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  ۸۰/۰۶/2۰2۰                                               ړ محمد مصطفئ کاک
 

 عليحضرت شاه محمود هوتک د ايران د ظالم نظام فاتحا
 

هـ کال کې په کندهار کې وزېږېد، دميرويس  ١١١۰سلطان شاه محمود هوتک د ميرويس خان نيکه مشر زوى په 
کاله و، له همدې امله ولسي جرګې پرېکړه وکړه چي دده پر ځاى دده   ١۸خان نيکه دمړيني په وخت کې يې عمر 

 .يکه ورور )ميرعبدالعزيز( او دځينو په اند عبدهللا په پالز کښېنويتره دميرويس خان ن
د افغانستان د ستر ملي او هېوادپال شخصيت د مېرويس نيكه زوى ، شاه محمود د خپل پالر د مړينې په كال كه څه  

ره په ټولو جگړو هم اتلس كلن وو ، مگر بيا هم ډېر مېړه پښتون وو او پر پالر هم ډېر گران وو ، ځكه چې له پالر س
كې ملگرى وو او په حربي چارو كې ښې تجربېې حاصلې كړې وې . د پالر تر مرگ وروسته بيا د خپل اكا په  
خدمت كې وو او د پښتنو د كارو باره سره يې ډېره دلچسپي درلوده ، خو كوم وخت چې يې د خپل اكا پېشنهاد وليد، 

يې ورتمام كړ او څنگه چې د كندهار او پارس پخوانى رواج وو ، چې  نو د اكا له كړو څخه بېزاره شو او د هغه كار  
د ښار په هره خوا كې به يوه يوه مناره وه او په هره مناره كې به يوه نغاره د خلكو د خبرولو لپاره پرته وه ، نو هر 

 .وخت چې به يو مهم خبر وو ، نو دا نغارې به ډنگېدلې او خلك به راغونډېدل
ا مړ كړ ، نو دا نغارې يې وډنگولې او خلك راغونډ شول . محمود د خپل اكا وړانديز دوى ته  محمود چې خپل اك

وښود او له پارسيانو سره جنگ يې په ايت او حديث ثابت كړ او بيا يې څرگنده كړه ، چې دده اكا د خپلې شخصي  
او د هغوى مطيع كړي او زموږ  ارامۍ او خوش گزرانۍ لپاره غوښته ، چې پښتانه بيا د پارسيانو تر الس الندې 

مملكت بيا وران شي . تر دې وروسته يې نو وويل ، چې )) ما هغه وواژه (( پښتنو چې هغه وړانديز ولوست او 
ورمالومه شوه ، چې محمود رښتيا وايي ، نو ده ته يې افرين ووايه او دى يې د ځان پاچا كړ او د شاهۍ لقب يې 

 . شو وركړ ، نو )) شاه محمود(( وباله
 

 :د شاه محمد هوتک واکمني
 

دشاه محمود دواکمنيدلو په مهال اسدهللا ابدالي دهرات واکمن  .هـ ل کال په تخت کښېناست  ١١2٩شاه محمود هوتک په  
ز کال لښکر ويوست،په دالرام کې جګړه وشوه. په جګړه  ١٧١٩په فراه حمله وکړه، شاه محمود يې په وړاندي په 

هللا ابدالى ووژل شو. شاه محمود هوتک په تخت له کښېناستو سره سم هڅې پيل کړي تر څو کې ابداليان مات او اسد
  ١١٣٤دخپل پالر ارزو ترسره او داصفهان تخت دخپلو آسونو تر پښو الندي کړي،دهمدې لپاره يې هڅې کولې،تر 

ايراني پوځ دلطف على  ز کال يې په کرمان حمله وکړه،  ١٧2۰هـ ل کال پوري يې په کندهار کې واکمني کوله،په 
خان په مرسته مقابلې ته ودرېد.محاصره اوږده شوه او په دې شپو کي له کندهاره د سلطان بيجن لکزي فراهي دبغاوت 

 .خبر راغى، شاه محمود مجبور شو، کندهار ته راوګرځېد خو دده تر راتلو مخکي خلکو بغاوت غلى کړى و
 .ورته داطاعت څرګندونه وکړهپه همدي جګړه اېز سفر کې دسيستان خلکو هم 

 

