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 خلجیان او غلجیان
 

خلجیان له ډېری پخوا زمانې څخه د افغانستان په خاوره کي اوسېږي او په ډېرو پخوانیو وختونو کي یې له ګرمسېر 
او سیستان څخه نیولې تر غور، غزني، زابلستان او د کابل تر شاوخوا سیمو پوري مځکي نیولي وې. د خلجیانو له 

کي مخامخ کېږو، چي د لسمي میالدي پېړۍ په نیمایي  اصطخري په کتاب مسالک و ممالک ، دسره، څوځله نامه
لج د خ ». دی لیکي و آثارو څخه دی چي د خلجیانو یادونه کويتر ټولو پخوانی یولهکلونو کي یې لیکلی دی او دا 

په سیمو کي یې دي. د هندوستان او د سیستان ترکانو قوم وو او په ډېره پخوانۍ زمانه کي دغو سیمو ته راغلي 
ي او ټول په ترکي ژبه خبري هستوګنه غوره کړه. دوی د ترکانو په شکل دي او د ترکانو په څېر لباسونه اغوند

 (1۹۱اصطخري ص ) «کوي.
 بدا چي خلجیان به څه وخت افغانستان ته کوچېدلي وي، تاریخي متون چنداني څه نه وایي، خو اصطخري خپل کتا

د غزنویانو له پاچهی او امپراطوری څخه مخکي لیکلی دی او موږ ته وایی چي دوی په قدیمو زمانو کي دې سیمي 
 .يته راکوچېدلي د

که سړی دا خبره په یقین سره د خلجیانو د کوچ او د هغه وخت د تاریخي پېښو په باب بیا هم معلومات نه لرو او 
سړی ویالی سي چي ښایي د شمال څخه یې په سوله ایز ډول لي دي نو ومني چي دوی له بلي سیمي څخه را کوچېد

انو او نورو کوچي یله خپلو رمو او څارویو سره کوچ را کړی وي. بیا هم تاریخي متون دونه راته وایي چي خلج
 (۰1۱ هغه کتاب ص)او رمې یې څرولې.  قومونو په پراخو دښتونو کي ځایونه نیولي

ابل، اوسني ختیځ افغانستان کي د ک غوزانو پهو کلونو کي ترکانو، خلجیانو او په لومړیبوسورټ هم وایی چي د اسالم 
 (۰۵۱بوسورټ ص )غزني او بُست ترمنځ اورشوګانو کي مالونه څرول. 

دي، چي د دریمي هجري پېړۍ تر نیمایي پوري یې ژوند کړی دی، او لوېدیځ مورخین یې د عربي نړی مسعو
مي مور  دی چي د خلجیانو او د هغوی د اوسېدلو د سیمي په باب معلومات راکوي. هیرودوتس بولي، لومړنی اسال

عث ته سپارلی وو او هغه مسعودي لیکي چي حجاج د سیستان او بست او ُرَخج حکومت عبدالرحمن بن محمد بن اش
ه ګاونډ کي پراته غوز او خلج له طایفو سره چي هلته اوسېدل او هم یې د هند له ملوکو سره، چي د دوی پد ترک، 

 (1۳۱مسعودي ص )ول، لکه رتبیل او نور، جنګونه وکړل. 
، هغوی ته یې پرله پسې ماتي عبدالرحمن ابن اشعث په دې سیمه کي له خوارجو سره ډېر سخت جنګونه وکړل

بن ابغاوت وکړ او د هغه نوم یې له خطبې څخه لیري کړ. له پیدا کړ چي د خلیفه څخه یې یې دونه قدرت ورکړې او 
اشعث سره دونه لښکر ملګری وو چي حجاج له خلیفه عبدالملک څخه مرسته وغوښتله او هغه ته یې ولیکل چي یا 
خدایه کومک! یا خدایه کومک! یا خدایه کومک! او خلیفه هم مرستي ور ولېږلي او په جواب کي یې ورته ولیکل چي 

 یا لبیک! یالبیک! یا لبیک!
میالدي کي د کوفې د ښار په شاوخوا کي د دیرالجماجم  ۰۵۵هجري قمري یا  ۲۰د حجاج او ابن اشعث لښکري په 

باالخره ابن اشعث ماته وکړه او په سیمه کي سره مخامخ سوې او څو اتیا جنګونه یې سره وکړل. په دې جنګونو کي 
 (1۳۰ه کتاب ص هغ)د هند د ملوکو خواته ورغی. حجاج باالخره هغه له منځه یووړ او سر یې خلیفه ته واستاوه. 

