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 شاه شجاع، امیر دوست محمدخان او برټانیه
 برخه ئلومړ

 

د افغانستان موسس لوی احمدشاه بابا ، چې څه باندي پنځه ویشت کاله یې په سیمه کي له هنده تر اېرانه آسونه وځغلول 
او په نیژدې او لیري امپراطوریو کي یې د خپلي تېرې توري په ځال د افغانستان او افغانانو نوم وځالوه، او د پاني 

ځپلو داسي کارنامه پرېښوده چې د سیمي په تېره بیا د هند له تاریخ پټ په جنګ کي یې د مرهټیانو د مغرور پوځ د 
کال کي، له اوږدې ناروغی او شپږویشت کاله پاچهی  1۷۷۳سره به تر قیامته ژوندۍ پاته وي. لوی احمدشاه بابا په 

سره ډېره  څخه وروسته، وفات سو. دلته موږ د هغه د کارنامو په باب ځکه څه نه وایو چې یو خو زموږ له موضوع
زیاته اړه نه لري بل دا چې د اسیا د دې نومیالي جنرال او پاچا په باب، چې د لومړي ځل لپاره یې افغانان یو موټی 
کړل او پر یوه مرکز او بیرغ یې را ټول کړل، داخلي مورخینو او خارجي څېړونکو دونه لیکني کړي دي چې زما 

  لیکنه به تکرار حسن نه بلکه تکرار مکرر سي.
د احمدشاه بابا مشر زوی تیمورشاه، چې نه یې د خپل پالر هوښیاري او نه یې د هغه نظامي نبوغ درلود، له شلو کالو 

کال کي په ناڅاپي توګه ناروغ او وفات  1۷۹۳سلطنت څخه وروسته، چې ټول عمر یې په عیش او نوش تېر کړ، په 
هم د ګاونډیانو زور او قوت ورته معلوم وو. او ځان یې، تر سو. تېمورشاه تر ډېره ځایه هم په خپل زور خبر وو او 

خپله وسه، د ګاونډیانو له جنګونو څخه په څنګ ساتلی وو. که څه هم چې د عمر تر پایه پوري یې پر ډهلي باندی د 
ښتلي غیرغل کولو او د مغولو د امپراطوری او په نتیجه کي د مسلمانانو د سلطنت او عظمت د بیرته ژوندي کولو او 

کولو له پالنونو څخه الس وانه خیست؛ خو دا ارمان یې ګورته ورسره یووړ. په دې حساب نو د انګلیس مورخ دا 
تیمورشاه دراني، په ډېره هوښیاري، اباسین خپل سرحد ګڼلی وو او ځان یې په لوی »ادعا د تأمل وړده چې وایي 

چې ډېره ښه سیاسي پوهه یې درلوده، په دې پوهېدی چې  الس د سیکهانو له دښمنۍ سره نه مخامخ کاوه. تیمورشاه،
د پنجاب فتح کول او ساتل یوه بېځایه مفکوره ده او دا کار د ده لپاره غیر ممکن دی. دی په دې پوهېدی چې پالر یې 
د خپل ټول نبوغ او زور سره هغه سیمه کراره نه سوای ساتالی. مګر د تیمورشاه زوی شاه زمان په دې خوب او 

ال کي ډوب وو چې د خپل نیکه په څېر هندوستان فتح کړي او د اسالم د یوه قهرمان په څېر وځلیږي. ده زیاتره خی
 «حساب د سیکهانو ترمنځ پر بې اتفاقیو کړی وو او د همدغه حساب پر اساس یې پر پنجاب باندي د تسلط خیال درلود

 (۹۳ټېټ ص )
وازي د خپل کشر ورور شهزاده سلیمان له لنډ مخالفت سره، چې خپل تیمورشاه، د خپل پالر له وفات څخه وروسته، ی

ځان یې پاچا اعالن کړ، مخامخ سو خو کله چې تیمورشاه، له هرات څخه، له شهزاده سلیمان سره د جنګ په نیامت، 
با صدراعظم اکندهار ته حرکت وکړنو سلیمان شاه بېله جنګه تسلیم سو. تیمورشاه د شهزاده سلیمان خسر او د احمدشاه ب

شاه ولي خان بامیزی، چې د شهزاده سلیمان اصلي محرک او مالتړی وو، او د بخښني غوښتلو لپاره، د تیمورشاه 
مخي ته ور وتلی او په بکوا کي یې غوښتل چې د تیمورشاه دربار ته ورسي، خپل حضور ته ونه مانه او د زامنو او 

 بل رقیب نه درلود او په دې توګه  تقریباً په اسانه قدرت ته ورسېدی. ورېرونو سره یې وواژه. تیمورشاه د تخت لپاره 
شاه زمان نه یوازي په جنجالي توګه قدرت ته ورسېدی بلکه د عمر تر پایه پوري یې د خپلو وروڼو، په تېره بیا شاه 

ه زمان د خپل ولیعهد محمود، له السه آرام ونه کړ. د تاریخي متونو په اتفاق، تیمورشاه د خپل وفات په وخت کي شا
 په حیث وټاکی. د هغه له حکم سره سم، په کابل کي ټول حاضر شهزاده ګان بندیان سول. 

