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 ه هندوستان  تر نه  پارس له  افغانان
 
 ه برخ  څلورمه

 
     :جهانيان  خان پښتانه څو کې، هندوستان

  
  وړ   درناوي  د  او  معزز  مخور،   کوم  چې  وو،  نوم  ویاړلی  یو  مهال  په  واکمنیو  مغلو  او  پښتنو  د   لقب  جهان«   »خان  د

 .کېده ورکول به ته کس
 . دي رسېدلي  ته مقام دغه کې هندوستان په چې پېژنو پښتانه وړ  پام د  او مخور ډول دا ډېر موږ

 .و معاصر بهلول سلطان د نجها خان لومړنی پښتنو د مخې له السوندونو شمېر یو د
  وه   اخته  جګړه  په  سره  شرقي  حسین  سلطان  له  بهلول  کله  چې  وه،  منلی  ته  سلطان  لودي  دومره  جهان  خان  نوموړی 

 . وې سپارلې ته ده یې چارې سلطنتي او نیابت ډیلي د نو
 . ورکړ لقب ده د  ته خان احمد  زوی ده د بیا بهلول سلطان  نو ومړ جهان خان دغه چې کله
  شمېر   یو  لقب  جهان  خان  د  پورې  جهان  شاه  ترګورګاني  واخله  را  نه  مهال  له  شاهانو  تغلق  د  پرته  نه  بهلول  سلطان   له

 . دی شوی ورکړ ته  شخصیتونو ټولنیزو
  »په   ورکړ.  ته  زوی  خانان  خان  پرملي  د  لقب  ویاړلی  جهان  خان  د  هم  سکندر  سلطان  لودي  وروسته  لودي  بهلول  له

 ۱) «وه. کړی ډالۍ لقب دا ته  شرواڼي خان فتح امیر پښتانه بابر چې دي  راغلي کې نامه بابر
  یې ،پالر دی زېزېدلی کال  هـ ۴۹۹ په چې نومېده خان پیر هغه ده کړې یادونه یې مرصع تاریخ  چې جهان خان کوم

 .وه انسان منلی یو کې دربار په اکبر پاچا مغلي د چې نومېده خان دولت
  ځان   له کال  هـ۵۱۰۱ په  یې  بیا  او  وغوښت  ته  اګرې  خان  پیر  درناوي ډېر  په  خان  جهانګیر  ومړ  پاچا  اکبر چې  »کله
  په   ورته   لور   درباري  مغلي  مخور  یوه  د   ې ی  غوښتل  چې   وه  ګران   دومره  جهانګیر  په  نوموړی  بوته...  ته   کابل  سره
 ۲)«منله. نه و هغه ولې کړي نکاح

 کسانو  دغو  له  یو  خان  پیر  چې  وه.  دود  کاله  پنځوس  سوه  څلور  «۴۵۰»  کې  هندوستان  په  نوم  ویاړلی   جهان  خان  د
  و. شوی ویاړلی سره نوم پدغه چې وو، څخه
  ال  نو  وغوښت  ته  پالزمېنې  دی  پاچا  کال  هـ  ۴۱۰۲ په   کله  چې  وه  ګران  دومره  جهانګیر  واکمن  مغلي  په  جهان  خان

  اعتماد  پالر  جهاني  نور  د  خان،   اصف   صدراعظم   خپل  )خرم(   جهان  شاه  زوی  خپل  ده   چې  وه  نه   رسېدلی  ته  اجمیر
 .ولېږل ور ته مخې لپاره هرکلي د خان مهابت او الدولة 

 . وه درولې لپاره استوګنځي د ده د ې،ک اجمیر په خېمه ښکلې یوه ورته جهانګیر واکمن مغلي سربېره دې  له
 وه.  حکمران  ملتان  د  جهان  خان  وخت  دغه  وکړ،  برید کندهار  په  کال  هـ ۱۱۰۳ په  عباس  شاه  صفوي  چې  مهال  هغه

  نه   و  ښه  جهانګیر  مغلي  په  خبره  دا  نو  ورکړي،  ځواب  ماتوونکی  خوله  ته  حکومت  صفوي  پارس  د  چې  یې  غوښتل
 . ووایي پاچا باید ځواب هپادشا د وویل: یې ورته نو لګېده

  مرسته اقتصادي سره  خلکو له  کندهار د  چېرې که چې ولېږله  ته ملتان جرګه یوه کې  وخت دغه په مشرانو کندهار د
 .دي چمتو ته جګړې وړاندې په صفویانو د وشي،

 

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


  

 

 3تر 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

 

  پښتنو   د  نو  شي  خبر نه  یووالي  له  پښتنو  د  کندهار  او ملتان  د  واکمن  مغلي  که  وویلې، ته  مشرانو  کندهار  د  جهان  خان
 . نږدي پرې هم به تخم
  جهان  خان شو. پېښ  ډب و  اخ سر په واکمنۍ د مینځ  تر  شهزادګانو مغلي د ومړ، کال هـ ۷۱۰۳ په  جهانګیر چې کله

