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 تاحمد شاه ابدالي او پاني پ
 

(۱۷۴۷ – ۱۷۷۳) 
 

 
ترالسه  هګرنڅ ابدالي احمد شاه  ېوه. داچ  ليړت ټپر م ېتل به ی ېوه چ  رانګد کوه نور الماس په نادر افشار دومره 

 دي. ېداس ېرنګېدي ان يړک
افشار، محمد خان قاجار،   ګبی  یتنه پارسیان د صالح خان، محمد قلي خان، محمد خان، موس(  ۷۰اویا )  ېمهال چ   هغه

ته ور  ېنه را تاو شول نو بیا صالح خان او محمد خان خیم ېد نادر افشار له خیم ونهښو نورو په لمسون او الرا
 .ړک ېپر ېسر له تن ېاو محمد خان بیا تر ړک څغو ېتر ېالس ی ښیاو  ړبرید صالح خان وک ړیننوتل، لوم

د  انځ  هړبی رهډېپه الس احمد خان ته پیام واستوو او هغه هم په  ځېمین ېد خپل ېبي بي صاحب ېرمنېنادر افشار م د
 ته را ورسوه. یا ځ  ېښېپ
 وو.  ړیک ېالس پور ولوټپارسیانو د پاچا د کمپ په لو ېچ  دېته ورس ېسیم ېوخت ک ېپداس ځاحمد خان پو د

خزانه   ېد نادر له کمپ نه ی  ېهغه کسان و نیول چ   واکونوځ لیکلي:»د ابدالي احمدشاه    ېپخپل اثر نادر شاه ک  الکهارت
کله  ېکوي چ  ارګینټ ې.  میرغالم محمد غبار پدید کوه نور الماس احمد خان ته پالس ورغ کهځ وه نو  ړېک ټلو

د کوه نور الماس   ېرمنېله بریدنه وژغوره نو د هغه م انوپت او عزت د قزلباش ۍابدالي احمدشاه د نادر افشار کورن
بهرني   ې. ولېولېږوز  ۍدغه الماس د هر واکمن لپاره بد مرغ  ېچ   وده ښو   وېښ ... وروسته پړک  ۍالډاحمدشاه دراني ته  

ده تر   دهغه قافله هم    د،ځېرګرا و  رتهېنادر افشار له هند نه ب ېاند دي هغه مهال چ   ېپه د یرډېدا نه مني،    ونکيڅېړ
جواهرات او د کوه نور   ېتوکو کپدغو قیمتي  ېدي چ  ليښک کسیول. سا  ېقیمتي توکي پک رډې ېشا را روانه وه چ 

 یمهال د لو  ېوه. دغه قافله پداس  يړد هند له لودیانو نه بابر ترالسه ک  ېنامتو الماس هم وه.  البته دا هغه الماس وه چ 
کدوخان او نور  ېمشران ی ېغلو لخوا چ  رېوه او قافله د یوشم یشو لنادر افشار وژ ېچ دهېته ورس ېکندهار سیم

 او تاال شوه. ټمحمدخان ول لو
.  دهېته رس وړدوه کرو ېی تښارز ېچ  لړترالسه ک ېشته ی ولټکسان د ابدالي احمدشاه له خوا ونیول شول او  دغه

 انځنادر به تل الماس له  ېوي چ  تیا ښدا ری ېرېنه وه. نو که چ  ېد کوه نور الماس به په دغو توکو ک ېچ  ایيښ ېول
خاورو ته وسپارل   ېپه مشهد ک  ړیسره تنه لوم  ېافشار ب  رنه وه. د ناد  ېبیا خو هرومرو پدغه کاروان ک  وه،ځ رګسره  

 .دوهېږول ېوویست او تهران ته ی ېله هدیر ړیشوه او وروسته بیا اغا محمد قاجار د هغه م
 .ړک خښ ېالند ڼیما ېلپاره تر خپل لځ د دویم  ېوي نو بیا ی ړېک ېالند وښتر پ ېدده دب دبه ی ېلپاره چ ېدد
 ېپیل شو او هغه دا چ   یپرکڅ   ییو نو  ته،ښواو  هڼپا   ېیوه نو  ېوروسته د افغانستان په تاریخ ک  ېینړنادر افشار له م  د

 ابدالي احمدشاه د افغانستان پادشاه شو.
 

 : د؟ېواک ته ورس  هګرنڅ یدران احمدشاه
 
 ته الره پرانسته. چېکړک ییوه لو ېپه سیمه ک ګد نادر افشار مر ولډ يګړانځ په  وېښخراسان پ د

افغانان هم د یو  ېک ړل ېشو. پد شلېوه، وو ړیک ډسیمو او قومونو نه را غون لوېالبېله ب يړنومو ېچ  ځپو هغه
 .دهېکلټا ېزرو په شاوخوا ک( ۱۶)سړد شپا  ېی رېشم هږتر ل ږل ېول چ تنڅښ واکځ  يړپیاو

وروسته مخ په کندهار  دوېمشران نور محمد خان غلجي او ابدالي احمد خان د نادر افشار له وژل ک واکځ همدغه  د
 .دلځېوخو
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...( مشرانو انوګهزاره  و،څ ازبکو، تاجکو، بلو تنو،ښقومي )پ ولوټمحمد خان میر افغان غلجي د افغانستان له  نور
 .يړک هړلپاره جو اکلوټد پاچا د  هګیوه جر ېچ  تلښوغو
او   ینورمحمدخان غلج  وړغ  ګېد جر  ېرا وبلله. په سرک هګیوه ملي جر  رمهڅېته   ېهدیر  رسرخېمشرانو د ش  نيافغا 

احمد خان  ګېوالو ستر هګجر ولوټد  ېک هډپه نهمه غون ګېد جر ې. وللګڼ ړکار لپاره و ېد د یحاجي جمال بارکز
 تنڅښاو زغم   ېد نورو په پرتله د پوه  وانځ (  يګڼکلن    ۲۶ ېنځکلن )  ۲۵  ړینومو  ېچ  کهځ دا    ،ېتښسدوزي ته واو

 و. 
 هځ له مین ګېدرلود د جر یدرناو رډېد کندهار خلکو ورته  ېیو روحاني شخص صابر شاه چ  ځپه نهمه ور ګېجر د

ز کال( ور  ۱۷۴۷) ېک ګړۍهم په پ ېی ږیاو د غنمو و ړاعالن ک هګد پاچا په تو ېاحمد خان ابدالي ی دڅېرا پا
 . ومبهټو

  ی شو شلېو ځافغانستان د سییمه ییزو واکمنو او خانانو تر مین ېنه یواز ېمهال پاچا شو چ  ېبدالي په داسشاه ا احمد
 هم یو باثباته مرکزي حکومت نه درلود.   وادونوېه يډاونګد افغانستان  ېوه بلک

غوره  ټپه بنس ېاو موخ  ېسیاسي او نظامي پوه ېد خپل ه،ګمشر په تو یرکځ او  یارښ. ابدالي احمدشاه هم د یوه او
 .يړرا ونغا ټېلپاره م دوړېافغانستان د جو يړد یوه پیاو ېچ  لهګڼو

له پالر  ېوه چ  یدلېدېږز ېک ۍکورن ېپه داس ید ېبلک ليګنه دي دان هګتو اپيڅ ته په نا  رډګبابا د سیاست  احمدشاه
 وه. ېاو نیکونو ورته، سیاست په میراث پات

 هړجو ۍولواکمنټیوه لویه  ېداس ېله مخ  واکځ د کوم واک او  يړنومو ېچ ژنوېدرانى احمدشاه وپ ېره چ لپا ېد د
 :ېو ېداس ېی ېخواو لورڅ ېچ  هړک
 
 .یليډته کشمیر او  ځته چین جنوب او جنوب ختی ځته مشهد او نیشاپور، شمال ته امو سیند، ختی دیزېلو
 
 ابدالي احمدشاه ژوند ليک:  د
 

 ۱۷۲۲کندهار یو قومي مشر( په  ی )د لو ی)د هرات حکمران( د دولت خان لمس یشاه ابدالي د زمان خان زو احمد
 .ید یدلېږې( زیيښملتان  ونکيېړح  ېنځ ) ېز کال په هرات ک

په مهال د کندهار حکمران او د نادر افشار د واک  دهېد عبد الغني خان الکوزي خور ک ېچ دهېزرغونه نوم ېی مور
 وه.  یشو اکلټ

ذوالفقار خان  ېورور ی ېچ  یشامل شو او دا هغه مهال د ېک ځد نادر افشار په پو ېوه چ  وانځ  یخان ال تنک احمد
 ( ووژل شو. ې)د تبعید په حالت ک ېپه مازندران ک

باوري کسانو   روډېد هغه له  ېچ ،ړک ېنادر افشار ته نژد انځ دومره خپل  ېله مخ  ېپوه ېد خپل ېوخت ک ږپه ل ده
 شو.  لګڼو خهڅ 

 ید ېالند ېزېمحمد قلي او صالح خان تر اغ منانوښد ده د د ځپو ېدږن رډېد ده  ېپوه شو چ  ېنادرشاه پد ېچ  کله
. د جون دهېرس  زره وسلوالو ته  لورڅ   ېد ده په کمپ ک  ېیواخ  ېی  رېشم  ځد پو  ېمشران چ  يځهغه افغاني پو  ېنو بیای

یم. د   ړته ا ړزه ستاسو مالت ېورته وویل چ  ېاو دای هړک هګاډورته په  ېباوري ی ېخپله ب تل،ښرا و غو  هېټن ۱۹په 
د جون په شلمه   ېچ  ېو ېک ږال په غو ېد نادر افشار خبر ېیو هم احمد خان وه چ  ېک ړدغو افغاني مشرانو په ل

