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 هندوستانه  تر نه  پارس له  افغانان
 

 چارې  واک د وروسته  نیکه میرویس له
 

 برخه  مه۳۲
 

  په   چې   وو،  اتل   ملي  هغه   اودی   ومړ  کال   ز ۱۷۱۵ په  عمر  په   کالو  وایي( ۴۲ )ځنې  یوڅلوېښت ۴۱ د  نیکه  میرویس
 کېښود.  یې  بنسټ حکومت ملي یوه د کې ن نستا افغا

 یو   ته   هند  یې  خو  ځکه  نو  کړي،  ټینګې  اړیکې  ښې  سره   هند  له   تېره  په  هېوادونو  له  سیمې  د  چې  غوښتل  نوموړي
 شي. څرګند نیت ښه ده د ته چارواکو هند د چې ولېږه پالوی

  او   وکړ  چلند  ښه  سر استازي  شوي  لېږل  له  نیکه  میرویس  د  واکمن  هند  د   »چې  ښکاري  څرګندونو  له  کروسینسکي  د
 ([1])ورکړ.« یې ځواب مثبت

 څلوېښت  د  خان  عبدالعزیز  میر  ورور  ده  د  شو،  وسپارل  ته  خاورو  کې  »ککران«  په   او  ومړ  نوموړی  چې  کله  خو
 نه  وړ  پرتلې  د  سره  نیکه  میرویس  د  نوموړی  توګه  ه پرتلیز  په  ولې  شو،  وټاکل  ناستی  ځای  ده  د  لخوا  جرګې  کسیزې

 وه.
 په   زما  ولې  وي.  مشر قوم  د  څېر  په  تېر  د  چې  وګڼله  غوره   همدا  ده  چې  کېږي،  ویل  اړه  په  نیکه  میرویس   د  هم  څه  که
  او   شي  ډوب  کې  عیاشی  په  څېر  په  پاچاهانو  صفوي  د  لکه  سره  دبدبې  په  پاچاهۍ  د  غوښتل  نه  ده  چې  ده  سمه  دا  اند

  ګڼلی   پاچا  دی  څېړونکو  بهرنیو  مخې   له  تشکیل  همدغه  د  او  درلود   تشکیل  حکومتي  ده  خو   شي.  هېر  ترې   اولس  خپل
 دی. 

 کاږي: وو معاصر نیکه میرویس د چې »هانوی«
 ( [2])شي.« نوم په  ده د سکه چې وکړ یې امر او کړ پاچا ځان خپل میرویس

 نامدار میرویس عالم شاه لعاد   خان           قنـدهـار دارالقرار  درهم بر زد سکه
  شاه   یې  زوی  کشر  او  کلن ۱۸ هوتک  محمود  شاه  یې  زوی  مشر  چې  شو  وټاکل  ځکه  میرعبدالغزیزخان   ځای  په   ده  د

 وو.  کلن ۱۴ هوتک حسین
 ته   واک  ایرانیانو  د  بیا  ځل  یو  چې  درلود  نیت  ده  شوه،  سر  پر  پګړۍ  مشرتابه  د  مخې  له  دود  د  ته  نوموړي  چې  کله

  پاچاهي   به  کې  کورنۍ  په  ده   د   کېږي،  اخستل   نه  باج  څخه   دوی  له  به  څېر  په  ګرګین  د   چې  کېږدي  شرط  دې   په   غاړه
 کوي.  نه برید دوی  په صفویان به بیا او خپلوي بڼه میراثي

 ویل: وې ورته او  وبلله را جرګه یوه بنسټ پر موخې همدې د میرعبدالعزیزخان
 خبره  دا   سره  لما  هم  تاسو  ښایي  لرو.   اړتیا  ته  جوړې   روغې  سره   ایران   له   اوس  ده   ورکړې  قرباني  ډېره  موږ  دوستانو!

 نکړو.  توی  وینې ځوانانو خپلو د باید نور چې ومنی
  واستووولې   ته  دربار  صفوي   استازی  یو  پټه  په  هم  بیا  ده  ،خو  کېنښوده  غاړه  ته  پرېکړې  دغه   ده  د   جرګې  چې   ددې  سره

  واکمن  صفوي میرعبدالعزیزخان چې وه لیدلی  یې لیک  ،دغه  وه سره ده له  به ځله  ډېر محمود میر وراره  ده د  چې  دا
 وه. لیکلی ته

