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د لوى خداى په نامه
رس يزه
د افغانستان د تاريخ يوه په زړه پورې غوره او سپېڅلې برخه پر احمد شاه بابا او د هغه پر اوالدې پورې اړه لري ،د
افغانستان د تاريخ دغه دوره د خپل ارزښت له مخې ډېره ځانګړې بڼه او خاص څانګونه لري
په دغه تاريخي دوره كې د افغانستان او د هغه د ګاونډيو هيوادونو تر منځ اړيكه او ځينې نور خاص موضوعات د
دغې دورې ارزښتناكه خزانه ده ،چې د افغانستان د تاريخ په پاڼو كې ځاى شوې ده او د پوهانو د توجه وړده د
احمد شاه بابا او د هغه د اوالدې د پادشاهۍ او ددوى د واكمنيو په باره كې بهرنيو او داخيل پوهانو ډېرې زياتې
غوره په زړه پورې او ارزښتناكې څېړنې كړې دي  ،چې هره تاريخي څيړنه په خپله برخه كې ډېره باوري او ددوى د
ژوند او پاچاهۍ د حال په برخه كې بې سارې بيلګي دي او زمونږ د هيواد د ميل تاريخ په څېړنه كې يو ځانګړى
باب او څپرىك دى ،چې د تاريخ پوهانو د څېړنو له امله په ښه شان رسه جوت شوي او د خاص تاريخي ارزښت
درلودونىك دى
زه د خپلې دغې تاريخي څيړنې په باب ددغه ټيك يا دونه كوم چې:
دغه تاريخي څيړنه يوازې او يوازې د تيمور شاه او د هغه د پادشاهۍ په باره كې ده پوهيږم  ،چې د تاريخ پوهانو
له پاره به په سني (سيند) كې د څاڅيك په شان وي  ،دا ځكه  ،چې زه د تاريخ رسه دومره ا ّشنايي او بلديت نه لرم ،
خو كوم هدف  ،چې په د غې كوچنۍ او مټكۍ تاريخي څېړنې په برخه كې تر نظر الندې نيول شوى هغه د تيمور
شاه د پاچاهۍ او دده د پاچاهۍ په اداري  ،نظامې او اديب تشكيل او د قام د مرشانو رسه دده كړنه راجوتوي  ،چې
تر اوسه پورې په پښتو ژبه كې دغه شان يوه ځانګړې څيړنه  ،چې تحقيقي بڼه ولري په دې باب تر سرتګو شوې نه
ده په دغه تحقيقي څېړنه كې له ډېرو معتربو او لوړو ماخذونو لكه ( سلطاين تاريخ  ،رساج التواريخ  ،دراىن تيمورشاه
 ،عروج باركزايى ها  ،رجال ورويدادهاى تاريخي احمدشاه  ،باالحصار وپيش ا ّمدهاى تاريخي ،د پښتنو تاريخ  ،پښتانه
د تاريخ په رڼا كې،د كابل د سلطنت بيان او افغانستان) څخه استفاده شوې ده  ،چې د دغو ماخذونو بشپړه پېژندنه
د مجموعې په ا ّخر كې پوريخه څرګنده شوې ده دا بيخي جوته ده  ،چې هر افغان په خپل كيل او د خپل ماحول په
رشايطو او هم د خپل لوى چاپرييال په هسكو ټيټو كې رالوئيږي؛ نو ديته اړ دى  ،چې د خپل ژوند ،كيل او د هيواد
د تري ،او سني او راتلونيك تاريخ په باره كې خامخا يو څه اوري ،زده كوى يې او خاصه ا ّشنايي وررسه پيدا كوي  ،دا
دژوند غوښتنه ده او د هر چا رسه مله او ملګرې ده
ددې خربې غوره او پوريخ مفهوم او مانا داده  ،چې هر څوك له خپل ژوند او تاريخ رسه مينه او عالقه لري دا هم
بيخي جوته او منلې خربه ده  ،چې هر چا ته خپل وطن  ،كور  ،كىل او خپل تېر او اوسنى تاريخ خوږ او ډېر په زړه
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پورې بريښي او خاصه مينه وررسه لري  ،چې د خپل تېر او اوسني تاريخ رسه څه نا څه ا ّشنا يش او د خپل وطن او د
پلرونو او نيكونو له ژوند او رسښندنې نه خرب يش ،چې زموږ د خاورې او پلرو تاريخ څه شان و ؟ او څه ټيټې او جګې
د پېړيو په اوړيدو را اوړيدو رسه په كې راغيل دي
د رسيزې په پاى كې په ډاګه رسه وايم  :كوم څه  ،چې په دغه مجموعه كې د دراين تيمور شاه د ژوند او د هغه د
پاچاهۍ د وخت په برخه كې را غونډ كړل شوي دي  ،د غور چاڼ بڼه لري او دده د زمانې د راڅرګنديدو كوچنۍ
هنداره ګڼل كېداى يش  ،چې په پښتو ژبه د يوې څېږنې او تحقيق په توګه له دغې كوچنۍ تاريخي موضوع څخه
د علم او تاريخ پوهان  ،چې ما د وس او توان په اندازه كښيل څه تته غوندې رڼا وويني  ،باور لرم ،چې د تاريخ د
څانګې نور پوهان به د تيمورشاه د دورې هر اړخيز انځور په راتلونكې كې وكاږي او دا تاريخي لړۍ به په پښتو ژبه
بشپړه كېږي
زه د خپلې دغې تاريخي څېړنې په چاپ او خپراوي كې د پښتو ژبې د زړور مينه وال  ،فرهڼګي او د ساپي د پښتو
څېړنو او پراختيا مركزد موئسيس ښاغيل امام الدين ساپي څخه ډيره مننه كوم  ،چې د كمپوز د لګښت ترڅنګ يې
دا كتاب په وړيا توګه چاپ او خپور كړ
لوى خداى (ج) دې سرت اجرونه ورپه برخه كړي
په درنښت
رس محقق عيل محمد منګل
علومو اكاډمى – كابل

Download from: ketabton.com

4

لومړىن څپرىك
د تيمور شاه په وخت كې د افغانستان حال
اعليحرضت احمد شاه بابا(رح) د خپل سلطنت په ( )85كلنه دوره كې نه يوازې ګران افغانستان خپلو طبيعي
رسحدونو ته ورساوه  ،بلكې د افغانستان كورنۍ او داخيل وضع يې هم تر ډېره سمه كړه  ،قومي شخړې او تربګنۍ
يې پاى ته ورسولې او خپلو فتوحاتو ته متوجه شو ده د مركزي حكومت قوت په ټول هيواد او خاوره كې ټينګ كړ او
هيواد يې د كارونو او چارو د اسانتيا د پاره په واليتونو او حكومتونو ووېشه  .هر واليت به د يووايل له خوا اداره كيده
منظم عسكري تشكيالت يى جوړ او برابر كړل ټولو خلكو په تريه بزګرانو د ماليې وركولو ته كلكه غاړه كېښودله او
دولتي خرڅونې (خزانې ) يې ترې ډكې كړې لنډه دا ،چې د حكومت داخيل او خارجي وضع يې په ډېرې ا ّرامۍ او
هوسايۍ رسه دده پر ځاى خپلو راتلونكو كيناستونكو او اوالدې ته برابره كړه  ،خو دده د پادشاهۍ زمانه په جنګونو
او عسكري سوقياتو كې تېره شوه مګر راتلونكوي وخت ته يې د خپلې اوالدې د پاره ا ّرامه الر پرانستلې وه
د تيمور شاه په زمانه كې دغه ارته لويه سيمه  ،چې د افغانانو ګډ كور دى په هامغه بڼه پاتې شوه او كوم ارتواىل
يې ونه كړ د دراين تيمور شاه تدبري او اراده دا وه  ،چې دغه نيول شوي ملكونه او افغانستان طبيعى رسحدونه تر
خپلې وسې پورې وسايت د تيمور شاه د ارادې علتونه چې ولې يې د خپل پالر ( لوى احمد شاه بابا ) په شان څه
پرمختګ ونه كړ په دې څيړنه كې به  ،چې دده د زمانې او وخت د پاره په نظر كې نيول شوې ده  ،جوت كړاى يش

د تيمور شاه لنډه پيژندګلوي:
الف  :د پادشاهۍ د ټاكل كيدونه دمخه (د وړوكوايل -ځوانۍ) وخت :
شهزاده تيمور شاه د اعليحرضت احمد شاه بابا دويم زوى او په (2200هـ ) كال كې پيدا شوى دى ( )2دده د پيدا
كيدو او زېږيدو ځاى د ايران ما زنداران په اتفاق ښودل شوى دى
څه وخت چې احمد خان ( لوى احمد شاه بابا(رح) ) د نادر شاه افشار له خوا څخه د مازنداران په ماموريت وګومارل
شو د خپلې كډې او خېلخانې نه پرته د ابداليو د قام څلور زره تكړه سواره هم له ده رسه مله او ملګري وو په دې
ځاى كې د احمد خان ماموريت اوږد شو اوپه ( 2200هـ ق  )2058 -كال كې يې همدلته شهزاده تيمور پيدا شو()2
احمد خان چې د مازندران د ماموريت له پاره د نادرشاه افشار له خوا ټاكل شوى و؛ نو دده دغه ماموريت په دې
ځاى كې تر  2250كال پورې دوام وموند ددې پورته يادونې او نظر په خالف ظفر كاكا خيل په خپل كتاب ( پښتانه
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د تاريخ په رڼا ) كې لييك  ،چې شهزاده تيمور شاه په (2055ع ) كال كې په مشهد كې پيدا شوى دى په دې ترتيب
دده د زېږېدو په باب د م ْورخينو تر منځ د نظر اختالف ليدل كيږي
د احمد خان ددغه ماموريت په وخت كې كله ،چې د مشهد په فتح ا ّباد كې د ايران د رسدارانو په سال او مشوره
نادر شاه افشار د جامدي ا ّالخر د مياشتې په يوولسمه د يكشنبې د شپې په نيمه نياميي ( پخه شپه ) كې ووژل شو
احمد خان تر لنډې جګړې وروسته چې د ايران له مرشانو رسه يې وكړه د مشهد له فتح ا ّباد نه كندهار ته د خپلې
كډې  ،ماشومانو او ملګرو رسه را روان شو احمد خان په دې پېښه كې د نادر شاه افشار د حرم ساتنه د پښتني پت
له مخې په ډيره كلكه مېړانه رسه وكړه د نادر شاه مريمنې د احمد خان ددې لوى خدمت په بدل كې هغه ته د
كوه نور قيمتي املاس  ،چې د محمد شاه ګورګاين له خوا ددې ميړه ( نادر شاه افشار) ته وركړ شوى و ،وروبخښلو()2
شهزاده تيمور په اووه كلنۍ كې د خپل مېړين پالر او ګرانې مور رسه كندهار ته راغى كله چې ،د تيمور پالر
(احمدخان ) او نور افغاين مرشان كندهار ته راوګرزېدل سمد السه يې د مرش په ټاكلو الس پورې كړ ،نهه ( )8جرګې
د مرش او مرشۍ د ټاكلو د پاره وشوې  ،له نهمې جرګې وروسته د ټولو مرشانو په خوښه او په تېره د حاجي جامل
خان په پوره پاملرنه احمد خان د افغانستان په پادشاهۍ وټاكل شو او د بخت ستورى يې وځليد ،صابر شاه ملنګ د
غنمو وږى د احمد خان په رس كې و ټومبه  ،د تيږې يو تخت يې جوړ كړ احمد شاه يې پر هغه كيناوه او ورته ويې
ويل  :دا تخت ستا سلطنت دى او ته پادشاه يې( )8احمد شاه بابا د تيمور د عمر په اووه كلنۍ كې د ګران افغانسان
د سلطنت واګې په الس كې واخيست شهزاده تيمور په پنځلس كلنۍ كې د خپل پالر ( لوى احمد شاه بابا) رسه د
هند د نيولو او يرغلونو په وخت كې ملګرى و ،او احمد شاه بابا په 2200ق كال كې د خپلو فتوحاتو په لړ كې د
جامدي االول د مياشتې په اوومه نيټه ډهيل ته ورسيد ،دلته يې ديوې مياشتې له تېرېدو وروسته ګوهر نسا بيګم د
عزيزالدين مغيل لور خپل ځوان زوى شهزاده تيمور ته نكاح كړه دا د شهزاده تيمور دوهم واده و  ،چې تر پنځلس
كلنۍ پورې يې په نصيب شو ،احمدشاه د خپلې نږور دواده د مراسمو د تېرېدو نه وروسته ډهىل عزيزالدين محمد
ته پرېښود( ) 2
څه وخت چې احمدشاه بابا له هند نه بېرته افغانستان ته د راستنېدو خيال وكړ او د راتګ په وخت كې كله  ،چې
الهور ته راورسېد؛ نو خپل ځوان زوى شهزاده تيمور يې چې ډېر حليم ،نرم او د ښه سلوك څښنت و او د خپل پالر
اعتامد يې حاصل كړى و؛ نو د الهور ،ملتان  ،كشمري ،تتې  ،پنجاپ او نورو ډېرو سيمو د واىل په حيث يې مقرر كړ،
رسدار جان خان ايوب زى پوپلزى يې د هغه د مرستيال په توګه وټاكه  ،چې له زوى رسه يې په كارونو كې مرسته
وكړي د خورشيد جهان د كتاب ليكوال د تيمور شاه د ښوكړو وړو او نيكو خويونو په برخه كې ډېره ستاينه كړې ده
او زياته وي چې  " :ده د خپل ماموريت په وخت كې له خلكو رسه ډيره نرمه وضعه او ښه چال چلند درلود" شهزاده
تيمور شاه هند ته د دوهم ځل تګ نه وروسته ( د خپل پالر رسه د پاين پت د جګړې د متاميدونه وروسته ) د لوى
شاهنشاه (احمد شاه ) رسه كندهار ته راستون شو او د رسېدو رسه سم د هرات د واىل په حيث وټاكل شو( )2دى
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تر هغه وخته پورې د هرات وايل و ،څو ،چې د پالر د مړينې نه وروسته د افغانستان د پادشاهۍ پر تخت د خپل
پالر په مخكنۍ اشارې رسه كيناست

ب  :پر تخت كيناستل:
اعليحرضت احمدشاه بابا د خپلې مړينې نه د مخه د هغه لياقت او ځريكۍ له مخې  ،چې په شهزاده تيمور كې يې
ليدله؛ نو د نورو زامنو څخه يې هغه د سلطنت د چارو د اجرا د پاره وړګاڼه  ،له دې كبله يې د هغه د وليعهد كېدو
اشاره په خپل ژوند كې كړې وه كله  ،چې لوى احمد شاه بابا مړ شو شهزاده تيمور په هرات كې و( )8وزير شاه ويل
خان د وخت نه استفاده وكړه او خپل زوم شهزاده سليامن يې په كندهار كې پر تخت كيناوه د وخت ځينو غټو
مرشانو  ،چې د احمد شاه بابا وصيت يې د شهزاده تيمور د پادشاه كېدو د پاره د هغه له خولې اورېديل و؛ نو د
وزير شاه وىل خان په دې كار خواشيني شول او د شهزاده سليامن پادشاه كېدو ته يې غاړه كښېنښودله دوى
د كندهار نه ووتل او د هرات لور ته د شهزاده تيمور ليدلو ته ورغلل  ،تيمور ،چې د پالر له مرګ نه خرب شو ډېر
غمجن و د وزير شاه ويل خان دې كار او شوم پالن  ،چې د خپل زوم په برخه كې يې رسته رسوىل و  ،تيمور شاه را
جګ كړ ،د هرات خلك  ،چې زيات يې هزاره او امياق وو  ،ځانته راوبلل هغوى ته يې وويل  :زما پالر لوى احمدشاه
بابا زه په خپل ژوند كې د پادشاهۍ د پاره ټاكىل وم اوس  ،چې هغه مړ دى  ،وزيرشاه ويل خان زما ورور شهزاده
سليامن  ،چې دده زوم كيږي په تخت كينوىل دى  ،زما د پالر خزانې يې ټولې په خپل واك كې نيويل دي  ،ا ّيا له
دې غاصب نه زه د تخت او سلطنت د نيولو حق لرم كه نه ؟
د شهزاده تيمور له دې خربو وروسته د هرات خلكو د خپل وايل د ښه چلند له مخې ،چې تر اوسه يې د واليت
چارې په غاړه درلودلې په يوه خوله هغه ته وويل  :ته حق لرې  ،چې د سلطنت چارې په خپل الس كې ونيسې او پر
تخت كښېنې ،موږ ټول ستا مله او ملګري ي ْو د خلكو له منځ نه شيخ يحيى ،چې لوى عامل و را پور ته شو او د هغه
وخت سلطنتي توره يې د شهزاده په څنګ كې ځوړنده كړه او ټول افغاين قامونه د هغه په مرسته او مالتړ ودرېدل
له لږې مودې وروسته شهزاده تيمور په ډېره بيړه د خپل لښكر رسه د كندهار لور ته حركت وكړ او د بكوا د دښتې
د الرې د كندهار احمدشاهي ښار ته له خپلو لښكرو رسه ننوت( ) 2
وزير شاه ويل خان  ،چې د خلكو زياته مينه د شهزاده تيمور د پادشاه كېدو د پاره وليدله ؛ نو د هغه مخې ته د هر
كيل د پاره ورغى ،مګر څنګه  ،چې شهزاده تيمور د قام د لويانو تر زيات تاثري الندې راغىل و ،وزير شاه ويل خان
يې مړ كړ او د هغه په ټولو خدمتونو يې سرتګې پټې كړې ( د قام د مرشانو تر منځ د سليامن د پادشاه كېدو په اثر
زيات اختالف پيدا شوى و  ،چې د موضوع په ارتباط به جوت كړاى يش ) دى ددې لوى سړي د وژلو نه وروسته
كندهار ته په ډاډه زړه ور دننه شو  ،شهزاده سليامن  ،چې پوه او هوښيارو او په دې پوهېده  ،چې تيمور له ما څخه
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هوښيار دى  ،لياقت لري او له بلې خوا يې هيله درلودله  ،چې د وروڼو د وژلو دوره پيل كړي؛ نو د سلطنت او تخت
د چارو نه يې الس په خپله واخيست او هغه و  ،چې تيمور شاه د افغانستان پادشاه شو( ) 8
تيمور شاه د خپل ورور شهزاده سليامن په دې نيك او رشيف حركت او كار ډېر خوشاله شو  ،تر څو  ،چې سليامن
ژوندى و تيمور شاه د هغه عزت او احرتام كاوه ،په دې ډول رسه تيمور شاه د افغانستان په تاريخ كې د خپل پالر
نه وروسته په (2005ع ) كال كې د افغانستان د سلطنت پر تخت كيناست( ) 2
د شهزاده سليامن د پادشاه كېدو  ،د وخت او مودې په برخه كې  ،چې څومره وه  ،د احمد شاه بابا د مړينې او له
هرات نه كندهار ته د شهزاده تيمور تر راتلو پورې صحيح او سم معلومات نشته  ،چې د ده د پادشاهۍ وخت ترې
جوت يش  ،خو ( د شهزاده سل يامن استاذ مال پريمحمد كاكړ ،چې د پښتو ژبې يو ګرامر يې د معرفت االفغاين په
نوم د خپل شاګرد شهزاده سليامن په نوم اهدا كړى دي ) د مال پري محمد كاكړ د دغې اهدا د نظمونو له بيتونو
څخه جوتيږي  ،چې د سليامن د سلطنت او پادشاهۍ په وخت كې يې ليكىل دي ( ،)8چې د سلطنت موده يې له
درو مياشتو نه زياتيږي

د پري محمد كاكړ هغه اشعار چې د خپل شاګرد د پادشاهۍ په باره كې يې كښيل دي دا دي:

پس له حمده له دروده
شاه سليامن دحكم منر دى
د شاه تخت سليامين دى
زېب زينت دى شاه د علم
په ميدان د جنګ هم شېر دى
صاعقه د ده د قهر
پښتانه ور باندې شاد شوه
شاه زاده د علم كان دى
د دولت يې زه دعا كړم
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څو امكان د بقا وينه
چې عامل باندې روشن دى
شوه د شاه مدحه مقصوده
كل عامل پرې منور دى
عجب لطف يزداين دى
سيال يې نشته څوك په حلم
د اعدا په حق شمشېر دى
ورانوي د دښمن شهر
له همه غمه ا ّزاده شوه
نن رونق د درست جهان دى
دبخت خواست يې تل له خدا كړم
دا ا ّفتاب دې رب لرينه
متام ملك په ده ګلشن دى()2

د تيمور پادشاهى :
لكه چې د مخه اشاره وشوه اعليحرضت تيمور شاه د خپل پالر غازي اعليحرضت احمد شاه بابا په وصيت او د رسدار
عبدالله خان پوپلزي ديوان بيګي او نورو مرشانو په مالتړ او پلوي په كال (2225ق او 2005ع ) كې د درانيو د قام د
دوهم پادشاه په حيث پر تخت باندې كيناست او د افغانستان خپلواك پادشاه شو

د پايتخت نكلول:
اعليحرضت تيمور شاه دسلطنت د كيناستو نه څو مياشتې وروسته خپل پايتخت له كندهار نه كابل ته ځكه نقل
كړ چې
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كابل ډېره ښه او معتدله هوا درلودله
د تجارت له كبله يې ډېر زيات اهميت درلود
د سياست له مخې يې هند ته د نږديوايل له امله زيات اهميت درلود
له ټولو څخه ډېره غوره دا وه  ،چې اعليحرضت تيمورشاه په دې كار رسه غوښتل  ،چې د كندهار د خانانو ته به
په هوسا او ا ّرامه رسه حكومت وكړي او د هغو له حملو او يرغلونو څخه به بچ او په څنګ وي( ) 2
تيمور شاه پوهېده  ،چې په كندهار كې په ا ّرامه رسه حكومت كوالى نه يش  ،دا ځكه د احمد شاه بابا د سلطنت او
لويې امپراتورۍ په ځالنده دوره كې درانيان په اقتصادي  ،سياىس او نظامي لحاظ د نورو قومونو نه ډېر غښتيل او
ممتاز شول ،ددې علت دا و ،چې له يوې خوا دوى ته تر نورو قومونو زياته تنخوا ( معاش ) مقرره و او له بلې خوا د
عسكري خدمت په مقابل كې د ډېرو ملكونو او كروندو مځكو خاوندان وو او هم يې د فتوحاتو په لړ كې ډېرې ولجې
تر ګوتو كړې وې( ) 2
د دغو ټكيو له مخې درانيان دومره غښتيل او قوي شوي وو  ،چې خپله حكومت ته د وېرى او خطر لوى خنډ او
رسچينه وو  ،تيمور شاه  ،چې د دوى له راتلونكيو احتاميل يرغل او حملې نه ډاريده  ،كندهار يې پرېښود او مركز
(پايتخت) يې كابل وټاكه چې په دې ډول يې ځان لږ څه ا ّرام او ډاډه حس كړ پر تخت له كيناستو وروسته د تيمور
شاه لومړنۍ غلتي دا وه  ،چې هغه خپله دارالخالفه د كندهار نه كابل ته نقل كړه  ،ددې پېښې علت دا و  ،چې د
كندهار د خلكو نه د سليامن مريزا په ملګرتيا خپه شوى و له همدې كبله يې كندهار پرېښود چې كندهار د درانيو
مركز و د دراين تيمور شاه په زړه كې دا شك و  ،چې دراين زړور  ،زورور او په شمېر كې ډېر دي  ،كله چې دوى يوه
پادشاه ته اتفاق وكړي هغه د تخت نه كوز وىل او ايسته كوالى يش( ) 8
تيمور شاه د خپل پالر په خالف د حكومت ډېرې غټې څوكۍ پرته له پښتنو نورو مرشانو ته په واك كې وركړې  ،دا
هغه خلك وو چې ډېر لږ يې پښتانه وو ،په دې ډول رسه تيمور شاه هغه تر خپل احسان الندې را وستل په دغو مرشانو
كې لومړىن سړى قايض فيض الله خان و ،چې د شاهي فرقې مرشي يې په غاړه واخيسته( ) 2
د ظفر كاكا خيل په قول اعليحرضت تيمور شاه عبدالطيف خان د محصول د ټولولو افرس او د قاىض عطاوالله په
قول د وزير په حيث وټاكه  ،تيمور شاه خپل ساتندوى او محافظ فوځ د اسحاق زيو څخه جوړ كړ  ،چې دا د درانيو
يوه خواره او كمزورې قبيله وه تيمور شاه له دوى رسه د قزلبا شو ( )28000دولس زره كسيز فوځ هم ملګره كړ
تيمور شاه د خپل سلطنت په لومړيو وختو كې د پښتنو وليس او بې قاعدې لښكر  ،چې اعتامد يې ورباندې نه كاوه
ړنګ او لرې كړ ددې پر ځاى يې يو منظم تنخوا خور لښكر جوړ كړ په دې توګه رسه تيمور شاه د پرديو په ملګرتيا
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د قام له رسدارانو او مرشانو رسه خپلې اړيكې ورو ورو پرې كړې ( )8دغو كارونو په رسته رسولو رسه تيمور شاه د
پښتنو په فكر يو پردى او بېګانه پادشاه وګڼل شو او پښتانه بې له شكه د هغه نه ډېر زيات خواشيني او ناراضه شول

