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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

حد الزم مدد رساندشما را تا  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
های شخصیت  و رجالبخش:    /   افغان جرمن آنالین

 تأریخی

۲۳/۰۷\۲۰۱۶  
 

 شاه زمان

زوى ، د لوى ،  تېمور شاهد اعلیحضرت  اعليحضرت شاه زمان
لمسى وو ، چې په  احمد شاه باباملي اتل او ټولواكمن اعلیحضرت 

 ۱۷۹۳په ز كال كې زېږېدلې دى . دغه نومیالى امپراتور  ۱۷۷۰
ز كال كې د خپل پالر تېمور شاه له مړینې وروسته د افغانستان 

 پاچا شو .

له احمد ساه بابا نه وروسته په ملي تاریخ كې اعلیحضرت شاه  
زمان یوه داسې روښانه څېره ده ، چې ملي تاریخ یې په ښه نامه 
یادوي . شازمان ته كه ربړونه نه واى پېښ شوي نه یوازې چې 

ته یې هم د انگرېزانو له  هندوستانیې ساته ، بلكې افغانستان 
نېواك نه نجات وركاوه . اعلیحضرت شاه زمان په ملي تاریخ كې 

ر پېژندل شوى . یو مدبر ، هیله من ، سیاستوال او زړور سرلښك
دغه دوران زموږ په ملي تاریخ كې د اهمیت وړ دى ، چې زموږ 
دوه دوښمنان سره یو كیږي او لوى افغانستان كوچنى كیږي . دې 
خبرې ته پاملرنه په كار ده ، چې كه چیرې د افغان بچي ته د 
همت او سرلوړۍ هیله پیدا كېدله ، نو په كار دي چې بیا دغه 

ه چې اعلیحضرت شاه زمان پاچا شو ، بهرني عوامل وپېژني . كل
او كورني حاالت ډېره له خطره ډك وو . بهر كې انگلیسانو د هند 

كې هم قاجاري حكومت ټینگ  ایرانزیاته برخه نېولې وه . په 
ددې لپاره چې د افغانستان لودیځ والیتونه لكه شوى وو . ایران 

ونیسي ، هم له روسانو نه مرسته  هراتاو  مشهد،  نیشاپور
ز كال كې  ۱۸۰۰غوښته او هم یې د لوى افغانستان پر خالف په 

په ښكاره یې دا ومنله ، له انگلیسانو سره یو تړون السلیك كړ او 
چې كه اعلیحضرت شاه زمان د هند خواته حركت وكړي ، ایران 
به پر لوېدیزو والیتونو برید كوي او كه چیرې اعلیحضرت شاه 
زمان د ایران په لوري وخوځیږي ، انگلیسان به په ختیزو 
والیتونو وردانگي . یو بهرنى لیكوال وایي ، چې د اعلیحضرت 

ي د اس پر زین تېره شوه ، ځكه چې دى هر شاه زمان پادشاه
او هند ترمنځ په منډو وو او دده  خراسانوخت په سفر كې وو . د 

پادشاهي ددې خبرې ښه ثبوت دى ، چې په یوه وخت كې دواړوو 
جنگېدل گران وو . شاه زمان چې ډېر گړندى سړى خواوو سره 

وو له هرې خوا گرم شو . په دې مهال انگرېزانو ډیلي ته ځان 
رسولى وو ، سكهانو هم یوه مشري او انتظام موندلى وو . خو تر 

شاه محمود ټولو گرانه خبره سلطان محمود دده ورور وو ، چې د 
ځینې كورني تاریخ لیكونكي پر په نامه یادیږي .  سدوزي

اعلیحضرت شاه زمان دا اعتراض لري ، چې تا شاه محمود دوه 
پال ونیوه ولې دې مړ نه كړ ؟ بهرنیو مورخینو دا نیوكه كوله ، 

اى ته رسولې چې شاه زمان لومړى باید له ایران سره معامله پ
واى ، بیا یې هند ته مخه كړې واى . ټول هندوستان شاه زمان ته 
انتظار درلود ، چې له انگیسانو یې خالص كړى واى . شاه زمان 

استازى دده حضور ته  میسورد خپلواكۍ اتل بلل كېده او د هند د 
راغى ، چې پر هند حمله وكړي . په داسې حال كې د هند ملي 

یسانو بله چاره نه درلوده ، پرگنو د شاه زمان په لوري كتل . انگ
پرته له دې چې د ایران له قاجاري حكومت نه مرسته وغواړي . 

