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 ه هندوستان  تر نه  پارس له  افغانان
 

 ه برخ  دویمه
   
 خانانو   شمېر  یو  نو  ورسېده.  ته  پای  واکمني  سوریانو  او  لودیانو  د  امله  له  اتفاقۍ  بې  او  والې  یو  نا  مینځي  دخپل  پښتنو  د

  مشوره   او  سال  په  سره  چارواکو  او  سردارانو  مغلي  له   واکمنۍ  ییزې  سیمه  خپلې  چې  وګڼله  غوره  سردارانو  پښتنو  او
 .يکړ خوندي

  کې   خپلو  په   باید  یې  .لومړی   کړي   روان  پسې  ځان   مشران   پښتانه  چې   ګڼله   ورهغ  دا   سردارانوهم  مغلي  ډول   همدا
  دوی  خو  هغسې  واخلي.  ګټه  ځواکمنتیا  له  دوی  د  لپاره  ځپلو  د  باغیانو  او  یاغیانو  نورو  د  حکومت  د  بیا  او  وجنګوي

 .یند ګواښ کوم لپاره واکمنۍ د دوی د پښتانه چې پوهېدل، پدې نور
  سر  یوازې  په  سره  مغلو  له  چې  پوهېده  نه  پدې   هغه  وه،  هم  نېشه  ځواک   او  واک   د  کې  سر  په   مشر  پښتون  کوم  د  که

 . ينکړ راټول  ځان په مشران پښتانه چې هغې ،تر کېږي نه دښمني
  کې  الس  خپل  په  واګې  چارو  د  بنګال  او  بهار  د  بایزید  زوی   هغه  د وروسته  مرګه  له سلیمان  کرالڼي  د پډول  ساري  د

 . هکړ نوم پخپل یې خطبه او ونیولې
  ټینګې  اړیکې  ولۍ  پښتون  ،افغانولۍاو  ورورولۍ  د  مینځ  تر  مشرانو  قومي  بېالبېلو  د  چې  کاوه  کوښښ  تل  پالر  ده  د

 .هواخست را  دښمني سره مشرانو  پښتنو ټولو د بایزید یې زوی ولې وساتي.
 مخکې  او  کړ  یو  الس  ګډه  په   ټولو  چې  وه  هغه  نو  درلود.  نه  کې   ځان  په  نور  زغم   عزتۍ  بې   دغې  د   ده  د  مشرانو  پښتنو

 .وش ووژل کېني تخت په پاچاهۍ د  چې دې  له
 :يد  راغلي داسې اړه دې  په هم  کې تاریخ داودي په
 
 (1«).يووژن مخه د نه کېناستو تخت د بایزید چې شول  بریالي پدې مشرۍ په لواڼي »قتلو«  د مشران پښتانه ټول»
  

  کړي.   پاچا  وراره  سلیمان  د  چې  غوښتل  لواڼیو  وي؟  څوک  باید  ناستی  ځای  بایزید  د  چې  غوښتل  نو  لودیا  سره  کار  پدې
 .يکېن تخت په  پاچاهۍ د چې ګاڼه، وړ دې   د یې داود زوی کشر سلیمان کرالڼي د بیا کرالڼیو پخپله خو

  
 سیمو   نورو  د  هند  د  چې  ورولېږه  خان  منعم  خان  اکبر،  الدین  جالل  چې  واخېست  زور  دومره  جګړو  مینځي  خپل  ددوې

 . ی د  څښتن  ځواک  پیاوړي  یوه  د   لوری  سیال  ده  د   ولیدل  چې  کرالڼي،  ګوجر  مشر  قومي  یو  کړي.   اېل  هم   دوی  څېر  په
  د   اکبر  د   به   دی  پرېږدي،  ته   ده  بهار  به   دی   چې   وویل،  ورته   کې  ترڅ  په   اترو  خبرو  د   او  ورغۍ  ته  خان  منعم  نو

  سره  داود له نو شو، خبر دې له مشرچې لودي ورکړي. ته ده هم جاګیر بنګال د بیا به کال بل شي. برخه  ټولواکمنۍ
 .لودرېد ېوړاند په بابریانو د ګډه په کړ. پخال بېرته ګوجر یې مشوره او سال په