تيمور شاه او قامي مرشان:
څه وخت چې تيمور شاه د افغانستان په پادشاهۍ وټاكل شو  ،ده د قام مرشي د حاجي جامل خان زوى رسدار
پاينده خان ته وسپارله  ،نوموړي رسدار د تيمور شاه په ګټه او لنګه ( خوا ،طرفداري ) د درانيو بلوا ،چې د شاويل
خان په ملسون رامنځ ته شوې وه شنډه كړه په دې لنډ او حساس وخت كې د احمدشاه بابا تره عبدالخالق خان هم
غوښته  ،چې د افغانستان پادشاه يش ،خو هغه ډېره زر ماتې وخوړه او د ماتې له خوړلو رسه يې سمدالسه ونيو او په
دواړو سرتګو ړوند كړاى شو ظفر كاكا خيل په دې هكله په خپل كتاب "پښتانه د تاريخ په رڼا كې" لييك او وايي
چې  :د تيمور شاه د پادشاهۍ د بې نظمۍ يو علت د مرشانو مناسبات او بل هغه قيامونه او بغاوتونه وو  ،چې د
هېواد په منځ كې را پيدا شول ددغو پېښو په نتيجه كې دده د سلطنت شېرازې كمزورې او د اومړي تار په څېر
سستې شولې
مونږ د مخه دې ټكې ته اشاره وكړه ،چې د احمد شاه بابا له مرګ نه وروسته تيمور شاه د هېواد په كورنيو چارو كې
له ډېرو خنډونو او ربړونو رسه مخامخ شو د تاريخ له پاڼو نه داپه ډاګه جوتيږي  ،چې په دغه وخت كې درانيان په
اقتصادي او سيايس لحاظ د احمد شاه په پوره پاملرنه ډېر غښتيل او قوي شوى وو( ) 2
تيمور شاه د مرشانو د خوارولو او كمزوري كولو له پاره له ډول ډول چالونو او الرو نه كار واخيست همدا وجه وه ،
چې د تيمور شاه د سلطنت په لومړيو وختو كې داسې پېښې را پيدا شوې  ،چې دده او قام د مرشانو تر منځ اړيكې
يې لنډې او پرې كړلې ددې له پاره  ،چې دغې موضوع ته په ښه شان ورننوزو دابه ښه وي  ،چې همدا پېښې تر پوره
څېړنې الندې ونيسو

تيمور شاه او وزير شاويل خان:
څه وخت  ،چې د لوى احمدشاه بابا رنځورتيا او ناروغي سخته شوه او په دې پوه شو ،چې دې اځل (مرګ) له غيش
نه يش روغيداى ؛ نو خپل وزيران او لوى مخور يې ځانته راوغوښتل او هغوى ته يې وويل  :چې زه خپل زوى شهزاده
تيمور د سلطنت په تخت او تاج باندې كينوم او خپل وليعهد يې ګنم( ) 2
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د احمد شاه بابا له دې نظر رسه ډېرو وزيرانو او امريانو خپله خوښه او رضا څرګنده كړه ،خو ځينو ته په دې ټيك
شك پيدا شو او پلمه (بهانه) يې جوړه كړه  ،چې ولې اعليحرضت احمد شاه بابا له موږ نه په دې برخه كې مسالت
او سال ونه غوښتله ؟ بل ټىك دا ،چې ولې احمد شاه بابا شهزاده سليامن وليعهد نه كړ ؟
لوى احمد شاه بابا ،چې ډېر ناروغ و ددوى د قناعت دپاره يې داسې وويل :
"زما مطلب او هدف له دې كار نه يوازې او يوازې د ولس او خلكو خري دى دا ،ځكه  ،چې تيمور زما په ژوندانه كې
ډېره پوهه  ،لياقت او كفايت له ځانه څرګند كړى او د ښې ارادې خاوند دى شهزاده سليامن يو سست طبيعته او
بې رحمه كراړ زړه لري  ،چې د بلوا او پتنو د كرارولو په چل او تدبري باندې نه پوهيږي دده د ظلم او ستم منونه د
رسدار ذال بيګ خان افغان مرګ دى  ،چې دا زما د پاره ښه په زړه پورې مثال دى نو ځكه دى د وليعهدۍ وړ نه
دى( ) 2
د احمد شاه بابا له وينا وروسته د قام مرشان پرته له وزير شاوليخان او دده له ملګرو نه په دې اهم كار خوښ او
رايض شول د وزير شاه ويل خان مال تړ د سليامن له پاره د هغه د خپلوۍ له كبله وه ځكه شاه ويل خان خپله لور
شهزاده سليامن ته وركړې وه په دې وخت كې دده دا ډېر ټينګار د خپل زوم د پاره د قام په مرشانو  ،لويانو او
رسدارانو باندې بد ولګېد او له ده څخه يې طبيعت او مخ وګرزېد د دغو مرشانو له ډلې نه مدد اسحق زى له ده
څخه بېل او شهزاده تيمور ته ورغى او له دې سرتګو ليدىل حال او پېښې نه يې زور په زور پوره خرب كړ د مدد
اسحق زي له خولې څخه څه وخت  ،چې تيمور شاه د وزير شاويل خان او خپل ورور شهزاده سليامن په دغه كار او
عمل باندې خرب شو ،نو بې له درنګ نه يې په هرات كې د عاملانو  ،شيخانو ،رئيسانو او نورو لويانو يوه درنده جرګه
را غونډه كړه او هغو ته يې وويل چې  " :زه خپل پالر په خپل ژوند كې وليعهد وټاكلم ،اوس  ،چې هغه جنت پناه مړ
شوى او دا بد له پاره يې سرتګې له موږ پټې كړي دي وزير شاه ويل خان زه له سلطنت نه وشړمل او زما پر ځاى يې
شهزاده سليامن  ،چې له مانه كرش او وړوىك دى د سلطنت په څوكۍ او شاهي تخت باندې كېنوىل دى همدا اوس
ي ې په كندهار كې زما د پالر په خزانو (خورځونو) خېټه اچولې او په خو شال زړه يې ډډه پرې وهلې ده؛ نو اې زما
وطنوالو ! تاسې سال راكړئ  ،چې زه ددې غاصب څخه د سلطنت د نيولو حق لرم كه نه ؟( " ) 2
د تيمور ددغې ونيا نه وروسته د هرات خلك له ده رسه ودرېدل او د كندهار په لور را روان شول د تيمور له راتګ
نه ،چې د قام مرشان خرب شول د هغه د مالتړ د پاره ودرېدل  ،چې دغه حال به پرلپسې په وروسته كرښو كې څرګند
كړاى يش

له تيمور رسه د عبدالله خان دېوان بيګي مرسته:
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د شهزاده سليامن او شهزاده تيمور شاه د تخت كيناستو په خربو كې شاه ويل خان د قام د نورو مرشانو د خوښې
 ،رضا او موافقې نه پرته د خپل قدرت او قوت په الس سليامن پر تخت كيناوه  ،دده تر ټولو تر بګنو او مخالفو كسانو
نه مخكې د پوپلزيو مرش او رئيس عبدالله خان دېوان بيګي په ډېره ميړانه ددغه اقدام د شنډولو د مخنيوي د پاره
ودرېد څه وخت  ،چې سليامن د تيمور له راتګ نه خرب شو نو يې له وزير شاه ويل خان ( خپل خرس ) رسه سال او
مشوره وكړه دواړو په ګډه رسه دا غوره وګڼله  ،چې څو يا بوګان په ارشپيو (پيسو) بار د دوست محمد خان تر مرشۍ
الندې كالت  ،ته ،چې د غلزيو استوګنځى و ،وليږل څو  ،چې په دغه ډول له هغه ځاى څخه د پيسو په زور وررسه
مرسته ويش د دوست محمد خان بل ورور  ،چې شېر محمد خان نومېده هغه يې د بلوچستان و خواته وليږه  ،چې
د هغه ځاى نه هم كومك وغواړي كله ،چې رسدار عبدالله خان دېوان بيګى د وزير شاه ويل خان په فكر او شوم
نيت پوه شو ؛ نو ورو ورو يې خپل مالتړي (ملګري) له كندهار څخه وايستل او خپلو كورونو ته يې وليږل ديوان بيګي
د شهزاده تيمور په مالتړ او لنګه كولو په ډېره ټينګه رسه د وزير شاويل خان نه مرور شو او ددې كار د شنډولو په
فكر كې شو د وزير شاه ويل خان زوى دوست محمد خان كله  ،چې د تيمور شاه له راتګ نه كندهار ته خرب شو
سمدالسه د عبدالله خان ديوان بيګى كور ته دننواتې او عذركولو په نيت ورغى ديوان بيګي په ظاهره له هغه رسه
ډېر ښه وضعيت وكړ ،خو په پټه او باطن كې يې څوتنه په دې وګومارل  ،چې هغه د خپل قام نه د باندې پرې نږدي
او نظر بند يې وسايت  ،د دوست محمد خان مور ،چې د خپل زوى له نظربند كېدو څخه خربه شوله سمدستي او
بې له درنګ نه يې خپل ميړه ( شاويل خان) په دې مجبور كړ چې دى له خپلو دوو نورو زامنو شكورالله خان او ا ّزاد
خان رسه د عبدالله خان ديوان بيګي كور ته دروغې او سال دپاره وريش
وزير شاويل خان څه وخت  ،چې د خپلو دوو زامنو او دوو خوريونو رسه د ديوان بيګي كره ورسېد  ،سمدالسه د
ديوان بيګي له خوانه  ،بې له دې  ،چې خربې وررسه وكړي  ،بنديان شول د بندي كېدلو نه يې وروسته ټول شهزاده
تيمور ته په ډېره مينه او خوشالۍ ور واستول تيمور ،چې د وزير شاويل خان نه ډېر كلك خپه  ،خواشينى او اندېښمن
و؛ نو انګو خان نامى يې په پټه رسه چې د وزير شاويل خان ډېر سخت او رس تريى تربور و دده او د هغه د زامنو د
وژولو د پاره وګوماره انګو خان  ،چې په خپل ژوند كې دا ورځ له خدايه غوښته د اخرت د ورځې په شان ورته خوشاله
شو او دا كار يې په ډېر مينه او خوښۍ رسه تر رسه كړ؛ نو يې د وزير شاويل خان او د هغه په زامنو خپله خوا يخه
او درې واړه يې يو ځاى ووژل ( )2انګو خان بې له شكه د دوى وژلو ته دومره تږى و ،چې د هغو خوارو په رسو وينو
يې خپل السونه په ډېرې خوښۍ رسه د نكريزو په څېر رنګ او رسه كړل د وزير شاه ويل خان د وژلو رسه سم د هغه
دوه خوريونه د اسالم خان په الس په هامغه ګړۍ كې يو ځاى ووژل شول ( )8كه لږ ځري شو وينو  ،چې د خپلوۍ د
پيوند له امله وچ او المده دواړه يو ځاى رسه وښول او له بلې خوا د وزير شاه ويل خان وژلو د قام د مرشانو تر منځ
د خپګان او مخالفت اور ال پسې تازه كړ

Download from: ketabton.com

13

تيمور شاه او حافظ شېر محمد خان (د وزير شاويل خان زوى):
د تيمور او سليامن د تخت كېناستو په موضوع باندې كله  ،چې وزير شاويل خان د نورو مرشانو څخه خوا بدى شو؛
نو د تيمور د نه پادشاه كېدو د پاره يې خپل كوښښونه پيل كړل ،لكه  ،چې د مخه مو وويل شېر محمد خان د خپل
پالر له خوا څخه د مرستې او كومك د پاره نصري خان بلوڅ ته ولېږل شو دى د څه مودې د پاره هلته پاتې و او هڅه
يې كوله  ،چې د پالر د مالتړ د پاره خلك پيدا كړي  ،مګر لكه  ،چې ولېدل شول تيمور شاه د رارسېدو رسه د ديوان
بيګى په مرسته دده پالر  ،وروڼه او د پالر خوريونه مړه كړل ؛ نو هغه له وېرې هلته پاتې شو تيمور شاه  ،چې د شېر
محمد خان له وېرې او اړودوړ د پېښېدو نه بېغمه نه و؛ نو ددې بلوا د پاى ته رسولو په غرض يې نصري خان بلوڅ ته
يو پيغام ور واستاوه او له هغه څخه يې د شېر محمد خان د بېرته ستنېدو غوښتنه كړې وه نصري خان بلوڅ ،چې
غريمتن سړى و د شريمحمد خان د لېږلو او استولو نه بيخي ډډه وكړه  ،دده دا كار ددې د پاره و او پوهېده  ،چې
كه چېرې سمدالسه شېر محمد خان د تيمور شاه الس ته وريش ؛ نو دا به هم خامخا د هغه پالر او وروڼو په څېر مړ
كړي( ) 2
د وخت په تېرېدو رسه كله  ،چې شېر محمد خان ته دا جوته شوه  ،چې تيمور شاه په كابل كې دى ؛ نو يې دا وخت
د ځان د پاره غنيمت وګاڼه د خپلو ملګرو او لښكر رسه له بلو چستان څخه راووت او كندهار ته راستون شو،
شېرمحمد خان ،چې هوښيار او ځريك سړى و په كندهار كې يې د تيمور شاه په ګټه د عبدالخالق خان ورور ته ،
چې د تيمور شاه پر ضد درېدىل و كلكه ماتې وركړه حافظ شېر محمد خان يوه عريضه د خپلو جرمونو د عفوې او
بښنې په غرض جوړه او ترتيب كړه ،د شهزاده هاميون په شاهدۍ او كلك مالتړ يې تيمور شاه ته ور واستوله( ) 2
شهزاده هاميون د حافظ شېرمحمدخان صداقت  ،مېړانه ،مرسته او مالتړ د عبدالخالق د ورور په پېښه كې خپل
پالر ته په يو په پوره ډاډ څرګند كړ كله  ،چې شېر محمد خان ته موقع په الس ورغله او د تيمور شاه رسه يې په
كابل كې ليدنه او كتنه وكړه  ،د هغه عريضه يې په ډېر غور رسه وكتله  ،تيمور شاه  ،چې د نرم زړه څښنت و ،
سمدستي يې هغه وبښلو او ټول هغه مال او جايداد ،چې د خپل پالر (وزير شاوىل خان) د مخالفت په اثر ورځنې
ضبط شوى وو بېر ته ده ته په واك كې وركړل په دې ډول رسه شېر محمد خان د تيمور شاه د ډېرو كلكو مالتړو
(ملګرو) څخه وګڼل شو( ) 8

تېمور شاه او رسدار پاينده خان باركزى:
اعليحرضت تيمور شاه د تخت له كيناستنې وروسته رسدار رحيم داد خان د حاجى جامل خان مرش زوى باركزيو
په رسدارۍ او مرشۍ وټاكه  ،دغه نوي مرش ته يې د خپل پالر مقام ،عزت او منزلت ور وسپاره څرنګه  ،چې دى يو

Download from: ketabton.com

14

خودخواه ،خود غرضه او بې واكه سړى و؛ نو د خپلې بې كفايتى او بدې رويې له امله ديوې لنډې مودې د تېرېدو
نه وروسته د خپل مقام (رسدارۍ او مرشۍ) څخه لرې كړاى شو او پر ځاى يې د هغه ورور رسدار پانيده خان په
مرشۍ وټاكل شو  ،دا ډېر پوه او هوښياره سړى و او د تيمور شاه رسه يې ښې مرستې وكړې او كوىل يې  ،دا چې
دده ورور رسدار رحيم داد خان يې ولې لرې كړ ؟ د هغه د بې اعتامدۍ او بې اعتبارۍ علتونه ډېر دي ،چې موږ د
مثال د پاره دې الندې پېښې ته اشاره كوو
" رسدار رحيم داد خان په خپله د پادشاه په مخ كې له شوخۍ او سپكوايل څخه كار اخيست  ،بل دا ،چې د دې
د اسې يو بې كفايته شوخ او سپني سرتګي سړي په رتبه او منصب باندې د نورو درباريانو رسه رخه او كينه پيدا
شوه  ،كه څه هم دارنګه خربې د هغه وخت د درباريانو تر منځ يوه كوچنۍ خربه وه دا ،ځكه  ،چې د يوه لوړواىل د
بل د پاره تكليف و ،هر يوه غوښته چې خپل ځان  ،ځاى او ثروت د مقام د نفوذ او زور په وجه لوړ كړي  ،په هر
صورت دا رسدار د خپلې بې كفايتۍ له امله ګوښه كړى شو( ) "2
د پورته ټيك د اثبات د پاره د قايض فيض الله خان پټ تحريك او بلوا د رسدار رحيم داد خان په مقابل كې زمونږ
له پاره پوره باوري دليل دى قايض غوښتل  ،چې د بېلو بيلو قامونو مرشان په خپل منځ كې رسه واچوي ده په دې
پټ تحريك رسه دا هيله درلودله  ،چې د درانيو رسدارانو په لرې كېدو رسه به زما مقام لوړ او اوچت يش( )8قايض
 ،چې په خټه او اصل پښتون نه و غوښته يې  ،چې پښتانه په خپلو منځو كې رسه بې اتفاقه واچوي  ،څو ،چې په دې
ډول رسه كمزوري او خواريش  ،د قايض دغه پټ تحريك و  ،چې د رسدار رحيم داد خان غوندې هوښيار سړى هم
تيمور شاه له مرشۍ نه لري كړى او پر ځاى يې د هغه ورور رسدار پاينده خان په مرشۍ وګوماره  ،ددغې دورې
تاريخ ليكونيك او تاريخ پوهان وايي  ،چې د رسدار پاينده خان منځ ته راتګ هم يوازې او يوازې دده په شخصې
لياقت ،پوهه اوكړو وړو پورې تړىل و دى نه يوازې دا ،چې تيمور شاه ته ګران و بلكې په قام او خپله ټولنه كې يې
ډېر ملګري او پلويان پيدا كړي وو  ،له ټولو نه يې غوره دا ،چې ده د عبدالخالق خان په پېښه كې د خپل ځان څخه
ډېر پوخ تدبري د هغه د شنډولو د پاره څرګند كړى و ( )2دا دده تدبري او پوخ كار و ،چې د عبدالخالق بلوا ( وروسته
به په خپل ځاى كې راوړل يش ) ختمه شوه  ،په دې ډول ددې نامي رسدار رسه د تيمور شاه ډيره مينه پيدا شوې
وه ؛ نو تيمور شاه هم لوړ مقام هغه ته وركړى و

تيمور شاه او رسدار جان خان پوپلزى:
تيمور شاه د خپل سلطنت په وخت او زمانه كې د كورين سياست د ټينګولو له پاره د سليامن په څېر د غټو او لويو
قامي رسدارانو څخه په وېره او ډاركې و له همدى كبله يې هغه يويو له كندهار څخه د خپل حكومت مركز ته راوبلل
 ،څو ،چې وكوالى يش د هغوى له وېرې پرته د سلطنت واګې ټينګې كړي د قام له منځ نه د مرشانو رابلل او ويستل
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ددې مقصد د پاره وو ،چې په مرشانو قام راټول نه يش  ،په دې ډول ده غټ مرشان له ځان رسه نږدې په مركز او
پايتخت كې ساتل اوله خپل كور  ،كيل او قام نه يې ګوښې او څنګ ته كړل ،ده مرشانو ته د خپل پالر په شان ډېره
تنخوا وركوله ددې رسه رسه له بله پلوه تيمور شاه د خپل وخت ډېر لوى او غټ مرشان او رسداران د فيض الله خان
په تحريك  ،چې د تيمور شاه په دربار كې د غټ اعتبار او منصب څښنت و په ډول ډول پلمو خوار او كمزوري كړل
 ،د ساري په ډول د دوى له جملې او ډلې نه يو رسدار جانخان پوپلزى د حليم خان زوى و ،چې د مشهد د معاملو
د ختمولو او د احمد شاه بابا مرګ نه وروسته له سكندر خان رسه پېښور ته لېږل شوى و كله  ،چې تيمور شاه د
تخت كيناستو نه لږه موده وروسته څه ا ّرام او ځاى په ځاى شو رسدار جان خان سپه ساالر او دده زوى سكندر خان
يې د دوو بېلو بيلو فرمانونو په واسطه مركز ته را وغوښتل  ،دوى دواړه د فرمانونو د رسېدلو نه وروسته په ډېره بيړه
رسه كابل ته راغلل د دوى د راتګ علت د وزير شاويل خان د مرګ له امله خپګان او مالتړ ګڼل شوى دى كله  ،چې
را ورسېدل ،له دې ځاى نه زر تر زره كندهار ته ولېږل شول په لومړي رس كې دواړه ښه و نازول شول  ،خو د څو
ورځوله تم كېدو او تېرېدو نه وروسته رسدار جانخان او د هغه ورور زمانخان د قايض فيض الله خان په سلطنت ،
چې يو غري پښتون درباري و دواړه د تيمور شاه له خوا څخه بنديان شول  ،قايض فيض الله خان په ډېره ځريكتيا
رسه تيمور شاه په دې پوه كړى و چې دوى په قام كې غټ نوم لري او بل دا ،چې د وزير شاويل خان په مرګ هم
خپه او خواشيني دى ؛ نو يې بندي كول رضوري كار دى د فيض الله خان خربه تيمور شاه په ډاګ نه غورځوله څه
به يې  ،چې ورته ويل  ،هغه منل كېدل د دوى دواړو د بندي كيدلو علت همدا وو خو په تريه د قايض فيض الله
خان او دده د ملګرو تحريك  ،چې په دربار كې يې د مرشانو د ځپلو د پاره پيل كړى و مړه اور ته يې ببوزى واهه
ددوى په دې كار رسه يې دا ځل بېر ته هغه پخوانۍ بلوا ،چې د وزير شاوىل خان د مرګ له امله د قام د مرشانو تر
منځ پيدا شوې وه  ،د تيمور شاه غوږو ته ورسوله  ،كه څه هم رسدار جان خان هيڅ ګناه نه درلودله او د تيمور شاه
رسه يې زيات اخالص او مينه درلودله( ) 2
فيض الله خان نه غوښتل  ،چې پښتانه دې ا ّرام وي ؛ نو دده په تحريك رسه په  2282قمري كال كې رسدار جانخان
د پښتنو ميړىن اتل په دل ا ّرام كې د مخالفينو له خوا مسموم شو او ددې مسموميت په اثر يې د فاين نړۍ نه د
ابد د پاره سرتګې پټې كړې  ،دا په ډاګه جوته شوه  ،چې د فيض الله خان په پټو تحريكونو رسه تيمور شاه ډېر زړور
او توريايل پښتانه مرشان له السه وركړل او هم يې دده د تحريك له مخې په خپل منځ كې رسه واچول  ،چې په دوى
كې يې لوى درز او بېلتون را پيدا كړ