له کابل څخه د انګلیسیانو یو خبرلیکونکی رپوټ ورکوي چې شهزاده عباس د شاه زمان حضور ته له حاضرېدلو 
یې چې د ده د راوستلو وظیفه ورکړه سوې وه څخه انکار وکړ او په خپل کورکی یې مقاومت پیل کړ. هغو کسانو ته 

بد رد وویل او د لېږل سوي ډلي پر مشر محمدابراهیم یې د توپنچې ډز هم وکړ او ټپي یې کړ. شهزاده عباس  تقریباً 
پنځه ورځي مقاومت وکړ او د هغه له نیول کېدلو او بندیخانې ته د سپارل کېدلو څخه وروسته یې تیمورشاه قبر ته 

 (۳۷۶فارسي اخبارات ص )وسپاره. 
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زامنو کي  ۳۲زیاتره مورخین شاه زمان د تیمورشاه پنځم زوی بولي خو فوفلزایي وایي چې شاه زمان د تیمورشاه په 
د هغه شپږم زوی وو او له هغه څخه، په ترتیب سره، شهزاده همایون، شهزاده محمود، شهزاده حاجی فیروزالدین، 

 (1۰-۹فوفلزایي ص ص )ان ول. شهزاده عباس او شهزاده کهندل مشر
دا چې تیمورشاه ولي خپل مشر زوی همایون، چې د ده د پاچهی په وخت کي، څو ځله پر هندوستان باندي په 
لښکرکښیو کي ورسره ملګری وو، او یو ځل خو یې د لښکرو قومانداني هم ورسپارلې او له کارونو څخه یې راضي 

ي یې د هغه پر ځای خپل پنځم زوی شاه زمان ولعیهد کړ ښایي یو علت یې هم وو، د ولیعهد په حیث ونه ټاکی او ول
دا وي چې همایون لکه چې خپل پالر ته چنداني وفادار نه وو ځکه یو ځل تیمورشاه ته داسي شک پیدا سوی وو چې 

ي له کندهاره کال د سپټمبر په میاشت ک 1۷۸۸همایون د هغه د قتلولو او پخپله د پاچا کېدلو خیال لري. همایون د 
څخه د خپل پالر لیدلو ته راغلی او غوښتل یې چې حرم ته ورسي. پیره دارانو نه وو پرې ایښی او وروسته معلومه 

 (۳۷۵فارسي اخبارات ص )سوه چې په جامو کي یې پېش قبضه پټه کړې وه. 
پاینده خان یا سرفراز خان په  د تېمورشاه پنځم زوی شاه زمان، چې تر ډېره ځایه، د بارکزیو د قبیلې د مشر سردار

مرسته قدرت ته ورسېدی، نه د خپل نیکه نظامي نبوغ او نه د هغه په څېر عقل درلود او نه په داخل او شاوخوا کي 
هغه شرایط موجود وه چې د ده لویي نقشې پکښي عملي سوي وای. د شاه زمان له وروڼو څخه تر ټولو مشر او 

کندهار کي نایب الحکومه وو. هغه څو ځله ورته یاغي سو ، د کندهار او کالت زورور همایون وو، چې دا وخت په 
په څېر ښارونه یې ونیول. په سیند او بلوچستان کي یې ستونزي ورته جوړي کړې او شاه زمان ایله څه کم درې کاله 

ه. د صار ته یې واستاووروسته د هغه نیولو ته جدي توجه وکړه او تر نیولو وروسته یې په سترګو ړوند کړ او باالح
همایون سکه ورور شاه محمود، چې د هرات په څېر حساس والیت کي نایب الحکومه وو، دوه ځله ورته یاغي سو؛ 
یو ځل یې پخپله د هغه په زاریو او بل ځل یې د هغه د مور په عذر او ننواتو وباخښه او بیرته به یې د هرات والیت 

کي د دې ټولو ښورښونو سره سره بیا هم د ډهلي د نیولو خیال پرې نه ښود او هم ورکړ. شاه زمان په خپله خاوره 
 هر کله چې به یو څه فارغ سو بیا به یې پر هند باندي د حملې کولو پالن جوړ کړ.

شاه زمان ته پر هند باندي د حملې کولو په الره کي، تر هر څه مخکي سیکهان پراته ول. دا هغه قوم وو چې احمدشاه 
ې په خپل ټول قوت په بشپړ ځپلو بریالی نه سو او چې هر ځل به یې له هند څخه د افغانستان پر لور حرکت بابا ی

کاوه د سیکهانو سپرو جنګیالیو به یې پر لښکرو باندي د شا له خوا د جنګ او تېښتي حملې کولې. احمدشاه بابا د 
قرر کړ او خپل تکړه جنرال جهان خان پوپلزی خپلي پاچهی په زمانه کي، خپل زوی تیمورشاه د الهور حکمران م

یې د مرستیال او سالکار په توګه ورسره پرېښود؛ خو څو میاشتي نه وې تیري سوي چې سیکهانو تیمورشاه د الهور 
پرېښودلو ته مجبور کړ. د شاه زمان په زمانه کي سیکهان تر پخوا هم غښتلي سوي او منظم سوي ول او د هغوی له 

 ه د شاه زمان د پوځونو تېرېدل غیر عملي او غیر ممکن کار وو. سیمي پنجاب څخ
بل قوم، چې د شاه زمان او د ټولو افغانانو وینو ته تږي ول هغه مرهټیان ول چې د پاني پټ له جنګ او د احمدشاه 