 ز کال( نادر افشار و وژل شو.۱۷۴۷) هېټن( ۲۰)
پیل شو  بډد واک په سر اخ او  ېپه ایران ک ېچ  دېمهال واک ته ورس ېدمخه وویل شول احمد خان پداس ېچ  لکه

 .ړدوام وک ېی ېړۍاو نیمه پ
 روتګتر خپل    ېواک در لود. کریم خان زند د ایران جنوبي سیم  ېپه مشهد او ایراني خراسان ک  ۍنادر افشار کورن  د

. همدا راز د افغانستان په جنوب  ېونیول ې ک ېولک ېپخپل ېسیم رې. اقا محمد قاجار هم د ایران یوشمېراوست ېالند
هم مخ په   ۍولواکمنټ زکال( وروسته د مغولو  ۱۷۰۷)  ېینړله م بېز ګد اورن ېد هند په نیمه وچه ک ېیان ځاو ختی

 روانه وه. هړوځ 
 ،ېراوست  ې تر خپل واک الند  ېد دکن شاوخوا سیم  یانوټمره  ، ېو  ړېک  ېخ ښ  ېولګمن  ېهم خپل  ۍکمپن  ځېختی  تانیا ېبر  د

 یانګورګوه او مغل چارواکي محمد شاه   ړې ک لهېب انتهځ هم خپله برخه  ی د پنجاب سکان هم په ارامه نه وو ناست دو
 نه وژغوري. ونوښوا ګیمه ییزو له س ۍولواکمنټ مغلوالهدا لویه  ېنه ول چ  هګجو ېنور د د یانګورګاو احمد شاه 

ایران  ېبلک ېو ېراوهل ډېشتمنیو ته ب ېوچ  ېاو فرانسویانو( د هند د نیم زانوېرګ)ان ېنه یواز روګالکېکښاروپا  د
  ډۍ وګډ ېاسیا له هغ ۍنځ . روسانو د مینېو ړېک ېرېرا ت ېوتګ روسانو( هم  ېته )په سرک وادونوېاسیا ه ۍنځ او مین

 .لړال هځ له مین ېیو دبل پس ېی واکمنلس تنه  ېکالو په موده ک توېښلوڅد  ېچ  هړاستفاده وک
د   ېیو د بل پس ېی کهځ ورسوي نو  انځ پارس خلیج او د هند سمندر تودو اوبو ته  ،ېمدیتران ېچ  تلښغو روسانو

 .لړک ېالند وادونهېاسیا ه ۍنځ مین
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 ېک ځپه مین رو ګالکېکښلویو او سترو  ېد داس ېوه چ  ېک ېپد تیا ړاو لو تیا ړو یرکتیا ځ او  ېابدالي احمدشاه د پوه د
 .هړک هړجو ۍولواکمنټیوه ستره 

لویي د دراني احمدشاه هغه   لسمځپن ېویلیم پیت، د فرانس تانیا ې(، د بریناست یا ځدویم کاترین )د پتر کبیر  ېروسی د
 . يړک لېکښ وادونهېه ېسیم ېد دغ ېی تلښغو ېسیاالن ول چ 

 ېخپل  ېاو له پارس سره ی  هړخپله ازادي او خپلواکي اعالن ک  ړیابدالي احمدشاه لوم ېک  لايرېسیاسي چاپ  ېهمدغس  په
  ه ګد دفاع د وزیر په تو  ېاو سپه ساالر سردار جان خان ی اکهټخپل صدراعظم و ېشاه ولي خان ی ،ړېک ېپر ېیکړا
 .مارهګو
 

 ابدالي د ملي يووالي په لور:  احمدشاه
 

قومي  رېیو شم هڼپه دغه ب ېچ  تلښخوا غو ېکه له یو ،ېک ا ڼپه ر ېولنټاو سنتي  ېافغانستان د دودیزبابا د  احمدشاه
د یوه ملي، باثباته او مرکزي   ېکاوه چ   ښښ کو  ېد ملي یووالي له مخ   ېخوا ی  ې. خو له بليړروان ک  ېپس  انځ مشران  

 .يړوک ېلځ ېلپاره هل تګښ ینټحکومت د 
 ونګډدیني پوهانو، سیمه ییزو او قومي مشرانو په    رېد یوشم  ېپه میاشت ک یز کال د جوال  ۱۷۴۷په    ېوخت چ   هغه

ته »دردران« نوم  رېصابرشاه مجذوب )کابلي( دغه پ ېچ  هګنڅ نو لکه  ،ړتاج په سر ک ۍاحمدشاه ابدالي د پاچاه
وروسته احمدشاه  ېته به له د واکولټافغان  ېشوه چ  ولږنغاره وغ اوړت ېپه همد ېک ارښ ولټ»نوبیا په  ړورک
 .«يېږویل ک یدران
  ګ د هغه د حکومت په لیکه ت ټم ټک ېول ول يړزدک هڅ رډېهم احمد شاه بابا د نادر افشار له حکومت نه  هڅ  که

 یو شان نه وه. تړښجو ولنیزټد ایران او افغانستان  ېوه چ  کهځ ستونزمن 
افغانانو خپله سیمه ییزه  ېوه. ول ړېمستبدو حکومتونو د هغه ولس مال ورته ماته ک ېپرلپس ېایران په خاوره ک د

 ېک ا ڼپه ر تړښجو ولنیزټ  ېاحمدشاه دراني د همد کهځ وه، نو  ېساتل ېاندړپه و رګالکېکښاو   رګد هر برید ۍواکمن
یوه قومي شورا هم   ېی ټبنس ې. په همديړک ګینټ یالیوو ځد قومي او سیمه ییزو مشرانو تر مین ېکاوه چ  ښښکو
 .هړک هړجو

 هړاو ناو  ګڼیاو د نایووالي بد  ښېګڼېهغه د یووالي    ېول، چ   يړیاد ک  هڅ رډېدراني د هوتکیانو له حکومت نه    احمدشاه
 .ېو ېپایل

)ابدالي او  برونهټ یهوتکي مشرانو د افغانستان دغه دوه لو رېیو شم ېرېخبره:»که چ  يټد هنري جورج راور هغه
 .« ېو ولډبه بل  ېدهغه مهال ستونز ېایښ  یو يړک ټیغلجي( سره یو مو

تر  ېاحمدشاه ابدالي نه یواز ېو  ېنه دمخه موجود رېد هوتکیانو او یا د هوتکیانو له پ اوړت ېپد ېچ  ېستونز ېکوم
قزلباش،  ،څازبک، تاجک، هزاره، بلو تانه،ښهم )پ ېقومونو استازي ی لوېالبېد نورو ب ېبلک ړېیوه بریده حل ک

 .لړک ولټرا غرټهندوان...( په یوه 
 ېرډېده نو افغانستان  ېلړپر مخ خو هېړپڅ کله هم د نایووالي ترخه  ېافغانانو چ  ،یبده مرغه دا یو تریخ حقیقت د له

که د   ه ګدي. د ساري په تو ړېو هځ له مین ېستونز ېرډې ېیو شوي دي بیای ېدي. خو کله چ  ېاللګ ېناخوال ېترخ
 وادونوېد بهرنیو ه ېوه چ ید افغانانو نا یووال ړیلوم ېچ  وروګ شو وبه  ړشا ته ال هڅ  ږاحمدشاه دراني له واک نه ل

 ېنه وژغوره بلک ښواګ له د پردیو  ېی وادېخپل ه ېنه یواز ېوه چ  یالره پرانسته. دویم د افغانانو یووال ېبرید ته ی
 شو. ییادول هګپه تو ګېلېد ب یهمدغه احمدشاه دران ږمو ېچ  هړک هګینټهم  ېی ۍولواکمنټیوه لویه 

 وادېپخپل ه  ېوس نلري چ   ېدد  ېشي... ول  یولړجو  ۍولواکمنټپه زور نورو ته    وټپه اند افغانان »د خپلو م  ونټالفس  د
 ده.«  ړېخوندي ک ۍخپله سیمه ییزه واکمن ېاندړد مغلو په و ېک ېړۍپ ۱۷... په يړک ړدولت جو ېک
افغانان  ېدي. دویم دا چ  یناخوال يځ هغه هم د افغانانو خپل مین ېسمه ده چ  ایهځ تر یوه  رنهګېان پوهځ ختی يړنومو د

 تیاړا واحمدشاه دراني په ثبوت ورسوله افغانان د کهځ...!؟ دا یدړدا د تامل و یولړدولت نشي جو ېپه خپل وطن ک
همدغه د احمدشاه ابدالي پالر محمد زمان خان   ېچ   وړنک  رهېه  اهم باید د  تیا ښری  ې. وليړک  هړجو  ۍولواکمنټ  ېلري چ 
حکمراني کوله او   ېپه مشهد او د مشهد په شاوخوا سیمو ی ېاو د محمد زیانو مشر حاجي جمال خان ول چ  یسدوز

