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 1۱/۳۰/۱۳18         دیعبدالخالق رش سوریپروف

 خوشال پوهنې یوه زرینه پاڼه د

 د کشمیر شالیمار خوشال یوه قصیده او د
 

 

 

لویه هستي خوشال خټک د بیالبیلو برخو یوه  علومو د ، لوی تاریخپوه ، لوی ټولنپوه اولوی شاعر، لوی مفکر    
او هغه څه یې په خپل وخت کې ویلي چې  چا پام نه ورسیږي م( موږ ته هغه څه ویلي چې هغوته د 1۱1۰)زیږید 

اوس اوس په ډیرو څیړنیزو برخو کې څیړونکي له چلنجونو سره مخامخ کوي ، داسې څه یې ویلي چې نورو 
لونکو ته لیږدولي دي ، خو خوشال چې څه وایی او یایې ویلي دي مورخینواو لیکوالو کلونه کلونه هغه په یوه بڼه رات

هغه له دغو تاریخي لیکنوسره په تیره بیا زموږ او دهند د نیمې وچې په برخه کې پرهغو تیرو وینو باندې د پوښتنې 
او له  غور پرپولو دریږي اود حقایقو هغه اړخ موږ ته را په ګوته کوي چې اوس باید په یوشمیرلیکنو باندې له سره

 د فارسي ژبې سیاست« دستارنامه » سره کتنه ورباندې وشي . موږ کلونه کلونه وویل چې خوشال خپل نامتو اثر 
نامې دلیکوال پرپله لیکلي ، داسې چې ګویا له هغه یې تقلید کړی دی ، په داسې حال کې چې خوشال کیدای شي نه 

ورپام وي ، ځکه چې دخوشال په چاپیریال او ماحول کې داسې دعنصرالمعالی  سیاست نامه لوستي وي اونه یې هم 
آثارچې تر عنصرالمعالي او نورو په زرګونو کاله لرغوني اوپخواني وو ترسترګو کیدل . چې یوهم په دغو اثارکې 

کې  مهغه د کوشالیه یا کوتالیه  نامتو اثر ) آرت  شاستر( وي ، دغه اثر اوس دهندوستان د سیاسي پوهنځیو په کرکول
دیوه حتمی تدریسې مضمون بڼه موندلې ده چې په ډیروحقوقي ، هنري او انفرادي برخو کې ډیرڅه دخپل لوستونکي 
په واک کې ورکوي . موږ یوازې دیوه اثر نوم زده کړې و، چې سیاست نامه وه ،خو زه بیاهم پوره باوري نه یم چې 

کړې وې ، خو دا ویالی شو چې ده په خپل وخت او دخپل زموږ نومیالي خوشال به له دغه یوه څخه هم ګټه پورته 
قوم او تاریخ لپاره دداسې یوه اثر لیکل اړین بللي چې هغه یې له خپل فکر او تحلیل سره سم د دستارنامی په بڼه، هغه 
هم په زندان کې ، په شپږو یا اوو ورځوکې لیکلي دی چې نن سبا له موږ سره په خپل کوچني کمیت دلوی اهمیت 
لرونکی اثردی . ددغه اثردتقلید په اړه زه له هرډول تقلیده ځکه منکریم چې که خوشال دغه اثرد چاپرتقلید لیکلی 
وای ، نو بیا ترې له یوه پلوه نه له یوه پلوه  دتقلید بوی او څرګندونه کیدله. په داسې حال کې چې د دستارنامې لپاره 

له فکري  او سیاسي نبوغ سره په هراړخیزه توګه تړلې او اړوند دداسې یوه نامه ټاکل په خپل ذات کې دخوشال 
 حقیقت دی .  