ه ان تش پبابا په مقابل کي د ماتي خوړلو څخه وروسته دونه قوي سوي ول چې ډهلی یې نیولی او د مغولو امپراطور
نامه ناست ول او د پاچهی او سیاست ټول اختیارات له مرهټه سره وه. د شاه زمان لپاره له هغوی سره جګړه کول، 
ماتول، اېلول او باالخره پر هغوی باندي حکومت کول یو بل غیر ممکن کار وو. نه یوازي له هغوی سره جګړه کول 

ً ل ه غیر ممکناتو څخه وو. مرهټیان که څه هم چې له سیکهانو او ګران کار وو بلکه هغوی ته ځان رسول  تقریبا
انګرېزانو سره جوړ نه ول مګر د شاه زمان په مقابل کي، چې دوی خپل اصلي دښمن باله، له بل هر قوت سره 
یوځای کېدلو او الس یو کولو ته حاضر ول او د شاه زمان د پاچهی په وخت کي یې څو څو ځله انګرېزانو ته 

 نه وکړل چې د هغه د تهدید په مقابل کي الس ورسره یو کړي.پېشنهادو
تر دې ټولو خطرناک او زورور قوت انګرېزان ول. که څه هم چې هغوی د احمدشاه بابا او تیمورشاه په زمانو کي 

تي مهم په هند کي یو لوی قوت وو. په هند کي، چې په هغه وخت کي د انګلیسیانو د امپراطوری په تاج کي تر ټولو قې
الماس بلل کېدی، د شاه زمان د پراختیا غوښتني د سیاست د هر عمل په مخ کي تر ټولو لوی خنډ وو. د ګورنرجنرال 
جان شور او ګورنرجنرال ویلسلي په عنوان د شاه زمان له لیکونو څخه ښکاري چې ده پر انګلیسیانو باندي یا حساب 

د ګورنرجنرال په عنوان په خپلو لیکونو کي هغه ته، د خپل پالر  نه کاوه او یا یې په ډېره کمه سترګه ورته کتل او
تیمورشاه په څېر، د خپل رعیت په سترګه ګوري. او ګواکي دا یې بیخي زړه ته نه لویدل چې انګرېزان پر هند باندي 

ع له یرغل پر خپل قلمرو او امپراطوري باندي یرغل بولي . شاه زمان ایله هغه وخت چې د خپل ورور شاه شجا
سقوط څخه وروسته، د خپلي ټولي کورنۍ سره، په لودهیانه کي د انګرېزانو پر سترخوان مېلمه سو ښایي پوهېدلی 
وي چې ده څونه لوی قوت ته په څونه کمه سترګه کتلي وه. سړی په یقین سره ویالی سي چې دی نه د انګرېزانو په 

 .پوځي قوت، نه عصري وسلو او نه د خزانو په زور خبر وو
او تر دې ټولو خارجي خنډونو او ستونزو خطرناک او مهم مشکل په داخل کي، له خپلو وروڼو سره جنګونه او په 
وروسته کي د بارکزیو له لویي قبیلې له دښمنۍ سره مخامخ کېدل وه، چې د ده د قدرت د نسکورېدلو او ړندېدلو علت 

ه ټوله توجه یې د پنجاب او ډهلي فتح کولو ته اړولې وه، چې سو. له بده مرغه ده تر پایه توجه ورته ونه کړه او خپل
 یوازي د خوږو خوبونو حیثیت یې درلود.
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شاه زمان د خپلي پاچاهی تر وروستیو شپو ورځو پوري د هند د فتح کولو او ډهلي ته د رسېدلو او نیولو له نقشو 
څخه الس وانه خیست. هغه په هندوستان کي د ډهلي د تش په نامه امپراطور، دوهم شاه عالم، د میسور د ټیپو سلطان، 

ندي، چې هغوی پخپله د انګرېزانو، مرهټیانو، سیکهانو او نورو روهیله پښتنو او نورو مسلمانانو پر قوت او مالتړ با
هندو راجاګانو له تېریو او ظلمونو د السه کړېدل، حساب کړی وو. شاه عالم هغه ته بلنه ورکړې وه چې د یوه مسلمان 

یپو ړي. ټسلطان په حیث، باید د هندوستان مسلمانانو ته نجات ورکړي او د هغوی عظمت او شوکت بیرته راژوندی ک
سلطان ورته لیکلي وه چې هغه باید له هند څخه د برټانویانو په ایستلو کي مرسته ورسره وکړي. ټیپو سلطان په 

کال کي ورته لیکلي وه چې دا د ټولو مسلمانو مشرانووظیفه ده چې د هند له خاوري څخه د کفارو د ریښو په  1۷۹۶
لیکلي وه چې هغه پخپله دې کار ته مال تړلې ده او په دې جهاد کي ایستلو کي السونه سره یو کړي. ټیپوسلطان ورته 

 (۶۸ورما ص )به په خپل ټول قوت برخه اخلي. 
شاه زمان، په بېغمه زړه، په هند کي مسلمانو مشرانو ته لیکونه لېږل او د هغوی په وعدو یې زړه خوشاله کړی وو. 

