د عام ولس نه مش یلي د پاره قبالځ يړ د لومهګ تویپد. بللرا

 .جھاد اعVن سو

 په کانوي ساو ګ سنتي، د رنجونڅ وسله وال پاړی جھاد سره لومیپد

 له مخي دا انتي خانانو د خري شموي د رګم. ترسره سو ) م ١٨٢٧( په انديړو
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 ی پدلځوي یلوي، بر کيڅ په ترونوګ نورو جنوڅد.  سر مخامخ شوی د ماتګجن

 ګ سنتي خو رنجسي،ي ونوريښ پخهڅ کانويکي د س) م١٨٣١( چي په یديوتوان

 . ١ ووژل سولويي احمد بردي کي سګ او په جنهړحمله پر وک

 م د حج په سفر عربستان ته ١٨٢٢ په لوييبر : ييګغVم محمد غبار ل

tوسفزيي د رابللو په موخه وګاستون او د خل ته رھليډ وروسته لورکالهڅ. ړو 

 راي ، سوات او تګښ شوه ، په بنیاړ ده وکیم کال ک١٨٢٧په  . ړ ته وtلويقبا

 د ګ سنتي د رنجښورښ دا رګ راوپاروي ، مګ پر ضد خلګ سنتيکي د رنج

 ګ سنتيد رنج. یديتښته وت»  پنجتار «لوييبر.  سوپلځقواوو له خوا و 

 او د tھور پر خوا هړ کهړ کچه لواتوي د مالوګ د خلوريښقوماندانانو د پ

 په لوي او مھمندو قبلوي خلو،يوسفزي د یلوي بریم کال ک١٨٢٩په . دلځيوخو

 پر سردارسلطان يیوروسته  . هړ خان حمله وکديمرسته پر سردار محمد سع

 خو ست،ي د واکه واکانوي د سيی وريښ ، پهړ ھم حمله وکیمحمد خان باند

 ی په مشرګرسني شی د زوګ سنتي د رنجرګم. وديښ پريید خان سلطان محم

 د یلوي د بريی ی کګپه جن»  ھزاره «د  . هړحمله وک) م ١٨٣٠( په کانويس

 .٢ولي ونرتهي او اشنغر بوريښ پيی کي لهي او په پاهړ زر تنه مږ شپخهڅنفرو 

 چي د وڅ تر لړ وکونهګ جنیلځوڅ لوييزادولو پخاطر ، برآ د وريښد پ

 ی دده په مشراشتيي میدو. یوي ونرتهي بارښ دا يیکال په مني کي ) م ١٣٣٠(

 احمدشاه عادل دي دعوا کول چي د ستي دلته د حکومت او مستقل حاکمانويغاز

 کي ګ چي په جنی له دهقبالو سر . هړ پنامه سکه ھم نشر کیلوي د بريیپه نوم 

 انتهځ ی دده مشرتنوښ وو ، پی ھندوستا نوي ی دی داچرګ ، ملړ دده مV وتيی

 . وونهړ د زغم ويی باله ، نو ی او سپکاوني توھولډ وي

 د وګ د خلخهڅ کانوي tمل داوو چي ده د کافرو سی لوتوبياليدده د بر

 د خهڅ بابا د کورني ريد پ . يی ولڅرا پا  کاوه اوغي ته تبلینجات به موخه ھغو

 وبلي توبيالي سي دده د بریدtي اکبر پاچا سره دده دوستي او راشه درشه کديس

. لګڼ يی رخانهي او خپل پلود اخVص دررډي ته وھغهيوسفزي ی چکهځtمل وي 
                                                

١
   مخونه ٩١-٩٠ در دفغانستان ، اسيي سراتيګ ، اسV م ونو ی روورياول-  
٢
  مخ ۵١۵، ١ ،   ج خي تارريغبار افغانستان در مس-  
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 ګ خلهښ به هړ چي دوايیاښ.  درلود ی او درناوتيمي ته صموبلي وړ دوایدو

 . دوام ونه موند ی پورهي دغي دوستي ترپایوه ، خو ددو

 د عشر او خهځ وګ خل د پاره دمولوي چارو د تنظيګ د جنلوييکله چي بر

 نه هګټ خپله يی ی کارکی مشرانو چي پدلوي ملکانو او د قبه،ړ وکتنهښزکات عو

 د ګ خلیلوي نه وروسته چي کله بریلد.  پورته شويی نارتي د شکايی نو دليل

 لي منع کول او وخهڅستلو ي د اخسوي د ولور پنامه د پینجونو په واده کولو ک

 مخامخ تونوسرهي دي ، ھم د مخالفتونو او شکا  چي دا کار د انسان پلورليی

 په نظر ، د ولور د یددو . هڼاګ دا کار د خپل دود په خVف لوي چي قباکهځ، شو

، دا کار په واده کي د نجونو ی سیتلښ وغوسيي پیرډي ومرهڅپاره چي ھر 

 د خپلو نجونو د پاره يی ستلياخږ لاي ستليسو نه اخيد پ . اتوييقدراو عزت ز

 . د شرم خبره بلل وهي يی ته ی کورنی باله او د نجلیوسپکا

 هښ وي ستلي کي دا اوس ھم د ولور اختنوښ پليي کبله په قبای     دھمد

 شول ولګ دا تورونه ولی باندلويي احمد برديدلته پر س . ييښ کار بریاځاو پر 

 د پاره tره خVصه دانوي دخپلو ھندوستاني مرهګ توی پدړی غوای دايوګچي 

 نو کهځ . ړی کاده  ورته وولډ نجوني په مجاني یتنښ پلوي د قباوڅ تر يړک

 په بدل کي ازونوي امتړ لوي دوريښ پلځ دا لوييبر . اوهړ مخ واخهڅ دده وګخل

. ړ ته وtمييس) ھزاره ( د ی کلوي او په قباوديښسردار سلطان محمد خان ته پر

 په یلوي احمد برديس. لړ وکونهګ نور جنوڅ پر ضد کانوي د سيیھلته 

 اکبر دي سيی داني شواو مرړ کي مګجن په ټ سره د باtکوکانويد س) م١٨٣١(

 خهڅ د حملو ګ  او د ھري سنهړ کیاځ پر یاځ یک)  کV تايس(پاچا  د سوات په 

 په هيټ ن١١ په یکال د م) م١٨۵٧( اکبر پاچا ھم د ديپخپله س.  وژغورل يی

   ١.سوات کي وفات سو

 دتل د پاره د وريښ چي پیدي و توانګ سنتيي رنجک) ١٨٣۴( په 

 په یمي سیولټ وړ غاوړو د سند د رود د دوا ايړ کليافغانستان له خاوري نه ب

 د هګ د مامور په توکانويسردار سلطان محمد خان د س . يړ وتیپنجاب پور

                                                

١
   مخونه ۴۵٧، ۵۴٠-۴۵۶ ، تانهښاولف کارو ، پ-  
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  حکمراني کول یدوست محمد خان دا وخت پر کابل باند.  شواکلټ حاکم ووريښپ

 دليځيرګ رایالي وشاه سجاع ته تر ماتي ورکولو وروسته ، بریکندھار کاو په 

 يی فصل کي به ی چي به راتلونکړ تکل وکګ سره  د جنګ سنتيده د رنج. وو 

  . وشي ادونهي هړبشپ

 

  :شي وتونوي د وtوادي د ھځ تر منونوړ ویدبارکز
 

 خان دده بي حب سرداريی ی وروسته ، زونيړ خان تر مميدمحمد عظ

 هللا خان ته بي تر اوسه t پرتخت ناست وو، حبی شاه چوبيا.  سوی ناستیاځ

.  وه ی په فکر کلوړ وهځ دبل د له منوي هړ دوایدو.  وکتلهګ په ستربي د رقيی

 او سلطان خان ارمحمدي لکه  ونهړ وري شموي د بارکزو ی چیداھغه وخت د

 دوست محمد خان  حکومت کاوه اووريښ پر پی په خدمت ککانويمحمد خان د س

 خهڅ د کندھار اي بونوړ ویکندھار . یرولي تی tندي ھلته شپیوري تر سید دو

 ی په مغلوبولو بانديیt  خوی کولیي په ھرات کي حمل واکدارانو باندیپر سدوز

 . نه وه ی سویاليبر

 شاه وبيا . ی ھم وراني شوی نورکيړي شاه اوبي هللا خان او ابيد حب

 لي شاھزاده اسماعی د خپل زوبي زورور او شتمن رق خپلی شو چتي نیپد

 یدي وخت د کندھاره کابل ته راورسهښپردل خان پر مگر، وسيي هځپVس له من

 لي اسماعی زودده او ريي له تخته ليی شاه وبي ای چهړ حل کی داسيیاو خبره 

  شو اواکلټ د کابل حکمران وه سری هللا خان په اسانبي حبهګ تویپد.  وواژه يی

 .ړ وtهځ له منخيي بتي په مرکز کي د سدوزو حاکموادي سم د ھهورسر

 يڅ اماده او ھولډ ړ په بشپطياوس نو د محمدزو د سلطنت د پاره شرا

 د بارکزي وادي ھولټ نه پرته تي چي دھرات وtکهځ،  شتون نه درلودډخن

 وهي د ی چي په کابل کیاځ پر یسردار پردل خان دد.  ووی پVس کونوړو

 وهي خپله يی خهڅ وي هللا خان د شتمنبي ، د حبیدښيږ کتهښمرکز سلطنت خمت

 . یدځي  د کندھار پرخوا وخورتهي ، بهړ بسنه وکيی ی تر tسه او پدسييبرخه پ

 او یده د سردار.  کولهیاشي عیوازي سره سوي هللا خان په خپلو پبيحب
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  اشخاص لکه قي ده داسي tی پردرهيبرس.  اصV نه درلوده ايتړحکمراني و

 یري لخهڅ چارو ی د اداریرګ لون هللا خاني امبينواب جبارخان خپل کاکا او نا

 ی راغتي نی کابل ته پدورنهيښھغه وو چي سرداردوست محمد خان د پ . لړک

 .يړ  ورنه تر tسه کهړ هللا خان قدرت او ثروت دوابيچي دحب

 د بل وي يی رهکاښپه . یدي ژوري ولړی لوريډي کوړيدکاکا او وراره ا

 واره وڅ.  ووی او وژلو په فکر کندولوړ دبل د وهي ھر هټ کاوه خوپه پیدرناو

 اتي زاني کي د دوست محمد خان پلویپه پا. ړی ھم وکيړ دبل سره شخوي يی

. دلي پر خوا ودردده ھم ريګ هللا خان لوني چي نواب جبار خان او امکهځشول 

 لګڼ ی حتمی د دوست محمدخان برید هللا خان بانبي کي پر حببويپه ھغو ش

 له مخي وي هللا خان د ورور سردار اکرم خان د زاربي د حباي بارووي . یديک

 ی دلهيربګم.  سوکارهښ کي رارډګ اسيي د کابل په سخهڅپردل خان د کندھار 

 بيد دوست محمدخان او حب. ړ وtارته کندھرتهي چي ستونزه حل شي ھغه بخهڅ

ھغه وو .  په شکل دوام وموند ګ او تاوده جنهړ د ساینز ستوځهللا خان تر من

 تر پردل خان د ستونزو په حل کي ید . ی خان کابل ته راغردليچي سردار ش

 او د کابل يږ پر نقشو خط وکاوړ چي د دواتهښده غو. یديکارښجدي او مصمم 

 هللا بي کي شو چي حبهڅ ھی او پدړ ھم وکيیدا کار . سيينواک پخپل tس کي و

 دوست محمد خان به د غزني ، ي،يږ وليی ته ګړ او لوديخان د کابله تبع

 باندي ارام سوي مقدار پوي د حکومت په ورکولو او موي سدانيکوھستان او م

 هړجورگه  جوهي سردارانو ولوټ کي وه چي د تي په نيی نه وروسته یله د. يړک

) وليت ( ويرګجا پخپلو حکومتونو او دي باولټ ی چيړ وکصلهي او ھلته فيړک

 انديړ او د خارجي حملو په ویديږ پريړ بل سره شخودي ،يړ قناعت وکیباند

 . پاته شي ټی مووي

 د ځدده او دوست محمد خان تر من.  پVن عملي جامه وانه غوستل ادده د

ھغه . ی وشوګړی کي جموي او مرنجان په سزاري ننيي ، بدي، شاه شھباt حصار

 د نواب ونهړ وه ،نور ووليي نوانيرګ بل تر وي انوي پلووړ دوای د دویوخت چ

 ړیکي د پريیث وروسته ح برډي سول ، تر ولټ  راه سری کمهيمحمدزمان په خ

 خان د ردلي سردار شيی کي یپه پا . ودليښ خبره نواب صمد خان ته پرېرياخ
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 د واک ونوړو او د پاته وس اکلټ وهګ په توسيي د مشر او رونوړ بارکزي وولوټ

 : ومنلي شوي ولډ ی په tندمييس

 اري، نو  نه کاوهتي سردارانو لپاره کفایوريښ تنو پوځ د پنوريښداچي پ

 سول،عطا محمد کيمحمد خان او سلطان محمد خان د کابل په حکومت کي شر

دوست محمد  . ی شولړ ورکميي سیوندړ او اوريښ محمد خان ته پديخان او سع

 نواب جبار خان ي، محمد خان ته غزنريامخان ته کوھستان ، دده سکني ورور 

 خان ، ردلي برخي ، شی جاتو دحکومت پا ترهيته لغمان ، نواب اسد خان ته د د

 ، يی ميي سونديړ کندھار او اهګډ او مھردل خان ته په نبردل خان ،کھندل خا

 نواب محمد زمان خان ته جVل اباد او په یرحمدل خان ته سند ، د نواب اسد زو

  .١رل سو  حکومت وسپارګو هللا خان ته د لبي حب کيیپا

 اريھار په لور روان او  خان د کندردلي وروسته سردار شړیکي پریتر د

 سردار ی وخت کیپد. یستي واخهړمحمد خان د کابل حکومت چاري پر غا

 محمد خان او سلطان محمد خان کابل اري حاکم وفات او وريښعطامحمد خان د پ

 يی یاول رحمدل خان او ورپس . هړ کلي پهونښورښ اي بانويسند. اداره کاوه 

 خان ھلته ردلي چي شیمخکي لد . ړ خان د سند پر خوا حرکت وکردليش

 بي نای د هللا داد خان زوانيي افغان وهي وی د حکومت چاريی  ، ورور ييږورس

 .را م شولآپارلي او حاtت سلطان محمد خان ته وس

ندھار پر خوا روان وو،په tره کي ناروغ  د کرتهي خان چي کله بردليش

 د سند او نيړيدده م. کي وفات شو) م١٨٢۶) (١٢۴٢ق( په اشتيياو د محرم م

 او استقVل هړ حاکم وشای افغانانويپه سند کي سند .لړ کډوګډ حاtت وړکابل دوا

به کابل کي دوست محمد خان د سلطان محمد خان حکومت د خپل . ړ اعVن کيی

 اوکندھاري سردارانو د یوريښ په مرکز کي د پهګ او ھمدارنتيم د محروانځ

 یوي ونيی ، باtحصار هړ نو پرکابل حمله وکيی کهځ، هڼاګ tمل اتواليي د ززياغ

 ی دپاره چی نه وروسته ، ددیلد . یستي واهياځ له ھغه يیاو سلطان محمدخان 

 ونوړو او د ی وی شویولي نی ھم په پام کړیکيپر ی خان سره پخوانردليدش

                                                

 ٢٥، ص ١٩رشتيا،افغانستان در قرن - ١
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 تونوي د وtيی ی ھق ک١٢۴٢ ، په ی منخته راشرتهي دوستانه حاtت بځترمن

 انوګ او وراره ونوړ د وی کونړ تیپد.  پکار واچاوه ونړ توبلي هړ په اشيدو

 ی د خطمي نسخه د کابل موزی اصلونړ تیدد.  شو اکلټ دپاره خپل حق ووهيھر 

  . ده ولډ ی په tنديی هګپانځ منی چيږی ساتل کی کلهډ پهاسنادو 

  

   :شي واي بتونوي دوtوادي دھی له مخونړھق کال د ت١٢۴٢د 
 

 ولوټ د اي بواري نو د کابل حکومت یوي دوست محمد خان کابل ونیکله چ

 او یدني توئیني دtنورو وی دپاره چیدد . دځيرګ وړ د پام وونوړ ویبارکز

 تلښ راوغوونهړ وولټ ، دوست محمدخان ی وی شویوي مخنخهڅمخالفتونو 

 ونړ توي هړ ای او پدیاکټ ویمي ، دھرچا د واک سړی غونده وکاي بواري وڅ

 يی ټ بربنسی چکي tسلی م ک١٨٢۶ اي ھق ١٢۴٢ په ونړدات . ړی ککيtسل

 دپاره د ونوړ د وی کونړپه ت.  مشر وتاکل شو ۍنواب عبدالصمدخان د کورن

  :ی شوی ومنلولډ ی په tندیمي ستي دحاکمیدو

تر .  ده زهي لسړی په لومیاشتي اtول د معي کال د رب١٢۴٢دا مھال د «  

 او ی راغلتهځ منی او ناخوالړی شخړ لوي ځ ترمنونوړ وږ زمویھغه وروسته چ

 ی ، له ھمدهړ سردار دوست محمدخان دکابل دارالسلطنه اشغال کيی ی کلهيپه پا

 پخاطر سره ري دخی کورنی خپلاو ی دسولانګ او وراره ونهړ وولټ ږکبله مو

 په موخه مو تګښنټي دټ دبنسی کورنی چارو دسمون او دخپلی ، د دولتولټرا

 ، وريښ به نواب صمد خان ، پیمي سیوندړ د کوھات او انکو ای چهړ وکهړکيپر

 ، کابل ، يی ته  ونوړ او وارمحمدخاني به یمي سیوندړھشنغر ، خالصجات او ا

 به سرادر دوست محمدخان او  دده  یمي سیلړ تورسرهکوھدامن ، خالصجات او 

 تر یميدکابل شاوخوا س(  قومونو ويي ، دغلجرمحمدخاني ورور سردار امیسکن

 به یمي سی به نواب جبارخان ، دجVل اباد او دلغمان تاجکاتيمال ) یلغمان پور

 به او غوربند داني ، مرخڅ حکومت ، رګ ته ، د لوونوړنواب زمانخان او دده و

   ی هللا خان او دده ورور سردار اکرم خان ته او کندھار به کندھاربيسردار حب
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  ١ ».ی ته وسپارل شونوړو

 به سردار دوست خان د خهڅ لي کال دپید نو«  : ی دی راغلی کونړپه ت

 سردار ی لک روپوي ھرکال خهڅ اتوينواب عبدالصمدخان په ضمانت د کابل د مال

 نواب عبدالصمدخان یداچ . ی ورکوید قسطونو بانیاشتني خان ته په مارمحمدي

 ی د اصVح او دکورنو ، ھغه به د نوری مشر دونوړ وولوټ او د یرږي نيسپ

 یريکه چ . يږی اوسی په کابل کیاځوي په موخه د دوست محمدخان سره ريدخ

 اي خان دي سردار محمد سعاي سردار سلطان محمدخان اي ارمحمدخانيسردار 

 و سردار ی چی کموي کسان په ھغو سوندړ ایدو داي او رمحمدخانيسردار پ

 سردار دوست ی داچاي ، ړیوک ، tسوھنه ی دی شوګړیانځعبدالصمدخان ته 

 و ولډ ټ پاي کارهښ کسان په وندړ اارمحمدخاني د سردار ړی وکهڅمحمدخان ھ

 ، نو د  ړی tسوھنه وکی په مال کيی اي یوړ مخ واخهڅ دده ی چیوڅ ته وھید

 منښ دانوګ او وراره ونوړ وولوټ او رسول ، ی به د خداهګپه تو یعھد  ماتونک

  ی چوکڅ او ھر يږی و دریاندړ په ويی به انګ ره او وراونهړ ، وی سلګڼو

 وي وړد نومو . ی ومنښ او رسول دی ، ھغه به ھم دخدايږی نه دریاندړ په ويی

 وڅ یل دوست محمد خان دا خبره منی چی شلي دا ھم وودي باهړلک روپو په ا

 وخت یاکلټ ته پر ارمحمدخاني قسطونو سره و سردار یاشتني به په میسيداپ

 ولوټ او رسول او ی ، د خدای به عھد ماتونکی نو دړی دا کار ونککه . یرسو

 یمنښ دوکڅ او که ړی ورسره وکیمنښ ددي باونهړ وولهټ او ی ومنښ دونوړو

 ی کندھاریريکه چ.  ی ومنښ او رسول دی نو ھغه به ھم د خداړیورسره ونک

 یريت خهڅ له ھغه اي او ی و نه منشي وی منل شوموي او دسونړ دغه تونهړو

 یمنښ او ديږی دریاندړ په وونوړ وی د کندھارهګډ به په ونهړ وولهټ ، ړیوک

 خپلو نوکرانو او ړی وغواارمحمدخاني سردار یريکه چ . یبه ورسره کو

 د کار له کبله ی باندمکوځده پر ، ديږی اوسی په کابل کی کسان ته چوندوړا

 یريکه چ . ی شیوt ورکيی په حساب وي لک روپوي ، د ھم ھغو ړیتنخواه ورک

 ی شواکلټ دی کونړ پدغه توکڅ نه کوم یلډ له انوګ وراره اي ونوړ د وږزمو

                                                

١
   ٢٥ معاصر افغانستان، ص خي تاریاياد، در زوا کھز-  
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 او درسول د ړ ککی په لعنت دی ، دخدای و نه منيی اي ړی وکیري تخهڅ شيو

 ، کافر مطلق او انهيګ بی دخهڅ ني د دیجناب مصطف ، د ځیرګ وینفرت tمل د

 ونړ ددغه تانګ او وراره ونهړ وولټ ږمو . ی نامسلمان وی  مذھبه دلورڅپه 

 ی نه مخکی لدی چی او ناخوالیمنښ دبل سره دوستان او ھغه دوي ټپر بنس

 دبل وي او نور ري تخهڅ ورږ نه موی ، پسله دی وی شوداي را پځ تر منږزمو

 په قلم هګ په توونړ د تی کلموڅدا .  ژوند کوو ی کتيمي او صمیوستسره په د

  »  ١ی قمریھجر١٢٤٢ ۀ سنی الثانعيرب .  ی شویکليسره ول

اصلی ھدف اوموخه د دوست  ونړتڅرنگه چی ليدل کيږی د دی 

دا . ژوندی کول دی رااعتمادبيرته و ترمنځ نسردارا یوريښ پمحمدخان او د

ن دومره موقع په برخه کړه چی باtخره دخپل  وسردار دوست محمدخاونړت

  .امارت او د محمدزو سلطنت په کابل کی اعVن کړی

 په ی م پور١٨٢۶ – ١٨١٨ دوست محمدخان د ري ، امیبله خبره داچ

 دخبل ی چړ کاتي په کرار کرار دومره ززي خپل اغيی ی کمويکابل اوشاوخوا س

 يی ھم ی دپاره چیده دد . ستليپران هګ توهښ tره په يیامارت د اعVنولو دپاره 

 ته په انځ ونهړ ویوريښ او پی خپل کندھاريی او ھم ی وړی پاچا اعVن کانځ

 وريښ علماوو په فتوا سره د پیني د ديیم کال ١٨٣۶ ، په ی نه وړیقھر ک

 یدا پد . هړ د جھاد ناره پورته کیاندړ په وکانوي په موخه د سولوي نرتهيدب

 نيرالمومني د امی پرمقام باندنيرالمومني د انفاذ دپاره د ام د فتوایخاطر وو چ

 او اکهټ پخاطر وستلوي دا مقام ظاھرا د جھاد د فتوا اخانتهځده .  وو نړيشتون ا

 ودلښ وی ، داسهڼاګ مستحق نه ی ديی ی مقام باندی پر دی ته چونوړنورو و

 کسانو په ريشموي سره سم د یدد . ړی کی دا کار نه ديی د پاره انځ دخپل یچ

د  . یغرو مسجد ته اهګدي د عی کګ سناهي، په س سپوری پر آس باندهګبدر

، د اوربشو  ووړی متنفذ سرډي وي ارښ دی چیرحاجي می زورواعظي مرحومم

 او د امارت ودهښيښ کوته ګن دده پر لهګپه تو) تاج  ( یغي جی دشاھيی ږۍو

   او دتاج یه پر سر وپاشل ددیسي پټ موويرو کسانو ضحا .هړ قرائت کيیخطبه 

                                                

١
  ٢٧-  ٢٥ معاصر افغانستان، ص خي تاریاي کھزاد، در زوا-  
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 . تر سره شول ولډ ساده رډي پرته په ري مراسم د توپ دفودلويښا

  و جھادګ دوست محمد به عزم جنريام

 کمر به بست و بزد سکه ناصرش حق باد

 د یپه امارت ک) م ١٨٣٩ م ـ ١٨٢۶ ( لځ ړید دوست محمد خان دلوم

 بري دخخهڅ انياو دبام او زرمت ی تر غزنخهڅکابل دسلطنت قلمرو د ھندوکش 

 دوست ري د امی قلمرو کیوکړپدغه و.  درلوده اي پراختیتر غرونو پور

 خان لسردار محمد افض:  وه هګ توی کول او ھغه پدیمحمدخان زامنو حکمران

 ، سردار محمد اکرم خان په ی ، سردار محمداکبرخان په جVل اباد کیپه زرمت ک

 د دوست محمدخان ،ی کی په غزندرخاني ح او سردار غVمی او بھسودو کانيبام

 ی خان په کوھستان کني سردارشمس الدی زورمحمدخاني ورور امیدسکن

  .دلياتي نه زوي روپلکو ٢۵ تر هګډ په اتي مالموي سولوټددغو . حکومت کاوه 

 سردار یپه کندھار ک:  حاtت راز راز وه ی کموي په نورو سواديدھ

 شاھزاده کامران د خپل ی سدوزی په ھرات ککھندلخان او سردار مھردلخان ،

 ید ھندوکش په شمال ک.  سره حکومت کاوه ی الکوزارمحمدخاني ريزورور وز

 شاه یده دخپل زو . ی اداره کولیمي سی پراخخهڅ ازبک د کندز يګرمرادبيم

 يی لخوا يګخان په مت پربدخشان او تالقان او دخپل ورور محمودبمراد

     ١. حکومت چVوهی او جوزجان باندابي لکه فارمويس زوي شمال لودريوشميپر

   

 

  

  

  

  

  

 

                                                

١
   ٢٢۶ ـ ٢٢٢ ، ص ١ج  . یخي تاری ھاشامدي کھزاد ، باtحصار کابل و پ-  
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   فصللورمڅ

 )دنوزادی ژباړه ( 

 

   ميي ستي د حاکمیاو دھغو  سردارانکندھاري

 

  :لدرش

 مي پشتکيه ازـ برادران کپنج ما

 ميشتګ زمانه ھمچوپنج اندردست

 ميم درنظرھاعلمي فرد شوونــچ

  ١مي مشتھا بردھانمي جمع شوچون

 

) ھوتک (  تنه د غلجي هځ نه پنليډ خان د شلو زامنو له ندهيدار پادسر

 خان ،پردل خان ،مھردل خان ،کھندل خان او ردلي وه لکه شدلييږيمور نه ز

 د يی ميي سزي وه ، د اغولټ راهداچي دوي په کندھار کي سر. رحمدل خان 

کندھاري « کي د خير نو په تاکهځ ، ی وډینڅارغنداب ، ترنک او ھلمند د رود 

 ناسکه یلډ بلي یوي د یددغه نوم له کبله ، دو . یدي سوادي پنامه »سردارانو

 پنامه » سردارانویوريښپ« وو او د وريښ پيی مهي سزي چي د اغخهڅ ونوړو

 .دلي ، جV کدليادي

 ونوړ په افغانستان کي د با رکزي ويړېپ١٩ کي شک نسته چي د یپد

   یدا ھغه وخت د.  دهموضوعړ د پام ووهي ولډ) کلي(زيولټ په ګ او پرمختايتړلو

                                                

١
 به د سردار مھردل خان هيځلورڅ دا يیاښ ؛مخ وروسته ٢٠جلدد ٢ ،خي سراج التوار-  

  .یو) یمشرق(
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ته په کرار ) انويمحمدز( وبلي کورنيخهڅ)انويسدوز(ی کورنیويچي واکمني د 

 اخته دوستونزوږ په ژورو او اوخهڅ د بھر او دننه يی وادي ، ھدهي کدوليږکرار ل

 راغله، تهځ منیفي کي ملوک الطواوادي ستونزوله مخي په ھوړددغو ناو. ړک

 . شوهلي بخهڅ دبل وي تونهي وtزيدي او جنوب لوینوب ج،يځخت

 اندڅ ھوهي دوکيي وروستی چي پدخهڅو  پوري اثارهړ په زروډي ودي

 ی شوکليمخونوکي ل٢۶٨ محمد معصوم ھوتک په قلم په ونکيڅيړکندھاري 

 »ونوړ کندھاري و« د یدي مرکزلخوا چاپ سوهياو د عVمه رشاد د خپرندو

 کي نو جدولووڅ شجره په وهي د ھر ونوړ ووځاب کي د پنپدغه کت. ييږاديپنامه 

  :ييږ کولړ پام اوکيښ سردارانو و کارنامو ته په tندي کرید د . دهي سولړراو

 

 :مهيس) نفوذ  (زيد کندھاري سردارانو د اغ

 وندړ فتح خان په ھرات کي د کامران پVس ريتر ھغه وروسته چي وز

 .دليتښ او وتی سپکښی دھرات نه پ خان او پردل خانردلي، ش)م١٨١٨(شو 

 کي راورسول او د فتح خان د غچ رشکګ خپلو قومونوته په يی انونهځ

ول ټ رااليګي نه جنځ له منوږ د خپل قوم او نورو خواخويی په موخه ستنيياخ

 الحکومه کل محمد خان پوپلزي دtسه بي د شاه محمود د نايی ژر رډي .لړک

 ی کموي سوندوړد ھغه په ا او  په کندھارهخڅ يټیدھمدغي ن .ستيکندھار وا

 ردليد واک چاري د سردار ش او . شودوياتي مخ په ززيدکندھاري سردارانو اغ

 لکه ونوړ نورو بارکزي وري شموي چي یداھغه وخت د. ١یخان پVس ورغل

 خهڅ ري  له خوا دکشميځ دوست محمد خان د ختسردار خان اوميمحمد عظسردار

 يی اوھغه يښ د سدوزي شاه محمود له واکه وکيیکابل ،. ووړی کلي پونڅپا

 پVس یدو  دتونهي وtيځ کابل او ختهګ تویپد. ړ کړ ته اتييښدھرات په لور و ت

 .ورغلل

 کسان ونازول یالګي وروسته خپل وتلي جنولوي خان د کندھار تر نردليش

 خان ردادي ھم موي نه ليډ یله د.  سوغاتونه اومقامونه وسپارليی ته ی،ھغو

                                                

 ١٤١، ص١ھق،ج١٣٣٣- ١٣٣١اج التواريخ،چاپ سر- ١
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مقام ورته »ې اقاسکيشيا« وه دړی توره کيی ی کګ ووچي په جنیبارکز

 .١ شوهړورک

 دوست ري د اميی ی خان بارکزي پVر وو چي کورنردلي شنابي د لوید

 خدمتونه او سر رډي کي ولوګنټي خان ددولت په رعليي شريمحمد خان او ام

 . وشيادونهي هړ به وروسته بشپهړ ایپد. ی وړی کیندنښ

 ، هړ شاھزاده کامران پر فراه حمله وکیک)یھجر١٣٣٨(م ١٨٢٢ په

 خبر ی خان ددردليش . کي شوهټ په لدي او پر کندھار باندي د برولهي ونيیھغه 

 تاج ،یکزڅ لکه عبد هللا خان اونګډ مشرانو په ريوشميپه تر tسه کولو سره د

وت خان  رمضان خان ھوتک، ھ،ی مV مومن خان غلجبي نا،یمحمد خان بارکز

 ی درونګډ احمد خان عمله باشي او نورو په رزاي م،ی خان بارکزونسي ،یغلج

 رتهيسره  فراه د ب  توپونولهيم٧ د ادهي پ١۵٠٠ او ښزره تنه سپاره زره پو

 په يیعلي  سلطانی او خپل زوديتښکامران ھرات ته وت  .ليږ په موخه ولولوين

 ښی پيی او ھرات ته دي کي ونه لانځ په توان یده ھم د مقابل. وديښفراه کي پر

 يی ارښ په مخ کي روان وو، دفراه کروښ خان چي د خپلو لردليش. ړی کیسپک

 او ړ وکيیدفراه خانان او مشران ورته راغلل ، اطاعت  . ونيویهګ جنلهيب

  .لړ ورکيی اتيمال

 په فراه ی چړ وکزياندړ ونوځي شول، هګ جری پخپلو کونهړ کندھاري و

 د ی خان فکر کاوه چردلي شرګم. يځرګ کندھارته ورتهي اوبآکيټ حاکم ووي یک

 ونهږ غوان د کامروڅ ی فرصت دهښ د پاره ھمدا ستلويفتح خان د غچ اخ

 .دلځي ھرات په لور وخود اوړ وکديي او خانانو دده د نظر تاونوړنورو و. تاوسي

 یدده د زو دبلي لوري د ھرات خانان اومشران چي د کامران شاه او

 د يی رګيجھان  راغلي وه ،موږ تر سخهڅ او ظلم وي باکی بردګياده جھانشاھز

کله چي . آکهټ د ھرات حاکم ونيروزالدي حاجي فيی یاځ او پرستي واارهښ

 اجازه ورنه و د ننوتليی ، ھغه ته ی ھرات ته ورغتهښ په تخهڅکامران د فراه 

 په کرښدھار دلاوکله چي د کنسو موده په شاھي باغ کي پاته هڅکامران . هړک

                                                

 معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ضميمه اخيرکتاب ،- ١
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 خان ردليده شمان اخوندزاده د ش. دي کي ولوشي په تشورډي خبرشو، دويراروان

 ی کدي اخوندزاده د فرا ه په خاک سفه،يږ په خاطر ولتوبځګړيخوا ته د من

 چي کامران هړ کيی ادهي او ړک ويی زياندړ وی دسول،یدي خان ته ورسردليش

 وخوري، سل زره ندګھکله سو ی پد،یديږ ته پری د فراه کV ودویحاضرد

 نه ی اودديړپنامه ورته ورک) نعل اسپ( دتونهګښ لکرښ د لیروپي ددو

 يی ولډ یپد. يړ پVس ورکهګ په تورغملي ته د ی ھم ھغوی زووي خپل رهيبرس

 یمنښ نه ددی پسله ديی مخي ولهڅ سي کي سولي قرارداد tسلوي چي تهښغو

  .  سيستلينه tس واخ

 دده ونوړ وولوټ ږ فتح خان او موري چي وزليته وو ورونوړکندھاري و

 رګ نه وو سپمولي، مڼاځ خهڅ ندونوښ سر ولډ يڅ دھید کورني په خدمت ک

 وندړ خان رفتحي وزی خدمتونو په بدل کي دوولوټ ی ؟ ددهړ ورسره وکهڅ یدو

 باورکول ی سره دکامران پر وعدو باندولوسرهټ یدد.  وواژهولډ انهياو په وحش

. يړ وکهړکي ھکله پری به پدرکيډګ په ګ توره ده چي د جنیوازياو  کار هيايځب

 ھغه،ړ وروسته کامران د حال نه خبر کدوځيرګشمان اخوند زاده وھرات ته تر را

 قومي اودھرات خانانو . یديتښ دقلعه په لور وتني او جوښ دtروارخطاډي

ار کھندل خان  سردچي ړ وکزياندړپخپل وار وکندھاري سردارانو ته و مشرانو

 و يی ی برخی ، دوی برخي سلورڅ به اتي مالولټ دھرات دي،يږپه ھرات کي پر

 يی برخه به لورمهڅ او رانوي په ھرات کي اميی برخه به مهي شاه، درنيروزالديف

 مي مانه او تصمونه زياندړ دا وو سرادارانیکندھار.  شي لړوکھندل خان ته ورک

 .١سييون ھرات ی د tرګ د جنوڅ یوي ونيی

 ھزاره لخوا يګادبي د بندل،ي سرداران اسفزارته ورسی    کله چي کندھار

 ولوي ده دھرات په نًھلته ظاھرا.ړ تر tسه ککي راغVست لهښ ودي خان ردليش

 چي تر ی نوري موخي درلوديی هټ خوپه پ،یو ړی ورکی وعدړکي خپل د مVت

 ټی پرهات خانانو س چي د ھروه ړی ھم کهڅده داھ. ی شویاړ نه کيیtسه 

 ستا پر وعدو باور ږ موی وه چليي ورته وی ھغورګسي،مي ھکله ونی پدکيړيا

                                                

١
   ۶١-۵۶ معارک صیکارپوري،نواښ عطا محمد رزاي م-  
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tیاځوي سره انوي چي د کندھاری دلهي بدلي بله چاره ونه ليګادبيبن.  نشویکو 