په هرډول ، خپلې اصلي موضوع ته راځم اوهغه داچې خوشال پوهنه نن سبا یوعلمی مفهوم ، د نویو څیړنو لپاره یو 
نویو څیړنو ته الره نوی الرښود ، چې باید د پوهانو په واک کې ورکړه شي ، څو پردغه مهم مضمون باندې دعلومو 

پرانیستل شي ، خوشال چې څه په خپل وخت کې لیکلي ، دهغولیکنو لپاره د لوستونکي شمیر دده ترکورنۍ او خپلوانو 
پرهغه خوا نه و ، دی پردغه رمز باندې د زړه له کومي پوهیده ، او دغه ټکي ته یې پام و چې دی یې دچا لپاره ، 
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و لږ ترلږه په لیک لوست پوه پښتنو لپاره لیکي ،که لږ رښتیاوو ته سره کینوخوشال دکومو خلکولپاره اود کومو پوهو ا
دغه نومیالي پښتون افغان په همدغه ارمان مړشو ، په همدغه المل یې خپل جاهل اودده په خپله وینا ناپوه قوم چې 

وس مې داخلک ، داقوم په دجهالت پرالمل یي ) په حیا او شجاعت یې ... (ّ باندې محکوم کړدا خبره وکړه چې ا
قدرنه پوهیږئ ، خو یوه ورځ به داسې راشي چې لکه مچان به زما پرخوان باندې بڼیږئ اوچغي به وهئ چې لوی 

 لیکوال ، لوی مفکراو لویه انساني هستي و... 

 پس له مرګه به یې یاد کا ډیرعالم  خوشال قدر که اوس په هیچا نشته د

پوهنې جام جم( و، په هغې کې ما د  )خوشال پوهنه د هند چې سرلیک یېمقاله لیکلې وه ه ما څوکاله پخوا یو    
وه قصیده دلته له یوه تاریخي لوی خوشال ی ځانګړنو ته اشاره کړې وه ، په همدغه لړکې دادی د لړ خوشال پوهنې یو

په تاریخ کې لوی اهمیت اونوم )شالیمار (سره چې د کشمیر په پالزمینه کې جوړشوي او د هندوستان او کشمیر  ځای
یوه درانه میلمه په توګه  هجري کال په نوروز کې( د 1۳۰8لري په لنډه توګه تشریح کوو، هلته چې خوشال په  )

 رسیدلي را سپړو. خوشال په خپله دغه قصیده کې برسیره پردې چې د شالیمار ښکال یې زموږ په وړاندې انځور
( په 1جهانګیر) هندوستان په تاریخ ، د لړ نوي معلومات چې ما د م موږ ته یوجوړښت په اړه ه دغه بڼ د کړې ، د

ړۍ ل خپلو خبرو د دغه قصیده باندې دې چې پر لیکنو او نورو کې نه دي لوستی په واک کې راکوي ، مخکې تر
و چې دلته زموږ وغزوو، ښه به داوي چې دغه قصیده دلته ژوندې را واخلو ، ویی لولو او بیا هغو ټکو ته اشاره وکړ

 لپاره ، زموږ دڅیړنې لپاره د پاملرنې وړ دي ، خوشال وایی :  

  

 يـزارشــرغــه مـح پـرشــرم تـــرم نـــن شي لزارـګ د ونوـلــګ ې دـم مــوســې مــچ

 چې په هسې وخت یې سیر په ګلزارشي اـري کـرابــب وک ــه څـتـخـب  هـه لـغــه د

 دګارشيـله دا هسې مــرکــت دې هــخـب اـدد کــره مـا ســم ه ــع لـالـط ا ــن زمــن

 ارشيــدوبــه د هنــه لتـې پـایــنــې ثــچ چې مې ناسته د صورت په هسې ځای ده

 مه جهان اوڅار شيـه هـه پـت بـبـاقــع ر وشوـظـو نــدالــې د ابــای چــه دا ځــپ

 ویبار شيـارې د جـدې نـانــزه بـسبه ـپ روانې يـه درومـې اوبـې یـن کـمــه چــپ

 ې د کشمیر په شا له مارشيـت یـماتـش وــالـلســو ســزه اوبــیـاکــې پــهس ه داــپ

 ه د فوارو سره  تار په تارشيـچې اوب زړه خوشال کا ېسړي سترګې روښان د

 رې دې نثارشيـلـرغـې مـنـي سپیـوای اسه نه اوبه را ځي په کښتهــه پــې لــچ

 تردغه ځای دې  د ارم تماشه ځارشي وارې ديـرو فـرمـې د مـغه ځای چــه
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 ې د ابشار شيـرې  را روانــه تـې اوبـچ وهـورا شــا غـنـان تـه وایې د اسمـه بـت

