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  ځواک او واک شېرشاه سوري د
 

 تېښته  همایون د ته  پارس او 
 

 برخه   درېیمه

 
                                  

 د  نامه  او  شه  متولد  شېرشاه  بهلول  سلطان  د  زمان  »په چې:  دي  راغلي  کې  مرصع  تاریخ  په  اړه  په  شېرشاه  سوري  د
  (1)شه. موسوم فرید

  کال  ۱۴۷۹ په   کې  کاله  په  خان  حسن  د  شو  ونومول  شېرشاه  په  وروسته  چې   نوم  په  فرید  د  کې  کورنۍ  په   ټبر  سوري  د
  ده: داسې یې شجره نسب د چې ده شوې کې ځای نومي حصار فېروز  په هند د زوکړه فرید د وزېږید.

  د   او  لمسی  شېرخېل  د   زوی  حمدم  د  الدین  رکن  وه.  کړوسی  الدین   رکن  د   لمسی  ابراهیم  د  زوی  خان   حسن   د   فرید
  د  زوی  سیاني  د  اسمعیل  کېده.  کړوسی  اسمعیل  د  بیا  هغه   او   لمسی  سور  د  زوی  یونس  د  محمود  وه.  کړوسی  اسمعیل
  کېده. کړوسی غوري حسین شاه د او لمسی متو بي بي د او ابراهیم
  ده   د او  راشي   ته  هند چې  وغوښتل  څخه  ځوانانو  پښتنو  ټولو  له  کې  ترڅ  په   فرمان  یوه  د   بهلول  لودي   چې   مهال  »هغه

  شول   کډه  ته  هند  روهه  له   وه  ورسره  هم   خان  حسن  چې  ابراهیم  نیکه  شېرشاه  د  امله   همدې  نوله  شي.  شامل  کې  پوځ  په
  (2)واړول.« کې حصار په فېروز د او
  راغلي   اړه  په  پوهې  او   کړې   زده  د  شېرشاه  د   دی  لیکلی  پوري  پالن  محمد  مفتي  ژبه  اردو  په  چې  کې  هند  تاریخ  په

  دي:
  پادشاه  هند  د  له کا  پنځه  چې  شو.  واکمن  هندوستان  د  شتو  لږو  همدغو  په  او  وه  څښتن  شتو  لږو  ډېرو  د  شېرشاه  »سوري

  ولوستل. یې کتابونه نور او بوستان ګلستان، نامې، سکندر د وکړه کړه زده کې جونپور په ده وه.
 مینه  ډېره  یې  سره  تاریخ  له  واکمنو  د  ولوسته.  نه  الدین  شهاب  قاضي   له   هم  یې  کافیه  شرح  او  کافیه  پوهېده،  هم   فلسفه  په

  کاوه. درناوی ډېر یې عالمانو او پوهانو د او درلوده
 بنګال   د  کاله  لس  نوموړی  وه.  انسان  بیدار  ډېر  او  اوښیار  ډېر  دی  چې  دي  کښلي  اړه  په شېرشاه  سوري  د  تاریخپوهانو

  چې   دی  کړی  کار  مهم  ډېر   کوم  کچه  په  ابادۍ  د  چې  کې   موده  دغه  په  اه.پادش  هندوستان  د  کاله  پنځه  او  وه  حکمران
  د   واخله  را  نه  هندوستان  له  مهال  په  ده  د  دغه  چې  دی  روډ«  »شېرشاه  د  هغه  ویاړي  پرې  پاکستان  او  هند  هم  اوس
  (3)یادېږي.« نوم  په ده  د هم اوس چې کړ جوړ سړک یو پورې سینه تر سیند

 مړینې  له  بابر  د  رسېده  ته  کالو ۳۰ دېرش  یې  عمر  چې  همایون  کال ۱۵۳۰ په  کله  چې  دي  راغلي  کې  تاریخ  همدغه  په
  شو. پاچا وروسته

  پارس   ورکړه،  ماته  ته  همایون  بنسټ  په  پیاوړتیا  د  ځواکونو  پوځي  او   هڅو  ټولنیزو  د  شېرشاه  سوري   حکمران  بنګال  د
  هـ( ۹۴۷)  ز  ۱۵۴۰ په  ټبر  سوري  یعنې  کورنۍ  شاهشېر  د  او  واخېسته  پناه  سیاسي  کې  دربار  په  طهماسپ  د  او  وتښتېد  ته

