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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۸۰/۸1/۷۸1۲         شهسوار سنګروال
 

 قفقاز د ښاپېریو وطن
 تذکرت الملوک

 

 دکروسنسکي سفرنامه:
 

کپکاس )قفقاز( له تاریخ نه د مخه پېر کې د کیسو او روایتونو له مخې د ښاپېریو او دېوانو د هېواد په نوم یادېده. د 
 چې د قفقاز په خاوره کې د ،کیسې د بېلګې په توګه یادولی شو سیف الملوک او بدرۍ جمالې، د بهرام او ګل اندامې

 را رسېدلې دي. ولې له دې سربېره د قفقاز جغرافیوي جوړښت هم د پام وړ دی.اساطیرو په بڼه تر موږه 
رتمینه ال یې ال ښکلې او پد قفقاز اسمان څکي غرونه چې په شنو ځنګلو پټ دي او واورینې پرښې یې چې د قفقاز ښک

دا المل وه چې د هر ځواکمن هېواد لپاره په سر کې روسانو ته دغه سیمې ډېرې مهمې برېښېدې. نوهم ،کړې ده
 روسانو کوښښ کاوه چې قفقاز او د قفقاز شاوخوا سیمې تر خپلې ولکې الندې راولي.

 یوسلونه پنځوس کاله د مخه ایران ته سترګې نیولې وې. 1۵۱که څه هم بهرنیو هېوادونو د افغانانو له واک نه ال تقریبا  
ز کال  1۵۰۱بنسټ کېښود. ولې دېنه د مخه په  ز کال د هند په نیمه وچه کې د ختیځې کمپنۍ 1۰۸۸انګلستان په 

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

 خو ډېر ژر له ماتې سره مخ شو.
هـ ق کال( نوموړي د ملي یووالي  1۸۱۰ – ۱۱۰ز کال( واک ته ورسېد. ) 1۰۷۱ – 1۵۲۰ولې کله چې شاه عباس )

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

 Sir Anthonyسرآنتوني شرلي  کال 1۵۱۰شاه عباس یو ځل بیا له انګلستان سره رسمي اړیکې پیل کړې او په 
Shirley  د شاه عباس دربار ته راغی. د ایران او انګلستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو سایکسSykes 
 کښلي دي:

 (1)«د دغو اړیکو په وړاندې مسکو ډېر سخت غبرګون وښود.»
ځې کمپنۍ بنسټ اېښی وه ،یو پالوی یې ایران ته د انګلستان ملکې الیزابت چې د مخه یې د هند نیمه وچه کې د ختی»

 (۷)«هم واستوه.
په دې بریالی شو چې د « Connock»کاله وروسته کونوک « 1۱»کال یانې د هند له ختیځې کمپنۍ نه  1۰1۱په 

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

 هندوستان نه را واخله ان تر ایران، پارس ختیځ، مدیترانې او هرمز تېنګي پورې د ګټو په سر ډېر اختالفونه لرل.
لومړنی  لېز کال د دوهم عباس دربار ته ولېږه. و 1۰۰۵په سپارښتنه په « Colbertکلبر »فرانسویانو هم یو پالوی د 
 کال الړ خپلې موخې ته ورسېد. 1۰۲۱خو دویم پالوی چې په  ،پالوی بري ته و نه رسېده

 ولې بنسټیزې موخې یې سیاسي وې. ،څو په سر کې سوداګریزې موخې لرلېدغو ټولو ه
 کله چې له لومړي عباس نه وروسته ورورو ایران مخ په ځوړه روان شو دلته دي چې:

                                                           

1 - Sir Percy Sykes history of Iran. (2).P. 177 

2 - company of Merchants (Businessman) of Ladon trading in to The East Idies. 
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 (۱)«په مټ د صفوي کورنۍ واک را نسکور شو او په ځای د افغانانو سلطنت ټینګ شو.د افاغنه ځواکونو »

خوانه دې ته سترګې په الره وه ،چې باید د سایبیریا له الرې ځان لټ سمندر ته ورسوي. همدا راز ه روسیه چې له پ
و ن(، چین، افغانستان اسیا له الرې )ترکستان = ترکمستاآچې د مینځنۍ  ،وسیې چارواکي په دې لټه کې هم ولد ر

 هندوستان ،په ځانګړي ډول تودو اوبو )هند سمندر( ته ورسېږي.
د  Sykesموخه دا وه چې د ګرجستان او داغستان له الرې ایران ته ځان ورسوي. سایکس ( ۱د روسانو درېمه )

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

 ترکیه کې بلکه په ایران کې هم پرلپسې جنګونو ته باید لمن ووهل شي.
 لکه څنګه چې د بالتیک سمندرګی د کیښتیو لپاره مهم دی دا رنګه تور سمندرګی هم موږ ته ډېر ارزښت لري.

رې د هند نیمې وچې ته ورسېږو نو داسې خزانې به ترالسه کړو چې بیا به د انګرېزانو سروزرو ته اړتیا نه که چې
 (4)«وي.

