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 افغانان له پارس نه تر هندوستانه 
 

 شاه محمود هوتک، 
 

 ناست ې په تخت ک  هګدشاهینشاه په تو ېاصفهان ک
 

 مه برخه ۳۳
 

  ید هغه درناو  رڅېده هم لکه د پالر په    ،ړک  ېی  کلښ ونیو او    ېک  ېږصفوي شاه حسین، شاه محمود په غ  ېچ  کله
 .ناستلېک  ایونوځ اکلوټپه خپلو  وکڅاو بیا هر ړوک
 
 ېژوزف یادوو چ ېد فرانس ړیسره هم ولیدل. لوم انوټپلوما ې بهرنیو د رېوروسته شاه محمود هوتک له یو شم ېد له

 . ېژغوري او خوندي کوي به ی ګټې وادېبه د هغه ه ید ېچ  ،ړورک ډا ډته ور ولواکټافغان 
 
  ړسپرو سره ال(  ۳۰۰۰زره )  ېله خپلو در   ېچ  هړوک تنهښبیا خپل یو تن سپه ساالر امان هللا سلطان ته سپار  ولواکټ

 ته مرسته ورسوي. وګړشي او د اصفهان و
 
خپلو    ېنو بیا ی  ودېښتاج  په سر ک  ۍ شاه محمود هوتک د ایران د پاچاه  ې کله چ  ېله مخ   ندونوګرڅالرنس« د    »د
 نه وژغوري.  ښوا ګله   ږېخلک د ول ېته یوسي چ ار ښد اصفهان  ېدان ې د فرح اباد نه غل ېته وویل چ  ونوځپو
 
له   ېټپر يځپو يګړانځاو د یوه  دځېهغه وروسته شاه محمود هوتک د ایران دغه شهینشاه د اصفهان په لور وخو له
شهینشاه شاه حسین، د ایران صدراعظم سطان    یرتبه چارواکي، د ایران پخوان  ړدافغانستان او ایران لو  ېچ  ېمخ

ته په    ېنېدرباریان ور سره وو پالزم  رېشم  ګڼ مشران او    ځمحمد قلي خان، افغان قاضي قضات مال زعفران، د پو
 . دېته ورس ېدرواز  ارښوروسته د  موده ږل دهېک هګدبدبه د خلکو لخوا بدر رهډېپه  ېالره چ

 
وه او بیا افغان شهینشاه د   ېشو  ېکلښ غالیو    مینوېښپه ور  ېپور ڼۍالره ان د شاه محمود تر ما  ولهټدغه    ایهځدغه    له

 . ناستېایران په تخت ک
 
ته ت  ېطهماسب چ   یشاه حسین زو  د په مالت  یدلېتښازربایجان  د شیعه مذهبو مالیانو  پا  ېی   ړوه  په   ونڅیو ستر 

 .ولځړپه دار و یانځافغان پو رېیو شم ېاو بیا ی ړپیل ک ې»قزوین« ک
 
 مشر امان هللا خان اصفهان ته پر شا شول.  ځمیر اشرف او د پو یهوا له بابته د عبدالعزیزخان زو ړېس د
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له    ي ګړد اصفهان و  ې ز( په سر ک  ۱۷۲۵  –  ۱۷۲۲شهینشاه وه. )کاله د ایران    ېهر حال هوتکي شاه محمود در  په
ته   ولوټ  هګسره مخ وه ده په سمه تو  ښواګله    ږېخلک د ول  ېکله چ  ولډ  يګړانځخوشاله ول. په    رډېنه    يړنومو
 .شلېتوکي وو  نيړلوم
 

سرته   هګپه سمه تو  ې. ایراني چارواکو او کاروپوهانو هم اداري چارلړزده ک  هڅ  رډې  ېکالو ک  ېپه در  يړنومو
 .ورويځو نه  يګړد ایران و   ېکوله چ ارنهڅ وړو و ړد ک یاو ده هم د هغو ېرسول

 
شاه    ېدي چ  ليښ»الرنس« ک  هړوه .لکه د ده په ا  تنڅښذهن او اند    هښد    ېوه، ول  وانځهم    هڅکه    یمحمود غلج  شاه