یو ډېر ظالم سړى وو .  آغا محمد خان قاجارد ایران قاجاري پاچا 
بیا هم د خراسان والیت په نیولو ایرانیانو ورسره مرسته كوله . د 
))دره الزمان (( په كتاب كې د انگلستان د سفیر نظر ، چې ایران 

 شاه زمان خان

 

 شاه زمان خان

 .ز ۱۸۰۰ -ز. ۱۷۹۳ :دراني واکمني واکمني

 شاه زمان خان بشپړ نوم

 .ز ۱۷۷۰ زېږون

 .ز ۱۸۴۴ مړينه

 تېمور شاه دراني مخکنی پاچا

 شاه محمود سدوزى وروستنی پاچا

 دراني کورنۍ

 تېمور شاه درانی پالر
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

توگه په هند كې پېژنم . زمان شاه پرته له كومې : )) زمان شاه د افاغنه وو سلطان زه د یوه غښتالي دښمن په  ته تللى وو ، داسې راغلى دى
بهرنۍ مرستې نه كوالى شي ، چې پخپلو مټو په مساعد وخت كې پر هندوستان حمله وكړي . زمان شاه هله درولى شو ، چې دده په تومن ) 

همدې ځایه د افغانستان امپراتوري یا  هېواد ( كې نفاق ته لمن ووهو . (( د زمان شاه فصل په ملي تاریخ كې په دې ډېر اهمیت لري ، چې له
لوى افغانستان نړیږي . شاه زمان پخپله یو ملي اتل دى ، خو دده اخالق داسې وو ، چې وروسته دى پخپلو اخالقو گرم او مالمت وگڼل شو . 

د )) دره الزمان (( له مخې اوس چې دا جریان ولیكل شو ، تاسو لوستونكي پخپله قضاوت وكړئ ، چې ده څه باید كړي واى ؟ دې نه مخكې 
آغا هـ ق كې شاه زمان په هند او پنجاب كې لگیا وو ،  ۱۲۱۰: په كال  اعلیحضرت شاه زمان ملي اتل او د ایران له دولت سره دده كړنه لیكم

كابل  نادر میرزاد زیارت په پلمه مشهد ته ننوت . د افغانستان له پلوه شاه رخ هلته واكمن وو ، هغه یې مړ كړ ، د هغه زوى  محمد خان قاجار
نومېده ، له ډېر مال او ډالیو  محمد حسین خان قراكوزلوته راغى . آقا محمد شاه ، چې له شاه زمان نه په وېره كې وو ، خپل استازى ، چې 

: یو دا چې د مشهد د دریو كلو د خراج په اندازه یې سوغات ورولېږه ، او بله دا  ولېږه . په دې كې دوه كیفیته ووسره د شاه زمان دربار ته را
چې د ایران سفیر ومني ، هغه ته یې دا وښودله چې دى غواړي  ونیسم . افغان اتل شاه زمان مخكې له دې بخاراچې ده وویل ، غواړم 

هندوستان فتح كړي او انگلیسان له هغې زمكې نه وباسي . نو د ایران سفیر ته یې خپل پوځي رسم گذشت وښود . كله چې د ایران سفیر د 
حدودو یې خپل لښكر په بشپړه توگه وایست . شاه  افغانستان د لښكرو څرنگوالى آقامحمد قاجار ته څرگند كړ ، دى پوه شو او د خراسان له

اوڅار وو ، تهران ته واستاوه . كله چې د آغا محمد خان قاجار درپار ته ورغى ، د هغه مهال له  گدو خان، چې په  گدا محمدزمان خپل سفیر 
: دا دى د دراني پاچا سفیر گدا  (( لكه د دربار وزیر وو ، گدا محمد یې له السه ونیوه ، آقامحمد قاجار ته یې وویلدود سره سم ، ))امین خلوت 

: دا څه چټیات ))  محمد قدم بوسۍ یانې پښو ښكلولو ته حاضر دى . افغان سفیر په قهر شو ، د امین خلوت الس یې پورې واهه او ویي ویل
قاجار حیران شو ، امین خلوت ته یې وویل ، څوك د یوه معظم دولت سفیر داسې نه معرفي كوي . اوس به  شطحیات (( واییې . آقامحمد

هـ ق كې چې كله آقامحمد قاجار ووژل شو ،  ۱۲۱۲، ماما او خوریي څه كوي ؟ په كال  وزیر فتح خاناو  مود سدوزىشاه محوگورئ چې 
دربار ته ځي ، د خراسان  فتح علي شاه قاجاردده پر ځاى د تهران پر تخت كېني . شاه محمود سدوزى او وزیر فتح خان د  فتح علي شاه قاجار

زمان او شاه محمود دواړه د  والیت هغه ته سپاري او له شاه زمان سره د مقابلې لپاره مرسته اخلي . یانې د خپل ورور په مقابل كې . شاه
سردار پاینده تېمور شاه دراني زامن دي . كله چې شاه زمان ته رسیږي ، شاه محمود د مقابلې توان په ځان كې نه ویني ، نو خپله مور ، چې د 

خور وه ، قران شریف په سر شاه زمان ته لیږي . د شاه محمود مور خپل ټیكرى وغوړوي او قران شریف ورباندې كېږدي . شاه زمان  خان
دوى  دغه عذر او ننواتې ومنلې ، مگر هېواد ته لویه صدمه ورسېده . شاه زمان باید دا نه واى منلې ؟ ځكه دى پوهېده ، چې اسالم او پښتونولي