تيمور شاه او برخوردار خان:
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دا ميړىن افغان پښتون د هغو خانانو په ډله كې و كوم چې  ،د تيمور شاه د سلطنت او په تخت باندې د كيناستونه
د مخه د شهزاده سليامن په مالتړ د وزير شاويل خان رسه والړ وو برخوردار خان د لوى احمد شاه بابا په زمانه كې
د لښكر په تنظيم او ترتيب ګومارل شوى و او دده له غوره ملګرو څخه ګڼل كېده ،كله  ،چې د احمد شاه بابا له
مرګ نه څه موده وروسته تيمور شاه په تخت باندې كيناست ؛ نو د هغه مخالفني په تېره شاويل خان او دده مالتړ
ملګري  ،چي په خپل هدف او مقصد كې بريايل نه شول  ،ډېر خواشيني شول  ،بر خوردار خان له هغه وخت څخه
له تيمور شاه نه ډارېده او تل وېره وررسه مله وه دى پوهېده  ،چې تيمور شاه په هر رنګ او وجه رسه  ،چې كيږي
ماله منځه وړي او دى د تيمور شاه كړوته متوجه وو او غوښته يې  ،چې په مناسب وخت كې هغه ته د ځان د عفوې
په برخه كې څه عرض وړاندې كړي دا ،ځكه دى په دې هم پوه و ،چې تيمور شاه د نرم زړه څښنت دى كله يې ،
چې چاته د زړه سوي او ترحم كولو مخ ور واوړي ؛ نو بې له درنګ څخه يې پخوانۍ رخې له زړه څخه ووزي او سړى
بخښي برخوردار خان يوه ورځ د ځان د خالصون د پاره داسې چاره او تدبري وسنجولو ( ، )2چې تيمور شاه له حده
زيات ورباندې مهربانه شو او د هغه تېر كړه يې هېر او خورا لورېينه يې پرې وكړه  ،په دې كار او تدبري رسه د تيمور
شاه په نږدې مالتړ ملګرو كې حساب شو

تېمور شاه او د عبدالخالق خان را پورته كېدل:
د تيمور شاه د پادشاه كېدو د بيان په وخت كې مو د مخه دا ټىك ياد شو ،چې درانيو د عبدالخالق د مالتړ او د
هغه د پادشاه كېدو دپاره ليچې پورته كړې  ،خو دا پېښه زر تر زره د حاجي جامل خان زوى رسدار پاينده خان له
خوا د تيمور شاه په ګټه شنډه شوه:
د  2005او  2003كالو ترمنځ يو كلك اړودوړ د تيمور شاه د پادشاهۍ د ړنګېدو د پاره پېښ شو ،چې مرش يې
عبدالخالق و ( )2دې نامي رسدار او مرش په دې لنډ وخت كې د ښكار پور د مځكو د ماليې اجاره په شپږو لكو روپيو
په غاړه اخيستې وه د ماليې د راټولولو د پاره تيمور شاه شيخ عبدالطيف خان د ماليې وزير هغه ته ور وليږه  ،چې
د مځكو ماليه ور څخه واخيل او د دولت خزانې ته يې واچوي كله ،چې د ماليې وزير ور ورسېد له هغه يې د ماليې
د ټولېدو غوښتنه وكړه ،خو عبدالخالق خان د ماليې وزير ته په ځواب كې وويل  " :خوارې مه كوه تر اوسه پورې زر
نه دي راټول شوي " د ماليې وزير بيا بيا د ماليې د غوښتنې تاكيد او ټينګار وكړ او څو تنه يې هغه ته ورولېږل او
ورته وييل يې و  ،چې عبدالخالق خان ته وواياست  ،چې د ماليې وركړه رضور ده ورلېږل شويو كسانو د عبدالخالق
خان په حضور كې د ماليې د وزېر خربې هغه ته واورولې ،خو عبدالخالق خان هغو ته وويل " :ماليه نشته  ،زما ځواب
په دې برخه كې منفې او نه دى "
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عبدالخالق خان پوهېده  ،چې د ماليې وزير به زما په دې كار زما له خوا څخه پادشاه ته شكايت وكړي؛ نو يې د
ځان د ساتنې د پاره د ښكارپور مځكه د پادشاه د ډار او وېرې له كبله پرېښود له او كندهار ته  ،چې د درانيو مركزو
راغى ،تيمور شاه هم ددې ياغي او رسكښ سړي د ټكولو له پاره څو تنه و ګومارل چې هغه پيدا كړي  ،څنګه  ،چې
ده خپل ځان ډېر ساته؛ نو هغو پيدا نه كړاى شو ،عبدالخالق خان په ډېره بيړه او تلوار رسه پر الره تېر شوى او د
كندهار مركز ته رسېدىل و ؛ نو ځكه د تيمور شاه ګومارل شويو كسانو پيدا نه كړ( ) 2
عبدالخالق خان  ،چې د احمدشاه بابا تره او مرش سړى و كله  ،چې كندهار ته را ورسېد؛ نو په كندهار كې يې د
درانيو په يوه لويه جرګه او غونډه كې مرشانو ته د تيمور شاه له خوا زيات شكايت وكړ او داسې يې وويل  " :تيمور
شاه درانيو په ښه او درانده نظر نه ګوري  ،په دربار كې يې پښتانه لږدي ډېر او د هغوى پر ځاى يې دربار د نورو
پستو (نرمو) ژبيو څخه ډك دى او هغه نازوي  ،دا نازويل ،چې په خټه پښتانه نه دي په هغو باندې پښتانه په خپل
منځ كې رسه وهي" په دې شېبه كې هغه مرشان  ،چې د وزير شاويل خان په مرګ د تيمور شاه څخه زيات خواشيني
او مرور وو ،د عبدالخالق خان شكايت او خربو ته يې په ټينګه غوږ ونيو( )2او د هغه رسه يې ګډه پرېكړه د تيمور
شاه د غورځولو او ټكولو د پاره وكړه د عبدالخالق خان د خربو نه وروسته د هغه د مالتړ ملګرو او مرشانو له خوا
څخه دى د تيمور شاه پر ځاى د سلطنت او د پادشاهۍ د مقام او تخت كيناستو د پاره په ګوته او وګومارل شو،
چې موږ ټول به ددې ګډ هدف د الس ته راوړو د پاره دررسه يو ځاى والړوو تردې پريكړې وروسته مرشانو هغه ته
پنځه ويشت زره ( )83000عسكري لښكر ،چې د قومي او وليس خلكو نه جوړ شوى و په واك كې وركړ او د كابل د
نيولو په نيت او د تيمور شاه د پادشاهۍ د ړنګولو په خيال په ډېر غورځنګ رسه له كندهار څخه مخ په كابل را
روان شو او د جنګ د پاره يې الزم او منظم ترتيب ونيو دراين تيمورشاه  ،چې د عبدالخالق خان او د هغه د مالتړ
مرشانو له دې كلك اقدام نه د كابل په لور خرب اواګاه شوى و ،خوراخوا بدى ،پرېشان او خپه و؛ نو ده د ځان د
ساتنې او سلطنت د دوام او پايښت دكابل ،جالا ّباد او پېښور شاو خوا امريانو او مرشانو ته دمرستې او كومك
پيغامونه ور وليږل  ،چې ددې بلوا د ختمېدو د پاره وررسه ملګري يش ،خو د دوى له خوا كوم مثبت ځواب هغه ته
ورنه كړ شو دى  ،چې د خپلو پيغامونو د استول شويو سيمو نه نا اميد شو؛ نو يې بله چاره پرته له دې څخه ونه
ليدله او سمدالسه يې دالورخان د بلخ له واليت نه كابل ته راوغوښت او دا ددې له پاره  ،چې په تنګ او لنډ وخت
كې له هغه رسه مرسته وكړي
په دې حساس ،لنډاو تنګ وخت كې ،چې عبدالخالق خان د كندهار له خوانه د كابل لوري ته د كابل د نيولو د پاره
راروان و ،د كابل د سيمې مرشان او منصبداران هم د تيمورشاه د امر نه تقريباً په ډډه او واوښتل او په جال جال ډول
يې د دفاع او مخ نيوي پيشنهادونه وړاندې كړل د تيمورشاه مور ،چې په دې لنډ وخت كې دا بد حال وليد( )2اود
هغه ماتې خامخا ورته رضور اېسېدله؛ نو بې له درنګ نه عبدالله خان ديوان بيګي ته ورغله او په خپل الس يې د
تيمور شاه او دده السونه رسه وركړل او ورته وى ويل  " :ښاغليه ديوان بيګي صاحبه ! ما نن ورځ د شاه دراين زوى
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په تا سپارىل دى" په دې شېبه كې كه څه هم ديوان بيګي د هغې خربې ته سم پام ونه كړ دا ځكه د هغه زوى د
عبدالخالق په ډله كې شامل او د هغه د مالتړ ملګرو څخه و ،خو دغه دليل تر ډېرې پورې سم نه دى كوم علت ،
چې م ْورخني غوره ګڼي هغه دادى :له يوې خوا تيمورشاه د وزير شاويل خان د وژلو له امله هغه ته خپل اهميت
بايلىل و ،دا ځكه ده داسې فكر نه كاوه ،چې زما په مالتړ رسه  ،چې وزير شاويل خان هغه ته وسپارل شو؛ نو به يې
سمدالسه مړ كړي ،دې كوچني كار تيمورشاه ديوان بيګى ته ووړاو كوچنى كړى و ،له بلې خوا د مركز (پايتخت)
بدلولو او د پارس دود او دستور خوښولو بڼې او ځينو نورو نيمګړتياوو ديوان بيګى له تيمورشاه څخه اړوىل و ؛ نو
ځكه يې د هغه د مور خربو ته څه توجه ونه كړه
كله ،چې تيمور شاه ټولې الرې پر مخ تړلې وليدلې؛ نو خو را نااميد او خپه شو دى د خپل تدبري په سنجولو كې و او
نابربه  ،چې ډېرې غصې او قهر نيوىل  ،و په تر يو تندي يې سمدالسه خپل زر تنه تنخوا خواره سپاهيان  ،چې ده په
خپل وخت كې نيويل وو د جعفر خان چندويل تر مرشۍ الندې د غزين په لور د عبدالخالق د ماتې د پاره ولېږل،
ددغو عسكرو له لېږلو وروسته دى د شپږو زرو تنو رسه روان شو او د شش ګاو په برخه كې يې د عبدالخالق د مخ
نيوي او مقابلې الرو نيوله كله  ،چې د دواړو دښمنو او مخالفو ډلو د مخامخ كېدو په وخت كې د عبدالخالق خان
د لښكر نه دوه تنه مرشان محراب خان او دالور خان له هغه نه جال او بې له كومې ګټې او د دوستۍ په خاطر د
تيمور شاه رسه ودرېدل او هغو له ځان رسه يوه ډله ملګري هم بېل كړل ( )2په دې كار رسه د تيمو شاه مټ كلك او
د عبدالخالق مټ كمزورى شو ،تيمورشاه  ،چې عبدالخالق او د هغه نورو نږدې مرشانو ته ډير قهر نيوىل و د
عبدالخالق د الرې د بندولو په غرض يې ،چې د كابل په لور مخ په وړاندې رانه يش ،څلور سوه قلامقي غالمان په
الر كې ګومارىل وو او هغوى ته يې د دښمنې ډلې د ځپلو الزم هدايتونه وركړي و ،د دښمنو ډلو ترمنځ په شش ګاو
كې د مخامخ كېدوله امله جنګ په ډېر قوت رسه پيل شو څنګه  ،چې د تيمور شاه لښكر په درنده او قوي شاهي
باجې خانې او درندو توپونو باندې سنبال و( )2د جنګ او نښتې په وخت كې برى او فتحه په برخه شوه د كندهار
لښكر  ،چې ډېره وسله نه درلودله او په منظم ډول رسه يې جنګ نه شو كوالى د جنګ په وخت كې دوه زره تنه مړه
او عبدالخالق هم د تيمور شاه د لښكر الس ته ورغى ( )8په دې جنګ كې مدد خان او رسدار پاينده خان د تيمور
شاه په ګټه او مالتړ ډېره كلكه ميړانه وكړه دا د دوى ميړانه وه  ،چې تيمور شاه برى وموند او پاينده خان په خپله
ځريكتيا رسه د عبدالخالق خان ډېر زيات پاخه ملګري د جنګ په وخت كې د تيمور شاه په خوا راواړول همدارنګه
مدد خان  ،چې يو پوه او زړور جګړن و په جنګ كې يې كلكه توره وكړه
د تيمورشاه په وخت كې دا بې سارى اړودوړ  ،چې د عبدالخالق په مرشۍ پيل شوى و ،دده په نيولو او ماتې رسه
ختم شو څنګه  ،چې عبدالخالق خان مرش او سپني ږيرى سړى و؛ نو د نيولو په وخت كې يې د مرګ نه د خالصون
له پاره فكر كړى و ،ده د هوښيارۍ نه كار واخيست كله  ،چې تيمورشاه ته راوستل شو؛ نو بې له درنګ نه يې د هغه
د وژلو امر صادر كړ  ،خو هغه داسې ورته وويل  ":ا ّيا ته رشم نه لرې ،چې ما ستا پالر رسه په يوه ګډ لوښي كې
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هميشه ډوډۍ خوړله او هغه به زما احرتام كاوه دا ځكه زه د هغه تره وم ( )2تيمورشاه ،چې د نرم خوى او تنيك زړه
څښنت و د هغه وژلو نه تېر شو او د ځان رسه يې وساته ،خو ددې رسه رسه يې هغه په سرتګو ړوندكړ ،په دې ډول
د عبدالخالق دا سخته بلوا د تيمورشاه په مقابل كې ختمه شوه

تېمور شاه او د فيض الله خان خليل بغاوت:
په  2008كال كې د خليلو مرش فيض الله خان ،د څكمنيو صاحب زاده او د برو مومندو مرش ارسالخان د تيمور شاه
د وژلو او د شهزاده سكندر شاه د پادشاه كېدو د پاره ،چې د احمدشاه بابا شپږم زوى و  ،په ګډه دا پرېكړه وكړه ،
چې په هره وجه كيږي( )2دوى به دا عمل او خپل جوړ شوى پالن تر رسه كوي  ،ولو كه د دوى په وژلو هم متام يش
په دغه وخت كې تيمورشاه د پېښور په باالحصار كې په خپله شاهي كال كې استوګنه درلودله او د پنجاب د حملې
او بريد په باره كې يې د خپلو مرشانو او مخورو رسه سال مشوره او فكر كاوه( ) 8
فيض الله خان  ،چې د پېښور د مځكوالو  ،مرشانو او غټانو رئيس ْو ،د تيمور شاه د وژلو پرېكړه او پالن يې بيا د
تيمورشاه له يوه نږدې دوست خواجه رسى ياقوت خان رسه نوى كړ( )5خواجه ياقوت  ،چې د تيمورشاه د حرم او
دده د رساى د ساتلو مرش و او په دې پرېكړه يې خوله پټه كړه او چاته يې څه ونه ويل فيض الله خان د خپل پالن د
عميل كولو د پاره له خپل مالتړ ملګرو رسه په اول كې د مكر او حيلې څخه كار واخيست او د دوستۍ په جامه كې
يې له چل نه كار واخيست د تيمورشاه حضور ته راغى او كله  ،چې دى هلته د خپلو مالتړو كسانو رسه ورسيد؛ نو
داسې يې وويل  " :مونږ د پادشاه حضور ته دا ډول عرض لرو ،د پنجاب سېكانو د مسلامنانو په ضد او د هغوى د
ماتولو د پاره بلوا او اړودوړ را پورته كړى دى اما ستاسو امريان او منصبداران ډېر ورڅخه تنګ شوي دي ،كه د
پادشاه اجازه او امر وي زه به د خليلو ،مومندو او ځينو نورو خلكو په راټولولو د هغوى كرارولو او ځپلو ته ورودانګم
تيمورشاه دده عرض منظور او هغه يې ومانه( ) " 2
فيض الله خان خليل  ،چې مخكې له مخكې د تيمور شاه د وژلو اوله سلطنت نه د غورځولو نيت او قصد كړى و د
خپل مرام او مطلب د تررسه كېدو نه وروسته د پنځه ويشت زره لښكر رسه د فرصت او وخت په انتظار كېناست ،
او دې ته سرتګې په الر و چې كله به خپل هوډ تررسه كړي فيض الله خان يوه ورځ د غرمې د ډوډۍ له خوړلو څخه
وروسته د غرمې د خوب په نيت چې ويده يش د پېښور باالحصار ته والړ  ،ددې په ځاى چې ويده يش د سلطاين
تاريخ په قول ( ) 2دا وخت يې له بل هر وخت نه ښه غنيمت وګاڼه او مالتړ ملګري او خانان يې د خپل ټول را غونډ
شوي لښكر رسه  ،چې شلو زرو تنو ته رسېده او د مخه يې مشوره او پرېكړه كړې وه د تيمورشاه د كتنې او ليدنې په
پلمه د هغه پر حصار او ماڼۍ وردننه شول د كال پريه دارانو او ساتونكو زيات مقاومت وكړ او ورته وى ويل  ":بې له
مرشانو بايد ټول والړ نه شئ " د پريه دارانو مقاومت او ټينګار په بهانه  ،چې فيض الله خان خپل لښكر پوه كړى و ،
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په پوره بېرحمۍ او بې له زړه سوي څخه د هغوى په وژلو بريد او الس پورې كړ ،په دې شيبه ىك يوشمېر پريه داران
او ساتونىك ووژل شول څه وخت  ،چې تيمورشاه د خپلو پريه دارانو سوې نارې  ،چغې او بدحال وليد نو د حصار لوړ
برځ (برج) ته و خوت او خپل خاص او مخصوص ګارډ ته ( دده د مخصوص ګارد يادونه د مخه راغلې ده  ،هغه خپل
ساتونىك ګارډ اسحق زيو نه جوړ وه ،ده په هغو باور درلود  ،چې په ډېر مشكل او سخت وخت كې به مې په كار
يش ؛ نو يې د قام بې قاعدې لښكر ،چې د درانيو او نورو پښتنو قومونو نه جوړ شوى و له منځه لرې كړ او پر ځاى
يې تنخوا خواره عسكر  ،د تاجكو او اسحق زيونه د عسكرو په بڼه سنبال كړ) اشاره وكړه او هغوى ته يې وويل  ،چې
ارګ ته د مقابلې او تورې د پاره ورننوزئ شاهي عسكرو ،چې د مقابل لوري حيله ګر لښكر وليد د خپلې وسلې او
ځان د ساتنې په غرض يې داسې سخت بريد پرې وكړ  ،چې په يوه درنګ يې د خپلې درندې شاهي وسلې په قوت
له كال نه ورشنې (بېديا) ته وويستل ،دوى هغوى ته موقع ورنه كړه او په خورا مېړانه ،توره او وژلو رسه يې دفيض
الله خان اود هغه د مالتړ ملګرو ولسې لښكر په ماتولو باندې يې له ډېره قهره خپله خوا يخه كړه ،ددوى په پرلپسې
وړاندې تګ رسه په وليس لښكر كې ماتې ګډه شوه په دې سخت اړودوړ او چپاوكې فيض الله خان او د هغه زوى
ونيول شول دوى د واړه له ډېر كړاو او عذاب تېرولو نه وروسته ووژل شول ارسالخان  ،چې د فيض الله خان رسه
ملګرى و او په دې پېښه كې يې لوى الس درلود له دغه ځاى څخه وتښتېد ،د څكمنيو صاحب زاده  ،چې يو روحاين
او مذهبي سړى و د قام د نفوذ او په هغه باندې د زړه د بدېدو له امله د مرګ نه بچ كړاى شو په دې ډول رسه د
دغو دريو تنو پټه پرېكړه  ،چې د تيمورشاه د مرګ او وژلو د پاره شوې وه ناكامه شوه دغه درنه پېښه دده د عسكرو
په ميړانه او رس ښندنه  ،چې دده په اشاره رسه د دښمن په مقابل كې ودرېدل بيخي شنډه كړاى شو

د ارسالخان تېښته:
ارسالخان  ،چې سلطاين تاريخ د اسدالله په نوم ياد كړى دى  ،د لوى احمد شاه بابا په وخت كې د رسهند په صوبه
دارۍ ( ) 2مقرر او احمدشاه بابا ته ډېر ګران و له بده مرغه په دې وخت كې يې د خليل (فيض الله خان) رسه د
ډېرى ګټې په خاطر د تيمورشاه مرګ ته مال وتړله  ،كله  ،چې ده او فيض الله خان په خپل جوړ شوي پالن كې د
تيمورشاه له خوا ماتې وخوړه ؛ نو فيض الله خان د مرګ په ليدلو رسه دى وتښتېد او ځان يې امتانخېلو ته ورساوه
( ) 8كله ،چې ارسالخان د امتانخېلو لومړي كيل ته نږدې ورسېد ،د كيل مرشان د خربو د پاره د هغه رسه د كيل نه
بېديا ته ووتل او هغه ته يې وويل  ":تا موږ په خپل كىل كې پرېښودىل اوساتىل نه شو دا ،ځكه ،چې موږ د پادشاه
رسه د مقابلې او جګړې توان نه لرو ،هغه زمونږ پادشاه دى څه وخت ،چې ته زمونږ كيل او سېمې ته ننوزې او شپه
تېره كړې ؛ نو مونږ خامخا ستا د ساتنې په باب پښتني دود او پښتونواله تر رسه كوو او په ننګه دې دريږو ارسالخان
د دوى رسه د يو لړ خربو كولو نه وروسته په يو چل خپله كډه د خپلو ملګرو په الس كيل ته وردننه كړه او د هغه
چل داو  :ده په ډېر مهارت رسه د كيل مرشان په خربو كړل او ملګرو ته يې ال پخوا وييل وو چې زه به د دوى رسه
خربې كوم او په دې وخت كې به سمدستي تاسې كيل ته زما د كډې رسه ننوزئ كله  ،چې د كيل مرشان د كډې
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په ننوتلو باندې كيل ته خرب شول ؛ نو يې ورته وويل اوس د خربو رضورت پاتې نه شو هرڅه سم شول ،دى يې په تود
هركيل رسه خپل كيل او جومات ته بوتلو او داسې يې ورته وويل " :ته اوس زمونږ ميلمه يې او مونږ د تاپه ساتنه
مجبور يو( ") 2
په دې ډول تيمورشاه د ارسالخان د پيدا كېدو او نيولو نه نااميد شو؛ نو ديوه چل نه يې د هغه د الس ته راوړلو دپاره
كار واخيست  ،دده چل داو ده په خپلو مجلسو كې ويل  ":ما اوس ارسالخان بښىل دى" دده داخربه ورو ورو په
ولس او خلكو كې تيت او خوره شوه  ،هغو يقني وكړ ،چې په رښتيا رسه تيمورشاه د نرم زړه څښنت دى  ،مګر څه
موده ال تريه نه وه  ،چې قايض فيض الله خان تيمورشاه پوه كړ او هغه ته يې وويل  :په هره وجه رسه  ،چې كيږي
ارسالخان زه ستا حضور ته حارضوم قايض فيض الله خان ،چې پښتانه يې په كراره نه پرېښودل ارسال خان ته يې په
چل او ذمه وارۍ يو قرا ّن ور واستاوه  ،د بښنى او خالصون ليك يې د دې قرا ّن پر مخ  ،چې د شاهي مهر په واسطه
رسه ليكل شوى وكېښود ،په دې توګه رسه قايض فيض الله خان ارسالخان پېښور ته را حارض كړ ،تيمورشاه په اول
كې د قايض فيض الله خان په شفاعت رسه د ارسالخان د وژلونه ډده وكړه )2(،مګر د خلكو او قايض صاحب په
چلونو رسه د نږدې درباريانو د زيات ارسار او شكايت له امله د هغه خورايك د وژلو امر صادر كړ ،او په حق ورسېد

