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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

شهسوار سنګروال

۲۰۲۱/۱۱/۲۵

ولې هوتکیانو خپله ټولواکمنۍ تهران ته وغوځوله؟
۲۹مه برخه
د هوتکیانو حکومت یو ناڅاپه مینځ ته را نغی بلکې د یو شمېر الملونو په ترڅ کې وزېږېد:
 -۱لومړی دا چې د افغانستان په ځنو سیمو کې د پرلپسې پاڅونو له کبله په خلکو کې داسې فکر پیدا شو ،چې افغانان
باید د یوه خپلواک حکومت درلودونکي شي،دا ځکه چې افغانان له درې لورو نه له ګواښ سره مخ ول.
په شمال کې د ماوراءالنهر واکمنو د هېواد یو شمېر سیمې ګواښلې او د دوی د بریدونو له بابته دېر وګړي له راز
راز ستونزو سره الس او ګرېوان ول.
همدا راز د افغانستان په لوېدیځ کې د صفویانو زور زیاتی دې کچې ته ورسېد ،چې د هېڅ افغان سر او مال خوندي
نه وو.
د هېواد جنوب او جنوب ختیځ ته هم ،د هندي ګورګانیانو مرګوني او خونړي بریدونه د هېروېدو نه وه.
 -۲بله کومه خبره چې ډېره مهمه وه هغه په همدغسې شرایطو کې د سیمه ییزو واکمنو رول وه ،چې د همدغو
ستونزو او کړاوونو په پایله کې وزېږېدل .پخپله زورواکي هم نور له ډېرو جګړو ستړي شوي ول،د زورځواکو تر
مینځ سیالي هم د پام وړ وه ،ځکه چې هر زورواک کوښښ کاوه چې یو شمېر افغان سیمه ییزه واکمن د ځان ملګري
کړي.
د دغو سیمه ییزو واکمنو په لړ کې یو هم د هوتکیانو نږدې تربور ،د توخي ټبر وو ،چې دواړه د غلجي ټبر ښاخونه
دي.
د توخو ډېری وګړي د صفویانو او ګورګانیانو د ټولواکمنو په مینځ کې استوګن ول...
که څه هم توخي د افغانستان به بېالبېلو سیمو کې ودان دي ،خو ډېر شمېر یې له قالت نه را واخله تر شاجوی
اوشاوخوا نورو سیمو کې ،له لرغوني تاریخ نه را واخله تر اوسه پورې استوګن دي.
په همدغه یاد شوي ټاکلي زمان کې په  ۱۵۵۰ز کال ( ۹۶۲هـ) د دې سیمې یو نامتو سیمه ییز واکمن شاه محمد کالتي
وه،چې له کندهار نه را واخله د غزني تر پولو پورې د پوره واک اوځواک څښتن و.
که څه هم دوی د ایران له صفویانو نه د هند ګورګانیان ښه ګڼل ،نو کله به چې صفویانو بریدونه کول دوی اړ ول
چې د دوی له سیاالنو نه وسله ترالسه کړي.
له شاه محمد نه وروسته د اورنګ زېب د واکمنۍ په مهال ،د دې کورنۍ یو بل نامتو مشر سلطان ملخي توخي وه،
چې ګورګاني واکمن عالمګیر ده ته د دې سیمې د ټولو غلجیانو (د هوتکیانو په شمول) د مشر په سترګه کتل.
لکه چې د مخه هم اشاره وشوه افغانستان د دې ځواکونو ترمینځ وېشل شوی وه ،خو ال اشغال ځکه ورته نشو ویلی
چې د سلطان ملخي ،پیر روښان او ایمل خان غوندې ملي اتالن ول چې د افغانانو ملي غورځنګونه یې ژوندي ساتلي
وو.
سلطان ملخی توخی لکه اېمل خان مومند په څېر یو غښتلی مشر وه ،چې د زابل له پالزمېنې کالت نه را واخله تر
جلدک ،شاه جوی ،غزني او ان تر ګردېزه پورې واک چلوه.
نوموړي ډېر کوښښ وکړ چې د غلجیو او ابدالیو تر مینځ خپل مینځي ستونزې او کړکېچونه له مینځه یوسي ،نو ځکه
یې په دې تړاو له سلطان خدایداد سره یو تړون وتاړه چې د دوی د واک سیمې په کې په نښه شوې وې.
سلطان خودکي (سلطان خدایداد) پوپلزي په «سره غره» کې د ګوارې پر تنګي یو بند تړلی دی چې اوس هم ورته
انجنران ګوته په خوله دي.