  یو  خان  منعم  چې  دي  ویلي  خواشینۍ  ډېرې  په  فضل  ابو  چې   دي،  کښلي  قوله  له  فضل  ابو  د  عبدالرحیم  محمد  ډاکتر
 :ړورک السه له چانس طالیي

  
  وړاندیز  ګوجر  د   هم  او   وای   وهلې   پکې  ته  خوګلن  اور   د   شقاق،   او  نفاق  د   مینځه  تر  افغانانو  د   چې  شول  کولی   ده»

 ( 2)« .وش ورکولی ګوزار سخت ښه ته  افغانانو هندوستان ختیځ د ده سره کار  پدې وی. لیمن خنډ کوم له پرته
  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 5تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 وګورې   به  زر  ډېر  ورنکړې.  السه  له  فرصت  ځل  دا  چې  واستوو  ځواب  ته  خان  منعم  اکبر  الدین  جالل  واکمن  مغلي
 .ېکړ ېورغبرګ کیسې تېرې افغانانو د ورته یې بیا نو خوري.  سره کې خپلو په بیا پښتانه چې

  تاج   چې  وي  بېلګې  نورې  او  ډب  و  اخ  مینځ  تر  سور  شاه  بهادر  د  او  کرالڼي  خان  تاج  د  موخه  نه  تېرو  د  ده  د  ښایې
  مینځ   تر  افغانانو  کرالڼي  او  سوري  د  چې  کله  مټ  پر  السلطنة(  نایب  اکبر  )د  زمان  خان  چارواکي  مغلي  یوه  د  خان

 . وش الیبری کې پای په خان تاج کرالڼي نو وې روانې شخړې
  اسانۍ   په  وی  غوښتي  زمان  خان   چېرې  که   او  لرلې   اړیکې  خوږې   سره  زمان  خان  چارواکي  مغلي  له   پایه  تر  خان  تاج
 . هغوښت نه مخې له الملونو شمېر یو د .خو شو نیولی بنګال یې
  خپلواکي   بهار  او  بنګال  د  څېر  په  ورور  خپل  د  هم  کرالڼي  سلیمان  یې  ورور  شو،  مړ  کې   ز۵۱۵۶ په  کله  چې  خان  تاج

  چې   وه،  انسان  ځیرک او  اوښیار  دومره  دی   وې.  ساتلې  اړیکې  خپلې  یې  سره  اکبر  الدین  جالل  له هم  بیا  ولې  وساتله.
  منصبونه  لوی  لوی  ډېر   هم  یې  ته  هندوانو  بلکې  کېده  درناوی  او  قدر  ډېر  عالمانو  دینې  د  کې  دربار  په  ده  د  یوازې  نه
 . هو ورکړي مقامونه او
 خپل  یوازې  کړی،  اعالن  ندی پاچا  ځان  خو  ما   وګوره  ګنې  چې  ساتلې  اړیکې  داسې  سره  اکبر  مغلي  له  واخ  یوې  له  ده

  ده   د   هغه  هم  رښتیا  چې  وو  وتی  تېر  دې   په   هم  اکبر  ګڼم.  نږدې   ته  علي)رض(   حضرت  مخې  له   وړو  کړو  د   ځان
 .ړک ن غوره لقب سلطان یا او  پاچا د سره نوم خپل له  سلیمان چې ده، منلې  ټولواکمني

  ځان   د  لقب  کوم  داسې  یې  نه  او  ووهله  سکه  نوم  خپل  په  نه  پورې  ز(۵۱۵۶  –  ۷۲)  پایه  تر  نوموړی  چې  هم  رښتیا
 .يوپارو وړاندې په ده د  اکبر مغلي چې کړ غوره لپاره

 . هو ټولواک یو  خو هغه ولې وه کړی غوره هم شېرشاه خو لقب علي)رض( حضرت د چې وایي تاریخپوهان
  په   جنرال   همدې  د  اړیکې  اکبر  د  او  ده  د  چې  ځکه  دا   ګڼله  ونه  ښه   لپاره  ځان  د  مړینه  زمان  خان  د  کرالڼي  سلیمان
  د  چې دې تر ان کړې،  ټینګې اړیکې ورته رژ ډېر هم سره خان منعم له سلیمان اوښیار هم بیا ولې وې. نېکې وسیله