 .یش

 یاځوي او ورسره ی مخ ته ورغی کي د ھغورداودي ھغه وو چي په م

 دھرات کV کريښ او د کندھار لیوين ورګکي سن) پل ماtن( په کروښدده ل. شو

 ړیحاجي خان کاک.  شولیاځ پریاځ کي نټ واګ فرسنمي په نی ددوی کيځپه خت

 د پاره تي کي د مرسګ په جنګ خلخهڅوډنځ د ارښ ودڅ دنده وسپارل، يیته 

 انديړ په وی د ھري دروازارښ کي داروي په تی د شپيیوروسته . راوبولي

 خهڅ ونوياځ چي ددغو لړکړقبت برجونه جوامر د نټ په واري فوهيدتوپک د

 . سيي ننوتلو او وتلو مخه ونانوديارښوھرات ته د 

 محاصره پاته يځور۵٠- ۴٠ لخوا انوي د کندھارهګ توی په دارښ  دھرات 

 ځ خواوو ترمنوړ ھم د دواونهګ او پرک جنتي پر مھال به کله ناکله تیشو، دشپ

 خان کندھاري وهيکوھي پنامه  وخت کي دمحمود خان یپد . دليسرته رس

 يګادبي بنیدو ريي وه چي که چيی یلي او ورته وهيږ ولوپيغاميسردارانو ته 

. يړ ته ورکی دوی د دروازو کلارښ به ھم د ی وسپاري، ديی ته ی او دوسييون

 هړ کهړ جوايلمستي موهي ړاي د کندھاري سردارانو په وهګ خان ھمدارنيړنومو

 نه خبر او تي نی ددی ددوردلي شرګ مسي،ي ونی دوهګ توی چي پديی تهښاوغو

ده . ړ د پاره وtونګډ ته د ايلمستي می وھغلوعسکروسرهي ازماګ تنو جن۵٠٠د 

 شوه چي یاړکوھي ونه ک.  ووړی کاري دپاره تيښی منتظره پري غی د ھرانځ

 په ولولوټ دقوتونو د راموتهي سريي خپل کسان وليی نو ي،ړخپله نقشه عملي ک

 .ليږولخاطر 

 د يیونه پ نشي، خپل تورګي د پاره چي غافلی سرداران ددی کندھار

 یاري تی د حمليی ی باندارښ اوپر ل،ړ داود خواته ترشاه کري د مخهڅتخت سفر 

 لګ او یزي چي سمندرخان بامیديراورس خبر خهڅ وخت د کندھار یپد. ويون

 ييږته راونه رس ور ژرمرسته رډي که ،ړی کندھار محاصره کیمحمد خان پوپلز

 سره دوي خبر په اوریدد.  په tس ورسيمنانوښنو دا امکان سته چي کندھار دد

 ډندنيکندھاري اردو د ش.  ورسويانځ ژر کندھارته څهمجبور شو ھرشيردلخان 

 سلطانعلي و اسفزارته ی خبر شول چي د کامرانشاه زودويو اسفزار ته په رس
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 حمله ی اوپردوشيړ ته وtھرات چي ړی غواي،ړ کولټ يیراغلي، قوتونه 

 دشاوخوا غرونوته د،ي ونه لی کانځ توان په ی د مقابليیداچي دلته .يړوک

 او ستي ورسره واخړی بلد سوي سره دوي خبرپه اوری خان ددردليش. دليتښوت

 دهي دره کي په خوب ووهي په ی دويی ژررډي. ړ کبي سلطانعلي تعقيی یدشپ

 يڅ نه لويی وارخطایرډيسلطانعلي د . هړ وکيد وربانيی اوسخته حمله هړداکيپ

 هياځ سره تر ھغه دوي او پورته کدوي سو، په لوتهښ په غره کي په تښیپ

 خان دعسکرو تر ردلي چي د شدليده ول.  نورنو د تلو tره نه وهی چیديورس

 سوچيړ ای نه دی پاته، د مجبوری وخت ندرډي يی ولوتهي او نی دی tندبيتعق

. ړ کعي شفيی مي د ژغورلو پخاطر قرانکرانځ، دخپل ړی ک ورتهپ يی ادونهيفر

 ولټ ، خودده رسوي تخهڅ ولوي د دررناوي پخاطر دده دندي د قران مجردلخانيش

 دخپلو کسانو تر يی او دا مالونه یدځيرګو  راارتهښ ه،ړ تر tسه کيیمالونه 

 پر دويري د تخهڅدفراه د رود . وروسته دفراه پرخوا روان شو. شلي ووځمن

 ھرات ته د ی چيړ کداي پیسي پيړوڅ کوڅ ھغه ی چمارلګبازان و بآ يیوخت 

 او مخ ړیداکي پيی یسيھغه پ. ی ویدلي په فراه رود کي لوخهڅتلو پر وخت ور

 سره دکندھار محاصره ماته دوي په رارسیکندھارته ددو. ول سپر کندھار رھي 

 .١اوکندھار وژغورل شو

 

 :اري سردارانو tسوھنه په چاروکي دکندھدکابل

 سردار ی خان خپل زومي شتمني چي سردار محمدعظرهي شمی ھغه ب

 ھم ده،ياود کابل په باtحصار کي ساتل کوو، ييښی پرراثي هللا خان ته په مبيحب

 د کابلي سردارانو يی سردارانو اوھم ورييښ د پيی دکندھاري سردارانو ، ھم يی

 نه یله دو. وویولړ پام د کابل خواته ا ددوست محمد خانهګ تويګړانځاو په 

   ی ویولي نګی ستروتهي شتمنی ھم دلي شھزاده اسماعيی ی او زووبشاهيپرته ا

 . کي ھغه وکارويولوګنټي قدرت په ودخپلڅ

   د ونهړ کندھاري و،ړی موکاديي له مخي چي ويښپه کندھارکي دھغو پ

                                                

١
   ۶١-۵۶ معارک،صینوا-  



 ٢٣٢                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 سردارانو یوريښپ. لدځيرګ کندھارته راورتهيدل اوبي ونه توانولويھرات په ن

 یورکيښ لخوا په پيګ ستيرنج خان د محمداريلکه سلطان محمدخان او 

 انځ ته ین د کابل واکموهي ھر وبشاهي هللا خان او ابيسردار حب. حکومت کاوه

. ستي tس نه اخخهڅ یمنښ دديی پرضد دبل وي  اوهڼاګتر نورو مستحق 

ھغه . يښ کيی فرصت انتظارزني نه وه ناست او د  ھم tس ترونهړ ویکندھار

 پردلخان دخپل ورور مھردل خان سره تنهښ هللا خان په غوبي دسردار حبیوو چ

 په ی د سلطانعليی چي tسونه لي شھزاده اسماعی زووبشاهيدا .کابل ته راغلل

 د دوي د پردلخان تر رسوڅوه کاي تحری په بل پسوي يی وه، پVرليړ لنوھميو

 .١يړ ترtسه کيی او شتمني يړکير پر هللا خان سر وبيمخه د حب

 دوي سره د لوبشاهي سره، سمدستي دادويپردلخان کابل ته په رارس

 اوبل ځی به رایوازي شرط ومنل چي ی پدتنهښ او شاه دده غوهړ وکتنهښغو

 شوه، ستليکله چي د باtحصار دروازه پران.  نه ويیرګ به ورسره ملوکڅ

 يی یاځپنامه ) محله عربھا(ننوتل اود  ساتونکي ھم ورسره ريوشميدپردلخان 

 سره ھمداکار دوي په خVصی کي ھم د دروازیاځ په دلويد شاه د اوس. ړاشغال ک

.  ننوتیاځويسره دخپل ساتونکوترسره شواو پردلخان دشاه دربارته ھم د 

 ړ عادي خبري په لوځ تر منیددو. يښ ھرکلي ته انتظارکيی ی او زووبشاهيا

 t ی او زوVر پنواشاروځي ځرانو او ورسره کسانو ترمندسردا. ی شولي پغږ

 وو، سمدستي یولي نیاري د پاره پوره تييښ دھري پیداچي دو. لړنورشکمن ک

. ړ برابر کنهي پرسپردلخان د سردارلي توپک مد خپلشھزاده اسماعيل 

 يی چي له کبله ړ کلهټي بلی خوا پرلي متوپکد هددپردلخان په چتکی سره سردار

 د کبله له ريدفساتونکو  بل وهيد. تښ واوگاهقتل وهي سالون په ائیپذيرد

او  شول اوسردارډوګډحاtت .  شوزخمي وي اوړ میوساتونکيسردارانو 

 يی اوپVر ړ میاځ پریاځ لياسماع. هړ پرشاه او شھزاده حمله وکساتونکی 

 يړ ورکی شکنجولډ ولډ يیده ته . وتي دباtحصار په زندان کي پراور،ياس

. ړ ترtسه کخهڅورړه اوخپل آزادی  ک ته ورپردلخان  ی روپولکي وڅتر

                                                

١
  -t١٢٩-١٢٨ ص،ی بارکز،عروجسي پرسي ا  



 ٢٣٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

وه نفر په بدلو جاموکي، ھغه د باtحصار دمحبس يوروسته د حاجي علي پنامه 

وروسته د نواب محمد زمانخان په مرسته وپنجاب ته .  ته بوترينه وقلعه وز

 tس  د پردلخان پهراغڅ یري کارسره دسدوزو دکورني اخیپد. یديورس

 .١وسړم

 ، دکابل وتخت ته د ی د سلطنت پاوي ده چي دسدوزنهيتر لمر سپ خو دا

 ژرترسره هڅ که داکار ھررګم . هړ په خاطر  محمدزو ته tره خVصه کدويرس

 چي د یاځ پریله بده مرغه پردلخان دد. یدي تمامهګټ په وادي ، دھی وایشو

 ټ سلطنت بنسکز متمروهيد اوپه کابل کي سيي په پام کي ونيګټ عمومي واديھ

 ستلوي برخي په اخیوي ی د خپلخهڅ وي خان دشتمنمي دسردارمحمد عظدي،ښيږک

 نه چي د ی دلهي، بناوهښي کیاځ پروبشاهي د ايی هللا خان بي حبه،ړبسنه وک

 د يی tس ی او په لویدځي د کندھار پر خوا وخوي،ړسلطنت ستونزه حل ک

 .هړ دپاره tر خVصه کیفيملوک الطوا

 وبشاهي د ايی وسه وسه د،تري خالي ولداني هللا خان چي کله مبيحب

ان . آکلټ ورته ویاځ پريی واtنډي او خپل شخصي انستليماموران دکاره وا

 ی شوليازماپوه اوکاردان او چي یرګ هللا خان لونيداچي نواب جبارخان او ام

 ټ شتمنيوپه مهري شمی ورپاته دبخهڅدپVره . لړ کیري لانهځ ديیکسان وه ھم 

 دوا م ونه رډي کار یخود. لړ ته مVوتوي باکی او بوتهياشي هللا خان وعبيحب

 ړی کونهګ ھم دکابل  پخاطر جنيیدوست محمد خان چي دده د پVر سره . موند

 د ورکييښ په پیوخت چ  داید .ړ سر راپورته کهګ په توبي زورور رقوهي دوه،

 پورته او را هګټ يی نهمساعد حالت  بل د دکا،یدي سره اوسرګي جاهړ واوهيخپل 

 سرنه ړی دلومرګ م،ړ وکی ھرکلهښ دويرس  هللا خان د ده د رابيحب. روان شو

 د دوست رژرډي.  په سرونوکي لريی نقشی خپلويدا معلومه وه چي ھر

 مي هللا خان تصمبيحب.  شوهولټ رااني پلوري شماتيز ويوخوا  محمدخان پرشا

 محمد خان د باtحصار دوستکله چي . يړ کيی وندړ اوسيي ھغه ونوچييون

 ی او پدیودښيښ کوګ پرخپلو ستروتيګ خپلي ړیکاکخان  حاجي ،یتاtر ته ننوت

                                                

١
  ١٢٩ ص ،یعروج بارکز -  



 ٢٣٤                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

دوست محمدخان چي په اصلي موضوع . ړ د حاله خبر کی ديی اشاره سره هټپ

 يی هياځ اود ھغه ړ ته وtی غزنهياځ د ھغه اي کوھستان او بړیخبر شو، لم

 .١لړ کلي پدونهيپرکابل بر

 کي داني په مګ دجنيی یلځوڅ چي کاکا او وراره وو، بانيدا دوه رق

 لکه نواب ړ مقتدرو کسانو په مVتنوځي چي د وڅ ترل،ګ و وژلوته ور ودانوبليد

 یپه ھمد.  ددوست محمد خان پله درنه شوهري،ګ هللا خان لونيجبارخان او ام

 خهڅ دکندھار تنهښغورم خان په  هللا خان او دده د ورور اکبيوخت کي د حب

 .  ته راننوتداني میاسي خان دکابل و سردليسردار ش

 چي تهښده غو.  ووی کابل ته راغلمونوسرهي تصمی خان د جدردلي ش 

 ده چي یعيطب. يړ وباسي اودکابل واکمني پخپله ترtسه کدانهي د مباني رقهړدوا

 چي ده کهځ وه، هګټ په ادوي حالت کي دده نقشه د ھپاندهڅپڅ په دغه واديد ھ

 شي او ستلي tس واخخهڅ ويمنښ د دي،يږ ھر ورور ته خپله برخه ورستهښغو

 . شياتي توان زوادي د ھانديړ په ودونويد خارجي تھد

 ونوړ نورو وولوټ تر ردلخاني ش، خان وروستهميتر سردار محمدعظ

 خان او  هللابي حبی چدلي وليی یکله چ.  ووړی مدبر ساراوښيباتوره ، ھو

 په باtحصار کي هړ دوايی ړی نلري، لمايتړصVح و د اهړدوست محمد خان دوا

 د خپل يی  خان  هللابيحب. هړ را خوشي کهړ دوايیوزندان ته واچول او وروسته 

 د يی او دوست محمد خان ته هيږ ولرتهګ په ضمانت لونظرخانيماما خدا

 دانيوھستان، غزني او م، دکړی ورکی روپولکي خهڅ وي خان دشتمنميمحمدعظ

 سره سره یدد. ړ کښ کارسره خوی پديی ورته وسپارل او ھغه يیحکومت 

اده شوه، دده او ي چي مخکي هګنڅلکه . ی حل نشوهګ توهړ په بشپیستونز

 دنواب محمد یھغه وو چ. ی ته راغلځ منړی شخړ لوي ځدوست محمد خان تر من

 مشر ونوړ وی بارکزولوټ  دردلخاني له مخي سردار شيړکيزمان خان د پر

 آکليټ ویمي ستي دحاکمی دپاره ددوونوړ سکني وليډومنل شو او د ھري 

  . پرخوا روان شوار د کندھرتهي بردلخاني نه وروسته سردار شیلد. یشو

                                                

١
  ٢٠٠٦رسانۀ نی اگست نشرشده در ،ن افغانستاخيي تاریدادھايکھزاد،رجال ورو -  



 ٢٣٥                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

  

  :ونو دفاعړدکندھاری وشجاع حمله اوشاه پرکندھار باندی د          

 او د سردار نيړيم خان تر ميکندھاري سردارانو د سردار محمد عظ

 وشوه، دکابل په ادونهي چي هګنڅ وروسته، لکه دوي کناستيياځ هللا خان د بيحب

 ردلخاني پخپله شاي پردلخان اومھردلخان اوبړیلوم. ړ وردننه کانځچاروکي ھم 

 دھر ورور د پاره يی له مخي ونړ توهي اودکارهښ کي راکرډ اسييدکابل په س

 کي دوست یپه پا. یآکلټ و یمي واک س دی سره ددوونوړدھغه د سکني و

 ).م١٨٢۶(ړی کی د پاره خوندانځ دکابل سلطنت د وڅ یدي وتوانیمحمدخان پد

 هډوګډ tرنقشه ردلخانيداچي د دوست محمدخان امارت د سردار ش

 ورته په قھر شول او پردلخان د خپلو ونهړ دمخه کندھاري وهڅکوله، ترھر 

 یدلي دغزني تر قره باغه پوري رارسید. یدځيقواوو سره دکابل پرخوا وخو

 ا وخت کي د وبیپد.  را روان شودوتهي مخامخ کيیچي دوست محمدخان  وو،

 ی چي له مخهړ سره مخ ته وtېکټ په چی خواوو په عسکروکوړ د دوایناروغ

 چي په کابل، سوړ ته ایپردلخان ود. ستي نه tس واخګ د جنونوړ ووړ دوايی

 .١ ی سره ومنتيست محمد خان واکمني په رسمغزني او کوھستان کي ددو

  اوی ھم داوه چي کندھارلهي ھینړدامھال د دوست محمد خان لوم

.  tس واخليخهڅ ومني او د تجاوز یمي دده د حکومت سيی ونهړ وورييښپ

ده . ی کولیلځ د پاره ھلي اي او پراختتګښنټيدوست محمد خان د خپل واک د 

 tباغ بااو،ګ خوانه ترتی پوري اود بلګښو بن خوا تر زرمت ایوي چي دتهښغو

 يی یمي سیادي ړیلوم.  تر خپل واک tندي راوليميي سیاو جVل اباد پور

 د نواب جبارخان يی یمي په مرسته او دوھمي سيړکاکخان  ی حاجريدخپل وز

 .٢ راوستی تر باج tنديی اود باtباغ حاکم يړ تابع کانځ دټپه م

   وراويښ په پارمحمدخاني لکه ونهړخان دوه و کي ددوست محمدڅ تریپد

   په بل پسي وفات او په حق و وي نټ کال په واوهيپردل خان په کندھارکي د

                                                

١
  ١٢۴-١٢٣ ،صیعروج بارکز -  
٢
  ١٢۴-١٢٣ ،صیعروج بارکز -  



 ٢٣٦                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 دده هګ تویپد). م١٨٣٠ ، یھجر١٢۴۵(او ) م١٨٢٩  ،یھجر١٢۴۴ (دليرس

 کي زي او لودګ سنتي د رنجی کيځ په ختيی ونهړ پراخه اوومهيد واک س

 ې ارامًتا په کاله  نسبوڅ نه وروسته ، ده یلد. راغلل ی tندديدکامران تر تھد

 پر کندھار يیشاه شجاع  یک) م١٨٣٢ /ق ١٢۴٨( په وچيڅ تر ل،ړ کري تیک

 . ړ مارش ککرښل

کي شاه شجاع دکابل د تخت د tسته )م١٨٣٢،یھجر١٢۴٨(په 

  له ونړ توهيد. ړی کلي پی اتری سره خبرګ سنتي په موخه د رنجستلويراو

 یدد. م کي ده ته سپاري١٨٣٣ په وربهيښ چي پهړه ته  وعده ورک ھغيیمخي 

 يی خهڅ رانوي او دسند دمیوي ونيی ،ھغهړ وکدي بری پرسند بانديیسره سم 

 له مخي د کنيي د معصوم ھوتک دليی وروسته ه،ړ ترtسه کاتيمال

 په کندھارکي ونهړبارکزي و) م١٢٣۴ (اشتيکال د محرم په م )ھجري١٢۵٠(

  .١هړقلعه بند ک

 یودلښزره تنه ٢٢ ريغVم محمد غبار د شاه شجاع د عسکرو شممير

زروتنوپوري ٧٠ تر ري چي دا شميی وااي بیکونکيل)  معارکینوا(د. ٢ید

 پر غهي په نیدو. دلي افسرانو د خوا سوق اواداره کیزيرګ چي د انیديرس

 ګن جونوړ ویکندھار. یوي ونرګ سنيی ارکيښ هړ او په زاهړکندھار حمله وک

 مرسته و يیخه څ دوست محمد خان سردار اودړاو مقاومت ته دوام ورک

 يی کهځ ،ی چي د کندھار وروسته دده نوبت دیديدوست محمدخان پوھ. تهښغو

ده د  . یوي ونیاري دپاره تیوي پرته ھم د خطر د مخنتنيښنو د کھندلخان د غو

 وريښدپ. تلښوغو راهډ غونهي لووهينان په خاطر ي د اطمانوګ او وراره ونوړو

 ھم  يی حکمران نواب محمدزمانخان ادحاکم سردارسلطان محمدخان او د جVل اب

 اوخپل ړی وکی بھانوړ دوایدو.  دپاره کابل ته را و بللونګډ کي د هګ جریپد

 چي د یاځ پری کي دوست ماحمدخان ددلهيپه پا. ليږ ته راولګی وجريیزامن 

 یدخپل زو. لړ عسکر مارش کيیرخوا  د جVل اباد پيځيږکندھار پرخوا وخو

.  راوستيی او کابل ته یوي نواب محمد زامانخان ونيی ټ په ممحمداکبرخان
                                                

١
   ۶٧ ،صونهړمعصوم ھوتک،کندھاري و -  

٢
  ٢٣٣ج،ص١ ګ،فرھن۵١۶ صخي تارري غبار ،افغانستان درمس -  



 ٢٣٧                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 د جVل يی خان رمحمديسردار امخپل ورور. ړی په کابل پوري وتيیجVل اباد 

 پنامه رګي دجایزره روپ١۵٠ دکالهيی محمدزمانخان ته آکه،ټاباد حکمران و

 دپاره ويي شاه شجاع د مخنودڅکابل ته راستون شو تر رتهيب  اوړ ورکازيامت

t١شيړکندھارته و .  

 کي ارښ په نوي  اشتيي می دویکھندلخان، رحمدلخان او مھردلخان نژد

 کي ددوست محمد خان قوتونه یپه جوt)م١ ٨٣۴( د وچيڅقلعه بند وه تر

اوبه  ی باندکرښ چي ددوي پرلیري ویدشاه شجاع قوتونه دد. کندھارته ننوتل 

.  شولیاځ پریاځ ی په باغونوکی نژدارتهښ ووتل او ارهښ هړ دزاي،ړ نکیندب

.  وژغورليی ونهړ او وهړ محاصره ماته کارښ دخوا د زيدوست محمد خان دلود

 رګ سنيی ته ګ راووتل او جنارهښ سرداران ھم له ی او کندھارلي پګ جندانييم

سره د ) ادهي پرواوسپ( وو نه سردار رحمدلخان دخپلو قوایلډ د یددو. یويون

 منښ دديی ی له لورانيګوندګ مرغان، ران،ي دجلرشول،ي تیباباولي د کوتل دtر

 .٢ړکړ جورګد شاخواته سن

 وپټ اس په يی انديړ دوست محمدخان پراس سپور او مخ په ولځوي 

 دده موخه خهڅ مانور یدد.  شاته وکتليی وھلو وروسته نټ واوهيواچاوه تر

سردار اکبرخان او سردار افضل . يی مورال وازمايګ عسکروجنداوه چي خپل د

 د روچي د شاه شجاع پر عسکيی سمدستي وله،ي د پVر tره ونوهيخان ھر 

 زور ګ جنړیخون. ړ وکدي، بر وویولي نرګ سنيی یکھندل خان په باغ ک

 حال کي چي د یپداس .هړوويسردار افضل خان پرشاه شجاع حمله .  ستيواخ

 جنرال زييرګ سره مقاومت کاوه ، سردار اکبرخان انیواوو په سختشاه شجاع ق

  ريي له وانځد جنرال يړنومو. یوي نيیل پخپله توره سره زخمي او وبکمپ

 نوم رمحمدي دوست محمد خان د شريام.  او مسلمان شوليسمدtسه کلمه وو

 دشاه شجاع.  ومانهيی ی او خپل په خدمت کښی وبخيی ھغه ود،ښيښ کیورباند

 ستاني اوسني او جوښ او پخپله شاه شجاع دھرات په لور tلړقواوو ماته وخو

 هڅ خهڅ ونوړ د خپلو وي چی دلهيسردار دوست محمد خان ب. یديتښته وت
                                                

١
  ١۴٨-١۴٧ ،صيی معاصر افغانستان، عروج بارکزاخي تاریاي در زوا، کھزاد  -  
٢
  مخ۶٧ونه،ړدھاري ومعصوم ھوتک ،کن-  
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 رډي  انويدوست محمد خان دوو ش.  ١ړ سمدستي کابل ته حرکت وکي،ړترtسه ک

وروسته دده  د شاه شجاع ترماتي وداچيي:  واچاوه ی کشي او په تشووسيما

 وموند چي د کيوليله خوانه )ديکلوداو( ديی ی په تر tسه شوومالونو کخهڅ

 خهڅ زانويرګ کار د انید.  وویکارندوښ ړزانودمVتي د انکرخهڅشاه شجاع 

 دوست ريبله خبره داوه چي دشاه شجاع سره د ام. ړ کاتيدده نفرت t نور ھم ز

 دده يیوريښپ  وو اوړیسه ک فرصت ترtګ سنتي  رنجخهڅونوګمحمدخان د جن

  . وویستليد ورورسلطان محمدخان دtسه ا

 

  :)م١٨٣٧( تکل دي د برانويراني د ایپر ھرات باند
 

دبرتانوي ھند ) Arthor conoly(یکال کي ارتور کونول) م١٨٣٠(په 

 اي اسینځ دپاره منولولوټ مالوماتو د راکويژي افسر دستراتوانځ ی ادارريګارڅد

 چي د بخارا حاtت د ی ورتلواتهي وروسته خدويدقفقاز د ل. و وی شوليږته ل

 یھغو.  مخامخ شوره دخپل سفرپرمھال په tره کي دغلوسید. اريڅ نه وینژد

 ی شتمني ودوهټ خوھغه خپله پي،ړ کټ لويی ووژني اومالونه ی دی چتلښوغو

 خهڅ واي د خيی نه وروسته  یلد. ړ خVص کانځ يی نه ګ اوله مرودهښته و

 کي مبرټ کال په سپیدھمد.  مشھد ته راغيی استراباد دtراودړرف نظر وکص

 دکندھار پرخوا روان تي پاته اود ھند په نی ھفتیھلته در.یديھرات ته راورس

) یستري لوب( د مالوماتو له مخي دی زماناکترډ اغليښ چي د یکونول. شو

 د ی باند پرھنديی مالومات ورګټ اوړ بشپ،ی دیونکړ راوتهځداصطVح من

 یدtي اود کومي tري ترسره کولډ هڅ په ھکله چي په ی حملید احتمال روسانو

  . ی ديړ کیاندړو ھند چارواکوته ی دبرتانو،یش

tرویدکونولي د مالوماتو له مخي روسانو کوtپرھند خهڅ شول د دوو 

 هڅ tره دا وه چي روسان به تر ھر ړیلوم. يړ سر حمله وکیباندي په بر

 به د اي بسي،ي اوبلخ به ونيړمو رود را واوآ وروسته به تر ،یسي ونوايدمخه خ

پشان به پر کابل ھجوم  ) ريسکندر کب(  ، دستر سکندر ريھندوکش نه رات

                                                

١
  ١۵١-١۵٠ ص،يی،عروج بارکزا١٠۶-١٠١ معارک،ص ینوا -  
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  به راورتهيښ پراوي د کوتل نه راتبري به دخی دجVل اباد د وادي د tري،ړراو

 ی اوپر ھند حمليړ د رود نه را واوندي شي د سی وروسته کوtیلد. ييږورس

 ی بللکهډ خهڅ خطرونويګ ، دستونزو اوجندهږ اورهډيtر   دایکونول. يړ کليپ

.  ولريايتړ کالوته ای کول دوه دریپا tري وليټ یوه چي دده په اند به دد

 د کندھار د tري هياځ ، دھغه وليدوھمه tره د روسي جنراtنو د پاره د ھرات ن

 دونهي د بوtن د tري پر ھند براي بهياځله دغه  ی چی رسول دانځ ته يټی کوايب

tسيیکو . 

 د ی د وچي،ړ کیاځوي ورسره راني ای سیروسان کوt : يیکونولي وا

 رييکه چ.  ورسويانونهځ او ھرات ته رسيي داستراباد نه تخهڅ ني دکسپیtر

 ، لويښ خاوري پوري ونی پخپلراني ااي ھرات د روسانو tسته ورسي اوبلځوي

 او يړ وکشيالج کلونو دپاره ھلته سوق دوږ سي داوی اردو کوtی د دووانيب

 د غله اي اسنيځ د منانييھرات . يړ نه پوره کیاځ دھغه اوييتړ ایولټخپلي 

 ړ چار ودبرابرولو دپاره دلته بشپکييدخوراکي توکو او نورو لوژست . دامګدانو 

 .١یامکانات شتون لر

.  روسانو tسته ورشياي انويراني  دادي چي ھرات  نبايړ کارګنټي یکونول

 چي افغانان يی واید. ييږ افغانستان درانديړ په ویپه ھر حال د روسانو د حمل

 انويراني اانيي نوي د روسانو د متحدرګ نلري، ملهي ھري د خيڅ ھخهڅد روسانو

داسي «  : یاتويکونولي ز. لري منيښ له مخي کرکه اودري مذھبي توپادي بسره

 دپاره رولوي د ورستاسوګ مږ لرډي ي،ړ تر tسته کهګټ نه یچي له ھغوافغانان 

 لري کيړي د روسانو سره ای چانديړ د ھغوکسانو په ویدو. ی داتيخوراز

 ملت وهي افغانان د رييکه چ.  کوي یمنښ کرکه اوداتهي ، له حده زانيرانيلکه ا

 به یت ک حالی پدي،يږ ودریاندړ په ورغلي وهي د چي يړ عزم وکهګپه تو

 به یدو.  ونلرييی چي د حل توان به يړ کيښی داسي ستونزي پرتهګرغلي

 پوري نيي وکيڅاڅ رنيي اوتر اخيړ مقاومت وکی پوريګدخپلي وروستي سل

   يی رميي توکو زی د خوراکوڅ کوي ی پرکتارونو به حملمنښدد. يګيږبه وجن

                                                

١
  ١٠۴ محمداسحق توخي،صترھاپکرک،ترجمهي پ،ګ بزری باز-  
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  »١ .يړ کی وtري پري بندکړي او د شا دخوا داوسيي هځله من

 وروسته ھمداسي يي هګنڅلکه ( افغانان سر وپاشل سي رييکه چ

 وړ د غويی لهډ وهي چي ی شی سره کوtی نو روسان په اساناي، ب )وسوه

کونولي .  پرضد ودرويليډ په ورکولو سره دبلي ازاتويوعدواو نورو مادي امت

 ھرات ددغو دوو زورورو ی نه چی مخکي لد،يی کوي او واتنهښسپار

 نه ی دلهيب.  سييګنټي کيړي دکامران سره دوستانه ادي با،ی ورشtستهکسانو

 د پاره چي یکونولي دد.   پاته ويیستيبه دھند په لور دروسانو tره پران

 ی چي په ھرات کيی وي ، واوليڅ وته ھولي دھرات ونيی چارواکي زييرګان

 .٢ی دی پلوزانويرګ چي کامران د انييږ پوھی پدولټ

 ګ سره تر جنکانوي دسيی کرښ نه چي لین پسله د دوست محمد خاريام

 ته دني tرد اوکلسراي وو ، دھند وای راستون شورتهي دtري ببريوروسته د خ

 يیدھغه نه   .هيږ وليګولي) م١٨٣۶( وو ی شومارلګ چي تازه پردنده باندي يی

 چي د هړ وکتنهښغو کي څ په ترلوي د مبارکي وهړ په امارلوګپردنده باندي د

 په جنجال ځ ترمنګ سنتي ترtسه کولو کي، دده د دولت اود رنجرتهي په برويښپ

 د هګده ھمدارن. يړکي مداخله اوددغي ستونزي په حل کي ورسره مرسته وک

 انديړ د مسلمانانو په وورکييښ په پيی واستاوه ،ھلته کيولي شاه ته رانيا

 نه ی لدهګدارنده ھم. وهړي کادونهي خهڅ اوظلم زور نوړ کشرمانهي بکانويدس

 يی ی ککي لیپد.  وویليږ لکيولي کي روسي امپراتورته ګ په پطرزبورانديړو

 د خهڅ امپراتوريړ وو، دنوموی استوليی پVس ني محمد حسرزاي د میچ

 .یوړي کتنيښزادولوکي د مرستي غوآ په وريښ دtسه د پکانويس

 يی  دوست محمد خان په دربارکيري جاسوس موھنVل چي د امزييرګان

:  کيي الکساندربرنس دمنشي دنده درلوده ، لسيئ د راتي ھزييرګد ان

 محمدخان داسي فکر کاوه چي د ھندوستان کلي دده په tس کي ده، ردوستيام«

 هړ لورهډي په خهڅ به داکلي دده زانيرګ نو انداسيي ھم راپبي رقوبلي یريکه چ

 او روسانو سره انويراني چارواکو، ای ده د ھندلهي ھیپه ھمد. سيي رانهيب
                                                

١
  ١٠٨ ،صترھاپکرک،ي پ،ګ بزری باز-  

٢
  ١٠٨ ،ص، ھم دغه اثر -  
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 دده مشر ورورسلطان ی چیداھغه وخت د. ژنيي وروپانځوڅ یولي ونکيړيا

 وريښ چي د پميي اواشنغر سټ وو، دکوھای حکمران ژوندوريښمحمدخان د پ

 یپه دغس. یوړي کید tنګ سنتي دسلطان محمدخان په موافقه، رنج،یبرخي و

 سلطان محمدخان او انو،بي رقوړ دوست محمد خان دواري حالت کي چي د اموي

 اوترtسه کولو په ولوي دنوريښ د پی درلود، دارډ کرکه اوخهڅ دده ګ سنتيرنج

 سوو دولتونو مشرانو ته ادوي وړ د درو لويی موخه یپه ھمد .فکرکي سو

 دمرستي خهڅ ی دھغويی ترtسه کولوکي رتهي بورپهيښد پ  اوليږ ولکونهيل

 ريي که چی چوه ړی ھم کادونهي ته دا یو کي ھغکونويده پخپلو ل . هړ وکلهيھ

 نيړي سره به د ای دھغو،یداشي پايتړ به ھم که ای نودي،ړدده سره مرسته وک

  .»١ ونه سپموي انځ خهڅمرستي 

 

 :دکندھاري سردارانو تلواري اقدامات

 وه، کله چي د ونهړ محمدخان وردوستيدکندھار سرداران چي د ام

ھم له مخي ا خبر شول ، د سؤتفخهڅ نوړد ک ري د اموندړ په الويږ دلکونويل

 واستاوه کي امپراتورته ليیروس  شاه اودراني د ايی سمدستي دل،يارډ وانځپر

 سره سم د یدد  .لړاعVن ک) هيتحت الحما( tنديړ تر مVتراني دايی انونهځاو

 موافقه يی اود سردارانو سره یدي قمبر عليخان کندھارته راورسی استازرانيا

 پر ھرات راني اريي کي راغلي وه چي که چکي موافقه لیپد. ړ ککيسل tکيل

 نو ي،ړ سره مرسته وکراني حمله کي دای اوکندھاري سرداران پديړحمله وک

 . وروسته و کندھاري سردارانوته وسپاريولويدھرات د نھرات،  به رانيا

 قاجاري شاه رانيکله چي د ا:  داسي وه اتيي موضوع نور جزیدد

 دل،ي راورسکونهي سردارانو لی محمدخان او کندھارردوستيته د امودربار 

 خان سره ني د استازي محمد حسري د امخاني قمبرعلريدفارس دولت سف

 دت حسايیدوست محمدخان سره ري سرداران چي د امیکندھار. کندھارته راغلل

 چي د کابل دربارته ودښ نی پريی ري سفراني درلود، داخهڅ ورارډ يیاوھم 

                                                

 زندگی امير دوست محمدخان، تاليف موھن tل کشميری ،جلد اول ، ترجمه دکترخليل هللا - ١
 ٢٢٦اشميان، صھ
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tسلونړ توهي دسره ري دسفراني درلود چي د اتي نیدو. سيړوtله مخي کي د 

موھن tل . يړ ترtسه کی دووازيي ازونهي امتیالي خولټ دولت نه ھغه رانيدا

 : ده یودلښ داسي هګپانځ منونړ تيړدنومو

په ) قاجار( محمدشاه حضرتي د پاچا اعلراني د اخاني زه قمبر عل«

رانو کھندلخان ،رحمدلخان او مھردلخان سره tندي  د محترموسرداتوبياستاز

 : کوم کي tسلونړت

 حضرتي داعلخهڅ و تن له خپلو زامنويحبان ا صان سردارريي چکه

 : ته وعده ورکوم چي ی زه دوانديړ کار په وی ددی ددوي،يږودربار ته ول

 ھم پخپله د سردارانو اي اوټدھرات قلمروکه دفارس دقواووپه م .١

 ارکيي حاtتو کي به د سردارانو په اختوړ شي، په دواولي زور ون پهکروښدل

 شي يڅپه بدل کي دھ  کاری ددخهڅ شي اوشاھنشاه به دسردارانو وليښپر

شاھنشاه به .  د شاھنشاه خدمت او اطاعت وسيداچي رګ مي،ړ ونکتنهښغو

 .يړ کي مداخله ونکوادي ھاي په قومي چارو ی په افغانستان کي ددوهګارنھمد

 وي خهڅ یليسره که دھر قوم  اوقب  شاھنشاه به دافغانانوحضرتياعل .٢

 .يړ وکهډډ خهڅ ولوړ د ائتVف جو،ی قوم ویوکړ واي یکه لو

 ارمحمدي  ھم د شاھزاده کامران اوکلهيڅ شاھنشاه به ھحضرتياعل .٣

 .يړ نکيګنټي کيړي سره دوستانه اخان

 به دوسرهيارس په ریدفارس ودربارته دسردار کھندلخان د زو .٤

که . يړ مارش کيیبه   اودھرات پرخوايړ وخپلو قواو وته امر وکحضرتياعل

 شاھنشاه به دخپل حضور په ي،ړ عزم وکولوي شھزاده کامران دکندھار د نیريچ

 ه دا ونه مني، شاھنشاه بی دوريي کوي او که چیوي مخنیمرسته د ھغه دحمل

 .پخپله وھرات ته شخصا راشي

 ادهي سپاره او پیزره نفر١٢ سردارانو ته د یندھارشاھنشاه به ک .٥

 هګشاھنشاه به ھمدارن.  واخليهړ توپونوسره پرغاويپا١٢ د تونهګښ لکروښل

 دهږ د اوګ اوکه جنيړ ورکتونهګښ لی اضافکروښ په موخه دلولويدھرات د ن

 به حتما ی وی کار دپاره ضروری چي ددتونهګښ لولټوخت د پاره دوام وموند، 

 .يړ ورکيی



 ٢٤٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 اني ته زمکوځ له اثره دسردارانو په قلمرو کي ګ ددغه جنرييکه چ .٦