ز کال په شاوخوا کې ایران الندې کړ روسیه هم سیمې ته په ځانګړي ډول قفقاز ته  1۲۷۱هغه مهال چې افغانانو د 
 را نږدې شوې وه.
باد، د ایران شمال ته پرتې د خزر آداغستان، ګیالن، مازندران، استر یوشمېر سیمې لکه شیروان،شاه طهماسب هم 

سمندرګي ته څېرمه کرهڼیزې ځمکې روسانو ته پرېښودې، شاه اشرف هوتک غوښتل چې قفقاز بېرته له روسانو نه 
ېږي. ولې بیا هم د سیدال چې خپلې موخې ته ورس ،هوتک دومره پیاوړی ځواک نه درلودونیسي. خو شاه اشرف 

 خان ناصر تر مشرۍ الندې له روسانو سره څو پرلپسې جګړې را مینځته شوې چې په یوه جګړه کې زخمي هم شو.
 1۲۷۱کې په « رشت»تر مینځ په « لواشف»په پای کې د دواړو لورو تر مینځ یانې د سیدال خان ناصر او د جنرال 

یک شو او د شاه اشرف حکومت له هغو سیمو تېرشو، چې طهماسب او د ده نېټه یو تړون السل ۷۱کال د فبروری په 
 استازي اسمعیل بېګ روسانو ته ورکړې وې.

له دې سربېره په دغه تړون کې داسې هم راغلي ول چې د شاه اشرف او د روسانو د چارواکو تر مینځ به سوداګریزې 
 پلې سوداګریزې چارې پر مخ بوځي.اړیکې پراختیا مومي او روسان کولی شي چې تر هنده پورې خ

 سیمو واکمن وه.شاه اشرف تر دغه دمه په اصفهان، کرمان، سیستان، تهران، شیراز، قزوین او د ایران په یو شمېر 
 

ولې د ایران په نورو سیمو یانې لوېدیځ پلو ته عثماني ترکان واکمن ول، شمال ته روسان او د غربي خراسان شاوخوا 
 ب ته پاتې وې، چې د پالر له مرګ نه وروسته یې د پاچاهۍ اعالن کړی وه.سیمې طهماس

 ،چې موږ طهماسب، سید احمد کرماني ،ه اشرف زیات کورني دښمنان هم لرلد ترکانو او روسانو له بریدونو پرته شا
لي خان قجار چې نیکه یې میرزا داود د امام رضا د کورنۍ غړی وه، سلطان محمد خر سوار، میرزا معصوم، فتح ع

او نور یادولی شو. خو له دغو ټولو مهم دښمن د صفوي طهماسب قومندان نادر قلي )نادر افشار( وه ،چې نوموړی 
 په لومړي سره کې د ملک محمود سستاني په چوپړ کې وه، وروسته په نادر افشار یاد شو.

زېږېدلی وه او پالر یې امام قلي ترکمن  ز کال 1۰۰۰نوموړی په یوه غریبه کورنۍ کې چې په خراسان کې اوسېده په 
 وه چې پوستینونه یې ګنډل.

 کې سره ولیدل.« قوچان»کله چې طهماسب د ده له زړورتیا نه خبر شو نو له مازندران نه خراسان ته ورغی او په 
ره که څه هم طهماسب د محمود سیستاني له وېرې خپل استازی حسین علي بېګ نادر ته استولی وه چې له ده س

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

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

 

                                                           

 مخ. 1۱کال  1۱۵۱ ذرین ژباړه رقابت روس و انګلیس در ایران و افغانستانعباس آ د ډاکتر –پیو  –ډاکتر کارلو ترنزیو  -۱ 

4 -Sykes History of Iran (2).P.244 
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ا سب ته نوبیطهما قلي او کې نادر په سر و،و یو دښمن ټولو پام وړ وه چې د ته ځکه د واکمنو دغه جګړه سیمه ییزو
 . په خبوشان کې سره ولیدل ځکه دواړو

نادر افشار له پنځه زره ځواکونو سره د طهماسب ملکری شو. صفوي شهزاده غوښته چې نوموړی باید لومړی په 
سه کې ترالسه د هغې نظامي پوهې له مخې چې د محمود سیستاني په نظامي مدر اشرف خان هوتک برید وکړي. نادر

کړې وه، لومړی په خراسان برید وکړ. د ده له ځواکونو سره د فتح علي خان قاجار دوه زره جنګیالي هم یو ځای 
 شول او د خراسان په پاچا محمود سیستاني یې برید وکړ.