د ایران   ېاو هم ی ړېسمبال ک  ېد حکومت چار ېک اير ېده په یوه نابلده چاپ  ېوه چ تن څښ د سلیم عقل یمحمود غلج
 . مارلګمامورین په کار و

 
  ښښکو  یدو  ،ې خوندي نه لیدل  ګټې  ېپخوانیو سردارانو او د ایران سیمه ییزو واکمنو خپل  رېهم یو شم  ېسره د هغ  ېول

 . يړک يړپیاو انونهځ  ۍد طهماسب په مشر ېکاوه چ
 
 ر ېیو شم  ې واخسته یو د بل پس  هګټنه    وېښپ  ې عثماني ترکانو هم له د  ېک  ځدیېروسانو او په لو  ېایران په شمال ک  د

 . ړېک ېالند ېسیم
 
د ایران   ېنو بیا ی  یموجود د  ښواګد ایران د ننه او بهر د ده حکومت ته یو    ېپوه شو چ  ېمحمود هوتک هم په د  شاه

  ې د ده تر واک الند ېچ ېسیم ېد ایران کوم ړېک ړېپیاو ټپه م واکونوځد خپلو  ېسیم  ځېمرکزي، جنوبي او ختی
د غلجي شاه محمود حالت    اپهڅیو نا  ېول  ېچ  داخوشاله ول. خو    رډې  ېهم تر  يګړو او و  ګهلته عدالت تین  ېو

 دي:  ړد پام و ېالملونه ی وڅخراب شو 
 
امان هللا خان    ېی  ېاو ال کله چ  ړور ک  کانټده ته سخت    ېژوبل  ګمر  یالیوګ افغان جن  رېشم  ګڼ د    ې په قزوین ک  -۱

 دي.  يړال اوس هم پیاو منانښد ده د ېچ ړوک ېفکر ی ،ید یشو پيټولید سخت 
 
 یالیوګ مان هللا په جند ا  ېکوم ایرانیان چ  کهځوه هغه هم سم و نه خوت    ړیپه ایرانیانو کوم باور ک  ېشاه محمود چ-۲
او یو   پيځهغه و  ېشوي دي، چ  لېږل  ېافغانان د طهماسب پس  یرډې  ېچ  ړته خبر ورک  وګړد قزوین و  یول دو  ېک
تنه ولیدل، پوه  (  ۱۰۰۰زر )  ېقزوین خلکو یواز  د  ېنور د شاه اشرف سره تهران ته استول شوي دي. نوبیا چ   هڅ

 اوس بریالي دي.  یدو ېشو چ
 

 برید له کبله ووژل.  اپيڅد یو نا یاليګ سوه افغانان جن لورڅ  وګړوشول د قزوین و ېهمداس
 
نا ارامه   ېی ید ېوه چ نهېښیوه بله اند ښواګ( ۱۷۲۵  – ۱۶۸۹د عثماني ترکانو او روسانو )رومانوف پتر کبیر  -۳
 وه. ړیک
 
کال د    ۱۷۲۴بیا هم په   ېني ترکیهم د روسانو سفیر »اوراموف« له شاه محمود هوتک سره ولیدل، خو عثما  ه څ  که

 .ړله روسانو سره السلیک ک ونړت شېد ایران د و هېټن ۸په  یجوال
 

کال روسانو له طهماسب   ۱۷۲۳په    ېچ  ونړکوم ت  ې را روان شول. ول  زېترکانو همدان ونیو او مخ په تبر  عثماني
د ده  ېوه، چ یورسره منل ید شاه حسین زو ېوه چ ړو ېنېښد اند کهځوه شاه محمود هوتک ته  ړیسره السلیک ک

  انګرګمازندران،    یالن،ګ  ږمو  ېته ورکوي چ  ېروسی  ېسیم  رېیو شم  ېپه بدل ک  ېبه د روسانو د مرست  ېاندړپه و
 شو. ییادول هګپه تو ګېلېاو نور د ب

 
 ېاو ال کله چ  ړره کباو  ېد ایران په خلکو ب  ېشاه محمود ی  ېچ  ،ېراغل  تهځدومره زر مین  ېنېښاند  ېیو د بل پس  -۴