تېمور شاه او د ا ّزاد خان بغاوت:
ا ّزاد خان د حاجي كرميداد خان زوى و ،دده پالر د عليحرضت احمد شاه بابا له خوا د كشمري حكمران مقرر شو ،
او ددغې وظيفې نه د مخه يې د عرض بيګي وظيفه تررسه كوله كله  ،چې حاجي كرميداد خان مړ شو  ،دده زوى
ا ّزادخان تيمور شاه له خوا خپل د پالر پر ځاى په كشمري كې حاكم وټاكل شو() 8
ا ّزادخان په خپل وخت او زمانه كې په سخاوت او مېړانه كې سارى نه درلود ،د خپلې حكمرانۍ په وخت كې يې
ډېر خلك د خپل نيك خوى او ښه سلوك په اثر د ځان ملګري او پلويان كړي وو دا شان په خپل مټ او توان لس زره
كلك سواره په خپل ځان پسې هم مالتړ درويل وو د وخت په تېريدو رسه ده د دووكالونو حكمرانۍ كولو څخه
وروسته د استقالل اعالن وكړ په دې شيبه كې دده وروڼه د تيمورشاه ملګري او مالتړ وو دى يې د پادشاه د ياغي
كېدو نه منع كاوه ،خو ده د هغو خربه ونه منله رسه له دې  ،چې د هغوى سال يې خوښه نه كړه په دې وجه  ،چې
د تيمورشاه پلويان وو  ،له كشمري څخه يې هم وشړل( ) 2
څه وخت چې تيمور شاه د ا ّزادخان له ياغي كېدو نه خرب شو ډېر خوابدى ،پرېشان او خپه شو ،خو د هغه د بلواد
شنډولو د پاره يې په اقدام الس پورې كړ په لومړي رس كې يې هغه ته محمد عيل خان  ،چې په كفايت خان رسه
مشهور و  ،دده د هدايت او نصيحت كولو دپاره وروليږه( )8تيمور شاه په دى وجه رسه غوښته  ،چې د ازړور او د

Download from: ketabton.com

22

ښه خوى پښتون بې له كوم زيان او تكليف د رسېدلو څخه دې ته اړ كړي  ،چې په خپله خوښه له دې كار او عزم
نه الس واخيل څو  ،چې خربه تورې او مرګ ته ونه رسيږي
كله ،چې كفايت خان دپادشاه په امر كشمريته ورسېد ،په ډېره خوږه ژبه اونرمه لهجه يې د تيمورشاه پيغام هغه ته
ورساوه او په خندا يي ورته ولوست د كشمري د ماليې د غوښتنې په برخه كې ،چې ا ّزادخان را ټولوله او مرصف كړې
وه د هغې په عوض كې يې له ده څخه دوه درې لكه روپۍ د سفر خرڅ په پلمه وغوښتې دا شان يې د هغه د حال
او استقالل غوښتنې په باره كې تيمورشاه ته يو ليك واستاوه ددې خط په رسېدو رسه تيمورشاه د هغه په حال او كړو
 ،چې دده په مقابل كې پورته شوى و ښه خرب شو او د چارې په لټه كې يې شو( ،)2په همدې وخت كې كفايت خان
هم كابل ته را ګرزېدىل و ،كله چې كابل ته را ورسېد تيمور شاه يې د ا ّزادخان له حال او كيفيت څخه خرب كړ له
دې وروسته تيمور شاه مرتىض خان او زمان خان د ا ّزاد خان وروڼه د هغه د ټكولو له پاره د دېرش زرو ()50000
لښكرو رسه ورواستول څه وخت  ،چې دوى كشمري ته ورسېدل ا ّزادخان هلته نه و او د خپل خرس په كور كې دېره
و په دې وخت كې دى د وروڼو له راتګ نه  ،چې دده په ضد د لښكر رسه راغىل وو خرب شو؛ نو په ډېره ميړانه د
هغو د جنګ او مقابلې دپاره مخې ته ور ووت په لومړۍ نښته كې ا ّزاد خان ماتې وموندله ،خو دده د اكا زوى په
دې نښته كې په پوره تورې رسه د تيمورشاه د لښكر په مقابل كې كلك مقاومت وكړ دده
د مېړانې او بريالۍ حملې له امله په پاى كې د تيمورشاه لښكر مات او تيښتې ته اړ شو ،خو د ماتې له امله د ا ّزاد
خان رسه يو ځاى د كشمري لورته په ګډه دننه شول د تيمورشاه په لښكرو كې يوازې يو تن  ،چې د سيدانو څخه و
تر ا ّخره پورې كلك په ميړانه ودرېد  ،تردې اندازې پورې ميړانه يې وكړه  ،چې دده توره او قوت په خپله د ا ّزاد خان
هم خوښ شو او د ماتې نه وروسته يې هغه ته د ميړانې له امله ډېر عزت وركړ ا ّزاد خان د تيمورشاه د لښكرو نه
درې زره تنه بنديان ونيول او هغوى ته يې وويل  " :تاسې ته خپله په دې ټيك واك او اختيار دى  ،چې كشمري كې
زما مالزمت كوئ او يا بېرته كابل ته ځئ " د دوى له ډلې نه يونيم زر تنه په دې رايض شول چې بېرته كابل ته والړ
يش ،ا ّزداخان د دوى له دې نظر يې او رايې نه ناراضه او خوابدى شو او په پټه يې د مظفرا ّباد بېړۍ چلونكو ته د
هغوى د ډوبولو امر صادر كړ څه وخت  ،چې ددې ماتې خرب تيمورشاه ته ورسيد سمدستى له كابل نه د پېښور په
لور وخوځېد او پېښور ته د رسېدو رسه سم يې رسدار مددخان اسحق زى او ځينې نور رسداران د كشمري خواته
ولېږل  ،څو  ،چې ا ّزداخان له پښو وغورځوي او له دې سختې پيښې نه په امن يش څه وخت  ،چې د تيمورشاه په امر
رسدار مدد خان د ا ّزادخان د ماتولو دپاره كشمري ته ورسېد ،د رسېدلو رسه يې سم او بې له درنګ نه په جنګ الس
پورې كړ  ،د دواړو دښمنو او مخالفو ډلو ترمنځ څو ورځې پرله پسې سخته نښته وشوه ډير ځوانان په كې خاورې
شول  ،خو يوې خوا ته هم فتحه او برى په نصيب نه شو رسدار مددخان  ،چې د تيمور شاه يو پوه نظامي رسدار و په
ډېره هوښيارۍ او ځريكتيا رسه يې( )2د ا ّزاد خان ځينې رسداران او د لښكر مرشان په ځان پسې واړول  ،كله  ،چې
ا ّزادخان له دې كار نه خرب شو او په دې هم پوه شو  ،چې قوت او قدرت يې په خپل منځ كې كمزورى او ټوټې ټوټې
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يش ؛ نو بله الر يې ونه ليدله  ،د وېرى او ډار له كبله يې په تېښته او فرار الس پورې كړ ،د جنګ په حال كې يې د
راجه رستم كور ته  ،چې دده خرس و ځان ور ورساوه  ،دده د خرس كور او ځاى  ،چې په وچ بيابان  ،سولني او شګلني
ډاګ كې ا ّب اد شوى و د تيمورشاه د لښكرو په مقابل كې يې د دېوال او سد مثال درلود  ،دې وچ او سولني ډاګ ته
 ،چې اوبه يې نه درلودلې د ورتلو امكان ډېر كم او يا هيڅ نه و رسدار مددخان  ،چې د هغه د تيښتى الر و ليدله او
پوه شو  ،چې جنګ نه وررسه كيږي ؛ نو د ا ّزادخان خرس ته يې په كلكه وليكل  :كه ته  ،چريې خپل زوم يعنې ا ّزادخان
موږ ته ونه سپارې او په الس كې يې را نه كړې  ،دده په ګناه به تا له تيغه تري كړو  ،دا ستا د خربېدو د پاره پيغام
و  ،خوښه او رضا ستا هره الره  ،چې ته غوره ګڼې هغه به د ځان د پاره خوښه كړې راجه رسم د مددخان له وېرې او
د ځان او كورنۍ د ساتنې د پاره ا ّزاد خان د خوب په حال كې  ،چې ويده و  ،د مددخان سختو او خونخوارو پنجو
ته وسپاره دې نامي او توريايل رسدار (ا ّزاد خان )  ،چې د خپل خرس حال وليد د مددخان د ور رسېدو رسه سم يې
په خپله ځان مړ كړ( )2په دې توګه تيمورشاه د كشمري له دې كلك قيام نه په امن كې پاتې شو

د فتح خان يوسفزي ياغي لېدل:
فتح خان يوسفزي د مظفرا ّباد د رياست د نيولو وروسته  ،كله  ،چې شاهي ماليه ټولوونكو د كشمري د سيمې ماليه
راټولوله د هغې د نه وركولو مخه يې په كلكه رسه ونيوله په دې ډول رسه دغه خان هم تيمورشاه ته ياغي شو څه
وخت  ،چې تيمورشاه دده له ياغي كېدو او رس غړونې نه خرب شو ،ډير په قار شو او د هغه د ټكولو دپاره يې يو تكړه
لښكر وليږه كله  ،چې د تيمورشاه لښكر د فتح خان رسه د مقابلې په وخت كې مخامخ شو؛ نو د مخامخ كېدو او
جنګ په وخت كې يې ته هغه كلكه ماتې وركړه  ،دا ياغي خان يې بندي د اعلحرضت تيمورشاه حضور ته الس تړىل
راوست تيمورشاه  ،چې وليد سمدستى يې د هغه د غرغرې حكم صادر كړ  ،په دغه ډول رسه تيمورشاه دده له پورته
كېدو خالص او هغه خوارىك ووژل شو او دده د رياست او څوكۍ پر ځاى يې هغه زوى  ،چې د تيمورشاه مالتړ او
طرفدارو په كورسۍ باندې كېناوه
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دوهم فصل
د تيمور شاه په وخت كې پوځي پېښې (لښكر كښۍ)

اعليحرضت تيمور شاه د خپل سلطنت او حكومت په دوره كې په كورينو پېښو رس بېره پنځه واره هند لوري ته
خپلې لښكرې د پالر د امپراتورۍ د رسحدونو د ساتلو د پاره ولېږلې او په ياغي شويو سيمو باندې يې كلك يرغلونه
تر رسه كړل دده دا حملې او يرغلونه په ترتيب او وار رسه په  ،2023 ،2020 ،2008 ،2005او  2022ميالدي كلونو كې
پيښ او تررسه شول دى په دې كلونو او وخت كې د سېكهانو ځپلو او اېلولو ته متوجه وو ،دا شان تيمورشاه د خپلې
پادشاهۍ او حكومت په وخت كې درې واره د غرب په لور  ،يو ځل د سند او شامل لورې ته خپلې لښكرې او فوځي
بريدونه تررسه كړل( )2ددې د پاره  ،چې دا ا ّهمه موضوع څه روښانه شوې وي ؛ نو په لنډه توګه داسې ورته ځري
كېږو :
د لوى احمدشاه بابا د مرګ نه وروسته څه وخت  ،چې سېكهان دتيمورشاه د سلطنت په لومړيو وختو كې دده له
كورنيو ستونځو او د هغه د عيش او هوسا ژوند نه خرب شول  ،له دې حال او وضعې نه يې دا هيله د ځان رسه غوټه
كړه  ،چې
د تيمورشاه د كورنيو شخړو نه به موږ اوس د فرصت او وخت په غنيمت رسه د ځان د ا ّزادۍ په ګټه استفاده وكړو؛
نو يې دا وخت د بل هر وخت نه ډېر زيات ښه وګاڼه او ددې موقع نه په استفاده كولو رسه يې پر ملتان بريدونه
وكړل څه وخت  ،چې دراىن تيمورشاه د دوى له دې رسغړونې نه خرب شو په پوره او بشپړ ډول يې د كورين او داخيل
اړودوړله مخې ونه شواى كوالى  ،چې د بېګانه دښمن د دغه حركت او تريي مخه ونييس خو رسه له دې يې هم د
دوى ټكولو ته مالوتړله او هغې خوا ته دعسكري كلك فوځ رسه ور روان شو د تيمورشاه فوځي پېښې ،چې پورته مو
ورته اشاره وكړه ،دادى  ،په الندې توګه څيړل كيږي :
 1د تېمور شاه لښكرې د ملتان لورته:د لوى احمد شاه بابا د مړينې نه وروسته سېكان رسه وښورېدل  ،غوښتل يې  ،چې خپل ځان ا ّزاد كړي؛ نو د ملتان
د ښار شاوخوا يې ونيوله څه وخت ،چې تيمورشاه ددوى له دې نيت او دده په ضد خوځېدنې نه خرب شو د هغو د
مخنيوي د پاره يې په ډيره ميړانه او توره ور و دانګل( ) 2
سېكان  ،چې د تيمورشاه د كورنيو ستونځو ،شخړو او اخته كېدونه خرب وو ال پسې زړور شول ؛ نو په پوره توګه رسه
راټول او شپېته ( )50زره عسكر ( )2يې برابر كړل له دې ترتيب او نظم نه وروسته د چناب او راوي دريابونو څخه را
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واوښتل اراده يې وكړه  ،چې دېره اسامعيل خان  ،ديره غازي خان او نورې ديرې يو په بل پسې ونيسې دوى په دې
كې الهو وو او هيله يې درلودله  ،چې تر دغو ديرو وروسته به سيند هم ونيسې او په دغه خيال يې خپل نظم برابر
وو
تېمورشاه  ،چې ددوى له دې اړودوړ نه خرب شو؛ نو په دې لنډ وخت كې يې لومړى د خربو او اګاهۍ د پاره رسدار
حاجي عىل خان دوى ته د سفري په توګه ورولېږه ،څو  ،چې دى سېكان د تېمورشاه له امرونو نه خرب كړي څه وخت
 ،چې عيل خان هلته ور ورسېد؛ نو د سېكانو له خوا سمدالسه ووژل شو( ) 8
تېمورشاه  ،چې د سېكانو له دې شوم نيت او بد عمل او حال نه خرب شو ،د حد نه زياته سخته پرې متامه شوه
سمدستي يې خپل عسكر او منصبداران راوغوښتل او د ملتان لوري ته يې د سېكانو د ځپلو او حملې د پاره د تيارۍ
امر وركړ ده په خپله رسې جامې او كايل  ،چې د ونيو تويولو مثال او نښه وه ،واغوستل او سېكانو ته يې د جنګ
اعالن وكړ او د ملتان لوري ته په پوره زړورتيا ور روان شو() 2
كله  ،چې تيمورشاه پيښور ته ورسېد؛ نو سمدالسه يې اتلس ( )22زره تورزن او زړور عسكر د زانګي خان (جارجي
بايش) تر مرشۍ الندې دير غل او حملې د پاره د سېكانو جګړې ته ولېږل او دى په خپله د نور لښكر رسه يو ځاى
ور پسې وروسته ور روان شو
زنګي خان  ،چې ددغه ماموريت د رس ته رسېدو د پاره وګومارل شو؛ نو د تيمورشاه له حضور نه په ډېرې خوشالۍ
رسه رخصت شو ،ده په ډېره بيړه د ملتان لور ته حركت وكړ له څو شپو او ورځو نه وروسته ملتان ته ورسېد او له
سيكانو نه يې دوه كروه لرې خپل عسكر د صف او كتار تيارۍ او نورو جنګي تدبريونو او مقابلې د پاره ودرول تردې
نظم او ترتيب وروسته يې امر وكړ  ،چې هـڅوك د خپلې خوانه د مخامخ لښكرو په لور ورتلىل نيش او هيڅوك هغه
لور ته مه پريږدئ ،دا ددې د پاره  ،چې غليم او دښمن زموږ نه بې خربه پاتې يش ،د همدې شپې په سهار يې نابربه
پر سېكانو بريد او يرغل وكړ ،جنګ پيل شو ،په دې جنګ كې د زنګي خان عسكرو په ډېره ميړانه دښمن ته مټ
وركړ او سېكان يې ورو ورو تېښتې ته مجبور كړل ،پښتانه عسكر پر مخ والړل سېكان يې ګړۍ په ګړۍ يو په بل پسې
په شا واخيستل او په شامر يې دېرش زړه تنه له تېغه تېر كړل
تيمورشاه هم په دې وخت كې هلته ور ورسېد او په پوره مېړانه او توريالۍ بڼه ملتان ته ننوت او په ډېره مېړنۍ
حمله يې ښار د سېكانو نه ونيو ،سېكانو  ،چې ځانونه تنګ او وېره كې وليدل سولې او روغې ته رايض شول  ،تيمورشاه
د دوى روغه او سوله ومنله كله  ،چې سېكان كرار او ا ّرام شول ،تيمورشاه شجاع خان سدوزى ددغه ځاى حاكم
مقرر كړ په په دې وخت كې  ،چې تيمورشاه وضعه ا ّرامه وليدله؛ نو په پوره ډاډ رسه بېرته ته پېښور ته ستون شو او
په ډېره خوشحالۍ او خوښۍ رسه پېښور ته راننوت( ) 2
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د ملتان د پېښې او د هغې د قرارېدونه وروسته سينديان هم رسه وښورېدل او د تېمورشاه په مقابل كې پورته شول
تيمورشاه د سينديانو د ځپلو او كرارولو له پاره رسدار مددخان هغوى ته ورولېږه كله  ،چې رسدار مددخان سند ته
ورسېد په ډېره مېړانه رسه يې د سينديانو اړودوړ او پاڅون كرار كړ ،دده برياليتوب دا وو ،چې په ډيره زياته بريالۍ
بڼه يې د سنديانو مرشان او ير غلګر اېل كړل ( ،)8مددخان د سيند سيمې د شكارپور حاكم ته وسپارلې او خپله
بېرته پېښور ته ستون شو او د رسېدو رسه سم د پادشاه حضور ته ورغى ،تيمورشاه  ،چې دلې وضعه بيخي ا ّرامه
وليده؛ نو د پور ډاډ او اطمينان نه وروسته د پېښور له سيمې نه كابل ته والړ( ) 5
 2د ملتان لور ته د تيمورشاه دوهم ځل پاملرنه :تيمورشاه څړموىن (پرسىل) او وسه (اوړى) په كابل كې تېر كړل ،خو په همدې موده كې خرب شو ،چې د ملتان ،
بهاولپور او د سيند سېكانو او خلكو بيا دده په خالف اړودوړ پيل كړى او دده د حكومت ړنګېدو ته يې مالوې تړلې
دي  ،ددې پېښې او حركت اصيل محركني بهاول خان عبايس د بهاولپور وايل او رئيس او حافظ امللك دار د پوتره
د قام مرش او رسداران وو دوى د سيند او ملتان ډېره مځكه په واك كې لرله دغو ياغيانو د تيمورشاه د باج وركولو
نه ډده وكړه او د هغه په خالف يې  ،چې زړه غوښتته شخړه جوړه او ځانونه يې خپلواك حكمرانان وګڼل په دې ډول
دوى دواړو د پادشاه د حكم او حكومت نه رسونه وغړول( ) 2
تيمورشاه  ،چې د دوى د ياغي كېدونه ښه خرب شو؛ نو د هغود ځپلو او ماتولو د پاره يې بيا له عسكري منصبدارانو
او مرشانو رسه وليدل سال او مشوره يې وررسه وكړه او د پوره تدبري له نيولو نه وروسته له خپلو عسكرو رسه ددغه
اړودوړ د كرارولو په غرض ملتان ته په ډېره هسكه غاړه ور دننه شو تيمورشاه دغه وار ډېر په قار او غضب و ،د
افغانيت په مسته نېشه يې ددې پېښې د قرارولو له پاره رسدار مددخان د عسكرو او پلنت رسه مخكې د جګړې د
پاره وليږه او دى هم پسې ترشاه په بېړه ورغى بهاول خان ،چې د تيمورشاه د جنګ او مقابلې توان نه درلود سمدالسه
يې تېښتې ته مال وتړله  ،خپل كور او كهول رسه د بهاولپور نه د باندې پنځه دېرش كروه لرې له ملتان نه ووت په
هغه بې اوبو سولني او شګلني ميدان او ډګر كې ديره شو  ،چې هلته يې د ځان د ساتنې د پاره كال ودانه كړې وه ،
په دې توګه رسه ده هيله درلودله  ،چې د تيمورشاه نه به ځان وساتم او د هغه له يرغل نه به دلې په امن كې پاتې
شم او له ځان رسه يې وويل  :دې بې اوبو شګلني ډاګ ته به دده عسكر په ماپسې رانيش ؛ نو په ډېره بې غمۍ رسه
په دغه ځاى كې په خو شالۍ رسه دېره شو
د تيمورشاه د بهاولپور د جګړې او سخت لوټ كولو نه وروسته رسدار مددخان اسحق زى ځان ته را وغوښت او هغه
ته يې په كلكه د بهاول خان د نيولو او ټكولو وظيفه وركړه رسدار مددخان د شلو زرو عسكرو رسه د بهاول خان د
نيولو د پاره هغې خواته په ماموريت روان شو او امر يې وكړ  ،چې مخكې له مخكې بايد غله  ،اوبه او واښه د ځان
رسه واخيل  ،رسدار مددخان د ټولو اړتياوو د پوره كېدو نه وروسته د سولني او ريګني ميدان (دښتې ،بېديا) په لور
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روان شو څه وخت  ،چې هلته ورنږدې شو؛ نو په ډېره بيړه يې د اوبو د اړتيا د منځه وړلو له پاره لوى او ژور كويان
وكيندل ،خپل عسكر او څاروي يې په اوبو ماړه كړل تر دې احتياج وروسته يې د بهاول خان د نيولو د پاره په الزمو
تدبريونو الس پورې كړ
رسدار مدد خان د بهاول خان كال چارچاپېره محارصه اوونيوله په همدې وخت كې يې خپل لوى او درانده توپونه د
هغه د كال ولور ته مخ كړل او امر يې وكړ  ،چې په كال بريد خخ كړئ  ،كه څه هم په لومړي رسكې د توپونو مړدكيو
په كال باندې څه اثر ونه كړ  ،خو په همدې شېبه كې بخت د مدد خان رسه مرسته وكړه او د توپ يو مردىك د كال
سوري څخه ننوت او د داريو (باروتو) په خره او رېشه كې ولوېد  ،د لګېدو او لوېدو رسه سم و چاود ددې چاودنې
په اثر د كال دېوالونو كې درزونه پيدا او ځينې دېوالونه يې ولوېدل او هم د دوريو په خره كې د اور ملبې پورته شوې
() 2
څه وخت  ،چې د كال دېوالونه راولوېدل او د دوريو د اور غوړانجې پورته شوې؛ نو رسدار مدد خان په خورا زياته
مېړانه كالته ورننوت بهاول خان او د هغه زوى يې ونيول او د نيولو رسه يې مټې پرې وتړلې او تېمورشاه حضور ته
يې الس تړيل راوستل  ،څه وخت  ،چې تيمورشاه پالر او زوى وليدل ددې ناوړه اقدام په باب يې  ،چې دده د پاره
يې كړى و خربې وررسه وكړې  ،پالر او زوى دده په مخكې په خپل ناوړه عمل اوكړو باندې اعرتاف وكړ او ځانونه
يې په ډېرې پښيامنۍ او مالمتيا رسه پادشاه ته تسليم كړل تيمورشاه  ،چې د نرم زړه څښنت و هغه يې وبخښل او د
درناوي په مقابل كې يې د الهور او بهاولپور حكومت ور وسپاره تيمورشاه د ملتان نه د بېرته را ګرزېدو په وخت كې
عيل محمد نامى خاګواىن  ،چې څه موده پخوا يې د ملتان يوه سيمه نېولې وه او ددې صوبې صوبدار شجاع خان
سدوزايي يې په ملتان كې بندي كړى و د ور رسېدو رسه سم يې ونيو او بې له درنګه يې مړ كړ ( )2ددې سيمې
حاكمي او مرشي يې بېرته نواب شجاع خان ته وسپارله تر دې وروسته تېمورشاه په بهاول خان باندې د ډاډ او
اعتامد كولو نه وروسته په خورا دبدبه او بري رسه د كابل په لور راوخوځېد او د ملتان اړودوړ يې په مېړانه رسه پاى
ته ورساوه