 . لکړ ډالۍ ورته هم سوغاتونه ځنې  نوم په پاچا اکبر د یې بیا او ومنله هم یې بلنه مېلمستیا د ده
 .يونیس خان منعم چې ورکړه مشوره او سال ته کرالڼي سلیمان سردارانو افغان شمېر یو
  

 نه   ونیول،  ترتیبات  ځانګړي  او  غوره  لپاره  ساتنې  د  ده  د  الیې  ه.منل  ونه  مشوره  دا  دوی  د  لودي  او  کرالڼي  سلیمان»
 (3«).يورسېږ زیان  ورته السه  له  افغان کوم د چې

  
 دومره سلیمان چې ځکه باسي.  تېر دی او پوهېږي نه وړو  کړو په  کرالڼي سلیمان د پاچا  اکبر چې وېلې به فضل ابو

 .یپېژندل نشي یې پاچا چې  دی انسان ځیرک او اوښیار
  

 ( 4«).رمدا سیاست کاره ریا یو او  دی انسان منافق یو دی  چې ځایه هغه تر»
  
 .يش اخته کې خپلو په به زر  ډېر لري نه و مشر اوښیار کوم که افغانان چې خبره دا  اکبر الدین جالل د
 .دودرې وړاندې په داود  د  زر ډېر خان  لودي ځکه  وخته، سمه وړاندوینه ده د

  ولیدل   چې  لودي  ووېشله،  مینځه  تر  افغانانو  د  یې  خزانه  پالر  د  نو  کړي،  پلوي  ځان  د  افغانان  چې  لپاره  دې  د  داود
 .وش شا په ته کال »روهتاس« د بیا .نو واخست الس نه  مالتړ له ده د مشرانو، افغاني

  وفا  ډېرې   په   او   درلود  درناوی   ته   دربار  دوی  د   یې   مهاله  له   پالر  د   ان  چې   وغورځولې،  پامه   له  ښېګڼې  لودي  د  داود
 .وواستو ته روهتاس لپاره  ځپلو د لودي د لښکر یو نه پور حاجي یې بیا نو وو.  کې چوپړ په پالر د ده د  دارۍ

  کړه  ټینګه اړیکه سره  خان منعم جنرال نامتو له اکبر  الدین جالل د یې بیا نو ولید کې  خطر  په ځان نوموړي چې کله
 . دوخوځې نیت په نیولو د بنګال او بهار د هم پخپله او ورولېږه پوځ لپاره مرستې د هم هغه او

 .هوکړ یې ستاینه او یادونه خدمتونو د ده د یې بیا او ونیوله اړیکه سره لودي سال  په وقتل او ګوجر داودد
 :هواړول  ته لور  خان منعم د خوله ټوپک خپل د یې بیا او تېرووت خبرو دغو په ده د  هم لودي

  
  بابریانو  د  بیا  او  کړل  ېره  یې  بد  ټول  داود   د  وې  ګرانې  هم  ځانه  له  ورته  ګټې  افغانانو  خپلو  د   چې  ته   لودي  پلوي  هیواد»
 (5«).هونیول یې مخه خان منعم مشر پوځي د
  
 : ېاړیک  لودي  اوخان داود سلطان د

  له کورنۍ دې  د بلکې وکړه، مرسته اړخیزه  هر کې الره په تینګښت د ټولواکمنۍ د ده د  سره داود   له یوازې نه  لودي
 . هو څښتن درناوي ځانګړي د کې دربار په هغو د  چې وې، خوږې دومره اړیکې ده د هم سره واکمنو تېرو
 . هکړ  جوړه  توطیه  ته  ده  مخې  له  ستاینې  ځان  او  هۍناپو  خپلې  د  او  کړل،  هېر  څه  هر  خدمتګار  وفادار  دغه  د   داود  ولې
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  ځپلو  د  داود  د  چې  وغوښتل  پوځ  خان  منعم  د  چې  ونیوله  مخه  خطر  هغه  د  بیا  ځل  یو   بنسټ  په  پوهې  خپلې  د  لودي
 . يونیس وې کې پالس ده د چې سیمې کومې نورې او بنګال د لپاره
 سره ده له باب په چارو د ملک د  غواړي چې پلمه، دې  په یې بیا  نو نشو پوه ارزښت او  قدر په ده د داود ناپوهه خو
 . توغوښ ته حضور خپل وکړي، مشوره او سال