یکونه یې د برټانیې د استخباراتو السته ورځي او ټول هغه ښایي تر پایه پوري په دې نه وي پوهېدلی چې ټول ل
حرکات یې څارل کیږي. شاه زمان په هند کي د انګرېزانو پر مخالفو او دښمنو قوتونو او هغوی د ده پر قوت باندي 
حساب کړی وو. خو د دوی تر منځ د دواړو د غلیمانو د مقاومت داسي دېوالونه والړ ول چې د دوی د مرستي السونه 

وه بل ته رسېدالی نه سوای. دوی دواړو یا دا دېوالونه هیڅ نه لیدل او یا یې ډېر کم حساب ورباندي کړی وو، خو ی
دا اوسپنیز دېوالونه په ریشتیا موجود ول او د دې دېوالونو شاته ال د انګرېزانو د امپراطوری ښامار پروت وو چې 

دي یوه نیمه پېړۍ ژوند پاته وو. زمانشاه په ختیځ کي د دې ورځ تر بلي غښتلی کېدی او ال یې په سیمه کي څه بان
لوی دښمن تر څنګ په داخل کي د خپلو وروڼو سره په جګړو لګیا وو؛ او په پای کي د بارکزیو د لویي او غښتلي 

ه تقبیلې دښمني هم ور تر غاړي سوه او پر دې ټولو برسېره، په لوېدیځ کي د ایران او انګرېزانو ګډي دسیسې هم ور
 پیل سوې. 

د افغانستان لوېدیځ ګاونډی، هغه ایران، چې احمدشاه بابا به بریالۍ حملې ورباندي کولې او په خراسان کي به یې 
 پاچاهان مقررول او حمایه کول، نه وو:

 

 وهــح روزي ســتــت فــا د والیـچې زم
 مـاره ځـغــه نــوغ پــنور ایران لره په ت

 سي پښېمانهپر داکړي داد دي خدای نه 
 مــه ځـانـران الندي شاهـتر نګین مي ای

 
 ً لږه کمزوری او لږتر د شاه زمان په وخت کي اېران ډېر تغییر کړی وو. ایران، چې د احمدشاه بابا په زمانه کي نسبتا

رول ټد قدرت په دریو مرکزونو، محمدخان قاجار په تهران کي، کریم خان زند په شیراز کي او د احمدشاه بابا تر کن
او حمایې الندي شاهرخ د خراسان په مرکز مشهد کي، وېشل سوی وو، د شاه زمان په زمانه کي د قدرت یو واحد 
مرکز، چې تهران وو، درلود. د ایران پاچا فتحعلیشاه قاجار یا بابا خان، چې پخپله یو تکړه جنرال وو، هم پرېمانه 

وت او اروپایي پوځي متخصصین او یو موټي هیواد درلود؛ خزانې، هم لوی او په جنګونو کي آزمېیل سوی پوځي ق
او دا وخت یې زور، له هیڅ لوري، د افغانستان سره د مقایسې وړ نه وو. باالخره شاه محمود او فتح خان هم د ایران 

نو ګوپه مرسته او ټونګ د شاه زمان مال ورماته کړه. د همدغه ایران دسیسو څه کم سل کاله افغانستان په داخلي جن
لګیا کړی او ناکراره ساتلی وو او ال یې د افغانستان د لویو ښارونو، هرات، بادغیس او غور، د الندي کولو لپاره 

 لښرکښۍ هم کولې.
داسي ښکاري چې شاه زمان د جنګ او فتوحاتو لومړنی او اساسي فارمول، چې د خپل قوت تر څنګ د دښمن په 
قوت ځان خبرول دي، له سره لوستی نه وو. دی نه د سیکهانو، نه مرهټیانو، نه انګرېزانو او نه ایرانیانو اونورو 

سره د خپل مشر ورور په دسیسو کي ری واهه او  دښمنانو له زوره خبروو او نه یې په داخلي جنګونو او له پردیو
بس د هند د فتح کولو فیصله یې کړې وه. هر ځل چې به په خپل قلمرو کي د خپلو وروڼو د ښورښونو له ځپلو څخه 
بېغمه سو بیا به یې د ډهلي د نیولو لپاره حرکت وکړ. ال به تر اباسین اوښتی نه وو چې په خپل هیواد کي به له 

خه خبر سو او بیرته به یې د هند د نیولو پالن پرېښود او په وچه ځغستا به یې ځان کابل او کندهار ته ناکراریو څ
 ورساوه. 

شاه زمان د خپل قدرت پایي هغه وخت په لوی الس ولړزولې چې د رحمت هللا خان په نوم یو ناالیق او غوړه مال 
وماوه. هغه غوړه مال وزیر د خپل قدرت د ټینګولو سړی یې خپل صدراعظم وټاکی او د وفادارخان په نوم یې ون

لپاره ټول هغه خانان او جنراالن خوابدي کړل چې د شاه زمان د زیاترو جنګونو مخکښان ول او شازه زمان یې د 
پاینده خان، چې د  خدمتونو پوروړی وو. په دې کسانو کي یو هم د بارکزیو د قبیلې زورور او هوښیار مشر سردار

ن لقب یې درلود، او په حقیقت کي شاه زمان د هغه په توره او هوښیاري قدرت ته رسېدلی وو، شامل سرفرارزخا
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وو. که څه هم چې د پاچهی او قدرت په قاموس کي ځوانمردي نسته او پاچاهان، تر هر چا مخکي، هغه کسان له 
زمان هم، د خپل غوړه مال وزیر منځه وړي چې دوی یې قدرت ته رسولي وي او دا یوډول عام فورمول دی؛ او شاه 
 رحمت هللا خان یا وفادار خان په خوله، د همدغه عام فورمول سره سم عمل وکړ. 