 بوخت وه.  هګړپه ج  ېنادر افشار له غلجیو سردارانو سره د ایران په جنوبي سیمو ک ېدا هغه مهال وه چ 
 .وهځ رګنو مخ په ابدالیانو را و ېبیای هړنادر افشار، غلجي شاه اشرف هوتک ته ماته ورک ېکله چ  ېول
 ېاندړپه و منانو ښد د واد ېده ېاو واک له مخ  واکځ  ګډغلجي او ابدالي سردارانو د یوه  ېپه دغه وخت ک ېرېچ  که
ز کال(  ۱۶۲۶خضر )خذر( خان ) ېکله چ  ه،ګپه تو ګېلې. د بیدېښېشول، نشول پ ېښپ ېچ  هڅ هغه  ،یوا دليېدر
 . ړوک ونړت ۍستخداداد خان د غلجیانو له مشر سلطان ملخي سره د دو ېی یشو زو ړم
 لړپوپناه ک  ېی  ولټ  ېچ   هړماته ورک  ېشیر خان د ایران صفوي واکمنو ته داس  ېورور ی  ېیووالي پایله وه، چ   ې همد  د
  ې ی یسرمست او لمس ېی ی نه وروسته زو رخانې. له شړمغولي دربار ده ته د »شهزاده« لقب ورک یليډخو د  کهځ 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  کنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لی : یادونه

 

 ګړېج   ېله صفویانو سره سخت  ېشاوخوا کپه    ارول د کنده  تنڅښ  واکځ د خپل سیمه ییز واک او    ېدولت خان هم چ 
 .ړېوک

 ېله برکته ی ېوه چ   ید خلکو یووال  ارګینټ  ړیلوم  ېخو ی  کهځ نو   لړزده ک هڅ   رډې  ونهېښاحمدشاه د وخت له پ دراني
 .لهښاو واک ته پراخیا او پرمختیا ور وب واکځ خپل 

را  ید افغانستان ملي، سیاسي او اقتصادي یووال ېلپاره د افغانستان په معاصر تاریخ ک لځ يړابدالي د لوم احمدشاه
 .ړک تهځ مین

 ېشاهي مطلقه نظامونه حاکم ول ول  ېک  وادونوېاو اسالمي ه  يډاونګ  ولډ  يګړانځ او په   رېپه یوشم  ړۍمهال د ن  هغه
 ېچ  ودېښ ک ټدولت بنس اليډفیو ېه د یوه داسانسان وه. د ږیاو خوا خو ږیخو هړمعتدل ز هڅ دراني احمدشاه بیا یو 

 زیان نه رساوه. ېد مرکزي حکومت پایتخت ته ی
  ې بیا هم د دولت در ېشورا سره سال او مشوره کوله ول ېکسیز( ۹نه ) ې شو ړېله جو ېپه چارو ک واد ېد ه ېی تل
 .ېو ې)اجرائیه، مقننه، قضایه( فعال ېقواو ونيګ

له سره ورغاوه.  ېسیستم ی ولولوټد  ېپخپل نوم سکه ووهله او د مالی ېد اقتصادي یووالي له مخ  وادې د ه يړنومو
 پریمانه وه. ېوه، سره او سپین زر هم پک  کهډله قیمتي توکو او جواهراتو  ېخزانه ی

 ۍپه کالبند اپورشید تاریخ سلطاني په حواله د ن  ېورکول  ېانګوخت تنخوا    اکليټخپلو ملکي او نظامي کسانو ته په    ده
. خزانه دار خبره ړېک ېرېور ت ېوتګته  ېخزان ېستونزو سره مخ شو نو بیای رېله یوشم ځد احمدشاه بابا پو ېک

پاچا   ېک  ی... نو په پا هړک  هګبیا خبره ور غبر  ېخزانه دار چ   لړک  هڼکا   ونهږغو  ېاحمدشاه بابا ته ورسوله خو هغه پر
  یدلېدغه مقام ته رس  انهېړپه توره او م  ییم... زه د دو   خهڅ   ېلډله    یزه هم د دو  ېچ   ېږېنه پوه  ې ورته وویل:»ته پد

 یم...«
 .ځنامنظم پو –۲ ځمنظم پو  –۱: دهېک شلېپه دوه برخو و ېک ولهټپه  ځپو ېله مخ  تړښتشکیل او جو يځ پو د

  ده ېد سپه ساالر له خوا به ورته قومنده ورکول ک ېوه چ  ېشو  شل ېبرخو: سواره پلي او توپچي و ېپه در ځپو منظم
 ده د پاچانه وروسته دویم مقام درلود.  ېچ 
 والیان او چارواکي دغه کسان ول: رېیوشم ۍولواکمنټدراني احمدشاه د واک په مهال د ده د  د
 

 .ګوالي امیر سن ېد پتیال  –
 

 علي خان هزاره. شېد هرات والي درو –
 

 (.ید مشهد والي شاهرخ میرزا )د نادر قلي لمس –
 

 والي عباس قلي خان. شاپورید ن –
 

 .څد بلوچستان والي نصیرخان بلو –
 

 وه(. ۍکراچ ېک نهېپالزم ېد سند والي نور محمدخان )چ  –
 

 د ملتان، شجاع خان ابدالي. –
 

 د پنجاب )الهور( شهزاده تیمورشاه.  –
 

 د کندهار شهزاده سلیمان. –
 

 د کشمیر والي خواجه عبدهللا خان. –
 

خان د دیره اسماعیل خان او اشرف خان غلجي د کالت او د نورو سیمو والیان  یزین خان مومند د سرهند، موس –
 شوي وه. اکلټحاکمان  –او 
 
 : احمدشاه ابدالي سفرونه د
 

 ې. ورپسړک ګینټ یملي یووال ېپه ولس ک ې. بیایهړد خپلواکي اعالن ک  واېد ه ېپه کندهار ک ړیدراني لوم هاحمدشا 
 ټبنس ځد یوه منظم پو ېزرو په شاوخواک تېښلوڅ د  ېوخت ک ږپه ل ېچ ړک ولټرا  کرښیو ل یالیوګله افغان جن ېی
 وه. ړد پام و ېی تیا ړاو لو تیا ړو يګجن ېچ  ود،ېښک
 . ودهېښهم ک برهډ دوړېد جو ارښد کندهار د اوسني  ېپنوم ی ار«ښد »احمدشاهي  ېک څپه تر لوځ هلو  ېهمد د
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 واکځ د کابل او هرات نیول هم د خپل واک او  ېسر ک يړورته په لوم هګده ته کندهارمهم وه دارن ېچ  ومرهڅ  لکه
 ول. تناکښد پراختیا او پرمختیا لپاره ارز

د   ې یو د بل پس ېپور ورهېښان تر پ ېسیم ځېختی وادې . غزني، کابل او د هړلو تکل وکد کابل د نیو ېی ړیلوم ېول
. د کابل والي ناصر ړېک ېیادوو( الند یعبدالصمدخان مومندز ېکړ)پدغه ل ټ خلکو او د سیمه ییزو مشرانو په م

 ته راستون شو.  دهارکن رتهېاو احمدشاه ابدالي ب تښ نه واوو کټله ا ېرېخان له و
 ېبه ی ېک ځدراني احمدشاه په بریالیتوب راستون شو نو د خلکو په مین ېکله به چ ،ېله مخ  ندونوګرڅد  نټالفس د

ز( د  ۱۷۴۷بریدنه وروسته ) يړله لوم ېچ  ،ړده ته دا باور ورک ېتېښد کابل د والي ت که ځ باور ال زیات شو. نو 
 . يړوک ډدویم برید هو

 .ړوک ګپرمخت ېاو تر جیلم پور تښنه واوو کټز کال( له ا ۱۷۴۸) ټپرم یالیوګجن ونوګد زر لځ دا
له   يړنومو ې. داچ ېو ېنیول ېیکړالهور حکمران شهنواز خان )حیات هللا خان( ال د مخه له ابدالي احمدشاه سره ا د

 یو المل به همدا وو.  ایيښولیدل  هټناصر خان سره په پ
سره ز کال(  ۱۷۳۹بهادر خان ذکریا د پنجاب والي( له دراني احمدشاه نه دمخه له نادر افشار ) ېهللا )پالر ی حیات

 وه.  ړېمرسته ک ېهم د هند په نیولو ک
ده ته د شهنواز  ېکانه ک ړپه مهال د سیند په ل دوځېرګرا رتهېوه. د ب یرګورسره مل ېپور یليډله الهور نه تر  ید

 .ړد ملتان والي ک ېبیا ی اوړخان لقب ورک
 ېپور کهټتر ا ېم ناصرخان ید علي مردان زو ېخبر شو چ  ېانېړاو م ېد ابدالي احمدشاه له تور ېراز چ  همدا

 .ړورک ډاډهغه ته د الهور د نیولو  ېک څد یوه لیک په تر ېنو بیا ی غلوهځ و
ترالسه   ېک وځ ور یوړد واک په لوم ېبار خزانه ی انو ښپه او  ېشو چ  تمنښاحمدشاه ته دغه لیک دومره ارز دراني

 .هړک
 ماريګپه دنده    هګشهنواز خان به د وزیر په تو  ېد خپل استازي بغراخان پوپلزي پالس هغه سند چ   ېاحمدشاه چ  دراني

  ییو منل انيګورګد محمد شاه  ېد شهنواز خان تره قمرالزمان چ  ېګ )ادینه ب ېکله چ  ېوه، ول یته استول يړهم نومو
 وتهګور په    ښېګڼېته د مغلي دربار هغه  شهنواز خان    رارهنو هغه خپل و ړنه خبر ک  ړېکېله پر  يړوزیر وه د نومو

 .ېو ړېک ېد ده پالر بهادر خان زکریا او د ده نیکه نوابي عبدالصمد خان )سیف الدوله( سره ی ېچ  ړېک
 رهېالس واخلي نو ده ته به د الهور نه سرب ېکه د احمدشاه ابدالي له مرست ېچ هړاو ژمنه وک هړلو ېک یپه پا  وزیر