 وساتي. ویاړونه نیکه میرویس د چې درلوده نه وړتیا دغه نوموړي چې دا لنډه
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 قومونو  ټولو  د  کې  افغانستان  په  چې  وه  نه  هېرېدو  د  هم  کارنامه  تاریخي  دغه   کې  لړ  په  خدمتونو  ډېرو  د  نیکه میرویس
  خپل   په  ده  وې  شوې  تېرې  مخه   د  نه  ده  له  ناندرۍ  کومې  چې  مینځ  تر  پښتنو  د  ډول  ځانګړي  په  وه.  کړی  خپل  باور

 کتل.  سترګه یوه په ته ابدالیانو او غلجیانو نوښت ځانګړي
  د   او  خان  عبدهللا  زوی  سلطان  حیات  د  مشران  ابدالي  خو  ځکه  نو  ورکړه  السه  له  هم  وړتیا  دغه  خان  میرعبدالعزیز 

 شول. کډه ته هرات او فراه سره پلویانو خپلو  له  او  شول جدا نه حکومت له ده  د  خان زمان  ویز خان دولت
 راغله.  مینځته باوري بې هم مینځ تر غلجیو د بلکې شول ووېشل  دراني او  غلجي  یوازې نه دلته

 کې   حال  پداسې  ړ.وک  برید  عبدالعزیزخان  تره  پخپل  ملتیا  په  ازبکانو  د  »میرمحمود  حواله:   په  سلطاني«  »تاریخي  د
 ( [3])شو.« ووژل چې شوی تېر و نه کال یو ال یې واک چې
 دي:  راغلي هم داسې اړه په مړینې د  میرعبدالعزیزخان د  

  خطا  بامه له قصره له نارنج د شپې د  هجري سنه ۱۱۲۹ په چې څو کا کم یې رعایت  اولس  د »میرعبدالعزیزخان...
 ([4])شو.« مړ ولوېد را او شو
  نو   لګېدې،  ونه  ښې  مشرانو  ډېرو  په  واورېدې  خبرې  میرعبدالعزیز  د  غړو  جرګې  د  چې  کې  جرګه  شوې  رابلل  په

 او   وتړله  شا  میرمحمود  د  مشرانو  قومي  زرو  څلوېښت  الندې  واک  تر  هوتکیانو  د   ګډون  په  دغومشرانو  د  ځکه
 کړ. پاچا یې ځوان  کلن ۱۹ دغه

  لکه   غړي  نږدې  ډېر  کورنۍ  د  ده  د  بلکې  ودرېدل  وړاندې  په  میرعبدالعزیز  د  مشران  مخور  قومي  شمېر  ډېر  یوازې  نه
  دغو  له ده د هم اشرف میر زوی ځوان ده د ان او »انګو« سفیر هند د خان، یارمحمد زوی خان یحیی د وراره ده د

 شول.  خوابدي ډېر نه کړو
  یې   توره  شو  خوابدی  ډېر  نه  چلند  له  اکا  خپل  د  نو  و  اورېدلی  وصیت  پالر  خپل  د  چې  میرمحمود  بنسټ  همدې  په

 وواژه. کې ځای خوب پخپل اکا خپل  یې لخوا شپې د او ووېستله
  ارامه   څخه  شر له صفویانو  د وخته څو  وګړي دغه  وکړ. خیانت ستر سره ولس خپل  له میرعبدالعزیزخان تره »زما
 ([5])وسپاري.« ته منګولو دښمن د بیا ګرېوان خلکو د زموږ چې غوښتل یې بیا ځل یو وو،

 کې   مخ  په  ټولو  د  یې  ډاګه  په  او  ووېست  را  نه  جېب  له  وه  لیکلی  یې  اکا  چې  لیک  هغه  میرمحمود   وروسته  څخه  هغه  له
 ولوست.
  مېړنۍ  همدغه  خان میرویس  د  چې  وېپتېله  نو  نشي  را   الندې   ګواښ  او  واک  تر  پردیو  د   بیا  چې  لپاره  دې  د   افغانان
 وټاکي. توګه په مشر خپل د نوم په  هوتک محمود شاه د »هوتک« میرمحمود زوی
 زکال  ۱۷۲۵ – ۱۷۱۶) هوتک محمود شاه

  او  وکړ  پاڅون  مشرۍ  په  خان   عبدهللا   ابدالي   د   خلکو  هرات   د   چې  ورسېد،  ته   واک  مهال  داسې   په  محمود  شاه  هوتکي
 کېښود.   ټکی پای د یې ته واک ایران د

  خپلواکې  نه  واک له  غلیم  د هم  سیمې شاوخوا هرات د  خان اسدهللا زوی  ده د بلکې کړ  ازاد ښار هرات  د  یوازې نه ده
 کړې.