د رحمت هللا خان له تکبر څخه چې اکثرو هغو خانانو او قومي مشرانو چې له کلونو یې د تیمورشاه په دربار کي 
پل غوړه مال وزیر یا صدارعظم وفادارخان په دام خدمت کړی وو پټ او ښکاره شکایتونه وکړل خو شاه زمان د خ

کي ګیر وو او د هیچا شکایت یې غوږونو ته نه رسېدی او که ور رسېدی نو باور یې نه په کاوه. قومي خانانو باالخره 
په کندهار کي د میا غالم محمد په نوم یوه هندي پیر او مرشد په خلوت کي غونډه وکړه او فیصله یې وکړه چې 

 خان به وژني او زمانشاه به بندي کوي او د هغه پر ځای به د هغه ورور شاه شجاع پاچا کوي. په دې رحمت هللا
غونډه کي سردارپاینده خان یا سرفراز خان، پوپلزی اسالم خان امیراالمرا او ضبط بیګي، حکمت خان سرکاني، د 

سف علي خان خواجه سرا، میرزا شریف میرهزارخان الکوزي زوی محمدعظیم خان، امیر اصالن خان جوانشیر، یو
خان منشي او نورمحمدخان بابړ، په قرآن شریف سوګند وکړ او فیصله یې وکړه چې سرفراز خان به بارکزي ځوانان 
له کلیو څخه ښار ته راغواړي او کله چې سبا رحمت هللا خان ښکار ته ځي نو محمدعظیم خان الکوزی به یې وژني 

چا د بندي کولو کار پر غاړه اخلي. میرزا شریف خان، چې په مجلس کي یې برخه درلوده، او میراصالن خان به د پا
په هغه شپه ټول حال رحمت هللا خان ته ویلی وو او رحمت هللا خان شاه زمان ته رپوټ ورکړی وواو هغه هم د ټولو 

ځ یې یو یو له منځه یووړل. د خانانو، چې په هغه غونډه کي یې برخه درلوده، د وژلو حکم صادر کړ او په یوه ور
سردار پاینده خان شل زامن، چې اکثر یې جنګي مېړونه ول، په هغه ورځ یوې او بلي خواته وتښتېدل او فتح خان، 
چې تر ټولو مشر وو، مستقیما ایران ته والړ او هلته له شاه محمود سره، چې له وخته د ایران د پاچا فتحعلیشاه په 

 یو ځای سو. دربار کي ځیره خور وو،
خو درانی د پاینده خان د قبر پر شناختي باندي د لیکل سوي  (۲۳1ص )لیکي  1۷۹۹مرحوم کهزاد د دې پیښی نېټه 

سمه نېټه « قُلُهم شهادت الرحمن» زعقل سال وفاتش پرسیدم جواب داد که  کیږي 1۸۰۰نظم چې د ابجد په حساب 
 (1۶۹درانی ص )را اخیستې ده. 

ري او بې احتیاطه فیصلې او عمل نه یوازي د هغه د سلطنت پایي ولړزولې بلکه څه موده وروسته د شاه زمان دې تلوا
 د پوپلزیو د سلطي د کمبلي د ټولیدلو او بارکزیو ته د قدرت د نقلېدلو سبب سو. 

ردارانو او س فیریر، چې د افغانانو د تاریخ وروستۍ پیښي یې یا زیاتره د خپل سترګو لیدلي حاالتو او یا د هغو مهمو
جنراالنو له خولې، چې په پیښو کي یې پخپله برخه درلودلې ده، لیکلي دي، وایی چې شاه زمان پخپله یو زړه ور او 
فعال سړی وو او تل پر آس سپور وو. د یوه جنګ له پای ته رسولو سره د بل جنګ میدان ته غورځېدی او په عقل 

بریالیتوبونو فرصتونه یې هغه وخت له السه ورکړه چې د خپل وزیر په  او پوهه کي هم تر چا پاته نه وو خو د خپلو
تحریک یې د بارکزیو د قبیلې مشر او نور سرداران ووژل. دی وایی سره له هغه چې شاه زمان دغه ګناه کړې ده 

م یادوي. خو د افغانستان خلک تر اوسه د تیمورشاه تر ټولو زامنو هغه ته زیات درناوی لري او نوم یې په احترا
 (1۲۸فیریر ص )

له دې پېښو څخه  تقریباً یو کال مخکي، په هند کي د برټانیې ګورنرجنرال الرډ آرترویلسلي د مهدي علیخان په نوم 
یو استازی د اېران د پاچا فتحعلي شاه دربار ته د دې لپاره لېږلی وو چې د ایران پاچا تشویق کړي چې د زمانشاه 

ړي چې له هند څخه یې توجه خپلو نورو مشکالتو ته واوړي. مهدي علیخان په خپل لپاره داسي ستونزي پیدا ک
ماموریت کي بریالی سو او د ایران پاچا یې د زمانشاه پر ضد پټو او ښکاره عملیاتو ته تشویق کړ. مهدي علي خان 

مقرر کړ او د ایران  ال په تهران کي وو چې انګرېزانو د جان مالکم په نوم یو ځوان صاحب منصب، د هغه پر ځای
دربارته یې واستاوه. هغه ته وظیفه ورکړه سوې وه چې د ایران له پاچا سره داسي یو ترتیب جوړ کړي چې هندوستان 
د زمانشاه د یرغل له کلنیو تهدیدونو څخه بېغمه کړي. دوهم داچې د فرانسې د هغو احتمالي نقشو د عملي کېدلو مخه 

ې ولري او دریم دا چې د هندوستان او ایران تر منځ هغه تجارتي اړیکي چې پخوا ونیسي چې د اېران په باب به ی
 (111ټېټ ص )موجود وه له سره تازه او تقویه سي. 