 وسپاري. واکځ واک او  ېسیم ېاو لوی ېپراخ ېد د ،ېد ملتان، کشمیر او ان تر کابله پور
د دربار فرمان   یليډاو د    هړوک  ونهړشهنواز خان د ده له فرمان نه سرغ  ېخبر شو چ   ېهم دراني احمدشاه له د  هڅ   که

 یالهور روان شو. احمدشاه دران  سره مخ په  ځزره پو  ۱۸د    ړیبیا هم نومو  ېسره د هغ  ېشو. ول  کارهښورته غوره  
په  ځوه او د احمدشاه دراني پو یلېږدمخه الهور ته ل یکابل اهال د الهور د زیارتونو او د مور د لیدلو په پلمه صابرش

 سره د »روهتاس« کال ونیوله. ۍاسان ېرډې
 ېاند، په داس ېاو په د دهېورس ېآن خبره تر شهنواز خان پور ېچ دېلځو ېداس ېک ځمریدانو په مین وګڼد  صابرشاه

 هرومرو کومه نخشه ورسره ده؟  ،ید یالهورته راغل یصابرشاه کابل ېچ  ېمهم وخت ک
ان  ېخبر ارهډ ې... دغه بید دراني احمدشاه مخه نشي نیول وکېڅ ه ېداویلي چ  هګاډپه  ېرېهم پرته له و صابر

محمد   ېی یرګاو ورسره مل ګصابرشاه ملن ېچ  ه ړوک تنهښته سپار ېګ. هغه هم ادینه بېدېورس ېشهنواز پور
 ونیسي. ېالند ېارنڅ ېیارخان تر کلک

 :تلښدي: »شاه نوازخان له پیر صابرشاه نه وپو ليښد علي الدین له قوله ک ېله مخ  ېد لیکن ګنداسنګ اکترډ د
 

 حال لري؟ هڅ ورور  احمدشاه
 

 وویل: ېک وابځ په  پیر
 

هندوستان ونیسي. تاسو یو صوبدار... په کوم جرائت   ېاو نیت لري چ   ید افغانستان او خراسان پاچا د  یدران  احمدشاه
 کوئ؟ ېخبر ېداس

 شئ.« یا ځ له احمدشاه سره یو ېوي چ   هګټ... دا به تاسوته په 
 

نه  . هغه د دغو خبرو زغمهټور رډېشهنواز خان  ېالهور وه پخپلو سپکو سپورو ی ېی یا ځ ړېد زوک ېچ  »پیر
  ې او هغه ی لړک یور تو ېشوي سرپ د پیر په ستوني ک ېخواجه عصمت هللا ته وسپاره هغه هم ویل ېدرلود نو بیای

 وواژه.«
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 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 ،  کنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لی : یادونه

 

 ېی هګېډ ېنورو تاریخپوهانو په اند چ نوځاو د  ړک ېور پر هړپه چا  ېسر ی ېچ  ريګېان ونکيڅېړ ېنځ هم  هڅ  که
په  رمهڅېد الهور شاهي جومات ته  ړید هغه م ېوي ویبه، خو مریدانو او پلویانو ی ې. هره خبره چ هړک ېیرڅ ور 

 خاورو ته وسپاره. تښدرن رډې
 

ز کال(  ۱۷۴۸ – ۸ یشو او مخ په الهور )د جوال یخواشین رډېپه وژلو  يږد خپل پیر او خواخو یدران احمدشاه
 .لړک یا ځ په  یا ځ  ېدږته ن ېهدیر یرګد جهان رونېنه ب ارښله  ېی واکونهځ . خپل دځېوخو

 

په  ځد دراني پو ېته پیغام واستوو چ  یانوځ خپلو پو تنهښخان هم د خپل پیر )قالب علي شاه( په سال او سپار شهنواز
 .يړخپله ک هڼدفاعي ب ېپخپلو مورچلو ک ېاندړو

 اپيڅ یو نا  ېد افغانانو له خوا پر ېوه چ  یا ګل لوړپه خو ډۍوډد  ېچ  ېحال ک ېاو ورسره سرداران په داس ېګب ادینه
 برید وشو. 

پر شا شول خو له   ېهم د نظامي تکتیک له مخ  یاليګاو افغانان جن  ړمقاومت وک  ونوځ د عصمت هللا خان پو  ېسرک  په
یوه  ېک ځسره د عصمت هللا خان په پو ېپد ېچ  ړک ګور غبر ېپر وزارګ یونګبیا یو بل مر ېنه وروسته ی ډنځ  ږل

 ته راغله. ځینم  يډوګډلویه 
ته   ځافغان وه د احمدشاه دراني پو ېله مخ  برټد    ید ېچ   دهې»ضلع خان« نوم  ېیو تن نامتو قومندان چ  ېک  ړدغه ل  په

 . تښ ور واوو
 ېاو له بل ارډاو  رهېد شهنواز خان و ېک ولهټاو په  یعصمت هللا خان، حشمت هللا بخش ،ګخوا د ادینه بی ېیو له

 .ړک ړته ا ېتېښت ېی ځهندي او مغلي پو ېوه چ  هڅ هغه  ولټ. دا تنهښخوا د »ضلع خان« او
سره د  ځد خپل پو هړبی رهډېخبر شو نو بیا په  ېتېښد شهنواز خان له ت ولواکټدراني احمدشاه دغه افغان  ېچ  کله

او  لړنه لرل تر السه ک ځني پوافغا  ېاو ان هغه توپونه چ  ېوسل ېاو درن ېسپک ېرډېالهور کال ته ور ننوت او 
 .دېتښته وت یليډشهنواز 

 وه. ینیول د افغانانو لپاره یو ستر بر ارښ ېد د ي،ېږد هند دروازه نوم ېچ  الهور
ته  واکونوځ په مرسته خپلو  اریانوښ رېوي افغان واکمن د الهور د یوشم ینه ژغورل ټله لو ېی ارښ ېلپاره چ ېد د

 .يېږته د سر او مال زیان ونه رس اریانوښالهور  ېچ  هړوک تنهښسپار
د خرپ او ترپ نه وو  هړول. دوا تنڅښاو یو عمر  ښاو د هغه منلي وزیر قمرالزمان د یو غا  انيګورګشاه  محمد

په ملتیا یو ستر   انوګنورو نوابانو او راجه    رېنواب منصور علي خان د یو شم  ګخو بیا هم د قمرالزمان او صفدر جن
 .دځېوخو ېهم ورپس انيګورګاو شهزاده احمدشاه  هېږهور ته ولال ځپو

 .ړبدل ک یخپل لور ېشي نو بیا ی رېله ستلج نه را ت ېچ  ديږن ېپر ځافغان پو ېهیله چ  ېقمرالزمان په د وزیر
دراني احمدشاه ال  ېخبرشو چ  دېشاوخوا سیموته را ورس Bharoliمغلي شهزاده احمدشاه د بهار ولي  ېکله چ  ېول

 ېرډېپه  ونوځ . افغان پولهګڼو  روتنهېیوه لویه ت ېتوب ی ېالرېاو د خپل وزیر دا ب ید یتښپخوا له ستلج نه را او
له دراني احمدشاه سره  ېچ  ېله مخ  ېیکړا ېد هغ لورسره و یاليګشل زره جن ېد علي محمد خان روهیله چ  کیا ټچ 
»مراد  ېیاني خپل کلي ته چ  ډسره روهلیکن ونوځ وه سرهند و نیوه او علي محمد افغان له خپلو پو ړېک هګینټ ېی

 پروت وو ستون شو.  ېدږآباد« ته ن
 ېوسل مانهېله سرهند نه هم پر ېی هګدارن هړد الهور کالنه سپکه او درنه وسله ترالسه ک ېچ  هګنڅ لکه  ځپو افغان

 .ړېتر السه ک لړاحمدشاه ابدالي ته اسانه ک ېنیول ی یليډد  ېاو دومره شته چ  ېاو پیس
د »ترک  ېچ ېتکتیک له مخ يګړانځد یوه  ځپو ېزرو په شاوخواک« ۷۰او »« ۶۰د » انيګورګاحمدشاه  شهزاده

 یالیوګواچوله، د راجپوتانو جن هړلدین خان میرمنو په غامعین ا ید وزیر قمرالزمان د زو ېمشري ی یالیوګجن بره«ټ
ته ور  ګصفدرجن ېی یالیانګشوني جن ېپات واکونوځ. د نادر افشار د هړک هړته پرغا ګراجه اشري سن ېمشري ی

بیا د  انيګورګاو شهزاده احمدشاه  اکهټمشر و واکونوځ  رېهم د یوشم ېوالي نصیرخان ی یوسپارل. د کابل پخوان
 درلوده. هړمشري په غا اردګسلطنتي 

وزیر  انيګورګد میرمنو پالر د محمد شاه  ېسره مخ شول. په سرک ېد »مانیپور« په سیمه ک واکونهځ سیال  هړدوا
 له خوا ووژل شو.  واکونوځ قمرالزمان د افغان 

او صفدر  ړدوام ورک ېته ی ړېګج  ړک خښخپل پالر  ېمیرمنو چ  ې. ولهړهم سخته ماته وخو واکونوځ راج پوتانو  د
 .لګته را ودان ړهم د هغه مالت ګجن

د  ېوراره ی ېچ  دېخوا دراني احمدشاه ته خبر ورس ېشوي ول او له بل يړست رډېخوا  ېله یو ېچ  واکونهځ  افغان
 . ید ړیوه بغاوت ک یاکلټده خپل نایب السلطنه  ېلقمان خان چ یذولفقار خان زو