 يـارشـتـدې رفـانـو بــینئه آـاس پـي پـوای چې په سریې د حوضونو څوک ګذرکا

 مخ کې ناست دبازو ښکار شي دمحل په مرغاوۍ یې په حوضونو کې غوټې لي

 ن کې انتشارشيـمـه چـې پــره الال چـس ې ديـرود د اور لمبـمـن ې دـه وایـته ب

 يـارشــرکــو تــونــراقــې ال دیـرق یــف ره وو دليـایب سـجـې عـه یـرګـه بـس

  

 يـدار شــم دیـــو هـوسنــو د ســـقـبــد زن ويـته شـفــګـن شـمـچ رــه راف دـه اطـپ

 ار شيـمـه شـه ژبــا پــه واړو د چـمــه د هـشتـی نــمــو کـلونــګ ې دـک اغ ــه دا بــپ

 یـرار شـر قــاطــداره خـنـه نـل پـرګــه د ه ارغوان ديـشه کـنفـه بـرګ کـل بـه سـک

 ه الس نګارشيـدرت پـې د قـې هسـې یـچ مــه شــدقـه صـعـصن رـع تـانـه صـغــه د

 يـار شـنــې د چـې د ولـه کــرق پــي فـول ي کاـالــره سیــان ســمـې آســې یـونواړه 

 ندړ پورې رویدارشيـه چـن پـهـاوې ونــم وپار کاــم کــه  هـګانـیـې بــاغ کــه دا بـپ

 غارشيـې چـارو کــنـه چــې پـه دم چــغـه انوــرغــي د مــواشــګه  نــزار رنــه هــپ

 ارشيــجــه د اشـدنــوریــښ اده ــه بـه لـــن وريـه ښــوجــه مــوا لـن و دــونــرغــم د

 ویونو شرهارشيـج ې دور کـر کــه هــپ ړیــې کـه کـلی پــچ وهــي ګـارت یـمــع

 د سپین والي یې تیری په سپین چوتار شي تیرسو رهروان دي په کې طرح دوه سوه

 و بیمار شيـالـا کـیـات ه دــې روغ بــه کــپ ر ديــیـت  دهــح تر  واــه ې دـت یـافـطـل

 يــار شـبـتـسې اعـا هــې زمــوا یـــه هــپ ویـکه زاړه په ده کې کیناستی  زلمی ش

 بردارشيـشاطه خـه نـې لـوان یـه رضــک ل کاــره داخــت سـبهش ه دـان بــکــم دا

 ار شيـومـوم طــل کـــه ویـک ه وـمـه هـل ابهـحس دی تر رـیـی تـت یـفـګی صـمـه

 خورم په کې دا کار شي کم دـه حـاوس پ ( له السه  شوي۱دا بنا د آصف خان )

 فتار شيـګ ې داـم چـه دولســو روز پـن د هجرت وو وس کالونه  دـخـنـزر اته پ

 په خوشال وو هم دا هرمره چې ویل شول

 ې تکرارشيـکم نه دی چـقل حـع نور د

 

 مخ ( ۱۰۳د مشواڼي په زیار    خوشال کلیات )د
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 سانسکریت ویی دی چې بشپړه مانایی ار( په بڼه راغلی دی، خو له آره)شا له م خوشال په شعرکې شالیمار د د
وخت د واکمن دویم )پرو  م( کلونو په ترڅ کې د 1۰۳ – ۴۷د ) ځای له هغه وخته چې )دمینې استوګنځي( ده ، دغه

له خوا دسرینګرد ښار بنسټ کیښودل شو د پاملرنې وړځای و، پوهان وایی چې د  Provarsena II )وار سینا 
یمه په . داسه راتللیوه صوفی استوګنځي یاعبادت ځآی و چې خلک به یي درناوي ت پرسیمه باندې د اوسني شالیمار

ی ، په زیاترو لوړه ده چې د سرینګر ښاریي په لمن کې پروت دی ، دا بڼ د دل لیک پر شمال ختیز اړخ پروت د
کال کې د جهانګیر په زمانه کې  1۱1۱جوړښت لومړنۍ طرح په   د دغه بڼ هندي اخځونو کې دا خبره شوې چې د

کال کي پای ته رسیدلې چې په  1۱۰۳)فرح بخش( و، ټولې جوړونې یې په  ، وایي چې پرهغه مهال یې نوم وشوه
هغې په نامه کړ. د شاه جهان په واکمنۍ کې  د ډالۍ او )نورجهان( ته کال یې دغه بڼ خپلې نومیالۍ ملکېهمدغه 

