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 هندوستانه  تر نه  پارس له  فغانانا

 
 توګه  په شاهینشاه  دوهم د (۱۷۲۹ – ۱۷۲۵) هوتک اشرف شاه

 
 مه ۳۴

 
 درلود.  درناوی پوره ورته هم جنګیالیو نورو او وه مشر جنګیالی زړور یو اشرف  شاه چې دي کاږلې کروسنسکي

 تر   دښمنانو  بهرنیو  او  کورنیو  د  دی  چې  شو،  واکمن  ایران  د  کال( ۱۷۲۵  –  ۲۶ اپرېل  )د  مهال  داسې  په  نوموړی
 وو.  الندې ګواښ
  ولې  کړي.  ترالسه  واک  بېرته  چې  وغوښتل  نه  حسین  سلطان  واکمن  پخواني  له  ده  چې  وه  همدا  به  المل  یو  ښایي

 ویل:  وې ورته او مانه نه و وړاندیز دغه ده د نوموړي
 کړی.  خپل دریځ  نرم سره لما چې کوم هیله او  کوم دعا  ته تاسو ده، کړې لرې سره له سودا تخت و تاج د ما

 کورنۍ  سلطنتي  د  ده  د   بلکې  ورکړه،  تسلي  بابته  له   غمیزې  تېرې  د   ته   ده  یوازې  نه  خواخوږۍ   ډېرې  په   اشرف  شاه
 کړ. زیات واره  څلور پرتله په ېرت د یې لګښت

  ته  حسین  شاه  بېرته  به  تاج  سلطنت  د  چې  وړاندیز  اشرف  شاه  د  چې  کوي  ټینګار  دې  په  څېړونکي  ډېر  هم   څه  که
 ده.  وړ تامل د لپاره زما سپاري،

  چې   وه  دا   یې  موخه  سیاسي  ولې   وکړه،  غوښتنه  دا   توګه  اخالقي په  نه  نوموړي  له   اشرف شاه  چې  ده   خبره  ځای  په  دا
 ستر   کورنۍ  ته  واکمنۍ  اشرف  شاه  د   چې  ځکه   دا  وي.  ده  د   به  ځواک  او  واک  خو  وي  پاچا  دی  به  توګه  تشریفاتي  په

 وه. متوجې لخوا طهماسب  او  افشار نادر د ګواښ
  زوی   ولیعهد  ده  د   بلکې  کړ،   ډاګه   په  نیت  جوړې   روغې  او  درناوي  د   ته   حسین  شاه  صفوي   یوازې   نه  اشرف   شاه

 وکړو. ساتنه نه ایران  له  ګډه په باید موږ چې وغوښتل کې ترڅ په لیک یوه د هم یې نه  طهماسب
 تر   ترکې  او  روسې  د  چې  ځکه  دا  و،  الندې  ترګواښ  ترکانو  او  روسانو  د  ایران  چې  وي  دا  ښایي  مانا  خبرې  دې  د

 په  کپکاس   د  ته  لور  شمال  ایران  د  روسانو  وه،  شوی  السلیک  تړون  یو  کال(  ز ۱۷۲۴)  نېټه  اتمه  په  جوالی  د  مینځ
 ول. کړي الندې پسې بل د یو وه، هم ښارونه شمېر یو چې سیمو، پراخو

  د   کبیر  پتر  د  ول،ولې  لېږلي  هم  ته  لور  سهل  سمندرګي  خزر  د  الرې  له  سمندر  د  یې  برخه  یوه  پوځ  د  سربېره  دې  له
 نشوه. پلې نخشه  دغه  بابته له کال( ز ۱۷۲۵) مړینې

 وې. نیولې الندې ګواښ تر سیمې لوېدیځې ایران د پورې خلیج پارس تر هن کپکاس له ترکانو عثماني ته اړخ بل
  اشرف  شاه  پخپله  ولې  وه،  بوخت  جګړه  په  هم  سره  هغوی  له  افشار  نادر  هم  څه  که  وه،  کې  الس  په  ابدالیانو  د  هم  هرات

 راشي.  ورته جنګیالي افغان نوي چې رسېده، نه ګټه کومه یې ته
  ځایه   هغه   له  باید  ځواکونه  دمه   تازه  نوي  چې  ځکه  وه،  کندهار  هغه  وه،  مهمه  ډېره  چې  ته  اشرف   شاه  واکمن  ایران   د

  نه   ده  وه.  سره  هوتک  حسین   شاه  زوی   له  نیکه  میرویس  د  کې  وخت  دغه   په  کندهار  ولې   وی.   شوي  استول   ته   ایران
 څخه ده له کسات ورور خپل د چې یې غوښتل بلکې کوله نه مرسته سره هوتک اشرف شاه زوی اکا خپل له یوازې
 واخلي. 