 یې   پلوه  بل   له  خو  کړه  برابره  زمینه  یې  لپاره  واک  د دوی   د  چې  وکړه،  مرسته  سره  هوتکیانو   له  کار  دغه   پلوه  یوه  له
  کړ. شین بیا ځل یو تخم نایووالي د مینځ تر ابدالیانو او غلجیانو د

  تورې د یې وروسته نه  هرات له و شوی  مغروره بریو خپلو په مست نېشې په ځوانۍ د  چې خان اسدهللا
 ونیو. غلجیانو له  هم  فراه زور په

 شو،  روان  فراه په مخ ژر ډېر محمود شاه
  او   ابدالیانو  د  چې کاوه  کوښښ  څېر  په   پالر  د  نوموړي  هم   بیا  ولې  ومړ،   خان  اسدهللا  کې   ترڅ  په  جګړې   یوې  د  او

 شو. ستون ته کندهار بېرته او کړل نه و څه یې رنو وساتي یووالی مینځ تر غلجیانو
  ولې  ورسېد. ته واک  کې ځوانۍ تنکۍ ډېرې په  چې ځکه  وه. نه  څښتن تجربې د څېر  په  پالر د  هم څه  که محمود شاه

 وکړي. عمل  هغه په چې وه، کړي زده څه دومره یې نه څرګندونو له پالر د
  به   بیا  نو  کړ  ښکاره  سر  مینځته  دېګ  د  چا  چې  به  کله  ولې  دهښکارې  څېر  په  دېګ  سرپتي  یوه  د  نه  بېرون  د  ایران

 دي؟  څه ننه د کې دېګ چې پوهېده
 په  پرمختیا  او  پراختیا  ته   ځواک  او  واک  افغان  چې  وکړه  پرېکړه  یې  ځکه  نو  وه  پوهېدلی  دې  په  هوتک  محمود  شاه

 کړي.  برخه
  نوموړی   چې  وکړ  فکر  داسې  افغانانو  ان  او  پاچا  صفوي  ورسېد،  ته  سیستان  کال ۱۷۲۰ په  هوتک  محمود  شاه  چې  کله
 شي.  روان هرات په مخ موخه په ځپلو د ابدالیانو د لپاره کسات د غواړي ګنې

  د   لښکر  یو  هم  ده  نو  دی   دښمن  ګډ  صفویانو  او  هوتکیانو  د   واکمن  ابدالي   هرات  د  چې  وکړ  فکر  حسین  شاه  صفوي
 ...   واخلي انتقام خان قلي  د چې وخوځوه، لور په هرات
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 کرمان  د  بیا  نو  دي  کې   ګواښ  په  ته  بل  یو  کې  شاوخوا  په  هرات  د  لوري  دواړه  چې  ولېدل  چې  هوتک  محمود  شاه
  له   هغه  د  دوی  او  شي  الړ  ته  کرمان  چې  ورکړه  بلنه  ته  محمود  نه  برید  او  وېرې  له  »شهداد«  مشر  د  بلوڅو  د  خلکو
 وژغوري.  نه لوټ
 پرته   نو  وه  داسې  غږ  عاطفي  او  غیبي  یو  لکه  ورته  دا   وه  وتی  را  نه  کندهار  له  نیت  همدې  په  چې  هوتک  محمود  شاه
 شو.  روان کرمان په مخ ځنډه له

  نه   کندهار  له  مټ په  پوځ   کسیز  زره (۱۱)  یوولس  د  چې  محمود  شاه  برېښي،  داسې  هم  څرګندونو  له  لکهارت«  »د
 لري.  خیال جګړې  د سره ابدالیانو له ګواکي چې وښودله ته خلکو یې دا  شو، روان

 چې:  وه دا المل یو انګازو او اوازو دې د
 ( [6])واستوله...« ته دربار اصفهان د ککرۍ خان اسدهللا سردار د هوتک محمود »شاه

 واړوي.  را ته ابدالیانو هرات د پاملرنه ده  د او کړي ترالسه باور حسین  شاه صفوي د چې مانا دې  په دا
  د  هم  بله   او  پالر(  خان  اسدهللا  )د   خان  عبدهللا  د  ډله  یوه  چې  وه،  شوی  وېشل  کې  پخپلو  ټبر  ابدالي  هرات  د   هم  څه  که