دواړو مشرانو بیا د دواړو قومونو تر مینځ د ځمکې وېش په عادالنه توګه تر سره کړ.
که ّڅه هم د سلطان ملخي سیمه ییزه واکمني د یوه فرمان په ترڅ کې د اورنګ زېب لخوا په رسمیت پېژندل شوې
وه ،خو صفویانو سره یې اړیکې ډېرې سړې وې نو ځکه خو د هغوي په لمسه د هزاره وو د یوې یرغلګرې ډلې
لخوا ووژل شو.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ولې سلطان خدایداد (مشهور په سلطان خودکی) د ګورګانیانو په پرتله له ایراني صفویانو سره نږدې وو،نو ځکه خو
د ده واک د ابدالیانو د مشر په توګه په رسمیت پېژندل شوی و .سلطان ملخي توخي او سلطان خدایداد په دېرې
اوښیارۍ کوښښ کاوو ،چې د غلځیو او ابدالیو تر مینځ اړیکې د دوه وروڼو په څېر وي ،که څه هم د صفویانو او
غلجیانو تر مینځ څو خونړۍ جګړې پېښې شوې چې په یوه جګړه کې «جبارخان» سلیمان خېل چې هدیره یې اوس
په «خاک جبار» کې دی ووژل شو ...
کله چې سلطان ملخی د دروازګۍ په جګړه کې ومړ ( ۱۶۸۸ز کال) زوی یې حاجي عادل د ده ځای ناستی وټاکل
شو.
ده او د ده زوی «بایي خان» د کالت په شاوخوا سیمو واک چلوه چې د ترنک رود غاړه د کالت او جختران کالوې
د دوی مرکز و.
د بایي خان له وژلو وروسته ښالم خان (شاه عالم) د ملخي وراره د علي خان زوی هم تر ډېره مهاله د دي سیمې
حکمران وه.
د دې کورنۍ سیمه ییز واک ان د احمد شاه بابا د واکمنۍ تر مهاله وغځېد.
د توخي ټبر نږدې تربوران اوسیمه ییزه ګا ونډیان هوتکیان  ،ناصر،نیازي خروټي سلېما نخېل اونورول .ولې کله
چې د توخیانو واک هوتکیانو ته ولېږدېد ،یو المل یې دا چې دوي له غلځیتوب پرته خپلوي اوخېښي هم درلوده .
دویم المل یې دا چې حاجي میر خان (میرویس نیکه) مور نازو انا د سلطان ملخي توخي لور وه نو په دې بنسټ
میرویس نیکه د سلطان ملخي لمسی هم کېږي...
د هلمند څپاند سيند او د ارغنداب له تکو سپینو او خوږو اوبو ډک سیند په هغه تاریخي او لرغونې سیمه کې یو بل
ته غاړه ورکوله ،چې له هر بابته یې د دې سیمې دب دبه ال ښېرازه کړې وه.
د بست ښار یادوم چې تل به د سیمې او نړۍ له ښکلو او رنګینو توکو ډک وه ،خو کله چې د بست ښار د خونړي
چنګېز منګولو ومروړه او تېمور بیا په کنډواله بدل کړ ،نو بیا د کندهار ښار چې د ارغنداب د سیند په غاړه ودان
شو ،د بست دب دبه خپله کړه او هماغه توکو له ایرانه تر هندوستانه او له چین نه را واخله تر کابله او هراته پورې
د لوی کندهار بازار رنګین کړ.
میرویس نیکه چې د قوم یو نامتو مشر وه ،ده د کندهار بازار چاڼ کړ او بیا یې د هندوستان نازکه ټوکران ،د کشمیر
زړه راښکونکي شالونه او د چین ورېښمین تانونه له ځان سره د ډالۍ او سوغات په توګه اصفهان ته یووړل ،د سلطان
حسین په ګډون یې د ټولو درباریانو زړونه پرې خوشاله کړل.
ګرګین چې کوم لیکونه د میرویس نیکه په تړاو لېږلي ول ،چې د اصفهان درباریان پرې بې باوره کړي ،کوم زیان
یې نوموړي ته پېښ نه کړ .نو ځکه میرویس نیکه له دې نه مخکې الړ او دربارته یې وړاندیز وکړ چې حج ته الړ
شي.
نوموړي د حج د مراسموپه څنګ کې د دین د عالمانو یوه فتوه هم ترالسه کړه ،چې د ګرګین ظلمونو ته د پای ټکی
کېږدي.