 3د تېمورشاه د حكومت لور ته د بخارا د حكمران شامررادبيك الس غزونه:د تېمورشاه د سلطنت په وروستيو كې په  2805هـ ق كال كې د بخارا حكمران شاه مرادبيك تيمورشاه ته د هغې
ستونزې اواخته كېدونه  ،چې په ملتان او د سيند په جنګونو او اړودوړ كې ورته پېښه وه او ددغو پېښو د كرارولو د
پاره تېمورشاه هغې خواته خپلې شپې او ورځې اوږدې كړې  ،نو د تيمورشاه له دې ستونزې اواخته كېدونه د بخارا
حكمران استفاده وكړه او دا وخت يې د ځان د پاره د بل هر وخت نه ډېر مناسب وګاڼه او له دې كبله يې د ا ّمو
درياب پر جنويب برخو باندې خپل تېري او بريدونه پيل كړل( ) 2
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شاه مرادبيك په ډېر ا ّرام زړه پر مخ راغى او د مروې سيمه يې ونيوله ددې ځاى نه يې دېرش زره او سېدونيك د
بخارا په لور په خورا ظلم او زور رسه وكوچول د دوى د لېږد او كوچ پر ځاى يې يوه ډله بخارايان د دوى ځايونو ته
را وستل او په ا ّباديو يې په خوښۍ رسه بنا وكړه تېمورشاه د ملتان د سفر او راګرزېدو نه وروسته څه وخت  ،چې د
شاه مرادبيك له تېريو او تجاوز نه خرب شو  ،هغه ته يې ډېر نرم او د مهربانۍ نه ډك مكتوب او ليك هغې خواته
ورولېږه  ،په دې توګه يې هغه وپوهولو  ،چې دى بايد د افغانانو او درانيو پر ملكونو د تېري او نيولو نه واوړي او ځان
ور څخه په كلكه وسايت كله  ،چې
د تېمورشاه مكتوب هغه ته ور ورسېد؛ نو د بخارا حكمران د ده د مكتوب نه رس وغړولو او څه اعتنايې ونه كړه او
هغه يې ونه مانه د تيمورشاه د مكتوب په مقابل كې يې دنه ځواب وركړ كله  ،چې دراين تيمورشاه د مرادبيك له
خوانه منفي ځواب وليد؛ نو په 2805هـ ق كال كې د يو لك ( )2فوځ رسه د هغه د ټكولو او ماتولو د پاره په ډېر خرښم
(قهر) ور روان شو تيمورشاه د باميانو له ليارې بلخ ته ننووت او د هغه ځاى نه ورپسې اقچې ته وخوځېد په همدې
وخت كې د مخامخ له خوا شاه مرادبيك د پنځو سو زرو عسكرو رسه د تېمورشاه د مقابلې د پاره راغى په ورځو
ورځو د دواړو دښمنو تر منځ خونړي جنګونه پېښ شول او جګړې دوام درلود د جنګ په وخت كې شاه مرادبيك د
خپل پالن له مخې  ،چې ترتيب كړى يې و عمر خوشبيګي يې د دېرشو زرو عسكرو رسه د ناڅاپي يرغل د پاره د
تيمورشاه لښكر ته ولېږه په همدى وخت كې يې عيل وير دي نامى بل افرس په دې مامور كړى و  ،چې دى به د
درانيو د ا ّزوغ او خرڅ د الرې شنډولو په خاطر كلك اقدام كوي او د مرګ تر وروستۍ سلګۍ پورې به د درانيو
ا ّزوغ په دې الر نه پرېږدي د شاه مرادبيك له دې پالن او جنګي ترتيب نه تيمورشاه خرب و او د شاه مرادبيك له
شوم نيت نه  ،چې تيمور شاه ته به ماتې وركړي او برى به يې په نصيب يش هم ښه اګاه شوى و؛ نو ده هم د افغانيت
او پښتونوالۍ او خاورې د ستاتنې په مسته نيشه خپل جنګي ترتيبات له پخوا نه ښه كلك كړي وو
تېمور شاه  ،چې دده د حركت الره څارله ؛ نو خپلو توپچيانو ته يې د ټاكيل سنګر په مخ كې ځاى وركړى وو دوى
يې ددې د پاره درويل وو  ،چې څه وخت د شاه مرادبيك لښكر را ورسيږي په هغوى به كلك بريد كوي  ،چې د بري
نيشه يې له رسه وبايس او كلكه ماتې وركړي دا كار لكه څنګه  ،چې د تيمورشاه هيله وه په ډېره بريالۍ بڼه تررسه
شو  :كله  ،چې د شاه مرادبيك لښكر د تېمورشاه خوا ته راغى او ښه را وړاندې شو؛ نو د رارسېدو رسه سم تېمورشاه
خپلو توپچيانو ته د ويشتلو امر وكړ  ،تورياليو او مېړانيو توپچيانو د تېمورشاه دامر رسه سم سخت بريد پيل كړ ،د
دواړو خواو ترمنځ سخته نښته پيل شوه د دواړو خواوو ترمنځ جنګ ډېر سخت شو  ،خو د توريالو افغانانو لښكر
جنګ پر مخ بوت او ورو ورو يې اوزبكو ته په بېرته تلو ماتې وركړه او تېښتې ته اړ شول شاه مرادبيك له دې ماتې نه
ډېر خواشينى او خپه شو پوه شو  ،چې كه جګړې ته دوام وركړي نو به بيخي ورك او خوار يش؛ نو سمدالسه سولې
او روغې ته رايض شو( )2او داسې پريكړه يې له خپل ځان رسه وكړه  :مرادبيك څو تنه عاملان د بخارا نه را وغوښتل

Download from: ketabton.com

29

 ،د ننواتې او عذر كولو په هيله يې د قرا ّن مجيد په ور،كولو رسه د تېمورشاه حضور ته ورولېږل او هم يې دوى ته دا
پيغام وركړى و  " :له دې وروسته به داسې كار له مانه  ،چې د افغاين پادشاه د خواشينۍ سبب كيږي ونه وينئ()" 8
تېمورشاه  ،چې ډېر نرم زړه خاوند سړى و دده ننواتې يې ومنله او د دواړو هېوادو ترمنځ يې رسحدي پوله او ټك د
جيحون سيند وټاكه تيمورشاه تردې بري وروسته د كابل په لور راوخوځېد د راګرزېدو په وخت كې د تيمورشاه ډېر
لښكر د سړو او يخ د السه په هندوكش كې مړ شو  ،خو له دې رسه رسه تېمورشاه په ډېره دبدبه ،بري او شان رسه
كابل ته په وياړ راغى
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دريم فصل
دولتي جوړښټ (تشكيل)

د تېمورشاه د دورې او حكومت مذهبي  ،اقتصادي  ،مايل ،عسكري (حرىب) او اداري جوړښت په زړه پورې موضوع
ده  ،چې اهمې برخې يې دادي :

اداري جوړښت :
د اداري تشكيل او جوړښت له مخې  ،چې هغه وخت يې رواج درلود ،پادشاه مطلق حكمران و  ،له دې امله ټولې
اداري او دوتري څانګې ،وزارتونه او والياتونه دده تر مستقيم كنرتول او حكم الندې وو پادشاه د خپل صالحيت له
مخې حق درلود  ،چې واليان ( )2او وزيران مقرر او له وظيفې نه لرې كړي  ،د قضا غړي او د لويو رتبو نور مامورين
دده په خوښه او اراده د كار ډګر ته راتلل او دده د فكر او رايې له مخې به يې كار پيل كاوه

وكيل الدوله :
د هغې زمانې د اداري جوړښت او رغاونې له مخې وكيل الدوله هغه څوك و ،چې د پادشاه په حضور كې يې د نايب
السلطنه  ،صدر اعظم  ،نظامي او مليك لوى مشاور او مخور په توګه دربار كې وظيفه تررسه كوله وكيل دوله تر هر
چا ډېر غټ اعتبار او قدرت درلود دا كس او تن د هغې ورځې رئيس الوزرا (صدراعظم) و او د پادشاه په غياب كې
يې د نايب السلطنه په څېر د پادشاهۍ د ټولو كارونو د رسته رسېدو او وارسۍ كولو ماموريت په غاړه دردلود وكيل
الدوله د هغې زمانې د خورا غټو منصبدارانو او مرشانو له ډلې شمېرل كېده او كوالى يې شول  ،چې د پادشاه رسه
د مخالفت په وخت كې د هغه الس د كار نه لرې او پر ځاى يې پادشاه يش د تيمورشاه د سلطنت او پادشاهۍ په
وخت كې دده نايب السلطنه او وكيل الدوله رسدار عبدالله خان ايوب زى پوپلزى و ،رسدار عبدالله خان د لوى
احمدشاه بابا د امپراتورۍ په وخت كې د ديوان بيګى (د دو ترونو امر) وظيفه په غاړه درلوده ( )2دى په دېوان بيګي
رسه مشهور و هغه د خپلې زمانې پوه عامل او لوى سړى تېر شوى دى د تېمورشاه د زمانې ډېر درانده كارونه دده
په مشوره او فكر رسته رسېدل تيمورشاه دېوان بيګي ته په ډېر درانده نظر كتل او په هر كار كې يې له هغه رسه
مشوره كوله
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مشري ،مداراملهام (داخله او عدليه وزير) :
د تېمورشاه دوره او سلطنت د اداري جوړښت له مخې په هغه وخت كې د عدل وزارت او كورنيو چارو وزارت له يو
او بل نه ګوښي او جال نه وو  ،بلكې د دواړو وزارتونو كارونه رسه ګډ او رشيك وو دنن ورځې په شان يې ځانته جال
نومونه نه درلودل دا دوه وزارتونه به د پادشاه نه وروسته د وكيل الدوله د خوانه اداره كېدل او د دولت ډېر مهم
ارګان ګڼل كېده څرنګه  ،چې په هغه وخت كې د حكامو تغري او مقرري د عمومي هوساينې او نظم د ساتنې دپاره
او د قضاو وټاكل په رشعيه محكمو كې د يو بل رسه تړيل وو؛ نو ځكه ددغو دوو وزارتونو كارونه د يو او بل رسه په
هغه دوران كې ګډ او نه بيلېدونىك وو د تېمور شاه حكومت په وخت كې د عدل وزارت د مدار -املهام په نامه
رسه يادېده  ،چې د محكمو د وظيفو څخه سوا د كورنيو وزارت ځينې وظيفې او چارې هم پرې تړلې وې او د ټاكيل
وزير له خوا به تر اجرا الندې نيول كېدې( ) 2
په هغه دوران كې د عدل وزيردخان علوم او يا د قايض القضات په نامه رسه مشهور و  ،د عدل وزير به خامخا هغه
څوك و ،چې په رشعيه علومو كې يې تر ټولوى الس درلود دې سړي به ټولې قضايي چارې او كارونه د محمدي
رشيعت رسه سمې فيصله كويل د اسالم او محمدي دين نه يې خالف هېڅ كار نه شو كوالى ،له دې امله د عدل
وزارت وظ يفه ډېره درنده او پاكه وه چا به  ،چې د رشيعت څخه مخالف كار وكړ  ،هغه ته به د رشيعت رسه سمه
سخته جزا وركول كېده د تېمورشاه د پادشاهۍ په زمانه كې د مدار املهام درنده وظيفه د قايض فيض الله خان
دولت شاهي په غاړه وه  ،دې سړي به د نن ورځې د عدل پر چارو برسريه د كورنيو چارو وزارت كارونه او د دربار
مشاوريت هم په غاړه درلود دا سړى په خپل وخت كې تېمورشاه ته ډېر منىل و  ،دده نوم په تېرو بحثونو كې ځاى
په ځاى راغىل دى او په خټه پښتون نه و د خاص مهارت په خاطر تېمورشاه ته ډېر ګران و
مستويف :
كه د تېمورشاه د زمانې اداري او دولتي جوړښت ته ځري شو؛ نو له هغه نه په ښكار رسه جوتيږي  ،چې دده د سلطنت
او حكومت په دوران كې مستويف د اعىل دېوان او د لوى اركان په حيث خپله دنده تر رسه كوله دده كارونه د
وزيرانو نه وروسته ډېر درانده او غوره وو دده د پادشاهۍ په وخت كې څو كسانو د مستوفيت وظيفه اجرا كړې
ده  ،چې د ټولو نه يې مشهور او مخور عبدالطيف خان الجامي د كشمري اوسېدونىك و( ) 2
د مستويف غوره كار د ماليې راټولول و دې سړى به هر كال د هېواد له ټولو برخو څخه ماليه د ټاكلواصولو له مخې
 ،چې د دولت سرت عايدو راغونډولو او وروسته له حساب كولو او اندازې معلومولونه به يې پادشاه پرې خربولو او
د هغه له سرتګو نه به يې د ملك ماليه ،چې څومره ده  ،تېروله مستويف په هر ځاى او واليت كې ځانګړى دوتر او
څانګه درلودله  ،چې د بيلوبېلو والياتونو ماليه به د موظفو كسانو له خوا د مستويف د امر د ور رسېدو رسه د مربوطې
سېمې له خلكو نه را ټولوله او تر راغونډولو وروسته به يې مستويف ته رسوله مستويف به بيا د وېش له مخې هر ځاى
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ته خپله د رضورت ونډه حاكامنو ته ورلېږله  ،يا به داسې وه  ،چې د هرې سيمې حاكم به د رضورت وړ پيسې د
مستوفيت او ماليې له څانكې اخيستې  ،لنډه دا  ،چې د مستويف كارونه ډېر او درانده وو

امني امللك ( د زراعت رئيس ):
كه څه هم دا نوم ددې عنوان رسه رس نه خوري او د ملك او هېواد او د ساتنې په معنا دى ،خو د هغه وخت دا
داري جوړښت او تشكيل له مخې يې د اجراء تو او كارونه بڼه هم دانه وه  ،دا عنوان د امالكو د مدير او د نن ورځې
د كرنې له وزير رسه مشابهت لري د تېمورشاه د سلطنت او واكمنۍ په وخت كې دې اداري او دولتي څانګې د
دولت د مځكو (خالصه جاتو) محصول ټولولو او د حكومت په چارو به يې لګاوه ( )2او يا به يې د دولت خزانې ته
سپاره دغه مهمه او درنده اداره د احمدشاه بابا او تيمورشاه په زمانه كې د اعىل دېوان يوه څانګه شمېرل كيده ،
چې د دولت محصول به يې را تولولو ،دا شان دې څانګې د هېواد په هر واليت او دولتي سيمه كې دولتي ګدامونه
جوړ كړي وو ،چې هر واليت به د رضورت او اړتيا په وخت كې خپله ونډه ددې راټول شوي محصول نه د دولت په
كار كې لګوله د تيمورشاه د واكمنۍ په وخت كې د هغه وخت د امني امللك وظيفه نورمحمدخان بابري ته ورسپارل
شوې وه  ،دې سړي دا دنده په ډېر ښه شان رسه پر مخ بووله او د څه وخت نه وروسته د دوترونو د مهتمم په دندې
و ګومارل شو دا ،چې دا سړى په خپلو ورسپارل شويو دندو كې ډېر صادق او رښتينى و؛ نو د تېمورشاه د ډېر باور
له مخې د ماليې د محكمو د پلټنې دنده هم ورته په برخه شوې وه
ايشك اقايس (د دربار وزير ):
د تيمورشاه د اداري تشكيل په لړ كې ايشك اقايس د دربار د وزير حيثيت درلود ددې سړي كار ډېر دروند او غوره
و ايشك اقايس به د دربار ټول كارونه پرته د انشاء له دوتر نه  ،چې د منشيانو په الس كې و اجرا كول دا سړى پادشاه
ته هم ډېر منىل او نږدې و دا ،ځكه پاشاه په هر چا د دربار د وزير او ددې وزارت د كارونو اعتامد او باور كوالى
نه شو دې سړي د دربار د وزارت او د دربار د ټولو څانګو د مامورينو نظم او ترتيب په الس كې و او ده به د دربار
د ټولو لګښتونو او خرڅونو حساب په خپله سنجاوه كله به  ،چې دده له خوا نه د دربار مرصف وټكال شو؛ نو بيا به
د موظفو كسانو له خوا تر رسه او پوره كېده د تيمورشاه د سلطنت په زمانه كې دده ايشك اقايس رسدار محمدعلم
خان پوپلزى و رسدار محمد علم خان د منيل او مخور دېوان بيګي ( عبدالله خان ) زوى و موږ پورته وويل  ،چې
تيمورشاه د ځان د ساتنې له پاره په هر چا باندې اعتبار كوال ى نه شو او هم يې د دربار كارونه هر چاته په الس كې
نه وركول څه وخت ،چې دېوان بيګي مړ شو  ،تيمورشاه رسدار محمد علم خان ته په مريايث ډول دا منصب وركړ
() 2
منيش بايش او خاص دېوان :
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د تيمورشاه د سلطنت او پادشاهۍ په دوران كې رس منيش د منيش بايش او شاهي دارالتحرير د خاص دېوان په
نامه رسه ياديده او ډېر دروند او غوره كار ګڼل كېده( ) 8
د تېمورشاه په وخت كې منيش بايش د ډېر قدرت او صالحيت څښنت و د دده تر الس الندې څو پخو منشيانو او
ليكونكو كار كاوه د پادشاه فرمانونه (ارقام) او نورې غوره پاڼې په ده پورې تړلې وې د تېمورشاه په زمانه كې هر چاد
منيش بايش وظيفه تر رسه كوالى نه شوه ځكه  ،چې دا دروند كار د منيش بايش په لياقت او استعداد پورې تړىل
و چا به  ،چې په ډېر قدرت او د خالقه هرن په زور شاهي فرمانونه ليكل؛ نو د ليك په كار كې د حسن خط (ښكيل
خط مراعات يوازېنى ارزښت و) ليكل غوره او په زړه پورې اصل شمېرل كېده چا به  ،چې ښكىل خط درلود؛ نو هغه
به همدې درانده كار ته ګومارل كېده  ،كوم كس به  ،چې په دې مهمه دنده او كار كې د ځان نه لياقت څرګند نه
كړ هغه په دې دنده مقررېدىل نه شو په دې توګې رسه وينو ،چې د ښه خط څښنت د منيش بايش ( د ښكيل خط
خاوند ) مريزا هادي خان و دا سړى د تېمورشاه د پالر لوى احمدشاه بابا له وخت نه په دغه درنده او مهمه دنده
باندې مقرر او ګومارل شوى و ده دا غوره او اهمه دنده په ډېره ښه وجه او د ځان نه د لياقت په ښودلو رسه تررسه
كوله كه سړى دده د الس خط او فرمانونه وګوري؛ نو به دغه حقيقت په پوره توګه ورته جوت يش د مېرزا هادي له
مرګ نه وروسته د منيش بايش د دندې د پاره اعليحرضت تيمورشاه ابراهيم خان ،چې په مرشف خان رسه مشهور
و ،دې كار ته وګوماره( ) 2
صندوق دارچي ( د خورځونو رئيس ):
د هغه وخت د اداري تشكيل په اساس خزانه ډېره غوره او مهمه اداره وه د تيمورشاه د واكمنۍ او حكومت په وخت
كې خزانه د اعىل دېوان تر كتنې او نظر الندې اداره كېدله د دولت نورې ټولې خزانې دلته د ذخريې او ډېرۍ په
ټوګه ساتل كېدلې ،دوى دغه د خزانو ذخريه او زېرمه د ماليې نه بيله او ګوښې كړې وه دا كار ددې د پاره تررسه
شوى و ،چې د پادشاه د پاره ځانګړې خزانه په نظر كې وه او د صندوق دارچي له خوا يې كتنه كېدله  ،له بلې خوانه
به د ماليې ډېره برخه د مامورينو  ،لښكرو او قومي مرشانو په تنخا او معاش پورې لګېدله ؛ نو ځكه د پادشاه له پاره
ځانګړې او ځانته خزانه په تشكيل كې نيول شوې وه
دا ټىك هم د يادونې وړ دى  ،چې د خپل هېواد دننه مليه به د مامورينو  ،لښكرو او قومي مرشانو په تنخا پورې
مرصف كېدله د تر الس الندې ملكونو ماليه او باج به يوازې او يوازې د پادشاه خزانې او ذخېرې ته راټولېدې او
هلته به د پادشاه د پاره د صندوق دارچي له خوا خوندي كېدې( ) 2
د تيمورشاه په زمانه كې دده لوى او عمومي خزانه دار او د هغه وخت په اصطالح صندوق دارچي التفات خان و،
دا سړى د لوى احمد شاه بابا په دوران كې دده د خواجه رساى په نامه دنده په غاړه درلودله او احمدشاه بابا ته
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ډېر منىل او نازوىل و تيمورشاه  ،چې په ده باندې زيات باور درلود؛ نو دغې چوكۍ ته يې لوړ كړ  ،څو  ،چې دده
مالونه ښه شان رسه ورته خوندي وسايت
[عرض بيګي ( د عرايضو ا ّمر )]:
د اداري تشكيل له مخې عرض بيګي د نن ورځې د عرايضو د مدير او ا ّمر په څېر او څه له دې لوړه دنده د رسياور
په شان د پادشاه په دربار كې په غاړه درلوله دا سړى به تل په دربار كې حارض و د عرض بيګي وظيفه په هغه زمانه
كې د دربار د وزير په هدايت اود هغه تر امر الندې اجرا كېدله تېمورشاه هم د نورو پادشاهانو په شان عرض بيګي
درلود او دا اداري څانګه دده په وخت كې پياوړې او بشپړه وه دده د دربار عرض بيګي محمد اكربخان و ،چې دده
په خوښه په دې وظيفه باندې ټاكل شوى و( ) 2
جهرچي بايش (د خپرونو  ،تبليغ او حكومتي چارو ا ّمر):
د جهرچي بايش دنده په خپل وار رسه په خپل ځاى كې ډېره درنده وه او خورا غوره بڼه يې درلودله داپه دې معنا،
چې جهرچي بايش به هره ورځ پادشاهي فرمانونه  ،پيغامونه او خربونه د دربار غړيو او نورو لويو رتبو مامورينو ته
رسول جهرچي بايش به د سفر (لېږد) او جنګ په وخت كې د پادشاه امرونه په جهر او لوړ غږ رسه خلكو او ولس ته
اورول او رسول به يې ددې سړي تر الس الندې نورو ډېرو وړوجهرچيانو وظيفه په غاړه درلودله ،په دغو جهرچيانو
د هېواد له هرې سيمې نه خربونه او احوال راټولول
په هغه وخت او زمانه كې  ،چې د مخابرې او ا ّژانس وسايل ډېر كم او يا هېڅ نه وو؛ نو ددې له امله او د هغه زيات
رضورت او اړتياله مخې ،چې د هېواد د لرو سيمو او يا د هېواد نه د باندې خربونه ډېر رضوري ګڼل كېدل؛ نو ،ځكه
جهرچيانو ډېر قدر او عزت درلود او د دوى د خربونو راوړلو ته سخته اړتيا وه كله به  ،چې د دوى قدر او عزت چا
ونه كړ؛ نو كوالى يې شول  ،چې په خپلو راټولو شويو خربونو او احوال رسه خلك په غلطه تېر بايس او دروغ ووايي ،
كه  ،چېرې دوى دا كار كړى واى؛ نو طبيعى وه  ،چې يو عامل كړاو او تكليف يې رامنځ ته كاوه ددې مثال په
څرګنديدو رسه جوته شوه  ،چې په هغه دوره او وخت كې جهرچيانو ډېر قدر درلود او هم د ورځې لوى ټولنيز
رضورت په دوى پورې تړىل و له نيكه مرغه نن ورځ دا ا ّهم كار د راډيو  ،تليفون  ،تيلګراف او بې سيم په واسطه
رسه اجرا او تر رسه كيږي
د تيمورشاه د دورې جهرچي بايش غازي زنيك خان و  ،چې د ملتان د سېكانو په جګړه كې يې د تيمورشاه د اتلس
زره كسيز لښكري فوځ مرشي او واك په غاړه درلود ( )2د هغه زړورتوب او مېړانې له امله  ،چې ده درلودله د ملتان
د تاريخي او درندې جګړې قهرمان وګڼل شو دا رسدار د هغه مراد خان ورور دى  ،چې د مراد خانۍ د كوڅې نوم
( )8د هغه د مېړانې او تورې له مخې ور باندې د يادګار دپاره اېښودل شوى دى دى هم د خپل ورور په شان تورياىل
او مېړىن و  ،چې د ملتان د جنګ اتل وګڼل شو
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نساق چي بايش ( قوماندان  ،كوټوال ):
د تېمورشاه د دوران د اداري تشكيل او چوكاټ له بڼې نه دا جوتېږي  ،چې نساق  ،چې بايش كټ مټ د نن ورځې
د امنيې او ژاندارمې د قوماندان وظيفه په غاړه درلودله دې سړي او مسو ْول شخص به په رضوري كارونو او پېښو
كې د پادشاه او سلطنت د نورو لوړو او غوره كسانو په خوښه د جزا د وركولو دنده په خپل واك او الس كې اخيسته
څوك به  ،چې مجرم او ګناهګار و ،دده له خوا به په الزمه او ورته ټاكل شوې جزا باندې محكومېده لكه  ،چې د
بايش له كلمې نه څرګنديږي دده تر الس الندې يوه لويه ډله په ښار  ،ښارونو او والياتو كې د ساتنې او امنيت د
پاره په دې دنده ګومارل شوې وه او د ګزمې په بنې رسه به يې خپله دنده په جدي توګه تررسه كوله دا ټىك هم بايد
جوت كړو ،چې په هر واليت كې به يوه بايش خپله دنده د هغه وخت د مقرراتو رسه سمه د وايل په امر پر ځاى
كوله
د تېمورشاه د دورې او سلطنت د نسق چې بايش دنده د نن ورځې د امنيتي قوماندان او د خلكو د څارندوى د رس
مامور رسه يو شان وه ( )2كه چېرې سړى د تېمورشاه د دورې اداري جوړښت مطالعه كړي؛ نو به ورته معلومه يش
 ،چې نسق ،چې بايش دقوماندان او رسمامور وظيفه په غاړه درلودله
هر كاره بايش ( د استخباراتو مدير ) :
كه د تېمورشاه د سلطنت اداري جوړښت په كره ډول مطالعه كړاي يش؛ نو به دا جوته يش  ،چې د هركاره بايش
دنده د ضبط احواالتو په څري وه ددې وظيفې څښنت به د سيايس خربونو څارل او د ضبط احوال ماموريت په غاړه
درلود
د تيمورشاه په زمانه كې دغه وظيفه د لومړي ځل له پاره ا ّقا وقار اجرا كوله ترده وروسته د تېمورشاه له خوا مريهوټك
خان پوپلزى په دې درنده دنده باندې مقرر شو ( )2دې سړي په خپل وخت كې خپله ورسپارل شوې دنده د تيمورشاه
په ګټه په ډېر ښه شان او جديت رسه پر مخ بوتله دا سړى د خپلې د ښې اجرا له مخې تېمورشاه ته ډېر ګران او
منىل و
قافله بايش ( د ترانسپورت او حمل و نقل رئيس ):
د هغه وخت د اداري رغښت له مخې قافله بايش د لېږدونكو څارويو په رس باندې مقرر و او دې سړي به د څارويو
او حيواناتو د خرڅ او خوراك واښه  ،اوربشې او دروېشتې سمولې او هم به يې ددې دندې ترڅنګه د مستخدمينو او
چوپړو (چپړاسيانو) چارې تررسه كولې د سفر او جنګ په وخت كې به يې د سوارلۍ كلك او غښتيل څاربه (څورب)
ا ّسونه برابرول ( ،)8همدا شان يې د شاهي كورنۍ د تفريح د پاره ښه ښه ا ّسونه ساتل
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لښكر نويس ( لښكر ليكونىك ):
د تيمور شاه د وخت د اداري تشكيل په چوكاټ كې د عسكرو  ،كامي لښكرو د بللو او ترخيص كولو په غرض يوه
ډله لښكر ليكونيك ددغې دندې د تررسه كولو د پاره ګومارل شوي وو  ،دوى خپله دنده د اعىل دېوان تر الس او
څارنې الندې اجرا كوله ددغې ډلې يوازينۍ دنده د لښكرو بللو او شمېرلو ليكل و  ،دوى به د خپل كار راپور وروسته
له اجراء نه اعىل ديوان ته سپاره  ،اعىل ديوان به د دوى كارونه ليدل او تر اصالح او صحت وروسته به يې د پادشاه
له نظر نه تېرول
خواجه رساى بايش:
د اداري رغښت له مخې دې سړي ته د پادشاه د حرام رساى د كور او حرم د چارو نظم او ترتيب ور په غاړه و  ،د
حرام رساى يوه ډله نور كار كوونيك به هم دده له خوا اداره كېده  ،هغوى به دده تر امر الندې د حرام رساى كارونه
او ورسپارلې چارې پرمخ بوولې د تيمورشاه د پالر (لوى احمدشاه بابا) خواجه رساى بايش غازي التفات خان او ياقوت
خان وو ،
د تيمورشاه د حرم رساى خواجه بايش هم يا قوت خان و( ) 2
د اعىل دېوان څانګې او دايرې :
 1-خاصه دوتر (دفرت)  :دا دوتر د پادشاه د جمع او خرڅ ټاكىل او ځانګړى دوتر وه 2-خالصه دوتر  :دا دوتر د پادشاهي امالكو او ا ّمرينو د محاسبې دوتر و 3-د مواجبو دوتر  :په دې دوتر كې د معاش او تخوا كارونه تررسه كېدل 4-د ثبت دوتر  :دې دوتر د نن په شان د ټولو سندونو او احكامو د اعتبار په غرض دوه كاپۍ ليكلې ،يو كاپي بهمستحق تن ته په الس وركول كېده او بله كاپي به يې دوتر كې د ثبت د پاره پاتې كېده( ) 8
 5-د حساب دوتر  :په دې دوتر كې د نن ورځې په شان د كنرتول او محاسبې چارې تررسه كيدې 6-د اسنادو دوتر  :دا دوتر اوس د ليك (پاڼو) او اريشف په نوم ياديږي  ،په دې دوتر كې به ټول ليكونه خونديكېدل
  7-د ثالثاتو دوتر  :دا داسې يو دوتر و  ،چې حكومتي محصول به يې په دريو ،برخو وېشه يوه برخه به يې كرونيك(كروندګر ،بزګر ،دېكان ) ته وركوله او پاتې نورې دوې برخې يې حكومت ته سپارلې ،په دې حساب به بزګر ته د
حاصل درميه برخه وركول كېده
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 8-د راهدارۍ دوتر  :دا د پاسپورت دوتر و  ،چې د تګ راتګ كارونه يې كول 9-د انشاء دوتر  :دې دوتر ته به يې خاص دېوان وايه او د نن ورځې د شاهي دارالتحرير بڼه يې درلودله مهامنداربايش :
د تيمورشاه د وخت په اداري رغښت كې مهامندار بايش هغه څوك و ،چې نن ورځ ورته د ترشيفاتو ا ّمر وايه يش دا
نوم د لوى احمدشاه بابا په وخت كې پخواله  2253كال څخه منځ ته راغى  ،خو دې ادارې د تېمورشاه د حكومت
او پادشاهۍ په وخت كې څه غوره توب او فوق العادګى نه درلودله  ،دغې ادارې ته دده په وخت كې څه رضورت
نه ليدل كېده؛ نو يې څه تشكيل هم نه درلود له ده وروسته دا اداره او نوم د دوهم ځل د پاره د شاه زمان په وخت
كې د مهامندار بايش په بڼه را ژوندى شو او د دربار په دايرو كې لوړ او اوچت ځاى ونيو( ) 2
پېش خانه چي :
دې سړي د اداري جوړښت له مخې د پادشاه د پخلنځي او كار خانې چارې په غاړه درلودلې  ،كله به ،چې پادشاه
د سفر خيال وكړ؛ نو به دې مس ْوول سړي د سفر ټول الزم او رضوري سامان لكه دېګونه  ،فرش  ،ظرف  ،د ا ّسونو
رضوريات او نور د اړتيا وړ مواد د پادشاه د هوساينې له پاره اخيستل  ،د تم كېدو او تګ په وخت كې به يې دا
شيان وړل او تم كول( ) 8
چندال بايش :
څنګه  ،چې په ځنډنو (پخوانو) وختو كې د څپليو اغوستلو رواج زيات او ډېرو  ،په څوكيو باندې به د ميز تر شاه او
يا بې له مېزه څوك نه كيناستل او نه يې دومره رواج درلود له دې امله په هغه وخت او زمانه كې كوټې او د ناستي
ځايونه په غاليو ،ټغرو او ملڅيو فرش شوي وو څه وخت به  ،چې د پادشاه لېدو ته مخور او لويان راتلل؛ نو د دوى
څپلۍ او پڼې به په يوه كوټرۍ (كفش كن ،دهلېز ) كې ويستل كېدې او خلك به دپادشاه حضور ته لوڅې پښې ننوتل
له دې كبله ددربار لوى ا ّمر حضور دكارونو د نظم په غرض يو تن د چندال بايش په نامه د پڼو او څپليو د ساتلو د
پاره ګومارىل و ( )2دده وظيفه يوازې د څپليو  ،كوښواو پڼو ساتل او سمول وو
نظامي او عسكري بڼه :
تېمورشاه دخپل سلطنت په وخت كې عسكري مسلك ته ډېر لږ پام و ده خپلې ټولې حملې او عسكري يرغلونه خپلو
لويو جرناالنو ته سپاريل وو ددې په نتيجه كې دده لويو منصبدارانو پاينده خان او مدد خان دده له دې اعتامد او
ډاډ نه ښه غوره نوم پيدا كړ لكه  ،چې څرګنده ده تېمورشاه په خپله ډېر كم د دښمن رسه د جګړې او جنګ په ډګر
كې مخامخ شوى دى رسه له دې هم څنګه  ،چې پادشاه لوى عسكري قوماندان و؛ نو ،ځكه تيمورشاه په ځينو جګړو
كې په تېره د تالپورا په جنګ كې د محاربې او جګړې د ډګر لوى افرس او مرش و() 8