پرهغه مهال چې ظفرخان د کشمیر حاکم و، دشالیمار نوم یوځل په )فیض بخش( باندې واوښت . تاریخ لیکونکی وایي 
چې دغه ځای په ټوله مغلي دوره کې خپل ځانګړي پرتم درلود ، ان پرهغه مهال چې مغلي واکمني په هندوستان کې 

کال او شالیمار خپله ښکې هم  ښو ولویده ، له هغه وروسته د پټانانو )افغانانو( او سیکانو د واکمنیو په شپو ورځوله پ
پرمهال شالیمار دومره اهمیت درلود چې په اوړي کې به یې خپل تخت او  جهانګیر له السه ورنه کړ. دخپل اهمیت 

الره انګریزانو هم چې کله ډیلی د خپل مرکز په توګه وټاکه په ده د غه تګ دربار هم دلته را لیږداوه ، همداوه چې د
بڼ جهانګیرلپاره کشمیر او شالیمار پام کې ونیوه ، په اوړي کې به ویسرای خپله اداره له ډیلي شملې ته را لیږدوله . د

ده هندوستان له ځانګړی اهمیت درلود. دیوان خاص او دیوان عام یې په خپله دماڼۍ په ترڅ کې دا په ګوته کوي چې 
په زمانه کې هم خپل پرتم له السه ورنه کړ، یوه ودانۍ د )تورې  (۰ه کاوه . شالیمار د شاه جهان )همدغه ځایه الرښون

ده په زمانه کې له تورو مرمرو څخه په کې جوړه شوه ، ځکه خو یي پرتم او وړتیا نوره هم زیاته  د ( په نامهکیږدۍ
 شعر جوګه شو چې ویلي وو :  دغه نامتو بڼ دشوه او په رښتیا هم دغه ښکلی 

 

 همین است و همین است و همین است  زمین است اګر فردوس بر روی

شالیمارد مغلي معمارۍ یو شهکاري جوړښت و، همداو چې په تقلید یی شاه جهان په ډیلی او الهورکې هم شالیمارونه 
م ( کال کې جوړشول خو د ښکالکوم 1۱۷1شالیمار  په  ) م ( کال او دالهور 1۱۰۰جوړکړل ، د ډیلي شالیمار په  ) 

کې نه و. د شالیمار په اړه ویل شوي  نورو شالیمارونو درلود په دغو کشمیر شالیمار او طبعی پرتم چې د سرینګر
پسرلی دی او بل هم منې ، په پسرلي  کال په دوو موسمو کې خپلې لوړتیا ته رسیږي چې یو دغه بڼ ښکال د چې د

ه پآڼۍ شنې شې شالیمار وغوړیږي ، او په منې کې چې د ونو او چنارونو پاڼې  زیړې شي ، نورهم سره چې کل

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimlP7-8PzVAhWEuo8KHYHqCHAQjRwIBw&url=http://www.itlholidays.co/Domestic-Package-Specical-Srinagar.html&psig=AFQjCNEjDPUBji93Oxrc6JwtPrmo2PqU-g&ust=1504110445073522
https://www.google.co.in/imgres?imgurl=http://photos.wikimapia.org/p/00/04/04/62/19_big.jpg&imgrefurl=http://wikimapia.org/5494958/Shalimar-Garden&docid=hscMBM1WZ18hyM&tbnid=JtNT3KLtJvvwGM:&vet=10ahUKEwjio_2pgPzVAhUTSY8KHdRvC704rAIQMwgUKBEwEQ..i&w=700&h=465&bih=502&biw=1366&q=about shalimar garden&ved=0ahUKEwjio_2pgPzVAhUTSY8KHdRvC704rAIQMwgUKBEwEQ&iact=mrc&uact=8


  

 

 8تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

وپخسیږي. او نورهم هغه تصویر موږ ته په روښانه توګه راښیي لکه چې خوشال په خپله قصیده کې زموږ په وړاندې 
ه پرهغه ځای باندې ایښودل شوی چې انځورکړی دی . دشالیمار یا شاله مار نوم تر کندهارهم رسیدلي چې هلت

 دکندهارټوله ښکال په کې له ورایه ښکاره ده .. 