 وو... نه ترزنې الس دی هم وو،خوبیا ګرېوان او الس ورسره هوتک اشرف شاه  چې وې ستونزې هغې ټولې دا
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 سره  هوتک  اشرف   شاه  له   هم   جنراالن   او  پلویان  دریځه  سخت  شمېر  یو  هوتک  محمود  شاه  د  څرګندونوسربېره  یادو   له
  هوتک   اشرف  شاه  چې دا  دویم  او  دی  قاتل  هوتک  محمود  شاه   د  دی  ګنې  چې  وي  دا  یې  المل یو ښایي  ول،  نه  ملګري

  د   خان  الماس  او   خان  للا   امان  کې  لړ  دې  په  خوابدو  د   وو.  پلوی   سولې  د   او  مینځالری  پرتله   په  هوتک  محمود  شاه  د
 یادوو. توګه په ساري

 ده: نیولې ګوته داسې ته سرچینې ناخوالو مینځي خپل دغه  د کروسنسکي
  او   غوښت  وې  شو  خبر  چې  اشرف  شاه  نو  وو  اخستي  تومانه  زره  نه «۹۰۰۰»  نه  قزلباشانو  له  چې  خان  للا  »امان

 ( [1])واخستل.« ترې یې څه هر
  په   اشرف  شاه  د  سره  طهماسب  صفوي  له  یې  پلویانو  او  ده  چې  انګېري  څېړونکي  شمېر   یو  اړه  په  خان  للا  امان  د

 یووړ. مینځه له سره ملګرو له یې هغه شو خبر نوموړی چې کله خو وې، کړې ټینګې اړیکې وړاندې
  مشران،   تنه  څو  ته  خان  للا  امان  شوي  مرور  اشرف  »شاه ده:  کړې  اشاره  داسې  ته  ټکي   دې  کروسنسکي  هم  بیا  ولې
 ( [2])واستول.« ته کابل لپاره پخالینې د وه میاجي پیرمحمد مال زوی( خور )د  خورایه للا امان د هم یو چې
  اشرف   شاه   له  چې   کله  ولې   وه،  ساپي   قوم  په  او   ټبره  له  ده   د   هم   خان   عثمان  محمد  وه،  اوسېدونکی  تګاو  د  خان   للا  امان

 ومړ. همالته وروسته موده لږه او الړ ته تګاو سیخ الرې له بامیانو د شو، خوابدی نه
 د  خان  سعدللا  چې  ده  نه   هڅرګند  دا  خو  ولېږه،  سره  میاجي  پیرمحمد  مال  له  خان  سعدللا  زوی  خپل  کې  وخت  هغه  په 

 وه!؟ څخه مېرمنې بلې کومې له  خان للا امان د که او وه لمسی حسین شاه صفوي
  د   وه،  کندهار  یې  پالزمېنه  چې  هوتک  شاحسین  ته  پلو  یو  وو،  شوی  وېشل  برخو  دوه  په  واک  هوتکیانو  د  هم  څه  که

  اسمعیل   دېره  د  ګومل،  غزني،  ډنډ،  شین  راه،ف  سیمې،  خوا  شاو  هرات  د  لکه  چلوه  واک  یې  سیمو  شمېر  یو  په  هېواد
 نادر  د خو کړي الندې هم ملتان  چې وه کې پام په رنګه همدا او پشین شال، سیمې، شاوخوا خان غازي دېره او خان

 کړل. الهو اوبو په څه  هر دا بریدونو افشار
 طهماسب  شهزاده  هم  څه   که   ېده.ک  بلل   واکمن  ایران   د   مهال  دغه   په   چې  وه  واک  اشرف  شاه  د   ته  پلو  بل  هوتکیانو  د

 مازندران او وخوړه ماته یې السه له پوځ افغان د خو وه، روان را اصفهان په مخ ځای یو سره پوځ له نه اذربایجان
 شو.  شا په ته

  د   کال  ز  ۱۷۲۵ په  او کړل  ټول  را  جنګیالي  شمېر  یو بیا  کې  ماذندران  په  خان  اصالن  او خان  مردان  علي  طهماسب،
 وخوړه.   یې  ماته  سخته  خو  کړه  پیل  جګړه  سره  ځواکونو  له  اشرف  شاه  د  نږدې  ته  عبدالعظیم  شاه  کې  میاشت  په  دسامبر

  ورسېد ته تهران نوموړی چې کله شي. الړ ته تهران چې وکړ امر ته قاجار  خان علي فتح طهماسب وروسته هغه له
 وخوړه. ماته نه اشرف شاه له  هم  ده کې »ورامین« په