Download from: ketabton.com

38

مونږ دمخه دا ټىك ياد كړى و  ،چې تېمورشاه د قام د رسدارانو او خانانو د وېرې او ډار له امله د ځان د ساتنې
دپاره كايف لښكر د عمل له ډګر نه لرې كړ او د هغه پر ځاى يې تنخاخور لښكر جوړ او تيار كړ يوازينى ټوىل  ،چې
دده رسه تل ملګرى او دده د ساتنې د پاره چمتو و هغه دده ټاكىل او خاص ګارد و ،چې ډېر زيات افراد يې پښتانه
نه وو او له نورو ،وغريه قامونو څخه جوړ و ددې ګارد او ټويل تنخوا خورا ډېره وه او كله كله به زيات بخششونه
ورته وركول كېدل( )2دا وجه وه ،چې د تېمورشاه او د هغه د دربار نه د خپل قام او ولس اړيكه پرې شوه  ،له بلې
خوا همداشان تيمورشاه په ولس باندې بې اعتامده و ،له دې كبله هغه قامي لښكر د خپل ځان د ساتلو له پاره ونه
ګوماره ده خپل قامي لښكر پر ځاى په تنخاخور لښكر ډېر اعتامد درلود دا ،ځكه په دې لښكر كې قامي رسدارانو
الس نه درلود دا لښكر دده په الس د ځان د ساتنې د پاره جوړ شوى و د تيمورشاه د دورې عسكري نومونه او
جوړښت داسې و :
سپه ساالر :
د تېمورشاه په زمانه كې سپه ساالر د نن ورځې د حربيې د وزير (د دفاع وزير ) دنده تررسه او اجرا كوله ( )8د
لښكرو نظم  ،توپخانه ،باجه خانه ،پوځي بېل بېل ټولګي ،د قامي لښكرو ترتيب او نور لښكري او پوځي كارونه په ده
پورې تړيل وو
د تېمورشاه د سلطنت په وخت كې دده سپه ساالر له 2225ق كال څخه تر  2282پورې رسدار جانخان پوپلزى وه ،
دې پوه سپه ساالر د احمد شاه بابا په زمانه كې هم همدا وظئفه تررسه كوله دې سپه ساالر د ملتان په بهاولپور او
نورو جګړو كې تر  2282كال پورې په خورا ميړانه رسه ګډون وكړ رسه له دې هم دا د پښتنو اتل ددې كال په
وروستيو وختو كې ديوه غرض او مخالفت له مخې ،چې د مخه ورته اشاره شوې د كندهار په دل ا ّرام كې د فاين
نړۍ نه د تل د پاره سرتګې پټې كړې
صوبه دار :
د تېمورشاه د سلطنت د دورې په نظامي جوړښت كې د صوبه دار او سپه دار كلمې دواړې رواج وې  ،ددې دووكلمو
معنا په ښه شان معلومېداى نه يش  ،ځكه  ،چې د پاريس ژبې په اصطالح سپه دار او د هندي ژبې په اصطالح صوبه
دار دواړه يوه معنا لري د دندې له مخې يې معنا كوم بېلتون او توپري نه رسه لري د تېمورشاه په زمانه كې صوبه
دار د نن ورځې د نايب الحكمه  ،واليانو او عسكري قوماندانانو رسه څه توپري نه لرلو دې سړي به د وايل په غياب
كې د لويو ښارونو كارونه اجرا او تررسه كول دا شان په هغه زمانه كې صوبه دار د لوى افرس مقام درلود او د
حكومت كولو واك او واګې يې اخستى شو د تېمورشاه د حكومت په دوره كې دده مشهور او نامتو صوبه دار ا ّزادخان
د حاجي كريم داد خان زوى و ،چې په كشمري كې يې حكومت كاوه( ) 2
د تېمورشاه د پادشاهۍ او سلطنت په وخت كې عسكري نومونه دادي() 8
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 1-سپه ساالر  :د جنګ له وزير څخه لوړ 2-د لښكر امري  :د حرب د وزير په شان 3-اردو بايش  :نايب ساالر  ،فرقه مرش 4-قوللر اقايس  :د فرقه مرش رسه يو شان 5-صوبه دار  :د والياتونو او ښارونو عسكري قوماندان 6-سپه دار  :د هغه وخت سپه دار د نن ورځې غونډ مرش 7-بېګلر بيګي  :د كرنيل په شان 8-رستېپ  :بلوكمرش  ،يا كېپتان 9-پنجاه بايش 10-بيست بايش 11-لس بايشپه پورته نومونو برسېره نور عسكري نومونه هم په هغه وخت كې رواج وو لكه برګېټ  ،يوز بايش (صد بايش) ،توپچي
بايش  ،شاهخچي او زنبورك ،چي دا ټىك بايد جوت كړو  ،چې دا نومونه ويوازې د شاهي منظم فوځ او عسكري لښكر
له پاره اېښودل شوي وو

عسكري تنخا ( معاش ):
د تېمورشاه د حكومت او سلطنت د دورې د عسكرو او منصبدارانو تنخوا او معاش په ښكاره او پوره ډول رسه جوت
نه دى  ،مګر يوازې د شاه زمان د يوه فرمان نه  ،چې په  2828كال كې يې د محمد امري خان قوللر اقايس په نامه
لېږىل و
د تنخوا په باب يې څه درلودل ،هغه دا ،چې پرته له دسرتخوان نه د محمدامري خان تنخوا د زرونه تر دووزرو پورې
ليكل شوې وه  ،همداشان د رساج التواريخ د م ْولف دڅرګندونې له مخې ( 35مخ كې) د عسكري ،افرادو اوغړيو
كالنۍ تنخوا دسلو روپيو نه تر  230پورې بلل شوې ده
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د تېمورشاه د سلطنت په دوره كې د جنګ او سفر په وخت كې د عسكرو او منصبدارنو كورنيو د اعاشې او اباتې
دپاره افرادو ته د يوه كال تنخوا د پيشيك په توګه وركول كېده( ) 2
دولتمندو او بډايو عسكرو او منصبدار ته به د هغو تنخوا د سفر او جنګ نه د بېرته راګرځېدو په وخت كې اجرا
كېدله  ،كه جنګ او سفر به نه و؛ نو د دوى تنخوا به د نن په څري هره مياشت حواله كېده او اخيسته به يې
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څلورم فصل
د تيمورشاه د دورې مايل بڼه