  ورسېد. ته واک کال
  سیاسي   »هندوستان  توګه  په   ساري   .د  دي   لیکلي  څه   ډېر  هم  تاریخپوهانو  نورو  هند   د  اړه  په  شېرشاه  سوري   د   همداراز

 معیاري  یو  کې  هندوستان  په  چې  وه  انسان  مستعد  یو  »شېرشاه  چې:  دي  راغلي  کې  کتاب   په  ارتقا«  تدریجي  کا  نظام
  جنرال   الیق  دغه  کېښود.  بنسټ  نظام  سیاسي  یوه  د  مخې  له  لرلید  خپل  د   او  ورغاوه  یې  سیستم  اداري  کړ،  ټینګ  نظام

  (۴)ورسول« سرته لپاره پرمختګ او ودې د هندوستان د  څه ډېر کې واکمنۍ کلنې ۵ په
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  نه   کې  سیمو  ټولو  په  واک   بشپړ  کې  هند  په   بابر  ال  چې  راووت  ته  ډګر   سیاسي  کې  شرایطو  داسې  په  شېرشاه  سوري
 بیا  د   هم  لودیانو  کورنۍ  واکمنې  خوا   بلې  له   او   چلوه  واک   نوابانو  پښتنو  کې  یموس  دېرو  په  هند   د  خوا  یوې  له   درلود.

 یې کوښښ چې شو یادولی توګه په بېلګې د  لودي محمود ورور ابراهیم  لودي د موږ  چې  کولې، ځلې هلې لپاره واک
  ورسوي. ته پای واک بابر د کاوه
  خدمت  بابر  د  سرواڼي  خان  فتح  او  .بایزید  شول  سر  په  الس  نه  خدمتونو  پوځي  بابر  د  سردارانو   پښتنو  ډېرو  مهال  پدغه

  او  ووتل را  ته  ډګر مخې له   جوړښت او تشکیل »کانفیدراسي« یوه د  او شول  ځای یو سره  محمود لودي  د او پرېښود
  شي. ملګری سره  دوی له  ضد  په بابر د چې وغوښتل یې نه شېرشاه سوري له ان

  ځکه  نو  درېږي،   ټینګه  په  وړاندې   په   بابر  د  چې  واستاوو،  ته   شاه  نصرت   پاچا  بنګال  د   پالوی  یو  دوی  همدارنګه
 راناسنګا(   له  )میوار  د  او  ودرېږي  وړاندې  په  بابر  د  چې  وهڅول  دېته  سرداران  شمېر  یو   کې  جګړه  په  »کانوا  د  افغانانو

  (۵)کړي.« یو الس سره
 شمېر  ډېر   ځکه  کوالی  نشو  باور  افغان   هېڅ   هپ  بابر  چې   وه  دا   یې  مهمه  ډېره  وکړه.  اغېزه  ډېره  بابر  په  پېښو  دغو

 ګورګا  له  مالتړ  په  شاه  بهادر  د  چې  ورغلل  ته  شېرشاه  هم  افغانان  هغه  وتړله.  مال  شېرشاه  سوري  د  افغانانو  ناراضه
 سره  شېرخان  له  او  وکړه  کډه  ته  بهار  نه  ګجرات  له  شمېر  ډېر  په دوی  ومړ  بهادرشاه  چې  کله  ولې  جنګېدل،  سره نیانو

  شاه  بهادر  ګجرات  د  او   ښود  پرې  دی  چې  کړه  ماته  مال  همایون  واکمن  مغلي  د  مهال  هغه  لودي  تاتارخان  ول.ش  یوځای
 څخه  واکمن مغلي له  یې »بیانه« او  ولېږه ته جګړې  سره همایون د سره جنګیالیو زرو څلوېښتو  د هم هغه او الړ ته

  ونیوله.
  جګړه   په  کوهاټ  د  »مندو«  د   عالمخان  عالوالدین  پالر  خان  ارتات  د  چې  وکړه  اغېزه  بده  ډېره  افغانانو  په  پېښې  هغې
  کړ. یې خوشی او کړې پرې ور پښې غبرګې ښکته زنګنو له یې بیا او ونیو کې
  کاوه. کمزوری واکمن مغلي خوا بلې  له او کاوه ځواکمن شېرخان یې خوا یوې له چې وه الملونه هغه ټول دا