کله چې میرویس نیکه بېرته کندهار ته ستون شو ،په مانجه کې ټول قومي مشران را غونډ کړل او بیایې د حجاز،
مکې او مدینې د عالمانو فتوا ورته په مخکې کېښوده.
د جرګې مشرانو د اوږدو خبرو په ترڅ کې پرېکړه وکړه چې د کندهار ښار د ګورګین په وړاندې پاڅون ته را
وبولي.
میرویس نیکه چې ولیدل د ګورګین د پوځ یوه لویه برخه چې د کوېټې په شاوخوا کې د کاکړستان او بلوچستان په
سیمو کې د وګړو د ځپلو او وژلو لپاره چې مالیه را ټوله کړي ګمارل شوی ده نو غوره یې وګڼله چې اوس یې ښه
وخت دی .ګرګین یې بیا د خپلو مهمو جنراالنو سره یو ځای په مېلمستیا کې وواژه.
میرویس د ګرګین په کالیو کې د هغوی له وسلو او اسونو سره د خپلو جنګیالیو په ملتیا هماغه شپه ښار ته ننووت
ګرجي او له قزلباشو جوړ پوځ یې له مینځه یووړ.
میرویس بیا یو لیک صفوي دربار ته واستوو چې له یوې خوا خپل باور ټینګ کړي او له بلې خوا خپل ځان پیاوړی
او ځواکمن کړي. . .همداسې هم وشول کله چې په  ۱۷۰۹کال یو ازاد ملي حکومت جوړ شو په دې کې ازبکو،
بلوڅو ،تاجکو ،هزاره وو ،او پښتنو ونډه درلوده ،که څه هم میرویس څو وارې د ګرګین له السه صفوي شاه حسین
ته شکایتونه کړي ول چې د ګرګین ظلمونه د بښلو او ځغملو وړ ندي .ولې سلطان ورته په څلورم ځل وویل :زه په
خپله هم له ګرګین نه وېره لرم دا ځکه چې زما فرمان نه مني.
صفوي سلطان چې د ګرګین د مړینې له پېښې خبر شو نو بیا یې حاجي خان او ورپسې د هرات والي محمد خان چې
د میرویس نیکه دوست هم وه د پېښې د سپینولو لپاره ور ولېږل.
میرویس خان چې د صفوي دربار له کمزورۍ خبر وه نو په ډاډه زړه یې د خلکو په مینځ کې په ځانګړي ډول د
غلجیانو او ابدالیانو د یووالي لپاره کار کاوو.
له دې سربېره چې ګرګین په دربار کې پلویان لرل بلکې دښمنان یې هم لرل او د شاه حسین په شمول یې دښمنان هغه
مهال الزیات شول چې د روسي ټولواک «لومړی پطر» خپل استازی صفوي دربار ته واستوو.
د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

که څه هم له دې نه د مخه فرانسې او برتانیې هم خپل سفیران لېږلي ول خو توپیر یې په دې کې وو چې کله د روسي
سفیر اسراییل اوري  Israel Oriمخ په ایران وخوځېد .نوموړی چې پخپله ارمني وه یو ګڼ شمېر ارمني سوداګر
یې له ځان سره ایران ته روان کړل.
د فرانسې سفیر چې د عیسوي کاتولیکانو ټینګ مالتړی وه له دې نه ګټه واخسته چې د صفوي شاه حسین غوږونو ته
دا ورسوي چې په راتلوونکې کې به د دومره ارمنیانو شتون چې غواړي د «ارتودکس» کلیسا پیاوړې کړي ستا واک
ته ګواښ پېښ کړي.
ډارن ،عیاش او بېکاره سلطان ووېرېد چې روسان به د ده تاج او تخت خپل کړي .نو هغه وه چې د ګورګین سیاالنو
هم ورته دا په غوږ کې ور وڅڅوله چې ښایي له ګرجي ګرګین سره چې دواړه له یوه ټبر دي السونه یو کړي او
تاسو له مینځه یوسي.
په  ۱۷۱۰کال د هرات والي محمد خان چې کندهار ته ورسېد که ّڅه هم د ده د پوځ شمېر لس زرو تنو ته رسېده ولې
میرویس نیکه په پنځه زرو جنګیالیو داسې ماته ورکړه چې د زرو تنو په شاوخوا کې مړي یې د جګړې په ډګر کې
پاتې شول او نورو خپلې پښې سپکې کړې.