 وې. کې الس په  چارې هرات د یې وروسته نه خان اسدهللا له چې وه خان  زمان محمد زوی  د خان دولت
  له   کله   چې   واکمن  ایراني  خو  ورکړه.  ماته  ته  ترکمن  خان  قلي  صفي  ټبر  ابدالي  هم  بیا  سره  سره   یووالي  نا  دې   د   ولې
 شو.  ورختا ډېر ال دی کړی الندې کرمان هوتک محمود شاه چې شو، خبر پېښې دغې

  پیاوړی   یو  لپاره  دمخنیوي  هغه  د  حکومت  ایران  د  چې  دي   کښلي  اړه  دې  په  کې  کتاب  پخپل  فرهنګ  میرمحمدصدیق
 ولېږه: ته کرمان مشرۍ  په خان علي لطف د پوځ

 ( [7])ونیوله.« یې مخه پرمختګ د افغانانو  د چې وه قومندان پیاوړی یو خان  علي »لطف
  پخپلو   السوندونه  تاریخي  الس  لومړي  د  اړه  په  بریو  د  ټبر  »افاغنه«  د  او  ماتې  د  صفویانو  د  چې  »الکهارت«  ولې

  مجمع   او  وتمبول  شا  په  ځواکونه  »افاغنه«  د  خان  علي   لطف  چې  مني  نه  خبره  دا  »فرهنګ«  د  دي  لیدلي  سترګو
 ده. نیولې ګوته هت خبرې دې  هم التواریخ
 دی.  بللی مغرورانسان باله بې یو دی التواریخ مجمع او ګڼي باټې او الپې خان علي  لطف د دا الکهارت

  الکوزي   »بیجن«   سلطان  د  کې  کندهار  په  المل  مهم  یو  دې  د  شو،  راستون   بېرته  نه  کرمان  له  هوتک  محمود  شاه  چې   دا
 وو.  ټاکلی اونایب وکیل  خپل مودمح شاه دی وچې پاڅون دي( ګڼلي فراهي لکزي )ځنو
 د  یې  بیا  او  کړل، ټول  را  ځان  په  بانان  پارسي  ډول  ځانګړي   په  ښاریان  شمېر  یو  مرسته  په  جعفر  ملک  د  چې  بیجن

 وه.  تللی ته کرمان سره هوتک له پوځ افغاني چې  ځکه دا کړ، الندې اسانۍ په ښار کندهار
 کړ. ارام  یې ښار کندهار اود ونیول دواړه وه بندي سیاسي یو چې جعفر او بیجن هوتک محمود شاه
 وخوځېد. ایران په مخ ښیي( کال ۱۷۲۱ )غبار ملتیا په پوځ یوه د کال  ۱۷۲۲ په هوتک محمد شاه

 ته  کرمان  یې  بیا  او  وټاکه   حکمران  سیمې  هغې  د  یې خان  نورهللا  زوی  »انګو«  د  او ونیوله  سیمه  »بم«  د  یې  لومړی
 کړه. مخه

 شو.  روان اصفهان په مخ پوځ افغان او شو ووژل کې ترڅ په جګړې یوې د »رستم«  انقومند کرمان د
  عبدهللا له  ما  چې  وایي وو،  کې   ایران  په  مهال  دغه  چې  مخې  له  څرګندونو  د  کروسینسکي  سیاح  پادري  پولېنډي  یوه  د

 وي؟ څومره به شمېر پوځ افغان د چې وکړه پوښتنه نه اکاسي( )ایشیک افغان خان
 وویل:  هت را ده
 د   چې  بلوڅ  زره  څلور (۴)  او  ګان  هزاره  زره  اته (۸)  پښتانه،  زره  دیارلس « ۱۳»  کې   پوځ  په  هوتک  محمود  شاه  د

 رسېږي.  ته زرو (۲۵) شمېر افغانانو ټولو
 چې:  دی اند دې په بیا غبار محمد میرغالم

 نیولو  له   بم  او  کرمان  د  وه  رهورس  خانه  توپ  کمزورې  یوه  زنبورک  د   چې  تاجک  او  هزاره،  ازبک،  پښتانه،  زره ۲۸»
 ( [8])وخوځېدل.« لور  په اصفهان د وروسته

  په  ډېر  نه  مسلمانانو  مذهبو   شیعه  له   چې   زرتشتیان  شمېر  یو  ونیو  کرمان  افغانانو  چې  کله   سربېره  نه  پوځ  شوي   یاد   له
 شول. مل سره محمود شاه هوتکي له مال( او  سر )په ول غلي را تنګ

 وایي: وه مېشت کې  ایران په کې وخت دغه په چې »هانوی« سوداګر برتانوي یو
  سره  هوتک محمود شاه له  ول غلي را تنګ په نه ګانو شیعه مذهبي دریځو سخت له دولت  صفوي د چې »زرتشتیان