 دښمني   څرګنده  هم  سره  همایون  له  یې  خوا  بلې   له  او  راټول  ځان   په  مشران   او  سرداران   پښتانه  خوا  یوې  له  شېرخان
  له  ځواک  او  واک  خپل  یې  هغې  تر  چې  وساتي  مهاله  هغه  تر  سره  همایون  له  اړیکې  خپلې  کاوه  کوښښ  ده  کوله.  نه

  وي. نه کړې جوګه سیالی د سره واکمن مغلي
  یې:  خو  نوځکه  شي  ګواښ   لوی  یو  لپاره  واکمنۍ  د  ده  د  دی  به  اخر  چې  لیده  ځواک  ډېریدونکی  شاهشېر  د  همایون  ولې
 کورنۍ  له  پخپله  او  پرېښوده  خان  حاجي  مشر  پښتون  تن  یو  او  خان  جالل  زوی  خپل  شېرخان  وکړ   برید  کال  په  چنار  »د

  او  ګجرات  غواړي   بهادر   لطانس   چې  ورسېد   خبر  ته  همایون  کې  وخت  دغه   .په  شو  روان   ته   غره«   کنډ  »بهر  سره
  (۶)ونیسي.« ډیلي

  روان  لور  په  اګرې  د  وروسته  بیا  او  ورکړه  ماته  یې  ته  بهادر  سلطان  او  شو  رهي  لور  په  ګجرات  د  ژر  ډېر  همایون
  هره  وېره همایون د خو ، راغلل بېرته پاره له لیدلو د  شېرخان د  خان عیسی او خان قطب وروسته ماتې له ولې شو.
  پسې بل د یو جنګیالیو پښتنو او  خوړه و ماته توګه پرلپسې په کې ځایونو څو په پوځ  مغلی چې  ځکه دا ده،زیاتې ورځ

  ونیول. قنوج او مانګپور جونپور، لکنهو،
 دی،   کړی برید  اګرې  پالزمېنې  په  هندال  میرزا  چې  راغی  ورته  خبر  کړي، چمتو  ځان  ته مقابلې چې  غوښتل  همایون

  د   نه  کال  کور  د  همایون  پخپله  او  الهوره  له  کامران  میرزا  دی.   شوی   وژل  هم  بهلول  خشی  ورور  غوث  محمد  شیخ  د
 پیاوړو   له   افغانانو  د   یې  بیا  چې   کړ  پیاوړی  دومره  شېرشاه  سوري  پېښو  غبرګو  دې   بل  د   یو  شول.   رهي  لور په  اګرې

  شجاعت  نیازي،  انخ  جالل  نیازي،  خان  هیبت  نیب،  خان   قطب  حجاب،  خان   عیسی  سرواڼي،   همایون  اعظم  مشرانو
  یوازې   موږ  اوس  چې  ورکړ  ډاډ  یې  بیا  او  ولیدل  سره  مخورو  قومي  ډېرو  نورو  له  او  سړبني   خان  سرمست  سور،  خان

  کړي. ړنګه واکمني همایون واکمن مغل د چې شي کولی  باتورولس زموږ نو لرو.  جنګیالي سواره زره (۷۰)
 داسې   واک  سیمې  شوې  نیول  هغې  د  بیا  به  شېرشاه  نو  سېدلر  ته  بري  پسې  بل  د  یو  ځواکونه  شېرشاه  سوري  د  چې  کله
  عیسی مخې له تشکیل قوي یوه د نو ورسېد ته ډیلي شېرشاه چې مهال هغه وه. څښتن  باور قومي د چې ورکوه ته چا

 یې  واک  سرهند  د  ورکړ.  حکومت  میوات  یې  ته  خان  حاجي  وګماره،  یې  دنده  په  حکومت   د  او  وغوښت  یې  خان
 هم  سیمې  نورې  کې  موده  لږ  په  پوځ  پیاوړي  شېرشاه  سوري  »د  الړ.  ته  الهور  خپله  په  او  پارهوس  ته  خان  خواص
  کې   پای  په  چې  کړې  الندې  سیمې  سلګونې  په  نورې  او  وجودپور  کال،  جیتوا  د  پور،  فتح   اجمیر،  لکه  کړې  الندې

  شو. اړ ته تېښتې همایون
  مړ،   وی  نه  کې  پېښه  ناوړه  په  کالنجر  د   چېرې  که  خو  ې،ونیول  سیمې  ډېری  هند  د  کې  موده  لږه  په  واکمنۍ  د  شېرشاه