صفوي دولت د ګرګین د کسات لپاره د هغه وراره کیخسرو ته دنده وسپارله چې د خپل تره د غچ اخستو لپاره الس
په کار شي نو له ایراني او ګرجي کسانو جوړ پوځ چې شمېر یې پنځوس زرو (غبار دېرش زره یاد کړی دی) ته
رسېده د علي قلي په ملتیا مخ په کندهار ( ۱۷۱۱ز کال) روان کړ.
که څه هم د هند مغلي چارواکو او د ایراني صفوي واکمنو تل کوښښ کاوه چې توکم پالنې ته لمن ووهي او افغانان
پخپلو کې وجنګوي.
نو ځکه داسې انګېرل کېږي ،هغه مهال چې د کیخسرو خان پوځ هرات ته ورسېد نو د ابدالیانو مشر سدوزی عبدهللا
خان له هغه سره مل شو.
دا خبره مجمع التواریخ را خستې ده خو محمدخلیل مرعشي انګېري چې سدوزی عبدهللا خان په دغه وخت کې په
ملتان کې تبعید و.
ولې حقیقت دا و چې هندي واکمنو د « »۱۷اولسمې پېړۍ په شاو خوا کې د خضرخان زوی شېرخان ابدالي ته د
شهزاده ویاړ ور بښلی و او صفوي درباریانو هم دی کله د میرزا او کله هم د شهزاده په نوم یادوه.
که څه هم دوی کله کله په جګړو کې هم ښکېل شوي دي او کله هم د ملتان ساتونکي ګڼل شوي دي.
همدا راز له شېرخان نه وروسته د هغه زوی سرمست خان ،ورپسې د ده زوی دولت خان د کندهار د پولو ساتونکي
ول.
خو میرویس خان کوښښ کاوه چې نه یوازې غلجي او ابدالي ټبرونه چې ډېر ځله پخپل مینځي جګړوکې ښکېل ول
یو موټی کړي بلکې نور افغان قومونه هم یووالي ته را وبولي.
د میرویس نیکه د پوهې برکت وه چې له اسالم نه د مخه د ساکانو او کوشانیانو ټولواکمني چې د پارس شاو خوا
سیموواک هم د دوی په الس کې وه او له اسالم نه وروسته د غزنویانو او غوریانو د مهال ټولواکمني هم چې د ځنو
الملونو له کبله په وروستیو پېرونو کې د هند او پارس تر مینځ ووېشلی شوه بیا هم د لومړي ځل لپاره د ده په بریالي
پاڅون سره د خپلواک افغانستان بنسټ کېښودل شو.
«افغانستان له هرات څخه تر اباسین پورې له یوولسمې زېږدي پېړۍ وروسته د ترکي مغلو د ټولواکمنۍ برخه وه او
بیا د هند او پارس تر مینځ وېشل شوی وه.
د لومړي ځل لپاره د میرویس خان قیام په کندهار کې د راتلونکي مستقل هېواد افغانستان لپاره د بنسټ ډبره شوه .لکه
څنګه چې په ډیلي کې غلجي پښتنو پاچاهي کوله دلته هم د غلجي پښتنو لخوا قیام پیل شو)[1](».
د میرویس خان د پاڅون لپاره دا غوره وه چې له یوې خوا په  ۱۷۰۷کال د هند ټولواکمن اورنګ زېب ومړ او له
بلې خوا د ایران صفوي حکومت مخ په ځوړه روان و .نو ځکه خو نوموړي په ډاډه زړه د کیخسرو خان د ځواکونو
مخه ونیوله خو د کیخسرو خان د لښکرو شمېر پنځوس زره سوارو اوپلي سرتېرو ته رسېده چې په دوی کې یوازې
دولس سوه خونړي ګرجیان ول او د میرویس نیکه پوځ د خسرو خان په پرتله له لږو نه لږ وه نو ځکه مخکې له دې
چې د صفوي حکومت لښکرې ښار ته ورسېږي میرویس خان په ډېره بیړه د هلمند د رود له غاړې نه ځان کندهار
ته ورسوه.
خسرو چې د کندهار ښار ( ۱۷۱۲ز کال) کالبند کړی و .نو میرویس خان له یوې خوا د صفوي ځواکونو د اکماالتو
او خوراکي توکو الره بنده کړه او له بلې خوا یانې د کندهار سهیل لور ته یې د خپل پوځ د پیاوړتیا لپاره له کوېټې،
پشین ان د بلوچستان تر سیمو پورې د پښتنو او بلوڅو پیاوړي جنګیالي د جګړې ډګر ته را وبلل.