سره  انځ هم  ېمهمات ی ولټ ېالهورته پر شا شول ول رتهېب واکونهځ الملونو له بابته د دراني احمدشاه  ېهمد د
 .دولېږول
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  کنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لی : یادونه

 

 ېواهه ول لټېزندان ته  ېخپل وراره ونیو او بیا ی ېی ړیکندهار ته ورساوه لوم انځ  ۍکټچ  ېرډېابدالي په  احمدشاه
 وه. یلمسول ېاندړد خپل تره په و ېلقمان خان ی ېچ  ولځړپه دار و ېکسان ی رېهغه یوشم

 انيګورګ  ینهړم  انيګورګوه همدا راز د محمد شاه    هېښپ  هړته یوه ناو  واکونوځ افغان    ړدوړد لقمان خان ا  ېچ   هګنڅ   لکه
 ېاحمدشاه ابدالي چ ي؟ېښېږپ هڅ  ېک ۍولواکمنټاوس به د هند په نیمه وچه او  نيګ ېوه چ  ښواګته هم یو  واکونوځ 

 .ړدویم برید تکل وک د ېپه هند باند ېنو بیای ړک یغل ړدوړد لقمان خان ا
دغه وخت د پنجاب والي وه، د دراني احمدشاه د   هڼا ګد »مانیپور« اتل  ېی انځ  ېمعین الدین »میرمنو« هم چ  میر

 چمتو کاوه. انځ ېبل برید لپاره ی
خوا  ېخوا د ابدالیانو مرکز وه او له بل ېله یو ېچ  ؟ړاه په هرات برید ونکدراني احمدش ېول ېچ  يېږپیداک تنهښپو

 وو.  ېتر اوسه د پارسیانو په ولکه ک
د خپلو بریو  ېاند وه چ  ېدراني احمدشاه پد ېمهم وو هغه داچ  رډې ېکوم المل چ  ېوي ول رډېالملونه  ېد د ایيښ

 ید کابل پخوان  ړد میرمنو په مرسته او مالت  ایيښ  ،ینه وا  یپه هند دویم برید شو  ېرېکه چ  ېدبدبه وژغوري. بله داچ
 د هند نیمه وچه د وسلو او پیسو وطن وو.  ېچ  داالمل  یاو وروست یو یدلېوالي ناصرخان بیا واک ته رس

 هړهم میرمنو ورته د چناب سین غا  هڅ نخان الهور ته واستوو. که  خپل سپه ساالر سردارد جا  ړیدراني لوم  احمدشاه
 له چناب رود نه تیر شول. واکونهځ بیاهم افغان  ېوه ول ېنیول

 کهځ نه شوه. نو    یا ځوه پر  ېلپاره شو تیا ړکومه ژمنه د نوي امپراتور احمدشاه لخوا د ده د پیاو  ېپنجاب والي ته چ   د
 ۍلکه روپ وارلسڅ « ۱۴د کال به » ېژمنه وشوه چ  ې. او په دړوک اندیزړو ېخو میر منو افغان واکمن ته د سول

 وه.  ېشوژمنه  ېز کال نادر افشار سره ی ۱۷۳۹په  ېچ  ېورکوي کوم
 ېدننه یو د بل پس ېک وادېخوا په ه ېله یو ېوو چ  کهځ  یبر یدراني احمدشاه ته یو لو ونړدغه ت ېوخت ک ېپداس

 ې. له بلهړنورمحمد خان میر افغان وک  هڅ یوه ناکامه ه  ولډله لقمان خان نه وروسته همدا    ېچ  ېو  څېه  انوګد کودتا  
له الهور نه وروسته    ېی  کهځ . نو  یلښنشو ب  انځخپل   بدالياحمدشاه ا  ېد ایراني واکمنو شتون وه چ   ېخوا په هرات ک
 .وهړمخ هرات ته وا

احمد شاه بابا  ېلپاره چ  ې . د ددځېکال مخ پر هرات وخو ۴۹۱۷په ملتیا په  واکونوځ ویشت زرو  هځ واکمن د پن افغان
د شاه رخ میرزا لخوا   ید نادرافشار لمس  ېسید امیر خان او بهبود خان ته چ   ېی  ړیوي لوم  ېمخه نیول  ېژوبل  ګد مر

 .ړکالبند ک ارښد هرات  ېوه نه منل شول نو بیا ی ېشوي ول لیکونه واستول چ  اکلټ
 ونیول شو. ارښد هرات  ېک څپه تر ګړېج  ړیخون ېد یو ېک یپه پا  ېشوه چ  دهږاو ېمیاشت( ۹کالبندي نه ) دغه

لپاره دراني احمدشاه ته ورغلل او  ېنښد زاریو او ب هړول دوا مانهښېپ رډېنه  وړاو بهبود خان له خپلو ک »امیرخان
 .« مارهګپه دنده و هګتو علي خان هزاره د هرات د والي په شېافغان واکمن بیا هم درو

 ابدالي د مشهد او نیشاپور په لور: احمدشاه
 
 ز کال(:  ۱۷۴۹) 

 
خراسان حکمران شاهرخ میرزا   ځدیېد مشهد مخه ونیوله. د لو  ېشونو بیای  هډاډافغان واکمن د هرات له نیولو    ېچ   کله
د  ېشاه رخ چ  وندړ وګنه وژغوري نو په ستر ۍمشهد له کال بند ېوس نه لري چ  ېد د واکونهځ ولیدل نور دده  ېچ 

او  يځ نګووت او د دراني احمدشاه استو ارهښوه له  ې شو وندړوروسته د خپلو سیاالنو لخوا  دوېخپل نیکه له وژل ک
نه  له مشهد ړی. نومواکهټد هغه مرستیال و ېاو نور محمد خان افغان ی هښوب ید ولواکټافغان  ،یدربار ته ورغ

عباس قلي خان بیات د دراني   ید حسن زو  ې. د نیشاپور والي جعفرخان بیات او وراره یدځېوروسته نیشاپور ته وخو
غزني ته  ېی ۍشواو د بیات کورن پيټجعفر خان  ېک هګړ. خو په دغه ج دېودر ېاندړپه و واکونوځ د د  دشاهاحم
 ړورک ېی ښواګاو ورته  لړک ډه( د ایران مشران راغون. نو بیا افغان واکمن )د »سر جان ملکم« په حوالدولهېږول
د  ېاو عباس م یهغه زما والي د ېودښ ېد نادر افشار لمسي شاهرخ ته پر ېم ېسیم ځېدیېد خراسان لو ېچ 

  د ځېوه مخ په کندهار وخو  یته راغل  ځمین  ېپه کندهار ک  ېله بابته چ   ړدوړ. احمدشاه ابدالي د هغه ااکهټنیشاپور حاکم و
له فیض آباد نه  ېوه. له سیمه ییزو واکمنو ی یلېږشمالي سیموته ل وادېد ه ېچ  ېاو خپل صدر اعظم شاه ولي خان ی

. او د افغانستان د اکلټو ېنوي حاکمان ی ېونیول ېسیم  ېولټدا  ېپور رغانېش ۍنځ او ان تر مین دوزتر کن ېنیول
 .ېستراو ېمرکزي حکومت تر واک الند

 

وه   ړېک  هړتوطیه جو  ېلپاره ی  ۍد ده د واکمن  ېچ   ولځړپه دار و  ېهغه کسان ی  دېکندهار ته ورس  ېاحمدشاه چ  یدران
 یوسي. هځ له مین ید ېچ  ېی تلښاو غو

 
 احمدشاه بيا د هند په لور:  دراني
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د هرات  ېتیمورشاه ی یوي خپل زو یشو ادهډ ولډ ړسیمو په بشپ وځ دیېله لو وادېد ه ېلپاره چ  ېد د ولواکټ افغان
 .دېکندهار ته ورس ېکال په سر ک ۱۷۵۰او پخپله د  اکهټوالي و

»راجاسکجیون الهور  ېی ړی. لومېلېږمالیه نده رال ېاکلټولیدل میر معین الدین میر منو ورته  ېدراني چ احمدشاه
 .«يړک ولهټسیمو مالیه را  لوروڅ دهغو  ې. چ هېږ( ولRaja Sukh Jiwanته )

 
په  ګسیمو مالیه د هند صدراعظم صفدرجن لوروڅ والي ناصر خان د  یپخوان ېالمل داوه چ  ېخبر ېد د  دویم
 وه. ېولګل ولوړپه جو ځد پو تنهښسپار

 کهځ  ېاندړد میرمنو په و  ولټ  یوه. دو  ړیهم د ملتان د والیت فرمان ورک  ېالهور پخواني والي شهنواز خان ته ی  د
 !؟ړالسلیک ک ونړت ېله ددراني احمدشاه سره د سول ېول يړنومو ېول چ  ټییو مو

کلنه   ېسیمو در لوروڅ د  ېاحمدشاه الهور ته روان شو نو میرمنو )معین الملک( ته لیک واستوو چ  یدران ېچ  کله
 .يېږلکو روپیو ته رس( ۲۴ویشت ) لورڅ  ېچ يېږمالیه ور ول

اوس به افغان  ېچ  رلهګېان ېخبر وه او ده داس وېښاو پ وګړخوا د هرات، مشهد او نیشاپور له ج  ېکه له یو میرمنو
نیت نه درلود او میرمنو    هښواکمنو هم دراني احمدشاه ته    یليډخوا د    ېکسه شوي وي. خو له بل  ېوسه او ب  ېواکمن ب