  بریالی  پدې  جهان  شاه  کې  ترڅ  پدې   خو  غټېدې  نه  سترګې  چایې  په  ولې   وه.  ارمان  نۍواکم  بیا  د  پښتنو  د  تل  سره  لودي
 . کړي ترالسه واک چې شو،
  چې  نورجهان،  ملکې  مېرمنې  د  پاچا  د  پروېز،  شهزاده  د  وه،  اختالف  سر  په  ټاکلو  د   ولیعهد  د  مخه   د  ال  هم   څه  که

 شاه  )وروسته خرم شهزاده د خپله په او وراره(  جهانګیر )د وکړي کار لپاره شهریار شهزاده زوم خپل د یې غوښتل
 .وه  روانه جګړه ننه د کې دربار په کړي، ترالسه واک کاوه کوښښ چا هر چې مینځ، تر جهان(
 خو   ځکه  نو  وو.  کړی  خراب  ورته  هم  یې  نیت  جهانګیر  د  نو  درلود،  نه  نیت  ښه  ته  جهان   خان  چې  نورجهان،  ملکې

 .واستوو ته ګجرات یې بیا او کړ ښهګو نه منصب پخواني له جهان خان یې
 .وسپارلې ته ده سیمې شاوخوا دکن د  او دکن د بېرته مهال په واکمنۍ د  جهان شاه د ولې

 چې   وه  همغه  ولمسوي.  وړاندې   په  ده  د  جهان  شاه  چې  و  کې  لټه  پدې  لیدلی،  نشو  پرمختګ  جهان  خان  د  درباریانو
 واستوو،  ته  مالوي  یې  دی  او  واخېست  واک  سیمو  د  برار   او  دېس  خان  دکن   »د  څخه:  ده  له  یې  کال  ق  هـ  ۷۱۰۳ په

 ۳)«ورکړې. ته خان مهابت یې سیمې نورې او دکن خو
 مالوي  له  یې  خو  ځکه  نو  ګوري،  نه  سترګه  درنه  په  ورته   څېر  په  پخوا  د  چې  شو  پوه  نیت  په  جهان  شاه  د  جهان  خان

 .کړ بند نظر کې اګره  په او وغوښت را نه
 کورنۍ ده د  او دی جهان شاه ښایي چې وه، شوې غوږه تر هم یې خبره دا او شوه زیاته هم ېرهو نوره ته جهان خان

  د   هندوانو  د  جهان  شاه  چې  کې  حال  پداسې  نه  اګرې  له  سره  دوستانو  او  اوالدونو  خپلو  له  خو  ځکه  کړي،  زنداني
 .الړ ته  دکن کال هـ  ۸۱۰۳ په وه بوخت کې مراسمو په »دوالي«

 حاضر   ته  دربار  یې  تړلی  الس  چې  ولېږه،  ور  پوځ  کې  خوا  شاو  په  زره  څلوېښت  د  یې  زر  ډېر  وش  خبر  چې  جهان  شاه
 .کړي
  سیالو   دواړو  د  ونیوه  الره  ته  پوځ  واکمن  مغلي  پښتنوننګیالیو  زره  دوه  ورسره  او  دوستانو  جهان  خان  د  مهال  پدغه

 .ونښته جګړه سخته مینځ تر ځواکونو
 جنګیالي  نور  شپېته  پنځه  او  وروڼه  دوه  هغه   د  او  خان  شمس  لودي  زوم  یو  زامن  دوه  جهان  خان  د  کې  جګړه  پدغه

 .ورسول ته »ګوندواني« یې ځانونه  او پورېووت نه  سین له »چنبل«  د جهان خان خو شول. ووژل
  برهانپور   پالزمېنې  دیس«  »خان  د   خپله  په  او   ولېږل  ته  سیمې  لپاره  ځپلو  د  جهان  خان  د  جنګیالي  زرګونو  په  جهان  شاه
 . ورغی ته

  مېړونو  پښتنو پورې افغانستان  تر ان او پښتونخوا تر  واخله را پښتنو له  هند  د شول، خبر پېښې دې  له پښتانه چې کله
 .وکړ مالتړ نه جهان خان  له

  موږ چې وتړله. یې مال جهان خان  د  او واوښتل را  نه هغه له   وو، کې لښکر په جهان  شاه د چې جنګیالي پښتانه هغه
 نوموړی   چې  روهیله  الدین   کمال  زوی  الدین  رکن  شیخ  د  وه،  مشر  جنګیالیو  زرو  څلور  د  چې  یادوو  زی  داود  خان  دریا
  ودرېدل. شا تر جهان خان  د شو، یادولی توګه په بېلګې د وه، کې سر په لښکر کسیز زره څلور د هم

 پیر  د  لکه  کسان  شمېر  یو  برټ  روښاني  د  کې  دوی  په  چې  پښتانه  زرګونه  پورې  کابله  تر  واخله  را  اټکه  له  راز  همدا
  او   او  زمان  محمد  زوی  روښاني  داد  میر  د   او  داد   کریم  زوی  روښانې  الدین  جالل  د   »عبدالقادر«،   کړوسی  روښان