د ایران پاچا فتحعلي شاه، چې دا حالت یې له خدایه غوښت، سمدستي شاه محمود ته، چې د ده په تنخوا یې ګوزاره 
فتح خان سره یو ځای یې افغانستان ته روان کړ. شاه محمود او فتح خان،  کوله، مالي او پوځي مرسته ورکړه او د

چې د ایران د قواوو بشپړ مالي او پوځي مالتړ ورسره وو، هرات ونیوی. شاه زمان ډېر ژر ځان هرات ته ورساوه 
استازی، طره باز او شاه محمود ته یې ماته ورکړه او هغه بیرته ایران ته وتښتېدی. شاه زمان له هرات څخه خپل یو 

خان پوپلزی، ایران ته واستاوه او د ایران له پاچا څخه یې وغوښتل چې له خراسان څخه پر شا سی. د ایران پاچا، 
چې تازه یې ال د انګرېزانو مالتړ هم ترالسه کړی وو، شاه زمان ته له غروره ډک جواب واستاوه او د افغانستان په 

ان ته د ایران د پاچا دغه لیک سړي ته هسي احساساتي خبري او ټوکي ښکاري نورو ښارونو یې دعوه وکړه. شاه زم
خو د ایران پاچاهانو د نولسمي پېړۍ په پوځي عملیاتو کي وښودله چې په خپلو دعوو کي جدي ول. د ایران پاچا شاه 

 زمان ته د خپل مکتوب په یوه برخه کي ولیکل:
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ه نه ښایی او باید چې د دې سیمو په چارو کي مداخله ونه کړي ځکه او افغانانو ته د خراسان په ښارونو دعو»... 
چې مرو، بلخ، اندخود، شبرغان، بدخشان، میمنه، هرات، سبزوار، بُست، نیشاپور، طبس، قندهار، بامیان، بلوچستان 

ږ ته په او د خراسان نوري سیمي په پخوانیو زمانو او د صفویانو په وخت کي په دې ملک اړه درلوده او اوس مو
میراث رسېدلي دي؛ او موږ به هغه سیمي بیرته د خپلو آسونو او لښکرو تر پښو الندي کړو. نو دا به ستاسي په خیر 

ي فوفلزای«  وي چې بیا زموږ په خاورو دعوه ونه کړی او د ایران پخوانیو ځمکو ته د حرص سترګي ونه نیسي ... 
 (1۳۹-1۳۸ص ص )

د ایران د پاچا فتحعلي شاه قاجار لیک ورته ورسېدی او له هغه ښار څخه یې، په شاه زمان ال په هرات کي وو چې 
ډېرو ټینګو کلماتو، چې له هري برخي څخه یې د هغه افغاني غرور څرګندیږي، یو اوږد لیک واستاوه. دا لیک نه 

نو په دربارونو کي د یوازي د ایران د پاچا د ګستاخی جواب دی بلکه په اته لسمه پېړۍ کي د افغانستان د پاچاها
 فارسي ژبي د انکشاف او د عالي نثر لیکلو یوه ډېره ښه نمونه ده. د لیک په یوه برخه کي راغلي دي:

څرنګه چې د تاج او تخت څښتنان په خپلو خبرو او لیکونو کي له ادب څخه کار اخلي او هره خبره د عقل په » ... 
شاه قاجار لیک د ادب د رعایت کولو له نعمت څخه بې برخي دی  ترازو کي تللې کوي؛ مګر د بې اعتباره فتحعلي

او له داسي یوه سړي سره چې ځانته د شهنشاه خطاب کوي نه ښایي او زموږ عالي مقام ته یې له سپکو کلماتو او 
بېځایه دالیلو او سفسطې څخه ډک لیک را لېږلی دی. د خپل قوت په باره کي یې الپي شاپي کړي دي او د نکته 

ردازیو او خوږو عباراتو د استعمالولو فن یې، چې له شاهانو سره ښایي، هېر کړی دی او دا سبک یې د شاه اسمعیل پ
صفوي له وخته، چې د شیعه مذهب یې په وچ زور پر خلکو تحمیل کړ، په میراث وړی دی... که ستاسي په سر کي 

وانه خلی نو خبره به د توري او خنجر استعمال  عقل او هوښیاري موجوده نه وي او د جنګ له تهدیدونو څخه الس
ته ورسیږي او بیا نو د قاجاریانو چم او چمبازي د درانیانو د توري د زور جواب نه لري... او څه چې تا د خراسان 
په اړه لیکلي او د خپلو نیکونو د میراث نوم دي ورباندي ایښی دی، دا دي تاته معلومه وي چې دا ملک یو وخت په 