د جان ملکم په حواله :
«د صفوي تېري کوونکو له  ۲۵زرو تنو څخه یوازې پنځو سوو نه تر اووسوو تنو پورې له مړینې ځان وژغوره.
خسرو خان هم د خپل اکا په څېر ووژل شو)[2](».
د کیخسرو له مړینې وروسته صفویانو د محمد رستم خان په مشرۍ یو بل پوځ کندهار ته واستوو .ولې کله چې
نوموړي د افغانانو ځواک او واک ولید له وېرې ډېر ژر په  ۱۷۱۴کال بېرته پارس ته وتښتېد.
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همدا ډول محمد زمان قورچي د صفوي دربار یو بل قومندان هم زور و ازمویه خو دی هم د جګړې په ډګر کې
ووژل شو.
ایرانیانو څلور واره سخت او خونړي بریدونه وکړل خو ماته یې وخوړه .په پای کې صفویان په دې پوه شول چې
وس یې و نه رسېده او میرویس خان هم د هرې ورځې په تېرېدو ال پیاوړی کېږي نو په ځای کېناستل.
میرویس نیکه چې یو اوښیارمېړه وو ،نو ډېر ژر یې د هند د نیمې وچې له واکمنو سره اړیکې ټینګې کړې او ډیلي
واکمنو هم دی په رسمیت وپېژاند او یو څه سوغاتونه یې هم د ده دربار ته را ولېږل.
میرویس خان کوښښ وکړ چې له هرات ،شینډنډ ،فراه ،سیستان ،پشین او سلیمان غرونو سربېره د هېواد لوېدیځ،
ختیځ او ان شمال لور ته د خپل واک لمن پراخه کړي خو عمر ورسره وفا ونکړه او په  ۱۷۱۵ز کال د  ۴۱یو
څلوېښت کالو په عمر ومړ.
له هوتکيانو د مخه ،د سياسي پېښو جاج،
شیبانیانو د هېواد شمالي سیمې الندې کړې وې ،د ایران صفویانو هرات ته السونه را غځولي ول او هندي ګورګانیانو
ان تر کندهاره پورې سیمې پخپله ولکه کې راوستې وې.
صفویانو کوښښ کاوه ،چې له هراته نیولې تر کندهاره پورې یو شمېرسیمه ییزه واکمن او قومونه د ځان پلوي کړي
او د بابر زوزات خو هم له خپلو لښکرو سره څو ځله له هند نه د کندهار تر ښاره را ورسېدل.
دوی هم هڅه وکړه چې د کندهار ځایي مشران د ځان مالتړي کړي.
لکه د مخه مو چې وویل ډیلي درباریانو د ابدالي ټبر یوه تن د خضر خان زوی شېرخان سدوزي ته شهزاده وایه او
صفوي دربار بیا د میرزا لقب ورته ډالۍ کړی وه.
د تاریخ په اوږدو کې د دغه ټبر شتون ان لرغونې زمانې ته رسېږي .د ساري په ډول یو شمېر تاریخپوهانو او
لرغونپېژندونکو دوی د ابدل ،هپتل ،اپتل ،اودل ،هیطل ،یفتل په نومونو یاد کړی دی.
دوی هغه کسان یا هغه ټبر وو چې د څلور سوه (۴۰۰ز) زېږدي کال په شاوخوا کې لومړی په باختر او تخارستان
او بیا په سیمه کې یوه ټولواکمنۍ رامنځته کړه.
«یپتلیان (سپین هونان  )White hunsد کوشانیانو د تربورانو په توګه ساکي سټي اریایان او بیا باختریان ول)[3](».
وروسته شجره پېژندونکو په نیمه تاریخي او روایتي بڼه اوسني ابدالیان هماغه د هپتالیانو (ابدالیانو) پاتې شوني ګڼي.
که چېرې دا وګڼو نو د دغه ابدال پالر ترین نیکه یې شرخبون چې سړبن کړوسی شي په اسالمي پېر کې د سلیمان د
غره شاوخوا کې مېشت او ودان وو .د وخت په تېرېدو دوی د سلیمان له غره نه کندهار ته را کډه شول ...پوهاند
حبیبي په دې اړه کښلي دي:
«ابدال = اودل د پښتني ټبرونو پېژندوی نیکه دی چې له خپل نامتو کهاله سره په سلیمان غره کې اوسېد ...ملک
سلیمان د عیسی زوی چې په زیرک مشهور و ،پښتني ټبرونه له سلیمان غره څخه د کندهار سیمې ته بوتلل او هلته
یې مېشت کړل)[4](».