  استازی  خپل  کې  سر  په  واړوه.  پام  هم  ته  برید  ترکانو  عثماني  د  سربېره  جګړو  کورنیو   له  ایران  د  اشرف  شاه
 جنګیالي  کې  شاوخوا په   زره (۷۰)  اویا  د   یې  بیا  او   منله  نه   و  هغو  خو   واستوو،  ور  نوم  په  سولې  د   یې   عبدالعزیزخان

 وخوځول.  را لور  په اصفهان د
  ور  حسین   سلطان  پاچا  پخوانی   ایران  د  چې  ولېږه  ته  اشرف  شاه  هم  لیک  یو  ډک  نه  ګواښ  له   پاشا«  »احمد  پرته  دې  له

 شي.  واکمن  اصفهان د بیا چې ولېږي
 چې:  ښکاري څرګندونو له لکهارت د

 یو  سره   لیک  یوه  د  یې   سر  واکمن  پخواني  چې،   وښود،  غبرګون  توند  دومره  وړاندې  په   لیک  د   هغه  د   اشرف   »شاه
 ( [3])واستوو.« ور ځای
  د  کې  پای په  چې کړه. ونه  یې ګټه کومه خو  شول باندې الندې مینځ تر پاشا احمد  او اشرف  شاه د  هم لیکونه نور څو

 اشرف   شاه  د  بیا  شول  ووژل  کسان  زره  شپږ  پاشا  احمد  د  کې  میلۍ (۸۰)  په  ته  همدان  کې   ترڅ  په  جګړې  خونړۍ  یوې
 سني  ته  غاړو  دواړو  چې  ویل  وې  او  کړ  پورې  الس  یغتبل  په  یې  هلته  ننوتل،  ور  ته  لیکو  ترکانو  د  عالمان  دیني  تنه  څو

 وکړي. جهاد وړاندې په ایرانیانو  شیعه د ګډه په لوري دواړه چې  ده غوره مري. مسلمانان مذهبه
  سره   اشرف  شاه  له  الندې  مشرۍ  تر  اوغلو«  سلیمان  »بېګ  د   کردان  کې  شاوخوا  په  زره (۲)  دوه  د  سره  تبلیغ  پدغه

  وسلې   درنې  چې  کې  حال   داسې   په   سره  بېړې  ډېرې   په  چې   وخوړه  ماتې  داسې  لښکر  پاشا  احمد   د  بیا  او   شول.  ملګري
 وتښتېدل.  ته بغداد شول پاتې کې ډګر په جګړې  د مړي  زره (۱۸) اتلس یې هم او شوې پاتې ترې خانه توپ او

 شو.  ستون را هت اصفهان پالزمېنې خپلې سره بري بشپړ په  کال( ز ۱۷۲۶) نېټه ۱۷ پر نوامبر د هوتک اشرف شاه
 په   اکتوبر  د  بیا  تړون  دغه  وکړ.  وړاندیز  تړون  یوه  د یې  بیا  نو  ولید  هوډ  ځواکمن  جنګیالیو  افغان  د  چې  ترکانو  عثماني

  وروسته   دې  له  خو  وه،   شوې  وهل  نوم  په  اشرف  شاه  د  پخوا  ال  سکه  هم  څه  که  شو.  السلیک  نېټه (۱۳)  دیارلسمه
  اخستل   کې  سر  په  خطبې  د  هم  نوم  سلطان  د  ترکیې  عثماني  د  نوم  په  خلیفه  د  اسالم  د  شوه.ولې  نوم  په  ده  د  هم  خطبه
 کېده. 
  شمېر   یو  هم  بیا  خو  راغلل.   ته  اصفهان  پاشا«  »راشه  سفیر  ترکیې  د  او  ته  استانبول  بلوڅ  خان  محمد  سفیر  افغان

  وو،هغه  څرګند وس ل خپ ته  اشرف  شاه اند  په  زما ولې وه. ګټه په  ترکیې عثماني د  تړون دغه   چې انګېري څېړونکي
  کسات  د  ال  هوتک  حسین  شا  چې  دا  ان  وه.  بند  راتلل  ځواکونو   دمه  تازه  د  ورته  نه  افغانستان  له  خوا  یوې  له  چې  دا
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  نه  غاړه  ته  واک  افغان  او  سني  هېڅ  د  مذهبو  شیعه  خوا  بلې  له  وشول.  همداسې  کې  پای  په  چې  وه  کې  لټه  په  اخستو
 شو.  ډاډه نه لوېدیځ له  ایران د اشرف  شاه لږه تر لږ خو  سره تړون دغه په ولې اېښوده.