نونه خالصوي . نو په كار وو چې دې خبرو ته یې نه واى كتلې ؟ چې ورته ویې كتل بیا هېواد برباد شو . ددې خبرې قضاوت صرف خپل ځا
ز  ۱۸۰۹! ځكه سیاست بد فن دى ، اخالق او صداقت پكې نه ځاییږي . وروسته چې كله شاه محمود په  گران دى . بیا هم بویه قضاوت وشي

كاله  ۱۸۰۹بې غمه د خراسان افغان والیت ونیو . هغه والیت چې صفاریانو ، غزنویانو ، غوریانو ، ابدالیانو تر  كال كې پاچا شو ، قاجاریانو
فتح علي شاه پورې ساتلى وو . دادى د شخصي او كورنیو جگړو له كبله له السه ووت او قاجاریان په دې هم قانع نه شول ، دوى څو څو ځله 

هم د  صوفي اسالمكړې او هراتیانو یې پر وړاندې كلك مقاومت وكړ . بیا پر هرات حملې و ناصر الدین شاه قاجار،  محمد شاه قاجار،  قاجار
كې پښې ټینگې كړې او لوى افغانستان مخ په نړېدو شو ، ځكه چې ملي مصالح چا نه  پنجابید شو . ورپسې سیكهانو په هرات په ساتنه كې شه

او شاه زمان الس ته  شاه شجاعهمدغه شاه محمود او وزیر فتح خان د  وو پېژندلي او د باركزو سردارانو د سدوزو هېڅ ډول روغه ونه منله .
 ته وركړه .ورغلل ، خو هغو بیا وبښل او دوى بیا وتښتېدل او ایران ته یې پناه یووړه او قاجاریانو بیا مرس

 نیولیک

  [پټول] 

 1 ه د بهرنیانو نظریاتد شاه زمان په اړ 
 2 هند ته د شاه زمان د یوې لښكركشۍ په اړه 
 3 ځوانمرديځوانمردي او نا 
 4 د شاه زمان وروستى احوال 
 5 اخځونه 

 د شاه زمان په اړه د بهرنيانو نظريات

: )) شاه زمان هوښیار ، زړور ، پوه او فعال مېړنى وو . هغه تل د اس پر زین سپور له یې جگړې نه  ))فریر(( د افغانستان په كتاب كې لیكي
: )) په هند كې د  فغنستان خلكو هغه ته د تېمور شاه له نورو زامنو نه ډېر درناوى درلود (( . ))سري ویلیم جان وایيبلې ته روان وو . د ا

او د جوناگړ راجا  پوسلطان ټیخواته گوري او ټولو شاه زمان ته بلنه وركړې ، چې هند ته راشي . وزیر علي ،  كابلانگلیس ټول دوښمنان د 
پخپله د  نواب غالم محمد رامپورټول د افغانستان پادشاه هڅوي چې هندوستان ته راشي او د افغاني لښكر ټول خرڅ به دوى وركړي . ان د 

: )) تاریخ شهادت وركوي او بهرني مولفین ټول اتفاق لري ، چې شاه  اغلى (( . افغانستان په نولسمه پېړۍ كې وایيشاه زمان دربار ته ر
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ڼټ زمان یوه ستره نقشه درلوده . ده غوښتل چې د احمد شاه بابا امپراتوري بېرته ژوندۍ كړي ، خو د یوه پیاوړي او كلك دولت د تشكیل د بنس
ه جنبه اكتفا ونه كړه او غوښتل یې چې افغانستان یو مقتدر او متمدن دولت وگرزوي ، چې نه یوازې د سیاسي او له مخې یې د ملك نیولو پ

! له بده مرغه دغه نومیالى افغان مشر له  مركز هم وپېژندل شي (( تمدناو  كولتور،  پوهنېپوځي ځواك ښكارندوى وي ، بلكې په ختپځ كې د 
ه له سختو داخلي كړكېچونو سره مخامخ كیږي او د شاه له خوا ، یانې د خپل ورور او محمدزاییانو له خوا وهل كیږي . انگرېزان او ایرانیان دد

 ره ستونزې جوړوي .بریدونو خالصیږي او د شاه زمان لپا

 هند ته د شاه زمان د يوې لښكركشۍ په اړه

ه چې شاه كې اړوي . كل الهورز كال په سر كې له یوه لوى لښكر سره د هند په لوري حركت كوي او نېغ په  ۱۷۹۸اعلیحضرت شاه زمان د 
، زمان الهور ته رسیږي د هند په مسلمانانو او هغو ټولو خلكو كې ، چې پوهېدل انگرېزي دوكاندارانو د دوى ملك نیولى ، یوه عجیبه ولوله 