 . شول ټول را وه، ملګري هم پښتانه مېړني نور
  او   ځاځي   ټکخ  یوسفزي،  زي،   داود  مومند،  خلیل،   ګګیاڼي،  زي،   محمد  شاوخوا  پېښور  اشنغر،  تیرا،  د  سربېره  دې  له  

 .وکړ برید پېښور په یې هـ( ۹۱۰۳) ورځ دریمه په اختر لوی  د او شول راټول چیغه یوه په قومونه نور
  کړ.  بند  کال  هم   یې  پېښور  بلکې  شو،   یخ  وژنه   په  مرستیال  د  خان  لښکر  حاکم  مغلي  د   کابل  د   زړه  دوی   د   یوازې  نه 

 .شو بریالی هم بیا پوځ مغلي کبله له اتفاقۍ بې د پښتنو د  مرغه بده له ولې
 شاوخوا په نګر احمد د لښکرو، مغلي خوا یوې ،له وه  ګرېوان  او الس سره ډلو دښمنو درې له دلته لودي جهان خان

 .کړ پیل برید احمدنګر په لښکر ګډ انګرېزانو د اودریم مرهټو د خوا  بلې له کاوه، برید کې سیمو
  شروع  جګړه سره مغلو یې  بیا او ورکړه ماته  سخته ته  ځواکونو انګرېزانو او مرهټو  د جنګیالیو جهان خان  د لومړی

 .کړه
  کړل.   ځای  په  ځای  کې  کال  په  »هارور«  د  الندې  مشرۍ  تر  خان  مقرب  وا  میانه  خان  بهلول  د  جنګیالي  څه  یو  نوموړي

 . کړي ټوله مالیه سیمې دې  د چې وه، دېره کې »بڼوسه« په لښکر یو هم  سره زي داود خان دریا له
 ناڅاپه  یو  چې  وه،  اړولي  کې  سیمه  په  »بیر«  د  سره  جنګیالیو   کې  شاوخوا  په  پښتنو  سوو  څلور  د  جهان  خان  پخپله  خو

 . وکړ برید پرې لښکر مغلي
  جهان  خان  هم  بیا  ولې  وکړه  مقابله  رسېده  ته  زرګونو  یې  شمېر  چې  سره  لښکر  لوی  یوه  له  مغلو  د  جنګیالیو  پښتنو
 .وکړي بریدونه دښمن په بیا ځایه هغه  له چې وهڅول  ته لور غره د هغوی
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  ده   د  او   وه  پلوی   جهان  خان  د  داودزی  خان   ،دریا  جنګېدل  سره  پښتنو  له   پښتانه  هم   بیا  چې   وه،  دا   خو   خبره  وړ   پام  د
 . جنګېده وړاندې په جهان خان د کې لښکر په مغلو د بیا خان بهادر زوی

 مغلي   مشرۍ  په  »بکرماجیت«  د  وو  ورسره  جنګیالي  سوه  څلور  چې  زی   داود  خان  دریا   کبله  له   اتفاقیو  بې  همدغو  د
 ککرۍ  زوی  جنګیالي  د   هغه   د  او  زي   داود   خان   دریا  د  او  شول   ووژل  پښتانه  ټول  کې  پایله  په   چې  وکړ  برید  پرې  پوځ
 . ورولېږلې وه دېره شاجهان هلته چې ته برهانپور یې

 ووژل  لخوا  مغلو  د  وه  مله  جنګیالي  تنه  سل  سره  لودي  جهان  خان  چې  کې  جګړه  په  جنګ«  »استري  د  راز  »همدا
  هم   هغه  او  ولېږل  ته  جهان  شاه  هـ(۰۱۰۴)  په  یې  سرونه  صدرخان  او  عزیزخان  زوی  د  هغه  د جهان  خان  د  او  شول

 (۴)«وځړول. کال په برهانپور د
 هر  یې   نور  او  شول  ووژل   لخوا  مغلو  د  مهال  په  ژوند  د  ده  د  خان  عظمت  او  خان  حسین  چې  لرل  زامن  نه  نوموړي

 مغلو   له  شمېر  یو  دوی  د ېچ  خان  حسین او  خان  احمد  خان،  عالم  خان،  جهان  خان،  فرید  خان،  مظفر  خان،  اصالت  یو
 .شول اړ ته تېښتې  یې نور شمېر یو او شول مړه کې جګړو په  سره

  ځله   ډېر  لیده...  نه  و  ورځ  ښه  مغلو  هم  بیا  ولې  ورکړه،  السه  له  پاچاهي  هندوستان  د  پښتنو   چېرې  که  شو  ویلی  هم  بیا
 . وه ښکېل کې جګړه په  سره نوابانو او مشرانو پښتنو له

  پیر   کې  زمانه  په  اکبر  د  رنګه  .دا  نیوله  مخه  ظلمونو  د  ده  د  لودي،   جهان  خان  مهال  په  جهان   شاه  د  چې  څرنګه  لکه
  ژوند   خپل   د  چې  شو  یادولی   مشران  نور  سلګونو  په  او  خټک  خان   خوشال   مهال  په  واکمنۍ  د  زېب  اورنګ  د  او  روښان

   دي. جنګېدلي سره واکمنو مغلو له پایه تر
 (  )نوربیا
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