اعليحرضت تېمورشاه د خپل سلطنت او حكومت په دوره كې ماليې ته پوره پاملرنه او توجه كړې وه  ،دده په وخت
كې
د اقتصاد اصول او قوانني په ښه الر ا ونظم بنا وو ،ده د خپلې پادشاهۍ پر وخت شاهي لګښت او مرصوف يو څه
راټيټ كړ او د هغې پر ځاى يې د پوځونو او لښكرو تنخوا زياته كړه ( )2دده د حكومت په زمانه كې ماليه په ښه
شان رسه ټولېدله  ،د خرڅ او لګښت حساب او كتاب په اصويل الرو او بڼه تررسه كېده ددغه ښه ترتيب او نظم په
رڼا كې د دولت خورځو نه (خزانه) په لږه موده كې ډكه شوه( ) 8
د تېمورشاه د زمانې حكومتي شته او عايدات پرته له هغو الرو او مدركونونه  ،چې د " لعل بها" په نامه د نيول شويو
ملكو څخه په الس راتلل  ،نور شته او عايد په الندې ډول و :
 1-د هغه وخت د حكومت زيات شته او عايدات په عمومي توګه ماليه وه  ،دا ماليه به د اجارې په توګه د پادشاهخزانې ته تحويلېدله  ،اجاره دارو به ( په هندي اصطالح تومن دارانو) خپل حق په زروكې د ماليې له ديوان او دوتر
نه په قناعت رسه ترالسه كاوه  ،هر څومره به  ،چې و هغه ورته پوره وركول كېده( ) 2
  2-د حكومتي امالكو محصول و  ،چې د امني امللك په واسطه به د ښارونو اود كليو دكروندو څخه او پورې دحكومت ګدامونو ته سپارل كېدو
 3-د باجګريۍ محصول و  ،چې د كوچيانو او تجارانو څخه به الس ته راوړل كېده نن ورځ د باجګېرۍ يا باجاخستنې محصول د ګمرك په نامه رسه ياويږي
 4-هغه نغد شته او مال و  ،چې د كابل او كندهار د ځينو سيمو له خلكو ( )8نه را ټوليده  ،دا محصول په هغوخلكو باندې دحكومت له خوا اېښودل شوى و ،چې دوى د حكومت رسه په عسكري چارو كې مرسته نه كوله ددې
د پاره ،چې حكومت د نورو خلكو په څېر دوى هم د مملكت خدمت ته متوجه كړي وي؛ نو به يې نغدې پيسې
ورباندې حواله كولې ،دغه ځانګړى او فردي محصول (سړي په رس) د حكومت د كالنيو شتو او عايداتو يوه ښه برخه
جوړوله() 5
د دولت لګښت :
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د تېمورشاه د حكومت او زمانې لګښت دادى:
 1-د تېمورشاه په دوران كې د دولت غوره لګښت د حكومت د عسكرو تنخوا او معاش و  ،دا تنخواخور لښكر ددهپه پاملرنه او خوښه رسه جوړ او منځ ته راغىل ْو او هغه پخواىن قامي لښكر يې  ،چې د پښتنو څخه جوړ وه ده له
وېرې نه لرې كړ  ،دده په تنخواخور لښكر كې پښتانه ډېر لږ وو  ،عسكرو به خپله تنخوا هر يوه د فرمان له مخې د
معاش د دوتر نه تر السه كوله  ،د جنګ او سفر په وخت كې لكه  ،چې د مخه په دې باره كې ويل شوي دي د يوه
كال تنخوا د پيشكۍ په ډول اخستل كېده
  2-د دولت دوهم لګښت اعزازي تنخوا وه  ،چې د قام مرشانو په كال كې په ترتيب او وار رسه د شلوزرو نه ترشپږو زرو پورې او يا له دې نه كمه د پادشاه له خزانې نه اخسته  ،دا تنخوا هغو ته د حكومت له خوا د خدمت په
مقابل كې مقرره وه رس بېره پردې دوى به څه نورې پيسې لږې او ډېرې د دسرتخوان په نامه د دولت له خزانې نه
تر السه كولې
  3-د سفر په وخت كې مرصف او لګښت په دې كې به د څارويو او حيواناتو خواريك شيان او د لښكرو ډوډۍشامله وه دغه خرڅ او لګښت كه څه هم د الرې په رس له خلكو څخه په زور او يا د كالنۍ ماليې په نوم پوره كېده
 ،خو رسه له دې دا د دولت بودجې ته يو دروند او سرت تاوان و( ) 2
  4-د تېمورشاه په زمانه كې بل غوره او دورند خرڅ د دربار دسرتخوان او د درانيو امريانو مجلسونه وو  ،قبايلومرشانو پرته له نغدې تنخوا د حكومت له پخلنځي يعنې كار خانې نه ډوډوۍ هم خوړله پادشاه او غټو رئيسانو به د
اخرتونو او نورو ښو شپو ورځو او وختونو كې قام او ولس ته ډوډۍ هم وركوله  ،دا ،ځكه په هغه زمانه كې بې ډوډۍ
سړى (خان بې دسرتخوان) ته چا د احرتام او درنښت په سرتګه نه كتل حكومت هم په داسې وختو كې د ځان په
ګټه د خانانو او مرشانو د سياست او حثيت د ساتنې په غرض له دوى رسه له هيڅ ډول مرستې او بسپنې ډډه نه
كوله  ، ،چې په ولس كې رس لوړي وي او اعتبار يې ال زيات يش حكومت به په ډېرې خوښۍ رسه د خانانو د رضورت
وړ شيان د خلكو د رضا او خوښې په خاطر هغوى ته ورليږل
  5-د لويو الرو د ساتنې په غرض حكومت او دولت دې ته اړو ،چې عمومي سړكونو (لويو الرو) ساتنې ته يو قاميغټ مرش وټايك او دا دروند كار هغه ته وسپاري  ،دې لوى خان او مرش به په خپل قام او خلكو د پوليسو په څري
تاڼه كوله ددغې درندې او لويې وظيفې په مقابل كې به حكومت دې سړي ته په كال كې يو موټى پيسې د دولت
له خزانې نه وركولې
  6-د پادشاه او د هغه دكورنۍ ځاين لګښت ،چې د رضورت په وخت كې به يې د شاهي خزانې نه اخست او پهخپله به يې مرصف كاوه
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 7-د هغو خانانو او مرشانو لګښت  ،چې د جنګ او جګړې په وخت كې به يې وليس افراد (وليس خلك) د پادشاهله فوځ رسه دكومك او مرستې په ډول پادشاه ته په واك كې وركول ،څو  ،چې دده په ګټه په هر ځاى كې  ،چې
وغواړي د هغه له فوځ رسه اوږه په اوږه د مقابل دښمن د ماتې له پاره وجيګېږي ( )2په دې ډول رسه ځينې نور
لګښتونه هم د دولت په غاړه وو
د ماليې اجاره داري :
د سدوزيو په دوره كې د رعيت د مځكو ماليه په دې ډول رسه ټولېدله :
د رعيت او ولس د مځكو يوه برخه به د يو خان او مرش تر ادارې الندې وه د اعىل دېوان يو مامور به د خالصې په
نامه د هغې غور كاوه د اعىل د يوان د دوتر دې څانګې به د خانانو د مځكو ماليه د دوى د هغه خدمت په مقابل
كې  ،چې د حكومت رسه به يې په نظامي چارو كې تررسه كاوه ،د تنخوا په نوم به يې ور معامله كوله قامي مرشانو
به د اعىل دېوان څخه ددېوان بيګي په مهر دبرات ليك تر السه كاوه پردې برسېره قامي مرشانو د پادشاه د فرمان
له مخې خپله ماليه د اعىل دېوان څخه يستلې وه ( )2دا دې معنا  ،چې دغو كامي مرشانو (خانانو) به د حكومت
خزانې ته ماليه نه وركوله دا ،ځكه  ،چې خانانو د پادشاه او حكومت رسه د جنګ او جګړې په وخت كې مرسته كوله
او هم به يې د خپلې سيمې خلك د پادشاه په پلو ساتل د نور ولس ماليه  ،چې د دوى له مځكو او مالونو څخه
راټولېدله هغه به د پادشاه خزانې ته د اعىل دېوان له الرې تر سنجش وروسته سپارل كېده
د لرې ملكونو او ښارونو د مځكې د ماليې درميه به په دې ډول تررسه كېدله  ،چې د حكومت له خوا به يو اعتباري
سړى د هغې د اجارې دپاره ټاكل كېده  ،دې اجاره دار به د مځكې د ماليې د كالني كرښت او زراعت اجاره د
ماليې په نوم له كروند ګرو نه اخسته  ،ده به وروسته له دې  ،چې ماليه را ټوله كړاى شوه د يوزرګټې په مقابل كې
د اعىل دېوان دوتر ته سپارله د تېمور شاه په دور كې د هند له ښارونو نه كالنۍ ماليه او باج د احمد شاه بابا د
وخت په څېر د هند له نيول شويو ښارونو نه د اجارې په بڼه ټوليده  ،دا شان د اهل هنو د دكاندارانو نه د باج او
جزيې په نوم ماليه را غونډېدله  ،دا ماليه به وروسته له جمع كېدونه د پادشاه خزانې ته تحويلېدله تاريخ پوهان او
تاريخ ليكونيك په غوره دليل رسه وايي  ،چې د تېمورشاه د سلطنت په دوره كې اقتصادي بڼه پياوړې او د ډاډ وړ وه
دا ،ځكه  ،چې ده د رضورت وړ شيان د هند ،مشهد او نننى افغانستان له پولو او رسحدونو نه پوره كول  ،له دې
كبله د اقتصاد له مخې دى (تېمورشاه) باندنيو هېوادو ته اړنه و ،د ماليې د سمې الرې د الس ته راوړلو له امله  ،چې
په هغه وخت كې باب وه د هغه خزانه ښه ډكه وه دا شيان د تيمورشاه د حكومت په وخت كې د هغه د زمانې
اقتصادي بڼه وه  ،چې د الندې دريو رضوري شيانو پوره توب او بسنې له مخې د ډاډ وړ ګڼل كيده
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د تېمورشاه په زمانه كې د كليوالو لوى او دروند كار د كرنې چارې وې ( )2كروندګرو په عمومي ټوګه غنم  ،اوربشې
او نورې دانې لكه جوار  ،ږدن او جودر كرل دارنګه كروندګرو خټيك  ،هندواڼې  ،بادرنګ او ضعتي نباتات كړل  ،چې
د هغه وخت پر مخ تللې كرنه وه او كليوال پرې بخت وو د كروندګرو د درمند ،كولبې او غوبل كولو څاروي او
وسايل د نن ورځې غوايان وو
د تېمورشاه په وخت كې ټولو خلكو په تېره د درانيانو هرې كورنۍ درې او څلور جوړې غوايان درلودل ،چې كولبه
او يوې به يې پرې كولو دا شان دوى د غوښو  ،شيدو وړيو او پوستكيو دپاره غواوې  ،وزې  ،پسونه او ميږې د نن
غوندې روزل او ښه پاملرنه يې ورته كوله د مالونو د درلودلو او ساتلو په لړكې د پسونو رزونه د درانيو غوره وظيفه
وه دوى د پسونو ډېرې ښې ښې رمې درلودلدې او ښه روزنه به يې كوله دوى د خپل مال د پوولو او څرولو د پاره د
وخت او موسم په تغيري رسه د يو ځاى نه بل ځاى ته كوچېدل د دوى په زمانه كې د نن په څېر اوښان او خره د
بارونو د وړلو له پاره ډېر پيدا كېدل ،په اوښانو باندې يې رس بېره پردې چې لوى او درانده بارونه وړل د خرڅال و د
پاره هم ساتل كېدل  ،لكه  ،چې جوته ده ويل كيږي  ،چې په استحق زيو كې د اسانو او يابوګانو روزنه ښه پرمخ تللې
وه ( ) 2مځكه د لويو خانانو په واك كې وه  ،چې په بزګرانو به يې كرله او هغو ته به يې د هغه وخت د معمول رواج
رسه سم برخه وركوله  ،چې څه ګوزاره به يې نه پرې كېدله
2صنعت (هرن) :كه څه هم د تېمورشاه په وخت كې كورنيو شخړو او عسكري فعاليتونو د صنعت د انكشاف او پرمختګ زمينه له
منځه وړې وه  ،مګر رسه له دې هم نفيسه ضايع او مامويل صنعت تر ډېره حده پورې د ډاډ وړ و نفيسه صنايع  :د
تېمور شاه په زمانه كې نفيسه صنعت د پادشاه په شخيص مينه او د امريانو په پاملرنه ښه وړاندې تګ كړى و،
مګردا  ،چې د هغه وخت تاريخي ماڼۍ او عمرانات له منځه تلىل دي؛ نو ځكه په دې برخه كې زموږ معلومات لږ
دي( )8لكه څنګه  ،چې ښايې هغه شان په دې باره كې الزم مواد په الس كې نشته  ،چې وړاندې يې كړو البته دا
جوته ده  ،چې په هره تاريخي دروه كې صنايع د هغه وخت په رشايطو پورې اړه لري  ،كه سړى د احمدشاه بابا او
تېمورشاه د دورې اليس صنايع او صنعتي چارې وويني دا به ترې جوته يش  ،چې دا هرن په هغه زمانه كې ډېر پر
مخ تلىل و
معموىل هرن :د تېمور شاه د پادشاهۍ دوران كې معمويل هرن او صنعت لكه خطاطي  ،نقايش ،مهنديس  ،خټګري
 ،تركاڼي ،حجاري ،پښګري او ځينې نور كارونه كېدل په دې هكله د هغو هرنونو لنډه څېړنه كوو ،كوم  ،چې نن ورځ
هم د خلكو سرتګو ته درېږي.
خطاطي او نقايش  :د دې هرن او صنعت ښې منونې او نښې د زيارتونو او ماڼيو پرمخ  ،چې په هغه زمانه كې يې
ورباندې كار كړى و ،الس ته راځي كه  ،چېرې د هغه وخت نقاشۍ او خطاطۍ ته وكتل يش دا ترې په ډاګه جوتيږي
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 ،چې دا هرنونه په هغه وخت كې ډېر زړه وړونىك او پرمختليل وو هغه خلك  ،چې په دې غوره صنعت او هرن باندې
لګيا وو د خپلې زمانې او وخت د ټولنيز ژوند لوړ مقام يې نيوىل و
مهنديس او خټګري  :كه د هغه وخت قربونو  ،ګونبزو (ګنبدو) او نورو تاريخي اثارو ته وكتل يش؛ نو له هغې نه دا
ښكاري  ،چې په هغه زمانه كې د مهندسۍ او خټګرۍ هرن او صنعت ښه وړاندې او مخكې و كه ددې هرن پوخوايل
ته ښه په غور وليدل يش دا ترې جوتېږي  ،چې د مهندسۍ هيڅ ډول عيب او زيان په هغو كې نه ليدل كيږي  ،په
دې برخه كې به يوازې او يوازې دا ووايو ،چې د هرې زمانې او دورې د خټګرۍ (معامرۍ) سيستم له بلې نه توپري
لري  ،چې دا د خټګرو او مهندسينو نقص نه ګڼل كيږي ( )2بلىك د خپل وخت او زمانې د خلكو د غوښتنې او پوهې
په پرمختيا پورې اړه پيدا كوي او څنګه  ،چې زمانه او خلك يې غواړي هغه شان ده پرمخ درومي
حكايك او زرګري  :د تېمورشاه د سلطنت په دوره كې ددغه هرن او صنعت جوتې نښې او منونې د هغه وخت د
سكو  ،مسكوكاتو او مهرونو د ليدلو نه په ښه شان رسه معلوميږي او سړى ويىل يش  ،چې په حقيقت كې د هغې
ورځې د حكاكۍ صنعت د نن ورځې له زانګو ګرافۍ رسه هيڅ توپري نه لري
دا ځكه  ،چې د يوه مهر كيندل او د مهر په نياميي قطر باندې د نستعليق د خط چپه ليكل خورا ګران او سخت كار
و  ،چې په هغه زمانه كې تررسه كېده كه سړى ددې هرن او صنعت ښكيل وايل ته ځري يش؛ نو به ووايي  ،چې دا
دروند كار په هغه وخت كې په ښه شان رسه پرمخ تلىل و ددې صنعت او هرن كامل په دې كې و  ،چې د مهر د
كيندلو رسه رسه د مهر پرمخ د ټكيو د اړخونو رسه د پاڼو او ګالنو رسم او انځور هم تررسه كېده او خورا ښكيل او
ښايسته بڼه يې درلودله د تيمورشاه د حكومت په زمانه كې د زرګرۍ صنعت ډېر په زړه پورې كار و زرګرانو هر
ډول ښكيل شيان په ډېر ښه شان رسه جوړول ،له دې پرته د تيمورشاه په دوران كې پښګرۍ ،وسله جوړول  ،كايل
ګنډل  ،د دباغۍ او مسګرۍ صنعت د وخت د اړتياوو د پوره كېدو په غرض منځ ته راغىل وو او ډېر ښه وړاندې
تګ يې موندىل و  ،كه  ،چېرې د خپل وخت اړتياوو ته ځري شو؛ نو به دا راته معلومه يش  ،چې نن ورځ هم د هغو
منونې موږ ته را پاتې دي د تيمورشاه د وخت د مشهورو څو تنو نقاشانو نومونه دادي:
د تيمورشاه د دورې نامتو او غوره نقاش محمدهاشم نوميده دى په اصل كې د الهور اوسيدونىك و دې پياوړي او
تكړه نقاش رسبريه پر خپلو ډېرو ښو ښو نقاشيو او هرنونو  ،چې زيات شهرت او نوم يې درلود ،د تېمورشاه د ماندينې
ګوهرشاد بيګم يو په زړه پورې انځور كښىل و  ،چې د ډېر ښايست له مخې د ډېر قدر وړ و
د تيمورشاه په وخت كې نامتو ډبر كيندونىك اقا باباى اصفهاين و  ،چې د ډبرو او تيږو كيندنو په كار كې يې لوى
الس درلود ،او د خپل لياقت په اثر يې د استاذۍ لقب ګټىل و ده په هغه زمانه كې د ډېرو لويو او لوړو كسانو د
مړتونونو (قربونو) شناختې (تبۍ) او كتيبې په ښكيل او ښايسته بڼه رسه جوړولې له دې دا څرګنډيږي  ،چې
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اعليحرضت احمدشاه بابا او تېمورشاه دواړو د نيول شويو ملكونو له هرنمندانو او نامتو كسانو نه  ،چې په هرن كې
يې الس درلود د خپل هېواد دپاره په دې كار كې ښه ګټه اخيستې وه( ) 2
3تجارت :كه د تېمورشاه د دورې د تجارت او سوداګرۍ ته كتنه ويش؛ نو به دا راڅرګنده يش  ،چې تجارت دده په زمانه كې
ښه وړاندې تګ كړى ْو وايي ،چې خپله پادشاه تجارت ته د خلكو پاملرنه اړولې وه ده د لويو الرو د ساتنې دپاره تاڼه
داران درويل وو  ،په دې الرو د قافلو د تلو او راتولو له دركه ډېره ګټه تر السه كېده ددې محصول د الس ته را وړلو
نه وروسته به دا پيسې د دولت خزانې ته تحويليدلې د تېمورشاه په زمانه كې د هيواد ډېر وګړي په راز راز سوداګرۍ
او تجارت باندې بوخت وو د تجارت د وړو او راوړو په نتيجه كې خلك ا ّباد او تجارت په زړه پورې وړاندې تګ كړى
و د هند او ايران مالونه د افغانستان په لويو ښارونو كې ددې هېواد د مالونو رسه معاوضه او بد لېدل دې حال او
بڼې د تجارانو كارونه پياوړي كړي و تجارانو به ښه ګټه كوله او تجارت د ښارونو په دننه او باندې كې ښه پرمختګ
كړى و()2
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پنځم فصل
اديب بڼه او علوم

د تېمورشاه د سلطنت او حكومت په دوران كې ادبياتو او علم ښه وړاندې تګ كړى ْو  ،له دې امله دده دوره د
افغانستان د ادبياتو په برخه كې د غوره او ښو اديب زمانو څخه شمېرل كېږي په دې وخت او دوره كې نه يوازې
ادبيات پرمخ والړل بلكې نورو علومو هم ښه وړاندې تګ وكړ كه د تېمورشاه د دورې د پوهې او علومو په هكله
مطالعه يش ؛ نو به دا ور څخه جوته يش  ،چې د ده په وخت كې د فقې علم  ،تفسري  ،حديث  ،رصف و نحو  ،ريايض
 ،عروض  ،معاين او طب په پوره او بشپړ ډول په مدرسو كې لوستل كېدل البته په دې وخت كې مدرسو فردي بڼه
درلودله په دې رس بېره د پادشاه دربار د عاملانو او پوهانو سرت مركز هم و تېمورشاه په خپله د علم او پوهې رسه
زياته مينه درلودله ،دده د مينې نتيجه وه  ،چې دده په دربار كې ډېر عاملان ،پوهان او شاعران روزل كېدل عاملانو
او پوهانو دهغې زمانې مروج علوم او فنون په استاذانه ډول رسه خلكو ته ابالغول اوپه خپلو علومو كې يې د استاذانو
لقبونه ګټيل وو
تېمورشاه په خپله شاعر او اديب و دده دغه مقام دومره اوچت دى  ،چې وروسته ده ددې اديب مقام په درلودلو
رسه د افغانستان په لويو اديبانو كې ځاى ونيو ددې ادعا د اثبات دپاره دده د غزلو  ،قطعو  ،څلوريځو ،قصيدو
(بوللو) او نورو شعرونو دېوان په پښتو او دري ژبه تر اوسه په ياد را پاتې دي د تېمورشاه د حكومت په زمانه كې
كوم يش ته  ،چې د علم په باره كې ده توجه نه وه كړې هغه د پښتو ژبې نه پالل او نه روزل وو  ،كه سړى دده د
دربار د عاملانو په هكله مطالعه وكړي دابه ورته معلومه يش  ،چې دده دربار د فاريس شاعرانو او عاملانو نه ډك و
دا كومه پټه خربه نه ده دده د وخت د عاملانو له كتابونو نه په ډاګه رسه ښكاري ،چې رس بريه پر دري ژبو شاعرانو
پښتو ژبو عاملانو هم په دري ژبه شعرونه وييل دي له دې معلومږي  ،چې دده په وخت كې د دري ژيب د ادب او
د هغې د پاللو بازار ښه تود و اعليحرضت تېمورشاه د خپل پالر په شان يو اديب پادشاه و په دري ژبه د شعر ديوان
لري  ،چې په 2228هـ (د پادشاهۍ) په ديارلسم كال يې له نظمه فارغ شوى دى تيمورشاه په خپله مورنۍ ژبه پښتو
ښه خوندور اشعار وييل دى ،مګر متاسفانه  ،چې موږ ته ډېر لږ رارسېديل او نور ورك دي د تېمورشاه پښتو شعرونه
عشقي او بزمي رنګ لري
په پښتو شعر كې يې د فارىس شعر په څري ژبه روانه او بې تكلفه ده د سبك له مخې د خپل پالر شاګرد دى او په
معنا كې يوازې د بزم او عشق سندرې وايي د پالر په څېر د وطن مينه  ،جنګ او اجتامعي ژوند په باب څه نه وايي
دده د اديب مقام
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د يادونې له پاره دده پښتو او دري غزلې دمنونې په ډول راوړو:
هۍ هۍ د يار صورت لكه ګلونه
چې وهيل يې پرمخ دي شنه خالونه
تېر شو عمر د وصال په انتظار كې
اوس په زړه مې د هجران لګي اورونه
په رخسار باندې يې زلفې تار په تار دي
د عاشقو ا ّوېزان په هر تار زړونه
د پتنګ په دود ديار په غمو وسوم
د باڼو ناويك ايژدي په زړه زخمونه
توكل دې پر خپل خداى كړه تېمورشاهه
څه په كار دي د فاين دنيا كارونه( )2
***
نن مې بيا له تورو سرتګو رسه جنګ دى
پر لبانو يې د زړه د ونيو رنګ دى
كه پرې كړى رس په الس ورلره راشم
ال په دايې باور نيش زړه يې سنګ دى
ستا د حسن لښكر راغى ځان يې بايلو
د عاشق و زړه ميدان هر ګوره تنګ دى
عشق د مشك پټول نيش تېمورشاهه
چې په خپله ځان رسوا كا هغه رنګ دى
***
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دا هم دري غزل:
اى همدمان زا ّتش ا ّهم حذر كنيد
دلدار راز حال دمل خرب كنيد
اى مردمان زحرست من ياد ا ّوريد
چون بر جامل رس مثالش نظر كنيد
وئيد حال زار مرا پيش يار من
ر يردش مالل سخن مخترص كيند
دانيد بردل مسكني چه رفته است
ر سينه تيغ جفا يش سپر كنيد
يا از سفر ستمر مارا كنيد منع
يا از من ستم زده قطع نظر كنيد
دانيد حال ديده شب زنده دار من
ر در فراق يار شبي را سهر كنيد
ياران ز زلف يار بيادم نياوريد
ديوانه را مبادا كه ديوانه تر كنيد
تيمورشاه شته زعشق يار جر خون
فكرې بحال عاشق خونني جر كنيد()2
***
دده د دورې ځينې شاعران او ليكوال دادي:
عبدالله خان وكيل الدوله  :دا پوه او عامل سړى د احمدشاه بابا د وخت نه تر تېمورشاه پورې د هېواد لوى او غټ
شخصيت و او د حكومت په چارو كې يې سرت الس درلود دى د هغه وخت د ډېرو پخو او ښو شاعرانو او ليكوالو په
ډله كې شمېرل كېده عبدالله خان د پوره ديوان څښنت دى شعرونه يې ( د الف ) له رديف نه تر (ى) پورې دي او
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ټول درې سوه ( )500غزلو ته رسېږي چې په دري او پښتو يې ويىل دي دده په شعر كې حمد و نعت  ،مرثيه  ،بولله
 ،د خلكو كيسې او تاريخې قطعې لېدل كيږي
عبدالله خان وكيل الدوله د څو تاليفونو خاوند هم دى ده يو كتاب د فقې د علم په هكله او بل يې د احمد شاهي
فتاوې په نامه په  522مخونو كې ،لييك دي د وروستى كتاب رسيزه د پښتو په اتيا بيتونو پيل شوې ده دده بل اثر
احمد شاهى شهر (كندهار) په نامه دى  ،چې په فاريس ژبه كښل شوى دى دده د احمد شاهي فتاوې د شعر منونه
دا ده:
ددې وخت پادشاه سني دى
په مذهب كې حنفي دى
محبت يې د كتاب دى
بې عددو بې حساب دى
دى په خپله مصنف دى
په دې كار كې ډېر منصف دى
هم عامل دى هم شاعر دى
په نكتو كې ډېر ماهر دى
چې دده ديوان هريادى
په تحقيق رسه هريادى
حرص يې ډېر ددين په كار دى
ذوق يې ډېر ددې روزګار دى
دا يې و فرمايل ماته
چې يو امر كوم تاته
ماوې وايه اې پادشاهه
زما شاهه دين پناهه
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وې يې ډېر مني په دين يم
د افغان په كار غمګني يم
دا كتاب ورته پښتو كړه
په تا حكم كوم وكړه!
ماوې هر څه ستا مامول دي
په ليمو زما قبول دى
مسمى په عبدالله يم
دعا ګوى د خپل پادشاه يم

همداسې يې د پښتو د شعر څه ګوښي بيتونه دا دي( ) 2
عبدالله د هيڅ منصب هوادار نه دى
دراستۍ د ښه كالم يم په اخالص
***
خونه كه مې وسوه ديوانه مې پاخه شوه
مشهور عبدالله خان وم اوس رسوا په عاشقۍ شوم
***
محمد علم خان  :محمد علم خان د عبدالله خان مرش زوى و  ،دى د پالر د مرګ نه وروسته د وكيل الدوله په
څوكۍ كېن است دا ډير هوښيار سړى و ټولو سدوزيو رسدارانو هغه ته د پوهې او هوښيارۍ له مخې د احرتام او
درنښت په سرتګه كتل دده شخصيت هر چاته منىل و ده د خلكو رسه ډيره مينه او ښه ګوزاره درلوده
وكيل الدوله محمد علم خان د پالر په څېر په پښتو او دري ژبو په ښه شان رسه شعر ويىل شو د پښتو شعر زياىت
منونې يې نشته او يوازې څو منونې يې معلومې دي دا يو څو بيته يې د يو خطي جونګ نه رانقلوو:
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ستا نوم شو محمد(ص)
ته نازوىل د صمد

په قل هو په احد
عامل تېر كړه محمد(ص)

په نامه دې ډېر شيدا يم
ج
په دروغ نه په رښتيا يم

كلمه پر ژبه وايم
عامل تري كړه محمد(ص)
مريزا لعل محمد خان عاجز  :لعل محمد خان د تېمورشاه طبيب و رس بريه پر طبابت هغه شعر هم وايه او ښه
ليكوال ګڼل كېده او په دري ژبه دېوان لري
الله يار خان راسخ  :الله يارخان د مري هوتك خان سكنى كرش ورور دى دى د دري ژبې ښه شاعر ګڼل كيږي  ،دېوان
يې نه دى موندل شوى يوازې يو عشقي شعر د مري هوتك د ملسيو په واسطه پيدا شوى دى دا څو بيتونه يې د
منونې په ډول ليكو:
شب فراق نهان با خيال خود فتم
بروبه بسرت خوابش كه غافل افتاده
بباغ عشق تو شاهانهال اميدم
ز خشك ساىل هجران ز حاصل افتاده
شنيده ام كه متناى كشتنم داري
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عجب عجب كه ترا رحم بر دل افتاده
منريسد به زمني پاى ا ّرزوى دمل
ز بس به كوى تو دل بر دل افتاده
رس دو ديده ابرويش ديد "راسخ" فت
دو ماه نو چه بيك رو مقابل افتاده

مري هوتك خان پوپلزى :
مري هوتك خان د زمان خان زوى او د تيمورشاه د دورې د لويو شاعرانو څخه ګڼل كېږي دى د تېمورشاه د دربار د
شاعرانو استاذ دى ده د هغى دورې تاريخ په شعر رسه رڼا كړى دى دده هغه دري شعر ،چې د تېمورشاه په باب
يې وييل دي وګورئ :
نظام ملك اسامل جهات شمع يقني
نهال باغ رشيعت چراغ ملت و دين
ز فيض لشن مدحش بهشت فرصت دل
ز وصف شكر نامش لب و زبان رشين
به هر كجا كه بخواهم بقاى دولت تو
كنند اهل ساموات يك قلم ا ّمني
غالم محمد شاه جي :
دا خوږ ژىب شاعر  ،چې په پښتو كوم شعر نه لري د تېمورشاه د وخت نه د شاه شجاع تر سلطنت پورې ژوندى و او
په خورا خوارۍ يې د كابل په سيمه كې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې ژوند كاوه وايې  ،چې ده ښه خوږ شعر
درلود
دا شان د اعليحرضت تېمورشاه په دربار او زمانه كې مري محمد اوال "ذكا" عيدمحمد عيدى او مريزا عىل عسكر
خان وصفى تكړه شاعران او ليكوال تېرشوي دي  ،د شاعرانو د شعرونو نه جوتيږي  ،چې د تېمور په دربار كې راټول
شوى شاعرانو په دري شعرونه ويل
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مذهبي بڼه :
د افغانستان وګړي  ،چې ډېر يې د اسالم د مبارك دين پريوان دي ( )2رسه له دې يې هم په دوو مذهبي فرقو باندې
وېشىل شو  :لومړۍ فرقه سني مذهبه ده  ،چې ددې هېواد اكرثيت نفوس يې جوړ كړى دى  ،دوهمه فرقه اهل
تشيع ده  ،چې په كم اقليت رسه دلته ژوند كوي مسلامنان د اسالم مبارك دين د خپرولو دپاره دا ښه بويل ،چې د
نړۍ په هر ګوټ كې دا سپېڅىل او پاك دين خپور كړي  ،په دې الر كې كه له شدت نه كار واخستل يش ثواب يې
ګڼي( ) 8
د دغو ټكيو پر بنا د افغانستان لويو فاتحينو او جګړنو تر تېمورشاه او له هغه نه وروسته د اسالم د دين د خپرولو او
په دې نوم ددې مذهب د پريوانو د پيدا كولو په غرض تر هند پورې خپل يرغلونه پر مخ بيويل دي دوى د خپلو
يرغلونو په لړكې د نيول شويو ملكو خلكو ته ددې دين ګټې او ښګڼې په زور او سال څرګندې كړې دي كله به  ،چې
د نيول شويو سيمو خلكو او وګړو د اسالم د مبني دين منلو ته غاړه نه اېښودله؛ نو به هرومرو د دوى څخه باج
غوښتل كېده ډېرو وګړو د اسالم د دين د منلو په صورت كې د باج وركول په ځان منيل و() 2
كه چېرې به د نيول شويو ملكونو خلكو پر ځان دا دوه شيان يا د اسالم د دين منل او يا باج وركولو نه يو ىش پر ځان
نه منل؛ نو به د دوى وژل او تباه كول رضوري وو الفنسنت په خپل كتاب كې د يوه هندي م ْورخ په قول وايي ،چې
د پاين پت په جنګ كې كله  ،چې به مسلامنانو پر اهل هنودو برى وموند اوكومه ډله به ،چې دمال رسه ددوى الس
ته ورغلله؛ نو سمدالسه به يې د اسالم د دين منلو ته راوبلل( ) 8
دا حال او بڼه د تېمورشاه په دوره او وخت كې د پوره پاملرنې وړ وه نن دا بڼه د اهل هنودو په باب د مسلامنانو
رسه نشته لكه  ،چې وينو نن ورځ يو زيات شمېر هندوان په افغانستان كې ژوند كوي او د مسلامنانو له خوا هغوى
ته ډېر حقوق په برخه او اجتامعى متقابل احرتام يې پر ځاى كيږي ددين او مذهب په الر كې هغوى ته پوره ا ّزادي
وركړل شوې ده نن د مذهبي تعصب په نامه د هندوانو او مسلامنانو تر منځ هېڅ خنډ او اړه نه ليدل كيږي د
افغانستان وګړي د اسالم د دين پريوان دي او د هغه او امر او اركان په خوښۍ رسه ملانځي په دې هيواد كې ماليان
د ټولنيزو طبقو په لړكې ډېره زوره وره او د قدرت خاونده ډله ده ،چې د هېواد د سياست او مذهب په الر كې يې
ښه اثر كړى او قدرت يې ډېر زيات دى() 2
دوى په خپل منځ كې په څو ګروپونو وېشل كېږي  ،د كيل له مال څخه نيولې تر هرې درجې پورې  ،چې وي يو له
بله رسه اړيكې لري د تېمورشاه په وخت كې د دوى دغه اړيكې ډېرې زياتې او ټينګې وې