  وې. راوستې الندې واکمنۍ خپلې تر هم یي افغانستان او سیمې پښتونخوا د ښایي
 د   هدیره  یې  اوس  چې  شو  مړ  کال  ز۱۵۴۵ په  نېټه ۲۳ په  میاشتې  د  مې  د  کې،  پېښه  په   کال  کالنجر  د  شېرشاه  سوري

  ده. کې ساسرام په بهار
  نږدې   ځنې  خپلو  له  شېرشاه  »دلته  کېږي.  ګڼل  څخه  شهکارانو  مهمو  ډېرو  له  معمارۍ  د   هدیره  شېرشاه  د  ېک  ساسرام  په

 چې وه کړی شروع شېرشاه پخپله کار مقبرې دغې د  چې کېږي ویل داسې دی. ویده ارام خوب ابدي په  سره ملګرو
  (۷)ورساوه« سرته شاه اسالم بیا وروسته
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  سلطنت شاه سليم سوري د
 هندوستان  د  چې  ورسېد  ته  واک  مهال  پداسې  دی  لري.  ځای  وړ  پام  د  کې  تاریخ  په  هند  د  شاه(  سلیم  )سوري  انلخ  جال
  حکومت  د سوریانو د واکمن ییز سیمه شمېر یو خوا یوې له وه. نه ټینګ حکومت مرکزي بشپړ ال کې سیمو ټولو په

  وتلی   السه  له  بیا  چې  کاوه  یې  کوښښ  وه.  نه  ناست  مارا  ال  هم  همایون  واکمن  مغل  خوا  بلې  له  او  کېده  ګڼل  ګواښ  لپاره
  کړي. خپل واک

  ګوته   په  ناستی  ځای  خپل   خان   عادل   زوی  مشر  خپل  شېرشاه  چې  وه  دا  ال  ستونزه  بله  یوه   سربېره  ستونزو  شوو  یادو  له
 دوسوه « ۲۰۰»  کالنجر  له  خان  عادل  کې  وخت  دغه  په  ومړ.  کې  پېښه  په  کالنجر  د  توګه  ناڅاپي  په  چې  کله  .خو  وه  کړی
  کې. »ریوا«  په لرې میله پنځوس «۵۰» بیا خان جالل او وه کې رنتمبور لرې میله
 یو   ژر   ډېر   باید  چې  وه  راضي  پرېکړه  پدې  نور  او   خان  جمال   حجاب،  عساخان  کې  سر  په  درباریانو  شمېر  یو  ځکه  نو

 او  لکپور محمد شیخ او خان جمال لکپور، خان سعید خان، »عیسی نشي مینځته را تشه حکومت  د چې وټاکي څوک
  غوره  پرتله   په   خان  عادل  د   نوموړی  مخې  له   حوصلې  او   پوهې  د   چې   ګاڼه  وړ   پادشاهۍ  د   دی   ځکه  درباریانو  نورو

  یې   ځان  او  ومنله  دا  کې   پای  په  خان  جالل  ځکه  نو  واخلي...  ګټه  نه  تشې  دغې  له  چې  غوښته  دښمن  خوا  بلې  له  او  وه.
  ۸)کړ.« ن اعال پادشاه نوم په شاه اسالم د

  د  حق  پادشاهۍ د  او دی ورور  مشر زما خان عادل ویل وې او  منله ونه پرېکړه دا درباریانو د  خان  جالل  کې سر په
  په  چې   وه  هغه  کېږدي.  غاړه  ته  پرېکړې  دوی  د  چې  شو  اړ   ته  دې   امله  له  ټینګار  ډېر  د  سردارانو  د  ولې   دی.  هغه

  کېناست. تخت په کې کالنجر
  هغه   یو...  راضي  سلطنت  په  ستا  مشران   »موږ  دي:   کښلي  یې  اړه   پدې  او   ده  کړې  یادونه  پېښې  ې د  د  هم  مرصع  تاریخ
 خرابي  د  باعث  کول  سستي  سلطنت  د  امور  په  وکړ  عرض  خان  عیسی  ښایي...  نه  ماته  شته  ورور  مشر  څوم  چې  وویل
 دولت د  یې تخت په چې وه پنځوس دوه  صوه اته  سن  االول  ربیع شهر د یوولسم پنجشنبه د  ورځ په هغه  له  پس شه... 
  (۹)وفرمایه.« جلوس