 خوشال دغه ښکلي شعر:  د

غلي م ده او د د خوشال دغه پسرلنی لنډه قصیده په ډاګه کوي چې دی په هغو شپو ورځو کې کشمیرته تللی چې هغه د
است ن ی دلته دیوه درانه میلمه په توګهد دوستۍ شپې ورځې دي ، قصیده په ډاګه کوي چې د واکمن شاه جهان ترمنځ

 په همداسې حال کې د شالیمار بڼ له پسرلنۍ نندارې څخه خوند اخلي :    دی او

 هرکله داهسې مدد ګار شي بخت د  کا مدد نن زما طالع له ماسره

 

ده ته هغه څه چې  ، اوبخته هم شکوه او سرټکونه نه لري خپلهله دغې قصیدې داسې ښکاري چې دی اوس له  او
، هغه یي په دقیقه توګه په یوه ځانګړې ښکال سره انځورکړي دي او هغو ته یې د ښکلي او شاعرانه ښکاره شوي

 جنت په سترګو کتلي دي: 

 خبر دار شيکه رضوان یې بې نشاطه   دا مکان به د بهشت سره داخل کا

ه یو ځانګړی نظرهم وړاندې کړی خوا دلته خپل شاعرانه مهارت څخه کار اخستی ، ده په دغه اړخوشال که له یوې 
 هغه داچې:  ، اودی

 کې دا کار شي خورم په وس په حکم د  دا بنا د آصف خان له السه

جوړښت یې په آصف خان، پورې تړلي  دغې ودانۍ طرح او په دغه اړه خوشال لومړني لیکوال او مورخ دی چې د
وه او ټولو همدا ی هندوستان د تاریخ دغه څپرکې  لولو هلته په رښتیا هم له دغه ټکي سره مخامخ کیږو ، کله چې ددي

چا نه دي ویلي چې دغه شهکاري جوړښت اوماڼۍ  ، خو داا ماڼۍ او دابڼ جهانګیرجوړکړی دیخبره کړې چې د
خپلې خور په  مهم رکن د د جهانګیر د دربار او نورجهان مشر ورور نګیرهم دمخه د هغه دنومیالۍ ملکېترجها
خوشال خبره  ځانګړي ذوق خاوند و،د خپل وخت په امراوو کې د جوړکړی او پیل کړی دی ، آصف خان د خاطر

دغې ماڼۍ طرحه او الرښودنه هم باید آصف  د ځکه سمه ده چې ده دا کار د نورجهان په غوښتنه ترسره کړی او
حکومت هم کړي دی ، هغه د پنجاب  اکي کړې وي ، ځکه چې هغه یوه دوره دالهورخان غوندې یوه هنرپالي چارو

 صوبو له جغرافیې او روانو پیښو سره په هراړخیزه توګه آشنا و . آصف خان د یوه حده د کابل د او تر کشمیر او
ازدانه نوم و چې محل کورنۍ ن ممتاز ) تاج بی بي د ممتازمحل یا تاج بي بي شاه جهان دګرانې میرمنې او ملکې

دهمدغه نامه له مخې چې کله شاه جهان نړیوال شهکارتاج محل ماڼۍ جوړه کړه ، پرهغې یې هم د تاج بي بي  نازي 
 ه باندې نړیوال شهرت ترالسه کړ. نوم ) تاج محل ( کیښود چې تراوسه یې په همدغه نام

 اخځونه او نښلونې : 

هیرالدین ظده په نامه کې د خپل پالر، نیکه اوغورنیکه )  سلیم جهانګیر دی ، دبشپړ نوم نورالدین محمد جهانګیر  دـ  1
 له خوا ورزیات ده د پالر اکبر ، جالل الدین محمد اکبر( پرخالف د سلیم نوم دنصیرالدین محمد همایون¸حمد بابر م

ملکې جودا سره ورغی او د شوی دی ، المل یې دادی چې کله اکبرد شیخ سلیم شاه چشتی درګاه ته له خپلې هندوې 
نارینه اوالد په خاطر یې د دعا هیله ترې وکړه ... له هغه وروسته یې همدغه زوی )جهانګیر( پیدا شو، شیخ سلیم 

م( کال کې  1۰۱۱هغه له نامه سره ) سلیم ( هم ور زیات کړ. سلیم جهانګیر په  ) شاه ته د ارادت پرالمل یې د
ده د واکمنۍ په دوره کې په شمالي هندوستان  ې له نړۍ سترګې پټې کړې دي . دم کال کې ی 1۱۱۴زیږیدلی او په 