 شور او ځوگ پیدا كیږي او په ټول هندوستان كې د اعلیحضرت شاه زمان افغان ډنډورې غږېدلې او خلك دده په انتظار كې ول ، چې افغان
وایستل شي . او نور هندوان هم دا ځل خوشال ول ، چې انگرېزان به د دوى له خاورې  مرهټهژغورونكى شاه زمان الهور ته رسېدلېى . ان 

انگرېزان سخت وارخطا شول او حاضر وو ، چې په شمالي هند كې افغاني واكمني په رسمیت وپېژني ، خو په دې شرط چې د فرانسې او 
استازى هم د شاه  ناپلیون بوناپارتروسیې مخه ونیسي ، چې په دې وخت كې یې غوښتل ، هند ته ځانونه ورسوي . داسې ویل كیږي ، چې د 

زمان حضور ته راغلى وو ، خو له بده مرغه د اعلیحضرت شاه زمان ورور محمود ، چې د هرات والي وو ، پر كندهار راځي ، ځان پادشاه 
 اعالنوي او د كابل په لور خوځیږي . محمود ددې پر ځاى ، چې په دغسې یوه حساس وخت كې د خپل هغه مدبر ورور ، چې ختیځ او لوېدیځ

ودیت په خطر كې لیده ، مالتړ وكړي ، د ایرانیانو په او هند بادشاهان ترې خپل موج ایران،  بخارا، روس او انگلیس ترې په وېره كې ول ، د 
او د هغه لښكر او سر لښكر یوازینى  افغانستانكې  اسیامرسته د هغه راپرزولو ته مال تړي او هېڅ ډول ملي شعور او وجدان نه لري . په 

د ته تللى دى . اوس دې هر افغان یوه پال هېواد دى ، چې كوالى شي انگرېزان له هند څخه وشړي او اعلیحضرت شاه زمان په همدغه نیت هن
،  نیشاپورد شاه زمان په موقعیت كې وگوري ، چې څه باید وكړي ؟ په داسې حال كې ، چې محمود له ایراني پادشاه څخه مرسته اخیستې ، د 

ډېر سخت دوران  او نورو لوېدېزو سیمو په سودا كولو كې دى ، د زرگونو افغانانو وینې هلته توى شوې دي . د ملي تاریخ دغه دوران مشهد
ېر دى ، چې د میلیونونو افغانانو او پښتنو د تباهۍ موجبات راغونډوي . اعلیحضرت شاه زمان د هندوستان د میلیونونو خلكو هیلې هم ) یو شم

ور راخوځیږي ، خو بې خبرو او له ملي شعوره بې برخو افغانانو د غلطو اقداماتو په اثر ( تر پښو الندې كړې او بېرته د كابل او كندهار په ل
كه یې سرشي د خوني  -اعلیحضرت شاه زمان له هغو كسانو څخه نه دى ، چې خپل هوډ پرېږدي . مردان خپل هوډ نه پرېږدي له السه 

ینې دده زمري تر زامه د بخارا پادشاه هم پر شمالي سیمو رادنگلي وو ، خو شاه زما د بخارا پادشاه ، د ایران پادشاه او سیكهان ټول وځپل او ځ
 له وېري پخپله په شاه والړل .

 ځوانمردي او ناځوانمردي

،  په لور په شاه ځي . شاه زمان هرات ته ورپسې ځي هراتكله چې محمود كندهار ونیو ، شازمان كندهار ته پسې ورځي ، خو محمود د 
محمود د هرات په كال كې ځان كالبندوي ، شاه زمان ته د خپلې مور په الس توبه نامه لېږي او عذر ورنه غواړي . اعلیحضرت شاه زمان د 
محمود د مور ، چې دده هم میره كیږي ، عذر مني او محمود بښي او بېرته یې د هرات د والي په توگه ټاكي . خو محمود څه موده وروسته د 

: چې  وایي غالم محمد غبارنېولو په هڅه كې د ایران له قاجاري دولت نه د مرستې د ترالسه كولو لپاره راوانیږي . مورخ  كابل د
اعلیحضرت شاه زمان شخصي او كورني عواطفو ته ولې پر ملي گټو غوره اهمیت وركړ .؟ كه چیرې یې د محمود او د هغې د مور عذر نه 

او د ننواتې منل هم د پښتنو یو خصوصیت  ! خو د ښځې پلو اچول واى منلى او محمود یې نیولى واى ، لوى افغانستان به نه واى وران شوى
نصیر خان دى ، خو ځوانمردي او ناځوانمردي دوه بېالبېلې خبرې دي . البته په ملي تاریخ كې لویه تېروتنه وه . د ملي تاریخ په اوږدو كې 

د احمد شاه بابا په مقابل كې ښورښ وكړ ، مگر كله چې نصیر خان بلوڅ پوخال شو ، نه یوازې چې پخپله نصیر خان بلوڅ پر خپل قول  بلوڅ
ه جگړه ییز سفر كې داسې كارنامې وكړې ، صادق وو ، بلكې دده اوالد هم وفادار یاتې شو . نه یوازې وفادار پاتې شو ، ان نصیر خان د هند پ