 د   غوښتل  روسانو  چې  ځکه  دا  واړوه،  پام  ته  ګواښ  روسانو  د  شمال  ایران  د  هوتک  اشرف  شاه  واکمن  ایران  نو  بیا
  او  کال ۱۷۱۵ په  ته،  اسیا مرکزي  پالوی  یو  کال  ز ۱۷۱۴ په  ال  پتر  لومړی  ورسوي.  ځان  ته  هند  الرې  له  ایران

 ولېږل.  ته خیوې او سمندرګي  خزر غړي نور لپاره څېړنې د سیمې د  کال ۱۷۱۷ په
  د   چې   جګړه  کومه  وشوه،  نښته  یوه  مینځ  تر  جنګیالیو  افغان  او  ځواکونو  روسي  د   مهال  په   واکمنۍ  د  اشرف  شاه  د

 ( [4])شو.« زخمي  خان سیدللا جنرال  افغان کې جګړه دغه  په شوه. پېښه مینځ تر ځواکونو افغان او روسانو
  روغې   د  نېټه ۱۴ په  فبرورۍ  د  کال  ز ۱۷۲۹ په  مینځ  تر  اشرف  شاه  او  پتر  دوهم  د  مینځګړیتوب  په  فرانسې  د  ېول

  ورپرېښودې   ورته  هم  اشرف  شاه  وې ورکړې  ته  روسانو  طهماسب  چې  سیمې  هغه  خو  شو. السلیک  تړون  یو  جوړې
 شو. پاتې کې واک په هغوی د کپکاس او

 جنګونه  وسېر او ايران د وطن ښاپېريو د قفقاز
  د  یادېده.  نوم  په  هېواد  د  دېوانو  او  ښاپېریو  د  مخې  له  روایتونو   او  کیسو  د  کې  پېر  مخه  د  نه  تاریخ  له  )قفقاز(  کپکاس

 د   کې  خاوره  په  قفقاز  د  چې  شو  یادولی  توګه  په  بېلګې  د  کیسې  اندامې  ګل  او  بهرام  د  جمالې،  بدرۍ  او  الملوک  سیف
 دی.  وړ پام د هم جوړښت جغرافیوي قفقاز د سربېره دې  له  ولې دي. رسېدلې را موږه تر بڼه په اساطیرو

  پرتمینه   او  ښکلې  ال  یې  ښکال  قفقاز  د  چې  یې  پرښې  واورینې  او  دي  پټ  ځنګلو  شنو  په  چې  غرونه  څکي  اسمان  قفقاز  د
  چې  وه  المل  نوهمدا  برېښېدې.  مهمې  ډېرې  سیمې  دغه   ته   روسانو  کې  سر  په  لپاره  هېواد   ځواکمن  هر  د   ده،  کړې

 راولي.  الندې ولکې خپلې تر سیمې شاوخوا قفقاز د او قفقاز چې کاوه  کوښښ روسانو
ً   ال  نه  واک  له  افغانانو  د  هېوادونو  بهرنیو  هم  څه  که  نیولې  سترګې  ته   ایران  مخه  د  کاله  پنځوس  یوسلونه ۱۵۹تقریبا

 وې.
  کال   ز ۱۵۶۳ په  مخه  د  دېنه  ولې  کېښود.  بنسټ  کمپنۍ  ختیځې  د  کې  وچه  نیمه  په  هند  د   کال  ز ۱۶۰۰ په  انګلستان

 کړي. ټینګې اړیکې هم  سره هېواد له ایران د چې کاوه کوښښ انګرېزانو
  کړي   ټینګې  اړیکې  سوداګریزې  سره  ایران   له   چې  شو  بریالی  دې   په son kin Jen Anthony جنکینسن  انتوني

 شو. مخ سره ماتې له  ژر ډېر خو
  یووالي  ملي  د  نوموړي  کال(  ق   هـ ۱۰۳۸  –  ۹۹۶)  ورسېد.  ته  واک  کال(  ز ۱۶۲۹  –  ۷۸۱۵)  عباس  شاه  چې  کله  ولې

 زربایجانا   له  یې  ترکان  عثماني  او  خراسانه   له  یې  ازبکان  چې  کړ،  پیاوړی  او  ځواکمن  دومره  واک  خپل  کې  رڼا  په
 وشړل.  نه بغداد او

Anthony Sir  شرلي  سرآنتوني  کال ۸۱۵۹ په  او  کړې  پیل  اړیکې  رسمي  سره  انګلستان  له  بیا  ځل  یو  عباس  شاه
Shirley تړاو  په  اړیکو  اقتصادي  او  سیاسي  د  انګلستان  او  ایران  د  راغی.  ته  دربار  عباس  شاه  د 