ه بیرته د هند د ملوکو خواته، چي د ترکانو، جنګونو کي له ماتېدلو څخه وروست اجم پهمدا چي ابن اشعث د دیرالج
نه ده چي د حجاج سره په  ل الندي وې، ورغلی دی نو دا لیري خبرهخلجیانو او غوز د اوسېدلو سیمي یې تر کنټرو

  جنګونو کي به یې هم له دغو قومونو څخه کار اخیستی وي.
قضاوت کوالی سو چي خلجیان غښتلي او جنګي خلک ول او د غزنویانو، غوریانو او د  له ټولو تاریخي متونو څخه

قام  وسورټ لیکي چي د َخلَجبډهلي د لومړنیو مسلمانو سلطانانو په لښکرکښیو کي یې ډېره زیاته ونډه اخیستې ده. 
ډېري نوري پېړی خپل قومي هویت وساتی؛ سبکتګین د هغوی مقاومتونه مات کړل؛ په خپل پوځ کي یې برتی کړل 
او هغوی وروسته د غزنویانو، غوریانو او خوارزمشاهانو د پوځونو ډېره مهمه برخه سوه. دوی د ډهلي د لودي 

 (۳۱بوسورټ ص )لجي افغانانو په حیث ژوندی پاته سوی دی. پاچاهانو نیکونه دي او نوم یې اوس د غ
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میالدي کي د ملتان د حکمران ابولفتوح د ځپلو لپاره، چي اسماعیلیه  1۵۵۰هجري قمري یا  ۳۹۰سلطان محمود په 
رو سره ، د لښکګوري، غوره کړي ول او په خپل قلمرو کي یې تبلیغولرته عقاید یې، چي سنیان د الحاد په سترګه و

ره کي یې هندو راجا جیپال ته، چي د ملتان د حکمران سره د مرستي لپاره یې تیاری کړی وو، ماته ن سو. په الروا
رغی. زني د سلطان السته وورکړه. د ملتان حکمران ابوالفتوح له خپلو خزانو سره سراندېب ته وتښتېدی او ملتان د غ

 (۰۰۹-۰۰۲عتبي ص ص )
میالدي کي ، پر خراسان باندي د قره خانیانو د یرغل  1۵۵۲هجري یا  ۳۹۲په  په ملتان کي وو چي سلطان محمود ال

، روان سو نو د هندیانو، افغانانو، اوغوز، خلج او د غزني څخه په ډېر تلوار د مقابلې لپاره، څخه خبر سو او د هغوی
 (11۵-1۵۹ص ص  بوسورټ)پوځیان یې ورسره روان کړل. محلي 

او د  يکي اوسېدلافغانستان په تاریخي شواهد، په تېره بیا مروج الذهب، ثابتوي چي خلجیان د اسالم څخه ډېر مخکي 
و کي ه جنګونن پوري اورشوګاني یې نیولي وې او وخت په وخت یې پت او سیستاکابل څخه نیولې تر غزني ، بُس

زیات څرګند سو او د مورخینو او د وخت د لیکواالنو په تاریخ کي یې اهمیت هغه وخت ال  مهمه برخه درلوده خو
توجه هغه وخت ور واوښتله چي جالل الدین خلجي په ډهلي کي د سلطان غیاث الدین بلبن د کورنۍ سلطنت ته خاتمه 

 ورکړه او پخپله یې قدرت ونیوی.
 و جنګونو په باره کي یې دضیأالدین برني، چي وایي د دغو پېښو په وخت کي څلور کلن ماشوم وو او د هغو پېښو ا

خپل پالر او مشرانو څخه پوښتني کړي دي او نوري پېښي یې په سترګو لیدلي دي وایي چي کله سلطان جالل الدین 
فیروز خلجي، له ډهلي څخه دباندي، په کیلو کهري کي، پر تخت کښېناست نو د ښار خلکو ته، چي تر دغه وخته 

ل الدین هم د خلکو د لجیانو حکومت ناوړه ښکارېدی. ځکه نو سلطان جالو د حکومت تایع ول، د خانپوري د ترک
عکس العمل له وېري ښار ته نه داخلېدی او د ښار مشران او علماء به کیلو کهري ته ورتلل او هلته به یې بیعت 

  (۰۰۲ص  برني)د نورو السته ولوېده.  و د السه څرنګهانورکاوه؛ خو خلک بیا هم حیران ول چي دا پاچهي د ترک
خوارزمشاه منشي، نسوي لومړنی سړی دي چي د اوومي هجري پېړۍ  د جالل الدین منکبرني یا جالل الدین محمد

په سر کي د غلجیو نوم یادوي او له ده څخه څه باندي څلور سوه کاله وروسته خوشحال خان خټک دوهم سړی دی 
 غلجی وایي او د غلجیو یادونه کوي.کي جالل الدین خلجي ته چي د ډهلي د لنډ تاریخ په قصیده 

 

 چي په اصل کښي غلجی د والیت وو  بیا سلطان جالل الدین په سریر کېناست 
 ه دولت ووـو پـیـلجـې د غـرورش یـپ  را وو ـي امـروز شاه چـیـسه فـه پـا لـیــب

 

غلطي دا بولي چي  نسوي پر خوارزم باندي د چنګېزخان د یرغل په وخت کي د سلطان عالء الدین خوارزمشاه لویه
نال یخپله پوځي قوه یې په لوی الس سره تقسیم کړه او هر یوه ملک او سپه ساالر ته یې یوه خاصه سیمه وسپارله. 