چې كه دى نه واى پخال یا احمد شاه بابا دده پخالتوب نه واى منلى ، لوى زیان به ملي تاریخ ته اوښتى واى . دغه مهال انگلیسان هم د 
افغانستان ته رالېږي او د اسالم پرده یې پر مخ اچولې وي . تاریخ پوهان  میا غالم محمد هندىروحانیونو په جامه كې او هندي میاگان ، لكه 

مي مشرانو نه كار واخلي ) دندې وركړي ( او ماهرو خلكو ته هم دندې وایي ، چې شاه زمان غوښتل ، چې مركزي حكومت پیاوړى كړي ، قو
وركړي . په دې مهال یو شمېر قومي مشران په دې فكر كې شول ، چې د شاه زمان پر ځاى بل څوك د افغانستان د پاچاه په توگه وټاكي . خو 

كې راغلى وو ، په هغه نه پوهېدل ، نو  اروپا، ایران او  دغو مشرانو وضعه د خپلو شخصي گټو پر بنسټ سنجوله او هغه بدلون چې په هند
ځكه یې دغسې له خطره ډك گام پورته كړ . یا په بله وینا ملي شعور كمزورى وو . كله چې د شاه زمان پرضد دغه دسیسه كشف شوه ، نو د 

، چې چلباز او  وزیر فتح خانهم وو . وروسته د پاینده خان زامنو ، په تېره بیا  سردار پاینده خانهغې مشران اعدام شول ، چې په هغو كې 
بې پښتو سړى وو ، د تېمور شاه زامن د پادشاهۍ په تمه استعمال كړل او وروڼه یې سره وجنگول ، چې په پایله كې د محمدزو بې غیرته 

، چې یو مجرب ، ځوانمرد او مېړنى  نصیر خان بلوڅز كال كې  ۱۷۹۳كورنۍ منځته راغله ، چې یو یا دوه كسه به یې ښه خلك ول . په 
دهار برید كړى . د بخارا پر كن همایونته والړ او هلته یې واورېدل ، چې دده بل ورور  پېښورسړى وو ، سپین ږیرى شوى وو . شاه زمان 

ته ننوتى ، كله چې شاه زمان بېرته كندهار ته والړ ، همایون هرات ته وتښتېد او له بل یاغي شاهزاده محمود سره یوځاى  بلخ شاه مرادامیر 
شو . كله چې شاه زمان كابل ته راغى ، نو د بخارا سفیر د عذر لپاره ورته راغى . اعلیحضرت شاه زمان په دوو كلونو كې لوى افغانستان 

ز كال كې اعلیحضرت شاه زمان یو ځل بیا د هند په لور وخوځېد ، ددې لپاره چې انگرېزان له هغه ځایه وشړي . بیا  ۱۷۹۵امین كړ . په ت
كال كې بیا  ۱۷۹۶ایرانى پادشاه نیشاپور او مشهد ته ننوت ، نو دې ته اړوت چې بېرته راوگرزي . په  آغا محمد خان قاجارخبر شو ، چې 
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ورته لیك  شاه علمز كال كې شاه زمان په الهور كې وو ، چې د هند د پاشاه  ۱۷۹۷ته ننوت ، په  الهورپېښور ته راغى . په همدغه كال 
راغى او ده ته یې بلنه وركړې وه ، چې هندوستان ته تشریف راوړي . شاه زمان انگیسانو ته خبر وركړ ، چې دى غواړي هندوستان ته له 
سل زره كسیز لښكر سره ننوزي ، نو دوى دې په شاه والړ شي . له بده مرغه په دغسې یو تاریخي شېبه كې له افغنستان نه ورته خبر 

محمود بیا باغي شوى . دغه مهال شاه زمان په دې پوه شو ، چې كه چیرې یې مخكې ځل دده او دده د مور عذر نه واى منلى  راورسېد ، چې
، دغه بدمرغي به نه واى ورپښه شوې . نو شاه زمان بیا د هندوستان د ټولو هغو خلكو هیلې ، چې په انگرېزي لومو كې نښتي وو ، خاورې 

او نورو خاینو خلكو د كرارولو لپاره راوگرزېد . په دې وخت كې د ایران پادشاه آغا محمد خان قاجار مړ شو او كړې او د خپل احمق ورور 
ایران ته پناه یووړه ، د ایران پاچا د دوى هركلى وكړ . كله چې شاه  كامرانیې پر ځاى پاچا شو . محمود او دده زوى  فتح علي شاهدده زوى 

ان زمان هرات ته ورسېد ، نو ایرانیانو د خراسان والیت ، مشهد او نیشاپور خوشي كړي ول . شاه زمان بېرته د افغانستان له خوا هلته واكمن
وري وخوځیږي . دى ال په كابل كې وو ، چې محمود له لس زره ایراني وټاكل . پخپله بېرته كابل ته راستون شو ، ددې لپاره چې د هند په ل