 دي:  کښليSykes سایکس
 ([5])وښود.« غبرګون سخت ډېر مسکو وړاندې په اړیکو دغو »د
  ته  ایران  یې  پالوی  یو  وه،  اېښی  بنسټ  کمپنۍ  ختیځې  د   کې  وچه  نیمه  هند  د   یې  مخه  د  چې   الیزابت  ملکې  انګلستان  »د
 ([6])واستوه.« هم
  د   چې   شو  بریالی   دې  په   «Connock»  کونوک  وروسته  کاله «۱۴»  نه  کمپنۍ  ختیځې  له   هند   د  یانې  کال  ۱۶۱۴ په

 کړي.  السلیک تړون سوداګریز یو سره چارواکو له ایران
  له  سره  انګلستان  له  هم  فرانسویانو  او  هندیانو  پرتګالیانو،  لکېب  درلود   اختالف  روسانو  یوازې   نه  سره  انګرېزانو  له

 لرل.  اختالفونه ډېر سر په ګټو د پورې تېنګي هرمز او مدیترانې ختیځ، پارس ایران، تر ان واخله را نه هندوستان
  ولې   .ولېږه  ته  دربار  عباس  دوهم   د   کال  ز  ۱۶۶۵ په   سپارښتنه  په  «Colbert »کلبر  د  پالوی  یو  هم  فرانسویانو

 ورسېد. ته  موخې خپلې الړ کال ۱۶۷۳ په چې پالوی دویم خو رسېده، نه و ته بري پالوی لومړنی
 وې. سیاسي یې موخې بنسټیزې ولې  لرلې، موخې سوداګریزې کې سر په هڅو ټولو دغو
 چې:  دي دلته شو روان ځوړه  په مخ ایران ورورو وروسته نه عباس  لومړي له چې کله
 ( [7])شو.« ټینګ سلطنت افغانانو د  ځای په او شو  نسکور را واک کورنۍ صفوي د مټ په ځواکونو افاغنه »د

  د   راز همدا ورسوي.  ته  سمندر لټ ځان  الرې  له سایبیریا د  باید چې وه، الره په سترګې ته  دې  پخوانه له   چې روسیه
  او   افغانستان  چین،  ترکمستان(،  =  )ترکستان  الرې  له  اسیا  مینځنۍ  د  چې  ول،  هم  کې  لټه  دې  په  چارواکي  روسیې

 ورسېږي. ته سمندر( )هند اوبو تودو ډول ځانګړي په هندوستان،
  د  Sykes سایکس  ورسوي.  ځان  ته  ایران  الرې  له  داغستان  او  ګرجستان  د  چې  وه  دا  موخه (۳)  درېمه  روسانو  د

 ي: د کاږلي کړېده سپارښتنه څه یې اړه په قسطنطنې او هند د  چې خولې له پترکبیر
  په   یوازې  نه  لپاره  رسېدو  د  ته  موخې  دې  کړي.  الندې  چې  نړۍ  ټوله  لکه  ونیسي  قسطنطنه  او  هند  څوک  چېرې  »که

 شي.  ووهل لمن باید ته جنګونو پرلپسې  هم کې ایران په بلکه کې ترکیه
 لري.  ارزښت ډېر ته موږ هم سمندرګی تور رنګه دا دی مهم لپاره کیښتیو د سمندرګی بالتیک د چې څنګه لکه
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  نه   اړتیا  ته  سروزرو  انګرېزانو  د   به  بیا  چې   کړو  ترالسه  به   خزانې  داسې  نو  ورسېږو  ته   وچې  نیمې  هند  د   چېرې  که
 ( [8])وي.«

  ته   قفقاز  ډول  ځانګړي په  ته  سیمې  هم  روسیه  کړ  الندې  ایران  کې  شاوخوا  په  کال  ز ۱۷۲۳ د  افغانانو  چې  مهال  هغه
 وه.  شوې نږدې را

  خزر   د  پرتې  ته  شمال  ایران  د  استراباد،   مازندران،  ګیالن،  داغستان،  شیروان،  لکه  سیمې   یوشمېر  هم  طهماسب  شاه
  نه  روسانو له بېرته قفقاز  چې غوښتل هوتک اشرف شاه پرېښودې، ته روسانو ځمکې کرهڼیزې څېرمه ته سمندرګي

 سیدال  د  هم  بیا  ېول  ورسېږي.  ته  موخې  خپلې  چې  درلود،  نه  ځواک  پیاوړی  دومره  هوتک  اشرف  شاه  خو  ونیسي.
 شو.   هم  زخمي  کې  جګړه  یوه   په  چې  شوې  مینځته  را  جګړې  پرلپسې  څو   سره  روسانو  له  الندې  مشرۍ  تر  ناصر  خان