لېږی، ښار ته و ن یې له لسو زرو سپرو سره د کنتهخان لعین یې له شلو زرو سپرو سره اترار ته واستاوه، قتلغ خا
ي ته او... دوه غلجاخر او اغل حاجب اینانج خان یې له دېرشو زرو پوځیانو سره بخاراو امیر اختیارالدین ُکشلي امیر آ

ملکان یې ُختالن ته ولېږل او... په ماوراءالنهر کي یې هیڅ ښار بې زیات لښکره پرې نه ښود او دا یې لویه خطا 
  (۰۱نسوي ص )وه... 

نستان، خراسان او بغداد باندي د مغول چنګېز خان جویني، چي خپل مشهور او مفصل تاریخ یې پر ماوراءالنهر، افغا
او د هغه د لمسي هالکو په زمانه کي، په اوومه هجري پېړۍ کي لیکلی دی، خلجیان، ترکمنان، غوریان، ترک او 
تازیک جال جال یادوي او په زړه پوري خبره دا ده چي موږ ته په پېښور کي، په هغه زمانه کي، د خلجیانو د یوه 

 (1۹۱جویني جلد دوم ص )جاندار په باب اطالع راکوي چي پنځه شپږ زره کوره ټبر یې درلود. امیر نوح 
له لښکرو څخه په تېښته کي وو او د هغه الیق او زړه ور زوی  دا وخت سلطان عالءالدین خوارزمشاه د چنګېزخان

منان، رکسر کي خلجیان، تپه لومړي خوارزمشاه د چنګېز خان په مقابل کي مقاومتونه کول.محمد سلطان جالل الدین 
غوریان او ترکان، ټول په یوه ږغ، له خوارزمشاه سره ملګري سول خو څرنګه چي د هغه د سلطنت وروستی ورځی 

، چي د یوې ناڅاپي بال او توپان شکل یې درلود، مخامخ وو او ال یې سره  راغلي وې او د چنګېز له ډېر لوی قوت
ه السه ورکړی وو نو په لومړي سر کي د غوریانو او ترکانو تر منځ اختالف راغی او د پاچهی قانونی حیثیت هم ل

غوریانو د هغوی ملکانو او مشرانو ته په زغرده وویل چي موږ غوریان او تاسي ترکان یاست؛ موږ یو ځای ژوند 
 (1۹۳هغه کتاب ص )نه سو سره کوالی. 

په جنګ کي د چنګېزیانو لښکرو ته یوه سخته ماته ورکړه سره له هغه هم سلطان جالل الدین خوارزمشاه د پروان 
ي له خوارزمد جالل الدین خوارزمشاه د خلجیانو، ترکمنانو او غوریانو او ډېر زیات مالونه او آسونه یې غنیمت کړل. 

 نلښکرو سره د آسونو پر وېش باندي اختالف راغی او د سلطان په لښکرو کي بې اتفاقي ولوېده. د پوځ لوی مشرا
پېښور خواته د اغراق ملک، او اعظم ملک له ټولو خلجیانو، ترکمنانو او غوریانو سره، له خوارزمشاه څخه بېل او 
هغه کتاب ص )روان سول؛ او سلطان د تُرکو او خوارزمي قواوو سره پاته سو او د غزني پر لور یې حرکت وکړ. 

1۹۱) 
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خت پای ته ورسېده چي د ترکمنانو یوه مشر اغراق ملک د د ترکمنانو او خلجیانو تر منځ موقتي روغه جوړه هغه و
مله وکړه او د هغه سړیو او زامنو د ترکمنانو مشر وواژه. د ترکمنانو ناڅاپي حخلجیانو پر مشر نوح جاندار باندي 

رو ګاو د خپلو زامنو او ټولو ملوکړه لښکر، چي شمېر یې تر خلجیانو زیات وو، د نوح جاندار پر مرکز باندي حمله 
ورسېدل  و سید عالءالملک قندز ورباندي راسره یې وواژه. په دې ضمن کي د چنګېز خان سپه ساالران تکاجک ا

او د خلجیانو، ترکمنانو او غوریانو ټول لښکر یې تباه کړل. په دوو دریو میاشتو کي یې شل دېرش زره لښکر یا 
 (1۹۲-1۹۰هغه کتاب ص ص )ځه والړل. پخپل منځي جنګونو کي او یا د چنګېزیانو په حملو کي له من