 ( [9])شول.« ملګري
  ته   نابادګل  کې  کیلومترۍ  شل   په  اصفهان  د  یې  ځانونه  او  واخست  الس  کالبندۍ  له  »یزد«  د  پوځ  هوتک  محمود  شاه  د

 ورسول.
 درکړم   زر  سپین  بدري (۶۰۰)  زره  شپږ  درته  به  زه  چې  وکړ  وړاندیز  ته  مشر  افغان  وارې  څو  پاچا  ایران  د  هم  څه  که
 وګرزه.  بېرته خو
 منله. نه هوتک محمود شاه خو وویل طالوې زره (۳۷) دېرش اوه ورته یې ځل بل
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 پوځ  خپل  چارواکو  ایراني  واړول.  کې  مینځ  په  ګلناباد  او  اباد  محمد  د  غاړه  په  ویالې  یوې  د  ځواکونو  افغان  چې  کله
  والي   عربستان  د  برخه  بله   یوه  پوځ  د  او  وه   خان  قلي  محمد  صدراعظم   ایران  د   مشر  ډلې  یوې  د   چې  ووېشلو  برخو  پدوه
 وه. کې الس په عبدهللا سید

 ده:  شوې داسې کې تاریخونو بېالبېلو په پرته دځواکونو  ډلو سیالو دواړو د
  ګړندیو   په  وسلو،  درنو  او  سپکو  په  چې  پوځیان  حسین  شاه  صفیوي  د   دیوالفوا«  ژان  »مادام  لرغونپوه  انسويفر  یو

 توپونه  زنبورک (۱۰۰)  سل  چې  زره  شل  بیا  شمېر  جنګیالیو   افغان   د او  زره  (۶۰)  شپېته   وه  سمبال  زغرو  او  اسونو
 دی.   شوی ښودل زره اته (۸۰۰۰) شمېر  پوځونو افغان  د کې مخ ۸ په تاریخ نادري د  خو لرل. یې

  مخ  ۵۶ په  التواریخ  مجمع  د  دي.  کړي  ګوته  په  زره  څلوېښت  یې  افغانان  او  زره  پنځوس  شمېر  پوځ  ایران  د  کروسنسکي
 لس  افغانان او زره پنځوس سرتېري ایراني »ژوزف« دي. ښودلي زره څلوېښت یې افغانان او زره اتیا ایرانیان کې

 ښیي. زره
  مخې  له   وړاندیز  بیا  بیا  د   حسین  شاه   صفوي  هم  هغې  د   سره  ولې   وه،  نه   وړ  پرتلې  د  ځواکونه  مه  څه   که   حال  هر  په

 وویل:  وشي سوله باید چې
  طالو۱۲۵ له   لور  خپله  حسین  شاه  د  هم  او  شي  ورکړ  بېرته  ته  افغانستان  باید  وه  برخه  افغانستان  د  هم  پخوا  چې  خراسان

 کړي. نکاح په ته واکمن افغان سره جېز
  عربستان  د   دی  )فرهنګ  وښود.   مخالفت  سخت  خان  عبدهللا  سید   والي  »خوزستان«  د  خو  وو،  زړه   نا  زړه   ربارد  صفوي

 والي.( »حویزه« د بیا  څېړونکو بهرنیو او دی  ښودلی والي
 پوځ  افغان   د  ونښته.  جګړه   خونړۍ  ترمینځ  ځواکونو  دواړو  د  کال(   ز ۱۷۲۲)  نېټه  اومه  (۷)  په   مارچ  د   کې  پای  په

 واکمن  افغان  پخپله  کې  مینځ  په  ځواکونو  د   او  خان  نصرهللا  مشر   ډلې  زرتښتي  د  السته  کیڼ  خان،   هللا   امان  ته  لوري   ښي
  نصرهللا   د  وړاندې،  په  خان   هللا  امان  د  علیمردان  والي  لرستان  د  لوري  سیال  پلوته  بل  ولې  و.  روان  هوتک  محمود  شاه
  خان   قلي  محمد  صدراعظم  ایران  د  بیا  وړاندې  په  وتکه   محمود  شاه  د  او  خان  عبدهللا  سید  لوری  سیال  زرتشتي  خان
 ول. والړ