کابل کې جوړشوي دي . چې  په اګره ، ډیلی ، الهور او ت شمیر تاریخی ماڼۍ او مهم بڼونهاو افغانستان کې یو زیا
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 8تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

په شپو ورځو کې یویي هم همدغه شالیمار بڼ دی چې په سرینګر چې اوس په هندي کشمیرکې راځي دده د واکمنۍ 
 دخوشال په وینا د آصف خان له خوا ملکې نورجهان ته جوړشوی دی . 

هم  له آره  ابوالحسن آصف خان و ، دی د میزرا عبدالغیاث خان زوی و، دوی له آره قندهاریان دی،   آصف خان -۱
ې له دې امله چې خور یې کیا راوستل شوي دي ، آصف خان د جهانګیر په دربار  او له هغه ځایه هند ته راغلي او

 لیو درباري اراکینوکې وشمیرل شو، د نورجهان پخوانی خاوند شیرافغانجهانګیر ملکه وه په نومیا د نورجهان
یوې توطیي په ترڅ کې د جهانګیرله خوا له منځه یوړل شو او میرمن یې نورجهان ځانته په  شیرافګن نومیده چې د

کې له نورجهان سره په یوه وخت کې  یوه لور درلوده چې هغې هم په دربار نکاح کړه . نورجهان له شیرافغان څخه
 ،رنۍ لپاره دیوې غمیزې بڼه درلودهشیرافګن یا افغان کیسه د شیرافغان د کو مهم ځای اوځانګړی شوکت درلود. د

 هغه په حق کې ترسره کړه.  په خپله ټول واک اوستم سره د جهانګیر خو وشوه او

 

 افغانیا فگن شیرا

نورجهان په رښتیا دهندي مغلي واکمنۍ  په الرښونه کې ترجهانګیرهم فعاله ونډه واخیسته او ان چې ځآن یې 
ترجهانګیر لوړمقام ته ورساوه ځکه خو هغه تش په نامه واکمن بلل کیده.  نورجهان په جهانګیري دربار کې ځانګړي 

ړي یې خپل مشر ورور آصف خان ، پښتون مشر خان جهان فرکیسون یا درباري ډله درلوده چې ترټولو پیاوړی مالت
لودي هغه څوک چې دهمدغو اړیکو له امله یې د شاه جهان په وړاندې بغاوت وکړ او دهغه په امر شهید کړشواو 
نامتوعارف شیخ احمد مجدد الف ثاني اونوروو. آصف خان په جهانګیري او شاه جهاني دواړو دربارونو کې له مهمو 

 .شمیرل کیده ځکه چې د شاه جهان نازولې میرمن  ارجمند بانو )ممتازمحل ( هم دده لور وه  کسانو څخه

م( کال په اګره کې مړشوی  1۱۱۱م( کال کې زیږیدلی او په  ) 1۰۱۱شاهجهان په  )شهاب الدین محمد خرم ـ ۰
نو نارضایتو او درباري فسادو لړ یو دی، شاه جهان د خپل پالره تګالره تریوې کچې وڅارله خو په وروستیو کې یې د

له امله پیالمه په ټول هند کې را پیل شوه ، همداوه چې له ده څخه یو لړزاند دربار او حکومت دده ناچمه زوی اورنګ 
زیب ته ورپاتې شو، د زامنو ترمنځ یی توپیرونه ددې المل شول چې په خپلو کې یې سیالۍ پیل اوله هرې خوایې د 

ته کړې . له خوشال او دده له کورنۍ سره یې اړیکي ښه وو، د کابل دالرې مادي او سیاسی واکمنۍ ډنډورې را پور
واک اوځواک یې اکوړخیلو ته ورسپارلی و ، ځکه خو د خوشال خټک په خوله کې ترهغو چې دي ژوندی وال اوبه 

 اشاره کوي چې :    وې اوعمآل یې د شاه جهان د ستاینې ډندوري وهلې . ځکه خو لکه په پورتنۍ قصیده کې هم