 د بیا ځنو وه. نه خوله  یوه په درباریان ټول ولې ګاڼه غوره  نه خان عادل له خان جالل درباریانو  شمېر یو هم څه که
  چې   دي  کښلي  داسې  خولې  له   شیرشاه  د   هم  خان  عیسی  پخپله  درلود:  نسبت  ښه   ته  خان   عادل   مخې  له  اړیکو  ځاني
 چې   ځکه  نلري،  وړتیا  تخت  و   تاج  د  هم  زوی  یو  زما  غهمر  بده  له  چې  کوله  خواشینۍ  ډېرې  په  خبره  دا  یې  به  »ماته
 په  خو  شاه  سلیم  دی.«  ور  زړه  ولې  ناک،  کینه  پروا،  بې  خان(  )جالل  یې  کشر  او  دی  تنبل  او  عیاش  یې  زوی  مشر
  وړاندې   په  ده  د  به  هرومرو  کېني  نه   ارامه  په  خان   عادل  یې  ورور  چې  ګرزېده  کې  زړه  په   ورته  دا  ولې  کېناست  تخت

 وویل  یې  هیښتیا  ډېرې  په  خبرشول،  پېښې  دې  له  چې  کسان  مخور  ډېر  دربار  د  شېرشاه  د  تنه  دوه  هم  څه  هک  درېږي.
  او  نیازی  خان  عیسی  یانې  دواړه  دوی  خو  ځکه  نو  ده.  کمزوري  واک  د  پښتنو  د  دښمني  سره  شاه  سلیم  له  اوس  چې

  وخوځېدل. لور په شاه سلیم د وه هم پلوی خان  عادل د  چې د چې  خان خواص
 کېښوده   غاړه   ته  واکمنۍ  هغه   د  مشرانو  دواړو   کې  الره  په   وه  رهي  را  لور  په   اګرې  د   شاه  سلیم   چې   کې  حال   پداسې

  وګڼه. پادشاه هند د ځان خپل توګه ریښتینې په هم پادشاه او
  عادل   ورور  خپل  نه  اګرې   له  وروسته  بیا  او  نه  کالنجر  له  لیک  یو  اړه  پدې  نو  وه  نه  ډاډه  توګه  بشپړه  په  شاه  سلیم  هم  بیا

 توګه  بشپړه  په  ژوند  ده   د  چې  دا   دویم  او   واخلي  کې  الس  خپل   په  واګې  چارو   د  لومړی  راشي  چې   واستوه  ته  خان
  دی. خوندي

  جالو   خان  جالل  او  نایب  خان  قطب  خان،  خواص  نیازي،  خان  عیسی  یکونهل  دغه  ډول  په  مشورې  او   سال  د  خان  عادل
  په   مشرانو  همدغو  د   کې   پای  په   کړي.  ډاګه  په  نیت  ښه  خان   دعادل  ته،  شاه   سلیم  چې وګڼله  غوره   دوی   او وښودل  ته

 ورغی  ته خېم لپاره درناوي د ده د هم شاه اسالم راغی. ته سیکرۍ بیا او الړ ته رنتبور خان عادل لومړی غوښتنه
  ولیدل. سره کې  شینګاپور ورونوپه دواړو او
 مین   دومره  نېشه  په  واکمنۍ  د  او  درلود   نه  نیت  ښه   ته  خان  عادل  ورور   خپل  شاه  اسالم  اند  په  تاریخپوهانو  بېالبېلو  د

  وویل: داسې ته ساتونکو خپلو یې بیا او کړې شا تر یې خواخوږۍ ټولې ورورګلوۍ د چې وه،
  خان   عادل   د  ولې   ننوځي...  ته  کال  چې  ورنکړي  اجازه  ته   چا  زیات  نه  تنو  درې  دوه  یوازې  سره  خان   عادل   له  »چې
 یې  نوبیا  شو،  پوه  چې  نوموړی  کړ.   مخ   سره  ماتې  له  یې   پالن  شاه   اسالم  د   او  ننوتل  ته   کال  سره  ده   له   زوره   په  کسان
  او   پاڅېد  هم   دې  د  سره  خان  عادل   ولې   یوسي...  مینځه  له  یې  لخوا  کسانو  خپلو   د  چې  کېناوه  تخت  په  ورور  مشر  خپل

    (۱۰)کېناوه...« تخت په یې خان جالل
 (  )نوربیا
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