  ، ټکابل له پخواني والي ناصرخان سره په ملتان، سیالکو والي د یشهنوازخان د الهور پخوان ېهم خبر وه چ  ېپد
مخه  ولواکټاو د افغان  يړک ړجو کرښیو ل ېدي چ   ېک وڅ ه ېپه د ېک وجراتګاو  Pasrurآباد، پاسرور ګاورن

 ونیسي.
 سره انځ : ناصرخان د دوه کالو باج له لښوک ېاندړمعین الملک میرمنو د هغه د لیک په و  ېالملونو له مخ  ېهمد د
د  ېشوه د یو کال مالیه... زه حاضر یم چ ېوه. پات هړسیمو مسئولیت د ده په غا  لوروڅ د هغو  ېچ  کهځ دا  ید ړیو

 ته چمتو یم.  ګجنزه هم  ړېغوا ګجن ېرېیوه کال مالیه در واستوم. او که چ 
د  ېز کال( ک ۱۷۵۱په میاشت ) سمبرډوه د  ځد ده پو ېسردار جانخان، ورپس ړیلوم ېچ  ځدراني احمدشاه پو د

 . ړوک ګپرمخت ېپور جراتګاو تر روهتاس او  تلښچناب او جهلم نه واو
 ېلېږ( ور سره نور جمو ته لمېګ=مغالني بمېګ( او خپله میرمن )مراد بمېګهم میرمنو خپله مور )شوالپوري ب هڅ  که
  ونو ګیکاري خان، مهدي علي خان او په لسب ،یمومن خان،خنجرخان کابل ،ېګجنراالن لکه ادینه ب رېشم ګڼاو  ېو

 ودېښخپل پوخي پالز پر  ېګادینه ب  ېکله چ   ېک  تهښن  ۍوستله کبله په ور  وګړنور ورسره مله وه خو بیا هم د پرلپسو ج 
 . هړور ماته ک ېد میرمنو مالی دېتښته وت ارښاو 
لپاره د احمدشاه دراني حضور ته ورشي. هغه هم د ده   ېد سول ېشو چ  ړته ا ېمیرمنو )معین الدین( د ېک یپا  په

 ېشي خو په د لګڼد افغانستان برخه و ېسیم رېالهور، ملتان او د پنجاب یو شم ېوشوه چ  هړکېاو پر ړوک یدرناو
او په  هېږسره کشمیرته ول ځعبدهللا خان د یوه پو ېسفر ک ې پخپله میرمنو وي. افغان واکمن په د ېوالي ی ېشرط چ 

 و نیو. رګن یسر ېی ۍاسان ېرډې
کندهار   ېهم په برخه شو نو بیا د ملتان له الر  ېی  یاو بر   هړشوو سیمو مالیه هم ترالسه ک  ېد الند  ېابدالي چ   احمدشاه

 ته راستون شو. 
 
 : ينهړمعين الملک ميرمنو م  د
 

  د ېله خپل آس نه ولو ېک څپه تر ګړېله سکانو سره د یوه ج  ۱۷۵۳پر کال  هېټن( ۲د نوامبر په دویمه ) میرمنو
 .هړساه ورک ېوروسته ی ځې( دوه ورمهځ هـ د محرم په پن ۱۱۶۷)
 .دهېودر ېاندړاو د سیکانو په و ارهڅ پل و هېړهم د خپل م مېګمغالني ب ېرمنېده م د

 .اکهټو یناست یا ځ د معین الملک  ېی یماشوم زو  ېد د ېبلک ړوک ړمالت ېد د ېدراني نه یواز احمدشاه
 پلځ د  انځخپل  ېاکڼد هغه د فرمان په ر ېنو بیا ی ی د ید واک پلو ېولیدل احمدشاه ابدالي هم د د ېچ  مېګب مغالني

 .ړاعالن ک هګد نایب السطنة په تو یزو
وه   ړېک ینهګدومره غم ېینړامین خان م ی د الهور واکمنه وه خو د زو ېد اوه میاشتو په شاوخوا ک مېګب مغوالني

 وه. ېدلېول واکهځ نوره له واکه او  ېچ 
بیا هم د الهور   ېلپاره د سردار جانخان ورور مال امان خان الهور ته واستوو. ول  ېهم احمدشاه دراني د مرست  هڅ   که

 . ېنه شو ړېال هځ له مین هګتو هړپه بشپ ېستونز
په   کهځ وه نو  ړېه بابته نا ارامه کالس دغه سیمه د خپلو السوهنو ل یچارواکو په لو یليډییزو واکمنو او د  سیمه

 ته روان شي. ېسیم ېشو چ  ړا تهېبیا د لځ احمدشاه ابدالي یو ېک یپا 
 کهځ وه. نو   لېکښ  ېک  چېکړنیمه وچه په سیاسي ک  ولهټد هند    ېنه وه بلک  ېپه الهور ک  ېستونزه یواز  چېکړروان ک  د

په  ېک څنجیب الدوله، شاه ولي هللا او پخپله مغلي واکمن د لیکنو په تر م،ېګب یواکمن لکه مغوالن ېسیم ېخو د هر
 یوسي. هځ له مین ۍواکمن ېسیمه ییز ېچ  راشيهند ته  تلښوختو له احمدشاه دراني نه وغو لوېالبېب
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  کنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لی : یادونه

 

زر هندوستان ته راشي  رډې ېالدوله خان هم خپل ورور سلطان خان، ابدالي واکمن احمدشاه بابا ته واستوه چ  نجیب
 .ديېږک یکټ یغمیزو ته د پا  وېښاو پ

ورسره  ېک ځبر دراني )یوسفزي( هم پو رېشم ګڼ ېچ  ۍد سردار جانخان او شهزاده تیمور په مشر یدران احمدشاه
 .يړک ېلر ېله مخ  ېګادینه ب ېچ  هړوک ېی تنهښاو سپار هېږه لور ولنه مخ د هند پ ورېښوو له پ

 
 .دځېز کال مخ په الهور وخو ۱۷۵۶( يګڼ ۲۰ سمبرډد  ېنځ ) هېټن ۱۵هم د نوامبر په  ولواکټ افغان

 ته روان شو.  یليډ ېاو بیا ورپس ړک ېنه الند ګړېج  ېپرته له کوم ېی الهور
دراني احمدشاه   ېول، کله چ   يړتیار ک  یاليګزرو نه زیات افغان جن  ت ېښلوڅ د    ېنجیب هللا خان )نجیب الدوله( چ   نواب

ثاني عزیزالدین د  یرګجوخت عالم ېاو ورپس یدرناوي ته راغ ېشو وزیر عماد الملک غازي الدین ی ېدږته ن یليډ
 .هڼا ګواکمن و ېتنښری ۍولواکمنټد  د هند ېاحمدشاه ی یاو دران دېهندوستان امپراتور هم را ورس

 انيګوګد محمد شاه    ېدومره چاالکه انسان وه چ  ړیوه او نومو   ېالند  زېد غازي الدین تر اغ  یرګهم دویم عالم  هڅ   که
 انيګورګد احمدشاه  ېچ  ړعزیزالدین پاچا ک یرګدویم عالم ېی یا ځ پر  ړیوو هځ له مین ېی انيګورګاحمدشاه  یزو

 .دهېورور ک
د الهور حکمران   «ېګخپل یو مامور »ادینه ب ېوه او بیا ی  ړیبندي ک  مېګالملک غازي الدین ال دمخه مغالني ب  عماد

 .ېراکو ۍمیلونه روپ ېد کال به در ېویل چ  ېاو ورته و ړک
 رډېنور  ولډونیو. دا  ېپخپل الس ک ېکشمیر مستو في سکجیون هم افغان والي عبدهللا و واژه او د کشمیر واک ی د

 شي. ړته ال یليډ ېشو چ  ړدراني احمدشاه ا ېالملونه ول چ 
شي  پلځ باید و يړثباته ک ېهند ب يړغوا ېهغه سیمه ییز واکمن چ  هړوک تنهښسردار جانخان ته سپار ولواکټ افغان

خوا  ېبلاو له  ړېک ېله سیمه ییزو واکمنو پاک ېسیم ېپور ېرګتر ا ېله شاوخوا نه نیول یليډهم د  يړاو نومو
 .يړک ولهټسیمو نه مالیه را  ولوټله  هډنځ پرته له  ېاحمدشاه ابدالي غازي الدین ته دنده وسپارله چ

 ېی وانانځ  رې. یو شمهړاو مالي مرسته وک انيځافغانانو هم له افغان واکمن سره  شتوېهند م رېیوشم ېدغه سفر ک په
 ،ګښنجیب الدوله، احمد خان بن ه ګد ساري په تو ږمو ېچ  ړېوک ېمالي مرست هڅ یو  ېاو هم ی لړورک ېپه واک ک

خپل افغان مشر ته  ېی ۍروپ ېلکو په شاوخواک هځ د پن ېشو چ  یسعد هللا خان روهیله او شجاع الدوله او نور یادول
 .ړېک ۍالډ
په زور، د هند له شتو نه تر  تا د وزارت په مهال ېچ  هڅ هغه  تلښوغو ېعمادالملک غازي الدین نه ی رهېسرب  ېد له

دغه  ېشتمني نده بلک انيځدا ستا شخصي او  ېچ  کهځ ته وسپارئ. دا  ېخزان ۍولواکمنټدي باید د افغان  يړالسه ک
 لري. هړا ېبیت المال پور

 ېخ ښ  ېد ده د کور په خونه ک  ېچ   ۍلکه اشرف  ېروپیو په اندازه جواهرات او در  ړد یو کرو  ېشو چ   ړا  تهېد  ړینومو
 وباسي.  ېو  ېشو