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

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

اولس سوه دېرشم کال پورې عبدالله خان،  کال نه را واخله تر 1۲1۰ه واک چلوه. چې له تشکیالتو یې په سیمه ییزه بڼ
کال(  1۲۷۱محمد خان او الله یار خان یو د بل پسې چارې پر مخ وړلې. خو کله چې نادر افشار په هرات برید وکړ )

 د هرات چارې د الله یار خان په الس کې وې.
 ابدالیان یوازې پاتې ول دا رنګه شاه اشرف هم د ټولو دښمنانو په وړاندې یوازې وه.لکه څنګه چې د هرات 

خپل پوځ کې ونیول او بیا د شاه اشرف هوتک په ه نادر افشار د خپلې اوښیارۍ له مخې د هرات یو شمېر ابدالیان پ
 لور روان شو.

کال  1۲۷۱سیمه کې په « مهماندوست»ته  ختیځ« دامغان»د دواړو لورو تر مینځ لومړۍ جګړه تهران ته په الره د 
نېټه پېښه شوه ،په دغې نښته کې سیالو ډلو ته ډېر زیان ورسېد خو د افغانانو مرګ ژوبله ځکه ډېره  ۷۱د سپټامبر په 

وه چې نادر خپل توپچي ځواکونه داسې ځای په ځای کړي ول چې له هر لوري به افغان جنګیالیو برید کاوه نو د 
 سره به مخ شول. توپونو له ګواښ

 (5)«دولس زره افغانان او څلور زره تنه د نادر پوځونه په دغه جګړه کې مړه شول. 1۷۸۸۸نو له دې بابته »
سیمه کې پېښه شوه چې په دې جګړه کې هم نادر برالسی شو اونهیلي شوي « مورچه خورت»بله خونړۍ جګړه په 

 تر شا شي. شاه اشرف ،وې پتېیله چې له اصفهان نه شیراز خوا ته
نادرچې کله خبر شو اصفهان ته ننوت او ټول افغانان یې په ډله ییزه توګه ووژل او د شاه محمود هوتک هدیرې ته 

 یې هم سپکاوی وکړ. نو بیا یې طهماسب ته بلنه ورکړه چې د پالر په تخت کېني.
چې ده  ایرانیانو ېغه تېر کړل بلکې هغونادر افشار د ایران په پاچاهۍ کې ځان شریک ګاڼه. ده نه یوازې افغانان له ت

خراسان، کرمان او مازنداران  ېته باج نه ورکوه هم په ډېرې بې رحمۍ ووژل. نو ځکه طهماسب ده ته وړاندیز وکړ چ
 ،د ده وي څه یې چې خوښه وي هماغسې دې وکړي.دې

ان جنګ ته تیار کړي ول. ولې د شاه اشرف هوتک که څه هم په شیراز کې د شل زره جنګیالیو په شاوخوا کې ځوان
 په سیمه کې پرېکنده او وروستۍ ماته وخوړه.« زرقان»نېټه یې د  ۷۱بخت ستوری یې غورځېدلی وه. د ډسامبر په 

کې د دښمنانو لخوا کالبند شول ولې د مال زعفران او « قزوین»شاه اشرف هوتک په شیراز کې او کورنۍ یې په 
 ل لوری دې ته اړ کړ چې د افغانستان د سلطنتي کورنۍ مېرمنې ور پرېږدي.سیدال خان ناصر په هلو ځلو سیا

کله چې شاه اشرف هوتک ته له قزوین نه پنځلس تنه ښځینه افغانې مېرمنې ور ورسېدې نو بیا د هلمند په لور وخوځېد. 
په میاشت کې( ووژل  کال د مارچ 1۲۱۸په الره کې ،د شاه حسین هوتک د یوه نوکر لخوا چې ابراهیم بلوڅ نومېده )

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

 یوازې څو تنه افغانانو له سیند نه د تېرېدو په مهال ځان په سیند کې الهو کړ ولې له دښمن نه یې ځان وژغوره.
 رټي د افغانانو د دې ماتې په اړه کاږلي دي:انګرېز ختیځپوه هنري جورج راو
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

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

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

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

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

 (۲)«چې برباد شي. ولېږل چې د ایران وګړي باید اباد شي نه دا
کال د یوه مهم کتاب  1۲۷۰د شاه اشرف د واکمنۍ په وخت کې یو مهم کار چې نوموړي په ایران کې وکړ هغه په 

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

لکه شارډن، ډوبرین، کمپغر، سانسون او نورو چې څه لیکلي دي یوازې د کتاب ستاینه کړېده. ولې له دې ستاینې 
 پرته د دغه کتاب لویه ښېګڼه داده چې د صفوي ادارې رښتنې څېره یې انځور کړېده.

افغانستان کې د پام وړ ځکه وه چې له  کومه سکه چې د شاه اشرف د حکومت په وخت کې وهل شوې وه په ایران او
 سرو زرو او سپینو زرو جوړه وه.

د شاه اشرف هوتک له ماتې سره ورورو د هوتکیانو ټولواکمني چې بنسټ یې د میرویس نیکه په هلوځلو اېښودل 
 شوی وه له دېرشو کالو واکمنۍ وروسته پایته ورسېده.

 
 ایپ
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