  جګړې   دوی  چې  برېښېدل  داسې  ول  وتي  را  پالزمېنې  له  تازه  چې  پوځیان  ایران   د  مخې  له  څرګندولو  د  »هانوي«   د
  ه لورت  بل   ولې  وو.  رنګین  توکو  قېمتي  او   طالیي  په  یې  زینونه  اسونو  د   دي.  روان   را ته  پرېټ  پوځي  کوم  بلکې  نه  ته
 پړک  تورې  یې  کې  ډګر  په  جګړې  د  یوازې  چې  ول  افغانان  جنګیالي  سپېره  تن  په  وهلي،   غرمو  پوځیان،  شمېر  لږ

 ([10])ځلېدې.« او وهه
  تکتیک   خواد  بلې  خوله  ول  بریدونه  خواددښمن  یوې  له  که  جنګیالي  افغان  او  وکړ  پرمختګ  ځواکونو   صفوي  سرکې  په
  ول   کړي  ځای   په  ځای  جنګیالیو  افغان   سر  په  غونډیو د  چې  توپونه  کوم  خو  شي.   شا  پر   چې  شول   اړ دېته  هم  مخې  له
 کړ.  بل اور یې دښمن په
  ایران   د  او  شو  ووژل  وروریې  شو،  ټپي  سخت  خان  علیمردان  ومړ.  رستم  جنګیالی  نامتو  ایران  د  کې  جګړه  دغه  په

 هم  ټپیان  چې  پوځ  پاتې  او  شوې  پاتې  ترې  وسلې  درنې  او  سپکې  ولې  شو،  اړ  ته  تګ  شا  خان  قلي  محمد  صدراغظم
  مړي   کې  خوا  شاو  په  زرو  شپږ  او  پنځه  د  خو  کړې  ټینګې  پسې  ځان  یې  دروازې   ننوتل،  کال  په  اصفهان  د  وه  پکې
 ښودلې. سوه پنځه افغانانو د  او زره پنځه مړینه ایرانانو  د هم څه که لیکارټ الرنس ډاکتر شول. پاتې ترې

 چې:  دی اند  دې په دی مني. نه دا بیا »لکهارت«
 ( [11])ده.«  شوې  ښودل  برابره  لس  بیا  افغانانو  د  او  کې  شاوخوا  په  زرو (۶-  ۵)  د  کې  جګړه  دغه  په  مړینه  ایرانانو  »د

 شمېر  دې  په  څنګه  بیا  نو  وه  نه  دومره  شمېر  جنګیالیو  افغان   ټولو  د  چې  ده  نه  وړ  منلو  د  ځکه  دا  ګومان  په  زما  ولې
 شي؟!  کېدای باور
 کړه.  الندې  هم  جلفا  بیایې   او  شو  دېره  کې  اباد  فرح  کیلومترۍ  پنځه  اصفهان  د  سره  جنګیالیو  خپلو  له  هوتک  محمود  شاه

  کړې   راټولې  وسلې  او  پیسې  څخه  دوی له  افغانانو  ول،  ارمنیان  اوسېدونکي  سیمې  دغې  د   چې  دي  کښلي  »لکهارت«
  بېرته  یې  نجونې  هغه  شو   خبر  محمود  شاه  چې   کله  راوستې.خو  سره   ځان  له  هم   یې  نجونې  مخ(  ۱۵۲)  پنځوس  ان   او

 ګالي.  به مالیه تومنه زره (۷۰) اویا چې وشو ګواښ ته ارمنیانو ولې کړې، خوشې
  خو  ځکه  نو   شول  اسانه  ورته  نیول  اصفهان   د   چې   ځکه  دا   وه،  ډالۍ   یوه  نیول  جلفا   او  اباد   فرح   د   لپاره  واکمن   افغان  د

 کړ. پیل اصفهان په برید لومړی نېټه شلمه ۲۰ په مارچ د نوموړي
  افغان   د   چې  بهېده  مست  داسې   مهال   دغه  په   رود   »زنده«  د   چې   نکړ  ترالسه  ځکه  بری  کوم  افغانانو  برید  دغه   په

 ول. کړي ګران یې تېرېدل ځواکونو
 سپکې  چې   وه  ودانه  کال  جنګي  یوه  یې  کې  څنګ  په  چې  پول  یو  یوازې  وه  شوی  تېر  کې   خوا  په   ښار  د   چې   رود  دغه 

  خو   ورسېدل  پورې  نیمایي  تر  پول  د  افغانان  هم  څه  که  درلوده.  نه  الر  بله  وې  کې  واک  په  انوایرانی  د  وسلې  درنې  او
 ونیول. الندې اور تر  جنګیالیو ایراني