 .ړک یې بندي او وکړ  امر ته پوځیانو خپلو ځنډه له پرته هم هغه ورغی، ته دربار  داود  د مخې له نیت ښه د لودي
 وژنې  ماخو   چې  کړ   ته  داود   یې   مخ  قول   په   دي« داو  »تاریخ  د   نو  کېږي   وژل  اوس  چې  شو،   پوه  پدې  نوموړی  چې   کله
 ، واوره مې نصیحت دغه ولې

  چې  .کله   اخلي  نه  الس  نه  بنګال  او   بهار  د  هېڅکله  هغه  نکوې،  باور  به  جوړه   روغه  په  بابریانو  د   چې   ولره  یاد  په»
 (6«).يکو برید تا په به هرومرو ومومي وس

  
 .هوواژ رحمۍ بې ډېرې  په لودي سال په ورون او قتلو  او درباریانو خپلو د هم بیا داود

 :يد کښلي کې اثر ګټور پخپل قوله له »بدایوني« د  هم عبدالرحیم محمد ډاکتر
  

 ( 7«).هووهل تېشه په  خپله یې پښه خپله نو وواژه، لودي خان خواخوږی یو خپل داود  چې کله»
  

  چې   ستایي  هغه  ګڼي،  مړینه  داود  د  مړینه  لودي  د  هم  لرله،  نه  خواخوږي  کومه  یې  سره  افغانانو  له  چې  فضل  ابو
 .هو کړي خدمتونه ډېر ته ټبر  افغان یې سرښندنو خپلو په او وه څښتن فکر ښه یوه د نوموړی

  د   ته مغولو مرګ ده د  خو  ځکه نو وژغوره. نه برید له  بابریانو د یې هندوستان ختیځ  چې وه جنګیالی پیاوړی یو دی
 .هنستپرا دروازه بهار او بنګال

  
  خواخوږو  ده  د  چې  وکړل   څه  هغه  خپله  په  دښمنانو  ده  د   وه،  کې  دې  په  نیکمرغي  اکبر  الدین  جالل  ټولواک  د»

  افغانانو  په  مرګ لودي د  نکړ. ترالسه هم  یې  بری وړ پام کوم  د  کړی، ونشو سره سره هڅو  هاندو ډېرو له  سردارانو
 برید   بنګال  او  بهار  په  چې  شو،  پیدا  وس  دې  د  ته  خان  نعمم  جنرال  ځواکونو   مغلي  د  او  کړې  پیدا  ستونزې  ډېرې  کې

 (8«).يوکړ
  
 : کبرخلي داود سلطان د
 
  چتاکانګ   د  بهار،  بنګال،  بیا  داود  سلطان  نو  باله.  هیواد  خزانو  د  بنګال  خلکو  به،  مهال  په واکمنیو  د  مغلو  او  افغانانو  د

 .هو واکمن سیمو نورو شمېر یو او
 یې خطبه او ووهله سکه نوم پخپل لپاره درنښت د مقام خپل د نوموړي ګاڼه. نه کم نه پاچا اکبر له ځان هم کله ده نو
 .هکړ نوم پخپل هم
 درباریانو   د   چې  لپاره  دې  د  ده  خو   وه.  شوي   خوابدي  څخه   داود  سلطان   له   مړینه  په   لودي  د  هم  څه   که  افغانان  شمېر  یو

 یو  وخت  هغه   د   چې   ورکړل،  لقبونه  ویاړلي   داسې  ته  اوسالکارانو  جنراالنو  شمېر  یو  یې  بیا  نو  وي،   کړی  ترالسه  باور
 لقبونه  نور  ته  نورو  شمېر  یو  او  خانان  خان  د  یې  ته  اسماعیل  محمود  الدوله،  رکن  د  یې  ته  کرالڼي  ګوجر  وه.  اصل  مهم

 . لشو ورکړل
 درلود،  توپیر  بشپړ  یې  نه  وړ  کړو  له  کرالڼي  سلیمان  د  چې   ولیدل،  چلندونه  دغه  داود  سلطان  د  چې  اکبر  الدین  جالل