میرغالم محمد غبار هم په دې اړه داسې لیکلي دي:
«د کندهار ابدالیان د خپل مینځي جګړو له بابته یو شمېر ګرشک او فراه ته کډه شول چې هلته د څارویو په روزنه
بوخت شول.
یو څه د حیات سلطان په مشرۍ د خپل تربور دولت خان ابدالي له السه ملتان ته الړل .پاتې ابدالي ټبر د کندهار په
ارغستان کې استوګن شول.
صفویان چې د دوی له ځواک نه ډېر ډارېدل نو بیا یې د دوی په وړاندې غلجي ټبر ته مخ واړوه او ال کله چې صفوي
حکمران د دوی نامتو مشران دولت خان ،نظرمحمد خان او رستم خان ووژل نو د ګرشک او فراه ابدالي ټبر هرات
ته کډه شول او د کندهار پاتې ابدالیان پرته له کوم مشر نه په کندهار کې خپل ژوند کاو)[5](».
د میرویس خان سره په جګړه کې اخته صفویان چې د هلمند د رود په غاړه سره مخامخ شول .یو شمېر ابدالیانو د
هغوی په مالتړ د میرویس په وړاندې ودرېدل.
ولې په عقل پوره اوښیار میرویس خان په دې پوهېدلی و چې صفویانو ال د مخه یو شمېر افغان مشران د ډالیو او
سوغاتونو له الرې د ځان ملګري کړي ول نو ځکه خو میرویس نیکه کوښښ وکړ چې له یوې خوا په افغانستان کې
مېشت بېالبېل قومونه د ځان مالتړي کړي او هم هغه شمیر افغانان چې په ملتان کې استوګن وه له دې وېرې نه چې
د هند ګورګانیان لکه د صفویانو په څېر دوی هم د ده په څېر په وړاندې وهڅوي نو ځکه یې د ابدالیانو او غلجیانو
یووالي ته الر پرانسته.
په دغه وخت کې حیات سلطان مړ شوی وه خوزوی یې عبدهللا خان ابدالی له ملتانه کندهار ته راغی او میرویس نیکه
تر شاه ودرېد ،هغه غلجیان چې کلونه د ابدالیانو په وړاندې او ابدالیان د دوی په خالف جنګېدلي ول اوس یې د هېواد
د ژغورلو لپاره یو بل ته د یووالي السونه ورکړل.
هغه مهال چې ابدالي دولت خان د پنځوس کالو به شاوخوا کې پخپلو سیمو کې حکومت وکړ نو د صفوي واکمن
حکمران بېګلربېګي یې د کندهار د ننه کالبند کړی وه.
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صفوي شاه حسین ( ۱۱۰۴هـ  ۱۶۹۴ز کال) چې پوه شو نو بیا یې د ده په ځای ګرجي ګورګین د شهنوازخان په نوم
کندهار ته وا ستوو .نوموړي په ډېرې بېرحمۍ د شپې په تیاره کې د دولت خان په کور غوټه ( ۱۷۰۴ز) شول دی
او د ده زوی نظر محمد خان یې ووژل.
ابدالیانو د دولت خان په ځای د هغه زوی رستم خان وټاکه .دا په داسې حال کې چې د ده وړوکی ورور زمان خان
(د احمد شاه بابا پالر) له صفوي چارواکو سره په کرمان کې یرغمل وه.
د دې لپاره چې صفوي واکمنو د افغانانو په مینځ کې د نایووالي تخم ښیندلی وي نو بیا میرویس ته مخه کړه چې هغه
د ځان ملګری کړي .نو ځکه یې د ابدالیانو یو شمېر مشران له «شهرصفا» نه چېرته چې د دولت خان د واک او
ځواک پالزمېنه وه هرات ته تبعید کړل او میرویس خان یې د کندهار د غلجیو او ابدالیو مشر وټاکه.
] - [1سراولف کارو پټانز د کریمي ژباړه  ۳۷۵مخ.
] - [2حبیبي پوهاند عبدالحی د افغانستان لنډ تاریخ  ۲۷۱ – ۲۷۰مخونه.
] - [3سنګروال شهسوار د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی  ۱۵۴مخ.
] - [4حبیبي پوهاند عبدالحی د افغانستان لنډ تاریخ.
] - [5غبار میرغالم محمد افغانستان در مسیر تاریخ  ۳۳۸مخ.
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