 بخت دهرکله داهسې مدد ګار شي نن زما طالع له ما سره مدد کا

خوشال خان دشاه جهان په دربار کې یوله منلو مشرانو څخه و، د دوی دواړه اړیکي ډیردوستانه وو، خو له دې سره 
هم نه غوښتل چې پښتانه ، چا چې کله یی په وړاندې بیاهم یوازې همدغه مغل واکمنسره داسې ښکاري چې د خوشال 

کې په لوړو منصبو وي خوشال ته په درنه سترګه کتل ځکه خو خوشال هم دده ستاینه کړې او دده  بار یي په در
ځانګړنې یې په ډیره دقیقه توګه تشریح کړې دي . خوشال لومړني څوک دی چې که څه هم شاه جهان ده ، دده کورنۍ 

یې تشریح کړي دي. دده لویې  ته ډیرامتیازات ورکړي وو ، خو بیایی هم هغه څه چې دده په کرکتر لیدلي هغه
 ( مخ کې په منظمه توګه ویلي دي.  ۴۱۰ځانګړنې او زشت عیبونه یې د کلیاتو په  )

جهانګیروروستۍ میرمن اوملکه  کې زیږیدلې ده ، دا د کې  په کندهار 1۰۴۴مهرنیسا یا نورجهان په  نورجهان :( ۷)
ده ، په جهانګیري دربارکې په پادشاه بیګم باندې هم نامتوشوې ده ، لکه چې مخکې مو یادونه وکړه چې داد شیرافګن 

ي خپل تخت ناست ، دجهانګیر په نورجهان باندې مین شومیرمن وه ، څوک چې په اکبرې دوره کې د بیهار ګورنرو ، 
ته توطیه جوړه کړه او هغه یې یوې جګړې ته واستاوه او هلته یې مړکړ، له هغه وروسته  په دویم کال یي شیرافغان

 یې نورجهان ځانته نکاح کړه . نورجهان 
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 کندهارۍ ملکه نورجهان چاته چې دغه شاله مار جوړشوی دی

دهند واکمني الرښونه په ټوله مغلي دوره کې هغه پوه ، زده کړې او په هرڅوپوه ملکه وه چې په غیرمستقیم ډول یې 
 زیادنگیربه ضرب سکه ها جها»لیکي چې:  ، مورخیندې په نامه سکه هم ووهله چې جهانګیرخپله ددومره کوله .

 :نورجهان بیگم ضرب کرد این بیت نقش سکه زدبنام ملکه  درین صنعت ابتکاراتی بخرج داد سکهٔ  ،عالقه داشت

  (1۷۷نگیري ص  ماثرجها)« بنام نورجهان بادشاه بیگم   زر    ـــزحکم شاه جهانگیر یافت صد زیور  

دې له مشورې پرته صادر نه کړ،  فرمان هم د یو او کار په خپله ټوله دوره کې یو لیکونکی لیکي چې جهانګیر
 . کې خاورو ته سپارل شوې ده چې  مزاریی په دغه ښارکې دی په الهور کال کې مړه شوې او 1۱۷۰نورجهان په 

 ل ممتازمح

م کال کې په 1۰۱۰ پهن لور او نورجهان وریره وه چې نامتو درباري آصف خا بانوبیګم و، دا داصل نوم یې ارجمند
ه ، بیلګه نه وښکال  چې په خپل وخت کې یې د لویه شوه ، دا اګرې کې زیږیدلی ده. په درباري کچه وروزل شوه او

دغه مهاله شاه جهان دوې نورې میرمنې  دې چې تر شاه جهان ورباندې مین شو،  سره له یا ځکه خو شهزاده خرم
اده وشو، سره کال کې یې و1۱1۱په  ړو له یوه بل سره سخته مینه وه ،هم درلودې ، خوپردې مین شو، او د دوی دوا

ډیرڅه یې د جهاندارۍ په برخه کې زده کړي وو ، خوبیاهم د  کړو وړو باندې ښه پوهیده او له دې چې په درباري
 نورجهان غوندې یې له سیاست سره لیوالتیا ونه ښوده . د د یوې ښې میرمنې په توګه پاتې شوه او لپاره دشاه جهان 

کیسوڅخه یوه شي .  نړۍ له ډیرو نامتو او مینه ناکو دې المل شوه چې د دوی مینه ناکه کیسه د دې ښکال او مینه د
دې وروستني  د ه وه ، مورخین لیکي چې داکال کې له شاه جهان سره د دکن په یوه جګړه کې مل 1۱۰۳ممتازمحل په 