 معادل یمکځ ی شوانمنيي زيړ کي دنومووادي شاھنشاه به پخپل ھي،يږورس

 .يړتاوان سردارانو ته ورک

 حضرتي پکارده چي د اعل،ړ ککي ما ھمدا اوس tسلی چونړدغه ت .٧

نان او يچي د سردارانو اطم دپاره ی ددهګھمدارن. شاھنشاه د خوا منظورشي

 یدخارج(رزامسعودي اقاسي، مرزايباورترtسه شي، دغه قرارداد به د حاجي م

.  شيکي د خوا ھم tسلري دسفلستانګ اند راوي دسفيیروس ،د) ريچارو وز

 » ١.قمبرعلي

 

  :دلي رارسريکندھار او کابل ته دقاجاري دولت د سف

 يټ نه مخکي tندي پګراتدقاجاري دولت مقاماتو، قمبرعليخان ته د 

) ی دستاني سيیموخه (انيناي قمبرعلي دکی تاسیکله چ«   :یدندي سپارلي و

 تښاداي مالومات به د خپل ی tندي،يږ ته چي رسیاځ ھررشي،يله سرحدونو ت

 حضرتي په تھران کي د اعليی سم به دوسرهي راستنرتهي اود بکي،ي لیپه کتاب ک

 نيي تخمدونکوي حاtت ،ھلته داوسويو کل اارونوښد: يړ کانديړحضورته و

 قدرت لکه یلي حال، دھرقوم اوقبیدليولګ ھکله ستاسو خپل دستری پدر،يشم

 ارونوښ دتونه،ګښ او لداتي عاوګ ، قزلباشان، دخلتانهښ پان،څ بلوان،يستانيس

 چي له اني کچه، ھغه تجارتي شاتوي مھم زراعتي توکي، دمالوي او د کلداتيتول

 يی دليريا غرني دي چي تي ھوار اواي ی دوکپرډ کنکونهړاسي اي،ږيبھرنه وارد

 ).صعب العبور(ی ستونزمن ویدtر

 د عطوفت ، حضرتي داعلدي باي،يږري تخهڅ چي تاسي د بلوچستان کله

 بلوچستان د وڅ يړ وکغي تبلځ ترمنوګ په ھکله د خلويسخاوت اوبخشش

 وي، انيد کامران پلو خانان يړ نومورييکه چ.  شيولڅ خانان وھستانياوس

 اود فارس حکومت ته خدمت ريي لانونهځ سي چي له ھغه نه قي تشوديبا

                                                

١
 هللا لياکترخلډ اول،ترجمه ري،جلدي موھن tل کشمفي محمدخان، تالردوستي اميګ زند-  

   ٢٢۶ان،صيشم



 ٢٤٤                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 کيړي ايی شي چي د فارس دحکومت سره به هړ اطمنان ورکديدوي ته با. يړوک

 خهڅ دسخاوت حضرتي د اعلولډ يګړانځپه  . وساتلي شييټ پهګ توهړپه بشپ

 چي دده د خدمتونو استيوا او ورته ويړ ورکیريته ز) یستانيس(خانيبه عل

 اليګي شي، خپل جنیاځوي سره دي خانان باولټ. ی دیدلي ته رسحضرتيخبر اعل

 په کرښ لونکيړ راوی د شاھنشاه د بری چيړ داسي اماده کدي بازاتياوتجھ

 .ی شګډ وريی کي کوي اوپه لیاځويدستي دھغه سره  سره  سمدويرارس

ه له خوا نه فرمان، جامي  شاھنشاحضرتيتاسي به په کندھار کي د اعل

 حضرتي اود اعليړ ورکته ونوړ وکھندلخان اود ھغه وانونهښاوافتخاري ن

 کھندلخان انځ چي يړ وکهڅتاسي ھ .يړ کقي نورھم تشویوسخاوت ته به دو

 دوي تر رسکي چي د ھغه مخکني ليړ وکتنهښ نه پوی اوتریته نورھم نژد

 ی دربارته ندحضرتيي د اعل زوي تر اوسه پوراي مو ولي خپل ورور وروسته

 ی خبره باندي دیپد. ييږ ولار خپل ورور ړی لومدي کھندلخان بالي؟يږل

 حضرتي پر خپل دغه موقف باندي پاته شي نو د اعلی دیريوپوھوي چي که چ

 سپاره ومرهڅ ھري،ړ او اماده کاري تځ خپل پودي باید.  ولريی انتظاردکرښد ل

 حمله ی به دی پرھرات باندکهځ ي،ړ کيی ی دولټ شي، رایولوtټکسان چي را

 چي که د فارس دولت ته د خدمت پرمھال وده ته استيکھندلخان ته ووا. يړوک

 ولوټتاسي به ھلته د .  اخليهړ د فارس دولت پرغاولهټ ھغه ي،يږتاوان ورس

 او قزلباش تنوښ د پولډ ړیانکځپه . يړ کهګنټي کسانو سره دوستي زمنوياغ

 د شاه ی اوھغویسي ونکيړي سره اانوګ هي شعولوټ د ولډلي خانانوسره او په ک

 او هي سره د شعیکه د ھغو. يړ کقي تشوته ازونويوخدمت اود ھغه له خوا وامت

 ړی ورته ورکډاډ وي، تاسي شي او تشوارډ خهڅ ري د مذھبي توپځسني ترمن

 چي ستاسي په ھکله دمذھبي يړ  و نکي ھم داسکلهيڅ به ھحضرتيچي اعل

 دا ستاسي دنده ده چي ولډپه عمومي . يړ کیوtندښله مخي عدالت ترپ ريتوپ

 .ړی کيی قي وخدمت ته راوبولي اوتشوحضرتياقغانان د اعل

 انوي ب،ړی موخي ترtسه کيړترھغه وروسته چي په کندھار کي مو لو

tپه کابل کي به دوست محمدخان ته دغه . يړ سي د کابل پرخوا حرکت وکیکو

 ھغه ته هګ په تويګلي بیوي دعطوفت دحضرتيبضه د اعل قشي پی شولړدرک



 ٢٤٥                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 انښ افتخاري نیمنظورشو   لخواحضرتينواب جبارخان ته به داعل. يړورک

 يړنان ورکي د سخاوتونو په ھکله اطمحضرتي ته به د اعلیدو. يړ کميتقد

 ميي چي دغي سدووروستهي تر رارسځ د پوحضرتي چي د اعلاستياوورته ووا

 . شيلړ انعامونه او سوغاتونه درکرهي شمیسي ته به ب تاي،يږته راورس

 تي ستاسي دمامورايوګ چي استښي ته داسي ویپه ظاھره به تاسي ھغو

 لړ راووابځ د ضيي محمدخان د عرردوستيراتلو اصلي موخه دام اوکابل ته د

 لخوا د حضرتي داعلهګ وه اوھمدارنیليږ ته لحضرتي کومه چي ده اعل،ید

 په هټپاما تاسي به په .  ديمولي تقدانونوښ  نیوافتخارجامو ا منظور شوو

 چي د فارس يړ کقي ته تشوی دوست محمد خان ودريخصوصي مذاکرو کي ام

 او ھغه ته يړ وکدي او تاکراصرارډي ھکله یپد.  شيیاځ ويدولت سره 

 عطوفت به د دوست حضرتي وه داعلتنهښ غوی چي که د خدااستيووا

 او قلمرو دده تر تسلط ولټ يی وي اوله مخي به رډي  خورایمحمدخان په باره ک

 . به کامل کنترول ورباندي ولريی راشي او دی tندیادار

 د فارس ددولت ی دريي چي که چاستيتاسي به دوست محمدخان ته ووا

 ی زواي ورور وي خپل دي وي ، بایتونکښ د ساتلوغوکوړيا)محرمانه(وټسره دپ

 هډلن.  تمام شي ورګټار به دده دپاره خورا داک . ييږ دربارته ولحضرتيداعل

 دي باندي بابره خی شي اوپدقيفارس ددولت ومرستوته تشو  دري  امديداچي با

 دي بایپرده باند. ی چاره دفارس دولت دیوازني وپوھول شي چي دده د نجات ید

 د ی اوپه پسرلي کي ديړ او اماده کاري تونهځ فووخپلڅ وشي دي تاکرډي

 وهي دخهڅ ستاسي ري امرييکه چ.  په tره اوسييګلو ته ستر راتحضرتياعل

 ديي تایوالياځوي دھغه سره د فارس يی چي له مخي يړ وکتنهښداسي سند غو

 کاني باندي سټ پر بنسودھغهڅ يړ ده ته داسي سند ورکی سی تاسي کوt،ړیک

 .»  tس واخلي خهڅ او ازارولو بيتعق  چي دده دارويډو

 دکندھاري سردارانوسره په مذاکرو بوخت خانيھغه وخت چي قمبرعل

 چي ھم بانانوسره ی فارسهي اونوروشعاتي مھارت د محمودخان برډيوو، ده په 

 ور کوړيا  دوه،ړدوست محمدخان د اعتماد وري نفوذ درلود اوھم د اميی

 وڅ هړک کسان د جاسوسي په موخه جذب ري شموي نه ليډ د یده ددو. ستيپران



 ٢٤٦                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 په رمويز  اوزاتوي د نظامي تجھولډ يګړانځ اوپه نوي د سرچوداتي  د عاواديدھ

 او هي د کندھار د شعهګ ھمدارنخانيقمبرعل. يړ کولټ مالومات رانړيھکله ا

 يی نه ی او دھغویولي ونکيړي اوشتمنو کسانوسره اروګ سوداوانيفارس

 توکي او نړي اکخورا  پر مھال دايتړا  ته دکروښ چي د محمدشاه لتلښوغو

 يړ د پاچا لخوا غوراني کسانو ته د ازمنويده شتمنو او اغ. يړ کهيم تھلواز

 اونورو روګ وسوداده. يړ کقي تشويی وخدمت ته وددهڅ يړ ورکیوعد

 کاپي وهي وهي کاوه ، د شاه لخوا د دستور نامي يی ړکسانوته چي د شاه مVت

 یغوده به ھ . وه ی شویکلښ کيورکول کومه چي دشاه او صدراعظم په tسل

 د قاجاري شتمن يی ودلوسرهښ په وڅ دغه سند ورسره وساتي تر ی چليته و

دکندھار . يړ تر tسه کازونهيامت  خاطرپه ړ د خپل مVتخهڅدولت له مقاماتو 

 رګ ھم شتمن سوداید. وو) نصوح( مVنسووھمي کي ځ په منروګ سوداولډ یدد

 ی دستورناميړ د نوموده ھم.  وومشاورړ ود سردارانو د اعتمایاوھم د کندھار

 کاپي د موھن tل و جاسوس وهيده ددغه سند . وهړي تر tسه کی کاپوهي

 خهڅ ور تونهي دنده اوصVحی اصلخاني د قمبر علی وه چیمحمدطاھر ته سپارل

  ١ .دليبرمV ک

 ی پوه سو چي کندھاری پدی استازري خان دامنيکله چي محمد حس

 اجازه نه ورکوي اوله ھغه نه وروسته ګت ته دخانيسرداران دده سره  وقمبرعل

 له کندھاره هټ خبرشو، نوپه پخهڅونو  دده د قراردادوسردارانوسرهړچي د نومو

 دوست محمد خان ريام. ړ دحاله خبر کيی ري کابل ته ورساوه اواميی انځووت، 

 وه چي ړی کلهګيده . ييږ ته ولونوړ په کندھارکي خپلو وکي لکډ لونهګي د وي

 ري اميی او ولي ی دړی کیوي دراتلو مخنخانيده دربارته دقمبرعل ديیولي 

 خان نيپه ھر حال محمدحس. ی دیولځ له پامه غورخهڅوګټ دونړددغه ت

 مي محمدخان ته ورساوه او ورته تقدردوستيوام) وابځ( دفارس دشاه فرمان

 .ړ کيی

 :دلي رارسچيکووي د استازي وصري دروسي قکندھارته

                                                

 ٢٤٦، ص١ ھمان اثر ، ج- ١



 ٢٤٧                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ، دسردارنودووروستهيکندھارته تر رارس ١چيووکي وی استازيیدروس

 يڅ ومشوروته ھري د سفيیدفارس پادشاه دبرتان : ليسره په خبرو اتروکي وو

. يګڼ یلړ پوري تيی په روسولډ ړ په بشپانځ چي کهځ.   نه ورکويتياھم

  . ن کمکونه کويړي د ھغه سره ھر راز اهټ او ھم په پولډ کارهښ ھم په هيروس

  : یدړي ورکارشزګ داسي چيلرجي ھکله میپد

مھردلخان دھغه روسي صاحب منصب په ھکله چي ھمدا اوس په کابل « 

  :ی ده ته سپارلي دغامونهي tندي پيی چي د امپراتور لخوا لي ،ماته وویکي د

   یاځويدوست محمد خان سره ري کندھاري سرداران د امیريکه چ .١

                                                

١
 )مخ٢۶٨ھم ھغه د موھنVل کتاب، (-  

 وي افسر چي وروسته زييرګ انوانځ نسنلي راویھنر«  :   ده نهړي اادونهي وهي کي یاځ یپد

 اني( نوم تورن ړ د استازي بشپګ دربارکي د پطرزبوررپهي د امی شو، دیونکڅيړ یوتل

 زييرګ ، په انيیايتواني لهټ افسروو،په خوي زونيارنګ د ګنبوري د اريی او وایودلښ) چيکوويو

م کال د نوومبر په ١٨٣٧ ديی لپاره لځ يړلوم چي د يی واید .یديغږاو فرانسوي ژبو روان 

 تنو روسي وڅ د چيتکووي چي دشاه کمپ ته ور روان وو او ویدي ھغه وخت ولی دهيټ نړېلوم

 شاه پر ھرات رانيدا ھغه وخت وو چي د ا. کاوه ی د سھار نارهړ پرغایاليقزاقانو سره د و

 د نسنيراول.  ووی کمپ وھلريي للومترهي کونوګ په موخه د تھران نه په سل یباندي د حمل

کله چي دشاه کمپ ته .  وویستي اخغامي پويره له خوا د شاه د پا) ليمکن (ري سفزييرګان

کله . ی وادليي شپه دشاه سره لی په ھمدديده با. وو وليړ وزرغوی او شپارهي ، ھو اتیديورس

.  » یدړي راوغات سويیماته « : لي وودوسرهي ، شاه دده په لیچي په کمپ کي شاه ته ورغ

 یليږ د پاره رالري سوغات د کابل د ام چي روسي تزار داهړ کاتهي  زيی نه ی خبریوروسته له د

 د دواجازهيري د تیلډ د چيتکووي د وچيموني سري سفيی چي د روسړ خبر ترtسه کنسنيراول. ید

  هڅ جي ھریوي ونمي تصميی سره سم یدد.  وه ړی  په tس راوخهځکابل د دربارپه لور د شاه 

 یلډ د چيتکووي په حال کي وو، د و د راوتلوخهڅ یميکله چي د شاه د خ. يځرګژر تھران ته راو

 چيتکوويو.  ورسويی په کمپ کي ترشاه پورانونهځ ی درلود  چتي ھم نیھغو.سره مخامخ شو

 د ي کتښده ھلته په د . هړ وکيی مشي ړی اوستیژندي ته ور وپنسني راولانځ ژبه زييرګپه ان

 تهښ وغونهښله کبله بخ برخورد هړ د سایاندړ په ونسني په وخت دراولی د نارهړ پر غایاليو

 ولډ هښ  ژبو په ۍ  به ترکي اوفارسرهي او فرانسوي  ژبو برسزييرګ د روسي، انچيتکوويو.

 د پاره خړ ، دلوبي د ھرادلي مخامخ کانوټ اجنرکوي دبل سره ددغو دووتنو زوي.  شویدtيغږ

  ) مخ١۴٠ ،صګ بزریباز( مانا او مفھوم درلود ګړیانځ



 ٢٤٨                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ،ملتان او يګيږ سره وجنکانوي چي دسيړ به مرسته ورسره وکهيسي، روس

 کي به ھم مرسته ولوي نرتهي ترtسه او ان د سند په برتهي بخهڅ جات وررهيد

 .يړور سره وک

 هيروس. ی دړی پوروی روپړوړ کميوني خهڅ يیدفارس پادشاه دروس .٢

 د ولډ په برابر يی یسي دغه پوڅ يړاماده ده چي دفارس دولت ته حواله ورک

 .شيي ووځ تر منريسردارانو او ام

 رګ مي،ړ قوتونو مرسته ورسره ونه کالوګي دولت به دجنيیدروس .٣

 هي مقابل کي روسپه ولومرستوټ یدد. يړ ورکی وسلړ وايتړ د ايی به یاځپر

 او يړوک) یفرمان بردار( اطاعت ييروس  چي  سرداران ديړ دا غواوازيي

 . په خپل دربار کي ومنييی یاستاز

 ی ، کوtيړ وغواهړچي ھر وخت مو ز) ريسرداران ا و ام(تاسي  .٤

 امپراتور يي د روسدي د سولي او اوربند په ھکله بارګ، ميړ کلي پګسي جن

   » ١ . ی شستلي واخيیسره مشوره وشي او نظر 

 

  محمدی مشر ، سردار کھندل خان دپاره د قاجاریدکندھار  

 :شاه فرمان

 ږ زمويی یتنښ او ستاسي غویدي کمپ ته راورسږهللا داد خان زمو« 

 اتي خاطر د شاه مرحمت ستاسو په ھکله  زیپه ھمد .يړ کانديړحضورته و

 عطوفت ږماپوري راورسوي، زمو ترانځ او يړوک  چي پرما باوروکڅھر .شو

 پوري هکه تاسي تر دا اوس. ييږاومرحمت به ترtسه اوخپلو موخوته به ورس

tبه موعطوفت په برخه  نود شاه لخوااستړيپر خپله وعده باندي په صدافت و

 چي دا ې او باور ولرېکي ولليي او ھتنيښتاسي تل ماته خپلي موخي، غو. وي

   »  ٢.ۍ به تر سره شولهټ

 

                                                

 ٢٦٨،ص ١ ھمان اثر،ج - ١
٢
   دموھن tل ھم ھغه کتاب-  
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 :کيکھندل خان ته د جنرال بروسکي ل

 دلي راورسیاځوي اوهللا داد خان د قمبرعلي خان سره کيعبدالواحد ب«

 چيتکووي چي کپتان وهڅھغه  . ړ راکارشرګ ماته يیاوستاسي د موخو په ھکله 

  وه ، درورګټ اوامن دپاره ري ، خيي ، ھوساې  او ستاسو د سوکاللييتاسي ته و

تاسي  .  مړ ککي شريی سره ي ھم لرم چي ستاسهڅ نه پرته نور یلد . يړک اديپ

 ۍستاس. تلښ چي دفارس له دولت نه مو مرسته وغوړ کار وکیاځ پررډي

 دلته ید .کمي مو درته ولوابځ کي چي د لتلښاستازي هللا داد خان له مانه وغو

وده  د شاه له تاید.  ديیدلي لوګستر  پخپلويی هڅ او ھر یزما له نفوذ نه خبر د

 ی کندھاری چتلښشاه له ده نه وپو. ھرکلي او مرحمت سره مخامخ شو

 يګټ لهي بدلي کیاځوي لري؟ دشاه سره ستاسي ليي ھهڅ خهڅسرداران له شاه  

 يی ده چي په قلم اتهي تاسي ته دومره زهګټ کار یدد. وان نلري تايڅتاسي ته ھ

 نه خړ ولري چي دشاه دپاره ستاسي خدمت د ھر انيقيتاسي  . نشمیکVيل

.  له مخي نازويتښ د ھغه د مقام او ارزوکڅشاه ھر . ی دهګټستاسي په 

 محمد عمر خان یخپل زو. ی دړ لوولوټ ھغه ته تر تښستاسي مقام او ارز

.  وشيی سره تود ھرکليي به په مھرباخهڅدده  . يږېر او حتما راول ژهڅھر

 حاجي اقاسي هګ او ھمدارنلمهي مري سفييدروس).ټوګ.م (یاغلښ ھکله یپد

 ھم  ونړ تی شوکي لخوا tسلخانيپه کندھار کي د قمبرعل. ی دکلييتاسي ته ل

 .یدي شودييتا

 هګنڅ لکه نکيد ،ھزاره جات او چارامنهي له مخي متي نليړايدشاه د و

د اصف مشھد د محراب خان والي . یديرسوي تسخولډ ړ وه ،په بشپلهيچي ھ

 نور کسان ھم د شاه ري شموي محمد خان ورور او لګ خان اورمحمدي ، د شیزو

 .ی ندوادي ھی پخوانغه اوس ھواديدفارس ھ) . ولډ په انګروګد (يځخدمت ته را

 ژر تر هڅد فارس د دولت سره ھر یوالياځوي او دعا داده چي ستاسي لهيزما ھ

 محمدشاه د ھرات پر مسلمان اولس باندي د ترحم په حضرتياعل. سره سي

tارګ د پروردرګ م،ی تر اوسه پوري منصرف دخهڅ د اشغال تيخاطر د ھغه و 

ھغه . ۍ اشغال شرژرډي به ھرات  سمپه مرحمت او د شاه د بخت د ستوري سره 
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 کار یاځ پررډي به دا هګ تویپد.  شيښی ريډي چاري تر اوس وليټوخت به نو 

  .١ييږ راولهډنځ لهي  محمد عمر بیوي چي خپل زو

 په ګ د ورتی ستاسي د زووڅ واستوم کيزه به د فارس حکومت ته ل

ھغه به په عزت سره د شاه له خوا ومنل . وسيي هځ له منونهډ خنولډھکله ھر 

.  تاوان ونلرييڅ ھوښيګڼ لهي به د شاه سره بکيړي اولډستاسي دا .... شي 

. ی ناتوانه وخهڅکلوي د ليی ولري چي قلم به يګټدابه تاسي ته دومره 

 tره وګټ ولډ به ستاسي خدمت ، تاسي ته د ھر انديړباورولري چي دشاه په و

   » ٢ ....زييپران

 

 په ھکله د ې شاه سره د کندھاري سردارانو ددوستیقاجار

 :کي لني تضمچيموني سري د سفیروسي
  

 د ري اوسفی استازګړیانځ يیزه دفارس دشاه په دربار کي دروس« 

 ونړ شوي تکي د tسلځ محمدشاه اوکندھاري سردارانو ترمنحضرتياعل

 : کوم ني تضمولډ په tندي وندړ په اطويدشرا

١. tبه د شاه لخوا د کندھاري سردارانو د صادقانه خدمتونو تيدھرات و 

 تر اوسه پوري سرته يی یسي راھاستلونښيپخاطر چي د ھغه د پر تخت ک

  شي،ړ  ورکولډ سردارانوته دانعام په وړ ، نومویرسولي د

 او قومونه چي ھمدا اوس د کندھاري سردارانو په تصرف یميھغه س .٢

 تښ کماي وسي  او يښ چي tس وھنه پکخهڅ ی دلهي تابع دي،بیکي او د دو

 . پاته شيید تر تسلط tنی راشي ،دپخوا په شان به ددوښیپک

 اي ی کوم قوم که لوخهڅ دافغاني قومونو کلهيڅدفارس دولت به ھ .٣

 به افغانان په ھغو کارونو هګ ھمدارني،ړ نکګډاتباعو سره   ، دخپلوی ووکيړو

و  چاري اوليټ.  شيمارلګ نلري،به کار او خدمت ونه هړ پوري ای په دویکي چ

                                                

١
   مخ٢۵٨ھغه اثر ، ھم -  

٢
   هګڼ ړیم کال لوم١٩٨٩ مجله ، يګ فرھنڅو بلودشوھاز، -  
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 به کندھاري وارس د دولت لخ لري، د فاهړ پوري اموي چي په افغاني سیمعامل

 .سردارانو ته وسپارل شي

 ولوټ خان به د فارس دولت د ارمحمدي ريشھزاده کامران او دده وز .٤

 . شيليګڼ محروم وخهڅرسمي مراسمو 

 دکندھار په ري د کابل اماي او زانيرګک، انل شاه شجاع المرييکه چ .٥

د کندھاري سردارانو  شاه به ي،ړ عمل tس پوري کمنانهښ په کوم دانديړو

 .يړ مرسته وکانديړسره د ھغوپه و

 فرعي قوت سره دشاه کمپ وهي دونهړ واي د کھندلخان زامن ۍريکه چ .٦

 ولډ يڅ سره راغلوکسانو ته به ھی مالونوته او ددوی ته ، ددوی دو،ۍته راش

د کھندلخان . ۍ شولي ونه نولډ په رغملي د يی به وکيڅ او ھييږ ونه رسانيز

 په خدمت کي ه وي چي ھغه به د تل لپاره د شالي بخهڅ ی به ددي وعدی زووي

 .دلته وساتل شي

  توپونو١٢ د ځ سپور نظام پوزي زره کس١٢ ويکندھاري سرداران به  .٧

 تونهګښ لولټددغو قواوو معاشونه او. سره د ھرات د اشغال د پاره را واستوي

 به د شاه خدمت ھم ځدغه فو شي لګڼ اوکه tزم وييږد سردارانود خوا ورکول ک

 .کوي

 سره سم به کي او tسلبي تصودو،يوکندھارته ددغه قرارداد درس .٨

 ( ۍ شليږ پخاطر ولابيي دشاه حضورته د شرفً محمدعمرخان فوراهډنځ لهيب

 ړی tندي اصلي موخه داوه چي د کھندلخان نوموښ جملو تر پوفاتييددغو تشر

 د خان کھندلرييکه چ.  پاته ويهګ په تورغملي په دولت کي دراني به د ایزو

 يښ سرکاي ويځ وغیدږ اوښی پی او ترخپلي  کمبلري تخهڅ يړخپلي ھوک

 ،)یونکړ  ژباتوښپ. ييږ کڅ غويی سربه ی نو د زوي،ړوک

 وروسته به شاھي ابييدشاه په حضور کي ددغه شھزاده تر شرف .٩

 کار په یدد.  شيليږول یسي پړ وايتړ په خاطر داميکمپ ته د سپاره نظام د تنظ

 داعتماد او ځترسر ه کولو سره به د فارس دولت او کندھاري سردارانوترمن

 تنهښ غوي شيڅ دبل ھخهڅ او د فارس دولت به دسردارانو داشييباور فضا را پ

 د ھري برخي په ونړ شاه ددغه ترييکه چ.  نظامي خدمت نهلهي بيړونک
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 زه به د ي،ړ وکچيي سرپخهڅره کولو  د ترسيی ايترسره کولو کي پاته راشي او

 وي خهڅ ،په ھرشکل او د ھري tري هګروسي دولت د فوقالعاده استازي په تو

 مراعات طي شراولټ ونړ د دغه توڅ مړ به مجبوره کی د،ۍ شلګڼ ونهړيچي ا

  .١يړ کيیاوعملي 

 ) ټکون.م(  غبار د قوله، کندھاري سرداران ترکابل دمخه داغليښد

 کي راني چي په اټ پر بنسونړ دھغه توتل،ښي په دام کچيتکوويو او د چيمونيس

 ومانه او پر یوالياځوي خپل يی سره راني وو، داړی کني تضمري سفيید روس

 قواو رانيي د اکر تنه عسلورزرهڅ کي دي په برانويراني د ايیھرات باندي 

ه  په تھران کي دشاه پيی محمدعمرخان ی اودکھندلخان زوليږومرستي ته ول

  ) یونکړژبا. ھلته پاته شي هګ په تورغملي د وڅتر (٢ ھلته واستاوهتنهښغو

  

 ته د سردارانو ايران  اویري تزانويرګپر افغانستان باندي د ان

 :دليتښت

 وخت کي ی پد،افغانستانړ وکولوعزمي دفارس دولت د ھرات د نۍکله چ

 ید محمدز ، کندھاراوکابل يی ډینڅ ی چي دو:ووړ مثلث وtوهيد قدرت پر 

 شھزاده کامران تر واک tندي ی دسدوزيی هډنڅ مهيسردارانو په tس کي او در

 هړ کي وtیمنښود سره په مخالفت اوډنڅ دوو وړي دلومهډنڅ مهيدغه در. وه 

 اسيي کي د سواديعي ده چي دا حالت د ھغو کسانو د پاره چي په ھي طب .وه

 . ووینونکي وه ، خواشتونکيښاونظامي  مرکزي واک غو

 ري امغامي د تزار پيی د روسچيتکووي وی استازيیھغه وخت چي د روس

 دلي کي ولوشي تشوی پدزانيرګ،انړ کانديړدوست محمد خان ته په کابل کي و

 کي راني چي په ادليري ویدو . مخکي ده تر دويیپلوماسيي د روسانو دايوګچي 

 به کندھار سره یو پد اييږ وتوانولويبه روسان دخپل نفوذ له مخي د ھرات په ن

 به دا وي چي د کندھار او کابل د tري به پر لهي پایدد . يړھم tندي ک

                                                

١
   مخونه ٢۵٩-٢۴٨ج ، ١موھنVل ،ھمدغه اثز، -  
٢
   مخ ۵٢١ خ،ي تارري غبار، افغانستان در مس-  
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 وي په خاطر ويي کار د مخنی نو دديی کهځ. يړ کلي پدونهي ھند بروييبرتان

 ردانهګ کاله ھلته سررشي دري چي ت) شاه شجاع(ړی النفسه سفي او ضعمنفور

 ومانه او ّګ او تخت د وارث په توج د تاانوي د درانيی ید . ړ کداي ، را پیدځيرګ

 پوري انځ له مخي په ونړ تزيخړ ای دروهي د يیوروسته   .کاوهټ ويیپرشا 

 سراي د ھند د واهيټ ن٢۶ په اشتييکال د جون د م) م١٨٣٨( د ونړدات . هړوتا

 .  شوکي tسلځ اوشاه شعاع تر منګ سنتيدپنجاب واکمن رنج  ،نټاستازي مکنا

 نور ړ لوي د ميي سنيځي سره سم د افغانستان ونړ د تدي بااعجششاه 

 وژونکي زي زره کسايده د ات . ی واييښ ای ته پرګ سنتي سره رنجازونويامت

 ، وړ جوخهڅ زانويرګ او انانوي ھندانو،ي ترشا چي د پنجابځ پوونکيړاوخو

 په پسرلي کي د سند او بلوچستان د tري) م کال١٨٣٩( د ځ پوید. ړحرکت وک

 اوشاه هړ پرکابل حمله وکيی وروسته ولويد کندھار د ن. ړووي رغليپر کندھار 

 ٧ ټسګدا ( ناوهښي په باtحصار کي پرتخت کهګ په تويڅ د خپل tسپويیشجاع 

 . ساتنه کوليی انويچي ھندي او اروپا)  کالید ھمد

 ترشا دکندھار په لور روان ځ پويړھغه وخت چي شاه شجاع د نومو

 مھردلخان او ونوړ وو، کھندلخان د کندھار واکمن دخپلو ویدونکي کیاورانژد

 یبړ لوي خو د وه،ي وناريي ودفاع ته تخهڅرحمدل خان په مرسته د کندھار  

کندھاري . وند ومی برځ پوزييرګ کي انلهي په پاانتونويو ملي خا وياتفاق

ندي وه  tبيداچي تر تعق. یوي په لور و پشت رود ته مخ ونرشکګسردارانو د 

  . کاله ھلته  پاته شوللورڅ اوهړووي ته پناه راني ايی، نو

 

 : ترtسه کولاي او د واک  بدلځيرګ راايوطن ته دسردارانو ب

 محمد خان ردوستي د امخهڅ دھند ی کلهي په پای د ماتزانويد انکر

 ترtسه کولووروسته، سردار لځ او د سلطنت د دوھم دوځيرګ رارتهيدب

 او هيږ کي کندھاري سردارانوته ولراني په اکي لرييد ز ويمحمداکبرخان 

   وطن ته رتهي بيی یدو.ړ خبر ورکخهڅلوړ د ماتي او شزانويرګ د انيی ته یھغو
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 .١ ھم سمدستي راغللیراوبلل اوھغو

) م کال١٨۴٣( کال يړ سلطنت په لوملځ دوست محمدخان ددوھم ريدام

 زوم ھم ري چي د امیو خان زميسردار سلطان احمد خان د سردار محمدعظ

سردار محمد اکبرخان . ودښ مخالفت ويی سلطنت سره لځ د دوھم ري ، دامیديک

 ید ديیاښ .هړ ونکيی هګټ خو کومه ړی وکی خبریلځوڅ ھکله یورسره پد

 مجبورول وه چي دده سره يډ خان دکونمي لخوا د سردارمحمد عظريtمل د ام

 مي محمدعظسردار قدرت پر مھال د په کابل کي دا کار د خپلريام .يړواده وک

   . ووړی د ترtسه کولوپه خاطر کويخان د شتمن

 خهڅ ناستوښي پرتخت کلځ ددوھم ريپه ھر حال سلطان احمد خان د ام

 کندھاري سردارانو يیھلته .ړ او کندھار ته وtوديښپر وروسته کابل اشتيي موڅ

 .ړ  وکیه تود ھرکل په عزت سره ددیھغو.  وهيی انګ ورساوه چي کاکا انځته 

 هځپن. هړ ککي پرضد تحرريسلطان احمدخان په کندھار کي سرداران د ام

 زرو عسکرو سره دسردار مھردل خان او سردار وځ وروسته د پناشتييم

 تي په نګ دوست محمد خان سره د جنري دکابل په لور د امونګډرحمدل خان په 

 سردارغVم يیي کي  خبر سو، په غزنخهڅ موضوع ی چي ددريام. دلځيوخو

 او سردار محمد اکبر خان يګ ورودانيی ته یوي مخنوړڅ وکتي ته ھدادرخانيح

ھغه وو چي د مقرد . يږی  مرستي ته ورولخهڅ اردو سره دکابل وهي ھم ديی

 يځ وروڅ.  دبل سر مخامخ شويوي خواوي يړ کي دوامهي په سمهسرچش

ناببره د سردارانو لخوا .  وي ونیاري دپاره تګ جنيړ خونوهي خواوو د وړدوا

 اود سلطان ی  ومنزياندړده ھم و.  وشوزياندړمحمد اکبر خان ته د سولي و

 روان ا د کندھار پرخورتهي بځ پوانويدکندھار. یوي ونه نیاځ لوځاحمدخان ھلو

  اوی حضورته راغريسردار مھردلخان د محمداکبرخان سره کابل ته د ام .شو

   سرحد ځ ترمنی چي مقر به ددوهړ موافقه  وکووخوا وړدوا .تهښ وغويی نهښبخ

 .٢ سياکلټو

                                                

١
   مخونه ٢٧٠ او١٨٨ معارک، ی نوا-  
٢
  مخ١٩٩ ،١خ،جي محمد کاتب ، سراج التوارضيف-  
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 دسلطنت په لسم کال لځ ددوھم ري چي د امکيي معصوم ھوتک لاغليښ

په کندھار کي توخي او ھوتک قومونو دکھندلخان پرضد )م کال١٨۵٣( په انيي

 د غزني حاکم په خانيرعليش سردار ی دوست محمد خان خپل زوريام.ړ وکاميق

 تلفاتوپه اتوي زد خانيرعليش. يږی ته ورولپلوځ کوونکو وښورښد کندھارکي 

د  یدي سره وتوانولويمنلو سره چي پخبله ھم زخمي سو، دقVت د کV په ن

 ی پدخانيرعليدش. ليږ وليی اوکابل ته ولټ رااتي مالخهڅ کوونکوښورښ

  بانديمهي پر ستي د خپل حاکميیکارسره کندھاري سرداران په قھر شول او دا

توپونو سره مھردلخان عراده  وڅ دځزپوي کسزره لورڅ يیوروسته  . وبالهیريت

 په غزني کي يی ته خانيرعلي خبر شو،شريکله چي ام . ليږپه مشري قVت ته ول

سردار . يړ وشهياځ او مھردل خان له ھغه سيي قVت ونسيړ وtچيړامر وک

 د قVت ړی چي غواښيی ور ووړڅ وکري پر خوا د توپ فخانيرعليمھردلخان د ش

 مقاومت يړ سره چي مھردلخان غوادلوي خبري به اوریدد. يړنه دفاع وک

 خان رمحمدي نواب جبارخان ، سلطان محمدخان ، پونوړ د خپلو وري ، اميړوک

ددغو نوو قوتونو په . ړ دقVت پر خوا حرکت وکيی سره دخانياو سردار سع

. ه سوله وشوځ تر منونوړ ووړادو  دتوبځګړيسره د نواب جبارخان په من راتلو

 خواوو قوتونه پر خپله وړددوا.  وسویوي مخنخهڅ ولوي تونيي وهيايځاو د ب

tره وtنوري ځ ترمنونوړ د وهي نه وروسته د کھندلخان د ژوند ترپای لد،١لړ   

 .ی نه شوييښ پيړشخ

 کي پر کندھار اونوړکاله په دوو پ٢٢ ولډ زيولنټ   سردار کھندلخان په 

  ګ دسردار پردلخان د مرخهڅد جون ) م کال١٨٣١( د لځ ړیلوم. ړت وکحکوم

 . هړ پرکندھار حمله وکزانويرګ پوري چي انليتر اپر) م کال١٨٣٩( وروسته د 

 نه را راني چي د اخهڅ) م کال ١٨۴٣( د لځدوھم .  کاله وو٩ ولټ يی اوړدا پ

 الټولټوري پ) م کال١٨۵۵(  ، تر یستي پVس کي واخيی يګستون شو او وا

 .کاله د کندھار واکمن وو١٣

   حالت دده د معاصر زيولنټ کي دده د وخت تي کھندل خان په حاکمدسردار

                                                