خپه شو.  د دغه    رډېالس درلود، ال    ېک  ونڅد محمد قلي خان ورور هم د قزوین په پا  ېشوه چ  ږ دا خبره تر غو
  ې کول  ېچا سره خبر  ېاو نه ی  لڅښ  ېنه ی  لړخو  هڅ  ېشو نه ی  ېپات  ېپه اعتکاف ک  ځېور  ۴۰ستونزو د حل لپاره  

 سره هم د ده روغتیا خرابه شوه. ېپه د
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 3 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

 

 ی چلند نه د  هښله عام ولس سره    یالیوګافغان جن  رېیو شم  ېول چ  يړهم ترالسه ک  ې ی  ونهټرپو  ېهمدا راز داس  -۵
نه ستونزمنه    ېده. له د  ېشو  ټایران نه کندهار ته په الره خزانه لو  ېچ  دهېخبر هم ورس  ېته داس  يړ. نوموړیک

او د   هړوخو ېسخته ماته ی ېول ،ړکال هلته ال ۱۷۲۴نه د کسات په موخه په   وګړله و محمود د »یزد« ېخبره دا چ
 په محمود ور واچوله.  هړمشرانو دغه پ ځپو
 
 ي،ړهم نومو  هڅ . که  ړک  ی خوابد  رډې  ېشاه محمود ی  ېوه چ   ښواګد امان هللا خان او د میر اشرف خوابدي دا یو بل    -۶

د    ولډ. همدا  ېو  یاځپخپل    ېولټهغه    ېمیر اشرف لرل  ېچ  ېتنښغو  ېکوم  ېول  ل ړپخال هم ک  رتهېب  هړدغه دوا 
 .ړېک ېال زیات ېی ېد ده ستونز  ېد شاه محمود لپاره یوه بله ستره خواشیني وه چ ینهړنصرهللا م

 
.  ید  یدلېت ښت  یمیرزا صفي د شاه حسین دویم زو  ېیوه ایراني شاه محمود ته وویل چ  ېد الرنس د وینا له مخ  -۷

 یوسي.  هځله مین يړغ ولټ ۍد شاهي کورن ېچ ړایران واکمن شاه محمود امر وک
 

شول او شاه محمود   ېپناه واخسته ژوندي پات ېک ېږهغو هم د خپل پالر په غ ېزامن چ  هړد شاه حسین دوه وا ېیواز
ووژل    ېک  هېښپه دغه پ  يړغ  ۍتنه د سلطنتي کورن  ونهګ بیا هم لس  ې. ولدېوشرم  رډېولیده    وګپه خپلو ستر  هېښدا پ  ېچ

 شول.
 

بده   رهډېد شاه محمود هوتک په اعصابو ال    ېښېپ  ېدغ  ې دي چ  لي ښوو، ک  ېدغه مهال په اصفهان ک  ېچ  ېکروسنسک 
 ته و نه رسوله.  يړنومو ه،ګټهم کومه  ونوښښد طبیبانو کو ېچ  ېان تر د هړوک زهېاغ
 

به   ونیانېل ېچ هړد انجیل د تالوت په ا ېپه ایران ک ېچ ېدونو د هغه دود له مخپرتمینو دو روډېکشیشانو په  ارمني
 ې د محمود ناروغي د  ېچ  کهځدا    ه،ړو نک   ېی  هګټکومه    ېول  ،ړک  ېاو دم ی  هړشاه محمود ته دعا وک  دل،ېروغ  ېپر
 .دلېشرم ېنور افغانان پر ېچ دهېته ورس ېکچ
 

  ي ګړ انځپه    يېږک  چنې کړد ایران حاالت ک  ځولیدل هره ور  ېو. افغانانو چ  ېمیر اشرف په زندان ک  ېوخت ک  پدغه
امان    ې شوه چ  ې په د  هړک ې. نو بیا پرهړله السه ماته وخو  واکونوځسید علي خان هزاره د طهماسب د    ې کله چ  ول،ډ