و یو وخت په ما اړه درلودلې ده او اوس به معلومه سي چې زموږ د توري زور کار ورکوي او که ستا تزویر او تا ا
بې ادبي. کومي مځکي چې زما په الس کي دي هغه مي د توري په زور ساتلي دي او د خپلو سترو نیکونو څخه را 

 (1۴۳-1۴1اب ص ص هغه کت)« پاته دي او اوس به یې هم په خپل همت او توره ساتم... 
مرحوم کهزاد لیکي چې شاه زمان د ګدامحمد خان بارکزایي په نوم یو سفیر، چې په ګدو خان مشهور وو، د محمدخان 
قاجار دربار ته استولی وو او هغه په هرات کي د زمانشاه د څلور میاشتني ځنډ په وخت کي هغه ته د تهران د دربار 

اره کي خپل د سترګو لیدلی حال ووایه او زمانشاه ته یې وویل چې د ایران او د ایران د حکومت د کمزوریو په ب
حکومت دونه کمزوری دی چې که ده ته دوولس زره عسکر ورکړه سي نو ایران به ورته فتح کړي. مرحوم کهزاد 

انو د صفوید ایران په باره کي د ګدو خان نظر او تحلیل د میرویس خان له هغه نظر او تحلیل سره مقایسه کوي چې 
 (۳۲۳کهزاد ص )د نظام له لیدلو څخه وروسته یې ورکړی او په نتیجه کي یې د ایران پر ضد پاڅون وکړ. 

په دې صورت کي باید زمانشاه د ایران دربار ته دوه ځله هیاتونه لېږلي وي ځکه چې فوفلزایي، د فرمانونو په حواله، 
باز خان پوپلزی ښیي. په هر صورت که د مرحوم کهزاد په د ایران دربار ته د لېږل سوي سفیر نوم سردارطره 

کتاب کي د ګدو خان راغلي احساساتي خبري حقیقت ولري نو سړی ویالی سي چې شاه زمان د خپلي پاچهی او 
واکمنی د چلولو په وخت کي چنداني هوښیار او د کار وزیران او سفیران نه درلودل. او که یې درلودل نو هغه یې د 

 خان په خوله له ځانه لیري کړي او له منځه وړي ول. ځکه چې ایران، د قاجاریانو په وخت کي، هیڅ رحمت هللا
وخت دونه کمزوری نه وو چې افغانان دي هغه په دوولس زره عسکرو فتح کړي. که زمانشاه د خپلو سفیرانو او 

دي، یوه ورځ هم حساب کړی وي نو د هغه وزیرانو پر دغه راز احساساتي او له منطقو خالي تحلیلونو او رپوټونو بان
د ټولو اشتباهاتو مسوول یې همدغه سالکاران او په حقیقت کي پخپله شاه زمان دی چې دغه راز کسانو ته یې مخ 

 ورکړی وو.
په هر صورت، زمانشاه د شاه محمود د ځپلو څخه وروسته، خپل زوی شهزاده قیصر په هرات کي نایب الحکومه 

لور وخوځېدی. له کابل څخه یې بیا د سکهانو د ځپلو اواېلولو او ښایي د لویو نقشو لپاره، د پېښور  کړ او د کابل پر
 پر لور حرکت وکړ. ال یې په پېښور کي ساه نه وه اچولې چې بیا د شاه محمود د ښورښ خبرونه ورته را ورسېدل.

شاه محمود او فتح خان، له دې څخه لږ وروسته، چې زمانشاه له کابل څخه وتلی وو، پر کندهار باندي حمله وکړه. 
د کندهار د والي مهرعلي خان اسحق زي پنځه زره کسیز پوځ ته یې ، په ډیرو لږو قواوو ماته ورکړه او د کندهار 

ان، چې باید په دونه حساسو او خطرناکو وختونو کي ښار یې څه باندي څلوېښت ورځي محاصره کړ. بېخبره شاه زم
په کابل او حتی پخپله په کندهار کي حاضر وای، په پېښور کي پروت وو. او استخبارات یې دومره کمزوري وه چې 
لږ ترلږه د کندهار د دونه اوږدې محاصرې په وخت کي اطالع ورته ونه رسېدله چې ځان یې پر وخت را رسولی 

ې مهرعلي خان له ښاره وتښتېدی او د شاه زمان کمپ ته یې ځان ورساوه او ټول احوال یې ورته وای. او کله چ
ووایه نو شاه زمان ایله خبر سو چې وضع په څه حال کي ده. شاه زمان سمدستي د کندهار پر لور حرکت وکړ. دواړه 

، احمدخان نورزی، چې له وفادارخان پوځونه د قالت او مقر په منځ کي سره مخامخ سول. د شاه زمان له لښکرو څخه
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندرپه افغان 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

 

څخه یې ښه زړه نه درلود، د جنګ په میدان کي، له خپلو لسو زرو عسکرو سره، له شاه محمود او فتح خان سره یو 
 (1۷1-1۷۰درانی ص ص )ځای سو او شاه زمان ماته وکړه او د کابل خواته وخوځېدی. 