 ١٧٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
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  :یدي سوورځ انهګ تولهيشاعر حاجي جمعه بارکزي په tندي شعر کي په ب

  کــندھارتښــ نغې      ســره و نوبت دکندل خان دئ   اوس

 ـارـ  نــاتهړ کـــــېالمـــونـ    ع    ې خـرابـړی کـــېــي یودان

  چــار برارستيـ واخې        سرړ په حصه کٻی وطن درست

  سرکارړ کيیک ـ        مـال و ملړ مخــلــــوق کــيی دربـدره

 ـــناري دوـــــي درم و وـــــــي        ووښ نی پـريی ی وطن کپه

 ــــارھـــ نـې دږی وی         t دوړ سره وخـويې بـــرســـرو

  ملک و مزاردهيږـر         نـور  پی سـوه در پـوريی بانه که

 ارـ و نھلـيــوره مـــه ل درومه         گــــیبلٻ ښیسر پسرتور

  پـه بــار بـارهږشـکــر کــا         ړ خVص کینځ خپل سری دکه

  که پـه داری وکـه        کـه په پــور وــانځ ھم پرـراتيوخـي

 ارډ ــخهڅ ـهي        نــه لـــه خــدای کـوړ پـه زیـر لــر اثــنه

  خــواریرکــومه پـورـ   t ت خــاونــده     ی عالــــم بـه ودا

  خـپل کـرداريی         ورســـره  ی خپل دهړ دوايی وبد کين

 کار په ی کار د دوی دــهڅ         هړ خپل مقصود وغواجمعه

 

  :يی زوال تيتفاقي او د حاکم ایدکندھاري سردارانو ب

م ١٨۵۵ ايشمسي ١٢٧١( سردار مھردلخان او سردار کھندلخان په 

 ی د جماديیاول ( په بل پسي وفات شول وي نټ په وااشتويومڅ د وازيي) کال

 د ینړيدکھندلخان م ) . هيټ ن٨ په حجهي د ھم ھغه کال د ذيی اوبل ٢٧الثاني په 

.  سستي شوييی تني ستي حاکمد او ړ کداي را پ درزځترمن کندھاري سردارانو

رحمدل خان پVس  سردار ديګ تروفات وروسته دچارو واونوړددغومشرانو و

 سردار يی چي وراره ی  نه شویري تخهڅ د واکمني اشتيي میدده t دو. یورغل

 يی  ا و مخالفت هڼاګ د حکومت وارث وانځ ی خان دکھندلخان زوقيمحمد صد

 .ړ کليپ

 ، دکھندلخان تر وفات وروسته د رحمدلخان تي په رواخيدسراج التوار

 خان ، ی خان ، سردار سلطانعلقيسره د کھندلخان د زامنو سردار محمد صد
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سردار عبد هللا خان ،سردار محمد عمر خان اوسردار محمد عثمان خان 

 د حکومت انځ وهيرحمدل خان ھر   خان اوقيمحمد صد. شول دايمخالفتونه را پ

 خان د ني الدی وخت کي سردار غVم محیپد. هڼاګحق او وارث دپاره مست

 او د ی کندھار ته راغسو او خبرهګ حاکم ھم د خپل پVر له مرنيريدھراود اوت

 په دننه  د خپل پVر په ګدکھندلخان زامنو د ار . شویاځوي سره ونوړخپلوو

وه  اني پلوحمدلخانسردارانو سره چي د ر  د نورویدو .وي ونیاځکورکي 

 د بل په وي اخته او ګ ، په جندلي کي دده په کورکي اوسګ په ارهګاوھمدارن

  زامنوروي شمويدبل پلو نه سردار رحمدلخان د خپل . ړ tس پوري کيیوژلو 

 خهڅننه  د ګ د اریلکه سردار محمد علم خان او سردار غVم محمدخان طرز

رعبد اtحد خان د  خان او سرداسول افضل خان ، سردار عبد الرري،سردار م

 د خانيرعلي منوردلخان او سردار شیپردلخان زامن ، سردار خوشدلخان ،حاج

 افضل خان ريسردار مھردل خان زامن او سردار غVم محمد خان د سردار م

 کورونو ی په نژديی ته ګ وه او اراني د سردار رحمدلخان پلوولټ چي دا یزو

 کي پر ګ په ارخهڅکورونو د بامونو  دخپلو يی نه ھر د بګکي ژوند کاوه، د ار

.  رواني وييړ شخځ تر منانوګوراره   د کاکا اوهګ تویپد .  کولرونهي فیھغو

دسردارانو .  تنه ووژل شول۴٠٠ ی  نژدخهڅ خواوووړ ددواوکيړپه  دغو شخ

 علماؤ او ساداتو د افغاني دود له مخي دا مقام د سردار رحمدلخان رو،ږي نيسپ

 قي محمد صدرسردارګم ،هړ ککي tسلهړکي پروهي يیکله  ھی او پدبالهحق 

 ھم پدغه ی افضلخان زوريسردار غVم محمد خان د م.  نه منلهړکيخان دا پر

 .١ کي ووژل شوونوګجن

   ګ تر پزي پوري په تنخهڅ وعملړ دسردارانو ددغه ناوانيارښدکندھار 

 في سره قران شر او نارولويرودونو په ود د خودي علماؤ او مشاريوشمي. راغلل

 کارو انهي ددغه وحشيی ی او دواوهړ مخ وايی خواووته وړ ، دوایويپر سر ون

 محمد ردوستي وامتيVح صيړکي خواو د پروړ کي دوایپه پا.  منع کولخهڅ

 قي وروسته محمد صدیلد . هيږ ولکي لوي کابل ته يیخان ته وسپاره او ھغه ته 

                                                

١
   مخونه١٣٧-١٣۵ و واقعات و سانح افغانستان ، خي تاری قلی علرزايم-  
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 ته رشکګ د پشت رود پر خوا وخان ، محمد عمر خان او محمد عثمان خان

tھلته واوسيی پورګ چي د دوست محمد خان تر راتهړو . 

 ی خبر شو ، خپل زوخهڅ يړ شخی دوست محمدخان ددري  کله چي ام

  ھم ديی اوپخپله هيږ چي د غزني حاکم وو، وکندھارته ولخانيرعلي سردار شيی

 سردارانو له خوا  د کندھاريچي ړ قواوو سره د کندھار پرخوا حرکت وکاتويز

 زي شمال لودپه  خپل قوتونه د کندھار خانيرعليسردار ش.  وشوی تود ھرکليی

 مھارت رډي په يیوروستته . هړ کیاځ پر یاځ کي يڼ په  چوزانويرګکي د ان

 ستلي ننه اارتهښ سره انهځ تر درو سوو نفرو پوري دخهڅ دسلو ځسره ھره ور

  ورسره يی به ري شمږولي ، یدځيرګ را تهيڼ چورتهي د خوا بیاو کله چي د شپ

 اته يی هګ تویپد. ودليښ کي پرارښ  په ھلته يی اوپاته کسان به ستلي راورتهيب

 يی ولډ یپه ھمد .لړ کیاځ پریاځ په دننه کي ارښسوه وسله وال  کسان د 

 ) ييږ کدوليږ لټرو په مطغه توپونه چي د غاھ(ري توپونه ط غای عرادږشپ

 دوست محمدخان د راتلو ري وخت کي کندھارته د امیپد .هړه ک ته ور دننارښھم 

سردارانو او  .ړم ته وtظعار د خپلو قوتونو سره قلعه يام. یديخبر راورس

بله . ړته وt) ده خواجه  (ري نه وروسته امیلد. ړ وکی ھرکلري کبريمشرانو د ام

 او دا مشھور و) خان علوم (  چي په ی خان بارکزدي محمد سعی قاضيی ځور

 تښغوو  ته راګنڅ انځ وو، خپل  تخت روان ته د ی شویريمھال دکاره ل

 او یاکټ ويی هګدکندھار د قاضي په تو .لړ سوغاتونه ورکناکښ ارزيی،ھغه ته 

 ارښ په وڅ یمارګ ويی ی ، جارچناوهښي کی پر تخت روان بانديی سره انځد 

 اکلټ یاځم پر  خان د قاضي مV غVدي چي قاضي محمد سعيړکي اعVن وک

 . یديسو

 د کھندل يړ چي غواهيږ سردار رحمدل خان ته احوال وليی  وروسته 

 د خپلو ري کبريام. يځ ننوارتهښ پخاطر ستلوي د اخیخان او مھردل خان د فاتح

 وسفي سردار محمد وازيي نه ځ اونورو سردارانو له منانوي، لمس زامنوولوټ

 ھم په خانيرعلي سردار شیه زو دد. ننوتارتهښ او ستيخان ورسره واخ

وروسته د سردار رحمدل خان . ی دخپلو قوتونو سره دده ھرکلي ته راغارکيښ

tاو ی د خپل اردو کمپ ته راغرتهي بی وروسته دیتر فاتح .لړکورته و 
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لي کلي وټکندھاري سردارانو د دروازو  . وديښ کي پرارښ په يی خان یرعليش

 دروازو ساتنه ولوټ خان د یرعلي سردار ش اوړی کسانو ته ورکري د امانيګ

 .خپلو وسله والو ته وسپارل 

 خپل ولټ دوست محمد خان د کندھار سرداران ري امځ وری  په راتلونک

 رتهيسرداران ب. یدي واوریتنښ دعوا او غووهي د ھر او تلښحضورته راوغو

tیدو موده نورھم منتظر پاته شو،داچي دوهي ري او املړخپلوکورونو ته و 

 شوه او هړ ھوا سچي ړ ته خبر وکانو سردارري ام،ی نه وی t حل سویکشال

 رتهي حالت کي زما بوهي کبله نو په دغسي ی، لدی دليښ په واورو پوی tروليټ

 زما د ګ به داوي چي ارهښ نو کهځ. کاريښ کابل ته دا مھال نا ممکن ګت

 ژوند دلته په خپلو زي سوله اځ ستاسو تر منوڅ ،يړ په خاطر خالي کدولوياوس

 يی ته ننوت او سمدستي ګ ارري اوامړ خالي کګ اررانوسردا. نمي وووګستر

 برخه ده ، د اردو وهي نه د کابل د سلطنت ی چي کندھار پسله دهړاعVن ک

ھغه اندازه د . يش حخه تر سره اتوي به دکندھار د مالتونهګښمعاشونه او ل

 ی ھغه به د کندھارييږروسته پاته ک وتونوګښ لوړ چي تر نوموسيي پاتويمال

 . شيیلړ ورکرانوتهسردا

 یمي سوندهړکندھار او ا) م کال١٨۵۶ اي شمسي ١٢٧٢(  په هګ تویپد

 دوست محمد خان تر واکمني ري او د امی سردارانو له tسه ووتلی د کندھاريی

 متمرکز سلطنت د وهي او د ولولوټ  سره اي د بواديدا کار دھ .ی راغلیtند

 .ی وای سورپخواترسرهډي دياب ستر قدم ووچي وي به tره کي ولوړجو

 د پاره لوي د نور ويی له مخي وي اتفاقی  کندھاري سردارانوچي د خپلو ب

 نه ی لدريام . يړ اطاعت وکمي د تصمري نه درلودل ، مجبوره شول د امهڅ

ه مالومه  کچاتوي د دفتر د معلوماتو پر بنست دکندھار د مالچي ړوروسته امر وک

 یمحاسب .يړ کولډ سره انتونوګښ د اردو د معاشاتو او ليی او وروسته يړک

 د سردارانو تر ري امیسيدغه پ. ييږ پاتاتيي لکه روپي ز١۶ یوازي چي ودلښو

 هځپن : یشليووداسي  ځ تر منی ددوولوسرهي د مرتبو په پام کي نی ددوځمن

 لک او وي افضل خان ته ،ري سردار رحمدل خان ته ،دوه لکه سردار میلکه روپ

 و سردار ی او دوولس زره روپولکي ته ،ان سردار خوشدل خی زره روپاياو



 ٢٦٠                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 خان ته یرعلي سردار شی او دوولس زره  روپولکي خان ته ،ني الدیغVم مح

 زره روپي  و سردار منوردل خان ته و اي ته او اوخاني سردار سلطان علولکي،

 زره پاته روپي رشي دږ لکه اوشپږشپ. ييږ شوي چي ھرکال به ورکول کیاکلټ

 يی نه ورسته یلد. ی شووليي کچه په پام کي وناکليټ وهي په هنورو سردارانوت

 رشکګ خان او سردار محمد عثمان خان د قي چي سردار محمد صدړفرمان ورک

  .لړ رانه غلل او د فراه په لور tی دورګنه دده حضورته راشي، م

 دکندھار چاري به ده ته وسپارلي ی وو چلهيھ ی سردار رحمدل خان پد

 ځ وروهي يی  کبله یدھمد . ناراضي پاته شوخهڅ يړکي پری نو ددکهځشي،

 پر سر درلوده ، دماشومانو يی ی چېھغه خول :هړ کادهي هګ په تویلګي د رتهيام

ه نکابل له  چي ړ تاسي ته  مي درخواست وکدل،ي له سره ولويي کي ويپه باز

 نمي وی خوداد،یدښيږ پر سر را ته کرتهي خولي مي بیدليد سره لوراشي اودغه 

 دبل چا په يی وتهټ شوه او ھره هټوټ هټوټ په خVف ھغه خولي لويچي زما د ھ

 . tمل ھم شو دوي د پاته کۍ نه پرته دا کار په کندھار کي ستاسی لد،tس ورغله

 ھم ايتښه ردا خولي پ : لي کي ورته وووابځ دوست محمد خان په ري  ام

 زه په کندھار کي پاته ريي ،خو که چهړ کیرڅي کي ويتاسو به ماشومانه باز

 خولي په شان د خپلو واوره ی چي تاسي په پخپله  ھم دھمديیاښ، ی نه وایشو

  .ی وای تللهځ او له منهټوټ هټوټ پVس انوګ

 خان او سردار رافضلي نه وروسته سردار رحمدل خان ، سردارمی  لد

 .لړ کلي پيی او مخالفتونه دليتښ پر خوا وتوراوکښ خان د ني الدیحغVم م

 او د سردار محمداعظم، درخاني سردار غVم حعھدي دوست محمد خان و ولريام

 ی ھغووڅ ړ وکامر سردار سلطان احمد خان ته یم خان زويعظسردار محمد 

 .وينسی تعقيب او

 د ھلمند په یيمخالفان  .دلځي پر خوا وخووراوکښ کسان د ړینومو

 سردار ی سمدستي وخپل بل زوري کبريام .لړ او ملخان ته وtريرمسګ کي وډنڅ

 خان د راکبري وزد وڅ ړ ورکتي  حاکم وو ھدارشکګ چي د يی خان ته فيشر

 ريرمسګ ، خهڅ)رشکګ( د پشت رود یاځوي خان سره ني سردار جVل الدیزو

 شوو سردارانو tسونه اغيي ا و د يړتونو سره حرکت وک قو ته د خپلواوملخان
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 يی ګ د ملخان په کV کي محاصره شوه او د مقاومت جنانياغي . يړورته وت

 نه tس واخلي توبياغي چي که د هيږ ولغامي ته پی خان ھغوفيسردار شر.کاوه 

 یپه  پا.  شيلړ ورکورته به رتهي وه ، بیاکلټ ورته ري امی ھغه حقوق چولټ، 

  ، سردار محمدعلم خان اوخانيرعلي سردار شرګ، م له کV نه راوتل یکي دو

باقي پاته کسان د  . یوي پر خوا مخ ونراني د اوړ درو واخانيسردار سلطان عل

 ی دوريدده د شفاعت له مخي ام او  خان سره کندھارته راغللفيسردار شر

  .١ شولاليي برولوعفوه او د خپل معاش په تر tسه ک

 مرحوم کھزاد رګ ،می دی راغلی کخيلتوار دي چي په سراج اهڅ دا ھغه 

 ی نه کوي او په کابل پورادونهي خهڅ دوست محمد خان د تلوريوکندھار ته د ام

: کيي لید . بوليلهي پاري تدبهښ د خانيرعلي د شوازيي لولښد کندھار ن

 خواته عروف کي سردار رحمدلخان د ملهي د بري په پاخانيرعليسردارش«

tیوي د فراه خواته مخ ونی خان د سردارکھندلخان زوقيسردار محمد صد.ړو .

 د سردار کھندلخان  خاني سردار خوشدلخان ،سردار سلطان علیدمھردلخان زو

 ی او نژدريي ھا خواته لخواي داي نورو بنوځي.دليتښ دپوشنج خواته وتیزو

 ۍھغه وو چ.لړ کبي تعقیو ھغخانيرعليخو سردار ش .هړووي ته پناه ونوياځ

Vره  .یوي خان  په فراه کي ونقي خان ،سردار محمد صدنيل الدسردار جt په

 و انځ يی وروسته او ړ اوغور خواته وtلستانګ او د یديتښ وتاي بلځويکي 

ب آ: کي لکه موي سلويVبي په بواديسردار رحمدلخان د ھ . ته ورساوه ري کبريام

 خان دريار غVم ح خو د سردړی وکیلځ کي ھلي وړک او کالوي خمانيستاده ،سليا

 نه یلد. ی حضورته راغري له مخي په کابل کي د امتوبګړيو منخا د وعدو

 داي پلهي سردارانو د اوtدونو سره tھم د کندھار د واکمني ھیوروسته د کندھار

  .٢ ستلي واخخهڅ لوي ھی دديینشوه او tسونه 

ونه تر  وروسته د سردار کھندلخان اوtدلولوښ دکابل سره د کندھار د ن

چي تر دا اوسه ھم ھلته .  شولشتي میک) رشکګ( اوپشت رود وندي په مرهډي

                                                

١
   مخونه٢٢١ -٢١٨، جلد٢ خيسراج التوار -  
٢
  مخونه١٢٢-١٢٠ خيي تاری ھاداديکھزاد ،رجال و رو-  
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 استاد رشاد له قوله ،دسردار کھندلخان اوtدونه د ليښ بخید خدا.ژوند کوي 

   .١کيږی ژندلي دسردارانو پنامه پونديم

 

 : کسانی پاته شوخهڅدکندھاري سردارانو 

 ، د معصوم ولوسرهي کي  ن شجرو په پاماتوي دکندھاري سردارانو د ز

 ر اپاته ی چي د سردارانو زامن او د ھغوی کتاب کي راغلناکښھوتک په ارز

 شجرو یزه اوس د د. ييږ تنو ته رسونوګ زريی ري چي شمی درډيکسان خورا 

 وال نهيم. لرم ه ھم نيی ، ان د رانقلولو وس دهيږ کول خو tپرمي د سره تنظايب

tووځ د پنوازييزه به دلته . وريګ ويیي  کتاب کيړ سي په نومویکو 

  :مړ کادي د اوtدونو نومونه ی او د ھغوونوسردارانوړو

 افضل خان ، سلطان محمدخان ، ريم: دسردار پردلخان اوtدونه  .١

 .مقصود خان ،عبدالرسول خان ، عبدالواحدخان او خوشدلخان 

 او هي قدسخهڅ چي له ده ی محمد رسول خان دی محمد خان زودسلطان

  .ی دیدليږي امان رسول زاکترډ

    عبدالظاھر  اومي ،عبدالکردي،عبدالرشعبدالغفار-  خان  زامن دعبدالرسول

 ري دده لور ده چي د اماي بسي بلقرمنيم .ی دندلخاني شرید خوشدلخان زو  .ید

 ید عبدالواحد خان زو . وهرمني مني سردار امیعبدالرحمن خان د زو

 .ييږ نومعيعبدالسم

 زامن او ١۵ يی هګډ چي په ی درلودرمنيي م١٣ خان افضلريم

 عبدهللا ، غVم محمد م،ي محمدنعيید زامنونومونه    .ی ویوليږ زانيګلور١١

 نور م،ي محمد اعظم ، عبدالرحمن ، عبدالحکف،ي،عبدالوھاب ،عبدالواحد، عبدالط

. یبدالشکورد او عديم هللا ،عبدالحني هللا ، امبياحمد ،فتح هللا ،عبدالقادر، حب

 سلطان هي نوره ، رابعه، نوشابه سلطان ، رقی بیب : ی داديی نومونه انوګدلور

 ی بی ھمدم او بی بی ، فرخ سلطان ،فاطمه سلطان ، سارا، بشهي ، عانهي، ام

 . وه رمني مرانهګ ولوټ تر خانيرعلي شري د امشهي نه عاليډ دیددو. ميمر

                                                

١
  مخ۵٨ ، ونهړ ویکندھارمعصوم ھوتک،-  
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ت کي د کندھار اوفراه والي  په سلطنخانيرعلي شري خان د امرافضليم

 عبدالرحمن خان د ريدام . درلودليی ازونهي معاش اوامتړوو چي خورا لو

 کي د یدعمر په پا. ړ کري ھلته تيی وخت رډي او ړ ته وtرانيسلطنت پر مھال ا

.  ووی ژوندیورپ) م١٨٨٨( شو اوتر وانيرګ سره tس او وزليي اوبیسمفل

 وندي وو او د مخهڅ انوي د پلووبخاني سردار ا سردار عبدالوھاب خان دیدده زو

 سره انوي د نورو پلووبخاني دسردار ایکله چ.  پروخت د ھرات والي وګد جن

 یقاجار، وروسته نيړيدده د پVر د م.  شو شتي په تھران کي ماوړ ته وtرانيا

 ده ونه رګ مي،ړ ته واده کيړ غوهي کورني دده لور د سلطنتي تهښچارواکو غو

 . يړ وکهډ او مجبور شو ھند ته کی راغی ھلته تر فشار tندی خاطر دیپد .منل

  اجازه ګ راترتهي ته دبانوي هللا خان په سلطنت کي چي افغاني فراربي حبريدام

 شوه ، سردار عبدالوھاب خان ھم د خپلي پلرني کورني سره کابل ته لړورک

 . شواکلټ  وهګپه تو)  المکاتبنيام( هللا خان لخوا د بي حبريدامراغي او 

  هي د ژوند تر پاري الحکومه او د امبي کي د ترکستان نافيوروسته په مزارشر

 خان د بيدده زامن سردار عبدالرحمن خان او سردار عبدالحب. ھلته پاته شو

 ړ دپام ويی وه چي په اماني دولت کي يړ زبردست غتونکوښ مشروطه غودوھم

 د يی ګ ووچي د استقVل په جنوکڅه سردار عبدالرحمن ھغ  .یدندي درلود

 وکابل ته د اس پرشاه را ورساوه ، دشاه امان هللا خهڅ ورهيښاوربند سند د پ

ده د شعر  .هړابVغ کپه پيشور کی  يی ته زانويرګن تر tسه او ايیمنظوري 

ه رحماني پVروو، د ګ احمد رحماني چي د مایدده زو. درلوده نهي ھم ملوسرهيو

ده د ھاشم خان په زندان کي .  ی کي راتللهډ په ستانويامان سرسختو روډي

 وخت کي وفات ډ تر راوتلو وروسته په لنخهڅ او د زندان هړرکيکاله ت١٧

 ).   ش١٣٢۵(شو

 دوه زامن خهڅ ردلخانيدسردار ش : اوtدونهردلخانيدسردار ش .٢

. ن خاراحمدي سردارميی اوبل ړ کي ومکتوبړ نورهللا په ويی وي ، یدليږيز

 . خان  داوtدونو په ھکله مالومات نشته راحمدي چي دمکييھوتک صاحب ل

 خان قيسلطان محمد خان ، محمدصد: دسردارکھندل خان اوtدونه  .٣

 . خان او محمد عمرخان ني الدی،عبدهللا خان ، محمد عثمان خان ،غVم مح
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 لګد.  محمد خان اونورمحمد خان ديلګ خان زامن قي   دمحمد صد

 ، محمد ھاشم او دادي ، خداني ،محمد اممي ،محمد کرمي محمدنسخهڅ خان محمد

 . دي یدليږي زيیحيمحمد 

 چي عبدالرحمن ، ی دیدليږي احمد زخهڅ خان ني الدی    د غVم مح

 ، محمد عمر ،عبدهللا ، محمد زي ، عبدالعزني هللا ، عبداقادر، محمد امبيحب

 ١ .زامن دي دده اي ،محمد ھاشم او معصوم خان بوسفي

سردار خوشدلخان ، منوردلخان او : دسردارمھردلخان اوtدونه  .٤

  .ی دده زامن دخانيرعليش

 خان ، حسن خان ، محمدانورخان او معصوم ندلي زامن شردخوشدلخان

 د يیاوtدونه . احمد خان  او نظرمحمد خان ديديد حسن خان زامن س .خان دي

 خرمدل خان ، عبدالرحمن خان ،  چيييږادي د سردارانو پنامه يیپنجوا

 هللا خان بي حبريخرمدل خان ته د ام.  زامن دييیعطامحمد خان او روشندلخان 

م ١٩٢۴م کي کندھار ته راغي اوتر ١٩١٣په . یدي کی درناورډيپه دربارکي 

 کي ژوند رشکګدده اوtدونه اوس ھم په .٢ ووشتي می کرشکګ په یپور

 .کوي

   خان ی عبدالباقخهڅ وو، دده ی خان زوندليري    محمد انورخان چي د ش

:  خان دوه زامن درلوده قيمحمدرف. ی دیدليږي خان زقياو حکمران محمد رف

 يړ زده کيړولوړ دوای چي دوقيي او عبدالقدوس خان رفقييعبدالخالق خان رف

 حکمران پاته رشکګ د اي وخته دکندھار حاکم اوبوڅ خان قيمحمد رف. یدرلود

 يی وروسته د مالوړ زده کوړ تر لوی عبدالخالق خان په ھند کیودده ز. یديشو

 کي د والي رھارګ او نناني په کندز ،باميیوروسته .په وزارت کي کار کاوه 

 خان سره ونسي د جنرال ځ وريړ چي د ثور د کودتا په لمیدړيدندي تر سره ک

 .٣ ووژل شویاځوي

   محمد لګريمد (  محمدلګ محمد ، ضي ف– منوردل خان زامن ی   دحاج

                                                

 . وبعد از آن ديده شود٦٢رونه، شجره نامه ص معصوم ھوتک، کندھاری و- ١
  ديده شود١٩٣،١٩٤ معصوم ھوتک ،کندھاری ورونه،ص- ٢
 ٢٠٧ -٢٠٦ معصوم ھوتک ،کندھاری ورونه،ص- ٣
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 یدد.  محمد وه دي شاه محمد ، عطامحمد، عبدالرؤف او سیحاج ،)مشرقي

 ١ .ييږادي پنامه انوي دمحمد زی اشوغیکورني اوه اوtدونه دسرپوز

 ، مھرعلي درعليي شھنواز ، محمد علي ،ح- زامنخانيرعليوالي ش    د

 او عبدهللا زيد عز محمد، نورعلي، غVم نبي ، محمکي،نازي، فضل احمد ،محمد ا

  . ید

  .  ،سکندر او محمدشاه ديازمحمدي ن–دشھنوازخان زامن 

 وسفي ،محمدی فتح علي، محمد علي ، محمد موس– زامن خانيدنورعل

tدي حداو عبدا .  

 خهڅ ی خان د اوtدیرعلي شی دوالیمعصوم ھوتک په کندھار ک

 زانويرګدان ی چی دوکڅ خان ھغه یرعلي شیوال .يړ ترtسه کیمالومات ند

 وبي د سردار محمد ايی په پلوي ی وو او ددوی شواکلټ یلخوا د کندھار وال

 ونه يی ګ جنرګ ورساوه ، مانځ ی پوررشکګ ته تر ګ جنانديړخان په و

 رتهي بید . خان پرخوا شووبي د سردار ايی ځ پوولټ چي کهځ شو یاړک

 .شوړ ھلته ماوړt وروسته ھند ته ولوړ ترشزانويرګکندھارته راستون او د ان

 محمد ،کلیخان ، محمدقلدريغVم ح :دسرداررحمدل خان اوtدونه .٥

 ،محمد سرور، غVم محمد خان طرزي، محمد علم ، تاج النساء او محمد یدران

 ، یوليږ زخهڅ رمنيي حوا نومي می بیب  ديی زامن هړاعظم چي دغه اته وا

 .ل خان لمسي وه  خان لور او د حاجي جمامداديکومه چي د سردار رح

په (  محمد ، تاج محمد ، نظرمحمد لګ -   دسردار محمد علم خان زامن

، داد محمد خان  ، فتح محمد ، سلطان ) ل کلني عمر په کندھار کي وفات شوس

 .ی او محمد انور دیعل

.  خان ديی خان او غVم علقيغVم صد - خان زامندري   دسردار غVم ح

 ميګ بوھرګ ، ملک اراء او درخاني خان ،حنيحس– د غVم غلي خان اوtدونه

 .ید

   محمد، لګ محمد زمان ، عبدهللا ، -  اوtدونهیدغVم محمد خان طرز   

                                                

  ديده شود١٩٣،١٩٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه،ص- ١
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 شهي ، ساھره ، منوره ، ھمدم ،عابي ،عندلني ، محمد اميګعبدالخالق، محمود ب

 سردارانو ی کندھارولوټ کورني دیدسردار غVم محمد خان طرز. ی ددياوخورش

 کوالييدھنر ،شعراو ل. کورني وه انهښ رورهډي له مخي ګ د علم او فرھنځنتر م

 وروسته د ږ کبله به لیله ھمد. ی دیرډي کيړي اوړ کورني د غیسره دد

  . او خبري وسيادونيي کورني په ھکله جV يړنومو

 

 : کتنهوهي ته خړ ايګدکندھاري سردارانو فرھن 

 ولټنظامي چاروسره پخپل  اواستي سراداران دسی چي کندھاریسره دد

 . پاته شويی ندیريرلډي ھم خهڅ چارويګد فرھن،  وه وانيرګوخت کي tس او 

 کلوي خط لکليښ ذوق او د ی چي د شعرکاريښ خهڅ د پاته شونویددو

  . ی دړ ونيي د ستايی ساتلي دي او داکار کيړي خپلي ايیسره  ) یخطاط(

 خونوړ ااسيي دسی سي ددوی کوtايتړ وی کي ددوخړ ايګپه فرھن

   او کابلي یوريښ  له پی دويی  ايتړ دغه ویددو. يړ ورته پوره کايتګړمين

 .ۍ شژندليوپ  ته ورولنيټافغانی  ارزي چي ی اوپدلويي بخهڅسردارانو 

 ولټ ی چي دوييږ سره داسي فکر کولوړ ته په پام اخړ ااسيي وسیددو

 یالډوي کي په فتلوښغو او دقدرت په لوي ، زور ازماوينګ ترباسييعمر په س

 ی وخت ککاري بپخپل ولوټ ی سره له دی دورګم.  بوخت وه وياليرقابت اوس

 ادهيمول ھم له ي تنظواني او د نورو د شعرونو دکلي خط لقي ، نستعلليشعر و

  .یستلي ایند

 دي چي شعري اوھنري ړ وادولوي کسان د ی نه داسیلډ دیددو

 او یردلخان اوسردار غVممحمد خان طرز درلودل لکه سردار مھيیاستعدادونه 

 ی خط زبردست ماھر ، دغVم محمد طرزقيدده زامن لکه محمود طرزي د نستعل

 بونو ادبي کتاونوګ د لسکواtنوي نورو لري شموياو د ) خطاط (کونکيي لوانيدد

 .ميمھتم

 مخ کي ٢۶٨په  )ونهړ ویکندھار( معصوم ھوتک د خپل کتاب یاغلښ

 او که بد، ھغه هښ ھر راز و، ی رول چیاسيس) ونوړ ویکندھار(د«  :کييل
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 کنهي لی ھم پخپله ھمديی او ما ی سواني سره بلي په تفصی په کتابونوکخيدتار

 ی انکار نسوکيڅ ھخهڅ  تي واقعیخو له د. ی دیستي اندازه جاج اخوهي یک

tعارف شاعر، د ی غوندی دسردارمھردلخان مشرقی کی کورنی په دی چیکو 

 ړاي دوی ژبی او دپارستي شخصراtبعادي کثی غوندیغVم محمدخان طرزسردار 

 شاعر، کوال،ي لاستمدار،ي سني متي په شان پرافغانیشاعر، دعVمه محمودطرز

 تونهي شخصیلړاي او فرھنگ وخي تاری دافغانی چی دیرسويت ... ستيژورنال

لو  خپتونهي شخصیاسي ساو ی فرھنگی کورنی د دغی ده چړی کهڅماھ .ید

 .» . نميږ وروپی په حدود کی مطالعیوطنوالو ته دخپل

 حاجي جمال خان کهي سردارانو د نی د کندھاریکونکي لکتابړدلو

 محمدخان د ورور ، ندهيدسردار پا . ی کولي سره کتاب پزندلويبارکزي په را پ

 او د یدي شوري شاعر تهښ وي کوي چي د فارسي ژبي ادونهيسردار ھارون خان 

 په خپل وتکمعصوم ھ. ی سره را پاته دتونوي ب۴۵٠٠ د يی وانيشعرونو د

 کوي او د نهي ستاتونوي شخصيګ نه دفرھنليډ له ونوړ ویکتاب کي د کندھار

 مالومات د ړ لکه دشاغاسي کورني په ھکله  د پام ویرڅي اسييداسي س

 ددغو خهڅ کسانو ري شموي کي به د وښپه tندي کر.   دييږلوستونکو مخ ته ا

  : وشي ادونهي رلودل ديی او ھنري استعدادونه ی شعری چیلډدارانو له سر

 

 :سردار ھارون خان 

 /ايش ١١۵٠(د .  او د کندھاري سردارانو کاکا ووی جمال خان زوی د حاجید

کله چي د . ووی ژوندیپور) م ١٧٨۶( او تر یدليږيپه شاوخوا کي ز) م١٧٣٧

 شو،ھارون خان اکلټقوم مشرو ی محمد خان دبارکزندهيجمال خان وروسته پا

 چي په کابل ، ید پررهيده برس.  شوه يړ د حکمران دنده وردغارشکګته د 

 په يی برخه رهډي خو د ژوند ی دی درلودلی ھم دنديی ی ،سند او ھرات کريکشم

 ري شمتونوي لري چي د بواني دوي په فارسي ژبه ید.  دهړی کرهي کي ترشکګ

 وهيدغزل  . ی د حافظ پر tري روان دی دیپه غزل ک . ييږ ته رس۴۵٠٠ يی

  : داده يی هګليب
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  راونـگـي می خود شب آن لب ھـاالي آرم در خچـو

 ـون راــوشــــم تــا سحرگه سـاغــر خـ بــاده نیبجا

 نـھـان پـهي تا از شــــرم در ابـر ســـدي خــورششود

  زلف شب گون راکرهيره  من دورکـــن از چھـۀمـ

 ی بـوسـتــان روزريــرو قــامت  تا بــس سی  ایرو

  ســرو مـوزون رای زشــوخی بنشانــرهي تـــبخاک

  بــرق رخــسارتــاليبگـــذرد در دل، خـ  گـریشبـ

  از شـــرار آه  ســازم سـقـــف گــردون راچـراغان

 ی قــــربان ترا گفــتکــنـمي قــربان مــدي عـــــبروز

 راموني روز مني اشيخو گردم مده از دست سرت

 یـديـ  از ناز پرســکي بـــکي ــباني احــوال رقــز

 را" ھارون" سنگ دل احوال ی چرا؟ ایپـرسينم

  

  :یسردارمھردلخان مشرق

 يی یوکړ ووړ د کندھاري سردارانوکشرورور وو چي په کی       د

 په ييړپ١٩ په افغانستان کي د ید.  درنه وه اسيي پله تر ستيدمعنوي شخص

 ھم يی شعرونه توښپ. ييږ کلګڼ شاعر ړیاوي سبک کي د فارسي ژبي پیھند

ھومره قوی شاعر  ی دری دد.  وویاکلټ تخلص »یمشرق« د يی انتهځ. ی دلييو

د موtنا د . یدړي شرح ک په شعري ژبه يیتونهيمثنوي ب ید مولووو چی 

 د يی وندړ اید چي پی دزيخړ ژور او داسي ھر ارډي رونهي دده تعبخهڅشعرونو 

 ړی کتيده ن .ی دليړ ژبي شاعرانو tسونه تر شا ور تیخپل عصرد فارس

له بده .  ورسويهي کي تر پاسبک ید شرح په ھمتونوي د بی د مولویووچ

 شاه – يځنيشاه او م( شوه چي د یاړده وک. دا ارمان پوره نشويیمرغه 

شرح په شعري  ی مثنوړی کي د نوموتونوي پوري په زرو بیسيتر ک)زکيوکن

 شرح تونوي د مولوي د باي) ی مولونيتيشرح ب(  د يیخپل دا اثر . يړژبه وک
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 یکلي رساله ھم لوهيپه نامه )  الجمعجمع(ده په تصوف کي د. یدړي کاديپنامه 

 اياشارات و موازات م( د هګده ھمدارن.ده 

 ی اشارمي عبدالحکايدم( )ړ کاکميعبدالحک

  دهړيشرح ک رساله وهيپنامه ) اورمزونه 

دي نمشرقي په نثر او نظم کي د ھ

 کي دا اتوي ووچي په فارسي ادبیسبک پلو

 عVمه یلښ بخیخدا.ی مشکل سبک دوخوراي

 سره په ھندي ايتښ په ریمشرق« :يی وابييحب

 دده رګم. ی دی د سبک پلودليسبک کي دب

 »١ . د شعر خوند لريی د مولوانيګ یمثنو

 کوي چي ادونهيمعصوم ھوتک 

 یپد. ردار مھردل خان کور به تل دپوھانو د اندونو د ادلون بدلون مرکز وودس

 عبدهللا ی ، حاجی حنان بارکزرزاي شعر وتلي شاعران لکه متوښ دپیمرکز ک

 اخوندزاده ھوتک، سردار قي ، صدرانيپوپلزي، حاجي جمعه بارکزي ، مV م

ر مھردل خان د خپل سردا. دليولټ راباني د ھغه مھال ادنور او یغVم محمد طرز

او ) حبو اخوند زاده (ړ هللا کاکبي شوو پوھانو لکه عVمه حبژندليوخت د پ

لکه  . ی درلودکيړيقاضي غVم محمد خان ھوتک سره ھم علمي او عرفاني ا

 هپنام ) الموضوعات فيي التزینقد القات ف( چي عVمه حبو اخوند زاده د هګنڅ

 .٢ ی دیکلي لتنهښ اثر دسردار مھردلخان په غوويخپل 

 په توان لي د پاره چي د غزل په برخه کي دمھردلخان مشرقي د تخیدد

 :  راواخلوهګ په تويګلي د بيی غزل به وڅباندي پوه شو، دا

 غزل

  مامي که از شور دوعــالم درد سر داربس

  مامي خـبر داری خـود کی ھستزاضطراب

                                                

 ١٧٥ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
 ١٧٥ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ٢
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  صحرا بشوقی شد که اندر وادیروزگار

  مامي دگــر داری و سـوداميشي از خورفته

  ھــرنفـسزاني خونبار رۀدي چشم از دآب

  مامي خود چــون سحر داری انفعال ھستز

 ــدي دامــن صبح  امـردي شب نگــامتي قتا

  مامي بردارشي خوی از ماه روگـرنــقـاب

  چشم خون فشان ما مپرسلي ازسیمشرق

  مامي طــوفان دگـر از چشم تــر دارمــوج

  بل غزل ويم دده  ھدا

  راري کشمۀ آھم سـوخت امشب سبـزبرق

  راريـ  خــانه  تعمــراني چشمم کـرد وآب

  روز وشباھتي من درمکتب چشم سماه

   راري  نخجۀـدي دري جــــزدرس تحـستين

  جا دست کـشی بی  از سعاي من بباغبان

  راري  تصوۀ نتوان  داد ھـرگـز غنـچـآب

 اهيواھم روسـ  واعظ نخۀ گرکردتيمعص

 رراي تقصی مدميو نوش رو گشتم چـسرخ

 ـمي از رنج دوعـالم رسته اميري که با پـما

  راري پـی مردم بــتيرگـو حکاـ صبا بیا

  دربدری بـھــر روزی گـردمھردل،تاچند

  راري  تقـدۀ تواند نسخی دگر گون ککـس

  يی بل غزل وي

   مـصرع  مـوزون مااي آزاد است گــوسـرو

  گـل شد منفـعل از نگھت  مضمـون مایبـو

  شد چون کھربا گوھرزخجلت درصدفزاده

  از بحـر دل شــد گـوھـر مکنون ماروني بتا

  کسـان از داغ  دلی توان دانست خاک بیم
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  شمع  روشن است بر تربــت مجنون ماtله

  نشدی مــعـنۀ سـرمــــو با خبــر از نـشـکي

 ـVطون ما بنشست افـی چون داد مگربخـون

 ست؟ياوک مژگان کـدل زنوک ن  ھا برزخــم

  گلگون شد از خون دلـم ھامون ماني چننيک

 شي خویھاي از جان سپارري ام نبود بغچاره

١ ما رامونيبگــرفته پــ" یمشرق" مغـلشکر
 

  : هګلي بوهي دا ھم دده د نثر او

 ني ا اغVل وسVسل تعلقاتۀ خاکسار بستمقداري بۀ ذردي گونيچن"... 