د تېمورشاه شاخصيت :
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تېمورشاه په طبيعي توګه يو سوله غوښتونىك او د جنګ نه ويزار انسان و ( )8دا وجه وه  ،چې د حكومت د ښه انتظام
رسه رسه د هغه نه د سلطنت او خاورې د رسحدونو او صوبو
د ا ّزادۍ كوښښونه رشوع شول د تېمورشاه په پوهه كې څه شك نشته ،خو رسه له دې ده رشاب څښل ( )2او د ولس
د خوى او عادت په خالف يې عيش خوښولو
فرېر وايي  ،چې د تېمورشاه حكومت په افغانستان كې په عدل او انصاف مشهور دى ،مګر له دې رسه دى د پښتنو
د ژوند په خالف د نورو د فكر او معارشت خوښووىك و
نور م ْورخني وايي ،چې تيمورشاه د پښتني كلچر په پرېښودو رسه دومره افراط وكړ ،چې ده او دده درباريانو پښتو
ژبه هم هېره كړه او پر ځاى يې فاريس ژبه او كلچر د كابل په دربار كې لوړ ځاى ته ورسوله دا وجه وه  ،چې د
تيمورشاه له دورې څخه د پښتو ژبې زوال پيل شو ( )8په دې وخت كې د دوتر ژبه فاريس وه له دې عيبونو پرته
تيمورشاه ډېر پوه او اليق پادشاه و
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شپږم فصل
عمومي نظر او نتيجه

د تېمورشاه ددورې په پاى كې غواړو  ،چې څوټيك د تبرصې په ډول جوت كړو البته دا څوټيك زموږ د شخيص نظر
په ډول وړاندې كيږي د نظر خاوندانو څخه هيله كيږي ،چې د نيمګړتيا او عدم صحت په حالت كې به هر ډول
انتقاد وكړي د اعليحرضت تېمورشاه سلطنت د افغانستان په تاريخ كې يو غوره فصل ګڼل كېږي ،چې مطالعه او
څيړنه يې هرومرود تاريخ كتونيك او مطالعه كوونيك په فكر زيات اثرات اچوالى يش  ،تردې څيړنې د مخه د
تېمورشاه د سلطنت په باب له موږ رسه يوازې ډېر محدود معلومات په ذهن كې موجود و  ،خو كله مې ،چې دده
د دورې حقايق وسپړل د هغو شيانو عكس مې وليد كوم ،چې فكر كيدو د تېمورشاه عرص د افغانستان د اتلسمې
پيړۍ يوه ځالنده او مدىن دوره شمېرل شوى ده  ،چې د مدنيت تاثريات يې تر اوسه په ثابت ډول زموږ د ټولنې پر
ټولنيز  ،اداري او نورو ساحو كې ليدىل شو د تيمورشاه د نرم خوى او ښه سلوك په وسيله د هغه دوران اديب وضع
زموږ د مدعا د اثبات په خاطر كايف ده دا ځكه ،چې د هر عرص د ا ّرامۍ او صلحې په نتيجه كې علوم او ادبيات
انكشاف او پرمختګ مومي او خلكو ته د اديب روزنې زمينه خامخا برابريږي برعكس كه چېرې خونړۍ شخړې او د
پرېشانۍ وختونه د تاريخ په پاڼو كې وګورو نو به په ډاګه راته ښكاره يش ،چې په داسې وختو كې فكري او ذهنې
روزنه او وړاندې تګ يې د يوى ساري بېامرۍ بڼه غوره كړې ده
ځينو تاريخ پوهانو او م ْولفينو ،چې يادونه يې ددې لنډې ليكنې په زياتو ځايو كې راغلې ده د تيمورشاه په هكله يې
سختې تبرصې كړې دي ،چې هغه د ډېر تامل او احتياط وړ دي ځينو دى يو ايراىن مرش به او رشاب خور معريف
كړى ،چې په دې هكله يې كوم ماخذ هم نه دى ښووىل په هر صورت كه هر څومره تيمورشاه يو ا ّرام او حليم سړى
و  ،ددې وضعې رسه سم يې داسې كركرت هم درلود ،چې د هغې په وجه ده وكوالى شول د ټول افغانستان د اتباعو
ترمنځ د پرديتوب او بيګانګۍ خنډ ورك كړي او د دې پر ځاى د يوواىل ،همنوعۍ او برشيت فكرونه په كې پيدا
كړي د دغې مدعا ښه مثال موږ دا ګنو  ، :چې ده ددولت چارې د هېواد بېلو بېلو اتباعوته پرته د قبيلوي ،اجتامعى
او يا ژبنيو تبعيضونو څخه نورو ته هم ور وسپارلې ،ده د هېواد سوكايل  ،د وطن د ا ّبادۍ ،وړاندې تګ او د مملكت
د چارو د حل و فصل كار يو مشرتك مس ْووليت وګاڼه ددې فكر په واسطه رسه تېمورشاه د خپلو اسايس تشكيالتو
بنسټ په ښه توګه كېښود او د قبايلو زياتې مداخلې يې د دولت په چارو كې و تر ډيره حده لږې كړې دده په وخت
كې د سلطنت ټينګواىل او استحكام تامني و ،كه څه هم ځينو م ْولفينو لكه قايض عطاوله خان او نورو دده سلطنت
متزلزل ګڼىل زموږ په نظر مدلل نه دى دا ځكه  ،چې دده په وخت كې ددولت مركزيت په يقني ډول تامني او ټينګ
و هغه بې اتفاقۍ او د يووايل نشتواىل ،چې وروسته له ده په هېواد كې دده د زامنو تر منځ را پيدا شوې ځانته علت
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لري هغه دا ،چې كه د تاريخ پاڼې په ډېر دقيق ډول له پخوا څخه تر اوسه وليدل يش ،وينو  ،چې زياتې كورنۍ
شخړې د پادشاهانو زياتو زامنو او اخالفو تر منځ پيښې شوې دي دا كار خامخا د ملت په بربادۍ متامېده اود
دولت بېړۍ يې د خطرناك ساحل و خواته بيوله
د افغانستان ډېرو شاهانو عالقه درلوده  ،چې ډېرې ښځې وكړي البته د دغو زياتو ښځو څخه زيات اوالدونه پيدا او
پاتې كېدل  ،رضور به د دوى ترمنځ د دولت په چارو باندې اختالف رسه راته او يو له بله يې د تخت كېناستو په
كرسۍ باندې رسه ټكول لكه ،چې د تېمورشاه د  85زامنو ترمنځ ددې هيواد په غرورغو كې ډېرې وينې تويې شوې
دي د تيمورشاه
د مړينې نه وروسته حاالت ډېر ژر بدل شول د سدوزيو د سلطنت ولې او رېښې چنجيو وخوړې او په ډېره كمه موده
كې ددې سلطنت ونه و چه او دايربې (حاصل) نه د مخه د خزان باد يې پاڼې ورېژولې تېمورشاه پوه وه  ،چې دده
اوالد د خپل پالر اطاعت نه مني او هم د بېلو بېلو اقليمونو د ميندو زامن دي؛ نو د سلطنت د ختمېدو ګومان يې
د زامنو تر منځ په يقني رسه ګڼىل و

د تېمورشاه اوالده او نومونه يې:
1شهزاده هاميون  22مريان مريزا
2محمود  28حسني مريزا
3حاجي فريوزالدين  80هاشم
4عباس  82شاه تور
5شهزاده كندل  88نورده
6زمان  85ملك ګوهر
7شجاع امللك  85اكرب
8احمد  83حسن
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9محمد سلطان  85بلنداخرت
10يزدان بخش  80شاه رخ
11كشور  82شاه پور
12سلطان عىل  88شهزاده ابراهيم
13نادر مريزا  50مزخ
14ارشف  52خاور
15مظفر  58ايوب
16جهان واال  55جالل( )2
17مراد
يادونه:
د تيمورشاه د زامنو شمېر درې دېرش ( )55و او
د لورګانو شمېر يې له ديارلسو ( )25څخه زيات وو

د دې ليكنې د ماخذونو پېژندنه :
له كومو ماخذونو څخه  ،چې په دغه رساله كې استفاده شوې ده د مطلب په بيان كې يو له بله رسه توپري لري  ،هر
ماخذ م ْولف د خپل وس په توان د افغانستان د تاريخي پيړۍ
د پېښو په لړ كې خپله ليكنه غوره بللې ده له دې رسه رسه د دوى تر منځ دموادو اقتباس او يو شان واىل ډېر ځله
ليدىل شو
رسه له دې هم داسې اړيكې شته ،چې هغه له يو بل څخه بيلوالى يش مونږ دلته د كتاب د چاپ ځاى  ،كال د پېښو
او مطلب لنډه څېړنه څرګند ول غواړو
الف  :فاريس ماخذونه :
1- -سلطاين تاريخ
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دا كتاب د سلطان محمد خان دراين پواسطه ليكل شوى او د افغانستان د تاريخ په تريه د درانيانو په باب يې ډېر
خوندور معلومات په خوږه قلمى ژبه ټول كړي دي  ،دا كتاب
د مببي دمعموره بندر په محمدي نومي چاپخانه كې په كال  2882طبع شوى دى ددې تاريخى كتاب منت  ،چې
سړى ګوري داسې غوره مطالب لر ي ،چې لوستل يې سړي ته خوند وركوي
دا كتاب په دوه سوه يونوي مخونو كې ليكل شوى دى او ليكوال زيات زحمت پرى ګالىل دى د سلطاين تاريخ غوره
او درانده مطالب د يوې رسيزې په ګډون دادي :
د افغانستان وضع د اسالم د منځ ته راتلو رسه ،
د افغانانو نسب ،د لوديانو بيان ،سوريان (شريشاه سوري )،
د سورد افغانانو د حكومت پاى په هند كې  ،د ابداليانو بيان
د غلزيو رشح او پاى ،نادرشاه افشار ،احمدشاه بابا  ،تيمورشاه ،شاه محمود ،شاه زمان ،شاشجاع امللك او شاهزاده
كامران  ،ختم
دغه اثر ،چې په پخوانۍ انشاء ليكل شوى دى عبارات يې ډېر په عرىب دي او د هغوى معنى كول رضوري كار دى
 ،رسه له دې هم ددې كتاب د بيان الر ډېره خوږه ده او كټ مټ
د يوه داستان بڼه غوره كوي  ،تشبيهات او اديب رنګ په كې ډېر دى  ،د منت په منځ كې يې په موضوع پورې تړيل
شعرونه راوړي دي
ددې كتاب يو زيان دادى ،چې پراګرافونه يې په يو بل كې ګډ دي او په موضوع باندې سړى ښه نه پوهېږي  ،رس
بريه پردې دغه قيمتى اثر د ډېرې استفادې وړ او د درانيو د سلطنت ياد يې په لومړي ټوك كې په ښه شان رسه
راوړى دى ،داسې معلوميږي ،چې له دې وروسته م ْورخينو د خپلو تصنيفونو په ليكلو كې ور څخه ډېر مطالب
اخيستى او اقتباس كړي دي
 2-رساج التوارخ:دا كتاب د رساج االخبار ليكوين مال فيض محمد هزاره ليكىل او د كابل د دارالسلطنه په حرويف مطبعه كې په كال
2552ق طبع شوى
ددغه كتاب چاپ شوي ټوكونه دريو ته رسېږي او تر ډېرې پلټنې او تحقيق نه وروسته مې بيا موند د كتاب اصل
په پنځو ټوكونو كې ليكل شوى  ،چې د هغو له لړ نه درې لومړي ټوكونه يې چاپ او دوه نور يې  ،چې قلمى دي د
پوهنې وزارت په كتابخانه كې قيد (خوندى) دي
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د رساج التواريخ د پاىت دوو ټوكونو نه چاپېدل يو تاريخي كيفيت لري ،چې الندې په لنډ ډول اشاره ورته كول غواړم
مال فيض محمد خان څه وخت  ،چې د سقاو ( حبيب الله خان ) له خوا د هزاره جات سيمې ته د هزاره ګانو د پلوي
كېدو په غرض ولږه  ،دغه وخت و ،چې مال فيض محمد د خپلې وظيفې په خالف د هزاره جات د سيمې اوسيدونيك
هزاره يې د غازي امان الله خان په پلوۍ او خوا را پاڅول دده له دې نيك حركت نه كله  ،چې حبيب الله خان (سقاو)
خرب شو ،هغه يې ونيوو او ددې جرم په خاطر يې هغه وواژه او دده تصنيفونه يې وسوزول
له دې امله د رساج التواريخ ټولې كاپۍ په كابل كې له لسو او پنځلسو نه زياتيى نه پيدا كيږي  ،نو ځكه دا كتاب
ډېر لږ او نادر بلل كيږي
ددې كتاب دريم ټوك بيخى نه پيدا كيږي  ،كه پيدا يش قيمت يې لوړ او تر  2300پورې رسيږي  ،حال دا ،چې د
لومړي او دوهم ټوك بيه يې تر  500پورې ده
د كابل پوهنتون كتابتون په دې وروستيو وختو كې په دې برياىل شو ،چې د دغه قيمتي كتاب دريم ټوك پيدا كړى
فكر كوم  ،چې ددې كتاب (اكسيشن) كتالك او نورې مرحىل تر اوسه پورې د عالقه لرونكو د مطالعې له پاره اجرا
شوې نه دي
ددغه كتاب د لومړي او دوهم ټوك غوره بيان د سدوزيو پېښې او د محمدزيو تاريخ تر امري عبدالرحمن خان پورې
ګڼل كيږي ،چې په  500مخونو كې په لويه قطع او صحافت ليكل شوى دى
د رساج التواريخ د لومړى ټوك ډېر ځايونه د سلطاين تاريخ او ځينو نورو پخوانيو تاريخونو څخه اخيستل شوي
رسه له دې هم ددې كتاب مطالب  ،چې د نورو ژبو څخه
د افغانستان په باب ليكل شوى دي  ،خورا غوره او نوي ګڼل كيږي
ددې كتاب دريم ټوك د امري عبدالرحمن خان سلطنت  ،څلورم ټوك د امري حبيب الله خان دوره او پنځم يې د
غازى امان الله خان پېښى څيړي ،خو دا دوه وروستي ټوكونه يې تراوسه چاپ شوي نه دي
3دراىن تېمورشاه:دا كتاب د عزيزالدين پوپلزي تاليف دى د تاريخ ټولنې د 800ملرب په لړ كې د كابل په عامه مطبعه كې چاپ شوى
،
د چاپ كال يې  2555دى
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دا كتاب په دوميه درجه كاغذ كې په يوه منځنۍ قطع او صحافت ليكل شوى او د تيمورشاه دوران په  835مخونو
كې څيړي او ددې دورې په باب يې ژوره څېړنه كړې ده ددې كتاب ماخذونه رساج التواريخ  ،سلطاين تاريخ د
پښنو تاريخ  ،منيش احمد جان تاريخ او ځينې ځانګړي اسناد دي
دا كتاب زما له دې نوې ټولونې رسه دا عمومي توپريونه لري :
دا ،چې زما ټولونه په پښتو ليكل شوې ده  ،ددې ټولونې او دراىن تيمورشاه كتاب ترمنځ مطالب له يو بل رسه لږه
اړه لري ددې ټولونې توپري ددې كتاب رسه د بيان او مقاسيې په وخت ښه ښكاره كيږي  ،چې لوستونكې په دواړو
لږ درنګ وكړي
ددې كتاب غوره اهميت دادى  ،چې د هغې زمانې ډېر مكتوبونه يې د منت رسه د سند په توګه درج كړي دى
او لوستونيك د هغې زمانې فرمانونو او ليكنو ته اړ كوىل يش
 4عروج باركزايي ها :دا كتاب ادوارد االسنيس پريس خارجي ليىك او ښاغلو عبدالرحمن پژواك او محمد عثامن صدقى ژباړىل دى
دا كتاب په كال  2555هجري شميس د كابل په عمومي مطبعه كې په  220مخونو كې چاپ شوى دى ( دا كتاب
د تاريخ ټولنې له خوا طبع شوى ) د تېمورشاه د زامنو اړودوړ او د احمدزيو د دورې رس او ابتدا يې په ډېر منظم او
خواږه شان څيړلې ده
ددې كتاب غوره ښيګڼه داده ،چې د هر مخ په پاى كې يې ،دېرى تبرصې او پايليكونه ( فوټ نوټو) نه وركړي دي
او رس بريه پردې يې ګڼ شمېر ماخذونه ښوديل دي
زما ددې ټولونې په برخه كې ددې كتاب نه اخستنه او مرسته لږه ده ،خو تاريخ لوستونكو ته خورا د ګټې وړ دى دا
كتاب ددې له پاره ډېر اهميت لري  ،چې يوه تن خارجى په ډېر زيار رسه د هغه ليكنې ته اقدام كړى او په ډېره بې
طرفۍ يې د ماخذونو دښودلو رسه رسه دافغانستان ددغو مشكلو او جنجاملنو تيارو پېښو يې په تاريخي بڼه رڼا
اچولې ده

5 -رجال ورويداد هاى تاريخي:
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دا كتاب د ښاغيل احمد عىل خان كهزاد تاليف او د تاريخ ټولنې له خوا نرش شوى دى  ،دا كتاب  ،چې د  55مقالو
ټولونه ده په  255مخونوكې په منځنۍ قطع او ښه صحافت خپور شوى دى
لكه  ،چې د نوم نه يې څرګنډيږي ددې كتاب مطالب د افغانستان د غوره تاريخي شخصيتونو په هكله د احمدشاه
بابا نه تر امري شريعىل خان پورې ده ،چې په كې شامل او راغيل دي لوستونيك كوالى يش ،چې ددغو مقالو په
لوستلو رسه د افغانستان د اتلسمې او نولسمې پېړۍ دمهمو پېښو نه په ښه شان خرب يش څوك ،چې تاريخ لوىل د
هغو له پاره ګتور دى
– 6احمدشاه :
دا كتاب ،چې دا ّريانا دوميې جايزې ګټونىك دى ،ښاغيل غالم محمد غبار ليكىل دى او په كال 2588هـ ش كې په
 538مخونو كې د كابل په عمومي مطبعه كې چاپ شوى
ددې كتاب غوره موضوع ګاىن دادي :
د احمد شاه لقب نامه  ،د احمد شاه دراىن وجه تسميه  ،تحصيالت  ،صورت  ،خوراك او څښاك ،تفريح (سيل)،
دربار ،په تخت كيناستل  ،افغانستان پخواله احمد شاه ،اداري څپرىك ،تشكيالت  ،پاى او جنګونه په كې راغىل دي

 7باالحصار و پيش ا ّمدهاى تاريخي:دا كتاب د ښاغيل احمدعيل خان كهزاد تاليف او په دوو ټوكو كې ليكل شوى دى دا كتاب په خوږه ژبه او پخه
انشاء تاليف شوى او د افغانستان د تاريخي اثارو په لړ كې يو ښه او غوره اثر ګڼل كيږي
8 -د ژوندون مجىل كلكسيون  2552كال  ،څخه يو څه استفاده هم شوې ده
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پښتو ماخذونه:
د پښتنو تاريخ:
دا كتاب د ښاغيل قايض عطاوالله خان دى د پښتنو په باب مطالب لري او په څلورو ټوكونو كې ليكل شوى دى ،
د لومړى ځل چاپ يې د پېښور په منظور عامه مطبعه كې په كال 2850ع كې تر رسه شوې ددې كتاب لومړى ټوك،
چې  502مخونو كې دى د افغانستان تاريخ له  2252 -2588پورې څيړي
دوهم ټوك يې له  2222نه تر 2258ميالدى پورې د سدوزيو د سلطنت پاى تر امري دوست محمد خان پورې
څرګندوي
د پښتنو تاريخ د سدوزيو د دورې په هكله پوره ليكل شوى او مطالب يې ډېر بنه دي ددې كتاب غوره صفت دادى
 ،چې پراګرافونه يې په ښه شان مراعات شوي دى او ځاى ځاى يې د پوره كره كتنې له پاره د انګريزي م ْولفينو نظر
يې كټ مټ په انګريزۍ د كتاب منت ته وردننه كړې دي دا كتاب خورا دروند د ښو معلومات نه ډك دى
 2پښتانه د تاريخ په رڼا كې:دا كتاب د سيد بهادر شاه ظفر كاكاخيل تاليف او  2588مخونو كې په پنډ ټوك چاپ شوى دى  ،دا اثر د پښتنو
پېښې له  330قبل املالد څخه تر 2855ع پورې په لنډه توګه بيانوي
دا كتاب په پېښور كې چاپ شوى او د مطلب بيان په لنډ ډول رسه كوي دا ،چې د څو پيړيو د پېښو بيان په يوه
كتاب كې راغىل دى؛ نو ځكه يې لنډ څيړيل دي

انګريزى ماخذونه()2 :
 1د كابل د سلطنت او د هغو د توابعو رشح:دا كتاب د انګريزي مشهور تاريخ ليكونيك الفنسنت تاليف دى  ،چې په دو ټوكونو كې يې ليكىل دى
دا كتاب د افغانستان د معارص تاريخ په تريه د اتلسمى او نولسمى پېړۍ په هلكه له غوره كتابو څخه شمېرل كيږي
ددى كتاب ارزښت د كورنيو تاليفونه ډېر دى ،خو تراوسه نه دى ژباړل شوى
ددى كتاب په لومړى ټوك كې د يوې رسيزې په لرلو رسه د افغانستان جغرافيايي وضع ،اجتامعى  ،مذهبى او
تاريخې خواوى څيړل شوي دي او د پښتنو د دو دونو او كږنو په هكله ګټور معلومات وړاندې كوي
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دوهم ټوك كې د درانيو غلزيو د دغو دورو د تشكيالتو په هكله ډېر معلومات ليكيل شوي دي او په پاى كې يې د
سدوزيو د سلطنت رشح شوې ده
دا كتاب ډېر لږ پيدا كيږي  ،ددې كتاب يوه كاپي د كابل پوهنتون په كتابتون كې شته ددې كتاب د ليكلو الر
ډېره په زړه پورې ده او هر لوستونىك په يقيني ډول ځانته راكاږي
 2افغانستان :ددې كتاب م ْولف ا ّرنولد فليچر دى او د متحده اضالعو د كارنلر ديونيورسټۍ له خپرونو څخه دى
ددې كتاب موضوعات دادي:
مځكه او وګړي ،پخواىن افغانستان له  2220 -2258پورې  ،عبدالرحمن خان د امپرياليزم اوج  ،د نړۍ د دوو جګړو
ترمنځ د افغانستان حال  ،له  2853نه تر  2835پورې  ،افغانستان او سوړ جنګ  ،نوى او راتلونىك افغانستان
ددې كتاب غوره خصوصيت دادى ،چې هر څپرىك يې په يوه افغاين متل پيل شوى دى

پاى
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