 کې  »رشت«  په  مینځ  تر  »لواشف«  جنرال  د  او  ناصر  خان  سیدال  د  یانې  مینځ  تر  لورو  دواړو  د  کې  پای  په
  طهماسب   چې  تېرشو،  سیمو  هغو  له  حکومت  اشرف  شاه  د  او  شو  السلیک  تړون  یو  نېټه ۲۴ په  فبروری  د  کال ۱۷۲۹ په
 وې. ورکړې ته روسانو بېګ اسمعیل  استازي ده د او
 سوداګریزې  به  مینځ  تر  چارواکو  د  روسانو  د  او  اشرف  شاه  د  چې  ول  راغلي   هم  داسې  کې  تړون  دغه   په  سربېره  دې   له

 بوځي. مخ پر چارې سوداګریزې خپلې رېپو هنده تر چې شي کولی روسان او مومي پراختیا اړیکې
 واکمن  سیمو  نورو  شمېر  یو  په  ایران  د  او  قزوین  شیراز،  تهران،  سیستان،  کرمان،  اصفهان،  په  دمه  دغه  تر  اشرف  شاه
 وه.
  شاوخوا   خراسان  غربي  د   او   روسان   ته   شمال  ول،  واکمن  ترکان  عثماني  ته   پلو  لوېدیځ  یانې  سیمو  نورو  په   ایران  د   ولې

 وه.  کړی اعالن پاچاهۍ د یې وروسته نه مرګ له  پالر د چې وې، پاتې ته اسبطهم سیمې
  کرماني،   احمد  سید  طهماسب،  موږ  چې   لرل،  هم  دښمنان  کورني  زیات  اشرف   شاه  پرته  بریدونو  له  روسانو  او  ترکانو  د

  قجار   خان  علي  فتح   معصوم،  میرزا  سوار،   خر   محمد  سلطان   وه،   غړی  کورنۍ  د   رضا  امام   د   داود   میرزا   یې  نیکه  چې
 نوموړی   چې  وه،  افشار(  )نادر  قلي  نادر  قومندان  طهماسب  صفوي  د  دښمن  مهم  ټولو  دغو   له   خو   شو.  یادولی  نور  او
 شو.  یاد افشار نادر په وروسته وه، کې چوپړ په سستاني محمود ملک د کې سره لومړي په

 ترکمن  قلي   امام   یې  پالر  او  وه  زېږېدلی   کال  ز ۱۶۸۸ په  اوسېده  کې   خراسان  په   چې  کې  کورنۍ  غریبه  یوه  په  نوموړی
 ګنډل. یې پوستینونه چې وه
 ولیدل.  سره کې »قوچان«  په او ورغی  ته خراسان نه مازندران له نو شو خبر نه زړورتیا له  ده د طهماسب چې کله
  سره  هد  له  چې  وه  استولی  ته  نادر  بېګ  علي   حسین  استازی   خپل  وېرې  له  سیستاني  محمود  د  طهماسب  هم   څه  که

 شي. ملګری
 وه.  رټلی بابته له وړو کړو ناوړه خپلو د نادر مهال دغه سیستاني محمود چې ځکه دا

  هم   یې  فرمان  والیت  د  د»ایبورد«  بلکې  وکړ،  وړاندیز  ملګرتیا  او  دوستۍ  د  طهماسب  د  ته  ده  یوازې  نه  علي  حسین
 وسپاره. ور

 جنګونه  افشار نادر او هوتک، اشرف شاه د
  ځکه   نوبیا  ته  سب  اوطهما  نادرقلي  سرکې  یووو،په  دټولودښمن  چې  وه  وړ  دپام  ځکه  ییزوواکمنوته  سیمه  جګړه  دغه

  . ولیدل  سره کې خبوشان دواړوپه
  په   لومړی  باید  نوموړی  چې  غوښته  شهزاده   صفوي  شو.   ملکری  طهماسب  د  سره  ځواکونو  زره  پنځه  له  افشار   نادر

 ترالسه  کې  مدرسه  نظامي  په  سیستاني  محمود  د  چې  مخې   له  ېپوه  نظامي  هغې  نادرد  وکړي.  برید  هوتک  خان  اشرف
  ځای  یو  هم  جنګیالي  زره  دوه  قاجار  خان  علي  فتح  د   سره  ځواکونو  له   ده   د  وکړ.  برید  خراسان   په  لومړی  وه،  کړې
 وکړ.  برید یې سیستاني محمود پاچا په خراسان د او شول

  د  بیا  او  کړې  الندې  نه  سیستاني  محمود  له   پسې  بل  د   وی  سیمې  لوېدیځې  خراسان  د  یې   بیا  او  ونیو  مشهد  یې  لومړی
 وخوځېد.  لور په هرات