تاج محل  مینې په یادون د دې د شاه جهان د .سم ماشوم د زیږون پرمهال مړه شوهخپل څوارل کال د 1۱۰1سفرو په  
وه جوړه کړه ، اوهلته یې خاورو ته وسپارله ، دغه ماڼۍ چې نن سبا د نړې له  پرتمینه ماڼۍ چې ترټولو ښکلي او

 دغو دواړو مینانو وروستي دمه ځای دی.  خه بلل کیږي .اوس دحیرانوونکوهستونو څ
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له دغه دولت خان نومیالي دولت خان لودي ) ، نومیالی پښتون شاهوخیل سردار دخان جهان لوديپیرخان یا ( ۰)
د لوی ټولواکمن ابراهیم لودي پرخالف یي مغل  حاکم و او الهور ، هغه چې دديڅخه مراد نا سیاله دولت خان لو

 هندوستان ته ور وباله نه دی ( بابر

 

 کال کې 1۱۱۱په  خان جهان لودی

ته منسوب څوک شو  دربار ځوانې یې له مغلي واکمنانانوسره اړیکي وو، په شل کلنۍ د جهانګیرزوی دی، له تنکۍ 
. دعبدالستاربن قاسم الهوري د مجلس ځان کړل چې لومړی یي د صالبت خان او وروسته د خان خانان القاب د

مثل آقا وبنده او  با یرنگرفتار جها: » په تعلیقاتو کې لیکي چې دغه اثر عارف نوشاهی د نگیري محترم محشیجها
جهان نیز در دستگاه تیموریان  و بعد درعصر شاه گار جهانگیرنبود، بل که دوستانه وندیمانه بود. خان جهان در روز

نقش فعال داشت، ولی ازقضا برای او اتفاقاتی افتاد وکارهای انجام گرفت که وفاداری او به دربار مشکوک شد. فرید 
با او مالقات کرده بود، شرح حال او رابه تفصیل آورده است واخالق  ده بار خیره الخوانین کهبکری مولف ذ

بزرگی وحسب ونسب خان جهان ازآفتاب عیان تراست. سالهای : » ان جهان را بدین کلمات ستوده استوشخصیت خ
ان می کرد... دراز در هند نام نیک او باقی خواهد ماند . مذهب اهل سنت وجماعت داشت اما برغبت تمام به اهل ایر

 (  ۱۳۳۰نگیری چاپ ایران   )مجالس جها«   مردی با وقار وبا تمکین ومدبر به حیا وحلم آراستگی داشت 

ده  تاریخ لیکلو لپاره هڅه پیل شوه ، مالنعمت الله هروي د د خان جهان لومړنی پښتون و چې دده په پاملرنه د پښتنو
کې د پښتنو،  فغاني ( په داسې حال کې ولیکه چې چا په مغلي دربارپه پاملرنه او سپارښتنه خپل نامتو اثر )مخزن اال

دې لپاره  خپل قام دغه نومیالی مورخ د د ده په خپل امر پرتمین تیرپه باره کې خبرې نه شوای کوالی خو هغوی د د
خپل وخت په هغو امراوو کې  په باره کې په خپلو څیړنوباندې الس پورې کړي. خان جهان د پښتنو د وهڅاوه څو

ده په درایت، پوهه  پښتواو پښتونوالي پالل پیل کړل او څوک نه وو چې د پوهې په مټ او ویاړسره یې د ه چې درات
ن جهان خا»او وړتیا باندې ګتنیوی وکړي . ځکه خو جهانګیرته مقرب لیکوال په دغه ټکي اعتراف کوي او لیکي : 

خویش در دو  رت واخالص وعبودیت شایستهٔ ازطبقه افغانان لودی است که ازغریب نوازی ومردم شناسی آن حض
)مجالس «  سربلند وسرفراز است. « فرزندی»سال به منصب واالی پنج هزاری سوارذات رسیده، خطاب مستطاب 

 ( 1۱نگیري چاپ ایران ص  جها
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ه پ شمیرکې په خوږه پښتو درسره غږیږي، هغه چا ته چې لمسي یې په ښکلي کډالۍ: دغه مقاله ثنالله خان الال ته
 . افغاني ویاړ سره ډالۍ کوم
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