 .يورسو پایته واکمنۍ کرالڼیو د چې وکړه یې پرېکړه نو
 :يد راغلي اړه په پالېسۍ د اکبر  الدین جالل د کې کتاب په ارتقا« تدریجي کا نظام سیاسي هندوستاني»
  
  شمېر  یو  پالېسي   اکبر  د  ولې  وه،  راجپوتان  بل  او  افغانان  هم  یو  سیاالن  ستر  دوه  دوی  د  مهال  په  واکمنۍ  د  مغلو  د

 واکمنۍ  اکبر الدین  جالل  د   کې  سیمو  شمېر  یو  هپ  هندوستان  د هم  بیا  ال  افغانانو  خو  وګرځېده.  وړ  منلو  د  ته  راجپوتانو
 .هو کړی پېښ ګواښ ستر ته
  

  المل  ماتې د ته حکومت مرکزي چې ګواښ ډول دغه د افغانانو د وروسته نه جهانګیر او پاچا اکبر له هم دې د سره
 (9)«.ړال مینخه له بېخي شي

  
 :هد نیولې ګوته داسې ته پالېسۍ اکبر  د هکله په نیولو د بنګال او بهار د  راز همدا  او لپاره ځپلو د  داود د  فضل ابو

  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 افغان سیاالن خپل چې  وه،  کې تکل دې په دی اړه په  بهار  او بنګال د ونیسي. هندوستان ټول چې غوښته پاچا اکبر»
 ګرېوان   او  الس  سره  ستونزو  شمېر  یو  له  دی  مهال  په  کرالڼي  سلیمان  هوښیار  او  پیاوړي  د  ولې  یوسي.  مینځه  له  واکمن

 ( 01«).يکو عملي  نخشه دا به ورځ یوه چې وه هڅه تلپاتې یې دا ولې وه.
  
 افغاني   ټول  سلیمان  داچې  لومړی  دي:   وړ  پام  د  الملونه  دوه  دلته  نشو،  بریالی  پدې   دی  مهال   په  سلیمان  کرالڼي  د   چې   دا

  سردارانو  اکبر  .د  لرلې  اړیکې  نهدوستا   سره  چارواکو  مغلي  له  نوموړي  چې  دا  دویم  وو.  کړي  ټول  را  ځان  په  مشران
 . يوکړ برید بنګال او بهار په چې ورکوله نه مشوره او  سال دا ته پاچا خپل جنراالنو او
  

  پور«   »غازي  په   پوځونه  لودي   د   او   خان  منعم  د   چې  وخت  هغه   وه،  جنرال  پیاوړی  یو  لودي   چې   وه  دا   خبره  دریمه
  ډېرې   په  .نو  ته  شا  نه  او  شو   تلی  مخکې  نه  چې  وه  خرابه  دومره  وضعه  خان  منعم  جنرال  مغلي  د  شول  مخامخ  سره  کې

 ته  خان منعم  بیا نو شو، ووژل لخوا داود کرالڼي د سپهساالر نامتو دغه چې کله خو وکړ. وړاندیز سولې د یې نهیلۍ
 پورې   رود  د  ګنګا  د  افغانان  هم  بیا  ولې  کړ.  کالبند  »پتني«  یې  مټ  په پوځ ستر  یو  د  او  ورغله  الس  په  موقع  ښه  ډېره

  ه پور  په  افغانان   خو  نکړ،  ترالسه  بری   وړ  پام   د  کوم  خان   منعم  مغلي  او  وه،  والړ  ټینګ  وړاندې   په   دښمن  د   ته   غاړې
  الدین   جالل   چې  هغې  تر  ودرېدل.  ټینګ  وړاندې   په  بریدونو  د   مغلو  د  پورې  میاشتې  تر  اګست  د  کال  ۴۱۵۷ تر  مېړانه

 .یراغ ته سیمې سره ځواکونو نورو له پخپله اکبر
  

 :يد کښلي کې اکبري  دربار په اړه دې په تاریخپوه او  عالم نامتو هند د ازاد حسین محمد موالنا العلماء شمس
  