 مھردل بسمع مVزمان کمال کامل که مھردل از تنعمات یعالم آب وگل اعن

 رساند،ي شده اند، ملي سعادات آجل شاغل و ماليذخارف عاجل برتافته، بتحص

 ی را که فهي صوفیعني هي علۀفي طاني خرمن ایني که خوشه چشودي میمدت

 که ديم فھومنھم، اممن تشبه بقو: وبحکم دينماي مشانند،ي اهي ناجۀ فرققتيالحق

 زمان باستصواب نيدرا.  محسوب ومحشور شودشاني باشاني ایروي پۀبواسط

 ی مولوی مثنونيتي احباب صادق اتفاق افتاد که بر بی موافق واستدعایرأ

بعد از حصول .ود بقئر وسع برھمان بحر در سلک نظم آورده شی شرحیمعنو

 ی تمامنکهيخن دراز شده تا ا سۀ باز بود tجرم سلسلی مامول چون در معننيا

 مبعونه دي باتمام رسانزکي شاه و کنۀ قصی آنجناب را تا ابتدااتياب

   مطلع شوند د ی وخطائیسوال از جناب ارباب قبول آنکه اگرسھو.قهيوتوف

 "٢ . عفو پوشندۀاصVح آن کوشند و پرد

 :یدړي کلي پتونوسرهي مشرقي په tندي باغليښ تونوشرحي د بدمولوي

 مي زبسم هللا الــــرحمن ورحــشــد            ــمي  قــــدی نــام دانـــایتـــــداابــ

  بـودروني اوصافش زحـــد بـشرح            چــون بـودی پاک او زبـس بذات

  نکودخودي گوشي وصف خوزانکه          أن  اوـ در شــیـــتي ھـــــوهللا آقــل

                                                

 ١٨٤وم ھوتک، کندھاری ورونه، ص معص- ١
 ١٨٠ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ٢
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  ذوالجـVلی ثــنابـدي بخــود زودـخ           الـــم جVل و بــــرجـی بـــــزرگبر

  ذات پاک ذوالجVلی ثــــــــــنادر             tلدـي زبان نــــاطـــقه گــــردزان

  وصــف او از ما و منابدي نــیــم           شتني خوی خود ثـناــديـو نگـــــتا

١ ثــنای عجزt احصــلي دلــــــدشــ            ايرـ سبـب در وصــف ذات کـبزان
 

م ١٧٩٨( اي اشتيش د محرم په م١٢١٢سردار مھردلخان مشرقي د 

 اشتي الثاني په می کال د جماد١٢٧١ او د یستي پرانيګپه کندھارکي ستر)جون

 يړ فاني نی، لد) ی سره سمون لريټیم کال دمارچ د اتمي ن١٨۵۵( چی د یک

  . شوارل کي خاوروته وسپارتي په زبا او د حضرتجي باړی کيټ پيګنه ستر

 

 : ی خوشدل خان کندھارسردار

 هښ لوي د شعرويی ژبه ی وو چي په دری د سردار مھردلخان زوی د

   :هګلي بوهي دا ھم دده د شعر .استعداد درلود 

  ُبسی تپــيـدم، الـم کــشيدم،رخت نـديـدم، در اين جـدايی

   اگــر نيايیغمت خـريدم، بـدل گـزيـدم، بجـان رسـيـدم،

  قسم برويت، بتارمـويت، که من بکــويـت، بجستجويت

  اگربسويت، رسم بــبـويت، زبيم خـويــت، کــنم گــدايی 

  بخال ھندو، بــدام گيسو، بــچشم آھـــو، بــقـوس ابــرو

  زدی بھرسو،خــدنگ جادو، بت پری رو،چـه دلـربـايی

  سـتیبرم نشستی، بعــين مستی،زبـزم جستی، زجمله د

  دلم شکستی،بزلـف بستی، بغمزه خستی، چه جانگزايی

  زجورھجران،شدم پريـشان، به آه سوزان،بچشم گريان

  بروی جـانان، زدرد ھـجران،کنم صد افغان،اگــر نيايی

  باين شمايل، نمودی مايل،ربوده يی دل،بگوچه مشکل؟

٢اگربه خوشدل، بلطف شامل، بــشوق کامل،نظر نمايی
  

                                                

" کندھاری ورونه"، برای اطVع بيشتر به کتاب ١٧٦ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ١
 .رجوع شود

 ١٩١ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص- ٢
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  دده د .  وفات شو٢٧ پر ليد اپر) م کال١٨٧٨( د  خوشدلخان سردار

 ) هيمرث (رنهي سره tندي ونيړي سردار غVم محمد طرزي دده په میکاکا زو

 : ده یليو

  مـوجش ز دامـان قــاتـل بـرآمـدکه           د درغمــش خـونم از دل بر آمـچنان

 رســاحل بـر آمـد بحـــني ایـراپاس            غربال گردونختي خاک غم رزبس

  دھــر پـــرگل بـرآمدني ای از tکه          ني رنگی ودرو چه گل ھاني نسرچه

  زحاصل بــر آمــدـدمي نخــل امـکه            از درخـتـمی  خـوشــدلۀــوي مــمجو

  باغ سردار خــوشدل بـرآمدنيکــز            گل برآردی خـوشــدلۀ غـنـچچـسان

ِ اگـرچــه گــل از گـل بـرآمدبگلشن           ل مـنـ گی رفـت  پــاـلِرگـي زفغان، ُ 

 ـردلجــو زمــنـزل بـر آمـد مھـیمھ           دوم  روز شنـــبـــهـعي ربــــــبمــاه

  مــرگ حـائــل بر آمدۀ  پـــردانيم           وسوم آنکـه نــاگـهستي مـه بود بز

            وتـش فـخي بـناری گــفت طـرزنيچن

١ ازچــاه انــدوه خوشـدل بــرآمدکه 
  

 

 :سردار غVم محمد خان طرزي  

 او د سردار ی دسردار رحمدل خان زوید

 ايش ١٢۴۵( چي په ی دی محمد خان لمسندهيپا

 . ی دیدليږيکي په کندھار کي ز) م کال ١٨٢٩

 ی د عVمه محمود طرزیسردار غVم محمد طرز

 ويک کي د فارسي ژبي په ھندي سب. یپVر د

 په کلوي خط لیکلښو د ا  او زورور شاعریوتل

 خط یکلښ رډي ی tس درلود چیلو يیچارو کي 

 يی ذوق یکلښ سردار چي ی کندھارید.  وويی

دخپل کاکا سردار کھندل خان د واکمني .  ھنر پال ووولهډ صوفي ويدرلود، 

                                                

ق ١٢٩٥،آقای ھوتک مادۀ مرگ خوشدلخان رابحساب ابجد ١٩٢  کندھاری ورونه، ص- ١
 .حساب کرده است
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 راوهيباندي وخت ت) یسيخوش نو (کلوي خط لیکلښ او لوي په شعر ويیپرمھال 

 سره سره به یلد. نه درلوده نهي مولډ يڅ ھيی او نظامي چاروسره یاسياو د س

 کي د خپلي وړ شخيځ چي د کاکا د زامنوسره پخپل منوتړ ته ایکله ناکله ود

 ، ھغه وخت چي يړ راونغاييڅ د دفاع په موخه لخهڅکورني د عزت او شرف 

 ،ړ ته وtراني سردار رحمدل خان ايیر  شو او پVلړ وتیکندھار په کابل پور

 . پاته شوهګ او وارث په تووصي ددادي په کندھار کي د خپل پVر د جاید

 محمد خان سره مرسته کول چي له ردوستي کي د امروچاروډيده په 

) ارجمند دانشمند(  خاطر د ی په دريام. یدي ورته کی د ھغه پام او درناويیکبله 

زره روپي مستمري ١٢٠ يی کابل ته بوت او د کاله يیسره  انهځد . اداوهيپنامه 

 محمد خان سره په ھغه ست دوري د امی چي طرزييږ کليو . اکهټمعاش ورته و

 او ولوي د ھرا ت د نخهڅ درلود کوم چي دسلطان احمد خان ونګډ ھم ی کګجن

 دوست ريد ام. تښم کال کي ون١٨۶٢ پخاطر په لولوښپه کابل پوري د ھغه ن

 خان ، سردار محمد افضل خان او یعلري شري وروسته امنيړيخان تر ممحمد 

 رګم . کاوهی عزت او درناوی خان طرزدسردار محمد اعظم خان ھم د غVم محم

 او ان دي د پام نه ولوري د امی سلطنت پر مھال دلځ د دوھم خاني علري شريد ام

 او ناستښيور ک تر راوتلو وروسته پر کخهڅدزندان .  موده زنداني ھم شوهڅ

 .١تقاعد شو

 تجاوز وروسته کله چي د کابل د لځ ددوھم زانويرګ د انی باندواديپر ھ

 ځ خان او سردار عبدالرحمن خان تر منوبيواکمني په خاطر د سردار محمد ا

 ی خا ن پلووبي د سردار ای او رقابت روان وو،غVم محمد خان طرزینګترب

 يی دادي جاولټ ده او دديھند ته تبع و يیخان  غVم محمدیھغه وو چ. کول

 ی عبدالرحمن چارواکو دغVم محمد طرزري چي دامييږ کليو. ړمصادره ک

 دي او کراجي ته تبعيټی و کوولډ رحمانهي سره په  بوړ تنوغ٣۶کورني د خپل 

  .لړک

   غVم ايوګ وو چي ړی ته راپور ورکري جاسوسانو وامري چي د اميیوا

                                                

١
   مخونه ٧۵-٧۴ ، ونهړ ویکندھار -  
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تاسي انتظار وباسي « :  وه یلي ھراتي  ته ووهيکي  مجلس وهي په یمحمد طرز

په »  راستون شي رتهي بخهڅ راني ژر د ارډي به وبخانيچي سردار محمد ا

 وهي په يی ی او ھغه ھراتلړ وشوادهي د ھیو دده کورن ای دري خاطر امیھمد

 اوهړز ونه  و وهي پر يی کي مهي سی سرحد پهانويدغور. قفس کي واچاوه 

 هګنڅ چي یني وویکرښ لوبخاني د اوڅ چي دلته منتظر اوسه ليو ويیاوورته 

  .يځرګ رارتهي بخهڅ رانيبه د ا

 ی کي دده نولهډ په ې پر وخت دده د کورندي د تبعیمد خان طرزحدغVم

.  درلود يی استعداد يګ فرھنړ کلن محمود ھم ورسره وو چي لو١۶ ی زویزلم

 او وروسته په دلي اوسم پوري په کراچي کي١٨٨۵ تر خهڅ ١٨٨١ د یدو

 . شولهډ کته) هيسور(  کي دمشق ١٨٨۶ نه په یاځداد او له ھغه غ کي  بېتښک

 په ونوړ وی دکندھاری چي سردار غVم  محمد طرزکييمعصوم ھوتک ل

 اخVق،علم اوادب کي دبرtسي له مخي دخپل اني،يړ داستعداد ،میکورني ک

 tس درلود  ی کي لواتوي او ادبده په شعر.  وو انديړ وولوسردارانوټوخت تر 

دده د علم . ييږک ترtسه ینواليتښ خبري ری دديی په لوستلوسره وانيچي دد

 عراق اوترکستان پوري ران،ي  ھغه وخت تر ھندوستان، ایازګاوفضل ان

م په ١٨٩١ – ق١٣٠٩ په .ی کتاب دډرپنډي يی وانيداشعارو د. ی ویدليرس

 او ړی محمد زمان خان کیاطي دده زو خطواني دیدد. یديکراچي کي چاپ شو

غVم محمد .  ی ویستي اخهړ دده وراره محمد انورخان پر غايی ید چاپ چار

 افغان د پاره ني الددجمالي پVس د سی محمود طرزی دخپل زویخان طرز

 کي او د نيي په ستامي دنسيی دهي قصوهي او یليږ واستامبول ته لغاميوپي

 . ده هږ پوري اوخوهړ چي خورا په زیليکله و د صفاتو په ھني الددجماليس

  :دادی ھغه قصيده

 

  : کي نهي افغان په ستاني الددجماليدس

  نسيم صبح در گلشــــن وزيد از جانب صحرا 

 عبير آميزو عنبربيز و روح انگيز وجان افزا 
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  طراوت بخش روى گل، پريشان سازبوى گل 

 موافـــق ھمچـــو خـوى گل ، بطبع مردم دانا 

  ن تازه ، وزو بر روى گل غـازهـزو طبع چما

  چوبوی tله جان پرورچوعطرگل روان پرور

  دمادم گلستان پــرور،ســراسر بوستان پـيــرا

  حبيب وياور گلشن، رقـيـب و رھـبـــر گلشـن

  خطيب منبــر گلشن، حسيــب دفــتر صــحـرا

  ازو طبع چمن تازه، و زو بر روی گال غازه

 ا ـوغـ، وزو در بوستان غ ازو درگلشن آوازه

  بطــــــفل غنچه او دايه، بچنگ tلـه او مـايه

tبفــــرق زاغ او سايه، بــدوش بـــاغ او کـا  

  بسورى رنگ وآب ازوى بسنبل پيچ وتاب ازوى 

 V ـشده سرمست خواب ازوى دوچشم نرگس شھ

  بطرف باغ کوشيده،بگل چون رنگ جوشيده 

  ه زغـنچه ديـبۀ ديـبابقــــــــد شـــــــاخ پوشيد

  کردهرخ چـون گل عرق کرده جواھر درطبق 

  قبای غنچه شـــق کرده چو جيب tلۀ صحرا

  بشاخ سرو وتخت گل، نشسته قـمـری وبلبـل

  يکی در شيــون وغلـغــل، يکی درناله و آوا

  رخ گل دربھارستان بدانسان کـرده کارستان

  که مانی در نگارستان، زنـقش دلکـش زيـبا

  ان ـشد جـف بخـ نعمان،چنان از لطۀم tلبجس

 نا ــز موليـکه برطـبع خرد منـدان ، کـVم نـغ

  رور ـن پـجمال الدين نام او، سخن فھم و سخ

 ما ـک سيـدر و ملـخردمند ھنر گستر، فلک ق

  فVطـون ازغم رويش کند تب لرزه درکويش

  اشارات دو ابرويش، شــفـای بــوعلی سيـنا
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  ا گــويد،ھزاران مرحبا گويدترا طــرزی ثــن

ّگويد چه در سرا، چه درضرا  بصدق دل دعا ّ 

  عارف توئى کامل  توئى عالم توئى عامل توئى

 توئى فاضـل توئى باذل توئى عاقل توئى دانا 

  فصاحت را توسبحانى، بVغت را تو حسانى 

 ، عـجـم را ديـدۀ بينا  عـرب را شيــره جـانى

  دارى ـھان دينتوئى کشف نکوکارى توئى بر

  نا ـتوئى فرھنگ ھشيارى توئى قاموس استغ

  توئی برسالکان رھبر توئی برکامVن مھـتـر

tتوئی برسروران سرور توئی برخواجگان مـو  

  توشــــــــــــمع بـزم ايقانی، دليل راه ايمانی

tتو اندر بحــر عـرفانی درخشان گــوھر وا  

ِکدامين قطـره آبستی، که رشــک درناب   ستیُ

t t نکوتر زآفتابـــستی،چــه باشد لوء لـوء  

   تمامسـتى  خورشيدنه ماه روم وشامستى که

 ـسا ـلقبول خاص وعامستى، بجا بلـقـا و جاب

  تونورستی جھان اخگر،توعودستی جھان مجمر

  توجانستی جھان پيکرتوروح استی جھان اعضا

  اt تا نوبھــــــارآيــد درخت گل بــه بـار آيـد

  ک مرغــــــزار آيد، شمـيـم عنــبر سارازخا

  بھار خـاطــــرت خـــرم،مبــرا از خـزان غم

  چوبوی نافۀ مشکين چوبوی غنچه روح افزا

   ) ١٧ فحهکليات طرزى ، از قسم قصايد ص(

 

 کچه کارول هړ په  لولي کي تخدهي قصهړ ، په لونوي چي وهګنڅلکه 

tندي به دده  دوه غزل  . ښيید  استعداړ دده لولوکيي ودهي چي په قصیديسو
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 کي دشاعر ېالي اوپه نازک خیکلي ليی په سبک دليراواخلو چي دابوالمعاني ب

  :ی دیکارندوښ آنوټدزورورو م

 

 دي آی آن چـــمن پرواز می چون زشوخبگلشن

 دي آی بــلبــل گـــل ببال غنچه در پــرواز مچو

 خوردھردمي گل بپھلو می رنگ وبوزشرمش

 دي آیازشکست رنگ وگل آواز م درگوش که

 ؟ی پرسی چه ممي رفـــت و آمـد ذوق تمـاشاز

 دي آی ازخـــود رفــتن مـــن باز مباستقبالـــش

  با سرمـــژگـانمي چشم او اشارت کرد سوچو

 ـدي آی باز منکي دل بـردم که ای ســوبشارت

 گـرددي رنگ گل نگھت چو شبـنم آب میبرو

 ـدي آین بھــار نـاز م گلـستان آیمگـــــرســـو

  دانمنقـــدري باز ای واقـف ولمي دل نــزمـــرغ

 دي آی بگوش آواز مني ازبال پـــرشـــــــاھـکه

 ـني گلشن از باغ عـــدم بــردامـن گلچــبطرف

 ـدي آی چــــشـم بــــاز مـــدهي او دـــدني دبذوق

  او دارمی ذوق گردپادليچو ب" یطرز"مگر

 ديآيچون چشم در پرواز م مشت خاک من که

  )٣٦٥ صفحه وان،يد(

  

 : بل غزل وي ھم دده دا

  رياد استازين زمانۀ پـــرفـتـنه جای فـــ

  که ھرکه ھرچه کند در محـل ايـراد است

  اگر نماز کنی گـــويـــدت کـه صـوفی شد

  وگرقـــمار کنی گــويـــدت که نـراد است

  به بتکده چــو روی گــويدت که کافر شد
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  گويدت که شياد است صومعه چو روی به

  بدست سبحه چــو گيری بيکــدگــر گويند

  که سبحه نيست برم دام ودانه بنھاد ست

  و با سVم روی گـويــدت کـه طامع شدـچ

  و بی سVم روی گويدت که شداد استـچ

  چـــو بخششی نکنی برکسی ھــمی گـويد

   عجب دادممسکی داداستخسيسکه اين 

  ــش بدھی از منافـقت صدجاچــو خلعـــتـ

  سحر بخنده بگــويد که دست بر باد است

  نه پـــوش شوی از قفا ھمی گويدچو کھـ

  ريف نگرسخت تر زفوtد استـکه اين ح

  که ز رد و قبول خلق جھانخوش آنکسي

١بکـلی آزاد است" طــرزی افغان"بسان 
  

  

نيټه  ١۵د برات د مياشتی په / ق١٣١٨سردار غVم محمدخان طرزی د 

 سره سر خوري دجV وطني پرمھال په دمشق ٢٨م کال دډيسمبر د ١٩٠٠چي د

: ده يوولس زامن درلوده . کي  دنړې نه سترګي پټي کړی اوھم ھلته ښخ شو

محمد زمان، عبد هللا ، ګل محمد ، عبد الخالق، محمود بيګ، محمد امين ، عند 

م ، ساحره، منوره، دشپږو تنو لورګانو نومونه يی ھمد. اليب، او شيرمحمد 

  . عايشه اوخورشيد دي

د معصوم ھوتک په کتاب کي دده د ټولو اوtدونو بشپړه شجره د 

  . ٢جزئياتوسره راغلی ده

د دغی کورنی غړی ټوله د شعر او ادب او مطبوعات اوصحافت سره ئی 

  . علمی او ادبی آثار پاته سوی دیڅخهمينه در لودل اود ھر يو 

  

                                                

 ٩٥ -٩٤ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، صص - ١
 ٩٧، ٨٧ معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، ص - ٢
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 :عVمه محمود طرزي 

 ٣۵دی د پVر د مړيني پر مھال 

په ادبياتو، حقوق ، سياست، .کلن وو

علومواو طبيعي علومو کي يی  ټولينزو

دی يو . پراخي زد کړی اومطالعی کړی وی

زورور سياست پوه، قوي شاعر اوبرtسی 

د دري او پښتو برسيره يی . ليکووال وو

ترکي ،عربي ، اردو اوفرانسوي ژبي ھم  

م ١٩٠٢د طرزی په محمو. ښه زده وی

 کال کي دامير حبيب هللا خان د ژباړني چارو ١٩٠۵کال کي کابل ته راغی او په 

) نظامنامو( د اداري رييس وټاکل شو اود ترکي ژبي څخه يی فارسی ته د قوانينو

. وکابل ته تر راتګ وروسته دی په محمود بيګ مشھور شو. په ژباړلو پيل وکړ

  . ي کړینه مياشتي يی په کابل کي تير

 وو نود خپلي کورني د ی هللا خان په اجازه راغلبي حبري دامی ديداچ

م کال کي د خپلي کورني سره  ١٩٠۵ او په ړ دمشق ته وtرتهيراوستلو پخاطر ب

 .یدځيرګ کابل ته راورتهيب

 هللا بي حبري دامانيګ لوری وروسته ، دده دوګ راترتهيکابل ته دده دب

او شھزاده امان هللا خان ) ١٩۴۶-١٨٨٨( هللا تيناخان د دوو زامنو، شھزاده ع

 په ی کار سره محمود طرزیپد. یته په نکاح او واده شو) م١٩۶٠-١٨٩٢(

 دا امکان ترtسه يی ی وموند او ددغي tریاړځدربار کي دپام او اعتبار و

 .يړ په کابل کي نشر کدهيجر» سراج اtخبار«  د چيړک

 ميVدی ١٩١١ د (هيټ ن١۶ پهاشتييم زانيدم١٢٩٠په کال  اtخبارسراج

  موخهیديجر یدد .يړ کلي پدوچارييخپل دنشر) کال داکتوبر په اتمه

 په پام کي ګډ سره زمي دپان اسVميی زميشنليته ورته وه چي ن) وانوترکانوځ(

 د ی پر درهيبرس .رابلل وه   ته داولسونوی مبارزيی او د استعمار پرضدیوين
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 ھم د  يی ژبه توښبارزه اوپه پم رضد دخرافاتوو پپراخول ،) پوھني( معارف

  .راتلل  په اصلي موخو کي یديجر

 

 یاويتګړناځدسراج اtخبار 

 کي د اخبار دهي دسراج اtخبار په جری tندیدمحمود طرزي تر مشر

 نشر ولوټ. دلي کوليپه پام کي ن) اصول( او ارونه اوييتګړانځ ريډي کنييل

. درلود) فھرست (کيلړ لوي کونوي د سرليګپانځمن د سرمقالو او د يی وګڼشوو 

خبرونو په  .دهي ورکول کیاځ مخونو کي مھم نوړيفارسي شعرونو ته به په ا

 یاځ ږ ته لکاتورونوي او کاروکوټطنزونو ، .  برخه درلوده نهړي کي ادهيجر

 .دلي پاملرنه نه ورته کرهډي وو او ی شوهړورک

 او وروسته په نورو دليسره چاپ خط قي کال په نستعليړ په لومدهيجر

 کي ، د عکسونو چاپول ھم په يړددوھم کال په لوم. سوی خط چاپيیکلنو کي 

 حده د دولت باسواده رهډي لوستونکي تر یديدجر.سراج اtخبار کي رواج شوه 

 دسراج اtخبار دفتر ته په فارسي ، اردو ، ترکي ، عربي ، .کارکونکي وه

 يی به وګپانځ چي منیدلي رارسيی نشروادونويرو ھ او روسي ژبو د نوزييرګان

 .ی موندونګ غبروڼ په پایدي جريړد نومو

 داسي وو چي د پخواني فارسي او په یوالګرنڅ کي د نثر دهيپه جر

 ا و رانيدا. ولړ جويی) مخلوط( ولهګډ وهيافغانستان کي د مروجي فارسي 

 ،یدي کوګ ھم تر سترزي لغاتونو اغی د عربهګماوراء النھر فارسي او ھمدارن

 ی  ، ترقاهګ لکه دل ا،یدي سره کارول شوبونوي ترککلوښروډي لغاتونه په ھلته

  . ، بود وباش او نوراهګ ، رزمزګي مدان ، فسون انچي نکته دان ، ھستر،ګ

 

 : له نظرهیوطن او وطنپالنه د محمود طرز

 سپنتا چي په ھغه مھال د افغانستان اکترډ یاغلښم کال ،٢٠٠٨په 

 د ی کچه د محمود طرزوالهړي وو، په نري چارو وزهرج د خاتياسVمي جمھور

 او د افغانستان استوالي ، پوه سستي ، ژورنالکوالي لوهيد هړخدمتونو په ا
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 د هډ غوناديدغه  . هړ کهړ جوهډ غونادي  وهي هګ په توري د خارجي وزینړلوم

 په افغانستان هګاو ھمدارن زيي کل٨٩ تر tسه کولو د ايافغانستان د استقVل د ب

 وخت وهي سره په زيي کل٨٩ د ودلويښ  اټکي د خارجي چارو د وزارت د بنس

 ھکله ی کار وو او په دیاځ پررډي وي ولړ جويډ غونیدد.  وهیکي برابره شو

 .يس ليوو ی سپنتا ته شاباسیاغلښ دي بايی

 وطن کي د  راتلو  او پهرتهي د وخت نه تر بدي کي  د تبعهډ غونیالبته پد

 تي ، ددوھم مشروطتونوي فعالاسيي د مطبوعاتي او سیعVمه محمود طرز

 هړ تر tسه کول  وه ، په ااي استقVل بیاسي د سيی لهي چي پاودنييښ اټبنس

 شو ولړ پام وارډي ھغي موضوع ته خورا ی کادوونوي یپد. پوره خبري وشوي

دا د . ويړرخه جو بزهټي بنستي د ژوند ، کار او فعالی دمحمود طرزیچ

او مشروطه ) روشنفکرانو(  اندو ڼ به روی چي طرزیوطنپالني ھغه درسونه د

 . ته ورکولتونکوښغو

 )ېلي شپليد اسراف(»  صورلياسراف« دچی  سراج اtخبار کي هيپه افغان

 ګنڅ موضوعاتو تر ی او اخVقاسيي ، سزويولنټ لويVبي د نورو بحيثيتی لرله،

 فشار رډي پر کلمو باندي »وطنپالني« او »وطن«ھلته د . ه  درلودVځ جV انتهځ

 برخي ليي بVيب کلمو ی کي دديږ په غتيدي او ملي حاکم د ازاوڅ تر یدياچول ک

  .ی وای شوانهښرو

 چي محمود يډيږنګرڅ هګاډ دا په خهڅدسراج اtخبار د لوستونکو 

 د تيي د قدستجربه او ما لومات د وطن او وطنپالن ، پوھهولهټ خپله یطرز

 کي د وطنپالني نهي په ووانانوځ د وڅ په tر کي په کار اچولي وو ، تر دويلځ

 کولو قدر tسه ،د وطن ساتني او وطندوستي احساس او د استقVل دتر تښارز

 او داسي ی کولکنيي ليی به هړ ای توان وو، پدومرهڅدده چي . و روزي 

  :لي ويیشعرونه به 

 ى در دل ملت گشت حـب وطــن، جاچـو

  به لـرزه فتد، ميشود ھـVک وطنعــدو

  به حب وطن قايمست وھم محفوظوطن

  ھست حب وطن تير سھمناک وطنکــه
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   مشو بيباکۀ  وحـب وطن  لحظبحـفـظ

  حـب وطـن ز تــاک وطــنۀ بـادبـنـوش

 " محمود" نيــاز کــند عـاشق وطـن زحق

  دشمـنان وطــن باد زيرخاک وطـنـهکــ

  

 لري، نهي د خپل وطن سره موکڅکه :  باور وو چي ی پدیحمود طرزم

 لري، ھغه د خپل نهي سره مني چي د خپل دوکڅ لري، نهي مه سرنيھغه د خپل د

 ، زميوناليناس« په اند ید طرز. ی درانګ ی لري او وطن ورباندنهيوطن سره م

   زميالي امپر او دزميائي ، پان اسزمي کول ، پان اسVمیاسVمي اصVحات ،عصر

 .»١ .ی کي ترسره شلهډ د اصVحاتو په ديضد چاري با

 خاطري یوي په منني سره د خپلي یبي حبی       عVمه پوھاند عبد الح

 وروسته ستلوي د پرانی مدرسړېپه کندھار کي د لوم:  داسي کوي ادونهي

 لپاره د لځ يړ او باسواده شوم ، دلومړچي ما ھلته لوست زده ک) ش١٣٠١(

 پوه شوم ،ھغه احساس تردا اوسه خهڅ کونوي د لیطن پالني په مفھوم د طرزو

 . مي ی منندوخهڅ وريی چي له کبله ی دی ،ھم راسره ژوندمي کلن ٧۵چي 

  : وه ليي ویطرز

  

    خاک پاک و اى وطن خوش زمين مناى

  من حبـيـب مــن و دل نشين منمعشـوق

 واب مانده امـخي به ياد وصل تو، بشبـھا

 ده امـروزھـا بـــفـکر تــو در تـاب مان در

 در شودـچـسان زسـر من ب عشـق توپس

  ٢در شودـير انــدرون شد و با جان بــ شبا

                                                

١
 چاپ وريښ ، اتش در افغانستان ،ترجمه نورمحمد کوھسار کابلي،د پوارتي ستاتاليير- 
  . مخ٢٠٣،
 مخ١١٦ کابل، ١٣۶٣فغانستان ،چاپ پوھاندحبيبى ،جنبش مشروطيت در اد - ٢
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 وو، ده په فارسي ړی سی اندڼزاد روآ وي چي ی لدهمحمود طرزي سر

) عشق وطن( » نهيوطن م«د . ی دليي شعرونه ھم وکډژبي کي د احساس نه 

   او په ھر ندويګرڅوي دده د وطن پالني احساسات  مثنیکلښپنامه دده د 

 : داديتونهي بوڅ مثنوي يړدنومو. یلوستونکي کي ھمدا احساس راپارو

  تـــوامۀ خـاک پـاک، عاشــق افـــتـــاداى

  تـــوامۀــدائى و دلـــداد جسم و جـان فـبـا

  حـب تــسـت حــواس و قواى منمـجبور

 اى مــن ز بھـرھـرمـرض مـن دوـتعشـقـ

  وطن حواس و دل وجسم وجان منعشق

  کـرده است بـخـود بـا ھــزار فــنمـربـوط

  فـطــــرت و نســب و قــوم و مــلتـمچـون

  جسم و جان ورنگ وزبان شکل وھيئتمچون

  آب و جد وجـده ومادر زھفـت پشتچـون

  تـست و در تو بوده ودرخاک تو بخفـتاز

 ر شـود عشق تو چسان ز سر من بــدپس

  شيـر انــدرون شـد و با جان بــدر شـودبا

  سال ھـا کــه داغ جــدائى و فــرقـــتـتشد

  ھمچو شمع دل و جان عاشقــتسوختيم

  مــانـده امخوابي ھـا بـياد وصل تو بشب

  روز ھــا بـفـکر تو در تـاب مـانـــده امدر

  وفــن که خوانده وتحصيل کرده امھرعلم

 دمت  و نـفــع تــو بـوده ام براى خـــنيـت

  خـاک پاک واى وطن خوش زمين مناى

  مـن، حبـيـب من و دل نشين مـنمعـشـوق

 ! باش و شــاد بـزى تـا ابـد بـمـانمسعـود

  و در تـرقى  و مـعـمورى و امـاندرحـفـظ

  آور بــــVد تــمــدن نــشـان شـوىرشــک
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  ھمچوشمس درخشان عيان شوىدرشرق

  

ان په ھغو  . یستلي ای ندهداي ھم وطن د ی شعر کوهيپل  پخیطرز

   ، ده د وطن ی دلييوشعرونو کي چي ده د پسرلي او پاچا په سلطنت کي ھم 

 شعر پر وهي ده د قااني دی شعر کي چکلييپه ھغه ل  .دهړي کهګډ ورسره يی نهيم

  :هدړي داسي اشاره کهړ ته د وطن په اري واميی په ھلته یليو )پيروی(اقتفا

  ببين که در جــھـان چـگونه گشته کارھابيا

  جـھان ريل شــد، زمـان زمـان تــارھاجھان

  بحرھا که بـرشد، چه خــشکه ھا بحارھاچه

 ھا ھا شگاف شد،گذشت از آن قطار  کوهچه

  جھان علــم وفــن، زمان زمان کار ھاجھان

  است صيد بـودنــه، ميان کشت  زار ھـابس

*** 

  ھـر طرف، به فـن سراغ داردا زمـانهدرين

 داردا  راغ مـلک خـود، ھــواى بـاغ زبحــر

 داردا  تــرقى خـودش، بکـــف چـــــراغ پى

 ! ضبط ملــکـھـا چـــه در دمـاغ داردا براى

  روم و فــــرس را، بــمـا بVغ دارداخورند

  وقت را عبث مکن، به ميله و شکار ھـاتو

*** 

 يات من تويىـن حــ را چـه ميکنم وطحيات

  ھـرسعادتـم وطـن ، بـرات مــن تويىبـراى

 وطن ممات من تويى  تو رفتى از کفــم اگر

  وطن ھمات من تويىشـرف  دين وھمبراى

  منى، وطن صلوات من تويىۀ تو کعبوطن

 تـارھابه     بجان مـن، چو پــودھامحبتــت
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 ده وهي ميی ملت وطن ونه ده او« :يی داسي وای طرزی کیاځ بل وهيپه 

 غله داني، يی او ملت ی دتښ توان ، وطن کدلوي د ليی ده او ملت هګ، وطن ستر

 لهي بهګ ،ستروهي می چي ونه بهګنڅلکه . ی دتښ ارزيیوطن خزانه ده او ملت 

 ی بخهڅ د معاملو ګټی اود تښرز غله دانو او خزانه چي د الهي بتونهښ ، کدويل

 . ١»نلري معنا  يڅپرته او ملت د وطن پرته ھ وطن د ملت هګھمدارن. برخي وي

وطن و معنا و فلسفه (»دوطن مانا او د وطن فلسفه  «هګ ھمدارنیطرز

  کال ١٢٩۶ د يی ړاي په وني تلمږ او د سراج اtخبار د شپیکلي رساله لوهي )وطن

 . ده ورهګټ او زهي روزنرهډي چي دهړي نشر ک٢٠پر ) ښاګچن(د سرطان 

   يګپانځ دمنکونوي سو دده د لی پالني کچه کوt د وطنید محمود طرز

 تيدده د شخص. ی دیکلي  ليی اوړ د وطن او استقVل په توچيړ ککلټنه ا

 هښ خهڅ کونوي دده د لی  او دده ملي او علمي دروندوالیوالي لویمعنو

 . ھنداره ده انهښ رورهډي وهي شي چي سراج اtخبار دده د وطنپالني یدtيندګرڅ

کال ١٢٩۴د .  رابولي  يیته ) حرکت (وني او یويښنه راو اولسویطرز

 رهډيمقاله )  الفVحی علیح( کي د هګڼ د سراج اtخبار په هيټ ن١۶د جدي په 

   سمدستي د دولت هګڼد سراج اtخبار دغه  . لريهڼ او د استعمار ضد بیروزونک

  : برخه کي  لولو وهي په ید مقال. د خوا سانسور شوه

 

"Vح حى على الف ! 