  چې   وکړ  ګواښ نېټه  څلورمه  په  )حمل(  وري  د  بیا  او  ورځ  په  نوروز  د  جنګیالیو  افغان  چې  انګېري  »کروسینسکي«
 نکړ: ترالسه یې بری وړ پام د ولې وکړي برید نومېده »تبروک« چې کال جنګي هغې په
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 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 واکمنو   ایران  د  خو  وکړي،  مینځګړیتوب  مینځ  تر  چارواکو  ایراني  او  ده  د  چې  وغوښتل  مشرانو  ارمني  له  محمود  »شاه
 ( [12])کړي.« کالبند اصفهان چې وکړه پرېکړه چارواکو  افغان خو ځکه نو منله نه و دا
  او   تښتېد  و  نه  کال  له  وه  هم  ولیعهد  پاچا  د  چې  طهماسب  زوی  حسین  شاه  صفوي  د  کې  بهیر  په  کالبندۍ  د  اصفهان  د

 او بېباکۍ  کورنۍ سلطنتي د وګړو ایران د چې څنګه ولې کېږدي. بنسټ ځواک نوي یو د هلته چې الړ ته »قزوین«
 وکړه. ډډه کولو له مرستې د  یې سره ده له نو وې لیدلې سترګو پخپلو عیاشۍ

  کاوه   ژوند  وګړو  کې  خوا  شاو  په  لکه( ۶)  زرو  سوه  شپږ  د  دلته  وه،  پالزمېنه  ایران  د  کې  وخت  دغه  په  چې  اصفهان
  به  بېرته  او  واخلي   سره  ځان   له   شته  او  مالونه  غنیمت  د   به   محمود  شاه  چې   وه،  کړی  فکر  داسې  چارواکو  .ایراني

 شي. ستون کندهارته
 مسلمان  مذهبه  سني  هم  ته   چې  ولیکي  لخوا  ځان  د  ته  هوتک  ودمحم  شاه  چې  وغوښتل  نه  عبدهللا  سید  حسین  شاه  صفوي

  زړه   نا  زړه  نوموړي  شه.  ستون  ته  هېواد  خپل  دې  بیا  او   واخله  کړیدي  ترالسه  دې  چې  غنیمتونه  کوم  نو  هم،  زه  او  یې
  وه،   مذهبه   سني  هم  صدراعظم  پخوانی  ایران   د  داغستانی خان  علي  فتح  چې  ورګرځېده  کې   زړه  په  دا  خو  ولیکه  لیک
 واهه.  ټېل هم یې  ته زندان بلکې شو ړوند یوازې نه لخوا  حسین سلطان د خو
  کې  پای  په   وو  هزاره  او  بلوڅو  پښتنو،  مشرانو  افغان  ټولو  ولوست،  ته  چارواکو  ټولو  خپلو  لیک  هوتک  محمود  شاه

  سر   په   الس  هم   نه  سیمو  له  افغانستان  د   او   راکړي   ته  موږ  سره   »جېز«  له   لور   خپله   حسین   سلطان  چې  وکړه  پرېکړه
  ځغرده   په  دا  ته  هغه  باید   موږ  چې  وکړه  یې  پرېکړه  او  ګاڼه  و  سپکاوی  ځان  د  ورکول  لور   د  سلطان  د  ایرانیانو  شي.

 لري.  نه امکان نکاح سني او شیعه د ولې منو،  مو خبرې نورې چې ووایو
 چې:  دې تر ان کړه سخته کالبندي ښار د هم یې نوره کړه ترالسه خبرتیا دا هوتک محمود شاه چې کله
  د   پسې  ور   غوښې  سپیو  د   بیا  کېدې.  پلورل   کې  اصفهان  په   هم  غوښې   آسانو  او  خرو  د   کې  موده  په  میاشتو  درې   »د

  او  غوڅېدل   به  ورنونه  هغو  د  کېدل   چې  به   مړي  نوي  ورسېده...  غوښو  تر  انسانانو  د   خبره  ان   او  غوښې  پیشوګانو
 ([13])یې...« به خوړل

  سلطان   د  چې  یانو  دربار  وه.  پروا  بې  وړاندې  په  خلکو  د  صفوي  حسین  سلطان  چې  دي  دان  دې  په  هان  تاریخپو  ډېر
 والړولې. را ستونزې یې ته بل یو او وو والړ وړاندې په بل د یو کې پخپلو هم دوی  لیدله، عیاشي او تنبلي

  چارواکو   د  هغه  د  او  حسین   سلطان  د  یې  چې  خوا  بلې  له  او  ول  ګرېوان  او   الس  سره  ولږې  له  خوا  یوې  له  وګړي  ښار  د
 کړي. پورې الس پاڅون لوی یوه په چې وهڅېدل دېته کې پای په لیدلې پروایۍ بې او بېباکۍ