ځواك او نورو خپه شویو باركزو او الكوزو په مرسته پر هرات او فراه برید وكړ . خو د هرات مدافعینو د قیصر او زمان خان په مشرۍ 
او بېرته ایران ته والړ او هلته یې هركلى وشو  خوارزمهغه ځایه هغوى مات كړل . دا پال محمود بخارا ته وتښتېد او هلته یې پناه واخیسته . له 

خ وو . كورنیو خپلچارو او . مطلب دا چې اعلیحضرت شاه زمان د ایران ، انگلیسانو او سیكهانو له گډو عملیاتو او تېریو سره هممهال مخام
جاهالنو تر ټولو بد او خطرناك حاالت رامنځته كړل . اتل اعلیحضرت شاه زمان اته كاله پر اس سپور له پنجابه تر نیشاپوره منډې وهلې 

كې دده پر دغو هلې  .دومره پیاوړې سوق او اداره په تاریخ كې سارى نه لري . ملي تاریخ د لوى افغانستان د سولې او امن د تامین په الره
ز كال د اكتوبر په میاشت كې شاه زمان بیا الهور ته راغى . دا پال سیكهانو هم  ۱۷۹۸ځلو افرین وایي او دده پر كورنیو مخالفینو لعنتونه . د 

: )) د ایران په مرسته مو شاه زمان دومره مشغول كړى ، چې  د انگلیس حكومت ته لیكي میرزا مهدي علياطاعت وكړ . د انگیسانو استازى 
یا د او محمود ب فتح علیشاهشي كوالى . (( په دې وخت كې بیا خبر راغى ، چې د ایران پادشاه لږ تر لږه تر دریو كلو پورې پر هند حمله ن

ز كال په سر كې شاه زمان له الهور نه پېښور ته راغى ، چې د ایران ددفعې لپاره والړ شي . ایرانیانو  ۱۷۹۹والیت ته ننوتلي . د  خراسان
ه ، خو شاه زمان منظم عسكر ، توپخانه او ښه وسله درلوده ، انگرېزانو ایران ته خپل سالكاران ورلېږلي ول منظم عسكر او ښه وسله نه درلود

دهار او هغوى یې دغې حملې ته هڅولي وو. افغاني لښكرو د ایران پادشاه بیا په شاه وتمباوه . میا غالم محمد هندي د اسالم په جامه كې په كن
عظیم سړى وو . ده دا هڅې كولې چې د شاه زمان پرضد د یوې بلې دسیسې كار ترسره كړي . پاینده باركزي ، كې اوسېده او دانگرېزانو پټ 

جعفر ،  جوانشیر ارسالن،  زمان پوپلزي،  خضر علیزي،  سلطان نورزي،  حكمت سركاني،  اسالم پوپلزي،  نورهللا بابري،  الكوزي
، د میا غالم محمد هندي په كور كې د شاه زمان د راپزولو دسیسه جوړه كړه . دغو افغانانو د هندوستان د خلكو د  شریف قزلباش،  جوانشیر

وى افغانستان د تامین او د ایران د دسیسو فكر ونه كړ او د یوه فعال او نه ستړي كېدونكي پادشاه پر وړاندې راپورته شول . خالصون ، د ل
په ایران كې ناست وو او د ایران د پادشاه سال كار هم دى . شاه زمان دسیسه كوونكي اعدام كړل . پرنس ملكم خان  جان ملكمانگیسى سر 
و پوهېداى ، : كه دغه مصیبت افغانستان ته نه واى ، چې افغانستان یې په وینو كې ډوب كړ او كه ایران د انگیسانو په چالون ارمني لیكي

هندوستان او ختیځ د انگیسانو له ښكېالك څخه خالص شوى وو او شاه زمان پرته له بهرنۍ مرستې نه دا توان درلود چې په یوازې ځان د 
)) د پښتنو تاریخ (( په كتاب كې راغلي ، چې غبار ، قاضي عطاوهللاانگرېزانو بېخ او بنیاد وباسي . پورتنى مطلب او نور انگیسي مدارك د 

رااخیستې دي . ملكم په خپلو لیكونو كې خوشالي ښیي ، چې افغان قومي مشران فرهنگ ، رښتیا او نورو لیكوالو له هغه څخه نقال ځینې برخې 
د هغې دسیسې په اثر ، چې د میا غالم محمد هندي په وسیله ترتیب شوې وه ، وژل شوي او اوس ټول اړوند خلك د شاه زمان پرضد پاڅېدلي 

یت باید خپلواك وي او كه چیرې د افغانستان یا ایران تر الس الندې وي ، : د انگلیس د گټو لپاره د خراسان وال دي . مالكم په یوه لیك كې لیكي
: شاه زمان په  نو ایران تر افغانستان ښه دى ، ځكه چې د ایران د پادشاه ځواك د افغانستان د پادشاه تر ځواكه ډېر كم دى . په بل لیك كې لیكي