 . يړشي او شاه اشرف له بنده آزاد ک ړهللا خان ال
 
 . ړوم ېک ۍکلن ۲۶وه او بیا په  ی نور هم ژوند ځېور ېه شاه محمود دروروست دوېده له ازاد د
 
 
 ونه ګ او پرمخت  ېروتنېد شاه محمود ت  ،ېایران ک په
 
 
کلیسا    ې د کاتولیک   ېانسان وو،او کروسنسکي چ  یارښاو او   ییالګ جن   ورړیو ز  رڅېمحمود هوتک د خپل پالر په    شاه

  ی د یخپور شو ېپه استانبول ک ېچ ېپه »تاریخچه سیاح« ک یلیدلي دي، د  وګپه خپلو ستر ېی هڅ رډېپیرو وو، او 
 دي:  ليښک هړد محمود په ا

 
هر    ې یو معتدل، ارام او خوشاله انسان وه، تل به ی  ی نه وه، اخته شو  ۍ شاه محمود په دماغي ناروغ  ې چ  ېهغ  »تر

کوله، له ایرانیانو سره   ېلیدنه به ی  رو ېاوو. د خپلو سرتک  ېنیوله او سپورت به ی  هېږسره غ  واکونوځسهار له خپلو  
 په حکومتي چارو بلد شي. ېچ مارهګیو افغان و ېی ېک ګنڅچلن درلود، د هر ایراني په  هښ ېی

 
اخته شو، نه    ۍپه دماغي ناروغ  ړینومو  ېلیکي: کله چ  ېاندړد شاه محمود هوتک معاصر وه، و  ېچ  کروسنسکي

 خوابدي شول.  رډې  خهڅافغان چارواکي هم له ده  ېبلک  ل،ړایراني خپه ک ېیواز
 
په  ېوو، چ یشو یاو دومره کمزور ېچیچل ونوښپه غا ېبه ی ښېغو ېان خپل ېوهل ېچغ ېپه مهال به ی ۍناروغ د

 او بس.  دهېکارښباره  وکوډد ه ېیواز ېبدن ک
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 ېک  ۍواکمن  ۍاته کلن(  ۸په )  ېپالر ی  ې ک په مهال، یو دا وه چد وا  ییو مهم توپیر د دو  ځده او د ده د پالر تر مین  د
بیا افغان   ېو نه شوه چ  هېښکومه لویه پ  ېداس  ېد میرویس نیکه په حکومت ک  ،ړېیوو  هځله مین  ګړېج   يځخپل مین

 ولس، د یو پالر اوالده
 

 . شيېوو ېک پخپلو
 
پیل شوه او د هوتک شاه محود یوه   هګړج  يځبیا خپل مین  لځیو    ځد شاه محمود د واک په مهال د افغانانو تر مین  ېول

 واکونهځخپل    ېنګ  ېد صفوي پاچا اسمعیل دربار ته واستوو چ   ېد خپل سیال اسدهللا خان سر ی  ېدا وه چ  روتنهېلویه ت
 هرات ته واستوي.

 
د ده    ې. چ ويړد ایراني چارواکو پام هغه لور ته وا  ې مود موخه هم دا وه چد مح  ې ده چ  ېداس  رنهګېهم ان  ه څ  که
 .يېږاصفهان ته ورس ېد سیستان له الر واکونهځ
 

د افغانستان نور قومونه لکه بلوچ، هزاره، ازبک او    ېپخپلو حکومتي چارو ک  ړنیکه او شاه محمود دواو  میرویس
او بیا ورورو خپل   يړک   هګ ین ټ   نهېد کندهار پالزم   ړیلوم  ېچ  ړوک  ښښول، خو میرویس نیکه کو  يړشریک ک  تانهښپ

مخه    ېایران ته ی  يړک  ړیکندهار پیاو  ې چ  ې پرته له د  هېړب  ره ډېشاه محمود په    ې.ول  وي ځواک نورو سیمو ته وغ
 .ړبغاوت وک ړخو بیجن سلطان لکزي د ملک جعفر خان سلطاني په مالت کهځنو  ه،ړک
 
مست   شهېپه ن  ۍوانځبیا هم د    ېوه، ول  ېهم د پالر تجربه په میراث ورپات  هڅ  ته که    پاچا شاه محمود هوتک  ڼواځ