 ېهندیانو هم ورته ویلي ول( د هندوستان هر وزیر او چارواکي د هند خزان  رې)یوشم  ېپوه شو چ   ېپه د  ولواکټ  افغان
کیندنو   وځ د دریو ور  ېخزانه چ   ېشو  خهښهم    ېک  ګړد یو بل هندي چارواکي وزیر قمرالدین په ان  ېدي نو بیا ی  ېلټلو

او شمعه دانو نه قیمتي توکي او   يښد سروزرو لو  ېک ې په د ېچ  ده ېته رس ړوویستل شوه یو نیم کرو ېک ړپه ل
 او نور شامل ول. ېجواهرات لکه الماس، یاقوت، زمرد، قیمتي مرغلر

 خزانه د محمد امین خان او قمرالدین خان له کاله نه ترالسه شوه او احمدشاه دراني ېشو خهښکلنه ( ۷۰اویا ) دغه
 .دولهېږته ول ېافغان خزان

 ېپه نوم سکه پخپل نوم ووهله او بیا ی یليډد دارالسلطنه  هېټز( ن۱۷۵۷مه ) ۲۰دراني افغان واکمن د جنوري په  بیا 
 رهېور یرګد دویم عالم ېی ېنځ ) مورېشهزاده ت ی( خپل زومېګ)زهره ب مېګافروز بانو ب وهرګلور  یرګد دویم عالم

 .هړپه نکاح ک انتهځ بیا  ېخور ی یرګ( او د عالميګڼ
کندهار ته ستون شي نو شهزاده تیمور د سردار جانخان  ېچ لهېافغان واکمن احمدشاه ابدالي وپت ېوروسته چ  ېد له

 .اکهټپوپلزي په ملتیا د پنجاب او سند والي و
شجاع خان ابدالي د   یا او د زاهد خان زود سرهند، سرفراز خان افغان داد د ستلج شاوخو یخان مومند ز عبدالصمد

د کشمیر   ېی  یاو بلندخان سدوز  ړسره کندهار ته روان ک  انځ له    ې. نورالدین یاکلټد ملتان والیان و  یا ځخپل پالر په  
 .ړوالي ک

 
 (: ۱۷۵۸) ړدو ړپنجاب ا د
 

 .لهړته مال وت ونڅ د پنجاب سکانو یو ستر پا  رژرډېاحمدشاه بابا افغانستان ته ستون شو  ېچ  کله
چلند او سلوک نه کاوه. دا  هښسره  دونکوېافغان سردارانو او سیمه ییزو چارواکو له اوس ېیو المل دا وه چ  ېد د
 وړک ېزر د د رډې. خو دراني احمدشاه ېو ړېک ېرېت ېوتګته  ټچلند او ان لو هړهم ناو ېک یليډچارواکو په  ولډ
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 ېافغانانو ب رېخوا د یوشم ېله یو ېپه پنجاب ک ې. ولهړکیوه اعالمیه خپره  ېلپاره ی ېساتن ارښه او د مخه ونیول
 .يړوک ونڅ پا ېالره پرانسته چ  ېی تهېد ېخوا د سکانو مذهبي تعصب وه چ  ېباکي او له بل

 ېان لر  ېچ   هړوک  زهېهند دومره اغ  ولټپر    ړدوړا  ېاو د   ړک  ړراجو  کرښیو ل  وڅ پخپلو هاندو ه  ېپه امرتسر ک  سکانو
او راجپوتان د افغان  انټج  یان،ټنارضا او خواشیني قومونه لکه مره ېچ  وهڅ وه تهېد ېغازي الدین ی ریوز یشو

 راولي. ېالند ښواګتر  یليډ نهېپالزم رهېپه ت ېسیم ېولټولمسوي او د هندوستان  ېاندړحکومت په و
مشر او روحاني شخصیت  یانوټووژل. د مره ېافغانان د جلندر په سیمه ک رېمش  ګڼ هګډله سکانو سره په   ېګب ادینه

سره   کرښ له یوه ل ېک یليډافغانان له پنجاب نه وباسي. د ده ورور »راغونات« په  ېچ  تلښ»باالجي باجي« هم غو 
 وه. رهېد

 وباسي. خهڅاو »سهرانپور« یليډله  واکونهځ خپل  ېچ  ړک ړا تهېنجیب الدوله د ېک ا ڼپه ر و ېښپ ېد همد يړنومو
له  ېچ لېږ»راغونات« ته ول ېګخپل دوه تنه استازي »هرالل« او صدیق ب ېګادینه ب منښد ېدوست په جامه ک د

 .يځېږسره پنجاب ته وخو کرښل يټخپل مره
ي په بر رې»راغونات« د ت ېهم چ تیا ښاو ری روهېو و ید سرهند والي عبدالصمد خان مومندز ېنجیب الدوله مات د
په  ېی یا ځ سکان هم ور سره مله شول یو ېچ  تنهښپه سپار ېګ. د ادینه بدهېښېورته اتل بر انځ مست وه او  شهېن

 ېنور چارواکي د »راغونات« په ولکه ک رې. د سرهند والي او یوشمړاو تاالن ک ټلو ېی ارښاو  ړسرهند برید وک
په سر   شېد شتمنیو د و ځتر مین یانوټاوتاالن په سر د سکانو او مره ټ د سرهند د لو( ۲۱د مارچ  – ۱۷۵۸) وتلېپر
بیا هم  ې. ولهړوک هړروغه جو ځتر مین لوډ وړد دوا ېګخو ادینه ب ېهم وشو ېتښاو ن ګتیت و پرک جن ېشتل وڅ 

 ګینټمامور او  ید وزیر غازي الدین پخوان ېچ  ېګکسات له سرهند نه واخست. ادینه ب ولوټد لو سرسکانو د امرت
سردار   ېک  څد یوه لیک په تر  ېخوای  ېله بل  لړک  ټیسکان او راجپوتان یو مو  یان،ټخوا مره  ې وه. ده که له یو  یرګمل

 .ړک وتهګورته په  ېجاج ی یلمسونک وېښاو د پ ړمعرفي ک هګدوست په تو  يږد یوه خواخو انځ جانخان ته خپل 
او  ديېږالهور پر ېشو چ  ړا تهېاو متره نه درلوده د واکځ دومره  ېک انځپه  ېاو سردار جانخان چ  مورېت شهزاده

 ته پر شا شي. کټا
 

 ستونزو سره:  وګڼ ابدالي له  احمدشاه
 
له  ښېپ ېهم خپل څنصیر خان بلو ېچ  دېدراني احمدشاه ته ورس ېحال ک ېخبر په داس وېښاو پنجاب د پ یليډ د
 .ېو ېایستل ېستنړب

نجیب الدوله او شجاع الدوله  ېچ  یورسوه دا هغه وخت د ورتهېښپ انځ  ېله الر ېواکمن بیا هم د بوالن د در افغان
لیکونه ال  یرګبوخت وه. نجیب الدوله او دویم عالم هګړ سره په ج  کرښال د روهیله مشرانو په ملتیا د غازي الدین له ل

ول او سکان  دليېتټېښ یانټپنجاب ته ننوت مره ولواکټ افغان ېل. خو کله چ و يړدمخه احمدشاه دراني تر السه ک
 او الهور بیا د افغانانو له خوا ونیول شو. هړماته وخو ېی کهځ وه نو  وادېخپل ه ېپنجاب ی ېول چ  ېپات ېیواز کهځ 

دویم  ېی یا ځ وواژه او په  ېی یرګنو دویم عالم یاحمدشاه ور روان د یولیدل دران ېغازي الدین چ  عمادالملک
 .ړوک اندیزړو ېنجیب الدوله او شجاع الدوله ته د سول ېاو بیا ی ناوهېالملک( په تخت ک یشاجهان )مح 

 یاليګجن  ېد لس زرو په شاوخوا ک  ېسره چ   کرښد روهیله، افغاني مشرانو له ل  رهېسرب  واکونوځ بابا له خپلو    احمدشاه
خان، قطب  یهللا خان، د وند تیله نجیب الدوله، حافظ رحمت خان، سعدهللا خان، عنا  ېشو. بیای یا ځ ورسره وو یو

ته  یليډ انځ  ېوروسته ی وګړج  ېپرلپس وڅ . له ويته ورس یليډ انځ  ېچ  هړخان او نورو مشرانو سره سال وک
د  ښواګ یوازینوه، دلته ی یالس اخست ګړېوه او راجپوتانو له ج  ېلړسکانو ماته خو ېچ  ېورسوه. په دغه وخت ک

 ید ساتلو لپاره د یعقوب علي افغان او نواب محسن الملک په مشر  ارښ  یليډد    ولواکټخو افغان    کهځ وه نو    یانوټمره
 ته تم شو.  کرښل یانوټد مره ېک  هر«ښاو په »انوپ  تښاو پخپله له جمنا نه واو ودلېښپر یاليګجن افغاندوه زره 

افغان  ېپه شاو خواک( ۱۰د لس زرو ) ۍله کندهار نه هم د عطا محمد او کریم داد خان په مشر ېدغه وخت ک په
 .دلېرا ورس یاليګجن

 یا ځ سره یو یالیوګاو د لس زرو افغان جن دهېاو فرخ آباد نه هم را ورس «ېله »اود ګښالدوله او احمدخان بن شجاع
  ټ . د مرهدېزرو ته ورس توېشپ رېشم واکونوځ افغان  لووټحساب د  ېپه د ېد دراني احمدشاه حضور ته راغلل چ 