ل الدین منکبرني ترمنځ د جنګونو په باره جال جوزجاني هم ترک، خلج او غوز بېل بېل قومونه بولي. هغه د مغولو
... یو ناڅاپه د جالل الدین منکبرني او د هرات د ملک خان پوځونه غزني ته ورسېدل او »کي لیکيځای کي په یوه 

شرانو او تاجکو، خلج او غوز لښکري ورسره یو ځای سوې او له غزني څخه یې د طخارستان د تُرک، او د غور د م
پر لورحرکت وکړ. د مغولو لښکرو ته یې ، چي د والیان د قال په شاوخوا کي پراته ول، سخته ماته ورکړه او بیرته 

 ونډېدلود اسالم د لښکرو د غ منکبرني، د هرات د ملک خان او نرا ستانه سول. کله چي چنګېزخان ته د جالل الدی
په باب خبر ورسېدی نو قونقونویان ته یې، چي د چنګېزخان زوم وو، پر هغو باندي د حملې کولو وظیفه وسپارله. 

او ډېر زیات کفار یې دوږ  ته ولېږل. د مغولو سلطان جالل الدین دې لښکرو ته د پروان په شاوخوا کي ماته ورکړه 
 د تُرکو یوه لویه قبیلهماتي وخوړې. د سلطان جالل الدین په لښکرو کي د اِغراق څخه ) لښکرو په دې توګه څو ځله

ده جهاني( ډېر زیات سپاره ، چي ډېر ښه جنګیالي ول، ملګري ول او د خوارزمي عجمیانو سره یې د غنیمت پر 
ره رکو لښکرو سه خپلو توېشلو باندي اختالف راغی او د سلطان جالل الدین له لښکرو څخه بېل سول او سلطان ل

 (11۹-11۰جوزجاني جلد دوم ص )« ه سو....یوازي پات
 

 خلجیان په هند کي:
 

لومړنی سړی چي په هند کي د مسلمانانو د قدرت په زمانه کي ورسره مخامخ کېږو محمد د خلجیانو له توکم څخه 
غوري په دربار کي یې چنداني لوړه مرتبه ترالسه نه کړه  ) شهاب الدین ( بختیار خلجي دی، چي د سلطان معزالدین

طب الدین ایبک توجه ځانته واړوله. د دوو سوو زغره والو عسکرو د ډهلي د پاچا سلطان قیې او لږه موده وروسته 
په مرسته یې د بهار قال فتح کړه او ټول برهمنان یې ووژل. ویل کېږي چي د سلطان قطب الدین په مخ کي یې یو 

ست پیل په یوه ګُرز وتښتاوه او سلطان په هغه ورځ دونه انعامونه ورکړل چي اندازه یې نه لګېږي او محمدبختیار م
هغه ټول انعامونه په هغه ورځ پر خلکو ووېشل. په لږ وخت کي یې د لکنهوتي، بهار، بنګ او کامرود ښارونه الندي 

ه، د تاجر په جامه ننووت او چي خلک خبرېدل د بختیار کړل. وروسته د لکهمنیه ښار ته، له ډېرو لږو ملګرو سر
محمد بختیار له دې فتوحاتو څخه وروسته د تبت  لښکر ښار ته رسېدلی وو او ټول ښار یې په لږه موده کي فتح کړ.

پر لور حرکت وکړ. په هغو جنګونو کي چي په الره کي د پرتو ښارونو له هندو اوسېدونکو سره یې وکړل، ډېر 
ګري یې تلف سول. له څه باندي سلو ملګرو سره ایله ژوندی خالص سو او نور یې حاالت په تیاره او افسانو زیات مل

جلد اول جوزجاني )کي پټ دي. خو دونه معلومه ده چي له وروستیو پېښو څخه ډېر ژر وروسته وفات سوی وي. 
 (۱۳۰-۱۰۰ص ص 

ور خپل ن محمدشیران او احمد شیران تر مشری الندي، محمد بختیار پر کامرود او تبت باندي د حملې په وخت کي، د
د فتح کولو لپاره لېږلي ول. له دې پراخو پوځي د ښارونو او قالګانو خلجي پوځي مشران د لکهنوتي او جاجینګر 

عملیاتو څخه معلومېږي چي د محمد بختیار سره ملګري خلجیان، چي طبقات ناصري یې د غور د ګرمسېر د سیمي 
خلجي بولي، په ډېر لوی قوت او ډېر پخوا هند ته کوچېدلي وي چي په دوو لویو جبهو کي د پوځي  او سېدونکي

بنګاله، نارکوتي او نوري کولو توان لري. دې دوو وروڼو او نورو خلجي مشرانو د لکهنوتي، جاجینګر، د عملیاتو 
مو باندي پاچهي وکړه. د دې خلجیانو پراخي سیمي الندي کړې او څلورو سلطانانو یې څه باندي شل کاله پر دې سی