 .دځېافغان واکمن مخ په ایران وخو
 

  که ځنه درلود نو    واکځشاه محمود تر شا کوم تازه دمه    ېچ  هګ ن څ  ېاصفهان ونیو، ول  انهېړم  رهډېپه    واکونوځ  افغان
 ېی  نهېشو او خپله اصلي پالزم  ېپات  ېپخپله اصفهان ک  ی د  ې المل دا وه چ  ېاو د د  ې شو  ېزیات  ېخو د ده ستونز

 . هړک رهېه
 
  ليېږور ل  یاليګ نوي جن  ې نو بیا به ی  ،یناست  ی اځ  یارښاو  یاو یا د ده کوم باور  یوا   ې په کندهار ک  ید  ېرېچ  که

برید کاوه، نو پخپله سلطان او یا پاچا به د    وادېکوم واکمن به په کوم بهرني ه  ېوو، چ  ېهم هغه مهال داس  هڅول،که  
 درلوده.  هړمشري په غا  ونوځپو
 
پخپله    ېسره افغانستان ته نه راته، بلک   واکونوځپه افغانستان برید کاوه پخپله له    ېهغه وخت ایراني واکمن چ   خو

کال    ۱۷۲۴په    ېچ  ته،ښشاه محمود هوتک وغو  ېکله چ  ولډپ  چلوه. د مثال  ېبه ناست وه او حکم به ی  ېک  نهې پالزم
  ې یوسي، چ هځله مین  یته متوجه د ۍلخوا د ده واکمن  تد عثماني دول ېچ ښواګاو کوم  ي، ړته مخه ک ځد ایران لودی

 هم وشول.  ېهمداس
 
 کمزوري، واکونوځبیا هم د ده د  ېول
 
له میر    ېخو ی  کهځنو    ،یپه شاه نه شي تمبول  ښواګته د روسانو او ترکانو    ځدیېشمال او لو  ېشوه چ  ندهګرڅته    ده

 اصفهان ته را ستانه شي.  رتهېله کندهار نه ب ېچ هړهیله وک خهڅاشرف او امان هللا خان 
 
وه    ینهړا  ړی. لومهړکلکه پاملرنه ونه ک  ې حکومتي تشکیالتو ته ی  ېدا هم وه چ  روتنهېشاه محمود هوتک یوه بله ت  د
  و څ  ېچ  یو  ړینظام د چپه کولو خیال ک  يړیوه پیاو  ېد داس  ېاو بیا ی  یوا  یولړپام ا   ېته ی  تګښین ټد نظام    ېچ
  ې ک  ۍمحمود هوتک د واک په مهال د ایران په واکمن  شاههم د میرویس نیکه او    هڅ واکمن وه، که    ېپه ایران ک  ېړۍپ

هم په خپلو   ېوه او درباریان ی ړیس کارهېشاه حسین صفوي یو عیاش او ب ې وه. هغه دا چ یراغل تهځستر بدلون مین
  ې رډېد    ېی  رېشم  ګڼهغه هم   ې زرو کسانو چ(  ۱۱شاه محمود په یوولس )  ېدومره بوخت وه چ  ېک  وړو  وړک  هړناو

 شوي ول اصفهان ونیو.  هړم ېک تښامله د »لوت« په د  هل ېتودوخ
 

  ې ولټلپاره را    ۍد عیاش  ېنجون  ایسته ښاو    ېکلښدومره    ېک  ی حرمسراز کال صفوي شاه حسین په خپل    ۱۷۰۱  »په
 [(1په نوم یاد شوي دي.«)] وښځد  ېلري، او هغه کلونه د ایران په تاریخ ک یسار ږ ل ېپه تاریخ ک ېچ ېو ړېک
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د   ېپه هند ک  ګیو پرمخت  ،ړېک  ګېینټسره    پلوماتانوېد  رېله یو شم  ېپه ایران ک  ېچ   ېیک ړشاه محمود هوتک ا  د
تر    ګټې  ید دو  ېپه سیمه ک  ېشول چ  هډاډ  ېافغان پالوي سره ولیدل، پد  ېپالوي وو، چ  ۍکمپن  ځېد ختی  زانوېرګ ان
 ندي. ېالند ښواګ
 