شرافت ملى، عظمت قومى خود را محافظت ! اى ملت نجيبه افغانيه.... 

افغان که به ديانت و ! استقVل وحاکميت دولتى خود راصيانت نمائيد! کنيد

ديندارى، به شجاعت و بھادرى، بغيرت و ناموس شعارى در تمام دنيا مشھور و 

ناموس خود چسان معروف شده باشد، آيا اين را بر وجدان و ايمان و شرف و 

گوارا کرده مى تواند که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى غير دين و غير ملت 

 براو باشد ؟ 

                                                

١
   مخونه ٣٣۴ او ٢٨٢ په سراج اtخبار کي،ی مقالید محمود طرز. روان فرھادي اکترډ-  
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ًکV کV! حاشا  ! حاشا ًُ افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ را ! ُ

ًقبول کرده ميتواند، ولى ھيچگاه، به ھچ صورت قطعا، قاطبا کلمات متعفن  معده ۀً

ت و حمايت را ھضم کرده نمى تواند، معنى صاف و صريح  تابعيۀبشور آورند

بغير از من،  : دتابعيت و حمايت اينست که، يک دولتى بديگر دولتى بگوي

بغير از من با ديگر ! بغير ازمن، باديگر دولتى حرف مزن ! ديگرى را نشناس

بغير از من، بديگر ! دولتى عقد معاھدات يا رابطه مناسبات و معاھدات مکن 

معنى صاف و صريح استقVل تامه ! تى نه سفير بفرست و نه سفير قبول کن دول

و آزادى کلمه نيز اينست که، ھردولت در ھمه چيزھايى که در باt مذکور گرديد، 

 ليکن بعد ! ھرچه که شد، شد! تا به حال ھرچه که بود، بود...مستقل و آزاد باشد 

  » ١ ....چشم پوشى بتواند  اين افغان آن افغان نيست که از حقوق خود از

دخپل ملي شرافت او !  ملته ليڅ د افغانستان سپیا... .«   :  هړژبا

 تيخپل استقVل او دولتي حاکم ! هړ ساتنه وکخهڅ) یواليلو( اولسي عظمت 

 او انهيړ ، په مینداري او دانتي کي په دړې نولهټھغه افغان چي په .  وبولهرانګ

 دابه پر خپل اي ا،یدي شوژندلي پی باندیوسدار اونامرتي ورتوب ، په غهړز

 پرته دبل خهڅ اوملت ني ومني چي د خپل دهګنڅ شرف او ناموس مانيوجدان، ا

 .يړ tندي  ژوند وکتي  اوحماتيدولت تر تابع

   ی منVګ سره مريښ او خوېافغان په اسان! کV کV !       حاشا  حاشا 

 تي او حماتي تابعړد کرکي او نفرت و وي د پردهڼ بيڅ ھم په ھکلهيڅ ھرګ مۍش

tدولت وي مانا داده چي کارهښ او هڼ رتي او حماتي د تابعويد پرد.  نشيیقبلو 

 خهڅ ما لهيب ! ژنهيت مه پي په رسموکڅ بل خهڅ ما لهيب : يیوبل دولت ته ووا

 د بل دولت سره خهڅ ما لهيب ! هيايد بل دولت سره خبري اتري مخ ته مه ب

 به نه بل خهڅ مالهيب ! وهګنټي مه ورسره یکړي کوه او اکيtسل مه ونونهړت

 استقVل او ازادي ړد بشپ!  مني ري  ا و نه به د  ھغه سفييږ لريدولت ته سف

 يی ړ په ھکله چي لونوړ کولوټ دولت د وي چي داده مانا کارهښ او هڼدکلمو ر

 هڅ وه ، چي  وه ھغههڅتر اوسه چي ھر .... وشوه  مستقل او ازاد وي ادونهي

                                                

 ٣٧٨ – ٣٧٧ مقاtت محمود طرزى در سراج اtخبار ، ص- ١
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 چي د ی نه وروسته افغان نور ھغه افغان ندی له درګ م،یدي ھغه شویديشو

  .»يړ کيټ پيګ سترخهڅخپلو روا حقوقو 

 لھجه ندهګرڅ په دومر انديړ کي د استعمار په وکونوي پخپلو  لیطرز

 وګ اندو او خلڼ د رويی هللا خان ولرزاوه او د ھغه پام بي حبري سره امودلوښ

 کبله وو چي یله ھمد . اوهځرګ  و احساس ته راوتنيښي د استقVل غو کځپه من

زرو ٢۶ د يی ی سمدستي سانسور شوه او پخپله طرزهګڼد سراج اtخبار دغه 

 وخته ی چي بګھغه چر : لي ووهړ ای په ھمدريام. ړ په ورکولو محکوم کويروپ

 زره ٢۶ خبره ده چي ھغه وخت کارهښ.»١.ی دکولوي د پريی سر يړاذان وک

 نو دده کهځ د ورکولو وس نه درلود، يی ی او طرزی ویسي پريډيروپي خورا 

   ی د طرزسيي پړی نوموخهڅ امان هللا د خپلي شخصي شتمني ادهزوم شھز

 .هړ کلهي تحومهيجر

 وو چي ړی سړی لومی له مخي محمود طرزکونويدسراج اtخبار دل

 په ږزمو« :کيي لید .هړ کي مطرح کيږ په غاستي دسيیدژبي مسله 

 پاملرنه رهډيه کولو ته  ژبي زدتوښ په موخه د پيړ د زده کدي باوکيځيوونښ

 ارسي اردو ، ترکي او ان فزي،يرګ تر اندي ته بايړ ژبي زده کتوښد پ. وشي

انجمن ( زما د کمزوري فکر سره سم د   .ی شلړ  ورکتوبړي او لومتيژبي اھم

 وطني ملي افغاني ژبه اصVحاتو او  دا وي چي پهدي دنده باېوازني)  معارفیعال

  .»يړ ته پام واوايپراخت

 درلوده ، دده اني او پلوزي اغرډي اتويپه دربار کي د طرزي اندونو او نظر

 اتي زيی نه هڅله ھر  . ستلهي ته د ورننوتو tره پراناستياندونو و دولتي س

او  ی والینو. نوي شود ھغه وخت په درسي نصاب کي ووی کوtږ موزياغ

 ، دجھالت ستلي ، د مدرسو پراناي ،د پوھني عام  کول ، د پوھني پراختګپرمخت

 وڼ چي د سراج اtخبار په پای دهڅ ھغه ولټ مبارزه ،دا انديړاو خرافاتو په و

 . لريیاځ ړکي لو

   تي او د ده  مدبر شخصونهښښ صادقانه او وطنپال کوید محمود طرز

                                                

١
  مخ٨٢ تي ، جنبش مشروطیبيحب-  
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 چي په ستلي ته پرانی وروسته tره وددوي د سراج اtخبار تر نشرلوځاوھلو 

 یم کال کي دد١٩٠٩په .  ته راشي ځ منګنځ غورتي کي د مشروطواديھ

ره ي شمی شوچي بکډ او زندان په دلي کي ولمبنوي په ويړ غولټ ګنځغور

 را  اي په بګنځد غور) تنيښمشروطه غو (تيدمشروط.  درلودليی انيقربان

 کار ی پدی دا وو چي دتوبښ اوويیارښي ھوی کولو کي د محمود طرزیژوند

 یپد. يړ کنيي شيڼ زګنځ غوری د سلطنتي  کورني په دننه کي ددوڅ یديوتوان

 وروزل شوه ونه کي دا اندځ کسانو په منوونکوښ په دربار کي د بدلون خوهګتو

 لوځ د ھلو وړ د غګنځ غوریدد  .دهځي لمن د دربار د باندي وغيیاو وروسته 

 او تنوښ د غویدمحمود طرز.  استقVل ترtسه شوړ بشپوادي داوه چي د ھلهيپا

 د اتي نظرتونکوښ مشروطه غوولوټ سره  سم دشاه امان هللا او نورو اتوينظر

 ی د استقVل او ازادولډپدي . دليرخڅاي ر پر محور بانداستي ضد سزانويرګان

پوري  والوي او کلانوي تر کوچاي بیولي نخهڅ اندو  ڼ رویارښ د غږ تونکوښغو

 تونکوښ چي پر دوھمو مشروطه غویمحمود طرز.  را وتيخهڅد ھر ستوني 

 حکومت کي د يړ په لومتونکوښ حق درلود ، د مشروطه غوې د استاديی یباند

 تر tسه اي شواو د افغانستان د استقVل د باکلټ وهګتو په ريخارجي چارو د وز

 چي د ھند په يی )اشتي مليم کال د اپر١٩٢٠د ( کولو په خبرو اترو کي 

 مشرتوب ليډ ی ،د افغانیديکال په کابل کي ترسره ک) م١٩٢١( او په یسوريم

 او ودهښيښ کتهښ سفارتونو خی کي د افغانسيده په لندن او پار . درلودهړپر غا

 ناستي یاځده خپل . هړ کوتهګ په يی کيټ اساسي استيد افغانستان د خارجي س

 نيله بده مرغه دغه پر وطن م. روزل   د پاره واستي ددغسي سردانګاو شا

 په وتلو محکوم او خهڅ وادي کي د ھلهي په پاښورښ د خپلو وطنپالو د تيشخص

 د ١٣١٣ ( ٢٢م کال د نومبر په ١٩٣٣ په استامبول کي د يی د ترکی کیپه پا

دغه پر . يړ کيټ پيګ سترريي لخهڅ کلني په عمر د وطن ۶٨د ) ٣٠عقرب 

 به لي او ویستلي ه نه وو اادي پوري وطن له ګې سلېن د ژوند تر اخرنيوطن م

  :يی

  تو دوراست وروز وشبی دلم ز کومرغ

 !ن ــــن وطــ وطاي که خداکندي ماديرــــف
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 :ر  اثایکلي لید محمود طرز

  خورارهي مقالو برساتوي په سراج اtخبارکي دزیعVمه محمود طرز

 دده چاپ شوو او نا یان فرھاد رواکترډ.  ديیلړ او ژبایکليت کتابونه لايز

په سراج اtخبار کي د (  چي ړی راوی کی په پای ھغي رسالدړچاپو اثارونوم ل

 چي تر ييږ ته رس٣١ و رهيددغو اثارو شم. ييږنوم ) هګولټ د مقالو یطررز

 :   شو یادوtي ولډ ی په tنديی مھم ولوټ

 ،) گزيده اشعار استادان سخن(مجموعه صنايع  : ا

  تخبات اشعار سردار غVم محمد طرزى به کتابت نستعلق محمود طرزى ،من : ٢

  از ھردھن سخنى ،    : ٤مجموعه اخVق ،    : ٣ 

  معلم حکمت ،      : ٦       روضه حکم ،  : ٥

 مختصر جغرافياى عمومى ، : ٧ 

 بيست ھزار فرسخ در زير بحر،               : ٨ 

  ر جو ھوا ،سياحت د : ١٠    پنھان ،ۀجزير : ٩

 ترجمه تاريخ حرب ،  : ١١  

  سياحتنامه استانبول  : ١٢

  ديدنى ھا و شنيدنى ھا ،  : ١٣

 سياحتنامه منظوم ،  : ١٤ 

 ، )جغرافياى منظوم (افغانستان  : ١٥

 پراکنده ،           : ١٨  ادب در فن ،       : ١٧  تو حيد ، : ١٦

  ترجمه ناول ھاى ژول ورن ،          : ١٩

 ،)خاطرات(ژوليده و پژمرده  : ٢٠

  ترجمه رومان علمى ،                  : ٢١ 

  فلسفه وطن ،       : ٢٣سراج اtطفال ،     : ٢٢

 آيا چه بايد کرد؟ ، : ٢٥   علم و اسVميت ،    : ٢٤

 .  سراج اtخبار افغانيه و برخى آثار ديگرى که تا کنون بچاپ نرسيده اند : ٢٦ 
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 وادي او په ھونو خدمتيګ ژوند فرھنولټ خپل یود طرز دا چي محمهډلن

 يی چي ژبي او قلم وڅتر . ووړی  کوقف ولوتهيښ او اولس و راووانانوځکي د 

 او یدي روزنه او د استعمار پر ضد د ھغو د عقوانانوځکار کاوه ، ده د وطنپالو 

 منښ دی پخوانرډي وادي د ھاستعمار زييرګده ان . لګڼ خپله دنده ولګنټي مانيا

  .هڼاګ

 tمل شوه چي د ی ددکلي شکه په سراج اtخبار کي د انقVبي مقالو للهيب

 لهي کار پایدد . ييږ را وپاری ولولوانانوځ دلوڅي کسانو او ھتونکوښبدلون غو

 . استقVل تر tسه کول ديړي کول او بشپد را ژوناي بګنځ غورتيد مشروط

 ښ د مخکګنځ غورتيرط نوم د مشی چي د عVمه محمود طرزیديږپر

 ی او خاطرو کونوړ والو په زوادي ھژندونکوي د حق پږ دتل د پاره زموهګپه تو

 انځ  پخپل ژوند کي د ی کارنامليړاي نسل د ھغه ووانځ پاته او د وطن یژوند

  !ی تلپات وی دادي تيددي ستر شخص! یوځرګ وودښ tرلپاره

 

                                                 :                    اوtدونه ید محمود طرز

 ، یعبدالوھاب طرز :يی زامن درلودل چي نومونه هځ پنیمحمود طرز

 ږ شپهګده ھمدارن  .ی دی ، عبدالتواب او عبدالفتاح طرززيعبدالقادر ، عبدالعز

 یلډ د یددو . زهي او عزهي ، امنه ، روحاي ، ثرهي ، حورهيريخ: درلودي انيګلور

.  وه رمني هللا خان متي عناه د شھزادهيري د شاه امان Ò ملکه او خايه ثرن

 د زهيعز .دهي هللا  خان د شاه امان هللا سکني ورور ته واده شودي سردار عبنهيام

 بلل ، د عبدالروف يی) ه ي حوری بیب ( ی چهي ، حوررمني قاسم خان مديس

 جVشوه او د خهڅوسته دده  وه چي وررمنيم) ی زوی هللا طرزبيد حب ( یطرز

t نور . ړ واده وکيی سره لي چارو وزارت د کفهرج چرخي د خاقيغVم صد

 . ولوليکتاب  ) ونهړ ویکندھار(  مالوماتو په خاطر اتويز
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   فصلمځپن

  )بارهژدنوزادی (

 

 ځ او بارکزي دراني قومونو تر مندسدوزي

 یليپا ) یکل( زييولټ منيښ او دددوستي

  

  

  :لهي او پازډي فصلونو لنوريدت

سدوزي او بارکزي ھغه دوه دراني قومونه دي چي د افغانستان په 

 تر ی ، ددوهړ په ااکلوټ د دراني احمدشاه د هګ په توولواکټ کي د خيمعاصر تار

 خهڅ لوي د چارو په سمون او اداره کي د ازماوادي کار د ھګډ دوستي او ځمن

 . راووت یاليبر

 توان سره  د دراني ولټ قوم مشر پخپل ید بارکزحاجي جمال خان  

 کيړي ای نژديی هي او د عمر تر پاړ وکيی ړ ومنل ، دھغه مVتولواکيټاحمدشاه 

 توان سره د ھغه قدر او عزت په ولټاحمد شاه بابا ھم په خپل . ورسره وساتلي

و  مشوروروګټ د هګ سVکار په توی نژدوهيجمال خان ھم د . ړ  وکهګ توهښ رهډي

 جمال خان وروسته د یتر احمد شاه بابا او حاج.  نه سپماوهانځ خهڅد ورکولو 

داچي . ولي محمد خان د خپلو پلرونو tره پرمخ بندهي او پامورشاهي زامنو تیدو

 »راز خانسرف« لخوا د مورشاي خدمتونه کول، نو د تړ خان د پام و محمدندهيپا

 ھم ده ی د غلجي قوتونو مشررهي بارکزي قوم برسرو او پس لړورک ورته لقب 

 .ته سپارل شوه 



 ٢٩٣                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 محمد خان د ندهيوروسته ،سردار پا) م کال١٧٩٣(  تر وفاتمورشاهيدت

 د تر هځ زامنو له من٢۴ د مورشاهي موخه د تولوپهي پر مخ بهښدولتي نظام د 

. نيښيچي د پVر پر تخت ک. ړ وکړ مVتخهڅ  شھزاده زمان ارښي او ھوقي tولوټ

 او وني لکه ھماانوګ ھزاده وو، د نورو شی محمد خان ژوندندهي پا چيوڅتر 

 ولواکيټ د شاه زمان  د هګ تویپد . یوي ونه نیاځو امحمود د سلطنت دعو

 مداخله يیاي او اروپاانوډياونګ شوه  د یاړ کيی او ویدګينټي تر بلي ځستني ور

د سدوزو او له بده مرغه پداسي وخت چي .  خپل رول ولوبويانديړکونکو په و

 نړي ارډي د پاره اي او پر مختکاوټي د وادي د ھر کاګډبارکزي قومونو دوستي او 

  .هړ کډ وګډ يی هڅ ته شوه او ھر ځ را منهيښ پوهي نا ببره دهيکارښ

شاه زمان د سردار رحمت هللا خان په غوره کولو سره دخپل پVر او 

و چي تر وسه وسه د قومي  ویدلي ته رسیلي پای په خVف   و داتوي د نظرکهين

. يړ ته مV وتولوړ مرکزي دولت و جویتلښ غوهيو د  ايړ کم کزيمشرانو اغ

 چي د دود له کهځ ، نه ووهګټ خبره ده چي دا کار د قومي مشرانو په کارهښ

. یدي کی کار سره کمزوری په ديی ړ درلود او دا مVتړ قومي مVتیمخي دو

 یپد.  نشوهیداي کغيږ ھمی سره  دوونوړک وړ کبله د شاه زمان د نومویدھمد

 پر خوا تللي او دوستانه دوي کيړ اوبه د خځ او شاه زمان تر منی د دوهګتو

  .دي ړی سکيړيا

 رحمت هللا خان سدوزي چي شاه بي محمد خان د خپل رقندهيسردار پا

 انديړ وو ، په وړی ورکيی لقب »ار خان وفاد« وو اود یاکلټ ريزمان خپل وز

Vت په پام کي نهڼاګ ودوي او اقتدار مخ په کمتيحخپل صtوليي ، زمانشاه ھم حا 

 خپل پVن ورته مھم چيدا  .کاريښ چي قومي مشران راضي نه یدي پوھیاو پد

 داشوه لهي کار پایدد .ړ ورنه کتي اھمرډي يی ته تي نارضای ، ددویديکارښ

 وهي وڅ ،ل شوولټ محمد خان پر شاوخوا راندهي تنه قومي مشرا ن د پاوڅچي 

 ی نظر شول چی پدیدو . یوټ د خVصون په موخه ولخهڅ ارډنوي tره ددي 

 وخت د پاره دھغه ورور شاه شجاع ډ د لنيی یاځ  او پرويځزمان را وپره شا

 او شاھي وسيي هځ له منولواکيټ راثيي دا وه چي ميیوروستي نقشه  .اکيټو

 یاتي او قتدار tزتي اھمی سره ددوي کارالبته پد. ويړوا ته ستميه انتخابي سوي
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 قومي ري شموي په کندھار کي  دی د پاره دودويودغي موخي ته د رس. کيدی

  زمانشاه خبر شو،خهڅ د نقشي ی ددورګم .هړ کهړجوانجمن  هټ پوهيمشرانو 

ه  د زمانشاونګډ محمد خان په ندهي د پايی ري شموي او ولي سمدستي ونيی یھغو

 چيړ داسي اوربل کستنيي کي د غچ اخوادي کار په ھید .په امر اعدام شول 

  .ديي پورته کزييولسڅ يیلمبي 

 ستنييخان په اعدام سره دده شل زامنو د خپل پVر د غچ اخ محمدندهيدپا

 کي لهي په پاونڅد پا. ړ کی tس پورونڅ په پاانديړپه خاطر د شاه زمان په و

 شھزاده محمود پر یاځده پر  د . شولړ کوندړ وګزمانشاه  زنداني او په ستر

 د سدوزو او هياځ دغه هل.  شواکلټ و ري وزيی او فتح خان ناستښيتخت ک

 هښوګدشاه زمان  په .  شولي دسره پاي بوواري  کارګډ دوستي او ځتر من بارکزو

 لکه محمود انوګ خوا سدوزي شھزاده یوي داسي بد بختي راغله چي د دوسرهيک

 ، کندھار او ھرات کي د وريښ په کابل ،پصريران او ق ،کامنيروزالدي، شجاع ، ف

 په مرسته دومره ونوړ خوا نه فتح خان د خپلو ولي او دبدليپاچھي خوبونه ل

 ی د ھر شھزاده  دپاره دتخت ضمانت کوtيی ړچي مVت   وويړتوان تر tسه ک

 د سلطنت پر تخت لځ وي صري  او قلهځ چي شاه محمود دوه هګنڅلکه  .شو

لفت  او کامران دده سره د مخانيروزالدي لکه شاه شجاع ،فاينورو ب .ستلناښيک

 رډګ اسيي چي دافغانستان په سیدا ھغه وخت د  .هړ دtسه ورکهڅ رډيله مخي 

 او محمد زي سرداران ييږ کمزوري کځ په ور ځ ورانګکي سدوزي شھزاده 

 دپاره انځ چي د دليي توانی ندیخوt تر اوسه پد  تر بلي زور اخلي ،ځور

 . په فکر کي شيیتنښدسلطنت غو

 شاه زمان د شاه محمود لخوا زنداني ړ فتح خان په مVتريکله چي د وز

 د شاه محمود ی، پر تخت باند) م١٨٠١ -ش١٢١۶(  شو وندړ وګاو په ستر

 شو او د لړ لقب ورک»شاه دوست « فتح خان ته د ري سره سم وزناستلوښيدک

 .ورته وسپا رل شوهدنده ) صدراعظم (ريھغه د وز

 د زمانشاه د ورور شاه شجاع او دده د وراره خهڅ او ھرات وريښدپ

 ی اوتعصب ، داستعماری والی ناراضدونکوي، دکابل د اوس مخالفتونهصريق

او د شاه ) تکايتحر (ونيڅ ھی او ھند له لوري د ھغوراني او د ازي  اغاستيس
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 ري چي د وزلړک) بحراني (پاندهڅپڅ دسلطنت حاtت دومره تيي کفایمحمود ب

شاه شجاع د کندھار د .  سوهیاړ ونکهګټ کومه يی لوځ ھلو ونوړفتح خان او و

، په باtحصار کي پر تخت یوي ونيی او کابل دځيلوري را وخو

. ديشاه محمود په باtحصار کي زندان ته ولو). م ١٨٠٣-ش١٢١٨(ناستښيک

  .لړه پر شا وtفتح خان د دوست محمد خان سره کندھار او فراه ت

 ی پدیک)م١٨٠٩ -١٨٠٣(  دوره ړې په لمولواکيټشاه شجاع د خپلي 

 دپاره مھم رول تګښنټي دسلطنت د يی ړ مVتونوړپوه شو چي د فتح خان او و

 پوري د فتح خان د هي تر پايی نه ليپه ھمدي خاطر وو چي دسلطنت د پ .لري

 کندھار ابل، ھم په کليځ وڅ کولي او یلځ تر tسه کولو دپاره  ھلي ړمVت

 سره جV رتهي به باي او بیاځوي سره ی او سند کي دورشکګ ، رهي دخاني،غاز

 دوست محمد خان چي تل به دده ولډ يګړانځ په ونهړد فتح خان نور و. شول

 کي د فتخ دوي او جVکدوي کیاځوي وو ، د شاه شجاع سره به ړ وtګنڅسره تر 

 . وه یغږخان سره ھم

 مرسته رهډي وخت کي یکورني بل شھرزاده چي فتح خان پددسدوز ي د 

 ې باوری د ھغي برګم.  ووصري شھزاده قی ، ھغه د شاه زمان زودهړيورسره ک

 ، دلهي سره چاغکي په تحروګ خلی د نورو غرضځ ترمنیله مخي چي د دو

 پاره په د وخت دهږ شوه د اویاړ ونه کانوګ او سدوزي شھزاده ونوړبارکزي و

 . تمام شوانمني زرډي ته واديھمدغه حالت ھ.  کي سره پاته شيکوړي ادوستانه

چي ) م١٨١٨- - ١٨٠٩( سلطنت په دوره کيلځد د دوھم ودشاه محم

 کوړي کار او دوستانه اګډ د ځ تر منوي کورنوړ دوا م وموند ، د دوايیلس کاله 

  شاه زمان او د ھغه د سکهمنښداچي فتح خان د خپل د.  شولاتيامکانات ز

  ره شاه محمود سبي نشو، نو د ھغه د رقیدtړيورورشاه شجاع سره جو

 د فتح خان ۍ سلطنت پر مھال چلځ نو د شاه محمود د دوھم کهځ شو، یغږھم

 او توبيرګ چي د ملدليوکټ ودونهي وو، داسي امی تر tسه شوټ پر بنسړد مVت

 یي د دو بد بختهي مھال لوی چي ددکهځدا.  به دوا م وموميکيړيدوستي ا

 ی او دھغه سکنیشو وندړ لکه شاه زمان چي اوس بانيرق.  وهی باوری بځترمن

 ودڅ وه ی ته راغلځ وو، دا امکانات منی شولړورور شاه شجاع د وطن نه ش
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 ګنټي او د دوستي متقابل اعتماد دسره توبيرګ تر منخ ملوسدوزو او بارکز

 کي د زيدي او په لوګن ستي د رنجی کيځ سره په ختتوبيرګ ملولډپه دا . شي

  .یدي او جسارت کميګ سترنيحسن علي سپ

شاه « دی دوره سلطنت کړی د شاه محمود په لومی فتح خان ته چريوز

 او راعظم لقب صدانيي » اشرف الوزراء« دی او په دوھمه دوره ک»دوست 

.  ورته وسپارل شوهتونهي صVحولټ سو، ددي سره سم د چارو لړ ورکمقام 

 ی باندوي ددولت پر حساسو چوکونهړ وولټ ده خپل ټ پر بنستيددغه صVح

 دلخان په غزني ري کھندل خان په کندھار، شور،يښ محمد خا ن په پاري  .مارلګو

 نواب زمان خان په جVل اباد ، نواب يی ی جات او زورهي،نواب اسد خان په د

ست دو. شولیاځ پر یاځصمد خان په سند او رحمدل خان په بلوچستان کي 

 په ونوړ شوو وآکلټ ھم د يی ونوړپاته و. محمد خان د فتح خان سره پاته شو

 .رلود مخالفت نه دهړا

 او یري لري له کشمیزي  دوره کي عطا محمد خان بامی فتح خان پدريوز

 يی سره ګ سنتي او د رنجیاکټمحمد عظم خان وسردار خپل وروريی یاځپر 

 ته توبياغي يی او اوس یاکلټ هګه تو الحکومه پبي شاه شجاع د پنجاب د نایچ

 يی ی په دننه کواديود ھ الړ وکونهګ کي جنوډنڅ رود په ټګ وه ، د ایلړمV ت

 دوھم يی د قلعه دترtسه کولو په موخه کټدا. لړ ارام کی بل پسوپهي ونهښورښ

ده د اردو د . لړ په خاطر قوتونه مارش کګ د جنیاندړ په وګ سنتي درنجلځ

 یدي کیلکه روپ١۶ ی چاتي مالري د کشمخهڅ د خپل ورور  دپارهتونوګښل

 کبله یدل.  کولهډډ خهڅ کولو د ورسوي پی خان ددمي محمد عظرګم .یتښوغو

خو د دوست محمد خان د . ی سلي پګ جنځ تر منونوړ د دوو وی وو چینژد

 نه ګ د جناوړ قناعت وکوي لکه روپ١٣ خواپه وړ له مخي  دواتوبځګړيمن

 . وشویويمخن

 د ی کتي د ھرات په وtی کزيپه لود.  حاtت اتونوي وtزويا وه د ختد

ش ١٢٣٣( شاه قاجار په امر په ی دفتح علرزاي می حسن علیمشھد وال

 یمحمود ورور حاجه دشا . ړ تکل وکی د حملی پر ھرات باندیک)م١٨١٧

 دفتح خان  .تهښ د ھرات حاکم وو، دشاه محمود نه مرسته وغوی چنيروزالديف
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 اوپردلخان ردلخاني لکه دوست محمدخان ،کھندلخان ، شونوړ تنو ووڅوخپل

 د يی هياځ اودھغه دلځي دکابل پر خوا وخوونهډنڅ د سند د رود د هيړسره په ب

 .ړ وکمارش دھرات په لور ی او کندھار دtریغزن

 یوي دحملو مخنانويراني د ای سره پر ھرات باندی فتح خان په اسانريوز

 انويراني د ای راغله چتهځ منهيښ پهړ بله ناووهي  ی په ھرات کيیوروسته . ړوک

 قدرت دخپلو ی دولتوادي وروسته د ھی سردارانو تر بری د افغانانيی یاندړپه و

  .ړ کیزورافغانانو لخوا د چلنجونو سره مخامخ او کم

 یروزالدي فیمحمود او حاجه  مخالفتونه لکه شاونوړ وی سدوزريوشميد

 یمحمود زوه  حکومت کاوه ، د شای په ھرات کيیابل او بل  په کيی وهي یچ

 يی ی چي دده د پVر په دربار کیاندړ فتح خان په وري د وزرزايکامران م

 محمد خان ست د دوهګ وو ، ھمدارندوياتي په زی تر بلځ او اقتدار ورتښدرن

  د دوست محمدی شتمني تر tسه کول ، دده په حرم کنيروزالدي فیلخوا د حاج

 تي د شکاوښځ ھکله د ی اوپدستلي په زوره اخوراتي زی ددوهڅځ وښځلخوا د

ه  د شايی نورو tملونو سره ړولي د ی چی دهڅ ھغه ولټ، دا دلي پورته کغِږ

. یوليږ را وزيړ شخځی خپل منځ تر منويمحمود او فتح خان د کورن

نجالونه  داسي جځ ترمنقومونو د انوي او سدوزانويزګ له مخي د بازوړددغوشخ

 ی ستره ابدالی چړ اور بل کوي ی د غم داسيی ی کوادي ھولټ په ی چدليږيرا وز

  .دلي وسوزی په لمبو کی او ددهټوټ هټوټ يی یامپراتور

 ی مخکی فتح خان په ھرات کريوز:  ت داسي وه اييجزړ بشپييښ پیدد

 د نيروزالدي فی ، حاجیسي وناريي ته تويي ومخندي دبرانويراني نه چي د ایلد

 سست عنصره اومضر شخص په نامه وهي د مرکزي دولت ديیھرات حکمران 

 ته ګ جنیاندړ په وانويراني نه وروسته د ایلد.  واچاوهيی او زندان ته یويون

دلته د ھرات د . یدځيرګ پر شاه وتمبول اوخپله ھرات ته راويی یھغو.ور ووت 

 ی په حرمسرانيزالدرويدوست محمدخان چي د ف. چارو په سمبالولو بوخت شو

 او ړی ورسره کيی اوبد سلوک یستي اخوراتي زی په زوره ددوخهڅوښځ د یک

.  وه يړ خان ته پناه وميظ خپل ورور سردار محمدعی کري په کشميیوروسته 

 چيړ امر وکيی خان ته مياو محمد عظسو غمجن رډي ی باندهيښ پیفتح خان پد
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 د فتح خان د اقتدار تهښ غويیل  چي ترزايکامران م. يړدوست محمد نظربند ک

 بھانه په هښ کار ده ته ی ددوست محمد خان دي،ړ کداي بھانه پوهيکمولو د پاره 

. ی واچوهړ د فتح خان پر غايی تي مسؤلولټ ی چړ وکيی ښښ او کوهړtس ورک

 خورھم ناسته رزاي دکامران می په حرم کنيروزالديدلته مھمه خبره داوه چي دف

 ی درزايکامران م.  ملک قاسم ته واده وه ی زونيروزالديد ف چي ھغه کهځوه ،

 دا وښځ د يی یمحمود پوره  اوتر خپل پVر شالړ ورککرونهښ ته tنور ييښپ

 په قھر یاندړمحمود د ھغه چا په وه  شايی هګ تویپد.  ورسولتونهيشکا

 ی کتګښنټي وو اودده دسلطنت په ینولښي پر تخت کی ديی لهځراوست چي دوه 

  .اوهړ مخ نه اهڅځ وي قربانولډ د ھر يی

 او ري  دخوادي وو او د ھوبډ سرتر نوکه ی کوياشيشاه محمود چي په ع

 یحاج .یدځي ،په قھر شواو د کندھار پر خوا را وخوی نه شو کوtيی ريشرتوپ

 وو، وکامران ی رااستوليی او دکندھار زندان ته ی فتح خان بندی چیروزالديف

 ی دمخه ، ددوي تر رارسر وکندھارته دده د پVوڅ هړورک مشوره يی ته رزايم

  .هړ وکی ده ھمداس، یسړوt ته ھرات 

ھغه .ستلي راووتهځ منیدي تراژوهي ی کار په ھرات کرمنتظرهيدغه غ

ھغه اور چي په .  شولړ کوندړ فتح خان د شھزاده کامران په tس ی چداوه 

 محمد خان په وژلو ندهيد پا د شاه زمان په tس ی په کندھار کیشکال ک١٢١۴

 ی وو، دادی حال کپه دويکړمحمود د سلطنت پر وخت دمه  او د شایسره بل شو

 ی نه مخکهڅ اوله ھر ی اسمان ته پورته شوی لمباي بوواري يی کار سره یپد

 .دلي وسوزی د ھغه په لمبو کی چارواکیپخپله سدوز

لو سره ھغه  کوی دھغه بندی کګ او د ھرات په ارندولوړدفتح خان 

 محمد خان په وژلو ندهي د پای سول چي شل کاله مخکی دسره راژوندمنيښد

 ینځي .ليړ ته مV وي وتستلوي غچ اخونوړد فتح خان و.  وه ی راغلتهځسره من

 . شول ولټ پر شاوخوا رای ادهي دفتح خان د مور لوی کی په نادعلرشکګ د يی

 په ړیاپورته شو، ده لوم ته رستلوي غچ اخی کري خان په کشمميمحمد عظ

 ناستلوښي د کابل پرتخت وکيی واستاوه اوھغه کيشجاع ته له  شای کانهيلودھ
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 يی ګنڅمحمد خان تراري اود ستي له بنده راوايیدوست محمد خان  .اوهڅته وھ