د وروستي سلطان غیاث الدین حسین خلجي او د ډهلي د سلطان شمس الدین التمش تر منځ د جګړې په نتیجه کي د 
 دواړو خواوو ترمنځ سوله وسوه او حسین خلجي د ډهلي سلطان ته اته دېرش پیالن او اته میلیونه روپۍ باج ورکړ

 (۱۳۲-۱۳۰هغه کتاب ص ). به به د شمس الدین التمش په نامه وایياو موافقه یې وکړه چۍ خط
څخه ښکاري چي خلجیانو باید ډېره پراخه او شته منه سیمه په الس کي درلودلې له اندازې باج پیالنو د شمېر او د د 
کاله . دوه ، چي د سلطان په مقابل کي د یوې ماتي په صورت کي یې د دومره زیات باج ورکولو توان درلود وي

میالدي کي د سلطان شمس الدین التمش زوی ناصرالدین  1۰۰۱وروسته په شپږ سوه څلېرویشت هجري قمري 
محمود، په داسي وخت کي پر لکهنوتي باندي یرغل وکړ او هغه ښار یې فتح کړ، چي غیاث الدین حسین خلجي د 

له  رابطه وشلېده اوغیاث الدین خلجي له خپل مرکز سره د بنګ او کامرود د فتح کولو لپاره لښکري ایستلي وې. 
و له اښار څخه دباندي پاته سو. د ناصرالیدن محمود سره په جنګ کي یې ماته وکړه په نتیجه کي غیاث الدین خلجي 

 هغه مخ. هغه کتاب وروسته ووژل سوهغه سره ملګري خلجي امیران ونیول سول او غیاث االدین خلجي 
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له دې پېښو څخه څه باندي شپېته کاله وروسته په ډهلي کي د غور د خلجیانو د یوې بلي کورنۍ له سلطنت سره 
البته دې مخامخ کېږو، چي خوشحال خان خټک یې غلجي بولي او څه باندي دېرش کاله یې قدرت په الس کي وو. 

واکمنۍ سره هم د قلمرو او هم د قدرت له له  سلطنت او پاچهی د محمد بختیار خلجي او د هغه د ځای ناستو خلجیانو
ډېر زیات توپیر درلود. د خلجیانو د لومړي سلطان جالل الدین خلجي د وژل کېدلو څخه وروسته د هغه د وراره پلوه 

الء الدین خلجي د قدرت په شل کلنه دوره کي د هغه قلمرو له ډهلي څخه نیولې، تر کشمیر، تر ملتان، تر سلطان ع
رو او غښتلي سلطنت څخه معلومېږي چي باید بیا هم په سل هاوو لمله دې دومره پرا  قنګال پوري رسېدی. دکن او ب

زرو خلجیانو د خپل سلطنت د غښتلي کولو او په فتوحاتو او غنایمو کي د برخي اخیستلو لپاره هند ته مهاجرتونه 
ات نه وه کړي. د هغه په زمانه کي دونه وحفتات یویل کېږي چي د هند په تاریخ کي هیڅ سلطان دونه زکړي وي. 

پوری هیڅ سلطان نه وي زیات جوماتونه، منارونه، د اوبو ذخیرې، قالګاني او ودانۍ جوړي سوې چي تر دغه وخته 
.د هر هنر څښتنان او معماران، د هند له هري برخي او نورو مځکو څخه ډهلي ته راغلل چي په تاریخ جوړي کړي

ده سوی. دغه راز هیڅ وخت په لوړو او کښته طبقو کي په دغه اندازه ریښتینولي، د هندو کي یې ساری نه وو لی
او د ښورښونو ځپل کېدل نه وه لیده سوي. په هیڅ وخت کي په ډهلي کي په دغه شمېر  تسلیمي او اطاعتاتباعو 

ي یو هم شیخ االسالم په دې جمله ک مذهبي عالمان، چي د نوري اسالمی نړۍ کست په کېدی، نه وه راغونډ سوي.
    (1۲۰نظام الدین لومړی ټوک ص )شیخ نظام الدین اولیاء وو چي خانقاه یې تل له عوامو او خواصو څخه ډکه وه. 