شي ، چې بې له بهرنۍ مرستې نه پر هندوستان ورودانگي . په بل لیك كې هند كې د انگیسي واكمنۍ یو پیاوړى دوښمن دى او دى كوالى 
: )) د هندوستان د نیولو په برخه كې هېڅ یو شى د شاه زمان مخه نشي نیوالى ، پرته له دې چې دده په ملك كې نفاق پیدا شي او شاه  لیكي

: )) افغانان تر نورو اسیایي خلكو مغرور ، كبرجن او كینه ناك  زمان موقع ونه مومي ، چې له هند څخه انگرېزان وشړي (( . بل ځاى لیكي
: له اوسسنیو حاالتو داسې ښكاري ، چې سږ كال او بل كال به د افغانستا له پلوه كوم خطر هندوستان ته متوجه  دي (( په بل لیك بیا داسې لیكي

هار شاوخوا سیمې یې نیولې ، ناراضي دراني مشران له محمود نه وي ، ځكه محمود له خراسان څخه د كندهار په لوري خوځېدلى او د كند
سره یو ځاى شوي او شاه زمان د ژمې له واورو نه كندهار ته نشي تلالى . د ایران پادشاه ژمنه كړې ، چې تر هغې به پر خراسان حملې كوي 

مشرانو نفاق او اختالف یو ښه وخت مساعد كړى  ، چې شازمان مصروف وساتل شي او پر هندوستان د حملې فرصت پیدا نه كړي . د داراني
چې ایران افغاني خراسان ونیسي . د ملي تاریخ لوستونكي اوس پوهېداى شي ، چې په ملي گټو نه پوهېدل څومره خطر لري او موږ یې څنگه 

وجه ړوند شوى وو . كه څه هم نصیر  !!! له دغو پېښو نه مخكې شاهزاده همایون هم د مركزي دولت د مخالفت او یاغي كېدو په تباه كړي یو
د شاه زمان  سید محمودز كې د ډیلي سفیر  ۱۷۹۶خان بلوڅ دده شفاعت وكړ او شاه زمان وباښه ، خو بیا هم په بغاوت سر شو . په كال 

حضور ته راغى او شاه زمان د ډیلي د پادشاه یو لړ اجراات وكتل او په دې ترڅ كې یې د هند د ولیعهد تصدیق هم وكړ . دغه وخت د سردار 
شو . سردار پاینده خان د میا غالم محمد هندي په دسیسه كې اعدام پاینده خان زوى فتح خان ایران ته وتښتېد او له یاغي محمود سره یو ځاى 

لوى طاقت د انگلیس ، ایران ،  اسیاشوى وو . د اعلیحضرت شاه زمان ټول پوځ سل زره سپاره او نور پیاده بلل كېدل . لوى افغانستان د 
امیر باتدبیر ، نه  دوست محمد خانشاهزادگانو او سردارانو د شومو هدفونو ښكاري كیږي . }...{ نه وزیر فتح خان وزیر باتدبیر وو ، نه 

سیاست پوه . ټول یو شمېر هرزه برزه او بې كفایته مخلوقات وو . ملي تاریخ به هر هغه څوك محكوم كړي ، چې له بهرنیو  عبدالرحمان خان
ته واستاوه ، چې د محمود او نورو  هېوادو نه د سیاسي قدرت د اخیستلو لپاره مرسته وغواړي . شاه زمان خپل سفیر د ایران پادشاه

ویلي ، چې د افغانستان لښكر  رحمت هللا خان ) وفادار خان (شاهزادگانو له حمایې نه الس واخلي او د ایران پادشاه هم ومنله ، ځكه چې وزیر 
ابل ته راغى . كابل ته خبر راورسېد ، چې له هر ډول پېښې سره مفابلې ته چمتو دى . اعلیحضرت شاه زمان له هراته بېرته كندهار او ك

له الرې فراه ته راغلى او بیا  ترشیزمحمود او تښتېدلي دراني سرداران د ایران په مرسته پرته له دې ، چې خراسان او هرات ته والړ شي ، د 
د هغوى مقابلې ته وتلى او دومره جنگېدلى ، چې شل ورځې یې خاینه اردو  مهرعلي خانكندهار ته نږدې شوي دي او د كندهار سرلښكر 

پخپله ځاى درولې وه . خو دننه په ښار كې چمكار خلك پیدا شول . مهر علیخان مخكې تر دې چې كندهار پرېږدې ، په لنډه موده كې یې دوه 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شاه زمان د كندهار خواته روان شو ، خو انگلیسي او ایراني جاسوسانو بد تبلیغات پیل كړي ول  خاینان حسن خان او امام بخش اعدام كړل .
.له بلې خوا د محمود لښكر ډېر او یو موټى شوى وو ، ځكه چې د پاینده خان له وژلو وروسته دراني سرداران د محمود ملگري ول . دغه 