  په  وه هوتک حسین شاه کې  کندهار په  لرلې، پالزمېنې درې کې مهال  دغه په  دوی  چې وه دا  بدمرغي  لویه  افغانانو د
  حکومتي   کومو  له   پرته  بلکې  نکړې  سمبال   یې  چارې  سلطنتي  ولې   ونیو  هرات  دوی  ول،   واکمن  ابدالیان   کې  هرات

  خان،   عبدللا  پورې  کال  دېرشم  سوه  اولس  تر  واخله  را  نه  کال ۱۷۱۶ له  چې  چلوه.  واک  بڼه  ییزه  سیمه  په  یې  تشکیالتو
  کال( ۱۷۲۹)  وکړ  برید  هرات  په  افشار  نادر  چې  کله  خو  وړلې.  مخ  پر  چارې  پسې  بل  د  یو  خان  یار  للا  او  خان  محمد

 وې. کې الس په  خان یار للا د  چارې هرات د
 وه. یوازې وړاندې په دښمنانو ټولو د هم اشرف  شاه رنګه دا ول پاتې یوازې ابدالیان هرات د چې څنګه لکه
 لور  په  هوتک  اشرف  شاه  د  بیا  او  ونیول  کې  پوځ  پخپل  ابدالیان  شمېر  یو  هرات  د  مخې  له  اوښیارۍ  خپلې  د  افشار  نادر

 شو.  روان
  کال  ۱۷۲۹ په کې سیمه »مهماندوست«  ته ختیځ  »دامغان«  د  الره په ته تهران جګړه  لومړۍ مینځ تر  لورو دواړو  د
  ډېره   ځکه  ژوبله  مرګ  افغانانو  د  خو  ورسېد  زیان  ډېر  ته  ډلو  سیالو  کې  نښته  دغې   په  شوه،   پېښه  نېټه ۲۹ په  سپټامبر  د
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  د  نو  کاوه  برید  لیوجنګیا  افغان   به   لوري   هر   له   چې   ول   کړي  ځای   په   ځای   داسې   ځواکونه  توپچي  خپل   نادر   چې  وه
 شول.  مخ به سره ګواښ له توپونو

 ( [9]شول.«) مړه  کې جګړه دغه په پوځونه نادر  د تنه زره  څلور او افغانان زره  دولس ۱۲۰۰۰ بابته دې  له »نو
 شوي  اونهیلي شو برالسی نادر هم کې جګړه دې  په چې شوه پېښه کې سیمه خورت«  »مورچه  په جګړه خونړۍ بله
 شي.  شا تر ته  خوا شیراز نه اصفهان له  چې پتېیله وې اشرف، شاه

 ته  هدیرې  هوتک  محمود  شاه  د  او  ووژل  توګه  ییزه  ډله   په  یې  افغانان  ټول  او  ننوت  ته   اصفهان  شو  خبر  کله  نادرچې
 کېني.  تخت په پالر د چې ورکړه بلنه ته  طهماسب یې بیا نو وکړ. سپکاوی هم یې

  ایرانیانو   چې  هغو  بلکې  کړل  تېر  تېغه  له  افغانان  یوازې  نه  ده  ګاڼه.  شریک  ځان  کې  پاچاهۍ  په  ایران  د  افشار  نادر
  او  کرمان  خراسان،  چې  وکړ  وړاندیز ته  ده  طهماسب   ځکه  نو  ووژل.  رحمۍ  بې  ډېرې  په هم  ورکوه  نه  باج  ته  ده  چې

 وکړي.  دې  هماغسې وي خوښه چې  یې څه وي  ده د دې،  مازنداران
  د   ولې  ول.  کړي تیار ته  جنګ ځوانان  کې شاوخوا  په جنګیالیو زره  شل  د  ېک شیراز  په  هم څه که هوتک اشرف  شاه

 وخوړه. ماته وروستۍ او پرېکنده کې  سیمه په »زرقان«   د یې نېټه ۲۴ په ډسامبر  د وه.  غورځېدلی یې ستوری بخت
  او   فران زع  مال  د   ولې  شول  کالبند  لخوا  دښمنانو  د   کې  »قزوین«   په   یې  کورنۍ  او   کې  شیراز   په   هوتک  اشرف  شاه

 پرېږدي.  ور مېرمنې کورنۍ سلطنتي د افغانستان د چې  کړ اړ ته دې لوری سیال ځلو هلو په ناصر  خان سیدال
 وخوځېد.  لور  په  هلمند  د  بیا  نو  ورسېدې  ور  مېرمنې  افغانې  ښځینه  تنه  پنځلس  نه  قزوین  له  ته  هوتک  اشرف  شاه  چې  کله
 ووژل   کې(  میاشت  په  مارچ  د  کال ۱۷۳۰)  نومېده  بلوڅ  ابراهیم  چې  لخوا  نوکر  یوه  د  هوتک   حسین  شاه  د  کې،  الره  په