له دې پېښو څخه څه کم دوه سوه کاله وروسته خلجیانو په مالوه کي قدرت ونیوی. که څه هم چي د دې سلسلې د 
کلونه له نورو وړو او لویو واکمنانو او پاچاهانو  ۳۱محمود خلجي د قدرت ټول موسس او تر ټولو قوي پاچا سلطان 

سره په جنګونو کي تېر سول خو په مالوه کي یې هم علمي او مذهبي ښودنو او هم یې ابادیو او د الرو ساتلو او 
ي د نیولو لپاره هم نپور د نیولو او بیا د ډهلوجوړولو ته بشپړه توجه وکړه. سلطان محمود خلجي حتی یو ځل د ج

ولو سولي ک،چي وروسته سلطان بهلول لودي سو، لښکرکښۍ وکړې خو د ډهلي د پاچا له لوی سپه ساالر بهلول سره 
سل زره سپاره عسکر روان کړل، او د ګجرات پاچا یې، تر یوه  ته مجبور سو او بل ځل یې د ګجرات د نیولو لپاره

 (۰۰۰نظام الدین دریم جلد ص )مجبور کړ.  جنګ وروسته، سولي کولو او باج منلو ته
له سلطان محمود خلجي څخه وروسته په څه کم سلو کالو کي اته خلجي پاچاهان قدرت ته ورسېدل، خو یوه یې هم د 
سلطان محمود لیاقت او پوځي استعداد نه درلود. د ده زوی غیاث الدین، چي د پالر په ژوند کي یې په ډېرو زیاتو 

و لښکرکښیو کي برخه اخیستې وه، د پالر له وفات څخه وروسته د دربار په ژوند لګیا سو او په زړه پوځي عملیاتو ا
پوري خبره دا ده چي ډېر زیات اداري او حسابي مسایل یې ښځینه غالمانو او ښایستو نجونو ته ور وسپارل. ویل 

-۰۱۱هغه کتاب ص ص )ني درلودلې. کېږی چي یو وخت یې په حرم کي شپږ زره ښایستې ښځینه غالماني یا مینځیا
۱۰) 

د سلطان غیاث الدین له دري دېرش کلن اوږده سلطنت څخه وروسته نور کلونه زیاتره د وروڼو او تربرونو ترمنځ 
په کورنیو جنګونو تېر سول؛ تر څو چي نوبت سلطان باز بهادر ته ورسېدی، چي ټول عمر یې په ساز او ښکار او 

اکبر د هغه له نیولو سره د مالوې ي روپ متي سره تېر سو او باالخره جالل الدین له خپلي ښایستې معشوقې ران
استقالل ته خاتمه ورکړه او مالوه د اګرې د لوی سلطنت یوه برخه سوه. راني روپ متي خپل ځان په زهرو وواژه 

رو د مسول او مشر په حیث او باز بهادر، تر مرګه پوري، د اکبر په دربار کي د یوه لوی منصبدار او د موسیقي د چا
 پاته سو.

دومره زیات او پرا  پوځي عملیات کول د دې معنی په بنګال، ډهلي او مالوه کي د دونه لویو سلطنتونو جوړول او 
لري چي هند ته باید ډېر زیات خلجیان کوچېدلي، په سل ګونو کلونه هلته په قدرت کي پاته سوي او ډېر زیات یې 

 ته پاته سوي وي.ښایي تر پایه پوري هل
 

 خلجیان باالخره څه سول؟
 

ټولو تاریخي متونو کي چي هر ځای د خلجیانو نوم یادېږي نو یا د افغانانو نوم ورسره یو ځای او یا یې د  په تقریباً 
ې د په لښکرکښیو کي یادېږي او باالخره ی فعالیت سیمه افغانستان ښودل سوی دی. له بلي خوا د خلجیانو نوم زیاتره

د هند خلجیان خو به په  همدغه پوځي لیاقت، استعداد او زړه ورتوب په زور په هند کي لوی سلطنتونه جوړ کړل.
 هند کي پاته سوي وي مګر د افغانستان خلجیان پر کومه والړل. 

ر س غانستان ته کوچېدلي ترکان دي؛ خود میجر راورټي په شمول ځیني مستشرقین په دې عقیده دي چي خلجیان اف
له لومړي سره، د ترک غالمانو یا مملوک او د خلجیانو او افغانانو ترمنځ  ،ر لري. هغه وایي چيظاولف کیرو بېل ن

کان، لکه د عثماني امپراطوری د جان نثاریانو په څېر، د سلطان او یا د هغه د استازو توپیر موجود وو. دی وایي تر
ساتل کېدل. دوی یوازي واکمن ته مسوول ول.  خدماتو لپارهنیو کور دله خوا په پیسو اخیستل کېدل او بیا به نو 

تنخواوي د دوی د خدمت ضروري بدل نه وو، که څه هم چي هوښیار واکمنان په دې پوهېدل چي د خپلو ځانونو د 
 (1۰۰کېرو ص )ښه ساتلو لپاره باید چي خپلو غالمانو ته پر وخت او ښې تنخواوي ورکړي. 
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 خلجیان، چي په بېلو بېلو تاریخي متونو کي افغانان یو ځای ورسره یادېږي، اجیر عسکر ول.کېرو وایي په مقابل کي 
دوی له هیڅ یوه ځانګړي سلطان سره خاص قوي اړېکي نه لرل بلکه هر چا چي ډېری پیسې او زیات امتیازات 

ل نو لپاره خطرناک ثابتېدورکول له هغه سره تلل. که څه هم چي د هغوی خپل منځي قبیلوي اړېکي کله کله د واکمنا
هغه ) ځکه چي دوی به زیاتره قبیلوي اړېکي پالل او د خپلو ملکانو او مشرانو پر خبرو او مشورو به یې غوږ نیوی.