ېدل ، چې څومره خطرناك كار كوي . هغه وو چې شاه زمان بېرته كابل ته راغى ، ددې سرداران په ملي كچه د خپلو اعمالو په نتیجه نه پوه
لپاره چې پېښور ته والړ شي او یو ښه لښكر برابر كړي . نو شاه زمان ، چې یو هوښیار او مدبر سړى وو ، له ډېر لږو كسانو سره د پېښور 

په كال كې ، چې یوه لویه كال وه ، د دمې جوړولو لپاره پاتې شو . شاه زمان ولیدل ،  مال عاشقپه لور وخوځېد . كله چې شینوارو ته ورسېد د 
مهال محمود كابل ته ورسېد او د شاه زمان له ایسارېدو چې د خاین عاشق په كال كې بندي دى او د كال شا وخوا ټوپك واال خلك والړ دي . دا 

خبر شو . له كابل نه محمود خلك ولېږل ، اعلیحضرت ساه زمان یې ونیو لومړى یې دده سترگې ړندې كړې بیایې بندي كړ . په لوى افغانستان 
فتح د محمود او دراني سردارانو له خوا د نیشاپور ، كې تیاره شوه .د شاه د سترگو له رڼا سره یو ځاى د لوى افغانستان برم والړ . د كابل 

له روح  احمد شاه بابااو نورو سیمو په بیه تمامه شوه ، چې د ایران الس ته ورغلې . دا هغه لومړنى لوى خیانت وو ، چې د  اسفزارمشهد ، 
 و سره وشو ، له دغې نېټې نه وروسته لوى افغانستان مخ په ځوړ روان شو او بربادي پیل شوه .او اخالق

 د شاه زمان وروستى احوال

ز كال كې د انگلیسانو یو لوى پالوى د  ۱۸۰۸اوس تاسو یوه پال بیا اعلیحضرت شاه زمان وگورئ ، بیا ورسره خداى پاماني وكړئ . په 
پاتې واى ( په مشرۍ له ډیلي نه د پېښور په لور وخوځېد ، چې د الفینسټن په قول د افغان مغرور پادشاه ) كاشكې تر پایه مغرور  الفینسټن

وگوري او د ناپلیون د نقشو په اړه خبرې ورسره وكړي . دا چې پالوى د لوى افغانستان حدودو ته داخلیږي ، تر دغه وخته پورې یوازې د 
لومړۍ دوره پاچاهي ده . پادشاه هم په پېښور كې دى . الفنسټڼ  شاه شجاعخراسان والیت له السه وتلى وو او نوره امیراتوري ال شته او د 

ز كال د جوالى په لسمه مو له شاه زمان سره وكتل . د شاه زمان لیدنه د پادشاه تر لیدنې موږ ته لږ په زړه پورې نه وه  ۱۸۰۹: د  داسې لیكي
په هندوستان او پارس كې د لوى نامه او اعتبار خاوند وو . دى مو په داسې حال كې ولید ، چې په خېمه كې یې غالۍ او . شاه زمان یو وخت 

ه لیمڅي هوار وو . شاه زمان پر یو لوى كوچ ناست وو . موږ ده ته مخامخ تر هغو والړ وو ، چې ده د كېناستلو اجازه راكړه . دده لباس ساد
یې اغوستى وو ، چې ورېښمین گالن پرې گڼدل شوي ول . پر سر یې توره لونگۍ وه . څېره یې ډېره شاهانه وه ، او ارت بې لستوڼو كوټ 

دغه وخت دى څلوېښت كلن ښكارېده . غږ او حركت یې جگ او منظم وو . اوږد مخ او ښكلې ږیره یې درلوده . دده څېره په هېڅ صورت یوه 
سترگې یې ژوبلې وې ، خو بیا هم تورې برېښېدلې او دده څېرې ته یې تازه گي بښله . كله چې به چا ړانده ته نه پاتې كېده ، سره له دې چې 

 ورسره خبرې كولې ، مخ به یې هغې خواته اړاوه . دده څېره غمجنه او له خپگان نه ډكه وه . كله چې موږ كېناستو ډېره چوپتیا خپره شوه .
ع د بدبختیو په باب یې خبرې وكړې او د شرایطو د ښه كېدو هیله یې وكړه . دا و د نومیالي پادشاه خو ده پخپله چوپتیا ماته كړه او د شاه شجا

: )) پادشاهي بې تورې او توره بې هدفه نه  یو اخري انځور چې ومو لید . د شاه زمان وروستۍ خبره ، چې دى زوړ ، ړوند او ناتوانه وو داده
 ز كال كې ومړ او په سرهند كې خاورو ته وسپارل شو . ۱۸۴۴تور اعلیحضرت شاه زمان په وي (( . د لوى افغانستان نومیالى امپرا
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