باالحصار څخه د جواهراتو تر اخیستلو وروسته یې د جالل  شاه زمان له غزني څخه د کابل پر لور وخوځېدی او له
آباد پر لور حرکت وکړ. غوښتل یې چې ځان پېښور ته ورسوي او هلته له خپل ورور شجاع الملک څخه، چې په 
پېښور کي نایب الحکومه وو، پوځي قوه واخلي او بیرته د کابل د نیولو لپاره اقدام وکړي. داسي ښکاري چې شاه 

کابل کي هیڅ پوځي قوه نه درلوده او هغه لس زره پوځیان چې یې، د فتح خان او شاه محمودسره د مقابلې  زمان په
لپاره، له احمدخان نورزي سره لېږلي وه د ده وروستی پوځي طاقت وو. ځکه چې که له شاه زمان سره نوره پوځي 

لور حرکت نه کاوه. شاه زمان جالل آباد ته له قوه موجوده وای نو په دونه تلوار یې له کابل څخه د جالل آباد پر 
رسېدلو څخه مخکي د مالعاشق شینواري په قال کي د شپې د تېرولو او هوسا کېدلو لپاره تم سو. مالعاشق شینواري 
یې په لومړي سر کي ښه عزت وکړ او کله چې په کابل کي د شاه محمود له پاچا کېدلو څخه خبر سو نو یا د ځان له 

ا نوي پاچا ته د نیژدې کېدلو په تمه یې په شپه کي خپل زامن کابل ته ولېږل او شاه محمود ته یې اطالع ویري او ی
ورکړه. په شاه زمان پسي یې دروازې وتړلې او له خپلو ټولو ورسره ملګرو سره یې د نوي پاچا سړیو ته الس تړلی 

مان د ړندولو وظیفه ورکړې وه او هغه هم له تسلیم کړ. شاه محمود د فتح خان ورور نواب اسد خان ته د شاه ز
تسلیمېدلو سره سم په سترګو ړوند کړ. د شاه زمان صدراعظم سردار رحمت هللا خان او د هغه ورور سردار محمدخان 
او سردار محمدزمانخان بامیزی یې په هغه ورځ په باالحصار کي اعدام کړل. په دې توګه د شاه زمان نهه کلنه 

ومړۍ ورځي تر پایه پوري د لویو او کوچنیو جنګونو او تاریخي پیښو داستان دی پای ته ورسېده او پاچهي، چې له ل
نه یوازي په کابل کي بلکه په افغانستان کي یوه نوې دوره پیل سوه، چې له هره پلوه یې له احمدشاه بابا څخه نیولې 

 تر شاه زمان پوري، له مخکنیو کسانو سره توپیر درلود.
ن کشر ورور شجاع الملک، چې دا وخت په پېښور کي وو، او عمر به یې ایله شلو کالو ته رسېدی، د خپل د شاه زما

ورور د کسات اخیستلو لپاره میدان ته را ولوېد او په ډېر لږ وخت کي یې له شاه محمود څخه، چې د تیمورشاه په 
د خپل ورور شاه زمان په شفاعت یې له وژلو  زامنو کي یو له ترټولو عیاش او بې کفایته پاچاوو، قدرت ونیوی. خو

او ړندولو څخه تېر سو او له نورو شهزاده ګانو سره یې په باالحصار کي بندي کړ. ځیني افغاني مورخین په دې 
 (۳۶۴کهزاد ص )عقیده دي چې شاه زمان د خپل لوړ همت او لوی والي له امله هغه وباخښه. 

د شفاعت او د شاه محمود د بخښل کېدلو په برخه کي اتفاق نه لري خو که  که څه هم چې تاریخي متون د شاه زمان
چېري د مرحوم کهزاد دغه خبره ومنو نو د شاه زمان دغه بېځایه ترحم د هغه د ورور شاه شجاع د سلطنت په مقابل 

و په نتیحه کي کي د شاه محمود او نورو مشرانو د راتلونکو ښورښونو او باالخره د هغه د سلطنت د نسکورېدلو ا
بیرته قدرت ته، د شاه محمود په څېر، یوه کمزوري او عیاش شخصیت د رسېدلو اصلي عامل سو. که څه هم چې 
موږ د شاه شجاع د پالنونو او په نظر کي نیول سویو او یا عملي سویو اصالحاتو په باب، که یې احیاناً درلودل، کوم 

که د هغه په مقابل کي ښورښونه سوي نه وای نو په ملک کي عمومي  سند په الس کي نه لرو خو دونه ویالی سو چې
آرامي او امنیت به طبعا د خلکو په ګټه وای. شاه شجاع به د رنجیټ سینګه او نورو سیاالنو په بندیخانو کي نه 

کابل له  ه دسپکېدالی او د انګرېزانو خیرات ته به نه مجبوره کېدالی او که د کشمیر او سند په څېر ځمکي او ملکون
واکمنی څخه وتالی نو لږترلږه د ډیورنډ کرښه، یا د افغانستان او پاکستان تر منځ دغه اوسنۍ ظالمانه پوله به، چې 
وروسته به بحث ورباندي وکړو، په تېره بیا په دې اوسني شکل، موجوده نه وای. ځکه چې د همدې ظالمانه کرښي 

 ځ په لومړنۍ موافقې کي ایښودل سوی دی.اساس هم د شاه شجاع او رنجیټ سینګه تر من
 

 نوربیا
 آرشیف مقاالت محترم جهانی صاحب )لطفاً اینجاکلیک کنید( 
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