 نه  تخت  خپل  له   چې  وغوښتل  یې  هغه  له   او  الړل  ته  ماڼۍ  سلطان  د  ښاریان  مخې  له  څرګندونو  د  کشیش  پولېنډي  یوه  د
 فریادونو  او  چیغو  په  دوی  د  حسین  شاه  صفوي  چې  کله  ولې  وخوري.  غم   خواړو  د  مړۍ  یوې  د  دوی  د  او  پاڅېږي

 ورولې.  و ډبرې او کاڼي ماڼۍ په سلطان د بیایې نو ګروه ونه غوږ
  کال( ز ۱۷۲۲) کې میاشت  په مې د ملتیا په پوځیانو  زره پنځه د چې وکړه هڅه ناکامه یوه خان علیمردان   هم څه که
  څلور   په   او  نیوله  و  مخه  هغه  د  سپارښتنه  په  محمود  سلطان  د  زرتشتي  نصرهللا  خو  لېږدوي  و  ته  اصفهان   خواړه  څه  یو

 ووژل. کسان سوه پنځلس (۱۵۰۰) علیمردان د او ورکړه ماته سخته ته هغه یې پوځیانو (۴۰۰) سوه
 نیمې له چې کړ اړ دېته  هغه زرتشتي نصرهللا خو وژغوري اصفهان  چې شو، تکل دې  په هم محمود ملک سیستان د

 شي. ستون هت خراسان بېرته الرې
  لومړي   له  چې  کاوه  فکر   ده  ځکه  وکړي  مرسته  سره  ده  له  نوموړی  چې  غوښتل،  نه  هم   حسین  شاه  صفوي  هم  څه  که

  له   وګړي  اصفهان   د  چې   وکښل  یې ته  هغه  وه  المل  همدا  شي.   جوړولی  ته  ده  ستونزې  ډېرې   دښمن  دویم   نه  دښمن
 کېږي. لیدل نه اړتیا ته مرستې ستا شي کولی ساتنه نه پالزمېنې خپلې

 بندی  کال  له  اصفهان  د  چې  کال(  ز ۱۷۲۲)  نېټه (۲۱)   یوویشتمه  په  اکتوبر  د  چې  شو  اړ  دېته  حسین  سلطان  کې  پای  په
  کېښود   سر  په  محمود  شاه  د  یې  تاج  خپل  الړ  ته  اباد  فرح  ځای  یو  یانوسره  دربار  له  وې  شوې  تېرې  میاشتې (۸)  اته  نه
 (  نوربیا )         ([14])کړه. ډالۍ ورته هم  یې لور خپله او
 
 

 
 دي.   لیدلي هېوادونه اسالمي  ډېر کې سفر کلن ۷ خپل په نوموړي مخ ۶ مسیحي  سیاج تاریخ کروسنسکي - [1] 
 پورې:  ۴۶ تر نه مخ ۴۳ له هانوی -[2] 

Persia…. of Hitory Malcolm John Sir 
 مخ.  ۷۳ کال ۱۸۸۱ بمبیي چاپ سلطاني تاریخ خان محمد سلطان  بارکزایي - [3] 
 مخ.  ۱۰۹ خزانه پټه محمد هوتک - [4] 
  ۲۸ اثر  هماغه  کروسینسکي  د  او  مخ  ۲۲۳ افغانستان...  محمد  غالم  میر  غبار  مخ.  ۷۹ هوتکیان  عبدالروف  بېنوا  - [5] 

 مخونه. ۲۹ –
 حکومت... افغانانو  د ایران په او ماته صفویانو د  - [6] 
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 مخ. ۷۶ اخیر قرن پنج در افغانستان میرمحمدصدیق فرهنګ - [7] 
 مخ.  ۳۲۴ تاریخ درمسیر افغانستان محمد میرغالم غبار  - [8] 
 مخ.  ۹۹ ټوک لومړی کتاب د هانوی سوداګر برېتانوي یو - [9] 
 مخونه. ۱۰۵ –  ۱۰۴ هانوي - [10]  
 مخ  ۱۶۳ اثر هماغه لکهارت: الرنس - [11] 

1958 Persia lockhart Laurence 
 مخ.  ۵۱ اصفهان سقوط کروسینسکي - [12] 
 اثر. همدغه کروسینسکي د - [13] 
 کېږي.  سترګو  تر   هم  انځورونه  السي  حسین   شاه  د  او  هوتک  محمود  شاه  د   کې  ټوک  لومړي  په  کتاب  هاوی  د   - [14] 
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