 (کتاب هغه مخ
یر درلودی، ځکه نو هغوی خپل نه باله او ده هم په هغوی الل الدین خلجي له ترکانو سره توپرو وایی سلطان جکې

ی. دی سوال کوي چي خلجیان باالخره څوک دي؟ دی وایي زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چي اعتماد نه سو کوال
خلجیان سپین هونان یا هفتالیان دي چي مسلمانان یې هیاتله یا هیتل بولي. موږ پوهېږو چي هفتالیان له اسالم څخه ډېر 

 رکانت ته یقیني ښکاري چي خلجیان غوزقرنونه وړاندي د افغانستان اورشوګانو ته کوچېدلي دي. دی وایی دا خبره ما
غوز، که سلجوق او یا ترکمن نوم ورکوو، د غزنویانو په دوره کي افغانستان ته کوچېدلي دي؛ په نه دي ځکه چي 

داسي حال کي چي خلجیان له غزنویانو څخه ډېر پخوا په افغانستان کي اوسېدل. او حتی مخکي له هغه چي اسالم د 
ي دوی هلته میشته ول. کېرو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کي دې نتیجې ته رسېږي چي خلجي زني شاوخوا ته رسېږغ

دی او دا نه سوای کېدالی چي دومره لوی ن قبایلو تر ټولو پرا  او لوی قام او غلجیان د افغا شان ديیو او غیلجي 
قام دي د سلیمان د غرونو په یوه ګوښه کي و اوسېږي. دی وایي ټول متون دا ښیي چي هر کله خلجیان هندوستان ته 
داخل سول نو هلته دوی نه ترکان ول او نه ترکانو د خپلو په سترګه ورته کتل. اولف کېرو هم د خوشحال خان هغه 

ي چي جالل الدین خلجي ته غلجی وایي. او لیکي چي ترکان یوازي یوه وړه پوځي ډله او نازولي بیت ته اشاره کو
پاچاهان سوري او لودي ول چي سلطان محمود او محمد غوري )سلطان شهاب الدین( استخدام کړي ول او باقي پاته 

 (1۳۰هغه کتاب ص )ول  غلجي پښتانه
 غي قصیدې ته اشاره کوي چي وایي. د خوشحال خان هد استناد لپاره سراولف کېرو 

 

 انـاهـاچـه وو پـانـتـښـي پـد کـنـه هـپ هـچ   ري اورم ـبـاه خـل او د شېرشوــلـهـد ب
 چه په دوی پوري درست خلق وو حیران   ړۍ یې هسي بادشاهي وه ـږ اووه پـشپ

 دای دی اوس دا هسي شان فرمانـا د خـی   یا هغه پښتانه نور وو دا څه نور شول 
 

ي را تېر سو نو سړي ته دا سوال پیدا کېږي چي هغه خلجي چي د اسالم څخه مخکي دلته اوسېدلي او ر دې خبرو چت
په سل ګونو کلونه یې دلته په پوځي عملیاتو کي برخه درلودلې ده باالخره څه سول. ځکه دا خو د نه منلو خبره ده 

روت وي او دونه غښتلی او پرا  قوم دي یو لوی قام دي چي له سیستان څخه تر هیلمند او غزني پوري پ چي دونه
. موږ، د تاریخي وي چي په هند کي درې لوی لوی پاچهی جوړي کړي هغه دي یو مخ له خپل ټاټوبي څخه ورک سي

متونو او شواهدو په اساس، حکم کوالی سو چي خلجیان همدغه غلجیان دي چي د حجاج بن یوسف په وخت کي له 
او ان په هغه زمانه کي یې له سیستان څخه نیولې تر غزني پوري یادونه سوې  عبدالرحمن بن اشعث سره جنګېدلي

. خلجیان له لویه سره ترکان نه ول ؛ او د نوح جاندار په نوم یوازي یوه ملک یې پنځه شپږ زره کوره ټبر درلود ده
ډېر  انوپه ګاونډ کي د ترک غانستاناو که ترکان وای نو خپله ژبه یې په بشپړه توګه ځکه له السه نه ورکوله چي د اف

لوی لوی قومونه لکه سامانیان، سلجوقیان او خوارزمشاهیان موجود ول او له دوی سره یې د ژبي او کلتور په ساتلو 
کي بشپړه مرسته کوله. که خلجیان ترکان وای نو دوی پخپله، د تاریخي متونو په استناد، دومره زیات ول چي نه 