د    ېک  ايرېپه یو نا بلده چاپ  ېوه، چ  ړاو حیرانتیا و  تیاښد هی  کهځغلجي شاه محمود حکومت د ایرانیانو لپاره    »د

 [( 2د پخواني فساد مخه ونیوله.«)] ېاو د ایران په حکومت ک ړزر بلد ک رډې انځصفوي حکومت په چارو 
 

لپاره یوه   ګاو پرمخت ېشاه محمود د خپلو اداري او حکومتي چارو د ود ېدي چ ليږکا هړا ېهم په د کروسینسکي
انسان وه... شاه محمود به تل دا  یارښاو رډې ېچ اکه،ټو يېګ ب وانېیو د  ېاو له خپلو کسانو ی هړک هړشرعي اداره جو
 شي. ی، هغه لما سره هم خیانت کولړیاو پاچا سره خیانت ک وادېله خپل ه ېخبره کوله، چا چ

 
  ې شو، چ  یهغه مالیه یادول ږمو ېک ړ په دغه ل ېچ ،ېهم و ګڼېبد ېنځ ېک ګنڅپه  وښېګڼد شاه محمود د دغو  ېول

 . ولړزیانونه وا  رډې ېد اصفهان خلکو ته ی
 
 هګ نڅ  وږپه خپلو او  ېټیدغه دروند پ  ېد مالی  ېخوابدي شول چ  رډې  خهڅ  يړبابته هم له نومو  ېله د  يګړو   رېشم  یو

 ي؟ړپورته ک
 
م  تجربه درلوده او نه د کوم منظ ېنه ی ېچ ود،ېښتاج په سر ک ۍولواکمنټ یلو  ېکالو په عمر د داس ۲۲محمود د  شاه
 وه. تنڅښ واکځ
 
 رهېقزلباشان ووژل، د اصفهان د خلکو و  هڅاو یو    يړ غ  ۍدرباریان او د شاهي کورن  رېشم  ګڼ  يړنومو  ېکله چ  ال

 .ینشو وتل رونېب ارهډ له  وکڅ ېوه، چ ېشو رهډېدومره 
 
هم نصرهللا زرتشتي د شاه    ه څسره مخ شول. که    ښواګله    ږېبیا د ول  لځ یو    ېپه دغه وخت ک  يګړاصفهان و  د

  ې ی  انښبار او  وړزره په خو  وس ځاو پن  ړزره سپرو سره د ایران شمالي سیمو ته ال  ېد خپلو در  تنهښمحمود په سپار
 ته راورسول.  ېنې پالزم

 
د    ېپه اصفهان ک  ولډ   يګړانځپه    ،ړک  ېالس پور  روتنو ېت  ېاو ان ایرانیانو، په داس  ېشاه محمود او پلویانو ی  ېول

 .ووړوغو یسیور ېی وڅه وروګټ په  يړد نومو ېوینو تویول چ
 
هم   دهېزرو شاوخوا ته رس  لورڅ ې ی رېشم ېسني مذهبه چ رېنه یو شم ځله شمال او ختی ې خبره خو دا وه چ ړ پام و د

 اصفهان ته را ننوتل او همدلته ودان شول. 
 
  یان دو  ېوه چ  رهډېدومره    ېاندړکرکه د سوني مذهبو په و  لوډ د شاه اسمعیل صفوي له مهال نه د شیعه    ېچ  هګ نڅ
 .لړهک پک ک يګړهم د اصفهان و ګرات  ی. د دولګڼمسلمانان نه  ېی

 
د خپلوانو د لیدلو لپاره کندهار    ېچ  تل،ښهم وغو  یخپه شوي ول دو  ېخپلو کورنیو پس  ېچ  ريېافغان سرت  رېشم  یو
 ېخو ی کهځافغانانو ته زیان ورسوي، نو شتوېم ېدا کار به په اصفهان ک ې لرله چ رهې شاه محمود و ېشي .ول ړالته 