 شو.
  خو  وځړول،  دار   په  کې   مینځ  په  خلکو  د  اصفهان   د  یې   هلته  او   ولېږل  ته   اصفهان  افغانان  ټول  شیراز  د   افشار  نادر

 وژغوره.  ځان یې نه دښمن  له ولې کړ الهو کې سیند  په ځان مهال په تېرېدو د نه سیند له افغانانو تنه څو یوازې
 دي:  کاږلي اړه په ماتې دې د افغانانو د راورټي جورج هنري ختیځپوه انګرېز

 جګړو غو د به شکه له پرته نو وی کړی ټینګ یووالی خپل غلجیانو او ابدالیانو کې سر په ټبرونو افغان چېرې »که
 ( [10])وه.« نه سې دا یې  به پایله او  وی شوی بدل لوری

 انځور  کې  لیکنو  پخپلو  یې  مهال   دغه  واک  د  افغانانو  د  چې  پېژنو  پېژندونکي  ختیځ  او  تاریخپوهان  شمېر  په  ګوتو  د
 شاه   او  هوتک  محمود  شاه  له  تاریخپوه  دغه  چې  دي  پورې  زړه  په  ډېرې  لیکنې  چا  هغه   د  کې  لړ  دغه  په  دی.  کړی

 وه. کشیش پولېندي یو چې یادوم وو،»کروسینسکي« لیدلي  وار وار په سره اشرف
 او   غوښتونکی  سوله  سوی،   زړه  ګران،  جنګیالیو  خپلو  په   اوښیار،  یو  نوموړی  چې  کاږي   اړه  په  اشرف   شاه  د   ید

 واستول. هلته خواړه منه زر کې کالبندۍ په اصفهان  د چې وه انسان زړور
 ونه لیک   یې  خوا   هره  وه.  څښتن   انصاف   او  عدل  د   درلود،  چلند   ښه   سره  چا   هر   له  مهال  په  واکمنۍ  خپلې   د  »اشرف

 ([11])شي.« برباد چې دا نه شي اباد باید وګړي ایران  د چې ولېږل
 کتاب   مهم  یوه  د  کال ۱۷۲۶ په   هغه  وکړ  کې  ایران  په  نوموړي  چې  کار  مهم  یو  کې  وخت   په  واکمنۍ  د  اشرف   شاه  د

 شو. ترسره کال دویم  په واک د ده د  چې وه لیکل الملوک« »تذکرة
 لوېدیځوالو   کومو  چې  وویل  نو  کړ،  خپور  لمنلیک  او  سریزې  یوې  په  »مینورسکي«  تاریخپوه  بیا  یوځل  چې  کتاب  دا

  ستاینې  دې  له  ولې   کړېده.  ستاینه  کتاب  د   یوازې   دي  لیکلي  څه  چې   نورو  او  سانسون  کمپغر،  ډوبرین،  شارډن،   لکه
 کړېده.  انځور یې څېره رښتنې  ادارې صفوي د چې داده ښېګڼه لویه کتاب دغه د پرته
  چې   وه  ځکه  وړ  پام  د  کې  افغانستان  او  ایران   په  وه  شوې  وهل  کې  وخت  په  حکومت  د  اشرف  شاه  د  چې  سکه  مهکو
 وه. جوړه زرو سپینو او  زرو سرو له
  اېښودل   هلوځلو  په   نیکه  میرویس  د   یې  بنسټ  چې  ټولواکمني  هوتکیانو  د  ورورو  سره  ماتې  له   هوتک  اشرف  شاه  د

 ورسېده.  پایته تهوروس واکمنۍ کالو دېرشو له وه شوی
 
 

 
 مخ.  ۷۹ اصفهان سقوط کروسنسکي - [1] 
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 6تر 6 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

 

Idies. East The to in trading Ladon of (Businessman) Merchants of company - [6] 
  و   ایران  در  انګلیس  و  روس  رقابت  ژباړه  ذرینآ   عباس  ډاکتر  د   –  پیو  –   ترنزیو  کارلو  ډاکتر  -[7] 

 مخ.  ۱۳ کال ۱۳۵۹ افغانستان
(2).P.244 Iran of History Sykes- [8] 

 څخه. کتاب له صفویه سلسله  انقراض د  مخ ۳۷۸ الکهارت -[9] 
[10] - Afghanistan.P.610 to Travel Raverty 

 مخ.  ۶۳ کال  ۱۸۴۰ لندن ژباړه انګلیسي سفرنامه  کروسنسکي د - [11] 
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