ه ساتالی سوای بلکه پښتانه او په دې سیمه کي اوسېدونکي قومونه یې هم تر اغېزي یوازي یې خپل کلتور او ژب
  سوای.او لږترلږه ترکي ژبي کوالی الندي کوالی 

له بلي خوا هیڅ تاریخ دا نه ده ښودلې چي خلجیانو چېري په تُرکي ژبه خبری کولې. په افغانستان کي یې مثال نسته 
بنګال، کشمیر، جونپور او مالوې په ټولو دربارونو کي په فارسي خبري کېدلې  او په هند کي د ډهلي، آګرې، دکن،

سر اولف کېرو هم دغه خبره او هرڅه تواریخ او اسناد چي موږ ته په الس راغلي دي په فارسي ژبه لیکل سوي دي. 
هیچا د سلطان جالل الدین خلجي د ژبي په باره کي څه نه دي ویلي. دا نه معلومه چي هغه خلجي کوي او وایي چي 

ویله، ترکي، فارسي او که پښتو یې خبري کولې. دی وایي هیچا د خلجیانو د سابقې او د کوم بل قوم سره د خپلویو 
و او له افغانانو سره یې ی وی ترکان نه ولنه یې ویلي دي چي دتوپیرونو په باب څه نه دي لیکلي؛ او یوازي دویا او 

 (1۳۰هغه کتاب ص )ځای ژوند کړی وو. 
په دې برخه کي یوه بله مهمه خبره دا ده چي ځینو معتبرو او پخوانیو تاریخي متونو په ځینو پوځونو کي تُرکان او 

دي یا لږترلږه دواړه  خلجیان دواړه یاد کړي دي او دا د دې خبري ښه شاهدي ورکوي چي دا دوه قومونه سره بېل
ست او ُرخج کي د وویل چي عبدالرحمن بن اشعث په سیستان، بد مروج الذهب په حواله ترکان نه دي. مخکي مو 

 ترک، غوز، خلج او هند له ملوکو سره وجنګېدی. ګواکي ترکان او خلج دوه بېل بېل قومونه ول.
کي د ُختن له پاچا قدرخان څخه مرسته وغوښتله او دغه راز کله چي ایلک خان د سلطان محمود غزنوي په مقابل 

هغه هم د پنځوسو زرو پوځیانو سره د ایلک خان مرستي ته ودانګل او د آمو تر سیند را پوري ووت نو سلطان 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

محمود د تُرک، خلج، هندو، افغانانو او غوز څخه یو لوی پوځ جوړ کړ او د بلخ په څلور فرسنګي کي یې تیاری 
 (۲۰-۰۲۱بي عت)ورته ونیوی. 

روضته الصفا هم په دغه جنګ کي د ترکانو، خلجیانو او افغانانو د قواوو یادونه کوي او له متن څخه په څرګنده 
 (۰۹۰میرخوند ص )معلومېږي چي تُرک او خلج دوه بېل بېل قومونه دي. 

مخکي مهاجرت  د مروج الذهب له متن څخه څرګندېږي چي ترکانو هم د سیستان او بُست سیمي ته له اسالم څخه
و ترک او خلج ته د . خکړی دی او ال دومره غښتلي سوي دي چي د عربو د یوه زورور پوځ سره مقابله کوالی سي

و د افغان او خلج ذکرول اوس نو که تاریخي متون تُرک او خلج دواړه ذکروالی سي نبېلو قومونو په سترګه ګوري.
ن ریښه او منشاء چاته معلومه نه ده او موږ یوازي دونه پوهېږو چي هغسي چي د افغا حیرانتیا خبره نه ده. هم هیڅ د

و موږ ته ا پردیو ورباندي ایښي او پټان نومونهپښتنو هیڅ وخت ځانونو ته افغانان نه بلکه پښتانه ویلي دي او د افغان 
اته نه ده معلومه او نومونو درک او ریښه هم چ دغسي د خلجي او غلجي ددي؛  و له الري را رسېدليد تاریخي متون

دا هم څوک نه سي ویالی چي دا قوم له کومي زمانې راهیسي د سیستان، بُست، غزني او زابلستان په اورشوګانو کي 
که د سیستان، ګرمسېر، زابلستان، کابل او پېښور سیمو ته، له شمال څخه، د خلجیانو د کوچېدلو احتمال  اوسېدلی دی.

استناد چي ویالی سو چي هغوی باید له اسالم څخه ډېر پخوا دغو سیمو ته کوچېدلي  ومنو؛ او لکه د مروج الذهب په
وي نو د هغوی د شمېر او د مځکو د پراختیا له مخي باید دا هم ومنو چي دغو سیمو ته د هغوی کوچېدل د آریایانو 

 د عمومي کوچ یوه برخه وه او خلجیان پرته د نني ورځي له غلجیانو څخه بل څوک نه دي.
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