 :د اصفهان نيول
 

هـ ل(بيا له اته وېشت زره عسکرو سره وخوځيد،دکرمان او بم له  ١١٣٤-ز  ١٧2١له هغه وروسته په همدې کال ) 
نيولو وروسته دبندر عباس په لوري الړ ، هغه ځاى يې محاصره کړ او امر يې وکړ چي په هغو خلکو دي کار نه  

 ”!م شي، له وسلو پرته مال او شتمني مه ترې اخلئدرلودل کېږي چي تسلي
ز کال اصفهان ته ورسيد او په ګلناباد کې يي  ١٧22اکتوبر  22همدا ښار يي ونيو او داصفهان په لوري وخوځېد، 

 .له ايراني پوځ سره جګړه وکړه، ايراني پوځ يې تار ، مار او دفرخ آباد په لوري روان شو
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پاشاه )شاه حسين ( دشاه محمود حضور ته راغي.شاه محمود افغان دتسليم شوي پاشاه   صفوي  په فرخ آباد کې دايران
 .مخې ته ودريد،څو ګامه مخته ورغى او دى يې په غيږ کې ونيواو ور ته داقاخطاب يې وکړ

 

  :ښاغلى غبار د اصفهان نيول پېښه داسي بيانوي
 

وي براى تسليم حاضر شد وشخصا ًبا بزرگان  م بعد از هشت ماه محاصره ،شاه حسين صف١٧22باالخره درسال  …“
دربار در قرارگاه شاه محمود رسيد.شاه محمود در ورود اين پادشاه به استقبال واحترام برخاست وبا او دريک مسند 

سال سلطنت کرده بود درحين مکالمه “پدر”   ٣۰ساله( به پادشاه سالخوردي که 2٥نشست، شاه خوردسال افغاني )
گفت:شان وشوکت وجاه وجالل دنيا اين چنين بيوفا است، خداوند بهرکسي که خواهد دهد واز   خطاب کرد وبا ادب

 .”کسي که خواهدستاند،من شما راتسلي ميدهم که بدون مصلحت شما کارى نخواهم کرد
اعليحضرت شاه محمود په داسي حال کي داصفهان ښار ته ننوت ،چې دصفوي پاشاه تاج ئې پر سر  2٥داکتو بر په

 .ي وايښ
شاه محمود له سر څخه تاج ايسته کړ او هيڅ وخت په شاهې تخت کښېنناست،ده غوښتل ديوه فقير په څېر ژوند  

 .وکړي،ساده جامې يې اغوستې او هغه څه يې خوړل چي لښکر به يې خوړل
وې ښځې  کلن پادشاه هيڅ ي 22لکهارت ليکي:”څو دشاه محمود خپله نکاحي ښځه له کندهاره نه راغله، شاه محمود 

 .”ته ونه کتل
 .شاه محمود له اصفهان څخه لښکري ولېږلې ، تهران ، شيراز او دايران ډېري برخې ونيولې شوي

کې لښکر راټول کړ او غوښتل يې دشاه محمود پر ضد جنګ   شهزاده طهماسب دشاه حسين صفوي زوى په قزوين 
 .ائجان خواته وتښتيدوکړي،خو دامان هللا خان له لوري ورته ماتې ورکړل شوه او دآزرب

شاه محمود دايران له تخت څخه غورزول شوي پاچا شاه حسين صفوي ته ډېر درنښت ورکاوو، هغه که څه هم يو 
 .زنداني وو، خو ده به تل ورسره دغرمې ډوډۍ خوړله 

ري  شاه محمود خان په لومړيو کې له خپلو سپاهيانو سره غېږې نيولې،شاه محمود خان دنګ او قوي سړى و، دتو
 .ګذار يې دومره قوي و، چي په آس به ولګېد،دوه نيم به شو

خو په وروستيو کې يي غېږې نيول، له عسکرو سره ټوکې ټکالي او خنداوي پرېښودې، يواځي دخداى جل جالله په  
 . عبادت بوخت شو، ټوله شپه به يې دخداى تعالى عبادت کاوو او تر سهاره به يې ژړل

ه پيدا کړي او دى بېرته افغاني مشرانو چي کله دى په دې مهم وخت کې په داسي حال وليد،فکر يې وکړ ترڅو يوه الر
په خپل حال شي،دسلطنت چارې په الس کې واخلي او دايران دبشپړه فتحي لپاره کار وکړي.خو چي هره وسيله يې 