 شي.  دولېږاصفهان ته ول ېد ۍد دغو کسانو کورن ېچ ړامر وک
 
 لوېالبېد ب  ېاو د دوه سوه تنو په شاوخوا ک  ل ړافغانانو سره سیستان ته ال  رېنصرهللا زرتشتي زامن هم له یو شم  د

 سره اصفهان ته را وستل.  انځله   ېقومونو مشران ی
 
اصفهان ته را ورسول.    ېی  والډافغان ک  رېشم  ګڼوو    انښزره او(  ۳۰)  رشېد  ېکاروان چ  يړکندهار نه هم لوم  له

 شاه محمود هوتک مور هم وه.  د ېپه دغه کاروان ک ېچ ېاصفهان ته راغل ډېک ېر ډېهم  ېپه وروستي کاروان ک
 
بهلول لودي او   ېچ  هګنڅلکه     ود،ښ نېک   ټده د یوه منظم حکومت بنس  ېبیا هم هغه وه چ  روتنهېد شاه محمود ت  ېول

افغانان له   رېشم  ګڼ  ېاو بیا ی   ړک  ړیو منظم دولت جو  ړیدواک لپاره لوم  تنو ښد پ  ېپه هندوستان ک   رشاهېسوري ش
 . .. تلښافغانستان نه هند ته وغو
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او ان   هړخپله ژبه له السه ورک  ولوټرا ستانه نشول    رتهېاو ب  ل ړایران او هند ته ال  ېله بده مرغه کوم افغانان چ   ېول
 .ړ هم زیانمن ک ېکلتور ی تنوښد پ
 
  یار ښوه، یو او  یشو  اکلټمشر    ځوروسته د هغه د پو  ېینړد نصرهللا زرتشتي له م  ېجنرال چ  یشاه محمود یو نو  د

له    ږېاو د ول  هړمرسته وک  رهډې  ېسره ی  دونکوېونیو له هغو اوس  رازېکله ش  ېچ  يړوه. نومو  ییالګ جن  ور ړاو ز
 وژغورل.  ېنه ی ښواګ
 
انسان   یلېڅیو پاک او سپ ید  ېپه یوه خوله دي، هغه دا چ ونکيڅېړتاریخپوهان او  ولټ هړشاه محمود هوتک په ا د

یو عادل انسان وه، له ظلم    ېسر ک  يړشو، په لوم  ېسره تر پایه پات  ېرمنېم  ېیو  ېله همغ  ده،ښېنه خو  ېوه، عیاشي ی
 .ېپیدا شو ېستونز ېرډېورته   ېکرکه لرله. خو د عمل او عکسل العمل په پایله ک ېنه ی

 
توکي لکه  متيېق رډې  ېاصفهان ته په الره یله هند نه   ،ړورته د غلو له السه شکایت وک رګیوه ارمني سودا ځور یوه

توکي باید   رګد سودا ېچ لښ. شاه محمود هماغه جنرال زبردست خان ته وکلړک  ټلو ېجواهرات او الماس غلو تر
 ژر پیدا شي او بیا ور وسپارل شي.  رډې
 

 .لړتسلیم ک ېته ی رګاو سودا لړترالسه ک ۍیارښاو او هېړب رهډېقومندان ورته ورک شوي توکي په  يړنومو
 
په    ۍواکمن  ېد خپل  ارونهښمهم    رېسره سره د ایران یو شم  روتنوېاو ت  ونوګ هر حال شاه محمود هوتک د پرمخت  په
 شو. ییادول هګپه تو ګېلېاو نور د ب انګ پای لګشیراز، کاشان،  ږمو ېراوستل، چ ېتر واک الند ېموده ک هډلن
 
خپل واک ته دوام    ېنه وه چ  هګجو  ېستونزو له کبله نور د د  رېهوتک د یو شمشاه محمود    ېمخه مو وویل چ  د

 شو.  یناست یاځد ده  هېټن( ۲۲په دوه ویشتمه ) لېکال د اپر ۱۷۲۵شاه اشرف په   کهځنو  ي،ړورک
 
 

 ________________________________ 
 
[1 ]- The histoty of revolution in Iran. P 120 - 121 
 
 مخ.  ۲۲۰الرنس الکهارت  -[  2]
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