 انوټله راج پوتانو او ج  ېقومونو په سرک لوېالبېنو له ب یلګټنشي  انځ  ېپه یواز ګجن یدا لو ېچ  رنهګېمشرانو ان
 .يړوک ړنه مالت یانوټد مره ېچ  تلښنه وغو

میاشتو په شاوخوا   لوروڅ د   ېنو بیا ی  يړچمتو ک انځته   ګړېج   ېچ  هړوک  هڅ مشرانو ه  هټاو ورسره مره  »باالجي«
 .ړک ولټرا  کرښل یقومونو په ملتیا یو لو رېد یوشم ېک
 
 زکال(:  ۱۷۶۱) ګپاني پت جن د
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وه.   ېک  هرښاحمدشاه په انوپ   یدران  ېد نیولو په وخت ک  یليډونیول. خو د    ېپورا یو د بل پس  نجګاو   یليډ  یانوټمره
 ړېک تنهښشجاع الدوله ته سپار ېکار لپاره ی ېوشي او د همد هړروغه جو ځتر مین یانوټد ده او مره ېچ  تلښده غو
 . يړتوب وک يګړ ځمین ېوه چ 

شو او د عبدالصمد خان مومندزي او میان قطب شاه سرونه په   ټپورا لو نجګ  ېخبرشو چ  ولواکټافغان   ېکله چ  ېول
مشران او چارواکي  يځ پو ېدستي ی ېشو چ  یدومره خواشین ید ي،ېږتو لو ېک وښپه پ یانوټد مره ۍعزت ېب ېرډې

 .یند ړو غمځ هغه زما لپاره د  يړوک هڅ د افغانانو د سپکولو ه وکڅ که هر ،ړوک ېی ښواګاو  تلښرا وغو
( ۱۴۰۰سوه ) وارلسڅ وه. په  ې ک ۍشي د جمنا سین په مست رېله سین نه ت ېچ  شوړدراني احمدشاه ا ېمهال چ  هغه 

 ېد دوه زرو په شاوخواک الل،ګهم و ېاو مالي زیانونه ی انيځ رډې ې. ولدولېږییز توکي را ول هګړج  ولټ ېپیالنو ی
د »هولکر«، »سندیا« او غازي   ېچ   کهځ شول. دا    للخوا ووژ  یانوټد مره  رېشم  ګڼشول،    وبډ  ېپه سین ک  یاليګجن

 ورتیاړز ېرډېبیا هم احمدشاه ابدالي په  ېوویشتل. ول ېاو تو پونو ی شوېوه په غ یورته مورچل نیول یالیوګالدین جن
 شوي وه.  یا ځپه  یا ځ  یاليګجن رېشمګڼ یانوټد مره ېچ  رتهېپاني پت ته ورسوه چ  انځ 
تیت او   ېپه دغه موده ک ېول يړک ګېینټ ېمورچل ېخپل ېکاوه چ   ښښکو وړغا  وړدوا ېمیاشتو په شاوخوا ک ېدر د

د پاني پت په نوم  ېپه تاریخ ک ېچ  هګړج  ړۍخو هغه خون ېشو ېښېهم پ ګړېج  ړېاو و ېلوی یا ځ یا ځ پرک، 
 ز کال وه. ۱۷۶۱ هپه میاشت پ ی شوه هغه د جوال هېښپ ېرکډګد پاني پت په  ېکومه چ  ي،ېږیاد
 وو:  ېداس ېاندړیو د بل په و واکونه،ځ  لېکښ وړغا  وړد دوا ېک هګړدغه ج  په

 :واکونهځ احمدشاه دراني  ولواکټد افغان  ړیلوم
 
 لوري ته:  ڼکي ګړېج د
 
 زره سواره. هځ پن ۵۰۰۰شاه پسند خان =  –
 

 زره پلي او سواره. ۱۵۰۰۰نجیب الدوله خان =  –
 

 //        //.      ۳۰۰۰شجاع الدوله خان =  –
 

 لوري ته: يښ ګړېج  د
 

 پلي او سواره. ۱۴۰۰۰دوندي خان او حافظ رحمت خان =  ګښاحمد خان بن –
 

 پلي. ۳۰۰۰خان =  ېګبرخوردار او امیر ب –
 

 یا ځ هم  واکونهځ پلي او توپچي  ېزرو په شاوخوا ک ۱۹۰۰۰د  ېالند ۍد شاه ولي خان تر مشر ېک ځپه مین یدو د
 .ارهڅ  ېی یییز لور هګړج  ېوه چ  یا ځ په 

 

 :ېول چ ېداس یاليګجن هټد سیال لوري مره دویم
 

 پلي. ۸۰۰۰مسلمان وو  ېچ  یردګابراهیم خان  –ته  خړا ڼکی
 

 پلي. ۲۵۰۰=  یکوارګ –
 

 .۱۵۰۰شیودیو =  –
 

 ته: خړا يښ
 

 سواره. ۱۰۰۰انتاجي منکشوار =  –
 

 سواره. ۱۵۰۰ساتوجي جاداو =  –
 

 پلي. ۱۵۰۰جسوانت راو پاور =  –
 

 پلي. ۵۰۰۱بهادر =  رېشمش –
 

 پلي. ۷۰۰۰=  یجانکوجي شند –
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 //  ۳۰۰۰ملهار راو هولکار =  –
 

 //   ۲۰۰۰=  يګولټ هړوا رېیوشم –
 

 :رېشم یانوټد مره ځلوري تر مین ڼاو کی يښد  –
 

 .اردګ ۱۳۵۰۰ساداشیو بهاو او ویشواز راو =  –
 

 سواره. ۲۰۰۰... = يګولټ هړوا رېشم یو
 

 .ولړلورو ته درانه زیانونه وا وړدوا ګړېج  ړۍخون ېاو د ړپیل ک یانوټبرید مره ړیلوم
 

نور  رېشو. یوشم ییادول هګپه تو ګېلې»بهاوورا« د ب ږمو ېووژل شول چ ېک هګړمشران په ج  رېیوشم یانوټمره د
شو  ېپات ېک رډګپه  ګړېد ج  ېقومند ېب ېی کرښل ولټاو نور  دلېتښراو او ماجي سندیا وت رېلکه هولکر شمش ېی

 ېایښ  ېک  هګړاسیران شول. د پاني پت په ج   ېاو نور ی  دلېتښوت  ېی  رېووژل شول، یوشم  ېی  رېشم  ګڼ  ېک  یپه پا   ېچ 
 کلټا ېزرو په شاوخوا ک ۳۰ رېد وژل شوو شم یانوټتللي وي.او د مره هځ افغانان له مین ېد لس زرو په شاوخواک

زره اسونه،  ۵۰ ان،ښزره او وڅ پیالن،  ۵۰۰اسیران،  یاليګنزره ج  ۲۲شي او د میرغالم محمد غبار په اند  یدلېک
 ته په الس ورغلل. واکونوځ افغان  ،زره غوایي ۲۰۰

 

 ېوه هغه یو مسلمان قومندان وه چ  ړېپیل ک هګړلخوا ج  یانوټد مره ېخو هغه چا چ  دهېپایته ورس هګړپاني پت ج  د
 ګړېج  ېاو نور چ انټهندوان، راجپوتان، ج  یان،ټمره لهځ وېشو خو ب ولځړژر په دار و رډې دهېنوم یردګابراهیم 

 شول. ړیشوي وه د احمدشاه دراني لخوا ازاد ک ړک ړته ا
 

 ۍدویم شاه عالم په پاچاه  ېته ستون شو او د پاني پت له بري وروسته ی  یليډ  ېنېوروسته پالزم  ېله هغ  ولواکټ  افغان
 وه.  ید غازي الدین لخوا وژل شوثاني  یرګعالم ېپالر ی ېچ  کهځ ومانه دا 

 

... شاه عالم ثاني د هېټن ۲۹ز کال د جنوري په  ۱۷۶۱لپاره »د  تګښینټد  ۍولواکمنټ ېدراني احمدشاه د خپل ېول
 پر تخت ومانه. یليډ
 

سیمه ییزو واکمنو،    ولوټد هند    ېچ  وهړته را وا  ېاو د شاه عالم ثاني مور ملکي زینت محل احمد شاه بابا د  منیرالدوله
 زانېرګ... انژنيېوپ  هګشاه عالم د واکمن په تو  ېچ   يېږکلیو او نورو ته فرمانونه ول  روالډګ  ېک  الګپه بن  انو،ګشهزاده  

 وه. ړېک رهېت ېړۍز کال( د احمد شاه تر وخته یوه نیمه پ ۱۶۰۰ول ) ليته راغ الګپه پلمه بن ۍکمپن ځېد ختی ېچ 
 

)نواب شجاع الدوله د هند صوبه دار، اوده خان د هند وزیر او  دږېو نجیب الدوله سره وغله شجاع الدوله ا احمدشاه
د خپل پالر )شاه عالم( د  ېک ګپه ار یليډشوي ول( او شهزاده جوان بخت د  اکلټنجیب الدوله د هند سپه ساالر 

 .(وو ېک الګشاه عالم به بن ېچ  ېایښ. )اکيټو هګنایب په تو
 

 .اکهټوالي و یا ځ د هغه  ېاحمدشاه پنجاب ته ستون شو او زین خان مومند ی یه وروسته درانپاني پت له بري ن د
 

زکال( د  ۱۷۶۱د هرات ) ېی یدران مورشاهېاو ت دې کندهار ته ورس ېاو د کابل له الر یراغ ورتهېښپ ایهځ هغه  له
 مارهګ په دنده و هګوالي په تو
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