 .وکاروله،شاه محمود هوتک پخواني حال ته راونه ګرځېد او ورځ تر ورځي په عبادت کې ډوب شو
کال داووه وېشتو کالو په عمر دغه افغاني   هـ ١١٣٧ت برا ١2ز/١٧2٥افغانانو دا دده زهنې مختل کېدل وګڼل،په 

 .ستورى ولويد او پر ځاى يې شاه اشرف وټاکل شو
 .دده په مړينه په خلکو کې اوازه خپره شوه ، چي سپه ساالر اشرف دخپل پالر په غچ کې شاه محمود وواژه

 :د بي بي زينب مرثيه د شاه محمود لپاره
 : بي زينبي دميروئس نيکه لور په دې توګه يوه مرثيه ويلې ده دشاه محمود په مړينه دهغه خور بي
 کــــــندهـــــــــــــــارواړه په ژړا سونا ږغ سو چي ورور تير له دنيا سونا
 چــــي شاه محمـــودله ماجالسونا زړه مـــــي په وېر کې مبتال سـونا
 ــيغ کړم دى نا زړه دبـــيلتون په تــــ داروڼ جــهـان راتـــه تورتم دى نا
 دپــــــــاچهۍ تاج مــوبرهـم دى نا هوتک غمجــن دي په دې ماتم دينا

 کنــدهــــــــار واړه په ژړا ســــــــونا  چي شاه محــمود تېرله دنيا سونا
 والړ دقــــــــام په نام اونـــنګ ونا ځـوان و،ميــــړه دتوري جنګ ونا
 پرميدان شـــير و پــــلـــــــنــګ و نا نادښــمن له ده پــه ويـــــنو رنګ و

 کــــنـــدهار واړه پـــــــــه ژړا سـونا افــســـــــوس چـي مرګ دې په خوا سونا
 چـــــي شامحمودسونن په ګـــور عــالمه  اصــــــفهان پاته تاج نسکورعالمه

 ــــالمه راتــه دښمن به کـړي پـيغور ع دپــــــښتون لــمرسوتياره تورعالمه
 زړه يي راسوړ سوکاخوښې دښمنان پاته سوتخـــت وتاج دټول اصفهان

چي شاه   * وشالوه تاچې دپښتون وو پيونددښمن دې بــيازمـوږ په وير کاخورسند اسمانه بيا دي څه ستم کاڅرګند
 محموددې کـاپه قبر کې بند

 کـنـــدهــــار واړه پـــــــــه ژړا ســــــونا  * په کورموويرشــــوروغوغاسونا
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 پـــــاچا چه و حشمت پناه څه سونا * له اصـــــفهـــــانه تر فـراه څه سونا
 کـــــندهـار واړه پــــــه ژړا ســـــــــونا  * دپـــــــښتون پــــــــــرتم فناســـــــونــا

ــ  * وې ولي والړې له ما ځوان محموده  ـــه تخت وتاج هر څه سوې جال؟ لـــــ
 وروره مقردې ستامـوالکاجنت * دردي کا تاته پس له مرګه راحت

 مــــخ دوه روڼ دخــــــداي په مهرومحبت * روح دېــشه ښادپه لــويه ورځ دقيامت
و څوا واره  هـ كاله پورې يې د افغانستان د پاچا په حيث حكمراني وكړه ا ١١٣۴دا زلمى پښتون د پښتنو پاچا او تر 

هـ كال د پارس د حكومت پايتخت  ١١٣۴يې د پارس او سيستان شرقي برخو ته لښكري وايستلې ، څو يې په 
هـ )   ١١٣۵په  ١۵يا  ١١اصفهان محاصره كړ او تر اته مياشتې محاصرې وروسته يې د محرمې د مياشتې په 

يتخت د پښتنو لښكرو ته تسليم كړ . د پښتنو ع كال د صفويانو وروستنى پاچا سلطان حسين خپل ځان او پا(  ١٧22
 .زلمي پاچا د خپلې شاهنشاهۍ په وختو كې د اصفهان تر فتح وروسته ډېرې لويې لښكركښۍ وكړې

 :د شاه محمود وفات
هـ كال په اصفان كې د دماغي   ١١٣٧شپه ،   ١2خو تر دوه نيمو كالو پاچاهۍ وروسته د برات د مياشتې په 

كلنې تر دنيا تېر شو او د پښتنو په تاريخ كې يې ځالنده نوم  2٧شو . دا فاتح مېړه پښتون په  ناروغې له كبله ووژل
 . او توره پرېښوده

 په ډېر درنښت
 محمد مصطفئ کاکړ
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