  .ستاوه او کابل په لور واوريښ سره دپويالګي جن۴٠٠٠د

 په را کي د لميعظ محمد اوددوي د خبر په اورندولوړدفتح خان د 

 ۵٠٠ د يی موري تی ،خپل زودليوکټ ودونهيشجاع ام شاهد دوسرهيرس

 د شاه محمود يیپخپله  .هيږ ولکارپورتهښ د پاره وولوي دسند د نالوسرهګيجن

 خان ب د نوايی یاځ اوپرهړ وشاهڅځ جات رهي ددیزيحکمران سمندرخان بام

 خان مي د محمد عظيیپله  او پخمارهګ وهګ نواب زمان خان د حکمران په تویزو

 .ړ پر خوا حرکت وکوريښ سره سم دپیتنښد غو

 ورتهيښ پی نه مخکی خان چي له دوارمحمديدوست محمد خان او 

 د افغانستان دپاچا په وبي شھزاده ای زومورشاهي د تيی وه ،ھلته یدليرارس

 شجاع پهه  خبره ده ، دشاکارهښ. دلځي اوپخپله د کابل پرخوا وخواکهټ وهګتو

 د يی وبشاهي وشوه چي اهګړ جځشجاع ترمنه  سره دھغه او شادويرارس

 وخپل ورور ی چارري د کشمی وخت کی خان پدميمحمد عظ. ستي واورنهيښپ

 د وبشاهيا.  ووی خواته پر tروريښ او پخپله دپی ویجبارخان ته سپارلنواب 

 ړ وکتيا شکيیھغه ته . ورساوه انځ دده مخته ی د پاره په چچ ھزاره کتيشکا

. ستلمي واارهښ له رتهيشجاع به  ، خوشااکلمټ وهګ زه د شاه په توونوړستا و

  وو،یتښ په خاطر راغودوي پخپله دپاچا کيی شاه شجاع ی خان چميمحمد عظ

شجاع ته ه  شايی ی کیپه پا. ړی چل او چاره وکهڅ دهي پاته او نه پوھرانيح

شجاع دا ه شا. یني وو ورسرهولډ ی په خصوصړیواستاوه چي غوارواحوال 

 . وشوههګړخه جڅ خبرو اترو لهي بځ خواوتر منوړ ونه منل او د دواتنهښغو

.  پاته وهی کبريشجاع په خه  او شاوريښ په پیاشتي می خان دوميمحمد عظ

 نه یترد. یدtي نشوه کهړ روغه جويی ځ باور نه درلود ،ترمنيی بل وپريداچي 

په دغه فرصت . ړ ته وtکارپورښ او یري خان دليشجاع د اسماعه وروسته شا

 ونوګ سره په جندبل وي دمحموه  شای سرداران ، شھزاده کان او سدوزی چیک

 مخته ی د tرکټ د اهړ پورته کهګټ د موقع نه ګ سنتي اخته وه ، رنجوړاوشخ

tلي په پوړ دشخونوړمحمود سره د فتح خان د وه دشا. یوي ونيی ري او کشمړو 

محمود، دھغه د ورور ، د ھغه د لمسي پVس ه ر او کابل د شا ھرات ، کندھایک
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دغچ  .وه ی شوولټ سره رایورکيښ او پی په نادغلیوازي ونهړ ویزګباز.  وهیک

 وو یولي نميده تصم. ړ کلي خان پمي محمد عظخهڅ يځ د ختړی لومګ جنستلوياخ

اع ته شجه وشا.  شي لړمحمود له تخته کوز که  شادي باييږ چي کولډ، په ھر 

 .ليږ ولکونهي لی هللا خان ته ھم درني امیرګ ولوهګ پرته ، ھمدارنکي د ليی

 دوي وکابل ته په رارسخهڅ وريښ خان د پارمحمديدوست محمد خان او 

 ګ سره په جنیزي اوعطا محمد خان بامرګي جھانی د زورزايسره ،د کا مران م

 دفتح یلطنت کمحمود خان په سه  عطامحمد خان د شایداچ.  مخامخ شولیک

ه  او شاان نو د فتح خکهځ وو، ی شویري لخهڅ د حکومت ريخان لخوا د کشم

 د فتح خان په ی په ھرات کيی خاطر یپد.  ووی خوابدخهڅ وړمحمود دوا

 هڅځوريښ وو، دپیژندلي پهښ ی دیدوست محمد خان چ. tس درلود ی کندولوړ

 ی کندولوړ فتح خان په  دړی وه چي که غوایکلي لواستاوه او  ورته راکي ليی

. يړ مرسته ورسره وکی کولوي د کابل په نديبا نو  ،ی سلښدده جرم وروبخ

 خهڅ د حکومت ريمحمود خان په فرمان سره د کشمه  عطامحمد خان د شایداچ

 يی سره دوي په رسکي ، دللړ وخهڅ بد وريی ی کهړ وو، په زیمعزول شو

 دوست یکله چ . ستيس واخ tخهڅ کولو ی سره د مرسترګي د جھانیسمدست

 يی وندړ او یلښ وکهڅځ وريګر ستيی هډنځ لهي بی د پاره راغدلويمحمد خان دل

 خهڅ وروسته د باt حصار ګ او جنی محاصريځ ھم تر شل وررګيجھان. ړک

 .یديتښوت

 د خپلو ی چی دلهيدوست محمد خان د باtحصار دترtسه کولو سره سم ب

 بل مورشاي د تيی یته انتظار وباسي، سمدست ړیکي پریوي سره وونوړنورو و

  .آکهټ وري دھغه وزانځ يی او پخپله ناوهښي پر تخت کی شھزاده سلطانعلیزو

 محمد لګ بيمحمود ناه  سره سم، شادوي د رارسرګيوکندھارته د جھان

 وهي د اي د کا مران په ملتيی ته د کند ھار حکومت وسپاره او پخپله یخان پوپلز

 ورسره يی فتح خان وندړ وګ په ستراوړ د کابل په لور حرکت وک سرهکرښ لیلو

 خپل ی چیوينو ی tندفشار فتح خان تر يی یاباد کدي په سوګدد ور. ستيواخ

 یفتح خان دده خبره ونه منل اوسخت منف. یوځرګ راوخهڅ توبهياغي د ونهړو

ه محمود او کامران په قھر راغلل، ورسره  کار سره شایپد. ړ ورکيی وابځ
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 ی سوژندلي ور او پهړ دا زیچړ امر وکيیراغلو د قومونو مشرانو ته 

 ی وروسته قاضدويکړ تر مهدد) م١٨١٨ش، ١٢٣۴ (يړ کهټوټ هټوټ استواليس

 ی علني الدی رضخي د شاوړووي ته ی ،غزنستي د ھغه جسد واخیزګ بارديسع

 .ړ کخښ يی ته ګنڅ ارتيtt دز

 يید واي ھی چکهځ ،ی دتينا جیونکښ بخنه وي ، قتلتي ستر شخصیدد

 اني زتي جنایدملت د پاره دد. ړ محروم کخهڅ بچي ړ وهړ او زقي tوهيد خپل 

 کهځ. یدي محمد خان په اعدام سره ورته ورسندهي وو چي د پااتي زرډيتر ھغه 

 په يی وادي او ھستلي واخهګټ رهډي خهڅ ی ددمنانوښ ناستو دی کرګچي په سن

 .ړرکګي رایکشالو ک

داشرف .  مشر نه ووونوړ وولوټفتح خان د عمر له مخي خپل تر  ريوز

. یاتوي زونوړ تر نورو ويی د ھغه وزن ی نه وو چی شیوازنيالوزرا لقب ھم 

 درلوده دخپل يی لهي وو او ھاستوالي سارښي ھووي ی وو چی کی پدیواليدده لو

پاچا  شھزاده په ی سدوزوهي د وڅ یوټ ولیپVر د قتل وروسته ھم داسي tر

 هګ توی راسي او پدتهځزورور سلطنت من  ا وټیوموي ی کواديکولو سره ، په ھ

 ونوپهړ ده د خپلو ولهيپه ھمدغه ھ. يړ وکیوي د مداخلو مخنمنانوښ دید خارج

 یاندړدھغه د مخالفانو په و .ناوهښيمحمود دکابل پر تخت که  شایلځمرسته دوه 

 مداخلو ته ی نسي او خارجی کمزورو سلطنت سست ای دده مرکزوڅ یدګيوجن

 خدمتونه ولټمحمود دده دا ه  شااشي پروا او عیله بده مرغه ب. tره بنده سي

 ی دی او وواژه چوندړ ھغه يی ونهڅ کامران به ھی او د خپل حسود زولړ کريھ

  .هړ کهګ ورته لنيی غوامنانوښ او ددړ سره مخامخ کويکار وطن د سترو بدبخت

 ځ قومونو تر منی دوو درانی او بارکزی سدوز سره دیدفتح خان په وژن

 يی ی کورنی ستری دودا او، ړ وtهځ دمنتوبيرګ ملی سوتهځ رامناي بوواري

.  امکانات دتل د پاره ورک شولیوالياځوي اي چي د بړی داسي سره جV کلځدا

 وخت د رډي د ه بی ستره امپراتوری ، افغانی نه وای ترسره سوتيکه دغه جنا

 .یدtيلځ ی کايپاره په اس

   په وګټ ی د ملتنوښ غووي کورنوړ دواانويزګ او بارانويپه ھر حال د سدوز
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 یدtي سره ساتل ککارډ او کتوبيرګ په ملی ددوګټیدغه .  نه درلود ري توپوندړا

 . شویدtي برخمن کخهڅ دثمر يی وادي او ھیاوس

 یلو وهي کامران د فتح خان تر وژلو وروسته ديی یشاه محمود او زو

 خوا دوست محمد خان د خپلو یدد .ړ سره د کابل پرخوا حرکت وککرښل

 په ابياو چاراس )یھندک( د ی خواوړیدوا . ته راووت ی دده مقابلکروسرهښل

 نظامي چل په وي دوست محمد خان ی وخت کیپد.  سره مخامخ شويی کمويس

دده . تلسي واخهګټ يی خهڅ یزي عطامحمد بامی سولړ کوندړکار واچاوه او د 

 . واستاوهکيولي ، وویاځوي د شاه محمود سره ی ورور ته چوهي دده يیله خوا 

 یپد .هيږ دشاه محمود د اردو کمپ ته ولی کارهي په تی د شپيی یونکړ وکيدل

 پوه شو خهڅ کي د لدشاه محمو.  ورساوهی محمود پوره تر شاکي ليی هګتو

 شاه يړ او غوایدړي کړی جاړدوست محمد خان سره جو  ديیچي قوماندانانو 

 درواغو چل یدد. ی دوست محمد خان ته وسپاريی یلړ او tس تسييمحمود ون

 ارهي په تی دشپي،ړ نه چي خپل ھمکاران خبر کی دلهي ،باراوهډمحمود وه شا

 یداچ.  سره د کمپ نه ووتل اود کندھار پر خوا روان شولی دخپل زویک

 د ی وو، ددھراود دtریدtسه وتل دمخه کندھار ھم دوي د رسیکندھارته ددو

tته پاته شوونوړ وی او د کندھار حکومت کندھارلړفراه او ھرات پر خوا و . 

 سره پاته ی کورنی موده نورھم دسدوزوهي ی وروسته د ھرات نه پرته چیترد

 یداچ. دلړي وغویواکمن) انويمحمدز (ونوړ ویزګ باری کوادي ھولټسو، نور په 

 نه د ځ د خپل منيی هګ و او له بده مرغه دپاچا په تواتي زري شمونوړددغو و

 ی کورنی د سدوزی چوتلړ ته ای نو ودکهځ وهس نه ی منVیکوم نفر واکمن

 کارونه پخپله ولټنور. یآکټ ويی او دشاه پنامه داي شھزاده پی کمزوروي خهڅ

  . یزمخ ته بو

وبلل  رايی ی احوال واستاوه ھغوونوتهړ وولوټ خان ميمحمد عظسردار

 په رانوي خان د سند مميمحمد عظ. ړی وکیوي خطر مخنی د خارجهګډ وپهڅ

دوست محمد خان . یدځيخوو د سند په لور ی او کندھار د tری دغزنتنهښغو

 یکړي ایورکيښ په پيی ونوسرهړ د ده  د پVنونو سره مخالفت درلود دنورویچ

 ھم هڅکه  .وسان  د سند پر خوا روی پس خانميعظ او پخپله ھم دمحمدیوليون
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 رګ وو، مړی تر tسه کتوبيالي ھلته بریاندړشجاع په وه  خان د شاميمحمدعظ

 تر ونوړ د ويی د کمولو په موخه اتوي لوبه کول، دمالزهيخړ دوه ارانويدسند م

 محمدخان او ريپدوست محمد خان ،  .لړ کيښ درزونه او مخالفتونه راپځمن

 ھم له ميمحمد عظ .لړ او کندھارته وtول سلي بهڅځ خان ميپردلخان د محمد عظ

دوست . روان شو ی پسی او د ھغوړ قناعت وکاتوي مالوي روپولکي په هيناچار

 وبي ای چیسره دد. یديورس  خان دمخه کابل ته راميمحمد خان تر محمد عظ

 لکه ی برخو کنوځي په ځني متر ونوړشاه tپر تخت ناست وو، ددغو دوو و

 ی چګ سنتيرنج. ی وسویتښ نلځي وڅ ی کیابل او غزنکوھستان ،کوھدامن ،ک

 پورته او هګټ يی هڅځ اووي بوختځی ددغه خپل منی ددوارلڅ ی له نژديیحاtت 

 د محمد ی خان چارمحمدي). ق١٢٣٨/م ١٨٢٢( ړ وکيی تي نولوي د نوريښد پ

 تنهښ غوی د مرستيی خهڅ کاوه ، دده ت حکومیورکښ خان له خوا په پيميعظ

 ساتنه ی او د ھغوهړي کولهټ يی ی ستره شتمنی خان چمي عظدر محمسردا.هړوک

 خان ارمحمدي د خپل ورور يی وو، له کبله ړی کړتل ورته د سر درد جو

 ړی خان ته غوارمحمدي ګ سنتي خوانه رنجیدبل. یدي ته ونه رسیومرست

 یدد. یديږ ھلته حاکم پریولو وروسته دي د نوريښ د پی چی وړی ورکیوعد

 تي د رنجوريښ پهګ تویپد .ړ مقاومت ونکهړ خان ھم بشپارمحمدي دي اموعدو په

 دپاره ی مودهڅ د يی محمد خان اري او د دوست محمد ورور ی tسته ورغګسن

 مي خان او محمد عظارمحمدي کار د ید. وديښ پرهګنور ھم ھلته د حاکم په تو

ه ، دھغه  خان تر وفات وروستميدمحمد عظ. ړی کی خرابیکړي اځنيخان تر م

 هګ په ستربي رقوهي شاه ده ته د وبي شو، ای ناستیاځ هللا خان دده  بي حبیزو

 او سلطان ارمحمدخانيدا مھال .  وهی فکر کپه کولوټ د ودبلي هړ دوایدو.کتل 

 و حکومت کاوه ایورکيښ پهګ د مامورانو په توګني ستيمحمد خان د رنج

 اي بونهړ ویکندھار. یرولي تی شپی tندیوري تر سیدوست محمد خان د ھغو

 نه یالي برخو،ړ تکل وکولوي د ھرات د نخهڅ شھزاده ی سدوزی وخت کیپه د

  .شول 

 د یدد. ی شوړی ھم خی اوبه tنورځ شاه تر منوبي هللا خان او ابيد حب

 وبي اي،ړ tسه کر تی شتمنی هللا خان د پVره ورته پاته شوبي د حبیپاره چ
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په دغه . ی په tس ھغه ووژنلي شھزاده اسماعیو د خپل زیوي  ونميشاه تصم

 يی او د کابل کشاله یدي کابل ته راورسهڅځ پردلخان د کندھار ینازک وخت ک

 ی د تخت نه راکوز چيی شاه وبي او اړ کړ ميی ليشھزاده اسماع .ړ طرفه کوي

  .دهي ته ورسی سلطنت سلسله پایز د سدوی په مرکز کوادي کار سره دھیپد

 رتهي اوپردلخان بهړ کلي حکومت کول پی پر کابل باندغمهي خان نور ب هللابيحب

tسه کولو په ی کورنی د بازکزی وخت کیپد. ړکندھارته وt د پاره د سلطنت تر 

 په وادي ھراته نور ھلهيب.  شتون نه درلودډ خنيڅ امکانات برابر او ھولټ هړا

 سردارانو په tس یار د کندھرګم.  ووی په tس کونوړ وی بارکزد ولډبشپره 

 ی په tندتونهي وtوادي د خوا د ھردلخاني د شاي د سردار پردلخان اوبړیلوم

 : شولشلي ووځ تر منونوړ ویزګ د بارولډ

 نه وو ، نو د ی سردارانو د پاره کافونوړ سکه ووځ د پنوريښداچي پ

.  شوودليښ محمد خان ته پردي عطا محمد خان اوسیاځوي سره مويخپلو س

دوست محمد خان په . کابل وسپاره يی خان ا و سلطان محمد خان ته محمداري

 ،لغمان د ه حکومت کاوی کی محمد خان په غزنري اميیکوھستان او سکه ورور 

 په tس  نواب اسد خانيی ی برخی جات پاترهينواب جبارخان په برخه او د

دھار اداره  کنهګډ ، پردلخان ،کھندلخان او مھر دلخان په ردلخانيش. ړیورک

 نواب محمد زمان ته جVل اباد یرحمدل خان ته سند ، د نواب اسد خان زو.کاوه 

 ړیکي پریتر دغ.  په tس ورغله اداره د حکومت رګ هللا خان ته د لوبياو حب

 سره سم ييګړ د پريی او کابل ړ کندھارته وtردلخانيوروسته سردار ش

 حاکم وفات ورښمحمد خان د پي سردار عطا یکله چ .وديښ خان ته پرارمحمدي

 یپد . پرکابل حکومت کاوه هګډ خان او سلطان محمد خان په ارمحمديشو ، 

 ی رحمدل خان او ورپسړی سم لومرسره و،ړ وکښورښ انوي سندیوخت ک

 سندته ردلخاني شی نه چی له دیمخک. ړ د سند په لور حرکت وکردلخانيش

 يی ی چاروګ وو اود واړی ک ارامښورښ رحمدل خان د سند يی ورور ييږورس

 وکندھارته د ردلخانيش . ی وی سلطان خان ته سپارلبي ناید هللا داد خان زو

 ینړيدده م) . م ١٨٢۶ ايا ٢۴٢( وفات شو ی پر وخت په tره کدوځيرګ رارتهيب

 افغان ی سواکلټ ھغه انوي سندیپه سند ک. لړ کودګډ حاtت وړد سند او کابل دوا
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 دوست محمد خان د یپه کابل ک. ړ اعVن کيیاستقVل  او خپل هړحاکم وشا

 یورښ او پيی او د کندھاردوي برخي کی د بانځسلطان محمد خان حکومت د 

 خهڅ نو سلطان محمد خان دکابل يی کهځ. هڼاګ tمل یاتوالي اقتدار دزد ونوړو

 رډي ونهړ نور وی د پاره چیدد. ړ په tس راويی باtحصار اوړوتلو ته مجبور ک

 په دوام ړیکي د پرردلخانيدش .ی راولتهځ دوستانه فضا منرتهيونه قھروي اوب

 ی او نسباکلټوه برخه وي وادي د پاره د ھوهي له مخي د ھر ونړ بل توهي د يی

 نسخه دکابل په ی اصلونړ تیدد). ی الثانعيرب١٢٢٢(ړ ترtسه کيی تيرضا

  . دهي دلته رانقل شوی مخکيی ی سته او کاپی کميموز

 د ی کورنی کابل د محمدزی چیپور١٨٢۶ اتري به له وختمورشاهي تد

 ويښ پخيي ، د تارځی دوست محمد خان په tس وریودونکيښ اټسلطنت بنس

 دولت په ی د سدوزی کورنیبارکزسردار پاينده خان  د ی چښيی ادونهي هډلن

  پهنشاه د زمای چیسره له د .ی دی رول لوبولیخي تاری لوومرهڅ ی کايپرمخت

 د ونوړ ویزګ وو د باری وروسته نژدی محمد خان تر وژنندهي د سردارپاروتنهيت

پاينده خان د زيرک  ، خو د یژي وخيښی سلطنت ری له مخي د سدوزونڅپا

 د ځ تر منوي کورنوړ د دوااي بوواري له کبله یارښيفتح خان د ھوزوی 

 یپراتور امی کار دپاره tره خVصه شوه او د احمد شاھګډ او توبيرګمل

له بده مرغه د حسود او .  قدرت متمرکز شو ی او دولتګنټي تي امنیه کيسرترپا

 او اشي فتح خان دھغه د عري وزکي او تحرونهڅکم عقله شھزاده کامران په ھ

 په انوي کار د سدوزید.  ووژل شواي اوبوندړ پروا پVر شاه محمود په امر یب

 وسلطنت ی کورنی د سدوزيی یوازي نه یچړ اور بل کی داسی کی امپراتورولهټ

 يی ی امپراتوری سوهړ سره جونوي ،بلکه د افغانانو په وودښيښ کیکټ یته د پا

 اي او بکانوي سړی لوممنانوښ ناستو دی کرګ ، په سنهړ کهټوټ هټوټھم  

 کاوهي پرنهي د پاره ترانځ د ړی غوي وي د بدن نه ی امپراتوری د سترزانويرګان

  . هړووي يی هځنياو له م

 اندهڅ او ھرکي زولوټ تر ځني تر مونوړ ویدوست محمد خان د بارکز

 لهي په پالوځ وروسته دده د ھلوړودوړ ادهږ او اوګ تر مر خان وو ، د فتحړیس

 او د ړی وکیوي مخنګ دt نور پرمختکانوي د سی چدهي وتوانی پدی دیک
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 اعVن ريام انځ ی خاطر چیده پد. یدښيږ کبرهډ ټ د سلطنت د بنسويمحمدز

 پاچا پرته اي ري د امی چکهځدا . ړکپورته  غږ د جھاد يی پر ضد کانوي ، دسړیک

ه  پاچا شایرني اخی د کورنی ھم د سدوزهڅکه . د جھاد د فتوا جواز نه درلود 

 ینښي کی په مرسته د کابل پر تخت باندزانويرګ او انکانوي دسهړ وکهڅشجاع ھ

 وي د پردی داچرګ ،مړی کاعVن وارث ینيتښ د افغانستان د تاج وتخت رانځاو 

 کي tسلونړ تنانهي خايی سره زانويرګ او انکانوي وو ، د سی tندیوريتر س

 د سردار زمانخان د ی کیپه پا. یدځيرګ ونه ړ وو، افغانانو ته د منلو وړیک

 ګ ، صفدر جنګدده زامن فتح جن. ړ وtهځ شجاع الدوله پVس له منیزو

 پاته  ی په کابل کی تر وزر tندزانوي د انکرورھم نیاشتيومڅ  او شاپورموري،ت

 ی موندtیاځ ځ تر منوګ د خليی پVر په خاطر ی دخپل نوم بدیشوه ،خو داچ

 پنا يی ھم له افغانستانه ووتل او ھند ته ی د وتلو سره سم دوزانوينشو، دانکر

 یر په سرک فکی د پاچھچاي ھخهڅ ی نه وروسته د سدوزو له کورنیلد. هړووي

 ١. نشویرلودtد

 يی یووالي چي خپل اتحاد او ی افغانانو تر ھغه وخته پوری داچهډلن

 ته په بد ی و خاوری د دوی چړی کی قدرت ھم دا جرات ندوهي يڅ ھ،ی دیساتل

. یوځ رګ راوی په سرکتي دتجاوز نی باندتي حاکمی په ملی او ددویورګنظر و

 او نورو تنوښغو د انځ دی کځ پخپل من اوسوي په دسوي د پردی ھر کله چرګم

 د ورور ،ی دیدلي شکيی یکړي ایلوګ وروری اود افغانیدلځيرګ کارښ انتونويخ

 منانوښ د دی حالت ددوی ، دی دړیکي پری مرودبلي يی ی کونوګ په جنیوژن

 او وي اتفاقی بی د افغانانو دداسمنانوښ ناستو دی کرګپه سن . دهړي کهګغوا لن

 وادي په ھهګلي سوچه بوهي حالت ړ ناودغهد . دهړي پورته کهګټ هڅځورور وژنو 

 او ړی شخیدږ اوځترمن)سدوزو او بازکزو( وي کورنی ددوو سترو درانیک

 هڅځ د افغانستان يی یلي پایلړ غملیچ) م١٨٣٤- -١٨١٨ (ی دونهګ جنیکورن

   .ګیلي ورته بی نورهګھمدارن. ی او ملتان دtسه وتل دوريښ ، پريد کشم

  ی پاابکتد

                                                

١
 ی کيځ دسلج په ختی کانهيشجاع اوtدونه په لودھه دشا : يی وایکونکي لخيدسراج التوار -  
   .دلي اوسی نھر دوي د پنجاب یچ
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  کانديد اکادميسين محمداعظم سيستانید

  بيوگرافیلنده 

  )دآريا په قلم(

په تيرو پينځو لسيزو کې کانديد اکاډيميسين 

سيستاني د افغانستان په رسنيو او فرھنگي ټولنه کې 

يوه پيژندل شوې څېره ده ؛ د ھغه  د څېړنېزو ليکنو 

کلونو ته ورگرځي چې په ھغه ) و( ز ١٩۶٠لړۍ ، 

  . کې د ادبياتو د پوھنځي محصل وومھال

                  

 

دخپل کورنی سره په ھغه محفل کی چی د ده  دفرھنگی خدمتونو په سيستانی 

دسيستانی چاپ شوی . خاطر دمالموپه شار کی دافغانانو لخوا تدويرسوی وو

  سويدن/٢٠٠۶/ ١٢/ ٢۵ .یږآثار  د دوی په مخ کی ليدل کي
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  : اوکورنیتولد

 کال ز١٩٣٨ (د چې لومړۍ په مېاشتې د وري د کال لمريز ١٣١٧ د ما

 محمد د کې وtيت په نيمروز د خوري سمون سره مېاشتې له) مارچ د٢٠

 نړۍ په سترگې کې کورنۍ بزگرې ېيو په کې کلي په بارکزي خان يوسف

 د ٻې به ماشوم نوي په چې بنسټ پر دود د وخت ھغه د يې نوم زما ؛ وغړولې

 ښايي او کړ غوره اعظم محمد ، ايښوده نوم شپږمې يا دريمې په زوکړې

 محمد مې نيکه ، وو خان شيراحمد نوم پVر د زما. وي ويشلې ھم يې شيريني

 څخه کلي له " ده نو"د فراه د او زوی کزيبار خان محمد فيض د خان يوسف

  . وو

   : پښت او سرچينه کورنۍ د

 خپلو له چی اخلم را خبرې ھغه مټ کټ اړه په سرچېنې د کورنۍ د

 په" زنبولي " د وtيت ھلمند د نېږدې ته گرشک : دي اوريدلي  مې مشرانو

 دوه مونونو په) محمد داد او محمد شاه يعنی" ( دادو " او" شاھو " د کې کلي

 ژوند بډايه او آرام لرلو په ځمکو کرھنيزو د غاړه پر سيند د ھيلمند د وروڼو وو

 شاھو او پړې خړې اړٻکې ورورگلوۍ د وروڼو دواړو د کې لړ په ژوند د. درلود

 فراه په او ووځي گرشکه له يوځای سره زامنو او ښځو خپلو له چې کېږي اړ

 ٻې بله ، بارکزۍ ٻې يوه ، لودلېدر ماندٻنې درې شاھو ملک. شي دٻره کې

 د څخه ماندينې بارکزۍ له شاھو. وه) مندوزۍ ( مندٻزۍ ٻې درٻمه او غلزۍ

 او شير د يې څخه ماندينې غلزۍ له. درلودل زامن دوه نومونو په نايب او جبار

 او کVن د ھم يې څخه ماندٻنې مندوزۍ له او درلودل زامن دوه نومونو په پاچا

 ښځو د ، شول لوی وروڼه نوموړي چې کله. درلودل زامن دوه نومونو په حاجي

 په خيل د اوtده يا زوزات وروڼو واړو شپږو د نو شول څښتنان ماشومانو او

 شيرخيل ، خيل نايب ، جبارخيل ، خيل حاجي ، خيل کVن : لکه شول ياد نومونو

  .پاچاخيل او
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 کرنيل د کې روزنيم سوپه کوtی توگه په بېلگې د پښته له خيلو کVن د

 ، کجيرخان ، خان يوسف محمد ، غفورخان ( وروڼو د ھغه د او خان عمر محمد

) خان حسين محمد او خان اعظم محمد ، خان نعيم محمد ، خان علم محمد

  . دي کې ميشته فتح قلعه په چې کړو ياد نومونه

 فيض ، شم يادولی نوم) کوميدان (خان محمد فيض د پښته له شيرخيل د

 محمديعقوب او ، خان ايوب محمد خان، يوسف د محمد (کوميدان خان محمد

   :ول ډول tندې په زامن وروڼو دغو د.) درلودل زامن درې نومونو په خان

 ھم نيکه ليکوال د کرښو دغو د چې پښته له بارکزي خان يوسف محمد د

 امنوز نومونو په ) علم محمد او هللا حبيب ، نصرهللا ، خان احمد شير ( د دی

 ، خان حاجی ميراحمد : د پښته له خان احمد شير د. وغړولې نړۍ په سترگې

 په احمد نثار او خان احمد گل حاجي ، خان احمد ، ) سيستاني (اعظم محمد

 :  پښته له خان ايوب محمد  د.وغړولې نړۍ په سترگې زامنو پينځو نومونو

 پاتې زامن درې نونومو په خان محمد او خان عبدالحکيم ، عبدالعزيز حاجی

 او ديره کې نيمروز په اوtده خان يوسف محمد او خان ايوب محمد د. ( شول

  )کوي دکنگ په ولسوالی کی ژوند ھلته

 نوموړي د چې شو پاتې خان ھاشم محمد ، پښته له خان يعقوب محمد د

شول  پاتې زامن نومونو په) عبدالقدوس او اکبر محمد ، انور محمد ( د پښته له

   .فراه په نوده کلی کی ميشته دیچی د

 ، وو بارکزی خان شيرعلي : پښته له خيل جبار د کې نيمروز په

 او خان علي مھر حاجي د او غړی غوښتونکو مشروطه لومړيو د خان شيرعلي

 ديارلسمې په جرگې ولسي د خان هللا امان حاجي ( وو پVر خان هللا امان حاجي

 ونيول وروسته کودتا له غوايي د چې وو استازی خلکو د چخانسور د کې دورې

  .)شو ووژل او

کVن خيل،نايب خيل،جبارخيل،شيرخيل، پاچاخيل، حاجی (دشاھوزامن 

  . په کلی کی ميشته دی، زرگونوته رسيږی " نوده"چی اکثريت ئی اوس  د) خيل

 صدراعظم چې پورې کال لمريز ١٣٢۵ تر بنسټ پر رواياتو د مشرانو د

 د زنبولي د ، وکړه کتنه څخه وtيتونو له نيمروز او اهفر د محمودخان شاه
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 شوې راټوله زامنو شاھو د او کيدله حواله نامه په شاھو ملک د ماليه ځمکو

 نو «د دفراه د خان عمر محمد کرنيل کې کال ھمدغه په. سپارله ته خزانې ماليه

 او اړوند ټولې پورې شاھو په کې گرشک په استازيتوب په بارکزيو د »  ده

 دې په او وبخښلې ته اوtدې خان دادو ملک د يعنې زامنو اکا د خپل ځمکې تړلې

 په ماليه ځمکو د توگه دې په کړ؛ tسه تر ھم فرمان محمودخان شاه د يې تړاو

 ولېږدول نومونو په اوtدې د خان دادو د څخه نامه له شاھو د ډول رسمي

 حاجي زوی ھغه د او خان دمحم امير حاجي ، پښته له خان دادو ملک د. شوه

 نامتووالي په کې زنبولۍ په گرشک د اوسه تر t چې دي پاتې بارکزی قادرخان

  . لري ژوند درنښت او

 پاچاھۍ د خان عبدالرحمن امير د بارکزی، يوسف خان نيکه،محمد زما

 يوځای سره سپرو تنو سل له ټبر خپل د څخه کلي له » ده نو «د فراه د مھال پر

 يې وروسته ، کړه سره تر دنده توگه په دار سرحد د يې ھلته او وtړ ته نيمروز

 د ھيلمند د کې ولسوالۍ په کنگ د ورڅېرمه ته کرښې ايران د کې نيمروز په

 کې منځ په) رود د سيخسر او رود د آباد ابراھيم د ( څانگو وو دوه د سيند

 t پښت غهھ اود کړه ښيرازه او خړوبه يې ځمکه ، واخيستله ځمکه ځانته

  . کوي ژوند کې کلي ھماغه په تراوسه

  

   :مأموريت او کړې زده

 سره تر کې ولسوالۍ په کنگ د وtيت نيمروز د مې کړې زده لومړنۍ

 ولېږل ته کابل لپاره دوام د کړو زده د کې کال لمريز ١٣٣۵ په او کړې

 غهھ له ، وکړې کړې زده کې ښوونځي منځني په سينا ابن د مې کاله درې.شوم

 علومو بشري او ادبياتو د وروسته او شوم شامل ته دارالمعلين لومړي وروسته

 په کال ز١٩۶۶ د مې وروسته فراغت له پوھنځي د ، شوم شامل کې پوھنځي په

 نيمروز په کې پای په کال ز١٩۶٨ د. کړه پيل دنده توگه په ښوونکي د کې پيل

 ز١٩٧٠ په او شوم ټاکل و توگه په مدير د ليسې د سجستاني داؤود ابو د کې

 ز ١٩٧٣ په. شوم تبديل توگه په مرستيال د معارف د وtيت د ھلمند د کې کال
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 د کې رياست په ساتنې د نباتاتو د کې وزارت په لگولو اوبو او کرھنې د کال

 دغه مې پورې کودتا تر غوايي د او شوم گومارل و دنده په توگه په مدير اداري

 وزارت نوموړي له وروسته) ز١٩٧٨ ( کودتا له اييغو د. بوتله مخ پر دنده

 علومود د افغانستان د کې وروستيو په کال ز١٩٨٠ د. شوم بست اضافه څخه

 انستيتوت په گرافۍ اتنو او تأريخ د مرکز د څيړنو د علومو ټولنيزو د اکاډيمۍ

  .  شوم منل و کې

 اکاډيمۍ د علومو د ، پوھنتون کابل د ھم ما چې وو پای کال ز ١٩٨۶ د

 ټولنيز د ځان کې کتار په استادانو او پوھانو بنسټونود علمي نورو د ھيواد د او

 دھقانی ھای جنبش و ارضی مالکيت « د او کانديد ته کړۍ پوھانو د علومو

) گډون په رسالو او مقالو (نورو له کتاب نامه په » وسطی قرون درخراسان

 کې پای په. وسپارل ته رياست مېاکاډي د علومو د يوځای سره آثار شويو خپرو

 د ترڅنگ رتبې د) پوھاند (»محقق سر « د ماته پلوه له کميټې شوې ټاکل د

 يوه ترمنځ اکاډيميسنۍ او پوھاندۍ د چې (درجه علمي »کانديد د اکاډيميسن«

 کتار په پوھانو تنو شلو د) ادبياتو او تأريخ ( د  ھيواد د او شوه راکړل) ده رتبه

 د افغانستان د مې پورې کال ز ١٩٩١ تر ١٩٨۶ له. شو راکړل ځای راته کې

 دنده توگه په ـيسئر د مرکز د څيړنو د علومو ټولنيزو د کې اکاډيمۍ په علومو

 د مې ھيڅکله او وساتم خپلواکي فکري خپله چې کړې ھڅه تل ما. کړه سره تر

 ترtسه ید نه غړيتوب گوندونو نورو يا او گوند ډيموکراتيک خلق د افغانستان

 کې زکال ١٩٩٢ په. يم شوی پاتې گوندي غير او خپلواک پورې پايه تر ؛ کړی

 ھيواد ټول په او خپره واکمني تنظيمونو جھادي د ليک برخه پر ھيواد د چې کله

 د او ووځم دباندې ھيواده له چې شوم اړ ته دې وپاريدله را وژنه او گوله اله کې

 او کورنۍ خپلې له کې ھيواد دغه په دمه هدغ تر ؛ شوم کډوال ته ھيواد سويډن

  . کوم ژوند سره ماشومانو

  

   :خصلتونه ټولنيز او خصوصيات فردي

   کچې منځنۍ له مۍ اړخه اقتصادي له چې ووايم بايد مخکې ھرڅه له
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 ته ماليو غوړه او ټيټېدنې غاړه ، ځانپالنې مې ھېڅکله ، دی کړی ژوند کښته