  دغه  نوموړي  د  چې  وکړه  اغېزه  ناوړه  داسې  یې  ده  په  شو،  خبر  پاچاهۍ  له  داود  کرالڼي  د  اکبر  مغلي  چې  مهال  ههغ»
 ځانګړي په  کړو، ده  د چې  وې،  څرګندې ته  چا  هر تېروتنې داود د  هم څه  که وه. مانا په سپکاوي د  ځان  د  ورته کار
 .هو  کړي مات یې زړونه افغانانو ډېرو د  یې وژنه په لودي د ډول

  
  او  ده  بلکې  وه.  نه  څېر  په  ده د  هم  خان  ګوجر  چې  دې تر  ان وه.  جنرال  او  دوست  نږدې  ډېر  سلیمان  کرالڼي  د  لودي
 ( 11«).ړک لرې   مخې له  یې لودي او  ورغله  الس په موقع ښه ورته  دلته زغملی. نشو هم پرمختګ ده د قتلو

  
  وړ  باور د  ته  هېچا نوموړی چې  ځکه  مني. نه  و بلنه  داود  کرالڼي د  چې  وه، ویلي سالکارانو ده د  ته  لودي  هم  څه  که
 . وو نه

  تړون  کوم چې  ما شې. به پښېمانه ګوره ده  فتنه دا  چې ویل، وې  ورته نو کېږي وژل  اوس  چې شو پوه لودي  چې  کله
 شېن  سره  له  سره  اسانه  په  وړو  کړو  دې  په  بال  مغلي  دی.  ګټه  په  واکمنۍ  د  تاسو  د  دی،  کړی  سره  چارواکو  مغلي  له

  چارواکي  مغل چې ورځه پرې نو وکړې چلند څېر په پالر خپل د سره مغلو له  چې غواړې  نه چېرې که کولی، لرې
 . ينکړ منظم ځان درنه
 .ړک چمتو ته برید پوځ خپل هم رښتیا خان منعم او وواژه، یې لودي وغولېد سولې ورځنۍ څلور په خان منعم د داود

 برید  پور   حاجي  په   یې  لومړی   رسېږي.   ته  کال  پتني  نه   پور  حاجي   له   توکي  اړین  ته  داود   چې  ولیدل   اکبر  الدین  جالل
  وه،   ستر  دومره  پوځ  بابریانو   د   هم   بیا  ولې  وکړ،  مقاومت  پایه  تر  جنګیالیو  مېشتو  کې  پور  حاجي   په  چې  څنګه  وکړ.
 . لکړ اړ ته ماتې یې هغوی چې
  ده   دلته   وګڼله.  بابېزه  خبره  دغه  ده  د   هغه  خو  پرېږدو،  کال  پتني  د  چې   وي  به   ښه  وړاندیزوکړ،  ته  داود  کرالڼي  قتلو
  په   هغه   چې  ورکړل،  څه   داسې   ته  نوموړي  کې  خوړو  په   لواڼي  قتلو   راځي.  ته  مینځ  اتفاقي  بې  مینځ  تر  دواړو  د  چې
  په  اګست  د  کال  ز۴۱۵۷ په  ولېږدول.  یې  ته  ټنډا  او  واچول  توکي  پالزمېنې  د  یې  کې  کښتۍ  په   چې  وو  نه   خبر  ځان

 کې   کښتۍ  په  خزانه  ټوله  سلطان  د  وزیر  هندو  یو  کرالڼي  داود  سلطان  د  شو،  زیات  هم  نور  کړکېچ  چې  نېټه  سمهل
 .هیوړ ته بنګال یې پسې هغه او واچوله
  کړي   ډک  خندکونه  شاوخوا  اوبو  سېالبونو  د  چې  کړه  خالي  مهال  پداسې  لخوا   شپې  د  کال  پتني  د  کرالڼي  خان  ګوجر

 طبقات  په  شول.  ډب  کې  خندکونو  په   غړي  پلي  پوځ  د   او  پیالن  ښکارېده  نه  سترګه  په  سترکه  چې  وه  تیاره  دومره  وه.
 الهو  سین  په  یې  څه  هر  چې  وه  ورځ  قیامت  د  لپاره  ځواکونو  د  داود  کرالڼي  د  شپه  دا  چې  دي  راغلي  کې  اکبري

 ( 21«).لشو
  
  مینځه   له   ځواکونه  افغاني  ډېر  ونیول  یې   فیالن  ډېر  کړه.  الندې  ځواکونو  اکبر  د  سره  اسانۍ  ډېرې   په   کال  زوروه  پتني  د

 .دوتښتې کې حالت بد ډېر په خان کوجر الړل.
  