 په قلم او پوھې د مې کې کړۍ په انودوست خپلو د. کړې کښته نه غاړه

 زما به خبرو او کتنو ليدنو ھغوی د ، دي کړي غوره دوستان تنه څو گوتوشمار

 کانديد : ډول په بېلگې د. ورکوله پياوړتيا او ځواک نور t ته دماغ ستړي

 کانديد ، رشاد عبدالشکور اکاډيميسين ، عثمان اکرم داکټر اکاډيميسين

 ځوانمردي. نور تنه څو او مھربان عبدهللا ډاکټر ، ميالینو انور اکاډيميسين

 په. لرم کرکه څخه نادرستۍ او کږوالي ، دوکو او چلوټو درواغو، له ، ستايم

 وړاندې پر دوستانو د ، دي خوښ ډير صداقت او سپيڅلولۍ مې کې ملگرتوب

 دوست يوه د. غځولې ده نه پښه کرښې له رښتونلۍ او صداقت د ھېڅکله مې

 له مې کې دوستۍ په چې کړی جV دی نه مھاله ترھغه مې زړه څخه دوستۍ له

 ھغه د خوړلې ډوډۍ ما چې دسترخوان پرھغه. ليدلې وي نه خطا کلکه څخه ھغه

 يې ما چې وخورم ھم ډوډۍ خپله چا ھغه په کړې مې ھڅه ، دی ساتلی مې پاس

 لوړ ځان اتهچ مې نه او بللی دی نه لوړ ځان مې چا ھېڅ له. ده خوړلې ډوډۍ

 او ھمت افغاني په. يم رښتيا په چې دی ښودلی ور ځان مې کچې ھغې تر ، کړی

 دفاع او ساتنه پت کورني او ملي د. بللی دی نه ټيټ چا له ځان مې کې مړينتوب

ُبــخــل او کنسکتوب د. ده گڼلې فرض ځان پر مې  بريالی دی نه راباندې حس ُ

ُبـخــل او راپارٻدلې ده نه سخه او هرخ شتمنتوب په چا د مې ھېڅکله. شوی ُ 

 يوې په او ځوروي کلک ډير مې لگول تور او خبرې ترخې. کړی دی نه مې

  .   کېږي tمل گډوډۍ تمرکزد فکري د زما کې سکالو

 را مھاله ترھغه وسواس دغه ، يم وسواسي ډير کې ليکوالۍ او ليکنه په

 د سموالی پاراگراف او ملېج يا غونډلې ھرې د کې ليکنه يوه په ترڅو وي سره

 ټاټوبې او ھيواد خپل. شوی سم وی نه راته اړخه له دروندوالي او بڼې ، محتوی

 او آبادۍ ھيواد د. گڼم ونه لوړ ھغه تر به ځای ھېڅ اوبل دی گران ډير باندې را

 سوکالۍ په ھغوی د ، ځوريږم بدمرغۍ په ولس خپل د. يم مند ھيله ته ښېرازۍ

 تقدير خو کړوي مې والې پاتې وروسته اوټولنې ھيواد د. لمبو سوکاله ځان کې

 ووينم سترگو په ورځ داسې کاشکې. ورکوtی شو نه بدلون موږ ته برخليک او

 ټول لپاره تل د ټغر وژنې ورور او لوږې ، بېوزلۍ د مې څخه ھيواد له چې
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 د ازم ، کورنۍ په وال ھيواد ھر د زما پلوشې او څپې نيکمرغۍ او سولې د. شي

 پر بچيو ځوريدلو د ھيواد د ، شي خپرې کې گوټ او گودر ، کلي ھر پر ھيواد

 کړٻدلي تـنکي او غوړٻږي و غوټۍ موسکا ځVندې د خوښۍ د شونډو وچو

 د او خپلواکي فکري خپله ماتل. شي روښانه ډيوو سپيڅلو په مينې د يې زړونه

 غړيتوب د کې گوند يسياس ھېڅ په  مې امله ھمدې له او ده ساتلې آزادي بيان

 قلم د ، عدالت ټولنيز ، ډيموکراسۍ له مې  کې ټولنه په خو ، کړې ده نه ھېله

 ښځو او وو نارينه د او درنښت له ته حقونو نورو د ، آزادۍ له عقېدې او

 په مې تراوسه. ده کړې ننگه او دفاع مې څخه برابروالي له حقونو د ترمنځ

 ٻې نه او درلودلی دی نه غړيتوب ډلې ياسيس کېڼې او ښې يوې د يا گوند ھېڅ

  .  لرم

 بنسټپالو tسو ښي او بنسټپالو tسو کيڼ کې لسيزې په ډيموکراسۍ د

 ټپلې ډلې دغه چې کيدل انگېرل کې وخت ھماغه په ، کړل راپورته سرونه ډلو

 تل له ټولنې د ھم يې مشران او ده تړلې پورې ھيواد بھرني يوه په يې يوه ھره

 ساتلی لېرې څخه ھغوی له ځان مې امله دې له ، شوي راپورته لو نه څخه

 له ھيواد د تړل ځان پورې پرديو په چې ورسوله زباد په تېرٻدلو وخت د. دی

 په دې څوک چې ښايي نه ده امله ھمدې له. خوري نه سمون سره گټو ملي

 د. شي وtړ پسې ايډيالوژيو بنسټپالو tسو کيڼ او tسو ښي يا پرديو

 ټولنيزو شمير يو ھيواد د کې پير وروسته ھغې له او کې لسېزې په وکراسۍډيم

 ځلې ھلې او ھڅې لپاره کولو رامنځته د گوندونو ملي او سالمو د شخصيتونو

 کچه په ھيواد د او پرانيزي tره ځانته کوtی شو ونه ھم ھڅو دغو خو وکړې

 په مشرانو ډلو دغود ځکه. کړای شوای نه tسه تر دريځ منلی ولس او گټور ٻې

 کړای ونه ٻې يا او درلود نه نوم منلی ولس او مخورتوب کچه ولسي او ملي

 او کړکيچن په ھيواد د. کړی ترtسه کې زړونو په ولسونو د نوم دغه چې شوای

 کلکه په tسوھنې لرونکوھيوادونو گټه نورو او گاونډيو د کې چاپيريال پيچلي

 ھيواد د. وباسم بيخه له جرړې tسوھنو د غویھ د غواړم مندۍ ھيله په او غندم

 چې ټيټوم سر درنښت د جوخت سره ھيلې له نېکمرغۍ د ته بچيو سپيڅلو ھغو

 گام ډگر پر جھاد د ميړانې په يې لپاره ژغورلو د ولس د او پت د ھيواد د
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 او کړل ډال وړاندې پر دښمنانو د ھيواد د يې ټټرونه غيرتي خپل ، کښيښود

 د ھغوی ، وايستل دباندې کرښو له ھيواد د يې دښمنان ټاټوبي پلرني د زموږ

 له ھغوی د لرم وسه چې ترھغو. لري ارزښت نيکمرغۍ او سرلوړې تلپاتې

 او سVمونه زما دې ته ھغوی ، وکړم يادونه درنښت په به څخه کارنامو

  . وياړم ھغوی په او وي درودونه

 زده لوړو د ٻې ټول چې لرم لوڼې څلور او زامن دوه ، دی کړی مې واده

. دي گران ډير راباندې ماشومان خپل څير په پلرونو نورو د او دي څښتنان کړو

 .  پای

 

 :  و تأليفات اآثارزما 

دکابل دپوھنتون دتحصيل ددويم کال څخه تر يعنى زکال،  ١٩٦٢ د

  : یدارلی  سپته  نشر آثار می وتحقيقى کال ترپايه ، دا tندنی  ميVدى ٢٠٠٩

 

  :  آثارمستقلشوی  چاپ - لف ا

صفحه ١٠٠(  نظام بھره بردارى از زمين درافغانستان قرون وسطى -١

 م ١٩٨٢=١٣٦١ته دولتى طبع ونشر، يطبع کم) 

(  مالکيت ارضى و جنبشھاى دھقانى درخراسان قرون وسطى -٢

 کتاب اين (م ١٩٨٣=١٣٦٢چاپ اکادمى علوم افغانستان ، کابل ) صفحه ٧٠٠

مالکيت ارضى و شيوه ھاى «فصل جديد زيرنام دونظرو افزودن پس ازتجديد 

نيز ٢٠٠٢درسوئد در سال » بھره بردارى از زمين در خراسان قرون وسطى 

 جرمن آنVين گذاشته -ً واخيرا در پورتال افغانبچاپ رسيدهبه تعداد محدودی 

 .شده است

) صفحه ٦٠٠جلد اول (  سيستان ، سرزمين ماسه ھاو حماسه ھا - ٣

 م ١٩٨٥=١٣٦٤طبع اکادمى علوم افغانستان ،کابل 

  ) صفحه ٩٠٠جلددوم (  سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا -  ٤
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جغرافياى طبيعى ، جغرافياى تاريخى و جغرافياى اقتصادى سيستان در : شامل 

  ١٩٨٨=١٣٦٧قرون وسطى، طبع اکادمى علوم افغانستان،

) صفحه٤١٢جلدسوم  ( سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا- ٥

اوضاع سياسى و اجتماعى سيستان تا تاسيس دولت سدوزائى افغانستان : شامل 

 م ١٩٨٨ =١٣٦٧م، طبع اکادمى علوم افغانستان ،١٧٤٧در

) صفحه ٣٠٠جلدچھارم (  سيستان ، سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا -  ٦

 م ، طبع اکادمى ١٩٧٣ تا ١٧٤٧سرگذشت سيستان ورودھيرمنداز : شامل 

قابل تذکر است که مواد ومطالب اين  ( .م ١٩٨٩=١٣٦٨علوم افغانستان ، 

ببعد مورد پژوھش قرارگرفته ١٣٤٤چھار جلد کتاب در مورد سيستان ، از سال 

  . سپرده شده بود١٣٦٣بود، ودر اکادمى علوم افغانستان براى چاپ در سال 

تان ، اتنوگرافى تاريخى مردم سيس:  مردم شناسى سيستان ، شامل- ٧

رسوم وعنعنات، باورھاو معتقدات ، ضرب المثل ھا، سرودھاى عاميانه ، لھجه 

) صفحه ٢٧٠(مردم سيستان ی ، افسانه ھا) گويش زابلى( بوميان سيستان 

 م ١٩٨٩=١٣٦٨طبع اکادمى علوم افغانستان، 

م ١٩١٩ تا ١٩٠١ بررسى اوضاع سياسى و اجتماعى افغانستان از -  ٨

ا انضمام دو مقاله ديگر از پوھاند ھاشمى و داکتر ب)صفحه ٦٥رساله ، ( 

 م ١٩٨٩=١٣٦٨مھربان ، طبع وزارت اطVعات وکلتور هللا عبدا

(  قيام ھاى مردم خراسان وسيستان در سه قرن اول ھجرى -٩

اين اثر نيز قبل ( م ١٩٩٠=١٣٧٠طبع وزارت اطVعات وکلتور، ) صفحه ١١٦

 )  سوخت به در آتش بمباران مجاھدينعاز خروج از مط

طبع ) صفحه ٧٥(  قيام ھاى مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار- ١٠

 م ١٩٨٩ =١٣٦٨وزارت اطVعات و کلتور، 

طبع اکادمى علوم ) صفحه ٢١٤( سيماى رستم در شاھنامه - ١١

 م ١٩٩٠ =١٣٦٩افغانستان ، 

   مناسبات ارضى و شيوه ھاى برخوردبه مسأله زمين وآب در -  ١٢

طبع اکادمى علوم ) صفحه ٢٠٠(  قرن بيستم ٨٠ و٧٠ل ھاى افغانستان سا

 م ١٩٩١ =١٣٧٠افغانستان ، 
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 ٤٢٠( مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان ، - ١٣

،اين کتاب در پشاور پاکستان نيزپس از سال ، سوئد ١٩٩٦طبع ) صفحه

 .ميVدی  تجديد چاپ شده است٢٠٠٠

 ٣٠٠(ن از قرن ھشتم تا ھژدھم ميVدى  قيام ھاى مردم افغانستا- ١٤

 از طرف صالح محمدصالح به زبان پشتو اين اثر( ، سوئد١٩٩٨طبع ) صفحه

 ) .ترجمه ودرپاکستان چاپ شده است

 ٤٠٠(م ، ١٩ نظامى افغانستان در نيمه اول قرن -دو نابغه سياسى  -١٥

ماه  ش درايران و در ١٣٧٨اين کتاب در زمستان (، سويد ١٩٩٩طبع ) صفحه

 ) . ش در پشاور پاکستان نيز تجديد طبع شده است١٣٧٩حمل 

رساله ( يک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان درمسيرتاريخ - ١٦

 در پورتال ٢٠١٠ًدرپشاور ومجددا در سال م ٢٠٠٠طبع جون ) صفحه١٠٠

 . جرمن آنVن نيز به شنر رسيده است- افغان

اپ دانش خپرندويه تولنه،  پاکستان، پرورشکاه تروريسم، چ– ١٧

  ٢٠١١پشاور 

 نگاھى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاھريان تا تيموريان - ١٨

  جرمن آنVين- نشر در سايت افغان) صفحه٣١٠(،

 ، ، شاه امان هللا ونقش روحانيت متنفذ عVمه محمودطرزى - ١٩

  پشاور٢٠٠۴و چاپ ، سوئد ٢٠٠٢چاپ ) صفحه٣٧٧(

  ، سوئد ٢٠٠٢چاپ اکتبر )  صفحه٣٥٦(انى ،  سى مقاله سيست-  ٢٠

، جنورى )  صفحه ١٨٥(  ـ سيماى زن افغان درتاريخ افغانستان ،٢١

  ، سوئد ٢٠٠٤

صفه ٣١٨(مجموعه مقاtت، پشتونستان و زخم ناسورخط ديورند، ـ ٢٢

  ، سوئد ٢٠٠۵ اکتوبر )

سويد، )صفحه٣٤٠( حماسه قيامھا يا دوقرن مبارزه بخاطر ازادی، -٢٣

  ٢٠١١،چاپ دوم، دانش خپرندويه موسسه، ٢٠٠٤
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) صفحه١٣٢( رستاخيزقندھار وفروپاشی دولت صفويه در ايران،-٢٤

اين کتاب ازطرف صالح (١٣٨٤=٢٠٠٥چاپ مرکزنشراتی دانش پشاور

محمدصاله به زبان پشتو نيز ترجمه واز طرف دانش نشراتی موسسه چاپ شده 

  .)است

چاپ )صفحه٤٢١(بدالی،  ظھور افغانستان معاصر واحمدشاه ا-٢۵

  .جرمن آنVين قابل دسترسی است-،ونيزدرافغان١٣٨۶=٢٠٠٧پشاور، 

مجموعه بيست مقاله تحقيقی ( آيا  افغانستان يک نام جعلی است؟-٢۶

 ١٣٨۶=٢٠٠٧چاپ، پشاور )  صفحه٤١٨(

 جرمن -سايت افغان) صفحه٣٢٧( افغانستان،مرکز ثقل بازی بزرگ،-٢٧

  ٢٠٠٩آنVين، 

پورتال ) صفحه١٥٥(ز ومنزلت آن درميان ملل آريائی، جشن نورو-٢٨

  ٢٠١١، ونيز چاپ دانش خپرندويه موسسه ٢٠١٠ جرمن آنVين، مارچ - افغان

، )صفحه٤٢٥( اجتماعی کشور،-  برخی شخصيت ھای فرھنگی -٢٩

 ونيز ازطرف دانش خپرندويه تولنه درکابل ٢٠١٠ جرمن آنVين،-پورتال افغان

  .به چاپ رسيده است

، پورتال ) صفحه٣٩٠(Vلی جويا، اسطورۀ شجاعت روزگارما، م-٣٠

در پشاور به طبع رسيده ٢٠١٠، نيز درسال ٢٠٠٩ جرمن آن tين، - افغان

  .است

 جرمن -، پورتال افغان)صفحه٤٢٣( تحقيقی، - بيست مقالۀ تاريخی-٣١

  ٢٠١٠آنVين،

 ٢٠٠( وضعيت حقوقی زن افغان از استقVل تا حکومت کرزی،-٣٢

  ٢٠١١پپورتال افغان جرمن آنVين؛چا) صفحه

  سيمای امير آھنين، امير عبدالرحمن خان در تاج التواريخ-٣٣

  )صفحه٢٥٠(،پورتال افغان جرمن آنVين٢٠١١،

  ، آماده چاپ )صفحه٣٦٤( پاکستان، طالبان و معضلۀ خط ديورند،-٣٤

چاپ ) صفحه٢٢٠(تحقيقی  در باره سه خاندان تاريخی قندھار،-٣٥

  ل افغان جرمن آنVين، پورتا٢٠١٢
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 نقش تاريخی وزيرفتح خان وخاندان او در دولت سدوزائی -٣٦

  ٢٠١٢نشر پورتال افغان جرمن آنVين، )  صفحه٢٧٠(افغانستان،

 تن ديگر از سران ملی در قيام ٨ نقش تاريخی وزير اکبرخان و-٣٧

  ٢٠١٢،نشر در پورتال افغان جرمن آنVين، ) صفحه٣٨٥(کابل،

نشر شده در ) صفحه٣٢٠(ستقVل ،وجيبۀ ملی افغانھاست  دفاع از ا-٣٨

  ٢٠١١پورتال افغان جرمن آنVين 

نشر شده )  صفحه٣٠٠( نقش سيستان در تکوين حماسه ھای ملی -٣٩

  ٢٠١١در پورتال افغان جرمن آنVين 

 قرن ٨٠ و٧٠ مسالۀ اصVحات ارضی در افغانستان سالھای -٤٠

  ٢٠١١شاور،چاپ دانش خپروندويه موسسه ،پ.بيستم

  

 : آثار خو دمينخ تللی چاپ نا  /ب 

شرح حال : شامل)صفحه ٤٠٠(  سھم سيستان در معارف اسVمى-١

محدثين ، محققين علوم عقلى و نقلى، شعراء ، و مشاھير سيستان از صدر 

 متاسفانه اين اثرپس ازھجوم مجاھدين .اسVم تا پايان قرن ھژدھم ميVدى

 . منزل مولف تباه شده است برکابل، درضمن غارت اثاثيه 

زمين ، ضربه سوم ، رسوائى ، پشيمان، : شامل (  پنج نمايشنامه -٢

اين مجموعه نيز قبل از چاپ ، ھمراه با . صفحه٣٠٠در حدود ) وکاسه صبر

 . غارت منزل مولف تباه شده است 

  

سايت  در تا اين تاريخمن  مقاله ورساله ٣٩٠نشر / ج

   وصدھای مقاله در سايت ھای ديگر افغانی ني افغان جرمن آنVانترنتی

?aspx.EditAutor/tahLiLha/com.german-afghan.www://http٨ 

 : اشتراک فعال درسيمنارھا و سمپوزيم ھاى ملى وبين المللى /د

پس از عضويت در اکادمى علوم افغانستان ، در تمام سيمنار ھا و 

ماعى و بخصوص تاريخ ارتباط سمپوزيم ھاى ملى وبين المللى ايکه با علوم اجت
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داشته است، فعاtنه اشتراک ورزيده ام وبا نگارش مقالتى و شرکت در بحث ھا 

 -از آن جمله در سيمنار ھاى علمى . وتوضيحات علمى سھم عملى داشته ام

 تحقيقاتى ذيل فعاtنه سھم گرفته ام 

« سيمنار بين المللى بزرگداشت از ھزارمين سال تاليف کتاب - ١

ھجرى قمرى، که به عنوان ٣٧١تاليف در » ودالعالم من المشرق الى المغربحد

منشى سيمنار، کار تدوير آن را بر عھده داشتم و مقالتى براى خوانش در آن 

 .سيمنار نوشتم و خواندم وبه سواtت دانشمندان اشتراک کننده پاسخ گفتم

)١٣٦٢ ( 

شاعر » قلى مختوم«  اشتراک در سيمنار تحقيقاتى بمناسبت تجليل از- ٢

مقالتى راجع به اوضاع اجتماعى و سياسى عصر .ترکمن در قرن ھژدھم ميVدى

  .شاعرکه مصادف به ايام فرمافرمائى نادرشاه افشار بوده،نوشتم وخواندم

 اشتراک در سمپوزيم ملى تجليل از ھزاره سرايش شاھنامه که مدت - ٣

بازتاب « ن مقالتى تحت عنوان يک ھفته در دانشگاه کابل، برگذارشده بود و م

نوشتم وآنراخواندم » بر خى واقعيت ھاى تاريخى سيستان در حماسه فردوسى

 . که مايه دلچسپى و جر وبحث مفصل دا نشمندان شامل در سمپوزيم شد

اشتراک در سمپوزيم بين المللى تاريخدانان شوروى وافغانستان که -  ٤

 اعتراضات و انتقادات من بر .ه بودبراى سه روز در ھوتال آريانا برگذار شد

ترکيب کميسيون مشترک تاريخدانان افغانستان و شوروى، سبب شد  شيوه کارو

و سه نفر از اعضاى انستيتوت تاريخ  نظر شود تا بر ترکيب اين کمسيون تجديد

 . و اتنوگرافى، بشمول خودم در آن عضويت بيابند

 تاريخدانان شوروى و  اشتراک در سمپوزيم بين المللى تحقيقاتى- ٥

افغانستان، پيرامون تاريخ و جامعه شناسى افغانستان، که در شھر دوشنبه 

  .برگزارشده بود) ١٩٨٧( تاجکستان 

 اشتراک فعال در سمپوزيم بين المللى تاريخدانان افغانستان و - ٦

 .  در کابل تدويريافته بود١٩٨٨شوروى که در سال 
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که از طرف » متودلوژى تاريخ «  اشتراک درسيمنار بين المللى -٧

. مرکز علوم اجتماى اکادمى علوم در ھوتل آريانابراى دو روز برگذارشده بود

 .  بدوش من بود١٩٨٩مسؤليت تدويراين سيمنار در سال 

 اشتراک در مذاکرات روى پروبلم ھاى قابل مطالعه در تاريخ - ٨

  ١٩٨٨رسال افغانستان با دانشمندان شرقشناسى اکادمى علوم مسکو د

 تدوير سيمنار ملى پيرامون مشکVت ووضع تعليم و تر بيت در -  ٩

مکاتب افغانستان که با اشتراک وزارت تعليم و تربيه و استادان فاکوته تعليم 

 در ھوتل آريانابراى سه روز برگذار شده ١٩٨٩وتربيه پوھنتون کابل، در سال 

 . بود

 بزرگداشت از امير على شير  اشتراک فعال در درسيمنار بين المللى-١٠

 . که از جانب اکادمى علوم برگذار شده بود١٩٩٠نوائى، در سال 

مين سال تولد احمدشاه ٢٧٠ اشتراک فعال درسيمنار ملى تجليل از -١١

 . برگذار شد١٩٩٠درانى که در 

 سھم گيرى در کنفرانس ھاى علمى تجليل از استقVل افغانستان، -١٢

 .  استرداد استقVل کشوربخصوص ھفتادمين سالگرد

که از طرف » کابل درگذرگاه تاريخ «  اشتراک در سمپوزيم ملى -١٣

  .انجمن نويسند گان افغانستان در ھتل انتر کانتى ننتل برگذار شده بود

پژوھش در زبان و فرھنگ باستان : لىل اشتراک در سيمنار بين الم-١٤

 ) ٢٠٠٠مبر  سپتا٢٩-٢٣(ايران ، منعقده شھر گوتنبرگ سوئد،

 مين سال استرداد استقVل کشور در ٨۵اشتراک درکنفرانس علمی -١۵

 ٢٠٠۴ھر کلن المان در سال 

 اشتراک در کنفرانس علمی سيصدمين سال خيزش ھوتکيان در -١۶

  ٢٠٠۵قندھاربرھبری ميرويس خان ھوتکی در آلمان در 

ر اشتراک درکنفرانس علمی بزرگداشت از نھضت ايمل خان اپريدی د١٧

  ٢٠٠۶شھر کلن المان در 
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  د دی کتاب عمومی ماخذونه

  
 اوستا، گزارش وپژوھش جليل دوستخواه، انتشارات مرواريد،تھران، چاپ - ١

  ١٣٧٥سوم،

  ، کابل١٣۴۶غVم محمد غبار، طبع  افغانستان در مسير تاريخ، تأليف مير  -٢

 دانشگاه تھران بيست و پنج سده ماليات ، تاليف عنايت هللا شاپوريان ،چاپ-  ٣

    ش١٣۵٠، 

تاريخ اجتماعی ايران، تأليف مرتضی راوندی، چاپ موسسه انتشارات امير  -٤

   ١٣۴۴کبير، تھران، 

تاريخ ايران نوشته گروھی از مورخان شوروی، ترجمه کريم کشاورز، طبع  -٥

  تھران

به تصحيح و اھتمام محمد بن عبدالوھاب )جلد٣(تاريخ جھانگشای جوينی ،  -٦

   ١٣٢٩ينی ، چاپ قزو

تاريخ قرون وسطی، کاسمينسکی، ترجمه صادق انصاری و باقر مومنی  -٧

   ، تھران١٣۴٨چاپ 

تاريخ وصاف ، از اديب عبدهللا شيرازی ، باھتمام محمد مھدی اصفھانی ،  -٨

   ھجری قمری ، بمبئی ھند١٢٩۶چاپ 

ابل و  ک١٣۴٩تاريخ مختصر افغانستان ، تاليف پوھاند حبيبی، چاپ اول  -٩

  چاپ سوم ، پشاور پاکستان ،

تحرير تاريخ وصاف ، بقلم عبدالحميد آيتی ، طبع انتشارات بنياد فرھنگ   -١٠

    ١٣۴۶ايران ، 

از سيفی ھروی، به تصحيح پروفسير ) تاريخ سيفی(تاريخنامه ھرات  -١١

   محمد زبير صديقی، چاپ کلکته و چاپ افسيت ايران

، بکوشش دکتر بھمن کريمی، دالدين فضل هللاجامع التواريخ ، تاليف رشي -١٢

   طبع تھران) جلد٢(
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ھای خVفت شرقی، تأليف گ، لسترنج، ترجمه  جغرافيای تاريخی سرزمين-١٣

   ١٣٣٧محمود عرفان، طبع 

منوچھر  چاپ دکتر)  ھـ٣٧٢تاليف در (حدود العالم من المشرق الی المغرب  -١٤

  ١٣٤٢، )ن شاهترجمه پوھاند ميرحسي(و چاپ پوھنتون کابل 

دولت نادرشاه افشار، تاليف خانم م، ر، ارونووا، ز، ک، اشرافيان، ترجمه  -١٥

  ، ١٣۵٢حميدمؤمنی، طبع 

بن ھندوشاه نخجوانی، به  تعيين المراتب، تأليف محمد دستور الکاتب فی -١٦

   مسکو١٩٧۶، جلد دوم طبع ١٩۶۴ع، عليزاده، جلد اول طبع . تصحيح ع

يزی، از عبدالحی بن ضحاک گرديزی، به تصحيح و زين اtخبار گرد -١٧

   تحشيه پوھاندعبدالحی حبيبی، طبع تھران

سازمان اداری حکومت صفوی با تحقيقات و حواشی و تعليقات  -١٨

  ، تھران١٣٣۴نيا، چاپ  الملوک، ترجمه مسعود رجب مينورسکی بر تذکره

حمد قزوينی و نامه يا سيرالملوک، از خواجه نظام الملک، چاپ م سياست -١٩

   چاپ عبدالرحيم خلخالی، تھران

صورت اtرض ابن حوقل، ترجمه دکترجعفر شعار، بنگاه ترجمه و  -٢٠

  نشرکتاب،تھران

 تھران، متن ١٣۵٣فتوح البلدان بVذری، ترجمه آذر تاش آذرنوش، طبع   -٢١

  . بيروتعربی طبع

شفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عھد مغول، تأليف پطرو -٢٢

    شاھنشاھی٢۵٣۵ترجمه کريم کشاورز، چاپ 

ھای دھقانی، تأليف محمد اعظم سيستانی، طبع،  مالکيت ارضی و جنبش  -٢٣

  ، اکادمی علوم افغانستان ،کابل١٣۶٢

مسالک و ممالک اصطخری، باھتمام ايرج افشار، چاپ بنگاه ترجمه و   -٢٤

  نشر کتاب، تھران

   ) جلد٢ (١٣٣۶مد پروين گنابادی، طبع مقدمه ابن خلدون، ترجمه مح  -٢٥

  ١٣٣٦ظفرنامه ، از شرف الدين علی يزدی ، چاپ تھران ،  -٢٦
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مالک و زارع ، تاليف خانم دکتر لمتون ،ترجمه اميری ، چاپ  -٢٧

   ،تھران١٣۴۴

   ١٩۴٧مکاتبات رشيدی ،به تصحيح و اھتمام محمدشفيع tھوری ،  -٢٨

باھتمام محمد )  ھـ٧۴٠تأليف در حدود (ی نزھت القلوب، از حمدهللا مستوف -٢٩

  ١٣٣٦دبيرسياقی، 

  ) ميVدی٢٠٠٠(١٣٧٩تولدی ديگر، شجاع الدين شفا، چاپ  -٣٠

   مVحظاتی درتاريخ ايران ، علی ميرفطروس ، چاپ سوم -٣١

،تاريخنامه ھرات ، چاپ )سيف بن محمديعقوب الھروى( سيفى ھروى -٣٢

   ١٣٥٢ ونيز چاپ افسيت ايران،ته  کلک١٩٦٢پروفسور محمد زبير صديقى ، 

 مطبوعاتی موسسه انتشارات از خليلی، عباس ترجمه اثير، ابن کامل تاريخ -٣٣

  تھران علمی،

   تھران ، ١٣٣٩ طبع مستوفى،هللا حمدا از گزيده تاريخ -٣٤

 بنگاه ، ١٣٤٨ طبع ،موحد محمدعلى دکتر ترجمه سفرنامه، بطوطه، ابن -٣٥

  تھران ، کتاب نشر و ترجمه

  چاپ اروپاديدگاه ھا ، علی ميرفطروس،-٣٦

طبه  ترجمه کشاورز، نوشته گروھی از مورخين شوروی، تاريخ ايران،-٣٧

  تھران

   ٢ ج تاريخ اجتماعی ايزان،راوندى ، مرتضی -٣٨

  ١٣٦٤ترجمه عماد،تھران لکھارت، انقراض سلسله صفويه ،-٣٩

  . ١٣۶٨ طبع ھای مردم افغانستان بر ضد نادرافشار،  سيستانی، قيام-٤٠

 ،طبع ايران١ ج ، افغاننامه ، يزدی افشار محمود  دکتر-٤١

   ،١٣۶۶   سوبمن، نصرهللا از پشتو  ترجمه شاه، احمد درانی ،  گنداسنگه-٤٢

  اکادمی علوم افغانستان

 ،پشاور١٩٦٥ ظفرکاکا خيل، پشتانه دتاريخ په رناکی، طبع-٤٣

 )دوجلد(١٣٤٦چاپ انی، پوپلزايی، عزيزالدين وکيلی، تيمورشاه در-٤٤

  ترجمۀ آصف فکرت، چاپ مشھد ايران، الفنستون، افغانان،-٤٥

  فريه فرانسوی،تاريخ افغانھا، ، ترجمۀ سھيل سبزواری،سايت آريائی، -٤٦



 ٣٢٤                                              ...په  او دھغه  کورنی رول خاند وزيرفتح 

 ايران طبع ، دوجلد اخير، قرن پنج در افغانستان صديق، محمد مير فرھنگ، -٤٧

ع انجمن تاريخ، پيرس، عروج بارکزائی، ترجمه پژواک وصدقی،طب-٤٨

  ش،١٣٣١

  بمبئ١٨٨١ =ھجری١٢٨٩تاريخ سلطانی،سلطان محمد بارکزائی،طبع -٤٩

  ش١٣٣١ تاريخ افغانستان، طبع انجمن تاريخ افغانستان،ی کھزاد،در زوايا-٥٠

،ترجمه پشتو از داکتر حسن کاکر،طبع ٢ن،دکابل سلطنت بيان،جو الفنست-٥١

   اکادمی علوم افغانستان١٣۶١

، ايران، بکوشش عزيز ١٣٧٢محمد کاتب،نژاد نامۀ افغان،طبع  فيض - ٨١ -٥٢

  هللا رحيمی، تحشيۀ حاج کاظم يزدانی

  ،١٣۴٩  حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان،طبع انجمن تاريخ افغانستان،-٥٣

، ،ترجمه داکترسيدخليل هللا ١ موھن tل، زندگی اميردوست محمدخان،ج-٥٤

 امريکا٢٠٠٦ و٢٠٠٣طبع سالھای 

طبع پشاور، به اھتمام پوھاند خ احمدشاھی، از محمودالحسينی، تاري -٥٥

 ھمايون

  ش،١٣٣۵ کھزاد، رجال و رويدادھاى تاريخى افغانستان،کابل -٥٦

 ترجمه فرھادظريفی وعبداللطيف  افغانی، خان، حيات حياتمحمد -٥٧

 ١٣٧٠سرحدات، وزارت امورطالبی،طبع 

ش ١٣٣٧ريخ شاه زمان، طبع  پوپلزائی، دره الزمان فی التاعزيزالدين -٥٨

 کابل

 ، ٢ش،ج١٣٤٦عزيزالدين وکيلی پوپلزائی، تيمورشاه درانی، چاپ -٥٩

  الفنستون ، افغانان،ترجمه آصف فکرت،چاپ مشھد ايران،-٦٠

  تھران١٣٧۶، چاپ۶١عليقلی ميرزا، تاريخ وقايع وسوانح افغانستان، ص -٦١

 افغانستان تاريخ نانجم ش،١٣٣٣ شجاع، شاه واقعاتدرانی، شجاع شاه -٦٢

 طبع انجمن تاريخ،٢، ج وپيش آمدھای تاريخیکھزاد،باtحصارکابل -٦٣

  موھن tل،زندگی اميردوست محمدخان،ترجمۀ محمدعالم،علمی-٦٤

ش،انجمن تاريخ ١٣٣١چاپ نوای معارک، ميرزا عطامحمد شکارپوری، -٦٥

 ،کابل
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  اور،چاپ پش عبدالباری جھانی، ھرات، پشتانه او ستره لوبه -٦٦

  انجمن تاريخ،١٣٣٠ حميد کشميری،اکبرنامه،-٦٧

 ٢barakzai-herat/Afghanstan/net.royalark.www://http : ويب سايت-٦٨

 سياسی افغانستان در نيمه اول قرن نزدھم، – سيستانی، دونابغۀ نظامی -٦٩

 ١٩٩٩يران،طبع مشھدا

 طبعجنرال شيرمحمدکريمی،پشتواز، ترجمه )پتانز( پشتانه اوtف کارو،-٧٠

 ، پشاور١٣٧٨

 اوليورروی، اسVم ونوگرائی سياسی درافغانستان، ترجمه سرومقدم،چاپ -٧١

 ٩١-٩٠مشھد، ص

 ٢٥، ص ١٩سيد قاسم رشتيا،افغانستان در قرن -٧٢

 ھق،١٣٣٣-١٣٣١ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ،چاپ -٧٣

 ٢٠١٠معصوم ھوتک، کندھاری ورونه، طبع پشاور، -٧٤

 بازی بزرگ، پيترھاپکرک، ترجمه  محمداسحاق توخی،  چاپ مارچ -٧٥

  پشاور٢٠٠٠

 ١٩٨٩شوھاز،مجلۀتحقيقی وفرھنگی بلوچ،شماره اول،سال  -٧٦

 ١٣٦٣ حبيبی، جبنش مشروطيت در افغانستان،کابل-٧٧

کابلى،  کوھسار ن،ترجمه نورمحمد رياتالى ستيوارت، آتش در افغانستا-٧٨

 چاپ پشاور

، طبع کابل  داکتر روان فرھادی،مقاtت محمود طرزى در سراج اtخبا-٧٩

١٣٥٥ 

سيستانی، عVمه محمودطرزی، شاه امان هللا وروحانيت متنفذ،چاپ اعظم  -٨٠

  ، پشاور٢٠٠۴

  ٢٠٠٥عبدالحميد محتاط، تاريخ تحليلی افغانستان،چاپ -٨١

دناوی دانشور،دکندھارمنور،دزنگاوات مخور،کندھار معصوم ھوتک،-٨٢

 ش٢٠١٢/١٣٩١دعVمه رشاد دخپرندويه تولنه، 
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  صفحه چارم پشتی

  ١٩٣٨ :سيستانیمحمداعظم کانديد اکادميسين 

  

دافغانستان دعلومو اکادمی 

ن ټولی،دتاريخ او ړپخوانی غ

 او دزمکی دمناسباتو په پوھنی

نی يدھغه ځ.  آثار لریرچاروکی ډي

     : دادیاليفاتت

 مالکيت ارضى و جنبشھاى دھقانى - *

درخراسان قرون وسطى، چاپ اکادمى 

  .م١٩٨٣=١٣٦٢علوم افغانستان، کابل

  سيستان ، سرزمين ماسه ھاو - *

             طبع اکادمى علوم)  جلد٤(حماسه ھا 

  سالگی٧٠سيستانی در سن            ١٩٨٨-م ١٩٨٥ افغانستان ،کابل 

  ش کابل ١٣٩٠،چاپ٢٠ قرن ٧٠ۀ اصVحات ارضی در افغانستان دھۀ  مسال-*

 م ١٩٨٩=١٣٦٨ مردم شناسى سيستان ، طبع اکادمى علوم افغانستان، -*

  د ئ، سو١٩٩٦ چاپ مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان ،-*

  دئ، سو١٩٩٩چاپم ، ١٩ نظامى افغانستان در نيمه قرن - دو نابغه سياسى - *

   پيشاور٢٠٠٥ رستاخيزقندھاروفروپاشی دولت صفويه در ايران ، چاپ -*

  پشاور٢٠٠۴ عVمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانيت متنفذ ، -*

  ، سوئد ٢٠٠٤چاپ ـ سيماى زن افغان درتاريخ افغانستان ، *

   ٢٠٠٧چاپ،پشاور ) تمجموعه  مقاt( آيا  افغانستان يک نام جعلی است؟-*

  ٢٠٠٧ظھور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 ش کابل١٣٦٩چاپ )١٩٧٣ تا١٧٤٧از( سرگذشت سيستان و رود ھيرمند-*

  ،کابل٢٠١٣نقش تاريخی وزيرفتح خان وخاندانش در دولت  دسدوزائی ، -*