 . يوسات بهار او بنګال چې کولی نشي افغانان نور پوهېده دی  چې ځکه دا شو، ستون ته پالزمېنې خپلې بېرته اکبر
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

  مینځ   تر  بنګال  او  هندوستان  شمالي  د  ې چ  وګماره،  دېته  اسماعیل  دار  سالح  خپل  کرالڼي  داود  سلطان  هم  هغې  د  سره
  مورال   جنګي  خپل  پوځ  افغاني  هم   بیا  ولې  ونیسي.  ده  شوې   تېره  کې  دره  پهiTaliagarh ۍتلیاګړ  چې   الره  مهمه  هغه

  »سات  سره  خزانو  خپلو  له   کرالڼي  داود   سلطان  او  ونیو  بنګال  خان   منعم  سره  اسانۍ  ډېرې  په   وه،  ورکړی   السه   له
 .ړال ته Satgoan «نګو

 خان  منعم  جنرال  ستر  اکبر  د  چې  دي  کښلي  کې  افغانانو...  د  کې  هندوستان  په  کتاب  ګتور  پخپل  عبدالرحیم  محمد  ډاکتر
  طبقات   –  اکبرنامه  )په  لیکلي  هم  تاریخپوهانو  درباري  اکبر  د  ونیو.  بنګال  نېټه ۱۲ په  سپتامبر  د  کال  ز۴۱۵۷ په

 .وش ونیول انهاس په لخوا ځواکونو  مغلي له بنګال چې دي اکبري(
  

 :يوای بلکې منلی ندی کال ۴۱۵۷ کار نیولو د بنګال د تاریخپوهانو معاصرو هندوستان د ولې
  

 ( 31«).دپرېښو بنګال کال ز۶۱۵۷ په میاشت په جوالی د داود کرالڼي»
  

  بنګال   چې  ښایي   او  دی   جنګېدلی  کرالڼي  داود  هرومرو  کې  کلو  دوه  پدې  او   دی   کاله  دوه  پوره  توپیر  چې   ګورو  دلته
   دي. ویلي لیکوالو درباري اکبر الدین  جالل د  چې څرنګه لکه نیولی وي نه هم اسانه په دومره یې
 

 (  نوربیا )
  
  
 .خم ۲۱۶ نسخه قلمي تاریخ داودي عبدهللا د کې کتابتون برټش په [1]- 
  
 .خم ۰۲ ټوک دریم نامه اکبر [2]- 
  
 .خم –  ۳۲۶  – ۷ – نامه اکبر [3]- 
  
 .همخون ۹۶ -۲ –  ۱۹ ټوک ۳ نامه اکبر فضل ابو [4]- 
  
 .همخون ۲۷ –   ۷۰ ټوک دریم اکبرنامه [5]- 
  
 .خم  ۷۱۲ نسخه قلمي  داودي تاریخ د کې کتابتون برټش په [6]- 
  
 .کټو ۲ بدایوني مخ ۲۲۱ ... کې هندوستان  په عبدالرحیم ډاکتر محمد [7]- 
  
 .هو امام مال شاه اکبر د بدایوني عبدالقادر شیخ مخ.  ۵۱۷ ټوک ۲ بدایوني مخ.  ۷ ټوک، ۳ نامه اکبر [8]- 
  
 .همخون ۹۲۹  – ۲۹۸ ارتقا تدریجي کا نظام سیاسي تانیهندوس سلیم محمد ډاکتر  قدورتي [9]- 
  
 .کټو ۳ مخ ۶۸ نامه اکبر [10]- 
  
 .همخون ۴۷۳ –  ۷۳۳ اکبري دربار حسین محمد موالنا ازاد [11]- 
  
 .همخون ۲۲۹  – ۹۳ ټوک ۲ اکبري طبقات طبقات  الدین  نظام بخشي احمد [12]- 
  
 .خم ۰۱۵ اکبري فتوحات نېټه ۳ مارچ د  کال ۶۲۰۰ چاپ هند تاریخ محمد مفتي پوري پالن [13]- 
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